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بيانات حجمها كبرٌي وشأنها يف األخالقيَّات قليٌل: الرسيَّة واملوافقة 
نيكول باينام وكريستي كرابرتي

ش املانحني للبيانات يقوِّض األمن والرسيَّة شيئاً فشيئاً، وهذا يعرِّض الناجني من العنف واملوظفني  إنَّ تعطُّ
اء. للخطر عىل السوَّ

غالبـاً مـا يتشـارك األشـخاص الذيـن يتعرضـون للعنـف واإلقصـاء 
أثنـاء  يف  الخدمـات  مقدمـي  مـع  النفسـية  صدماتهـم  بتجـارب 
تلقيهـم للرعايـة التـي يعظـم أثرهـا عندما تتيـح لألفـراد الحديث 
بحريـة وصـدق ومتنحهـم الشـعور بـأنَّ معلوماتهـم سـتبقى رسية 
يف  وجـدت  لإلنقـاذ  الدوليـة  اللجنـة  أنَّ  إالَّ  ألحـد.  ُتنـرَش  ولـن 
السـنوات األخـرية تدنياً متزايداً يف مسـتوى أمن البيانـات املرتبطة 
بحاميـة األفـراد املعنيـني ورسيتهـا. ومـن أسـباب ذلـك النهـج مـا 
ميكـن تتبعـه يف التغـريات يف طريقـة تعقب الربامج وقيـاس آثرها، 
تلـك التغـريات التـي ال يبـدو يف الظاهـر بأنَّهـا قـد تجلـب الـرضر 

أحد.  عـىل 

وخـالل العقـد املنـرم، حـدث تغري منطـي تجـاه توليـد ‘البيانات 
كبـرية الحجـم’ واسـتخدامها، وهـي كميـات كبـرية مـن البيانـات 
املنظمـة أو غـري املنظمـة. لكـنَّ غياب املسـاءلة والضعـف يف فهم 
املخاطـر الفريـدة املحيطـة ببيانـات الحاميـة كانـا سـبباً لتشـجيع 
حركـة بـني كبـار املانحـني لطلـب قـدر أكـرب مـن البيانـات )وأكـرث 
تحديـداً وتفصيـاًل(، مـا يعنـي احتامل التسـبب بـاإلرضار باألفراد. 

الرغبـة  ملجـرد  ليسـت  تلـك  البيانـات  عـىل  الحصـول  فطلبـات 
االسـتفادة  ميكـن  مبـا  ومفصلـة  شـاملة  بيانـات  عـىل  بالحصـول 
منـه والتشـارك بـه ضمـن النـامذج القياسـية املفيـدة املضبوطـة 
بربوتوكـوالت التشـارك باملعلومـات. بـل إنَّ الطلـب املتزايـد مـن 
باألفـراد  الخاصـة  للمعلومـات  املؤثـرة  املانحـة  الجهـات  بعـض 
طريقـة  يف  املناسـبة  الثقـة  وضـع  يف  ُمخِفَقـًة  تـزداد  الناجـني 
حاميـة  عـدم  أنَّ  واملشـكلة  املعلومـات.  لتلـك  اسـتخدامها 
الخصوصيـة والرسيـة قـد يـؤدي إىل إلصـاق وصمـة العـار بالفـرد 
وقـد تجعلـه عرضـة لألعـامل االنتقاميـة، فيقيض ذلك عىل سـلوك 
طالبـي املسـاعدة ويهـدد بسـمعة مقدمـي الخدمـات بـل يضـع 

جسـيم.  خطـر  يف  واملسـتضعفني  املوظفـني 

الطلب عىل البيانات
الحـق يف رسيـة املعلومـات والحفـاظ عليهـا واحـد مـن الحقـوق 
رين مـن العنف )مبا  التـي تقـع يف صلـب العمل مع الناجـني املهجَّ
فيـه العنـف القائم عىل الجندر( وحاميـة األطفال وذوي الحاجات 
الخاصـة. وبنـاء الثقـة بـني مقدمي الخدمـات واملسـتفيدين رشط 
أسـايس لتقديـم املسـاعدة التـي تـؤيت أكلهـا، لكـنَّ الثقـة تعتمـد 

بالخصوصيـة.  املسـاس  بعـدم  تقديـم ضامنـات  عـىل  العـادة  يف 
ويقـع عـىل مقدمـي الخدمـات واجـب أخالقـي يلزمهـم بحاميـة 
خصوصيـة املسـتفيدين وضـامن عـدم إلحـاق الرضر بهـم. وتعود 
جـذور تلـك املبـادئ إىل َقَسـم أبقـراط وتؤكدهـا األطـر املعياريـة 
للبحـث االجتامعـي واملسـاعدات الدوليـة مبـا فيهـا الجهـات التي 

ـم طريقـة إدارة املعلومـات يف البيئـات اإلنسـانية.  ُتنظِّ

وتقتـيض الـرضورة إيـالء العنايـة الواجبـة يف كيفية جمـع البيانات 
وتخزينهـا وحاميـة أمنهـا والتعامـل مـع كيفيـة التشـارك بهـا مـع 
التشـارك. ومـن ذلـك  ذلـك  األخـرى وتسـويغ  الفاعلـة  الجهـات 
املنطلـق، اسـتثمرت لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة وغريهـا مـن مقدمـي 
الخدمـات يف بنـاء املنظومـات املشـرتكة بـني الهيئـات والعمليـات 
وأخالقيـات  سـالمتها  ومراعـاة  البيانـات  إدارة  حسـن  لضـامن 
التعامـل معهـا. ومـن التدابري التـي تتخذها تلك الهيئـات منظومة 
إدارة معلومـات حاميـة الطفل1 ومنظومـة إدارة معلومات العنف 
القائـم عـىل الجنـدر2 ومبـادرة إدارة معلومـات الحاميـة.3 وتقـوم 
جميـع هـذه املنظومـات عىل أسـاس االعرتاف بـأنَّ ما ُيقـِدُم عليه 
املانحـون مـن تبـادل صحيـح للبيانـات واإلبـالغ وعمـل تنسـيقي 
فيـام بينهـم قـد يثمر يف الكشـف عـن ثغـرات الربامـج ويعزز من 
التنسـيق ويحـدد الفـرص املتاحـة للمنـارصة يف تحسـني الربامـج. 
ولـكل منظومـة بروتوكـوالت ومامرسـات واضحـة وشـاملة تحكـم 

البيانات.  تبـادل 

ورغـم وجـود تلـك املنظومـات )التـي بـدأ تطبيـق بعضهـا منـذ 
عقـد مـن الزمـن أو أكـرث( مـا زالـت مامرسـات رسيـة البيانـات يف 
تـآكل متزايـد. ففـي بعض املواقع، تسـببت التفسـريات الفضفاضة 
ملبـديئ الرسيـة واملوافقـة يف متييـع املعايـري املقبولـة، ومـن ذلـك، 
عـىل سـبيل املثـال، مـا دأب البعـض عـىل التمسـك بـه مـن رأي 
بـأنَّ املوافقـة فـور إعطائهـا ملنظمة ما فهـي تنحسـب تلقائياً عىل 
موافقـة املفصـح عـن املعلومـات ملشـاركة الجهـات األخـرى بهـا. 

واألمـر اآلخـر أنَّ الجهـات املانحـة يـزداد طلبهـا عـىل املعلومـات 
الحساسـة املتعلقـة بالحاالت وإدارة الحاالت التي ميكنها الكشـف 
عـن هويـة أصحابهـا. ويأيت ذلـك بعدة أشـكال كأن تطلـب الجهة 
)وبذلـك  لهـا  امتالكهـا  أسـاس  عـىل  البيانـات  إىل  الوصـول  حـق 
متتلـك البيانـات وتتخـذ القـرارات النهائيـة بشـأن اسـتخدامها( أو 
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قـد تطلـب إقامـة مكتبـات ورقية غري محميـة تضم ملفـات إدارة 
الحـاالت التـي ميكـن الولـوج إليهـا حسـب الرغبـة، بل هنـاك من 
الجهـات مـن أبـدى إرصاراً يف املشـاركة يف جلسـات إدارة الحاالت 
الرسيـة. ويـزداد الوضـع سـوءاً يف هـذه الطلبـات عندمـا تعمـد 
الجهـة املانحـة إىل مضايقـة مقدمـي الخدمـات بعـدة طـرق منها 
تهديدهـم بسـحب التمويـل إذا مل يتخلـوا عـن البيانـات لهـا. فقد 
وصـل الطلـب عـىل البيانـات الرسية مسـتوى بات يقـوِّض الربامج 
املخصصـة للمسـتضعفني مـن النِّسـاء واألطفـال واألشـخاص ذوي 
الحاجـات الخاصـة، ويهدد عمليـة اإلبالغ ويثبـط الناس عن طلب 

املسـاعدة ويـأيت عىل سـالمة املسـتفيدين. 

تبعات برامج الحامية
لهـذه املامرسـات الضـارة أمثلـة ال تحـى يف العـامل، متـس بآثارهـا 
املوظفـني يف الخطـوط األمامية واألشـخاص الذيـن نخدمهم.4 ففي 
رشقِّ أفريقيـا، تبنـى موظفـون غـري مدربـني مـن إحـدى الجهـات 
املتخصصـني  املوظفـني  عـىل  العمـل  يف  املرشفـني  أدوار  املانحـة 
واملدربـني عـىل تقديـم الخدمـات، وفرضـوا إرسـال اإلحـاالت إىل 
هيئتهـم وأجـروا اتصـال املتابعـة مـع الناجـني دون الحصـول عىل 

موافقتهـم بذلـك.

ويف آسـيا، صاغـت إحـدى الجهـات املانحـة إجـراءات التشـغيل 
القياسـية دعـت فيهـا إىل عقد ‘اجتامعـات املسـؤولية’ وهي ليس 
أكـرث مـن اجتامعـات إجبارية للوسـاطة وطرحتها عىل أنَّهـا ‘خيار’ 
متـاح أمـام الناجني/الناجيـات مـن عنـف الرشيك العاطفـي. وكل 
نـاج يرفـض املشـاركة يف تلـك الوسـاطة بحضـور الجـاين يحـال إىل 
قيـادة مخيـم اللجـوء التخـاذ اإلجـراءات اإلداريـة أو القانونيـة. 
ويف ذلـك األمـر تجاهـل لدليـل راسـخ منـذ أمـد بعيد بأنَّ أسـلوب 
ة بـدالً من أن تـؤدي إىل جعل املـيسء يحجم عن  الوسـاطة امُليـرسَّ
اسـتخدامه للعنـف للسـيطرة عـىل اآلخرين، قد يضيـف تهديدات 
ذهـا  أخـرى عـىل سـالمة الناجـني أو املوظفـني )خاصـًة عندمـا ينفِّ

موظفـون غـري مدربني جيـداً(.5

ويف موقـع آخـر يف رشقـيِّ أفريقيـا، كان موظفـو إدارة الحـاالت 
يعملـون عـىل إعـادة نقـل ناجيـة إىل مـكان آمـن. وقبـل البـدء 
املمولـة  املانحـة  الجهـة  مـن  موظفـون  توجـه  النقـل،  بإعـادة 
للربنامـج بطلـب بتسـليم الناجيـة إىل قيـادة ذكوريـة للمجتمـع 
املحـيل لتبقـى ملدة غـري محددة يف بيـت القائد املجتمعـي الذكر، 
م املوظفـون ذلـك الطلـب عـىل أنَّـه محاولـة للوسـاطة. إالَّ  وقـدَّ
أنَّ الوسـاطة ينبغـي لهـا أن تكـون مرهونـة بطـوع أمـر املعنـي 
ال أن تكـون تدخـاًل مـوىص بـه خاصـًة إذا تـوىل تيسـري جلسـاته 
موظفـون غـري مؤهلـني. ويف أثنـاء عمليـة التقـدم بذلـك الطلـب 
للناجيـة، كشـف موظفـو الجهـة املانحـة عـن شـخصيتها وأبلغـوا 

القائـد الذكـر بـأنَّ مديـر الحالـة يف الهيئـة قـرَّ يف حـق الناجيـة 
التـي كانـت تسـعى للمسـاعدة. لقد شـاب تلـك الحالـة إفصـاح 
خاطـئ عـن املعلومـات، إالَّ أنَّ الناجية، لحسـن الحـظ، وصلت إىل 
بـر األمـان مبسـاعدة املنظمة املنفـذة وغريها مـن الهيئـات، لكنَّها 
توضـح دون لبـس مثاالً عـن انتهـاكات املبادئ األخالقيـة وااللتزام 

بعـدم اإلرضار بأحـد. 

ويـزداد تعقيـد كل واحـد مـن األمثلـة املذكـورة بتسـاؤالت حـول 
تلـك  حدثـت  لـو  ففيـام  الذكوريـة.  والسـيطرة  الثقـايف  التحيـز 
أنَّهـا سـتثري موجـة  فـال شـك مـن  الشـامل،  النشـاطات يف عـامل 
بسـالمة  املسـاس  أنَّ  إالَّ  باإلصـالح.  ومطالبـات  االعرتاضـات  مـن 
املسـتفيد يف سـياق دول الجنـوب مـا زال مسـتمراً دون أن يثـري 
أي غضـب منتـرش ودون أي دعـوة ُتطَلـق إلجـراء اإلصـالح الـالزم 
لخفـض املخاطـر املالزمـة لها ومحاسـبة أصحاب السـلطة بشـأنها. 
ـامت غـري الحكوميـة الدوليـة يف بعـض األوقات أن  ومبقـدور املنظَّ
ـا  تبـدي مقاومـة إزاء ضغوطـات الجهـات املانحـة وتهديداتهـا، أمَّ
املنظـامت املحليـة غـري الحكوميـة فعـادة مـا تقـع تحـت رحمـة 
مطالبـات املمولـني فإمـا أن يذعنـوا أو أن يغلقـوا منظامتهـم. ويف 
ذلـك إسـاءة كبـرية وخطـرية إلسـاءة السـلطة وال يجـوز السـكوت 

. عنها

صحيـح أنَّ هنـاك بعـض التطـورات اإليجابيـة التـي حدثـت، مثل 
بشـأن حاميـة  األورويب  االتحـاد  سـنها  التـي  التنظيميـة  اللوائـح 
البيانـات العامـة التـي تركـز عـىل رضورة حاميـة بيانـات األفـراد، 
فلـم ُيبـَذل جهـد ُيذَكـر يف محاسـبة املانحـني اإلنسـانيني أو تعميم 
املعيـار القيـايس للمقاربـة األخالقيـة التـي ميكـن تطبيقهـا عامليـاً 
مـن  وبـدالً  غريهـا.  دون  معينـة  مواقـع  يف  حرهـا  مـن  بـدالً 
ذلـك، نحـن نـرى اآلن مقاومـة مفتوحـة ونشـطة ألبسـط املعايـري 
األخالقيـة املعـرتف بهـا دوليـًا التـي كان مـن املفـروض أن تكـون 
مرجعنـا الرئيـيس يف العمـل دون نقـاش. إذ ينبغـي للعالقـة التـي 
تجمـع مقدمـي الخدمـات مـع الجهـات املانحـة أن تقـوم عـىل 
أسـاس الرشاكـة والفهـم املتبـادل ال عـىل القهـر واإلكـراه. وينبغي 
لعمليـة الوصـول إىل البينات أن تسـري عىل املنطـق ذاته وأن تقوم 

عـىل أسـاس املعايـري املشـرتكة واملتفـق عليهـا. 

التوصيات 
إنَّ هـذه املامرسـات الناشـئة والضارة لتدفعنـا إىل النظر يف حتمية 
جديـدة مـن حتميـات العمـل اإلنسـاين تقـوم عـىل الترشيعـات 
اللوائـح  خطـى  عـىل  لتسـري  البيانـات  حاميـة  بشـأن  النافـذة 
التنظيميـة لالتحـاد األورويب بشـأن حاميـة البيانـات العامـة لكنَّها 
ال بـد أيضـاً مـن أن تؤسـس إلدارة أخالقية إجباريـة للبيانات بغض 
النظـر عـن املوقـع الجغـرايف، وال بـد للمعايـري التـي تنـص عليهـا 
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تلـك اللوائـح أن تكـون واضحـة وأن يتبعهـا الجميـع ضمـن إطـار 
آليـات ُتنَشـأ ملحاسـبة املخالفـني لهـا. وعليـه، يجب عـىل الفاعلني 

اإلنسـانيني:

ضـامن سـالمة املسـتفيدين واملحافظـة عـىل كرامتهـم وجعل   
ذلـك الهـدف أوىل أولوياتهـم ويكـون ذلك عن طريـق إدخال 
بروتوكوالت واسـعة النطاق تنظم عملية التشـارك يف البيانات 
وتبادلهـا سـعياً منها لصـون رسية املعلومـات ومراعاة املوافقة 

لصاحبهـا وتوفري عنـارص الحاميـة املرتبطة بها.

انتهـاج املعايـري الالزمـة إلدارة البيانـات بسـالمة مـع مراعـاة   
بـني  املشـرتكة  الجهـود  تحددهـا  كـام  األخالقيـة  الجوانـب 

الهيئـات.

عـة    امُلجمَّ البيانـات  أصحـاب  هويـة  إخفـاء  بقيمـة  اإلقـرار 
ودعـم إتاحتهـا لغايـات التحليـل بقصد إحداث تحسـينات يف 

واملنـارصة. والتنسـيق  الخدمـات 

اسـتعادة تعريفـات املوافقـة ورسيـة املعلومـات والدفاع عنها   
واالعـرتاف بـأنَّ ‘واليـة املنظمـة’ ال تحـل محـل املوافقـة وال 

ميكـن اسـتخدامها كذريعـة للتشـارك بالبيانـات وتبادلهـا. 

صفـاً    لتقـف  والدوليـة  املحليـة  املنظـامت  جهـود  توحيـد 
واحـداً يف وجـه املامرسـات الضارة غري املسـؤولة يف اسـتخدام 

البيانـات.

للتمويـالت    املديـرة  الهيئـات  يحـدد  دويل  كيـان  إيجـاد 
ومحاسـبتها إزاء مشـاركتها يف تطبيـق املامرسـات الضـارة يف 

الراسـخة. املعايـري  وانتهـاك  البيانـات  اسـتخدام 

فمـع أنَّ الجهـات اإلنسـانية تعمـل جاهـدة لتقديـم املسـاعدات، 
املسـتفيدين  ملفـات  إىل  النظـر  رضورة  عـن  تغفـل  مـا  فغالبـاً 
بالطريقـة ذاتهـا التـي تنظـر فيهـا إىل سـجالتها وقيودهـا املرتبطة 
صانعـي  عـىل  ولذلـك،  ملوظفيهـا.  والعقليـة  العامـة  بالصحـة 
وإحصـاء  رقـم  كل  خلـف  أنَّ  يتذكـروا  أن  واملانحـني  السياسـات 
هنـاك فتـاة وامـرأة وفتـى ورجل سـعوا إىل الحصول عـىل الخدمة 
متحملـني يف سـبيل ذلـك كل املخاطـر. ونحن، يف املقابـل، مدينون 
لهـم بـأن نعمـل معـاً لضـامن املحافظـة عـىل رسيـة معلوماتهـم 

وصـون كرامتهـم وحاميـة سـالمتهم.

Nicole.Behnam@rescue.org نيكول باينام 
مديرٌة فنيٌَّة رئيسة 

Kristy.Crabtree@rescue.org كريستي كرابرتي 
مستشارٌة يف شؤون إدارة املعلومات والتِّقانة 

وحدة منع العنف واالستجابة له، اللجنة الدولية لإلنقاذ 
 www.rescue.org

www.cpims.org .1
 www.gbvims.com .2
https://pim.guide .3

4. هذه األمثلة واقعيٌة ولكْن ُأِزيَلت منها بعض املعلومات التعريفية. وهي من عمل 
اللجنة الدولية لإلنقاذ )IRC( مع أنَّ كثرياً من املنظامت حددت أيضاً مشكالت مامثلة 

مع كبار املانحني. 
5. “تساهم عملية الوساطة نفسها يف قوة ذكور املسيئني وسيطرتهم عىل النساء 

واملراهقات. وتفرتض الوساطة أنَّه ميكن للطرفني التحدث بالتساوي بحرية وثقة وأمان.” 
bit.ly/IRC-GBV-mediation-2018-AR :اللغة العربية
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التِّقاناُت الجديدة يف الهجرة: آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا ُمولَنار

تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة، غري أنَّ مزيداً من آليات الرقابة 
واملساءلة رضوريٌّ لِحْفِظ الحقوق األساسية. 

التقانـات  اسـتخدام  يف  تزايـداً  الهجـرة  إدارة  قطـاع  يشـهد 
الجديـدة بـدءاً بتطبيقـات البيانـات الكبـرية حـول التحركات 
السـكانية يف منطقـة البحـر األبيـض املتوسـط وانتهـاًء بأمتتـة 
واللجـوء  الهجـرة  طلبـات  يف  للبـت  القـرار  اتخـاذ  عمليـة 
عـىل  الكـذب  كشـف  يف  االصطناعـي  الـذكاء  واسـتخدام 
بهـا  ُتسـَتخَدم  التـي  الطريقـة  ومتثـل  األوروبيـة.  الحـدود 
التقانـة عدسـة مفيـدة ميكـن مـن خاللهـا إظهـار مامرسـات 
والسـلطة  الدميوقراطيـة  حـول  التسـاؤالت  وتثـري  الـدول 
وجميـع  الجديـدة  التقانـات  اسـِتخداَم  غ  وُيسـوِّ واملسـاءلة. 
عنهـم  والكشـف  املهاجريـن  لتعقـب  الحاجـة  البينـات 
تحـت ذريعـة حاميـة األمـن الوطنـي بـل رمبـا تحـت شـعار 
العمـل اإلنسـاين واإلمنـايئ. إالَّ أنَّ التقانـة ال تضمـن بالرضورة 
تطبيـق الدميقراطيـة، وال بـد مـن أن تأخـذ يف االعتبـار آثارها 
اإلنسـاين  العمـل  سـياقات  اإلنسـان يف  املحتملـة يف حقـوق 

القرسيـة.  والهجـرة 

ه بالبيانات  العمل اإلنسـاين امُلَوجَّ
الـذكاء االصطناعـي وتعلـم اآللـة ونظـم أمتتـة عمليـة اتخـاذ 
القـرارات والتحليـل التنبـؤي ما هـي إال مصطلحـات يتداخل 
بعضهـا ببعـض إذ تشـري إىل فئـة مـن التقانـات التـي توسـع 
مـن قـدرة البـرش عـىل اتخـاذ القـرارات أو قـد تحـل محـل 
اإلنسـان يف اتخاذهـا، إذ تعمل هذه املنظومـات عىل معالجة 
املعلومـات بشـكل البيانـات املدخلـة باسـتخدام خوارزميـة 
ُتولِّـد املخرجـات. وميكـن تصور الخوارزمية بشـكلها البسـيط 
بأنَّهـا مجموعـة مـن التعليـامت كـام لـو كانـت وصفـة ميكن 
التـي تسـتخدمها الخوارزميـة يف  البيانـات  تعلمهـا. وتتنـوع 
الحـاالت  مـن  عرفيـاً  قانونـًا  متثـل  أن  وميكـن  اآليل  التعلـم 
السـابقة أو ميكـن أن ُتصنَّـف ُمسـَبقاً بنـاًء عـىل املعايـري التي 
بطـرق  التقانـات  تلـك  اسـتخدام  وميكـن  املصمـم.  يضعهـا 

متنوعـة يف عـدد متنـوع مـن جوانـب ‘إدارة الهجـرة’. 

فتقانـات اتخـاذ القرارات املؤمتتـة تتطلب كميـات هائلة من 
البيانـات لتعليـم اآللـة ومثـال ذلـك أنَّ مختلـف مرشوعـات 
كبـرية  مجموعـات  عـىل  مـدة  منـذ  تعتمـد  املتحـدة  األمـم 
وهكـذا  السـكانية،  بالتحـركات  للتنبـؤ  البيانـات  مـن  جـداً 
املسـاعدات  تقديـم  كفـاءة  تعزيـز  يف  كبـرية  خدمـة  تقـدم 

االعتبـارات  مـن  تخلـو  ال  البيانـات  لكـنَّ جميـع  اإلنسـانية. 
السياسـية خاصـة عندمـا تعمـد الجهـات الفاعلـة القويـة مثل 
الـدول واملنظـامت الدوليـة إىل جميع املعلومات حل األشـخاص 
للرقابـة  منظمـة  منهجيـات  اسـتخدام  دون  املسـتضعفني 
واملسـاءلة. فالحـامس املتزايـد يف جمـع البيانـات حـول السـكان 
املهاجريـن فيام يطلق عليه تسـمية االسـتعامر البيـاين قد يؤدي 
إىل خروقـات يف الخصوصيـة وقـد يثـري مخـاوف ترتبـط بحقوق 
شـة  اإلنسـان. وكذلـك جمع البيانـات املتعلقة باملجموعات املهمَّ
فهـي تتَّبـع يف صلبهـا املنهج التاريخي. وقد اعتمـد النظام النازي 
مـن قبـل عـىل كميـات كبـرية مـن البيانـات الخاصـة بالسـكان 
اليهـود جمعها النظام مبسـاعدة رشكـة آي يب إم )IBM(، وباملثل 
يف إبَّـان حملـة التطهـري العرقـي يف روانـدا، لوحـق أفـراد قبيلـة 
التوتـيس بطريقـة ممنهجة مـن خالل تعقب السـجالت العرقية. 
أمـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة، فقـد جمعـت بعـد هجـامت 
الحـادي عـرش مـن سـبتمرب/أيلول كميـات هائلـة مـن بيانـات 
القادمـني  بهـم مـن خـالل منظومـة تسـجيل  املشـتبه  األفـراد 
واملغادريـن الوطنيـة التـي تتبـع وزارة أمـن الوطن. ويف املشـهد 
العاملـي الـذي يتَّسـم بتزايـد يف معـاداة املهاجرين، أيسء تفسـري 
بيانـات الهجـرة وأيسء متثيلهـا أيضـاً لتحقيـق أهـداف سياسـية، 
منهـا، عـىل سـبيل املثـال، التأثـري يف توزيـع أمـوال املسـاعدات 
ومصادرهـا وللمسـاعدة يف متتـني السياسـات املناهضـة للهجـرة.

املوافقة املدروسة والقطاع الخاص
باملوافقـة  ترتبـط  مسـائل  الجديـدة  التقانـات  اسـتخدام  يثـري 
البيانـات  عـىل  االعتـامد  تزايـد  ضـوء  عـىل  خاصـًة  املدروسـة 
البيومرتيـة. ففـي األردن، عـىل سـبيل املثـال، تطبـق السـلطات 
عمليـة املسـح الرقمـي لقزحيـة عينـي الالجـئ )بصمـة العـني( 
الغذائيـة  الحصـص  عـىل  خاللهـا  مـن  الحصـول  مـن  ليتمكـن 
حـق  مـن  كان  إذا  مـا  هـو  القائـم  السـؤال  لكـنَّ  األسـبوعية. 
الالجئـني طلـب إزالـة بياناتهـم الشـخصية املتحصل عليهـا بتلك 
الطريقـة. فقـد وجـدت شـبكة آيريـن )التـي أصبـح اسـمها اآلن 
اإلنسـاين الجديـد( يف مخيـم األزرق لالجئـني أنَّ معظـم الالجئني 
الذيـن قابلتهـم أبـدوا عدم ارتياحهـم من هذه التجـارب التقنية 
لكنَّهـم شـعروا أنَّهـم غـري قادريـن عـىل رفـض ذلـك مـا دام أمر 
طعامهـم معتمـداً عليهـا.1 وال ميكـن القـول إنَّ الالجـئ أعطـى 
إذا مـا أعطاهـا تحـت اإلكـراه مهـام  إرادتـه  موافقتـه مبحـض 
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تقديـم  يف  الكفـاءة  قنـاع  تحـت  اإلكراهيـة  الظـروف  ـت  تخفَّ
وتحسـينها. الخدمـات 

ومـن أهـم املخـاوف عـىل وجـه الخصـوص تنامـي دور القطـاع 
الخـاص يف عمليـة جميـع تلـك البيانـات واسـتخدامها وتخزينها. 
ـع برنامـج األغذيـة العاملـي، عـىل سـبيل املثـال، مؤخـراً  فقـد وقَّ
باالنتـري  رشكـة  مـع  أمريـيك  دوالر  مليـون   45 بقيمـة  عقـداً 
واسـعة  انتقـادات  واجهـت  تيكنولوجيـز، وهـي رشكـة خاصـة 
النطـاق عىل خلفيـة تقدميها للتقانة التي تدعـم برامج االحتجاز 
الجمـريك يف  الهجـرة واإلنفـاذ  التـي توظفهـا دائـريت  والرتحيـل 
الواليـات املتحـدة األمريكية. فامذا سـيحدث لبيانـات تخص 92 
مليـون مسـتفيد مـن املسـاعدات إذا مـا أودعـت لـدى الرشكـة 
املذكـورة؟ ومل يتضـح بعـد مـا إذا كان مبقـدور أصحـاب البيانات 
رفـض التشـارك ببياناتهـم، وليـس مـن الواضـح بعـد مـا إذا كان 
هنـاك منـوذج سـيتاح للجمهـور العـام بشـأن تفعيـل املسـاءلة 

والشـفافية يف التشـارك بالبيانـات.

أتتة الهجرة
يف تقريـر شـاركت بإعـداده يف عـام 2018، استكشـفت اآلثـار 
املرتتبـة ألمتتـة عمليـة اتخـاذ قـرارات الهجـرة يف كنـدا،2 وهـي 
تسـتقبل  أخـرى  دول  بتجربتهـا  بـدأت  التـي  املامرسـات  مـن 
العمليـات  التقريـر  ويسـتطلع  املهاجريـن.  مـن  كبـرية  أعـداداً 
الخطـورة  مرتفعـة  تجـارب  ألداء  مختـرب  عـن  تتمخـض  التـي 
ضمـن منظومـة معتمـة تخضـع للتقدير الشـخيص. وبلغ تطبيق 
هـذه التجـارب أوجهـا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة. فعـىل 
سـبيل املثـال، إثـر صـدور أوامـر إدارة ترامـب التنفيذيـة بشـأن 
الهجـرة، اسـتخدمت سـلطة إنفـاذ الجـامرك والهجـرة خوارزمية 
غت بذلـك احتجـاز  عـىل الحـدود األمريكيـة املكسـيكية فسـوَّ

املهاجريـن يف كل حالـة.3 

القـرارات  اتخـاذ  يف  التحيـز  مـن  كثـرية  حـاالت  ُوثَِّقـت  كـام 
املؤمتـة خاصـة فيـام يتعلـق بالعـرق والجنـدر. فعندمـا تعتمـد 
الخوارزميـات عـىل بيانـات متحيـزة، فإنَّهـا ال ُتنِتـج سـوى نتائـج 
يف  َنـت  ُضمِّ إذا  البعيـد  املـدى  عـىل  أثرهـا  يسـتمر  متحيـزة 
التقانـات الناشـئة التـي تخضع حاليـاً للتجربة يف مجـال الهجرة. 
ومثـال ذلـك ما يحدث يف مطـارات املجر والتفيـا واليونان حيث 
رادت رشكـة اسـمها آيبـوردر كونـرتول )iBorderCtrl( مرشوعـاً 
جهـازاً  الحدوديـة  التفتيـش  نقـاط  يف  أدَخـل  جديـداً  تجريبيـاً 
لكشـف الكـذب يعمـل عـىل الـذكاء االصطناعـي.4 ويعمل ذلك 
الجهـاز عـىل رصـد عالمـات الكذب عىل وجه املسـافر الـذي إذا 
أصبح يف دائرة ‘الشـبهة’ يف الجهاز فسـوف يعطي الجهاز إشـارة 
بتحويـل ذلـك الشـخص إىل مرحلـة الفحـص املتقـدم عـىل يـد 

موظـف بـرشي. ومـع أنَّ ذلـك اإلجـراء قـد ال يبدو بأنَّـه ينطوي 
عـىل أثـر ضـار، فهـل مبقـدور منظومـة اتخـاذ القـرارات االنتباه 
إىل الصدمـة النفسـية وآثارهـا يف ذاكـرة طالـب اللجـوء، أو هـل 
تقـدر عـىل االنتبـاه إىل االختالفـات الثقافية يف التواصـل؟ إضافة 
إىل ذلـك، مـا زالـت تقانات التعـرف عىل الوجـه تواجه مصاعب 
يف تحليـل النسـاء واألشـخاص ذوي البـرشة املائلـة للسـمرة. كام 
تثـري  االصطناعـي  للـذكاء  التجريبيـة  االسـتخدامات  هـذه  أنَّ 
مجـدداً مخـاوَف حـول الخصوصيـة والتشـارك باملعلومـات دون 

موافقـة أصحابهـا.

سـؤال آخـر نطرحه هنا: مـا الذي يحدث إذا وقعـت الخوارزمية 
تسـببت  املثـال،  مايو/أيـار 2018، عـىل سـبيل  ففـي  بالخطـأ؟ 
خوارزميـة يف وقـوع منظومة الهجرة يف خطأ ترحيل سـبعة آالف 
الجـئ مـن اململكـة املتحدة بعـد أن حكمـت الخوارزمية عليهم 
بأنَّهـم كانـوا يغشـون يف اختبـار االكتسـاب اللغـوي عـىل ضـوء 
تحليـل امللفـات الصوتيـة لهـم.5 وهـب أنَّـك أردت أن تعـرتض 
عـىل قـرار الخوارزميـة كـام حـدث يف املثـال السـابق يف محكمة 
القانـون، فعـىل مـن سـتقع املسـؤولية املدنيـة: هـل تقـع عـىل 
زهـا أم ضابـط الهجـرة أم الخوارزمية  مصمـم الخوارزميـة أم ُمرمِّ
نفسـها؟ ثـم إنَّ اتخـاذ القـرار للبـت يف أمـر الهجـرة أو اللجـوء 
يشـغل بالفعـل مسـاحة قانونياً صعبـة، إذ غالباً مـا يكون عظيم 
األثـر يف حقـوق األفراد ومصالحهم. ومع ذلك، نجد أنَّ املسـؤول 
عـن اتخـاذ مثـل تلـك القـرارات يحظـى بقـدر كبري مـن االعتبار 
عـدا عـن أنَّ الضعـف يعـرتي الضامنـات اإلجرائيـة. وليـس مـن 
الواضـح كيفيـة تأثري كامـل املنظومـة الجديدة التخـاذ القرارات 
يف آليـات إعـادة االعتبـار. ومـن ناحيـة املحاكـم، هنـاك أيضـاً 
غمـوض خطـري بشـأن الطريقـة التـي سـوف تفرس بهـا املحكمة 
القـرارات التـي تتخذهـا الخوارزميـة واملبادئ القانونيـة اإلدارية 
واجبـة التطبيـق مثل العدالـة اإلجرائية والحـق يف الحصول عىل 

قـرار نزيـه غـري متحيز.

آليات املسائلة والرقابة
يغيـب عـن املشـهد العاملـي أي إطـار تنظيمي يراقب اسـتخدام 
التقانـات الجديـدة يف إدارة الهجـرة. إالَّ أنَّ كثـرياً مـن التطورات 
التِّقانيَّـة تـرد نصوص بشـأنها يف قوانني امللكيـة الفكرية وحقوق 
البيانـات  العـام عـىل مجموعـات  االطـالع  التـي متنـع  امللكيـة 
وتعيـق تحقيـق فهم كامل للتقانة. ومـع أنَّ هناك حوارات تدور 
حـول أخالقيـات اسـتخدام البيانـات والتقانـة، ورغـم أنَّ هنـاك 
إسـرتاتيجيات عامليـة وآليـات إقليمية ما زالت قيد االستكشـاف، 
ـا القطاع  ال بـد لنـا مـن وضع تركيـز أدق عـىل آليـات الرقابة. أمَّ
الخـاص، فتقـع عليـه املسـؤولية بالفعـل يف ضـامن عـدم انتهاك 
التقانـات التـي يطورهـا لحقـوق اإلنسـان الدوليـة. وكذلـك تقع 
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عـىل عاتق أصحـاب التقانات واملطورين واملهندسـني املسـؤولية 
عـن بنـاء هذه التقانـة التزامـات أخالقية خاصة تلزمهـم بالتأكد 
ل انتهـاكات حقـوق اإلنسـان. إالَّ  مـن أنَّ مـا يعملـوه لـن ُيسـهِّ
أنَّ منـو الرقابـة الحكوميـة وإنفـاذ قوانـني الهجـرة وبرامـج أمـن 
الحـدود قـد مُيثِّـل حافزاً ونوعاً مـن املكافأة التي تشـجع القطاع 

الصناعـي يف تطويـر تقانـات تنتهـك حقوق اإلنسـان. 

ولذلـك، ال بـد للدول مـن أن تعلن التزامها بوضـع آليات للرقابة 
وتطبيقهـا. وبهـذا الصـدد، يقـدم تقريرنـا حـول اتخـاذ القرارات 
املؤمتتـة يف كنـدا جملـة مـن التوصيـات ويقدمها للـدول وغريها 
تلـك  تطبيـق  وميكـن  الهجـرة  إدارة  يف  الفاعلـة  الجهـات  مـن 

التوصيـات يف أي مـكان يف العـامل وهـي كـام يـيل: 

االلتـزام بالشـفافية واإلفصـاح للجمهـور العام عـن التقانات   
التـي يف قيـد التطويـر والتقانات املسـتخدمة

اللتزامـات    متتثـل  ملزمـة  وقوانـني  توجيهيـة  أوامـر  تبنـي 
دوليـاً املحميـة  اإلنسـان  حقـوق 

تأسـيس هيئة مسـتقلة تراقب جميع اسـتخدامات التقانات   
املؤمتتـة يف إدارة الهجرة ومراجعتها

تعزيـز الحـوارات الدائـرة بني صانعـي السياسـات والباحثني   
حـول  املـدين  واملجتمـع  التقانـات  وأصحـاب  األكادمييـني 

التقانـات الجديـدة ووعودهـا  مخاطـر اسـتخدام 

عـدم  مسـألة  تعالـج  أن  مـن  أيضـاً  الحـوارات  لهـذه  بـد  وال 
إرشاك املجتمعـات املتأثـرة. فبـدالً مـن تطويـر تقانـات إضافيـة 

‘مـن أجـل’ الالجئـني واملهاجريـن أو ‘حولهـم’ وبـدالً مـن جمـع 
الكميـات الهائلـة مـن البيانـات، ينبغـي وضـع األشـخاص الذين 
مبتـى  املرتبطـة  النقاشـات  قلـب  يف  التَّهجـري  تجـارب  واجهـوا 
وكيـف ينبغـي دمـج التقانات الناشـئة يف مخيـامت الالجئني ويف 
جلسـات السـامع الخاصـة بأمن الحـدود أو الالجئـني، إذا كان ال 

بـد مـن تطويـر تلـك التقانـات أصـاًل.

 petra.molnar@utoronto.ca ِبرتا ُمولَنار 
محامية يف برنامج القانون الدويل لحقوق اإلنسان، كلية الحقوق 
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ابة: تحليٌل قائم عىل حقوق اإلنسان يف اتِّخاِذ القرارات  System )الُروبوتات عند البوَّ

 bit.ly/Molnar-Gill-2018 )املؤمتتة يف نظام الهجرة والالجئني بكندا
 Oberhaus D )2018( ’ICE Modified Its ”Risk Assessment“ Software So  .3

لت سلطة إنفاذ الجامرك والهجرة  It Automatically Recommends Detention’ )عدَّ
برمجيَّتها يف »تقييم احتامل الخطر« لتويص باالحتجاز تلقائياً(

bit.ly/Oberhaus-ICE-2018
Picheta R )2018( ’Passengers to face AI lie detector tests at EU airports‘ .4
له  )سيواجه املسافر يف مطارات االتحاد األورويب اختبارات من جهاز لكشف الكذب ُيشغِّ

bit.ly/AI-liedetectors )الذكاء االصطناعي
 Baynes C ’Government ”deported 7,000 foreign students after falsely .5
 accusing them of cheating in English language tests“‘, The Independent, 

لت الحكومة سبعة آالف الجٍئ بعد اتهامهم من غري وجه حقٍّ بالغشِّ  May 2018 2 )رحَّ
 bit.ly/Baynes-deportation-020518 )يف اختبار اللغة اإلنجليزية

اْسِتنباُء وسائط التواصل االجتامعي: نظام اللجوء يف الرنويج
يان-بول برِكِّ وآْن باِلكِّ ستاِفر

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء 
ها من االستطالع. أسئلًة أخالقيَّة لها أهمية كربى وما أخذت حقَّ

إىل  رشقها  من  أوروبا  يف  الهجرة  سلطات  عدُّ  فشيئاً،  شيئاً  يزيد، 
غربها َمالِمَح طالبي اللجوء يف وسائط التواصل االجتامعي مصدَر 
مقابلة  اًم  ُمتمِّ القضايا،  يف  النظر  عند  الفائدة  غزيَر  معلومات 
اللجوء. إذ إنَّ الحصول عىل ما لرافعي الطلبات من ُطُرق السفر 
لهو  باإلنرتنت  األخرى  األنشطة  وسجل  األصدقاء  وشبكة  والصور 
الجديدة  املامرسات  هذه  لكنَّ  عظيم،  ِجدُّ  إعالميٌّ  ِتْقنيٌّ  إمكاٌن 
ها من  تثري عدداً من األسئلة األخالقيَّة املعياريَّة التي ما أخذت حقَّ

االستطالع وأقل ما يقال يف ذلك إنَّه ُيْؤَسُف له أشدَّ األسف.1 

ر والتدبُّر أسئلٌة للتفكُّ
ــل  ــائط التواص ــيص لوس ــي والتمحي ــتنباء التدقيق ــول: االس الوص
االجتامعــي هــو مــن أبــرز مــا يف املعالجــة األوليَّــة لطلبــات 
اللجــوء يف الرنويــج. إذ تطلــب الرشطــة إىل كلِّ طالبــي اللجــوء يف 
الرنويــج أرقــام هواتفهــم وبيانــات تســجيل دخولهــم إىل فيســبوك 
عنــد رفعهــم الطلبــات )أي عنــد أول اتصالهــم بالســلطات(. 
ــي  ــرء بفيســبوك موظف ــارشًة يف حســاب امل ــن الدخــول مب فيمكِّ
إنفــاذ القانــون مــن الحصــول عــىل تاريخــه الفيســبويكِّ كلِّــه، ومــن 
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ذلــك الصــور واألصدقــاء واإلعجابــات واالهتاممــات والنشــاطات 
واألســفار وغريهــا. وُيظِهــُر تحليــل ملفــات قضايــا لجــوء أُْجــِرَي يف 
ــات  ــه ميكــن للصــور ومعلومــات الشــبكات والبيان عــام 2018 أنَّ
الجغرافيــة التــي تؤخــذ مــن حســابات فيســبوك أْن تحســم 
فــو الحكومــة عــىل بيانــات  األمــر يف بــتِّ القضايــا. ويحصــل موظَّ
ــن  وســائط التواصــل االجتامعــي )أي بيانــات طالــب اللجــوء وَم
ــة باإلنرتنــت  لــه صلــه بــه( ليــس مــن البيانــات التــي تظهــر للعامَّ
ــات وســائط  فحســب، بــل مــن طريــق تســجيل الدخــول يف ِمنصَّ
ميكــن  ال  بــني  مركَّ أشــخاص  باســتعامل  االجتامعــي  التواصــل 
إســنادهم إىل موظفــي الحكومــة وال إىل املؤسســات، وذلــك وفــق 
املبــادئ التوجيهيــة الداخليــة. وُيقَصــد بهــذا إىل حاميــة موظفــي 

ــات اللجــوء. ــة وأصحــاب طلب الحكوم

املوافقــة: يجــب أن يصــدر قبــول طالبــي اللجــوء تســليم مــا لهــم 
ــم،  ــول وهواتفه ــجيل الدخ ــة لتس ــات الهوي ــات إثب ــن معلوم م
ــالٍع’  ــٍم واطِّ ــن عل ــه، ‘ع ــي ولوائح ــرة الرنويج ــون الهج ــق قان وف

‘ومــن غــري حــرج’. ولكــْن قــد يخطــر يف ذهــن ســائٍل أن يســأل: 
ــه هــذه أْن  ــة النظــر يف طلب ــب اللجــوء يف مرحل ــكان طال أيف إم
ــات أو أْن  ــذه املعلوم ــح ه ــليمه مفاتي ــب تس ــلفاً عواق ــرى س ي
ــات  ــذه املعلوم ــىل أنَّ ه ــذا، فضــاًل ع ــب؟ ه ــك العواق ــدرك تل ي
لهــا صلــة يف الغالــب باألصدقــاء وأفــراد األرسة الذيــن مــا قبلــوا أن 
ُيرشِكــوا يف معلوماتهــم أحــداً. وإذ قــد كان القبــول ُيطَلــب يف أول 
اتصــال بــني الرشطــة ورافــع الطلــب، فالتبايــن يف القــوة واضــح 
ــع  ــة عــىل راف ــٍذ مبهم ــات يومئ ــض تســليم املعلوم ــب رف وعواق
الطلــب. ويف مؤمتــٍر دويلٍّ عــام 2017 دار حــول التِّقانــة يف معالجة 
قضايــا اللجــوء، مل ُيــرِثْ موظفــو الحكومــة أمــر القبــول مــن حيــث 
هــو تحــدٍّ معيــارٌي عنــد اســتعامل فيســبوك يف جمــع البيانــات؛2 
ت املعلومــات التــي كانــت يف الحســابات امُلعلَّــم لهــا بعالمــة  فُعــدَّ
الحــاالت،  إال. ولكــْن حتَّــى يف هــذه  ليــس  ‘عــام’ عموميَّــًة 
ــة  ــا صل ــذه له ــات كه ــدُّ بيان ــن ع ــه نظــر: أَيحُس ــور ســؤاٌل في يث
صهــا  ــه مــن الواضــح أنهــا مل توضــع ليتفحَّ باملوضــوع أم ال مــع أنَّ
ــات اللجــوء؟  موظفــو الحكومــة كاملوظفــني املعنيــني ببــتِّ طلب

الرسيَّــة: درج يف إجــراءات منــح اللجــوء عــىل أْن تحكمهــا قواعــد 
ــة بعــدم  ــه صل صارمــة تحافــظ عــىل رسيَّتهــا، وال ســيَّام يف مــا ل
إفشــاء حــال إنســان رافــٍع طلــَب لجــوء للبلــد الــذي يزعــم أَّنــه 
ــا  ــبوك أو يف م ــون يف فيس ــث املوظف ــني يبح ــه.3 وح ــَد في ه اضطُّ
ــن طلبــوا اللجــوء، يرتكــون خلفهــم آثــاراً  ــات عمَّ يشــابهه مــن ِمنصَّ
ــذي  ــرد ال ــم بالف ــن اهتاممه ــل( ع ــة يف األق ــون )للِمنصَّ ويفصح
ــاً يف اإلجــراءات  ــاً ثالث ــون طرف ــك ُيدِخُل ــه. وهــم بذل ــون عن يبحث
وهــو غــري ملــزٍم مبــارشًة بقواعــد الرسيَّــة نفســها. واملخاطــر التــي 
ــد  ــوأ األحــوال، ق ــْن يف أس ــة، ولك ــري معلوم ــك غ ــا ذل ــد يجلبه ق
تصــل هــذه املعلومــات إىل َمــن ال ينبغــي أن تصــل إليــه. فلبعــٍض 
ــد  ــربانية، وق ــة السِّ ــٌة يف املراقب ق ــدرٌة ُمحذَّ ــة ق ــالد األصلي مــن الب
تراقــب نشــاط املنشــقني عنهــا يف وســائط التواصــل االجتامعــي. 
فيهــا عــىل  ولقــد يظــل ُيقَفــى أثــر ســلطات اللجــوء وموظَّ
ــري  ــن غ ــريون ع ــد يص ــاطهم، وق ــار نش ــوا آث ــه ليخف ــا يتَّخذون م
قصــد مصــدر خطــٍر عــىل طالبــي اللجــوء املحاولــني الهــرب مــن 

ــاد.  االضطه

القيمــة اإلثباتيــة: كثــرياً مــا ُتســتعَمل املعلومــات املســتخرجة من 
ق  فيســبوك أدلَّــًة يف قضايــا الهجــرة يف الرنويــج، وال ســيَّام يف التحقُّ
ــة الهويــة والشــبكات واألصــل الجغــرايف. وتكــون هــذه  مــن صحَّ
ــة،  ــن األدل ــا م ــًة بغريه م ــن الحــاالت ُمتمَّ ــري م ــات يف كث املعلوم
ــل  ــائط التواص ــات وس ــت بيان ــاالت قام ــض الح ــه يف بع ــري أنَّ غ
ــي  ــدة الت ــد للمعلومــات الجدي ــام املصــدر الوحي االجتامعــي مق
تقــود إىل إبطــال اللجــوء. ثــم إنَّ تكــرار اســتعامل األســامء 
التواصــل  امُلدلَّــس يف منصــات وســائط  املســتعارة واالنتــامء 

الة ُتشَحن يف مأوى لالجئني واملهاجرين. هواتف جوَّ
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ى قيمــة املعلومــات  االجتامعــي لهــي أمثلــة عــىل ظاهــرة تتحــدَّ
ــتعاملها يف  ــي الس ــل االجتامع ــائط التواص ــن وس ــتخَرجة م امُلس
بــتِّ القضايــا. ولذلــك ُيوَعــُز إىل املوظفــني املعنيــني بقضيــة ما أْن 
وا املعلومــات عــىل َهــْدِي أدلــٍة أخــرى يف القضيــة، ومثــال  ُيفــرسِّ
ــدُق امُلــدرَك مــن صاحــب الطلــب. ذلــك اختبــارات اللغــة والصِّ

ة  االســتنباء امُلســتمرُّ فيــه: زادت الحكومــة يف الرنويــج مــن حــدَّ
تصويــب انتباههــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة إىل إبطــال 
ُرَخــِص اإلقامــة التــي يف أســباب َمنِحهــا ِعلَّــة، وإىل إيقــاف صفــة 
ــن مــا عــاد يف حاجــة إىل الحاميــة. ويف مثــل هــذه  الالجــئ عمَّ
الحــاالت، كثــرياً مــا تكــون األدلــة التــي جــيء بهــا مــن النشــاط 
يف وســائط التواصــل االجتامعــي بعــد أْن ُمِنَحــت صفــة الالجــئ 
ــة، أي  ــذه املامرس ــري ه ــد. وتث ــن بع ــات م ــحب األذون أداًة لس
ــي، أســئلة  ــادة تنشــيط اســتنباء وســائط التواصــل االجتامع إع
فــو  يقــوم موظَّ الحاليــة  املامرســة  إذ يف  معياريــة جديــدة. 
يلٍّ، ومــن ذلــك بحــٌث منهجــيٌّ يف فيســبوك،  الهجــرة باســتنباٍء أوَّ
يف مجموعــة متنوعــة مــن األحــوال التــي تضــمُّ الطلبــات التــي 
رفعهــا أفــراد بأنفســهم طالبــني الحصــول عــىل إقامــة دامئــة أو 
جنســية. ويعتمــد هــذا االســتنباء يف الغالــب عــىل نصائــح مــن 
ــا أخــرى.  مهاجريــن آخريــن وعــىل معلومــات تنشــأ مــن قضاي
أضــف إىل ذلــك أيضــاً اســتنباًء ُكليــاً قامئــاً عــىل احتــامل الخطــر 
ــاالت  ــرث يف ح ــة. ويك ــياٍت معيَّن ــن جنس ــراٍد م ــىل أف ــري ع يج
ــا ُتســتعَمل  ــن، وفيه ــع املهاجري ــالت م ــتئناف املقاب ــاء اس اإللغ
ــن  ــور م ــورات وص ــٍة ومنش ــات شاش ــبوك لَْقط ــن فيس ــاً م غالب
األصدقــاء لُيواَجــه األفــراد مبعلومــات لهــا صلــة بقضاياهــم. وال 
ُيعَلــُم املهاجــرون يف الغالــب قبــل املقابــالت أنَّ معلومــاٍت مــن 

ــالت.  ــي سُتســتعَمل يف املقاب وســائط التواصــل االجتامع

ماذا َبْعُد؟
ــة تــدور حــول   مــامَّ ُيحَتــاج إليــه هــو إْجــراُء مناقشــات جوهريَّ
ــة ومــا ترتكــه مــن أثــٍر يف أحــوال اللجــوء  هــذه األحــداث التِّقانيَّ
ــة  ــرة الرنويجي ــلطات الهج ــتجيبون يف س ــري املس ــرة. ويش والهج
ــه  ــس في ــوف ولي ــري مأل ــو ‘غ ــا ه ــوض يف م ــربة يف الخ إىل الخ
ــاٍت يف وســائط  ــون عــن معلوم ــا’ حــني يبحث ــَدى به ــامل ُيهت مع
ــة  ــة وطني ــادئ توجيهي ــن مب ــدَّ م ــي. وال ب ــل االجتامع التواص
واضحــة لِحْفــِظ املعاملــة العادلــة يف القضايــا ولــيك َيْنَشــأ عنــد 
ــؤ عــامَّ ســيجري عليهــم مــن  ــن أنفســهم إمــكان التنبُّ املهاجري
ــة  ــواغل العمليَّ ــني الش ــك ب ــع ذل ــي أْن يجم ــراءات. وينبغ إج
ــخاص  ــتعامل األش ــدود اس ــا ح ــة، ومنه ــرة العامل يف إدارة الهج
الزَّائفــني ومــا يرتتَّــب عــىل الحصــول عــىل بيانــات تســجيل 
الدخــول مــن مســؤوليات، وبــني الشــواغل األخالقيَّــة التــي 
ــة  ــا حري ــي منه ــني الت ــن واملواطن ــوق املهاجري ــة بحق ــا صل له

ــة مبــا  ــه صل ــا ل ــد إيضــاٍح يف م ــاج إيضــاً إىل مزي ــري. وُيحَت التعب
للمعلومــات امُلســتخرَجة مــن وســائط التواصــل االجتامعــي مــن 

ــة. ــة إثباتي قيم

ــن الحديــث عــن  وينبغــي لهــذه املناقشــات أيضــاً أْن تتضمَّ
العواقــب املحتملــة عــىل املهاجريــن أنفســهم، ومــن ذلــك 
أســئلٌة منهــا: هــل ُيعــوِّق االنفصــال مــن منصــات وســائط 
املجتمعــات  يف  االجتامعــي  االندمــاَج  االجتامعــي  التواصــل 
ــات  ــن يف أوق ــض املهاجري ــة بع ز مراقب ــزِّ ــل ُتع ــة؟ وه املضيف
محــددة مــن الزمــن عنــد مجتمعــات املهاجريــن يف نطاٍق أوســع 
ــئلة  ــار أس ــة؟ وُتَث ــبه دامئ ــة ش ــون مراقب ــم مراقب ــعوَر بأنَّه الش
ــام  ــي فيه ــدة الت ــات وامل ــد امليق ــي أْن ُيقيَّ ــا: أينبغ ــرى منه أخ
ــن يف وســائط  ــف نشــاط املهاجري ــد املضي ترصــد ســلطات البل
ــت  ــم تح ــن ه ــه َم ــي تنبي ــل ينبغ ــي؟ وه ــل االجتامع التواص
الفحــص الدقيــق عــىل مــا هــم فيــه، واضعــني نصــب أعيننــا مــا 
إلبطــال صفــة الالجــئ وغــري ذلــك مــن ُرَخــِص املهاجريــن مــن 
ــالد  ــدَّ للب ــن وأرسهــم؟ ال ب ــاة املهاجري ــرْتَك يف حي ــٍر شــديٍد ُي أث
امُلضيَفــة مــن أْن ُتعــاِدَل بــني اســتعامل بيانــات وســائط التواصــل 
االجتامعــي يف تحســني الجــودة يف معالجــة القضايــا وبــني ِحْفــِظ 

ــن.  ــوق املهاجري حق
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َوْضُع مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للبحوث
كريستينا كالرك-َكزَاك

ُد ميدان البحث  نَة أخالقيَّاٍت دوليًة ُتسدِّ أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( ُمدوَّ
ت مناقشًة ُمسَتمرًة فيها. يات التي ثارت يف خالل َوْضِعَها استحقَّ رين. ولكنَّ التحدِّ عن شؤون املهجَّ

واسٌع  رحٌب  القرسية  الهجرة  دراسات  ميدان  أنَّ  صحيح 
ولكْن مل يكن فيه مبادئ توجيهية أخالقية لتسديد البحث 
قد  وإذ  اليوم.  قريٍب من  رين حتَّى وقت  املهجَّ عن شؤون 
الالجئني يف جامعة أكسفورد وافق عىل  كان مركز دراسات 
مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للمامرسة الحسنة يف البحث،1 فقد 
قبُل  عامة موجودة من  أحكام  املبادئ عىل  اعتمدت هذه 
الُكِمنولث، ومل  االجتامعي يف  اإلنسان  رابطة علامء علم  يف 
اليوَم  وتنَشُأ  القرسية خصوصاً.  الهجرة  أحوال  تناسب  تكن 
أْعوَز  ولكْن  التهجري2  يف  األخالقيَّات  حول  تدور  مؤلَّفات 
يف  ُيجِمُع  شاملة  عمليَّة  توجيهية  مبادئ  مجموُع  الباحثنَي 

أمرها الناس يف اختصاصات متعددة وقطاعات متعددة.

بكندا  الباحثني  عيون  أمام  ظاهراً  خرقاً  هذه  صارت  وقد 
عامي 2015  بني  كندا  السوريني يف  توطني  إعادة  أحوال  يف 
الشعب  عموم  عند  االهتامم  مزيد  كشف  إذ  و2016. 
البحثية  املشاريع  وتكاثر  هو  مجموعاً  والحكومة،  واإلعالم 
محوره  الذي  الفهم  يف  خرق  عن  السوريني،  حول  الدائرة 
الطوعية  للموافقة  العامة  األخالقية  املبادئ  تطبيق  كيفية 
‘االمتناع  وملقاربة  الخصوصية،  والحرتام  ِعْلٍم،  عن  الصادرة 
كثرٌي  ُخصَّ  فقد  القرسية.  الهجرة  أحوال  عىل  اإلرضار’،  عن 
، الذين مل يكن  من األكادمييني والباحثني يف املجتمع املحيلِّ
لهم سابق عمٍل يف شؤون الالجئني، بأنَّهم يقلُّ عندهم إدراك 
التحديات األخالقية املحددة التي يثريها َوْضُع غري املواطنني 
والحكومات  الخاصني  الكفالء  عىل  واعتامدهم  القانوينُّ 

مي الخدمات. ومقدِّ

بجامعة  الالجئني  دراسات  َمرَكُز  لذلك  استجابًة  وَتَشارََك 
يورك واملجلس الكندي لشؤون الالجئني )CCR(3 والرابطة 
 )CARFMS( القرسية الالجئني والهجرة  الكندية لدراسات 
التي  للبحوث  أخالقية  اعتبارات  وضع  يف  جميعاً  تشاركوا 
تدور حول الالجئني4 فضاًل عىل أدوات للمنظامت املجتمعية 
ولالجئني الذين ُيطَلب إليهم املشاركة يف البحث5. وبناًء عىل 
هذه املبادئ التوجيهية التي يف حدود كندا، أخذت الرابطة 
الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( عىل نفسها أن 
عٍة6، وهي التي اعتمدها األعضاء  نة أخالقيَّاٍت موسَّ تضع مدوَّ

يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين سنة 2018 وُأورُِدها فيام ييل.

وعديدٌة هي الدروس التي ميكن استخراجها من تطوير هذه 
واسع  والتعاون  التشاور  كان  أوالً:  والعامل.  كندا  يف  الوثائق 
رين  املهجَّ نظر  وجهات  َفْهِم  أجل  من  أساسياً  أمراً  النطاق 
واملنظامت غري الحكومية )َمن فيها من املستجيبني وحرَّاس 
ابات والباحثني( والباحثني، وَفْهِم حاجاتهم أيضاً. وأتاحت  البوَّ
لنا الورشات واملؤمترات يف املجلس الكندي لشؤون الالجئني 
والهجرة  الالجئني  لدراسات  الكندية  والرابطة   )CCR(
الهجرة  لدراسة  الدولية  الرابطة   )CARFMS( القرسية 
أصحاب  من  مجموعة  إىل  نصل  أْن   )IASFM( القرسية 
اختالف وجهات  األمر عىل  ُنجِمَع يف  وأْن  املعنيني  املصلحة 

النظر. 

ثانياً: كان من املهم إيجاد حلٍّ وسط بني الزمالء الذين كانوا 
نات السلوك’ قائلني إنَّها  ون يف ‘املبادئ التوجيهية’ ‘ومدوَّ يشكُّ
دٌة يف أصلها، وبني الذين أرادوا أدوات عملية إيعازية  ُمحدِّ
بحوثهم.  أثناء  يف  األخالقية  الحرية  تعرتيهم  حني  ُدهم  ُتسدِّ
د هذا التحدي األموَر التسليم بأنَّ  وعىل الصعيد الدويل، عقَّ
أساس األخالق الثقافة؛ أي تختلف باختالف الحال. ومن هنا 
فئة من  بها  تفصياًل وُخصَّ  أكرث  الكندية  الوثائق  أْن جاءت 
الرابطة  وضعتها  التي  األخالقيات  نة  مدوَّ ا  أمَّ معيَّنٌة،  الناس 
الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM(، فمعياريَّتها أكرث 

وأساسها املبادئ. 

يف  ُمسوِّدوها  يعدل  أْن  الوثائق  هذه  وضع  اقتىض  ثالثاً: 
دارت  وكانت  املعرفة.  إنتاج  يف  السلطة  تباين  معالجة 
منحت  ما  امتيازات  الباحثني  منح  حول  رصيحة  محادثات 
لغريهم، وال سيَّام أهل دول الشامل فأولئك ليس لهم خربة 
ا الحال الكندية، فجيَء فيها  سابقة يف الهجرة القرسية. وأمَّ
عن  االستعامر  رَْفِع  أجل  من  املبذولة  الجهود  من  باإللهام 
مناهج البحث يف السكان األصليني، ومن ذلك َوْضُع مبادئ 
توجيهية أخالقية للبحوث يف األمم األوىل، أي َشْعب امليتيس 
د  فُمسوِّ الجهود،  هذه  من  الرغم  وعىل  اإلنويت.  وشعب 
هذه الوثائق الرَّئيُس هو إنسان أبيض كندي واملوارد الناتجة 
غري  فيها  السلطة  عالقات  محالَة  ال  ستستنسخ  ذلك  عن 
املتكافئة. وِصيَغت الوثائق الكندية ووثائق الرابطة الدولية 
أوالً  ‘االعتبارات’  َصْوَغ   )IASFM( القرسية الهجرة  لدراسة 
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أنَّ  عىل  الضوء  لتسليط  وذلك  ثانياً،  النقدية’  الت  ‘والتأمُّ
البحوث األخالقية عملية ُمستمرٌّ فيها، ومن ثم ينبغي النظر 
والعمل  للتفكري  منها  ُينَطَلُق  التي  املواضع  أنَّها  عىل  إليها 

امُلستمرِّ فيهام. 

cclarkka@uottawa.ca كريستينا كالرك-َكزَاك 

بروفيسورٌة مشاركٌة يف كلية الشؤون العامة والدولية، جامعة أوَتَوا  
 https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/2796 

 )IASFM( ورئيسُة الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية
 http://iasfm.org 

 Refugee Studies Centre )2007( ’Ethical Guidelines for Good Research .1
 Practice‘, Refugee Survey Quarterly, Volume 26, Issue 3, pp162–172 

 )مباِدٌئ توجيهيٌة أخالقيٌَّة للمامرسة الحسنة يف البحث(   
  https://academic.oup.com/rsq/article/26/3/162/1590874 

2. املساهامت يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية هي بعض األمثلة الحديثة؛ فانظر 
أيضاً منها ما هو ُمْدرٌج يف آخر املبادئ التوجيهية األخالقيَّة امُلورَد يف املالحظة الثالثة.

3. مجموعٌة جامعٌة من املنظامت غري الحكومية التي تعمل يف شؤون الالجئني
 Clark-Kazak C )2017( ’Ethical Considerations: Research with People in .4

Situations of Forced Migration‘, Refuge, 33)2(
رين قرساً(   )االعتبارات األخالقيَّة: إجراء البحث عىل ناٍس ُمهجَّ

bit.ly/Refuge-ClarkKazak-2017-ethics
 https://ccrweb.ca/en/ethical-considerations-research .5

IASFM Code of Ethics )2018( bit.ly/IASFM-code-ethics .6

 :)IASFM( نُة األخالقيَّات يف الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية  ُمدوَّ
الت نقديَّة يف البحث األخالقيِّ يف أحوال الهجرة القرسية  تأمُّ

السياق:

خاصة  أخالقية  تحديات  قرساً  رين  املهجَّ شؤون  يف  البحث  ُينِشُئ 
بسبب عالقات السلطة التي ال تكافؤ فيها، والَوْضِع القانوينِّ الهشِّ 
األساس، والفقر املدقع، والعنف، وتجريم الهجرة، وأحوال البحث 
امُلسيَّسة، والصلة بالسياسات يف بحوثنا، واالعتامد عىل الخدمات 
الحكومية وغري الحكومية وعىل التميول، ُكلُّ ذلك وارٌد أو بعضه. 
بهذه  دوماً  تدري  ال   )REBs( البحوث  أخالقيَّات  مجالس  ولكنَّ 
واملؤسسات  البالد  بعض  يف  فليس  الخاصة؛  األخالقية  املسائل 
تخضع  ال  البحوث  رضوب  وبعض  البحث،  ألخالقيَّات  مجالٌس 
هذه  يف  كان  ما  كان  قد  وإذ  البحث.  أخالقيَّات  مجلس  ملوافقة 
واملسؤولية  البحوث،  عىل  الخطر  احتامل  فيها  يزيد  التي  الحال 
املؤسسيَّة التي ال تكافؤ فيها عن أخالقيَّات البحث، تعرض الرابطة 
أخالقيَّات  نَة  ُمدوَّ  )IASFM( القرسية  الهجرة  لدراسة  الدولية 
ت  رين قرساً. ومن قبيل الكيفية التي ضمَّ البحث يف شؤون املهجَّ
األخالِق  يف  ًة  عامَّ فكرًة  بها  األصليني  ان  السكَّ يف  البحث  مَناِهُج 
وبِفعل  السلطة  يف  بالتمييز  وتعرتف  االنتباه  تشدُّ  نقديًة  عميقًة 
 ُ ُتبنيِّ الوثيقة  هذه  أنَّ  االستغاللية،  البحوث  تاريخ  يف  املشاركني 
مبادَئ هي مَواضُع ُينطَلُق منها يف البحوث املحرتمة.1 والنيَّة بيان 
املعلومات  املشرتكون يف جمع  وفيهم  أعضائنا،  يف  الواسع  التنوع 
يف  املشاركة  إليهم  ُطِلَب  والذين  مجتمعياً-  أم  كان  -أكادميياً 
البحوث. وإذ قد كان األمر كذلك، فإننا نعرتف بأنَّ هذه الوثيقة 
االلتزام  يف  منه  ُينَطَلُق  َمْوِضٌع  هي  وإمنا  لة،  مفصَّ وال  شاملة  غري 

االً مؤثِّراً.  باملسائل األخالقية التزاماً فعَّ

التعريفات:2

ُيعرَّف البحث أنَّه نشاط فيه جمع بيانات وإنشاء معرفة، وهو يجري 
رين أو من أجلهم أو يجرونه هم أنفسهم. ومن ذلك  يف شؤون املهجَّ
زة،  امُلركَّ الجامعية  واملناقشات  املقابالت،  الحر،  ال  املثال  سبيل  عىل 
ملفات  عىل  والحصول  والرصد،  والتجارب،  االستقصائية،  والدراسات 
البيانات اإلدارية. ولنئ كان ُيحتَمل أال تخضع كل هذه  القضايا وعىل 
مبادئ  الوثيقة  هذه  نت  تضمَّ فقد  رسمية،  أخالقية  ملوافقة  األنشطة 
هامة تنطبق عىل أيِّ شخٍص يشارك يف األنشطة التي لها صلة بالبحث 

رين قرساً. يف شؤون املهجَّ

واألكادمييُّون  الطالب  ذلك:  ومن  بحثاً،  يجري  أحٍد  أيُّ  هو  والباحث 
ُبغَية  البيانات  يجمعون  الذين  الخدمة  مو  ومقدِّ املزاولون  والعلامء 

تحصيل االعتامد أو التقرير أو التحليل أو التقييم أو كل ذلك معاً. 

رين قرساً” هاهنا ِنطاٌق للتَّهجري عريٌض، ففيه طالبو  ويف مصطلح “املهجَّ
اللجوء، وطالبو اللجوء الذين رفعوا طلباتهم، واملمنوحون صفة الالجئ، 
واملرفوضة طلبات لجوئهم، واألشخاص امُلتََّجُر بهم، والنَّازحون داخلياً. 
ترك  أُْجرِبَ عىل  َمن  كل  األبحاث يف شؤون  الوثيقة عىل  وتنطبق هذه 
منزله - -من غري نظٍر إىل سبب تهجريه- فهي ال تكتفي بتصويب االنتباه 

إىل املمنوحني صفة الالجئ.

سميٍّ  غري  أو  رسمياً  اًم  تحكُّ يتحكم  أحٍد  كلُّ  هو  ابة  البوَّ وحــارس 
رين قرساً. ومثال ذلك: السلطات الحكومية، »وقادة«  بالوصول إىل املهجَّ
مو الخدمة، والقامئون  بنَي أنفسهم، ومقدِّ ِبنْيَ أو امُلنصِّ املجموعات امُلنصَّ

عىل األرسة أو شؤون املنزل.

 See Kirkness V J and Barnhardt R )1991( ’First Nations and  .1
 higher education: The four R‘s—Respect, relevance, reciprocity,

responsibility‘, Journal of American Indian Education, 1–15.
)األمم األوىل والتعليم العايل: ُرباعيَّة االحرتام ومطابقة مقتىض الحال واملعاملة باملثل 

واملسؤولية(

2. هذه التعريفات ُمَقرٌَّة ومستنسخٌة بإذٍن من املجلس الكندي لشؤون الالجئني 
)CCR( والرابطة الكندية لدراسات الالجئني والهجرة القرسية )CARFMS( وَمرَكِز 

)CRS( دراسات الالجئني بجامعة يورك
  )2017( ’Ethical Considerations: Research with People in Situations of

Forced Migration – Executive Summary‘
 ) ٌص تنفيذيٌّ رين قرساً - ُملخَّ  )االعتبارات األخالقيَّة: إجراء البحث عىل ناٍس ُمهجَّ
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نة األخالقيَّات:  ُمدوَّ

ــالت نقديَّــة يف البحــث األخالقــيِّ يف أحــوال الهجــرة القرسيــة. تأمُّ
ــة  ــة الرئيســية للموافق ــادئ األخالقي ــرُّ املب ــق وُنق ــنثبِّت ونطبِّ س
التــي تخــرج عــن علــٍم، وللرسيَّــة والخصوصيــة،  الطوعيــة 
“ولالمتنــاع عــن اإلرضار” يف األحــوال املحــددة للهجــرة القرسيــة. 
ــَن بحوثنــا أحــوال النــاس  ونلتــزم أيضــاً العمــَل يف ضــامن أْن ُتحسِّ
كلــام أمكــن ذلــك. وُنِقــرُّ أنَّ احتــامل الخطــر الزائــد الــذي ُتنِشــئه 
ــك  ــني )وكذل ــن املشــاركني والباحث ــة عــىل كلٍّ م الهجــرة القرسي
يــاً  الذيــن يجمعــون بــني األمريــن( يقتــيض التزامــاً اســتباقياً ِجدِّ

ــاًل نقديــاً ُمســتَمّراً فيــه.  وتأمُّ

منا ذكره مبا ييل: ا بعُد، فنخصُّ ما قدَّ أمَّ

ــة  ــة طوعي ــة صحيح ــىل موافق ــول ع ــون يف الحص ــن أن يك ميك
ــبب  ــة بس ــرة القرسي ــوال الهج ــدٍّ يف أح ــم تح ــن عل ــة ع خارج
مــي  عالقــات الســلطة التــي ال تكافــؤ فيهــا واالعتــامد عــىل مقدِّ
ــني  ــات أيضــاً أو باحث اب ــون حــرَّاس بوَّ ــد يكون ــن ق ــة الذي الخدم
ــانية  ــار النفس ــون لآلث ــد يك ــه. ولق ــت نفس ــك يف الوق أو كل ذل
ُتْحِدُثهــا الهجــرة القرسيــة، فضــاًل عــىل  واالجتامعيــة التــي 
االختالفــات الثقافيــة واللغويــة، تأثــري يف قــدرة النــاس عــىل فهــم 
مــا تقــوم عليــه املوافقــة مــن أجــل أْن يتَّخــذوا قــرار مشــاركتهم 
ــروا مليــاً  يف البحــوث عــن علــٍم. إذ ال بــدَّ للباحثــني مــن أْن يفكِّ
يف كيفيــة تطبيــق املوافقــة عنــد التعامــل مــع الوثائــق والبيانــات 
ــا،  ــون والســلطان وغريه ع ــا املتخصصــون واملتطوِّ ــأيت به ــي ي الت
ــم  ــت له ــص ال مت ــات وقص ــىل معلوم ــًة ع ــون مبني ــي تك والت

ــة.  بصل

ــان عــىل الخصــوص حــني  الرسيَّــة والخصوصيــة أمــران هامَّ
تكــون نتائــج البحــث تعــرِّض وضــع هجــرة املشــاركني وحريتهــم 
وســالمتهم للخطــر، واألمــر ذاتــه ينطبــق عــىل أصدقائهــم 
وأرسهــم ومــن لــه صلــة بهــم. فينبغــي للباحثــني أْن ينتبهــوا إىل 
ُســُبل اإلنرتنــت يف جمــع البيانــات، تلــك الُســُبل التــي قــد تكــون 
ــة  ــوال قانوني ــىل أح ــاًل ع ــني، فض ــرق الرَّْقمي ــاع الط ــًة لُقطَّ عرض
معيَّنــة قــد تقتــيض اإلبــالغ عــن أنشــطة غــري قانونيــة أو ضــارَّة. 
وينبغــي أن ُيعَلــَم املرتجمــون الشــفويون واملســاعدون عــىل 
شــؤون البحــث وحــرَّاس البوابــات مبســائل الرسيَّــة والخصوصيَّــة 
ــِظ  ــة لِحْف ــر، اتفاقي ــيض األم ــا يقت ــب م ــىل حس ــوا، ع ع أو يوقِّ

األرسار.

“االمتنــاع عــن اإلرضار” يف البحــوث الدائــرة حــول الهجــرة 
القرسيــة يعنــي اســتباق َوْضــِع كرامــة املشــاركني والــرشكاء 
ــىل  ــاعدين ع ــفويني واملس ــني الش ــني واملرتجم ــاعدي الباحث ومس
األولويــات.  يف  حالهــم  وُحســَن  وســالمتهم  البحــث  شــؤون 
وينبغــي إيــالء اهتــامم خــاصٍّ بالطــرق التــي ميكــن فيهــا للبحــث 
، بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش،  أن يعيــد اإلرضار النفســاينَّ
ــن  ــب وتجري ــة األجان ــة وكراهي ــب العنري فضــاًل عــىل أْن يجل

ــي  ــائل الت ــاٍن يف الرس ــري بإمع ــني التفك ــي للباحث ــرة. وينبغ الهج
ــد وســائل اإلعــالم وصانعــي  ــن خــالل التفاعــالت عن ســُتنرَشُ م
ــرَّد  ــوا أنَّ مج ــن أْن ُيْدرُِك ــاً م ــني أيض ــدَّ للباحث ــات. وال ب السياس
وجودهــم يف مــكاٍن مــا قــد يزيــد احتــامل الخطــر عــىل العــامل 

ــرساً.    ــن ق ري واملهجَّ

فإذا طبَّقنا أخالقيَّات البحث، ثبَّتنا املبادئ اآلتية:

ريــن قــرساً أْن يتَّخــذوا  االســتقالل بالنَّفــس: ســنحرتم حــقَّ املهجَّ
يف  مشــاركتهم  ويف  حياتهــم  شــؤون  يف  القــرارات  بأنفســهم 
مشــاريع البحــث ويف الكيفيــة التــي مُيثَّلــون بهــا يف نتائــج 
البحــوث، وســرُنقِّي أحــوال كل ذلــك أيضــاً. وُنقــرُّ أنَّــه ُيْكــرَثُ 
يف تعيــني باحثــي الهجــرة القرسيــة »خــرباَء« بحيــاة النــاس 
ث هــؤالء الباحثــون بلســان حــال  ومعاناتهــم، وُيْكــرَثُ يف أْن يتحــدَّ

ــم. ــة عنه ــرساً أو بالنياب ــن ق ري املهجَّ

ــري  ــا غ ــلطُة فيه ــٍة السُّ ــات متقاطع ــود عالق ــرُّ بوج ــْدُل: ُنق الَع
متكافئــة، وأنَّهــا تــزداد ســوءاً يف أحــوال الهجــرة القرسيــة، وأنَّنــا 
ســوف نتَّخــذ خطــوات للتخفيــف مــن تأثريهــا يف العالقــات 
البحثيــة ويف نتائــج البحــوث. إذ ُنــدرُِك أنَّــه ال ميكــن حــلُّ 
ى  ــزِم أنفســنا أْن نتحــدَّ ــا ُنل عالقــات الســلطة حــاًل كامــاًل، ولكنَّن

ــة. ــة القامع ــى االجتامعي ــوٍة البن بق

القرسيــة  الهجــرة  يف  املعانــاة  صــور  ع  بتنــوُّ ُنقــرُّ  ع:  َنــوُّ التَّ
وأخالقيَّــات البحــث التــي تراعــي الفــوارق الثقافيــة. لــذا ســُندِرُج 
ــني  ش ــب امُلهمَّ ــُنَباِدُر بطل ــر وس ــات النظ ــن وجه ــرياً م ــدداً كث ع

ــوث. ــرارات والبح ــاذ الق ــع اتِّخ ــن مواض ــن م وامُلبَعدي

األحــوال  تناســب  منهجيَّــة  مقاربــات  سنســتعمل  األهليَّــة: 
د مــن  الثقافيــة التــي نحــن عليهــا يف عملنــا، فضــاًل عــىل امُلحــدَّ
يــات يف الهجــرة القرسيــة. وســنضمن تدريــب كل  الفــرص والتحدِّ
َمــن هــو يف مشــاريع البحــوث تدريبــاً وافيــاً، ومــن ذلــك الطــالب 
الشــفويُّون  البحــث واملرتجمــون  واملســاعدون عــىل شــؤون 

ــات. اب ــرَّاس البوَّ وح

امُلشــارَكُة: كثــرياً مــا ُتِفيــُد ِمْنَحــُة الهجــرة القرسيــة الذيــن هــم 
ــا  ــراً إفــادًة غــري متناســبة. وإذ قــد كنَّ أقــل املتأثريــن بالتَّهجــري تأثُّ
نريــد تخفيــف هــذه املشــكلة واالرتقــاء إىل أعــىل مراتــب اإلفادة 
ــل  ــني يف مراح ــنضمُّ رشكاَء معني ــوث، فَس ــاركة يف البح ــن املش م
ــط  ــث والتخطي ــئلة البح ــوغ أس ــك ص ــن ذل ــا، وم ــث كله البح
وجمــع البيانــات والتحليــل والنَّــرْش. وســيكون يف ميزانيــات 
ــى  ــم حتَّ ــرشكاء جميعه ــه ال ــوَّل ب ــٌل مُي ــوث متوي ــاريع البح مش
يكــون لهــم يف البحــوث وقــت ويظهــروا املوهبــة واملســاهامت. 
ولقــد يــرى الباحثــون أْن يســاهموا مبــا لهــم مــن وقــٍت وجهــٍد 
الــة يف املشــاريع أو النشــاطات أو األحــداث أو  مســاهمة فعَّ
اإلجــراءات التــي ال صلــة بينهــا وبــني البحــوث، ولكــْن يقــوم بهــا 

ــا البحــث. ــي يجــري عليه ــة الت ــات املحلي ــرشكاء أو املجتمع ال
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الالجئون اللذين ‘ُأفرَِط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا يكفي’
ناوهيكو أوماتا

فيهم’  البحث  ‘ُأفرَِط  اللذين  الالجئني  مجموعات  مع  العمل  أثناء  يف  األخالقية  املسائل  من  عدد  ينشأ 
واللذين ‘مل ُيْبَحث فيهم مبا يكفي’ 

أعمـل منـذ عـام 2012 يف مركـز دراسـات الالجئـني يف جامعـة 
أكسـفورد يف جمـع البيانـات حـول الحيـاة االقتصاديـة لالجئـني 
ـت كينيا وأوغنـدا وإثيوبيا.  واملجتمعـات املضيفـة يف بلـدان ضمَّ
وبنيـت هـذه املقالـة أساسـاً عـىل انطباعاتنـا مـن هـذا البحـث 
يف  الالجئـني  مجموعـات  مختلـف  مـع  تفاعـيل  ِسـِني  ومـن 

الحرضيـة. واملناطـق  املخيـامت 

املجموعات التي ُأفرِط البحث فيها 
مـن الواضـح أنَّ بعـض فئـات الالجئـني تخضـع مـراراً وتكـراراً 
‘للبحـث’ عىل أيـدي األكادمييني ومنظامت املسـاعدات والطالب 
مـن  امللموسـة  املنافـع  غيـاب  أنَّ  إالَّ  الصحفيـني.  مـا  ولدرجـة 
مشـاركة الالجئـني يف تلـك الدراسـات تجعلهـم بعـد أن خضعـوا 
ألعـداد مفرطـة مـن البحـوث يفقـدون الثقـة فيهـا بـل يقررون 
يف بعـض الحـاالت اإلحجـام عـن املشـاركة يف دراسـات جديـدة.

ويف عمـيل، الحظـت تزايـد التعبـري عـن ارتفـاع درجـة الضعـف 
ـًة يف مخيـم كاكومـا  العـام للبحـوث لبعـض املجموعـات خاصَّ
بحثـاً  أجريـت  و2017،   2016 عامـي  وبـني  كينيـا.  يف  لالجئـني 
مـُت اجتامعات مع  واسـع النطـاق يف ذلـك املخيم. وكالعادة، نظَّ
أفـراد مـن الكيانـات املمثلـة لالجئـني يف املخيـم ألعرفهم بنفيس 
وببحثـي ولطلـب تعاونهـم ومشـاركتهم. ويف أحـد االجتامعـات، 
رشحـت للمشـاركني نطـاق الدراسـة وأوضحـت لهـم أنَّ البحـث 
البحـث،  يف  للمشـاركني  مـايل  تعويـض  منـح  عـىل  يشـتمل  ال 
فتسـاءل بعضهـم عـن الفائـدة التـي سـيجنوها من بحثنـا إذا مل 
يكـن هنـاك تعويـض مـايل لهـم. فرشحت لهـم أنَّ هـذا املرشوع 
البحثـي يهـدف إىل توليـد فهم أفضـل ألصحاب العالقـة املعنيني 
حـول الالجئـني يف مخيـم كاكوما ومن هنا يسـهم ذلـك الفهم يف 
إثراء السياسـات وتحسـينها عند التعامل مع الالجئني يف املخيم. 
عندهـا، وقـف أحـد كبار السـن الصوماليُّـون وأشـار بإصبعه إيلَّ 

 : معلِّقاً

الالجئني هذا منذ عام 2008 وقابلت كثريًا من  “أعيش يف مخيم 
الباحثني مثلك. كلهم قالوا اليشء نفسه الذي تقوله اليوَم لكنَّ ذلك 
نا مل نجد  مل يغري شيئًا حتى اآلن. يف كل مرة نتعاون مع الباحثني لكنَّ

ُن حياتنا. فال أستطيع أن أثق مبا تقول.” ة شيئًا من ذلك ُيحسِّ البتَّ

أديـس  يف  امليـداين  العمـل  خـالل  مامثلـة  اسـتجابات  وواجهـت 
أبابـا يف أواخـر عـام 2018. فخـالل إحـدى املقابـالت ونقاشـات 
كيـز مـع الجئني شـباب أريترييني، كان مـن الواضح  مجموعـات الرتَّ
شـيوع جـو مـن امللل والشـك الـذي أثَّـر بالتأكيد يف رصاحـة ردود 

املشـاركني ومشـاركتهم. 

وبينـام يعيـش الالجئون يف مخيـم كاكوما وأديـس أباب يف ظروف 
صعبـة )املقارنـة هنـا بـني مخيـامت اللجـوء املطـوَّل والعيـش يف 
بامللـل مـن  فيهـا  الحرضيـة( ظهـرت مشـاعر مشـرتك  العاصمـة 
البحـث وانعـدام الثقـة بالباحثـني. وال يقل توثيقاً عـن ذلك وجود 
سـقف مرتفـع مـن توقعـات الالجئـني املشـاركني يف األبحـاث إذ 
يتفرضـون أنَّ مشـاركتهم سـوف تنعكـس عـىل تحسـني أوضاعهم. 
كيـز، عـربَّ الالجئـون عـن جملـة مـن  ويف نقاشـات مجموعـات الرتَّ
اللوائـح  وإزالـة  اإلنسـانية  املسـاعدات  زيـادة  تضمنـت  اآلمـال 
التنظيميـة املؤثـرة يف حقوقهـم االجتامعية-االقتصاديـة وتحسـني 
وصولهـم إىل إعـادة التوطـني يف بلـد ثالـث. وإن مل تتحقـق تلـك 
التوقعـات يف أرض الواقـع أو تـدار، فقـد يتبع ذلـك ظهور اإلحباط 

وخيبـة األمـل وفقـدان الثقـة مـع مـرور الوقت. 

وتلـك نتيجـة مؤسـفة تـأيت بسـبب محدوديـة قـدرات البحـوث 
تـأيت  أو  السياسـات  يف  العمليـة  اإلجـراءات  إثـراء  يف  األكادمييـة 
عـىل األقـل بسـبب عـدم احتامليـة ترجمـة البحـوث إىل تغـريات 
مبـارشة يف السياسـات املرتبطـة بالبيئـات املحيطـة بالالجئـني. ومبا 
أنَّ هـذه املجموعـات مـن الالجئـني تسـتقبل عـىل الـدوام أفواجـاً 
مـن الباحثـني الجـدد واحـداً تلـو اآلخـر مثـيل، فذلـك يزيـد مـن 
إحباطهـم ويقـود بذلـك إىل إحجامهـم أو رفضهـم للمشـاركة يف 

البحـوث.

املجموعات التي مل ُيبَحث فيها مبا يكفي 
عـىل الجانـب اآلخـر، مرَّ عـيلَّ عـدة مجموعات مـن الالجئني ممن 
‘مل ُتجـَر عليهـم أبحـاث كافيـة’ ويلقـى حضورهـم اهتاممـاً كبـرياً 
دون أن ينعكـس عـىل إيصـال اصواتهـم إىل املشـهد العاملـي. ومن 
تلـك املجموعـات الجئـو األقليـات يف أديـس أبابـا وهـي مجموعة 
مـن إجـاميل  التـي ال متثـل سـوى شـذراً صغـرياً  القوميـات  مـن 
لني. ويف مسـتهل عملنـا امليـداين يف أديـس  سـكان الالجئـني امُلسـجَّ
أبابـا يف شـهر أغسـطس/آب 2018، بدعـم مـن املفوضية السـامية 
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منـا اجتامعـات تعريفيـة  لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، نظَّ
مـع ممثلـني عـن مجتمعـات الالجئـني مـن مختلـف القوميـات 
لنصـف لهـم الهـدف مـن الدراسـة وطلـب مشـاركتهم. ونظـراً 
لضيـق الوقـت ومحدوديـة املـوارد املاليـة املتاحـة ملرشوعنـا، 
مـن  األعظـم  السـواد  مثَّلـت  التـي  القوميـات  عـىل  زنـا  ركَّ
اإلريترييـون  التحديـد  عـىل  وهـم  السـياق  هـذا  يف  الالجئـني 
الرئيسـية  املسـتهدفة’  ‘الفئـة  وعندمـا رشحـت  والصوماليـون. 
مـن قوميـات الالجئـني، طلـب أحـد الالجئـني البورنديني شـمل 
مـن  األقليـات  إنَّ مجموعـات  لنـا  وقـال  دراسـتنا.  قوميتـه يف 
بلـدان مثـل بلـدان البحـريات العظمـى كانـوا قـد ُأقُصـوا متامـاً 
أن  “نريـد  قطعـي:  بتشـديد  يل  وقـال  الدراسـات.  تلـك  مـن 
نكـون جـزءاً مـن دراسـتكم. أريـدك أن تسـمع عـن التحديـات 

تواجهنـا.” التـي 

مـن  اإلقصـاء  عـن  الناتجـة  األمـل  خيبـة  مشـاعر  ووجدنـا 
ذوي  مـن  الالجئـني  مـن  أخـرى  مجموعـات  يف  البحـوث 
األوغنديـة  العاصمـة  يف  الالجئـني  السـن  وكبـار  اإلعاقـات 
لتا  كامپـاال. وكانـت كلتـا املجموعتـني قـد أسسـتا جمعيتان ُسـجِّ
مقابـالت  ويف  املحليـة.  الحكوميـة  السـلطات  لـدى  رسـمياً 
منفصلـة، ذكـر أعضـاء تنفيذيـون يف كلتـا الجمعيتـني أنَّ سـبب 
تأسـيس الجمعيتـني جـاء نتيجـة غيـاب االنتبـاه مـن املنظـامت 

لالجئـني.  الداعمـة 

لألمـم  السـامية  املفوضيـة  مثـل  منظـات  هنـاك  كامپـاال،  “يف 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني ومنظمـة إنرتإيد وغريها مـن املنظات 
هـا ال تقـدم أيَّ برامـج دعـم مخصصـة لـذوي  غـري الحكوميـة، لكنَّ
شـون. لذلـك، قررنـا أن نجتمـع ويسـاعد  نـا مهمَّ اإلعاقة...نشـعر أنَّ

بعضنـا بعضـًا.” 

كلتـا املنظمتـني تروجـان لنشـاطات رفـع الوعـي وتوفـري الدعـم 
وتدريـب  االستشـارات  خدمـات  تقديـم  خـالل  مـن  لألعضـاء 
املهـارات وتشـكيل مجموعات التوفـري إالَّ أنَّ مسـتوى الدعم غالباً 

مـا ال يكفـي لتغطيـة التحديـات التـي يواجههـا االعضـاء. 

حجـم  أنَّ  أبابـا  أديـس  يف  البورونديـني  الالجئـني  حالـة  وتبـني 
مجموعـة معينـة مـن الالجئني هـو يف أغلب األحيـان املعيار الذي 
يقـرر مـدى اهتـامم الباحثـني وصانعـي السياسـات. فبـدءاً مـن 
لني يف أديـس  عـام 2018، وصـل عـدد الالجئـني البورنديـني امُلسـجَّ
أبابـا إىل 57 فـرداً مقارنـة بثـامين عـرشَة ألـِف الجـٍئ أريتـريي. ويف 
مواجهـة املـوارد املحـدودة وضيـق الوقـت، دأب معظـم الباحثني 
الذيـن ميثلـون األعـداد  عـىل الرتكيـز عـىل مجموعـات الالجئـني 

الكـربى مـن الالجئـني. 

إضافـًة إىل ذلـك، ُينَظـُر إىل بعض املجموعات عـىل أنَّها أقل ارتباطاً 
بسـياق السياسـات الحالية، وال سـيَّام يف منظومة الالجئني الدولية. 

الجٌئ صومايلٌّ يف شارع من شوارع مخيَّم كاكوما لالجئني.
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ريـن قرساً شـهد زيادة  ومثـال ذلـك أنَّ حجـم األبحـاث عـىل امُلهجَّ
كبـرية، لكـنَّ الدراسـات امُلنَجـزَة للتصـدي لقضايـا الالجئـني كبـار 
السـن والالجئـني ذو اإلعاقـات مـا زال محـدودة العـدد. ويصعـب 
معرفـة مـا إذا كان غياب برامج املسـاعدات املحـددة التي تقدمها 
هيئـات املسـاعدات ملثل تلـك املجموعات نتيجـة ضعف البحوث 
التـي أجريـت عـىل تلـك الفئـات أو رمبـا أنَّ ضعـف البحـوث جاء 
نتيجـة لغيـاب تلـك الربامـج. إالَّ أنَّ تلـك املجموعات مـن الالجئني 
التـي مل تحـظ بالقـدر الـكايف مـن الدراسـات، حسـبام أشـري إليـه 
آنفـاً، قـد تكـون بالفعـل مـن الفئـات املسـتضعفة التـي تسـتحق 

تلقـي اهتـامم عاجل مـن الباحثـني ومنظامت املسـاعدات. 

التوصيات 
بخصـوص املجموعـات التـي مل تخضـع ملـا يكفـي من الدراسـات، 
االستكشـافية  دراسـاتهم  نطـاق  مـن  ـعوا  ُيوسِّ أن  الباحثـني  عـىل 
لتشـتمل عـىل مـا وراء نقـاط الرتكيـز للسياسـات الحاليـة. وقـد 
أو  تحديـات  بهـا  املبحـوث  غـري  املجموعـات  تلـك  لـدى  تكـون 
مواطـن اسـتضعاف خاصـة أو معقـدة مل ُتـدرَس مـن قبـل وقـد 
يـؤدي ضعـف البحـوث يف ذلـك املجـال إىل ضعـف القـدرة عـىل 
إنتـاج انتبـاه كاف إحصائيـاً. وعنـد التصـدي ملثـل هـذه املسـائل، 
سـيكون مـن املفيد إجـراء البحوث النَّوعيَّة عىل هـذه املجموعات 
بـل سـتكون خطـوة أوىل يف توضيح وجهات نظر تلـك املجموعات 
التـي مل ُتسـَمع مـن قبـل. وال شـك يف أنَّ إجراء البحـوث بحد ذاته 
ليـس ضامنـاً بإحـداث أي تغيـري مبـارش يف حياة املجموعـات التي 
مل ُتبَحـث جيـداً، وباملثـل قـد يـؤدي االسـتمرار بالبحـوث التـي ال 
تسـتطيع إثبـات األثـر إىل الوقـوع يف املزالـق ذاتهـا التـي كشـفت 
عنهـا تجربـة املجموعـات ‘امُلفرَط يف البحث فيهـا’ وقد يظهر ذلك 
عـىل سـبيل املثـال يف امللـل من البحـوث وخيبـة األمل فيهـا. ومع 
ذلـك، مـا مل ُتتََّخـذ الخطـوة األوىل، سـتبقى التحديـات ماثلـة دون 
عـالج. ولذلـك، ينبغـي للباحثـني عنـد التعامـل مـع املجموعـات 
غـري املبحـوث فيهـا كفايـًة أن يركـزوا عـىل رضورة إجـراء األبحاث 
التـي ميكنهـا أن تـرثي السياسـات للتصـدي للقضايـا التـي مل تحظ 

باالهتامم. 

ويف غضـون ذلـك، عنـد الحديـث عـن املجموعـات التـي ُأفـرِط 
الباحثـني  بـني  الجهـود  تنسـيق  عـن  غنـى  ال  فيهـا،  البحـث 
بـل  والطـالب  االستشـارات  ومؤسسـات  املسـاعدات  ومنظـامت 
حتـى الصحفيـني، ملـا لذلـك التنسـيق مـن أهميـة قصـوى يف منع 
وعليـه،  الواحـدة.  املجموعـة  مـع  املعمولـة  البحـوث  ازدواجيـة 
والصحفيـني  اإلعـالم  وسـائل  تضـم  أن  التنسـيق  لجهـود  ينبغـي 
العاملـني مـن الالجئـني. ورغم االختالفـات التي قد تكـون قامئة يف 
مدونـات سـلوك تلـك الجهات ورغم اختـالف أغراضهـا يف البحث، 
فـال بـد من االنتباه إىل منظور ‘العينة املدروسـة’ التي ال تسـتطيع 

أن تـرى فرقـاً يف تكـرار البحـوث ملجـرد تغـري الجهـة التـي تنفذها 
مـن وسـائل إعـالن أو أكادمييـني أو مؤسسـات إنسـانية. 

ولخفـض تلـك املشـكلة، رمبـا ال حـل آخـر متـاح سـوى التشـارك 
الداعمـة لالجئـني، مهـام  الباحثـني والهيئـات  يف املعلومـات بـني 
والفاعلـني  األكادمييـني  بـني  العمـل  إجـراءات  يف  االختـالف  بلـغ 
وضـع  يف  يكونـون  الغالـب  يف  األكادمييـني  أنَّ  ذلـك  اإلنسـانيني، 
قـد تكـون ذات  ثريـة  لهـم بجمـع معلومـات تجريبيـة  يسـمح 
أهميـة كبـرية للمؤسسـات اإلنسـانية. ومثـال ذلـك أنَّنـا يف عـام 
إىل  أوغنـدا  يف  بالكامـل  بياناتنـا  قواعـد  جميـع  منـا  قدَّ  2013
الالجئـني مشـرتطني  املتحـدة لشـؤون  السـامية لألمـم  املفوضيـة 
عليهـا أن تسـتخدم البيانـات لهـدف محـدد وهـو خدمـة أغـراض 
تطويـر الربامـج. وميكـن لتلـك املقاربـة أن تنجـح عـىل املسـتوى 
املحـيل عندمـا يتبـادل الباحثـون ومؤسسـات املسـاعدات املصالح 
واالهتاممـات الواضحة وامللموسـة، فبينام يتيـح الباحثون بياناتهم 
ويتشـاركون بهـا، مبقـدور األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظـامت 
اإلنسـانية أن تقـدم الدعـم للباحثـني وتعطيهـم البيانـات املتاحـة 
لديهـا. ولتشـجيع ذلـك، عـىل الوسـط األكادميـي أن يـدرك القيمة 
الحاصلـة مـن التشـارك بالبيانـات التـي متثـل ‘أثـراً’ ومسـاهمة يف 

السياسـات.  صناعـة 

إضافـًة إىل ذلـك، ينبغـي بالنسـبة للمجموعـات املفـرط يف البحث 
فيهـا أن يعيـدوا النظر يف املامرسـات األساسـية ألخالقيات البحوث 
واملضمونـات التـي تكتنـف عملهـم. ومـع أنَّ معظـم الباحثـني قد 
ريـن قـرساً، مـن  يجـرون دراسـاتهم بهـدف تحسـني ظـروف امُلهجَّ
الـرضوري أن ينتهجـوا منهـج االنفتـاح والصـدق بشـأن احتـامالت 
مرشوعـات البحـث وحـدوده مـن ناحيـة إحـداث أي تغيـريات يف 
السياسـات، هـذا إن مل نقـل تغيـريات مبـارشة فيهـا، مبـا ينعكـس 
عـىل حيـاة النـاس. ويحتـم علينـا أن نعيد النظـر يف كيفيـة توعية 
الحقيقـة  هـذه  بشـأن  البحـث  يف  املدروسـني  الالجئـني  مجتمـع 

البسـيطة.  البديهية 

املنفعـة ومنـح  تبـادل  مبسـألة  مليـاً  النظـر  مـن  بـد  ال  إنَّـه  ثـم 
مكافـأة عادلـة للمشـاركني. وحتى لـو كان الباحثون غـري متأكدين 
مـن أنَّ مخرجـات البحـث سـتكون مدخـالت يسـتخدمها صانعـو 
السياسـات، فـإنَّ توفـري التعويـض املـادي للمشـاركني سـيكون لـه 
أثـر مبـارش أكـرث يف توفـري املنافـع املتبادلـة لالجئـني. وإضافـة إىل 
التكاليـف الحقيقيـة التي ترتتب عىل املشـاركني نتيجة مشـاركتهم 
يف البحـث، مثـل أجور املواصالت للوصـول إىل موقع البحث وبدل 
الوقـت الـذي يقضونـه، فـال بـد مـن منح تعويـض ما لضـامن قدر 
مـا مـن ذلـك الحـس بتبـادل املنفعـة. ومـع أنَّ تقديـم املكافـآت 
املاديـة أو الهدايـا للمشـاركني مسـألة جدليـة يف دراسـات الهجـرة 
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التململ من البحوث امُلْنَتِشُ يف الالجئني الروانديني بأوغندا
إْكِليئوفاس كاروما

ُيظِهُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني تلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثًة خاَصًة عاَدت إليها زائرًة 
مرًة أخرى وبزيارتها َكَشَفت يف الحكاية عامَّ مل يكن يف الِحْسبان.

ا كان يف خـالل بحثـي لنيـل درجـة الدكتـوراه1 بـني سـنة  ملَـّ
2009 وسـنة 2013 يف شـؤون الالجئـني الروانديـني بناكيڨـايل، 
إحـدى أقـدم تجمعـات الالجئـني يف أوغنـدا، تنبَّهـت يف أثنـاء 
املقابـالت إىل كثـرٍي مـن العبـارات التـي تفصـح عـن التملمـل 
مـن البحـث. إذ غلـب عـىل شـكاوى اإلفـراط يف البحـث أْن 
ة اإلعـادة والتكـرار والفضـول غالبـاً  تـأيت مـن َجْمـٍع بـني ِشـدَّ
عـن الحاجـة يف البحـوث التـي تجـري يف املخيَّـم، فضـاًل عـىل 
الشـعور بـأنَّ البحـوث ُتْخِفـُق يف إحـداث تغيرٍي حقيقـيٍّ كبرٍي 
مقـداره أو فائـدٍة للُمقيمـنَي اللذيـن ُتجـَرى عليهـم البحوث. 
ولقـد ُينَظـُر إىل البحـوث يف بعـض الحـاالت أنَّهـا جـزٌء مـن 
قـد  الحـاالت  مـن  غريهـا  ويف  والسـيطرة.  للمراقبـة  نظـاٍم 
الباحثـني يف شـؤون حياتهـم  تنفـع  أنَّهـا  البحـوث  ُينَظـُر إىل 
وِمَهِنهـم وتـرتك شـؤون حيـاة امُلجـَرى عليهـم البحـوث -أي 
ـٍن فيهـا ذي شـأن، بغـضِّ النظر  الالجئـون- مـن دون أي َتحسُّ
عـن مسـاهامتهم يف املعلومـات والوقـت والنشـاط واملـوارد. 

الالجئـني  إعـادة  جذبـت  و2013،   2009 عامـي  وبـني 
ع ببنـد وقـف الحاميـة عـن  الروانديـني إىل وطنهـم )والتـذرُّ
والدوليـني.  املحليـني  الباحثـني  انتبـاه  مـن  كثـرياً  الالجئـني( 
ففـي جْمـٍع للبيانـات سـنة 2011، قالـت الجئة رئيسـة وهي 

نـة: غضبا

كل  خضـمِّ  يف  قصصنـا  لوا  ليسـجِّ الباحثـني  مجـيُء  “أْتَعبنـا 
الوطـن،  إىل  قرسيـة  فإعـادة  فيهـا،  نحـن  التـي  املشـكالت 
ونـوم يف األدغـال خوفـًا مـن أْن ُنسـاَق يف الليـل إىل روانـدا، 
األرايض  ُمْلـِك  مـن  وحظرنـا  الغذائيـة،  حصصنـا  وتخفيـض 
والوصـول إىل الخدمـات االجتاعيـة. ال أحـد يعتنـي بأمرنـا. 

ًا  رون معاناتنـا فِيدُيويَّ تأتـون ]أنتـم[ فتأخـذون قصصنا وتصـوِّ
وتختفـون.”

وقـال  أرسيت؟”  َبْحُثـَك  “أسـُيْطِعُم  قـال:  آخـر  الجـئ  وسـأل 
أيضـاً مشـارٌك مـن املشـاركني يف مناقشـٍة: “نـرى أنَّ الباحثـني 
مـن  مزيـداً  ُيْجـُروَن  فبذلـك  امُلـزداَدة  مـرسورون مبشـكالتنا 
األبحـاث. ...مـا نـزال نواجـه املشـكالت ذاتها عـىل الرغم من 

عـدد الباحثـني الذيـن اجتمعنـا بهـم.”

وكان أكـرث الالجئـني راغبـني عـن اسـتئامن أيِّ شـخٍص عـىل ما 
لديهـم مـن معلومـات، ألنَّهـم كانـوا يف محتاريـن خائفني من 
إجبارهـم عـىل العـودة. واعتقـد امُلْسـَتطَلُعوَن أنَّ املفوضيـة 
هـي  تآمـرت  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
وُحكوَمَتـْي أوغنـدا وروانـدا عـىل َقـرْسِ الالجئني عـىل العودة 
َع  إىل روانـدا.2 فضـاًل عـىل أنَّ الالجئـني قـد ال يسـتطيعون توقُّ
لهـذه  وميكـن  البحثيـة،  املشـاريع  يف  مسـاهامتهم  عواقـب 
الَحـرْيُة أْن تخيفهـم وتحول دون مشـاركتهم يف آخر املطاف.3 
ففـي حالـة مـن الحـاالت، كانـت الجئـٌة أبلغـت باحثـًة أنَّهـا 
أنقـذت ناسـاً يف اإلبـادة الجامعيـة التـي وقعت سـنة 1994، 
فأخربتنـا الالجئـة مبـا نشـأ من َخَطـٍر وقلٍق إذ نـرشت الباحثة 

تهـا باسـمها وصورتهـا. قصَّ

التطوعيـة  الطبيعـة  وإثبـات  الثقـة  إنشـاء  أجـل  ومـن 
مـت بـني يـدي الالجئـني  واملعرفيـة ملشـاركة امُلْسـَتْطَلِعنَي، قدَّ
اسـتامرات للموافقـة عـن علـٍم وبيَّنـت لهم أنَّ غاية دراسـتي 
أكادمييـة. غـري أنَّـه يف مناقشـة مـن املناقشـات الجامعية قال 

أحـد املشـاركني: 

القرسيـة، هنـاك مزايـا ال ميكـن أن ننكرها من ذلك نظـراً إىل حالة 
امللـل الشـائعة مـن البحـوث وكراهيـة بعـض مجموعـات الالجئني 

للحضـور يف بحـث يضيـع وقتهم. 

ويف نهايـة املطـاف، نقـول إنَّ هـذه القضايـا األخالقيـة يف سـياق 
املجموعـات التـي مل ُيبَحـث فيها جيـداً وتلك التي أفـرط الباحثون 

أُهِمَلـت فرمبـا تـؤدي إىل تقويـض مسـاءلة  البحـث فيهـا إن  يف 
مجتمـع البحـث ومصداقيتـه يف عيـون الالجئـني إىل درجـة كبـرية. 

 naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk ناوهيكو أوماتا 
ُف بحوٍث رئييسٌّ يف مركز دراسات الالجئني يف قسم التنمية  موظَّ
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ِك تريديـن قصصنا لتنقليهـا إىل ... الحكومة الرواندية  “نعلـم أنَّ
ـى  حتَّ الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  واملفوضيـة 
هـم ُمرِسـُلوِك وأنت هنا  ]ُيخرُِجونـا مـن أوغنـدا[ قـرسًا، ال بدَّ أنَّ

تخدعيننـا بقولـِك إن غايـة بحثـك أكادميية.” 

صنَّفـوين أداًة ِبَيـِد أصحـاب املصلحـة املعنيـني الذيـن كانـوا قد 
دبَّـروا إلعادتهـم قـرساً. غـري أنني أعـدت ذكر غايتـي، وأظهرت 
وقـد  والجامعيـة.  الطالبيـة  يل:  اللتـان  الهويَّـة  بطاقتـي  لهـم 
مـن  يشٍء  إنشـاء  عـىل  امُلضاَفـة  املعلومـات  هـذه  سـاعدتني 
املوافقـة. ولكـْن  اسـتامرات  األمـر يف  عـوا يف آخـر  الثقـة، فوقَّ

بعـد أن كسـبت بعـض الثقـة َطِفـَق الجـٌئ َيْسـأُل:

ُ“ْقلـِت لنـا إنَّ غايـة دراسـتِك أكادمييـة. فكيـف يعيننـا هـذا؟ 
ـا يف أوغنـدا. ولكْن ال نريد العـودة إىل رواندا.  ـا مرغـوٌب عنَّ إنَّ

فكيـف يفيدنـا بحثِك؟”

العامـة  للسياسـة  بتوصيـات  سـيخرج  البحـث  أنَّ  فبيَّنـتُ 
بغيـة التأثـري يف السياسـة العامـة لـيك تعالـج مسـألة اإلعـادة 
القرسيـة إىل الوطـن، وكان الظاهـر أنَّ هذا التِّْبَيـاَن مل ُيرِْضِهم 

. لبتَّة ا

الباحثـون  وعدهـم  التـي  بالوعـود  ـني  مهتمِّ الالجئـون  وكان 
بهـا. وقالـوا إنَّ بعـض الباحثـني يعدونهـم بإرسـال تعقيبـات 
دراسـيٍة  مبَِنـٍح  يعدهـم  وبعضهـم  املؤمتـرات،  إىل  ودعـوات 
حـاًل  سـُيوِجُد  البحـث  بـأنَّ  يعدهـم  وغريهـم  ألطفالهـم، 
قهـم ألنَّهـم يختفـون فـور  ملشـكالت الالجئـني. »مل أعـد أصدِّ
حصولهـم عـىل ِقَصِصنا. فـإذا تتبَّعتهـم واتصلت بهـم بالهاتف 

فـال يجيبـون،« هـذا مـا قالـه أحـد امُلْسـَتْطَلعنَي. 

ـني أيضـًا بتأثـري األسـئلة الدائرة حول  وكان امُلسـَتْطَلُعون مهتمِّ
إحجامهـم عـن العـودة إىل روانـدا، بقولهم إنَّ من األسـئلة ما 
رهـم مبـا عانـوه من قبـُل ومبـا كان فيهم من رضر نفسـاين.  ذكَّ
بالكيفيـة  األسـئلة  بعـض  رتنـي  “ذكَّ امُلسـتجيِبنَي:  أحـد  فقـال 
التـي ُقِتَلـْت بهـا زوجتـي وأطفايل يف روانـدا. إنها أسـئلٌة تعيد 
إىل ذاكـريت ذكريـاٍت فظيعـٍة. حتَّى إنَّ الباحثـني، مع كل ذلك، 
إلينـا  أَعـاَدت  ليعلمـوا  أحوالنـا  متابعـَة  أنفسـهم  يكلِّفـون  ال 
العافيـة بعـد الـرضر النفسـاين الـذي أوقعـوه فينـا مبقابالتهم 
أم ال؟” فينبغـي للباحثـني يف حـاالٍت كهـذه أْن يدميـوا البحـث 
بـوا  عـن طـرق إفـادٍة فوريـٍة - كالنُّْصـِح والتَّحفيـِز- وأن يعقِّ
عـىل مـا كان، بـدل أْن ينـرشوا الوعـود ويقولـوا إنهـا سـُتْنَجُز 
بعـد البحـث، فجائـٌز أالَّ ُتنجـُز هـذه الوعـود أصـاًل فـإىل أْن 

ـا تكـون الجامعـات قـد انتقلت. تخـرج نتائـج البحـث رمبَّ

انتفعوا؟ هل 
 2015 سنة  يف  ناكيڨايل  إىل  ُعْدُت  الدكتوراه،  درجة  ِنلُت  أْن  بعد 
زائرًة ألجتمع مُبْسَتِجيبي بحثي مرًة أخرى واستعلم أحدث أخبار 
من  الرغم  الحامية. وعىل  وبند وقف  إىل وطنهم  الالجئني  إعادة 
املجتمعات  يف  واندمجوا  املخيِّم  من  خرجوا  قد  الناس  بعض  أنَّ 
أْن  استطعت  الحامية(  وقف  بند  من  )خوفاً  املحلية  األوغندية 

أجتمع بأكرث املستجيبني.

البحوث  إنَّ  فقالوا  البحوث.  أمر  يف  مختلٌف  رأٌي  اليوَم  ولالجئني 
وَرَوْوا  قرساً.  منها  ُمخَرِجنَي  غري  بأوغندا  بقائهم  يف  السبب  هي 
إىل  وأشاروا  ودولياً،  محلياً  ُنرِشَت  التي  البحوث  أجزاء  من  عدداً 
منشورات نرشها مرشوع قانون الالجئني ومرشوع باربارا هاريل-

وعدد  أكادميية  ومنظامت   )Fahamu( فاهامو  اسمه  الذي  بوند 
الحكومية، كل هؤالء جاهدوا يف منارصة حقِّ  املنظامت غري  من 
ثوا أيضاً عن بعض  الالجئني الروانديني أْن ال يعادوا قرساً. ثم تحدَّ
الروانديني  الالجئني  بجدٍّ يف مشكلة  يكتبون  كانوا  الذين  الالجئني 
وما وراَء إحجامهم عن العودة. وإذ قد كانوا يرون يف األمس أمر 
البحث كله أمراً ُمفرَطاً فيه ما حلَّ شيئاً من مشكالتهم، فهم اليوَم 
ُأسِقَط سنة  ملا  املنارصين  الباحثون وغريهم من  لوال  إَّنه  يقولون 
إىل  النظر  وجهة  يف  التغريُّ  إىل  ونظراً  الحامية.  وقف  بند   2013
ع مديرو  أْن يوسِّ املفيد  البحوث، فلعلَّ من  الكامنة يف  املساهمة 

املخيَّم مدارَك الالجئني يف علوِّ شأن البحث. 

 ckarooma@must.ac.ug إْكِليئوفاس كاروما 
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هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُمْفرٌَط فيه؟ َمَساِئُل أخالقيٌَّة يف ُجُزِر 

كارِتريت
يوهاِنس لوتز

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين تيَّزوا كثرياً بأنَّهم أول ‘الجئي تغريُّ املناخ’، كثرَي اهتامٍم بإجراء 
البحوث عليه. فام تأثري هذا االهتامم؟ وهل التقيُّد باألخالقيَّات املتعارفة ُمحَسٌن؟ 

أجريـت قبـل بضـع سـنوات، يف جـزٍء مـن بحثـي يف الهجـرة 
التـي لهـا صلـة بتغـريُّ املنـاخ، دراسـة تجريبيـة دارت حـول 
أفضـل ُسـُبِل التفاعـل مـع األفـراد واملجتمعـات املحليـة يف 
الجـزر املرجانيـة النائية يف شـاميلِّ وشـاميلِّ رشقـيِّ بوغانفيل، 
الجديـدة.1  غينيـا  بابـوا  وهـي منطقـة ذات حكـم ذايت يف 
وقـد ُاْخِتـرَي هـذا املوقـع تحديـداً بعـد إجـراء بحـٍث ميـداين 
سـابٍق2 يف اقرتاحـات جاء فيها أنَّ سـكان الجـزر يف هذا الجزء 
ـاً بارتفاع مسـتوى سـطح  مـن العـامل قـد يتأثـرون تأثُّـراً خاصَّ
دٌة  البحـر الـذي لـه صلة بتغـريُّ املناخ وأسـباب حدوثـه متعدِّ

وتختلـف يف املحيطـات عـىل حسـب املوقـع.3 

وعـىل امتداد عدد من األسـابيع، شـملت الدراسـة التجريبية 
مشـاركني يف البحـث )مـن كلٍّ مـن املهاجريـن واملضيفـني يف 
املجتمعـات املحليـة األصليـة ومجتمعات املقصـد( يف مواقع 
هـا جزيرة تولـون املرجانية، املعرفة باسـم  مختلفـة، مـن أهمِّ
جـزر كارتريـت أو كيلينيـالو، وهـي مجموعـة ُجـُزٍر نائيـٍة 

 . منخفضة

مـن  واسـٍع  اهتـامم  إىل  الِويـب  يف  البحـث  نتائـج  وتشـري 
وسـائل اإلعـالم بالجـزر املرجانيـة وباالنتقال القـرسي الحايل 
انها الـذي يزيـد عددهـم عـىل ألفـي نسـمة  ـع لسـكَّ واملتوقَّ
مـن جـرَّاء خطـٍر وشـيٍك: خطـر الفيضـان أو الَغْمـر الدائـم. 
وبإيجـاٍز أقـول: يظهـر أنَّ مـا تنـرشه وسـائل اإلعـالم جعـل 
ثـاً يف  جـزر كارتريـت إحـدى أكـرث املناطـق امُلهتـمِّ بهـا تحدُّ
شـأنها عامليـاً، فضـاًل عـىل مواضيـع رئيسـية ُتكَتـب يف أمرهـا 
تنرشهـا وسـائل اإلعـالم العاملية الكـربى.4 ونظـراً لوجود ميٍل 
محـدٍد يف النـرشات اإلخباريـة إىل التمثيـل بعناويـن مثـرية 
للعواطـف مـن مثـل ‘أْطَلْنِطُس املحيـط الهـادئ: أول الجئي 
كارتريـت  ان جـزر  الوصـف يف سـكَّ املنـاخ’5 ولتكـرار  تغـريُّ 
بأنَّهـم ‘أول الجئـني بيئيـني’ يف العـامل أو ‘أول الجئـي التغـريُّ 
املناخـي’، كان مـن أسـباب إجـراء الدراسـة التجريبيـة املزيد 
ـل سـكان الجـزر  التـي ُيفضِّ مـن املعرفـة يف أمـر الصفـات 
أنفسـهم أن يوصفـوا بها أو الكيفيَّة التـي يحبون أن يتحدثوا 

بهـا هـم عـن حالهم.6 

أثـارت الدراسـة التجريبيـة من األمور األخالقيَّة أسـئلًة ومسـائَل 
ذات شـأن، ومنها:

كيـف تفهـم املجتمعـات املحليـة االهتـامم الخارجـي الكثري   
وامُلسـتَمرَّ فيـه بوضعهم؟ 

أِمـَن املمكـن اإلفـراط يف البحـث باملواقـع أو السـكان املهم   
يطـرق  أْن  أو  النَّـاس  يؤثـر هـذا يف  أْن  وكيـف ميكـن  بـه، 

النتائـج؟ 

هـل مـن كمٍّ ‘مثـايلٍّ’ للبحث؟ فنظراً إىل ما ليس يف الحسـبان   
املجتمعـات  يف  البحـوث  ُتحِدثهـا  أْن  ميكـن  تأثـرياٍت  مـن 
املحليَّـة التـي يف ‘املناطـق السـاخنة’ التـي تشـهد الهجـرة، 
ـة تقليـل البحـوث عـىل زيادتهـا؟ هـل األحسـن أن ترجـح كفَّ

هـل تسـتفيد املجتمعـات املحليـة يف األماكـن التـي يصعب   
الوصـول إليهـا باكتفاٍء مـن الدعاية اإلعالمية وهـل يرد إليها 

كل مـا يخـرج مـن البحـوث من نتائـج وحواصل؟ 

رة، امُلسـتَمرُّ فيهـا مـع مرور    أميكـن للزيـارات البحثيـة امُلكـرَّ
عـات ال تأخـذ بواقـع الحال  الوقـت، أن تـؤدي إىل َنْسـِج توقُّ
تـدور حـول ُوُروِد مسـاعدة مسـتقبلية محتملـة عـىل مـا له 
صلـة بالتكيُّـف أو االنتقال أو إعادة التوطـني أو الدعم املايل 

أو كل ذلـك يف آٍن معـاً؟ 

رة ‘التملمَل مـن البحث’، وهل    هـل تسـبب املقابالت املتكـرِّ
ر ِذكرُها شـيئاً فشـيئاً يف  ُد األسـئلة امُلكـرَّ ميكـن أْن يؤثـر تعـوُّ

نتائـج البحـث أو أْن تحرفها عن مسـارها؟

هـل تسـاهم الدعاية يف آخر املطاف يف حامية املسـتضعفني   
ـع، أم أنَّ املسـتضعفني يف  بتعريـف أوضاعهـم يف نطـاق موسَّ

املجتمعـات املحليـة يف حاجـة إىل االحتامء مـن الدعاية؟ 

هل ُتروِّج الدعاية ‘السياحة القامئة عىل الكوارث’؟   

 أيكـون مـن األخالقيَّـات يف بعـض الظـروف تنظيـم الوصول   
ابـة هـذا غـري مفيـٌد أو  إىل مواقـع معيَّنـة، أم أنَّ َحـْرَس البوَّ
؟  متعـاٍل أو مانـع لنشـوء املعرفـة، وبذلـك يصـري غـري أخالقـيٍّ
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اإلنسـانية    البحـوث  أخالقيَّـات  لجـان  ُتـدِرَج  أْن  أينبغـي 
بالجامعـات مبادَئ توجيهية ُمَضافـة يف إجراءات األخالقيَّات 
ببحوثهـا )ومـن ذلك، ضامن أْن ُيطَلَع املشـاركون يف البحوث 
التَّزاُيـدي  اإلداري  الِحمـلُ  أنَّ  أم   ،) األقـلِّ يف  نتائجهـا  عـىل 
املرتبـط بَضْبـِط االلتـزام األخالقـي النَّامـي برسعـٍة قـد يثقل 

أو حتَّـى يعرقـل البحـوث يف املسـتقبل؟

غـري  أمـراً  وإذ قـد كانـت اإلجابـة عـىل جميـع هـذه األسـئلة 
ممكـٍن، فمـن املحتمـل أْن يكـون اإلفـراط يف اإلخبـار عـن جـزر 
كارتريـت قـد سـاهم، جزئيـاً يف األقـل، يف تقليـل إدراك القـوة 
الفاعلـة املحليـة. وال لـوَم عىل سـكان الجزر أْن افرتضـوا أنَّ الكم 
الهائـل مـن االهتامم الخارجي، املسـتمرُّ فيه من سـنني، سـيؤدي 
ال ريـبَ إىل يشء مـن الدعـم املايل أو العمـيل أو كليهام، وهو ما 
مل يحـدث يف معظمـه. ومـن هنـا أْن أثار تواتر اإلخبار يف وسـائل 

املشـكالت. اإلعالم 

التقيُّد باألخالقيات – ِمْن أجل َمْن هذا التقيُّد؟
لألعـامل  الكبـرية  الكميـة  أنَّ  باحـث،  أنـا  حيـث  مـن  عنـدي، 
ُكِتَبـت يف توظيـف املشـاركني يف البحـوث مـن  الكتابيـة التـي 

كانـت  توثيقهـا  أجـل  باألخالقيـات ومـن  التقيُّـد  أجـل دراسـة 
مسـتهِلَكًة للوقـت ومرهقـًة. ولقـد تألَّفـت اسـتامرة معلومـات 
املشـارك وموافقتـه مـن صفحـات ُكِتَبـْت فيهـا معلومـات تعالج 
أمـوراً مـن مثـل عملية اختيـار املشـاركني والغرض من الدراسـة، 
والكشـف  املعلومـات  ورسيَّـة  واملخاطـر،  الدراسـة  ووصـِف 
عنهـا، والشـكاوى والتعقيبـات عىل أعـامل املشـاركني. ونظراً إىل 
انخفـاض معـدالت التعليم ومعرفـة القراءة والكتابـة يف املنطقة 
املَْفُحـوص عنهـا، فـال بدَّ من إثارة سـؤال: هـل املعلومات الكثرية 
املطبوعـة باللغـة اإلنجليزية هـي اآللية التي ليـس بعدها آلية؟ 
ثـم إنَّه ُطِلَب إىل املشـاركني االختيار مـن مجموعة من الخيارات 
يشـريون بهـا إىل الكيفيـة التـي بهـا تسـند تعليقاتهـم إليهم. ثم 
ُطِلَب إىل املشـاركني كتابة التاريخ واالسـم يف االسـتامرة والتوقيع 
فيهـا، كل ذلـك يف حضـور شـاهد )طلـب إليـه أيضـاً أن يكتـب 
ـع يف االسـتامرة ويبـنيَّ عالقتـه باملشـارك أو ُيخـربِ  اسـمع ويوقِّ

مبزيـد معلومـات عـن نفسـه أو كال األمريـن(. 

وُنـوِوَل املشـاركون أيضـاً اسـتامرة إلغـاء املوافقـة. فأتـاح لهـم 
ذلـك إْن هـم عدلـوا فيام بعـُد عن رأيهم خيـاَر إلغـاء موافقتهم 
يف أمـر مشـاركتهم. ولكـنَّ اسـتعامل وثيقـة إلغـاء املوافقة لكان 

ُجَزيرَتا هوين األوىل )األدىن إىل الناظر( وهوين الثانية يف ُجُزر تولون املرجانية

تز
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أنشـأ عقبـات عمليـة صعبـة لـكلِّ سـاكٍن يف الجـزر راغـٍب 
يف إلغـاء موافقتـه السـابقة، ذلـك إْن وضعهـا يف ذهننـا أنَّـه 
حـني كانـت الزيـارة البحثيـة مل يكـن يف الجـزر املرجانيـة 
كهربـاء أو بريـد إلكـرتوين أو بنيـة تحتيـة للهواتـف الذكيـة 
أو مكتـب بريـد أو عبَّـارات منتظمـُة املواعيـد. ويف هـذه 

الحالـة مـا ورد إلينـا مـن اسـتامرات اإللغـاء يشٌء. 

نـت بيـان ِحْفـِظ الرسيَّـة  وُنـوِوَل أيضـاً اسـتامرٌة ثالثـُة تضمَّ
االسـم  فيـه  ُيكتـب  أْن  وطلـب  الشـفويِّني،  للمرتجمـني 
والتاريـخ والتوقيـع، وذلـك بحضـور شـاهد يكتـب اسـمه 
ـع املرتجـم الشـفوي عـىل االسـتامرة  ـع أيضـاً. فـإْن وقَّ ويوقِّ
الجامعـة[  ]اسـم  مبـا يف  “االلتـزام  عـىل  وافـق  قـد  يكـون 
مـن مبـادئ توجيهيـة أخالقيَّـة وإجـراءات”. وهنـاك وثيقة 
رابعـة، وهـي اسـتامرة املوافقـة عـىل الظهـور يف الوسـائط 
َر بأي  املتعـددة، فـكان القصـد منها التأكـد أنَّ كلَّ أحـٍد ُصوِّ
وسـيلة يف خـالل البحـث موافـق عـىل أْن ُتسـتعَمل صـوره 
يف “املـواد الرتويجيـة والتعليميـة والتحريريـة، ومـن ذلـك 
املنشـورات واملـواد التسـويقية ومقاطـع الفيديـو والتلفـاز 
واألخـرية،  الخامسـة  الوثيقـة  وهنـاك  باإلنرتنـت”.  والبـثُّ 
وهـي إذن التصويـر يف املوقـع، وهـي اسـتامرة يطلـب بهـا 
إىل املوقعـني عليهـا السـامح للباحـث بتصويـر ممتلكاتهـم 

بالفيديـو.  أو  ر  بالصـوَّ

مـن الوجهـة العمليَّة، الظاهـر أنَّ الوفـاء بالطلبات اإلدارية 
االستشـارية  اللجنـة  فرضتهـا  التـي  البحـث  ألخالقيَّـات 
ألخالقيـات البحـوث اإلنسـانية بالجامعـة وقسـم اإلعـالم يف 
املعهـد أمـٌر ُيِعيـُق التفاعل بني الباحث واملشـارك. وبعد أْن 
مـٍة بسـيطة ليشٍء مـن الثقة، ظهـر أنَّ تصميم  سـت مبقدِّ أسَّ
االسـتامرات التي تحتاج إىل تشـاور ورشح وفهم وتوقيعات 
ن الدراسـة  اً فورياً من دوافـع البحث وتضمُّ كثـرية ُيِثـرُي شـكَّ
مصلحـة النـاس يف صميمهـا بالحـقِّ مـن عدمهـا. ولقـد بـدا 
حـذر املشـاركني واضحـاً يف نظرتهـم إىل مـا وراء الحاجة إىل 
ر أْن  هـذا القـدر مـن اإلجـراءات القانونيـة. وللمـرء تصـوُّ
تكـون الزيـارات اإلعالميـة املكثَّفة السـابقة قد سـاهمت يف 
زرع هـذا الشـك. ومـن هنـا رمبـا يكـون اإلفـراط يف اإلخبار 
اً  سـاً خاصَّ سـني توجٌّ قـد أسـهم يف جعـل سـكان الجـزر متوجِّ

مـن املوافقـة األخالقيـة املكتوبة. 

وبإيجـاز أقـول: أثـار إجـراء الدراسـة أسـئلة عديـدة. ومنها 
املعـارصة  البحـوث  أتصـبُّ أخالقيَّـات  املثـال،  عـىل سـبيل 
ُجـلَّ اهتاممهـا قبـل كلِّ يشٍء عـىل حامية مصالح املشـاركني 
يف الدراسـات؟ أمَّ أنَّ املؤسسـات الرَّاعية تسـتثمر يف الغالب 

يف حاميـة مصالحهـا التـي لهـا صلـة بُسـْمعتها الطيِّبـة، وال 
سـيَّام يف ضـوء البيئـة القانونيـة التـي يكـرث اليـوَم التنـازع 
عـىل  حقـاً  املـرُء  يحصـل  أن  ميكـن  وهـل  تدريجيـاً؟  فيهـا 
’موافقـة كتابيـة خارجـة عـن علـم‘ يف البحـوث التـي تدور 
جامعيـًة  ثقافـًة  الحـال  واقـع  كان  ولـو  ريـن،  املهجَّ حـول 
والتقليـد  محـدودٌة  والكتابـة  القـراءة  عـىل  فيهـا  الُقـْدرُة 
)وأوجـه  املشـرتك  القواسـم  هـي  مـا  ثـم  متـنٌي؟  الشـفوي 
اإلعـالم؟  وأخالقيَّـات  البحـث  أخالقيَّـات  بـني  االختـالف( 
وأخـرياً، عـىل الرغـم مـن نـرش أخبـار جـزر كارتريـت نـرشاً 
شـاماًل، يظهـر أنَّـه ال يوجـد نسـبياً إال القليـل مـن البحـوث 
التـي  املؤلَّفـات  يف  متاحـٌة  األصليـة  املنهجيـة  التجريبيـة 
اسـتعرضها النظـراء. والظاهـر أنَّـه نعـم قـد أْفـرَِط يف زيارة 
جـزر كارتريـت أو يف اإلخبـار عنهـا، لكـنَّ القطـع بأنـه قـد 
أْفـرَِط فيهـا البحـث، إْن ُطبِّـق تعريـف دقيـٌق للبحـث، أمٌر 

مبهـٌم فيـه ُشـْبهة. 
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األخالقيَّات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد 
سارة شينويذ وسارة مارِتن

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آراٍء متعارضة 
متعددة لها صلة باألخالقيَّات واملساءلة.

الالجئات  لجنة  أطلقت   ،2018 عام  من  الثاين  يناير/كانون  يف 
مدار  عىل  متتد  مبادرة  وهو  الجنيس  العنف  مناهضة  مرشوع 
رين من الرجال  ثالث سنوات تركز عىل العنف الجنيس ضد امُلهجَّ
واألوالد1 مبن فيهم املثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغيري الجندر 
)إل جي يب يت +( وغريهم من ذوي التوجه الجنيس املتنوع والُهِويَّة 
الجندرية و/أو التَّعبري عنها. ويتضمن املرشوع عدة نشاطات من 
بينها تطبيق بحث استكشايف تطبيقي عىل الالجئني يف بنغالديش 
وإيطاليا وكينيا. ونظراً لحساسية موضوع البحث، كان استضعاف 
لقضايا  والتصدي  للرضر  تعرضهم  واحتاملية  بالبحث  املشاركني 

السالمة والبعد األخالقي يف البحث من األمور املهمة. 

عىل  يشتمل  الــذي  البحث  إجــراء  يف  األوىل  الخطوة  ومتثلت 
من  األخالقية  املوافقة  عىل  الحصول  ضامن  مبارشة  األشخاص 
الجهة املعنية، إالَّ أنَّ مجالس مراجعة الشؤون األخالقية األكادميية 
يف  بالبحوث  اطالع  عىل  األحيان  من  كثري  يف  تكن  مل  والحكومية 
موافقتها.  منح  حجب  إىل  متيل  كانت  رمبا  بل  اإلنسانية  البيئات 
ثمَّ إنَّ الجهات الفاعلة اإلنسانية غالباً ما تعاين من ضعف داخيل 
يف القدرات البحثة وقد يتضافر ذلك مع شح التمويل والضغوط 
عىل الوقت بسبب متطلبات املانحني والحاجات اإلنسانية امللحة. 
البحث عىل  ُنِظر إىل السعي وراء املوافقة األخالقية إلجراء  ورمبا 
أنَّها مضيعة للوقت أو أنَّها أصعب من أن يدروسوا أمرها أو أنَّها 
غري رضورية أساساً. لكنَّ تلك الخطوة كانت محورية خاصة نظراً 
البيئات اإلنسانية.  الفاعلة يف كثري من  لغياب منظومات الحامية 
بلد  ما خارج  األخالقية من مؤسسة  املوافقة  ُحِصل عىل  ما  وإذا 
الدراسة، فال بد وقتها من البحث عن موافقة من مجلس وطنية 
للمراجعة املؤسسية أو أي هيئة اعتامد محلية أخرى. )يف البيئات 
ضعف  أو  بالفساد  األخالقية  املراجعة  مجالس  فيها  تتسم  التي 
قد  أصاًل،  فيها  موجودة  املجالس  تلك  تكون  ال  التي  أو  الفعالية 
وقتها  وميكن  مفيداً  أمراً  املحلية  املوافقة  عىل  الحصول  يكون  ال 

البحث عن بدائل أخرى.(

فعىل سبيل املثال، يف إطار مرشوع مناهضة العنف الجنيس للجنة 
جامعة  من  األخالقية  املوافقة  عىل  الحصول  من  متكنا  الالجئات، 
نيو ساوث ويلز يف أسرتاليا ومن هيئة البحوث الوطنية )كيمري( 
يف كينيا. لكنَّنا مع ذلك واجهنا معوقات مختلفة يف الحصول عىل 
املوافقة األخالقية يف كل من إيطاليا وبنغالديش، وكذلك واجهتنا 

صعوبات أخرى بسبب ندرة مجالس املراجعة األخالقية التي تراجع 
األبحاث غري الطبية ومحدودية متويل املرشوع ومحدودية الوقت 
مجموعات  أسسنا  الرسمية،  املراجعة  عملية  تتم  وريثام  املتاح. 
مرجعية تضم باحثني محليني وخرباء يف الحامية ملراجعة بروتوكول 
البحث وأدواته وتوفري اإلرشادات التوجيهية بشأن القضايا الثقافية 
األخالقية. ويف  املخاوف  العامة حول  املشورة  وتقديم  والسياسية 
إيطاليا، رغم إعالمنا بأنَّ جامعة بالريمو ليس فيها مجلس مراجعة 
النفس  علم  قسم  إىل  توجهنا  الوطنية،  العلمية  للبحوث  أخالقية 
واالجتامع والخدمات الرتبوية فيها وطلبنا إليهم إعداد مراجعة غري 
رسمية وتقديم موافقتهم الخطية لربوتوكول املرشوع. إضافة إىل 
ذلك، عقدنا اجتامعاً تشاورياً عاملياً بحضور 12 خبرياً فنياً ملراجعة 
الربوتوكول واألدوات وإثرائنا مبعطياتهم حول االعتبارات األخالقية. 

االمتثال لإلرشادات التوجيهية األخالقية 
األخالقية  التوجيهية2  إرشاداتها  يف  العاملية  الصحة  منظمة  تشري 
إذا  إال  الجنيس  العنف  املقابالت مع ضحايا  إىل عدم جواز إجراء 
رَضورًَة  الناجني  مقابالت  تكن  مل  جهتنا،  ومن  البدائل.  انعدمت 
لتحقيق أهدافنا البحثية ومل تكن أمراً يوافق األخالق نظراً لحالة 
سلبية  آثار  وقوع  واحتاملية  املشاركون  بها  مير  التي  االستضعاف 
وثالثية  ثانوية  مصادر  من  املستقاة  املعلومات  كانت  بل  فيهم. 
كافية. إالَّ أنَّه رغم الرتكيز للمشاركني بأنه ليس من املطلوب منهم 
إىل  بعضهم  عمد  العنف،  يف  الشخصية  عن خرباتهم  يتحدثوا  أن 
اإلفصحاح عفوياً عن تلك التجارب وكان منهم من فعل ذلك من 

مجموعات الرتكيز إذ باحوا بقصصهم ألفراد املجتمع املحيل. 

رنا أوراق معلومات املشاركني  ولتوجيه املرشفني نحو املساعدة، طوَّ
األوراق جهات  تلك  وتضمنت  املطلوبة(  اللغات  إىل  )وترجمناها 
وراجعها  والنفسية-االجتامعية  الصحية  للرعاية  املحلية  اإلحالة 
و/أو  الجندر  عىل  القائم  العنف  مجال  يف  متخصصون  ودققها 
املشاركني  جميع  إىل  األوراق  تلك  م  وُتقدَّ الصحة.  و/أو  الحامية 
الشخصية  تجاربهم  عن  أفصحوا  قد  كانوا  إذا  عام  النظر  بغض 
من  الجنيس’  ‘العنف  عبارة  حذف  وتعمدنا  ال.  أم  العنف  حول 
االستامرة للرتويج لرسية املعلومات وخفض احتاملية الوصم بالعار 
إىل الحد األدىن وخفض أي تبعات سلبية محتملة أخرى. كام وضعنا 
تحديد  يف  الباحثني  ملساعدة  االستغاثة  لطلب  معدالً  بوتوكوال3ً 
مؤرشات طلب االستغاثة خالل املقابلة أو خالل جلسة املجموعة 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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املشاركة  تقديم  وطلبنا  مطلوب.  هو  كام  لها  واالستجابة  املركزة 
من  وتأكدنا  الرتكيز  مجموعة  جلسة  بداية  يف  مدروسة  ملوافقة 
ذلك مع املشاركني من خالل إثارة النقاش لتأيك حقهم يف العزوف 
عن اإلجابة عن أي أسئلة ال يحبون اإلجابة عنها وأخربناهم أن ال 

تعبات سلبية عليهم بسبب ذلك اإلحجام. 

االعتبارات األخالقية املرتتبة عىل مشاركة املراهقني
تقديم  العاملية  الصحة  ملنظمة  التوجيهية  ــادات  اإلرش توجب 
البحث.  يف  لألطفال  املبارشة  املشاركة  حالة  يف  إضافية  ضامنات 
وكان من املهم الحصول عىل إفادات املراهقني للوقوف عىل طبيعة 
العنف الجنيس املامرس ضد األوالد وفهم خصائصه وآثاره إضافة 
الخدمة.  عىل  إلقبالهم  تروج  التي  والجوانب  العوائق  تحديد  إىل 
وتفادياً إلعادة إنتاج أوجه القصور يف البحث األويل حول العنف 
أدخلنا  املراهقات،  لدرجة كبرية  الذي تجاهل  املرأة  املامرس ضد 
عىل  اشتامله  لضامن  البحث  عملية  يف  إضافية  أخالقية  اعتبارات 

املشاركات املراهقات )الفئة العمرية 15–17 عاماً(. 

وقبل جميع البيانات، طلبنا املوافقة املدروسة من ذوي املراهقات 
فطلبنا  ببالغني  املصحوبني  غري  القارصين  حالة  يف  أما  واملراهقني 
أو  االجتامعي  كالباحث  املؤسسية  الرعاية  منظومة  من  املوافقة 
كيز التي  املستشار النفيس. وحرض جميع جلسات مجموعات الرتَّ
باحث  أو/و  ويص  ببالغني  املصحوبني  غري  القارصين  مع  أجريت 
اجتامعي و/أو مستشار نفيس و/أو خبري يف شؤون العنف القائم 
عىل الجندر. أما بخصوص املراهقني املستضعفني من ذوي الحامية 
املصحوبني  غري  والقارصات  القارصين  مثل  املحودين  والدعم 
ببالغني الذين يعيشون يف التجمعات غري الرسمية، فقد استثنيناهم 

من عينة البحث.

الطرق  حول  التأمل  عملية  بدأنا  املرشوع،  يف  العمل  تقدم  ومع 
وعدا  ومراهقات.  مراهقني  من  املشاركني  إلرشاك  أخالقياً  األفضل 
لنا  يقدموا  بأن  املراهقني من الجئني والجئات  إىل  طلبنا  أننا  عن 
لهم عدداً  نقدم  أن  الناجع  املوافقة، وجدنا من  أمقلة عن رفض 
واإلحجام  املوافقة  برفض  تفيد  التي  امللفوظة  األمثلة  من  متنوعاً 
املراهقني  قدرة  نضمن  وبذلك  باالنسحاب،  والقرار  اإلجابة  عن 
يريدون  عندما  رفضهم  عن  الفور  عىل  التعبري  عىل  واملراهقات 
ذلك، وبالفعل استخدم بعض املراهقني واملراهقات تلك التعبريات 

اللغوية يف القفز عن بعض األسئلة أو تجاهلها خالل النقاش. 

املستجيبني  بها  وشاركنا  البحث  عن  ملخصات  ترجمتا  إنَّنا  ثم 
بهدف  تعميمها  لغاية  التنفيذيني  البحث  ورشكاء  واملستجيبات 
ضامن حصول الالجئني ومقدمي الخدمات املحليني عىل معلومات 
األمم  منظمة  مع  وتعاونا  والتوصيات.  النتائج  حول  مدروسة 

رنا معهم  فطوَّ إيطاليا  )اليونيسف( يف  والطفولة  لألمومة  املتحدة 
ملخصاً صديقاً لفئة املراهقني واملراهقات لتلك النتائج باستخدام 

لغة مناسبة ورسوم تصويرية.

سرب األخالقيات والعواطف الوجدانية 
بأن  عاتقنا  عىل  تقع  عميقة  أخالقية  مسؤولية  بأنَّ  نشعر  إننا 
نضمن التزامنا باملسؤولية تجاه توثيق أصوات املشاركني وتجاربهم 
والتشارك بها. فكثرياً ما يقول لنا بعضهم “أخربوا الناس عام حدث 
فاملشاركون يف  إزاء ذلك”.  يشء  يتمكن أحدهم من فعل  يل ليك 
التي حدثت  الرهيبة  العنف والفقدان  البحث يستذكرون قصص 
معهم بل انفجر بعضهم باكياً وهو يتحدث عام جرى له. وكذلك 
معرض  يف  يكشفون  قد  الذين  الخدمات  ملقدمي  بالنسبة  األمر 
مرة،  وذات  وجدانية.  عواطف  من  أنفسهم  يختلج  ما  حديثهم 
انفجر أحد مقدمي الخدمات باكياً عندما استذكر قصة الجئ فتى 
االبتسام.  كثري  بشوشاً  كان  ألنه  وجهه  يشوهوا  أن  الناس  تعمد 
عاميل  أكرث  عىل  عاطفي  وقع  لها  يكون  قد  القصص  هذه  ومثل 
الخدمات اإلنسانية خربة كام أنَّ الحزن واألىس قد يصبحان تحصيل 
والظلم يف  العنف  فيتحدث عن قصص  املرء  يعود  حاصل عندما 

معرض تنقيته للبيانات وترميزها وتحليلها. 

الرعاية  أولويات  سلم  تحديد  عىل  نعمل  املنطلق،  هذا  ومن 
للمشاركة  املمنوح  الوقت  تضييق  منها  طرق،  بعدة  الشخصية، 
ونعمل  العمل.  خارج  اإليجايب  الدعم  وبناء  الصعبة  بالبيانات 
ع تدريبي )موديول( بالتعاون مع منظمة األمم  عىل تطوير ُمجمَّ
الثقافيني  الوسطاء  لدعم  )اليونيسف(  والطفولة  لألمومة  املتحدة 
ن استجابتتنا لحاالت اإلفصاح عن  ين الشفويني( ليك ُنحسِّ )امُلَفرسِّ
العنف الجنيس أو خفض حاالت تكرار الشغور بالصدمة النفسية 
غري املبارشة، بينام نقدم يف بنغالديش الدعم يف مرشوع مع منظمة 
اإلجراء القانوين العاملية لتطوير نقاط االرتباط للروهينغيا لتحسني 
الخدمات ويتضمن  الثالث مع  الذكور والجنس  الناجني من  ربط 

ناً خاصاً بالرعاية الذاتية لنقاط االرتباط.  ذلك ُمكوِّ

ضامن املساءلة إزاء النِّساء والفتيات
نظراً لتزايد االهتامم املمنوح للعنف الجنيس ضد الرجال واألوالد، 
ال بد من إيالء األولوية أيضاً للنِّساء والفتيات والرتويج للمساواة يف 
الجندر. ويعني ذلك، عىل سبيل املثال، ضامن عدم تعزيز الربامج 
الذكورية  االجتامعية  للمعايري  الذكور  بالناجني  الخاصة  واملنارصة 
الضارة أو املامرسات املرتبطة بها وال ينبغي يف الوقت نفسه من 
والفتاة.  باملرأة  االهتامم  أو  املوارد  حساب  عىل  ذلك  يكون  أن 
للنِّساء  مخصصة  والربامج  والتمويالت  املساحات  وتخصيص 
أنَّها ليست  امُلحَدَثة يف القطاع اإلنساين، كام  والفتيات من األمور 
من اإلنجازات التي ميكن تحقيقها بسهولة، إالَّ أنَّ تزايد االهتامم 
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العاملي واملنارصة حول املرأة والفتاة مل ُيرتَجم بعد إىل واقع ملموس 
يف التمويل الثابت أو تقديم الخدمات املمنهج. ونحن نعمل عىل 
تبديد اإلميان الخاطئ بأنَّ خدمات ما بعد التعرض للعنف الجنيس 
متاحة عىل نطاق واسع للمرأة والفتاة دون الرجال والفتيان. وعرب 
مختلف البيئات اإلنسانية، هناك حاجة ماسة لتعزيز تلك الخدمات 
لجميع الناجني والناجيات. وبذلك، ال تقتر منارصتنا وال خدماتنا 
عىل الناجني الذكور وحدهم، بل نركز أيضاً عىل تقديم الخدمات 
من  والناجيات  الناجني  حاجات  تلبي  التي  والتكميلية  الشاملة 
العنف الجنيس، إناثاً ُكنَّ أم رجاالً، إضافة إىل األشخاص عىل اختالف 

توجههم الجنيس وتعبريهم أو ُهِويَّتهم الجندريني. 

انطباعات
املجموعة  وأعضاء  املرشوع  موظفو  أبدى  البحث،  عملية  خالل 
االستشارية انطباعاتهم حول االعتبارات األخالقية واملساءلة وكيف 
كان من املمكن تحسينها يف املرشوع. واشتملت انطباعاتهم تحديداً 

عىل ما ييل: 

املحليات    النساء  عن  ممثلني  اشتامل  راعى  لو  املشورع  أنَّ 
ومجموعات املثليني واملثليات ومغريي الجندر )جي يب يت+( و/

أو الالجئني األعضاء يف لجان املرجعيات الوطنية كان من املمكن 
أن يعزز من املساءلة تجاه املرأة والفتاة ومجموعات املثليني 
واملثليات ومغريي الجندر )جي يب يت+(. ففي أغلب األحيان، 
األكادمييني والخرباء من  الدولية تضم  املراجعة  كانت مجالس 
دول الشامل العاملي، وكان قوام تلك املجالس يفتقر إىل متثيل 
األفراد القادرين عىل التعبري عن منظورات املشاركني يف البحث.

مع أنَّنا عممنا نتائج البحث عىل مقدمي الخدمات، فقد كان   
من املمكن أن نجري متابعة للرتويج لزيادة نطاق تعميمها بني 

الفئات السكانية ممن الالجئني.

هناك درجة ملموسة وملحوظة من استطاعة الالجئني املشاركني   
الصموَد يف البحث تجسدت يف تشاركهم يف قصصهم. إالَّ أنَّ ذلك 
يدعونا للتساؤل فيام إذا كان هؤالء املشاركني قد واجهوا آثاراً 
كيز، ما  سلبية عاطفية أو اجتامعية بعد نقاشات مجموعات الرتَّ
يدعونا للتساؤل أيضاً عن التدابري اإلضافية التي ميكننا اتخاذها 
لتعزيز ُحْسِن أحوالهم. ولذلك، سوف نعمل يف املرحلة الثانية 
من املرشوع عىل الرتكيز عىل دعم الناجني والناجيات للوصول 
إىل الرعاية الصحية العقلية النوعية والدعم النفيس االجتامعي 

إىل غري ذلك من خدمات.

svproject@wrcommission.org سارة شينويذ 
سٌة ومديرة مرشوع مناهضة العنف الجنيس/ ُمؤسِّ

ومستشارة اللجنة النسائية املعنية بالالجئات 
 www.womensrefugeecommission.org

smartindc@gmail.com سارة مارِتن 
خبريٌة مستقلٌة يف شؤون العنف القائم عىل الجندر وعضوٌة يف 

اللجنة االستشارية العاملية مبرشوع مناهضة العنف الجنيس

1. هذه الدراسة مركوزٌة يف األفراد الذين ُيعرَّفون بأنَّهم رجال أو أوالد أو صنِّفوا من قبل 
بذلك. ونستعمل هنا مصطلح ’الرجال واألوالد‘ لسهولة القراءة وُنِقرُّ أنَّه ال يضم كثرياً من 

ذوي التوجه الجنيس املتنوع والُهِويَّة الجندرية و/أو التَّعبري عنها الذين يشملهم نطاق 
الدراسة. 

 WHO )2007( Ethical and safety recommendations for researching, .2
documenting and monitoring sexual violence in emergencies

)توصيات يف األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنيس يف حاالت الطوارئ( 
bit.ly/WHO-Sexual-Violence-Emergencies-2007

 Burke Draucker C, Martsolf D S and Poole C )2009( ’Developing .3
 Distress Protocols for Research on Sensitive Topics‘, Archives of Psychiatric

 Nursing 23:5
 )َوْضُع بروتوكوالت االستغاثة للبحث يف املواضيع الحساسة( 

bit.ly/Distress-Protocols-2009

خيارات الوصول إىل نشة الهجرة القرسية - أشياء رمبا ال تعرفها...

هل تريد أن تعرف فور صدور عدد جديد أو دعوة للمشاركة 
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هل ترغب يف قراءة مقاالت النرشة بنسختها اإللكرتونية عىل 
اإلنرتنت أو بنسختها املطبوعة أو عل ترغب يف االستامع إىل 

البودكاست؟

•  اقرأ كل عدد عىل اإلنرتنت ولك أن تختار قراءة العدد كاماًل 
 PDF: أو HTML أو املقاالت املنفردة بنسقي PDF بنسق
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•  استمع إىل املقاالت الفردية من نرشة الهجرة القرسية 
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األخالقيَّات واملوافقة يف تقديم خدمات التوطني
كارال نايُت وسايل بيَكر

ميكن ملقدمي الخدمات العاملني يف سياقات التوطني أْن يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى 
ن تكني الوافدين الجدد من فهم مسائل الحقوق واملوافقة. يتحسَّ

الحسـن  التخطيـط  عـىل  األكادميـي  العمـل  نطـاق  يشـتمل 
أربعـة مبـادئ  البحـوث وإجرائهـا مبـا يتـامىش مـع  ملرشوعـات 
رئيسـية ألخالقيـات البحـث العلمـي وهـي عـدم اإلرضار بالغـري 
وتحقيـق املنفعـة والعدالـة والتحـيل باالسـتقاللية. وبالفعـل، ال 
ميكـن لباحثـي الجامعـات املـيض قدمـاً يف مرشوعاتهـم البحثيـة 
قبـل الحصـول عـىل موافقة من مجلس مسـتقل مختـص مبراجعة 
األخالقيـات املؤسسـية. إالَّ أنَّ مثـل تلك الرقابة ليسـت شـائعة يف 
قطـاع التوطـني بل قد يشـوب حـدود النطاق األخالقـي الغموض 
الفئـات  إرشاك  إىل  الخدمـات  تقديـم  منظمـة  تسـعى  عندمـا 

املسـتفيدة منهـا يف بحـوث الربامـج والتقييـم أو املنـارصة. 

يات  وقد أوضح عملنا يف قطاع التوطني يف أسـرتاليا اسـتمرار التحدِّ
املدروسـة  املوافقـة  اسـتحصال  اسـتمرارية  دون  تحـول  التـي 
والتأكـد مـن وقـوف املسـتفيدين عىل فهـم كامل لتبعـات العقد 
الرسـمي الـذي يربمونـه مـع املنظمـة التي تقـدم لهـم الخدمات. 
وعندنـا أنَّ مقدمـي الخدمـات قـد يحققـون فائـدة ألنفسـهم إذا 
مـا طبَّقـوا مبـادئ أخالقيات البحـث العلمي يف تطوير مامرسـات 
أفضـل بغيـة التأكـد مـن امتنـاع مـزاويل التوطني مـن اإلرضار عن 
غـري قصـد بحـق الشـخص يف اتخـاذ قرار مسـتقل حول مشـاركته 

أو اإلجحـاف بذلـك الحـق أو منعه. 

إدارة املوافقة والتوقعات
خصوصيـة  اسـتامرات  تختلـف  ال  الَخَدِميَّـة،  املنظـامت  يف 
املسـتفيدين وموافقتهـم عـن اسـتامرات البيانـات واملوافقة التي 
درجـت البحـوث عىل اسـتخدامها، فهـي يف نهاية املطـاف تنصب 
النـامذج  الفـرد واملنظمـة عـىل حـد سـواء. وتغطـي  يف حاميـة 
الـرشوط الترشيعيـة املهمـة وتضمـن امتثـال مقدمـي الخدمـات 
مركـز مصـادر  يسـتخدم  الغـرض،  ولذلـك  التنظيميـة.  للـرشوط 
طالبـي اللجـوء يف فوتسـكراي وهي ضاحية مـن ضواحي ميلبورن 
يف أسـرتاليا ميثـاق الحقـوق واملسـؤوليات. وامليثـاق هو اسـتامرة 
يوقـع  بحيـث  الداخـيل  االسـتخدام  لغايـات  املنظمـة  أعدتهـا 
عليهـا األعضـاء الجـدد ومينحـون مبوجبهـا موافقتهـم عـىل جمـع 
بياناتهـم الشـخصية وتخويـل املنظمـة يف مشـاركة تلـك البيانـات 
بطـرق محـددة لضـامن تقيم خدمـات مناسـبة وشـاملة. وتوضح 
االسـتامرة أيضـًا التوقعـات املرجـوة مـن املشـاركة بـني املسـتفيد 
ومقـدم الخدمـات )وعـىل األخـص منها الحقـوق واملسـؤوليات(. 

وهكـذا، عندمـا يحصـل الفـرد عـىل دعـم مركـز مصـادر طالبـي 
الحقـوق  ميثـاق  توقيـع  إليـه  ُيطَلـب  خدماتـه،  أو  اللجـوء 
اللغـات  مـن  وبعـٍض  اإلنجليزيـة  باللغـة  املتـاح  واملسـؤوليات 
واألورديـة(.  واملالويـة  والداريـة  )الفارسـية  للجاليـات  األخـرى 
يفهمهـا  بلغـة  واملسـؤوليات  الحقـوق  ميثـاق  رشح  وينبغـي 
عنـد  شـفوي  مبرتجـم  االسـتعانة  مـن  بـد  ال  كـام  املسـتفيدون 
الـرضورة لـيك يؤكـد املسـتفيد عـىل فهمه لحقوقـه ومسـؤولياته. 
لكنَّنـا نـرى أنَّ كثـرياً من املسـتفيدين لن يخاطـروا باالعرتاض عىل 
رشوط العقـد أو االمتنـاع عـن توقيعـه تخوفـاً مـن جانبهـم مـن 

الخدمـات.  إىل  الوصـول  عـىل  القـدرة  فقـدان 

ومـن ناحيـة إدارة التوقعـات، ُعِقـَدت جلسـة ملجموعـات الرتكيز 
حرضتهـا إحـدى عـرشة مشـاركة يف الربامج يف فرباير/شـباط 2019 
الـذي  املـرأة  متكـني  برنامـج  يف  املشـاركات  توقعـات  لتحديـد 
تحـدٍّ  الجلسـة  يف  وأثـري  اللجـوء،  طالبـي  مصـادر  مركـز  ينفـذه 
أخالقـي بشـأن كيفية اإلقـرار مبسـاهمتهن. وكانت أغلبية النسـاء 
إمـا مـن ذوات الدخـل املنخفـض جـداً أو مـن املتعطـالت عـن 
العمـل. وبعـد دراسـة متأنية، تقرر منح قسـيمة تسـوق من أحد 
األسـواق بقيمـة 25 دوالراً أسـرتالياً نظـري الوقـت الـذي منحتـه 
النسـاء يف الحضـور وتعويضـاً عـن أجـور النقـل ولقـاء املعلومات 
التـي يسـاهمن بهـا. ومتثـل محـور املشـكلة األخالقيـة فيـام إذا 
كان ذلـك اإلجـراء سـوف ميثـل سـابقة وتوقعاً بأنَّ املسـاهامت يف 
تطويـر عمـل تقديـم الخدمـات وتحسـينه يجـب أن يرافقها عىل 
الـدوام نـوع مـن التعويـض. فمـوارد مركز مصـادر طالبـي اللجوء 
محـدودة، مـا يعنـي أنَّ مثـل ذلـك التعويـض يفتقـر لالسـتدامة 

والواقعيـة. 

البحـوث، تلقـى املسـؤولية عـىل عاتـق  وكـام الحـال يف بيئـات 
املنظـامت الَخَدِميَّـة مثـل مركز مصـادر طالبي اللجـوء يف االمتناع 
عـن اإلرضار بالغـري وذلـك عـن طريـق إدارة التوقعـات. فهنـاك 
التـزام أخالقـي يقـع عـىل عاتقهـا لتحسـني حيـاة النـاس )تحقيق 
املنفعـة( وعليهـا أن تنتهـج العدالـة والشـفافية يف عملهـا كـام 
عليهـا أن توفـر الظـروف املناسـبة إلضفـاء االحـرتام املتبـادل عىل 
املشـاركة بـني املنظمـة واملسـتفيدين. إضافـة إىل ذلـك، يتحمـل 
مقدمـو الخدمـة مسـؤولية إدراك اختـالل التوازن يف القـوة الذي 
يشـوب آليـة جمـع املعلومـات من املسـتضعفني مـن املجتمعات 
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املسـتضعفة أو طالبـي اللجـوء الذيـن ال يجدون فرصـاً كبرية نظراً 
ملحدوديـة وصولهـم للمـوارد. 

االنعـكايس  والتفكـري  االنعـكايس.  التفكـري  أهميـة  تظهـر  وهنـا، 
بالتعريـف “عمليـة التأمل الناقـد لنوعية املعلومـات الناتجة عن 
البحـوث وكيفيـة توليـد تلـك املعلومـات”1 وال بـد مـن انتهاجـه 
األخالقيـة  التحديـات  فيهـا  تسـوء  التـي  الكيفيـة  دراسـة  عنـد 
النـاس  اسـتخدام  ألنَّ  نظـراً  املدروسـة  املوافقـة  عـىل  للحصـول 
يواجهونـه. ويف  الـذي  املـايل  الخطـر  لتعاظـم  للخدمـات معـُزوٌّ 
هـذه الحـاالت، عـىل مقدمـي الخدمـات أن يسـتفهموا عـام إذا 
كان املسـتفيدون يتصـورون أنَّهـم ملزمـون أو شـبه مجربيـن عىل 
املشـاركة يف النشـاطات بنـاء عىل ‘طلـب’ مقدمـي الخدمات، وال 
بـد أيضـاً مـن التفكـري يف كيفيـة خفـض تلـك التصـورات بوجـود 

التـزام إزاء املنظمـة. 

ثـم إنَّ عـىل مقدمـي الخدمـات أن يتنبهـوا للحـاالت واألوقـات 
التـي يعـرب فيها املشـاركون عـن تلـك التصـورات واآلراء يف أماكن 
أخـرى. فقـد ال يكـون املشـاركون، املسـتفيدون مـن الخدمـات، 
عـىل علـم بـأنَّ مشـاركتهم يف برنامـج مـا قـد تـؤدي إىل إعـادة 
ذكـر كلامتهـم يف بيئـة أخـرى، ولذلك غالباً مـا ُتسـَتخَدم القصص 
لغايـات  الحـاالت  دراسـات  ضمـن  مؤلفوهـا  واملخفـيُّ  املركبـة 
تقييـم الربامـج وتقدميهـا للجهـات املمولـة أو لغايـات املنـارصة.

ما األشياء األخرى التي يجب فعلها؟
يسـتخدم مركـز مصـادر طالبـي اللجـوء، شـأنه يف ذلك شـأن غريه 
مـن مقدمـي الخدمـات، ميثـاق الحقـوق واملسـؤوليات للتأكـد 
مـن وضـوح التوقعـات لـكل مـن املسـتفيد واملركـز منـذ اللحظة 
األوىل للرشاكـة فيـام بينهـام. إال أنَّ االسـتامرة وحدهـا ال ميكن أن 
تشـتمل عـىل كل التعقيـدات األخالقيـة التـي قـد تظهـر يف أثنـاء 
العمـل مـع الفئات املسـتضعفة وألجلهم. ولذلك، نسـعى يف مركز 
مصـادر طالبـي اللجـوء للرتويـج للتوصيـات التاليـة للتأكـد مـن 

حصـول مقـدم الخدمـة عـىل املوافقـة املدروسـة من املسـتفيد:

كـن عـىل وعـي ثقـايف: ميثـاق الحقـوق واملسـؤوليات قامئـة   
طويلـة ويصعـب قراءتهـا وقـد ال تكـون مألوفـة لـدى قارئها 
بـل قـد تكـون ظـالل معانيهـا عصيـة عـىل الفهـم بحسـب 

اختـالف الثقافـات. 

فهـم    دون  تحـول  التـي  اإلنجليزيـة  اللغـة  عوائـق  إدراك 
مبسـطة  إنجليزيـة  بلغـة  األساسـية  النقـاط  ارشح  القـارئ: 
ووضـح املعلومات للمسـتفيد وتحقق من فهمه لها واسـتعن 
مبرتجـم شـفوي إذا كانـت قـدرة اسـتيعاب املسـتفيد للغـة 
اإلنجليزيـة ليسـت بالقـدر الـكايف إلعطائـه موافقـة مدروسـة.

كـن عـىل اطـالع بالصدمـات وكن أهـاًل للثقـة: عندما   
يـرزح النـاس تحـت ضغـط التوتـر، تتعطـل ذاكرتهـم 
وقـد ال يقـدرون عـىل تذكـر توقيعهم مليثـاق الحقوق 
ولذلـك  فقراتـه،  يتذكـرون  ال  قـد  أو  واملسـؤوليات 
احـرص عـىل إعطائهـم نسـخة مـن امليثـاق ليقـرؤوه 

. مجدداً

تأكـد مـن اسـتمرار عمليـة الحصـول عـىل املوافقـة   
وكـن عـىل وعـي بأنَّ عالقـة املسـتفيد مبقـدم الخدمة 

سـتتغري مـع مـرور الوقـت.

أتـح الخيارات: ينبغـي أن يفهم األفراد الحاصلون عىل   
الخدمـة نطاق الخيارات املتاحة سـوف يشـاركون بها 
وينبغـي أن تكـون لهـم القـدرة باختيار قبـول طريقة 
والتخـيل عـن طريقة أخـرى وذلك عن طريـق التذكري 
بالخيـارات وأهليتهـم لالختيار، فمقـدم الخدمة بذلك 
التذكري يتشـارك بسـلطته مع املسـتفيدين أو األعضاء. 

وأخـرياً وليـس أخـراً، نـرى أنَّـه مبقـدور مقدمـي خدمـات 
التوطـني االسـتفادة مـن تأسـيس لجـان رقابيـة كمثـل مـا 
األخالقيـة  املراجعـة  مجالـس  يف  العـادة  عليـه  درجـت 
ـفِ مـن املعايـري يف تلـك  يف الجامعـات مـع رضورة التََّخفُّ
اللجـان وجعـل تلـك اللجـان أقل رسـمية مـن الجامعات، 
إذ ميكـن لتلـك اللجـان أن تجتمـع وتناقـش اإلرشـادات 
التوجيهيـة وتقدمهـا حـول مختلـف التحديـات األخالقية 
التـي وصفناهـا يف مقالتنـا هـذه. واألمثلـة كثـرية حـول 
املامرسـات الجيـدة للتوطـني املـدروس أخالقيـًا، إالَّ أنَّه ما 
مل يكـن هنـاك عمل جامعـي وما مل ُتعَقـد الحوارات حول 
املامرسـة املعياريـة لألخالقيات، فسـيكون الخطـر عظياًم 
يف أن يتسـبب مقدمـو خدمـات التوطـني يف إلحاق الرضر 

باآلخريـن عـن غـري قصد.
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هاُت الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساينِّ  البحوث األوليَّة األخالقية التي ُتجِريَها الجِّ
بريسكا بيِنلِّ وتارا ُلو

يزداد َحْذُو الهيئات اإلنسانية َحْذَو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات، وهاهنا إحدى 
هذه الهيئات تعرض لفوائد ذلك وعيوبه.

ــه  ــن وأول مثانينات ــرن العرشي ــبعينيات الق ــر س ــني آخ كان ب
أْن طفقــت الهيئــات الغربيــة للبحــوث والحكومــات الغربيــة 
تألــف لجــان مراجعــة لألخالقيــات الداخليــة فأصبحــت هــذه 
اللجــان اليــوَم الســبيل الرئيســية التــي بهــا تعالــج املؤسســات 
غــري  املنظــامت  يف  ــا  أمَّ األخالقيــة.  همومهــا  األكادمييــة 
الحكوميــة، فعــىل الرغــم مــن إجــراء جمــع البيانــات األوليــة 
فيهــا وهــو جــزٌء مــن تقديــر الحاجــات والرصــد والتقييــم، مل 
يــَر كثــرٌي منهــا ســابقاً يف البحــوث أنَّهــا جوهــر رســالتها. وكان 
ــانية  ــة اإلنس ــادئ التوجيهي ــو أنَّ املب ــرتاٌض وه ــاً اف ــا أيض فيه
ــواء  ــاد واملعاملــة بالسَّ مــن مثــل حــب الخــري لإلنســان والِحَي
كافيــة مــن حيــث هــي إطــار أخالقــيٌّ واســع ألنشــطة 

البحــث. 

ولكــْن نظــراً إىل أنَّ البحــث بــات أكــرث تعقيــداً ومهنيــة 
ــة  ــات الفاعل ــاطات الجه ــاً يف نش ــزءاً جوهري ــه ج وازداد كون
يف ميــدان العمــل اإلنســاين ســواٌء يف امليــدان أو يف املنــارصة، 
ــة  ــوَم أنظم ــة الي ــري الحكومي ــامت غ ــن املنظ ــرٌي م ــُئ كث ُتنِش
األوســاط  ٌطــُرَق  مــا  حــدٍّ  إىل  متتبعــًة  بحوثهــا،  لتســديد 
األكادمييــة. ويؤثــر املانحــون أيضــاً يف هــذا االتجــاه فهــم 
ــرشوط  ــوا ال ــم أْن يلتزم لونه ــن مُيوِّ ــاٍد إىل الذي ــون بازدي يطلب

األخالقيــة الرســمية. 

ويف أكتوبر/ترشيــن األول ســنة 2018، أطلقــت منظمــة إنقــاذ 
ــة يف  ــة العام ــة املتحــدة )SCUK(1 السياس ــل يف اململك الطف
ــات  البحــث والتقييــم وضعتهــا هــي، وفيهــا أحــكاٌم يف أخالقيَّ
البحــث، وألَّفــت لجنــة مســتقلة ملراجعــة األخالقيــات ِقواُمهــا 
ــون. وتوجــب هــذه السياســة أن ُتراِجــَع اللجنــة  خــرباٌء خارجيُّ
كلَّ بحــٍث أويلٍّ تشــرتك فيــه منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة 
املتحــدة. وبعــد مــدة وجيــزة مــن إطــالق السياســة العامــة، 
ــث  ــن بح ــن م ــام جزأي ــمك زم ــا أْن نس ــا زمالؤن ــب إلين طل
ــن ذلــك البحــث َجْمــَع بيانــات نوعيــة يف نيجرييــا  . وتضمَّ أويلِّ
ــن  ــال املترضري ــن األطف ــة م ــو الدميقراطي ــة الكونغ وجمهوري
مــي رعايتهــم، وكان ذلــك جــزءاً مــن عمــل  مــن النــزاع ومقدِّ
منظمــة إنقــاذ الطفــل لحاميــة األطفــال يف النــزاع. ويف جــزء 
مــن ذلــك عملنــا مــع زمالئنــا يف تبيــني اســتعراضني مكتبيــني 
ــرات  ــدِّ الثغ ــىل ق ــات ع ــَع البيان ــَل َجْم ــبياًل لُنفصِّ ــْدرَِك س لُن

املحــددة، ثــم تبــنيَّ لنــا رسيعــاً أن بعــض جوانــب البحــث 
ــط إلجراِئــه معلومــٌة أصــاًل، والشــكر هنــا لدراســات  امُلخطَّ

ــة أخــرى.  أجرتهــا جهــات فاعل

أيِف بحــوث البيانات األولية رضورٌة؟
ــب،  ــة فحس ــة الكافي ــر إىل الدق ــيئ‘ يفتق ــث ’الس ــس البح لي
ــة  ــات األولي ــع البيان ــي تجم ــوث الت ــاً البح ــمل أيض ــو يش فه
ويزيــد  أصــاًل.  موجــودة  معلوماتهــا  أســئلة  عــن  لإلجابــة 
ــاين أن  ــل اإلنس ــدان العم ــة يف مي ــات الفاعل ــب إىل الجه الطل
ــم’ وأن  ــل مــن ‘متلمــل مــن التقيي ــٍم مبــا ُيحتَم تكــون عــىل عل
تقلــل جمــع البيانــات األوليــة مــا اســتطاعت مــن طريــق 
زيــادة تشــارك البيانــات مــع هيئــات أخــرى أو إجــراء التقييــم 
املشــرتك للحاجــات أو ِكال األمريــن معــاً. ويجــب أن يبــدأ 
ــامن أْن ال  ــة لض ــادر الثانوي ــة املص ــيٍّ مبراجع ــار أخالق كل اعتب
ُتْجَمــع البيانــات األوليــة إال عنــد رضورٍة ليــس بعدهــا رضورة. 
ــا اســتعال البيانــات، فســوء إدارة املعرفــة وارتفــاع معــدل  أمَّ
ل املوظفــني اإلنســانيني يعنــي أنَّ الدرايــة بالبيانــات  مــدة تبــدُّ
ُد مــن االســتعامل املحتمــل. ويف األزْمــات  ضعيفــٌة، وهــذا يحــدِّ
ر األحــوال باســتمرار، وال ســيَّام يف  اإلنســانية، حيــث تتطــوَّ
ى منظــامت اإلغاثــة  األزمــات التــي أمدهــا طويــل، يتحــدَّ
ــد  ــة. وإذ ق ــة صالح ــات الحالي ــاء البيان ــدى بق ــم م ــاً فه أيض
كان املانحــون يتوقعــون أن تدعــم البيانــات اقرتاحــات الربامــج 
ــى  ــات إىل أق ــتعامل البيان ــادة اس ــألة زي ــإنَّ مس ــدة، ف الجدي
ــتحق  ــألة تس ــي مس ــات ه ــة البيان ــد أهمي ــع تأكي ــدود م الح
ــل، وهــي مســألة ال ُتعالـَـُج مبراجعــة األخالقيَّــات فحســب.  التأمُّ

َ العمــل بالصفقــة الكــربى2 أكــرَث البحــوث  ُييــرسِّ نأمــل أْن 
إىل  الســعي  عــىل  الجهــود  بتشــجيع  أخالقيــًة  اإلنســانية 
املؤلَّفــات املنشــورة الدائــرة حــول موضــوع البحــث وعــىل 
ــرتك  ــل املش ــة والتحلي ــات وإدارة املعرف ــارك البيان ــني تش تحس
ــة  ــة الثانوي ــت املراجع ــويص بتثبي ــا ن ــم إنَّن ــات. ث ــني القطاع ب

البحــوث األخالقيــة واعتباراتهــا.  رشطــاً يف إجــراءات 

عملية رفع الطلب
يف بحثنــا الدائــر حــول األطفــال يف النــزاع، تحققنــا مــن املصــادر 
نــا اســتامرة طلــب لرنفعهــا إىل لجنــة مراجعة  الثانويــة ثــم حرضَّ
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األخالقيــات. ويف االســتامرة تحليــل لألخطــار املحتملــة عــىل 
املشــاركني وعوامــل تخفيفهــا، واألمــور التــي قــد تثــور 
ــة، واملوافقــة  ــة يف اإلحال ــوات املحتمل ــني املشــاركني والقن ب
الخارجــة عــن علــٍم. وإذ قــد كان أكــرث مــا عــىل الــورق هــو 

ــي  ــادًة، فف ــل ع ــه يف العم ــا منارس م
هنــاك  املتباينــة،  األولويــات  ظــلِّ 
لهــذه  التخطيــط  بتأجيــل  إغــراٌء 
ــي  ــة. فف ــر لحظ ــى أخ ــب حتَّ الجوان
اإلنســاين،  العمــل  ميــدان  أحــوال 
ــة إىل األدلــة  يكــون للحاجــة امُللحَّ
األدوات  إىل  الحاجــة  عــىل  ــْبُق  السَّ
َجْمــِع  وُطــُرق  التخطيــط  جيــدة 
البيانــات، وهــذا يعنــي أنَّ أوجهــاً 
مــن مثــل املوافقــة الخارجــة عــن 
وحفــظ  الُهويَّــة،  وإخفــاء  علــٍم، 
البيانــات، وتدريــب منــدويب التعــداد 
قــد تصبــح أمــوراً تخطــر يف البــال 
بعــد حــني. لذلــك وجدنــا أنَّ رشط 
ــارات  ــذه االعتب ــة كل ه ــم كتاب تقدي
ُيِتيــُح مراجعــًة ِجــدَّ مفيــدة لتحقيــق 
مــن  املدعــوم  البحــث  يفــي  أْن 

منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة املتحــدة بالحــدِّ األدىن مــن 
الــرشوط األخالقيــة. 

ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــاالت، كان مــن املتعــب 
ــَح للمراجعــني الخارجيــني بعــض املعلومــات  للِفْكــر أْن نوضِّ
ــل  ــاذ الطف ــة إنق ــل يف منظم ــا لزمي ــو كان توضيحه ــي ل الت
ــف  ــا أْن نص ــال، كان علين ــبيل املث ــىل س ــرس، فع ــكان أي ل
الخطــوات التــي نتَّخذهــا لتحقيــق الرسيَّــة لكــنَّ كثــرياً مــن 
تلــك الخطــوات هــي إجــراءات معياريــة يف منظمــة إنقــاذ 
ــوٍب  ــول إىل كل حاس ــى الدخ ــل أن ُيحَم ــن مث ــل، م الطف
بكلمــة مــرور. ففــي أحــوال ميــدان العمــل اإلنســاين، مــن 
الــرضوري أن تكــون عمليــات رفــع الطلبــات هــذه بســيطة 
ــة ال  ــة معياري ــادئ توجيهي ــا مب ــون معه ــزة وأن يك وموج
ــدة يف  ــات مفي ــون عملي ــا املوظف ــى يراه ــا حتَّ ــس فيه لب

ــاً.  ــاً إداري ــث ال عبئ البح

فائدة لجنة املراجعة
يف لجنــة مراجعــة األخالقيَّــات، قيَّــم خبــريان خارجيــان 
تصميــم البحــث واقرتحــا لــه تحســينات. فــكان ذلــك 
مفيــداً يف تســليط الضــوء عــىل مــا غــاب عــن فكرنــا، 
ــا  ــني يدين ــريان ب م الخب ــدَّ ــك أْن ق ــن ذل ــري م ــد بكث واألفي

توصيــات عمليــة. ولكــْن عنــى افتقارهــام الحتمــيُّ مقارنــًة 
بغريهــام إىل معرفــة طــرق العمــل واملــوارد يف منظمــة 
التحســيناِت  أنَّهــام أحيانــاً أســقطا مــن  إنقــاذ الطفــل 
تحســيناٍت محتملــة أو ُســُباًل لــردم الثغــرات، وعنــى أيضــاً 
أنَّهــام وضعــا اقرتاحــات غــري ممكنــة 
ــال  ــال، إىل ح ــبيل املث ــىل س ــراً، ع نظ
البلــد الــذي ُنــِوَي أن ُيجــَرى البحــث 
ــخصياً أنَّ يف  ــعر ش ــا نش ــا. وإنَّن عليه
ــْن  ــع ولك ــني مناف ــني الخارجي املراجع
ــوا محــلَّ املراجعــني  ال ينبغــي أن يحلُّ
الداخليــني. فــإنَّ وجــود خبــرٍي لــه 
اإلنســاين  العمــل  ميــدان  خــربة يف 
املنظمــة  عمــل  أســاليَب  عــارٍف 
ــي هــي موضــوع البحــث  ــَد الت والبل
ألمــٌر شــأنه عظيــم يف إخــراج بحــث 

ــه.  ــل في ــهل التعام ــٍد س جيِّ

كثــري  يف  خربتنــا،  كانــت  قــد  وإذ 
ــة  ــورًة يف منظم ــا، محص ــن جوانبه م
املتحــدة،  باململكــة  الطفــل  إنقــاذ 
ــىل  ــة ع ــات الفاعل ــا نحــثُّ الجه فإنن
ــيِّ  ــاع األخالق ــوا اتِّب ق ــة ليحقِّ ــدة وعملي ــرق مفي ــاد ط إيج
مــن اإلجــراءات واملامرســة مــن أجــل حاميــة املشــاركني يف 
ــم.3  ــث إفادته ــراُد بالبح ــن ُي ــاس الذي ــم الن ــوث ودع البح

 P.Benelli@savethechildren.org.uk ِّبريسكا بيِنل 
مديرٌة يف البحث والتعلُّم يف ميدان العمل اإلنساين 

 t.low@savethechildren.org.uk تارا ُلو 
مستشارٌة يف شؤون فعالية األدلة وشؤون املساءلة 

منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة 
www.savethechildren.org.uk

1. ُيقَصد باللفظة األوائيلية SC )أي منظمة إنقاذ الطفل( يف املقاالت التي ترد فيها 
إىل اإلخبار عن الجوانب التي لها صلة بحركة إنقاذ الطفل بُكلَِّيتها )التي تتبعها مثانية 

ا اللفظة األوائيلية SCUK فتشري إىل منظمة إنقاذ الطفل باململكة  وعرشون منظمة(، أمَّ
املتحدة خصوصاً. وملنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية )SCUS( سياسة 
عامة يف املراجعة ونظام للمراجعة منذ سنة 2016. وبني سياستي منظمة إنقاذ الطفل 
باململكة املتحدة ومنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية وإجراءاتهام أوجه 

هام متباينتان وتعمالن بطرق مختلفة، ونحن يف وقت كتابة هذه املقالة  تشابه ولكنَّ
ن يف املوافقة بينهام أو يف دمج إحداهام يف األخرى. نتمعَّ

 www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 .2
مُة اململكة املتحدة للبحث واالبتكار )UKRI( بتمويٍل ورَد  3. َدَعَم كتابَة هذه املقالة ُمنظَّ

.ES/P010873/1 ورقم املنحة ،)GCRF( يات العامليَّة من صندوق البحث يف التحدِّ

مخيَُّم بكايسِّ للنَّازحني داخلياً يف مايدوغوري بنيجرييا.
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إسرتاتيجيَّة الِهْجرة يف االتِّحاد األْوُروِبِّ: إَساَءٌة إىل الَعَمِل اإلنساينِّ الَقاِئم عىل 

املَباِدِئ
آَنِئيس فور أْتِجر

ُب عىل الجهات الفاعلة يف  ُتقوِّض سياسات الهجرة يف االتحاد األوروب املبادئ اإلنسانية األساسية وُتصعِّ
كها بالتزامها األخالقي.   ميدان العمل اإلنساين تسُّ

أحدثـت سياسـات الهجـرة يف االتحـاد األورويب يف خـالل السـنني 
األخـرية أثـراً سـيئاً يف الظـروف التـي تعمل فيهـا الجهـات الفاعلة 
لهـا إىل آخرها.  يف ميـدان العمـل اإلنسـاين يف ُطـُرق الهجـرة من أوَّ
إىل  العنايـة  بعـني  الوطنيـة  األحمـر  الصليـب  جمعيـات  تنظـر 
هـذه السياسـات وهـي ُتضيِّـق عليهـا الحيِّـَز الـذي فيـه َتْعَمـُل 
ِطْبـَق مبادئهـا الجوهريَّـة، وال سـيَّام مبـادئ العمل لخري اإلنسـان 

ـواء واالسـتقالل والِحيـاد.1  واملعاملـة بالسَّ

ويف ضـوء الجهـود املبذولـة يف الحـدِّ مـن الهجـرة غـري النظاميـة 
بتقديـم تدابـري مكافحـة التهريـب ومكافحـة االتِّجـار بالبرش عىل 
غريها، ُتسـِهُم سياسـات االتحاد األورويب وأولويَّاته اليوَم يف تجريم 
مسـاعدة املهاجريـن. ففـي عـدد مـن الـدول األعضـاء يف االتحـاد 
الذيـن يسـاعدون املهاجريـن باملالحقـة  َد األفـراد  ُهـدِّ األورويب، 
الجنائيـة ِبَزْعـِم تيسـريهم الدخـول غـري النظامـي أو اإلقامـة غـري 
القانونيـة. ونعـم ثبـت أنَّ أكـرث الُتَهـِم ال تقـوم عـىل أسـاٍس لكـنَّ 
بعض األفراد ُحوِكُموا. ففي فرنسـا سـنة 2018، عىل سـبيل املثال، 
اِْسـَتدَعت املحكمـة ِبُتْهَمـِة التهريـب عـدداً مـن املواطنـني الـذي 
دت فيها الحيـاة. ويف بلجيكا،  مـوا الدعـم والنَّْقَل يف أحـوال ُهدِّ قدَّ
اعُتِقـَل نـاٌس آَوْوا مهاجريـن وهم يعـربون البالد واتُِّهمـوا باالتِّجار 
م هـذه األعـامل فتعويقهـا ُمـزَداٌد مبجموعـة  بالبـرش. وإْن مل تجـرَّ
متنوعـة مـن إسـرتاتيجيَّات اإلقنـاع بالعـدول عنها والوعيـد. فهذه 
املََجـر، ُتصنَّـف فيهـا بعـض املنظامت واألفـراد عىل أنَّهـم منتمون 
إىل تيَّـارات ’مواليـة للهجـرة‘، ويف ذلـك محاولـة لوصـم داعمـي 
ـُد فيهـا املتطوعـون  ُيتَوعَّ مـا  اليونـان، كثـرياً  املهاجريـن. وهـذه 

طـة وُتزِعُجهم.  الذيـن ُيِعيُنـوَن املهاجريـن وُتقِلقهـم الرشُّ

ويف أوروبـا مـن رشقيِّهـا إىل غربيِّها، يزيـد عدد القـرارات واللوائح 
اإلداريـة التـي ُتطبَّـق بغيـة تضييـق نطـاق األعـامل اإلنسـانية، 
وأوضـح مـا يكـون ذلـك يف الحـدود بـني البـالد. وكثـرياً مـا يكـون 
هـدف ذلـك الحـدُّ من الوصـول إىل األماكـن التي فيهـا املهاجرون 
والسـيطرة عليهـا.2 ففـي املََجـر، مينـع ترشيـٌع صـدر سـنة 2018 
األفـراد واملنظـامت مـن إعانـة املهاجريـن يف ُكلِّ حـدود البلـد، 
واملشـكالت  املدقـع  الفقـر  مـن  املهاجـرون  يعـاين  هنـا  ومـن 

الصحيـة امُلسـتمرَّة. 

ــن  ــاعدة املهاجريـ ــم مسـ ــة لتجريـ ــاوالت امُلعلَنـ ــرث املحـ وأكـ
ــض  ــر األبيـ ــاذ يف البحـ ــث واإلنقـ ــطة البحـ ــة بأنشـ ــا صلـ لهـ
ـــس  ـــري ال لب ـــون البح ـــن أنَّ القان ـــم م ـــىل الرغ ـــط. وع املتوس
ــع  ــي يف وضـ ــوارب التـ ــاعدة القـ ــب مسـ ــث واجـ ــه حيـ فيـ
ـــت الخالفـــات تزيـــد حـــول رشعيـــة  صعـــٍب، فـــام انفكَّ
ــامت  ــرَّض منظـ ــن. وتتعـ ــوارب املهاجريـ ــاذ قـ ــات إنقـ عمليـ
ــاذ يف  ــث واإلنقـ ــات البحـ ــة بعمليـ ــدين املعنيـ ــع املـ املجتمـ
ـــود  ـــت ولقي ـــح الصي ـــالت تقبي ـــط لَحْم ـــض املتوس ـــر األبي البح
قانونيـــة، فضـــاًل عـــىل اتهامهـــا بتيســـري تهريـــب النـــاس 
ــي  ــلوك التـ ــد السـ ــة قواعـ نـ ــدف ُمدوَّ ــم. وتهـ ــار بهـ واالتِّجـ
ـــرض  ـــادة ف ـــنة 2017 إىل إع ـــة س ـــلطات اإليطالي ـــا الس وضعته
ـــات ولكنَّهـــا يف الواقـــع طلبـــت  ســـلطان الحكومـــة عـــىل العملي
ــا،  ــن بعـــض مبادئهـ ــانية أْن تتخـــىل عـ إىل املنظـــامت اإلنسـ
وال ســـيَّام بإبهـــام الَفْصـــل بـــني إنفـــاذ القانـــون واألنشـــطة 

ــانية.3  اإلنسـ

ــن  ــري مـ ــض كثـ ــب تعريـ ــات، إىل جانـ ــذه االتِّجاهـ وكان لهـ
ـــٌع نطاقـــه يف قطـــاع العمـــل  األرواح للخطـــر، تأثـــرٌي موسَّ
ـــني  ـــل العامل ـــكِّ يف عم ـــاء الش ـــك بإنش ـــة وذل ـــاينِّ بالُكليَّ اإلنس
يف امليـــدان اإلنســـاين. فـــإذا ُشـــكَّ يف رشعيـــة َصـــْوِن الحيـــاة 
ـــادئ  ـــون مب ـــان، تك ـــة اإلنس ـــرتام كرام ـــق اح ـــة وتحقي والصحَّ
يـــاع.4 إذ يؤثـــر تجريـــم  ُحـــبِّ الخـــري لإلنســـان ُمعرَّضـــًة للضَّ
ر عمـــوم النـــاس لهـــذه  املســـاعدة هـــذا حتـــاًم يف تصـــوُّ
املنظـــامت اإلنســـانية التـــي بذلـــك ُيقـــوَّض عملهـــا وتصـــري 
اعنـــني. وبالحـــقِّ إنَّ املنظـــامت  ُســـْمَعتها غرضـــاً لِِســـَهاِم الطَّ
اهـــا مصاعـــب يف ضـــّم متطوعـــني  كالصليـــب األحمـــر تتحدَّ
ــىل أنَّ  ــاًل عـ ــرة. فضـ ــة بالهجـ ــا صلـ ــي لهـ ــطة التـ يف األنشـ
ـــطة  ـــذه األنش ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــات الخريي ـــات للجمعي التربع
قلَّـــت كثـــرياً. ويف أســـوأِ الحـــاالت، عانـــت الجهـــات الفاعلـــة 

 . يف امليـــدان اإلنســـاين مـــن الوعيـــد بـــاألذى الجســـديِّ

َتْســـِييُس َمُعوَنِة االتَِّحاِد األْوُروِبِّ 
ى االتِّجاهـــات الحديثـــة بازديـــاٍد الوســـائل التـــي  تتحـــدَّ
تعمـــل بهـــا الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين يف 
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ــاد  ــد ابتعـ ــه. إذ يزيـ ــيس وأولويَّاتـ ــل املؤسـ ــق التمويـ طرائـ
ــرتب  ــة وتقـ ــن التنميـ ــدويل عـ ــاد األورويب الـ ــة االتحـ معونـ
ــِب  ــىل ِنَسـ ــوَم أعـ ــرُِد اليـ ــرة. وَتـ ــداف إدارة الهجـ ــن أهـ مـ
ــِل إىل املناطـــق التـــي تقـــع يف الطريـــق املـــؤدي إىل  التمويـ
ـــاد  ـــون يف االتح ـــا املانح ـــره، إذ يراه ـــه إىل آخ ل ـــن أوَّ ـــا م أوروب
ـــة للهجـــرة.  ـــباب الجذري األورويب إســـرتاتيجيًة يف معالجـــة األس
ــنَي  ــن امُلحتملـ ــتهدف املهاجريـ ــي تسـ ــج التـ ــع الربامـ وتوضـ
م عـــىل  ـــدِّ ـــاً( يف موضـــٍع متق ـــة غالب ـــباٌب يف املناطـــق الريفي )ش
ــة  ُد املعاملـ ــدَّ ــات. وُتهـ ــتهدف الجامعـ ــي تسـ ــطة التـ األنشـ
ـــكان.  ـــواء بســـبب التغـــايض عـــن حاجـــات بعـــض السُّ بالسَّ
ومـــن األخطـــار أيضـــاً َخَطـــُر ترســـيخ املامرســـات التمييزيـــة 

ــة. ــة الدوليـ ــج املعونـ يف برامـ

ــوارئ  ــاالت الطـ ــتئامين لحـ ــاد األورويب االسـ ــدوق االتحـ وصنـ
ـــرات  ـــة للهج ـــباب الكامن ـــدي لألس ـــتقرار والتص ـــق االس لتحقي
 EUTF for( ـــا ـــن يف أفريقي ـــاكل املرشدي ـــة ومش ـــري النظامي غ
ــة  ــداف مراقبـ ــابك أهـ ــىل تشـ ــٌث عـ ــاٌل حديـ Africa(5 مثـ
إدارة  يهـــدف إىل دعـــم  إذ  الحـــدود واألمـــن والتنميـــة. 
ــة، إىل  ــري النظاميـ ــرة غـ ــع الهجـ ــا منـ ــُرٍق منهـ ــرة، بُطـ الهجـ
ـــادة  ـــودة وإع ـــات الع ـــذ سياس ـــدود وتنفي ـــة الح ـــرض مراقب ف
ـــي ترغـــب يف الوصـــول  ـــىل املنظـــامت الت ـــُب ع ـــول. وُيوِج القب
ـــوارئ  ـــاالت الط ـــتئامين لح ـــاد األورويب االس ـــدوق االتح إىل صن
ـــة  ـــات الفاعل ـــل الجه ـــن مث ـــة م ـــات فاعل ـــع جه ـــل م أْن تعم
ــداف  ــا أهـ ــون لهـ ــد يكـ ــي قـ ــون التـ ــاذ القانـ ــة بإنفـ املعنيَّـ
ــاد املنظـــامت  ــرٌي لِحيـ ــذا تصيـ ــة، ويف هـ ــات مختلفـ وأخالقيَّـ
اإلنســـانية ُمعرَّضـــاً للضيـــاع. وإذ قـــد أصبحـــت معونـــة 
ــاد األورويب  ــارج االتحـ ــرى خـ ــالد األخـ ــاد األورويب للبـ االتحـ
مرشوطـــًة أكـــرث فأكـــرث بالتعـــاون يف أولويَّـــات إدارة الهجـــرة 
ـــر  ـــل يف خط ـــذا التموي ـــذو ه ـــيقع منفِّ ـــاد األورويب، س يف االتح
ــورة  ــرة املذكـ ــة الهجـ ــداف مراقبـ ــني بأهـ ــوا مرتبطـ أْن مُيُْسـ
ُد  ــدِّ ــرة ُتحـ ــِح الهجـ ــبيل َكْبـ ــة يف سـ ــود املبذولـ ــاً. فالجهـ آنفـ
ـــال  ـــق مج ـــات، فتضيِّ ـــىل الحاج ـــة ع ـــالت القامئ ـــاق التدخ نط
العمـــل بالجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين، وتؤثِّـــر يف 

اســـتقالل تلـــك الجهـــات. 

ـــاد األورويب  ـــُت االتح ـــني ُيثِب ـــاه ح ـــذا االتِّج ـــز ه ـــد تعزي ويزي
ــة  ــرارات السياسـ ــَة بعـــض قـ ــه رشعيَّـ ــاء فيـ ــدول األعضـ والـ
ـــم  ـــامت األم ـــة ومنظ ـــري حكومي ـــامت غ ـــإرشاك منظ ـــة ب العامَّ
ــاالت  ــتئامين لحـ ــاد األورويب االسـ ــدوق االتحـ ــدة. فصنـ املتحـ
ُل الجـــود التـــي تبذلهـــا  الطـــوارئ، عـــىل ســـبيل املثـــال، مُيـــوِّ
كلٌّ مـــن املنظـــامت غـــري الحكوميـــة ومنظـــامت األمـــم 
ــة يف  ــة التحتيـ ــال والبنيـ ــروف االعتقـ ــني ظـ ــدة لتحسـ املتحـ

ـــارشة  ـــة مب ـــو نتيج ـــآت ه ـــذه املنش ـــاظ ه ـــنَّ اكتظ ـــا، لك ليبي
لجهـــود االتحـــاد األورويب يف احتـــواء بـــالد أخـــرى مجـــاورة 
خارجـــه امُلهاِجريـــَن. والظاهـــر أنَّ االتحـــاد األورويب والـــدول 
األعضـــاء فيـــه يـــوازن بـــني تدابـــريه السياســـية التقييديـــة وبـــني 
ــو  ــي هـ ورة التـ ــرضَّ ــة الـ ــة ملعالجـ ــامت املعونـ ــل منظـ متويـ
ـــذا  ـــاً كه ـــاد األورويب َتْسِييس ـــة االتح ـــِييٌس معون ـــأها. وَتْس أنش
ـــاين  ـــل اإلنس ـــدان العم ـــة يف مي ـــات الفاعل ـــاد الجه ـــرِّض ِحَي ُيع
ـــيلِّ  ـــىل أْن ُتخ ـــا ع ـــربٌة إمَّ ـــال مج ـــذه الح ـــي يف ه ـــاع، فه للضي
ـــض  ـــت بع ـــه. ووقف ـــرتك في ـــيايسِّ أو أْن تش ـــج الس ـــذا الربنام ه
املنظـــامت اإلنســـانية موقفـــاً تقـــول فيـــه إنَّهـــا إذا بقيـــت 
ــة  ــت رشيكـ ــاد األورويب أصبحـ ــن االتحـ ــة مـ ــلَّم املعونـ تتسـ
ــه  ــك أنَّـ ــال ذلـ ــان. ومثـ ــوق اإلنسـ ــاك حقـ ــكاب انتهـ يف ارتـ
بعـــد تنفيـــذ البيـــان الـــذي تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب 
ــدود  ــال حـ ــاء بـ ــة أطبـ ــت منظمـ ــنة 2016، أعلنـ ــا سـ وتركيـ
أنَّهـــا لـــن تقبـــل املـــال بعـــَد ذلـــك مـــن االتحـــاد األورويب، 
قائلـــًة إنَّ أْخـــَذ املـــال مـــن الـــدول واملؤسســـات ومعالجـــة 
َمـــن أرضَّتهـــم سياســـات هـــذه الـــدول واملؤسســـات أمـــران 

ــان.  ال يجتمعـ

َتْصِيرُي الِقَطاِع اإلنســـاينِّ أَداًة 
ـــزداّدة  ـــر ُم ـــرون مخاط ـــه املهاج ـــه في ـــي يواج ـــوال الت يف األح
لهـــا إىل  يف الُطـــُرق املؤديـــة إىل االتحـــاد األورويب مـــن أوَّ
آخرهـــا، ُتدَعـــى الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين إىل 
أْن يكـــون لهـــا دور يف االســـتجابة لعظمـــى مواضـــع ضعـــف 
ــٌة يف الغالـــب  لـ املهاجريـــن. فهـــذي الجهـــات الفاعلـــة ُمكمِّ
ـــب  ـــا، يف واج ـــلُّ محلَّه ـــاً تح ـــي أحيان ـــة، وه ـــلطات العام للس
ــلطات  ــع أنَّ السـ ــْن مـ ــة. ولكـ ــة والحاميـ ــاذ واملعالجـ اإلنقـ
ـــنيَّ  ـــاين، يتع ـــدان اإلنس ـــة يف املي ـــات الفاعل ـــىل الجه ـــد ع تعتم
ـــي يقـــل  ـــة أْن ُتعـــنَي يف أحـــوال الت عـــىل هـــذه الجهـــات الفاعل
فيهـــا الدعـــم املـــايل وتصعـــب الـــرشوط القانونيـــة. وهـــذا 
ـــُص الـــرشوط وامليزانيـــات التـــي  بـــنيٌِّ خصوصـــاً حـــني ُتَتفحَّ
مبوجبهـــا ُيطَلـــب إىل جمعيـــات الصليـــب األحمـــر الوطنيـــة 
أْن ُتعِمـــَل مراكـــز اســـتقباٍل للمهاجريـــن يف أوروبهـــا كلهـــا.

ـــه عـــىل الرغـــم مـــن الطلـــب إىل الجهـــات  والطريـــف هاهنـــا أنَّ
ـــي هـــي  ـــدان اإلنســـاين االســـتجابَة لألحـــوال الت ـــة يف املي الفاعل
غالبـــاً عواقـــب متوقعـــة للخيـــارات السياســـية الضـــارَّة، فـــال 
ـــع العوامـــل التـــي تســـهم يف  ُتسَتَشـــاُر فيـــام لـــه صلـــة بتوقُّ
ـــذي  ـــات ال ـــة البي ـــا. ويف حال ـــات وتقليله ـــذه الحاج ـــوِء ه ُنُش
تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب وتركيـــا، انضمـــت جمعيـــات 
الصليـــب األحمـــر األوروبيـــة إىل الجهـــات الفاعلـــة األخـــرى 
ـــِديِد مـــن  يف املجتمـــع املـــدين يف اإلعـــراب عـــن قلقهـــا الشَّ
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اآلثـــار اإلنســـانية امُلرَتتِّبـــُة عـــىل تنفيـــذ هـــذه االتفاقيـــة. 
وقـــد خرجـــت هـــذه الجمعيـــات والجهـــات الفاعلـــة 
بتوصيـــات يف السياســـة العامـــة ودعمـــت إيجـــاد حلـــوٍل 
ـــت  ـــات قوبل ـــذه التوصي ـــري أنَّ ه ـــانيًة.6 غ ـــرث إنس ـــٍة أك متين
بعـــدم اهتـــامم، فكأنَّهـــا مل تكـــن. ومـــن ظاِهـــر التناقـــض 
ر أكـــرث ُمتَّخـــذي القـــرارات بيـــاَن االتحـــاد األورويب  أْن صـــوَّ
ــن  ــف املهاجريـ ــانية توقـ ــيلة إنسـ ــه وسـ ــىل أنَّـ ــا عـ وتركيـ
ــر  ــم البحـ ــد عبورهـ ــر عنـ ــهم للخطـ ــض أنفسـ ــن تعريـ عـ
ــزال  ــا تـ ــنوات، مـ ــة سـ ــد ثالثـ ــا. وبعـ ــان وتركيـ بـــني اليونـ
ظـــروف املهاجريـــن املعيشـــية يف الجـــزر اليونانيـــة التـــي 
ـــة.  ـــبب االتفاقي ـــم بس ُد كرامته ـــدِّ ـــا ُته ـــورون فيه ـــم محص ه

ــة  ــه صلـ ــال لـ ــاغٌل للبـ ــر شـ ــدٌث آخـ ــداث حـ ــن األحـ ومـ
العمـــل  اســـتقالَل  الدولـــة  ســـلطات  ي  تحـــدِّ بكيفيـــة 
اإلنســـاين. إذ ُتســـتعَمل األنشـــطة اإلنســـانية أحيانـــاً يف 
ـــاء،  ـــدول األعض ـــن ال ـــدد م ـــي ع ـــرة. فف ـــة الهج ـــري مراقب تيس
ُيعرِّضـــون أنفســـهم  ذكـــرت املنظـــامت أنَّ املهاجريـــن 
فـــو الهجـــرة يف مواضـــع اســـتالم  لخطـــر أْن يعتقلهـــم موظَّ
ـــاين  ـــدان اإلنس ـــة يف املي ـــات الفاعل ـــثُّ الجه ـــات. وُتَح الخدم
ــوَل  ــرة ُدُخـ ــلطات الهجـ ــأذن لسـ ــىل أْن تـ ــرث عـ ــرث فأكـ أكـ
ـــا  ـــات. وملَّ ـــات والبيان ـــىل الخدم ـــوف ع ـــا والوق ـــن عمله أماك
ـــراراً  ـــة الفرنســـية ق ـــنة 2017، أصـــدرت الحكوم ـــر س كان آخ
فـــي الهجـــرة بدخـــول مالجـــئ املرشَّديـــن  يســـمح ملوظَّ
ـــق مـــن أوضـــاع هجرتهـــم. ويف ِفْنتيميليـــا بإيطاليـــا،  للتحقُّ
ُيوَعـــز للرشطـــة اتِّخـــاذ مدخـــل مركـــز الصليـــب األحمـــر 
اخلـــني كلِّهـــم.  ل بيانـــات الدَّ ــاً لهـــا فُتســـجِّ للعبـــور موقعـ
وُيؤثِّـــر هـــذا التالعـــب باألنشـــطة اإلنســـانية يف اســـتقالل 
الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين، فهـــذا االســـتقالل 
النـــاس  أضعـــف  إىل  وصولهـــا  لضـــامن  رضوريٌّ  مبـــدٌأ 

ــا.  ــم إليهـ وأحوجهـ

إَِعاَدُة التَّواُزِن 
عـــىل حـــني ال تنفـــكُّ الـــدول تفـــرض شـــيئاً مـــن الســـيطرة 
ــذ  ــاين، زاد منـ ــدان اإلنسـ ــة يف امليـ ــات الفاعلـ ــىل الجهـ عـ
ـــل اإلنســـاينُّ  ـــه العم ـــرَّض ل ـــذي يتع ـــد ال ـــب التهدي ـــد قري عه
ى اليـــوَم  مـــع املهاجريـــن القائـــم عـــىل املبـــادئ. إذ ُتَتحـــدَّ
ـــات  ـــى الجه ـــكان، وحتَّ ـــة يف كلِّ م ـــادئ اإلنســـانية املقبول املب
نـــُة مـــن مثـــل جمعيـــات  الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين امُلتمكِّ
ـــُز  ـــاق الحيِّ ـــد ض ـــرٌة. وإذ ق ـــة متأثِّ ـــر الوطني ـــب األحم الصلي
ـــاين  ـــدان اإلنس ـــة يف املي ـــات الفاعلي ـــه الجه ـــل في ـــذي تعم ال
ـــه  ـــت مع ـــد ضاق ـــه، فق ـــا ب ـــَد إليه ـــا ُعِه ـــَق م ـــتقالٍل ِوْف باس

ـــم.  ـــن حاجاته ـــي املهاجري ـــا يكف ـــري م ـــىل توف ـــا ع قدرته

ـــانية  ـــامت اإلنس ـــلطات واملنظ ـــني الس ـــة ب ـــة املتوازن إنَّ العالق
ـــيس  ـــادة تأس ـــذا إىل إع ـــاج ه ـــه. ويحت ـــن إعادت ـــدَّ م ـــٌر ال ب ألم
الحـــوار الهـــادف بـــني الســـلطات والجهـــات الفاعلـــة يف 
ــانية  ــار اإلنسـ ــاه إىل اآلثـ ب االنتبـ امليـــدان اإلنســـاين، فُيصـــوَّ
ـــرة وإىل  ـــة يف الهج ـــاد األورويب الحالي ـــة االتح ـــارات سياس لخي
ـــا. وينبغـــي لهـــم العمـــل معـــاً لتحســـني  ـــُبِل معالجته فضـــىل ُس
ـــىل  ـــول ع ـــن الحص ـــن م ـــع املهاجري ـــي مت ـــل الت ـــني العوام تع
الخدمـــات األساســـية، وينبغـــي لهـــم أن يتعاونـــوا يف ُكلِّ مـــا 
ُيحَتـــاج إليـــه مـــن تغيـــريات يف السياســـات وتحســـينات يف 

وضـــع الربامـــج. 

ـــدول قـــدرات املنظـــامت اإلنســـانية وإعـــادَة  ـــم إنَّ احـــرتاَم ال ث
ـــامت  ـــذه املنظ ـــل ه ـــى تعم ـــٌة حتَّ ـــٌة ُملحَّ ـــَي حاج ـــا لَِه تثبيته
ِوْفـــَق مبادئهـــا يف كل األحـــوال، ومنهـــا األحـــوال التـــي 
ـــاً  ـــذا علن ـــرَّ به ـــي أْن ُيق ـــرة. وينبغ ـــألة الهج ـــا مس ـــيَُّس فيه ُتس
وأْن ُيدَعـــم عمليـــاً بإعـــادة الـــرشوط القانونيـــة واملاليـــة 
ـــىل  ـــة ع ـــانية القامئ ـــالت اإلنس ـــة يف التدخ ـــة الرضوري واإلداري
ـــات  ـــل جمعي ـــن مث ـــامت م ـــمَح ملنظ ـــب أْن ُيس ـــادئ. ويج املب
ــانية  ــات اإلنسـ ــة بتقديـــم الخدمـ ــر الوطنيـ الصليـــب األحمـ
وضعهـــم  إىل  نظـــٍر  غـــري  مـــن  أجمعـــني،  للمهاجريـــن 
ـــم  ـــي تجري ـــِه، وال ينبغ ـــن َصْوِن ـــدَّ م ـــقٌّ ال ب ـــذا ح ـــوين. ه القان
املســـاعدة اإلنســـانية البتَّـــة، ويف هـــذا حاجـــٌة أيضـــاً إىل 
اســـتثناء األعـــامل اإلنســـانية رصاحـــًة مـــن نطـــاق القوانـــني 

ــب. ــة التهريـ يف مكافحـ
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فِر؟  أتكون مقاربًة إْنَسانيًَّة يِف ِطبِّ السَّ
مارتا أِلْكساندرا باليِنسكا 

فر للمسافرين يف ُطُرق الهجرة باليونان من  ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِطبِّ السَّ
يات أخالقية وَحرْية أدبيَّة. لها إىل آخرها، برزت تحدِّ أوَّ

نشـأ طـبُّ السـفر من حيـث هو ميـداٌن قائم بنفسـه يف مثانينيَّات 
الصيدالنيَّـة  الصناعـات  عظيـاًم  دفعـاً  تدفعـه  العرشيـن،  القـرن 
العاملـي  الشـامل  بلدانـا  لُسـيَّاح  الغذائيـة  املـواد  تنتـج  التـي 
الزائريـَن للمناطـق االسـتوائية. ولكـْن ملَ ُتخـصُّ الرعايـة الصحيـة 
املخصصـة للسـفر بأغنيـاء املسـافرين؟ ومـا عـى أْن يفعل ماليني 
املسـتضعفني الذيـن فـرُّوا مـن ديارهـم قـرساً هربـاً مـن مواجهـة 
صحـة  يف  الذيـن  املدقـع  والفقـر  الطبيعيـة  والكـوارث  العنـف 

احتـامل خطـٍر أكـرب مـن الـذي يف السـيَّاح؟ 

ر  مـا برحنـا يف منظمـة أطبـاء بـال حدود عـىل امتـداد العقـود نوفِّ
ـه االنتبـاه إال قليـاًل إىل  ريـن ولكـْن مل يوجَّ الرعايـة الوجيـزة للُمَهجَّ
مواصلـة الرعايـة يف طـرق الهجـرة مـن أوَّلها إىل آخرهـا. ومن أجل 
رنـا أْن نطلـق تجريبـاً ِخْدَمـَة  لـني قرَّ وضـع مقاربـة شـاملة للمتنقِّ
طـبِّ السـفر رسـميًة ضمـن مرشوعنـا يف اليونـان. غـري أنَّـه يوجـد 

يـات أخالقيـة وَحـرْية أدبيـة أصيلـٌة يف هـذه املقاربة. تحدِّ

ـاء عـىل تجنُّـب  يهـدف ِطـبُّ السـفر إىل مسـاعدة املسـافرين األصحَّ
لديهـم  الذيـن  للمسـافرين  واملـوارد  الدعـم  توفـري  وإىل  األمـراض 
حـاالت مرضيـة سـابقة للسـفر. وتهـدف أيضـاً إىل متكني املسـافرين 
تهـم بتعريفهـم املعرفـة الكافيـة بالحاجـة  مـن أن ينتبهـوا إىل صحَّ
لهـا  التـي  وباملعلومـات  املـرىض(،  وتعليـم  الصحـة  تعريـز  )أي يف 
السـفر  خـالل  مـوارد  مـن  موجـود  هـو  مـا  )أي  بأحوالهـم  صلـة 
وقبلـه وبعـده( وبالوسـائل الطبيـة )أي ِعلـم التـداوي واللقاحـات(. 
)ُمقتطـٌف مـن تعريـف منظمـة أطبـاء بـال حـدود لِطـبَّ السـفر(

يات األخالقية التحدِّ
يف مجتمـع ِطـبِّ السـفر، جـاء الدافع إىل توسـيع الخدمـات لتَضمَّ 
املهاجريـن مـن مختـيص األمـراض املعديـة، وليـس هـذا خـارج 
الِحسـبان، نظـراً إىل دور املهاجريـن عـىل امتـداد القـرون يف نـرش 
األمـراض. لذلـك فمن مصلحة املسـافرين واملهاجرين واملجتمعات 
املضيفـة جميعـاً أْن يضعـوا سياسـات عامة صلبة غايتهـا الحدُّ من 
ى  انتشـار األمـراض املعديـة. غـري أنَّ هـذا ُينِشـُئ ثالثة أمـوٍر تتحدَّ

منظمـة أطبـاء بـال حدود. 

ـع إدراك األهمية يف رصد انتشـار األمراض امُلحَتمِل  أوالً: كيف نوسِّ
وتعزيـز الصحـة يف الجامعـات التـي يف خطـٍر، مـن غـري تحميـل 

اللـوم ألنـاس بريئـني؟ )ومثال ذلـك أنَّ أغلب الحـاالت الجديدة يف 
العـدوى بفـريوس نقـص املناعـة البرشيـة بفرنسـا عنـد امليَّالني إىل 
خالفهـم يف الِجنـس تحـدث يف جامعـات املهاجريـن القادمـني من 

بـالد إفريقيـا جنويبَّ الصحـراء .1(

ثانيـاً: هـل ُيقَبل أخالقيـاً أْن ُتْفَحَص الفئات السـكانية عن األمراض 
املناسـبة؟  املتابعـة  لهـم  نضمـن  أن  نسـتطع  ال  ونحـن  املعديـة 
َل انتشـاٍر اللتهـاب  أنَّنـا نعلـم أنَّ لباكسـتان ُمعـدَّ )ومثـال ذلـك 
الكبـد الفـريويس مرتفعـاً جـداً، فـإن فحصنـا باكسـتانياً مـن غـري 
وثائـق قانونيـة وكان مصابـاً باملرض فهل نسـتطيع ضـامن أْن ُتَتاَح 

الرعاية؟( لـه 

ثالثـاً: أميكـن لنتيجٍة ُتثِبـُت اإلصابة باملرض املعدي أْن ُتجَعَل سـبباً 
يف رفـض الدخـول إىل بلـٍد مـا عـىل غـري تعيـني، فيـؤدي ذلـك إىل 
اإلعـادة القرسيـة أو تسـويغ سياسـات الحـر والعـزل؟ )ومثـال 
ـل ُتسـَتْعَمُل يف املايض  ذلـك أنَّـه كثـرياً ما كانـت العدوى بـداء السِّ

إلعـادة املهاجريـن عنـد املعابـر الُحدوديَّة.(

فضـاًل عـىل ذلـك، ُتظِهـُر بيانات بني يـدي منظمة أطبـاء بال حدود 
أنَّـه يف حـال ’أزمـة الهجـرة‘ األوروبيـة ليسـت الصحـة الشـاغَل 
الوصـول  األوىل  الدرجـة  يف  فهدفهـم  املهاجريـن.  عنـد  الرئيـَس 
هـون. وقـد تتعـارض هـذه األولويَّـة بالُكليَّـة هـي  إىل حيـث يتوجَّ
نحفـظ  أْن  الصحيـة،  الرعايـة  مقدمـي  نحـن  ِقَيِمنـا  ومنظومـة 
العافيـة الجسـمية ملرضانـا. أضـف إىل ذلك أنَّ كثرياً مـن الُطُرِق إْن 

سـلكناها نشـارك يف األذى مـن غـري اختيـار وال قصـد. 

ري تـأيت إىل عيـادة منظمـة  ـكَّ املثـال أ: تخربنـا مريضـة بـداء السُّ
بـني،  هـا تخطـط ملغـادرة أثينـا مشـيًا مـع امُلهرِّ أطبـاء بـال حـدود أنَّ

وهدفهـا ُمْنَتَهـاه الوصـول إىل اململكـة املتحـدة.

فـإن رأينـا أنَّ يف هـذه الرحلـة خطـراً عظيـاًم عـىل صحـة املريضة، 
فهـل ننصـح لهـا العـدول عنهـا؟ ثـم مـا ظـروف ِعيَشـتها يف أثينا؟ 
أفليسـت صحتهـا يف خطـر إن بقيـت حيـث تكـون؟ وإن علمنـا 
أن بعـض الطـرق آَمـُن مـن غريهـا فهـل ينبغـي أْن نخربهـا؟ وإن 
دناهـا مبـا تحتـاج إليـه من أنسـولني يكفيهـا بضعة شـهور، فهل  زوَّ
عها بذلـك مـن غـري قصـد عىل ُرُكـوِب َسـْفرٍة فيهـا مخاطرة؟  نشـجِّ
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بني  أميكـن أْن ُتسـوِّل لهـا نفسـها أْن تبيعـه حتَّى تدفع املـال للمهرِّ
عناها  أو لتبقـى يف قيـد الحيـاة ليـس إال؟ وكيـف بها إْن نحن شـجَّ
عـىل طلب املشـورة الصحية يف سـفرتها فأنكر مقـدم رعاية صحية 

فعلهـا وأعادهـا إىل اليونان؟

ـب فريـق منظمـة أطبـاء بـال حـدود إلجـراء ِجراَحـٍة  املثـال ب: رتَّ
ـا كان الشـهر الثامـن مـن الحمـل  دة س. وملَّ قيرصيـة عـى السـيِّ
جهـًة إىل  أبلغتنـا أنهـا سـتغادر عـاَّ قريـب اليونـان بالطائـرة متَّ
أملانيـا. فقـال لهـا الطبيـب إنَّ يف ذلـك مخاطـرًة فينبغـي لهـا أن 
لكـنَّ  باليونـان.  أمـاٍن  يف  مولودهـا  تضـع  ـى  حتَّ الرحلـة  ـل  تؤجَّ
السـيدة س أبـْت إال أْن تغـادر فلـم يكـن لهـا خيـار آخـر سـواه. 
وكانـت قـد اقرتضـت املـال لـراء تذاكر الطائـرة. فحـاول الباحث 
االجتاعـي أْن ينصـح لهـا إعادة النظر يف قرارها وأبدى اسـتعداده 
ـل التاريـَخ يف التذاكـر إىل  صـل مبكتـب السـفريات وأْن يؤجِّ ألْن يتَّ
هـا مل تـأت  هـا نادمـٌة عـى أنَّ دة س. وقالـت إنَّ حـني. فبكـت السـيِّ
هـا ال تسـتطيع أْن تعـدل عـن قرارهـا. فأرصرنـا  إلينـا مـن قبـُل وإنَّ
عـى أن ُتِعيـَد النظـر يف األمـر واتفقنـا عى أْن نتصل بهـا يوم الغد 
اٍت فلـم ُيِجبَنا  لنتناقـش يف الخيـارات األخـرى. ثـم اتصلنـا بهـا مـرَّ

 . قطُّ ُمجيـٌب 

نظـراً إىل واجـب حاميـة األم وطفلهـا غـري املولـود، أكان ملوقفنـا 
ة؟ فـإن اتصـل  تها ِشـدَّ ٌغ، ولـو زاد ذلـك عـىل ِشـدَّ ‘األبـوي’ ُمسـوِّ
موظفـو املطـار بنـا يومئـٍذ ليسـألونا أْن ُنقـرَّ أنَّهـا قـادرٌة جسـدياً 
لنـا ِقَيـَم املريضـة عـىل ِقَيِمنـا الطبيَّـة؟ وإن  عـىل السـفر، أُكنَّـا فضَّ
جـاء السـيِّدَة س املََخـاُض يف الطائـرة فألحـق ذلـك بهـا أو بطفلها 
ٌغ ألن نـرضب بقيـم املرىض عـرض الحائط يف  سـوءاً، أيف ذلـك مسـوِّ
ظـروف شـبيهة بذلـك يف املسـتقبل، كإبـالغ موظفـي املطـار حالَة 

املريـض حتَّـى مُيَْنـعَ مـن ركـوب الطائـرة؟

جوازات السفر الصحيَّة
ْديَّـة مـن مرشوعنـا يف اليونـان إىل أنَّ تسـليم  تشـري البيانـات الرسَّ
النـاس لسـجل مبعلوماتهـم الصحيـة ميكـن أن يكـون ِجـدَّ مفيـٍد 
ليـس للمـرىض فحسـب، إذ هـو مفيـٌد أيضـاً يف تجنُّـب تضييـع 
املـوارد املحـدودة ُسـدًى. ومـن ذلـك عىل سـبيل املثـال أنَّنـا نعلم 
الحـاالت التـي فيهـا أُِعيَد مرًة بعـد مرٍة تلقيح املـرىض أو فحصهم، 
نـني مـن االسـم  ومـامَّ يحـدث أيضـاً أْن يكـون املـرىض غـري متيقِّ
الصحيـح للـدواء الـذي يأخذونـه أو مـن ُجرعتـه أو كال األمريـن. 
ويزيـد يف حـدة هـذه الحاالت مسـائل اللغة والرتجمـة، فضاًل عىل 

املسـتويات املختلفـة يف املعرفـة الصحيـة. 

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.
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ى إىل  غري أنَّ اقرتاح الرشوع يف إصدار ‘جواز السفر’ الصحيِّ أدَّ
ا أضداده فقالوا إنَّه  جدال ُمَفاٍض يف منظمة أطباء بال حدود. أمَّ
صاحبه  دخل  التي  البلد  لتتبَّع  الحدود  سلطات  تستعمله  قد 
ٌغ لإلعادة القرسية(،  إليها أوَّل دخوله إىل أوروبا )ويف ذلك ُمسوِّ
وقد ُيعرُِّض املرىض للخطر يف أرسهم أو يف مجتمعهاتهم املحليَّة 
)إْن صنِّفوا مثاًل أنهم تعرَّضوا للعنف الجنيس(، وأعمُّ من ذلك 
ا أنصاره فقالوا إنَّ  أنَّه قد يؤدي إىل إيذاء صاحبه أو وصمه. وأمَّ
ن املرىض ويوقف إهدار الوقت واملوارد ويؤدي يف آخر  سُيمكِّ
أنَّ  رنا  قرَّ ذلك،  عىل  وبناء  الرعاية.  جودة  تحسني  إىل  املطاف 
أْن ال يقوم إال عىل أساٍس  إصدار جوازات السفر هذه ينبغي 
والنظرية  العملية  املخاطر  بكل  املريض  ُيخرَب  أن  بعد  طوعي، 
السفر  جواز  ُيسلَّم  أن  ينبغي  وأنَّه  علٍم(،  عن  يوافق  )وبذلك 
الحلو  يف  ن  نتمعَّ نفسه،  الوقت  ويف  واحــدة.  ورقية  بنسخة 

التَّقانيَّة حتَّى نضمن من رسيَّة املرىض وأمنهم أحسن النتائج.

أيف املعلومات إْفرَاٌط؟
التي  األبويَّة  املقاربة  من  أْفَضُل  الشفافيَّة  أنَّ  التجارب  علَّمتنا 
الحاالت حاالت  أِمَن  لكْن   . األخصِّ إىل  فتتدرَّج  األعمِّ  تبدأ من 
الوجهة  من  غاً  ُمسوَّ املعلومات  ببعض  االحتفاظ  فيها  يكون 
ته إال  األدبيَّة إذا رأينا أنَّها ال تنفع املريض وأنها لن تزيد عىل ِشدَّ
ًة؟ إنَّ هذ االسؤال لذو شأٍن ألنَّ فيض املعلومات، وال سيَّام  ِشدَّ
دًة أو فيها تهديد، قد يؤدي إىل كرٍْب  حني تكون املعلومات معقَّ
ُيورُِدها  ًة حني  ِشدَّ ذلك  ويزيد  َشِديَدْيِن،  املريض  وتشويش يف 
. ثم إنَّ يف أحوال الالجئني واملهاجرين  إىل املريض مرتجٌم شفويٌّ
لها صلة  التي  القلق  أكرث مرضانا مع كثرٍي من مصادر  يتعامل 

بكلٍّ من ماضيهم وحارضهم. 

تهم، كان علينا  وإذ قد كنَّا نبلِّغ املرىض املخاطر بغية َصْوِن صحَّ
واجٌب أديبٌّ أْن نقرتح إسرتاتيجيَّات مسايرة ال أْن ُنْحيِصَ األخطار 
مغادرٍة  لفتاة  القول  مجدياً  ليس  أنَّه  ذلك  ومثال  فحسب. 
أنَّها تعرف ذلك يف  أ(  اغتصابها محتمٌل، ذلك  إنَّ  بني  املهرِّ مع 
قصة  لها  نروي  ولكْن  قلقها.  نزيد  أْن  ينبغي  وال  ب(  األغلب 
مريضة من مرضانا سافرت عىل ِحَدتها ثم ترافقت هي وامرأة 
أخرى عىل أْن ال تفرتقا، وال سيَّام يف ’مناطق الخطر‘ كاملراحيض 
وإسرتاتيجيَّاُت  األخطار  تجنُّب  يكون  أْن  فينبغي  مات.  والحامَّ

املسايرة جزءاً ال يتجزَّأ من املشورة الصحية األساسية.

الَعْدُل يِف الوصول إىل الخدمة
أْن نختم الحديث ببعِض أفكاٍر تدور حول  لنا  وبعُد، فيطيب 
العدل يف الحصول عىل رعاية صحية جيِّدة. أوالً: ينبغي أْن ُتَتاَح 
لني  متسجِّ املهاجرين  من  للمستضعفني  السفر  ِطبِّ  خدمات 
صحيٍة  رعاية  عىل  الحصول  حقَّ  ألنَّ  لني  متسجِّ غري  أم  كانوا 

كافيٍة هو حقٌّ للناس أجمعني وال بدَّ من أن يظلَّ كذلك. ثانياً: 
وزِْد  الصحيَّة،  للحالة  اجتامعيٌّ  ٌد  محدِّ نفسها  الهجرة  أنَّ  ثبت 
عىل املخاطر الوراثية والبيئية أنَّ الفرد الذي هاجر زادت فيه 
مي  املخاطر الصحيَّة بالقياس إىل َمن مل يهاجر.2 ثالثاً: عىل مقدِّ
من  كلٍّ  ة  صحَّ َصْوِن  َواِجُب  العامة  الصحة  وسلطات  الرعاية 
املعنيِّني  عىل  يعود  ألمٌر  فإنَّه  واملهاجرين  املضيفني  ان  السكَّ
املعدية  األمراض  يف  هذا  َيْصُدُق  وليس  جزيل.  بنفٍع  أجمعني 
فحسب، بل َيْصُدُق فيها ويف األمراض التي لها أسباب أعقد مثل 
درجتها  يف  الوقاية  إسرتاتيجيات  إنَّ  ثم  الرسطان،  أو  االكتئاب 
الوضع  إىل  نظٍر  غري  من  أيضاً  ٌة  ُمهمَّ والثالثة  والثانية  األوىل 

االجتامعي أو القانوين.3

رابعاً وأخرياً: ينبغي الحكم يف مجتمٍع ما من خالل خصائَص من 
بينها جهوده املبذولة يف توفري الرعاية ألحوج الناس إليها. ويف 
كثرٍي من املهاجرين مواضع ضعٍف متعددة وال بدَّ من أن ُتعالَج. 
النفسانيني  ني  واملختصِّ والقابالت  واملمرضات  األطبَّاَء  ونحن، 
أنَّه  نعتقد  االجتامعيني،  ني  واملختصِّ العامة  الصحة  ومخططي 
الحصول  املهاجرين  من  وغريهم  لالجئني  ر  ُيَوفَّ أْن  من  بدَّ  ال 
وأمنهم،  ُتحرتَُم رسيَّتهم  بحيث  األساسية  الصحيَّة  الرعاية  عىل 
وُيتجنَّب أيضاً كلُّ رضب من رضوب تصيريهم أدواٍت ُتستعَمل 
ي اإلنساين يف توفري الرعاية  يف السياسة. وملَّا كان ازدياد التحدِّ
لني أمراً محتماًل وقوعه يف األعوام امُلقِبلة وجب  الطبية للمتنقِّ
علينا االستعداد لذلك بإنشاء مبادئ وتخطيٍط إسرتاتيجيٍّ وأْن 

يكون كل ذلك ُمحكَم األساس متيناً.

مارتا أِلْكساندرا باليِنسكا 
marta.balinska@geneva.msf.org 

 َوْحَدُة البحوث يف منظمة أطباء بال حدود بسويرسا
www.msf-ureph.ch

أشكر لفيليب كيالن وفرانسوا درورك ما بذلوه يف تعليقهم عىل 
هذه املقالة. 

 1. عوز املناعة املكتسب )اإليدز( يف فرنسا سنة 2018 )باللغة الفرنسية فحسب( 
 www.vih.org/dossier/vihsida-en-France-en-2018

 Davies A A, Basten A and Frattini C )2010( ’Migration: A social .2
determinant of migrants‘ health‘, Eurohealth Vol 16, No 1

bit.ly/Davies-Basten-Frattini-2010 )ة املهاجرين ٌد اجتامعيُّ لصحَّ )الهجرة: ُمحدِّ
 Gushulak B D, Weekers J and MacPherson D W )2009( ’Migrants and .3

 emerging public health issues in a globalized world: threats, risks and
challenges, an evidence-based framework‘, Emerging Health Threats 2:1

ة يف عاملٍ ُمعولٍَم: التهديدات واملخاطر  ة العامَّ )املهاجرون واملسائل الناشئة للصحَّ
يات، إطار عمٍل قائم عىل األدّلِة(  والتحدِّ

bit.ly/Gushulak-Weekers-MacPherson-2009
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املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول 
روتا ِنكار وفريِن فالكو وماثيو ِتِبت وإمييل ساِفج 

يحتاج املجتمع اإلنساين إىل إناِء َفْهٍم مشرتك أحسَن لكيفية توفري املساعدة القامئة عىل املبادئ يف املناطق 
التي تسيطر عليها الجامعات املحظورة.

ُيقَصد  التي  املبادئ  بعض  واالستقالل  والحياد  والتَّجرد  اإلنسانية 
وتقديم  وتشخيصها  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  دعم  منها 
التساؤالت  يثري  النِّزعات تعقيداً  تزايد  لها. لكنَّ  اإلرشاد والتوجيه 
تخضع  التي  املناطق  يف  ًة  خاصَّ اإلنسانية  املبادئ  تفسريات  حول 
تأثريها.  أو  الدول  املحظورة من غري  املسلَّحة  الجامعات  لسيطرة 
ر أنَّه  وقد يتصادم تقديم املساعدات يف تلك املناطق أو قد ُيَتَصوَّ
يتصادم مع مبادئ املساءلة العامة والشفافية التي تويل لها الدول 

املانحة قدراً كبرياً من األهمية. 

النِّزاعات  منها  ًة  خاصَّ أخرياً،  وقعت  التي  النِّزاعات  من  كثري  ويف 
لة كام يف سوريا وأفغانستان والعراق والصومال،1 يرتكز تجمع  امُلطوَّ
األشخاص األكرث استضعافاً يف املناطق التي تخضع )أو خضعت(2 
لسيطرة أو تأثري قوي للجامعات املسلَّحة من غري الدول مثل تنظيم 
الدولة اإلسالمية والقاعدة وجامعة الشباب ومنظامت أخرى تابعة 
لها. فتلك املنظامت ُمدرَجة عىل قوائم اإلرهاب لدى الحكومات 
املانحة ولدى األمم املتحدة يف بعض الحاالت. إالَّ أنَّ الوصول إىل 
السكان املستخطرين يتطلب من الفاعلني اإلنسانيني التعامل مع 
يف  العمليات  خالل  من  غالباً  الدول  غري  من  املسلَّحة  الجامعات 
املناطق النائية أو من خالل التغلب عىل قيود الوصول. لكنَّ ذلك 
التعامل ينطوي عليه خطر متزايد بأن ينحرف مسار املساعدات 
عن مقصده يف سياق تضعف فيه اإلرشادات التوجيهية املحددة 
التي  االمتثال  مستجدات  وتتضمن  للخطر.  املقبولة  للدرجات 
اسُتحِدثت مؤخراً لضامن دعم املساعدات للمصلحة العامة إحكام 
القيود عىل مكافحة اإلرهاب وإنفاذ الضوابط الرقابية املالية. ويف 
املنظامت  قدرة  إىل خفض  املستجدات  تلك  أدت  العميل،  الواقع 
ويعود  استضعافاً،  األكرث  الفئات  إىل  الوصول  عىل  الحكومية  غري 
املحيق  والغموض  املتزايد  الخطر  تفادي  إىل  معظمهم  يف  ذلك 

بالطبيعة الدقيقة للقواعد واللوائح التنظيمية. 

غري  من  املسلَّحة  بالجامعات  كبرياً  تأثراً  تتأثر  التي  املناطق  ويف 
الدول أو التي تخضع لسيطرتها، يجد املدنيون أنفسهم يف وضع 
نقص عام يف  نتيجة  األخرى  املناطق  نظرائهم يف  أسوء من وضع 
السكان  تؤثر يف  التي  الحامية  ولتفيش مخاطر  والخدمات  لع  السِّ
العرقية.  أو  الدينية  األقليات  استهداف  ذلك  يف  مبا  املستضعفني 
اإلمــدادات  يف  انقطاعات  من  األســواق  تعاين  املناطق،  تلك  ويف 
نتيجة املعوقات التي تؤثر يف شبكة النقل مثل فرض الرسوم عىل 

بعدم  التوريد  سلسلة  مصاعب  سوء  ويزداد  السيطرة.  حواجز 
املدنيني  عىل  لألولوية  الدول  غري  من  املسلَّحة  الجامعات  منح 
تتوقف  التي  للخدمات  بالنسبة  األمر  وكذلك  لع.  السِّ توزيع  عند 
بسبب انخفاض أعداد املوظفني الحكوميني وهيمنة الغموض عىل 

ديناميات القوى السياسية والسيطرة. 

وتقديم  ــواق  األس عمل  يف  االنقطاعات  عىل  يرتتب  وعموماً، 
ذلك  ألنَّ  استضعافاً  األكرث  الفئات  يف  متناسب  غري  أثر  الخدمات 
األسعار.  ارتفاع  مواكبة  عىل  الفقراء  اقتدار  انخفاض  إىل  يؤدي 
الدول  املسلَّحة من غري  الجامعات  تعمد  قد  الحاالت،  ويف بعض 
كأن  استضعافاً  األكرث  الفئات  رفاه  من  تخفض  تدابري  تطبيق  إىل 
تفرض، عىل سبيل املثال، رضائب غري رسمية عىل املدنيني أو تقيص 
فئات معينة دون غريها )كاألقليات الدينية والعرقية( ومتنعهم من 
القامئة عىل  املساعدات  ولتوفري  والخدمات.  لع  السِّ الحصول عىل 
الحاجات دون تحيز أو متييز ال بد من أن تتخذ الجهات اإلنسانية 
تدابري فعالة للوصول إىل السكان يف املناطق الواقعة تحت سيطرة 

الجامعات املسلَّحة من غري الدول. 

كيف نتفاوض عىل الوصول؟ 
اعتادت املنظامت اإلنسانية عىل العمل عىل قضايا وصول الخدمات 
اإلنسانية يف مختلف السياقات. وهناك كثري من السياسات واألدلة 
التضامن  منظمة  مثل  املانحة  الجهات  وضعتها  التي  التوجيهية 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  ومكتب  السويرسية 
السياسات  تلك  وتتضمن  املنفردة،  الحكومية  غري  واملنظامت 
واألدلة ذكراً لعملية التفاوض عىل الوصول مع الجامعات املسلَّحة 
من غري الدول. ويف الواقع العميل، قد يتضمن التفاوض تدابري تقع 

عىل حدود قواعد االمتثال والشفافية. ومثال ذلك: 

امُلفاِوضون املوثوق بهم: كثري من املفاوضني هم ممن لهم روابط 
الجامعات  مع  ــة(  األرسي القرابة  بحكم  تكون  ما  )عــادة  قوية 
نجاحهم يف  احتاملية  الدول، وذلك يخفض من  املسلَّحة من غري 
َمت للتأكد من انعدام الروابط  ضوابط املانحني الرقابية التي ُصمِّ

بني املوظفني واملجموعة املحظورة. 

إىل  الوصول  يخضع  ما  غالباً  السيطرة:  حواجز  تفرضها  رسوم 
املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املسلَّحة من غري الدول إىل 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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أو  اإلنسانيون  الفاعلون  أراد  وإذا  السيطرة.  حواجز  من  سلسلة 
املقاولون اجتياز تلك الحواجز، فسيضطرون يف أغلب األحيان إىل 
دفع مبالغ مالية حتى تضعهم تلك الحواجز ضمن ‘قامئة املسموح 
يف  قدراً  أقل  إضافية  مبالغ  يدفعوا  أن  عليهم  ثم  بالدخول‘  لهم 
التحويالت’  ‘خطر  ولتفادي  خالله.  من  ميرون  سيطرة  حاجز  كل 
ميكن للفاعلني اإلنسانيني أن يعهدوا بعملية نقل املؤن إىل امُلورِّدين 

أنفسهم، إالَّ أنَّ النتيجة تبقى كام هي.

هذه  يف  امُلورِّدين  عدد  يكون  ما  غالباً  والتوريد:  الشاء  عمليات 
إىل  يفتقرون  ما  غالباً  منهم  املوجود  وحتى  محدوداً،  املناطق 
مهارات محو األمية، بينام ُتطبِّق املنظامت غري الحكومية وهيئات 
بالرضورة  تتطلب  شاملة  ورشاء  توريد  إجــراءات  املتحدة  األمم 
واستامرات  معقدة  تسجيل  لعملية  املحتملني  امُلورِّدين  استكامل 
للعطاءات وتقديم رخص أعاملهم أو ما يثبت تسجيالتهم التجارية 
مثل الرقم الرضيبي. وعىل العموم، قليل من امُلورِّدين ميتلكون تلك 
القدرات وحتى من ميتلكها غالباً ما تكون له عالقة مع الجامعات 
املسلَّحة من غري الدول إما من خالل دفعه ‘لرسوم التسهيالت’ أو 
من خالل الروابط األرسية. ومن هنا، غالباً ما ينطوي عىل االمتثال 

باإلجراءات املطلوبة قبوالً باالستعانة بطرف ثالث.

التفاوضات عىل الوصول: تتضمن املفاوضات يف الغالب الحصول 
عىل طلبات من الجامعات املسلَّحة من غري الدول بتحويل مسار 
املوارد. ومن بني هذه الطلبات التي يشيع استخدامها إضافة أفراد 
للمجموعات  املساعدات  وتوفري  املستفيدين  قوائم  إىل  األرسة 
املسلحة  للقوات  ميكن  التي  املساعدات  وتوفري  املحظية  العرقية 

أغلب  ويف  مسارها.  تحول  أن 
الجامعات  تطلب  األحــيــان، 
معرفة  الدول  غري  من  املسلَّحة 
هويات املستفيدين أو ‘التدقيق’ 

يف خلفياتهم.

ما املخاطر املوجودة؟ 
ــىل اإلجــــــراءات  ــوي عـ ــط ــن ي
املتعلقة  الحالية  والربوتوكوالت 
مخاطر  الوصول  عىل  بالتفاوض 
اإلنسانيني  الفاعلني  عىل  جسيمة 
أنَّ  ومع  واملستفيدين.  واملانحني 
الفاعلني امليدانيني يطبقون تدابري 
خفض املخاطر يف امليدان، ما زال 
مرشذماً.  التدابري  تلك  تطبيق 
ما  املخاطر  أهم  بعض  وتتضمن 

هو آت: 

املناسب  املفاوض غري  تعيني  ميدانياً، ميثل  السمعة:  مخاطر عىل 
لتقديم  الجغرايف  املوقع  أو  املناسب  غري  امُلــورِّد  مع  العمل  أو 
منحاز  اإلنساين  الفاعل  أنَّ  تصور  إىل  يقود  قد  سبباً  املساعدات 
وُمحاٍب للجامعة املسلحة من غري الدول. ثم إنَّ ذلك قد يؤدي إىل 
رد انتقامي من السلطات الحكومية يف مناطق أخرى، إضافة إىل 
عن  عدا  اإلنسانيني،  بالفاعلني  املستهدفة  املجتمعات  ثقة  فقدان 
التحديات التي ستظهر يف التنسيق والتشارك باملوارد مع الفاعلني 

اآلخرين. 

املخاطر املالية: يواجه الفاعلون اإلنسانيون مخاطر ترتبط باالمتثال 
للمتطلبات املالية. ومثال ذلك أنَّ محاوالت توسيع قواعد امُلورِّدين 
قد تؤدي إىل تراكم األعامل الورقية غري املكتملة أو غري الصحيحة 
وذلك بدوره قد يؤدي إىل ظهور وضع يدفع مدقق الحسابات إىل 
رفض رصف بعض التكاليف. وإذا حدث ذلك، فقد يجد الفاعلون 
اإلنسانيون أنفسهم أمام عدد متناقص من املوارد الالزمة للوصول 
إىل الفئات املستضعفة وقد يقوِّض من قدرتهم يف تأمني التمويل 

مستقباًل. 

الوطنية والدولية: هناك مزايا  الكوادر  لها  التي يتعرض  املخاطر 
املسلَّحة  بالجامعات  الصلة  وثيقي  موظفني  تعيني  من  تتأىت  قد 
من غري الدول، ومن تلك املزايا ما يرتبط بالوصول وتحقيق قبول 
املجتمعات املستهدفة، لكنَّ ذلك التعيني ال يخلو من مخاطر أيضاً 
قصد  عن  املوظفون  أولئك  يستثني  أن  احتامل  عليه  ينطوي  إذ 
إنهاء  حالة  يف  أيضاً  آخر  خطر  وهناك  املستفيدين.  فئات  بعض 
خدمات مثل أولئك املوظفني عىل خلفية أدائهم إذا تبني ارتكابهم 

نقلة جويَّة من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل مقديشو بالصومال. 
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أنَّهم قد ميارسون  لعملهم، ذلك  الناظمة  السلوك  ملخالفة ملدونة 
أفعاالً انتقامية رداً عىل فصلهم من عملهم.

االمتثال وتحويل املسارات
بالقيم  بالتمسك  التزامات رصيحة  اإلنسانيني  املانحني  كبار  لدى 
الحاجات،  عىل  القامئة  املساعدات  توفري  أهمية  مثل  اإلنسانية 
إىل  الوصول  بشأن  املانحني  أولئك  يصدرها  التي  البيانات  وتشري 
وجود قبول ضمني للتنازالت إذا ما كان من شأنها متكني الوصول 
إىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املسلَّحة من غري الدول. 
الجهات  الذي تضعه  االهتامم  أهمية عن ذلك مستوى  يقل  وال 
املساعدات  تقدم  التي  فالدول  والشفافية.  املساءلة  املانحة عىل 
الرضيبة ومساءلتهم  إزاء مكلَّفي دفع  التزامات  اإلنسانية تحمل 
لها فعليها أن تتأكد من أنَّ املساعدات املقدمة مالمئة ومنسجمة 
تشدداً  أكرث  رشوط  تطبيق  ذلك  يعني  وقد  الشفافية،  مبدأ  مع 
وعبئاً إدارياً ثقياًل يف إطار استخدام التمويل وتوثيقه، وذلك ما يثري 
الوصول.  بغية  املزاولون  يقدمها  التي  التنازالت  حول  التساؤالت 
ومع أنَّ ذلك التوتر بني االلتزامات من جهة وواقع التنازالت من 
جهة أخرى ليس من النوازل الحديثة، فقد زاد الرتكيز عليها نظراً 
النتشار تأثري الجامعات املسلحة وازدياده. إضافة إىل ذلك، هناك 
عوامل أخرى ظهرت يف السنوات املاضية جعلت القيود املفروضة 

ًة، ومن ذلك:  عىل االمتثال أكرث ِشدَّ

املنظامت غري  املانحون من  يتوقع  اإلرهاب:  تشيعات مكافحة 
التي  اإلرهاب  مكافحة  بترشيعات  االمتثال  تضمن  أن  الحكومية 
بدأت ُتسنُّ يف عام 2001. ويفرض ذلك عىل الفاعلني اإلنسانيني 
املانحني  أمــوال  أنَّ  علمهم  إىل  تنامى  حالة  يف  املانحني  إبالغ 
أنَّ  الدول تستخدمها. ومع  أصبحت الجامعات املسلَّحة من غري 
الغموض يف  فيشوبها  الورق،  عىل  نسبياً  واضحة  االلتزامات  تلك 
كتلك  أدوات  اإلنسانيون  الفاعلون  فيه  يستخدم  الذي  السياق 
املوصوفة آنفاً أو عندما تكون الضبابية الصفة السائدة التي تسم 
الحدود بني املدنيني واألشخاص املرتبطني بالجامعات املسلحة من 

غري الدول. 

املالية  األزمة  أعقاب  يف  املالية:  التنظيمية  اللوائح  يف  تحوالت 
العاملية لعام 2008، شددت اللوائح التنظيمية املرفية عىل بعض 
البلدات  إىل  األموال  لتحويل  املستخدمة  املالية  الحواالت  وكالء 
ل يف منظوماتها املالية والتنظيمية. ويف كثري  التي تعاين من تعطُّ
من األحيان، هناك غموض بشأن الطريقة التي ميكن من خاللها 
للحواالت املالية أن تصل إىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات 
ما  املسلَّحة من غري الدول، إالَّ أنَّ املنظامت غري الحكومية غالباً 
تعتمد عىل تلك الحواالت يف تنفيذ برامجها النقدية ودفع رواتب 
املوظفني وتغطية غري ذلك من نفقات تشغيلية، وذلك ما يؤدي 

يف كثري من األحول إىل توجيه ماليني الدوالرات من خالل قنوات 
تلك املنظومات سنوياً. 

املساعدات: منذ عام 2010، زادت عمليات رصد منظامت  رصد 
املساعدات والرقابة عليها بزيادة أعامل التدقيق وفرض عقوبات 
كبار  أصبح  أن  لدرجة  القيود  وتزايدت  املخالفات.  إزاء  كبرية 
الجغرافية عىل  القيود  عامة حول فرض  نقاشات  يثريون  املانحني 
املساعدات ما ُيضِعف من قدرات هيئات املساعدات عىل العمل 

يف بعض املناطق وميس مببدأ الحياد. 

امليض قدماً
يف بيئـة يعـم الغمـوض الخيـارات املتاحـة فيهـا، ال بـد للفاعلـني 
اإلنسـانيني والجهـات املانحـة من بنـاء إجامع رصيح أوسـع قاعدًة 
وأكـرث ثباتـاً حـول املخاطـر التـي ميكـن قبولهـا عنـد التفـاوض مع 
حة مـن غـري الـدول. وعلينـا أن نعـزز البيئة التي  الجامعـات املسـلَّ
عمليـة  ع  وُتشـجِّ والتحديـات  للمشـكالت  صادقـًا  تقييـاًم  ُتيـرسِّ 

اإلبـالغ وتدعـم النقاشـات الجامعيـة. وعليـه، نقـرتح مـا يـيل:

إجـراء البحـوث حـول الوصـول ونـرش املامرسـات الفضـىل: لقـد 
يف  اآلمـن  الوصـول  برنامـج  فيهـا  مبـا  البحـوث  بعـض  أُْجِرَيـت 
ذته منظمة النواتج اإلنسـانية  البيئـات املتقلبـة )SAVE( الـذي نفَّ
)Humanitarian Outcomes(3 إال أننـا مـا نـزال يف حاجـة إىل 
مزيـد مـن مثل تلـك املبادرات. وينبغـي للبحوث أن تشـتمل عىل 
نـني اثنـني هـام تحديـد العوامـل الفعالـة التي ُتـروِّج للوصول  ُمكوِّ
وحـل مشـكلة التناقضـات القامئة بـني الوصول واالمتثـال، وتحديد 
بـأي حـال مـن  قبولهـا  التـي ال ميكـن  املبـادرات  أو  النشـاطات 

األحوال. 

التحديـات  أهـم  أحـد  يتمثـل  القياسـية:  العمليـات  إجـراءات 
امليدانيـني يف فهـم كيفيـة  أمـام موظفـي املسـاعدات اإلنسـانية 
عمليـة  مامرسـة  إىل  التوجيهيـة  واإلرشـادات  السياسـة  ترجمـة 
عـىل أرض الواقـع. وتختلـف امُلعاِمـالت اختالفـاً كبرياً عىل حسـب 
السـياق الُقطـِري والسـياقات املحليـة يف بعـض األحيـان. وال بـد 
املانحـني  مجموعـات  بـني  الريحـة  النقاشـات  بـاب  فتـح  مـن 
والفاعلـني امليدانيـني واالتفـاق عـىل إجـراءات التشـغيل القياسـية 
ألنَّهـا ستسـاعد عـىل إزالـة بعـض الغمـوض املخيـم عـىل التنفيـذ. 
وإضافـة إىل ذلـك، سـوف تسـاعد يف ضـامن توحيد اإلجـراءات بني 
مختلـف الفاعلـني امليدانيـني مـا يدعـم مقاربـة أكرث ثباتـاً يف توفري 

املسـاعدات. 

قـوة  هنـاك  أنَّ  إىل  التجربـة  تشـري  الجامعيـة:  املواقـف  تحديـد 
املعنيـني  العالقـة  أصحـاب  بـني  اتفـاق  تحقيـق  مـن  ومنفعـة 
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الَحرْية األخالقية التي ُيِثريُها ُسلوُك املعنيِّنَي غرُي األخالقيِّ
آنَّا ُتْوُروس

ما الحرية األخالقيَّة التي تؤثر يف استجابات الهيئات اإلنسانية لسلوك األشخاص املعنيني االحتيايلِّ؟ وكيف 
ميكن أْن يكون لبنى مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟

أثر  املعنيني  األشخاص  بعض  يرتكبها  التي  االحتيالية  للترفات 
إزاء  الهيئات  مساءلة  ويف  اإلنسانية  الربامج  جودة  يف  محتمل 
املانحني والسكان املتأثرين عىل العموم. ويف ذلك السياق، أسست 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني منذ أمد بعيد 
مجموعة من اإلجراءات الداخلية للتعامل مع االحتيال يف عملية 
ذ التحقيقات موظفون  إعاة التوطني، وتضمنت التأكد من أن ينفِّ
لهم باع طويل يف الحامية مل يسبق لهم التعامل مع الحالة من 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  َعت  وسَّ  ،2017 عام  ويف  قبل. 
لشؤون الالجئني نطاق جهود النَّزاهة لديها ليشتمل عىل ما هو 
ملساعدة  التوجيهية  األدلة  مت  فقدَّ التوطني،  إعادة  برنامج  وراء 
املوظفني يف إدارة األوضاع التي قد يلجأ فيها الشخص إىل االحتيال 
للحصول عىل املساعدة أو الحامية أو عىل كليهام أو رمبا متكن من 

الحصول عىل أيِّ منها باالحيتال.

أنَّ  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  وتدرك 
الظروف التي يعيش فيها معظم الالجئون قد تساهم يف تعزيز 
األسباب التي قد تفيض إىل السلوك غري األخالقي. ومن أمثلة تلك 

إىل  منيل  عندما  )أي  الذاتية  الخدمة  تقديم  يف  التَّحيُّز  األسباب 
مام  قسوة  أقل  نظرة  بأنفسنا  نرتكبها  التي  الترفات  يف  النَّظر 
ننظر إليه لترفات اآلخرين( أو تقديم الشخص ملسوغات فعله 
الخاطئ والتقليل من أهميته )ومثال ذلك أن ينظر املرؤ لالحتيال 
الذي يعتقد أَنه ضعيف الشأن بأنَّه ال أثر له يذكر يف كربى الهيئات 
املنايف  للسلوك  الشائعة  ات  امُليرسِّ بعض  إذن  فتلك  اإلنسانية(. 
أهميتها  درجة  إنَّ  القول  لنا  جاز  ورمبا  املجتمعات  يف  لألخالق 
عليه  تنطوي  الذي  القرسي  التَّهجري  سياق  أكرب يف  وزناً  تكتسب 

أخطار تؤثر يف تقديم مساعدات إنقاذ الحياة والحلول الدامئة. 

فرض العقوبات وتعقيداتها
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تتبعها  التي  املقاربة  تقتيض 
ــراءات  اإلج بتطبيق  االحتيال  مع  التعامل  الالجئني  لشؤون 
املعنيني  األشخاص  الرتكاب  التحقيقات  إثبات  فور  التصحيحية 
عقابية  ليست  اإلجــراءات  تلك  أنَّ  ومع  ذلك.  محاولتهم  أو  له 
املعني  الشخص  بفقدان  األرجح  عىل  تنتج  فسوف  بطبيعتها، 
أهليته بالحصول عىل التدخالت أو املساعدات التي حصل عليها 

بالعمـل اإلنسـاين عنـد تحديد موقفهـم الجامعي. وأفضـل طريقة 
لتنظيمهـا سـتكون مـن خـالل إنشـاء كيـان محايد أو االسـتثامر يف 
بنـاء قدراتـه لـيك يتمكـن مـن متثيـل الجهـات املعنيـة يف عمليـة 
التفـاوض وقيادتهـا كـام أنَّهـا سـتفيد يف إدامـة الوصـول. وال بـد 
ـق عمله مـع الهيئات اإلنسـانية ويرشك  لذلـك الكيـان مـن أن ُينسِّ
الـرشكاء املحليـني ويبلـغ التقاريـر عـن التحديـات ويبنـي قاعـدة 

قويـة مـن األدلـة اإلثباتيـة.

امليثـاق العاملـي بشـأن املبـادئ اإلنسـانية: هنـاك مبـادرات مثـل 
القمـة اإلنسـانية العامليـة والصفقة الكربى التي أثبتـت نجاحها يف 
توضيـح كثـري مـن القضايا املعقـدة التـي تواجه املجتمع اإلنسـاين 
ـد املجتمـع الـدويل يف موقفـه تجـاه التزاماتـه األساسـية يف  وُتَوحِّ
التغيـري. ورمبـا ميكـن إيجـاد ميثـاق عاملـي مامثـل لتحديـد مبادئ 
عليهـا  تسـيطر  التـي  املناطـق  يف  اإلنسـانية  املسـاعدات  توفـري 
حة مـن غـري الـدول حيـث قـد تسـاعد املخاوف  الجامعـات املسـلَّ
املثـارة حـول املبـادئ اإلنسـانية يف بنـاء اإلجـامع حـول القضايـا 

املحوريـة مثـل الوصـول وتحويـل املسـارات. 
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هذه اآلراء وآراء أيِّ منظمة. 
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لالجئني، وَخرِبوا أيضاً العمل يف بالد أخرى منها أفغانستان والصومال وسوريا والسودان 

وجنوب السودان.
2. ما يزال فقدان السيطرة عىل منطقٍة ما يثري التحديات من احتامل أْن ينترش أعضاء 

هذه الجامعات.
 www.saveresearch.net .3

http://www.fmreview.org/ar/ethics
mailto:rutasnimkar@gmail.com
mailto:viren.falcao@gmail.com
mailto:matttebbutt@live.co.uk
mailto:emily.morgan.savage@gmail.com
http://www.saveresearch.net


40 نرشة الهجرة القرسية 61َنْشَُة األخالقيَّات40

www.fmreview.org/ar/ethics2019 يونيو/حزيران

التصحيحية تصويب  بطرق غري أخالقية. والقصد من اإلجراءات 
االحتيال  حالة  ذلك  ومثال  االحتيال،  عن  نتجت  التي  األمــور 
بالُهِويَّة أو تقديم البيانات املغلوطة حول تكوين األرسة أو تقديم 
تقدميها،  يف  االحتيال  انتهاج  أو  الصحيحة  غري  الثبوتية  الوثائق 
اإلجراءات  تتضمن  قد  فعندها  االحتيال.  أنواع  من  ذلك  وغري 
التصحيحية إغالق ملف الالجئ االحتيايل وتصحيح حجم األرسة 
الحاالت  يف  وفقط  وغريها.  املزورة  الوثيقة  من  والتخلص  امُلقيَّد 
االستثنائية، عندما يثبت سوء االحتيال املرتكب، ُتطبَّق إجراءات 
غري  املنافع  إلغاء  مثل  املؤقتة  العقوبات  إيقاع  يف  تتمثل  رادعة 
منسق  من  العقوبة  بتلك  تفويض  عىل  الحصول  بعد  األساسية 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  يف  االحتيال  مكافحة 

الالجئني يف جنيف. 

لكنَّ الوضع ينتحي مساراً أكرث تعقيداً عندما يحتال الالجئون عىل 
املساعدات النقدية. ففي هذه الحالة، لن يعتمد إصدار الحكم 
الحالة  وقائع  عىل  فحسب  املناسبة  االستجابة  بشأن  األخالقي 
مثل  األخرى  االعتبارات  من  متنوعة  مجموعة  سيعتمد عىل  بل 
الوطنية يف  السلطات  إدخال  )مثل مدى وجوب  املحيل  السياق 
األمر( واإلجراءات الداخلية للهيئات التي تأثرت برامج مساعداتها 
عىل  االحتيال  ُيرَتَكب  مل  كان  لو  وحتى  االحتيال.  بذلك  النقدية 
تحديات عىل  يفرض  فهو  كبري،  أثر  له  يكن  مل  لو  وحتى  الدوام 
يف  يؤثر  )وغالباً  اإلنسانية  للربامج  رة  وامُلَتَصوَّ الحقيقية  النزاهة 
قرارات  تتخذ  أن  املنظامت  من  يتطلب  ما  األفــراد(  امليديرين 

صحيحة أخالقياً بشأن كيفية الرد عىل تلك الحاالت الخاصة. 

إذا  املثال، سيتمثل أحد أهم األسئلة األخالقية فيام  فعىل سبيل 
للمبلغ  الالجئ  رد  توقع  وباملامرسة  مبدئياً  املرشوع  من  كان 
املدفوع له دون وجه حق وما إذا كان اإلجراء سُينَظر له بالفعل 
واإلجابة  الفرد.  عىل  توَقع  عقوبة  أو  تصحيحي  إجراء  أنَّه  عىل 
متخذ  تصور  عىل  األول  املقام  يف  سيعتمد  السؤال  ذلك  عىل 
القرار للهدف املنشود من اإلجراء التصحيحي وما ينبغي اتخاذه 
هل  أخر،  ومبعنى  النقدية.  املساعدات  عىل  االحتيال  سياق  يف 
سُيعَتقُد أنَّ العدالة قد تحققت بردع الالجئ الذي ارتكب الفعل 
االحتيايل ومنعه من استمراره يف ارتكاب السلوك غري األخالقي أم 

أنَّها ال تتحقق إال بعد إعادته لفرق املبلغ الذي أخذه؟  

إعادة  طلب  املعقول  غري  من  أنَّه  يعتقد  من  هناك  جهة،  فمن 
قد  الالجئ  يكون  عندما  خاصة  الطريقة،  بتلك  املأخوذة  املبالغ 
استخدم املال لتلبية حاجاته الرضورية. إالَّ أنَّ ذلك قد يؤدي إىل 
فرض تحديات مامثلة عىل غريه من متلقي املساعدات حتىل لو 
مل يلجئوا لالحتيال. ومن جهة أخرى، إذا قال أحد إنَّه من املرشوع 
ُدِفع بتلك الطريقة، فهل ذلك ما  أن يتوقع استعادة املال الذي 

يحدث دامئاً؟ أم هل سيقى ذلك مرشوعاً، عىل سبيل املثال، حتى 
لو مل يكن هناك سبيل الستعادة املال إالَّ عن طريق اقتطاعه من 
ارتكب  الذي  للشخص  املمنوحة  املستقبلية  النقدية  املساعدات 
االقتطاع يف  لذلك  املحتمل  األثر  ننى  أن  االحتيايل، دون  الفعل 
ما  نغفل  أن  ودون  الفعل،  يف  لهم  ذنب  ال  الذين  األرسة  أفراد 
يحتمل أن ينتج عن ذلك اإلجراء من انحراف عن مبدأ عدم سحب 
املساعدات املنقذة للحياة من الالجئني؟ وقد تكون اإلجابة عىل 
هنا  املشكلة  لكنَّ  الظروف’  ‘يعتمد حسب  بعبارة  السؤال  ذلك 
أنَّ كلمة ‘يعتمد’ تبقى عرضة للنقاش، فهذا النوع من املشكالت 

األخالقية ينطوي عليه خطر املساس بعدالة العملية. 

معايري الحكم 
التي  الحكم  معايري  أنَّ  يبدو  ميدانية،  مشاهدات  عىل  بناًء 
أو  الحكم  لنتيجة  إما  األولوية  متنح  ما  عادة  املنظامت  تطبقها 
املبدأ الذي يقوم عليه. ففي حالة بناء الحكم عىل ضوء النتيجة، 
ممكن  قدر  أكرب  تحقيق  يهدف  الذي  النفعي  املنظور  ُيطبَّق 
إعادة  وجوب  ذلك  ويعني  األشخاص،  من  عدد  أكرب  خري  من 
لوقوع  الهيئة املانحة له منعاً  املال املمنوح دون وجه حق إىل 
الخسارة عىل املنظمة وعىل مجتمع الالجئني ككل، وردعاً لألفعال 
املامثلة. إالَّ أنَّ ذلك النهج يغفل عوامل يف منتهى األهمية مثل 
الحوافز الشخصية واالعتقادات األخالقية التي أدت إىل ارتكاب 
يد  أنفسهم  الخدمة  ملقدمي  يكون  )وقد  االحتيايل  للفعل  املرء 
مسؤولة يف وقوع ذلك الفعل( والعواقب املحتتملة لذلك اإلجراء 

التصحيحي. 

أماَّ املنظور الذي ُيغلِّب املبدأ عىل النتيجة، ينطوي عىل االعرتاف 
دون  الفرد  عىل  تقع  التي  واملسؤوليات  والواجبات  بالحقوق 
بالقضية.  املحيطة  العملية  الظروف  عن  النظر  بغض  استثناء 
لكنَّ العمل اإلنساين يحدث غالباً يف أوضاع معقدة وصعبة ُتحتِّم 
تقديم  وجوب  مبدأ  ذلك  ومثال  غريه.  عىل  معني  مبدأ  تغليب 
الالجئني  لجميع  للحياة  املنقذة  للمساعدة  اإلنسانية  املنظامت 
املحتاجني لها، الذي سُيغلَّب عىل األرجح عىل مبدأ رضورة منع 
االحتيال أو الفساد والتصدي لهام. فإذا ُطبِّق ذلك املنظور، يصبح 
من غري املقبول اتخاذ اإلجراء التصحيحي بسحب املساعدات من 

الالجئ الذي ارتكب فعاًل احتيالياً.

والقول إنَّ كال املبدئني فيهام من التشدد ما مينعهام من حسن 
اتخاذ  يف  بد  ال  ولذلك  القضايا،  تلك  تعقيدات  مع  التعامل 
إصدار  مقاربة مختلفة تضمن  البحث عن  األخالقي من  القرار 
اإلنسانية  املنظامت  يف  العاملني  املوظفني  وعىل  أخالقي.  حكم 
يف  الصحيحة  األخالقية  القرارات  اتخاذ  عىل  قادرين  يكونوا  أن 
األوضاع املعقدة، ما يعني أن عىل منظامتهم تأسيس إطار عمل 

http://www.fmreview.org/ar/ethics


4141 َنْشَُة األخالقيَّات نرشة الهجرة القرسية 61

www.fmreview.org/ar/ethics يونيو/حزيران 2019

املسائل األخالقية واألحكام  لهم حول  التدريب الرضوري  لتوفري 
األخالقية. 

إرشاك بنى مجتمعات الالجئني 
يفتح النظر يف الفعل الخاطئ لالجئ عىل ضوء الظلم الذي ألحقه 
باملجتمع الالجئني، وليس بالهيئة املقدم للمساعدات، الباب أمام 
مشاركة البنى املجتمعية ويتيح لها تقديم الدعم البنَّاء يف تصميم 
املنظامت  تحسن  قد  األوىل،  الخطوة  ويف  الصحيحة.  االستجابة 
حول  النقاشات  يف  الالجئني  مجتمع  بنى  أرشكت  إذا  الترف 
السيناريوهات املحتملة للسلوك غري األخالقي ألنَّ ذلك يفيد يف 
األوضاع.  تلك  ملثل  الالجئني  مجتمع  تقييم  طريقة  عىل  االطالع 
والسالم  الحامية  دامن  فرية، فام  اكتشفت حاالت  إذا   ، ثمَّ ومن 
للرقابة  خاضعة  العملية  دامت  وما  املعنيني  لجميع  مضمونتان 
والرصد لتفادي الرضر أو اإلساءة )وال ميكن التقليل من شأن ذلك( 
فعندها ميكن االستئناس برأي ممثيل الالجئني واقرتاحهم بشأن ما 
يجب عىل املحتالني فعله لتصويب وضعهم واسرتداد ثقة املجتمع 

بهم. ومن ذلك، عىل سبيل املثال، التوصية بإخضاع املحتال ملدة 
َحُسَنت  إن  املقاربة،  فهذه  التطوعي.  العمل  يف  يقضيها  معينة 
إدارتها وأُحِكَمت الرقابة عليها، قد تفيض إىل اإلجراء التصحيحي 
القيادية املهم ملجتمع  الدور  األمثل الذي يفيد أيضاً يف مامرسة 
من خالل  ميثل  أنَّه  كام  ومحاسبتهم،  أبنائه  مساءلة  يف  الالجئني 
ضغط النظراء اإليجايب رادعاً عاماً ملحاوالت االحتيال املستقبلية.  

turusanna@gmail.com آنَّا ُتْوُروس 
موظفٌة مشاركٌة سابقٌة مسؤولٌة عن النَّزاهة والتكامل يف 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وهي اليوَم 
 موظفة نزاهة وتكامل يف منظمة الشفافية الدولية 
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كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبتها وقد ال تستوي 
هذه اآلراء وآراء أيِّ منظمة ورد ذكرها هنا.

ِع الَحرْيَُة األخالقيَّة يِف التَّطوُّ
آشل ِوْتِش 

دة  معقَّ أخالقية  مواقَف  الخدمات  تقديم  يف  الثغرات  يردمون  الذين  اليونان  يف  عون  املتطوِّ يواجه  قد 
محتمٌل أنَّ تدريبهم ودعمهم مل ُيزوِّدهم مبا يحتاجون إليه يف مواجهتها. 

عبـور  ومحطـة  منفـذاً   2015 عـام  منـذ  اليونـان  أصبحـت 
نحـو  الحـدود’  ‘عابـري  مـن  اآلالف  مئـات  يسـتخدمها 
أوروبـا.1 ثـمَّ جـاءت االتفاقية التـي أبرمهـا االتحاد األورويب 
مـع تركيـا يف عـام 2016 لتضـع اليونـان يف طـي النِّسـيان، 
العيـش  عـىل  اللجـوء  طالبـي  إجبـار  بالنتيجـة  ذلـك  وتبـع 
قبـل  لسـنتني  تصـل  لفـرتة  صعبـة  معيشـية  ظـروف  يف 
إعادتهـم إىل تركيـا أو منحهـم صفـة اللجـوء يف اليونـان أو 
يف حـاالت نـادرة إعـادة توطينهـم يف بلـد أورويب آخـر. ومـا 
كل  يف  بـراً  باملئـات  تقـدم  الجـدد  الواصلـني  أفـواج  زالـت 
أسـبوع إضافـة إىل عـرشات األلـوف مـن األشـخاص الذيـن 
كاملخيـامت  املـوارد  ضعيفـة  اإليـواء  أماكـن  بهـم  اكتظـت 
واملـآوي والفنـادق والتجمعـات غـري الرسـمية بـل منهـم مل 
يجـد حيلـة سـوى افـرتاش الشـوارع. ويف ظـل ثغـرة تعـرتي 
منظومـة الخدمـات، يتدخـل جمـع مـن املتطوعـني العاملني 
منهـم ال ميتلـك خـربة سـابقة يف  أنَّ كثـرياً  دون أجـر رغـم 
عـىل  تنحـر  مشـاركتهم  أنَّ  عـن  عـدا  اإلنسـانية  البيئـات 

املهـامت قصـرية األجـل. 

الفـرتة مـا بـني يونيو/حزيـران 2017 وأغسـطس/آب 2018،  ويف 
تطوعـت يف منظمتـني، األوىل يف أثينـا وكانـت عبـارة عـن فريـق 
األخـرى  واملنظمـة  الرسـمية  غـري  القانونيـة  املسـاعدات  يقـدم 
يف أحـد املخيـامت يف جزيـرة ليسـفوس كانـت تقـدم لألشـخاص 
السـكن والغـذاء والـدروس وتسـاعدهم يف بناء نشـاطات أعاملهم 
الرياديـة. كلتـا املنظمتني كانتا تشـرتطان عىل املتطـوع أن يلتزم يف 
ة  التطـوع معهـام شـهرين مـن الزمن وذلـك أطول من معـدل املدَّ
املعتـاد عليهـا. وخـالل ذلـك الوقـت، زرت كثـرياً مـن املخيـامت 
اليونـاين  الرئيـيس  الـرب  واملنظـامت والفضـاءات غـري الرسـمية يف 
ويف جزيـرة ليسـفوس وقابلـت عـامل املسـاعدات املدفـوع لهـم 

واملوظفـني الحكوميـني واملتطوعـني. 

ردم الثغرات يف الخدمات
يف يناير/كانـون الثـاين 2017، تـويف رجـل سـوري يف خيمتـه خـالل 
األسـبوع األول الـذي ُعيَِّنـت فيـه جورجيـا2 التي جاءت من شـامل 
أوروبـا وتطوعـت مع مجموعة لها نشـاطاتها يف جزيرة ليسـفوس. 
وبعـد التفتيـش يف أمتعتـه الشـخصية مل يعـرث الفريـق عـىل أي 
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معلومـات لالتصـال بالعائلـة املمتـدة لذلـك الرجل فبقـي جثامنه 
يف غرفـة الجثامـني أليام. فتواصلـت جورجيا وزمـالء متطوعون لها 
مـع قـادة الجاليـات السـورية يف املخيـم ثـم نـرشت صـورة الرجل 
املـوىف عـىل الفيسـبوك، وخـالل بضعـة أيـام تحقـق االتصـال بينها 
وبـني عائلتـه. تقول جورجيـا إنَّ املنظامت والجهات الرسـمية التي 
كانـت تتلقـى املـال من أجل إسـكان ذلك الرجـل وحاميته مل تكن 
قـادرة عـىل التواصـل مـع أرستـه أمـا هـي، املتطوعة التـي مل ميض 
أيـام عـىل وصولهـا والتـي تعمـل دون مقابـل ومل يكـن لديها يشء 
مـن الخـربة الكبـرية مـع هـذه الفئـة مـن األشـخاص، فقـد متكنت 
مـن فعـل ذلـك يف ظـرف أيـام قليلـة. وعندما جـاء شـقيق الرجل 
)الـذي أعيـد توطينـه يف شـامل أوروبـا( للتعـرف عـىل الجثـامن، 
رافقـه املتطوعـون إىل غرفـة الجثامـني وسـاعدوه يف نقـل الجثامن 
وإعادتـه إىل سـوريا. مـا فعلتـه جورجيـا وغريهـا مـن املتطوعـني 
كان مـا ينبغـي فعلـه، لكـنَّ املشـكلة التـي ظهـرت وقتهـا أنَّ تلـك 
املجموعـة الصغـرية مـن املتطوعـني واملتطوعـات ممـن ال يطلبون 
الهيئـات  بكـوادر  باألصـل  مناطـة  مهامـاً  يتولـون  أضحـوا  أجـراً 
الرسـمية للحاميـة التـي تأخـذ أجـراً لقـاء ذلـك. وأكـرث التبعـات 
لذلـك القصـور إدهاشـاً أنَّ ذوي املتـوىف مل يعرفـوا بوفاتـه إال مـن 

خـالل وسـائط اإلعـالم االجتامعي.

ويف أثينـا، حتى هيئات الحامية ‘الرسـمية’ تعجـز عن الوفاء الكايف 
بـاألدوار املناطـة بهـا، إذ يشـاهد مئـات )ورمبا آالف( مـن األطفال 
التجمعـات  أو يف  الشـوارع  ينامـون يف  ببالغـني  املصحوبـني  غـري 
غـري الرسـمية. ويف ذلـك اإلطـار، قـرر عـدٌد مـن املتطوعـني ضمـن 
فريـق املسـاعدة القانونيـة أن يبحثـوا عـن ملجأ لفتيـني اثنني )16 
و17 عامـاً( ممـن قضـوا أشـهراً يعيشـون فيهـا بالشـوارع. وطـرق 
املتطوعـون األبـواب املعتـادة فاتصلـوا باملفوضيـة السـامية لألمم 
بـل  املنظـامت  مـن  بغريهـا  والتقـوا  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة 
بحثـوا يف التجمعـات غـري الرسـمية. لكنَّهـم مل يعـرثوا عىل إسـكان 
للفتيـني، فدفعـوا املـال لهـام ليمكثـا يف أحـد الفنـادق لبضـع ليال 

ويسـتعيدوا قوتهـم ويسـتحموا وينعمـوا بعـض النـوم الهانـئ. 

إالَّ أنَّ الفتيـني يف أول أمسـية لهـام يف الفنـدق احتسـيا الكحـول 
وأقدمـا عـىل التحـرش الجنـيس بإحـدى السـاحئات النزيـالت يف 
وحاولـوا  للمتطوعـني  بالصدمـة  ذلـك  فتسـبب  مجـاورة.  غرفـة 
العثـور عىل السـائحة لكنَّها غـادرت املدينة. وتواصلـوا مع منظمة 
القانـوين وتحدثـوا  بالفريـق  قيادتهـم  والتقـت  الشـباب  لخدمـة 
بالتفصيـل املطـول حـول الفتيـني. والحظـت أنَّ كثـرياً مـن الحـوار 
الـذي دار بـني املتطوعـني حـول الحادثـة تركـز عـىل املشـكالت 
وكانـوا  مواجهتهـا.  يف  فجـأًة  أنفسـهم  وجـدوا  التـي  األخالقيـة 
يتسـاءلون عـن مـدى مسـؤوليتهم يف تلك الحادثـة وكيف كان من 
املمكـن أن يخفضـوا ذلـك النـوع مـن التجربـة دون هجـر الفتيني 

يف الشـارع، بـل بـدؤوا يتسـاءلون إن كان مـن واجبهـم أصاًل تأمني 
مـأوى للفتيـني. كانـت األسـئلة كثـرية واألجوبـة قليلـة غـري كافية، 
فقـد شـعروا بأنَّهـم يتحملـون شـيئاً مـن املسـؤولية لكنَّهـم كانـوا 
مرتبكـني حائريـن بشـأن املسـار ‘الصحيـح’ الذي يجـب اتباعه. ثم 
اسـتدركوا أنَّ ذينـك الفتيـني رمبـا كانـا ‘مسـتخطرين’ و‘خطـراً’ يف 

آن واحـد.3 

وكان بعـض املتطوعـني قـد ذهبـوا إىل أبعـد مـن ذلـك فقدمـوا 
اإليـواء بأنفسـهم لعابـري الحـدود. وتحـدث أحد عـامل اإلغاثة يف 
ليسـوفوس عـن متطوعـة رأت فتـًى )15 عاماً( نامئـاً عىل األرض يف 
مخيـم موريـا “فدفعتهـا الفطـرة إىل إحضـاره إىل بيتهـا”. وأعطتـه 
هاتفـاً ومالبـس لكنَّهـا بعـد أيـام بـدأت تتذمـر منـه ومن أنَّـه بدأ 
يطلـب املزيـد. فأصابهـا النـزق من ترفاتـه وأصبح وجـوده ثقياًل 
“ألنَّهـا مل تكـن تتصـور مـا ميكـن أن يحـدث بعـد ذلـك”. وعندمـا 
اكتشـفت املنظمـة مـا فعلتـه، رسَّحتهـا مـن العمـل معهـا ألنَّ مـا 
فعلتـه مثَّـل مخالفـة ملدونة السـلوك لـدى املنظمة. وبـدالً من أن 
تسـاعده يف االنتقـال إىل مـرشوع آخـر لتوفـري السـكن لـه، غادرت 

الجزيـرة وتركتـه ليتدبـر أمره بنفسـه. 

وهنـاك متطوعـة أخـرى يف أثينـا تجنَّبـت التقـرب االجتامعـي من 
العائـالت التـي سـاعدتها خشـية أن تتطـور العالقـة إىل التـزام من 
جهتهـا يف وقـت كانـت تعرف أنَّها سـتغادرهم بعد انتهـاء عقدها. 
وهنـا، تظهر مسـألة الوعي الـذايت بالتبعات املحتملة وقد يسـاعد 
ذلـك الوعـي يف إثراء املامرسـات الجيدة إالَّ أنَّ انتهاج ذلك املسـار 
كان بدافـع مـن املتطوعـة ذاتهـا وليـس مـن الجمعية التـي كانت 

تعمـل معها. 

النـاس  لشـبكات  تجاهـل  وجـود  يالحـظ  أخـرى،  سـياقات  ويف 
االجتامعيـة وقدرتهـم عـىل الصمـود ومقاومـة الظـروف حتـى يف 

أشـد األوضـاع وطـأة.

حدود املسؤولية والعالقات
إحـدى  حـول  حدثـت  إيجابيـة  أشـياء  عـن  سـمعت  أن  بعـد 
املنظـامت غـري الرسـمية، تطوعـت معهـا خـالل أيام تلـت وصويل 
إىل أثينـا. وتلقيـت دورة تدريبيـة يف مامرسـات اللجـوء القانونيـة 
املنظـامت  كانـت  التـي  املسـاعدات  طبيعـة  برسعـة  وتعلمـت 
األخـرى تقدمهـا يف املدينـة. وتطـوع الفريـق القانـوين )الـذي كان 
معظـم أعضائـه متطوعـون مـن دول الشـامل العاملـي( يف مبنـى 
م أوالً فتـح أبوابـه لعابـري  كبـري عـىل مبـدأ مـن يـأيت أوالً ُيخـدَّ
الحـدود ممن يبحثون عن املسـاعدة املرتبطـة بالوصول إىل خدمة 
طلـب اللجـوء والتـدرب عىل مقابالتهـم يف اللجـوء والحصول عىل 
معلومـات حول السـكن والوصول إىل خدمـات الصحة واألطباء أو 
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مل الشـمل مـع أفـراد أرسهـم يف بلـد أورويب آخـر. وكانـت القضايا 
كثـرية ومعقـدة وتطلبـت اكتسـاب املتطوعـني ملختلـف املهـارات 
وغالبـاً مـا تطلب العمـل التعاون مع املنظامت األخـرى يف القطاع 
ذاتـه. وكان مـن الصعب تأسـيس قنـوات االتصال مع املسـتفيدين 
لنـا عىل إرسـال الرسـائل النصية لهم باسـتخدام  لذلـك غالبـاً مـا عوَّ

الشـخصية.  هواتفنا 

ويف إحـدى الحـاالت، أخـربين أحـد الرجـال الذيـن داومـت عـىل 
إرسـال الرسـائل النصيـة له حـول معلومات تخص اللجـوء أنَّه كان 
يفكـر باالنتحـار. وكان ذلـك يف السـاعة السادسـة مسـاًء وكانـت 
وقتهـا معظـم املنظـامت مغلقـة ومل أعـرف كيـف أرد. فقـررت يف 
النهايـة أن أقابلـه يف أحـد املطاعـم التـي يطرقهـا النـاس وتحدثت 
إليـه لسـاعات باسـتخدام مرتجـم غوغـل للتغلـب عـىل العائـق 
يعـاين  التـي  الكثـرية  الصحيـة  املشـكالت  اللغـوي. وأخـربين عـن 
منهـا وعـن العزلـة التـي يعيشـها يف اليونـان ُمخلِّفـاً وراءه بقيـة 
أفـراد أرستـه يف الخطـر يف بلـده وأخـربين أنه مل يحصـل عىل مكان 
يسـكن فيـه بعـد. ثـم التقينـا مجـدداً صباح اليـوم التـايل ومتكنت 

مـن مسـاعدته يف حضـور اجتـامع طـارئ مـع مستشـار نفـيس يف 
إحـدى منظـامت املسـاعدات املحليـة. وسـارت الجلسـة عـىل مـا 
يـرام، وخـالل األسـابيع التاليـة، تبادلنـا الرسـائل النصيـة مـن حني 
آلخـر إالَّ أنَّـه كان غاضبـًا بأننـي مل أتواصـل معـه بطريقـة أفضـل 
وكـرر يل خططـه يف االنتحـار. شـعرت وقتهـا أنَّنـي مسـؤول إزاء 
هـذه الحالـة الحـادة التي يعيشـها الرجـل، لكنني كنـت مرتدداً يف 
الوقـت نفسـه بشـأن االسـتمرار بالتواصـل اليومي معـه خوفاً من 
أن تنشـأ عالقـة الِعـَول بينـه وبينـي يف حـني مل يكن لـدي أي قدرة 

عـىل التعامـل مـع األفـكار االنتحاريـة.

أعدتـه مجـدداً إىل املنظمـة ذاتها لكنَّهم هذه املـرة مل يتمكنوا من 
مسـاعدته ألنَّ املرتجـم كان يف إجـازة. فاتصلنـا مـع كل منظمة كنا 
نعـرف أنَّهـا تتعامل مع حـاالت الطوارئ الحـادة الخاصة باالنتحار 
لكـنَّ أيـاً منهـا مل تتمكـن مـن مقابلتـه. فـام بقـي إال خيـار واحـد 
وهـو املستشـفى الحكومـي الـذي مل يكـن لديـه أيضـاً مرتجمـون 
وكان عـىل األرجـح سـيودعه يف جنـاح الطـب النفـيس. ثـمَّ قـال 
أحـد موظفـي منظمـة املسـاعدات إنَّـه فعـل كل مـا بوسـعه لكنَّ 

نع يف مركز موريا لالستقبال واالستعراف يف جزيرة ليسفوس اليونانيَّة.  أرسٌة أفغانيٌة خارج حاِوَيتهم مسبقة الصُّ
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هنـاك كثـرياً مـن األشـخاص الذيـن تخدمهـم املنظمـة ومل تكن لها 
مـوارد كافيـة. فطلـب إيلَّ أن أفعـل مـا أسـتطيع مـن أجـل الرجل. 
فتواصلـت بعدهـا مع أحد أفراد أرسيت الذي كان مستشـاراً نفسـياً 
وسـألت املشـورة منه عـن كيفية التعامـل مع السـلوك االنتحاري. 

والفكـرة أنَّـه من الشـائع أن يتوجه عامل املسـاعدات من مختلف 
يشـعرون  الذيـن  املتطوعـني  مـن  املسـاعدة  بطلـب  املنظـامت 
بدورهـم أنَّـه مسـؤولون حتـى لـو كان تدريبهـم ضعيفـاً أو كانـوا 
يعملـون مـن غـري أجر. وبسـبب الثغـرات املوجـودة يف الخدمات، 
غالبـاً مـا كان املتطوعـون املـالذ األخـري لعابـري الحـدود اليائسـني 
مسـؤولية  إليهـم  املنـاط  للموظفـني  األخـري  املـالذ  أيضـاً  لكنَّهـم 
االسـتجابة لألزمة. واملتطوعون يفعلون ما بوسـعهم ويسـتخدمون 
بوصالتهـم الشـخصية والجمعيـة األخالقيـة للمسـاعدة يف إرشـاد 
عابـري الحـدود إىل املسـار اإلجـرايئ ‘الصحيـح’ الـذي قـد يشـوبه 
الغمـوض، إالَّ أنَّ املخاطـر الواضحـة تظهـر عندمـا يجـد املتطـوع 
غـري املـدرب نفسـه يف مواجهـة مواقف معقـدة مفتقـراً يف الوقت 

تفسـه ملـا يكفـي مـن دعم وقـدرة عـىل االسـتمرار. 

ومـن واقـع خـربيت يف التطـوع وعـىل ضـوء النقاشـات التـي دارت 
الحكوميـني،  واملوظفـني  واملتطوعـني  اإلغاثـة  عـامل  وبـني  بينـي 
أويص الجمعيـات حتـى تلـك العاملـة يف اإلطـار غـري الرسـمي أن 

ُتْنِشـَئ لنفسـها مدونـات سـلوك صارمـة متنـع اسـتخدام الهواتـف 
الشـخصية وتوفـر الوقـت الـالزم لتدريـب املتطوعني بحيـث يركز 
العالقـات  والحـدود يف  النفسـية  الصحـة  قضايـا  عـىل  التدريـب 
والتفكـري الناقـد. إضافـًة إىل ذلـك، ينبغـي للمنظـامت أن تعمـل 
قدمـاً يف ترسـيخ التعـاون املتامسـك بالرتكيـز عىل الثغـرات القامئة 
يف الخدمـات وتشـجيع املسـارات للمتطوعـني وعامل املسـاعدات 

لـيك يعملـوا معـاً عـىل ابتـكار الحلـول. 
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َوِر والرََّساِئِل  االْسِتعاَمُل األخالقيُّ للصُّ
ُدْولتا ُروكِنني

الصور  َوْقِع  يف  تنظر  أن  من  واء  السَّ واملانحني عىل  الدولية  واملنظامت  الحكومية  غري  للمنظامت  بدَّ  ال 
والرسائل التي تستعملها يف سعيها إىل جمع املال من أجل املساعدة اإلنسانية. 

ـــاًم  ـــاس ناج ـــالق النَّ ـــرم أخ ـــة، كان ك ـــاً بنكب ـــوٌم يوم ـــب ق إذا نك
عـــن االهتـــامم بحـــب الخـــري لإلنســـان. ولكـــْن يغلـــب عـــىل 
ــا مـــال أكـــرث مـــن الـــذي يـــرد  بعـــض النكبـــات أْن يـــرد إليهـ
ــتعملة  ــائل املسـ ــور والرسـ ــون للصـ ــن أن يكـ ــا، وميكـ إىل غريهـ
يف تصويـــر األحـــوال دور بالـــغ األهميَّـــة. فمـــن البديهيـــات أنَّ 
ان املنكوبـــني بصـــوٍر  الصـــور والرســـائل التـــي توضـــح بلـــوى الســـكَّ
ـــه يف  تنطـــق بلســـان الحـــال فتقـــول أقـــرب مـــا تكـــون الحـــال علي
ـــاعر  ـــئ مش ـــق وُتنِش ـــر األعم ـــُتحِدُث األث ـــي س ـــي الت ـــع، ه الواق
نـــب، وهـــذا يحمـــل عـــىل الِهَبـــة  العطـــف والشـــفقة والذَّ
ـــح  ـــور أوض ـــت الص ـــام كان ـــه كل ـــوال أنَّ ـــب األح ـــة. ويف غال الخرييَّ
ـــه  ـــت مع ـــال َوعُظَم ـــَم االنفع ـــاد َعُظ ـــاً لألكب ـــرث تفتيت ـــرياً وأك تعب

ع.  الرغبـــة يف التـــربُّ

ـــرُيه  ه؟ هـــذا ســـؤال ُيِث ـــر متجـــاوزاً حـــدَّ ـــى يصـــري التصوي ـــْن مت لك
ـــك  ـــال يف أنفســـهم، ذل ـــداين التســـويق وجمـــع امل ـــون يف مي العامل
ـــة النـــاس مـــن األمـــر. ولكـــْن  أنَّهـــم ال يريـــدون أْن ينفـــر عامَّ
ـــا  ـــا فيه ـــانية، مب ـــادئ اإلنس ـــري مب ؟ تش ـــدُّ ـــع الح ـــذا يوض ـــَد ه أِعْن
ـــوب  ـــرد املنك ـــرتام الف ـــام الح ـــس وال إبه ـــه لَْب ـــس في ـــٍر لي ـــن ِذك م
وَصـــْوِن كرامتـــه، إىل أنَّـــه ينبغـــي وضـــع الحـــدِّ بإحـــكام قبـــل 

ـــه داٍع.  ـــس ل ـــا لي ـــر م ـــة أم مناقش

ـــاة  ـــَس الحي ـــه وُأُس ـــتقالله بنفس ـــرس اس ـــذي خ ـــرد ال ـــم إنَّ الف ث
ـــكان  ـــه م ـــة )أي أن يكـــون ل ـــن الكرام ـــن الحـــدِّ األدىن م وشـــيئاً م
ــاُم  ــه وُيَقـ ــة فيـ ــىَض الحاجـ ــاض ُتقـ ــس ومرحـ ــال واللُّبـ لالغتسـ
ــاً  ــه رشقـ ــار حالـ ــذاَع أخبـ ــَد أْن ُتـ ــن ُيِريـ ــض( لـ ــؤون الَحْيـ بشـ
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ـــام بنفســـه  ـــن القي ـــرء ع ـــإن عجـــز امل ـــاً وشـــامالً.1 ف ـــاً وجنوب وغرب
ــة  ــاعدة الخرييـ ــىل املسـ ــامد عـ ــىل االعتـ ــرِبَ عـ ــه، وأُجـ وبأرستـ
ـــن أن  ـــبٍب، ميك ـــن س ـــن م ـــام يك ـــه، مه ـــىل نفس ـــريه ع ـــار غ وإيث
ـــك شـــيئاً فشـــيئاً بكرامـــة األفـــراد واألرس واملجتمعـــات  يذهـــب ذل
ـــتقاللهم بأنفســـهم  ـــاً ويذهـــب باس ـــدول أحيان ـــى ال ـــة وحت املحلي
ـــو  ـــدٍّ ه ـــض تح ـــتوًى منخف ـــاة إىل مس ـــوط يف الحي ـــاً. إذ الهب أيض
وحـــده صعـــب فكيـــف بإذاعـــة الحـــال هنـــا وهنـــاك وإبـــالغ 
صعوباتهـــا كلهـــا، التـــي تكـــرث املغـــاالة فيهـــا، ال لـــيشٍء إال 

الحصـــول عـــىل بعـــض املـــال.

غـــري أنَّ املـــال ُمحَتـــاٌج إليـــه يف إيصـــال املســـاعدة اإلنســـانية، 
ـــا  ع به ـــربُّ ـــة يت ـــات خريي ـــة تربع ـــاً يف هيئ ـــال أساس ـــذا امل ـــأيت ه وي
ر الحاجـــة  األفـــراد املنفعلـــون بالصـــور والرســـائل التـــي تصـــوِّ
الشـــديدة، أو الحكومـــات املانحـــة التـــي تأمـــل أْن تجـــذب 
ـــا املانحـــون،  الدعـــم العـــام لتوفريهـــا املعونـــة الخارجيـــة. وأمَّ
ـــهل  ـــربى أس ـــات الك ـــن النكب ـــام يف زم ـــم الع ـــذا الدع ـــم ه فجذبه
ــة  ــاعدة اإلمنائيـ ــل املسـ ــن أجـ ــاه مـ ــم إيَّـ ــن جذبهـ ــرس مـ وأيـ
ـــتالل  ـــاج إىل اس ـــانية فتحت ـــامت اإلنس ـــا املنظ ـــا. وأمَّ ـــَتمر فيه امُلس
ــات إىل  ــادة التربعـ ــل زيـ ــن أجـ ــة مـ ــة عاجلـ ــتجابة انفعاليـ اسـ
، وذلـــك مـــع معرفـــة كـــون العطـــاء يف أعظمـــه يف  أقـــى حـــدٍّ

الغالـــب بعـــد وقـــوع النكبـــة رأســـاً.

ور والرَّسائل لدوشاس لوك يف الصُّ نة قواعِد السُّ ُمدوَّ
ـــدا، كـــام هـــي الحـــال يف غريهـــا، تـــدور املناقشـــات حـــول  يف إيرلن
ـــنة 2007،  ـــت س ـــامَّ كان ـــود. فل ـــذ عق ـــة من ـــذه اآلراء املتعارض ه
وافقـــت الشـــبكة اإليرلنديـــة للتنميـــة واملنظـــامت اإلنســـانية، 
ـــة يف  ـــلوٍك طوعيَّ ـــة ُس ن ـــىل ُمدوَّ ـــاس )Dóchas(، ع ـــمها دوش واس
ـــىل  ـــية ع ـــه األساس ـــصُّ مبادئ ـــائل.2 وتن ـــور والرس ـــتعامل الص الس
أنَّ اختيـــار الصـــور والرســـائل ينبغـــي أْن ُيبَنـــى عـــىل احـــرتام 
ــاس  ــني النـ ــاواة بـ ــاد املسـ ــني، واعتقـ ــخاص املعنيـ ــة األشـ كرامـ
أجمعـــني، وقبـــول الحاجـــة إىل تعزيـــز النزاهـــة والتضامـــن 
ــزاٍم،  ــذا إىل التـ ــوَّل هـ ــة، ُيحـ ــة العمليـ ــن الوجهـ ــدل. ومـ والعـ
ـــاًل  ـــوالً وقاب ـــك معق ـــى كان ذل ـــا، مت ـــع اتصاالتن ـــا يف جمي ـــه أنَّن في
ـــه،  ـــو علي ـــا ه ـــىل م ـــع ع ـــان الواق ـــة إىل بي ـــق الحاج ـــق وف للتطبي

نســـعى مجاهديـــن إىل:

ـــاًء عـــىل    ـــا بن ـــة به ـــا صل ـــي له ـــار الصـــور والرســـائل الت أْن نخت
ـــة قيـــم االحـــرتام واملســـاواة والتضامـــن والعدال

أْن مُنثِّـــل بصـــدٍق أيَّ صـــورٍة أو وضـــٍع موصـــوٍف مـــن   
ـــم  ـــن فه ـــى ُنحسِّ ـــع حتَّ ـــاق أوس ـــا وبنط ـــوع حدثه ـــور وق ف

ــه ــدث وتعقيداتـ ــق الحـ ــور حقائـ الجمهـ

ـــا    ـــل أن يكـــون فيه ـــي ُيحتَم ـــب الصـــور والرســـائل الت أْن نتجنَّ
ـــاس أو األحـــول أو األماكـــن ـــٌز للن ـــٌل أو متيي ـــٌط أو تهوي تنمي

أْن نســـتعمل الصـــور والرســـائل ودراســـات الحالـــة بإطـــالع   
ــاً  ــا تامـ ــا )أو أحـــد األبويـــن أو الوصيَّـــني( إطالعـ َمـــن فيهـ

ــتئذانهم ــاركتهم واسـ ومشـ

أْن نضمـــن للذيـــن مُتثَّـــل أحوالهـــم إتاحـــة فرصـــة ُيْبِلُغـــون   
فيهـــا قصصهـــم بأنفســـهم

ل مـــا إذا كان َمـــن يف الصـــور والرســـائل    د وُنســـجِّ أْن ُنحـــدِّ
ــون  ــا أو أن يكـ ــوراً فيهـ ــمه مذكـ ــون اسـ ــب يف أن يكـ يرغـ

ف دومـــاً ِوْفـــَق ذلـــك ُمعرَّفـــاً َمـــن هـــو وُيتـــرَّ

أْن منتثـــل أمـــر أعـــىل املعايـــري التـــي لهـــا صلـــٌة بحقـــوق   
ــتضعفني ــة املسـ ــان وحاميـ اإلنسـ

ــىل  ــاق عـ ــعة النطـ ــة واسـ ــادئ التوجيهيـ ــذه املبـ ــوي هـ وتحتـ
مســـائل عمليـــة ميكـــن العمـــل مبوجبهـــا وينبغـــي، وذلـــك 
بعمليـــات جيـــدة، مثـــل العمليـــات التـــي لهـــا صلـــة بـــاألذون 
وامُلعرِّفـــات. غـــري أنَّ يف االتفـــاق عـــىل مـــا ميكـــن تصنيفـــه 
يـــات، وهنـــاك تفســـريات مختلفـــة  تنميطـــاً أو تهويـــاًل تحدِّ
. ففـــي النكبـــات اإلنســـانية،  َ للواقـــع الـــذي مـــن املفـــرتض أن ُيبـــنيَّ
ــن أن  ــوع، ميكـ ــة الوقـ ــة الرسيعـ ــوارث الطبيعيـ ــيَّام الكـ وال سـ
ـــة  ـــبب الحاج ـــدٍّ بس ـــع تح ـــي أوس ـــي ه ـــورة الت ـــرُْض الص ـــل َع مُيثِّ
إىل مراعـــاة ُمـــَدِد انتبـــاه الجمهـــور واإلعـــالم، فضـــاًل عـــىل أنَّـــه 
ـــوال.  ـــذه األح ـــل ه ـــداً يف مث ـــاً ج اً رسيع ـــريُّ ـــع تغ ـــريَّ الواق ـــد يتغ ق
ـــاره  ـــري وآث ـــباب التَّهج ـــون أس ـــث تك ـــدة، حي ـــات املعق ـــا األزم وأمَّ
ــة،  ــوال التاريخيـ ــٌة يف األحـ لـ ــا متأصِّ ــب )ألنَّهـ ــة يف الغالـ ُمبهَمـ
ـــة،  ـــتعامرية، والجغرافي ـــة، واالس ـــية، والّقّبِليَّ ـــة السياس واالجتامعي
ـــال  ـــرُْض ح ـــا َع ـــتحيل فيه ـــن املس ـــون م ـــكاد يك ـــة(، في والزراعي

ـــعٍة.  ُمجـــرَّدٍة ُموسَّ

ُمَقاَربُة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية
إىل  انضممنـــا  اإليرلنديـــة،  إنرتناشـــيونال  بـــالن  مـــة  منظَّ يف 
ـــا  ـــه تقيُّدن ـــنيِّ ب ـــراً نب ـــنٍة تقري ـــع كلَّ س ـــة ونرف ن ـــنَي باملدوَّ امُللَتزِم
مـــة  ـــل الـــكالم فيـــه يف مقدِّ بقواعدهـــا. وُنقـــرِّ بالتعقيـــد امُلفصَّ

نـــة فقـــد جـــاء فيـــه قولـــه: املدوَّ

واملَِحَن  املدقع  الفقر  ُصَورِ  من  كثريًا  أنَّ  اليوَم  عاملنا  يف  “الواقع 
هو  يتعارض  فَتجاُهلها  تجاهلها.  ميكن  وال  سوٌء  فيها  اإلنسانية 
ر الواقع يف حياة الناس بفهِم  نة التي ُأْحِدَثت لُتصوِّ وروح هذه املدوَّ

مشاعرهم ومشكالتهم واحرتاِم كراماتهم.” 
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ـــوٌل  ـــذا موص ـــائل ه ـــور والرس ـــتعامل الص ـــل اس ـــا أنَّ دلي فعندن
ـــب  ـــباب وطل ـــال والش ـــة األطف ـــاتنا يف حامي ـــرٍب بسياس ـــن ُق م
اإلذن والقبـــول املكتـــوب منهـــم وصـــون كراماتهـــم وحقوقهـــم. 
ـــن  ـــال ع ـــل األطف ويف أحـــوال التَّهجـــري أو الطـــوارئ، حـــني ُبْفَص
ـــأنهم يف  ـــىل ش ـــوم ع ـــوين يق ـــم ويصٌّ قان ـــون له ـــم وال يك أرسه
ـــل  ـــن أج ـــاً م ـــاً خاص ـــم اهتامم ـــامم به ـــي االهت ـــول، ينبغ القب
ـــاوزا  ـــم ومل يتج ـــني بذويه ـــري املصحوب ـــال غ ـــم. فاألطف حاميته
ســـنَّ الثالثـــة عـــرشة ال يســـتطيعون قانونيـــاً أْن يقبلـــوا مـــن 
ـــراً  ـــم أم ـــم وصوره ـــتعامل قصصه ـــس اس ـــهم، أي لي ـــد نفس عن
ى منظـــامت حقـــوق  ممكنـــاً بحـــال مـــن األحـــوال، وهـــذا يتحـــدَّ
ـــائل  ـــاً يف مس ـــل خصوص ـــي تعم ـــالن، الت ـــة ب ـــل، كمنظم الطف
ــي  ــم ينبغـ ــم. ثـ ــن ذويهـ ــني عـ ــال املنفصلـ ــري واألطفـ التَّهجـ
ـــال،  ـــن األطف ـــني 13 و17 م ـــنَّه ب ـــع ِس ـــن يق ـــة َم ـــاء ُهويَّ إخف
ـــة  ـــدرة العقلي ـــم املق ـــاً عنده ـــه عموم ـــوم أنَّ ـــن املعل ـــن م الذي
ـــم، وينبغـــي يف هـــؤالء أيضـــاً  ـــول أْن ُتســـَتعمل قصصه عـــىل فب
أالَّ ُتســـتعَمل صورهـــم وأســـامؤهم الحقيقيـــة يف ظـــلِّ أيِّ 

ـــروف.  ـــن الظ ـــرٍف م ظ

ــرث أْن  ــوارئ يكـ ــاالت الطـ ــه يف حـ ــالن أنَّـ ــة بـ ــرِّ منظمـ وُتُقـ
ة التأثـــري واحـــرتام  يصعـــب إيجـــاد ُصـــَوٍر تجمـــع بـــني ِشـــدَّ
ـــري أْن  ـــن غ ـــوارئ م ـــد يف الط ـــع املعقَّ ـــل الواق ـــا ومتثي ـــن فيه َم
ـــع  ـــة، وم ـــري الصحيح ـــة أو االفرتاضـــات غ ـــزز الصـــور النمطي تع
ذلـــك، تحـــلُّ مـــا يقتضيـــه االحـــرتام محـــلَّ رضورات جمـــع 
ـــد  ـــرون. فق ـــه اآلخ ـــا ال يقبل ـــيٌّ رمبَّ ـــاٌر تنظيم ـــذا خي ـــال. ه امل
ـــاراً  ـــُح مـــن الوجهـــة السياســـية، ال خي حي ـــاُر الصَّ ـــه الخي ـــَرى أنَّ ُي
يعالـــج الواقـــع. ولقـــد يـــؤدي إىل جمـــع مـــاٍل أقـــل، فُيْقـــَدُر 
ـــرياً  ـــلُّ تأث ـــم أق ـــن ث ـــاً وم ـــق نطاق ـــتجابة أضي ـــذ اس ـــىل تنفي ع

وفائـــدًة يف املنكوبـــني. 

ــم  ــاً وهـ ــديداً أو ناسـ ــاً شـ ــُر أملـ ــوراً ُتْظِهـ ــتعمل صـ وال نسـ
ميوتـــون أو ميِّتـــون. ولكـــنَّ هـــذه األمـــور جـــزٌء مـــن النـــزاع 
ـــور أْن يكـــون ذا  والتَّهجـــري، وميكـــن إلظهـــار الحقيقـــة بالصُّ
شـــأٍن يف مســـاعدة النـــاس عـــىل معرفـــة خطـــورة الحـــال. إذ 
ـــات  ـــىل الحكوم ـــعبيَّ ع ـــط الش ع الضغ ـــجِّ ـــك أْن يش ـــن لذل ميك
ـــالن أْن  ـــة ب ـــاول منظم ـــات. وتح ـــن ورود التربُّع َع م ـــرسِّ وأْن ي
ــوء عـــىل  ــليط الضـ ــرَّدٍة، بتسـ ــورٍة ُمجـ ــوارئ بصـ ر الطـ ــوِّ ُتصـ
ــه، ال أن  ــون إليـ ــا يطمحـ ــه ومـ ــون عليـ ــدر املنكوبـ ــا يقـ مـ
ـــة  ـــد املنظم ـــذا تقص ـــم، وبه ـــم وخوفه ـــار ضعفه ـــى بإظه ُيكتَف
ـــنٍة مـــع التـــزام حقيقـــة  إىل إظهـــار نظـــرة إىل الواقـــع ُمحسَّ
الحـــال )كـــام ُنْدرُِكهـــا يف األقـــل(. ونهـــدف إىل إيجـــاد ُصـــَوِر 
ـــة  ـــتجيبون لألزم ـــة ويس ـــم املحلي ـــاعدون مجتمعاته ـــاٍس يس ن
ــة  ــور النمطيـ ــب الصـ ــا أْن نتجنَّـ ــاول جهدنـ ــهم، ونحـ بأنفسـ

كصـــورة عامـــل إغاثـــٍة غـــريبٍّ يرعـــى منكوبـــاً ال حـــول لـــه وال 
ة. قـــوَّ

هـــذا، ومـــا مقاربـــة منظمـــة بـــالن يف التصويـــر والرتاســـل يف 
ــا  ــة، ومـ ــُبل املمكنـ ــن الُسـ ــلٍة مـ ــًة يف سلسـ ــوارئ إال حلقـ الطـ
ــَة منظمـــة بـــالن  ــإنَّ مقاربـ ــا. فـ تهـ ــا بهـــذا القـــوَل بصحَّ عنينـ
هـــي ملنظمـــة بـــالن، هـــي قـــراٌر صـــادٌر عـــن املنظمـــة ليـــس 
غـــري، مبنـــيٌّ عـــىل ِقَيـــٍم تنظيميـــة. وليســـت مبقـــام القـــايض 
فتحكـــم عـــىل اآلخريـــن أو تتهمهـــم بتهمـــة الســـلوك الجشـــع 
ـــاس مـــن املـــوت،  ـــي الن ـــال ُينجِّ ـــدرُِك أنَّ امل ـــب. إذ ُن ـــِة القل وِغْلَظ
ــني  ــني النقيضـ ــن بـ ــر يف الذهـ ــد تخطـ ــي قـ ــة التـ وأنَّ امُلقايَسـ
املتســـاويني يف القيمـــة واملختلفـــني يف الخصائـــص، أي بـــني 
ـــاس مـــن الهـــالك، مســـتحيٌل فهـــام ال  ـــاذ الن صـــون الكرامـــة وإنق

ــك يف واد. ــذا يف واد وذلـ ــة إذ هـ ــالن املقايسـ يقبـ

ولقائـــٍل أْن يقـــول جـــدالً إنَّ مقاربـــة منظمـــة بـــالن هـــي 
املقاربـــة ‘األنيقـــة’، أو املقاربـــة الصحيحـــة مـــن الوجهـــة 
السياســـية، أو لعلَّهـــا املقاربـــة الســـهلة ولكنَّهـــا غـــري ذات 
مفعـــول. ولقـــد يـــرى بعـــض النـــاس أنَّ الواقـــع أقـــى مـــامَّ 
تصـــوِّره منظمـــة بـــالن، وبعـــٌض آخـــُر أنَّ واقـــَع امُلعطـــنَي صحيـــح 
ـــا  ـــه إن أردن ـــاعدة، وأنَّ ـــم املس ـــرد إليه ـــن ت ـــع الذي ـــو واق ـــام ه ك
مـــال املانحـــني أريناهـــم مـــا ُيِثـــرُي انفعالتهـــم. فهـــل يوجـــد 
ـــولٍّ  ـــِة ُمت ـــَوَر بطريق ـــات الصُّ ـــَر الهيئ ـــامُل خطـــٍر مـــن أْن ُتْظِه احت
ـــة األطفـــال  ـــويٍّ يعامـــل الناجـــني مـــن حـــاالت الطـــوارئ معامل أب
ـــع  ـــي واق ـــي تخف ـــم، وه ـــًة كراماته ـــها حامي ـــن نفس ـــل م فتجع
ـــانية  ـــاعدات اإلنس ـــة املس ـــد منظوم ـــول: عن ـــزاع؟ نق ـــة والن األزم
ـــات وفرصـــاً يف  ـــري اســـتعامل الصـــور والرســـائل تحدي ـــة، يث الدولي
ة ال تنفـــكُّ عـــن  الوقـــت نفســـه، فُيْنِشـــُئ ذلـــك ضغطـــاً وِشـــدَّ
ــني  ــة واملانحـ ــامت الدوليـ ــة واملنظـ ــري الحكوميـ ــامت غـ املنظـ

عـــىل الســـواء يومـــاً بعـــد يـــوٍم.
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َتِْثيُل الالجِئنَي يف َحْمالت امُلناَصة
نتايل َسَلِئيد

ُتْرَوى  الذين  أْن ُيستنَبط تثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املناصة والتضامن مبشاركة  ال بدَّ من 
ِقَصُصهم.

ــدث يشٌء يف  ــنة 2015، حـ ــبتمرب/أيلول سـ ــهر سـ ــا كان شـ ملَـّ
ــة  ــة ’ألزمـ ــة العامليـ ـ ــتجابَة العامَّ ل االسـ ــدَّ ــِة بـ ــة الغرابـ غايـ
ــرٍي  ــا. أال وهـــو َنـــرْشُ صـــورة طفـــٍل صغـ الالجئـــني‘ يف أوروبـ
اســـمه آالن كـــردي مـــات غرقـــاً ثـــم ألقـــى بـــه البحـــر إىل 
ســـاحٍل يف تركيـــا، فـــكان أثـــر تلـــك الصـــورة واســـٌع، حشـــد مـــن 
ـــني  ـــع الالجئ ـــاً م ـــوا تضامن ـــون ليحتجُّ ـــون العادي ـــه املواطن أجل
ـــارصو  ـــا من ـــدا، دع ـــني. ويف نيوزيلن ـــاً بالالجئ ـــة مرحب ـــت راي تح
ــؤون  ــابقة بشـ ــربة سـ ــم خـ ــس لهـ ــن ليـ ــني )أي الذيـ الالجئـ
ـــون يف وســـائل اإلعـــالم  ـــني( واملعلِّق ـــارصون الالجئ ـــني وين الالجئ
ــالد  ــنوية يف البـ ــني السـ ــة الالجئـ ــادة حصـ ــَة إىل زيـ الُحكومـ

وإظهـــار اســـتجابة أكـــرث عطفـــاً وترحيبـــاً. 

وميكـــن لتمثيـــل الالجئـــني اإلنســـاين مـــن حيـــث هـــم 
ــال يف  ــي الحـ ــام هـ ــة، كـ ــون إىل اإلعانـ ــرضورون ويحتاجـ مـ
وســـائل اإلعـــالم وحمـــالت املنـــارصة، أْن تكـــون ُمجِديـــًة يف 
جمـــع الدعـــم لالجئـــني، ولكـــن يوجـــد عـــدد مـــن الهمـــوم 
األخالقيـــة تـــدور حـــول هـــذا التمثيـــل والقـــول بالتضامـــن. 
ـــات  ـــار األزم ـــيٌّ ألخب ـــُل اإلعالم ر النَّق ـــوِّ ـــا ُيص ـــرياً م ـــه كث أوالً: أنَّ
اإلنســـانية النـــاَس مـــن بـــالد جنـــويبِّ الكـــرة األرضيـــة معتمديـــن 
ـــا  ـــل م ـــو يتجاه ـــي، وه ـــامل العامل ـــدان الش ـــتجابة بل ـــىل اس ع
ـــن  ـــه يف كلٍّ م ـــاً: أنَّ ـــٍم. ثاني ـــة وُظْل ـــوارَق بنيوي ـــن ف ـــر م يف األم
ـــاس  ـــر الن ـــٌل إىل تصوي ـــارص مي ـــل املن ـــالم والتمثي ـــائل اإلع وس
ـــئلة:  ـــري أس ـــذا يث ـــني، وه ـــراداً فاعل ـــتكينني ال أف ـــن مس مرضوري
ـــم؟1  ـــان حاله ـــم بلس ـــذي يتكل ـــن ال ـــم؟ وم ـــذي مُيثِّله ـــن ال فم
ــون  ــن أن يكـ ــْن ميكـ ــار، ولكـ ــة روَح إيثـ ــح أنَّ يف النيـ فصحيـ
ـــك  ـــون لذل ـــن يك ـــني، وميك ـــع امُلمثَّل ـــل اإلنســـاين أْن ُيخِض التمثي

عواقـــب ســـيئة عـــىل نتائـــج إنجـــاح إعـــادة التوطـــني.

منيَُّة َمَفاِهيُم التَّْمِثيِل الضِّ
كثـــرٌي مـــن الالجئـــني املعـــاد توطينهـــم الذيـــن اســـتطلعتهم 
ــني  ــل الالجئـ ــني متثيـ ــة بـ ــول العالقـ ــدور حـ ــٍث يل يـ يف بحـ
ـــالم  ـــائل اإلع ـــأنَّ وس ـــعروا ب ـــة ش ـــامل التضامنيَّ ـــاين واألع اإلنس
الرئيســـية وكثـــري مـــن املنظـــامت اإلنســـانية عـــزَّزت وجهـــة 
ـــم  ـــول له ـــوم ال ح ـــم “ق ـــي أنَّه ـــني وه ـــة إىل الالجئ ـــر معيَّن نظ
ـــَئ  ـــرب” أو أنَّ الالج ـــٌة بالح ـــالد ممزَّق ـــن ب ـــاؤوا م ـــوة ج وال ق
ـــام  ـــة، ك ـــُر هـــذه الصـــور النمطي ـــِدٌم”. وَخَط ـــرٌي ُمع “إنســـان فق

ذكـــر أحـــد املشـــاركني، أنَّ الالجئـــني ُيعرَُّفـــون “بظروفهـــم ال 
ـــن  ـــني مرضوري ـــر الالجئ ـــن لتصوي ـــانية”. وميك ـــم اإلنس بصفاته
ـــئ  ـــة الالج ـــِق يف هويَّ ـــِق األُف ـــة ِضْي ـــرة يف غاي ـــود إىل فك أن يق
ومـــا يســـتطيع فعلـــه، وميكـــن لهـــا أْن تـــرتك أثـــراً ســـيئاً يف 
رأي عمـــوم النـــاس بالالجئـــني. وقـــد رسد املشـــاركون مـــا 
ـــوا  ـــم مل يكون ـــك أنَّه ـــال ذل ـــن افرتاضـــات، ومث ـــم م ـــَج حوله ُنِس
ـــال  ـــال امل ـــىل إرس ـــوٍل أو ع ـــوٍب محم ـــىل رشاء حاس ـــن ع قادري
ـــم  ـــيشٍء إال ألنه ـــم، ال ل ـــش أرسه ـــث تعي ـــالد حي ـــارج الب إىل خ
كانـــوا يومـــاً الجئـــني. ومـــا تفتقـــده هـــذه الصـــور النمطيـــة 
ــاركني  ــد املشـ ــنيَّ أحـ ــم. وبـ ــراد وأصواتهـ ــص األفـ ــو قصـ هـ
ـــرون بعـــض التشـــابه ولكـــْن  قـــال نعـــم قـــد يتشـــابه املهجَّ
أال ُيصـــوَّب االنتبـــاه إال إىل وجهـــٍة )مثـــل الـــرضر النفســـاين 
أو كـــون املـــرء مـــرضوراً( فأمـــٌر يعنـــي “أن ُتفتَقـــد مغـــازي” 

القصـــص. 

ولطبيعـــة الوصـــم يف صـــور الالجئـــني النمطيـــة أيضـــاً أْن ُتَعرِْقـــَل 
ـــعوَر  ـــهم الشُّ ـــو يف أنفس ـــىل ُيَنمُّ ـــابقني ع ـــني الس ـــدرة الالجئ ق
ـــن  ـــري م ـــني. ورأى كث ـــادة التوط ـــد إع ـــول يف بل ـــامء والقب باالنت
ـــاهمت يف  ـــة س ـــور النمطي ـــتطلعتهم أنَّ الص ـــذي اس ـــاس ال الن
ــني يشٌء  ــني يشٌء والنيوزيلنديـ ــو أنَّ الالجئـ ــٍم هـ ــن فهـ تكويـ
آخـــُر، وأْن رمبـــا الالجئـــون أقـــل قـــدرًة عـــىل القيـــام بشـــؤونهم. 
أضـــف إىل ذلـــك، أنَّ االســـتمرار يف تصنيفهـــم الجئـــنَي يف 
وســـائل اإلعـــالم والهيئـــات الحكوميـــة ومنـــارصي الالجئـــني 
ـــن  ـــل م ـــن طوي ـــد زم ـــى بع ـــني، حتَّ ـــن والنيوزيلندي ـــم م وغريه
إعـــادة توطينهـــم وحصولهـــم عـــىل الجنســـية يعنـــي أنَّ النـــاس 
ـــم  ـــال فيه ـــل أن ُيَق ـــوء ال ُيقَب ـــابقة باللج ـــربة س ـــم خ ـــن له الذي

ـــون’.  ـــون ‘حقيقيُّ ـــم نيوزيلنديٌّ إنَّه

ـــني  ـــوات ب ـــىل األص ـــاركني أنَّ أع ـــن املش ـــدد م ـــه رأى ع ـــم إنَّ ث
ــس  ــن ليـ ــوات َمـ ــي أصـ ــرب هـ ــني يف الغـ ــارصي الالجئـ منـ
وا يف رشعيـــة وصحـــة أْن  لهـــم خـــربة ســـابقة باللجـــوء، وشـــكُّ
ـــيئاً. ورأوا  ـــا ش ـــون منه ـــاة ال يعلم ـــني مبعان ـــري الالجئ ـــم غ يتكل
ـــني  ـــوات الالجئ ـــن أص ـــني أن تتضمَّ ـــارصة الالجئ ـــي ملن ـــه ينبغ أنَّ
ـــادة  ـــوء وإع ـــاة اللج ـــربوا معان ـــن خ ـــابقني الذي ـــني الس والالجئ
التوطـــني حقـــاً. وقـــد بـــنيَّ مشـــارٌك مـــن املشـــاركني اســـمه 
ـــة يقودهـــا  ـــر العـــام يف منظمـــة غـــري حكومي ـــان )وهـــو املدي أب
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الالجئـــون وقاعدتهـــا شـــعبيٌة يف أوكالنـــد( أنَّ نيَّـــة منـــارصي 
ـــم الســـيطرة عـــىل  ـــب عليه ـــت حســـنًة ولكـــْن غل ـــني كان الالجئ
ـــُز  ث بلســـان حـــال الالجئـــني، وهـــو أمـــٌر ُيعجِّ املناقشـــة والتحـــدُّ
ـــم.  ـــُب آماله ـــا وُيخيِّ ـــَد توطينه ـــي أُِعي ـــني والجامعـــات الت الالجئ
ـــال  ـــه ق ـــَد أحـــٍد ولكنَّ ـــه َنْق ـــد بكالم ـــه ال يري ـــول إنَّ ـــع فيق ويتاب

ـــا”. ـــا ال علين ـــه معن ـــا تفعلون ـــوا م ـــاً “افعل حاّث

التوصيات
ــا مل يكـــن التحكـــم بتمثيـــل الالجئـــني يف وســـائل اإلعـــالم  ملَـّ

للمنارصيـــن  أمكـــن  ممكنـــاً، 
ـــب األقـــوال  اتِّخـــاذ إجـــراءات لتجنُّ
والصـــور  بإفـــراٍط  امُلسَتســـِهلة 
فيهـــا  ُيدرُِجـــوا  وأْن  النمطيـــة، 
ـــعون إىل  ـــن يس ـــر الذي ـــات نظ وجه
إعانتهـــم و إدراج أصواتهـــم. ولقـــد 
ـــارصو الالجئـــني واملختصـــون  عـــربَّ من
يف التواصـــل الذيـــن اســـتطلعتهم عـــن 
رغبـــة حقيقيـــة يف تجنُّـــب الصـــور 
الالجئـــني  متثيـــل  ويف  النمطيـــة 
ـــا’.  ـــاس العاديـــني، أي ‘مثلن ـــَل الن متثي
ويف الوقـــت نفســـه، أرادوا أيضـــاً 
ـــب التقليـــل مـــن خطـــورة  تجنُّ
الهجـــرة القرسيـــة ومـــن أنَّ بعـــض 
ــتضعفني  ــيكونون مسـ ــني سـ الالجئـ
ـــم  ـــأ فيه ـــانياً. ونش ـــن نفس ومرضوري
إجهـــاد فكـــريُّ حقيقـــيٌّ فمـــن 
ـــب الصـــور النمطيـــة  جهـــٍة تجنُّ
ــرى  ــة أخـ ــن جهـ ــن ومـ للمرضوريـ
نـــرش الرســـالة يف مســـائل اإلعـــالم 
ــاً،  ــرق نجوعـ ــرث الطـ ــية بأكـ الرئيسـ

ويف هـــذه الرســـالة األســـباب التـــي ينبغـــي لعمـــوم النـــاس 
ـــذا  ـــس ه ـــني. ولي ـــوا بالالجئ ـــا أْن يهتم ـــن أجله ـــدا م يف نيوزيلن
ــا  ــانية، فطاملـ ــالت اإلنسـ ــادٍر يف الَحْمـ ــريُّ بنـ ــاد الفكـ اإلجهـ
خـــربت املنظـــامت غـــري الحكوميـــة ومنـــارصو الالجئـــني 
ـــري  ـــن غ ـــالتهم م ـــال رس ـــُبل إليص ـــىل الُس ـــاد فض ـــات إيج ي تحدِّ

ــزَة. ـ ــة امُلعجِّ ــور النمطيـ ــرة الصـ ــزول يف حفـ النـ

هـــذا، ويـــويص بحـــٌث حديـــث أْن يتـــدرَّب املنـــارصون الراغبـــون 
يف العمـــل يف شـــؤون الالجئـــني عـــىل ِعرفـــان النَّفـــس )أي أْن 
ـــح الالجئـــون الفرصـــة  يســـتعرفوا امتيازاتهـــم الخاصـــة(، وأْن مُيَن
ــر  ـ ــم أن يفكِّ ــن املهـ ــارصة.2 ومـ ــالت املنـ ــاركة يف َحْمـ للمشـ
املزاولـــون اإلنســـانيون واملنـــارصون وغريهـــم مـــن الجهـــات 

ـــون  ـــك الباحث ـــن ذل ـــاين، وم ـــل اإلنس ـــدان العم ـــة يف مي الفاعل
ـــا  ـــم يف م ـــم وامتيازاته ـــاً يف وظائفه ـــرياً نقدي ـــون تفك واألكادمييُّ
ـــابقني،  ـــني الس ـــني والالجئ ـــؤون الالجئ ـــم يف ش ـــة بعمله ـــه صل ل
ـــوا محاســـبني نفوســـهم، وأْن يعملـــوا  وعليهـــم أيضـــاً أْن يظلُّ
ــرُّوا  ــابقني، وأْن ُيِقـ ــني السـ ــني والالجئـ ــع الالجئـ ــاون مـ بالتعـ
ــم  ــىل الرغـ ــه، عـ ــم. ألنَّـ ــم وآرائهـ ــني وقدراتهـ ــري الالجئـ بتأثـ
ـــم  ـــني يف دع ـــر العامل ـــي أم ـــن أن ينته ـــة، ميك ـــِن النيَّ ـــن ُحْس م
ـــاء’  ـــم غرب ـــىل أنَّه ـــني ع ـــني إىل ‘النظـــر إىل الالجئ ـــوق الالجئ حق
ـــُش  ـــون مســـتضعفون، فُيهمِّ ـــم ُمســـاَعدون مجهول ـــىل أنَّه أي ع
ـــعون إىل  ـــن يس ـــون َم ـــؤالء العامل ه
إعانتهـــم. ولقـــد يعـــرَّف الالجئـــون 
يف  اإلنســـان  بنـــي  مـــن  أنَّهـــم 
ـــم  ـــنَّ صفاته ـــاج، ولك ـــات االحتج راي
وتأثريهـــم  وفعلهـــم  اإلنســـانية 
ـــم  ـــث غريه ـــرَّاء حدي ـــن ج ـــوي م ته

بلســـان حالهـــم. 

ـــب متكـــني  ـــة تطل ـــارصة األمين إنَّ املن
امُلنـــارِصون  ُر  فيقـــرِّ امُلنارَصيـــن 
َمـــن  حســـب  عـــىل  وجهتهـــم 
يرغبـــون يف دعمهـــم. فلحـــركات 
املنـــارصة والتضامـــن، بالتشـــارك يف 
النـــاس  إىل  وباالســـتامع  العمـــل 
ـــب  وبتجنُّ مســـاعدتهم  املـــراد 
الصـــور النمطيـــة، القـــدرة عـــىل 
التبايـــن  مـــن  بعـــٍض  معالجـــة 
ـــىل  ـــع ع ـــذي يق ـــم ال ـــوي والظل البني
ــىل  ــاً عـ ــدرة أيضـ ــن، والقـ ريـ املهجَّ

تبديـــل كل ذلـــك.
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َوْضُع االلتزامات الِحامئيِّة َمْوِضَع امُلاَمرسة
أْكِنس أوُلسايساي وكاثرين ِهنكل 

إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال بدَّ لها من مزيد عمٍل ملنع االستغالل واالنتهاك الجنسيَّني، 
قات التي تعرتض ُطُرَق اإلبالغ. واالستامع للناجني، وإزالة املعوِّ

كان يف عام 2002 أْن أصدرت املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني ومنظمة إنقاذ الطفل تقريراً هزَّ العامل هزَّاً إذ 
ل اإلغاثة معاملَة أعداد كثرية من األطفال  كشف عن إساءة عامَّ
يف مخيَّامت الالجئني. وملَّا كان يف العام امُلقِبل، وضع األمني العام 
سيَّام  -وال  املستضعفني  حامية  لتحسني  معايرَي  املتحدة  لألمم 
وُكلَِّف  الجنسيَّني.1  واالنتهاك  االستغالل  من  واألطفال-  النساء 
رؤساء منظامت األمم املتحدة أْن ُيْنشئوا بيئة حامئية، قبل كلِّ 
يشٍء من خالل تعيني فرٍد كبري ُيراِجُع الحاالت وتنفيذ املعايري 
السلوك  قواعد  نة  مبدوَّ علٍم  عىل  املوظفون  يكون  أْن  لتحقيق 
إبالغ حاالت االستغالل  املنظمة وموقِّعني عليها، ومن ذلك  يف 

مة.  واالنتهاك الجنسيَّني إىل مجلس املنظَّ

َترُِد  الجنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  تقارير  تزال  ما  ذلك،  ومع 
يف  الجنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  تقارير  وبعد  قلياًل.  قلياًل 
هايتي وما تالها من َكْشٍف عن انتهاكاٍت أخرى، عقدت وزارة 
التنمية الدولية يف اململكة املتحدة يف شهر أكتوبر/ترشين األول 
ًة دولياً معنياً بالحامية ودعت فيه إىل مقاربة  2018 مؤمتَر ِقمَّ
االستغالل  عليها  يقوم  التي  والعالمات  العلل  تعالج  شاملة 
املتحدة  األمم  ومنظامت  املانحني  وعىل  الجنسيان.  واالنتهاك 
أْن  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  وأعضاء  اإلنسانية  والهيئات 
ان املترضرين.  يضعوا ُسُبل عمٍل وافية بالحاجة يف حامية السكَّ
وملَّا كان أول عام 2019، نرش األمني العام وثيقة أخرى تعالج 
وأولويات  إسرتاتيجيًة   ُ ُتبنيِّ الجنسيَّني،2  واالنتهاك  االستغالل 
املرضورين  الجهد حقوق  ُم يف  ُيقدَّ ففيها  املرضورون،  محورها 
وكرامتهم، وتزيد الشفافية يف اإلبالغ والتحقيق يف محاولٍة إلنهاء 
وتجري  وُيَتشارَُك،  العقوبة،  من  الجرائم  هذه  مرتكبي  إفالت 

مزيد من أنشطة توسيع املدارك وإبراز فضىل املامرسات.

ُوِضَعا  اللذين  املعيارين  هذين  ط  تتوسَّ التي  األعــوام  ويف 
جهداً  الفاعلة  الجهات  من  كثرٌي  بذلت  املتحدة،  األمم  بقيادة 
فقد وضعت  ومعالجتهام.  الجنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  ملنع 
الهيئات3 مبادئ توجيهية وأدوات  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة 
مختلفة للجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين. وكان املدير 
العام السابق للمنظمة الدولية للهجرة نال لقب نصري الحامية 
املشرتكة  الدامئة  اللجنة  يف  الجنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  من 
إىل سنة 2018،  باللَّقب من سنة 2011  الهيئات واحتفظ  بني 

بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنَة  للهجرة  الدولية  املنظمة  ودعمت 
الهيئات يف وضعها دليل املامرسات الفضىل،4 وفيه إرشاٌد إجرايئٌّ 
يف كيفية إعداد آلية شكاوى مجتمعية مشرتكة بني الهيئات ويف 
ت املنظمة الدولية للهجرة أيضاً َوْضَع  كيفية إعاملها. وقد يرسَّ
الهيئات  التزام  املعايري األدنويَّة للعمل، وهي تقصد إىل زيادة 

املبادَئ التوجيهيَّة الحامئية. 

نشأت  التي  االلتزامات  بعض  فإنَّ  وغريها،  الجهود  ومن هذه 
عىل مرِّ السنني هي ملنع االستغالل واإلساءة الجنسيَّني والتحرُّش 
د باالستامع إىل  الجنيس واإلساءة الجنسية من الحدوث، وللتعهُّ
املترضرين، وإلزالة الحواز التي تعرتض طريق اإلبالغ ومعالجتها. 
وعىل الرغم من الرتقِّي الحاصل حتَّى يوم الناس هذا فام زال 
من  اإلفالت  إلنهاء  سيَّام  وال  فعله،  ينبغي  عمٍل  كثرُي  هناك 

العقوبة ومعالجة والتحرُّش الجنيس واإلساءة الجنسية.

املَْنُع
توسيع  إىل  واملــوارد  والطاقة  القوة  الحالية  املقاربة  ُب  ُتصوِّ
شأن،  ذو  أمٌر  وهو  واملوظفني.  املحلية  املجتمعات  يف  املدارك 
ولكنَّه لوحده غري كاٍف الحاجة ولن يتحقق من دون االعرتاف 
سلطة  وبنية  األبوية  البنية  -أي  ومعالجتها  الجذرية  باألسباب 
ُز  وُتعزِّ املساواة  وعدم  االنتهاك  ُتِديُم  التي  االستعامر-  بعد  ما 
املواقف األبوية تجاه ‘املستفيدين’. ويغلب عىل كثري من الناس 
يف املجتمعات املحلية امُلتأزِّمة أن يشعروا بالعجز بسبب األزمة 
اإلنسانية، وهذا قد ُيقوِّض إمكاَن اتِّخاذ التدابري املجتمعية. وما 
يزال هناك توتُّر غري ُمَقرٍّ به عىل العموم بني العقوبة املجتمعية 
املرشوعة  الشواغل  وبني  الــرضر،  عن  والتعويض  املحتملة 
يف  باملهوادة  املحتملة  التسوية  حول  الدائرة  الدويل  للمجتمع 

األحكام الحامئيَّة واألحكام التي محورها النَّاجون. 

وليك ُيتََّجه إىل التغيري الحقيقي الذي ُيحَتاج إليه، ال بدَّ للهيئات 
الجندري  والتمييز  الجندري  التحيُّز  تعالج  أن  من  اإلنسانية 
االستغالل  فرص  يف  والبيَِّننْي  التنظيمية  الُبَنى  يف  األصيلني 
التي  الجنسية  واإلساءة  الجنيس  والتحرُّش  الجنسيَّني  واالنتهاك 
تقع يف أثناء مامرسات التوظيف واالستبقاء والرتقية، والداِعَمنْي 
صغار  وأصغر  املترضرين  ان  السكَّ الستغالل  امُلنَتِهِكني  ظروف 
ويكون  األغلب5  يف  رجال  لَطة  السُّ زمام  واملاسكون  املوظفني. 
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وجوداً  الرجال  وظائف  من  أقلَّ  وظائف  العادة  يف  للنساء 
 ُ ي إىل ديناميَّات سلطٍة غري متكافئٍة وُيَيرسِّ وعمراً، وهو ما يؤدِّ

االنتهاكات امُلحتمَلة يف السلطة. 

من  الضارَّ  فيها  السلطة  وُبَنى  املنظمة  ثقافة  ُتِديُم  ما  كثرياً 
املساواة  عدم  ُيعزِّز  ما  وهو  واالجتامعية،  الجندرية  املعايري 
األوسع  والقطاع  املنظامت  وتحتاج  لالنتهاك.  الطريق  ُد  ومُيهِّ
السلطة  ديناميَّات  ملعالجة  ِقَيمهم  تطبيق  تحليل  إىل  ته  بُرمَّ
عدم  تعزز  التي  السياسات  أو  املامرسات  ذلك  ومن  الضارَّة، 
والِعرق.  والعجز  والقدرة  والعمر  الجنس  أساس  املساواة عىل 
ولكثري من املنظامت سياسات للمساواة بني الجنسني ولكْن ما 
صعباً.  تحدياً  التنفيذ  َمْوِضَع  السياسات  هذه  َوْضِع  أمر  يزال 
التمييز وهذه  ي  إنَّه ملَّا كان إمناء قدرة املوظفني عىل تحدِّ ثم 
محاسبة  إىل  حاجة  هناك  كان   ، رضوريــاً أمراً  الضارة  املعايري 
الِقَيم  بهذه  كهم  متسُّ يف  والرؤساء-  الكبار  -وفيهم  املوظفني 

وتنفيذها.  

ُد باالْسِتاَمع التعهُّ
من  للناجني  الفاعلة  القوة  إىل  االستامع  يكون  أن  من  بدَّ  ال 
واإلساءة  الجنيس  والتحرُّش  الجنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل 
حاجة  فهناك  جوهرياً.  أمراً  وإقرارها  بها  واالعتقاد  الجنسية 
إىل استمرار املشاركة مع الناجني يف شأن التدابري املرغوب فيها 
املحيل  للمجتمع  بها ميكن  التي  الُسُبل  ويف  املخاطر  لتخفيف 
الجنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  ملنع  استعداداً  أكرث  يكون  أْن 
أْن  املشاركة  لهذه  وينبغي  العقوبة.  من  اإلفالت  ومعالجة 
الجندري  العنف  منع  يف  التوجيهية  واملبادئ  هي  تتامىش 
باً  تدرُّ التحقيق  فرق  تتدرَّب  أْن  ذلك ضامن  ومن  ومعالجته،6 
ثم  الناجون  محورها  التي  املبادئ  تطبيق  عىل  الغرض  كافياً 
تحميل هذه الفرق مسؤولية ِفْعل ذلك. والطرق التي بها ُتطبَّق 
أساس  ُتقوِّض  الغالب  يف  اليوَم هي  اإللزامية  اإلبالغ  إجراءات 
املوارد  موظفو  يحتاج  إذ  التنسيق،  وجهات  الناجني  حقوق 
حّتى  أكرب  ومساءلة  أكفأ  تدريب  إىل  التحقيق  وفرق  البرشية 
وينبغي  الناجون.  محورها  التي  باملبادئ  ك  التمسُّ من  نوا  مُيكَّ
تعلياًم  املترضرة  املحلية  املجتمعات  تعليم  يف  املوارد  استثامر 
الجنسيَّني،  واالنتهاك  االستغالل  يف  الديناميات  حول  يدور 

ومتكينهم ليك ُيعيِّنوا بدقٍة االستجابة األفيد. 

قات اإلبالغ إزالة معوِّ
قات اإلبالغ ما ييل: غياب  ن معوِّ الناجني، ميكن أن تتضمَّ عند 
وفقدان  اإلبالغ،  إجــراءات  بوضوح  صلة  لها  التي  املعلومات 
والخوف  اإلبالغ،  من  يأيت  مفيد  يشء  أي  ويف  النظام  يف  الثقة 
من االنتقام أو انعدام الحامية املناسبة ملَن ُيْبِلُغ عن االنتهاك. 

وتحتـاج املنظـامت إىل االلتـزام بإنشـاء قنـواِت إبـالٍغ واضحـٍة 
)توافـق الحـال( وإىل أْن تشـرتك يف توسـيع املـدارك يف املنابـر 
محـددة األحـوال التي تنعقد باالشـرتاك مع املجتمعـات املحلية. 
وهـذا يختلـف باختـالف الحـال، ولكـْن ميكـن أن يشـمل ذلـك 
مراكـَز تنسـيٍق يف األماكـن املريحة للنسـاء أو األطفال ويف املراكز 
املجتمعيـة، وخـطَّ هاتـٍف سـاخناً، ومكتـَب إبـالٍغ يف كنسـيٍة أو 
مدرسـة أو فـرداً مؤهـاًل للقيـادة ُيعيِّنه املجتمع املحـيل. وينبغي 
ـن منابر توسـيع املـدارك ُيعرَّف كل املوظفني الذين لهم  أْن تتضمَّ
صلـة بالبيئـات الحامئيـة مبـادَئ يف ماهيـة االسـتغالل واالنتهاك 
الجنسـيَّني وعواقبهـام وتوقعهـام، وينبغـي يف ذلـك إدمـاج كل 
الُسـُبل امُلتاَحـة لإلبـالغ عـىل اختالفهـا. وقـد ترجـم فريـق عمل 
اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات والحاميـة من االسـتغالل 
واالنتهـاك الجنسـيَّني )PSEA( يف جنـوب السـودان هذه املبادئ 
إىل لغـات مختلفـة وألحقهـا بآليـات الشـكاوى املجتمعيـة، غـري 
أنَّ مسـتويات معرفـة القـراءة والكتابـة متفاوتـٌة، ويجـب أيضـاً 
تحديـد أجـدى وسـائل التواصـل وأشـملها. ويجـب أن ُيْشـرَتط 
الرتاسـل املالئـم للحال عـىل كلِّ الهيئات، ومن ذلـك جعله رشطاً 
للتمويـل يف املسـتقبل. وينبغـي أن يكـون للجهـود املبذولـة يف 
توسـيع املـدارك ولقنوات اإلبالغ إشـارات جليٌَّة قابلـة للقياس يف 

جدواهـا وطـرٌق لقيـاس الجودة.

ثـم إنَّ عـدم الثقـة يف النظـام واملسـاءلة ملصـدٌر للقلـق كبـرٌي. إذ 
ر أنَّ اإلبـالغ وعدمه سـواٌء، وهذا يحتاج  ال بـدَّ مـن معالجـة تصوُّ
إىل بنـاء الثقـة بـأنَّ اإلبـالغ سـيؤدي إىل اتِّخـاذ تدابـرَي ملعلجـة 
ـُس  الحـادث، وكذلـك معالجـة أوجـه عـدم املسـاواة التـي تؤسِّ
إلدامـة هـذا التصـُور. وهناك حاجـة إىل مزيد شـفافيٍة يف اإلبالغ 
ـق التحقيـق  ويف توقيتـه املناسـبِ ويف الكيفيـة التـي بهـا ُينسَّ
وُتقلَّـل  الثقـة  ُتبنـى  حتَّـى  امُلتَّخـذة-  اإلجـراءات  ذلـك  -ومـن 
املخاطـر عـىل الناجـني. ويوجد حاجٌة أيضاً إىل إثبـات أنَّ اإلفالت 
مـن العقوبـة أمـٌر عفى عنـه الزمـان، وأنَّ العقوبة واقعـٌة واقعة 
بـرف النظـر عـن ِكـرَب املنتهـك أو أقدميَّتـه يف الوظيفـة أو علوِّ 
شـأنه. وال بـدَّ مـن معالجة املخاوف الشـائعة املتمثِّلة يف احتامل 
أْن ُينَتهـك اسـتعامل آليـات اإلبـالغ أو أن ُيسـاَء اسـتعاملها، فـإن 
حدثـت حاالت من اإلسـاءة، وجـب أْن ُتتَّخذ تدابـري صارمة متنع 

حـدوث ذلك يف املسـتقبل.

واالنتهـاك  االسـتغالل  حـوادث  معلومـات  يف  ُيَتشـارَك  مل  وإذا 
الجنسـيَّني واإلجـراءات امُلتَّخـذة وما جرى من تحسـنٍي، َفَلسـوف 
َيْغلـُب الَوْضـُع الراهـن ويسـتمر اإلفالت من العقوبـة يف الزيادة 
والثَّبـات. ثـم إنَّ اقـرتاح قاعـدة البيانـات املشـرتكة بـني الهيئات 
للتشـارك يف أسـامء مرتكبـي الجرائم ألمـٌر رضوريٌّ ملنع امُلنَتهكني 
مـن االنتقـال مـن مـكان إىل آخر من غـري أن ُتكتَشـف جرامئهم. 
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أضـف إىل ذلـك أنَّ التشـارك يف معلومـات العواقـب مـن مثـل 
ُع  الَعـْزل أو اإلجـراءات الجنائيـة ُينِشـئ الثقـة بالنظـام ويشـجِّ
عـىل اإلبـالغ. إال أنَّ التشـارك يف املعلومـات ُيِثـرُي أيضـًا أسـئلًة 
قانونيـًة، منهـا السـؤال عـن مخاطـر دعـاوى التشـهري التـي إْن 
أخفقـت اإلجـراءات الجنائيـة فقـد ُترَفـع. ويف التعـاون امُلـزَداد 
بـني الحكومـات وهيئـات اإلغاثـة يف تشـارك معلومـات املزعـوم 
ارتكابهـم الجرائـم، ومـن ذلـك األدلَّـة املجموعـة يف العمليـات 
اإلداريـة الداخليـة للهيئـات، ُقـْدرٌة عـىل ردع مرتكبـي الجرائـم 
ي  وعـىل املسـاعدة يف تيسـري محاكمتهـم يف تلـك القضايـا فيـؤدِّ

ذلـك إىل اإلجـراءات الجنائيـة.

عة  ـمْ قـات اإلبـالغ َخَطٌر عىل السُّ ـا عنـد املنظـامت، ففـي معوِّ أمَّ
التـي  الهيئـات  أنَّ  فيـه  أسـايسٌّ  افـرتاض  فهنـاك  التنظيميـة. 
فيهـا كثـرُي إبـالٍغ عـن حـوادث االسـتغالل واالنتهـاك الجنسـيَّني 
هـي  فيهـا  تقـع  التـي  الجنسـية  واإلسـاءة  الجنـيس  والتحـرُّش 
هيئـات ُمْخِفَقـٌة، وتغيـب فيهـا التدابـري املناسـبة ملعالجـة هذه 
ر عـىل أنَّ  الحـوادث. ولـكلِّ هيئـة مصلحـة يف ضـامن أْن ال ُتصـوَّ
فيهـا مرتكبـو جرائـَم، فيجعلها ذلـك تحذر من املشـاركة الكاملة 
اشـرتكت  إْن  فهـي  والشـكاوى،  لإلبـالغ  املشـرتكة  اآلليـات  يف 
فيهـا زادت مخاطـر َفْضـِح عـدد الحـاالت امُلَبلَّـغ عنهـا، ويف ذلك 

فضيحـٌة علنيَّـة.

ى املنظـامت التـي ُيْبلـَغ عن وقـوع هـذه الحوادث  ومـام يتحـدَّ
فيهـا أيضـاً مخاطـر فقـدان فـرص التمويل. ويجب عـىل املانحني 
وأصحـاب املصلحـة املعنيـني أن يتعرَّفـوا جوابـاً للسـؤال: هل يف 
املنظـامت التـزام سـيايس حقيقي مبعالجـة االسـتغالل واالنتهاك 
ش الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية وهـل تتَّخـذ  الجنسـيَّني والتحـرُّ
إجـراءات يف سـبيل ذلـك من غـري تحتُِّم معاقبة الهيئـات بإيقاف 
، أم ليسـت  التمويـل عنهـا، إذ يسـاهم ذلـك يف ثقافـة التسـرتُّ
املنظـامت مـن ذلـك يف يشء؟ والحـقُّ أنَّ غيـاب إبـالغ الهيئـات 
قد يشـري إىل غيـاب آليات ُمْجديـٍة ملعالجة االسـتغالل واالنتهاك 

ش الجنيس.  الجنسـيَّني والتحـرُّ

ـن رسيعـاً منـذ عـام 2003، فـإنَّ  وإذ قـد كانـت الحـال تتحسَّ
ي اليـوَم هـو معالجة مـا بقي مـن الثغـرات. ويف امليادين  التحـدِّ
ميـداٌن تخلَّفـت فيـه الجهـود دومـاً أال وهـو معالجـة التحـرُّش 
الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية. فـإنَّ منظامت األمم املتحـدة -التي 
تغيـب فيهـا املبـادئ التوجيهيـة الواضحـة يف معالجـة التحـرُّش 
الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية- هـي يف الخصـوص تكافـح يف هذه 
ْز الحاجة إىل تحسـني الُنُظم إال بعد َحْملة َوْسـمِ  املسـألة. ومل َترْبُ
أنا_أيضـاً )#MeToo( يف اإلنرتنـت. وال بـدَّ للامنحني والجمعيات 
ـع مـن الدعـوة إىل شـديِد حاميـٍة مـن  اإلنسـانية يف نطـاق ُموسَّ

مـي  ومقدِّ للموظفـني  الجنسـية  واإلسـاءة  الجنـيس  التحـرُّش 
الخدمـات أو اإلمـدادات يف األحـوال اإلنسـانية.

aolusese@iom.int أْكِنس أوُلسايساي 
فة حامية موظَّ

 cahingley@iom.int كاثرين ِهنكل 
اختصاصيَّة يف العنف القائم عىل الجندر

املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان 
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ور يف نشة الهجرة القرسية اختيار الصُّ

وجوه الناس ذات شأٍن عظيم يف إحياء الكلامت. ولكْن ال بدَّ لنا 
من أْن نسأل أنفسنا: أيحتمل أْن ُيرِضَّ بهم إظهار صورهم أو أْن 
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الحامية يف النِّزاعات واألزْمات
سارة بالكمور وروسا فريدمان

ال بدَّ من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة، ومنها امُلطبَّقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات، 
السياقات املحلية مراعاًة مناسبًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية، ومن ذلك حامية األطفال.

ــام  ــال يف عـ ــالمة األطفـ ــىل سـ ــة عـ ــة املحافظـ َســـت منظمـ ُأسِّ
ــة  ــبكة عامليـ ــل كشـ ــي تعمـ ــني وهـ ــك الحـ ــذ ذلـ 2001، ومنـ
للمنظـــامت امللتزمـــة بحاميـــة األطفـــال وتقـــود جهـــوداً نحـــو 
تطبيـــق املعايـــري ضمـــن قطـــاع املســـاعدات بهـــدف التصـــدي 
لالســـتغالل واإلســـاءة الجنســـيتني. وبالتعـــاون مـــع الخـــرباء يف 
ــال  ــالمة األطفـ ــىل سـ ــة عـ ــة املحافظـ ــورت منظمـ ــدان طـ امليـ
ـــن  ـــي ميك ـــل الت ـــة الطف ـــة لحامي ـــري الدولي ـــن املعاي ـــة م مجموع
ـــال.  ـــع األطف ـــة م ـــامت العامل ـــع املنظ ـــا جمي ـــا وتكيفه أن تطبقه
ـــذ1 اســـتخدمتها  ـــم املعايـــري مبجموعـــة أدوات شـــاملة للتنفي وُتَدعَّ
ـــا.  ـــل جميعه ـــامل إن مل نق ـــدان الع ـــم بل ـــامت يف معظ آالف املنظ

ــل  ــة الطفـ ــب إدارة حاميـ ــم جوانـ ــىل أهـ ــري عـ ــز املعايـ وتركـ
ـــات  ـــات والعملي ـــص واملنظوم ـــف الخصائ ـــة وتص ـــن املنظم ضم
الطفـــل  املنظـــامت لحاميـــة  تفعيـــل  الرضوريـــة لضـــامن 
عمـــل  يف  املعايـــري  وإلدمـــاج  نشـــاطاتها.  كل  يف  بالكامـــل 
ـــات  ـــا يف األزم ـــًة ملـــن يعمـــل منه ـــرية خاصَّ ـــة كب املنظـــامت أهمي
ـــح  ـــا يصب ـــزاع عندم ـــد النَّ ـــا بع ـــاع م ـــات وأوض ـــانية والنزاع اإلنس
كثـــري مـــن األطفـــال أكـــرث عرضـــة لحـــاالت االســـتضعاف الجســـدي 
ـــني  ـــوى ب ـــن الق ـــري يف موازي ـــل الكب ـــري. فالتخلخ ـــي الكب والعاطف
ـــة  ـــن جه ـــالم م ـــظ الس ـــي حف ـــانية وموظف ـــة اإلنس ـــامل اإلغاث ع
ـــم  ـــن يســـتهدفون حاميتهـــم مـــن جهـــة أخـــرى ُيحتِّ ـــاس الذي والن
رضورة توفـــري منظومـــات فاعلـــة تدخـــل يف جميـــع جوانـــب 

عمـــل املنظمـــة ومرافقهـــا.

ـــم  ـــا يف فه ـــال جذوره ـــة األطف ـــة لحامي ـــة العام ـــرضب املقارب وت
املخاطـــر التـــي تقـــع عـــىل األطفـــال مـــن املنظمـــة بكوادرهـــا 
وبرامجهـــا وعملياتهـــا ورشكائهـــا. وتـــأيت مجموعـــة األدوات 
ــاملة  ــة وشـ ــة ُمحَكمـ ــاع عمليـ ــق التبـ ــة طريـ ــدم خارطـ لتقـ
تبـــدأ بتطويـــر سياســـة حاميـــة الطفـــل أو تعزيزهـــا ومتتينهـــا 
ـــي  ـــر التنظيم ـــة التطوي ـــن العملي ـــم تتضم ـــت موجودة.ث إن كان
مـــن خـــالل تخصيـــص بعـــٍض مـــن وقـــت الكـــوادر ملوضـــوع 
الحاميـــة ومـــن خـــالل التأكـــد مـــن أنَّ الكـــوادر عـــىل القـــدر 
ـــة  ال ـــل فعَّ ـــة تواص ـــود آلي ـــامن وج ـــب وض ـــن التدري ـــوب م املطل
ـــد، عـــىل وجـــه الخصـــوص،  ـــه. وال ب ـــة ميكـــن الوصـــول إلي للحامي
مـــن توفـــري عمليـــات التخطيـــط الحســـن والتنفيـــذ والرصـــد 

واملراجعـــة، إضافـــة إىل توخـــي الشـــفافية يف توضيـــح حـــدود 
املســـاءلة يف املنظمـــة وصـــوالً إىل مســـتوى مجالـــس اإلدارة. 

وتتعلق املعايري األربعة مبا ييل:

السياســـة: تحـــد املنظمـــة سياســـة واضحـــة وتصـــف كيفيـــة 
التزامهـــا بالرتويـــج لرفـــاه األطفـــال ومنـــع اإلســـاءة وإيجـــاد بيئـــة 
ـــم  ـــن معاملته ـــم وتضم ـــم حقوقه ـــظ له ـــال تحف ـــة لألطف إيجابي

بكرامـــة واحـــرتام.

ــأن  ــا بشـ ــن التزاماتهـ ــوح عـ ــة بوضـ ــربِّ املنظمـ ــخاص: ُتعـ األشـ
ـــني  ـــوادر واملوظف ـــر للك ـــال وتذك ـــالمة األطف ـــىل س ـــة ع املحافظ
ــن  ــم مـ ــات منهـ ــؤولياتهم والتوقعـ ــرشكاء مسـ ــاركني والـ املشـ
اإلرشـــادية  والتوجيهـــات  واإلجـــراءات  السياســـات  خـــالل 
الواجـــب تطبيقهـــا. ومـــن املهـــم أن يتلقـــى جميـــع الفاعلـــون 
ـــك  ـــم تل ـــم يف فه ـــهم الدع ـــال أنفس ـــم األطف ـــن فيه ـــون مب املعني

ــا. ــات والتـــرف مبوجبهـ ــؤوليات والتوقعـ املسـ

ــط  ــة للتخطيـ ــة ممنهجـ ــة عمليـ ــق املنظمـ ــراءات: تطبـ اإلجـ
ــا. ــل وتنفيذهـ ــة الطفـ ــري حاميـ لتدابـ

ــد  ــا لرصـ ــات تطبقهـ ــري وآليـ ــة تدابـ ــدى املنظمـ ــاءلة: لـ املسـ
ـــاءلة  ـــل املس ـــن تفعي ـــد م ـــا ولتتأك ـــة ومراجعته ـــراءات الحامي إج

مـــن أســـفل الهـــرم التنظيمـــي إىل األعـــىل وبالعكـــس.

ــىل  ــب عـ ــامت أن تجيـ ــىل املنظـ ــري، عـ ــذه املعايـ ــذ هـ ولتنفيـ
ــة: ــئلة اآلتيـ األسـ

ـــا    ـــال وم ـــع األطف ـــة م ـــل املنظم ـــف تتواص ـــى وكي ـــن ومت أي
ـــل؟  ـــك التواص ـــة ذل ـــر نتيج ـــي تظه ـــر الت املخاط

ـــوع    ـــع وق ـــة ملن ـــراءات املطلوب ـــات واإلج ـــة السياس ـــا طبيع م
ـــب؟  ـــو مناس ـــا ه ـــاوف مب ـــتجابة للمخ ـــرضر واالس ال

ــل دور    ــون لتمثيـ ــخاص املعينـ ــخص املعني/األشـ ــن الشـ مـ
ـــه مهمـــة تلقـــي البالغـــات  ـــد إلي ـــذي ُتعَه ـــاط ال ضابـــط االرتب
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ـــن  ـــب م ـــا يج ـــراء م ـــا وإج ـــة وإدارته ـــاوف الحامي ـــن مخ ع
ـــك؟ ـــاً لذل ـــق تبع تحقي

مـــا طبيعـــة التدريـــب حـــول الحاميـــة املطلـــوب للتأكـــد   
ـــة مبـــا تتوقعـــه املنظمـــة منهـــم  ـــة الكـــوادر العامل مـــن معرف

ـــة؟ ـــاوف معين ـــريت مخ ـــو أث ـــه ل ـــم فعل ـــي له ـــاذا ينبغ وم

ـــن الكـــوادر    هـــل هنـــاك أي مدونـــة ســـلوك واضحـــة مُتكِّ
مـــن فهـــم حـــدود عملهـــم املهنـــي عندمـــا يعملـــون مـــع 
األطفـــال ومـــا أنـــواع الســـلوك املقبـــول وغـــري املقبـــول يف 

ذلـــك اإلطـــار؟

كيف ميكننا تعيني املوظفني بسالمة؟   

ــتقدم  ــل فسـ ــال بالكامـ ــة األطفـ ــا ُتطبَّـــق تدابـــري حاميـ عندمـ
ـــالت  ـــة اإلف ـــع ثقاف ـــل م ـــن األدوات للتعام ـــة م ـــة عملي مجموع
ــال يف  ــح األطفـ ــال. ويصبـ ــاءة لألطفـ ــن اإلسـ ــاب مـ ــن العقـ مـ
ـــاً،  ـــاً صحيح ـــري تطبيق ـــق املعاي ـــا ُتطبَّ ـــالمة عندم ـــرث س ـــع أك وض
ـــول  ـــة ح ـــامت واضح ـــة تعلي ـــرد يف املنظم ـــى كل ف ـــا يتلق وعندم
ــت  ــا إذا وقعـ ــالغ عنهـ ــاءة لإلبـ ــع اإلسـ ــرف ملنـ ــب التـ واجـ
ـــوا  ـــام مل يتمثل ـــم في ـــتقع عليه ـــي س ـــات الت ـــم بالعقوب ومعرفته
لذلـــك االلتـــزام. فتطبيـــق املعايـــري رادع قـــوي للمســـيئني 
لألطفـــال ومينعهـــم مـــن ذلـــك حتـــى قبـــل التقـــدم بطلـــب 
ــاءلة  ــن مسـ ــري تضمـ ــام أنَّ املعايـ ــة، كـ ــدى املنظمـ ــل لـ للعمـ
ـــال. ـــع األطف ـــل م ـــة يف التعام ـــا الثق ـــي توضـــع فيه املنظـــامت الت

مناطق النِّزاعات واألزمات
تتمثـــل أوىل املشـــكالت التـــي تظهـــر يف بيئـــات النِّزاعـــات 
واألزمـــات يف القوانـــني والسياســـات واملامرســـات التـــي تعمـــل 
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة وعـــىل املســـتويات الدولي ـــات مختلف عـــىل نطاق
ــة  ــانية العاملـ ــامت اإلنسـ ــك أنَّ املنظـ ــي ذلـ ــة.2 ويعنـ واملحليـ
يف تلـــك الســـياقات تحتـــاج إىل ملعرفـــة بنطـــاق القوانـــني 
ــاً  ــا )وغالبـ ــة التطبيـــق وفهمهـ ــياقات واجبـ والسياســـات والسـ
ـــة  ـــون متعارض ـــد تك ـــل ق ـــة ب ـــادر متداخل ـــك املص ـــون تل ـــا تك م
ـــا  ـــًة عندم ـــة خاصَّ ـــور الصعب ـــك مـــن األم ـــدُّ ذل ـــا(. وُيع ـــام بينه في
ـــون  ـــا تك ـــة أو عندم ـــة الطـــوارئ برسع تدخـــل املنظـــامت إىل بيئ
ـــة،  ـــروف الهشَّ ـــك الظ ـــار. ويف تل ـــة انهي ـــون يف حال ـــيادة القان س
ــن  ــالت مـ ــرضر واإلفـ ــاع الـ ــة بإيقـ ــات قامئـ ــح االحتامليـ تصبـ
ـــام يحـــدث يف الســـياقات  ـــات ع ـــك االحتاملي ـــزداد تل ـــاب وت العق

األخـــرى. 

ومـــن أهـــم األســـباب التـــي دفعـــت منظمـــة املحافظـــة عـــىل 
ــذه  ــىل هـ ــز عـ ــغ إىل الرتكيـ ــة ريدنـ ــال وجامعـ ــالمة األطفـ سـ
ــة  ــول الناجحـ ــة الحلـ ــرية قلـ ــنوات األخـ ــالل السـ ــة خـ الناحيـ

املقرتحـــة )دعـــك مـــن عـــدم تصميمهـــا وتنفيذهـــا( ملعالجـــة 
االســـتغالل واإلســـاءة  عـــن  الناتجـــة  والتبعـــات  األســـباب 
ـــة. ولذلـــك تبنينـــا معايـــري  الجنســـيتني يف تلـــك البيئـــات الهشَّ
ــة  ــا لتوفـــري حلـــول ناجعـ ــة أدواتهـ ــة الطفـــل ومجموعـ حاميـ
ـــزة  ـــة مرتك ـــا ملقارب ـــات بانتهاجن ـــة واإلثبات ـــن األدل ـــتمدة م مس
الحقوقيـــة  التجـــارب  عـــىل  الضـــوء  تســـلط  الضحايـــا  إىل 

والبرشيـــة.3

ـــز عملنـــا عـــىل عمليـــات حفـــظ الســـالم  ويف بدايـــة األمـــر، ركَّ
وعـــىل رضورة تطبيـــق حاميـــة الطفـــل يف املنظـــامت الدوليـــة 
ـــالم،  ـــظ الس ـــب حف ـــز تدري ـــا ومراك ـــاهمة بقواته ـــدول املس وال
كـــام عملنـــا عليهـــا بـــني الجهـــات الفاعلـــة األخـــرى املشـــاركة 
ــد  ــا بعـ ــزاع ومـ ــات النِّـ ــه يف مجتمعـ ــالم وحفظـ ــاء السـ يف بنـ
ــة،  ــات الفاعلـ ــع تلـــك الجهـ ــل مـ ــزاع. ومـــن خـــالل العمـ النِّـ
رنـــا مجموعـــة أدوات لتقييـــم كل منظمـــة والوقـــوف عـــىل  طوَّ
مواطـــن قوتهـــا وضعفهـــا ورســـمنا خارطـــة شـــاملة للقوانـــني 
ـــا  ـــل فيه ـــي تعم ـــدان الت ـــة يف البل ـــة بالحامي ـــات املتعلق واملامرس
ذناهـــا مـــع  تلـــك املنظـــامت ثـــم أنتجنـــا تدابـــري الحاميـــة ونفَّ
مراعـــاة القوانـــني الوطنيـــة والسياســـات املؤسســـية والقوانـــني 
ــع  ــا مـ ــك عملنـ ــال ذلـ ــات. ومثـ ــياق والسياسـ ــددة بالسـ املحـ
القـــوات املســـلحة الوطنيـــة يف البلـــدان األكـــرث مســـاهمة 
بقواتهـــا يف حفـــظ الســـالم، فقـــد أدخلنـــا يف عملنـــا ذاك 
سياســـات املنظـــامت الدوليـــة التـــي تســـاهم بقـــوات حفـــظ 
ــك  ــكرية لتلـ ــة والعسـ ــني املحليـ ــا القوانـ ــام أدخلنـ ــالم كـ السـ
ـــرشت  ـــي انت ـــدان الت ـــة للبل ـــني املحلي ـــة إىل القوان ـــدان إضاف البل
فيهـــا قـــوات حفـــظ الســـالم. وال بـــد للمنظـــامت مـــن أن 
ـــرت  ـــاً إذا ظه ـــراءات محلي ـــاذ اإلج ـــة اتخ ـــرف كيفي ـــتعد وتع تس
أي مخـــاوف، ولذلـــك عليهـــا أن تحصـــل عـــىل املعلومـــات 
ـــوف  ـــي س ـــلطات الت ـــدد الس ـــة لتح ـــات املحلي ـــة بالخدم املرتبط
ـــي ميكـــن الحصـــول  ـــة الت ـــا واملنظـــامت املحلي ـــغ تقاريرهـــا له تبل

عـــىل الدعـــم منهـــا. 

ــياق يف  ــددة بالسـ ــال املحـ ــة األطفـ ــري حاميـ ــج تدابـ ــم ُتدَمـ ثـ
ـــات  ـــي خصوصي ـــة تراع ـــا بطريق ـــة وعملياته ـــات املنظم منظوم
ـــع  ـــال، م ـــبيل املث ـــىل س ـــة. فع ـــياقات املحلي ـــع الس ـــدان وواق البل
أنَّ تعريفـــات ‘طفـــل’ و‘إســـاء معاملـــة الطفـــل’ قـــد تختلـــف 
ـــامت  ـــد للمنظ ـــة، ال ب ـــات الوطني ـــات واملفهوم ـــالف الثقاف باخت
ــدويل  ــون الـ ــأنَّ القانـ ــح بـ ــي واضـ ــىل وعـ ــون عـ ــن أن تكـ مـ
ُيعـــرِّف ‘الطفـــل’ عـــىل أنَّـــه كل مـــن مل يبلـــغ مـــن العمـــر 18 
ـــاً  ـــل’ نطاق ـــة الطف ـــح ‘إســـاءة معامل ـــام يتضمـــن مصطل ـــاً بين عام
ـــد أم  ـــن قص ـــت ع ـــواء أكان ـــل س ـــارة بالطف ـــات الض ـــن الترف م

ال. 
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العمل مع املانحني

ــة  ــال وجامعـ ــالمة األطفـ ــىل سـ ــة عـ ــة املحافظـ ــت منظمـ تبنَّـ
ريدنـــغ أيضـــاً يف قطـــاع املســـاعدات مقاربتنـــا يف حفـــظ 
الســـالم بهـــدف دعـــم املمولـــني يف تقييـــم التدابـــري التـــي 
ـــم  ـــن فيه ـــخاص )مب ـــة األش ـــانية لحامي ـــامت اإلنس ـــا املنظ تتخذه
ــة  ــر التعـــرض لـــألذى إضافـ البالغـــون الذيـــن يواجهـــون خطـ
لألطفـــال( وسيســـاعد ذلـــك املمولـــني عـــىل التصـــدي ألي 
ثغـــرات قـــد يكشـــف عنهـــا ذلـــك التقييـــم. ويف واحـــد مـــن 
ـــة  ـــع وزارة التنمي ـــل م ـــذي كان لعم ـــات ال ـــك املرشوع ـــل تل مث
ـــم قائـــد املـــرشوع إطـــاراً للتقييـــم  الدوليـــة الربيطانيـــة، صمَّ
ليـــة لبعـــض مـــن كـــربى املنظـــامت غـــري  وأجـــرى تقييـــامت أوَّ
ـــىل  ـــا ع ـــل معه ـــدة وعم ـــة املتح ـــا اململك ـــي متوله ـــة الت الحكومي
تحديـــد مواطـــن القـــوة والضعـــف يف ســـتة محـــاور رئيســـية 
مـــن معايـــري الحاميـــة التـــي تتَِّبعهـــا وزارة التنميـــة الدوليـــة 
ـــالغ عـــن املخالفـــات، واملـــوارد  ـــة، واإلب ـــة وهـــي: الحامي الربيطاني

ــاءلة. ــة، واملسـ ــلوك، والحوكمـ ــة السـ ــة، ومدونـ البرشيـ

ومـــن خـــالل هـــذه املبـــادرة إضافـــة إىل مـــا تؤكـــده األدلـــة 
ـــل  ـــع العم ـــال وواق ـــالمة األطف ـــة س ـــة حامي ـــج منظم ـــن برام م
مـــع املمولـــني اآلخريـــن، تبـــني أنَّـــه رغـــم وجـــود نـــواح مـــن 
ــاط  ــل نقـ ــاك يف املقابـ ــات، فهنـ ــدة يف القطاعـ ــة الجيـ املامرسـ
ـــن  ـــدد م ـــن يف ع ـــني الكبريي ـــامم والتحس ـــرتعي االهت ـــرى تس أخ
ـــزة  ـــة مرتك ـــر مقارب ـــا: تطوي ـــص منه ـــىل األخ ـــاالت ع ـــم املج أه
إىل الضحيـــة وتعزيـــز الثقافـــة القياديـــة والتنظيميـــة وحاميـــة 
ـــاءلة  ـــز املس ـــتامل وتعزي ـــول واالش ـــىل الوص ـــدرة ع ـــال والق األطف
ـــذة  ـــري ناف ـــىل تداب ـــرشكاء ع ـــر ال ـــات وضـــامن تواف ـــام املجتمع أم

للحاميـــة.

ـــود  ـــدم وج ـــت ع ـــت كان ـــي اتضح ـــرات الت ـــم الثَّغ ـــدى أه وإح
ـــري  ـــدرك كث ـــام ت ـــة. وبين ـــر الحامي ـــي ملخاط ـــني وواقع ـــم مت تقيي
مـــن املنظـــامت املخاطـــر التـــي تواجههـــا املنظمـــة يف حالـــة 
وقـــوع حادثـــة ترتبـــط بالحاميـــة )مـــن نواحـــي الســـمعة 
ــم يطبـــق إال  ــل(، فلـ ــدان التمويـ ــة وفقـ ــارات القانونيـ واالعتبـ
ـــي  ـــاً ملخاطـــر اإلســـاءة الت ـــاًم شـــاماًل دقيق ـــا تقيي ـــل جـــداً منه قلي
ـــامت إىل  ـــبة املنظ ـــض نس ـــل تنخف ـــة. ب ـــي الخدم ـــا متلق يواجهه
ـــة  ـــات كافي ـــىل منظوم ـــا ع ـــة توافره ـــن ناحي ـــك م ـــن ذل ـــد م أبع
إلجـــراء التشـــاورات املفيـــدة مـــع املجتمعـــات حـــول تقييـــم 
خطـــر الحاميـــة أو تطويـــر تدابـــري الحاميـــة ورصدهـــا. وهـــي 

ثغـــرة كبـــرية ال بـــد للمنظـــامت مـــن الرتكيـــز عليهـــا.

وبعـــد تجـــدد اهتـــامم عـــامل اإلغاثـــة اإلنســـانية يف عـــام 
2018 لقضيـــة االســـتغالل واإلســـاءة الجنســـيني )بـــدأ ذلـــك يف 

إطـــار العمـــل مـــع هاييتـــي ثـــم انتقـــل إىل بلـــدان أخـــرى(، 
ومـــع تزايـــد االهتـــامم اإلعالمـــي لقضيـــة الحاميـــة، أصبحـــت 
ــة  ــق آليـ ــو تطبيـ ــزام نحـ ــد االلتـ ــة إىل تجديـ ــة واضحـ الحاجـ
ـــة  ـــات املمول ـــدى الجه ـــاين ول ـــاع اإلنس ـــة يف القط ـــة حقيقي حامي
واملنظـــامت أنفســـها. ومـــع أنَّ توقيـــع املواثيـــق واإلرشـــادات 
ـــك  ـــد بذل ـــة بالتعه ـــل إىل رغب ـــري بالفع ـــادئ تش ـــة واملب التوجيهي
االلتـــزام، فلـــن يحـــدث ذلـــك إال بعـــد أن تنتهـــج املنظـــامت 
ـــد  ـــة وتحدي ـــم الحامي ـــة لتقيي ـــىل األدل ـــة ع ـــفافة قامئ ـــة ش مقارب
مواطـــن الضعـــف ثـــم بعدهـــا تصمـــم التدابـــري الالزمـــة لتطبيـــق 
ـــع  ـــة موق ـــح الحامي ـــن من ـــد م ـــا وتتأك ُذه ـــة وُتنفِّ ـــر الدولي املعاي

الصـــدارة يف رســـالتها وثقافتهـــا وعملهـــا. 

سارة بالكمور 
 sarah.blakemore@keepingchildrensafe.org.uk 
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حياٌة ُعَجاب: زميلتنا باربارا هاريل-بوند
ي وروجري زيرت ماثيو ِجْبني ونور الضحى الشطِّ

ملَّا كان يف أسبوع الالجئني سنة 2018، عرض مركز دراسات الالجئني 
ر الِفلُم حياة امرأة ُولَِدت  ِفْلاًم جديداً اسمه حياٌة ُعَجاب. ويصوِّ
يف بلدة نائية بساوث داكوتا يف الواليات املتحدة أياَم كان الكساد 
الكبري. ويتتبَُّع سريتها من أول ارتباط لها بحركة الحقوق املدينة يف 
آخر الخمسينيات حتَّى انتقالها إىل اململكة املتحدة يف الستينيات 
ثم  أكسفورد،  جامعة  االجتامعي يف  اإلنسان  علم  درست  حيث 
أسفارها يف إفريقيا حيث أجرت أكرث بحوثها األكادميية. وكان ما 
الجزائر سنة  َخرِبْته بنفسها يف مخيَّامت الالجئني الصحراويني يف 
إىل  بها  ى  أدَّ  1982 سنة  السودان  يف  اإلنسانية  واألزمة   1980

تأسيس مركز دراسات الالجئني يف أكسفورد.

لوسام  النائلة  هاريل-بوند،  باربارا  هي  ريَب  ال  املــرأة  تلك 
مركز  َسُة  ومؤسِّ الفخرية،  والربوفيسورة  الربيطانية،  اإلمرباطورية 

دراسات الالجئني، وزميلتنا. 

الدرجة  إىل  اختصاصها  ميدان  الالجئني يف  دراسات  رائدة  كانت 
يف  املفيدة  العلمية  والبحوث  املَِنح  رفد  عىل  انعكست  التي 
البنَّاء  التشارك  عىل  بالقدرة  رفدهم  طريق  من  الالجئني  متكني 
دراسات  مركز  استقالل  أضاف  ولقد  واملامرسات.  السياسات  يف 
فوق  إىل  الجامعة،  مكانة  مع  اإلنسانية،  املنظامت  من  الالجئني 
قوة تحليلها قوًة ذات شأٍن. وفضاًل عىل آفاق باربارا يف األوساط 
األكادمييَّة، فقد كافحت يف حياتها من أوَّلها إىل آخرها عن حقوق 
سامع  وعن  اإلنسانية  التدخالت  محوَر  إبقائهم  وعن  الالجئني 
أصواتهم وبذلك بثُّ القوة الفاعلة فيهم. حتَّى إنَّ هذه املسائل 
ُيسَمع بها اليوَم أكرث بكثري من األمس، ونحن يف عٍر يزيد فيه 
تآكل مالوذ الالجئني كام يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق 

اإلنسان. 

وإذ قد ُمِنَح كلُّ أحٍد منَّا امتياز منصب املدير يف مركز دراسات 
مثل  من  امرأة  أثر  يف  السري  ذلك  مع  صعباً  كان  فقد  الالجئني، 
َتْفرُت وعن  ال  التي  ثون عن طاقتها  يتحدَّ الزمالء  زال  باربارا. فام 
العمل،  انفقتها يف  التي  الساعات  َقْدَر  الجميع  يعمل  أن  لها  تأمُّ
طريق  يف  يشء  يقف  أن  ينبغي  ال  بأنَّه  الراسخ  اعتقادها  وعن 
-مثل  النرش  وقنوات  األكادميية  البحوث  أجل  من  املال  توفري 
نرشة الهجرة القرسية- التي ُيحتاُج إليها يف دعم توسيع اإلدراك 
املؤسسات  الريحة  مواجهتها  وعن  الالجئني،  يف شؤون حقوق 
واألفراد الذين ميسكون زمام السلطة. وما َيرُِد من مقاالت فيام 
ييل بقسم التأبني هذا ُيبنيِّ ذكرنا وجوانَب كثرية أخرى من حياة 
القارئ  روع  يف  املقاالت  هذه  ُتلِقَي  أن  ونأمل  وعملها.  باربارا 
لحقوق  العمل  يف  االستمرار  عىل  والتصميم  واالحرتام  اإلدراك 

اًم فيه مرارة يف النفس. م قلياًل تبسُّ الالجئني، ورمبا يتبسَّ

وقد حرضت باربارا عىل اشتداد مرضها عرض الِفْلِم يف شهر يونيو/
َيت بعد ثالثة أسابيع. وإنَّا إذ أدرنا مركزاً  حزيران سنة 2018. وُتُوفِّ

َسته لَُمعتزُّون.  هي ُمؤسِّ

ماثيو ِجْبني )بروفيسور برتبة إليزابيث كولسون يف السياسة 
والهجرة واملدير الخايلُّ ملركز دراسات الالجئني(، ونور الضحى 

ي )بروفيسورة فخرية يف علم اإلنسان والهجرة القرسية(،  الشطِّ
وروجري زيرت )بروفيسور فخري يف دراسات الالجئني(.

 انظر أيضاً 
www.theguardian.com/world/2018/jul/30/barbara-harrell-

bond-obituary

تأبني باربارا هاريل-بوند

ُيَجاُل يف هذا الِفلُم الوثائقي وُيتعرَّف ما حّققته باربارا هاريل-بوند من أعامٍل جليلة - يف امليدان 
األكادميي ومنارصة الالجئني وحضٍّ عىل حقوقهم طوَل عمرها. 

https://vimeo.com/260901002

إنريكو فالزيتي )كاتب ومخرج(، وكاتارزِنا كرابسَك )باحثة وكاتبة وُمنِتَجة(. ُأنِتَج الِفلُم بالتعاون مع 
 .)AMERA( منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

إنَّا لنمأل فاهنا ِبُشْكر أرسة باربارا عىل ما بذلوه من عوٍن وَمْن َدَعمنا مالياً يف نرش تأبني باربارا الخاصِّ هذا: كارولني ماِكنُسن، ومؤسسة مارِتن 
جيمس، وماري َمْكِلمونت، ومركز دراسات الالجئني، ومانٍح من بلجيكا.

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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التزاٌم بالَعْدل طوَل الحياة
مو األِمرُي الحسن بن طالل صاِحُب السُّ

رين ويف نظرة الناس إليهم.  كان لعمل باربارا هاريل-بوند أثٌر عميٌق يف حياة املهجَّ

ــام  ــع نظـ ــْن مل يخضـ ــل ولكـ ــٌخ طويـ ــري تاريـ ــة التَّهجـ لدراسـ
ـــد  ـــارن وناق ـــٍم تاريخـــيٍّ ومق ـــه لتقيي ـــة بُكليَّت املســـاعدات الدولي
ــرض  ــل فـ ــد األصيـ ــارا هاريل-بونـ ــف باربـ ــرِشَ مؤلَّـ ــى ُنـ حتَّـ
ـــد  ـــام 1986. فق ـــني يف ع ـــة لالجئ ـــاعدة الطارئ ـــاعدة - املس املس
ــان  ــاين’ كـــام أســـمتها بإمعـ ــة العمـــل اإلنسـ عرضـــت ‘لصناعـ
ـــن كانـــوا يومـــاً ال ُيســـأُلْون.   نظـــٍر شـــديد، طالبـــًة التغيـــري ممَّ

األكادميـــي  بحثهـــا  إىل جانـــب  امُلهِيـــُب  ِفْكرهـــا  وجعلهـــا 
ـــدًة يف ميدانهـــا. وُوِصفـــت مـــرًة “الجرَّافـــة  وامليـــداين الدقيـــق راِئ
ـــني  ـــب مســـاعدة الالجئ ـــد جوان ـــن نق ـــَش م ـــانية”،1 ومل تخ اإلنس
التـــي مل تكـــن مخفقـــٌة فحســـب، بـــل كانـــت كذلـــك وكثـــرياً 
ــني  ــات بـ ــرث العالقـ ــية. ورأت أنَّ أكـ ــج عكسـ ــت بنتائـ ــا أتـ مـ
ـــانية  ـــات اإلنس ـــات -أي الهيئ ـــة والهيئ ـــات الفاعل ـــف الجه مختل
والداعمـــني الدوليِّـــني والحكومـــات املحليـــة واملجتمعـــات 
ـــن  ـــت م ـــد أِنَف ـــاف. ولق ـــم وإضع ـــا تحكُّ ـــة- فيه ـــة املضيف املحلي
ـــة  ـــن البريوقراطي ـــدة وم ـــة املعق ـــم اإلغاث ـــفافية يف ُنُظ ـــدم الش ع
ــة  ــة االتِّكاليـ ــتوى العيشـ ــت إىل مسـ ــي هبطـ ــافة التـ فسـ السَّ
ـــانية  ـــم اإلنس ـــات، كرامته ـــن كل الهيئ ـــتفيدين، م ـــد املس وتجري
ـــا  ـــٍد منه ـــر كلَّ أح ـــذا نّف ـــرو أنَّ ه ـــتقبل. وال غ ـــم يف املس وأمله

ــن. ريـ إال املهجَّ

إذ هـــي رأت رأَي عينهـــا الـــرضر النفســـاين الـــذي تحدثـــه 
ـــني يف  ـــن الالجئ ـــرٌي م ـــدد كث ـــا ع ـــي عاناه ـــة الت ـــاة الفظيع املعان
ـــك إال أْن زاد عـــىل  ـــا كان مـــن ذل ـــه م ـــويبِّ الســـودان، غـــري أنَّ جن
ـــْن  ـــني’، ولك ـــاً للصامت ـــون ‘صوت ـــىل أال تك ـــاًم ع ـــا تصمي تصميمه

أْن ترفـــع الصمـــت عـــن الصامتـــني فُتْخـــِرَج أصواتهـــم. 

كان يف العـــام املـــايض كثـــري مـــن األحـــداث الســـيئة ومثلهـــا 
ــن  ــريه مـ ــدي -األردن- ويف غـ ــنة يف بلـ ــداث الحسـ ــن األحـ مـ
البـــالد. ولـــو كانـــت باربـــارا عائشـــًة القتـــدح غضبهـــا مـــن أنَّ 
الحـــرب يف اليمـــن -التـــي يف أول عـــام 2019 بلغـــت الســـنة 
ـــا  ـــانية عرفه ـــة إنس ـــوأ أزم ت إىل أس ـــا- أدَّ ـــن عمره ـــة م الخامس
التاريـــخ. ولـــكان غاظهـــا أْن تســـمع خـــرب ســـحب متويـــل 
ـــة  ـــدة إلغاث ـــم املتح ـــة األم ـــة لوكال ـــدة األمريكي ـــات املتح الوالي
ـــوروا(  ـــرشق األدىن )األون ـــطينيني يف ال ـــني الفلس ـــغيل الالجئ وتش
ك  يف عـــام 2018، واألفعـــال التـــي بهـــا ُيحتَمـــل أن تتفـــكَّ
تهـــا، ولكانـــت ابتهجـــت مـــع ذلـــك باســـتجابات  املنظمـــة برمَّ

ـــا  ـــم م ـــريب، لدع ـــالٍد يف الوطـــن الع ـــيامَّ بب ـــالد األخـــرى، وال س الب
ـــره املنظمـــة مـــن خدمـــات ال غنـــًى عنهـــا.  توفِّ

ــرة أن  ــوط القاِهـ ــن الضغـ ــم مـ ــىل الرغـ ــارا عـ ــت باربـ ورفضـ
ـــة أو  ـــم يف فئ ـــدرج هويَّته ـــن تن ـــرَّد مرضوري ـــني ُمج ـــرى الالجئ ت
تصنيـــف ُنِزعـــت عنهـــم فرديَّتهـــم وقدرتهـــم. ولكنَّهـــا أقـــرَّت 
ــرى أْن  ــه األخـ ــة ومعارفـ ــرد املهنيـ ــارات الفـ ــن ملهـ ــه ميكـ أنَّـ
ـــعت إىل أدراج  ـــف، وس ـــد املضي ـــة للبل ـــدٍة جمَّ ـــون ذات فائ تك
ريـــن يف خطـــط التنميـــة االجتامعيـــة االقتصاديـــة يف  امُلهجَّ

البلـــد املضيـــف. 

ـــن  ـــىل كلٍّ م ـــديَد ع ـــوء الشَّ ـــاة اللج ـــع معان ـــت واق ـــا تحاش وم
ـــَع مـــن ُقـــرٍْب  الالجئـــني وعـــامل اإلغاثـــة. فأدركـــت أنَّ التجمُّ
حـــول مجموعـــة مـــن الغربـــاء أو، وهـــذا أســـوأ، حـــول َمـــن 
ــة أو  ــم الـــرضورة بالصداقـ ــأيت بحكـ ــم، ال يـ ــاُف منهـ ــد ُيخـ قـ
ـــادة  ـــري وإع ـــاَن يف التهج ـــاَن والَتَوه ـــامع، وأنَّ الِحرم ـــروح االجت ب
ع عـــىل  التوطـــني أو التَّجريـــَد مـــن الكرامـــة واألمـــل ال ُتشـــجِّ
ـــة الـــذي يشـــهد ذلـــك قـــد يخيـــب  كـــرم األخـــالق. فعامـــل اإلغاث
أملـــه ويحـــزُّ يف نفســـه أْن ال ُشـــْكراَن وتؤثـــر فيـــه العـــداوة 

املتكـــررة التـــي يواجههـــا. 

ـــت  ـــد كان . فق ـــمٍّ ـــمٍّ وغ ـــر به ـــدر األم ـــا يف ص ـــس كلُّ م ـــْن لي ولك
باربـــارا لتدعـــم كلَّ الدعـــم َمـــن يحـــاول أْن ُيْحِســـَن العمـــل 
ــال،  ــبيل املثـ ــىل سـ ــا، عـ ــري هنـ ــة. وأشـ ــروف العصيبـ يف الظـ
ــاالة  ــدم املبـ ــة عـ ــوريث2 يف مكافحـ ــد أكسـ ــه لويـ قـ ــا حقَّ إىل مـ
ـــة التـــي ترمـــى يف وجـــه الالجئـــني، ويف مكافحـــة ‘ِخطـــاب  العاملي
ـــات  ـــبة الحكوم ـــة ملحاس ـــات عملي ـــراج اقرتاح ـــية’، ويف إخ الِخْش

ورفـــع إيـــرادات التنميـــة لفائـــدة الالجئـــني.

قول الحقيقة ملَْن يف الســـلطة
ـــد، مـــن  ـــا الحـــادِّ ولســـانها الحدي ـــاً، بطبعه ـــارا يوم مل تخـــَش بارب
ت كل االفرتاضـــات ومل  قـــول الحقيقـــة ألهـــل الســـلطة. فتحـــدَّ
تكـــن ناقـــدًة غـــري ذات خـــربة مبـــا تقـــول. وكـــام ‘ســـارت يف 
بـــاً بكثـــري  دتـــه’ بجعـــل منزلهـــا مـــالذاً ُمرحِّ الســـبيل الـــذي مهَّ
ة وكـــرم األخـــالق،  ة املـــودَّ ريـــن، وهـــذا ُيبـــنيِّ ِشـــدَّ مـــن املهجَّ
ـــت  ـــة وأحلَّ ـــات الحالي ـــود املقارب ـــن قي ـــها م ـــت نفس ـــد خلَّص فق
ــث، يف  ــر الحديـ ــارا نديـ ــا وباربـ ــت أنـ ــل. وكنـ ــا البدائـ محلهـ
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ـــل حـــول  ـــى اللي ـــه حتَّ جلســـة ِملؤهـــا القهـــوة والســـجائر، وُنِطيُل
ـــة  ـــات الدولي ـــب للمعون ـــع مناس ـــق توزي ـــأن أْن يتحق ـــم ش ِعَظ
ــات  ــني واملجتمعـ ــن الالجئـ ــكلِّ مـ ــادٌة لـ ــك إفـ إذا كان يف ذلـ
ــى  ــة بالُبَنـ ــادة الثقـ ــَدْت بزيـ ــد اْعَتَقـ ــة. وقـ ــة املضيفـ املحليـ
ــني  ــة، ال باملوظفـ ــري حكوميـ ــت أو غـ ــًة كانـ ــة، حكوميـ املحليـ
ــني  ــامل الالجئـ ــكلِّ للعـ ــل لـ ــرص العمـ ــاء فـ ــني، وبإنشـ الدوليـ
ــادات  ــز االقتصـ ــمَّ تعزيـ ــن ثـ ــواء، ومـ ــىل السـ ــني عـ واملضيفـ

املضيفـــة ففـــي ذلـــك منفعـــة للجميـــع.

ـــري  ـــن غ ـــري م ـــر املص ـــقِّ يف تقري ـــة الح ـــِغ أهمي ـــارا بال ورأت بارب
ـــني  ـــدويل لالجئ ـــون ال ـــون القان ـــد يك ـــرد. ولق نظـــر إىل وضـــع الف
ـــة ال  ـــة األصيل ـــم الحاج ـــى بفه ـــي ُتْعَن ـــني الت ـــغ القوان ـــدم صي أق
ـــر  ـــن حـــقِّ تقري ـــيئاً م ـــم ش ـــل ملنحه ـــاس فحســـب، ب ـــة الن لحامي
ـــزم  ـــة الع ـــارصًة ثابت ـــا من ـــارا يف كلِّ حياته ـــت بارب ـــري. وكان املص
َســـت  لربامـــج املعونـــة القانونيـــة وحقـــوق الالجئـــني. فأسَّ
ــوَم( يف  ــٌز اليـ ــو مركـ ــذي هـ ــني )الـ ــات الالجئـ ــج دراسـ برنامـ
أكســـفورد عـــام 1982 ثـــم اســـتمرَّت يف تأســـيس عـــدد مـــن 
ـــك  ـــد ذل ـــة. وبع ـــرة األرضي ـــويبِّ الك ـــالد جن ـــج األخـــرى يف ب الربام
 )Rights in Exile( ســـت برنامـــج الحقـــوق يف املنفـــى أسَّ
ــة  ــة القانونيـ ــني املعونـ ــر لالجئـ ـ ــج يوفِّ ــو برنامـ ــه، وهـ وأدارتـ
ـــوا. ـــام كان ـــني أين ـــة لالجئ ـــة القانوني ـــروِّج لإلعان ـــات وُي واملعلوم

ثـــمَّ إنَّ حـــقَّ الوصـــول إىل العدالـــة، الـــذي جاهـــدت باربـــارا 
ـــان  ـــوق اإلنس ـــن حق ـــاً م ـــس حق ـــا، لي ـــول حياته ـــه ط ـــن أجل م
كلهـــا:  األخـــرى  الحقـــوق  لتعزيـــز  أسٌّ  ولكنـــه  فحســـب، 
ـــة. وإذ  ـــة واملدني ـــة والثقافي ـــة واالجتامعي ـــية واالقتصادي السياس
ـــه “ليـــس ضـــدُّ الفقـــر الِغنـــى... يف كثـــري مـــن  قـــد كان عنـــدي أنَّ
ـــام  ـــُت يف ع ـــد َضَمْم ـــة”3 فق ـــي العدال ـــر ه ـــدُّ الفق ـــن، ض األماك
2005 جهـــدي إىل جهـــود مادلـــني أولربايـــت وجـــوردن بـــراون 
وهرينانـــدو دي ســـاتو وآخريـــن لتأســـيس لجنـــة التمكـــني 
ـــاء  ـــني اإلقص ـــة ب ـــاه إىل الصل ـــني االنتب ب ـــراء، مصوِّ ـــوين للفق القان
ـــدم  ـــر وع ـــل الفق ـــة ال ُيقلَّ ـــري العدال ـــن غ ـــون. فم ـــر والقان والفق

املســـاواة والتهميـــش، فكيـــف باقتالعهـــا مـــن جذورهـــا؟

ــيايس  ــر سـ ــه فكـ ــنٌي فيـ ــراٌث متـ ــالمي تـ ــامل اإلسـ ــك، وللعـ ذلـ
أصيـــل يعتمـــد مـــن حيـــث الجوهـــر عـــىل مـــا هـــو إســـالميٌّ 
مـــن فكـــٍر وِقَيـــٍم وأخـــالق، وفيـــه بدائـــل أخالقيـــة. وكانـــت 
باربـــارا تـــدرك حـــقَّ اإلدراك أنَّ 80 باملئـــة مـــن الالجئـــني 
ـــب.  ـــالمية يف الغال ـــتضيفهم دول إس ـــلمون وتس ـــم مس ـــوَم ه الي
ولـــذا كان مـــن الحصافـــة النظـــر يف إيجـــاد حلـــول مناســـبة 
ـــىل  ـــاً ع ـــرتض مع ـــا نع ـــني. وُكنَّ ى الطرف ـــدَّ ـــي تتح ـــات الت للتحدي
التقليـــل قصـــري النظـــر -وال ســـيَّام بعـــد الحـــادي عـــرش مـــن 

ســـبتمرب/أيلول- مـــن قـــدرة املـــوارد األصيلـــة، مـــن مثـــل 
ريـــن والبـــالد التـــي  مـــال الـــزكاة، لُتســـتعَمل يف إعانـــة املهجَّ
ــال  ــذا املـ ــه هـ ـ ــن أْن يوجَّ ــوف مـ ــم كان الخـ ــتضيفهم. ثـ تسـ
إىل أيـــدي اإلرهابيـــني، ولكنَّنـــا ســـألنا أنفســـنا: أليـــس الفـــراغ 

أســـوأ؟ 

األهـــمٌّ مـــن ذلـــك كلـــه، أنَّ اإلســـالم، وهـــو أمـــر اعرتفـــت باربـــارا 
ـــط بشـــدٍة إنشـــاء  ـــاء الخـــريي ويثبِّ ـــىل العط ـــه، يشـــجع ع بجميل
ـــَس  ـــوِّض ُأُس ـــه ُيق ـــَرى أن ـــذي ُي ـــس ال ـــري النف ـــىل غ ـــل ع التعوي
كرامـــة اإلنســـان. وكذلـــك شـــأن أهميـــة العدالـــة، ليـــس مـــن 
ـــث  ـــن حي ـــن م ـــب، ولك ـــادل فحس ـــرثوات الع ـــع ال ـــث توزي حي
ـــني  ـــارصة املظلوم ـــوي، ومن ـــتغالل الق ـــن اس ـــف م ـــة الضعي حامي

ـــالمية. ـــدة اإلس ـــس العقي ـــن أس ـــة أسٌّ م ـــاً، فالعدال أيض

ال بـــدَّ أْن يزيـــد فقـــدان باربـــارا عـــىل عزميتنـــا عزميـــًة، ال أْن 
ُيقلِّلهـــا، ذلـــك حتَّـــى ُنِتـــمَّ مـــا بدأْتـــُه. فإنَّهـــا كانـــت شـــديدة 
اإلنفعـــال شـــفيقًة، ومـــا كان اللتزامهـــا بـــكل جوانـــب حيـــاة 
ريـــن حـــدوٌد. ومـــا كان مـــن ِصدقهـــا وأمانتهـــا أصـــاب  املهجَّ
يـــة  َكِبـــَد املؤسســـات واملامرســـات الضـــارَّة واألبويـــة وامُلزكِّ
نفســـها، ويف إمتـــام مـــا تركتـــه لنـــا باربـــارا مـــن عمـــل فـــكلٌّ 

منـــا وشـــأنه. 

مو األِمرُي الحسن بن طالل  صاِحُب السُّ
من شاء مزيد معلوماٍت يرجى أن يتَّصل بالدكتور عمر الرفاعي 

 orifai@majliselhassan.org من طريق

www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a- .1
 /fierce-advocate-for-refugees

2. رئيس املجلس العاملي لالجئني، ووزير سابق يف وزارة الخارجية ووزارة التوظيف 
والهجرة بكندا.

3. براين ستيفنسون، مؤسس مبادرة إكِول َجسِتس )Equal Justice Initiative( ومديرها 
التنفيذي، محادثات ِتْد )TED( يف عام 2012 و2013.

املدونة الصوتية لنشة الهجرة القرسية

 جميع مقاالت هذا العدد متاحة عىل البودكاست 
)باللغة اإلنجليزية( يف موقع نرشة الهجرة القرسية. 
للوصول إىل املدونة الصوتية لنرشة الهجرة القرسية 

 )مرتبة حسب األعداد(، يرجى زيارة املوقع التايل 

 https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم البحث عن 
“forced migration review” املدونة 

.iTtunesU متاحة أيضاً عىل
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ِوْجَهُة َنَظٍر ِمْحَورُها الالِجُئون
أنيتا فاُبس 

جزٌء من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثااًل يحتذى به فيه مقاربة محورها الالجئون تقارب الهجرة 
القرسيَّة ودراسات الالجئني.

الكبري  امُلدرَّج  اكتظَّ   ،2001 عام  أوََّل  األربعاء  يوم  مساء  كان  ملَّا 
الحارضين  أكرث  وكان  اكتظاظاً.  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  يف 
نائبني عن الالجئني السودانيني والصوماليني واإلريرتيني واإلثيوبيني 
الحارضين  يف  وكان  القاهرة،  يف  عددهم  امُلــزَداُد  والسرياليونيني 
الالجئني،  شؤون  برعاية  واملشتغلني  األكادمييني  من  قليلة  جامعة 
جاؤوا ليستمعوا إىل مندوٍب من املفوضية السامية لألمم املتحدة 
الحامية مبر. واشتملت  بَعَمِلَها يف  يتكلم  الالجئني وهو  لشؤون 
سلسلة الحلقات الدراسية التي دارت هناك عىل عروض تقدميية 
متها يف الحلقات كل منظمة رئيسية بالقاهرة تعمل يف ميدان  قدَّ
كانت  التي  باربارا هاريل-بوند  أفكار  بنات  وكانت من  الالجئني، 
ت يف الصيف الذي سبق هذا الحدث إىل برنامج متعدد  قد انضمَّ
التخصصات يف الجامعة األمريكية بالقاهرة واسمه برنامج الهجرة 

القرسية ودراسات الالجئني، فكانت فيه أستاذًة زائرًة مميَّزة. 

يكون  أْن  ينبغي  أّنه  شديداً  اعتالجاً  باربارا  نفس  يف  يعتلج  كان 
عن  هاهنا  والكالم  محورها،  ويف  مبادرة  كل  صدر  يف  الالجئون 
تتداولها.  أو  ومعاناتهم  حياتهم  معلومات  ُترِبُز  التي  املبادرات 
وكثرياً ما كانت أسئلة الحارضين ووجهات نظرهم ُتْنِشُئ مصاعَب 
عويصًة يف طريق املشتغلني بالعمل اإلنساين الذين خاطبو حارضي 
الصومال  من  شابٌّ  سأل  فقد  أسبوع.  كلَّ  الدراسية  الحلقات 
ُتِعيُنَنا املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  ُمْسَتيِئٌس: “لَِم ال 
الالجئون،  وشارك  هنا؟”  مخيَّاًم  لنا  ينصبون  ال  ولَِم  الالجئني؟ 
أسبوعاً بعد أسبوٍع، يف محاولتنا الجامعية أْن ندرك حال تهجريهم 

واستجابة الجمعيات اإلنسانية بالقاهرة لذلك. 

وكنت قد ُعيِّنُت ُمِديرَة برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني 
بعد دخول باربارا فيه ببضعة شهور. ومع أنني كنت طالبًة شابًَّة 
باربارا  عاملتني  فقد  األوىل،  وظيفتي  اإلنسان يف  علم  من طالب 
والتعليم  البحث  بني  التوفيق  يف  عليها  امُلعوَّل  الحليفة  معاملة 
الوضع  َج  أُخــرِ بحيث  إليها،  ُيْحَتاُج  حيث  إىل  املساعدة  وبسط 
الراهن عن مستقرِّه. ورسعان ما تعلَّمت أنَّ ذلك عنى إثارة أسئلٍة 
أوروبا  من  أغلبهم  يف  )وهم  الدوليني  املساعدين  وجه  يف  صعبٍة 
وشاميلِّ أمريكا( الذين كانوا قبل مجيِء باربارا إىل القاهرة وسطاء 
معارف يف تدبري ما يحتاج الالجئون إليه. ثم إنَّنا أعملنا متدربني 
اإلنساين  العمل  هيئات  من  النظام  امُلختلَّة  الشبكات  تقييم  يف 
لنا  وعامليه، وأعددنا تقاريَر، وكتبنا اقرتاحات ِمَنٍح للبحوث، وسجَّ

برنامج  يف  يدخلوا  حتى  الخارجية  وزارة  من  حكوميني  موظفني 
الدراسية  الحلقات  إىل  ودعونا  عندنا،  العليا  الدراسات  شهادة 
منا ذكرها آنفاً، ثم كام هو الحال يف كل ركن من  األسبوعية التي قدَّ

أركان عامل باربارا، بدأنا ُنِعنُي الالجئني إعانًة قانونية. 

كانتا  إذ  العجاب،  العجب  سنتني  أوَّل  يف  العمل  سري  يف  وكان 
والبريوقراطيَّة  املرية،  السياسية  البيئة  من  ُيِهمُّ  مبا  مشحونتان 
الجامعة  دِت  جدَّ وملَّا  العادية.  غري  باربارا  وشخصية  الجامعة،  يف 
إنَّه  الكلِّية  رئيس  يل  قال  وبينها،  بيني  العقد  بالقاهرة  األمريكية 
ارها األكسفورديني امُلميَّزين.  ين ‘جداَر حاميٍة’ بني الجامعة وزوَّ َيعدُّ
رها جدوَل أعامل  غري إنَّني مل أدرك أثر نفوذ بصرية باربارا يف تصوُّ
أنَّ  بعد  إال  األولويات  من  آراِئهم  سامع  يجعل  الالجئون  محوره 
تركت الجامعة ألنضمَّ إىل برنامج دراسات الالجئني بجامعة إيست 

لندن. 

س برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني مع خطوِط تفكرٍي  أسِّ
تدور حول الالجئني مبنية عىل األمنوذج الثاليث يف التعليم والبحث 
وبسط املساعدة إىل حيث ُيْحَتاُج إليها، ذلك األمنوذج الذي أنشأته 
اليوَم مركٌز ال  باربارا وزمالؤها يف برنامج دراسات الالجئني )وهو 
برنامج( بجامعة أكسفورد. وأثَّرت امليادين الثالثة بعضها يف بعٍض 
فكان لكل ميدان الفضل يف مناء اآلخر، وذلك مع تدريس باحثي 
الهجرة القرسية ودراسات الالجئني ووضعهم برامج بسط املساعدة 
إىل حيث ُيْحَتاُج إليها، واشرتاك الطالب يف بسط املساعدة إىل حيث 
ُيْحَتاُج إليها ويف إخراج البحوث، واشرتاك الالجئني من حيث هم 

ُمتعلِّمون وباحثون وُمعلِّمون. 

ولقد وجدنا طرائق مبدعة، وجريئة أحياناً، إلدراج ناٍس لهم خربة 
سابقة باللجوء يف برامجنا ومشاريعنا. فضمَّ الصفُّ األول من طالب 
الدراسات العليا فيام ضمَّ أربعة لهم خربة سابقة يف اللجوء، وذلك 
مبعونة مزيج من املنح الدراسية وفرص الجمع بني العمل والدراسة، 
ومن هؤالء الباحث املزاول لِِبْ ِنلِسن مورو، وعاملة اإلنسان أمرية 
وُقِبَل  للهجرة.  الدولية  املنظمة  يف  سابق  برامج  وموظف  أحمد، 
ل له خلفية سابقة يف اللجوء يف الدورات القصرية  كلُّ إنسان مؤهَّ
من  كثري  ى  وأدَّ زهيد.  بأجٍر  وذلك  للمحرتفني،  أجريناها  التي 
التغذية  دعم  كربنامج  شأٍن،  ذات  تدخالٍت  إىل  البحوث  مشاريع 
وبرنامج الرتبية الجنسية. ومع ازدياد املخاوف األمنية يف القاهرة، 
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السفر  بجوازات  االستعراف  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  طلبت 
الهوية، فصار َمن ال وثائق تثبت هويَّته عنده وَمن  أو ببطاقات 
الحلقات  أَجُل جواز سفره وهو منفيٌّ ممنوعاً من حضور  انتهى 
ر  الدراسية أو الورشات يف حرم الجامعة. وملَّا احتججنا بأنَّه ال ُيتصوَّ
أْن َتُحثَّ نشاطات برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني عىل 
فهٍم أوسَع للتهجري القرسي وقضايا الالجئني من غري إرشاك الالجئني 
يف ذلك، وجدنا مع مكتب األمن يف الجامعة ُسُباًل تغلَّبنا بها عىل 

مسألة دخول الالجئني إىل الجامعة. 

إعادة الصوغ وإعادة التََّمْحُوِر
ن َعِمَل هو وباربارا أو تأثَّر مبوقفها، ُطُرقاً إلدماج  وجد كثري منَّا، ممَّ
وجهات نظر الالجئني يف برامجنا ومشاريعنا، ومن ذلك التخطيط 
)أي  املحليَّة  الالجئني  ’ مع مجتمعات  اإلجرايئُّ ‘والبحث   ، التشاريكُّ
تعاونياً(،  صاً  ص املشكالت التي يحددها املجتمع املحيل تفحُّ تفحُّ
وصحيح  اللجوء.  يف  سابقة  خربة  لهم  الذي  للناس  دراسيٌة  وِمَنٌح 
والتدرُّب  والتدريس  البحوث  يف  الالجئني’  ‘ألصوات  إفساحنا  أنَّ 
يقصدوا  مل  الذين  أسالفنا،  زلَّة  نكرر  أننا  أخىش  لكنَّني  محموٌد، 
إصالَح  محاوالتهم  فَناِقُدوا  والجندر.  املرأة  دراسات  يف  وء،  السُّ
فيها  نساٍء  مزيد  بإدماج  الذكور  عليها  يسيطر  التي  املؤسسات 
-أي مقاربة ‘أضف نساًء وأِثر الحال’- مل يفعلوا إال القليل يف صدِّ 
االستمرار يف عدم املساواة بني الجنسني. وتعني هذه أنه بإضافة 
مزيد نساٍء إىل األماكن التي يسيطر عليها الذكور تتنبَّه الحكومة 

آخر  ويف  الوطني  الحوار  يف  الصدارة  إىل  الجندر  قضية  فتدفع 
املطاف يدخل عدد أكرث من النساء إىل مسالك املعيشة. 

الوطن  مفهوم  إنشاء  تعيد  واالنتقال  التهجري  من  املعاناة  إنَّ 
الذي يف ذهن املرء من أساسه. وإضافة مزيد  واملكان واالنتامء 
مع  ين،  للمستقرِّ سِة  املؤسَّ املؤسسات  إىل  الالجئني  أصوات  من 
تصري  وليك  هذه.  الجديدة  أحوالهم  تعالج  ال  شموالً،  أكرث  أنَّها 
‘املقاربة التي محورها الالجئون’ حقاً، ال بدَّ لنا من إعادة صوغ 
لني’؛ أي َمن لهم خربة سابقة  سياساتنا الساكنة حتَّى تتَِّسَع ‘للمتنقِّ
ت  الذين أدَّ الناس  البحوث عىل  اللجوء. وقد أجري كثري من  يف 
شبكات شتاتهم وُسُبل عيشهم العابرة للحدود الوطنية إىل تغيري 
وجهات النظر، فلم تعد ترى الهويَّة كام هي عليه اليوَم. ثم إنَّ 
توفري مناذج  أنَّ  إدراكنا  ا يف  هامَّ إسهاماً  أسهم  السياسات  تحليل 
رين منذ عقوٍد يقلٌّ شيئاً  الجنسية الوطنية الحلوَل الدامئة للمهجَّ
مفيدة  إنشاء مساحات مشرتكة  قادرين عىل  نكون  ولن  فشيئاً. 
البرشيَّ  ل  التنقُّ نرى  إال حني  آخر  إىل  املتنقلني من مكان  للناس 
ر  -القرسيَّ أو غريه- حالة ليس فيها استثناء. وكام االعرتاف املتأخِّ
ُتفرِّق  ’ال  بربامَج  هنَّ  ُيهمُّ وما  النساء  إليه  تحتاج  ما  معالجة  بأنَّ 
بنا  َيْحُسن  للرجال،  إنشاء حلول  انتهت إىل إعادة  الجنسني‘  بني 
أْن تتجاوز مبادئنا وقيمنا يف دراسات  بدَّ من  بأنَّه ال  أْن نعرتف 
َع االستيطان الثابت  هم إىل البنى التي تستنسخ توقُّ الالجئني ضمَّ

ل. عىل حاله ال يتغريَّ وال يتبدَّ
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باربارا وهي ُتدرِّس، يف الثامنينيَّات.
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تبديل  إىل  والالجئون  نحن  عملنا  متحور  إعادة  يف  وُيحَتاُج  هذا، 
يف طريقة التفكري، غري أنَّه ميكننا أيضاً إجراءات تلبس لكلِّ حالٍة 
الالجئني  لَُبوسها يف تدرسينا وبحوثنا ومامرستنا. وتحتاج دراسات 
الدارسني  من  كثري  إىل  املعرفة  فروع  من  فرٌع  هي  حيث  من 
عىل  يعينونا  ليك  اللجوء  يف  سابقة  خربة  لهم  الذين  والباحثني 
لني، وليك تندمج  إعادة النظر يف التاريخ والسياسة من وجهة املتنقِّ
املحلية هي  للمناطق  والعابرة  الوطنية  للحدود  العابرة  الروايات 

وقصص اندماج الالجئني التي هي أشيع منها. 

هون بها النظر إىل  وميكن لألساتذة أْن يستنبطوا جداوَل قراءٍة فيوجِّ
لني. وميكن للمزاولني العاملني  الدراسات يف التاريخ وتجارب املتنقِّ
’والسكان  لني  املتنقِّ من   ً كالَّ يساعدوا  أن  االجتامعي  لإلندماج 
املحليني‘ يف املجتمعات املحلية عىل أْن يشعروا بالراحة يف مجتمع 
أْن  للامنحني  وميكن  أهله.  يساوون  رشكاٌء  لوَن  املتنقِّ فيه   ٍ متغريِّ

لني ومن  يتغلَّبوا عىل خوفهم من الباحثني يف شؤون الالجئني املتنقِّ
ها  املزاولني يف تنمية املجتمع املحيل، ليك مُيوِّلوا املشاريع التي ُيِعدِّ
أخرياً،  لهم.  ُتعدُّ  والتي  اللجوء  يف  سابقة  خربة  لهم  الذين  الناس 
ميكن للمؤسسات التي تساهم يف امليدان أْن تفعل أكرث مام تفعله 
ني.  امُلختصِّ من  اللجوء  يف  سابقة  لهم خربة  َمن  توظيف  يف  بكثري 
فليست املسألة هاهنا نقصاً مبا ُيحَتاج إليه؛ إذ ما يزال عدد الناس 
املدربني مهنياً وذوي الخربة وَمن لهم تجربة يف الهجرة القرسية 
من مصدرها األصيل يزداد. ولو كانت باربارا هاريل-بوند عائشًة 

ٍل يف هذا االتجاه.  لهتفت استحساناً بتبدُّ

 afabos@clarku.edu أنيتا فاُبس 
قٌة  بروفيسورة يف التنمية الدولية واملجتمع الدويل والبيئة، ومنسِّ

 يف برنامج الالجئني والهجرة القرسية واالنتامء بجامعة كالرك.
http://bit.ly/ClarkUni-RefugeesForcedMigration

إنشاء تقارير الشهود الخرباء: إرُْث باربارا
مايا غرَندِلر

إن ُذِكرَت أهمية التفصيل والدقة البالغة يف أثناء تحضري تقارير الشهود الخرباء فليس للمغاالة يف ذكرها 
مجال. 

ملَّا كانت باربارا أقامت يف عدد من البالد األفريقية وأجرت فيها 
بحوثاً، َعِمَلْت كثرياً عمل الشاهدة الخبرية يف قضايا اللجوء. وكان 
ُينِشُئه  الذي  املحتمل  بالخطر  صلة  له  ذلك  يف  تعمله  ما  أكرث 
صلة  له  كان  عملها  إنَّ  غري  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  تشويه 
أحياناً مبواضيع أخرى منها بند وقف حامية الروانديني يف أوغندا 
من  جنسية  له  ليس  َمن  عىل  الذي  االضطهاد  خطر  احتامل  أو 
الشهادة  صوغ  إحسان  أنَّ  باربارا  وعند  مر.  يف  الفلسطينيني 
“َكَسَل  مرٍة  بعد  مرًة  شكت  وقد  اللجوء.  طلب  قبول  ِعاَمُد  هو 
املمثلني  عىل  الغضب  من  تفور  كانت  ما  وكثرياً  امُلسَتْطِلعنَي”، 
هم  بتعاونهم  جيدة  شهادة  إخــراج  عن  ين  املقرِّ القانونيني 
قوا طالبي اللجوء  ليهم، وعىل متَّخذي القرارات الذين ما صدَّ وموكِّ

مامَّ يف قصصهم من ‘تناقض’. 

وكانت باربارا تدأب يف أْن ُتعِمَل نفسها يف إخراج شهادة جيدة 
الرفق  بني  تجمع  باربارا  وكانت  بالتفاصيل.  اهتامم  لها  وكان 
امُلْسَتطَلعنَي عىل إخبارها ما تحتاج إىل معرفته.  َدلِّها  دة يف  والشِّ
الصحيحة  كالتواريخ  تفاصيَل  ’التفاصيل‘  كلمة  عندها  َعَنْت  وما 
القرارات  ُمتَّخذي  يقود  أن  ميكن  استذكارها  عن  العجز  أنَّ  )مع 
التي  التفاصيل  ولكْن  به(1  موثوق  غري  الطلب  صاحب  عدِّ  إىل 

ومبجتمعهنَّ  وبُأرَسِهنَّ   ، وبتعليمهنَّ النساء  تعتقده  مبا  صلة  لها 
إذ  األصلية.  بالدهنَّ  يف  االجتامعية  الحياة  وبديناميَّات  املحيل، 
كانت باربارا تويل اهتامماً خاصاً مبجموعات النساء العرقية ومبا 
يحيط بالبالغات وبالزواج من عادات يف مجتمعهنَّ املحيل، فكلُّ 
ذلك ميكن أنَّ يؤثر يف احتامل خطر أن ُيعاىَن من تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية. وانصبَّ تفكري باربارا عىل ما يعانيه أفراد أرس 
النساء ووجهات نظرهم يف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ال 
سيَّام النساء منهم، وليس هذا فحسب، بل انصبَّ تفكريها عىل 
ذلك وعىل وجهات نظر أزواج النساء وأرسهم. وكانت تتنبَّه إىل 
إىل  طريقاً  فتشقُّ  وتقيِّدها،  دة  امُلعقَّ األرسية  والعالقات  األسامء 

إدراك قوة تأثري الديناميَّات فيها. 

باربارا  شقة  يف  أياٍم  ة  عدَّ عىل  املقابالت  َتْجِري  كانت  ما  وكثرياً 
بأكسفورد، ويكون فيها متدرب يكتب ما يقال عىل ما هو عليه. 
ثم إنَّ باربارا كانت تعرف نفس املرء كيف ُتَطْمن، فُيؤَخذ عندها 
م من الطعام والرشاب اليشء الكثري  من الراحة الحظ الوفري وُيقدَّ
وُيتَجاَذُب من الحديث ما هو خفيف، هذا بني جوالت املقابلة، 
قول  أهمية  ة  وشدَّ الشهادة  ِعَظم شأن  أيضاً  د  تؤكِّ كانت  ولكنَّها 
بكالم  تقول  وكانت  اسُتطيَع،  ما  تفصياًل  رها  وتذكٌّ فيها  الصدق 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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ْهل بها خرٌي  واضح املعنى إنَّ االعرتاف بنسيان بعض الحقائق أو الجَّ
من اختالق التفاصيل. 

وكان من ُقَوى مقاربة باربارا أنَّها كانت تستطلع أيضاً أرسة طالب 
اللجوء أو أفراداً من مجتمعه املحيلِّ كلام استطاعت السبيل إىل 
ذلك، بنفسها أو بالهاتف، فتستأجر مرتجاًم فورياً كلام دعت حاجة 
التي  ومنها  صعوبة،  فيها  التي  األحاديث  من  تحاشت  فام  إليه. 
تجول فيها هي وأفراد األرس املستنكرين أو الراغبني عن املساعدة؛ 
ل يف الغالب بتسلسل أسئلتها معلوماٌت ُيْنَتَفُع بها يف دعم  إذ ُيحصَّ

قضايا طالبي اللجوء. 

ولقد بنت يف ِعْلِمها مبوضوع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ويف 
بحثها فيه عىل مصادر ثانوية، وعىل دراية خرباء آخرين ومزاولني 
التي كانت  الخبري،  الشاهد  تقارير  بهم. وكان من  لها صلة  ن  ممَّ
استئناف  إجراءات  يف  دلياًل  املحكمة  إىل  وترفعها  باربارا  تخرجها 
طلب اللجوء، ما هو بالحقِّ طويٌل -أي كانت متلؤ يف الغالب نحواً 
طالب  فلكلِّ  بنفسه،  قامئاً  بحثاً  التقرير  فيكون  صفحة-   20 من 
باربارا تبدأ  البلد األصيل مخصصة له. وكانت  لجوٍء معلومات يف 
التقرير بأن تعرض بإيجاز من التأهيل والخربة التي عندها ما يثري 
الحاَل   ُ وُتبنيِّ املوضوع  يف  مة  مقدِّ م  ُتقدِّ ثم  اإلعجاب،  النفس  يف 
االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي يقع فيها تشويه 
األعضاء التناسلية األنثوية وذلك يف البلد األصيل الذي هو موضوع 

، مع تصويب انتباهها  م حال طالب اللجوء الفرديِّ البحث. ثم ُتقوِّ
كاحتامل  الالجئ،  صفة  بإقرار  صلة  لها  التي  املسائل  إىل  خاصًة 
خطر االضطهاد، وقدرة دولة املنشأ عىل الحامية، ووجود ما يحلُّ 
ظ عن  تتحفَّ باربارا  كانت  أو عدمه. وقد  الداخلية  الحامية  محلَّ 
اإلقرار بأيِّ ُشْبَهة؛ فنعم هي رغبت يف مساعدة طالبي اللجوء ما 
استطاعت إال أنَّها كانت تعلم أنَّ أقرب سبيل إىل ذلك هو إخبار 

ه فال مُيَاُل إىل جانب دون آخر. الخرب عىل حقِّ

إنَّ  أال  الالجئ،  تحصيل صفة  الناس عىل  من  كثرياً  باربارا  أعانت 
مهارتها وَحَذاقتها وخربتها ملفتقدٌة أشدَّ االفتقاد. لكنَّ إرثها باٍق يف 
ما ميكننا أن نأخذه عن طرائقها، ويف صفحات ِوبِّ املنظمة التي 
اِكسايل  اِن  ستها إلعانة الالجئني إعانة قانونية، واسمها رايتس  أسَّ
البلد  خرباء  فيها  ُمْدَرٌج  جداول  فيها  ومامَّ   ،)Rights in Exile(

األصيل ومشورٌة يف مواضيع خاصة.2 

 m.grundler@qmul.ac.uk مايا غرَندِلر 
 www.qmul.ac.uk ُكليَّة امللكة ماري بجامعة لندن

1. انظر مثاًل 
 UNHCR )2013( ’Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum
Systems‘, p139 )ما بعد اإلثبات: تقييم املصداقية يف ُنُظم اللجوء باالتحاد األورويب(

 www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf
 www.refugeelegalaidinformation.org .2

ة القطار بأكسفورد يف ُجزٍء من مهرجان أكسفورد للفنون. وُكِتَب يف كل جانب من جوانب الصورة الكلامت اآلتية: ُعرَِضت صورة باربارا هذه بلوحة إعالناٍت ُقرَْب محطَّ

أشكر لك إعانتي عى النجاة من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف نيجرييا.
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َنْفُع َفرِْض املساعدات: ِعرفاُن بالفضل من مشوع قانون الالجئني
كرِس دوَلن

بعد عشين عاماً من مشاركة باربارا هاريل-بوند يف تأسيس منظمة مشوع قانون الالجئني بأوغندا، ينظر 
مدير املنظمة اليوَم يف اإلرث الدائم للمبادئ التي يف كلِّ جانب من جوانب كتابها.  

يسعدين أن تتاح يل هذه الفرصة ليك أذكر فيها ما أؤكد به الدور 
وعضوة  شخصية  مرشدة  بصفتها  هاريل-بوند  لباربارا  املحوري 
مؤسسة لواحد من امليادين التي متد الجسور بني الدراسة والعمل 
الناشط واملامرسة وكذلك بصفتها ممن شارك يف تأسيس مرشوع 
قانون الالجئني يف عام 1999 وهو مرشوع تواصل مجتمعي لكلية 
منها  مقالتي  أكتب  التي  أوغندا  يف  ماكرييري  جامعة  يف  القانون 

اآلن. 

الطارئة لالجئني  - املساعدات  وقد يكون كتاب فرض املساعدات 
العمل املكتوب األكرث شهرة لهاريل بوند بل هو الذي يفرض نفسه 
بقوة عىل القارئ بفضل محتواه الغزير الذي ُيبنيِّ أهمية البيانات 
والتحليل ومجاالت التعقيدات والتعاون واإلقرار باإلنجازات. واآلن 
يسرتعي  الالجئني،  قانون  تأسيس مرشوع  من  عقدين  مرور  بعد 
بصفته  الالجئني  قانون  مــرشوع  يف  والتأمل  التفكري  منا  األمــر 
العاملي ودوره يف توضيح  الجنوب  مؤسسة قامئة يف منطقة دول 
بعض املبادئ والرسائل التي انطوى عليها كتاب فرض املساعدات. 
وعندما أحلل ما يرتدد صداه يف ذهني وما سعينا إىل توضيحه يف 

السنوات التالية للكتاب، تظهر أمامي سبعة أمور. 

الالجئني وغريهم من  أنَّ  يشء آخر، علينا أن نفهم  وقبل أي  أوالً 
رين قرساً هم جهات فاعلة وأصحاب مصلحة معنيون، وأنَّهم  امُلهجَّ
الخطاب عند  البالغية يف  الطنانة واألساليب  التعبريات  بعيداً عن 
الحديث عنهم كام الحال عند استخدام عبارات من قبيل ‘االعتامد 
عىل الذات’، قد يكونوا يف حاجة إىل املساعدة أو قد يبدون رغبتهم 
إىل مساعدات  يحتاجون  ال  قد  أنَّهم  إالَّ  املساعدة  بالحصول عىل 

ُتفرَُض عليهم فرضاً أو قد ال يرغبون فيها. 

الدعم، وإذا  يشء من  به تقديم  إذا كنت يف وضع ميكنك  وثانياً، 
االستعداد  فعليك  والسيايس،  االجتامعي  بالتغري  ملتزماً  كنت 
للمشاركة يف عملية تحتاج إىل نفس عميق. وهذا ما رضبت باربارا 
عام  يف  طالباً  كنت  عندما  عنها  سمعت  ما  أول  وكان  به.  املثل 
الالجئني  لدراسات  الصيفي  الربنامج  يف  قابلتها شخصياً  ثم   1991
عام  يف  املبارش  إرشافها  تحت  أعمل  أصبحت  ثم   ،1994 عام  يف 
1996. وكانت مشاركة يف معهد ماكرييري للبحوث االجتامعية يف 
عامي 1998-1999. واستضافتني يف بيتها عندما كانت يف الجامعة 
األمريكية يف القاهر يف أوائل العقد األول من القرن الحايل. ويف كل 

ملا  مطابقاً  مكتبها  فكان  ذاتها  بالطريقة  عملها  مكان  أُِعدَّ  مكان، 
تعودت عليه يف السابق ومل يختلف كذلك يشء يف مزاجها وروحها. 
ويشهد ذلك عندي لقدرتها الفريدة يف التكيف مع السياق الذي 
الشواغل  ثبات  عىل  نفسه  الوقت  يف  محافظتها  مع  فيه  تعمل 

واملقاربات الرئيسية. 

وثالثاً، متكنت باربارا من قول الحقيقة ألصحاب الشأن يف السلطة 
الناس  مع  مثمرة  عالقات  عىل  نفسه  الوقت  يف  محافظتها  مع 
واملؤسسات الذين تحدثت إليهم. ويعيدنا ذلك إىل مسألة النفس 
العميق الذي ذكرته آنفاً، فعندما يكون أصحاب السلطة والنفوذ، 
الوطنية  البريوقراطية  املؤسسات  يف  هو  من  منهم  األخص  وعىل 
يجب  الحياة،  مدى  السلطة  عىل  يستحوذون  ممن  والدولية، 
انتهاج عناٍد مختلف  أولئك األشخاص  يتوىل دور تحدي  عىل من 

بالتوازي مع صالبة املذكورين. 

وهنا تظهر مسألة العالقات التي تقيمها مع أشخاص ومؤسسات ال 
تتفق بالرضورة معهم، فتلك العالقات هي مفتاح الحياة بالنسبة 
ملا أنظر إليه عىل أنَّه املبدأ الرابع الذي يتجسد يف أعامل باربارا، 
وهو تحديداً محورية األطر العامة للقوانني والسياسات الرضورية 
ال  مثمرة،  عمل  عالقة  إقامة  ودون  الواجبات.  أصحاب  ملساءلة 
مجال ملساءلة الحكومة إزاء نص القانون يف دستورها أو قانونها وال 
ميكن دفع منظمة متعددة األطراف للوفاء بالوعود التي قطعتها 
سبيل  عىل  هنا  ببايل  )ويخطر  سياساتها  مواقف  يف  أنفسها  عىل 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  سياسة  املثال 
حول بدائل املخيامت(. لكنَّني إن قلت إنني تعلمت مبدءاً واحداً 
من باربارا، فرمبا هو أنَّ مثل تلك العالقات ليست من العالقات 
التي ميكن تحقيقها مبارشة، وهنا يأيت املبدء الخامس وهو أنَّه إن 
غابت مساحة العمل اليوم أو إن كانت املساحات املتاحة ليست 

كام ينبغي، فعليك إذن أن ُتنِشئ مساحات جديدة. 

يف  البتة  يجد صعوبة  لن  املهنية  باربارا  حياة  لع عىل سرية  وامُلطَّ
مثال  من  فامذا  املبدأ،  ذلك  تجسد  التي  العظيمة  األمثلة  تقفي 
)مركز  الالجئني  دراسات  برنامج  تأسيس  يف  مشاركتها  من  أوضح 
وتأسيسها  أكسفورد،  جامعة  ضمن  حالياً(  الالجئني  دراســات 
للمجلس الدويل للبحوث واالستشارات الذي أصبح فيام بعد ُيعرَف 
بالجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية، ومشاركتها يف تأسيس 
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يف  الالجئني  مساعدات  برنامج  ثمَّ  ومن  الالجئني  قانون  مرشوع 
لذلك  الدويل  الربنامج  ثم  مر  ومقره  األوسط  والرشق  أفريقيا 
الغرض )سابقاً يف اململكة املتحدة( وشبكة املساعدات القانونية 
لالجئني الجنوب وموقع برنامج الحقوق يف املنفى عىل اإلنرتنت. 
كل جهد من تلك الجهود كان أساسياً من ناحية أنَّه أنشأ مساحة 
مل يسبق وجودها من قبل، ومل يكن ذلك مجرد زيادة عدد يف 
الراهن  الوضع  أنَّه مثَّل نقلة تحولية يف  إالَّ  الجديدة  املؤسسات 
والعمل  للمامرسة  ناشئ  جديد  ميدان  معطيات  تعريف  وأعاد 

األكادميي. 

ثم إنَّ مركز دراسات الالجئني، يف أوىل أيامه بعد التأسيس، أخذ 
عىل عاتقه نقل الهموم التي تشغل واقع الحال يف العامل لتصبح 
الناس  بنظر كثري من  التي كانت متثل  الجامعة  يف صلب رسالة 
برجاً عاجياً وحالًة من االنفصام عن الواقع. وها هو قسم املصادر 
ما  مقتنيات  يف  مثيل  لها  يضاهي  ال  قاعدة  أرىس  قد  املركز  يف 
إىل  تاريخها  يعود  التي  الرمادية  والدراسات  باألدبيات  ى  ُيسمَّ
يف  قرب  عن  النظر  يف  الباحثني  تساعد  اإلنرتنت،  حقبة  قبل  ما 
شبكة  نرشة  تأسيس  ذلك  تبع  ثم  الفضىل،  اإلنسانية  املامرسات 
مشاركة الالجئني اإلخبارية التي أصبحت فيام بعد نرشة الهجرة 
القرسية، لتؤدي ذلك الغرض نفسه. وكال النتاجني مثَّال تحدياً أمام 
األساسية  القيمة  أنَّ  قبل من  األكادمييني من  افرتضته جموع  ما 
َمة. للمعلومات ال ميكن أن ُترَجى إال يف املجالت األكادميية امُلحكَّ

ومن الجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية، تعلمت شخصياً 
لديه  من  تجمع  التي  والدورية  الرسمية  اللقاءات  عقد  أهمية 
وتطوير  الدراسة  حقل  تعريف  يف  املساعدة  تقديم  يف  اهتامم 
املعارف املتصلة به ضمن إطار مؤسيس وجمع مكنز من األعامل 
الفكرية يف املجال. وهنا مجدداً نجد مرشوع قانون الالجئني )الذي 
القانونية  املساعدة  تقديم  وإمكانية  أهمية  توضيح  إىل  يهدف 
لالجئني يف دول الشامل العاملي( الذي أنشأت باربارا من خالله 
مجدداً فضاًء مل يسبق له مثيل. وأكرث من ذلك ما حدث يف أوغندا 
التسعينيات  أواخر  يف  حتى  فأوغندا  الفضاء،  لذلك  تطبيق  من 
كانت قد حظيت بسمعة طيبة لكرم سياساتها املرحبة بالالجئني، 
ومع ذلك تحدثت باربارة إىل السلطات هناك وأخربتهم بالحقيقة 
وهي أنَّ األطر العامة وإن كانت جيدة، مل ُترَتَجم كام ينبغي يف 
املامرسة العملية. فهي بذلك قرعت جرس الذاكرة يف أذهاننا بأن 

ال نأخذ األمور عىل أنها حقيقة من النظرة األوىل لها. 

يتجاوز  مغزى  الالجئني  قانون  مرشوع  لتأسيس  كان  وسادساً، 
الوقت  يف  املرشوع  انطوى  بل  للسلطات.  الحقيقة  إخبار  مجرد 
ال  متجسدة مبطلب:  أفعال  إىل  األقوال  ترجمة  عىل  أيضاً  نفسه 
بناء  كان  باربارة،  فعند  الحلول.  م  قدِّ بل  النقد  بتوجيه  تكتِف 

القدرات املحلية للتصدي للتحديات العاملية جزءاً ال يتجزأ من 
‘امُلواِطَنة  مفهوم  بنفسها  دت  جسَّ ما  وكثرياً  القادمة.  املرحلة 
العاملية’ إذ مل يكن مغزاها وال ُهويَّتها مقيدتني مبكان والتها، 
ومل تكن قط متجاهلة للمخاطر التي تظهر عندما ال يكون من 
العاملي’.  ‘املواطن  فكرة  إىل  يتحولون  ممن  القليل  إال  الناس 
أنَّه  عىل  املساعدات  فرض  كتاب  نقرأ  أن  لنا  ميكن  وبالفعل، 

عمل يستكشف التحديات التي تواجه القطاع اإلنساين. 

وسابعاً، وأخرياً، يقودين كل ما ذكرت إىل تبني حقيقة هي أنَّ 
املرء إذا أراد بناء الفضاءات، فال ميكنه فعل ذلك لوحده. وال 
منا  أدل عىل ذلك من الفضاءات التي أنشأتها وأشغلت كثرياً 
فجعلناها فضاءاتنا أيضاً، وذلك دليل عىل أهمية التعاون الذي 

يرتك إرثاً دامئاً خالل الناس.

مشوع قانون الالجئني: ترجمة 
مبادئ باربارا إىل أفعال

عرشون عاماً مضت مذ أسست باربارا مرشوع قانون الالجئني، 
املبادئ  هذه  إعامل  عىل  املرشوع  حرص  الحني،  ذلك  ومنذ 
وتفصيلها وتطويرها. فهل يحتاج الالجئون إىل مساعدة وهل 
يرغبون بالحصول عليها؟ ال شك يف أنَّ اإلجابة بنعم، وينطبق 
منوذج  بأّنها  كثرياً  إليها  ُينَظر  التي  أوغندا  عىل  حتى  األمر 
يحتذى به للدول املضيفة لالجئني. وهل يحتاج الالجئون إىل 
العون القانوين؟ ال شك يف ذلك. فحتى بعد مرور عرشين عاماً، 
ما زال املرشوع املنظمة الوحيدة التي تقدم التمثيل القانوين 
لالجئني يف املحاكم يف بلد تعج فيه آالف من منظامت املجتمع 
املدين. األمر الواضح اآلن أنَّ نوع العون القانوين الذي تصورته 
باربارا يف بداية األمر والذي أتحناه مبدئياً لالجئني الحرضيني يف 
كامپاال مل يكن سوى عنراً واحداً فقط يف االستجابة لحاجات 
انضممت  الــذي  الوقت  يف  الواقع،  ويف  دة.  املعقَّ الالجئني 
املحامون  كان   ،2006 عام  يف  الالجئني  قانون  مرشوع  إىل  به 
الذين مثَّلوا السواد األعظم من كوادر املرشوع يف ذلك الوقت 
يف  تلقوه  الذين  القانونيني  والتدريب  الدراسة  أنَّ  أدركوا  قد 
السابق مل مينحاهم القدرة الكافية لفهم التجارب التي مر بها 
املوكلون، ولذلك ُعنيِّ أول مستشار نفيس-اجتامعي للمرشوع. 
كانت  الذين  الالجئني  أنَّ  إدراك  زاد  املستشارين،  تعيني  وفور 
الدخل  مصدر  فقدان  نتيجة  أساسية  كبرية  حاجات  لديهم 
املبارش قد حملوا معهم آثاراً من العنف الجنيس املرتبط بالنِّزاع 
والتعذيب ومل يجدوا سبياًل للعالج املبارش منها دعك من تأخر 
العدلية  الخدمات  إىل  الوصول  كان  حني  ويف  االستجابة.  أمد 
للقضايا الدارجة من املسائل اإلشكالية، مل يكن هناك أصاًل أي 
طريقة للوصول إىل العدالة االنتقالية الرضورية للتصدي لألذى 

الذي لحق بهم يف املايض. 
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أال تشاؤون َمْنَح ِمْنَحٍة لتعينوا املبادرة العظيمة الشأن -أي نشة الهجرة القرسية- التي بدأتها باربارا؟

ان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،   فِمْنَحُتكم ستدعم مشاركًة سهلة باملجَّ
التي هي أسُّ تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.

دونكم كيف ُتِعنُي ِمْنَحتكم

 30£ سرُيِسل نسخاً من النرشة مطبوعًة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري حكومية
          محليَّة وباحثني محليِّني 

 45£ سرُيِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية 

 80£ سرُيِسل نسخاً من النرشة لُتوزَّع يف اجتامٍع تنسيقيٍّ يف نيجرييا 

ي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكرتوين سنة واحدة  250£ سيؤدِّ

www.fmreview.org/ar/online-giving فمن شاء إرسال منحٍة يرجى أن ينظر

إْن أعاَنْتُكم أْعَاُل باربارا أو نرة الهجرة القرسية عى مرِّ السنني، فعىس أْن تدعموا التاسنا. 

وهذا التاريخ هو الذي متخض عنه عملية بناء الربامج املوضوعية 
بالوصول  الخاص  فربنامجنا  الالجئني.  قانون  مرشوع  يف  الحالية 
الالجئني  ويساعد  املبارشة  القانونية  الحاجات  يعالج  للعدالة 
اللغة  اإلنجليزية، وهي  اللغة  تعلم  )منذ عام 2007( يف  البالغني 
الرسمية ألوغندا، ليك يتمكنوا بأنفسهم من ‘التعبري عن حقوقهم’. 
والنفسية- العقلية  بالصحة  الخاص  برنامجنا  يعمل  وكذلك، 

االجتامعية مع األفراد واألزواج واألرس والعائالت ممن لهم عالقة 
املتأثرين  من  أو  خرباته  أو  املوكل  بوضع  مبارشة  غري  أو  مبارشة 
بها. وعندنا برنامج موضوعي ثالث هو الجندر والحياة الجنسية 
ويعكس الدور املحوري لتعرض الناس للعنف الجنيس يف قراراتهم 
بالهروب كام يقر بأنَّ هناك أعداد أكرب من الرجال املتأثرين تأثراً 
السائدة.  املامرسات  لنا  أكرث مام تصوره  العنف  مبثل هذا  مبارشاً 
وضمن ذلك الربنامج، يساعد منوذج ‘افحص ثم أحل ثم ادعم ثم 
وثِّق’ يف متكني الحصول عىل الرعاية الصحية الجندرية يف السياقات 
اإلنسانية. وكل علمنا الذي نقدمه إمنا يعززه موقعنا يف البالد إذ 
نحن املنظمة الوحيدة فيها التي ميثل الالجئون ثلث كوادرها من 

املوظفني. 

قائل  من  بد  ال  أم  للسلطات  الحقيقة  قول  مجرد  أيكفي  وأخرياً، 
رين قرساً هم أصحاب مصلحة  يعرف كيف يقولها؟ ومبا أنَّ املهجَّ
معنيني يف خربتهم ومستقبلهم، تأيت اإلجابة عىل الشطر الثاين من 
منظومات  أنَّ  إال  تحفظ.  أو  لتفكري  الحاجة  دون  بنعم  السؤال 
خربات  جوانب  من  كثرياً  متس  التي  والتَّعجيز  األفــواه  تكميم 
رين قرساً عن ‘ديارهم’ ليس من السهل التغلب عليها. ومن  املهجَّ
املتعلقة  باملوضوعات  االهتامم  إىل  الحاجة  تظهر  املنطلق  هذا 
التغيري االجتامعي. وكام  بكيفية استخدام وسائل اإلعالم إلحداث 
أنَّ تأسيس قسم املوارد يف مركز دراسات الالجئني لألدبيات الرمادية 

املاضية  العرش  السنوات  األكادميي، فقد ظهرت عرب  القالب  كرس 
القدرة عىل املشاركة من خالل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية 
تحديد  ليصبح  الفعال  التواصل  لطبيعة  طة  امُلنمِّ القوالب  لتكرس 
الوسائل  تلك  باستخدام  التواصل  القدرة عىل  األشخاص من ذوي 
أم  فرضاً  ُتفرَض  الحلول  كانت  إذا  ملا  املحددة  السياسات  محور 
املاضية  الخمس  السنوات  الالجئني  قانون  أمىض مرشوع  وقد  ال. 
يف متكني الالجئني ومضيفيهم يف تطوير مهاراتهم يف املنارصة عن 
ع من نطاق تغطية األشخاص الذين  طريق مقاطع الفيديو ما وسَّ

لهم أصوات مسموعة.

بها  تأخذك  التي  للمسارات  حدود  ال  العجالة،  هذه  ُتبنّي  وكام 
رين  واملهجَّ القرسية  الهجرة  مع  املبادئ  عىل  املؤسسة  املشاركة 
تأسيس مرشوع  باربارا بذرة عندما شاركت يف  لقد زرعت  قرساً. 
أولوكا-أونياغو يف عام 1999،  الربوفيسور جو  الالجئني مع  قانون 
لتنبت نباتاً حسناً وتصبح شجرة تظلل أغصانها وفروعها فضاءات 
التحديات  حول  للتفكري  جديدة  وسباًل  جديدة  وقدرات  جديدة 
القدمية للهجرة القرسية. وال مبالغة إطالقاً يف التأكيد عىل البعد 
الكبري يف املساعدة الذي يقدمه كتاب فرض املساعدات يف توفري 

البذور إلثراء تلك العمليات.

كرِس دوَلن 
dir@refugeelawproject.org @drchrisdolan 

ُمِديُر مرشوع قانون الالجئني، وبروفيسوٌر زائٌر يف معهد إنكور 
ومعهد العدالة االنتقالية يف جامعة أولسرت، وباحٌث سابٌق يف 

 مركز دراسات الالجئني بني عامي 1996 و1997.  
 www.refugeelawproject.org 

   @refugeelawproj #RLPat20
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أخالقيَّات االختالف والتنازع عند باربارا
جاشوا كرايز

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إىل اعتقادها أنَّ الناس كلَّهم بالغون متساوون مسؤولون. 

مـا كان لِـنُي الجانـب يومـاً صفـة مـن صفـات باربـارا هاريـل-
ة الطبـع قليلـة الصـرب صعـٌب إرضاؤهـا،  بونـد، إذ كانـت حـادَّ
ـرت عنهـا ناسـاً وأوقـدت يف صـدر مثلهـم نـار الحامسـة  فنفَّ
مبـا كان يظهـر أحيانـاً أنـه سـعٌي منهـا وحدهـا وراَء منـارصة 
الالجئـني. ومـا كان مـن وقتها فـراٌغ متلـؤه بدقائق األمـور، ألنَّ 
؛ فـام عاشـت باربـارا  مـا كان لهـا مـن الوقـت مل يكفهـا قـطُّ
يف حياتهـا يومـاً إال وكانـت مسـتعجلة، وكانـت تطلـب الـيشء 

نفسـه إىل العاملـني معهـا.

وملَّـا كنـت ابن عرشين سـنة، وكنت أدرس علم اإلنسـان مريداً 
النجـاح فيـه وأصبـو إليـه، مـررت بغرفـة جلوسـها بالقاهـرة 
كـام مـرَّ بهـا كثـريون، فجعلتنـي عـىل البحـث يف أمـر الالجئني 
السـرياليونيِّني والليبرييـني يف املدينـة. وال شـكَّ هاهنا أن يخطر 
يف ذهـن سـائل أن يسـأل: أكان مـن الصـواب تكليـف طالـب 
بالـغ مـن عمـره عرشيـن سـنة القيـام بعمـل ميـداين يذهـب 
بـه هنـا وهنـاك؟ فأقـول: ليـس ذلك مـن باربـارا يف يشء. وإمنا 
العمـل، ولقـد كان فيـه مـن إطـالق  هـا هـو  ُيهمُّ الـذي كان 
ُب، سـواٌء يف ذلك  املسـاواة، فيـام طلبـت إىل كلِّ أحـٍد، مـا ُيعجِّ

مـا ُطِلـَب إىل الطـالب والالجئـني واملتعاونـني واألنـداد. 

ا  ـرت بعد وفـاة باربارا كلَّ مـكان عرفتها بـه. فأمَّ ثـم إننـي تذكَّ
ـة فـال. فهـا أنـا  ـا أشـخاص القصَّ ـة فتختلـف وأمَّ البلـد يف القصَّ
أرى طالبـاً مـن طـالب علـم القانون شـاباً مُيِعن يف قـراءة ِملفِّ 
قضيـة مـن القضايا، وطالبـاً من طالب علم اإلنسـان يدخل إىل 
فتهـا باربارا  الغرفـة، والجئـاً يـرسد حكايـة، وشـاباً أو شـابة وظَّ
لتعينهـا عـىل شـؤون املنـزل. وأرى مـن النـاس هنـاك امُلِعيِنـنَي 
وامُلسـتِعيِننَي وامُللتمِسـنَي نصيحـًا أو ُمخلِّصـًا أو القياً األمرين يف 
سـبيل مـا يؤمـن بـه. والواضـح البـنيِّ إذ اسـتذكر تلـك الغرفـة 
هـو إرصار باربـارا الـذي ال يلـني عـىل أْن تعـدل بـني كلِّ أحـد. 
نعـم، إنَّهـا رغبـت يف مسـاعدة الالجئـني ولكنَّها أيضـاً أعملتهم 
كـام أعملتنـا جميعـاً. ولقـد عاملتنـا كلَّنـا معاملـة البالغـني فال 

قـًا بنـا وال لِْيناً. ترفُّ

وكان آخـر عهـدي بهـا بأكسـفورد، حـني كانـت غرفة جلوسـها 
ممتِلئـًة مـرًة أخـرى مـن أشـخاص القصـة املألوفـني، مـع أنَّ 
، وكانـت أحلَّـت عـن غـري رىًض سـيجارًة  برهـا كان يف ضعـفٍ
إلكرتونيـة محـلَّ السـجائر التـي مل تكـن تفـارق شـفتيها. ولقد 

الُقـَوى.  منهـوَك  السـودان  مـن جنـوب  إليهـا  قدمـت  كنـت 
فراحـت باربـارا تسـألني عـن أمـر البلـد فأكـرثت يف السـؤال 
قضيـة  ملـف  إيلَّ  دافعـًة  ثـم جعلتنـي عـىل عمـٍل  ـت،  وألحَّ
مـن القضايـا. ويف الثالثـة أيـاٍم بعـد ذلـك؛ اسـتحالت ‘عطلتي’ 
لجـوٍء  طالـُب  فيهـا  يسـتأنف  لقضيـة  تجـرٍُّد  إىل  بأكسـفورد 
أوغنـديٌّ قـراراً أصدرتـه وزارة الداخليـة يف اململكـة املتحـدة. 
تـه مـا فيهـا من التناقض فطلبت إليـه باربارا وهي  وكان يف قصَّ
تـه  تها. فأغاظهـا ونحـن نسـتمع إىل قصَّ خائبـة املجـيء إىل شـقَّ
ة من عدم  وأنـا أْسـأُله أسـئلًة ُمحاِوالً بها أْن ُأسـوِّي مـا يف القصَّ
ده وَحرْيته،  فه وتـردُّ االسـتواء. فلـم يكـن لها وقٌت ملعالجـة توقُّ
َي  فقـد كان عليهـا أْن تعمـل يف قضيتـه عـىل عجـٍل وأْن ُتسـوِّ
أمرهـا. وأنـا أعـرف كثـرياً مـن النـاس الذين ظنُّـوا أْن مـا كانت 
الئقـًة الكيفيَّـة يف صـوت باربـارا؛ أولئـك الذيـن رأوا أنه ينبغي 
أْن يعامـل الالجئـون معاملـَة املنكوبـني أو أْن ُيعاَملـوا كأنَّهـم 

مـن غـري كوكـب. فأقـول: ليـس ذلـك مـن باربـارا يف يشء. 

وقـد كان التناقـض يغشـو باربـارا كـام كان يغشـوها ُدَخـان 
ـن حولهـا  بالنفـس ممَّ سـجائرها. فكانـت تطلـب االسـتقالل 
ت نفسـها باألعوان والتابعني. وكانـت تنقد الزاعمني  لكنَّهـا حفَّ
أنَّهـم يسـاعدون الالجئـني نقـداً ليـس فيه من اللـني يشء، نعم 
إنَّهـا كانـت تنقـد كثرياً فكـرة مسـاعدة الالجئني يف ذاتهـا، لكنَّ 
، وكانـت ُتلِقيـِه ويف كالمهـا مطمطٌة ال  سـؤالها الـذي ظـلَّ ُيِلـحُّ
ُتْنـَى، هـو: مـن سيسـاعدهم؟ إذن ففـي هـذا التناقـض مبدأ 
أخالقـي. وليـس مـا تركتـه باربـارا لنـا أثـراً أكادمييـاً أو سلسـلًة 
مـن الذكريـات فحسـب، بـل هـو أقـرب مـن ذلـك إىل املثـال 
الـذي يحتـذى بـه، وفيـه طريـق ُتسـَلُك يف عـامل ُيحـاَول فيـه 
مـا اسـُتطيَع اإلجابـة عـن سـؤال أثارتـه باربـارا يف مقالـة مـن 
فـاً بـه  مقاالتهـا: أميكـن أن يصـري العمـل لخـري اإلنسـان ُمتلطِّ

عليه؟1 عطوفـاً 

ولقـد كانـت باربارا داريـًة باألعامل الوحشـية يف ميدان العمل 
بعـد  واملقابلـة  املقالـة  بعـد  املقالـة  يف  فجرَّسـت  اإلنسـاين. 
املقابلـة باملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني 
وبكيفيـة عمـل املنظامت غري الحكوميـة يف مخيَّامت الالجئني، 
البيانيـة  والرسـوم  والدفاعيـة  واالنخـداع  الوهـم  ذلـك  ومـن 
واإلحصـاء. ولعمـري إين أتذكـر باربارا تسـأل مرًة بعـد مرٍة: أال 
يسـتطيع النـاس عدَّ أنفسـهم؟ وملَ ال يسـتطيع الناس أنفسـهم 

http://www.fmreview.org/ar/ethics
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توزيـع مـا يأتيهـم مـن معونـة فيـام بينهـم؟ )إذ هـم يفعلون 
ذلـك يف كلِّ حـاٍل حـني تكـون ُظُهـور موظفـي اإلغاثـة إليهم.( 
ومـا أْبـَرَز أهميـة نقـد باربـارا يف آخـر املطـاف هـي الدرايـة 
مبـا جـاءت بـه عالقـات القـوة غـري ذات التناسـب ِمـْن تصيـرِي 
الالجئـني ال حـول لهـم وال قـوة ومـن إنشـاِء ُأُطـِر تعويـٍل مل 

ُيلتَفـت فيهـا إىل قـدرة الالجئـني. 

وإينِّ لطاملـا شـعرت بـأنَّ عمـل باربـارا وحياتهـا يعـودان إىل 
اعتقـاٍد أخالقـيٍّ واحـٍد: أْن كل أحـٍد مسـؤول عن نفسـه. وهي 
كـام طلبـت مـن نفسـها إعـامل األخـالق بِجـدٍّ طلبـت الـيشء 
ذاتـه مـن غريهـا، وهـذا مـا قادهـا إىل أْن تنقـد مـا يجـري يف 
ميـدان العمـل اإلنسـاين. وكانـت مـن أوَّل املدركـني املشـكالت 
الناشـئة مـن أنَّ املنظـامت غري الحكومية ُتسـَأل أمـام املانحني 
دون الالجئـني، وكانـت أيضـاً مـن أوَّل ناقـدي صـوٍر ُمسـتغَربٍة 
ليـس لهـا تعليـل مـن صـور السـيطرة التـي يجدهـا املـرء يف 
مخيـامت الالجئـني، حيـث تتقلَّـد املفوضيـة السـامية لألمـم 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني السـلطان رشعيـاً كان وجـوده أم ال 
ـعُب. فعنـد باربـارا أنَّـه ال  مـن غـري أْن يفوِّضهـا إىل ذلـك الشَّ
ميكـن فـرض السـلطان عـىل النـاس أو توليته عليهم مـن مكاٍن 
غـري الـذي هـم فيـه؛ أي ال بـدَّ مـن أْن يخـرج السـلطان مـن 

النـاس الذيـن يعلـون بأمـور أنفسـهم وشـؤون معيشـتهم. 

وكثـرياً مـا يـدور يف ذهنـي أنَّ الحـلَّ عنـد باربـارا، إذا تخيَّلـه 
، كان إنهـاَء ‘الالجئـني’، ال إنهـاء الحـرب -فقـد كانـت  متخيِّـلٌ
واقعيـة تأخـذ بحقائق األشـياء ال تغلـب عليهـا العواطف- وال 
إنهـاء تهجـري النـاس، ولكـْن إنهـاَء مصطلـح ’الالجـئ‘ مـا كان 
ُيوِقـُف الحقـوق السياسـية ويعامـل النـاس بـه معاملـة صغار 
الصبيـان. وأرصَّت باربـارا عـىل القـول بأنَّـه ال ينقلـب نضـج 
فجـأًة  فيصـريون  منبتهـم،  يغـادرون  حـني  مبعجـزٍة  الالجئـني 
أطفـاالً غـري قادريـن عـىل القيـام بشـؤونهم. بـل النـاس دومـاً 
بالغـون مسـتطيعون عـدَّ أنفسـهم وتنسـيَق توزيـع املعونـة 
العمـل، أو  ـروا عـن  فيـام بينهـم. فـإْن هـم أخفقـوا، أو تأخَّ
ارتبكـوا فحسـب، رأْت باربـارا أنَّـه ُحـقَّ لهـا أن تغضـب. وال 
اسـتثناء يف ذلـك. فكلُّنـا بالغـون وال وقت ُينشـَغل فيه بدقائق 

األمور. 

 joshuacraze@joshuacraze.com جاشوا كرايز 
كاتٌب مقيٌم يف برلني.

 Harrell-Bond B )2002( ’Can Humanitarian Work With Refugees Be .1
Humane?‘, Human Rights Quarterly 24, 5185

فاً به عطوفاً عليه؟(  )أميكن أن يصري العمل لخري اإلنسان ُمتلطِّ
 www.unhcr.org/4d94749c9.pdf
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 :)AMERA( منظمة مساعدة الالجئني يف الشق األوسط وشامل أفريقيا 

مقاربٌة للحامية ِمْحورها الالِجُئون
سارة إلُيوت وميغان دينيس سميث

 )AMERA( يبنيِّ موظفون ومستشارون سابقون يف منظمة مساعدة الالجئني يف الشق األوسط وشامل أفريقيا
ما كان لهذه املنظمة غري الحكومية من تأثري يف ترقية الحامية وكيف اشتملت عىل فلسلة باربارا هاريل-بوند. 

اشتملت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
عام  يف  هاريل-بوند  باربارا  تأسيس  من  هي  التي   ،)AMERA(
2003، عىل فلسفة باربارا يف إعالء أصوات الالجئني، وتحقيق مساءلة 
املنتدبني من الناس واملؤسسات عىل تقرير مصائر الالجئني، وتحقيق 
ٍ معياريٍّ يف قطاع حامية الالجئني من خالل التعلُّم والبحث عن  تغريُّ
دت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق  الحقيقة امُلستَمرُّ فيهام. ومهَّ
املنظامت  من  لكثري  السبيل   )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط 
املعونة  خدمات  توسيع  يف  رائداً  منوذجاً  املنظمة  فكانت  األخرى، 
القانونية لالجئني يف أمريكا الجنوبية والرشق األوسط وإفريقيا وجنويبِّ 

رشقيِّ آسيا.

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  ملنظمة  وكان   
)AMERA( أثٌر حسٌن يف حياة كلِّ الجئ ومرشٍد اجتامعيٍّ عمل فيها 
أو حصل عىل يشء منها يف األحَد عرَش عاماً التي عملت بها املنظمة 
للمضايقة  يتعرضون  ما  كثرياً  الذين  الالجئون،  وجد  إذ  القاهرة.1  يف 
واالعتداء من كارهي األجانب، يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( مكاناً أميناً حيث ُيحرَتُمون. وكان 
يف القاهرة، التي تستضيف أحد أكرث جامعات الالجئني الحرضيني عدداً 
له موظفو منظمة  النامية، عبء عمٍل عظيٌم وصعٌب تحمَّ الدول  يف 
 )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة 
األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  ويف  فيها.  عون  واملتطوِّ
وشامل أفريقيا )AMERA(، مل يقف انصباب الحامية عىل الالجئني 
عند الحصول عىل صفة الالجئ، فقد انصبَّت أيضاً عىل تحسني أمنهم 
تتيح  مر  يف  منظمٍة  أول  كانت  وقد  القاهرة،  يف  كرامتهم  وصون 
لالجئني  العقلية  الصحة  وخدمات  واالجتامعية  القانونية  الخدمات 
تحت سقٍف واحد، ال بل كانت أول منظمة تتيح ذلك ومل ُيِتْحُه غريها. 

وقد كان تشديد باربارا عىل متكني الالجئني لُيديروا شؤون قضاياهم 
التي سادت يف منظمة مساعدة  املعتقدات  من  ثابتاً  ُجزءاً  بأنفسهم 
فيها.  وموظَّ  )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 
املؤسسيَّة،  األُُطر  يف  الالجئني  أصوات  إخفاء  عن  باربارا  وكشفت 
ت بذلك العاملني يف ميدان العمل اإلنساين أْن يدققوا النظر يف  فتحدَّ
لوا بنظرٍة ناقدة وبانتظام  َدْوَري ‘املرضور’ ‘وامُلنِقذ’ يف عملهم وأْن يتأمَّ

طبيعة التنافر األصيلة يف عالقاتهام. 

ولقد كانت محاسبة النفس هذه أساساً لربنامج التدريب يف منظمة 
 )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة 
يف  دروساً  واملتطوعني  املوظفني  كل  َن  لقِّ إذ  مثيل.  له  يكن  مل  الذي 
املفوضية  ودور  املري،  الوطني  القانون  من  بعملهم  صلة  له  ما 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، والجنسيات الرئيسية لطالبي 
بني  واإلحالة  القضايا،  إدارة  يف  التدريب  اإللزاميِّ  من  وكان  اللجوء. 
الوحدات )لتحقيق االستمرار يف الرعاية(، والدعم النفساين االجتامعي، 
التدريب عىل كل ذلك  البيانات، وإجراء املقابالت، ويشمل  وتخزين 
يف  أداٍء  وتقييم  املتمرِّسني  املوظفني  مبالزمة  التعلُّم  من  أسابيع  عدة 
األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  دت  فشدَّ العمل.  أثناء 
الشخصية  املهارات  تنمية  عىل  بذلك   )AMERA( أفريقيا  وشامل 
واملقاربات متعددة االختصاصات يف حامية الالجئني. وأعظم شأناً من 
ذلك أنَّ منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
)AMERA( عرَّفت املتطوعني املريني جامعات سكانية مخفية إىل 

حد بعيد. 

املطالبة  الجندري  العنف  بني  للتقاطعات  باربارا  فهم  وأدى  هذا، 
بالحامية الدولية إىل تأليف فريق للعنف الجندري يف منظمة مساعدة 
ن عمله  الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA(، وتضمَّ
الجئي إل جي يب يت آي واملرضورين الذكور من العنف الجنيس. ورأت 
األطفال  حقوق  يف  خاصاً  تركيزاً  الِفْكر  تركيز  إىل  حاجًة  أيضاً  باربارا 
الالجئني، وال سيَّام يف ما له صلة بتسجيل املواليد والتعليم والتغذية 
َ لكلِّ طفل أُِحيَل إىل منظمة مساعدة الالجئني  واإلقامة املناسبة. وُعنيِّ
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( مرشٌد اجتامعيٌّ ُيرشُِك 
م له املشورة الفردية بانتظام. الطفل يف أنشطة عالجية جامعية ويقدِّ

الحامية املجتمعية 
بت باربارا ِفْكرها إىل تحسني واقع الالجئني االجتامعي، ُمقرًَّة طول  صوَّ
أمد وضعهم يف كثري من املخيامت والبيئات الحرضية. فعند باربارا: 
“ما كان القصد من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ا  إمنَّ رين،  املهجَّ بُحْسن حال  العامل معنية  أكرب هيئة يف  أن تصري  يوماً 
َست لحامية حقوق الالجئني.... وحامية تلك الحقوق تقتيض َبْذَل  ُأسِّ
جهٍد دويلٍّ لبناء بنية تحتية جديدة يف الجنوب.”2 وساق هذه الفهم 
إىل نقد تحديد صفة الالجئ يف بعض األحوال من مثل حال مر حيث 
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ُيِتيُح االعرتاف بصفة الالجئ اإلقامَة الدامئة لكنَّه ال مينح حقوقاً أخرى 
العمل.  الحقِّ يف  الالجئني لعام 1951 من مثل  اتفاقية  ُنصَّ عليها يف 

واملنارصة  املجتمعية  الحامية  أصبحت  ولذا 
اليومية أمراً بالغ األهمية لبقاء الجئي القاهرة 
مساعدة  منظمة  أنشطة  يف  أساسياً  ناً  ومكوِّ
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 

 .)AMERA(

منظمة  يف  املجتمعية  التوعية  فريق  ودعم 
وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة 
املحيل  املجتمع  قادة   )AMERA( أفريقيا 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تراهم  ليك 
ُيثريوا  ليك  إليهم،  وتستمع  الالجئني  لشؤون 
مخاوفهم أو أْن يطلبوا آخر األخبار يف القضايا. 
مساعدة  منظمة  ساعدت  ذلك،  أثناء  ويف 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 

الطوارئ  حاالت  يف  وفَّرت  -التي  املجتمعية  املنظامت   )AMERA(
ذاتياً  مكتفية  أمكن  ما  تصبح  أن  عىل  اإلنسانية-  واملعونة  املأوى 
وواسعة الحيلة، ومن ذلك مساعدتها يف الحصول عىل متويل مستقل. 
والتقى موظفو فريق التوعية املجتمعة يف منظمة مساعدة الالجئني 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( بعضهم ببعض للتشارك 
يف فضىل املامرسات وللتدريب املشرتك امُلطبَِّق عىل مجتمعات محلية 

أصغر وأقل تنظياًم.

واعرتفت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
املعاناة، وذلك لتحسني  َخرِبُوا  ن  التعلُّم ممَّ بقيمة  أيضاً   )AMERA(
يف  الالجئني  مساعدة  منظمَة  الالجئون  املوظفون  وصل  إذ  خدماتها. 
املحلية  باملجتمعات   )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
فعملوا مرتجمني شفوين ومرشدين  أجلها؛  املنظمة من  التي عملت 
الالجئون  املوظفون  واستطاع  مجتمعية.  توعية  وموظفي  اجتامعيني 
أيضاً اإلبالغ عن حاالت صعبة يف مجتمعاتهم املحلية التي مل تتمكن 
من الوصول إىل املنظمة. وقد أثار ذلك فكرة العيادات املتنقلة التي 
مساعدة  منظمة  إىل  الوصول  يستطيعوا  مل  الذي  الالجئني  إىل  تصل 
ومنهم   ،)AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 
قون وامُلسنُّون وغريهم من املعرَّضني للخطر املقيمني يف أطراف  املعوَّ

العاصمة املكتظة كلَّ االكتظاظ: القاهرة. 

املناصة اليومية يف منظمة مساعدة الالجئني يف 
 )AMERA( الشق األوسط وشامل أفريقيا

من  الرغم  -عىل  لالجئني  فيها  إنسانية  ال  التي  القاهرة  بيئة  ساقت 
الالجئني يف  البقاء فيها- موظفي منظمة مساعدة  القانوين يف  هم  حقِّ
الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( إىل املنارصة كلَّ يوٍم حتَّى 

منهم  ذلك  يقتيض  ولقد  والعملية.  التنظيمية  العقبات  يتغلَّبوا عىل 
النفساين  الدعم  لطلب  الصحية  املنشآت  إىل  الالجئني  مع  الذهاب 
اللتامس  الرشطة  مراكز  إىل  أو  االجتامعي 
وهي  أال  هناك،  شائعة  مامرسة  من  اإلعفاء 
تلدهم  الذين  األطفال  والدة  تسجيل  عدم 
الفئات  أكرث  ا  أمَّ عزباوات.  الجئات  أمهات 
مساعدة  منظمة  ت  حرضَّ فقد  استضعافاً، 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 
)AMERA( لهم إحاالٍت إىل سفارات أجنبية 
إلعادة التوطني الفوري. وما من شكِّ أنَّ عمل 
األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة 
خلف  من   )AMERA( أفريقيا  وشامل 
الكواليس يف شؤون االحتجاز، وإسداء املشورة 
والتمثيل من طريق الهاتف، أعان كثريين عوناً 
ُمِحقاً  كايَكن  مايكل  كان  ولقد  عنه.  غنى  ال 
مساعدة  منظمة  عىل  “يغلب  كتب:  حني 
أْن ال ترفع   )AMERA( أفريقيا الالجئني يف الرشق األوسط وشامل 
وموقعها  نادراً،  إال  التقارير  تنرش  ال  وأْن  املحكمة،  إىل  بارزة  قضايا 
اإللكرتوين ُبدايئ. ...ولكنَّ منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط 
الدفاع عن حقوق  انتباهها إىل  وشامل أفريقيا )AMERA( تصوِّب 
اإلنسان من الوجهة العملية، وذلك مبساعدة الالجئني عىل أْن يكون 
لهم وضع قانوينٌّ معرتف به، وأن يحصلوا عىل اإلحالة ألسباب طبية يف 
حاالت الطوارئ، وُتِعنُي أطفالهم عىل دخول املدرسة، وما إىل ذلك.”3 

ونجحت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
مكتب  يف  التأثري  يف  املنارصة،  يف  بذلته  ما  خالل  من   ،)AMERA(
حتَّى  القاهرة  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
الالجئ  صفة  تحديد  مقابالت  يف  املكتب  في  موظَّ يرافَق  أْن  يقبل 
القانونيون، عىل حني رفضت ذلك مكاتب كثرية  املنظمة  مستشارو 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  األخرى  املكاتب  من 
الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  بني  العالقة  كانت  إذ  الالجئني. 
لألمم  السامية  واملفوضية   )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط 
ضية  اً رئيسياً يف اعرتاف املفوَّ املتحدة لشؤون الالجئني يف القاهرة ُأسَّ
العاملي يف نهاية املطاف بالحقِّ يف التمثيل يف إجراءات تحديد صفة 

ضية.4  الالجئ يف املفوَّ

الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  قته  حقَّ ما  أعظم  أحد  ولعلَّ 
األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( كان الكيفية التي ساعدت فيها 
عىل تسيري رشاكة متعددة الهيئات بينها وبني املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، ومعهد التدرُّب 
 ،)PSTIC( بالقاهرة  وخدماته  االجتامعي  النفساين  الدعم  عىل 
املرضورين  حاجات  تحديد  حول  الرشاكة  تلك  ودارت  وكاريتاس، 
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من  أكرثهم  الناس  آالف  أرضَّت  ظاهرة  وهي   - بالبرش  االتِّجار  من 
متعددة  املقاربة  يف  وكان   .2014 وعام   2009 عام  بني  اإلريترييني 
الهيئات تلك -التي ينظر إليها واسعاً عىل أنَّها أفضل مامرسة يف قطاع 
املعلومات  تشارك  ِمْحوره  فيه،  مشرتٌك  بروتوكوٌل  االتِّجار-  مكافحة 
حاجات  لتحديد  مْت  ُصمِّ موحدة  عمٍل  إجراءات  وَوْضُع  والبيانات، 
من  مقدار  يف  لهم  حلول  وإيجاد  وحاميتهم  وإحالتهم  املرضورين 
الزمان محدٍد. فبمعونة منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط 
نت املفوضية السامية لألمم املتحدة  وشامل أفريقيا )AMERA(، متكَّ
لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة من إعادة توطني 
نحو أربعمئة الجئ، مرضور من االتِّجار بالبرش، يف أسرتاليا والواليات 

املتحدة األمريكية. 

وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  أنَّ  وصحيٌح 
الذاتية،  باربارا  فلسفة  من  كثري  اشتملت عىل   )AMERA( أفريقيا 
لكنَّ املنظمة صارت قوًة قامئًة بنفسها بعد أْن غادرت باربارا القاهرة. 
الحكومية من أن تُشقَّ لنفسها طريقاً  نت هذه املنظمة غري  إذ متكَّ
التي  الكيفية  وبيَّنت  قضاياهم،  وإدارة  الالجئني  ملنارصة  جديداً 
العامة  السياسات   َ ُتسريِّ أْن  التجديدية  املامرسات  ملنابر  ميكن  بها 
مساعدة  منظمة  قصة  وإنَّ  فيها.  تؤثر  وأْن  املؤسسية  ات  والتغريُّ
أنَّ  رنا  لتذكِّ  )AMERA( أفريقيا األوسط وشامل  الرشق  الالجئني يف 
فني- لتوفري الحامية لالجئني تحتاج إىل  الُبَنى املوضوعة -والناس املوظَّ
أْن ُيستمرَّ فيها يف إعادة الفحص ومحاسبة النفس وال بدَّ من أْن يكون 

مصدر املعلومات يف األمرين الالجئون الذين عاشوا املعاناة.

elliotts@unhcr.org سارة إلُيوت 
فُة شؤون قانونية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  موظَّ

 www.unhcr.org الالجئني

 mdsmith@iom.int ميغان دينيس سميث 
فُة شؤون العنف الجندري يف املنظمة الدولية للهجرة  موظَّ

 www.iom.org

كتبت املؤلِّفتان هذه املقالَة من عند نفسهام، وقد ال تستوي 
اآلراء التي فيها وآراء املنظمتان اللتان تعمل اليوَم املؤلِّفتان 

فيهام.

َه بكلِّ موظفي منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط  1. كتبنا هذه املقالة لُننوِّ
وشامل أفريقيا )AMERA( وبروح املنظمة التي تعيش فينا، ولنشكر كل الزمالء 

واألصدقاء اللذين دعموا إمناَءها. 
 Harrell-Bond B )2008( ’Building the Infrastructure for the Observance .2

of Refugee Rights in the Global South‘, Refuge 25 )2(
 )بناء البنية التحتية ملراعاة حقوق الالجئني يف بالد جنويبِّ الكرة األرضية(  

bit.ly/BHB-Refuge-25-2008
 Kagan M )2013( ’AMERA-Egypt, Flagship of the Refugee Legal Aid .3

 Movement, Struggles for Financial Survival‘, RSD Watch
)منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( يف مر، رائدة 

حركة املعونة القانونية لالجئني، تجاهد من أجل البقاء املايلِّ( 
bit.ly/Kagan-AMERA-2013

 Azimi N )2018( ’Remembering Barbara Harrell-Bond, a Fierce .4
 Advocate for Refugees‘, The Nation

bit.ly/Azimi-BHB-2018 )ذكرى باربارا هاريل-بوند، مُنَارصَِةُ الالجئني الشَّديدة(

من َنْقِد املخيَّامت إىل أحوال معونٍة أحسُن
ا ُدُنفريو أليوشَّ

ُبْعُد نظر الناقدة الفائقة، باربارا هاريل-بوند، للمزاولني املعاصين يف نقد  ما الذي ميكن أْن يجيء به 
معونة املخيَّامت؟

فرض  هاريل-بوند،  باربارا  أعامل  أهم  من  ان  ُيعدَّ مام  اثنني  يف 
الثاين  الكتاب  بتأليف  )شارك  املنفى  يف  والحقوق  املساعدات 
حقبتني  يف  املساعدات  أمناط  تستعرض  فريديرامي(  غوغليلمو 
زمنيتني مختلفتني هام: جنوب السودان يف أوائل الثامنينيات وكل 
يف  ثريان  العملني  وكال  التسعينيات.  أواخر  يف  وأوغندا  كينيا  من 
التفاصيل والبصائر عميقان يف نقدهام البنِّاء للسياسات واملامرسات 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تتبعها  التي 
واملنظامت غري الحكومية، عىل أمل تحقيق أشكال مختلفة أفضل 
املصاعب  ضوء  عىل  هو:  املطروح  والسؤال  اإلنساين.  العمل  من 
األمناط  مواكبة  يف  اإلنسانية  املساعدات  قطاع  يواجهها  التي 
رين  امُلهجَّ أغلبية  فيه  يعيش  ال  والتوطني يف عاملٍ  للتَّهجري  املتغرية 

أن  هاريل-بوند  قدمتها  التي  للتحليالت  ميكن  املخيامت، هل  يف 
تساعد يف إثراء املقاربات الحالية املنتهجة إزاء املساعدات؟ 

تربز  التي  الحاالت  من  طائفة  املنفى1  يف  الحقوق  كتاب  يعرض 
املساعدات وذلك  الحقوق من خالل توفري  لنفي  ظاهرة مجازية 
برشح تفاصيل عدد متنوع من الحاالت التي ُكِبَحت فيها الحقوق 
اتفاقات الالجئني وحقوق  التي متثل عنارص محورية يف  األساسية 
ن مدى انتهاك تلك الحقوق يف  اإلنسان، بل تظهر التفاصيل مكوَّ
التي  ذاتها  واملساعدة  الحامية  منظومات  بسبب  األحيان  بعض 
الكتاب  ومثَّل  الدويل.  واملجتمع  املضيفة  الدول  أسستها  أن  سبق 
بذلك يف وقته مادة نقدية غزيرة يف محتواها مثرية لقرَّائها، إالَّ أنَّ 
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ثالثة جوانب من تحليالت الكتاب تحول دون أي محاولة القتباس 
حول  املعارصة  النظر  وجهات  خالل  من  للتفكري  املفيد  اإلرشاد 
املزايا والعيوب التي يجب الوقوف عليها عند مفاضلة املساعدات 

القامئة عىل املخيامت مع املساعدات القامئة عىل بنى أخرى.

املنظم  املرجعي  اإلطــار  قام  فقد  الجوانب.  تلك  أول  والحجم 
يقل  ال  ما  ضوئها  عىل  ووثَّقوا  الحقوق  من  قامئة  عىل  للمؤلفني 
إالَّ  الحاالت.  معظم  يف  االنتهاكات  تعددت  بل  واحد  انتهاك  عن 
بأهمية االنتهاكات املستقبلية أو احتامل  اً  أنَّ ذلك ال يعطي حسَّ
وقوعها تحت الظروف ذاتها. ذلك أنَّ من هو مثيل من العاملني يف 
الشؤون اإلنسانية يف عامل عزَّت فيه املوارد وتشددت فيه القرارات 
املحددة  االنتهاكات  بعض  مع  التعامل  إطار  اإلدارية سيحتاج يف 
متعارضاً  ذلك  يكون  وقد  وأهميتها.  حجمها  معرفة  إىل  للحقوق 
من  حق  لكل  للترف  القابلة  غري  للطبيعة  الرفة  النظرة  مع 
حقوق كل إنسان، إالَّ أنَّ الواقع الذرائعي الذي يفرضه تخصيص 
لكل  كامل  فهم  عىل  الوقوف  يتطلب  التدخالت  واختيار  املوارد 

حالة وأهميتها. 

املرجعية  اإلشارات  قليل من  يوجد سوى عدد  ال  أنه  الثاين  األمر 
بيئة املخيامت. وكل اإلشارات املذكورة  الحقوق خارج  النتهاكات 
إىل  الالجئني  تدفع  أن  التي ميكن  بالعمليات  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
مكافئة  معالجات  م  ُتقدِّ ال  أنَّها  كام  األول.  املقام  يف  املخيامت 
أو  الريفية  املجتمعات  يف  الحقوقية  االنتهاكات  من  واحدة  لكل 
هاريل- تحليالت  إطار  خارج  يقع  األمر  ذلك  أنَّ  ومع  الحرضية. 

للمخيامت  مقارن  تقيم  ألي  مهاًم  أساسياً  ُبعداً  ميثل  فهو  بوند، 
بصفتها مواقع تقدم املساعدات.

ويف الجانب الثالث، مع أنَّ املقاربة مثرية لإلعجاب بتفصيالتها يف 
إىل  تفتقر  فهي  الحقوق،  من  متنوع  عدد  انتهاك  حقيقة  تثبيت 
لتحديد  املجموعة  الحاالت  فرز  يف  للمساعدة  الرضوري  اإلطار 
األحداث  بها  تلتقي  التي  النقطة  تسم  التي  الفارقة  العالمات 
عن  الناتجة  املهمة  والتبعات  املــوارد  ومحددات  والسياسات 
ذلك  ويؤدي  وإدارتها.  تجمعاتهم  أو  الالجئني  مخيامت  إنشاء 
أن  ُيحَتمل  التي  الظروف  تقييم  يف  كبرية جداً  إىل ظهور صعوبة 
تحدث أو تتكرر فيها انتهاكات الحقوق تلك. وهناك أدلة مهمة 
التسلسل  من  نوع  تصور  إعادة  يف  تسمح  هاريل-بوند  كتايب  يف 
الهرمي للحقوق التي ميثل انتهاكها سياقاً ميكن أن يضبط طائفة 
رين  امُلهجَّ قدرة  بغياب  يرتبط  ما  وأهمها  االنتهاكات.  من  واسعة 
يف املخيامت عىل االختيار )من ناحية حرية الحركة والقدرة عىل 
الرسمية(  العمل  أسواق  يف  واملساهمة  الدخل  وتوليد  العمل 
وغياب صوتهم )بشأن حرية التعبري والتنظيم الذايت(. فإن غابت 
تلك الحقوق الرئيسية، ينتفي اإلحساس بالصمود واالعتامد الذايت 

بحكم  الجامعية  العقوبة  خطر  محلها  ويظهر  الذاتية  والقدرات 
األمر الواقع بل يزداد ذلك الخطر إىل درجة كبرية. وبينام تحقق 
التقدم يف بعض السياقات يف بعض األوقات نحو جعل  يشء من 
املخيامت أكرث انفتاحاً وزيادة الفرص االقتصادية، ليس من املألوف 
املساعدات  توفري  وعملية  الحقوق  تلك  بني  تعايشاً  نجد  أن  أبداً 

العرية عىل مستوى املخيامت. 

استمرار املخيامت
هاريل-بوند  بها  نــادت  التي  الحجج  من  كثري  أصبحت  لقد 
وفريديرامي جزءاً من الخطاب السائد حول أهمية توفري املساعدات 
بالعمل  الحق  أهمية  ذلك  ومن  وراءهــا،  وما  املخيامت  ضمن 
وحرية الحركة والسالمة من العنف الجنيس وغريها. وقد حوَّلت 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مسار سياساتها 
أهمية  وازدادت  املخيامت،  بيئة  خارج  باملساعدات  املرتبطة 
التوطن  ذاتيي  لالجئني  املساعدة  لتوفري  الجديدة  األمناط  إدخال 
)خاصة يف السياقات الحرضية( ومع ذلك، ما زالت املخيامت قامئة 
بقوة وما زلنا نشعر أننا موجودون يف مرحلة مربكة من مراحل 
األولوية  مدى  حول  االختالفات  تظهر  قد  بل  املساعدات،  توفري 
التي يجب منحها للمخيامت بصفتها مواقع لتوفري الخدمات رغم 
الدور الرئيس الذي متثله املخيامت يف تحديد االستجابات للهجرة 
تفضيل  لتفسري  أسباب  ثالثة  هاريل-بوند  تقدم  وهنا،  القرسية. 

قطاع املساعدات الدويل للمخيامت.

السبب األول يرتبط مبسألة حشد املوارد: “لجمع املال ال بد من 
املخيامت  عىل  القامئة  فاالستجابات  مرئيني”2  الالجئون  يكون  أن 
املطلوبة  املــوارد  وحساب  املستفيدين  عد  تسهيل  يف  تساعد 
وعرض النتائج امللموسة املرتجمة إىل إطعام الناس وإقامة دورات 
هذه  وكل  النشاطات.  وتنفيذ  املآوي  وتشييد  املاء  وإمداد  املياه 
أنَّها  خاصة  وتجديده  املانحني  متويل  لجذب  رضورة  املعلومات 
متكن املانحني ووسائل اإلعالم من زيادة املباين املشيدة يف موقع 
باستمرار  ثابتاً  تذكرياً  تقدم  املخيامت  وأنَّ  تحديده  يسهل  محدد 
الحاجات القامئة. ومع أنَّ هناك انتقاالً حدث يف املامرسات املقبولة 
للتواصل بشأن املساعدات عرب سنوات التدخل، برتكيز متنام عىل 
املخيامت  زالت  ما  والتمكني،  الذات  عىل  االعتامد  عىل  التأكيد 
تكشف جزءاً مهاًم من القصص التي يخربنا بها قطاع املساعدات 

عن نفسه.

يف  املستفيدين  الستهداف  النسبية  السهولة  هو  الثاين  والسبب 
املخيامت: 

“من الصعب إحصاء أعداد الالجئني املتوطنني ذاتيًا وحتى لو كان 
باإلمكان تحديدهم، نجد أنَّ السياسات التي تتبعها معظم هيئات 
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الالجئني خالية من املرونة املطلوبة لتسمح لها باستنباط برنامج 
يساعد السكان املستهدفني الذين ‘يختلطون’ باملجتمع املحيل.”3

إالَّ أنَّنا ال ننى أنَّ هذه النظرة قدمية بعض اليشء إذ تعود إىل 
حقبة الثامنينات، أما اآلن فقد أصبح املانحون والهيئات املنفذة 
رين واملجتمعات املضيفة عىل  تعمل بانتظام عىل استهداف املهجَّ
واء. لكنَّ االستهداف ما زال تحدياً تواجهه الجهات اإلنسانية  السَّ
التدخالت  اسم  عليها  يطلق  ما  أنَّ  خاصة  الحرضية  البيئات  يف 
‘القامئة عىل املناطق’ غري اعتيادية مبا يكفي لُينَظر إليها عىل أنَّها 
ط  إبداعية يف القطاع اإلنساين. وما من شك يف أنَّ املخيامت ُتبسِّ
وتسجيل  األعداد  إحصاء  سلطة  املخيامت  سلطات  مبنح  األمور 
الناس وتنظيمهم )وما يصاحب ذلك من مخاطر النتهاك الحقوق 

التي حددتها هاريل-بوند(.

ما  عادة  املانحني  أنَّ  ذكره  سبق  مبا  املرتبط  الثالث  والسبب 
يرصدون متويالتهم لالستجابات املبارشة لالجئني بدالً من “توسيع 
البنية التحتية االقتصادية واالجتامعية الرضورية ملواكبة التغريات 
ممكنة  مهمة  تغريات  هناك  أنَّ  ومع  الجذرية”.4  السكانية 
تحدث عىل قدم وساق، خاصة بعد أن بدأ البنك الدويل وغريه 
الهجرة  تحديات  ملواجهة  املوارد  رصد  يف  اإلمنائية  الجهات  من 
التحتية، ما  البنية  السياسات ودعم  ناحيتي تغيري  القرسية من 
زالت تلك الجهود استثناًء ال قاعدًة. فام يزال االنفصال والتنايئ 
قامئني بني التيارين اإلنساين واإلمنايئ لدى معظم الجهات املانحة 
وذلك ما يغذي بدوره متايز االستجابات اإلنسانية عن نظرياتها 
اإلمنائية وتجعلها قصرية األمد يف إطار تركيزها وتنفيذها. وهنا، 
مالحظتها  أنَّ  لنا  ويتضح  املحاذير،  بعض  هاريل-بوند  تضع 
تنطبق عىل عامل اليوم ألنَّ ضخ املال يف االستجابات اإلنسانية مبا 
التنفيذ  املانحني وجهات  ناحية  من  عماًل  أسهل  املخيامت  فيها 
بدالً من التفكري بالتغريات التي يجب إحداثها يف املدى البعيد 
عىل البنية التحتية والتوظيف بالرشاكة مع الحكومات املضيفة.

وثبات  املخيامت  بقاء  سبب  تفرس  أخرى  أسباباً  هناك  أنَّ  إالَّ 
يف  السيايس  االستعجال  ومنها  السياقات،  مختلف  يف  وجودها 
التجمعات  يف  االستيعابية  القدرات  وضعف  املضيفة  الحكومة 
وغريها.  املطلوب  باملستوى  الالزمة  الخدمات  وضعف  القامئة 
وما زال السؤال الصعب قامئاً أمام املامرس والباحث املعارصين 
املساعدات  توفري  لكيفية  النسبية  املزايا  تعريف  بشأن طريقة 

وقياسها.

مسارات تحسني املساعدات
عىل ضوء ما سبق ذكره، كيف لنا أن نقرر املجاالت األمثل لتخصيص 
املوارد والنامذج األمثل للمساعدات األكرث دعاًم لحاجات الالجئني 

يف  الحقوق  كتاب  يف  هاريل-بوند  تخلص  لتطلعاتهم؟  واستجابة 
املنفى ببيان ال يخلو من حرية وإحباط يف آن واحد:

دراسات  مجال  يف  خاصة  األبحاث  من  مزيد  إجراء  من  بد  “لا 
مكلفة  املخيات  كانت  فإذا  املخيات.  إلقامة  التكاليف  تحديد 
الثمن، كا نفرتض، أكرث من كلفة التدخالت الهادفة لإلدماج املحيل 
اإلدماج  انتهاج  جعل  أمام  عقبة  أي  ترك  عدم  فينبغي  والتنمية، 
اإلنسانية  املساعدات  لربامج  األسايس  الهدَف  والتنمية  املحيل 

لالجئني.”5

لكنَّ التقدم الذي أُحِرز خالل العقد الذي تال نرش الكتاب ضعيف 
املساعدات.  أمناط  واملغارم ملختلف  املنافع  تحليل  يف مجال  جداً 
ورمبا يعزى ذلك إىل سبٍب وجيه هو أنَّ حساب تكاليف املخيامت 
بسيط للغاية مقارنة بالصعوبة التي تسم عملية حساب تكاليف 
تقديم الخدمات يف البيئات الحرضية التي متثل تحدياً كبرياً نظراً 
هناك  بل  املحتملة.  التمويل  وقنوات  الخدمات  مقدمي  لتنوع 
مجموعة أكرث تعقيأً من املشكالت املفهومية ال بد من حلها، وال 
بد من إحالل إطار عمل مكافئ للمخرجات الفردية والجمعية يف 
مختلف البيئات. وعىل أي حال، رغم تلك التحديات، هناك تقدم 
بدأنا نلحظه يف َجْمِع الهيئات الستخدام طرق متشابهة يف حساب 
التكاليف. صحيح أنَّ ذلك تقدٌم بسيٌط، لكننا ال ينبغي بأي حال 
من األحوال أن نقلل من شأنه العظيم يف إرساء مزيد من الشفافية 
واملقارنة يف حساب التكاليف. ومن املتصور أنَّنا قد نتمكن خالل 
السنوات القليلة امُلقبَلة من اإلجابة عىل فرضية هاريل-بوند بقدر 

أكرب من الدقة. 

لكننا يف هذا الوقت علينا أن نواجه فرضيتيها املتفائلتني األخريني 
بأنَّ تحسني املعلومات سيقود إىل تحسني التدخالت. وذلك األمل 
ما يقوم عليه الكتابان وما يواجه باملقابل تحليلها بشأن املصلحة 
أسايسٌّ  املخيامت من حيث هي موقٌع  إدامة  للهيئات يف  الذاتية 

لتوفري املساعدات. وستثبت لنا األيام أسيتحقق ذلك األمل أم ال.

Alyoscia.D’Onofrio@rescue.org ا ُدُنفريو  أليوشَّ
مديٌر رئييسٌّ لربامج الحوكمة، ورئيس مكتب اللجنة الدولية 
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لم  االعرتاض عىل الظُّ
وندو أوِلفِيه روكُّ

أنا الجٌئ أنَّ دفاعها عن الالجئني كان أعىل بكثري من  يتبنيَّ من إعانة باربارا هاريل-بوند يل من حيث 
تحضري طلبات اللجوء.

كان أول عهدي بباربارا يف شهر أكتوبر/ترشين األول سنة 2011، 
بعد أْن اْسَتمعُت إىل لقاٍء معها بإذاعة يب يب يس أنكرت فيه َسْبَق 
أوان التطبيق املَْنِويِّ لبند وقف الحامية عىل الالجئني الروانديني. 
عني دفاعها عن الالجئني الروانديني عىل اختالف أعراقهم  إذ شجَّ
لتني كلامتها أنَّه من  ر يف أنها لعلها قادرة عىل إعانتي، وأمَّ أْن أفكِّ

املمكن أْن أجد مخرجاً من محنتي.

ترفده  الصني بربنامج  يومئٍذ طالب دكتوراه مقياًم يف  ولقد كنت 
فيه  إيلَّ  ُطِلَب  طلباً  رددت  أْن  بعد  ثم  الرواندية.  الحكومة 
الرجوع إىل رواندا ألشهد زوراً عىل زعيم املعارضة الرواندية قبل 
االنتخابات الرئاسية عام 2010، رفضت الحكومة الرواندية إعادة 
إصدار جواز سفري ومنعتني من املِنحَة املالية الطالبية. وامتنعت 
السفارة الرواندية يف الصني عن تصديق زواجي وابني -املولود يف 

الصني سنة 2011- فرُتْكُت بال وثائق رسمية. 

كنَّا  فام  عيلَّ  رداً  منها  أتوقع  مل  مرة،  أول  بباربارا  اتصلت  وملَّا 
ت عىل الرسالة اإللكرتونية التي أرسلتها  ُمتعارَفني. لكنَّ باربارا ردَّ
فأوالً  الصني.  يف  اللجوء  لطلب  ِمَلفٍّ  تحضري  يف  وأرشدتني  إليها، 
إنشاء  عىل  تساعدين  حتى  لجوٍء  طلب  من  عيِّنة  يف  شاركتني 
تي ِمراراً، ُمِثريًَة األسئلة  ديت األوىل، ثم راحت تنعم النظر يف قصَّ مسوَّ
حُه إمالئياً  ها عليها حتَّى متَّت، وتراجع طلب اللجوء وتصحِّ وأنا أقصُّ
مرًة بعد مرٍة. وكانت تجري مراسالتنا بالربيد اإللكرتوين واملِرسال 

اآلينِّ وبرمجيَّة إسكايب والهاتف. 

بني  وكان  الروانديني  الالجئني  مع  العمَل  معتادًة  باربارا  وكانت 
عطوفة  وكانت  األصيل.  البلد  معلومات  من  رضوريٍّ  كلُّ  يديها 
مصاعب.  من  لَِقَيها  وعامَّ  شبابها  عن  ثتني  حدَّ إنها  حتى  جداً 
وكانت باربارا تعطينا ماالً أيضاً وُتكرِثُ أْن تتَّصل مبكتب املفوضية 
اتصالها  يف  وُتلحُّ  نَي  ببكِّ الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 

ينبغي  ما  فيصنعون  هناك  الناس  لهم لُتحرِّك 
يف  تعرفهم  ن  ممَّ غريهم  ُمرشَِكًة  صنعه، 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 

الالجئني يف مراسالتها فتضع عناوين ُبرُِدهم اإللكرتونية فيها بحيث 
ُترَسل إليهم نسٌخ منها لالطالع عليها. 

يف  مسليك  إمناء  يف  أزيد  أْن  أيضاً  باربارا  يل  َضِمَنْت  وقد  هذا، 
يف  األكادميي  بحثي  أوراق  إمالئياً  حت  فصحَّ األكادميي.  امليدان 
علم الحاسوب، وعرَّفتني إىل كثرٍي من العلامء يف اململكة املتحدة 
امليدان  يف  يعملون  الذين  األمريكية  املتحدة  الواليات  والواليات 
لت شهادة الدكتوراة، كانت كتبت  الذي أعمل فيه، وبعد أْن حصَّ
املتحدة  الواليات  يف  منظمٍة  يدي  بني  مته  وقدَّ تزكية  خطاب  يفَّ 
يل  دبَّرت  التي  للخطر،1  املعرضني  األكادمييني  الباحثني  األمريكية: 

وظائف مؤقتة يف هيئة األساتذة بجامعات هولندا وبلجيكا. 

أُمَنَح صفة  أْن  ُأوِعَز  يونيو/حزيران سنة 2012،  كان يف شهر  وملا 
الالجئ يف الصني فُمِنحُتها، ويف شهر فرباير/شباط سنة 2013 أُِعيَد 
توطيني يف السويد حيث ال يزال يل صفة الالجئ وأنتظر أْن ُينَظر 
يف طلٍب للحصول عىل الجنسية السويدية كنت قد رفعته منذ زمن 
قريب. فإن ُقِبل طلبي عنى ذلك عندي إمكان االندماج والحامية 

ة. التامَّ

أنَّ  باربارا  عرفت  فيها  التي  ونصف  سنوات  يف ست  تبيَّنُت  لقد 
طلبات  لهم   َ ُتيرسِّ أن  التجاوز  كلَّ  تجاوز  الالجئني  عن  دفاعها 
عن  ة  والجدَّ أبنائها  عن  األمِّ  دفاع  عنَّا  دافعت  هي  إذ  اللجوء. 
أحفادها، ليس إليجاد مخارَج ملَِحِننا فحسب، بل لذلك ولننجح يف 
ِمَهِننا. وعندي أنَّ ما تركته لنا إرثاً هو االعرتاض عىل الظلم، فإمنا 
هو يشء ميكن أْن يأخذه عنها كلُّ أحٍد. والنصيحة التي أرغب يف 
أْن أشارك الالجئني اآلخرين فيها من غري تكلُّف هي: دافعوا عن 
لو  الصواب مهام كلَّف ذلك. فقد كان ملا كنت فيه مخرٌج سهٌل 
ثم  قاومت  ولكنَّني  يجوز.  ال  ما  فصنعت  ة  دَّ للشِّ خضعت  أنني 
وجدت مخرجاً من محنتي، والفضل يف ذلك يعود إىل عون باربارا.

orukundo@gmail.com وندو أوِلفِيه روكُّ

www.scholarsatrisk.org .1
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