’ﻳﺘﺼﺪى ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻟﺒﻌﺾ أﺣﻮال اﻟﺸﺪ واﻟﺠﺬب اﳌﺆﳌﺔ ﺑني اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠني اﻟﻄﺒﻴني اﳌﺘﻄﻮﻋني
ﺗﺼﻤﻴﻢ
وﺧﻴﺒﺎت اﻷﻣﻞ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻛﺘﺎب واﺟﺐ اﻟﻘﺮاءة‘ — .ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎور ،ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ’ﻋﺪم اﻟﻴﻘني اﳌﻨﻈﻢ:
ُ
ﻋﺎملٍ ﻣﻦ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‘.
’ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨﱪ اﻟﻴﻘني واﳌﺒﺎﴍ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻌﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ
ﻋﺎمل ﻳﺴﻮده اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ،ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ‘إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻗﻴﺪ
اﻟﺤﻴﺎة‘ — .ﻣﺎرك داﻓﻴﻠﺪ ،اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺨﺮي ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﻮﺑﺎل إﻧﺴﻴﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل
’إﺳﻬﺎم ﻗ ﱢﻴﻢ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻹﺛﺮاء اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎين وﻗﻄﺎع إدارة اﻷﻣﻦ .ﺗﺘﺤﺪى أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود
اﻟﺤﻜﻤﺔ اﳌﺴ ﱠﻠﻢ ﺑﻬﺎ وﺗﻘﺪم ﻧﻘﺪاً ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻟﺘﻄﻮر ومتﻬني ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﻌﺘﻤﺪ ًة ﻋﲆ ﻋﴩات اﻟﺴﻨني ﻣﻦ ﺧﱪﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .اﻟﻜﺘﺎب واﺟﺐ
اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠني اﻹﻧﺴﺎﻧﻴني ﰲ أي ﻣﻜﺎن‘ — .ﻻرﻳﺴﺎ ﻓﺎﺳﺖ ،ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻛﺘﺎب ’اﻹﻏﺎﺛﺔ ﰲ ﺧﻄﺮ :ﻣﺨﺎوف ووﻋﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين‘
ٌ
’ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺮ ذو ﻋﻤﻖ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﳌﺄﻟﻮف ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات؛ ﻛام ﻻ ﺗﺠﺪ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻫﺬا اﳌﺆ ﱠﻟﻒ ﺣﺮﺟﺎً ﻣﻦ
وﺿﻊ ﻣﺮآﺗﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪة أﻣﺎﻣﻬﺎ وأﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول ﻳﺴﺘﻨﻄﻖ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﺳﺆاﻟني ﻣﻬﻤني ﻫام :إﱃ أي ﻣﺪى أﺻﺒﺢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً أﻛﱪ ﻋﲆ ﻋامل اﻹﻏﺎﺛﺔ ،وإن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻠامذا؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﻜﻞ ﻟﺨﻔﺾ
ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ”إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ“؟ دراﺳﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ‘ — .ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎرﻧﻴﺖ ،ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ’إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين‘.

ﻧﻮﻳﻤﺎن
ﻓﻴﺴﻤﺎن )ﻣﺤﺮرون(

ﻓﺎﺑﺮﻳﺲ ﻓﻴﺴﻤﺎن ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻖ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷﻋامل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻃﺒﺎء ﺑﻼ
ﺣﺪود .ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1995
وﻫﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء وﻗﺪ
أﻣﴣ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاين .ﻫﻮ أﻳﻀﺎً ﻣﺤﺮر
ﻛﺘﺎب )ﰲ ﻇﻞ ’اﻟﺤﺮوب اﻟﻌﺎدﻟﺔ‘ :اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين ) ((2004وﻣﺤﺮر ﻣﺸﺎرك ﻟﻜﺘﺎب
)اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين :ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ
ﺣﺪود ).((2012

’ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ إﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة؟ ﻫﻞ روح اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﻫﻢ ﻳﺤﺘﺎج أن ُﻳﻜ َﺒﺖ ﺑﻘﻴﻮد أﻣﻨﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ،أم
أن إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻧﻔﺴﻪ؟ ﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺪارة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻷﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔني ،وﻳﺮى أﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘني ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﳾء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﻇﻔني اﳌﺨﴬﻣني
ﻋﲆ اﻷرض‘ — .دﻳﺮك ﺳﺎﻟﻮﻣﻮﻧﺰ ،أﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

اﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ زﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة

ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮﻳﻤﺎن ﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷﻋامل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ
أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ) .(MSF-Crashاﻧﻀﻢ ﳌﻨﻈﻤﺔ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ
ﺣﺪود ﰲ ﻋﺎم  1999ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﻞ ﺑني ﻋﺪة ﻣﻬﺎم
وﻣﻨﺎﺻﺐ ﰲ اﳌﻴﺪان واﳌﻘﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .ﺑني ﻋﺎﻣﻲ
 2008-2010ﻋﻤﻞ ﻧﻮميﺎن ﰲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪراء اﻟﻘﺴﻤني
اﻟﻔﺮﻧﴘ واﻷﻣﺮﻳيك ﰲ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ،وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺤﺮري
ﻛﺘﺎب )اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين :ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ).((2012

’ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين ﺧﻄرياً ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮض اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪ ﺗﻐريت – ﺣﻴﺚ ﻣﺮت مبﺮاﺣﻞ ﺗﺮاوﺣﺖ
ﺑني اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻬﺎﻣﺔ وروﺣﺎً ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ وﺑني ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ .ﰲ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ – واﻟﴫﻳﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺪﻫﺶُ ،ﺗﻈﻬﺮ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﺻﻌﺐ ﻣﻌﻀﻼت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎين‘.
— أﻟﻴﻜﺲ دي وال ،اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺎﻓﺘﺲ

إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس
واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة

أﺿﺤﻰ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﻈامت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻵن أﻗﺴﺎم
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺤامﻳﺔ أﻣﻦ ﻃﻮاﻗﻤﻬﺎ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ .ﻛام أﺻﺒﺤﺖ
إدارة اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎين ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻋﻤ ًﻼ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﻮن
ﻳﻨﺸﺌﻮن أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وإﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ،
وﺿﻮاﺑﻂ ،وﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻬﺪف إﱃ ﻣﻨﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ.
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ وﻛﺎﻻت اﻹﻏﺎﺛﺔ وﺧﱪاء اﻷﻣﻦ ﻳﺮون ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات
ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﻴﺔ – وﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪ رأﻳﻬﻢ ﻫﺬا ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨ ُﻠﺺ إﱃ أن اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻋامل اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻴﻮم ﻏري ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق.
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻤﻬني أﺳﺌﻠﺔ داﺧﻞ
اﳌﻨﻈامت اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود .ﻫﻞ ميﻜﻦ
ﻗﻴﺎس ﻏﻴﺎب اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ متﻬني اﻷﻣﻦ ﰲ
ﺗﻮازن اﻟﻘﻮة ﺑني اﳌﻴﺪان واﳌﻘﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺑني اﳌﺘﻄﻮﻋني
واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻔﻬﻢ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﻨﻈامت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳌﻬﻤﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﺪاﺋﻞ
ﻋﻦ اﻷمنﺎط اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻋﺎمل اﻟﴩﻛﺎت؟
اﻋﺘامداً ﻋﲆ ﺧﱪة أﻃﺒﺎء ﺑﻼﺣﺪود وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻛﺎدميﻴني
واﳌامرﺳني اﻟﺮاﺻﺪة ﻟﻌﺎمل اﻹﻏﺎﺛﺔ ،ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺆﻟﻔﻮ ﻫﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﺘﻤﻬني اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎين وأﺛﺮه
ﰲ اﳌامرﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎص ﻋﲆ ﺳﻮرﻳﺎ
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺣﺎدﺛﺔ اﺧﺘﻄﺎف ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﻮﻗﺎز.

ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺻﻮرة اﻟﻐﻼفottoGraphic :

ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻧﻮﻳﻤﺎن وﻓﺎﺑﺮﻳﺲ ﻓﻴﺴﻤﺎن )ﻣﺤﺮرون(

�إنقاذ حياة النا�س والبقاء على قيد احلياة

2

ميكائيل نوميان
فابري�س في�سمان
(حمررون)
ّ

�إنقاذ حياة النا�س والبقاء على قيد احلياة
الأمــــــــــــــــــــن الإن�ســــــــــاين
يف زمــــــــن �إدارة املخــــــــــــــاطر

الرتجمة العربية� :سيمون �سطيفو
تدقيق ومراجعة :ب�شري احلجي

3

حقوق الطبع والن�شر والتوزيع :منظمة �أطباء بال حدود .2019
جميع احلقوق حمفوظة.
العنوان الأ�سلي للكتاب بالفرن�سيةSecourir sans périr :
عنوان الرتجمة الإنكليزيةSaving Lives and Staying Alive :

4

�صدر �أي�ض ًا عن منظمة �أطباء بال حدود
مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية

فران�سوا جان (حمرر)“ ،ال�سكان يف خطر” ،لندن :جون ليبي.1992 ،
فران�سوا جان (حمرر)“ ،احلياة واملوت والإغاثة :تقرير �أطباء بال حدود حول التدخل يف الأزمات
العاملية” ،لندن :روتليدج.1993 ،
فابري�س في�سمان (حمرر)“ ،يف ظل ’احلروب العادلة‘ :العنف ،وال�سيا�سات والعمل الإن�ساين” ،لندن:
هري�ست �آند كومباين.2004 ،
خافيري كرومبيه وجان هريفيه جيزيكيل (حمررون)“ ،لي�س كارثة طبيعية �إلى هذا احلد :النيجر،”’05
لندن :هري�ست �آند كومباين.2009 ،
جان هريفيه برادول وكالودين فيدال (حمررون)“ ،ابتكارات طبية يف �أو�ضاع �إن�سانية :عمل �أطباء بال
حدود” ،نيويورك :منظمة �أطباء بال حدود – الواليات املتحدة الأمريكية.2011 ،
كلري ماغون ،ميكائيل نوميان ،فابري�س في�سمان (حمررون)“ ،املفاو�ضات يف العمل الإن�ساين :جتربة
منظمة �أطباء بال حدود” ،لندن :هري�ست �آند كومباين.2011 ،
هذا الكتاب متوفر عرب الإنرتنت على املوقع.www.msf-crash.org :

5

6

املحتويات
ملحة عن امل�ؤلفني
جداول و�أرقام
قائمة باخلرائط
�شكر
متهيد  /ميغو تريزيان
 .1الأمن الإن�ساين يف زمن �إدارة املخاطر /ميكائيل نوميان وفابري�س في�سمان
التاريخ
 .2عن اخلطر والت�ضحية والتمهني� :أطباء بال حدود والنقا�شات الأمنية  /ميكائيل
نوميان
 .3اخلطر واملخاطر والأمن واحلماية :مفاهيم يف �صميم تاريخ الإغاثة الإن�سانية
 /بريتران تايت

9
11
13
15
17
21

39
55

النظريات
 .4العنف �ضد عمال الإغاثة :معنى القيا�س  /فابري�س في�سمان

73

ن�ص �إي�ضاحي :حوادث �أمنية مدفونة يف �أرقام� :أطباء بال حدود مثا ًال  /فابري�س
في�سمان

85

 .5الأدلة الإر�شادية للأمن الإن�ساين :حتييد العامل الإن�ساين يف العمل الإن�ساين
مونيك ج .برييل وفابري�س في�سمان

89

ن�ص �إي�ضاحي :من ي�ستفيد من «واجب الرعاية»؟  /جوناثان �إدواردز وميكائيل
نوميان

100

7

املمار�سات
 .6واجب رئي�س البعثة :مقابلة مع ديلفني �شيدورج ،من�سقة الطوارئ يف منظمة
�أطباء بال حدود يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى  /ميكائيل نوميان
ن�ص �إي�ضاحي :حالة «املر�ضى اخلطريين» يف حمافظة عمران اليمنية  /ميكائيل
نوميان

8

107
121

 .7قبا�سني� ،سوريا :م�سائل وممار�سات �أمنية يف بعثة �أطباء بال حدود يف �أر�ض اجلهاد
 /جوديت �سو�سان
 .8م�سرح عمليات اخلطف الغام�ض� :إنقاذ �آريان �إركيل  /دانكن مكلني

146

مالحظات

163

127

ملحة عن امل�ؤلفني

مونيك ج .برييل مر�شحة ل�شهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة جنيف (معهد الدرا�سات
العاملية) ومعهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س – مركز الدرا�سات والأبحاث الدولية.
ديلفني �شيدورج من�سقة طوارئ �سابقة يف منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا.
جوناثان �إدواردز هو مدير املدافعة وال�ش�ؤون العامة يف منظمة �أطباء بال حدود �أ�سرتاليا.
دانكن مكلني مدير برامج �سابق يف منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا .وهو حما�ضر يف مادة التاريخ يف
اجلامعة الأنغلو �أمريكية يف براغ.
ميكائيل نوميان هو مدير الدرا�سات يف مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية� ،أطباء بال حدود.
جوديت �سو�سان هي مديرة الدرا�سات يف مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية� ،أطباء بال حدود.
بريتران تايت هو املدير التنفيذي ملعهد الأبحاث الإن�سانية والنزاعات يف جامعة مان�ش�سرت.
د .ميغو تريزيان هو رئي�س منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا.
فابري�س في�سمان هو من�سق مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية� ،أطباء بال حدود.

9

10

جداول و�أرقام

اجلدول  :1املعدل ال�سنوي لعدد ال�ضحايا بني عمال الإغاثة (امل�صادر :قاعدة بيانات
�أمن عمال الإغاثة ،ح�سابات امل�ؤلفني)
اجلدول  :2احلوادث الأمنية امل�سجلة يف قاعدة بيانات �سيندي من قبل منظمة �أطباء
بال حدود هولندا ومنظمة �أطباء بال حدود بلجيكا ومنظمة �أطباء بال حدود فرن�سا
()2014 – 2010
ال�شكل  :1عدد الهجمات لكل  10,000عامل �إغاثة �سنوي ًا ( ،2012 – 1997قاعدة
بيانات �أمن عمال الإغاثة )2013
ال�شكل  :2عدد عمال الإغاثة الذين ُقتلوا �أو �أ�صيبوا �إ�صابات خطرية �أو اختُطفوا لكل
 100,000عامل �إغاثة �سنوي ًا ( ،2012 – 1997قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة)

79
88
78
79

11

12

قائمة اخلرائط

اخلريطة :1
اخلريطة :2
اخلريطة :3
اخلريطة :4

جمهورية �إفريقيا الو�سطى
اليمن
�سوريا
القوقاز

106
120
125
147

13

14

�شكر

مت هذا الكتاب بجهد جماعي.
�أع�ضاء اللجنة العلمية يف مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية مارك لو باب وبريتران تايت
وكالودين فيدال وزمال�ؤنا جان هارفيه برادول وروين براومان وجوديت �سو�سان من مركز الفكر يف
املعرفة والأعمال الإن�سانية قد قاموا جميعهم مب�ساهمات ال تقدر بثمن يف هذا امل�شروع.
بدعم ق ّي ٍم من خالل �إعادة قراءة خمتلف الف�صول والإ�سهام
كما �أ�سهم العديد من الأ�صدقاء والزمالء ٍ
ب�أ�سئلتهم ومالحظاتهم ،ك ّل مبا ي�ستطيع وب�أ�سلوبه املختلف .ونو ّد �أن نتقدم بال�شكر �إلى الأكادمييني
كري�ستني فا�سريت ورينيه زاوبرمان على جهودهما يف مناق�شة بحثنا الأويل والإجابة على �أ�سئلتنا .كما
نخ�ص بال�شكر بونوا ليدوك الذي عمل “م�س�ؤو ًال للتوا�صل الأمني” ومن ثم نائب املدير التنفيذي ملنظمة
�أطباء بال حدود فرن�سا ،على دعمه مل�ساعينا و�إ�سهاماته الكبرية يف حتقيقها .كما نعرب عن امتناننا
�إلى �سارة �إمياين التي �صممت اخلرائط املرفقة ببع�ض ف�صول هذا الكتاب.
كارولني �سراف �أ�شرفت على تنظيم الرتجمات (من الفرن�سية �إلى الإنكليزية) التي حررها ودققها
برباعة رو�س �سميث توما�س .وما كان هذا الكتاب ليب�صر النور لوال الإ�سهامات الرائعة ملن�سقي �أطباء
بال حدود يف امليدان ويف املكاتب الرئي�سية.
ولكم جزيل ال�شكر.
ميكائيل نوميان وفابري�س في�سمان
باري�س� ،أكتوبر/ت�شرين الأول 2015
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متهيد
ميغو تريزيان
رئي�س منظمة �أطباء بال حدود  -فرن�سا

1

حني ا�ستعادت ممر�ضة �أطباء بال حدود �شانتال كاغوما حريتها يف �أغ�سط�س�/آب  2014بعد احتجازها
رهينة ملدة ثالثة ع�شر �شهر ًا على يد قوات الدفاع املتحالفة وهي جماعة متمردة يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،قالت“ :عندما كنت م�سجون ًة مع باقي الرهائن كنت قد فقدت �إمياين باجلميع .ويف
قرارة نف�سي كنت قد فقدت �إمياين مبنظمة �أطباء بال حدود .حيث قلت لنف�سي ’لقد انتهى الأمر ،وهذه
هي النهاية‘ .لكن ورغم �أنني كنت قد فقدت �إمياين ب�أطباء بال حدود� ،إال �أنني وجدت نف�سي و�أنا �أدافع
عنها” .ال يزال ثالثة من زمالئنا حمتجزين لدى قوات الدفاع املتحالفة واملنظمة م�ستمرة يف م�ساعيها
لتعقب مواقعهم وت�أمني �إطالق �سراحهم .ويعمل فريق مكر�س لهذه الق�ضية بال كلل منذ �أكرث من �سنتني
وهو على قناعة تامة ب�إمكانية حتقيق نتيجة �إيجابية.
يعك�س هذا املثال املبادئ التي تر�شد �أطباء بال حدود يف �إدارة �أمن عامليها الدوليني واملحليني .و�شانتال
كغريها من املتطوعني يف املنظمة مدرك ٌة للمخاطر الكامنة يف عمليات الإغاثة التي نقوم بها يف بيئات
فقدت ا�ستقرارها جراء احلروب �أو الأوبئة �أو الكوارث الطبيعية .لي�س هناك �أو�ضاع تخلو من املخاطرة،
لكنها تعلم �أي�ض ًا ب�أننا نعمل على تقلي�ص اخلطر .فمنظمتنا تقوم بقيا�س الأخطار يف مقابل النتائج التي
نتوقع حتقيقها ل�صالح ال�سكان الذين نخدمهم وال نبا�شر عملياتنا �إال حني نكون قادرين على حتديد
ال�سلطات التي ميكننا �أن نتفاو�ض معها لت�أمني النفاذ الآمن الذي يلزمنا لإي�صال امل�ساعدات الطبية.
كما �أننا ن�سعى �إلى بناء فرق منا�سبة للبيئات التي نعمل فيها ،وذلك من حيث العدد واملهارات .و�أخري ًا،
وهذا قد يكون الأهم بالن�سبة لزمالء �شانتال الذين ال يزالون يف الأ�سر ،ف�إن منظمة �أطباء بال حدود
تقوم بكل ما يف و�سعها لت�أمني �إطالق �سراح عامليها يف �أ�سرع وقت ممكن.
ونحن على �إميان را�سخ ب�أن ال�سبيل �إلى حتقيق عمليات �إغاثة فاعلة حتقق �أهدافها يكمن يف االعتماد
ب�شكل كبري على فرق من املتطوعني ت�ساعد النا�س يف امليدان .ومنذ ت�أ�سي�س املنظمة يف عام 1971
17

ح�صد العنف حياة ثالثة ع�شر عام ًال دولي ًا و�أكرث من ذلك بكثري من �أفراد طواقم املنظمة املحلية.
وخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،شهدت منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا عدد ًا من احلوادث الأمنية
مبا فيها عمليات خطف و�سرقة وهجمات على م�ست�شفياتنا .وقد طورنا عدد ًا من الأدوات لإدارة الأمن،
مبا فيها :قاعدة بيانات للحوادث �أن�ش�أها الق�سم البلجيكي عام  2009وبدِ ئ العمل بها يف عام ،2013
ومناهج �أمنية معينة �أ�ضيفت �إلى برامج تدريب الطواقم احلالية ،كما قمنا بتحديث �سيا�ستنا الر�سمية
ب�ش�أن املخاطرة يف امليدان ،والتي ت�ؤكد على املبادئ التي يت�شاركها جميع �أع�ضاء اجلمعية� .أخري ًا فقد
قمنا بت�صميم كتيب يقدم �إر�شادات ب�ش�أن ت�سوية عمليات اخلطف .وهذه كلها م�س�ؤوليات ي�ضطلع بها
“م�س�ؤول التوا�صل الأمني” وهو عبارة عن من�صب مل يكن موجود ًا بني طواقم الق�سم الفرن�سي قبل
عام .2013
لكننا ورغم ذلك ل�سنا را�ضني متام ًا عن هذه التطورات .فنحن قلقون �إزاء التنامي امل�ضطرد
للإجراءات والوثائق امل�صممة للإ�شراف على عمل زمالئنا يف امليدان .فالكثري من هذه الإجراءات
والدورات التدريبية تخ ِّلف انطباع ًا ب�أن اللوم يقع ب�شكل �أ�سا�سي على ت�صرفات املتطوعني غري املنا�سبة
يف تعر�ضهم للعنف .وهذا املنظور يفرت�ض �ضرورة عمل هذه الطواقم حتت �إ�شراف �سلطة �أعلى،
وبالأخ�ص �سلطة مدراء يعملون يف املكاتب الرئي�سية ويرغبون يف اتباع تو�صيات اخلرباء الأمنيني
بحذافريها .بالن�سبة �إيل ،ف�أنا ال �أتفق مع هذا و�آمل �أن تتمكن املنظمة من الن�أي بنف�سها عن مثل هذه
املقاربة املركزية غري الإن�سانية للعمل الإن�ساين.
وبهذا ف�أنا مدرك متام ًا ب�أننا ال ننجح دوم ًا يف القيام بعمل �أف�ضل من غرينا بخ�صو�ص مواجهة جميع
التحديات التي تقف �أمام حماية متطوعينا .ال ميكننا ن�شر طواقم دولية يف �سوريا �أو العمل يف ال�صومال
كما �أننا كنا على الأرجح حذرين �أكرث من الالزم يف ا�ستجابتنا لوباء �إيبوال .لكننا كنا فاعلني يف �أو�ضاع
خطرية �أخرى ،كما يف غزة خالل “عملية اجلرف ال�صامد” التي نفذها اجلي�ش الإ�سرائيلي ،ويف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى ،و�أخري ًا يف مدينة عدن اليمنية التي مزقتها احلرب.
يتحتم علينا �أن نحلل جتاربنا ال�سابقة ون�ستخل�ص منها النتائج ال�ضرورية لتح�سني ممار�ساتنا .ولهذا
طلبت من مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية الإ�سهام يف التفكر حول �أمن الطواقم و�إدراج
�إدارة املخاطر �ضمن م�شاريعنا .وما هذا الكتاب �إال نتيجة ذلك و�أنا �أتفق بالر�أي مع اال�ستنتاجات التي
َو�صل �إليها ووجهات النظر التي يطرحها.
ت َّ
�أتفق مع اال�ستنتاجات لأنها تبني ب�أن ثقافة �إدارة املخاطر ال�سائدة ال ترقى لتقدمي �إجابات مقنعة ب�ش�أن
خماوف عمال الإغاثة .كما �أتفق مع وجهات النظر لأنني مقتنع ب�إمكانية �ضمان �أمن الفرق وامل�شاريع
من خالل و�ضع ثقتنا يف �أولئك الذين يديرون امل�شاريع امليدانية وب�أننا كمجموعة يتعني علينا �إبراز
قدرتنا على �إجراء نقا�شات مفتوحة وم�شرتكة حول التجارب الفريدة التي م َّر بها كل منا.
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الأمن الإن�ساين يف زمن �إدارة املخاطر
ميكائيل نوميان وفابري�س في�سمان

1

قام الق�سم الفرن�سي يف منظمة �أطباء بال حدود عام  2013ب�إن�شاء من�صب “م�س�ؤول التوا�صل الأمني”
املوكلة �إليه مهمة بلورة �إر�شادات و�إجراءات وقاعدة بيانات وبرامج تدريبية خا�صة بالإدارة الأمنية.
وبهذا ان�ضم الق�سم الفرن�سي �إلى باقي حركة �أطباء بال حدود التي كانت كغريها من املنظات وامل�ؤ�س�سات
الإن�سانية الكربى قد �شكلت وحدات �أو �أق�سام لل�سالمة والأمن مك ّر�سة لإدارة املخاطر والوقاية منها.
بت�شجيع من املانحني الغربيني� ،أب�صر حقل اخلربات الأمنية للمنظمات غري احلكومية ووكاالت الأمم
املتحدة النور يف �أوا�سط الت�سعينيات 2،مما �أدى �إلى ت�شكيل منا�صب امل�ست�شارين الأمنيني ومدراء
املخاطر �سواء يف املكاتب الرئي�سية �أم يف امليدان .وبداي ًة� ،شغل تلك املنا�صب ب�شكل رئي�سي عاملون
�سابقون يف اجلي�ش �أو ال�شرطة 3،حيث قاموا بالتدريج ب�إن�شاء من�صات تن�سيق 4و�شكبات مهنية� 5إقليمية
لتطوير املقايي�س وقواعد البيانات والأدلة الإر�شادية والربامج التدريبية من خالل دورات ومناهج
لال�ستخدام الذاتي م�صممة جلميع العاملني الإن�سانيني 6.ومن خالل توفري التدريب واخلدمات
اال�ست�شارية ويف بع�ض احلاالت خدمات احلماية ،دخلت ال�شركات التخ�ص�صية واملنظمات غري
احلكومية �سوق الأمن الإن�ساين الآخذ يف االزدهار 7.وميكن ل�شركات الأمن اخلا�صة التي يعمل لديها
حماربون قدماء من ال�شرطة �أو اجلي�ش �أو امل�ؤ�س�سات الأمنية (على غرار جمموعة “كونرتول ري�سك�س
جروب” الربيطانية و”�آمارانت” الفرن�سية) اليوم التباهي بكون العديد من املنظمات غري احلكومية
ومنها منظمة �أطباء بال حدود بني عمالئها.
وخالل ع�شرين عام ًا كانت الأخطار الكامنة يف تنفيذ عمليات الإغاثة يف �سياقات النزاعات والكوارث
ُعامل على �أنها خماطر ميكن ال�سيطرة عليها باللجوء �إلى مناهج طورها خرباء �أمنيون .وقد
الطبيعية ت َ
لتحوالت جذري ٍة �أمر ًا حمتوم ًا بل وحتى �إيجابي ًا يف نظر الغالبية
اعترب هذا التطور الذي يعد �أ�سا�س ًا
ٍ
ال�ساحقة من املنظمات الإن�سانية التي ترى فيه دلي ًال على تعاظم مهنية هذا القطاع .ي�ؤكد اخلرباء
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ووكاالت الإغاثة مدعومني بالدرا�سات الكمية والتغطية الإعالمية ،ب�أن عمال الإغاثة اليوم معر�ضون
لأخطار ذات تواتر وطبيعة مل ي�سبق لها مثيل .ف�إلى جانب خماطر “الأ�ضرار اجلانبية” التي يواجهها
حتم ًا من يعمل يف مناطق احلروب ،هنالك تهديد اال�ستهداف املبا�شر على يد �شبكات �إجرامية �أو
�إرهابية �أو حكومات قمعية 8.ونظر ًا لتعاظم الأخطار ،يبدو �أن املنظمات الإن�سانية م�ضطرة �إلى متهني
�إدارة �أمنها باللجوء �إلى معارف وممار�سات طورها اخلرباء .وبهذا �ستتمكن هذه املنظمات من حماية
عملياتها يف الوقت الذي تلبي فيه التزاماتها الأخالقية والقانونية جتاه عامليها الذين قد يقا�ضونها
جراء عدم التزامها بحماية موظفيها بو�صفها �صاحب عمل.
ويف مواجهة حوادث القتل واخلطف التي تعر�ض لها العديد من �أفراد طاقمها خالل الأعوام الأخرية
يف �سوريا وجمهورية �إفريقيا الو�سطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية وال�صومال ،بد�أ بع�ض �أفراد
�أطباء بال حدود اليوم يعتقدون �أي�ض ًا ب�أن بيئة عملهم قد �أ�ضحت �أكرث خطورة .ولهذا يعمل العديد من
�أفراد اجلمعية بدء ًا بامليدان وانتها ًء مبجل�س الإدارة باملدافعة يف �سبيل تطوير �أق�سام و�إجراءات وبرامج
تدريب و�أدوات وجمع بيانات �أمنية واال�ستفادة من معارف اخلرباء اخلارجيني.
لكن تزايد ت�أثري اخلرباء الأمنيني يف املنظمات الإن�سانية يثري العديد من الت�سا�ؤالت واالنتقادات من
جانب ممار�سي املهنة والباحثني على ال�سواء .فمعظم النقاذ يربطون تو�سع اخلربات الأمنية بتقوقع
عمال الإغاثة وراء �أ�سوار جممعات حم�صنة 9بعيد ًا لي�س عن اخلطر فح�سب �إمنا �أي�ض ًا عن النا�س
الذين يفرت�ض بهم �أن ي�ساعدوهم .ومثله مثل عامل الأنرثوبولوجيا مارك دافيلد ،ي�صف الباحث يف علم
اجلرمية �آرنود داندوي كيف �أن يف هايتي على �سبيل املثال “يف املناطق احل�ضرية ،وكنتيجة مبا�شرة
لتزايد نفوذ اخلطاب الأمني� ،أخذت املنظمات الإن�سانية ترتاجع وراء �أ�سوار م�ساكنها ومكاتبها
املح�صنة” و�أنها بد�أت بتطبيق “فرتات منع التجول” و”مناطق منع التجول” على طواقمها 10.ويعتقد
داندوي ب�أن هذا الف�صل االجتماعي واملكاين لعمال الإغاثة يقلل من قدرتهم على فهم بيئتهم وبناء
11
عالقات ثقة مع ال�سكان ومن ميثلهم ،والتي هي ال�سبيل الوحيد خللق بيئة �آمنة ت�ساعد على العمل.
وفيما ي�ستنكر متحدثو �أطباء بال حدود ب�شكل منتظم “�سيا�سة التح�صن” و”�سيا�سة جتنب
املخاطر” 12التي تتبعها الوكاالت الإغاثية� ،إال �أن �أفرادها يقرون لكن لي�س �أمام العلن ب�أن اجلمعية ال
تنجح دوم ًا يف مقاومة هذا التوجه .كما �أن عدد ًا من مدراء العمليات يختلفون مع حقيقة تزايد اخلطر
التي �إمنا يطرحها اخلرباء لتربير احلاجة �إلى خدماتهم .والكثري منهم ي�شتكون من تراكم ال�ضغوط
التي يواجهونها وهم يبعثون بتقارير الإدارة الأمنية وتطبيق �أف�ضل املمار�سات التي تو�صي بها الأدلة
الإر�شادية كتنظيم ومتابعة دورات تدريبية و�إن�شاء وحتديث قواعد بيانات وو�ضع �إجراءات و�إر�شادات
�إدارة الأزمات و�إلى �آخره 13.جندهم ي�شككون يف بع�ض الأحيان من فائدة هذه الإجراءات ،لكنهم غالب ًا
ما ي�شعرون ب�أنهم جمربون على تطبيقها حتى ولو على �سبيل تهدئة خماوف وطلبات جمل�س املدراء
والإدارة وبع�ض املتطوعني يف امليدان.
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ويناق�ش هذا الكتاب يف �صلبه ال�شكوك واخلالفات التي حتيط بفر�ض معايري و�إر�شادات وم�ؤ�شرات
و�إجراءات �أمنية على العاملني يف املنظمات الإن�سانية على غرار �أطباء بال حدود .كيف ي�ساعد متهني
قطاع الأمن عمال الإغاثة يف الت�أقلم مع الأخطار التي يواجهونها يف �أو�ضاع النزاعات وباقي الأزمات؟
يوجهان بحثنا ونقا�شنا هنا.
هل من بديل لثقافة الأمن ال�سائدة؟ هذان هما ال�س�ؤاالن اللذان ِّ
املنهجية
ينق�سم هذا الكتاب �إلى ثالثة �أق�سام .يف الق�سم الأول ،نحاول فهم كيفية تطور اجلدل حول الأمن ودور
اخلرباء يف ذلك� ،سواء يف القطاع الإن�ساين ككل �أم �ضمن منظمة �أطباء بال حدود .ويخو�ض بريتران
تايت يف كيفية �إدراك عمال الإغاثة ملفاهيم املخاطرة والأخطار والأمن واحلماية منذ القرن التا�سع
ع�شر ،يف حني يطرح ميكائيل نوميان كيف �أ�صبح �أمن الفرق العاملة يف امليدان ُي َ
�شكل
أمر ُم ِ
نظر �إليه ك� ٍ
وكيف مت نقا�شه بني �أفراد جمل�س منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا وكبار مدرائها منذ فجر اجلمعية.
�أما يف الق�سم الثاين فنعاين الت�شخي�ص والتو�صيات التي طرحها خرباء �إدارة املخاطر الأمنية .حيث
يقدم فابري�س في�سمان حتلي ًال جلهود قيا�س العنف املرتكب �ضد قطاع الإغاثة فيما تبحث مونيك ج.
برييل الأدلة الإر�شادية الأمنية اخلا�صة بالعاملني الإن�سانيني منذ الن�صف الثاين من عقد الت�سعينيات.
ويف الق�سم الثالث والأخري ،نقدم ملحة عامة عن ممار�سات �أطباء بال حدود الأمنية املعا�صرة م�ستعينني
بجمهورية �إفريقيا الو�سطى و�شمال �سوريا وعملية اخلطف يف القوقاز الرو�سي ك�أمثلة .ويف مقابلة مع
ميكائيل نوميان ت�صف ديلفني �شيدورج م�س�ؤوليات رئي�س البعثة املعني بالأمن يف جمهورية �إفريقيا
الو�سطى يف عام  .2014وت�ستذكر جوديت �سو�سان املمار�سات الأمنية التي كان يتبعها الفريق امليداين
العامل يف خ�ضم احلرب ال�سورية يف منطقة تعاقبت على ال�سيطرة عليها �أكرث من جمموعة معار�ضة
(مبا فيها الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام) بني عامي  2013و .2014ويف الف�صل الأخري ،يطرح
دانكن مكلني اجلهود التي بذلتها منظمة �أطباء بال حدود لإطالق �سراح املتطوع الهولندي الذي
اختُطف يف داغ�ستان �سنة .2002
واختيار هذه الأمثلة ي�ستوجب بع�ض التو�ضيح .فهدفنا مل يكن و�صف و�ضع املمار�سات الأمنية اخلا�صة
مبنظمة �أطباء بال حدود ب�أ�سلوب تف�صيلي �أو متثيلي� ،إمنا �إلقاء بع�ض ال�ضوء على تنوعها وتناق�ضاتها
املحتملة مع �أطر العمل التحليلية والعملياتية التي تقدمها الأدلة الإر�شادية الأمنية �أو تلك التي تفر�ضها
�إدارة املنظمة .وقد �أعطينا الأولوية لتلك الأو�ضاع التي اعتربت خطرة ب�شكل خا�ص والتي ت�شكل ماد ًة
للنقا�شات اجلارية ب�ش�أن غياب الأمن� .أما قرار معاينة حالة االختطاف فقد ارتكز على الآثار اخلطرية
التي تنطوي عليها عمليات اخلطف وغياب ال�شفافية التي حتيط بها .فال�شرعية املثرية للجدل �أحيان ًا
فيما يخ�ص املمار�سات امل�ستخدمة لتحرير الرهائن ،وتردد بع�ض ال�ضحايا يف احلديث عن الظروف
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القا�سية الحتجازهم ،واخلوف من ت�سهيل عمل املختطفني يف امل�ستقبل من خالل ك�شف �آلية حل مثل
هذه الق�ضايا ،كلها عوامل جتتمع لتفر�ض حال ًة من ال�صمت ال ت�ساعد يف عمليات التحليل واال�ستق�صاء.
ولهذا قررنا مناق�شة ق�ضية قدمية �أال وهي عملية خطف �آريان �إركيل عام  2002التي �أ�صبحت تفا�صيلها
علنية يف عدد من الكتب واملقاالت ال�صحفية� ،إلى جانب املعركة الق�ضائية بني منظمة �أطباء بال حدود
واحلكومة الهولندية.
وقبل �أن نتعمق �أكرث ال بد من �إي�ضاح �أن هذا الكتاب ال يتطرق �أبد ًا �إلى �أ�سباب غياب الأمن التي ت�ؤثر
على املنظمات الإن�سانية .وفيما ي�ستنتج الكتاب ا�ستحالة التيقن مما �إذا كان هنالك زيادة �أو نق�صان
عام يف مدى غياب الأمن� ،إال �أننا نوافق بالت�أكيد على م�شروعية املخاوف املتعلقة بالأخطار املحدقة
التي تواجه الفرق الإن�سانية يف العديد من املناطق التي يعلمون فيها .ورغم �أننا نناق�ش يف العديد من
املنا�سبات منط الأخطار التي تواجه �أطباء بال حدود� ،إال �أننا ال نرمي �إلى تقدمي قائمة �شاملة بالأو�ضاع
ال�صعبة التي تتعر�ض فيها �سالمة عمال الإغاثة للخطر .ثمة وفرة يف املن�شورات التي تدعم (�أو جتادل
يف) النظرية القائلة ب�أن العاملني الإن�سانيني اليوم م�ستهدفون عن ق�صد نظر ًا لغياب اال�ستقاللية
وعدم التحيز واحليادية .وبالفعل ،ف�إن نقا�ش ًا نقدي ًا لهذه النظرية كان يف ُ�ص ِلب كتابنا ال�سابق الذي
14
حمل عنوان :املفاو�ضات يف العمل الإن�ساين :جتربة منظمة �أطباء بال حدود.
قادتنا �أبحاثنا حول ممار�سات الأمن الإن�ساين �إلى العديد من ن�صو�ص العلوم االجتماعية التي تركز
على تاريخ �إدارة املخاطر يف املجتمعات الغربية وعلم االجتماع اخلا�ص ب�أدوات الإدارة والطريقة التي
تدير فيها القطاعات الأخرى (اجلي�ش ،امل�صارف ،وكاالت التنمية ،منظمات مراقبة حركة املالحة
اجلوية� ،إلخ) عالقتها باخلطر وعدم اليقني .و�سنعتمد يف ال�صفحات التالية على هذه املطبوعات
الكثرية لعر�ض خمتلف ف�صول كتابنا واقرتاح بع�ض الإجابات على ال�س�ؤال املطروح يف بداية هذه
املقدمة �أال وهو :كيف ي�ساعد متهني قطاع الأمن عمال الإغاثة على الت�أقلم مع الأخطار التي يواجهونها
يف �أو�ضاع النزاعات وباقي الأزمات؟
كيف تر�سخت ثقافة �إدارة املخاطر الأمنية؟
نهاية حقبة
ي�شري امل�ؤرخ بريتران تايت من خالل �إ�سهامه يف هذا الكتاب �إلى �أن مفهوم �إدارة املخاطر كان �سائد ًا
بالفعل بني امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإن�سانية التي ن�ش�أت خالل القرن التا�سع ع�شر .وكانت حينها تنطبق
على الإدارة املالية وامل�ؤ�س�سية لل�صناديق اخلريية التي كان يديرها يف �أحيان كثرية م�صرفيون ورجال
الأعمال ت َّواقون لإبراز �إدارتهم امل�س�ؤولة� .أما تعر�ض الأفراد للخطر يف مناطق احلروب فقد كان
ق�صة خمتلفة متام ًا حتكي عن ال�شجاعة والإقدام وت�أتي على �شاكلة حكايات بطولية .فخالل حروب
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الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،كانت ممار�سات الأمن الإن�ساين ترتكز على املفاو�ضات
وامل�صالح املتبادلة للأطراف املتحاربة والتهديد بالإدانة العلنية التي و�صلت يف بع�ض احلاالت �إلى ن�شر
�أ�سماء ال�ضباط امل�س�ؤولني عن املدفعية التي ق�صفت امل�ست�شفيات .ورغم بعد الأمن عما كان ينبغي �أن
يكون عليه �إال فيما ندر� ،إال �أن �أدبيات العمل الإن�ساين كانت تنطوي على العك�س� ،أي قلة احلديث عن
امل�صاعب اجلمة التي تواجه العاملني امليدانيني ،وبالتايل الإ�سهام يف تعزيز مفهوم �أن املرافق ال�صحية
عبارة عن مالذات حيادية ال تنتهك.
وبح�سب تايت ف�إن التواجد امل�شرتك املتناق�ض لإدارة املخاطر وروح املغامرة والذي ا�ستمر طيلة
معظم القرن الع�شرين ،ما كان لينجح لوال بعد املقرات الرئي�سية عن امليدان ،وب�ساطة الإجراءات
البريوقراطية و�أنظمة االت�صال ،وروح النبل التي ات�سم بها �أوائل العاملني الإن�سانيني .فقد كان عمال
عاملون ويرون �أنف�سهم على �أنهم مغامرون نبالء بد ًال من كونهم موظفني يطالبون
منظمات الإغاثة ُي َ
�أرباب عملهم بال�ضمانات الأمنية التي كانت تخولهم �إياها قوانني العمل النا�شئة �آنذاك.
يرى تايت ب�أن تطور ثقافة الأمن يف قطاع الإغاثة عند مطلع القرن احلادي والع�شرين يدل على تو�سع
مقاربة �إدارة املخاطر التي كانت مقت�صرة �إلى ذلك احلني على الإدارة املالية للم�ؤ�س�سات اخلريية.
فقد كانت ح�سبما يقول مرتافقة ب�إعادة �ضبط العالقة التي تربط بني املقر الرئي�سي وامليدان .وتبع ًا
لتطور �أنظمة االت�صال وحتت راية حماية املوظفني ،بد�أ �أ�صحاب القرار البعيدون عن امليدان بفر�ض
�سيطرة �أكرب على العاملني الإن�سانيني حيث كانوا يجردونهم تدريجي ًا من ا�ستقاللهم (حريتهم) وح�س
امل�س�ؤولية الذي يتحلون به .وقد �أتيح لهذه الظاهرة الن�شوء تبع ًا لإمكانية االطالع على ما يجري يف
امليدان عن طريق البيانات املنقولة عن بعد والتي جتعل من املقرات الرئي�سية ت�شعر وك�أنها يف و�ضع جيد
�أو حتى �أف�ضل من الفرق امليدانية لتقييم الو�ضع و�إدارة العمليات .وبهذا فقد و�ضعت ثقافة الأمن نهاي ًة
لل�سرديات والروايات التي كانت حتفز عمال الإغاثة .فقد �أدت �إدارة املخاطر �إلى خيبة �أمل يف العمل
الإن�ساين الذي �أخذت روح النبل التي يت�سم بها تغرق يف ظالم احل�سابات الت�أمينية والتحكم عن بعد.
�أطباء بال حدود فرن�سا :اال�ستعانة باخلرباء رغم ال�شكوك
تظهر درا�سة ميكائيل نوميان ب�أن روح ال�شهامة �سادت بني ر�ؤ�ساء ومدراء منظمة �أطباء بال حدود
فرن�سا لغاية �أواخر الثمانينيات على الأقل .فخالل الع�شرين عام ًا الأولى من عمر اجلمعية ،كان
التعر�ض للخطر يعترب جزء ًا �أ�سا�سي ًا من العمل الإن�ساين ومينح املرء �شيئ ًا من النبل .ويعد االلتزام
الفردي �أمر ًا ال غنى عنه يف ميثاق منظمة �أطباء بال حدود الأول الذي تختتم فقرته الأخرية بعبارات
مهيبة تقول“ :ال ي�سعى املجهولون واملتطوعون من الأع�ضاء �إلى حتقيق �أي ر�ضى فردي �أو جماعي من
الأن�شطة التي يقومون بها .وهم يفهمون املخاطر والأخطار التي تفر�ضها البعثات التي يقومون بها وال
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يطالبون لهم �أو لورثتهم ب�أي �شكل من �أ�شكال التعوي�ض غري الذي يكون يف مقدور اجلمعية �أن متنحهم
�إياه” 15.فخالل عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات ،ورغم احلوادث العديدة التي وقعت ،مل تكن املقرات
الرئي�سية تتمتع ب�سيطرة فعلية على الإدارة اليومية لأمن امليدان نظر ًا لغياب �سبل التوا�صل املبا�شر.
وي�شرح نوميان كيف �أن جمل�س الإدارة بد�أ ينظر �إلى غياب الأمن على �أنه م�شكلة عند مطلع الت�سعينيات
حني عانى الق�سم الفرن�سي من �أول الوفيات املرتبطة بالعنف يف �سياق مت ّيز بتو�سع العمليات الإن�سانية
يف �إطار نزاعات ما بعد احلرب الباردة .وقد تزامنت تلك الفرتة بظهور معدات االت�صال عرب الأقمار
ال�صناعية التي �سرعان ما ا�ستبدلت بالهواتف املحمولة .وقد بد�أت املقرات الرئي�سية تتوا�صل ب�شكل
مبا�شر و�آين مع الفرق امليدانية حتى حني يكون الر�صا�ص ينهال من حولهم .عندها �أ�صدرت املنظمة
“قواعدها الذهبية” التي حددت مدى املخاطر التي ينبغي للبعثات �أن تواجهها .ودون �أن نن�سى ب�أنه
“ال ميكن االعتماد �أبد ًا على احل�صانة الإن�سانية” وب�أن الأمن يعتمد �أو ًال و�أخري ًا على فهم ال�سياق
والتمو�ضع والتوا�صل� ،إال �أن هذه “القواعد الذهبية” فر�ضت ثالثة قيود على عمل املتطوعني �أال وهي:
ال يجب �أن تتعر�ض الفرق لال�ستهداف ،ينبغي تنفيذ �أن�شطة �شفائية ت�ستحق العناء ،وب�أن املقر الرئي�سي
له الأ�سبقية على امليدان يف قرار االن�سحاب.
وقد كان تف�سري وتطبيق هذه القواعد حمط العديد من النقا�شات خالل اجتماعات جمل�س الإدارة
واالجتماعات ال�سنوية العامة خالل عقد الت�سعينيات و�أوائل الألفية اجلديدة .وكثري ًا ما كان املدراء
يزورون امليدان للقاء الفرق واتخاذ �أحكام م�ستنرية ،وهو تقليد بد�أ ي�ضمحل خالل العقد الأول من
القرن احلايل .لكن بدا و�أن اجلميع متفقون على بع�ض النقاط :رف�ض وقوع الوفيات والإ�صابات
اخلطرية ب�صورة منتظمة ،ورف�ض التف�سريات العامة لغياب الأمن ،وعدم الثقة بالأ�شكال التي كانت
يتخذها متهني قطاع الأمن.
كان الأمن بالن�سبة ملدراء �أطباء بال حدود فرن�سا يندرج ب�شكل �أ�سا�سي �ضمن مهام امل�س�ؤولني
اللوج�ستيني ومن�سقي امل�شاريع (ومدرائهم املبا�شرين) .فقد كان اخلرباء اللوج�ستيون م�س�ؤولني عن
النواحي املادية حلماية الفرق :غرف �آمنة ومالجئ �ضد القنابل ،معدات نقل وات�صال ،معدات وقاية،
�إمدادات �شتوية ،خطط �إجالء� ،إلخ� .أما املن�سقون الذي يت�سمون ب�أنهم “وا�سعو احليلة ودبلوما�سيون”
فقد كانوا م�س�ؤولني عن النواحي ال�سيا�سية للأمن :حتليل ال�سياق ،التوا�صل والتفاو�ض� ،إمكانية تعليق
الأن�شطة ،االن�سحاب والتنديد العلني ،علم ًا �أن املنظمة جل�أت �إلى التنديد العلني بو�صفة �أداة �سيا�سية
منذ فجر اجلمعية .يف الت�سعينيات ،ويف حماولة للدفاع عن هذا النهج اللوج�ستي وال�سيا�سي للأمن،
رف�ض زعماء �أطباء بال حدود فرن�سا �إن�شاء منا�صب خرباء �أمنيني متخ�ص�صني �أو اال�ستفادة من
الدورات التدريبية التي يقدمها خرباء ع�سكريون �سابقون .لكن املنظمة قررت تعزيز مهارات مدراء
عملياتها يف حتليل ال�سياق وبالأخ�ص من خالل التدريب وتطوير �أبحاث حول العالقة بني العمل
الإن�ساين والبيئة ال�سيا�سية التي يتواجد �ضمنها .كما تبلورت خالل الفرتة ذاتها اخلربات يف جمال
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ال�ش�ؤون اللوج�ستية الأمنية كما بدا وا�ضح ًا يف ت�ضخم حجم الف�صول املخ�ص�صة للأمن يف الن�سخ
الالحقة من “�إر�شادات ت�صميم البعثات” اخلا�صة مبنظمة �أطباء بال حدود.
�إال �أن ثقافة �إدارة املخاطر كانت الفائز يف النهاية .ففي عام � ،2013أي بعد �سنوات عدة من قبولها
رويد ًا رويد ًا املزيد من التدريب التخ�ص�صي والإر�شادات حول �أف�ضل املمار�سات� ،أن�ش�أت منظمة �أطباء
بال حدود فرن�سا من�صب “م�س�ؤول التوا�صل الأمني” .لكن كيف حدث هذا التغيري؟
ٌ
عامل �أكرث خطورة؟
ت�أتي العوامل القوية التي ت�ؤدي لالجنذاب نحو �إدارة املخاطر يف معظمها من تزايد الإح�سا�س بغياب
الأمن على �ساحة العمل الإغاثي خالل الع�شرين �سنة املن�صرمة .هذا �صحيح ،كما يبني في�سمان يف
الف�صل الرابع من هذا الكتاب ،حيث ميكن �أن ن�ستخل�ص من الدرا�سات الكمية التي تخت�ص بالعنف
�ضد عمال الإغاثة فيما �إذا كان اخلطر يف تزايد �أم يف تناق�ص� ،أو �إذا ما كان عمال الإغاثة اليوم
�أهداف ًا لأ�سباب �سيا�سية تتعلق مبفاهيم غياب اال�ستقاللية �أو احلياد .لكن �أرقام غياب الأمن الإن�ساين
لي�ست ذات �ش�أن من الناحية الإح�صائية وال ت�ستخدم عادة �إال لأغرا�ض دعائية لتربير وجود و�سطوة
جمموعة جديدة من خرباء الأمن 16ولبناء �سردية ال�ضحية �إزاء العنف القائم �ضد عمال الإغاثة الذين
ُي َ
نظر �إليهم ك�أبطال و�شهداء احلروب املعا�صرة.
لكن وبح�سب البيانات التي قدمتها جامعتا �أو�سلو و�أوب�ساال حول النزاعات امل�سلحة ،جند ب�أن وكاالت
الإغاثة تعمل يف عامل مل يزدد فيه م�ستوى العنف عما كان عليه �إبان نهاية احلرب الباردة .فالنزاعات
امل�سلحة يف العقد الأول من الألفية اجلديدة قد �أودت بالفعل بحياة عدد يقل بخم�سة �أ�ضعاف عما كان
عليه يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،و�أقل بت�سعة �أ�ضعاف عما كان عليه يف اخلم�سينيات 17.ويبدو �أي�ض ًا �أن
العنف اجلماعي �ضد املدنيني �آخذ بالتناق�ص (با�ستثناء الفرتة املمتدة بني عامي  1993و 1997والتي
�شهدت �أعداد ًا ا�ستثنائية من القتلى يف رواندا وجاراتها).
ورغم �أن املعدل الكلي للوفيات جراء النزاعات يتناق�ص �إال �أن ثمة جوالت وا�ضحة من العنف ال�شديد
الذي ينتج عنه عدد هائل من ال�ضحايا جراء �أعمال القتل اجلماعي واملجاعات والأمرا�ض .وهذه هي
احلال يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى وجنوب ال�سودان و�سوريا خالل الأعوام الثالثة املا�ضية ،حيث
18
يواجه العاملون الإن�سانيون هناك يف بع�ض الأحيان فرتات م�ستمرة من غياب الأمن ال�شديد.
هذا ويعد اخلطف اليوم من �أهم املخاطر التي تواجه عمال الإغاثة ،والأجانب ب�شكل عام بغ�ض النظر
عن عملهم .وبالفعل ،فقد ت�ضخمت القيمة املادية وال�سيا�سية للمواطنني الغربيني يف �سوق الرهائن
العاملي ب�شكل م�ضطرد جراء النزاعات بني اجلماعات ال�سلفية الدولية امل�سلحة وكذلك النزاعات بني
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الدول .توقفت وزارة اخلارجية الفرن�سية يف عام  2009عن الإعالن عن عدد املواطنني الفرن�سيني
املختطفني (�أو املحررين) يف البلدان الأخرى� ،إال �أنها اعرتفت ب�أنه ويف الفرتة املمتدة من 2004
�إلى  2008كان الرقم قد زاد من � 11إلى  .59وخالل الفرتة ذاتها ،زاد عدد البلدان التي حدثت فيها
عمليات اختطاف من خم�سة �إلى خم�سة ع�شر 19.واليوم ميتد هذا اخلطر على معظم م�ساحة �إفريقيا
وال�شرق الأو�سط والقوقاز وو�سط �آ�سيا ،ومنذ عام  2011مل مير عا ٌم واحد دون �أن ي�شهد �أحد �أق�سام
�أطباء بال حدود حادثة اختفاء �أو اختطاف �أحد �أفراده.
من هذا املنطلق ،ورغم �أن الهجمات التي تطال العاملني الإن�سانيني ظاهرة جديدة� ،إال �أن املخاوف
الراهنة للمنظمات الإن�سانية ب�ش�أن الأمن ال ميكن ب�أي �شكل من الأ�شكال �أن تو�صف ب�أن ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة.
�أما من املنظور الأمني ،فقد متثل التغري الأكرث درامياتيكي ًة خالل اخلم�سة والع�شرين �سنة املا�ضية
يف الزيادة الكبرية يف عمليات الإغاثة و�أعداد العاملني الإن�سانيني و�سط النزاعات .فقد زاد على
�سبيل املثال عدد �أفراد طواقم برنامج الأغذية العاملي ع�شرة �أ�ضعاف (من جمرد � 1,500إلى 11,400
موظف دائم) بني عامي  1995و 20 ،2014يف حني منا عدد طواقم �أطباء بال حدود الدولية واملحلية من
 12,000عامل عام � 1998إلى  36,500يف عام  .2014وقد �أدى انخراط احلكومات الغربية يف �سيا�سات
االحتواء وت�أمني اال�ستقرار يف نزاعات خارجية �إلى الت�شجيع على هذه الزيادة ومتويلها .وكما يبني
مارك دافيلد وغريه فقد اعتمدت عمليات التدخل التي قادتها جهات غربية منذ نهاية احلرب البادرة
يف بلدان مزقتها احلروب �أو ت�شهد ا�ضطرابات ،ب�شكل كبري على املنظمات الإن�سانية الحتواء الأزمات
21
وحاالت نزوح ال�سكان �ضمن حدودها ولدعم عمليات �صناعة ال�سالم وبناء الدول.
التطبيع مع تفاقم التعر�ض للخطر
من املتوقع �أن ي�ؤدي تزايد عدد عمال الإغاثة املنت�شرين يف مناطق النزاعات واال�ضطرابات �إلى تزايد
عدد الوفيات والإ�صابات وحاالت اخلطف .ويبدو �أن تطور �إدارة املخاطر يف قطاع الإغاثة عبارة عن
حماولة لو�ضع حد لهذه الزيادة وبالتايل �إبقاء معدل احلوادث �ضمن احلد املقبول يف �إطار املنظور
املنطقي املرعي يف تاريخ �إدارة املخاطر يف املجتمعات الغربية 22.وكما �أ�شار امل�ؤرخان جان بابتي�ست
فري�سو ودومينيك بي�سرت ،ف�إن �إدخال مفهوم املخاطر الت�شغيلية يف قوانني العمل يف القرن التا�سع
ع�شر قد �أ�سهم يف حتديد الأخطار اجلديدة التي يتعر�ض لها العمال نتيجة الثورة ال�صناعية والتطبيع
معها .وباعتبار هذه الأخطار املحدقة غري امل�سبوقة على �أنها خماطر ،فقد متكن امل�شرعون من
الإقرار بوجودها وجعلها مقبولة بف�ضل منظومة من القوانني (املعايري ،امل�ؤ�شرات ،الإجراءات� ،إلخ)
23
والتعوي�ضات (الت�أمني).
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وكما هي احلال يف جماالت �أخرى 24،ف�إن منو �إدارة املخاطر يف قطاع الإغاثة يقر بتعر�ض عدد كبري
من العاملني امليدانيني املنت�شرين يف قلب مناطق النزاع للخطر ويتعامل معه على �أنه �أمر طبيعي .وهذا
ال�سعي نحو التطبيع يبدو �ضروري ًا �أكرث يف ظل مواجهة منظمات الإغاثة لتقادم روح الت�ضحية التي
ترافقت و�أخالقيات الأجيال الأولى من العاملني الإن�سانيني 25،ويف ظل تزايد الطلب املجتمعي على
احلماية 26وقوننة العالقات االجتماعية .ويف هذا ال�ش�أن ،تواجه املنظمات الإن�سانية الإجراءات ذاتها
التي تواجهها امل�صارف وال�شركات الكربى التي �أ�س�ست يف الت�سعينيات �آليات �إدارة خماطر ر�سمية
27
وميكن مراقبتها حلماية �أنف�سها من الق�ضايا والف�ضائح يف حال وقوع احلوادث.
هذا وي�شري ميكائيل نوميان وجوناثان �إدواردز يف هذا الكتاب �إلى �أن خماطر الأحكام الق�ضائية �ضد
�صاحب عمل ف�شل يف حماية موظف ما زالت نظري ًة �إلى حد كبري يف قطاع الإغاثة� ،إال �أن القرار
الذي �صدر م�ؤخر ًا عن �إحدى حماكم �أو�سلو والذي وجد ب�أن املجل�س الرنويجي لالجئني مذنب بتهمة
الإهمال الكامل يف التعامل مع خطف �ستيف ديني�س وثالثة �آخرين من �أفراد الطاقم يف داداب يف كينيا
عام  ،2012قد يغري من هذه املعادلة 28.لكن منظمة �أطباء بال حدود تطلب من متطوعيها وموظفيها
توقيع عقود تت�ضمن مزيد ًا من البنود واملالحق املعقدة بهدف حماية املنظمة من امل�ساءلة يف ق�ضايا
احلوادث .ويف �سبيل احلماية �ضد �أي ق�ضايا حمتملة ،جند �أن جمال�س �إدارة الأق�سام ال�شريكة يف
منظمة �أطباء بال حدود– 29امل�س�ؤولة قانون ًا يف حال قيام �أحد املتطوعني برفع ق�ضية -ت�شجع مراكز
عمليات املنظمة على تبني �إجراءات �إدارة املخاطر الر�سمية التي تن�ص عليها الأدلة الإر�شادية للأمن
الإن�ساين.
الأمن من الناحية النظرية
املقاربة الإدارية للأمن
تتمثل الوظيفية الرئي�سية للأدلة الإر�شادية الأمنية التي ظهرت �أول مرة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي
يف �أنها تقدم توجيهات عملية م�صممة لتنبيه العاملني امليدانيني من الأخطار التي قد يواجهونها يف
مناطق احلروب� .أما اجليل الثاين من هذه الأدلة الإر�شادية التي �صدرت يف العقد الأول من الألفية
اجلديدة فقد دعت �إلى مقاربة �إدارية لها هدف حمدد يتمثل يف حماية املنظمات الإن�سانية من املخاطر
القانونية والتي قد ت�ضر ب�سمعتها .وهذه هي احلال يف ’مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية‘ (GPR
 )8املعروفة بت�أثريها الكبري وال�صادرة عن معهد التنمية اخلارجية ،والتي �أفرد لها مونيك ج .برييل
وفابري�س في�سمان ق�سم ًا كبري ًا من الف�صل املخ�ص�ص لهما.
تبدو هذه الأدلة الإر�شادية للوهلة الأولى �أنها جمموعة من التو�صيات وقوائم التحقق التي ت�شكل املعارف
التي تبلورت عرب الزمن يف امليدان (كيفية �إدارة معدات االت�صال ،تنظيم التنقالت ،ت�أمني املواقع،
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الت�صرف يف حال اندالع قتال قريب� ،إلخ) .وتتلخ�ص قيمتها االبتكارية يف �أنها تعزز “مقاربة ا�سرتاتيجية
وعملياتية لإدارة الأمن” ترتكز على ح�سابات مف�صلة وعمليات تخطيط و�إجراءات معيارية.
و ُيراد من الأدلة الإر�شادية الأحدث �أن ت�ستبدل �أعمال التقييم الأمنية غري املو�ضوعية مبناهج علمية
للحد من حتيزات املنظور الب�شري .ولتحقيق هذا ف�إن الإر�شادات اجلديدة تقرتح اخت�صار املخاطر يف
�صيغة ريا�ضية (املخاطرة = احتمالية [التهديد ،مكمن ال�ضعف × الأثر) 30وحت�سني عملية ح�سابها
با�ستخدام قواعد البيانات .وكما يف مقاربة ح�سابات الت�أمني املعتمدة يف �شركات الت�أمني 31،متيل هذه
العملية �إلى �إهمال �أ�سباب ومعاين �أحداث بعينها يف مقابل نهج احتمايل يعتمد على القوانني احل�سابية
لتحديد عوامل املخاطرة ،رغم حقيقة �أن الأحداث املطروحة (مث ًال جرمية قتل �أو خطف �ضد عامل
�إغاثة �أو هجوم على �سيارة �إ�سعاف �أو تفجري م�ست�شفى) نادرة وغري مت�شابهة لدرجة ال ميكن �أن تو�ضع
يف مناذج قائمة على ح�سابات �إح�صائية.
كما تقرتح الأدلة الإر�شادية حتديد “ا�سرتاتيجية �أمنية” يف�ضل �أن تعتمد على ما يدعى مبقاربة
“القبول” .وتهدف ا�سرتاتيجية القبول هذه �إلى اال�ستفادة من النية احل�سنة لل�سكان ومن ميثلهم �إزاء
العاملني الإن�سانيني من خالل الدفاع عن �صورتهم بو�صفهم “�أنا�س ًا طيبني يقومون بعمل ح�سن” .ويف
هذا اخل�صو�ص ،ت�صف ’مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية‘ ال�صحافة وال�صحافيني على �أنهم
عامل خطورة رئي�سي“ :ميكن لبيان �ضعيف ال�صياغة �أو غري دقيق �أو حتري�ضي �أن ي�ضع الطواقم يف
خطر مبا�شر وقد ي�ؤدي حتى �إلى الإبعاد خارج البالد” 32.والحتواء هذه اخلطورة ينبغي على �إجراءات
االت�صال املعيارية الت�أكد من �أن كل من يف املنظمة ،بدء ًا باحلرا�س وانتها ًء برئي�سها ،يقدمون الر�سالة
ذاتها وب�أنه ال يوجد ت�سريب لأي وثائق �أو بيانات غري م�صرح با�ستخدامها .ويتوجب على كافة �أ�شكال
�سلوكيات العاملني الإن�سانيني ،ولي�س فقط كالمهم� ،أن تكون موحد ًة وفق قواعد �سلوك و�إجراءات
عملياتية تهدف �إلى �ضمان تطبيق اال�سرتاتيجية املتوخاة ب�شكل �صحيح.
الفر�ضيات الأيديولوجية يف �أدلة الإر�شادات الأمنية
�إن خ�صو�صية اجليل الثاين من �أدلة الإر�شادات الأمنية ال تنبع كثري ًا من �أنها تو�صي با�ستخدام القواعد
وامل�ؤ�شرات والإجراءات ،فمثل هذه الإجراءات التنظيمية كانت �سابق ًة لتمهني القطاع الأمني والتحول
�إلى “مقاربة �إدارية” .لكن ابتكارها يكمن يف م�ضاعفة هذه الأدوات ب�شكل كبري و�إي�صال الفر�ضيات
الأيديولوجية املحددة التي �سلط عليها ال�ضوء كل من مونيك ج .برييلي وفابري�س في�سمان على �شكل
تو�صيات تقنية.
�أو ًال ف�إن ’مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية‘ والإر�شادات املبنية عليها تدعم وجهة نظر غري
�سيا�سية للتحديات الأمنية .فالنظر �إلى الأمن على �أنه م�شكلة تقنية تتطلب حلو ًال تقنية �أم ٌر يحجب
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النزاعات االجتماعية وال�سيا�سية وكذلك لعبة القوى وامل�صالح التي حتدد �شكل ال�سياق الذي تقوم من
خالله وكاالت الإغاثة بالتفاو�ض على ح�ضورها وحمايتها .وهذه املقاربة غري ال�سيا�سية ممكنة باللجوء
�إلى مفهوم “املخاطرة” بحد ذاتها .وبو�صفه عامل اجتماع ،ي�شرح باتريك برييتي واتل �أن املخاطر
عبارة عن “�أخطار نعتربها ع�شوائية ودون �سبب� .إنه خطر مبعنى ال يهم فيه الرتكيز على لوم اجلناة
على حوادث �سابقة بقدر الرتكيز على الوقاية من حوادث م�ستقبلية” 33.وتظهر املقاربة الال�سيا�سية
يف تو�صياتها بخ�صو�ص الإعالم الذي تعتربه يف �أف�ضل احلاالت جمرد و�سيلة لنقل حمالت ت�سويقية
معيارية تعك�س �صورة املنظمات الإن�سانية ال�شريفة ويف �أ�سو�أ احلاالت تهديد ًا يجب حتييده .وغياب
الثقة هذا جتاه الف�ضاء العام يتباين بحدة مع ممار�سات منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا منذ �سبعينات
القرن املا�ضي وحتى العقد الأول من القرن احلايل ،والتي ات�سمت بدعوات علنية متكررة تهدف �إلى
تعزيز مواقف اجلمعية يف تعامالتها (التي غالب ًا ما كان يطبعها النزاع) مع قوى �سيا�سية وع�سكرية
قادرة على الت�أثري على �أمنها 34.وتقدم رواية �أطباء بال حدود �سوي�سرا يف هذا الكتاب واملتعلقة بجهودها
لتحرير متطوعها املختطف يف القوقاز ،مثا ًال جيد ًا على هذه الفكرة.
�أما الفر�ضية الثانية للأدلة الإر�شادية فتتمثل يف النظرة الإيجابية التي ترى احلروب والأزمات على
�أنها جمموعة خماطر ميكن ال�سيطرة عليها باحل�ساب والتخطيط .وحتى بح�سب النظريات الإدارية
(التي تزعم ’مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية‘ ب�أنها بنت مقاربتها عليها) ،ف�إن الثقة بقدرة
املنطق على توقع كل ظاهرة ممكنة والتحكم بها –على فر�ض تو ُّفر ما يلزم من وقت وو�سائل وخربات-
تبدو الغية .وخالل الأعوام اخلم�سة ع�شرة املا�ضية ،اقرتح باحثون على غرار دومينيك غينيلوت ب�أن
تبني الأعمال التجارية تنظيمها و�إدارتها على مفهوم “التعقيد” 35،وهو م�صطلح م�ستخدم لر�صد “�أي
�شيء يكون خارج فهمنا �أو �سيطرتنا ب�شكل كلي �أو جزئي” .وتختلف املقاربة الإيجابية للأدلة الإر�شادية
كذلك مع تفكري املنظرين الع�سكريني الذين يعتربون ،بح�سب كالو�سيفيت�س� ،أن غياب اليقني هو امليزة
الرئي�سية ل�ساحة املعركة .ويف مواجهة “�ضبابية احلرب” وال�سلوك الذي ال ميكن التنب�ؤ به للآلة
الع�سكرية التي ت�سري وفق ظاهرة “االحتكاك” ،اقرتح العديد من املنظرين الع�سكريني ،ومن بينهم
36
اجلرنال فين�سينت دي�سبورتيه ،ا�ستخدام �سبل تكتيكية ترتكز على “الثقة بالنا�س ومرونة الأنظمة”.
لكن عدم الثقة بالنا�س ما هو �إال الفر�ضية الثالثة الواردة يف الأدلة الإر�شادية الأمنية الأحدث ،حيث �أن
عدم الثقة هذا ي�أتي يف ثالثة �أ�شكال :عدم الثقة بال�سكان الذين يفرت�ض بوكاالت الإغاثة �أن ت�ساعدهم،
بل تطلب منا �أدلتها الإر�شادية النظر �إليهم على �أنهم م�صدر تهديد؛ عدم الثقة بعامة اجلمهور وقادة
الر�أي واللذين يعتربان عوامل خطورة على ال�سمعة؛ و�أخري ًا عدم الثقة باملتطوعني �أنف�سهم .ويف هذا
اخل�صو�ص ،تُغفل الأدلة الإر�شادية الأمنية على غرار ’مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية‘ الأحكام
ال�شخ�صية لعمال الإغاثة بخ�صو�ص الأمن ،وتف�ضل عليها منظومة حمددة ،فهي ال تثق مببادراتهم
وتف�ضل عليها الإجراءات العملياتية املعيارية ،و�أخري ًا ف�إنها ت�شك يف والئهم وتف�ضل �إ�ضافة مالحق
للتنازل عن احلقوق يف عقود عملهم.
31

وبهذا ف�إن روح البطولة التي متيز بها �أوائل العاملني الإن�سانيني ،كما ي�صفهما بريتران تايت وميكن
التما�سها يف مفهوم “�أر�ستقراطية املخاطر” يف منظمة �أطباء بال حدود ،تبدو و�أنها تنطوي على
خماطر معينة يف نظر اخلرباء .فمنذ العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين بد�أت الأدلة الإر�شادية
باحتواء العديد من الإ�شارات ال�سلبية �إلى “دينا�صورات” و”رعاة بقر” و “�شخ�صيات من النمط �ألفا
( )...من مدمني الأدرينالني/مدمني املغامرة” 37ممن يكونون “واثقني �أكرث من الالزم بقدرتهم على
التعامل مع �أية �أو�ضاع �أمنية لأنهم يعملون يف هذا املجال منذ �سنوات طويلة” 38،لكنها يف احلقيقة تعود
39
�إلى حقبة غابرة حني “كانت التهديدات فيها �أقل “و كانت منظمات الإغاثة حتظى باحرتام �أكرب”.
فاملتطوع املثايل بالن�سبة للأدلة الإر�شادية ال يقي�س املخاطر والأخطار التي تتعر�ض لها بعثته وال
“ينخرط” يف املغامرة .بل يفرت�ض بهم �أن يكونوا مطيعني وم�س�ؤولني ويثقون باخلرباء لتحليل املخاطر
مبو�ضوعية ولتعليمهم كيفية احلديث والت�صرف (لدرجة ت�صل �إلى التدخل بحياتهم اجلن�سية) بهدف
البقاء �آمنني وحماية رفاقهم ومنظمتهم.
هناك �أي�ض ًا فر�ضية رابعة يف الأدلة الإر�شادية �أال وهي �إ�ضفاء �صفة امل�شروعية على �أخالقيات الت�ضحية
املنطقية-القانونية .فبح�سب مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية ،ال ميكن “للإدارة اجليدة لأمن
العمليات” �أن تزيل متام ًا الأخطار �أو اخل�سائر ،لكنها ينبغي �أن ت�ضمن �إبقاء “املخاطر الكامنة”
ب�أدنى م�ستوى لها من خالل �إجراءات ترمي �إلى التقليل من احتمالها وتخفيف �أ�ضرار احلوادث وب�أن
مثل هذه الأخطار “مربرة يف �ضوء الفوائد املحتملة من امل�شروع �أو الربنامج” .فاخلطر والت�ضحية
�أمران مقبوالن على فر�ض اتباع الإجراءات وحتقيق ن�سبة كلفة-فائدة منا�سبة.
وبهذا ف�إن �إدخال �إدارة املخاطر يف جمال العمل الإن�ساين يدل على ظاهرة �أو�سع تطلق عليها �أخ�صائية
العلوم ال�سيا�سية بياتري�س هيبو م�صطلح “اتباع البريوقراطية الليربالية اجلديدة”� 40:أي غزو
العالقات االجتماعية من قبل �أ�شكال من النظم البريوقراطية املتمخ�ضة عن القطاع اخلا�ص �أو عن
�أفكار جمردة 41.وبالتايل جند م�صطلح املخاطر املتعلقة بح�سابات الت�أمني ي�ستخدم يف عامل الإغاثة
ال�ستيعاب الأخطار التي يواجهها العاملون الإن�سانيون يف مناطق احلروب وفهم ح�سابات الكلفة-
الفائدة التخاذ قرارات ب�ش�أن امل�ستوى املقبول من التعر�ض للمخاطر .هذا وتوجز الأدلة الإر�شادية
الأمنية هذا املزيج الغريب من الأيديولوجية الليربالية اجلديدة وفنتازيا التخطيط التكنوقراطي
التي تتميز بها الكثري من �أدوات العمل الإن�ساين املعا�صرة على غرار �أدوات التخطيط والإدارة وا�سعة
42
اال�ستخدام والتي يطلق عليها “�إطار العمل املنطقي”.
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الأمن يف التطبيق العملي
هناك حاجة �إلى مقاربة ترتكز على الر�صد الإثنوغرايف كي نتمكن من تقدمي و�صف دقيق للممار�سات
العملية امل�ستخدمة يف الأدوات والإجراءات والأدلة الإر�شادية والتدريبات الأمنية وت�أثريها الفعلي
علي كيفية عمل منظمة �أطباء بال حدود واملنظمات التي ت�شابهها 43.لكن هذا لي�س الهدف من الأمثلة
الواردة يف هذا الكتاب ،والتي ترمي ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ت�سليط ال�ضوء على التناق�ضات بني النظرة الال
�سيا�سية الإيجابية للخطر واملت�أ�صلة يف �إدارة املخاطر وبني جتربة الفرق امل�س�ؤولة عن �أمن البعثات
وت�أمني �إطالق �سراح الرهائن .كما �أنها تقدم ملحة عن كيفية بروز املع�ضالت النا�شئة عن خو�ض
املخاطر يف البعثات (مو�ضوع “القواعد الذهبية” التي و�ضعت يف الت�سعينيات) يف احلاالت املطروحة
وكيف مت حلها.
وتبد�أ الف�صول الثالثة الأخرية من هذا الكتاب بو�صف الت�شكيلة الوا�سعة من الأخطار التي تواجهها
فرق �أطباء بال حدود ،وهي �أخطار ال ميكن �أن تعزى فقط �إلى “غياب احليادية �أو اال�ستقاللية”،
لإعادة �سبك التف�سري ال�شائع الذي تقدمه الدرا�سات الكمية والأدلة الإر�شادية الأمنية .وترتافق هذه
الأخطار با�سرتاتيجيات الرتهيب التي ت�ستخدمها الأطراف املتحاربة والتي تت�ضمن على �سبيل املثال:
�إعدام اجلرحى من الأعداء بدون حماكمة داخل امل�ست�شفيات على يد امليلي�شيات يف جمهورية �إفريقيا
الو�سطى ،الهجوم بالأ�سلحة الر�شا�شة على اجتماع لنخبة من �أفراد املجتمع داخل م�ست�شفى ،ق�صف
امل�ست�شفيات على يد اجلي�ش ال�سوري ،خطف و�إعدام واالجتار بالرهائن على يد املجموعات امل�سلحة
يف �سوريا ،اغتيال املجموعات ذاتها ملن يفرت�ض �أنهم خونة �أو مرتدين من املر�ضى والطواقم ،االجتار
بالب�شر يف القوقاز الذي �أثارته حملة �إقرار �سالم وح�شية للغاية .لكن الأخطار مرتبطة كذلك ب�أحداث
تاريخية معينة متعلقة بالبعثات وال�سلوكيات الفردية لأع�ضاء تلك البعثات ،حيث ميكن ل�صراع جمتمعي
�أن يتحول �إلى تهديد بالقتل يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى� ،أو �أن يقوم �أب �أحد املر�ضى نتيجة �شعوره
ب�أن ابنه ال يتلقى رعاية جيدة بت�صويب �سالحة �إلى �أحد الأطباء يف اليمن� ،أو مث ًال رئي�س بعثة يثري
�شبهات املخابرات الرو�سية لأنه يعمل دلي ًال لوفد ع�سكري �أمريكي يف القوقاز.
تظهر هذه الدرا�سات �أي�ض ًا ب�أن حتليالت املخاطر التي ينفذها مدراء العمليات بعيدة جد ًا عن كونها
عملية مو�ضوعية حتيد العامل الب�شري مل�صلحة العقالنية احل�سابية .ويت�أثر فهم ال�سياق واملخاطر
باخليارات الفردية لر�ؤ�ساء البعثات ومدراء امل�شاريع ،ومعارفهم ال�سابقة عن البلد ،ومدى اهتمامهم
بتاريخه والالعبني ال�سيا�سيني فيه ،وكذلك �شبكة عالقاتهم اخلا�صة .كما �أن تنوع ال�شخ�صيات
والظروف ينعك�س يف كيفية حت�صيلهم للمعلومات �أو بناء �شبكات عالقاتهم .فبع�ضهم يف�ضل البقاء
بعيدين عن املجتمع املحلي خوف ًا من �أن يعلقوا يف ال�صراعات على ال�سلطة بني �شبكات املح�سوبيات،
يف حني يف�ضل �آخرون �إن�شاء �شبكات من الأ�صدقاء الذين ميكنهم �أن ي�ساعدوهم على فهم البيئة وعند
ال�ضرورة حماية البعثة باال�ستفادة من نفوذهم �أو احل�صول على معلومات قيمة ويف الوقت ال�صحيح.
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وبغ�ض النظر عن املقاربة املتبعة ،يتعني على مدراء العمليات التعامل مع �أو�ضاع غاية يف التعقيد
والتغري .وت�سلط الأق�سام الثالثة الأخرية ال�ضوء على “اجلو ال�ضبابي” الذي ي�ضطر �صانعو القرار
�إلى اتخاذ قراراتهم فيه ،و”االحتكاك/التما�س” الذي يرافق عمل �آلة �أطباء بال حدود وا�ستحالة
االعتماد على الإجراءات القيا�سية عند التعامل مع عدم اليقني .وتبدو القيود التي تفر�ضها الإر�شادات
والتدريبات وا�ضحة ب�شكل خا�ص يف حالة اخلطف التي نناق�شها يف هذا الكتاب ،والتي ت�سلط ال�ضوء
على مدى ا�ضطرار املفاو�ضني ،نتيج ًة لل�شكوك املحيطة بهوية ودوافع اخلاطفني ،على القيام برهانات
خطرية ،وبالتايل �إهمال تو�صيات اخلرباء اخلا�صني واحلكوميني .ويف ظل تلك ال�شكوك ،ميكن �أن
تظهر فروقات عميقة بني الفرق امليدانية املتعاقبة �أو بني امليدان وفريق التن�سيق واملقر الرئي�سي فيما
يتعلق بتحليل ال�سياق �أو الأخطار النا�شئة عنه �أو فائدة البعثة.
يتحقق الأمن نتيجة املفاو�ضات امل�ستمرة مع ال�سلطات ال�سيا�سية والع�سكرية فيما يخ�ص نوعية الأن�شطة
واخلدمات وكيفية توزيع مدخوالت �أطباء بال حدود (من رواتب و�إيجارات) وال�ضغط العام ونوعية
العالقات ال�شخ�صية التي يبنيها مدراء العمليات مع من حولهم .كما �أننا نرى براغماتية الفرق التي
قد ت�شطح لدرجة توكيل بع�ض مهام الإدارة الأمنية �إلى متعهد �سلفي �سيا�سي-ع�سكري يف �سوريا �أو �إلى
كاهن يف بعثة كاثوليكية يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى.
هذا وتكون احلريات الفردية للمتطوعني امليدانيني مقيدة بالقوانني الناظمة لتحركاتهم و�سلوكياتهم
(من ملب�س ومواقف وحياة عاطفية� ،إلخ) ،والقواعد التي مت و�ضعها لي�س فقط لأ�سباب �أمنية بل كذلك
بغر�ض ت�سهيل �إدارة املوارد الب�شرية .وتظهر ال�شهادات الواردة يف هذا الكتاب ب�شكل غري مبا�شر �أن
اخلوف والقلق وال�شعور بالذنب والبهجة وتثمني �شجاعة وقوة ال�شخ�صية تلعب دور ًا هام ًا يف كيفية
تقييم عمال الإغاثة للمخاطر ومدى جدارة �أفعالهم .لكنها تظهر كذلك ب�أن هذه العواطف واخل�صائل
تبقى طي الكتمان .نرى �أي�ض ًا حظر ِذكر بع�ض �أمناط العنف الذي يعترب بعيد ًا عن ال�شرف� ،سواء
تعذيب �أو عنف جن�سي مث ًال ،وكذلك غياب ال�شفافية بني املنظمات الإن�سانية (مبا يف ذلك بني �أق�سام
منظمة �أطباء بال حدود) �إزاء احلوادث الأمنية التي حتدث معهم .وهذا النق�ص يف املعلومات ،كما يف
حال ت�صرف بع�ض من�سقي امل�شاريع الذين ي�شعرون ب�أنهم هم الوحيدون امل�س�ؤولون عن الأمن ،يجعل
يف بع�ض الأحيان من امل�ستحيل على الطواقم امليدانية قيا�س املخاطر التي تواجههم خالل عملهم.
كما ت�سلط ال�شهادات الواردة يف هذا الكتاب ال�ضوء على مدى �صعوبة تف�سري القواعد (كما يف “القواعد
الذهبية”) الناظمة لنطاق خو�ض املخاطر يف امليدان .فحني تق�صف احلكومة ال�سورية امل�ست�شفيات
يف مناطق الثوار� ،أو حني تعلن جماعات جهادية ب�أن “املنظمات غري احلكومية الأجنبية الكافرة غري
مرحب بها يف �سوريا”� ،أو حني يتعر�ض جراح �سوري يعمل مع �أطباء بال حدود ومعروف ب�أنه ملحد
عتيد للخطف خالل عمله وثم القتل ،هل تكون املنظمة م�ستهدفة؟ هل تربر �أن�شطة �أطباء بال حدود
يف مثل هذه ال�سياقات املخاطر؟ هنا تختلف الآراء من ق�سم �إلى �آخر وحتى يف الق�سم ذاته .ففي حني
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تكون �إح�صائيات الأن�شطة ومدى فاعليتها �أمور ًا مهمة يف هذه النقا�شات ،ال ميكن اختزال القرارات
ب�ش�أن املخاطر املقبولة يف جمرد ح�سابات تتعلق بالكلفة والفائدة والعمل مبوجب �إجراءات معينة� ،إمنا
جندها تت�ضمن على �سبيل املثال ال احل�صر �شعور الفرق امليدانية ب�أنهم “موجودون يف املكان الذي
ينبغي لهم �أن يتواجدوا فيه” .و�أخري ًا ،تلقي هذه ال�شهادات ال�ضوء على الدور املتناق�ض للمقرات
الرئي�سية .فمن خالل م�شاركته غري القليلة يف �إدارة الأمن ،علم ًا �أن ذلك يعتمد على كل حالة ،ي�سهم
املقر الرئي�سي يف زيادة �أو نق�صان تعري�ض العاملني للمخاطر ،وهذا بالطبع من منظور ال ِف َرق.
من احل�صن �إلى �شهيد للعمل الإن�ساين
مل تكن فرق �أطباء بال حدود الواردة يف هذه الدرا�سات معر�ضة �إلى متالزمة “التح�صن” التي ي�صفها
�آرنود داندوي ومارك دافيلد .وال بد من الإ�شارة �إلى �أنه وبخالف الأمم املتحدة والعديد من املنظمات
غري احلكومية الكبرية ،ال تزال الوحدات التخ�ص�صية املعنية بالأمن يف منظمة �أطباء بال حدود يف
مراحل مبكرة من تطورها و�أن اخت�صا�صاتها ال تتعدى تلك التي تتمتع بها �أق�سام العمليات التي ال تزال
امل�س�ؤول الأول عن املخاطر التي يتم خو�ضها .لكن ال ميكن للمرء �إال �أن ي�شعر بالقلق حيال ما يبدو
�أنه انت�شار ال ميكن وقفه لثقافة �إدارة املخاطر ال�سائدة .وعند اال�ستجابة للحاجة �إلى تطبيع تع ُّر�ض
العاملني الإن�سانيني للخطر وحماية منظماتهم من املخاطر القانونية واملتعلقة بال�سمعة ،يربز تهديد
يخ�ص العاملني الإن�سانيني ،من حيث تقدمي وعود باحلماية ال ميكن �إجنازها مع التغطية على الأبعاد
االجتماعية وال�سيا�سية لأمنهم .و�أخري ًا ،ف�إن هذا الأ�سلوب يدفع مبنظماتهم �إلى الت�سلط.
�إن “التح�صن” و�شلل العمليات لي�سا �سوى نتيجة ممكنة واحدة لثقافة �إدارة املخاطر التي ال تكف
عن التو�سع .وعلى النقي�ض الآخر من املعادلة ،ميكن �أن ت�ساعد هذه الثقافة يف جعل الأعداد املتزايدة
من القتلى واجلرحى واملخطوفني �أمر ًا مقبو ًال من خالل متجيد عمل العاملني الإن�سانيني مع العمل يف
الوقت نف�سه على تطبيع تعر�ضهم للخطر بطريقة بريوقراطية .ويتخذ هذا التمجيد �شكل حمالت عامة
تهدف �إلى التنديد بالعنف �ضد العاملني الإن�سانيني ،بينما ت�سهم يف الوقت ذاته يف تقدميهم ب�صورة
رمزية على �أنهم �أبطال و�شهداء احلروب املعا�صرة 44.و�سواء �أكان العاملون الإن�سانيون معر�ضني ب�شكل
زائد للمخاطر �أم حمميني ب�شكل زائد� ،إال �أن هناك مي ٌل �إلى جتريدهم من االنخراط يف �أو�ضاع خطرية
حيث �أن �أ�صحاب عملهم يقومون بتطوير �إجراءات عديدة حلماية �أنف�سهم من املخاطر القانونية
واملتعلقة بال�سمعة يف حال وقوع حادثة.
�أما البديل لهذا التوجه فال يتمثل يف الرف�ض التام للم�ؤ�شرات والقواعد الأمنية ،بل ينبغي الإقرار ب�أن
الأو�ضاع اخلطرية التي يعمل �ضمنها العاملون الإن�سانيون تنطوي على م�ستوى ال ميكن جتنبه من غياب
اليقني ،وبالتايل ال مف َّر من املجازفة 45.فتجربة مهنيني �آخرين (كالأطباء ورجال الإطفاء و�ضباط
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ال�شرطة) 46ممن يواجهون م�ستويات يتعذر �إنقا�صها من غياب اليقني تظهر ب�أنه كلما زاد اعتماد تلك
املجازفات على حتليالت جتريبية لكل حالة بعينها (بد ًال من تف�سريات ف�ضفا�ضة وتو�صيات عامة) وكلما
زاد اعتمادها على جتربة العاملني و�أحكامهم املهنية (بد ًال من التطبيق الآيل للإجراءات الروتينية
والر�سمية) ،وكلما زاد تدار�سها ومتحي�صها لو�سائل وغايات اخلطوات املتخذة (بد ًال من الت�سلط
والقرارات ال�سرية) ،ق َّلت خماطرها .فالبديل عن ثقافة الأمن ال�سائدة هو الثقة باحلكمة العملية التي
ميتلكها العاملون الإن�سانيون ودعمها كي تزدهر من خالل حتليل جتاربهم وربطها بالأخطار.
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التاريخ
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2
عن اخلطر والت�ضحية والتمهني
منظمة �أطباء بال حدود والنقا�شات الأمنية
ميكائيل نوميان

1

�أكدت منظمة �أطباء بال حدود منذ ت�أ�سي�سها على التزامها بالعمل يف مناطق احلروب ،وقد واجهت
طواقمها الأخطار مبختلف م�ستوياتها عرب تاريخها .و�سنخو�ض يف هذا الف�صل يف الأ�شكال التي اتخذتها
املخاطر منذ ت�أ�سي�س اجلمعية� 2إلى بدايات العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين ،وبالأخ�ص
النقا�شات حول املخاطر خالل اجتماعات جمل�س الإدارة والتقارير ال�سنوية املعرو�ضة خالل اجلمعية
العامة .و�سرنى كيف ت�أثرت حواراتنا ونقا�شاتنا حيال �أف�ضل ال�سبل حلماية �أنف�سنا من الأخطار بنمو
�أطباء بال حدود وبتغريات ال�سياق ال�سيا�سي ودخول “الأمن الإن�ساين” �ضمن منظومة الإغاثة.
البدايات� :سبعينيات وثمانينيات القرن الع�شرين
النظرة الرومن�سية للأخطار ورف�ض الت�ضحية
يف ظل متتع معظم الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني بخربات تعود �إلى عملهم خالل ال�ستينيات مع ال�صليب الأحمر يف
اليمن وبيافرا (نيجرييا) ،كان زعماء �أطباء بال حدود مدركني متام ًا منذ البداية للأخطار املحتملة.
فكان ينظر �إلى جمابهة اخلطر يف الأعوام الأولى على �أنها “�أر�ستقراطية املخاطر” 3.وانعك�ست هذه
النظرة الرومن�سية يف امليثاق الأ�صلي للجمعية :ال ي�سعى املجهولون واملتطوعون من الأع�ضاء �إلى حتقيق
�أي ر�ضى فردي �أو جماعي من الأن�شطة التي يقومون بها .وهم يفهمون املخاطر والأخطار التي تفر�ضها
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البعثات التي يقومون بها”.

4

ويف �إ�شارته �إلى بعثة اجلمعية يف لبنان يف تقريره الرئا�سي لعام  1977يتقدم برنار كو�شنري “ب�إ�شادة
خا�صة باملتطوعني اخلم�سة وال�ستني من رجال ون�ساء وممر�ضني و�أطباء وجراحني و�أطباء تخدير،
ممن قاموا يف �سبيل �أطباء بال حدود بالتخلي عن الهدوء الذي تنعم به فرن�سا للعمل كمتطوعني يف وجه
5
اخلوف واخلطر ،با�سم الأخوة الإن�سانية والعمل الطبي”.
ورغم �أن الكثري من م�ؤ�س�سي �أطباء بال حدود تركوا املنظمة يف عام  1979مبن فيهم كو�شنري� ،إال
برف�ض
�أن هذا اال�ستعرا�ض الذي اتخذ �شكل التمجيد “البطويل” لأدب املنظمة ا�ستمر ،لكنه ترافق ٍ
للت�ضحية .فالت�أكيد على “�أننا نعرف �أن هناك ثمن ًا �سندفعه ،لأنه ال ميكن حتقيق و�صنع �أهداف عظيمة
دون خماطرة” 6تبعته مبا�شر ًة دعو ٌة �إلى التعقل واحليطة والإن�صات �إلى الن�صائح التي تقدمها البعثات
اال�ستك�شافية .ويف عام � 1981أق َّر الرئي�س قائ ًال“ :لي�س مطلوب ًا منا �أن نكون �أبطا ًال بل �أن نقوم بعملنا
7
ب�شكل جيد قدر امل�ستطاع وب�إخال�ص قدر امل�ستطاع والأهم �أن نعود �إلى بيوتنا”.
�شهد عقد الثمانينيات تو�سع ًا �سريع ًا جد ًا يف منظمة �أطباء بال حدود� ،سواء يف الق�سم الفرن�سي الذي
زادت عائداته من  7.3مليون فرنك �إلى  207ماليني فرنك يف الفرتة املمتدة من � 1979إلى � ،1989أو
على امل�ستوى الدويل ،حيث كانت ن�ش�أة الق�سم البلجيكي �سنة  1980وال�سوي�سري �سنة  1981والهولندي
�سنة  1984والإ�سباين �سنة  .1986و خالل عامي  1983و� 1984أر�سلت منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا
� 600شخ�ص يف بعثات ،وهو تقريب ًا �أربعة �أ�ضعاف ما كانت تر�سله �أوا�سط ال�سبعينيات.
هذا وكانت اجلمعية قد بد�أت نهاية ال�سبعينيات بالعمل ب�شكل م�ستقل ،حيث كانت تركز عملياتها يف
خميمات الالجئني ،ومن ثم كلما ا�ستطاعت ،كانت تعمل على اجلانب الآخر من احلدود يف بلدان تعاين
من نزاعات� :أفغان�ستان ،هندورا�س ،ال�سلفادور ،ت�شاد ،ال�سودان� ،إريرتيا� ،أوغندا .وقد زاد م�ستوى
تعر�ضها للمخاطر ب�شكل كبري.
ويف تلك البيئات ذات املخاطر الكبرية� ،شهدت اجلمعية �أولى وفياتها �سوا ًء يف حوادث �أو نتيجة
للمر�ض .وكانت �أول حادثة مرتبطة بالقتال يف عام  ،1980حني قام قنا�ص يف ت�شاد با�ستهداف فريق
مكون من ثالثة �أطباء و�أدى �إلى جرح �أحدهم .ويف العام ذاته يف زميبابوي ،تعر�ضت �سيارة للهجوم
بالأ�سلحة الر�شا�شة لكن دون �إ�صابة �أحد .ويف �أوغندا ،حيث كان الأمن غائب ًا متام ًا“ ،كادت �إحدى
الفرق �أن تتعر�ض ملجزرة” لكنها “تعر�ضت لل�سرقة” 8.كما �شهدت اجلمعية حاالت اعتقال واحتجاز
ا�ستمرت بع�ضها لعدة �أ�شهر ،كما حدث يف تركيا عام  8 .1981لكن كان ينظر �إلى كل حادثة من تلك
احلوادث على حدة ،دون �أي نظرة �شاملة ،ف�أطباء بال حدود مل تكن تبحث عن توجهات معينة يف �إطار
احلوادث الأمنية.
تزايدت �أعداد احلوادث الأمنية خالل الأعوام التي تلت ،لكن رغم ذلك مل تقم �أطباء بال حدود
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با�ستجابة منظمة .و�شملت احلوادث التي نطلق عليها اليوم “حوادث �أمنية” فرق ًا علقت و�سط غارات
جوية يف تيغراي يف �إثيوبيا عام  ،1983وتع ُّر�ض طائرة تقل متطوعني �إلى زميبابوي لإطالق نار عام
 ،1985وعمليات خطف يف ت�شاد ملتطوعني من الق�سم البلجيكي عام  1984ويف ال�صومال عام ،1987
�إلى جانب كافة الأخطار التي �شهدتها بعثة �أفغان�ستان من تفجريات وهجمات على القوافل وغري ذلك.
مت تعليق بع�ض البعثات يف حني �أجلي بع�ضها الآخر يف ال�سودان و�أفغان�ستان وموزمبيق.
تربز الأيام الأولى لبعثة �أطباء بال حدود يف �أوغندا ،ومن ثم يف خ�ضم جماعة عام � ،1980إلى حد ما
املقاربة الأمنية املرجتلة واملو�ضعية (املقت�صرة على �سياق معني) يف ظل بيئة خطرية للغاية ،لكن �أطباء
بال حدود مل حتاول �أن حتللها من الناحية ال�سيا�سية� .إذ كان يتوجب على الفرق �أن جتابه الأفعال
الإجرامية التي يرتكبها ب�شكل رئي�سي مهربو املوا�شي وكذلك جتابه ما ال ميكن توقعه من اجلنود على
حواجز الطرقات .لقد كانوا معر�ضني ب�شكل �أكرب للمخاطر على الطرقات وكانت �سيارات �أطباء بال
حدود تُ�ستهدف يف بع�ض الأحيان .وي�ستذكر روين براومان الذي كان م�س�ؤو ًال عن البعثة �آنذاك 10فيقول:
“كنا ن�ضع �أيدينا على قلوبنا حني نعرب قرب قطاع الطرق �أو اجلنود التنزانيني .وكنا ننطلق يف ال�صباح
الباكر و�إال لكان اجلنود الذين �أكرثوا من ال�شرب عدائيني وخطرين ب�صورة �أكرب� ،أما يف البلدات فكنا
نقود �سياراتنا ب�سرعة جتنب ًا للكمائن”.
يف عام  ،1987ومع تزايد عدد العاملني الإن�سانيني (يف ال�صومال مث ًال) وال�صحافيني (خا�ص ًة يف
لبنان) الذين �أخذوا رهائن ،بد�أت املنظمة تت�ساءل فيما �إذا كان هناك “توجه جديد”� 11آخذ
بالت�صاعد .لكن �إجابة الرئي�س كانت “ال” ومل تتغري �سيا�سة خو�ض املخاطر.
مل ي�ستخدم م�صطلح “�إدارة املخاطر” على الإطالق تقريب ًا يف النقا�شات� ،إال �أن تطبيق املمار�سات الأمنية
مالحظ ًا ،حيث تبدَّى من خالل التمهني النا�شئ ومزيد من توكيل
على نحو مت�سق نوع ًا ما قد يكون �أمر ًا َ
اجلماعات امل�سلحة بامل�سائل الأمنية وكذلك اللجوء �إلى الإدانة العلنية وحتى االن�سحاب كمالذ �أخري.
التمهني والتوكيل والإدانة واالن�سحاب
انبثقت عملية التمهني التي بد�أت �أوائل الثمانينيات عن الرغبة يف �إن�شاء منظمة فاعلة ذات هيكلية
وا�ضحة تعمل على :جمع التربعات ،وبناء عالقات �إعالمية ،وو�ضع �أنظمة جمع بيانات موحدة وقوائم
�أدوية تكون “مت�سقة ومعيارية قدر الإمكان” ،وتعميم ا�ستخدام الراديو والتلك�س ،وا�ستخدام الطائرات
لل�سفر عند ال�ضرورة� 12.أن�شئ من�صب “املن�سق” ،وهو من�صب كان يتطلب �سعة احليلة والدبلوما�سية.
وقوبلت خ�شية اجلمعية من البريوقراطية بحجج حول الأمن وجودة االت�صاالت“ :ينبغي �أن نتوقف
عن و�ضع فرق عديدة �أو منت�شرة على نطاق وا�سع يف هذه البلدان اخلطرية دون �إمكانية توا�صلها مع
فرن�سا” 13.وكانت منظمة �أطباء بال حدود �آنذاك ت�ضم عدد ًا قلي ًال من املكاتب الرئي�سية التي ت�شرف
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على بعثات ال تتمكن من االت�صال معها �إال ب�صورة حمدودة نتيجة غياب املوارد والتكنولوجيا .فقد كانت
املعلومات الواردة من امليدان �شحيحة لأن ت�أمني هاتف كان قد ي�ستغرق �أيام ًا يف حني كانت ت�ستغرق
الر�سائل �أ�سابيع للو�صول �إلى وجهتها .ويف احلقيقة فقد كانت منظمة �أطباء بال حدود توكل معظم
عملية �إدارة الأمن (وال�ش�ؤون اللوج�ستية) �إلى الأطراف املتحاربة ،معتقد ًة �أن هذه الأطراف يجب �أن
تقوم بدورها يف العمل الإغاثي .ففي �إريرتيا و�أفغان�ستان على �سبيل املثال ،عربت الفرق احلدود يف
قوافل تابعة جلماعات الفدائيني يف م�سعى للحفاظ على الأمان .كما اتبعت املمار�سة ذاتها يف �أنغوال
لغاية منت�صف الت�سعينيات .لكن تلك التحالفات مل تخل من امل�صاعب ،فال�ش�ؤون اللوج�ستية مل تكن
دائم ًا تتم على وجه ح�سن ،كما �أن االت�صاالت كانت غري منتظمة ،يف حني �أن اجلماعات امل�سلحة كانت
تطلب �أحيان ًا مبالغ مالية مبالغ فيها ،وكان املتطوعون الذين مير�ضون يتلقون رعاية �سيئة يف بع�ض
الأحيان .ورغم هذا مل ترث تلك امل�شاكل �شكوك ًا حيال طريقة العمل �أو مدى م�شروعيتها� ،إذ �أن الأمور
كانت تدار بب�ساطة بتلك الطريقة.
ورغم منو �أطباء بال حدود ال�سريع �إال �أن املنظمة كانت ال تزال �صغرية وغري معروفة ن�سبي ًا خارج
فرن�سا .فقد كانت اللقاءات مع املجموعات ال�سيا�سية والع�سكرية يف البلدان التي كانت املنظمة ترغب
يف العمل فيها ،فر�ص ًة للرتويج لنف�سها �أكرث من كونها فر�ص ًة للتفاو�ض .وقد اعتمد زعماء �أطباء بال
حدود ب�شكل رئي�سي على تعبئة الر�أي العام لتعزيز نفوذ املنظمة و�إخراج نف�سها من الأو�ضاع اخلطرية.
ومن الأمثلة على ذلك احلملة التي �أدانت علن ًا احلكومة الأفغانية املوالية لالحتاد ال�سوفييتي ب�سبب
احتجازها فيليب �أوغويارد الذي كان طبيب ًا يعمل مع منظمة الإغاثة الطبية الدولية  AMIوالذي كان
قد �أُ ِ�سر يف  16يناير/كانون الثاين  1983يف �إقليم لوغار .ومن الأمثلة �أي�ض ًا �إدانة ق�صف اجلي�ش
ال�سوفييتي مل�ستف�شيات تديرها فرق �أجنبية 14.ويف عامي  1983و ،1984قررت منظمة �أطباء بال حدود،
بالتعاون مع منظمة  AMIومنظمة �أطباء العامل والفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،و�ضع ميثاقٍ
حلماية الفرق الطبية .لكن امل�شروع توقف لأنه كان �سي�ضطر منظمة �أطباء بال حدود �إلى جعل كافة
�أن�شطتها ر�سمية ،وهو ما يختلف مع ممار�سات املنظمة وطموحاتها يف الإبقاء على �صفة غري ر�سمية
يف بلدان على غرار باك�ستان (التي كانت ت�ستخدم كقاعدة خلفية لبعثة �أفغان�ستان) و�إقليم تيغراي
الإثيوبي و�أقاليم �إريرتيا.
�أما احلل الأخري للرد على املخاطر فقد كان االن�سحاب .حيث ُعلقت برامج املنظمة يف �أوغندا عام
 1981يف ظل احلوادث الأمنية ،ثم يف �إيران �سنة  1982نظر ًا لال�ضطرابات الوا�سعة وم�شاكل ت�أمني
الو�صول �إلى ال�سكان .وكانت قرارات االن�سحاب تُتخذ يف املكتب الرئي�سي ويف بع�ض احلاالت كما يف
�أوغندا يف يوليو/متوز  1981كانت تتعار�ض مع رغبات الفرق امليدانية.
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مطلع الت�سعينيات� :صياغة القواعد ،وال�سعي للتمهني ،والتوترات حيال املمار�سات
النمو ونهاية احلرب الباردة
ا�ستمر الق�سم الفرن�سي يف منظمة �أطباء بال حدود بالنمو .وقد زاد عدد املتطوعني الدوليني من 275
يف عام � 1990إلى  426يف عام  .2000كما تو�سع املكتب الرئي�سي من  50موظف ًا �إلى نحو  150خالل
الفرتة ذاتها .وبحلول عام  ،2000كانت �أطباء بال حدود قد تطورت لت�صبح منظمة دولية لها �أق�سام
يف  19بلد ًا و�سمعة تتنامى قو ًة .لكنها كغريها كانت تواجه التغريات اجليو�سيا�سية الناجمة عن نهاية
احلرب الباردة.
وقد كان ان�سحاب القوات ال�سوفييتية من �أفغان�ستان �أول عالمة تدلل على بزوغ ع�صر جديدة ملنظمة
�أطباء بال حدود .ففي �سبتمرب�/أيلول لوحظ �أن “املقاومة كانت تت�شتت” 15.وقد �أفهم املجاهدون
منظمة �أطباء بال حدود ب�أن الأمور كانت تتغري“ :فهم مل يعودوا يلم�سون �أن فائدة وجود الفرق
الإن�سانية ت�ستحق ثمن حمايتهم لها  ....فالو�ضع يزداد تعقيد ًا وامل�شاكل الأمنية امللحة �آخذة يف التزايد
لدرجة ي�صعب حتى التفكري بها”.
كان حتالفات منظمة �أطباء بال حدود مع “املقاتلني يف �سبيل احلرية” تتداعى ولهذا ر�أت وغريها
من املنظمات الإن�سانية م�ساحات جديدة تنب�سط �أمامها .ففي نزاعات ما بعد احلرب البادرة ،كما يف
احلروب التي اندلعت يف ال�صومال وليبرييا ويوغو�سالفيا �سابق ًا ومنطقة البحريات العظمى� ،أ�صبح
من املمكن العمل على طريف جبهة القتال .ويف ظل ظروف كتلك ،بد�أت ممار�سة “الدمج” التي كانت
�إجرا ًء م�ؤقت ًا رغم جوانبها الرومان�سية ،ت�صبح بالي ًة رويد ًا رويد ًا .ففي �سياق ات�سم بتعاقب جرائم مريعة
ووا�سعة النطاق ،ا�ضطرت منظمة �أطباء بال حدود �إلى االعتماد �أكرث على نف�سها من حيث الأمن.
منظمة �أطباء بال حدود و�أول �ضحاياها يف احلرب
جعل العدد املتزايد من احلوادث الأمنية عام “ 1988عام العي�ش يف خطر” 16.وبح�سب الرئي�س روين
براومان ،فقد كان “الأمر كله حم�ض �صدفة” �أنه مل ُيقتل �أحد .ويبدو �أنه كان يتوقع الأ�سو�أ� ،إذ
متطوعني كانا قد قت ًال حني تعر�ضت طائرتهما
�أنه خالل اجتماع اجلمعية العامة التالية ،كان يرثي
َ
لإطالق نار يف جنوبي ال�سودان يف دي�سمرب/كانون الأول  ،1989و�آخر كان قد قتل يف �أفغان�ستان يف
�أبريل/ني�سان  .1990كانوا �أول �ضحايا �أطباء بال حدود يف احلرب ،وقد �أوقفت �أطباء بال حدود فرن�سا
عملياتها يف كال البلدين.
�أما النزاع يف ال�صومال الذي �شهد �إلى جانب كرد�ستان العراق �أول التدخالت الع�سكرية الدولية با�سم
حماية الإغاثة الإن�سانية ،فقد عانى عقد ًا من العنف ال�شامل وتدخل الأمم املتحدة .وقد مت �إيراد
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عدد ال يح�صى من احلوادث خالل اجتماعات جمل�س الإدارة .وفيما يلي بع�ض الأمثلة التي تو�ضح
تنوعها و�آثارها�“ :أ�صيب خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية �سبعة �أ�شخا�ص بجروح �أثناء عملهم :ثالثة
منهم بطلقات �سالح ر�شا�ش على يد رجل م�سلح يف مقدي�شو و�أربعة ع ِلقوا �ضمن مرمى نريان مروحية
وقاذفتي قنابل يف �سريالنكا” ،ح�سبما ورد يف التقرير الرئا�سي يف يونيو/حزيران  .1991يف �أكتوبر/
ت�شرين الأول  ،1991وخالل �إجالء قافلة جرحى يف فوكوفار يف كرواتيا� ،أ�صيبت �سيارة تابعة ملنظمة
�أطباء بال حدود بلغم م�ضاد للدبابات كان قد ُزرع عن عمد دون �شك .جرح يف احلادث �أربعة �أ�شخا�ص
كانت �إ�صابة �أحدهم خطرية� .أما يف ليبرييا ،ف�إ�ضاف ًة �إلى كافة �أ�شكال احلوادث العنيفة ،عانت �أطباء
بال حدود من عمليات �سرقة وا�سعة النطاق كغريها من وكاالت الإغاثة.
مل تتفرد الأزمات يف غرب �إفريقيا ومنطقة البحريات العظمى عن غريها بالعنف املتطرف �ضد
املدنيني فح�سب كما �شهدته الفرق يف رواندا وبوروندي وزائري من عام � 1993إلى عام � ،1997إمنا
�أي�ض ًا بج�سامة الق�ضايا الأمنية .فقد �أُعلن يف اجتماع جمل�س الإدارة الذي انعقد يف مايو�/أيار 1994
مث ًال عن �إجالء فريق �أطباء بال حدود بلجيكا من بوتاري “حيث كان امل�ست�شفى قد خ�سر مر�ضاه
الذين قتلوا على يد امليلي�شيات وقوات رواندا امل�سلحة واحلر�س اجلمهوري” 17كما �أُعدم عدد من �أفراد
الطاقم املحلي .ورغم غياب �أرقام دقيقة �إال �أن �أكرث من  200موظف يف �أطباء بال حدود كانوا قد قتلوا
ح�سب التقديرات بني �شهري �أبريل/ني�سان ويونيو/حزيران  1994خالل الإبادة اجلماعية يف رواندا.
مل يدَّخر النزاع يف ال�شي�شان كذلك ح�صته من احلوادث التي كان على ر�أ�سها عمليات اخلطف
للمطالبة بفدية ،فقد تعر�ض �أربعة عاملني دوليني من �أطباء بال حدود بلجيكا و�أطباء بال حدود فرن�سا
لالختطاف خالل عامي  1996و .1997كما اغتيل يف يونيو/حزيران  1997طبيب برتغايل يف مدينة
بيدوا ال�صومالية ،ليكون �أول عامل دويل يقتل يف �أعمال عنف منذ عام .1990
املخاوف الأمنية الإن�سانية ت�سهم يف هيكلة نظام الإغاثة
كما �أ�شار مارك دافيلد ،ف�إن تزايد عمليات �أطباء بال حدود يف مناطق احلروب كان جزء ًا من “تو�سع
غري م�سبوق لقطاع الإغاثة على كل م�ستوياته :من الو�صول اجلغرايف� ،إلى توفر التمويل ،والوكاالت
العاملة هناك ،ونطاق وتعقيد م�س�ؤولياتها” 18.فقد �أدى ن�شر عمال الإغاثة يف قلب مناطق النزاعات
�إلى زيادة كبرية يف مدى تعر�ضهم للمخاطر .ففي مايو�/أيار  ،1992قتل مبعوث للجنة الدولية لل�صليب
الأحمر يف انفجار وقع يف البو�سنة ،كما لقي نحو  20عام ًال دولي ًا يف بوروندي حتفهم خالل الفرتة من
عام � 1995إلى عام  ،1997يف حني قتل يف دي�سمرب/كانون الثاين � 1996ستة من مبعوثي اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر بدم بارد قرب غروزين يف ال�شي�شان .بد�أ مراقبو الإغاثة الإن�سانية بالتوقف عن النظر
�إلى تلك احلوادث على �أنها “حوادث معزولة” �إمنا مرتابطة .وقد بد�أنا ن�شهد الإقرار بالأخطار التي
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يواجهها عمال الإغاثة يف �سياق النزاعات ذات الطبيعة املتغرية 19وانخفا�ض احل�صانة التي متنحها
مكانة العاملني الإن�سانيني الذين بد�أ ينظر �إليهم �أكرث ف�أكرث على �أنهم غري م�ؤثرين .ويف ظل غياب
الإطار العقائدي واال�سرتاتيجي للمواجهة بني الغرب وال�شرق� ،أ�صبحت احلروب الآن بح�سب الآراء
التي �سادت حينها تقوم على �أحقاد �إثنية �أو دينية ومطامع اقت�صادية فقط .وقد اعتقد الكثري من
الالعبني الإن�سانيني الذين تبنوا مفهوم “احلروب اجلديدة” التي �أ�شاعها كل من ماري كالدور وباول
كولري 20،ب�أن تلك النزاعات اجلديدة ات�سمت با�ستهدافها ب�شكل رئي�سي املدنيني ومن ي�أتي مل�ساعدتهم.
ويف ظل ذلك ال�سياق جند ب�أن مو�ضوع �سالمة العاملني الإن�سانيني �أ�صبح على �أجندات امل�ؤ�س�سات
الدولية .ولن�أخذ على �سبيل املثال الفقرة  65من البيان اخلتامي لقمة الثمانية التي انعقدت يف يونيو/
حزيران  1997يف دينفر ،والتي عبرَّ ت عن “املخاوف الكبرية �إزاء الهجمات الأخرية على الالجئني
وكذلك على عاملي املنظمات الإن�سانية”� 21،أو قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  167/52حول
�سالمة و�أمن العاملني الإن�سانيني الذي مت تبنيه عام .1997
هذا وقد �أدى تزايد عدد احلوادث الأمنية �إلى حتول نوعي حقيقي �ضمن نظام الإغاثة حيث �أ�صبح
املجتمع الأوروبي من ي�ضع ممار�سات �إدارة الأمن .وقد �أو�صت ورقة مناق�شة �صادرة عن املفو�ضية
الأوروبية ب�ش�أن �أمن العاملني الإن�سانيني ب�ضرورة �أن تطلب جهات التربع امل�ؤ�س�ساتية من �شركائها
�إثبات القدرة على تقييم الأو�ضاع وتتبع احلوادث الأمنية والتحقيق فيها و�صياغة �إر�شادات �أمنية
22
وااللتزام بتدريب الطواقم وحت�ضريها للعمل يف تلك ال�سياقات.
ومن بني من روجوا “للجيل الثاين” من �إدارة الأمن كونراد فان برابانت ،وهو عامل �أنرثوبولوجيا
وباحث يف معهد التنمية اخلارجية اللندين .وقد �أثر فان برابانت ب�شكل كبري يف متهني العملية الأمنية.
وكان قد �أ�شار وقتها (علم ًا �أنه كان �سباق ًا يف هذا التوجه املتنامي) قائ ًال ...“ :تبني الأحداث الأخرية
يف رواندا وال�شي�شان وغريهما �أن الوكاالت يف حاج ٍة حقيقي ٍة لال�ستثمار يف حت�صيل مهارات �أمنية
منا�سبة” 23.حيث �أنه كان يعتقد ب�أن “تقييم املخاطر وحتديد �سلوكيات التخفيف منها مهار ٌة قد ال
24
يتمتع بها �سوى قلة من العاملني ،وبالأخ�ص حني نتحدث ع ّمن مل يتلقوا تدريبات ع�سكرية احرتافية”.
مل تتفق املنظمات الإن�سانية يف قراءاتها اجليو�سيا�سية اجلديدة للمرحلة ويف ر�ؤيتها ل�ضرورة �إعادة
النظر كلي ًا يف الأمن الإن�ساين 25،لكنها بد�أت يف توظيف �أوائل مدراء الأمن لديها .ففي عام ،1994
قامت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ب�إن�شاء “وحدة �إدارة للأمن وال�ضغط” 26كما �شهدت �أو�ساط
الإغاثة ظهور عدد من املبادرات الأمنية الإن�سانية 27.كان �سوق الأمن الإن�ساين يزدهر مدفوع ًا بعودة
الع�سكريني ال�سابقني �إلى القطاع اخلا�ص يف ظل تخفي�ض القوات امل�سلحة الغربية عدد مقاتليها عقب
28
انتهاء احلرب الباردة.
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جت�سيد “القواعد الذهبية” و�صعوبات االمتثال لها
ت�ضمن التقرير ال�سنوي الذي ُعر�ض خالل اجلمعية العامة ملنظمة �أطباء بال حدود التي انعقدت عام
 1990ولأول مرة ق�سم ًا خم�ص�ص ًا “للم�شاكل الأمنية التي �أ�صبحت يف مقدمة خماوفنا” .وقد دعا
التقرير �إلى عدد من الإجراءات منها :بعثات �أ�صغر (لتخفيف مدى التعر�ض للمخاطر) ،والرتكيز على
الأن�شطة ال�شفائية (يف ظل تقدير مدى التعر�ض للمخاطر مبا يتنا�سب مع الفائدة الطبية التي يحققها
امل�شروع) ،وجل�سات حت�ضريية �أكرث تف�صي ًال ومنهجية ،وكذلك زيارات منتظمة لأع�ضاء املجل�س �إلى
امليدان .وبد�أ �إح�سا�س م�شرتك بامل�س�ؤولية بني �أفراد اجلميعة بالربوز كما بدا جلي ًا يف العديد من
النقا�شات واخلالفات حول الق�ضايا الأمنية يف ال�صومال وحدها عام .1991
وعقب الهجمات يف جنوب ال�سودان و�أفغان�ستان ،قام ق�سم العمليات عام  1990بو�ضع جمموعة من
“القواعد الذهبية” 29.مل ت� ِأت تلك القواعد يف �صيغة تو�صيات فنية �إمنا على �شكل مبادئ عامة جاءت
لت�ؤكد على جانب �إطار العمل الذي و�ضعه الرئي�س يف العام ذاته �أال وهو :فهم ال�سياق و�شرح عمل
منظمة �أطباء بال حدود و�إعطاء الأولوية للأن�شطة ال�شفائية يف البيئات اخلطرة و”عدم االعتماد �أبد ًا
على احل�صانة الإن�سانية” .كما �أكدت بو�ضوح تلك القواعد على �سلطة املكتب الرئي�سي على امليدان
فيما يخ�ص قرارات االن�سحاب ،وهو ما �سيتحول �إلى حقيقة �أكرث ف�أكرث يف ظل التطورات يف قطاع
تكنولوجيا االت�صاالت التي �ست�سمح للمدراء يف باري�س بالتوا�صل مع بعثاتهم بانتظام .كما �شهد عام
� 1992إ�ضاف ًة هامة للغاية �إلى القواعد الذهبية و�ضعت خط ًا �أحمر يتمثل يف وجوب الإجالء املبا�شر لأي
فريق يتعر�ض لال�ستهداف.
عبرَّ مدراء الربامج ملجل�س الإدارة عن امتعا�ضهم ،من منطلق خماوفهم من هذا التغيري يف طبيعة
م�س�ؤولياتهم و�إدراكهم ب�أنهم كانوا يخرقون بانتظام قاعدة االن�سحاب الفوري بعد اال�ستهداف .ويف
تلك الأثناء ،كانت امليلي�شيات يف ال�صومال ت�ستهدف البنى التحتية وعمال الإغاثة ،وا�ضطرت منظمة
�أطباء بال حدود لال�ستعانة بحرا�س م�سلحني ل�ضمان �أمنها .كان ذلك حتو ًال عن ممار�ساتها املتبعة يف
�أفغان�ستان و�إريرتيا و�أنغوال خا�ص ًة و�أن ال�سلطات ال�سيا�سية املوجودة على الأر�ض مل تعد توفر احلماية.
وقد �شهدت فرق �أطباء بال حدود التي باتت تدير وحدات ع�سكرية �صغرية �ضعف ًا يف موقفها عند
التفاو�ض مع هذه ال�ساللة اجلديدة من املوظفني .ورغم احتدام النقا�شات قبل وبعد ن�شر احلرا�س
30
امل�سلحني ،تقرر اال�ستمرار يف بعثة ال�صومال “نظر ًا لفائدتها العملية” وغياب “حلول بديلة”.
هذا ومل َّ
يقل �إ�شكالي ًة عن ذلك قرار عدم �سحب الفرق من بوروندي يف الن�صف الثاين من الت�سعينيات.
31
ففي عامي  1995و ،1996ت�صاعد عدد الهجمات والتهديدات على الوكاالت الإن�سانية يف البالد .فقد
كانت الأو�ضاع رهيب ًة يف ظل جمازر كانت تقع على مقرب ٍة من فرق �أطباء بال حدود التي كانت حمبط ًة
لعدم قدرتها على تقدمي امل�ساعدات كما كانت ت�شهد �إجال ًء تلو �آخر .وعقدت جمال�س الإدارة جل�سات
نقا�ش عديدة حول املخاطر التي تواجهها الفرق وفيما �إذا كان ينبغي متابعة الأن�شطة .وخالل �أحد
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االجتماعات يف يونيو/حزيران  1996الذي انعقد مبا�شر ًة بعد اغتيال ثالثة من موفدي اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر� ،س�أل �أحدهم“ :ملاذا يجب علينا البقاء وقد قتل �إلى الآن � 17أجنبي ًا؟” 32.ويف �إجابتها
على ال�س�ؤال الذي يقول “هل ت�ستحق الأن�شطة هذا املدى من املخاطرة؟” قالت مديرة العمليات ب�أن
من ال�ضروري �أحيان ًا خو�ض املخاطر حتى لو مل يكن املرء يعالج “عدد ًا كبري ًا من النا�س” 33.من جهة
�أخرى ،قال نائب مدير العمليات امل�س�ؤول عن بعثات الطوارئ ب�أنه “ال ميكنه �أن يتخيل نف�سه جال�س ًا يف
اجتماع حت�ضريي مع �شخ�ص �سوف يذهب �إلى بوروندي” 34.بد�ؤوا يفكرون :ملاذا كان النا�س يتعر�ضون
للقتل؟ هل لأنهم كانوا قادمني من بلد معني �أم لأهم عاملون �إن�سانيون؟ لكن النقا�شات مل تقدم �إجابات
�شافية على تلك الأ�سئلة.
قدَّم �أولئك الذين كانوا ي�ؤيدون البقاء حجتني :مدى حاجة ال�سكان ورغبة الفرق يف متابعة العمل.
�أما مدير االت�صاالت الذي عمل �سابق ًا مدير ًا للربامج فقد انتقد مديرة العمليات على مقاربتها
“الت�ضحوية” .لكنها بدورها التقت فيما بعد ب�شخ�ص �أكرث “ت�ضحوية” حني حاولت خالل زيارة �إلى
بوروندي �سحب الفرق من �شمال البالد فيما كان رئي�س البعثة يعار�ض ذلك .وكان عليها �أن تبلغ الفرق
35
التي غادرت بنف�سها بالقرار “لأن امل�س�ؤولني عن املوارد الب�شرية مل يعودوا يرغبون بفعل ذلك”.
وخالل اجتماع جمل�س الإدارة يف يونيو/حزيران  1996قال الرئي�س فيليب بيبري�سون“ :كل هذا ي�أتي يف
مواجهة حاجة حقيقي ًة وقرار املغادرة يعني التخلي عن النا�س” 36.كما جاء قرار �أع�ضاء جمل�س الإدارة
 11مقابل  4ل�صالح قرار ق�سم العمليات ب�إبقاء الفريق يف امليدان بعد موافقة الفريق .ورغم اتخاذ
القرار بعدم االن�سحاب يف نهاية املطاف ،ف�إن اجلمعية بدت يف بع�ض الأحيان ت�سري على غري هدى يف
غياب �أي خارطة طريق ت�ستدل بها.
وبهذا فقد انهارت يف بوروندي “القاعدة الذهبية” اخلا�صة باالن�سحاب الفوري بعد اال�ستهداف .وقد
نظر �إليها مدراء الربامج هناك لبع�ض الوقت على �أنها غري وافية يف ظل مدى التعر�ض للمخاطر،
37
خا�ص ًة يف حالة امل�شاريع التي يكون فيها العاملون الإن�سانيون عر�ض ًة لهجوم مبا�شر ب�شكل منتظم.
ويف الواقع ،فكثري ًا ما مت اال�ستبقاء على الفرق يف مكانها حتى حني كانت البعثات امليدانية تواجه عنف ًا
متكرر ًا مبا يف ذلك حاالت كان ي�ستحيل خاللها �إجال�ؤهم كما حدث يف كيغايل يف رواندا خالل ربيع
 1994ويف فريتاون يف �سرياليون يف �شتاء  .1998لكن الأمر املده�ش يف تلك الأوقات الفو�ضوية كان
حدة النقا�شات وانخراط جمل�س الإدارة الذي كان يقوم بع�ض �أع�ضائه مبراقبة البعثات وتنفيذ زيارات
ميدانية (كما يف ال�صومال ويوغو�سالفيا) وعر�ض حتليالتهم بعد العودة من امليدان.
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مقاومة التمهني
بو�صفها منظمة كانت قد َع ّرفت التمهني على �أنه �ضرورة تاريخية 38،فقد كان ُيتوقع من �أطباء بال
حدود �أن تتبنى خطوات تكنولوجية وبريوقراطية متقدمة يف الأمن ،خا�ص ًة و�أنها كانت يف منت�صف
الت�سعينيات تدعم عملية التطبيع والتمهني �أكرث من الت�شكيك بها فقد كانت تلك العملية تت�صاعد
ب�سرعة كبرية يف قطاع الإغاثة منذ �أزمة البحريات العظمى يف �إفريقيا .ورغم ال�ضغوطات الكبرية
التي واجهتها لتغيري ممار�ساتها� ،إال �أن اجلمعية حاولت �أن تقاوم التوجه التقني واملهني الآخذ يف
التزايد فيما يخ�ص الأمن الإن�ساين .وكان الرئي�س روين براومان يف عام  1991قد �سلط ال�ضوء على
“حمدودية النقا�شات الدولية حول الأمن” 39وعبرَّ بعد �سنتني من ذلك عن ت�شكيكه يف “تقارير تقريبية
حول االنعزال عن العامل وبروز �سياق دويل جديد �أخذ فيه العمل الإن�ساين ي�صبح رويد ًا رويد ًا �أكرث
ً 40
�صعوبة و�أقل قبوال”.
مل تنجح منظمة �أطباء بال حدود يف الهرب من خطاب “احلروب اجلديدة” و�شعر الكثريون ب�أن العامل
�أ�صبح خمتلف ًا و�أكرث خطور ًة .غري �أن زعماء اجلمعية عربوا عن عدم ثقتهم بهذا التوجه نحو متهني
الأمن“ .جند �أن �أمن العاملني الإن�سانيني هو املو�ضوع الثاين الأكرث نقا�ش ًا بعد ال�سوداوية يف العمل
الإن�ساين .فبع�ض املنظمات تقدم ملتطوعيها (هل ما زلنا ن�ستطيع ت�سميتهم متطوعني؟) تدريب ًا �أمني ًا
حول ما ينبغي القيام به يف حال وقعوا رهائن ،علم ًا �أن ع�سكريني متقاعديني مت تعيينهم على يد خرباء
�أمنيني هم من ي�شرفون على تلك التدريبات .كما �أن بع�ض املنظمات غري احلكومية يف احلقيقة ت�ؤيد
41
فكرة ت�شارك املعلومات و�شبكات االت�صال يف جماالت ح�سا�سة مع وكاالت اال�ستخبارات الر�سمية”.
تلك كانت الكلمات الغا�ضبة التي قالها عام  1998الرئي�س فيليب بيبري�سون ،وهو �أحد املدافعني عن
�إبقاء منظمة �أطباء بال حدود على مقاربتها يف �إدارة الأمن.
هذا وقد �أخذت التحليالت �شك ًال �أكرث ر�سمية ب�إن�شاء مركز الفكر التابع ملنظمة �أطباء بال حدود يف
عام  ،1995والذي ن�شر بحث ًا حول �أهم الأزمات يف �سل�سلة حملت عنوان “ال�سكان يف خطر” و�أ�سهم يف
تدريب املن�سقني .ومل يكن “الأ�سبوع البيئي” الذي انعقد لأول مرة عام  1995برناجم ًا تدريبي ًا تقني ًا �إمنا
كان مكر�س ًا لتحليل بيئة وكاالت الإغاثة (ومن هنا جاء ا�سمه) والديناميات ال�سيا�سية للنزاعات التي
يعد فهمها �أمر ًا ال غنى عنه ملدراء العمليات ،وكذلك الأمن .وقد ت�ضمن جمل�س الإدارة مكان ًا خم�ص�ص ًا
“ل�شخ�صيات خبرية ومعروفة” من �أمثال جان كري�ستوف روفني واملحلل ال�سيا�سي غاي هريميت.
ويف الوقت ذاته انعقدت نقا�شات منتظمة 42تناولت �أهمية الإجراءات الوقائية وتعزيزها وهذا يت�ضمن
ا�ستدعاء خرباء يف حاالت االختطاف .مل يكن ثمة �أي نق�ص يف الإجراءت الأمنية ،بل على العك�س
متام ًا ،فقد كانت الف�صول الأمنية يف الن�سخ الالحقة ( 1990و 1994و )2003من دليل “�إر�شادات
تعج بها .وكانت تناق�ش �أهمية الت�أكد من �أن يحمل الطاقم واملعدات بو�ضوح �شعار
ت�صميم البعثات” ّ
�أطباء بال حدود ،والدور “املحوري” للراديو ،واحلاجة �إلى �إعداد خطة �إجالء .وقد كان مدراء الربامج
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قلقني يف بع�ض الأحيان من مدى العزلة التي باتت بها الفرق ومن “اجلدران والأ�سالك ال�شائكة التي
43
ت�سور” �أماكن ال�سكن والعمل دون وجود ما يربرها يف ال�سياق.
الرعب و�إغراءات اال�ستثنائية والبريوقراطية
خوف مت�صاعد
ات�سم العقد الأول من القرن احلايل بنمو م�ستدام للمنظمات الإن�سانية من حيث املوارد والطموحات
على حد �سواء ،وذلك يف ظل غزو العراق و�أفغان�ستان على وجه اخل�صو�ص والتمويل الإن�ساين الكبري
الذي رافق ذلك 44.لكن خالل �سنوات النمو تلك ت�صاعد 45خطاب �ضيق م�ساحة العمل الإن�ساين وزيادة
الأخطار التي يواجهها العاملون .فال�ضربات القاتلة التي طالت مقرات الأمم املتحدة واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر عام  2003يف بغداد اعتُربت رمز ًا لت�صاعد غري م�سبوق يف الهجمات املق�صودة التي
ت�ستهدف العاملني الإن�سانيني .وقد تعزز اخلوف يف ظل امل�صاعب التي واجهتها منظمات الإغاثة يف
ال�شرق الأو�سط وال�ساحل الإفريقي نظر ًا لتنامي املجموعات اجلهادية املتطرفة وتكرر حوادث اخلطف
مقابل فدية .ويف حني ترافق التزايد ال�سريع الذي �شهدته حقبة الت�سعينيات يف الهجمات على العاملني
الإن�سانيني با�ستهداف مق�صود للمدنيني يف مناطق النزاعات ،جند ت�صاعد ًا للغة الإدانة �إبان مطلع
القرن احلايل �إزاء ا�ستهداف العاملني الإن�سانيني.
وبح�سب تعبري الري�سا فا�ست 46،فقد كان خطاب “اال�ستثنائية الإن�سانية” قيد البلورة وكان ي�صور
العاملني الإن�سانيني على �أنهم �أبطال و�شهداء .وجتلى ذلك بالتحديد يف اختيار يوم � 19أغ�سط�س�/آب،
الذي ي�صادف تاريخ الهجوم على الأمم املتحدة يف بغداد ،ليكون اليوم العاملي للعمل الإن�ساين الذي
يكرم “�أولئك الذين يواجهون الأخطار واملحن مل�ساعدة الآخرين” 47.وقد �أثبتت الإح�صائيات الحق ًا
دعمها لهذه الو�سيلة التي ت�ضع العاملني الإن�سانيني مو�ضع ال�ضحية .فبدء ًا من �أوائل مطلع الألفية
اجلديدة ،نفذت منظمات الإغاثة والأبحاث العديد من الدرا�سات الكمية حول العنف �ضد العاملني
ً 48
الإن�سانيني ،والتي تو�صلت جميعها �إلى نتيجة تفيد ب�أن تفاقم غياب الأمن كان حقيقة مثبتة علميا.
بد�أت املعاهد الأمنية متنح �شهادات يف �إدارة الأمن .وكان معهد التنمية اخلارجية قد ن�شر يف عام
� 2002إر�شادات ر�سمية بعنوان “�إدارة الأمن العملياتي يف البيئات العنيفة” كر�س فيها امل�ؤلف كونراد
فان برابانت � 350صفحة لتعريف املمار�سات اجليدة يف جمال الأمن الإن�ساين 49.ويف دي�سمرب/كانون
الأول � ،2004أن�ش�أت الأمم املتحدة �إدارة ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن (�إدارة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�سالمة
والأمن) ومت تعيني �أحد كبار ال�ضباط ال�سابقني يف �شرطة �سكوتالند يارد مدير ًا لها .وقد كان التوجه
نحو التمهني مربر ًا لي�س فقط يف ظل “التهديدات اجلديدة” �إمنا �أي�ض ًا نتيجة حاجة املنظمات
الإن�سانية �إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية جتاه موظفيها.
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هذا وكانت منظمة �أطباء بال حدود هي الأخرى ت�شهد منو ًا ثابت ًا يف العقد الأول من الألفية اجلديدة.
وقد زادت امليزانيات املخ�ص�صة للبعثات من  59مليون يورو يف عام � 1998إلى  219مليون يورو يف
عام  2010بوجود  600عامل دويل يف ذلك العام مقارنة بـ 400فقط قبل ع�شرة �أعوام .كما زاد عدد
العاملني املحليني من عام � 1996إلى  2012من نحو � 3,000إلى ما يربو عن � 5,500شخ�ص.
كانت �أعوام النمو تلك �أعوام ًا تخللها حزن وقلق يف ظل معاناة املنظمة من �سل�سلة من عمليات االغتيال
واخلطف .ففي يوليو/متوز  2010اختطف متطوع فرن�سي يف كولومبيا وبقي حمتجز ًا ل�ستة �أ�شهر ،يف
حني اختطف عام  2001رئي�س بعثة �أطباء بال حدود هولندا يف ال�شي�شان و�أطلق �سراحه بعد ب�ضعة
�أ�سابيع� .أما يف �أغ�سط�س�/آب  ،2002اختطف رئي�س بعثة �أطباء بال حدود �سوي�سرا يف داغ�ستان 50،و�أدى
�إطالق �سراحه بعد ما يقرب من �سنتني يف الأ�سر �إلى منازعة علنية بني �أطباء بال حدود واحلكومة
الهولندية التي رفعت دعوى ق�ضائية �ضد املنظمة مطالب ًة �إياها بدفع قيمة الفدية التي ادعت ب�أنها
دفعتها لتحرير رئي�س البعثة املختطف .ويف الفرتة بني عامي  2004و 2008اغتيل �ستة عاملني دوليني
خالل عملهم يف البعثات .ففي يونيو/حزيران � 2004أعدم خم�سة عاملني تابعني للق�سم الهولندي
بينهم �أفغانيان يف �إقليم بادغي�س الأفغاين ،يف حني ُقتلت م�س�ؤولة لوج�ستية يف �أطباء بال حدود فرن�سا
عام  2007حني تعر�ضت �سيارتها لكمني يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى .بعد عام من ذلك ،قتل عامالن
دوليان يف منظمة �أطباء بال حدود هولندا وزميلهما ال�صومايل حني انفجرت قنبلة كانت مزروعة على
جانب الطريق يف كي�سمايو ،يف ال�صومال.
�أدت تلك الأحداث �إلى تعزيز م�صداقية خطاب ال�ضحية و�إح�صائيات تدهور الأو�ضاع الأمنية التي
انعك�س �صداها يف منظمة �أطباء بال حدود“ .من املهم جد ًا �أن نتذكر ب�أن  271عام ًال �إن�ساني ًا دولي ًا
قد قتلوا يف الفرتة من عام � 2000إلى  2005وب�أن عدد الأو�ضاع عالية اخلطورة وحاالت االحتجاز
واالختطاف والهجوم التي ت�شهدها فرقنا م�ستمرة يف الت�صاعد” ،تلك الكلمات وردت يف اجتماع عام
 2006ملجال�س �إدارة �أطباء بال حدود فرن�سا و�أق�سامها ال�شريكة (�أطباء بال حدود الواليات املتحدة
الأمريكية و�أطباء بال حدود �أ�سرتاليا و�أطباء بال حدود اليابان) ،والتي كانت ت�صبح منخرطة �أكرث
ف�أكرث يف اتخاذ قرارات حول عمل البعثة االجتماعية .كما �أ�سهم حتول �أطباء بال حدود �إلى منظمة
دولية يف ت�صاعد املخاوف الأمنية .ففي عام � ،2006أ�صبحت الأق�سام ال�شريكة م�س�ؤولة عن دفع رواتب
العاملني القادمني من بلدانها والذين كانوا يتعاقدون �سابق ًا مع �أطباء بال حدود فرن�سا .وزيادة �أعداد
51
العاملني تعني مزيد ًا من �أطر العمل القانونية التي تنظم امل�س�ؤوليات القانونية (“واجب الرعاية”)
بالن�سبة لأمن العاملني .وا�ستجاب ًة لت�صاعد ال�ضغوطات القانونية قررت الأق�سام امل�س�ؤولة عن العقود
ت�شديد متطلباتها الأمنية.
هذه هي خلفية النقا�شات التي كانت تدور خالل اجتماعات اجلمعية العامة واجتماعات جمال�س الإدارة،
والتي �سيطرت عليها على الأقل ثالث ق�ضايا رئي�سية �أال وهي :القلق امل�ستمر الناجت عن التناق�ضات
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بني القواعد التي ُو�ضعت يف �أوائل الت�سعينيات وما كان يح�صل على �أر�ض الواقع يف امليدان ،ودور
املكتب الرئي�سي وجمال�س الإدارة يف تقييم املخاطر واتخاذ القرارات ،وم�شروعية الإلقاء باملخاطر على
العاملني املحليني �أو من ذوي اجلن�سيات التي تكون يف خطر �أقل.
هل كانت “القواعد الذهبية” بالية؟
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كيف مت تف�سري الهجمات التي وقعت �ضد منظمة �أطباء بال حدود واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
وبالأخ�ص يف العراق و�أفغان�ستان؟ كان زعماء �أطباء بال حدود قلقني من ا�ستغالل الأدب الإن�ساين
من قبل القوى الغربية التي خلقت “التبا�س ًا قات ًال” بني املنظمات غري احلكومية والقوات امل�سلحة
الأجنبية ،كما هو احلال بالأخ�ص يف العراق و�أفغان�ستان ،وب�شكل �أكرث و�ضوح ًا بعد �أن �أعلنت طالبان
م�س�ؤوليتها عن قتل �أفراد يف منظمة �أطباء بال حدود يف �إقليم بادغي�س الأفغاين يف يونيو/حزيران
 2004متهم ًة املنظمة ب�أنها “تعمل خلدمة م�صالح �أمريكية” 53.لكن التقرير الرئا�سي لعام  2000ك�شف
�إلى �أي مدى خطر كان الرئي�س فيليب بيرب�سون يرغب يف االبتعاد عن اخلطاب الذي ي�ضع م�س�ؤولية
جميع الأخطار على هذا االلتبا�س ،حيث قال�“ :إذا ما تعاونت املنظمات غري احلكومية مع اجلي�ش فمن
املنطقي �أن تعترب على �أنها �أحد �أطراف النزاع وتُ�ستهدف �أو تمُ نع من العمل ... .لكن ميكننا كذلك
ذكر العديد من الأو�ضاع التي يعتمد خاللها �أمننا على تعاطفاتنا ال�سيا�سية كما يظنها النا�س وعلى
عدد احلرا�س املحيطني بنا .لكن يف احلقيقة ،ومنذ زمن بعيد ،ال يعتمد و�صولنا �إلى ال�ضحايا �أو حتى
54
�سالمة فرقنا على اال�ستقاللية� ،إمنا على املفاو�ضات (والعوامل اللوج�ستية )...يف معظم احلاالت”.
لكن اجلميعة كانت قلقة من “الإعالن ال�صريح للجماعات املتطرفة ب�أنها �ست�ستهدف العاملني
الإن�سانيني” يف �أفغان�ستان والعراق 55.وخالل اجتماع ملجال�س الإدارة عقب اغتيال �أحد مبعوثي اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر يف �إقليم �أروزكان الأفغاين �سنة  ،2003عبرّ رئي�س اجلمعية جان هريفيه
برادول عن قلقه من “ح�ضور اجتماعات حت�ضريية يتعني عليه خاللها حتذير املتطوعني من �أن هناك
من ي�ضمر لنا ال�شر” و�أ�ضاف ب�أنه “قبل ع�شرة �أعوام كان من الوا�ضح بالن�سبة لنا �أن هذا خط �أحمر
يتعني علينا التوقف عنده” 56.و�أ�ضاف بعد حلظات“ 57:ال نرغب �أبد ًا يف �أن نكون �شهداء للق�ضية
الإن�سانية فذلك �سيكون من ا ُ
حلمق”.
مل يختلف يف هذا مع �سلفه .فقد كان مدرك ًا ل�ضرورة تربير التعار�ض بني ما كان يقال وما كان ُيفعل.
لكن وكما ر�أينا ،ف�إن ذلك التعار�ض كان موجود ًا يف الأ�سا�س منذ الت�سعينيات 58.وفيما كانت حركة
�أطباء بال حدود ب�أ�سرها و�سط جدل حمتدم حول م�ستقبل �أن�شطتها يف العراق وقت الغزو الأمريكي
للبالد� ،أكد برادول قائ ًال�“ :إن حقيقة �سيا�ستنا احلالية �إزاء التعر�ض للمخاطر تقوم كما يبدو على
افرتا�ض ب�أن النا�س ُيقتلون �أو يتعر�ضون لإ�صابات خطرية ب�شكل منتظم” 59.وقد زاد ت�شكيكه يف هذا
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التحول حيث �أنه كان يعتقد ب�أن ما حققه هذا التغري مل تربره نتائج العمليات .وبالتايل ف�إن ما جعله
يدعم �إبقاء الفرق على الأر�ض جاء بالتحديد نتيجة اعتقاده بفائدة توفري الإغاثة يف بغداد حني غزت
الواليات املتحدة العراق .وقد ا�ست�شاط غ�ضب ًا من �أن �أولئك الذين عار�ضوه كانوا ي�شككون برغبته يف
ن�شر الفرق “با�سم املثالية لي�س �إال” – “نر�سل الفرق حني نعتقد ب�إمكانية توفري م�ساعدات ملمو�سة
كما هي احلال يف البلدات واملدن التي مزقتها احلروب” 60.وعقب �أعمال القتل التي وقعت يف بادغي�س
61
يف �أفغان�ستان انتقد العمليات “املبالغ بحجمها وغري املدرو�سة”.
هل نثق يف الإجراءات ونحذر من النا�س؟
�أدت هذه الأ�سئلة �إلى جولة جديدة من النقا�شات حول امل�س�ؤوليات املنوطة بكل من املكتب الرئي�سي
وجمال�س الإدارة واملتطوعني امليدانيني فيما يتعلق بخو�ض املخاطر .ويف اجتماع ملجال�س الإدارة ب�ش�أن
جمهورية �إفريقيا الو�سطى بعد ما يزيد عن عام من وفاة م�س�ؤول لوج�ستي هناك ،طلب مدير الربامج
من املدراء الأعلى �أن يقوموا ببحث املخاطر املتعلقة بالبعثات مع ًا و�أن ي�سهموا ب�شكل �أكرب يف النقا�شات
العملياتية 62.وحني برز يف العام التايل مو�ضوع م�شاركة املدراء يف النقا�شات املتعلقة بالأمن ،ذ َك َر
�أحد �أع�ضاء فريق الإدارة (والذي كان مدير ًا للعمليات منذ عام � 1986إلى عام � )1998أن “م�س�ؤولني
�إداريني زاروا البعثات بغر�ض تقدمي �آراء جديدة (�إمنا لي�ست ِغ َّرة) .فقد كانوا يطرحون �أ�سئلة �ساذجة
و�أحيان ًا م�ؤملة ومن ثم يعودون لتقدمي تقاريرهم للمدراء الآخرين بهدف �إطالع امليدان عليها وتبادل
الآراء” 63.وي�صعب �أال نرى هذا التعليق نقد ًا بالكاد مبطن ًا للإداريني الذين مل ي�شاركوا بقدر م�شاركة
�أ�سالفهم يف الت�سعينيات.
حذر الر�ؤ�ساء املتعاقبون اجلميع من الأهمية املعطاة للإجراءات وامليل �إلى مركزية اتخاذ القرار يف
املكتب الرئي�سي على ح�ساب التقدير الفردي ،رغم حقيقة �أن “احلماية الأكرث �أهمية تتمثل يف موقعنا
وفهمنا لل�سياق وقدرتنا على بناء العالقات” .ومن هذا املنظور فقد مت الت�أكيد على �أن “جمال�س الإدارة
64
�أكرث مي ًال �إلى الثقة يف النا�س بد ًال من ثقتها يف النظام والإجراءات فيما يخ�ص اتخاذ القرارات”.
ويف تقريره الرئا�سي الأخري يف عام  ،2008ف َّرق جان هريفيه برادول بني م�س�ؤوليات اجلمعية -ل�ضمان
وجود “�شكل معني من فاعلية الأداء” و”�إيالء انتباه خا�ص �إلى �إ�ساءة الت�صرف مبواردنا” وو�ضع خط
�أحمر حني “تعلن جمموعة قادرة بالفعل على حتويل تهديداتها �إلى واقع ملمو�س ب�أنها تنوي ا�ستهداف
العاملني الإن�سانيني واغتيالهم”  -وبني قرار كل �شخ�ص حول تعري�ض نف�سه للمخاطر.
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“التحكم عن بعد” و“التنميط”
تزداد ال�سياقات التي تتمثل فيها “الثقة يف النا�س” يف الثقة بالطاقم املحلي الذي تو َكل �إليه مهام �إدارة
الأن�شطة اليومية يف حني يقوم املدراء الدوليون بزايارات ميدانية قدر الإمكان .وكان هذا النموذج
العملياتي – املعروف يف لغة العمل الإن�ساين مب�صطلح “التحكم عن بعد” ويعترب غالب ًا تناز ًال كبري ًا
عن الطريقة التقليدية يف العمل -الثمن الذي ا�ضطرت منظمة �أطباء بال حدود �إلى دفعه ملتابعة عملها
يف �أماكن على غرار القواقاز الرو�سي والحق ًا يف ال�صومال .ويطرح التحكم عن بعد ت�سا�ؤالت حول
مكانة الطاقم املحلي (هل هم تابعون ملنظمة �أطباء بال حدود كغريهم من املوظفني؟) واملخاطر
املعينة التي قد ي�ضطرون �إلى خو�ضها نتيجة انخراطهم يف الو�ضع من ناحية عالقاتهم االجتماعية �أو
العاطفية �أو ال�سيا�سية.
وتزامن العمل بنظام التحكم عن بعد مع نقا�ش حول مكان ودور الطاقم املحلي تعدى امل�سائل الأمنية.
حيث نوق�شت �سيا�سة ا�ستباقية كانت ترمي �إلى تعزيز مكانة املوظفني املحليني من خالل زيادة �أتعابهم
و�إمكانية عملهم كطواقم دولية وزيادة فر�ص ح�صولهم على التدريب وعلى ع�ضوية اجلمعية .وال بد
من الإ�شارة �إلى �أن منظمة �أطباء بال حدود مل تبد�أ بتدوين بيانات موظفيها املحليني �إال يف عام 1994
وبا�ستثناء بع�ض احلاالت القليلة مل تبد�أ املنظمة بالأخذ يف عني االعتبار �أمنهم بجدية �إال قبل مرور
ع�شر �سنوات �أخرى على ذلك .وقد بلغت تلك املخاوف ذروتها بعد ب�ضع �سنني كما عربت عنها الرئي�سة
ماري بيري �آلييه يف عام “ :2009علينا التفكري يف املخاطر التي تخو�ضها طواقمنا .يبدو يل ب�أننا حني
ال يعمل يف بعثاتنا �سوى الطواقم املحلية ال ن�أخذ يف عني االعتبار �شيئ ًا خا�ص ًا جد ًا �أال وهو �أن انخراطهم
ال�شخ�صي يف املجتمع املحلي قد يدفع بهم �إلى خماطر �أكرب مما نتمناها لهم .وعلينا �أن نكون حذرين
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من �أال نقلل من �أهمية املخاطر التي يخو�ضونها”.
هذا وقد �أدى تنامي جمموعات �إ�سالمية متطرفة –بالأخ�ص يف ظل بروز جماعة ال�شباب يف ال�صومال
وت�صاعد نفوذ القاعدة يف املغرب العربي و�شبه اجلزيرة العربية�-إلى الإ�سهام يف احتدام اجلدل حول
تهديدات اخلطف و”التنميط” الذي يعني توظيف متطوعني بنا ًء على جن�سهم �أو دينهم �أو جن�سيتهم
�أو لون ب�شرتهم .وبالتايل فقد جاءت التف�سريات يف ظل �أن �أمناط معينة من النا�س �أقل تعر�ض ًا
للمخاطر على ال�شكل التايل“ :قد تبحث منظمة �أطباء بال حدود �إمكانية اختيار طاقم دويل ’يتنا�سب‘
والأو�ضاع ،وذلك على غرار ’�أفرقة‘ الفرق العاملة يف منطقة ال�ساحل الإفريقي” 66.ويف ظل ا�ستبعاد
�إمكانية االن�سحاب فيما عدا احلاالت التي واجهت فيها اجلمعية وفيات مبا�شر ًة ملتطوعني دوليني كما
يف ال�صومال و�أفغان�ستان ،ف�إن �أطباء بال حدود ترى تلك التغيريات على الو�ضع الراهن مبثابة رد فعل
براغماتي ي�سمح لها مبتابعة عملها يف الأو�ضاع عالية املخاطر.
هذا وجند ب�أن املكونات التقنية والإجرائية للأمن تتو�سع وت�صبح مركزية �أكرث ف�أكرث .ويف حني ي�صعب
حتديد الأخطار مبو�ضوعية وفيما �إذا كانت تتفاقم� ،إال �أن احلقيقة الواقعة تقول ب�أن اخلوف  -بو�صفه
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مر َّكب ًا اجتماعي ًا � -آخ ٌذ بالتزايد .فاخلوف من اخلطف يجتاح ب�شكل خا�ص اهتمام �أطباء بال حدود
مبا �أ�صبح يعرف اليوم مب�صطلح “البيئات التي يغيب فيها الأمن ب�شكل كبري” .ويف ظل هذا فقد
يبدو اللجوء �إلى التقنية ح ًال ُم َطمئن ًا .ففي ن�سخة  2003من كتاب “الإغاثة يف ظل التنظيم اللوج�ستي
للبعثة” جند ب�أن املن�سق اللوج�ستي قد �أ�صبح م�س�ؤو ًال عن “احلد من املخاطر التي تخو�ضها الفرق
من خالل الت�أكد من تطبيق و�سائل ومناهج الأمن ومن �أنها موثوقة وم�ستخدمة ب�شكل �صحيح” ،وهذا
بالتايل يدل على الطبيعة التي تزداد انق�سام ًا واعتماد ًا على التكنولوجيا لإدارة الأمن يف البعثات .ويف
67
�أوائل العقد الثاين من القرن احلايل� ،أدرك مدير العمليات “ال�ضغط املفرو�ض لتمهني �إدارة الأمن”.
وجند ب�أن التعابري الواردة كثري ًا يف من�شورات رائدة يف القطاع –على غرار “حتليل املخاطر” ومثلث
“القبول واحلماية والردع” الأمني� -آخذة يف االنت�شار بني بعثات �أطباء بال حدود وبني برامج التدريب
الأمني التي جتري �ضمن املنظمة والآخذة يف التزايد .كما �أن الق�سم الفرن�سي الذي مل يكن يرغب يف
ال�سابق بتعيني “م�س�ؤول توا�صل �أمني” وبقي ا�ستثنا ًء بني باقي �أق�سام حركة �أطباء بال حدود ،ا�ست�سلم
�أخري ًا يف عام .2013
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3
اخلطر واملخاطر والأمن واحلماية
مفاهيم يف �صميم تاريخ الإغاثة الإن�سانية
بريتران تايت

1

تتطلب مفاهيم اخلطر واملخاطر والأمن واحلماية ،والتي ال تعد �أي منها حقائق قائمة بذاتها �أو ي�سهل
التعرف عليها� ،إطار ًا تاريخي ًا وا�سع ًا لتبني معناها يف النقا�شات احلالية .فقد ا�ستعريت ومتت بلورتها
و�أعيدت �صياغتها يف �إفراز ال�سيا�سات الإن�سانية بو�صفها �سب ًال للتعاطي مع العمل الإغاثي .فلطاملا
اعترب العاملون الإن�سانيون جمابهتهم للأخطار و�سام �شرف (ي�أتي هذا اال�ستخدام ملفهوم من القرن
التا�سع ع�شر عن ق�صد �إذ �أنه ي�شرح �أ�صول العديد من امل�سائل الراهنة) .ولطاملا �أولى عمال الإغاثة
املعر�ضون للأخطار واملخاطر االنتباه لأمنهم و�سعوا �إلى حتديد �إمكانية جعل عملهم �أكرث �أمان ًا من
خالل دمج الإجراءات العملية يف امليدان مبتطلبات �أكرث ا�ستطراداي ًة لت�أمني احلماية لعملهم.
لكن الدالئل ت�شري �إلى �أن الأمن كان يف بع�ض الأماكن التي ت�شهد عنف ًا حاد ًا يف �أدنى م�ستوياته �أحيان ًا
�أو حتى غائب ًا وب�أن مطالبات العاملني الإن�سانيني للحماية قد قوبلت باال�ستهزاء .وقد تبني بالن�سبة
للم�ؤرخني �أن تقييم و�إدارة املخاطر بغية و�ضع �إجراءات �أمنية واملطالبة باحلماية �أدوات �أ�سا�سية لتمثيل
وفهم لي�س فقط عامل الإغاثة �إمنا كذلك العاملني الإن�سانيني ذاتهم.
ي�ضم هذا الف�صل ثالثة �أق�سام يقدم �أولها ملحة تاريخية عن �أهم الأدوات �ضمن مو�ضوع املخاطر
و�إجراءات احلماية ،يف حني يقدم الثاين ملحة مطولة عن العالقة بني الأمن واحلماية ،بينما
ي�شرح الق�سم الثالث كيفية بلورة امل�صطلحني منذ الت�سعينيات بو�صفهما حتدي ًا ديالكتيكي ًا للعاملني
الإن�سانيني .ويختتم الف�صل ببحث لكيفية �صياغة هذه امل�صلطحات مفهوم “احلقل الإن�ساين” فيما
يتعلق بالعمل الإن�ساين.
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�أعمال التقييم واملخاطر
الفكر القانوين والت�أميني �إزاء “املخاطر”
كانت الإغاثة الإن�سانية مبعظمها خالل القرن التا�سع ع�شر ت�سعى �إلى تخفيف تبعات الكوارث واحلوادث
ال�صناعية وب�شكل خا�ص احلرائق وحوادث غرق ال�سفن والفي�ضانات وكوارث املناجم .فمهوم املخاطر
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بذلك التاريخ يف العديد من الروايات .وينبع مفهوم تقييم املخاطر من لغة
ال�سيا�سة القانونية والت�أمينية التي مت تبنيها منت�صف القرن التا�سع ع�شر حني تبنى امل�صطلح م�س�ؤولو
�ش�ؤون اخل�سائر وخرباء الت�أمني الذين كانت مهمتهم تتمثل يف التوقع اال�ستباقي للمدى الكامل خلو�ض
املخاطر حتى يف ظل مهن 2خطرية لكن ميكن �إدراجها يف الت�أمني .و�أهم التحديات التي واجهتهم كانت
حتديد من يخو�ض املخاطر ولأي مدى ميثل التعر�ض للخطر دلي ًال على الإهمال .هل كان ميكن الوقاية
من اخلطر ،ويف حال الإيجاب ،من كان قادر ًا على ذلك ويف ظل �أي �إطار زمني؟ هل كان خو�ض املوظف
للمخاطر عم ًال متعمد ًا �أم ينم عن �إهمال؟ هل م�ضى الأ�شخا�ص يف طريق خطرة وهم مدركون لذلك؟
وتعد هذه النقاط القانونية امل�سترتة هام ًة بالن�سبة لقطاع العمل الإن�ساين على م�ستويني� .أو ًال ،جند �أن
تاريخ املخاطر يف ال�سياق االجتماعي الأو�سع مت�أ�صل يف تاريخ الفكر القانوين وكذلك الت�أميني (مبا
يف ذلك �سيا�سات الت�أمني االجتماعي) ،وثاني ًا ف�إن �أ�سلوب تفكري العاملني الإن�سانيني واملنظمات �إزاء
3
اخلطر مرتبط بالتاريخ القانوين للحوادث وحماكمات الإهمال اجلنائي.
ثمة عدد كبري من الأمثلة على ثقافة تعوي�ض طوعية مت يف �إطارها جمع تربعات للتعوي�ض عن خ�سارة
�ضحايا بريئني و�إعادة بناء حياة ناجني ،وهي تقدم منوذج ًا عن الإغاثة بهدف �إعادة الإعمار و�إعادة
الت�أهيل يف �أوقات احلروب .ففي عام  1871قررت جمعية الأ�صدقاء الإنكليز (الكويكرز) �إهمال
اجلنود (رغم �أنهم كانوا يعتربون املادة الإن�سانية الأهم) والرتكيز بد ًال من ذلك على �إعادة بناء حياة
املدنيني بعد الدمار الذي وقع جراء احلرب الفرن�سية الربو�سية 4.وكغريهم من العاملني الإن�سانيني
يف اململكة املتحدة ،مل يكن �أفراد تلك اجلمعية يغامرون بالعمل يف امليدان دون جتهيزات وقد اعتمدوا
كمعظم جمعيات املتطوعني �أو �صناديق الإغاثة على الأدلة التي تو�صل �إليها املحا�سبون .فقد اعتمدوا
ب�شكل خا�ص على التقارير التي يجمعها خرباء الت�أمني ،والتي كانت مهنة جديدة يف حقل املحا�سبة.
فقد كانت التقارير الت�أمينية م�صممة خ�صي�ص ًا لتقدم تقييمات مف�سرة “علمي ًا” للم�س�ؤوليات املالية
وتقي�س املخاطر املالية ل�ضمان �إدارة فاعلة وم�س�ؤولة لأموال الإغاثة التي يتم جمعها لغر�ض معني.
5
وي�شري م�صطلح “الأمن” يف هذا النموذج االقت�صادي �إلى الأ�صول املح َت َفظ بها نظري تلك املخاطر.
�إذ كان يتعني على الأموال املخ�ص�صة لتخفيف معاناة الأرامل والأيتام �أن تفي بالغر�ض ملدة طويلة
فقد كانت خم�ص�صة خلدمتهم �إلى حني وفاتهم .وبالتايل ،فقد كان ينظر �إلى طول حياة امل�ستفيدين
على �أنه من املخاطر التي تواجه هذا النوع من العمل .وقد برزت خماطرة �أبعد من ذلك ،كانت عبارة
عن “خطر �أخالقي” ،عندما كانت �أموال الإغاثة تعترب �سخية جد ًا ،حيث �أن تقدمي الإغاثة يف القرن
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التا�سع ع�شر كان ي�شمل خماطرة تعزيز التبعية ومن خالل التبعية خلق م�س�ؤولية غري حمدودة.
كاف ،لكن لي�س
وبالتايل فقد كانت اجلمعيات اخلريية �شديدة االهتمام بتوفري ما يكفي لأطول وقت ٍ
ب�سخاء زائد .وهذه االعتبارات الأخالقية واملالية العملية� ،إلى جانب املتطلبات القانونية� ،أدت �إلى
�صياغة تعريف املخاطر.

6

كان ينبغي فهم امل�سائل الأمنية مبوازاة تلك النا�شئة عن امل�س�ؤولية القانونية املحدودة �أو غري املحدودة.
ففي القوانني العرفية الأنغلو �أمريكية ،يرتبط تقنني اخلطر مبفهوم الأخطار املحققة (التي ت�ؤدي �إلى
خ�سائر) 7.وقد َع ّرف هذا امل�صطلح ب�أكرث من �شكل مفهوم اخلطر الذي ميكن الوقاية منه وم�س�ؤولية
الأفراد فيما يخ�ص بع�ضهم بع�ض ًا واملدى الن�سبي لإهمال كل طرف معني باحلادث .ويف حاالت
احلوادث ،جند �أن عقيدة “الفر�صة الأخرية الوا�ضحة” الأ�صلية ع َّرفت م�س�ؤولية �أحد الأطراف
املق�صرة جتاه الآخر على �أنها م�س�ؤولية الفرد مل�ساعدة �شخ�ص يف خطر �إن كان ذلك ممكن ًا (دون
حتمل خطر مبالغ به) �أو يف حال كان بالإمكان التنب�ؤ باخلطر 8.وقد ُع ِّر َف االلتزام القانوين بالتدخل
بغر�ض منع الأذى يف املحكمة على �أنه واجب م�ساعدة من هم يف خطر حمقق 9.وارتبطت تلك املخاوف
القانونية (عدم م�ساعدة من هم يف خطر) 10يف كثري من املناحي ارتباط ًا وثيق ًا ب�أ�صول العمل الإن�ساين
الذي و�سع م�س�ؤوليتها فقط  -ولي�س �إطار عملها القانوين  -لت�صل �إلى ال�ساحة الدولية.
و�إذا ما كان مفهوم اخلطر وااللتزام بالتدخل قد ظهرا مبكر ًا يف القانون الروماين والعريف� ،إال �أن
العالقة باخلطر وامل�ستوى ال�ضروري من التعر�ض له لهما تاريخ �أكرث تعقيد ًا و�إ�شكالية .برز م�صطلح
جديد �أطلق عليه “العقيدة الإن�سانية” 11يف �أوائل القرن الع�شرين يف �إطار القانون العريف الأنغلو
داع لي�س بال�ضرورة قبو ًال بكامل امل�س�ؤولية .ومبعنى �آخر،
�أمريكي الذي �أقر ب�أن خو�ض املخاطر دون ٍ
ً
حني يقوم �شخ�ص ما بو�ضع نف�سه يف خطر نتيجة �إهمال وحني يكون اخلطر ناجتا عن �إهمال �آخرين
(حادث �سيارة �أو حادث �صناعي عاد ًة) ،ف�إن هذين الفعلني ال يلغيان بع�ضهما وميكن لل�ضحية �أن
يطالب باحل�صول على تعوي�ض� .أما يف العقيدة الإن�سانية ،فقد كان الطرف املق�صر امل�س�ؤول �أ�ص ًال عن
اخلطر الذي �ستتعر�ض بالتايل �إليه �أطراف �أخرى مق�صرة ال يزال يعترب على �أنه امل�سبب للحادث .ومن
الناحية العملية ،كان ذلك يعني ب�أن املوظفني املتهورين املعر�ضني ملخاطر غري �ضرورية ب�سبب �أ�صحاب
عملهم مل يكونوا قادرين على حت�صيل تعوي�ض قانوين� .أما من الناحية الطبية ،غالب ًا ما كان مفهوم
املخاطر يتبادر ب�شكل مت�صل باجلنون واخلطر الذي قد ي�شكله املري�ض على ذاته �أو على الآخرين ،مما
يجعل تقييم املخاطر �شرط ًا الزم ًا ي�شيع التقيد به الحتجاز املر�ضى يف م�ست�شفيات م�ؤمنة.
ومن هذا ال�سياق االجتماعي الر�أ�سمايل نبعت اجلهود الإن�سانية يف القرن التا�سع ع�شر وكذلك املنظومة
الإن�سانية الراهنة .وقد كان منطق وبنية هذه اجلهود املبكرة يتما�شيان مع ممار�سات من روجوا لها.
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التعر�ض للمخاطر :من الت�أمني �إلى الإن�سانية
ا�ستخدم م�ؤ�س�سو الإغاثة الإن�سانية الغربية –من �أمثال م�صرفيي وحمامي جنيف� ،أو اللورد �ساذرالند
وجلنة دار �ستافورد خا�صته يف الإمرباطورية الربيطانية -لغ ًة ومنطق ًا انبثقا عن ممار�ساتهم القانونية
واملالية 12.فقد كانوا يطبقون معايريهم املهنية على �إدارة املوارد املح�شودة للعمل الإغاثي الإن�ساين.
فقد قام العاملون الإن�سانيون امل�س�ؤولون عن �إر�سال امل�ساعدات الإغاثية الطبية �إلى فرن�سا خالل احلرب
الفرن�سية الربو�سية عامي  1870و ،1871و�إلى االمرباطورية العثمانية �سنة  ،1878و�إلى جنوب �إفريقيا
خالل حرب البوير يف الفرتة من � 1899إلى  ،1902بتبني املقاربة احلذرة ذاتها التي يتبعونها يف �إطار
ا�ستثماراتهم .وعلى �سبيل املثال� ،أبدى امل�س�ؤول الإداري يف جلنة دار �ستافورد التي جمعت املوارد من
�أجل طيف وا�سع من العمليات الإن�سانية و�أدرات م�ست�شفيات ميدانية خالل احلرب الرو�سية العثمانية
عامي  1877و ،1878كامل امل�ساءلة والدقة واحليطة وامل�س�ؤولية.
وهذا كان يعني من الناحية العملية ب�أن اللجنة التي مولت  50عام ًال طبي ًا خالل عامي  1877و1878
و�أدارت ع�شرين م�ست�شفى وثالثة عمليات �إجالء بالقطارات وعاجلت �أكرث من  75,000حالة جراحية،
كانت تعتمد على مقاربة �إدارية حذرة ملواردها فيما تقيم طبيعة عملها ومدة عملياتها وا�سرتاتيجيات
ان�سحابها مبا يتوافق مع قواعد �إدارة املخاطر 13.ومن �أهم املخاطر بالن�سبة للجنة كانت �سمعتها
و�سمعة �أموالها .فقد توجب عليها الت�صدي الدعاءات بالف�ساد كانت قد برزت جراء عملها عن كثب مع
14
�سيا�سيني عثمانيني.
لكن لغة االحرتاز تلك اختلطت �أي�ض ًا بالإقرار بالأخطار واملخاطر املت�أ�صلة يف احلروب .فقد كانتا
متوافقتني متام ًا لأن التدخل خالل احلرب مل يكن يتوقع �أن يخلو من اخلطر .ويف العديد من املناحي
جند �أن الأخطار املحققة والأخطار تنتميان �إلى �سجل ثقايف وداليل خمتلف ي�سلط ال�ضوء على اخلطر
ويثمنه بو�صفه فر�ص ًة لإبراز الب�سالة ال�شخ�صية والرجولة والتعاطف وقوة ال�شخ�صية .وجند لغة
اخلطر تلك يف حكايات ال�سفر التي غالب ًا ما ت�ستذكر املخاطر التي خا�ضها امل�سافرون و�أفراد البعثات
الدينية والعاملون الإن�سانيون بالوكالة وجناحاتهم يف تخطي الأخطار .ف�صورة امل�ستك�شف البطل الذي
يقف وحيد ًا يف وجه الأخطار العظيمة كان لها �أهميتها بني رواد العمل الإن�ساين يف �أواخر القرن التا�سع
16
ع�شر ،بدء ًا بالدكتور ليفينغ�ستون وانتهاء باجلرنال غوردون� 15أو روجر كا�سمينت الأكرث �إ�شكالية.
�أما يف القرن الع�شرين فنجد �أن م�ستك�شف القطب اجلنوبي فريدتيوف نان�سني الذي تبنى الأجندة
الإن�سانية لع�صبة الأمم كان بنف�سه مغامر ًا على التقليد النبيل ذاته للأفراد الذين ي�سعون خلو�ض
17
الأخطار.
هذا ومل تتبخر تلك العالقة التي تربط بني ق�ص�ص ال�سفر وحكايات البطولة والعمل الإغاثي الإن�ساين
بالكامل .وقد َو َقعتُ على هذا االحرتام ملهارات امل�سافر خالل مقابلة �أجريتها م�ؤخر ًا مع �أحد رواد
ال�ش�ؤون اللوج�ستية يف �أطباء بال حدود ويدعى جاك بينيل الذي �أخربين �أنه كان يوظف ب�شكل رئي�سي يف
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بدايات عمل املنظمة حم ّبي ال�سفر املتمر�سني والذين يع�شقون املخاطر للعمل يف ال�ش�ؤون اللوج�ستية.

18

هذا وال تزال بع�ض التجارب امليدانية يف ظل القيمة العالية التي حتملها �ضمن جمتمع العاملني
الإن�سانيني ترد يف ا�ستعارات خطابية و�أحيان ًا يف حكايات اال�ست�شراق التي تعود �إلى �أواخر القرن التا�سع
ع�شر .فال�شجاعة ال تزال �إلى يومنا هذا ف�ضيلة �إن�سانية ذات قيمة ثمينة .ولي�س من املفاجئ �أن العديد
19
من احلكايات ال�شخ�صية يف جمال العمل الإن�ساين من تلك احلقبة كانت ت�صاغ يف �شكل “مغامرات”.
�أما يف لغة التقارير اجلافة ويف ال�شهادات الفردية ،جند �أن العاملني الإن�سانيني ي�سلطون ال�ضوء على
اخلطر مب�صطلحات تعزز معناها بذاتها وغالب ًا ما متلي اقت�صاد ًا جديد ًا للإغاثة والعمل .بح�سب
ريبيكا جيل 20ووفق ًا للأبحاث التي قمت بها �شخ�صيا ً 21،فقد كانت لغة امل�شاركة االنفعالية هذه متوافقة
عملي ًا (لكن لي�س خطابي ًا) مع “احل�سابات الباردة” والأفعال املدرو�سة التي دعا �إليها هرني دونان يف
22
كتابه “ذاكرة �سولفريينو”.
لكن تلك اال�ستنتاجات مل تكن دقيقة ب�أي �شكل .ففي ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر كان معروف ًا ب�شكل
وا�ضح ن�سبي ًا االحتماالت الإح�صائية لإمكانية بلوغ �أرملة �أحد عمال املناجم عمر ال�سبعني ،لكن ح�ساب
احتماالت التعر�ض للقتل يف حرب ما كان ال يزال نوع ًا ما عملية علمية تفتقر �إلى الدقة ،علم ًا �أن
ح�ساب العدد الدقيق ل�ضحايا احلرب مل يقل �صعوبة عن ذلك .كما �أن الأعمال اخلطابية جلان �شارل
�شينو ،اخلبري الإح�صائي الفرن�سي الذي �شارك يف بدايات ت�أ�سي�س ال�صليب الأحمر الفرن�سي 23فقد
ب َّينت كيف �أن احلرب بحد ذاتها بقيت ك ّم ًا جمهو ًال مبعظمه .وعلى �سبيل املثال ،نظر ًا لأن حرب القرم
( )1856 – 1853التي وقعت (على الرب على الأقل) على �شبه جزيرة ال ميكن الو�صول �إليها �إال بحر ًا،
فقد كان يفرت�ض �أن يكون من ال�سهل ن�سبي ًا على ال�سلطات ح�ساب �أعداد ال�ضحايا ،يف ظل معرفتهم
بعدد اجلنود الذين �أُر�سلوا �إلى هناك وكم منهم عاد .لكنهم عملوا ثالث �سنوات لبناء قاعدة �إح�صائية
تف�صيلية .وال يزال ح�ساب �أعداد �ضحايا احلروب �إلى اليوم م�صدر جدل وخالف� .إذ ي�صعب حتى يف
�أوقات احلروب املفتوحة التحديد الدقيق لنتائج العنف املبا�شرة مقابل احلوادث� ،أي الدمار املخطط
له يف مقابل ما يطلق عليه “الأ�ضرار اجلانبية”.
وقد �أعادت املخاوف الإن�سانية �صياغة النظرة �إلى احلروب ،لي�س فقط كمجرد خطر يف �ساحة املعركة
�إمنا كذلك كخطر حيوي بالدرجة الأولى .وتبني الدالئل �أنه خالل احلقبة التي �سبقت احلرب العاملية
الأولى كان العاملون الإن�سانيون عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض ينقلها اجلنود والالجئون �أكرث من تعر�ضهم
لعنف فعلي ،غري �أن طبيعة تلك املخاطر بقيت يف �إطار الأدب الطبي .لكن الأمن احليوي كان م�صدر
قلق �أ�سا�سي خا�ص ًة �أن اللقاحات الأولى مل تكن توفر �سوى حماية حمدودة .فقد كانت املخاطر التي
يواجهها اجلراحون وعمال ال�صحة خالل العمليات اجلراحية كبرية للغاية يف بدايات العمل الإغاثي
الإن�ساين (ما كان يعرف بعفن امل�ست�شفيات والإنتان الدموي وت�سمم الدم وغريها من �أ�شكال التلوث
احليوي) .لكنها انخف�ضت دون �شك خالل القرن الع�شرين بف�ضل املعايري اجلديدة للنظافة والتطهري،
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�إال �أن خماطر الإ�صابة خالل �أوبئة كالتيفو�س والتيفوئيد والكولريا والطاعون كانت ال تزال �أمر ًا واقع ًا
حتى �أربعينيات القرن املا�ضي .كانت يف �سبعينيات القرن التا�سع ع�شر ن�سبة كبرية من العاملني
الطبيني مير�ضون وبع�ضهم يلقى حتفه يف �أي عملية �إن�سانية تنطوي على عدد كبري من املدنيني �أو
اجلنود .على �سبيل املثال ،يف نهاية يونيو/حزيران  ،1878كان ثلث العاملني ال�صحيني البالغ عددهم
 39ممن يعملون مبا�شر ًة حتت �إمرة مدير جلنة دار �ستافورد بارينغتون كينيت قد �أ�صيبوا بالتيفو�س
وتويف اثنان منهما باملر�ض ،لكن مل يقتل �أي عامل جراء النزاع 24.ومن الناحية التاريخية ،جند ب�أن
الإيبوال واملخاطر التي يفر�ضها على عمال الإغاثة يبدو وك�أنه يعود �إلى املا�ضي �أكرث من كونه فئة جديدة
من خماطر العمل الإن�ساين.
الأمن واحلماية
الأمن الإن�ساين؟
�إن العالقة التاريخية بني الإغاثة الإن�سانية الطبية و’�إغاثة اجلرحى‘ 25زمن احلروب (وهي العبارة
التي كانت من �ضمن اال�سم الأ�صلي لل�صليب الأحمر) تتطلب النظر �إلى التاريخ كي نفهم املعاين التي
تنطوي عليها مفاهيم “الأمن” و”اخلطر” و”املخاطر” وكيفية ا�ستخدامها وكيف ينتمي العاملون
الإن�سانيون الذين مل ينفكوا يعملون حتت وط�أة النريان �إلى تلك املفاهيم بغر�ض ا�ستيعاب ممار�ساتهم
والت�أقلم على ال�صعيد الفردي وكذلك اجلماعي.
وقد وفرت احلرب الفرن�سية الربو�سية عامي  1870و� 1871أمثل ًة عن املكانة املعززة التي حظيت بها
امل�ست�شفيات بو�صفها مالذات �آمنة واخلروقات املتكررة لهذه املنزلة .وقد منح حق حرمة امل�ست�شفيات
�شك ًال من �أ�شكال احلماية بقدر تلك التي كان يوفرها �شعار ال�صليب الأحمر كم�ساحة رعاية �صحية
دولية و�سط احلروب .يبقى هذا التدويل ال�ضمني للنزاعات �إلى يومنا هذا باعتباره جزء ًا من اجلهاز
الأخالقي ملنظومة جنيف� .إال �أن ا�ستخدام ال�شعار كان عر�ض ًة لالعتداءات ومالذ ًا للخروقات .ففي
عام  ،1870اتهمت ال�سلطات الأملانية ال�شعب الفرن�سي با�ستغالل النظام من خالل املطالبة باحلق يف
املالذ ملنازل �أفراد مت حتويلها �إلى مراكز �إ�سعافية م�ؤقتة ،كما يف لو مان .فقد كانت املنازل املحمية
ب�شعار ال�صليب الأحمر مينع على جنود الأعداء دخولها ،لكن الأملان اعرت�ضوا على “امل�ست�شفيات”
التي مل يكن فيها �سوى جندي جريح �أو اثنان .غري �أن ال�سلطات الفرن�سية اتهمت القيادة العليا الأملانية
بق�صف امل�ست�شفيات رغم احلماية القانونية التي مينحها �إياها علم ال�صليب الأحمر 26.وخالل احلرب
الرو�سية العثمانية عامي  1877و� 1878شهدت امل�ست�شفيات امليدانية التي مولتها جلنة دار �ستافورد
العديد من اخلروقات التفاقية جنيف .ويف يناير/كانون الثاين  ،1878تعر�ض امل�ست�شفى الذي كان
يعمل فيه الطبيبان بريي�سفورد و�ستيفن يف رو�ست�شوك (التي هي اليوم مدينة رو�سه يف بلغاريا) �إلى
60

ق�صف ممنهج:
مل يكن هناك �أدنى �شك الآن حول نية الرو�س فيما يخ�ص م�ست�شفانا ،حيث بد�أت قذيفة تلو �أخرى
تنهال على مقربة منا فيما كنا م�شغولني بالعمل على و�ضع املر�ضى قرب اجلدار املركزي للجناح الأول
حماي ًة لهم .لقد كان الهلع عظيم ًا جراء القذائف الثالثة الأولى التي �أطلقت ،حيث قام جميع املر�ضى
القادرين على ال�سري بالفرار �إلى ال�سهول املفتوحة التي كانت تغطيها الثلوج ب�سماكة ثالثة �أقدام .مل
يكونوا وحدهم بل ف ّر معهم جميع العاملني املحليني وبع�ض م�س�ؤويل امل�ست�شفى بحيث بقيت �أنا والدكتور
بريي�سفورد وحيدين برفقة نحو  80مري�ض ًا لنقوم مبا يف و�سعنا ت�أمين ًا ل�سالمتهم .م�ضينا يف عملنا
حيث كنا نحمل املر�ضى على �أكتافنا ون�ضعهم على فر�ش قرب اجلدار ...مل يتوقف الرو�س عن �إطالق
النار حتى غابت ال�شم�س ...حينها كانوا قد �أطلقوا بني  30و 40قذيفة على م�ست�شفانا دخلت ثمانية
27
منها يف �أق�سام خمتلفة منه.
قام �ستيفن بت�سليم ال�صحافة الربيطانية �أ�سماء وحدات املدفعية الرو�سية امل�س�ؤولة عن االنتهاكات
(مين�شيكوف و�إي�سموردا) �إلى جانب ال�ضباط امل�س�ؤولني يف حماولة لف�ضح �أفعالهم واحل�صول على
تعوي�ض رمزي .وقعت �أحداث مماثلة يف جميع النزاعات منذ عام  1870لت�ؤكد على غياب الأ�سا�س
ملطالب اعتبار امل�ست�شفيات كمالذات �آمنة �أو على الأقل مكانتها غري املُ َق ّر بها و�سط العمليات احلربية
28
التكتيكية ذات الإيقاع ال�سريع.
�أما يف احلقيقة ف�إن التفاو�ض على احليادية وا�ستخدام ال�شعارات املميزة مل يكونا �أبد ًا بهذه الب�ساطة.
وكقاعدة عامة فقد كان االحرتام الظاهري للحيادية الإن�سانية دائم ًا جزء ًا من خطة ا�سرتاتيجية �أو�سع
ترتكز على املعاملة باملثل و�/أو احلاجة �إلى ت�أمني �شرعية الأطراف املتحاربة .وقد كان دون �شك ن�صر ًا
دعائي ًا هام ًا لقوة عاملية جديدة حني تلقى اجلي�ش الياباين الثناء على معاملته اجلديرة بالإعجاب
29
للأ�سرى الرو�س عامي  1904و.1905
كانت �أدوات التفاو�ض تلك مهمة بالأخ�ص حني تقدمت الأطراف املعنية مبطالبها حول ال�سيادة من
خالل حماية وم�س�ؤوليات توفري الإغاثة الإن�سانية .ومن �أهم نتائج حروب القرن الع�شرين الأولى كانت
�إدراج الإغاثة الإن�سانية كملحق يف البنى والت�سل�سالت الوظيفية ال�صحية الع�سكرية املعروفة .وعاد ًة
ما كان العاملون الإن�سانيون يرتدون مالب�س خا�صة ويقومون ب�أدوار اجتماعية حمددة كانت مدنية يف
طبيعتها لكنها ترافقت بعالج اجلرحى واملعاملة احل�سنة للأ�سرى وحتى الطقو�س املتعلقة بالتخل�ص
من اجلثث بعد احلروب والكوارث الطبيعية يف ال�صني 30.ومقابل هذا العمل فقد ح�صلت الطواقم
الطبية على الأمان واحليادية رغم قربها من الع�سكر� .إال �أن احلروب الثورية والتمردية مل متنحهم
هذا االمتياز .كما �أن احلروب الأهلية تت�ضمن العديد من الأمثلة على خروقات حليادية ال�ضحايا
وحتديات ملفهوم املالذ الإن�ساين .كما �أن العاملني الإن�سانيني كثري ًا ما كانوا يتحيزون لطرف من
الأطراف راف�ضني مفهوم وجوب احليادية يف عملهم .وقد كان املتطوعون يف الوحدة امليدانية للمكتب
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الطبي الأمريكي يف فرقة �أبراهام لينكولني يتبعون �صراح ًة حركة الفرق الدولية خالل احلرب الأهلية
الإ�سبانية يف ثالثينيات القرن املا�ضي� 31.أما يف النزاعات التقليدية ،ميكن لل�شخ�ص �أن يكون م�ؤيد ًا
لأحد الأطراف ويف الوقت ذاته يح�صل على احليادية وفق ًا التفاقية جنيف .وقد كان �أ�سالف العاملني
الإن�سانيني خالل احلرب الرو�سية العثمانية قادرين على ادعاء احليادية (رغم �أنها كانت بال جدوى
بجلها) مبوجب اتفاقية جنيف علم ًا �أنهم مل ي�ساعدوا �سوى اجلنود العثمانيني .لكن الأمل كان �أقل حتى
ب�إمكانية تطبيق مبادئ االتفاقية بنجاح يف حاالت احلروب الأهلية التي تكون وح�شية للغاية .ففي �سياق
احلرب الإ�سبانية ،غالب ًا ما كان ينظر �إلى خو�ض املخاطر على �أنه ميثل طبيعة عمل املتطوعني ويدل
على التعا�ضد بني القوات غري املقاتلة مع الوحدات املقاتلة.
العاملون الإن�سانيون الذين يخو�ضون املخاطر
يف حني ي�ؤثر اخلطر واملخاطرة يف الأفراد بطرق خمتلفة ،جند ب�أن الأثر الذي ينال املنظمات �أكرث
ا�ستمرار ًا .فال ميكن �أن تكون منظمة ما �شجاع ًة بل ميكن لأفرادها فقط �أن يكونوا كذلك ،حيث �أن
ال�سالمة طاملا كانت م�صدر قلق لأولئك الذين كانوا يعملون و�سط الأخطار .وبالنظر �إلى �أكرث الق�ص�ص
بطولية يف بدايات الأعمال الإغاثية نرى ب�أن املنظمات ومديريها كانوا ي�سعون على ال�سواء �إلى التفاو�ض
على ممرات �آمنة للعاملني الإن�سانيني ،علم ًا �أن �سالمتهم كانت يف معظم احلاالت يف عهدة �أطراف
ثالثة (ميكن �أن نطلق عليها “�سما�سرة” �أو “حرا�س”) 32وم�س�ؤولني حكوميني �أو �شخ�صيات حملية
ذات نفوذ .يف حني بقيت “�سمات ال�شجاعة والإخال�ص والتحمل”� 33سائدة �إال �أنها ت�أطرت بدقة يف
�سياق خماطر خمففة.
�إن طبيعة العمل الإن�ساين وظروفه التي كانت وال تزال �سائدة غالب ًا ما دفعت العمال �إلى جمابهة �أ�شكال
ا�ستثنائية من املعاناة وفر�ضت خماطر �شخ�صية جديدة .فلطاملا كان مفهوم املخاطر التي ت�ؤثر على
الذات م�صدر قلق .يف حني �أن اتفاقية جنيف الأولى يف عام � 1864سبقت “املنعطف النف�سي” الذي
حدث يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر� ،إال �أن اخلطر الذي يعرتي �ساحات املعارك كان يجب �أن يو�ضع يف
�إطار �أو�سع كي ُيفهم ،خا�ص ًة و�أن ك ًال من الإفراط يف العمل والتعاطف الزائد قد يتحوالن �إلى �شكل من
�أ�شكال املخاطر .وبالفعل ف�إننا جند �أول حالة للإرهاق والتوقف عن العمل يف �سياق العمل الإن�ساين
يف �إحدى كتابات دونان الذي ي�صف احلالة حني تنهار �شخ�صية العامل الإن�ساين العاطفي الذي يريد
�إ�صالح الكون .هذا وجند ب�أن املفهوم الفيكتوري للإ�صابات البليغة ،الذي يعود يف الأ�صل �إلى احلوادث
لطب الكوارث والإغاثة الطارئة و�إمنا
وبالأخ�ص حوادث ال�سكك احلديدية ،قد مهد الطريق لي�س فقط ّ
�أي�ض ًا لعالج ال�صدمات النف�سية التي تنبع من الأ�سا�س ذاته 34.فالتعر�ض امل�ستمر للمخاطر واملعاناة
غالب ًا ما كان ينظر �إليهما على �أنهما وجهان ل�سياق مدمر واحد .ودائم ًا ما ترد يف املذكرات حلظات
ت�صف قلق ًا عظيم ًا ويف بع�ض الأحيان �شبكات دعم غري ر�سمية ،لكننا نادر ًا ما جند عملية ممنهجة
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للتعرف على مثل تلك امل�شاعر بعد العودة من امليدان ،حتى حني يتعلق الأمر باجلرحى من العاملني
الطبيني والأ�سرى .النقاهة (الربء) غالب ًا ما كانت امل�صطلح امل�ستخدم لو�صف التعايف من متاعب العمل
الإن�ساين .فقد كانت املعاناة مبعظمها ت�أخذ �إطار ًا ديني ًا يحمل معاين احلياة الآخرة“ :مررنا ب�سالم عرب
هذا الوادي الذي يلفه �شبح املوت” ،هذا ما قاله جراح يف �أحد م�ست�شفيات قار�ص ،يف موقع �شهد ن�صر ًا
35
حا�سم ًا �إمنا دموي ًا للرو�س خالل احلرب الرو�سية العثمانية التي وقعت خالل عامي  1877و.1878
خالل معظم القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين ،نرى ب�أن املقاربة الدينية والروحية للأن�شطة اخلطرية،
التي غالب ًا ما تكون تدبري ًا متوا�ضع ًا �إمنا بطولي ًا خلو�ض املخاطر يف مواجهة احلوادث التي تزداد
عنف ًا ،كانت �سائدة ومتواجدة �إلى جانب الفهم املحا�سبي والت�أميني للمخاطر التي متثلها املبادرات
الإن�سانية .وهذا التواجد امل�شرتك لكال املنطقني املتناق�ضني ظاهري ًا كان ممكن ًا بف�ضل الإجراءات
البريوقراطية البدائية التي كانت تتبناها الوكاالت الإن�سانية واال�ستقاللية التي كانت �ضرورية يف ظل
البعد عن املقرات الرئي�سية .هذا ومتثل ال�شهادات والر�سائل القدمية الواردة من امليدان دلي ًال على
وجود املنطقني مع ًا يف الوثائق ذاتها .ومن املذهل معرفة �أن الأخطار مل تكن تقا�س وب�أن الأمن بقي
مفهوم ًا ف�ضفا�ض ًا وانكما�شي ًا .ففي حاالت النزاعات ،كان النا�س يف خطر ،وكان الأمن ن�سبي ًا بحيث
�أن من كان قادر ًا على توفري ممر �آمن �سيكون قادر ًا على فعل الأمر ذاته يف اليوم التايل .وما كان من
املوظفني �سوى االعتماد على تطمينات مبهمة متنحها �أطراف ثالثة ومن ثم التفا�ؤل.
هذا وكانت االتفاقيات التعاقدية مع املتطوعني خمتلفة جوهري ًا مع قوانني التوظيف املعا�صرة .ومنذ
نهاية القرن التا�سع ع�شر� ،أ�صبحت م�ساءلة �صاحب العمل يف املجتمع املدين يف �أنحاء �أوروبا �أمر ًا م�سلم ًا
به بد ًال من م�ساءلة املوظف (�إال يف حال ثبوت تق�صري املوظف على �أنه ال�سبب يف احلادث ،بد ًال من
حتميل املوظف امل�س�ؤولية ب�شكل مبا�شر كما كان �سابق ًا) غري �أن تلك القاعدة مل تنطبق على املتطوعني.
بقيت تلك الثغرة القانونية موجودة رغم �أن العديد من املنظمات التي يعمل لديها متطوعون قد بد�أت
منذ �سبعينيات القرن التا�سع ع�شر بدفع الأتعاب اليومية �أو الرواتب �أو املعا�شات لأولئك الذين يعملون
بدوام كامل .وفيما يخ�ص هذا الرتتيب الذي يحمل عدد ًا من التناق�ضات ،علم ًا ب�أنه اتفاقية غري ر�سمية
�أكرث منه قانون ًا فعلي ًا ،جند ب�أن املتطوع عبارة عن �شريك �أكرث من كونه موظف يف الوكالة الإن�سانية.
وحتى يف تلك احلالة مل يكن ذلك �سوى خيا ًال مبعظمه ومل يتطوع الكثري من املوظفني بهدف خو�ض
املخاطر .فالتمييز بني موظف معني ومتطوع يتلقى �أتعاب ًا يبقى �أمر ًا ملتب�س ًا .وعلى �سبيل املثال ،مل
يكن �سائق العربة الذي ورد يف مذكرات �سولفريينو التي كتبها هرني دونان قد تفاو�ض على املخاطرة
بحياته حني �أخذ امل�سافر معه ،كذلك الأمر بالن�سبة ملوظفي الإ�سعاف يف قار�ص الذين مل يتوقعوا �أن
يرتك �أمرهم بيد الرو�س .كانت ثقافة خو�ض املخاطر �إلى حد ما تهدف �إلى تعظيم العاملني الإن�سانيني
لأنف�سهم ويبدو ذلك جلي ًا يف الطريقة التي كانوا يق�صون فيها احلكايات عن الوقائع التي عا�شوها يف
36
امليدان �أو عن املخاطر التي �أجربوا الآخرين على خو�ضها.
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حمام �أملاين يدعى كارل لودر
بعد مرور ب�ضعة �سنوات على نهاية احلرب الفرن�سية الربو�سية ،قام ٍ
بو�ضع ا�ستبيان يخلو من امل�شاعر حاز على جائزة �أغو�ستا لأف�ضل كتاب عن العمل الإن�ساين .لقد كان
نقد ًا حاد ًا للهجة اخلطابية التي حتتفي بالذات بني العاملني الإن�سانيني ،عك�ست انتقادات ع�سكرية
قا�سية حول مدى فائدة و�شرعية العاملني الإن�سانيني يف �أو�ضاع النزاعات 37.وقد رف�ض املقاتلون الإعاقة
التي يفر�ضها وجود عاملني �إن�سانيني هواة خالل انت�صاراتهم يف حني وجدوا ب�أن الفوائد التي يقدمها
عملهم الإغاثي غري موثوقة حني يكونون بحاج ٍة �إليهم 38.غري �أن لودر ف�شل يف �أن يعرب عن تقديره
بخالف العديد من املعلقني الع�سكريني ملدى ثبات م�شروعية مبادئ جنيف عملي ًا يف احلروب احلديثة،
حتى لو �أن� ،أو رمبا لأن ،تلك املبادئ قد تعر�ضت للتجاهل كثري ًا خالل احلرب بحد ذاتها .هذا وكانت
ق�ص�ص احلرب الفرن�سية الربو�سية تهدف �إلى و�ضع �سابقة تبنى عليها عمليات التدخل امل�ستقبلية.
يف هذه املرحلة املبكرة من توفري الإغاثة الإن�سانية الدولية يف �أو�ضاع احلروب ،كان الرتويج ل�شعار
جديد واملجموعة اجلديدة من املبادئ التي �صيغت يف جنيف وامل�شروعية اجلديدة املت�أ�صلة يف توفري
غري م�سبوق للإغاثة والرتكيز على الطبية التطوعية واملجانية للعمل الإن�ساين ..كل ذلك كان جزء ًا من
�أدب �إن�ساين تاريخي .فهذا ال�سعي نحو امل�شروعية كان يقوم كذلك على حداثة الإغاثة الإن�سانية ووعود
القانون الدويل 39واحلما�سة النابعة عن مواقف التعاطف اجلديدة .غري �أن ذلك حتول �إلى عملية
خطابية يف وقت مبكر .ويف الوقت الذي ح�صل فيه هرني دونان على �أول جائزة نوبل لل�سالم يف عام
 40 ،1901كان معظم ذلك الأدب –الذي �ضم وقتها مكتبة مت�شعبة من املنا�شري والكتب وامل�سرحيات
(على غرار م�سرحية “املجدلية اجلديدة” لويلكي كولينز التي ن�شرها عام  1873وتدور �أحداثها خالل
احلرب الفرن�سية الربو�سية) -قد بد�أ با�ستخدام م�صطلح امل�شروعية تعبري ًا عن ّ
حت�ضر احلروب .وقد
�أكدت تلك ال�شهادات على فاعلية احلماية الأ�شبه بالتعويذة التي توفرها �أعالم الإغاثة الإن�سانية التي
حتمل �شعارات مميزة للطواقم وكذلك “للم�ستفيدين” رغم الأدلة الكثرية على العك�س.
جدلية الأمن واحلماية
�إن الإطار التاريخي الوا�سع لتف�سري �أ�س�س املفاهيم الإن�سانية للمخاطرة والأمن يهدف �إلى �إظهار مدى
ارتباطها جوهري ًا بالأ�سطورة الأ�صل وقيم العمل الإن�ساين .لقد كان �إطار العمل التقييمي للعنف ،الذي
ظهر �أول ما ظهر يف نزاعات �أواخر القرن التا�سع ع�شر� ،إح�صائي ًا ووجداني ًا يف الوقت ذاته ،حيث قد�س
احلماية وانتهاكها .فقد كان يعتمد على احل�سابات االحتمالية بقدر اعتماده على ردود الفعل العاطفية
جتاه اخلطر .وقد ا�ستمر االعتماد على ال�شعارات لت�أمني احلماية  -ولي�س لتمثيلها فقط  -يف عا ٍمل
�سادته حماوالت ازدادت تعقيد ًا لتقييم ومراقبة املخاطر وجتنب اخلطر.
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احلماية بالأرقام
لقد كانت هذه الإح�صاءات الهادفة �إلى قيا�س املخاطر ومدى التعر�ض لها �إلى جانب مدى العنف �أمر ًا
حموري ًا بالن�سبة للعاملني الإن�سانيني املعا�صرين .فاجلهود احلالية لقيا�س ماهية احلرب با�ستخدام
م�ؤ�شر �أوب�ساال �أو العديد من امل�ؤ�شرات الإح�صائية الأخرى ،ال حتقق نتائج ذات معنى يف “الوقت
الفعلي” وتتما�شى مع تناق�ضات �سابقة 41.وجاءت حماوالت النظر �إلى حرب فيتنام �أو بيافرا على
�أنها �إبادة جماعية لت�سلط ال�ضوء على كيفية ترابط اثنني من �أمناط التقييم وكيف ميكن لردود الفعل
العاطفية �أن ت�ست�شهد بدالئل �إح�صائية يف الأبحاث ال�سيا�سية� .أما مفهوم التدخل الإن�ساين ،كما يبني
م�ؤرخون من �أمثال دافيد رودونيو ،والذي يعود بجذوره �إلى عمل القوى الغربية مع جمموعات م�سيحية
معينة يف الإمرباطورية العثمانية ،فقد كان ال يزال حي ًا عند اندالع احلرب العاملية الثانية 42.وكان
التحدي الذي يفر�ضه التدخل الإن�ساين على مبد�أ �سيادة الدولة معروف ًا حينها كما هو معروف اليوم.
و�أدى �إحياء املبادئ واملمار�سات بعد نهاية احلرب الباردة �إلى جتدد الأحالم الطوباوية ب�أن الإغاثة
الإن�سانية قد تتخطى جمرد كونها رمز ًا للنوايا احل�سنة وتقوم فع ًال بت�أمني حماية فاعلة .لكن الأدلة
تظهر بالطبع �أنها ف�شلت مرار ًا لأن العاملني الإن�سانيني مل يقدروا على حماية �أنف�سهم فكيف لهم �أن
يحموا الآخرين .بدء ًا بالف�شل يف توفري “مالجئ �آمنة” خالل حرب البو�سنة و�صو ًال �إلى املجزرة التي
راح �ضحيتها عاملون �إن�سانيون (حمليون) يف رواندا ...جند هناك �أمثلة كثرية يف الت�سعينيات لي�س
فقط عن الغياب الوا�ضح لفاعلية حماية الأمم املتحدة �إمنا كذلك لل�شعارات الإن�سانية.
ق�صرت عن التطلعات التي كانت �أحيان ًا تُناط بالإغاثة ،ف�إن
و�إن كانت القدرة على ت�أمني احلماية قد َّ
املخاوف الأمنية قد منت يف الوقت ذاته بتنا�سب عك�سي .و�ضمن املنظمات ،جند ب�أن ت�شبيه اخلطر
باملخاطرة ،و�إدارة املخاطر بالأمن ،والأمن بالأمان� ،أدى حتى الآن �إلى انهيار فئات ثقافية ولغوية معينة
ومنف�صلة .وقد كان جتنب املخاطر �إلى ت�سعينيات القرن املا�ضي مفهوم ًا متوافق ًا متام ًا مع مفهوم
التعر�ض للخطر .وجند ب�أن الرئي�س الدويل ال�سابق ملنظمة �أطباء بال حدود �أوربين�سكي يحكي يف ق�صته
الذاتية عن نقا�ش جمعه ب�أحد عاملي �أطباء بال حدود يف ال�صومال عام  1992ويدعى جوين ،حيث كان
ذلك النقا�ش يعك�س بع�ض ًا من التغيريات التي �شهدها العمل الإن�ساين يف الت�سعينيات .رغم اخلطر
املحدق و�أ�صوات طلقات املدافع الر�شا�شة التي كانت حتيط به �إال �أن العامل الإن�ساين دافع عن فكرة
غياب �أية خماطرة حيث قال�“ :إذا ما ُقتلنا ف�ستن�سحب املنظمات غري احلكومية ولن يبقى هناك من
يدفع �أتعاب خدمات احلماية غري امل�شروعة� .إنهم يريدون �إخافتنا لكن يهمهم بقا�ؤنا على قيد احلياة.
43
ولهذا يبنغي عليك �أن تكون خائف ًا و�سعيد ًا ،فهذا يعني �أنك قادر على العمل”.
والكثري من هذه املعايري املطبقة منذ الت�سعينيات لقيا�س وتقييم اخلطر ،تن�أى بنف�سها عن منطق
البطولة .ويبقى التبادل االقت�صادي بني مرتكبي العنف والعاملني الإن�سانيني قائم ًا �إمنا ال ميكن
اعتباره مقارب ًة �أمني ًة ميكن لأ�صحاب العمل تبنيها عند �إر�سال الطواقم �إلى امليدان .وي�صبح غياب
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الأمن مفهوم ًا ت�ضخمي ًا يف ظل منو املنظمات الإن�سانية و�إداركها لكامل طيف واجباتها وم�س�ؤولياتها
بو�صفها �صاحب عمل .رمبا بداعي ال�ضرورة ،باتت املنظمات الإن�سانية مت�صاحلة مع حجم عملياتها
كما خلقت �أعمالها املكتبية �سيا�سات موارد ب�شرية تتنا�سب مع متويلها وقد تغلق الفجوة بني رواية
التطوع وواجباتها ك�صاحب عمل .وقد ينبغي �أن يت�ضمن مكان العمل هذا كغريه من �أماكن العمل
�شعارات تقول ب�أن”املوظفني لهم احلق يف العمل دون تهديدات” و�أال يكونوا عر�ض ًة لـ”بيئة عدائية”.
وقد باتت الت�صورات واملفاهيم امل�ستنبطة من البيانات ت�أخذ بالتدريج الأ�سبقية على تلك امل�ستخ َل�صة
يف امليدان� ،إذ �أن تقييم املخاطر �أ�صبح حمور تركيز التحليالت الأمنية .يبدو هذا التحول خطري ًا� ،إال
�أن رواية التطوع تلك التي كانت �شرط ًا مطلوب ًا “للعمل اخلريي الواقع يف مرمى النريان” ينبغي �أن
تكون موجود ًة �أ�سا�س ًا.
امليدان “حتت ال�سيطرة”
ثمة مفارق ٌة وا�ضحة يف الأدلة الأمنية القادمة من امليدان حني ميكننا القول ب�أن �سطوة العمليات
الأمنية تزداد تدريجي ًا يف تعريف امليدان بحد ذاته .وقد �شرحت الراحلة ليزا �سمريل �أنه حني ن�أخذ
بعني االعتبار �أثر الآالت وامل�ساحات الإن�سانية ودور مركبات الدفع الرباعي وا�سعة االنت�شار واملجمعات
الأ�شبه باخلنادق يف ت�شكيل املفاهيم الإن�سانية يف العامل ،جند ب�أن امليدان ،كما يراه عمال الإغاثة
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الإن�سانية ،مك ّون وجملوب من خالل فالتر وحدود متعددة ،ال تكون مرئية فقط بل تكون مبطنة �أي�ضا.
فم�صطلح “امليدان” كما يطلق عليه عمال الإغاثة يتواجد فقط نهار ًا وحتده قوانني حظر جتول �صارمة
ال تبقي �سوى على ن�صف يوم يف البلدان اال�ستوائية واملدارية .وفيما تعمل نوافذ ال�سيارات ال�سريعة
املظللة فالتر ُينظر من خاللها للعامل املحيط ،جند �أن ت�صميم الربامج الإن�سانية الذي يت�ضمن تقييم ًا
للمخاطر من البداية يعمل كذلك فلرت ًا للمفاهيم الإن�سانية يف امليدان .ومنذ قدوم و�سائل االت�صال
ال�سريعة ذات التكلفة املعقولة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،والذي رافقه انت�شار متزايد للهواتف
الف�ضائية التي ميكن االعتماد عليها وحتى الإنرتنت� ،أ�صبح امليدان �أكرث مرون ًة خا�ص ًة و�أنه ميكن ملدراء
الربامج العاملني يف املقرات الرئي�سية و�أجهزتهم الأمنية التوا�صل مع العاملني امليدانيني يف خمتلف
القارات .وبهذا بد�أت تتنامى ق�ضايا التحكم عن بعد و�سيا�سات �إدارة املخاطر التي حددها مارك
دافيلد من حيث �أنه ميكن عر�ض الأحداث يف املقرات الرئي�سية بالدقة ذاتها كالتي تعر�ض فيها يف
45
امليدان ،فهي مل تعد جتربة مبا�شرة �إمنا جتربة تقوم على �إدارة م�شرتكة للبيانات.
�إن توليد البيانات جلعل جتربة الطاقم امليداين على �شكل �أرقام ورموز ال يفيد �أحد ًا ب�شكل خا�ص� 46إمنا
يعر�ض مدلوالت جديدة للمخاطر واخلطر على م�ستوى املقرات الرئي�سية واملكاتب يف عوا�صم البلدان
التي تعمل فيها املنظمات .وبالتايل ف�إن االنتقال العمودي للمعلومات من امليدان �إلى املكتب الرئي�سي
يكون متباد ًال عرب النقل الآين �أحيان ًا للأدلة الإر�شادية والتوجيهات الأمنية .وكثري ًا ما يتم تطبيقه
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من خالل �إ�صدار قواعد موحدة وغالب ًا �أكرث تف�صيلية تتما�شى مع طريقة العمل الت�ضخمية لتقييمات
47
املخاطر.
لكن حني كان البعد جزء ًا من “املغامرة” الإن�سانية وكانت الأوامر والإر�شادات قد ت�ستغرق �أ�سابيع
للو�صول ،كان امليدان يت�شكل بطريقة خمتلفة متام ًا ويتم يف معظمه من خالل �سل�سلة من املفاو�ضات
ال�صغرية التي كانت ت�ضمن �شيئ ًا من الأمن اعتماد ًا على حرا�س �أو و�سطاء تختلف موثوقيتهم علم ًا
�أن اختيارهم كان يتم وفق تقييم فردي يختلف من �شخ�ص �إلى �آخر .وميكن ل�سياق العمل ذاته �أن
ينظر �إليه فريق على �أنه �آمن يف حني يراه فريق �آخر على �أنه غري �آمن ،حيث �أن لكل فريق تقييمه
اخلا�ص ب�ش�أن املخاطر .وعلى �أر�ض الواقع ،ي�ستمر هذا الت�صادم بني خمتلف الطبائع الب�شرية �إلى
يومنا وت�ستمر معه خالفاتها .غري �أن م�س�ؤوليات املعنيني ب�ش�ؤون احلرا�سة و�سما�سرة الأمن املحليني قد
ُخف�ضت فيما يخ�ص �أهميتهم يف امل�سائل الأمنية� ،إذ �أن الثقة الزائدة قد تتحول �إلى �شكل من �أ�شكال
الإهمال �أو التق�صري بالن�سبة للمنظمات الإن�سانية والعاملني فيها على ال�سواء.
وهذا بالطبع لي�س �أمر ًا جديد ًا متام ًا ،حيث �أن مفهوم الو�سطاء غري املوثوقني وامل�شبوهني الذين
ينتفعون من دورهم يف التوا�سط بني القادمني اجلدد الأثرياء وال�سكان املحليني العدائيني يعود
بتاريخه �إلى احلقبة اال�ستعمارية� .إذ جند ب�أن �شخ�صيات الأ�شرار والأبطال ال�شعبيني كما يف �شخ�صية
وانغرين للكاتب همباطي با 48كانت حمور العديد من الكتب التي تخو�ض يف دور الو�سطاء يف احلقبة
اال�ستعمارية .وجند ب�أن املنظمات الإن�سانية ترث القوانني التي كانت �سائدة يف احلقبة اال�ستعمارية
والإمربيالية حني توظف طواقم حملية يتلخ�ص دورها يف الو�ساطة ل�صالح العاملني الدوليني امل�ؤقتني
49
والذين يت�صفون بجهل عميق.
هذا وتعترب تقييمات املخاطر �شاملة وقد تدمر مفهوم الثقة الذي تعتمد عليه الكثري من العالقات يف
العمل الإن�ساين .فهذه التقييمات ال ت�سمح بوجود م�ساحات وا�سعة للتفاو�ض كما �أن ملء طلبات تقييم
املخاطر يف ظل التنقل من موقع �إلى �آخر يتطلب م�ستوى �آخذ ًا يف التزايد من ال�شك امل�سبق.
ٌ
م�شروط تاريخي ًا ويعك�س �أ�شكا ًال �أخرى من تركيز ال�سلطة
�أما التطور الدراماتيكي امل�شروح هنا فهو
ً
بدعم من االبتكارات التكنولوجية .جنده على �أحد امل�ستويات متجذرا يف
وت�ضييق �سال�سل القيادة ٍ
فكرة �أن امل�س�ؤولية تنطوي دائم ًا على �سلطة وب�أن ال�سلطة متجذرة يف الإدارة .كما يقت�ضي �أن “واجب
الرعاية” الذي تن�ص عليه ت�شريعات التوظيف مينح في�ض ًا من حقوق اتخاذ القرار ويف املقابل ال
يفرت�ض بالفرد �أن يكون م�س�ؤو ًال �أو حذر ًا .وميكن القول �أن هذا الفقدان لال�ستقاللية لي�س حم�صور ًا يف
قطاع العمل الإن�ساين �إذ جنده �سائد ًا يف املجتمعات الغربية .وهو يعتمد على �سرديات ال�سلطة وامل�ساءلة
ال تقل بطول ًة عن ال�سرديات القدمية حول املغامرات املحفوفة باملخاطر والتي تبنى على فر�ضيات
�آليات ال تنطوي على �أي عناء و�إر�شادات م�ضمونة النجاح .ويخلق العاملون الإن�سانيون تعا�ضد ًا يف
عملهم امليداين من خالل �أفعال �صغرية يقاومون من خاللها الآلية الأمنية الفعالة حيث كثري ًا ما يتحول
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ع�صيانهم للأوامر �إلى �أو�سمة �شرف بالن�سبة لهم .فالتجاوزات الب�سيطة ت�صبح جانب ًا مهم ًا يف امليدان
�إذ �أنها تع ِّو�ض بع�ض ال�شيء عن حتجيم امل�ساحة العملياتية وال�شخ�صية مع التعر�ض اليومي لفراغ
اخلطابات املبالغ فيها عن اخلطر.
ويف ال�سياق الإن�ساين ،نرى ب�أن اخلطوات الأمنية املت�شددة واملتجذرة يف �سيناريوهات “�أ�سو�أ
االحتماالت” والتدريبات على جميع االحتماالت تريح نقاد الإغاثة الإن�سانية �أكرث من تلك التي ال
ت�صدر عن قطاع الإغاثة نف�سه والذي َيتّهم منذ الثمانينات املنظمات غري احلكومية ب�أنها تخدم ذاتها
ومهوو�سة بذاتها .كما �أن الكثري من نتاج الأدب الإن�ساين ذي الطبيعة النقدية الذي بحثته ليزا �سمريل
وغريها يف كتب على غرار “جن�س الطوارئ و�إجراءات يائ�سة �أخرى” ،بحث ب�أ�سلوب متناق�ض كيفية
�إيواء املنظمات غري احلكومية لطواقم غري م�س�ؤولة و�صبيانية 50.ويقول هذا اخلطاب ب�أن العاملني
الإن�سانيني حمميون ب�شكل مبالغ فيه لكن ونظر ًا ل�ضعفهم وفقدانهم اخلربة “احلقيقية” جتدهم
معر�ضني لعواقب م�ؤملة جراء عملهم يف الإغاثة الإن�سانية .هذا التحليل تعميمي ب�شكل �سافر ونرج�سي يف
طبيعته لكنه يتدفق يف طيف م�ستمر من ال�شك الذاتي الذي ي�ستمر يف �إ�ضعاف �شرعية العمل الإن�ساين.
هذه املقاربة الأمنية والت�أمينية يف امليدان التي تزداد انت�شار ًا ،رغم بعدها الكلي عن كونها م�ؤ�شر ًا
�إ�ضافي ًا عن ازدياد التمهني يف امليدان ،ترقى �إلى عامل تعرية تدريجي حل�س العاملني الإن�سانيني
بامل�صلحة وامل�س�ؤولية .كما �أنها ت�شري �إلى حقيقة �أن املنظمات غري احلكومية الإن�سانية ،مثلها مثل
املنظمات الكبرية متعددة اجلن�سيات ،ال ت�شعر بالثقة الكافية لرتك م�س�ألة املفاو�ضات احل�سا�سة بيد
الطواقم امليدانية .يلقي الت�سل�سل الوظيفي بثقل امل�س�ؤولية وواجب الرعاية ،لكن يبدو �أنه ي�شري يف الوقت
ذاته �إلى عدم وجوب ترك حرية البعد واال�ستقاللية بيد موظفني من م�ستويات �أدنى يف املنظمة.
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خال�صة
منذ عام  1864والإغاثة الإن�سانية احلديثة تن�شئ وت�ستجيب لتقييمات االحتياجات واملخاطر وقد �أخذ
عملها �شكله يف �إطار تعر�ضها للخطر ويف ظل خماوفها الأمنية .وقد مكن عدد من الفر�ضيات املتعلقة
باملخاطر والتطوع واخلطر العاملني الإن�سانيني واملنظمات غري احلكومية من العمل يف وجه الأخطار.
حيث جت�سدت يف �شعاراتها الرغبة يف العمل يف ظل حماية القانون لكنها نادر ًا ما كانت توفر احلماية
فح�سب� .أما ما مكن العاملني الإن�سانيني من �أداء مهامهم يف �أماكن تعاين من عنف حاد فقد كان
مزيج ًا من الأ�ساطري التي تدور حول ال�شجاعة وقوة ال�شخ�صية واملغامرة� ،إلى جانب مفاو�ضات يف �صلب
عملية �إدارة خماطر حذرة للغاية .هذا وقد �أدى التحول �إلى ع�صر “ما بعد البطولة” �إلى �إحداث تغيري
جذري يف كيفية ارتباط العاملني الإن�سانيني ببع�ضهم بع�ض ًا .فالتوازن بني التفوي�ض الفردي وامل�س�ؤولية
اجلماعية ،وبني التطوع خلو�ض الأخطار وتعري�ض الطواقم للخطر ،كان دائم ًا �أمر ًا ح�سا�س ًا .لكن كفة
امليزان رجحت باجتاه امل�س�ؤولية وواجب الرعاية مع �سلبيات �سري عمليات اتخاذ القرار البريوقراطية
(بد ًال من البريوقراطية بحد ذاتها ،والتي طاملا كانت لها �أهميتها وقيمتها يف املنظمات الإن�سانية).
وميكن القول �أن عملية اتخاذ القرار البريوقراطية قد اعتمدت على القدرة على ترجمة خماوف
امليدان �إلى �أدلة �إر�شادية �أمنية كانت قد برزت يف وقت مبكر �ضمن بع�ض املنظمات وت�أخرت �إلى
حني يف منظمات �أخرى .كما �أن الثقافة التي تتميز بها كل منظمة غري حكومية �ستحدد دون �شك
�شكل النقا�شات الوا�سعة املعرو�ضة هنا ،حيث �أن ف�صل ميكائيل نوميان ي�صف بدقة �أكرب تطور مفهوم
املخاطر و�إدارة الأمن �ضمن منظمة �أطباء بال حدود.
�أما من املنظور التاريخي الأو�سع ،فقد كان توثيق �أعمال العنف التي ت�ؤثر يف العمل الإن�ساين ي�أتي �ضمن
املنطق البطوية للتطوع والت�ضحية املحتملة ،فقد ا�ستدعى احل�ضور ال�شبحي للقانون الدويل الإن�ساين،
غري �أن �إطار العمل القانوين هذا قد وفر �ضمانات �أكرث من تبنيه ملنطق البطولة .ويف عامل يعي�ش
منطق العمل الإن�ساين لتربير التدخالت  -الع�سكرية والدبلوما�سية  -منذ عام  1860على الأقل 51،ال
تزال املنظمات الإن�سانية رهن املفاو�ضات التي مكنتها من حتديد مدة وطبيعة بقائها �أو منطقة عملها
قائم على احلماية قد تخطى هذه
نظام ٍّ
عاملي ٍ
التي تعرف اليوم مب�صطلح “امليدان” .هذا و�إن تخيل ٍ
املخاوف لتعزيز الرتكيز على الإجراءات الأمنية ،من خالل عملية جمع بيانات مل ت�صب بال�ضرورة
يف �أي خمطط �إمنا نحو املزيد من جمع البيانات 52.وهذا التحول الأمني اعتماد ًا على الأرقام والأدلة
الإر�شادية ي�صف �سلوكيات ما فتئت �أن تكون جزء ًا من م�سرح العمل الإن�ساين والتي يبدو �أنها قائمة
بذاتها.
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4
العنف �ضد عمال الإغاثة
معنى القيا�س
فابري�س في�سمان

1

م�ستعين ًا ب�إح�صائيات حول غياب الأمن يف جمال العمل الإن�ساين عام  ،2009حذر مبعوث اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر املعني ب�ش�ؤون الأمن قائ ًال“ :العامل مكان �أخطر بالن�سبة لعمال الإغاثة”.
وهذه املعلومة التي لي�ست بجديدة تدعمها اليوم بيانات كمية .فخالل اخلم�سة ع�شر �سنة املا�ضية،
3
عكف الباحثون وامل�ست�شارون على �إجراء درا�سات تهدف �إلى “حتديد كمي قام على �أ�س�س مو�ضوعية”
للعنف الذي يطال العاملني الإن�سانيني .وقد تو�صلت تلك التحليالت مبجملها اعتماد ًا على م�ؤ�شرات
متنوعة �إلى �أن الهجمات املتعمدة على عمال الإغاثة تزداد ب�صورة دراماتيكية .كما �أو�صت بتح�سني
عملية جمع البيانات بهدف حتقيق فهم �أف�ضل لهذه الظاهرة من �أجل �أغرا�ض علمية وعملية و�سيا�سية.
وهذا الرتكيز على الإح�صائيات يطرح على الأقل �س�ؤالني وهما :هل تعك�س البيانات احلالية بحق زياد ًة
يف غياب الأمن؟ وكم هي مفيدة هذه البيانات؟
2

ال�ضعف املنهجي للبيانات احلالية
من �أين ت�أتي الإح�صائيات املتعلقة بغياب الأمن يف جمال العمل الإن�ساين؟
ظهرت �أول درا�سة حول “الوفيات بني العاملني الإن�سانيني” يف املجلة الطبية الربيطانية يف يوليو/متوز
 .4 2004وقد خا�ضت تلك الدرا�سة التي نفذها �أخ�صائيو �أوبئة من كلية جون هوبكينز بلومبريغ لل�صحة
بدعم من منظمة ال�صحة العاملية يف الوفيات التي �سجلتها ثلثا “املنظمات
العامة (يف بالتيمور) ٍ
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الإن�سانية” خالل الفرتة املمتدة من عام  1985ولغاية عام  .1998كما �شارك باحثون من جون هوبكينز
يف درا�ستني متعددتي القطاعات لتقييم مدى انت�شار العنف غري القاتل 5وخماطر الأمرا�ض/الوفيات
6
املرتبطة بالعنف يف قطاع الإغاثة.
وتهدف قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة املتوفرة على �شبكة الإنرتنت �إلى ت�سجيل كل “حادثة عنف
خطرية �ضد عمال الإغاثة” (�أي “قتل ،خطف ،هجوم يف�ضي �إلى �إ�صابة خطرية) �أبلغت عنها و�سائل
الإعالم ومنظمات الإغاثة منذ عام  .1997وقاعدة البيانات هذه التي تفرعت عن درا�سة عام 2006
التي �أجريت ل�صالح معهد التنمية اخلارجية ومركز التعاون الدويل 8،ت�شهد اليوم حتديث ًا منتظم ًا على
يد �شركة “هيومانيتاريانز �آوتكومز” اال�ست�شارية التي �أ�س�سها ُمعدّو الدرا�سة .وت�صدر هذه ال�شركة
تقرير ًا �سنوي ًا حول �أمن عمال الإغاثة ي�شكل م�صدر ًا للبيانات التي كثري ًا ما تقتب�س عنها و�سائل الإعالم
والأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وكذلك خرباء الأمن الإن�ساين 9.و�ست�شكل �أرقام وحتليالت
قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة املو�ضوع الرئي�سي يف هذا الف�صل.
هذا وتعد جمموعة “�إن�سيكيوريتي �إن�سايت” م�صدر ًا ثالث ًا للإح�صاءات ظهر يف عام  .2008وهذه
املجموعة التي ت�ضم �أكادمييني اثنني (خبري �إح�صاء وخبري نزاعات) وم�ست�شار ًا طبي ًا من اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر وم�ست�شار ًا �إن�ساني ًا ،عملت بالتعاون مع العديد من املنظمات غري احلكومية
لبناء قاعدة بياناتها اخلا�صة التي تطلق عليها “قاعدة بيانات الأمن بالأعداد” 11.كما ت�سهم املجموعة
يف درا�سات كمية تنفذها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف �إطار حملتها التي �أطلقتها عام  2011حتت
12
عنوان “الرعاية ال�صحية يف خطر”.
ما مدى دقة امل�ؤ�شرات؟
تزعم جميع تلك الدرا�سات ب�أنها “قائمة على الأدلة” لكن التمعن فيها يك�شف العديد من نقاط
ال�ضعف املنهجية .فالأولى تنبع من امل�ؤ�شرات املختارة لرتجمة املفاهيم املجردة :غياب الأمن واخلطر
والعنف �إلى بيانات كمية .ويف حني �أن قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة وجامعة جون هوبكينز تنظران
�إلى �أعداد عمال الإغاثة الذين تعر�ضوا للقتل �أو الإ�صابة �أو االختطاف ،جند ب�أن درا�سات اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر وجمموعة “�إن�سيكيوريتي �إن�سايت�س” حت�صي جميع احلوادث الأمنية التي ت�ؤثر
على العاملني الإن�سانيني �أو الرعاية ال�صحية ،وهو ما يعترب م�ؤ�شر ًا �أكرث مالءمة لو�صف العنف اليومي
الذي يعيق العمل الإن�ساين .بالتايل ،ف�إ�ضاف ًة �إلى الهجمات �ضد الأ�شخا�ص ،جندها ت�سجل احلوادث
مبختلف �أنواعها من عمليات ق�صف وعمليات �سرقة �إمدادات ومعدات واعتقاالت للمر�ضى وتهديدات
و�أ�ضرار تلحق ب�سمعة وكاالت الإغاثة وحوادث نق�ص املياه وانقطاع الكهرباء وكذلك العوائق الإدارية.
وبغياب حدود دقيقة ف�إن مفهوم “حادثة ت�ؤثر على العمل الإن�ساين” مفهوم يفتقر متام ًا �إلى الو�ضوح
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ويحتمل �أكرث من تف�سري ،وهذا ما ي�ضعف قيمته كم�ؤ�شر دقيق وذي مغزى� .أما املفهوم الأكرث و�ضوح ًا
والذي ي�شري �إلى “عمال �إغاثة تعر�ضوا للقتل �أو الإ�صابة �أو اخلطف” فهو لي�س �أ�سهل بكثري من حيث
اال�ستخدام� ،إذ ي�ستوجب حتديد ما �إذا كان ال�ضحايا قد تعر�ضوا للأذى نتيج ًة لعملهم وما �إذا كان
عملهم “�إن�ساني ًا” .وال يوجد بالطبع �أي تعريف مقبول ب�شكل عام ملاهية “العمل الإن�ساين” بني العاملني
والباحثني وال�سلطات والع�سكريني وال�صحفيني .وكانت �أول درا�سة للوفيات نفذتها جامعة جون هوبكينز
قد �أح�صت قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة من بني املنظمات الإن�سانية ،يف حني ا�ستثنت
قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة القوات امل�سلحة والعاملني يف جمال حقوق الإن�سان و�أولئك العاملني
يف “م�شاريع �إعادة الإعمار” .وعو�ض ًا عن ذلك ،قامت بتعريف عمال الإغاثة على �أنهم املوظفون
املحليون والدوليون واملتعاقدون الفرعيون التجاريون لـ”وكاالت الإغاثة غري احلكومية ...الذين
يوفرون امل�ساعدات املادية والفنية يف �سياقات الإغاثة الإن�سانية” .وهذا التعريف املطول نوع ًا ما يرتك
للم�س�ؤولني عن حتديث قاعدة البيانات م�ساحة كبرية للتف�سري .ويف الواقع ف�إن فئة “عمال الإغاثة”
تنطبق على طيف وا�سع من الالعبني الذي يتباينون من حيث مكانتهم ووظيفتهم وممار�ساتهم
وبالتايل مدى تعر�ضهم للخطر ،وهي ت�شمل :ممثلي احلكومات الأجنبية واجلهات املمولة؛ م�س�ؤويل
وموظفي الأمم املتحدة؛ ممثلي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر؛ املتطوعني املحليني يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر؛ موظفي املنظمات
غري احلكومية الدولية واملحلية؛ �أع�ضاء �شبكات الت�ضامن الدينية واملجتمعية؛ موظفي �شركات النقل
و�شركات الأمن اخلا�صة� ،إلخ.
هذا ويعد حتديد فيما �إذا كانت الهجمات مرتبطة بعمل ال�ضحية �أمر ًا �إ�شكالي ًا �أي�ض ًا وخا�ص ًة بالن�سبة
للعاملني املحليني (�أكرث من  90باملئة من جممل العاملني) الذين بالإ�ضافة �إلى عملهم املهني جندهم
معر�ضني للجرائم “االعتيادية” والعنف املرتبط باحلرب .ومن الناحية العملية ف�إن قواعد البيانات
والدرا�سات ت�سجل جميع احلوادث التي ت�ؤثر على موظفي قطاع الإغاثة �أو املتعاقدين معهم ،بغ�ض
النظر عن الظروف .ففي �سوريا مث ًال ،ت�سجل قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة املوظفني املحليني الذين
يقتلون حيث تتعر�ض بيوتهم للق�صف �أو يف هجوم على �إحدى الأ�سواق �أو حني تتعر�ض القافلة التي
يرافقونها �إلى �إطالق نار .والأمر ذاته جنده يف �أفغان�ستان حيث ت�سجل قاعدة البيانات �أعداد العاملني
الدوليني الذي يقتلون يف هجوم على مطعم �أو �أثناء �سريهم يف الغابات �أو خالل عملية �سطو على منزل
�أو �أثناء هجوم على امل�ست�شفى الذي يعملون فيه.
�إلى �أي مدى ميكننا �أن نع ّول على التقنيات امل�ستخدمة يف جمع البيانات؟
�إن الغمو�ض الذي يعرتي امل�ؤ�شرات يزداد يف ظل حتيز املنهجيات امل�ستخدمة يف جمع البيانات ،حيث
�أن قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة وقاعدة بيانات الأمن بالأرقام ،وكذلك درا�سات جون هوبكينز
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الوبائية ،حت�صي الهجمات وال�ضحايا بنا ًء على املعلومات التي ت�صل �إلى ال�سجالت الإدارية ملنظمات
الإغاثة و�/أو و�سائل الإعالم .فاملحققون العاملون على قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة مث ًال يعتمدون
على املعلومات الواردة من “م�صادر عامة من خالل فلرتة منهجية للإعالم وبالأخ�ص تقارير
 ReliefWebووزارة اخلارجية الأمريكية وتلك التي تقدمها مبا�شر ًة منظمات الإغاثة” 13على غرار
�إدارة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن واالئتالفات الأمنية الإقليمية ومنظمة �أطباء بال حدود.
وثمة عيب يف هذه اال�سرتاتيجية التي يعرفها جيد ًا خرباء الأمن ،فهي ال حتدد �إذا ما كانت الظاهرة
قيد الدار�سة (العنف) هي التي تتغري �أم �أنه �أ�سلوب ت�سجيلها للحوادث (توثيق الأق�سام الإدارية يف
املنظمات الإن�سانية �أو يف و�سائل الإعالم) �أم �أنه مزيج من االثنني� 14.أما التغطية الإعالمية للهجمات
�ضد عمال الإغاثة رغم �أنها موثوقة �إال �أنها تعتمد على عدة عوامل هي :عدد ال�صحفيني العاملني يف
البلد املعني ومدى اهتمامهم بق�ضايا الأمن الإن�ساين؛ جن�سية ال�ضحايا؛ �شفافية منظمات الإغاثة؛
�إمكانية �إجراء حتقيقات؛ �إلخ .وكذلك هي احلال بالن�سبة للأنظمة التي ت�ستخدمها املنظمات الإن�سانية
جلمع البيانات الأمنية والتي قد حت�سنت ب�شكل ملحوظ خالل الع�شرين عام ًا املا�ضية و�أدت ب�شكل
تدريجي �إلى زيادة منط وعدد الهجمات التي يتم ت�سجيلها .رغم ذلك جند ب�أن عملية ت�سجيل ونقل
املعلومات ال تزال تعتمد ب�شكل كبري على مبادرة املدراء ومدى املقاومة التي يواجهونها يف منظماتهم
ومدى �أهمية املوظفني املعنيني يف امل�سائل الأمنية .وهذا ميكن �أن يتباين ب�شكل هائل يف الزمان واملكان،
فبينما ميانع بع�ض املتطوعني جمع البيانات حول حوادث العنف 15نرى ب�أن غريهم مييلون �إلى الإبالغ
عن �أي منط من �أمناط احلوادث التي قد ت�ؤثر على �أمنهم 16.وبالتايل ي�صعب التمييز بني التغريات
يف العنف والتغريات يف �أ�سلوب الإبالغ عن احلوادث على ال�صعيدين الإداري والإعالمي .ويبدو غياب
اليقني هذا بين ًا ب�شكل خا�ص يف الأحداث التي حتتمل �أكرث من تف�سري لطبيعتها (كالهجمات التي ت�ؤدي
�إلى “�إ�صابات خطرية”) 17واحلوادث التي يذهب �ضحيتها عاملون حمليون (حيث �أن ت�سجيل هذه
احلوادث يكون �أقل انتظام ًا).
هذا وتواجه الدرا�سات التي ت�سعى �إلى ح�ساب معدالت الهجمات وال�ضحايا (عدد احلوادث العنيفة
وال�ضحايا على التوايل لكل  100,000من العاملني كل عام) عائق ًا �إ�ضافي ًا يتمثل يف غياب عامل
م�شرتك موثوق .فنادر ًا ما تكون املنظمة قادرة على توفري �أرقام دقيقة لقوتها العاملة يف بلد ما �أو
يف �سنة ما ،وبالتايل جند �أن قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة على �سبيل املثال م�ضطرة �إلى و�ضع
تقديرات تقريبية لعدد العاملني الإن�سانيني اعتماد ًا على امليزانية املعيارية للن�سب بني العاملني املحليني
والدوليني� 18.إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،وبعيد ًا عن قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة ،نرى ب�أن جميع الدرا�سات
ت�ستخدم عينات تفتقر �إلى منهجية وا�ضحة الختيار العينات ،ما عدا قدرة املنظمات املعنية يف توفري
بيانات للدرا�سة .لكنها مع ذلك تعمم نتائجها على كامل قطاع الإغاثة.
يقر معظم املعدين ب�أن قواعد بياناتهم لي�ست “كاملة” �أو “متثيلية ب�شكل كامل” 19وب�أن ثمة “�سجالت
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ناق�صة �أو غري موجودة” 20وب�أن البيانات “غري دقيقة �إلى حد معني” 21وبالأخ�ص فيما يتعلق بالعاملني
املحليني .لكنهم على يقني تام ب�صالبة اال�ستنتاجات التي متخ�ضت عنها ،حيث جند باحثي جون
هوبكينز على �سبيل املثال “يعتقدون ب�أن النتائج متثيلية” 22يف حني تدّعي هيومانيتاريان �آوتكومز ب�أن
“قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة ال تزال امل�صدر العاملي ال�شامل الوحيد لهذه البيانات والتي توفر
23
قاعدة �أدلة لتحليل البيئة الأمنية املتغرية”.

تف�سري التوجهات املختلف عليه
اال�ستقرار غري املرئي ملعدالت ال�ضحايا
ت�ستنتج جميع الدرا�سات والتحليالت الكمية ،كما يف “�سيكيوريتي �إن�سايت” ،ب�أن ثمة “�أعباء متزايدة
يلقيها غياب الأمن على كاهل عمال الإغاثة” 24.وتزعم جمموعة جون هوبكينز فتقول “ت�ؤكد النتائج
التي تو�صلنا �إليها االعتقاد الذي يفيد بزيادة الوفيات بني عمال الإغاثة ( )...فالأ�شخا�ص الذين
يحملون الأ�سلحة ي�شكلون تهديد ًا �أكرب من املركبات” 25.كذلك ت�ؤكد درا�سات معهد التنمية اخلارجية/
هيومانيتاريان �آوتكومز على االنخفا�ض الثابت يف ال�شروط الأمنية منذ �سنة  1997على الأقل .و�صرحت
منظمة “هيومانيتاريان �آوتكومز يف تقريرها ال�سنوي لعام  2014ب�أن “عدد الهجمات على عمليات
الإغاثة الإن�سانية وكذلك عدد ال�ضحايا التي ح�صدتها هذه الهجمات قد و�صال �إلى �أعلى معدل منذ
26
بدء جمع البيانات ب�صورة منهجية”.
لكن التفا�صيل الواردة يف هذه الدرا�سات تلمح �إلى �أن الو�ضع القائم يحمل تباينات �أكرث .وقد و�صفت
�أول درا�سة لعدد الوفيات �صدرت عن جمموعة جون هوبكينز يف عام  2000حتو ًال كبري ًا حيث بينت
وجود زيادة حادة يف عدد الوفيات (مبختلف الأ�سباب) من عام � 1985إلى عام � ،1994أي يف العام
الذي وقعت فيه الإبادة اجلماعية يف رواندا ،تبعها انخفا�ض يف الفرتة من � 1995إلى  .1998و�أ�ضافت
ب�أن هذه التغريات ترافقت بزيادة يف عدد الوكاالت الإن�سانية وعمال الإغاثة يف امليدان .لكن ويف
غياب �أية بيانات حول عدد العاملني ،مل تتمكن الدرا�سة من التو�صل �إلى �أية ا�ستنتاجات �إزاء التغري
يف املخاطر.
وهذه كانت بال�ضبط ال�صعوبة التي �سعت درا�سات معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاريان �آوتكومز
للتغلب عليها .فمن خالل تقدير التحول يف القوة العاملة الإن�سانية ،قامت الدرا�سات بح�ساب التغري
يف معدالت الهجمات (عدد احلوادث الأمنية لكل  100,000عامل يف ال�سنة) ومعدالت ال�ضحايا (عدد
القتلى واجلرحى واملخطوفني لكل  100,000عامل يف ال�سنة) .وبخالف البيانات املجردة ف�إن البيانات
الن�سبية مل تلق اهتمام ًا كبري ًا .وال يقدم املوقع الإلكرتوين لقاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة �سوى
ر�سوم تو�ضيحية لت�ضاعف معدل الهجمات ثالث مرات من عام � 1997إلى عام ( 27 2012قارن بال�شكل
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التو�ضيحي  )1يف حني مل تُذكر معدالت ال�ضحايا �إال يف ثالثة تقارير 28 2006 :و 29 2009و.2013
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ورغم ت�ضاعف عدد ال�ضحايا ال�سنوي �أربع مرات من الناحية النظرية خالل الأعوام اخلم�سة ع�شرة
املا�ضية (من  78خالل الفرتة من � 1997إلى � ،2001إلى  376يف الفرتة من � 2012إلى  ،2013ميكن
املقارنة باجلدول � ،)1إال �أن هذه الأعداد من الناحية العملية قد بقيت على حالها ،ف�أعدد القتلى
واجلرحى واملخطوفني بني العاملني الإن�سانيني لكل  100,000عامل �سنوي ًا يف الفرتة من � 1997إلى
 2012قد حافظت على معدل من � 40إلى ( 60ميكن املقارنة باجلدول  31.)2مبعنى �آخر ،وبح�سب
البيانات الورادة يف قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة ،ف�إن عدد ال�ضحايا قد �شهد زيادة تتوافق مع
زيادة عدد عمال الإغاثة .ومن هذا املنطلق ف�إن العمل الإن�ساين مل ي�صبح �أكرث خطورة مما كان عليه يف
ال�سابق .بل على العك�س ،فقد يكون خطر الوفاة نتيجة العنف �آخذ ًا يف التناق�ص �إذا ما �صح االنخفا�ض
يف ن�سبة الوفيات بني ال�ضحايا (من  49باملئة يف الفرتة من � 1997إلى � ،2001إلى  30باملئة يف الفرتة
من � 2012إلى  ،2013بح�سب ح�سابات امل�ؤلف الذي ا�ستعان بقاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة) .ومن
املفاجئ �أن نرى تقرير �سنة  2013وقد تو�صل �إلى نتيجة معاك�سة ،حيث �أفاد يف ملخ�صه ب�أن “عدد
32
ال�ضحايا بالن�سبة للعدد الإجمايل لعمال الإغاثة ( )...ي�ستمر يف االرتفاع”.
ال�شكل التو�ضيحي  :1عدد الهجمات لكل  10,000عامل �إغاثة يف ال�سنة ( ،2012-1997قاعدة
33
بيانات �أمن عمال الإغاثة )2013
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ال�شكل التو�ضيحي  :2عدد عمال الإغاثة الذي ُقتلوا �أو �أ�صيبوا بجروح بالغة �أو ُخطفوا لكل 100,000
عامل �إغاثة يف ال�سنة ( ،2012-1997قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة)

امل�صدر :قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة  )2005-1997( 34 2009وقاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة
.)2012-2006( 35 2013
اجلدول  :1عدد ال�ضحايا بني الطواقم الإن�سانية ،معدل �سنوي (امل�صادر :قاعدة بيانات �أمن عمال
الإغاثة ،ح�سابات امل�ؤلف)

ال يوجد توجه عاملي
�إن اال�ستقرار الإجمايل للمعدالت -كما هي احلال يف الزيادة الإجمالية لعدد ال�ضحايا املطلق  -يخفي
تناق�ضات كبرية بني البلدان املختلفة والأعوام املختلفة .ف�أكرث من ن�صف الوفيات التي �أخذتها درا�سات
جون هوبكينز بعني االعتبار يف الفرتة من � 1985إلى  1998كانت قد وقعت يف منطقة البحريات العظمى
الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي .كما �أن ثالثة �أرباع ال�ضحايا امل�سجلني يف قاعدة بيانات �أمن عمال
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الإغاثة منذ عام  1997هم من �ستة �أو �سبعة بلدان فقط.
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وحتى يف الدول ذات اخلطورة الأعلى جند ب�أن معدل جرائم القتل التي تطال عمال الإغاثة تختلف
ب�شكل كبري .وبح�سب تقرير 37قاعدة بيانات �أمن عمال الإغاثة لعام  2012ف�إن معدل جرائم القتل يف
الفرتة من عام � 2006إلى  2011تراوح من  3لكل � 100,000سنوي ًا يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
(وهو نف�س معدل جرائم القتل يف الواليات املتحدة) �إلى  9لكل � 100,000سنوي ًا يف ال�سودان وجنوب
ال�سودان و�أفغان�ستان وباك�ستان� ،إلى  17لكل � 100,000سنوي ًا يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى� ،إلى 37
لكل � 100,000سنوي ًا يف �سريالنكا� ،إلى  58لكل � 100,000سنوي ًا يف ال�صومال.
وي�صعب التحقق مما �إذا كانت هذه املعدالت تك�شف ب�أن العاملني الإن�سانيني �أكرث عر�ض ًة للخطر من
غريهم .وهذا �سيتطلب مقارنتها مبعدل اجلرائم بالن�سبة ملجموع ال�سكان �أو بفئات �أخرى كال�صحافيني
�أو التجار ال�صغار �أو �سائقي ال�شاحنات �أو ما �شابه .لكن ال بد من الت�أكيد ب�أن معدالت اجلرائم بالن�سبة
للعاملني الإن�سانيني �أقل من معدالت احلوادث القاتلة بني املهن الأخطر يف الواليات املتحدة وبالتحديد
عمال قطع الأخ�شاب ( 91وفاة لكل  100,000عامل �سنوي ًا ،و�صيادو ال�سمك ( 75لكل � 100,000سنوي ًا)
ً 38
وقادة الطائرات ومهند�سي الطريان ( 50لكل � 100,000سنويا).
تف�سري متناق�ض لالختالفات الظاهرة
يف�سر معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاريان �آوتكومز ندرة الهجمات يف معظم امل�شاريع على �أنه دليل
على “حت�سن الإدارة الأمنية يف قطاع الإغاثة” 39.هذا وقد �ساعد متهني منظمات الإغاثة يف حماية
العاملني ،مبا يف ذلك خالل �أو�ضاع “ات�سمت بارتفاع م�ستوى اجلرمية �أو اال�ضطرابات املجتمعية”.
كما ت�شرح الدرا�سات املعدالت املرتفعة ب�شكل غري طبيعي للوفيات يف البلدان ال�ستة �أو ال�سبعة ذات
اخلطورة الأعلى نظر ًا للعنف املتطرف وغري املحدود الذي متار�سه الأطراف املتحاربة بحيث ال ميكن
لأي م�ستوى من احلماية �أن يجابهه� .أي �أننا ن�ستطيع �أن نن�سب الف�ضل يف حت�سن الظروف الأمنية �إلى
املنظمات الإن�سانية يف حني ميكننا �أن نلقي باللوم على الأطراف املعنية بالهجمات فيما يخ�ص تفاقم
غياب الأمن.
لكن منظمة �إن�سيكيوريتي �إن�سايت تعزو من جهة �أخرى تفاقم غياب الأمن �إلى “تعاظم ح�ضور
املنظمات الإن�سانية يف �سياقات خطرية” وبالأخ�ص يف “مناطق ت�شهد قتا ًال ن�شط ًا و يف مناطق ح�ضرية
تكرث فيها اجلرمية” .كما تقول ب�أن املنظمات احلكومية التي هي عر�ضة ل�ضغوط الإعالم واملمولني
40
تُظهر “حتم ًال �أكرب للمخاطر” بحيث تعمل يف بيئات ما كانت لتتابع عملها فيها يف املا�ضي.
وال ميكن اال�ستفادة من البيانات الواردة يف هذه الدرا�سات لتحديد �أي من هذه التف�سريات �صحيحة
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حتى حني نتحدث عن بلد �أو و�ضع بعينه .وال بد من �إجراء مقاربة نوعية للتمييز بني التغريات الناجتة
عن ال�سياق وتلك الناجتة عن ممار�سات وكاالت الإغاثة .ويف هذه احلالة ،ف�إن كال من معهد التنمية
اخلارجية/هيومانيتاريان �آوتكومز وكذلك �إن�سيكيوريتي �إن�سايت ال تقدم دلي ًال قاطع ًا يربر التف�سريات
التي اختارتها .وهذا يعك�س ت�صوراتها امل�سبقة بخ�صو�ص غياب الأمن ،حيث نرى �إن�سيكيوريتي �إن�سايت
ترثي نظام �إغاث ٍة خا�ضع ًا ملوظفني فا�شلني يف حني تبكي هيومانيتاريان �آوتكومز على عامل يزداد عنفه
جتاه عمال الإغاثة.
اال�ستهداف
�أخري ًا فقد كانت درا�سات مركز التنمية اخلارجية/هيومانيتاريان �آوتكومز تهدف �إلى “قيا�س مدى
ا�ستهداف عمال الإغاثة بحد ذاتهم لأ�سباب تتعلق بعملهم” 41.ولتحقيق هذا فقد قامت بح�ساب ن�سب
العنف “العر�ضي” غري املرتبط بكون ال�ضحايا عمال �إغاثة (“توقيت خاطئ ،مكان خاطئ”) والعنف
“ال�سيا�سي” و”االقت�صادي” ،الذي ي�ستهدف عمال الإغاثة (“لأنهم عمال �إغاثة”).
وتو�صلت الدرا�سات �إلى �أن غالبية الهجمات امل�سجلة منذ عام  1997كانت �سيا�سية ولي�ست عر�ضية.
وبدقة �أكرب ،فقد قيل �أن عمال الإغاثة ا�ستهدفوا لأنه “كان ينظر �إليهم على �أنهم م�صطفون مع طرف
ثالث �أو م�ساوون له (ونق�صد بالطرف الثالث :الواليات املتحدة �أو الغرب �أو الأمم املتحدة)” .وكما
�أ�شارت هيومانيتاريان �آوتكومز عام  2011على �سبيل املثال ،ف�إن “الكراهية جتاه العاملني الدوليني
احلا�ضرين والذين ينظر �إليهم على �أنهم يف �صف الغرب ،ال تزال الدافع وراء التوجهات الإجمالية التي
نراها يف �أعداد الهجمات” 42.لكن �سريالنكا وفل�سطني اعتربتا ا�ستثنا ًء لهذه القاعدة .بدا وك�أن املعدل
املرتفع للوفيات بني عمال الإغاثة من �سنة � 2006إلى  2011نتج عن �أ�سباب عر�ضية� ،أي �أنه “�ضرر
جانبي” ناجم عن القتال العنيف.
ويو�ضح معدو الدرا�سة الأولية التي �أجريت �سنة  2006ب�أنهما مل يتمكنا من اتخاذ “حكم منطقي
فيما يخ�ص دوافع” 43الهجمات يف ثالث من �أ�صل خم�س حاالت .ويف الواقع ،غالب ًا ما ي�صعب حتديد
الفاعلني ومن يرعاهم بدقة وي�صعب �أكرث حتى حتديد دوافعهم و�أهدافهم الأولية .هل كانوا ي�ستهدفون
�شخ�ص ًا ما بعينه� ،أم كيان ًا ما ميثله هذا الفرد (�صاحب عمله� ،أ�سرته ،حكومته� ،أمته ،زعيمه ،حيه،
حزبه ال�سيا�سي� ،شريحته االجتماعية ،دينه� ،إثنيته) �أو �أن الهدف كان طرف ًا ثالث ًا ال عالقة له بهذا
ال�شخ�ص؟
هذا وال تقدم تقارير معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاريان �آوتكومز من الناحية العملية �أي بيانات
كمية (�أو نوعية) تبني �أن املنظمات الإن�سانية كانت الهدف الأويل لأنها متثل قطاع ًا �إغاثي ًا ي�ساوي يف
قيمته الغرب ولي�س لأنها يف نظر املعتدي متثل �صاحب عمل �سيء �أو جمموعة �أطباء �أ�شرار �أو مناف�س ًا
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اقت�صادي ًا �أو موالية للمعار�ضة .وعلى النقي�ض ،ف�إن بيانات معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاريان
�آوتكومز تدح�ض الفر�ضيات التي تعزو العنف �ضد عمال الإغاثة �إلى افتقارهم للحيادية� ،سوا ًء كان
ذلك �أمر ًا واقع ًا �أم حم�ض ت�صور ،حيث يبني التقرير ال�صادر عام  2006عدم وجود �أي ارتباط بني عدد
�أحداث العنف وح�ضور قوات غربية �أو بعثات تابعة للأم املتحدة 44،يف حني يبني تقرير  2013زياد ًة يف
45
عدد الهجمات يف �أفغان�ستان وذلك بعد ان�سحاب قوات الناتو.
ويف الواقع ،ف�إن الفر�ضية التي تقول ب�أن العنف يرتبط “بالطبيعة والتوجه الغربيني اللذين ال ميكن
�إنكارهما ملعظم منظمات الإغاثة الدولية” 46حتجب ال�صفقات ال�سيا�سية التي يعتمد عليها �أمن معظم
املنظمات الإن�سانية .وكما بي ّنا يف موا�ضع �أخرى 47ف�إن ن�شر عمليات الإغاثة ال يعتمد على مبادئ �صرفة
كاحليادية وعدم التح ّيز واال�ستقاللية �إمنا على التفاو�ض على تنازالت توافق عليها خمتلف القوى
احلا�ضرة وتتقاطع عندها م�صالح وقيود خمتلف الأطراف .وبعبارة �صريحة ،ف�إن حماية منظمات
الإغاثة تعتمد على قدرتها على �إيجاد ما توفر من �سبل مقبولة تفيد الأطراف امل�س�ؤولة عن العنف.
ولي�س ثمة من دليل على �أن “طبيعتها الغربية” تقف عائق ًا تعجيزي ًا �أمام هذا ،وما العمل املذهل الذي
قامت به فرق اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ومنظمة �أطباء بال حدود يف �أفغان�ستان بعد مرور ع�شرة
�أعوام على كونها هدف ًا من الأهداف الأولية لطالبان �إال دلي ًال على �صحة عك�س هذه الفر�ضية.

�إنتاج اجلهل
هل تفاقم غياب الأمن الإن�ساين جمرد “�أ�سطورة”؟
بالنتيجة ،تعتمد الدرا�سات الكمية حول غياب الأمن الإن�ساين على م�ؤ�شرات غري موثوقة يتم ب�شكل
ممنهج تف�سري معانيها املبهمة بطرق ت�ؤكد الت�صورات امل�سبقة ب�أن اخلطر يتفاقم .لكن هل هذا يعني
ب�أن تفاقم غياب الأمن الإن�ساين “�أ�سطورة” كما يدعي على �سبيل املثال �أخ�صائي علم اجلرمية �آرنود
داندوي واخلبري يف العلوم ال�سيا�سية 48مارك �أنطوان بريو�س دي مونتكلو�س؟
ي�شري هذا الكاتبان �إلى �أن تاريخ العمل الإن�ساين �شهد حمطات من الهجمات املق�صودة �ضد عمال
الإغاثة بدء ًا باحلرب الفرن�سية الربو�سية عام  1870ومرور ًا باحلربني العامليتني وحروب اال�ستقالل
واحلرب البادرة وانتها ًء بالأزمات اخلطرية التي �شهدتها الت�سعينيات� 49.أما بالن�سبة للخم�سة ع�شر
عام ًا املا�ضية ،ف�إن بع�ض النتائج قد تختلف مع املعاينات النقدية للبيانات الراهنة :ففي الوقت الذي
حدثت فيه زيادة جمردة يف عدد العاملني الإن�سانيني الذين قتلوا �أو جرحوا �أو خطفوا� ،إال �أن هذه
الزيادة تبدو ب�أنها متنا�سبة مع زيادة عدد العاملني الإن�سانيني ككل .كما �أن معظم احلوادث ترتكز
يف عدد حمدود من الدول .وبالتايل ف�إن الهجمات اخلطرية التي طالت عمال الإغاثة لي�ست بالأمر
اجلديد ومل تقع على نطاق وا�سع وكذلك مل تزدد من الناحية الن�سبية.
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لكن هذا ال يعني ب�أن تفاقم غياب الأمن �أ�سطورة �أو �أن املخاوف التي تعرب عنها منظمات الإغاثة تفتقر
�إلى املنطق .فتطور الهجمات الع�شوائية �ضد العاملني الإن�سانيني يعك�س تطور ال�سياقات ال�سيا�سية
والع�سكرية وكذلك تطور املمار�سات الأمنية ملنظمات الإغاثة .ومن هذا املنطلق ف�إن اال�ستقرار الن�سبي
ملعدل ال�ضحايا منذ �سنة  1997قد يخفي تفاقم ًا ت�شهده البيئة الأمنية لكن تقابله �إجراءات حماية
�أف�ضل و�/أو ان�سحاب منظمات الإغاثة من املناطق الأكرث خطر ًا 50.وعلى �أي حال ف�إن تف�سري التوجهات
يتطلب اللجوء �إلى م�صادر �أخرى –نوعية ب�شكل خا�ص -لتقييم كيفية تغيرّ الأخطار واملمار�سات
الأمنية يف كل �سياق.
“ال ميكن ح�ساب كل ما هو قابل للح�ساب” (�ألبريت �آين�شتاين)
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رغم ذلك جند �أن منظمات الإغاثة واملتخ�ص�صني يف هذا املجال مهتمون ب�إكمال درا�سات كمية تقوم
على مقاربات تاريخية �أو نف�سية ب�شكل �أقل من اهتمامهم بالتو�صل �إلى �أرقام �أف�ضل و�أكرث اكتما ًال ودق ًة
وموثوقي ًة .وهذا امليل للأرقام ،رغم �ضعفها من حيث التو�صيف �أو التحليل ،يرتبط ب�شكل رئي�سي ب�أجندة
�أولئك املعنيني بعمليات القيا�س الكمية“ .كل ما يتم ح�سابه يتم �إجنازه” ،هذا ما يقوله على �سبيل
املثال معد �إحدى درا�سات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الذي حدد هدفه ب�إنتاج “بيانات موثوقة”
للت�أثري على “�سيا�سات جميع �أ�صحاب امل�صلحة  ...بغر�ض تعزيز �أمن الرعاية ال�صحية الفاعلة وغري
املتحيزة يف �سياقات النزاعات امل�سلحة” 52.وبالتايل ف�إن الهدف الأويل ال�ستخال�ص الأرقام لي�س لفهم
�آليات الهجمات �إمنا للتنديد بوقوعها (دون احلاجة �إلى و�صف تفا�صيلها) .وتعزيز ًا للروايات التي
حتمل معلومات قيمة ،ت�ستخدم البيانات �إن�شاء مغزى جديد ال ميكن حتمله حول العنف املرتكب �ضد
العاملني الإن�سانيني وبالتحديد عمال الرعاية ال�صحية.
وبالفعل ف�إن مفهوم الهجمات �ضد العاملني الإن�سانيني يفرت�ض ب�أنهم م�ستهدفون ب�سبب مكانتهم
من قبل معتدين يرف�ضون قيم الإن�سانية والتعا�ضد التي يدعي ه�ؤالء العمال ب�أنهم ميثلونها� ،أو ب�أنهم
يتعر�ضون للأذى رغم مكانتهم التي من املفرت�ض �أن حتميهم بف�ضل قيمهم 53االجتماعية والأخالقية
“اال�ستثنائية” .ويف كلتا احلالتني ُينظر �إلى عمال الإغاثة على �أنهم �أبطال وقعوا �ضحية لل�شر �أو
ملعتدين مل تعن لهم �شعارات العاملني الإن�سانيني �شيئ ًا .ونرى ب�أن رموز و�شكليات العلم ت�ستخدم لتدعم
وجهة النظر هذه من خالل معاملة بيانات غياب الأمن ال�ضعيفة والإ�شكالية على �أنها حقائق “ال ميكن
ً 54
الت�شكيك بها منطقيا”.
ثمة �شكوك حتوم حول م�شروعية وفاعلية هذه الإ�سرتاتيجية التي ترتكز على مقاربة نا�شطني .وهنا
يذكرنا باتري�س بورديليه وديدييه فا�سني ب�أن بناء عامل واحد ال ميكن حتمله �أم ٌر ال ميكن ف�صله عن
الت�سامح مع عامل �آخر ال ميكن حتمله 55.ويف هذه احلالة نرى ب�أن الدفاع عن عمال الإغاثة املوجودين
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يف خطر قد حل حمل الدفاع عن ال�سكان املوجودين يف خطر ،وهو ما متحورت حوله حمالت الر�أي العام
التي نفذتها منظمات الإغاثة يف الت�سعينيات .وال يوجد دليل على وجوب حماية العاملني الإن�سانيني
كمجموعة �أكرث من ال�صحفيني �أو �صغار التجار �أو املزارعني �أو ال�سائقني �أو امليكانيكيني �أو النا�س من
غري املقاتلني ب�شكل عام .كما ميكن الت�شكيك بالفاعلية ال�سيا�سية للحمالت التي ترف�ض ت�سمية من
ارتكب �أعمال عنف خطرية �أو حتى البلدان التي وقعت فيها كما هي احلال يف اللجنة الدولية لل�صليب
56
الأحمر ،بغر�ض “جتنب ظهور خالفات �سيا�سية”.
مع ذلك ،ف�إن امل�شكلة الأكرب فيما يتعلق ب�سوء ا�ستخدام البيانات الكمية لأغرا�ض ن�شاطية تتمثل يف
�أنها تنتج اجلهل .وبعيد ًا عن غياب اليقني الذي يلف موثوقية ومعنى الإح�صائيات ،جند �أن الأرقام
العاملية تنم عن مفاهيم م�ضللة تفيد ب�أن العنف قد �أ�ضحى ظاهرة عاملية تخ�ضع للقوانني العامة� 57.أما
من الناحية العملية ف�إن البحث عن �أ�سباب م�شرتكة للخروقات التي ت�سود عامل الإغاثة –بحيث تعزو
غياب الأمن �إلى االفتقار �إلى حيادية فعلية �أو مفرت�ضة و�إلى معاداة الغرب -تقدم على �أنها حقيقة
علمية .كما �أنها ت�ؤدي �إلى حوادث نادرة ن�سبي ًا ومتنوعة يف ظل طيف وا�سع من ال�سياقات املتحولة بحيث
يتم اختزالها يف فئة وحيدة على �أمل �إيجاد توجهات واحتماالت وعوامل خطورة لها قيمة من الناحية
الإح�صائية .ومبقارنة العنف بالأمرا�ض يف بع�ض الأحيان ،نرى ب�أن مثل هذه املقاربات الكمية العاملية
تغذي الوهم القائم على �أن املع�ضالت الأمنية ميكن �إي�ضاحها وحتى حلها من خالل ح�سابات ريا�ضية
ملعدالت احلوادث ون�سب املخاطر �إلى الفوائد.
وبهذا ف�إن الدرا�سات الكمية حتول اهتمام العاملني واملخت�صني بعيد ًا عن التحدي الفعلي املتمثل يف
حتليل كل حادثة �أمنية خطرية بل االهتمام بال�سياق التاريخي املحلي و�سياق عمليات الإغاثة بغر�ض
مناق�شة املمار�سات التي �أ�سهمت يف حدوثها (�أو التخفيف منها) وفيما �إذا كانت املخاطر ت�ستحق
خو�ضها .ولكي نفهم العنف ونحول دون وقوعه يتحتم علينا بحث الأ�سئلة احل�سا�سة التي تخفيها
املمار�سات الكمية وبالأخ�ص :من الذي ارتكب العنف ،وما هي الأخطاء التي ارتكبتها املنظمات
الإن�سانية؟ وهذا ال يعني بالطبع �أن علينا التخلي عن كافة جهود القيا�سات الكمية .فبالن�سبة ملنظمة
معينة �أو حالة بعينها ،يكون ت�سجيل حاالت العنف التي ت�ؤدي �إلى �أ�ضرار على النا�س واملواد �ضروري ًا �إن
�أدى �إلى ت�سهيل عملية حتليلها من الناحية النوعية .فمن ال�ضروري ت�سجيل احلوادث الأمنية بدقة ،لكن
الأهم من ذلك اللجوء �إلى روايات مثبتة بغر�ض فهم كيفية و�سبب وقوعها.
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روايات حوادث �أمنية مدفونة
يف �أرقام� :أطباء بال حدود مثا ًال
فابري�س في�سمان58
منذ عام  ،1971قتل  13عام ًال دولي ًا خالل عملهم مع منظمة �أطباء بال حدود .اغتيل خم�سة
متطوعني يف ال�صومال ( 1997و 2008و 59)2011و�أربعة يف �أفغان�ستان ( 1990و60)2004
واثنان يف ال�سودان ( 61)1989وواحد يف �أنغوال ( 62)1992وواحد يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى
( 63.)2007لكن مل تتوفر �أية بيانات موثوقة حول عدد العاملني املحليني الذين قتلوا خالل عملهم
يف البعثات �أو عدد �أفراد الطاقم (املحلي والدويل) الذي �أ�صيبوا بجروح خطرية �أو اختطفوا منذ
ت�أ�سي�س منظمة �أطباء بال حدود.
يف عام  ،2009وا�ستجاب ًة لهذا النق�ص يف املعلومات وت�أكيد ًا على تو�صيات اخلرباء الأمنيني64،
قامت منظمة �أطباء بال حدود باعتماد نظام جلمع البيانات حول حوادث ال�سالمة واحلوادث
الأمنية �أطلق عليه ا�سم “�سيندي”  65.SINDYوبد�أت جميع �أق�سام عمليات �أطباء بال حدود
تدريجي ًا عرب م�ست�شاريها الأمنيني بتبني النظام الذي طورته منظمة �أطباء بال حدود بلجيكا
(والتعديل عليه).
وقاعدة البيانات هذه ،التي تقوم الفرق امليدانية بتحديثها ب�شكل مبا�شر ،مقت�صرة على املدراء
يف املنظمة بحيث تختلف م�ستويات حقوق النفاذ التي يح�صل كل منهم عليها باختالف م�ستوى
م�س�ؤولياتهم 66.ويجمع نظام “�سيندي” بني ثالثة خ�صائ�ص وظيفية �أال وهي� :أر�شيف مركزي
لتقارير احلوادث 67وجمع بيانات كمي 68ونظام �إنذار 69.ولكل ق�سم من �أق�سام �أطباء بال حدود
قاعدة بيانات خا�صة به له احلق وحده يف النفاذ �إليها ،علم ًا �أن هذا ال مينع �أن يكون هناك �أحيان ًا
تبادل لتقارير احلوادث �أو امللخ�صات.
يختلف نطاق تطبيق “�سيندي” من ق�سم �إلى �آخر يف املنظمة .و�سواء �أكانت حوادث ال�سالمة
(حوادث طرق ،تعر�ض للدم ،حوادث كهرباء� ،إلخ) م�سجلة �أم ال� ،إال �أن قواعد بيانات “�سيندي”
املختلفة ترتكز على تعريفات متباينة للق�ضايا .على �سبيل املثال جند ب�أن منظمة �أطباء بال
حدود حت�صر ت�سجيل احلوادث الأمنية على املتو�سطة وال�شديدة التي يكون لها تبعات على ملكية
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�أو �أ�شخا�ص 70يف حني �أن �أطباء بال حدود بلجيكا تطلب من م�ستخدمي النظام ت�سجيل �أية
حادثة �أمنية �أو حادثة �سالمة ت�شكل خطر ًا كبري ًا �أو متو�سط ًا �أو منخف�ض ًا على امللكية �أو النا�س �أو
العمليات 71.بينما قامت �أطباء بال حدود �إ�سبانيا بتو�سيع قاعدة البيانات لت�شمل الأحداث التي
ت�ؤثر على “قبول و�/أو حيادية �أطباء بال حدود”72.
هذا وي�ستخدم امل�ست�شارون الأمنيون �إلى يومنا هذا نظام “�سيندي” لكتابة تقارير كمية نهاية كل
�سنة حول الإدارة الأمنية ،وفيما يلي ملخ�ص عن عام  2014خا�ص ب�أكرب ثالثة مراكز عمليات
(بلجيكا ،فرن�سا ،هولندا) .وت�شري جميع التقارير �إلى �أن ال�سرقة والتهديد ت�شكل معظم احلوادث
امل�سجلة ،يف حني �أنها حتذر من التعجل يف تف�سري هذه البيانات نظر ًا للتحيز عند الإبالغ من امليدان.
وت�ؤكد منظمة �أطباء بال حدود بلجيكا ب�أن االنخفا�ض احلاد يف عدد احلوادث امل�سجلة عام 2014
(اجلدول “ )2ال يرتبط بانخفا�ض حقيقي يف عدد احلوادث يف امليدان بل بانخفا�ض ت�سجيلها”73.
ويف املقابل ،يعزو الق�سم الهولندي تزايد عدد احلوادث يف عام � 2014إلى حت�سني نظام ت�سجيل
احلوادث وكذلك �إلى حقيقة �أن “احرتام العمل الإن�ساين امل�ستقل �آخذ يف اال�ضمحالل”74.
تتفرد تقارير �أطباء بال حدود هولندا و�أطباء بال حدود فرن�سا يف �إدراج و�صف مقت�ضب لظروف
وتبعات احلوادث الأخطر امل�سجلة يف عام  ،2014كما يف ق�ضية اختطاف �أربعة موظفني من الكونغو
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية عام  2013والتي مل تحُ ل بعد ،و�إعدام � 19شخ�ص ًا (بينهم مري�ض
وثالثة عاملني حمليني) يف م�ست�شفيني تديرهما املنظمة يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى ،واحتجاز
عامل حملي منذ عام  2012يف بورما ،و�سرقة وتدمري ثالثة م�ست�شفيات يف جنوب ال�سودان� .أما
تقرير منظمة �أطباء بال حدود بلجيكا ،الذي ال يت�ضمن تفا�صيل �إ�ضافية ،ي�شيد بحقيقة �أن املنظمة
يف عام “ 2014مل تواجه زيادة كبرية يف احلوادث اخلطرية مما يظهر قدرة املنظمة على الت�أقلم
والعمل يف �سياقات غاية يف احل�سا�سية” 75.كما �أن التقرير ال يذكر �أبد ًا حادثة اختطاف وقعت
يف العام ذاته يف �سوريا خلم�سة عاملني دوليني تابعني للق�سم البلجيكي كان قد �أطلق �سراحهم بعد
فرتة تراوحت بني ثالثة �إلى خم�سة �أ�شهر بعد �أن احتجزوا يف ظروف قا�سية.
هذا و�إن املقاربة الأمنية الكمية التي اعتمدتها �أطباء بال حدود والطريقة التي ت�ستخدم فيها
تك�شف العيوب ذاتها التي عادة ما ن�شاهدها يف قواعد بيانات �أخرى م�شابهة على غرار قاعدة
البيانات الأمنية لعمال الإغاثة 76.وباالعتماد على تعريفات مبهمة دون �أي تناغم فيما بني
الأق�سام ،جند �أن بيانات �أطباء بال حدود تعاين من خلل ب�سبب حتيز كبري يف ت�سجيل احلوادث77،
ذلك �أنها تخ�ص عدد ًا �صغري ًا من حوادث متباينة ب�شدة ،الأمر الذي ينتج عنه بيانات جمردة
من �أي قيمة �إح�صائية فعلية .و�أخري ًا ،ف�إن اخت�صار و�صف احلادثة كي تتنا�سب مع جمموعة
امل�صطلحات العامة (“�سرقة”“ ،تهديد”“ ،خطف”� ،إلخ) ،والو�صف الكمي للحوادث يجعل
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فهمها �صعب ًا ويخفي �أهمية كل منها .ومثا ًال على ذلك ،ف�إن نظام “�سيندي” ي�ضع يف الت�صنيف
ذاته ك ًال من “التهديدات” ال�صادرة عن ميلي�شيات الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام �ضد
متطوعي �أطباء بال حدود الذي ي�شتبه تورطهم يف �أن�شطة جا�سو�سية ،و”التهديدات” ال�صادرة
عن ال�شخ�ص الذي ميثل موظفني م�ضربني عن العمل يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى �ضد املن�سق
امليداين ،و”التهديدات” الواردة �إلى طبيب وال�صادرة عن والدي مري�ض كان قد �أدخل �إلى
م�ست�شفى خمر يف اليمن .كلها تهديدات ال �شك ،لكن من البديهي �أنها خمتلفة متام ًا عن بع�ضها
من حيث اخلطر القائم ومن حيث الكيفية التي ينبغي من خاللها الرد عليها .كما �أن مقارب ًة
كمي ًة م�شابه ًة بخ�صو�ص “احلوادث الأمنية اخلطرية” ت�سمح لبع�ض م�س�ؤويل التوا�صل الأمني يف
املنظمة بتهنئة �أنف�سهم على اال�ستقرار الرقمي الذي يخفي خلفه تفاقم ًا غري م�سبوق يف حوادث
اخلطف التي وقعت �سنة .2014
وفيما بد�أت منظمة �أطباء بال حدود باال�ستثمار يف بناء قاعدة بيانات للحوادث الأمنية –مبا
يتما�شى مع باقي قطاع الإغاثة الإن�سانية -جند ب�أن ثمة ت�شكيك ًا بفائدة هذه البيانات من قبل
قطاعات ح�سا�سة على غرار قطاع الطاقة النووية و�سالمة حركة املالحة اجلوية 78.حيث نرى
يوروكونرتول (املنظمة الأوروبية ل�سالمة املالحة اجلوية) على �سبيل املثال وقد توقفت عن تقييم
�سالمة عمليات التحكم بحركة املالحة اجلوية على �أ�سا�س بيانات احلوادث ،و�أ�صبحت تف�ضل
م�ؤ�شرات العمليات والأداء الكمية 79.وهي ت�شجع على احلوار بني خمتلف �سلطات التحكم باملالحة
اجلوية بغية ت�شارك املعلومات واخلربات حول الأحداث التي تقع يومي ًا مع الرتكيز ب�شكل خا�ص
على حوادث حرجة معينة تغفل قواعد البيانات �أهميتها وخطورتها.
وجند يف الواقع �أن �أهم املزايا التي يقدمها “�سيندي” تتمثل يف توفريه حلل تقني ي�ؤمن �أر�شفة
ممنهجة ومركزية للحوادث املبلغ عنها والتي مت�س العاملني املحليني والدوليني .مل يخدم هذا
النظام بعد غر�ض ًا مفيد ًا ،ك�أن يح�سب م�ؤ�شرات ب�سيطة ووا�ضحة على غرار عدد احلوادث املميتة
�أو عدد احلوادث التي �أدت �إلى �إجازات مر�ضية (وهو م�ؤ�شر غائب حالي ًا ل�سبب غري مفهوم من
جداول امللخ�صات املقرتحة من قبل “�سيندي”) 80و�أن يعاين ويناق�ش الأحداث الأكرث خطور ًة
بنا ًء على حتليل نوعي دقيق .ويف هذا اخل�صو�ص ،نرى ب�أن ما ينق�ص �أطباء بال حدود وغريها من
املنظمات الإن�سانية لي�س مكتب ًا �إح�صائي ًا بقدر ما هو كيان مياثل مكتب التحقيق والتحليل التابع
لهيئة الطريان املدين الفرن�سية والذي تتمثل مهتمه يف:
“�إجراء حتقيقات م�ستقلة تهدف �أو ًال و�أخري ًا �إلى جميع وحتليل معلومات هامة لتحديد الظروف
والأ�سباب املرجحة �أو املحتملة حلادث �أو حادثة ،و�إ�سداء تو�صيات بخ�صو�ص ال�سالمة عند
ال�ضرورة بهدف احليلولة دون وقوع حوادث م�ستقبلية”81.
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اجلدول  :2احلوادث الأمنية امل�سجلة يف قاعدة بيانات “�سيندي” من قبل �أطباء بال حدود هولندا
و�أطباء بال حدود بلجيكا و�أطباء بال حدود فرن�سا ()2014 – 2010
			
�شديدة
�أطباء بال حدود هولندا
�أطباء بال حدود بلجيكا
�أطباء بال حدود فرن�سا

2010
39
-

2011
52
-

2012
9
19
-

2013
10
16
14

غري �شديدة
70
�أطباء بال حدود هولندا
303
332
275
�أطباء بال حدود بلجيكا
				
�أطباء بال حدود فرن�سا

136
226
59

العدد الإجمايل
�أطباء بال حدود هولندا
�أطباء بال حدود بلجيكا
�أطباء بال حدود فرن�سا

146
242
73

88

314
-

384
-

79
322
-

2014
9
22
14

195
146
58

204
168
72

5
الأدلة الإر�شادية للأمن الإن�ساين
حتييد العامل الإن�ساين يف العمل الإن�ساين
مونيك ج .برييل وفابري�س في�سمان

تبني لنا من خالل ما ورد يف ف�صول �سابقة ب�أن التحوالت التي تركز على امل�سائل الأمنية التي مت
تطبيقها خالل الع�شرين عام ًا املا�ضية قد تركت ب�صمتها على ممار�سات العمل الإن�ساين .ويف ظل هذا
جند الأهمية التي ينطوي عليها دور �أدلة “الأمن الإن�ساين” الإر�شادية يف بلورة ال�سيا�سات والإجراءات
الأمنية يف قطاع العمل الإن�ساين.
كان �أول ظهور لهذه الإر�شادات يف عام  1993على �شكل �سل�سلة مطويات خمت�صرة ،كما قامت اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر يف عام  1999بن�شر كتاب “البقاء على قيد احلياة” الذي ت�ضمن جمموعة من
الإر�شادات التوجيهية حول كيفية الت�صرف يف مناطق احلروب والأمور التي ينبغي االنتباه �إليها و�شرح ًا
1
مف�ص ًال للأ�سلحة امل�ستخدمة يف النزاعات ودلي ًال حول كيفية تقليل الأذى البدين يف حال وقوع هجوم.
ويف عام � ،1995أ�صدرت منظمة �أنقذوا الأطفال الربيطانية دلي ًال بعنوان “ال�سالمة �أو ًال” 2الذي كان
الأول من نوعه الذي ي�صدر عن منظمة غري حكومية دولية ويكون مكر�س ًا متام ًا للأمن ،حيث بحث يف
موا�ضيع على غرار اللجوء �إلى املبادئ الإن�سانية يف ا�سرتاتيجيات احلماية كما ت�ضمن مقدمة تعريفية
3
مبمار�سات الإدارة الأمنية وملحة عامة حول �إجراءات احلماية العملية.
ويف �أعقاب �أزمة البحريات العظمى ،مت و�ضع �أول مناذج التدريب الأمنية يف عام  1996يف �إطار جهود
تعاونية بني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مكتب م�ساعدة الكوارث الأجنبية الأمريكي ومنظمة
“�إنرت �أك�شن” .وقد و�ضعت تلك املبادرة �أ�س�س ًا ملا �أ�صبح يطلق عليه يف عام  2000مراجعة املمار�سات
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اجليدة رقم ثمانية ،التي حررها كونراد فان برابانت بالنيابة عن �شبكة ال�سيا�سة الإن�سانية التابعة
ملعهد التنمية اخلارجية (لندن) .وقد جرى ت�صميم مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية التي حملت
عنوان “�إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة” 4لتكون “�أداة مرجعية عملية ي�ستفيد منها مدراء
وكاالت الإغاثة امليدانيني بحيث توفر مقاربة منهجية مف�صلة لإدارة الأمن بدء ًا بتحليل ال�سياق وتقييم
التهديدات واملخاطر وانتها ًء بو�ضع اال�سرتاتيجيات الأمنية والتخطيط الأمني”.
قام فريق �أكرب من اخلرباء يف عام  ،2010وبتن�سيق من م�ست�شارين تابعني ملنظمة “هيومانيتاريان
�آوتكومز” ،ب�إعادة النظر يف مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية 5و�إعادة ن�شرها .وقد ا�ستدعت
العملية نحو ثالثني م�ساهم ًا ومراجع ًا حيث �ضمت جمموعة العمل ممثلني عن ع�شرين منظمة غري
حكومية (مبا فيها منظمة �أطباء بال حدود) وثالث وكاالت تابعة للأمم املتحدة (اليوني�سيف ،برنامج
الأغذية العاملي� ،إدارة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن) وثالث م�ؤ�س�سات مانحة (الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية� ،إيكو� ،إدارة التنمية الدولية) و�سبعة �شركات خا�صة لها �صلة بال�ش�ؤون الأمنية
(ت�أمني� ،أمن م�ؤ�س�سات ،ات�صاالت� ،إلخ) .وبو�صفها “وثيقة نواة لإدارة �أمن العمليات الإن�سانية” 6وغالب ًا
ما كان ي�شار �إليها ب�أنها “الكتاب املقد�س” للأمن الإن�ساين ،نرى ب�أن مراجعة املمار�سات اجليدة رقم
ثمانية قد �أثرت منذ �صدورها عام  2000يف جمموعة متزايدة من الأدلة الإر�شادية الأمنية التي ن�شرتها
منظمات �إغاثة �أو جهات مانحة �أو �شبكات خرباء الأمن.
يقدم هذا الف�صل باالعتماد على �إ�صداري عامي  2000و 2010ملراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية
و�صف ًا عام ًا للمحتوى والتو�صيات املتعلقة بال�سيا�سات التي تقد�سها الأدلة الإر�شادية الأمنية بغر�ض
التعاطي مع امل�سائل التالية .بح�سب هذه الإر�شادات ،ملاذا يفرت�ض بالأمن �أن يكون يف �إطار مهني
وم�ؤ�س�سي؟ ما هو الأمن وكيف ميكن حماية العاملني الإن�سانيني؟ ثم ي�سلط هذا الف�صل ال�ضوء على
بع�ض االفرتا�ضات الأ�سا�سية والقيم التي حتملها هذه الأدلة الإر�شادية التقنية يف طبيعتها.
تربير الدعوة �إلى متهني الأمن
تطرح معظم الأدلة الإر�شادية التخ�ص�صية ثالث حجج لتربير �إدخال اخلرباء الأمنيني �إلى قطاع
العمل الإن�ساين� .أوال :من خالل عر�ض �أحداث حظيت بتغطية �إعالمية وبيانات �إح�صائية انتقائية
ف�إن الكثري من الأدلة الإر�شادية تبني حججها على “الت�صاعد الهام يف عدد احلوادث التي ت�ؤثر
يف وكاالت الإغاثة” وب�أن “االحرتام الكلي لوكاالت الإغاثة قد انخف�ض ب�شكل كبري خالل ال�سنوات
الأخرية لتنخف�ض معه ’ح�صانة‘ تلك الوكاالت” 8.وكما ت�ؤكد عليه معظم الأدلة الإر�شادية الأمنية
اخلا�صة مبنظمة �أنقذوا الأطفال ف�إن “الوفيات امل�أ�ساوية بني زمالئنا من عمال الإغاثة خالل ال�سنوات
الأخرية �إمنا ت�سلط ال�ضوء على امل�ستويات غري امل�سبوقة من العدائية والعنف التي يزداد تعر�ضنا �إليها
9
يف �إطار عملنا”.

7
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�إلى جانب اخلطابات حول الع�صر اجلديد لغياب الأمن الإن�ساين عاملي ًا والتعقيدات غري امل�سبوقة
للأزمات املعا�صرة ،جند �أن الأدلة الإر�شادية الراهنة تدعو هي الأخرى �إلى تبني حجج قانونية
و�أخالقية .ونرى �أن الن�سخة املنقحة من مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية 10حتاجج مبا يلي:
“�إن الإدارة الأمنية يف املناطق عالية املخاطر هي يف نهاية املطاف التزام �أخالقي وقانوين على حد
�سواء” .كانت �أطر العمل القانونية يف الت�سعينيات تُ�ستدعى ب�شكل عام للت�أكيد على م�س�ؤولية البلدان
امل�ضيفة والتزاماتها مبوجب القانون الإن�ساين الدويل والتزامات غريها من الكيانات القانونية التي
متنح احلماية واحل�صانة للعاملني املدنيني والإن�سانيني الدوليني 11.لكن القانون اليوم ُي�ستخدم كو�سيلة
لل�ضغط على املنظمات كي تدرج تو�صيات خرباء الأمن �ضمن عملها وتعمل على تطبيقها:
�إن املتطلبات القانونية لواجب الرعاية على �صاحب العمل تزداد �أهمية يوم ًا بعد يوم .فاملزيد
من الدول �أ�صبح لديها قوانني عمل تفر�ض على �أ�صحاب العمل االلتزام ب�ضمان �سالمة مكان
العمل .ورغم �أن مثل هذه االلتزامات نادر ًا ما كانت ت�ؤخذ يف عني االعتبار يف �سياق العمل الإغاثي
الدويل ،غري �أن منظمات الإغاثة منفتحة على التحديات القانونية املتزايدة �إن هي ف�شلت يف
�أن تُبلغ طاقمها �أ�صو ًال باملخاطر املرتافقة مع مهمة معينة �أو ف�شلت يف اتخاذ كافة الإجراءات
12
ال�ضرورية لتخفيف هذه املخاطر.
�أخري ًا ،ف�إن معظم الأدلة الإر�شادية الأمنية حتاجج ب�أن الإدارة الأمنية ال ميكن �أن تو�ضع بني يدي
“مدراء يفتقرون �إلى املهارات والكفاءات ال�ضرورية”“ 13.فالإدارة الأمنية كما هو احلال يف م�سائل
اجلن�سانية والبيئة ،ميكن النظر �إليها على �أنها جمال تخ�ص�صي م�ستقل وحتتاج دون �أدنى �شك �إلى
خربات” 14.وينبغي على منظمات الإغاثة �أن “تدمج اخلربات التي تطورت خارج نطاق العمل الإن�ساين
باملعارف التي اكت�سبتها بنف�سها” 15.و�سيكون من اخلطري االعتماد على املدراء الذين اكت�سبوا خرباتهم
الأمنية من جتاربهم الطويلة يف العمليات فح�سب ،حيث �أن “اخلربة امليدانية املكت�سبة يف عامل كانت
فيه التهديدات �أقل واالحرتام ملنظمات الإغاثة �أكرب وي�شيع فيه خو�ض املخاطر قد متثل يف الواقع
16
َم ْغ َرم ًا �أكرث من كونها َم ْغ َنم ًا حني يتعلق الأمر ب�إدارة الأمن».
ا�شتكى م�ؤلف الإ�صدار الأول من مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية يف عام  2001من �أن بع�ض
املنظمات الإن�سانية كانت رغم تلك احلجج القوية ال تزال تعزف عن متهني �إدارة الأمن مبا يتوافق مع
التو�صيات التي تقدمها الأدلة الإر�شادية لأف�ضل املمار�سات .وقد عزا تلك املقاومة والرتدد �إلى الأ�سلوب
املحافظ يف العمل واجلهل وعدم الأهلية والطبيعة التهكمية والتعجرف واال�ضطرابات العقلية التي
ات�سم بها املدراء على م�ستويات متو�سطة وعليا يف املنظمات الإن�سانية .فقد كانت مواقفهم وت�صرفاتهم
تت�صف مبا يلي:
− −منعك�س الدينا�صور« :ميكننا اال�ستمرار مبا كنا نقوم به يف املا�ضي».
− −منعك�س النعامة :ر�أ�سها يف الرمل وت�أمل �أن تختفي امل�شكلة.
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− −عقلية الأريكة :عدم تقدير الواقع لأنه منف�صل عنه.
− −منعك�س املحا�سب“ :كيف �سنمول هذا؟” “لن نقبل �إن كان مكلف ًا جد ًا”.
− −متالزمة اجلهل �أو املعرفة الزائفة)...( .
�− −سلوك متييزي“ :الطاقم الدويل هو ر�أ�س املال �أما الطاقم املحلي فيمكن اال�ستغناء عنه”.
− −عقلية الت�سلق الوظيفي :عدم ذكر احتياجات التدريب ومكامن ال�ضعف الإدارية وحتى احلوادث
�إن كانت �ست�ؤثر �سلب ًا على فر�ص الرتقية.
− −متالزمة �إدمان الأدرينالني (�إدمان اخلطر) :خو�ض املخاطر مينح الن�شوة.
�− −شخ�صية من النمط �أ :حب املغامرات ،االندفاع� ،صعوبة كبح جماحهم.
− −التعا�ضد يف ظل التهديد“ :لنبق مع ال�سكان الذين هم يف خطر حتى لو مل يكن يف مقدرونا عمل
17
الكثري مل�ساعدتهم”.
مع ذلك ،وبعد مرور ع�شر �سنوات� ،أكد امل�ؤلفون الذين �أعادوا النظر يف مراجعة املمار�سات اجليدة رقم
ثمانية ب�أن قطاع العمل الإن�ساين كان ي�ست�سلم رويد ًا رويد ًا لإدعاءات اخلرباء الأمنيني والأدلة الإر�شادية
وما تقدمه من مبادرات ب�ش�أن ال�سيا�سات“ ،الأمر الذي �أف�سح املجال لتنامي التمهني وم�ستوى التعقيد
18
والتطور يف ممار�سات الأمن الإن�ساين والتن�سيق بني الوكاالت”.
التغلب على اخلطر� :إمكانية احل�ساب والتخطيط واالن�ضباط الذاتي
تقدم بع�ض الأدلة الإر�شادية تعريف ًا دقيق ًا ملا يعنيه لهم “الأمن” و”الإدارة الأمنية اجليدة” .وفيما
يبدو �أنه �أول حماولة لتعريف هذه امل�صطلحات ،عرفت مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية “الأمن”
على �أنه “التحرر من املخاطر والأذى الناجم عن العنف �أو الأفعال املق�صودة الأخرى” 19.فمدى
الأو�ضاع التي يحتمل �أن تلحق ال�ضرر والذي �أُخذ يف عني االعتبار يختلف بني �إ�صداري هذه املراجعة.
ف�إدارة الأمن بح�سب الإ�صدار الأول تقت�صر على “حماية عمال الإغاثة و�أ�صول وكاالت الإغاثة من
العنف” 20،يف حني �أن الإ�صدار الثاين يو�سع هذه احلماية لت�شمل “برامج و�سمعة” 21وكاالت الإغاثة.
وكما هي احلال يف قطاع ال�شركات ،يبدو �أن �إدارة الأمن يف عامل الإغاثة ت�شمل اليوم حماية عمال
الوكاالت وملكياتها و�أن�شطتها وتدافع كذلك عن �سمعتها.
لكن مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية وغريها من الأدلة الإر�شادية امل�شابهة ال تزال تقدم �شرح ًا
غام�ض ًا ب�ش�أن الهدف النهائي املرجو من “الإدارة اجليدة لأمن العمليات” .و�سواء قل �أو زاد الإقرار
ال�صريح ب�أن “التحرر من املخاطر” هدف ال ميكن حتقيقه يف مناطق احلروب� ،إال �أن ثمة مي ًال
لتعريف الإدارة الأمنية اجليدة على �أنها غياب “املخاطر غري املربرة” كما هو مو�ضح يف مقدمة
92

مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية (:)2010
الإدارة اجليدة لأمن العمليات تعني �أن نطرح ال�س�ؤال التايل :هل املخاطر مربرة يف �ضوء الفوائد
املحتملة التي �سنجنيها من امل�شروع �أو الربنامج؟ وهل قمنا بكل ما هو ممكن لتخفيف املخاطر
22
والأثر املحتمل للحوادث؟
هذا و�إن غياب املخاطر غري املربرة يت�ساوى مع تطبيق التو�صيات الواردة يف الأدلة الإر�شادية� ،إال حني
متلي “الظروف” و”القرارات الظرفيه” على املرء “القيام ب�شيء خمتلف متام ًا �أو حتى مناق�ض”
للخطوات املن�صوح باتباعها 23،وذلك بح�سب ما ورد (على �شكل �أ�شبه ب�صيغة �إخالء م�س�ؤولية) يف
مقدمة مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية.
من متكني الطواقم �إلى �إدارة (عدم) الثقة
كان اجليل الأول من الأدلة الإر�شادية الأمنية التي بد�أت يف الظهور �أوا�سط الت�سعينيات يهدف ب�شكل
رئي�سي �إلى و�ضع وثيقة موحدة تت�ضمن “املعارف واخلربات ال�ضرورية” بالن�سبة للأفراد الذين
“اعتادوا على العمل يف مناطق احلروب” 24.وجند على �سبيل املثال ب�أن الكتيبات الأمنية للجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ودليلها الإر�شادي الذي حمل عنوان “البقاء على قيد احلياة” وكذلك دليل “ال�سالمة
�أو ًال” اخلا�ص مبنظمة �أنقذوا الأطفال ،قد تبنت كلها ب�شكل رئي�سي ’مقاربة توعوية‘ متيزت بحجة
حمورية تفيد ب�أن “الأمن يبد�أ بالأفراد” .وكانت الغاية من دليل “ال�سالمة �أو ًال” �أن يقدم “م�صدر ًا
مرجعي ًا ليذ ّكر موظفي املنظمات غري احلكومية مبا ينبغي عليهم احلذر منه والأ�سئلة التي ينبغي عليهم
�أن يطرحوها على �أنف�سهم 25.وت�ضمن هذا النمط من الأدلة “ن�صائح” مل�ساعدة العاملني امليدانيني
يف مواجهة الأخطار يف مناطق احلروب (كيفية ا�ستخدام الراديو وو�سائل االت�صاالت عرب الأقمار
ال�صناعية ،كيفية حماية املركبات ،كيفية الت�أقلم مع التهديدات التي ت�شكلها الألغام الأر�ضية ،اال�ستجابة
�إلى حادثة هجوم� ،إلخ) .ويف �شرحه حول كيفية ا�ستخدام الدليل ،ي�ؤكد م�ؤلف “البقاء على قيد احلياة”
26
على احلاجة �إلى “املزج بني حمتوى هذا الكتاب وبني ما متليه عليك فطرتك و�أحكامك ال�شخ�صية”.
وت�ضمن اجليل الأول من الأدلة الإر�شادية مفهوم ًا ف�ضفا�ض ًا ملا تتطلبه الإدارة “الناجحة” للأمن من
املنظمات 27.و�شملت املقرتحات توظيف طاقم متمر�س وتوفري خدمات الدعم للموظفني و�ضمان وجود
معدات جيدة وتقدمي توجيهات وا�ضحة ب�ش�أن اخلطوات التي يتعني على الطاقم اتباعها ،لكنها مل تتعد
هذه النقاط .غري �أن مقارب ًة �أكرث تعمق ًا و�شمو ًال ب�ش�أن الإدارة الأمنية ظهرت عند �إ�صدار مراجعة
املمار�سات اجليدة رقم ثمانية عام  .2000حاجج هذا الدليل ب�أن “الف�شل التنظيمي ال ميكن �أن ي�شكل
عام ًال م�ساهم ًا ب�شكل غري متكافئ للإ�صابات والوفيات” ،وبالتايل فقد ادعى هذا الدليل �صراح ًة ب�أن
28
“دليل املمار�سات اجليدة هذا ي�سعى �إلى �سد ما ينق�ص ’مقاربة الإدارة‘ الأمنية”.
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تقييم املخاطر
يتبنى �إطار عمل الإدارة الأمنية الوارد يف مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية هيكلية عامة تناظر
هيكلية دورة �إدارة امل�شروع� ،أي �أنها“ :تقيم ،وتخطط ،وتطبق (وتعدل �إن اقت�ضت احلاجة) ،وتراجع،
وتعيد التقييم” 29.وبغر�ض تقييم املخاطر ،ت�ضع مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية �سل�سل ًة من
اخلطوات ،بدء ًا بتحليل الربنامج (“حتديد من �أنت وماذا تفعل”) 30وحتليل الو�ضع (فهم عام
للتاريخ والديناميات الراهنة للنزاع واملجتمع والثقافة واجلرمية والبنى التحتية واملناخ) 31.بعد ذلك
ُيفرت�ض باملنظمات �أن تنفذ حتلي ًال مف�ص ًال لل�سياق (�أي حتلي ًال للجهات الفاعلة ،والتطورات ال�سيا�سية
والع�سكرية ،واالقت�صاد ال�سيا�سي للجماعات امل�سلحة ،وحتديد مناطق العنف) 32وتتبع ذلك بتقييم
للتهديدات.
وميكن تعريف تقييم التهديدات ب�أنه “م�سعى لإجراء معاينة �أكرث منهجية لطبيعة و�أ�صل وتواتر
التهديدات وتركزها اجلغرايف” 33.وتت�ضمن التهديدات الواجب �أخذها يف عني االعتبار اجلرائم
(�سرقة ال�سيارات ،قطاع الطرق ،ل�صو�ص ال�شوارع� ،سطو�/سرقة م�سلحة ،خطف) ،والهجمات
الإرهابية (العبوات النا�سفة ،ال�سيارات/ال�شاحنات املفخخة ،املركبات االنتحارية ،التفجريات،
الهجمات امل�سلحة يف الأماكن العامة ،الهجمات بالقنابل على املجمعات� ،أخذ الرهائن) ،والأن�شطة
34
القتالية/الع�سكرية (ق�صف ،تبادل �إطالق نار بني امل�شاة ،الألغام الأر�ضية).
ومن �أجل حت�سني فهمنا لل�سياق والتهديدات التي ينطوي عليها و”توقع منط احلوادث التي يرجح
�أن تقع م�ستقب ًال” 35تو�صي الن�سخة املنقحة من مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية بو�ضع قاعدة
بيانات باحلوادث:
مراجعة موثوقة للحوادث املبلغ عنها حول العامل يف �شكل قاعدة بيانات ت�سمح بتعزيز التحليل
الأمني على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي )...( .وميكن ملثل هذا النظام �أن يك�شف مواقع
الرتكز اجلغرايف للحوادث ويقدم معلومات قيمة ب�ش�أن �أمناط احلوادث التي تقع ويبني فيما �إذا
36
كان عددها الإجمايل يتزايد �أم يتناق�ص.
وقد يفرت�ض باملنظمات باالعتماد على هذه التحليالت �أن ت�ضع تقييم ًا للمخاطر ُيتوج مب�صفوفة
للمخاطر تر�سم وت�صنف “التهديدات ومواطن ال�ضعف” بنا ًء على “احتمال وقوعها و�أثرها” 37.وال بد
�أن تُنفذ هذه العملية “ب�أ�سلوب منظم ومن�ضبط” بهدف احلد من الذاتية (عدم املو�ضوعية) املت�أ�صلة
38
معوجة تعك�س حتيزنا الالواعي”.
يف الطبيعة الب�شرية التي “من �ش�أنها ت�شكيل �صورة ّ

94

تب�سيط اال�سرتاتيجية
بعد االنتهاء من تقييم املخاطر ال بد من و�ضع ا�سرتاتيجية �أمنية .وقد كانت مراجعة املمار�سات اجليدة
رقم ثمانية �أول مادة بلورت اال�سرتاتيجية حيث جاءت يف ثالثة �أمناط مقرتحة لكل منها “فل�سفتها
العامة وطريقتها اخلا�صة بتطبيق املقاربات وا�ستخدام املوارد التي حتدد �شكل الإدارة الأمنية
39
التنظيمية” :القبول ،احلماية ،الردع.
ميكن �أن نفهم ا�سرتاتيجية القبول على �أنها و�سيلة للتخل�ص من التهديدات من خالل “بناء عالقات مع
املجتمعات املحلية و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني يف منطقة العمليات ،واحل�صول على قبولهم وموافقتهم
على ح�ضور املنظمة وعملها” 40.وجند �أن �إدارة الت�صورات (وبالتحديد حتديات الت�صورات �إزاء
وكاالت الإغاثة على �أنها “�أدوات لل�سيا�سات الأجنبية الغربية والقيم الغربية”) 41تو�صف ب�أنها مكون
ال غنى عنه يف حتقيق ا�سرتاتيجية قبول ناجحة .وبالتايل فهذا يقت�ضي “احلفاظ على ان�سجام داخلي
وخارجي لالت�صال” 42على امل�ستوى املحلي والعاملي .وهذا يكت�سب �أهمية خا�صة يف عامل معومل يزداد
فيه عدد النا�س القادرين على النفاذ عرب الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي �إلى معلومات حول
بيانات �صادرة عن وكالة �أو بيانات عامة �صدرت نياب ًة عنها .وي�ؤكد الإ�صدار املنقح ملراجعة املمار�سات
اجليدة رقم ثمانية ب�أن:
املوقع الإلكرتوين ،املتحدث الر�سمي يف املقر الرئي�سي� ،أحد �أفراد الطاقم متحدث ًا �إلى و�سائل
�إعالم حملية على الأر�ض ...كلهم يقولون ال�شيء ذاته .وينبغي على جميع �أفراد الطاقم ،بدء ًا
بكبار املدراء على الأر�ض وانتها ًء باحلرا�س وال�سائقني� ،أن يكونوا قادرين على فهم �أهداف
ومبادئ منظمتهم والتعبري عنها )...( .ومن الطرق التي ت�ساعد يف �ضمان قدرة الطاقم على
�إي�صال تلك الر�سائل تتمثل يف و�ضع قائمة ب�سيطة ت�ضم �أ�سئلة و�أجوبة )...( .كما يحبذ �أن تخ�ضع
الن�سخة النهائية التي �ست�صدر للعلن �إلى املراقبة� :إذ ي�سهل مث ًال مراقبة حمتوى بيان �صحفي
مكتوب مقارن ًة مب�ؤمتر �صحفي ي�سمح لل�صحافيني بطرح �أ�سئلة �أو مقابلة على الهواء .كما يتوجب
43
احلذر من البيانات “امل�سربة”.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ينبغي على الوكاالت جتنب “النقد العام” حيث “يندر �أن حتظى بيانات النقد العام
44
بالعرفان”.
قد يتطلب ال�سعي نحو القبول واحلفاظ عليه بقاء الوكالة �صامتة �إزاء انتهاكات �إن�سانية �أو
خروقات حلقوق الإن�سان .فاحلديث علن ًا قد ينطوي على خماطر �أمنية على الأر�ض �أو قد ي�ؤدي
45
�إلى طرد الوكالة.
وب�شكل �أكرث عموم ًا ،ت�صف مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية اللقاءات بال�صحفيني على �أنها
م�صدر حماية من اخلطر:
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ميكن لبيان ركيك �أو غري دقيق �أو مبالغ فيه �أن ي�ضع الطاقم يف خطر مبا�شر �أو قد ي�ؤدي حتى �إلى
الطرد من البالد )...( .وقد يكون دور الوكاالت الدولية يف بع�ض الأو�ضاع جدلي ًا لدرجة �أن لفت
املزيد من االنتباه �إليها بالعمل مع الإعالم قد تكون له نتائج �سلبية .ويتعني يف هذه احلالة بناء
ا�سرتاتيجية دفاعية جيدة �إما برف�ض الإدالء ب�أية تعليقات �أو حتديد البيانات مبعلومات واقعية
46
(حقائق) �أ�سا�سية �أو �إي�ضاح معلومات خاطئة من خالل �إ�صدار بيانات ق�صرية تفاعلية.
فيما ُينظر �إلى القبول على �أنه “اال�سرتاتيجية الأمنية الأكرث جاذبية” للمنظمات الإن�سانية ،جند ب�أن
مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية ت�شجع الوكاالت على اجلمع بني “مقاربتي احلماية والردع”.
فا�سرتاتيجية احلماية “ت�سعى �إلى التقليل من مكامن ال�ضعف بطريقتني� :إما بت�صعيب اال�ستهداف
�أو بزيادة �أو �إنقا�ص مدى الظهور العلني”� 48.أما بالن�سبة ملقاربة الردع ،فهي “حتاول ردع التهديدات
من خالل فر�ض تهديدات م�ضادة� :أي ثني املهاجمني املحتملني من خالل غر�س اخلوف من العواقب
التي قد يواجهونها” 49.وهي تقت�ضي يف �أكرث �أ�شكالها تطرف ًا ا�ستخدام قوات م�سلحة .ومن الأ�شكال
الأخرى للردع التي ميكن اللجوء �إليها على �سبيل املثال ا�ستخدام النفوذ القانوين والدبلوما�سي �أو
تعليق العمليات �أو االن�سحاب �إلى جانب الدعم واحلماية التي يوفرها “الزعماء املحليون” 50.هذا وال
ترى مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية ا�ستخدام ال�ضغط العام �أو احلديث للعلن على �أنها و�سائل
ردع ممكنة وبالتايل تنظر �إلى الإعالم وال�صحافيني على �أنها م�صادر حمتملة للخطر �أكرث من كونها
م�صدر حماية.
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توحيد الإجراءات وال�سلوكيات
�أخري ًا ت�أتي مرحلة تطبيق اال�سرتاتيجية الأمنية التي تكون ب�شكل رئي�سي من خالل تطبيق و�إنفاذ
�إجراءات عملياتية قيا�سية�“ :إجراءات معدة م�سبق ًا لتنفيذ عمليات معينة �أو التعامل مع �أو�ضاع معينة،
خا�ص ًة فيما يتعلق بكيفية الوقاية من احلوادث �أو النجاة منها يف حال وقوعها �أو متابعتها يف �إطار
تخطيط �إدارة الأزمات” 51.وتعد الإجراءات العملياتية القيا�سية �إجراءات عامة متتد من اخلطوات
الواجب اتباعها يف روتني احلياة اليومية �إلى كيفية �إدارة عملية �إجالء �أو الإبالغ عن حوادث خطرية
�أو التعامل مع تهديدات معينة.
وت�صر مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية على �أن �أية ا�سرتاتيجية �أمنية �سوف تتقو�ض يف حال ف�شل
الطاقم يف �إبداء “ان�ضباط ذاتي �سلوكي” 52لالمتثال �إلى الإجراءات العملياتية القيا�سية وباقي الأنظمة
على غرار قواعد ال�سلوك (مبا فيها قواعد ال�سلوك اجلن�سي) .وقد جرى ت�صنيف “�أفراد الطاقم غري
امل�س�ؤولني ( )...ممن يرف�ضون الإجراءات الأمنية �أو يكونون على ثقة مفرطة يف قدرتهم على التعامل
مع �أي و�ضع �أمني لأنهم قد قاموا بذلك ل�سنني طويلة” على �أنهم تهديد لأنف�سهم ولزمالئهم على حد
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�سواء .وبغر�ض تروي�ض �أو �ضبط مثل هذه ال�سلوكيات “قد ت�ضطر املنظمة �إلى جعل الإجراءات الأمنية
ً 53
�إجبارية بحيث ي�شكل �أي خرق لها انتهاك ًا ي�ستوجب عقاب ًا ت�أديبيا”.
وكذلك ف�إن العاملني الذين تظهر عليهم �أعرا�ض “توتر �سلبي” مثل “الإدمان على تعاطي مواد �أهمها
الكافئني والكحول والدخان ورمبا املخدرات� ،أو �سل�سلة من العالقات الرومن�سية الق�صرية والعابرة �أو
ممار�سة جن�س بدون وقاية” 54قد يكونون غري قادرين �أو غري راغبني يف االمتثال للإجراءات العملياتية
القيا�سية وقواعد ال�سلوك .هذا ويتعني على �أفراد الطاقم �أن يتعاملوا مع توتراتهم ب�أنف�سهم ،غري �أن
الإدارة م�س�ؤولة عن �إبعاد �أولئك الذين ي�شكل “توترهم�/إجهادهم ال�سلبي” تهديد ًا لأنف�سهم ولغريهم.
الأيديولوجية ال�ضمنية للأدلة الإر�شادية الأمنية
رغم اعتبارها �أدوات حيادية� ،إال �أن الأدلة الإر�شادية التقنية على غرار مراجعة املمار�سات اجليدة
رقم ثمانية وباقي الكتب املرجعية الأمنية تن�شر �إرث ًا من الت�صورات واملعتقدات .وكما يقول جيوفالوت�شي
و�أوليفييه دو �ساردان حني يناق�شان “�أطر العمل القانونية” التي ت�ستخهدمها وكاالت التنمية لبلورة
امل�شاريع والتخطيط لها ،ف�إن “�أي �أداة �سيا�سة علنية حتمل معانٍ �ضمنية قلت �أم زادت بخ�صو�ص
الر�ؤية ال�سيا�سية والنماذج املعرفية� .أي �أنها مبعنى �آخر تنقل �صور ًة �أيديولوجية ومعرفية معينة
55
مرت�سخة يف بنيتها التقنية”.
تثمني امل�ؤ�س�سة
�أو ًال ،يقوم اجليل اجلديد من الأدلة الإر�شادية الأمنية ب�إي�صال مفهوم مو�سع عن الأمن ي ّعرف امل�ؤ�س�سة
ذاتها على �أنها قيمة ت�ستحق احلماية .وبالتايل ف�إن الإجراءات الأمنية ال تقت�صر على حماية عاملي
املنظمات الإن�سانية و�أ�صولها وعملياتها بل متتد لتدافع عن �سمعتها وم�صاحلها امل�ؤ�س�سية.
�إمكانية توقع وح�ساب اخلطر
باملقارنة مع “احل�س ال�شخ�صي للأمن” الذي يو�صف على �أنه “ذاتي وبالتايل يحتمل الت�ضليل عن
التهديدات ويقدم حتلي ًال للمخاطر يعتمد على االنطباعات الفردية �إزاء الأو�ضاع” 56،ف�إن �أطر عمل
الإدارة الأمنية تُ�ص َّور ب�أنها �أدوات قادرة على تقدمي حتليالت و�سيا�سات و�إجراءات “مو�ضوعية”
و”علمية” وبالتايل تتجاوز تلك النزعة �إلى اخلط�أ الب�شري .وي�صح هذا على وجه اخل�صو�ص فيما
يتعلق بتحليل املخاطر .حيث �أن و�ضعها يف قالب ريا�ضي ك�أن نقول اخلطر = احتمالية (التهديد،
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مكمن ال�ضعف) × الأثر 57،ف�إننا نفرت�ض ب�أن اخلطر �أم ٌر قابل للح�ساب من خالل حتليل ريا�ضي بوجود
متغريات مبكن التحقق من �صحتها .و�سواء �صيغت يف �أمناط رقمية �أم فئوية ،ف�إن عر�ض املخاطر بهذا
ال�شكل يعطي انطباع ًا بالدقة والإتقان واليقني من احل�سابات ب�صورة تتباين بحدة مع غياب اليقني
الذي ي�سود �سياق النزاعات.
النا�س م�صدر ًا للخطر
�إن الأدلة الإر�شادية التي ترتافق مبقاربة واقعية على غرار مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية ت�سهم
يف �إ�ضعاف الثقة بالأحكام واملبادرات الفردية .وفيما كانت مقاربة التوعية يف �أوا�سط الت�سعينيات تثمن
الأفراد وقدراتهم يف الت�أقلم مع بيئات جديدة� ،إال �أن “املقاربة الإدارية” ت�سعى �إلى احلد �أو التقليل
قدر الإمكان من دور الفرد من خالل منذجة الأمن واملخاطر .وبهذا ف�إن العاملني امليدانيني ي�صبحون
م�صدر تهديد لأنف�سهم ولغريهم وبالتايل عر�ض ًة ل�شكل من �أ�شكال ال�سلطة الت�أديبية �أو تقييد مدى
�أفعالهم و�أ�شكال تعبريهم.
كما توفر �أطر عمل الإدارة الأمنية ر�ؤية حمددة للبلدان التي تعمل فيها املنظمات الإن�سانية .ويف حني
تقوم التقارير ال�سنوية للمنظمات غري احلكومية وحمالتها العلنية ومواقعها الإلكرتونية بعر�ض �صور
لل�سكان امل�ست�ضعفني الذين يعانون ويكونون يف حاجة �إلى امل�ساعدات ،جند ب�أن حتليالت املخاطر
وخرائط وقوائم املخاطر الناجتة عنها فيما يخ�ص البلدان عالية املخاطر تنقل �صورة مروعة لهذه
البلدان و�سكانها .حيث تعر�ض الدول امل�ضيفة وحتى امل�ستفيدين على �أنها م�صادر للمخاطر وغياب
الأمن بالن�سبة للعمليات الإن�سانية وطواقمها .وعلى النقي�ضُ ،ينظر �إلى عمال الإغاثة على �أنهم جمرد
“�أ�شخا�ص طيبني يفعلون اخلري” 58.وبوجود هذه ال�صورة ال�سلبية ،يتم تلقني العاملني امليدانيني بوجوب
59
“احلذر وال�شك ،والبحث عن �أي �شيء غري عادي ... .افرت�ضوا م�سبق ًا �أنكم قد تقعون �ضحايا”.
وبهذا ف�إن الأدلة الإر�شادية ت�شجع املنظمات الإن�سانية وموظفي املنظمات غري احلكومية على �إمعان
النظر يف بيئة العمليات من خالل عد�سة ال�شك واخلوف.
ً
دواء لها
غياب الأمن
م�شكلة تقنية واخلرباء ً
هذه النظرة لل�سكان الذين يعي�شون يف خطر على �أنهم �سكا ٌن خطرون ترتافق مبفهوم غري �سيا�سي
للم�سائل الأمنية .حيث يفرت�ض منوذج القبول ب�أن �أمن الوكاالت الإن�سانية يعتمد �أو ًال على كيفية
النظر �إلى الوكالة بد ًال من االعتماد على ال�صفقات ال�سيا�سية� ،إذ يكفي �أن ُينظر �إلى الوكالة على �أنها
أنا�س طيبني يفعلون اخلري” با�سم القيم الإن�سانية .وهذا الإنكار للدور ال�سيا�سي يبدو جلي ًا
“جمموعة � ٍ
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يف التو�صيات املتعلقة بالإعالم الذي ينظر �إليه �إما على �أنه و�سيلة ت�سويقية لرتويج القيم الأخالقية
واملجتمعية لالعبني الإن�سانيني� ،أو ب�أنه م�صدر حماية من اخلطر.
�أخري ًا ،يرتافق جتنب ال�سيا�سة مع الرتويج للإدارة الأمنية على �أنها حقل خربة قائم بذاته .فالأدلة
الإر�شادية على غرار مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية ت�سهم يف حتويل الأمن �إلى معرفة تخ�ص�صية
واحتكار تلك املعرفة يف يد �شركة معينة من “املحرتفني” .وبالتايل تلعب مراجعة املمار�سات اجليدة
رقم ثمانية دور “�آلة معادية لل�سيا�سة” تعمل على حتويل القرارات ال�سيا�سية �أ�ص ًال املرتبطة بالأمن
60
�إلى “حلول تقنية مل�شاكل تقنية”.
وجملة القول ،ت�شكل هذه الأدلة الإر�شادية للأمن الإن�ساين خطاب ًا متما�سك ًا ومطمئن ًا ميكن اخت�صاره
مبا يلي“ :العامل يزداد خطور ًة بالن�سبة للمنظمات الإن�سانية التي هي م�س�ؤول ٌة قانوني ًا و�أخالقي ًا عن
�أمن عامليها .لكن ميكن تخطي هذه الأخطار (وميكن حماية منظمات الإغاثة من املخاطر القانونية
واملتعلقة بال�سمعة) من خالل قيا�س مو�ضوعي للمخاطر وتخطيط منطقي لال�سرتاتيجية الأمنية
وتوحيد �سلوكيات عمال الإغاثة وت�صريحاتهم العلنية وفق معايري حمددة” .وت�سمح قوة هذا اخلطاب
ملنظمات الإغاثة ب�إخفاء املع�ضالت الأمنية الناجمة عن العمل يف �أو�ضاع خطرية ويف الوقت ذاته تربير
احلاجة �إلى ت�سلط ا�ستبدادي على عامليها با�سم الأمن.
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من ي�ستفيد من «واجب الرعاية»؟
جوناثان �إدواردز وميكائيل نوميان
“�أنا قلق بع�ض ال�شيء من �أن رفع التزاماتنا يف �إطار واجب الرعاية �إلى م�ستوى قد يرقى �إلى
مقايي�س امل�ساءلة يف جمتمعاتنا الأم �سي�ؤدي �إلى تدمري بعثاتنا متام ًا”.
مدير عمليات �أطباء بال حدود2015 ،
يتمثل تعريف مبد�أ واجب الرعاية املت�أ�صل يف منظومة القانون العريف يف واجب �صاحب العمل يف
“اتخاذ خطوات معقولة لتوفري نظام عمل �آمن جتنب ًا ملخاطر �إ�صابات ميكن توقعها �إلى حد معقول
�سواء �أكانت بدنية �أم نف�سية” 61.وتعود هذه املقاربة يف تاريخها �إلى بريطانيا يف القرن التا�سع ع�شر
حني �أدت ردود الفعل على املعدالت املرتفعة من الأمرا�ض والوفيات يف املعامل واملناجم �إلى و�ضع
جمموعة من القوانني والأنظمة تعنى بال�صحة وال�سالمة وتنطوي على تعوي�ضات للعمال امل�صابني.
تطور �إطار العمل القانوين والتنظيمي هذا خالل القرن الع�شرين ليتحول خالل ال�سبعينيات �إلى
�أنظمة معنية “ب�صحة و�سالمة مكان العمل” لها نفوذ وا�سع على الفهم املجتمعي للمخاطر وق�ضايا
امل�ساءلة وبالأخ�ص يف البلدان الناطقة بالإنكليزية 62.كما ت�ضم دول القارة الأوروبية �أحكام ًا
م�شابهة مدرجة يف قوانني العمل 63.فقانون العمل املدين الفرن�سي على �سبيل املثال ين�ص على �أن
�صاحب العمل (�سواء �أكان فرن�سي ًا �أم ال) يتحمل التزام ًا عام ًا ب�ضمان �سالمة بيئة العمل ملوظفيه:
“يتعني على �صاحب العمل اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ل�ضمان ال�سالمة وحماية ال�صحة
البدنية والنف�سية لعامليه” 64.وبالتايل فقد كان �أ�صحاب العمل ملتزمني بتقييم و�إدارة �أي خماطر
ميكن توقعها .كما طور القانون الق�ضائي الفرن�سي تف�سري ًا وا�سع ًا لهذا االلتزام بغ�ض النظر عن
65
مدى املخاطر التي قد يتعر�ض لها املوظفون.
�أما فيما يخ�ص املهن الأخرى عالية املخاطر ،ف�إن و�ضع م�ضامني عملية لواجب الرعاية من منظور
املمار�سني يعترب �أمر ًا �صعب ًا �إذ �أن عملية توفري الإغاثة يف حاالت النزاعات تنطوي يف تعريفها على
التعر�ض للمخاطر .ويف عامي  1997و 2003قامت منظمة “بيبل �إن �إيد” 66غري احلكومية بو�ضع
“قانون �أف�ضل املمار�سات” لتعريف التزامات �صاحب العمل يف �إطار واجب الرعاية :اجتماعات
حت�ضريية للطواقم تقدم �شروحات حول الأو�ضاع يف موقع العمل ،االحتفاظ ب�سجالت للإ�صابات
واحلوادث والوفيات املرتبطة بالعمل ،والقيام مبراجعات منتظمة للإجراءات الأمنية .اليوم جند
�أن �أعراف واجب الرعاية �أ�صبحت معتمدة يف وكاالت الإغاثة على �أنها معايري 67وتكون بانتظام
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مو�ضوع النقا�شات حول �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة املوارد الب�شرية للمنظمات الإن�سانية 68.غري
�أن �إطار واجب الرعاية ال يزال يدفع �إلى ت�سا�ؤالت مهمة ب�ش�أن التبعات العملية والقانونية املحتملة
التي ينبغي تقييمها يف كل حالة على حدة وذلك لأنها تعتمد ب�شكل كبري على �سياق العمل وعلى �أطر
العمل القانونية املحلية على ال�سواء.
بد�أ ُينظر �أكرث ف�أكرث �إلى “واجب الرعاية” من منظور قانوين ومن نواحي امل�ساءلة علم ًا �أنه ظهر
�أول مرة يف قطاع الإغاثة ب�صفة معيار من معايري املمار�سات اجليدة يف �إدارة املوارد الب�شرية.
“هل ميكن �أن تتعر�ض للمقا�ضاة؟” كان عنوان مراجعة نفذتها مبادرة الإدارة الأمنية يف جنيف
�سنة  2011حيث در�ست عدد ًا من منظمات الإغاثة الدولية التي تلتزم قانون ًا مبوجب اخت�صا�صات
القانون العريف وامل�ساءلة الأوروبية ال�صارمة وتبني لها �أنه رغم تنامي الوعي بامل�س�ؤوليات القانونية
جتاه الطاقم� ،إال �أن “ثمة ثغرات خطرية بني املتطلبات القانونية واملمار�سات الراهنة فيما يتعلق
بالتزام �أ�صحاب العمل” 69.ولنكون �أدق ،فقد �أ�شارت �إلى �أن معظم املنظمات التي قابلتها كانت
تفتقر �إلى “بروتوكول �صحة و�سالمة مهنية منا�سب” ،كما �أن  30باملئة منها مل يكن لديها �أي
�إجراءات “م�ؤ�س�سية للإدارة والتقارير الأمنية” يف حني �أن  66يف املئة منها كانت تفتقر �إلى
ميزانيات خم�ص�صة للأمن .وبالتايل ف�إن املنظمات التي قررت عدم اعتبار الأمن قطاع ًا مهني ًا
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متكام ًال كانت مق�صر ًة قانوني ًا .وبالنظر �إلى الق�ضايا القانونية الأخرية يف القطاع التجاري،
حذر ُمعدّو املراجعة كذلك من �أ�ضرار حمتملة قد تقع يف حال �صدور �أحكام �ضد املنظمات بتهمة
الإهمال .ويف ال�سياق ذاته حث املعدون الذين كان �أحدهم متخ�ص�ص ًا يف قانون التوظيف وقانون
الإ�صابات ال�شخ�صية منظمات الإغاثة على طلب امل�شورة القانونية وتنفيذ حتليالت روتينية معمقة
للمخاطر وو�ضع وتطبيق �إجراءات لتخفيف املخاطر .ورغم �أن ق�ضايا امل�س�ؤولية القانونية مل تتعد
الواحدة خالل اخلم�سة والثالثني عام ًا ال�سابقة� 71،إال �أنه مل يكن من املفاجئ �إ�صرار معدي املراجعة
72
على احلاجة �إلى تطبيق �أنظمة يو�صي بها اخلرباء لتحليل املخاطر وتخفيفها.
وهذه املقاربة ،كما يبدو وا�ضح ًا من عنوانها الذي يقول “هل ميكن �أن تتعر�ض للمقا�ضاة؟” ،تهدف
�إلى حماية املنظمات من خماطر امل�ساءلة وكذلك حماية املوظفني الأفراد من الأخطار .وال تزال
الآراء يف �أو�ساط حركة �أطباء بال حدود تختلف فيما يخ�ص �أهمية وتبعات هذا الرتكيز املتزايد
على واجب الرعاية والذي ي�سود املجتمع الغربي ،وب�شكل �أكرث حتديد ًا يف قطاع الإغاثة .حيث يغلب
�أن ي�سلط مدراء العمليات ال�ضوء على خماطر �إ�ضعاف نطاق عمليات املنظمة من خالل فهم �ضيق
وبريوقراطي ملتطلبات واجب الرعاية ،يف حني �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،بالأخ�ص �أولئك القادمني
من دول ت�شيع فيها مثل تلك الق�ضايا ،هم �أكرث ح�سا�سي ًة للتعر�ض للم�ساءلة� 73،أما مدراء املوارد
الب�شرية فمهتمون ب�شكل رئي�سي بتحقيق مكا�سب ا�ستدامة العمليات يف ظل �سيا�سات موارد ب�شرية
مطبقة ب�شكل �صحيح وتراعي م�صلحة املوظفني (ولي�س �أمنهم فح�سب) .وتتعدد النقا�شات التي
تعك�س الطموحات الكبرية واملتناق�ضة لهذا املفهوم.
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لكن ثمة �إ�شارات يف �أو�ساط منظمة �أطباء بال حدود تدل على زيادة الرتكيز على البعد القانوين
لواجب الرعاية .فمث ًال خالل اال�ستجابة لوباء �إيبوال عام  ،2014قامت عدة �أق�سام يف املنظمة
ب�إدراج وثيقة حتمل خماطر و�إقرار بامل�س�ؤولية كان ينبغي على �أفراد الطاقم الدويل توقيعها قبل
ذهابهم �إلى امليدان .وكانت تت�ضمن البند التايل:
�أفهم و�أقر و�أقبل ب�أن امل�شاركة يف بعثة �إيبوال امليدانية تنطوي بطبيعتها على خماطر بدنية و�صحية
معينة ال ميكن �إزالتها بغ�ض النظر عن �أي عناية متبعة حلماية طاقم بعثة �إيبوال امليداين .وتت�ضمن
هذه املخاطر �أن �أ�صاب بفريو�س �إيبوال ... .و�أقبل عن معرفة خو�ض كل هذه املخاطر البدنية
وال�صحية ... .كما �أفهم ب�أن منظمة �أطباء بال حدود تتخذ كافة االحتياطات حلمايتي خالل عملي
يف بعثة �إيبوال امليدانية لكنني يف النهاية م�س�ؤول عن �صحتي و�سالمتي يف امليدان.
وتختتم الوثيقة ببند يعنى “مبوافقة م�ستنرية على العالج الطبي” يقوم مبوجبه الطاقم “بتوكيل
منظمة �أطباء بال حدود  ...بكامل ال�سلطات وال�صالحيات” فيما يخ�ص العالج الطبي املحتمل
و�إدارة الرعاية يف حال �إ�صابتهم �أو اال�شتباه ب�إ�صابتهم بفريو�س �إيبوال خالل مهمتهم .وما هذه
الوثيقة �إال حماولة وا�ضحة للتقليل من خطر التقا�ضي .وتبني �أن منظمة �أطباء بال حدود قد اتخذت
كافة اخلطوات الوقائية ،م�شري ًة �إلى �أن �أي �إ�صابة تقع م�س�ؤوليتها على عاتق ال�شخ�ص امل�صاب.
جاء ذلك يف �إطار �سياق ا�ستثنائي يف ظل ا�ستجابة لوباء ينطوي على م�ستوى هائل من الأخطار
للموظفني و�أ�سرهم ومن حولهم ب�صورة ال ميكن التنب�ؤ بها .لكن ي�صعب اجلزم ب�أن الهدف الوحيد
لهذه ال�صيغة من واجب الرعاية كان بدافع حت�سني �سالمة املوظفني� ،إمنا كان دلي ًال على الطبيعة
القانونية الآخذة بالتطور للعالقة بني �صاحب العمل واملوظف.
هذا وجند التف�سري ال�شائع لواجب الرعاية من حيث “املخاطر امل�ؤ�س�سية” يف اتفاقيات املتطوعني
التي يتعني على جميع متطوعي الق�سم الفرن�سي ملنظمة �أطباء بال حدود توقيعها قبل مغادرتهم �إلى
امليدان .ف�إ�ضاف ًة �إلى العقد املف�صل بعناية الذي يلتزم مبوجبه املتطوعون بالعمل وفق ميثاق منظمة
�أطباء بال حدود “ومبادئها” و”الإقرار ب�أنهم تلقوا التحذير و�أنهم مدركون للمخاطر املت�أ�صلة
املرتبطة بالبعثة التي �سين�ضمون �إليها” ،جند ملحق ًا �إ�ضافي ًا ين�ص على �أن املتطوعني ملتزمون
“باتباع القواعد والإر�شادات الأمنية التي ت�ضعها منظمة �أطباء بال حدود وممثلوها واالمتثال
لها ...والعمل مبوجبها يف جميع الأوقات” .جتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا البند كان قد �أعيد العمل به
بعد �أن �أزيل لعدة �سنوات حني �صدر عن عدد من العاملني ردود فعل �سلبيه جتاهه ،حيث اعتربوه
مقيد ًا جد ًا ل�سلوكهم .جاءت �إعادة العمل بهذا البند يف جزء منها ا�ستجاب ًة من فريق الإدارة مل�شاكل
تتعلق ب�سوء ال�سلوك ،كما �أن هذا يعك�س رغبة املنظمة يف تنظيم ال�سلوك كو�سيلة ل�ضمان االمتثال
ال�صارم لإجراءات تخفيف املخاطر كتلك املقرتحة يف امل�شورة القانونية الواردة �أعاله.
وبالنظر �إلى �أهم امل�ؤ�شرات التي حددتها منظمة “بيبل �إن �إيد” من �أجل تقييم امتثال وكاالت
الإغاثة ملتطلبات واجب الرعاية من حيث الأمن ،ميكن القول ب�أن منظمة �أطباء بال حدود “�صاحب
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عمل م�س�ؤول”� .أما مدى ترجمة هذا على �أر�ض الواقع تلبي ًة اللتزامات واجب الرعاية من الناحية
القانونية فهو مو�ضوع خالف� ،إذ �أننا جند مرة �أخرى ب�أن تعقيدات �إدارة البيئات القانونية التي
تواجهها منظمة يعمل لديها موظفون قادمون من ع�شرات البلدان ،كبري ٌة ب�شكل ال يو�صف .هذا
وميثل العاملون املحليون م�س�ألة هام ًة جد ًا .وال بد من مناق�شة جوانب عدم الإن�صاف يف العالقة
التي جتمع بني منظمة �أطباء بال حدود بو�صفها �صاحب عمل وبالقوة العاملة التي تندرج يف
�إطارها ،وهو �أمر ورد كثري ًا على خمتلف م�ستويات ت�أمني الرعاية ال�صحية والدعم الذي تقدمه
لعامليها الدوليني واملحليني الذين يتعاملون مع مر�ضى �إيبوال.
و�إذا مل جتد املنظمات حلو ًال منا�سب ًة ب�أنف�سها ،فقد جتد نف�سها تعمل يف �إطار قوانني يفر�ضها
�آخرون ،كما هو احلال يف “�إر�شادات �إدارة خماطر �سالمة و�أمن موظفي املنظمات غري احلكومية”
ال�صادرة عن منظمة الإغاثة الإيرلندية والتي تهدف �إلى م�ساعدة “املنظمات غري احلكومية
ال�شريكة يف الوفاء بالتزامات واجب الرعاية جتاه طواقمها” 74.وتقرتح هذه املعايري اتباع منهج
منا�سب يف التوظيف والتدريب وتقييم املخاطر واحل�صول على موافقة املوظفني و�إجراءات تخفيف
املخاطر واالمتثال القانوين من ناحية ال�صحة وال�سالمة بالن�سبة جلميع املوظفني .وميكن لهذه
املقاربة ،خا�ص ًة و�أنها ت�ستمد قوتها من ارتباطها مب�صداقية منظمة الإغاثة الإيرلندية وجدارتها
يف جمع التربعات� ،أن يتكرر تطبيقها من قبل جهات مانحة �أو حكومات .مل يحدث هذا بعد لكن يف
حال تبنيها على نطاق وا�سع ف�إن تبعاتها على املنظمات الإن�سانية قد تكون كبرية.
وبهذا ف�إن التحديات التي تواجهها منظمة �أطباء بال حدود وغريها من املنظمات تتمثل �أو ًال يف
حتديد ر�ؤيتها اخلا�صة �إزاء هذا املفهوم ال�ضبابي نوع ًا ما لواجب الرعاية ومن ثم حتديد ال�سياق
الذي ينبغي حتقيق هذا الواجب يف �إطاره .كما �أن القيام ب�إجابة على م�ستوى املنظمة على ال�س�ؤال
الذي يقول “ما هو واجب الرعاية الذي تتخذونه جتاه موظفيكم؟” ،ال ينبغي �أن يلج�أ �إلى مقاربة
م�ؤ�س�سية لتخفيف املخاطر �إمنا يفرت�ض �أن ُيرتك هذا ال�ش�أن للمدراء الأقرب للتف�سري العام
والقانوين ملخاطر واجب الرعاية �أو جلهات تنظيمية خارجية.
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6
واجب رئي�س البعثة
مقابلة مع ديلفني �شيدورجيه
من�سقة الطوارئ يف منظمة �أطباء بال حدود
يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى

�أجرى املقابلة
ميكائيل نوميان

1

يقطن جمهورية �إفريقيا الو�سطى التي ال متلك �أي منفذ بحري �أربعة ماليني ن�سمة لكنها تعاين من
�ضعف حاد يف البنية التحتية ال�صحية .فمن حيث التمويل ،يحتل هذا البلد املركز الأول على قائمة
الدول التي تعمل فيها منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا واملركز الثالث يف قائمة حركة �أطباء بال حدود
ككل ،بعد جمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب ال�سودان 2.هذا وتعد جمهورية �إفريقيا الو�سطى
واحدة من �أخطر بلدان العامل ،فقد قتل �أربعة من عاملي املنظمة يف ظل النزاعات التي تع�صف بالبالد
منذ عام  .2007ويف عام  ،2014عمل  300موظف دويل و�أكرث من  2,500موظف حملي يف �إطار نحو
ع�شرين م�شروع ًا طبي ًا.
وتر�أ�ست من�سقة الطوارئ ديلفني �شيدورجيه التي تعمل مع منظمة �أطباء بال حدود عمليات الق�سم
الفرن�سي يف البالد من يناير/كانون الثاين ولغاية دي�سمرب/كانون الأول  .2014حتدثت ديلفني �إلى
ميكائيل نوميان عن احلياة اليومية كرئي�سة للبعثة م�س�ؤولة عن �أمن الفريق .وقد �أرفقنا قبل املقابلة
ملخ�ص ًا لآخر الأحداث التي �سبقت حمام الدم الذي �ضرب البالد.
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�أزمة  2014 – 2013يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى
�شهدت جمهورية �إفريقيا الو�سطى حلقة عنف مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخها الذي تال املرحلة
اال�ستعمارية .ففي مار�س�/آذار  ،2013قام حتالف ال�سيليكا الذي ي�ضم حركات معار�ضة م�سلحة
باال�ستيالء على ال�سلطة وتن�صيب مي�شيل دجوتوديا رئي�س ًا للبالد .و�أدت هجمات النظام اجلديد على
ال�سكان وقوات احلكومة ال�سابقة خالل الأ�شهر التي تلك الإطاحة بها �إلى ت�شكيل ميلي�شيات حملية.
وجاءت نتيجة التحالف بني ميلي�شيات الدفاع املدين القروية و�أع�ضاء اجلي�ش الوطني ال�سابق ،والتي
�أطلق عليها املجموعات “املناه�ضة للباالكا” ،لتعك�س تراكم غ�ضب ال�سكان من احلكومة التي كان
3
ُينظر �إليها �أكرث ف�أكرث على �أنها “�أجنبية” و”م�سلمة”.
و�سط تزايد التوترات واخلوف من املجازر الطائفية ،ويف اخلام�س من دي�سمرب/كانون الأول ،2013
�صوت جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة على �إر�سال بعثة دعم دولية (عرفت باالخت�صار الفرن�سي
مي�سكا) �إلى جمهورية �إفريقيا الو�سطى لإعادة �سلطة الدولة وحماية املدنيني .و�ضعت بعثة مي�سكا حتت
�إ�شراف االحتاد الإفريقي بدعم من عملية “�سانغاري�س” الع�سكرية الفرن�سية .ويف اليوم ذاته ،ف�شل
هجوم وا�سع �شنته امليلي�شيات املناه�ضة للباالكا �ضد بانغوي يف �إ�سقاط النظام و�أدى �إلى فرار متمردي
ال�سيليكا 4ال�سابقني وتدخل البعثة الع�سكرية الدولية .وبعد �أن قامت امليلي�شيات املناه�ضة للباالكا
وبع�ض املدنيني ب�سرقة م�سلمي بانغوي وارتكاب جمازر بحقهم ،علم ًا �أنهم تُركوا دون حماية� ،أطلق
5
متمردو ال�سيليكا ال�سابقون هجوم ًا عنيف ًا �إلى حد الإفراط.
ونظر ًا لعدم وجود �أي حل �آخر �أمامه ،ا�ست�سلم الرئي�س دجوتوديا لل�ضغوط الدولية وا�ستقال يف 10
يناير/كانون الثاين  .2014لكن تعيني حكومة انتقالية مل ي�ؤدي �إلى ا�ستعادة اال�ستقرار كما كان م�أمو ًال،
فقد ا�ستمر متمردو ال�سيليكا ال�سابقون بان�سحابهم الدموي �إلى البلدان الواقعة �شمال جمهورية
�إفريقيا الو�سطى و�شرقها وغربها فيما كانت املجموعات املناه�ضة للباالكا تالحقهم .ويف هذه الأثناء،
دعت املجموعات املناه�ضة للباالكا وقادت جمازر �ضد امل�سلمني الذي �أُجربوا على الفرار �إلى البلدان
املجاورة �أو االلتجاء �إلى ب�ضعة جيوب يف البالد حتميها القوات الدولية .وقد ك�شف ا�ستطالع ب�ش�أن
الوفيات نفذته منظمة �أطباء بال حدود يف �أبريل/ني�سان  2014بني الجئي جمهورية �إفريقيا الو�سطى
املوجودين يف �سيدو يف ت�شاد ب�أن  8باملئة ممن فروا لقوا حتفهم يف الفرتة بني نوفمرب/ت�شرين الثاين
 2013و�أبريل/ني�سان  ،2014علم ًا �أن  91باملئة من الوفيات وقعت جراء �أعمال عنف ارتُكبت خالل
حمالت ا�ضطهاد الأقليات امل�سلمة.
وعند حماولة االنقالب التي وقت يف  5دي�سمرب/كانون الأول  ،2013كان الق�سم الفرن�سي من منظمة
�أطباء بال حدود يدير ثالثة م�شاريع يف البالد :برامج رعاية �صحية �أولية وثانوية يف منطقة باوا يف
ال�شمال الغربي حيث تعمل املنظمة منذ  ،2006وخدمات طب الأطفال يف كارنوت وبريا .ويف دي�سمرب/
كانون الأول ،بد�أ الق�سم الفرن�سي عملية طوارئ لرعاية �ضحايا النزاع تركز ب�شكل خا�ص على بانغوي.
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كما كان الق�سمان الإ�سباين والهولندي يعمالن يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى قبل �أن ين�ضم �إليهم
الق�سمان ال�سوي�سري والبلجيكي �سنة .2014
ميكائيل نوميان :كيف كانت الأو�ضاع لدى و�صولك �إلى جمهورية �إفريقيا الو�سطى؟
ديلفني �شيدورجيه :تعود �أول مهمة يل يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى �إلى �صيف عام  .2007لكنني
عدت مذاك �أكرث من مرة :ملدة ثالثة �أ�شهر عام  2012ثم ل�سنة كاملة �أوائل عام  .2014بد�أت من�سق ًة
للطوارئ ويف �أبريل/ني�سان �أ�صبحت رئي�س ًة للبعثة .اندلع النزاع احلايل يف دي�سمرب/كانون الأول 2012
وتفاقم بعد �أن ا�ستولت قوات ال�سيليكا على ال�سلطة يف مار�س�/آذار  ،2013مما �أدى �إلى انهيار القوات
الأمنية يف البالد .وبهذا فقد “�ضيعت” على نف�سي �سنة واحدة من مراحل تطور النزاع .عانيت من
�أوقات �صعبة خالل الأ�سابيع الأولى من حيث التعامل مع الو�ضع الأمني .كما �أن معرفتي بالبالد كانت
حمدودة جد ًا مبناطق معينة يف �شمال غربي البالد حيث كانت ترتكز �سابق ًا معظم م�شاريع �أطباء بال
حدود فرن�سا .ا�ستغرقت بع�ض الوقت قبل �أن �أ�ستوعب ما يجري يف باقي �أنحاء البالد .لكنني على
ال�صعيد ال�شخ�صي ،مل �أكن �أتوقع �أن يندلع مثل هذا العنف الطائفي.
ماذا كانت �أكرب الق�ضايا الأمنية يف بانغوي حني و�صلت؟
حني و�صلت �إلى بانغوي يف يناير/كانون الثاين  ،2014كان هناك الكثري من �إطالق النار يف املدينة ،مبا
يف ذلك قرب امل�ست�شفى املحلي حيث كنا نعالج اجلرحى ،وكذلك قرب م�ساكننا ومكاتبنا .كان اجلميع
يقطن احلي ذاته ،يف قلب حرب ال�شوارع.
كما كان ي�صعب الو�صول �إلى اجليوب والأحياء التي يقطنها امل�سلمون .قمنا بعدة حماوالت يف �شهري
يناير/كانون الثاين وفرباير�/شباط لإح�ضار ال�ضحايا من املنطقة التي يطلق عليها ا�سم بي كي 12
حيث تقطن جمموعات امل�سلمني الذي يريدون الفرار وتتعر�ض با�ستمرار للهجوم ،خا�ص ًة على يد رجال
امليلي�شيات الذين ال ميكن توقع ت�صرفاتهم .كانت منطقة بي كي  12ت�شتهر بقربها من خميم متمردي
ال�سيليكا ال�سابقني .كانت القوات الدولية متمركزة هناك حلماية املدنيني ومتمردي ال�سيليكا ال�سابقني،
الأمر الذي خلق جو ًا من التوتر .كنا ن�صادف �أعما ًال عدائي ًة خطرية يف بع�ض الأحيان لدرجة جتربنا
على �أن نعود �أدراجنا.
لقد كان العاملون املحليون والدوليون على ال�سواء عر�ض ًة للخطر .وكثري ًا ما كانوا ي�ضطرون للتفاو�ض
مع �أفراد م�سلحني عدوانيني يدخلون امل�ست�شفى بحث ًا عن مري�ض معني �أو للمطالبة بعالج �أحدهم قبل
الآخرين .لقد �شهدوا ب�أم علينهم �ضراوة العنف وتبعاته يف �أعداد ال�ضحايا و�أمناط اجلروح التي حتتاج
�إلى العالج .ونظر ًا لقرب القتال ،كثري ًا ما كان طاقم امل�ست�شفى ي�ضطر لاللتجاء �إلى غرفة العمليات
امل�ضادة للر�صا�ص ،وهو ما مل تكن توفره خيمة املر�ضى الداخليني .كانت طواقم امل�ست�شفى تعاين من
م�ستويات مرتفعة من الإجهاد البدين والنف�سي .مل يت�أذ �أحد لكن املخاطر كانت هائلة .مل يطلب �أي
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منهم �أي يرتك العمل ،علم ًا �أن طلب ًا كهذا كان �سيكون مفهوم ًا متام ًا يف ظل تلك الأو�ضاع .كما �أننا
�أح�ضرنا عدد ًا من الأطباء النف�سيني و�أخ�صائيي علم النف�س للقاء الفرق.
ما هي اخلطوات التي اتخذمتوها لتخفيف تعر�ض الطواقم للخطر؟
عند و�صويل كان م�س�ؤول التوا�صل الأمني من املكتب الرئي�سي موجود ًا مل�ساعدة الفرق على حماية نف�سها
من الر�صا�ص الطائ�ش الذي يدخل املنازل مث ًال ،وهو ما حدث مرار ًا منذ دي�سمرب/كانون الأول .قام كذلك
ب�إن�شاء غرف �آمنة (مالجئ) ي�ستخدمها الطاقم حني يقرتب القتال من امل�ست�شفى .كانت الفرق تخاف
�أي�ض ًا من البقاء يف امل�ست�شفى وخا�ص ًة يف الليل ،ولهذا قررنا �أن نعمل من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا لغاية
الرابعة ع�صر ًا فقط .كان يقع على عاتقنا رعاية املر�ضى الذين ال تتوفر لهم خدمات الرعاية الطبية.
كنا ن�صمم خدماتنا يف بع�ض الأحيان بطريقة اعتقدنا �أنها تعزز من �أمننا فيما نعمل على تر�سيخ الثقة
مع اجلماعات امل�سلحة واملدنيني (كان ي�صعب �أحيان ًا التمييز بينهم) .فعلى �سبيل املثال ،كنا نعالج
�ضحايا �أعمال عنف وقعت يف حي فاطمة خالل مايو�/أيار ويونيو/حزيران و�أدت �إلى وقوع � 15إلى 20
�ضحية بني النازحني ،وكنا يف الوقت ذاته ندير عيادات متنقلة يف املناطق امل�سيحية املجاورة .كانت تلك
العيادات تخدم غر�ض ًا طبي ًا مفيد ًا بالطبع ،كعالج مالريا الأطفال مث ًال� ،إمنا كانت ترمي ب�شكل رئي�سي
�إلى جتنب تعر�ضنا لالتهام بالعمل مع امل�سلمني فقط ،رغم �أن عيادتنا الواقعة يف املنطقة بي كي  5التي
تقطنها �أغلبية م�سلمة كانت بالطبع تقدم كذلك الرعاية للم�سيحيني.
عملنا �أي�ض ًا بجهد للح�صول على املعلومات .كانت امل�صادر الأولية تتمثل يف الطاقم املحلي الذين
كنت �أعرف معظمهم منذ وقت طويل .فقد كانوا ي�شرحون يل ما يجري يف خمتلف املناطق وخمتلف
اجلماعات والأ�سلحة التي ميتلكونها وت�صريحاتهم وال�شائعات والتهديدات التي ين�شرونها .كما �أنهم
�ساعدوين يف حتديد ال�شوارع اخلطرة .مل �أكن مطلعة ب�شكل جيد على طرقات بانغوي لأن منظمة �أطباء
بال حدود مل ي�سبق لها العمل هناك .ا�ضطررنا للقيام بتحليالت �سيا�سية م�صغرة حول ديناميات كل
منطقة من مناطق املدينة .كنا نقود �سيارتنا يف �أرجاء املدينة لرناقب الو�ضع العام ،وكان برفقتنا �سائق
قال ب�أنه يرتاح للقيادة يف �أحياء معينة من املدينة وكان ي�شرح لنا ما يجري هناك.
عملنا ب�شكل جيد مع �أق�سام �أطباء بال حدود الأخرى املتواجدة يف بانغوي .كان �أحد الأق�سام قد بنى
عالقات جيدة مع جماعات ال�سيليكا ال�سابقة يف حني قام �آخر ببناء روابط �أكرث حداث ًة مع املجموعات
املناه�ضة للباالكا نظر ًا لعملهم يف خميم امبوكو للنازحني 6.وخالل الأيام الأولى لعملي ،كنا نعتمد
ب�شكل كبري على ه�ؤالء املعارف ،فقد كانت الثقة �أ�سا�س عملنا .مل تكن ثقة عمياء �إمنا ثقة م�ستنرية.
كان الأمر �صعب ًا بالن�سبة يل لكنه كان احلل الأف�ضل من الناحية املنطقية .كان معارفنا كرث ًا لدرجة مل
�أكن �أ�ستطيع التعامل معهم جميع ًا .لكن يف بداية �أبريل/ني�سان ،ا�ستعدت ال�سيطرة على تلك العالقات
بالتعاون مع زمالئي من باقي الأق�سام.
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هل كان ب�إمكانكم �أي�ض ًا االعتماد على معلومات خارجية من ال�صحفيني �أو من منظمات
غري حكومية �أخرى تعمل يف البالد؟
كانت املعلومات ت�أتينا ب�شكل رئي�سي من ثالث �شبكات :البعثات التب�شريية وطواقم وزارة ال�صحة الطبية
وطواقم ال�صليب الأحمر املحلية .كان اجلميع ن�شطني يف حماية املدنيني �أو توفري الإغاثة حني كان
القتال يبلغ ذروته .كما كنا على توا�صل منتظم مع معارفنا القدماء :من م�س�ؤولني �سيا�سيني ومتمردين
�سابقني وزعماء حمليني� .إ�ضافة �إلى ذلك ،كانت رئي�سة البعثة التي �سبقتني قد بنت �شبكة عالقاتها مع
امل�س�ؤولني العاملني يف بع�ض املنظمات غري احلكومية املتواجدة يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى ،كما كنا
على ات�صال بالعديد من وكاالت الأمم املتحدة وبع�ض العاملني فيها.
يف البداية ،كان هناك القليل من املنظمات التي تقدم الإغاثة وتتنقل يف �أرجاء املدينة وباقي �أنحاء
البالد .بد�أت فرق الأمم املتحدة واجلي�ش الفرن�سي ،ومن ثم قوات اليوفور الأوروبية والحق ًا �إن�سو (وهي
منظمة غري حكومية م�س�ؤولة عن الأمن) ،تدريجي ًا بو�ضع �أنظمة لتزويد املنظمات الإن�سانية باملعلومات
التي كانت عادة غري كاملة وال ميكن الوثوق بها .وكانت املنظمات امل�س�ؤولة عن حماية الآخرين ،وهو
ما ينبغي على اجلي�ش القيام به ،تقول “جتنبوا الذهاب �إلى هنا �أو هناك” �أو “يجب ا�صطحاب قوة
ع�سكرية معكم” .لقد كان من ال�ضروري �أخذ تلك الن�صائح بجدية ،لكن كان من املهم �أي�ض ًا احلفاظ
على ا�ستقالليتنا يف اتخاذ القرار .يف التحليل النهائي ،وهذا كان مفيد ًا ،تبني �أن املعلومات بحد ذاتها
مل تكن مهمة (فقد كانت جمرد �شائعات غري مو�ضوعية بتات ًا يف بع�ض الأحيان) بقدر �أهمية ما علمتنا
حول املدى الذي ميكن �أن نثق فيه مبن يقدم تلك املعلومات وماهية املعلومات التي ميكن �أن يزودونا
بها �أو ال.
فيما يتعلق بالعاملني املحليني ،هل كانت هناك �أية ق�ضايا �أو متطلبات �أمنية معينة؟
كان معظم �أفراد الطاقم املحلي يف بانغوي يعي�شون يف �أحياء مت�ضررة ب�شكل كبري بالنزاع وقد كانوا
خائفني جد ًا من التنقل يف املدينة .يف دي�سمرب/كانون الأول  ،2013توقف الكثري منهم عن القدوم �إلى
املكتب .وقام مكتب التن�سيق بتخ�صي�ص نظام نقل لإح�ضارهم� .أغلق هذا النظام �أوائل فرباير�/شباط
 2014يف ظل انخفا�ض م�ستوى القتال يف املدينة وعودة �سيارات الأجرة �إلى العمل .رغم هذا فقد كان
املوظفون ي�ضطرون كثري ًا �إلى النوم يف مكاتبنا ومنازلنا لعدم متكنهم من العودة �إلى بيوتهم .وبحلول
�سبتمرب�/أيلول ،كان جمرد معرفة �أنك تعمل مع منظمة �أطباء بال حدود ي�ضعك يف خماطر �أكرب ومل
يعد م�صدر حماية ،حيث �أن املوظفني ميلكون املال .ولأن ثقافة الع�صابات اجتاحت بانغوي ،تدهور �أمن
الطاقم املحلي �أكرث بكثري من �أمننا .والأ�سو�أ من هذا فقد غادر جميع عاملينا امل�سلمني املدينة ،ويرجح
�أن معظمهم قد غادروا البالد .ال زلنا ال ندري ما ح�صل للكثري منهم.
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ما هي �أهم امل�شاكل الأمنية خارج بانغوي؟
كنا لغاية �أكتوبر/ت�شرين الأول ن�ستطيع �أحيان ًا التنقل بر ًا داخل البالد رغم عدد احلوادث .وبالطبع
فقد كان موظفو املنظمات غري احلكومية والأمم املتحدة ُي�ستهدفون �أحيان ًا ،لكن الهدف كان ب�شكل
�أكرب معداتهم .ويف يناير/كانون الثاين  ،2014قامت جمموعة من �أفراد ال�سيليكا ال�سابقني ب�سرقة
�إحدى �سياراتنا� .أوقفونا و�شرحوا لنا �أنهم بحاجة �إلى ال�سيارة ليوم �أو يومني و�أخذوا الراديو ومل�صقات
�أطباء بال حدود و�أفرغوا ال�سيارة .ا�ستعدناها لكن بعد �أن �ضغطنا على قياداتههم .ا�ستخدمت تلك
ال�سيارة يف عمليات قتالية .وقد حدث الأمر ذاته حني قامت �إحدى املجموعات املناه�ضة للباالكا
“مب�صادرة” �شاحنتنا وطاقمها قبل �أن يعيدوها بعد ب�ضعة �أيام ،علم ًا �أنها ا�ستخدمت كذلك لأغرا�ض
قتالية .فهذا ال�شكل من �أ�شكال “االحرتام” و�إن كان ن�سبي ًا بد�أ يختفي تدريجي ًا خالل ذلك العام .وقد
كانت الأخطار على �أ�شدها يف الطرقات ،خا�ص ًة و�أن حرا�س حواجز املجموعات املناه�ضة للباالكا كانوا
�سكارى �أو حتت ت�أثري املخدرات ،ومل يكن هناك ت�سل�سل قيادي حقيقي .ا�ضطررنا �إلى تقييد التنقالت
الربية وا�ستئجار طائرة �إ�ضافية لإراحة الطاقم ومتوين براجمنا .بدا ذلك �أنه اخليار الوحيد الذي
�سي�سمح لنا بالعمل يف ظروف �آمنة مبعايرينا .وقد متخ�ض ذلك القرار عن مناق�شات منتظمة ومرهقة
مع املكتب الرئي�سي الذي �شعر ب�أن الطائرة مكلفة جد ًا.
كانت منظمة �أطباء بال حدود خالل تلك الفرتة تعمل يف ثالثة مواقع وهي باوا يف
ال�شمال الغربي وكارنوت يف الغرب وبريا يف ال�شرق .كيف تطورت الأو�ضاع الأمنية يف
تلك املناطق مع الوقت؟
كنا نتوقع �أن تكون بريا وباوا الأكرث �ضعف ًا لأنهما كانتا مت�ضررتني بالنزاعات التي وقعت �أوائل العقد
الأول من القرن احلايل .لكن كارنوت يف نهاية املطاف عانت �أعنف الأو�ضاع .فقد وقعت ا�شتباكات
عديدة بني املدنيني واملجموعات املناه�ضة للباالكا ومتمردو ال�سيليكا ال�سابقون ومن ثم قوات مي�سكا
الكامريونية التي كانت تقف عاز ًال بني امليلي�شيات املناه�ضة للباالكا و�سكان كارنون من جهة وامل�سلمني
العالقني يف جيب قاموا بتح�صينه ب�أنف�سهم من جهة �أخرى� ،أكرث من مرة وخا�ص ًة يف يناير/كانون
الثاين ،حني ا�ضطررنا �إلى ا�ستدعاء قوات املي�سكا الكامريونية التي كانت متمركزة على بعد �ساعات
�إلى ال�شمال كي تتدخل ملنع طرد امل�سلمني من بيوتهم �أو قتلهم.
لقد كان امل�سلمون النازحون الذين كانوا يحاولون احل�صول على الرعاية الطبية يف خطر كبري ورف�ض
الكثري منهم الذهاب �إلى امل�ست�شفيات نظر ًا للأخطار الهائلة التي تنطوي عليها عملية الذهاب �إلى
هناك .لكن الفرق جنحت يف التفاو�ض مع امليلي�شيات املناه�ضة للباالكا وبع�ض ال�سكان لت�أمني ممر
�آمن ل�سيارات الإ�سعاف التابعة لأطباء بال حدود التي تنقل اجلرحى من امل�سلمني وجنود املي�سكا كي
يتم �إجال�ؤهم جو ًا �إلى بانغوي.
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عقب اال�شتباكات التي وقعت بني القوات الدولية وامليلي�شيات املناه�ضة للباالكا� ،أُعدم يف
يوليو/متوز  2014مري�ض من قبيلة الفوالن داخل م�ست�شفى كارنوت .وقد كانت تلك من
�أخطر احلوادث التي وقعت يف تاريخ برامج �أطباء بال حدود فرن�سا .بعدها بد�أمت بـ”حملة
تعبئة” كانت حملية �أو ًال ثم على م�ستوى البالد ،داعني �إلى حماية املرافق ال�صحية .ماذا
كنتم ت�أملون �أن حتققونه من البيانات ال�صحفية ب�ش�أن حادثة �أمنية وقعت؟
كان يتعني علينا �أن نقوم بذلك يف وقت �أبكر على الأرجح وذلك �أننا �أدركنا ب�أن بع�ض العاملني ال�صحيني
مل يكونوا يف واقع الأمر متفاجئني من قيام املجموعات الطائفية بت�صفية احل�سابات داخل املرافق
الطبية .وكانت ر�سالتنا كالآتي :امل�ست�شفى يوفر الرعاية ال�صحية للجميع وال ميكننا �أن نت�سامح مع
العنف �أبد ًا ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر للرحيل .وطلب الفريق من كافة ال�سلطات ال�صحية وال�سيا�سية املحلية
ومن اجلماعات امل�سلحة وال�سكان املحليني وزعماء الأحياء بالتوا�صل مع جميع من يعرفونه ون�شر ر�سالة
تقول ب�أن ما يحدث لي�س طبيعي ًا .وقد جنحنا يف ن�شر تلك الر�سالة.
بعد ذلك ،وحني حتدثنا �إلى الفريق وباقي �أق�سام �أطباء بال حدود� ،أدركنا ب�أنا ما حدث يف كارنوت
ميكن �أن يتكرر يف �أي مكان .ولهذا قررنا القيام بحملة وطنية �شملت مواقع �أخرى ملنظمة �أطباء بال
حدود .حيث ن�شرنا مل�صقات ور�سائل �إذاعية تدعو �إلى حماية �أن�شطتنا الطبية.
بناء على املبادئ
�أمل يكن من العقيم �إلى حد ما الدعوة �إلى حماية املرافق ال�صحية ً
الإن�سانية؟
لن ي�ضر ا�ستخدام هذه الكلمات ال�سحرية طاملا �أنها متبوعة مبناق�شات ومفاو�ضات ملمو�سة ب�شكل
�أكرب .فحني تقع حادثة ما عندها نحاول حتديد �سبب امل�شكلة ودورنا فيها .كما نحاول حتديد كيفية
اال�ستمرار يف العمل وتوفري خدمات الإغاثة يف تلك البيئة .ويف حالة كارنوت ،كان بقا�ؤنا ي�صب يف
م�صلحة اجلميع .لكن ن�شاطنا الإعالمي وتوا�صلنا مل يقت�صر على احلملة ،فقد ن�شر الإعالم املحلي يف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى جميع البيانات ال�صحية التي جاءت رد ًا على احلوادث الأمنية .ورغم ق�صور
ردود الفعل العامة من جانب ال�سيا�سيني� ،إال �أن بع�ض معارفنا قاموا باالت�صال بنا حتى و�إن كان ذلك
بهدف االطمئنان ال �أكرث .لكن حديثنا للعلن م ّكننا �أي�ض ًا من مواجهة اخلطاب الر�سمي احلكومي ب�ش�أن
“التطبيع” املفرت�ض مع الأو�ضاع ،وهو ما كان يزعمه امل�س�ؤولون على م�ستوى البالد وعلى امل�ستوى
الدويل (علم ًا �أن فرن�سا كانت تتخذ موقع ًا قيادي ًا �آنذاك) يف �أواخر  .2014ويف �ضوء زيادة �أعداد
�سرقات املنازل واملكاتب التابعة لعمليات باقي �أق�سام �أطباء بال حدود يف البالد ،وكذلك الهجمات على
ال�سيارات واال�ستيالء على �شاحناتنا ،كان من املهم �أن نبعث بر�سالة وا�ضحة ونبني موقفنا.
كانت جمهورية �إفريقيا الو�سطى �آخر مكان يتعر�ض فيه �أحد متطوعي �أطباء بال
حدود فرن�سا للقتل .كان ذلك يف يونيو/حزيران  2007وال�ضحية كانت �إيل�سا �سريفا�س،
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عملت �أول ما عملت يف جمهورية �إفريقيا
امل�س�ؤولة اللوج�ستية يف برنامج باوا .وقد
ِ
الو�سطى خالل الأيام والأ�سابيع التي تلت ذلك احلدث امل�أ�ساوي .هل �أثر ذلك يف
الطريقة التي �أدرت فيها ال�ش�ؤون الأمنية خالل �آخر مهمة لك؟
�إن خويف الأعظم والذي ال يهد�أ هو �أن �أفقد �أحد �أع�ضاء فريقي .اعتدت على ذكر وفاة �إيل�سا خالل
لقاءاتي الأولى مع املتطوعني ،ف�إخبار تلك الق�صة كان فر�ص ًة لتذكريهم بكل الأ�سلحة املنت�شرة وحالة
الفو�ضى التي تعم البالد .ذلك كان مهم ًا لأنه حتى يف عام  2014خالل فرتة الفو�ضى ال�شديدة ،كان
بع�ض �أع�ضاء الفريق ين�سون مبجرد �أن تهد�أ الأو�ضاع لأيام معدودات ب�أننا كنا نعمل يف بلد خطري .يتعني
على املرء �أن يكون كذلك �صادق ًا مع الأ�شخا�ص القادمني �إلى الربنامج ويقدم لهم �أمثلة معينة كما يف
حال قتل واغت�صاب و�إعدام املر�ضى.
�أعتقد �أنه من غري املقبول �إخفاء احلوادث اخلطرية عن الأ�شخا�ص الذين ي�صلون �إلى امليدان .حتى
�أنا مل تكن بحوزتي معلومات حول عدد من احلوادث اخلطرية �ضد زمالء لنا يف �أق�سام �أخرى ،ومنها
حوادث اعتداء جن�سي .وقد �أدى هذا �إلى بع�ض النقا�شات املحتدمة .فاملدراء مييلون �أحيان ًا �إلى كتمان
املعلومات رغب ًة منهم يف حماية كرامة ال�ضحايا ،لكن ال غنى عن هذه املعلومات لتقييم الطبيعية
املتحولة للمخاطر التي تواجهها الفرق.
وثمة خطر �آخر يتمثل يف �أن يفقد العنف �أهميته� .إذ ميكن للأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف بيئة خطرية
تكون فيها احلوادث �أمر ًا م�ألوف ًا �أن يعتادوا على اخلطر ويتوقفوا عن اال�ستجابة له حيث ي�صبح التعر�ض
للعنف و�ضع ًا طبيعي ًا يف نظرهم.
ما هي الظروف التي قادت �إلى تعليق العمليات �أو �إجالء الطاقم خالل مهمتك؟
�شعرنا يف عام  2014ب�إمكانية حدوث تدهور كبري يف الأو�ضاع ،ولهذا �أجرينا العديد من عمليات الإجالء
االحرتازية لتخفيف التعر�ض للخطر .فمث ًال ،خالل العنف الذي اندلع يف بانغوي �شهر �أكتوبر/ت�شرين
الأول ،قررنا �إجالء � 24شخ�ص ًا بر ًا وعرب الأنهار �إلى ثالثة بلدان جماورة خالل ثالثة �أيام .بعدها وقع
هجوم طال م�ست�شفى بوغويال يف �أبريل/ني�سان خلف  19قتي ًال بينهم ثالثة من العاملني املحليني يف
منظمة �أطباء بال حدود هولندا� .أجرينا نقا�شات كثرية مع ر�ؤ�ساء بعثات الأق�سام اخلم�سة العاملة يف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى ب�ش�أن كيفية الرد ،وبرز خالل تلك النقا�شات ر�أيان متعار�ضان .دعا الأول
�إلى �إغالق جميع امل�شاريع يف البالد ملدة زمنية على �أمل �ضعيف ب�أن يحفز هذا القرار املتطرف تعاون
اجلماعات امل�سلحة� .أما الثاين فكان �أكرث اعتدا ًال ويدعمه ب�شكل �أ�سا�سي رئي�س بعثة �أطباء بال حدود
هولندا ،ويدعو �إلى �إجالء الطواقم الدولية فقط ونقل 7الطواقم املحلية خارج بوغويال .ويف نهاية
املطاف� ،أخذنا قرار ًا بح�صر الرعاية يف احلاالت الطارئة يف كافة امل�شاريع ملدة �أ�سبوع واحد ،با�ستثناء
بوغويال حيث قمنا ب�سحب الطواقم الدولية واملحلية ملدة �أطول وكنا نقوم بزيارات متقطعة خالل فرتة
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غيابها .عرثنا على امل�س�ؤول عن �أعمال القتل ،وكان قائد ًا يف �إحدى جمموعات ال�سيليكا ال�سابقة .لكننا
مل نرفع �صوتنا للعلن ونن�شر هذه املعلومات� ،إمنا تقدمنا ب�شكوى �إلى ر�ؤ�سائه وانتظرنا ردة فعلهم ،لكن
دون جدوى حيث �أنه كان قد ف ّر وال يزال طليق ًا.
انتهى الأمر بتعليق عمليات �أطباء بال حدود يف باوا لأطول مدة مقارنة بغريها رغم �أن
املنطقة كانت الأقل ت�ضرر ًا باحلرب .كيف تف�سرين ذلك؟
بد�أ العاملون املحليون يف �أغ�سط�س�/آب بتقدمي جمموعة من املطالب التي دعموها بع�صيان .فقد
طالبوا بزيادة رواتبهم وببدل للموا�صالت .مل نوافق على تلك املطالب فقرروا الدعوة �إلى ع�صيان ليوم
واحد مع احلفاظ على م�ستوى �أدنى من اخلدمات .وخالل ذلك اليوم الذي كان يف �سبتمرب�/أيلول ،مت
و�ضع �أ�شخا�ص م�س�ؤولني عن منع العاملني من الدخول وتعر�ض �أولئك الذين كانوا يرغبون يف العمل �إلى
تهديدات خطرية .كما اتهمت ال�سلطات املحلية التي وافقت على التوا�سط باخليانة ،الأمر الذي دفعنا
للت�سا�ؤل عما �إذا كنا قادرين على متابعة عملياتنا �أم ال� .أخري ًا �أجلي الفريق يف دي�سمرب/كانون الأول
بعد �أن بد�أ �أفراد الطاقم الدويل بتلقي تهديدات بالقتل .مل يبد�ؤوا بالعودة تدريجي ًا �إال يف �أواخر العام.
تعمل منظمة �أطباء بال حدود يف باوا منذ  .2006كيف لك �أن تف�سري هذا التدهور؟
يتعلق العامل الأول بخ�صو�صية ال�سياق يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى وتدهور العالقات العمالية الناجم
عن �سنوات طويلة من العنف يف املنطقة وغياب ممثلي احلكومة والو�سطاء احلكوميني املحليني ،وكل
هذا يف ظل �أزمة اقت�صادية .وا�ضطرت منظمات �أخرى كذلك �إلى التعامل مع نزاعات عمالية يف غاية
ال�صعوبة� .أما العامل الثاين فداخلي بالن�سبة ملنظمة �أطباء بال حدود .حيث �أن خم�سة �أ�شخا�ص خالل
ذلك العام تعاقبوا على من�صب من�سق امل�شروع يف باوا وهذا �أثر دون �شك يف قدرتنا على �إجراء تقييم
وا�ضح للو�ضع املتدهور خا�ص ًة فيما يخ�ص الق�ضايا العمالية .وفوق كل ذلك فقد كنا م�شغولني بالربامج
الأخرى لأننا �شعرنا �أن فرقها يف خطر �أكرب ولهذا مل يقم فريق التن�سيق مبراقبة الأو�ضاع عن كثب
مبا يكفي.
ب�شكل عام ،ما هو مدى اال�ستقاللية التي يتمتع بها من�سقو امل�شاريع لتقييم و�إدارة الأمن؟
يعتمد هذا على ال�شخ�ص وكيفية تطور العالقة التي تربطنا .فال يتمتع اجلميع باخلربة ذاتها �أو
بالقدرة ذاتها على حتليل الأو�ضاع التي تواجههم .فمث ًال حني ال �أرى �أن التف�سريات واالحتياطات مقنعة
مبا يكفي لتربير الرحلة ،قد �أرف�ض منح موافقتي .لكن حني ت�شعر �أن قائد الفريق قادر على كل ذلك،
ف�إنك قد متنحه مزيد ًا من اال�ستقاللية.
وكنا قد �أوكلنا �أمن �إحدى الفرق ملنظمة �أخرى كانت يف تلك احلالة البعثات التب�شريية الكاثوليكية.
وهذا �أمر نادر جد ًا يف منظمة �أطباء بال حدود اليوم .تركنا فريق ًا �صغري ًا ملدة عدة �أيام �أواخر يناير/
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كانون الثاين ي�ضم �شخ�صني وهم طبيب تخدير وجراح يعمالن يف بو�سمبتيلي الواقعة �إلى ال�شمال
الغربي من بانغوي دون �سيارة ودون �أي و�سيلة لالت�صال .حدث هذا فيما كانت جمموعات ال�سيليكا
ال�سابقة تلوذ بالفرار بينما كانت املجموعات املناه�ضة للباالكا تقوم ب�أعمال عنف انتقامية �ضد م�سلمي
املدينة ،الأمر الذي خلف كثري ًا من ال�ضحايا .بد�أت اجلروح تتعر�ض لاللتهابات لأن الطبيب املحلي
الذي يعمل يف م�ست�شفى البعثة التب�شريي كان قد ا�ستنفد خمزوناته ال�ضرورية ،ولهذا قررنا �إر�سال
�شخ�صني مل�ساعدته.
ذلك كان و�ضع ًا خا�ص ًا جد ًا .كانت البعثة الكاثوليكية تدافع عن امل�سلمني يف املنطقة وت�ساعدهم ،وكان
الكاهن معتاد ًا على التعامل مع كافة املجموعات امل�سلحة ،كما كانت البعثة ت�ضم �أي�ض ًا راهبات .لقد
كان جممع البعثة التب�شريية حممي ًا ن�سبي ًا .تركت الفريق هناك دون �سيارة ،فوجود �سيارة جيدة من
�سيارات �أطباء بال حدود هناك كان ميكن �أن يلفت انتباه امليلي�شيات ،ولهذا كان �أكرث �أمن ًا العمل دون
خفي ،لكن كل املجموعات ال�سيا�سية والع�سكرية كانت على دراية
�سيارة .كان الفريق يعمل وك�أنه �شبه ّ
بوجودهم ،فعملنا مل يكن �سر ّي ًا.
يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى كما يف غريها من املناطق ،قررت منظمة �أطباء بال حدود
بناء على جن�سياتهم
يف ال�سنوات الأخرية منع بع�ض املتطوعني من العمل يف برامج معينة ً
ولون ب�شرتهم .كيف و�صلنا �إلى هنا؟
قررنا ذلك يف حالتني .يف �أبريل/ني�سان  ،2014تعر�ض م�س�ؤول لوج�ستي للهجوم يف بريا لأنه كان �أبي�ض
وفرن�سي .فقد كان ُينظر �إلى قوات �سانغاري�س الفرن�سية املتواجدة يف املنطقة على �أنها متحيزة �ضد
امل�سلمني وكنا يف خطر �أن نو�ضع معهم يف البوتقة ذاتها .ولهذا كانت �أول خطوة نتخذها هي �سحب ذلك
املتطوع .بعدها قررنا وقف �إر�سال البي�ض نهائي ًا� ،إذ ميكن �أن ُيعتقد ب�أنهم فرن�سيون .لكن �سرعان ما
�أدركنا �أن تلك احلادثة كانت منعزلة ،حيث كان املعتدي غا�ضب ًا ب�سبب مقتل ابنه خالل اال�شتباكات،
كما �أن كثري ًا من الأ�شخا�ص كانوا قد دافعوا عن امل�س�ؤول اللوج�ستي.
رغم ذلك ،كان ميكن �أن تقع حوادث م�شابهة ولهذا وبعد احلديث �إلى الفريق ،قررنا الإبقاء على قرارنا
لعدة �أ�شهر .ونظر ًا حلجم عملياتنا الإجمايل وعدد العاملني الدوليني يف البالد ،كنا بب�ساطة ن�سهل
عملنا .لكننا مل نوقف زيارات فريق التن�سيق الذي يعمل خارج بانغوي .زادت تلك الزيارات لدرجة
�أفقدت قرار املنع معناه .وكنا دون �شك قادرين على �إعادة العاملني الغربيني البي�ض ب�سرعة �أكرب.
بعد ذلك برزت م�س�ألة العاملني من �أ�صول م�سلمة .وجتنب ًا لأية م�شاكل ،تبنينا موقف ًا براغماتي ًا للغاية
لأننا اعتقدنا ب�أن العاملني من �شمال �إفريقيا �سيكونون بي�ض ًا يف نظر املجموعات املناه�ضة للباالكا� .أما
بالن�سبة للأفارقة ،فقد غري بع�ض منهم ا�سمه الأول كي ال يبدو ا�سم ًا م�سلم ًا ب�شكل وا�ضح جد ًا ،لكن هذا
القرار تُرك لكل فرد على حدة .من ناحية �أخرى فقد رف�ضتُ �أن �أعني �شخ�ص ًا من طوارق مايل نائب ًا
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لرئي�س البعثة نظر ًا لطبيعة عمله الذي ي�ضطره �إلى التنقل علن ًا يف �أرجاء بانغوي ،الأمر الذي ينطوي
على خماطر جمة.
من بني امل�سائل املتعلقة بجمهورية �إفريقيا الو�سطى� ،شكل م�ستوى تعر�ض �أطباء بال
حدود للمخاطر م�صدر قلق كبري .فقد �شعر الكثريون ب�أن �أعداد �أفراد الطاقم على
الأر�ض كبرية ،حيث كان هناك  300عامل دويل  80باملئة منهم فرن�سيون و 2,500عامل
حملي يف جميع �أق�سام املنظمة .ماذا كان موقفك �إزاء ذلك؟
عليك �أال تن�سى ب�أن بانغوي هي املدينة الأخطر يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى وهي كذلك موقع متركز
فريق التن�سيق ،وت�ضم �أي�ض ًا �أكرب فريق .ف�إذا ما �أ�ضفنا املوظفني العاملني يف امل�ست�شفى ويف مركزنا
ال�صحي الواقع يف منطقة بي كي � 5إلى فريق التن�سيق ،فقد يتجاوز عدد العاملني هناك يف بع�ض
الأحيان � 45شخ�ص ًا.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد جاء قرار املكتب الرئي�سي يف خف�ض العمليات بهدف تقليل تعر�ضنا للأخطار
ليتناق�ض مع �سيا�ستهم يف ن�شر “مهمات �أولى” [�أو “بعثات �أولى” بلغة املنظمات غري احلكومية] يف
امليدان .ففي ظل بيئة كانت تفتقد لال�ستقرار يف �أف�ضل حاالتها وتت�سم باخلطر يف معظم الأوقات ،كان
يتم �إن�شاء وظائف لتلبية احلاجة �إلى تدريب املتطوعني اجلدد بد ًال من املتطلبات املبا�شرة للعمليات.
لقد كان الأمر متناق�ض ًا كلي ًا ومت دون موافقتي .فقد كان ذلك حال اثنني من �أ�صل ثمانية من العاملني
يف باوا على �سبيل املثال ،حيث �أنني ا�ضطررت �إلى �إجالئهم �إلى ت�شاد يف ظروف خطرية بعد العنف
الذي اندلع يف بانغوي يف �أكتوبر/ت�شرين الأول.
ذكرت يف مطلع مقابلتنا دور م�س�ؤول التوا�صل الأمني ،وهو كان من�صب ًا جديد ًا اعتمده
ِ
الق�سم الفرن�سي �سنة  .2013وقد تزامن تعيني م�س�ؤول التوا�صل هذا مع بدء ق�سم
العمليات اعتماد “�أدوات �إدارة �أمن” ممنهجة مثل منظومة تقييم املخاطر والنظام
امل�ستخدم يف ت�سجيل وتوثيق معلومات احلوادث الأمنية واملعروف با�سم “�سيندي” .ما
ر�أيك يف تلك الإجراءات؟
�سجل احلوادث التي تقع يف املناطق التي نعمل فيها ،والأدلة الإر�شادية واجلل�سات التح�ضريية وبيانات
الطوارئ التي ت�صدر بعد احلوادث ..كلها �أمور مل تكن بجديدة .وقد �ساعدنا م�س�ؤول التوا�صل الأمني
على جعل الفريق مدرك ًا للبيئة الأمنية وكان ي�شارك يف االجتماعات التح�ضريية ،بالأخ�ص مع امل�س�ؤولني
اللوج�ستيني املوكلة �إليهم و�ضع الإجراءات الأمنية (االت�صال ،الغرف الآمنة ،تتبع حركة التنقل
وال�سفر) .لقد كان هذا اجلانب مفيد ًا .لكن حني عاد �إلى املكتب الرئي�سي يف باري�س� ،أ�صر على �أن
نحدث قاعدة بيانات �سيندي �أو ًال ب�أول ،غري �أن �سيندي نظام مركزي لإر�سال تقارير احلوادث الأمنية
التي ت�ؤثر يف �أطباء بال حدود فقط 8.وهنا اختلفنا حيث �أنني مل �أ�ست�شعر امل�صلحة املبا�شرة لهذه
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العملية يف امليدان .فقد كانت لدينا �سجالت باحلوادث الأمنية تركز على املهمة منها يف حتليل البيئة
الأمنية .ل�ست �أ�شكك ب�أهمية هذا بالن�سبة ملنظمة �أطباء بال حدود كم�ؤ�س�سة يتعني عليها االحتفاظ
بقاعدة بيانات للتقارير الواردة ب�ش�أن احلوادث الأكرث خطر ًا ،لكن نظر ًا الن�شغالنا الكبري يف امليدان،
مل �أعتقد ب�ضرورة القيام ب�أعمال ال�سكرتاريا اخلا�صة باملكتب الرئي�سي .فاملهم هو العمل مع الفريق
على �إدارة احلوادث وت�شارك املعلومات مع باقي الأق�سام .كما ينطوي ا�ستخدام �سيندي يف امليدان على
خطر �آخر يتمثل يف تقييد ر�ؤية النا�س للم�شاكل يف منظور �أطباء بال حدود وجتاهل احلوادث التي ت�ؤثر
يف وكاالت �أخرى.
بالعودة �إلى تقييم املخاطر� ،أال يرعبك �أن تو�ضع قائمة مطولة بالتهديدات التي قد
تواجهك؟
�أجل ،ف�أنا �أ�س�أل نف�سي هذا ال�س�ؤال .لكن خربتي علمتني �أن اللجوء �إلى تقييم املخاطر خالل االجتماعات
التح�ضريية يهدئ من روع النا�س الذين �أحتدث �إليهم ويزيد من تركيزهم على النقا�ش الدائر� .إذ
جتدهم وقد تفتحت �أعينهم و�أ�صبحوا �أكرث �إدارك ًا للبيئة املحيطة بهم .يف النهاية وبعد انتهاء هذه
النقا�شات ،ي�شعر النا�س ب�أنهم م�ستعدون للعمل وواثقون ،لأنهم على معرفة �أن الأو�ضاع التي �سيعملون
فيها قد خ�ضعت لدرا�سة م�ستفي�ضة.
والفكرة هي جعل العاملني متيقظني ،وال بد من حتقيق توازن بني التقليل من �ش�أن املخاطر واملبالغة فيها.
هنالك يف منظمة �أطباء بال حدود ويف منظمات �أخرى قدر معني من املعار�ضة لتنامي عدد القواعد
الأمنية يف امليدان .فقد قال �أحد ر�ؤ�ساء البعثات من زمالئك كان قد ق�ضى وقت ًا يف بانغوي“ :تعامل
قواعد حظر التجول املتطوعني على �أنهم �أطفال وت�شجعهم على اال�ستهزاء بها”.
هذا يحدث دون �شك ،فهو نتيجة طبيعية لهذه القواعد .لكنني مل �أر ب�أن املتطوعني ميانعون االمتثال
لها .وحني ي�سخرون منها فهذا يكون حني مل تكن املخاطر كبرية جد ًا .ونحن نطلب من النا�س الآتي:
حني تخرق القاعدة عليك معرفة ال�سبب والكيفية .و�إن ا�ضطررنا ف�سوف نخ�ضع هذه القواعد للمناق�شة
جمدد ًا وحتى تغيريها �إن ا�ضطر الأمر.
حني متنعني فريقك مث ًال من الذهاب �إلى ال�سوق ال�شعبي يف بانغوي ،فهل هذا يدل على
قلقك من وقوع م�شاكل خطرية �أم لأنك قد ت�ضطرين �إلى التعامل مع حادثة �سرقة
حقيبة متطوع �أرعن؟
ما حدث حقيق ًة هو �أن الن�شالني العاديني قد ح�صلوا على قنابل وزادوا عنف ًا �شيئ ًا ف�شيئا .كما ي�صعب
عليك �إدارة  40عام ًال دولي ًا بالطريقة ذاتها التي تدير بها ع�شرة فقط� ،إذ ال ميكنك �أن تتحدث �إلى
كل منهم وتنظر يف كل م�س�ألة وغري ذلك .وما كنا لنتبع القواعد ذاتها دون �شك لو �أن عدد العاملني يف
118

بانغوي كان خم�سة �أو ع�شرة فقط .هذا يف�سر �أي�ض ًا �أمر ًا كان مو�ضع خالف من حني لآخر .فحني كانت
الأو�ضاع الأمنية يف املدينة ت�ستقر بدرجة ت�سمح للمتطوعني باخلروج ،كنا نعتمد �ساعات خمتلفة حلظر
التجول خالل �أيام العمل (التا�سعة م�سا ًء) و�أيام نهاية الأ�سبوع (العا�شرة م�سا ًء) .من ناحية �أخرى،
ومن منظور �شخ�صي يتعلق بالإرهاق ،مل �أكن �أ�سمح لنف�سي �أن �أ�ستنفر كل يوم م�سا ًء للتعامل مع �سيارة
�أوقفت على حاجز �شرطة وهي يف طريقها من املطعم .مل �أمانع العمل �ساع ًة �إ�ضافي ًة يف �أيام نهاية
الأ�سبوع يف حال وقوع م�شاكل وذلك كي يتمتعوا بحرية �أكرب .من املعيب �أن الفرق مل تكن قادرة على
التعامل مع حوادث ب�سيطة كتلك دون تدخل خارجي ،لكن ذلك مل يكن يح�صل دائم ًا .فقد �أ�سهمت يف
تي�سري الأمور بف�ضل هذه القواعد� ،إذ �أنها كانت معد ًة لإدارة املوارد الب�شرية �أكرث من الإدارة الأمنية.
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حالة «املر�ضى اخلطريين»
يف حمافظة عمران اليمنية
ميكائيل نوميان
“ال �أريد �أن �أعمل طبيب ًا هنا”.
يف عام � ،2010أي قبل �أعوام من اندالع حرب طاحنة يف اليمن بني املتمردين احلوثيني والف�صائل
التي تدعمها ال�سعودية يف �سنة  ،2015كانت الطواقم املحلية والدولية العاملة يف م�شاريع �أطباء
بال حدود يف حمافظة عمران 11ترى ب�أن الو�ضع القائم خطري للغاية.
خمر ،حيث ت�ضطلع منظمة �أطباء بال حدود منذ عام  2011ب�إدارة جميع �أق�سام امل�ست�شفى ما عدا
ق�سم العيادات اخلارجية الذي تديره وزارة ال�صحة ،كانت بلدة �آمنة يتمتع العاملون الدوليون فيها
بحرية احلركة ،ما عدا لي ًال ب�سبب الكالب ال�ضالة .لكن خالل الفرتة املمتدة من � 17أبريل/ني�سان
 2010ولغاية  15يونيو/حزيران � ،2013سجل من�سقو م�شروع �أطباء بال حدود يف خمر ويف مدينة
حوث القريبة منها  23حادثة �أمنية مل ت�ؤدي �أي منها �إلى وفاة �أو خطف �أي من العاملني يف منظمة
�أطباء بال حدود .كانت التهديدات ال�شفهية �أمر ًا يومي ًا ،يف حني كان التهديد حتت ال�سالح �أمر ًا
�شائع ًا كما هو احلال بالن�سبة حلوادث �إطالق النار �ضمن جممع امل�ست�شفى وكذلك حاالت خطف
ال�سيارات .مل يت�أثر عادة املوظفون الدوليون ،يف حني �أن الطواقم الطبية اليمنية العاملة يف غرفة
الطوارئ كانت �أكرث عر�ضة من مثيالتها يف ق�سم املر�ضى الداخليني .و�أكرث حادثة خطرية كانت
حالة قتل انتقامي يف �سنة  2011ملري�ض داخل امل�ست�شفى.
دفعت مثل هذه احلوادث بالعديد من الأطباء اليمنيني �إلى ترك امل�شروع .ويف عام  2012وحده،
ترك جرا ٌح امل�شروع بعد �أن تلقى تهديدات �شفهية من �أقرباء مري�ض كان قد �أجرى له عملية
جراحية ،وكذلك طبيب �أجرب حتت تهديد ال�سالح على عالج مري�ض ،وطبيب ثالث بعد �أن تعر�ض
لل�صفع .ويف مقابلة مع �أحد الأطباء املحليني يف عام  ،2013قال الطبيب“ :هناك احتمال بن�سبة
 20باملئة �أن �أتعر�ض للقتل يف هذا امل�ست�شفى ،يف حني �أن ن�سبة بقائي �سامل ًا هي  80باملئة”.
دفع هذا الو�ضع مبدير برامج اليمن �إلى طلب فتح حتقيق يف �أ�سباب العنف وردود فعل طواقم
�أطباء بال حدود ووزارة ال�صحة على هذا العنف .وارتكز التحقيق الذي مت يف �شهر يوليو/متوز
 2013على مقابالت مع مر�ضى وعاملني وموظفني يف ال�سلطات املحلية و�أر�شيفات البعثة وكذلك
على مراجعة ملن�شورات العلوم االجتماعية ذات ال�صلة باليمن .وفيما يلي �أهم النتائج التي تو�صل
�إليها التحقيق.
10
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“بع�ض املر�ضى خطريون ،ونحن على علم بذلك”� 12.إحالة املر�ضى لأ�سباب �أمنية
كان معظم الأطباء اليمنيون والدوليون مييلون خالل املقابالت �إلى �إلقاء الالئمة بخ�صو�ص غياب
الأمن على �ضعف تعليم املر�ضى و�أ�سرهم وعلى “النظام القبلي العتيق الذي يزدهر يف ظل غياب
�أنظمة حكومية �صارمة وي�سمح لأي من �أفراد القبيلة بفعل ما يريدونه” 13.فقد كان ينظر �إلى
�سكان القرى املحيطة بخمر ،الذين كانوا ال�شريحة ال�سكانية التي ي�ستهدفها امل�شروع ،على �أنهم
امل�سبب الرئي�سي للمتاعب� .أدرك الأطباء �أن هذه النظرة ت�ؤثر على عملهم الطبي ،حيث قال
�أحدهم:
حني ي�أتي املر�ضى من جمتمعات تربطنا بها م�شاكل ،ف�إن الو�ضع يتفاقم ،وال تكون القرارات
العالجية مبنية على �أي منطق طبي �أو علمي حينها .وي�شيع �أن ت�سمع تعليقات مثل’ :هذا من
14
تلك الأ�سرة‘ �أو ’�إنه ابن فالن‘ �أو ’�إنه من تلك املنطقة‘ �إلخ .ولهذا �أثر كبري.
ويف الواقع فقد كان من ال�شائع �إحالة املر�ضى الذين ُيزعم ب�أنهم “خطريون” �إلى مرافق طبية
�أخرى يف عمران �أو �صنعاء ،وحتى يف حال مل ت�سمح لهم حالتهم الطبية بذلك .مل يكن هناك �سوى
خالفات ب�سيطة بني العاملني اليمنيني والدوليني حول “�ضرورة الإحالة يف حال وجود �أي خماطر
�أمنية” 15.ويف بع�ض احلاالت ،كان القرار يتخذ وفق ًا لتقدير امل�س�ؤول الليلي ،وهو موظف غري طبي
16
“يعرف كل �شيء وكل �شخ�ص”.
“الوعود ال تعقبها �أفعال” 17.التعامل مع ال�شيوخ
حني تقع �سل�سلة من احلوادث اخلطرية ،كثري ًا ما كانت منظمة �أطباء بال حدود ت�ستجيب بطلب
و�ساطة من ال�سلطات القبلية املحلية 18و�أحيان ًا بتعليق �أن�شطتها لت�ضغط بذلك على هذه ال�سلطات
وعلى القبائل .يف معظم احلاالت وعقب فرتة تعليق ترتاوح من يوم �إلى �ستة �أ�شهر ،كانت الو�ساطة
تتم بنجاح ويتم دفع التعوي�ض  -من مال �أو �أبقار �أو �أ�سلحة  -ثم يعتذر املذنبون لل�ضحايا خالل
اجتماع للزعماء املحليني .لكن هذه املقاربة التي تكون جمرد رد فعل على غياب الأمن تعر�ضت
النتقادات من قبل بع�ض �أفراد الطاقم نظر ًا لعدم فاعليتها .ونظر ًا ل�ضعف احلماية التي توفرها
امل�ؤ�س�سات املحلية املختلفة للأطباء ،طالبت الطواقم ب�أن تلعب منظمة �أطباء بال حدود دور ًا �أكرث
حزم ًا ل�ضمان ال�سالمة .وعلق طبيب ميني كان يعمل �سابق ًا مع �أطباء بال حدود:
كل ما نقوم به م�ؤخر ًا هو حادثة ثم مرا�سم اعتذار ،ثم حادثة ثم مرا�سم اعتذار ،ثم حادثة
وهلم ج ّر ًا .علينا التفكري يف الأمر بطريقة خمتلفة.
بدا الفريق الدويل وك�أنه يعتقد ب�أن ال�شيوخ كلهم يتمتعون بال�سلطة ،ومل يتبق �سوى حتديد
ال�شيخ املنا�سب .وقال �أحد �أفراد الفريق الدويل“ :ميكنه �أن يفعل ما يريده بقبيلته” .لكن بع�ض
الأكادمييني �شككوا يف هذا اجلزم ،وهو ما تعك�سه �أي�ض ًا وجهات نظر الكثري من الطواقم اليمنية.
وي�شري خبري العلوم ال�سيا�سية لوران بونيفوي �إلى �أنه من غري املنطقي انتظار ال�شيوخ ليحولوا
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دون وقوع العنف .فال�سيطرة على العنف يف �شمال اليمن ترتكز �أو ًال و�أخري ًا على “التخفيف”
و”التنظيم” بد ًال من “الوقاية” ،وذلك يف �سبيل �ضمان عدم انفجار النزاعات خارج حدود
19
ال�سيطرة واحتوائها �ضمن حدود مقبولة.
“الأطباء طفيليات تعي�ش على دم الب�شر”.

20

بدا �أن رد فعل �أطباء بال حدود على العنف قد �أغفل النظر �إلى �ضعف العالقات بني الأطباء
واملر�ضى كم�سبب للتوتر .وبدا الأطباء اليمنيون عموم ًا وك�أن �صورتهم �سيئة للغاية ،كما هو وا�ضح
يف مقال ن�شرته �صحيفة الوطن اليمنية يف يوليو/متوز  2012بعنوان “الأطباء اليمنيون �ضررهم
�أكرب من منفعتهم”:
يقع �آالف اليمنيون �ضحايا للأخطاء الطبية على يد الأطباء الذين ال ميتلكون ما يربطهم
مبهنة الطب �سوى �ألقابهم و�شهاداتهم التي ال ي�ستحقونها ومل يك�سبوها عن حق ( )...لقد
عرب الكثري من اليمنيني عن عدم ر�ضاهم عن الأطباء اليمنيني الذين ح�سب قولهم ال
يجيدون عملهم وقد حولوا مهنتهم املقد�سة �إلى و�سيلة لك�سب املال .وقد ذهب بع�ضهم بعيد ًا
21
لدرجة ت�شبيه الأطباء بالطفيليات التي تعي�ش على دم الب�شر.
تبدو بع�ض جوانب العمليات ب�أنها عززت من تفاقم حالة غياب الثقة ب�شكل عام .حيث �أن غياب
الو�ضوح يف معايري القبول يف غرف الطوارئ غالب ًا ما كان يذكر على ل�سان الطواقم الطبية
واملر�ضى على �أنه عامل من عوامل التوتر .فقد ا�ستقبلت غرفة الطوارئ حوايل ن�صف �إجمايل
عدد املر�ضى الذين و�صلوا �إلى جناح فرز املر�ضى� ،أي بني � 1,500إلى � 2,500شهري ًا ،يف حني �أن
الن�صف الآخر متت �إحالتهم �إلى ق�سم العيادات اخلارجية التابع لوزارة ال�صحية والذي يديره
ثالثة �أطباء من االحتاد ال�سوفييتي �سابق ًا ،والذي مل يكن يقدم خدمات جمانية.
رف�ض العديد من املر�ضى �إحالتهم �إلى ق�سم العيادات اخلارجية ومار�سوا �ضغوط ًا على الطواقم
الطبية كي يتلقوا العالج على يد �أطباء بال حدود .وقال �أحد العاملني خالل مقابلة“ :كلما زاد
�صراخ املر�ضى زادت فر�صة �أن يعاينهم طبيب من �أطباء املنظمة” .وقد ر�أى معظم الأ�شخا�ص
ب�أن هذا التمييز غري املربر طبي ًا كان �سبب ًا ملعظم امل�شاكل التي واجهها موظفو امل�ست�شفى ،وهذا
دون الأخذ بعني االعتبار كما يقول طبيب ميني يعمل مع املنظمة “حرا�س امل�ست�شفى ،وطواقمنا
وممري�ضنا وم�ساعديهم ،فقد كانوا ي�صطحبون �أ�صدقاءهم و�أقربائهم لتلقي العالج .وكنا نحن
الأطباء نرف�ض يف بع�ض احلاالت ونقبل يف حاالت �أخرى”.
مل يكن بع�ض املر�ضى ي�ستوعبون ملاذا تقدم منظمة �أطباء بال حدود خدمات الطوارئ يف املقام
الأول وال تهتم على �سبيل املثال بالأمرا�ض املزمنة �أو اجلراحات غري امل�ستعجلة 22،كما مل ي�ستوعبوا
ما الذي يدعو �إلى �إحالتهم �إلى مرافق �أخرى ال تقدم عالج ًا جماني ًا .هذا و�إن عمليات التنميط
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الروتينية التي يجريها الأطباء على املر�ضى بخ�صو�ص �أ�صولهم و�أ�سرهم وانتماءاتهم القلبية
كانت تزيد من حدة التوترات .فما الفائدة من وجود م�ست�شفى �إن كان ي�ستحيل دخوله؟
كما �أن ت�صميم امل�ست�شفى �أ�سهم يف التوتر داخل وحول جناح الأمومة.
جزء من امل�شكلة كان يتمثل يف غياب غرفة لالنتظار يف جناح الأمومة ،فاملبنى مل يكن يت�سع
لها .ولهذا كانت الأ�سر تنتظر يف اخلارج يف حني تكون املر�أة يف املخا�ض الذي قد ي�ستغرق يف
بع�ض احلاالت �ساعات وال تكون �أ�سرتها على علم مبا يجري �أبد ًا وال يبلغها �أحد ب�سري الأمور
23
خا�ص ًة ما مل تقم القابلة باخلروج واحلديث �إلى الأ�سرة.
وك�شف حتليل مقت�ضب للحوادث التي تعر�ض لها طاقم �أطباء بال حدود تنوع ًا كبري ًا من حيث
�أ�سباب احلوادث و�أ�شكالها .ويف نهاية املطاف ،مت و�ضع امل�شاكل التي عا�شتها �أطباء بال حدود يف
عمران مبعظمها يف �شكل مطلب ال يختلف بكليته عما تطالب به طواقم �أطباء بال حدود والعاملون
ال�صحيون يف خمتلف م�ست�شفيات العامل� ،أال وهو :عالقات جيدة بني املر�ضى والعاملني ال�صحيني.
�أما يف م�ست�شفى خمر ،فقد كانت فرق �أطباء بال حدود تعمل يف �إطار ميكن لهذا املطلب �أن
يتعار�ض فيه مع احلقائق على �أر�ض الواقع ،نظر ًا لأن حدة العنف ال�سائد يف املنطقة بدت و�أنها
مقبولة على ال�صعيد االجتماعي وب�أن التهديد مت�أ�صل يف العالقات االجتماعية هناك .هذا وقد
ك�شف التحقيق ب�أنه ال يفرت�ض باملنظمات الإن�سانية �أن تنظر �إلى نف�سها على �أنها جمرد �ضحية كما
ال ينبغي �أن تنظر �إلى املر�ضى اليمنيني على �أنهم خطرون بطبعهم.
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7
قبا�سني� ،سوريا
الق�ضايا واملمار�سات الأمنية يف بعثة �أطباء بال حدود يف �أر�ض اجلهاد
جوديت �سو�سان

1

يف  11مايو�/أيار  ،2013بعث من�سق م�شروع قبا�سني بر�سالة �إلكرتونية �إلى فريق التن�سيق العامل يف
تركيا يعلن فيها عن افتتاح م�ست�شفى �أطباء بال حدود يف �صبيحة ذلك اليوم .وقد اختتم الر�سالة
بعبارة مت�شائمة تقول “كل �شيء جيد لغاية الآن” .لقد كان دون �شك متوا�ضع ًا ،فقد كان هناك الكثري
من دواعي الفخر فيما حققه� .إذا �أن ذلك امل�ست�شفى كان الأول الذي تقيمه منظمة غري حكومية وي�ضم
طواقم دولية يف عمق املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة ال�سورية على عك�س باقي م�شاريع �أطباء بال
حدود القريبة من احلدود الرتكية :كم�ست�شفى �أطمة (�أطباء بال حدود فرن�سا) الذي يبعد كيلومرتات
قليلة عن مركز فريق التن�سيق يف مدينة الريحانية الرتكية ،وم�ست�شفى باب ال�سالمة (منظمة �أطباء
بال حدود �إ�سبانيا) ،وم�ست�شفى برنا�س (منظمة �أطباء بال حدود بلجيكا) وم�ست�شفى تل �أبي�ض (�أطباء
بال حدود هولندا) .لقد تطلب الأمر �أ�سابيع من العمل املكثف لتحويل مبنى خا ٍو �إلى مرفق نظيف كامل
وحدات للجراحة والأمومة وغرف ًة للطوارئ وق�سم ًا للمر�ضى الداخليني ب�سعة � 25سرير ًا.
التجهيز ي�ضم
ٍ
لكن افتتاح م�ست�شفى قبا�سني ،الذي كان حدث ًا �صغري ًا �إمنا مهم ًا ،مل يحظ باالهتمام الذي ي�ستحقه.
ففي اليوم ذاته انفجرت قنبلة يف مدينة الريحانية وقتلت � 51شخ�ص ًا وجرحت � 150آخرين ،يف حني
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قام رجال م�سلحون يف اليوم الذي �سبق ذلك بالتهجم لفظي ًا على عامل �سويدي تابع للمنظمة وتهديده
بالقتل بعد اتهامه بالتج�س�س ،حيث ا�ضطر بعدها �إلى املثول �أمام حمكمة �إ�سالمية حملية .بدت قبا�سني
ن�سبي ًا على �أنها مالذ �آمن وكان �أفراد الطاقم الذين و�صلوا جميعهم حديث ًا يق�ضون وقت ًا هادئ ًا خارج
�ساعات عملهم ،حيث يتجولون يف �أرجاء البلدة ويزورون ال�سوق ويتلقون دعوات ل�شرب ال�شاي ،ولهذا
كان ي�صعب عليهم �أن ي�أخذوا دعوات فريق التن�سيق �إلى احلذر على حممل اجلد .وي�ستذكر رئي�س
البعثة �آنذاك قائ ًال“ :كانوا مرتاحني ب�شكل زائد وقد ن�سوا �أين كانوا”.
يحكي هذا الف�صل ق�صة بعثة قبا�سني من منظور �أمني� ،إذ يعاين املفاهيم واملمار�سات التي اتبعها
الفريق يف امليدان (بدء ًا باملن�سقني امليدانيني الذي جا�ؤوا وذهبوا بوترية �سريعة) وفريق التن�سيق الذي
كان يعمل يف تركيا والذين كانوا على توا�صل دائم معه 2.كيف قام ه�ؤالء الأ�شخا�ص بتحليل الو�ضع
واملخاطر ال�سائدة والأحداث التي وقعت؟ ما ال�سلوكيات التي اتبعوها يف مواجهة اخلطر ،من قواعد
و�إجراءات (مت اعتمادها وتعديلها والتخلي عنها) �إلى اال�سرتاتيجيات املختلفة امل�صممة من �أجل
“تقليل م�ستوى التعر�ض للمخاطر” و”حت�سني مدى القبول” (من حيث ا�ستخدام اللغة ال�سائدة)؟ كما
�سريكز هذا الف�صل بالأخ�ص على تلك اللحظات التي برزت خاللها خالفات وتك�شفت فيها التعريفات
3
املعقدة التي غالب ًا ما ي�ستخدمها الأ�شخا�ص لو�صف كلمة “الأمن” والتناق�ضات التي �سببتها.
�إيجاد الدور ال�صحيح يف خ�ضم احلرب (منت�صف � 2011إلى �أوائل )2013
البعثة اال�ستك�شافية (كيف جند احلماية من القنابل؟)
يف ظل �أولى حماوالت املنظمة للعمل يف �سوريا �أوا�سط عام  ،2011اتخذت مقاربة �أطباء بال حدود
فرن�سا �إزاء متو�ضع عملياتها �صيغة مع�ضلة �شائعة متثلت يف ال�س�ؤال الذي يقول :كيف نعمل �ضمن �سياق
احلرب الأهلية ال�سورية ون�صل قدر امل�ستطاع �إلى �ضحاياها دون �أن نعر�ض الفرق �إلى خماطر زائدة
�أو ننق�ص من جودة الرعاية.
كان على فريق برامج الطوارئ �أن يكون �صبور ًا جد ًا ويقوم بعدة انطالقات خاطئة وبعثات ا�ستك�شافية
فا�شلة نظر ًا للمخاطر التي كانت تعترب كبرية جد ًا ،ويف النهاية ب�ضعة لقاءات جوهرية لل�سماح ملنظمة
�أطباء بال حدود فرن�سا بافتتاح �أول م�شروع لها يف �أطمة يف يونيو/حزيران  .2012لقد كانت املنظمة
كما تدعى اليوم “مدجمة” حيث كان امل�ست�شفى ومقر �سكن الطاقم الدويل و�أمنهما حتت رعاية
�شخ�صية عامة ذات نفوذ وا�سع يف �أطمة ،وهو طبيب وع�ضو يف �أحد �ألوية اجلي�ش ال�سوري احلر .وقد
ا�ستُخ ِل َ�ص من الأ�شهر العديدة من العمل اال�سرتاتيجي واال�ستك�شايف بخ�صو�ص املر�ضى يف بيئة كان
ُي�شتبه بالأجانب فيها ب�شدة بالتج�س�س� ،أن يتم العمل مع جتنب لفت الأنظار �إلينا.
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افتتح م�شروع �أطمة �أبوابه وبد�أت منظمة �أطباء بال حدود يف البحث عن �سبل للو�صول �إلى املناطق
املت�ضررة ب�شكل مبا�شر بالنزاع .توجهت �أنظار القائمني على برنامج �سوريا �إلى حلب ،تلك املدينة
املنق�سمة �إلى منطقة ت�سيطر عليها احلكومة ،ومنطقة ي�سيطر عليها اجلي�ش ال�سوري احلر تتعر�ض
لق�صف م�ستمر .لكن عقب بعثة ا�ستك�شافية جرت يف �أغ�سط�س�/آب  ،2012ر�أى مدراء العمليات يف
ري جد ًا ورف�ضوا فكرة �إر�سال طاقم دويل ،خا�ص ًة يف ظل ا�ستهداف القوات
باري�س ب�أن الو�ضع خط ٌ
4
املوالية للحكومة للم�ست�شفيات امليدانية .كما ف�شلت حماولتان �أخريان لبدء العمليات .لكن يف �أكتوبر/
ت�شرين الأول  ،2012ا�ضطر م�ست�شفى كان قد �أقيم بال�شراكة مع بع�ض الأطباء ال�سوريني يف قرية كفر
غان قرب احلدود الرتكية �إلى �إغالق �أبوابة بعد ثالثة �أ�سابيع من افتتاحة نظر ًا للخالفات اجلوهرية
بني منظمة �أطباء بال حدود وال�سوريني حول كيفية �إدارة امل�ست�شفى .توجهت املنظمة بعد ذلك �إلى
الباب ،وهي مدينة يقطنها  130,000ن�سمة وتقع على بعد  30كيلومرت ًا عن حلب على الطريق التي
كانت ت�ستخدم لإجالء اجلرحى .كان امل�شروع قد قطع مراحل هامة حني تعر�ضت املدينة يف يناير/
كانون الثاين � 2013إلى ق�صف متكرر حيث �أجلى فريق التن�سيق طاقم امل�شروع �إلى تركيا .و�إزاء هذا
قال رئي�س البعثة�“ :أخربتهم ب�أننا نتقا�سم وال�سوريني الأو�ضاع ذاتها ،فنحن ل�سنا حمميني ،وعلينا
5
البحث عن مكان �آمن”.
�أظهرت قاعدة البيانات التي جمعها رئي�س البعثة ب�أن بلدة قبا�سني ،من بني كل املناطق التي تقع يف
دائرة ن�صف قطرها ع�شرة كيلومرتات عن مدينة الباب ،مل تتعر�ض للق�صف �أبد ًا .كما �سمع الفريق
ب�أن من بني �سكانها العرب والكرد البالغ عددهم  20,000ن�سمة ق�سم ال ي�ستهان به يدعم النظام.
وبخالف �أطمة التي يتجول فيها املقاتلون الإ�سالميون الأجانب الذي يتو�شحون ال�سواد ب�سياراتهم
البيك �أب ،مل تكن مدينة قبا�سني ت�شهد ح�ضور ًا وا�ضح ًا للم�سلحني .ولهذا كما قيل ،مل تكن قبا�سني قد
وقعت يف قب�ضة اال�ضطرابات �سواء من اجلماعات املعار�ضة �أو من ق�صف القوات احلليفة للنظام .ويف
 27يناير/كانون الثاين� ،أي يف اليوم الذي تال عملية الإجالء ،قرر اثنان من �أع�ضاء الفريق ال�صغري
التوجه �إلى املدينة.
افتتاح امل�شروع (كيف نك�سب القبول؟)
تابعوا العمل لتحديد ولقاء الأ�شخا�ص املهمني والذي كانوا قد �شرعوا به خالل ال�شهرين اللذين
ق�ضوهما يف الباب .و�إ�ضافة �إلى �أفراد الأ�سر املعروفة والنافذة ،كانوا قد التقوا مبمثلني عن امل�ؤ�س�سات
الثورية النا�شئة :املجل�س املحلي املدين الذي كانت ال�صحة من �ضمن م�س�ؤولياته ،واملحكمة الإ�سالمية
(ال�شرعية) التي كانت تنظر يف �أمور الق�ضاء وحفظ الأمن .كان من�سق امل�شروع قد بنى كذلك عالقات
مع ممثلي املجموعات الع�سكرية-ال�سيا�سية املحلية مبا فيها الف�صائل املن�ضوية حتت لواء اجلي�ش
ال�سوري احلر واجلماعات الإ�سالمية على غرار �أحرار ال�شام وجبهة الن�صرة املرتبطتني بالقاعدة.
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حافظ الفريق على تلك العالقات يف مدينة الباب كما �أنهم �أحاطوا علم ًا بعامل قبا�سني ال�صغري .حيث
التقوا الزعماء املحليني النافذين الذين كان بع�ضهم �أع�ضا ًء يف املجل�س املحلي (مل يكن هناك حمكمة
�إ�سالمية وقتها)� ،إ�ضاف ًة �إلى ممثلي احلزب الكردي املرتبط بحزب العمال الكرد�ستاين 6.وي�ستذكر
من�سق امل�شروع واالبت�سامة على وجهه ،فيقول“ :ال�شاي .لقد �شربت كثري ًا من ال�شاي خالل تلك الفرتة”.
�أراد الفريق الذي كان يقود م�شروع قبا�سني العمل ب�أ�سلوب خمتلف عن �أطمة (عدم االعتماد على جهة
حامية) وعن م�شروع كفر غان الذي ف�شل (جتنب الإدارة امل�شرتكة) .كان الهدف �إن�شاء م�ست�شفى تابع
ملنظمة �أطباء بال حدود مئة باملئة� .أما من ناحية الأن�شطة ،فقد كان امل�شروع م�شابها لباقي امل�شاريع،
حيث يركز على اجلراحة لعالج ال�ضحايا الذين يتم �إجال�ؤهم من حلب عن طريق الباب .كما اتخذ
قرار توفري الرعاية الطبية العامة واجلراحية لل�سكان املحليني ،وقد كان ذلك القرار وفق ًا للوثائق
املكتوبة �آنذاك يحقق هدفني تكتيكيني �أ�سا�سيني .الأول جتنب الظهور مبظهر م�ست�شفى خم�ص�ص
للمقاتلني ،وبالتايل تخفيف خماطر ا�ستهدافه من قبل النظام .ثاني ًا ك�سب م�ستوى �أف�ضل من “قبول
املجتمع” 7من خالل تهدئة �أية خماوف ممكنة �إزاء املخاطر املتمخ�ضة عن �إن�شاء م�ست�شفى يف املدينة
وتوفري خدمات يحتاجها على الأغلب ال�سكان املحليون� .أما امليزة الأ�سا�سية الأخرى للم�شروع فكانت
حتديد مرافق طبية �صغرية �أقرب �إلى منطقة القتال (مبا فيها داخل حلب التي مل تكن املنظمة قد
تخلت عنها) بحيث ميكن لأطباء بال حدود �أن تدعمها يف حال تطور الأو�ضاع على الأر�ض .و�ستمكن
تلك اخلدمات اخلارجية �أي�ض ًا املنظمة من حتويل املر�ضى واجلرحى �إلى م�ست�شفى قبا�سني فيما تر�صد
االحتياجات الناجتة عن التطورات الع�سكرية ال�سيا�سية على ال�صعيد املحلي.
وفيما كانت التح�ضريات جارية� ،صاغ الفريق حتلي ًال معمق ًا للمخاطر وو�ضع بالتف�صيل القواعد
الأمنية .وبح�سب التوجيهات الأمنية التي متت املوافقة عليها يف مار�س�/آذار  ،2013كانت املخاطر
الرئي�سية يف قبا�سني مرتبطة بـ”الأثر النف�سي”� ،أي التوتر/الإجهاد 8.و�إ�ضاف ًة �إلى تلك الأخطار
“عالية” االحتمال ،مت ت�صنيف الق�صف والنريان املتقاطعة على �أنها �أخطار “متو�سطة” ،يف حني
�صنفت الأ�سلحة الكيماوية على �أنها �أخطار “منخف�ضة �إلى متو�سطة”� .أما خطر التعر�ض للخطف،
رغم حادثة خطف اثنني من �أع�ضاء منظمة  ACTEDغري احلكومية التي وقعت يف �أطمة يف 13
مار�س�/آذار ،فقد و�صفت على �أنها منخف�ضة “حيث �أننا معروفون جيد ًا ونحظى بقبول جيد �ضمن
9
املجتمع”.
وت�ضمنت القواعد الأمنية �إجراءات معيارية مرتبطة مث ًال بال�سفر :يف �سيارة مع و�ضع حزام الأمان
وحمل الوثائق الثبوتية وتوكيل ال�سائق ال�سوري للتعامل مع الأ�شخا�ص القائمني على نقاط التفتي�ش،
ويف حال الذهاب �سري ًا على الأقدام يجب ت�سجيل الوجهة على لوح ي�ستخدم لتعقب �أماكن ذهاب �أفراد
الطاقم ،واالمتناع عن ال�سري وحيدين لي ًال .لكن مت كذلك و�ضع قائمة قواعد �صارمة ومف�صلة تنظم
�سلوكيات العاملني:
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.1

1ح�سن ال�سلوك جتاه الطاقم وال�سكان املحليني هو القاعدة الأمنية الأولى .ال ت�صرخ �أو
تتعامل بعدوانية مع النا�س ( )...ال غزل/عالقات جن�سية بني الطواقم الدولية/املحلية.
 .2ال�ضحك ب�صوت مرتفع قد يعطي انطباع ب�أنك �سكران .4 )...( .ممنوع �أي متا�س ب�أي
�شكل كان بني الرجال والن�ساء (ممنوع امل�صافحة� ،إلخ) )...( .ال ت�أخذ �أي �صورة لأن
10
النا�س قد يعتقدون �أننا جوا�سي�س�/صحفيون.
مينع على الن�ساء التدخني يف العلن ( )...يجب عدم تعاطي الكحول واملخدرات واملاريجوانا
�أو حتى مناق�شتها مع ال�سوريني .ال تناق�ش يف موا�ضيع �سيا�سية �أو دينية .يجب ارتداء مالب�س
منا�سبة خارج امل�ست�شفى يف جميع الأوقات (الرجال :مينع ال�سراويل الق�صرية .الن�ساء:
11
تغطية الر�أ�س والذراعني وال�ساقني ومينع ارتداء املالب�س ال�ضيقة).

وباخت�صار ،بلورت تلك القواعد احلاجة �إلى العمل مع جتنب لفت الأنظار وهو ما وافق عليه اجلميع
ومن �ش�أنه �أن يحقق “القبول” كما ت�شري خامتة القواعد“ :حت�سني قبول املجتمع = حت�سني الأمن”.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا املفهوم للقبول والذي طرحته منظمة �أطباء بال حدود يف �أدلتها الإر�شادية
الأمنية 12،ا�ستخدم بكرثة من قبل �أع�ضاء البعثة لو�صف الطيف الوا�سع جد ًا من املمار�سات وال�سلوكيات:
ممنوع التدخني يف العلن وتوفري رعاية الأمومة ولقاء ال�سلطات املحلية.
يف �أوائل �شهر مار�س�/آذار� ،أي قبيل بدء �أعمال جتهيز امل�ست�شفى ،وقعت حادثة جعلت الأمر يبدو
�أن امل�شروع �سيتوقف جمدد ًا .فقد �أبلغ وفد من �سكان قبا�سني من�سق امل�شروع ب�أنهم يعار�ضون افتتاح
امل�ست�شفى خل�شيتهم من �أن ت�صبح املدينة التي مل يكن قد م�سها �أي �أذى بعد هدف ًا لق�صف النظام.
ودون �أن ين�سى ف�شل م�شروع كفر غان يف بداياته ،ت�أنى من�سق امل�شروع كي يفهم ما يجري وعمل على
�ضمان وقوف �أولئك الذين يدعمون امل�شروع يف �صفه وقام بعقد اجتماعات عديدة خالل الفرتة من 9
�إلى  16مار�س�/آذار .وتبني ب�أن ال�شكاوى كانت ناجتة عن خوف حقيقي ويف الوقت ذاته الإحباط من
التوزيع غري العادل للفوائد التي كانت �ستجنيها الأ�سر النافذة من م�شروع �أطباء بال حدود .ولهذا،
وبعد تطمينهم ،بد�أت �أعمال جتهيز امل�ست�شفى وعملية التوظيف .زادت تلك احلادثة من �إ�صرار الفريق
�أكرث من �أي وقت م�ضى على العمل مبو�ضوعية و�شفافية قدر الإمكان ،حيث قابلوا  300مر�شح بدء ًا
باجلراحني وانتها ًء بعمال التنظيف .ويف الوقت ذاته ،عمل الفريق على حتقيق التوازن بني العرب
والكرد وبني خمتلف الأ�سر فيما يخ�ص كافة الوظائف التي ال تتطلب �أي مهارات معينة.
مدينة �صغرية هادئة؟
بناء العالقات ( 1بناء �شبكة عالقات :كيف وملاذا)
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بعد �أن افتتح امل�ست�شفى �أبوابه يف  11مار�س�/آذار  ،2013ركز الفريق الطبي على بدء الأن�شطة .ورغم
بقاء قبا�سني مكان ًا هادئ ًا� ،إال �أن القنابل والرباميل املتفجرة املعبئة مبادة الـ”تي �إن تي” والتي تنهال
من مروحيات النظام بقيت �أحداث ًا يومي ًة يف �أنحاء حمافظة حلب وانت�شرت �شائعات متفرقة حول
ا�ستخدام �أ�سلحة كيماوية يف مناطق �أخرى من البالد .وقد دفع هذا التهديد مب�س�ؤول التوا�صل الأمني
الذي عينته املنظمة حديث ًا (ولأول مرة) �إلى اتخاذ القرار بزيارة �سوريا يف مايو�/أيار .2013
ذلك كان مقدم ًة للعالقات التي زاد ا�ضطرابها بني رئي�س البعثة يف تركيا ومن�سق امل�شروع اجلديد
الذي و�صل يف �أوا�سط �أبريل/ني�سان .فقد ا�شتكى رئي�س البعثة من “�ضعف الر�ؤية” ب�ش�أن الأو�ضاع،
وهو �أمر �ألقى بالئمته على �ضعف التوا�صل من جانب من�سق امل�شروع 13.ولهذا فقد طلب منه �أنه يويل
اهتمام ًا كافي ًا وبين ًا للم�سائل الأمنية ،بدء ًا بالأدوات والإجراءات .وقد بد�أ فريق التن�سيق يف تركيا
ومن�سق امل�شروع ب�إجراء “توا�صل �أمني” �صباحي وم�سائي حيث تفاقمت اخلالفات الأولية وزادت من
حدة التوترات� 14.إذ اتهم رئي�س البعثة من�سق امل�شروع بالف�شل يف ا�ستخدام �أدوات الر�صد (قاعدة
البيانات الأمنية التي �أن�ش�أها واللوح اخلا�ص بت�سجيل حتركات العاملني) .وفوق كل ذلك ،طلب منه
�أن يقدم مزيد ًا من التفا�صيل حول ال�سياق و�أن يح�سن بناء �شبكة العالقات .وهذا ت�ضمن التعرف
على الأ�شخا�ص امل�سيطرين على نقاط التفتي�ش واحل�صول على �أرقام هواتفهم ،والإبقاء على روابط
مع خمتلف املجموعات ولقاء اجلديدة منها ،حيث �أنه �إلى جانب جبهة الن�صرة (فرع تنظيم القاعدة
املوجود �أ�سا�س ًا على �أطراف قبا�سني) ،بد�أت جمموعات �سلفية �أخرى ب�إن�شاء مكاتب لها يف يونيو/
حزيران  .2013وقال له رئي�س البعثة“ :يجب �أن تتوا�صل وتبني �شبكة عالقات” .لكن يف ال�سياق
ال�سوري الذي يعرتيه خوف �شديد من اجلوا�سي�س ويف ظل غياب �أي مقومات حمددة للنقا�ش ،كان
من�سق امل�شروع مقتنع ًا متام ًا ب�ضرورة اتباع �سيا�سة الن�أي بالنف�س:
“�شعرت ب�ضرورة الإحجام عن طرح كثري من الأ�سئلة على النا�س� )...( .أنا مقتنع ب�أنه كان الأمر
ال�صواب� .أ�شعر �أحيان ًا ب�أنه كان من غري املالئم طريقة قدومنا وا�ستجواب النا�س (.”)...
“هنالك �أي�ض ًا ما �أعرفه كوين م�سلم ًا عن النا�س املحافظني بع�ض ال�شيء وممن لهم ميول
15
راديكالية .ف�أنت �ضيف ،وكلما ق َّلت �أ�سئلتك زادت فر�ص قبولك”.
الأمر ذاته ينطبق على نقاط التفتي�ش/احلواجز“ :كانت �أذونات املرور التي منتلكها �صاحلة يف كل
مكان .فلماذا نطرح الأ�سئلة �إن كانوا ي�سمحون لنا بالعبور؟” �شعر �أنه من الأف�ضل العمل على املراقبة
و”ت�أمني عالقات مع حميطنا” من خالل ثالثة �أو �أربعة �أ�شخا�ص كانوا قد �أكدوا له ب�أنه “ال �أحد
�سي�ؤذينا لو اتبعنا الأنظمة” .مل تكن اخلالفات قد اقرتبت من احلل حتى عند و�صول رئي�س البعثة
اجلديد يف �أواخر يونيو/حزيران ،بل على العك�س فقد زادت حد ًة ،حيث �أن البديل اجلديد كان يركز
ب�شكل خا�ص على توثيق ال�سياق ال�سيا�سي والع�سكري.
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بلبلة (كيف نف�سر املعلومات؟)
بد�أت بع�ض ال�شائعات حول “معركة حلب” الكربى تدور منذ �أواخر مايو�/أيار ،وقد ات�سم �شهرا يونيو/
حزيران ويوليو/متوز بالتوترات واحلوادث بني قوات املعار�ضة .وهذا ت�ضمن ا�شتباكات بني القوات
الكردية املوالية حلزب العمال الكرد�ستاين ووحدات ال�شرطة التي تعمل يف ظل حمكمة الباب ال�شرعية،
تلك املدينة التي وقعت م�ؤقت ًا يف يد القوات الكردية ،وكذلك انفجار قنبلة يف قاعدة جلبهة الن�صرة
على م�شارف قبا�سني .كما وقعت مواجهات على احلواجز بني ف�صائل اجلي�ش ال�سوري احلر ومقاتلي
جمموعة و�صلت حديث ًا �إلى ال�ساحة وتعرف على �أنها فرع لتنظيم القاعدة يف العراق لكنها لي�ست على
16
وفاق مع جبهة الن�صرة ،وكانت تطلق على نف�سها ا�سم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام.
ويف �أواخر يوليو/متوز �أبلغ من�سق امل�شروع حول تلك امل�شاكل مبين ًا �أنه رغم كون قبا�سني “مكان ًا
هادئ ًا بالفعل” �آنذاك� ،إال �أن اجلماعات الإ�سالمية (بينها الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
وجبهة الن�صرة) املوجودة �شما ًال يف جرابل�س كانت قد �أعلنت عن نيتها يف “ت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية”
و”�صرحت ب�أن املنظمات غري احلكومية الأجنبية كافرة وبالتايل غري مرحب بها يف �سوريا” .و�أ�ضاف:
17
“وكانت كل تلك املجموعات موجودة يف قبا�سني”.
انتهت مهمته يف  30يوليو/متوز وو�صل بعد �أ�سبوع من ذلك بديله (وهو الثالث خالل امل�شروع ،مبا يف
ذلك مرحلة ت�أ�سي�س امل�شروع) .ومنذ البداية ،كان حذر ًا ب�ش�أن الأو�ضاع التي اكت�شفها والتي تناق�ضت
ب�شدة مع االنطباع الذي �أعطي له خالل االجتماع التمهيدي يف باري�س .ف�إ�ضاف ًة �إلى حدة التوترات
بني خمتلف اجلماعات املعار�ضة ،كانت قد وقعت حادثتان خطريتان .حيث كانت ال�سيارة التي كانت
تقل امل�س�ؤول الإداري للم�شروع من احلدود الرتكية �إلى قبا�سني بعد انتهاء �إجازته قد �أوقفت من قبل
جمموعة رجال م�سلحني على �أطراف املدينة .وبعد ترددهم على ما يبدو يف خطف امل�س�ؤول الإداري،
غادر امل�سلحون يف نهاية املطاف وبحوزتهم رواتب نهاية ال�شهر التي كان يحملها معه� .أما يف حلب،
فقد �أوقفت �سيارة �أطباء بال حدود �إ�سبانيا من قبل جماعة م�سلحة وكان َمن فيها (م�س�ؤول لوج�ستي
�سوري يعمل مع �أطباء بال حدود وراكبني غري تابعني لأطباء بال حدود قيل �أنهما مقاول تركي وع�شيقته
الأمريكية) ال يزالون �سجناء.
ويف منت�صف �أغ�سط�س�/آب ،بد�أت الر�سائل الإلكرتونية التي كانت وقتها مف�صلة جد ًا تتوافد �إلى فريق
التن�سيق لتبلغ عن خماوفهم الواحد تلو الآخر .حيث ت�ضمنت نق�ص جاهزية الفريق �إزاء هجوم كيماوي
حمتمل ،وجتدد بيانات الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام التي تهاجم املنظمات غري احلكومية يف
جرابل�س ،وال�شائعات حول جمموعة ت�ستهدف خطف املواطنني الربيطانيني ،و�إلى �آخره� 18.أبلغ من�سق
امل�شروع فريق التن�سيق عن رغبته يف خف�ض عدد الطاقم الدويل مبا�شر ًة .وافق رئي�س البعثة لكن
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لي�س بالإحلاح ذاته� .شهد يوما  15و� 16أغ�سط�س�/آب ا�شتباكات بني القوات الكردية وف�صائل اجلي�ش
ال�سوري احلر/اجلماعات الإ�سالمية يف �أكرث من موقع يف �أنحاء �سوريا .ويف � 17أغ�سط�س�/آب ،اندلع
القتال يف قبا�سني ويف ذلك امل�ساء بعث من�سق امل�شروع �إلى رئي�س البعثة يقول“ :اجلميع �آمنون يف املنزل
19
( )...الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام ت�سيطر الآن على املدينة”.
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بعثة �أطباء بال حدود بني “فكّي ك ّما�شة الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام”
حدث �أول ات�صال مع الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام يف م�ست�شفى �أطباء بال حدود حني توافد عد ٌد
من املقاتلني بعد القتال الذي ن�شب يوم � 17أغ�سط�س�/آب .كان اثنان قد جرحا يف حني كان الثالث
20
ي�شتكي من �أمل يف معدته“ :حني طلبنا منه �أن ينزع معطفه قال ب�أنه مفخخ وال ميكنه نزعه”.
مل ي�ستمر القتال �سوى ليوم واحد حيث عاد الهدوء يف الثامن ع�شر من �أغ�سط�س�/آب� .أما يف منزل
�أطباء بال حدود ،فقد قام من�سق امل�شروع وامل�ست�شار الطبي مبقابلة كل فرد من �أفراد الطاقم على حدة
ملعرفة �إن كانوا م�ستعدين للبقاء يف مكان تكون فيه “القاعدة ،ويف هذه احلالة �أحد فروعها �أي الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام قد �أحكمت �سيطرتها على قبا�سني؟” 21.قرر ت�سعة من �أ�صل �أربعة ع�شر
عام ًال ترك البعثة وبحلول � 19أغ�سط�س�/آب كانوا قد و�صلوا جميع ًا �إلى تركيا 22.م ّكن و�صول الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام من�سق امل�شروع من حتقيق مبتغاه وخف�ض عدد الفريق بطريقة جذرية
وبهدوء.
مل ي�ستبعد العاملون الدوليون اخلم�سة الذين قرروا البقاء يف قبا�سني فكرة اللحاق بالآخرين �إلى تركيا.
وت�ساءل �أحد املمر�ضني“ 23:ما الذي ننتظره؟ هل ننتظرهم �أن يبد�ؤوا يف �إعدام مر�ضانا على جدران
امل�ست�شفى؟” .تبادل فريق التن�سيق والفريق امليداين توقعاتهم ،وقام من�سق امل�شروع بالإبالغ �أن �أحد
العاملني ال�سوريني قال“ :يريدون ت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية يف قبا�سني” ،و�أجاب رئي�س البعثة“ :هذا ال
يعني بال�ضرورة ا�ستحالة عمل �أطباء بال حدود .فهذا يعتمد على مدى ت�سامح املجموعة ككل �إ�ضاف ًة
�إلى قائدهم يف املنطقة” .ويف رده على هذا ،قال من�سق امل�شروع“ :هل ميكنك �أن تعطيني مثا ًال عن
مكان واحد جنحوا فيه بب�سط �سيطرتهم املطلقة و�أ�س�سوا هذه الدولة وكانوا مت�ساحمني مع من هم
مثلنا لفرتة طويلة؟” 24.فح�سب خربته املمتدة على مدى خم�سة وع�شرين عام ًا مع منظمة �أطباء بال
ح�سه
حدود (منها ثمانية �سنوات رئي�س ًا للمنظمة) ،مل يكن من�سق امل�شروع متفائ ًال .وقد دعمت �أبحاثه ّ
الغريزي“ :بحثت على الإنرتنت عن �سلوكياتهم خالل ال�سنوات الأخرية .ومن حيث ال�ضحايا بني
املدنيني ،كانوا بب�ساطة الفرع الأكرث �إجرام ًا التابع للقاعدة” ،هذا ما قاله من�سق امل�شروع بعد ب�ضعة
25
�أيام يف ر�سالته.
لكن ويف التا�سع ع�شر من �أغ�سط�س�/آب قام ممثل الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام يف قبا�سني
بزيارة من�سق امل�شروع ليطمئنه ب�إمكانية بقاء �أطباء بال حدود والعمل ب�أمان .ووافق على �أن يوثق
التزامه خطي ًا:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على نب ّيه حم ّمد.
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منذ اليوم ف�صاعد ًا ،ميكن �أن ي�ستمر م�ست�شفى �أطباء بال حدود بعالج جميع احلاالت دون حتيز
لأي طرف من الأطراف .و�ست�ست�شري منظمة �أطباء بال حدود الدولة الإ�سالمية يف قبا�سني عند
حدوث �أي م�شكلة يف امل�ست�شفى ،يف حني �ست�ضطلع الدولة الإ�سالمية مب�س�ؤولية حماية امل�ست�شفى
26
يف حال �أي خطر .ومبقدور جميع الأطباء ،رجا ًال ون�سا ًء ،متابعة عملهم يف امل�ست�شفى.
بناء ال�شبكات ( 2ما الذي ترمز �إليه عبارة “�شرب ال�شاي”؟)
تلقت منظمة �أطباء بال حدود �أي�ض ًا دعم ًا مكتوب ًا دون طلب منها من �شخ�صيات حملية مهمة كاملجل�س
املحلي وحمكمة الباب ال�شرعية واللتني كان �أع�ضا�ؤهما قلقني من �سيطرة الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام على قبا�سني .ومنذ بدء مهمته كان من�سق امل�شروع قد التقى ب�أكرب عدد ممكن من النا�س وقام
ببناء عالقات ودية مع بع�ض منهم مثل القا�ضي الع�سكري يف حمكمة الباب املرتبطة بجماعة �أحرار
ال�شام الإ�سالمية ،وكذلك �أعيان قبا�سني و�أع�ضاء اجلي�ش ال�سوري احلر .كما �أن العديد منهم كانوا
يفاجئونه بزيارات غري خمطط لها يف بيته للتحادث .وقال من�سق امل�شروع“ :مل �أقم ببناء عالقات جديدة
لكنني رمبا تعاملت معهم بطريقة خمتلفة” .فحني جاءه على �سبيل املثال املجل�س املحلي التابع للمحكمة
ال�شرعية طلب ًا لتوفري م�ساعدات للنازحني“ ،قلت لهم ح�سن ًا ،دعونا نذهب ونرى ما ميكننا القيام به،
وهكذا ق�ضينا وقت ًا طوي ًال مع ًا” .كان هذا يف نظر املن�سق ين�ضوي حتت مهام �إدارة امل�شروع �أكرث من كونه
�أمر ًا يعنى بالأمن .لكن الوقت الذي ق�ضاه مع ال�سلطات املحلية �ساعد يف فهم الو�ضع ب�شكل �أف�ضل� ،أي
احتياجات النا�س والأو�ضاع ال�سيا�سية الراهنة ،وهو ما كان يعتربه “املرحلة الأولى يف حتقيق الأمن”.
فقد كان يق�ضي هو و�أفراد �آخرون يف الفريق �أم�سياتهم وكذلك فرتات بعد الظهر من �أيام اجلمعة برفقة
ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،حيث “مل نكن نتظاهر ب�أننا حياديون” يف مثل تلك اجلل�سات غري الر�سمية .فقد كانوا
يتجاذبون �أطراف احلديث وي�صغون �إلى �شهادات ال�سوريني حول “الأيام الأولى للثورة”.
يف كل زيارة تقوم بها ل�شخ�ص ما ف�إنك ت�سجل نقطة بح�سب الأعراف االجتماعية يف �سوريا)...( .
ويف حال لبيت دعوة �أحدهم ف�إنك تكرم م�ضيفك .وهذا يبني العالقة التي تعني �أن ب�إمكانك �أن
تطلب من هذا ال�شخ�ص معروف ًا �أو �أن يطلب هو منك ذلك .فهي عالقة متبادلة وال�س�ؤال هو:
هل �أنت م�ستعد لهذا التبادل؟ �إن كانت الإجابة نعم فعليك �أن تبني هذه العالقات دون �أن تن�سى
الأعراف االجتماعية )...( .بالت�أكيد �سيطلب منك النا�س �أن تقدم لهم معروف ًا لكن ب�إمكانك �أنت
27
�أي�ض ًا �أن تطلب منهم الكثري .فالأمر �صحيح يف االجتاهني وال بد �أن يكون كذلك.
وهذا �أم ٌر تباين فيه من�سق امل�شروع ب�شدة مع �سلفه الذي قال:
“ال �أذهب لتناول الطعام يف بيوت النا�س .عليك احلذر عند قبول دعوة ،فالأمر عالقة متبادلة
وال �أريد �أن �أقع يف هذا الفخ .ولهذا �أكتفي ب�شكرهم على الدعوة ونحن نحرتم بع�ضنا بع�ض ًا”.
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“عليك �إبقاء م�سافة بينك وبني النا�س ،حيث �أنني �أ�شرب �أحيان ًا ال�شاي معهم يف املكتب و�أجتاذب
�أطراف احلديث يف امل�ست�شفى �أو يف ال�شارع لكن دون �أن �أزورهم يف منازلهم .ولأننا مل نكن نعرف
كيف �ستتطور الأو�ضاع ...هناك مثل باللغة العربية يقول“ :لقد �أ�صبح بيننا خبز وملح”)...( .
وهذا يرتبط بدوري كمن�سق للم�شروع� .أردت احلفاظ على م�سافة ت�سمح يل �إن برزت احلاجة يوم ًا
28
ما ب�أن �أقول� :أنا ال �أدين لك ب�شيء وال �أنت تدين يل ب�شيء”.
فعبارة “�شرب ال�شاي” تخفي من خلفها ممار�ستني متناق�ضتني متام ًا.
اخلالفات حول حتليل الو�ضع
رغم التطمينات التي قدمتها ال�شخ�صيات املحلية والدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام� ،إال �أن من�سق
أح�س ب�أن الطم�أنينية التي بدا �أن فريق التن�سيق
امل�شروع مل يكن مرتاح ًا متام ًا مل�ستقبل امل�شروع .فقد � ّ
واملكتب الرئي�سي ي�شعران بها تعني الف�شل يف ا�ستيعاب م�ستوى اخلطر .وهذه كانت حال �إدارة العديد
من املوارد الب�شرية .فقد جاء ا�ستبدال امل�س�ؤول الإداري عقب جدال حامي الوطي�س .ولأنه كان امل�سلم
الوحيد واملتحدث الوحيد بالعربية بني الطاقم الدويل فقد كان معروف ًا يف قبا�سني وبالتايل كان يقع
على عاتقه دور حيوي يف جمع املعلومات واحلفاظ عليها .وقد طلب منه فريق التن�سيق �أن ينهي مهمته
�آخر �شهر �أغ�سط�س�/آب كما كان خمطط ًا لكن من�سق امل�شروع �أبدى رغبته يف البقاء لفرتة �أطول م�شري ًا
�إلى �أن مغادرته قد تعر�ض البعثة خلطر حقيقي .كما �أن الأ�سئلة التي تبادرت ب�ش�أن عدد الطاقم الدويل
وخرباتهم �أدت �إلى مزيد من اخلالفات .ففي حني �أن العدد ارتفع �إلى ت�سعة بهدف ا�ستئناف الأن�شطة
اجلراحية� ،أرادت باري�س �إر�سال مزيد من العاملني الدوليني �إ�ضاف ًة �إلى زوار من املكتب الرئي�سي.
و�أخري ًا� ،أف�صح طبيب �أمريكي كان قد و�صل يف نهاية �أغ�سط�س�/آب بدون ق�صد عن �أنه يهودي ،علم ًا
�أنه كان قد طلب منه �إخفاء حقيقة �أ�صوله .ويف �أوائل �شهر �أغ�سط�س�/آب �أي حتى قبل و�صول الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام ،كان من�سق امل�شروع قد ا�ضطر �إلى ا�ستبدال طبيب �سريالنكي ت�سبب
29
بانزعاج بني الطاقم واملر�ضى يف غرفة الطوارئ حني ك�شف عن �أنه بوذي.
و�سط كل تلك االن�شغاالت ،ويف � 21أغ�سط�س�/آب ،جاءت �أخبار ا�ستخدام النظام للأ�سلحة الكيماوية
يف غوطة دم�شق ،وهو ما �شكل جتلي ًا خطري ًا للتهديدات التي كانت ت�شغل بال النا�س لأ�شهر .فقد طلب
الفريق امليداين من فريق التن�سيق �إر�سال �أدوية لعالج التدفق املحتمل للمر�ضى يف حال تعر�ضوا
لهجمات كيماوية �إ�ضاف ًة لال�ستجابة �إلى طلبات العديد من امل�س�ؤولني ال�صحيني القلقني التابعني
للمجال�س املحلية .وقد غ�ضبوا جد ًا حني �أخربوا �أن الأدوية التي بحوزتهم ،والتي ال تكفي �سوى لعالج
ب�ضعة ع�شرات� ،ستفي بالغر�ض يف الوقت الراهن .فقد �أرادوا �أن يتح�ضروا كذلك لهجوم كيماوي على
قبا�سني �أو الباب ،علم ًا �أنهم كانوا ي�ستبعدون احتمال وقوع مثل هذا الهجوم .لقد كانت املعدات الوقائية
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(من بدلة وقناع وقفازات و�أحذية خا�صة) م�صدر قلق حقيقي �إذ كان من ال�صعب ا�ستخدامها وكانت
مكلفة للغاية .ولهذا فقد اتخذت املنظمة قرارها :وهو �أن فريق قبا�سني ميتلك معدات وقائية تفوق
بعددها قلي ًال عدد �أفراد الطاقم الدويل .لكن العديد من �أفراد الفريق مل ي�ستطيعوا ال�سكوت عن هذه
الهرمية غري املعلن عنها من حيث الأحقية باحلماية ،حيث كانوا يت�ساءلون عما يتوجب عليهم فعله �إزاء
30
العاملني املحليني و�أ�سرهم واملر�ضى.
التعديالت (كيف نربر ح�ضور �أطباء بال حدود يف ظل املخاطر؟)
يف تقييمه بخ�صو�ص نتائج امل�شروع قال من�سق امل�شروع“ :طلبت منا الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام متابعة عملنا من خالل الفريق الدويل يف قبا�سني .لكن هذا خطري وال يحقق �سوى القليل من
الفائدة” 31.فقد �شعر �أن عدد الوالدات منخف�ض (املعدل الأ�سبوعي) و�أن امل�ست�شفى مل ي�ستقبل �سوى
عدد قليل من ال�ضحايا حيث �أن معظم اجلرحى كانوا يتلقون العالج يف م�ست�شفيات ميدانية �أن�ش�أتها
خمتلف اجلماعات امل�سلحة (كانت الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام كذلك تدير م�ست�شفاها اخلا�ص
يف موقع غري معروف بالن�سبة ملنظمة �أطباء بال حدود)� .أما معظم احلاالت التي كانت تعالج يف وحدة
اجلراحة فقد كانت احلروق (مبعدل  24حالة جديدة �أ�سبوعي ًا) ،علم ًا �أن بع�ضها كان خطري ًا ،وهنا
�شعر من�سق امل�شروع ب�ضرورة �إحالتها �إلى تركيا بد ًال من عالجها يف م�ست�شفى �أطباء بال حدود .ولهذا
اقرتح “�سحب الطاقم الدويل من بني فكي كما�شة الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام قبل �أن يح�صل
مكروه حقيقي” ،ونقل امل�شروع �إلى الباب (حيث كانت قوى املعار�ضة هناك �أكرث توازن ًا وهو ما انعك�س
يف مكونات املحكمة ال�شرعية هناك) وت�سليم م�س�ؤولية م�ست�شفى قبا�سني �إلى الطاقم املحلي 32.وهنا
ي�ستذكر رئي�س �أطباء بال حدود بقوله“ :مل �أوافق على ذلك” .ولأنه كان مدير ًا لربامج الطوارئ عند
بدء بعثة �سوريا ،فقد كان ال يزال على توا�صل مع الزعماء الع�سكريني الذين تعرف عليهم يف �أطمة،
وكان �أحدهم جهادي ًا �شي�شاني ًا وع�ضو ًا يف جماعة املهاجرين التي �أ�صبحت الحق ًا مكون ًا رئي�سي ًا من
مكونات الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام .وقد �أكد ذلك اجلهادي على �أن منظمة �أطباء بال حدود
مل تكن يف خطر يف قبا�سني� 33.أما بالن�سبة لرئي�س البعثة ،فقد �أفاد ب�أن م�شروع قبا�سني حقق نتائج ال
ب�أ�س بها لكنه �سمح ملن�سق امل�شروع ببحث مقرتحات �أخرى لتعديل الأن�شطة.
يف هذه الأثناء ،انربى الفريق لإعادة التوازن بني الأن�شطة واملخاطر ،من خالل تطوير الأن�شطة .وقد
�شجع من�سق امل�شروع الطبيب امل�س�ؤول عن الأن�شطة اخلارجية والذي كان قد و�صل يف بداية �أغ�سط�س/
�آب على تقييم املناطق التي ا�ستقر فيها النازحون مثل ال�سفرية الواقعة جنوب قبا�سني ،علم ًا �أن �سلفه
كان قد زارها �سابق ًا لكن مل تُتخذ �أي خطوات .ويف تلك املنطقة التي تتعر�ض للق�صف با�ستمرار وال
تتلقى �أي م�ساعدات ،مت بدء عمليات �صغرية لتوزيع الإمدادات الطبية واخليام واملواد الأ�سا�سية ،مما
34
�أعطى الفريق الإح�سا�س ب�أنهم “موجودون حيث هناك حاجة �إليهم”.
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وللذهاب �إلى ال�سفرية ،كان يتعني التوا�صل مع �أ�شخا�ص �سوريني يف املوقع (طبيب ومدير �ش�ؤون
النازحني) قبل يوم من الزيارة ،ثم احل�صول على معلومات جديدة يف يوم الزيارة ،حيث كان يتم
ذلك ب�شكل كبري عن طريق تويرت .ويف حال اتخاذ القرار بالذهاب ،كان طبيب املنظمة يلتقي بهذين
ال�شخ�صني ال�سوريني خارج منطقة الق�صف .حيث �أن من�سق امل�شروع كان قد طلب منه“ 35البقاء قريب ًا
من ال�شخ�ص الذي يحمل اجلهاز الال�سلكي ،فهو يح�صل على معلومات ع�سكرية مبا�شرة” .لقد ع ّر�ض
طبيب املنظمة نف�سه ملخاطر قال �أنه مل يكن جاهز ًا خلو�ضها “يف نهاية املطاف” .حيث ك�شف قائ ًال:
“كنت �أ�س�أل نف�سي كل جمعة �إن كان وجودي هناك ي�ستحق العناء” وكانت يجيب بنعم يف كل مرة .لكن
للمفارقة ،ويف ظل تزايد حجم الأن�شطة والعمليات التي كانت �أكرث خطورة ،لكن الفريق �شعر ب�أهميتها،
�أ�صبحت الأخطار املحددة الوا�ضحة تالقي قبو ًال �أكرب.
لقد �أ�سهم متا�سك الفريق �آنذاك دون �أدنى �شك بالقدرة على خو�ض املخاطر بنجاح ،حيث كان من�سق
امل�شروع ير�سل تقارير يومية �إلى زمالئه عن موا�ضيع االجتماعات التي ي�شارك فيها ويطلعهم على
تف�سرياته و�شكوكه .وبح�سب امل�ست�شار الطبي ،فقد كانت املقاربة تختلف عن تلك التي تبناها من�سق
امل�شروع ال�سابق الذي “مل يكن ي�سمح لأي كان باالنخراط يف امل�سائل الأمنية لأنها كانت تقع �ضمن دور
املن�سق”�“ .شعرنا وك�أنه ال يريد احلديث عن ال�ش�ؤون الأمنية رغب ًة منه يف �أن ال يقلقنا ،حيث كان يقول:
دعوين �أتكفل بالأمن وعليكم بال�ش�ؤون الطبية” .لكن ،ح�سبما علمنا مرار ًا ويف كثري من املقابالت ،فقد
كان الفريق ي�شعر براحة �أكرب حني يكون على اطالع بالأخطار املهمة املحيطة بهم .فقد كان يتم تقييم
املخاطر وبحثها ب�إمعان ،وقد كان الفريق قادر ًا على م�شاهدة اجلهود املبذولة للحد منها قدر الإمكان.
ويفرت�ض �أنهم كانوا يثمنون معرفتهم للمخاطر التي تواجههم كي ي�ستطيعوا اتخاذ القرارات ب�أنف�سهم
ب�ش�أن �إمكانية خو�ض تلك املخاطر �أم ال.
العامل الآخر كان يتمثل يف ت�أثر الروتني اليومي للفريق بوقوع البلدة يف قب�ضة الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام .فقد كان املقاتلون يت�صرفون دون لفت الأنظار ،تاركني �إدارة �ش�ؤون احلياة اليومية
ملجل�س قبا�سني املحلي وحمكمتها ال�شرعية .وبا�ستثناء تدمري قرب ويل �صويف ،مل تقم الدولة الإ�سالمية
يف العراق وال�شام ب�أي �أفعال عدائية �أو اتخاذ �أي �إجراءات راديكالية خمالفة للممار�سات املحلية.
كانت العامالت الدوليات يرتدين يف الأ�صل �ألب�سة طويلة ويغطني ر�ؤو�سهن ،ولهذا مل يتعني عليهن تغيري
طريقة لب�سهن .وبحلول نهاية �أغ�سط�س�/آب� ،شعر من�سق امل�شروع ،الذي كان قد منع اخلروج �سري ًا
على الأقدام مبا�شر ًة بعد �سقوط قبا�سني ،ب�أن الوقت قد حان لو�ضع حد “ملتالزمة التح�صن” و�شجع
العاملني الدوليني على اخلروج والتفاعل مع النا�س 36.ويف �ضوء خرباته ال�سابقة مع جماعات �إ�سالمية،
كان يدرك �أن فرتة �شهر الع�سل (�أي العالقة اجليدة) بني الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام ومنظمة
�أطباء بال حدود لن تدوم طوي ًال .فبعد حماولة اجلماعة املبدئية لك�سب ال�سكان املحليني مبا يف ذلك
احرتام منظمة �أطباء بال حدود ،بد�أت العالقة “تتدهور” 37.لكن كيف كان ميكن التنب�ؤ باللحظة التي
�سيتحول فيها الو�ضع �إلى خطري جد ًا؟
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من �ضمان �إلى �آخر :حوادث ومفاو�ضات وانهيار
اخلطوط احلمراء (ما هو تعريف احلادثة اخلطرية؟)
يف الثاين من �سبتمرب�/أيلول ،تعر�ض جراح �سوري يعمل يف م�شروع باب ال�سالمة التابع لأطباء بال
حدود �إ�سبانيا للخطف منت�صف الليل من البيت الذي كان يقطنه العاملون ال�سوريون .تعر�ض للتعذيب
ثم قتل ،لكن مل تعلن �أي جماعة م�س�ؤوليتها عما حدث� ،إال �أن منظمة �أطباء بال حدود كانت على يقني
تام ب�أن ما حدث كان رد فعل على وجهات النظر الإحلادية التي مل يكن الطبيب يخفيها 38.قرر الق�سم
الإ�سباين �أن ما حدث ق�ضية �شخ�صية و�أن اجلمعية “بحد ذاتها” 39مل تكن الهدف .ت�سببت حادثة
اخلطف والقتل تلك بتوتر �شديد بني خمتلف �أق�سام �أطباء بال حدود .وقد اتفقت طواقم �أطباء بال
حدود يف قبا�سني والريحانية وباري�س على �أنها غا�ضبة من الق�سم الإ�سباين الذي بدا مرتدد ًا يف ت�شارك
املعلومات �أو على الأقل وجهة نظره حول امل�س�ؤولني عما حدث ،وهذا م�شابه ملا حدث يف حلب قبل �أ�سابيع
من ذلك حني �أو ِقفت �سيارة تابعة للق�سم الإ�سباين وخطف ركابها .هذا وقد �أجلى الق�سم الإ�سباين
فريق باب ال�سالمة دون �إعالم باقي م�شاريع �أطباء بال حدود ،مما �شكل يف نظر من�سق م�شروع قبا�سني
40
“غياب ًا تام ًا الحرتام الفرق امليدانية التي هي بحاجة �إلى املعلومات كي حتافظ على �سالمتها”.
يف التا�سع ع�شر من �سبتمرب�/أيلول� ،سيطرت الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام على �إعزاز حيث
�أ�صبح م�شروع باب ال�سالمة التابع ملنظمة �أطباء بال حدود �إ�سبانيا �ضمن نطاق �سيطرتها 14.ثم علمت
الفرق امليدانية يف � 25سبتمرب�/أيلول ب�أن الأيام ال�سبعة ال�سابقة لذلك التاريخ قد �شهدت الكثري من
النقا�شات على و�سائل التوا�صل االجتماعي رد ًا على تغريدة �صدرت يف � 18سبتمرب�/أيلول عن �أحد
�أع�ضاء تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام تظهر فيها �صورة لأحد العاملني الدوليني يف منظمة
�أطباء بال حدود وتقول#“ :الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام تن�شر خريطة القواعد التي ي�ستخدمها
�أطباء البعثاث اجلوا�سي�س العاملني مع �أطباء بال حدود” .وقد كان ر�أي عاملي �أطباء بال حدود الذين
قدموا تلك املعلومات عدم الرد“ .من ال�سهل �أن تقرر عدم الرد حني ال تكون يف خطر” ،هذا ما قاله
من�سق امل�شروع الغا�ضب الذي اقرتح حملة م�ضادة على �شبكات التوا�صل االجتماعي من خالل ن�شر
ر�سائل دعم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام ملنظمة �أطباء بال حدود 42.لكن مهمته انتهت بعد �أيام
معدودات من ذلك.
وبعد فجوة ا�ستمرت ع�شرة �أيام ،و�صل من�سق امل�شروع اجلديد يف � 12أكتوبر/ت�شرين الأول ملدة �شهر
واحد فقط .ويف اليوم التايل ،وقعت حادثة خطرية يف وحدة اجلراحة حني و�صل العديد من ال�ضحايا
�إلى امل�ست�شفى بعد م�شادة كالمية مع رجال من حمكمة الباب ال�شرعية كانوا قد جا�ؤوا العتقالهم� .أُخذ
ثالثة مر�ضى كي يحاكموا ،حيث تويف اثنان منهما بعد ب�ضعة �أيام نظر ًا لغياب العالج املنا�سب ،يف حني
�أعدم الثالث رمي ًا بالر�صا�ص ،ويف � 18أكتوبر/ت�شرين الأول �أح�ضر رجال من املحكمة ال�شرعية جثته
�إلى م�ست�شفى �أطباء بال حدود.
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بد�أ بعد ذلك حوار الطر�شان بني من�سق امل�شروع وفريق التن�سيق حول �أهمية احلادثة وكيف ينبغي
على منظمة �أطباء بال حدود �أن تت�صرف �إزاءها .وبح�سب وجهة نظر من�سق امل�شروع فقد كان رجال
املحكمة ال�شرعية الذين ت�صرفوا بعدوانية “فعلوا بب�ساطة ما يتوجب عليهم فعله حتقيق ًا لغاياتهم”.
و�أ�ضاف“ :ال �أحد منا مرتاح ملا حدث لكننا مدركون لعدم قدرتنا فعل الكثري �إزاء ما جرى .فالأ�سو�أ
مل يحدث على الأقل� ،أي �إطالق النار داخل امل�ست�شفى ويف حميطه” .اخلطوة الثانية متثلت يف لقاء
“حمكمتي الباب وقبا�سني للحديث حول ما قد يحدث حني ينقل امل�شتبه بهم �إلى امل�ست�شفى م�ستقب ًال
44
وتذكري جميع املجموعات ب�شكل دوري مببد�أ منع الأ�سلحة داخل امل�ست�شفى” 43.وقد �شعر رئي�س البعثة
ب�أن رد فعل من�سق امل�شروع مل يكن مر�ضي ًا وكان قلق ًا حيال م�ساعيه لتهدئة الأو�ضاع 45.ويف � 22أكتوبر/
ت�شرين الأول ،تدخل ق�سم العمليات يف باري�س حيث �أ�صر على �ضرورة اعتبار �أي �أذية تلحق باملر�ضى
على �أنها “خط �أحمر” ي�ستدعي �أن تعرب منظمة �أطباء بال حدود عن ا�ستيائها �إزاءها وتطلب من
ال�سلطات جتديد �ضماناتها .وقد ُطلب من من�سق امل�شروع العودة �إلى �شبكة معارفه و”و�ضع النقاط
46
على احلروف”.
يف الوقت ذاته ،بدا �أن باقي �أفراد الفريق كانوا �إلى حد ما غري قلقني .حيث مل يتم �إطالع العاملني
الدوليني الذين زاد عددهم حينها (�إلى حوايل خم�سة ع�شر فرد ًا) والذين و�صل معظمهم حديث ًا ،على �أي
معلومات حول النقا�شات بني من�سق امل�شروع وفريق التن�سيق� .إال �أن طبيب الأن�شطة اخلارجية املوجود منذ
�أغ�سط�س�/آب كان الوحيد الذي مل يكن مرتاح ًا متام ًا 47.لهذا كان اجلميع حائرين (كما ك�شف الطبيب)
حني طلب فريق التن�سيق خف�ض ًا فوري ًا لعدد الطاقم (كان طبيب الأن�شطة اخلارجية من بني من غادروا)
وذلك عقب بالغ جاء من اخلارجية الفرن�سية يفيد بتهديد “خطف اثنني من �أطباء املنظمة” .مت عندها
تطبيق قيود على ال�سفر و ُن�صح العاملون الفرن�سيون املوجودون باملغادرة يف وقت قريب .كم تقرر عدم
�إر�سال مواطنني فرن�سيني �إلى قبا�سني كما كانت احلال بالن�سبة للمواطنني الأمريكيني.
وعقب هذا الك�شف املفاجئ للأخطار املحيطة بهم ،واعتبار ًا من  4نوفمرب/ت�شرين الثاين ،متلك القلق
فريق العمل .ويف ذلك اليوم جاء ثالثة مقاتلني تابعني للدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام �إلى منظمة
�أطباء بال حدود وا�ستولوا على �سيارة �إ�سعاف لكنهم وعدوا ب�إعادتها خالل �أربعة �أو خم�سة �أيام .وقالت
امل�ست�شارة الطبية �أنها يف تلك اللحظة �أدركت �أنها تخاطر باحتمال تعر�ضها للخطف“ :قلت لنف�سي:
48
اليوم �أخذوا ال�سيارة ولي ًال �سيعودون �إلى املنزل وي�أخذونني”.
(�إعادة) التفاو�ض لكن �إلى �أي مدى ينبغي؟
بعد تلك احلوادث� ،سافر رئي�س �أطباء بال حدود فرن�سا �إلى �سوريا وقام برفقة رئي�س البعثة اجلديد
(وهو الرابع منذ بدء امل�شروع وكان قد و�صل �أوائل نوفمرب/ت�شرين الثاين) بزيارة �إلى قبا�سني �سعي ًا
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للقاء ممثلي الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام من قبا�سني والباب .ا�ستقبلهم ممثل الباب “وقد
كان رج ًال �سوداني ًا يرتعد منه اجلميع” وقدم لهم ال�ضمانات التي طلبوها بخ�صو�ص ح�ضور �أطباء بال
حدود وطواقمها الدولية ،مبن فيهم املواطنني الفرن�سيني .يف حني وافق ممثل قبا�سني على تعيني و�سيط
مدين �سيقوم بوظيفة مرا�سل لإطالع املنظمة على �أي مطالب للدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام .ويف
رحلة العودة ،التقى الرئي�س بال�شخ�ص ال�شي�شاين الذي يعرفه من �أطمة وطلب منه ت�أكيد م�صداقية
49
تلك ال�ضمانات“ ،قال :كفى قلق ًا� .أقول لك �أنه ميكنكم القيام بعملكم”.
ويف ظل تلك التطمينات� ،شعر رئي�س البعثة اجلديد ب�إمكانية التعامل مع مطالب الدولة الإ�سالمية
يف العراق وال�شام بهدوء �أكرب� .أما التربع ال َع َر�ضي بالأدوية واملعدات الب�سيطة فقد كان يف نظره ثمن ًا
ينبغي دفعه للإبقاء على احلوار مفتوح ًا مع تلك اجلماعة التي ال بد من الإقرار بوجودها �سلطة �أمر
واقع .لكن هذا املوقف كان يتباين مع موقف �سلفه (الذي اعترب �أنه من غري املقبول التربع ب�أي �شيء
لهذه “اجلماعة امل�سلحة”) 50وكذلك موقف من�سق امل�شروع اجلديد الذي كان ي�شك ب�ضرورة العمل مع
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام 51.هذا و�أ�صبحت خالفات الر�أي �أكرث جتلي ًا بعد اال�ستيالء على
�سيارة �إ�سعاف ثانية تعود للمنظمة يف  18دي�سمرب/كانون الأول ،حيث ر�أى �أحدهما يف ذلك خط ًا �أحمر
يف حني �سعى الآخر �إلى تهوين املو�ضوع“ .لن نحزم �أمتعتنا ب�سبب �سيارة �إ�سعاف ( ،)...وميكن �إعادة
التفاو�ض على �سيارة الإ�سعاف”� .أعيدت ال�سيارة بعد ثالثة �أيام وقد بدلوا �إطاراتها ب�أخرى جديدة
وا�ست�ؤنف النقا�ش جمدد ًا :نبقى ،نعم ،لكن �إلى متى� ،إلى �أي مدى يجب �أن نذهب؟ وقد خل�ص من�سق
ال�ش�ؤون اللوج�ستية رد فعل �أطباء بال حدود ال�ضمني على هذا ال�س�ؤال حني قال:
�أعتقد �أن املنظمة لن تتخذ قرار وقف �أن�شطتها �إال يف ظل ظروف ق�صوى ك�أن يتعر�ض عامل دويل
لالختطاف �أو للهجوم على �سبيل املثال� .أما بالن�سبة للحوادث الأخرى ،فالأمر يتعلق بالتفاو�ض
52
مع كل من هو معني باتخاذ القرار حول كيفية متابعة �أن�شطتنا ،ولي�س �إن كنا �سنتابع �أن�شطتنا.
اخلطف
يف الثاين من يناير/كانون الثاين يف برنا�س الواقعة يف حمافظة �إدلب قامت الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام بخطف خم�سة عاملني دوليني من م�شروع �أطباء بال حدود بلجيكا ،علم ًا �أن الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام كانت تتعر�ض �آنذاك �إلى �ضغوطات هائلة من باقي اجلماعات الإ�سالمية
وف�صائل اجلي�ش ال�سوري احلر الذي �شن هجوم ًا وا�سع ًا عليها يف اليوم التايل .يف الرابع من يناير/
كانون الثاين� ،أخرب م�صدر موثوق من�سق م�شروع قبا�سني ب�أن املجموعات امل�سلحة ذاتها قد قررت
حترير املدينة من الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام ،ون�صح املنظمة باالبتعاد عن املكان لفرتة من
الزمن ،ويف اليوم التايل كان جميع العاملني الدوليني يف تركيا.
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طلبت منظمة �أطباء بال حدود بلجيكا من باقي الأق�سام متابعة عملها يف �سوريا طاملا �أن املفاو�ضات
لتحرير الرهائن م�ستمرة .ا�ستمر م�شروع قبا�سني بالعمل بوجود العاملني ال�سوريني فقط وب�إ�شراف عن
بعد من قبل من�سق امل�شروع الذي انتقل �إلى تركيا .تزايدت حوادث اعتقال وتهديد العاملني ال�سوريني
وقد غادر بع�ضهم املدينة .فقد كانت فرتة ك�سب قلوب ال�سكان املدنيني قد ولت منذ مدة.
�أُطلق �سراح الرهائن بعد خم�سة �أ�شهر من الأ�سر وذلك يف ربيع � .2014أما يف قبا�سني ،فقد طلب ممثل
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام من منظمة �أطباء بال حدود العودة� ،إذ حتجج ب�أنهم يتعر�ضون
للعقاب جراء �أفعال نظرائهم يف برنا�س .لكن ويف �ضوء فقدان الثقة التي �أدت �إليه حادثة اخلطف،
وطريقة معاملة الرهائن ،و�شروط حترير الرهائن ،دعت منظمة �أطباء بال حدود �إلى احل�صول على
تف�سريات ومزيد من ال�ضمانات من �أعلى امل�ستويات يف التنظيم .وقد بعثت ر�سائل عديدة �إلى “كبار
امل�س�ؤولني” يف التنظيم لكن مل تلق �أي منها �إجابة .ويف � 21أغ�سط�س�/آب � ،2014أعلنت منظمة �أطباء
بال حدود ر�سمي ًا عن وقف جميع �أن�شطتها يف مناطق �سيطرة الدولة الإ�سالمية.
كانت �صور �إعدام ال�صحفي الأمريكي جيم�س فويل قد انت�شرت قبل يومني من ذلك .كما ُقطعت ر�ؤو�س
�أربعة رهائن غربيني بينهم ثالثة عمال �إغاثة قبل نهاية ال�سنة .يف ال�ساد�س من فرباير�/شباط ،2015
�أعلنت الدولة الإ�سالمية عن وفاة كايال مولر ،وهي عاملة �إغاثة �شابة حدث و�أنها املر�أة التي خطفت
فيما كانت ت�ستقل �سيارة �أطباء بال حدود �إ�سبانيا يف �أغ�سط�س�/آب .2013
***
ي�صعب جد ًا النظر �إلى تاريخ بعثة قبا�سني دون الت�أثر مبا نعرفه حول الأحداث التي جرت والأهم من ذلك
ما نعرفه عن الدولة الإ�سالمية .فمجرد ذكر ا�سم هذا التنظيم اليوم يدب الرعب يف القلوب ،لكنه مل
يكن معروف ًا جيد ًا يف �أغ�سط�س�/آب  2013وكان �أكرث الأ�شخا�ص دراية يف املنظمة يرونه على �أنه �شكل من
�أ�شكال تنظيم القاعدة .لكن حني �سيطر على قبا�سني ،ر�أت الفرق (وقد كانت على حق) ب�أن اال�شتباكات
التي اندلعت بني اجلماعات امل�سلحة والأهم من كل ذلك ق�صف النظام ،على �أنها �أكرث املخاطر جدي ًة
بالن�سبة لهم� .أما بالن�سبة حلوادث اخلطف ،فكان �صحفيون يقعون �ضحيتها منذ عام  2012وكان ينظر
�إلى هذا التهديد مب�ستويات متباينة من احلدة بح�سب رئي�س البعثة ،لكن يف قبا�سني عام  ،2013اعترب
هذا التهديد �ضعيف ًا �إلى �أن و�صل من�سق امل�شروع الذي �أ�شرف على �سري العمل خالل �شهري �أغ�سط�س/
�آب و�سبتمرب�/أيلول ،والذي ما لبث �أن تبعه �سيطرة تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام على
املدينة .تبني هذه العوامل �صعوبة ما يعرف بلغة الإغاثة الإن�سانية مب�صطلح “حتليل ال�سياق” (الذي
ي�شكل �أ�سا�س حتليل املخاطر) ،بد ًال من حماولة ا�ست�شعار الإمكانيات املتاحة يف ظل ال�ضبابية التي ت�سود
املوقف من خالل حتديد وحتليل املعلومات النادرة املتناق�ضة والتي تكون �أحيان ًا م�شو�شة .تبقى هذه املهمة
�أكرث �صعوبة حني ت�ضيع املعلومات جراء التعاقب ال�سريع ملن�سقي امل�شاريع حيث ال تكون هناك فرتة لت�سليم
املهام ،ناهيك عن الفجوات التي يقوم خاللها بديل ما ب�سدها �أو حتى تبقى دون �أي �شخ�ص م�س�ؤول عنها.
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ويف هذا اخل�صو�ص ،يبدو �أن حتليل م�شروع قبا�سني يبني ب�أن املمار�سات التي كانت تهدف �إلى جمع
�أكرب قدر ممكن من املعلومات من �أجل احل�صول على �صورة �شاملة –�سواء من خالل م�ضاعفة
�أدوات التعقب وتقارير احلوادث والبيانات الإح�صائية �أو من خالل جمع معلومات الأحداث ال�سيا�سية
الع�سكرية والبيانات واملقاالت ال�صحفية -ال تكون مفيد ًة على الدوام حني يتعلق الأمر بتحليل ال�سياق.
تلك املعلومات لها فوائدها لكنها ت�ستهلك الكثري من الوقت والطاقة نظر ًا لطبيعتها غري االنتقائية.
كما يفرت�ض باملن�سقني االطالع على معظم املعلومات ذات ال�صلة �ضمن جميع هذه املعلومات املن�شودة
بقوة ،على فر�ض �أن �شبكات العالقات التي ميتلكونها لها فاعلية حقيقية .وتظهر ق�صة م�شروع قبا�سني
مر ًة �أخرى �أهمية العالقات النوعية وهو ما ال ي�صفه بال�ضرورة تعبري “�شرب ال�شاي” كما ب ّينا لأنه
يخفي ممار�سات متناق�ضة .فالعديد من العاملني يف امل�شروع حافظوا على تلك العالقات مع زمالئهم
ال�سوريني ومعارفهم اخلارجيني مما �ساعدهم لي�س فقط يف فهم الديناميات املحلية �إمنا �ضمن كذلك
تدفق ًا م�ستمر ًا للمعلومات .م ّكن هذا �أي�ض ًا من ت�شارك املعلومات احل�سا�سة التي �ساعدت الفريق يف
االطالع على ما قد يحدث قبيل �ساعات من حدوثه ،كما حدث عند �إجالء الفريق يف يناير/كانون
الثاين  .2014وبخالف التو�صيات املعتادة ،مل تكن الثقة يف مثل تلك احلاالت مبنية على تطبيق
“مبادئ �أطباء بال حدود” وتبني موقف حيادي وغريه من املعايري� ،إمنا على بناء العالقات واحلوار
واالنتقاء املت�أين للأ�شخا�ص ونوع من االنفتاح ،املرتافق بال�ضرورة مع احرتام �أعراف ومعتقدات
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الآخرين ،و”االعتماد عليهم”“ :نقوم مبا قلنا �أنه ينبغي القيام به ونقول ما فعلناه”.
هذا وت�سلط نهاية الق�صة ال�ضوء على حمدودية ال�ضمانات التي تت�أتى عن تلك العالقات .فقد ركزنا
كثري ًا على اختالفات التحليالت التي قام بها من جهة العاملون يف امليدان ومن جهة �أخرى فريق
التن�سيق واملكتب الرئي�سي مبا�شر ًة بعد �سيطرة الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام� ،إ�ضاف ًة �إلى تباين
م�ستوى البلبلة التي تنتج عن تعاقب من�سقي امل�شروع ور�ؤ�ساء البعثة (وهي بلبلة تكون وا�ضحة يف امليدان
�أكرث من و�ضوحها يف املكتب الرئي�سي) .وبعيد ًا عن الفروقات الدقيقة ملختلف وجهات النظر ،ف�إن تلك
اخلالفات مرتبطة مبدى �إمكانية الثقة بال�ضمانات التي قدمها ممثلو الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام� .أما الرد الإيجابي امل�ستمر الذي قدمه املكتب الرئي�سي على هذا ال�س�ؤال ،يف ظل خماوف
العاملني يف امليدان ،فقد كان مرتبط ًا ب�شكل مبا�شر بال�ضمانات التي ح�صل عليها رئي�س �أطباء بال
حدود من خالل عالقته الوثيقة التي بناها مع العديد من الأ�شخا�ص املعنيني الذين ثبتت م�صداقيتهم
منذ افتتاح م�شروع �أطمة .ويف املقابل ،فقد كان من�سق امل�شروع الذي عمل يف �أغ�سط�س�/آب و�سبتمرب/
�أيلول مت�شائم ًا ومل يعرتف مب�صداقية تلك ال�ضمانات �إال قلي ًال نظر ًا لأنه ر�أى يف الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام تنظيم ًا خمتلف ًا عن باقي اجلماعات امل�سلحة التي تن�شط يف ال�شمال ال�سوري .وقد كانت
نظرته املت�شائمة نابعة من جتربته مع اجلماعات اجلهادية وفيما �سمعه من الطواقم املحلية وباقي
املعارف يف قبا�سني والباب وكذلك يف البحث الذي �أجراه حول تلك اجلماعة وبياناتها ومن�شوراتها
وبرناجمها ال�سيا�سي ،وباخت�صار يف �أيديولوجيتها.
144

لكن هذه الق�صة تظهر �أي�ض ًا �أنه رغم كل �شيء فقد بقيت منظمة �أطباء بال حدود .فالتحديات االعتيادية
املتعلقة ب�أهمية امل�شروع ،وتدهور الأو�ضاع الذي توقعه البع�ض ،واالتهامات بالتج�س�س التي وردت على
موقع تويرت ،و�شائعات التهديد باالختطاف التي �أطلقتها وزارة اخلارجية الفرن�سية ،واحلوادث التي
وقعت يف �أكتوبر/ت�شرين الأول ودي�سمرب/كانون الأول ،ومقتل الطبيب ال�سوري ،وخطف خم�سة عاملني
دوليني يف منظمة �أطباء بال حدود بلجيكا ،كلها �أمور مل تدفع �أي منها بالفريق �إلى االن�سحاب .فقد
جاء �أخري ًا �أمر االن�سحاب (الذي كان يفرت�ض �أن يكون م�ؤقت ًا) باالعتماد على معلومات مف�صلة قدمتها
م�صادر موثوقة تفيد باندالع �أعمال عدائية ال مفر منه .وفور �أن غادر الفريق� ،أدرك كبار املدراء مدى
“الراحة” 54التي �شعروا بها .كما �أن الإبقاء على الفرق املتعاقبة �أ�سهم يف حتفيز النقا�شات حول �سبل
عمل منظمة �أطباء بال حدود كم�ؤ�س�سة وكذلك �أ�سباب ت�شجيع الأفراد على البقاء يف ذلك الو�ضع وقبول
املخاطر الكبرية .قد تكون تلك الأ�سباب نابعة عن التعلق باملكان �أو بعملهم �أو رف�ضهم التخلي عن
ال�سكان املدنيني� ،أو مب�شاعر ي�صعب الإف�صاح عنها كالإثارة التي ي�شعر بها املرء يف حلظات معينة �أو
عدم رغبتهم ب�أن يخذلوا �أطباء بال حدود �إن هم ف�شلوا يف التغلب على اخلوف.
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8
م�سرح عمليات اخلطف الغام�ض
�إنقاذ �آريان �إركيل
دانكن مكلني

“رغم الت�ضامن الوا�سع الذي �أظهره الأفراد واملنظمات الدولية مع �آريان �إركيل ،ال بد �أن ن�شدد
اليوم على �أن طريقة التعامل مع ق�ضيته ال تزال متثل ف�ش ًال:
ف�شل ال�سلطات الرو�سية التي كانت تقع على عاتقها م�س�ؤولية قانونية حلل الق�ضية .ف�شل احلكومية
الهولندية التي حافظت على مقاربة دبلوما�سية �ضعيفة للق�ضية .ف�شل احلكومات ال�شريكة
لالحتاد الرو�سي حيث مل حترك �ساكن ًا من الناحية القانونية ،مما �سمح بت�صاعد العنف جتاه
العاملني الإن�سانيني يف املنطقة .و�أخري ًا ف�شل منظمة �أطباء بال حدود لأنها وثقت بقيام كل من
تقدم ذكرهم ب�أق�صى ما ي�ستطيعون حلل الق�ضية وب�أنهم يفعلون ذلك دون احلاجة �إلى �أن متار�س
املنظمة �ضغوط ًا علنية عليهم”.
منظمة �أطباء بال حدود�“ ،آريان �إركيل ،رهينة يف االحتاد الرو�سي منذ � 12أغ�سط�س�/آب  :2002عام
على اخلطف” ،جمموعة مواد �صحفية �أُعدت الجتماع انعقد يف الذكرى ال�سنوية الأولى خلطف �آريان
�إركيل وذلك يف �أغ�سط�س�/آب .2003
تعر�ض رئي�س بعثة �أطباء بال حدود �سوي�سرا يف داغ�ستان �آريان �إركيل لالختطاف يف �ضواحي عا�صمة
الإقليم حمج قلعة يف � 12أغ�سط�س�/آب  2002و�أطلق �سراحه يف ظروف غام�ضة �إلى حد ما بعد 607
�أيام .متيزت بع�ض مراحل �أ�سر �آريان بحمالت دعائية علنية �أطلقتها يف معظمها منظمة �أطباء
بال حدود ،وكانت بع�ضها ،كما يف املثال �أعاله ،تلخ�ص تواتر النزاعات بني �أ�سرة �إركيل واحلكومة
الهولندية ومنظمة �أطباء بال حدود ،رغم �أن هذه الأطراف الثالثة تت�شارك الهدف املعلن ذاته �أال وهو
ت�أمني �إطالق �سراحه.
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امل�س�ألة برمتها غري اعتيادية� ،سواء يف طول الق�ضية التي امتدت طوي ًال يف املحاكم بني احلكومية الهولندية
ومنظمة �أطباء بال حدود �أو يف العديد من �أخبار اختطافه التي انت�شرت للعلن 1.و�إلى جانب املقابالت
التي جرت مع �أهم الالعبني وكذلك التقارير الداخلية ،تفتح هذه الوثيقة نافذة نادرة على حتليالت تلك
التجربة واملع�ضالت التي واجهتها منظمة �إغاثية ت�سعى �إلى ت�أمني �إطالق �سراح �أحد موظفيها.
االختفاء
�أطباء بال حدود يف القوقاز
واجهت فرق �أطباء بال حدود مبجرد �أن بد�أت عملها يف القوقاز �أوائل الت�سعينيات وب�شكل �أكرث حتديد ًا
يف ال�شي�شان� ،سياق ًا متثل يف رف�ض الدخول والرتهيب والعنف البالغ .فقد �أو�شكت حرب ال�شي�شان الأولى
( )1996 – 1994على �إفناء �سكانها 2،يف حني �شهدت الثانية ( )2009 – 1999احتالل 100,000
جندي رو�سي للبالد منذ �أبريل/ني�سان  2002و�صاعد ًا .وقد خلقت هجمات املتمردين اليومية وعمليات
مكافحة املتمردين مناخ ًا من الرعب .وقد اختفى �أو قتل ما ال يقل  25,000مدين بني عامي 1999
3
و 2007بح�سب منظمات حقوق �إن�سان.
وخالل احلربني ،مل ت�سكت منظمة �أطباء بال حدود عن الكلفة الإن�سانية الباهظة التي دفعها ال�سكان خالل
النزاع وكذلك اخلطر الذي واجهته فرقها يف توفري الإغاثة 4.ارت�سم هذا وا�ضح ًا لكن يف م�أ�ساة يوم 17
دي�سمرب/كانون الثاين  1996حني ُقتل �ستة من مبعوثي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف م�ست�شفاهم
امليداين الواقع يف نويف �أتاجي .مل تكن منظمة �أطباء بال حدود غريب ًة عن الأخطار يف تلك املنطقة حيث �أن ما
5
جمموعه  16موظف ًا من موظفيها تعر�ضوا �إما لالحتجاز �أو االختطاف يف القواقاز بني عامي  1993و .2004
�شهدت �أعمال خطف الرهائن ،التي تعد من التقاليد العريقة يف املنطقة ،بعد ًا جديد ًا خالل حرب
ال�شي�شان الأولى .وقد �أدت االعتقاالت و�أعمال االحتجاز التع�سفية لل�شي�شانيني على يد القوات الرو�سية
والقوات املوالية لها �إلى اتباع ممار�سات تبادل ال�سجناء الأحياء والأموات �أو بيعهم .وكان ا�ستخدام
ال�سجناء كورقة تفاو�ض فاحت ًة ملوج ٍة من �أعمال اخلطف التي اجتاحت �شمال القوقاز عقب احلرب
الأولى� 6.أما قطاع االجتار بالب�شر املزدهر ،والذي �شمل كافة فئات املجتمع من ع�صابات وقبائل
ومتمردين وقوات �أمنية و�سيا�سيني ورواد �أعمال وغريهم ،فقد ا�ستهدف ال�سكان املحليني والرو�س
والأجانب على ال�سواء ،كما يبدو جلي ًا على �سبيل املثال ال احل�صر يف حادثة اخلطف التي وقعت يف 19
يناير/كانون الثاين  1998وكان �ضحيتها رئي�س مكتب �شمال �أو�سيتيا التابع للمفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني فين�سينت كو�شيتيل (الذي �أطلق �سراحه بعد  317يوم ًا) 7،وحادثة خطف
ممر�ض ال�صليب الأحمر الدويل جريالدو كروز يف  16مايو�/أيار  1999يف كاباردينو-بالكاريا (الذي
8
�أطلق �سراحه �أواخر يوليو/متوز).
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قبل اختطاف �آريان ،كان رئي�س بعثة الق�سم الهولندي كيني غلوك �آخر فرد من �أفراد �أطباء بال حدود
يتعر�ض لالختطاف .حيث وقعت حادثة اختطافه يف يناير/كانون الثاين  2001ليبقى يف الأ�سر مدة
 26يوم ًا قبل �أن يطلق �سراحه دون �شروط .وبخالف معظم احلاالت ال�سابقة التي تورطت فيها املافيا
ال�شي�شانية و�شبكات مرتبطة بالرو�س ،اختطف كيني على يد جمموعة �شي�شانية �إ�سالمية معار�ضة.
�أطلق �سراحه مع “ر�سالة اعتذار” وقعها قائد اجلماعة �شامل با�ساييف بذاته� .شرحت تلك الر�سالة
التي ن�شرت الحق ًا على موقع  Kavkas.orgال�شي�شاين الداعم لال�ستقالل كيف �أن كيني تعر�ض
لالختطاف على يد جمموعة جماهدين �أم ًال يف التفاو�ض على �إطالق �سراحه لقاء رفاق و�أفراد �أ�سر
خمتطفني من قبل قوات اجلي�ش الرو�سي .و�أفادت الر�سالة ب�أن املحكمة ال�شرعية العليا قررت �إطالق
�سراحه دون �شرط نظر ًا لعمله الإن�ساين .واختتمت الر�سالة“ :نعلمكم �أي�ض ًا �أنه حني عاينا ق�ضيتكم،
9
قررت جمعية املحكمة ال�شرعية العليا حترمي اختطاف �أع�ضاء الوكاالت الإن�سانية”.
مل ي�ؤدي كرم املعار�ضة ال�شي�شانية جتاه كيني غلوك �إلى حت�سن العالقات التي كانت مت�أزمة م�سبق ًا بني
مو�سكو و�أطباء بال حدود التي كانت تُتهم ب�شكل منتظم يف ال�صحافة املوالية للحكومة ب�أنها متحيزة
لالنف�صاليني 10.هذا وقد ت�صاعدت التوترات �أكرث نتيجة اخلالفات حول االتفاقية الثالثية املوقعة بني
رو�سيا وال�شي�شان وجمهورية �إنغو�شيا الرو�سية املجاورة ب�ش�أن �إعادة نحو  200,000نازح �إلى ال�شي�شان.
وقد �صرحت منظمة �أطباء بال حدود عن خماوفها �إزاء العودة الق�سرية للمدنيني �إلى منطقة حرب
يف وقت كانت ال�شي�شان تتعر�ض لعمليات “تنظيف” �أو ما عرف باللغة املحلية مب�صطلح زات�شي�سكي
ينفذها رجال م�سلحون يتنقلون يف �سيارات م�صفحة ال حتمل لوحات �أرقام وكان علمهم تعذيب وذبح
11
املدنيني الذين ي�شتبه يف دعمهم للمتمردين.
وبحلول �أوا�سط عام  ،2002ت�ضمنت عمليات �أطباء بال حدود يف ال�شي�شان و�إنغو�شيا وداغ�ستان �إدارة
عيادات متنقلة ودعم م�ست�شفيات و�صيدليات (من خالل توفري الإمدادات الطبية و�إعادة ت�أهيل
اخلدمات الأ�سا�سية) �إ�ضاف ًة �إلى تقدمي امل�ساعدات للنازحني .وقد دفع اخلوف من خطف وا�ستهداف
العاملني يف وكاالت الإغاثة مبنظمة �أطباء بال حدود يف ربيع � 2002إلى خف�ض عدد طاقمها الدويل يف
القوقاز ب�شكل كبري.
وبخالف ال�شي�شان ،مل تكن داغ�ستان قد اجنرفت �إلى حرب �أهلية .لكن �إبان مطلع الألفية اجلديدة،
كانت ثاين �أفقر جمهوريات االحتاد الرو�سي وكانت احلرب ال�شي�شانية قد هي�أت الفر�صة لرجال
الع�صابات وال�سيا�سة والأعمال الذين يتطلعون �إلى جني الأرباح بالأخ�ص من جتارة الأ�سلحة واالجتار
بالب�شر .ووقعت داغ�ستان املقيدة �إلى مو�سكو التي ت�ؤمن  90باملئة من ميزانية اجلمهورية �ضحي ًة لف�ساد
م�ستفحل كما كان جلي ًا يف الدور الغام�ض الذي لعبه “�ضباط ال�شرطة العاملون يف احلكومة وقبائلهم
12
ومنظمتهم الإجرامية يف الوقت ذاته”.
كانت منظمة �أطباء بال حدود جديدة ن�سبي ًا يف داغ�ستان .وكان الق�سم ال�سوي�سري قد نفذ عام 2000
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بعثة ا�ستك�شافية تهدف �إلى ت�أمني الدخول �إلى ال�شي�شان وبدء عملية �صغرية يف داغ�ستان نف�سها .ورغم
التحذيرات العديدة وخا�ص ًة من ال�صحافة� 13،إال �أن الق�سم تو�صل �إلى �أن داغ�ستان كانت �آنذاك �آمن ًة
ن�سبي ًا ،حيث بد�أ ب�أن�شطة �صغرية مقت�صرة على برامج �إعادة الت�أهيل والتلقيح �إلى جانب توزيع املواد
غري الغذائية للنازحني ال�شي�شانيني.
االختطاف
كان �آريان �إركيل �أول رئي�س بعثة دائم للق�سم ال�سوي�سري يف داغ�ستان بعد �أن كان �أ�سالفه يتعاقبون
على املن�صب كل ب�ضعة �أ�شهر .كان قد و�صل �أوا�سط �أبريل/ني�سان  2002يف وقت كانت اخلطة الثالثية
لإعادة النازحني �إلى ال�شي�شان ت�سيطر على الأجندة الإن�سانية يف املنطقة .ح�ضر �آريان اجتماعات
�أطباء بال حدود الداخلية يف باري�س التي و�ضعت خاللها ا�سرتاتيجيات حل�شد ال�ضغوط واملدافعة علن ًا
�ضد �إعادة النازحني ال�شي�شانيني ق�سري ًا.
ويف منت�صف يوليو/متوز� ،أبلغ مكتب املن�سق الأمني التابع للأمم املتحدة منظمة �أطباء بال حدود
ب�أن خدمة الأمن االحتادية لالحتاد الرو�سي (�سابق ًا كي جي بي) كانت قد حذرت من تزايد خماطر
االختطاف .لكن عدة �أق�سام يف املنظمة افرت�ضت �أن تلك التحذيرات كانت و�سيلة من و�سائل الرتهيب
خلف�ض ح�ضور املنظمات غري احلكومية وكبح حمالتها املناه�ضة خلطة �إعادة النازحني .لكن وبعد
حادثة اختطاف رئي�سة منظمة “دروزبا” غري احلكومية الرو�سية نينا دافيدوفيت�ش يف ال�شي�شان بتاريخ
 23يوليو/متوز ،كان هناك اتفاق عام �ضمن منظمة �أطباء بال حدود على �إجالء العاملني الدوليني
14
الذين ال زالوا هناك وتعليق �سفر الطاقم املحلي يف القوقاز.
كان الق�سم ال�سوي�سري ال يزال يعترب داغ�ستان �آمنة وقرر ا�ستثناءها ،حيث ا�ستمر يف عملياته هناك.
وخالل الفرتة ذاتها ،توا�صل مع �آريان ملحق ع�سكري لل�سفارة الأمريكية وطلب معلومات �أمنية
وم�ساعدة لوج�ستية لل�سفر �إلى داغ�ستان .ومببادرة منه ،قام �آريان يف الرابع من �أغ�سط�س�/آب ب�إر�سال
�سيارة �إلى مطار حمج قلعة لتقل ال�ضابط وملحق ًا �أمريكي ًا �آخر والحق ًا تناول الع�شاء برفقتهما .مل يكن
�أي من �أفراد طاقم �أطباء بال حدود الآخرين متواجدين على الع�شاء .وبالفعل ،فقد عار�ض كل من
ا�ست�شري التوا�صل مع الأمريكيني لي�س فقط ب�سبب عدم متا�شي ذلك مع ر�سالتهم ور�سالة �أطباء بال
15
معوجة.
حدود ،بل لأنه قد يعطي كذلك �صورة ّ
لكن مل يتم تخفي�ض عدد الطاقم الدويل وح�صرهم يف حمج قلعة �إال حني تلقت املنظمة حتذير ًا
ثاني ًا من خدمة الأمن االحتادية يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س�/آب و�صل هذه املرة مبا�شر ًة �إلى الق�سم
ال�سوي�سري عن طريق مكتبهم يف خا�سافيورت .بقي �آريان و�شارك يف عدد من النقا�شات مع وكاالت
الأمن الداغ�ستانية التي قدمت تطمينات بعدم تنامي املخاطر على فرق �أطباء بال حدود .مع ذلك،
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ف�إن حتليل نظريه الهولندي يف مو�سكو والذي نقله �آريان �إلى مكتبه الرئي�سي يف جنيف عك�س حتذيرات
خدمة الأمن االحتادية ال�سابقة“ :تعتقد منظمة �أطباء بال حدود هولندا ب�أن الأمور لن تهد�أ �إلى �أن
16
تختطف �شخ�صية مهمة”.
بعد �أيام ،ويف � 12أغ�سط�س�/آب ،اختطف �آريان خارج منزل �صديقته احلميمة يف �ضواحي حمج قلعة.
تعر�ض �آريان جلروح ب�سيطة يف عملية اختطافه ،لكنه �أفاد ب�أنه تلقى عالج ًا جيد ًا ن�سبي ًا فيما بعد.
احتجزه خاطفوه مدة �أ�سبوع لينقل �إلى عهدة جمموعة معنية باال�ستبقاء عليه تعمل ل�صالح اخلاطفني.
وخالل الأربع والع�شرين �شهر ًا التي تلتُ ،نقل �آريان من مكان �إلى �آخر .مل ُي�سمح له �أبد ًا بر�ؤية وجوه
حمتجزيه لكنه جنح مع ذلك يف بناء عالقة معهم .كان يتناهى �إلى علمه القليل من املعلومات ،تعك�س
17
جزئي ًا ال�سبل املحتملة لإطالق �سراحه لكنها كانت يف الأغلب �آما ًال واهية.
االنتظار (�أغ�سط�س�/آب – دي�سمرب/كانون الأول )2002
ردود الفعل الأولية ملنظمة �أطباء بال حدود و�أ�سرة �آريان واحلكومة الهولندية
�أطلقت منظمة �أطباء بال حدود �سوي�سرا خطة �أزمة مرتكزة على الربوتوكوالت املعيارية لأطباء بال
حدود هولندا ،حيث قامت يف اليوم التايل لعملية االختطاف ب�إن�شاء خلية �أزمة يف جنيف حتت م�س�ؤولية
مدير برامج داغ�ستان .مت الحق ًا تعزيز تلك اخللية ب�أخ�صائيني داخليني يف املوارد الب�شرية واالت�صال
وحتليل ال�سياق وال�ش�ؤون الإدارية .وخالل ال�شهر الذي تال ذلك ،مت �إر�سال خاليا �أزمة ميدانية �إلى
مو�سكو وحمج قلعة بدعم من باقي الأق�سام ،وب�شكل رئي�سي منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا� .أما
الإ�شراف الإجمايل فقد كان من اخت�صا�ص جلنة قيادة �ضمت رئي�س �أطباء بال حدود �سوي�سرا
18
ومديرها العام ومدير عملياتها.
كانت العمليات والقرارات اليومية ت�صدر عن الق�سم الفرن�سي� ،إال �أن الق�سم الهولندي كان م�شارك ًا
منذ البداية .وقد كانت م�شاركتهم �أول الأمر متمثل ًة يف رئي�س البعثة الهولندية (رئي�س البعثة الوحيد
التابع لأطباء بال حدود يف البالد �آنذاك) الذي ا�ضطلع مب�س�ؤوليات خلية الأزمة يف مو�سكو �إلى حني
و�صول التعزيزات من جنيف .ونظر ًا جلن�سية �آريان فقد ُ�ش ّكلت كذلك خلية �أزمة يف �أم�سرتدام تهدف
ب�شكل رئي�سي �إلى توفري الدعم يف التعامل مع وزارة اخلارجية الهولندية و�إدارة العالقات مع �أ�سرة
19
�إركيل “مع الأخذ باحل�سبان احل�سا�سيات الثقافية”.
مل تكن �أ�سرته التي بلغها نب�أ اختطافه يف اليوم ذاته م�ستعد ًة لل�سكوت .وبغية لفت انتباه هيئات احلكومة
الهولندية �إلى حمنة �آريان ،بد�أ والده ديك �إركيل مبا�شر ًة بح�شد ال�ضغط من م�س�ؤويل اخلارجية
الهولندية .كان �إركيل ع�ضو ًا يف حزب النداء الدميقراطي امل�سيحي 20احلاكم ،وقد مكنته عالقاته
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ال�سيا�سية من لقاء وزير اخلارجية الهولندي �شخ�صي ًا خالل الأ�سابيع القليلة التي تلت اخلطف وكذلك
21
م�س�ؤولني �آخرين يف احلكومة ب�شكل عام.
تعاملت وزارة اخلارجية الهولندية مع االختطاف يف بادئ الأمر على �أنه م�س�ألة قن�صلية ب�سيطة ،لكن
الق�ضية �أثبتت �أهميتها عند تدخل م�س�ؤولني كبار يف الإدارة .وهذا ت�ضمن �إن�شاء خلية �أزمة برئا�سة
مدير ال�ش�ؤون القن�صلية وي�شارك فيها ب�شكل دوري ر�ؤ�سا�ؤه ،لكنها مل تتخ ّل عن “دبلوما�سية ال�صمت”
التي حدّت احلكومة الهولندية من خاللها دور هذه اخللية ليبقى مقت�صر ًا على �ش�ؤون الت�سهيل ال
�أكرث 22.وكانت الهاي ملتزم ًة ر�سمي ًا ب�سيا�سة رف�ض دفع �أي فدية ورف�ض التفاو�ض مع اخلاطفني ،لكنها
مل متنع الأ�سر واملوظفني وغريهم من القيام بذلك .بدا �أن احلكومة الهولندية متانع ب�شكل �أكرب حتى
االنخراط ب�صورة مبا�شرة خا�ص ًة و�أن رو�سيا كانت �شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا واقت�صادي ًا مهم ًا .فقد �أ�صبحت
مو�سكو عام  2003بالفعل املو ّرد الرئي�سي للنفط اخلام �إلى هولندا التي جاءت ثالث ًة على قائمة �شركاء
23
التجارة واال�ستمثار لالحتاد الرو�سي.
�صمت اخلاطفني
بعد فرتة وجيزة من االختطاف ،بد�أت ال�شائعات تنت�شر يف ال�صحافة املحلية وتت�ساءل عن هوية
امل�س�ؤول :خدمة الأمن االحتادية �أم ع�صابات �أم املتمردين ال�شي�شان .وقد اتهم زعماء داغ�ستانيون
زعموا معرفتهم هوية الفاعلني “الوهابيني ،الإ�سالميني املتطرفني� ،أعداء رو�سيا” ،يف حني ملحوا
24
�إلى �أن عملية اخلطف تلك كانت ترمي �إلى ت�صوير داغ�ستان على �أنها “خطرية وغري م�ستقرة”.
ويف تلك الأثناء ،ربط عدد من الوكاالت الإن�سانية بني خاطفي �آريان �إركيل ونينا دافيدوفيت�ش وخطة
�إعادة الالجئني ال�شي�شانيني من �إنغو�شيا .وكان �أحد ال�صحفيني قد كتب يف �أغ�سط�س�/آب �“ :2002أفاد
ر�ؤ�ساء منظمات �إن�سانية يف مو�سكو رف�ضوا الك�شف عن �أ�سمائهم يوم �أم�س ب�أن الغر�ض من عمليات
االختطاف هذه هو دفع املنظمات غري احلكومية �إلى مغادرة ال�شي�شان واجلمهوريات املحيطة بها فيما
25
يعود الالجئون �إلى بيوتهم”.
ومتا�شي ًا مع تو�صيات اخلرباء االعتيادية فيما يخ�ص التعامل مع حاالت االختطاف ،تبنت خلية الأزمة
التابعة لأطباء بال حدود �سوي�سرا �سيا�سة ال�صرب يف بادئ الأمر ،من خالل مقاربة ترتكز على العمل
بهدوء و�سرية 26.و�أم ًال يف �أن تنجح رو�سيا �أو زعماء املتمردين يف حل الق�ضية �سريع ًا ،قررت اخللية
“تخفي�ض تدخلها قدر الإمكان وانتظار مكاملة هاتفية” من اخلاطفني �أو من و�سيط �أو من ال�سلطات.
وخالل اجتماعات انعقدت خلف �أبواب مو�صدة ،جل�أت منظمة �أطباء بال حدود �إلى م�س�ؤولني رو�س
وداغ�ستانيني للح�صول على “�أية معلومات �أو �أي �شخ�ص ميكن �أن يقودها �إلى حل للم�شلكة” يف حني
وعدت “باحلفاظ على ال�سرية التامة ب�ش�أن �أي دعم تتلقاه” 27.لكن املنظمة عملت بتحفظ على مبادرات
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�أخرى على غرار تفعيل �شبكات التوا�صل املحلية وبناء عالقات مع �أ�شخا�ص من بينهم جمموعات
املعار�ضة ال�شي�شانية .وقد دُعيت الأق�سام الهولندية والفرن�سية والبلجيكية للم�ساعدة يف تو�سيع هذه
�شبكات العالقات هذه كما كانت هناك حماوالت للت�شاور مع �صحفيني وباحثني وخرباء �إقليميني،
بالأخ�ص من قبل فريق �أطباء بال حدود يف مو�سكو� .أما �أمام العلن ،فكانت املنظمة تطالب “ب�إطالق
�سراح �آريان �إركيل غري امل�شروط” ،حيث كانت تنح�صر بيانات املنظمة ال�صحفية على ت�سليط ال�ضوء
على “املخاطر التي يواجهها املدنيون وعمال الإغاثة” يف القوقاز 28.وكانت هذه املقاربة التي وافقت
عليها �أ�سرة �آريان تتنا�سب ب�شكل تام مع �سيا�سة الدبلوما�سية الهادئة التي تف�ضلها احلكومة الهولندية.
كانت �أزمة رهائن م�سرح نورد �أو�ست التي وقعت يف �شهر �أكتوبر/ت�شرين الأول  2002يف مو�سكو ترمز
�إلى �سيا�سة التحفظ التي حافظت عليها �أطباء بال حدود خالل الأ�شهر الأولى التي تلت اختطاف �آريان.
فبالرغم من �أن اخلاطفني ال�شي�شان االنف�صاليني طلبوا منها التوا�سط� ،إال �أن منظمة �أطباء بال حدود
�أبقت على م�ستوى ن�شاط منخف�ض عملياتي ًا و�إعالمي ًا ،لكنها قدمت يف نهاية املطاف الإمدادات الطبية
للم�ست�شفيات املحلية التي ا�ستقبلت الناجني من هجوم القوات اخلا�صة الرو�سية على امل�سرح .انتهت
الأزمة مبقتل  129رهينة من �أ�صل  ،850علم ًا �أن جميع الوفيات ما عدا واحدة كانت نتيجة الغاز الذي
ا�ستخدمته القوات اخلا�صة يف هجومها .رف�ضت خدمة الأمن االحتادية الك�شف عن الرتكيبة الكيماوية
غ�ضب بني عمال ال�صحة يف مو�سكو الذين تعر�ضوا له وهم يحاولون �إنعا�ش املر�ضى
للغاز ،مما �أدى �إلى ٍ
الذين فقدوا وعيهم 29.وقد بذلت منظمة �أطباء بال حدود جهود ًا واعية للبقاء متوارية عن الأنظار كي
ال تخلق عداوة مع ال�سلطات الرو�سية وت�ص ّعب من حماوالت ت�أمني م�ساعدتهم يف حترير �آريان .وميكن
30
تلخي�ص ات�صاالت املنظمة �إلى تلك اللحظة فيما يخ�ص عملية اخلطف مبا يلي�“ :شبه التزام ال�صمت”.

تغيري يف اال�سرتاتيجية (نوفمرب/ت�شرين الثاين � – 2002أغ�سط�س�/آب )2003
املدافعة العلنية يف �أول ظهور لها
(نوفمرب/ت�شرين الثاين  – 2002فرباير�/شباط )2003
مل يقم امل�س�ؤولون عن خطف �آريان خالل الأ�شهر التي تبقت من عام  2002ب�أية حماوالت لالت�صال
مبنظمة �أطباء بال حدود �أو احلكومة الهولندية �أو �أ�سرته .وقد زاد غياب �أي مطالب بفدية �أو �أي دليل
على �أن �آريان ال يزال على قيد احلياة ال�شكوك بني �أفراد املنظمة �إزاء وجود مكائد �سيا�سية �أو�سع
تقف خلف االختطاف 31.وي�ستذكر مدير عمليات �أطباء بال حدود �سوي�سرا �آنذاك بقوله“ :مل تغب عن
بايل فكرة �أن عملية االختطاف كانت تتطلب �ضوء ًا �أخ�ضر و�أن من ميتلك النفوذ يف هذه اللعبة ميتلك
32
�أوراقها كذلك”.
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وكان هناك توافق عام مع احلكومة الهولندية ب�أن ال�شرطة الداغ�ستانية وال�سلطات الرو�سية ال تقومان
مبا يكفي حلل الق�ضية .وعقب �أزمة م�سرح نورد �أو�ست ،انعقد �أول اجتماع رفيع امل�ستوى ح�ضره ممثلون
عن �أطباء بال حدود وم�س�ؤولون يف خدمة الأمن االحتادية .وبح�سب وفد املنظمة فقد مرر م�س�ؤولو
خدمة الأمن االحتادية ر�سالة وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س تفيد �أن اختطاف �آريان هو “ما يحدث لأولئك
33
الذين يغ�ضبونهم� ،أي �أ�شخا�ص مثلنا”.
وبد�أت مقاربة العمل ال�سري والهادئ التي تبنتها خلية الأزمة ال�سوي�سرية تتعر�ض لت�سا�ؤالت يف كوالي�س
منظمة �أطباء بال حدود .وقد تباعدت الآراء حول الطريقة الأف�ضل لدفع ال�سلطات الرو�سية جتاه �إبجاد
حل .هل ن�ستمر يف �سيا�سة ال�صمت �أم نقوم ب�إحراج الكرميلني علن ًا؟ كما �أن خطوة مبكرة قامت بها
منظمة �أطباء بال حدود هولندا لالت�صال ب�شركة ا�ست�شارات �أمنية خا�صة �أال وهي جمموعة “كونرتول
ري�سك�س” ت�سببت يف خالفات داخلية 34.وكانت اخلطوة التي ترمي �إلى تطمني الأ�سرة “ب�أننا لن
ن�ضع مبادئنا فوق منفعة �إنقاذ احلياة” قد القت ا�ستياء لي�س فقط خلية الأزمة �إمنا الق�سم الفرن�سي
كذلك .فقد انتقدوا عدم وجود �أي فائدة �إ�ضافية ميكن لهذه املجموعة �أن حتققها والأ�ضرار التي
�ستلحق ب�صورة �أطباء بال حدود حول تعاقدها مع �شركة �أمنية خا�صة معروفة بارتباطاتها الإ�شكالية
باملخابرات الغربية ،علم ًا �أن لقاء �آريان بامللحق الع�سكري الأمريكي كان قد �أثار �شكوك ًا حول ماهية
35
�صالت �أطباء بال حدود مبثل هذه الهيئات.
وبحلول نهاية � ،2002أقنع غياب �أي تقدم يف �سري عملية حترير �آريان مدير عمليات �أطباء بال حدود
�سوي�سرا ب�إن�شاء جمموعة عمل للنظر يف خيارات مل تطرحها خلية الأزمة واال�ستماع ملختلف الآراء
املتباينة 36.و�ضمت “املجموعة اال�ست�شارية” هذه �شخ�صيات هامة من مكتب �أطباء بال حدود الدويل
ومن الأق�سام الفرن�سي والهولندي والأمريكي وال�سوي�سري ،علم ًا �أن الغاية منها لي�س �أن حتل حمل خلية
الأزمة وجلنة القيادة ال�سوي�سرية اللتني متثالن م�صنع القرار .واقرتحت املجموعة خالل اجتماعها
الأول �أوا�سط نوفمرب/ت�شرين الثاين اللجوء �إلى الإعالم لو�ضع �ضغوط �سيا�سية �أو ًال على ال�سلطات
الرو�سية ومن ثم على الهولندية.
وكما �ستثبته الحق ًا اخلطة الإعالمية التي و�ضعتها خلية الأزمة ال�سوي�سرية يف م�سعى للفت االنتباه
�إلى الق�ضية (�أو ًال يف ال�سر والحق ًا يف العلن) ،فقد كان الوقت قد حان لزيادة ال�ضغوط على ال�سلطات
الرو�سية كي ت�ؤمن �إطالق �سراح �آريان من خالل ت�سليط ال�ضوء على م�س�ؤولياتها القانونية يف هذا
ال�ش�أن 37.وهذا �سيت�ضمن بداي ًة العمل على ح�شد �ضغوط موجهة لكبار الالعبني الدوليني كالأمم املتحدة
والواليات املتحدة ورو�سيا واملعار�ضة ال�شي�شانية .بعد ذلك ،وبنا ًء على النتائج ،بدء حملة �إعالمية علنية
قد حتمل “ر�سالة تنديد قا�سية اللهجة” 38.تقرر الحق ًا ربط اختطاف �آريان بال�سياق ال�سيا�سي الأو�سع،
�أي عملية حرمان ال�سكان ال�شي�شانيني من الإغاثة الإن�سانية يف ظل �صمت املجتمع الدويل.
وبدت �أولى جتليات هذا التحول يف تكتيكات �أطباء بال حدود وا�ضح ًة يف فرباير�/شباط  2003حني
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�أعلنت خلية الأزمة يف جنيف عن نيتها عقد م�ؤمتر �صحفي بح�ضوء ديك �إركيل وال�سفري الهولندي
يف مو�سكو .وقد كان مقرر ًا التقدم بعري�ضة الحق ًا يف مار�س�/آذار .وقد عبرّ كل من وزير اخلارجية
الهولندي و�أ�سرة �إركيل عن خماوفهم حني اطلعوا على حمتوى خطة االت�صال والإعالم اجلديدة.
فقد اعتربت الوزارة “االتهامات املبا�شرة لل�سلطات الرو�سية” �أمر ًا �إ�شكالي ًا يف ت�أمني تعاونها يف حني
�شعرت �أ�سرة �إركيل ب�أن النربة االتهامية “قد يكون لها �أثر عك�سي على الق�ضية” 39،وهو ر�أي نقدي
عربوا عنه يف �أكرث من منا�سبة خالل الأ�شهر التي تلت .كما قامت الحق ًا �أطباء بال حدود هولندا ،يف
ظل �ضغوط الر�أي العام الهولندي و”انتقادات �أ�سرة �إركيل واحلكومة” 40باللجوء �إلى احلجج ذاتها
للت�شكيك يف مدى جناعة حملة املدافعة تلك.
انعقد امل�ؤمتر ال�صحفي يف  12فرباير�/شباط  2003لكن منظمة �أطباء بال حدود خففت من حدة
لهجتها .وبدعوة ال�سلطات الرو�سية والداغ�ستانية �إلى ت�أمني �إطالق �سراح �آريان ،بدا وا�ضح ًا بب�ساطة
41
�أن “عدم حل ق�ضية اخلطف قد ينطوي على بعد �سيا�سي” وبد�أ ال�صحفيون ببناء اال�ستنتاجات.
وخالل �أقل من �شهر ،انطلقت عري�ضة دولية تطالب بتحرير �آريان يف ظل “غياب ا�ستعداد ال�سلطات
التام حلل امل�س�ألة” 42 .وقد ذهب رئي�س بعثة �أطباء بال حدود هولندا �أبعد من ذلك يف ال�صحافة
الهولندية حني طرح للعلن �سيناريو تورط رو�سيا ر�سمي ًا حيث قال“ :ميكن �أن يكون �آريان قد اختطف
على يد املخابرات �أو غريهم و�أن ال�سلطات �سعيدة لأنها تركت ذلك يحدث” 43.لكن منظمة �أطباء بال
حدود كانت تقوم خالل االجتماعات ال�سرية مع املمثلني عن احلكومة الرو�سية ،بتمرير ر�سالة تفيد
با�ستعدادها للتخلي عن حملتها ودفع “ر�سوم خدمة” لقاء ت�سهيل �إطالق �سراح �آريان والتقدم علن ًا
بال�شكر لل�سلطات الرو�سية على جهودها فور �إطالق �سراح �آريان.
يف هذه الأثناء ،ا�ستمر توارد معلومات تفيد بتورط احلكومة الرو�سية يف خطف �آريان و�/أو ف�شلها يف
حله .وب ّينت فاتورة هاتف �آريان النقال يف مار�س�/آذار � 2003إجراء  61ات�صا ًال هاتفي ًا بعد اختطافه
�إلى �أرقام خمتلفة يف مو�سكو والقوقاز ورو�ستوف ،مبا يف ذلك �إلى رجال �شرطة و�أفراد يف خدمة الأمن
االحتادية وو�سطاء معروفني يف عمليات االختطاف .ولأن ال�سلطات الرو�سية رف�ضتها لعدم عالقتها
بالتحقيق ،مت ف�صل الهاتف بعد فرتة وجيزة 44.الحق ًا ويف �أبريل/ني�سان � ،2003أبلغ نائب املدعي العام
الرو�سي فريق الأزمة يف مو�سكو ب�أن خدمة الأمن االحتادية قد �شهدت عملية خطف �آريان لأنها كانت
تتعقبه .وبررت خدمة الأمن االحتادية غياب امل�ساعدة بزعمها �أن عمالءها مل يكونوا م�سلحني 45.لكن
كانت هناك بع�ض ال�شكوك بني �صناع القرار يف منظمة �أطباء بال حدود� :إذا تعذر حتديد هوية ودوافع
اخلاطفني ،ف�إن �إعاقة �إطالق �سراحه من اجلانب الرو�سي كان �أمر ًا واقع ًا.
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�أول الأدلة على وجود �آريان على قيد احلياة (مار�س�/آذار – مايو�/أيار )2003
يف  30مار�س�/آذار  2003وبينما كان والد �آريان و�أخوه يف مو�سكو لت�سليم العري�ضة الدولية لل�سلطات
الرو�سية ،طلبت احلكومة الهولندية منهما العودة مبا�شر ًة �إلى الهاي .ومبجرد عودتهما ،مت �إطالعهما
وعدد من �أع�ضاء خلية الأزمة التابعة لأطباء بال حدود على �أول دليل على وجود �آريان على قيد احلياة
ُزعم �أن “بلد ًا ثالث ًا” كان قد قدمه .الدليل كان عبارة عن ر�سائل تعود �إلى �أوائل يناير/كانون الثاين
كل منها موجهة لأحد الأطراف ،وبرفقتها �صورة لآريان .بدا يف �أول �صورة ب�أنه يف حالة جيدة ن�سبي ًا يف
حني �أن ال�صورة الثانية امللتقطة يف  27فرباير�/شباط �أظهرته وقد طالت حليته وبدا مرهق ًا.
وقد كان توقيت هذا الدليل من وجهة نظر منظمة �أطباء بال حدود تقدم ًا �إيجابي ًا دون �أدنى �شك
بعد �سبعة �أ�شهر ون�صف على ال�صمت من جانب املختطفني ،وميكن تف�سريه على �أنه ت�أكيد لأهمية
التحول يف ا�سرتاتيجية االت�صال والإعالم التي كللها امل�ؤمتر ال�صحفي والبيانات ال�صحفية التي تدين
غياب ا�ستعداد ال�سلطات الرو�سية والداغ�ستانية حلل الق�ضية .الأمر املقلق �أكرث كان و�صول هذا الدليل
قبيل انعقاد املزيد من امل�ؤمترات ال�صحفية التي مل تكن احلكومتان الرو�سية والهولندية على وجه
46
اخل�صو�ص را�ضية عنها.
توقفت احلملة الإعالمية م�ؤقت ًا بعد و�صول الدليل على وجود �آريان على قيد احلياة يف ظل انفتاح
�أقنية تفاو�ض حمتملة مع اخلاطفني لكنها �أغلقت الحق ًا .مل تتابع منظمة �أطباء بال حدود “ال�شخ�ص
ال�سري” الذي توا�صلت معه احلكومة الهولندية يف باكو (�أذربيجان) بجدية نظر ًا ملخاوفها حيال �أمن
مبعوث �أطباء بال حدود .وكان �أحد الرجال التابعني لو�سيط من جنوب القوقاز ممن كانوا على توا�صل
مع خلية الأزمة قد تعر�ض للخطف �أثناء حماولته التوا�صل مع اخلاطفني يف داغ�ستان.
اجلولة الأولى من املفاو�ضات تبوء بالف�شل (مايو�/أيار – �سبتمرب�/أيلول )2003
علمت منظمة �أطباء بال حدود يف مايو�/أيار  2003ب�أن �شرطة داغ�ستان كانت قد علقت حتقيقها
يف عملية اخلطف منذ نوفمرب/ت�شرين الثاين  2002ومل ت�ست�أنفه �إال م�ؤخر ًا 48.وقامت خدمة الأمن
االحتادية بعد �شهر بت�سليم ال�سفري الهولندي فيديو لآريان كان يحتوي تهديد ًا ب�أن �آريان ُ�سيقتل ما مل
تُدفع فدية.
عزز هذا الر�أي القائم يف منظمة �أطباء بال حدود ب�أن ال�سلطات الرو�سية قادرة على حل الق�ضية �إذا
ما رغبت يف ذلك .وت�أكد ذلك على ما يبدو حني حددت خدمة الأمن االحتادية يف يوليو/متوز و�سيط ًا
للخاطفني كان جاهز ًا للقاء �أطباء بال حدود .وخالل االجتماع الذي انعقد يف حمج قلعة ،مرر الو�سيط
طلب الفدية البالغ قدرها خم�سة ماليني دوالر �أمريكي �إلى ممثلي احلكومة الهولندية ومنظمة �أطباء
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بال حدود (الذين كانوا برفقة “م�س�ؤول” عينته خدمة الأمن االحتادية) الذين طالبوا بربهان على
وجود �آريان على قيد احلياة يف �سبيل �إبقاء املحادثات م�ستمرة.
مت ت�سليم الربهان يف  30يوليو/متوز و�أكد �آريان الحق ًا �أنه كان قد ُطلب منه قريب تلك الفرتة اال�ستعداد
لإطالق �سراحه .لكن الإحباط كان كبري ًا من جانب منظمة �أطباء بال حدود حيث برز ال�س�ؤال التايل:
“�إذا كانت خدمة الأمن االحتادية قادرة على التحكم بالأحداث من خلف الكوالي�س” فلماذا مل تقم
باملفاو�ضات بنف�سها؟ 49ويف � 12أغ�سط�س�/آب � 2003أطلقت منظمة �أطباء بال حدود �أقوى حملة �إعالمية
يف تاريخها يف الذكرى ال�سنوية الأولى الختطاف �آريان ،حيث مل تكتف بالتنديد باحلكومة الرو�سية التي
50
يجب “تذكريها مب�س�ؤوليتها القانونية ،بل ا�ستنكرت كذلك “املوقف املحافظ” لنظريتها الهولندية.
ويف ذلك احلني ،ف�شلت قناة التوا�صل التي كانت قد ُفتحت يف حمج قلعة عرب و�سيط حددته خدمة
الأمن االحتادية .وقد مت تف�سري هذا الف�شل يف �أو�ساط الق�سم ال�سوي�سري بعدة طرق خمتلفة .ا�ستنتجت
خلية الأزمة يف جنيف ب�أن تلك القناة كانت قد ُن ِ�س َفت بالفعل ،يف حني رمى رئي�س خلية الأزمة يف مو�سكو
بالالئمة على حملة الإعالم التي انطلقت يف الذكرى ال�سنوية .حيث �أ�شار �إلى �أن احلملة �أدت �إلى رف�ض
خدمة الأمن االحتادية امل�شاركة يف اجتماع املتابعة املزمع بد ًال من �أن تعزز من م�شاركة ال�سلطات
51
الرو�سية يف املفاو�ضات ،علم ًا �أن ال�سفري الهولندي ا�ست�شاط غ�ضب ًا لل�سبب عينه.
حمام
وبعد �أقل من �شهر ،وبالتحديد يف �سبتمرب�/أيلول  ،2003الحت �صفقة حمتملة �أعدت برعاية ٍ
هولندي وو�سطاء يف �إنغو�شيا (كانت تربطهم �صلة بع�صابات اجلرمية املنظمة) وبدت واعد ًة مبا يكفي
كي ت�سمح منظمة �أطباء بال حدود ب�إيداع حوالة قدرها  250,000يورو عرب وزارة اخلارجية الهولندية
�إلى �سفارتها يف مو�سكو .وبح�سب و�سطاء املحامي فقد انهارت ال�صفقة جراء احلملة التي �شنتها
ال�شرطة عقب التفجري الذي وقع يف � 15سبتمرب�/أيلول وطال مقر خدمة الأمن االحتادية الواقع يف
ماغا�س ،عا�صمة �إنغو�شيا .وزاد من الإحباط �إعالن وزارة الداخلية الداغ�ستانية الذي �سحبته الحق ًا
ب�أن �آريان كان حي ًا.

الطريق �إلى الإفراج (�سبتمرب�/أيلول � – 2003أبريل/ني�سان )2004
ال�صحافة ومتقاعدو خدمة الأمن االحتادية القدماء ين�ضمون �إلى التحقيق
(�سبتمرب�/أيلول – دي�سمرب/كانون الأول )2003
كانت قد بد�أت تتك�شف ب�شكل كبري بحلول نهاية �سنة  2003معلومات حول االختطاف والكثري من
التفا�صيل يف الإعالم املحلي والدويل ،ب�صرف النظر عن مبادرات �أطباء بال حدود الإعالمية .كما
كان �صحافيون حمليون و�أجانب يقومون بتحقيقاتهم امل�ستقلة .ففي مقال له ن�شر يف نيويورك تاميز
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حول �إغالق التحقيق يف نوفمرب/ت�شرين الثاين � ،2002أ�شار بوب هريبريت �إلى �أن الو�ضع ما كان ليتغري
لوال “جناح �أطباء بال حدود يف حتويل الق�ضية �إلى �إحراج حلكومة بوتني” 52.كما �أن عدد ًا من املقاالت
بقلم كوين فان زول وفيا�شي�سالف �إ�سماعيلوف (وهو �صحايف يعمل مع �صحيفة نوفايا و�ضابط �سابق
يف اجلي�ش الرو�سي) ك�شفت �أ�سماء العديد من الأ�شخا�ص الذين زعمت �أنهم �إما مرتبطون مبا�شر ًة
بخطف �آريان �أو �أنهم توا�سطوا يف الق�ضية .وح َّملت حتقيقات �إ�سماعليوف امل�س�ؤولية لأحد �سيا�سيي
زعم تورطه يف عملية اغتيال نفذتها خدمة الأمن االحتادية يف �أبريل/
جمل�س الدوما الداغ�ستاين كان ُي َ
ني�سان  2002ملقاتل �سعودي يف �صفوف املتمردين ال�شي�شان .و�أ�شار ال�صحايف �إلى �أن اخلاطف كان
“زعيم ع�صابة يظهر يف مظهر م�سلم ملتزم لكنه عميل مزدوج خلدمة الأمن االحتادية” .ونظر ًا
لأن اخلاطف كان مطلوب ًا من وحدات ال�شرطة الداغ�ستانية “فقد كان �آريان �إركيل ميثل ورقة �ضمان
بالن�سبة له�’ .إن قتلتموين ف�أنتم تقتلون �إركيل وهذا يعني �إحراج خدمة الأمن االحتادية‘ .هذا كان
53
�أ�سلوبه يف التالعب بالق�ضية” ،ح�سبما �أفاد �إ�سماعيلوف.
قامت جهة و�سيطة �أخرى تدعمها خدمة الأمن االحتادية يف خريف  ،2003وهي رابطة املحاربني
القدماء لعمالء املخابرات تطلق على نف�سها ا�سم “احلقيقة وال�شرف” ،ب�إن�شاء ثغرة جديدة بدت
واعدة .وقامت منظمة �أطباء بال حدود بتو�صية من والد �آريان بالتعاقد مع هذه الرابطة يف �سبتمرب/
�أيلول مبوافقة الهاي وبدعم من خدمة الأمن االحتادية .كان املحاربون القدماء واثقني يف �أوائل
دي�سمرب/كانون الأول من قدرتهم على حترير �آريان مقابل  180,000يورو (�أكد �آريان الحق ًا �أن
“حمتجزيه” طلبوا منه يف تلك الفرتة اال�ستعداد لإطالق �سراحه فور ًا) .لكن تلك املبادرة كغريها
من املبادرات ف�شلت نظر ًا للفو�ضى ال�سيا�سية التي جنمت عن اعتقال �ضابط �شرطة رفيع امل�ستوى يف
داغ�ستان بتهمة التورط يف �أعمال خطف 54.ويف و�صفه للم�شاعر التي كانت قائمة يف �أو�ساط �أطباء
بال حدود فرن�سا واملجموعة اال�ست�شارية �آنذاك ،كتب رئي�س الق�سم الفرن�سي ومديره العام يف �أكتوبر/
ت�شرين الأول :2004
بعد الف�شل التام يف دي�سمرب/كانون الأول � ،2003أي بعد عام ون�صف من خطف زميلنا ،كنا قلقني
جد ًا على حياته وكانت معنوياتنا يف احل�ضي�ض ب�سبب غياب �أي دليل ملمو�س يقود �إلى حتريره.
ودعانا يف تلك الفرتة ال�سيد فان فولفتني بالتيه [الذي كان �ضابط ًا رفيع امل�ستوى يف وزارة
55
اخلارجية الهولندية �إلى التحلي بال�صرب وحت�ضري �أ�سرة �إركيل للأ�سو�أ ،واحلفاظ على ال�صمت.
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�أطباء بال حدود ت�شري �إلى امل�س�ؤولية املبا�شرة ملمثلي حكومتي رو�سيا وداغ�ستان
(يناير/كانون الثاين – مار�س�/آذار )2004
يف  14يناير/كانون الثاين  2004وبخالف م�شورة وزارة اخلارجية الهولندية ،اقرتحت املجموعة
اال�ست�شارية القيام يف حال غياب �أي �أقنية ت�ستحق املتابعة بحلول الأول من فرباير�/شباط “ببدء العمل
وفق ا�سرتاتيجية دبلوما�سية�/إعالمية قوية يف �أواخر فرباير�/شباط – �أوائل مار�س�/آذار” .مل تختلف
املرحلة الأولى من هذه اال�سرتاتيجية بحيث متثلت يف متابعة احلفاظ على ق�ضية �آريان حا�ضر ًة يف
الإعالم الدويل بغية الدفع جتاه “حل �آمن للق�ضية”� .أما املرحلة الثانية فكان يفرت�ض بها �أن ت�سلط
ال�ضوء على “الغياب التام للرغبة ال�سيا�سية لكل من حكومتي هولندا ورو�سيا يف حل الق�ضية” ،يف حني
�أن املرحلة الثالثة “االتهام” �سوف تهاجم افتقار هولندا لاللتزام وعجز رو�سيا �أو تواط�ؤها.
ويف حني قررت خلية الأزمة وجلنة القيادة يف جنيف امل�ضي يف اخلطة ،بقي الق�سم الهولندي غري
مقتنع ب�أن مواجهة الرو�س كانت “ال�سبيل الوحيد لذلك” .وحتى يف حال توط�ؤ الرو�س “ف�إن �إغ�ضابهم
لن يجعلهم بال�ضرورة مهتمني ب�إطالق �سراح الرهينة� ،إذ ميكن �أن يجعلهم مهتمني ب�إعدامه بد ًال من
ذلك” 57.هذا وقد كان موقف �أ�سرة �إركيل �أكرث حدة بحيث اتهمت منظمة �أطباء بال حدود ب�إطالة �أمد
58
احتجاز �آريان وهددتها باللجوء �إلى الق�ضاء يف حال �أ�ص ّرت على حملتها الإعالمية.
مل حتل املحاوالت الفاترة لطم�أنة �أ�سرة �إركيل دون ن�شر املواد ال�صحافية يف الأول من مار�س�/آذار
والتي �أدانت “ف�ضيحة غرور املجتمع الدويل” و”توازن القوى وامل�صالح املحلي والإقليمي” الذي كان
أهم من حياة �آريان� 59.أ�صبحت الق�ضية ملحة خا�ص ًة يف ظل التقارير الإخبارية التي وردت
كما يبدو � ّ
يف فرباير�/شباط و�أفادت ب�أن “�آريان م�صاب بالتهاب �صدري �شديد وب�أنه قد ُيعدم قبيل االنتخابات
الرئا�سية الرو�سية املزمع �إجرا�ؤها يف مار�س�/آذار” 60.تبعت املواد ال�صحافية جمموعة من املقابالت
كان �أهمها مقابلة رئي�س الق�سم الفرن�سي نياب ًة عن خلية الأزمة يف جنيف .ويف �إ�شارة �إلى حتقيقات
�إ�سماعيلوف ،وجه رئي�س الق�سم الفرن�سي االتهام �إلى ممثلي حكومتي داغ�ستان واالحتاد الرو�سي
ب�ضلوعهما املبا�شر يف اختطاف �آريان 61.لكن ردود الفعل الر�سمية اقت�صرت على الإ�شارة �إلى �أن
62
اتهامات �أطباء بال حدود “ال �أ�سا�س لها وبعيدة االحتمال”.
املحاربون القدماء من جديد (مار�س�/آذار – �أبريل/ني�سان )2004
�أطلق �أخري ًا �سراح �آريان �إركيل يف � 11أبريل/ني�سان  2004وذلك بعد �شهر من احلملة ال�صحافية
واتهامات �أطباء بال حدود العلنية للم�س�ؤولني الداغ�ستانيني والرو�س .مل تكن الظروف املحيطة ب�إطالق
�سراحة وا�ضحة� ،أما الن�سخة الر�سمية فقد و�صفت حتريره يف ال�صحافة الرو�سية على �أنه نتيجة
“عملية م�شرتكة” نفذتها وزارة الداخلية الداغ�ستانية وخدمة الأمن االحتادية املحلية دون �إعطاء
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�أي تفا�صيل �أخرى 63.وبح�سب املعلومات التي �أدلى بها �آريان ،فقد مت نقله يف �صندوق �سيارة من موقع
�أ�سره �إلى غرفة يف مقر خدمة الأمن االحتادية يف حمج قلعة حيث �أخربه م�س�ؤولون ب�أنه �أ�صبح حر ًا.
مت ا�ستجوابه ب�شكل مقت�ضب بعدها ثم ُنقل على منت طائرة �إلى هولندا مرور ًا مبو�سكو .وقد ادعى
وزير اخلارجية الهولندي ف�ضل حكومته يف حترير �آريان حيث �أعلن �أنها �أعطت ال�ضوء الأخ�ضر لعملية
�إطالق �سراحه التي نفذتها جمموعة املحاربني القدماء ذاتها التي تعاقدت معها �سابق ًا للتفاو�ض مع
64
اخلاطفني.
كانت احلكومة الهولندية قد �أ�صبحت �أخري ًا منخرطة ب�شكل فاعل يف الق�ضية ،وذلك بعد مرور عام
ون�صف على وقوع احلادثة ،وفيما يتناق�ض مع �سيا�ستها الر�سمية بعدم التفاو�ض .وقد ذكرت وزارة
اخلارجية الهولندية ذلك خالل لقاء جمعها يف  25مار�س�/آذار  2004مبنظمة �أطباء بال حدود
�سوي�سرا يف جنيف .و�صرحت من منطلق غ�ضبها مرة �أخرى من �آخر حملة �إعالمية نفذتها املنظمة
ب�أن “احلكومة الهولندية لي�س لديها خيارات �سوى الدخول يف مفاو�ضات مع ال�سلطات الرو�سية”.
و�أ�ضافت�“ :سرت�سل احلكومة الهولندية ملنظمة �أطباء بال حدود فاتورة املفاو�ضات يف ق�ضية �آريان
مهما بلغت الكلفة” .مل تكتف احلكومة الهولندية بذلك بل قامت بعد عدة �أ�شهر مبقا�ضاة منظمة
�أطباء بال حدود مطالب ًة بتعوي�ض قدره مليون يورو لقاء “ر�سوم خدمات” قالت ب�أنها �سددتها نقد ًا
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جلمعية املحاربني القدماء بهدف ت�سهيل �إطالق �سراح �آريان.
التعامل مع غياب اليقني اجلذري
مر اثنا ع�شر عام ًا على �إطالق �سراح �آريان �إركيل وال زلنا غري مدركني لهوية “خمتطفيه” (من قام
بفعل اخلطف) و”حمتجزيه” (�أولئك الذين �أبقوه يف الأ�سر ملدة � 607أيام) و”الفاعلني الأ�صليني”
(�أولئك الذين �أخذوا قرار خطفه ومن ثم �إطالق �سراحه).
وي�صف �آريان يف مذكراته “حمتجزيه” ب�أنهم ميلي�شيات �إ�سالمية �شي�شانية مل تكن تكف عن الإ�شارة
�إلى كلفة فديته وحقيقة �أن �أطباء بال حدود مل تكن م�ستهدف ًة لعملها �أو لت�صريحاتها العلنية ال�سابقة.
لكن خدمة الأمن االحتادية ا�ستمرت يف االمتناع عن التعليق حول تفا�صيل حترير �آريان �أو من كان
م�س�ؤو ًال عما حدث ،فيما اكتفى رئي�س جمعية املحاربني القدماء ب�إ�شارة مبهمة �إلى “جمرمني وهم
جمموعة ت�ضم جن�سيات خمتلفة بينهم على ما �أظن �شي�شانيون” .ورغم �أن احلكومة الهولندية كانت قد
ن�سبت الف�ضل يف حترير �آريان �إليها ،غري �أنها ا�ستمرت يف �سيا�سة التكتم وال �سيما فيما يخ�ص ال�سلطات
67
الرو�سية ،كما �أنها كانت غري قادرة �أو غري راغبة يف تقدمي تفا�صيل عن امل�س�ؤولني عما حدث.
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�أما من وجهة نظر �أطباء بال حدود ،ف�إن تعقب �آريان الذي ا�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،وغياب امل�ساعدة من
عمالء خدمة الأمن االحتادية التي كانت حا�ضرة وقت حدوث اخلطف ،ووقف املفاو�ضات ،وف�صل
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هاتف �آريان الذي �أجرى مكاملات بعد اختطافه �إلى �أ�شخا�ص يف خدمة الأمن االحتادية واجلي�ش
الرو�سي ،وغياب مطالبات بفدية يف بادئ الأمر رغم تقدمي دليل على �أن �آريان كان على قيد احلياة،
كل ذلك �أ�سهم يف فهم �أن ال�سلطات الرو�سية �إما �أعطت الأوامر بتنفيذ اخلطف� ،أو �أنها على الأقل مل
تعار�ض وقوعه“ .لقد كانت ب�صمات خدمة الأمن االحتادية يف كل مكان وانتهى بنا الأمر ب�أننا ا�ستعنا
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بهم” ،هذا ما ّ
خل�صه ع�ضو يف املجموعة اال�ست�شارية عام .2015
وبح�سب معظم الدبلوما�سيني والأخ�صائيني يف ال�ش�أن الرو�سي الذين ا�ست�شارتهم منظمة �أطباء بال
حدود �آنذاك ،فقد كان ت�أمني م�شاركة املخابرات الرو�سية يتطلب �ضغط ًا �سيا�سي ًا مكثف ًا ،وهذا التحليل
متفق عليه يف املنظمة رغم تباعد الآراء ب�ش�أن مبادرات املدافعة العلنية.
ورغم مطالبة �أطباء بال حدود الر�سمية ب�إطالق �سراح غري م�شروط �إال �أنه ثبت ب�أنها كانت م�ستعدة
على الدوام لت�أمني حترير �آريان مهما تطلب الأمر .علم ًا �أن خلية الأزمة ا�ستمرت من الناحية العملية
يف تبني مقاربة تقوم على دمج ال�ضغط ال�سيا�سي بعرو�ض غري ر�سمية لت�سوية الق�ضية عن طريق حوالة
مالية �سرية.
كان التنديد بحكومة رو�سيا ومن ثم بحكومة هولندا قرار ًا �صعب ًا ال �سيما يف ظل معار�ضة �أ�سرة �آريان
(وبالطبع الهاي) لهذه اال�سرتاتيجية .كانت العالقات بني املنظمة وعائلة �إركيل متوترة منذ البداية
حتى قبل وقوع �أي خالفات ب�ش�أن كيفية التعامل مع ق�ضية اخلطف .وت�ضمنت العوامل امل�ساهمة
بذلك رمبا عدم موافقة والد �آريان على عمل ابنه يف املنظمة ،لكن النقد تركز يف نهاية املطاف على
اال�سرتاتيجية التي تبنتها �أطباء بال حدود �سوي�سرا وب�شكل �أكرث حتديد ًا قرار التحدث علن ًا بخالف
تو�صيات احلكومة الهولندية واخلرباء الأمنيني 69.ويبدو �أن والد �آريان كان مقتنع ًا ب�أن خاطفيه لي�سوا
�سوى ع�صابة جمرمني وب�أن ال�سلطات الرو�سية كانت �صادقة يف م�ساعيها للم�ساعدة ،ولذلك فقد ف�سر
ا�سرتاتيجية �أطباء بال حدود على �أنها �إ�شارة �إلى افتقادها للمهنية .كما ف�شلت منظمة �أطباء بال حدود
�سوي�سرا يف �إعالم الأ�سرة بقناعتها يف �أن هذه اال�سرتاتيجية ت�صب يف م�صلحة �آريان متام ًا 70.وما
كان قرارها يف التعامل مع الأ�سرة عرب و�ساطة خلية الأزمة يف �أم�سرتدام بد ًال من الأ�شخا�ص املعنيني
حي على ف�شلها ذاك.
مبا�شر ًة يف املفاو�ضات �إال مثال ّ
وال�س�ؤال هو :هل �أ�سهمت احلمالت الإعالمية يف ت�سهيل �إطالق �سراح �آريان �أم �أعاقته؟ قد يكون من
امل�ستحيل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال� ،إال �أن ثمة م�شاهدات معينة قائمة على ت�سل�سل الأحداث ميكن
ا�ستخال�صها .ف�أول دليل على وجوده حي ًا وكذلك �إطالق �سراحه جاءا بعد �شهر واحد من احلمالت
الإعالمية .وهذا ميكن �أن يدعم افرتا�ضات الأغلبية يف خلية الأزمة واملجموعة اال�ست�شارية ب�أن
ال�سلطات الرو�سية كانت متورطة وب�أنها واحلكومة الهولندية (يف ظل امل�صالح الهامة التي جتمعها
مبو�سكو) ما كانتا لتتدخال �إال حتت �ضغوط �سيا�سية.
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لكن ويف نظر رئي�س خلية الأزمة العاملة يف مو�سكو ،فقد �أدت حملة � 12أغ�سط�س�/آب � 2003إلى
نتائج عك�سية يف واقع الأمر .فمرور عام على اخلطف �شكل عامل جذب هام ورمزي لل�صحافة وكانت
احلملة قد اكت�سبت زخم ًا بحد ذاتها .لكن رئي�س خلية الأزمة اعترب يف ظل التقدم املحتمل الذي كان
يتحقق خالل �أغ�سط�س�/آب� ،أنه من غري املنا�سب من الناحية التكتيكية “’التحر�ش بالوح�ش‘ فيما
كانوا يحاولون امل�ساعدة” 71.ونظر ًا لالنخراط املبا�شر خلدمة الأمن االحتادية يف حتديد و�سيط
بدت املفاو�ضات من خالله و�أنها ت�سري على نحو جيد ،فقد كان الوقت غري منا�سب ًا لإزعاج املخابرات
الرو�سية� .إال �أن خلية الأزمة وجلنة القيادة يف جنيف نظرت �إلى هذا التقدم على �أنه لي�س واعد ًا مبا
يكفي لتعديل احلملة الإعالمية.
هذا وكانت احلملة العلنية دون �أدنى �شك م�شحونة باملخاطر والفر�ص على قدر متكافئ .ومن الطبيعي �أن
ترد ال�سلطات الرو�سية بتلك ال�صورة الدفاعية على اتهامها “ب�سوء �إدارة التحقيق وبغياب االلتزام”.
�أ�ضف �إلى ذلك كله �أن اتهام امل�س�ؤولني الداغ�ستانيني والرو�س كان من �ش�أنه فع ًال �أن يعر�ض حياة
�آريان للخطر .وقد كانت خلية الأزمة متنبهة لهذا االحتمال لكنها قررت املتابعة .ويف الوقت الذي كانوا
يتلقون فيه �أخبار ًا خطري ًة ب�ش�أن �صحته وتهديدات �إعدامه ،ون�صيحة احلكومة الهولندية بتح�ضري
�أ�سرته للأ�سو�أ ،اعتربوا ب�أن حياة �آريان �ستكون يف خطر �أكرب �إن هم اكتفوا باالنتظار.
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يف النهاية ،تبينّ ق�ضية اختطاف �آريان �إركيل و�إطالق �سراحة حمدودية الأدلة الإر�شادية التقنية
والتدريبات املذكورة يف ف�صول �سابقة من هذا الكتاب حني يتعلق الأمر بالتعامل مع حالة اختطاف.
�أما الغمامة التي تغلف هوية ودوافع “خمتطفيه” و”حمتجزيه” و”�أ�صحاب قرار اختطافه و�إطالق
�سراحه” وبالتايل �صعوبة تقييم تبعات القرارات �إمنا تخلق غياب ًا لليقني ال ميكن جتاوزه من خالل
خوارزميات و�إجراءات معيارية .فحل ق�ضية رهينة ال يرتبط باالمتثال للربوتوكوالت بقدر ارتباطه
بتح�س�س �أف�ضل ال�سبل وعقد نقا�شات منتظمة ومراجعة االفرتا�ضات والقرارات مع اغتنام �أية فر�صة
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تربز لتحرير زميل لنا (�أو �أن تتمكن الرهينة من الفرار).
وبعد قراءة امل�سودة الأولى لهذا الف�صل عام  ،2015تو�صل مدير العمليات الذي كان م�س�ؤو ًال عن اتخاذ
القرارات يف ذلك ال�ش�أن �إلى النتيجة التالية“ :الأمر الوحيد الإيجابي كان ا�ستمرار �شفافية منظمة
�أطباء بال حدود �سوي�سرا حول املع�ضالت التي واجهتها والقرارات التي اتخذتها ،وهو ما ي�سمح لنا
اليوم مبناق�شة املو�ضوع بانفتاح .ويف نهاية املطاف� ،سلكنا الدرب يف �أجواء عا�صفة �شديدة ال�ضباب �إلى
�أن بلغنا نهايته ،لكننا ال نعلم �إلى اليوم ما جنح وما ف�شل ... .قد ن�ضطر �إلى �س�ؤال الرو�س يوم ًا ما”.

162

163

مالحظات
املقدمة
1 .1ترجمتها من الفرن�سية �إلى الإنكليزية كارين تاكر.
1 .1الأمن الإن�ساين يف زمن �إدارة املخاطر
.1

1ترجمتها من الفرن�سية �إلى الإنكليزية نينا فريدمان.

.2

2انظر مقالة كالود بروديرالين وبيري غا�سمان بعنوان “�إدارة املخاطر الأمنية يف البعثات
اخلطرية :حتديات ت�أمني و�صول الأمم املتحدة �إلى املجموعات امل�ست�ضعفة”� ،صحيفة
هارفرد حلقوق الإن�سان ،املجلد  ،2006 ،19ال�صحفات .93–- 63

.3

3املرجع ذاته.

.4

4على غرار مكتب �سالمة املنظمات غري احلكومية يف �أفغان�ستان الذي مت �إن�شا�ؤه �سنة ،2002
وجلنة تن�سيق املنظمات غري احلكومية يف العراق التي ت�أ�س�ست �سنة  ،2003وم�شروع �سالمة
املنظمات غري احلكومية يف ال�صومال الذي ت�أ�س�س �سنة  ،2004ومكتب �سالمة املنظمات
غري احلكومية يف غزة الذي ت�أ�س�س �سنة .2007

.5

5بينها جمعية �سالمة و�أمن املنظمات غري احلكومية الدولية يف الأمم املتحدة (www.
 )ingossa.orgواملنتدى الأمني امل�شرتك بني الوكاالت الأوروبية يف �أوروبا (www.
.)eisf.eu

.6

6على غرار املعايري الدنيا لأمن العمليات بح�سب  ،InterActionوقاعدة بيانات عمال
الإغاثة ،ودليل �أف�ضل املمار�سات ملعهد التنمية اخلارجية حتت عنوان “�إدارة �أمن العمليات

164

يف البيئات العنيفة” ،وبرنامج تدريب �إدارة الأمن الذي طورته  InterActionو
 RedRبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مكتب امل�ساعدات الأمريكية للكوارث
اخلارجية.
.7

7انظر على �سبيل املثال  RedRاملتخ�ص�صة يف التدريب ،ومنظمة �سالمة املنظمات غري
احلكومية الدولية التي هي منظمة غري حكومية مكر�سة بالكامل للتحليالت واال�ست�شارات
الأمنية (.)www.ngosafetey.org/about

.8

8خالل ال�سنوات الع�شرة �إلى اخلم�سة ع�شرة املا�ضية ،تزايدت خطورة البيئات التي تعمل
فيها املنظمات غري احلكومية .فاحلوادث اخلطرية كالقتل واخلطف والهجمات التي ت�ؤدي
�إلى �إ�صابات خطرية يف تزايد كما هي حال الهجمات �ضد العاملني الإن�سانني التي حتمل
دوافع �سيا�سية ،وفق ما حذر �أع�ضاء  InterActionعلى �سبيل املثال يف عام 2015
(� ،www.interaction.org/work/securityآخر دخول يف  22دي�سمرب/كانون
الأول .)2015

.9

9مقالة مارك دافيلد بعنوان “�إدارة املخاطر وجممعات الإغاثة املح�صنة :احلياة اليومية
يف املجتمعات بعد عمليات التدخل” ،جملة التدخل وت�أمني اال�ستقرار :العمل يف بيئات
مليئة بالتحديات ،العدد  ،)2010( 4ال�صفحات 474 – 453؛ ومقالة مارك دافيلد بعنوان
“�إدارة املخاطر وثقافة الإغاثة يف ال�سودان وم�شروع �أفغان�ستان ،نوفمرب/ت�شرين الثاين
2011؛ ومقالة مارك دافيلد بعنوان “بيئات مليئة بالتحديات :اخلطر واملرونة و�صناعة
الإغاثة” ،جملة حوار الأمن ،املجلد  ،42العدد  ،)2012( 5ال�صفحات .492 – 475

“1010غياب الأمن والإغاثة الإن�سانية يف هايتي :حوار م�ستحيل؟ فهم ال�سيا�سات الأمنية
للمنظمات الإن�سانية يف منطقة بورت �أو بران�س” بقلم �آرنود داندوي ،بورت �أو بران�س:
معهد  2013 ،Groupe URDترجمة امل�ؤلف.
1111امليل �إلى �إعالء الأ�سوار املحيطة بالعاملني الإن�سانيني بد ًال من حماولة العمل دون �أ�سوار
يعد �أمر ًا حموري ًا يف نقد الباحثة الري�سا فا�ست التي ت�شجع منظمات الإغاثة على االبتعاد
عن الأعراف الأمنية ال�سائدة بهدف �إعادة بناء عالقات الثقة مع ال�سكان باالعتماد
على امل�شاركة الوجدانية والقرب (انظر مقالة الري�سا فا�ست بعنوان “الإغاثة يف خطر:
�أخطار ووعود العمل الإن�ساين” ،فيالدلفيا :مكتب جامعة بن�سلفانيا ال�صحفي.)2014 ،
بح�سب عاملة االجتماع �سيلكه روث� ،سيكون فقدان احلافز واالن�سالخ عن ال�سكان م�صري
العاملني الإن�سانيني الذين يعملون يف �إطار �أنظمة �أمنية تبعدهم عن ال�سكان وجتردهم
من اال�ستقاللية ،وبالأخ�ص متعة خو�ض ما يعتربونه خماطر مربرة وحم�سوبة (انظر
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“العمل الإغاثي بو�صفه عم ًال خطري ًا -خو�ض املخاطر الطوعي والأمن يف �إطار امل�ساعدات
الإن�سانية والتنمية وحقوق الإن�سان” ،جملة �أبحاث املخاطر ،املجلد  ،18العدد ،)2015( 2
ال�صفحات .)155 – 139
�“1212أين ذهب اجلميع؟ اال�ستجابة للطوارئ يف �أكرث الأماكن �صعوبة” ،تقرير �أطباء بال
حدود.2014 ،
1313انظر التقرير ال�صادر عن �أ�سبوع ر�ؤ�ساء بعثات �أطباء بال حدود فرن�سا ،مايو�/أيار 2012؛
مقابالت �أجريت عامي  2013و 2014مع ع�شرة مدراء برامج وثالثة مدراء عمليات
يف منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا ومنظمة �أطباء بال حدود بلجيكا ومنظمة �أطباء بال
حدود �سوي�سرا (“الأمن واملخاطرة يف البعثات� ،صياغة املقابالت الأولى” ،بقلم فابري�س
في�سمان ،باري�س :منظمة �أطباء بال حدود – مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية).
“1414املفاو�ضات يف العمل الإن�ساين :جتربة منظمة �أطباء بال حدود” ،كلري ماغون و�آخرون
(حمررون) ،لندن :هري�ست �آند كومباين.2011 ،
1515يحافظ ميثاق �أطباء بال حدود احلايل الذي يعود �إلى عام  1992على هذه الفقرة لكن
ب�صيغة معدلة ب�شكل ب�سيط.
1616انظر “�إن�شاء وظائف �أمنية؟ علم اجتماع وظائف الأمن الإن�ساين وممار�ساتها يف جمال
احلماية” ،بقلم مونيك ج .برييل ،ور�شة عمل علم االجتماع ال�سيا�سي الدويل� ،أوتاوا25 ،
–  27يوليو/متوز .2014
1717م�شروع تقرير �أمن الإن�سان ،تقرير �أمن الإن�سان � :2010/2009أ�سباب ال�سالم وتقل�ص
تكاليف احلروب ،نيويورك :مكتب جامعة �أوك�سفورد ال�صحفي ،2010 ،ال�صفحة .121
1818بح�سب بيانات جامعة �أوب�ساال ،ف�إن احلرب يف �سوريا هي امل�س�ؤول الأول عن ت�ضاعف عدد
الوفيات الناجمة عن العنف جراء املعارك يف الفرتة املمتدة من عام � 2011إلى 2014
مبقدار �أربع مرات (من نحو � 22,600إلى  101,000قتيل) .وقد كانت �سنة  2014ال�سنة
الأكرث فتك ًا منذ �سقوط جدار برلني ،رغم �أن معدل الوفيات مل يكن �سوى ن�صف ما كان
عليه خالل و�سطي �سنة من �سنوات احلرب الباردة .مقالة ترييز بيرت�سون وبيرت فالين�ستني
بعنوان “النزاعات امل�سلحة ،”2014 – 1946 ،جملة �أبحاث ال�سالم ،املجلد  ،52العدد 4
( ،)2014ال�صفحات .550 – 536
1919مقالة كري�ستوف كورنيفني بعنوان “عمليات خطف الفرن�سيني تتفجر يف �أنحاء العامل”،
�صحيفة لو فيغارو 25 ،يناير/كانون الثاين .2010
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2020امل�صدر :املجل�س التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي ،تقارير الأداء ال�سنوية 1995 ،و،2014
� ،http://executiveboard.wfp.org/board-documentsآخر تاريخ
دخول يف  22دي�سمرب/كانون الأول .2015
2121انظر كتاب مارك دافيلد بعنوان “احلوكمة العاملية واحلروب اجلديدة :دمج التنمية
والأمن” ،لندن :زيد بوك�س .2001 ،لالطالع على منظور �أطباء بال حدود ،انظر كتاب
فابري�س في�سمان (حمرر) بعنوان “يف ظل ’جمرد حروب‘ :عنف� ،سيا�سات وعمل �إن�ساين”،
لندن :هري�ست �آند كومباين2004 ،؛ وكتاب فران�سوا جان و�أطباء بال حدود (حمررون)
بعنوان “مواجهة الأزمات ،”...باري�س.1993 ،Hachette ،Collection Pluriel :
2222انظر مقالة �سورويا بوديا وتاناتلي يا�س بعنوان “املخاطر و’جمتمع املخاطر‘ من منظور
تاريخي” ،جملة التاريخ والتكنولوجيا ،املجلد  ،23العدد  ،)2007( 4ال�صفحات 317
–.3312323انظر ق�سم “املخاطر و’جمتمع املخاطر‘ لبلدين” بقلم جان بابتي�ست فري�سوز ودومينيك
بي�سرتيه يف كتاب دومينيك بورغ و�آخرون (حمررون) الذي يحمل عنوان “من خماطرة
�إلى خطر .التفكري بالكارثة” ،باري�س :مكتب جامعة فرن�سا ال�صحفي ،2013 ،ال�صفحات
.56 – 19
2424ت�شرح امل�ؤرخة �سورويا بوديا كيف �أن امتداد تقنيات �إدارة املخاطر التي �أعطيت طابع ًا
ر�سمي ًا �إلى امل�سائل البيئية يف الواليات املتحدة �أوائل الثمانينيات قد ح�صل وفق ًا ملنطق
م�شابه“ :لأجل احتواء الآثار اجلانبية املادية وال�سيا�سية الناجمة عن �أن�شطة �أولئك الذين
يعترب منوهم �أي ال�سلطات �أمر ًا �صعب ًا رغم نفقاتهم ال�صحية والبيئية” .وكان التقرير
ال�شهري بعنوان “تقييم املخاطر يف احلكومة الفدرالية� :إدارة �سري العمليات” (والذي
يعترب �أهم مرجع يف هذا املو�ضوع) قد بني على �أبحاث مولتها �شركة  RANDوم�ؤ�س�سة
فورد ،يف ظل تزايد املظاهرات �ضد ت�سرب النفط واملبيدات احل�شرية والطاقة النووية.
وقد ا�ستفاد من درا�سات قائمة على علم النف�س املعريف بخ�صو�ص �إدارك املخاطر وكيفية
حتويلها �إلى �أمر مقبول بني العامة ،وكذلك درا�سات اقت�صادية مرتكزة على �إدارة املخاطر
ب�ش�أن ح�ساب الن�سبة بني الكلفة والفائدة .انظر الق�سم اخلا�ص ب�سورويا بوديا حتت عنوان
“ن�ش�أة احلكومة باملخاطر” ،يف املرجع ذاته ،ال�صفحات .76–- 57
2525بالن�سبة لهذا املو�ضوع ،انظر ق�سم مي�شيل تونديليري بعنوان “اخلطوات املتخذة �إزاء
خو�ض املخاطر :البطولة يف العمل وقولبتها يف �صيغة م�ؤ�س�سية” ،تقرير “العمل واملخاطر
وخو�ض املخاطر” ،املركز الوطني للأبحاث العلمية ،ليل2004 ،؛ ق�سم باتريك لو غال
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بعنوان “روح الت�ضحية بني اجليو�ش املدربة اليوم” ،يف كتاب كري�ستيان بونوا و�آخرون
(حمررون) بعنوان “ت�ضحية اجلندي .اجل�سد ي�ست�شهد ،اجل�سد يتحول �إلى �أ�سطورة”،
باري�س :من�شورات املركز الوطني للأبحاث العلمية ،2009 ،ال�صفحات .59 – 56
2626بح�سب عامل االجتماع باتريك برييتي واتيل ،يتم ت�سويق العقلية املعا�صرة وفق ًا ملا يدعوه
عامل االجتماع جان كيلرهال�س مب�صطلح “العمل بتحفظ”� ،أي مبعنى “تف ّوق خماوف
الأفراد ب�ش�أن احلماية على البيئة االجتماعية وحتى على تبعات قرارات الفرد” .فاملطالبة
باحلماية وال�سعي �إلى امل�ساءلة حني ال تكون متوفرة �أمران يرتبطان مبا يدعوه غيدينز
مب�صطلح “التخلي عن العالقات االجتماعية”� -أي حقيقة �أن تزايد التفاعالت جتعلنا
نعتمد على �أنظمة تقنية معقدة يكفلها �أ�شخا�ص متخ�ص�صون .ويف هذا اخل�صو�ص ،يعك�س
ال�سعي نحو امل�ساءلة لي�س فقط الفردية اجلديدة �إمنا �أي�ض ًا معار�ضة العامة ل�سطوة اخلرباء
وال�سلطات الذين يزداد اعتماد العامة عليهم .انظر كتاب باتريك برييتي واتيل بعنوان
“جمتمع املخاطر” ،باري�س ،دار  ،2010 ،La Découverteال�صفحات .50 – 47
2727انظر مقالة مايكل باور بعنوان “جمتمع التدقيق� :شعائر التحقق والتوثيق”� ،أوك�سفورد:
مكتب جامعة �أوك�سفورد ال�صحفي.2007 ،
2828مقالة �إميوجني وال بعنوان “قرار املحكمة بخ�صو�ص خطف عمال املجل�س الرنويجي
لالجئني دعوة �إلى قطاع الإغاثة لل�صحوة” 25 ،IRIN News ،نوفمرب/ت�شرين الثاين
http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap- ،2015
.rulingis-wake-up-call-for-aid-industry
2929للتذكرة� :أطباء بال حدود حركة دولية مكونة من خم�سة مراكز عمليات و�ستة ع�شر ق�سم ًا
�شريك ًا.
“3030مراجعة املمار�سات اجليدة� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة”� ،شبكة العمل
الإن�ساين ،لندن :معهد التنمية اخلارجية ،ن�سخة منقحة ،بقلم هارمر و�آخرون،2010 ،
.xviii
3131انظر الف�صل  ،3ال�صفحة .37
3232هارمر و�آخرون ،يف العمل امل�شار �إليه �سابق ًا ،ال�صفحة .159
3333يتابع قائ ًال“ :يبدو مفهوم املخاطر على �أنه يقلل من الغمو�ض و�أنه مييز الأن�شطة امل�ستقبلية
للأفراد الذين ي�سعون �إلى التحكم مب�ستقبلهم وم�ستقبل غريهم ب�صفة �ضامن �أو خبري يف
�ش�ؤون الت�أمني .فاملخاطر عبارة عن �أخطار تتكاثر بقدر ما ي�ؤدي هذا املفهوم �إلى تكاثر
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وبالتايل تت�شتت الروابط العفوية” .برييتي واتل ،يف املرجع الآنف الذكر ،ال�صفحات 14
–  15ترجمة امل�ؤلف.
3434انظر ق�سم فابري�س في�سمان بعنوان “ال�صمت ي�شفي ،”...يف كتاب كلري ماغون و�آخرون
(حمررون) ،املرجع املذكور �سابق ًا.
3535تقرير دومينيك غينيلوت وجان لوي�س لو موان بعنوان “�إدارة بالتعقيد :ت�أمالت للقادة”،
الن�سخة الرابعة ،باري�س.2011 ،INSEP Consulting :
3636مقالة فين�سينت دي�سبورتيه بعنوان “اتخاذ القرارات يف ظل ال�شكوك” ،الن�سخة الثانية،
باري�س :جملة �إيكونوميكا .2015 ،ا�ستخدم كارل فون كالو�سيفيت�س عبارة “�ضباب
احلرب” لي�صف عدم موثوقية املعلومات املتاحة �أمام ال�ضباط“ :يف احلروب ،تكون الكثري
من املعلومات متناق�ضة ،كما �أنها تكون خاطئة ،يف حني �أن معظمها تكون غري دقيقة،
فاحلقيقة نادر ًا ما تُعرف ب�أكملها والأمر �أ�سو�أ بالن�سبة للدوافع”( .ورد يف دي�سبورتي�س،
ال�صفحة  .)37ي�شري م�صطلح “االحتكاك” �إلى “احلوادث الب�سيطة التي ال حت�صى ،من
النمط الذي ال ميكن التنب�ؤ به ،والتي جتتمع لتقلل م�ستوى الفاعلية عموم ًا بطريقة ال متكن
املرء من حتقيق هدفه” (فون كالو�سيفيت�س ،ورد يف دي�سبورتي�س ،ال�صفحات )39 – 38
ترجمة امل�ؤلفني.
3737ق�سم كونراد فان برابانت بعنوان “تعميم الإدارة التنظيمية لل�سالمة والأمن :مراجعة
ملمار�سات وكاالت الإغاثة ودليل للإدارة” ،يف تقرير جمموعة ال�سيا�سات الإن�سانية رقم ،9
لندن :معهد التنمية اخلارجية ،مار�س�/آذار  ،2001ال�صفحة .17
3838هارمر و�آخرون ،املرجع الآنف الذكر ،ال�صفحة .123
3939فان برابانت ،املرجع الآنف الذكر ،ال�صفحة .49
4040مقالة بياتري�س هيبو بعنوان “التحول للبريوقراطية الليربالية اجلديدة” ،باري�س :جملة
.2013 ،la découverte
4141تقدم بياتري�س مثا ًال عن ممر�ضة ق�ضت ثلث يوم عملها وهي توثقه يف �صيغ معيارية ،كان
ق�سم منها قد و�ضعه م�ست�شارون ال يعملون يف احلقل الطبي ،ويتعني عليها بعد �أن ترجع �إلى
بيتها �أن تعاين وهي تعامل مع خمتلف الإجراءات الر�سمية لإدارة ح�سابها الهاتفي وباقي
االلتزامات البريوقراطية اليومية ،التي مل تعد تدرك املغزى منها .هيبو ،املرجع املذكور
�آنف ًا ،ال�صفحات .14 – 5
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4242انظر مقالة فران�سوا جيوفالوت�شي وجان بيري �أوليفييه دو �ساردان بعنوان “التخطيط
والإدارة وال�سيا�سة يف الإغاثة التنموية� :إطار عمل منطقي و�أداة ومنظور خلرباء التنمية”،
جملة  Revue Tiers Mondeالعدد  ،)2/2009( 198ال�صفحة .383
4343من خالل درا�سة �أثر �إطار العمل املنطقي على تطور املمار�سات ،ي�سلط جيوفالوت�شي
و�أوليفيه دو �ساردان ال�ضوء على التباين بني الهيمنة الأيديولوجية لإطار العمل هذا
وا�ستخداماته املحدودة من الناحية العملية .حيث ي�شرحان“ :يف املمار�سة العملية ،ميكن
تطبيق املعاين الأيديولوجية �أو االفرتا�ضات املعرفية املدرجة مب�ستويات خمتلفة يف الأداة،
�أو جتاهلها �أو حتويلها �أو تخطيها �أو التالعب بها .وبالتايل ت�شكل التحليالت ال�صارمة
للأداة و�سيلة من و�سائل االتخاذ خطوات علنية ينبغي �أن تك�شف الأيديولوجية ال�سيا�سية
والنموذج املعريف املدرج فيها وينبغي لها كذلك �أن ت�صف ا�ستخداماتها العملية” .املرجع
ذاته .ترجمة امل�ؤلفني.
4444يف الوقت الذي ت�شجع فيه الأمم املتحدة تكرمي “�أولئك الذين فقدوا حياتهم يف اخلدمة
الإن�سانية” يف � 19أغ�سط�س�/آب من كل عام ،بدء ًا من عام  ،2008بد�أت �أعداد ال�صروح
التي تكرم العاملني الإن�سانيني الذين قتلوا �أثناء عملهم تتزايد يف الأعوام الأخرية (خا�ص ًة
يف بريطانيا وكندا و�أ�سرتاليا) .كما �أن حمالت التوعية التي تدين العنف الذي يطال عمال
الإغاثة (حملة “الرعاية ال�صحية يف خطر” التابعة للجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،وحملة
“احموا عمال الإغاثة” التابعة جلمعية العمل �ضد اجلوع) ت�ساهم يف التحول الرمزي
للعاملني الإن�سانيني �إلى �أبطال و�شهداء يف خ�ضم احلروب املعا�صرة .لكن يقول عامل
الأنرثوبولوجيا جان بيري �ألبريت“ :ال ترتبط البطولة بنتيجة الفعل �إمنا بقبول املخاطر
واملعاناة وحتى املوت” .بالتايل ،ولكن للمفارقة ،ف�إن روح الت�ضحية املرتبطة ب�أخالقيات
ال�شهامة التي متيز بها �أوائل العاملني الإن�سانيني قد حتولت كي تنظر بعني العقل �إلى
التعر�ض للأخطار باالعتماد على ح�سابات كلفة-فائدة من الناحية الت�أمينية .انظر ق�سم
جان بيري �ألبريت بعنوان “من ال�شهادة �إلى النجومية .حتول الأبطال القوميني” ،يف كتاب
بيري �سينتليفريه و�آخرون (حمررون) الذي يحمل عنوان “م�صنع الأبطال” ،باري�س:
�إ�صدارات دار العلوم الإن�سانية واالجتماعية.1998 ،
4545من هذا املنطلق ،ف�إن العمل الإن�ساين ينتمي �إلى جمال املهن االحرتا�سية التي ي�صفها
فلورينت �شامبي والتي ن�ستعري منها م�شاهداتنا التي تلي .انظر مقالة فلورينت �شامبي
بعنوان “امللخ�صات الأ�سا�سية لنظرية علم االجتماع اجلديدة ب�ش�أن املهن ،باري�س :مكتب
جامعة فرن�سا ال�صحفي 9 ،sociologieS ،”2011 ،مايو�/أيار http:// ،2012
� ،sociologies.revues.org/3922آخر دخول يف  22دي�سمرب/كانون الأول .2015
170

4646املرجع ذاته.
2 .2عن اخلطر والت�ضحية والتمهني� :أطباء بال حدود والنقا�شات الأمنية.
.2

2ترجمته من الفرن�سية �إلى الإنكليزية نينا فريدمان.

.3

3يعنى هذا التحليل فقط بالق�سم الفرن�سي ملنظمة �أطباء بال حدود.

.4

4برنار كو�شنري“ ،م�صائب الآخرين” ،باري�س� :أدويل جاكوب( 1992 ،الن�سخة الأولى
 ،)1991ال�صفحة  322مرتجمة.

.5

5لالطالع على تقرير حول �أ�صول عمل م�ؤ�س�سي �أطباء بال حدود ،انظر مقالة �إليانور
دايف بعنوان “مثالية بال حدود ،”1988 – 1954 ،كامربيدج :مكتب جامعة كامربيدج
ال�صحفي.2015 ،

.6

�6أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1977 ،اجلمعية العامة مرتجم.

.7

�7أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1980 ،اجلمعية العامة مرتجم.

.8

�8أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1981 ،اجلمعية العامة مرتجم.

.9

�9أطباء بال حدود ،جلنة التوجيه اجلماعية 18 ،يوليو/متوز  1981مرتجم.

�1010أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1981 ،اجلمعية العامة مرتجم.
1111مقابلة مع روين براومان� 6 ،أكتوبر/ت�شرين الأ,ل .2014
�1212أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1987 ،اجلمعية العامة مرتجم.
�1313أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1984 ،اجلمعية العامة مرتجم.
�1414أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1982 ،اجلمعية العامة مرتجم.
�1515أ�صيبت �أربعة م�ست�شفيات تابعة لأطباء بال حدود وم�ست�شفيان تابعان جلمعية  AMIيف
الفرتة من � 1981إلى مار�س�/آذار .1982
�1616أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة� 15 ،سبتمرب�/أيلول  1989مرتجم.
�1717أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1989 ،اجلمعية العامة مرتجم.
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�1818أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 20 ،مايو�/أيار  1994مرتجم.
1919مقالة مارك دافيلد بعنوان “بيئات مليئة بالتحديات :اخلطر واملرونة و�صناعة الإغاثة”،
جملة حوار �أمني ،املجلد الرابع ،العدد  ،2012 ،5ال�صفحات .492 – 475
�“2020أمن عمال الإغاثة وف�ضاء العمل الإن�ساين” ،وثيقة عمل مفو�ضية االحتاد الأوروبي ،مايو/
�أيار .1998
2121بخ�صو�ص هذا اخلطاب والنقد املتعلق به ،انظر مقالة رونالد مار�شال وكري�ستني مي�سيانت
بعنوان “احلروب الأهلية يف زمن العوملة” ،جملة كريتيك �إنرتنا�سيونال ،العدد 18
( ،)1/2003ال�صفحات .112 – 91
2222البيان اخلتامي لقمة الثمانية يف دنفر 22 ،يونيو/حزيران www.library. ،1997
� ،utoronto.ca/g7/summit/1997denver/g8final.htmآخر دخول يف

 22دي�سمرب/كانون الأول .2015

2323املفو�ضية الأوروبية ،املرجع املذكور �آنف ًا.
“2424توجيهات �أمنية :ال �ضمانات لتح�سني الأمن” بقلم كونراد فان برابانت� ،شبكة العمل
الإن�ساين ،لندن :معهد التنمية اخلارجية ،فرباير�/شباط .1997
2525املرجع ذاته.
2626مقالة فرانك �شميدت بعنوان “تو�صيات لتح�سني �أمن العاملني الإن�سانيني” ،املجلة الدولية
لل�صليب الأحمر ،املجلد  ،37العدد  ،)1997( 317ال�صفحات .155 – 152
2727لقد كان �إدماج التوتر/الإجهاد �أبعد ما يكون عن ال�سردية .فقد �أظهر الأهمية التي بد�أت
تكت�سبها ال�صحة النف�سية للطواقم التي جتابه العنف يف قطاع العمل الإن�ساين.
2828جمموعة امل�شورة الأمنية التابعة ملنظمة � ،)1991( InterActionشبكة �إدارة الأمن
امل�شرتكة بني الوكاالت (.)1994
2929انظر ،على وجه اخل�صو�ص ،مقالة الري�سا فا�ست بعنوان “الإغاثة يف خطر .الأخطار
والوعود يف العمل الإن�ساين” ،فيالدلفيا :مكتب جامعة فيالدلفيا ال�صحفي.2014 ،
3030انظر ،على وجه اخل�صو�ص“ ،دليل الإداريني/اخلرباء اللوج�ستيني”( ،حترير) جريالد
ما�سي�س ،منظمة �أطباء بال حدود.1990 ،
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�3131أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1992 ،اجلمعية العامة مرتجم.
�3232أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 24 ،نوفمرب/ت�شرين الثاين  1995مرتجم.
�3333أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 28 ،يونيو/حزيران  1996مرتجم.
3434املرجع ذاته.
3535املرجع ذاته.
3636مقابلة مع بريجيت فا�سيت ،املديرة ال�سابقة للعمليات يف منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا1 ،
دي�سمرب/كانون الأول  2014مرتجمة.
�3737أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 28 ،يونيو/حزيران  1996مرتجم.
�3838أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 30 ،يونيو/حزيران  1995مرتجم.
3939لالطالع على حتليل جزئي حلركة التمهني هذه ،انظر كالودين فيدال وجاك بينيل،
“املكاتب التابعة لأطباء بال حدود” ،يف جان هريفيه برادول وكالودين فيدال (حمررون،
“االبتكارات الطبية يف الأو�ضاع الإن�سانية :عمل �أطباء بال حدود” ،نيويورك� :أطباء بال
حدود.2011 ،
�4040أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1991 ،اجلمعية العامة مرتجم.
�4141أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1993 ،اجلمعية العامة مرتجم.
�4242أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،1998 ،اجلمعية العامة مرتجم.
4343انظر على �سبيل املثال �أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 11 ،يوليو/متوز  1997و� 30أكتوبر/
ت�شرين الأول  1998و 29يناير/كانون الثاين .1999
4444مقابلة مع مارك غا�ستيلو �إت�شيغوري ،املدير ال�سابق لوحدة الطوارئ يف منظمة �أطباء بال
حدود فرن�سا 3 ،فرباير�/شباط .2015
4545فابري�س في�سمان“ ،ما هو موقع املنظمات الإن�سانية يف حاالت النزاعات؟” دولة العامل
 :2015احلروب اجلديدة ،باري�س.2014 ،Éditions La découverte ،
4646مقدمة كتاب “املفاو�ضات يف العمل الإن�ساين :جتربة �أطباء بال حدود”( ،حترير) كلري
ماغون و�آخرون ،لندن :هري�ست �آند كومباين.2011 ،
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4747فا�ست ،املرجع املذكور �سابق ًا.
4848انظر� ،http://www.un.org/en/events/humanitarianday/ :آخر
دخول يف  22دي�سمرب/كانون الأول .2015
4949انظر الف�صل الرابع ،ال�صفحة .55
5050انظر الف�صل اخلام�س ،ال�صفحة .71
5151انظر الف�صل الثامن ،ال�صفحة .127
5252انظر الف�صل اخلام�س ،الن�ص الإي�ضاحي“ :من ي�ستفيد من ’واجب الرعاية‘؟” ،ال�صفحة
.82
5353يرجى العلم ب�أن الإ�شارة �إلى املبادئ التي تقدمها “القواعد الذهبية” وردت يف كافة �أجزاء
املناق�شات� ،إال �أن امل�صطلح بحد ذاته مل ي�ستخدم.
5454انظر ،على وجه اخل�صو�ص ،مقالة فابري�س في�سمان بعنوان “العمل الإن�ساين الع�سكري:
التبا�س قاتل” ،يف تقرير الأن�شطة الدويل  ،2004 – 2003باري�س� :أطباء بال حدود.
�5555أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي� ،سنة  ،2000اجلمعية العامة مرتجم.
�5656أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة� 24 ،أبريل/ني�سان  2003مرتجم.
5757املرجع ذاته.
�5858أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة� 29 ،أكتوبر/ت�شرين الأول  2004مرتجم.
�5959أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة� 25 ،أكتوبر/ت�شرين الأول  2002مرتجم .
�6060أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة� 24 ،أبريل/ني�سان  2003مرتجم.
�6161أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 28 ،مار�س�/آذار  2003مرتجم.
�6262أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة� 30 ،سبتمرب�/أيلول  2004مرتجم .
�6363أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة� 29 ،أغ�سط�س�/آب  2008مرتجم.
�6464أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 27 ،فرباير�/شباط  2009مرتجم .
�6565أطباء بال حدود ،التقرير الرئا�سي ،2003 ،اجلمعية العامة مرتجم .
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�6666أطباء بال حدود ،جمل�س الإدارة 27 ،فرباير�/شباط  2009مرتجم.
�6767أطباء بال حدود ،اجتماع املجل�س امل�شرتك 27 ،يناير/كانون الثاين .2012
�6868أطباء بال حدود ،اجتماع املجل�س امل�شرتك 7 – 6 ،دي�سمرب/كانون الأول .2013
3 .3اخلطر واملخاطرة والأمن واحلماية :مفاهيم يف �صميم تاريخ الإغاثة الإن�سانية
.3

3يرتكز هذا املقال على م�شروعني بحثيني ممولني من قبل  :ESRCبيانات الأمم املتحدة
 1/ES/L007479وم�شروع “�سيلينغ كومبا�شن”  .1/ES/I031359وقد ُعر�ض يف ورقة
بحثية خالل م�ؤمتر جمعية الدرا�سات الإن�سانية الذي انعقد يف �إ�سطنبول عام  2013ويف
ورقة بحثية مطبوعة يف منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا يف باري�س وكذلك خالل امل�ؤمتر
الإن�ساين الذي انعقد يف برلني �سنة  .2014وال�شكر جلميع امل�ساهمني والزمالء امل�شاركني،
روجر ماكغينتي وروزين ريد وجويل ماري �سرتاجن و�سارة رودي وميكائيل نوميان وفابري�س
في�سمان ،على دعمهم يف �أعمال البحث والكتابة.

.4

4مقالة �أ .ه� .سمي وتوما�س ج� .أكالند بعنوان “عن حادثة خماطر الت�أمني �إلى حياة
الع�سكريني وجنود البحرية ،و�أ�سعار العالوات الإ�ضافية التي �سوف يتم فر�ضها على مثل
هذه املخاطر .ملخ�صات من تقرير م�شرتك مت تقدميه يف مايو�/أيار � 1890إلى جمل�س
�إدارة جمعية غري�شام للت�أمني على احلياة” يف جملة معهد خرباء الت�أمني ،املجلد ،34
العدد  ،1899 ،4ال�صفحات .385 – 358

.5

5مقالة بيل لوكني وروجر كوتر (حمررين) بعنوان “احلوادث عرب التاريخ :الإ�صابات
والوفيات والعالقات االجتماعية”� ،أم�سرتدام“ :كليو ميديكا”.1997 ،

.6

6كتاب وليام ك� .سي�شنز بعنوان “لقد اختاروا النجم :عمل الإغاثة يف حرب ال�صاحبيني يف
فرن�سا ”1875 – 1870 ،يورك :دار كتب �سي�شنز.1991 ،

.7

“7حتليل �أمني” بقلم غراهام بنجامني و�آخرون ،نيويورك� :شركة ماكغرو-هيل1934 ،؛
مقالة �إنغفار الرين بعنوان “مقدمة لنظرية لوندبريغ يف املخاطر” ،جملة خرباء الت�أمني
الإ�سكندنافية ،العدد الأول ،1930 ،ال�صفحات 111 – 84؛ مقالة وليام �أو .دوغال�س بعنوان
“امل�ساءلة بالوكالة و�إدارة املخاطر  ،”1جملة يال القانونية ،العدد  ،1928 ،38ال�صفحة
.584

.8

8كتاب جوزيف براون بعنوان “�شرور امل�ساءلة غري املحدودة حلوادث م�س�ؤويل القطارات
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و�شركات ال�سكك احلديدية ،خا�ص ًة منذ �صدور قانون اللورد كامبيل :عر�ض ورقة بحثية
�أمام جمعية العلوم االجتماعية” ،دار باتروورثز.1870 ،
.9

9مقالة وليام كولربوك بعنوان “الإهمال يف اخلطر املحقق” ،جملة ال�سجل القانوين
الأمريكي ( ،)1886ال�صفحات .632 – 617

1010مقالة ج� .س� .س .بعنوان “عقيدة الفر�صة الوا�ضحة الأخرية يف فريجينيا” ،جملة
فريجينيا القانونية ،املجلد  ،40العدد  ،1954 ،5ال�صفحات .680 – 666
1111مقالة هوي ب .هويرتون جونيور بعنوان “امل�ساءلة عن التق�صري يف حال الف�شل يف م�ساعدة
الآخرين عند اخلطر املحدق” ،جملة مي�سي�سيبي القانونية ،العدد  ،1943 ،16ال�صفحة
.379
1212مقالة ويل د .ديفي�س بعنوان “عقيدة الأخطار املحدقة املكت�شفة” ،جملة بايلور القانونية،
العدد  ،1953 ،6ال�صفحة .61
1313ت�شري كلمة “الإن�سانية” �إلى روح العقيدة التي تعنى مب�صلحة ال�ضحايا بد ًال من العمل
الإن�ساين يف ظل فهمنا احلايل .وهذا مع ذلك يبني مدى مطواعية وانت�شار مفهوم الإن�سانية
قبل �أن ي�صبح مفهوم ًا على �أنه منظمات �إن�سانية �أو قانون �إن�ساين دويل.
1414ميكن االطالع على �أر�شيفات دار �ستافورد يف مكتب �سجالت مقاطعة �ستافورد�شاير
يف الأوراق اخلا�صة للورد �ساذرالند .انظر يف مقالة �سارة رودي و�أخرون بعنوان “بيع
التعاطف” التي �سرتد الحق ًا.
1515جلنة دار �ستافورد لإغاثة املر�ضى واجلرحى من اجلنود الأتراك“ ،تقرير و�سجل عمليات
جلنة دار �ستافورد ،احلرب الرو�سية العثمانية 1877 ،و ،”1878لندن� :سبوتي�سوود �آند
كومباين.1879 ،
1616جملة “�إيفينينغ �ستاندارد”� 2 ،سبتمرب�/أيول 1877؛ مكتب �سجالت مقاطعة �ستافورد�شاير
.7/2/D593/P/26
1717انظر مقالة ماك�س جونز بعنوان “�آخر م�سعى عظيم :ت�ضحية الكابنت �سكوت يف القطب
اجلنوبي”� ،أوك�سفورد :مكتب جامعة �أوك�سفورد ال�صحفي2004 ،؛ ومقالة ماك�س جونز
و�آخرون بعنوان “حترير �أبطال الإمربيالية من اال�ستعمار :بريطانيا وفرن�سا” ،جملة تاريخ
الإمربيالية والكومنويلث ،املجلد  ،42العدد  ،2014 ،5ال�صفحات .825–- 787
1818مقالة �أندرو بورتر بعنوان “ال�سري روجر كازمينت واحلركة الإن�سانية الدولية” ،جملة
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تاريخ الإمربيالية والكومنويلث ،املجلد  ،29العدد  ،2001 ،2ال�صفحات .74 – 59
1919مقالة برونو كاباني�س بعنوان “احلرب العظيمة و�أ�صول العمل الإن�ساين”1924 – 1918 ،
كامربيدج ،مكتب جامعة كامربيدج ال�صحفي ،2014 ،ال�صفحات .188 – 133
2020مقابلة مع جاك بينيل 7 ،مار�س�/آذار .2013
2121مث ًال كتاب ر .ب .ماكبري�سون بعنوان “حتت ال�صليب الأحمر� ،أو مغامرات الإ�سعاف خالل
احلرب الرو�سية العثمانية يف عامي  1877و ،”1878مطبوعات نادي الكتب النادرة لإعادة
الن�شر .2012 ،تتكرر لغة املغامرات يف كتابات العمل الإن�ساين :انظر مث ًال كتاب جان
كري�ستوف روفني بعنوان “املغامرة الإن�سانية” ،باري�س :دار غاليمارد.1994 ،
2222مقالة ريبيكا غيل بعنوان “ح�ساب التعاطف” ،مان�ش�سرت :مكتب جامعة مان�ش�سرت
ال�صحفي ،2013 ،ال�صفحات .65 – 63
2323مقالة بريتران تايت بعنوان “الرعب واخلطف والتعاطف :من دونانت �إلى �إرهاق
التعاطف” ،جملة نيو فورمي�شنز ،العدد  ،)2007( 62ال�صفحات .136 – 123
2424كتاب ج .هرني دونانت بعنوان “ذاكرة �سولفريينو” ،1862 .وا�شنطن العا�صمة :ال�صليب
الأحمر الأمريكي.1939 ،
2525كتاب جان �شارل �شينو بعنوان “الوفيات بني اجلي�ش و�سبل �إنقاذ حياة الإن�سان” ،باري�س:
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تقديرات جون هوبكينز لتكون �ستة لكل � 10,000سنوي ًا بني عامي  2002و .2005رويل
و�آخرون ،املرجع املذكور �آنف ًا.
3535يربر م�ست�شارو هيومانيتاريان �آوتكومز الطريقة التي يعر�ضون من خاللها نتائجهم
باحلاجة �إلى �إعداد تقارير تقدم “�شك ًال من �أ�شكال التذكري لالعبني ال�سيا�سيني ب�أن
العمل الإغاثي الإن�ساين عبارة عن عمل خطري جد ًا” (مقابلة مع �أحد كبار م�ست�شاري
هيومانيتاريان �آوتكومز� 16 ،أبريل/ني�سان .)2015
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3636انظر الرابطhttps://aidworkersecurity.org/incidents/report/ :
 29 ،ratesدي�سمرب/كانون الأول .2015

�3737ستودارد و�آخرون“ ،توفري الإغاثة يف بيئات تفتقر للأمن” ،املرجع املذكور �آنف ًا.
3838هارمر و�آخرون ،املرجع �آنف الذكر.
3939كان العنف مرتكز ًا ب�شكل �أكرب يف عام  ،2014حيث كانت ثالثة �أرباع احلوادث تقع يف
�أفغان�ستان وباك�ستان و�سوريا وال�سودا َنني (ال�سودان وجنوب ال�سودان).
4040تقرير �آبي �ستودارد و�آخرون بعنوان “الدول امل�ضيفة وت�أثريها على �أمن العمليات
الإن�سانية” ،تقرير �أمن عمال الإغاثة لعام  ،2012لندن :هيومانيتاريان �آوتكومز ،دي�سمرب/
كانون الأول  ،2012ال�صفحة .4
4141املكتب الأمريكي للإح�صائيات العمالية ،وزارة العمل الأمريكيةwww.bls.gov/ ،2015 ،
� ،iif/oshwc/cfoi/cfch0012.pdfآخر دخول بتاريخ  29دي�سمرب/كانون الأول .2015

4242تقرير �آبي �ستودارد و�آخرون بعنوان “�إلقاء ال�ضوء على �أمن عمال الإغاثة املحليني :ق�ضايا
ومنظورات” ،تقرير �أمن عمال الإغاثة لعام  ،2011هيومانيتاريان �آوتكومز� ،أغ�سط�س�/آب
 ،2011ال�صفحة .3
4343فيله وفا�ست ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .23
�4444ستودارد و�آخرون“ ،توفري الإغاثة يف بيئات تفتقر للأمن” ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .19
�4545ستودارد و�آخرون�“ ،إلقاء ال�ضوء على �أمن عمال الإغاثة املحليني” ،املرجع املذكور �آنف ًا،
ال�صفحة .3
�4646ستودارد و�آخرون“ ،توفري الإغاثة يف بيئات تفتقر للأمن” ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .19
4747املرجع ذاته ،ال�صفحة .1
�4848ستودارد و�آخرون“ ،ممر غري �آمن” ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .6
�4949ستودارد و�آخرون“ ،توفري الإغاثة يف بيئات تفتقر للأمن :حتديث  ،”2009املرجع املذكور
�آنف ًا ،ال�صفحات .6-5
5050كتاب “املفاو�ضات يف العمل الإن�ساين :جتربة منظمة �أطباء بال حدود” ،حترير كلري
ماغون و�آخرين ،لندن :هري�ست �آند كومباين.2012 ،
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5151مقالة �آرنود داندوي ومارك �أنطوان بريو�س دي مونتكلو�س بعنوان “هل العاملون الإن�سانيون
يف خطر حمقق؟ تقوي�ض �أ�سطورة بروز تهديدات جديدة ومتنامية يف وجه العاملني
الإن�سانيني” ،جملة غلوبال كرامي ،املجلد  ،14العدد  ،2013 ،4ال�صفحات .58-341
5252انظر الف�صل الثالث ،ال�صفحة .67
5353انظر الف�صل الأول ،ال�صفحة .1
5454االقتبا�س من�سوب �إلى �ألبريت �أين�شتاين وم�أخوذ عن مقالة كري�ستني فا�سريت بعنوان “ال
ميكن ح�ساب كل ما هو قابل للح�ساب( :عدم) وجود م�ؤ�شر لل�سالمة يف حركة املالحة
اجلوية” ،جملة علم النف�س واملجتمع ،املجلد  ،43العدد  ،2011 ،2ال�صفحة .249
5555كوبالند ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .66
5656لالطالع على بناء مفهوم اال�ستثنائية يف العمل الإن�ساين ،انظر مقالة الري�سا فا�ست بعنوان
“الإغاثة يف خطر� :أخطار حمققة ووعد بالعمل الإن�ساين” ،فيالدلفيا :مكتب جامعة
بن�سلفانيا ال�صحفي.2014 ،
5757كوبالند ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .66
5858كتاب ديديه فا�سني وباتري�س بورديليه بعنوان “بناء ف�ضائل ال تطاق .درا�سات يف علم
الأنرتوبولوجيا والتاريخ حول حدود ف�ضاء العمل الإن�ساين” ،باري�س :دار ال ديكوفريت.2005 ،
5959اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر“ ،حوادث عنيفة ت�ؤثر يف الرعاية ال�صحية :يناير/كانون
الثاين �إلى دي�سمرب/كانون الأول  ،”2012املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحات .5-2
6060يقول الفيل�سوف �أال�سداير ماكينتاير�“ :إن البحث عن نظرية موحدة لل�سلوكيات العنيفة
لي�س �أف�ضل من البحث عن تف�سري وحيد لل�سلوك املتعجل” .ثمة �أ�سباب ال نهاية لها للقيام
بالأمور بتعجل ،وكذلك هي احلال بالن�سبة لل�سلوكيات العنيفة جتاه �شخ�ص يعمل (�أو ال
يعمل) ل�صالح منظمة �إغاثة .انظر تقرير الأمن الب�شري لعام  2013بعنوان “انخفا�ض
العنف العاملي :دليل و�شرح وحجة” ،جامعة �ساميون فريزر ،فانكوفر :جمموعة �أبحاث
الأمن الب�شري ،2014 ،ال�صفحة .42
6161ترجمه من الفرن�سية �إلى الإنكليزية جا�ستني هيلري.
6262يف  20يونيو/حزيران  ،1997قتل طبيب يعمل مع �أطباء بال حدود فرن�سا يف �أحد م�ست�شفيات
بيدوا على يد رفيق ملقاتل كان راقد ًا يف امل�ست�شفى وتويف يف اليوم ال�سابق .ويف  28يناير/
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كانون الثاين  ،2008قتل جراح وم�س�ؤول لوج�ستي يعمالن ل�صالح �أطباء بال حدود هولندا
برفقة �سائقهم حني انفجرت قنبلة يتم التحكم بها عن بعد يف �سيارتهم يف كي�سمايو .ويف
 29دي�سمرب/كانون الأول  ،2011قتل رئي�س بعثة �أطباء بال حدود بلجيكا ومن�سقها الطبي
يف مكتبهما يف مقدي�شو على يد موظف كان قد ُ�س ّرح من عمله.
6363يف � 28أبريل/ني�سان  ،1990قتل م�س�ؤول لوج�ستي يعمل مع �أطباء بال حدود فرن�سا يف نقطة
طبية يف يافتال ،يف بنغالدي�ش .ويف الثاين من يونيو/حزيران  ،2004قتل من�سق م�شروع
وطبيب وم�س�ؤول لوج�ستي يعملون مع �أطباء بال حدود برفقة �سائق ومرتجم حني فتح
مقاتلون حمليون يف باغدي�س النار على �سيارتهم من �أ�سلحة ر�شا�شة.
6464يف  21دي�سمرب/كانون الأول  ،1989مت �إ�سقاط طائرة تابعة ملنظمة طريان بال حدود يف
�أويل ،مما �أدى �إلى مقتل ربانها وثالثة ركاب كانوا على متنها وهم طبيب وم�س�ؤول لوج�ستي
مع �أطباء بال حدود فرن�سا ،وخبري فني يعمل مع برنامج التغذية العاملي.
6565يف  13نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،1992تويف م�س�ؤول لوج�ستي يعمل مع �أطباء بال حدود بلجيكا
مت�أثر ًا بجراحه التي �أ�صيب بها يف عملية �سطو م�سلح تعر�ض لها.
6666يف  11يونيو/حزيران  ،2007توفيت م�س�ؤولة لوج�ستية تعمل مع �أطباء بال حدود فرن�سا
مت�أثرة بجراحها التي �أ�صيبت بها يف كمني تعر�ضت له �سيارتها باخلط�أ على ما يبدو على يد
متمردين يف منطقة نغاونداي الواقعة يف �شمال غرب جمهورية �إفريقيا الو�سطى.
6767انظر الف�صل اخلام�س ،ال�صفحة .71
6868قاعدة بيانات “حوادث ال�سالمة والأمن” ،منظمة �أطباء بال حدود بلجيكا ،بروك�سل15 ،
دي�سمرب/كانون الأول .2009
6969مث ًال ،ال ميكن لرئي�س البعثة �سوى النظر يف احلوادث التي تقع يف البلد التي يعمل فيها ،يف
حني يحق ملدير العمليات وامل�ست�شار الأمني االطالع على كامل قاعدة البيانات.
7070ا�ستخدام ا�ستمارة مقيا�سية ميكن �إرفاق �أي �شكل من �أ�شكال الوثائق بها.
7171تطلب واجهة ا�ستخدام نظام �سيندي من امل�ستخدمني تقدمي �شرح لكل حادثة ،لكنها
حم�صورة مبربعات وخيارات حمدودة ومعدة م�سبق ًا :املكان ،الزمان ،ال�سالح امل�ستخدم؛
منط احلالة من الناحية التكتيكية (كمني� ،إطالق نار ،ق�صف� ،إلخ)؛ �شكل العنف (م�سلح،
جن�سي� ،إلخ)؛ تو�صيف ال�ضحية؛ تو�صيف البعثة؛ الأثر املايل والب�شري والعملياتي؛ �إجراءات
�إدارة الأزمة التي مت اتباعها� ،إلخ.
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7272كل حادثة م�سجلة يف قاعدة البيانات ت�ؤدي �إلى �إر�سال �إخطار بالربيد الإلكرتوين ي�صل �إلى
جميع امل�شرتكني.
7373تعترب منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا ب�أن �أي عمل عنيف �ضد �أحد طواقم �أو مر�ضى �أو
ملكيات املنظمة يت�سبب بوفاة �أو �إ�صابة خطرية (عدم القدرة على العمل) ،اغت�صاب،
خطف� ،سرقة ،و�ضرر مادي قدره  10,000يورو �أو �أكرث ،على �أنه حادثة “خطرية”� .أما
احلوادث “املتو�سطة” فهي تدل على حوادث يحتمل �أن ت�صبح خطرية (تهديد بحادثة �أو
حادثة كادت �أن تقع) وكذلك �أي حادثة يرى العاملون يف امليدان �أهمية ت�سجيلها يف قاعدة
البيانات (لالحتفاظ ب�سجالت وت�شارك املعلومات ب�سهولة و�إخطار �سل�سلة القيادة� ،إلخ).
دليل ا�ستخدام نظام �سيندي يف مركز عمليات باري�س ،باري�س� :أطباء بال حدود ،نوفمرب/
ت�شرين الثاين  ،2013ال�صفحة .8
�7474سيندي  ،2م�س�ؤول التوا�صل الأمني ،بروك�سل� ،أطباء بال حدود – مركز عمليات بروك�سل،
دي�سمرب/كانون الأول  ،2010ال�صفحة .3
7575مركز عمليات �أم�سرتدام ،مقارنة ت�صنيف �شدة احلوادث الأمنية بني مراكز العمليات
بفكرة االن�سيابية بني الأق�سام ،مايو�/أيار .2015
7676نظرة عامة على �إدارة املخاطر يف مركز عمليات بروك�سل (تقرير �سيندي لعام ،)2014
بروك�سل� :أطباء بال حدود – مركز عمليات بروك�سل ،نوفمرب/ت�شرين الثاين ،2014
ال�صفحة .2
7777نظرة عامة على �إدارة املخاطر يف مركز عمليات �أم�سرتدام (تقرير �سيندي لعام ،)2014
بروك�سل� :أطباء بال حدود – مركز عمليات �أم�سرتدام ،نوفمرب/ت�شرين الثاين ،2014
ال�صفحة .7
 7878نظرة عامة على �إدارة املخاطر يف مركز عمليات بروك�سل (تقرير �سيندي لعام ،)2014
بروك�سل� :أطباء بال حدود – مركز عمليات بروك�سل ،نوفمرب/ت�شرين الثاين ،2014
ال�صفحة .8
7979انظر الف�صل الرابع ،ال�صفحة .55
8080لقد �أكدت امل�شاهدات امليدانية يف �أكرث من منا�سبة هذا التحيز الذي �أ�شار �إليه امل�ست�شارون
الأمنيون (�أي �أن نظام �سيندي يح�سب �أعداد احلوادث الأمنية املدرجة يف قاعدة البيانات
ولي�س العدد “الفعلي” للحوادث التي تقع) .و�أظهرت درا�سة نفذتها منظمة �أطباء بال
حدود يف اليمن ب�أن قرار ت�سجيل احلوادث يف النظام (وبالأخ�ص تلك التي تعد خطورتها
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�أقل) يختلف وفق ًا ملا �إذا كان ال�شخ�ص املعني ب�إدخال البيانات يعمل يف بداية مهمته �أم
يف نهايتها ،وكذلك يعتمد على رغبة هذا ال�شخ�ص يف �إبالغ مكتب العا�صمة �أو املكتب
الرئي�سي .انظر الف�صل ال�ساد�س ،الن�ص الإي�ضاحي بعنوان “حالة ’املر�ضى اخلطرين‘ يف
حمافظة عمران اليمنية” ،ال�صفحة .103
8181انظر “بع�ض الأ�سئلة اجليدة حول جهاز ريك�س” ،حترير �إريك مار�سدين� ،أبحاث
الأمن ال�صناعي  ،01-2014جمعية ثقافة ال�سالمة يف قطاع ال�صناعة ،ال�صفحة
https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/
،23
cahiers-securite-industrielle/bonnes-questions-REX/CSI� ،REX-bonnesquestions.pdf/viewآخر دخول بتاريخ  29دي�سمرب/كانون
الأول .2015
8282فا�سريت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحات .272-249
8383ميكن �أي�ض ًا �إدراج “عدد �أيام االحتجاز” و”عدد العربات امل�سروقة/املعادة” و”قيمة
الأمالك املدمرة �أو امل�سروقة”.
8484انظر

الرابط:

http://www.bea.aero/fr/bea/information/

� ،information.phpآخر دخول بتاريخ  29دي�سمرب/كانون الأول .2015

5 .5الأدلة الإر�شادية للأمن الإن�ساين :حتييد العامل الإن�ساين يف العمل الإن�ساين
.5

“5البقاء على قيد احلياة� :إر�شادات ال�سالمة والأمن للمتطوعني الإن�سانيني يف مناطق
النزاعات” بقلم دافيد لويد روبريت�س ،جنيف :اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.1999 ،

.6

“6ال�سالمة �أو ًال :حماية موظفي املنظمات غري احلكومية الذين يعملون يف مناطق النزاعات”
الن�سخة الثانية بقلم مارك كات�س و�آالن دينغل ،لندن :منظمة �أنقذوا الأ”فال.1998 ،

.7

7يف بداية الت�سعينيات ،ويف �إطار دليل �إر�شادات عام حول ال�ش�ؤون الإدارية واللوج�ستية،
قامت منظمة �أطباء بال حدود هي الأخرى بو�ضع املجموعة الأولى من “القواعد الذهبية”
الأمنية �إلى جانب تو�صيات عملية حول كيفية بناء ملج�أ م�ضاد للقنابل والتنقل يف منطقة
العمل و�إدارة االت�صاالت يف بيئات غري �آمنة .انظر الف�صل الثاين ،ال�صفحة .21

.8

“8مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة :دليل
ميداين لوكاالت الإغاثة” بقلم كونراد فان برابانت ،لندن :معهد التنمية اخلارجية.2000 ،
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.9

“9مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة” ن�سخة
منقحة من حترير �آديل هارمر و�آخرين ،لندن :معهد التنمية اخلارجية.2010 ،

1010هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .1
1111انظر الف�صل الرابع ،ال�صفحة .55
“1212تعميم الإدارة التنظيمية لل�سالمة والأمن .مراجعة ملمار�سات وكاالت الإغاثة ودليل
�إداري” بقلم كونراد فان برابانت ،لندن :معهد التنمية اخلارجية ،مار�س�/آذار ،2001
ال�صفحة .16
“1313ال�سالمة �أو ًال� :إر�شادات ال�سالمة والأمن للمتطوعني الإن�سانيني” الن�سخة الثانية بقلم
�شون بيكلي ،لندن :منظمة �أنقذوا الأطفال ،2010 ،ال�صفحة .vii
1414هارمر و�آخرون (حترير ،املرجع الآنف الذكر ،ال�صفحة .1
1515مكتب املن�سق الأمني للأمم املتحدة“ ،الأمن يف امليدان :معلومات حول �أفراد طاقم نظام
الأمم املتحدة” ،نيويورك :الأمم املتحدة ،1998 ،ال�صفحة .1
1616هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .7
“1717مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة :دليل
ميداين لوكاالت الإغاثة” بقلم فان برابانت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .9
1818املرجع ذاته ،ال�صفحة .6
“1919تعميم الإدارة التنظيمية لل�سالمة والأمن :مراجعة ملمار�سات وكاالت الإغاثة ودليل
�إداري” بقلم فان برابانت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .50
2020املرجع ذاته ،ال�صفحة .49
2121املرجع ذاته ،ال�صفحة .17
2222هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .1
2323هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنذ الذكر ،ال�صفحة .xviii
“2424مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة :دليل
ميداين لوكاالت الإغاثة” بقلم فان برابانت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحات .xiii – xii
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2525هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .7
2626املرجع ذاته ،ال�صفحة .3
2727املرجع ذاته ،ال�صفحة .7
2828كات�س ودينغل ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .11
2929املرجع ذاته.
3030لويد روبرت�س ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .16
“3131درع حويل :توعية بال�سالمة لطواقم ورلد فيجن” بقلم ت�شارلز روجرز وبراين �سيت�سما،
مونروفيا ،كاليفورنيا :ورلد فيجن ،1998 ،كات�س ودينغل ،املرجع �آنف الذكر.
“3232مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة :دليل
ميداين لوكاالت الإغاثة” بقلم فان برابانت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .9
3333هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .8
3434املرجع ذاته ،ال�صفحة .35
“3535مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة :دليل
ميداين لوكاالت الإغاثة” بقلم فان برابانت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحات .25-22
3636املرجع ذاته ،ال�صفحات .35-26
3737املرجع ذاته ،ال�صفحة xiv؛ هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .xix
3838هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحات .40-39
3939املرجع ذاته ،ال�صفحة .101
4040املرجع ذاته ،ال�صفحة .101
4141املرجع ذاته ،ال�صفحة .29
4242املرجع ذاته ،ال�صفحة .27
4343املرجع ذاته ،ال�صفحة .xviii
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4444املرجع ذاته ،ال�صفحة .xv
4545املرجع ذاته ،ال�صفحة .60
4646املرجع ذاته ،ال�صفحات .61-60
4747املرجع ذاته ،ال�صفحات .63-61
4848املرجع ذاته ،ال�صفحة .62
4949املرجع ذاته ،ال�صفحة .68
5050املرجع ذاته ،ال�صفحات .160-159
“5151مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة :دليل
ميداين لوكاالت الإغاثة” بقلم فان برابانت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .56
5252هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .71
5353املرجع ذاته ،ال�صفحة .73
5454املرجع ذاته ،ال�صفحة .74
5555املرجع ذاته ،ال�صفحة .xix
5656املرجع ذاته ،ال�صفحة .115
5757املرجع ذاته ،ال�صفحة .124
5858املرجع ذاته ،ال�صفحة .131
5959مقالة فران�سوا جيوفالوت�شي وجان بيري �أوليفييه دي �ساردان بعنوان “التخطيط والإدارة
وال�سيا�سة يف عامل التنمية� :إطار العمل املنطقي والأداة واملر�آة لأخ�صائي التنمية” ،جملة
ريفيو تريز موند ،2 ،العدد .)2009( 198
“6060مراجعة املمار�سات اجليدة رقم ثمانية� :إدارة �أمن العمليات يف البيئات العنيفة :دليل
ميداين لوكاالت الإغاثة” بقلم فان برابانت ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .xii
6161هارمر و�آخرون (حترير) ،املرجع �آنف الذكر ،ال�صفحة .xviii
6262مقدمة روبرت ماكبري�سون وبينيت بافورد يف دليل منظمة كري �إنرتنا�شيونال لل�سالمة
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والأمن ،جنيف :كري �إنرتنا�شيونال.2000 ،
6363مكتب من�سق الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الأمن ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
“التوعية الأمنية :مذكرة” ،جنيف :مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.1995 ،
6464كتاب جيم�س فريغو�سن بعنوان “�آلة م�ضادة لل�سيا�سة“ :التنمية” و�إلغاء الت�سيي�س وال�سلطة
البريقراطية يف لي�سوتو” ،كامربيدج ،مكتب جامعة كامربيدج ال�صحفي.1990 ،
6565ا�ست�شارة قانونية خارجية ملنظمة �أطباء بال حدود �أ�سرتاليا.2014 ،
�“6666شرح تاريخي لتطور ال�صحة وال�سالمة الت�شغيلية واملكانة الهامة التي ت�شغلها اليوم يف
املجتمع” بقلم �إيان �إدينغتون ،بريزبان :منتدى كوينزالند لل�سالمة ،يناير/كانون الثاين
.2006
6767وعلى امل�ستوى الدويل ،كما نرى يف اتفاقيات ال�صحة وال�سالمة الت�شغيلية اخلا�صة مبنظمة
العمل الدولية لعامي  1881و.2006
6868قانون العمل الفرن�سي.1-L-4121 ،
6969حمكمة اال�ستئناف ،احلكم رقم  ،2575بتاريخ  7دي�سمرب/كانون الأول � ،2011شركة
�سانويف با�ستور/برييت.
�7070شبكة من وكاالت الإغاثة والتنمية الدولية.
7171واجب الرعاية كان واحد ًا من ع�شرة مبادئ قيا�سية خا�صة مب�شروع امل�ساءلة يف العمل
الإن�ساين التي �صيغت لأول مرة يف �سنة  .2007وبد�أت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر بتبني
لغة واجب الرعاية ب�شكل ر�سمي يف �سنة  2009عقب �سل�سلة من احلوادث اخلطرية.
7272مث ًال ،م�ؤمتر املوارد الب�شرية الأوروبي يف قطاع العمل الإن�ساين �“ ،2012أي واجبات؟ من
يهتم؟”� ،أم�سرتدام ،ومنتدى �إنرت �أك�شن حول واجب الرعاية يف عام  ،2014وا�شنطن
العا�صمة ،الذي ت�ضمن عر�ض ًا قدمه مدير املوارد الب�شرية يف منظمة �أطباء بال حدود
هولندا.
“7373هل ميكنك �أن تتعر�ض للمقا�ضاة؟ امل�س�ؤولية القانونية ملنظمات الإغاثة الدولية جتاه
طواقمها” بقلم �إدوارد كيمب ومارتني مريكلباخ ،ورقة ال�سيا�سة رقم  ،74جنيف :معهد
الإدارة الأمنية ،2011 ،ال�صفحة .17
7474انظر “دعوى كرات�شي”.
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7575انظر “�سوماريتان بري�س” مقابل “فالفيا وارنر” ،الرابطhttp://www.reuters. :
،com/article/us-newyork-kidnap-idUSTRE74I70A20110519

�آخر دخول يف  30دي�سمرب/كانون الأول  .2015لكن ،وكما �أ�شارت كارولني كالمب ،ف�إن
العدد املنخف�ض من احلاالت امل�سجلة قد يعزى �إلى كرثة الت�سويات القانونية التي تتم
�سر ًا .كارولني كالمب و�شركا�ؤها“ ،واجب الرعاية” ،مراجعة ريد �آر لل�سالمة والأمن
الإ�صدار رقم  .2007 ،7اعتربت �إحدى حماكم �أو�سلو م�ؤخر ًا املجل�س الرنويجي لالجئني
مذنب ًا بتهمة التق�صري اجل�سيم يف تعامله مع حادثة خطف �ستيف ديني�س وثالثة عاملني
�آخرين يف داداب ،يف كينيا� ،سنة http://www.irinnews.org/ ،2012
report/102243/nrc-kidnap-ruling-is-wake-up-call-for-aid� ،industryآخر دخول بتاريخ  30دي�سمرب/كانون الأول .2015

 7676انظر الف�صل اخلام�س ،ال�صفحة .71
7777مث ًال ،عربت جمال�س الإدارة عن قلقها �إزاء م�ساءلتها يف حال �أ�صيب �أحد �أفراد الطاقم
الدويل بفريو�س �إيبوال ،وكذلك ،لكن لي�س بنف�س امل�ستوى من الأهمية ،يف حال تعر�ض �أحد
العاملني الدوليني ملادة الأ�سبي�ستو�س يف امليدان .مقالة جوناثان �إدواردز بعنوان “واجب
الرعاية يف منظمة �أطباء بال حدود” ،التقرير الدويل ،الرعاية الطبية تتعر�ض للنار،
باري�س� :أطباء بال حدود.2015 ،
“7878دليل �إر�شادات خا�ص ب�إدارة خماطر ال�سالمة والأمن املهنية للمنظمات غري احلكومية”،
دبلن ،منظمة الإغاثة الأيرلندية ،2013 ،ال�صفحة .1
6 .6واجبات رئي�س البعثة :مقابلة مع ديلفني �شيدورجيه ،من�سقة الطوارئ يف منظمة �أطباء بال حدود
يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى
.1

1يرتكز املقال �إلى مقابالت �أجريت بني مايو�/أيار ويوليو/متوز  .2015ترجمته من الفرن�سية
�إلى الإنكليزية كارين تاكر.

.2

“2تقرير الأن�شطة الدويل  ،”2014باري�س� :أطباء بال حدود.

.3

3انظر بالأخ�ص يف البيان ال�صحفي ال�صادر عن الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان يف يونيو/
حزيران “ :2014جمهورية �إفريقيا الو�سطى :يجب عليهم جميع ًا �أن يغادروا �أو ميوتوا”.

.4

�4سوف ن�ستخدم م�صطلح “متمردو ال�سيليكا ال�سابقون” لو�صف قوات ال�سيليكا التي ال تزال
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ن�شطة بعد قرار ح ّلها الذي �صدر عن الرئي�س مي�شيل دجوتوديا يف �سبتمرب�/أيلول 2013
عقب ت�صاعد الهجمات واالعتداءات العنيفة.
.5

5انظر بالأخ�ص يف تقرير هيومن رايت�س ووت�ش “لقد جا�ؤوا لقتلنا :ت�صاعد الأعمال الوح�شية
يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى” 19 ،دي�سمرب/كانون الأول .2013

.6

6عقب الهجمات العنيفة التي وقعت يف دي�سمرب/كانون الأول  ،2013جتمع ع�شرات �آالف
النازحني الذين هم يف الأ�صل من بانغوي يف مطار املدينة ،بانغوي – امبوكو.

.7

7ي�شري هذا �إلى الطاقم املحلي (من جمهورية �إفريقيا الو�سطى) الذين تعينوا ب�شكل رئي�سي
يف بانغوي ومن ثم نقلتهم منظمة �أطباء بال حدود �إلى برامج تقع يف مناطق �أخرى من
البالد.

.8

8انظر الف�صل الرابع ،الن�ص الإي�ضاحي“ :حوادث �أمنية مدفونة يف �أرقام :منظمة �أطباء
بال حدود مثا ًال” يف ال�صفحة .67

.9

9ن�شر مقال كامل عن البحث يف جملة ال�ش�ؤون الإن�سانية (هيومن �أفريز) يف فرباير/
�شباط  2014بقلم ميكائيل نوميان“ :ال مر�ضى ال م�شاكل :تعر�ض الطاقم الطبي العامل
يف م�شاريع �أطباء بال حدود يف حمافظة عمران اليمنية للمخاطر”https://sites. ،
� ،tufts.edu/jha/archives/2040آخر دخول يف  30دي�سمرب/كانون الأول .2015

1010مقابلة مع من�سق م�شروع عمران.
1111يقطن املحافظة الواقعة �شمال البالد حوايل مليون ن�سمة.
1212مقابلة مع �أحد �أع�ضاء �إدارة امل�ست�شفى يف خمر.
1313مقابلة مع مدير امل�ست�شفى يف �صنعاء.
1414مقابلة مع طبيب دويل يف خمر.
1515مقابلة مع طبيب ميني� ،أطباء بال حدود ،خمر.
1616مقابلة مع طبيب ميني� ،أطباء بال حدود ،خمر.
1717مقابلة مع طبيب ميني ،وهو موظف �سابق يف منظمة �أطباء بال حدود� ،صنعاء.
1818ال تزال مفاهيم القبيلة والع�شرية والعائلة يف ال�سياق اليمني مو�ضع نقا�ش �أكادميي .ويقول
باول دري�ش يف مقال “القبلية والدميقراطية يف اليمن” (�صحيفة �أرابيان هيومانيتيز،
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العدد  ،)1994 ،2ب�أن القبائل هي “من الوا�ضح لي�ست  ....جمموعات متما�سكة جد ًا”.
ورغم �أهمية هذا يف فهم الديناميات االجتماعية وال�سيا�سية� ،إال �أن القبيلة م�صطلح
ف�ضفا�ض“ :ثمة مرونة هامة جد ًا يف معنى القبيلة من حيث النزاعات والتحالفات”.
1919مقابلة يف يونيو/حزيران  .2013انظر “احلوكمة القبلية واال�ستقرار يف اليمن” بقلم ندوة
الدو�سري ،م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل.2012 ،
“2020الأطباء اليمنيون �ضررهم �أكرب من منفعتهم” ،الوطن اليمنية 18 ،يوليو/متوز .2012
2121املرجع ذاته.
2222ت�ستقبل �أق�سام الأمومة وطب الأطفال والبالغني احلاالت غري الطارئة ،كما يح�صل املر�ضى
امل�صابون بالل�شمانيا والك�ساح على عالجات غري طارئة.
2323مقابلة مع قابلة دولية يف عمران.
7 .7قبا�سني� ،سوريا :الق�ضايا واملمار�سات الأمنية يف بعثة تابعة لأطباء بال حدود يف �أر�ض اجلهاد.
.7

7ترجمتها من الفرن�سية �إلى الإنكليزية فيليبا بوي �سميث.

.8

8جتنب ًا لأي التبا�س قد ين�ش�أ عن التغيريات املتعاقبة يف �أفراد الطاقم� ،سن�شري يف املالحظات
�إلى املدة الزمنية التي كان خاللها كل من�سق م�شروع �أو رئي�س بعثة حا�ضر ًا.

.9

9للخو�ض يف هذه الأ�سئلة ،قمنا باالطالع على جميع مدونات بعثة قبا�سني :التقارير امليدانية
(تقرير الو�ضع “ )”sitrepوالوثائق الأمنية (“الأدلة الإر�شادية الأمنية”) وبالأخ�ص
الر�سائل الإلكرتونية املتبادلة يومي ًا بني فريق التن�سيق .كما �أجرينا يف الفرتة بني يناير/
كانون الثاين ويونيو/حزيران  2015مقابالت مع �أكرث من � 20شخ�ص ًا عملوا على الأر�ض
و�ضمن فريق التن�سيق ويف املكتب الرئي�سي يف باري�س .ونود �أن ن�شكرهم على وقتهم
وجهودهم .ال تت�ضمن هذه الدرا�سة �أي وجهات نظر من العاملني ال�سوريني رغم اعتقادي
ب�أهمية اال�ستماع �إلى �آرائهم ب�ش�أن الأو�ضاع التي واجهوها والقرارات التي اتخذت ومواقف
خمتلف الأ�شخا�ص .ولأ�سباب من الناحية العملية مل نقم بذلك �أبد ًا.

1010قامت منظمة �أطباء بال حدود �إ�سبانيا يف النهاية بافتتاح م�شروع يف “املنطقة ال�صناعية”
على �أطراف مدينة حلب يف �أوا�سط عام .2013
1111مقابلة مع رئي�س البعثة (يناير/كانون الثاين – يونيو/حزيران  )2013يف  17يونيو/حزيران .2015
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1212تقرير “برافو” امليداين قبا�سني ،الأ�سبوع  ،8 – 7من � 15إلى  28فرباير�/شباط .2013
1313تقرير “برافو” امليداين ،الأ�سبوع  ،4 – 3يناير/كانون الثاين .2013
1414الأدلة الإر�شادية الأمنية – امللحق  – 3حتليل املخاطر “برافو” 26 ،مار�س�/آذار .2013
1515الأدلة الإر�شادية الأمنية – املحلق  – 2قواعد “برافو” 26 ،مار�س�/آذار .2013
1616وثيقة “برافو” الأمنية ،ملخ�ص القواعد املرفقة بالأدلة الإر�شادية الأمنية 26 ،مار�س/
�آذار .2013
1717الأدلة الإر�شادية الأمنية ،امللحق .2
1818انظر الف�صل اخلام�س ،ال�صفحة .71
1919مقابالت مع رئي�س البعثة (يناير/كانون الثاين – يونيو/حزيان  )2013يف  17يونيو/
حزيران  ،2015ونائب رئي�س البعثة (يونيو/حزيران  )2013يف  6فرباير�/شباط .2015
2020الر�سائل الإلكرتونية املتبادلة بني من�سق ال�ش�ؤون اللوج�ستية ومن�سق امل�شروع يف �أيام  4و6
و 9يونيو/حزيران � ،2013إلخ .مل يكن ال�شخ�ص املعني بال�ش�ؤون الأمنية قد تعني �سابق ًا،
وقال من�سق امل�شروع الذي بد�أ ذلك امل�شروع (دي�سمرب/كانون الأول � – 2012أبريل/ني�سان
“ :)2013ما الفائدة؟ فنحن �أ�سا�س ًا نتحدث �إلى بع�ضنا بع�ض ًا يف كل الأوقات”.
2121مقابلة مع من�سق امل�شروع (�أبريل/ني�سان – يوليو/متوز  )2013يف  17يونيو/حزيران
.2015
�2222سن�ستخدم م�صطلح الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (علم ًا �أن ا�سم املجموعة احلايل
�أي الدولة الإ�سالمية قد ظهر يف يونيو/حزيران .)2014
2323تقرير “برافو” امليداين ،الأ�سبوع  25 ،27 – 26يوليو/متوز .2013
2424ر�سالة �إلكرتونية من رئي�س البعثة �إلى من�سق امل�شروع� 13 ،أغ�سط�س�/آب .2013
2525ر�سالة �إلكرتونية من من�سق امل�شروع �إلى رئي�س البعثة� 17 ،أغ�سط�س�/آب .2013
2626تقرير نهاية البعثة ،من�سق امل�شروع (�أغ�سط�س�/آب – �سبتمرب�/أيلول .)2013
2727املرجع ذاته.
2828يف وقت مت�أخر من تلك الليلة وبعد �أن قابلت جميع �أفراد الفريق ،قاموا بتطبيق العملية
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ذاتها على �أنف�سهم حيث اجتمع كل واحد منهم بالآخر جتنب ًا للأحكام امل�سبقة ب�ش�أن
قراراتهم (مناق�شات مع من�سق امل�شروع ،مار�س�/آذار .)2015
2929تقرير �صادر عن من�سق امل�شروع ،مقابلة 23 ،يونيو/حزيران .2015
3030ر�سائل �إلكرتونية متبادلة بني من�سق امل�شروع ورئي�س البعثة� 19 ،أغ�سط�س�/آب .2013
3131ر�سالة �إلكرتونية من من�سق امل�شروع �إلى رئي�س البعثة� 25 ،أغ�سط�س�/آب � .2013إ�ضاف ًة �إلى
ا�ستخدام الإنرتنت ،طلب من�سق امل�شروع من امل�ست�شار الطبي تعليمه كيفية ا�ستخدام تويرت
كي يتمكن من متابعة البيانات وال�شائعات الدائرة على تلك ال�شبكة.
3232ر�سالة للدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام مذكورة يف بريد �إلكرتوين �أر�سله من�سق امل�شروع
�إلى رئي�س البعثة يف � 20أغ�سط�س�/آب .2013
3333مقابلة يف  23يونيو/حزيران .2015
3434مقابلة مع من�سق امل�شروع (�أبريل/ني�سان – يونيو/حزيران  2013يف  17يونويو/حزيان
.2015
3535تنظر بع�ض املجموعات يف املنطقة �إلى البوذيني نظرة �سيئة كتلك التي ينظرون بها
للإيزيديني ( )...وقد ينتهي الأمر مب�شكلة خطرية” .مقابلة مع من�سق امل�شروع يف 23
يونيو/حزيران .2015
“3636كنت قلق ًا من الأعداد الكبرية للنا�س املحت�ضرة التي تتجمع على بابنا” ،هذا ما قاله
معالج فيزيائي يعمل يف �أطمة حني وقعت حالة م�شابهة (مقابلة يف  11فرباير�/شباط
.)2015
3737وثيقة مرفقة بر�سالة �إلكرتونية من من�سق امل�شروع �إلى رئي�س البعثة يف � 23أغ�سط�س�/آب
.2013
3838ر�سالىة �إلكرتونية من من�سق امل�شروع �إلى رئي�س البعثة يف � 25أغ�سط�س�/آب  .2013اندلع
بعد �أ�سبوعني من ذلك ا�شتباكات عنيفة خارج الباب بني عدد من املجموعات ال�سيا�سية
منها الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (التي كانت يف طريقها لتحقق ح�ضور ًا وا�سع ًا)،
الأمر الذي قلقل توازن القوى وبالتايل �أ�ضعف �أهمية هذا اخليار.
3939مقابلة مع الرئي�س (�سابق ًا رئي�س برامج الطوارئ) يف  20مايو�/أيار .2015
4040مقابلة مع طبيب الأن�شطة اخلارجية يف  28يناير/كانون الثاين  ،2015وحوار غري ر�سمي
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مع من�سق امل�شروع يف مار�س�/آذار .2015
4141حوار غري ر�سمي يف  20يناير/كانون الثاين  ،2015حيث قال“ :مل �أفكر بحياتي يف الأمن
على �أنه مفهوم جغرايف .فالأمر يتمحور حول �إيجاد �شبكة عالقات �صحيحة”.
4242تقرير “برافو” امليداين� ،أغ�سط�س�/آب .2013
�“4343أطباء بال حدود يف �أر�ض القاعدة” وثيقة مرفقة بر�سالة �إلكرتونية بعث بها من�سق
امل�شروع �إلى رئي�س البعثة يف � 23أغ�سط�س�/آب .2013
4444لقد كان � ً
أي�ضا مو�ضوع فتوى �صدرت عن �أحد منت�سبي اجلي�ش ال�سوري احلر وقامت منظمة �أطباء بال
حدود ب�إر�ساله �إلى تركيا .بعد �شهرين ،ولأنه رغب يف العودة �إلى �سوريا بعد زعمه ب�أن الفتوى قد ُ�سحبت
يف ظل ح�سن ت�صرفه ،عاد لكن يبدو �أنه مل يتوقف عن ن�شر مفاهيمه الإحلادية على الفي�سبوك.
4545تقرير احلوادث� ،أطباء بال حدود �إ�سبانيا� 7 ،سبتمرب�/أيلول .2013
4646ر�سالة �إلكرتونية من من�سق الربنامج �إلى رئي�س البعثة يف � 7سبتمرب�/أيلول .2013
4747كان ذلك رابع م�شروع لأطباء بال حدود يقع حتت �سيطرة الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام بعد قبا�سني (منظمة �أطباء بال حدود فرن�سا يف حمافظة حلب) وتل �أبي�ض
(منظمة �أطباء بال حدود هولندا يف حمافظة الرقة) وبرنا�س (منظمة �أطباء بال حدود
بلجيكا يف حمافظة �إدلب والذي �أ�صبح حتت �سيطرة الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
يف � 26أغ�سط�س�/آب .)2013
4848ر�سالة �إلكرتونية من من�سق امل�شروع �إلى رئي�س البعثة يف � 25سبتمرب�/أيلول .2013
4949تقرير احلوادث� 13 ،أكتوبر/ت�شرين الأول .2013
5050ن�شري �إلى رئي�س البعثة الذي عمل من منت�صف �سبتمرب�/أيلول �إلى منت�صف نوفمرب/ت�شرين
الثاين ( 2013كان متواجد ًا منذ �أواخر �أغ�سط�س�/آب يف من�صب نائب رئي�س البعثة).
5151ر�سالة �إلكرتونية من من�سق امل�شروع �إلى رئي�س البعثة يف � 21أكتوبر/ت�شرين الأول 2013
ي�صف فيها مدى توتر وتعب الفريق �إزاء الأو�ضاع على �أنه زاد عن امل�ستوى املقبول ،وكذلك
ر�سائل �إلكرتونية من رئي�س البعثة �إلى من�سق امل�شروع يف � 22أكتوبر/ت�شرين الأول.
5252مقابلة مع رئي�س البعثة (منت�صف �سبتمرب�/أيلول – منت�صف نوفمرب/ت�شرين الثاين) يف
 25فرباير�/شباط .2015
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5353مقابلة يف  27يناير/كانون الثاين .2015
5454مقابلة مع امل�ست�شار الطبي الذي كان موجود ًا خالل �شهري �أكتوبر/ت�شرين الأول ونوفمرب/
ت�شرين الثاين  ،2013يف  4يونيو/حزيران .2015
5555مقابلة مع الرئي�س يف  20مايو�/أيار .2015
5656ر�سائل �إلكرتونية متبادلة بني رئي�س البعثة ومن�سق امل�شروع يف � 22أكتوبر/ت�شرين الأول .2013
5757من�سق امل�شروع الذي كان موجود ًا من دي�سمرب/كانون الأول  2013ولغاية فرباير�/شباط
( 2014اخلام�س يف البعثة) .عمل �سابق ًا كم�س�ؤول لوج�ستي يف قبا�سني يف �شهر �أغ�سط�س/
�آب ومن ثم يف فريق التن�سيق �شهري �أكتوبر/ت�شرين الأول ونوفمرب/ت�شرين الثاين ،وقد
كان من “املت�شائمني”.
5858ر�سالة �إلكرتونية من من�سق ال�ش�ؤون اللوج�ستية �إلى من�سق امل�شروع يف  23دي�سمرب/كانون
الأول .2013
5959مقابلة مع رئي�س برامج الطوارئ الذي عمل يف ذلك املن�صب منذ يونيو/حزيان .2013
املقابلة متت يف  28يناير/كانون الثاين .2015
6060املرجع ذاته.
8 .8م�سرح عمليات اخلطف الغام�ض� :إنقاذ �آريان �إركيل
.8

8كتب ال�صحايف الهولندي كوين فان زول تاريخ اخلطف وقام �إركيل بنف�سه بن�شر مذكرات
عن الأوقات التي ق�ضاها يف الأ�سر ،وي�شري هذا الن�ص �إلى كال املرجعني .انظر “رهينة
القوقاز :اختطاف �آريان �إركيل” بقلم كوين فان زول� ،أم�سرتدام/روتردام :بروميثيو�س،
 ،2005وكذلك مذكرات �آريان �إركيل “خمتطف� 607 :أيام بني احلياة واملوت”� ،أم�سرتدام:
دار باالن�س للن�شر.2005 ،

.9

9ت�شري تقديرات عدة �إلى �أن عدد القتلى واملفقودين ال�شي�شانيني تراوح بني � 50,000إلى
� 100,000شخ�ص من �أ�صل جمموع �سكان كان يبلغ بح�سب التقديرات حوايل مليون ن�سمة.
انظر “ال�شي�شان :اقتالع العدو الداخلي” بقلم ثورنيكيه غوردادزي ،يف “يف ظل “جمرد
حروب” :عنف و�سيا�سات وعمل �إن�ساين” (حترير فابري�س في�سمان) ،لندن :من�شورات
هري�ست �آند كومباين ،2004 ،ال�صفحات .208 – 183
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1010تقرير منظمة العفو الدولية “االحتاد الرو�سي� :أي عدالة ملفقودي ال�شي�شان؟ ،مايو�/أيار .2007
1111تقارير على غرار “اجلمهورية ال�شي�شانية ،بعيد ٌة عن ال�سالم” ال�صادر عام  ،1996قدمت
تفا�صيل عن “الق�صف والقتل املمنهج للمدنيني على يد اجلي�ش الرو�سي يف ال�شي�شان” يف
حني �أن تقرير “ال�شي�شان� :سيا�سات الرتهيب” ال�صادر يف نوفمرب/ت�شرين الأول ي�ستنكر
“االعتداءات اجل�سيمة و�سيا�سة ترهيب املدنيني يف ال�شي�شان”.
1212بلغ الإجمايل اثنتي ع�شرة “عملية خطف �سريعة” (مت حلها يف �أقل من � 24ساعة) و�أربعة
حاالت اختطاف طويلة الأمد كان اختطاف �إركيل �أطولها.
1313الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ومركز “ميموريـال” حلقوق الإن�سان“ ،تقرير حول
التحقيق يف جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية يف ال�شي�شان”� ،أكتوبر/ت�شرين الأول
.2000
1414مقالة فريونيك �سوليه بعنوان “ال�شي�شان :فين�سينت كو�شيتيل املعجزة .الفرن�سي الذي
اختطف يف يناير/كانون الثاين ،حرره الرو�س يوم ال�سبت”� ،صحيفة ليبريا�سيون14 ،
دي�سمرب/كانون الأول .1998
�1515أ.ف.ب“ :ال�صليب الأحمر ي�سحب عامليه من �شمال القوقاز عقب اختطاف ن.ز”24 ،
مايو�/أيار .1999
1616انظر يف درا�سات لوران�س بينيت بعنوان “جرائم احلرب و�سيا�سات الرتهيب يف ال�شي�شان،
 ”2004 – 1994و”منظمة �أطباء بال حدود ترفع �صوتها للعلن”� ،سبتمرب�/أيلول ،2014
ال�صفحة .161
�“1717إركيل كان يجهل هوية امللحق الأمريكي” بقلم كوين فان زول ،املجل�س الرنويجي لالجئني،
 16يوليو/متوز .2003
“1818مل تنح�سر حدة العنف يف ال�شي�شان .بل على العك�س� ،إذ جند �أن �أعمال الق�صف والتطهري
والنهب وفرق القتل و�أعمال التعذيب هي ال�سائدة” ،مقتب�س عن بيان �صحفي ملنظمة �أطباء
بال حدود بعنوان “�أطباء بال حدود قلقة �إزاء ال�ضغوط اجلديدة التي يتعر�ض لها الالجئون
ال�شي�شانيون يف �إنغو�شيا للعودة �إلى ال�شي�شان” الذي �صدر يف  3يونيو/حزيران .2002
1919فان زول يف املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة  .18انظر �أي�ض ًا جمموعة “حرب جندي واحد
يف ال�شي�شان” بقلم �أركادي باب�شينكو ،لندن :دار بورتوبيلو للن�شر ،2007 ،الذي يعر�ض
ق�ص�ص ًا مف�صلة عن الأثر االقت�صادي للنزاع على امل�ستوى الإقليمي.
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 2020بح�سب م�ؤ�س�سة جيم�ستاون �أو البي بي �سي على �سبيل املثال ،ف�إن “تهديدات اخلطف كانت
�أ�سو�أ يف �شمال القوقاز� ،أي يف ال�شي�شان وجارتيها �إنغو�شيا وداغ�ستان” .انظر “احذروا �أيها
الأجانب :ال يزال اخلاطفون ن�شطني يف �شمال القوقاز” بقم نابي عبداهلل ييف ،م�ؤ�س�سة
جيم�ستاون 27 ،فرباير�/شباط  ،2001و”حتليل :تهديدات اخلطف يف ال�شي�شان” بقلم
�ستيفن مولفي ،بي بي �سي نيوز �أونالين 21 ،يونيو/حزيران .2002
2121خف�ض عدد الطاقم والدويل و�إجالء متزايد �ضمن خمتلف الأق�سام :فالق�سم الفرن�سي علق
�سفر جميع الطواقم الدولية يف القوقاز عقب حتذير خدمة الأمن االحتادية الأويل ،يف حني
علق الق�سم البلجيكي ال�سفر عقب اختطاف دافيدوفيت�ش كما فعل الق�سم الهولندي ،رغم
�أنهما حافظا على ح�ضورهما يف نالت�شيك يف جمهورية كاباردينو بالكار.
2222وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
2323املرجع ذاته.
2424من الرتجمة الفرن�سية لإركيل ،املرجع املذكور �آنف ًا.
2525وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
2626مقابلة مع توما�س نريليه ،املدير ال�سابق للعمليات يف منظمة �أطباء بال حدود �سوي�سرا يف 5
مايو�/أيار � .2015إن�شاء خلية �أزمة �إ�ضافية يف بلد ال�شخ�ص املختطف يعترب من املمار�سات
القيا�سية يف منظمة �أطباء بال حدود.
2727حزب النداء الدميقراطي امل�سيحي.
2828وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
“2929موقف املنظمة من ق�ضية �آريان �إركيل على ال�ساحة العامة” مالحظات داخلية ملنظمة
�أطباء بال حدود.2004 ،
3030انظر “رو�سيا �أهم مورد نفط لهولندا” ،جملة �ستاتي�ستيك�س هولندا الإلكرتونية15 ،
مار�س�/آذار .2004
3131كانت وجهات النظر املرتبطة �أكرث بامل�ؤامرة ترتبط ب�سيا�سات النفط يف القوقاز :لقد كان
يف م�صلحة ال�شركات الغربية ت�أجيج الفو�ضى يف داغ�ستان وتعزيز اال�ستقرار يف جورجيا
لت�صبح مركز النقل الرئي�سي للنفط والغاز القزويني .فان زول ،رهينة القوقاز ،املرجع
املذكور �آنف ًا ،ال�صفحات .66 ،12 – 11
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“3232عودة ن�شاط املتمردين ال�شي�شانيني” ،لو فيغارو� 21 ،أغ�سط�س�/آب .2002
3333كانت احلاجة �إلى ال�صرب وال�سرية بغر�ض ت�سهيل حل ق�ضية اخلطف من خالل حوالة مالية
�سرية واحد ًة من �أهم التو�صيات التي وردت خالل التدريبات على �إدارة حاالت االختطاف.
للمقارنة ،انظر يف برنامج التدريب الداخلي ملنظمة �أطباء بال حدود فرن�سا حول اخلطف
الذي �أداره الرئي�س ال�سابق لوحدة مفاو�ضات الرهائن والأزمات يف �شرطة �سكوتالند يارد،
باري�س 13 – 12 ،يونيو/حزيران  .2013وتتما�شى هذه التو�صية مع املمار�سات اجليدة التي
يتبناها خرباء االختطاف .انظر مقابلة �آالن جويليت ،مدير اال�ستخبارات ال�سابق يف الإدارة
العامة للأمن اخلارجي وامل�ست�شار الأول ملكتب �أوريك رامباود مارتيل يف وزارة الداخلية،
“الأعمال التجارية يف بيئة عدائية .حماية ال�شركات يف اخلارج”� ،صحيفة ديفي ،العدد ،2
 ،2014ال�صفحة  ،11وكتاب “الفدية .حتقيق يف جتارة الرهائن” بقلم دوروثي ماي�سون،
باري�س :دار فايارد ،2003 ،ال�صفحات  ،95 – 91ومقالة بقلم برينا ليزيل بعنوان “يف
طريق الأذى” يف جملة �إدارة خماطر الت�أمني الكندية� ،صيف .2011
3434مث ًال الر�سالة التي بعثها توما�س ليندي ،مدير عام �أطباء بال حدود �سوي�سرا ،ومورتن
رو�سرتاب ،رئي�س املجل�س الدويل ملنظمة �أطباء بال حدود� ،إلى �سفري رو�سيا يف �سوي�سرا ،يف
� 23أغ�سط�س�/آب .2002
3535بيان �أطباء بال حدود ال�صحفي بعنوان “�أطباء بال حدود تدير خطف عامل الإغاثة وتعلق
عملياتها يف ال�شي�شان وداغ�ستان و�إنغو�شيا” ال�صادر يف � 14أغ�سط�س�/آب .2002
3636نفذ الطاقم الطبي عمليات �إنعا�ش فم ًا لفم نظر ًا للأعداد الهائلة من املر�ضى الذين يعانون
من �ضيق تنف�سي ولغياب �أكيا�س الإنعا�ش الطبية.
3737مقابلة (يف عام  )2009مع �آن فو�شارد ،النائبة ال�سابقة ملدير ات�صاالت منظمة �أطباء بال
حدود فرن�سا ،يف بينيت ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .231
3838وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
3939مقابلة (يف عام  )2009مع توما�س نرييلي ،يف بينيت ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .216
4040مقابلة (يف عام  )2009مع جان هريفيه برادول ،الرئي�س ال�سابق ملنظمة �أطباء بال حدود
فرن�سا ،يف بينيت ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة  .229الر�سالة التي �أفادت ب�أن “�آريان
ح�صل على ما ي�ستحقه” تكررت يف مايو�/أيار  2003على ل�سان م�ساعد مدير خدمة الأمن
االحتادية خالل لقاء مع ال�سفري الهولندي ومدير عمليات �أطباء بال حدود �سوي�سرا .مقابلة
(يف عام  )2009مع توما�س نرييلي ،املرجع ذاته ،ال�صفحة .255
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4141كانت جمموعة “كونرتول ري�سك�س” قد قدمت امل�شورة للق�سم الهولندي ب�ش�أن التدريبات
الأ�سا�سية وبروتوكوالت الأزمات قبل خطف �آريان ،وكذلك خالل خطف كيني غلوك.
4242كانت منظمة �أطباء بال حدود تو�صف يف �أو�ساط اجلي�ش الرو�سي واملخابرات الرو�سية
مب�صطلحي “وكالة الأمن املركزية بال حدود” و”�أطباء بال �أدوية” .انظر “�إركيل كان
يجهل هوية امللحق الأمريكي” بقلم فان زول ،املرجع املذكور �آنف ًا.
4343مقابلة (يف عام  )2009مع توما�س نرييلي ،يف بينيت ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .232
“4444تطبيق املرحلة  :2م�سودة �أولية” ،خلية الأزمة يف منظمة �أطباء بال حدود �سوي�سرا13 ،
يناير/كانون الثاين .2003
4545وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
4646ر�سالة من وزير اخلارجية الهولندي ياب دي هوب �شيفر �إلى رئي�س املجل�س الدويل لأطباء
بال حدود مورتن رو�سرتاب يف  29يناير/كانون الثاين  ،2003وحم�ضر اجتماع �آريان �إركيل،
وزارة اخلارجية ،الهاي ،يف  29يناير/كانون الثاين .2003
4747مقابلة (يف عام  )2009مع رافا �سان خوان ،الأمني العام الدويل ال�سابق ملنظمة �أطباء بال
حدود ،يف بينيت ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .245
4848بيان �أطباء بال حدود ال�صحفي بعنوان “�آريان �إركيل املختطف قبل �ستة �أ�شهر يف داغ�ستان
ال يزال مفقود ًا� :أطباء بال حدود تدعو احلكومتني الرو�سية والداغ�ستانية �إلى منح �أولوية
�سيا�سية عليا للق�ضية” ال�صادر يف  12فرباير�/شباط .2003
4949بيان �أطباء بال حدود ال�صحفي بعنوان “عري�ضة دولية تطالب بالإفراج عن �آريان املتطوع
يف منظمة �أطباء بال حدود والذي ال يزال رهين ًة منذ �سبعة �أ�شهر يف القوقاز ،يف عيد
ميالده :ال�سلطات الرو�سية ال تتحمل م�س�ؤولياتها” ال�صادر يف  7مار�س�/آذار .2003
�“5050شاب �أ�شقر يقدر ثمنه باملاليني يف داغت�سان” بقلم فينيكن فيلدكامب وكوين فان زول،
املجل�س الرنويجي لالجئني� 5 ،أبريل/ني�سان .2003
“5151رهينة القوقاز” بقلم فان زول ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .14
�“5252إركيل كان يجهل هوية امللحق الأمريكي” بقلم فان زول ،املرجع املذكور �آنف ًا .كما ادعى
اخلاطفون بح�سب مذكرات �إركيل �أنهم الحظوا �أن افراد ًا من خدمة الأمن االحتادية كانوا
يتتبعونه.
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5353وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
�5454شكلت قمة االحتاد الأوروبي ا�ستثنا ًء خالل تلك الفرتة الهادئة ن�سبي ًا ،وقد ُطرح خاللها
م�صري �إركيل علن ًا على ل�سان الرئي�س بوتني ورئي�س الوزراء الهولندي يان بيرت بالكينيندي.
“االحتاد الأوروبي يتعهد بدعم خطة ال�سالم الرو�سية يف ال�شي�شان”� ،أ.ف.ب يف 31
مار�س�/آذار .2003
5555وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
5656املرجع ذاته.
5757بيان منظمة �أطباء بال حدود ال�صحفي بعنوان “عام على خطف �آريان �إركيل ومنظمة
�أطباء بال حدود تتدار�س �إمكانية التحقيق يف ف�شل الدعوات التخاذ مزيد من اخلطوات من
جانب ال�سلطات الرو�سية حلل الق�ضية” ال�صادر يف � 12أغ�سط�س�/آب .2003
5858وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
5959مقالة بوب هريبريت بعنوان “مكاف�أة اللطف بوح�شية” يف �صحيفة النيويورك تاميز بتاريخ
� 26سبتمرب�/أيلول .2003
6060انظر “هوية خاطفي �آريان �إركيل جمهولة” بقلم كوين فان زول ،املجل�س الرنويجي
لالجئني يف  5نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،2003و”املوت للأحياء” بقلم كوين فان زول،
املجل�س الرنويجي لالجئني يف  16نوفمرب/ت�شرين الثاين .2003
6161وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
6262مقالة جان هارفيه برادول وبيري �سالينيون بعنوان “�آريان �إركيل :اختطاف و�سيا�سي
وحكومة كاذبة” يف جملة “ريفيو هومانيتري” العدد  11لعام .2004
“6363خطة خلية الأزمة الإعالمية” ،فرباير�/شباط – مايو�/أيار  .2004يجدر الإ�شارة �إلى
�أن حملة ح�شد ال�ضغوط ال�سابقة كانت قد ركزت على وزير اخلارجية الرو�سي �إيفانوف،
و�إيطاليا من خالل بريلو�سكوين ،واحلكومة املك�سيكية التي كانت تر�أ�س جمل�س الأمن،
وكويف عنان ،وكوندوليزا راي�س ،وكولن باول ،يف حال ركزت يف الفرتة الالحقة على �سريجي
الفروف ب�شكل خا�ص ،حيث كان يفرت�ض �أنه مقرب من الرئي�س بوتني.
6464مقابلة (يف عام  )2009مع املدير ال�سابق لعمليات �أطباء بال حدود هولندا كيني غلوك ،يف
بينيت ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .286
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“6565حظر على احلملة الإعالمية” ،مرا�سالت �أطباء بال حدود 26 ،فرباير�/شباط .2004
6666جمموعة املواد ال�صحفية بعنوان “�آريان �إركيل ..رهينة يف االحتاد الرو�سي منذ 12
�أغ�سط�س�/آب  ”2002التي �أ�صدرتها منظمة �أطباء بال حدود يف الأول من مار�س�/آذار
.2004
6767من “م�صدر” يف �أوائل فرباير�/شباط  ،2004يف وثيقة داخلية ملنظمة �أطباء بال حدود.
تبني الحق ًا للفريق امل�س�ؤول عن تقييم �إدارة ق�ضية اختطاف �آريان ب�أن تلك الأخبار
كانت “�شك ًال من �أ�شكال الت�ضليل املق�صود” الذي مار�سه اخلاطفون (بالطبع مل يكن
ذلك معروف ًا �آنذاك) مما �أدى �إلى هلع بني �أو�ساط �أطباء بال حدود �سوي�سرا واملجموعة
اال�ست�شارية.
6868انظر “�أطباء بال حدود :م�س�ؤولون متورطون يف خطف ممثل املنظمة يف داغ�ستان”،
�أ.ف.ب يف  9مار�س�/آذار  ،2004و”منظمة �أطباء بال حدود تتهم م�س�ؤولني رو�س باحتجاز
�أحد متطوعيها رهينة” ،لو فيغارو يف  10مار�س�/آذار  ،2004و”منظمة �أطباء بال حدود
تتهم ال�سلطات الرو�سية بالت�آمر يف خطف عامل �إغاثة”� ،أ�سو�شيتد بر�س يف  11مار�س/
�آذار .2004
“6969رو�سيا متهمة ر�سمي ًا بعمليات خطف – “منظمة �أطباء بال حدود ت�صدر بيانات غري
�سارة”� ،صحيفة نازافي�سيمايا يف  11مار�س�/آذار .2004
�“7070إطالق �سراح من�سق �أطباء بال حدود �آريان �إركيل يف داغ�ستان” ،وكالة �أنباء نوفو�سكي
يف � 11أبريل/ني�سان .2004
“7171رهينة القوقاز” بقلم فان زول ،املرجع املذكور �آنف ًا ،ال�صفحة .114
7272انظر حم�ضر اجتماع جمل�س �إدارة �أطباء بال حدود فرن�سا يف  26مار�س�/آذار  .2004قررت
احلكومة الهولندية يف �ضوء رف�ض �أطباء بال حدود دفع تعوي�ض لها برفع دعوى ق�ضائية
�ضد الق�سم ال�سوي�سري للمنظمة .وبعد �أربع �سنوات من املحاكم وحكمني يف �صالح �أطباء
بال حدود يف املحكمة االبتدائية والحق ًا يف حمكمة اال�ستئناف� ،أ�صدرت املحكمة الفدرالية
ال�سوي�سرية حكم ًا جزئي ًا يف �صالح احلكومة الهولندية حني قررت وجوب توزيع الأعباء
املالية للفدية على الطرفني .ويف تعليقها على هذا ،قالت منظمة �أطباء بال حدود“ :من
غري املقبول �أن ُيطلب من منظمة �إن�سانية تقا�سم �أعباء فدية تفاو�ضت عليها و�سددتها
حكومة .ومن خالل قبول املحكمة الفدرالية بتحويل تبعات خطف عامل �إن�ساين �إلى جمرد
منازعة جتارية بنا ًء على طلب حكومة هولندا ف�إن قرارها ي�سهم يف جعل اجلرائم �ضد
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العاملني الإن�سانيني التي �أفلت �أ�صحابها من العقاب ،والتي زاد تواترها خالل الأعوام
الأخرية ،جزء ًا من احلياة اليومية” .بيان �أطباء بال حدود ال�صحفي بعنوان “حكم مريع
يف الدعوى الق�ضائية بني احلكومة الهولندية ومنظمة �أطباء بال حدود” ال�صادر يف 14
يوليو/متوز .2008
7373عن ترجمة فرن�سية لإركيل ،املرجع املذكور �آنف ًا.
7474مقالة �سيمون �أو�سرتوف�سكي بعنوان “ت�سليط ال�ضوء على �إطالق �سراح �إركيل” الذي ن�شر
يف �صحيفة مو�سكو تاميز يف � 15أبريل/ني�سان .2004
7575مقابلة رئي�س �أطباء بال حدود فرن�سا ال�سابق جان هريفيه برادول يف  26يونيو/حزيران
.2015
7676ر�سالة لينديه ورو�سرتاب �إلى �سفري رو�سيا يف �سوي�سرا ،املرجع الآنف الذكر.
7777مقابلة مع الرئي�س ال�سابق لبعثة �أطباء بال حدود هولندا يف رو�سيا مي�شيل هوفمان ،يف 25
يونيو/حزيران .2015
7878مقابلة مع الرئي�س ال�سابق خللية الأزمة املتمركزة يف مو�سكو والتابعة لأطباء بال حدود
�سوي�سرا �ستيف كورني�ش يف  29مايو�/أيار .2015
7979بيان �أطباء بال حدود ال�صحفي بعنوان “�آريان �إركيل ال يزال رهين ًة بعد مرور عام كامل”،
املرجع املذكور �آنف ًا.
8080من �أ�صل ثالثة موظفني يف �أطباء بال حدود كانوا قد احتجزوا لفرتة طويلة يف القوقاز،
متكن �أحدهم من الفرار ،يف حني �أطلق �سراح �آخر دون �أي �شرط� ،أما الثالث فقد خرج
لقاء فدية ب�سيطة ن�سبي ًا.
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ت�أ�س�س مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية عام  1995على يد الق�سم الفرن�سي ملنظمة �أطباء
بال حدود وت�ست�ضيفه م�ؤ�س�سة �أطباء بال حدود .يهدف هذا املركز �إلى الت�شجيع على الفكر النقدي �إزاء
املمار�سات الإن�سانية التي ت�ضطلع بها اجلمعية بهدف حت�سني �أن�شتطها.
وي�ضم فريق مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية �أربعة �إلى خم�سة موظفني دائمني يتمتعون
بخربات يف امليدان ويف املقرات الرئي�سية ولديهم خلفية جامعية .كما يدعمهم جلنة علمية ت�ضم
�أكادمييني متطوعني .يعمل ه�ؤالء يف �إطار تعاون وثيق مع الرئي�س والفريق الإداري ومدراء العمليات يف
منظمة �أطباء بال حدود.
يقوم فريق املركز بتنفيذ درا�سات وحتليالت حول �أن�شطة املنظمة وبيئاتها والإ�شراف عليها .كما
ي�شاركون يف بعثات تقييم ميدانية وجل�سات تدريب داخلية .وهم ميثلون اجلمعية يف االجتماعات
وامل�ؤمترات واملنتديات البحثية وي�شاركون يف النقا�شات العامة حول خماطر ومعوقات وقيود ومع�ضالت
العمل الإن�ساين.
ميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول مركز الفكر يف املعرفة والأعمال الإن�سانية على املوقع:
.www.msf-crash.org
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منظمة �أطباء بال حدود التي ت�أ�س�ست عام  1971هي منظمة طبية �إن�سانية دولية م�ستقلة تقدم
امل�ساعدات �إلى ال�سكان املت�ضررين جراء النزاعات امل�سلحة والأوبئة والكوارث الطبيعية واحلرمان من
الرعاية ال�صحية.
�أطباء بال حدود حركة مكونة من  21ق�سم ًا تقع يف �أ�سرتاليا والنم�سا وبلجيكا والربازيل وكندا والدمنارك
وفرن�سا و�أملانيا واليونان وهولندا وهونغ كونغ و�إيطاليا واليابان ولوك�سمبورغ والرنويج واململكة املتحدة
وجنوب �إفريقيا و�إ�سبانيا وال�سويد و�سوي�سرا والواليات املتحدة ،ولكل ق�سم منها هيكليته اخلا�صة
باجلمعية التي يرت�أ�سها حمجل�س �إدارة ينتخبه �أع�ضا�ؤها خالل االجتماع ال�سنوي العام .وت�ضمن �أطباء
بال حدود خم�سة مراكز عمليات يف فرن�سا وبلجيكا وهولندا و�إ�سبانيا و�سوي�سرا ،ولديها �أي�ض ًا مكاتب يف
الأرجنتني وجمهورية الت�شيك والهند و�إيرلندا واملك�سيك وكوريا اجلنوبية والإمارات العربية املتحدة،
فيما يقع املقر الدويل للمنظمة يف جنيف .ويقوم كل ق�سم من �أق�سامها بتحديد ا�سرتاتيجيات التدخل
اخلا�صة به مبا ين�سجم مع ميثاق �أطباء بال حدود ومن خالل جمموعة اتفاقيات �صادقت عليها كافة
الأق�سام.
�أما ا�ستقاللية املنظمة من الناحية املالية فتتيح لها العمل مبرونة كبرية .فتقريب ًا  90باملئة من مواردها
ت�أتي من تربعات �أفراد خا�صة وتربعات غري حكومية .فقد �أ�سهم يف عام � 2014أكرث من  5.7ماليني
متربع بتمويل �أطباء بال حدود مبا مبجموعه  1.3مليار يورو� .إ�ضاف ًة �إلى  115مليون يورو مت جمعها من
وكاالت م�ؤ�س�سية عامة .وقد بلغ �إنفاق املنظمة يف ذلك العام  1.07مليار يورو.
وكانت �أكرب م�شاريع �أطباء بال حدود من حيث الكلفة يف جنوب ال�سودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية
وجمهورية �إفريقيا الو�سطى ويف غرب �إفريقيا حيث تدخلت املنظمة ا�ستجاب ًة لوباء �إيبوال .كما �أن �أكرث
من ن�صف برامج �أطباء بال حدود كانت يف بيئات النزاع امل�سلح فيما كان الباقي يف �سياقات م�ستقرة.
نفذ تلك امل�شاريع �أكرث من  36,000عامل من �أطباء وممر�ضني وخرباء لوج�ستيني و�إداريني و�أخ�صائيي
�أوبئة وفنيي خمابر وغريهم ،معظمهم يعملون يف بلدانهم .يعمل ه�ؤالء يف �إطار تعاون وثيق مع زمالئهم
من خمتلف الأق�سام واملكاتب من مدراء برامج وفرق داعمة طبية ولوج�ستية و�إدارية حتدد برفقة
الفرق امليدانية �أهداف املنظمة وكذلك املوارد املطلوبة لتنفيذها.
ميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول منظمة �أطباء بال حدود على املوقع الإلكرتوين التايل:
.www.msf.org
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ميثاق منظمة �أطباء بال حدود
منظمة �أط ّباء بال حدود هي منظمة طبية دولية غري حكومية تت�أ ّلف من �أطباء وعاملني يف القطاع
ال�صحي ،كما �أّنها مفتوحة �أمام ك ّل املهن الأخرى التي قد ت�سهم يف حتقيق �أهدافها ،و ّيتفق جميع
�أع�ضائها على احرتام املبادئ التالية:
تقدّم منظمة �أطباء بال حدود امل�ساعدات �إلى ال�سكان املت�ضررين يف مناطق الأزمات و�إلى �ضحايا
الكوارث الطبيعية والب�شرية ،و�ضحايا النزاعات امل�سلحة بغ�ض النظر عن اجلن�س �أو العرق �أو الدين �أو
العقيدة �أو االنتماء ال�سيا�سي.
وتلتزم منظمة �أطباء بال حدود باحلياد وعدم التح ّيز تطبيق ًا لأخالقيات مهنة الطب ومراعاة حقّ
اجلميع يف احل�صول على امل�ساعدة الإن�سانية ،كما تطالب املنظمة باحلرية املطلقة دون قيٍد �أو �شرط
�أثناء ممار�سة مهامها.
ويلتزم �أع�ضاء املنظمة باحرتام املبادئ الأخالقية ملهنتهم ،وباحلفاظ على اال�ستقاللية التامة عن
جميع ال�سلطات ال�سيا�سية واالقت�صادية والدينية.
يدرك الأع�ضاء املتطوعون املخاطر وال�صعوبات التي قد يتعر�ضون لها �أثناء �أداء مهامهم ،كما ال ميكن
لهم �أو لذويهم املطالبة ب� ّأي تعوي�ض غري الذي حتدده املنظمة يف حدود �إمكاناتها.
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