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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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