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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

مرشحة لنيل درجة الدكتوراه املزدوجة يف برنامج ترانس غلوبال
هيلث الذي يتبع برنامج إراسموس موندوس ،جامعة أمسرتدام،
الط ِّب االستوايئ
آي إس غلوبال (جامعة برشلونة) ومعهد ِ
(أنتورب) www.uva.nl/en
ٌ .1أ ِش ُري هاهنا باسم ‘عابري الحدود’ إىل كل رضوب املهاجرين ما مل أذكر بالتَّحديد مَنْ
رفعوا طلبات اللجوء.
ُّ .2
كل األسام ِء ُمستعار ٌة.
Pallister-Wilkins P (2015) ‘The Humanitarian Politics of European .3
Border Policing: Frontex and Border Police in Evros,’ International
Political Sociology 9: 53–69
(السياسة اإلنسانية لرشطة الحدود األوروبية :وكالة حرس الحدود وخفر السواحل
األوروبية ورشطة الحدود يف إفروس)
https://uva.academia.edu/PollyPallisterWilkins

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:

45
www.fmreview.org/ar/ethics

ْ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 ُّ
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