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هنـاك كثـرياً مـن األشـخاص الذيـن تخدمهـم املنظمـة ومل تكن لها 
مـوارد كافيـة. فطلـب إيلَّ أن أفعـل مـا أسـتطيع مـن أجـل الرجل. 
فتواصلـت بعدهـا مع أحد أفراد أرسيت الذي كان مستشـاراً نفسـياً 
وسـألت املشـورة منه عـن كيفية التعامـل مع السـلوك االنتحاري. 

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

تفسـه ملـا يكفـي مـن دعم وقـدرة عـىل االسـتمرار. 

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

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

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

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

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

ع.  الرغبـــة يف التـــربُّ

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

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

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

الحصـــول عـــىل بعـــض املـــال.

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

الغالـــب بعـــد وقـــوع النكبـــة رأســـاً.

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

نســـعى مجاهديـــن إىل:

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

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

ــه ــدث وتعقيداتـ ــق الحـ ــور حقائـ الجمهـ

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

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

ــتئذانهم ــاركتهم واسـ ومشـ

أْن نضمـــن للذيـــن مُتثَّـــل أحوالهـــم إتاحـــة فرصـــة ُيْبِلُغـــون   
فيهـــا قصصهـــم بأنفســـهم

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

ف دومـــاً ِوْفـــَق ذلـــك ُمعرَّفـــاً َمـــن هـــو وُيتـــرَّ

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

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

ـــعٍة.  ُمجـــرَّدٍة ُموسَّ

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

نـــة فقـــد جـــاء فيـــه قولـــه: املدوَّ

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

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

ـــروف.  ـــن الظ ـــرٍف م ظ

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

وفائـــدًة يف املنكوبـــني. 

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

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

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

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

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

عـــىل الســـواء يومـــاً بعـــد يـــوٍم.

ُدْولتا ُروكِنني 
 Dualta.Roughneen@plan-international.org 

رئيسُة برامٍج يف منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية 
 www.plan.ie

كتبت املؤلفة هذه املقالَة من عند نفسها، وقد ال تستوي اآلراء 
التي فيها وآراء منظمة بالن إنرتناشيونال اإليرلندية.

ور يف نرشة الهجرة القرسية   1. انظر سياسة َنرْشِ الصُّ
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