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كل أح ٍد منَّا -نحن بني اإلنسانِ -و ْفقَ أخالق َّيات نضعها من عند أنفسنا ولكنْ ما هي املبادئ األخالقية التي ُتس ِّد ُد
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والحامية والتط ُّوع ويف استعاملنا البيانات والتِّقانات الحديثة َّ
والصور .ف ْل َيته َّيأ القارئ لهذا العدد ففيه ما ين ِّور
والت ُاس َل ُّ
فكره ويقلقل عقله ويتحدَّاه.
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خاص ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته
ون يف مجموعة َّ
ووثاقة صلته بعملنا اليومَ .فإن أعانك يف عملك ما َص َن َع ْت ُه أو ما ورد يف نرشة الهجرة القرسية ،فت َّربع ليك تدعم عمل نرشة
الهجرة القرسية يف املستقبل  -انظر االلتامس يف الوجه الداخ ِّ
يل لظهر النرشة أو انظره يف
.www.fmreview.org/ar/online-giving
ما للعدد  61من نرشة الهجرة القرسية من َن َس ٍق :املج َّلة ُ
بالكل َّية موجود ٌة باإلنرتنت يف ،www.fmreview.org/ar/ethics
موس ٌ
موج ٌز ملضمون املواضيع الرئيس َّية) َّ
ومعها موجز أرسة التحرير (وهو ٌ
عة مع
عرض َ
وملخ ٌص (وهو قامئة محتوى َّ
ومبلفات صوتية باللغة
رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRووصالت ِو ْب) .و ُك ُّل املقاالت موجودة بن ََسقي  PDFو،HTML
ٍ
اإلنجليزية ِّ
للبث ال َّر ْقمي.
كاف لنرش هذا العدد
سيكون هذا العدد ِب ُل َغتني :اإلنجليزية والعربية( .ي ُْح ِز ُننا أ َّننا مل نتمكن من الحصول عىل متويلٍ ٍ
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بيانات حجمها كب ٌري وشأنها يف األخالق َّيات ٌ
قليل :الرس َّية واملوافقة
نيكول باينام وكريستي كرابرتي

َّإن ُّ
تعطش املانحني للبيانات يق ِّوض األمن والرس َّية شيئاً فشيئاً ،وهذا يع ِّرض الناجني من العنف واملوظفني
للخطر عىل الس َّواء.
غالبـاً مـا يتشـارك األشـخاص الذيـن يتعرضـون للعنـف واإلقصـاء
بتجـارب صدماتهـم النفسـية مـع مقدمـي الخدمـات يف أثنـاء
تلقيهـم للرعايـة التـي يعظـم أثرهـا عندما تتيـح لألفـراد الحديث
بحريـة وصـدق ومتنحهـم الشـعور َّ
بـأن معلوماتهـم سـتبقى رسية
ولـن ُت َ
نشر ألحـد .إ َّال َّأن اللجنـة الدوليـة لإلنقـاذ وجـدت يف
ً
ً
السـنوات األخيرة تدنيا متزايدا يف مسـتوى أمن البيانـات املرتبطة
بحاميـة األفـراد املعنيين ورسيتهـا .ومـن أسـباب ذلـك النهـج مـا
ميكـن تتبعـه يف التغيرات يف طريقـة تعقب الربامج وقيـاس آثرها ،وتقتضي الضرورة إيلاء العنايـة الواجبـة يف كيفية جمـع البيانات
تلـك التغيرات التـي ال يبـدو يف الظاهـر بأ َّنهـا قـد تجلـب الضرر وتخزينهـا وحاميـة أمنهـا والتعامـل مـع كيفيـة التشـارك بهـا مـع
على أحد.
الجهـات الفاعلـة األخـرى وتسـويغ ذلـك التشـارك .ومـن ذلـك
املنطلـق ،اسـتثمرت لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة وغريهـا مـن مقدمـي
وخلال العقـد املنصرم ،حـدث تغري منطـي تجـاه توليـد ‘البيانات الخدمـات يف بنـاء املنظومـات املشتركة بين الهيئـات والعمليـات
كبيرة الحجـم’ واسـتخدامها ،وهـي كميـات كبيرة مـن البيانـات لضمان حسـن إدارة البيانـات ومراعـاة سلامتها وأخالقيـات
املنظمـة أو غير املنظمـة .لكـنَّ غياب املسـاءلة والضعـف يف فهم التعامـل معهـا .ومـن التدابري التـي تتخذها تلك الهيئـات منظومة
املخاطـر الفريـدة املحيطـة ببيانـات الحاميـة كانـا سـبباً لتشـجيع إدارة معلومـات حاميـة الطفل 1ومنظومـة إدارة معلومات العنف
حركـة بين كبـار املانحين لطلـب قـدر أكبر مـن البيانـات (وأكثر القائـم على الجنـدر 2ومبـادرة إدارة معلومـات الحاميـة 3.وتقـوم
ً
تحديـداً
وتفصيلا) ،مـا يعنـي احتامل التسـبب بـاإلرضار باألفراد .جميـع هـذه املنظومـات عىل أسـاس االعرتاف َّ
بـأن ما ُيقـ ِد ُم عليه
املانحـون مـن تبـادل صحيـح للبيانـات واإلبلاغ وعمـل تنسـيقي
فطلبـات الحصـول على البيانـات تلـك ليسـت ملجـرد الرغبـة فيما بينهـم قـد يثمر يف الكشـف عـن ثغـرات الربامـج ويعزز من
بالحصـول على بيانـات شـاملة ومفصلـة مبـا ميكـن االسـتفادة التنسـيق ويحـدد الفـرص املتاحـة للمنـارصة يف تحسين الربامـج.
منـه والتشـارك بـه ضمـن النماذج القياسـية املفيـدة املضبوطـة ولـكل منظومـة بروتوكـوالت ومامرسـات واضحـة وشـاملة تحكـم
بربوتوكـوالت التشـارك باملعلومـات .بـل َّإن الطلـب املتزايـد مـن تبـادل البيانات.
بعـض الجهـات املانحـة املؤثـرة للمعلومـات الخاصـة باألفـراد
الناجين تـزداد ُمخ ِف َقـ ًة يف وضـع الثقـة املناسـبة يف طريقـة ورغـم وجـود تلـك املنظومـات (التـي بـدأ تطبيـق بعضهـا منـذ
اسـتخدامها لتلـك املعلومـات .واملشـكلة َّأن عـدم حاميـة عقـد مـن الزمـن أو أكثر) مـا زالـت مامرسـات رسيـة البيانـات يف
الخصوصيـة والرسيـة قـد يـؤدي إىل إلصـاق وصمـة العـار بالفـرد تـآكل متزايـد .ففـي بعض املواقع ،تسـببت التفسيرات الفضفاضة
وقـد تجعلـه عرضـة لألعمال االنتقاميـة ،فيقيض ذلك عىل سـلوك ملبـديئ الرسيـة واملوافقـة يف متييـع املعايير املقبولـة ،ومـن ذلـك،
طالبـي املسـاعدة ويهـدد بسـمعة مقدمـي الخدمـات بـل يضـع على سـبيل املثـال ،مـا دأب البعـض على التمسـك بـه مـن رأي
َّ
بـأن املوافقـة فـور إعطائهـا ملنظمة ما فهـي تنحسـب تلقائياً عىل
املوظفين واملسـتضعفني يف خطـر جسـيم.
موافقـة املفصـح عـن املعلومـات ملشـاركة الجهـات األخـرى بهـا.
يف العـادة على تقديـم ضامنـات بعـدم املسـاس بالخصوصيـة.
ويقـع على مقدمـي الخدمـات واجـب أخالقـي يلزمهـم بحاميـة
خصوصيـة املسـتفيدين وضمان عـدم إلحـاق الرضر بهـم .وتعود
جـذور تلـك املبـادئ إىل َق َسـم أبقـراط وتؤكدهـا األطـر املعياريـة
للبحـث االجتامعـي واملسـاعدات الدوليـة مبـا فيهـا الجهـات التي
ُت ِّ
نظـم طريقـة إدارة املعلومـات يف البيئـات اإلنسـانية.

الطلب عىل البيانات

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

واألمـر اآلخـر َّأن الجهـات املانحـة يـزداد طلبهـا على املعلومـات
الحساسـة املتعلقـة بالحاالت وإدارة الحاالت التي ميكنها الكشـف
عـن هويـة أصحابهـا .ويأيت ذلـك بعدة أشـكال كأن تطلـب الجهة
حـق الوصـول إىل البيانـات على أسـاس امتالكهـا لهـا (وبذلـك
متتلـك البيانـات وتتخـذ القـرارات النهائيـة بشـأن اسـتخدامها) أو
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القائـد الذكـر َّ
قصر يف حـق الناجيـة
بـأن مديـر الحالـة يف الهيئـة َّ
التـي كانـت تسـعى للمسـاعدة .لقد شـاب تلـك الحالـة إفصـاح
خاطـئ عـن املعلومـات ،إ َّال َّأن 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.

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 على البيانـات الرسية مسـتوى بات يقـ ِّوض الربامج
املخصصـة للمسـتضعفني مـن النِّسـاء واألطفـال واألشـخاص ذوي ويـزداد تعقيـد كل واحـد مـن األمثلـة املذكـورة بتسـاؤالت حـول
الحاجـات الخاصـة ،ويهدد عمليـة اإلبالغ ويثبـط الناس عن طلب التحيـز الثقـايف والسـيطرة الذكوريـة .ففيما لـو حدثـت تلـك
املسـاعدة ويـأيت عىل سلامة املسـتفيدين.
النشـاطات يف عـامل الشمال ،فلا شـك مـن أ َّنهـا سـتثري موجـة
مـن االعرتاضـات ومطالبـات باإلصلاح .إ َّال َّأن املسـاس بسلامة
تبعات برامج الحامية
املسـتفيد يف سـياق دول الجنـوب مـا زال مسـتمراً دون أن يثير
َ
ُ
لهـذه املامرسـات الضـارة أمثلـة ال تحصى يف العـامل ،متـس بآثارهـا أي غضـب منتشر ودون أي دعـوة تطلـق إلجـراء اإلصلاح اللازم
املوظفين يف الخطـوط األمامية واألشـخاص الذيـن نخدمهم 4.ففي لخفـض املخاطـر املالزمـة لها ومحاسـبة أصحاب السـلطة بشـأنها.
رشق أفريقيـا ،تبنـى موظفـون غير مدربين مـن إحـدى الجهـات ومبقـدور َّ
ِّ
املنظمات غير الحكوميـة الدوليـة يف بعـض األوقات أن
املانحـة أدوار املرشفين يف العمـل على املوظفين املتخصصين تبـدي مقاومـة إزاء ضغوطـات الجهـات املانحـة وتهديداتهـا ،أ َّمـا
واملدربين على تقديـم الخدمـات ،وفرضـوا إرسـال اإلحـاالت إىل املنظمات املحليـة غير الحكوميـة فعـادة مـا تقـع تحـت رحمـة
هيئتهـم وأجـروا اتصـال املتابعـة مـع الناجين دون الحصـول عىل مطالبـات املمولين فإمـا أن يذعنـوا أو أن يغلقـوا منظامتهـم .ويف
موافقتهـم بذلـك.
ذلـك إسـاءة كبيرة وخطيرة إلسـاءة السـلطة وال يجـوز السـكوت
عنها .
ويف آسـيا ،صاغـت إحـدى الجهـات املانحـة إجـراءات التشـغيل
القياسـية دعـت فيهـا إىل عقد ‘اجتامعـات املسـؤولية’ وهي ليس صحيـح َّأن هنـاك بعـض التطـورات اإليجابيـة التـي حدثـت ،مثل
أكثر مـن اجتامعـات إجبارية للوسـاطة وطرحتها عىل أ َّنهـا ‘خيار’ اللوائـح التنظيميـة التـي سـنها االتحـاد األورويب بشـأن حاميـة
متـاح أمـام الناجني/الناجيـات مـن عنـف الرشيك العاطفـي .وكل البيانـات العامـة التـي تركـز على رضورة حاميـة بيانـات األفـراد،
نـاج يرفـض املشـاركة يف تلـك الوسـاطة بحضـور الجـاين يحـال إىل فلـم ُيبـ َذل جهـد ُيذ َكـر يف محاسـبة املانحين اإلنسـانيني أو تعميم
قيـادة مخيـم اللجـوء التخـاذ اإلجـراءات اإلداريـة أو القانونيـة .املعيـار القيـايس للمقاربـة األخالقيـة التـي ميكـن تطبيقهـا عامليـاً
ويف ذلـك األمـر تجاهـل لدليـل راسـخ منـذ أمـد بعيد َّ
بأن أسـلوب بـدالً مـن حرصهـا يف مواقـع معينـة دون غريهـا .وبـدالً مـن
يسرة بـدالً من أن تـؤدي إىل جعل املسيء يحجم عن ذلـك ،نحـن نـرى اآلن مقاومـة مفتوحـة ونشـطة ألبسـط املعايير
الوسـاطة ا ُمل َّ
ً
اسـتخدامه للعنـف للسـيطرة على اآلخرين ،قد يضيـف تهديدات األخالقيـة املعترف بهـا دوليـا التـي كان مـن املفـروض أن تكـون
أخـرى على سلامة الناجين أو املوظفين (خاصـ ًة عندمـا ين ِّفذهـا مرجعنـا الرئيسي يف العمـل دون نقـاش .إذ ينبغـي للعالقـة التـي
ً 5
موظفـون غير مدربني جيـدا).
تجمـع مقدمـي الخدمـات مـع الجهـات املانحـة أن تقـوم على
أسـاس الرشاكـة والفهـم املتبـادل ال على القهـر واإلكـراه .وينبغي
رشقـي أفريقيـا ،كان موظفـو إدارة الحـاالت لعمليـة الوصـول إىل البينات أن تسير عىل املنطـق ذاته وأن تقوم
ويف موقـع آخـر يف ِّ
يعملـون على إعـادة نقـل ناجيـة إىل مـكان آمـن .وقبـل البـدء على أسـاس املعايير املشتركة واملتفـق عليهـا.
بإعـادة النقـل ،توجـه موظفـون مـن الجهـة املانحـة املمولـة
للربنامـج بطلـب بتسـليم الناجيـة إىل قيـادة ذكوريـة للمجتمـع التوصيات
املحلي لتبقـى ملدة غير محددة يف بيـت القائد املجتمعـي الذكرَّ ،إن هـذه املامرسـات الناشـئة والضارة لتدفعنـا إىل النظر يف حتمية
وقـدَّم املوظفـون ذلـك الطلـب على أ َّنـه محاولـة للوسـاطة .إ َّال جديـدة مـن حتميـات العمـل اإلنسـاين تقـوم على الترشيعـات
َّأن الوسـاطة ينبغـي لهـا أن تكـون مرهونـة بطـوع أمـر املعنـي النافـذة بشـأن حاميـة البيانـات لتسير على خطـى اللوائـح
ً
تدخلا مـوىص بـه خاصـ ًة إذا تـوىل تيسير جلسـاته التنظيميـة لالتحـاد األورويب بشـأن حاميـة البيانـات العامـة لكنَّها
ال أن تكـون
ً
موظفـون غير مؤهلين .ويف أثنـاء عمليـة التقـدم بذلـك الطلـب ال بـد أيضـا مـن أن تؤسـس إلدارة أخالقية إجباريـة للبيانات بغض
للناجيـة ،كشـف موظفـو الجهـة املانحـة عـن شـخصيتها وأبلغـوا النظـر عـن املوقـع الجغـرايف ،وال بـد للمعايير التـي تنـص عليهـا
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تلـك اللوائـح أن تكـون واضحـة وأن يتبعهـا الجميـع ضمـن إطـار
آليـات ُت َ
نشـأ ملحاسـبة املخالفين لهـا .وعليـه ،يجب على الفاعلني
اإلنسـانيني:
ضمان سلامة املسـتفيدين واملحافظـة على 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.
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فمـع َّأن الجهـات اإلنسـانية تعمـل جاهـدة لتقديـم املسـاعدات،
فغالبـاً مـا تغفـل عـن رضورة النظـر إىل ملفـات املسـتفيدين
بالطريقـة ذاتهـا التـي تنظـر فيهـا إىل سـجالتها وقيودهـا املرتبطة
بالصحـة العامـة والعقليـة ملوظفيهـا .ولذلـك ،على صانعـي
السياسـات واملانحين أن يتذكـروا َّأن خلـف كل رقـم وإحصـاء
هنـاك فتـاة وامـرأة وفتـى ورجل سـعوا إىل الحصول على الخدمة
متحملين يف سـبيل ذلـك كل املخاطـر .ونحن ،يف املقابـل ،مدينون
لهـم بـأن نعمـل معـاً لضمان املحافظـة على رسيـة معلوماتهـم
وصـون كرامتهـم وحاميـة سلامتهم.

انتهـاج املعايير الالزمـة إلدارة البيانـات بسلامة مـع مراعـاة
الجوانـب األخالقيـة كما تحددهـا الجهـود املشتركة بين
مدير ٌة فن َّي ٌة رئيسة
الهيئـات.
اإلقـرار بقيمـة إخفـاء هويـة أصحـاب البيانـات ا ُمل َّ
جمعـة كريستي كرابرتي Kristy.Crabtree@rescue.org
يف
تحسـينات
ودعـم إتاحتهـا لغايـات التحليـل بقصد إحداث
مستشار ٌة يف شؤون إدارة املعلومات والتِّقانة
الخدمـات والتنسـيق واملنـارصة.
اسـتعادة تعريفـات املوافقـة ورسيـة املعلومـات والدفاع عنها وحدة منع العنف واالستجابة له ،اللجنة الدولية لإلنقاذ
بـأن ‘واليـة املنظمـة’ ال تحـل محـل املوافقـة وال www.rescue.org
واالعتراف َّ
وتبادلهـا.
بالبيانـات
للتشـارك
كذريعـة
اسـتخدامها
ميكـن
www.cpims.org .1
ً www.gbvims.com .2
توحيـد جهـود املنظمات املحليـة والدوليـة لتقـف صفـا
https://pim.guide .3
ُ
ٌ
َ
واحـدا ً يف وجـه املامرسـات الضارة غري املسـؤولة يف اسـتخدام  .4هذه األمثلة واقعية ولكنْ أزِيلت منها بعض املعلومات التعريفية .وهي من عمل
اللجنة الدولية لإلنقاذ ( )IRCمع َّأن كثرياً من املنظامت حددت أيضاً مشكالت مامثلة
البيانـات.
نيكول باينام Nicole.Behnam@rescue.org

إيجـاد كيـان دويل يحـدد الهيئـات املديـرة للتمويلات
ومحاسـبتها إزاء مشـاركتها يف تطبيـق املامرسـات الضـارة يف
اسـتخدام البيانـات وانتهـاك املعايير الراسـخة.

مع كبار املانحني.
“ .5تساهم عملية الوساطة نفسها يف قوة ذكور املسيئني وسيطرتهم عىل النساء
واملراهقات .وتفرتض الوساطة أ َّنه ميكن للطرفني التحدث بالتساوي بحرية وثقة وأمان”.
اللغة العربيةbit.ly/IRC-GBV-mediation-2018-AR :

أبري غراهام/شبكة األنباء اإلنسانية  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

نسا ٌء جالسات خارج مركز عبور للمرضورات من العنف الجنيس ،جمهورية الكونغو الدميقراطية
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الت ُ
ِّقانات الجديدة يف الهجرة :آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا مُولنَار

تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة ،غري َّأن مزيداً من آليات الرقابة
لح ْفظِ الحقوق األساسية.
واملساءلة رضوريٌّ ِ
يشـهد قطـاع إدارة الهجـرة تزايـداً يف اسـتخدام التقانـات
الجديـدة بـدءاً بتطبيقـات البيانـات الكبيرة حـول التحركات
السـكانية يف منطقـة البحـر األبيـض املتوسـط وانتهـا ًء بأمتتـة
عمليـة اتخـاذ القـرار للبـت يف طلبـات الهجـرة واللجـوء
واسـتخدام الـذكاء االصطناعـي يف كشـف الكـذب على
الحـدود األوروبيـة .ومتثـل الطريقـة التـي ُتسـتَخ َدم بهـا
التقانـة عدسـة مفيـدة ميكـن مـن خاللهـا إظهـار مامرسـات
الـدول وتثير التسـاؤالت حـول الدميوقراطيـة والسـلطة
واملسـاءلة .و ُيسـ ِّوغ اسـ ِتخدا َم التقانـات الجديـدة وجميـع
البينـات الحاجـة لتعقـب املهاجريـن والكشـف عنهـم
تحـت ذريعـة حاميـة األمـن الوطنـي بـل رمبـا تحـت شـعار
العمـل اإلنسـاين واإلمنـايئ .إ َّال َّأن التقانـة ال تضمـن بالرضورة
تطبيـق الدميقراطيـة ،وال بـد مـن أن تأخـذ يف االعتبـار آثارها
املحتملـة يف حقـوق اإلنسـان يف سـياقات العمـل اإلنسـاين
والهجـرة القرسيـة.

العمل اإلنسـاين ا ُمل َو َّجه بالبيانات

الـذكاء االصطناعـي وتعلـم اآللـة ونظـم أمتتـة عمليـة اتخـاذ
القـرارات والتحليـل التنبـؤي ما هـي إال مصطلحـات يتداخل
بعضهـا ببعـض إذ تشير إىل فئـة مـن التقانـات التـي توسـع
مـن قـدرة البشر على 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
بأ َّنهـا مجموعـة مـن التعليمات كما لـو كانـت وصفـة ميكن
تعلمهـا .وتتنـوع البيانـات التـي تسـتخدمها الخوارزميـة يف
التعلـم اآليل وميكـن أن متثـل قانونـ ًا عرفيـاً مـن الحـاالت
السـابقة أو ميكـن أن ُتصنَّـف ُمسـ َبقاً بنـا ًء على املعايير التي
يضعهـا املصمـم .وميكـن اسـتخدام تلـك التقانـات بطـرق
متنوعـة يف عـدد متنـوع مـن جوانـب ‘إدارة الهجـرة’.
فتقانـات اتخـاذ القرارات املؤمتتـة تتطلب كميـات هائلة من
البيانـات لتعليـم اآللـة ومثـال ذلـك َّأن مختلـف مرشوعـات
األمـم املتحـدة تعتمـد منـذ مـدة على مجموعـات كبيرة
جـداً مـن البيانـات للتنبـؤ بالتحـركات السـكانية ،وهكـذا
تقـدم خدمـة كبيرة يف تعزيـز كفـاءة تقديـم املسـاعدات

اإلنسـانية .لكـنَّ جميـع البيانـات ال تخلـو مـن االعتبـارات
السياسـية خاصـة عندمـا تعمـد الجهـات الفاعلـة القويـة مثل
الـدول واملنظمات الدوليـة إىل جميع املعلومات حل األشـخاص
املسـتضعفني دون اسـتخدام منهجيـات منظمـة للرقابـة
واملسـاءلة .فالحماس املتزايـد يف جمـع البيانـات حـول السـكان
املهاجريـن فيام يطلق عليه تسـمية االسـتعامر البيـاين قد يؤدي
إىل خروقـات يف الخصوصيـة وقـد يثير مخـاوف ترتبـط بحقوق
املهمشـة
اإلنسـان .وكذلـك جمع البيانـات املتعلقة باملجموعات َّ
فهـي تتَّبـع يف صلبهـا املنهج التاريخي .وقد اعتمـد النظام النازي
مـن قبـل على كميـات كبيرة مـن البيانـات الخاصـة بالسـكان
اليهـود جمعها النظام مبسـاعدة رشكـة آي يب إم ( ،)IBMوباملثل
يف إ َّبـان حملـة التطهير العرقـي يف روانـدا ،لوحـق أفـراد قبيلـة
التوتسي بطريقـة ممنهجة مـن خالل تعقب السـجالت العرقية.
أمـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،فقـد جمعـت بعـد هجمات
الحـادي عشر مـن سـبتمرب/أيلول كميـات هائلـة مـن بيانـات
األفـراد املشـتبه بهـم مـن خلال منظومـة تسـجيل القادمين
واملغادريـن الوطنيـة التـي تتبـع وزارة أمـن الوطن .ويف املشـهد
العاملـي الـذي يتَّسـم بتزايـد يف معـاداة املهاجرين ،أيسء تفسير
بيانـات الهجـرة وأيسء متثيلهـا أيضـاً لتحقيـق أهـداف سياسـية،
منهـا ،على سـبيل املثـال ،التأثير يف توزيـع أمـوال املسـاعدات
ومصادرهـا وللمسـاعدة يف متتين السياسـات املناهضـة للهجـرة.

املوافقة املدروسة والقطاع الخاص

يثير اسـتخدام التقانـات الجديـدة مسـائل ترتبـط باملوافقـة
املدروسـة خاصـ ًة على ضـوء تزايـد االعتماد على البيانـات
البيومرتيـة .ففـي األردن ،على سـبيل املثـال ،تطبـق السـلطات
عمليـة املسـح الرقمـي لقزحيـة عينـي الالجـئ (بصمـة العين)
ليتمكـن مـن الحصـول مـن خاللهـا على الحصـص الغذائيـة
األسـبوعية .لكـنَّ السـؤال القائـم هـو مـا إذا كان مـن حـق
الالجئين طلـب إزالـة بياناتهـم الشـخصية املتحصل عليهـا بتلك
الطريقـة .فقـد وجـدت شـبكة آيريـن (التـي أصبـح اسـمها اآلن
اإلنسـاين الجديـد) يف مخيـم األزرق لالجئين َّأن معظـم الالجئني
الذيـن قابلتهـم أبـدوا عدم ارتياحهـم من هذه التجـارب التقنية
لكنَّهـم شـعروا أ َّنهـم غير قادريـن على رفـض ذلـك مـا دام أمر
طعامهـم معتمـداً عليهـا 1.وال ميكـن القـول َّإن الالجـئ أعطـى
موافقتـه مبحـض إرادتـه إذا مـا أعطاهـا تحـت اإلكـراه مهما
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تخ َّفـت الظـروف اإلكراهيـة تحـت قنـاع الكفـاءة يف تقديـم
الخدمـات وتحسـينها.
ومـن أهـم املخـاوف على وجـه الخصـوص تنامـي دور القطـاع
الخـاص يف عمليـة جميـع تلـك البيانـات واسـتخدامها وتخزينها.
فقـد و َّقـع برنامـج األغذيـة العاملـي ،على سـبيل املثـال ،مؤخـراً
عقـداً بقيمـة  45مليـون دوالر أمريكي مـع رشكـة باالنتير
تيكنولوجيـز ،وهـي رشكـة خاصـة واجهـت انتقـادات واسـعة
النطـاق عىل خلفيـة تقدميها للتقانة التي تدعـم برامج االحتجاز
والرتحيـل التـي توظفهـا دائـريت الهجـرة واإلنفـاذ الجمـريك يف
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.

أمتتة الهجرة

يف تقريـر شـاركت بإعـداده يف عـام  ،2018استكشـفت اآلثـار
املرتتبـة ألمتتـة عمليـة اتخـاذ قـرارات الهجـرة يف كنـدا 2،وهـي
مـن املامرسـات التـي بـدأت بتجربتهـا دول أخـرى تسـتقبل
أعـداداً كبيرة مـن املهاجريـن .ويسـتطلع التقريـر العمليـات
التـي تتمخـض عـن مختبر ألداء تجـارب مرتفعـة الخطـورة
ضمـن منظومـة معتمـة تخضـع للتقدير الشـخيص .وبلغ تطبيق
هـذه التجـارب أوجهـا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة .فعلى
سـبيل املثـال ،إثـر صـدور أوامـر إدارة ترامـب التنفيذيـة بشـأن
الهجـرة ،اسـتخدمت سـلطة إنفـاذ الجمارك والهجـرة خوارزمية
على الحـدود األمريكيـة املكسـيكية فسـ َّوغت بذلـك احتجـاز
3
املهاجريـن يف كل حالـة.
كما ُو ِّث َقـت حـاالت كثيرة مـن التحيـز يف اتخـاذ القـرارات

موظـف بشري .ومـع َّأن ذلـك اإلجـراء قـد ال يبدو بأ َّنـه ينطوي
على أثـر ضـار ،فهـل مبقـدور منظومـة اتخـاذ القـرارات االنتباه
إىل الصدمـة النفسـية وآثارهـا يف ذاكـرة طالـب اللجـوء ،أو هـل
تقـدر على االنتبـاه إىل االختالفـات الثقافية يف التواصـل؟ إضافة
إىل ذلـك ،مـا زالـت تقانات التعـرف عىل الوجـه تواجه مصاعب
يف تحليـل النسـاء واألشـخاص ذوي البشرة املائلـة للسـمرة .كام
َّأن هـذه االسـتخدامات التجريبيـة للـذكاء االصطناعـي تثير
َ
مجـدداً
مخـاوف حـول الخصوصيـة والتشـارك باملعلومـات دون
موافقـة أصحابهـا.
سـؤال آخـر نطرحه هنا :مـا الذي يحدث إذا وقعـت الخوارزمية
بالخطـأ؟ ففـي مايو/أيـار  ،2018على سـبيل املثـال ،تسـببت
خوارزميـة يف وقـوع منظومة الهجرة يف خطأ ترحيل سـبعة آالف
الجـئ مـن اململكـة املتحدة بعـد أن حكمـت الخوارزمية عليهم
بأ َّنهـم كانـوا يغشـون يف اختبـار االكتسـاب اللغـوي على ضـوء
تحليـل امللفـات الصوتيـة لهـم 5.وهـب أ َّنـك أردت أن تعترض
على قـرار الخوارزميـة كما حـدث يف املثـال السـابق يف محكمة
القانـون ،فعلى مـن سـتقع املسـؤولية املدنيـة :هـل تقـع على
مصمـم الخوارزميـة أم ُمر ِّمزهـا أم ضابـط الهجـرة أم الخوارزمية
نفسـها؟ ثـم َّإن 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 َّأن املسـؤول
عـن اتخـاذ مثـل تلـك القـرارات يحظـى بقـدر كبري مـن االعتبار
عـدا عـن َّأن الضعـف يعتري الضامنـات اإلجرائيـة .وليـس مـن
الواضـح كيفيـة تأثري كامـل املنظومـة الجديدة التخـاذ القرارات
يف آليـات إعـادة االعتبـار .ومـن ناحيـة املحاكـم ،هنـاك أيضـاً
غمـوض خطير 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 غير متحيز.

املؤمتـة خاصـة فيما يتعلـق بالعـرق والجنـدر .فعندمـا تعتمـد آليات املسائلة والرقابة

الخوارزميـات على بيانـات متحيـزة ،فإ َّنهـا ال ُتن ِتـج سـوى نتائـج
متحيـزة يسـتمر أثرهـا على املـدى البعيـد إذا ُض ِّمنَـت يف
التقانـات الناشـئة التـي تخضع حاليـاً للتجربة يف مجـال الهجرة.
ومثـال ذلـك ما يحدث يف مطـارات املجر والتفيـا واليونان حيث
رادت رشكـة اسـمها آيبـوردر كونترول ( )iBorderCtrlمرشوعـاً
أدخـل يف نقـاط التفتيـش الحدوديـة جهـازاً
تجريبيـاً جديـداً َ
4
لكشـف الكـذب يعمـل على الـذكاء االصطناعـي .ويعمل ذلك
الجهـاز على 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 على يـد
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يغيـب عـن املشـهد العاملـي أي إطـار تنظيمي يراقب اسـتخدام
التقانـات الجديـدة يف إدارة الهجـرة .إ َّال َّأن كثيراً مـن التطورات
التِّقان َّيـة تـرد نصوص بشـأنها يف قوانني امللكيـة الفكرية وحقوق
امللكيـة التـي متنـع االطلاع العـام على مجموعـات البيانـات
وتعيـق تحقيـق فهم كامل للتقانة .ومـع َّأن هناك حوارات تدور
حـول أخالقيـات اسـتخدام البيانـات والتقانـة ،ورغـم َّأن هنـاك
إستراتيجيات عامليـة وآليـات إقليمية ما زالت قيد االستكشـاف،
ال بـد لنـا مـن وضع تركيـز أدق على آليـات الرقابة .أ َّمـا القطاع
الخـاص ،فتقـع عليـه املسـؤولية بالفعـل يف ضمان عـدم انتهاك
التقانـات التـي يطورهـا لحقـوق اإلنسـان الدوليـة .وكذلـك تقع
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على عاتق أصحـاب التقانات واملطورين واملهندسين املسـؤولية
عـن بنـاء هذه التقانـة التزامـات أخالقية خاصة تلزمهـم بالتأكد
مـن َّأن مـا يعملـوه لـن ُيسـهِّل انتهـاكات حقـوق اإلنسـان .إ َّال
َّأن منـو الرقابـة الحكوميـة وإنفـاذ قوانين الهجـرة وبرامـج أمـن
الحـدود قـد ُي ِّثـل حافزاً ونوعاً مـن املكافأة التي تشـجع القطاع
الصناعـي يف تطويـر تقانـات تنتهـك حقوق اإلنسـان.
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‘مـن أجـل’ الالجئين واملهاجريـن أو ‘حولهـم’ وبـدالً مـن جمـع
الكميـات الهائلـة مـن البيانـات ،ينبغـي وضـع األشـخاص الذين
واجهـوا تجـارب التَّهجير يف قلـب النقاشـات املرتبطـة مبتـى
وكيـف ينبغـي دمـج التقانات الناشـئة يف مخيمات الالجئني ويف
جلسـات السماع الخاصـة بأمن الحـدود أو الالجئين ،إذا كان ال
بـد مـن تطويـر تلـك التقانـات ً
أصلا.

ولذلـك ،ال بـد للدول مـن أن تعلن التزامها بوضـع آليات للرقابة ِبرتا مُولنَار petra.molnar@utoronto.ca
وتطبيقهـا .وبهـذا الصـدد ،يقـدم تقريرنـا حـول اتخـاذ القرارات محامية يف برنامج القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق
املؤمتتـة يف كنـدا جملـة مـن التوصيـات ويقدمها للـدول وغريها بجامعة تورونتو https://ihrp.law.utoronto.ca
مـن الجهـات الفاعلـة يف إدارة الهجـرة وميكـن تطبيـق تلـك
اس هذه املقالة ٌ
بحث تجريه الكاتبة اليو َم يف جامعة كمربيدج.
التوصيـات يف أي مـكان يف العـامل وهـي كما يلي:
َأس ُ

االلتـزام بالشـفافية واإلفصـاح للجمهـور العام عـن التقانات
التـي يف قيـد التطويـر والتقانات املسـتخدمة
تبنـي أوامـر توجيهيـة وقوانين ملزمـة متتثـل اللتزامـات
حقـوق اإلنسـان املحميـة دوليـاً
تأسـيس هيئة مسـتقلة تراقب جميع اسـتخدامات التقانات
املؤمتتـة يف إدارة الهجرة ومراجعتها
تعزيـز الحـوارات الدائـرة بني صانعـي السياسـات والباحثني
األكادمييين وأصحـاب التقانـات واملجتمـع املـدين حـول
مخاطـر اسـتخدام التقانـات الجديـدة ووعودهـا
وال بـد لهـذه الحـوارات أيضـاً مـن أن تعالـج مسـألة عـدم
إرشاك املجتمعـات املتأثـرة .فبـدالً مـن تطويـر تقانـات إضافيـة

Staton B (2016) ‘Eye spy: biometric aid system trials in Jordan’ .1
(العني الجاسوسة :تجارب نظام املساعدات البيومرتي يف األردن)
bit.ly/IRIN-biometric-aid-Jordan
Molnar P and Gill L (2018) Bots at the Gate: A Human Rights Analysis .2
of Automated Decision Making in Canada’s Immigration and Refugee
ٌ
تحليل قائم عىل حقوق اإلنسان يف اتِّخا ِذ القرارات
( Systemال ُروبوتات عند الب َّوابة:
املؤمتتة يف نظام الهجرة والالجئني بكندا) bit.ly/Molnar-Gill-2018
Oberhaus D (2018) ‘ICE Modified Its “Risk Assessment” Software So .3
( ’It Automatically Recommends Detentionعدَّلت سلطة إنفاذ الجامرك والهجرة
برمج َّيتها 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
(سيواجه املسافر يف مطارات االتحاد األورويب اختبارات من جهاز لكشف الكذب يُش ِّغله
الذكاء االصطناعي) bit.ly/AI-liedetectors
Baynes C ‘Government “deported 7,000 foreign students after falsely .5
accusing them of cheating in English language tests”’, The Independent,
ِّ
الجئ بعد اتهامهم من غري وجه حقٍّ
بالغش
َّ 2 May 2018
(رحلت الحكومة سبعة آالف ٍ
يف اختبار اللغة اإلنجليزية) bit.ly/Baynes-deportation-020518

ْاس ِتنبا ُء وسائط التواصل االجتامعي :نظام اللجوء يف الرنويج
يان-بول ب ِر ِّك ْ
وآن با ِل ِّك ستا ِفر

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء
أسئل ًة أخالق َّية لها أهمية كربى وما أخذت ح َّقها من االستطالع.
ٌ
أسئلة ُّ
للتفكر والتد ُّبر
يزيد ،شيئاً فشيئاً ،عدُّ سلطات الهجرة يف أوروبا من رشقها إىل

غربها َمال ِم َح طالبي اللجوء يف وسائط التواصل االجتامعي مصد َر
معلومات غزي َر الفائدة عند النظر يف القضاياُ ،مت ِّم ًام مقابلة
اللجوء .إذ َّإن الحصول عىل ما لرافعي الطلبات من ُط ُرق السفر
والصور وشبكة األصدقاء وسجل األنشطة األخرى باإلنرتنت لهو
ٌ
إعالمي ِجدُّ عظيم ،لكنَّ هذه املامرسات الجديدة
ني
ٌّ
إمكان ِت ْق ٌّ
ً
َّ
تثري عددا من األسئلة األخالق َّية املعيار َّية التي ما أخذت حقها من
1
االستطالع وأقل ما يقال يف ذلك إ َّنه ُي ْؤ َس ُف له أش َّد األسف.

الوصــول :االســتنباء التدقيقــي والتمحيــي لوســائط التواصــل
االجتامعــي هــو مــن أبــرز مــا يف املعالجــة األول َّيــة لطلبــات
اللجــوء يف الرنويــج .إذ تطلــب الرشطــة إىل ِّ
كل طالبــي اللجــوء يف
الرنويــج أرقــام هواتفهــم وبيانــات تســجيل دخولهــم إىل فيســبوك
عنــد رفعهــم الطلبــات (أي عنــد أول اتصالهــم بالســلطات).
فيم ِّكــن الدخــول مبــارش ًة يف حســاب املــرء بفيســبوك موظفــي
إنفــاذ القانــون مــن الحصــول عــى تاريخــه الفيســبو ِّ
يك ك ِّلــه ،ومــن
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‘ومــن غــر حــرج’ .ولكــنْ قــد يخطــر يف ذهــن ســائلٍ أن يســأل:
أيف إمــكان طالــب اللجــوء يف مرحلــة النظــر يف طلبــه هــذه ْأن
يــرى ســلفاً عواقــب تســليمه مفاتيــح هــذه املعلومــات أو ْأن
يــدرك تلــك العواقــب؟ هــذا ،فض ـ ًا عــى َّأن هــذه املعلومــات
لهــا صلــة يف الغالــب باألصدقــاء وأفـراد األرسة الذيــن مــا قبلــوا أن
رشكــوا يف معلوماتهــم أحــداً .وإذ قــد كان القبــول ُيط َلــب يف أول
ُي ِ
اتصــال بــن الرشطــة ورافــع الطلــب ،فالتبايــن يف القــوة واضــح
وعواقــب رفــض تســليم املعلومــات يومئ ـ ٍذ مبهمــة عــى رافــع
الطلــب .ويف مؤمتـ ٍر دو ٍّيل عــام  2017دار حــول التِّقانــة يف معالجة
قضايــا اللجــوء ،مل ُيـ ِ ْ
ـر موظفــو الحكومــة أمــر القبــول مــن حيــث
2
هــو تحـ ٍّد معيــاريٌ عنــد اســتعامل فيســبوك يف جمــع البيانــات؛
فعـدَّت املعلومــات التــي كانــت يف الحســابات ا ُملع َّلــم لهــا بعالمــة
ُ
‘عــام’ عموم َّيــ ًة ليــس إال .ولكــنْ حتَّــى يف هــذه الحــاالت،
يثــور سـ ٌ
حســن عــدُّ بيانــات كهــذه لهــا صلــة
ـؤال فيــه نظــر :أ َي ُ
َّ
ليتفحصهــا
باملوضــوع أم ال مــع أنــه مــن الواضــح أنهــا مل توضــع َّ
موظفــو الحكومــة كاملوظفــن املعنيــن ببـ ِّ
ـت طلبــات اللجــوء؟

غيلريمو باروس

هواتف ج َّوالة ُتشحَ ن يف مأوى لالجئني واملهاجرين.

ذلــك الصــور واألصدقــاء واإلعجابــات واالهتاممــات والنشــاطات
واألســفار وغريهــا .و ُيظ ِهـ ُر تحليــل ملفــات قضايــا لجــوء ُأ ْجـ ِريَ يف
عــام  2018أ َّنــه ميكــن للصــور ومعلومــات الشــبكات والبيانــات
الجغرافيــة التــي تؤخــذ مــن حســابات فيســبوك ْأن تحســم
ـت القضايــا .ويحصــل َّ
األمــر يف بـ ِّ
موظفــو الحكومــة عــى بيانــات
وســائط التواصــل االجتامعــي (أي بيانــات طالــب اللجــوء و َمــن
لــه صلــه بــه) ليــس مــن البيانــات التــي تظهــر للعا َّمــة باإلنرتنــت
نصــات وســائط
فحســب ،بــل مــن طريــق تســجيل الدخــول يف ِم َّ
التواصــل االجتامعــي باســتعامل أشــخاص مر َّكبــن ال ميكــن
إســنادهم إىل موظفــي الحكومــة وال إىل املؤسســات ،وذلــك وفــق
قصــد بهــذا إىل حاميــة موظفــي
املبــادئ التوجيهيــة الداخليــة .و ُي َ
الحكومــة وأصحــاب طلبــات اللجــوء.

الرس َّيــة :درج يف إجـراءات منــح اللجــوء عــى ْأن تحكمهــا قواعــد
صارمــة تحافــظ عــى رس َّيتهــا ،وال س ـ َّيام يف مــا لــه صلــة بعــدم
ـب لجــوء للبلــد الــذي يزعــم َّأنــه
إفشــاء حــال إنســان رافـ ٍـع طلـ َ
ُّ
اضطهــ َد فيــه 3.وحــن يبحــث املوظفــون يف فيســبوك أو يف مــا
عمــن طلبــوا اللجــوء ،يرتكــون خلفهــم آثــاراً
يشــابهه مــن ِم َّ
نصــات َّ
نصــة يف األقــل) عــن اهتاممهــم بالفــرد الــذي
ويفصحــون (لل ِم َّ
دخ ُلــون طرف ـاً ثالث ـاً يف اإلج ـراءات
يبحثــون عنــه .وهــم بذلــك ُي ِ
ـزم مبــارش ًة بقواعــد الرس َّيــة نفســها .واملخاطــر التــي
وهــو غــر ملـ ٍ
قــد يجلبهــا ذلــك غــر معلومــة ،ولكــنْ يف أســوأ األحــوال ،قــد
ـض
تصــل هــذه املعلومــات إىل َمــن ال ينبغــي أن تصــل إليــه .فلبعـ ٍ
الس ـرانية ،وقــد
مــن البــاد األصليــة قــدر ٌة ُمح َّذقـ ٌـة يف املراقبــة ِّ
تراقــب نشــاط املنشــقني عنهــا يف وســائط التواصــل االجتامعــي.
َّ
وموظفيهــا عــى
ولقــد يظــل ُيق َفــى أثــر ســلطات اللجــوء
مــا يتَّخذونــه ليخفــوا آثــار نشــاطهم ،وقــد يصــرون عــن غــر
قصــد مصــدر خط ـ ٍر عــى طالبــي اللجــوء املحاولــن الهــرب مــن
االضطهــاد.

القيمــة اإلثباتيــة :كثـراً مــا ُتســتع َمل املعلومــات املســتخرجة من
فيســبوك أد َّلـ ًة يف قضايــا الهجــرة يف الرنويــج ،وال سـ َّيام يف التح ُّقق
صحــة الهويــة والشــبكات واألصــل الجغـرايف .وتكــون هــذه
مــن َّ
املعلومــات يف كثــر مــن الحــاالت ُم َّتمم ـ ًة بغريهــا مــن األدلــة،
غــر أ َّنــه يف بعــض الحــاالت قامــت بيانــات وســائط التواصــل
املوافقــة :يجــب أن يصــدر قبــول طالبــي اللجــوء تســليم مــا لهــم االجتامعــي مقــام املصــدر الوحيــد للمعلومــات الجديــدة التــي
مــن معلومــات إثبــات الهويــة لتســجيل الدخــول وهواتفهــم ،تقــود إىل إبطــال اللجــوء .ثــم َّإن تكــرار اســتعامل األســاء
علــم ِّ
ــاع’ املســتعارة واالنتــاء ا ُملد َّلــس يف منصــات وســائط التواصــل
واط ٍ
وفــق قانــون الهجــرة الرنويجــي ولوائحــه‘ ،عــن ٍ
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ـاح يف مــا لــه صلــة مبــا
التعبــر .و ُيح َتــاج إيض ـاً إىل مزيــد إيضـ ٍ
ـتخرجة مــن وســائط التواصــل االجتامعــي مــن
للمعلومــات ا ُملسـ َ
قيمــة إثباتيــة.

االجتامعــي لهــي أمثلــة عــى ظاهــرة تتحــدَّ ى قيمــة املعلومــات
ا ُملســتخ َرجة مــن وســائط التواصــل االجتامعــي الســتعاملها يف
بـ ِّ
ـت القضايــا .ولذلــك ُيو َعـ ُز إىل املوظفــن املعنيــن بقضيــة ما ْأن
ـروا املعلومــات عــى هَ ـد ِْي أدلـ ٍة أخــرى يف القضيــة ،ومثــال
ُيفـ ِّ
والصـ ُ
تتضمــن الحديــث عــن
ذلــك اختبــارات اللغــة ِّ
ـدق ا ُملــد َرك مــن صاحــب الطلــب .وينبغــي لهــذه املناقشــات أيضــاً ْأن َّ
العواقــب املحتملــة عــى املهاجريــن أنفســهم ،ومــن ذلــك
ٌ
االســتنباء ا ُملســتم ُّر فيــه :زادت الحكومــة يف الرنويــج مــن حــدَّ ة
أســئلة منهــا :هــل ُيعــ ِّوق االنفصــال مــن منصــات وســائط
االندمــاج االجتامعــي يف املجتمعــات
تصويــب انتباههــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة إىل إبطــال التواصــل االجتامعــي
َ
نحهــا ِع َّلــة ،وإىل إيقــاف صفــة املضيفــة؟ وهــل ُتعــزِّز مراقبــة بعــض املهاجريــن يف أوقــات
ـص اإلقامــة التــي يف أســباب َم ِ
ُر َخـ ِ
عمــن مــا عــاد يف حاجــة إىل الحاميــة .ويف مثــل هــذه محــددة مــن الزمــن عنــد مجتمعــات املهاجريــن يف نطاقٍ أوســع
الالجــئ َّ
الحــاالت ،كثـراً مــا تكــون األدلــة التــي جــيء بهــا مــن النشــاط الشــعو َر بأ َّنهــم مراقبــون مراقبــة شــبه دامئــة؟ و ُت َثــار أســئلة
يف وســائط التواصــل االجتامعــي بعــد ْأن ُم ِن َحــت صفــة الالجــئ أخــرى منهــا :أينبغــي ْأن ُيق َّيــد امليقــات واملــدة التــي فيهــا
أدا ًة لســحب األذونــات مــن بعــد .وتثــر هــذه املامرســة ،أي ترصــد ســلطات البلــد املضيــف نشــاط املهاجريــن يف وســائط
إعــادة تنشــيط اســتنباء وســائط التواصــل االجتامعــي ،أســئلة التواصــل االجتامعــي؟ وهــل ينبغــي تنبيــه َمــن هــم تحــت
معياريــة جديــدة .إذ يف املامرســة الحاليــة يقــوم َّ
موظفــو الفحــص الدقيــق عــى مــا هــم فيــه ،واضعــن نصــب أعيننــا مــا
الهجــرة باســتنبا ٍء أ َّو ٍّيل ،ومــن ذلــك بحـ ٌ
َ
ـص املهاجريــن مــن
ـي يف فيســبوك ،إلبطــال صفــة الالجــئ وغــر ذلــك مــن ُرخـ ِ
ـث منهجـ ٌّ
ـرْ
يف مجموعــة متنوعــة مــن األحــوال التــي تضـ ُّـم الطلبــات التــي أث ـ ٍر شــدي ٍد ُيـ َك يف حيــاة املهاجريــن وأرسهــم؟ ال بــدَّ للبــاد
رفعهــا أف ـراد بأنفســهم طالبــن الحصــول عــى إقامــة دامئــة أو ا ُملضي َفــة مــن ْأن ُتعــا ِد َل بــن اســتعامل بيانــات وســائط التواصــل
جنســية .ويعتمــد هــذا االســتنباء يف الغالــب عــى نصائــح مــن االجتامعــي يف تحســن الجــودة يف معالجــة القضايــا وبــن ِح ْفــظِ
مهاجريــن آخريــن وعــى معلومــات تنشــأ مــن قضايــا أخــرى .حقــوق املهاجريــن.
أضــف إىل ذلــك أيضـاً اســتنبا ًء ُكليـاً قامئـاً عــى احتــال الخطــر
ِّ
جنســيات مع َّينــة .ويكــر يف حــاالت يان-بول ب ِرك j.p.brekke@samfunnsforskning.no
يجــري عــى أفــرا ٍد مــن
ٍ
ٌ
رئيس يف معهد البحوث االجتامعية
اإللغــاء اســتئناف املقابــات مــع املهاجريــن ،وفيهــا ُتســتع َمل
باحث ٌ
غالبــاً مــن فيســبوك لَ ْقطــات شاشــ ٍة ومنشــورات وصــور مــن http://www.socialresearch.no
واجــه األف ـراد مبعلومــات لهــا صلــة بقضاياهــم .وال
األصدقــاء ل ُي َ
ـات مــن ْ
آن با ِل ِّك ستا ِفر annebal@oslomet.no
ُيع َلـ ُـم املهاجــرون يف الغالــب قبــل املقابــات َّأن معلومـ ٍ
باحثة رئيسة يف جامعة أوسلو مرتوبوليتان www.oslomet.no
وســائط التواصــل االجتامعــي ستُســتع َمل يف املقابــات.

ماذا َب ْعدُ ؟

مـ َّ
ـا ُيح َتــاج إليــه هــو ْإجـرا ُء مناقشــات جوهر َّيــة تــدور حــول
هــذه األحــداث التِّقان َّيــة ومــا ترتكــه مــن أثـ ٍر يف أحــوال اللجــوء
والهجــرة .ويشــر املســتجيبون يف ســلطات الهجــرة الرنويجيــة
إىل الخــرة يف الخــوض يف مــا هــو ‘غــر مألــوف وليــس فيــه
ـات يف وســائط
معــامل ُيهت ـدَى بهــا’ حــن يبحثــون عــن معلومـ ٍ
التواصــل االجتامعــي .وال بــدَّ مــن مبــادئ توجيهيــة وطنيــة
لح ْفــظِ املعاملــة العادلــة يف القضايــا ولــي َين َْشــأ عنــد
واضحــة ِ
املهاجريــن أنفســهم إمــكان التن ُّبــؤ عـ َّ
ـا ســيجري عليهــم مــن
إجــراءات .وينبغــي ْأن يجمــع ذلــك بــن الشــواغل العمل َّيــة
يف إدارة الهجــرة العاملــة ،ومنهــا حــدود اســتعامل األشــخاص
الزَّائفــن ومــا يرت َّتــب عــى الحصــول عــى بيانــات تســجيل
الدخــول مــن مســؤوليات ،وبــن الشــواغل األخالق َّيــة التــي
لهــا صلــة بحقــوق املهاجريــن واملواطنــن التــي منهــا حريــة

 .1األمثلة مستخلصة من:
Brekke J-P, Groenningsaeter A G and Larsen K M (2018) ‘Revocation
of residence permits – Due process and judicial oversight in processing
of revocation cases in Norway’, Institute for Social Research report No. 6
http://hdl.handle.net/11250/2500937
(إبطال ُرخَ ِص اإلقامة – اإلجراءات القانونية واإلرشاف القضا ُّيئ يف معالجة قضايا اإلبطال
يف الرنويج)
)and Brekke J-P, Birkvad S R and Erdal M B (2019, forthcoming
‘Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and
citizenship in Norway – Experiences and effects’, Institute for Social
Research report
http://hdl.handle.net/11250/2599967
(فقدان الحقِّ يف اإلقامة :إبطال ُرخَ ص إقامة املهاجرين واملواطنة يف الرنويج –
تجارب وآثار)
ٌ
bit.ly/2TQBmSc .2
 .3انظر مث ًال األمر التوجيهي ( )2013/32/EUالذي أصدره الربملان األورويب واملجلس يف
 26يونيو/حزيران سنة  2013يف اإلجراءات املشرتكة ملنح الحامية الدولية وسحبها.
bit.ly/2013-32-EU
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َو ْض ُع مبا ِد َئ توجيهية أخالق َّية للبحوث

كريستينا كالركَ -كزَاك

ات دولي ًة ُتس ِّد ُد ميدان البحث
أق َّرت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية (ُ )IASFMمد َّون َة أخالق َّي ٍ
املهجرين .ولكنَّ التحدِّيات التي ثارت يف خالل َو ْض ِعهَا استح َّقت مناقش ًة ُمستَمر ًة فيها.
عن شؤون َّ

صحيح َّ
واسع
رحب
أن ميدان دراسات الهجرة القرسية
ٌ
ٌ
ولكنْ مل يكن فيه مبادئ توجيهية أخالقية لتسديد البحث
قريب من اليوم .وإذ قد
املهجرين حتَّى وقت
عن شؤون
َّ
ٍ
كان مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد وافق عىل
مبا ِد َئ توجيهية أخالق َّية للمامرسة الحسنة يف البحث 1،فقد
اعتمدت هذه املبادئ عىل أحكام عامة موجودة من ُ
قبل
يف رابطة علامء علم اإلنسان االجتامعي يف ُ
الك ِمنولث ،ومل
ُ
َ
تكن تناسب أحوال الهجرة القرسية خصوصاً .وتنشأ اليو َم
مؤ َّلفات تدور حول األخالق َّيات يف التهجري 2ولكنْ أعْو َز
الباحث َ
ني مجموعُ مبادئ توجيهية عمل َّية شاملة ُيج ِم ُع يف
أمرها الناس يف اختصاصات متعددة وقطاعات متعددة.

ٌ
وعديدة هي الدروس التي ميكن استخراجها من تطوير هذه
الوثائق يف كندا والعامل .أوالً :كان التشاور والتعاون واسع
املهجرين
النطاق أمراً أساسياً من أجل َف ْه ِم وجهات نظر
َّ
واملنظامت غري الحكومية ( َمن فيها من املستجيبني وح َّراس
الب َّوابات والباحثني) والباحثني ،و َف ْه ِم حاجاتهم أيضاً .وأتاحت
لنا الورشات واملؤمترات يف املجلس الكندي لشؤون الالجئني
( )CCRوالرابطة الكندية لدراسات الالجئني والهجرة
القرسية ( )CARFMSالرابطة الدولية لدراسة الهجرة
القرسية (ْ )IASFM
أن نصل إىل مجموعة من أصحاب
املصلحة املعنيني ْ
وأن ُنج ِم َع يف األمر عىل اختالف وجهات
النظر.
ثانياً :كان من املهم إيجاد ٍّ
حل وسط بني الزمالء الذين كانوا
ُّ
َّ
يشكون يف ‘املبادئ التوجيهية’ ‘ومد َّونات السلوك’ قائلني إنها
ٌ
ُمحدِّ دة يف أصلها ،وبني الذين أرادوا أدوات عملية إيعازية
ُتسدِّ دُ هم حني تعرتيهم الحرية األخالقية يف أثناء بحوثهم.
وعىل الصعيد الدويل ،ع َّقد هذا التحدي األمو َر التسليم َّ
بأن
أساس األخالق الثقافة؛ أي تختلف باختالف الحال .ومن هنا
ْ
أن جاءت الوثائق الكندية أكرث تفصي ًال ُ
وخ َّص بها فئة من
ٌ
الناس مع َّينة ،أ َّما مد َّونة األخالقيات التي وضعتها الرابطة
الدولية لدراسة الهجرة القرسية ( ،)IASFMفمعيار َّيتها أكرث
وأساسها املبادئ.

وقد صارت هذه خرقاً ظاهراً أمام عيون الباحثني بكندا
يف أحوال إعادة توطني السوريني يف كندا بني عامي 2015
و .2016إذ كشف مزيد االهتامم عند عموم الشعب
واإلعالم والحكومة ،مجموعاً هو وتكاثر املشاريع البحثية
الدائرة حول السوريني ،عن خرق يف الفهم الذي محوره
كيفية تطبيق املبادئ األخالقية العامة للموافقة الطوعية
الصادرة عن ِع ْل ٍم ،والحرتام الخصوصية ،وملقاربة ‘االمتناع
عن اإلرضار’ ،عىل أحوال الهجرة القرسية .فقد ُخ َّص كث ٌري
من األكادمييني والباحثني يف املجتمع املح ِّ
يل ،الذين مل يكن
ُّ
لهم سابق عملٍ يف شؤون الالجئني ،بأ َّنهم يقل عندهم إدراك
التحديات األخالقية املحددة التي يثريها َو ْض ُع غري املواطنني
ً
ْ
القانو ُّين واعتامدهم عىل الكفالء الخاصني والحكومات ثالثا :اقتىض وضع هذه الوثائق أن يعدل ُمس ِّودوها يف
ومقدِّ مي الخدمات.
معالجة تباين السلطة يف إنتاج املعرفة .وكانت دارت
محادثات رصيحة حول منح الباحثني امتيازات ما منحت
و َت َشا َر َك استجاب ًة لذلك َمر َك ُز دراسات الالجئني بجامعة لغريهم ،وال س َّيام أهل دول الشامل فأولئك ليس لهم خربة
يورك واملجلس الكندي لشؤون الالجئني ( 3)CCRوالرابطة سابقة يف الهجرة القرسية .وأ َّما الحال الكندية ،فجي َء فيها
الكندية لدراسات الالجئني والهجرة القرسية ( )CARFMSباإللهام من الجهود املبذولة من أجل َر ْف ِع االستعامر عن
تشاركوا جميعاً يف وضع اعتبارات أخالقية للبحوث التي مناهج البحث يف السكان األصليني ،ومن ذلك َو ْض ُع مبادئ
تدور حول الالجئني 4فض ًال عىل أدوات للمنظامت املجتمعية توجيهية أخالقية للبحوث يف األمم األوىل ،أي َش ْعب امليتيس
فمس ِّود
ولالجئني الذين ُيط َلب إليهم املشاركة يف البحث .5وبنا ًء عىل وشعب اإلنويت .وعىل الرغم من هذه الجهودُ ،
ئيس هو إنسان أبيض كندي واملوارد الناتجة
هذه املبادئ التوجيهية التي يف حدود كندا ،أخذت الرابطة هذه الوثائق ال َّر ُ
الدولية لدراسة الهجرة القرسية ( )IASFMعىل نفسها أن عن ذلك ستستنسخ ال محال َة عالقات السلطة فيها غري
وصي َغت الوثائق الكندية ووثائق الرابطة الدولية
تضع مد َّونة أخالق َّي ٍ
موسع ٍة ،6وهي التي اعتمدها األعضاء املتكافئةِ .
ات َّ
يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين سنة ُ 2018
وأو ِردُ ها فيام ييل .لدراسة الهجرة القرسية (َ )IASFMص ْو َغ ‘االعتبارات’ أوالً
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‘والتأ ُّمالت النقدية’ ثانياً ،وذلك لتسليط الضوء عىل َّ
أن
البحوث األخالقية عملية ُمستم ٌّر فيها ،ومن ثم ينبغي النظر
إليها عىل أ َّنها املواضع التي ُي َ
نط َلقُ منها للتفكري والعمل
ا ُملستم ِّر فيهام.
كريستينا كالركَ -كزَاك cclarkka@uottawa.ca

ٌ
مشاركة يف كلية الشؤون العامة والدولية ،جامعة أو َت َوا
بروفيسور ٌة
https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/2796

ورئيس ُة الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية )(IASFM

http://iasfm.org
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Refugee Studies Centre (2007) ‘Ethical Guidelines for Good Research .1
Practice’, Refugee Survey Quarterly, Volume 26, Issue 3, pp162–172
ٌ
(مبا ِدئٌ
توجيهية أخالق َّي ٌة للمامرسة الحسنة يف البحث)
https://academic.oup.com/rsq/article/26/3/162/1590874
 .2املساهامت يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية هي بعض األمثلة الحديثة؛ فانظر
ْرج يف آخر املبادئ التوجيهية األخالق َّية ا ُملورَد يف املالحظة الثالثة.
أيضاً منها ما هو ُمد ٌ
ٌ
ٌ
جامعة من املنظامت غري الحكومية التي تعمل يف شؤون الالجئني
مجموعة
.3
Clark-Kazak C (2017) ‘Ethical Considerations: Research with People in .4
)Situations of Forced Migration’, Refuge, 33(2
هجرين قرساً)
ناس ُم َّ
(االعتبارات األخالق َّية :إجراء البحث عىل ٍ
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

ُمد َّون ُة األخالق َّيات يف الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية (:)IASFM
األخالقي يف أحوال الهجرة القرسية
تأ ُّمالت نقد َّية يف البحث
ِّ
السياق:
ُنشئُ
املهجرين قرساً تحديات أخالقية خاصة
شؤون
يف
البحث
ي ِ
َّ
بسبب عالقات السلطة التي ال تكافؤ فيها ،وال َو ْض ِع القانو ِّين ِّ
الهش
األساس ،والفقر املدقع ،والعنف ،وتجريم الهجرة ،وأحوال البحث
ا ُملس َّيسة ،والصلة بالسياسات يف بحوثنا ،واالعتامد عىل الخدمات
الحكومية وغري الحكومية وعىل التميولُ ،ك ُّل ذلك واردٌ أو بعضه.
ولكنَّ مجالس أخالق َّيات البحوث ( )REBsال تدري دوماً بهذه
املسائل األخالقية الخاصة؛ فليس يف بعض البالد واملؤسسات
مجالس ألخالق َّيات البحث ،وبعض رضوب البحوث ال تخضع
ٌ
ملوافقة مجلس أخالق َّيات البحث .وإذ قد كان ما كان يف هذه
الحال التي يزيد فيها احتامل الخطر عىل البحوث ،واملسؤولية
املؤسس َّية التي ال تكافؤ فيها عن أخالق َّيات البحث ،تعرض الرابطة
الدولية لدراسة الهجرة القرسية (ُ )IASFMمد َّون َة أخالق َّيات
ضمت
البحث يف شؤون َّ
املهجرين قرساً .ومن قبيل الكيفية التي َّ
َّ
َاه ُج البحث يف
السكان األصليني بها فكر ًة عا َّم ًة يف األخالقِ
من ِ
عميق ًة نقدي ًة تشدُّ االنتباه وتعرتف بالتمييز يف السلطة وب ِفعل
املشاركني يف تاريخ البحوث االستغالليةَّ ،أن هذه الوثيقة ُت ِّ ُ
بي
اضع يُنط َلقُ منها يف البحوث املحرتمة 1.والن َّية بيان
مبادئَ هي م َو ُ
التنوع الواسع يف أعضائنا ،وفيهم املشرتكون يف جمع املعلومات
أكادميياً كان أم مجتمعياً -والذين ُط ِل َب إليهم املشاركة يفالبحوث .وإذ قد كان األمر كذلك ،فإننا نعرتف َّ
بأن هذه الوثيقة
مفصلة ،وإمنا هي َم ْو ِض ٌع ي َ
ُنط َلقُ منه يف االلتزام
غري شاملة وال َّ
باملسائل األخالقية التزاماً ف َّعاالً مؤ ِّثراً.
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 :رُباع َّية االحرتام ومطابقة مقتىض الحال واملعاملة باملثل
واملسؤولية)

التعريفات:
يُع َّرف البحث أ َّنه نشاط فيه جمع بيانات وإنشاء معرفة ،وهو يجري
املهجرين أو من أجلهم أو يجرونه هم أنفسهم .ومن ذلك
يف شؤون َّ
عىل سبيل املثال ال الحرص ،املقابالت ،واملناقشات الجامعية ا ُملر َّكزة،
والدراسات االستقصائية ،والتجارب ،والرصد ،والحصول عىل ملفات
القضايا وعىل البيانات اإلدارية .ولنئ كان يُحت َمل أال تخضع كل هذه
تضمنت هذه الوثيقة مبادئ
األنشطة ملوافقة أخالقية رسمية ،فقد َّ
شخص يشارك يف األنشطة التي لها صلة بالبحث
هامة تنطبق عىل أيِّ
ٍ
املهجرين قرساً.
يف شؤون َّ
2

والباحث هو أيُّ أح ٍد يجري بحثاً ،ومن ذلك :الطالب واألكادمي ُّيون
والعلامء املزاولون ومقدِّمو الخدمة الذين يجمعون البيانات بُغ َية
تحصيل االعتامد أو التقرير أو التحليل أو التقييم أو كل ذلك معاً.
ويف مصطلح “املهجَّ رين قرساً” هاهنا ِن ٌ
طاق للتَّهجري ٌ
عريض ،ففيه طالبو
اللجوء ،وطالبو اللجوء الذين رفعوا طلباتهم ،واملمنوحون صفة الالجئ،
واملرفوضة طلبات لجوئهم ،واألشخاص ا ُملت ََّج ُر بهم ،والنَّازحون داخلياً.
وتنطبق هذه الوثيقة عىل األبحاث يف شؤون كل َمن ُأ ْج ِ َب عىل ترك
منزله - -من غري نظ ٍر إىل سبب تهجريه -فهي ال تكتفي بتصويب االنتباه
إىل املمنوحني صفة الالجئ.
كل أح ٍد يتحكم ُّ
وحــارس الب َّوابة هو ُّ
سمي
تحك ًام رسمياً أو غري
ٍّ
املهجرين قرساً .ومثال ذلك :السلطات الحكومية« ،وقادة»
بالوصول إىل َّ
نصب َ
نص ِب ْ َ
ني أنفسهم ،ومقدِّمو الخدمة ،والقامئون
املجموعات ا ُمل َّ
ي أو ا ُمل ِّ
عىل األرسة أو شؤون املنزل.
ٌ
ومستنسخة بإذنٍ من املجلس الكندي لشؤون الالجئني
 .2هذه التعريفات ُم َق َّر ٌة
( )CCRوالرابطة الكندية لدراسات الالجئني والهجرة القرسية ( )CARFMSو َمر َك ِز
دراسات الالجئني بجامعة يورك ()CRS
(2017) ‘Ethical Considerations: Research with People in Situations of
’Forced Migration – Executive Summary
هجرين قرساً ُ -ملخَّ ٌص تنفيذيٌّ )
ناس ُم َّ
(االعتبارات األخالق َّية :إجراء البحث عىل ٍ
bit.ly/ethics-summary
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ُمد َّونة األخالق َّيات:

ـي يف أحــوال الهجــرة القرسيــة.
تأ ُّمــات نقد َّيــة يف البحــث األخالقـ ِّ
ســنث ِّبت ونط ِّبــق و ُنق ـ ُّر املبــادئ األخالقيــة الرئيســية للموافقــة
علــم ،وللرس َّيــة والخصوصيــة،
الطوعيــة التــي تخــرج عــن
ٍ
“ولالمتنــاع عــن اإلرضار” يف األحــوال املحــددة للهجــرة القرسيــة.
ونلتــزم أيضـاً العمـ َ
حســنَ بحوثنــا أحــوال النــاس
ـل يف ضــان ْأن ُت ِّ
نشــئه
كلــا أمكــن ذلــك .و ُن ِقـ ُّر َّأن احتــال الخطــر الزائــد الــذي ُت ِ
الهجــرة القرسيــة عــى ٍّ
كل مــن املشــاركني والباحثــن (وكذلــك
الذيــن يجمعــون بــن األمريــن) يقتــي التزام ـاً اســتباقياً ِجدِّي ـاً
وتأ ُّمـ ًـا نقدي ـاً ُمســت َم ّراً فيــه.
فنخص ما قدَّ منا ذكره مبا ييل:
أ َّما بعدُ ،
ُّ
ميكــن أن يكــون يف الحصــول عــى موافقــة صحيحــة طوعيــة
خارجــة عــن علــم تحــ ٍّد يف أحــوال الهجــرة القرسيــة بســبب
عالقــات الســلطة التــي ال تكافــؤ فيهــا واالعتــاد عــى مقدِّمــي
الخدمــة الذيــن قــد يكونــون ح ـ َّراس ب َّوابــات أيض ـاً أو باحثــن
أو كل ذلــك يف الوقــت نفســه .ولقــد يكــون لآلثــار النفســانية
واالجتامعيــة التــي ُت ْح ِد ُثهــا الهجــرة القرسيــة ،فضــ ًا عــى
االختالفــات الثقافيــة واللغويــة ،تأثــر يف قــدرة النــاس عــى فهــم
مــا تقــوم عليــه املوافقــة مــن أجــل ْأن يتَّخــذوا قـرار مشــاركتهم
ـم .إذ ال بــدَّ للباحثــن مــن ْأن يف ِّكــروا ملي ـاً
يف البحــوث عــن علـ ٍ
يف كيفيــة تطبيــق املوافقــة عنــد التعامــل مــع الوثائــق والبيانــات
التــي يــأيت بهــا املتخصصــون واملتط ِّوعــون والســلطان وغريهــا،
والتــي تكــون مبنيــ ًة عــى معلومــات وقصــص ال متــت لهــم
بصلــة.
الرسيَّــة والخصوصيــة أمــران ها َّمــان عــى الخصــوص حــن
تكــون نتائــج البحــث تعـ ِّرض وضــع هجــرة املشــاركني وحريتهــم
وســامتهم للخطــر ،واألمــر ذاتــه ينطبــق عــى أصدقائهــم
وأرسهــم ومــن لــه صلــة بهــم .فينبغــي للباحثــن ْأن ينتبهــوا إىل
السـ ُبل التــي قــد تكــون
ُسـ ُبل اإلنرتنــت يف جمــع البيانــات ،تلــك ُ
عرضــ ًة ل ُق َّطــاع الطــرق ال َّر ْقميــن ،فضــ ًا عــى أحــوال قانونيــة
مع َّينــة قــد تقتــي اإلبــاغ عــن أنشــطة غــر قانونيــة أو ضــا َّرة.
ــم املرتجمــون الشــفويون واملســاعدون عــى
وينبغــي أن يُع َل َ
شــؤون البحــث وحـ َّراس البوابــات مبســائل الرس َّيــة والخصوص َّيــة
لح ْفــظِ
أو يو ِّقعــوا ،عــى حســب مــا يقتــي األمــر ،اتفاقيــة ِ
األرسار.
“االمتنــاع عــن اإلرضار” يف البحــوث الدائــرة حــول الهجــرة
ــع كرامــة املشــاركني والــركاء
القرسيــة يعنــي اســتباق َو ْض ِ
ومســاعدي الباحثــن واملرتجمــن الشــفويني واملســاعدين عــى
وحســنَ حالهــم يف األولويــات.
شــؤون البحــث وســامتهم ُ
ـاص بالطــرق التــي ميكــن فيهــا للبحــث
وينبغــي إيــاء اهتــام خـ ٍّ
أن يعيــد اإلرضار النفســا َّين ،بطريــق مبــارش أو غــر مبــارش،
فض ـ ًا عــى ْأن يجلــب العنرصيــة وكراهيــة األجانــب وتجريــن
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الهجــرة .وينبغــي للباحثــن التفكــر بإمعــانٍ يف الرســائل التــي
س ـت َ ُ
ُنش مــن خــال التفاعــات عنــد وســائل اإلعــام وصانعــي
السياســات .وال بــدَّ للباحثــن أيضــاً مــن ْأن يُدْ ِر ُكــوا َّأن مجــ َّرد
وجودهــم يف مــكانٍ مــا قــد يزيــد احتــال الخطــر عــى العــال
واملهجريــن قــراً.
َّ
فإذا ط َّبقنا أخالق َّيات البحث ،ث َّبتنا املبادئ اآلتية:
ً
ْ
االســتقالل بالنَّفــس :ســنحرتم حــقَّ
املهجريــن ق ـرا أن يتَّخــذوا
َّ
بأنفســهم القــرارات يف شــؤون حياتهــم ويف مشــاركتهم يف
مشــاريع البحــث ويف الكيفيــة التــي ُي َّثلــون بهــا يف نتائــج
البحــوث ،وســرُ ِّقي أحــوال كل ذلــك أيضــاً .و ُنقــ ُّر أ َّنــه ي ُْك َ ُ
ــر
يف تعيــن باحثــي الهجــرة القرسيــة «خــرا َء» بحيــاة النــاس
ومعاناتهــم ،وي ُْكـ َ ُ
ـر يف ْأن يتحــدَّ ث هــؤالء الباحثــون بلســان حــال
املهجريــن قــراً أو بالنيابــة عنهــم.
َّ
الســلط ُة فيهــا غــر
العَــدْ ُلُ :نقــ ُّر بوجــود عالقــات متقاطعــ ٍة ُّ
متكافئــة ،وأ َّنهــا تــزداد ســوءاً يف أحــوال الهجــرة القرسيــة ،وأ َّننــا
ســوف نتَّخــذ خطــوات للتخفيــف مــن تأثريهــا يف العالقــات
البحثيــة ويف نتائــج البحــوث .إذ ُنــد ِر ُك أ َّنــه ال ميكــن ُّ
حــل
عالقــات الســلطة ح ـ ًا كام ـ ًا ،ولكنَّنــا ُنل ـ ِزم أنفســنا ْأن نتحــدَّ ى
بقــو ٍة البنــى االجتامعيــة القامعــة.
ال َّتنَــ ُّوعُ :نقــ ُّر بتنــ ُّوع صــور املعانــاة يف الهجــرة القرسيــة
وأخالق َّيــات البحــث التــي تراعــي الفــوارق الثقافيــة .لــذا سـنُد ِر ُج
همشــن
عــدداً كثــراً مــن وجهــات النظــر وســ ُن َبا ِد ُر بطلــب ا ُمل َّ
وا ُملب َعديــن مــن مواضــع ا ِّتخــاذ القــرارات والبحــوث.
األهل َّيــة :سنســتعمل مقاربــات منهج َّيــة تناســب األحــوال
الثقافيــة التــي نحــن عليهــا يف عملنــا ،فض ـ ًا عــى ا ُملحــدَّ د مــن
الفــرص والتحدِّيــات يف الهجــرة القرسيــة .وســنضمن تدريــب كل
َمــن هــو يف مشــاريع البحــوث تدريبـاً وافيـاً ،ومــن ذلــك الطــاب
واملســاعدون عــى شــؤون البحــث واملرتجمــون الشــفو ُّيون
وحــ َّراس الب َّوابــات.
ا ُملشــار َك ُة :كثــراً مــا ُت ِفيــدُ ِمن َْح ـ ُة الهجــرة القرسيــة الذيــن هــم
أقــل املتأثريــن بالتَّهجــر تأ ُّثـراً إفــاد ًة غــر متناســبة .وإذ قــد ك َّنــا
نريــد تخفيــف هــذه املشــكلة واالرتقــاء إىل أعــى مراتــب اإلفادة
ــنضم رشكا َء معنيــن يف مراحــل
فس ُّ
مــن املشــاركة يف البحــوثَ ،
البحــث كلهــا ،ومــن ذلــك صــوغ أســئلة البحــث والتخطيــط
وجمــع البيانــات والتحليــل والن ْ
َّــر .وســيكون يف ميزانيــات
ٌ
متويــل ُيــ َّول بــه الــركاء جميعهــم حتَّــى
مشــاريع البحــوث
يكــون لهــم يف البحــوث وقــت ويظهــروا املوهبــة واملســاهامت.
ـت وجه ـ ٍد
ولقــد يــرى الباحثــون ْأن يســاهموا مبــا لهــم مــن وقـ ٍ
مســاهمة ف َّعالــة يف املشــاريع أو النشــاطات أو األحــداث أو
اإلجـراءات التــي ال صلــة بينهــا وبــن البحــوث ،ولكــنْ يقــوم بهــا
الــركاء أو املجتمعــات املحليــة التــي يجــري عليهــا البحــث.
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الالجئون اللذين ُ‘أف ِر َط البحث فيهم’ واللذين ‘مل ُي ْب َحث فيهم مبا يكفي’
ناوهيكو أوماتا

ينشأ عدد من املسائل األخالقية يف أثناء العمل مع مجموعات الالجئني اللذين ُ‘أف ِر َط البحث فيهم’
واللذين ‘مل ُي ْب َحث فيهم مبا يكفي’
أعمـل منـذ عـام  2012يف مركـز دراسـات الالجئين يف جامعـة
أكسـفورد يف جمـع البيانـات حـول الحيـاة االقتصاديـة لالجئين
ضمـت كينيا وأوغنـدا وإثيوبيا.
واملجتمعـات املضيفـة يف بلـدان َّ
وبنيـت هـذه املقالـة أساسـاً على انطباعاتنـا مـن هـذا البحـث
ومـن ِسـ ِني تفاعلي مـع مختلـف مجموعـات الالجئين يف
املخيمات واملناطـق الحرضيـة.

املجموعات التي ُأف ِرط البحث فيها

مـن الواضـح َّأن بعـض فئـات الالجئين تخضـع مـراراً وتكـراراً
‘للبحـث’ عىل أيـدي األكادمييني ومنظامت املسـاعدات والطالب
ولدرجـة مـا الصحفيين .إ َّال َّأن غيـاب املنافـع امللموسـة مـن
مشـاركة الالجئين 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 عملي ،الحظـت تزايـد التعبير عـن ارتفـاع درجـة الضعـف
خاصـ ًة يف مخيـم كاكومـا
العـام للبحـوث لبعـض املجموعـات َّ
لالجئين يف كينيـا .وبين عامـي  2016و ،2017أجريـت بحثـاً
واسـع النطـاق يف ذلـك املخيم .وكالعادةَّ ،
نظ ُ
مـت اجتامعات مع
أفـراد مـن الكيانـات املمثلـة لالجئين يف املخيـم ألعرفهم بنفيس
وببحثـي ولطلـب تعاونهـم ومشـاركتهم .ويف أحـد االجتامعـات،
رشحـت للمشـاركني نطـاق الدراسـة وأوضحـت لهـم َّأن البحـث
ال يشـتمل على منـح تعويـض مـايل للمشـاركني يف البحـث،
فتسـاءل بعضهـم عـن الفائـدة التـي سـيجنوها من بحثنـا إذا مل
يكـن هنـاك تعويـض مـايل لهـم .فرشحت لهـم َّأن هـذا املرشوع
البحثـي يهـدف إىل توليـد فهم أفضـل ألصحاب العالقـة املعنيني
حـول الالجئين يف مخيـم كاكوما ومن هنا يسـهم ذلـك الفهم يف
إثراء السياسـات وتحسـينها عند التعامل مع الالجئني يف املخيم.
عندهـا ،وقـف أحـد كبار السـن الصومال ُّيـون وأشـار بإصبعه إ َّيل
مع ِّلقاً :

وواجهـت اسـتجابات مامثلـة خلال العمـل امليـداين يف أديـس
أبابـا يف أواخـر عـام  .2018فخلال إحـدى املقابلات ونقاشـات
مجموعـات َّ
التكيـز مـع الجئني شـباب أريترييني ،كان مـن الواضح
َّ
شـيوع جـو مـن امللل والشـك الـذي أثـر بالتأكيد يف رصاحـة ردود
املشـاركني ومشـاركتهم.
وبينما يعيـش الالجئون يف مخيـم كاكوما وأديـس أباب يف ظروف
صعبـة (املقارنـة هنـا بين مخيمات اللجـوء املطـ َّول والعيـش يف
العاصمـة الحرضيـة) ظهـرت مشـاعر مشترك فيهـا بامللـل مـن
البحـث وانعـدام الثقـة بالباحثين .وال يقل توثيقاً عـن ذلك وجود
سـقف مرتفـع مـن توقعـات الالجئين املشـاركني يف األبحـاث إذ
يتفرضـون َّأن مشـاركتهم سـوف تنعكـس على تحسين أوضاعهم.
ويف نقاشـات مجموعـات َّ
عبر الالجئـون عـن جملـة مـن
التكيـزَّ ،
اآلمـال تضمنـت زيـادة املسـاعدات اإلنسـانية وإزالـة اللوائـح
التنظيميـة املؤثـرة يف حقوقهـم االجتامعية-االقتصاديـة وتحسين
وصولهـم إىل إعـادة التوطين 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
األكادمييـة يف إثـراء اإلجـراءات العمليـة يف السياسـات أو تـأيت
على األقـل بسـبب عـدم احتامليـة ترجمـة البحـوث إىل تغيرات
مبـارشة يف السياسـات املرتبطـة بالبيئـات املحيطـة بالالجئين .ومبا
َّأن هـذه املجموعـات مـن الالجئين تسـتقبل على الـدوام أفواجـاً
مـن الباحثين الجـدد واحـداً تلـو اآلخـر مثلي ،فذلـك يزيـد مـن
إحباطهـم ويقـود بذلـك إىل إحجامهـم أو رفضهـم للمشـاركة يف
البحـوث.

ُبحث فيها مبا يكفي
املجموعات التي مل ي َ

على الجانـب اآلخـر ،م َّر َّ
علي عـدة مجموعات مـن الالجئني ممن
جـر عليهـم أبحـاث كافيـة’ ويلقـى حضورهـم اهتاممـاً كبيراً
‘مل ُت َ
“أعيش يف مخيم الالجئني هذا منذ عام  2008وقابلت كثري ًا من دون أن ينعكـس على إيصـال اصواتهـم إىل املشـهد العاملـي .ومن
لكن ذلك تلـك املجموعـات الجئـو األقليـات يف أديـس أبابـا وهـي مجموعة
اليوم َّ
الباحثني مثلك .كلهم قالوا اليشء نفسه الذي تقوله َ
مل يغري شيئ ًا حتى اآلن .يف كل مرة نتعاون مع الباحثني لكنَّ نا مل نجد مـن القوميـات التـي ال متثـل سـوى شـذراً صغيراً مـن إجمايل
سـجلني .ويف مسـتهل عملنـا امليـداين يف أديـس
حس ُن حياتنا .فال أستطيع أن أثق مبا تقول ”.سـكان الالجئين ا ُمل َّ
البتَّ ة شيئ ًا من ذلك ُي ِّ
أبابـا يف شـهر أغسـطس/آب  ،2018بدعـم مـن املفوضية السـامية
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لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئينَّ ،
نظمنـا اجتامعـات تعريفيـة
مـع ممثلين عـن مجتمعـات الالجئين مـن مختلـف القوميـات
لنصـف لهـم الهـدف مـن الدراسـة وطلـب مشـاركتهم .ونظـراً
لضيـق الوقـت ومحدوديـة املـوارد املاليـة املتاحـة ملرشوعنـا،
ر َّكزنـا على القوميـات التـي م َّثلـت السـواد األعظـم مـن
الالجئين يف هـذا السـياق وهـم على التحديـد اإلريترييـون
والصوماليـون .وعندمـا رشحـت ‘الفئـة املسـتهدفة’ الرئيسـية
مـن قوميـات الالجئين ،طلـب أحـد الالجئين البورنديني شـمل
قوميتـه يف دراسـتنا .وقـال لنـا َّ
إن مجموعـات األقليـات مـن
ُ
قصـوا متامـاً
بلـدان مثـل بلـدان البحيرات العظمـى كانـوا قـد أ ُ
مـن تلـك الدراسـات .وقـال يل بتشـديد قطعـي“ :نريـد أن
نكـون جـزءاً مـن دراسـتكم .أريـدك أن تسـمع عـن التحديـات
التـي تواجهنـا”.
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“يف كامپـاال ،هنـاك منظمات مثـل املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئين ومنظمـة إنرتإيد وغريها مـن املنظامت
غير الحكوميـة ،لكنَّ هـا ال تقـدم َّأي برامـج دعـم مخصصـة لـذوي
مهمشـون .لذلـك ،قررنـا أن نجتمـع ويسـاعد
اإلعاقة...نشـعر َّأننـا َّ
بعضنـا بعضـ ًا”.
كلتـا املنظمتين تروجـان لنشـاطات رفـع الوعـي وتوفير الدعـم
لألعضـاء مـن خلال تقديـم خدمـات االستشـارات وتدريـب
املهـارات وتشـكيل مجموعات التوفير إ َّال َّأن مسـتوى الدعم غالباً
مـا ال يكفـي لتغطيـة التحديـات التـي يواجههـا االعضـاء.
وتبين حالـة الالجئين البورونديين يف أديـس أبابـا َّأن حجـم
مجموعـة معينـة مـن الالجئني هـو يف أغلب األحيـان املعيار الذي
يقـرر مـدى اهتمام الباحثين وصانعـي السياسـات .فبـدءاً مـن
سـجلني يف أديـس
عـام  ،2018وصـل عـدد الالجئين البورنديين ا ُمل َّ
الجـئ أريتيري .ويف
ألـف
أبابـا إىل  57فـرداً مقارنـة بثماين عشر َة ِ
ٍ
مواجهـة املـوارد املحـدودة وضيـق الوقـت ،دأب معظـم الباحثني
على الرتكيـز على مجموعـات الالجئين الذيـن ميثلـون األعـداد
الكبرى مـن الالجئين.

ووجدنـا مشـاعر خيبـة األمـل الناتجـة عـن اإلقصـاء مـن
البحـوث يف مجموعـات أخـرى مـن الالجئين مـن ذوي
اإلعاقـات وكبـار السـن الالجئين يف العاصمـة األوغنديـة
ـجلتا
كامپـاال .وكانـت كلتـا املجموعتين قـد أسسـتا جمعيتان ُس ِّ
رسـمياً لـدى السـلطات الحكوميـة املحليـة .ويف مقابلات
منفصلـة ،ذكـر أعضـاء تنفيذيـون يف كلتـا الجمعيتين َّأن سـبب
تأسـيس الجمعيتين جـاء نتيجـة غيـاب االنتبـاه مـن املنظمات إضافـ ًة إىل ذلـكُ ،ي َ
نظـ ُر إىل بعض املجموعات على أ َّنها أقل ارتباطاً
الداعمـة لالجئين.
بسـياق السياسـات الحالية ،وال سـ َّيام يف منظومة الالجئني الدولية.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /بنيامني لويسو

الجئٌ صوما ٌّيل يف شارع من شوارع مخ َّيم كاكوما لالجئني.
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هجريـن قرساً شـهد زيادة أن تـرى فرقـاً يف تكـرار البحـوث ملجـرد تغير الجهـة التـي تنفذها
ومثـال ذلـك َّأن حجـم األبحـاث على ا ُمل َّ
نجـزَة للتصـدي لقضايـا الالجئين كبـار مـن وسـائل إعلان أو أكادمييين أو مؤسسـات إنسـانية.
كبيرة ،لكـنَّ الدراسـات ا ُمل َ
السـن والالجئين ذو اإلعاقـات مـا زال محـدودة العـدد .ويصعـب
معرفـة مـا إذا كان غياب برامج املسـاعدات املحـددة التي تقدمها ولخفـض تلـك املشـكلة ،رمبـا ال حـل آخـر متـاح سـوى التشـارك
هيئـات املسـاعدات ملثل تلـك املجموعات نتيجـة ضعف البحوث يف املعلومـات بين الباحثين والهيئـات الداعمـة لالجئين ،مهما
التـي أجريـت على تلـك الفئـات أو رمبـا َّأن ضعـف البحـوث جاء بلـغ االختلاف يف إجـراءات العمـل بين األكادمييين والفاعلين
نتيجـة لغيـاب تلـك الربامـج .إ َّال َّأن تلـك املجموعات مـن الالجئني اإلنسـانيني ،ذلـك َّأن األكادمييين يف الغالـب يكونـون يف وضـع
التـي مل تحـظ بالقـدر الـكايف مـن الدراسـات ،حسـبام أشير إليـه يسـمح لهـم بجمـع معلومـات تجريبيـة ثريـة قـد تكـون ذات
آنفـاً ،قـد تكـون بالفعـل مـن الفئـات املسـتضعفة التـي تسـتحق أهميـة كبيرة للمؤسسـات اإلنسـانية .ومثـال ذلـك أ َّننـا يف عـام
تلقـي اهتمام عاجل مـن الباحثين ومنظامت املسـاعدات.
 2013ق َّدمنـا جميـع قواعـد بياناتنـا بالكامـل يف أوغنـدا إىل
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين مشترطني
التوصيات
عليهـا أن تسـتخدم البيانـات لهـدف محـدد وهـو خدمـة أغـراض
بخصـوص املجموعـات التـي مل تخضـع ملـا يكفـي من الدراسـات ،تطويـر الربامـج .وميكـن لتلـك املقاربـة أن تنجـح على املسـتوى
وسـعوا مـن نطـاق دراسـاتهم االستكشـافية املحلي عندمـا يتبـادل الباحثـون ومؤسسـات املسـاعدات املصالح
على الباحثين أن ُي ِّ
لتشـتمل على مـا وراء نقـاط الرتكيـز للسياسـات الحاليـة .وقـد واالهتاممـات الواضحة وامللموسـة ،فبينام يتيـح الباحثون بياناتهم
تكـون لـدى تلـك املجموعـات غير املبحـوث بهـا تحديـات أو ويتشـاركون بهـا ،مبقـدور األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمات
مواطـن اسـتضعاف خاصـة أو معقـدة مل ُتـد َرس مـن قبـل وقـد اإلنسـانية أن تقـدم الدعـم للباحثين وتعطيهـم البيانـات املتاحـة
يـؤدي ضعـف البحـوث يف ذلـك املجـال إىل ضعـف القـدرة على لديهـا .ولتشـجيع ذلـك ،على الوسـط األكادميـي أن يـدرك القيمة
إنتـاج انتبـاه كاف إحصائيـاً .وعنـد التصـدي ملثـل هـذه املسـائل ،الحاصلـة مـن التشـارك بالبيانـات التـي متثـل ‘أثـراً’ ومسـاهمة يف
سـيكون مـن املفيد إجـراء البحوث النَّوع َّية عىل هـذه املجموعات صناعـة السياسـات.
بـل سـتكون خطـوة أوىل يف توضيح وجهات نظر تلـك املجموعات
التـي مل ُتسـ َمع مـن قبـل .وال شـك يف َّأن إجراء البحـوث بحد ذاته إضافـ ًة إىل ذلـك ،ينبغـي بالنسـبة للمجموعـات املفـرط يف البحث
ليـس ضامنـاً بإحـداث أي تغيير مبـارش يف حياة املجموعـات التي فيهـا أن يعيـدوا النظر يف املامرسـات األساسـية ألخالقيات البحوث
بحـث جيـداً ،وباملثـل قـد يـؤدي االسـتمرار بالبحـوث التـي ال واملضمونـات التـي تكتنـف عملهـم .ومـع َّأن معظـم الباحثين قد
مل ُت َ
ُ
ً
هجريـن قسرا ،مـن
تسـتطيع إثبـات األثـر إىل الوقـوع يف املزالـق ذاتهـا التـي كشـفت يجـرون دراسـاتهم بهـدف تحسين ظـروف امل َّ
عنهـا تجربـة املجموعـات ‘ا ُملف َرط يف البحث فيهـا’ وقد يظهر ذلك الضروري أن ينتهجـوا منهـج االنفتـاح والصـدق بشـأن احتماالت
على سـبيل املثـال يف امللـل من البحـوث وخيبـة األمل فيهـا .ومع مرشوعـات البحـث وحـدوده مـن ناحيـة إحـداث أي تغييرات يف
ذلـك ،مـا مل ُتت ََّخـذ الخطـوة األوىل ،سـتبقى التحديـات ماثلـة دون السياسـات ،هـذا إن مل نقـل تغييرات مبـارشة فيهـا ،مبـا ينعكـس
علاج .ولذلـك ،ينبغـي للباحثين عنـد التعامـل مـع املجموعـات على حيـاة النـاس .ويحتـم علينـا أن نعيد النظـر يف كيفيـة توعية
غير املبحـوث فيهـا كفايـ ًة أن يركـزوا على رضورة إجـراء األبحاث مجتمـع الالجئين املدروسين يف البحـث بشـأن هـذه الحقيقـة
التـي ميكنهـا أن تثري السياسـات للتصـدي للقضايـا التـي مل تحظ البديهية البسـيطة.
باالهتامم.
ثـم إ َّنـه ال بـد مـن النظـر مليـاً مبسـألة تبـادل املنفعـة ومنـح
ويف غضـون ذلـك ،عنـد الحديـث عـن املجموعـات التـي ُأفـ ِرط مكافـأة عادلـة للمشـاركني .وحتى لـو كان الباحثون غير متأكدين
البحـث فيهـا ،ال غنـى عـن تنسـيق الجهـود بين الباحثين مـن َّأن مخرجـات البحـث سـتكون مدخلات يسـتخدمها صانعـو
ومنظمات املسـاعدات ومؤسسـات االستشـارات والطلاب بـل السياسـاتَّ ،
فـإن توفير التعويـض املـادي للمشـاركني سـيكون لـه
حتـى الصحفيين ،ملـا لذلـك التنسـيق مـن أهميـة قصـوى يف منع أثـر مبـارش أكثر يف توفير املنافـع املتبادلـة لالجئين .وإضافـة إىل
ازدواجيـة البحـوث املعمولـة مـع املجموعـة الواحـدة .وعليـه ،التكاليـف الحقيقيـة التي ترتتب عىل املشـاركني نتيجة مشـاركتهم
ينبغـي لجهـود التنسـيق أن تضـم وسـائل اإلعلام والصحفيين يف البحـث ،مثـل أجور املواصالت للوصـول إىل موقع البحث وبدل
العاملين مـن الالجئين .ورغم االختالفـات التي قد تكـون قامئة يف الوقـت الـذي يقضونـه ،فلا بـد مـن منح تعويـض ما لضمان قدر
مدونـات سـلوك تلـك الجهات ورغم اختلاف أغراضهـا يف البحث ،مـا مـن ذلـك الحـس بتبـادل املنفعـة .ومـع َّأن تقديـم املكافـآت
فلا بـد من االنتباه إىل منظور ‘العينة املدروسـة’ التي ال تسـتطيع املاديـة أو الهدايـا للمشـاركني مسـألة جدليـة يف دراسـات الهجـرة
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القرسيـة ،هنـاك مزايـا ال ميكـن أن ننكرها من ذلك نظـراً إىل حالة يف البحـث فيهـا إن ُأه ِم َلـت فرمبـا تـؤدي إىل تقويـض مسـاءلة
امللـل الشـائعة مـن البحـوث وكراهيـة بعـض مجموعـات الالجئني مجتمـع البحـث ومصداقيتـه يف عيـون الالجئين إىل درجـة كبيرة.
للحضـور يف بحـث يضيـع وقتهم.
ناوهيكو أوماتا naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk
َّ
رئييس يف مركز دراسات الالجئني يف قسم التنمية
بحوث
موظ ُف
ويف نهايـة املطـاف ،نقـول َّإن هـذه القضايـا األخالقيـة يف سـياق
ٍ
ٌّ
بحـث فيها جيـداً وتلك التي أفـرط الباحثون الدولية بجامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
املجموعـات التـي مل ُي َ

التململ من البحوث ا ُمل ْنت ِ ُ
َش يف الالجئني الروانديني بأوغندا

إ ْك ِليئوفاس كاروما

خاص ًة عادَت إليها زائر ًة
يُظ ِه ُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني متلملهم من البحوث ،ولكنَّ باحث ًة َ
مر ًة أخرى وبزيارتها َك َش َفت يف الحكاية َّ
الح ْسبان.
عم مل يكن يف ِ
يدي َّوي ًا
ملَّـا كان يف خلال بحثـي لنيـل درجـة الدكتـوراه 1بين سـنة تأتـون [أنتـم] فتأخـذون قصصنا
وتصـورون معاناتنـا فِ ُ
ِّ
 2009وسـنة  2013يف شـؤون الالجئين الروانديين بناكيڨـايل ،وتختفـون”.
إحـدى أقـدم تجمعـات الالجئين يف أوغنـدا ،تن َّبهـت يف أثنـاء
كثير مـن العبـارات التـي تفصـح عـن التملمـل وسـأل الجـئ آخـر قـال“ :أسـ ُي ْط ِع ُم َب ْح ُث َ
ـك أرسيت؟” وقـال
املقابلات إىل ٍ
أن أيضـاً
ٌ
مـن البحـث .إذ غلـب على شـكاوى اإلفـراط يف البحـث ْ
مشـارك مـن املشـاركني يف مناقشـ ٍة“ :نـرى َّأن الباحثين
ـع بين ِشـدَّ ة اإلعـادة والتكـرار والفضـول غالبـاً مسرورون مبشـكالتنا ا ُملـزدادَة فبذلـك ُي ْجـ ُر َ
ون مزيـداً مـن
تـأيت مـن َج ْم ٍ
ً
عـن الحاجـة يف البحـوث التـي تجـري يف املخ َّيـم،
فضلا على األبحـاث... .مـا نـزال نواجـه املشـكالت ذاتها على الرغم من
الشـعور َّ
بـأن البحـوث تُخْ ِفـقُ يف إحـداث تغي ٍري
حقيقـي كب ٍري عـدد الباحثين الذيـن اجتمعنـا بهـم”.
ٍّ
ُ
قيمينَ
اللذيـن تجـ َرى عليهـم البحوث.
للم
مقـداره أو فائـد ٍة ُ
ولقـد ُي َ
شـخص على ما
نظـ ُر إىل البحـوث يف بعـض الحـاالت أ َّنهـا جـز ٌء مـن وكان أكثر الالجئين راغبين عـن اسـتئامن أيِّ
ٍ
َّ
نظـام للمراقبـة والسـيطرة .ويف غريهـا مـن الحـاالت قـد لديهـم مـن معلومـات ،ألنهـم كانـوا يف محتاريـن خائفني من
ٍ
ُي َ
نظـ ُر إىل البحـوث أ َّنهـا تنفـع الباحثين يف شـؤون حياتهـم إجبارهـم على العـودة .واعتقـد ا ُمل ْسـتَط َل ُع َ
ون َّأن املفوضيـة
ُ
و ِم َه ِنهـم وتترك شـؤون حيـاة املجـ َرى عليهـم البحـوث -أي السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين تآمـرت هـي
ـن فيهـا ذي شـأنِّ ،
سر الالجئني على العودة
بغـض النظر ُ
حس ٍ
الالجئـون -مـن دون أي َت ُّ
َـي أوغنـدا وروانـدا على َق ْ ِ
وحكو َمت ْ
2
ً
فضلا على َّأن الالجئين قـد ال يسـتطيعون توق َعُّ
عـن مسـاهامتهم يف املعلومـات والوقـت والنشـاط واملـوارد .إىل روانـدا.
عواقـب مسـاهامتهم يف املشـاريع البحثيـة ،وميكـن لهـذه
3
الح ْير ُة ْ
أن تخيفهـم وتحول دون مشـاركتهم يف آخر املطاف.
وبين عامـي  2009و ،2013جذبـت إعـادة الالجئين َ
ً
ٌ
َّ
الروانديين إىل وطنهـم (والتـذ ُّرع ببنـد وقـف الحاميـة عـن ففـي حالـة مـن الحـاالت ،كانـت الجئـة أبلغـت باحثـة أنهـا
الالجئين) كثيراً مـن انتبـاه الباحثين املحليين والدوليين .أنقـذت ناسـاً يف اإلبـادة الجامعيـة التـي وقعت سـنة ،1994
وقلق إذ نشرت الباحثة
ففـي ْ
ـع للبيانـات سـنة  ،2011قالـت الجئة رئيسـة وهي فأخربتنـا الالجئـة مبـا نشـأ من َخ َطـ ٍر ٍ
جم ٍ
قصتهـا باسـمها وصورتهـا.
غضبانـة:
َّ
خضـم كل
ليسـجلوا قصصنـا يف
مجـيء الباحثين
“أتْ َعبنـا
ِّ
ِّ
ُ
املشـكالت التـي نحـن فيهـا ،فإعـادة قرسيـة إىل الوطـن،
ونـوم يف األدغـال خوفـ ًا مـن ْأن ُن َ
سـاق يف الليـل إىل روانـدا،
ْ
ـك األرايض
وتخفيـض حصصنـا الغذائيـة ،وحظرنـا مـن ُمل ِ
والوصـول إىل الخدمـات االجتامعيـة .ال أحـد يعتنـي بأمرنـا.

ومـن أجـل إنشـاء الثقـة وإثبـات الطبيعـة التطوعيـة
واملعرفيـة ملشـاركة ا ُمل ْسـتَ ْط َل ِعنيَ ،قدَّ مـت بين يـدي الالجئين
علـم وب َّينـت لهم َّأن غاية دراسـتي
اسـتامرات للموافقـة عـن ٍ
أكادمييـة .غير أ َّنـه يف مناقشـة مـن املناقشـات الجامعية قال
أحـد املشـاركني:
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“نعلـم َّأن ِك تريديـن قصصنا لتنقليهـا إىل  ...الحكومة الرواندية هل انتفعوا؟

واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين حتَّ ـى
ُ[يخ ِر ُجونـا مـن أوغنـدا] قسرًا ،ال بدَّ َّأنهـم ُمر ِس ُـلو ِك وأنت هنا
بقولـك إن غايـة بحثـك أكادميية”.
تخدعيننـا
ِ

بعد ْأن ِن ُ
لت درجة الدكتوراه ،عُ د ُْت إىل ناكيڨايل يف سنة 2015
ً
زائر ًة ألجتمع مب ُْست َِجيبي بحثي مرة أخرى واستعلم أحدث أخبار
إعادة الالجئني إىل وطنهم وبند وقف الحامية .وعىل الرغم من
َّأن بعض الناس قد خرجوا من املخ ِّيم واندمجوا يف املجتمعات
األوغندية املحلية (خوفاً من بند وقف الحامية) استطعت ْأن
أجتمع بأكرث املستجيبني.

صنَّفـوين أدا ًة ِب َي ِـد أصحـاب املصلحـة املعنيين الذيـن كانـوا قد
د َّبـروا إلعادتهـم قسراً .غير أنني أعـدت ذكر غايتـي ،وأظهرت
لهـم بطاقتـي الهو َّيـة اللتـان يل :الطالبيـة والجامعيـة .وقـد
ٌ
مختلف يف أمر البحوث .فقالوا َّإن البحوث
سـاعدتني هـذه املعلومـات ا ُملضا َفـة على إنشـاء يش ٍء مـن ولالجئني اليو َم رأيٌ
الثقـة ،فو َّقعـوا يف آخـر األمـر يف اسـتامرات املوافقـة .ولكـنْ هي السبب يف بقائهم بأوغندا غري ُمخ َر ِج َ
ني منها قرساً .و َر َو ْوا
بعـد أن كسـبت بعـض الثقـة َط ِفـقَ الجـئٌ َي ْس ُ
ً
عدداً من أجزاء البحوث التي ُن ِ َ
شت محلياً ودوليا ،وأشاروا إىل
ـأل:
منشورات نرشها مرشوع قانون الالجئني ومرشوع باربارا هاريل-
لـت لنـا َّإن غايـة
دراسـتك أكادمييـة .فكيـف يعيننـا هـذا؟ بوند الذي اسمه فاهامو ( )Fahamuومنظامت أكادميية وعدد
“ ُْق ِ
ِ
ولكن ال نريد العـودة إىل رواندا .من املنظامت غري الحكومية ،كل هؤالء جاهدوا يف منارصة حقِّ
َّإنـا
مرغـوب عنَّ ـا يف أوغنـداْ .
ٌ
ً
ً
ْ
بحثك؟”
فكيـف يفيدنـا
الالجئني الروانديني أن ال يعادوا قرسا .ثم تحدَّثوا أيضا عن بعض
ِ
الالجئني الذين كانوا يكتبون بج ٍّد يف مشكلة الالجئني الروانديني
فب َّي ُنـت َّأن البحـث سـيخرج بتوصيـات للسياسـة العامـة وما ورا َء إحجامهم عن العودة .وإذ قد كانوا يرون يف األمس أمر
بغيـة التأثير يف السياسـة العامـة لكي تعالـج مسـألة اإلعـادة البحث كله أمراً ُمف َرطاً فيه ما َّ
حل شيئاً من مشكالتهم ،فهم اليو َم
ُ
َ
القرسيـة إىل الوطـن ،وكان الظاهـر َّأن هذا ال ِّت ْب َي َ
ـان مل ُي ْر ِض ِهم يقولون َّإنه لوال الباحثون وغريهم من املنارصين ملا أس ِقط سنة
ً
ا لبتَّة .
التغي يف وجهة النظر إىل
 2013بند وقف الحامية .ونظرا إىل ُّ
املساهمة الكامنة يف البحوثَّ ،
يوسع مديرو
فلعل من املفيد ْأن ِّ
َ
مدارك الالجئني يف عل ِّو شأن البحث.
وكان الالجئـون مهت ِّمين بالوعـود التـي وعدهـم الباحثـون املخ َّيم
بهـا .وقالـوا َّ
إن بعـض الباحثين يعدونهـم بإرسـال تعقيبـات
ْ
َـح دراسـي ٍة إك ِليئوفاس كاروما ckarooma@must.ac.ug
ودعـوات إىل املؤمتـرات ،وبعضهـم يعدهـم مبِن ٍ
ٌ
ً
ألطفالهـم ،وغريهـم يعدهـم َّ
وجدُ
رئيسة ونائبة عميد كلية الدراسات املتعددة التخصصات
حاض ٌة
بـأن البحـث سـ ُي ِ
حلا ُم ِ
ْ
َّ
ملشـكالت الالجئين« .مل أعـد أص ِّدقهـم ألنهـم يختفـون فـور بجامعة جامعة مبارارا لل ِعل ِم والتِّقانة بأوغندا
حصولهـم على ِق َص ِصنا .فـإذا تت َّبعتهـم واتصلت بهـم بالهاتف www.must.ac.ug
فلا يجيبـون »،هـذا مـا قالـه أحـد ا ُمل ْسـت َْط َلعنيَ.
Karooma C (2017) Rwandan Refugees in Southwestern Uganda: Their .1
وكان ا ُملسـتَ ْط َل ُعون مهت ِّمين أيضـ ًا بتأثير األسـئلة الدائرة حول
إحجامهـم عـن العـودة إىل روانـدا ،بقولهم َّ
إن من األسـئلة ما
ذ َّكرهـم مبـا عانـوه من ُ
قبـل ومبـا كان فيهم من رضر نفسـاين.
َّ
فقـال أحـد ا ُملسـتجي ِبنيَ“ :ذكرتنـي بعـض األسـئلة بالكيفيـة
ٌ
التـي ُق ِت َل ْ
أسـئلة تعيد
ـت بهـا زوجتـي وأطفايل يف روانـدا .إنها
َّ
ذكريـات فظيعـ ٍة .حتَّى إن الباحثين ،مع كل ذلك،
إىل ذاكـريت
ٍ
ال يك ِّلفـون أنفسـهم متابعـ َة أحوالنـا ليعلمـوا أعَـادَت إلينـا
العافيـة بعـد الضرر النفسـاين الـذي أوقعـوه فينـا مبقابالتهم
حـاالت كهـذه ْأن يدميـوا البحـث
أم ال؟” فينبغـي للباحثين يف
ٍ
ـح والتَّحفيـ ِز -وأن يع ِّقبـوا
عـن طـرق إفـاد ٍة فوريـ ٍة  -كالن ُّْص ِ
على مـا كان ،بـدل ْأن ينشروا الوعـود ويقولـوا إنهـا سـ ُتن َْج ُز
ً
أصلا فـإىل ْأن
بعـد البحـث ،فجائـزٌ َّأل ُتنجـ ُز هـذه الوعـود
ربـا تكـون الجامعـات قـد انتقلت.
تخـرج نتائـج البحـث َّ

Attitudes and Responses to Repatriation 1994-2012. The Edwin Mellen
Press. Lewiston, New York
(الالجئون الروانديُّون يف جنو ِّيب غر ِّيب أوغنديا :مواقفهم واستجاباتهم للعودة إىل الوطن
)2012-1994
َ
جميل باربارا هاريل-بوند يف اإلدارة واإلرشاد
تو ُّد الكاتبة هاهنا ْأن تُع ِر َب عن عرفانها
طوال مدة دراسات الكاتبة لنيل درجة الدكتوراه.
Harrell-Bond B E (2011) ‘Cessation Clause Uganda Style’, Working .2
Paper 11-001, Northwestern University Center for Forced Migration
( Studiesبند وقف الحامية عىل ِّ
الطراز األوغاندي)
bit.ly/HarrellBond-CFMS-WP11-001
Krause U (2017) ‘Researching forced migration: critical reflections .3
on research ethics during fieldwork’, Working Paper No 123,
Refugee Studies Centre
(البحث يف الهجرة القرسية :تأ ُّمالت نقدية يف أخالق َّيات البحث يف أثناء العمل امليداين)
bit.ly/Krause-RSC-WP123
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هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُم ْف َر ٌط فيه؟ َم َسا ِئ ُل أخالق َّي ٌة يف ُج ُز ِر
كار ِتريت
يوها ِنس لوتز

اهتامم بإجراء
تغي املناخ’ ،كث َري
جذب وضع سكان جزر كارتريت ،الذين مت َّيزوا كثرياً بأ َّنهم أول ‘الجئي ُّ
ٍ
حس ٌن؟
البحوث عليه .فام تأثري هذا االهتامم؟ وهل التق ُّيد باألخالق َّيات املتعارفة ُم َ
َ
ومسـائل
أجريـت قبـل بضـع سـنوات ،يف جـز ٍء مـن بحثـي يف الهجـرة أثـارت الدراسـة التجريبيـة من األمور األخالق َّية أسـئل ًة
بتغير املنـاخ ،دراسـة تجريبيـة دارت حـول ذات شـأن ،ومنها:
التـي لهـا صلـة ُّ
أفضـل ُسـ ُبلِ التفاعـل مـع األفـراد واملجتمعـات املحليـة يف
كيـف تفهـم املجتمعـات املحليـة االهتمام الخارجـي الكثري
يل وشما ِّ
الجـزر املرجانيـة النائية يف شما ِّ
رشقـي بوغانفيل،
يل ِّ
1
وا ُملسـت َم َّر فيـه بوضعهم؟
وهـي منطقـة ذات حكـم ذايت يف بابـوا غينيـا الجديـدة.
بحـث ميـداين
ير هـذا املوقـع تحديـداً بعـد إجـراء
ٍ
وقـد ُاخْ ِت َ
أ ِمـنَ املمكـن اإلفـراط يف البحـث باملواقـع أو السـكان املهم
َّ
سـابق 2يف اقرتاحـات جاء فيها أن سـكان الجـزر يف هذا الجزء
ٍ
بـه ،وكيـف ميكـن ْأن يؤثـر هـذا يف النَّـاس أو ْأن يطـرق
خاصـاً بارتفاع مسـتوى سـطح
مـن العـامل قـد يتأثـرون تأ ُّثـراً َّ
النتائـج؟
بتغير املناخ وأسـباب حدوثـه متع ِّد ٌ
دة
البحـر الـذي لـه صلة ُّ
كم ‘مثـا ٍّيل’ للبحث؟ فنظراً إىل ما ليس يف الحسـبان
3
هـل مـن ٍّ
وتختلـف يف املحيطـات على حسـب املوقـع.
ات ميكـن ْأن ُتح ِدثهـا البحـوث يف املجتمعـات
مـن تأثير ٍ
املحل َّيـة التـي يف ‘املناطـق السـاخنة’ التـي تشـهد الهجـرة،
وعلى امتداد عدد من األسـابيع ،شـملت الدراسـة التجريبية
هـل األحسـن أن ترجـح ك َّفـة تقليـل البحـوث على زيادتهـا؟
مشـاركني يف البحـث (مـن ٍّ
كل مـن املهاجريـن واملضيفين يف
املجتمعـات املحليـة األصليـة ومجتمعات املقصـد) يف مواقع
هـل تسـتفيد املجتمعـات املحليـة يف األماكـن التـي يصعب
أهمهـا جزيرة تولـون املرجانية ،املعرفة باسـم
مختلفـة ،مـن ِّ
الوصـول إليهـا باكتفا ٍء مـن الدعاية اإلعالمية وهـل يرد إليها
جـزر كارتريـت أو كيلينيلاو ،وهـي مجموعـة ُجـ ُز ٍر نائيـ ٍة
كل مـا يخـرج مـن البحـوث من نتائـج وحواصل؟
منخفضة .
أميكـن للزيـارات البحثيـة ا ُملكـ َّررة ،ا ُملسـت َم ُّر فيهـا مـع مرور
ـج تو ُّقعـات ال تأخـذ بواقـع الحال
الوقـت ،أن تـؤدي إىل َن ْس ِ
واسـع مـن
وتشير نتائـج البحـث يف ال ِويـب إىل اهتمام
ٍ
تـدور حـول ُو ُرو ِد مسـاعدة مسـتقبلية محتملـة على مـا له
وسـائل اإلعلام بالجـزر املرجانيـة وباالنتقال القسري الحايل
صلـة بالتك ُّيـف أو االنتقال أو إعادة التوطين أو الدعم املايل
واملتو َّقـع َّ
لسـكانها الـذي يزيـد عددهـم على ألفـي نسـمة
أو كل ذلـك يف آنٍ معـاً؟
َ
وشـيك :خطـر الفيضـان أو الغ ْمـر الدائـم.
مـن جـ َّراء خطـ ٍر
ٍ
وبإيجـا ٍز أقـول :يظهـر َّ
َ
أن مـا تنشره وسـائل اإلعلام جعـل
‘التململ مـن البحث’ ،وهل
املتكـررة
هـل تسـبب املقابالت
ِّ
هتـم بهـا تحدُّ ثـاً يف
جـزر كارتريـت إحـدى أكثر املناطـق ا ُمل ِّ
ميكـن ْأن يؤثـر تعـ ُّو ُد األسـئلة ا ُملكـ َّرر ِذك ُرها شـيئاً فشـيئاً يف
ً
فضلا على مواضيـع رئيسـية ُتكتَـب يف أمرهـا
شـأنها عامليـاً،
نتائـج البحـث أو ْأن تحرفها عن مسـارها؟
4
ً
تنرشهـا وسـائل اإلعلام العاملية الكبرى .ونظـرا لوجود ميلٍ
هـل تسـاهم الدعاية يف آخر املطاف يف حامية املسـتضعفني
محـد ٍد يف النشرات اإلخباريـة إىل التمثيـل بعناويـن مثيرة
موسـع ،أم َّأن املسـتضعفني يف
بتعريـف أوضاعهـم يف نطـاق َّ
للعواطـف مـن مثـل ْ
‘أط َلن ِْط ُس املحيـط الهـادئ :أول الجئي
املجتمعـات املحليـة يف حاجـة إىل االحتامء مـن الدعاية؟
َّ
تغير املنـاخ’ 5ولتكـرار الوصـف يف سـكان جـزر كارتريـت
ُّ
ُ
التغير
هل تر ِّوج الدعاية ‘السياحة القامئة عىل الكوارث’؟
بأ َّنهـم ‘أول الجئين بيئيين’ يف العـامل أو ‘أول الجئـي ُّ
املناخـي’ ،كان مـن أسـباب إجـراء الدراسـة التجريبيـة املزيد
أيكـون مـن األخالق َّيـات يف بعـض الظـروف تنظيـم الوصول
مـن املعرفـة يف أمـر الصفـات التـي ُي ِّ
فضـل سـكان الجـزر
إىل مواقـع مع َّينـة ،أم َّأن َح ْـر َس الب َّوابـة هـذا غير مفيـدٌ أو
أنفسـهم أن يوصفـوا بها أو الكيف َّية التـي يحبون أن يتحدثوا
أخالقـي؟
متعـالٍ أو مانـع لنشـوء املعرفـة ،وبذلـك يصير غير
ٍّ
6
بهـا هـم عـن حالهم.
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أينبغـي ْأن ُتـد ِر َج لجـان أخالق َّيـات البحـوث اإلنسـانية
َ
مبادئ توجيهية ُم َضافـة يف إجراءات األخالق َّيات
بالجامعـات
ببحوثهـا (ومـن ذلك ،ضامن ْأن ُيط َل َع املشـاركون يف البحوث
الح ُ
على نتائجهـا يف ِّ
مـل اإلداري ال َّتزا ُيـدي
األقـل) ،أم َّأن ِ
املرتبـط َ
برسعـة قـد يثقل
بض ْبـطِ االلتـزام األخالقـي النَّامـي
ٍ
أو حتَّـى يعرقـل البحـوث يف املسـتقبل؟
وإذ قـد كانـت اإلجابـة على جميـع هـذه األسـئلة أمـراً غير
ممكـن ،فمـن املحتمـل ْأن يكـون اإلفـراط يف اإلخبـار عـن جـزر
ٍ
كارتريـت قـد سـاهم ،جزئيـاً يف األقـل ،يف تقليـل إدراك القـوة
الفاعلـة املحليـة .وال لـو َم عىل سـكان الجزر ْأن افرتضـوا َّأن الكم
الهائـل مـن االهتامم الخارجي ،املسـتم ُّر فيه من سـنني ،سـيؤدي
ريـب إىل يشء مـن الدعـم املايل أو العملي أو كليهام ،وهو ما
ال َ
مل يحـدث يف معظمـه .ومـن هنـا ْأن أثار تواتر اإلخبار يف وسـائل
اإلعالم املشـكالت.
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أجـل دراسـة التق ُّيـد باألخالقيـات ومـن أجـل توثيقهـا كانـت
مسـته ِل َك ًة للوقـت ومرهقـ ًة .ولقـد تأ َّلفـت اسـتامرة معلومـات
املشـارك وموافقتـه مـن صفحـات ُك ِت َب ْ
ـت فيهـا معلومـات تعالج
أمـوراً مـن مثـل عملية اختيـار املشـاركني والغرض من الدراسـة،
ووصـف الدراسـة واملخاطـر ،ورس َّيـة املعلومـات والكشـف
ِ
عنهـا ،والشـكاوى والتعقيبـات عىل أعمال املشـاركني .ونظراً إىل
انخفـاض معـدالت التعليم ومعرفـة القراءة والكتابـة يف املنطقة
املَ ْف ُحـوص عنهـا ،فلا بدَّ من إثارة سـؤال :هـل املعلومات الكثرية
املطبوعـة باللغـة اإلنجليزية هـي اآللية التي ليـس بعدها آلية؟
ثـم إ َّنه ُط ِل َب إىل املشـاركني االختيار مـن مجموعة من الخيارات
يشيرون بهـا إىل الكيفيـة التـي بهـا تسـند تعليقاتهـم إليهم .ثم
ُط ِل َب إىل املشـاركني كتابة التاريخ واالسـم يف االسـتامرة والتوقيع
فيهـا ،كل ذلـك يف حضـور شـاهد (طلـب إليـه أيضـاً أن يكتـب
اسـمع ويو ِّقـع يف االسـتامرة َّ
ويبين عالقتـه باملشـارك أو ُي ِخبر
مبزيـد معلومـات عـن نفسـه أو كال األمريـن).

التق ُّيد باألخالقيات – ِمنْ أجل َمنْ هذا التق ُّيد؟
و ُنـو ِو َل املشـاركون أيضـاً اسـتامرة إلغـاء املوافقـة .فأتـاح لهـم
ْ
بعـدُ
عن رأيهم خيـا َر إلغـاء موافقتهم
عنـدي ،مـن حيـث أنـا باحـثَّ ،أن الكميـة الكبيرة لألعمال ذلـك إن هـم عدلـوا فيام
الكتابيـة التـي ُك ِت َبـت يف توظيـف املشـاركني يف البحـوث مـن يف أمـر مشـاركتهم .ولكـنَّ اسـتعامل وثيقـة إلغـاء املوافقة لكان
يوهانِس لوتز

جُ زَي َرتا هوين األوىل (األدىن إىل الناظر) وهوين الثانية يف جُ زُر تولون املرجانية
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أنشـأ عقبـات عمليـة صعبـة ِّ
راغـب
سـاكن يف الجـزر
لـكل
ٍ
ٍ
ْ
َّ
يف إلغـاء موافقتـه السـابقة ،ذلـك إن وضعهـا يف ذهننـا أنـه
حين كانـت الزيـارة البحثيـة مل يكـن يف الجـزر املرجانيـة
كهربـاء أو بريـد إلكتروين أو بنيـة تحتيـة للهواتـف الذكيـة
ُ
منتظمـة املواعيـد .ويف هـذه
أو مكتـب بريـد أو ع َّبـارات
الحالـة مـا ورد إلينـا مـن اسـتامرات اإللغـاء يش ٌء.
ُ
و ُنـو ِو َل أيضـاً
ٌ
ـظ الرس َّيـة
اسـتامرة
تضمنـت بيـان ِح ْف ِ
ثالثـة َّ
ْ
للمرتجمين الشـفو ِّيني ،وطلـب أن ُيكتـب فيـه االسـم
والتاريـخ والتوقيـع ،وذلـك بحضـور شـاهد يكتـب اسـمه
ويو ِّقـع أيضـاًْ .
فـإن و َّقـع املرتجـم الشـفوي على االسـتامرة
يكـون قـد وافـق على “االلتـزام مبـا يف [اسـم الجامعـة]
مـن مبـادئ توجيهيـة أخالق َّيـة وإجـراءات” .وهنـاك وثيقة
رابعـة ،وهـي اسـتامرة املوافقـة على الظهـور يف الوسـائط
أن َّ
املتعـددة ،فـكان القصـد منها التأكـد َّ
كل أحـ ٍد ُص ِّو َر بأي
ْ
ُ
وسـيلة يف خلال البحـث موافـق على أن تسـتع َمل صـوره
يف “املـواد الرتويجيـة والتعليميـة والتحريريـة ،ومـن ذلـك
املنشـورات واملـواد التسـويقية ومقاطـع الفيديـو والتلفـاز
ُّ
والبـث باإلنرتنـت” .وهنـاك الوثيقـة الخامسـة واألخيرة،
وهـي إذن التصويـر يف املوقـع ،وهـي اسـتامرة يطلـب بهـا
إىل املوقعين عليهـا السماح للباحـث بتصويـر ممتلكاتهـم
بالصـ َّور أو بالفيديـو.
مـن الوجهـة العمل َّية ،الظاهـر َّ
أن الوفـاء بالطلبات اإلدارية
ألخالق َّيـات البحـث التـي فرضتهـا اللجنـة االستشـارية
ألخالقيـات البحـوث اإلنسـانية بالجامعـة وقسـم اإلعلام يف
أمـر ُي ِعيـقُ التفاعل بني الباحث واملشـارك .وبعد ْ
أن
املعهـد ٌ
مـة بسـيطة ليش ٍء مـن الثقة ،ظهـر َّ
أن تصميم
أسسـت مبق ِّد ٍ
َّ
االسـتامرات التي تحتاج إىل تشـاور ورشح وفهم وتوقيعات
ير َّ
وتضمن الدراسـة
شـكاً فورياً من دوافـع البحث
كثيرة ُي ِث ُ
ُّ
بالحـقِّ
مـن عدمهـا .ولقـد بـدا
مصلحـة النـاس يف صميمهـا
حـذر املشـاركني واضحـاً يف نظرتهـم إىل مـا وراء الحاجة إىل
تصـور ْ
أن
هـذا القـدر مـن اإلجـراءات القانونيـة .وللمـرء
ُّ
تكـون الزيـارات اإلعالميـة املك َّثفة السـابقة قد سـاهمت يف
زرع هـذا الشـك .ومـن هنـا رمبـا يكـون اإلفـراط يف اإلخبار
خاصاً
توجسـاً َّ
متوجسين ٌّ
قـد أسـهم يف جعـل سـكان الجـزر ِّ
مـن املوافقـة األخالقيـة املكتوبة.
وبإيجـاز أقـول :أثـار إجـراء الدراسـة أسـئلة عديـدة .ومنها
أتصـب أخالق َّيـات البحـوث املعـارصة
على سـبيل املثـال،
ُّ
ُج َّ
ـل اهتاممهـا قبـل ِّ
كل يش ٍء على حامية مصالح املشـاركني
َّ
يف الدراسـات؟ أ َّم أن املؤسسـات ال َّراعية تسـتثمر يف الغالب
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ـمعتها الط ِّيبـة ،وال
بس ْ
يف حاميـة مصالحهـا التـي لهـا صلـة ُ
سـ َّيام يف ضـوء البيئـة القانونيـة التـي يكثر اليـو َم التنـازع
فيهـا تدريجيـاً؟ وهـل ميكـن أن يحصـل املـر ُء حقـاً على
’موافقـة كتابيـة خارجـة عـن علـم‘ يف البحـوث التـي تدور
املهجريـن ،ولـو كان واقـع الحـال ثقافـ ًة جامعيـ ًة
حـول
َّ
ٌ
محـدودة والتقليـد
ال ُقـدْ ر ُة فيهـا على القـراءة والكتابـة
متين؟ ثـم مـا هـي القواسـم املشترك (وأوجـه
الشـفوي ٌ
االختلاف) بين أخالق َّيـات البحـث وأخالق َّيـات اإلعلام؟
وأخيراً ،على الرغـم مـن نشر أخبـار جـزر كارتريـت نشراً
شـام ًال ،يظهـر أ َّنـه ال يوجـد نسـبياً إال القليـل مـن البحـوث
ٌ
متاحـة يف املؤ َّلفـات التـي
التجريبيـة املنهجيـة األصليـة
َ
ْ
اسـتعرضها النظـراء .والظاهـر أ َّنـه نعـم قـد أفـ ِرط يف زيارة
جـزر كارتريـت أو يف اإلخبـار عنهـا ،لكـنَّ القطـع بأنـه قـد
أ ْفـ ِر َط فيهـا البحـثْ ،
ٌ
أمر
إن ُط ِّبـق تعريـف
دقيـق للبحـثٌ ،
مبهـم فيـه ُشـ ْبهة.
ٌ
يوها ِنس لوتز jluetz@chc.edu.au
ٌ
منسق يف الدراسات العليا ورئيس بحوث ،كل َّية
محارض
ٌّ
رئييسِّ ،
وأكادميي
كريستيان هريي ِتج يف بريسبان www.chc.edu.au؛
ٌّ
مساعدٌ يف كلية العلوم االجتامعية بجامعة نيو ساوث ويلز يف
سيدين https://socialsciences.arts.unsw.edu.au
 .1يشكر ا ُملؤلِّف لبونيفاس واداري م َّد يد العون يف البحث ببوغانفيل ،ولِجون كو ِنل و ِبنْ
مايرز تعليقاتهام املفيدة .ويعرتف املؤلِّف أيضاً ِ ِبنَّة جامعة ساوث إيست ويلز بسدين
وا ُمل َّ
نظمة الدولية للرؤية العاملية.
Luetz J M (2008) ‘Planet Prepare: Preparing coastal communities in .2
Asia for future catastrophes’, Asia Pacific Disaster Report, World Vision
(تحضري الكوكب :تهيئة املجتمعات املحلية الساحلية يف آسيا ملواجهة الكوارث املستقبلية)
www.wvi.org/asia-pacific/publication/planet-prepare
Connell J (2015) ‘Vulnerable islands: Climate Change, Tectonic Change, .3
and Changing Livelihoods in the Western Pacific’, The Contemporary
Pacific, 27(1), 1–36
املتغي ُة يف غر ِّيب املحيط
تغي املناخ
ُّ
(الجزر الضعيفةُّ :
وس ُب ُل املعيش ِة ِّ
والتغي التكتوين ُ
الهادئ) https://core.ac.uk/download/pdf/32302769.pdf
See also Bronen R (2014) ‘Choice and necessity: relocations in the .4
Arctic and South Pacific’, Forced Migration Review issue 45
(الخيار والرضورة :أوضاع االتقال يف القطب الشاميل وجنو ِّيب املحيط الهادئ)
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Vidal J (2005) ‘Pacific Atlantis: first climate change refugees’, .5
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تغي املناخ)
(أط َلن ِْط ُس املحيط الهادئ :أول الجئي ُّ
bit.ly/Vidal-Pacific-Atlantic-2005
See Luetz J M and Havea P H (2018) ‘We’re not Refugees, We’ll .6
Stay Here Until We Die! – Climate Change Adaptation and Migration
Experiences Gathered from the Tulun and Nissan Atolls of Bougainville,
Papua New Guinea’ in Leal Filho W (Ed) Climate Change Impacts and
Adaptation Strategies for Coastal Communities, Springer Nature, Cham
َ
تغي املناخ وتجارب الهجرة
(لسنا بالجئني
وباقون هنا حتَّى نلفظ أنفاسنا!  -التك ُّيف مع ُّ
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األخالق َّيات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد

سارة شينويذ وسارة مار ِتن

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آرا ٍء متعارضة
متعددة لها صلة باألخالق َّيات واملساءلة.
يف يناير/كانون الثاين من عام  ،2018أطلقت لجنة الالجئات
مرشوع مناهضة العنف الجنيس وهو مبادرة متتد عىل مدار
هجرين من الرجال
ثالث سنوات تركز عىل العنف الجنيس ضد ا ُمل َّ
واألوالد 1مبن فيهم املثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغيري الجندر
(إل جي يب يت  )+وغريهم من ذوي التوجه الجنيس املتنوع وال ُه ِو َّية
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
املشاركني بالبحث واحتاملية تعرضهم للرضر والتصدي لقضايا
السالمة والبعد األخالقي يف البحث من األمور املهمة.
ومتثلت الخطوة األوىل يف إج ـراء البحث الــذي يشتمل عىل
األشخاص مبارشة ضامن الحصول عىل املوافقة األخالقية من
الجهة املعنية ،إ َّال َّأن مجالس مراجعة الشؤون األخالقية األكادميية
والحكومية مل تكن يف كثري من األحيان عىل اطالع بالبحوث يف
البيئات اإلنسانية بل رمبا كانت متيل إىل حجب منح موافقتها.
ثم َّإن 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.
ورمبا ُن ِظر إىل السعي وراء املوافقة األخالقية إلجراء البحث عىل
أ َّنها مضيعة للوقت أو أ َّنها أصعب من أن يدروسوا أمرها أو أ َّنها
غري رضورية أساساً .لكنَّ تلك الخطوة كانت محورية خاصة نظراً
لغياب منظومات الحامية الفاعلة يف كثري من البيئات اإلنسانية.
وإذا ما ُح ِصل عىل املوافقة األخالقية من مؤسسة ما خارج بلد
الدراسة ،فال بد وقتها من البحث عن موافقة من مجلس وطنية
للمراجعة املؤسسية أو أي هيئة اعتامد محلية أخرى( .يف البيئات
التي تتسم فيها مجالس املراجعة األخالقية بالفساد أو ضعف
الفعالية أو التي ال تكون تلك املجالس موجودة فيها أص ًال ،قد
ال يكون الحصول عىل املوافقة املحلية أمراً مفيداً وميكن وقتها
البحث عن بدائل أخرى).
فعىل سبيل املثال ،يف إطار مرشوع مناهضة العنف الجنيس للجنة
الالجئات ،متكنا من الحصول عىل املوافقة األخالقية من جامعة
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
املتاح .وريثام تتم عملية املراجعة الرسمية ،أسسنا مجموعات
مرجعية تضم باحثني محليني وخرباء يف الحامية ملراجعة بروتوكول
البحث وأدواته وتوفري اإلرشادات التوجيهية بشأن القضايا الثقافية
والسياسية وتقديم املشورة العامة حول املخاوف األخالقية .ويف
إيطاليا ،رغم إعالمنا َّ
بأن جامعة بالريمو ليس فيها مجلس مراجعة
أخالقية للبحوث العلمية الوطنية ،توجهنا إىل قسم علم النفس
واالجتامع والخدمات الرتبوية فيها وطلبنا إليهم إعداد مراجعة غري
رسمية وتقديم موافقتهم الخطية لربوتوكول املرشوع .إضافة إىل
ذلك ،عقدنا اجتامعاً تشاورياً عاملياً بحضور  12خبرياً فنياً ملراجعة
الربوتوكول واألدوات وإثرائنا مبعطياتهم حول االعتبارات األخالقية.

االمتثال لإلرشادات التوجيهية األخالقية

تشري منظمة الصحة العاملية يف إرشاداتها التوجيهية األخالقية
إىل عدم جواز إجراء املقابالت مع ضحايا العنف الجنيس إال إذا
انعدمت البدائل .ومن جهتنا ،مل تكن مقابالت الناجني َضو َر ًة
لتحقيق أهدافنا البحثية ومل تكن أمراً يوافق األخالق نظراً لحالة
االستضعاف التي مير بها املشاركون واحتاملية وقوع آثار سلبية
فيهم .بل كانت املعلومات املستقاة من مصادر ثانوية وثالثية
كافية .إ َّال أ َّنه رغم الرتكيز للمشاركني بأنه ليس من املطلوب منهم
أن يتحدثوا عن خرباتهم الشخصية يف العنف ،عمد بعضهم إىل
اإلفصحاح عفوياً عن تلك التجارب وكان منهم من فعل ذلك من
مجموعات الرتكيز إذ باحوا بقصصهم ألفراد املجتمع املحيل.
2

ولتوجيه املرشفني نحو املساعدة ،ط َّورنا أوراق معلومات املشاركني
(وترجمناها إىل اللغات املطلوبة) وتضمنت تلك األوراق جهات
اإلحالة املحلية للرعاية الصحية والنفسية-االجتامعية وراجعها
ودققها متخصصون يف مجال العنف القائم عىل الجندر و/أو
الحامية و/أو الصحة .و ُتقدَّم تلك األوراق إىل جميع املشاركني
بغض النظر عام إذا كانوا قد أفصحوا عن تجاربهم الشخصية
حول العنف أم ال .وتعمدنا حذف عبارة ‘العنف الجنيس’ من
االستامرة للرتويج لرسية املعلومات وخفض احتاملية الوصم بالعار
إىل الحد األدىن وخفض أي تبعات سلبية محتملة أخرى .كام وضعنا
بوتوكوالً 3معدالً لطلب االستغاثة ملساعدة الباحثني يف تحديد
مؤرشات طلب االستغاثة خالل املقابلة أو خالل جلسة املجموعة
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املركزة واالستجابة لها كام هو مطلوب .وطلبنا تقديم املشاركة املتحدة لألمومة والطفولة (اليونيسف) يف إيطاليا فط َّورنا معهم
ملوافقة مدروسة يف بداية جلسة مجموعة الرتكيز وتأكدنا من ملخصاً صديقاً لفئة املراهقني واملراهقات لتلك النتائج باستخدام
ذلك مع املشاركني من خالل إثارة النقاش لتأيك حقهم يف العزوف لغة مناسبة ورسوم تصويرية.
عن اإلجابة عن أي أسئلة ال يحبون اإلجابة عنها وأخربناهم أن ال
سرب األخالقيات والعواطف الوجدانية
تعبات سلبية عليهم بسبب ذلك اإلحجام.
إننا نشعر َّ
بأن مسؤولية أخالقية عميقة تقع عىل عاتقنا بأن
االعتبارات األخالقية املرتتبة عىل مشاركة املراهقني
نضمن التزامنا باملسؤولية تجاه توثيق أصوات املشاركني وتجاربهم
ً
توجب اإلرشــادات التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية تقديم والتشارك بها .فكثريا ما يقول لنا بعضهم “أخربوا الناس عام حدث
ضامنات إضافية يف حالة املشاركة املبارشة لألطفال يف البحث .يل ليك يتمكن أحدهم من فعل يشء إزاء ذلك” .فاملشاركون يف
وكان من املهم الحصول عىل إفادات املراهقني للوقوف عىل طبيعة البحث يستذكرون قصص العنف والفقدان الرهيبة التي حدثت
العنف الجنيس املامرس ضد األوالد وفهم خصائصه وآثاره إضافة معهم بل انفجر بعضهم باكياً وهو يتحدث عام جرى له .وكذلك
إىل تحديد العوائق والجوانب التي تروج إلقبالهم عىل الخدمة .األمر بالنسبة ملقدمي الخدمات الذين قد يكشفون يف معرض
وتفادياً إلعادة إنتاج أوجه القصور يف البحث األويل حول العنف حديثهم ما يختلج أنفسهم من عواطف وجدانية .وذات مرة،
املامرس ضد املرأة الذي تجاهل لدرجة كبرية املراهقات ،أدخلنا انفجر أحد مقدمي الخدمات باكياً عندما استذكر قصة الجئ فتى
اعتبارات أخالقية إضافية يف عملية البحث لضامن اشتامله عىل تعمد الناس أن يشوهوا وجهه ألنه كان بشوشاً كثري االبتسام.
املشاركات املراهقات (الفئة العمرية  17–15عاماً).
ومثل هذه القصص قد يكون لها وقع عاطفي عىل أكرث عاميل
َّ
الخدمات اإلنسانية خربة كام أن الحزن واألىس قد يصبحان تحصيل
وقبل جميع البيانات ،طلبنا املوافقة املدروسة من ذوي املراهقات حاصل عندما يعود املرء فيتحدث عن قصص العنف والظلم يف
واملراهقني أما يف حالة القارصين غري املصحوبني ببالغني فطلبنا معرض تنقيته للبيانات وترميزها وتحليلها.
املوافقة من منظومة الرعاية املؤسسية كالباحث االجتامعي أو
املستشار النفيس .وحرض جميع جلسات مجموعات َّ
التكيز التي ومن هذا املنطلق ،نعمل عىل تحديد سلم أولويات الرعاية
أجريت مع القارصين غري املصحوبني ببالغني ويص أو/و باحث الشخصية ،بعدة طرق ،منها تضييق الوقت املمنوح للمشاركة
اجتامعي و/أو مستشار نفيس و/أو خبري يف شؤون العنف القائم بالبيانات الصعبة وبناء الدعم اإليجايب خارج العمل .ونعمل
جمع تدريبي (موديول) بالتعاون مع منظمة األمم
عىل الجندر .أما بخصوص املراهقني املستضعفني من ذوي الحامية عىل تطوير ُم َّ
والدعم املحودين مثل القارصين والقارصات غري املصحوبني املتحدة لألمومة والطفولة (اليونيسف) لدعم الوسطاء الثقافيني
حسن استجابتتنا لحاالت اإلفصاح عن
ببالغني الذين يعيشون يف التجمعات غري الرسمية ،فقد استثنيناهم (ا ُمل َف ِّسين الشفويني) ليك ُن ِّ
من عينة البحث.
العنف الجنيس أو خفض حاالت تكرار الشغور بالصدمة النفسية
غري املبارشة ،بينام نقدم يف بنغالديش الدعم يف مرشوع مع منظمة
ومع تقدم العمل يف املرشوع ،بدأنا عملية التأمل حول الطرق اإلجراء القانوين العاملية لتطوير نقاط االرتباط للروهينغيا لتحسني
األفضل أخالقياً إلرشاك املشاركني من مراهقني ومراهقات .وعدا ربط الناجني من الذكور والجنس الثالث مع الخدمات ويتضمن
عن أننا طلبنا إىل املراهقني من الجئني والجئات بأن يقدموا لنا ذلك ُمك ِّوناً خاصاً بالرعاية الذاتية لنقاط االرتباط.
أمقلة عن رفض املوافقة ،وجدنا من الناجع أن نقدم لهم عدداً
متنوعاً من األمثلة امللفوظة التي تفيد برفض املوافقة واإلحجام ضامن املساءلة إزاء النِّساء والفتيات
عن اإلجابة والقرار باالنسحاب ،وبذلك نضمن قدرة املراهقني نظراً لتزايد االهتامم املمنوح للعنف الجنيس ضد الرجال واألوالد،
واملراهقات عىل التعبري عىل الفور عن رفضهم عندما يريدون ال بد من إيالء األولوية أيضاً للنِّساء والفتيات والرتويج للمساواة يف
ذلك ،وبالفعل استخدم بعض املراهقني واملراهقات تلك التعبريات الجندر .ويعني ذلك ،عىل سبيل املثال ،ضامن عدم تعزيز الربامج
واملنارصة الخاصة بالناجني الذكور للمعايري االجتامعية الذكورية
اللغوية يف القفز عن بعض األسئلة أو تجاهلها خالل النقاش.
الضارة أو املامرسات املرتبطة بها وال ينبغي يف الوقت نفسه من
ثم إ َّننا ترجمتا ملخصات عن البحث وشاركنا بها املستجيبني أن يكون ذلك عىل حساب املوارد أو االهتامم باملرأة والفتاة.
واملستجيبات ورشكاء البحث التنفيذيني لغاية تعميمها بهدف وتخصيص املساحات والتمويالت والربامج مخصصة للنِّساء
ضامن حصول الالجئني ومقدمي الخدمات املحليني عىل معلومات والفتيات من األمور ا ُملح َد َثة يف القطاع اإلنساين ،كام أ َّنها ليست
مدروسة حول النتائج والتوصيات .وتعاونا مع منظمة األمم من اإلنجازات التي ميكن تحقيقها بسهولة ،إ َّال َّأن تزايد االهتامم
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رتجم بعد إىل واقع ملموس
العاملي واملنارصة حول املرأة والفتاة مل ُي َ
يف التمويل الثابت أو تقديم الخدمات املمنهج .ونحن نعمل عىل
تبديد اإلميان الخاطئ َّ
بأن 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 تقترص منارصتنا وال خدماتنا
عىل الناجني الذكور وحدهم ،بل نركز أيضاً عىل تقديم الخدمات
الشاملة والتكميلية التي تلبي حاجات الناجني والناجيات من
العنف الجنيس ،إناثاً ُكنَّ أم رجاالً ،إضافة إىل األشخاص عىل اختالف
توجههم الجنيس وتعبريهم أو هُ ِو َّيتهم الجندريني.

انطباعات
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هناك درجة ملموسة وملحوظة من استطاعة الالجئني املشاركني
الصمو َد يف البحث تجسدت يف تشاركهم يف قصصهم .إ َّال َّأن ذلك
يدعونا للتساؤل فيام إذا كان هؤالء املشاركني قد واجهوا آثاراً
سلبية عاطفية أو اجتامعية بعد نقاشات مجموعات َّ
التكيز ،ما
يدعونا للتساؤل أيضاً عن التدابري اإلضافية التي ميكننا اتخاذها
لتعزيز ُح ْس ِن 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.
سارة شينويذ svproject@wrcommission.org

ؤس ٌ
سة ومديرة مرشوع مناهضة العنف الجنيس/
ُم ِّ
ومستشارة اللجنة النسائية املعنية بالالجئات

خالل عملية البحث ،أبدى موظفو املرشوع وأعضاء املجموعة
االستشارية انطباعاتهم حول االعتبارات األخالقية واملساءلة وكيف
كان من املمكن تحسينها يف املرشوع .واشتملت انطباعاتهم تحديداً سارة مار ِتن smartindc@gmail.com
ٌ
مستقلة يف شؤون العنف القائم عىل الجندر وعضو ٌة يف
خبري ٌة
عىل ما ييل:
اللجنة االستشارية العاملية مبرشوع مناهضة العنف الجنيس
َّأن املشورع لو راعى اشتامل ممثلني عن النساء املحليات
ومجموعات املثليني واملثليات ومغريي الجندر (جي يب يت )+و .1 /هذه الدراسة مركوز ٌة يف األفراد الذين يُع َّرفون بأ َّنهم رجال أو أوالد أو صنِّفوا من قبل
بذلك .ونستعمل هنا مصطلح ’الرجال واألوالد‘ لسهولة القراءة و ُن ِق ُّر أ َّنه ال يضم كثرياً من
أو الالجئني األعضاء يف لجان املرجعيات الوطنية كان من املمكن ذوي التوجه الجنيس املتنوع وال ُه ِويَّة الجندرية و/أو التَّعبري عنها الذين يشملهم نطاق
أن يعزز من املساءلة تجاه املرأة والفتاة ومجموعات املثليني الدراسة.
واملثليات ومغريي الجندر (جي يب يت .)+ففي أغلب األحيانWHO (2007) Ethical and safety recommendations for researching, .2 ،
documenting and monitoring sexual violence in emergencies
كانت مجالس املراجعة الدولية تضم األكادمييني والخرباء من (توصيات يف األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنيس يف حاالت الطوارئ)
دول الشامل العاملي ،وكان قوام تلك املجالس يفتقر إىل متثيل bit.ly/WHO-Sexual-Violence-Emergencies-2007
األفراد القادرين عىل التعبري عن منظورات املشاركني يف البحثBurke Draucker C, Martsolf D S and Poole C (2009) ‘Developing .3 .
Distress Protocols for Research on Sensitive Topics’, Archives of Psychiatric
www.womensrefugeecommission.org

مع أ َّننا عممنا نتائج البحث عىل مقدمي الخدمات ،فقد كان
من املمكن أن نجري متابعة للرتويج لزيادة نطاق تعميمها بني
الفئات السكانية ممن الالجئني.

Nursing 23:5
( َوضْ عُ بروتوكوالت االستغاثة للبحث يف املواضيع الحساسة)
bit.ly/Distress-Protocols-2009

خيارات الوصول إىل نرشة الهجرة القرسية  -أشياء رمبا ال تعرفها...
هل تريد أن تعرف فور صدور عدد جديد أو دعوة للمشاركة
باملقاالت عىل اإلنرتنت؟

سجل اشرتاكك يف التنبيهات اإللكرتونية (التي تتضمن روابط
• ِّ
املقاالت عىل اإلنرتنت)
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
•انضم إلينا عىل تويرت @ FMReviewأو عىل صفحتنا يف فيسبوك
www.facebook.com/FMReview
تذكري :ننرش أعدادنا باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
والعربية بنسختيها املطبوعة واإللكرتونية عىل اإلنرتنت...

هل ترغب يف قراءة مقاالت النرشة بنسختها اإللكرتونية عىل
اإلنرتنت أو بنسختها املطبوعة أو عل ترغب يف االستامع إىل
البودكاست؟

•اقرأ كل عدد عىل اإلنرتنت ولك أن تختار قراءة العدد كام ًال
بنسق  PDFأو املقاالت املنفردة بنسقي  HTMLأو PDF:
www.fmreview.org/ar
•استمع إىل املقاالت الفردية من نرشة الهجرة القرسية
(باإلنجليزية فقط)bit.ly/2Ya5NsO :
•اطلب نسخة مطبوعة من املجلة كاملة أو امللخص امللحق بها
(مع كودات القارئ اآليل  QRوروابط موقع اإلنرتنت):
www.fmreview.org/ar/request/print

25

26

َن ْ َ
ش ُة األخالق َّيات

26

نرشة الهجرة القرسية 61
يونيو/حزيران 2019

www.fmreview.org/ar/ethics

األخالق َّيات واملوافقة يف تقديم خدمات التوطني

كارال ُ
نايت وسايل بي َكر

ميكن ملقدمي الخدمات العاملني يف سياقات التوطني ْأن يزيدوا من تطبيق مبادئ البحث العلمي حتَّى
يتحسن متكني الوافدين الجدد من فهم مسائل الحقوق واملوافقة.
َّ
يشـتمل نطـاق العمـل األكادميـي على التخطيـط الحسـن
ملرشوعـات البحـوث وإجرائهـا مبـا يتماىش مـع أربعـة مبـادئ
رئيسـية ألخالقيـات البحـث العلمـي وهـي عـدم اإلرضار بالغير
وتحقيـق املنفعـة والعدالـة والتحلي باالسـتقاللية .وبالفعـل ،ال
ميكـن لباحثـي الجامعـات املضي قدمـاً يف مرشوعاتهـم البحثيـة
قبـل الحصـول على موافقة من مجلس مسـتقل مختـص مبراجعة
األخالقيـات املؤسسـية .إ َّال َّأن مثـل تلك الرقابة ليسـت شـائعة يف
قطـاع التوطين بل قد يشـوب حـدود النطاق األخالقـي الغموض
عندمـا تسـعى منظمـة تقديـم الخدمـات إىل إرشاك الفئـات
املسـتفيدة منهـا يف بحـوث الربامـج والتقييـم أو املنـارصة.

وهكـذا ،عندمـا يحصـل الفـرد على دعـم مركـز مصـادر طالبـي
اللجـوء أو خدماتـهُ ،يط َلـب إليـه توقيـع ميثـاق الحقـوق
وبعـض مـن اللغـات
واملسـؤوليات املتـاح باللغـة اإلنجليزيـة
ٍ
األخـرى للجاليـات (الفارسـية والداريـة واملالويـة واألورديـة).
وينبغـي رشح ميثـاق الحقـوق واملسـؤوليات بلغـة يفهمهـا
املسـتفيدون كما ال بـد مـن االسـتعانة مبرتجـم شـفوي عنـد
الضرورة لكي يؤكـد املسـتفيد على فهمه لحقوقـه ومسـؤولياته.
لكنَّنـا نـرى َّأن كثيراً من املسـتفيدين لن يخاطـروا باالعرتاض عىل
رشوط العقـد أو االمتنـاع عـن توقيعـه تخوفـاً مـن جانبهـم مـن
فقـدان القـدرة على الوصـول إىل الخدمـات.

وقد أوضح عملنا يف قطاع التوطني يف أستراليا اسـتمرار التحدِّيات
التـي تحـول دون اسـتمرارية اسـتحصال املوافقـة املدروسـة
والتأكـد مـن وقـوف املسـتفيدين عىل فهـم كامل لتبعـات العقد
الرسـمي الـذي يربمونـه مـع املنظمـة التي تقـدم لهـم الخدمات.
وعندنـا َّأن مقدمـي الخدمـات قـد يحققـون فائـدة ألنفسـهم إذا
مـا ط َّبقـوا مبـادئ أخالقيات البحـث العلمي يف تطوير مامرسـات
أفضـل بغيـة التأكـد مـن امتنـاع مـزاويل التوطني مـن اإلرضار عن
غير قصـد بحـق الشـخص يف اتخـاذ قرار مسـتقل حول مشـاركته
أو اإلجحـاف بذلـك الحـق أو منعه.

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

إدارة املوافقة والتوقعات

يف املنظمات َ
الخ َد ِم َّيـة ،ال تختلـف اسـتامرات خصوصيـة
املسـتفيدين وموافقتهـم عـن اسـتامرات البيانـات واملوافقة التي
درجـت البحـوث عىل اسـتخدامها ،فهـي يف نهاية املطـاف تنصب
يف حاميـة الفـرد واملنظمـة على حـد سـواء .وتغطـي النماذج
الشروط الترشيعيـة املهمـة وتضمـن امتثـال مقدمـي الخدمـات
للشروط التنظيميـة .ولذلـك الغـرض ،يسـتخدم مركـز مصـادر
طالبـي اللجـوء يف فوتسـكراي وهي ضاحية مـن ضواحي ميلبورن
يف أستراليا ميثـاق الحقـوق واملسـؤوليات .وامليثـاق هو اسـتامرة
أعدتهـا املنظمـة لغايـات االسـتخدام الداخلي بحيـث يوقـع
عليهـا األعضـاء الجـدد ومينحـون مبوجبهـا موافقتهـم على جمـع
بياناتهـم الشـخصية وتخويـل املنظمـة يف مشـاركة تلـك البيانـات
بطـرق محـددة لضمان تقيم خدمـات مناسـبة وشـاملة .وتوضح
االسـتامرة أيضـ ًا التوقعـات املرجـوة مـن املشـاركة بين املسـتفيد
ومقـدم الخدمـات (وعلى األخـص منها الحقـوق واملسـؤوليات).

وكما الحـال يف بيئـات البحـوث ،تلقـى املسـؤولية على عاتـق
املنظمات َ
الخ َد ِم َّيـة مثـل مركز مصـادر طالبي اللجـوء يف االمتناع
عـن اإلرضار بالغير وذلـك عـن طريـق إدارة التوقعـات .فهنـاك
التـزام أخالقـي يقـع على عاتقهـا لتحسين حيـاة النـاس (تحقيق
املنفعـة) وعليهـا أن تنتهـج العدالـة والشـفافية يف عملهـا كما
عليهـا أن توفـر الظـروف املناسـبة إلضفـاء االحترام املتبـادل عىل
املشـاركة بين املنظمـة واملسـتفيدين .إضافـة إىل ذلـك ،يتحمـل
مقدمـو الخدمـة مسـؤولية إدراك اختلال التوازن يف القـوة الذي
يشـوب آليـة جمـع املعلومـات من املسـتضعفني مـن املجتمعات

نرشة الهجرة القرسية 61

َن ْ َ
ش ُة األخالق َّيات

يونيو/حزيران 2019

املسـتضعفة أو طالبـي اللجـوء الذيـن ال يجدون فرصـاً كبرية نظراً
ملحدوديـة وصولهـم للمـوارد.
وهنـا ،تظهـر أهميـة التفكير االنعـكايس .والتفكير االنعـكايس
بالتعريـف “عمليـة التأمل الناقـد لنوعية املعلومـات الناتجة عن
البحـوث وكيفيـة توليـد تلـك املعلومـات” 1وال بـد مـن انتهاجـه
عنـد دراسـة الكيفيـة التـي تسـوء فيهـا التحديـات األخالقيـة
للحصـول على املوافقـة املدروسـة نظـراً َّ
ألن اسـتخدام النـاس
للخدمـات معـ ُز ٌّو لتعاظـم الخطـر املـايل الـذي يواجهونـه .ويف
هـذه الحـاالت ،على مقدمـي الخدمـات أن يسـتفهموا عما إذا
كان املسـتفيدون يتصـورون أ َّنهـم ملزمـون أو شـبه مجربيـن عىل
املشـاركة يف النشـاطات بنـاء عىل ‘طلـب’ مقدمـي الخدمات ،وال
بـد أيضـاً مـن التفكير يف كيفيـة خفـض تلـك التصـورات بوجـود
التـزام إزاء املنظمـة.
ثـم َّإن على مقدمـي الخدمـات أن يتنبهـوا للحـاالت واألوقـات
التـي يعبر فيها املشـاركون عـن تلـك التصـورات واآلراء يف أماكن
أخـرى .فقـد ال يكـون املشـاركون ،املسـتفيدون مـن الخدمـات،
على علـم َّ
بـأن مشـاركتهم يف برنامـج مـا قـد تـؤدي إىل إعـادة
ً
ُ
ذكـر كلامتهـم يف بيئـة أخـرى ،ولذلك غالبا مـا تسـتَخدَم القصص
واملخفـي مؤلفوهـا ضمـن دراسـات الحـاالت لغايـات
املركبـة
ُّ
تقييـم الربامـج وتقدميهـا للجهـات املمولـة أو لغايـات املنـارصة.

ما األشياء األخرى التي يجب فعلها؟
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كـن على اطلاع بالصدمـات وكن ً
أهلا للثقـة :عندما
يـرزح النـاس تحـت ضغـط التوتـر ،تتعطـل ذاكرتهـم
وقـد ال يقـدرون على تذكـر توقيعهم مليثـاق الحقوق
واملسـؤوليات أو قـد ال يتذكـرون فقراتـه ،ولذلـك
احـرص على إعطائهـم نسـخة مـن امليثـاق ليقـرؤوه
مجدد اً .
تأكـد مـن اسـتمرار عمليـة الحصـول على املوافقـة
وكـن على وعـي َّ
بأن 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
والتخلي عـن طريقة أخـرى وذلك عن طريـق التذكري
بالخيـارات وأهليتهـم لالختيار ،فمقـدم الخدمة بذلك
التذكري يتشـارك بسـلطته مع املسـتفيدين أو األعضاء.
وأخيراً وليـس أخـراً ،نـرى أ َّنـه مبقـدور مقدمـي خدمـات
التوطين االسـتفادة مـن تأسـيس لجـان رقابيـة كمثـل مـا
درجـت عليـه العـادة يف مجالـس املراجعـة األخالقيـة
يف الجامعـات مـع رضورة الت ََّخ ُّف ِـف مـن املعايير يف تلـك
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 كثيرة حـول
املامرسـات الجيـدة للتوطين املـدروس أخالقيـ ًا ،إ َّال أ َّنه ما
مل يكـن هنـاك عمل جامعـي وما مل ُتع َقـد الحوارات حول
املامرسـة املعياريـة لألخالقيات ،فسـيكون الخطـر عظي ً
ام
يف أن يتسـبب مقدمـو خدمـات التوطين يف إلحاق الرضر
باآلخريـن عـن غير قصد.

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 فيما بينهما .إال َّأن االسـتامرة وحدهـا ال ميكن أن
تشـتمل على 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 كارال ُ
نايت carla.n@asrc.org.au
حصـول مقـدم الخدمـة على املوافقـة املدروسـة من املسـتفيدُ :مدير ُة برنامج إمباورمنت باثويز يف مركز مصادر طالبي اللجوء
www.asrc.org.au

كـن على وعـي ثقـايف :ميثـاق الحقـوق واملسـؤوليات قامئـة
َ
طويلـة ويصعـب قراءتهـا وقـد ال تكـون مألوفـة لـدى قارئها سايل بيكر sally.baker@unsw.edu.au
بسدْين
حاض ٌة يف العلوم االجتامعية يف جامعة إنيو ساوث ويلز ِ
بـل قـد تكـون ظلال معانيهـا عصيـة على الفهـم بحسـب ُم ِ
اختلاف الثقافـات.
www.unsw.edu.au
إدراك عوائـق اللغـة اإلنجليزيـة التـي تحـول دون فهـم
القـارئ :ارشح النقـاط األساسـية بلغـة إنجليزيـة مبسـطة
ووضـح املعلومات للمسـتفيد وتحقق من فهمه لها واسـتعن
مبرتجـم شـفوي إذا كانـت قـدرة اسـتيعاب املسـتفيد للغـة
اإلنجليزيـة ليسـت بالقـدر الـكايف إلعطائـه موافقـة مدروسـة.

Guillemin M and Gillam L (2004) ‘Ethics, Reflexivity, and “Ethically .1
Important Moments” in Research’, Quality Inquiry, 10 (2), 261–280
(األخالق َّي ُ
االنعكايس «واللحظات املهمة أخالقياً» يف البحث)
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الج ُ
هات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنسا ِّين
البحوث األول َّية األخالقية التي ُتج ِريهَا ِّ
بريسكا بي ِن ِّل ومتارا ُلو

يزداد َح ْذوُ الهيئات اإلنسانية َح ْذ َو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات ،وهاهنا إحدى
هذه الهيئات تعرض لفوائد ذلك وعيوبه.
كان بــن آخــر ســبعينيات القــرن العرشيــن وأول مثانيناتــه املحــددة ،ثــم َّ
تبــن لنــا رسيعــاً أن بعــض جوانــب البحــث
ْأن طفقــت الهيئــات الغربيــة للبحــوث والحكومــات الغربيــة ا ُمل َّ
ٌ
ً
خطــط إلجرا ِئــه معلومــة أصــا ،والشــكر هنــا لدراســات
تألــف لجــان مراجعــة لألخالقيــات الداخليــة فأصبحــت هــذه أجرتهــا جهــات فاعلــة أخــرى.
اللجــان اليــو َم الســبيل الرئيســية التــي بهــا تعالــج املؤسســات
ٌ
رضورة؟
األكادمييــة همومهــا األخالقيــة .أ َّمــا يف املنظــات غــر ِأف بحــوث البيانات األولية
الحكوميــة ،فعــى الرغــم مــن إجــراء جمــع البيانــات األوليــة ليــس البحــث ’الســيئ‘ يفتقــر إىل الدقــة الكافيــة فحســب،
فيهــا وهــو جــز ٌء مــن تقديــر الحاجــات والرصــد والتقييــم ،مل فهــو يشــمل أيضــاً البحــوث التــي تجمــع البيانــات األوليــة
يـ َر كثـ ٌر منهــا ســابقاً يف البحــوث أ َّنهــا جوهــر رســالتها .وكان لإلجابــة عــن أســئلة معلوماتهــا موجــودة أصــ ًا .ويزيــد
فيهــا أيضــاً
ٌ
افــراض وهــو َّأن املبــادئ التوجيهيــة اإلنســانية الطلــب إىل الجهــات الفاعلــة يف ميــدان العمــل اإلنســاين أن
ـم مبــا ُيحت َمــل مــن ‘متلمــل مــن التقييــم’ وأن
مــن مثــل حــب الخــر لإلنســان ِ
والح َيــاد واملعاملــة َّ
بالســواء تكــون عــى علـ ٍ
أخالقــي واســع ألنشــطة تقلــل جمــع البيانــات األوليــة مــا اســتطاعت مــن طريــق
كافيــة مــن حيــث هــي إطــار
ٌّ
زيــادة تشــارك البيانــات مــع هيئــات أخــرى أو إجـراء التقييــم
البحــث.
املشــرك للحاجــات أو ِكال األمريــن معــاً .ويجــب أن يبــدأ
أخالقــي مبراجعــة املصــادر الثانويــة لضــان ْأن ال
ولكــنْ نظــراً إىل َّأن البحــث بــات أكــر تعقيــداً ومهنيــة كل اعتبــار
ٍّ
وازداد كونــه جــزءاً جوهريــاً يف نشــاطات الجهــات الفاعلــة ُت ْج َمــع البيانــات األوليــة إال عنــد رضور ٍة ليــس بعدهــا رضورة.
يف ميــدان العمــل اإلنســاين ســوا ٌء يف امليــدان أو يف املنــارصةَّ ،أمــا اســتعامل البيانــات ،فســوء إدارة املعرفــة وارتفــاع معــدل
نشــئُ كثــ ٌر مــن املنظــات غــر الحكوميــة اليــو َم أنظمــة مــدة تبــدُّ ل املوظفــن اإلنســانيني يعنــي َّأن الدرايــة بالبيانــات
ُت ِ
ٌ
ً
ٌ
َ
ْ
لتســديد بحوثهــا ،متتبعــة إىل حــ ٍّد مــا طــ ُرق األوســاط ضعيفــة ،وهــذا يح ـ ِّد ُد مــن االســتعامل املحتمــل .ويف األزمــات
األكادمييــة .ويؤثــر املانحــون أيضــاً يف هــذا االتجــاه فهــم اإلنســانية ،حيــث تتطــ َّور األحــوال باســتمرار ،وال ســ َّيام يف
يطلبــون بازديــا ٍد إىل الذيــن ُي ِّولونهــم ْأن يلتزمــوا الــروط األزمــات التــي أمدهــا طويــل ،يتحــ َّدى منظــات اإلغاثــة
أيضــاً فهــم مــدى بقــاء البيانــات الحاليــة صالحــة .وإذ قــد
األخالقيــة الرســمية.
كان املانحــون يتوقعــون أن تدعــم البيانــات اقرتاحــات الربامــج
ويف أكتوبر/ترشيــن األول ســنة  ،2018أطلقــت منظمــة إنقــاذ الجديــدةَّ ،
فــإن مســألة زيــادة اســتعامل البيانــات إىل أقــى
الطفــل يف اململكــة املتحــدة ( 1)SCUKالسياســة العامــة يف الحــدود مــع تأكيــد أهميــة البيانــات هــي مســألة تســتحق
ـج مبراجعــة األخالق َّيــات فحســب.
البحــث والتقييــم وضعتهــا هــي ،وفيهــا أحـ ٌ
ـكام يف أخالق َّيــات التأ ُّمــل ،وهــي مســألة ال ُتعالَـ ُ
البحــث ،وأ َّلفــت لجنــة مســتقلة ملراجعــة األخالقيــات ِقوا ُمهــا
يــر العمــل بالصفقــة الكــرى 2أكــ َر البحــوث
راجـ َ
خــرا ٌء خارج ُّيــون .وتوجــب هــذه السياســة أن ُت ِ
ـع اللجنــة نأمــل ْأن ُي ِّ َ
ً
َّ
ـث أو ٍّيل تشــرك فيــه منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة اإلنســانية أخالقيــة بتشــجيع الجهــود عــى الســعي إىل
كل بحـ ٍ
َّ
املتحــدة .وبعــد مــدة وجيــزة مــن إطــاق السياســة العامــة ،املؤلفــات املنشــورة الدائــرة حــول موضــوع البحــث وعــى
طلــب إلينــا زمالؤنــا ْأن نســمك زمــام جزأيــن مــن بحــث تحســن تشــارك البيانــات وإدارة املعرفــة والتحليــل املشــرك
ـع بيانــات نوعيــة يف نيجرييــا بــن القطاعــات .ثــم إ َّننــا نــويص بتثبيــت املراجعــة الثانويــة
أو ِّيل.
وتضمــن ذلــك البحــث َج ْمـ َ
َّ
ً
وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن األطفــال املترضريــن رشطــا يف إجــراءات البحــوث األخالقيــة واعتباراتهــا.
مــن النــزاع ومق ِّدمــي رعايتهــم ،وكان ذلــك جــزءاً مــن عمــل
منظمــة إنقــاذ الطفــل لحاميــة األطفــال يف النــزاع .ويف جــزء عملية رفع الطلب
مــن ذلــك عملنــا مــع زمالئنــا يف تبيــن اســتعراضني مكتبيــن يف بحثنــا الدائــر حــول األطفــال يف النـزاع ،تحققنــا مــن املصــادر
ُفص َ
ــع البيانــات عــى قــ ِّد الثغــرات الثانويــة ثــم َّ
حضنــا اســتامرة طلــب لرنفعهــا إىل لجنــة مراجعة
ــل َج ْم َ
لنُــدْ ِر َك ســبي ًال لن ِّ

َن ْ َ
ش ُة األخالق َّيات
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ـي مقارنـ ًة
توصيــات عمليــة .ولكــنْ عنــى افتقارهــا الحتمـ ُّ
بغريهــا إىل معرفــة طــرق العمــل واملــوارد يف منظمــة
التحســينات
إنقــاذ الطفــل أ َّنهــا أحيانــاً أســقطا مــن
ِ
ـينات محتملــة أو ُس ـ ُب ًال لــردم الثغــرات ،وعنــى أيض ـاً
تحسـ ٍ
أ َّنهــا وضعــا اقرتاحــات غــر ممكنــة
نظــراً ،عــى ســبيل املثــال ،إىل حــال
البلــد الــذي ُن ـ ِويَ أن ُيج ـ َرى البحــث
عليهــا .وإ َّننــا نشــعر شــخصياً َّ
أن يف
املراجعــن الخارجيــن منافــع ولكــنْ
ال ينبغــي أن يح ُّلــوا محـ َّ
ـل املراجعــن
الداخليــنَّ .
فــإن وجــود خبــ ٍر لــه
خــرة يف ميــدان العمــل اإلنســاين
أســاليب عمــل املنظمــة
عــارف
ٍ
َ
والبل ـ َد التــي هــي موضــوع البحــث
ألمـ ٌـر شــأنه عظيــم يف إخــراج بحــث
ج ِّيــ ٍد ســهل التعامــل فيــه.
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األخالقيــات .ويف االســتامرة تحليــل لألخطــار املحتملــة عــى
املشــاركني وعوامــل تخفيفهــا ،واألمــور التــي قــد تثــور
بــن املشــاركني والقنــوات املحتملــة يف اإلحالــة ،واملوافقــة
ـم .وإذ قــد كان أكــر مــا عــى الــورق هــو
الخارجــة عــن علـ ٍ
مــا منارســه يف العمــل عــاد ًة ،ففــي
ِّ
ظــل األولويــات املتباينــة ،هنــاك
إغــرا ٌء بتأجيــل التخطيــط لهــذه
الجوانــب حتَّــى أخــر لحظــة .ففــي
أحــوال ميــدان العمــل اإلنســاين،
لحــة إىل األدلــة
يكــون للحاجــة ا ُمل َّ
الســ ْبقُ عــى الحاجــة إىل األدوات
َّ
جيــدة التخطيــط ُ
ــع
وطــ ُرق َج ْم ِ
أن أوجهــاً
البيانــات ،وهــذا يعنــي َّ
مــن مثــل املوافقــة الخارجــة عــن
علــم ،وإخفــاء الهُو َّيــة ،وحفــظ
ٍ
البيانــات ،وتدريــب منــدويب التعــداد
قــد تصبــح أمــوراً تخطــر يف البــال
بعــد حــن .لذلــك وجدنــا َّ
أن رشط
وإذ قــد كانــت خربتنــا ،يف كثــر
ً
تقديــم كتابــة كل هــذه االعتبــارات
مــن جوانبهــا ،محصــورة يف منظمــة
ـق
ـح مراجع ـ ًة ِجــدَّ مفيــدة لتحقيـ
إنقــاذ الطفــل باململكــة املتحــدة،
ُي ِتيـ ُ
ً
بكاس للنَّازحني داخليا يف مايدوغوري بنيجرييا.
مخيَّمُ ِّ
ُّ
ْ
أن يفــي البحــث املدعــوم مــن
فإننــا نحــث الجهــات الفاعلــة عــى
ِّ
ِّ
األخالقــي
منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة املتحــدة بالحـ ِّد األدىن مــن إيجــاد طــرق مفيــدة وعمليــة ليحققــوا اتبــاع
ِّ
الــروط األخالقيــة.
مــن اإلجــراءات واملامرســة مــن أجــل حاميــة املشــاركني يف
3
البحــوث ودعــم النــاس الذيــن يُــرادُ بالبحــث إفادتهــم.
ومــع ذلــك ،ففــي بعــض الحــاالت ،كان مــن املتعــب
لل ِف ْكــر ْ
أن ِّ
ـح للمراجعــن الخارجيــن بعــض املعلومــات بريسكا بي ِن ِّل P.Benelli@savethechildren.org.uk
نوضـ َ
ُّ
ٌ
التــي لــو كان توضيحهــا لزميــل يف منظمــة إنقــاذ الطفــل مديرة يف البحث والتعلم يف ميدان العمل اإلنساين
لــكان أيــر ،فعــى ســبيل املثــال ،كان علينــا ْ
أن نصــف
ُ
ً
الخطــوات التــي نتَّخذهــا لتحقيــق الرس َّيــة لكــنَّ كثــرا مــن متارا لو t.low@savethechildren.org.uk
تلــك الخطــوات هــي إجــراءات معياريــة يف منظمــة إنقــاذ مستشار ٌة يف شؤون فعالية األدلة وشؤون املساءلة
حاســوب
الطفــل ،مــن مثــل أن ُيح َمــى الدخــول إىل كل
ٍ
بكلمــة مــرور .ففــي أحــوال ميــدان العمــل اإلنســاين ،مــن منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة
الــروري أن تكــون عمليــات رفــع الطلبــات هــذه بســيطة www.savethechildren.org.uk
وموجــزة وأن يكــون معهــا مبــادئ توجيهيــة معياريــة ال
 .1يُقصَ د باللفظة األوائيلية ( SCأي منظمة إنقاذ الطفل) يف املقاالت التي ترد فيها
لبــس فيهــا حتَّــى يراهــا املوظفــون عمليــات مفيــدة يف إىل اإلخبار عن الجوانب التي لها صلة بحركة إنقاذ الطفل ُبك ِّل َيتها (التي تتبعها مثانية
وعرشون منظمة) ،أ َّما اللفظة األوائيلية  SCUKفتشري إىل منظمة إنقاذ الطفل باململكة
البحــث ال عبئــاً إداريــاً.

فائدة لجنة املراجعة

يف لجنــة مراجعــة األخالق َّيــات ،ق َّيــم خبــران خارجيــان
تصميــم البحــث واقرتحــا لــه تحســينات .فــكان ذلــك
مفيــداً يف تســليط الضــوء عــى مــا غــاب عــن فكرنــا،
واألفيــد بكثــر مــن ذلــك ْ
أن قــدَّ م الخبــران بــن يدينــا

املتحدة خصوصاً .وملنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية ( )SCUSسياسة
عامة يف املراجعة ونظام للمراجعة منذ سنة  .2016وبني سياستي منظمة إنقاذ الطفل
باململكة املتحدة ومنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية وإجراءاتهام أوجه
تشابه ولك َّنهام متباينتان وتعمالن بطرق مختلفة ،ونحن يف وقت كتابة هذه املقالة
نتم َّعن يف املوافقة بينهام أو يف دمج إحداهام يف األخرى.
www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 .2
َ .3دع ََم كتاب َة هذه املقالة ُم َّ
نظم ُة اململكة املتحدة للبحث واالبتكار ( )UKRIبتمويلٍ ورَد
من صندوق البحث يف التحدِّيات العامل َّية ( ،)GCRFورقم املنحة .ES/P010873/1
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إسا َء ٌة إىل ال َع َم ِل اإلنسا ِّين ال َقا ِئم عىل
وبَِّ :
إسرتاتيج َّية ال ِه ْجرة يف اال ِّتحاد األ ْو ُر ِ
املَبا ِد ِئ

آ َن ِئيس فور أ ْت ِجر

ُتق ِّوض سياسات الهجرة يف االتحاد األورويب املبادئ اإلنسانية األساسية و ُتص ِّع ُب عىل الجهات الفاعلة يف
متسكها بالتزامها األخالقي.
ميدان العمل اإلنساين ُّ
أحدثـت سياسـات الهجـرة يف االتحـاد األورويب يف خلال السـنني
األخيرة أثـراً سـيئاً يف الظـروف التـي تعمل فيهـا الجهـات الفاعلة
يف ميـدان العمـل اإلنسـاين يف ُط ُـرق الهجـرة من أ َّولهـا إىل آخرها.
تنظـر جمعيـات الصليـب األحمـر الوطنيـة بعين العنايـة إىل
هـذه السياسـات وهـي ُتض ِّيـق عليهـا الح ِّيـ َز الـذي فيـه َت ْع َم ُـل
ِط ْبـقَ مبادئهـا الجوهر َّيـة ،وال سـ َّيام مبـادئ العمل لخري اإلنسـان
1
والحيـاد.
بالسـواء واالسـتقالل ِ
واملعاملـة َّ
ويف ضـوء الجهـود املبذولـة يف الحـ ِّد مـن الهجـرة غير النظاميـة
بتقديـم تدابير مكافحـة التهريـب ومكافحـة اال ِّتجـار بالبرش عىل
سـه ُم سياسـات االتحاد األورويب وأولو َّياته اليو َم يف تجريم
غريهاُ ،ت ِ
مسـاعدة املهاجريـن .ففـي عـدد مـن الـدول األعضـاء يف االتحـاد
األورويب ،هُ ِّـد َد األفـراد الذيـن يسـاعدون املهاجريـن باملالحقـة
ْـم تيسيرهم الدخـول غير النظامـي أو اإلقامـة غير
الجنائيـة ِب َزع ِ
َـم ال تقـوم على
أسـاس لكـنَّ
ٍ
القانونيـة .ونعـم ثبـت َّأن أكثر ال ُته ِ
بعض األفراد ُحو ِك ُموا .ففي فرنسـا سـنة  ،2018عىل سـبيل املثال،
اِ ْسـتَدعَت املحكمـة ِب ُت ْه َمـ ِة التهريـب عـدداً مـن املواطنين الـذي
ق َّدمـوا الدعـم وال َّن ْق َل يف أحـوال هُ دِّدت فيها الحيـاة .ويف بلجيكا،
اع ُت ِق َ
نـاس آ َو ْوا مهاجريـن وهم يعبرون البالد وا ُّت ِهمـوا باال ِّتجار
ـل ٌ
ْ
تجـرم هـذه األعمال فتعويقهـا ُمـزدَادٌ مبجموعـة
بالبشر .وإن مل َّ
متنوعـة مـن إستراتيج َّيات اإلقنـاع بالعـدول عنها والوعيـد .فهذه
املَ َجـرُ ،تصنَّـف فيهـا بعـض املنظامت واألفـراد عىل أ َّنهـم منتمون
إىل ت َّيـارات ’مواليـة للهجـرة‘ ،ويف ذلـك محاولـة لوصـم داعمـي
املهاجريـن .وهـذه اليونـان ،كثيراً مـا ُيت َوعَّـدُ فيهـا املتطوعـون
ُـون املهاجريـن و ُتق ِلقهـم ُّ
الذيـن ُي ِعين َ
الشطـة و ُتز ِع ُجهم.

وأكـــر املحـــاوالت ا ُملعلنَـــة لتجريـــم مســـاعدة املهاجريـــن
لهـــا صلـــة بأنشـــطة البحـــث واإلنقـــاذ يف البحـــر األبيـــض
املتوس ــط .وع ــى الرغ ــم م ــن َّأن القان ــون البح ــري ال لب ــس
فيـــه حيـــث واجـــب مســـاعدة القـــوارب التـــي يف وضـــع
صعـــب ،فـــا َّ
انفكـــت الخالفـــات تزيـــد حـــول رشعيـــة
ٍ
عمليـــات إنقـــاذ قـــوارب املهاجريـــن .وتتعـــ َّرض منظـــات
املجتمـــع املـــدين املعنيـــة بعمليـــات البحـــث واإلنقـــاذ يف
لح ْم ــات تقبي ــح الصي ــت ولقي ــود
البح ــر األبي ــض املتوس ــط َ
ً
فضـــا عـــى اتهامهـــا بتيســـر تهريـــب النـــاس
قانونيـــة،
واال ِّتجـــار بهـــم .وتهـــدف ُمد َّونـــة قواعـــد الســـلوك التـــي
وضعته ــا الس ــلطات اإليطالي ــة س ــنة  2017إىل إع ــادة ف ــرض
س ــلطان الحكوم ــة ع ــى العملي ــات ولكنَّه ــا يف الواق ــع طلب ــت
إىل املنظـــات اإلنســـانية ْأن تتخـــى عـــن بعـــض مبادئهـــا،
وال ســـ َّيام بإبهـــام ال َف ْصـــل بـــن إنفـــاذ القانـــون واألنشـــطة
3
اإلنســـانية.
وكان لهـــذه اال ِّتجاهـــات ،إىل جانـــب تعريـــض كثـــر مـــن
ـــع نطاقـــه يف قطـــاع العمـــل
األرواح للخطـــر،
موس ٌ
ٌ
تأثـــر َّ
اإلنس ــا ِّين ُ
بالكل َّي ــة وذل ــك بإنش ــاء الش ـ ِّ
ـك يف عم ــل العامل ــن
َّ
ُ
يف امليـــدان اإلنســـاين .فـــإذا شـــك يف رشعيـــة َصـــ ْونِ الحيـــاة
والصح ــة وتحقي ــق اح ــرام كرام ــة اإلنس ــان ،تك ــون مب ــادئ
َّ
ـب الخ ــر لإلنس ــان ُمع َّرضــ ًة َّ
للضي ــاع 4.إذ يؤث ــر تجري ــم
حُ ـ ِّ
ً
حتـــا يف تصـــ ُّور عمـــوم النـــاس لهـــذه
املســـاعدة هـــذا
املنظـــات اإلنســـانية التـــي بذلـــك ُيقـــ َّوض عملهـــا وتصـــر
َام َّ
الطاعنـــن .وبالحـــقِّ َّ
إن املنظـــات
ُس ْ
ـــم َعتها غرضـــاً لِ ِســـه ِ
ضـــم متطوعـــن
كالصليـــب األحمـــر تتحدَّ اهـــا مصاعـــب يف
ّ
ً
فضـــا عـــى َّأن
يف األنشـــطة التـــي لهـــا صلـــة بالهجـــرة.
التربع ــات للجمعي ــات الخريي ــة الت ــي تق ــوم به ــذه األنش ــطة
ق َّل ــت كث ــراً .ويف أس ــوأِ الح ــاالت ،عان ــت الجه ــات الفاعل ــة
يف امليـــدان اإلنســـاين مـــن الوعيـــد بـــاألذى الجســـديِّ .

ويف أوروبـا مـن رشق ِّيهـا إىل غرب ِّيها ،يزيـد عدد القـرارات واللوائح
اإلداريـة التـي ُتط َّبـق بغيـة تضييـق نطـاق األعمال اإلنسـانية،
وأوضـح مـا يكـون ذلـك يف الحـدود بين البلاد .وكثيراً مـا يكـون
هـدف ذلـك الحـدُّ من الوصـول إىل األماكـن التي فيهـا املهاجرون
ترشيـع صـدر سـنة 2018
والسـيطرة عليهـا 2.ففـي املَ َجـر ،مينـع
ٌ
ُ
َ
ِّ
وب
ي
ـ
س
ت
يس مَعُ و َن ِة اال ِّت َحا ِد األ ْو ُر ِ ِّ
األفـراد واملنظمات مـن إعانـة املهاجريـن يف كل حـدود البلـدُ ِ ْ ،
ومـن هنـا يعـاين املهاجـرون مـن الفقـر املدقـع واملشـكالت تتحـــدَّ ى اال ِّتجاهـــات الحديثـــة بازديـــا ٍد الوســـائل التـــي
تعمـــل بهـــا الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين يف
الصحيـة ا ُملسـتم َّرة.
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طرائـــق التمويـــل املؤســـي وأولو َّياتـــه .إذ يزيـــد ابتعـــاد
معونـــة االتحـــاد األورويب الـــدويل عـــن التنميـــة وتقـــرب
ـــب
مـــن أهـــداف إدارة الهجـــرة .و َتـــ ِر ُد اليـــو َم أعـــى ِن َس ِ
التمويـــلِ إىل املناطـــق التـــي تقـــع يف الطريـــق املـــؤدي إىل
أوروب ــا م ــن أ َّول ــه إىل آخ ــره ،إذ يراه ــا املانح ــون يف االتح ــاد
األورويب إس ــراتيجي ًة يف معالج ــة األس ــباب الجذري ــة للهج ــرة.
وتوضـــع الربامـــج التـــي تســـتهدف املهاجريـــن ا ُملحتملـــنَ
ـع متق ـ ِّدم ع ــى
(ش ـ ٌ
ـباب يف املناط ــق الريفي ــة غالب ـاً) يف موض ـ ٍ
األنشـــطة التـــي تســـتهدف الجامعـــات .و ُتهـــدَّ ُد املعاملـــة
الســـكان.
َّ
بالســـواء بســـبب التغـــايض عـــن حاجـــات بعـــض ُّ
وم ــن األخط ــار أيضــاً َخ َطــ ُر ترس ــيخ املامرس ــات التمييزي ــة
يف برامـــج املعونـــة الدوليـــة.
وصنـــدوق االتحـــاد األورويب االســـتئامين لحـــاالت الطـــوارئ
لتحقي ــق االس ــتقرار والتص ــدي لألس ــباب الكامن ــة للهجــرات
غ ــر النظامي ــة ومش ــاكل املرشدي ــن يف أفريقي ــا (EUTF for
5
ٌ
ٌ
)Africa
حديـــث عـــى تشـــابك أهـــداف مراقبـــة
مثـــال
الحـــدود واألمـــن والتنميـــة .إذ يهـــدف إىل دعـــم إدارة
الهجـــرةُ ،
بطـــ ُرقٍ منهـــا منـــع الهجـــرة غـــر النظاميـــة ،إىل
ف ــرض مراقب ــة الح ــدود وتنفي ــذ سياس ــات الع ــودة وإع ــادة
ـب ع ــى املنظ ــات الت ــي ترغ ــب يف الوص ــول
وج ـ ُ
القب ــول .و ُي ِ
إىل صن ــدوق االتح ــاد األورويب االس ــتئامين لح ــاالت الط ــوارئ
ْأن تعم ــل م ــع جه ــات فاعل ــة م ــن مث ــل الجه ــات الفاعل ــة
املعن َّيـــة بإنفـــاذ القانـــون التـــي قـــد يكـــون لهـــا أهـــداف
لحيـــاد املنظـــات
وأخالق َّيـــات مختلفـــة ،ويف هـــذا
تصيـــر ِ
ٌ
اإلنســـانية ُمع َّرضـــاً للضيـــاع .وإذ قـــد أصبحـــت معونـــة
االتحـــاد األورويب للبـــاد األخـــرى خـــارج االتحـــاد األورويب
مرشوطــ ًة أك ــر فأك ــر بالتع ــاون يف أولو َّي ــات إدارة الهج ــرة
يف االتح ــاد األورويب ،س ــيقع من ِّف ــذو ه ــذا التموي ــل يف خط ــر
ْأن ُ ْي ُســـوا مرتبطـــن بأهـــداف مراقبـــة الهجـــرة املذكـــورة
ـــح الهجـــرة ُتحـــ ِّد ُد
آنفـــاً .فالجهـــود املبذولـــة يف ســـبيل َك ْب ِ
نط ــاق التدخ ــات القامئ ــة ع ــى الحاج ــات ،فتض ِّي ــق مج ــال
العمـــل بالجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين ،وتؤ ِّثـــر يف
اســـتقالل تلـــك الجهـــات.
ويزي ــد تعزي ــز ه ــذا اال ِّتج ــاه ح ــن ُيث ِب ـ ُ
ـت االتح ــاد األورويب
والـــدول األعضـــاء فيـــه رشع َّيـــ َة بعـــض قـــرارات السياســـة
العا َّم ــة ب ــإرشاك منظ ــات غ ــر حكومي ــة ومنظ ــات األم ــم
املتحـــدة .فصنـــدوق االتحـــاد األورويب االســـتئامين لحـــاالت
الط ــوارئ ،ع ــى س ــبيل املث ــالُ ،يــ ِّو ُل الج ــود الت ــي تبذله ــا
ٌّ
كل مـــن املنظـــات غـــر الحكوميـــة ومنظـــات األمـــم
املتحـــدة لتحســـن ظـــروف االعتقـــال والبنيـــة التحتيـــة يف
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ليبي ــا ،لك ــنَّ اكتظ ــاظ ه ــذه املنش ــآت ه ــو نتيج ــة مب ــارشة
لجهـــود االتحـــاد األورويب يف احتـــواء بـــاد أخـــرى مجـــاورة
هاجري ــنَ  .والظاه ــر َّأن االتح ــاد األورويب وال ــدول
خارج ــه ا ُمل ِ
األعضــاء فيــه يــوازن بــن تدابــره السياســية التقييديــة وبــن
متويـــل منظـــات املعونـــة ملعالجـــة َّ
الـــرورة التـــي هـــو
ً
َ
يس معون ــة االتح ــاد األورويب ت ْس ِييســا كه ــذا
أنش ــأها .و َت ْســ ِي ٌ
ُيعــ ِّرض ِح َي ــاد الجه ــات الفاعل ــة يف مي ــدان العم ــل اإلنس ــاين
للضي ــاع ،فه ــي يف ه ــذه الح ــال مج ـ ٌ
ـرة إ َّم ــا ع ــى ْأن ُتخ ـ ِّـي
يس أو ْأن تش ــرك في ــه .ووقف ــت بع ــض
ه ــذا الربنام ــج الس ــيا ِّ
املنظـــات اإلنســـانية موقفـــاً تقـــول فيـــه إ َّنهـــا إذا بقيـــت
تتســـ َّلم املعونـــة مـــن االتحـــاد األورويب أصبحـــت رشيكـــة
يف ارتـــكاب انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان .ومثـــال ذلـــك أ َّنـــه
بعـــد تنفيـــذ البيـــان الـــذي تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب
وتركيـــا ســـنة  ،2016أعلنـــت منظمـــة أطبـــاء بـــا حـــدود
أ َّنهـــا لـــن تقبـــل املـــال بعـــ َد ذلـــك مـــن االتحـــاد األورويب،
قائلـــ ًة َّ
إن أخْ ـــ َذ املـــال مـــن الـــدول واملؤسســـات ومعالجـــة
َمـــن َّ
أرضتهـــم سياســـات هـــذه الـــدول واملؤسســـات أمـــران
ال يجتمعـــان.

َت ْص ِي ُري ال ِق َط ِاع اإلنســا ِّين أدَا ًة

يف األح ــوال الت ــي يواج ــه في ــه املهاج ــرون مخاط ــر ُم ــزدادّة
يف ُ
الطـــ ُرق املؤديـــة إىل االتحـــاد األورويب مـــن أ َّولهـــا إىل
ُ
آخرهـــا ،تدعَـــى الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين إىل
ْأن يك ــون له ــا دور يف االس ــتجابة لعظم ــى مواض ــع ضع ــف
املهاجريـــن .فهـــذي الجهـــات الفاعلـــة ُمك ِّم ٌ
لـــة يف الغالـــب
للس ــلطات العام ــة ،وه ــي أحيانــاً تح ـ ُّ
ـل مح َّله ــا ،يف واج ــب
َّ
اإلنقـــاذ واملعالجـــة والحاميـــة .ولكـــنْ مـــع أن الســـلطات
تعتم ــد ع ــى الجه ــات الفاعل ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين ،يتع ـ َّـن
ع ــى ه ــذه الجه ــات الفاعل ــة ْأن ُتع ــنَ يف أح ــوال الت ــي يق ــل
فيهـــا الدعـــم املـــايل وتصعـــب الـــروط القانونيـــة .وهـــذا
ـــص الـــروط وامليزانيـــات التـــي
ٌ ِّ
َفح ُ
بـــن خصوصـــاً حـــن ُتت َّ
مبوجبهـــا ُيط َلـــب إىل جمعيـــات الصليـــب األحمـــر الوطنيـــة
ْأن ُتع ِم َ
ـــل مراكـــز اســـتقبالٍ للمهاجريـــن يف أوروبهـــا كلهـــا.
والطريــف هاهنــا أ َّنــه عــى الرغــم مــن الطلــب إىل الجهــات
الفاعل ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين االس ــتجاب َة لألح ــوال الت ــي ه ــي
غالبــاً عواق ــب متوقع ــة للخي ــارات السياس ــية الض ــا َّرة ،ف ــا
ُتست ََش ــا ُر في ــا ل ــه صل ــة بتو ُّق ــع العوام ــل الت ــي تس ــهم يف
ُن ُش ــو ِء ه ــذه الحاج ــات وتقليله ــا .ويف حال ــة البي ــات ال ــذي
تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب وتركيـــا ،انضمـــت جمعيـــات
الصلي ــب األحم ــر األوروبي ــة إىل الجه ــات الفاعل ــة األخ ــرى
يف املجتمـــع املـــدين يف اإلعـــراب عـــن قلقهـــا َّ
الشـــ ِدي ِد مـــن

31

32

َن ْ َ
ش ُة األخالق َّيات

32
www.fmreview.org/ar/ethics

اآلثـــار اإلنســـانية ا ُمل َت ِّت ُ
بـــة عـــى تنفيـــذ هـــذه االتفاقيـــة.
وقـــد خرجـــت هـــذه الجمعيـــات والجهـــات الفاعلـــة
بتوصيـــات يف السياســـة العامـــة ودعمـــت إيجـــاد حلـــولٍ
متينــ ٍة أك ــر إنس ــاني ًة 6.غ ــر َّأن ه ــذه التوصي ــات قوبل ــت
ظاهـــر التناقـــض
بعـــدم اهتـــام ،فكأ َّنهـــا مل تكـــن .ومـــن ِ
أن صــ َّور أك ــر ُمتَّخ ــذي الق ــرارات بي ـ َ
ْ
ـان االتح ــاد األورويب
َّ
وتركيـــا عـــى أنـــه وســـيلة إنســـانية توقـــف املهاجريـــن
عـــن تعريـــض أنفســـهم للخطـــر عنـــد عبورهـــم البحـــر
بـــن اليونـــان وتركيـــا .وبعـــد ثالثـــة ســـنوات ،مـــا تـــزال
ظـــروف املهاجريـــن املعيشـــية يف الجـــزر اليونانيـــة التـــي
ه ــم محص ــورون فيه ــا ُتهــ ِّد ُد كرامته ــم بس ــبب االتفاقي ــة.
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َّ
إن العالق ــة املتوازن ــة ب ــن الس ــلطات واملنظ ــات اإلنس ــانية
ألمــ ٌر ال ب ــدَّ م ــن إعادت ــه .ويحت ــاج ه ــذا إىل إع ــادة تأس ــيس
الحـــوار الهـــادف بـــن الســـلطات والجهـــات الفاعلـــة يف
امليـــدان اإلنســـاين ،ف ُيصـــ َّوب االنتبـــاه إىل اآلثـــار اإلنســـانية
لخي ــارات سياس ــة االتح ــاد األورويب الحالي ــة يف الهج ــرة وإىل
فض ــى ُس ـ ُبلِ معالجته ــا .وينبغ ــي له ــم العم ــل مع ـاً لتحس ــن
تع ــن العوام ــل الت ــي مت ــع املهاجري ــن م ــن الحص ــول ع ــى
الخدم ــات األساس ــية ،وينبغ ــي له ــم أن يتعاون ــوا يف ُك ِّل م ــا
ُيحتَـــاج إليـــه مـــن تغيـــرات يف السياســـات وتحســـينات يف
وض ــع الربام ــج.
ث ــم َّ
إن اح ــرا َم ال ــدول ق ــدرات املنظ ــات اإلنس ــانية وإع ــاد َة
ٌ
ٌ
َ
لح ــة ح َّت ــى تعم ــل ه ــذه املنظ ــات
ـي حاج ــة ُم َّ
تثبيته ــا ل ِه ـ َ
ِو ْفـــقَ مبادئهـــا يف كل األحـــوال ،ومنهـــا األحـــوال التـــي
ُتســ َّي ُس فيه ــا مس ــألة الهج ــرة .وينبغ ــي ْأن ُيقــ َّر به ــذا علنــاً
ْ
وأن ُيدعَـــم عمليـــاً بإعـــادة الـــروط القانونيـــة واملاليـــة
واإلداري ــة الرضوري ــة يف التدخ ــات اإلنس ــانية القامئ ــة ع ــى
ـمح ملنظ ــات م ــن مث ــل جمعي ــات
املب ــادئ .ويج ــب ْأن ُيس ـ َ
الصليـــب األحمـــر الوطنيـــة بتقديـــم الخدمـــات اإلنســـانية
للمهاجريـــن أجمعـــن ،مـــن غـــر نظـــ ٍر إىل وضعهـــم
القان ــوين .ه ــذا ح ــقٌّ ال ب ــدَّ م ــن َص ْو ِنــ ِه ،وال ينبغ ــي تجري ــم
ٌ
حاجـــة أيضـــاً إىل
املســـاعدة اإلنســـانية البتَّـــة ،ويف هـــذا
اســـتثناء األعـــال اإلنســـانية رصاحـــ ًة مـــن نطـــاق القوانـــن
يف مكافحـــة التهريـــب.

ٌ
ٌ
شـــاغل للبـــال لـــه صلـــة
حـــدث آخـــر
ومـــن األحـــداث
َ
بكيفيـــة تحـــ ِّدي ســـلطات الدولـــة اســـتقالل العمـــل
اإلنســـاين .إذ ُتســـتع َمل األنشـــطة اإلنســـانية أحيانـــاً يف
تيس ــر مراقب ــة الهج ــرة .فف ــي ع ــدد م ــن ال ــدول األعض ــاء،
ذكـــرت املنظـــات َّأن املهاجريـــن ُيع ِّرضـــون أنفســـهم
لخطـــر ْأن يعتقلهـــم َّ
موظفـــو الهجـــرة يف مواضـــع اســـتالم
الخدم ــات .و ُت َح ـ ُّ
ـث الجه ــات الفاعل ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين
أكـــر فأكـــر عـــى ْأن تـــأذن لســـلطات الهجـــرة ُد ُخـــولَ
أماك ــن عمله ــا والوق ــوف ع ــى الخدم ــات والبيان ــات .وملَّ ــا
كان آخ ــر س ــنة  ،2017أص ــدرت الحكوم ــة الفرنس ــية ق ــراراً
يســـمح َّ
ملوظفـــي الهجـــرة بدخـــول مالجـــئ َّ
املرشديـــن
للتح ُّقـــق مـــن أوضـــاع هجرتهـــم .ويف ِفنْتيميليـــا بإيطاليـــا،
ُيوعَـــز للرشطـــة ا ِّتخـــاذ مدخـــل مركـــز الصليـــب األحمـــر
َ
ْ
ُســـجل بيانـــات الدَّ اخلـــن ك ِّلهـــم .آن ِئيس فور أت ِجر Anais.faureatger@redcross.eu
للعبـــور موقعـــاً لهـــا فت ِّ
و ُيؤ ِّثـــر هـــذا التالعـــب باألنشـــطة اإلنســـانية يف اســـتقالل رئيسة وحدة الهجرة يف مكتب الصليب األحمر باالتحاد األورويب
الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين ،فهـــذا االســـتقالل https://redcross.eu
ٌ
مبـــدأ رضوريٌّ لضـــان وصولهـــا إىل أضعـــف النـــاس
Red Cross EU Office (18 December 2017) ‘Humanitarian space for .1
وأحوجهـــم إليهـــا.
’migration work must be protected

إِعَا َد ُة التَّوا ُز ِن

ع ــى ح ــن ال تنف ـ ُّ
ـك ال ــدول تف ــرض ش ــيئاً م ــن الس ــيطرة
عـــى الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين ،زاد منـــذ
عه ــد قري ــب التهدي ــد ال ــذي يتع ـ َّرض ل ــه العم ــل اإلنس ــا ُّين
م ــع املهاجري ــن القائ ــم ع ــى املب ــادئ .إذ ُتتَح ــدَّ ى الي ــو َم
املب ــادئ اإلنس ــانية املقبول ــة يف ِّ
كل م ــكان ،وح َّت ــى الجه ــات
ِّ
ُ
الفاعلــة يف امليــدان اإلنســاين ا ُملتمكنــة مــن مثــل جمعيــات
الصلي ــب األحم ــر الوطني ــة متأ ِّث ـ ٌ
ـرة .وإذ ق ــد ض ــاق الح ِّيــ ُز
ال ــذي تعم ــل في ــه الجه ــات الفاعلي ــة يف املي ــدان اإلنس ــاين
باس ــتقاللٍ ِو ْف ــقَ م ــا عُ ِهــ َد إليه ــا ب ــه ،فق ــد ضاق ــت مع ــه
قدرته ــا ع ــى توف ــر م ــا يكف ــي املهاجري ــن حاجاته ــم.

(ال ب َّد من حامية الح ِّيز اإلنساين للعمل يف ميدان الهجرة) bit.ly/RCEU-20171218
Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights .2
defenders (2018), A7HRC/37/51
(تقرير املقرر الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان)
باللغة العربيةbit.ly/A7HRC-37-51-Ar :
bit.ly/Italy-EU-SAR-code-of-conduct-2017 .3
IFRC (2018) New Walled Order: How barriers to basic services turn .4
migration into a humanitarian crisis
(نظامٌ ُم َّسو ٌر جديدٌ  :كيف تُح ِّول مع ِّوقات الخدمات األساسية الهجر َة إىل أزمة إنسانية؟)
bit.ly/IFRC-New-Walled-Order-2018
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica .5
Red Cross EU Office (30 March 2016) ‘The EU-Turkey migration deal: .6
’a lack of empathy and humanity
(اتفاقية الهجرة بني االتحاد األورويب وتركيا :ال تف ُّهمَ ملشاعر ال َّناس وال إنسانية)
bit.ly/RCEU-20160330
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السف ِر؟
أتكون مقارب ًة إ ْن َسان َّي ًة ِف ِط ِّب َّ

مارتا أ ِل ْكساندرا بالي ِنسكا

السفر للمسافرين يف ُط ُرق الهجرة باليونان من
ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِط ِّب َّ
وح ْية أدب َّية.
أ َّولها إىل آخرها ،برزت تحدِّيات أخالقية َ
اللـوم ألنـاس بريئين؟ (ومثال ذلـك َّأن أغلب الحـاالت الجديدة يف
العـدوى بفيروس نقـص املناعـة البرشيـة بفرنسـا عنـد امل َّيالني إىل
الجنـس تحـدث يف جامعـات املهاجريـن القادمين من
خالفهـم يف ِ
بلاد إفريقيـا جنو َّيب الصحـراء )1.

ٌ
ميـدان قائم بنفسـه يف مثانين َّيات
طـب السـفر من حيـث هو
نشـأ ُّ
ً
القـرن العرشيـن ،تدفعـه دفعـاً عظيما الصناعـات الصيدالن َّيـة
لسـ َّياح بلدانـا الشمال العاملـي
التـي تنتـج املـواد الغذائيـة ُ
خـص الرعايـة الصحيـة
الزائريـنَ للمناطـق االسـتوائية .ولكـنْ ملَ ُت ُّ
املخصصـة للسـفر بأغنيـاء املسـافرين؟ ومـا عسى ْأن يفعل ماليني
ً
ً
ْ
ْ
ُ
املسـتضعفني الذيـن فـ ُّروا مـن ديارهـم قسراً هربـاً مـن مواجهـة ثانيـا :هـل ُيق َبل أخالقيـا أن تف َح َص الفئات السـكانية عن األمراض
العنـف والكـوارث الطبيعيـة والفقـر املدقـع الذيـن يف صحـة املعديـة ونحـن ال نسـتطع أن نضمـن لهـم املتابعـة املناسـبة؟
(ومثـال ذلـك أ َّننـا نعلـم َّأن لباكسـتان ُمعـد ََّل انتشـا ٍر اللتهـاب
احتمال خطـ ٍر أكبر مـن الـذي يف السـ َّياح؟
الكبـد الفيرويس مرتفعـاً جـداً ،فـإن فحصنـا باكسـتانياً مـن غير
َاح
مـا برحنـا يف منظمـة أطبـاء بلا حدود على امتـداد العقـود نو ِّفر وثائـق قانونيـة وكان مصابـاً باملرض فهل نسـتطيع ضمان ْأن ُتت َ
يوجـه االنتبـاه إال ً
قليلا إىل لـه الرعاية؟)
للمه ََّجريـن ولكـنْ مل َّ
الرعايـة الوجيـزة ُ
مواصلـة الرعايـة يف طـرق الهجـرة مـن أ َّولها إىل آخرهـا .ومن أجل
ـت اإلصابة باملرض املعدي ْأن ُتج َع َل سـبباً
وضـع مقاربـة شـاملة للمتن ِّقلين ق َّررنـا ْأن نطلـق تجريبـاً ِخ ْد َمـ َة ثالثـاً :أميكـن لنتيج ٍة ُتث ِب ُ
طـب السـفر رسـمي ًة ضمـن مرشوعنـا يف اليونـان .غير أ َّنـه يوجـد يف رفـض الدخـول إىل بلـ ٍد مـا على غير تعيين ،فيـؤدي ذلـك إىل
ِّ
ٌ
اإلعـادة القرسيـة أو تسـويغ سياسـات الحصر والعـزل؟ (ومثـال
أصيلـة يف هـذه املقاربة.
وح ْيرة أدبيـة
تحدِّيـات أخالقيـة َ
السـل ُتسـ َت ْع َم ُل يف املايض
ذلـك أ َّنـه كثيراً ما كانـت العدوى بـداء ِّ
الحدود َّية).
األصحـاء على تجنُّـب إلعـادة املهاجريـن عنـد املعابـر ُ
يهـدف ِط ُّ
ـب السـفر إىل مسـاعدة املسـافرين َّ
األمـراض وإىل توفير الدعـم واملـوارد للمسـافرين الذيـن لديهـم
حـاالت مرضيـة سـابقة للسـفر .وتهـدف أيضـاً إىل متكني املسـافرين
صحتهـم بتعريفهـم املعرفـة الكافيـة بالحاجـة
مـن أن ينتبهـوا إىل َّ
(أي يف تعريـز الصحـة وتعليـم املـرىض) ،وباملعلومـات التـي لهـا
صلـة بأحوالهـم (أي مـا هـو موجـود مـن مـوارد خلال السـفر
وقبلـه وبعـده) وبالوسـائل الطبيـة (أي ِعلـم التـداوي واللقاحـات).
ٌ
ـب السـفر)
( ُم
لط َّ
قتطـف مـن تعريـف منظمـة أطبـاء بلا حـدود ِ

التحدِّيات األخالقية

ً
فضلا على ذلـكُ ،تظ ِهـ ُر بيانات بني يـدي منظمة أطبـاء بال حدود
أ َّنـه يف حـال ’أزمـة الهجـرة‘ األوروبيـة ليسـت الصحـة الشـاغلَ
الرئيـس عنـد املهاجريـن .فهدفهـم يف الدرجـة األوىل الوصـول
َ
يتوجهـون .وقـد تتعـارض هـذه األولو َّيـة ُ
بالكل َّيـة هـي
إىل حيـث َّ
ومنظومـة ِق َي ِمنـا نحـن مقدمـي الرعايـة الصحيـةْ ،أن نحفـظ
العافيـة الجسـمية ملرضانـا .أضـف إىل ذلك َّأن كثرياً مـن ُ
الط ُرقِ ْإن
سـلكناها نشـارك يف األذى مـن غير اختيـار وال قصـد.

ـب السـفر ،جـاء الدافع إىل توسـيع الخدمـات َ
الس َّـكري تـأيت إىل عيـادة منظمـة
يف مجتمـع ِط ِّ
لتض َّم املثـال أ :تخربنـا مريضـة بـداء ُّ
ُ
ً
َّ
املهاجريـن مـن مختصي األمـراض املعديـة ،وليـس هـذا خـارج أطبـاء بلا حـدود أنهـا تخطـط ملغـادرة أثينـا مشـيا مـع امل ِّهربين،
الحسـبان ،نظـراً إىل دور املهاجريـن على امتـداد القـرون يف نشر وهدفهـا ُم ْنتَهَ ـاه الوصـول إىل اململكـة املتحـدة.
ِ
األمـراض .لذلـك فمن مصلحة املسـافرين واملهاجرين واملجتمعات
ً
املضيفـة جميعـاً ْأن يضعـوا سياسـات عامة صلبة غايتهـا الحدُّ من فـإن رأينـا َّأن يف هـذه الرحلـة خطـراً
عظيما على صحـة املريضة،
َ
نشـئُ ثالثة أمـو ٍر تتحدَّى فهـل ننصـح لهـا العـدول عنهـا؟ ثـم مـا ظـروف ِعيشـتها يف أثينا؟
انتشـار األمـراض املعديـة .غير َّأن هـذا ُي ِ
منظمـة أطبـاء بلا حدود.
أفليسـت صحتهـا يف خطـر إن بقيـت حيـث تكـون؟ وإن علمنـا
أن بعـض الطـرق آ َمـنُ مـن غريهـا فهـل ينبغـي ْأن نخربهـا؟ وإن
نوسـع إدراك األهمية يف رصد انتشـار األمراض ا ُملحتَملِ ز َّودناهـا مبـا تحتـاج إليـه من أنسـولني يكفيهـا بضعة شـهور ،فهل
أوالً :كيف ِّ
ُ
ْ
وتعزيـز الصحـة يف الجامعـات التـي يف خطـ ٍر ،مـن غير تحميـل
ـوب َسـفر ٍة فيهـا مخاطرة؟
ِّ
نشـجعها بذلـك مـن غير قصـد عىل ُرك ِ
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بيار-إيف برنارد /منظمة أطباء بال حدود

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.

أميكـن ْأن ُتسـ ِّول لهـا نفسـها ْأن تبيعـه حتَّى تدفع املـال للمه ِّربني
شـجعناها
أو لتبقـى يف قيـد الحيـاة ليـس إال؟ وكيـف بها ْإن نحن َّ
على طلب املشـورة الصحية يف سـفرتها فأنكر مقـدم رعاية صحية
فعلهـا وأعادهـا إىل اليونان؟
املثـال بَّ :رتـب فريـق منظمـة أطبـاء بلا حـدود إلجـراء ِجر َاحـ ٍة
قيرصيـة على السـ ِّيدة س .و َّملـا كان الشـهر الثامـن مـن الحمـل
عما قريـب اليونـان بالطائـرة متَّ ً
أبلغتنـا أنهـا سـتغادر َّ
جهـة إىل
ً
َّ
أملانيـا .فقـال لهـا الطبيـب إن يف ذلـك مخاطـرة فينبغـي لهـا أن
لكـن
تؤجـل الرحلـة حتَّ ـى تضـع مولودهـا يف أمـا ٍن باليونـانَّ .
َّ
السـيدة س ْ
أبـت إال ْأن تغـادر فلـم يكـن لهـا خيـار آخـر سـواه.
وكانـت قـد اقرتضـت املـال لشراء تذاكر الطائـرة .فحـاول الباحث
االجتامعـي ْأن ينصـح لهـا إعادة النظر يف قرارها وأبدى اسـتعداده
ألن يتَّ صـل مبكتـب السـفريات ْ
ْ
َ
التاريـخ يف التذاكـر إىل
يؤجـل
وأن ِّ
ٌ
َّ
َّ
حين .فبكـت السـ ِّيدة س .وقالـت إنهـا نادمـة على أنهـا مل تـأت
إلينـا مـن ُ
قبـل َّ
وإنهـا ال تسـتطيع ْأن تعـدل عـن قرارهـا .فأرصرنـا
ْ
على أن ُت ِعيـدَ النظـر يف األمـر واتفقنـا عىل أن نتصل بهـا يوم الغد
ات فلـم ُي ِجبنَا
مـر ٍ
لنتناقـش يف الخيـارات األخـرى .ثـم اتصلنـا بهـا َّ
جيـب ُّ
قط.
ُم ٌ

نظـراً إىل واجـب حاميـة األم وطفلهـا غير املولـود ،أكان ملوقفنـا
‘األبـوي’ ُمسـ ِّو ٌغ ،ولـو زاد ذلـك على ِشـدَّتها ِشـدَّة؟ فـإن اتصـل
موظفـو املطـار بنـا يومئـ ٍذ ليسـألونا ْأن ُنقـ َّر أ َّنهـا قـادر ٌة جسـدياً
على السـفر ،أ ُكنَّـا َّ
ـم املريضـة على ِق َي ِمنـا الطب َّيـة؟ وإن
فضلنـا ِق َي َ
ُ
جـاء السـ ِّيد َة س املَ َخـاض يف الطائـرة فألحـق ذلـك بهـا أو بطفلها
سـوءاً ،أيف ذلـك مسـ ِّو ٌغ ألن نضرب بقيـم املرىض عـرض الحائط يف
ظـروف شـبيهة بذلـك يف املسـتقبل ،كإبلاغ موظفـي املطـار حال َة
املريـض حتَّـى ُ ْين ََـع مـن ركـوب الطائـرة؟

جوازات السفر الصح َّية

السد َّيـة مـن مرشوعنـا يف اليونـان إىل َّأن تسـليم
تشير البيانـات َّ ْ
النـاس لسـجل مبعلوماتهـم الصحيـة ميكـن أن يكـون ِجـ َّد مفيـ ٍد
ليـس للمـرىض فحسـب ،إذ هـو مفيـدٌ أيضـاً يف تجنُّـب تضييـع
املـوارد املحـدودة ُسـدىً  .ومـن ذلـك عىل سـبيل املثـال أ َّننـا نعلم
الحـاالت التـي فيهـا ُأ ِعي َد مر ًة بعـد مر ٍة تلقيح املـرىض أو فحصهم،
َّ
ومما يحـدث أيضـاً ْأن يكـون املـرىض غير متي ِّقنين مـن االسـم
الصحيـح للـدواء الـذي يأخذونـه أو مـن ُجرعتـه أو كال األمريـن.
ويزيـد يف حـدة هـذه الحاالت مسـائل اللغة والرتجمـة ،فض ًال عىل
املسـتويات املختلفـة يف املعرفـة الصحيـة.
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كافي ٍة هو حقٌّ للناس أجمعني وال بدَّ من أن َّ
يظل كذلك .ثانياً:
اجتامعي للحالة الصح َّية ،و ِز ْد
ثبت َّأن الهجرة نفسها محدِّدٌ
ٌّ
َّ
عىل املخاطر الوراثية والبيئية أن الفرد الذي هاجر زادت فيه
املخاطر الصح َّية بالقياس إىل َمن مل يهاجر 2.ثالثاً :عىل مقدِّمي
صحة ٍّ
كل من
اج ُب َص ْونِ َّ
الرعاية وسلطات الصحة العامة َو ِ
َّ
ألمر يعود عىل املعن ِّيني
السكان املضيفني واملهاجرين فإ َّنه ٌ
ُ
دُ
بنفع جزيل .وليس َي ْص ق هذا يف األمراض املعدية
أجمعني ٍ
فحسب ،بل َي ْصدُ ُق فيها ويف األمراض التي لها أسباب أعقد مثل
االكتئاب أو الرسطان ،ثم َّ
إن إسرتاتيجيات الوقاية يف درجتها
ٌ
ً
همة أيضا من غري نظ ٍر إىل الوضع
األوىل والثانية والثالثة ُم َّ
3
االجتامعي أو القانوين.

الصحي أدَّى إىل
غري َّأن اقرتاح الرشوع يف إصدار ‘جواز السفر’
ِّ
اض يف منظمة أطباء بال حدود .أ َّما أضداده فقالوا إنهَّ
جدال ُم َف ٍ
قد تستعمله سلطات الحدود لتت َّبع البلد التي دخل صاحبه
إليها أ َّول دخوله إىل أوروبا (ويف ذلك ُمس ِّو ٌغ لإلعادة القرسية)،
وقد ُيع ِّر ُض املرىض للخطر يف أرسهم أو يف مجتمعهاتهم املحل َّية
ْ
وأعم من ذلك
(إن صنِّفوا مث ًال أنهم تع َّرضوا للعنف الجنيس)ُّ ،
أ َّنه قد يؤدي إىل إيذاء صاحبه أو وصمه .وأ َّما أنصاره فقالوا إنَّ
س ُيم ِّكن املرىض ويوقف إهدار الوقت واملوارد ويؤدي يف آخر
املطاف إىل تحسني جودة الرعاية .وبناء عىل ذلك ،ق َّررنا َّأن
أساس
إصدار جوازات السفر هذه ينبغي ْأن ال يقوم إال عىل
ٍ
خب املريض بكل املخاطر العملية والنظرية
طوعي ،بعد أن ُي َ
علم) ،وأ َّنه ينبغي أن ُيس َّلم جواز السفر
(وبذلك يوافق عن ٍ
خصائص من
مجتمع ما من خالل
بنسخة ورقية واحــدة .ويف الوقت نفسه ،نتم َّعن يف الحلو رابعاً وأخرياً :ينبغي الحكم يف
َ
ٍ
التَّقان َّية حتَّى نضمن من رس َّية املرىض وأمنهم أحسن النتائج .بينها جهوده املبذولة يف توفري الرعاية ألحوج الناس إليها .ويف
ضعف متعددة وال بدَّ من أن ُتعالَج.
كث ٍري من املهاجرين مواضع
ٍ
أيف املعلومات إ ْف َر ٌ
اط؟
واملختصني النفسانيني
ونحن ،األط َّبا َء واملمرضات والقابالت
ِّ
ُ
ْ
َ
واملختصني االجتامعيني ،نعتقد أنهَّ
ع َّلمتنا التجارب َّأن الشفاف َّية أفضل من املقاربة األبو َّية التي ومخططي الصحة العامة
ِّ
األعم فتتد َّرج إىل
تبدأ من
األخص .لكنْ أ ِمنَ الحاالت حاالت ال بدَّ من ْأن ُي َو َّفر لالجئني وغريهم من املهاجرين الحصول
ِّ
ِّ
يكون فيها االحتفاظ ببعض املعلومات ُمس َّوغاً من الوجهة عىل الرعاية الصح َّية األساسية بحيث ُتحرت َُم رس َّيتهم وأمنهم،
األدب َّية إذا رأينا أ َّنها ال تنفع املريض وأنها لن تزيد عىل ِشدَّ ته إال و ُيتجنَّب أيضاً ُّ
أدوات ُتستع َمل
كل رضب من رضوب تصيريهم
ٍ
إن هذ االسؤال لذو شأنٍ َّ
ِشدَّ ًة؟ َّ
ألن فيض املعلومات ،وال س َّيام يف السياسة .وملَّا كان ازدياد التحدِّي اإلنساين يف توفري الرعاية
ُ
ً
ً
ً
َّ
ِّ
حني تكون املعلومات معقدة أو فيها تهديد ،قد يؤدي إىل ك ْر ٍب الطبية للمتنقلني أمرا محتمال وقوعه يف األعوام املق ِبلة وجب
إسرتاتيجي ْ
وأن
وتشويش يف املريض َش ِدي َد ْي ِن ،ويزيد ذلك ِشدَّ ًة حني ُيو ِردُها علينا االستعداد لذلك بإنشاء مبادئ وتخطيطٍ
ٍّ
مرتجم شفويٌّ  .ثم َّ
إىل املريض
حكم األساس متيناً.
إن يف أحوال الالجئني واملهاجرين يكون كل ذلك ُم َ
ٌ
يتعامل أكرث مرضانا مع كث ٍري من مصادر القلق التي لها صلة
ٍّ
مارتا أ ِل ْكساندرا بالي ِنسكا
بكل من ماضيهم وحارضهم.
marta.balinska@geneva.msf.org

صحتهم ،كان علينا َو ْح َد ُة البحوث يف منظمة أطباء بال حدود بسويرسا
وإذ قد كنَّا نب ِّلغ املرىض املخاطر بغية َص ْونِ َّ
ُ
ص األخطار www.msf-ureph.ch
ٌ
واجب أد ٌّيب ْأن نقرتح إسرتاتيج َّيات مسايرة ال ْأن ن ْح ِ َ
فحسب .ومثال ذلك أ َّنه ليس مجدياً القول لفتاة مغادر ٍة
ٌ
مع امله ِّربني َّ
محتمل ،ذلك أ) أ َّنها تعرف ذلك يف أشكر لفيليب كيالن وفرانسوا درورك ما بذلوه يف تعليقهم عىل
إن اغتصابها
ْ
األغلب ب) وال ينبغي أن نزيد قلقها .ولكنْ نروي لها قصة هذه املقالة.
مريضة من مرضانا سافرت عىل ِحدَتها ثم ترافقت هي وامرأة
 .1عوز املناعة املكتسب (اإليدز) يف فرنسا سنة ( 2018باللغة الفرنسية فحسب)
أخرى عىل ْ
أن ال تفرتقا ،وال س َّيام يف ’مناطق الخطر‘ كاملراحيض www.vih.org/dossier/vihsida-en-France-en-2018
َّ
والحممات .فينبغي ْأن يكون تجنُّب األخطار وإسرتاتيج َّي ُ
ات Davies A A, Basten A and Frattini C (2010) ‘Migration: A social .2
determinant of migrants’ health’, Eurohealth Vol 16, No 1
ً
املسايرة جزءا ال يتجزَّأ من املشورة الصحية األساسية.
(الهجرة :محد اجتامعي لصحة املهاجرين) bit.ly/Davies-Basten-Frattini-2010

ال َعدْ ُل ِف الوصول إىل الخدمة

ببعض أفكا ٍر تدور حول
وبعدُ  ،فيطيب لنا ْأن نختم الحديث
ِ
ً
ْ
ُ
َاح
العدل يف الحصول عىل رعاية صحية ج ِّيدة .أوال :ينبغي أن تت َ
متسجلني
خدمات ِط ِّب السفر للمستضعفني من املهاجرين
ِّ
متسجلني َّ
ألن حقَّ الحصول عىل رعاية صحي ٍة
كانوا أم غري
ِّ

ُ ِّدٌ
ُّ َّ
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
للصحة العا َّمة يف عاملٍ ُمعولَ ٍم :التهديدات واملخاطر
(املهاجرون واملسائل الناشئة َّ
والتحدِّيات ،إطار عملٍ قائم عىل األد ّل ِة)
bit.ly/Gushulak-Weekers-MacPherson-2009
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املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ والجامعات املسلحة من غري الدول

روتا نِ كار وف ِرين فالكو وماثيو ِت ِبت وإميييل سا ِفج

يحتاج املجتمع اإلنساين إىل إمنا ِء َفه ٍْم مشرتك أحسنَ لكيفية توفري املساعدة القامئة عىل املبادئ يف املناطق
التي تسيطر عليها الجامعات املحظورة.
قصد
اإلنسانية والتَّجرد والحياد واالستقالل بعض املبادئ التي ُي َ
منها دعم تقديم املساعدات اإلنسانية وتشخيصها وتقديم
اإلرشاد والتوجيه لها .لكنَّ تزايد النِّزعات تعقيداً يثري التساؤالت
خاص ًة يف املناطق التي تخضع
حول تفسريات املبادئ اإلنسانية َّ
لسيطرة الجامعات املس َّلحة املحظورة من غري الدول أو تأثريها.
وقد يتصادم تقديم املساعدات يف تلك املناطق أو قد ُيت ََص َّور أ َّنه
ً
يتصادم مع مبادئ املساءلة العامة والشفافية التي تويل لها الدول وعموما ،يرتتب عىل االنقطاعات يف عمل األســواق وتقديم
الخدمات أثر غري متناسب يف الفئات األكرث استضعافاً َّ
املانحة قدراً كبرياً من األهمية.
ألن ذلك
يؤدي إىل انخفاض اقتدار الفقراء عىل مواكبة ارتفاع األسعار.
خاص ًة منها ال ِّنزاعات ويف بعض الحاالت ،قد تعمد الجامعات املس َّلحة من غري الدول
ويف كثري من ال ِّنزاعات التي وقعت أخرياًَّ ،
1
ً
ا ُملط َّولة كام يف سوريا وأفغانستان والعراق والصومال ،يرتكز تجمع إىل تطبيق تدابري تخفض من رفاه الفئات األكرث استضعافا كأن
األشخاص األكرث استضعافاً يف املناطق التي تخضع (أو خضعت) 2تفرض ،عىل سبيل املثال ،رضائب غري رسمية عىل املدنيني أو تقيص
لسيطرة أو تأثري قوي للجامعات املس َّلحة من غري الدول مثل تنظيم فئات معينة دون غريها (كاألقليات الدينية والعرقية) ومتنعهم من
السلع والخدمات .ولتوفري املساعدات القامئة عىل
الدولة اإلسالمية والقاعدة وجامعة الشباب ومنظامت أخرى تابعة الحصول عىل ِّ
لها .فتلك املنظامت ُمد َرجة عىل قوائم اإلرهاب لدى الحكومات الحاجات دون تحيز أو متييز ال بد من أن تتخذ الجهات اإلنسانية
املانحة ولدى األمم املتحدة يف بعض الحاالت .إ َّال َّأن الوصول إىل تدابري فعالة للوصول إىل السكان يف املناطق الواقعة تحت سيطرة
السكان املستخطرين يتطلب من الفاعلني اإلنسانيني التعامل مع الجامعات املس َّلحة من غري الدول.
الجامعات املس َّلحة من غري الدول غالباً من خالل العمليات يف
املناطق النائية أو من خالل التغلب عىل قيود الوصول .لكنَّ ذلك كيف نتفاوض عىل الوصول؟
التعامل ينطوي عليه خطر متزايد بأن ينحرف مسار املساعدات اعتادت املنظامت اإلنسانية عىل العمل عىل قضايا وصول الخدمات
عن مقصده يف سياق تضعف فيه اإلرشادات التوجيهية املحددة اإلنسانية يف مختلف السياقات .وهناك كثري من السياسات واألدلة
للدرجات املقبولة للخطر .وتتضمن مستجدات االمتثال التي التوجيهية التي وضعتها الجهات املانحة مثل منظمة التضامن
استُح ِدثت مؤخراً لضامن دعم املساعدات للمصلحة العامة إحكام السويرسية ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
القيود عىل مكافحة اإلرهاب وإنفاذ الضوابط الرقابية املالية .ويف واملنظامت غري الحكومية املنفردة ،وتتضمن تلك السياسات
الواقع العميل ،أدت تلك املستجدات إىل خفض قدرة املنظامت واألدلة ذكراً لعملية التفاوض عىل الوصول مع الجامعات املس َّلحة
غري الحكومية عىل الوصول إىل الفئات األكرث استضعافاً ،ويعود من غري الدول .ويف الواقع العميل ،قد يتضمن التفاوض تدابري تقع
ذلك يف معظمهم إىل تفادي الخطر املتزايد والغموض املحيق عىل حدود قواعد االمتثال والشفافية .ومثال ذلك:
بالطبيعة الدقيقة للقواعد واللوائح التنظيمية.
ا ُملفا ِوضون املوثوق بهم :كثري من املفاوضني هم ممن لهم روابط
ويف املناطق التي تتأثر تأثراً كبرياً بالجامعات املس َّلحة من غري قوية (عــادة ما تكون بحكم القرابة األرسيــة) مع الجامعات
الدول أو التي تخضع لسيطرتها ،يجد املدنيون أنفسهم يف وضع املس َّلحة من غري الدول ،وذلك يخفض من احتاملية نجاحهم يف
أسوء من وضع نظرائهم يف املناطق األخرى نتيجة نقص عام يف ضوابط املانحني الرقابية التي ُص ِّم َمت للتأكد من انعدام الروابط
السلع والخدمات ولتفيش مخاطر الحامية التي تؤثر يف السكان بني املوظفني واملجموعة املحظورة.
ِّ
املستضعفني مبا يف ذلك استهداف األقليات الدينية أو العرقية.
ويف تلك املناطق ،تعاين األســواق من انقطاعات يف اإلمــدادات رسوم تفرضها حواجز السيطرة :غالباً ما يخضع الوصول إىل
نتيجة املعوقات التي تؤثر يف شبكة النقل مثل فرض الرسوم عىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املس َّلحة من غري الدول إىل
حواجز السيطرة .ويزداد سوء مصاعب سلسلة التوريد بعدم
منح الجامعات املس َّلحة من غري الدول لألولوية عىل املدنيني
السلع .وكذلك األمر بالنسبة للخدمات التي تتوقف
عند توزيع ِّ
بسبب انخفاض أعداد املوظفني الحكوميني وهيمنة الغموض عىل
ديناميات القوى السياسية والسيطرة.
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سلسلة من حواجز السيطرة .وإذا أراد الفاعلون اإلنسانيون أو
املقاولون اجتياز تلك الحواجز ،فسيضطرون يف أغلب األحيان إىل
دفع مبالغ مالية حتى تضعهم تلك الحواجز ضمن ‘قامئة املسموح
لهم بالدخول‘ ثم عليهم أن يدفعوا مبالغ إضافية أقل قدراً يف
كل حاجز سيطرة ميرون من خالله .ولتفادي ‘خطر التحويالت’
ميكن للفاعلني اإلنسانيني أن يعهدوا بعملية نقل املؤن إىل ا ُملو ِّردين
أنفسهم ،إ َّال َّأن النتيجة تبقى كام هي.
عمليات الرشاء والتوريد :غالباً ما يكون عدد ا ُملو ِّردين يف هذه
املناطق محدوداً ،وحتى املوجود منهم غالباً ما يفتقرون إىل
مهارات محو األمية ،بينام ُتط ِّبق املنظامت غري الحكومية وهيئات
األمم املتحدة إجـراءات توريد ورشاء شاملة تتطلب بالرضورة
استكامل ا ُملو ِّردين املحتملني لعملية تسجيل معقدة واستامرات
للعطاءات وتقديم رخص أعاملهم أو ما يثبت تسجيالتهم التجارية
مثل الرقم الرضيبي .وعىل العموم ،قليل من ا ُملو ِّردين ميتلكون تلك
القدرات وحتى من ميتلكها غالباً ما تكون له عالقة مع الجامعات
املس َّلحة 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.

يــنــطــوي عـــى اإلجــــــراءات
والربوتوكوالت الحالية املتعلقة
بالتفاوض عىل الوصول مخاطر
جسيمة عىل الفاعلني اإلنسانيني
واملانحني واملستفيدين .ومع َّأن
الفاعلني امليدانيني يطبقون تدابري
خفض املخاطر يف امليدان ،ما زال
تطبيق تلك التدابري مرشذماً.
وتتضمن بعض أهم املخاطر ما
هو آت:

مخاطر عىل السمعة :ميدانياً ،ميثل تعيني املفاوض غري املناسب
أو العمل مع ا ُملــو ِّرد غري املناسب أو املوقع الجغرايف لتقديم
املساعدات سبباً قد يقود إىل تصور َّأن الفاعل اإلنساين منحاز
حاب للجامعة املسلحة من غري الدول .ثم َّإن ذلك قد يؤدي إىل
و ُم ٍ
رد انتقامي من السلطات الحكومية يف مناطق أخرى ،إضافة إىل
فقدان ثقة املجتمعات املستهدفة بالفاعلني اإلنسانيني ،عدا عن
التحديات التي ستظهر يف التنسيق والتشارك باملوارد مع الفاعلني
اآلخرين.
املخاطر املالية :يواجه الفاعلون اإلنسانيون مخاطر ترتبط باالمتثال
للمتطلبات املالية .ومثال ذلك َّأن محاوالت توسيع قواعد ا ُملو ِّردين
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 يق ِّوض من قدرتهم يف تأمني التمويل
مستقب ًال.
املخاطر التي يتعرض لها الكوادر الوطنية والدولية :هناك مزايا
قد تتأىت من تعيني موظفني وثيقي الصلة بالجامعات املس َّلحة
من غري الدول ،ومن تلك املزايا ما يرتبط بالوصول وتحقيق قبول
املجتمعات املستهدفة ،لكنَّ ذلك التعيني ال يخلو من مخاطر أيضاً
إذ ينطوي عليه احتامل أن يستثني أولئك املوظفون عن قصد
بعض فئات املستفيدين .وهناك خطر آخر أيضاً يف حالة إنهاء
خدمات مثل أولئك املوظفني عىل خلفية أدائهم إذا تبني ارتكابهم

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /سكوت جودارد

التفاوضات عىل الوصول :تتضمن املفاوضات يف الغالب الحصول
عىل طلبات من الجامعات املس َّلحة من غري الدول بتحويل مسار
املوارد .ومن بني هذه الطلبات التي يشيع استخدامها إضافة أفراد
األرسة إىل قوائم املستفيدين وتوفري املساعدات للمجموعات
العرقية املحظية وتوفري املساعدات التي ميكن للقوات املسلحة
أن تحول مسارها .ويف أغلب
األحــيــان ،تطلب الجامعات
املس َّلحة من غري الدول معرفة
هويات املستفيدين أو ‘التدقيق’
يف خلفياتهم.

ما املخاطر املوجودة؟
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ملخالفة ملدونة السلوك الناظمة لعملهم ،ذلك أ َّنهم قد ميارسون يف كثري من األحول إىل توجيه ماليني الدوالرات من خالل قنوات
تلك املنظومات سنوياً.
أفعاالً انتقامية رداً عىل فصلهم من عملهم.

االمتثال وتحويل املسارات

لدى كبار املانحني اإلنسانيني التزامات رصيحة بالتمسك بالقيم
اإلنسانية مثل أهمية توفري املساعدات القامئة عىل الحاجات،
وتشري البيانات التي يصدرها أولئك املانحني بشأن الوصول إىل
وجود قبول ضمني للتنازالت إذا ما كان من شأنها متكني الوصول
إىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املس َّلحة من غري الدول.
وال يقل أهمية عن ذلك مستوى االهتامم الذي تضعه الجهات
املانحة عىل املساءلة والشفافية .فالدول التي تقدم املساعدات
اإلنسانية تحمل التزامات إزاء مك َّلفي دفع الرضيبة ومساءلتهم
لها فعليها أن تتأكد من َّأن املساعدات املقدمة مالمئة ومنسجمة
مع مبدأ الشفافية ،وقد يعني ذلك تطبيق رشوط أكرث تشدداً
وعبئاً إدارياً ثقي ًال يف إطار استخدام التمويل وتوثيقه ،وذلك ما يثري
التساؤالت حول التنازالت التي يقدمها املزاولون بغية الوصول.
ومع َّأن 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
عىل االمتثال أكرث ِش َّد ًة ،ومن ذلك:
ترشيعات مكافحة اإلرهاب :يتوقع املانحون من املنظامت غري
الحكومية أن تضمن االمتثال بترشيعات مكافحة اإلرهاب التي
بدأت ُتسنُّ يف عام  .2001ويفرض ذلك عىل الفاعلني اإلنسانيني
إبالغ املانحني يف حالة تنامى إىل علمهم َّأن أمــوال املانحني
أصبحت الجامعات املس َّلحة من غري الدول تستخدمها .ومع َّأن
تلك االلتزامات واضحة نسبياً عىل الورق ،فيشوبها الغموض يف
السياق الذي يستخدم فيه الفاعلون اإلنسانيون أدوات كتلك
املوصوفة آنفاً أو عندما تكون الضبابية الصفة السائدة التي تسم
الحدود بني املدنيني واألشخاص املرتبطني بالجامعات املسلحة من
غري الدول.

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

امليض قدماً

يف بيئـة يعـم الغمـوض الخيـارات املتاحـة فيهـا ،ال بـد للفاعلين
اإلنسـانيني والجهـات املانحـة من بنـاء إجامع رصيح أوسـع قاعد ًة
وأكثر ثباتـاً حـول املخاطـر التـي ميكـن قبولهـا عنـد التفـاوض مع
الجامعـات َّ
املسـلحة مـن غير الـدول .وعلينـا أن نعـزز البيئة التي
ً
ً
ُ
شـجع عمليـة
يسر
تقييما صادقـا للمشـكالت والتحديـات وت ِّ
ُت ِّ
اإلبلاغ وتدعـم النقاشـات الجامعيـة .وعليـه ،نقترح مـا يلي:
إجـراء البحـوث حـول الوصـول ونشر املامرسـات الفضلى :لقـد
ُأ ْج ِر َيـت بعـض البحـوث مبـا فيهـا برنامـج الوصـول اآلمـن يف
البيئـات املتقلبـة ( )SAVEالـذي ن َّفذته منظمة النواتج اإلنسـانية
( 3)Humanitarian Outcomesإال أننـا مـا نـزال يف حاجـة إىل
مزيـد مـن مثل تلـك املبادرات .وينبغـي للبحوث أن تشـتمل عىل
ُمك ِّونين اثنين هما تحديـد العوامـل الفعالـة التي ُتـر ِّوج للوصول
وحـل مشـكلة التناقضـات القامئة بين الوصول واالمتثـال ،وتحديد
النشـاطات أو املبـادرات التـي ال ميكـن قبولهـا بـأي حـال مـن
األحوال.
إجـراءات العمليـات القياسـية :يتمثـل أحـد أهـم التحديـات
أمـام موظفـي املسـاعدات اإلنسـانية امليدانيين يف فهـم كيفيـة
ترجمـة السياسـة واإلرشـادات التوجيهيـة إىل مامرسـة عمليـة
على أرض الواقـع .وتختلـف ا ُملعا ِملات اختالفـاً كبرياً عىل حسـب
السـياق ال ُقطـ ِري والسـياقات املحليـة يف بعـض األحيـان .وال بـد
مـن فتـح بـاب النقاشـات الرصيحـة بين مجموعـات املانحين
والفاعلين امليدانيين واالتفـاق على إجـراءات التشـغيل القياسـية
أل َّنهـا ستسـاعد على إزالـة بعـض الغمـوض املخيـم على التنفيـذ.
وإضافـة إىل ذلـك ،سـوف تسـاعد يف ضمان توحيد اإلجـراءات بني
مختلـف الفاعلين امليدانيين مـا يدعـم مقاربـة أكرث ثباتـاً يف توفري
املسـاعدات.

تحوالت يف اللوائح التنظيمية املالية :يف أعقاب األزمة املالية
العاملية لعام  ،2008شددت اللوائح التنظيمية املرصفية عىل بعض
وكالء الحواالت املالية املستخدمة لتحويل األموال إىل البلدات
التي تعاين من ُّ
تعطل يف منظوماتها املالية والتنظيمية .ويف كثري
من األحيان ،هناك غموض بشأن الطريقة التي ميكن من خاللها
للحواالت املالية أن تصل إىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات
املس َّلحة من غري الدول ،إ َّال َّأن املنظامت غري الحكومية غالباً ما
َّ
تعتمد عىل تلك الحواالت يف تنفيذ برامجها النقدية ودفع رواتب تحديـد املواقـف الجامعيـة :تشير التجربـة إىل أن هنـاك قـوة
املوظفني وتغطية غري ذلك من نفقات تشغيلية ،وذلك ما يؤدي ومنفعـة مـن تحقيـق اتفـاق بين أصحـاب العالقـة املعنيين
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روتا نِ كار rutasnimkar@gmail.com

بالعمـل اإلنسـاين عنـد تحديد موقفهـم الجامعي .وأفضـل طريقة
لتنظيمهـا سـتكون مـن خلال إنشـاء كيـان محايد أو االسـتثامر يف
رين فالكو viren.falcao@gmail.com
بنـاء قدراتـه لكي يتمكـن مـن متثيـل الجهـات املعنيـة يف عمليـة ف ِ
التفـاوض وقيادتهـا كما أ َّنهـا سـتفيد يف إدامـة الوصـول .وال بـد ماثيو ِت ِبت matttebbutt@live.co.uk
نسـق عمله مـع الهيئات اإلنسـانية ويرشك
لذلـك الكيـان مـن أن ُي ِّ
إميييل سا ِفج emily.morgan.savage@gmail.com
الشركاء املحليين ويبلـغ التقاريـر عـن التحديـات ويبنـي قاعـدة
قويـة مـن األدلـة اإلثباتيـة.
روتا نِ كار وماثيو ِت ِبت وإميييل سا ِفج منتسبون اليو َم إىل منظمة
امليثـاق العاملـي بشـأن املبـادئ اإلنسـانية :هنـاك مبـادرات مثـل مريايك البس .(Meraki Labs) www.meraki-labs.org
القمـة اإلنسـانية العامليـة والصفقة الكربى التي أثبتـت نجاحها يف
توضيـح كثير مـن القضايا املعقـدة التـي تواجه املجتمع اإلنسـاين ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء ُكتَّا ِبها وقد ال تستوي
و ُت َو ِّحـد املجتمـع الـدويل يف موقفـه تجـاه التزاماتـه األساسـية يف هذه اآلراء وآراء أيِّ منظمة.
التغيير .ورمبـا ميكـن إيجـاد ميثـاق عاملـي مامثـل لتحديـد مبادئ
 .1عمل ُك ُّل مؤلِّفي هذه املقالة يف العراق بني عامي  2017و 2018يف املجلس الدامنريك
توفير املسـاعدات اإلنسـانية يف املناطـق التـي تسـيطر عليهـا لالجئني ،وخَ ِبوا أيضاً العمل يف بالد أخرى منها أفغانستان والصومال وسوريا والسودان
الجامعـات َّ
املسـلحة مـن غير الـدول حيـث قـد تسـاعد املخاوف وجنوب السودان.
املثـارة حـول املبـادئ اإلنسـانية يف بنـاء اإلجماع حـول القضايـا  .2ما يزال فقدان السيطرة عىل منطق ٍة ما يثري التحديات من احتامل ْأن ينترش أعضاء
هذه الجامعات.
املحوريـة مثـل الوصـول وتحويـل املسـارات.
www.saveresearch.net .3

الح ْية األخالقية التي ُي ِث ُريها ُس ُ
لوك املعن ِّي َ
األخالقي
ني غ ُري
َ
ِّ

آ َّنا ُت ْو ُروس

ما الحرية األخالق َّية التي تؤثر يف استجابات الهيئات اإلنسانية لسلوك األشخاص املعنيني االحتيا ِّيل؟ وكيف
ميكن ْأن يكون لبنى مجتمعات الالجئني دور أكرب يف تحديد االستجابات؟

للترصفات االحتيالية التي يرتكبها بعض األشخاص املعنيني أثر
محتمل يف جودة الربامج اإلنسانية ويف مساءلة الهيئات إزاء
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
إعاة التوطني ،وتضمنت التأكد من أن ين ِّفذ التحقيقات موظفون
لهم باع طويل يف الحامية مل يسبق لهم التعامل مع الحالة من
وس َعت املفوضية السامية لألمم املتحدة
قبل .ويف عام َّ ،2017
لشؤون الالجئني نطاق جهود ال َّنزاهة لديها ليشتمل عىل ما هو
وراء برنامج إعادة التوطني ،فقدَّ مت األدلة التوجيهية ملساعدة
املوظفني يف إدارة األوضاع التي قد يلجأ فيها الشخص إىل االحتيال فرض العقوبات وتعقيداتها
للحصول عىل املساعدة أو الحامية أو عىل كليهام أو رمبا متكن من تقتيض املقاربة التي تتبعها املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني التعامل مع االحتيال بتطبيق اإلجــراءات
الحصول عىل أيِّ منها باالحيتال.
التصحيحية فور إثبات التحقيقات الرتكاب األشخاص املعنيني
وتدرك املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني َّأن له أو محاولتهم ذلك .ومع َّأن تلك اإلجـراءات ليست عقابية
الظروف التي يعيش فيها معظم الالجئون قد تساهم يف تعزيز بطبيعتها ،فسوف تنتج عىل األرجح بفقدان الشخص املعني
األسباب التي قد تفيض إىل السلوك غري األخالقي .ومن أمثلة تلك أهليته بالحصول عىل التدخالت أو املساعدات التي حصل عليها
األسباب التَّح ُّيز يف تقديم الخدمة الذاتية (أي عندما منيل إىل
النَّظر يف الترصفات التي نرتكبها بأنفسنا نظرة أقل قسوة مام
ننظر إليه لترصفات اآلخرين) أو تقديم الشخص ملسوغات فعله
الخاطئ والتقليل من أهميته (ومثال ذلك أن ينظر املرؤ لالحتيال
الذي يعتقد أ َنه ضعيف الشأن بأ َّنه ال أثر له يذكر يف كربى الهيئات
يسات الشائعة للسلوك املنايف
اإلنسانية) .فتلك إذن بعض ا ُمل ِّ
َّ
لألخالق يف املجتمعات ورمبا جاز لنا القول إن درجة أهميتها
تكتسب وزناً أكرب يف سياق التَّهجري القرسي الذي تنطوي عليه
أخطار تؤثر يف تقديم مساعدات إنقاذ الحياة والحلول الدامئة.
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يحدث دامئاً؟ أم هل سيقى ذلك مرشوعاً ،عىل سبيل املثال ،حتى
لو مل يكن هناك سبيل الستعادة املال إ َّال عن طريق اقتطاعه من
املساعدات النقدية املستقبلية املمنوحة للشخص الذي ارتكب
الفعل االحتيايل ،دون أن ننىس األثر املحتمل لذلك االقتطاع يف
أفراد األرسة الذين ال ذنب لهم يف الفعل ،ودون أن نغفل ما
يحتمل أن ينتج عن ذلك اإلجراء من انحراف عن مبدأ عدم سحب
املساعدات املنقذة للحياة من الالجئني؟ وقد تكون اإلجابة عىل
ذلك السؤال بعبارة ‘يعتمد حسب الظروف’ لكنَّ املشكلة هنا
َّأن كلمة ‘يعتمد’ تبقى عرضة للنقاش ،فهذا النوع من املشكالت
األخالقية ينطوي عليه خطر املساس بعدالة العملية.

بطرق غري أخالقية .والقصد من اإلجراءات التصحيحية تصويب
األمــور التي نتجت عن االحتيال ،ومثال ذلك حالة االحتيال
بال ُه ِو َّية أو تقديم البيانات املغلوطة حول تكوين األرسة أو تقديم
الوثائق الثبوتية غري الصحيحة أو انتهاج االحتيال يف تقدميها،
وغري ذلك من أنواع االحتيال .فعندها قد تتضمن اإلجراءات
التصحيحية إغالق ملف الالجئ االحتيايل وتصحيح حجم األرسة
ا ُملق َّيد والتخلص من الوثيقة املزورة وغريها .وفقط يف الحاالت
االستثنائية ،عندما يثبت سوء االحتيال املرتكبُ ،تط َّبق إجراءات
رادعة تتمثل يف إيقاع العقوبات املؤقتة مثل إلغاء املنافع غري
األساسية بعد الحصول عىل تفويض بتلك العقوبة من منسق
مكافحة االحتيال يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
معايري الحكم
الالجئني يف جنيف.
بنا ًء عىل مشاهدات ميدانية ،يبدو َّأن معايري الحكم التي
لكنَّ الوضع ينتحي مساراً أكرث تعقيداً عندما يحتال الالجئون عىل تطبقها املنظامت عادة ما متنح األولوية إما لنتيجة الحكم أو
املساعدات النقدية .ففي هذه الحالة ،لن يعتمد إصدار الحكم املبدأ الذي يقوم عليه .ففي حالة بناء الحكم عىل ضوء النتيجة،
األخالقي بشأن االستجابة املناسبة فحسب عىل وقائع الحالة ُيط َّبق املنظور النفعي الذي يهدف تحقيق أكرب قدر ممكن
بل سيعتمد عىل مجموعة متنوعة من االعتبارات األخرى مثل من خري أكرب عدد من األشخاص ،ويعني ذلك وجوب إعادة
السياق املحيل (مثل مدى وجوب إدخال السلطات الوطنية يف املال املمنوح دون وجه حق إىل الهيئة املانحة له منعاً لوقوع
األمر) واإلجراءات الداخلية للهيئات التي تأثرت برامج مساعداتها الخسارة عىل املنظمة وعىل مجتمع الالجئني ككل ،وردعاً لألفعال
النقدية بذلك االحتيال .وحتى لو كان مل ُير َت َكب االحتيال عىل املامثلة .إ َّال َّأن ذلك النهج يغفل عوامل يف منتهى األهمية مثل
الدوام وحتى لو مل يكن له أثر كبري ،فهو يفرض تحديات عىل الحوافز الشخصية واالعتقادات األخالقية التي أدت إىل ارتكاب
النزاهة الحقيقية وا ُملت ََص َّورة للربامج اإلنسانية (وغالباً يؤثر يف املرء للفعل االحتيايل (وقد يكون ملقدمي الخدمة أنفسهم يد
امليديرين األفـراد) ما يتطلب من املنظامت أن تتخذ قرارات مسؤولة يف وقوع ذلك الفعل) والعواقب املحتتملة لذلك اإلجراء
التصحيحي.
صحيحة أخالقياً بشأن كيفية الرد عىل تلك الحاالت الخاصة.
فعىل سبيل املثال ،سيتمثل أحد أهم األسئلة األخالقية فيام إذا
كان من املرشوع مبدئياً وباملامرسة توقع رد الالجئ للمبلغ
املدفوع له دون وجه حق وما إذا كان اإلجراء س ُي َ
نظر له بالفعل
عىل أ َّنه إجراء تصحيحي أو عقوبة تو َقع عىل الفرد .واإلجابة
عىل ذلك السؤال سيعتمد يف املقام األول عىل تصور متخذ
القرار للهدف املنشود من اإلجراء التصحيحي وما ينبغي اتخاذه
يف سياق االحتيال عىل املساعدات النقدية .ومبعنى أخر ،هل
س ُيعتَقدُ َّأن العدالة قد تحققت بردع الالجئ الذي ارتكب الفعل
االحتيايل ومنعه من استمراره يف ارتكاب السلوك غري األخالقي أم
أ َّنها ال تتحقق إال بعد إعادته لفرق املبلغ الذي أخذه؟

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

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

والقول َّإن كال املبدئني فيهام من التشدد ما مينعهام من حسن
التعامل مع تعقيدات تلك القضايا ،ولذلك ال بد يف اتخاذ
القرار األخالقي من البحث عن مقاربة مختلفة تضمن إصدار
حكم أخالقي .وعىل املوظفني العاملني يف املنظامت اإلنسانية
أن يكونوا قادرين عىل اتخاذ القرارات األخالقية الصحيحة يف
األوضاع املعقدة ،ما يعني أن عىل منظامتهم تأسيس إطار عمل
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لتوفري التدريب الرضوري لهم حول املسائل األخالقية واألحكام بهم .ومن ذلك ،عىل سبيل املثال ،التوصية بإخضاع املحتال ملدة
األخالقية.
معينة يقضيها يف العمل التطوعي .فهذه املقاربة ،إن َح ُسنَت
إدارتها ُوأح ِك َمت الرقابة عليها ،قد تفيض إىل اإلجراء التصحيحي
إرشاك بنى مجتمعات الالجئني
األمثل الذي يفيد أيضاً يف مامرسة الدور القيادية املهم ملجتمع
َّ
يفتح النظر يف الفعل الخاطئ لالجئ عىل ضوء الظلم الذي ألحقه الالجئني يف مساءلة أبنائه ومحاسبتهم ،كام أنه ميثل من خالل
باملجتمع الالجئني ،وليس بالهيئة املقدم للمساعدات ،الباب أمام ضغط النظراء اإليجايب رادعاً عاماً ملحاوالت االحتيال املستقبلية.
مشاركة البنى املجتمعية ويتيح لها تقديم الدعم البنَّاء يف تصميم
االستجابة الصحيحة .ويف الخطوة األوىل ،قد تحسن املنظامت آ َّنا ُت ْو ُروس turusanna@gmail.com
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مسؤولة عن ال َّنزاهة والتكامل يف
سابقة
مشاركة
موظفة
الترصف إذا أرشكت بنى مجتمع الالجئني يف النقاشات حول
السيناريوهات املحتملة للسلوك غري األخالقي َّ
ألن ذلك يفيد يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وهي اليو َم
االطالع عىل طريقة تقييم مجتمع الالجئني ملثل تلك األوضاع .موظفة نزاهة وتكامل يف منظمة الشفافية الدولية
ثم ،إذا اكتشفت حاالت فرية ،فام دامن الحامية والسالم www.transparency.org
ومن َّ
مضمونتان لجميع املعنيني وما دامت العملية خاضعة للرقابة
والرصد لتفادي الرضر أو اإلساءة (وال ميكن التقليل من شأن ذلك) ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبتها وقد ال تستوي
فعندها ميكن االستئناس برأي ممثيل الالجئني واقرتاحهم بشأن ما هذه اآلراء وآراء أيِّ منظمة ورد ذكرها هنا.
يجب عىل املحتالني فعله لتصويب وضعهم واسرتداد ثقة املجتمع

الح ْ َي ُة األخالق َّية ِف التَّط ُّو ِع
َ
آشيل ِو ْت ِش

َ
مواقف أخالقية مع َّقدة
قد يواجه املتط ِّوعون يف اليونان الذين يردمون الثغرات يف تقديم الخدمات
ٌ
محتمل َّأن تدريبهم ودعمهم مل يُز ِّودهم مبا يحتاجون إليه يف مواجهتها.
أصبحـت اليونـان منـذ عـام  2015منفـذاً ومحطـة عبـور
يسـتخدمها مئـات اآلالف مـن ‘عابـري الحـدود’ نحـو
ثـم جـاءت االتفاقية التـي أبرمهـا االتحاد األورويب
أوروبـاَّ 1 .
مـع تركيـا يف عـام  2016لتضـع اليونـان يف طـي النِّسـيان،
وتبـع ذلـك بالنتيجـة إجبـار طالبـي اللجـوء على العيـش
يف ظـروف معيشـية صعبـة لفترة تصـل لسـنتني قبـل
إعادتهـم إىل تركيـا أو منحهـم صفـة اللجـوء يف اليونـان أو
يف حـاالت نـادرة إعـادة توطينهـم يف بلـد أورويب آخـر .ومـا
زالـت أفـواج الواصلين الجـدد تقـدم باملئـات بـراً يف كل
أسـبوع إضافـة إىل عشرات األلـوف مـن األشـخاص الذيـن
اكتظـت بهـم أماكـن اإليـواء ضعيفـة املـوارد كاملخيمات
واملـآوي والفنـادق والتجمعـات غير الرسـمية بـل منهـم مل
يجـد حيلـة سـوى افتراش الشـوارع .ويف ظـل ثغـرة تعتري
منظومـة الخدمـات ،يتدخـل جمـع مـن املتطوعين العاملني
دون أجـر رغـم َّ
أن كثيراً منهـم ال ميتلـك خبرة سـابقة يف
َّ
البيئـات اإلنسـانية عـدا عـن أن مشـاركتهم تنحصر على
املهمات قصيرة األجـل.

ويف الفترة مـا بين يونيو/حزيـران  2017وأغسـطس/آب ،2018
تطوعـت يف منظمتين ،األوىل يف أثينـا وكانـت عبـارة عـن فريـق
يقـدم املسـاعدات القانونيـة غير الرسـمية واملنظمـة األخـرى
يف أحـد املخيمات يف جزيـرة ليسـفوس كانـت تقـدم لألشـخاص
السـكن والغـذاء والـدروس وتسـاعدهم يف بناء نشـاطات أعاملهم
الرياديـة .كلتـا املنظمتني كانتا تشترطان عىل املتطـوع أن يلتزم يف
التطـوع معهما شـهرين مـن الزمن وذلـك أطول من معـدل امل َّدة
املعتـاد عليهـا .وخلال ذلـك الوقـت ،زرت كثيراً مـن املخيمات
واملنظمات والفضـاءات غير الرسـمية يف البر الرئيسي اليونـاين
ويف جزيـرة ليسـفوس وقابلـت عمال املسـاعدات املدفـوع لهـم
واملوظفين الحكوميين واملتطوعين.

ردم الثغرات يف الخدمات

يف يناير/كانـون الثـاين  ،2017تـويف رجـل سـوري يف خيمتـه خلال
األسـبوع األول الـذي عُ ِّينَـت فيـه جورجيـا 2التي جاءت من شمال
أوروبـا وتطوعـت مع مجموعة لها نشـاطاتها يف جزيرة ليسـفوس.
وبعـد التفتيـش يف أمتعتـه الشـخصية مل يعثر الفريـق على أي
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معلومـات لالتصـال بالعائلـة املمتـدة لذلـك الرجل فبقـي جثامنه
يف غرفـة الجثامين أليام .فتواصلـت جورجيا وزملاء متطوعون لها
مـع قـادة الجاليـات السـورية يف املخيـم ثـم نشرت صـورة الرجل
املـوىف على الفيسـبوك ،وخلال بضعـة أيـام تحقـق االتصـال بينها
وبين عائلتـه .تقول جورجيـا َّإن املنظامت والجهات الرسـمية التي
كانـت تتلقـى املـال من أجل إسـكان ذلك الرجـل وحاميته مل تكن
قـادرة على التواصـل مـع أرستـه أمـا هـي ،املتطوعة التـي مل ميض
أيـام على وصولهـا والتـي تعمـل دون مقابـل ومل يكـن لديها يشء
مـن الخبرة الكبيرة مـع هـذه الفئـة مـن األشـخاص ،فقـد متكنت
مـن فعـل ذلـك يف ظـرف أيـام قليلـة .وعندما جـاء شـقيق الرجل
(الـذي أعيـد توطينـه يف شمال أوروبـا) للتعـرف على الجثمان،
رافقـه املتطوعـون إىل غرفـة الجثامين وسـاعدوه يف نقـل الجثامن
وإعادتـه إىل سـوريا .مـا فعلتـه جورجيـا وغريهـا مـن املتطوعين
كان مـا ينبغـي فعلـه ،لكـنَّ املشـكلة التـي ظهـرت وقتهـا َّأن تلـك
املجموعـة الصغيرة مـن املتطوعين واملتطوعـات ممـن ال يطلبون
أجـراً أضحـوا يتولـون مهامـاً مناطـة باألصـل بكـوادر الهيئـات
الرسـمية للحاميـة التـي تأخـذ أجـراً لقـاء ذلـك .وأكثر التبعـات
لذلـك القصـور إدهاشـاً َّأن ذوي املتـوىف مل يعرفـوا بوفاتـه إال مـن
خلال وسـائط اإلعلام االجتامعي.
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يف الشـارع ،بـل بـدؤوا يتسـاءلون إن كان مـن واجبهـم أص ًال تأمني
مـأوى للفتيين .كانـت األسـئلة كثيرة واألجوبـة قليلـة غير كافية،
فقـد شـعروا بأ َّنهـم يتحملـون شـيئاً مـن املسـؤولية لكنَّهـم كانـوا
مرتبكين حائريـن بشـأن املسـار ‘الصحيـح’ الذي يجـب اتباعه .ثم
اسـتدركوا َّأن ذينـك الفتيين رمبـا كانـا ‘مسـتخطرين’ و‘خطـراً’ يف
3
آن واحـد.
وكان بعـض املتطوعين قـد ذهبـوا إىل أبعـد مـن ذلـك فقدمـوا
اإليـواء بأنفسـهم لعابـري الحـدود .وتحـدث أحد عمال اإلغاثة يف
فتـى ( 15عاماً) نامئـاً عىل األرض يف
ليسـوفوس عـن متطوعـة رأت ً
مخيـم موريـا “فدفعتهـا الفطـرة إىل إحضـاره إىل بيتهـا” .وأعطتـه
هاتفـاً ومالبـس لكنَّهـا بعـد أيـام بـدأت تتذمـر منـه ومن أ َّنـه بدأ
يطلـب املزيـد .فأصابهـا النـزق من ترصفاتـه وأصبح وجـوده ثقي ًال
“أل َّنهـا مل تكـن تتصـور مـا ميكـن أن يحـدث بعـد ذلـك” .وعندمـا
رسحتهـا مـن العمـل معهـا َّ
ألن مـا
اكتشـفت املنظمـة مـا فعلتـهَّ ،
فعلتـه م َّثـل مخالفـة ملدونة السـلوك لـدى املنظمة .وبـدالً من أن
تسـاعده يف االنتقـال إىل مشروع آخـر لتوفير السـكن لـه ،غادرت
الجزيـرة وتركتـه ليتدبـر أمره بنفسـه.
وهنـاك متطوعـة أخـرى يف أثينـا تجنَّبـت التقـرب االجتامعـي من
العائلات التـي سـاعدتها خشـية أن تتطـور العالقـة إىل التـزام من
جهتهـا يف وقـت كانـت تعرف أ َّنها سـتغادرهم بعد انتهـاء عقدها.
وهنـا ،تظهر مسـألة الوعي الـذايت بالتبعات املحتملة وقد يسـاعد
ذلـك الوعـي يف إثراء املامرسـات الجيدة إ َّال َّأن انتهاج ذلك املسـار
كان بدافـع مـن املتطوعـة ذاتهـا وليـس مـن الجمعية التـي كانت
تعمـل معها.

ويف أثينـا ،حتى هيئات الحامية ‘الرسـمية’ تعجـز عن الوفاء الكايف
بـاألدوار املناطـة بهـا ،إذ يشـاهد مئـات (ورمبا آالف) مـن األطفال
غير املصحوبين ببالغين ينامـون يف الشـوارع أو يف التجمعـات
غير الرسـمية .ويف ذلـك اإلطـار ،قـرر عـددٌ مـن املتطوعين ضمـن
فريـق املسـاعدة القانونيـة أن يبحثـوا عـن ملجأ لفتيين اثنني (16
و 17عامـاً) ممـن قضـوا أشـهراً يعيشـون فيهـا بالشـوارع .وطـرق
املتطوعـون األبـواب املعتـادة فاتصلـوا باملفوضيـة السـامية لألمم
املتحـدة لشـؤون الالجئين والتقـوا بغريهـا مـن املنظمات بـل ويف سـياقات أخـرى ،يالحـظ وجـود تجاهـل لشـبكات النـاس
بحثـوا يف التجمعـات غير الرسـمية .لكنَّهـم مل يعثروا عىل إسـكان االجتامعيـة وقدرتهـم على الصمـود ومقاومـة الظـروف حتـى يف
للفتيين ،فدفعـوا املـال لهما ليمكثـا يف أحـد الفنـادق لبضـع ليال أشـد األوضـاع وطـأة.
ويسـتعيدوا قوتهـم ويسـتحموا وينعمـوا بعـض النـوم الهانـئ.
إ َّال َّأن الفتيين يف أول أمسـية لهما يف الفنـدق احتسـيا الكحـول
وأقدمـا على التحـرش الجنسي بإحـدى السـاحئات النزيلات يف
غرفـة مجـاورة .فتسـبب ذلـك بالصدمـة للمتطوعين وحاولـوا
العثـور عىل السـائحة لكنَّها غـادرت املدينة .وتواصلـوا مع منظمة
لخدمـة الشـباب والتقـت قيادتهـم بالفريـق القانـوين وتحدثـوا
بالتفصيـل املطـول حـول الفتيين .والحظـت َّأن كثيراً مـن الحـوار
الـذي دار بين املتطوعين حـول الحادثـة تركـز على املشـكالت
األخالقيـة التـي وجـدوا أنفسـهم فجـأ ًة يف مواجهتهـا .وكانـوا
يتسـاءلون عـن مـدى مسـؤوليتهم يف تلك الحادثـة وكيف كان من
املمكـن أن يخفضـوا ذلـك النـوع مـن التجربـة دون هجـر الفتيني

حدود املسؤولية والعالقات

بعـد أن سـمعت عـن أشـياء إيجابيـة حدثـت حـول إحـدى
املنظمات غير الرسـمية ،تطوعـت معهـا خلال أيام تلـت وصويل
إىل أثينـا .وتلقيـت دورة تدريبيـة يف مامرسـات اللجـوء القانونيـة
وتعلمـت برسعـة طبيعـة املسـاعدات التـي كانـت املنظمات
األخـرى تقدمهـا يف املدينـة .وتطـوع الفريـق القانـوين (الـذي كان
معظـم أعضائـه متطوعـون مـن دول الشمال العاملـي) يف مبنـى
كبير على مبـدأ مـن يـأيت أوالً ُيخـدَّم أوالً فتـح أبوابـه لعابـري
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
كثيرة ومعقـدة وتطلبـت اكتسـاب املتطوعين ملختلـف املهـارات
وغالبـاً مـا تطلب العمـل التعاون مع املنظامت األخـرى يف القطاع
ذاتـه .وكان مـن الصعب تأسـيس قنـوات االتصال مع املسـتفيدين
لذلـك غالبـاً مـا ع َّولنـا عىل إرسـال الرسـائل النصية لهم باسـتخدام
هواتفنا الشـخصية.
ويف إحـدى الحـاالت ،أخبرين أحـد الرجـال الذيـن داومـت على
إرسـال الرسـائل النصيـة له حـول معلومات تخص اللجـوء أ َّنه كان
يفكـر باالنتحـار .وكان ذلـك يف السـاعة السادسـة مسـا ًء وكانـت
وقتهـا معظـم املنظمات مغلقـة ومل أعـرف كيـف أرد .فقـررت يف
النهايـة أن أقابلـه يف أحـد املطاعـم التـي يطرقهـا النـاس وتحدثت
إليـه لسـاعات باسـتخدام مرتجـم غوغـل للتغلـب على العائـق
اللغـوي .وأخبرين عـن املشـكالت الصحيـة الكثيرة التـي يعـاين
منهـا وعـن العزلـة التـي يعيشـها يف اليونـان ُمخ ِّلفـاً وراءه بقيـة
أفـراد أرستـه يف الخطـر يف بلـده وأخبرين أنه مل يحصـل عىل مكان
يسـكن فيـه بعـد .ثـم التقينـا مجـدداً صباح اليـوم التـايل ومتكنت
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مـن مسـاعدته يف حضـور اجتماع طـارئ مـع مستشـار نفسي يف
إحـدى منظمات املسـاعدات املحليـة .وسـارت الجلسـة على مـا
يـرام ،وخلال األسـابيع التاليـة ،تبادلنـا الرسـائل النصيـة مـن حني
آلخـر إ َّال أ َّنـه كان غاضبـ ًا بأننـي مل أتواصـل معـه بطريقـة أفضـل
وكـرر يل خططـه يف االنتحـار .شـعرت وقتهـا أ َّننـي مسـؤول إزاء
هـذه الحالـة الحـادة التي يعيشـها الرجـل ،لكنني كنـت مرتدداً يف
الوقـت نفسـه بشـأن االسـتمرار بالتواصـل اليومي معـه خوفاً من
أن تنشـأ عالقـة ال ِعـ َول بينـه وبينـي يف حين مل يكن لـدي أي قدرة
على التعامـل مـع األفـكار االنتحاريـة.
أعدتـه مجـدداً إىل املنظمـة ذاتها لكنَّهم هذه املـرة مل يتمكنوا من
مسـاعدته َّ
ألن املرتجـم كان يف إجـازة .فاتصلنـا مـع كل منظمة كنا
نعـرف أ َّنهـا تتعامل مع حـاالت الطوارئ الحـادة الخاصة باالنتحار
لكـنَّ أيـاً منهـا مل تتمكـن مـن مقابلتـه .فما بقـي إال خيـار واحـد
وهـو املستشـفى الحكومـي الـذي مل يكـن لديـه أيضـاً مرتجمـون
ثـم قـال
وكان على األرجـح سـيودعه يف جنـاح الطـب النفسيَّ .
أحـد موظفـي منظمـة املسـاعدات إ َّنـه فعـل كل مـا بوسـعه لكنَّ

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /سقراط بلطجيان

ٌ
أفغانية خارج حا ِويَتهم مسبقة الصُّ نع يف مركز موريا لالستقبال واالستعراف يف جزيرة ليسفوس اليونان َّية.
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هنـاك كثيراً مـن األشـخاص الذيـن تخدمهـم املنظمـة ومل تكن لها
مـوارد كافيـة .فطلـب إ َّيل 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 أ َّنـه من الشـائع أن يتوجه عامل املسـاعدات من مختلف
املنظمات بطلـب املسـاعدة مـن املتطوعين الذيـن يشـعرون
بدورهـم أ َّنـه مسـؤولون حتـى لـو كان تدريبهـم ضعيفـاً أو كانـوا
يعملـون مـن غير أجر .وبسـبب الثغـرات املوجـودة يف الخدمات،
غالبـاً مـا كان املتطوعـون امللاذ األخير لعابـري الحـدود اليائسين
لكنَّهـم أيضـاً امللاذ األخير للموظفين املنـاط إليهـم مسـؤولية
االسـتجابة لألزمة .واملتطوعون يفعلون ما بوسـعهم ويسـتخدمون
بوصالتهـم الشـخصية والجمعيـة األخالقيـة للمسـاعدة يف إرشـاد
عابـري الحـدود إىل املسـار اإلجـرايئ ‘الصحيـح’ الـذي قـد يشـوبه
الغمـوض ،إ َّال َّأن املخاطـر الواضحـة تظهـر عندمـا يجـد املتطـوع
غير املـدرب نفسـه يف مواجهـة مواقف معقـدة مفتقـراً يف الوقت
تفسـه ملـا يكفـي مـن دعم وقـدرة على االسـتمرار.
ومـن واقـع خبريت يف التطـوع وعلى ضـوء النقاشـات التـي دارت
بينـي وبين عمال اإلغاثـة واملتطوعين واملوظفين الحكوميين،
أويص الجمعيـات حتـى تلـك العاملـة يف اإلطـار غير الرسـمي أن
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ُتن ِْشـئَ لنفسـها مدونـات سـلوك صارمـة متنـع اسـتخدام الهواتـف
الشـخصية وتوفـر الوقـت اللازم لتدريـب املتطوعني بحيـث يركز
التدريـب على قضايـا الصحـة النفسـية والحـدود يف العالقـات
والتفكير الناقـد .إضافـ ًة إىل ذلـك ،ينبغـي للمنظمات أن تعمـل
قدمـاً يف ترسـيخ التعـاون املتامسـك بالرتكيـز عىل الثغـرات القامئة
يف الخدمـات وتشـجيع املسـارات للمتطوعين وعامل املسـاعدات
لكي يعملـوا معـاً على ابتـكار الحلـول.
آشيل ِو ْت ِش ashley.witcher1@gmail.com
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االس ِت َ
للص َو ِر وال َّر َسا ِئ ِل
عم ُل
األخالقي ُّ
ْ
ُّ

ُد ْولتا ُروك ِنني

السواء من أن تنظر يف َو ْق ِع الصور
ال بدَّ للمنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية واملانحني عىل َّ
والرسائل التي تستعملها يف سعيها إىل جمع املال من أجل املساعدة اإلنسانية.

ـوم يومــاً بنكب ــة ،كان ك ــرم أخ ــاق ال َّن ــاس ناج ـ ً
ـا
إذا نك ــب ق ـ ٌ
عـــن االهتـــام بحـــب الخـــر لإلنســـان .ولكـــنْ يغلـــب عـــى
بعـــض النكبـــات ْأن يـــرد إليهـــا مـــال أكـــر مـــن الـــذي يـــرد
إىل غريهـــا ،وميكـــن أن يكـــون للصـــور والرســـائل املســـتعملة
يف تصويـــر األحـــوال دور بالـــغ األهم َّيـــة .فمـــن البديهيـــات َّأن
الصــور والرســائل التــي توضــح بلــوى الس ـ َّكان املنكوبــن بصــو ٍر
تنط ــق بلس ــان الح ــال فتق ــول أق ــرب م ــا تك ــون الح ــال علي ــه يف
نش ــئ مش ــاعر
الواق ــع ،ه ــي الت ــي ســتُح ِد ُث األث ــر األعم ــق و ُت ِ
العطـــف والشـــفقة وال َّذنـــب ،وهـــذا يحمـــل عـــى ال ِه َبـــة
الخري َّي ــة .ويف غال ــب األح ــوال أ َّن ــه كل ــا كان ــت الص ــور أوض ــح
ـم االنفع ــال َو ُ
عظ َم ــت مع ــه
تعبــراً وأك ــر تفتيتــاً لألكب ــاد ع َُظ ـ َ
التـــرع.
الرغبـــة يف ُّ

لك ــنْ مت ــى يص ــر التصوي ــر متج ــاوزاً ح ـدَّه؟ ه ــذا س ــؤال ُي ِث ـ ُـره
العامل ــون يف مي ــداين التس ــويق وجم ــع امل ــال يف أنفس ــهم ،ذل ــك
أ َّنهـــم ال يريـــدون ْأن ينفـــر عا َّمـــة النـــاس مـــن األمـــر .ولكـــنْ
أ ِع ْنــ َد ه ــذا يوض ــع الح ــدُّ ؟ تش ــر مب ــادئ اإلنس ــانية ،مب ــا فيه ــا
م ــن ِذك ـ ٍر لي ــس في ــه لَ ْب ــس وال إبه ــام الح ـرام الف ــرد املنك ــوب
وصـــ ْونِ كرامتـــه ،إىل أ َّنـــه ينبغـــي وضـــع الحـــ ِّد بإحـــكام قبـــل
َ
داع.
مناقش ــة أم ــر م ــا لي ــس ل ــه ٍ
ـس الحي ــاة
ث ــم َّإن الف ــرد ال ــذي خ ــر اس ــتقالله بنفس ــه ُوأ ُس ـ َ
وش ــيئاً م ــن الح ـ ِّد األدىن م ــن الكرام ــة (أي أن يك ــون ل ــه م ــكان
لالغتســـال وال ُّلبـــس ومرحـــاض ُت َ
قـــى الحاجـــة فيـــه و ُي َقـــا ُم
الح ْيـــض) لـــن ُي ِريـــ َد ْأن ُتـــذاعَ أخبـــار حالـــه رشقـــاً
بشـــؤون َ
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وغرب ـاً وجنوب ـاً وش ــاالً 1.ف ــإن عج ــز امل ــرء ع ــن القي ــام بنفس ــه
جـــر عـــى االعتـــاد عـــى املســـاعدة الخرييـــة
وبأرستـــهُ ،وأ ِ َ
ـبب ،ميك ــن أن
ـ
س
ـن
ـ
م
ـن
ـ
يك
ـا
ـ
مه
ـه،
ـ
نفس
ـى
وإيث ــار غ ــره ع ـ
ٍ
ً
ً
يذه ــب ذل ــك ش ــيئا فش ــيئا بكرام ــة األف ـراد واألرس واملجتمع ــات
املحلي ــة وحت ــى ال ــدول أحيان ـاً ويذه ــب باس ــتقاللهم بأنفس ــهم
أيضــاً .إذ الهب ــوط يف الحي ــاة إىل مس ــتوىً منخف ــض تحــ ٍّد ه ــو
وحـــده صعـــب فكيـــف بإذاعـــة الحـــال هن ــا وهن ــاك وإب ــاغ
صعوباتهـــا كلهـــا ،التـــي تكـــر املغـــاالة فيهـــا ،ال لـــي ٍء إال
الحص ــول ع ــى بع ــض امل ــال.
َـــاج إليـــه يف إيصـــال املســـاعدة اإلنســـانية،
غـــر َّأن املـــال ُمحت ٌ
ً
وي ــأيت ه ــذا امل ــال أساســا يف هيئ ــة تربع ــات خريي ــة يت ـ ُّـرع به ــا
األفـــراد املنفعلـــون بالصـــور والرســـائل التـــي تصـــ ِّور الحاجـــة
الشـــديدة ،أو الحكومـــات املانحـــة التـــي تأمـــل ْأن تجـــذب
الدعـــم العـــام لتوفريهـــا املعونـــة الخارجيـــة .وأ َّمـــا املانحـــون،
فجذبه ــم ه ــذا الدع ــم الع ــام يف زم ــن النكب ــات الك ــرى أس ــهل
وأيـــر مـــن جذبهـــم إ َّيـــاه مـــن أجـــل املســـاعدة اإلمنائيـــة
ا ُملســتَمر فيه ــا .وأ َّم ــا املنظ ــات اإلنس ــانية فتحت ــاج إىل اس ــتالل
اســـتجابة انفعاليـــة عاجلـــة مـــن أجـــل زيـــادة التربعـــات إىل
أق ــى حــدٍّ ،وذل ــك م ــع معرف ــة ك ــون العط ــاء يف أعظم ــه يف
الغال ــب بع ــد وق ــوع النكب ــة رأســاً.

الصور وال َّرسائل لدوشاس
السلوك يف ُّ
ُمد َّونة قواع ِد ُّ

يف إيرلن ــدا ،ك ــا ه ــي الح ــال يف غريه ــا ،ت ــدور املناقش ــات ح ــول
ه ــذه اآلراء املتعارض ــة من ــذ عق ــود .فل ـ َّـا كان ــت س ــنة ،2007
وافقـــت الشـــبكة اإليرلنديـــة للتنميـــة واملنظـــات اإلنســـانية،
ـلوك طوع َّي ــة يف
واس ــمها دوش ــاس ( ،)Dóchasع ــى ُمد َّون ــة ُس ـ ٍ
ـص مبادئ ــه األساس ــية ع ــى
الس ــتعامل الص ــور والرس ــائل 2.وتن ـ ُّ
ْ
َّأن اختيـــار الصـــور والرســـائل ينبغـــي أن ُيبنَـــى عـــى احـــرام
كرامـــة األشـــخاص املعنيـــن ،واعتقـــاد املســـاواة بـــن النـــاس
أجمعـــن ،وقبـــول الحاجـــة إىل تعزيـــز النزاهـــة والتضامـــن
والعـــدل .ومـــن الوجهـــة العمليـــةُ ،يحـــ َّول هـــذا إىل التـــز ٍام،
في ــه أ َّنن ــا يف جمي ــع اتصاالتن ــا ،مت ــى كان ذل ــك معق ــوالً وقاب ـ ً
ـا
للتطبي ــق وف ــق الحاج ــة إىل بي ــان الواق ــع ع ــى م ــا ه ــو علي ــه،
نســـعى مجاهديـــن إىل:
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ْأن نتج َّن ــب الص ــور والرس ــائل الت ــي ُيحت َم ــل أن يك ــون فيه ــا
تنمي ـ ٌ
ـط أو تهوي ـ ٌـل أو متيي ـ ٌز للن ــاس أو األح ــول أو األماك ــن
ْأن نس ــتعمل الص ــور والرس ــائل ودراس ــات الحال ــة بإط ــاع
َمـــن فيهـــا (أو أحـــد األبويـــن أو الوص َّيـــن) إطالعـــا تامـــاً
ومشـــاركتهم واســـتئذانهم
ْأن نضم ــن للذي ــن ُت َّث ــل أحواله ــم إتاح ــة فرص ــة ُي ْب ِل ُغ ــون
فيه ــا قصصه ــم بأنفس ــهم
ســـجل مـــا إذا كان َمـــن يف الصـــور والرســـائل
ْأن ُنحـــدِّد و ُن ِّ
يرغـــب يف أن يكـــون اســـمه مذكـــوراً فيهـــا أو أن يكـــون
تـــرف دومـــاً ِو ْفـــقَ ذلـــك
ُمع َّرفـــاً َمـــن هـــو و ُي َّ
ٌ
صلـــة بحقـــوق
ْأن منتثـــل أمـــر أعـــى املعايـــر التـــي لهـــا
اإلنســـان وحاميـــة املســـتضعفني
وتحتـــوي هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة واســـعة النطـــاق عـــى
مســـائل عمليـــة ميكـــن العمـــل مبوجبهـــا وينبغـــي ،وذلـــك
بعملي ــات جي ــدة ،مث ــل العملي ــات الت ــي له ــا صل ــة ب ــاألذون
وا ُملع ِّرفـــات .غـــر َّأن يف االتفـــاق عـــى مـــا ميكـــن تصنيفـــه
ً
تهويـــا تحدِّيـــات ،وهنـــاك تفســـرات مختلفـــة
تنميطـــاً أو
َ
َّ
للواقــع الــذي مــن املفــرض أن ُيبــن .ففــي النكبــات اإلنســانية،
وال ســـ َّيام الكـــوارث الطبيعيـــة الرسيعـــة الوقـــوع ،ميكـــن أن
ُي ِّث ــل َعــ ْر ُض الص ــورة الت ــي ه ــي أوس ــع تحــ ٍّد بس ــبب الحاج ــة
إىل مراع ــاة ُمــ َد ِد انتب ــاه الجمه ــور واإلع ــام ،فض ـ ً
ـا ع ــى أ َّن ــه
ق ــد يتغ ـ َّـر الواق ــع تغ ـ ُّـراً رسيعــاً ج ــداً يف مث ــل ه ــذه األح ــوال.
وأ َّم ــا األزم ــات املعق ــدة ،حي ــث تك ــون أس ــباب التَّهج ــر وآث ــاره
متأص ٌ
لـــة يف األحـــوال التاريخيـــة،
ُمبه َمـــة يف الغالـــب (أل َّنهـــا ِّ
واالجتامعي ــة السياس ــية ،وال ّق ّب ِل َّي ــة ،واالس ــتعامرية ،والجغرافي ــة،
والزراعي ــة) ،في ــكاد يك ــون م ــن املس ــتحيل فيه ــا َعــ ْر ُض ح ــال
وســـع ٍة.
ُمجـــ َّرد ٍة ُم َّ

ُم َقا َرب ُة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية

يف َّ
منظمـــة بـــان إنرتناشـــيونال اإليرلنديـــة ،انضممنـــا إىل
ً
َّ
ـنَ
ا ُمللتَز ِم ـ باملد َّون ــة ونرف ــع كل س ــن ٍة تقريــرا نب ـ ِّـن ب ــه تق ُّيدن ــا
فصـــل الـــكالم فيـــه يف مقدِّمـــة
بقواعدهـــا .و ُنقـــ ِّر بالتعقيـــد ا ُمل َّ
املد َّونـــة فقـــد جـــاء فيـــه قولـــه:

ْأن نخت ــار الص ــور والرس ــائل الت ــي له ــا صل ــة به ــا بن ــا ًء ع ــى
قيــم االح ـرام واملســاواة والتضامــن والعدالــة
اليوم َّأن كثري ًا من ُص َورِ الفقر املدقع وامل َِح َن
“الواقع يف عاملنا َ
َجاهلها يتعارض هو
سوء وال ميكن تجاهلها .فت ُ
موصـــوف مـــن اإلنسانية فيها ٌ
وضـــع
ْأن ُن ِّثـــل بصـــدقٍ أيَّ صـــور ٍة أو
ٍ
ٍ
بفهم
حس ــن فه ــم وروح هذه َّ
املدونة التي ُأ ْح ِد َثت لتُ ِّ
صور الواقع يف حياة الناس ِ
ف ــور وق ــوع حدثه ــا وبنط ــاق أوس ــع ح َّت ــى ُن ِّ
مشاعرهم ومشكالتهم واحرت ِام كراماتهم”.
الجمهـــور حقائـــق الحـــدث وتعقيداتـــه
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فعندن ــا َّأن دلي ــل اس ــتعامل الص ــور والرس ــائل ه ــذا موص ـ ٌ
ـول كص ــورة عام ــل إغاثــ ٍة غ ــر ٍّيب يرع ــى منكوبــاً ال ح ــول ل ــه وال
ـرب بسياس ــاتنا يف حامي ــة األطف ــال والش ــباب وطل ــب قــ َّوة.
م ــن ُق ـ ٍ
اإلذن والقب ــول املكت ــوب منه ــم وص ــون كراماته ــم وحقوقه ــم.
ويف أح ــوال التَّهج ــر أو الط ــوارئ ،ح ــن ُب ْف َص ــل األطف ــال ع ــن هـــذا ،ومـــا مقاربـــة منظمـــة بـــان يف التصويـــر والرتاســـل يف
الســـ ُبل املمكنـــة ،ومـــا
أرسه ــم وال يك ــون له ــم ٌّ
ويص قان ــوين يق ــوم ع ــى ش ــأنهم يف الطـــوارئ إال حلقـــ ًة يف سلســـل ٍة مـــن ُ
َ
َ
بصحتهـــاَّ .
فـــإن مقاربـــة منظمـــة بـــان
القب ــول ،ينبغ ــي االهت ــام به ــم اهتاممــاً خاصــاً م ــن أج ــل عنينـــا بهـــذا
القـــول َّ
حاميته ــم .فاألطف ــال غ ــر املصحوب ــن بذويه ــم ومل يتج ــاوزا ه ــي ملنظم ــة ب ــان ،ه ــي قــرا ٌر ص ــاد ٌر ع ــن املنظم ــة لي ــس
ـــم تنظيميـــة .وليســـت مبقـــام القـــايض
س ــنَّ الثالث ــة ع ــرة ال يس ــتطيعون قانونيــاً ْأن يقبل ــوا م ــن غـــر،
ٌّ
مبنـــي عـــى ِق َي ٍ
عن ــد نفس ــهم ،أي لي ــس اس ــتعامل قصصه ــم وصوره ــم أمــراً فتحك ــم ع ــى اآلخري ــن أو تتهمه ــم بتهم ــة الس ــلوك الجش ــع
نج ــي الن ــاس م ــن امل ــوت،
ممكنـاً بحــال مــن األحــوال ،وهــذا يتحــدَّ ى منظــات حقــوق و ِغ ْل َظ ـ ِة القل ــب .إذ ُن ــد ِر ُك َّأن امل ــال ُي ِّ
َّ
الطف ــل ،كمنظم ــة ب ــان ،الت ــي تعم ــل خصوصــاً يف مس ــائل
قايســـة التـــي قـــد تخطـــر يف الذهـــن بـــن النقيضـــن
وأن ا ُمل َ
التَّهجـــر واألطفـــال املنفصلـــن عـــن ذويهـــم .ثـــم ينبغـــي املتســـاويني يف القيمـــة واملختلفـــن يف الخصائـــص ،أي بـــن
إخف ــاء هُ و َّي ــة َم ــن يق ــع ِســنَّه ب ــن  13و 17م ــن األطف ــال ،ص ــون الكرام ــة وإنق ــاذ الن ــاس م ــن اله ــاك ،مس ـ ٌ
ـتحيل فه ــا ال
الذي ــن م ــن املعل ــوم أ َّن ــه عمومــاً عنده ــم املق ــدرة العقلي ــة يقبـــان املقايســـة إذ هـــذا يف واد وذلـــك يف واد.
ع ــى فب ــول ْأن ُتس ـتَعمل قصصه ــم ،وينبغ ــي يف ه ــؤالء أيض ـاً
ً
ِّ
َّ
ْ
َّأل ُتســـتع َمل صورهـــم وأســـاؤهم الحقيقيـــة يف
ظـــل أيِّ ولقائـــلٍ أن يقـــول جـــدال إن مقاربـــة منظمـــة بـــان هـــي
ـرف م ــن الظ ــروف.
املقاربـــة ‘األنيقـــة’ ،أو املقاربـــة الصحيحـــة مـــن الوجهـــة
ظـ ٍ
السياســـية ،أو لع َّلهـــا املقاربـــة الســـهلة ولكنَّهـــا غـــر ذات
و ُت ُقـــ ِّر منظمـــة بـــان أ َّنـــه يف حـــاالت الطـــوارئ يكـــر ْأن مفعـــول .ولقـــد يـــرى بعـــض النـــاس َّأن الواقـــع أقـــى َّ
مـــا
يصعـــب إيجـــاد ُصـــ َو ٍر تجمـــع بـــن ِشـــدَّ ة التأثـــر واحـــرام تص ـ ِّوره منظمــة ب ــان ،وبع ـ ٌ
ـع ا ُملعط ــنَ صحي ــح
ـض آخ ـ ُر َّأن واق ـ َ
َّ
َم ــن فيه ــا ومتثي ــل الواق ــع املع َّق ــد يف الط ــوارئ م ــن غ ــر ْأن ك ــا ه ــو واق ــع الذي ــن ت ــرد إليه ــم املس ــاعدة ،وأن ــه إن أردن ــا
ـــر انفعالتهـــم .فهـــل يوجـــد
تع ــزز الص ــور النمطي ــة أو االفرتاض ــات غ ــر الصحيح ــة ،وم ــع مـــال املانحـــن أريناهـــم مـــا ُي ِث ُ
محـــل رضورات جمـــع احت ـ ُ
الص ـ َو َر بطريق ـ ِة ُمت ـ ٍّ
َّ
ُّ
تحـــل مـــا يقتضيـــه االحـــرام
ذلـــك،
ـول
ـال خط ـ ٍر م ــن ْأن ُت ْظ ِه ـ َر الهيئ ــات ُّ
رب ــا ال يقبل ــه اآلخ ــرون .فق ــد أب ــويٍّ يعام ــل الناج ــن م ــن ح ــاالت الط ــوارئ معامل ــة األطف ــال
ـي َّ
امل ــال .ه ــذا خي ــا ٌر تنظيم ـ ٌّ
ـح م ــن الوجه ــة السياس ــية ،ال خي ــاراً فتجع ــل م ــن نفس ــها حاميــ ًة كراماته ــم ،وه ــي تخف ــي واق ــع
الصحي ـ ُ
ُي ـ َرى أ َّن ــه الخي ــا ُر َّ
ْ
يعال ــج الواق ــع .ولق ــد ي ــؤدي إىل جم ــع م ــالٍ أق ــل ،ف ُيقــ َد ُر األزم ــة والنــزاع؟ نق ــول :عن ــد منظوم ــة املس ــاعدات اإلنس ــانية
ع ــى تنفي ــذ اس ــتجابة أضي ــق نطاقــاً وم ــن ث ــم أق ـ ُّ
ـل تأث ــراً الدولي ــة ،يث ــر اس ــتعامل الص ــور والرس ــائل تحدي ــات وفرص ـاً يف
ُّ
ً
ـئُ
وفائـــد ًة يف املنكوبـــن.
وشــ َّدة ال تنف ــك ع ــن
الوق ــت نفس ــه ،ف ُين ِْش ـ ذل ــك ضغطــا ِ
املنظـــات غـــر الحكوميـــة واملنظـــات الدوليـــة واملانحـــن
ـوم.
وال نســـتعمل صـــوراً ُت ْظ ِهـــ ُر أملـــاً شـــديداً أو ناســـاً وهـــم ع ــى الس ــواء يومــاً بع ــد ي ـ ٍ
ميوت ــون أو م ِّيت ــون .ولك ــنَّ ه ــذه األم ــور ج ــز ٌء م ــن النــزاع
بالصـــور ْأن يكـــون ذا ُد ْولتا ُروك ِنني
والتَّهجـــر ،وميكـــن إلظهـــار الحقيقـــة ُّ
ش ــأنٍ يف مس ــاعدة الن ــاس ع ــى معرف ــة خط ــورة الح ــال .إذ Dualta.Roughneen@plan-international.org
امج يف منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية
ميك ــن لذل ــك ْأن يش ـ ِّ
ـجع الضغ ــط الش ـ َّ
ـعبي ع ــى الحكوم ــات رئيس ُة بر ٍ
ْ
ْ
ربع ــات .وتح ــاول منظم ــة ب ــان أن www.plan.ie
ـرعَ م ــن ورود الت ُّ
وأن ي ـ ِّ
ُتصـــ ِّور الطـــوارئ بصـــور ٍة ُمجـــ َّرد ٍة ،بتســـليط الضـــوء عـــى
َ
مـــا يقـــدر املنكوبـــون عليـــه ومـــا يطمحـــون إليـــه ،ال أن كتبت املؤلفة هذه املقالة من عند نفسها ،وقد ال تستوي اآلراء
ُيكت َف ــى بإظه ــار ضعفه ــم وخوفه ــم ،وبه ــذا تقص ــد املنظم ــة التي فيها وآراء منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية.
حســـن ٍة مـــع التـــزام حقيقـــة
إىل إظهـــار نظـــرة إىل الواقـــع ُم َّ
ش الصُّ ور يف نرشة الهجرة القرسية
 .1انظر سياسة َن ْ ِ
ُ
الح ــال (ك ــا ُندْ ِركه ــا يف األق ــل) .ونه ــدف إىل إيج ــاد ُصــ َو ِر www.fmreview.org/ar/photo-policy
ـاس يس ــاعدون مجتمعاته ــم املحلي ــة ويس ــتجيبون لألزم ــة www.dochas.ie/images-and-messages .2
نـ ٍ
بأنفســـهم ،ونحـــاول جهدنـــا ْأن نتجنَّـــب الصـــور النمطيـــة
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َ ْت ِث ُ
يل الالج ِئ َ
ناصة
ني يف َح ْمالت ا ُمل َ
نتايل َس َل ِئيد

ال ب َّد من ْأن يُستن َبط متثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املنارصة والتضامن مبشاركة الذين ُت ْر َوى
ِق َص ُصهم.
ملَّـــا كان شـــهر ســـبتمرب/أيلول ســـنة  ،2015حـــدث يش ٌء يف
غايـــة الغرابـــ ِة بـــدَّ ل االســـتجاب َة العا َّمـــة العامليـــة ’ألزمـــة
الالجئـــن‘ يف أوروبـــا .أال وهـــو َن ْ ُ
صغـــر
ـــر صـــورة طفـــلٍ
ٍ
اســـمه آالن كـــردي مـــات غرقـــاً ثـــم ألقـــى بـــه البحـــر إىل
ســاحلٍ يف تركيــا ،فــكان أثــر تلــك الصــورة واسـ ٌـع ،حشــد مــن
ليحتج ــوا تضامنــاً م ــع الالجئ ــن
أجل ــه املواطن ــون العادي ــون
ُّ
تح ــت راي ــة مرحبــاً بالالجئ ــن .ويف نيوزيلن ــدا ،دع ــا من ــارصو
الالجئـــن (أي الذيـــن ليـــس لهـــم خـــرة ســـابقة بشـــؤون
الالجئ ــن وين ــارصون الالجئ ــن) واملع ِّلق ــون يف وس ــائل اإلع ــام
الحكومـــ َة إىل زيـــادة حصـــة الالجئـــن الســـنوية يف البـــاد
ُ
وإظهـــار اســـتجابة أكـــر عطفـــاً وترحيبـــاً.
وميكـــن لتمثيـــل الالجئـــن اإلنســـاين مـــن حيـــث هـــم
مـــرورون ويحتاجـــون إىل اإلعانـــة ،كـــا هـــي الحـــال يف
وســـائل اإلعـــام وحمـــات املنـــارصةْ ،أن تكـــون ُمج ِديـــ ًة يف
جمـــع الدعـــم لالجئـــن ،ولكـــن يوجـــد عـــدد مـــن الهمـــوم
األخالقيـــة تـــدور حـــول هـــذا التمثيـــل والقـــول بالتضامـــن.
أوالً :أ َّن ــه كث ــراً م ــا ُيصــ ِّور النَّق ـ ُ
ـي ألخب ــار األزم ــات
ـل اإلعالم ـ ٌّ
ـاس مــن بــاد جنــو ِّيب الكــرة األرضيــة معتمديــن
اإلنســانية النـ َ
ع ــى اس ــتجابة بل ــدان الش ــال العامل ــي ،وه ــو يتجاه ــل م ــا
ـوارق بنيوي ــة ُ
ـم .ثانيــاً :أ َّن ــه يف ٍّ
يف األم ــر م ــن ف ـ َ
كل م ــن
وظ ْل ـ ٍ
ٌ
وس ــائل اإلع ــام والتمثي ــل املن ــارص مي ــل إىل تصوي ــر الن ــاس
مرضوري ــن مس ــتكينني ال أفــراداً فاعل ــن ،وه ــذا يث ــر أس ــئلة:
1
فم ــن ال ــذي ُي ِّثله ــم؟ وم ــن ال ــذي يتكل ــم بلس ــان حاله ــم؟
روح إيثـــار ،ولكـــنْ ميكـــن أن يكـــون
فصحيـــح َّأن يف النيـــة َ
ُ
َّ
خض ــع املمثل ــن ،وميك ــن يك ــون لذل ــك
التمثي ــل اإلنس ــاين ْأن ُي ِ
عواق ــب س ــيئة ع ــى نتائ ــج إنج ــاح إع ــادة التوط ــن.

يل ِّ
الضمن َّي ُة
اهيمُ الت َّْم ِث ِ
َم َف ِ

كثـــر مـــن الالجئـــن املعـــاد توطينهـــم الذيـــن اســـتطلعتهم
ٌ
بحـــث يل يـــدور حـــول العالقـــة بـــن متثيـــل الالجئـــن
يف
ٍ
اإلنس ــاين واألع ــال التضامن َّي ــة ش ــعروا ب ـ َّ
ـأن وس ــائل اإلع ــام
الرئيســـية وكثـــر مـــن املنظـــات اإلنســـانية عـــزَّزت وجهـــة
نظ ــر مع َّين ــة إىل الالجئ ــن وه ــي أ َّنه ــم “ق ــوم ال ح ــول له ــم
وال ق ــوة ج ــاؤوا م ــن ب ــاد ممزَّق ـ ٌـة بالح ــرب” أو َّأن الالج ــئَ
“إنس ــان فق ـ ٌـر ُمع ـ ِد ٌم”َ .
وخ َط ـ ُر ه ــذه الص ــور النمطي ــة ،ك ــا

ذكـــر أحـــد املشـــاركنيَّ ،أن الالجئـــن ُيع َّر ُفـــون “بظروفهـــم ال
بصفاته ــم اإلنس ــانية” .وميك ــن لتصوي ــر الالجئ ــن مرضوري ــن
ـق يف هو َّي ــة الالج ــئ
ـق األ ُف ـ ِ
أن يق ــود إىل فك ــرة يف غاي ــة ِض ْي ـ ِ
ً
ً
ومـــا يســـتطيع فعلـــه ،وميكـــن لهـــا ْأن تـــرك أثـــرا ســـيئا يف
رأي عمـــوم النـــاس بالالجئـــن .وقـــد رسد املشـــاركون مـــا
ـج حوله ــم م ــن افرتاض ــات ،ومث ــال ذل ــك أ َّنه ــم مل يكون ــوا
ُن ِس ـ َ
ـوب محم ــولٍ أو ع ــى إرس ــال امل ــال
قادري ــن ع ــى رشاء حاس ـ ٍ
إىل خ ــارج الب ــاد حي ــث تعي ــش أرسه ــم ،ال ل ــي ٍء إال ألنه ــم
كان ــوا يومــاً الجئ ــن .وم ــا تفتق ــده ه ــذه الص ــور النمطي ــة
هـــو قصـــص األفـــراد وأصواتهـــمَّ .
وبـــن أحـــد املشـــاركني
املهجـــرون بعـــض التشـــابه ولكـــنْ
قـــال نعـــم قـــد يتشـــابه َّ
أال ُيصـــ َّوب االنتبـــاه إال إىل وجهـــ ٍة (مثـــل الـــرر النفســـاين
أو ك ــون امل ــرء م ــروراً) فأم ـ ٌـر يعن ــي “أن ُتفت َق ــد مغ ــازي”
القصـــص.
ولطبيعــة الوصــم يف صــور الالجئــن النمطيــة أيضـاً ْأن ُت َع ْر ِقـ َ
ـل
ق ــدرة الالجئ ــن الس ــابقني ع ــى ُين َُّم ــو يف أنفس ــهم ُّ
الش ــعو َر
باالنت ــاء والقب ــول يف بل ــد إع ــادة التوط ــن .ورأى كث ــر م ــن
الن ــاس ال ــذي اس ــتطلعتهم َّأن الص ــور النمطي ــة س ــاهمت يف
فهـــم هـــو َّأن الالجئـــن يش ٌء والنيوزيلنديـــن يش ٌء
تكويـــن
ٍ
آخ ـ ُرْ ،
وأن رمبــا الالجئــون أقــل قــدر ًة عــى القيــام بشــؤونهم.
أضـــف إىل ذلـــكَّ ،أن االســـتمرار يف تصنيفهـــم الجئـــنَ يف
وســـائل اإلعـــام والهيئـــات الحكوميـــة ومنـــارصي الالجئـــن
وغريه ــم م ــن والنيوزيلندي ــن ،ح َّت ــى بع ــد زم ــن طوي ــل م ــن
إع ــادة توطينه ــم وحصوله ــم ع ــى الجنس ــية يعن ــي َّأن الن ــاس
الذي ــن له ــم خ ــرة س ــابقة باللج ــوء ال ُيق َب ــل أن ُي َق ــال فيه ــم
إ َّنه ــم نيوزيلند ٌّي ــون ‘حقيق ُّي ــون’.
ث ــم إ َّن ــه رأى ع ــدد م ــن املش ــاركني َّأن أع ــى األص ــوات ب ــن
منـــارصي الالجئـــن يف الغـــرب هـــي أصـــوات َمـــن ليـــس
له ــم خ ــرة س ــابقة باللج ــوء ،وش ـ ُّـكوا يف رشعي ــة وصح ــة ْأن
يتكل ــم غ ــر الالجئ ــن مبعان ــاة ال يعلم ــون منه ــا ش ــيئاً .ورأوا
تتضم ــن أص ــوات الالجئ ــن
أ َّن ــه ينبغ ــي ملن ــارصة الالجئ ــن أن َّ
والالجئ ــن الس ــابقني الذي ــن خ ــروا معان ــاة اللج ــوء وإع ــادة
ٌ
التوطـــن حقـــاً .وقـــد َّ
مشـــارك مـــن املشـــاركني اســـمه
بـــن
أب ــان (وه ــو املدي ــر الع ــام يف منظم ــة غ ــر حكومي ــة يقوده ــا
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ٌ
شـــعبية يف أوكالنـــد) َّأن ن َّيـــة منـــارصي
الالجئـــون وقاعدتهـــا
الالجئ ــن كان ــت حس ــن ًة ولك ــنْ غل ــب عليه ــم الس ــيطرة ع ــى
عج ـ ُز
املناقشــة والتحــدُّ ث بلســان حــال الالجئــن ،وهــو أمـ ٌـر ُي ِّ
ـب آماله ــم.
الالجئ ــن والجامع ــات الت ــي ُأ ِعي ـ َد توطينه ــا و ُيخ ِّي ـ ُ
ويتاب ــع فيق ــول إ َّن ــه ال يري ــد بكالم ــه َن ْق ـ َد أح ـ ٍد ولك َّن ــه ق ــال
حا ّثــاً “افعل ــوا م ــا تفعلون ــه معن ــا ال علين ــا”.

التوصيات

الفاعل ــة يف مي ــدان العم ــل اإلنس ــاين ،وم ــن ذل ــك الباحث ــون
واألكادمي ُّي ــون تفك ــراً نقديــاً يف وظائفه ــم وامتيازاته ــم يف م ــا
ل ــه صل ــة بعمله ــم يف ش ــؤون الالجئ ــن والالجئ ــن الس ــابقني،
وعليهـــم أيضـــاً ْأن يظ ُّلـــوا محاســـبني نفوســـهمْ ،
وأن يعملـــوا
ْ
بالتعـــاون مـــع الالجئـــن والالجئـــن الســـابقني ،وأن ُي ِقـــ ُّروا
بتأثـــر الالجئـــن وقدراتهـــم وآرائهـــم .أل َّنـــه ،عـــى الرغـــم
ـن الن َّي ــة ،ميك ــن أن ينته ــي أم ــر العامل ــن يف دع ــم
م ــن ُح ْس ـ ِ
حق ــوق الالجئ ــن إىل ‘النظ ــر إىل الالجئ ــن ع ــى أ َّنه ــم غرب ــاء’
أي ع ــى أ َّنه ــم ُمس ــاعَدون مجهول ــون مس ــتضعفون ،ف ُيه ِّم ـ ُ
ـش
ه ــؤالء العامل ــون َم ــن يس ــعون إىل
إعانته ــم .ولق ــد يعــ َّرف الالجئ ــون
أ َّنهـــم مـــن بنـــي اإلنســـان يف
راي ــات االحتج ــاج ،ولك ــنَّ صفاته ــم
اإلنســـانية وفعلهـــم وتأثريهـــم
ته ــوي م ــن جــ َّراء حدي ــث غريه ــم
بلســـان حالهـــم.
ناندو أزيفيدو

ملَّـــا مل يكـــن التحكـــم بتمثيـــل الالجئـــن يف وســـائل اإلعـــام
ممكنـــاً ،أمكـــن للمنارصيـــن
ا ِّتخ ــاذ إجــراءات لتج ُّن ــب األق ــوال
ا ُملستَســـ ِهلة بإفـــراطٍ والصـــور
النمطيـــةْ ،
وأن ُيد ِر ُجـــوا فيهـــا
وجه ــات نظ ــر الذي ــن يس ــعون إىل
إعانته ــم و إدراج أصواته ــم .ولق ــد
ع ـ َّـر من ــارصو الالجئ ــن واملختص ــون
يف التواصــل الذيــن اســتطلعتهم عــن
َّ
رغبـــة حقيقيـــة يف تجنُّـــب الصـــور
إن املن ــارصة األمين ــة تطل ــب متك ــن
النمطيـــة ويف متثيـــل الالجئـــن
نـــاصون
ا ُمل َ
ناصيـــن فيقـــ ِّر ُر ا ُمل ِ
متثي ـ َ
ـل الن ــاس العادي ــن ،أي ‘مثلن ــا’.
وجهتهـــم عـــى حســـب َمـــن
ً
ويف الوقـــت نفســـه ،أرادوا أيضـــا
يرغبـــون يف دعمهـــم .فلحـــركات
تجنُّـــب التقليـــل مـــن خطـــورة
املنـــارصة والتضامـــن ،بالتشـــارك يف
الهج ــرة القرسي ــة وم ــن َّأن بع ــض
العمـــل وباالســـتامع إىل النـــاس
الالجئـــن ســـيكونون مســـتضعفني
املـــراد مســـاعدتهم وبتجنُّـــب
ومرضوري ــن نفس ــانياً .ونش ــأ فيه ــم
الصـــور النمطيـــة ،القـــدرة عـــى
حقيقـــي فمـــن
بعـــض مـــن التبايـــن
معالجـــة
إجهـــاد فكـــريُّ
ٍ
ٌّ
جهـــ ٍة تجنُّـــب الصـــور النمطيـــة صور ٌة من َم ْعرض صور عنوانه ‘النيوزيلنديُّون اليوم :من الجئني إىل كيويِّني’ ،نظمه ائتالف البني ــوي والظل ــم ال ــذي يق ــع ع ــى
للمرضوريـــن ومـــن جهـــة أخـــرى أوتريوَّا املجتمعي املعاد توطينه ( )ARCCيف جز ٍء من حملة واسعة إلعادة تعريف
املهجريـــن ،والقـــدرة أيضـــاً عـــى
َّ
كلمة ‘الالجئ’ وم َْح ِو الصور النمطية ،من وجهة نظر
نـــر الرســـالة يف مســـائل اإلعـــام
الجئني سابقني يف نيوزيلندا .تبديـــل كل ذلـــك.
مكتوب يف الصورة‘ :النيوزيلنديُّون اليوم :من الجئني إىل كيويِّني’.
ٌ
الرئيســـية بأكـــر الطـــرق نجوعـــاً،
َ
ويف هـــذه الرســـالة األســـباب التـــي ينبغـــي لعمـــوم النـــاس نتايل َسل ِئيد slade.natalie1@gmail.com
ٌ
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف معهد الدراسات اإلمنائية بجامعة
يف نيوزيلن ــدا م ــن أجله ــا ْأن يهتم ــوا بالالجئ ــن .ولي ــس ه ــذا
الح ْمـــات اإلنســـانية ،فطاملـــا مايس www.massey.ac.nz
اإلجهـــاد الفكـــريُّ بنـــاد ٍر يف َ
الالجئـــن
ومنـــارصو
الحكوميـــة
خـــرت املنظـــات غـــر
Silk J (2000) ‘Caring at a Distance: (Im)partiality, Moral Motivation and .1
تحدِّي ــات إيج ــاد فض ــى ُ
الســ ُبل إليص ــال رس ــالتهم م ــن غ ــر the Ethics of Representation – Introduction’, Ethics, Place & Environment
3:3, 303-309
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النـــزول يف حفـــرة الصـــور النمطيـــة ا ُمل ِّ
هــذا ،ويــويص بحـ ٌ
ـث حديــث ْأن يتــد َّرب املنــارصون الراغبــون
يف العم ــل يف ش ــؤون الالجئ ــن ع ــى ِعرف ــان النَّف ــس (أي أنْ
يســتعرفوا امتيازاتهــم الخاصــة)ْ ،
وأن ُي َنــح الالجئــون الفرصــة
ِّ
للمشـــاركة يف َح ْمـــات املنـــارصة 2.ومـــن املهـــم أن يفكـــر
املزاولـــون اإلنســـانيون واملنـــارصون وغريهـــم مـــن الجهـــات

(االهتامم من بُع ٍد :ا ُملحابَا ُة وعدمها والباعث عىل التمييز بني الحقِّ والباطل وأخالق َّيات
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الحامئ ِّية َم ْو ِض َع ا ُمل َمرسة
َو ْض ُع االلتزامات ِ

أ ْك ِنس أو ُلسايساي وكاثرين ِهنكيل

عمل ملنع االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني،
إذا أرادت منظامت املعونة القيام بالتزاماتها فال ب َّد لها من مزيد ٍ
واالستامع للناجني ،وإزالة املع ِّوقات التي تعرتض ُط ُر َق اإلبالغ.
كان يف عام ْ 2002أن أصدرت املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ومنظمة إنقاذ الطفل تقريراً ه َّز العامل ه َّزاً إذ
كشف عن إساءة َّ
عمل اإلغاثة معامل َة أعداد كثرية من األطفال
ُ
َّ
يف مخ َّيامت الالجئني .وملا كان يف العام املق ِبل ،وضع األمني العام
لألمم املتحدة معاي َري لتحسني حامية املستضعفني -وال س َّيام
النساء واألطفال -من االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني 1.و ُك ِّل َف
رؤساء منظامت األمم املتحدة ْأن ُينْشئوا بيئة حامئية ،قبل ِّ
كل
اج ُع الحاالت وتنفيذ املعايري
يش ٍء من خالل تعيني فر ٍد كبري ُير ِ
علم مبد َّونة قواعد السلوك
لتحقيق ْأن يكون املوظفون عىل ٍ
يف املنظمة ومو ِّقعني عليها ،ومن ذلك إبالغ حاالت االستغالل
واالنتهاك الجنس َّيني إىل مجلس َّ
املنظمة.

ودعمت املنظمة الدولية للهجرة اللجن َة الدامئة املشرتكة بني
الهيئات يف وضعها دليل املامرسات الفضىل 4،وفيه إرشادٌ إجرا ٌّيئ
يف كيفية إعداد آلية شكاوى مجتمعية مشرتكة بني الهيئات ويف
يست املنظمة الدولية للهجرة أيضاً َو ْض َع
كيفية إعاملها .وقد َّ
املعايري األدنو َّية للعمل ،وهي تقصد إىل زيادة التزام الهيئات
َ
املبادئ التوجيه َّية الحامئية.

ومن هذه الجهود وغريهاَّ ،
فإن بعض االلتزامات التي نشأت
عىل م ِّر السنني هي ملنع االستغالل واإلساءة الجنس َّيني والتح ُّرش
الجنيس واإلساءة الجنسية من الحدوث ،وللتعهُّد باالستامع إىل
املترضرين ،وإلزالة الحواز التي تعرتض طريق اإلبالغ ومعالجتها.
وعىل الرغم من الرت ِّقي الحاصل حتَّى يوم الناس هذا فام زال
ومع ذلك ،ما تزال تقارير االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني َت ِر ُد هناك كث ُري عملٍ ينبغي فعله ،وال س َّيام إلنهاء اإلفالت من
قلي ًال قلي ًال .وبعد تقارير االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني يف العقوبة ومعالجة والتح ُّرش الجنيس واإلساءة الجنسية.
انتهاكات أخرى ،عقدت وزارة
هايتي وما تالها من َك ْش ٍف عن
ٍ
التنمية الدولية يف اململكة املتحدة يف شهر أكتوبر/ترشين األول املَنْعُ
 2018مؤمت َر ِق َّم ًة دولياً معنياً بالحامية ودعت فيه إىل مقاربة ُتص ِّو ُب املقاربة الحالية القوة والطاقة واملــوارد إىل توسيع
أمر ذو شأن،
شاملة تعالج العلل والعالمات التي يقوم عليها االستغالل املدارك يف املجتمعات املحلية واملوظفني .وهو ٌ
كاف الحاجة ولن يتحقق من دون االعرتاف
واالنتهاك الجنسيان .وعىل املانحني ومنظامت األمم املتحدة ولكنَّه لوحده غري ٍ
والهيئات اإلنسانية وأعضاء األمانة العامة لألمم املتحدة ْأن باألسباب الجذرية ومعالجتها -أي البنية األبوية وبنية سلطة
يضعوا ُس ُبل عملٍ وافية بالحاجة يف حامية َّ
يم االنتهاك وعدم املساواة و ُتع ِّز ُز
السكان املترضرين .ما بعد االستعامر -التي ُت ِد ُ
وملَّا كان أول عام  ،2019نرش األمني العام وثيقة أخرى تعالج املواقف األبوية تجاه ‘املستفيدين’ .ويغلب عىل كثري من الناس
االستغالل واالنتهاك الجنس َّينيُ 2،ت ِّ ُ
بي إسرتاتيجي ًة وأولويات يف املجتمعات املحلية ا ُملتأ ِّزمة أن يشعروا بالعجز بسبب األزمة
َ
ِّ
محورها املرضورون ،ففيها يُقدَّ ُم يف الجهد حقوق املرضورين اإلنسانية ،وهذا قد ُيق ِّوض إمكان اتخاذ التدابري املجتمعية .وما
وكرامتهم ،وتزيد الشفافية يف اإلبالغ والتحقيق يف محاول ٍة إلنهاء يزال هناك تو ُّتر غري ُم َق ٍّر به عىل العموم بني العقوبة املجتمعية
إفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة ،و ُيتَشا َر ُك ،وتجري املحتملة والتعويض عن الــرر ،وبني الشواغل املرشوعة
مزيد من أنشطة توسيع املدارك وإبراز فضىل املامرسات.
للمجتمع الدويل الدائرة حول التسوية املحتملة باملهوادة يف
األحكام الحامئ َّية واألحكام التي محورها النَّاجون.
تتوسط هذين املعيارين اللذين ُو ِض َعا
ويف األعــوام التي
َّ
بقيادة األمم املتحدة ،بذلت كث ٌري من الجهات الفاعلة جهداً وليك ُيت ََّجه إىل التغيري الحقيقي الذي ُيحتَاج إليه ،ال بدَّ للهيئات
ملنع االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني ومعالجتهام .فقد وضعت اإلنسانية من أن تعالج التح ُّيز الجندري والتمييز الجندري
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات 3مبادئ توجيهية وأدوات األصيلني يف ال ُبنَى التنظيمية والب ِّين َْي يف فرص االستغالل
مختلفة للجهات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين .وكان املدير واالنتهاك الجنس َّيني والتح ُّرش الجنيس واإلساءة الجنسية التي
العام السابق للمنظمة الدولية للهجرة نال لقب نصري الحامية تقع يف أثناء مامرسات التوظيف واالستبقاء والرتقية ،والدا ِع َم ْي
َّ
السكان املترضرين وأصغر صغار
من االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني يف اللجنة الدامئة املشرتكة ظروف ا ُملن َت ِه ِكني الستغالل
5
َ
السلطة رجال يف األغلب ويكون
بني الهيئات واحتفظ بال َّلقب من سنة  2011إىل سنة  ،2018املوظفني .واملاسكون زمام ُّ
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أقل من وظائف الرجال وجوداً
للنساء يف العادة وظائف َّ
س
وعمراً ،وهو ما يؤدِّي إىل دينام َّيات سلط ٍة غري متكافئ ٍة و ُي َي ِّ ُ
االنتهاكات ا ُملحتم َلة يف السلطة.
يم ثقافة املنظمة و ُبنَى السلطة فيها الضا َّر من
كثرياً ما ُت ِد ُ
املعايري الجندرية واالجتامعية ،وهو ما ُيعزِّز عدم املساواة
ويهِّدُ الطريق لالنتهاك .وتحتاج املنظامت والقطاع األوسع
ُ
ب ُر َّمته إىل تحليل تطبيق ِق َيمهم ملعالجة دينام َّيات السلطة
الضا َّرة ،ومن ذلك املامرسات أو السياسات التي تعزز عدم
املساواة عىل أساس الجنس والعمر والقدرة والعجز وال ِعرق.
ولكثري من املنظامت سياسات للمساواة بني الجنسني ولكنْ ما
يزال أمر َو ْض ِع هذه السياسات َم ْو ِض َع التنفيذ تحدياً صعباً.
ثم إ َّنه ملَّا كان إمناء قدرة املوظفني عىل تحدِّي التمييز وهذه
املعايري الضارة أمراً رضوري ًــا ،كان هناك حاجة إىل محاسبة
متسكهم بهذه ال ِق َيم
املوظفني -وفيهم الكبار والرؤساء -يف ُّ
وتنفيذها.

باالس ِت َمع
التع ُّهدُ ْ

ال بدَّ من أن يكون االستامع إىل القوة الفاعلة للناجني من
االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني والتح ُّرش الجنيس واإلساءة
الجنسية واالعتقاد بها وإقرارها أمراً جوهرياً .فهناك حاجة
إىل استمرار املشاركة مع الناجني يف شأن التدابري املرغوب فيها
الس ُبل التي بها ميكن للمجتمع املحيل
لتخفيف املخاطر ويف ُ
ْأن يكون أكرث استعداداً ملنع االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني
ومعالجة اإلفالت من العقوبة .وينبغي لهذه املشاركة ْأن
تتامىش هي واملبادئ التوجيهية يف منع العنف الجندري
ومعالجته 6،ومن ذلك ضامن ْأن تتد َّرب فرق التحقيق تد ُّرباً
كافياً الغرض عىل تطبيق املبادئ التي محورها الناجون ثم
تحميل هذه الفرق مسؤولية ِف ْعل ذلك .والطرق التي بها ُتط َّبق
إجراءات اإلبالغ اإللزامية اليو َم هي يف الغالب ُتق ِّوض أساس
حقوق الناجني وجهات التنسيق ،إذ يحتاج موظفو املوارد
البرشية وفرق التحقيق إىل تدريب أكفأ ومساءلة أكرب حتّى
التمسك باملبادئ التي محورها الناجون .وينبغي
ُي َّكنوا من
ُّ
استثامر املوارد يف تعليم املجتمعات املحلية املترضرة تعليامً
يدور حول الديناميات يف االستغالل واالنتهاك الجنس َّيني،
ومتكينهم ليك ُيع ِّينوا بدق ٍة االستجابة األفيد.
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إبلاغ واضحـ ٍة
قنـوات
وتحتـاج املنظمات إىل االلتـزام بإنشـاء
ِ
ٍ
(توافـق الحـال) وإىل ْأن تشترك يف توسـيع املـدارك يف املنابـر
محـددة األحـوال التي تنعقد باالشتراك مع املجتمعـات املحلية.
وهـذا يختلـف باختلاف الحـال ،ولكـنْ ميكـن أن يشـمل ذلـك
تنسـيق يف األماكـن املريحة للنسـاء أو األطفال ويف املراكز
مراكـ َز
ٍ
َّ
إبلاغ يف كنسـي ٍة أو
هاتـف سـاخناً،
وخـط
املجتمعيـة،
ٍ
َ
ومكتـب ٍ
ً
مدرسـة أو فـرداً
مؤهلا للقيـادة ُيع ِّينه املجتمع املحلي .وينبغي
تتضمـن منابر توسـيع املـدارك ُيع َّرف كل املوظفني الذين لهم
ْأن َّ
َ
صلـة بالبيئـات الحامئيـة مبـادئ يف ماهيـة االسـتغالل واالنتهاك
الجنسـ َّيني وعواقبهما وتوقعهما ،وينبغـي يف ذلـك إدمـاج كل
تاحـة لإلبلاغ على اختالفهـا .وقـد ترجـم فريـق عمل
السـ ُبل ا ُمل َ
ُ
اللجنـة الدامئـة املشتركة بين الهيئـات والحاميـة من االسـتغالل
واالنتهـاك الجنسـ َّيني ( )PSEAيف جنـوب السـودان هذه املبادئ
إىل لغـات مختلفـة وألحقهـا بآليـات الشـكاوى املجتمعيـة ،غير
ٌ
متفاوتـة ،ويجـب أيضـاً
َّأن مسـتويات معرفـة القـراءة والكتابـة
ْ
َ
تحديـد أجـدى وسـائل التواصـل وأشـملها .ويجـب أن ُيشترط
كل الهيئات ،ومن ذلـك جعله رشطاً
الرتاسـل املالئـم للحال على ِّ
للتمويـل يف املسـتقبل .وينبغـي أن يكـون للجهـود املبذولـة يف
توسـيع املـدارك ولقنوات اإلبالغ إشـارات جل َّي ٌة قابلـة للقياس يف
ٌ
وطـرق لقيـاس الجودة.
جدواهـا
كبير .إذ
ثـم َّإن عـدم الثقـة يف النظـام واملسـاءلة ملصـد ٌر للقلـق ٌ
ال َّبـد مـن معالجـة تص ُّور َّأن اإلبلاغ وعدمه سـوا ٌء ،وهذا يحتاج
إىل بنـاء الثقـة َّ
تدابير ملعلجـة
بـأن اإلبلاغ سـيؤدي إىل ا ِّتخـاذ
َ
ـس
الحـادث ،وكذلـك معالجـة أوجـه عـدم املسـاواة التـي ِّ
تؤس ُ
إلدامـة هـذا التصـ ُور .وهناك حاجـة إىل مزيد شـفافي ٍة يف اإلبالغ
نسـق التحقيـق
ويف توقيتـه
ِ
املناسـب ويف الكيفيـة التـي بهـا ُي َّ
ومـن ذلـك اإلجـراءات ا ُملتَّخـذة -حتَّـى ُتبنـى الثقـة و ُتق َّلـلٌ
حاجة أيضاً إىل إثبـات َّأن اإلفالت
املخاطـر على الناجين .ويوجد
ٌ
َّ
مـن العقوبـة أمـ ٌر عفى عنـه الزمـان ،وأن العقوبة واقعـة واقعة
بصرف النظـر عـن ِك َبر املنتهـك أو أقدم َّيتـه يف الوظيفـة أو عل ِّو
شـأنه .وال بـدَّ مـن معالجة املخاوف الشـائعة املتم ِّثلة يف احتامل
ْأن ُينتَهـك اسـتعامل آليـات اإلبلاغ أو أن ُيسـا َء اسـتعاملها ،فـإن
حدثـت حاالت من اإلسـاءة ،وجـب ْأن ُتتَّخذ تدابير صارمة متنع
حـدوث ذلك يف املسـتقبل.

وإذا مل ُيتَشـا َرك يف معلومـات حـوادث االسـتغالل واالنتهـاك
إزالة مع ِّوقات اإلبالغ
تحسينَ ،ف َلسـوف
الجنسـ َّيني واإلجـراءات ا ُملتَّخـذة وما جرى من
ٍ
ْ
ْ
عند الناجني ،ميكن أن
لـب ال َوض ُـع الراهـن ويسـتمر اإلفالت من العقوبـة يف الزيادة
تتضمن مع ِّوقات اإلبالغ ما ييل :غياب َيغ ُ
َّ
املعلومات التي لها صلة بوضوح إجـراءات اإلبالغ ،وفقدان وال َّثبـات .ثـم َّإن اقتراح قاعـدة البيانـات املشتركة بين الهيئات
الثقة يف النظام ويف أي يشء مفيد يأيت من اإلبالغ ،والخوف للتشـارك يف أسماء مرتكبـي الجرائم ألمـ ٌر رضوريٌّ ملنع ا ُملنتَهكني
من االنتقام أو انعدام الحامية املناسبة ملَن ُي ْب ِل ُغ عن االنتهاك .مـن االنتقـال مـن مـكان إىل آخر من غير أن ُت َ
كتشـف جرامئهم.
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أضـف إىل ذلـك َّأن التشـارك يف معلومـات العواقـب مـن مثـل التحـ ُّرش الجنسي واإلسـاءة الجنسـية للموظفين ومقدِّمـي
نشـئ الثقـة بالنظـام
ويشـج ُع الخدمـات أو اإلمـدادات يف األحـوال اإلنسـانية.
ال َعـزْل أو اإلجـراءات الجنائيـة ُي ِ
ِّ
ير أيضـ ًا أسـئل ًة
على اإلبلاغ .إال َّأن التشـارك يف املعلومـات ُي ِث ُ
قانونيـ ًة ،منهـا السـؤال عـن مخاطـر دعـاوى التشـهري التـي ْ
إن أ ْك ِنس أو ُلسايساي aolusese@iom.int
َّ
أخفقـت اإلجـراءات الجنائيـة فقـد ُتر َفـع .ويف التعـاون ا ُملـزدَاد موظفة حامية
بين الحكومـات وهيئـات اإلغاثـة يف تشـارك معلومـات املزعـوم
ارتكابهـم الجرائـم ،ومـن ذلـك األد َّلـة املجموعـة يف العمليـات كاثرين ِهنكيل cahingley@iom.int
اإلداريـة الداخليـة للهيئـاتُ ،قـدْ ٌرة على ردع مرتكبـي الجرائـم اختصاص َّية يف العنف القائم عىل الجندر
وعلى املسـاعدة يف تيسير محاكمتهـم يف تلـك القضايـا فيـؤدِّي
املنظمة الدولية للهجرة يف جنوب السودان
ذلـك إىل اإلجـراءات الجنائيـة.
الس ْـمعة
أ َّمـا عنـد املنظمات ،ففـي مع ِّوقـات اإلبلاغ َخ َط ٌر عىل ُّ
أسـايس فيـه َّأن الهيئـات التـي
التنظيميـة .فهنـاك افتراض
ٌّ
إبلاغ عـن حـوادث االسـتغالل واالنتهـاك الجنسـ َّيني
فيهـا ُ
كثير ٍ
والتحـ ُّرش الجنسي واإلسـاءة الجنسـية التـي تقـع فيهـا هـي
هيئـات ُمخْ ِف َق ٌـة ،وتغيـب فيهـا التدابير املناسـبة ملعالجـة هذه
ِّ
ولـكل هيئـة مصلحـة يف ضمان ْأن ال ُتصـ َّور على َّأن
الحـوادث.
ائـم ،فيجعلها ذلـك تحذر من املشـاركة الكاملة
فيهـا مرتكبـو جر َ
يف اآلليـات املشتركة لإلبلاغ والشـكاوى ،فهـي ْإن اشتركت
ـح عـدد الحـاالت ا ُمل َب َّلـغ عنهـا ،ويف ذلك
فيهـا زادت مخاطـر َف ْض ِ
ٌ
فضيحـة علن َّيـة.
ومما يتحـدَّ ى املنظمات التـي ُي ْب َ
لـغ عن وقـوع هـذه الحوادث
فيهـا أيضـاً مخاطـر فقـدان فـرص التمويل .ويجب على املانحني
وأصحـاب املصلحـة املعنيين أن يتع َّرفـوا جوابـاً للسـؤال :هل يف
املنظمات التـزام سـيايس حقيقي مبعالجـة االسـتغالل واالنتهاك
والتحـرش الجنسي واإلسـاءة الجنسـية وهـل تتَّخـذ
الجنسـ َّيني
ُّ
إجـراءات يف سـبيل ذلـك من غير تحت ُِّم معاقبة الهيئـات بإيقاف
ُّ
التستر ،أم ليسـت
التمويـل عنهـا ،إذ يسـاهم ذلـك يف ثقافـة
املنظمات مـن ذلـك يف يشء؟ ُّ
والحـق َّأن غيـاب إبلاغ الهيئـات
قد يشير إىل غيـاب آليات ُم ْجديـ ٍة ملعالجة االسـتغالل واالنتهاك
والتحـرش الجنيس.
الجنسـ َّيني
ُّ
تتحسـن رسيعـاً منـذ عـام َّ ،2003
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الحامية يف ال ِّنزاعات واأل ْزمات

سارة بالكمور وروسا فريدمان

ال بدَّ من أن تراعي تدابري الحامية املتينة الشاملة ،ومنها ا ُملط َّبقة يف السياقات املتأثرة باألزمات والنزاعات،
السياقات املحلية مراعا ًة مناسب ًة من أجل االلتزام بأعىل املعايري الدولية ،ومن ذلك حامية األطفال.

ُأ ِّس َســـت منظمـــة املحافظـــة عـــى ســـامة األطفـــال يف عـــام واملراجعـــة ،إضافـــة إىل توخـــي الشـــفافية يف توضيـــح حـــدود
 ،2001ومنـــذ ذلـــك الحـــن وهـــي تعمـــل كشـــبكة عامليـــة املســـاءلة يف املنظمـــة وصـــوالً إىل مســـتوى مجالـــس اإلدارة.
للمنظ ــات امللتزم ــة بحامي ــة األطف ــال وتق ــود جه ــوداً نح ــو
تطبي ــق املعاي ــر ضم ــن قط ــاع املس ــاعدات به ــدف التص ــدي وتتعلق املعايري األربعة مبا ييل:
لالســـتغالل واإلســـاءة الجنســـيتني .وبالتعـــاون مـــع الخـــراء يف
امليـــدان طـــورت منظمـــة املحافظـــة عـــى ســـامة األطفـــال السياســـة :تحـــد املنظمـــة سياســـة واضحـــة وتصـــف كيفيـــة
مجموع ــة م ــن املعاي ــر الدولي ــة لحامي ــة الطف ــل الت ــي ميك ــن التزامهــا بالرتويــج لرفــاه األطفــال ومنــع اإلســاءة وإيجــاد بيئــة
أن تطبقه ــا وتكيفه ــا جمي ــع املنظ ــات العامل ــة م ــع األطف ــال .إيجابي ــة لألطف ــال تحف ــظ له ــم حقوقه ــم وتضم ــن معاملته ــم
و ُت َد َّع ــم املعاي ــر مبجموع ــة أدوات ش ــاملة للتنفي ــذ 1اس ــتخدمتها بكرام ــة واحــرام.
آالف املنظ ــات يف معظ ــم بل ــدان الع ــامل إن مل نق ــل جميعه ــا.
عـــر املنظمـــة بوضـــوح عـــن التزاماتهـــا بشـــأن
األشـــخاصُ :ت ِّ
وتركـــز املعايـــر عـــى أهـــم جوانـــب إدارة حاميـــة الطفـــل املحافظ ــة ع ــى س ــامة األطف ــال وتذك ــر للك ــوادر واملوظف ــن
ضم ــن املنظم ــة وتص ــف الخصائ ــص واملنظوم ــات والعملي ــات املشـــاركني والـــركاء مســـؤولياتهم والتوقعـــات منهـــم مـــن
الرضوريـــة لضـــان تفعيـــل املنظـــات لحاميـــة الطفـــل خـــال السياســـات واإلجـــراءات والتوجيهـــات اإلرشـــادية
بالكامـــل يف كل نشـــاطاتها .وإلدمـــاج املعايـــر يف عمـــل الواج ــب تطبيقه ــا .وم ــن امله ــم أن يتلق ــى جمي ــع الفاعل ــون
خاص ـ ًة مل ــن يعم ــل منه ــا يف األزم ــات املعني ــون مب ــن فيه ــم األطف ــال أنفس ــهم الدع ــم يف فه ــم تل ــك
املنظ ــات أهمي ــة كب ــرة َّ
اإلنس ــانية والنزاع ــات وأوض ــاع م ــا بع ــد ال َّنــزاع عندم ــا يصب ــح املســـؤوليات والتوقعـــات والتـــرف مبوجبهـــا.
كثــر مــن األطفــال أكــر عرضــة لحــاالت االســتضعاف الجســدي
والعاطف ــي الكب ــر .فالتخلخ ــل الكب ــر يف موازي ــن الق ــوى ب ــن اإلجـــراءات :تطبـــق املنظمـــة عمليـــة ممنهجـــة للتخطيـــط
ع ــال اإلغاث ــة اإلنس ــانية وموظف ــي حف ــظ الس ــام م ــن جه ــة لتدابـــر حاميـــة الطفـــل وتنفيذهـــا.
والن ــاس الذي ــن يس ــتهدفون حاميته ــم م ــن جه ــة أخ ــرى ُيح ِّت ــم
رضورة توفـــر منظومـــات فاعلـــة تدخـــل يف جميـــع جوانـــب املســـاءلة :لـــدى املنظمـــة تدابـــر وآليـــات تطبقهـــا لرصـــد
عمـــل املنظمـــة ومرافقهـــا.
إجــراءات الحامي ــة ومراجعته ــا ولتتأك ــد م ــن تفعي ــل املس ــاءلة
مـــن أســـفل الهـــرم التنظيمـــي إىل األعـــى وبالعكـــس.
وت ــرب املقارب ــة العام ــة لحامي ــة األطف ــال جذوره ــا يف فه ــم
املخاط ــر الت ــي تق ــع ع ــى األطف ــال م ــن املنظم ــة بكوادره ــا ولتنفيـــذ هـــذه املعايـــر ،عـــى املنظـــات أن تجيـــب عـــى
وبرامجهـــا وعملياتهـــا ورشكائهـــا .وتـــأيت مجموعـــة األدوات األســـئلة اآلتيـــة:
لتقـــدم خارطـــة طريـــق التبـــاع عمليـــة ُمح َكمـــة وشـــاملة
أي ــن ومت ــى وكي ــف تتواص ــل املنظم ــة م ــع األطف ــال وم ــا
تبـــدأ بتطويـــر سياســـة حاميـــة الطفـــل أو تعزيزهـــا ومتتينهـــا
املخاط ــر الت ــي تظه ــر نتيج ــة ذل ــك التواص ــل؟
إن كان ــت موجودة.ث ــم تتضم ــن العملي ــة التطوي ــر التنظيم ــي
بعـــض مـــن وقـــت الكـــوادر ملوضـــوع
مـــن خـــال تخصيـــص
ٍ
م ــا طبيع ــة السياس ــات واإلجــراءات املطلوب ــة ملن ــع وق ــوع
الحامي ــة ومـــن خـــال التأكـــد مـــن َّأن الك ــوادر عـــى القـــدر
ال ــرر واالس ــتجابة للمخ ــاوف مب ــا ه ــو مناس ــب؟
املطل ــوب م ــن التدري ــب وض ــان وج ــود آلي ــة تواص ــل ف َّعال ــة
مـــن الشـــخص املعني/األشـــخاص املعينـــون لتمثيـــل دور
للحامي ــة ميك ــن الوص ــول إلي ــه .وال ب ــد ،ع ــى وج ــه الخص ــوص،
ضاب ــط االرتب ــاط ال ــذي ُتع َه ــد إلي ــه مهم ــة تلق ــي البالغ ــات
مـــن توفـــر عمليـــات التخطيـــط الحســـن والتنفيـــذ والرصـــد
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ع ــن مخ ــاوف الحامي ــة وإدارته ــا وإجــراء م ــا يج ــب م ــن
تحقي ــق تبعــاً لذل ــك؟
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املقرتحـــة (دعـــك مـــن عـــدم تصميمهـــا وتنفيذهـــا) ملعالجـــة
األســـباب والتبعـــات الناتجـــة عـــن االســـتغالل واإلســـاءة
الجنســـيتني يف تلـــك البيئـــات َّ
الهشـــة .ولذلـــك تبنينـــا معايـــر
حاميـــة الطفـــل ومجموعـــة أدواتهـــا لتوفـــر حلـــول ناجعـــة
مس ــتمدة م ــن األدل ــة واإلثبات ــات بانتهاجن ــا ملقارب ــة مرتك ــزة
إىل الضحايـــا تســـلط الضـــوء عـــى التجـــارب الحقوقيـــة
3
والبرشيـــة.

مـــا طبيعـــة التدريـــب حـــول الحاميـــة املطلـــوب للتأكـــد
م ــن معرف ــة الك ــوادر العامل ــة مب ــا تتوقع ــه املنظم ــة منه ــم
وم ــاذا ينبغ ــي له ــم فعل ــه ل ــو أث ــرت مخ ــاوف معين ــة؟
هـــل هنـــاك أي مدونـــة ســـلوك واضحـــة ُت ِّكـــن الكـــوادر
م ــن فه ــم ح ــدود عمله ــم املهن ــي عندم ــا يعمل ــون م ــع
َّ
األطف ــال وم ــا أن ــواع الس ــلوك املقب ــول وغ ــر املقب ــول يف ويف بداي ــة األم ــر ،رك ــز عملن ــا ع ــى عملي ــات حف ــظ الس ــام
ذل ــك اإلط ــار؟
وعـــى رضورة تطبيـــق حاميـــة الطفـــل يف املنظـــات الدوليـــة
وال ــدول املس ــاهمة بقواته ــا ومراك ــز تدري ــب حف ــظ الس ــام،
كيف ميكننا تعيني املوظفني بسالمة؟
ك ــا عملن ــا عليه ــا ب ــن الجه ــات الفاعل ــة األخ ــرى املش ــاركة
عندمـــا ُتط َّبـــق تدابـــر حاميـــة األطفـــال بالكامـــل فســـتقدم يف بنـــاء الســـام وحفظـــه يف مجتمعـــات النِّـــزاع ومـــا بعـــد
مجموع ــة عملي ــة م ــن األدوات للتعام ــل م ــع ثقاف ــة اإلف ــات النِّـــزاع .ومـــن خـــال العمـــل مـــع تلـــك الجهـــات الفاعلـــة،
مـــن العقـــاب مـــن اإلســـاءة لألطفـــال .ويصبـــح األطفـــال يف ط َّورن ــا مجموع ــة أدوات لتقيي ــم كل منظم ــة والوق ــوف ع ــى
وض ــع أك ــر س ــامة عندم ــا ُتط َّب ــق املعاي ــر تطبيقــاً صحيحــاً ،مواطـــن قوتهـــا وضعفهـــا ورســـمنا خارطـــة شـــاملة للقوانـــن
وعندم ــا يتلق ــى كل ف ــرد يف املنظم ــة تعلي ــات واضح ــة ح ــول واملامرس ــات املتعلق ــة بالحامي ــة يف البل ــدان الت ــي تعم ــل فيه ــا
واجـــب التـــرف ملنـــع اإلســـاءة لإلبـــاغ عنهـــا إذا وقعـــت تل ــك املنظ ــات ث ــم أنتجن ــا تداب ــر الحامي ــة ون َّفذناه ــا م ــع
ومعرفته ــم بالعقوب ــات الت ــي س ــتقع عليه ــم في ــا مل يتمثل ــوا مراع ــاة القوان ــن الوطني ــة والسياس ــات املؤسس ــية والقوان ــن
لذلـــك االلتـــزام .فتطبيـــق املعايـــر رادع قـــوي للمســـيئني املحـــددة بالســـياق والسياســـات .ومثـــال ذلـــك عملنـــا مـــع
لألطفـــال ومينعهـــم مـــن ذلـــك حتـــى قبـــل التقـــدم بطلـــب القـــوات املســـلحة الوطنيـــة يف البلـــدان األكـــر مســـاهمة
للعمـــل لـــدى املنظمـــة ،كـــا َّأن املعايـــر تضمـــن مســـاءلة بقواتهـــا يف حفـــظ الســـام ،فقـــد أدخلنـــا يف عملنـــا ذاك
املنظ ــات الت ــي توض ــع فيه ــا الثق ــة يف التعام ــل م ــع األطف ــال .سياســـات املنظـــات الدوليـــة التـــي تســـاهم بقـــوات حفـــظ
الســـام كـــا أدخلنـــا القوانـــن املحليـــة والعســـكرية لتلـــك
مناطق ال ِّنزاعات واألزمات
البل ــدان إضاف ــة إىل القوان ــن املحلي ــة للبل ــدان الت ــي انت ــرت
تتمثـــل أوىل املشـــكالت التـــي تظهـــر يف بيئـــات ال ِّنزاعـــات فيهـــا قـــوات حفـــظ الســـام .وال بـــد للمنظـــات مـــن أن
واألزم ــات يف القوان ــن والسياس ــات واملامرس ــات الت ــي تعم ــل تس ــتعد وتع ــرف كيفي ــة اتخ ــاذ اإلجــراءات محليــاً إذا ظه ــرت
ع ــى نطاق ــات مختلف ــة وع ــى املس ــتويات الدولي ــة واإلقليمي ــة أي مخـــاوف ،ولذلـــك عليهـــا أن تحصـــل عـــى املعلومـــات
واملحليـــة 2.ويعنـــي ذلـــك َّأن املنظـــات اإلنســـانية العاملـــة املرتبط ــة بالخدم ــات املحلي ــة لتح ــدد الس ــلطات الت ــي س ــوف
يف تلـــك الســـياقات تحتـــاج إىل ملعرفـــة بنطـــاق القوانـــن تبل ــغ تقاريره ــا له ــا واملنظ ــات املحلي ــة الت ــي ميك ــن الحص ــول
والسياســـات والســـياقات واجبـــة التطبيـــق وفهمهـــا (وغالبـــاً ع ــى الدع ــم منه ــا.
م ــا تك ــون تل ــك املص ــادر متداخل ــة ب ــل ق ــد تك ــون متعارض ــة
خاص ـ ًة عندم ــا ثـــم ُتد َمـــج تدابـــر حاميـــة األطفـــال املحـــددة بالســـياق يف
في ــا بينه ــا) .و ُيع ــدُّ ذل ــك م ــن األم ــور الصعب ــة َّ
تدخ ــل املنظ ــات إىل بيئ ــة الط ــوارئ برسع ــة أو عندم ــا تك ــون منظوم ــات املنظم ــة وعملياته ــا بطريق ــة تراع ــي خصوصي ــات
س ــيادة القان ــون يف حال ــة انهي ــار .ويف تل ــك الظ ــروف َّ
الهش ــة ،البل ــدان وواق ــع الس ــياقات املحلي ــة .فع ــى س ــبيل املث ــال ،م ــع
َّ
تصبـــح االحتامليـــات قامئـــة بإيقـــاع الـــرر واإلفـــات مـــن أن تعريف ــات ‘طف ــل’ و‘إس ــاء معامل ــة الطف ــل’ ق ــد تختل ــف
العق ــاب وت ــزداد تل ــك االحتاملي ــات ع ــا يح ــدث يف الس ــياقات باخت ــاف الثقاف ــات واملفهوم ــات الوطني ــة ،ال ب ــد للمنظ ــات
مـــن أن تكـــون عـــى وعـــي واضـــح َّ
األخـــرى.
بـــأن القانـــون الـــدويل
ُيعــ ِّرف ‘الطف ــل’ ع ــى أ َّن ــه كل م ــن مل يبل ــغ م ــن العم ــر 18
وم ــن أه ــم األس ــباب الت ــي دفع ــت منظم ــة املحافظ ــة ع ــى عام ـاً بين ــا يتضم ــن مصطل ــح ‘إس ــاءة معامل ــة الطف ــل’ نطاق ـاً
ســـامة األطفـــال وجامعـــة ريدنـــغ إىل الرتكيـــز عـــى هـــذه م ــن الترصف ــات الض ــارة بالطف ــل س ــواء أكان ــت ع ــن قص ــد أم
الناحيـــة خـــال الســـنوات األخـــرة قلـــة الحلـــول الناجحـــة ال.
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إطـــار العمـــل مـــع هاييتـــي ثـــم انتقـــل إىل بلـــدان أخـــرى)،
ومـــع تزايـــد االهتـــام اإلعالمـــي لقضيـــة الحاميـــة ،أصبحـــت
الحاجـــة واضحـــة إىل تجديـــد االلتـــزام نحـــو تطبيـــق آليـــة
حامي ــة حقيقي ــة يف القط ــاع اإلنس ــاين ول ــدى الجه ــات املمول ــة
واملنظـــات أنفســـها .ومـــع َّأن توقيـــع املواثيـــق واإلرشـــادات
التوجيهي ــة واملب ــادئ تش ــر بالفع ــل إىل رغب ــة بالتعه ــد بذل ــك
االلتـــزام ،فلـــن يحـــدث ذلـــك إال بعـــد أن تنتهـــج املنظـــات
مقارب ــة ش ــفافة قامئ ــة ع ــى األدل ــة لتقيي ــم الحامي ــة وتحدي ــد
مواطــن الضعــف ثــم بعدهــا تصمــم التدابــر الالزمــة لتطبيــق
املعاي ــر الدولي ــة و ُتن ِّف ُذه ــا وتتأك ــد م ــن من ــح الحامي ــة موق ــع
الصـــدارة يف رســـالتها وثقافتهـــا وعملهـــا.

تبنَّـــت منظمـــة املحافظـــة عـــى ســـامة األطفـــال وجامعـــة
ريدنـــغ أيضـــاً يف قطـــاع املســـاعدات مقاربتنـــا يف حفـــظ
الســـام بهـــدف دعـــم املمولـــن يف تقييـــم التدابـــر التـــي
تتخذه ــا املنظ ــات اإلنس ــانية لحامي ــة األش ــخاص (مب ــن فيه ــم
البالغـــون الذيـــن يواجهـــون خطـــر التعـــرض لـــأذى إضافـــة
لألطفـــال) وسيســـاعد ذلـــك املمولـــن عـــى التصـــدي ألي
ثغـــرات قـــد يكشـــف عنهـــا ذلـــك التقييـــم .ويف واحـــد مـــن
مث ــل تل ــك املرشوع ــات ال ــذي كان لعم ــل م ــع وزارة التنمي ــة
صمـــم قائـــد املـــروع إطـــاراً للتقييـــم
الدوليـــة الربيطانيـــةَّ ،
وأج ــرى تقيي ــات أ َّولي ــة لبع ــض م ــن ك ــرى املنظ ــات غ ــر
الحكومي ــة الت ــي متوله ــا اململك ــة املتح ــدة وعم ــل معه ــا ع ــى
تحديـــد مواطـــن القـــوة والضعـــف يف ســـتة محـــاور رئيســـية سارة بالكمور
sarah.blakemore@keepingchildrensafe.org.uk
مـــن معايـــر الحاميـــة التـــي ت َّت ِبعهـــا وزارة التنميـــة الدوليـــة
املدير ُة التنفيذ َّي ُة يف منظمة املحافظة عىل سالمة األطفال
الربيطاني ــة وه ــي :الحامي ــة ،واإلب ــاغ ع ــن املخالف ــات ،وامل ــوارد
www.keepingchildrensafe.org.uk
البرشيـــة ،ومدونـــة الســـلوك ،والحوكمـــة ،واملســـاءلة.
روسا فريدمان r.a.freedman@reading.ac.uk
ومـــن خـــال هـــذه املبـــادرة إضافـــة إىل مـــا تؤكـــده األدلـــة بروفيسورة يف القانون والنزاع والتنمية العاملية ،جامعة ريدنغ
م ــن برام ــج منظم ــة حامي ــة س ــامة األطف ــال وواق ــع العم ــل www.reading.ac.uk/law/about/staff/r-a-
م ــع املمول ــن اآلخري ــن ،تب ــن أ َّن ــه رغ ــم وج ــود ن ــواح م ــن freedman.aspx
املامرســـة الجيـــدة يف القطاعـــات ،فهنـــاك يف املقابـــل نقـــاط www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/capacity- .1
أخ ــرى تس ــرعي االهت ــام والتحس ــن الكبريي ــن يف ع ــدد م ــن building/resource-library
أه ــم املج ــاالت ع ــى األخ ــص منه ــا :تطوي ــر مقارب ــة مرتك ــزة See Freedman R (2018) ‘UNaccountable: A New Approach to .2
Peacekeepers and Sexual Abuse’ European Journal of International Law,
إىل الضحي ــة وتعزي ــز الثقاف ــة القيادي ــة والتنظيمي ــة وحامي ــة 29 (3), 961–985
ٌ
مقاربة جديدة لحفظة السالم ولإلساءة الجنسية)
األطف ــال والق ــدرة ع ــى الوص ــول واالش ــتامل وتعزي ــز املس ــاءلة (عدم املساءلة:
أم ــام املجتمع ــات وض ــان تواف ــر ال ــركاء ع ــى تداب ــر ناف ــذة https://doi.org/10.1093/ejil/chy039
 .3لالستزادة انظرhttps://research.reading.ac.uk/safeguarding-children :
للحامي ــة.
وإح ــدى أه ــم ال َّثغــرات الت ــي اتضح ــت كان ــت ع ــدم وج ــود
تقيي ــم مت ــن وواقع ــي ملخاط ــر الحامي ــة .وبين ــا ت ــدرك كث ــر
مـــن املنظـــات املخاطـــر التـــي تواجههـــا املنظمـــة يف حالـــة
وقـــوع حادثـــة ترتبـــط بالحاميـــة (مـــن نواحـــي الســـمعة
واالعتبـــارات القانونيـــة وفقـــدان التمويـــل) ،فلـــم يطبـــق إال
قلي ــل ج ــداً منه ــا تقيي ـ ً
ـا ش ــام ًال دقيق ـاً ملخاط ــر اإلس ــاءة الت ــي
يواجهه ــا متلق ــي الخدم ــة .ب ــل تنخف ــض نس ــبة املنظ ــات إىل
أبع ــد م ــن ذل ــك م ــن ناحي ــة توافره ــا ع ــى منظوم ــات كافي ــة
إلجـــراء التشـــاورات املفيـــدة مـــع املجتمعـــات حـــول تقييـــم
خط ــر الحامي ــة أو تطوي ــر تداب ــر الحامي ــة ورصده ــا .وه ــي
ثغ ــرة كب ــرة ال ب ــد للمنظ ــات م ــن الرتكي ــز عليه ــا.
وبعـــد تجـــدد اهتـــام عـــال اإلغاثـــة اإلنســـانية يف عـــام
 2018لقضيـــة االســـتغالل واإلســـاءة الجنســـيني (بـــدأ ذلـــك يف
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موضوعات األعداد القادمة واملواعيد النهائية لتسلم املقاالت
مدرجة عىل هذا الرابط .www.fmreview.org/ar/forthcoming
راسلنا عىل الربيد اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukلعرض
فكرتك التي تريد أن تكتب مقالة عنها وسوف نخربك
فيام إذا كانت فكرتك تنصب يف اهتاممات النرشة وسوف
نشري عليك بطرق تطوير املحتوى واألسلوب وغريهام.
ملزيد من األفكار واإلرشادات التوجيهية ،زر الرابط
التايل .www.fmreview.org/ar/writing-fmr

تأبني باربارا هاريل-بوند

نرشة الهجرة القرسية 61
يونيو/حزيران 2019

55
www.fmreview.org/ar/ethics

ٌ
حياة عُ َجاب :زميلتنا باربارا هاريل-بوند
ماثيو ِج ْبني ونور الضحى ِّ
الشطي وروجري زيرت

ملَّا كان يف أسبوع الالجئني سنة  ،2018عرض مركز دراسات الالجئني
ِف ْل ًام جديداً اسمه ٌ
لم حياة امرأة ُولِدَت
حياة عُ َجاب .ويص ِّور ال ِف ُ
يف بلدة نائية بساوث داكوتا يف الواليات املتحدة أيا َم كان الكساد
الكبري .ويتت َّب ُع سريتها من أول ارتباط لها بحركة الحقوق املدينة يف
آخر الخمسينيات حتَّى انتقالها إىل اململكة املتحدة يف الستينيات
حيث درست علم اإلنسان االجتامعي يف جامعة أكسفورد ،ثم
أسفارها يف إفريقيا حيث أجرت أكرث بحوثها األكادميية .وكان ما
َخ ِبتْه بنفسها يف مخ َّيامت الالجئني الصحراويني يف الجزائر سنة
 1980واألزمة اإلنسانية يف السودان سنة  1982أدَّى بها إىل
تأسيس مركز دراسات الالجئني يف أكسفورد.
ريب هي باربارا هاريل-بوند ،النائلة لوسام
تلك املــرأة ال َ
ومؤس َس ُة مركز
اإلمرباطورية الربيطانية ،والربوفيسورة الفخرية،
ِّ
دراسات الالجئني ،وزميلتنا.

وإذ قد ُم ِن َح ُّ
كل أح ٍد منَّا امتياز منصب املدير يف مركز دراسات
ً
الالجئني ،فقد كان صعبا مع ذلك السري يف أثر امرأة من مثل
باربارا .فام زال الزمالء يتحدَّ ثون عن طاقتها التي ال َت ْف ُت وعن
تأ ُّملها أن يعمل الجميع َق ْد َر الساعات التي انفقتها يف العمل،
وعن اعتقادها الراسخ بأ َّنه ال ينبغي أن يقف يشء يف طريق
توفري املال من أجل البحوث األكادميية وقنوات النرش -مثل
حتاج إليها يف دعم توسيع اإلدراك
نرشة الهجرة القرسية -التي ُي ُ
يف شؤون حقوق الالجئني ،وعن مواجهتها الرصيحة املؤسسات
واألفراد الذين ميسكون زمام السلطة .وما َي ِر ُد من مقاالت فيام
وجوانب كثرية أخرى من حياة
ييل بقسم التأبني هذا ُي ِّبي ذكرنا
َ
باربارا وعملها .ونأمل أن ُتل ِق َي هذه املقاالت يف روع القارئ
اإلدراك واالحرتام والتصميم عىل االستمرار يف العمل لحقوق
تبس ًام فيه مرارة يف النفس.
يتبسم قلي ًال ُّ
الالجئني ،ورمبا َّ

وقد حرضت باربارا عىل اشتداد مرضها عرض ال ِف ْل ِم يف شهر يونيو/
كانت رائدة دراسات الالجئني يف ميدان اختصاصها إىل الدرجة حزيران سنة  .2018و ُت ُو ِّف َيت بعد ثالثة أسابيع .وإ َّنا إذ أدرنا مركزاً
ؤس َسته لَ ُمعتزُّون.
التي انعكست عىل رفد املِنَح والبحوث العلمية املفيدة يف هي ُم ِّ
متكني الالجئني من طريق رفدهم بالقدرة عىل التشارك البنَّاء
يف السياسات واملامرسات .ولقد أضاف استقالل مركز دراسات ماثيو ِج ْبني (بروفيسور برتبة إليزابيث كولسون يف السياسة
الالجئني من املنظامت اإلنسانية ،مع مكانة الجامعة ،إىل فوق والهجرة واملدير الخا ُّيل ملركز دراسات الالجئني) ،ونور الضحى
ِّ
الشطي (بروفيسورة فخرية يف علم اإلنسان والهجرة القرسية)،
قوة تحليلها قو ًة ذات شأنٍ  .وفض ًال عىل آفاق باربارا يف األوساط
األكادمي َّية ،فقد كافحت يف حياتها من أ َّولها إىل آخرها عن حقوق وروجري زيرت (بروفيسور فخري يف دراسات الالجئني).
الالجئني وعن إبقائهم محو َر التدخالت اإلنسانية وعن سامع
انظر أيضاً
ُّ
َّ
أصواتهم وبذلك بث القوة الفاعلة فيهم .حتَّى إن هذه املسائل www.theguardian.com/world/2018/jul/30/barbara-harrell-
عرص يزيد فيه bond-obituary
ُيس َمع بها اليو َم أكرث بكثري من األمس ،ونحن يف ٍ
تآكل مالوذ الالجئني كام يأكل الصدأ الحديد ويزيد انتهاك حقوق
اإلنسان.
تأبني باربارا هاريل-بوند

ي َُج ُال يف هذا ال ِف ُلم الوثائقي ويُتع َّرف ما ح ّققته باربارا هاريل-بوند من أعاملٍ جليلة  -يف امليدان
وحض عىل حقوقهم َ
األكادميي ومنارصة الالجئني ٍّ
طول عمرها.

https://vimeo.com/260901002

إنريكو فالزيتي (كاتب ومخرج) ،وكاتارزِنا كر َ
ابسك (باحثة وكاتبة و ُمن ِت َجة)ُ .أن ِت َج ال ِف ُلم بالتعاون مع
منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (.)AMERA

نسن ،ومؤسسة مار ِتن
إ َّنا لنمأل فاهنا ِب ُش ْكر أرسة باربارا عىل ما بذلوه من عونٍ و َمنْ َدعَمنا مالياً يف نرش تأبني باربارا
ِّ
الخاص هذا :كارولني ما ِك ُ
ومانح من بلجيكا.
جيمس ،وماري َم ْك ِلمونت ،ومركز دراسات الالجئني،
ٍ
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التز ٌام بال َعدْل َ
طول الحياة

السمو األ ِم ُري الحسن بن طالل
ِ
صاح ُب ُّ

كان لعمل باربارا هاريل-بوند أث ٌر ٌ
املهجرين ويف نظرة الناس إليهم.
عميق يف حياة َّ
تاريـــخ طويـــل ولكـــنْ مل يخضـــع نظـــام الب ــاد األخ ــرى ،وال س ـ َّ
ٌ
لدراســـة التَّهجـــر
ـيم بب ــا ٍد يف الوط ــن الع ــريب ،لدع ــم م ــا
ِّ
غنـــى عنهـــا.
ـي ومق ــارن وناق ــد توفـــره املنظمـــة مـــن خدمـــات ال
ً
ـم تاريخ ـ ٍّ
املس ــاعدات الدولي ــة ُبكل َّيت ــه لتقيي ـ ٍ
حتَّـــى ُن ِ َ
ـــر مؤ َّلـــف باربـــارا هاريل-بونـــد األصيـــل فـــرض
ـد
ـ
فق
.1986
ـام
ـ
ع
يف
ـن
ـ
لالجئ
ـة
ـ
الطارئ
ـاعدة
ـ
املس
املس ــاعدة -
القاهـــرة أن
ورفضـــت باربـــارا عـــى الرغـــم مـــن الضغـــوط ِ
بإمعـــان
أســـمتها
كـــا
اإلنســـاين’
العمـــل
‘لصناعـــة
عرضـــت
ت ــرى الالجئ ــن ُمجــ َّرد مرضوري ــن تن ــدرج هو َّيته ــم يف فئ ــة أو
ً
ُ
ً
ُ
ن.
و
ل
ـأ
ـ
س
ي
ال
ا
ـ
ـ
يوم
ـوا
ـ
كان
ـن
ـ
مم
ـر
ـ
التغي
ة
ـ
ـ
طالب
ـديد،
ـ
نظــ ٍر ش
ْ تصنيـــف ن ِزعـــت عنهـــم فرد َّيتهـــم وقدرتهـــم .ولكنَّهـــا أقـــ َّرت
ُ
َّ
أ َّنـــه ميكـــن ملهـــارات الفـــرد املهنيـــة ومعارفـــه األخـــرى أنْ
جم ــة للبل ــد املضي ــف ،وس ــعت إىل أدراج
وجعلهـــا ِف ْكرهـــا ا ُمله ِي ُ
ـــب إىل جانـــب بحثهـــا األكادميـــي تك ــون ذات فائ ــد ٍة َّ
ُ
ً
ـة
ـ
اف
ر
“الج
ة
ـر
ـ
م
ـت
ـ
ف
ص
و
و
ـا.
ـ
ميدانه
وامليــداين الدقيــق را ِئــد ًة يف
هجريـــن يف خطـــط التنميـــة االجتامعيـــة االقتصاديـــة يف
ُ ِ
امل َّ
َّ
اإلنس ــانية” 1،ومل تخ ـ َ
ـن
ـ
الالجئ
ـاعدة
ـ
مس
ـب
ـ
جوان
ـد
ـ
نق
ـن
ـش م ـ
البلـــد املضيـــف.
ٌ
مخفقـــة فحســـب ،بـــل كانـــت كذلـــك وكثـــراً
التـــي مل تكـــن
الش ــدي َد ع ــى ٍّ
مـــا أتـــت بنتائـــج عكســـية .ورأت َّأن أكـــر العالقـــات بـــن وم ــا تحاش ــت واق ــع معان ــاة اللج ــوء َّ
كل م ــن
ـــع مـــن ُقـــ ْر ٍب
مختل ــف الجه ــات الفاعل ــة والهيئ ــات -أي الهيئ ــات اإلنس ــانية الالجئـــن وعـــال اإلغاثـــة .فأدركـــت َّأن
التجم َ
ُّ
والداعمـــن الدول ِّيـــن والحكومـــات املحليـــة واملجتمعـــات حـــول مجموعـــة مـــن الغربـــاء أو ،وهـــذا أســـوأ ،حـــول َمـــن
املحلي ــة املضيف ــة -فيه ــا ُّ
تحك ــم وإضع ــاف .ولق ــد أ ِن َف ــت م ــن قـــد ُي ُ
خـــاف منهـــم ،ال يـــأيت بحكـــم الـــرورة بالصداقـــة أو
َ
َ
َّ
الحرم ــان وال َت َوه ــان يف التهج ــر وإع ــادة
ع ــدم الش ــفافية يف ُن ُظ ــم اإلغاث ــة املعق ــدة وم ــن البريوقراطي ــة ب ــروح االجت ــاع ،وأن ِ
ُ
شـــجع عـــى
السفســـافة التـــي هبطـــت إىل مســـتوى العيشـــة اال ِّتكاليـــة التوطـــن أو التَّجريـــ َد مـــن الكرامـــة واألمـــل ال ت ِّ
َّ
وتجري ــد املس ــتفيدين ،م ــن كل الهيئ ــات ،كرامته ــم اإلنس ــانية ك ــرم األخ ــاق .فعام ــل اإلغاث ــة ال ــذي يش ــهد ذل ــك ق ــد يخي ــب
وأمله ــم يف املس ــتقبل .وال غ ــرو َّأن ه ــذا ن ّف ــر َّ
كل أحــ ٍد منه ــا أملـــه ويحـــ ُّز يف نفســـه ْأن ال ُشـــ ْكر َان وتؤثـــر فيـــه العـــداوة
املهجريـــن.
املتكـــررة التـــي يواجههـــا.
إال َّ
إذ هـــي رأت رأيَ عينهـــا الـــرر النفســـاين الـــذي تحدثـــه
املعان ــاة الفظيع ــة الت ــي عاناه ــا ع ــدد كث ـ ٌـر م ــن الالجئ ــن يف
جن ــو ِّيب الس ــودان ،غ ــر أ َّن ــه م ــا كان م ــن ذل ــك إال ْأن زاد ع ــى
تصميمه ــا تصمي ـ ً
ـا ع ــى أال تك ــون ‘صوتــاً للصامت ــن’ ،ولك ــنْ
ُخْ
ْأن ترف ــع الصم ــت ع ــن الصامت ــن فت ــ ِر َج أصواته ــم.
كان يف العـــام املـــايض كثـــر مـــن األحـــداث الســـيئة ومثلهـــا
مـــن األحـــداث الحســـنة يف بلـــدي -األردن -ويف غـــره مـــن
الب ــاد .ول ــو كان ــت بارب ــارا عائشــ ًة القت ــدح غضبه ــا م ــن َّأن
الحـــرب يف اليمـــن -التـــي يف أول عـــام  2019بلغـــت الســـنة
الخامس ــة م ــن عمره ــا -أدَّت إىل أس ــوأ أزم ــة إنس ــانية عرفه ــا
التاريـــخ .ولـــكان غاظهـــا ْأن تســـمع خـــر ســـحب متويـــل
الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة لوكال ــة األم ــم املتح ــدة إلغاث ــة
وتش ــغيل الالجئ ــن الفلس ــطينيني يف ال ــرق األدىن (األون ــوروا)
يف عـــام  ،2018واألفعـــال التـــي بهـــا ُيحت َمـــل أن تتفـــ َّكك
املنظمـــة بر َّمتهـــا ،ولكانـــت ابتهجـــت مـــع ذلـــك باســـتجابات

ولك ــنْ لي ــس ُّ
كل م ــا يف ص ــدر األم ــر به ـ ٍّـم وغ ـ ٍّـم .فق ــد كان ــت
َّ
ْ
باربـــارا لتدعـــم كل الدعـــم َمـــن يحـــاول أن ُي ْح ِســـنَ العمـــل
يف الظـــروف العصيبـــة .وأشـــر هنـــا ،عـــى ســـبيل املثـــال،
إىل مـــا ح َّققـــه لويـــد أكســـوريث 2يف مكافحـــة عـــدم املبـــاالة
‘خط ــاب
العاملي ــة الت ــي ترم ــى يف وج ــه الالجئ ــن ،ويف مكافح ــة ِ
الخ ْش ــية’ ،ويف إخــراج اقرتاح ــات عملي ــة ملحاس ــبة الحكوم ــات
ِ
ورفـــع إيـــرادات التنميـــة لفائـــدة الالجئـــن.

قول الحقيقة ملَنْ يف الســلطة

مل تخ ـ َ
ـش بارب ــارا يوم ـاً ،بطبعه ــا الح ــا ِّد ولس ــانها الحدي ــد ،م ــن
ق ــول الحقيق ــة أله ــل الس ــلطة .فتحــ َّدت كل االفرتاض ــات ومل
تكـــن ناقـــد ًة غـــر ذات خـــرة مبـــا تقـــول .وكـــا ‘ســـارت يف
رحبــاً بكث ــر
الس ــبيل ال ــذي مهَّدت ــه’ بجع ــل منزله ــا م ــاذاً ُم ِّ
بـــن ِشـــ َّدة املـــودَّة وكـــرم األخـــاق،
املهجريـــن ،وهـــذا ُي ِّ
مـــن َّ
فق ــد خ َّلص ــت نفس ــها م ــن قي ــود املقارب ــات الحالي ــة وأح َّل ــت
محلهـــا البدائـــل .وكنـــت أنـــا وباربـــارا نديـــر الحديـــث ،يف
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جلس ــة ِملؤه ــا القه ــوة والس ــجائر ،و ُن ِطي ُل ــه ح َّت ــى اللي ــل ح ــول
ِع َظ ــم ش ــأن ْأن يتحق ــق توزي ــع مناس ــب للمعون ــات الدولي ــة
ِّ
لـــكل مـــن الالجئـــن واملجتمعـــات
إذا كان يف ذلـــك إفـــاد ٌة
َ
ْ
املحليـــة املضيفـــة .وقـــد ا ْع َتقـــدَت بزيـــادة الثقـــة بال ُبنَـــى
املحليـــة ،حكوميـــ ًة كانـــت أو غـــر حكوميـــة ،ال باملوظفـــن
ِّ
لـــكل للعـــال الالجئـــن
الدوليـــن ،وبإنشـــاء فـــرص العمـــل
َّ
ثـــم تعزيـــز االقتصـــادات األهـ ٌّـم مــن ذلــك كلــه ،أن اإلســام ،وهــو أمــر اعرتفــت باربــارا
واملضيفـــن عـــى الســـواء ،ومـــن َّ
املضيفـــة ففـــي ذلـــك منفعـــة للجميـــع.
بجميل ــه ،يش ــجع ع ــى العط ــاء الخ ــري ويث ِّب ــط بش ــد ٍة إنش ــاء
ـس
التعوي ــل ع ــى غ ــر النف ــس ال ــذي ُيــ َرى أن ــه ُيقــ ِّوض ُأ ُس ـ َ
ورأت بارب ــارا بال ـ ِـغ أهمي ــة الح ــقِّ يف تقري ــر املص ــر م ــن غ ــر كرام ــة اإلنس ــان .وكذل ــك ش ــأن أهمي ــة العدال ــة ،لي ــس م ــن
نظ ــر إىل وض ــع الف ــرد .ولق ــد يك ــون القان ــون ال ــدويل لالجئ ــن حي ــث توزي ــع ال ــروات الع ــادل فحس ــب ،ولك ــن م ــن حي ــث
أق ــدم صي ــغ القوان ــن الت ــي ُت ْع َن ــى بفه ــم الحاج ــة األصيل ــة ال حامي ــة الضعي ــف م ــن اس ــتغالل الق ــوي ،ومن ــارصة املظلوم ــن
أس م ــن أس ــس العقي ــدة اإلس ــامية.
لحامي ــة الن ــاس فحس ــب ،ب ــل ملنحه ــم ش ــيئاً م ــن ح ــقِّ تقري ــر أيضــاً ،فالعدال ــة ٌّ
املص ــر .وكان ــت بارب ــارا يف ِّ
كل حياته ــا من ــارص ًة ثابت ــة الع ــزم
فأس َســـت ال بـــ َّد ْأن يزيـــد فقـــدان باربـــارا عـــى عزميتنـــا عزميـــ ًة ،ال أنْ
لربامـــج املعونـــة القانونيـــة وحقـــوق الالجئـــنَّ .
برنامـــج دراســـات الالجئـــن (الـــذي هـــو مركـــ ٌز اليـــو َم) يف ُيق ِّلله ــا ،ذل ــك ح َّت ــى ُن ِت ـ َّـم م ــا بدأ ْتــ ُه .فإ َّنه ــا كان ــت ش ــديدة
أكســـفورد عـــام  1982ثـــم اســـتم َّرت يف تأســـيس عـــدد مـــن اإلنفعـــال شـــفيق ًة ،ومـــا كان اللتزامهـــا بـــكل جوانـــب حيـــاة
الربام ــج األخ ــرى يف ب ــاد جن ــو ِّيب الك ــرة األرضي ــة .وبع ــد ذل ــك
املهجريـــن حـــدودٌ  .ومـــا كان مـــن ِصدقهـــا وأمانتهـــا أصـــاب
َّ
َّأسســـت برنامـــج الحقـــوق يف املنفـــى (َ )Rights in Exileك ِبـــ َد املؤسســـات واملامرســـات الضـــا َّرة واألبويـــة وا ُملز ِّكيـــة
وأدارتـــه ،وهـــو برنامـــج يو ِّفـــر لالجئـــن املعونـــة القانونيـــة نفس ــها ،ويف إمت ــام م ــا تركتـــه لن ــا بارب ــارا م ــن عم ــل ف ـ ٌّ
ـكل
واملعلوم ــات و ُي ــر ِّوج لإلعان ــة القانوني ــة لالجئ ــن أين ــا كان ــوا .منـــا وشـــأنه.
ســـبتمرب/أيلول -مـــن قـــدرة املـــوارد األصيلـــة ،مـــن مثـــل
املهجريـــن والبـــاد التـــي
مـــال الـــزكاة ،لتُســـتع َمل يف إعانـــة َّ
يوجـــه هـــذا املـــال
تســـتضيفهم .ثـــم كان الخـــوف مـــن ْأن َّ
إىل أيـــدي اإلرهابيـــن ،ولكنَّنـــا ســـألنا أنفســـنا :أليـــس الفـــراغ
أســـوأ؟

ث ـ َّـم َّإن ح ــقَّ الوص ــول إىل العدال ــة ،ال ــذي جاه ــدت بارب ــارا
السمو األ ِم ُري الحسن بن طالل
ِ
صاح ُب ُّ
معلومات يرجى أن يتَّصل بالدكتور عمر الرفاعي
م ــن أجل ــه ط ــول حياته ــا ،لي ــس حقــاً م ــن حق ــوق اإلنس ــان من شاء مزيد
ٍ
أس لتعزيـــز الحقـــوق األخـــرى كلهـــا :من طريق orifai@majliselhassan.org
فحســـب ،ولكنـــه ٌّ
وإذ
ـة.
ـ
واملدني
ـة
ـ
والثقافي
ـة
ـ
واالجتامعي
ـة
السياس ــية واالقتصادي ـ
www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a- .1
ق ــد كان عن ــدي أ َّن ــه “لي ــس ض ــدُّ الفق ــر ال ِغن ــى ...يف كث ــر م ــن /fierce-advocate-for-refugees
األماك ــن ،ض ـ ُّـد الفق ــر ه ــي العدال ــة” 3فق ــد َض َم ْم ـ ُ
ـت يف ع ــام  .2رئيس املجلس العاملي لالجئني ،ووزير سابق يف وزارة الخارجية ووزارة التوظيف
 2005جه ــدي إىل جه ــود مادل ــن أولرباي ــت وج ــوردن بــراون والهجرة بكندا.
 .3براين ستيفنسون ،مؤسس مبادرة إك ِول َجس ِتس ( )Equal Justice Initiativeومديرها
وهرينانـــدو دي ســـاتو وآخريـــن لتأســـيس لجنـــة التمكـــن التنفيذي ،محادثات ِت ْد ( )TEDيف عام  2012و.2013
القان ــوين للفقــراء ،مص ِّوب ــن االنتب ــاه إىل الصل ــة ب ــن اإلقص ــاء
والفق ــر والقان ــون .فم ــن غ ــر العدال ــة ال ُيق َّل ــل الفق ــر وع ــدم
املس ــاواة والتهمي ــش ،فكي ــف باقتالعه ــا م ــن جذوره ــا؟
ذلـــك ،وللعـــامل اإلســـامي تـــر ٌ
متـــن فيـــه فكـــر ســـيايس
اث
ٌ
ـامي
أصي ــل يعتم ــد م ــن حي ــث الجوه ــر ع ــى م ــا ه ــو إس ـ ٌّ
ـــم وأخـــاق ،وفيـــه بدائـــل أخالقيـــة .وكانـــت
مـــن فكـــ ٍر و ِق َي ٍ
باربـــارا تـــدرك حـــقَّ اإلدراك َّأن  80باملئـــة مـــن الالجئـــن
الي ــو َم ه ــم مس ــلمون وتس ــتضيفهم دول إس ــامية يف الغال ــب.
ولـــذا كان مـــن الحصافـــة النظـــر يف إيجـــاد حلـــول مناســـبة
للتحدي ــات الت ــي تتحــ َّدى الطرف ــن .و ُك َّن ــا نع ــرض معــاً ع ــى
التقلي ــل قص ــر النظ ــر -وال ســ َّيام بع ــد الح ــادي ع ــر م ــن

املدونة الصوتية لنرشة 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/seriesثم البحث عن
” “forced migration reviewاملدونة
متاحة أيضاً عىل .iTtunesU
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الالج ُئون
ِو ْج َه ُة َن َظ ٍر ِم ْح َو ُرها ِ

أنيتا فابُس

جز ٌء من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثا ًال يحتذى به فيه مقاربة محورها الالجئون تقارب الهجرة
القرس َّية ودراسات الالجئني.
ملَّا كان مساء يوم األربعاء أ َّو َل عام َّ ،2001
اكتظ ا ُملد َّرج الكبري
يف الجامعة األمريكية بالقاهرة اكتظاظاً .وكان أكرث الحارضين
نائبني عن الالجئني السودانيني والصوماليني واإلريرتيني واإلثيوبيني
والسرياليونيني ا ُملــزدَا ُد عددهم يف القاهرة ،وكان يف الحارضين
جامعة قليلة من األكادمييني واملشتغلني برعاية شؤون الالجئني،
مندوب من املفوضية السامية لألمم املتحدة
جاؤوا ليستمعوا إىل
ٍ
لشؤون الالجئني وهو يتكلم ب َع َم ِلهَا يف الحامية مبرص .واشتملت
سلسلة الحلقات الدراسية التي دارت هناك عىل عروض تقدميية
قدَّمتها يف الحلقات كل منظمة رئيسية بالقاهرة تعمل يف ميدان
الالجئني ،وكانت من بنات أفكار باربارا هاريل-بوند التي كانت
انضمت يف الصيف الذي سبق هذا الحدث إىل برنامج متعدد
قد َّ
التخصصات يف الجامعة األمريكية بالقاهرة واسمه برنامج الهجرة
القرسية ودراسات الالجئني ،فكانت فيه أستاذ ًة زائر ًة مم َّيزة.
كان يعتلج يف نفس باربارا اعتالجاً شديداً أ ّنه ينبغي ْأن يكون
الالجئون يف صدر كل مبادرة ويف محورها ،والكالم هاهنا عن
املبادرات التي ُت ِرب ُز معلومات حياتهم ومعاناتهم أو تتداولها.
وكثرياً ما كانت أسئلة الحارضين ووجهات نظرهم ُتن ِْشئُ
مصاعب
َ
عويص ًة يف طريق املشتغلني بالعمل اإلنساين الذين خاطبو حارضي
الحلقات الدراسية َّ
شاب من الصومال
كل أسبوع .فقد سأل ٌّ
ُم ْستَي ِئ ٌس“ :لِ َم ال ُت ِعي ُننَا املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني؟ ولِ َم ال ينصبون لنا مخ َّي ًام هنا؟” وشارك الالجئون،
أسبوع ،يف محاولتنا الجامعية ْأن ندرك حال تهجريهم
أسبوعاً بعد
ٍ
واستجابة الجمعيات اإلنسانية بالقاهرة لذلك.
وكنت قد عُ ِّي ُ
نت ُم ِدير َة برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني
بعد دخول باربارا فيه ببضعة شهور .ومع أنني كنت طالب ًة شا َّبةً
من طالب علم اإلنسان يف وظيفتي األوىل ،فقد عاملتني باربارا
معاملة الحليفة ا ُملع َّول عليها يف التوفيق بني البحث والتعليم
وبسط املساعدة إىل حيث ُي ْحت َُاج إليها ،بحيث ُأخ ِــر َج الوضع
الراهن عن مستق ِّره .ورسعان ما تع َّلمت َّأن ذلك عنى إثارة أسئل ٍة
صعب ٍة يف وجه املساعدين الدوليني (وهم يف أغلبهم من أوروبا
وشام ِّيل أمريكا) الذين كانوا قبل مجي ِء باربارا إىل القاهرة وسطاء
معارف يف تدبري ما يحتاج الالجئون إليه .ثم إ َّننا أعملنا متدربني
يف تقييم الشبكات ا ُملخت َّلة النظام من هيئات العمل اإلنساين
وسجلنا
وعامليه ،وأعددنا تقاري َر ،وكتبنا اقرتاحات ِمن ٍَح للبحوثَّ ،

موظفني حكوميني من وزارة الخارجية حتى يدخلوا يف برنامج
شهادة الدراسات العليا عندنا ،ودعونا إىل الحلقات الدراسية
األسبوعية التي قدَّمنا ذكرها آنفاً ،ثم كام هو الحال يف كل ركن من
أركان عامل باربارا ،بدأنا ُن ِع ُني الالجئني إعان ًة قانونية.
وكان يف سري العمل يف أ َّول سنتني العجب العجاب ،إذ كانتا
مشحونتان مبا ُي ِه ُّم من البيئة السياسية املرصية ،والبريوقراط َّية
َّدت الجامعة
يف الجامعة ،وشخصية باربارا غري العادية .وملَّا جد ِ
األمريكية بالقاهرة العقد بيني وبينها ،قال يل رئيس الك ِّلية إنهَّ
َيعدُّ ين ‘جدا َر حامي ٍة’ بني الجامعة وز َّوارها األكسفورديني ا ُملم َّيزين.
َ
جدول أعامل
غري إ َّنني مل أدرك أثر نفوذ بصرية باربارا يف تص ُّورها
محوره الالجئون يجعل سامع آرا ِئهم من األولويات إال بعد أنَّ
ألنضم إىل برنامج دراسات الالجئني بجامعة إيست
تركت الجامعة
َّ
لندن.
ِّأسس برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني مع خطوطِ تفك ٍري
تدور حول الالجئني مبنية عىل األمنوذج الثاليث يف التعليم والبحث
وبسط املساعدة إىل حيث ُي ْحت َُاج إليها ،ذلك األمنوذج الذي أنشأته
باربارا وزمالؤها يف برنامج دراسات الالجئني (وهو اليو َم مرك ٌز ال
بعض
برنامج) بجامعة أكسفورد .وأ َّثرت امليادين الثالثة بعضها يف ٍ
فكان لكل ميدان الفضل يف مناء اآلخر ،وذلك مع تدريس باحثي
الهجرة القرسية ودراسات الالجئني ووضعهم برامج بسط املساعدة
إىل حيث ُي ْحت َُاج إليها ،واشرتاك الطالب يف بسط املساعدة إىل حيث
ُي ْحت َُاج إليها ويف إخراج البحوث ،واشرتاك الالجئني من حيث هم
ُمتع ِّلمون وباحثون و ُمع ِّلمون.
ناس لهم خربة
ولقد وجدنا طرائق مبدعة ،وجريئة أحياناً ،إلدراج ٍ
فضم ُّ
الصف األول من طالب
سابقة باللجوء يف برامجنا ومشاريعناَّ .
ضم أربعة لهم خربة سابقة يف اللجوء ،وذلك
الدراسات العليا فيام َّ
مبعونة مزيج من املنح الدراسية وفرص الجمع بني العمل والدراسة،
لسن مورو ،وعاملة اإلنسان أمرية
ومن هؤالء الباحث املزاول لِ ِ ْب ِن ِ
أحمد ،وموظف برامج سابق يف املنظمة الدولية للهجرة .و ُق ِب َل
ُّ
كل إنسان مؤهَّ ل له خلفية سابقة يف اللجوء يف الدورات القصرية
التي أجريناها للمحرتفني ،وذلك بأج ٍر زهيد .وأدَّى كثري من
تدخالت ذات شأنٍ  ،كربنامج دعم التغذية
مشاريع البحوث إىل
ٍ
وبرنامج الرتبية الجنسية .ومع ازدياد املخاوف األمنية يف القاهرة،
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مركز دراسات الالجئني

باربارا وهي تُدرِّس ،يف الثامنين َّيات.

طلبت الجامعة األمريكية بالقاهرة االستعراف بجوازات السفر فتدفع قضية الجندر إىل الصدارة يف الحوار الوطني ويف آخر
أو ببطاقات الهوية ،فصار َمن ال وثائق تثبت هو َّيته عنده و َمن املطاف يدخل عدد أكرث من النساء إىل مسالك املعيشة.
منفي ممنوعاً من حضور الحلقات
انتهى َأج ُل جواز سفره وهو ٌّ
َّ
َّ
َّ
الدراسية أو الورشات يف حرم الجامعة .وملا احتججنا بأنه ال ُيتص َّور إن املعاناة من التهجري واالنتقال تعيد إنشاء مفهوم الوطن
ْأن َت ُح َّث نشاطات برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني عىل واملكان واالنتامء الذي يف ذهن املرء من أساسه .وإضافة مزيد
املؤسس ِة للمستق ِّرين ،مع
فهم َ
أوسع للتهجري القرسي وقضايا الالجئني من غري إرشاك الالجئني من أصوات الالجئني إىل املؤسسات َّ
ٍ
يف ذلك ،وجدنا مع مكتب األمن يف الجامعة ُس ُب ًال تغ َّلبنا بها عىل أ َّنها أكرث شموالً ،ال تعالج أحوالهم الجديدة هذه .وليك تصري
‘املقاربة التي محورها الالجئون’ حقاً ،ال بدَّ لنا من إعادة صوغ
مسألة دخول الالجئني إىل الجامعة.
سياساتنا الساكنة حتَّى تت َِّس َع ‘للمتن ِّقلني’؛ أي َمن لهم خربة سابقة
إعادة الصوغ وإعادة ال َّت َم ْح ُو ِر
يف اللجوء .وقد أجري كثري من البحوث عىل الناس الذين أدَّت
ُ
َّ
ً
وس ُبل عيشهم العابرة للحدود الوطنية إىل تغيري
وجد كثري منَّاَّ ،
ممن َع ِم َل هو وباربارا أو تأثر مبوقفها ،ط ُرقا إلدماج شبكات شتاتهم ُ
وجهات نظر الالجئني يف برامجنا ومشاريعنا ،ومن ذلك التخطيط وجهات النظر ،فلم تعد ترى الهو َّية كام هي عليه اليو َم .ثم إنَّ
التشار ُّيك‘ ،والبحث اإلجرا ُّيئ’ مع مجتمعات الالجئني املحل َّية (أي تحليل السياسات أسهم إسهاماً ها َّما يف إدراكنا َّأن توفري مناذج
يقل شيئاً
َ
للمهجرين منذ عقو ٍد ٌّ
الحلول الدامئة
تفحصاً تعاونياً) ،الجنسية الوطنية
تفحص املشكالت التي يحددها املجتمع املحيل ُّ
ُّ
َّ
و ِمن ٌَح در ٌ
اسية للناس الذي لهم خربة سابقة يف اللجوء .وصحيح فشيئاً .ولن نكون قادرين عىل إنشاء مساحات مشرتكة مفيدة
َّأن إفساحنا ‘ألصوات الالجئني’ يف البحوث والتدريس والتد ُّرب للناس املتنقلني من مكان إىل آخر إال حني نرى التن ُّقل البرشيَّ
محمودٌ  ،لكنَّني أخىش أننا نكرر ز َّلة أسالفنا ،الذين مل يقصدوا -القرسيَّ أو غريه -حالة ليس فيها استثناء .وكام االعرتاف ِّ
املتأخر
إصالح َّ
السوء ،يف دراسات املرأة والجندر .فنَا ِقدُ وا محاوالتهم
امج ’ال ُتف ِّرق
َ
همهنَّ برب َ
بأن معالجة ما تحتاج إليه النساء وما ُي ُّ
ُّ
املؤسسات التي يسيطر عليها الذكور بإدماج مزيد نسا ٍء فيها بني الجنسني‘ انتهت إىل إعادة إنشاء حلول للرجالَ ،ي ْح ُسن بنا
أي مقاربة ‘أضف نسا ًء وأ ِثر الحال’ -مل يفعلوا إال القليل يف ص ِّد ْأن نعرتف بأ َّنه ال بدَّ من ْأن تتجاوز مبادئنا وقيمنا يف دراساتضمهم إىل البنى التي تستنسخ تو ُّق َع االستيطان الثابت
االستمرار يف عدم املساواة بني الجنسني .وتعني هذه أنه بإضافة الالجئني َّ
يتغي وال يتبدَّ ل.
مزيد نسا ٍء إىل األماكن التي يسيطر عليها الذكور تتن َّبه الحكومة عىل حاله ال َّ
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هذا ،و ُيحت َُاج يف إعادة متحور عملنا نحن والالجئون إىل تبديل
يف طريقة التفكري ،غري أ َّنه ميكننا أيضاً إجراءات تلبس ِّ
لكل حال ٍة
لَ ُبوسها يف تدرسينا وبحوثنا ومامرستنا .وتحتاج دراسات الالجئني
من حيث هي فرعٌ من فروع املعرفة إىل كثري من الدارسني
والباحثني الذين لهم خربة سابقة يف اللجوء ليك يعينونا عىل
إعادة النظر يف التاريخ والسياسة من وجهة املتن ِّقلني ،وليك تندمج
الروايات العابرة للحدود الوطنية والعابرة للمناطق املحلية هي
وقصص اندماج الالجئني التي هي أشيع منها.
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يتغ َّلبوا عىل خوفهم من الباحثني يف شؤون الالجئني املتن ِّقلني ومن
املزاولني يف تنمية املجتمع املحيل ،ليك ُي ِّولوا املشاريع التي ُي ِعدِّها
الناس الذين لهم خربة سابقة يف اللجوء والتي ُتعدُّ لهم .أخرياً،
ميكن للمؤسسات التي تساهم يف امليدان ْأن تفعل أكرث مام تفعله
ختصني.
بكثري يف توظيف َمن لهم خربة سابقة يف اللجوء من ا ُمل ِّ
فليست املسألة هاهنا نقصاً مبا ُيحتَاج إليه؛ إذ ما يزال عدد الناس
املدربني مهنياً وذوي الخربة و َمن لهم تجربة يف الهجرة القرسية
من مصدرها األصيل يزداد .ولو كانت باربارا هاريل-بوند عائش ًة
لهتفت استحساناً بتبدُّ لٍ يف هذا االتجاه.

َ
فيوجهون بها النظر إىل
وميكن لألساتذة ْأن يستنبطوا
جداول قراء ٍة ِّ
ِّ
الدراسات يف التاريخ وتجارب املتنقلني .وميكن للمزاولني العاملني أنيتا فابُس afabos@clarku.edu
ومنس ٌ
لإلندماج االجتامعي أن يساعدوا َّ ً
قة
كل من املتن ِّقلني ’والسكان بروفيسورة يف التنمية الدولية واملجتمع الدويل والبيئةِّ ،
املحليني‘ يف املجتمعات املحلية عىل ْأن يشعروا بالراحة يف مجتمع يف برنامج الالجئني والهجرة القرسية واالنتامء بجامعة كالرك.
متغي فيه املتن ِّق َ
لون رشكا ٌء يساوون أهله .وميكن للامنحني ْ
أن http://bit.ly/ClarkUni-RefugeesForcedMigration
ِّ ٍ

إنشاء تقارير الشهود الخرباء :إ ْر ُث باربارا
مايا غ َرند ِلر

إن ُذ ِك َرت 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
بحوثاًَ ،ع ِم َل ْت كثرياً عمل الشاهدة الخبرية يف قضايا اللجوء .وكان
نشئُه
أكرث ما تعمله يف ذلك له صلة بالخطر املحتمل الذي ُي ِ
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ،غري َّإن عملها كان له صلة
أحياناً مبواضيع أخرى منها بند وقف حامية الروانديني يف أوغندا
أو احتامل خطر االضطهاد الذي عىل َمن ليس له جنسية من
الفلسطينيني يف مرص .وعند باربارا َّأن إحسان صوغ الشهادة
هو ِع َم ُد قبول طلب اللجوء .وقد شكت مر ًة بعد مر ٍة “ َك َس َل
ا ُملست َْط ِلعنيَ” ،وكثرياً ما كانت تفور من الغضب عىل املمثلني
املقصين عن إخـراج شهادة جيدة بتعاونهم هم
القانونيني
ِّ
ومو ِّكليهم ،وعىل متَّخذي القرارات الذين ما ص َّدقوا طالبي اللجوء
َّ
مم يف قصصهم من ‘تناقض’.
وكانت باربارا تدأب يف ْأن ُتع ِم َل نفسها يف إخراج شهادة جيدة
وكان لها اهتامم بالتفاصيل .وكانت باربارا تجمع بني الرفق
ِّ
والشدة يف َدلِّها ا ُمل ْستَط َلع َ
ني عىل إخبارها ما تحتاج إىل معرفته.
َ
ْ
وما َعنَت عندها كلمة ’التفاصيل‘ تفاصيل كالتواريخ الصحيحة
(مع َّأن العجز عن استذكارها ميكن أن يقود ُمتَّخذي القرارات
إىل ع ِّد صاحب الطلب غري موثوق به) 1ولكنْ التفاصيل التي

لها صلة مبا تعتقده النساء وبتعليمهنَّ ُ ،
سهنَّ ومبجتمعهنَّ
وبأ َ ِ
املحيل ،وبدينام َّيات الحياة االجتامعية يف بالدهنَّ األصلية .إذ
كانت باربارا تويل اهتامماً خاصاً مبجموعات النساء العرقية ومبا
يحيط بالبالغات وبالزواج من عادات يف مجتمعهنَّ املحيلُّ ،
فكل
ذلك ميكن َّأن يؤثر يف احتامل خطر أن ُي َ
عان من تشويه األعضاء
وانصب تفكري باربارا عىل ما يعانيه أفراد أرس
التناسلية األنثوية.
َّ
النساء ووجهات نظرهم يف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ،ال
انصب تفكريها عىل
س َّيام النساء منهم ،وليس هذا فحسب ،بل
َّ
ذلك وعىل وجهات نظر أزواج النساء وأرسهم .وكانت تتن َّبه إىل
األسامء والعالقات األرسية ا ُملع َّقدة وتق ِّيدها ،فتشقُّ طريقاً إىل
إدراك قوة تأثري الدينام َّيات فيها.
أيام يف شقة باربارا
وكثرياً ما كانت َت ْج ِري املقابالت عىل ع َّدة ٍ
بأكسفورد ،ويكون فيها متدرب يكتب ما يقال عىل ما هو عليه.
ثم َّإن باربارا كانت تعرف نفس املرء كيف ُت َط ْمن ،ف ُي َ
ؤخذ عندها
من الراحة الحظ الوفري و ُيق َّدم من الطعام والرشاب اليشء الكثري
تجا َذ ُب من الحديث ما هو خفيف ،هذا بني جوالت املقابلة،
و ُي َ
ولكنَّها كانت تؤ ِّكد أيضاً ِع َظم شأن الشهادة وش َّدة أهمية قول
ُطيع ،وكانت تقول بكالم
الصدق فيها وتذ ٌّكرها تفصي ًال ما است َ
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فران مونكس

إعالنات ُق ْر َب َّ
محطة القطار بأكسفورد يف جُ ز ٍء من مهرجان أكسفورد للفنون .و ُكت َِب يف كل جانب من جوانب الصورة الكلامت اآلتية:
عُ ِرضَ ت صورة باربارا هذه بلوحة
ٍ
أشكر لك إعانتي عىل النجاة من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف نيجرييا.

الج ْهل بها خ ٌري
واضح املعنى َّإن االعرتاف بنسيان بعض الحقائق أو َّ
من اختالق التفاصيل.

البحث .ثم ُتق ِّوم حال طالب اللجوء الفرديِّ  ،مع تصويب انتباهها
خاص ًة إىل املسائل التي لها صلة بإقرار صفة الالجئ ،كاحتامل
خطر االضطهاد ،وقدرة دولة املنشأ عىل الحامية ،ووجود ما ُّ
يحل
َّ
محل الحامية الداخلية أو عدمه .وقد كانت باربارا تتح َّفظ عن
ُ
اإلقرار بأيِّ ش ْبهَة؛ فنعم هي رغبت يف مساعدة طالبي اللجوء ما
استطاعت إال أ َّنها كانت تعلم َّأن أقرب سبيل إىل ذلك هو إخبار
الخرب عىل ح ِّقه فال ُي َُال إىل جانب دون آخر.

وكان من ُق َوى مقاربة باربارا أ َّنها كانت تستطلع أيضاً أرسة طالب
اللجوء أو أفراداً من مجتمعه املح ِّ
يل كلام استطاعت السبيل إىل
ً
ً
ذلك ،بنفسها أو بالهاتف ،فتستأجر مرتجام فوريا كلام دعت حاجة
إليه .فام تحاشت من األحاديث التي فيها صعوبة ،ومنها التي
تجول فيها هي وأفراد األرس املستنكرين أو الراغبني عن املساعدة؛
ٌ
حصل يف الغالب بتسلسل أسئلتها
معلومات ُي ْن َت َف ُع بها يف دعم أعانت باربارا كثرياً من الناس عىل تحصيل صفة الالجئ ،أال َّإن
إذ ُي َّ
َ
ٌ
قضايا طالبي اللجوء.
وحذاقتها وخربتها ملفتقدة أش َّد االفتقاد .لكنَّ إرثها باقٍ يف
مهارتها َ
ما ميكننا أن نأخذه عن طرائقها ،ويف صفحات ِو ِّب املنظمة التي
ولقد بنت يف ِع ْل ِمها مبوضوع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ويف َّأسستها إلعانة الالجئني إعانة قانونية ،واسمها رايتس اِن اِكسايل
بحثها فيه عىل مصادر ثانوية ،وعىل دراية خرباء آخرين ومزاولني (َّ ،)Rights in Exile
ومم فيها جداول ُم ْد َر ٌج فيها خرباء البلد
2
ممن لها صلة بهم .وكان من تقارير الشاهد الخبري ،التي كانت األصيل ومشور ٌة يف مواضيع خاصة.
َّ
تخرجها باربارا وترفعها إىل املحكمة دلي ًال يف إجراءات استئناف
ٌ
طلب اللجوء ،ما هو بالحقِّ
طويل -أي كانت متلؤ يف الغالب نحواً مايا غ َرند ِلر m.grundler@qmul.ac.uk
ُ
ً
ً
ِّ
من  20صفحة -فيكون التقرير بحثا قامئا بنفسه ،فلكل طالب كل َّية امللكة ماري بجامعة لندن www.qmul.ac.uk
لجو ٍء معلومات يف البلد األصيل مخصصة له .وكانت باربارا تبدأ
 .1انظر مث ًال
التقرير بأن تعرض بإيجاز من التأهيل والخربة التي عندها ما يثري UNHCR (2013) ‘Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum
َ
الحال ( Systems’, p139ما بعد اإلثبات :تقييم املصداقية يف ُن ُظم اللجوء باالتحاد األورويب)
يف النفس اإلعجاب ،ثم ُتقدِّم مقدِّمة يف املوضوع و ُت ِّ ُ
بي
االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي يقع فيها تشويه www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf
www.refugeelegalaidinformation.org .2
األعضاء التناسلية األنثوية وذلك يف البلد األصيل الذي هو موضوع
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َن ْف ُع َف ْر ِض املساعداتِ :ع ُ
رفان بالفضل من مرشوع قانون الالجئني

ك ِرس دو َلن

بعد عرشين عاماً من مشاركة باربارا هاريل-بوند يف تأسيس منظمة مرشوع قانون الالجئني بأوغندا ،ينظر
مدير املنظمة اليو َم يف اإلرث الدائم للمبادئ التي يف ِّ
كل جانب من جوانب كتابها.

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

يسعدين أن تتاح يل هذه الفرصة ليك أذكر فيها ما أؤكد به الدور
املحوري لباربارا هاريل-بوند بصفتها مرشدة شخصية وعضوة
مؤسسة لواحد من امليادين التي متد الجسور بني الدراسة والعمل
الناشط واملامرسة وكذلك بصفتها ممن شارك يف تأسيس مرشوع
قانون الالجئني يف عام  1999وهو مرشوع تواصل مجتمعي لكلية
القانون يف جامعة ماكرييري يف أوغندا التي أكتب مقالتي منها
اآلن.
وثالثاً ،متكنت باربارا من قول الحقيقة ألصحاب الشأن يف السلطة
مع محافظتها يف الوقت نفسه عىل عالقات مثمرة مع الناس
وقد يكون كتاب فرض املساعدات  -املساعدات الطارئة لالجئني واملؤسسات الذين تحدثت إليهم .ويعيدنا ذلك إىل مسألة النفس
العمل املكتوب األكرث شهرة لهاريل بوند بل هو الذي يفرض نفسه العميق الذي ذكرته آنفاً ،فعندما يكون أصحاب السلطة والنفوذ،
بقوة عىل القارئ بفضل محتواه الغزير الذي ُي ِّبي أهمية البيانات وعىل األخص منهم من هو يف املؤسسات البريوقراطية الوطنية
والتحليل ومجاالت التعقيدات والتعاون واإلقرار باإلنجازات .واآلن والدولية ،ممن يستحوذون عىل السلطة مدى الحياة ،يجب
بعد مرور عقدين من تأسيس مرشوع قانون الالجئني ،يسرتعي عىل من يتوىل دور تحدي أولئك األشخاص انتهاج عنا ٍد مختلف
األمــر منا التفكري والتأمل يف مــروع قانون الالجئني بصفته بالتوازي مع صالبة املذكورين.
مؤسسة قامئة يف منطقة دول الجنوب العاملي ودوره يف توضيح
بعض املبادئ والرسائل التي انطوى عليها كتاب فرض املساعدات .وهنا تظهر مسألة العالقات التي تقيمها مع أشخاص ومؤسسات ال
وعندما أحلل ما يرتدد صداه يف ذهني وما سعينا إىل توضيحه يف تتفق بالرضورة معهم ،فتلك العالقات هي مفتاح الحياة بالنسبة
السنوات التالية للكتاب ،تظهر أمامي سبعة أمور.
ملا أنظر إليه عىل أ َّنه املبدأ الرابع الذي يتجسد يف أعامل باربارا،
وهو تحديداً محورية األطر العامة للقوانني والسياسات الرضورية
أوالً وقبل أي يشء آخر ،علينا أن نفهم َّأن الالجئني وغريهم من ملساءلة أصحاب الواجبات .ودون إقامة عالقة عمل مثمرة ،ال
هجرين قرساً هم جهات فاعلة وأصحاب مصلحة معنيون ،وأ َّنهم مجال ملساءلة الحكومة إزاء نص القانون يف دستورها أو قانونها وال
ا ُمل َّ
ً
بعيدا عن التعبريات الطنانة واألساليب البالغية يف الخطاب عند ميكن دفع منظمة متعددة األطراف للوفاء بالوعود التي قطعتها
الحديث عنهم كام الحال عند استخدام عبارات من قبيل ‘االعتامد عىل أنفسها يف مواقف سياساتها (ويخطر ببايل هنا عىل سبيل
عىل الذات’ ،قد يكونوا يف حاجة إىل املساعدة أو قد يبدون رغبتهم املثال سياسة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
بالحصول عىل املساعدة إ َّال أ َّنهم قد ال يحتاجون إىل مساعدات حول بدائل املخيامت) .لكنَّني إن قلت إنني تعلمت مبدءاً واحداً
ُتف َر ُض عليهم فرضاً أو قد ال يرغبون فيها.
من باربارا ،فرمبا هو َّأن مثل تلك العالقات ليست من العالقات
َّ
التي ميكن تحقيقها مبارشة ،وهنا يأيت املبدء الخامس وهو أنه إن
وثانياً ،إذا كنت يف وضع ميكنك به تقديم يشء من الدعم ،وإذا غابت مساحة العمل اليوم أو إن كانت املساحات املتاحة ليست
نشئ مساحات جديدة.
كنت ملتزماً بالتغري االجتامعي والسيايس ،فعليك االستعداد كام ينبغي ،فعليك إذن أن ُت ِ
للمشاركة يف عملية تحتاج إىل نفس عميق .وهذا ما رضبت باربارا
املثل به .وكان أول ما سمعت عنها عندما كنت طالباً يف عام وا ُمل َّطلع عىل سرية حياة باربارا املهنية لن يجد صعوبة البتة يف
 1991ثم قابلتها شخصياً يف الربنامج الصيفي لدراسات الالجئني تقفي األمثلة العظيمة التي تجسد ذلك املبدأ ،فامذا من مثال
يف عام  ،1994ثم أصبحت أعمل تحت إرشافها املبارش يف عام أوضح من مشاركتها يف تأسيس برنامج دراسات الالجئني (مركز
 .1996وكانت مشاركة يف معهد ماكرييري للبحوث االجتامعية يف دراســات الالجئني حالياً) ضمن جامعة أكسفورد ،وتأسيسها
عامي  .1999-1998واستضافتني يف بيتها عندما كانت يف الجامعة للمجلس الدويل للبحوث واالستشارات الذي أصبح فيام بعد ُيع َرف
األمريكية يف القاهر يف أوائل العقد األول من القرن الحايل .ويف كل بالجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية ،ومشاركتها يف تأسيس
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القدرات املحلية للتصدي للتحديات العاملية جزءاً ال يتجزأ من
واطنَة
جسدت بنفسها مفهوم ‘ا ُمل ِ
املرحلة القادمة .وكثرياً ما َّ
العاملية’ إذ مل يكن مغزاها وال هُ و َّيتها مقيدتني مبكان والتها،
ومل تكن قط متجاهلة للمخاطر التي تظهر عندما ال يكون من
الناس إال القليل ممن يتحولون إىل فكرة ‘املواطن العاملي’.
وبالفعل ،ميكن لنا أن نقرأ كتاب فرض املساعدات عىل أ َّنه
عمل يستكشف التحديات التي تواجه القطاع اإلنساين.

ثم برنامج مساعدات الالجئني يف
مرشوع قانون الالجئني ومن َّ
أفريقيا والرشق األوسط ومقره مرص ثم الربنامج الدويل لذلك
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 أ َّنه أنشأ مساحة
مل يسبق وجودها من قبل ،ومل يكن ذلك مجرد زيادة عدد يف
املؤسسات الجديدة إ َّال أ َّنه م َّثل نقلة تحولية يف الوضع الراهن
وأعاد تعريف معطيات ميدان جديد ناشئ للمامرسة والعمل
وسابعاً ،وأخرياً ،يقودين كل ما ذكرت إىل تبني حقيقة هي َّأن
األكادميي.
املرء إذا أراد بناء الفضاءات ،فال ميكنه فعل ذلك لوحده .وال
ثم َّإن مركز دراسات الالجئني ،يف أوىل أيامه بعد التأسيس ،أخذ أدل عىل ذلك من الفضاءات التي أنشأتها وأشغلت كثرياً منا
عىل عاتقه نقل الهموم التي تشغل واقع الحال يف العامل لتصبح فجعلناها فضاءاتنا أيضاً ،وذلك دليل عىل أهمية التعاون الذي
يف صلب رسالة الجامعة التي كانت متثل بنظر كثري من الناس يرتك إرثاً دامئاً خالل الناس.
برجاً عاجياً وحال ًة من االنفصام عن الواقع .وها هو قسم املصادر
يف املركز قد أرىس قاعدة ال يضاهي لها مثيل يف مقتنيات ما مرشوع قانون الالجئني :ترجمة
سمى باألدبيات والدراسات الرمادية التي يعود تاريخها إىل مبادئ باربارا إىل أفعال
ُي َّ
ما قبل حقبة اإلنرتنت ،تساعد الباحثني يف النظر عن قرب يف عرشون عاماً مضت مذ أسست باربارا مرشوع قانون الالجئني،
املامرسات اإلنسانية الفضىل ،ثم تبع ذلك تأسيس نرشة شبكة ومنذ ذلك الحني ،حرص املرشوع عىل إعامل هذه املبادئ
مشاركة الالجئني اإلخبارية التي أصبحت فيام بعد نرشة الهجرة وتفصيلها وتطويرها .فهل يحتاج الالجئون إىل مساعدة وهل
القرسية ،لتؤدي ذلك الغرض نفسه .وكال النتاجني م َّثال تحدياً أمام يرغبون بالحصول عليها؟ ال شك يف َّأن اإلجابة بنعم ،وينطبق
ما افرتضته جموع األكادمييني من قبل من َّأن القيمة األساسية األمر حتى عىل أوغندا التي ُي َ
نظر إليها كثرياً بأ ّنها منوذج
رجى إال يف املجالت األكادميية ا ُمل َّ
حك َمة .يحتذى به للدول املضيفة لالجئني .وهل يحتاج الالجئون إىل
للمعلومات ال ميكن أن ُت َ
العون القانوين؟ ال شك يف ذلك .فحتى بعد مرور عرشين عاماً،
ومن الجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية ،تعلمت شخصياً ما زال املرشوع املنظمة الوحيدة التي تقدم التمثيل القانوين
أهمية عقد اللقاءات الرسمية والدورية التي تجمع من لديه لالجئني يف املحاكم يف بلد تعج فيه آالف من منظامت املجتمع
اهتامم يف تقديم املساعدة يف تعريف حقل الدراسة وتطوير املدين .األمر الواضح اآلن َّأن نوع العون القانوين الذي تصورته
املعارف املتصلة به ضمن إطار مؤسيس وجمع مكنز من األعامل باربارا يف بداية األمر والذي أتحناه مبدئياً لالجئني الحرضيني يف
الفكرية يف املجال .وهنا مجدداً نجد مرشوع قانون الالجئني (الذي كامپاال مل يكن سوى عنرصاً واحداً فقط يف االستجابة لحاجات
يهدف إىل توضيح أهمية وإمكانية تقديم املساعدة القانونية الالجئني املع َّقدة .ويف الواقع ،يف الوقت الــذي انضممت
لالجئني يف دول الشامل العاملي) الذي أنشأت باربارا من خالله به إىل مرشوع قانون الالجئني يف عام  ،2006كان املحامون
مجدداً فضا ًء مل يسبق له مثيل .وأكرث من ذلك ما حدث يف أوغندا الذين م َّثلوا السواد األعظم من كوادر املرشوع يف ذلك الوقت
من تطبيق لذلك الفضاء ،فأوغندا حتى يف أواخر التسعينيات قد أدركوا َّأن الدراسة والتدريب القانونيني الذين تلقوه يف
كانت قد حظيت بسمعة طيبة لكرم سياساتها املرحبة بالالجئني ،السابق مل مينحاهم القدرة الكافية لفهم التجارب التي مر بها
ومع ذلك تحدثت باربارة إىل السلطات هناك وأخربتهم بالحقيقة املوكلون ،ولذلك عُ ِّي أول مستشار نفيس-اجتامعي للمرشوع.
وهي َّأن األطر العامة وإن كانت جيدة ،مل ُت َت َجم كام ينبغي يف وفور تعيني املستشارين ،زاد إدراك َّأن الالجئني الذين كانت
املامرسة العملية .فهي بذلك قرعت جرس الذاكرة يف أذهاننا بأن لديهم حاجات كبرية أساسية نتيجة فقدان مصدر الدخل
املبارش قد حملوا معهم آثاراً من العنف الجنيس املرتبط بال ِّنزاع
ال نأخذ األمور عىل أنها حقيقة من النظرة األوىل لها.
والتعذيب ومل يجدوا سبي ًال للعالج املبارش منها دعك من تأخر
وسادساً ،كان لتأسيس مرشوع قانون الالجئني مغزى يتجاوز أمد االستجابة .ويف حني كان الوصول إىل الخدمات العدلية
مجرد إخبار الحقيقة للسلطات .بل انطوى املرشوع يف الوقت للقضايا الدارجة من املسائل اإلشكالية ،مل يكن هناك أص ًال أي
نفسه أيضاً عىل ترجمة األقوال إىل أفعال متجسدة مبطلب :ال طريقة للوصول إىل العدالة االنتقالية الرضورية للتصدي لألذى
تكتف بتوجيه النقد بل قدِّم الحلول .فعند باربارة ،كان بناء الذي لحق بهم يف املايض.
ِ
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وهذا التاريخ هو الذي متخض عنه عملية بناء الربامج املوضوعية
الحالية يف مرشوع قانون الالجئني .فربنامجنا الخاص بالوصول
للعدالة يعالج الحاجات القانونية املبارشة ويساعد الالجئني
البالغني (منذ عام  )2007يف تعلم اللغة اإلنجليزية ،وهي اللغة
الرسمية ألوغندا ،ليك يتمكنوا بأنفسهم من ‘التعبري عن حقوقهم’.
وكذلك ،يعمل برنامجنا الخاص بالصحة العقلية والنفسية-
االجتامعية مع األفراد واألزواج واألرس والعائالت ممن لهم عالقة
مبارشة أو غري مبارشة بوضع املوكل أو خرباته أو من املتأثرين
بها .وعندنا برنامج موضوعي ثالث هو الجندر والحياة الجنسية
ويعكس الدور املحوري لتعرض الناس للعنف الجنيس يف قراراتهم
بأن هناك أعداد أكرب من الرجال املتأثرين تأثراً
بالهروب كام يقر َّ
مبارشاً مبثل هذا العنف أكرث مام تصوره لنا املامرسات السائدة.
وضمن ذلك الربنامج ،يساعد منوذج ‘افحص ثم أحل ثم ادعم ثم
و ِّثق’ 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.

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

وكام ُت ّبي هذه العجالة ،ال حدود للمسارات التي تأخذك بها
واملهجرين
املشاركة املؤسسة عىل املبادئ مع الهجرة القرسية
َّ
قرساً .لقد زرعت باربارا بذرة عندما شاركت يف تأسيس مرشوع
قانون الالجئني مع الربوفيسور جو أولوكا-أونياغو يف عام ،1999
لتنبت نباتاً حسناً وتصبح شجرة تظلل أغصانها وفروعها فضاءات
جديدة وقدرات جديدة وسب ًال جديدة للتفكري حول التحديات
القدمية للهجرة القرسية .وال مبالغة إطالقاً يف التأكيد عىل البعد
الكبري يف املساعدة الذي يقدمه كتاب فرض املساعدات يف توفري
وأخرياً ،أيكفي مجرد قول الحقيقة للسلطات أم ال بد من قائل البذور إلثراء تلك العمليات.
املهجرين قرساً هم أصحاب مصلحة
يعرف كيف يقولها؟ ومبا َّأن َّ
معنيني يف خربتهم ومستقبلهم ،تأيت اإلجابة عىل الشطر الثاين من ك ِرس دولنَ
السؤال بنعم دون الحاجة لتفكري أو تحفظ .إال َّ
أن منظومات dir@refugeelawproject.org @drchrisdolan
تكميم األفــواه والتَّعجيز التي متس كثرياً من جوانب خربات ُم ِدي ُر مرشوع قانون الالجئني ،وبروفيسو ٌر زائ ٌر يف معهد إنكور
ٌ
وباحث سابقٌ يف
املهجرين قرساً عن ‘ديارهم’ ليس من السهل التغلب عليها .ومن ومعهد العدالة االنتقالية يف جامعة أولسرت،
َّ
هذا املنطلق تظهر الحاجة إىل االهتامم باملوضوعات املتعلقة مركز دراسات الالجئني بني عامي  1996و.1997
بكيفية استخدام وسائل اإلعالم إلحداث التغيري االجتامعي .وكام www.refugeelawproject.org
َّ
أن تأسيس قسم املوارد يف مركز دراسات الالجئني لألدبيات الرمادية @refugeelawproj #RLPat20

أال تشاؤون َمن َْح ِمن َْح ٍة لتعينوا املبادرة العظيمة الشأن -أي نرشة الهجرة القرسية -التي بدأتها باربارا؟

باملجان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،
ف ِمن َْحتُكم ستدعم مشارك ًة سهلة َّ
أس تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.
التي هي ُّ

عبد الحكيم العنيس /املجلس الرنويجي لالجئني

موظفتان يف الرشق األوسط من املجلس الرنويجي لالجئني

دونكم كيف ُت ِع ُني ِمنْحَ تكم
ً
سي ِسل نسخاً من النرشة مطبوعة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري حكومية
ُ £30
محل َّية وباحثني محل ِّيني
سي ِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية
ُ £45
ً
َّ
تنسيقي يف نيجرييا
اجتامع
يف
ع
ز
ُو
ت
ل
النرشة
من
ا
نسخ
ل
س
سي
£80
ِ
ُ
ٍّ
ٍ
 £250سيؤدِّي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكرتوين سنة واحدة

فمن شاء إرسال منح ٍة يرجى أن ينظر www.fmreview.org/ar/online-giving
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أخالق َّيات االختالف والتنازع عند باربارا

جاشوا كرايز

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إىل اعتقادها َّأن الناس ك َّلهم بالغون متساوون مسؤولون.

مـا كان لِ ُ
ين الجانـب يومـاً صفـة مـن صفـات باربـارا هاريـل-
صعـب إرضاؤهـا،
بونـد ،إذ كانـت حـادَّة الطبـع قليلـة الصبر
ٌ
فن َّفـرت عنهـا ناسـاً وأوقـدت يف صـدر مثلهـم نـار الحامسـة
سـعي منهـا وحدهـا ورا َء منـارصة
مبـا كان يظهـر أحيانـاً أنـه
ٌ
الالجئين .ومـا كان مـن وقتها فـر ٌاغ متلـؤه بدقائق األمـور ،ألنَّ
مـا كان لهـا مـن الوقـت مل يكفهـا ُّ
قـط؛ فما عاشـت باربـارا
يف حياتهـا يومـاً إال وكانـت مسـتعجلة ،وكانـت تطلـب الشيء
نفسـه إىل العاملين معهـا.

َ
منهـوك ال ُقـ َوى.
كنـت قدمـت إليهـا مـن جنـوب السـودان
فراحـت باربـارا تسـألني عـن أمـر البلـد فأكثرت يف السـؤال
وألحـت ،ثـم جعلتنـي على عمـلٍ دافعـ ًة إ َّيل ملـف قضيـة
َّ
أيـام بعـد ذلـك؛ اسـتحالت ‘عطلتي’
مـن القضايـا .ويف الثالثـة ٍ
طالـب لجـو ٍء
بأكسـفورد إىل تجـ ُّر ٍد لقضيـة يسـتأنف فيهـا
ُ
أوغنـديٌّ قـراراً أصدرتـه وزارة الداخليـة يف اململكـة املتحـدة.
قصتـه مـا فيهـا من التناقض فطلبت إليـه باربارا وهي
وكان يف َّ
قصتـه
خائبـة املجـيء إىل شـ َّقتها .فأغاظهـا ونحـن نسـتمع إىل َّ
القصة من عدم
أسـأ ُله أسـئل ًة ُمحا ِوالً بها ْأن ُأسـ ِّوي مـا يف َّ
وأنـا ْ
االسـتواء .فلـم يكـن لها ٌ
وح ْيته،
وقت ملعالجـة تو ُّقفه وتـردُّده َ
فقـد كان عليهـا ْأن تعمـل يف قضيتـه على عجـلٍ ْ
وأن ُتسـ ِّويَ
أمرهـا .وأنـا أعـرف كثيراً مـن النـاس الذين ظنُّـوا ْأن مـا كانت
ً
الئقـة الكيف َّيـة يف صـوت باربـارا؛ أولئـك الذيـن رأوا أنه ينبغي
َ
ْ
َّ
ْأن يعامـل الالجئـون معاملـة املنكوبين أو أن ُيعا َملـوا كأنهـم
مـن غير كوكـب .فأقـول :ليـس ذلـك مـن باربـارا يف يشء.

وملَّـا كنـت ابن عرشين سـنة ،وكنت أدرس علم اإلنسـان مريداً
النجـاح فيـه وأصبـو إليـه ،مـررت بغرفـة جلوسـها بالقاهـرة
كما مـ َّر بهـا كثيرون ،فجعلتنـي على البحـث يف أمـر الالجئني
السيراليون ِّيني والليبرييين يف املدينـة .وال َّ
شـك 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
همهـا هـو العمـل ،ولقـد كان فيـه مـن إطلاق وقـد كان التناقـض يغشـو باربـارا كما كان يغشـوها د َُخـان
الـذي كان ُي ُّ
املسـاواة ،فيما طلبـت إىل ِّ
ممـن حولهـا
كل ٍ
أحـد ،مـا ُي ِّ
عج ُب ،سـوا ٌء يف ذلك سـجائرها .فكانـت تطلـب االسـتقالل بالنفـس َّ
ـب إىل الطلاب والالجئين واملتعاونين واألنـداد.
لكنَّهـا ح َّفت نفسـها باألعوان والتابعني .وكانـت تنقد الزاعمني
مـا ُط ِل َ
ً
َّ
أنهـم يسـاعدون الالجئين نقـدا ليـس فيه من اللين يشء ،نعم
ثـم إننـي تذ َّكـرت بعد وفـاة باربارا َّ
كل مـكان عرفتها بـه .فأ َّما إ َّنهـا كانـت تنقـد كثرياً فكـرة مسـاعدة الالجئني يف ذاتهـا ،لكنَّ
ٌ
َّ
ُ
ـح ،وكانـت تل ِقيـ ِه ويف كالمهـا مطمطة ال
القصـة فتختلـف وأ َّمـا أشـخاص َّ
البلـد يف َّ
القصـة فلا .فهـا أنـا سـؤالها الـذي ظـل ُي ِل ُّ
أرى طالبـاً مـن طلاب علـم القانون شـاباً ُي ِعن يف قـراءة ِم ِّ
لف ُتن َْسى ،هـو :مـن سيسـاعدهم؟ إذن ففـي هـذا التناقـض مبدأ
قضيـة مـن القضايا ،وطالبـاً من طالب علم اإلنسـان يدخل إىل أخالقـي .وليـس مـا تركتـه باربـارا لنـا أثـراً أكادمييـاً أو سلسـل ًة
الغرفـة ،والجئـاً يسرد حكايـة ،وشـاباً أو شـابة َّ
وظفتهـا باربارا مـن الذكريـات فحسـب ،بـل هـو أقـرب مـن ذلـك إىل املثـال
ُ
ُ
َ
ُ
ينَ
لتعينهـا على شـؤون املنـزل .وأرى مـن النـاس هنـاك امل ِعي ِن
الـذي يحتـذى بـه ،وفيـه طريـق تسـلك يف عـامل ُيحـا َول فيـه
وا ُملسـت ِعي ِن َ
ُطيع اإلجابـة عـن سـؤال أثارتـه باربـارا يف مقالـة مـن
ني وا ُمل ِ
لتمسينَ نصيحـ ًا أو ُمخ ِّلصـ ًا أو القياً األمرين يف مـا اسـت َ
ِّ
ً
سـبيل مـا يؤمـن بـه .والواضـح ِّ
البين إذ اسـتذكر تلـك الغرفـة مقاالتهـا :أميكـن أن يصير العمـل لخير اإلنسـان ُمتلطفـا بـه
1
هـو إرصار باربـارا الـذي ال يلين على ْأن تعـدل بين ِّ
كل أحـد .عطوفـاً عليه؟
نعـم ،إ َّنهـا رغبـت يف مسـاعدة الالجئين ولكنَّها أيضـاً أعملتهم
ً
كما أعملتنـا جميعـاً .ولقـد عاملتنـا ك َّلنـا معاملـة البالغين فال ولقـد كانـت باربارا داريـة باألعامل الوحشـية يف ميدان العمل
اإلنسـاين .فج َّرسـت يف املقالـة بعـد املقالـة واملقابلـة بعـد
تر ُّفقـ ًا بنـا وال لِ ْيناً.
املقابلـة باملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني
وكان آخـر عهـدي بهـا بأكسـفورد ،حين كانـت غرفة جلوسـها وبكيفيـة عمـل املنظامت غري الحكوميـة يف مخ َّيامت الالجئني،
ممت ِلئـ ًة مـر ًة أخـرى مـن أشـخاص القصـة املألوفين ،مـع َّأن ومـن ذلـك الوهـم واالنخـداع والدفاعيـة والرسـوم البيانيـة
ضعـف ،وكانـت أح َّلـت عـن غير ً
رىض سـيجار ًة واإلحصـاء .ولعمـري إين أتذكـر باربارا تسـأل مر ًة بعـد مر ٍة :أال
برصهـا كان يف ٍ
َ
َّ
محـل السـجائر التـي مل تكـن تفـارق شـفتيها .ولقد يسـتطيع النـاس عدَّ أنفسـهم؟ ومل ال يسـتطيع الناس أنفسـهم
إلكرتونيـة
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مركز دراسات الالجئني

توزيـع مـا يأتيهـم مـن معونـة فيما بينهـم؟ (إذ هـم يفعلون
ذلـك يف ِّ
كل حـالٍ حين تكـون ُظهُـور موظفـي اإلغاثـة إليهم).
ومـا أ ْبـ َر َز أهميـة نقـد باربـارا يف آخـر املطـاف هـي الدرايـة
تصيير
مبـا جـاءت بـه عالقـات القـوة غير ذات التناسـب ِمـنْ
ِ
الالجئين ال حـول لهـم وال قـوة ومـن إنشـا ِء ُأ ُطـ ِر تعويـلٍ مل
ُيلت َفـت فيهـا إىل قـدرة الالجئين.

َّ
الحـل عنـد باربـارا ،إذا تخ َّيلـه
وكثيراً مـا يـدور يف ذهنـي َّأن
متخ ِّي ٌـل ،كان إنهـا َء ‘الالجئين’ ،ال إنهـاء الحـرب -فقـد كانـت
واقعيـة تأخـذ بحقائق األشـياء ال تغلـب عليهـا العواطف -وال
إنهـاء تهجير النـاس ،ولكـنْ إنهـا َء مصطلـح ’الالجـئ‘ مـا كان
ُيو ِق ُ
ـف الحقـوق السياسـية ويعامـل النـاس بـه معاملـة صغار
َّ
وأرصت باربـارا على القـول بأنـه ال ينقلـب نضـج
الصبيـانَّ .
الالجئين مبعجـز ٍة حين يغـادرون منبتهـم ،فيصيرون فجـأ ًة
أطفـاالً غير قادريـن على القيـام بشـؤونهم .بـل النـاس دومـاً
بالغـون مسـتطيعون عـدَّ أنفسـهم وتنسـيقَ توزيـع املعونـة
فيما بينهـمْ .
فـإن هـم أخفقـوا ،أو َّ
تأخـروا عـن العمـل ،أو
َّ
ْ
ـقَّ
ارتبكـوا فحسـب ،رأت باربـارا أنـه ُح لهـا أن تغضـب .وال
اسـتثناء يف ذلـك .فك ُّلنـا بالغـون وال وقت ُينشـ َغل فيه بدقائق
األمور.

ِّ
وإن لطاملـا شـعرت َّ
بـأن عمـل باربـارا وحياتهـا يعـودان إىل
ْ
أخالقـي واحـ ٍد :أن كل أحـ ٍد مسـؤول عن نفسـه .وهي
اعتقـا ٍد
ٍّ
بجـ ٍّد طلبـت الشيء
كما طلبـت مـن نفسـها إعمال األخلاق ِ
ذاتـه مـن غريهـا ،وهـذا مـا قادهـا إىل ْأن تنقـد مـا يجـري يف
ميـدان العمـل اإلنسـاين .وكانـت مـن أ َّول املدركين املشـكالت
الناشـئة مـن َّأن املنظمات غري الحكومية ُت َ
سـأل أمـام املانحني
دون الالجئين ،وكانـت أيضـاً مـن أ َّول ناقـدي صـو ٍر ُمسـتغ َرب ٍة
ليـس لهـا تعليـل مـن صـور السـيطرة التـي يجدهـا املـرء يف جاشوا كرايز joshuacraze@joshuacraze.com
مقيم يف برلني.
مخيمات الالجئين ،حيـث تتق َّلـد املفوضيـة السـامية لألمـم
ٌ
كاتب ٌ
املتحـدة لشـؤون الالجئين السـلطان رشعيـاً كان وجـوده أم ال
Harrell-Bond B (2002) ‘Can Humanitarian Work With Refugees Be .1
مـن غير ْأن يف ِّوضهـا إىل ذلـك َّ
الش ُ
ـعب .فعنـد باربـارا أ َّنـه ال Humane?’, Human Rights Quarterly 24, 5185
ميكـن فـرض السـلطان على النـاس أو توليته عليهم مـن مكانٍ (أميكن أن يصري العمل لخري اإلنسان ُم ِّ
تلطفاً به عطوفاً عليه؟)
أن يخـرج السـلطان مـن www.unhcr.org/4d94749c9.pdf
غير الـذي هـم فيـه؛ أي ال بـدَّ مـن ْ
النـاس الذيـن يعلـون بأمـور أنفسـهم وشـؤون معيشـتهم.
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منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (:)AMERA
ٌ
الالج ُئون
مقاربة للحامية ِم ْحورها ِ
سارة إل ُيوت وميغان دينيس سميث

ِّ
يبي موظفون ومستشارون سابقون يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()AMERA
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
( ،)AMERAالتي هي من تأسيس باربارا هاريل-بوند يف عام
 ،2003عىل فلسفة باربارا يف إعالء أصوات الالجئني ،وتحقيق مساءلة
املنتدبني من الناس واملؤسسات عىل تقرير مصائر الالجئني ،وتحقيق
تغي معياريٍّ يف قطاع حامية الالجئني من خالل التع ُّلم والبحث عن
ُّ ٍ
الحقيقة ا ُملست َم ُّر فيهام .ومهَّدت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAالسبيل لكثري من املنظامت
األخرى ،فكانت املنظمة منوذجاً رائداً يف توسيع خدمات املعونة
القانونية لالجئني يف أمريكا الجنوبية والرشق األوسط وإفريقيا وجنو ِّيب
رشقي آسيا.
ِّ
وكان ملنظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( )AMERAأث ٌر حسنٌ يف حياة ِّ
اجتامعي عمل فيها
كل الجئ ومرش ٍد
ٍّ
ً
َ
أو حصل عىل يشء منها يف األح َد عرش عاما التي عملت بها املنظمة
يف القاهرة 1.إذ وجد الالجئون ،الذين كثرياً ما يتعرضون للمضايقة
واالعتداء من كارهي األجانب ،يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAمكاناً أميناً حيث ُي َ
حت ُمون .وكان
يف القاهرة ،التي تستضيف أحد أكرث جامعات الالجئني الحرضيني عدداً
وصعب تح َّمله موظفو منظمة
عظيم
يف الدول النامية ،عبء عملٍ
ٌ
ٌ
مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()AMERA
واملتط ِّوعون فيها .ويف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( ،)AMERAمل يقف انصباب الحامية عىل الالجئني
عند الحصول عىل صفة الالجئ ،فقد انص َّبت أيضاً عىل تحسني أمنهم
وصون كرامتهم يف القاهرة ،وقد كانت أول منظم ٍة يف مرص تتيح
الخدمات القانونية واالجتامعية وخدمات الصحة العقلية لالجئني
سقف واحد ،ال بل كانت أول منظمة تتيح ذلك ومل ُي ِت ْح ُه غريها.
تحت ٍ
وقد كان تشديد باربارا عىل متكني الالجئني ل ُيديروا شؤون قضاياهم
بأنفسهم ُجزءاً ثابتاً من املعتقدات التي سادت يف منظمة مساعدة
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (َّ )AMERA
وموظفيها.
وكشفت باربارا عن إخفاء أصوات الالجئني يف ُ
األ ُطر املؤسس َّية،
فتحدَّت بذلك العاملني يف ميدان العمل اإلنساين ْأن يدققوا النظر يف
َد ْو َري ‘املرضور’ ‘وا ُملن ِقذ’ يف عملهم ْ
وأن يتأ َّملوا بنظر ٍة ناقدة وبانتظام
طبيعة التنافر األصيلة يف عالقاتهام.

ولقد كانت محاسبة النفس هذه أساساً لربنامج التدريب يف منظمة
مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()AMERA
الذي مل يكن له مثيل .إذ ل ِّقنَ كل املوظفني واملتطوعني دروساً يف
ما له صلة بعملهم من القانون الوطني املرصي ،ودور املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،والجنسيات الرئيسية لطالبي
امي التدريب يف إدارة القضايا ،واإلحالة بني
اللجوء .وكان من اإللز ِّ
الوحدات (لتحقيق االستمرار يف الرعاية) ،والدعم النفساين االجتامعي،
وتخزين البيانات ،وإجراء املقابالت ،ويشمل التدريب عىل كل ذلك
عدة أسابيع من التع ُّلم مبالزمة املوظفني املتم ِّرسني وتقييم أدا ٍء يف
أثناء العمل .فشدَّدت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( )AMERAبذلك عىل تنمية املهارات الشخصية
واملقاربات متعددة االختصاصات يف حامية الالجئني .وأعظم شأناً من
ذلك َّأن منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( )AMERAع َّرفت املتطوعني املرصيني جامعات سكانية مخفية إىل
حد بعيد.
هذا ،وأدى فهم باربارا للتقاطعات بني العنف الجندري املطالبة
بالحامية الدولية إىل تأليف فريق للعنف الجندري يف منظمة مساعدة
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( ،)AMERAوتض َّمن عمله
الجئي إل جي يب يت آي واملرضورين الذكور من العنف الجنيس .ورأت
باربارا أيضاً حاج ًة إىل تركيز ال ِف ْكر تركيزاً خاصاً يف حقوق األطفال
الالجئني ،وال س َّيام يف ما له صلة بتسجيل املواليد والتعليم والتغذية
لكل طفل ُأ ِح َ
ُي ِّ
واإلقامة املناسبة .وع ِّ َ
يل إىل منظمة مساعدة الالجئني
رشكُ
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAمرشدٌ
اجتامعي ُي ِ
ٌّ
الطفل يف أنشطة عالجية جامعية ويقدِّم له املشورة الفردية بانتظام.

الحامية املجتمعية

ص َّوبت باربارا ِف ْكرها إىل تحسني واقع الالجئني االجتامعيُ ،مق َّر ًة طول
أمد وضعهم يف كثري من املخيامت والبيئات الحرضية .فعند باربارا:
“ما كان القصد من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
املهجرينَّ ،إنا
يوماً أن تصري أكرب هيئة يف العامل معنية ُبح ْسن حال َّ
ُأ ِّس َست لحامية حقوق الالجئني ....وحامية تلك الحقوق تقتيض َب ْذلَ
جه ٍد دو ٍّيل لبناء بنية تحتية جديدة يف الجنوب 2”.وساق هذه الفهم
إىل نقد تحديد صفة الالجئ يف بعض األحوال من مثل حال مرص حيث
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ُي ِت ُيح االعرتاف بصفة الالجئ اإلقام َة الدامئة لكنَّه ال مينح حقوقاً أخرى
ُن َّص عليها يف اتفاقية الالجئني لعام  1951من مثل الحقِّ يف العمل.
ولذا أصبحت الحامية املجتمعية واملنارصة
اليومية أمراً بالغ األهمية لبقاء الجئي القاهرة
ومك ِّوناً أساسياً يف أنشطة منظمة مساعدة
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
(.)AMERA

واعرتفت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( )AMERAأيضاً بقيمة التع ُّلم م َّمن َخ ِ ُبوا املعاناة ،وذلك لتحسني
خدماتها .إذ وصل املوظفون الالجئون منظم َة مساعدة الالجئني يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAباملجتمعات املحلية
التي عملت املنظمة من أجلها؛ فعملوا مرتجمني شفوين ومرشدين
اجتامعيني وموظفي توعية مجتمعية .واستطاع املوظفون الالجئون
أيضاً اإلبالغ عن حاالت صعبة يف مجتمعاتهم املحلية التي مل تتمكن
من الوصول إىل املنظمة .وقد أثار ذلك فكرة العيادات املتنقلة التي
تصل إىل الالجئني الذي مل يستطيعوا الوصول إىل منظمة مساعدة
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( ،)AMERAومنهم
املع َّوقون وا ُملسنُّون وغريهم من املع َّرضني للخطر املقيمني يف أطراف
العاصمة املكتظة َّ
كل االكتظاظ :القاهرة.

مركز دراسات الالجئني

ودعم فريق التوعية املجتمعية يف منظمة
مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ( )AMERAقادة املجتمع املحيل
ليك تراهم املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني وتستمع إليهم ،ليك ُيثريوا
مخاوفهم أو ْأن يطلبوا آخر األخبار يف القضايا.
ويف أثناء ذلك ،ساعدت منظمة مساعدة
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( )AMERAاملنظامت املجتمعية -التي و َّفرت يف حاالت الطوارئ
املأوى واملعونة اإلنسانية -عىل أن تصبح ما أمكن مكتفية ذاتياً
وواسعة الحيلة ،ومن ذلك مساعدتها يف الحصول عىل متويل مستقل.
والتقى موظفو فريق التوعية املجتمعة يف منظمة مساعدة الالجئني
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAبعضهم ببعض للتشارك
يف فضىل املامرسات وللتدريب املشرتك ا ُملط َّب ِق عىل مجتمعات محلية
أصغر وأقل تنظي ًام.

يتغ َّلبوا عىل العقبات التنظيمية والعملية .ولقد يقتيض ذلك منهم
الذهاب مع الالجئني إىل املنشآت الصحية لطلب الدعم النفساين
االجتامعي أو إىل مراكز الرشطة اللتامس
اإلعفاء من مامرسة شائعة هناك ،أال وهي
عدم تسجيل والدة األطفال الذين تلدهم
أمهات الجئات عزباوات .أ َّما أكرث الفئات
استضعافاً ،فقد َّ
حضت منظمة مساعدة
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
إحاالت إىل سفارات أجنبية
( )AMERAلهم
ٍ
إلعادة التوطني الفوري .وما من ِّ
شك َّأن عمل
منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( )AMERAمن خلف
الكواليس يف شؤون االحتجاز ،وإسداء املشورة
والتمثيل من طريق الهاتف ،أعان كثريين عوناً
ال غنى عنه .ولقد كان مايكل كاي َكن ُم ِحقاً
حني كتب“ :يغلب عىل منظمة مساعدة
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (ْ )AMERAأن ال ترفع
قضايا بارزة إىل املحكمةْ ،
وأن ال تنرش التقارير إال نادراً ،وموقعها
اإللكرتوين ُبدايئ... .ولكنَّ منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( )AMERAتص ِّوب انتباهها إىل الدفاع عن حقوق
اإلنسان من الوجهة العملية ،وذلك مبساعدة الالجئني عىل ْأن يكون
لهم وضع قانو ٌّين معرتف به ،وأن يحصلوا عىل اإلحالة ألسباب طبية يف
3
حاالت الطوارئ ،و ُت ِع ُني أطفالهم عىل دخول املدرسة ،وما إىل ذلك”.
ونجحت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( ،)AMERAمن خالل ما بذلته يف املنارصة ،يف التأثري يف مكتب
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف القاهرة حتَّى
يقبل ْأن يرافقَ َّ
موظفي املكتب يف مقابالت تحديد صفة الالجئ
مستشارو املنظمة القانونيون ،عىل حني رفضت ذلك مكاتب كثرية
من املكاتب األخرى للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني .إذ كانت العالقة بني منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAواملفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف القاهرة ُأ َّساً رئيسياً يف اعرتاف املف َّوضية
العاملي يف نهاية املطاف بالحقِّ يف التمثيل يف إجراءات تحديد صفة
4
الالجئ يف املف َّوضية.

َّ
ولعل أحد أعظم ما ح َّققته منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق
املنارصة اليومية يف منظمة مساعدة الالجئني يف
األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAكان الكيفية التي ساعدت فيها
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()AMERA
عىل تسيري رشاكة متعددة الهيئات بينها وبني املفوضية السامية لألمم
ساقت بيئة القاهرة التي ال إنسانية فيها لالجئني -عىل الرغم من املتحدة لشؤون الالجئني ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ومعهد التد ُّرب
ح ِّقهم القانوين يف البقاء فيها -موظفي منظمة مساعدة الالجئني يف عىل الدعم النفساين االجتامعي وخدماته بالقاهرة (،)PSTIC
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAإىل املنارصة َّ
يوم حتَّى وكاريتاس ،ودارت تلك الرشاكة حول تحديد حاجات املرضورين
كل ٍ
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من اال ِّتجار بالبرش  -وهي ظاهرة َّ
أرضت آالف الناس أكرثهم من
َّ
ُ
اإلريترييني بني عام  2009وعام  .2014وكان يف املقاربة متعددة موظفة شؤون قانونية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الهيئات تلك -التي ينظر إليها واسعاً عىل أ َّنها أفضل مامرسة يف قطاع الالجئني www.unhcr.org
ٌ
ٌ
مشرتك فيهِ ،م ْحوره تشارك املعلومات
بروتوكول
مكافحة اال ِّتجار-
ْ
والبيانات ،و َو ْض ُع إجراءات عملٍ موحدة ُص ِّممت لتحديد حاجات ميغان دينيس سميث mdsmith@iom.int
َّ
موظف ُة شؤون العنف الجندري يف املنظمة الدولية للهجرة
املرضورين وإحالتهم وحاميتهم وإيجاد حلول لهم يف مقدار من
الزمان محد ٍد .فبمعونة منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط www.iom.org
وشامل أفريقيا ( ،)AMERAمت َّكنت املفوضية السامية لألمم املتحدة
َ
ِّ
لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة من إعادة توطني كتبت املؤلفتان هذه املقالة من عند نفسهام ،وقد ال تستوي
نحو أربعمئة الجئ ،مرضور من اال ِّتجار بالبرش ،يف أسرتاليا والواليات اآلراء التي فيها وآراء املنظمتان اللتان تعمل اليو َم املؤلِّفتان
فيهام.
املتحدة األمريكية.
سارة إل ُيوت elliotts@unhcr.org

وصحيح َّأن منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل
ٌ
أفريقيا ( )AMERAاشتملت عىل كثري من فلسفة باربارا الذاتية،
لكنَّ املنظمة صارت قو ًة قامئ ًة بنفسها بعد ْأن غادرت باربارا القاهرة.
تشقَّ لنفسها طريقاً
إذ مت َّكنت هذه املنظمة غري الحكومية من أن ُ
جديداً ملنارصة الالجئني وإدارة قضاياهم ،وب َّينت الكيفية التي
سي السياسات العامة
بها ميكن ملنابر املامرسات التجديدية ْأن ُت ِّ َ
وأن تؤثر فيهاَّ .
والتغيات املؤسسية ْ
وإن قصة منظمة مساعدة
ُّ
الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( )AMERAلتذ ِّكرنا أنَّ
ال ُبنَى املوضوعة -والناس َّ
املوظفني -لتوفري الحامية لالجئني تحتاج إىل
ْ
ْأن ُيستم َّر فيها يف إعادة الفحص ومحاسبة النفس وال ب َّد من أن يكون
مصدر املعلومات يف األمرين الالجئون الذين عاشوا املعاناة.

 .1كتبنا هذه املقالة لنُن ِّو َه ِّ
بكل موظفي منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( )AMERAوبروح املنظمة التي تعيش فينا ،ولنشكر كل الزمالء
واألصدقاء اللذين دعموا إمنا َءها.
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 جنو ِّيب 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 ( )AMERAيف مرص ،رائدة
حركة املعونة القانونية لالجئني ،تجاهد من أجل البقاء املا ِّيل)
bit.ly/Kagan-AMERA-2013
Azimi N (2018) ‘Remembering Barbara Harrell-Bond, a Fierce .4
Advocate for Refugees’, The Nation
(ذكرى باربارا هاريل-بوند ،مُنَاصَِةُ الالجئني ال َّشديدة) bit.ly/Azimi-BHB-2018

ُ
أحسن
من َن ْق ِد املخ َّيامت إىل أحوال معون ٍة
َّ
أليوشا ُد ُنفريو

ما الذي ميكن ْأن يجيء به ُب ْعدُ نظر الناقدة الفائقة ،باربارا هاريل-بوند ،للمزاولني املعارصين يف نقد
معونة املخ َّيامت؟
يف اثنني مام ُيعدَّان من أهم أعامل باربارا هاريل-بوند ،فرض يف املخيامت ،هل ميكن للتحليالت التي قدمتها هاريل-بوند أن
املساعدات والحقوق يف املنفى (شارك بتأليف الكتاب الثاين تساعد يف إثراء املقاربات الحالية املنتهجة إزاء املساعدات؟
غوغليلمو فريديرامي) تستعرض أمناط املساعدات يف حقبتني
زمنيتني مختلفتني هام :جنوب السودان يف أوائل الثامنينيات وكل يعرض كتاب الحقوق يف املنفى 1طائفة من الحاالت التي تربز
من كينيا وأوغندا يف أواخر التسعينيات .وكال العملني ثريان يف ظاهرة مجازية لنفي الحقوق من خالل توفري املساعدات وذلك
التفاصيل والبصائر عميقان يف نقدهام البنِّاء للسياسات واملامرسات برشح تفاصيل عدد متنوع من الحاالت التي ُك ِب َحت فيها الحقوق
التي تتبعها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني األساسية التي متثل عنارص محورية يف اتفاقات الالجئني وحقوق
واملنظامت غري الحكومية ،عىل أمل تحقيق أشكال مختلفة أفضل اإلنسان ،بل تظهر التفاصيل مك َّون مدى انتهاك تلك الحقوق يف
من العمل اإلنساين .والسؤال املطروح هو :عىل ضوء املصاعب بعض األحيان بسبب منظومات الحامية واملساعدة ذاتها التي
التي يواجهها قطاع املساعدات اإلنسانية يف مواكبة األمناط سبق أن أسستها الدول املضيفة واملجتمع الدويل .وم َّثل الكتاب
هجرين بذلك يف وقته مادة نقدية غزيرة يف محتواها مثرية لق َّرائها ،إ َّال َّأن
املتغرية للتَّهجري والتوطني يف عاملٍ ال يعيش فيه أغلبية ا ُمل َّ

69

تأبني باربارا هاريل-بوند

70 70

يونيو/حزيران 2019

www.fmreview.org/ar/ethics

ثالثة جوانب من تحليالت الكتاب تحول دون أي محاولة القتباس
اإلرشاد املفيد للتفكري من خالل وجهات النظر املعارصة حول
املزايا والعيوب التي يجب الوقوف عليها عند مفاضلة املساعدات
القامئة عىل املخيامت مع املساعدات القامئة عىل بنى أخرى.
والحجم أول تلك الجوانب .فقد قام اإلطــار املرجعي املنظم
للمؤلفني عىل قامئة من الحقوق وو َّثقوا عىل ضوئها ما ال يقل
عن انتهاك واحد بل تعددت االنتهاكات يف معظم الحاالت .إ َّال
حساً بأهمية االنتهاكات املستقبلية أو احتامل
َّأن ذلك ال يعطي َّ
َّ
وقوعها تحت الظروف ذاتها .ذلك أن من هو مثيل من العاملني يف
الشؤون اإلنسانية يف عامل عزَّت فيه املوارد وتشددت فيه القرارات
اإلدارية سيحتاج يف إطار التعامل مع بعض االنتهاكات املحددة
للحقوق إىل معرفة حجمها وأهميتها .وقد يكون ذلك متعارضاً
مع النظرة الرصفة للطبيعة غري القابلة للترصف لكل حق من
حقوق كل إنسان ،إ َّال َّأن الواقع الذرائعي الذي يفرضه تخصيص
املوارد واختيار التدخالت يتطلب الوقوف عىل فهم كامل لكل
حالة وأهميتها.
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والقدرات الذاتية ويظهر محلها خطر العقوبة الجامعية بحكم
األمر الواقع بل يزداد ذلك الخطر إىل درجة كبرية .وبينام تحقق
يشء من التقدم يف بعض السياقات يف بعض األوقات نحو جعل
املخيامت أكرث انفتاحاً وزيادة الفرص االقتصادية ،ليس من املألوف
أبداً أن نجد تعايشاً بني تلك الحقوق وعملية توفري املساعدات
العرصية عىل مستوى املخيامت.

استمرار املخيامت

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

األمر الثاين أنه ال يوجد سوى عدد قليل من اإلشارات املرجعية
النتهاكات الحقوق خارج بيئة املخيامت .وكل اإلشارات املذكورة
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات التي ميكن أن تدفع الالجئني إىل
املخيامت يف املقام األول .كام أ َّنها ال ُتقدِّم معالجات مكافئة
لكل واحدة من االنتهاكات الحقوقية يف املجتمعات الريفية أو
الحرضية .ومع َّأن ذلك األمر يقع خارج إطار تحليالت هاريل -السبب األول يرتبط مبسألة حشد املوارد“ :لجمع املال ال بد من
بوند ،فهو ميثل ُبعداً أساسياً مه ًام ألي تقيم مقارن للمخيامت أن يكون الالجئون مرئيني” 2فاالستجابات القامئة عىل املخيامت
تساعد يف تسهيل عد املستفيدين وحساب املــوارد املطلوبة
بصفتها مواقع تقدم املساعدات.
وعرض النتائج امللموسة املرتجمة إىل إطعام الناس وإقامة دورات
ويف الجانب الثالث ،مع َّأن املقاربة مثرية لإلعجاب بتفصيالتها يف املياه وإمداد املاء وتشييد املآوي وتنفيذ النشاطات .وكل هذه
تثبيت حقيقة انتهاك عدد متنوع من الحقوق ،فهي تفتقر إىل املعلومات رضورة لجذب متويل املانحني وتجديده خاصة أ َّنها
اإلطار الرضوري للمساعدة يف فرز الحاالت املجموعة لتحديد متكن املانحني ووسائل اإلعالم من زيادة املباين املشيدة يف موقع
العالمات الفارقة التي تسم النقطة التي تلتقي بها األحداث محدد يسهل تحديده َّ
وأن املخيامت تقدم تذكرياً ثابتاً باستمرار
ً
والسياسات ومحددات املــوارد والتبعات املهمة الناتجة عن الحاجات القامئة .ومع َّأن هناك انتقاال حدث يف املامرسات املقبولة
إنشاء مخيامت الالجئني أو تجمعاتهم وإدارتها .ويؤدي ذلك للتواصل بشأن املساعدات عرب سنوات التدخل ،برتكيز متنام عىل
إىل ظهور صعوبة كبرية جداً يف تقييم الظروف التي ُيحتَمل أن التأكيد عىل االعتامد عىل الذات والتمكني ،ما زالت املخيامت
تحدث أو تتكرر فيها انتهاكات الحقوق تلك .وهناك أدلة مهمة تكشف جزءاً مه ًام من القصص التي يخربنا بها قطاع املساعدات
يف كتايب هاريل-بوند تسمح يف إعادة تصور نوع من التسلسل عن نفسه.
الهرمي للحقوق التي ميثل انتهاكها سياقاً ميكن أن يضبط طائفة
هجرين والسبب الثاين هو السهولة النسبية الستهداف املستفيدين يف
واسعة من االنتهاكات .وأهمها ما يرتبط بغياب قدرة ا ُمل َّ
يف املخيامت عىل االختيار (من ناحية حرية الحركة والقدرة عىل املخيامت:
العمل وتوليد الدخل واملساهمة يف أسواق العمل الرسمية)
وغياب صوتهم (بشأن حرية التعبري والتنظيم الذايت) .فإن غابت “من الصعب إحصاء أعداد الالجئني املتوطنني ذاتي ًا وحتى لو كان
تلك الحقوق الرئيسية ،ينتفي اإلحساس بالصمود واالعتامد الذايت باإلمكان تحديدهم ،نجد َّأن السياسات التي تتبعها معظم هيئات
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الالجئني خالية من املرونة املطلوبة لتسمح لها باستنباط برنامج واستجابة لتطلعاتهم؟ تخلص هاريل-بوند يف كتاب الحقوق يف
يساعد السكان املستهدفني الذين ‘يختلطون’ باملجتمع املحيل 3”.املنفى ببيان ال يخلو من حرية وإحباط يف آن واحد:
إ َّال أ َّننا ال ننىس َّأن هذه النظرة قدمية بعض اليشء إذ تعود إىل
حقبة الثامنينات ،أما اآلن فقد أصبح املانحون والهيئات املنفذة
املهجرين واملجتمعات املضيفة عىل
تعمل بانتظام عىل استهداف َّ
السواء .لكنَّ االستهداف ما زال تحدياً تواجهه الجهات اإلنسانية
َّ
يف البيئات الحرضية خاصة َّأن ما يطلق عليها اسم التدخالت
‘القامئة عىل املناطق’ غري اعتيادية مبا يكفي ل ُي َ
نظر إليها عىل أ َّنها
ُ
بسط
إبداعية يف القطاع اإلنساين .وما من شك يف َّأن املخيامت ت ِّ
ُ
األمور مبنح سلطات املخيامت سلطة إحصاء األعداد وتسجيل لكنَّ التقدم الذي أح ِرز خالل العقد الذي تال نرش الكتاب ضعيف
الناس وتنظيمهم (وما يصاحب ذلك من مخاطر النتهاك الحقوق جداً يف مجال تحليل املنافع واملغارم ملختلف أمناط املساعدات.
سبب وجيه هو َّأن حساب تكاليف املخيامت
التي حددتها هاريل-بوند).
ورمبا يعزى ذلك إىل ٍ
بسيط للغاية مقارنة بالصعوبة التي تسم عملية حساب تكاليف
والسبب الثالث املرتبط مبا سبق ذكره َّأن املانحني عادة ما تقديم الخدمات يف البيئات الحرضية التي متثل تحدياً كبرياً نظراً
يرصدون متويالتهم لالستجابات املبارشة لالجئني بدالً من “توسيع لتنوع مقدمي الخدمات وقنوات التمويل املحتملة .بل هناك
البنية التحتية االقتصادية واالجتامعية الرضورية ملواكبة التغريات مجموعة أكرث تعقيأً من املشكالت املفهومية ال بد من حلها ،وال
السكانية الجذرية” 4.ومع َّأن هناك تغريات مهمة ممكنة بد من إحالل إطار عمل مكافئ للمخرجات الفردية والجمعية يف
تحدث عىل قدم وساق ،خاصة بعد أن بدأ البنك الدويل وغريه مختلف البيئات .وعىل أي حال ،رغم تلك التحديات ،هناك تقدم
من الجهات اإلمنائية يف رصد املوارد ملواجهة تحديات الهجرة بدأنا نلحظه يف َج ْم ِع الهيئات الستخدام طرق متشابهة يف حساب
ٌ
بسيط ،لكننا ال ينبغي بأي حال
تقدم
القرسية من ناحيتي تغيري السياسات ودعم البنية التحتية ،ما التكاليف .صحيح َّأن ذلك ٌ
زالت تلك الجهود استثنا ًء ال قاعد ًة .فام يزال االنفصال والتنايئ من األحوال أن نقلل من شأنه العظيم يف إرساء مزيد من الشفافية
قامئني بني التيارين اإلنساين واإلمنايئ لدى معظم الجهات املانحة واملقارنة يف حساب التكاليف .ومن املتصور أ َّننا قد نتمكن خالل
وذلك ما يغذي بدوره متايز االستجابات اإلنسانية عن نظرياتها السنوات القليلة ا ُملقب َلة من اإلجابة عىل فرضية هاريل-بوند بقدر
اإلمنائية وتجعلها قصرية األمد يف إطار تركيزها وتنفيذها .وهنا ،أكرب من الدقة.
تضع هاريل-بوند بعض املحاذير ،ويتضح لنا َّأن مالحظتها
تنطبق عىل عامل اليوم َّ
ألن ضخ املال يف االستجابات اإلنسانية مبا لكننا يف هذا الوقت علينا أن نواجه فرضيتيها املتفائلتني األخريني
ً
َّ
فيها املخيامت أسهل عمال من ناحية املانحني وجهات التنفيذ بأن تحسني املعلومات سيقود إىل تحسني التدخالت .وذلك األمل
بدالً من التفكري بالتغريات التي يجب إحداثها يف املدى البعيد ما يقوم عليه الكتابان وما يواجه باملقابل تحليلها بشأن املصلحة
أسايس
موقع
عىل البنية التحتية والتوظيف بالرشاكة مع الحكومات املضيفة .الذاتية للهيئات يف إدامة املخيامت من حيث هي ٌ
ٌّ
لتوفري املساعدات .وستثبت لنا األيام أسيتحقق ذلك األمل أم ال.
إ َّال َّأن هناك أسباباً أخرى تفرس سبب بقاء املخيامت وثبات
َّ
ُ
ُ
وجودها يف مختلف السياقات ،ومنها االستعجال السيايس يف أليوشا دنفريو Alyoscia.D’Onofrio@rescue.org
رئييس لربامج الحوكمة ،ورئيس مكتب اللجنة الدولية
الحكومة املضيفة وضعف القدرات االستيعابية يف التجمعات مدي ٌر
ٌّ
القامئة وضعف الخدمات الالزمة باملستوى املطلوب وغريها .لإلنقاذ بجنيف www.rescue.org
وما زال السؤال الصعب قامئاً أمام املامرس والباحث املعارصين Verdirame G and Harrell-Bond B (2005) Rights in Exile: Janus-Faced .1
بشأن طريقة تعريف املزايا النسبية لكيفية توفري املساعدات Humanitarianism, Berghahn Books
(الحقوق يف املنفى :العمل اإلنساين الذي يواجه يانوس)
وقياسها.
Harrell-Bond B (1986) Imposing Aid – Emergency Assistance to Refugees, .2
“لا بد من إجراء مزيد من األبحاث خاصة يف مجال دراسات
تحديد التكاليف إلقامة املخيامت .فإذا كانت املخيامت مكلفة
الثمن ،كام نفرتض ،أكرث من كلفة التدخالت الهادفة لإلدماج املحيل
والتنمية ،فينبغي عدم ترك أي عقبة أمام جعل انتهاج اإلدماج
َ
الهدف األسايس لربامج املساعدات اإلنسانية
املحيل والتنمية
5
لالجئني”.

مسارات تحسني املساعدات

عىل ضوء ما سبق ذكره ،كيف لنا أن نقرر املجاالت األمثل لتخصيص
املوارد والنامذج األمثل للمساعدات األكرث دع ًام لحاجات الالجئني

Oxford University Press, p8.
(فرض املساعدات  -املساعدة الطارئة لالجئني)
Imposing Aid, p8. .3
Imposing Aid, p8. .4
Rights in Exile, p334. .5
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االعرتاض عىل ُّ
الظلم

أو ِلف ِيه رو ُّكوندو

َّ
يتبي من إعانة باربارا هاريل-بوند يل من حيث أنا الجئٌ َّأن دفاعها عن الالجئني كان أعىل بكثري من
تحضري طلبات اللجوء.
كان أول عهدي بباربارا يف شهر أكتوبر/ترشين األول سنة  ،2011الالجئني يف مراسالتها فتضع عناوين ُب ُر ِدهم اإللكرتونية فيها بحيث
بعد ْأن ْاست ُ
رسل إليهم ٌ
نسخ منها لالطالع عليها.
َمعت إىل لقا ٍء معها بإذاعة يب يب يس أنكرت فيه َس ْبقَ ُت َ
َ
أوان التطبيق امل ْن ِويِّ لبند وقف الحامية عىل الالجئني الروانديني.
شجعني دفاعها عن الالجئني الروانديني عىل اختالف أعراقهم هذا ،وقد َض ِمن َْت يل باربارا أيضاً ْأن أزيد يف إمناء مسليك يف
إذ َّ
فصححت إمالئياً أوراق بحثي األكادميي يف
ْأن أف ِّكر يف أنها لعلها قادرة عىل إعانتي ،وأ َّملتني كلامتها أ َّنه من امليدان األكادمييَّ .
املمكن ْأن أجد مخرجاً من محنتي.
علم الحاسوب ،وع َّرفتني إىل كث ٍري من العلامء يف اململكة املتحدة
والواليات الواليات املتحدة األمريكية الذين يعملون يف امليدان
حصلت شهادة الدكتوراة ،كانت كتبت
ولقد كنت يومئ ٍذ طالب دكتوراه مقي ًام يف الصني بربنامج ترفده الذي أعمل فيه ،وبعد ْأن َّ
الحكومة الرواندية .ثم بعد ْأن رددت طلباً ُط ِل َب إ َّيل فيه َّيف خطاب تزكية وقدَّمته بني يدي منظم ٍة يف الواليات املتحدة
الرجوع إىل رواندا ألشهد زوراً عىل زعيم املعارضة الرواندية قبل األمريكية :الباحثني األكادمييني املعرضني للخطر 1،التي د َّبرت يل
االنتخابات الرئاسية عام  ،2010رفضت الحكومة الرواندية إعادة وظائف مؤقتة يف هيئة األساتذة بجامعات هولندا وبلجيكا.
إصدار جواز سفري ومنعتني من املِنح َة املالية الطالبية .وامتنعت
ُ
ُ
ْ
السفارة الرواندية يف الصني عن تصديق زواجي وابني -املولود يف وملا كان يف شهر يونيو/حزيران سنة  ،2012أو ِع َز أن أمن ََح صفة
فم ِنحتُها ،ويف شهر فرباير/شباط سنة ُ 2013أ ِعي َد
الصني سنة ُ -2011فت ْك ُت بال وثائق رسمية.
الالجئ يف الصني ُ
توطيني يف السويد حيث ال يزال يل صفة الالجئ وأنتظر ْأن ُينظرَ
وملَّا اتصلت بباربارا أول مرة ،مل أتوقع منها رداً ع َّ
طلب للحصول عىل الجنسية السويدية كنت قد رفعته منذ زمن
يل فام كنَّا يف ٍ
ُ
ُمتعار َفني .لكنَّ باربارا ردَّت عىل الرسالة اإللكرتونية التي أرسلتها قريب .فإن ق ِبل طلبي عنى ذلك عندي إمكان االندماج والحامية
إليها ،وأرشدتني يف تحضري ِم َل ٍّف لطلب اللجوء يف الصني .فأوالً التا َّمة.
شاركتني يف ع ِّينة من طلب لجو ٍء حتى تساعدين عىل إنشاء
قصتي ِمراراًُ ،م ِث َري ًة األسئلة لقد تب َّي ُ
نت يف ست سنوات ونصف التي فيها عرفت باربارا َّأن
مس َّوديت األوىل ،ثم راحت تنعم النظر يف َّ
وتصحح ُه إمالئياً دفاعها عن الالجئني تجاوز َّ
يس لهم طلبات
أقصها عليها حتَّى َّمتت ،وتراجع طلب اللجوء
وأنا ُّ
ِّ
كل التجاوز أن ُت ِّ َ
مر ًة بعد مر ٍة .وكانت تجري مراسالتنا بالربيد اإللكرتوين واملِرسال اللجوء .إذ هي دافعت عنَّا دفاع األ ِّم عن أبنائها والجدَّة عن
مخارج مل َِح ِننا فحسب ،بل لذلك ولننجح يف
أحفادها ،ليس إليجاد
اآل ِّين وبرمج َّية إسكايب والهاتف.
َ
ً
َّ
ِم َه ِننا .وعندي أن ما تركته لنا إرثا هو االعرتاض عىل الظلم ،فإمنا
َ
العمل مع الالجئني الروانديني وكان بني هو يشء ميكن ْأن يأخذه عنها ُّ
كل أح ٍد .والنصيحة التي أرغب يف
وكانت باربارا معتاد ًة
ُّ
يديها ُّ
ْ
كل رضوريٍّ من معلومات البلد األصيل .وكانت عطوفة أن أشارك الالجئني اآلخرين فيها من غري تكلف هي :دافعوا عن
َ
َّ
َّ
ٌ
مخرج سهل لو
جداً حتى إنها حدَّثتني عن شبابها وعم ل ِق َيها من مصاعب .الصواب مهام كلف ذلك .فقد كان ملا كنت فيه
ٌ
وكانت باربارا تعطينا ماالً أيضاً و ُت ِ ُ
كث ْأن تتَّصل مبكتب املفوضية أنني خضعت ِّ
للش َّدة فصنعت ما ال يجوز .ولكنَّني قاومت ثم
ِّ
ً
ُ
َ
لح يف اتصالها وجدت مخرجا من محنتي ،والفضل يف ذلك يعود إىل عون باربارا.
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ببكني وت ُّ
لتُح ِّرك الناس هناك فيصنعون ما ينبغي لهم
أو ِلف ِيه رو ُّكوندو orukundo@gmail.com
ممن تعرفهم يف
رش َك ًة غريهم َّ
صنعهُ ،م ِ
www.scholarsatrisk.org .1
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
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