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 حملة عن املؤلفي 
 

 

نيف )معهد الدراسات العاملية( ومعهد جمونيك ج. برييل مرشحة لشهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة 
 الدراسات واألحباث الدولية.مركز  – الدراسات السياسية يف ابريس 

 ديلفي شيدورج منسقة طوارئ سابقة يف منظمة أطباء بال حدود فرنسا. 

 جواناثن إدواردز هو مدير املدافعة والشؤون العامة يف منظمة أطباء بال حدود أسرتاليا.

ر برامج سابق يف منظمة أطباء بال حدود فرنسا. وهو حماضر يف مادة التاريخ يف اجلامعة األنغلو  دانكن مكلي مدي 
 أمريكية يف براغ. 

 هو مدير الدراسات يف مركز الفكر يف املعرفة واألعمال اإلنسانية، أطباء بال حدود.  ميكائيل نوميان

 الفكر يف املعرفة واألعمال اإلنسانية، أطباء بال حدود. هي مديرة الدراسات يف مركز سوسان جوديت

 هو املدير التنفيذي ملعهد األحباث اإلنسانية والنزاعات يف جامعة مانشسرت.  بريتران اتيت

 . ميغو تريزاين هو رئيس منظمة أطباء بال حدود فرنسا. د

 رفة واألعمال اإلنسانية، أطباء بال حدود.  هو منسق مركز الفكر يف املع فيسمان فابريس 
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 شكر
 

 

 مت هذا الكتاب جبهد مجاعي. 

وكالودين فيدال   بريتران اتيت أعضاء اللجنة العلمية يف مركز الفكر يف املعرفة واألعمال اإلنسانية مارك لو ابب و 
من مركز الفكر يف املعرفة واألعمال اإلنسانية قد قاموا    انسسو   توزمالؤان جان هارفيه برادول ورون براومان وجودي

 . املشروعمجيعهم مبسامهات ال تقدر بثمن يف هذا 

الفصول واإلسهام أبسئلتهم  قراءة خمتلف  إعادة  قّيٍم من خالل  بدعٍم  والزمالء  العديد من األصدقاء  أسهم  كما 
ت ورينيه  دم ابلشكر إىل األكادمييي كريستي فاسري ومالحظاهتم، كّل مبا يستطيع وأبسلوبه املختلف. ونوّد أن نتق

زاوبرمان على جهودمها يف مناقشة حبثنا األويل واإلجابة على أسئلتنا. كما خنص ابلشكر بونوا ليدوك الذي عمل 
ملساعينا  األتواصل  لل  "مسؤوالا  دعمه  على  فرنسا،  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  التنفيذي  املدير  انئب  مث  ومن  مين" 
ان اليت صممت اخلرائط املرفقة ببعض فصول هذا  مياته الكبرية يف حتقيقها. كما نعرب عن امتناننا إىل سارة إوإسهام

 الكتاب.

اليت حررها ودققها برباعة روس مسيث    )من الفرنسية إىل اإلنكليزية(  كارولي سراف أشرفت على تنظيم الرتمجات
الرائعة ملنسقي أطباء بال حدود يف امليدان ويف املكاتب  سهامات توماس. وما كان هذا الكتاب ليبصر النور لوال اإل

 الرئيسية.

 ولكم جزيل الشكر.

 

 فيسمان وفابريس  ميكائيل نوميان

 2015ابريس، أكتوبر/تشرين األول 
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 متهيد
 

 ميغو تريزاين 

 1فرنسا  -رئيس منظمة أطباء بال حدود  

 

بعد احتجازها رهينة ملدة   2014حي استعادت ممرضة أطباء بال حدود شانتال كاغوما حريتها يف أغسطس/آب 
وهي مجاعة متمردة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، قالت: "عندما     على يد قوات الدفاع املتحالفةثالثة عشر شهراا 

كنت قد فقدت إميان مبنظمة ويف قرارة نفسي  .  كنت مسجونةا مع ابقي الرهائن كنت قد فقدت إميان ابجلميع
ورغم أنين كنت قد فقدت إميان  انتهى األمر، وهذه هي النهاية‘. لكن  لنفسي ’لقد حيث قلتأطباء بال حدود. 

وجدت نفسي وأان أدافع عنها". ال يزال ثالثة من زمالئنا حمتجزين لدى قوات الدفاع  إال أنين  باء بال حدود،  أبط
مكرس هلذه القضية  املنظمة مستمرة يف مساعيها لتعقب مواقعهم وأتمي إطالق سراحهم. ويعمل فريق  املتحالفة و 

 بال كلل منذ أكثر من سنتي وهو على قناعة اتمة إبمكانية حتقيق نتيجة إجيابية. 

يعكس هذا املثال املبادئ اليت ترشد أطباء بال حدود يف إدارة أمن عامليها الدوليي واحملليي. وشانتال كغريها من  
يف عمليات اإلغاثة اليت نقوم هبا يف بيئات فقدت استقرارها جراء الكامنة  املتطوعي يف املنظمة مدركٌة للمخاطر  

 ، لكنها تعلم أيضاا أبننا نعمل علىةملخاطر ا  هناك أوضاع ختلو مناحلروب أو األوبئة أو الكوارث الطبيعية. ليس  
السكان الذين خندمهم  لصاحل  قياس األخطار يف مقابل النتائج اليت نتوقع حتقيقها  تقوم باخلطر. فمنظمتنا  تقليص  

لنفاذ اآلمن حتديد السلطات اليت ميكننا أن نتفاوض معها لتأمي اكون قادرين على  وال نباشر عملياتنا إال حي ن
إليصال املساعدات الطبية. كما أننا نسعى إىل بناء فرق مناسبة للبيئات اليت نعمل فيها، وذلك من    يلزمناالذي  

حيث العدد واملهارات. وأخرياا، وهذا قد يكون األهم ابلنسبة لزمالء شانتال الذين ال يزالون يف األسر، فإن منظمة  
 أسرع وقت ممكن. ا لتأمي إطالق سراح عامليها يف سعهأطباء بال حدود تقوم بكل ما يف و 

يف االعتماد بشكل كبري    يكمن أبن السبيل إىل حتقيق عمليات إغاثة فاعلة حتقق أهدافها    على إميان راسخ وحنن  
حصد العنف حياة ثالثة    1971على فرق من املتطوعي تساعد الناس يف امليدان. ومنذ أتسيس املنظمة يف عام  

لياا وأكثر من ذلك بكثري من أفراد طواقم املنظمة احمللية. وخالل السنوات القليلة املاضية، شهدت عشر عامالا دو 
منظمة أطباء بال حدود فرنسا عدداا من احلوادث األمنية مبا فيها عمليات خطف وسرقة وهجمات على مستشفياتنا.  

 2009للحوادث أنشأها القسم البلجيكي عام    وقد طوران عدداا من األدوات إلدارة األمن، مبا فيها: قاعدة بياانت
، ومناهج أمنية معينة أضيفت إىل برامج تدريب الطواقم احلالية، كما قمنا بتحديث 2013يف عام    ئ العمل هبابد  و 
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  مجيع أعضاء اجلمعية. أخرياا فقد يتشاركها  سياستنا الرمسية بشأن املخاطرة يف امليدان، واليت تؤكد على املبادئ اليت  
قمنا بتصميم كتيب يقدم إرشادات بشأن تسوية عمليات اخلطف. وهذه كلها مسؤوليات يضطلع هبا "مسؤول 

 .2013قبل عام   القسم الفرنسياقم بي طو  موجوداا التواصل األمين" وهو عبارة عن منصب مل يكن 

لسنا راضي   التنامي املضطرد  متاماا  لكننا ورغم ذلك  إزاء  قلقون  فنحن  التطورات.  والواثئق  عن هذه  لإلجراءات 
ف انطباعاا أبن  املصممة لإلشراف على عمل زمالئنا يف امليدان. فالكثري من هذه اإلجراءات والدورات التدريبية ختلّ  

أساسي على تصرفات املتطوعي غري املناسبة يف تعرضهم للعنف. وهذا املنظور يفرتض ضرورة  اللوم يقع بشكل  
اتباع   ويرغبون يف عمل هذه الطواقم حتت إشراف سلطة أعلى، وابألخص سلطة مدراء يعملون يف املكاتب الرئيسية  

 النأي بنفسها  ن تتمكن املنظمة منأ  فأان ال أتفق مع هذا وآمل. ابلنسبة إيل،  توصيات اخلرباء األمنيي حبذافريها
 عن مثل هذه املقاربة املركزية غري اإلنسانية للعمل اإلنسان. 

وهبذا فأان مدرك متاماا أبننا ال ننجح دوماا يف القيام بعمل أفضل من غريان خبصوص مواجهة مجيع التحدايت اليت 
تقف أمام محاية متطوعينا. ال ميكننا نشر طواقم دولية يف سوراي أو العمل يف الصومال كما أننا كنا على األرجح  

يف غزة خالل    ، كمالكننا كنا فاعلي يف أوضاع خطرية أخرى .  الالزم يف استجابتنا لوابء إيبوال حذرين أكثر من  
  يةيف مدينة عدن اليمنأخرياا  الوسطى، و   إفريقيا "عملية اجلرف الصامد" اليت نفذها اجليش اإلسرائيلي، ويف مجهورية  

 اليت مزقتها احلرب.

وهلذا طلبت من مركز    رساتنا.النتائج الضرورية لتحسي مما منها  يتحتم علينا أن حنلل جتاربنا السابقة ونستخلص  
اإلسهام يف التفكر حول أمن الطواقم وإدراج إدارة املخاطر ضمن مشاريعنا.  يف املعرفة واألعمال اإلنسانية    الفكر

 ل إليها ووجهات النظر اليت يطرحها.وص  اليت ت  االستنتاجات وما هذا الكتاب إال نتيجة ذلك وأان أتفق ابلرأي مع 

ألهنا تبي أبن ثقافة إدارة املخاطر السائدة ال ترقى لتقدمي إجاابت مقنعة بشأن خماوف عمال  االستنتاجات  أتفق مع  
نين مقتنع إبمكانية ضمان أمن الفرق واملشاريع من خالل وضع ثقتنا يف  غاثة. كما أتفق مع وجهات النظر ألاإل

 علينا إبراز قدرتنا على إجراء نقاشات مفتوحة ومشرتكة  أولئك الذين يديرون املشاريع امليدانية وأبننا كمجموعة يتعي
 هبا كل منا.  حول التجارب الفريدة اليت مر  
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1 
 األمن اإلنساين يف زمن إدارة املخاطر 

 

 1فيسمانوفابريس  ميكائيل نوميان

 

إبنشاء منصب "مسؤول التواصل األمين" املوكلة إليه    2013قام القسم الفرنسي يف منظمة أطباء بال حدود عام  
مهمة بلورة إرشادات وإجراءات وقاعدة بياانت وبرامج تدريبية خاصة ابإلدارة األمنية. وهبذا انضم القسم الفرنسي  

نظات واملؤسسات اإلنسانية الكربى قد شكلت وحدات إىل ابقي حركة أطباء بال حدود اليت كانت كغريها من امل
 سة إلدارة املخاطر والوقاية منها. واألمن مكرّ   سالمةأو أقسام لل

بتشجيع من املاحني الغربيي، أبصر حقل اخلربات األمنية للمنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة النور يف 
مما أدى إىل تشكيل مناصب املستشارين األمنيي ومدراء املخاطر سواء يف املكاتب الرئيسية    2ات،يأواسط التسعين

حيث قاموا    3أم يف امليدان. وبدايةا، شغل تلك املناصب بشكل رئيسي عاملون سابقون يف اجليش أو الشرطة،
تنسيق  منصات  إبنشاء  مهنية  4ابلتدريج  ا  5وشكبات  وقواعد  املقاييس  لتطوير  اإلرشادية  إقليمية  واألدلة  لبياانت 

ومن خالل    6ذايت مصممة جلميع العاملي اإلنسانيي.الستخدام  لالوالربامج التدريبية من خالل دورات ومناهج  
توفري التدريب واخلدمات االستشارية ويف بعض احلاالت خدمات احلماية، دخلت الشركات التخصصية واملنظمات 

وميكن لشركات األمن اخلاصة اليت يعمل لديها حماربون    7آلخذ يف االزدهار. غري احلكومية سوق األمن اإلنسان ا
جمموعة غرار  )على  األمنية  املؤسسات  أو  اجليش  أو  الشرطة  من  ريسكس جروب"    قدماء  الربيطانية "كونرتول 

بي    حدود  منظمة أطباء بالها  من املنظمات غري احلكومية ومنالتباهي بكون العديد  الفرنسية( اليوم    " آمارانت"و
 . عمالئها

يف تنفيذ عمليات اإلغاثة يف سياقات النزاعات والكوارث الطبيعية الكامنة  وخالل عشرين عاماا كانت األخطار  
وقد اعترب هذا التطور الذي على أهنا خماطر ميكن السيطرة عليها ابللجوء إىل مناهج طورها خرباء أمنيون.  ل  م  عاتُ 

أمراا حمتوماا بل وحىت إجيابياا يف نظر الغالبية الساحقة من املنظمات اإلنسانية اليت ترى    جذريةٍ   لتحوالتٍ   اا يعد أساس
ا يؤكد  القطاع.  هذا  مهنية  تعاظم  على  دليالا  اإلغاثة  فيه  ووكاالت  والتغطية  خلرباء  الكمية  ابلدراسات  مدعومي 

ي اإلعالمية، أب مل  وطبيعة  تواتر  ذات  معرضون ألخطار  اليوم  اإلغاثة  فإىل جانب خماطر  سن عمال  مثيل.  هلا  بق 
املباشر على يد   اليت يواجهها حتماا من يعمل يف مناطق احلروب، هنالك هتديد االستهداف  "األضرار اجلانبية" 
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ونظراا لتعاظم األخطار، يبدو أن املنظمات اإلنسانية مضطرة إىل    8شبكات إجرامية أو إرهابية أو حكومات قمعية.
متهي إدارة أمنها ابللجوء إىل معارف وممارسات طورها اخلرباء. وهبذا ستتمكن هذه املنظمات من محاية عملياهتا  

حبماية  جراء عدم التزامها    نونية جتاه عامليها الذين قد يقاضوهنايف الوقت الذي تليب فيه التزاماهتا األخالقية والقا
 عمل.  صاحببوصفها موظفيها 

يف سوراي ومجهورية  ويف مواجهة حوادث القتل واخلطف اليت تعرض هلا العديد من أفراد طاقمها خالل األعوام األخرية  
ومجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال، بدأ بعض أفراد أطباء بال حدود اليوم يعتقدون أيضاا أبن    الوسطى  إفريقيا

مبجلس اإلدارة    نتهاءا أفراد اجلمعية بدءاا ابمليدان وابيئة عملهم قد أضحت أكثر خطورة. وهلذا يعمل العديد من  
ومجع بياانت أمنية واالستفادة من معارف اخلرباء ابملدافعة يف سبيل تطوير أقسام وإجراءات وبرامج تدريب وأدوات  

 اخلارجيي.

ممارسي  لكن تزايد أتثري اخلرباء األمنيي يف املنظمات اإلنسانية يثري العديد من التساؤالت واالنتقادات من جانب  
جممعات  اء أسوار  ور عمال اإلغاثة    تقوقعوالباحثي على السواء. فمعظم النقاذ يربطون توسع اخلربات األمنية باملهنة  
أيضاا عن    9حمصنة إمنا  اخلطر فحسب  ليس عن  يساعدو بعيداا  أن  هبم  يفرتض  الذين  عامل  الناس  مثل  ومثله  هم. 

مارك دافيلد، يصف الباحث يف علم اجلرمية آرنود داندوي كيف أن يف هاييت على سبيل املثال "يف    األنثروبولوجيا
وذ اخلطاب األمين، أخذت املنظمات اإلنسانية ترتاجع وراء أسوار مساكنها  املناطق احلضرية، وكنتيجة مباشرة لتزايد نف

ويعتقد داندوي   10ومكاتبها احملصنة" وأهنا بدأت بتطبيق "فرتات منع التجول" و"مناطق منع التجول" على طواقمها.
القات ثقة مع السكان  أبن هذا الفصل االجتماعي واملكان لعمال اإلغاثة يقلل من قدرهتم على فهم بيئتهم وبناء ع

 11ثلهم، واليت هي السبيل الوحيد خللق بيئة آمنة تساعد على العمل.ميومن 

عها  اليت تتب  12أطباء بال حدود بشكل منتظم "سياسة التحصن" و"سياسة جتنب املخاطر"  وفيما يستنكر متحدثو
غاثية، إال أن أفرادها يقرون لكن ليس أمام العلن أبن اجلمعية ال تنجح دوماا يف مقاومة هذا التوجه.  الوكاالت اإل

اء لتربير احلاجة إىل خدماهتم.  يطرحها اخلرب   إمنا   خيتلفون مع حقيقة تزايد اخلطر اليتكما أن عدداا من مدراء العمليات  
قارير اإلدارة األمنية وتطبيق أفضل املمارسات  تا وهم يبعثون بالكثري منهم يشتكون من تراكم الضغوط اليت يواجهوهنو 

ومتابعة   اإلرشادية كتنظيم  األدلة  هبا  توصي  إجراءات دورات  اليت  بياانت ووضع  قواعد  وإنشاء وحتديث  تدريبية 
باا  غال  كون يف بعض األحيان من فائدة هذه اإلجراءات، لكنهمكيشجندهم    13وإرشادات إدارة األزمات وإىل آخره.

تطبيقها حىت ولو على سبيل هتدئة خماوف وطلبات جملس املدراء واإلدارة وبعض  ما يشعرون أبهنم جمربون على  
 املتطوعي يف امليدان. 

اليت حتيط بفرض معايري وإرشادات ومؤشرات وإجراءات أمنية  واخلالفات  ويناقش هذا الكتاب يف صلبه الشكوك  
على العاملي يف املنظمات اإلنسانية على غرار أطباء بال حدود. كيف يساعد متهي قطاع األمن عمال اإلغاثة يف  
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هذان   من بديل لثقافة األمن السائدة؟ التأقلم مع األخطار اليت يواجهوهنا يف أوضاع النزاعات وابقي األزمات؟ هل
هان حبثنا ونقاشنا هنامها السؤاالن اللذان   . يوجّ 

 

 املنهجية 

تطور اجلدل حول األمن ودور اخلرباء يف  ينقسم هذا الكتاب إىل ثالثة أقسام. يف القسم األول، حناول فهم كيفية  
 إدراكيف كيفية    بريتران اتيت   ضمن منظمة أطباء بال حدود. وخيوض  ذلك، سواء يف القطاع اإلنسان ككل أم

  ميكائيل نوميان واألخطار واألمن واحلماية منذ القرن التاسع عشر، يف حي يطرح    ةملفاهيم املخاطر عمال اإلغاثة  
بي أفراد جملس منظمة أطباء بال وكيف مت نقاشه  كأمٍر ُمشك ل    إليهيُنظ ر  ان  أصبح أمن الفرق العاملة يف امليد  كيف

 فجر اجلمعية. حدود فرنسا وكبار مدرائها منذ

أما يف القسم الثان فنعاين التشخيص والتوصيات اليت طرحها خرباء إدارة املخاطر األمنية. حيث يقدم فابريس  
حتليالا جلهود قياس العنف املرتكب ضد قطاع اإلغاثة فيما تبحث مونيك ج. برييل األدلة اإلرشادية األمنية    فيسمان

 ات.يصف الثان من عقد التسعيناخلاصة ابلعاملي اإلنسانيي منذ الن

  إفريقيا ، نقدم حملة عامة عن ممارسات أطباء بال حدود األمنية املعاصرة مستعيني جبمهورية  واألخري  ويف القسم الثالث 
القوقاز   تصف ديلفي   ميكائيل نوميانكأمثلة. ويف مقابلة مع  الروسي  الوسطى ومشال سوراي وعملية اخلطف يف 

املعين ابألمن يف مجهورية    شيدورج البعثة  رئيس  جوديت . وتستذكر  2014لوسطى يف عام  ا  إفريقيامسؤوليات 
املمارسات األمنية اليت كان يتبعها الفريق امليدان العامل يف خضم احلرب السورية يف منطقة تعاقبت على    سوسان

. 2014و  2013  ي( بي عاميف العراق والشام لدولة اإلسالمية  أكثر من جمموعة معارضة )مبا فيها االسيطرة عليها  
يف الفصل األخري، يطرح دانكن مكلي اجلهود اليت بذلتها منظمة أطباء بال حدود إلطالق سراح املتطوع اهلولندي و 

 .  2002  سنةيف داغستان  الذي اخُتطف

توجب بعض التوضيح. فهدفنا مل يكن وصف وضع املمارسات األمنية اخلاصة مبنظمة أطباء سواختيار هذه األمثلة ي
مع أطر العمل التحليلية   احملتملةبال حدود أبسلوب تفصيلي أو متثيلي، إمنا إلقاء بعض الضوء على تنوعها وتناقضاهتا  

دارة املنظمة. وقد أعطينا األولوية لتلك األوضاع  األدلة اإلرشادية األمنية أو تلك اليت تفرضها إتقدمها  والعملياتية اليت  
اليت اعتربت خطرة بشكل خاص واليت تشكل مادةا للنقاشات اجلارية بشأن غياب األمن. أما قرار معاينة حالة  

ا فقد  تنطاالختطاف  اليت  هبا.  رتكز على اآلاثر اخلطرية  اليت حتيط  الشفافية  وي عليها عمليات اخلطف وغياب 
رية للجدل أحياانا فيما خيص املمارسات املستخدمة لتحرير الرهائن، وتردد بعض الضحااي يف احلديث  فالشرعية املث

عن الظروف القاسية الحتجازهم، واخلوف من تسهيل عمل املختطفي يف املستقبل من خالل كشف آلية حل مثل  
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التحليل واالستقصاء. وهلذا قرران  جتتمع لتفرض حالةا من الصمت ال تساعد يف عمليات  هذه القضااي، كلها عوامل  
اليت أصبحت تفاصيلها علنية يف عدد من    2002ل عام  يإرك  آراين مناقشة قضية قدمية أال وهي عملية خطف  

 الكتب واملقاالت الصحفية، إىل جانب املعركة القضائية بي منظمة أطباء بال حدود واحلكومة اهلولندية. 

ؤثر على ت  ق أبداا إىل أسباب غياب األمن اليتأن هذا الكتاب ال يتطر وقبل أن نتعمق أكثر ال بد من إيضاح  
ك زايدة أو نقصان عام يف مدى غياب لإذا كان هنا  يستنتج الكتاب استحالة التيقن مما  املنظمات اإلنسانية. وفيما

الفرق اإلنسانية يف العديد  اليت تواجه    احملدقة  األمن، إال أننا نوافق ابلتأكيد على مشروعية املخاوف املتعلقة ابألخطار
،  من املناطق اليت يعلمون فيها. ورغم أننا نناقش يف العديد من املناسبات منط األخطار اليت تواجه أطباء بال حدود

إال أننا ال نرمي إىل تقدمي قائمة شاملة ابألوضاع الصعبة اليت تتعرض فيها سالمة عمال اإلغاثة للخطر. مثة وفرة يف  
ن العاملي اإلنسانيي اليوم مستهدفون عن قصد نظراا لغياب القائلة أبنظرية  ال(  يف  ادلجتدعم )أو  ت  يتال  املنشورات

الذي محل  كتابنا السابق كان يف ُصلب   االستقاللية وعدم التحيز واحليادية. وابلفعل، فإن نقاشاا نقدايا هلذه النظرية  
 14أطباء بال حدود. ةمنظم : جتربةيف العمل اإلنسانفاوضات املعنوان: 

م االجتماعية اليت تركز على اتريخ إدارة و قادتنا أحباثنا حول ممارسات األمن اإلنسان إىل العديد من نصوص العل
القطاعات األخرى اليت تدير فيها    طريقةالدوات اإلدارة و اخلاص أبجتماع  االاملخاطر يف اجملتمعات الغربية وعلم  

املصارف،   اليقي.  )اجليش،  وعدم  عالقتها ابخلطر  إخل(  اجلوية،  املالحة  مراقبة حركة  منظمات  التنمية،  وكاالت 
لعرض خمتلف فصول كتابنا واقرتاح بعض اإلجاابت  املطبوعات الكثرية    نعتمد يف الصفحات التالية على هذهوس

التأقلم مع  علىعمال اإلغاثة  على السؤال املطروح يف بداية هذه املقدمة أال وهو: كيف يساعد متهي قطاع األمن
 األخطار اليت يواجهوهنا يف أوضاع النزاعات وابقي األزمات؟

 

 كيف ترسخت ثقافة إدارة املخاطر األمنية؟ 

 هناية حقبة

بي ابلفعل  إىل أن مفهوم إدارة املخاطر كان سائداا    يف هذا الكتاب  من خالل إسهامه  بريتران اتيتيشري املؤرخ  
التاسع عشر.   القرن  املالية حينها  كانت  و املؤسسات واملنظمات اإلنسانية اليت نشأت خالل  تنطبق على اإلدارة 

سؤولة.  براز إدارهتم املتو اقون إلمصرفيون ورجال األعمال  كان يديرها يف أحيان كثرية    واملؤسسية للصناديق اخلريية اليت
وأتيت على واإلقدام  كان قصة خمتلفة متاماا حتكي عن الشجاعة  فقد  أما تعرض األفراد للخطر يف مناطق احلروب  

شاكلة حكاايت بطولية. فخالل حروب النصف الثان من القرن التاسع عشر، كانت ممارسات األمن اإلنسان  
بة والتهديد ابإلدانة العلنية اليت وصلت يف بعض احلاالت  ترتكز على املفاوضات واملصاحل املتبادلة لألطراف املتحار 
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ورغم بعد األمن عما كان ينبغي أن يكون إىل نشر أمساء الضباط املسؤولي عن املدفعية اليت قصفت املستشفيات.  
  نطوي على العكس، أي قلة احلديث عن املصاعب اجلمة ت  ت العمل اإلنسان كان  ياتأن أدبإال  ،  إال فيما ندر  عليه

اليت تواجه العاملي امليدانيي، وابلتايل اإلسهام يف تعزيز مفهوم أن املرافق الصحية عبارة عن مالذات حيادية ال 
 تنتهك.

فإن التواجد املشرتك املتناقض إلدارة املخاطر وروح املغامرة والذي استمر طيلة معظم القرن العشرين،   يت وحبسب ات
وروح النبل   ،االتصالما كان لينجح لوال بعد املقرات الرئيسية عن امليدان، وبساطة اإلجراءات البريوقراطية وأنظمة  

لون ويرون أنفسهم على أهنم مغامرون  عام  ل منظمات اإلغاثة يُ اليت اتسم هبا أوائل العاملي اإلنسانيي. فقد كان عما
قواني العمل الناشئة    ختوهلم إايها نبالء بدالا من كوهنم موظفي يطالبون أرابب عملهم ابلضماانت األمنية اليت كانت  

 آنذاك. 

أبن تطور ثقافة األمن يف قطاع اإلغاثة عند مطلع القرن احلادي والعشرين يدل على توسع مقاربة إدارة   يتيرى ات
مرتافقة  يقول  املخاطر اليت كانت مقتصرة إىل ذلك احلي على اإلدارة املالية للمؤسسات اخلريية. فقد كانت حسبما  

محاية املوظفي،   حتت راية تطور أنظمة االتصال و وتبعاا ل  إبعادة ضبط العالقة اليت تربط بي املقر الرئيسي وامليدان.
بدأ أصحاب القرار البعيدون عن امليدان بفرض سيطرة أكرب على العاملي اإلنسانيي حيث كانوا جيردوهنم تدرجيياا  

مكانية االطالع  تبعاا إل  النشوءذه الظاهرة  أتيح هلبه. وقد  حلون  من استقالهلم )حريتهم( وحس املسؤولية الذي يت
على ما جيري يف امليدان عن طريق البياانت املنقولة عن بعد واليت جتعل من املقرات الرئيسية تشعر وكأهنا يف وضع  

للسردايت   جيد أو حىت أفضل من الفرق امليدانية لتقييم الوضع وإدارة العمليات. وهبذا فقد وضعت ثقافة األمن هنايةا 
مال اإلغاثة. فقد أدت إدارة املخاطر إىل خيبة أمل يف العمل اإلنسان الذي أخذت  اليت كانت حتفز عوالرواايت  

 روح النبل اليت يتسم هبا تغرق يف ظالم احلساابت التأمينية والتحكم عن بعد.

 

 رغم الشكوك رباءأطباء بال حدود فرنسا: االستعانة ابخل

ء ومدراء منظمة أطباء بال حدود فرنسا لغاية أواخر  أبن روح الشهامة سادت بي رؤسا  ميكائيل نوميانتظهر دراسة  
فخالل العشرين عاماا األوىل من عمر اجلمعية، كان التعرض للخطر يعترب جزءاا أساسياا من ات على األقل.  يالثمانين

العمل اإلنسان ومينح املرء شيئاا من النبل. ويعد االلتزام الفردي أمراا ال غىن عنه يف ميثاق منظمة أطباء بال حدود 
هولون واملتطوعون ]من األعضاء[ إىل حتقيق أي  يسعى اجمل  ال " األول الذي ختتتم فقرته األخرية بعبارات مهيبة تقول:  

رضى فردي أو مجاعي من األنشطة اليت يقومون هبا. وهم يفهمون املخاطر واألخطار اليت تفرضها البعثات اليت  
 أن   اجلمعية  مقدور  يف  يكون  الذي   غري  التعويض  أشكال  من  شكل  ي أبيقومون هبا وال يطالبون هلم أو لورثتهم  
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السبعينف  15".إايه  متنحهم والثمانينيخالل عقدي  املقرات يات  تكن  مل  وقعت،  اليت  العديدة  احلوادث  ورغم  ات، 
 الرئيسية تتمتع بسيطرة فعلية على اإلدارة اليومية ألمن امليدان نظراا لغياب سبل التواصل املباشر.

ات حي عاىن  يكيف أن جملس اإلدارة بدأ ينظر إىل غياب األمن على أنه مشكلة عند مطلع التسعين  انميويشرح نو 
ز بتوسع العمليات اإلنسانية يف إطار نزاعات ما بعد  رتبطة ابلعنف يف سياق متيّ املالقسم الفرنسي من أول الوفيات  

اليت سرعان ما استبدلت  ألقمار الصناعية  احلرب الباردة. وقد تزامنت تلك الفرتة بظهور معدات االتصال عرب ا
يكون  امليدانية حىت حي  الفرق  مع  وآن  مباشر  بشكل  تتواصل  الرئيسية  املقرات  بدأت  وقد  احملمولة.  ابهلواتف 
ينبغي   اليت  املخاطر  مدى  اليت حددت  الذهبية"  "قواعدها  املنظمة  أصدرت  عندها  من حوهلم.  ينهال  الرصاص 

أن ننسى أبنه "ال ميكن االعتماد أبداا على احلصانة اإلنسانية" وأبن األمن يعتمد أوالا   أن تواجهها. ودون تللبعثا
فرضت ثالثة قيود على عمل املتطوعي   وأخرياا على فهم السياق والتموضع والتواصل، إال أن هذه "القواعد الذهبية"

تستحق العناء، وأبن املقر الرئيسي له  شفائية  أال وهي: ال جيب أن تتعرض الفرق لالستهداف، ينبغي تنفيذ أنشطة  
 األسبقية على امليدان يف قرار االنسحاب. 

وقد كان تفسري وتطبيق هذه القواعد حمط العديد من النقاشات خالل اجتماعات جملس اإلدارة واالجتماعات  
ون امليدان للقاء الفرق واختاذ  . وكثرياا ما كان املدراء يزور ة اجلديدةات وأوائل األلفييالسنوية العامة خالل عقد التسعين

. لكن بدا وأن اجلميع متفقون على العقد األول من القرن احلايلأحكام مستنرية، وهو تقليد بدأ يضمحل خالل  
لغياب األمن،   العامة  التفسريات  منتظمة، ورفض  الوفيات واإلصاابت اخلطرية بصورة  النقاط: رفض وقوع  بعض 

 متهي قطاع األمن.  يتخذهاوعدم الثقة ابألشكال اليت كانت 

بشكل أساسي ضمن مهام املسؤولي اللوجستيي ومنسقي    يندرج  فرنسا   حدود  بال  أطباء  ملدراء  ابلنسبة األمن    كان
املشاريع )ومدرائهم املباشرين(. فقد كان اخلرباء اللوجستيون مسؤولي عن النواحي املادية حلماية الفرق: غرف آمنة  

ت نقل واتصال، معدات وقاية، إمدادات شتوية، خطط إجالء، إخل. أما املنسقون  ومالجئ ضد القنابل، معدا
الذي يتسمون أبهنم "واسعو احليلة ودبلوماسيون" فقد كانوا مسؤولي عن النواحي السياسية لألمن: حتليل السياق،  

مة جلأت إىل التنديد العلين  التواصل والتفاوض، إمكانية تعليق األنشطة، االنسحاب والتنديد العلين، علماا أن املنظ
التسعين أداة سياسية منذ فجر اجلمعية. يف  اللوجسيت والسياسي    ات،يبوصفة  النهج  للدفاع عن هذا  ويف حماولة 

أطباء بال حدود فرنسا إنشاء مناصب خرباء أمنيي متخصصي أو االستفادة من الدورات   زعماءلألمن، رفض  
املنظمة قررت تعزيز مهارات مدراء عملياهتا يف حتليل السياق    لكنالتدريبية اليت يقدمها خرباء عسكريون سابقون. 

يئة السياسية اليت يتواجد ضمنها.  والب  حول العالقة بي العمل اإلنسان  أحباث  يرو وتطوابألخص من خالل التدريب  
الفصول    حجم  تضخم  يف  ضحاا اكما تبلورت خالل الفرتة ذاهتا اخلربات يف جمال الشؤون اللوجستية األمنية كما بدا و 

 .حدود بال أطباء مبنظمة اخلاصة" البعثات تصميماملخصصة لألمن يف النسخ الالحقة من "إرشادات 
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ي بعد سنوات عدة من قبوهلا رويداا رويداا ، أ2013فائز يف النهاية. ففي عام  املخاطر كانت الإال أن ثقافة إدارة  
أفضل املمارسات، أنشأت منظمة أطباء بال حدود فرنسا منصب  حول  رشادات  اإلاملزيد من التدريب التخصصي و 

 "مسؤول التواصل األمين". لكن كيف حدث هذا التغيري؟ 

 

 عاملٌ أكثر خطورة؟ 

  ساحة   على  األمن  بغياب   اإلحساس  تزايد  من  معظمها  يف  املخاطر  إدارة  حنو  لالجنذاب  تؤدي   اليت  القوية  لعواملا  أتيت
يف الفصل الرابع من هذا الكتاب،    فيسمان خالل العشرين سنة املنصرمة. هذا صحيح، كما يبي    ياإلغاث  العمل

كان اخلطر يف تزايد   إذا  فيمامن الدراسات الكمية اليت ختتص ابلعنف ضد عمال اإلغاثة    ستخلصنحيث ميكن أن  
أم يف تناقص، أو إذا ما كان عمال اإلغاثة اليوم أهدافاا ألسباب سياسية تتعلق مبفاهيم غياب االستقاللية أو احلياد.  

  دعائية   ألغراض  إال   عادة  تستخدم  وال   اإلحصائية  الناحية  من  شأن  ذات  ليست لكن أرقام غياب األمن اإلنسان  
 اإلغاثة  عمال  ضد  القائم  العنف  إزاء  الضحية  سردية  اءبنول  16األمن  خرباء  من  جديدة  جمموعة  سطوةو   وجود  لتربير
 .املعاصرة احلروب وشهداء أبطالكإليهم   رنظ  يُ  الذين

 تعمل   اإلغاثة  وكاالت  أبن  جند  املسلحة،  النزاعات  حول  وأوبساال  أوسلو  جامعتا   قدمتها  اليت  البياانت  وحبسب   لكن
 من  األول  العقد  يف  املسلحة  فالنزاعات.  الباردة  احلرب  هناية   إابن   عليه  كان  عما  العنف  مستوى   فيه  يزدد  مل  عامل  يف

  وأقل   املاضي،  القرن  اتنيمثاني  يف  عليه  كان  عما  أضعاف   خبمسة  يقل  عدد  حبياة  ابلفعل   أودت  قد  اجلديدة  األلفية
ويبدو أيضاا أن العنف اجلماعي ضد املدنيي آخذ ابلتناقص   17.اتياخلمسين  يف  عليه  كان  عما  أضعاف  بتسعة

 واليت شهدت أعداداا استثنائية من القتلى يف رواندا وجاراهتا(.  1997و 1993)ابستثناء الفرتة املمتدة بي عامي 

أن املعدل الكلي للوفيات جراء النزاعات يتناقص إال أن مثة جوالت واضحة من العنف الشديد الذي ينتج    ورغم
  إفريقيا عنه عدد هائل من الضحااي جراء أعمال القتل اجلماعي واجملاعات واألمراض. وهذه هي احلال يف مجهورية  

  بعض   يف  هناك   اإلنسانيون  العاملون  يواجه  حيث  املاضية،  الثالثة   األعوام   خالل  رايالوسطى وجنوب السودان وسو 
 18.الشديد األمن غياب من مستمرة فرتات األحيان

عام بغض النظر عن عملهم.   واألجانب بشكل  ،هذا ويعد اخلطف اليوم من أهم املخاطر اليت تواجه عمال اإلغاثة 
الرهائن العاملي بشكل مضطرد جراء ل، فقد تضخمت القيمة املادية والسياسية للمواطني الغربيي يف سوق  وابلفع

الدول. توقفت وزارة اخلارجية الفرنسية يف  كذلك النزاعات بي  النزاعات بي اجلماعات السلفية الدولية املسلحة و 
اإلعالن عن عدد املواطني الفرنسيي املختطفي )أو احملررين( يف البلدان األخرى، إال أهنا اعرتفت  عن    2009عام  

. وخالل الفرتة ذاهتا، زاد عدد  59إىل    11كان الرقم قد زاد من    2008إىل    2004من    ة املمتدةأبنه ويف الفرت 
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واليوم ميتد هذا اخلطر على معظم مساحة    19.مخسة عشرفيها عمليات اختطاف من مخسة إىل    حدثتالبلدان اليت  
مل مير عاٌم واحد دون أن يشهد أحد أقسام أطباء    2011ط والقوقاز ووسط آسيا، ومنذ عام  سوالشرق األو   إفريقيا

 اختفاء أو اختطاف أحد أفراده. حادثة بال حدود 

من هذا املنطلق، ورغم أن اهلجمات اليت تطال العاملي اإلنسانيي ظاهرة جديدة، إال أن املخاوف الراهنة للمنظمات 
 ميكن أبي شكل من األشكال أن توصف أبن ال أساس هلا من الصحة.اإلنسانية بشأن األمن ال 

خالل اخلمسة والعشرين سنة املاضية يف الزايدة الكبرية يف   درامياتيكيةا   األكثر  التغري  متثل  فقد  األمين،  املنظور  من  أما
 برانمج  طواقم  أفراد  عدد  ملثالعمليات اإلغاثة وأعداد العاملي اإلنسانيي وسط النزاعات. فقد زاد على سبيل ا

 20 ،2014و 1995 عامي بي( دائم موظف 11,400 إىل 1,500 جمرد)من   أضعاف عشرة  العاملي غذيةاأل
يف عام    36,500إىل    1998عامل عام    12,000يف حي منا عدد طواقم أطباء بال حدود الدولية واحمللية من  

االحت2014 سياسات  يف  الغربية  احلكومات  اخنراط  أدى  وقد  إىل  .  خارجية  نزاعات  يف  االستقرار  وأتمي  واء 
التشجيع على هذه الزايدة ومتويلها. وكما يبي مارك دافيلد وغريه فقد اعتمدت عمليات التدخل اليت قادهتا جهات  

  اإلنسانية   املنظمات  على  كبري  بشكل  اضطراابت،غربية منذ هناية احلرب البادرة يف بلدان مزقتها احلروب أو تشهد  
 21.الدول وبناء السالم صناعة عمليات ولدعم حدودها ضمن السكان نزوح حاالتو  األزمات ءالحتوا

 

 تفاقم التعرض للخطرمع تطبيع ال

املتوقع أن يؤدي تزايد عدد عمال اإلغاثة املنتشرين يف مناطق النزاعات واالضطراابت إىل تزايد عدد الوفيات   من
لوضع حد هلذه    حماولة   عن   عبارة  اإلغاثة   قطاع   يف   املخاطر  إدارة  تطور   أن  ويبدوواإلصاابت وحاالت اخلطف.  

اتريخ إدارة املخاطر يف   يف  املرعيمعدل احلوادث ضمن احلد املقبول يف إطار املنظور املنطقي    بقاءالزايدة وابلتايل إ
الغربية. جان  22اجملتمعات  املؤرخان  أشار  بيسرت  وكما  ودومينيك  فريسو  املخاطر    ،اببتيست  مفهوم  إدخال  فإن 

 نتيجة  لااجلديدة اليت يتعرض هلا العم  األخطارالتشغيلية يف قواني العمل يف القرن التاسع عشر قد أسهم يف حتديد  
  من  املشرعون  متكن  فقد  خماطر،   أهنا   على  املسبوقة   غري   احملدقة . وابعتبار هذه األخطار  معها  تطبيعالو   الصناعية  الثورة

والتعويض  القوانيمن    منظومة  بفضلمقبولة    جعلهاو   بوجودها  اإلقرار إخل(  اإلجراءات،  املؤشرات،    ات )املعايري، 
 23)التأمي(.

تعرض عدد كبري من العاملي  بفإن منو إدارة املخاطر يف قطاع اإلغاثة يقر    24أخرى،  جماالتوكما هي احلال يف  
. وهذا السعي حنو التطبيع يبدو ويتعامل معه على أنه أمر طبيعي  امليدانيي املنتشرين يف قلب مناطق النزاع للخطر
روح التضحية اليت ترافقت وأخالقيات األجيال األوىل من   لتقادمضرورايا أكثر يف ظل مواجهة منظمات اإلغاثة  
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هذا الشأن،    وقوننة العالقات االجتماعية. ويف  26ويف ظل تزايد الطلب اجملتمعي على احلماية  25العاملي اإلنسانيي،
ات  يتواجه املنظمات اإلنسانية اإلجراءات ذاهتا اليت تواجهها املصارف والشركات الكربى اليت أسست يف التسعين

 27آليات إدارة خماطر رمسية وميكن مراقبتها حلماية أنفسها من القضااي والفضائح يف حال وقوع احلوادث.

ذا الكتاب إىل أن خماطر األحكام القضائية ضد صاحب عمل  وجواناثن إدواردز يف ه  ميكائيل نوميان هذا ويشري  
إحدى  عن  مؤخراا  إىل حد كبري يف قطاع اإلغاثة، إال أن القرار الذي صدر    نظريةا   زالت   فشل يف محاية موظف ما 

أوسلو والذي وجد أبن اجمللس النروجيي لالجئي مذنب بتهمة اإلمهال الكامل يف التعامل مع خطف ستيف   حماكم
لكن منظمة    28، قد يغري من هذه املعادلة.2012دينيس وثالثة آخرين من أفراد الطاقم يف داداب يف كينيا عام  

اا من البنود واملالحق املعقدة هبدف محاية  أطباء بال حدود تطلب من متطوعيها وموظفيها توقيع عقود تتضمن مزيد
ن جمالس إدارة األقسام  جند أاحلماية ضد أي قضااي حمتملة،    يف سبيلاملنظمة من املساءلة يف قضااي احلوادث. و 

مراكز    عتشج  -املسؤولة قانوانا يف حال قيام أحد املتطوعي برفع قضية–  29الشريكة يف منظمة أطباء بال حدود
 األدلة اإلرشادية لألمن اإلنسان.   اليت تنص عليهاة على تبين إجراءات إدارة املخاطر الرمسية عمليات املنظم

 

 األمن من الناحية النظرية

 ألمن لة يقاربة اإلدار امل

تسعينت أول مرة يف  اليت ظهرت  األمنية  لألدلة اإلرشادية  الرئيسية  الوظيفية  تقدم يتمثل  أهنا  املاضي يف  القرن  ات 
توجيهات عملية مصممة لتنبيه العاملي امليدانيي من األخطار اليت قد يواجهوهنا يف مناطق احلروب. أما اجليل 

هلا  يف العقد األول من األلفية اجلديدة فقد دعت إىل مقاربة إدارية    صدرتالثان من هذه األدلة اإلرشادية اليت  
اية املنظمات اإلنسانية من املخاطر القانونية واليت قد تضر بسمعتها. وهذه هي احلال يف  هدف حمدد يتمثل يف مح 

املعروفة بتأثريها الكبري والصادرة عن معهد التنمية اخلارجية،  (  GPR 8)’مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية‘  
 قسماا كبرياا من الفصل املخصص هلما.   فيسمانمونيك ج. برييل وفابريس فرد هلا واليت أ

 تبلورت  اليت   املعارف  تشكل  اليت   لتحققا  وقوائم  التوصيات  من  جمموعة   أهنا للوهلة األوىل    رشاديةاإل  األدلة  هذه  تبدو
  قتال  اندالع حال  يف التصرف املواقع، أتمي التنقالت، تنظيم االتصال، معدات إدارة)كيفية  امليدان يف الزمن عرب

على   تعزز   أهنا   يف   االبتكارية  قيمتها  تتلخصو (.  إخل  قريب، ترتكز  األمن"  إلدارة  وعملياتية  اسرتاتيجية  "مقاربة 
 حساابت مفصلة وعمليات ختطيط وإجراءات معيارية. 

 اتحتيز   من  للحد  علمية  ناهجمبالتقييم األمنية غري املوضوعية    أعمال  تستبدل  أناألحدث    اإلرشادية  األدلةمن    يُرادو 
=    خاطرة)امل  رايضية  صيغة   يف  املخاطر  اختصار  تقرتح  اجلديدة  اإلرشادات  فإن  هذا  ولتحقيق.  البشري   املنظور
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  مقاربة   يف   وكماوحتسي عملية حساهبا ابستخدام قواعد البياانت.    30(األثر  ×[  الضعف  مكمن]التهديد،    احتمالية
العملية إىل إمهال أسباب ومعان أحداث بعينها يف   31التأمي،  شركات  يف  املعتمدة  التأمي  حساابت متيل هذه 

)مثالا    وحةاملطر   األحداث   أن   حقيقة   رغم  ،خاطرةمقابل هنج احتمايل يعتمد على القواني احلسابية لتحديد عوامل امل
 لدرجة  متشاهبة  وغري  اندرة(  مستشفى  تفجري  أو  إسعاف  سيارة  على  هجوم  أو  إغاثة  عامل  ضد  خطف  أو  قتل  ةميجر 
 . إحصائية حساابت على قائمة مناذج  يف توضع أن ميكن ال

تقرتح األدلة اإلرشادية حتديد "اسرتاتيجية أمنية" يفضل أن تعتمد على ما يدعى مبقاربة "القبول". وهتدف    كما
اسرتاتيجية القبول هذه إىل االستفادة من النية احلسنة للسكان ومن ميثلهم إزاء العاملي اإلنسانيي من خالل الدفاع  

. ويف هذا اخلصوص، تصف ’مراجعة املمارسات اجليدة عن صورهتم بوصفهم "أانساا طيبي يقومون بعمل حسن"
رقم مثانية‘ الصحافة والصحافيي على أهنم عامل خطورة رئيسي: "ميكن لبيان ضعيف الصياغة أو غري دقيق أو  

والحتواء هذه اخلطورة ينبغي    32خارج البالد".  اإلبعادحتريضي أن يضع الطواقم يف خطر مباشر وقد يؤدي حىت إىل  
ءات االتصال املعيارية التأكد من أن كل من يف املنظمة، بدءاا ابحلراس وانتهاءا برئيسها، يقدمون الرسالة  على إجرا 

على كافة أشكال سلوكيات    ويتوجبذاهتا وأبنه ال يوجد تسريب ألي واثئق أو بياانت غري مصرح ابستخدامها.  
وإجراءات عملياتية هتدف إىل ضمان    سلوك  قواعدالعاملي اإلنسانيي، وليس فقط كالمهم، أن تكون موحدةا وفق  

 تطبيق االسرتاتيجية املتوخاة بشكل صحيح.

 

 األيديولوجية يف أدلة اإلرشادات األمنية  الفرضيات

  واملؤشرات  القواعد  ستخداماب   توصيخصوصية اجليل الثان من أدلة اإلرشادات األمنية ال تنبع كثرياا من أهنا    إن
  لكن ".  إدارية "مقاربة    إىل  والتحول  األمين  اعالقط  لتمهي  سابقةا   كانت  التنظيمية  جراءاتاإل  هذه  فمثل  واإلجراءات،

عليها   سلط   اليت  احملددة   األيديولوجية  فرضياتال  إيصالو   كبري  بشكل  األدوات  هذه  مضاعفة  يف  يكمن  ابتكارها
 .على شكل توصيات تقنية فيسمانج. برييلي وفابريس  مونيكمن  كلالضوء  

سياسية للتحدايت   غريأوالا فإن ’مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية‘ واإلرشادات املبنية عليها تدعم وجهة نظر  
النزاعات االجتماعية والسياسية    جب أمٌر حي  النظر إىل األمن على أنه مشكلة تقنية تتطلب حلوالا تقنيةفاألمنية.  
ابلتفاوض على حضورها اإلغاثة  وكاالت  ذي تقوم من خالله  القوى واملصاحل اليت حتدد شكل السياق اللعبة  وكذلك  

" حبد ذاهتا. وبوصفه عامل اجتماع، يشرح ةومحايتها. وهذه املقاربة غري السياسية ممكنة ابللجوء إىل مفهوم "املخاطر 
الرتكيز  ال يهم فيه  تل أن املخاطر عبارة عن "أخطار نعتربها عشوائية ودون سبب. إنه خطر مبعىن  ابتريك بريييت وا

  وتظهر املقاربة الالسياسية   33الرتكيز على الوقاية من حوادث مستقبلية".  بقدر على لوم اجلناة على حوادث سابقة  
محالت تسويقية معيارية تعكس  يف توصياهتا خبصوص اإلعالم الذي تعتربه يف أفضل احلاالت جمرد وسيلة لنقل  
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الفضاء العام يتباين  جتاه  صورة املنظمات اإلنسانية الشريفة ويف أسوأ احلاالت هتديداا جيب حتييده. وغياب الثقة هذا  
بعينات القرن املاضي وحىت العقد األول من القرن احلايل،  حبدة مع ممارسات منظمة أطباء بال حدود فرنسا منذ س

(  ليت غالباا ما كان يطبعها النزاعا )اهتواليت اتسمت بدعوات علنية متكررة هتدف إىل تعزيز مواقف اجلمعية يف تعامال 
الكتاب   وتقدم رواية أطباء بال حدود سويسرا يف هذا  34مع قوى سياسية وعسكرية قادرة على التأثري على أمنها.

 . هذه الفكرةواملتعلقة جبهودها لتحرير متطوعها املختطف يف القوقاز، مثاالا جيداا على 

اإلجيابية اليت ترى احلروب واألزمات على أهنا جمموعة خماطر  النظرة  تمثل يف  تلألدلة اإلرشادية ف  ةالثاني  الفرضيةأما  
ت اإلدارية )اليت تزعم ’مراجعة املمارسات اجليدة حبسب النظرايميكن السيطرة عليها ابحلساب والتخطيط. وحىت  

على فرض  –رقم مثانية‘ أبهنا بنت مقاربتها عليها(، فإن الثقة بقدرة املنطق على توقع كل ظاهرة ممكنة والتحكم هبا  
قرتح ابحثون على  ااملاضية،    ة. وخالل األعوام اخلمسة عشر الغية  تبدو  -توفُّر ما يلزم من وقت ووسائل وخربات

وهو مصطلح مستخدم    35األعمال التجارية تنظيمها وإدارهتا على مفهوم "التعقيد"،تبين    نغرار دومينيك غينيلوت أب
وختتلف املقاربة اإلجيابية لألدلة اإلرشادية  لرصد "أي شيء يكون خارج فهمنا أو سيطرتنا بشكل كلي أو جزئي".  

العسكريي ا الرئيسية لذين يعتربون، حبسب كالوسيفيتس،  كذلك مع تفكري املنظرين  امليزة  اليقي هو  أن غياب 
احلرب" والسلوك الذي ال ميكن التنبؤ به لآللة العسكرية اليت تسري وفق ظاهرة    يةويف مواجهة "ضباب  لساحة املعركة.

ديسبورتيه، استخدام سبل تكتيكية ، ومن بينهم اجلنرال فينسينت  ي"االحتكاك"، اقرتح العديد من املنظرين العسكري
 36على "الثقة ابلناس ومرونة األنظمة".ترتكز 

الثقة  عدم  ، حيث أن  األحدث  يف األدلة اإلرشادية األمنية  ةالوارد  ةالثالث  ما هو إال الفرضيةالثقة ابلناس  عدم  لكن  
تها  أدلبل تطلب منا تساعدهم، وكاالت اإلغاثة أن الذين يفرتض بلسكان اب ثقةعدم الهذا أييت يف ثالثة أشكال: 

طورة  وقادة الرأي واللذين يعتربان عوامل خبعامة اجلمهور ثقة عدم العلى أهنم مصدر هتديد؛ يهم اإلرشادية النظر إل
غفل األدلة اإلرشادية األمنية على غرار  ملتطوعي أنفسهم. ويف هذا اخلصوص، تُ ابثقة  عدم العلى السمعة؛ وأخرياا  

منظومة  األحكام الشخصية لعمال اإلغاثة خبصوص األمن، وتفضل عليها    ‘ ت اجليدة رقم مثانيةمراجعة املمارسا’ 
املعيارية، وأخرياا فإهنا تشك يف والئهم وتفضل    يةجراءات العملياتعليها اإل، فهي ال تثق مببادراهتم وتفضل  حمددة

 ل عن احلقوق يف عقود عملهم.  از إضافة مالحق للتن

وميكن التماسها يف مفهوم    يت ات  اإلنسانيي، كما يصفهما بريتران  وهبذا فإن روح البطولة اليت متيز هبا أوائل العاملي
هنا تنطوي على خماطر معينة يف نظر اخلرباء. فمنذ العقد  وأ دو"أرستقراطية املخاطر" يف منظمة أطباء بال حدود، تب

صورات" ااألول من القرن احلادي والعشرين بدأت األدلة اإلرشادية ابحتواء العديد من اإلشارات السلبية إىل "دين
"واثقي ن يكونون  مم  37"ينالي/مدمين املغامرةر ألفا )...( من مدمين األد"شخصيات من النمط    و"رعاة بقر" و

لكنها    38أوضاع أمنية ألهنم يعملون يف هذا اجملال منذ سنوات طويلة"،  ةأكثر من الالزم بقدرهتم على التعامل مع أي
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التهديدات   تعود إىل حقبة غابرة حي "كانت  احلقيقة  ]و[ كانت منظمات اإلغاثة حتظى ابحرتام  فيها  يف  أقل 
رشادية ال يقيس املخاطر واألخطار اليت تتعرض هلا بعثته وال "ينخرط" ابلنسبة لألدلة اإل  املتطوع املثايلف  39أكرب".

 ويثقون ابخلرباء لتحليل املخاطر مبوضوعية ولتعليمهم كيفية  ي ومسؤوليمطيع  بل يفرتض هبم أن يكونوا.  غامرةيف امل
 هم ومنظمتهم. احلديث والتصرف )لدرجة تصل إىل التدخل حبياهتم اجلنسية( هبدف البقاء آمني ومحاية رفاق 

- إضفاء صفة املشروعية على أخالقيات التضحية املنطقية  ي يف األدلة اإلرشادية أال وه  ةرابع  فرضية أيضاا    هناك
أن تزيل متاماا    "العمليات  منأل  اجليدة  إلدارةل"  ميكن  ال   مثانية،   رقم   اجليدة  املمارسات  مراجعة  حسببف.  القانونية

 ترمي  إجراءات  خالل  من  هلا  مستوى   أبدىن"  الكامنةلكنها ينبغي أن تضمن إبقاء "املخاطر    ،األخطار أو اخلسائر
 املشروع   من  احملتملة  الفوائد  ضوء  يف"مربرة    األخطار  هذه  مثل  وأبن  احلوادث  أضرار  وختفيف  احتماهلا  من  التقليل  إىل
 . مناسبةفائدة -كلفة  نسبة وحتقيق اإلجراءات اتباع فرض  على مقبوالن أمران والتضحية  فاخلطر". الربانمج أو

وهبذا فإن إدخال إدارة املخاطر يف جمال العمل اإلنسان يدل على ظاهرة أوسع تطلق عليها أخصائية العلوم السياسية  
العالقات االجتماعية من قبل أشكال من    أي غزو  40مصطلح "اتباع البريوقراطية الليربالية اجلديدة":  بياتريس هيبو

اخلاص    املتمخضةالبريوقراطية  النظم   القطاع  أفكار جمردة.عن  عن  املتعلقة    41أو  املخاطر  مصطلح  وابلتايل جند 
واجهها العاملون اإلنسانيون يف مناطق احلروب حبساابت التأمي يستخدم يف عامل اإلغاثة الستيعاب األخطار اليت ي

الكلفةفهم  و  للمخاطر. هذا وت-حساابت  التعرض  املقبول من  املستوى  قرارات بشأن  األدلة وجز  الفائدة الختاذ 
هبا  ميز  تاليت ت  فنتازاي التخطيط التكنوقراطييديولوجية الليربالية اجلديدة و هذا املزيج الغريب من األاإلرشادية األمنية  

أدوات التخطيط واإلدارة واسعة االستخدام واليت يطلق عليها على غرار  من أدوات العمل اإلنسان املعاصرة    الكثري
 42"إطار العمل املنطقي".

 

 عملي التطبيق يف الاألمن 

على   ترتكز  مقاربة  إىل  اإلثنوغرايف  هناك حاجة  العملية الرصد  للممارسات  دقيق  تقدمي وصف  من  نتمكن  كي 
املستخدمة يف األدوات واإلجراءات واألدلة اإلرشادية والتدريبات األمنية وأتثريها الفعلي علي كيفية عمل منظمة  

ترمي    واليت الواردة يف هذا الكتاب،    األمثلة لكن هذا ليس اهلدف من    43أطباء بال حدود واملنظمات اليت تشاهبها.
املتأصلة يف إدارة املخاطر  و ساسي إىل تسليط الضوء على التناقضات بي النظرة الال سياسية اإلجيابية للخطر  أبشكل  

وأتمي إطالق سراح الرهائن. كما أهنا تقدم حملة عن كيفية بروز املعضالت    اتجتربة الفرق املسؤولة عن أمن البعثبي  و 
)  عنالناشئة   البعثات  يف  املخاطر  "القخوض  التسعينعد  واموضوع  يف  وضعت  اليت  احلاالت    ات(يالذهبية"  يف 
 . وكيف مت حلها املطروحة
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ليت تواجهها فرق أطباء بال  وتبدأ الفصول الثالثة األخرية من هذا الكتاب بوصف التشكيلة الواسعة من األخطار ا
التفسري الشائع  سبك  ياب احليادية أو االستقاللية"، إلعادة  وهي أخطار ال ميكن أن تعزى فقط إىل "غ  حدود،

اليت  الرتهيب  ابسرتاتيجيات  األخطار  هذه  وترتافق  األمنية.  اإلرشادية  واألدلة  الكمية  الدراسات  تقدمه  الذي 
املتحاربة املثال  تستخدمها األطراف  تتضمن على سبيل  إعدام اجلرحى من األعداء بدون حماكمة داخل واليت   :

من  الوسطى، اهلجوم ابألسلحة الرشاشة على اجتماع لنخبة    إفريقياستشفيات على يد امليليشيات يف مجهورية  امل
جتار ابلرهائن على  االاجملتمع داخل مستشفى، قصف املستشفيات على يد اجليش السوري، خطف وإعدام و أفراد  

يد اجملموعات املسلحة يف سوراي، اغتيال اجملموعات ذاهتا ملن يفرتض أهنم خونة أو مرتدين من املرضى والطواقم، 
محلة إقرار سالم وحشية للغاية. لكن األخطار مرتبطة كذلك أبحداث اترخيية    الذي أاثرتهاالجتار ابلبشر يف القوقاز  

ميكن لصراع جمتمعي أن يتحول إىل هتديد    ، حيثلوكيات الفردية ألعضاء تلك البعثات معينة متعلقة ابلبعثات والس
الوسطى، أو أن يقوم أب أحد املرضى نتيجة شعوره أبن ابنه ال يتلقى رعاية جيدة بتصويب    إفريقياابلقتل يف مجهورية  

لروسية ألنه يعمل دليالا لوفد عسكري  ات امثالا رئيس بعثة يثري شبهات املخابر اليمن، أو    يف سالحة إىل أحد األطباء  
 أمريكي يف القوقاز. 

 كوهنا عملية موضوعيةالدراسات أيضاا أبن حتليالت املخاطر اليت ينفذها مدراء العمليات بعيدة جداا عن  تظهر هذه  
شري ملصلحة العقالنية احلسابية. ويتأثر فهم السياق واملخاطر ابخليارات الفردية لرؤساء البعثات بحتيد العامل ال

ومدراء املشاريع، ومعارفهم السابقة عن البلد، ومدى اهتمامهم بتارخيه والالعبي السياسيي فيه، وكذلك شبكة  
اخلاصة.   ينعكس يف كيفية حتعالقاهتم  والظروف  تنوع الشخصيات  أن  بناء شبكات  كما  أو  للمعلومات  صيلهم 

السلطة بي  عالقاهتم الصراعات على  يعلقوا يف  أن  احمللي خوفاا من  اجملتمع  بعيدين عن  البقاء  يفضل  فبعضهم   .
، يف حي يفضل آخرون إنشاء شبكات من األصدقاء الذين ميكنهم أن يساعدوهم على فهم  احملسوبياتشبكات  

 ابالستفادة من نفوذهم أو احلصول على معلومات قيمة ويف الوقت الصحيح. البيئة وعند الضرورة محاية البعثة  

وبغض النظر عن املقاربة املتبعة، يتعي على مدراء العمليات التعامل مع أوضاع غاية يف التعقيد والتغري. وتسلط 
" على  الضوء  األخرية  الثالثة  الذي  الضبايباجلو  األقسام  قرا"  اختاذ  إىل  القرار  صانعو  فيه، ار يضطر    هتم 

القياسية عند التماس/"االحتكاكو أطباء بال حدود واستحالة االعتماد على اإلجراءات  آلة  يرافق عمل  الذي   "
وتبدو القيود اليت تفرضها اإلرشادات والتدريبات واضحة بشكل خاص يف حالة اخلطف التعامل مع عدم اليقي.  

املفاوضي، نتيجةا للشكوك احمليطة هبوية ودوافع  اضطرار  مدى  اليت نناقشها يف هذا الكتاب، واليت تسلط الضوء على  
إمهال توصيات اخلرباء اخلاصي واحلكوميي. ويف ظل تلك الشكوك،  وابلتايل  اخلاطفي، على القيام برهاانت خطرية،  

واملقر الرئيسي فيما يتعلق   قبي امليدان وفريق التنسي   وأاملتعاقبة  وقات عميقة بي الفرق امليدانية  ميكن أن تظهر فر 
 أو فائدة البعثة.  الناشئة عنهاألخطار  وأبتحليل السياق 
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يتحقق األمن نتيجة املفاوضات املستمرة مع السلطات السياسية والعسكرية فيما خيص نوعية األنشطة واخلدمات  
العالقات الشخصية اليت  مدخوالت أطباء بال حدود )من رواتب وإجيارات( والضغط العام ونوعية    وزيعتوكيفية  

يبنيها مدراء العمليات مع من حوهلم. كما أننا نرى براغماتية الفرق اليت قد تشطح لدرجة توكيل بعض مهام اإلدارة 
 الوسطى. إفريقياعسكري يف سوراي أو إىل كاهن يف بعثة كاثوليكية يف مجهورية  -األمنية إىل متعهد سلفي سياسي 

لمتطوعي امليدانيي مقيدة ابلقواني الناظمة لتحركاهتم وسلوكياهتم )من ملبس ومواقف هذا وتكون احلرايت الفردية ل
وحياة عاطفية، إخل(، والقواعد اليت مت وضعها ليس فقط ألسباب أمنية بل كذلك بغرض تسهيل إدارة املوارد البشرية.  

الشعور ابلذنب والبهجة وتثمي  وتظهر الشهادات الواردة يف هذا الكتاب بشكل غري مباشر أن اخلوف والقلق و 
لمخاطر ومدى جدارة أفعاهلم. لكنها تظهر  لعمال اإلغاثة  تقييم  ب دوراا هاماا يف كيفية  عشجاعة وقوة الشخصية تل

بعض أمناط العنف الذي يعترب بعيداا حظر ذ كر  تبقى طي الكتمان. نرى أيضاا    صائلكذلك أبن هذه العواطف واخل
غياب الشفافية بي املنظمات اإلنسانية )مبا يف ذلك بي  كذلك  تعذيب أو عنف جنسي مثالا، و عن الشرف، سواء  

كما يف حال أقسام منظمة أطباء بال حدود( إزاء احلوادث األمنية اليت حتدث معهم. وهذا النقص يف املعلومات،  
من، جيعل يف بعض األحيان من  تصرف بعض منسقي املشاريع الذين يشعرون أبهنم هم الوحيدون املسؤولون عن األ

 على الطواقم امليدانية قياس املخاطر اليت تواجههم خالل عملهم. املستحيل

)كما يف "القواعد الذهبية"(  القواعد  كما تسلط الشهادات الواردة يف هذا الكتاب الضوء على مدى صعوبة تفسري  
حي    و أ،  الثوارورية املستشفيات يف مناطق  الناظمة لنطاق خوض املخاطر يف امليدان. فحي تقصف احلكومة الس

تعلن مجاعات جهادية أبن "املنظمات غري احلكومية األجنبية الكافرة غري مرحب هبا يف سوراي"، أو حي يتعرض  
القتل، هل تكون  جراح سوري يعمل مع أطباء بال حدود ومعروف أبنه ملحد عتيد للخطف خالل عمله ومث 

ختتلف اآلراء من قسم هنا  قات املخاطر؟  املنظمة مستهدفة؟ هل تربر أنشطة أطباء بال حدود يف مثل هذه السيا
مهمة يف هذه النقاشات،    أموراا   تهافاعليمدى  و األنشطة  في حي تكون إحصائيات  فإىل آخر وحىت يف القسم ذاته.  

العمل مبوجب إجراءات ال ميكن اختزال القرارات بشأن املخاطر املقبولة يف جمرد حساابت تتعلق ابلكلفة والفائدة و 
هنم "موجودون يف املكان الذي ينبغي  أبتتضمن على سبيل املثال ال احلصر شعور الفرق امليدانية  دها  جنمعينة، إمنا  

. فمن خالل  ةالرئيسي  اتهلم أن يتواجدوا فيه". وأخرياا، تلقي هذه الشهادات الضوء على الدور املتناقض للمقر 
زايدة أو نقصان  حالة، يسهم املقر الرئيسي يف  ذلك يعتمد على كل  علماا أن  يف إدارة األمن،  غري القليلة  مشاركته  

 ق. ر  من منظور الف   هذا ابلطبعو  ،للمخاطر العاملي تعريض

 

 لعمل اإلنساين ل من احلصن إىل شهيد 



33 
 

 داندوي   آرنود  يصفها  اليت"التحصن"    متالزمة  إىل  معرضة  الدراسات  هذه  يف  الواردة  حدود  بال  أطباء  فرق  تكن  مل
  ال  الكبرية،  احلكومية  غري  املنظمات  من  والعديد  املتحدة  األمم  وخبالف  أنه  إىل  اإلشارة  من  بد  وال.  دافيلد  ومارك

  اختصاصاهتا   وأن تطورها   من  مبكرة   مراحل  يف  حدود  بال   أطباء   منظمة  يف   ابألمن   املعنية  ية صالتخص  الوحدات  تزال
  ال   لكن.  خوضها  يتم  اليت  املخاطر  عن  األول  املسؤول  تزال  ال   اليت  العمليات  أقسام  هبا  تتمتع  اليت  تلك  تتعدى   ال

ابلقلق    للمرء  ميكن يشعر  أن  السائدة.  إال  املخاطر  إدارة  لثقافة  وقفه  انتشار ال ميكن  أنه  يبدو  ما    عند و حيال 
ض العاملي اإلنسانيي للخطر ومحاية منظماهتم من املخاطر القانونية واملتعلقة تعرُّ للحاجة إىل تطبيع  االستجابة  

 التغطية على مع    إجنازها   ميكن  ال   ابحلماية  وعودمن حيث تقدمي    اإلنسانيي،  لعامليا  خيص، يربز هتديد  ابلسمعة
 .التسلط  إىل ممبنظماهت يدفع األسلوب هذا فإن وأخرياا،. ألمنهم والسياسية  االجتماعية األبعاد

وعلى عن التوسع.  ال تكف  واحدة لثقافة إدارة املخاطر اليت  ممكنة  سوى نتيجة  ليسا  العمليات  وشلل  "التحصن"  إن  
ميكن أن تساعد هذه الثقافة يف جعل األعداد املتزايدة من القتلى واجلرحى واملخطوفي اآلخر من املعادلة،  النقيض

بطريقة  طر  تطبيع تعرضهم للخمع العمل يف الوقت نفسه على  العاملي اإلنسانيي  متجيد عمل  أمراا مقبوالا من خالل  
التمجيد  هذيتخذ  . و ةبريوقراطي التنديد ابلعنفا  العاملي اإلنسانيي  شكل محالت عامة هتدف إىل  بينما  ضد   ،
وسواء أكان العاملون   44يف الوقت ذاته يف تقدميهم بصورة رمزية على أهنم أبطال وشهداء احلروب املعاصرة.تسهم  

راط يف  خنجتريدهم من االإىل    ميلٌ   هناك    بشكل زائد، إال أنيحممي بشكل زائد للمخاطر أم  ياإلنسانيون معرض
أوضاع خطرية حيث أن أصحاب عملهم يقومون بتطوير إجراءات عديدة حلماية أنفسهم من املخاطر القانونية 

 واملتعلقة ابلسمعة يف حال وقوع حادثة.  

اعد األمنية، بل ينبغي اإلقرار أبن األوضاع اخلطرية أما البديل هلذا التوجه فال يتمثل يف الرفض التام للمؤشرات والقو 
وابلتايل ال مفر  من    اليت يعمل ضمنها العاملون اإلنسانيون تنطوي على مستوى ال ميكن جتنبه من غياب اليقي،

الشرطة(  45.اجملازفة يتعذر   46فتجربة مهنيي آخرين )كاألطباء ورجال اإلطفاء وضباط  يواجهون مستوايت  ممن 
)بدالا  بعينها  على حتليالت جتريبية لكل حالة  اجملازفات  ها من غياب اليقي تظهر أبنه كلما زاد اعتماد تلك  إنقاص

 من التطبيق ة العاملي وأحكامهم املهنية )بدالا كلما زاد اعتمادها على جتربو من تفسريات فضفاضة وتوصيات عامة(  
والرمسية(، وكلما زاد   الروتينية  لتدااآليل لإلجراءات  )بدالا من  غاايت  وسائل و رسها ومتحيصها  املتخذة  اخلطوات 

الثقة ابحلكمة العملية اليت ميتلكها هو  البديل عن ثقافة األمن السائدة  فت خماطرها.  رات السرية(، قل  التسلط والقرا
 العاملون اإلنسانيون ودعمها كي تزدهر من خالل حتليل جتارهبم وربطها ابألخطار. 
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 عن اخلطر والتضحية والتمهي 
 منظمة أطباء بال حدود والنقاشات األمنية 

 

 1ميكائيل نوميان

 

 

منذ   بال حدود  أطباء  منظمة  احلروب،على    أتسيسهاأكدت  مناطق  ابلعمل يف  واجهت طواقمها  و   التزامها  قد 
الفصل يف األشكال اليت اختذهتا املخاطر منذ أتسيس . وسنخوض يف هذا هااألخطار مبختلف مستوايهتا عرب اترخي

إىل بداايت العقد الثان من القرن احلادي والعشرين، وابألخص النقاشات حول املخاطر خالل اجتماعات   2اجلمعية
  أفضل يال ح ناونقاشات ناحوارات تجملس اإلدارة والتقارير السنوية املعروضة خالل اجلمعية العامة. وسنرى كيف أتثر 

أنفسنا من األخطار بنمو أطباء بال حدود وبتغريات السياق السياسي و  "األمن اإلنسان"  دخول  السبل حلماية 
 اإلغاثة.منظومة ضمن 

 

 ات القرن العشريننيات ومثاني ين: سبعي البداايت

 النظرة الرومنسية لألخطار ورفض التضحية

  ات مع الصليب األمحر يف اليمن وبيافرايعملهم خالل الستينيف ظل متتع معظم األعضاء املؤسسي خبربات تعود إىل  
)نيجرياي(، كان زعماء أطباء بال حدود مدركي متاماا منذ البداية لألخطار احملتملة. فكان ينظر إىل جماهبة اخلطر يف  

ال  وانعكست هذه النظرة الرومنسية يف امليثاق األصلي للجمعية:    3األعوام األوىل على أهنا "أرستقراطية املخاطر".
  وهم.  هبا  يقومون  اليت  األنشطة  من  مجاعي  أو  فردي   رضى   أي   حتقيق  إىل[  األعضاء]من    واملتطوعون  اجملهولون  يسعى

 4".هبا يقومون اليت البعثات تفرضها اليت واألخطار املخاطر يفهمون
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برانر كوشنري "إبشادة خاصة ابملتطوعي   يتقدم  1977الرائسي لعام    هبعثة اجلمعية يف لبنان يف تقرير إشارته إىل  ويف  
رجال ونساء وممرضي وأطباء وجراحي وأطباء ختدير، ممن قاموا يف سبيل أطباء بال حدود  اخلمسة والستي من  

ابلتخلي عن اهلدوء الذي تنعم به فرنسا للعمل كمتطوعي يف وجه اخلوف واخلطر، ابسم األخوة اإلنسانية والعمل 
 5الطيب".

ا االستعراض مبن فيهم كوشنري، إال أن هذ  1979ورغم أن الكثري من مؤسسي أطباء بال حدود تركوا املنظمة يف عام  
لكنه ترافق برفٍض للتضحية. فالتأكيد على "أننا نعرف  استمر،  دب املنظمةأل" "البطويلالتمجيد ي اختذ شكل ذال

التعقل  تبعته مباشرةا دعوٌة    6أن هناك مثناا سندفعه، ألنه ال ميكن حتقيق وصنع أهداف عظيمة دون خماطرة" إىل 
واإل اواحليطة  إىل  عام  نصات  االستكشافية. ويف  البعثات  تقدمها  اليت  "ليس  قائالا:  الرئيس  أقر     1981لنصائح 

مطلوابا منا أن نكون أبطاالا بل أن نقوم بعملنا بشكل جيد قدر املستطاع وإبخالص قدر املستطاع واألهم أن نعود  
 7إىل بيوتنا".

أطباء بال حدود، سواء يف القسم الفرنسي الذي زادت عائداته ات توسعاا سريعاا جداا يف منظمة  يشهد عقد الثمانين
، أو على املستوى الدويل، 1989إىل    1979ماليي فرنك يف الفرتة املمتدة من    207مليون فرنك إىل    7.3من  

واإلسبان سنة    1984واهلولندي سنة    1981والسويسري سنة    1980حيث كانت نشأة القسم البلجيكي سنة  
شخص يف بعثات، وهو    600أرسلت منظمة أطباء بال حدود فرنسا    1984و  1983عامي  . و خالل  1986

 ات.يسط السبعيناتقريباا أربعة أضعاف ما كانت ترسله أو 

خميمات  بشكل مستقل، حيث كانت تركز عملياهتا يف  ات ابلعمل  يهذا وكانت اجلمعية قد بدأت هناية السبعين
استطاعت مث كلما  ومن  احلدود  الالجئي،  من  اآلخر  اجلانب  على  تعمل  نزاعات:  ، كانت  من  تعان  بلدان  يف 

 أفغانستان، هندوراس، السلفادور، تشاد، السودان، إريرتاي، أوغندا. وقد زاد مستوى تعرضها للمخاطر بشكل كبري. 

لمرض. وكانت  ويف تلك البيئات ذات املخاطر الكبرية، شهدت اجلمعية أوىل وفياهتا سواءا يف حوادث أو نتيجة ل
، حي قام قناص يف تشاد ابستهداف فريق مكون من ثالثة أطباء وأدى 1980أول حادثة مرتبطة ابلقتال يف عام  

إىل جرح أحدهم. ويف العام ذاته يف زميبابوي، تعرضت سيارة للهجوم ابألسلحة الرشاشة لكن دون إصابة أحد. 
كما    8للسرقة". ت "تعرض ا " لكنهجملزرةتعرض تالفرق أن حدى ت إويف أوغندا، حيث كان األمن غائباا متاماا، "كاد

لكن  8 .1981شهدت اجلمعية حاالت اعتقال واحتجاز استمرت بعضها لعدة أشهر، كما حدث يف تركيا عام  
، دون أي نظرة شاملة، فأطباء بال حدود مل تكن تبحث عن  حدةكان ينظر إىل كل حادثة من تلك احلوادث على  

 إطار احلوادث األمنية.  توجهات معينة يف

  . ستجابة منظمةاب  قم أطباء بال حدود تزايدت أعداد احلوادث األمنية خالل األعوام اليت تلت، لكن رغم ذلك مل ت
ثيوبيا عام إومشلت احلوادث اليت نطلق عليها اليوم "حوادث أمنية" فرقاا علقت وسط غارات جوية يف تيغراي يف  
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، وعمليات خطف يف تشاد ملتطوعي 1985بابوي إلطالق انر عام  ميمتطوعي إىل ز طائرة تقل  تعرُّض  ، و 1983
، إىل جانب كافة األخطار اليت شهدهتا بعثة أفغانستان  1987ويف الصومال عام    1984من القسم البلجيكي عام  

السودان   من تفجريات وهجمات على القوافل وغري ذلك. مت تعليق بعض البعثات يف حي أجلي بعضها اآلخر يف
 وزمبيق. موأفغانستان و 

  األمنية   املقاربة  ما  حد  إىل،  1980  عام  جماعة  خضم  يف  مث  ومن  أوغندا،  يف  حدود  بال  أطباء  بعثةل  األوىل  ايماأل  تربز
ظل بيئة خطرية للغاية، لكن أطباء بال حدود مل حتاول أن حتللها    يف)املقتصرة على سياق معي(    ةيضعو وامل  املرجتلة

  مهربو   رئيسي   بشكل  يرتكبها  اليت   اإلجرامية  األفعال  جتابه كان يتوجب على الفرق أن    إذمن الناحية السياسية.  
 للمخاطر   أكرب  بشكل  معرضي  كانوا  لقد.  الطرقات  حواجز  على  اجلنود  من  توقعه  ميكن  ال  ما  جتابه  وكذلك  املواشي

 كان  الذي   براومان  رون  ويستذكر.  األحيان  بعض  يف  ستهدفتُ   حدود  بال  أطباء  سيارات  وكانت  الطرقات  على
فيقول: "كنا نضع أيدينا على قلوبنا حي نعرب قرب قطاع الطرق أو اجلنود التنزانيي.   10آنذاك  البعثة  عن  مسؤوالا 

أما يف   الذين أكثروا من الشرب عدائيي وخطرين بصورة أكرب،  الباكر وإال لكان اجلنود  وكنا ننطلق يف الصباح 
 البلدات فكنا نقود سياراتنا بسرعة جتنباا للكمائن".

الذين ، ومع تزايد ع1987يف عام   لبنان(  العاملي اإلنسانيي )يف الصومال مثالا( والصحافيي )خاصةا يف  دد 
"توجه جديد" إذا كان هناك  فيما  تتساءل  املنظمة  بدأت  الرئيس آخذ ابلتصاعد.    11أخذوا رهائن،  إجابة  لكن 

 كانت "ال" ومل تتغري سياسة خوض املخاطر.

على حنو  املمارسات األمنية    تطبيق  قريباا يف النقاشات، إال أنتعلى اإلطالق  مل يستخدم مصطلح "إدارة املخاطر"  
اجلماعات املسلحة   توكيلومزيد من  الناشئ  التمهي  تبد ى من خالل  ، حيث  قد يكون أمراا مالح ظاا   نوعاا مامتسق  

 جوء إىل اإلدانة العلنية وحىت االنسحاب كمالذ أخري.لوكذلك الابملسائل األمنية 

 

 واإلدانة واالنسحاب  توكيلالتمهي وال

ات عن الرغبة يف إنشاء منظمة فاعلة ذات هيكلية واضحة تعمل يعملية التمهي اليت بدأت أوائل الثمانين انبثقت  
عيارية  وم  ةوضع أنظمة مجع بياانت موحدة وقوائم أدوية تكون "متسقو بناء عالقات إعالمية،  و على: مجع التربعات،  

وتعميم   اإلمكان"،  الضرورة.قدر  عند  للسفر  الطائرات  واستخدام  والتلكس،  الراديو  منصب    12استخدام  أنشئ 
حبجج حول    ةاجلمعية من البريوقراطيت خشية  كان يتطلب سعة احليلة والدبلوماسية. وقوبل، وهو منصب  "املنسق"

هذه البلدان  يف  األمن وجودة االتصاالت: "ينبغي أن نتوقف عن وضع فرق عديدة أو منتشرة على نطاق واسع  
تضم عدداا قليالا من املكاتب آنذاك  أطباء بال حدود  منظمة  كانت  و   13دون إمكانية تواصلها مع فرنسا".اخلطرية  
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الرئيسية اليت تشرف على بعثات ال تتمكن من االتصال معها إال بصورة حمدودة نتيجة غياب املوارد والتكنولوجيا.  
هاتف كان قد يستغرق أايماا يف حي كانت تستغرق    أتميشحيحة ألن  فقد كانت املعلومات الواردة من امليدان  

. ويف احلقيقة فقد كانت منظمة أطباء بال حدود توكل معظم عملية إدارة األمن وجهتهاالرسائل أسابيع للوصول إىل  
يف العمل اإلغاثي.  قوم بدورها  معتقدةا أن هذه األطراف جيب أن ت)والشؤون اللوجستية( إىل األطراف املتحاربة،  

الفدائيي يف مسعى للحفاظ  ماعات  ففي إريرتاي وأفغانستان على سبيل املثال، عربت الفرق احلدود يف قوافل اتبعة جل
التسعين لغاية منتصف  أنغوال  املمارسة ذاهتا يف  اتبعت  األمان. كما  التحالفات مل ختل من  يعلى  تلك  ات. لكن 

ستية مل تكن دائماا تتم على وجه حسن، كما أن االتصاالت كانت غري منتظمة، يف حي  املصاعب، فالشؤون اللوج
أن اجلماعات املسلحة كانت تطلب أحياانا مبالغ مالية مبالغ فيها، وكان املتطوعون الذين ميرضون يتلقون رعاية  

، إذ أن  امدى مشروعيتهأو  طريقة العمل  تثر تلك املشاكل شكوكاا حيال  سيئة يف بعض األحيان. ورغم هذا مل  
 األمور كانت تدار ببساطة بتلك الطريقة.

  ت ورغم منو أطباء بال حدود السريع إال أن املنظمة كانت ال تزال صغرية وغري معروفة نسبياا خارج فرنسا. فقد كان
فيها، فرصةا للرتويج اجملموعات السياسية والعسكرية يف البلدان اليت كانت املنظمة ترغب يف العمل  اللقاءات مع  

لرأي العام لنفسها أكثر من كوهنا فرصةا للتفاوض. وقد اعتمد زعماء أطباء بال حدود بشكل رئيسي على تعبئة ا
وإخراج نفسها من األوضاع اخلطرية. ومن األمثلة على ذلك احلملة اليت أدانت علناا احلكومة  لتعزيز نفوذ املنظمة  

فيييت بسبب احتجازها فيليب أوغوايرد الذي كان طبيباا يعمل مع منظمة اإلغاثة الطبية  األفغانية املوالية لالحتاد السو 
يف إقليم لوغار. ومن األمثلة أيضاا إدانة    1983يناير/كانون الثان    16ر يف  س  والذي كان قد أُ   AMIالدولية  

ت منظمة أطباء بال ، قرر 1984و  1983ويف عامي    14قصف اجليش السوفيييت ملستفشيات تديرها فرق أجنبية.
حلماية    وضع ميثاقٍ فدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،  ومنظمة أطباء العامل وال  AMIحدود، ابلتعاون مع منظمة  

الفرق الطبية. لكن املشروع توقف ألنه كان سيضطر منظمة أطباء بال حدود إىل جعل كافة أنشطتها رمسية، وهو  
 اإلبقاء على صفة غري رمسية يف بلدان على غرار ابكستان )اليت كانت  ما خيتلف مع ممارسات املنظمة وطموحاهتا يف

 إريرتاي. أقاليم ثيويب و إقليم تيغراي اإللبعثة أفغانستان( و خلفية تستخدم كقاعدة 

يف    1981ُعلقت برامج املنظمة يف أوغندا عام    حيث أما احلل األخري للرد على املخاطر فقد كان االنسحاب.  
ومشاكل أتمي الوصول إىل السكان.  الواسعة  الضطراابت  لنظراا    1982يف إيران سنة  ، مث  ظل احلوادث األمنية

كانت    1981وكانت قرارات االنسحاب تُتخذ يف املكتب الرئيسي ويف بعض احلاالت كما يف أوغندا يف يوليو/متوز  
 الفرق امليدانية. تتعارض مع رغبات

 

 املمارسات  حيال التوترات، و السعي للتمهي، و ات: صياغة القواعديمطلع التسعين
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 النمو وهناية احلرب الباردة 

الدوليي من   املتطوعي  زاد عدد  ابلنمو. وقد  أطباء بال حدود  الفرنسي يف منظمة  القسم  يف عام    275استمر 
خالل الفرتة ذاهتا.   150موظفاا إىل حنو    50املكتب الرئيسي من  . كما توسع  2000يف عام    426إىل    1990

 ىبلداا ومسعة تتنام 19، كانت أطباء بال حدود قد تطورت لتصبح منظمة دولية هلا أقسام يف 2000وحبلول عام 
 نامجة عن هناية احلرب الباردة. السياسية يو اجلتغريات القوةا. لكنها كغريها كانت تواجه 

عصر جديدة ملنظمة أطباء بال   تدلل على بزوغالقوات السوفييتية من أفغانستان أول عالمة  وقد كان انسحاب  
وقد أفهم اجملاهدون منظمة أطباء بال حدود أبن   15". تتشتتاومة كانت ق. ففي سبتمرب/أيلول لوحظ أن "املحدود

مثن محايتهم هلا ]...[. فالوضع    ق األمور كانت تتغري: "فهم مل يعودوا يلمسون أن فائدة وجود الفرق اإلنسانية تستح
 يزداد تعقيداا واملشاكل األمنية امللحة آخذة يف التزايد لدرجة يصعب حىت التفكري هبا". 

أطب  اتكان حتالف "املقاتلي يف سبيل احلرية"  منظمة  املنظمات تاء بال حدود مع  تداعى وهلذا رأت وغريها من 
أمامها. ففي نزاعات ما بعد احلرب البادرة، كما يف احلروب اليت اندلعت يف تنبسط  جديدة  مساحات  اإلنسانية  

ل على طريف جبهة القتال. الصومال وليبرياي ويوغوسالفيا سابقاا ومنطقة البحريات العظمى، أصبح من املمكن العم 
مؤقتاا رغم جوانبها الرومانسية، تصبح ابليةا رويداا    ويف ظل ظروف كتلك، بدأت ممارسة "الدمج" اليت كانت إجراءا 

، اضطرت منظمة أطباء بال حدود إىل االعتماد أكثر واسعة النطاقمريعة و   ق اتسم بتعاقب جرائمرويداا. ففي سيا
 على نفسها من حيث األمن.

 

 نظمة أطباء بال حدود وأول ضحاايها يف احلرب م

وحبسب الرئيس رون براومان، فقد   61"عام العيش يف خطر". 1988جعل العدد املتزايد من احلوادث األمنية عام 
اجلمعية العامة  اجتماع خالل إذ أنه كان يتوقع األسوأ، ويبدو أنه   كان "األمر كله حمض صدفة" أنه مل يُقتل أحد. 

ي كاان قد قتالا حي تعرضت طائرهتما إلطالق انر يف جنويب السودان يف ديسمرب/كانون  ، كان يرثي متطوع  ةالتالي
. كانوا أول ضحااي أطباء بال حدود يف  1990ن يف أبريل/نيسان  ، وآخر كان قد قتل يف أفغانستا1989األول  

 بلدين.الكال اء بال حدود فرنسا عملياهتا يف  احلرب، وقد أوقفت أطب

  اإلغاثة   إىل جانب كردستان العراق أول التدخالت العسكرية الدولية ابسم محاية  أما النزاع يف الصومال الذي شهد
صى من احلوادث حيال  مت إيراد عدد  وتدخل األمم املتحدة. وقد  الشامل  اإلنسانية، فقد عاىن عقداا من العنف  

جملس اإلدارة. وفيما يلي بعض األمثلة اليت توضح تنوعها وآاثرها: "أصيب خالل األشهر الثالثة اجتماعات  خالل  
املاضية سبعة أشخاص جبروح أثناء عملهم: ثالثة منهم بطلقات سالح رشاش على يد رجل مسلح يف مقديشو  
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الرائسي يف يونيو/حزيران   التقرير  يف سريالنكا"، حسبما ورد يف وقاذفيت قنابل  مروحية  عل قوا ضمن مرمى نريان    وأربعة 
، وخالل إجالء قافلة جرحى يف فوكوفار يف كرواتيا، أصيبت سيارة اتبعة  1991يف أكتوبر/تشرين األول  .  1991

ملنظمة أطباء بال حدود بلغم مضاد للدابابت كان قد ُزرع عن عمد دون شك. جرح يف احلادث أربعة أشخاص  
ضافةا إىل كافة أشكال احلوادث العنيفة، عانت أطباء بال حدود من  إليبرياي، ف كانت إصابة أحدهم خطرية. أما يف 

 عمليات سرقة واسعة النطاق كغريها من وكاالت اإلغاثة. 

فحسب كما  ها ابلعنف املتطرف ضد املدنيي  ومنطقة البحريات العظمى عن غري   إفريقيا مل تتفرد األزمات يف غرب  
قد  ، إمنا أيضاا جبسامة القضااي األمنية. ف1997إىل عام  1993ائري من عام شهدته الفرق يف رواندا وبوروندي وز 

مثالا عن إجالء فريق أطباء بال حدود بلجيكا من    1994أُعلن يف اجتماع جملس اإلدارة الذي انعقد يف مايو/أاير  
امل رواندا  وقوات  امليليشيات  يد  قتلوا على  الذين  قد خسر مرضاه  املستشفى  واحلرس  بواتري "حيث كان  سلحة 

موظف يف   200عدم عدد من أفراد الطاقم احمللي. ورغم غياب أرقام دقيقة إال أن أكثر من  كما أُ   17اجلمهوري"
خالل اإلابدة   1994أطباء بال حدود كانوا قد قتلوا حسب التقديرات بي شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران  

 اجلماعية يف رواندا.

النزاع يف الشيشان كذلك حصته من احلوادث اليت كان على رأسها عمليات اخلطف للمطالبة بفدية، فقد د خر  مل ي
 1996تعرض أربعة عاملي دوليي من أطباء بال حدود بلجيكا وأطباء بال حدود فرنسا لالختطاف خالل عامي  

ومالية، ليكون أول عامل دويل  الص  اطبيب برتغايل يف مدينة بيدو   1997كما اغتيل يف يونيو/حزيران  .  1997و
 . 1990  عام يقتل يف أعمال عنف منذ

 

 نظام اإلغاثةهيكلة املخاوف األمنية اإلنسانية تسهم يف 

ن تزايد عمليات أطباء بال حدود يف مناطق احلروب كان جزءاا من "توسع غري مسبوق  ، فإأشار مارك دافيلدكما  
وتعقيد   ونطاق   هناك،  والوكاالت العاملة  ،التمويل  اجلغرايف، إىل توفر وصول  من ال:  لقطاع اإلغاثة على كل مستوايته 

فقد أدى نشر عمال اإلغاثة يف قلب مناطق النزاعات إىل زايدة كبرية يف مدى تعرضهم للمخاطر.  18مسؤولياهتا".
  20حنو    لقيما  لجنة الدولية للصليب األمحر يف انفجار وقع يف البوسنة، كمبعوث ل، قتل  1992ففي مايو/أاير  

، يف حي قتل يف ديسمرب/كانون  1997إىل عام    1995خالل الفرتة من عام  حتفهم  عامالا دولياا يف بوروندي  
غاثة روزن يف الشيشان. بدأ مراقبو اإلاللجنة الدولية للصليب األمحر بدم ابرد قرب غ  مبعوثيستة من    1996الثان  

ث معزولة" إمنا مرتابطة. وقد بدأان نشهد اإلقرار  احلوادث على أهنا "حواداإلنسانية ابلتوقف عن النظر إىل تلك  
املتغرية الطبيعة  النزاعات ذات  يواجهها عمال اإلغاثة يف سياق  اليت  اليت متنحها    19ابألخطار  واخنفاض احلصانة 

عقائدي الطار  اإلل غياب  . ويف ظمؤثرينهم أكثر فأكثر على أهنم غري  مكانة العاملي اإلنسانيي الذين بدأ ينظر إلي
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، أصبحت احلروب اآلن حبسب اآلراء اليت سادت حينها تقوم على  سرتاتيجي للمواجهة بي الغرب والشرقاالو 
فقط. وقد اعتقد الكثري من الالعبي اإلنسانيي الذين تبنوا مفهوم "احلروب  مطامع اقتصادية  أحقاد إثنية أو دينية و 

أبن تلك النزاعات اجلديدة اتسمت ابستهدافها بشكل    20ي كالدور وابول كولري،اجلديدة" اليت أشاعها كل من مار 
 ساعدهتم. يت ملرئيسي املدنيي ومن أي

ولنأخذ ظل ذلك السياق جند أبن موضوع سالمة العاملي اإلنسانيي أصبح على أجندات املؤسسات الدولية.    ويف
  يت يف دينفر، وال  1997من البيان اخلتامي لقمة الثمانية اليت انعقدت يف يونيو/حزيران    65الفقرة  على سبيل  املثال  

أو    21الالجئي وكذلك على عاملي املنظمات اإلنسانية"، عن "املخاوف الكبرية إزاء اهلجمات األخرية على   تعرب  
 .1997حول سالمة وأمن العاملي اإلنسانيي الذي مت تبنيه عام    52/167قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  

األورويب اجملتمع  حيث أصبح اإلغاثة نظام ضمنحقيقي  نوعي حتول إىل األمنية احلوادث عددوقد أدى تزايد  هذا
ممارسات إدارة األمن. وقد أوصت ورقة مناقشة صادرة عن املفوضية األوروبية بشأن أمن العاملي اإلنسانيي    ضعي  من

  األمنية   احلوادث  وتتبع  األوضاعالقدرة على تقييم    إثباتجهات التربع املؤسساتية من شركائها    تطلب بضرورة أن  
 22.يف تلك السياقات للعمل  وحتضريها الطواقم بتدريب وااللتزام أمنية إرشادات صياغة و  فيها والتحقيق

بي من روجوا "للجيل الثان" من إدارة األمن كونراد فان براابنت، وهو عامل أنثروبولوجيا وابحث يف معهد    ومن
يف متهي العملية األمنية. وكان قد أشار وقتها )علماا أنه   كبري  بشكلالتنمية اخلارجية اللندن. وقد أثر فان براابنت 

  يف   الوكاالت   أن   وغريمها  والشيشان  رواندا  يف   األخرية  األحداث  تبي: "...  قائالا   كان سباقاا يف هذا التوجه املتنامي(
خاطر وحتديد حيث أنه كان يعتقد أبن "تقييم امل  23".مناسبة  أمنية   مهارات  حتصيل  يف   لالستثمار  حقيقيةٍ   حاجةٍ 

  يتلقوا  مل   نسلوكيات التخفيف منها مهارٌة قد ال يتمتع هبا سوى قلة من العاملي، وابألخص حي نتحدث عمّ 
 24".احرتافية عسكرية تدريبات

 األمن  يف  كلياا   النظر  إعادة  لضرورة  رؤيتها  ويف  للمرحلة  اجلديدة  سياسيةيو اجل  قراءاهتا  يف  اإلنسانية  املنظمات  تتفق  مل
، قامت اللجنة الدولية للصليب  1994لكنها بدأت يف توظيف أوائل مدراء األمن لديها. ففي عام    25اإلنسان،
إبن لألمن    اءشاألمحر  إدارة  األمنية   26"والضغط "وحدة  املبادرات  من  عدد  ظهور  اإلغاثة  أوساط  شهدت  كما 
ي السابقي إىل القطاع اخلاص يف ظل ختفيض  كان سوق األمن اإلنسان يزدهر مدفوعاا بعودة العسكري  27اإلنسانية.

 28القوات املسلحة الغربية عدد مقاتليها عقب انتهاء احلرب الباردة.

 

 "القواعد الذهبية" وصعوابت االمتثال هلا جتسيد 
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وألول   1990تضمن التقرير السنوي الذي ُعرض خالل اجلمعية العامة ملنظمة أطباء بال حدود اليت انعقدت عام 
قسماا خمصصاا "للمشاكل األمنية اليت أصبحت يف مقدمة خماوفنا". وقد دعا التقرير إىل عدد من اإلجراءات مرة  

ال األنشطة  والرتكيز على  للمخاطر(،  التعرض  )لتخفيف مدى  أصغر  بعثات  تقدير مدى   شفائية منها:  )يف ظل 
وجلسات حتضريية أكثر تفصيالا ومنهجية،  التعرض للمخاطر مبا يتناسب مع الفائدة الطبية اليت حيققها املشروع(،  

وبدأ إحساس مشرتك ابملسؤولية بي أفراد اجلميعة ابلربوز كما  وكذلك زايرات منتظمة ألعضاء اجمللس إىل امليدان.  
 .1991بدا جلياا يف العديد من النقاشات واخلالفات حول القضااي األمنية يف الصومال وحدها عام 

بوضع جمموعة من "القواعد   1990دان وأفغانستان، قام قسم العمليات عام  وعقب اهلجمات يف جنوب السو 
تلك القواعد يف صيغة توصيات فنية إمنا على شكل مبادئ عامة جاءت لتؤكد على جانب   مل أتت    29الذهبية".

إعطاء  إطار العمل الذي وضعه الرئيس يف العام ذاته أال وهو: فهم السياق وشرح عمل منظمة أطباء بال حدود و 
نسانية". كما أكدت بوضوح  نشطة الشفائية يف البيئات اخلطرة و"عدم االعتماد أبداا على احلصانة اإلاألولوية لأل

تلك القواعد على سلطة املكتب الرئيسي على امليدان فيما خيص قرارات االنسحاب، وهو ما سيتحول إىل حقيقة  
أكثر فأكثر يف ظل التطورات يف قطاع تكنولوجيا االتصاالت اليت ستسمح للمدراء يف ابريس ابلتواصل مع بعثاهتم  

الء  اإلج  وجوب   طاا أمحر يتمثل يف هامة للغاية إىل القواعد الذهبية وضعت خ  إضافةا   1992ابنتظام. كما شهد عام  
 املباشر ألي فريق يتعرض لالستهداف. 

خماوفهم من هذا التغيري يف طبيعة مسؤولياهتم وإدراكهم  ، من منطلق   مدراء الربامج جمللس اإلدارة عن امتعاضهمعرب  
امليليشيات يف  األثناء، كانت  تلك  ويف  االستهداف.  بعد  الفوري  االنسحاب  قاعدة  ابنتظام  خيرقون  أبهنم كانوا 

التحتية وعمال اإلغاثة، واضطرت منظمة أطباء بال حدود لالستعانة حبراس مسلحي الصومال تستهدف   البىن 
لسلطات السياسية  ها. كان ذلك حتوالا عن ممارساهتا املتبعة يف أفغانستان وإريرتاي وأنغوال خاصةا وأن الضمان أمن

رض مل تعد توفر احلماية. وقد شهدت فرق أطباء بال حدود اليت ابتت تدير وحدات عسكرية  املوجودة على األ
وظفي. ورغم احتدام النقاشات قبل وبعد امل  تفاوض مع هذه الساللة اجلديدة منصغرية ضعفاا يف موقفها عند ال

 30نشر احلراس املسلحي، تقرر االستمرار يف بعثة الصومال "نظراا لفائدهتا العملية" وغياب "حلول بديلة".

ات. ففي عامي  يإشكاليةا عن ذلك قرار عدم سحب الفرق من بوروندي يف النصف الثان من التسعين   هذا ومل يقل  
فقد كانت األوضاع    31دات على الوكاالت اإلنسانية يف البالد.ي، تصاعد عدد اهلجمات والتهد1996و  1995

اليت كانت حمبط أطباء بال حدود  فرق  مقربٍة من  تقع على  تقدمي رهيبةا يف ظل جمازر كانت  قدرهتا على  لعدم  ةا 
املساعدات كما كانت تشهد إجالءا تلو آخر. وعقدت جمالس اإلدارة جلسات نقاش عديدة حول املخاطر اليت 

الذي    1996تواجهها الفرق وفيما إذا كان ينبغي متابعة األنشطة. وخالل أحد االجتماعات يف يونيو/حزيران  
اللجنة الدولية للصليب األمحر، سأل أحدهم: "ملاذا جيب علينا البقاء  انعقد مباشرةا بعد اغتيال ثالثة من موفدي  
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على السؤال الذي يقول "هل تستحق األنشطة هذا املدى من   ويف إجابتها  32أجنبياا؟".  17وقد قتل إىل اآلن  
دداا كبرياا  العمليات أبن من الضروري أحياانا خوض املخاطر حىت لو مل يكن املرء يعاجل "ع  ةمدير   ت " قال ؟املخاطرة

من جهة أخرى، قال انئب مدير العمليات املسؤول عن بعثات الطوارئ أبنه "ال ميكنه أن يتخيل   33من الناس".
بدؤوا يفكرون: ملاذا كان الناس    34]نفسه[ جالساا يف اجتماع حتضريي مع شخص سوف يذهب إىل بوروندي".

م إجاابت  هم عاملون إنسانيون؟ لكن النقاشات مل تقديتعرضون للقتل؟ هل ألهنم كانوا قادمي من بلد معي أم أل
 شافية على تلك األسئلة. 

يؤ قد   الذين كانوا  أولئك  مدير  يم  أما  العمل.  متابعة  الفرق يف  ورغبة  السكان  مدى حاجة  البقاء حجتي:  دون 
مقاربتها "التضحوية". لكنها بدورها  االتصاالت الذي عمل سابقاا مديراا للربامج فقد انتقد مديرة العمليات على  

أكثر "تضحوية" حي حاولت خالل زايرة إىل بوروندي سحب الفرق من مشال البالد  التقت فيما بعد بشخص  
فيما كان رئيس البعثة يعارض ذلك. وكان عليها أن تبلغ الفرق اليت غادرت بنفسها ابلقرار "ألن املسؤولي عن  

 35ذلك".فعل بون بيرغ وادو املوارد البشرية مل يع

 مواجهة  قال الرئيس فيليب بيبريسون: "كل هذا أييت يف   1996وخالل اجتماع جملس اإلدارة يف يونيو/حزيران  
لصاحل    4مقابل    11كما جاء قرار أعضاء جملس اإلدارة    36غادرة يعين التخلي عن الناس".حاجة حقيقيةا وقرار امل

يف هناية املطاف،  عدم االنسحاب  بقرار  اختاذ القاء الفريق يف امليدان بعد موافقة الفريق. ورغم  بالعمليات إب  قسم   قرار
 يف غياب أي خارطة طريق تستدل هبا. تسري على غري هدى ن اجلمعية بدت يف بعض األحيان فإ

الفوري بعد االستهداف.   الذهبية" اخلاصة ابالنسحاب  "القاعدة  إليها  وهبذا فقد اهنارت يف بوروندي  وقد نظر 
مدراء الربامج هناك لبعض الوقت على أهنا غري وافية يف ظل مدى التعرض للمخاطر، خاصةا يف حالة املشاريع اليت  

ا مت االستبقاء على الفرق ، فكثرياا معقاويف الو   37يكون فيها العاملون اإلنسانيون عرضةا هلجوم مباشر بشكل منتظم.
امليدانية تواجه عنفاا متكرراا مبا يف ذلك حاالت كان يستحيل خالهلا إجالؤهم  يف مكاهنا حىت حي كانت البعثات 

املدهش  . لكن األمر  1998ويف فريتاون يف سرياليون يف شتاء    1994كما حدث يف كيغايل يف رواندا خالل ربيع  
ه مبراقبة البعثات  يف تلك األوقات الفوضوية كان حدة النقاشات واخنراط جملس اإلدارة الذي كان يقوم بعض أعضائ 

 وتنفيذ زايرات ميدانية )كما يف الصومال ويوغوسالفيا( وعرض حتليالهتم بعد العودة من امليدان. 

 

 مقاومة التمهي

فقد كان يُتوقع من أطباء بال حدود أن تتبىن    38فت التمهي على أنه ضرورة اترخيية، رّ ع    دبوصفها منظمة كانت ق
ات تدعم عملية التطبيع  يخطوات تكنولوجية وبريوقراطية متقدمة يف األمن، خاصةا وأهنا كانت يف منتصف التسعين
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والتمهي أكثر من التشكيك هبا فقد كانت تلك العملية تتصاعد بسرعة كبرية يف قطاع اإلغاثة منذ أزمة البحريات 
. ورغم الضغوطات الكبرية اليت واجهتها لتغيري ممارساهتا، إال أن اجلمعية حاولت أن تقاوم التوجه  إفريقيا  العظمى يف

قد سلط    1991فيما خيص األمن اإلنسان. وكان الرئيس رون براومان يف عام    التقين واملهين اآلخذ يف التزايد
بعد سنتي من ذلك عن تشكيكه يف "تقارير تقريبية    وعرب    39الضوء على "حمدودية النقاشات الدولية حول األمن"

حول االنعزال عن العامل وبروز سياق دويل جديد أخذ فيه العمل اإلنسان يصبح رويداا رويداا أكثر صعوبة وأقل  
 40قبوالا".

وشعر الكثريون أبن العامل أصبح خمتلفاا  مل تنجح منظمة أطباء بال حدود يف اهلرب من خطاب "احلروب اجلديدة"  
وأكثر خطورةا. غري أن زعماء اجلمعية عربوا عن عدم ثقتهم هبذا التوجه حنو متهي األمن. "جند أن أمن العاملي 

تطوعيها تقدم ملداوية يف العمل اإلنسان. فبعض املنظمات  اإلنسانيي هو املوضوع الثان األكثر نقاشاا بعد السو 
رهائن، علماا أن    وقعوا)هل ما زلنا نستطيع تسميتهم متطوعي؟( تدريباا أمنياا حول ما ينبغي القيام به يف حال  

ات عسكريي متقاعديي مت تعيينهم على يد خرباء أمنيي هم من يشرفون على تلك التدريبات. كما أن بعض املنظم
احلقيقة   يف  احلكومية  يف  تؤيد  غري  االتصال  وشبكات  املعلومات  تشارك  وكاالت  جماالت  فكرة  مع  حساسة 

الرئيس فيليب بيبريسون، وهو أحد   1998تلك كانت الكلمات الغاضبة اليت قاهلا عام    41االستخبارات الرمسية".
 األمن.املدافعي عن إبقاء منظمة أطباء بال حدود على مقاربتها يف إدارة 

، 1995هذا وقد أخذت التحليالت شكالا أكثر رمسية إبنشاء مركز الفكر التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف عام  
والذي نشر حبثاا حول أهم األزمات يف سلسلة محلت عنوان "السكان يف خطر" وأسهم يف تدريب املنسقي. ومل  

بيئة وكاالت  تدريبياا تقنياا إمنا كان مكرساا لتحليل برانجماا   1995يكن "األسبوع البيئي" الذي انعقد ألول مرة عام 
راا ال غىن عنه ملدراء العمليات، ماإلغاثة )ومن هنا جاء امسه( والديناميات السياسية للنزاعات اليت يعد فهمها أ

وكذلك األمن. وقد تضمن جملس اإلدارة مكاانا خمصصاا "لشخصيات خبرية ومعروفة" من أمثال جان كريستوف 
 واحمللل السياسي غاي هريميت. روفي

أمهية اإلجراءات الوقائية وتعزيزها وهذا يتضمن استدعاء خرباء    تناولت  42نقاشات منتظمة  انعقدتويف الوقت ذاته  
نقص يف اإلجراءت األمنية، بل على العكس متاماا، فقد كانت الفصول   أي يف حاالت االختطاف. مل يكن مثة  

هبا. وكانت    " تعجّ اتبعثال  تصميمإرشادات  ( من دليل "2003و   1994و  1990األمنية يف النسخ الالحقة )
د من أن حيمل الطاقم واملعدات بوضوح شعار أطباء بال حدود، والدور "احملوري" للراديو، واحلاجة كتناقش أمهية التأ

هبا الفرق ومن  ابتت  اليت  العزلة  إىل إعداد خطة إجالء. وقد كان مدراء الربامج قلقي يف بعض األحيان من مدى  
 43يف السياق.وجود ما يربرها "اجلدران واألسالك الشائكة اليت تسور" أماكن السكن والعمل دون 
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 الرعب وإغراءات االستثنائية والبريوقراطية

 متصاعد خوف

سواء، اتسم العقد األول من القرن احلايل بنمو مستدام للمنظمات اإلنسانية من حيث املوارد والطموحات على حد  
لكن خالل    44وذلك يف ظل غزو العراق وأفغانستان على وجه اخلصوص والتمويل اإلنسان الكبري الذي رافق ذلك.

تصاعد تلك  النمو  العاملون.    45سنوات  يواجهها  اليت  األخطار  وزايدة  اإلنسان  العمل  مساحة  ضيق  خطاب 
يف بغداد اعُتربت   2003لية للصليب األمحر عام  فالضرابت القاتلة اليت طالت مقرات األمم املتحدة واللجنة الدو 

اخلوف   تعزز  وقد  اإلنسانيي.  العاملي  تستهدف  اليت  املقصودة  اهلجمات  لتصاعد غري مسبوق يف  يف ظل  رمزاا 
لتنامي اجملموعات اجلهادية املصاعب اليت واجهتها منظمات اإلغاثة يف الشرق األوسط والساحل اإل فريقي نظراا 

ترا فدية. ويف حي  مقابل  التسعيناملتطرفة وتكرر حوادث اخلطف  الذي شهدته حقبة  السريع  التزايد  ات يف  يفق 
للغة اإلدانة إابن    اا اهلجمات على العاملي اإلنسانيي ابستهداف مقصود للمدنيي يف مناطق النزاعات، جند تصاعد

 إزاء استهداف العاملي اإلنسانيي.  مطلع القرن احلايل

يصور العاملي اإلنسانيي    وكانفقد كان خطاب "االستثنائية اإلنسانية" قيد البلورة    46حبسب تعبري الريسا فاست،و 
أغسطس/آب، الذي يصادف اتريخ اهلجوم    19على أهنم أبطال وشهداء. وجتلى ذلك ابلتحديد يف اختيار يوم  

سان الذي يكرم "أولئك الذين يواجهون األخطار ، ليكون اليوم العاملي للعمل اإلنى األمم املتحدة يف بغدادعل
دعمها هلذه الوسيلة اليت تضع العاملي اإلنسانيي  الحقاا  وقد أثبتت اإلحصائيات    47واحملن ملساعدة اآلخرين".

موضع الضحية. فبدءاا من أوائل مطلع األلفية اجلديدة، نفذت منظمات اإلغاثة واألحباث العديد من الدراسات 
العنف ضد العاملي اإلنسانيي، واليت توصلت مجيعها إىل نتيجة تفيد أبن تفاقم غياب األمن كان   الكمية حول

 48حقيقة مثبتة علمياا.

إرشادات   2002املعاهد األمنية متنح شهادات يف إدارة األمن. وكان معهد التنمية اخلارجية قد نشر يف عام    بدأت
صفحة لتعريف   350رمسية بعنوان "إدارة األمن العمليايت يف البيئات العنيفة" كرس فيها املؤلف كونراد فان براابنت  

اإلنسان. األمن  اجليدة يف جمال  ديس  49املمارسات    إدارة   املتحدة  األمم  أنشأت،  2004  األول  كانون/مربويف 
السابقي يف    (واألمن  السالمة   لشؤون   املتحدة  األمم)إدارة    واألمن   السالمة   لشؤون ومت تعيي أحد كبار الضباط 

  إمنا "  اجلديدة"التهديدات    ظل  يف   فقط   ليس   مربراا   التمهي  حنو   التوجه   كان  وقد.  هلا  مديراا   ايرد   سكوتالند   طةشر 
 . موظفيها جتاه القانونية ابلتزاماهتا الوفاء إىل  اإلنسانية املنظمات حاجة نتيجة أيضاا 

تشهد منواا اثبتاا يف العقد األول من األلفية اجلديدة. وقد زادت   هي األخرى هذا وكانت منظمة أطباء بال حدود  
بوجود   2010ليون يورو يف عام  م  219إىل    1998مليون يورو يف عام    59امليزانيات املخصصة للبعثات من  
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بـ  600 مقارنة  العام  احملليي من عام    400عامل دويل يف ذلك  العاملي  زاد عدد  أعوام. كما  فقط قبل عشرة 
 شخص.  5,500إىل ما يربو عن  3,000من حنو  2012إىل  1996

عمليات االغتيال واخلطف. كانت أعوام النمو تلك أعواماا ختللها حزن وقلق يف ظل معاانة املنظمة من سلسلة من  
 2001اختطف متطوع فرنسي يف كولومبيا وبقي حمتجزاا لستة أشهر، يف حي اختطف عام    2010ففي يوليو/متوز  

، 2002رئيس بعثة أطباء بال حدود هولندا يف الشيشان وأطلق سراحه بعد بضعة أسابيع. أما يف أغسطس/آب  
وأدى إطالق سراحه بعد ما يقرب من سنتي يف    50اغستان،اختطف رئيس بعثة أطباء بال حدود سويسرا يف د

األسر إىل منازعة علنية بي أطباء بال حدود واحلكومة اهلولندية اليت رفعت دعوى قضائية ضد املنظمة مطالبةا إايها  
  2008و  2004ويف الفرتة بي عامي    بدفع قيمة الفدية اليت ادعت أبهنا دفعتها لتحرير رئيس البعثة املختطف.

أعدم مخسة عاملي اتبعي للقسم   2004في يونيو/حزيران ف  اغتيل ستة عاملي دوليي خالل عملهم يف البعثات.
يف أطباء بال حدود فرنسا عام   ةلوجستي ةمسؤول ت، يف حي قُتلإقليم ابدغيس األفغاناهلولندي بينهم أفغانيان يف 

بعد عام من ذلك، قتل عامالن دوليان يف  الوسطى.    إفريقيا لكمي يف مجهورية    اهتحي تعرضت سيار   2007
يف   الطريق  جانب  على  مزروعة  قنبلة كانت  انفجرت  حي  الصومايل  وزميلهما  هولندا  حدود  بال  أطباء  منظمة 

 كيسمايو، يف الصومال. 

  صداها اع األمنية اليت انعكساألحداث إىل تعزيز مصداقية خطاب الضحية وإحصائيات تدهور األوض تلكأدت 
عامالا إنسانياا دولياا قد قتلوا يف الفرتة من عام   271يف منظمة أطباء بال حدود. "من املهم جداا أن نتذكر أبن  

األوضاع عالية اخلطورة وحاالت االحتجاز واالختطاف واهلجوم اليت تشهدها  عدد  ]وأبن[    2005إىل    2000
جملالس إدارة أطباء بال حدود فرنسا    2006  فرقنا مستمرة يف التصاعد"، تلك الكلمات وردت يف اجتماع عام

وأقسامها الشريكة )أطباء بال حدود الوالايت املتحدة األمريكية وأطباء بال حدود أسرتاليا وأطباء بال حدود الياابن(،  
أسهم حتول أطباء بال   كماواليت كانت تصبح منخرطة أكثر فأكثر يف اختاذ قرارات حول عمل البعثة االجتماعية.  

، أصبحت األقسام الشريكة مسؤولة عن  2006إىل منظمة دولية يف تصاعد املخاوف األمنية. ففي عام    حدود
قدون سابقاا مع أطباء بال حدود فرنسا. وزايدة أعداد اكانوا يتع   ندفع رواتب العاملي القادمي من بلداهنا والذي

املسؤول تنظم  اليت  القانونية  العمل  أطر  من  مزيداا  تعين  الرعاية"( العاملي  )"واجب  القانونية  ابلنسبة ألمن    51يات 
 لتصاعد الضغوطات القانونية قررت األقسام املسؤولة عن العقود تشديد متطلباهتا األمنية.  العاملي. واستجابةا 

العامة واجتماعات جمالس اإلدارة، واليت   هذه النقاشات اليت كانت تدور خالل اجتماعات اجلمعية  هي خلفية 
 اليت  القواعد  بي  التناقضات  عن  جالنات  املستمر  القلق:  وهي  أال  رئيسية ا على األقل ثالث قضااي  سيطرت عليه

وما كان حيصل على أرض الواقع يف امليدان، ودور املكتب الرئيسي وجمالس اإلدارة يف    اتيالتسعين  أوائل  يف  ُوضعت
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العاملي احملليي أو من ذوي اجلنسيات اليت تكون    على   ملخاطراب  اإللقاء تقييم املخاطر واختاذ القرارات، ومشروعية  
 يف خطر أقل.

 

 52هل كانت "القواعد الذهبية" ابلية؟

مت تفسري اهلجمات اليت وقعت ضد منظمة أطباء بال حدود واللجنة الدولية للصليب األمحر وابألخص يف   كيف
زعماء أطباء بال حدود قلقي من استغالل األدب اإلنسان من قبل القوى الغربية اليت    كانالعراق وأفغانستان؟  

لحة األجنبية، كما هو احلال ابألخص يف العراق  خلقت "التباساا قاتالا" بي املنظمات غري احلكومية والقوات املس 
وأفغانستان، وبشكل أكثر وضوحاا بعد أن أعلنت طالبان مسؤوليتها عن قتل أفراد يف منظمة أطباء بال حدود يف 

لكن التقرير    53متهمةا املنظمة أبهنا "تعمل خلدمة مصاحل أمريكية".  2004يف يونيو/حزيران    األفغان   ابدغيس  إقليم
خطر كان الرئيس فيليب بيربسون يرغب يف االبتعاد عن اخلطاب الذي   مدى   أي كشف إىل    2000الرائسي لعام  

يضع مسؤولية مجيع األخطار على هذا االلتباس، حيث قال: "إذا ما تعاونت املنظمات غري احلكومية مع اجليش  
تهدف أو مُتنع من العمل. ]...[ لكن ميكننا كذلك ذكر  أهنا أحد أطراف النزاع وُتس  على  تعتربفمن املنطقي أن  

احمليطي   احلراس  عدد  وعلى  الناس   يظنهاالعديد من األوضاع اليت يعتمد خالهلا أمننا على تعاطفاتنا السياسية كما  
  إمنا   االستقاللية،   على  فرقنا   سالمة   حىت   أو  الضحااي   إىل   وصولنا  يعتمد  ال   بعيد،  زمن  ومنذ  احلقيقة،  يف   لكن.  بنا

 54".احلاالت معظم يف...( اللوجستية)والعوامل  اتضاملفاو  على

يف   اإلنسانيي"  العاملي  ستستهدف  أبهنا  املتطرفة  للجماعات  الصريح  "اإلعالن  من  قلقة  اجلميعة كانت  لكن 
اللجنة الدولية للصليب األمحر يف   مبعوثيوخالل اجتماع جملالس اإلدارة عقب اغتيال أحد    55أفغانستان والعراق.

 رئيس اجلمعية جان هريفيه برادول عن قلقه من "حضور اجتماعات حتضريية  ، عرّب 2003سنة    فغان كان األأروز   إقليم
أعوام كان من   "قبل عشرة  الشر" وأضاف أبنه  لنا  أن هناك من يضمر  املتطوعي من  يتعي عليه خالهلا حتذير 

"ال نرغب أبداا يف أن    57وأضاف بعد حلظات:  56ذا خط أمحر يتعي علينا التوقف عنده".الواضح ابلنسبة لنا أن ه
 ".سيكون من احلُمقاإلنسانية فذلك  ةنكون شهداء للقضي

  وكما  لكن.  يُفعل  كانوما    يقال  كانبي ما    التعارض  تربيرخيتلف يف هذا مع سلفه. فقد كان مدركاا لضرورة    مل
كانت حركة أطباء بال حدود أبسرها    وفيما  58.اتيالتسعين  منذ  األساس  يف  موجوداا   كان  التعارض  ذلك  فإن  رأينا،

وسط جدل حمتدم حول مستقبل أنشطتها يف العراق وقت الغزو األمريكي للبالد، أكد برادول قائالا: "إن حقيقة  
 خطرية  إلصاابتسياستنا احلالية إزاء التعرض للمخاطر تقوم كما يبدو على افرتاض أبن الناس يُقتلون أو يتعرضون  

  نتائج  تربره   مل   التغري  هذا  حققه  ما   أبن  يعتقد  كان  أنه  حيث   التحول  هذا  يف   يكهاد تشك وقد ز   59".منتظم  بشكل
  اإلغاثة   توفري  دةبفائ  اعتقاده  نتيجة   ابلتحديد  جاء  األرض   على  الفرق   إبقاء جعله يدعم    ما   فإن   وابلتايل .  العمليات
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املتحدة العراق. وقد استشاط غضباا من أن أولئك الذين عارضوه كانوا يشككون    الايتو ال  تغز   حي  بغداد  يف
"نرسل الفرق حي نعتقد إبمكانية توفري مساعدات ملموسة كما   –برغبته يف نشر الفرق "ابسم املثالية ليس إال"  

وعقب أعمال القتل اليت وقعت يف ابدغيس يف أفغانستان    60هي احلال يف البلدات واملدن اليت مزقتها احلروب".
 61ها وغري املدروسة".جمانتقد العمليات "املبالغ حب

 

 هل نثق يف اإلجراءات وحنذر من الناس؟

وجمالس    الرئيسي  كتب امل  من  بكل   املنوطة  املسؤوليات  حول   النقاشات  من  جديدة  جولة   إىل   األسئلة  هذه  أدت
الوسطى    إفريقيااإلدارة واملتطوعي امليدانيي فيما يتعلق خبوض املخاطر. ويف اجتماع جملالس اإلدارة بشأن مجهورية  

 ببحث  يقوموا  أن  األعلى  املدراء  منبعد ما يزيد عن عام من وفاة مسؤول لوجسيت هناك، طلب مدير الربامج  
وحي برز يف العام التايل موضوع    62.العملياتية  النقاشات  يف  أكرب   شكل ب  يسهموا  وأن   معاا   ابلبعثات  املتعلقة  املخاطر

أحد أعضاء فريق اإلدارة )والذي كان مديراا للعمليات منذ عام   ذك ر  مشاركة املدراء يف النقاشات املتعلقة ابألمن،  
(. فقد  غ ر ة  ليست( أن "مسؤولي إداريي زاروا البعثات بغرض تقدمي آراء جديدة )إمنا  1998إىل عام    1986

 يدانامل  إطالع   هبدف  اآلخرين  للمدراء  تقاريرهم   لتقدمي  يعودون   ومن مث  كانوا يطرحون أسئلة ساذجة وأحياانا مؤملة 
ويصعب أال نرى هذا التعليق نقداا ابلكاد مبطناا لإلداريي الذين مل يشاركوا بقدر مشاركة    63".اآلراء  وتبادل  عليها

 ات.يأسالفهم يف التسعين

إىل مركزية اختاذ القرار يف املكتب الرئيسي على   امليلو   إلجراءاتل  املعطاة  مهيةاأل  منالرؤساء املتعاقبون اجلميع    حذر
رغم حقيقة أن "احلماية األكثر أمهية تتمثل يف موقعنا وفهمنا للسياق وقدرتنا على بناء    ،الفردي   التقديرحساب  

  هاثقتالعالقات". ومن هذا املنظور فقد مت التأكيد على أن "جمالس اإلدارة أكثر ميالا إىل الثقة يف الناس بدالا من  
 64".القرارات اختاذ خيص فيما واإلجراءات النظاميف 

لضمان وجود "شكل  -جان هريفيه برادول بي مسؤوليات اجلمعية  فر ق  ،  2008ويف تقريره الرائسي األخري يف عام  
جمموعة معي من فاعلية األداء" و"إيالء انتباه خاص إىل إساءة التصرف مبواردان" ووضع خط أمحر حي "تعلن  

وبي قرار    -"  قادرة ابلفعل على حتويل هتديداهتا إىل واقع ملموس أبهنا تنوي استهداف العاملي اإلنسانيي واغتياهلم
 كل شخص حول تعريض نفسه للمخاطر.

 

 "التحكم عن بعد" و"التنميط" 
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إدارة األنشطة اليومية ذي توك ل إليه مهام  فيها "الثقة يف الناس" يف الثقة ابلطاقم احمللي التتمثل  تزداد السياقات اليت  
املعروف يف لغة العمل    –وكان هذا النموذج العمليايت  يف حي يقوم املدراء الدوليون بزاايرات ميدانية قدر اإلمكان.  

رت  الثمن الذي اضط  - عن الطريقة التقليدية يف العمل  كبرياا   اإلنسان مبصطلح "التحكم عن بعد" ويعترب غالباا تنازالا 
منظمة أطباء بال حدود إىل دفعه ملتابعة عملها يف أماكن على غرار القواقاز الروسي والحقاا يف الصومال. ويطرح  

؟( كغريهم من املوظفيالتحكم عن بعد تساؤالت حول مكانة الطاقم احمللي )هل هم اتبعون ملنظمة أطباء بال حدود  
االجتماعية أو العاطفية  عالقاهتم    ة اخنراطهم يف الوضع من انحية واملخاطر املعينة اليت قد يضطرون إىل خوضها نتيج

 أو السياسية. 

املسائل األمنية. حيث نوقشت    ى وتزامن العمل بنظام التحكم عن بعد مع نقاش حول مكان ودور الطاقم احمللي تعد
سياسة استباقية كانت ترمي إىل تعزيز مكانة املوظفي احملليي من خالل زايدة أتعاهبم وإمكانية عملهم كطواقم دولية  
وزايدة فرص حصوهلم على التدريب وعلى عضوية اجلمعية. وال بد من اإلشارة إىل أن منظمة أطباء بال حدود مل  

وابستثناء بعض احلاالت القليلة مل تبدأ املنظمة ابألخذ يف   1994وظفيها احملليي إال يف عام تبدأ بتدوين بياانت م
عي االعتبار أمنهم جبدية إال قبل مرور عشر سنوات أخرى على ذلك. وقد بلغت تلك املخاوف ذروهتا بعد بضع  

يف املخاطر اليت ختوضها طواقمنا.    : "علينا التفكري 2009سني كما عربت عنها الرئيسة ماري بيري آلييه يف عام  
أن يبدو يل أبننا حي ال يعمل يف بعثاتنا سوى الطواقم احمللية ال أنخذ يف عي االعتبار شيئاا خاصاا جداا أال وهو  

اخنراطهم الشخصي يف اجملتمع احمللي قد يدفع هبم إىل خماطر أكرب مما نتمناها هلم. وعلينا أن نكون حذرين من أال 
 65أمهية املخاطر اليت خيوضوهنا".نقلل من 

  نفوذ  وتصاعد الصومال يف الشباب  مجاعة  بروز ظل يف  ابألخص–وقد أدى تنامي جمموعات إسالمية متطرفة   هذا
"التنميط"  و  اخلطف  هتديدات  حول  اجلدل  احتدام  يف  اإلسهام  إىل-العربية  اجلزيرة  وشبه  العريب  املغرب  يف  القاعدة

 التفسريات   جاءت  فقد   وابلتايل أو لون بشرهتم.    تهميجنس  أو   دينهم  أو   جنسهم  على  بناءا   متطوعي  توظيف  يعين  الذي 
  حدود  بال  أطباء  منظمة  تبحث: "قد  التايل  الشكل  على  للمخاطر  تعرضاا   أقل  الناس  من  معينة   أمناط  أن  ظل  يف

  الساحل   منطقة  يف  العاملة  الفرق  ‘ أفرقة’   غرار  على  وذلك  واألوضاع،  ‘ يتناسب’   دويل  طاقم   اختيار  إمكانية
ويف ظل استبعاد إمكانية االنسحاب فيما عدا احلاالت اليت واجهت فيها اجلمعية وفيات مباشرةا    66".فريقياإل

ملتطوعي دوليي كما يف الصومال وأفغانستان، فإن أطباء بال حدود ترى تلك التغيريات على الوضع الراهن مبثابة 
 رد فعل براغمايت يسمح هلا مبتابعة عملها يف األوضاع عالية املخاطر.

هذا وجند أبن املكوانت التقنية واإلجرائية لألمن تتوسع وتصبح مركزية أكثر فأكثر. ويف حي يصعب حتديد األخطار  
. زايدآخٌذ ابلت  -اجتماعياا  مرك باا  بوصفه    -  مبوضوعية وفيما إذا كانت تتفاقم، إال أن احلقيقة الواقعة تقول أبن اخلوف

ا أصبح يعرف اليوم مبصطلح "البيئات اليت مبأطباء بال حدود  م  اهتمافاخلوف من اخلطف جيتاح بشكل خاص  
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من   2003في نسخة  مئناا. فط  لجوء إىل التقنية حالا مُ يغيب فيها األمن بشكل كبري". ويف ظل هذا فقد يبدو ال
ملخاطر كتاب "اإلغاثة يف ظل التنظيم اللوجسيت للبعثة" جند أبن املنسق اللوجسيت قد أصبح مسؤوالا عن "احلد من ا

اليت ختوضها الفرق من خالل التأكد من تطبيق وسائل ومناهج األمن ومن أهنا موثوقة ومستخدمة بشكل صحيح"،  
وهذا ابلتايل يدل على الطبيعة اليت تزداد انقساماا واعتماداا على التكنولوجيا إلدارة األمن يف البعثات. ويف أوائل  

وجند أبن التعابري    67وض لتمهي إدارة األمن".ر لعمليات "الضغط املف العقد الثان من القرن احلايل، أدرك مدير ا
  - على غرار "حتليل املخاطر" ومثلث "القبول واحلماية والردع" األمين–الواردة كثرياا يف منشورات رائدة يف القطاع  

املنظمة واآلخذة يف  اليت جتري ضمن  آخذة يف االنتشار بي بعثات أطباء بال حدود وبي برامج التدريب األمين  
التزايد. كما أن القسم الفرنسي الذي مل يكن يرغب يف السابق بتعيي "مسؤول تواصل أمين" وبقي استثناءا بي ابقي 

 .2013أقسام حركة أطباء بال حدود، استسلم أخرياا يف عام 
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 اخلطر واملخاطر واألمن واحلماية
 اإلنسانية مفاهيم يف صميم اتريخ اإلغاثة 

 

 1بريتران اتيت

 

 

التعرف عليها،    يسهل  وأ مفاهيم اخلطر واملخاطر واألمن واحلماية، واليت ال تعد أي منها حقائق قائمة بذاهتا    تتطلب
يف   صياغتها  وأعيدت  بلورهتا  ومتت  استعريت  فقد  احلالية.  النقاشات  يف  معناها  لتبي  واسعاا  اترخيياا    إفراز إطاراا 

جماهبتهم لألخطار    ونالسياسات اإلنسانية بوصفها سبالا للتعاطي مع العمل اإلغاثي. فلطاملا اعترب العاملون اإلنساني
 املسائل   من  العديد  أصول  يشرح   أنه  إذ  دقصام ملفهوم من القرن التاسع عشر عن  وسام شرف )أييت هذا االستخد

 جعل   إمكانية  حتديد  إىل  وسعوا  ألمنهم  االنتباه  واملخاطر  لألخطار  املعرضون  اإلغاثة  عمال  أوىل  ولطاملا(.  الراهنة
 لعملهم.  لتأمي احلماية يةا استطرادا أكثر مبتطلبات امليدان يف العملية اإلجراءات دمج خالل من أماانا  أكثر عملهم

الدالئل تشري إىل أن األمن كان يف بعض األماكن اليت تشهد عنفاا حاداا يف أدىن مستوايته أحياانا أو حىت غائباا    لكن
للمؤرخي    بيت  وقد.  ابالستهزاء  قوبلتالعاملي اإلنسانيي للحماية قد    تطالباموأبن   تقييم وإدارة   أنابلنسبة 

فقط عامل اإلغاثة إمنا كذلك    ليس وفهم    لتمثيلاملخاطر بغية وضع إجراءات أمنية واملطالبة ابحلماية أدوات أساسية  
   .ذاهتمالعاملي اإلنسانيي 

احلماية، وإجراءات  املخاطر  ضمن موضوع  دوات  األ يضم هذا الفصل ثالثة أقسام يقدم أوهلا حملة اترخيية عن أهم  
يقدم الثان حملة مطولة عن العالقة بي األمن واحلماية، بينما يشرح القسم الثالث كيفية بلورة املصطلحي  يف حي  

التسعين هذه يمنذ  صياغة  لكيفية  ببحث  الفصل  وخيتتم  اإلنسانيي.  للعاملي  دايلكتيكياا  حتدايا  بوصفهما  ات 
 .فيما يتعلق ابلعمل اإلنساناملصلطحات مفهوم "احلقل اإلنسان" 
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 واملخاطر التقييم أعمال

 الفكر القانوين والتأميين إزاء "املخاطر"

كانت اإلغاثة اإلنسانية مبعظمها خالل القرن التاسع عشر تسعى إىل ختفيف تبعات الكوارث واحلوادث الصناعية 
بذلك  وبشكل خاص احلرائق وحوادث غرق السفن والفيضاانت وكوارث املناجم. فمهوم املخاطر يرتبط ارتباطاا وثيقاا  

غة السياسة القانونية والتأمينية اليت مت تبنيها منتصف  اطر من لوينبع مفهوم تقييم املخ  .التاريخ يف العديد من الرواايت
كانت مهمتهم تتمثل يف التوقع   ناخلسائر وخرباء التأمي الذيشؤون  القرن التاسع عشر حي تبىن املصطلح مسؤولو  

لتحدايت لكن ميكن إدراجها يف التأمي. وأهم ا  خطرية  2االستباقي للمدى الكامل خلوض املخاطر حىت يف ظل مهن
هل كان ميكن اليت واجهتهم كانت حتديد من خيوض املخاطر وألي مدى ميثل التعرض للخطر دليالا على اإلمهال.  

، من كان قادراا على ذلك ويف ظل أي إطار زمين؟ هل كان خوض املوظف اإلجيابالوقاية من اخلطر، ويف حال  
 األشخاص يف طريق خطرة وهم مدركون لذلك؟ للمخاطر عمالا متعمداا أم ينم عن إمهال؟ هل مضى 

وتعد هذه النقاط القانونية املسترتة هامةا ابلنسبة لقطاع العمل اإلنسان على مستويي. أوالا، جند أن اتريخ املخاطر  
التأمي   )مبا يف ذلك سياسات  التأميين  القانون وكذلك  الفكر  السياق االجتماعي األوسع متأصل يف اتريخ  يف 

ي(، واثنياا فإن أسلوب تفكري العاملي اإلنسانيي واملنظمات إزاء اخلطر مرتبط ابلتاريخ القانون للحوادث االجتماع
 3اإلمهال اجلنائي.حماكمات و 

رها مجع تربعات للتعويض عن خسارة ضحااي بريئي  امثة عدد كبري من األمثلة على ثقافة تعويض طوعية مت يف إط
تقدم منوذجاا عن اإلغاثة هبدف إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل يف أوقات احلروب. وإعادة بناء حياة انجي، وهي  

دة اإلنسانية  إمهال اجلنود )رغم أهنم كانوا يعتربون املااإلنكليز )الكويكرز(  قررت مجعية األصدقاء    1871ففي عام  
  4وقع جراء احلرب الفرنسية الربوسية. من ذلك على إعادة بناء حياة املدنيي بعد الدمار الذي  األهم( والرتكيز بدالا 

مل يكن أفراد تلك اجلمعية يغامرون ابلعمل يف امليدان دون  اإلنسانيي يف اململكة املتحدة،  وكغريهم من العاملي  
احملاسبون. فقد  إليها  جتهيزات وقد اعتمدوا كمعظم مجعيات املتطوعي أو صناديق اإلغاثة على األدلة اليت توصل  

د  فقاعتمدوا بشكل خاص على التقارير اليت جيمعها خرباء التأمي، واليت كانت مهنة جديدة يف حقل احملاسبة.  
املخاطر املالية   يساا" للمسؤوليات املالية وتقميكانت التقارير التأمينية مصممة خصيصاا لتقدم تقييمات مفسرة "عل

لضمان إدارة فاعلة ومسؤولة ألموال اإلغاثة اليت يتم مجعها لغرض معي. ويشري مصطلح "األمن" يف هذا النموذج  
األموال املخصصة لتخفيف معاانة  على  إذ كان يتعي    5ملخاطر.تلك ااحملتـ ف ظ هبا نظري  االقتصادي إىل األصول  

كانت خمصصة خلدمتهم إىل حي وفاهتم. وابلتايل، فقد كان ينظر   فقداألرامل واأليتام أن تفي ابلغرض ملدة طويلة 
ن ذلك،  أبعد م ت خماطرة إىل طول حياة املستفيدين على أنه من املخاطر اليت تواجه هذا النوع من العمل. وقد برز 
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يف القرن   ة اإلغاثتقدمي    جداا، حيث أنسخية  كانت أموال اإلغاثة تعترب  عندما  عبارة عن "خطر أخالقي"،    ت كان
وابلتايل فقد كانت    6.حمدودةتعزيز التبعية ومن خالل التبعية خلق مسؤولية غري    خماطرة يشمل  التاسع عشر كان  

اجلمعيات اخلريية شديدة االهتمام بتوفري ما يكفي ألطول وقت كاٍف، لكن ليس بسخاء زائد. وهذه االعتبارات 
 املخاطر.   أدت إىل صياغة تعريفاألخالقية واملالية العملية، إىل جانب املتطلبات القانونية، 

  القواني  ففي .  احملدودة  غري   أو  احملدودة  القانونية  املسؤولية   عن  الناشئة  تلك  مبوازاةينبغي فهم املسائل األمنية    كان
األخطار    يةفالعر  مبفهوم  اخلطر  تقني  يرتبط  أمريكية،  ع    7.(خسائر  إىل  تؤدي )اليت    احملققةاألنغلو  هذا   فرّ وقد 

املصطلح أبكثر من شكل مفهوم اخلطر الذي ميكن الوقاية منه ومسؤولية األفراد فيما خيص بعضهم بعضاا واملدى 
"الفرصة األخرية الواضحة" األصلية   عقيدة أن جندالنسيب إلمهال كل طرف معين ابحلادث. ويف حاالت احلوادث،  

املقصرة جتاه اآلخر على أهنا مسؤولية الفرد ملساعدة شخص يف خطر إن كان ذلك    فاألطرا  أحد  مسؤولية   فتعر  
  ابلتدخل   القانون  االلتزام  ُعرّ ف    وقد  8ممكناا )دون حتمل خطر مبالغ به( أو يف حال كان ابإلمكان التنبؤ ابخلطر.

تلك املخاوف القانونية    تارتبطو   9.حمقق  خطر  يف  هم   من  مساعدة  واجب  أنه   على  احملكمة  يف   األذى   منع  بغرض
  مسؤوليتها  وسع  الذي  اإلنسان  العمل  أبصول  وثيقاا   ارتباطاا كثري من املناحي    يف  10)عدم مساعدة من هم يف خطر(

    . الدولية الساحة إىل صلت ل - وليس إطار عملها القانون - فقط 

العالقة ابخلطر    وإذا أن  إال  والعريف،  الرومان  القانون  مبكراا يف  قد ظهرا  وااللتزام ابلتدخل  ما كان مفهوم اخلطر 
تعقيداا وإشكالية.   أكثر  هلما اتريخ  له  التعرض  من  الضروري  "العقيدة   عليه  أطلق  جديد  مصطلح  رزبواملستوى 

 داعٍ   دون  املخاطر  خوض  أبن  أقر  الذي   أمريكي  األنغلو  عريفال  القانون  إطاريف أوائل القرن العشرين يف    11"اإلنسانية
وحي  مهالشخص ما بوضع نفسه يف خطر نتيجة إ يقوم حي آخر، ومبعىن. املسؤولية بكامل قبوالا  ابلضرورة ليس

يكون اخلطر انجتاا عن إمهال آخرين )حادث سيارة أو حادث صناعي عادةا(، فإن هذين الفعلي ال يلغيان بعضهما  
 أصالا   املسؤول  املقصر  الطرف  كان  فقد  اإلنسانية،  العقيدة  يف  أماوميكن للضحية أن يطالب ابحلصول على تعويض.  

املسبب للحادث. ومن الناحية    أنه  على  يعتربابلتايل إليه أطراف أخرى مقصرة ال يزال    تعرضتس  الذي   اخلطر  عن
العملية، كان ذلك يعين أبن املوظفي املتهورين املعرضي ملخاطر غري ضرورية بسبب أصحاب عملهم مل يكونوا  

امل ما كان مفهوم  غالباا  الطبية،  الناحية  أما من  قانون.  تعويض  يتبادر بشكل متصل  قادرين على حتصيل  خاطر 
  التقيد  يشيع  الزماا   شرطاا   املخاطر  تقييم  جيعل   مما   اآلخرين،  على  أو  ذاته  على  املريض  يشكله   قد  الذي   اخلطرابجلنون و 

 .مؤمنة مستشفيات يف املرضى الحتجاز  به

املنظومة اإلنسانية    ومن التاسع عشر وكذلك  القرن  الرأمسايل نبعت اجلهود اإلنسانية يف  هذا السياق االجتماعي 
 مع ممارسات من روجوا هلا.  يانتماشيالراهنة. وقد كان منطق وبنية هذه اجلهود املبكرة 
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 التعرض للمخاطر: من التأمي إىل اإلنسانية 

الغربية    استخدم اإلنسانية  اإلغاثة    دار   وجلنة  ساذرالند  اللورد  أو  ،جنيف  وحمامي  مصرفيي  أمثال  من–مؤسسو 
كانوا يطبقون   فقد  12ومنطقاا انبثقا عن ممارساهتم القانونية واملالية.  لغةا   -الربيطانية  مرباطوريةاإل  يف  خاصته   ستافورد

قام العاملون اإلنسانيون املسؤولون عن   فقدللعمل اإلغاثي اإلنسان.    احملشودةاملوارد    إدارةمعايريهم املهنية على  
عامي   الربوسية  الفرنسية  احلرب  خالل  فرنسا  إىل  الطبية  اإلغاثية  املساعدات  وإىل  1871و  1870إرسال   ،

، بتبين 1902إىل    1899خالل حرب البوير يف الفرتة من    إفريقيا، وإىل جنوب  1878االمرباطورية العثمانية سنة  
يت يتبعوهنا يف إطار استثماراهتم. وعلى سبيل املثال، أبدى املسؤول اإلداري يف جلنة دار ستافورد  املقاربة احلذرة ذاهتا ال

اليت مجعت املوارد من أجل طيف واسع من العمليات اإلنسانية وأدرات مستشفيات ميدانية خالل احلرب الروسية  
 ة. ، كامل املساءلة والدقة واحليطة واملسؤولي1878و 1877العثمانية عامي 

وأدارت   1878و  1877عامالا طبياا خالل عامي  50اليت مولت  وهذا كان يعين من الناحية العملية أبن اللجنة
حالة جراحية، كانت تعتمد   75,000ابلقطارات وعاجلت أكثر من    إجالءعشرين مستشفى وثالثة عمليات  

ا واسرتاتيجيات انسحاهبا مبا يتوافق مع قواعد على مقاربة إدارية حذرة ملواردها فيما تقيم طبيعة عملها ومدة عملياهت
مسعتها ومسعة أمواهلا. فقد توجب عليها التصدي الدعاءات كانت  ومن أهم املخاطر ابلنسبة للجنة    13إدارة املخاطر.

 14ابلفساد كانت قد برزت جراء عملها عن كثب مع سياسيي عثمانيي.

اختلطت أيضاا ابإلقرار ابألخطار واملخاطر املتأصلة يف احلروب. فقد كانتا متوافقتي متاماا  لكن لغة االحرتاز تلك  
األخطار  أن  املناحي جند  من  العديد  اخلطر. ويف  أن خيلو من  يتوقع  يكن  مل  احلرب  التدخل خالل    احملققة   ألن 

تنتميان إىل سجل ثقايف وداليل خمتلف يسلط الضوء على اخلطر ويثمنه البسالة    واألخطار  بوصفه فرصةا إلبراز 
اليت   السفر  لغة اخلطر تلك يف حكاايت  ما تستذكر  غالباا  الشخصية والرجولة والتعاطف وقوة الشخصية. وجند 

املخاطر اليت خاضها املسافرون وأفراد البعثات الدينية والعاملون اإلنسانيون ابلوكالة وجناحاهتم يف ختطي األخطار.  
هلا أمهيتها بي رواد العمل اإلنسان يف  كان ظيمة  ع لذي يقف وحيداا يف وجه األخطار الفصورة املستكشف البطل ا

غوردون ابجلنرال  وانتهاء  ليفينغستون  ابلدكتور  بدءاا  عشر،  التاسع  القرن  األكثر    15أواخر  روجر كامسينت  أو 
العشرين  16إشكالية. القرن  يف  األجندة فنجد    أما  تبىن  الذي  اننسي  فريدتيوف  اجلنويب  القطب  مستكشف  أن 

 17اإلنسانية لعصبة األمم كان بنفسه مغامراا على التقليد النبيل ذاته لألفراد الذين يسعون خلوض األخطار.

وقد   . ابلكامل بي قصص السفر وحكاايت البطولة والعمل اإلغاثي اإلنساناليت تربط العالقة تلك ومل تتبخر هذا 
فر خالل مقابلة أجريتها مؤخراا مع أحد رواد الشؤون اللوجستية يف أطباء  اسهذا االحرتام ملهارات امل  على  عتُ ق  و  

 السفر  بال حدود ويدعى جاك بينيل الذي أخربن أنه كان يوظف بشكل رئيسي يف بداايت عمل املنظمة حميّب 
 18لوجستية.املتمرسي والذين يعشقون املخاطر للعمل يف الشؤون ال
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املي اإلنسانيي ترد يف  الع  جمتمعهذا وال تزال بعض التجارب امليدانية يف ظل القيمة العالية اليت حتملها ضمن  
استعارات خطابية وأحياانا يف حكاايت االستشراق اليت تعود إىل أواخر القرن التاسع عشر. فالشجاعة ال تزال إىل  

نة. وليس من املفاجئ أن العديد من احلكاايت الشخصية يف جمال العمل يومنا هذا فضيلة إنسانية ذات قيمة مثي
أما يف لغة التقارير اجلافة ويف الشهادات الفردية،   19اإلنسان من تلك احلقبة كانت تصاغ يف شكل "مغامرات".

العاملي اإلنسانيي يسلطون الضوء على اخلطر مبصطلحات تعزز معناه ابذاهتا    اجند أن  قتصاداا  وغالباا ما متلي 
فقد كانت لغة املشاركة    21،ا شخصيا  وفقاا لألحباث اليت قمت هبا و   20ريبيكا جيل  . حبسبجديداا لإلغاثة والعمل

نفعالية هذه متوافقة عملياا )لكن ليس خطابياا( مع "احلساابت الباردة" واألفعال املدروسة اليت دعا إليها هنري  اال
 22دوانن يف كتابه "ذاكرة سولفريينو".

  واضح   بشكل  معروفاا   كان  عشر  التاسع  القرن  اتيمثانين  ففي .  شكل  أبي   دقيقة  تكن  مل   االستنتاجات  تلك  لكن
 احتماالت  حساب  لكن  السبعي،  عمر  املناجم  عمال  أحد  أرملة  بلوغ  إلمكانية  اإلحصائية  االحتماالت  نسبياا 

الدقيق   علماا   الدقة،   إىل  تفتقر  علمية  عملية  ا م  نوعاا   يزال  ال   كان   ما  حرب  يف  للقتل  التعرض العدد  أن حساب 
  فرنسي ال  حصائياإل  بري اخلجلان شارل شينو،    اخلطابيةصعوبة عن ذلك. كما أن األعمال    يقللضحااي احلرب مل  

جمهوالا   اا كيف أن احلرب حبد ذاهتا بقيت كمّ   تنبي   قدف  23الفرنسي األمحر الصليب أتسيس  بداايت يف شارك الذي 
( اليت وقعت )على الرب على األقل( على  1856  –   1853مبعظمه. وعلى سبيل املثال، نظراا ألن حرب القرم )

حبراا، فقد كان يفرتض أن يكون من السهل نسبياا على السلطات حساب    شبه جزيرة ال ميكن الوصول إليها إال 
ثالث سنوات   عملواإىل هناك وكم منهم عاد. لكنهم  أعداد الضحااي، يف ظل معرفتهم بعدد اجلنود الذين أُرسلوا  

  يصعب   إذلبناء قاعدة إحصائية تفصيلية. وال يزال حساب أعداد ضحااي احلروب إىل اليوم مصدر جدل وخالف.  
 يف  له  املخطط   الدمار  أي   احلوادث،  مقابل  املباشرة  العنف  لنتائج  الدقيق  التحديد  املفتوحة  احلروب  أوقات  يف  حىت

 ". اجلانبية"األضرار  عليه يطلق ما مقابل

فقط كمجرد خطر يف ساحة املعركة إمنا كذلك   ليس املخاوف اإلنسانية صياغة النظرة إىل احلروب،    أعادت  وقد
العاملون   األوىل كان  العاملية  احلرب  اليت سبقت  احلقبة  أنه خالل  الدالئل  األوىل. وتبي  ابلدرجة  كخطر حيوي 

طبيعة تلك    أن   غري  فعلي،   لعنف   تعرضهم  من  أكثراض ينقلها اجلنود والالجئون  اإلنسانيون عرضة لإلصابة أبمر 
املخاطر بقيت يف إطار األدب الطيب. لكن األمن احليوي كان مصدر قلق أساسي خاصةا أن اللقاحات األوىل مل  

محاية حمدودة. فقد كانت املخاطر اليت يواجهها اجلراحون وعمال الصحة خالل العمليات اجلراحية    سوى تكن توفر  
)ما كان يعرف بعفن املستشفيات واإلنتان الدموي وتسمم الدم  كبرية للغاية يف بداايت العمل اإلغاثي اإلنسان  

وغريها من أشكال التلوث احليوي(. لكنها اخنفضت دون شك خالل القرن العشرين بفضل املعايري اجلديدة للنظافة 
واقعاا حىت   والتطهري، إال أن خماطر اإلصابة خالل أوبئة كالتيفوس والتيفوئيد والكولريا والطاعون كانت ال تزال أمراا 

القرن التاسع عشر نسبة كبرية من العاملي الطبيي ميرضون وبعضهم    اتيسبعين  يف  كانت .  املاضي  القرن  اتيأربعين
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إنسانية   عملية  أي  يف  حتفه    هناية   يف  املثال،  سبيل  على.  اجلنود  أو  املدنيي  من  كبري  عدد  على  تنطوي يلقى 
 جلنة   مدير  إمرة  حتت  مباشرةا   يعملون  ممن  39  عددهم  البالغ  الصحيي  العاملي  ثلث  كان،  1878حزيران  /يونيو
  24.النزاع  جراء  عامل  أي   يقتل  مل   لكن  ابملرض،   منهما  اثنان  وتويف  ابلتيفوس  أصيبوا  قد  كينيت  ابرينغتون  ستافورد  دار

  أكثر   املاضي   إىل  يعود  وكأنه   يبدو  اإلغاثة   عمال  على  يفرضها   اليت  واملخاطر يبوالاإلومن الناحية التارخيية، جند أبن  
   .اإلنسان العمل خماطر من جديدة فئة كونه  من

 

 واحلماية األمن

 األمن اإلنساين؟

زمن احلروب )وهي العبارة اليت كانت من ضمن    25‘ اجلرحى  إغاثة’ و  الطبية  اإلنسانية  اإلغاثة  بي   التارخيية  العالقة   إن
نفهم   التاريخ كي  إىل  النظر  تتطلب  األمحر(  للصليب  األصلي  "األمن"    عليها   تنطوي   اليت  املعاناالسم  مفاهيم 

  وطأة   حتت  يعملون  ينفكوا   مل  الذين  اإلنسانيون  العاملون  ينتمي  وكيف  استخدامها  كيفيةو"اخلطر" و"املخاطر" و 
  .اجلماعي وكذلك الفردي  الصعيد على والتأقلم  ممارساهتم استيعاب بغرض املفاهيم تلك إىل النريان

  املستشفيات   هبا  حظيت  اليت  املعززة   املكانة  عن  أمثلةا   1871و  1870  عامي   الربوسية  الفرنسية  احلرب  وفرت  وقد
  احلماية   أشكال   من   شكالا   املستشفيات   حرمة  حق  منح   وقد.  املنزلة  هلذه  املتكررة  واخلروقات  آمنة   مالذات  بوصفها

رعاية صحية دولية وسط احلروب. يبقى هذا التدويل   حةسابقدر تلك اليت كان يوفرها شعار الصليب األمحر كم
الضمين للنزاعات إىل يومنا هذا ابعتباره جزءاا من اجلهاز األخالقي ملنظومة جنيف. إال أن استخدام الشعار كان  

، اهتمت السلطات األملانية الشعب الفرنسي ابستغالل  1870عرضةا لالعتداءات ومالذاا للخروقات. ففي عام  
  كانت   فقد.  مان  لوخالل املطالبة ابحلق يف املالذ ملنازل أفراد مت حتويلها إىل مراكز إسعافية مؤقتة، كما يف    النظام من

على "املستشفيات" اليت    اعرتضوا  األملان   لكن  دخوهلا،  األعداء  جنود  على  مينع  األمحر  الصليب  بشعار   احملمية  املنازل
اثنان.   أو  جريح  جندي  سوى  فيها  يكن  بقصف  ا  أن  غريمل  األملانية  العليا  القيادة  اهتمت  الفرنسية  لسلطات 

عامي    ة وخالل احلرب الروسية العثماني  26املستشفيات رغم احلماية القانونية اليت مينحها إايها علم الصليب األمحر.
العديد من اخلروقات التفاقية جنيف.    شهدت املستشفيات امليدانية اليت مولتها جلنة دار ستافورد  1878و  1877

، تعرض املستشفى الذي كان يعمل فيه الطبيبان برييسفورد وستيفن يف روستشوك  1878ويف يناير/كانون الثان  
 )اليت هي اليوم مدينة روسه يف بلغاراي( إىل قصف ممنهج: 

يكن هناك أدىن شك اآلن حول نية الروس فيما خيص مستشفاان، حيث بدأت قذيفة تلو أخرى تنهال    مل
على مقربة منا فيما كنا مشغولي ابلعمل على وضع املرضى قرب اجلدار املركزي للجناح األول محايةا هلم.  
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 على   القادرين  املرضى  مجيع  قام  حيث  أطلقت،  اليت  األوىل  الثالثة  القذائف  جراء  عظيماا   اهللع  كان  لقد
 فرّ   بل  وحدهم  يكونوا  مل .  أقدام  ثالثة  بسماكة  الثلوج  تغطيها  كانت  اليت  املفتوحة  السهول  إىل  ابلفرار  السري
 برفقة وحيدين برييسفورد والدكتور أان بقيت حبيث املستشفى مسؤويل وبعض احملليي العاملي مجيع معهم

  أكتافنا   على  املرضى  حنمل  كنا  حيث  عملنا  يف   مضينا.  لسالمتهم  أتميناا   وسعنا  يف   مبا   لنقوم  مريضاا   80  حنو
  كانوا  حينها...  الشمس  غابت  حىت  النار   إطالق   عن   الروس  يتوقف  مل ...  اجلدار  قرب  فرش   على   ونضعهم

 27.منه  خمتلفة أقسام  يف منها مثانية دخلت مستشفاان  على  قذيفة 40و 30 بي أطلقوا قد

ستيفن )مينشيكوف سليم  بت  قام  االنتهاكات  عن  املسؤولة  الروسية  املدفعية  وحدات  أمساء  الربيطانية  الصحافة 
وإيسموردا( إىل جانب الضباط املسؤولي يف حماولة لفضح أفعاهلم واحلصول على تعويض رمزي. وقعت أحداث 

مالذات آمنة أو  ك يات  املستشفملطالب اعتبار  لتؤكد على غياب األساس    1870مماثلة يف مجيع النزاعات منذ عام  
ُق ّر هبا  على األقل مكانتها 

   28.ذات اإليقاع السريعوسط العمليات احلربية التكتيكية غري امل

التفاوض على احليادية واستخدام الشعارات املميزة مل يكوان أبداا هبذه البساطة. وكقاعدة عامة  أما يف احلقيقة فإن  
على املعاملة ابملثل و/أو  ترتكز    انية دائماا جزءاا من خطة اسرتاتيجية أوسعفقد كان االحرتام الظاهري للحيادية اإلنس

احلاجة إىل أتمي شرعية األطراف املتحاربة. وقد كان دون شك نصراا دعائياا هاماا لقوة عاملية جديدة حي تلقى  
 29. 1905و 1904الروس عامي  سرى اجليش الياابن الثناء على معاملته اجلديرة ابإلعجاب لأل

حول السيادة من خالل محاية  مبطالبها ابألخص حي تقدمت األطراف املعنية مهمة كانت أدوات التفاوض تلك 
ومسؤوليات توفري اإلغاثة اإلنسانية. ومن أهم نتائج حروب القرن العشرين األوىل كانت إدراج اإلغاثة اإلنسانية  

الو  والتسلسالت  البىن  يرتدون كملحق يف  اإلنسانيون  العاملون  ما كان  املعروفة. وعادةا  العسكرية  الصحية  ظيفية 
مالبس خاصة ويقومون أبدوار اجتماعية حمددة كانت مدنية يف طبيعتها لكنها ترافقت بعالج اجلرحى واملعاملة 

ابل  ومق  30الصي.وحىت الطقوس املتعلقة ابلتخلص من اجلثث بعد احلروب والكوارث الطبيعية يف  سرى  احلسنة لأل
هذا العمل فقد حصلت الطواقم الطبية على األمان واحليادية رغم قرهبا من العسكر. إال أن احلروب الثورية والتمردية 

حهم هذا االمتياز. كما أن احلروب األهلية تتضمن العديد من األمثلة على خروقات حليادية الضحااي وحتدايت  نمل مت
اإلنسان.   املالذ  مفهوم    كما ملفهوم  رافضي  األطراف  من  لطرف  يتحيزون  ما كانوا  اإلنسانيي كثرياا  العاملي  أن 

وجوب احليادية يف عملهم. وقد كان املتطوعون يف الوحدة امليدانية للمكتب الطيب األمريكي يف فرقة أبراهام لينكولي  
أما يف النزاعات   31ات القرن املاضي.ينرب األهلية اإلسبانية يف ثالثييتبعون صراحةا حركة الفرق الدولية خالل احل

صل على احليادية وفقاا التفاقية جنيف.  التقليدية، ميكن للشخص أن يكون مؤيداا ألحد األطراف ويف الوقت ذاته حي
وقد كان أسالف العاملي اإلنسانيي خالل احلرب الروسية العثمانية قادرين على ادعاء احليادية )رغم أهنا كانت  

يساعدوا سوى اجلنود العثمانيي. لكن األمل كان أقل حىت    أهنم مل   علماا جبلها( مبوجب اتفاقية جنيف  بال جدوى  
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. ففي سياق احلرب  بنجاح يف حاالت احلروب األهلية اليت تكون وحشية للغايةيق مبادئ االتفاقية  إبمكانية تطب
التعاضد بي  املتطوعي ويدل على  أنه ميثل طبيعة عمل  اإلسبانية، غالباا ما كان ينظر إىل خوض املخاطر على 

 القوات غري املقاتلة مع الوحدات املقاتلة.

 

 خيوضون املخاطرالعاملون اإلنسانيون الذين 

. فال ميكن  استمراراا الذي ينال املنظمات أكثر  األثر  يف األفراد بطرق خمتلفة، جند أبن    ةيف حي يؤثر اخلطر واملخاطر 
ذلك، حيث أن السالمة طاملا كانت مصدر قلق  ا فقط أن يكونوا ك فرادهبل ميكن أل  أن تكون منظمة ما شجاعةا 

ألولئك الذين كانوا يعملون وسط األخطار. وابلنظر إىل أكثر القصص بطولية يف بداايت األعمال اإلغاثية نرى  
أن   اإلنسانيي، علماا  للعاملي  آمنة  التفاوض على ممرات  إىل  السواء  املنظمات ومديريها كانوا يسعون على  أبن 

ومسؤولي    32"مساسرة" أو "حراس"(  نطلق عليها معظم احلاالت يف عهدة أطراف اثلثة )ميكن أن  سالمتهم كانت يف 
سائدة إال أهنا    33يف حي بقيت "مسات الشجاعة واإلخالص والتحمل"  حكوميي أو شخصيات حملية ذات نفوذ.

 أتطرت بدقة يف سياق خماطر خمففة.

  من   استثنائية  أشكال  جماهبة   إىل   العمال  دفعت   ما   غالباا   سائدة  تزال  وال   كانت  اليت  وظروفه   اإلنسان  العمل  طبيعة  إن
 أن  حي  يف.  قلق  مصدر  الذات  على  تؤثر  اليت  املخاطر  مفهوم  كان  فلطاملا.  جديدة  شخصية   خماطر  وفرضت  املعاانة
  أن   إال   عشر،   التاسع  القرن  أواخر  يفحدث    الذي "  نفسيال  نعطفامل"  سبقت  1864يف عام    األوىل   جنيف  اتفاقية
خاصةا وأن كالا من اإلفراط يف    ، يُفهم  كي   أوسع  إطار   يف   يوضع  أن   جيب   كان   املعارك  ساحات  يعرتي   الذي   اخلطر

  والتوقف   لإلرهاق   حالة   أول   جند فإننا العمل والتعاطف الزائد قد يتحوالن إىل شكل من أشكال املخاطر. وابلفعل  
العامل    دوانن  كتاابت  إحدى   يف   اإلنسان  العمل  سياق  يف  العمل  عن تنهار شخصية  احلالة حي  الذي يصف 

  يف   يعود  الذي   البليغة،  صاابت اإلنسان العاطفي الذي يريد إصالح الكون. هذا وجند أبن املفهوم الفيكتوري لإل
الكوارث واإلغاثة    لطبّ   فقط   ليس  الطريق  مهد  قد  احلديدية،  السكك  حوادث  وابألخص  احلوادث  إىل  األصل

فالتعرض املستمر للمخاطر واملعاانة غالباا    34الطارئة وإمنا أيضاا لعالج الصدمات النفسية اليت تنبع من األساس ذاته.
ما ترد يف املذكرات حلظات تصف قلقاا عظيماا   ودائماا ما كان ينظر إليهما على أهنما وجهان لسياق مدمر واحد.  

غري رمسية، لكننا اندراا ما جند عملية ممنهجة للتعرف على مثل تلك املشاعر بعد   ويف بعض األحيان شبكات دعم
ما كانت    غالباا )الربء(  النقاهة    . سرى واأل  الطبيي  العامليمن    ابجلرحىالعودة من امليدان، حىت حي يتعلق األمر  

  حيمل  دينياا   إطاراا   أتخذ   مبعظمها  املعاانة   كانت  فقداملصطلح املستخدم لوصف التعايف من متاعب العمل اإلنسان.  
  مستشفيات   أحد  يف  جراح  قاله  ما  هذا"،  املوت  شبح  يلفه  الذي   الوادي   هذا  عرب  بسالم: "مرران  اآلخرة  احلياة  معان
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 1877  عامي   خالل  وقعت   اليت   العثمانية  الروسية   احلرب  خالل   للروس   دموايا   إمنا   حامساا   نصراا   شهد  موقع   يف   قارص، 
   35 .1878و

خالل معظم القرني التاسع عشر والعشرين، نرى أبن املقاربة الدينية والروحية لألنشطة اخلطرية، اليت غالباا ما تكون  
تدبرياا متواضعاا إمنا بطولياا خلوض املخاطر يف مواجهة احلوادث اليت تزداد عنفاا، كانت سائدة ومتواجدة إىل جانب 

خاطر اليت متثلها املبادرات اإلنسانية. وهذا التواجد املشرتك لكال املنطقي املتناقضي الفهم احملاسيب والتأميين للم
اليت   اإلنسانية واالستقاللية  الوكاالت  تتبناها  اليت كانت  البدائية  البريوقراطية  ظاهرايا كان ممكناا بفضل اإلجراءات 

ات والرسائل القدمية الواردة من امليدان دليالا هذا ومتثل الشهادكانت ضرورية يف ظل البعد عن املقرات الرئيسية.  
على وجود املنطقي معاا يف الواثئق ذاهتا. ومن املذهل معرفة أن األخطار مل تكن تقاس وأبن األمن بقي مفهوماا  
فضفاضاا وانكماشياا. ففي حاالت النزاعات، كان الناس يف خطر، وكان األمن نسبياا حبيث أن من كان قادراا على  

 ممر آمن سيكون قادراا على فعل األمر ذاته يف اليوم التايل. وما كان من املوظفي سوى االعتماد على تطمينات توفري
 التفاؤل.من مث مبهمة متنحها أطراف اثلثة و 

هذا وكانت االتفاقيات التعاقدية مع املتطوعي خمتلفة جوهرايا مع قواني التوظيف املعاصرة. ومنذ هناية القرن التاسع 
عشر، أصبحت مساءلة صاحب العمل يف اجملتمع املدن يف أحناء أورواب أمراا مسلماا به بدالا من مساءلة املوظف  
)إال يف حال ثبوت تقصري املوظف على أنه السبب يف احلادث، بدالا من حتميل املوظف املسؤولية بشكل مباشر  

. بقيت تلك الثغرة القانونية موجودة رغم أن العديد  كما كان سابقاا( غري أن تلك القاعدة مل تنطبق على املتطوعي
ات القرن التاسع عشر بدفع األتعاب اليومية أو  نين قد بدأت منذ سبعياملنظمات اليت يعمل لديها متطوعو   من

الرواتب أو املعاشات ألولئك الذين يعملون بدوام كامل. وفيما خيص هذا الرتتيب الذي حيمل عدداا من التناقضات،  
كالة  و الاتفاقية غري رمسية أكثر منه قانوانا فعلياا، جند أبن املتطوع عبارة عن شريك أكثر من كونه موظف يف  علماا أبنه  

 نسانية.  اإل

وحىت يف تلك احلالة مل يكن ذلك سوى خياالا مبعظمه ومل يتطوع الكثري من املوظفي هبدف خوض املخاطر. فالتمييز 
الذي ورد يف يل املثال، مل يكن سائق العربة  بي موظف معي ومتطوع يتلقى أتعاابا يبقى أمراا ملتبساا. وعلى سب

كذلك األمر قد تفاوض على املخاطرة حبياته حي أخذ املسافر معه،    ي دواننهنر   كتبهامذكرات سولفريينو اليت  
ابلنسبة ملوظفي اإلسعاف يف قارص الذين مل يتوقعوا أن يرتك أمرهم بيد الروس. كانت ثقافة خوض املخاطر إىل حد 

يقصون فيها احلكاايت  ما هتدف إىل تعظيم العاملي اإلنسانيي ألنفسهم ويبدو ذلك جلياا يف الطريقة اليت كانوا  
 36عن الوقائع اليت عاشوها يف امليدان أو عن املخاطر اليت أجربوا اآلخرين على خوضها.

و  وسية، قام حماٍم أملان يدعى كارل لودر بوضع استبيان خيلرب بعد مرور بضعة سنوات على هناية احلرب الفرنسية ال
ل اإلنسان. لقد كان نقداا حاداا للهجة اخلطابية اليت ستا ألفضل كتاب عن العممن املشاعر حاز على جائزة أغو 
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اإلنسانيي،   العاملي  بي  ابلذات  العاملي حتتفي  وشرعية  فائدة  مدى  قاسية حول  انتقادات عسكرية  عكست 
النزاعات. أوضاع  يفرضها وجود عاملي إنسانيي هواة خالل   37اإلنسانيي يف  اليت  املقاتلون اإلعاقة  وقد رفض 

غري أن    38انتصاراهتم يف حي وجدوا أبن الفوائد اليت يقدمها عملهم اإلغاثي غري موثوقة حي يكونون حباجٍة إليهم.
عملياا   عية مبادئ جنيفلودر فشل يف أن يعرب عن تقديره خبالف العديد من املعلقي العسكريي ملدى ثبات مشرو 

يف احلروب احلديثة، حىت لو أن، أو رمبا ألن، تلك املبادئ قد تعرضت للتجاهل كثرياا خالل احلرب حبد ذاهتا. هذا 
 وسية هتدف إىل وضع سابقة تبىن عليها عمليات التدخل املستقبلية.رب وكانت قصص احلرب الفرنسية ال

موعة اجملاإلنسانية الدولية يف أوضاع احلروب، كان الرتويج لشعار جديد و   يف هذه املرحلة املبكرة من توفري اإلغاثة
تأصلة يف توفري غري مسبوق لإلغاثة والرتكيز على املديدة  اجلشروعية  املديدة من املبادئ اليت صيغت يف جنيف و اجل

فهذا السعي حنو املشروعية  من أدب إنسان اترخيي.    .. كل ذلك كان جزءاا الطبية التطوعية واجملانية للعمل اإلنسان
القانون الدويل اإلنسانية ووعود  اإلغاثة  يقوم كذلك على حداثة  التعاطف    39كان  النابعة عن مواقف  واحلماسة 

اجلديدة. غري أن ذلك حتول إىل عملية خطابية يف وقت مبكر. ويف الوقت الذي حصل فيه هنري دوانن على أول  
الذي ضم وقتها مكتبة متشعبة من املناشري  –معظم ذلك األدب    كان   40،  1901جائزة نوبل للسالم يف عام  

وتدور أحداثها   1873لويلكي كولينز اليت نشرها عام    "ية اجلديدةملسرحيات )على غرار مسرحية "اجملدلوالكتب وا
تلك دت  قد بدأ ابستخدام مصطلح املشروعية تعبرياا عن حتّضر احلروب. وقد أك  -وسية(رب خالل احلرب الفرنسية ال

الشهادات على فاعلية احلماية األشبه ابلتعويذة اليت توفرها أعالم اإلغاثة اإلنسانية اليت حتمل شعارات مميزة للطواقم  
 وكذلك "للمستفيدين" رغم األدلة الكثرية على العكس. 

 

 جدلية األمن واحلماية

اإلنسانية   املفاهيم  أسس  لتفسري  الواسع  التارخيي  اإلطار  ارتباطها  إن  إظهار مدى  إىل  يهدف  واألمن  للمخاطرة 
العمل اإلنسان. لقد كان إطار العمل التقييمي للعنف، الذي ظهر أول ما ظهر يف    قيمل و ألسطورة األصجوهرايا اب

الوقت ذاته، حيث قدس احلماية وا التاسع عشر، إحصائياا ووجدانياا يف  القرن  فقد كان  .  نتهاكهانزاعات أواخر 
د استمر االعتماد على  قجتاه اخلطر. و   يعتمد على احلساابت االحتمالية بقدر اعتماده على ردود الفعل العاطفية

سادته حماوالت ازدادت تعقيداا لتقييم ومراقبة املخاطر    يف عاملٍ   - فقط    تمثيلهالوليس    -الشعارات لتأمي احلماية  
 وجتنب اخلطر.

 

 احلماية ابألرقام
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أمراا حمورايا ابلنسبة  إىل قياس املخاطر ومدى التعرض هلا إىل جانب مدى العنف  اهلادفة  هذه اإلحصاءات    لقد كانت
فاجلهود احلالية لقياس ماهية احلرب ابستخدام مؤشر أوبساال أو العديد من املؤشرات    للعاملي اإلنسانيي املعاصرين.

تنا مع  وتتماشى  الفعلي"  "الوقت  معىن يف  ذات  نتائج  األخرى، ال حتقق  سابقة.اإلحصائية  وجاءت    41قضات 
مجاعية لتسلط الضوء على كيفية ترابط اثني من أمناط   إابدةحماوالت النظر إىل حرب فيتنام أو بيافرا على أهنا  

التقييم وكيف ميكن لردود الفعل العاطفية أن تستشهد بدالئل إحصائية يف األحباث السياسية. أما مفهوم التدخل 
والذي يعود جبذوره إىل عمل القوى الغربية مع جمموعات  مثال دافيد رودونيو،  اإلنسان، كما يبي مؤرخون من أ

وكان التحدي   42كان ال يزال حياا عند اندالع احلرب العاملية الثانية.فقد  مرباطورية العثمانية،  مسيحية معينة يف اإل
أدى إحياء املبادئ و اليوم.    الذي يفرضه التدخل اإلنسان على مبدأ سيادة الدولة معروفاا حينها كما هو معروف

رمزاا  واملمارسات بعد هناية احلرب الباردة إىل جتدد األحالم الطوابوية أبن اإلغاثة اإلنسانية قد تتخطى جمرد كوهنا  
ظهر ابلطبع أهنا فشلت مراراا ألن العاملي اإلنسانيي مل  تلنوااي احلسنة وتقوم فعالا بتأمي محاية فاعلة. لكن األدلة  ل

لفشل يف توفري "مالجئ آمنة" خالل حرب البوسنة  ابسهم فكيف هلم أن حيموا اآلخرين. بدءاا  ا على محاية أنفيقدرو 
ات  يأمثلة كثرية يف التسعين  هناكجند    )حمليون( يف رواندا...وصوالا إىل اجملزرة اليت راح ضحيتها عاملون إنسانيون  

 املتحدة إمنا كذلك للشعارات اإلنسانية. ليس فقط عن الغياب الواضح لفاعلية محاية األمم 

القدرة على أتمي احلماية قد    وإن اليت    عن  قص رتكانت    املخاوف   فإنإلغاثة،  اب  تُناط   أحياانا   كانتالتطلعات 
إدارة املخاطر  و ملخاطرة،  اباخلطر    تشبيهوضمن املنظمات، جند أبن  عكسي.    بتناسب  ذاته  الوقت  يف   منت  قد  األمنية

  إىل  املخاطر  جتنب  كان  وقد.  ومنفصلة  معينة  ولغوية  ثقافية   فئات  اهنيار   إىل اآلن    حىت  أدى   ألمان، اب  األمنو ألمن،  اب
 ملنظمة  السابق  الدويل  الرئيس  أبن  وجند.  للخطر  التعرض   مفهوم  مع  متاماا   متوافقاا   مفهوماا   املاضي  القرن  اتيتسعين
بال حدود يف الصومال عام    باء أط  عاملي  أبحد  مجعه  نقاش   عن  ذاتيةحيكي يف قصته ال  أوربينسكي   حدود  بال  أطباء

ذلك    1992 حيث كان  جون،    يف   اإلنسان  العمل  شهدها  اليت  التغيريات  من  بعضاا   يعكس   النقاشويدعى 
شاشة اليت كانت حتيط به إال أن العامل اإلنسان دافع  ر ات. رغم اخلطر احملدق وأصوات طلقات املدافع اليالتسعين

عن فكرة غياب أية خماطرة حيث قال: "إذا ما قُتلنا فستنسحب املنظمات غري احلكومية ولن يبقى هناك من يدفع  
 عليك أتعاب خدمات احلماية غري املشروعة. إهنم يريدون إخافتنا لكن يهمهم بقاؤان على قيد احلياة. وهلذا يبنغي  

 43سعيداا، فهذا يعين أنك قادر على العمل".و ن تكون خائفاا أ

بنفسها عن منطق البطولة. ويبقى التبادل    تنأى وتقييم اخلطر،    لقياس  اتيالتسعين  منذاملعايري املطبقة    هذهمن    الكثريو 
مرتكيب العنف والعاملي اإلنسانيي قائماا إمنا ال ميكن اعتباره مقاربةا أمنيةا ميكن ألصحاب العمل    بي   االقتصادي 

تبنيها عند إرسال الطواقم إىل امليدان. ويصبح غياب األمن مفهوماا تضخمياا يف ظل منو املنظمات اإلنسانية وإداركها  
  متصاحلة اإلنسانية    املنظمات  ابتتبداعي الضرورة،    ارمبلكامل طيف واجباهتا ومسؤولياهتا بوصفها صاحب عمل.  

تغلق الفجوة بي   قدو   لهايمتو   مع  تتناسب  بشرية  موارد  سياسات املكتبية    أعماهلاكما خلقت    عملياهتا  حجممع  



64 
 

العمل شعارات   اكنالتطوع وواجباهتا كصاحب عمل. وقد ينبغي أن يتضمن مكان العمل هذا كغريه من أم  رواية
لـ"بيئة عدائية". وقد   العمل دون هتديدات" وأال يكونوا عرضةا  التصورات    ابتت تقول أبن"املوظفي هلم احلق يف 

إذ أن تقييم املخاطر    ،امليدان  يف   املستخل صةالبياانت أتخذ ابلتدريج األسبقية على تلك    نمواملفاهيم املستنبطة  
اليت كانت شرطاا مطلوابا    تلك  التطوع   رواية  ، إال أنأصبح حمور تركيز التحليالت األمنية. يبدو هذا التحول خطرياا 

 . يف مرمى النريان" ينبغي أن تكون موجودةا أساساا  الواقع اخلريي "للعمل 

 

 امليدان "حتت السيطرة" 

 تدرجيياا  تزداد األمنية العمليات سطوة أبن القول ميكننامفارقٌة واضحة يف األدلة األمنية القادمة من امليدان حي  مثة
أنه حي أنخذ بعي االعتبار أثر اآلالت واملساحات    مسريل  ليزا  الراحلة  حتشر   وقد.  ذاته  حبد  امليدان  تعريف  يف

اإلنسانية يف    املفاهيم  تشكيلاإلنسانية ودور مركبات الدفع الرابعي واسعة االنتشار واجملمعات األشبه ابخلنادق يف  
ال تكون    ،عددةفالتر وحدود مت  خالل  من  وجملوب  نمكوّ العامل، جند أبن امليدان، كما يراه عمال اإلغاثة اإلنسانية،  

فمصطلح "امليدان" كما يطلق عليه عمال اإلغاثة يتواجد فقط هناراا وحتده    44.أيضاا   مبطنة  تكونبل    فقط مرئية  
قواني حظر جتول صارمة ال تبقي سوى على نصف يوم يف البلدان االستوائية واملدارية. وفيما تعمل نوافذ السيارات 

تقييماا للمخاطر    تضمني  ي ذال  اإلنسانية   الربامج  تصميم  أن   جند  احمليط،  مل للعا  خالهلا  من  نظرالسريعة املظللة فالتر يُ 
امليدان. ومنذ  من اإلنسانية يف  للمفاهيم  فلرتاا  يعمل كذلك  السريعة    وسائلقدوم    البداية  التكلفة    ذاتاالتصال 

انتشار متزايد للهواتف الفضائية اليت ميكن االعتماد عليها وحىت    رافقه القرن املاضي، والذي    اتيتسعين  يفاملعقولة  
  األمنية   وأجهزهتم   الرئيسية  املقرات  يف   العاملي  الربامج  دراءملاإلنرتنت، أصبح امليدان أكثر مرونةا خاصةا وأنه ميكن  

  إدارة   وسياسات  بعد  عن  التحكم  قضااي   تتنامى  بدأت   وهبذا.  القارات  خمتلف  يف  امليدانيي  العاملي  مع  التواصل
  تعرض  كاليت  ذاهتا  ةابلدق  الرئيسية  املقرات  يف  ألحداثا  عرض  ميكن  أنه  حيث  من  دافيلد  مارك  حددها  اليت  املخاطر

 45.للبياانت مشرتكة  إدارة على تقوم  جتربة إمنا  مباشرة جتربة  تعد مل فهي امليدان، يف  فيها

البياانت    إن الطا  جلعل توليد    يعرض إمنا    46خاص  بشكل   أحداا   يفيد  ال أرقام ورموز    شكل  علىامليدان    مقجتربة 
واخلطر    مدلوالت للمخاطر  ف  مستوى   علىجديدة  تعمل  اليت  البلدان  عواصم  واملكاتب يف  الرئيسية  ا  يهاملقرات 

 اآلن  النقل  عرب  دالا الرئيسي يكون متبااملنظمات. وابلتايل فإن االنتقال العمودي للمعلومات من امليدان إىل املكتب  
  أكثر   وغالباا   موحدة  قواعد  إصدار  خالل  من  تطبيقه  يتم  ما  وكثرياا .  األمنية  والتوجيهات  اإلرشادية  لألدلة  أحياانا 

 47.املخاطر لتقييمات ةالتضخمي العمل طريقة مع تتماشى تفصيلية

حي كان البعد جزءاا من "املغامرة" اإلنسانية وكانت األوامر واإلرشادات قد تستغرق أسابيع للوصول، كان    لكن
ويتم يف معظمه من خالل سلسلة من املفاوضات الصغرية اليت كانت تضمن    متاماا   خمتلفة  بطريقة  يتشكلامليدان  
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علماا أن اختيارهم كان يتم وفق تقييم فردي خيتلف شيئاا من األمن اعتماداا على حراس أو وسطاء ختتلف موثوقيتهم  
  أنه   علىفريق آخر    اهمن شخص إىل آخر. وميكن لسياق العمل ذاته أن ينظر إليه فريق على أنه آمن يف حي ير 

غري آمن، حيث أن لكل فريق تقييمه اخلاص بشأن املخاطر. وعلى أرض الواقع، يستمر هذا التصادم بي خمتلف 
ة إىل يومنا وتستمر معه خالفاهتا. غري أن مسؤوليات املعنيي بشؤون احلراسة ومساسرة األمن احملليي الطبائع البشري
  أو  اإلمهال أشكال من شكل إىل تتحول قد الزائدة الثقة أن إذ ية،األمن املسائل يفأمهيتهم   خيص فيما قد ُخفضت 

   .السواء على فيها  والعاملي  اإلنسانية للمنظمات ابلنسبة التقصري

  دورهم من    نتفعوني  الذين  واملشبوهي  املوثوقي  غري  الوسطاء  مفهوم   أن   حيث   متاماا،  جديداا   أمراا   ليس  ابلطبع  وهذا
يعود بتارخيه إىل احلقبة االستعمارية. إذ جند أبن    العدائيي  ياحمللي  سكان وال  األثرايء  اجلدد  مي دالقا  بي   التواسط   يف

كانت حمور العديد من الكتب   48اب  مهباطي  للكاتب  وانغرين  شخصية  يف  كما  الشعبيي  واألبطال  األشرار  شخصيات
اليت ختوض يف دور الوسطاء يف احلقبة االستعمارية. وجند أبن املنظمات اإلنسانية ترث القواني اليت كانت سائدة 

احلقبة االستعمارية واإلمرب  الدوليي    احل لص  الوساطة   يف   دورها  صيتلخ  حملية   طواقم   توظف  حي   ايليةيف  العاملي 
 49.عميق جبهل نيتصفو  والذيناملؤقتي 

.  اإلنسان  العمل  يف   العالقات  من  الكثري  عليه  تعتمد  الذي   الثقة  مفهوم   تدمر  وقد  شاملة  املخاطر  تقييمات  وتعترب  هذا
  من  التنقل ظل يف  املخاطر تقييم طلبات ملء أن  كما   للتفاوض واسعة  مساحات بوجود  تسمح ال التقييمات فهذه
   .املسبق  الشك من التزايد يف آخذاا  مستوى  يتطلب آخر إىل موقع

اترخيياا ويعكس أشكاالا أخرى من تركيز السلطة وتضييق سالسل   مشروطٌ فهو املشروح هنا  التطور الدراماتيكي أما
فكرة أن املسؤولية تنطوي دائماا متجذراا يف  ملستوايت  على أحد ا  هاالبتكارات التكنولوجية. جند  بدعٍم منالقيادة  

تشريعات التوظيف تنص عليه  أن "واجب الرعاية" الذي    قتضييعلى سلطة وأبن السلطة متجذرة يف اإلدارة. كما  
أن يكون مسؤوالا أو حذراا. وميكن القول أن هذا ابلفرد  ال يفرتض  يف املقابل  مينح فيضاا من حقوق اختاذ القرار و 

يعتمد على   وهوإذ جنده سائداا يف اجملتمعات الغربية.  س حمصوراا يف قطاع العمل اإلنسان  الفقدان لالستقاللية لي
ابملخاطر واليت تبىن على    احملفوفة  املغامرات  القدمية حولالسردايت  السلطة واملساءلة ال تقل بطولةا عن  سردايت  
ضداا يف عملهم  االعاملون اإلنسانيون تع   وخيلق.  النجاح  مضمونة   وإرشاداتال تنطوي على أي عناء    آلياتفرضيات  
منية الفعالة حيث كثرياا ما يتحول عصياهنم لألوامر إىل  يقاومون من خالهلا اآللية األأفعال صغرية  من خالل  امليدان  

حتجيم  بعض الشيء عن  تصبح جانباا مهماا يف امليدان إذ أهنا تعوّ ض  أومسة شرف ابلنسبة هلم. فالتجاوزات البسيطة  
 لفراغ اخلطاابت املبالغ فيها عن اخلطر.مع التعرض اليومي املساحة العملياتية والشخصية 

والتدريبات    "أسوأ االحتماالت"نرى أبن اخلطوات األمنية املتشددة واملتجذرة يف سيناريوهات  ويف السياق اإلنسان،  
أكثر من تلك اليت ال تصدر عن قطاع اإلغاثة نفسه والذي   االحتماالت تريح نقاد اإلغاثة اإلنسانيةمجيع  على  
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نتاج األدب  تّ يـ   الكثري من  أن  بذاهتا. كما  املنظمات غري احلكومية أبهنا ختدم ذاهتا ومهووسة  الثمانينات  منذ  هم 
سة  إجراءات ايئاإلنسان ذي الطبيعة النقدية الذي حبثته ليزا مسريل وغريها يف كتب على غرار "جنس الطوارئ و 

يقول هذا  و   50"، حبث أبسلوب متناقض كيفية إيواء املنظمات غري احلكومية لطواقم غري مسؤولة وصبيانية.أخرى 
حمميون بشكل مبالغ فيه لكن ونظراا لضعفهم وفقداهنم اخلربة "احلقيقية" جتدهم    أبن العاملي اإلنسانيياخلطاب  

معرضي لعواقب مؤملة جراء عملهم يف اإلغاثة اإلنسانية. هذا التحليل تعميمي بشكل سافر ونرجسي يف طبيعته  
 لكنه يتدفق يف طيف مستمر من الشك الذايت الذي يستمر يف إضعاف شرعية العمل اإلنسان. 

ازدايد  ه املقاربة األمنية والتأمينية يف امليدان اليت تزداد انتشاراا، رغم بعدها الكلي عن كوهنا مؤشراا إضافياا عن  هذ
التمهي يف امليدان، ترقى إىل عامل تعرية تدرجيي حلس العاملي اإلنسانيي ابملصلحة واملسؤولية. كما أهنا تشري إىل  

نسانية، مثلها مثل املنظمات الكبرية متعددة اجلنسيات، ال تشعر ابلثقة الكافية  حقيقة أن املنظمات غري احلكومية اإل
لرتك مسألة املفاوضات احلساسة بيد الطواقم امليدانية. يلقي التسلسل الوظيفي بثقل املسؤولية وواجب الرعاية، لكن 

من مستوايت أدىن يف    وظفييبدو أنه يشري يف الوقت ذاته إىل عدم وجوب ترك حرية البعد واالستقاللية بيد م
 املنظمة. 

 

 خالصة

حتياجات واملخاطر وقد أخذ عملها  الاتقييمات  تنشئ وتستجيب لواإلغاثة اإلنسانية احلديثة    1864منذ عام  
املتعلقة ابملخاطر والتطوع    الفرضياتشكله يف إطار تعرضها للخطر ويف ظل خماوفها األمنية. وقد مكن عدد من  

جتسدت يف شعاراهتا الرغبة    حيث واخلطر العاملي اإلنسانيي واملنظمات غري احلكومية من العمل يف وجه األخطار.  
القانون لكنها اندراا ما كانت توفر احلماية فحسب. أما ما مكن العاملي اإلنسانيي من    يف العمل يف ظل محاية 

أداء مهامهم يف أماكن تعان من عنف حاد فقد كان مزجياا من األساطري اليت تدور حول الشجاعة وقوة الشخصية  
ل إىل عصر "ما بعد  أدى التحو   ، إىل جانب مفاوضات يف صلب عملية إدارة خماطر حذرة للغاية. هذا وقدةواملغامر 

حداث تغيري جذري يف كيفية ارتباط العاملي اإلنسانيي ببعضهم بعضاا. فالتوازن بي التفويض الفردي البطولة" إىل إ
أمراا حساساا.   الطواقم للخطر، كان دائماا  التطوع خلوض األخطار وتعريض  لكن كفة  واملسؤولية اجلماعية، وبي 

ابجتاه املسؤولية وواجب الرعاية مع سلبيات سري عمليات اختاذ القرار البريوقراطية )بدالا من البريوقراطية رجحت  امليزان  
 حبد ذاهتا، واليت طاملا كانت هلا أمهيتها وقيمتها يف املنظمات اإلنسانية(. 

امليدان إىل أدلة إرشادية   القول أن عملية اختاذ القرار البريوقراطية قد اعتمدت على القدرة على ترمجة خماوف  وميكن
أمنية كانت قد برزت يف وقت مبكر ضمن بعض املنظمات وأتخرت إىل حي يف منظمات أخرى. كما أن الثقافة  
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دون شك شكل النقاشات الواسعة املعروضة هنا، حيث أن فصل    ستحدداليت تتميز هبا كل منظمة غري حكومية  
 خاطر وإدارة األمن ضمن منظمة أطباء بال حدود.يصف بدقة أكرب تطور مفهوم امل نوميان ميكائيل

  البطوية  نطقامل  ضمن  أييتأعمال العنف اليت تؤثر يف العمل اإلنسان    توثيق  كان  فقد  وسع،األ  تارخييال  نظوراملمن    أما
غري أن إطار العمل القانون    ، فقد استدعى احلضور الشبحي للقانون الدويل اإلنسان  ،احملتملة  والتضحية   لتطوعل

  - عامل يعيش منطق العمل اإلنسان لتربير التدخالت    ويفالبطولة.    نطقمل  تبنيه  من هذا قد وفر ضماانت أكثر  
ال تزال املنظمات اإلنسانية رهن املفاوضات اليت مكنتها    51على األقل،  1860منذ عام    -   والدبلوماسية  العسكرية

  قائمٍ  عامليٍّ  من حتديد مدة وطبيعة بقائها أو منطقة عملها اليت تعرف اليوم مبصطلح "امليدان". هذا وإن ختيل نظامٍ 
تصب    ت مل على احلماية قد ختطى هذه املخاوف لتعزيز الرتكيز على اإلجراءات األمنية، من خالل عملية مجع بياان

التحول األمين اعتماداا على األرقام واألدلة اإلرشادية    وهذا  52.البياانت  مجعمن    ملزيدا  حنوابلضرورة يف أي خمطط إمنا  
 . بذاهتا قائمة  أهنا يبدو واليت اإلنسان العمل مسرح من جزءاا  تكون أن يصف سلوكيات ما فتئت 
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4 

 اإلغاثة العنف ضد عمال 
 معىن القياس

 

 1فيسمانفابريس 

 

، حذر مبعوث اللجنة الدولية للصليب 2009مستعيناا إبحصائيات حول غياب األمن يف جمال العمل اإلنسان عام  
وهذه املعلومة اليت ليست جبديدة   2األمحر املعين بشؤون األمن قائالا: "العامل مكان أخطر ابلنسبة لعمال اإلغاثة".

اليوم بياانت كمية. فخالل اخلمسة عشر سنة املاضية، عكف الباحثون واملستشارون على إجراء دراسات تدعمها 
للعنف الذي يطال العاملي اإلنسانيي. وقد توصلت تلك   3هتدف إىل "حتديد كمي قام على أسس موضوعية"

على املتعمدة  اهلجمات  أن  إىل  متنوعة  مؤشرات  على  اعتماداا  مبجملها  بصورة   التحليالت  تزداد  اإلغاثة  عمال 
ية مع البياانت هبدف حتقيق فهم أفضل هلذه الظاهرة من أجل أغراض علتيكية. كما أوصت بتحسي عملية مجدراما

على األقل سؤالي ومها: هل تعكس البياانت احلالية حبق    طرح وعملية وسياسية. وهذا الرتكيز على اإلحصائيات ي
 فيدة هذه البياانت؟ زايدةا يف غياب األمن؟ وكم هي م

 

 الضعف املنهجي للبياانت احلالية

 من أين أتيت اإلحصائيات املتعلقة بغياب األمن يف جمال العمل اإلنساين؟

. وقد  4  2004ظهرت أول دراسة حول "الوفيات بي العاملي اإلنسانيي" يف اجمللة الطبية الربيطانية يف يوليو/متوز  
  للصحة العامة )يف ابلتيمور( بدعمٍ   خاضت تلك الدراسة اليت نفذها أخصائيو أوبئة من كلية جون هوبكينز بلومبريغ

 1985ا ثلثا "املنظمات اإلنسانية" خالل الفرتة املمتدة من عام  من منظمة الصحة العاملية يف الوفيات اليت سجلته
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. كما شارك ابحثون من جون هوبكينز يف دراستي متعدديت القطاعات لتقييم مدى انتشار 1998ولغاية عام  
 6وخماطر األمراض/الوفيات املرتبطة ابلعنف يف قطاع اإلغاثة. 5العنف غري القاتل

اإلغاثة املتوفرة على شبكة اإلنرتنت إىل تسجيل كل "حادثة عنف خطرية ضد    وهتدف قاعدة بياانت أمن عمال
أبلغت عنها وسائل اإلعالم ومنظمات اإلغاثة عمال اإلغاثة" )أي "قتل، خطف، هجوم يفضي إىل إصابة خطرية(  

ية اليت أجريت لصاحل معهد التنم  2006. وقاعدة البياانت هذه اليت تفرعت عن دراسة عام  1997منذ عام  
مز" االستشارية اليت  و تشهد اليوم حتديثاا منتظماا على يد شركة "هيومانيتاراينز آوتك  8اخلارجية ومركز التعاون الدويل،

و الدراسة. وتصدر هذه الشركة تقريراا سنوايا حول أمن عمال اإلغاثة يشكل مصدراا للبياانت اليت كثرياا  أسسها ُمعدّ 
وستشكل   9اإلعالم واألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وكذلك خرباء األمن اإلنسان.ما تقتبس عنها وسائل 

 أرقام وحتليالت قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة املوضوع الرئيسي يف هذا الفصل.  

ضم . وهذه اجملموعة اليت ت2008جمموعة "إنسيكيورييت إنسايت" مصدراا اثلثاا لإلحصاءات ظهر يف عام    هذا وتعد
ومستشاراا طبياا من اللجنة الدولية للصليب األمحر ومستشاراا إنسانياا،    (أكادمييي اثني )خبري إحصاء وخبري نزاعات

قاعدة بياانت  "بناء قاعدة بياانهتا اخلاصة اليت تطلق عليها  لعملت ابلتعاون مع العديد من املنظمات غري احلكومية  
يف دراسات كمية تنفذها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف إطار محلتها    كما تسهم اجملموعة  11."األمن ابألعداد

 12حتت عنوان "الرعاية الصحية يف خطر". 2011اليت أطلقتها عام 

 

 ما مدى دقة املؤشرات؟ 

مجيع تلك الدراسات أبهنا "قائمة على األدلة" لكن التمعن فيها يكشف العديد من نقاط الضعف املنهجية.   تزعم
واخلطر والعنف إىل بياانت كمية. ويف حي    األمن  غياب:  اجملردة  املفاهيم   لرتمجة  املختارة  املؤشرات  من  نبعت  فاألوىل 

 أو  للقتل  تعرضوا  الذين   اإلغاثة  عمال  أعداد  إىل  نظرانتهوبكينز    جون  جامعةأن قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة و 
  حتصي "  إنسايتس"إنسيكيورييت    وجمموعة  األمحر  للصليب  الدولية   اللجنة  دراسات  أبن جند  االختطاف،  أو   اإلصابة

الرعاية الصحية، وهو ما يعترب مؤشراا أك  ياإلنساني  العاملي  على  تؤثر  اليت  األمنية  احلوادث  مجيع ثر مالءمة أو 
  تسجل  جندها   األشخاص،  ضد  اهلجمات  إىل   إضافةا ف لوصف العنف اليومي الذي يعيق العمل اإلنسان. ابلتايل،  

 وهتديدات  للمرضى  واعتقاالت  ومعدات  إمدادات  سرقة  وعمليات  قصف  عمليات  من  أنواعها  مبختلف  احلوادث
 . اإلدارية العوائق وكذلك الكهرابء وانقطاع املياه نقص وحوادث اإلغاثة وكاالت بسمعة تلحق وأضرار

ؤثر على العمل اإلنسان" مفهوم يفتقر متاماا إىل الوضوح وحيتمل أكثر  توبغياب حدود دقيقة فإن مفهوم "حادثة  
من تفسري، وهذا ما يضعف قيمته كمؤشر دقيق وذي مغزى. أما املفهوم األكثر وضوحاا والذي يشري إىل "عمال  
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ل أو اإلصابة أو اخلطف" فهو ليس أسهل بكثري من حيث االستخدام، إذ يستوجب حتديد ما  تتعرضوا للقإغاثة  
إذا كان الضحااي قد تعرضوا لألذى نتيجةا لعملهم وما إذا كان عملهم "إنسانياا". وال يوجد ابلطبع أي تعريف مقبول 

أول دراسة    ت سلطات والعسكريي والصحفيي. وكانبشكل عام ملاهية "العمل اإلنسان" بي العاملي والباحثي وال
التابعة لألمم املتحدة من بي املنظمات  جامعة  للوفيات نفذهتا   جون هوبكينز قد أحصت قوات حفظ السالم 

اإلنسانية، يف حي استثنت قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة القوات املسلحة والعاملي يف جمال حقوق اإلنسان  
يف "مشاريع إعادة اإلعمار". وعوضاا عن ذلك، قامت بتعريف عمال اإلغاثة على أهنم املوظفون  وأولئك العاملي  

الفرعيون التجاريون لـ"وكاالت اإلغاثة غري احلكومية ]...[ الذين يوفرون املساعدات   تعاقدوناحملليون والدوليون وامل
يرتك للمسؤولي عن حتديث قاعدة  طول نوعاا ما  املادية والفنية يف سياقات اإلغاثة اإلنسانية". وهذا التعريف امل

البياانت مساحة كبرية للتفسري. ويف الواقع فإن فئة "عمال اإلغاثة" تنطبق على طيف واسع من الالعبي الذي  
يتباينون من حيث مكانتهم ووظيفتهم وممارساهتم وابلتايل مدى تعرضهم للخطر، وهي تشمل: ممثلي احلكومات  

للصليب األمحر واالحتاد الدويل   ةاملمولة؛ مسؤويل وموظفي األمم املتحدة؛ ممثلي اللجنة الدولي  األجنبية واجلهات
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛ املتطوعي احملليي يف الصليب األمحر واهلالل األمحر؛ موظفي املنظمات 

جملتمعية؛ موظفي شركات النقل وشركات األمن  غري احلكومية الدولية واحمللية؛ أعضاء شبكات التضامن الدينية وا
 اخلاصة، إخل.  

هذا ويعد حتديد فيما إذا كانت اهلجمات مرتبطة بعمل الضحية أمراا إشكالياا أيضاا وخاصةا ابلنسبة للعاملي احملليي 
االعتيادية" ابملئة من جممل العاملي( الذين ابإلضافة إىل عملهم املهين جندهم معرضي للجرائم "  90)أكثر من  

والعنف املرتبط ابحلرب. ومن الناحية العملية فإن قواعد البياانت والدراسات تسجل مجيع احلوادث اليت تؤثر على 
موظفي قطاع اإلغاثة أو املتعاقدين معهم، بغض النظر عن الظروف. ففي سوراي مثالا، تسجل قاعدة بياانت أمن 

ون حيث تتعرض بيوهتم للقصف أو يف هجوم على إحدى األسواق أو  عمال اإلغاثة املوظفي احملليي الذين يقتل
البياانت   ةحي تتعرض القافلة اليت يرافقوهنا إىل إطالق انر. واألمر ذاته جنده يف أفغانستان حيث تسجل قاعد

على ي الذي يقتلون يف هجوم على مطعم أو أثناء سريهم يف الغاابت أو خالل عملية سطو يأعداد العاملي الدول
 منزل أو أثناء هجوم على املستشفى الذي يعملون فيه.

 

 مدى ميكننا أن نعو ل على التقنيات املستخدمة يف مجع البياانت؟ أي إىل 

ظل حتيز املنهجيات املستخدمة يف مجع البياانت، حيث أن قاعدة    يف  يزداد  ؤشراتامل  يعرتي   الذي   الغموض  إن
بياانت أمن عمال اإلغاثة وقاعدة بياانت األمن ابألرقام، وكذلك دراسات جون هوبكينز الوابئية، حتصي اهلجمات  

فاحملققون  والضحااي بناءا على املعلومات اليت تصل إىل السجالت اإلدارية ملنظمات اإلغاثة و/أو وسائل اإلعالم.  
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العاملون على قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة مثالا يعتمدون على املعلومات الواردة من "مصادر عامة من خالل  
ووزارة اخلارجية األمريكية[ وتلك اليت تقدمها مباشرةا    ReliefWebفلرتة منهجية لإلعالم ]وابألخص تقارير  

على غرار إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن واالئتالفات األمنية اإلقليمية ومنظمة    13منظمات اإلغاثة"
 أطباء بال حدود.

ت الظاهرة قيد الدارسة  عيب يف هذه االسرتاتيجية اليت يعرفها جيداا خرباء األمن، فهي ال حتدد إذا ما كان  ومثة
  يف  أو   اإلنسانية  املنظمات  يف   يةأسلوب تسجيلها للحوادث )توثيق األقسام اإلدار   هأن   أم  تتغري)العنف( هي اليت  

أما التغطية اإلعالمية للهجمات ضد عمال اإلغاثة رغم أهنا موثوقة إال    14.االثني  من  مزيج  أنه   أم(  اإلعالم  وسائل
أهنا تعتمد على عدة عوامل هي: عدد الصحفيي العاملي يف البلد املعين ومدى اهتمامهم بقضااي األمن اإلنسان؛  

سبة لألنظمة اليت  جنسية الضحااي؛ شفافية منظمات اإلغاثة؛ إمكانية إجراء حتقيقات؛ إخل. وكذلك هي احلال ابلن 
تستخدمها املنظمات اإلنسانية جلمع البياانت األمنية واليت قد حتسنت بشكل ملحوظ خالل العشرين عاماا املاضية  
وأدت بشكل تدرجيي إىل زايدة منط وعدد اهلجمات اليت يتم تسجيلها. رغم ذلك جند أبن عملية تسجيل ونقل  

درة املدراء ومدى املقاومة اليت يواجهوهنا يف منظماهتم ومدى أمهية املعلومات ال تزال تعتمد بشكل كبري على مبا
بعض   ميانع  فبينما  واملكان،  الزمان  يف  هائل  بشكل  يتباين  أن  وهذا ميكن  األمنية.  املسائل  يف  املعنيي  املوظفي 

مناط احلوادث نرى أبن غريهم مييلون إىل اإلبالغ عن أي منط من أ 15املتطوعي مجع البياانت حول حوادث العنف
أمنهم. تؤثر على  قد  اإلبالغ عن    16اليت  أسلوب  والتغريات يف  العنف  التغريات يف  بي  التمييز  وابلتايل يصعب 

األحداث اليت حتتمل   احلوادث على الصعيدين اإلداري واإلعالمي. ويبدو غياب اليقي هذا بيناا بشكل خاص يف 
ضحيتها عاملون   يذهبواحلوادث اليت    17ىل "إصاابت خطرية"(أكثر من تفسري لطبيعتها )كاهلجمات اليت تؤدي إ

 حمليون )حيث أن تسجيل هذه احلوادث يكون أقل انتظاماا(. 

وتواجه الدراسات اليت تسعى إىل حساب معدالت اهلجمات والضحااي )عدد احلوادث العنيفة والضحااي على    هذا
مشرتك موثوق. فنادراا ما تكون    عامل من العاملي كل عام( عائقاا إضافياا يتمثل يف غياب    100,000التوايل لكل  

ا أو يف سنة ما، وابلتايل جند أن قاعدة بياانت أمن عمال  املنظمة قادرة على توفري أرقام دقيقة لقوهتا العاملة يف بلد م
اإلغاثة على سبيل املثال مضطرة إىل وضع تقديرات تقريبية لعدد العاملي اإلنسانيي اعتماداا على امليزانية املعيارية  

اإلغاثة، نرى أبن  إضافةا إىل ذلك، وبعيداا عن قاعدة بياانت أمن عمال    18للنسب بي العاملي احملليي والدوليي.
املعنية يف توفري    اتاملنظم  قدرةالختيار العينات، ما عدا    واضحة  مجيع الدراسات تستخدم عينات تفتقر إىل منهجية 

 .اإلغاثة  قطاع  كامل  على نتائجها تعمم ذلك مع لكنها . لدراسةلبياانت 

وأبن مثة "سجالت انقصة أو غري    19ل"يقر معظم املعدين أبن قواعد بياانهتم ليست "كاملة" أو "متثيلية بشكل كام
وابألخص فيما يتعلق ابلعاملي احملليي. لكنهم على يقي  21حد معي"إىل وأبن البياانت "غري دقيقة  20موجودة"
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على سبيل املثال "يعتقدون أبن   ، حيث جند ابحثي جون هوبكينزاتم بصالبة االستنتاجات اليت متخضت عنها
مز أبن "قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة ال تزال املصدر العاملي  و عي هيومانيتاراين آوتكيف حي تدّ   22النتائج متثيلية"

 23لتحليل البيئة األمنية املتغرية". أدلة الشامل الوحيد هلذه البياانت واليت توفر قاعدة 

 

 تفسري التوجهات املختلف عليه

 ملعدالت الضحااي غري املرئي  االستقرار 

  غياب   يلقيهامتزايدة    أعباء"  مثة  أبن"،  إنسايت"سيكيورييت    يف  كما  الكمية،  والتحليالت  الدراسات  مجيع  تستنتج
  االعتقاد فتقول "تؤكد النتائج اليت توصلنا إليها    وتزعم جمموعة جون هوبكينز  24".اإلغاثة  عمال  كاهل  على  األمن
  من   أكرب  هتديداا   يشكلون  األسلحة  حيملون  الذين  فاألشخاص )...(    اإلغاثة  عمال  بي  الوفيات  بزايدة  يفيد  الذي 

  الشروط على االخنفاض الثابت يف    كذلك تؤكد دراسات معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاراين آوتكومز  25".ركباتامل
  2014  لعام  السنوي   تقريرها  يف   آوتكومز"هيومانيتاراين    منظمة   وصرحت.  األقل  على  1997  سنة  منذ  األمنية

  وصال   قد  اهلجمات  هذه   حصدهتا  اليت   الضحااي   عدد  وكذلك   اإلنسانية   اإلغاثة   عمليات  على  اهلجمات "عدد    أبن
 26". منهجية بصورة البياانت مجع بدء منذ معدل أعلى إىل

  دراسة   أول  وصفت  وقد.  أكثر  تباينات   حيمل  القائم  الوضع  أن  إىل  تلمح  الدراسات  هذه  يف   الواردة  التفاصيل  لكن
  عدد   يف  حادة  زايدة  وجود  بينت  حيث   كبرياا   حتوالا   2000  عام   يف   هوبكينز  جون  جمموعة  عن  صدرت  الوفيات  لعدد

  يف   اجلماعية  اإلابدة  فيه  وقعت   الذي   العام   يف  أي ، 1994  عام   إىل   1985  عام   من(  األسباب)مبختلف    الوفيات
  عدد   يف  بزايدة  ترافقت  التغريات  هذه  أبن  وأضافت.  1998  إىل  1995  من  الفرتة  يف  اخنفاض  تبعها  رواندا،

  الدراسة   تتمكن  مل   العاملي،   عدد  حول  بياانت   أية  غياب  ويف   لكن.  امليدان  يف   اإلغاثة  وعمال   اإلنسانية  الوكاالت
 . املخاطر يف التغري إزاء استنتاجات أية إىل التوصل من

كانت ابلضبط الصعوبة اليت سعت دراسات معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاراين آوتكومز للتغلب عليها.    وهذه
 معدالت اهلجمات )عدد  فمن خالل تقدير التحول يف القوة العاملة اإلنسانية، قامت الدراسات حبساب التغري يف

عامل يف السنة( ومعدالت الضحااي )عدد القتلى واجلرحى واملخطوفي لكل   100,000احلوادث األمنية لكل  
عامل يف السنة(. وخبالف البياانت اجملردة فإن البياانت النسبية مل تلق اهتماماا كبرياا. وال يقدم املوقع    100,000

ال اإلغاثة سوى رسوم توضيحية لتضاعف معدل اهلجمات ثالث مرات من عام  اإللكرتون لقاعدة بياانت أمن عم
ثالثة تقارير:    يف  إال معدالت الضحااي    كر ذ ( يف حي مل تُ 1)قارن ابلشكل التوضيحي    27  2012إىل عام    1997
 30. 2013و 29 2009و 28 2006
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  78مرات من الناحية النظرية خالل األعوام اخلمسة عشرة املاضية )من    أربع  السنوي   الضحااي   عدد  تضاعف  ورغم
(،  1، ميكن املقارنة ابجلدول  2013إىل    2012يف الفرتة من    376، إىل  2001إىل    1997خالل الفرتة من  

العامل القتلى واجلرحى واملخطوفي بي  العملية قد بقيت على حاهلا، فأعدد  الناحية  ي  إال أن هذه األعداد من 
إىل   40قد حافظت على معدل من    2012إىل    1997عامل سنوايا يف الفرتة من    100,000اإلنسانيي لكل  

مبعىن آخر، وحبسب البياانت الورادة يف قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة، فإن   31(. 2)ميكن املقارنة ابجلدول  60
ومن هذا املنطلق فإن العمل اإلنسان مل يصبح  عدد الضحااي قد شهد زايدة تتوافق مع زايدة عدد عمال اإلغاثة.  

على العكس، فقد يكون خطر الوفاة نتيجة العنف آخذاا يف التناقص إذا   بلأكثر خطورة مما كان عليه يف السابق.  
ابملئة    30، إىل  2001إىل    1997ابملئة يف الفرتة من    49ما صح االخنفاض يف نسبة الوفيات بي الضحااي )من  

(.  اإلغاثة، حبسب حساابت املؤلف الذي استعان بقاعدة بياانت أمن عمال  2013إىل    2012  يف الفرتة من
  الضحااي"عدد    أبن  ملخصه  يف  أفاد  حيث  معاكسة،  نتيجة  إىل  توصل  وقد  2013  سنة  تقرير  نرى   أن  املفاجئ  ومن

 32اإلمجايل لعمال اإلغاثة )...( يستمر يف االرتفاع".  دللعد ابلنسبة

 

  بياانت   قاعدة،  2012-1997)  السنة   يف   إغاثة  عامل  10,000  لكل  اهلجمات  عدد:  1  التوضيحي   الشكل
 33(2013 اإلغاثة عمال أمن

 

 

 2013 - 1997معدل العنف على كافة الطواقم، 
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عامل    100,000قُتلوا أو أصيبوا جبروح ابلغة أو ُخطفوا لكل  عمال اإلغاثة الذي    عدد:  2التوضيحي    الشكل
 اإلغاثة(  عمال أمن بياانت قاعدة، 2012-1997) السنة  يف إغاثة

 

اإلغاثة    املصدر: أمن عمال  بياانت  اإلغاثة    (2005-1997)  34  2009قاعدة  أمن عمال  بياانت  وقاعدة 
2013 35 (2006 -2012  .) 

 

اإلغاثة،    : 1اجلدول   عمال  أمن  بياانت  قاعدة  )املصادر:  سنوي  معدل  اإلنسانية،  الطواقم  بي  الضحااي  عدد 
 حساابت املؤلف(

 

 

 ال يوجد توجه عاملي

خيفي تناقضات    - املطلقهي احلال يف الزايدة اإلمجالية لعدد الضحااي  كما - للمعدالت اإلمجايل االستقرار إن
كبرية بي البلدان املختلفة واألعوام املختلفة. فأكثر من نصف الوفيات اليت أخذهتا دراسات جون هوبكينز بعي 
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  القرن ومنطقة فريقيةاإل العظمى البحريات منطقة  يف وقعت  قد كانت  1998 إىل 1985االعتبار يف الفرتة من 
 من هم 1997  عام  منذ اإلغاثة عمال أمن بياانت قاعدة يف لياملسج الضحااي  أرابع ثالثة  أن كما.  فريقياإل

 36.فقط  بلدان سبعة  أو ستة

وحىت يف الدول ذات اخلطورة األعلى جند أبن معدل جرائم القتل اليت تطال عمال اإلغاثة ختتلف بشكل كبري.  
 2006فإن معدل جرائم القتل يف الفرتة من عام  2012عمال اإلغاثة لعام أمن قاعدة بياانت  37وحبسب تقرير

سنوايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )وهو نفس معدل جرائم القتل  100,000لكل  3تراوح من  2011إىل 
  جنوب السودان وأفغانستان وابكستان، إىلالسودان و سنوايا يف  100,000لكل  9يف الوالايت املتحدة( إىل 

سنوايا يف سريالنكا، إىل   100,000لكل  37الوسطى، إىل  إفريقيا سنوايا يف مجهورية  100,000لكل  17
 سنوايا يف الصومال.  100,000لكل  58

ويصعب التحقق مما إذا كانت هذه املعدالت تكشف أبن العاملي اإلنسانيي أكثر عرضةا للخطر من غريهم.  
م ابلنسبة جملموع السكان أو بفئات أخرى كالصحافيي أو التجار الصغار أو  وهذا سيتطلب مقارنتها مبعدل اجلرائ

سائقي الشاحنات أو ما شابه. لكن ال بد من التأكيد أبن معدالت اجلرائم ابلنسبة للعاملي اإلنسانيي أقل من  
وفاة   91ب )معدالت احلوادث القاتلة بي املهن األخطر يف الوالايت املتحدة وابلتحديد عمال قطع األخشا

سنوايا( وقادة الطائرات ومهندسي  100,000لكل  75عامل سنوايا، وصيادو السمك ) 100,000لكل 
 38سنوايا(. 100,000لكل  50الطريان )

 

 تفسري متناقض لالختالفات الظاهرة

"حتسن   على دليل أنه  على املشاريع معظم يف اهلجمات ندرة آوتكومزهيومانيتاراين /اخلارجية التنمية معهد يفسر
وقد ساعد متهي منظمات اإلغاثة يف محاية العاملي، مبا يف ذلك خالل   هذا 39". اإلغاثة قطاع يف األمنية اإلدارة

 بشكل املرتفعة املعدالت الدراسات تشرح كمااجملتمعية".   االضطراابتأوضاع "اتسمت ابرتفاع مستوى اجلرمية أو 
أو السبعة ذات اخلطورة األعلى نظراا للعنف املتطرف وغري احملدود الذي   ةتالس البلدان يف للوفيات طبيعي غري

  الفضل ننسبمتارسه األطراف املتحاربة حبيث ال ميكن ألي مستوى من احلماية أن جياهبه. أي أننا نستطيع أن  
عنية ابهلجمات  املنظمات اإلنسانية يف حي ميكننا أن نلقي ابللوم على األطراف امل ىلإيف حتسن الظروف األمنية 

 . األمن غياب تفاقمفيما خيص 
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منظمة إنسيكيورييت إنسايت تعزو من جهة أخرى تفاقم غياب األمن إىل "تعاظم حضور املنظمات اإلنسانية   لكن
  كما".  اجلرميةفيها  تكثريف سياقات خطرية" وابألخص يف "مناطق تشهد قتاالا نشطاا و ]يف[ مناطق حضرية 

  حبيث" للمخاطر أكرب "حتمالا  ُتظهر واملمولي اإلعالم لضغوط  عرضة هي اليت احلكومية املنظمات أبن تقول
 40.املاضي يف  فيها عملها  تابعتل كانت   ما بيئات يف تعمل

ميكن االستفادة من البياانت الواردة يف هذه الدراسات لتحديد أي من هذه التفسريات صحيحة حىت حي   وال
نتحدث عن بلد أو وضع بعينه. وال بد من إجراء مقاربة نوعية للتمييز بي التغريات الناجتة عن السياق وتلك  

عهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاراين آوتكومز  الناجتة عن ممارسات وكاالت اإلغاثة. ويف هذه احلالة، فإن كال من م
وكذلك إنسيكيورييت إنسايت ال تقدم دليالا قاطعاا يربر التفسريات اليت اختارهتا. وهذا يعكس تصوراهتا املسبقة  

  تبكي حي يف فاشلي   ملوظفي خاضعاا  إغاثةٍ  نظام ترثي إنسايت  إنسيكيورييت نرى  حيثخبصوص غياب األمن، 
   . اإلغاثة عمال جتاه عنفه يزداد  عامل  على آوتكومز هيومانيتاراين

 

 االستهداف

 عمال استهداف مدى "قياس  إىل هتدف آوتكومزهيومانيتاراين /اخلارجية التنمية مركز دراسات كانت  فقد أخرياا 
"العرضي" غري    العنف نسبهذا فقد قامت حبساب  ولتحقيق 41".بعملهم تتعلق ألسباب ذاهتم حبد اإلغاثة

)"توقيت خاطئ، مكان خاطئ"( والعنف "السياسي" و"االقتصادي"، الذي  إغاثةاملرتبط بكون الضحااي عمال 
 "(. إغاثة عمال)"ألهنم   اإلغاثة عماليستهدف 

  وبدقة. عرضية وليست سياسية كانت  1997 عام منذ املسجلة اهلجمات غالبية أن إىل الدراسات وتوصلت
  مساوون أو اثلث طرف مع مصطفون أهنم على إليهم ينظر"كان   ألنه استهدفوا اإلغاثة  عمال أن قيل فقد  أكرب،

  آوتكومز هيومانيتاراين أشارت وكما(". املتحدة األمم أو الغرب أو املتحدة الوالايت: الثالث ابلطرف)ونقصد  له
  يف أهنم على إليهم ينظر والذين احلاضرين الدوليي العاملي جتاه"الكراهية  فإن املثال، سبيل على 2011 عام

لكن سريالنكا وفلسطي   42".اهلجمات أعداد يف  نراها اليت  اإلمجالية التوجهات وراء  الدافع تزال ال الغرب، صف
 2011إىل  2006بدا وكأن املعدل املرتفع للوفيات بي عمال اإلغاثة من سنة  اعتربات استثناءا هلذه القاعدة.

 نتج عن أسباب عرضية، أي أنه "ضرر جانيب" انجم عن القتال العنيف.
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  خيص  فيما منطقي"حكم   اختاذ من يتمكنا مل  أبهنما  2006 سنة أجريت اليت األولية الدراسة معدو ويوضح
 يرعاهم ومن الفاعلي حتديد يصعب  ما  غالباا  الواقع، ويف.  حاالت مخس أصل من  ثالث يف اتماهلج 43"دوافع
  ميثله ما كياانا   أم بعينه،  ما  شخصاا  يستهدفون كانوا  هل. األولية وأهدافهم دوافعهم  حتديد حىت أكثر ويصعب بدقة
(  إثنيته دينه، االجتماعية، شرحيته السياسي، حزبه  حيه،  زعيمه،  أمته، حكومته، أسرته، عمله،)صاحب  الفرد هذا
 الشخص؟ هبذا له  عالقة  ال اثلثاا  طرفاا  كان  اهلدف أن أو

هذا وال تقدم تقارير معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاراين آوتكومز من الناحية العملية أي بياانت كمية )أو نوعية(  
اا يساوي يف قيمته الغرب وليس ألهنا يف  تبي أن املنظمات اإلنسانية كانت اهلدف األويل ألهنا متثل قطاعاا إغاثي

وعلى  نظر املعتدي متثل صاحب عمل سيء أو جمموعة أطباء أشرار أو منافساا اقتصادايا أو موالية للمعارضة. 
النقيض، فإن بياانت معهد التنمية اخلارجية/هيومانيتاراين آوتكومز تدحض الفرضيات اليت تعزو العنف ضد 

م للحيادية، سواءا كان ذلك أمراا واقعاا أم حمض تصور، حيث يبي التقرير الصادر عام  عمال اإلغاثة إىل افتقاره
يف   44عدم وجود أي ارتباط بي عدد أحداث العنف وحضور قوات غربية أو بعثات اتبعة لألم املتحدة، 2006

 45زايدةا يف عدد اهلجمات يف أفغانستان وذلك بعد انسحاب قوات الناتو. 2013حي يبي تقرير 

عظم  ملا ميكن إنكارمهاللذين ال  يالغربيوالتوجه "ابلطبيعة يرتبط قع، فإن الفرضية اليت تقول أبن العنف اويف الو 
عليها أمن معظم املنظمات اإلنسانية. وكما  حتجب الصفقات السياسية اليت يعتمد  46منظمات اإلغاثة الدولية"

فإن نشر عمليات اإلغاثة ال يعتمد على مبادئ صرفة كاحليادية وعدم التحّيز  47بيّنا يف مواضع أخرى 
وتتقاطع عندها مصاحل وقيود   توافق عليها خمتلف القوى احلاضرة تواالستقاللية إمنا على التفاوض على تنازال

رحية، فإن محاية منظمات اإلغاثة تعتمد على قدرهتا على إجياد ما توفر من سبل خمتلف األطراف. وبعبارة ص
مقبولة تفيد األطراف املسؤولة عن العنف. وليس مثة من دليل على أن "طبيعتها الغربية" تقف عائقاا تعجيزايا أمام  

باء بال حدود يف أفغانستان  هذا، وما العمل املذهل الذي قامت به فرق اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة أط
 بعد مرور عشرة أعوام على كوهنا هدفاا من األهداف األولية لطالبان إال دليالا على صحة عكس هذه الفرضية. 

 

 إنتاج اجلهل 

 هل تفاقم غياب األمن اإلنساين جمرد "أسطورة"؟
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  تفسري ممنهج بشكل يتم موثوقة غري مؤشرات على اإلنسان  األمن غياب حول الكمية الدراسات تعتمد ابلنتيجة،
 األمن غياب تفاقم أبن يعين هذا هل لكن. يتفاقم اخلطر أبن املسبقة التصورات تؤكد بطرق املبهمة معانيها

  48السياسية العلوم يف واخلبري داندوي  آرنود اجلرمية علم أخصائي املثال سبيل على يدعي كما"أسطورة"   اإلنسان
 مونتكلوس؟مارك أنطوان بريوس دي 

 بدءاا  اإلغاثة عمال ضد املقصودة اهلجمات من حمطات شهد اإلنسان العمل  اتريخ أن إىل هذا الكاتبان  يشري
  وانتهاءا  البادرة واحلرب االستقالل وحروب يتالعاملي ابحلربي ومروراا  1870 عام الربوسية الفرنسية ابحلرب

أما ابلنسبة للخمسة عشر عاماا املاضية، فإن بعض النتائج قد  49.اتيالتسعين شهدهتا اليت اخلطرية ابألزمات
ختتلف مع املعاينات النقدية للبياانت الراهنة: ففي الوقت الذي حدثت فيه زايدة جمردة يف عدد العاملي 

قتلوا أو جرحوا أو خطفوا، إال أن هذه الزايدة تبدو أبهنا متناسبة مع زايدة عدد العاملي  ناإلنسانيي الذي
اإلنسانيي ككل. كما أن معظم احلوادث ترتكز يف عدد حمدود من الدول. وابلتايل فإن اهلجمات اخلطرية اليت 

   د من الناحية النسبية.ابألمر اجلديد ومل تقع على نطاق واسع وكذلك مل تزد تطالت عمال اإلغاثة ليس 

  إىل تفتقر اإلغاثة منظمات عنها  تعرب اليت املخاوف أن أو أسطورة األمن غياب تفاقم أبن يعين ال هذا لكن
  وكذلك والعسكرية السياسية  السياقات تطور يعكس اإلنسانيي العاملي ضد العشوائية اهلجمات فتطور. املنطق
  سنة  منذ الضحااي ملعدل النسيب االستقرار فإن املنطلق هذا ومن. اإلغاثة ملنظمات األمنية املمارسات تطور

 اإلغاثة منظمات  انسحابأو /و أفضل  محاية إجراءات تقابله  لكن األمنية البيئة تشهده تفاقماا  خيفي قد 1997
  نوعية–وعلى أي حال فإن تفسري التوجهات يتطلب اللجوء إىل مصادر أخرى  50.خطراا  األكثر املناطق من

 . سياق كل  يف األمنية واملمارسات األخطار تغريّ  كيفية  لتقييم - خاص بشكل

 

 51"ال ميكن حساب كل ما هو قابل للحساب" )ألبريت آينشتاين(

 على تقوم كمية  دراسات إبكمال مهتمون اجملال هذا يف  واملتخصصي اإلغاثة منظمات أن جند ذلك رغم
  وهذا. وموثوقيةا  ودقةا  اكتماالا   وأكثر أفضل أرقام إىل ابلتوصل اهتمامهم من أقل بشكل نفسية أو اترخيية  مقارابت

 بعمليات املعنيي أولئك أبجندة رئيسي  بشكل يرتبط التحليل، أو التوصيف حيث من ضعفها رغم لألرقام،  امليل
 اللجنة دراسات إحدى  معد املثال سبيل على يقوله  ما  هذا"، إجنازه يتم حسابه يتم ما . "كل الكمية القياس
  املصلحة أصحاب مجيع"سياسات  على للتأثري" موثوقة "بياانت  إبنتاج هدفه حدد الذي  األمحر للصليب الدولية
وابلتايل فإن    52".املسلحة النزاعات سياقات  يف املتحيزة وغري  الفاعلة الصحية الرعاية أمن تعزيز بغرض ]...[ 
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اهلدف األويل الستخالص األرقام ليس لفهم آليات اهلجمات إمنا للتنديد بوقوعها )دون احلاجة إىل وصف  
حول  ميكن حتملهال  جديدإنشاء مغزى للرواايت اليت حتمل معلومات قيمة، تستخدم البياانت  وتعزيزاا تفاصيلها(. 

   العنف املرتكب ضد العاملي اإلنسانيي وابلتحديد عمال الرعاية الصحية.

قبل معتدين  من  مكانتهمفإن مفهوم اهلجمات ضد العاملي اإلنسانيي يفرتض أبهنم مستهدفون بسبب  وابلفعل
  مكانتهملألذى رغم  يرفضون قيم اإلنسانية والتعاضد اليت يدعي هؤالء العمال أبهنم ميثلوهنا، أو أبهنم يتعرضون

االجتماعية واألخالقية "االستثنائية". ويف كلتا احلالتي يُنظر إىل  53قيمهم بفضل حتميهم  أن املفرتض من اليت
تعن هلم شعارات العاملي اإلنسانيي شيئاا. ونرى   ملعمال اإلغاثة على أهنم أبطال وقعوا ضحية للشر أو ملعتدين 

  الضعيفة األمن غياب بياانتمعاملة م لتدعم وجهة النظر هذه من خالل أبن رموز وشكليات العلم تستخد
 54".منطقياا  هبا التشكيك ميكن"ال   حقائق أهنا على واإلشكالية

حول مشروعية وفاعلية هذه اإلسرتاتيجية اليت ترتكز على مقاربة انشطي. وهنا يذكران ابتريس   م حتو  شكوك مثة
  ال آخر عامل  معفاسي أبن بناء عامل واحد ال ميكن حتمله أمٌر ال ميكن فصله عن التسامح  يهبورديليه وديدي

ويف هذه احلالة نرى أبن الدفاع عن عمال اإلغاثة املوجودين يف خطر قد حل حمل الدفاع عن  55.حتمله ميكن
السكان املوجودين يف خطر، وهو ما متحورت حوله محالت الرأي العام اليت نفذهتا منظمات اإلغاثة يف  

  صغار أو حفييالص من أكثر كمجموعة  اإلنسانيي العاملي محاية وجوب على دليل يوجد وال. اتيالتسعين
 التشكيك ميكن كما.  عام بشكل املقاتلي  غري من  الناس أو امليكانيكيي أو السائقي أو املزارعي أو  التجار

  فيها وقعت اليت البلدان حىت أو خطرية عنف أعمال ارتكب  من تسمية ترفض اليت للحمالت السياسية  ابلفاعلية
 56".سياسية  خالفات ظهور"جتنب  بغرض  األمحر، للصليب الدولية اللجنة يف  احلال هي كما

  تنتج أهنا  يف تتمثل نشاطية ألغراض الكمية البياانت استخدام بسوء يتعلق فيما األكرب املشكلة فإن ذلك، مع
  مفاهيم عن تنم  العاملية األرقام أن جند  اإلحصائيات، ومعىن موثوقية يلف الذي  اليقي غياب عن وبعيداا . اجلهل
من الناحية العملية فإن البحث عن   أما  57تفيد أبن العنف قد أضحى ظاهرة عاملية ختضع للقواني العامة. ةمضلل

تعزو غياب األمن إىل االفتقار إىل حيادية فعلية أو   حبيث –أسباب مشرتكة للخروقات اليت تسود عامل اإلغاثة  
  يف  ومتنوعة نسبياا  اندرة حوادث إىل تؤدي  اأهن كما.  علميةتقدم على أهنا حقيقة  -مفرتضة وإىل معاداة الغرب

 واحتماالت توجهات إجياد أمل على وحيدة  فئة يف اختزاهلا يتم  حبيث املتحولة السياقات من واسع طيف ظل
 هذه مثل أبن نرى  األحيان، بعض يف ابألمراض  العنف ومبقارنة .  اإلحصائية الناحية من قيمة هلا خطورة وعوامل
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  خالل من حلها وحىت  إيضاحها  ميكن األمنية املعضالت أن على القائم الوهم تغذي  العاملية الكمية املقارابت
   .الفوائد إىل املخاطر ونسب احلوادث ملعدالت رايضية حساابت

وهبذا فإن الدراسات الكمية حتول اهتمام العاملي واملختصي بعيداا عن التحدي الفعلي املتمثل يف حتليل كل 
حادثة أمنية خطرية بل االهتمام ابلسياق التارخيي احمللي وسياق عمليات اإلغاثة بغرض مناقشة املمارسات اليت  

اطر تستحق خوضها. ولكي نفهم العنف وحنول أسهمت يف حدوثها )أو التخفيف منها( وفيما إذا كانت املخ
دون وقوعه يتحتم علينا حبث األسئلة احلساسة اليت ختفيها املمارسات الكمية وابألخص: من الذي ارتكب  

التخلي عن كافة  علينا  وهذا ال يعين ابلطبع أنالعنف، وما هي األخطاء اليت ارتكبتها املنظمات اإلنسانية؟ 
بالنسبة ملنظمة معينة أو حالة بعينها، يكون تسجيل حاالت العنف اليت تؤدي إىل  جهود القياسات الكمية. ف

أضرار على الناس واملواد ضرورايا إن أدى إىل تسهيل عملية حتليلها من الناحية النوعية. فمن الضروري تسجيل 
  ب وقوعها. احلوادث األمنية بدقة، لكن األهم من ذلك اللجوء إىل رواايت مثبتة بغرض فهم كيفية وسب
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 مدفونة  أمنية حوادثرواايت 
 مثاالً  حدود بال أطباء: أرقام يف

 
 58فيسمان فابريس

 
 يف   متطوعي  مخسة  اغتيل.  حدود  بال  أطباء  منظمة  مع  عملهم  خالل  دولياا   عامالا   13  قتل،  1971  امع  منذ

)  59(2011و  2008و  1997)  الصومال أفغانستان  يف  السودان    60(2004و  1990وأربعة  يف  واثنان 
  ة لكن مل تتوفر أي  63(.2007الوسطى )  إفريقياوواحد يف مجهورية    62(1992وواحد يف أنغوال )   61(1989)

بياانت موثوقة حول عدد العاملي احملليي الذين قتلوا خالل عملهم يف البعثات أو عدد أفراد الطاقم )احمللي 
 والدويل( الذي أصيبوا جبروح خطرية أو اختطفوا منذ أتسيس منظمة أطباء بال حدود. 

قامت منظمة    64منيي،األ  اخلرباء  توصيات  على  وأتكيداا   املعلومات  يف  النقص  هلذا  واستجابةا ،  2009  عام  يف
 "سيندي أطباء بال حدود ابعتماد نظام جلمع البياانت حول حوادث السالمة واحلوادث األمنية أطلق عليه اسم "

SINDY.65  النظام   األمنيي  مستشاريها   عرب  ياا تدرجي  حدود  بال  أطباء  عمليات  أقسام  مجيع  وبدأت بتبين 
  الذي طورته منظمة أطباء بال حدود بلجيكا )والتعديل عليه(.

وقاعدة البياانت هذه، اليت تقوم الفرق امليدانية بتحديثها بشكل مباشر، مقتصرة على املدراء يف املنظمة حبيث  
مسؤولياهتم. مستوى  ابختالف  عليها  منهم  حيصل كل  اليت  النفاذ  حقوق  مستوايت  نظام    66ختتلف  وجيمع 

ونظام    68ومجع بياانت كمي  67ائص وظيفية أال وهي: أرشيف مركزي لتقارير احلوادث" بي ثالثة خص سيندي "
ولكل قسم من أقسام أطباء بال حدود قاعدة بياانت خاصة به له احلق وحده يف النفاذ إليها، علماا    69إنذار.

 حلوادث أو امللخصات.أن هذا ال مينع أن يكون هناك أحياانا تبادل لتقارير ا
" من قسم إىل آخر يف املنظمة. وسواء أكانت حوادث السالمة )حوادث طرق، سيندي لف نطاق تطبيق "خيت

" املختلفة ترتكز على تعريفات سيندي تعرض للدم، حوادث كهرابء، إخل( مسجلة أم ال، إال أن قواعد بياانت "
طباء بال حدود حتصر تسجيل احلوادث األمنية على املتوسطة  باينة للقضااي. على سبيل املثال جند أبن منظمة أمت

يف حي أن أطباء بال حدود بلجيكا تطلب من    70والشديدة اليت يكون هلا تبعات على ملكية أو أشخاص
مستخدمي النظام تسجيل أية حادثة أمنية أو حادثة سالمة تشكل خطراا كبرياا أو متوسطاا أو منخفضاا على  

بينما قامت أطباء بال حدود إسبانيا بتوسيع قاعدة البياانت لتشمل األحداث    71امللكية أو الناس أو العمليات.
 72ول و/أو حيادية أطباء بال حدود".اليت تؤثر على "قب

" لكتابة تقارير كمية هناية كل سنة حول اإلدارة  سيندي "املستشارون األمنيون إىل يومنا هذا نظام  هذا ويستخدم  
خاص أبكرب ثالثة مراكز عمليات )بلجيكا، فرنسا، هولندا(. وتشري    2014األمنية، وفيما يلي ملخص عن عام  
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حتذر من التعجل يف تفسري    ا سرقة والتهديد تشكل معظم احلوادث املسجلة، يف حي أهنرير إىل أن الامجيع التق
وتؤكد منظمة أطباء بال حدود بلجيكا أبن االخنفاض احلاد  هذه البياانت نظراا للتحيز عند اإلبالغ من امليدان.  

وادث يف امليدان بل ( "ال يرتبط ابخنفاض حقيقي يف عدد احل2)اجلدول    2014يف عدد احلوادث املسجلة عام  
إىل حتسي نظام    2014ويف املقابل، يعزو القسم اهلولندي تزايد عدد احلوادث يف عام    73ابخنفاض تسجيلها".

 74تسجيل احلوادث وكذلك إىل حقيقة أن "احرتام العمل اإلنسان املستقل آخذ يف االضمحالل".

نسا يف إدراج وصف مقتضب لظروف وتبعات احلوادث تتفرد تقارير أطباء بال حدود هولندا وأطباء بال حدود فر 
املسج عام  لاألخطر  قضية2014ة يف  الكونغو    ، كما يف  الكونغو يف مجهورية  من  موظفي  أربعة  اختطاف 
شخصاا )بينهم مريض وثالثة عاملي حمليي( يف مستشفيي    19واليت مل حُتل بعد، وإعدام    2013الدميقراطية عام  

ا، وسرقة وتدمري ثالثة  ميف بور   2012الوسطى، واحتجاز عامل حملي منذ عام    إفريقيا تديرمها املنظمة يف مجهورية  
مستشفيات يف جنوب السودان. أما تقرير منظمة أطباء بال حدود بلجيكا، الذي ال يتضمن تفاصيل إضافية،  

"مل تواجه زايدة كبرية يف احلوادث اخلطرية ]مما يظهر[ قدرة املنظمة على   2014يشيد حبقيقة أن املنظمة يف عام  
ير ال يذكر أبداا حادثة اختطاف وقعت يف العام  كما أن التقر   75التأقلم والعمل يف سياقات غاية يف احلساسية".

ذاته يف سوراي خلمسة عاملي دوليي اتبعي للقسم البلجيكي كان قد أطلق سراحهم بعد فرتة تراوحت بي ثالثة  
 إىل مخسة أشهر بعد أن احتجزوا يف ظروف قاسية. 

ف العيوب ذاهتا  ش قة اليت تستخدم فيها تكهذا وإن املقاربة األمنية الكمية اليت اعتمدهتا أطباء بال حدود والطري
اإلغاثة. لعمال  األمنية  البياانت  قاعدة  أخرى مشاهبة على غرار  بياانت  قواعد  نشاهدها يف  ما  عادة    76اليت 

وابالعتماد على تعريفات مبهمة دون أي تناغم فيما بي األقسام، جند أن بياانت أطباء بال حدود تعان من  
ذلك أهنا ختص عدداا صغرياا من حوادث متباينة بشدة، األمر    77خلل بسبب حتيز كبري يف تسجيل احلوادث،

إن اختصار وصف احلادثة كي تتناسب مع  الذي ينتج عنه بياانت جمردة من أي قيمة إحصائية فعلية. وأخرياا، ف
جمموعة املصطلحات العامة )"سرقة"، "هتديد"، "خطف"، إخل(، والوصف الكمي للحوادث جيعل فهمها صعباا  

" يضع يف التصنيف ذاته كالا من "التهديدات" سيندي فإن نظام "وخيفي أمهية كل منها. ومثاالا على ذلك،  
مية يف العراق والشام ضد متطوعي أطباء بال حدود الذي يشتبه تورطهم  الصادرة عن ميليشيات الدولة اإلسال

مضربي عن العمل يف مجهورية    موظفي  الشخص الذي ميثليف أنشطة جاسوسية، و"التهديدات" الصادرة عن  
الوسطى ضد املنسق امليدان، و"التهديدات" الواردة إىل طبيب والصادرة عن والدي مريض كان قد أدخل    إفريقيا

إىل مستشفى مخر يف اليمن. كلها هتديدات ال شك، لكن من البديهي أهنا خمتلفة متاماا عن بعضها من حيث  
خبصوص "احلوادث    مشاهبةا   كميةا   اخلطر القائم ومن حيث الكيفية اليت ينبغي من خالهلا الرد عليها. كما أن مقاربةا 

نظمة بتهنئة أنفسهم على االستقرار الرقمي الذي  األمنية اخلطرية" تسمح لبعض مسؤويل التواصل األمين يف امل
 .2014خيفي خلفه تفاقماا غري مسبوق يف حوادث اخلطف اليت وقعت سنة 
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مبا يتماشى مع ابقي  –وفيما بدأت منظمة أطباء بال حدود ابالستثمار يف بناء قاعدة بياانت للحوادث األمنية  
دة هذه البياانت من قبل قطاعات حساسة على غرار قطاع  جند أبن مثة تشكيكاا بفائ  - قطاع اإلغاثة اإلنسانية 

)املنظمة األوروبية لسالمة املالحة اجلوية(   حيث نرى يوروكونرتول 78الطاقة النووية وسالمة حركة املالحة اجلوية.
على سبيل املثال وقد توقفت عن تقييم سالمة عمليات التحكم حبركة املالحة اجلوية على أساس بياانت احلوادث، 

وهي تشجع على احلوار بي خمتلف سلطات التحكم   79وأصبحت تفضل مؤشرات العمليات واألداء الكمية.
ارك املعلومات واخلربات حول األحداث اليت تقع يومياا مع الرتكيز بشكل خاص على  ابملالحة اجلوية بغية تش

 حوادث حرجة معينة تغفل قواعد البياانت أمهيتها وخطورهتا.  
أن الواقع  يف  "سيندي   وجند  يقدمها  اليت  املزااي    ومركزية   ممنهجة  أرشفة   يؤمن  تقين  حلل   توفريه  يف  تتمثل"  أهم 

  حيسب   كأن  مفيداا،  غرضاا   بعد  النظام  هذا  خيدم  مل.  والدوليي  احملليي  العاملي  متس  واليت  عنها  املبلغ  للحوادث
  وهو إىل إجازات مرضية )  تأد  اليت  احلوادث  عدد   أو  املميتة  احلوادث  عدد  غرار  على  وواضحة  بسيطة  مؤشرات

ويناقش   وأن يعاين  80"سيندي"(امللخصات املقرتحة من قبل  جداولغري مفهوم من  لسببمؤشر غائب حالياا 
 ود األحداث األكثر خطورةا بناءا على حتليل نوعي دقيق. ويف هذا اخلصوص، نرى أبن ما ينقص أطباء بال حد

كيان مياثل مكتب التحقيق والتحليل التابع  وغريها من املنظمات اإلنسانية ليس مكتباا إحصائياا بقدر ما هو  
 هليئة الطريان املدن الفرنسية والذي تتمثل مهتمه يف:  

"إجراء حتقيقات مستقلة هتدف أوالا وأخرياا إىل مجيع وحتليل معلومات هامة لتحديد الظروف واألسباب املرجحة 
وقوع حوادث دون  أو احملتملة حلادث أو حادثة، وإسداء توصيات خبصوص السالمة عند الضرورة هبدف احليلولة  

 81مستقبلية".

 
ياانت "سيندي" من قبل أطباء بال حدود هولندا وأطباء بال  : احلوادث األمنية املسجلة يف قاعدة ب2اجلدول  

 (2014 – 2010طباء بال حدود فرنسا )وأحدود بلجيكا 
 2010 2011 2012 2013 2014 

      شديدة 
 9 10 9 - - أطباء بال حدود هولندا 
 22 16 19 52 39 أطباء بال حدود بلجيكا 
 14 14 - - - أطباء بال حدود فرنسا

      شديدة غير 
 195 136 70 - - أطباء بال حدود هولندا 
 146 226 303 332 275 أطباء بال حدود بلجيكا 
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 58 59    أطباء بال حدود فرنسا
      ي العدد اإلجمال

 204 146 79 - - أطباء بال حدود هولندا 
 168 242 322 384 314 أطباء بال حدود بلجيكا 
 72 73 - - - أطباء بال حدود فرنسا
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5 
 األدلة اإلرشادية لألمن اإلنساين 
 حتييد العامل اإلنساين يف العمل اإلنساين 

 

 فيسمان مونيك ج. برييل وفابريس 

 

 

لنا من خالل ما ورد يف فصول سابقة أبن التحوالت اليت تركز على املسائل األمنية اليت مت تطبيقها خالل    تبي
  عليها   ينطوي   اليت  األمهية العشرين عاماا املاضية قد تركت بصمتها على ممارسات العمل اإلنسان. ويف ظل هذا جند  

 واإلجراءات األمنية يف قطاع العمل اإلنسان.   دور أدلة "األمن اإلنسان" اإلرشادية يف بلورة السياسات 

 الدولية   اللجنة  قامت  كما  خمتصرة،  مطوايت  سلسلة  شكل  على  1993  عام  يف  اإلرشادات  هلذه  ظهور  أول  كان
 التوجيهية  اإلرشادات  من  جمموعة  تضمن  الذي "  احلياة  قيد  على"البقاء    كتاب  بنشر  1999  عام  يف  األمحر  للصليب

  يف  املستخدمة  لألسلحة  مفصالا   وشرحاا   إليها  االنتباه  ينبغي  اليت  واألمور  احلروب  مناطق  يف  التصرف  كيفية  حول
، أصدرت منظمة أنقذوا 1995ويف عام    1.هجوم  وقوع  حال  يف  البدن  األذى   تقليل  كيفية  حول   ودليالا   النزاعات

  حكومية  غري  منظمة  عن  يصدر  الذي   الذي كان األول من نوعه  2األطفال الربيطانية دليالا بعنوان "السالمة أوالا"
 اسرتاتيجيات  يف  اإلنسانية   املبادئ   إىل   اللجوء  غرار  على   مواضيع  يف   حبث   حيث   لألمن،  متاماا   مكرساا   ويكون  دولية

 3.العملية احلماية إجراءات حول عامة  وحملة األمنية اإلدارة مبمارسات تعريفية مقدمة تضمن كما  احلماية

  تعاونية   جهود  إطار  يف  1996  عام  يف   األمنية  التدريب  مناذج   أول  وضع  مت  العظمى،  البحريات  أزمة  أعقاب  ويف
  وقد ".  أكشن"إنرت    ومنظمة   األمريكي  األجنبية  الكوارث  مساعدةمكتب  /الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة   بي

مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية، اليت حررها    2000  معا  يف  عليه  طلقي  أصبح  امل  اا أسس  املبادرة  تلك  وضعت
  م يتصم  جرى   وقدابلنيابة عن شبكة السياسة اإلنسانية التابعة ملعهد التنمية اخلارجية )لندن(.    كونراد فان براابنت
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لتكون "أداة مرجعية   4"العنيفة  البيئات  يف  العمليات  أمن"إدارة    عنوانمراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية اليت محلت  
ث توفر[ مقاربة منهجية مفصلة إلدارة األمن بدءاا بتحليل عملية ]يستفيد منها[ مدراء وكاالت اإلغاثة امليدانيي ]حبي

 السياق وتقييم التهديدات واملخاطر وانتهاءا بوضع االسرتاتيجيات األمنية والتخطيط األمين". 

  إبعادة "، آوتكومز"هيومانيتاراين  ملنظمة اتبعي مستشارين من وبتنسيق، 2010  عام يفأكرب من اخلرباء  فريق قام
وإعادة نشرها. وقد استدعت العملية حنو ثالثي مسامهاا ومراجعاا    5مثانية  رقم  اجليدة  املمارسات  مراجعة  يف  النظر

حيث ضمت جمموعة العمل ممثلي عن عشرين منظمة غري حكومية )مبا فيها منظمة أطباء بال حدود( وثالث  
برانمج األ )اليونيسيف،  املتحدة  لألمم  إدار   ذية غوكاالت اتبعة  املتحدة لشؤون السالمة واألمن(  العاملي،  األمم  ة 

  هلا   خاصة   شركات  وسبعة (  الدولية  التنمية   إدارة  إيكو،وثالث مؤسسات ماحنة )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  
  العمليات  أمن  إلدارة  نواة"وثيقة    وبوصفها(.  إخل   اتصاالت،  مؤسسات،  أمن)أتمي،    األمنية  ابلشؤون  صلة

وغالباا ما كان يشار إليها أبهنا "الكتاب املقدس" لألمن اإلنسان، نرى أبن مراجعة املمارسات اجليدة   6"اإلنسانية
  منظمات   نشرهتا اليت  األمنية  اإلرشادية   األدلة  من  متزايدة  جمموعة  يف  2000  عام  هاور رقم مثانية قد أثرت منذ صد

 . األمن خرباء شبكات أو  ماحنة جهات أو إغاثة

ملراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية وصفاا عاماا    2010و  2000الفصل ابالعتماد على إصداري عامي  يقدم هذا  
سائل التالية.  للمحتوى والتوصيات املتعلقة ابلسياسات اليت تقدسها األدلة اإلرشادية األمنية بغرض التعاطي مع امل

 ومؤسسي؟ ما هو األمن وكيف ميكن محاية  حبسب هذه اإلرشادات، ملاذا يفرتض ابألمن أن يكون يف إطار مهين
العاملي اإلنسانيي؟ مث يسلط هذا الفصل الضوء على بعض االفرتاضات األساسية والقيم اليت حتملها هذه األدلة 

 اإلرشادية التقنية يف طبيعتها. 

 

 تربير الدعوة إىل متهي األمن 

معظم األدلة اإلرشادية التخصصية ثالث حجج لتربير إدخال اخلرباء األمنيي إىل قطاع العمل اإلنسان. أوال:    تطرح
فإن الكثري من األدلة اإلرشادية تبين    7انتقائية  إحصائية  وبياانت  إعالمية   بتغطية  حظيت  أحداث  عرضمن خالل  

كاالت اإلغاثة" وأبن "االحرتام الكلي لوكاالت اإلغاثة  حججها على "التصاعد اهلام يف عدد احلوادث اليت تؤثر يف و 
  معظم   عليه   تؤكد  وكما   8تلك الوكاالت".  ‘ حصانة’   معه   لتنخفض  األخرية  السنوات  الل قد اخنفض بشكل كبري خ

 خالل  اإلغاثة  عمال  من  زمالئنا  بي  املأساوية"الوفيات    فإن  األطفال  أنقذوا  مبنظمة  اخلاصة  األمنية  اإلرشادية  األدلة
  إطار   يف   إليها  تعرضنا  يزداد  اليت   والعنف  العدائية  من  املسبوقة   غري  املستوايت  على  الضوء  تسلط   إمنا   األخرية  السنوات

 9".عملنا
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  املعاصرة،   لألزمات  املسبوقة  غري  والتعقيدات  عاملياا   اإلنسان  األمن  لغياب  اجلديد  العصر  حول  اخلطاابتجانب    إىل
حجج قانونية وأخالقية. ونرى أن النسخة املنقحة من    تبين  إىل  األخرى   هي  تدعو  الراهنة  اإلرشادية  األدلة  أن  جند

حتاجج مبا يلي: "إن اإلدارة األمنية يف املناطق عالية املخاطر هي يف هناية    10مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية
عام    بشكل  ُتستدعى  اتيالتسعين  يف   القانونية  العمل  رأط  كانت سواء".    حداملطاف التزام أخالقي وقانون على  

  الكياانت  من   غريهاالتزامات  و   الدويل   اإلنسان   القانون  مبوجب   والتزاماهتا   املضيفة  البلدان  مسؤولية   على  لتأكيدل
لكن القانون اليوم ُيستخدم كوسيلة   11.الدوليي  واإلنسانيي   املدنيي  للعاملي   واحلصانة  احلماية  متنح   اليت  القانونية

 للضغط على املنظمات كي تدرج توصيات خرباء األمن ضمن عملها وتعمل على تطبيقها:

املتطلبات القانونية لواجب الرعاية على صاحب العمل تزداد أمهية يوماا بعد يوم. فاملزيد من الدول   إن
 مثل  أن  ورغمأصبح لديها قواني عمل تفرض على أصحاب العمل االلتزام بضمان سالمة مكان العمل.  

 منظمات  أن  غري  لدويل،ا  اإلغاثي  العمل  سياق   يف   االعتبار  عي  يف  تؤخذ  كانت  ما  اندراا   االلتزامات  هذه
 ابملخاطر  أصوالا   طاقمها   بلغتُ   أن  يف   فشلت  هي  إن  املتزايدة  القانونية  التحدايت  على  منفتحة   اإلغاثة
 12.املخاطر هذه لتخفيف الضرورية اإلجراءات كافة  اختاذ يف فشلت أو  معينة مهمة مع املرتافقة

 يفتقرون"مدراء    يدي  بي  توضع  أن  ميكن  ال  األمنية  اإلدارة  أبن  حتاجج  األمنية  اإلرشادية  األدلة  معظم  فإن  أخرياا،
احلال يف مسائل اجلنسانية والبيئة، ميكن النظر إليها    و "فاإلدارة األمنية كما ه  13".الضرورية   والكفاءات  املهارات  إىل

ج  متدمنظمات اإلغاثة أن "على    وينبغي  14على أهنا جمال ختصصي مستقل وحتتاج دون أدىن شك إىل خربات".
وسيكون من اخلطري االعتماد    15اخلربات اليت تطورت خارج نطاق العمل اإلنسان ابملعارف اليت اكتسبتها بنفسها".

امليدانية  "اخلربة  أن  العمليات فحسب، حيث  الطويلة يف  األمنية من جتارهبم  اكتسبوا خرباهتم  الذين  املدراء  على 
  يف   متثل  قد  املخاطر  خوض  فيه   شيعيو   أكرب   ملنظمات اإلغاثة  واالحرتام  أقل  التهديداتفيه    كانت املكتسبة يف عامل  

 16".األمن إبدارة األمر يتعلق حي ماا ن  غْ م   كوهنا   من أكثر اا م ْغر م الواقع

من أن بعض املنظمات    2001مؤلف اإلصدار األول من مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية يف عام    ىاشتك
اإلنسانية كانت رغم تلك احلجج القوية ال تزال تعزف عن متهي إدارة األمن مبا يتوافق مع التوصيات اليت تقدمها  

 وعدم  هلإىل األسلوب احملافظ يف العمل واجل  األدلة اإلرشادية ألفضل املمارسات. وقد عزا تلك املقاومة والرتدد
  يف   وعليا  متوسطة  مستوايت   على  املدراء  هبا   اتسم  اليت  العقلية  واالضطراابت  تعجرفوال  التهكمية  والطبيعة  األهلية

 :يلي مبا تتصف وتصرفاهتم مواقفهم  كانت  فقد. اإلنسانية املنظمات

 نقوم به يف املاضي".منعكس الديناصور: "ميكننا االستمرار مبا كنا  −
 منعكس النعامة: رأسها يف الرمل وأتمل أن ختتفي املشكلة.  −
 : عدم تقدير الواقع ألنه منفصل عنه. األريكةعقلية  −
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 منعكس احملاسب: "كيف سنمول هذا؟" "لن نقبل إن كان مكلفاا جداا". −
 . )...( الزائفةمتالزمة اجلهل أو املعرفة  −
 أس املال أما الطاقم احمللي فيمكن االستغناء عنه". سلوك متييزي: "الطاقم الدويل هو ر  −
عقلية التسلق الوظيفي: عدم ذكر احتياجات التدريب ومكامن الضعف اإلدارية وحىت احلوادث إن كانت   −

 ستؤثر سلباا على فرص الرتقية. 
 )إدمان اخلطر(: خوض املخاطر مينح النشوة.   متالزمة إدمان األدرينالي −
 .ة كبح مجاحهمبو ملغامرات، االندفاع، صعشخصية من النمط أ: حب ا −
لنبق مع السكان الذين هم يف خطر حىت لو مل يكن يف مقدروان عمل الكثري  التعاضد يف ظل التهديد: " −

 17ملساعدهتم".

ن الذين أعادوا النظر يف مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية أبن  وبعد مرور عشر سنوات، أكد املؤلفو مع ذلك،  
يستسلم رويداا رويداا إلدعاءات اخلرباء األمنيي واألدلة اإلرشادية وما تقدمه من مبادرات قطاع العمل اإلنسان كان  

رسات األمن اإلنسان  بشأن السياسات، "األمر الذي أفسح اجملال لتنامي التمهي ومستوى التعقيد والتطور يف مما
 18والتنسيق بي الوكاالت".

 

 التغلب على اخلطر: إمكانية احلساب والتخطيط واالنضباط الذايت

بعض األدلة اإلرشادية تعريفاا دقيقاا ملا يعنيه هلم "األمن" و"اإلدارة األمنية اجليدة". وفيما يبدو أنه أول حماولة    تقدم
لتعريف هذه املصطلحات، عرفت مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية "األمن" على أنه "التحرر من املخاطر واألذى 

  يف   خذفمدى األوضاع اليت حيتمل أن تلحق الضرر والذي أُ   19".رى خاأل  قصودةامل   فعالاألالناجم عن العنف أو  
  عمال "محاية    على  تقتصر  األول  اإلصدار   حبسب  األمن  فإدارة.  املراجعة  هذه  إصداري   بي  خيتلف  االعتبار  عي

"برامج   20"،العنف  من  اإلغاثة   وكاالت  وأصول  اإلغاثة لتشمل  احلماية  يوسع هذه  الثان  اإلصدار  أن  يف حي 
وكاالت اإلغاثة. وكما هي احلال يف قطاع الشركات، يبدو أن إدارة األمن يف عامل اإلغاثة تشمل اليوم    21ومسعة"

 محاية عمال الوكاالت وملكياهتا وأنشطتها وتدافع كذلك عن مسعتها. 

نية وغريها من األدلة اإلرشادية املشاهبة ال تزال تقدم شرحاا غامضاا بشأن  مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثا  لكن
"التحرر من    وأ  قل  اءو وس".  العمليات  ألمن  اجليدة"اإلدارة    من  املرجو  النهائي  اهلدف الصريح أبن  اإلقرار  زاد 

املخاطر" هدف ال ميكن حتقيقه يف مناطق احلروب، إال أن مثة ميالا لتعريف اإلدارة األمنية اجليدة على أهنا غياب 
 (: 2010"املخاطر غري املربرة" كما هو موضح يف مقدمة مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية )
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 اليت  احملتملة  الفوائد  ضوء  يف  مربرة  املخاطر  هل:  التايل  السؤال  نطرح  أن  تعين  العمليات  ألمن  اجليدة  اإلدارة
 احملتمل  واألثر  املخاطر  لتخفيف  ممكن  هو   ما  بكل  قمنا  وهل  الربانمج؟  أو   املشروع  من  سنجنيها

 22للحوادث؟

"الظروف"    متلي  حيالتوصيات الواردة يف األدلة اإلرشادية، إال    تطبيقمع    يتساوى وإن غياب املخاطر غري املربرة    هذا
وذلك    23اعها،تباب  املنصوح  للخطوات"  مناقض  حىت   أو"القيام بشيء خمتلف متاماا    ملرءا  علىو"القرارات الظرفيه"  

 حبسب ما ورد )على شكل أشبه بصيغة إخالء مسؤولية( يف مقدمة مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية. 

 

 )عدم( الثقة من متكي الطواقم إىل إدارة 

  إىل   رئيسي   بشكل  يهدف  اتيالتسعين  أواسط   الظهور  يف   بدأت  اليت  األمنية   اإلرشادية  األدلة   من  األول   اجليل  كان
مناطق    نالذي  لألفراد  ابلنسبة"  الضرورية  واخلربات"املعارف    تتضمن  موحدة  وثيقة  وضع العمل يف  "اعتادوا على 

 ذيال  اإلرشادي   دليلهاو   األمحر  للصليب  الدولية  للجنة  ةيوجند على سبيل املثال أبن الكتيبات األمن  24احلروب".
احلياة" وكذلك دليل "السالمة أوالا" اخلاص مبنظمة أنقذوا األطفال، قد تبنت كلها    قيد  على   البقاءعنوان "  محل

بشكل رئيسي ’مقاربة توعوية‘ متيزت حبجة حمورية تفيد أبن "األمن يبدأ ابألفراد". وكانت الغاية من دليل "السالمة 
  اليت   واألسئلة  منه  احلذر  همعليينبغي    ]موظفي املنظمات غري احلكومية[ مبا  رأوالا" أن يقدم "مصدراا مرجعياا ليذكّ 

ملساعدة العاملي امليدانيي    "نصائح"  األدلة  منوتضمن هذا النمط    25]أنفسهم[".   على  يطرحوها  أن]عليهم[    ينبغي
  كيفية   ،الصناعية  األقمار   عربيف مواجهة األخطار يف مناطق احلروب )كيفية استخدام الراديو ووسائل االتصاالت  

  ويف (.  إخل   هجوم،  ثة ادح  إىل   االستجابة   األرضية،   األلغام   تشكلها   اليت  التهديدات مع   التأقلم  كيفية  املركبات،  محاية
  هذا  حمتوى   بي"املزج    إىل   احلاجة   على"  احلياة  قيد  على"البقاء    مؤلف   يؤكد  الدليل،  استخدام  كيفية  حول  شرحه

 26".الشخصية  وأحكامك فطرتك عليك متليه ما وبي الكتاب

 27.املنظمات  من  لألمن"الناجحة"    اإلدارة  تتطلبه  ملا  فضفاضاا   مفهوماا   اإلرشادية  األدلة  من  األول  اجليل  وتضمن
للموظفي وضمان وجود معدات جيدة وتقدمي  الدعم  توظيف طاقم متمرس وتوفري خدمات  املقرتحات  ومشلت 
توجيهات واضحة بشأن اخلطوات اليت يتعي على الطاقم اتباعها، لكنها مل تتعد هذه النقاط. غري أن مقاربةا أكثر  

 حاجج .  2000مارسات اجليدة رقم مثانية عام  تعمقاا ومشوالا بشأن اإلدارة األمنية ظهرت عند إصدار مراجعة امل
"،  والوفيات  لإلصاابت  متكافئ   غري  بشكل  مسامهاا   عامالا   يشكل  أن  ميكن  ال  التنظيمي"الفشل    أبن  الدليل  هذا

 ‘ اإلدارة  مقاربة’   ينقص  ما   سد  إىل  يسعى  هذا  اجليدة  املمارسات"دليل    أبن  صراحةا   الدليل  هذا  ادعى  فقد  وابلتايل
 28".األمنية
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 تقييم املخاطر 

إدارة    دورة  هيكليةإطار عمل اإلدارة األمنية الوارد يف مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية هيكلية عامة تناظر   يتبىن
وبغرض تقييم    29".التقييم  وتعيد  تراجع،و )وتعدل إن اقتضت احلاجة(،    تطبقو   ختطط،و املشروع، أي أهنا: "تقيم،  

املخاطر، تضع مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية سلسلةا من اخلطوات، بدءاا بتحليل الربانمج )"حتديد من أنت 
وحتليل الوضع )فهم عام للتاريخ والديناميات الراهنة للنزاع واجملتمع والثقافة واجلرمية والبىن التحتية    30وماذا تفعل"(

 والتطورات  الفاعلة،للسياق )أي حتليالا للجهات    صالا ض ابملنظمات أن تنفذ حتليالا مفبعد ذلك يُفرت   31واملناخ(.
بتقييم    32(العنف  مناطق  وحتديد  املسلحة،  للجماعات  السياسي  واالقتصاد  والعسكرية،   السياسية ذلك  وتتبع 

 للتهديدات. 

  وتركزها   التهديدات  وتواتر  وأصل  لطبيعة  منهجية  أكثر   معاينة  إلجراء"مسعى    أبنه  التهديدات  تقييم  تعريف  وميكن
االعتبار اجلرائم )سرقة السيارات، قطاع الطرق، لصوص   عيأخذها يف  الواجبوتتضمن التهديدات  33".اجلغرايف

الشوارع، سطو/سرقة مسلحة، خطف(، واهلجمات اإلرهابية )العبوات الناسفة، السيارات/الشاحنات املفخخة، 
 خذأ  معات، اجمل  على  ابلقنابل  اهلجمات  العامة،   األماكن   يف   املسلحة   اهلجمات  التفجريات،  ، االنتحارية  املركبات
 34(.األرضية األلغام  املشاة، بي  انر  إطالق  تبادلالعسكرية )قصف، /القتالية واألنشطة (، الرهائن

  35أن تقع مستقبالا"ومن أجل حتسي فهمنا للسياق والتهديدات اليت ينطوي عليها و"توقع منط احلوادث اليت يرجح  
 توصي النسخة املنقحة من مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية بوضع قاعدة بياانت ابحلوادث:

التحليل األمين على    عزيزتلعامل يف شكل قاعدة بياانت تسمح بمراجعة موثوقة للحوادث املبلغ عنها حول ا
اجلغرايف   الرتكز  مواقع  يكشف  أن  النظام[  هذا  ]ملثل  وميكن   )...( والعاملي.  واإلقليمي  احمللي  املستوى 
للحوادث ويقدم معلومات قيمة بشأن أمناط احلوادث اليت تقع ويبي فيما إذا كان عددها اإلمجايل يتزايد  

 36أم يتناقص.

ى هذه التحليالت أن تضع تقييماا للمخاطر يُتوج مبصفوفة للمخاطر ترسم  وقد يفرتض ابملنظمات ابالعتماد عل
وال بد أن تُنفذ هذه العملية "أبسلوب    37وتصنف "التهديدات ومواطن الضعف" بناءا على "احتمال وقوعها وأثرها". 

شأهنا تشكيل صورة  منظم ومنضبط" هبدف احلد من الذاتية )عدم املوضوعية( املتأصلة يف الطبيعة البشرية اليت "من  
 38معوّجة تعكس حتيزان الالواعي". 
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 تبسيط االسرتاتيجية

بعد االنتهاء من تقييم املخاطر ال بد من وضع اسرتاتيجية أمنية. وقد كانت مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية  
االسرتاتيجية حيث جاءت يف ثالثة أمناط مقرتحة لكل منها "فلسفتها العامة وطريقتها اخلاصة    تبلور   دةأول ما

 39حتدد شكل اإلدارة األمنية التنظيمية": القبول، احلماية، الردع.ت واستخدام املوارد اليت اببتطبيق املقار 

 اجملتمعات   مع  عالقات"بناء    خالل  من  التهديدات  من  للتخلص  وسيلة  أهنا   على  القبول  اسرتاتيجية  نفهم  أن  ميكن
 املنظمة  حضور   على  وموافقتهم   قبوهلم   على  واحلصول  العمليات،  منطقة  يف   املعنيي  املصلحة   ابصحوأ  احمللية

"أدوات    40".وعملها أهنا  على  اإلغاثة  وكاالت  إزاء  التصورات  حتدايت  )وابلتحديد  التصورات  إدارة  أن  وجند 
توصف أبهنا مكون ال غىن عنه يف حتقيق اسرتاتيجية قبول انجحة.    41للسياسات األجنبية الغربية والقيم الغربية"(

"احلفاظ على   يقتضي  فهذا  وهذا  عل  42"لالتصال  يوخارج  داخلي  انسجاموابلتايل  والعاملي.  احمللي  املستوى  ى 
التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  عرب  النفاذ  على  القادرين  الناس  عدد  فيه  يزداد  معومل  عامل  يف  خاصة  أمهية  يكتسب 
االجتماعي إىل معلومات حول بياانت صادرة عن وكالة أو بياانت عامة صدرت نيابةا عنها. ويؤكد اإلصدار املنقح 

 ة رقم مثانية أبن: ملراجعة املمارسات اجليد

اإللكرتون، املتحدث الرمسي يف املقر الرئيسي، أحد أفراد الطاقم متحداثا إىل وسائل إعالم حملية    املوقع
  األرض   على  املدراء  بكبار  بدءاا   الطاقم،  أفراد  مجيع  على  وينبغي.  اتهذعلى األرض... كلهم يقولون الشيء  

. )...(  عنها  والتعبري  منظمتهم  ومبادئ   أهداف  فهم  على  قادرين  يكونوا  أن  والسائقي،   ابحلراس  وانتهاءا 
  بسيطة   قائمة  وضع  يف  تتمثل  الرسائل  تلك  إيصال  على  الطاقم  قدرة  ضمان  يف   تساعد  اليت  الطرق  ومن
  يسهل   إذ :  املراقبة  إىل  للعلن  ستصدر   اليت  النهائية  النسخة   ختضع  أن  حيبذ كما. )...(  وأجوبة أسئلة  تضم
  مقابلة   أو  أسئلة  بطرح  للصحافيي  يسمح  صحفي  مبؤمتر  مقارنةا   مكتوب  صحفي   بيان  حمتوى   مراقبة  مثالا 
 43"املسربة". البياانت من احلذر يتوجب كما.  اهلواء على

 44ينبغي على الوكاالت جتنب "النقد العام" حيث "يندر أن حتظى بياانت النقد العام ابلعرفان". إضافةا إىل ذلك،

قد يتطلب السعي حنو القبول واحلفاظ عليه بقاء الوكالة صامتة إزاء انتهاكات إنسانية أو خروقات حلقوق  
 45 طرد الوكالة.اإلنسان. فاحلديث علناا قد ينطوي على خماطر أمنية على األرض أو قد يؤدي إىل

اللقاءات ابلصحفيي على أهنا مصدر محاية من  وبشكل أكثر عموماا، تصف مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية  
 اخلطر: 

أن يضع الطاقم يف خطر مباشر أو قد يؤدي حىت إىل الطرد   فيه  مبالغلبيان ركيك أو غري دقيق أو    ميكن
من البالد. )...( وقد يكون دور الوكاالت الدولية يف بعض األوضاع جدلياا لدرجة أن لفت املزيد من 
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االنتباه إليها ابلعمل مع اإلعالم قد تكون له نتائج سلبية. ويتعي يف هذه احلالة بناء اسرتاتيجية دفاعية  
رفض اإلدالء أبية تعليقات أو حتديد البياانت مبعلومات واقعية )حقائق( أساسية أو إيضاح  جيدة إما ب

 46معلومات خاطئة من خالل إصدار بياانت قصرية تفاعلية.

  املمارسات   مراجعة  أبن  جند  اإلنسانية،  للمنظمات"  جاذبية  األكثر  األمنية"االسرتاتيجية    أنه  على  القبول  إىل  يُنظر  فيما
إىل    47".والردع  احلماية"مقاربيت    بي  اجلمع  على  الوكاالت  تشجع  مثانية   مرق  اجليدة فاسرتاتيجية احلماية "تسعى 

أما    48التقليل من مكامن الضعف بطريقتي: إما بتصعيب االستهداف أو بزايدة أو إنقاص مدى الظهور العلين".
ابلنسبة ملقاربة الردع، فهي "حتاول ردع التهديدات من خالل فرض هتديدات مضادة: أي ثين املهامجي احملتملي 

 قوات  استخدام  تطرفاا   أشكاهلا وهي تقتضي يف أكثر    49من خالل غرس اخلوف من العواقب اليت قد يواجهوهنا". 
 والدبلوماسي  القانون  النفوذ  استخدام  املثال  سبيل  علىها  . ومن األشكال األخرى للردع اليت ميكن اللجوء إليحةلمس
  مراجعة   ترى   الهذا و   50".احملليون"الزعماء    ها يوفر   اليت  واحلماية  الدعم  انب ج  إىل  االنسحاب  أو  العمليات  تعليق  أو

  إىل   تنظر  وابلتايل   ممكنة   ردع  وسائل  أهنا  على  للعلن  احلديث  أو   العام  الضغط   استخدام  مثانية  رقم   اجليدة  املمارسات
 . محاية مصدر كوهنا  من أكثر للخطر حمتملة مصادر  أهنا  على والصحافيي اإلعالم

 

 توحيد اإلجراءات والسلوكيات 

 عملياتية   إجراءات  وإنفاذ  تطبيق  خالل  من  رئيسي  بشكل  تكون  اليت  األمنية  االسرتاتيجية  تطبيق  مرحلة  أتيت  أخرياا 
  الوقاية   بكيفية  يتعلق  فيما  خاصةا   معينة،  أوضاع  مع  التعامل  أو  معينة  عمليات  لتنفيذ  مسبقاا   معدة: "إجراءات  قياسية

وتعد اإلجراءات   51."األزمات  إدارة  طيط خت  إطار  يف  متابعتها  أو  وقوعها  الح  يف   منها  النجاة  أو  احلوادث  من
 عملية   إدارة  كيفية  إىل  اليومية  احلياة  روتي  يف   اتباعها  الواجب  اخلطوات  من  متتدالعملياتية القياسية إجراءات عامة  

 .معينة هتديدات مع التعامل أو خطرية  حوادث عن اإلبالغ أو إجالء

اسرتاتيجية أمنية سوف تتقوض يف حال فشل الطاقم يف    ة أي  أن   علىمراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية    وتصر
  السلوك   قواعد  غرار  علىلالمتثال إىل اإلجراءات العملياتية القياسية وابقي األنظمة    52إبداء "انضباط ذايت سلوكي"

 اإلجراءات   يرفضون  ممن)...(    املسؤولي  غري  الطاقم"أفراد    تصنيف  جرى   وقد(.  اجلنسي  السلوك  قواعد  فيها)مبا  
"  طويلة  لسني  بذلك  قاموا  قد  ألهنم  أمين  وضع  أي   مع  التعامل  على  قدرهتم  يف  مفرطة  ثقة  على  يكونون  أو  األمنية

  تضطر "قد    السلوكيات  هذه  مثل  ضبط   أو  ترويض  وبغرض .  سواء  حد  على  ولزمالئهم  ألنفسهم   هتديد  أهنم  على
 53".أتديبياا  عقاابا  يستوجب انتهاكاا  هلا  خرق أي  يشكل حبيث  إجبارية األمنية اإلجراءات جعل إىل املنظمة
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الكافئي    وكذلك  أمهها  مواد  تعاطي  "اإلدمان على  مثل  "توتر سليب"  أعراض  عليهم  تظهر  الذين  العاملي  فإن 
 بدون  جنس  ممارسة  أو  والعابرة  القصرية  الرومنسية  العالقات  من  سلسلة  أووالكحول والدخان ورمبا املخدرات،  

 هذا قد يكونون غري قادرين أو غري راغبي يف االمتثال لإلجراءات العملياتية القياسية وقواعد السلوك.    54"وقاية
 يشكل  الذين  أولئك  إبعاد  عن  مسؤولة  اإلدارة  أن  غري  أبنفسهم،  توتراهتم  مع  يتعاملوا  أن  الطاقم  أفراد  على  يتعيو 

 السليب" هتديداا ألنفسهم ولغريهم.  إجهادهم/"توترهم

 

 األيديولوجية الضمنية لألدلة اإلرشادية األمنية 

أدوات حيادية، إال أن األدلة اإلرشادية التقنية على غرار مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية وابقي    اعتبارها  رغم
دو ساردان حي    ه يصورات واملعتقدات. وكما يقول جيوفالوتشي وأوليفيالكتب املرجعية األمنية تنشر إراثا من الت

وكاالت التنمية لبلورة املشاريع والتخطيط هلا، فإن "أي أداة سياسة    يناقشان "أطر العمل القانونية" اليت تستخهدمها 
علنية حتمل معاٍن ضمنية قلت أم زادت خبصوص الرؤية السياسية والنماذج املعرفية. أي أهنا مبعىن آخر تنقل صورةا 

 55".التقنية بنيتها  يف سخةرت م معينة ومعرفية يديولوجيةأ

 

 املؤسسة  ثميت

  أهنا   على  ذاهتا  املؤسسة  يّعرف  األمن  عن  موسع  مفهوم  إبيصال  األمنية  اإلرشادية  األدلة  من  اجلديد  اجليل  يقوم   أوالا،
  وأصوهلا   اإلنسانية   املنظمات  عاملي  محاية   على  تقتصر   ال   األمنية  اإلجراءات  فإن  وابلتايل .  احلماية  تستحق   قيمة

 . املؤسسية ومصاحلها  مسعتها عن لتدافع متتد بل وعملياهتا

 

 إمكانية توقع وحساب اخلطر 

 ويقدم  التهديدات  عن  التضليل  حيتمل  وابلتايل"ذايت    أنه  على  يوصف  الذي "  لألمن  الشخصي"احلس    مع  ابملقارنة
  أدوات أبهنا  رو  فإن أطر عمل اإلدارة األمنية ُتص 56"،األوضاع إزاء الفردية االنطباعات على يعتمد للمخاطر حتليالا 
 اخلطأ  إىل  النزعة  تلك  تتجاوز   وابلتايل"علمية"  و"موضوعية"    وإجراءات  وسياسات  حتليالت  تقدمي  على  قادرة

  نقول   كأن  رايضي  قالب   يف   وضعها  أن   حيث.  املخاطر  بتحليل  يتعلق  فيما  اخلصوص  وجه   على  هذا  ويصح.  البشري 
فإننا نفرتض أبن اخلطر أمٌر قابل للحساب من خالل    57األثر،  × (  الضعف  مكمن)التهديد،    احتمالية=    اخلطر

 املخاطر   عرض   فإن  ، فئوية  أم  رقمية   أمناط  يف   صيغت  اءو حتليل رايضي بوجود متغريات مبكن التحقق من صحتها. وس



96 
 

 يسود  الذي   اليقي  غياب  مع  حبدة  تتباين  بصورة  احلساابت   من  واليقي واإلتقان  ابلدقة  انطباعاا   يعطي  الشكل  هبذا
 .النزاعات سياق

 

 الناس مصدرًا للخطر

  الثقة  إضعاف يف  تسهم  مثانية  رقم اجليدة املمارسات مراجعة غرار على  واقعية مبقاربة  ترتافق اليت  اإلرشادية األدلة إن
  مع   التأقلم  يف  وقدراهتم  األفراد تثمن  اتيالتسعين  سط اأو   يف  التوعية  مقاربة  كانت  وفيما.  الفردية  واملبادرات  ابألحكام

  منذجة   خالل  من  الفرد  دور   من  اإلمكان   قدر   التقليل  أو   احلد  إىل   تسعى"  اإلدارية"املقاربة    أن   إال  جديدة،  بيئات
  من   لشكل  عرضةا   وابلتايل   ولغريهم  ألنفسهم   هتديد  مصدر  يصبحون  امليدانيي  العاملي  فإن   وهبذا.  واملخاطر  األمن

   .تعبريهم وأشكال  أفعاهلم مدى  تقييد أو التأديبية السلطة أشكال

 التقارير  تقوم  حي ويف.  اإلنسانية  املنظمات  فيها  تعمل   اليت  للبلدان  حمددةتوفر أطر عمل اإلدارة األمنية رؤية    كما
  الذين  املستضعفي  للسكان  صور   بعرض  اإللكرتونية  ومواقعها   العلنية  ومحالهتا   احلكومية  غري  للمنظمات  السنوية
  فيما   عنها  الناجتة  املخاطر  وقوائم  وخرائط   املخاطر  حتليالت  أبن  دجن  ،إىل املساعدات  حاجة  يف  ويكونون  يعانون
  املستفيدين   وحىت  املضيفة  الدول  تعرض  حيث.  وسكاهنا  البلدان  هلذه  مروعة  صورة  تنقل   املخاطر  عالية  البلدان  خيص
  عمال  إىل   يُنظر  ، على النقيضو .  وطواقمها  اإلنسانية   للعمليات  ابلنسبة   األمن  وغياب  للمخاطر  مصادر   أهنا   على

وبوجود هذه الصورة السلبية، يتم تلقي العاملي امليدانيي    58".اخلري  يفعلون  طيبي"أشخاص    جمرد  أهنم   على  اإلغاثة
  59". ضحااي  تقعون  قد  أنكم  مسبقاا   افرتضوا"احلذر والشك، والبحث عن أي شيء غري عادي. ]...[    ببوجو 

وهبذا فإن األدلة اإلرشادية تشجع املنظمات اإلنسانية وموظفي املنظمات غري احلكومية على إمعان النظر يف بيئة  
 العمليات من خالل عدسة الشك واخلوف.

 

 اء دواًء هلاغياب األمن مشكلًة تقنية واخلرب 

النظرة للسكان الذين يعيشون يف خطر على أهنم سكاٌن خطرون ترتافق مبفهوم غري سياسي للمسائل األمنية.   هذه
  االعتماد بدالا من    الوكالة   إىل   النظر  كيفيةحيث يفرتض منوذج القبول أبن أمن الوكاالت اإلنسانية يعتمد أوالا على  

  القيم   ابسم"  اخلري  يفعلون  يطيب  أانسٍ   جمموعة"  أهنا  على  الوكالة  إىل  يُنظر  أن  يكفي  إذ  السياسية،  الصفقات  على
  أنه   على  إما  إليه  ينظر   الذي   ابإلعالم  املتعلقة  التوصيات  يف  جلياا   يبدو  السياسي  للدور  اإلنكار  وهذا.  اإلنسانية

 .اخلطر من محاية  مصدر أبنه أو اإلنسانيي، لالعبي واجملتمعية األخالقية القيم لرتويج تسويقية وسيلة
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 غرار  على  اإلرشادية  فاألدلة.  بذاته  قائم  خربة  حقل  أهنا  على  األمنية  لإلدارة  الرتويج  معيرتافق جتنب السياسة    أخرياا،
  شركة   يد  يف  املعرفة  تلك  واحتكار  ختصصية  معرفة  إىل  األمن  ليحتو   يف  تسهم  مثانية  رقم  اجليدة  املمارسات  مراجعة

  على  تعمل"  للسياسة  معادية  ة "آل  دور   مثانية  رقم  اجليدة  املمارسات  مراجعة  تلعب  وابلتايل"احملرتفي".    من  معينة
   60".تقنية ملشاكل تقنية"حلول  إىل ابألمن املرتبطة أصالا  السياسية القرارات حتويل

: "العامل  يلي  مبا  اختصاره  ميكن  ومطمئناا   متماسكاا   خطاابا   اإلنسان  لألمن  اإلرشادية  األدلة   هذه  تشكل  ،القول  مجلةو 
  ختطي   ميكن  لكن.  عامليها  أمن   عن  أخالقياا و   قانونياا   مسؤولةٌ   هي   اليت   اإلنسانية   للمنظمات  ابلنسبة   خطورةا   يزداد
  موضوعي   قياس   خالل  من(  ابلسمعة  واملتعلقة  القانونية  املخاطر  من   اإلغاثة  منظمات  محاية )وميكن    األخطار  هذه

  معايري   وفق  العلنية  وتصرحياهتم   اإلغاثة   عمال  سلوكيات  وتوحيد  األمنية  لالسرتاتيجية  منطقي  وختطيط   للمخاطر
 خطرية  أوضاع   يف   العمل   عن  مجة النا  األمنية   املعضالت  خفاء إب  اإلغاثة   ملنظمات  اخلطاب  هذا  قوة   وتسمح ".  حمددة

 .األمن ابسم عامليها على استبدادي  تسلط   إىل احلاجة  تربير ذاته الوقت ويف
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 "؟الرعاية"واجب  من يستفيد من
 

 نوميان  ميكائيلو   إدواردز جواناثن
 

 مقاييس إىل  يرقى قد مستوى  إىل الرعاية واجب إطار  يف التزاماتنا رفع أن  من الشيء بعض قلق"أان 
 ". متاماا  بعثاتنا تدمري إىل سيؤدي  األم جمتمعاتنا  يف املساءلة

 
 2015 حدود، بال أطباء عمليات مدير

 
يف واجب صاحب العمل يف "اختاذ خطوات   العريف  القانون  منظومةتعريف مبدأ واجب الرعاية املتأصل يف    يتمثل

  61". نفسية  أم  بدنية  أكانت  سواء  معقول  حد  إىل  توقعها  ميكن  إصاابت  خاطرملمعقولة لتوفري نظام عمل آمن جتنباا  
أدت ردود الفعل على املعدالت املرتفعة   حيوتعود هذه املقاربة يف اترخيها إىل بريطانيا يف القرن التاسع عشر  

 وتنطوي   والسالمة  ابلصحة  تعىن  نظمةاألو   قوانيالمن األمراض والوفيات يف املعامل واملناجم إىل وضع جمموعة من  
 خالل  ليتحول  العشرين  القرن  خالل  هذا  والتنظيمي  القانون  العمل  إطار   تطور.  املصابي  للعمال  تعويضات  على

  وقضااي   للمخاطر  اجملتمعي  الفهم  على  واسع  نفوذ  هلا"  العمل  مكان  وسالمة"بصحة    معنية  أنظمة  إىل  اتيالسبعين
كما تضم دول القارة األوروبية أحكاماا مشاهبة مدرجة يف    62.ابإلنكليزية  قةالناط  البلدان  يف  وابألخص  ملساءلةا

العمل. الفرنسي على سبيل امل   63قواني  العمل املدن    أكان )سواء    العمل  صاحب  أن  على  ينص  ال ثفقانون 
 مجيع   اختاذ  العمل  صاحب   على: "يتعي  ملوظفيه  العمل  بيئة  سالمة   بضمان   عاماا   التزاماا   يتحمل(  ال  أم  فرنسياا 

وابلتايل فقد كان أصحاب العمل   64".لعامليه  والنفسية  البدنية  الصحة   ومحاية   السالمة  لضمان   الالزمة  اإلجراءات
بتقييم وإدارة أي خماطر ميكن توقعها.     االلتزام   هلذا  واسعاا   تفسرياا   الفرنسي   القضائي   القانون  طور   كماملتزمي 

   65.املوظفون هلا يتعرض قد اليت املخاطر مدى  عن النظر بغض
  يعترب  املمارسي  منظور  من  الرعاية  لواجب  عملية  مضامي  وضع  فإن  املخاطر،  عالية  األخرى   املهن  خيص  فيما  أما
  عامي  ويف. للمخاطر التعرض على تعريفها يف تنطوي  النزاعات حاالت يف اإلغاثة توفري عملية أن إذ صعباا  أمراا 

لتعريف    66"إيد  إن "بيبل    منظمة  قامت   2003و  1997 املمارسات"  أفضل  "قانون  بوضع  احلكومية  غري 
التزامات صاحب العمل يف إطار واجب الرعاية: اجتماعات حتضريية للطواقم تقدم شروحات حول األوضاع يف  
املرتبطة ابلعمل، والقيام مبراجعات منتظمة  العمل، االحتفاظ بسجالت لإلصاابت واحلوادث والوفيات  موقع 

  67. اليوم جند أن أعراف واجب الرعاية أصبحت معتمدة يف وكاالت اإلغاثة على أهنا معايريلإلجراءات األمنية
غري    68وتكون ابنتظام موضوع النقاشات حول أفضل املمارسات يف إدارة املوارد البشرية للمنظمات اإلنسانية.
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احملتملة اليت ينبغي    لقانونية واأن إطار واجب الرعاية ال يزال يدفع إىل تساؤالت مهمة بشأن التبعات العملية  
 القانونية  العمل  أطر  وعلى  العمل  سياق   على  كبري   بشكل  تعتمد  ألهنا   وذلك  حدةتقييمها يف كل حالة على  

  .السواء على احمللية
 قطاع  يف  مرة  أول   ظهر  أنه  علماا   املساءلة  نواحي  ومن  انونقيُنظر أكثر فأكثر إىل "واجب الرعاية" من منظور    بدأ

  كان"  للمقاضاة؟  تتعرض  أن  ميكن. "هل  البشرية  املوارد  إدارة  يف  اجليدة  املمارسات  معايري  من  معيار  بصفة  اإلغاثة
  اإلغاثة  منظمات  من  عدداا   درست  حيث  2011  سنة  جنيف  يف  األمنية  اإلدارة  مبادرة  نفذهتا  مراجعة  عنوان

  تنامي   رغم  أنه  هلا   وتبي   الصارمة   األوروبية  واملساءلة  العريف  القانون   اختصاصات  مبوجب   قانوانا   تلتزم  اليت  الدولية
 الراهنة   واملمارسات  القانونية  املتطلبات  بي  خطرية  ثغرات"مثة    أن  إال  الطاقم،  جتاه  القانونية  ابملسؤوليات  الوعي

ا كانت  أدق، فقد أشارت إىل أن معظم املنظمات اليت قابلته  ولنكون  69".العمل  أصحاب  ابلتزام  يتعلق  فيما
ابملئة منها مل يكن لديها أي إجراءات "مؤسسية    30تفتقر إىل "بروتوكول صحة وسالمة مهنية مناسب"، كما أن  

  فإن   وابلتايل .  لألمن  خمصصة  ميزانيات  إىل  تفتقر  كانت  منهااملئة    يف  66لإلدارة والتقارير األمنية" يف حي أن  
مقصرةا قانونياا. وابلنظر إىل القضااي القانونية    تكان   متكامالا   مهنياا   قطاعاا   األمن  اعتبار   عدم  قررت   اليت  املنظمات

حذر ُمعّدو املراجعة كذلك من أضرار حمتملة قد تقع يف حال صدور أحكام ضد    70التجاري،  القطاع  يف  ةاألخري 
التوظيف وقانون    املنظمات بتهمة اإلمهال. ويف السياق ذاته حث املعدون الذين كان أحدهم متخصصاا يف قانون

للمخاطر  روتينية معمقة  وتنفيذ حتليالت  القانونية  املشورة  اإلغاثة على طلب  الشخصية منظمات  اإلصاابت 
ووضع وتطبيق إجراءات لتخفيف املخاطر. ورغم أن قضااي املسؤولية القانونية مل تتعد الواحدة خالل اخلمسة 

إال أنه مل يكن من املفاجئ إصرار معدي املراجعة على احلاجة إىل تطبيق أنظمة يوصي   71والثالثي عاماا السابقة، 
 72هبا اخلرباء لتحليل املخاطر وختفيفها.

"هل ميكن أن تتعرض للمقاضاة؟"، هتدف إىل محاية   يقول  الذي   عنواهنااملقاربة، كما يبدو واضحاا من    وهذه
وظفي األفراد من األخطار. وال تزال اآلراء يف أوساط حركة أطباء  املنظمات من خماطر املساءلة وكذلك محاية امل

وتبعات هذا الرتكيز املتزايد على واجب الرعاية والذي يسود اجملتمع الغريب،   ةيبال حدود ختتلف فيما خيص أمه
طاق  وبشكل أكثر حتديداا يف قطاع اإلغاثة. حيث يغلب أن يسلط مدراء العمليات الضوء على خماطر إضعاف ن

 اإلدارة،   جملس  أعضاء  أن  حي  يف  الرعاية،  واجب  ملتطلبات  وبريوقراطي  ضيق  فهمخالل    منعمليات املنظمة  
أما    73للمساءلة،  للتعرض   حساسيةا   أكثر  هم  القضااي،   تلك  مثل  فيها   تشيع  دول  من   القادمي  أولئك  ابألخص

مدراء املوارد البشرية فمهتمون بشكل رئيسي بتحقيق مكاسب استدامة العمليات يف ظل سياسات موارد بشرية  
تعكس  اليت  النقاشات  وتتعدد  فحسب(.  أمنهم  )وليس  املوظفي  مصلحة  وتراعي  صحيح  بشكل  مطبقة 

  الطموحات الكبرية واملتناقضة هلذا املفهوم.
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أطباء بال حدود تدل على زايدة الرتكيز على البعد القانون لواجب الرعاية.    مثة إشارات يف أوساط منظمة  لكن
، قامت عدة أقسام يف املنظمة إبدراج وثيقة حتمل خماطر وإقرار  2014فمثالا خالل االستجابة لوابء إيبوال عام 

 :التايل البند تتضمن وكانتابملسؤولية كان ينبغي على أفراد الطاقم الدويل توقيعها قبل ذهاهبم إىل امليدان. 
امل وأقبل أبن  وأقر  امليدانيةأفهم  إيبوال  بعثة  بدنية  بطبيعتها  تنطوي    شاركة يف  على خماطر 

إيبوال   بعثة  النظر عن أي عناية متبعة حلماية طاقم  إزالتها بغض  وصحية معينة ال ميكن 
امليدان. وتتضمن هذه املخاطر أن أصاب بفريوس إيبوال. ]...[ وأقبل عن معرفة خوض  
كل هذه املخاطر البدنية والصحية. ]...[ كما أفهم أبن منظمة أطباء بال حدود تتخذ 

الحتياطات حلماييت خالل عملي يف بعثة إيبوال امليدانية لكنين يف النهاية مسؤول كافة ا
 عن صحيت وسالميت يف امليدان. 

الوثيقة ببند يعىن "مبوافقة مستنرية على العالج الطيب" يقوم مبوجبه الطاقم "بتوكيل منظمة أطباء بال حدود   وختتتم
الع فيما خيص  السلطات والصالحيات"  أو  ]...[ بكامل  إصابتهم  الرعاية يف حال  وإدارة  الطيب احملتمل  الج 

للتقليل من خطر التقاضي.   واضحةبفريوس إيبوال خالل مهمتهم. وما هذه الوثيقة إال حماولة    صابتهمإب  هاشتباال
وتبي أن منظمة أطباء بال حدود قد اختذت كافة اخلطوات الوقائية، مشريةا إىل أن أي إصابة تقع مسؤوليتها  

عاتق الشخص املصاب. جاء ذلك يف إطار سياق استثنائي يف ظل استجابة لوابء ينطوي على مستوى  على  
التنبؤ هبا. لكن يصعب اجلزم أبن اهلدف  للموظفي وأسرهم ومن حوهلم بصورة ال ميكن  هائل من األخطار 

  القانونية  ةعيالا على الطبيالوحيد هلذه الصيغة من واجب الرعاية كان بدافع حتسي سالمة املوظفي، إمنا كان دل
  .واملوظف العمل صاحب بي للعالقة ابلتطور اآلخذة

  على   يتعي  اليت  املتطوعي  اتفاقيات  يف "  املؤسسية"املخاطر    حيث   من  الرعاية  لواجب  الشائع  التفسري  وجند  هذا
 العقد   إىل   فإضافةا .  امليدان  إىل   مغادرهتم  قبل   توقيعها   حدود  بال   أطباء  ملنظمة  الفرنسي   القسم  متطوعي  مجيع

  أبهنم"اإلقرار  و "ومبادئها"    حدود  بال   أطباء  منظمة  ميثاق   وفق  ابلعمل  املتطوعون  مبوجبه   يلتزم  الذي   بعناية  املفصل
للمخاطر املتأصلة املرتبطة ابلبعثة اليت سينضمون إليها"، جند ملحقاا إضافياا ينص    مدركون  أهنمو   التحذير  تلقوا

القواعد واإلرشادات األمنية اليت تضعها منظمة أطباء بال حدود وممثلوها   على أن املتطوعي ملتزمون "ابتباع 
البند كان قد أعيد العمل به   واالمتثال هلا ]...[ والعمل مبوجبها يف مجيع األوقات". جتدر اإلشارة إىل أن هذا

  جداا   مقيداا بعد أن أزيل لعدة سنوات حي صدر عن عدد من العاملي ردود فعل سلبيه جتاهه، حيث اعتربوه  
  السلوك،   بسوء  تتعلق  ملشاكل  اإلدارة  فريق  من  استجابةا   منها  جزء  يف  البند  هبذا  العمل  إعادة  جاءت.  لسلوكهم

 املخاطر  ختفيف  إلجراءات الصارم  االمتثال  لضمان  كوسيلة  السلوك  تنظيم  يف  املنظمة  رغبة يعكس  هذا  أن  كما
 . أعاله الواردة القانونية املشورة يف املقرتحة كتلك
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من أجل تقييم امتثال وكاالت اإلغاثة ملتطلبات   "إيد  إن"بيبل    منظمة  اهتحدد  اليت  املؤشرات  أهم  إىل  وابلنظر
واجب الرعاية من حيث األمن، ميكن القول أبن منظمة أطباء بال حدود "صاحب عمل مسؤول". أما مدى 

إذ أننا جند    ،ترمجة هذا على أرض الواقع تلبيةا اللتزامات واجب الرعاية من الناحية القانونية فهو موضوع خالف
ات إدارة البيئات القانونية اليت تواجهها منظمة يعمل لديها موظفون قادمون من عشرات  مرة أخرى أبن تعقيد

عدم   جوانبوميثل العاملون احملليون مسألة هامةا جداا. وال بد من مناقشة    هذابشكل ال يوصف.    كبريةٌ   ،البلدان
  يف   تندرج  اليت  العاملة  لقوةواب  عمل  صاحب  بوصفها  حدود  بال  أطباء  منظمة  بي  جتمع  اليت  العالقةاإلنصاف يف  

 الدوليي   لعامليها  تقدمه  الذي   والدعم  الصحية  الرعاية   أتمي   مستوايت  خمتلف  على  كثرياا   ورد  أمر  وهو   إطارها، 
   . إيبوال مرضى مع يتعاملون الذين واحملليي

وإذا مل جتد املنظمات حلوالا مناسبةا أبنفسها، فقد جتد نفسها تعمل يف إطار قواني يفرضها آخرون، كما هو  
اإلغاثة   منظمة  الصادرة عن  احلكومية"  املنظمات غري  موظفي  إدارة خماطر سالمة وأمن  "إرشادات  احلال يف 

كة يف الوفاء ابلتزامات واجب الرعاية جتاه  واليت هتدف إىل مساعدة "املنظمات غري احلكومية الشرياإليرلندية  
وتقرتح هذه املعايري اتباع منهج مناسب يف التوظيف والتدريب وتقييم املخاطر واحلصول على موافقة    74طواقمها".

املوظفي.  ابلنسبة جلميع  والسالمة  الصحة  القانون من انحية  واالمتثال  املخاطر  وإجراءات ختفيف  املوظفي 
رهتا يف مجع  ايرلندية وجدقاربة، خاصةا وأهنا تستمد قوهتا من ارتباطها مبصداقية منظمة اإلغاثة اإلوميكن هلذه امل

التربعات، أن يتكرر تطبيقها من قبل جهات ماحنة أو حكومات. مل حيدث هذا بعد لكن يف حال تبنيها على  
 نطاق واسع فإن تبعاهتا على املنظمات اإلنسانية قد تكون كبرية.

وهبذا فإن التحدايت اليت تواجهها منظمة أطباء بال حدود وغريها من املنظمات تتمثل أوالا يف حتديد رؤيتها  
اخلاصة إزاء هذا املفهوم الضبايب نوعاا ما لواجب الرعاية ومن مث حتديد السياق الذي ينبغي حتقيق هذا الواجب 

القيام إب الذي املنظمة على  على مستوى  جابة  يف إطاره. كما أن  الرعاية  الذي يقول "ما هو واجب  السؤال 
م؟"، ال ينبغي أن يلجأ إىل مقاربة مؤسسية لتخفيف املخاطر إمنا يفرتض أن يرتك هذا  كتتخذونه جتاه موظفي

 الشأن للمدراء األقرب للتفسري العام والقانون ملخاطر واجب الرعاية أو جلهات تنظيمية خارجية. 
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 البعثة  رئيس  واجب
 شيدورجيه ديلفي مع مقابلة

 حدود بال أطباء منظمة يف الطوارئ  منسقة

 الوسطى إفريقيامجهورية  يف

 

 

 املقابلة أجرى

 1نوميان ميكائيل

 

 

تعان من ضعف حاد يف    نها لكالوسطى اليت ال متلك أي منفذ حبري أربعة ماليي نسمة    إفريقيامجهورية    يقطن
  منظمة   فيها  تعمل  اليت  الدول  قائمة   على  األول  املركز  البلد  هذا  حيتلالبنية التحتية الصحية. فمن حيث التمويل،  

 الدميقراطية   الكونغو  مجهورية   بعد  ككل،  حدود  بال   أطباء   حركة   قائمة   يف   الثالث  واملركز  فرنسا   حدود  بال   أطباء
الوسطى واحدة من أخطر بلدان العامل، فقد قتل أربعة من عاملي    إفريقياهذا وتعد مجهورية    2.السودان  وجنوب

  وأكثر   دويل  موظف  300، عمل  2014. ويف عام  2007املنظمة يف ظل النزاعات اليت تعصف ابلبالد منذ عام  
 . اا شرين مشروعاا طبيحملي يف إطار حنو ع موظف 2,500 من

اليت تعمل مع منظمة أطباء بال حدود عمليات القسم الفرنسي يف البالد    وترأست منسقة الطوارئ ديلفي شيدورجيه
عن احلياة اليومية    ميكائيل نوميان ديلفي إىل    ت. حتدث2014من يناير/كانون الثان ولغاية ديسمرب/كانون األول  

الذي    محام الدمبقت  كرئيسة للبعثة مسؤولة عن أمن الفريق. وقد أرفقنا قبل املقابلة ملخصاا آلخر األحداث اليت س
 ضرب البالد.
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 الوسطى  إفريقيايف مجهورية  2014  –  2013أزمة 

ففي    الوسطى حلقة  إفريقيامجهورية    شهدت املرحلة االستعمارية.  تال  الذي  مثيل يف اترخيها  هلا  يسبق  مل  عنف 
، قام حتالف السيليكا الذي يضم حركات معارضة مسلحة ابالستيالء على السلطة وتنصيب  2013مارس/آذار  

هر  ميشيل دجوتوداي رئيساا للبالد. وأدت هجمات النظام اجلديد على السكان وقوات احلكومة السابقة خالل األش
اليت تلك اإلطاحة هبا إىل تشكيل ميليشيات حملية. وجاءت نتيجة التحالف بي ميليشيات الدفاع املدن القروية 
وأعضاء اجليش الوطين السابق، واليت أطلق عليها اجملموعات "املناهضة للباالكا"، لتعكس تراكم غضب السكان  

 3"مسلمة".و "أجنبية"  أهنا  على فأكثر أكثر  إليها يُنظر كان  اليت ةاحلكوممن 

، صوت جملس  2013تزايد التوترات واخلوف من اجملازر الطائفية، ويف اخلامس من ديسمرب/كانون األول    وسط 
  إفريقيا األمن التابع لألمم املتحدة على إرسال بعثة دعم دولية )عرفت ابالختصار الفرنسي ميسكا( إىل مجهورية  

بدعم من عملية    فريقييي. وضعت بعثة ميسكا حتت إشراف االحتاد اإلالوسطى إلعادة سلطة الدولة ومحاية املدن
  ابنغوي  ضد للباالكا املناهضة امليليشيات شنته واسع هجوم فشل  ذاته،  اليوم ويف"سانغاريس" العسكرية الفرنسية. 

الدولية. وبعد أن قامت    4السيليكا  متمردي   فرار  إىل  وأدى   النظام  إسقاط  يف العسكرية  البعثة  السابقي وتدخل 
  دون  واتُرك   أهنم   علماا   حبقهم،   جمازر   كابامليليشيات املناهضة للباالكا وبعض املدنيي بسرقة مسلمي ابنغوي وارت

 5.اإلفراط حد إىل السيليكا السابقون هجوماا عنيفاا  متمردو أطلق محاية،

يناير/كانون    10وجود أي حل آخر أمامه، استسلم الرئيس دجوتوداي للضغوط الدولية واستقال يف    ملعد  ونظراا 
  متمردو   استمر  فقد  مأموالا،  كان  كما  االستقرار  استعادة  إىل  يؤدي   مل  انتقالية  ة. لكن تعيي حكوم2014الثان  

الوسطى وشرقها وغرهبا فيما كانت    إفريقياالدموي إىل البلدان الواقعة مشال مجهورية    نسحاهبمابالسيليكا السابقون  
اجملموعات املناهضة للباالكا تالحقهم. ويف هذه األثناء، دعت اجملموعات املناهضة للباالكا وقادت جمازر ضد  

جيوب يف البالد حتميها القوات الدولية.    ة عضاملسلمي الذي ُأجربوا على الفرار إىل البلدان اجملاورة أو االلتجاء إىل ب
مجهورية    الجئيبي    2014نفذته منظمة أطباء بال حدود يف أبريل/نيسان    لوفياتا  بشأنوقد كشف استطالع  

ابملئة ممن فروا لقوا حتفهم يف الفرتة بي نوفمرب/تشرين الثان    8الوسطى املوجودين يف سيدو يف تشاد أبن    إفريقيا
ابملئة من الوفيات وقعت جراء أعمال عنف ارُتكبت خالل محالت   91، علماا أن 2014وأبريل/نيسان  2013

 اضطهاد األقليات املسلمة.

، كان القسم الفرنسي من منظمة أطباء بال  2013سمرب/كانون األول  دي  5يف    وقت حماولة االنقالب اليت    وعند
 حدود يدير ثالثة مشاريع يف البالد: برامج رعاية صحية أولية واثنوية يف منطقة ابوا يف الشمال الغريب حيث تعمل

نسي  بدأ القسم الفر   ،األولكانون  / ديسمرب  ويف.  وبراي   كارنوت  يف  األطفال  طب  وخدمات ،  2006  منذ  املنظمة
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عملية طوارئ لرعاية ضحااي النزاع تركز بشكل خاص على ابنغوي. كما كان القسمان اإلسبان واهلولندي يعمالن 
 .2014الوسطى قبل أن ينضم إليهم القسمان السويسري والبلجيكي سنة  إفريقيا يف مجهورية 

 الوسطى؟ إفريقيا: كيف كانت األوضاع لدى وصولك إىل مجهورية ميكائيل نوميان

. لكنين عدت مذاك 2007الوسطى إىل صيف عام    إفريقيا شيدورجيه: تعود أول مهمة يل يف مجهورية    ديلفي
 ويف  للطوارئ   منسقةا   بدأت.  2014  عام  أوائل  كاملة  لسنة  مث  2012  عام  أشهر  ثالثة  ملدة:  مرة  من  كثرأ

وتفاقم بعد أن استولت   2012رئيسةا للبعثة. اندلع النزاع احلايل يف ديسمرب/كانون األول    صبحتأ  نيسان/أبريل
مارس/آذار   السلطة يف  على  السيليكا  وهبذا  2013قوات  البالد.  يف  األمنية  القوات  اهنيار  إىل  أدى  مما    قد ف، 

األسابيع األوىل من  "ضيعت" على نفسي سنة واحدة من مراحل تطور النزاع. عانيت من أوقات صعبة خالل  
حيث التعامل مع الوضع األمين. كما أن معرفيت ابلبالد كانت حمدودة جداا مبناطق معينة يف مشال غريب البالد حيث  

  يف   جيري   ما   أستوعب  أن  قبل   الوقت   بعض  استغرقت.  معظم مشاريع أطباء بال حدود فرنسا  سابقاا   ترتكز كانت  
   .الطائفي العنف هذا مثل يندلع أن  أتوقع أكن مل  الشخصي،  الصعيد على لكنين. البالد أحناء ابقي

 ماذا كانت أكرب القضااي األمنية يف ابنغوي حي وصلت؟ 

  ذلك   يف  مبا   املدينة،  يف   النار   إطالق   من   الكثري  هناك  كان،  2014  الثان كانون  /يناير  يف   ابنغوي  إىل  وصلت  حي
  يف   ذاته،  احلي  يقطن  اجلميع  كان .  ومكاتبنا   مساكننا  قرب  وكذلك  اجلرحى،  نعاجل  كنا   حيث  احمللي  املستشفى  قرب
   .الشوارع حرب قلب

كانون  /يناير  شهري   يف  حماوالت  بعدة  قمنا.  املسلمون  يقطنها  اليت  واألحياء  اجليوب  إىل  الوصول  يصعب  كان  كما
 املسلمي  جمموعات  تقطن  حيث  12  كي  يب  اسم  عليها  يطلق  اليت  املنطقة  من  الضحااي  إلحضار شباط  /وفرباير  الثان
.  هتمال ميكن توقع تصرفا  ذينال  امليليشيات  رجال  يد   على  خاصةا   للهجوم،  ابستمرار  وتتعرض  الفرار  يريدون  الذي 

من خميم متمردي السيليكا السابقي. كانت القوات الدولية متمركزة هناك    قرهباب  تشتهر  12  كي  يب  منطقة  كانت
حلماية املدنيي ومتمردي السيليكا السابقي، األمر الذي خلق جواا من التوتر. كنا نصادف أعماالا عدائيةا خطرية 

 . أدراجناأن نعود يف بعض األحيان لدرجة جتربان على 

  مسلحي  أفراد  مع. وكثرياا ما كانوا يضطرون للتفاوض  لخطرلعلى السواء عرضةا    ونالدولي و كان العاملون احملليون    لقد
  علينهم   أبم  شهدوا  لقد.  اآلخرين  قبل  أحدهم  بعالج  للمطالبة  أو  معي  مريض  عن  حبثاا   املستشفى  يدخلون  عدوانيي

  كان  ما  كثرياا   القتال،  لقرب  ونظراا .  العالج   إىل  حتتاج  اليت  اجلروح   وأمناط   الضحااي   أعداد  يف   وتبعاته  العنف  ضراوة
. الداخليي  املرضى  خيمة  توفره  تكن  وهو ما مل   للرصاص،  املضادة  العمليات  غرفة  إىل  لاللتجاءيضطر    املستشفىطاقم  
لكن املخاطر كانت   دأح يتأذ مل.  والنفسي البدن جهاد اإل من ةعمرتف مستوايت من تعان املستشفى طواقم  كانت
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هائلة. مل يطلب أي منهم أي يرتك العمل، علماا أن طلباا كهذا كان سيكون مفهوماا متاماا يف ظل تلك األوضاع.  
   .الفرق للقاء النفس علم وأخصائيي النفسيي األطباء من عدداا  أحضرانأننا  كما

 ها لتخفيف تعرض الطواقم للخطر؟اخلطوات اليت اختذمتو  هي ما

  الرصاص   من   نفسهاالتواصل األمين من املكتب الرئيسي موجوداا ملساعدة الفرق على محاية    مسؤولوصويل كان    عند
الذي يدخل املنازل مثالا، وهو ما حدث مراراا منذ ديسمرب/كانون األول. قام كذلك إبنشاء غرف آمنة   شالطائ

  املستشفى   يف  البقاء  من  أيضاا   ختاف  الفرق  نتكا.  املستشفى  من  القتال  يقرتب  حي  الطاقم )مالجئ( يستخدمها  
 عاتقنا   على  يقع  كان.  فقط   عصراا   الرابعة  لغاية  صباحاا   الثامنة  الساعة  من  نعمل  أن   قرران   وهلذا  ليل،لا  يف  وخاصةا 

 .الطبية الرعاية خدمات  هلم تتوفر ال الذين املرضى رعاية

نصمم خدماتنا يف بعض األحيان بطريقة اعتقدان أهنا تعزز من أمننا فيما نعمل على ترسيخ الثقة مع اجلماعات    كنا
املسلحة واملدنيي )كان يصعب أحياانا التمييز بينهم(. فعلى سبيل املثال، كنا نعاجل ضحااي أعمال عنف وقعت يف  

ضحية بي النازحي، وكنا يف الوقت ذاته   20إىل  15 حي فاطمة خالل مايو/أاير ويونيو/حزيران وأدت إىل وقوع 
املناطق املسيحية اجملاورة.     كعالج  ابلطبع،  مفيداا   طبياا   غرضاا   ختدم  العيادات  تلك  كانتندير عيادات متنقلة يف 

  أن   رغم  فقط،  املسلمي  مع  ابلعمل  لالهتام  تعرضنا  جتنب  إىلبشكل رئيسي    يترم  كانت  إمنا  مثالا،  األطفال  مالراي
 .للمسيحيي الرعاية كذلك  تقدم ابلطبع كانتأغلبية مسلمة   قطنهاتاليت  5يف املنطقة يب كي   قعةاالو  عيادتنا

 أعرف  كنت  الذين  احمللي  الطاقم  يف   تتمثل  األولية  املصادر  كانت.  املعلومات  على  للحصول  جبهد  أيضاا   عملنا
  اليت   واألسلحة  اجلماعات  وخمتلف  املناطق  خمتلف  يف  جيري   ما  يل  يشرحون   كانوا  فقد.  طويل  وقت  منذ  معظمهم
اليت ينشروهنا. كما أهنم ساعدون يف حتديد الشوارع اخلطرة. مل أكن    داتيوالتهد  والشائعات   وتصرحياهتم  ميتلكوهنا

  للقيام   اضطررانمطلعة بشكل جيد على طرقات ابنغوي ألن منظمة أطباء بال حدود مل يسبق هلا العمل هناك.  
 لنراقب  املدينة  أرجاء  يف  سيارتنا   نقود  كنا.  املدينة  مناطق  من  منطقة  كل  ديناميات  حول  مصغرة   ياسيةس  بتحليالت

 . هناك  جيري  ما  لنا  يشرح  وكان املدينةمن  معينةبرفقتنا سائق قال أبنه يراتح للقيادة يف أحياء   كان و  ،العام الوضع

  عالقات   بىن  قد  األقسام  أحد  كان .  ابنغوي   يف  املتواجدة   األخرى   حدود  بال  أطباء  أقسام   مع  جيد  بشكل  عملنا
  للباالكا   املناهضة  اجملموعات  مع  حداثةا   أكثر  روابط   ببناء  آخر  قام  حي  يف  السابقة  السيليكا  مجاعات  مع  جيدة
وخالل األايم األوىل لعملي، كنا نعتمد بشكل كبري على هؤالء املعارف،    6.للنازحي  امبوكو  خميم  يف  لعملهم  نظراا 

الثقة أساس عملنا. مل تكن ثقة عمياء إمنا ثقة مستنرية. كان األمر صعباا ابلنسبة يل لكنه كان احلل    تفقد كان
مجيعاا. معهم  التعامل  أستطيع  أكن  مل  لدرجة  معارفنا كثراا  املنطقية. كان  الناحية  من  بداية    األفضل  يف  لكن 

 أبريل/نيسان، استعدت السيطرة على تلك العالقات ابلتعاون مع زمالئي من ابقي األقسام. 
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هل كان إبمكانكم أيضاً االعتماد على معلومات خارجية من الصحفيي أو من منظمات غري حكومية أخرى  
 تعمل يف البالد؟

  وطواقم   الطبية  الصحة  وزارة  وطواقم   التبشريية  تالبعثا:  شبكات  ثالث   من  رئيسي  بشكل   أتتينا   املعلومات  كانت
  كنا   كما.  ذروته يبلغ القتال  كان  حي اإلغاثة توفري أو  املدنيي محاية  يف  نشطي اجلميع كان .  احمللية األمحر الصليب

  ذلك،  إىل  إضافة. حمليي  وزعماء سابقي ومتمردين سياسيي مسؤولي من: القدماء معارفنا مع منتظم تواصل على
شبكة عالقاهتا مع املسؤولي العاملي يف بعض املنظمات غري احلكومية   بنتسبقتين قد    يترئيسة البعثة ال  تكان

   الوسطى، كما كنا على اتصال ابلعديد من وكاالت األمم املتحدة وبعض العاملي فيها.   إفريقيا املتواجدة يف مجهورية  

  فرقالبداية، كان هناك القليل من املنظمات اليت تقدم اإلغاثة وتتنقل يف أرجاء املدينة وابقي أحناء البالد. بدأت    يف
اا إنسو )وهي منظمة غري حكومية مسؤولة  املتحدة واجليش الفرنسي، ومن مث قوات اليوفور األوروبية والحق  األمم

عن األمن(، تدرجيياا بوضع أنظمة لتزويد املنظمات اإلنسانية ابملعلومات اليت كانت عادة غري كاملة وال ميكن الوثوق  
هبا. وكانت املنظمات املسؤولة عن محاية اآلخرين، وهو ما ينبغي على اجليش القيام به، تقول "جتنبوا الذهاب إىل  

و هناك" أو "جيب اصطحاب قوة عسكرية معكم". لقد كان من الضروري أخذ تلك النصائح جبدية، لكن  هنا أ
كان من املهم أيضاا احلفاظ على استقالليتنا يف اختاذ القرار. يف التحليل النهائي، وهذا كان مفيداا، تبي أن املعلومات 

 حول  ا تنمأمهية ما عل  ر بقد(  األحيان  بعض   يف   بتااتا   موضوعية  غري حبد ذاهتا مل تكن مهمة )فقد كانت جمرد شائعات  
 . ال أو  هبا يزودوان أن ميكن اليت املعلومات وماهية املعلومات تلك يقدم مبن فيه نثق أن ميكن الذي  املدى 

 قضااي أو متطلبات أمنية معينة؟ ةهناك أي تفيما يتعلق ابلعاملي احملليي، هل كان

 من  جداا   خائفي كانوا  وقد  ابلنزاع  كبري  بشكل  متضررة  أحياء  يف   يعيشون   ابنغوي   يف   احمللي  الطاقم  أفراد  معظم  كان
  مكتب   وقام.  املكتب  إىل  القدوم  عن  منهم  الكثري  توقف،  2013  األولكانون  /ديسمرب  يف.  املدينة  يف  التنقل

  مستوى   اخنفاض  ظل  يف  2014شباط  /فرباير  أوائل  النظام  هذا  أغلق.  إلحضارهم  نقل  نظام  بتخصيص  التنسيق
  مكاتبنا  يف النوم إىل كثرياا   يضطرون املوظفون كان  فقد هذا رغم. لالعم إىل األجرة سيارات وعودة املدينة يف القتال

  بال أطباء منظمة مع تعمل أنك معرفة  جمرد كانأيلول،  /سبتمرب وحبلول. بيوهتم إىل العودة من متكنهم لعدم  ومنازلنا
  اجتاحت   العصاابت  ثقافة   وألن.  املال  ميلكون  املوظفي  أن   حيث  محاية،   مصدر  يعد  ومل   أكرب  خماطر  يف  يضعك  حدود

 املدينة،  املسلمي  عاملينا  مجيع  غادر  فقد  هذا  من  واألسوأ . أمننا  من  بكثري  أكثر  احمللي  الطاقم  أمن  تدهور  ابنغوي،
   .منهم للكثري حصل ما  ندري  ال زلنا   ال. البالد غادروا قد معظمهم أن ويرجح

 خارج ابنغوي؟هي أهم املشاكل األمنية  ما
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  موظفو   كان  فقد  وابلطبع .  احلوادث  عدد  رغم  البالد داخل  براا   التنقل  أحياانا   نستطيع  األولتشرين  /أكتوبر  لغاية  كنا
املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة ُيستهدفون أحياانا، لكن اهلدف كان بشكل أكرب معداهتم. ويف يناير/كانون  

بسرقة إحدى سياراتنا. أوقفوان وشرحوا لنا أهنم حباجة    سابقيال  سيليكاال  أفراد  منجمموعة    ت، قام2014الثان  
إىل السيارة ليوم أو يومي وأخذوا الراديو وملصقات أطباء بال حدود وأفرغوا السيارة. استعدانها لكن بعد أن ضغطنا 

يف عمليات قتالية. وقد حدث األمر ذاته حي قامت إحدى اجملموعات    السيارة   تلك  استخدمت.  قياداهتهمعلى  
بعد بضعة أايم، علماا أهنا استخدمت كذلك ألغراض   دوهاييع  أن  قبل  وطاقمها  حنتنااش   "مبصادرة"املناهضة للباالكا  

كانت األخطار    قدو .  العام  ذلك  خالل  تدرجيياا   خيتفيقتالية. فهذا الشكل من أشكال "االحرتام" وإن كان نسبياا بدأ  
اجمل وأن حراس حواجز  الطرقات، خاصةا  أشدها يف  أو حتت  على  للباالكا كانوا سكارى  املناهضة    أتثري موعات 

طائرة إضافية إلراحة    واستئجار قيادي حقيقي. اضطرران إىل تقييد التنقالت الربية    سلتسل  هناك  يكن  ومل  املخدرات،
  متخض   وقد.  مبعايريان  آمنة  ظروف  يف   ابلعمل  لنا  سيسمح  الذي   الوحيد  اخليار  أنهالطاقم ومتوين براجمنا. بدا ذلك  

 .جداا  مكلفة الطائرة أبن شعر الذي  الرئيسي املكتب مع  ومرهقة منتظمة مناقشات عن القرار ذلك

كانت منظمة أطباء بال حدود خالل تلك الفرتة تعمل يف ثالثة مواقع وهي ابوا يف الشمال الغريب وكارنوت  
 تلك املناطق مع الوقت؟  يف الغرب وبراي يف الشرق. كيف تطورت األوضاع األمنية يف 

  القرن   من  األول  العقد  أوائل  وقعت  اليت  ابلنزاعات  متضررتي   كانتا  ألهنما  ضعفاا   األكثر  وابوا  براي  تكون  أن  نتوقع  كنا
 واجملموعات  املدنيي  بي  عديدة  اشتباكات  وقعت  فقد.  األوضاع  أعنف  عانت  املطاف  هناية  يف  كارنوت  لكن.  احلايل

 امليليشيات  بي  عازالا   تقف  كانت  اليت  الكامريونية  ميسكا  قوات  مث  ومن  السابقون  السيليكا  ومتمردو  للباالكا  املناهضة
  أخرى،   جهة  من  أبنفسهم  بتحصينه  قاموا  جيب  يف   العالقي   واملسلمي  جهة  من  كارنون  وسكان  للباالكا  املناهضة

  متمركزة   كانت  اليت  الكامريونية  امليسكا   قوات  استدعاء  إىل   اضطرران   حي  الثان، كانون  / يناير  يف   وخاصةا   مرة   من  أكثر
   .قتلهم أو  بيوهتم من  املسلمي طرد ملنع تتدخل كي  الشمال إىل ساعات بعد على

منهم    لقد الكثري  الطبية يف خطر كبري ورفض  الرعاية  الذين كانوا حياولون احلصول على  النازحون  املسلمون  كان 
الذهاب إىل املستشفيات نظراا لألخطار اهلائلة اليت تنطوي عليها عملية الذهاب إىل هناك. لكن الفرق جنحت يف  

  بال  طباءأل  التابعة  سعافاإلي ممر آمن لسيارات  التفاوض مع امليليشيات املناهضة للباالكا وبعض السكان لتأم 
   .ابنغوي   إىل جواا  إجالؤهم يتم كي  امليسكا وجنود املسلمي من اجلرحى تنقل اليت حدود

  2014ات الدولية وامليليشيات املناهضة للباالكا، ُأعدم يف يوليو/متوز  قب االشتباكات اليت وقعت بي القو ع
داخل مستشفى كارنوت. وقد كانت تلك من أخطر احلوادث اليت وقعت يف اتريخ    نفوالقبيلة ال  مريض من

" كانت حملية أواًل مث على مستوى البالد، داعي إىل  تعبئة بدأمت بـ"محلة  بعدها  برامج أطباء بال حدود فرنسا.  
 ؟وقعت ية محاية املرافق الصحية. ماذا كنتم أتملون أن حتققونه من البياانت الصحفية بشأن حادثة أمن
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  يكونوا   مل  الصحيي  العاملي  بعض  أبن   أدركنا  أننا  وذلك  األرجح  على  أبكر  وقت  يف  بذلك  نقوم  أن  علينا  يتعي  كان
:  كاآليت  رسالتنا  وكانت.  الطبية  املرافق  داخل  احلساابت  بتصفية  الطائفية  اجملموعات  امقي  من  متفاجئي  األمر  اقعو   يف

 وطلب .  للرحيل سنضطر  فإننا  وإال  أبداا،  العنف  مع  نتسامح  أن  ميكننا  وال  للجميع  الصحية  الرعاية  يوفر  املستشفى
  األحياء   وزعماء  احملليي  والسكان  املسلحة  اجلماعات  ومن  احمللية  والسياسية  الصحية  السلطات  كافة  من  الفريق

 . الرسالة تلك نشر يف  جنحنا  وقد. طبيعياا  ليس حيدث ما  أبن  تقول رسالة ونشر يعرفونه من مجيع مع ابلتواصل

بعد ذلك، وحي حتدثنا إىل الفريق وابقي أقسام أطباء بال حدود، أدركنا أبان ما حدث يف كارنوت ميكن أن يتكرر  
حيث نشران ملصقات  يف أي مكان. وهلذا قرران القيام حبملة وطنية مشلت مواقع أخرى ملنظمة أطباء بال حدود.  

 إذاعية تدعو إىل محاية أنشطتنا الطبية.   ورسائل

 أمل يكن من العقيم إىل حد ما الدعوة إىل محاية املرافق الصحية بناًء على املبادئ اإلنسانية؟

طاملا أهنا متبوعة مبناقشات ومفاوضات ملموسة بشكل أكرب. فحي    ةالسحري  الكلمات  هذه  استخدام  يضر  لن
ب املشكلة ودوران فيها. كما حناول حتديد كيفية االستمرار يف العمل وتوفري  تقع حادثة ما عندها حناول حتديد سب

اإلعالمي    نانشاط  لكن.  اجلميع  مصلحة  يف  يصب  انخدمات اإلغاثة يف تلك البيئة. ويف حالة كارنوت، كان بقاؤ 
الوسطى مجيع البياانت الصحية اليت    إفريقياوتواصلنا مل يقتصر على احلملة، فقد نشر اإلعالم احمللي يف مجهورية  

  قاموا بعض معارفنا  أن  إال جاءت رداا على احلوادث األمنية. ورغم قصور ردود الفعل العامة من جانب السياسيي، 
 اخلطاب   مواجهة  من  أيضاا   ننامكّ   للعلن  حديثنا  لكن.  أكثر  ال  االطمئنان  هبدف  ذلك  كان  وإن  حىت  بنا   ابالتصال

  وعلى  البالد  مستوى   على  املسؤولون  يزعمه   كان  ما  وهو   ألوضاع، ا  مع"التطبيع" املفرتض    بشأن   احلكومي  الرمسي
  سرقات   أعداد  دةزاي   ضوء   ويف .  2014  أواخر  يف (  نذاكآ  قيادايا   موقعاا   تتخذ  كانت   فرنسا  أن)علماا    الدويل  املستوى 

  واالستيالء   السيارات  على  اهلجمات   وكذلك  البالد،  يف   حدود  بال  أطباء   أقسام   ابقي  لعمليات  التابعة  واملكاتب  املنازل
 . موقفنا ونبي واضحة برسالة  نبعث أن املهم من كان   شاحناتنا، على

الوسطى آخر مكان يتعرض فيه أحد متطوعي أطباء بال حدود فرنسا للقتل. كان ذلك   إفريقيامجهورية    كانت
أول   عملت    وقدابوا.    برانمج  يفوالضحية كانت إيلسا سريفاس، املسؤولة اللوجستية    2007يف يونيو/حزيران  

الوسطى خالل األايم واألسابيع اليت تلت ذلك احلدث املأساوي. هل أثر ذلك   إفريقيا ما عملت يف مجهورية 
 يف الطريقة اليت أدرت فيها الشؤون األمنية خالل آخر مهمة لك؟

األوىل    على ذكر وفاة إيلسا خالل لقاءايت  اعتدت.  فريقي  أعضاء  أحد  أفقد  أن  هو  يهدأ  ال  والذي   األعظم  خويف  إن
مع املتطوعي، فإخبار تلك القصة كان فرصةا لتذكريهم بكل األسلحة املنتشرة وحالة الفوضى اليت تعم البالد. ذلك 

خالل فرتة الفوضى الشديدة، كان بعض أعضاء الفريق ينسون مبجرد أن هتدأ   2014كان مهماا ألنه حىت يف عام  
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طري. يتعي على املرء أن يكون كذلك صادقاا مع األشخاص  األوضاع ألايم معدودات أبننا كنا نعمل يف بلد خ
 قتل واغتصاب وإعدام املرضى. حال  يف ماالقادمي إىل الربانمج ويقدم هلم أمثلة معينة ك

 حبوزيت  تكن  مل  أان  حىتأنه من غري املقبول إخفاء احلوادث اخلطرية عن األشخاص الذين يصلون إىل امليدان.    أعتقد
 ى ومنها حوادث اعتداء جنسي. وقد أد  أخرى،  أقسام  يف  لنا  زمالء  ضد  اخلطرية  احلوادث من  عدد  حول  معلومات

  الضحااي،   كرامة  محاية   يف  منهم  رغبةا   املعلومات  كتمان  إىل  أحياانا   مييلون  فاملدراء.  احملتدمة   النقاشات  بعض  إىل  هذا
 . الفرق تواجهها اليت للمخاطر  املتحولة الطبيعية لتقييم املعلومات هذه عن غىن ال لكن

أن يفقد العنف أمهيته. إذ ميكن لألشخاص الذين يعيشون يف بيئة خطرية تكون فيها    مثة خطر آخر يتمثل يفو 
حيث يصبح التعرض للعنف وضعاا طبيعياا يف  احلوادث أمراا مألوفاا أن يعتادوا على اخلطر ويتوقفوا عن االستجابة له 

 نظرهم. 

 الء الطاقم خالل مهمتك؟ليق العمليات أو إجيت قادت إىل تعالظروف ال ما هي

العديد من عمليات اإلجالء االحرتازية   أجرينا  وهلذاإبمكانية حدوث تدهور كبري يف األوضاع،    2014  عام  يف  شعران
  24لتخفيف التعرض للخطر. فمثالا، خالل العنف الذي اندلع يف ابنغوي شهر أكتوبر/تشرين األول، قرران إجالء  

بلدان جماورة خالل ثالثة أايم. بعدها وقع هجوم طال مستشفى بوغويال يف   براا وعرب األهنار إىل ثالثة  شخصاا 
قتيالا بينهم ثالثة من العاملي احملليي يف منظمة أطباء بال حدود هولندا. أجرينا نقاشات    19أبريل/نيسان خلف  

الرد، وبرز خالل تلك    الوسطى بشأن كيفية  إفريقياكثرية مع رؤساء بعثات األقسام اخلمسة العاملة يف مجهورية  
ملدة زمنية على أمل ضعيف أبن حيفز    إغالق مجيع املشاريع يف البالد  إىل  األول  دعا متعارضان.    اين النقاشات رأ

هذا القرار املتطرف تعاون اجلماعات املسلحة. أما الثان فكان أكثر اعتداالا ويدعمه بشكل أساسي رئيس بعثة  
الطواقم احمللية خارج بوغويال. ويف هناية    7ونقل  فقط   الدولية   اقمو أطباء بال حدود هولندا، ويدعو إىل إجالء الط

اراا حبصر الرعاية يف احلاالت الطارئة يف كافة املشاريع ملدة أسبوع واحد، ابستثناء بوغويال حيث  املطاف، أخذان قر 
  سؤولقمنا بسحب الطواقم الدولية واحمللية ملدة أطول وكنا نقوم بزايرات متقطعة خالل فرتة غياهبا. عثران على امل

 هذه  وننشر  للعلن  صوتنا   نرفع  مل   لكننا .  السابقة  السيليكا   جمموعات  حدى إيف    قائداا   وكان  القتل،  أعمال  عن
  يزال  وال  فرّ   قد  كان   أنه  حيث  جدوى   دون  لكن  فعلهم،   ردة  وانتظران  رؤسائه   إىل  بشكوى   تقدمنا  إمنا  املعلومات،

 .طليقاا 

ألطول مدة مقارنة بغريها رغم أن املنطقة كانت األقل   األمر بتعليق عمليات أطباء بال حدود يف ابوا  انتهى
 ذلك؟ ينتضررًا ابحلرب. كيف تفسر 
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اليت دعموها بعصيان. فقد طالبوا بزايدة رواتبهم   املطالب من  جمموعة بتقدميآب /أغسطس يف احملليون العاملون بدأ
  أدىن   مستوى   على  احلفاظ  مع  واحد  ليوم  عصيان   إىل  الدعوة  فقرروا  املطالب  تلك  على  نوافق  مل.  للمواصالت  بدلبو 

  من  العاملي  منع  عن  مسؤولي  أشخاص  وضع  متأيلول،  /سبتمرب  يف  كان  الذي   اليوم  ذلك  وخالل.  اخلدمات  من
  وافقت   اليت  احمللية  السلطات  اهتمت  كما.  خطرية  هتديدات   إىل  العمل  يف  يرغبون  كانوا  الذين  أولئك  وتعرض  الدخول

  الفريق   أجلي  أخرياا .  ال  أم  عملياتنا  متابعة  على  نيقادر   كنا  إذا  عما  للتساؤل  دفعنا  الذي   األمر  ابخليانة،  التواسط   على
يف    إال  تدرجيياا   ابلعودة  يبدؤوا  مل.  ابلقتل  تهتديدا  بتلقي  الدويل  الطاقم  أفراد  بدأ  أن   بعد  ولاألكانون  /ديسمرب  يف

 أواخر العام.

 هذا التدهور؟  ي . كيف لك أن تفسر 2006تعمل منظمة أطباء بال حدود يف ابوا منذ  

الوسطى وتدهور العالقات العمالية الناجم عن سنوات    إفريقيا العامل األول خبصوصية السياق يف مجهورية    يتعلق
طويلة من العنف يف املنطقة وغياب ممثلي احلكومة والوسطاء احلكوميي احملليي، وكل هذا يف ظل أزمة اقتصادية.  

يف غاية الصعوبة. أما العامل الثان فداخلي ابلنسبة   ليةاواضطرت منظمات أخرى كذلك إىل التعامل مع نزاعات عم
  ابوا   يف  املشروع  منسق  منصبملنظمة أطباء بال حدود. حيث أن مخسة أشخاص خالل ذلك العام تعاقبوا على  

دون شك يف قدرتنا على إجراء تقييم واضح للوضع املتدهور خاصةا فيما خيص القضااي العمالية. وفوق    ثرأ  وهذا
 مبراقبة  التنسيق  فريق  يقم   مل  وهلذا  أكرب  خطر  يف   فرقها  أن  شعران   ألننا  األخرى   ابلربامج  مشغولي  كنا  فقد  ذلك  كل

 . يكفي مبا كثب  عن األوضاع

 ما هو مدى االستقاللية اليت يتمتع هبا منسقو املشاريع لتقييم وإدارة األمن؟ بشكل عام، 

هذا على الشخص وكيفية تطور العالقة اليت تربطنا. فال يتمتع اجلميع ابخلربة ذاهتا أو ابلقدرة ذاهتا على حتليل    يعتمد
حي ال أرى أن التفسريات واالحتياطات مقنعة مبا يكفي لتربير الرحلة، قد أرفض    فمثالا األوضاع اليت تواجههم.  

 . االستقاللية من مزيداا  متنحه  قد فإنك ذلك، كل  لىع قادر  الفريق قائد أن تشعر حي لكن. موافقيت منح

. وهذا أمر اندر  الكاثوليكية   التبشريية  البعثات  احلالة  تلك  يف  كانت  أخرى   ملنظمة  الفرق   إحدى قد أوكلنا أمن    وكنا
شخصي وهم    يضمعدة أايم أواخر يناير/كانون الثان    ملدةفريقاا صغرياا    تركناجداا يف منظمة أطباء بال حدود اليوم.  

وجراح   ختدير  وسيلة   يف  يعمالنطبيب  أي  ودون  سيارة  دون  ابنغوي  من  الغريب  الشمال  إىل  الواقعة  بومسبتيلي 
للباالكا  كانت اجملموعات املناهضة    بينمالالتصال. حدث هذا فيما كانت جمموعات السيليكا السابقة تلوذ ابلفرار  

تتعرض   اجلروح  بدأت  الضحااي.  من  الذي خلف كثرياا  األمر  املدينة،  مسلمي  انتقامية ضد  عنف  أبعمال  تقوم 
 وهلذا  الضرورية،  خمزوانته   دلاللتهاابت ألن الطبيب احمللي الذي يعمل يف مستشفى البعثة التبشريي كان قد استنف

 . ملساعدته شخصي  رسالإ قرران 
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جداا. كانت البعثة الكاثوليكية تدافع عن املسلمي يف املنطقة وتساعدهم، وكان الكاهن  ذلك كان وضعاا خاصاا  
البعثة   جممع  لقد كان  راهبات.  أيضاا  تضم  البعثة  املسلحة، كما كانت  اجملموعات  مع كافة  التعامل  على  معتاداا 

يارات أطباء بال حدود هناك كان التبشريية حممياا نسبياا. تركت الفريق هناك دون سيارة، فوجود سيارة جيدة من س
ميكن أن يلفت انتباه امليليشيات، وهلذا كان أكثر أمناا العمل دون سيارة. كان الفريق يعمل وكأنه شبه خفّي، لكن  

 . كل اجملموعات السياسية والعسكرية كانت على دراية بوجودهم، فعملنا مل يكن سرايّا 

  بال حدود يف السنوات األخرية منع   الوسطى كما يف غريها من املناطق، قررت منظمة أطباء  إفريقيا يف مجهورية  
 بعض املتطوعي من العمل يف برامج معينة بناًء على جنسياهتم ولون بشرهتم. كيف وصلنا إىل هنا؟

، تعرض مسؤول لوجسيت للهجوم يف براي ألنه كان أبيض وفرنسي. 2014قرران ذلك يف حالتي. يف أبريل/نيسان 
فقد كان يُنظر إىل قوات سانغاريس الفرنسية املتواجدة يف املنطقة على أهنا متحيزة ضد املسلمي وكنا يف خطر أن  

رسال  تطوع. بعدها قرران وقف إ هي سحب ذلك امل  نوضع معهم يف البوتقة ذاهتا. وهلذا كانت أول خطوة نتخذها
البيض هنائياا، إذ ميكن أن يُعتقد أبهنم فرنسيون. لكن سرعان ما أدركنا أن تلك احلادثة كانت منعزلة، حيث كان  

أن كثرياا من األشخاص كانوا قد دافعوا عن املسؤول    كماضباا بسبب مقتل ابنه خالل االشتباكات،  ااملعتدي غ
 اللوجسيت.  

رغم ذلك، كان ميكن أن تقع حوادث مشاهبة وهلذا وبعد احلديث إىل الفريق، قرران اإلبقاء على قراران لعدة أشهر.  
ونظراا حلجم عملياتنا اإلمجايل وعدد العاملي الدوليي يف البالد، كنا ببساطة نسهل عملنا. لكننا مل نوقف زايرات  

ك الزايرات لدرجة أفقدت قرار املنع معناه. وكنا دون شك قادرين  فريق التنسيق الذي يعمل خارج ابنغوي. زادت تل
 على إعادة العاملي الغربيي البيض بسرعة أكرب.  

ننا اعتقدان  ألبعد ذلك برزت مسألة العاملي من أصول مسلمة. وجتنباا ألية مشاكل، تبنينا موقفاا براغماتياا للغاية  
اا يف نظر اجملموعات املناهضة للباالكا. أما ابلنسبة لألفارقة، فقد غري  سيكونون بيض  إفريقياأبن العاملي من مشال  

. من  حدةبعض منهم امسه األول كي ال يبدو امساا مسلماا بشكل واضح جداا، لكن هذا القرار تُرك لكل فرد على  
الذي يضطره إىل   عملهرق مايل انئباا لرئيس البعثة نظراا لطبيعة  واط  شخصاا منانحية أخرى فقد رفضُت أن أعي  

 جاء ابنغوي، األمر الذي ينطوي على خماطر مجة.ر التنقل علناا يف أ

الوسطى، شكل مستوى تعرض أطباء بال حدود للمخاطر مصدر    إفريقيا من بي املسائل املتعلقة جبمهورية  
عامل دويل    300الطاقم على األرض كبرية، حيث كان هناك  اد  أفر أبن أعداد    ونقلق  كبري. فقد شعر الكثري 

 عامل حملي يف مجيع أقسام املنظمة. ماذا كان موقفك إزاء ذلك؟ 2,500ابملئة منهم فرنسيون و 80
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الوسطى وهي كذلك موقع متركز فريق التنسيق،  إفريقياعليك أال تنسى أبن ابنغوي هي املدينة األخطر يف مجهورية 
يضاا أكرب فريق. فإذا ما أضفنا املوظفي العاملي يف املستشفى ويف مركزان الصحي الواقع يف منطقة يب كي  أوتضم  

 شخصاا.  45إىل فريق التنسيق، فقد يتجاوز عدد العاملي هناك يف بعض األحيان  5

الرئيسي يف خفض العمليات هبدف تقليل تعرضنا لألخطار ليتناقض مع    إضافةا إىل ذلك، فقد جاء قرار املكتب
سياستهم يف نشر "مهمات أوىل" ]أو "بعثات أوىل" بلغة املنظمات غري احلكومية[ يف امليدان. ففي ظل بيئة كانت 

لتلبية احل إنشاء وظائف  يتم  األوقات، كان  أفضل حاالهتا وتتسم ابخلطر يف معظم  إىل  تفتقد لالستقرار يف  اجة 
تدريب املتطوعي اجلدد بدالا من املتطلبات املباشرة للعمليات. لقد كان األمر متناقضاا كلياا ومت دون موافقيت. فقد  

حيث أنين اضطررت إىل إجالئهم إىل  ا على سبيل املثال،  و كان ذلك حال اثني من أصل مثانية من العاملي يف اب 
 . تشرين األول/لع يف ابنغوي يف أكتوبربعد العنف الذي اندتشاد يف ظروف خطرية 

يف مطلع مقابلتنا دور مسؤول التواصل األمين، وهو كان منصباً جديدًا اعتمده القسم الفرنسي سنة    ذكرت  
  نهجة . وقد تزامن تعيي مسؤول التواصل هذا مع بدء قسم العمليات اعتماد "أدوات إدارة أمن" م 2013

مثل منظومة تقييم املخاطر والنظام املستخدم يف تسجيل وتوثيق معلومات احلوادث األمنية واملعروف ابسم 
 اإلجراءات؟ تلك يف رأيك ما ". سيندي "

واجللسات التحضريية وبياانت الطوارئ اليت    اديةرشاإل  واألدلة  فيها،  نعمل  اليت  املناطق  يف  تقع  اليت  احلوادث  سجل
تصدر بعد احلوادث.. كلها أمور مل تكن جبديدة. وقد ساعدان مسؤول التواصل األمين على جعل الفريق مدركاا 

املسؤولي   مع  ابألخص  التحضريية،  االجتماعات  يف  يشارك  وكان  األمنية  وضع   اللوجستييللبيئة  إليهم  املوكلة 
)االتصال، الغرف اآلمنة، تتبع حركة التنقل والسفر(. لقد كان هذا اجلانب مفيداا. لكن حي   اإلجراءات األمنية

نظام    سيندي أوالا أبول، غري أن    سيندي عاد إىل املكتب الرئيسي يف ابريس، أصر على أن حندث قاعدة بياانت  
نا اختلفنا حيث أنين مل أستشعر  وه  8.فقط تقارير احلوادث األمنية اليت تؤثر يف أطباء بال حدود    رسالمركزي إل 

املصلحة املباشرة هلذه العملية يف امليدان. فقد كانت لدينا سجالت ابحلوادث األمنية تركز على املهمة منها يف حتليل 
  بقاعدة  االحتفاظ  عليها   يتعي  كمؤسسة   حدود  بال   أطباء   مةظالبيئة األمنية. لست أشكك أبمهية هذا ابلنسبة ملن

الواردة بشأن احلوادث األكثر خطراا، لكن نظراا النشغالنا الكبري يف امليدان، مل أعتقد بضرورة القيام  ريراللتق بياانت
أبعمال السكراتراي اخلاصة ابملكتب الرئيسي. فاملهم هو العمل مع الفريق على إدارة احلوادث وتشارك املعلومات  

يف امليدان على خطر آخر يتمثل يف تقييد رؤية الناس للمشاكل    سيندي ينطوي استخدام    كمامع ابقي األقسام.  
 يف منظور أطباء بال حدود وجتاهل احلوادث اليت تؤثر يف وكاالت أخرى.

 ضع قائمة مطولة ابلتهديدات اليت قد تواجهك؟و ابلعودة إىل تقييم املخاطر، أال يرعبك أن ت
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التحضريية    اتاالجتماع  خالل  املخاطر  تقييم  إىل  اللجوء  أن  علمتين  خربيت  لكن.  السؤال  هذا  نفسي  أسأل  فأان  أجل،
  أعينهم   تفتحت  وقد   جتدهم  إذ على النقاش الدائر.    تركيزهم  منيهدئ من روع الناس الذين أحتدث إليهم ويزيد  

وبعد انتهاء هذه النقاشات، يشعر الناس أبهنم مستعدون للعمل   ةالنهاي   يف.  هبم  احمليطة  للبيئة  إداركاا   أكثر  وأصبحوا
 . مستفيضة لدراسة  خضعت قد سيعملون فيها  اليتألهنم على معرفة أن األوضاع  ،وواثقون

 املخاطر واملبالغة فيها. التقليل من شأن والفكرة هي جعل العاملي متيقظي، وال بد من حتقيق توازن بي 

هنالك يف منظمة أطباء بال حدود ويف منظمات أخرى قدر معي من املعارضة لتنامي عدد القواعد األمنية يف  
امليدان. فقد قال أحد رؤساء البعثات من زمالئك كان قد قضى وقتاً يف ابنغوي: "تعامل قواعد حظر التجول  

 املتطوعي على أهنم أطفال وتشجعهم على االستهزاء هبا". 

  وحي .  هلا  االمتثال  ميانعون  املتطوعي  أبن   أر   مل   لكنين .  القواعد  هلذه  طبيعية  نتيجة  فهو  شك،  دون  حيدث  هذا
  عليك   القاعدة  خترق  حي:  اآليت  الناس   من  نطلب  وحنن.  جداا   كبرية  املخاطر  تكن  مل   حي   يكون  فهذا  منها  يسخرون

 .األمر اضطر إن تغيريها  وحىت جمدداا  للمناقشة القواعد هذه خنضع فسوف اضطرران وإن.  والكيفية  السبب معرفة

متنع قلقك من وقوع   ي حي  الشعيب يف ابنغوي، فهل هذا يدل على  السوق  الذهاب إىل  من  فريقك مثالً 
 إىل التعامل مع حادثة سرقة حقيبة متطوع أرعن؟ ينمشاكل خطرية أم ألنك قد تضطر 

 إدارة   عليك  يصعب  كما.  فشيئا  شيئاا   عنفاا   وزادوا قنابل   على  حصلوا  قد  العاديي  النشالي   أن  هو   حقيقةا   حدث  ما
 كل  يف  وتنظر  هممن  كل  إىل  تتحدث  أن  ميكنك  ال   إذ  فقط،  عشرة  هبا  تدير  اليت  ذاهتا  ابلطريقة  دولياا   عامالا   40
كنا لنتبع القواعد ذاهتا دون شك لو أن عدد العاملي يف ابنغوي كان مخسة أو عشرة فقط.    ماو .  ذلك  وغري   لةأمس

  بدرجة  تستقرهذا يفسر أيضاا أمراا كان موضع خالف من حي آلخر. فحي كانت األوضاع األمنية يف املدينة  
التاسعة مساءا( وأايم هناية  تسمح للمتطوعي ابخلروج، كنا نعتمد ساعات خمتلفة حلظر التجول خالل أايم العمل )

  ستنفر أاألسبوع )العاشرة مساءا(. من انحية أخرى، ومن منظور شخصي يتعلق ابإلرهاق، مل أكن أمسح لنفسي أن  
  إضافيةا   ساعةا املطعم. مل أمانع العمل    منعلى حاجز شرطة وهي يف طريقها    تللتعامل مع سيارة أوقف  مساءا   يوم  كل

يف أايم هناية األسبوع يف حال وقوع مشاكل وذلك كي يتمتعوا حبرية أكرب. من املعيب أن الفرق مل تكن قادرة على 
التعامل مع حوادث بسيطة كتلك دون تدخل خارجي، لكن ذلك مل يكن حيصل دائماا. فقد أسهمت يف تيسري  

 لبشرية أكثر من اإلدارة األمنية. كانت معدةا إلدارة املوارد ا  أهنا إذ ،القواعد هذه بفضلاألمور 
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 ين" ري حالة "املرضى اخلط
 يف حمافظة عمران اليمنية 

 
 ميكائيل نوميان

 
 10"ال أريد أن أعمل طبيباا هنا".

، أي قبل أعوام من اندالع حرب طاحنة يف اليمن بي املتمردين احلوثيي والفصائل اليت تدعمها 2010يف عام  
 11ة يف مشاريع أطباء بال حدود يف حمافظة عمرانالطواقم احمللية والدولية العامل، كانت  2015السعودية يف سنة  

 ترى أبن الوضع القائم خطري للغاية.
إبدارة مجيع أقسام املستشفى ما عدا قسم العيادات   2011أطباء بال حدود منذ عام    مخر، حيث تضطلع منظمة

ليالا   ما عدا  فيها حبرية احلركة،  الدوليون  العاملون  يتمتع  آمنة  بلدة  الصحة، كانت  تديره وزارة  الذي  اخلارجية 
من   املمتدة  الفرتة  لكن خالل  الضالة.  الكالب  يونيو/حزيران   15ولغاية    2010أبريل/نيسان    17بسبب 

حادثة أمنية مل تؤدي    23، سجل منسقو مشروع أطباء بال حدود يف مخر ويف مدينة حوث القريبة منها  2013
أي منها إىل وفاة أو خطف أي من العاملي يف منظمة أطباء بال حدود. كانت التهديدات الشفهية أمراا يومياا، 

هو احلال ابلنسبة حلوادث إطالق النار ضمن جممع املستشفى  يف حي كان التهديد حتت السالح أمراا شائعاا كما  
ة يمنية العاملوكذلك حاالت خطف السيارات. مل يتأثر عادة املوظفون الدوليون، يف حي أن الطواقم الطبية ال

يف غرفة الطوارئ كانت أكثر عرضة من مثيالهتا يف قسم املرضى الداخليي. وأكثر حادثة خطرية كانت حالة  
 ريض داخل املستشفى. مل 2011تقامي يف سنة قتل ان
 جراحٌ   ترك  وحده،  2012  عام  ويف.  املشروع  ترك  إىل  اليمنيي  األطباء  من  ابلعديد  احلوادث  هذه  مثل  دفعت

املشروع بعد أن تلقى هتديدات شفهية من أقرابء مريض كان قد أجرى له عملية جراحية، وكذلك طبيب أجرب  
حتت هتديد السالح على عالج مريض، وطبيب اثلث بعد أن تعرض للصفع. ويف مقابلة مع أحد األطباء 

لقتل يف هذا املستشفى، يف  ابملئة أن أتعرض ل 20، قال الطبيب: "هناك احتمال بنسبة 2013احملليي يف عام 
 ابملئة".  80حي أن نسبة بقائي ساملاا هي 

دفع هذا الوضع مبدير برامج اليمن إىل طلب فتح حتقيق يف أسباب العنف وردود فعل طواقم أطباء بال حدود 
على مقابالت مع مرضى  2013ووزارة الصحة على هذا العنف. وارتكز التحقيق الذي مت يف شهر يوليو/متوز 

مراجعة ملنشورات العلوم االجتماعية ذات  على  عاملي وموظفي يف السلطات احمللية وأرشيفات البعثة وكذلك  و 
 ليمن. وفيما يلي أهم النتائج اليت توصل إليها التحقيق. ابالصلة 
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 إحالة املرضى ألسباب أمنية  12".بذلك علم على وحنن خطريون، املرضى"بعض 
 

ن مييلون خالل املقابالت إىل إلقاء الالئمة خبصوص غياب األمن على  و والدولين  و كان معظم األطباء اليمني
الذي يزدهر يف ظل غياب أنظمة حكومية صارمة   العتيق  القبلي  "النظام  تعليم املرضى وأسرهم وعلى  ضعف 

ن كانوا فقد كان ينظر إىل سكان القرى احمليطة خبمر، الذي  13يسمح ألي من أفراد القبيلة بفعل ما يريدونه".و 
باء أن هذه النظرة  طكانية اليت يستهدفها املشروع، على أهنم املسبب الرئيسي للمتاعب. أدرك األسالشرحية ال 

 ثر على عملهم الطيب، حيث قال أحدهم: ؤ ت
حي أييت املرضى من جمتمعات تربطنا هبا مشاكل، فإن الوضع يتفاقم، وال تكون القرارات العالجية 

 أو علمي حينها. ويشيع أن تسمع تعليقات مثل: ’هذا من تلك األسرة‘ أو  مبنية على أي منطق طيب
 14’إنه ابن فالن‘ أو ’إنه من تلك املنطقة‘ إخل. وهلذا أثر كبري.

يُزعم أبهنم "خطريون" إىل مرافق طبية أخرى يف عمران أو    نإحالة املرضى الذي  الشائع  منالواقع فقد كان    ويف
هلم حالتهم الطبية بذلك. مل يكن هناك سوى خالفات بسيطة بي العاملي    صنعاء، وحىت يف حال مل تسمح 

ويف بعض احلاالت، كان القرار    15".أمنية  خماطر  أي   وجود  حال  يف   الةحاليمنيي والدوليي حول "ضرورة اإل
 16يتخذ وفقاا لتقدير املسؤول الليلي، وهو موظف غري طيب "يعرف كل شيء وكل شخص".

 
 التعامل مع الشيوخ  17"الوعود ال تعقبها أفعال".

 
  من   وساطة   بطلب  تستجيب   حدود  بال  أطباء  منظمة  كانت  ما  كثرياا   اخلطرية،  احلوادث  من  سلسلة  تقع  حي

وأحياانا بتعليق أنشطتها لتضغط بذلك على هذه السلطات وعلى القبائل. يف معظم    18احمللية  ليةالقب  السلطات
  من   -احلاالت وعقب فرتة تعليق ترتاوح من يوم إىل ستة أشهر، كانت الوساطة تتم بنجاح ويتم دفع التعويض  

مث يعتذر املذنبون للضحااي خالل اجتماع للزعماء احملليي. لكن هذه املقاربة اليت   -  أو أسلحة  رأبقا  أو  مال
تكون جمرد رد فعل على غياب األمن تعرضت النتقادات من قبل بعض أفراد الطاقم نظراا لعدم فاعليتها. ونظراا 

أطباء بال حدود   منظمة  تلعب  أبنلضعف احلماية اليت توفرها املؤسسات احمللية املختلفة لألطباء، طالبت الطواقم  
 :حدود بال  أطباء مع سابقاا  يعمل كان  ميين طبيب وعلق. السالمة  لضمان  حزماا  أكثر دوراا 

. وهلم جرّاا كل ما نقوم به مؤخراا هو حادثة مث مراسم اعتذار، مث حادثة مث مراسم اعتذار، مث حادثة  
 علينا التفكري يف األمر بطريقة خمتلفة.

  وقال.  املناسب  الشيخ  حتديد سوى   يتبق  ومل  ابلسلطة،  يتمتعون  كلهم  الشيوخ  أبن  يعتقد  نهكأو   الدويل  الفريق  بدا
". لكن بعض األكادمييي شككوا يف هذا اجلزم، وهو  قبيلتهب  يريده  ما   يفعل  أن: "ميكنه الدويل  الفريق  أفراد  أحد
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من    إىل أنه  خبري العلوم السياسية لوران بونيفوي   يشريو .  اليمنية  الطواقم  من  الكثري  نظر  وجهات  يضاا أما تعكسه  
غري املنطقي انتظار الشيوخ ليحولوا دون وقوع العنف. فالسيطرة على العنف يف مشال اليمن ترتكز أوالا وأخرياا 
النزاعات خارج حدود   انفجار  "التخفيف" و"التنظيم" بدالا من "الوقاية"، وذلك يف سبيل ضمان عدم  على 

 19السيطرة واحتوائها ضمن حدود مقبولة.

  
 20".بشرطفيليات تعيش على دم ال"األطباء 

 

أغفل النظر إىل ضعف العالقات بي األطباء واملرضى كمسبب قد بدا أن رد فعل أطباء بال حدود على العنف 
أن صورهتم سيئة للغاية، كما هو واضح يف مقال نشرته صحيفة الوطن  وكللتوتر. وبدا األطباء اليمنيون عموماا  

 ": منفعتهم من أكرب ضررهماليمنيون  نوان "األطباءبع 2012اليمنية يف يوليو/متوز 
يقع آالف اليمنيون ضحااي لألخطاء الطبية على يد األطباء الذين ال ميتلكون ما يربطهم مبهنة الطب 

 يسوى ألقاهبم وشهاداهتم اليت ال يستحقوهنا ومل يكسبوها عن حق )...( لقد عرب الكثري من اليمني
حسب قوهلم ال جييدون عملهم وقد حولوا مهنتهم املقدسة    ناألطباء اليمنيي الذيعن عدم رضاهم عن  

إىل وسيلة لكسب املال. وقد ذهب بعضهم بعيداا لدرجة تشبيه األطباء ابلطفيليات اليت تعيش على 
 21.البشردم 

  يف  الوضوح  غياب  أن   حيث .  عام  بشكل   الثقة غياب   حالة   تفاقم   من  عززت بعض جوانب العمليات أبهنا    تبدو
  عوامل   من  عامل  أنه  على  واملرضى  الطبية  الطواقم  لسان  على  يذكر  كان  ما  غالباا  الطوارئ   غرف  يف  القبول  معايري
  أي  املرضى،  فرز  جناح  إىل  وصلوا  الذين  املرضى  عدد  إمجايل  نصف  حوايل  الطوارئ   غرفة  استقبلت  فقد.  التوتر

 التابع   اخلارجية  العيادات  قسم  إىل  إحالتهم  متت  اآلخر  النصف  أن  حي  يف  شهرايا،  2,500  إىل  1,500  بي
 . جمانية خدمات يقدم يكن مل  والذي  سابقاا، السوفيييت االحتاد  من أطباء ثالثة  يديره والذي  الصحية لوزارة
العديد من املرضى إحالتهم إىل قسم العيادات اخلارجية ومارسوا ضغوطاا على الطواقم الطبية كي يتلقوا   رفض

  أن   فرصة  زادت  املرضى  صراخ  زاد : "كلما  مقابلة  خاللالعالج على يد أطباء بال حدود. وقال أحد العاملي  
مييز غري املربر طبياا كان سبباا ملعظم  معظم األشخاص أبن هذا الت  ى رأ  وقد".  املنظمة  أطباء  من  طبيب  يعاينهم

املشاكل اليت واجهها موظفو املستشفى، وهذا دون األخذ بعي االعتبار كما يقول طبيب ميين يعمل مع املنظمة 
.  العالج  لتلقي  قرابئهم أ و   أصدقاءهم  يصطحبون  كانوا  فقد  هم، ومساعدي  وممريضنا  وطواقمنا   تشفى، "حراس املس

 ".أخرى  حاالت يف ونقبل احلاالت بعض يف  نرفض األطباء حنن وكنا
مل يكن بعض املرضى يستوعبون ملاذا تقدم منظمة أطباء بال حدود خدمات الطوارئ يف املقام األول وال هتتم  

كما مل يستوعبوا ما الذي يدعو إىل إحالتهم    22على سبيل املثال ابألمراض املزمنة أو اجلراحات غري املستعجلة،
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تقدم عالجاا جمانياا.  إىل م املرضى   هذا وإن رافق أخرى ال  اليت جيريها األطباء على  الروتينية  التنميط  عمليات 
ما الفائدة من وجود مستشفى إن  فخبصوص أصوهلم وأسرهم وانتماءاهتم القلبية كانت تزيد من حدة التوترات.  

 كان يستحيل دخوله؟ 
 داخل وحول جناح األمومة.كما أن تصميم املستشفى أسهم يف التوتر 

من املشكلة كان يتمثل يف غياب غرفة لالنتظار يف جناح األمومة، فاملبىن مل يكن يتسع هلا. وهلذا    جزء
كانت األسر تنتظر يف اخلارج يف حي تكون املرأة يف املخاض الذي قد يستغرق يف بعض احلاالت  

 القابلة  م قت  مل ما  خاصةا   األمور   بسري أحد  يبلغها  وال  أبداا   جيري   مبا  علم  على  أسرهتا  تكون  ال و ساعات  
 23.األسرة إىل واحلديث  ابخلروج

 

 احلوادث   أسباب  حيث  من  كبرياا   تنوعاا   حدود  بال  أطباء  طاقم   هلا   تعرض  اليت  للحوادث  مقتضب   حتليل  وكشف
 مطلب  شكل  يف  مبعظمها  عمران  يف  حدود  بال  أطباء  عاشتها   اليت  املشاكل  وضع  مت  املطاف،  هناية   ويف .  وأشكاهلا 

  أال  العامل،  مستشفيات  خمتلف  يف   الصحيون  والعاملون  حدود  بال  أطباء  طواقم  به   تطالب  عما   بكليته  خيتلف  ال
. أما يف مستشفى مخر، فقد كانت فرق أطباء بال حدود يالصحي  والعاملي   املرضى  بي  جيدة  عالقات :  وهو

تعمل يف إطار ميكن هلذا املطلب أن يتعارض فيه مع احلقائق على أرض الواقع، نظراا ألن حدة العنف السائد يف  
املنطقة بدت وأهنا مقبولة على الصعيد االجتماعي وأبن التهديد متأصل يف العالقات االجتماعية هناك. هذا 

  ينبغي  ال   كما  حيةضالتحقيق أبنه ال يفرتض ابملنظمات اإلنسانية أن تنظر إىل نفسها على أهنا جمرد  وقد كشف  
 . بطبعهم خطرون أهنم على اليمنيي املرضى إىل تنظر أن
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 سوراي: 3ريطة اخل  
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7 

 قباسي، سوراي 
 اجلهاد القضااي واملمارسات األمنية يف بعثة أطباء بال حدود يف أرض 

 

 1سوسان جوديت

 

لكرتونية إىل فريق التنسيق العامل يف تركيا يعلن فيها  إ، بعث منسق مشروع قباسي برسالة  2013مايو/أاير    11يف  
وقد اختتم الرسالة بعبارة متشائمة تقول "كل شيء  عن افتتاح مستشفى أطباء بال حدود يف صبيحة ذلك اليوم.  

جيد لغاية اآلن". لقد كان دون شك متواضعاا، فقد كان هناك الكثري من دواعي الفخر فيما حققه. إذا أن ذلك  
عليها املستشف تسيطر  اليت  املناطق  دولية يف عمق  ويضم طواقم  منظمة غري حكومية  تقيمه  الذي  األول  ى كان 

مستشفى أطمة )أطباء بال  ك:  القريبة من احلدود الرتكية  ابقي مشاريع أطباء بال حدودعلى عكس  املعارضة السورية  
ينة الرحيانية الرتكية، ومستشفى ابب السالمة  حدود فرنسا( الذي يبعد كيلومرتات قليلة عن مركز فريق التنسيق يف مد

)منظمة أطباء بال حدود إسبانيا(، ومستشفى برانس )منظمة أطباء بال حدود بلجيكا( ومستشفى تل أبيض )أطباء 
بال حدود هولندا(. لقد تطلب األمر أسابيع من العمل املكثف لتحويل مبىن خاٍو إىل مرفق نظيف كامل التجهيز 

 سريراا. 25راحة واألمومة وغرفةا للطوارئ وقسماا للمرضى الداخليي بسعة للج يضم وحداتٍ 

لكن افتتاح مستشفى قباسي، الذي كان حداثا صغرياا إمنا مهماا، مل حيظ ابالهتمام الذي يستحقه. ففي اليوم ذاته  
لحون يف اليوم  آخرين، يف حي قام رجال مس  150شخصاا وجرحت    51انفجرت قنبلة يف مدينة الرحيانية وقتلت  

الذي سبق ذلك ابلتهجم لفظياا على عامل سويدي اتبع للمنظمة وهتديده ابلقتل بعد اهتامه ابلتجسس، حيث  
اضطر بعدها إىل املثول أمام حمكمة إسالمية حملية. بدت قباسي نسبياا على أهنا مالذ آمن وكان أفراد الطاقم الذين 

يتجولون يف أرجاء البلدة ويزورون السوق  حيث  خارج ساعات عملهم،  حديثاا يقضون وقتاا هادائا  مجيعهم  وصلوا  
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أن أيخذوا دعوات فريق التنسيق إىل احلذر على حممل    ويتلقون دعوات لشرب الشاي، وهلذا كان يصعب عليهم
 اجلد. ويستذكر رئيس البعثة آنذاك قائالا: "كانوا مراتحي بشكل زائد وقد نسوا أين كانوا".  

قصة بعثة قباسي من منظور أمين، إذ يعاين املفاهيم واملمارسات اليت اتبعها الفريق يف امليدان    حيكي هذا الفصل
 ذي كان يعمل يف تركيا والذين كانوا ملنسقي امليدانيي الذي جاؤوا وذهبوا بوترية سريعة( وفريق التنسيق الاب)بدءاا  

الوضع واملخاطر السائدة واألحداث اليت وقعت؟ ما    كيف قام هؤالء األشخاص بتحليل  2على تواصل دائم معه.
إىل   عنها(  والتخلي  وتعديلها  اعتمادها  )مت  وإجراءات  قواعد  من  اخلطر،  مواجهة  يف  اتبعوها  اليت  السلوكيات 

بول" )من حيث االسرتاتيجيات املختلفة املصممة من أجل "تقليل مستوى التعرض للمخاطر" و"حتسي مدى الق
خالفات   خالهلا  برزت  اليت  اللحظات  تلك  على  ابألخص  الفصل  هذا  سريكز  السائدة(؟ كما  اللغة  استخدام 

اليت  تو  والتناقضات  "األمن"  لوصف كلمة  األشخاص  يستخدمها  ما  غالباا  اليت  املعقدة  التعريفات  فيها  كشفت 
 3سببتها.

 

 ( 2013 أوائل إىل 2011إجياد الدور الصحيح يف خضم احلرب )منتصف 

 البعثة االستكشافية )كيف جند احلماية من القنابل؟( 

، اختذت مقاربة أطباء بال حدود فرنسا إزاء  2011عام    ط للعمل يف سوراي أواس  املنظمة  حماوالت  أوىل  ظل  يف
  السورية   ليةاأله  احلرب  سياق   ضمن  نعمل  كيف:  قولي  الذي   السؤال  يف   متثلت  شائعة  معضلة  صيغة  عملياهتا  متوضع
 . الرعاية جودة من ننقص أو زائدة خماطر  إىل الفرق نعرض  أن دون ضحاايها إىل املستطاع قدر ونصل

كان على فريق برامج الطوارئ أن يكون صبوراا جداا ويقوم بعدة انطالقات خاطئة وبعثات استكشافية فاشلة نظراا  
نظمة أطباء بال حدود فرنسا  ملتعترب كبرية جداا، ويف النهاية بضعة لقاءات جوهرية للسماح    تللمخاطر اليت كان

. لقد كانت املنظمة كما تدعى اليوم "مدجمة" حيث كان  2012ابفتتاح أول مشروع هلا يف أطمة يف يونيو/حزيران 
وهو طبيب  اسع يف أطمة،  املستشفى ومقر سكن الطاقم الدويل وأمنهما حتت رعاية شخصية عامة ذات نفوذ و 

من العمل االسرتاتيجي واالستكشايف  العديدة  شهر  اسُتخل ص  من األاجليش السوري احلر. وقد  ألوية  وعضو يف أحد  
 ، أن يتم العمل مع جتنب لفت األنظار إلينا. ابلتجسسبشدة فيها كان ُيشتبه ابألجانب خبصوص املرضى يف بيئة  

أبوابه وبدأت منظمة أطباء بال حدود يف البحث عن سبل للوصول إىل املناطق املتضررة بشكل    افتتح مشروع أطمة 
ىل حلب، تلك املدينة املنقسمة إىل منطقة تسيطر عليها  إ على برانمج سوراي  يالقائم  توجهت أنظار مباشر ابلنزاع.  

عقب بعثة استكشافية جرت   يسيطر عليها اجليش السوري احلر تتعرض لقصف مستمر. لكن، ومنطقة  احلكومة
جداا ورفضوا فكرة إرسال طاقم دويل،    لعمليات يف ابريس أبن الوضع خطريٌ مدراء ا  ى ، رأ2012يف أغسطس/آب  
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املوالية القوات  استهداف  ظل  يف  امليدانية.  للحكومة  خاصةا  لبدء   4للمستشفيات  أخراين  حماولتان  فشلت  كما 
اضطر مستشفى كان قد أقيم ابلشراكة مع بعض األطباء السوريي  ،  2012العمليات. لكن يف أكتوبر/تشرين األول  

يف قرية كفر غان قرب احلدود الرتكية إىل إغالق أبوابة بعد ثالثة أسابيع من افتتاحة نظراا للخالفات اجلوهرية بي 
، وهي مدينة  منظمة أطباء بال حدود والسوريي حول كيفية إدارة املستشفى. توجهت املنظمة بعد ذلك إىل الباب

بعد    130,000يقطنها   على  وتقع  إلجالء   30نسمة  تستخدم  اليت كانت  الطريق  على  حلب  عن  كيلومرتاا 
إىل قصف متكرر    2013اجلرحى. كان املشروع قد قطع مراحل هامة حي تعرضت املدينة يف يناير/كانون الثان  

السوريي  و   رئيس البعثة: "أخربهتم أبننا نتقاسم  حيث أجلى فريق التنسيق طاقم املشروع إىل تركيا. وإزاء هذا قال
 5علينا البحث عن مكان آمن".، و األوضاع ذاهتا، فنحن لسنا حمميي

أبن بلدة قباسي، من بي كل املناطق اليت تقع يف دائرة نصف قطرها    رئيس البعثة  أظهرت قاعدة البياانت اليت مجعها
عشرة كيلومرتات عن مدينة الباب، مل تتعرض للقصف أبداا. كما مسع الفريق أبن من بي سكاهنا العرب والكرد  

عددهم   املقاتلون    20,000البالغ  فيها  يتجول  اليت  أطمة  وخبالف  النظام.  يدعم  به  يستهان  ال  قسم  نسمة 
نب الذي يتوشحون السواد بسياراهتم البيك أب، مل تكن مدينة قباسي تشهد حضوراا واضحاا ااإلسالميون األج

عات املعارضة أو من  اوهلذا كما قيل، مل تكن قباسي قد وقعت يف قبضة االضطراابت سواء من اجلمللمسلحي.  
ء، قرر اثنان من  ال اليوم الذي تال عملية اإلجيناير/كانون الثان، أي يف    27قصف القوات احلليفة للنظام. ويف  

 أعضاء الفريق الصغري التوجه إىل املدينة. 

 

 افتتاح املشروع )كيف نكسب القبول؟(

مها يف الباب.  و ذين قضل اتبعوا العمل لتحديد ولقاء األشخاص املهمي والذي كانوا قد شرعوا به خالل الشهرين ال
: اجمللس احمللي املدن  املعروفة والنافذة، كانوا قد التقوا مبمثلي عن املؤسسات الثورية الناشئةوإضافة إىل أفراد األسر 

الذي كانت الصحة من ضمن مسؤولياته، واحملكمة اإلسالمية )الشرعية( اليت كانت تنظر يف أمور القضاء وحفظ 
السياسية احمللية مبا فيها الفصائل  -سكريةاألمن. كان منسق املشروع قد بىن كذلك عالقات مع ممثلي اجملموعات الع

احلرضاملن السوري  اجليش  لواء  اإلسالمية على    وية حتت  املرتبطتي غرار  واجلماعات  النصرة  وجبهة  الشام  أحرار 
أحاطوا علماا بعامل قباسي الصغري. حيث  أهنم  ابلقاعدة. حافظ الفريق على تلك العالقات يف مدينة الباب كما  

كان بعضهم أعضاءا يف اجمللس احمللي )مل يكن هناك حمكمة إسالمية وقتها(،    ن احملليي النافذين الذي  التقوا الزعماء
وجهه،    علىويستذكر منسق املشروع واالبتسامة    6إضافةا إىل ممثلي احلزب الكردي املرتبط حبزب العمال الكردستان. 
 فيقول: "الشاي. لقد شربت كثرياا من الشاي خالل تلك الفرتة". 
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أراد الفريق الذي كان يقود مشروع قباسي العمل أبسلوب خمتلف عن أطمة )عدم االعتماد على جهة حامية( وعن  
مشروع كفر غان الذي فشل )جتنب اإلدارة املشرتكة(. كان اهلدف إنشاء مستشفى اتبع ملنظمة أطباء بال حدود  

باقي املشاريع، حيث يركز على اجلراحة لعالج الضحااي  مئة ابملئة. أما من انحية األنشطة، فقد كان املشروع مشاهبا ل
الذين يتم إجالؤهم من حلب عن طريق الباب. كما اختذ قرار توفري الرعاية الطبية العامة واجلراحية للسكان احملليي، 

للواثئق املكتوبة آنذاك حيقق هدفي تكتيكيي أساسيي القرار وفقاا  ظهر  . األول جتنب الظهور مبوقد كان ذلك 
مستشفى خمصص للمقاتلي، وابلتايل ختفيف خماطر استهدافه من قبل النظام. اثنياا كسب مستوى أفضل من "قبول  

عن إنشاء مستشفى يف املدينة وتوفري خدمات   من خالل هتدئة أية خماوف ممكنة إزاء املخاطر املتمخضة 7اجملتمع"
للمشروع فكانت حتديد مرافق طبية صغرية  غحيتاجها على األ أما امليزة األساسية األخرى  لب السكان احملليون. 

ميكن ألطباء بال حدود حبيث  أقرب إىل منطقة القتال )مبا فيها داخل حلب اليت مل تكن املنظمة قد ختلت عنها(  
املنظمة من حتويل املرضى  أيضاا  ال تطور األوضاع على األرض. وستمكن تلك اخلدمات اخلارجية  أن تدعمها يف ح

الصعيد   السياسية على  العسكرية  التطورات  الناجتة عن  االحتياجات  ترصد  فيما  قباسي  إىل مستشفى  واجلرحى 
 احمللي. 

للمخاطر ووضع   الفريق حتليالا معمقاا  التحضريات جارية، صاغ  القواعد األمنية. وحبسب  وفيما كانت  ابلتفصيل 
، كانت املخاطر الرئيسية يف قباسي مرتبطة بـ"األثر 2013عليها يف مارس/آذار    ةالتوجيهات األمنية اليت متت املوافق

وإضافةا إىل تلك األخطار "عالية" االحتمال، مت تصنيف القصف والنريان املتقاطعة   8.اإلجهاد/النفسي"، أي التوتر
إىل متوسطة". أما  منخفضة  خطار "متوسطة"، يف حي صنفت األسلحة الكيماوية على أهنا أخطار "على أهنا أ

غري احلكومية اليت وقعت يف    ACTEDخطر التعرض للخطف، رغم حادثة خطف اثني من أعضاء منظمة  
ضمن   "حيث أننا معروفون جيداا وحنظى بقبول جيدمنخفضة  مارس/آذار، فقد وصفت على أهنا    13أطمة يف  
 9اجملتمع".

ن ومحل الواثئق الثبوتية اوتضمنت القواعد األمنية إجراءات معيارية مرتبطة مثالا ابلسفر: يف سيارة مع وضع حزام األم
على األقدام يف حال الذهاب سرياا  مع األشخاص القائمي على نقاط التفتيش، و وتوكيل السائق السوري للتعامل  

أفراد الطاقم، واالمتناع عن السري وحيدين ليالا. لكن  ذهاب  على لوح يستخدم لتعقب أماكن  الوجهة    تسجيلجيب  
 مت كذلك وضع قائمة قواعد صارمة ومفصلة تنظم سلوكيات العاملي: 

الطاقم والسكان احملليي هو القاعدة األمنية األوىل. ال تصرخ أو تتعامل بعدوانية مع جتاه    حسن السلوك .1
. الضحك بصوت مرتفع قد يعطي 2غزل/عالقات جنسية بي ]الطواقم[ الدولية/احمللية.  الناس )...( ال  

بي الرجال والنساء )ممنوع املصافحة،    كان  شكل  أبي  متاس  أي   منوع.  4انطباع أبنك سكران. )...(  
 10.ونس/صحفيياسو جأننا صورة ألن الناس قد يعتقدون  أي إخل(. )...( ال أتخذ 
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على أو حىت  التدخي  النساء    مينع  واملارجيواان  واملخدرات  الكحول  تعاطي  عدم  )...( جيب  العلن  يف 
مناقشتها مع السوريي. ال تناقش يف مواضيع سياسية أو دينية. جيب ارتداء مالبس مناسبة خارج املستشفى  

والساقي ومينع ارتداء  ء: تغطية الرأس والذراعي  سايف مجيع األوقات )الرجال: مينع السراويل القصرية. الن
 11املالبس الضيقة(.

من شأنه أن  وهو ما وافق عليه اجلميع و مع جتنب لفت األنظار  وابختصار، بلورت تلك القواعد احلاجة إىل العمل
حيقق "القبول" كما تشري خامتة القواعد: "حتسي قبول اجملتمع = حتسي األمن". وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املفهوم  

استخدم بكثرة من قبل أعضاء البعثة    12للقبول والذي طرحته منظمة أطباء بال حدود يف أدلتها اإلرشادية األمنية،
ولقاء   األمومة  رعاية  وتوفري  العلن  يف  التدخي  ممنوع  والسلوكيات:  املمارسات  من  جداا  الواسع  الطيف  لوصف 

 السلطات احمللية.  

، أي قبيل بدء أعمال جتهيز املستشفى، وقعت حادثة جعلت األمر يبدو أن املشروع  يف أوائل شهر مارس/آذار
بلغ وفد من سكان قباسي منسق املشروع أبهنم يعارضون افتتاح املستشفى خلشيتهم من أن  فقد أسيتوقف جمدداا.  

روع كفر غان يف  ل مشذى بعد هدفاا لقصف النظام. ودون أن ينسى فشأتصبح املدينة اليت مل يكن قد مسها أي  
يف صفه  أولئك الذين يدعمون املشروع  وقوف  ضمان  كي يفهم ما جيري وعمل على  منسق املشروع    بداايته، أتىن

الشكاوى كانت انجتة عن خوف    مارس/آذار. وتبي أبن  16إىل    9  ة منام بعقد اجتماعات عديدة خالل الفرت وق
ويف الوقت ذاته اإلحباط من التوزيع غري العادل للفوائد اليت كانت ستجنيها األسر النافذة من مشروع أطباء    يحقيق

بال حدود. وهلذا، وبعد تطمينهم، بدأت أعمال جتهيز املستشفى وعملية التوظيف. زادت تلك احلادثة من إصرار 
العمل مبوضوعية وشفافية قد قابلوا    رالفريق أكثر من أي وقت مضى على  مرشح بدءاا    300اإلمكان، حيث 

ابجلراحي وانتهاءا بعمال التنظيف. ويف الوقت ذاته، عمل الفريق على حتقيق التوازن بي العرب والكرد وبي خمتلف 
 األسر فيما خيص كافة الوظائف اليت ال تتطلب أي مهارات معينة.

 

 مدينة صغرية هادئة؟ 

 كيف وملاذا(   )بناء شبكة عالقات: 1بناء العالقات 

، ركز الفريق الطيب على بدء األنشطة. ورغم بقاء قباسي  2013مارس/آذار    11بعد أن افتتح املستشفى أبوابه يف  
الـ"مكاانا هادائا، إال أن القنابل والرباميل املتفجرة املعبئة مب واليت تنهال من مروحيات النظام بقيت    " يت إن يتادة 

ة حلب وانتشرت شائعات متفرقة حول استخدام أسلحة كيماوية يف مناطق أخرى من  ميةا يف أحناء حمافظأحدااثا يو 
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هذا التهديد مبسؤول التواصل األمين الذي عينته املنظمة حديثاا )وألول مرة( إىل اختاذ القرار بزايرة    وقد دفعالبالد.  
 .2013سوراي يف مايو/أاير 

اضطراهبا بي رئيس البعثة يف تركيا ومنسق املشروع اجلديد الذي وصل يف أواسط  ذلك كان مقدمةا للعالقات اليت زاد  
أبريل/نيسان. فقد اشتكى رئيس البعثة من "ضعف الرؤية" بشأن األوضاع، وهو أمر ألقى بالئمته على ضعف  

املشروع. أنه    13التواصل من جانب منسق  منه  فقد طلب  اهتماماا كافياا  وهلذا  بدءاا األمنية  للمسائلوبيناا  يويل   ،
. وقد بدأ فريق التنسيق يف تركيا ومنسق املشروع إبجراء "تواصل أمين" صباحي ومسائي حيث  ابألدوات واإلجراءات

إذ اهتم رئيس البعثة منسق املشروع ابلفشل يف استخدام   14.اتتفاقمت اخلالفات األولية وزادت من حدة التوتر 
يت أنشأها واللوح اخلاص بتسجيل حتركات العاملي(. وفوق كل ذلك، طلب أدوات الرصد )قاعدة البياانت األمنية ال

منه أن يقدم مزيداا من التفاصيل حول السياق وأن حيسن بناء شبكة العالقات. وهذا تضمن التعرف على األشخاص  
اجملموعات خمتلف  مع  روابط  على  واإلبقاء  هواتفهم،  أرقام  على  واحلصول  التفتيش  نقاط  على  ولقاء    املسيطرين 

اجلديدة منها، حيث أنه إىل جانب جبهة النصرة )فرع تنظيم القاعدة املوجود أساساا على أطراف قباسي(، بدأت  
. وقال له رئيس البعثة: "جيب أن تتواصل وتبين  2013جمموعات سلفية أخرى إبنشاء مكاتب هلا يف يونيو/حزيران  

وف شديد من اجلواسيس ويف ظل غياب أي مقومات  خ  الذي يعرتيه شبكة عالقات". لكن يف السياق السوري  
 النأي ابلنفس:  اتباع سياسة حمددة للنقاش، كان منسق املشروع مقتنعاا متاماا بضرورة 

"شعرت بضرورة اإلحجام عن طرح كثري من األسئلة على الناس. )...( أان مقتنع أبنه كان األمر الصواب.  
 . "قة قدومنا واستجواب الناس )...( أشعر أحياانا أبنه كان من غري املالئم طري

فأنت  هلم ميول راديكالية. ممن هنالك أيضاا ما أعرفه ]كون مسلماا[ عن الناس احملافظي بعض الشيء و "
   15ت أسئلتك زادت فرص قبولك".ضيف، وكلما قل  

األمر ذاته ينطبق على نقاط التفتيش/احلواجز: "كانت أذوانت املرور اليت منتلكها صاحلة يف كل مكان. فلماذا 
املراقبة و"أتمي عالقات مع حميطنا"  العمل على    من األفضلنطرح األسئلة إن كانوا يسمحون لنا ابلعبور؟" شعر أنه  

مل تكن اخلالفات  نه "ال أحد سيؤذينا لو اتبعنا األنظمة".  من خالل ثالثة أو أربعة أشخاص كانوا قد أكدوا له أب
قد اقرتبت من احلل حىت عند وصول رئيس البعثة اجلديد يف أواخر يونيو/حزيران، بل على العكس فقد زادت حدةا، 

 حيث أن البديل اجلديد كان يركز بشكل خاص على توثيق السياق السياسي والعسكري. 

 

 ؟( بلبلة )كيف نفسر املعلومات
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يونيو/حزيران    متسا  وقدأاير،  /مايو  أواخر  منذ  تدور  الكربى "  بلح"معركة    حول  الشائعات  بعض  بدأت شهرا 
ويوليو/متوز ابلتوترات واحلوادث بي قوات املعارضة. وهذا تضمن اشتباكات بي القوات الكردية املوالية حلزب العمال 

  لقوات ا  يد  يف  مؤقتاا   وقعتالكردستان ووحدات الشرطة اليت تعمل يف ظل حمكمة الباب الشرعية، تلك املدينة اليت  
على مشارف قباسي. كما وقعت مواجهات على احلواجز    ةالنصر   جلبهة  قاعدة  يف  بلةقن  انفجار  وكذلك  الكردية،

بي فصائل اجليش السوري احلر ومقاتلي جمموعة وصلت حديثاا إىل الساحة وتعرف على أهنا فرع لتنظيم القاعدة 
يف العراق لكنها ليست على وفاق مع جبهة النصرة، وكانت تطلق على نفسها اسم الدولة اإلسالمية يف العراق 

   16والشام.

قباسي "مكاانا هادائا ابلفعل"   أنه رغم كون  املشاكل مبيناا  تلك  املشروع حول  أبلغ منسق  يوليو/متوز  أواخر  ويف 
( املوجودة مشاالا يف  ةآنذاك، إال أن اجلماعات اإلسالمية )بينها الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصر 

إسالمية" و"صرحت أبن املنظمات غري احلكومية األجنبية   جرابلس كانت قد أعلنت عن نيتها يف "أتسيس دولة
 17وكانت كل تلك اجملموعات موجودة يف قباسي".كافرة وابلتايل غري مرحب هبا يف سوراي". وأضاف: "

يوليو/متوز ووصل بعد أسبوع من ذلك بديله )وهو الثالث خالل املشروع، مبا يف ذلك مرحلة    30ته يف  مانتهت مه
ومنذ البداية، كان حذراا بشأن األوضاع اليت اكتشفها واليت تناقضت بشدة مع االنطباع الذي (.  أتسيس املشروع

ضافةا إىل حدة التوترات بي خمتلف اجلماعات املعارضة، كانت  إأعطي له خالل االجتماع التمهيدي يف ابريس. ف
السيارة اليت كانت تقل املسؤول اإلداري للمشروع من احلدود الرتكية إىل حيث كانت  قد وقعت حادثتان خطرياتن.  

أوقفت من قبل جمموعة رجال مسلحي على أطراف املدينة. وبعد ترددهم على ما قد  قباسي بعد انتهاء إجازته  
كان حيملها    يبدو يف خطف املسؤول اإلداري، غادر املسلحون يف هناية املطاف وحبوزهتم رواتب هناية الشهر اليت

ن فيها )مسؤول  معه. أما يف حلب، فقد أوقفت سيارة أطباء بال حدود إسبانيا من قبل مجاعة مسلحة وكان م  
وراكبي غري اتبعي ألطباء بال حدود قيل أهنما مقاول تركي وعشيقته    يعمل مع أطباء بال حدود  لوجسيت سوري 

 األمريكية( ال يزالون سجناء. 

بدأت الرسائل اإللكرتونية اليت كانت وقتها مفصلة جداا تتوافد إىل فريق التنسيق لتبلغ ،  آب/ويف منتصف أغسطس
نقص جاهزية الفريق إزاء هجوم كيماوي حمتمل، وجتدد بياانت    تعن خماوفهم الواحد تلو اآلخر. حيث تضمن

جرابلس يف  احلكومية  غري  املنظمات  هتاجم  اليت  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  جمموعة  وا  ،الدولة  حول  لشائعات 
أبلغ منسق املشروع فريق التنسيق عن رغبته يف خفض عدد   18تستهدف خطف املواطني الربيطانيي، وإىل آخره.

أغسطس/آب اشتباكات   16و  15شهد يوما  البعثة لكن ليس ابإلحلاح ذاته.    الطاقم الدويل مباشرةا. وافق رئيس
  17ر/اجلماعات اإلسالمية يف أكثر من موقع يف أحناء سوراي. ويف بي القوات الكردية وفصائل اجليش السوري احل
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أغسطس/آب، اندلع القتال يف قباسي ويف ذلك املساء بعث منسق املشروع إىل رئيس البعثة يقول: "اجلميع آمنون 
 19يف املنزل )...( الدولة اإلسالمية يف العراق والشام تسيطر اآلن على املدينة".

 

 الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"كم اشة   فك ي " بيود بعثة أطباء بال حد

حدث أول اتصال مع الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف مستشفى أطباء بال حدود حي توافد عدٌد من املقاتلي 
معدته:  أغسطس/آب. كان اثنان قد جرحا يف حي كان الثالث يشتكي من أمل يف    17بعد القتال الذي نشب يوم  

 20"حي طلبنا منه أن ينزع معطفه قال أبنه مفخخ وال ميكنه نزعه". 

مل يستمر القتال سوى ليوم واحد حيث عاد اهلدوء يف الثامن عشر من أغسطس/آب. أما يف منزل أطباء بال حدود،  
انوا مستعدين للبقاء ملعرفة إن كحدة  قام منسق املشروع واملستشار الطيب مبقابلة كل فرد من أفراد الطاقم على  فقد  

يف مكان تكون فيه "القاعدة، ويف هذه احلالة أحد فروعها أي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام قد أحكمت  
أغسطس/آب كانوا قد   19قرر تسعة من أصل أربعة عشر عامالا ترك البعثة وحبلول    21؟".سيطرهتا على قباسي

الدولة اإلسالمية يف العراق والشام منسق املشروع من حتقيق مبتغاه وخفض ن وصول  مكّ  22وصلوا مجيعاا إىل تركيا.
 عدد الفريق بطريقة جذرية وهبدوء.

مل يستبعد العاملون الدوليون اخلمسة الذين قرروا البقاء يف قباسي فكرة اللحاق ابآلخرين إىل تركيا. وتساءل أحد  
ننتظره؟ هل ننتظرهم أن يبدؤوا  23املمرضي: الذي  تبادل فريق يف إعدام مرضاان على جدران املستشفى؟".    "ما 

التنسيق والفريق امليدان توقعاهتم، وقام منسق املشروع ابإلبالغ أن أحد العاملي السوريي قال: "يريدون أتسيس  
  ["، وأجاب رئيس البعثة: "هذا ال يعين ابلضرورة استحالة عمل أطباء بال حدود. فهذادولة إسالمية ]يف قباسي

يعتمد على مدى تسامح اجملموعة ككل إضافةا إىل قائدهم يف املنطقة". ويف رده على هذا، قال منسق املشروع:  
مثاالا عن مكان واحد جنحوا فيه ببسط سيطرهتم املطلقة وأسسوا هذه الدولة وكانوا متساحمي    ين"هل ميكنك أن تعطي

على مدى مخسة وعشرين عاماا مع منظمة أطباء بال فحسب خربته املمتدة    24مع من هم مثلنا لفرتة طويلة؟". 
للمنظمة(، مل يكن منسق املشروع متفائالا. وقد دعمت أحباثه حسّ  الغريزي:  حدود )منها مثانية سنوات رئيساا  ه 

"حبثت على اإلنرتنت عن سلوكياهتم خالل السنوات األخرية. ومن حيث الضحااي بي املدنيي، كانوا ببساطة الفرع  
 25إجراماا التابع للقاعدة"، هذا ما قاله منسق املشروع بعد بضعة أايم يف رسالته.األكثر 

قام ممثل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف قباسي بزايرة منسق املشروع    لكن ويف التاسع عشر من أغسطس/آب
 ه خطياا:ليطمئنه إبمكانية بقاء أطباء بال حدود والعمل أبمان. ووافق على أن يوثق التزام

 بسم هللا الرمحن الرحيم،



131 
 

 ّيه حمّمد.نباحلمد هلل والصالة والسالم على  

منذ اليوم فصاعداا، ميكن أن يستمر مستشفى أطباء بال حدود بعالج مجيع احلاالت دون حتيز ألي طرف  
ة اإلسالمية يف قباسي عند حدوث أي مشكلة  تشري منظمة أطباء بال حدود الدولمن األطراف. وستس

يف املستشفى، يف حي ستضطلع الدولة اإلسالمية مبسؤولية محاية املستشفى يف حال أي خطر. ومبقدور 
 26جاالا ونساءا، متابعة عملهم يف املستشفى. ر مجيع األطباء، 

 

 )ما الذي ترمز إليه عبارة "شرب الشاي"؟(  2بناء الشبكات 

أط منظمة  مكتوابا  تلقت  دعماا  أيضاا  بال حدود  منها  باء  احمللي دون طلب  مهمة كاجمللس  من شخصيات حملية 
وحمكمة الباب الشرعية واللتي كان أعضاؤمها قلقي من سيطرة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام على قباسي.  

بناء عالقات ودية مع بعض منهم  قد التقى أبكرب عدد ممكن من الناس وقام باملشروع ومنذ بدء مهمته كان منسق 
مثل القاضي العسكري يف حمكمة الباب املرتبطة جبماعة أحرار الشام اإلسالمية، وكذلك أعيان قباسي وأعضاء  

لتحادث. وقال منسق  ت غري خمطط هلا يف بيته لرااجليش السوري احلر. كما أن العديد منهم كانوا يفاجئونه بزاي
عالقات جديدة لكنين رمبا تعاملت معهم بطريقة خمتلفة". فحي جاءه على سبيل املثال قم ببناء  املشروع: "مل أ

حي، "قلت هلم حسناا، دعوان نذهب ونرى ما  ز اجمللس احمللي التابع للمحكمة الشرعية طلباا لتوفري مساعدات للنا
حتت مهام إدارة املشروع أكثر من  وي  ينضميكننا القيام به، وهكذا قضينا وقتاا طويالا معاا". كان هذا يف نظر املنسق  

كونه أمراا يعىن ابألمن. لكن الوقت الذي قضاه مع السلطات احمللية ساعد يف فهم الوضع بشكل أفضل، أي 
اجات الناس واألوضاع السياسية الراهنة، وهو ما كان يعتربه "املرحلة األوىل يف حتقيق األمن". فقد كان يقضي  ياحت

ايم اجلمعة برفقة هؤالء األشخاص، حيث "مل  ياهتم وكذلك فرتات بعد الظهر من أفريق أمسفراد آخرون يف الأهو و 
أطراف احلديث ويصغون إىل  يتجاذبون    نواانكن نتظاهر أبننا حياديون" يف مثل تلك اجللسات غري الرمسية. فقد ك

 شهادات السوريي حول "األايم األوىل للثورة".

فإنك تسجل نقطة حبسب األعراف االجتماعية يف سوراي. )...( ويف  رة تقوم هبا لشخص ما  زاييف كل  
حال لبيت دعوة أحدهم فإنك تكرم مضيفك. وهذا يبين العالقة اليت تعين أن إبمكانك أن تطلب من  

ذا هذا الشخص معروفاا أو أن يطلب هو منك ذلك. فهي عالقة متبادلة والسؤال هو: هل أنت مستعد هل
دون أن تنسى األعراف االجتماعية. )...(  العالقات  ابة نعم فعليك أن تبين هذه  التبادل؟ إن كانت اإلج

الكثري.   أيضاا أن تطلب منهم  الناس أن تقدم هلم معروفاا لكن إبمكانك أنت  ابلتأكيد سيطلب منك 
 27.ال بد أن يكون كذلكفاألمر صحيح يف االجتاهي و 
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 : الذي قال بشدة مع سلفه أمٌر تباين فيه منسق املشروعوهذا 

ريد أن  أ"ال أذهب لتناول الطعام يف بيوت الناس. عليك احلذر عند قبول دعوة، فاألمر عالقة متبادلة وال  
 أقع يف هذا الفخ. وهلذا أكتفي بشكرهم على الدعوة وحنن حنرتم بعضنا بعضاا". 

معهم يف املكتب وأجتاذب أطراف  "عليك إبقاء مسافة بينك وبي الناس، حيث أنين أشرب أحياانا الشاي  
احلديث يف املستشفى أو يف الشارع لكن دون أن أزورهم يف منازهلم. وألننا مل نكن نعرف كيف ستتطور 

وملح" خبز  بيننا  أصبح  "لقد  يقول:  العربية  ابللغة  مثل  هناك  بدوري    .األوضاع...  يرتبط  وهذا   )...(
إن برزت احلاجة يوماا ما أبن أقول: أان ال أدين    كمنسق للمشروع. أردت احلفاظ على مسافة تسمح يل

 28لك بشيء وال أنت تدين يل بشيء".

 فعبارة "شرب الشاي" ختفي من خلفها ممارستي متناقضتي متاماا. 

 

 اخلالفات حول حتليل الوضع 

مل يكن  منسق املشروع  أن    إالسالمية يف العراق والشام،  لدولة اإلرغم التطمينات اليت قدمتها الشخصيات احمللية وا
أبن الطمأنينية اليت بدا أن فريق التنسيق واملكتب الرئيسي يشعران هبا تعين    فقد أحسّ مراتحاا متاماا ملستقبل املشروع.  

الفشل يف استيعاب مستوى اخلطر. وهذه كانت حال إدارة العديد من املوارد البشرية. فقد جاء استبدال املسؤول  
واملتحدث الوحيد ابلعربية بي الطاقم الدويل فقد  الوحيد  الوطيس. وألنه كان املسلم  اإلداري عقب جدال حامي  

قد طلب منه  و ه دور حيوي يف مجع املعلومات واحلفاظ عليها.  قكان معروفاا يف قباسي وابلتايل كان يقع على عات
أبدى رغبته يف البقاء    ته آخر شهر أغسطس/آب كما كان خمططاا لكن منسق املشروعمفريق التنسيق أن ينهي مه

لفرتة أطول مشرياا إىل أن مغادرته قد تعرض البعثة خلطر حقيقي. كما أن األسئلة اليت تبادرت بشأن عدد الطاقم  
خرباهتم أدت إىل مزيد من اخلالفات. ففي حي أن العدد ارتفع إىل تسعة هبدف استئناف األنشطة اجلراحية،  الدويل و 

العاملي الدوليي إضافةا إىل زوار من املكتب الرئيسي. وأخرياا، أفصح طبيب أمريكي أرادت ابريس إرسال مزيد من  
كان قد وصل يف هناية أغسطس/آب بدون قصد عن أنه يهودي، علماا أنه كان قد طلب منه إخفاء حقيقة أصوله.  

أوائل شهر أغسطس العراق والشام،    آب/ويف  الدولة اإلسالمية يف  قد  ق املشروع  منسكان  أي حىت قبل وصول 
أنه  كشف عن  استبدال طبيب سريالنكي تسبب ابنزعاج بي الطاقم واملرضى يف غرفة الطوارئ حي  اضطر إىل  

 29بوذي.

سلحة الكيماوية يف غوطة  أغسطس/آب، جاءت أخبار استخدام النظام لأل  21وسط كل تلك االنشغاالت، ويف  
طلب الفريق امليدان من    تشغل ابل الناس ألشهر. فقددمشق، وهو ما شكل جتلياا خطرياا للتهديدات اليت كانت  
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تعرضوا هلجمات كيماوية إضافةا لالستجابة إىل    يف حالفريق التنسيق إرسال أدوية لعالج التدفق احملتمل للمرضى  
قي التابعي للمجالس احمللية. وقد غضبوا جداا حي أخربوا أن األدوية يي القللعديد من املسؤولي الصحطلبات ا

اليت حبوزهتم، واليت ال تكفي سوى لعالج بضعة عشرات، ستفي ابلغرض يف الوقت الراهن. فقد أرادوا أن يتحضروا  
الباب، علماا أهنم كانوا يستبعدون احتمال وقوع مثل أو  قباسي  هذا اهلجوم. لقد   كذلك هلجوم كيماوي على 

كانت املعدات الوقائية )من بدلة وقناع وقفازات وأحذية خاصة( مصدر قلق حقيقي إذ كان من الصعب استخدامها 
فريق قباسي ميتلك معدات وقائية تفوق بعددها وهو أن  وكانت مكلفة للغاية. وهلذا فقد اختذت املنظمة قرارها:  

عديد من أفراد الفريق مل يستطيعوا السكوت عن هذه اهلرمية غري املعلن عنها قليالا عدد أفراد الطاقم الدويل. لكن ال
 30فعله إزاء العاملي احملليي وأسرهم واملرضى.عليهم  يتوجب  عما    يتساءلونمن حيث األحقية ابحلماية، حيث كانوا  

 

 التعديالت )كيف نربر حضور أطباء بال حدود يف ظل املخاطر؟(

نتائج املشروع قال منسق املشروع: "طلبت منا الدولة اإلسالمية يف العراق والشام متابعة عملنا  يف تقييمه خبصوص 
فقد شعر أن عدد   31من خالل الفريق الدويل يف قباسي. لكن هذا خطري وال حيقق سوى القليل من الفائدة".

الضحااي حيث أن معظم    الوالدات منخفض )املعدل األسبوعي( وأن املستشفى مل يستقبل سوى عدد قليل من
سالمية  الدولة اإل  ت فيات ميدانية أنشأهتا خمتلف اجلماعات املسلحة )كانرحى كانوا يتلقون العالج يف مستشاجل

أما معظم   يف العراق والشام كذلك تدير مستشفاها اخلاص يف موقع غري معروف ابلنسبة ملنظمة أطباء بال حدود(.
حالة جديدة أسبوعياا(، علماا أن بعضها    24جلراحة فقد كانت احلروق )مبعدل  احلاالت اليت كانت تعاجل يف وحدة ا

شعر منسق املشروع بضرورة إحالتها إىل تركيا بدالا من عالجها يف مستشفى أطباء بال حدود. هنا  و   ،كان خطرياا 
أن حيصل مكروه    الدولة اإلسالمية يف العراق والشام قبل  كماشة   وهلذا اقرتح "سحب الطاقم الدويل من بي فكي

انعكس يف مكوانت   ما  توازانا وهو  أكثر  املعارضة هناك  قوى  الباب )حيث كانت  إىل  املشروع  حقيقي"، ونقل 
وهنا يستذكر رئيس أطباء بال حدود   32احملكمة الشرعية هناك( وتسليم مسؤولية مستشفى قباسي إىل الطاقم احمللي.

 لربامج الطوارئ عند بدء بعثة سوراي، فقد كان ال يزال على تواصل كان مديراا   ألنهبقوله: "مل أوافق على ذلك". و 
مع الزعماء العسكريي الذين تعرف عليهم يف أطمة، وكان أحدهم جهادايا شيشانياا وعضواا يف مجاعة املهاجرين اليت 

هادي على أن أصبحت الحقاا مكوانا رئيسياا من مكوانت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام. وقد أكد ذلك اجل
أما ابلنسبة لرئيس البعثة، فقد أفاد أبن مشروع قباسي حقق    33منظمة أطباء بال حدود مل تكن يف خطر يف قباسي.

 نتائج ال أبس هبا لكنه مسح ملنسق املشروع ببحث مقرتحات أخرى لتعديل األنشطة. 

، من خالل تطوير األنشطة. وقد شجع منسق  يف هذه األثناء، انربى الفريق إلعادة التوازن بي األنشطة واملخاطر
املشروع الطبيب املسؤول عن األنشطة اخلارجية والذي كان قد وصل يف بداية أغسطس/آب على تقييم املناطق اليت 
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تخذ أي  استقر فيها النازحون مثل السفرية الواقعة جنوب قباسي، علماا أن سلفه كان قد زارها سابقاا لكن مل تُ 
أي مساعدات، مت بدء عمليات صغرية لتوزيع   ىاملنطقة اليت تتعرض للقصف ابستمرار وال تتلق  خطوات. ويف تلك

 34اإلمدادات الطبية واخليام واملواد األساسية، مما أعطى الفريق اإلحساس أبهنم "موجودون حيث هناك حاجة إليهم". 

إىل السفرية، كان يتعي التواصل مع أشخاص سوريي يف املوقع )طبيب ومدير شؤون النازحي( قبل يوم    وللذهاب
يوم الزايرة، حيث كان يتم ذلك بشكل كبري عن طريق تويرت. ويف  جديدة يف    معلوماتمن الزايرة، مث احلصول على  

  أن   حيث.  القصف  منطقة  خارج  السوريي  الشخصي  هبذين  يلتقي  املنظمة  طبيب  كان  ،ابلذهاب  قرارال  اختاذحال  
"البقاء قريباا من الشخص الذي حيمل اجلهاز الالسلكي، فهو حيصل على    35منه  طلب   قد  كان  املشروع  منسق

لقد عرّ  مباشرة".  هناية    ضمعلومات عسكرية  مل يكن جاهزاا خلوضها "يف  أنه  قال  نفسه ملخاطر  املنظمة  طبيب 
  جييب   وكانت: "كنت أسأل نفسي كل مجعة إن كان وجودي هناك يستحق العناء"  املطاف". حيث كشف قائالا 

  شعر  الفريق  لكن  خطورة،  أكثر   كانت  اليت  والعمليات  األنشطة   حجم  تزايد  ظل  ويف  للمفارقة،  لكن .  مرة  كل  يف  بنعم
 تالقي قبوالا أكرب.  الواضحة احملددة األخطار أصبحت أبمهيتها،

لقد أسهم متاسك الفريق آنذاك دون أدىن شك ابلقدرة على خوض املخاطر بنجاح، حيث كان منسق املشروع  
يرسل تقارير يومية إىل زمالئه عن مواضيع االجتماعات اليت يشارك فيها ويطلعهم على تفسرياته وشكوكه. وحبسب  

املشروع السابق الذي "مل يكن يسمح ألي    املستشار الطيب، فقد كانت املقاربة ختتلف عن تلك اليت تبناها منسق
كان ابالخنراط يف املسائل األمنية ألهنا كانت تقع ضمن دور املنسق". "شعران وكأنه ال يريد احلديث عن الشؤون  

عليكم ابلشؤون الطبية". لكن، حسبما  يقلقنا، حيث كان يقول: دعون أتكفل ابألمن و  أن اليف  رغبةا منه األمنية 
خطار املهمة  ألالفريق يشعر براحة أكرب حي يكون على اطالع اب  فقد كانويف كثري من املقابالت،    علمنا مراراا 

اجلهود املبذولة للحد  مشاهدة  احمليطة هبم. فقد كان يتم تقييم املخاطر وحبثها إبمعان، وقد كان الفريق قادراا على  
منها قدر اإلمكان. ويفرتض أهنم كانوا يثمنون معرفتهم للمخاطر اليت تواجههم كي يستطيعوا اختاذ القرارات أبنفسهم 

 أم ال.   بشأن إمكانية خوض تلك املخاطر

يف أتثر الروتي اليومي للفريق بوقوع البلدة يف قبضة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.  يتمثل  العامل اآلخر كان  
، اتركي إدارة شؤون احلياة اليومية جمللس قباسي احمللي وحمكمتها  دون لفت األنظارفقد كان املقاتلون يتصرفون  

صويف، مل تقم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام أبي أفعال عدائية أو اختاذ أي  ويل  الشرعية. وابستثناء تدمري قرب  
لبسة طويلة ويغطي  أارسات احمللية. كانت العامالت الدوليات يرتدين يف األصل  مخمالفة للم  إجراءات راديكالية

ق املشروع، الذي كان  ، شعر منسآب/رؤوسهن، وهلذا مل يتعي عليهن تغيري طريقة لبسهن. وحبلول هناية أغسطس
قد منع اخلروج سرياا على األقدام مباشرةا بعد سقوط قباسي، أبن الوقت قد حان لوضع حد "ملتالزمة التحصن"  

ويف ضوء خرباته السابقة مع مجاعات إسالمية، كان    36وشجع العاملي الدوليي على اخلروج والتفاعل مع الناس.
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اجليدة( بي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ومنظمة أطباء بال حدود لن يدرك أن فرتة شهر العسل )أي العالقة  
تدوم طويالا. فبعد حماولة اجلماعة املبدئية لكسب السكان احملليي مبا يف ذلك احرتام منظمة أطباء بال حدود، 

  خطري جداا؟ لكن كيف كان ميكن التنبؤ ابللحظة اليت سيتحول فيها الوضع إىل 37بدأت العالقة "تتدهور".

 

 من ضمان إىل آخر: حوادث ومفاوضات واهنيار

 اخلطرية؟(  ةاحلادث و تعريفاخلطوط احلمراء )ما ه

  إسبانيا   حدود  بال  ألطباء  التابع  السالمة   ابب   مشروع  يف   يعمل  سوري   جراح  تعرضأيلول،  /سبتمرب  من  الثان   يف
 أي   تعلن  مل   لكن  قتل،  مث  للتعذيب  تعرض .  السوريون  العاملون  يقطنه  كان  الذي   البيت  من  الليل  منتصف  للخطف

 على  فعل  رد  كان  حدث   ما  أبن  اتم  يقي  على  كانت  حدود   بال  أطباء  منظمة  أن  إال  حدث،  عما  مسؤوليتها  مجاعة
  اجلمعية  وأن  شخصية  يةضق  حدث  ما  أن  سبانقرر القسم اإل  38.خيفيها  الطبيب  يكن  مل  اليت  اإلحلادية  النظر  وجهات

حادثة اخلطف والقتل تلك بتوتر شديد بي خمتلف أقسام أطباء بال حدود.    تسببتمل تكن اهلدف.    39"ذاهتا"حبد  
وقد اتفقت طواقم أطباء بال حدود يف قباسي والرحيانية وابريس على أهنا غاضبة من القسم اإلسبان الذي بدا 

ره حول املسؤولي عما حدث، وهذا مشابه ملا حدث يف حلب مرتدداا يف تشارك املعلومات أو على األقل وجهة نظ
وخطف ركاهبا. هذا وقد أجلى القسم اإلسبان فريق    اإلسبان  للقسم  اتبعة  ةسيار   فتأوق    حيذلك    منقبل أسابيع  

ابب السالمة دون إعالم ابقي مشاريع أطباء بال حدود، مما شكل يف نظر منسق مشروع قباسي "غياابا اتماا الحرتام  
 40الفرق امليدانية اليت هي حباجة إىل املعلومات كي حتافظ على سالمتها".

  مشروع   صبحأحيث    عزازإت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام على  التاسع عشر من سبتمرب/أيلول، سيطر   يف
الفرق امليدانية يف    14.سيطرهتا  نطاق  ضمن  إسبانيا  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  التابع  السالمة  ابب  25مث علمت 

ال السبعة  األايم  أبن  التواصل   التاريخ  لذلك   سابقة سبتمرب/أيلول  وسائل  على  النقاشات  من  الكثري  شهدت  قد 
سبتمرب/أيلول عن أحد أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام    18االجتماعي رداا على تغريدة صدرت يف  

  والشام   العراق  يف  اإلسالمية: "#الدولة  وتقول  حدود  بال   أطباء  منظمة  يف  يلي الدوليتظهر فيها صورة ألحد العام
  ي عامل  رأي   كانأطباء بال حدود". وقد    مع  العاملي  اجلواسيس  البعثاث  أطباء  يستخدمهاالقواعد اليت    خريطة  تنشر

"،  خطر  يف  تكون  ال   حي  الرد  عدم  تقرر   أن  السهل. "من  الرد  عدمأطباء بال حدود الذين قدموا تلك املعلومات  
  نشر  خالل  من  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  مضادة  محلة  اقرتح  الذي   الغاضب  املشروع   منسق  قاله  ما  هذا

 معدودات   أايم   بعد  انتهت   ه تملكن مه  42.حدود  بال   أطباء   ملنظمة  والشام   العراق  يف   اإلسالمية   الدولة  دعم   رسائل
 .ذلك من
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أكتوبر/تشرين األول ملدة شهر واحد فقط.    12فجوة استمرت عشرة أايم، وصل منسق املشروع اجلديد يف    وبعد
مشادة    بعدويف اليوم التايل، وقعت حادثة خطرية يف وحدة اجلراحة حي وصل العديد من الضحااي إىل املستشفى  

ثالثة مرضى كي حياكموا، حيث تويف    خذأُ .  العتقاهلم  جاؤوا  قد  كانوا  الشرعية  الباب  حمكمة   من   رجال  معكالمية  
نظراا   أايم  بضعة  بعد  منهما    18  ويف   ابلرصاص،   رمياا   الثالث   أعدم   حي  يف  املناسب،   العالج   لغياباثنان 

 .حدود بال  أطباء مستشفى  إىل جثته الشرعية احملكمة من رجال أحضر األولتشرين /أكتوبر

  أطباء   منظمة  على  ينبغي  وكيف   احلادثة  أمهية  حول  التنسيق  وفريق  املشروع  منسق  بي   الطرشان  حوار  ذلك  بعد  بدأ
  تصرفوا   الذين  الشرعية  احملكمة  رجال  كان   فقد  املشروع  منسق   نظر  وجهة   وحبسب .  إزاءها  تتصرف  أن  حدود  بال

  لكننا  حدث  ملا  مراتح   منا   أحد: "ال  وأضاف".  لغاايهتم  حتقيقاا   فعله  عليهم  يتوجب  ما  ببساطة"فعلوا    بعدوانية
  ويف  املستشفى  داخل  النار  إطالق  أي   األقل،  على  حيدث  مل  فاألسوأ.  جرى   ما  إزاء  الكثري  فعل  قدرتنا  لعدم  مدركون

  هبم  املشتبه   ينقل  حي   حيدث  قد   ما   حول  للحديث  وقباسي   الباب "حمكميت    لقاء  يف   متثلت   الثانية  اخلطوة ".  حميطه
وقد شعر    43".املستشفى  داخل  األسلحة  منع  مببدأ  دوري   بشكل  اجملموعات  مجيع  وتذكري   مستقبالا   املستشفى   إىل

  22ويف    45أبن رد فعل منسق املشروع مل يكن مرضياا وكان قلقاا حيال مساعيه لتهدئة األوضاع.  44رئيس البعثة
أكتوبر/تشرين األول، تدخل قسم العمليات يف ابريس حيث أصر على ضرورة اعتبار أي أذية تلحق ابملرضى على  

استيائها   عن  بال حدود  أطباء  منظمة  تعرب  أن  يستدعي  أمحر"  "خط  جتديد   وتطلب  إزاءهاأهنا  السلطات  من 
 46و"وضع النقاط على احلروف".  معارفه  شبكةضماانهتا. وقد طُلب من منسق املشروع العودة إىل 

الوقت ذاته، بدا أن ابقي أفراد الفريق كانوا إىل حد ما غري قلقي. حيث مل يتم إطالع العاملي الدوليي الذين    يف
على أي معلومات حول النقاشات   ،وصل معظمهم حديثاا   ن)إىل حوايل مخسة عشر فرداا( والذي  حينهازاد عددهم  

التنسيق. إال أن طبيب األنشطة اخلارجية املوجود منذ أغسطس/آب كان الوحيد الذي مل بي منسق املشروع وفريق  
  لعدد   فورايا   خفضاا   التنسيق  فريق  طلب  هلذا كان اجلميع حائرين )كما كشف الطبيب( حي  47يكن مراتحاا متاماا.

 يفيد  الفرنسية  اخلارجية  من  جاء  بالغ  عقب  وذلك(  غادروا  من  بي  من  اخلارجية  األنشطة  طبيب )كان    الطاقم
 املوجودون  الفرنسيون  العاملون  وُنصح  السفر  على  قيود  تطبيق  عندها  مت".  املنظمة  أطباء  من  اثني"خطف    بتهديد

  للمواطني  ابلنسبة  احلال  كانت  كما  قباسي  إىل  فرنسيي   مواطني  إرسال  عدم  تقرر  كم.  قريب  وقت   يف  ابملغادرة
  .األمريكيي

. العمل  فريق  القلق  متلك  الثان، تشرين  /نوفمرب  4  من   واعتباراا   هبم،   احمليطة  لألخطار  املفاجئ  الكشف  هذا  وعقب
 واستولوا   حدود  بال  أطباء  منظمة  إىل  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  للدولة  اتبعي  مقاتلي  ثالثة  جاء  اليوم  ذلك  ويف

 اللحظة  تلك  يف  أهنا   الطبية  املستشارة  وقالت.  أايم  مخسة  أو  أربعة   خالل  إبعادهتا  وعدوا  لكنهم  إسعاف  سيارة  على
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"قلت  للخطف  تعرضها  ابحتمال  ختاطر  أهنا  أدركت   املنزل   إىل  سيعودون  وليالا   السيارة  أخذوا  اليوم:  لنفسي: 
 48".وأيخذونين

 

 ؟التفاوض لكن إىل أي مدى ينبغي( إعادة)

)وهو الرابع منذ    اجلديد   البعثة  رئيس  برفقة  وقام  سوراي  إىل  فرنسا  حدود  بال  أطباء  رئيس  سافر  احلوادث،  تلك  بعد
بدء املشروع وكان قد وصل أوائل نوفمرب/تشرين الثان( بزايرة إىل قباسي سعياا للقاء ممثلي الدولة اإلسالمية يف  

قباسي   من  والشام   هلم  وقدم"  اجلميع  منه  يرتعد  سودانياا   رجالا   كان"وقد    الباب  ممثل  استقبلهم.  والبابالعراق 
  حي   يف.  الفرنسيي  املواطني  فيهم  مبن  الدولية،  وطواقمها  حدود  بال  أطباء  حضور  خبصوص  طلبوها  اليت  الضماانت

 اإلسالمية  للدولة  مطالب  أي   على  املنظمة  إلطالع  مراسل  بوظيفة  سيقوم  مدن  وسيط   تعيي  على  قباسي  ممثل  وافق
  د يأتك  منه  وطلب  أطمة  من  يعرفه  الذي   الشيشان   ابلشخص  الرئيس  التقى  العودة،  رحلة  ويف .  والشام  العراق  يف

 49ميكنكم القيام بعملكم". أنه  لك أقول. قلقاا  كفى"قال:   الضماانت، تلك مصداقية

إبمكانية التعامل مع مطالب الدولة اإلسالمية يف العراق والشام    ، شعر رئيس البعثة اجلديدتطميناتلويف ظل تلك ا
البسيطة فقد كان يف نظره مثناا ينبغي دفعه لإلبقاء على احلوار  عدات  ابألدوية وامل  الع ر ضيأكرب. أما التربع  هبدوء  

ن يتباين مع موقف قف كادها سلطة أمر واقع. لكن هذا املو مفتوحاا مع تلك اجلماعة اليت ال بد من اإلقرار بوجو 
وكذلك موقف منسق املشروع    50من غري املقبول التربع أبي شيء هلذه "اجلماعة املسلحة"( أنه  سلفه )الذي اعترب  

صبحت خالفات الرأي أهذا و   51اجلديد الذي كان يشك بضرورة العمل مع الدولة اإلسالمية يف العراق والشام. 
ديسمرب/كانون األول، حيث رأى أحدمها   18اثنية تعود للمنظمة يف    سعافإأكثر جتلياا بعد االستيالء على سيارة  

يف ذلك خطاا أمحر يف حي سعى اآلخر إىل هتوين املوضوع. "لن حنزم أمتعتنا بسبب سيارة إسعاف )...(، وميكن 
استؤنف  إعادة التفاوض على سيارة اإلسعاف". أعيدت السيارة بعد ثالثة أايم وقد بدلوا إطاراهتا أبخرى جديدة و 

النقاش جمدداا: نبقى، نعم، لكن إىل مىت، إىل أي مدى جيب أن نذهب؟ وقد خلص منسق الشؤون اللوجستية رد  
 فعل أطباء بال حدود الضمين على هذا السؤال حي قال: 

ظروف ظل  يف  إال  أنشطتها  وقف  قرار  تتخذ  لن  املنظمة  أن  دويل  قصوى    أعتقد  عامل  يتعرض  كأن 
لالختطاف أو للهجوم على سبيل املثال. أما ابلنسبة للحوادث األخرى، فاألمر يتعلق ابلتفاوض مع كل 

 52كنا سنتابع أنشطتنا.   إنأنشطتنا، وليس  متابعة يةكيفحول   قرارالمن هو معين ابختاذ 

 

 اخلطف 
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يف الثان من يناير/كانون الثان يف برانس الواقعة يف حمافظة إدلب قامت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام خبطف 
العراق والشام كانت    علماا أنمخسة عاملي دوليي من مشروع أطباء بال حدود بلجيكا،   الدولة اإلسالمية يف 

سالمية وفصائل اجليش السوري احلر الذي شن هجوماا إىل ضغوطات هائلة من ابقي اجلماعات اإل  تتعرض آنذاك
الرابعواسعاا   يف  التايل.  اليوم  يف  قباسي أبن    عليها  مشروع  منسق  موثوق  مصدر  أخرب  الثان،  يناير/كانون  من 

اجملموعات املسلحة ذاهتا قد قررت حترير املدينة من الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، ونصح املنظمة ابالبتعاد عن 
 املكان لفرتة من الزمن، ويف اليوم التايل كان مجيع العاملي الدوليي يف تركيا.  

نظمة أطباء بال حدود بلجيكا من ابقي األقسام متابعة عملها يف سوراي طاملا أن املفاوضات لتحرير الرهائن طلبت م
شراف عن بعد من قبل منسق املشروع  بوجود العاملي السوريي فقط وإب  مستمرة. استمر مشروع قباسي ابلعمل

سوريي وقد غادر بعضهم املدينة. فقد كانت فرتة  الذي انتقل إىل تركيا. تزايدت حوادث اعتقال وهتديد العاملي ال 
 كسب قلوب السكان املدنيي قد ولت منذ مدة.  

. أما يف قباسي، فقد طلب ممثل الدولة 2014الرهائن بعد مخسة أشهر من األسر وذلك يف ربيع    أُطلق سراح
إذ حتجج أبهنم   العودة،  أطباء بال حدود  والشام من منظمة  العراق  أفعال  اإلسالمية يف  للعقاب جراء  يتعرضون 

ة الرهائن، وشروط حترير  ت إليه حادثة اخلطف، وطريقة معاملنظرائهم يف برانس. لكن ويف ضوء فقدان الثقة اليت أد
دعت منظمة أطباء بال حدود إىل احلصول على تفسريات ومزيد من الضماانت من أعلى املستوايت يف  الرهائن،  

عديدة   رسائل  بعثت  وقد  ويف  التنظيم.  إجابة.  منها  أي  تلق  مل  لكن  التنظيم  يف  املسؤولي"  "كبار    21إىل 
، أعلنت منظمة أطباء بال حدود رمسياا عن وقف مجيع أنشطتها يف مناطق سيطرة الدولة  2014أغسطس/آب  

 اإلسالمية.  

ة  كانت صور إعدام الصحفي األمريكي جيمس فويل قد انتشرت قبل يومي من ذلك. كما ُقطعت رؤوس أربع
فرباير/شباط   من  السادس  يف  السنة.  هناية  قبل  إغاثة  عمال  ثالثة  بينهم  غربيي  الدولة 2015رهائن  أعلنت   ،

اإلسالمية عن وفاة كايال مولر، وهي عاملة إغاثة شابة حدث وأهنا املرأة اليت خطفت فيما كانت تستقل سيارة  
 . 2013أطباء بال حدود إسبانيا يف أغسطس/آب 

 *  *  * 

مبا نعرفه حول األحداث اليت جرت واألهم من ذلك ما نعرفه    النظر إىل اتريخ بعثة قباسي دون التأثريصعب جداا 
عن الدولة اإلسالمية. فمجرد ذكر اسم هذا التنظيم اليوم يدب الرعب يف القلوب، لكنه مل يكن معروفاا جيداا يف 

أنه شكل من أشكال تنظيم القاعدة.    وكان أكثر األشخاص دراية يف املنظمة يرونه على  2013أغسطس/آب  
ي اجلماعات لكن حي سيطر على قباسي، رأت الفرق )وقد كانت على حق( أبن االشتباكات اليت اندلعت ب

كثر املخاطر جديةا ابلنسبة هلم. أما ابلنسبة حلوادث اخلطف، أل ذلك قصف النظام، على أهنا  املسلحة واألهم من ك
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وكان ينظر إىل هذا التهديد مبستوايت متباينة من احلدة حبسب    2012نذ عام  فكان صحفيون يقعون ضحيتها م
، اعترب هذا التهديد ضعيفاا إىل أن وصل منسق املشروع الذي أشرف  2013رئيس البعثة، لكن يف قباسي عام  

سالمية  على سري العمل خالل شهري أغسطس/آب وسبتمرب/أيلول، والذي ما لبث أن تبعه سيطرة تنظيم الدولة اإل
على املدينة. تبي هذه العوامل صعوبة ما يعرف بلغة اإلغاثة اإلنسانية مبصطلح "حتليل السياق"  يف العراق والشام  

)الذي يشكل أساس حتليل املخاطر(، بدالا من حماولة استشعار اإلمكانيات املتاحة يف ظل الضبابية اليت تسود  
الناد املعلومات  املتناقضاملوقف من خالل حتديد وحتليل  تبقى هذه املهمة أكثر  رة  ة واليت تكون أحياانا مشوشة. 

نسقي املشاريع حيث ال تكون هناك فرتة لتسليم املهام، انهيك  ملالسريع    التعاقبة حي تضيع املعلومات جراء  صعوب
 الفجوات اليت يقوم خالهلا بديل ما بسدها أو حىت تبقى دون أي شخص مسؤول عنها.  عن

هذا اخلصوص، يبدو أن حتليل مشروع قباسي يبي أبن املمارسات اليت كانت هتدف إىل مجع أكرب قدر ممكن   ويف
ر احلوادث من خالل مضاعفة أدوات التعقب وتقاري  سواء–من املعلومات من أجل احلصول على صورة شاملة  

ال    -والبياانت اإلحصائية أو من خالل مجع معلومات األحداث السياسية العسكرية والبياانت واملقاالت الصحفية
  من   الكثري  تستهلك  لكنها   فوائدها  هلا   املعلومات  تلكتكون مفيدةا على الدوام حي يتعلق األمر بتحليل السياق.  

ذات الصلة ضمن   علوماتامل  معظم. كما يفرتض ابملنسقي االطالع على  نتقائيةاال  غري  لطبيعتها  نظراا   والطاقة  الوقت
. وتظهر قصة  حقيقية  فاعلية  هلا شبكات العالقات اليت ميتلكوهنا    أن   فرض  على  بقوة،  املنشودةمجيع هذه املعلومات  

  ألنه   نابيّ   كما"شرب الشاي"    تعبري   ابلضرورة  هيصف  الما    هو و   النوعية  العالقاتمشروع قباسي مرةا أخرى أمهية  
السوريي  متناقضة  ممارساتخيفي   زمالئهم  مع  العالقات  تلك  على  حافظوا  املشروع  يف  العاملي  من  فالعديد   .

. للمعلومات  مستمراا   تدفقاا   كذلك  ضمن  إمنا  احمللية  لدينامياتاومعارفهم اخلارجيي مما ساعدهم ليس فقط يف فهم  
االطالع على ما قد حيدث قبيل ساعات    يفالفريق    ساعدتهذا أيضاا من تشارك املعلومات احلساسة اليت    نمكّ 

التوصيات املعتادة، مل تكن الثقة   وخبالف  .2014من حدوثه، كما حدث عند إجالء الفريق يف يناير/كانون الثان  
ين موقف حيادي وغريه من املعايري، إمنا على  يف مثل تلك احلاالت مبنية على تطبيق "مبادئ أطباء بال حدود" وتب

 ومعتقدات  أعراف  احرتام  مع  ابلضرورة  املرتافق  االنفتاح،نوع من  و   لألشخاص   املتأن  واالنتقاء  واحلواربناء العالقات  
 53". فعلناه ما ونقول به القيام  ينبغي أنه قلنا  مبا": "نقوم عليهم"االعتماد و اآلخرين،

على    هذا الضوء  القصة  هناية  على    ية دودحموتسلط  ركزان كثرياا  فقد  العالقات.  تلك  عن  تتأتى  اليت  الضماانت 
اختالفات التحليالت اليت قام هبا من جهة العاملون يف امليدان ومن جهة أخرى فريق التنسيق واملكتب الرئيسي  

إىل تباين مستوى البلبلة اليت تنتج عن تعاقب منسقي  مباشرةا بعد سيطرة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، إضافةا  
يف امليدان أكثر من وضوحها يف املكتب الرئيسي(. وبعيداا عن    حةواض  تكون   بلبلة)وهي    البعثة   رؤساءاملشروع و 

الفروقات الدقيقة ملختلف وجهات النظر، فإن تلك اخلالفات مرتبطة مبدى إمكانية الثقة ابلضماانت اليت قدمها  
ذا السؤال،  ممثلو الدولة اإلسالمية يف العراق والشام. أما الرد اإلجيايب املستمر الذي قدمه املكتب الرئيسي على ه
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يف ظل خماوف العاملي يف امليدان، فقد كان مرتبطاا بشكل مباشر ابلضماانت اليت حصل عليها رئيس أطباء بال  
حدود من خالل عالقته الوثيقة اليت بناها مع العديد من األشخاص املعنيي الذين ثبتت مصداقيتهم منذ افتتاح  

ع الذي عمل يف أغسطس/آب وسبتمرب/أيلول متشائماا ومل يعرتف  مشروع أطمة. ويف املقابل، فقد كان منسق املشرو 
مبصداقية تلك الضماانت إال قليالا نظراا ألنه رأى يف الدولة اإلسالمية يف العراق والشام تنظيماا خمتلفاا عن ابقي  

السوري.   الشمال  تنشط يف  اليت  املسلحة  املتشائمة    وقداجلماعات  نظرته  ماعات مع اجل  جتربتهمن    انبعةكانت 
حول تلك   أجراهالذي  البحث اجلهادية وفيما مسعه من الطواقم احمللية وابقي املعارف يف قباسي والباب وكذلك يف 

 اجلماعة وبياانهتا ومنشوراهتا وبرانجمها السياسي، وابختصار يف أيديولوجيتها.

 املتعلقة  االعتيادية  فالتحدايت.  حدود  بال   أطباء  منظمة   بقيت  فقد كل شيء    رغم أنههذه القصة تظهر أيضاا    لكن
موقع تويرت، وشائعات    على  وردت  اليت  ابلتجسس  واالهتامات  البعض،  توقعه  الذي   األوضاع  وتدهور  املشروع،  أبمهية

اب األول   الختطافالتهديد  أكتوبر/تشرين  يف  وقعت  اليت  واحلوادث  الفرنسية،  اخلارجية  وزارة  أطلقتها  اليت 
 بلجيكا،   حدود  بال   أطباء  منظمة  يف  دوليي  عاملي  مخسة  وخطف  السوري،  الطبيبوديسمرب/كانون األول، ومقتل  

  يكون   أن   يفرتض  كانلذي  )ا االنسحاب  أمر  اا أخري   جاء  فقد .  االنسحاب  إىل  لفريقاب منها  أي   تدفع  مل   أمور   كلها
  أن   وفور.  منه  مفر  ال  عدائية  أعمال  ابندالع  تفيد  موثوقة  مصادر  قدمتها  مفصلة  معلومات  على  ابالعتماد(  مؤقتاا 
أن اإلبقاء على الفرق املتعاقبة أسهم يف حتفيز    كمااليت شعروا هبا.    54"الراحة"  مدى   املدراء  كبار  أدرك  الفريق،  غادر

النقاشات حول سبل عمل منظمة أطباء بال حدود كمؤسسة وكذلك أسباب تشجيع األفراد على البقاء يف ذلك 
التخلي عن   رفضهم  أو  بعملهمأو    ملكانابعن التعلق    انبعةالوضع وقبول املخاطر الكبرية. قد تكون تلك األسباب  

هبا املرء يف حلظات معينة أو عدم رغبتهم    يشعر  اليت   كاإلاثرة  عنها  اإلفصاح  يصعب  شاعرمبالسكان املدنيي، أو  
 أبن خيذلوا أطباء بال حدود إن هم فشلوا يف التغلب على اخلوف.
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8 

 مسرح عمليات اخلطف الغامض 
 إركيل آراينإنقاذ 

 

 مكلي  دانكن

 

 

إركيل، ال بد أن نشدد اليوم على   آراينالواسع الذي أظهره األفراد واملنظمات الدولية مع  ضامن  "رغم الت
 قضيته ال تزال متثل فشالا:   طريقة التعامل معأن 

فشل السلطات الروسية اليت كانت تقع على عاتقها مسؤولية قانونية حلل القضية. فشل احلكومية اهلولندية 
ة لالحتاد الروسي حيث مل  يكالشر   احلكوماتية ضعيفة للقضية. فشل  اليت حافظت على مقاربة دبلوماس

حترك ساكناا من الناحية القانونية، مما مسح بتصاعد العنف جتاه العاملي اإلنسانيي يف املنطقة. وأخرياا 
قصى ما يستطيعون حلل القضية  أب ذكرهم  د ألهنا وثقت بقيام كل من تقدم  و فشل منظمة أطباء بال حد

 ".مذلك دون احلاجة إىل أن متارس املنظمة ضغوطاا علنية عليه ونفعلي موأبهن

بال حدود أطباء  منذ    آراين"  ،منظمة  الروسي  االحتاد  يف  رهينة  على 2002أغسطس/آب    12إركيل،  عام   :
وذلك يف    إركيل  آراين طف  انعقد يف الذكرى السنوية األوىل خلعدت الجتماع  جمموعة مواد صحفية أُ اخلطف"،  

 . 2003أغسطس/آب 

إركيل لالختطاف يف ضواحي عاصمة اإلقليم حمج    آراين تعرض رئيس بعثة أطباء بال حدود سويسرا يف داغستان  
بعض  متيزت  أايم.    607وأطلق سراحه يف ظروف غامضة إىل حد ما بعد    2002أغسطس/آب    12قلعة يف  

مها منظمة أطباء بال حدود، وكانت بعضها، كما يف املثال  معظ  ها يفتقأطلدعائية علنية  مالت  حب  آراينأسر    مراحل
أسرة إركيل واحلكومة اهلولندية ومنظمة أطباء بال حدود، رغم أن هذه األطراف   بيأعاله، تلخص تواتر النزاعات  

  ذاته أال وهو أتمي إطالق سراحه. املعلن الثالثة تتشارك اهلدف
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احلكومية اهلولندية ومنظمة   بيالقضية اليت امتدت طويالا يف احملاكم  يف طول  املسألة برمتها غري اعتيادية، سواء  
وإىل جانب املقابالت اليت جرت مع أهم   1يف العديد من أخبار اختطافه اليت انتشرت للعلن.أو  أطباء بال حدود  

و  اليت  كذلك  الالعبي  واملعضالت  التجربة  تلك  حتليالت  على  اندرة  انفذة  الوثيقة  هذه  تفتح  الداخلية،  التقارير 
 واجهتها منظمة إغاثية تسعى إىل أتمي إطالق سراح أحد موظفيها. 

 

 االختفاء

 أطباء بال حدود يف القوقاز 

وبشكل أكثر حتديداا يف الشيشان،    اتييف القوقاز أوائل التسعين  عملها  بدأت  نأ  مبجردفرق أطباء بال حدود    واجهت
( 1996  –  1994. فقد أوشكت حرب الشيشان األوىل )البالغمتثل يف رفض الدخول والرتهيب والعنف    سياقاا 

جندي روسي للبالد منذ   ,000100( احتالل  2009  –  1999يف حي شهدت الثانية )  2على إفناء سكاهنا، 
من   2002أبريل/نيسان   مناخاا  املتمردين  مكافحة  وعمليات  اليومية  املتمردين  وقد خلقت هجمات  وصاعداا. 

حبسب منظمات حقوق    2007و  1999مدن بي عامي    25,000الرعب. وقد اختفى أو قتل ما ال يقل  
 3إنسان.

ها السكان خالل النزاع  عحدود عن الكلفة اإلنسانية الباهظة اليت دفوخالل احلربي، مل تسكت منظمة أطباء بال  
ديسمرب/كانون    17ارتسم هذا واضحاا لكن يف مأساة يوم    4وكذلك اخلطر الذي واجهته فرقها يف توفري اإلغاثة.

قُتل ستة من    1996الثان   الواقع يف  مبعوثيحي  امليدان  للصليب األمحر يف مستشفاهم  الدولية  نويف    اللجنة 
موظفاا من   16ة حيث أن ما جمموعه  د غريبةا عن األخطار يف تلك املنطقأاتجي. مل تكن منظمة أطباء بال حدو 

  5 .2004و  1993 يموظفيها تعرضوا إما لالحتجاز أو االختطاف يف القواقاز بي عام

جديداا خالل حرب الشيشان األوىل.  هائن، اليت تعد من التقاليد العريقة يف املنطقة، بعداا  ر شهدت أعمال خطف ال
وقد أدت االعتقاالت وأعمال االحتجاز التعسفية للشيشانيي على يد القوات الروسية والقوات املوالية هلا إىل اتباع  
ممارسات تبادل السجناء األحياء واألموات أو بيعهم. وكان استخدام السجناء كورقة تفاوض فاحتةا ملوجٍة من أعمال  

، والذي مشل كافة فئات  لبشر املزدهراالجتار ابأما قطاع    6اجتاحت مشال القوقاز عقب احلرب األوىل.اخلطف اليت  
اجملتمع من عصاابت وقبائل ومتمردين وقوات أمنية وسياسيي ورواد أعمال وغريهم، فقد استهدف السكان احملليي  
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  19احلصر يف حادثة اخلطف اليت وقعت يف  والروس واألجانب على السواء، كما يبدو جلياا على سبيل املثال ال  
ا التابع للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون تيوكان ضحيتها رئيس مكتب مشال أوسي   1998يناير/كانون الثان  

وحادثة خطف ممرض الصليب األمحر الدويل    7يوماا(،  317الالجئي فينسينت كوشيتيل )الذي أطلق سراحه بعد  
 8(.متوز/ابلكاراي )الذي أطلق سراحه أواخر يوليو-يف كاابردينو 1999ايو/أاير  م 16جريالدو كروز يف 

اختطاف   اهلولندي آراينقبل  القسم  بعثة  رئيس  يتعرض    ، كان  بال حدود  أطباء  أفراد  من  فرد  آخر  غلوك  كيين 
يوماا قبل أن   26ليبقى يف األسر مدة    2001لالختطاف. حيث وقعت حادثة اختطافه يف يناير/كانون الثان  

يطلق سراحه دون شروط. وخبالف معظم احلاالت السابقة اليت تورطت فيها املافيا الشيشانية وشبكات مرتبطة  
يين على يد جمموعة شيشانية إسالمية معارضة. أطلق سراحه مع "رسالة اعتذار" وقعها قائد  ابلروس، اختطف ك

الشيشان    Kavkas.orgاجلماعة شامل ابساييف بذاته. شرحت تلك الرسالة اليت نشرت الحقاا على موقع  
لى إطالق سراحه الداعم لالستقالل كيف أن كيين تعرض لالختطاف على يد جمموعة جماهدين أمالا يف التفاوض ع

ة العليا قررت عيكمة الشر احملوأفادت الرسالة أبن    لقاء رفاق وأفراد أسر خمتطفي من قبل قوات اجليش الروسي.
نعلمكم أيضاا أنه حي عاينا قضيتكم، قررت  إطالق سراحه دون شرط نظراا لعمله اإلنسان. واختتمت الرسالة: "

 9اختطاف أعضاء الوكاالت اإلنسانية".مجعية احملكمة الشرعية العليا حترمي 

بي موسكو وأطباء    مسبقاا   العالقات اليت كانت متأزمة   إىل حتسناملعارضة الشيشانية جتاه كيين غلوك    مل يؤدي كرم
لالنفصاليي. متحيزة  أبهنا  للحكومة  املوالية  الصحافة  يف  منتظم  بشكل  تُتهم  اليت كانت  وقد    10بال حدود  هذا 

التوترات   االتتصاعدت  نتيجة اخلالفات حول  املو فأكثر  الثالثية  إنغوشيا    قعة اقية  والشيشان ومجهورية  بي روسيا 
انزح إىل الشيشان. وقد صرحت منظمة أطباء بال حدود عن خماوفها    200,000الروسية اجملاورة بشأن إعادة حنو  

عمليات "تنظيف" أو ما عرف  إزاء العودة القسرية للمدنيي إىل منطقة حرب يف وقت كانت الشيشان تتعرض ل
ابللغة احمللية مبصطلح زاتشيسكي ينفذها رجال مسلحون يتنقلون يف سيارات مصفحة ال حتمل لوحات أرقام وكان  

 11يشتبه يف دعمهم للمتمردين. نعلمهم تعذيب وذبح املدنيي الذي

، تضمنت عمليات أطباء بال حدود يف الشيشان وإنغوشيا وداغستان إدارة عيادات 2002وحبلول أواسط عام  
م مستشفيات وصيدليات )من خالل توفري اإلمدادات الطبية وإعادة أتهيل اخلدمات األساسية( إضافةا  دعمتنقلة و 

املي يف وكاالت اإلغاثة مبنظمة أطباء إىل تقدمي املساعدات للنازحي. وقد دفع اخلوف من خطف واستهداف الع
 إىل خفض عدد طاقمها الدويل يف القوقاز بشكل كبري.  2002بال حدود يف ربيع 

أفقر    اثن وخبالف الشيشان، مل تكن داغستان قد اجنرفت إىل حرب أهلية. لكن إابن مطلع األلفية اجلديدة، كانت  
ابت والسياسة واألعمال الذين ارجال العصد هيأت الفرصة لحلرب الشيشانية قمجهورايت االحتاد الروسي وكانت ا

يتطلعون إىل جين األرابح ابألخص من جتارة األسلحة واالجتار ابلبشر. ووقعت داغستان املقيدة إىل موسكو اليت  
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ابملئة من ميزانية اجلمهورية ضحيةا لفساد مستفحل كما كان جلياا يف الدور الغامض الذي لعبه "ضباط    90تؤمن  
 12الشرطة ]العاملون[ يف احلكومة وقبائلهم ومنظمتهم اإلجرامية يف الوقت ذاته".

نفذ عام   قد  السويسري  القسم  نسبياا يف داغستان. وكان  أطباء بال حدود جديدة  بعثة    2000كانت منظمة 
يرات العديدة  استكشافية هتدف إىل أتمي الدخول إىل الشيشان وبدء عملية صغرية يف داغستان نفسها. ورغم التحذ

إال أن القسم توصل إىل أن داغستان كانت آنذاك آمنةا نسبياا، حيث بدأ أبنشطة صغرية   13وخاصةا من الصحافة،
 ري الغذائية للنازحي الشيشانيي.غمقتصرة على برامج إعادة التأهيل والتلقيح إىل جانب توزيع املواد 

 

 االختطاف

على املنصب    عاقبونيت  أسالفهرئيس بعثة دائم للقسم السويسري يف داغستان بعد أن كان    لإركيل أو   آراين   كان
يف وقت كانت اخلطة الثالثية إلعادة النازحي إىل    2002كل بضعة أشهر. كان قد وصل أواسط أبريل/نيسان  

الداخلية يف ابريس   اجتماعات أطباء بال حدود  آراين الشيشان تسيطر على األجندة اإلنسانية يف املنطقة. حضر  
 .قسرايا  الشيشانيي النازحي إعادة ضد علناا  واملدافعة  الضغوط حلشد جيات اليت وضعت خالهلا اسرتاتي

ويف منتصف يوليو/متوز، أبلغ مكتب املنسق األمين التابع لألمم املتحدة منظمة أطباء بال حدود أبن خدمة األمن  
كانت قد حذرت من تزايد خماطر االختطاف. لكن عدة أقسام يف  االحتادية لالحتاد الروسي )سابقاا كي جي يب(  

هيب خلفض حضور املنظمات غري احلكومية وكبح  املنظمة افرتضت أن تلك التحذيرات كانت وسيلة من وسائل الرت 
غري احلكومية الروسية    " دروزاب"منظمة    ة طة إعادة النازحي. لكن وبعد حادثة اختطاف رئيسخل  املناهضةمحالهتا  

يوليو/متوز، كان هناك اتفاق عام ضمن منظمة أطباء بال حدود على   23نينا دافيدوفيتش يف الشيشان بتاريخ  
 14الدوليي الذين ال زالوا هناك وتعليق سفر الطاقم احمللي يف القوقاز.إجالء العاملي 

كان القسم السويسري ال يزال يعترب داغستان آمنة وقرر استثناءها، حيث استمر يف عملياته هناك. وخالل الفرتة  
لسفر إىل  لطلب معلومات أمنية ومساعدة لوجستية  و ملحق عسكري للسفارة األمريكية    آراين واصل مع  ت،  اذاهت

قام   لتقل الضابط   آراينداغستان. ومببادرة منه،  قلعة  الرابع من أغسطس/آب إبرسال سيارة إىل مطار حمج  يف 
وملحقاا أمريكياا آخر والحقاا تناول العشاء برفقتهما. مل يكن أي من أفراد طاقم أطباء بال حدود اآلخرين متواجدين  

مع األمريكيي ليس فقط بسبب عدم متاشي ذلك مع  واصل  فقد عارض كل من استشري التعشاء. وابلفعل،  على ال
 15ة.رسالتهم ورسالة أطباء بال حدود، بل ألنه قد يعطي كذلك صورة معوجّ 

من  لكن مل يتم ختفيض عدد الطاقم الدويل وحصرهم يف حمج قلعة إال حي تلقت املنظمة حتذيراا اثنياا من خدمة األ
يف   مكتبهم  طريق  عن  السويسري  القسم  إىل  مباشرةا  املرة  هذه  وصل  أغسطس/آب  من  السادس  يف  االحتادية 
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اليت قدمت تطمينات بعدم   وشارك يف عدد من النقاشات مع وكاالت األمن الداغستانية  آراينخاسافيورت. بقي  
إىل   آراينتنامي املخاطر على فرق أطباء بال حدود. مع ذلك، فإن حتليل نظريه اهلولندي يف موسكو والذي نقله  

مكتبه الرئيسي يف جنيف عكس حتذيرات خدمة األمن االحتادية السابقة: "تعتقد منظمة أطباء بال حدود هولندا 
 16شخصية مهمة".أبن األمور لن هتدأ إىل أن ختتطف 

  آراين تعرض  خارج منزل صديقته احلميمة يف ضواحي حمج قلعة.    آراينأغسطس/آب، اختطف    12بعد أايم، ويف  
تلقى عالجاا جيداا نسبياا فيما بعد. احتجزه خاطفوه مدة أسبوع    ه جلروح بسيطة يف عملية اختطافه، لكنه أفاد أبن
تعمل لصاحل اخلاطفي. وخالل األربع والعشرين شهراا اليت تلت،    لينقل إىل عهدة جمموعة معنية ابالستبقاء عليه

من مكان إىل آخر. مل ُيسمح له أبداا برؤية وجوه حمتجزيه لكنه جنح مع ذلك يف بناء عالقة معهم. كان   آرايننُقل 
األغلب آماالا   السبل احملتملة إلطالق سراحه لكنها كانت يفجزئياا    تعكسيتناهى إىل علمه القليل من املعلومات،   

 17واهية.

 

 ( 2002ديسمرب/كانون األول  – االنتظار )أغسطس/آب 

 واحلكومة اهلولندية  آراينردود الفعل األولية ملنظمة أطباء بال حدود وأسرة 

 هولندا،   حدود  بال  ألطباء  املعيارية  الربوتوكوالت  على   مرتكزة  أزمة  خطة  سويسرا  حدود   بال  أطباء  منظمة  أطلقت
  مت .  داغستان  برامج  مدير  مسؤولية   حتت   جنيف  يف  أزمة   خلية  إبنشاء  االختطاف  لعملية  التايل   اليوم  يف   قامت   حيث
  وخالل .  اإلدارية  والشؤون  السياق  وحتليل  االتصالو   البشرية  املوارد  يف  داخليي  يأبخصائي  اخللية  تلك  تعزيز  الحقاا 
  رئيسي   وبشكل  األقسام،  ابقي   من   بدعم  قلعة  وحمج  موسكو  إىل   ميدانية  أزمة  خالاي  إرسال  مت   ذلك،  تال  الذي   الشهر
  بال   أطباء  رئيس  ضمت   قيادة  جلنة  اختصاص  من  كان   فقد  اإلمجايل  اإلشراف  أما.  فرنسا  حدود  بال  أطباء  منظمة
   18.عملياهتا ومدير العام ومديرها سويسرا حدود

القسم اهلولندي كان مشاركاا منذ البداية. كانت العمليات والقرارات اليومية تصدر عن القسم الفرنسي، إال أن  
وقد كانت مشاركتهم أول األمر متمثلةا يف رئيس البعثة اهلولندية )رئيس البعثة الوحيد التابع ألطباء بال حدود يف  

جلنسية    وصول التعزيزات من جنيف. ونظراا البالد آنذاك( الذي اضطلع مبسؤوليات خلية األزمة يف موسكو إىل حي
قد ُشّكلت كذلك خلية أزمة يف أمسرتدام هتدف بشكل رئيسي إىل توفري الدعم يف التعامل مع وزارة اخلارجية ف  آراين

 19اهلولندية وإدارة العالقات مع أسرة إركيل "مع األخذ ابحلسبان احلساسيات الثقافية".

انتباه هيئات احلكومة اهلولندية مل تكن أسرته اليت بلغها نبأ اختطافه يف اليوم ذاته مستعدةا للسكوت. وبغية لفت  
، بدأ والده ديك إركيل مباشرةا حبشد الضغط من مسؤويل اخلارجية اهلولندية. كان إركيل عضواا يف  آراينإىل حمنة  
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احلاكم، وقد مكنته عالقاته السياسية من لقاء وزير اخلارجية اهلولندي شخصياا    20حزب النداء الدميقراطي املسيحي 
 21ذلك مسؤولي آخرين يف احلكومة بشكل عام.كخالل األسابيع القليلة اليت تلت اخلطف و 

  ختطاف يف ابدئ األمر على أنه مسألة قنصلية بسيطة، لكن القضية أثبتت تعاملت وزارة اخلارجية اهلولندية مع اال
ل مسؤولي كبار يف اإلدارة. وهذا تضمن إنشاء خلية أزمة برائسة مدير الشؤون القنصلية ويشارك  خأمهيتها عند تد

ت احلكومة اهلولندية من خالهلا دور  فيها بشكل دوري رؤساؤه، لكنها مل تتخّل عن "دبلوماسية الصمت" اليت حدّ 
وكانت الهاي ملتزمةا رمسياا بسياسة رفض دفع أي فدية  22هذه اخللية ليبقى مقتصراا على شؤون التسهيل ال أكثر.

القيام بذلك. بدا أن احلكومة اهلولندية   ورفض التفاوض مع اخلاطفي، لكنها مل متنع األسر واملوظفي وغريهم من
فقد  خاصةا وأن روسيا كانت شريكاا اسرتاتيجياا واقتصادايا مهماا.    بصورة مباشرةاالخنراط    بشكل أكرب حىتمتانع  

د الرئيسي للنفط اخلام إىل هولندا اليت جاءت اثلثةا على قائمة شركاء  ابلفعل املورّ   2003أصبحت موسكو عام  
 23التجارة واالستمثار لالحتاد الروسي.

 

 صمت اخلاطفي

 خدمة:  املسؤول  هوية   عن   تتساءلو فرتة وجيزة من االختطاف، بدأت الشائعات تنتشر يف الصحافة احمللية    بعد
اهتم    نياملتمرد   أم  عصاابت  أم  االحتادية  األمن وقد   الفاعلي  هوية  معرفتهم  مواعز   داغستانيون  زعماءالشيشان. 

  تصوير   إىل   ترمي  كانت  تلك  اخلطف  عملية  أن   إىل  حملوا   حي   يف "،  روسيا  أعداء  املتطرفي،  اإلسالميي"الوهابيي،  
  آراين ويف تلك األثناء، ربط عدد من الوكاالت اإلنسانية بي خاطفي    24".مستقرة  وغري "خطرية    أهنا   على  داغستان

إنغوشي من  الشيشانيي  الالجئي  إعادة  وخطة  دافيدوفيتش  ونينا   يف  كتب  قد  الصحفيي  أحد  وكان.  اإركيل 
  الغرض   أبن   أمس  يوم  أمسائهم   عن   الكشف  رفضوا   موسكو   يف   إنسانية  منظمات  رؤساء: "أفاد  2002آب  /أغسطس

  فيما   هبا   احمليطة  واجلمهورايت  الشيشان   مغادرة   إىل  احلكومية  غري   املنظمات  دفع  هو  هذه  االختطاف  عمليات  من
 25".بيوهتم إىل الالجئون يعود

مع توصيات اخلرباء االعتيادية فيما خيص التعامل مع حاالت االختطاف، تبنت خلية األزمة التابعة ألطباء    ومتاشياا 
وأمالا يف أن    26.وسرية  هبدوء العمل علىبال حدود سويسرا سياسة الصرب يف ابدئ األمر، من خالل مقاربة ترتكز 

اخللية "ختفيض تدخلها قدر اإلمكان وانتظار مكاملة  تنجح روسيا أو زعماء املتمردين يف حل القضية سريعاا، قررت  
خلف أبواب موصدة، جلأت   تهاتفية" من اخلاطفي أو من وسيط أو من السلطات. وخالل اجتماعات انعقد

معلومات أو أي شخص ميكن أن    ة "أي  على  للحصولمنظمة أطباء بال حدود إىل مسؤولي روس وداغستانيي  
املنظمة    لكن  27ي وعدت "ابحلفاظ على السرية التامة بشأن أي دعم تتلقاه".يقودها إىل حل للمشلكة" يف ح

مبادرات أخرى على غرار تفعيل شبكات التواصل احمللية وبناء عالقات مع أشخاص من بينهم    على  بتحفظ   عملت
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 شبكاتهذه    عيتوسجمموعات املعارضة الشيشانية. وقد ُدعيت األقسام اهلولندية والفرنسية والبلجيكية للمساعدة يف  
كما كانت هناك حماوالت للتشاور مع صحفيي وابحثي وخرباء إقليميي، ابألخص من قبل فريق    هذه  عالقاتال

إركيل غري املشروط"،    آراين تطالب "إبطالق سراح    أطباء بال حدود يف موسكو. أما أمام العلن، فكانت املنظمة
حيث كانت تنحصر بياانت املنظمة الصحفية على تسليط الضوء على "املخاطر اليت يواجهها املدنيون وعمال  

تتناسب بشكل اتم مع سياسة الدبلوماسية    آراينوكانت هذه املقاربة اليت وافقت عليها أسرة    28.القوقاز   يف"  اإلغاثة
 اليت تفضلها احلكومة اهلولندية.اهلادئة 

  سياسة يف موسكو ترمز إىل    2002أكتوبر/تشرين األول    شهر  يفأزمة رهائن مسرح نورد أوست اليت وقعت    كانت
اختطاف    التحفظ  تلت  اليت  األوىل  األشهر  بال حدود خالل  أطباء  عليها  أن    من  رغمفبال.  آراين اليت حافظت 

اخلاطفي الشيشان االنفصاليي طلبوا منها التواسط، إال أن منظمة أطباء بال حدود أبقت على مستوى نشاط  
للمستشفيات احمللية اليت استقبلت    منخفض عملياتياا وإعالمياا، لكنها قدمت يف هناية املطاف اإلمدادات الطبية
، علماا 850رهينة من أصل    129الناجي من هجوم القوات اخلاصة الروسية على املسرح. انتهت األزمة مبقتل  

أن مجيع الوفيات ما عدا واحدة كانت نتيجة الغاز الذي استخدمته القوات اخلاصة يف هجومها. رفضت خدمة  
بة الكيماوية للغاز، مما أدى إىل غضٍب بي عمال الصحة يف موسكو الذين  األمن االحتادية الكشف عن الرتكي

وقد بذلت منظمة أطباء بال حدود جهوداا واعية   29تعرضوا له وهم حياولون إنعاش املرضى الذين فقدوا وعيهم.
دهتم يف حترير  أتمي مساع  حماوالت  من  صّعبللبقاء متوارية عن األنظار كي ال ختلق عداوة مع السلطات الروسية وت

 30".الصمت  التزام: "شبه  يلي  مبا  اخلطف  عملية  خيص  فيما  اللحظة  تلك  إىل  املنظمة  اتصاالت   تلخيص  ميكنو .  آراين

 

 ( 2003أغسطس/آب  –  2002تغيري يف االسرتاتيجية )نوفمرب/تشرين الثاين 

 املدافعة العلنية يف أول ظهور هلا

 ( 2003فرباير/شباط   –  2002)نوفمرب/تشرين الثاين  

أبية حماوالت لالتصال مبنظمة أطباء   2002عام   من تبقت خالل األشهر اليت  آراينيقم املسؤولون عن خطف  مل
ال يزال على   آراينبال حدود أو احلكومة اهلولندية أو أسرته. وقد زاد غياب أي مطالب بفدية أو أي دليل على أن  

ويستذكر مدير    31اة الشكوك بي أفراد املنظمة إزاء وجود مكائد سياسية أوسع تقف خلف االختطاف.قيد احلي
عمليات أطباء بال حدود سويسرا آنذاك بقوله: "مل تغب عن ابيل فكرة أن عملية االختطاف كانت تتطلب ضوءاا  

 32أخضر وأن من ميتلك النفوذ يف هذه اللعبة ميتلك أوراقها كذلك".
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مبا يكفي حلل    انتقوم  ال  الروسية  والسلطات  الداغستانية  الشرطة  أبن  اهلولندية  احلكومة  مع  عام  توافقهناك    وكان
املستوى حضره ممثلون عن أطباء بال حدود   أول اجتماع رفيع  انعقد  نورد أوست،  أزمة مسرح  القضية. وعقب 

ر مسؤولو خدمة األمن االحتادية رسالة واضحة  ومسؤولون يف خدمة األمن االحتادية. وحبسب وفد املنظمة فقد مر 
 33".مثلنا  أشخاص أي  يغضبوهنم، الذين ولئكأل حيدثهو "ما  آراينوضوح الشمس تفيد أن اختطاف 

مقاربة العمل السري واهلادئ اليت تبنتها خلية األزمة السويسرية تتعرض لتساؤالت يف كواليس منظمة أطباء   وبدأت
تباعدت اآلراء حول الطريقة األفضل لدفع السلطات الروسية جتاه إجباد حل. هل نستمر يف سياسة    وقدبال حدود.  

قامت هبا منظمة أطباء بال حدود هولندا لالتصال  الصمت أم نقوم إبحراج الكرميلي علناا؟ كما أن خطوة مبكرة  
وكانت اخلطوة    34تسببت يف خالفات داخلية.  "ريسكس  كونرتول" بشركة استشارات أمنية خاصة أال وهي جمموعة  

إىل تطمي األسرة "أبننا لن نضع مبادئنا فوق منفعة إنقاذ احلياة" قد القت استياء ليس فقط خلية األزمة    ترمياليت  
فائدة إضافية ميكن هلذه اجملموعة أن حتققها واألضرار اليت    أي   وجود  عدمإمنا القسم الفرنسي كذلك. فقد انتقدوا  

خاصة معروفة ابرتباطاهتا اإلشكالية ابملخابرات الغربية،   ستلحق بصورة أطباء بال حدود حول تعاقدها مع شركة أمنية
  ثل مبأطباء بال حدود    صالتابمللحق العسكري األمريكي كان قد أاثر شكوكاا حول ماهية    آراين علماا أن لقاء  

 35.اهليئاتهذه 

مدير عمليات أطباء بال حدود سويسرا   آراين، أقنع غياب أي تقدم يف سري عملية حترير  2002وحبلول هناية  
وضمت "اجملموعة    36إبنشاء جمموعة عمل للنظر يف خيارات مل تطرحها خلية األزمة واالستماع ملختلف اآلراء املتباينة.

االستشارية" هذه شخصيات هامة من مكتب أطباء بال حدود الدويل ومن األقسام الفرنسي واهلولندي واألمريكي  
وجلنة القيادة السويسرية اللتي متثالن مصنع القرار.    زمة األ  خلية أن الغاية منها ليس أن حتل حمل  والسويسري، علماا 

واقرتحت اجملموعة خالل اجتماعها األول أواسط نوفمرب/تشرين الثان اللجوء إىل اإلعالم لوضع ضغوط سياسية  
 أوالا على السلطات الروسية ومن مث على اهلولندية.

حقاا اخلطة اإلعالمية اليت وضعتها خلية األزمة السويسرية يف مسعى للفت االنتباه إىل القضية )أوالا  وكما ستثبته ال
لزايدة الضغوط على السلطات الروسية كي تؤمن إطالق سراح  قد حان  الوقت    كانالعلن(، فقد  يف  يف السر والحقاا  

وهذا سيتضمن بدايةا العمل على حشد    37شأن.من خالل تسليط الضوء على مسؤولياهتا القانونية يف هذا ال  آراين
ضغوط موجهة لكبار الالعبي الدوليي كاألمم املتحدة والوالايت املتحدة وروسيا واملعارضة الشيشانية. بعد ذلك،  

تقرر الحقاا ربط اختطاف    38تنديد قاسية اللهجة".  وبناءا على النتائج، بدء محلة إعالمية علنية قد حتمل "رسالة 
غاثة اإلنسانية يف ظل صمت اجملتمع  ة حرمان السكان الشيشانيي من اإلأي عملي  ، ابلسياق السياسي األوسع  آراين

 الدويل.
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حي أعلنت خلية   2003ضحةا يف فرباير/شباط  اوبدت أوىل جتليات هذا التحول يف تكتيكات أطباء بال حدود و 
د مؤمتر صحفي حبضوء ديك إركيل والسفري اهلولندي يف موسكو. وقد كان مقرراا  األزمة يف جنيف عن نيتها عق

 كل من وزير اخلارجية اهلولندي وأسرة إركيل عن خماوفهم حي اطلعوا التقدم بعريضة الحقاا يف مارس/آذار. وقد عرّب 
املباشرة "االهتامات  الوزارة  اعتربت  فقد  اجلديدة.  واإلعالم  االتصال  حمتوى خطة  أمراا    على  الروسية"  للسلطات 

  39إشكالياا يف أتمي تعاوهنا يف حي شعرت أسرة إركيل أبن النربة االهتامية "قد يكون هلا أثر عكسي على القضية"،
وهو رأي نقدي عربوا عنه يف أكثر من مناسبة خالل األشهر اليت تلت. كما قامت الحقاا أطباء بال حدود هولندا، 

ابللجوء إىل احلجج ذاهتا للتشكيك يف    40اهلولندي و"انتقادات أسرة إركيل واحلكومة"يف ظل ضغوط الرأي العام  
 مدى جناعة محلة املدافعة تلك. 

حدة هلجتها. وبدعوة    من  خففتلكن منظمة أطباء بال حدود    2003شباط  /فرباير  12  يف  الصحفي  املؤمتر  انعقد
أن "عدم حل قضية اخلطف قد   اطة ببس  واضحاا   بدا  ،آراينإىل أتمي إطالق سراح    السلطات الروسية والداغستانية

وخالل أقل من شهر، انطلقت عريضة دولية    41.ستنتاجاتاالينطوي على بعد سياسي" وبدأ الصحفيون ببناء  
وقد ذهب رئيس بعثة أطباء بال    42حلل املسألة".    تاميف ظل "غياب استعداد السلطات ال  آراينتطالب بتحرير  

تورط روسيا رمسياا حيث قال: "ميكن    ناريويحي طرح للعلن س  ةحدود هولندا أبعد من ذلك يف الصحافة اهلولندي
لكن    43قد اختطف على يد املخابرات أو غريهم وأن السلطات سعيدة ألهنا تركت ذلك حيدث". آراينأن يكون  

الل االجتماعات السرية مع املمثلي عن احلكومة الروسية، بتمرير رسالة تفيد  منظمة أطباء بال حدود كانت تقوم خ
والتقدم علناا ابلشكر للسلطات    آراين ابستعدادها للتخلي عن محلتها ودفع "رسوم خدمة" لقاء تسهيل إطالق سراح  

 . آراين الروسية على جهودها فور إطالق سراح 

  ت نو/أو فشلها يف حله. وبيّ   آراين بتورط احلكومة الروسية يف خطف  هذه األثناء، استمر توارد معلومات تفيد    يف
اتصاالا هاتفياا بعد اختطافه إىل أرقام خمتلفة يف موسكو    61إجراء    2003النقال يف مارس/آذار    آراينهاتف    فاتورة

يف خدمة األمن االحتادية ووسطاء معروفي يف عمليات    وأفرادوالقوقاز وروستوف، مبا يف ذلك إىل رجال شرطة  
  اا قالح  44اهلاتف بعد فرتة وجيزة.االختطاف. وألن السلطات الروسية رفضتها لعدم عالقتها ابلتحقيق، مت فصل  

، أبلغ انئب املدعي العام الروسي فريق األزمة يف موسكو أبن خدمة األمن االحتادية قد  2003نيسان  /أبريل  ويف
ألهنا كانت تتعقبه. وبررت خدمة األمن االحتادية غياب املساعدة بزعمها أن عمالءها    آراينشهدت عملية خطف  

تعذر    إذابي صناع القرار يف منظمة أطباء بال حدود:    ك كانت هناك بعض الشكو لكن    45مل يكونوا مسلحي.
 . واقعاا  أمراا  كان   الروسي اجلانب من سراحه إطالق إعاقة فإن  طفي،ااخل ودوافع هوية حتديد

 

 ( 2003مايو/أاير   – على قيد احلياة )مارس/آذار  آراينعلى وجود األدلة  أول
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وأخوه يف موسكو لتسليم العريضة الدولية للسلطات الروسية،    آراين وبينما كان والد    2003مارس/آذار    30يف  
طلبت احلكومة اهلولندية منهما العودة مباشرةا إىل الهاي. ومبجرد عودهتما، مت إطالعهما وعدد من أعضاء خلية  

" كان قد قدمه.  اا اثلث  اا أن "بلد ُزعمعلى قيد احلياة    نآراياألزمة التابعة ألطباء بال حدود على أول دليل على وجود 
الدليل كان عبارة عن رسائل تعود إىل أوائل يناير/كانون الثان كل منها موجهة ألحد األطراف، وبرفقتها صورة  

أظهرته    فرباير/شباط  27. بدا يف أول صورة أبنه يف حالة جيدة نسبياا يف حي أن الصورة الثانية امللتقطة يف  راينآل
 وقد طالت حليته وبدا مرهقاا.  

وقد كان توقيت هذا الدليل من وجهة نظر منظمة أطباء بال حدود تقدماا إجيابياا دون أدىن شك بعد سبعة أشهر  
الصمت من جانب املختطفي، وميكن تفسريه على أنه أتكيد ألمهية التحول يف اسرتاتيجية االتصال   علىونصف  

واإلعالم اليت كللها املؤمتر الصحفي والبياانت الصحفية اليت تدين غياب استعداد السلطات الروسية والداغستانية  
األ القضية.  انعقاد  محلل  قبيل  الدليل  هذا  وصول  أكثر كان  املقلق  تكن  ر  مل  اليت  الصحفية  املؤمترات  من  املزيد 

   46احلكومتان الروسية واهلولندية على وجه اخلصوص راضية عنها.

يف ظل انفتاح أقنية تفاوض  على قيد احلياة    آرايناحلملة اإلعالمية مؤقتاا بعد وصول الدليل على وجود    تتوقف
باء بال حدود "الشخص السري" الذي تواصلت معه حمتملة مع اخلاطفي لكنها أغلقت الحقاا. مل تتابع منظمة أط

الرجال   احلكومة اهلولندية يف ابكو )أذربيجان( جبدية نظراا ملخاوفها حيال أمن مبعوث أطباء بال حدود. وكان أحد
من جنوب القوقاز ممن كانوا على تواصل مع خلية األزمة قد تعرض للخطف أثناء حماولته التواصل   لوسيط  التابعي
 اطفي يف داغستان. مع اخل

 

 ( 2003سبتمرب/أيلول   –اجلولة األوىل من املفاوضات تبوء ابلفشل )مايو/أاير  

مايو/أاير   أطباء بال حدود يف  قد علقت حتقيقها يف عملية    2003علمت منظمة  أبن شرطة داغستان كانت 
وقامت خدمة األمن االحتادية بعد شهر بتسليم   48ومل تستأنفه إال مؤخراا.  2002اخلطف منذ نوفمرب/تشرين الثان  

 ُسيقتل ما مل تُدفع فدية.   آراين كان حيتوي هتديداا أبن   راينالسفري اهلولندي فيديو آل

يف    عزز هذا الرأي القائم يف منظمة أطباء بال حدود أبن السلطات الروسية قادرة على حل القضية إذا ما رغبت
حددت خدمة األمن االحتادية يف يوليو/متوز وسيطاا للخاطفي كان جاهزاا   يذلك. وأتكد ذلك على ما يبدو ح

لغ قدرها مخسة  اللقاء أطباء بال حدود. وخالل االجتماع الذي انعقد يف حمج قلعة، مرر الوسيط طلب الفدية الب
ة "مسؤول" عينته خدمة  ا برفقو ماليي دوالر أمريكي إىل ممثلي احلكومة اهلولندية ومنظمة أطباء بال حدود )الذين كان

 مستمرة. تعلى قيد احلياة يف سبيل إبقاء احملاداث آراين األمن االحتادية( الذين طالبوا بربهان على وجود 
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إلطالق  االستعداد  تلك الفرتة  قريب    ه أنه كان قد طُلب منالحقاا    آراين يوليو/متوز وأكد    30مت تسليم الربهان يف  
خدمة    كبرياا من جانب منظمة أطباء بال حدود حيث برز السؤال التايل: "إذا ]كانت[سراحه. لكن اإلحباط كان  

  12ويف    49األمن االحتادية قادرة على التحكم ابألحداث من خلف الكواليس" فلماذا مل تقم ابملفاوضات بنفسها؟
السنوية األوىل    أطلقت منظمة أطباء بال حدود أقوى محلة إعالمية يف اترخيها يف الذكرى   2003أغسطس/آب  

  كرت ، حيث مل تكتف ابلتنديد ابحلكومة الروسية اليت جيب "تذكريها مبسؤوليتها القانونية، بل استنآراينالختطاف  
 50كذلك "املوقف احملافظ" لنظريهتا اهلولندية.

األمن االحتادية.  ويف ذلك احلي، فشلت قناة التواصل اليت كانت قد فُتحت يف حمج قلعة عرب وسيط حددته خدمة  
. استنتجت خلية األزمة يف جنيف أبن  خمتلفة  طرقعدة  وقد مت تفسري هذا الفشل يف أوساط القسم السويسري ب

ف ت ابلفعل،  تلك القناة كانت قد   يف حي رمى رئيس خلية األزمة يف موسكو ابلالئمة على محلة اإلعالم اليت  ُنس 
ن احلملة أدت إىل رفض خدمة األمن االحتادية املشاركة يف اجتماع  انطلقت يف الذكرى السنوية. حيث أشار إىل أ

املتابعة املزمع بدالا من أن تعزز من مشاركة السلطات الروسية يف املفاوضات، علماا أن السفري اهلولندي استشاط  
 51غضباا للسبب عينه.

برعاية حماٍم هولندي ووسطاء    صفقة حمتملة أعدتالحت  ،  2003أقل من شهر، وابلتحديد يف سبتمرب/أيلول  بعد  و 
بدت واعدةا مبا يكفي كي تسمح منظمة أطباء بال و يف إنغوشيا )كانت تربطهم صلة بعصاابت اجلرمية املنظمة(  

وحبسب وسطاء  موسكو.    يف ارهتا  يورو عرب وزارة اخلارجية اهلولندية إىل سف  250,000  قدرها  حوالة  إبيداع  حدود
تمرب/أيلول وطال بس  15احلملة اليت شنتها الشرطة عقب التفجري الذي وقع يف    جراءاحملامي فقد اهنارت الصفقة  

مقر خدمة األمن االحتادية الواقع يف ماغاس، عاصمة إنغوشيا. وزاد من اإلحباط إعالن وزارة الداخلية الداغستانية 
 كان حياا.   آراينالذي سحبته الحقاا أبن 

 

 ( 2004أبريل/نيسان   –  2003)سبتمرب/أيلول  إىل اإلفراج طريقال

 خدمة األمن االحتادية القدماء ينضمون إىل التحقيق تقاعدو الصحافة وم

 ( 2003ديسمرب/كانون األول  – )سبتمرب/أيلول 

معلومات حول االختطاف والكثري من التفاصيل    2003بشكل كبري حبلول هناية سنة    تتكشفبدأت    قد   كانت
والدويل،   احمللي  اإلعالم  حمليون    صرفبيف  اإلعالمية. كما كان صحافيون  بال حدود  أطباء  مبادرات  النظر عن 

تشرين  /نوفمرب  يف  التحقيق  إغالق   حول  اتميز   نيويورك  يف   نشر  له  مقال  في فوأجانب يقومون بتحقيقاهتم املستقلة.  
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  إىل   القضية  حتويل يف  حدود  بال  أطباء"جناح    لوال ليتغري  كان  ما  الوضع  أن  إىل  هريبريت  بوب  أشار،  2002  الثان
  يف صحابقلم كوين فان زول وفياشيسالف إمساعيلوف )وهو    قاالتاملأن عدداا من    كما  52".بوتي  حلكومة  إحراج
أهنم  زعمتالعديد من األشخاص الذين  ءأمسا كشفت(  الروسي اجليش يف سابق وضابط  نوفااي صحيفة مع يعمل

لت حتقيقات إمساعليوف املسؤولية ألحد سياسيي  أو أهنم تواسطوا يف القضية. ومح    آراينإما مرتبطون مباشرةا خبطف  
  2002األمن االحتادية يف أبريل/نيسان    خدمة  نفذهتا  اغتيال  عمليةالدوما الداغستان كان يُزع م تورطه يف    سجمل

يف مظهر    يظهرملقاتل سعودي يف صفوف املتمردين الشيشان. وأشار الصحايف إىل أن اخلاطف كان "زعيم عصابة  
الشرطة ملتزم    مسلم وحدات  من  مطلوابا  اخلاطف كان  ألن  ونظراا  االحتادية".  األمن  خلدمة  مزدوج  عميل  لكنه 

 إحراج  يعين  وهذا  إركيل  تقتلون  فأنتم  قتلتمون  إن’ .  له  ابلنسبة   مانضإركيل ميثل ورقة    آراينكان[  فقد  الداغستانية "]
 53.إمساعيلوف أفاد حسبما"، ابلقضية  التالعب  يف أسلوبه كان  هذا. ‘ االحتادية األمن خدمة

لعمالء  القدماء  ، وهي رابطة احملاربي  2003جهة وسيطة أخرى تدعمها خدمة األمن االحتادية يف خريف    تقام
. وقامت منظمة أطباء بال  واعدة  بدت  جديدة  ثغرة  إبنشاءاملخابرات تطلق على نفسها اسم "احلقيقة والشرف"،  

ابلتعاقد مع هذه الرابطة يف سبتمرب/أيلول مبوافقة الهاي وبدعم من خدمة األمن   آراينحدود بتوصية من والد  
حترير   على  قدرهتم  من  األول  ديسمرب/كانون  أوائل  يف  واثقي  القدماء  احملاربون  مقابل    آراين االحتادية. كان 

ن "حمتجزيه" طلبوا منه يف تلك الفرتة االستعداد إلطالق سراحه فوراا(. لكن الحقاا أ  آراينيورو )أكد    180,000
تلك املبادرة كغريها من املبادرات فشلت نظراا للفوضى السياسية اليت جنمت عن اعتقال ضابط شرطة رفيع املستوى  

 حدود   بال  أطباء أوساط  يف   قائمةوصفه للمشاعر اليت كانت    ويف  54يف داغستان بتهمة التورط يف أعمال خطف.
 : 2004 األولتشرين /أكتوبر يف العام ومديره  الفرنسي القسم رئيس  كتب  آنذاك، االستشارية  واجملموعة فرنسا

، أي بعد عام ونصف من خطف زميلنا، كنا قلقي 2003بعد الفشل التام يف ديسمرب/كانون األول  
جداا على حياته وكانت معنوايتنا يف احلضيض بسبب غياب أي دليل ملموس يقود إىل حتريره. ودعاان يف  

رجية اهلولندية[ إىل  تلك الفرتة السيد فان فولفتي ابلتيه ]الذي كان ضابطاا رفيع املستوى يف وزارة اخلا
 55.واحلفاظ على الصمتالتحلي ابلصرب وحتضري أسرة إركيل لألسوأ، 

 

الثاين   )يناير/كانون  وداغستان  روسيا  حكوميت  ملمثلي  املباشرة  املسؤولية  إىل  تشري  حدود  بال    – أطباء 
 ( 2004مارس/آذار 

وخبالف مشورة وزارة اخلارجية اهلولندية، اقرتحت اجملموعة االستشارية القيام يف   2004يناير/كانون الثان  14يف 
اسرتاتيجية دبلوماسية/إعالمية  العمل وفق  حال غياب أي أقنية تستحق املتابعة حبلول األول من فرباير/شباط "ببدء  

يف    ته االسرتاتيجية حبيث متثلأوائل مارس/آذار". مل ختتلف املرحلة األوىل من هذ  –قوية يف أواخر فرباير/شباط  
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حاضرةا يف اإلعالم الدويل بغية الدفع جتاه "حل آمن للقضية". أما املرحلة الثانية    آراينمتابعة احلفاظ على قضية  
للرغبة السياسية لكل من حكوميت هولندا وروسيا يف حل   ياب التامفكان يفرتض هبا أن تسلط الضوء على "الغ

 . تواطؤهاحلة الثالثة "االهتام" سوف هتاجم افتقار هولندا لاللتزام وعجز روسيا أو القضية"، يف حي أن املر 

ويف حي قررت خلية األزمة وجلنة القيادة يف جنيف املضي يف اخلطة، بقي القسم اهلولندي غري مقتنع أبن مواجهة  
"فإن إغضاهبم لن جيعلهم ابلضرورة مهتمي   الروس  توطؤ  لذلك". وحىت يف حال  الوحيد  "السبيل  الروس كانت 

هذا وقد كان موقف أسرة إركيل    57 من ذلك".إبطالق سراح الرهينة، إذ ميكن أن جيعلهم مهتمي إبعدامه بدالا 
جوء إىل القضاء يف حال  لوهددهتا ابل  آراينيث اهتمت منظمة أطباء بال حدود إبطالة أمد احتجاز  حبأكثر حدة  

 58ت على محلتها اإلعالمية.أصرّ 

اليت أدانت "فضيحة  و دون نشر املواد الصحافية يف األول من مارس/آذار    احملاوالت الفاترة لطمأنة أسرة إركيلمل حتل  
صبحت  أ  59.آراينمن حياة    غرور اجملتمع الدويل" و"توازن القوى واملصاحل احمللي واإلقليمي" الذي كان كما يبدو أهمّ 

مصاب ابلتهاب    اين آر ارية اليت وردت يف فرباير/شباط وأفادت أبن "ملحة خاصةا يف ظل التقارير اإلخب  القضية
مارس/آذار". إجراؤها يف  املزمع  الروسية  الرائسية  االنتخاابت  قبيل  يُعدم  قد  وأبنه  املواد   60صدري شديد  تبعت 

الصحافية جمموعة من املقابالت كان أمهها مقابلة رئيس القسم الفرنسي نيابةا عن خلية األزمة يف جنيف. ويف إشارة  
ممثلي حكوميت داغستان واالحتاد الروسي بضلوعهما    القسم الفرنسي االهتام إىل  وجه رئيسإىل حتقيقات إمساعيلوف،  

اقتصرت على اإلشارة إىل أن اهتامات أطباء بال حدود "ال  الفعل الرمسية  ردود    لكن  61.آرايناملباشر يف اختطاف  
 62أساس هلا وبعيدة االحتمال".

 

 ( 2004أبريل/نيسان  – احملاربون القدماء من جديد )مارس/آذار 

وذلك بعد شهر من احلملة الصحافية واهتامات أطباء    2004أبريل/نيسان    11إركيل يف    آراينأطلق أخرياا سراح  
  النسخة أما  تكن الظروف احمليطة إبطالق سراحة واضحة،    ملبال حدود العلنية للمسؤولي الداغستانيي والروس.  

وصفت حتريره يف الصحافة الروسية على أنه نتيجة "عملية مشرتكة" نفذهتا وزارة الداخلية الداغستانية   فقد  الرمسية
فقد مت نقله    ،آراينوحبسب املعلومات اليت أدىل هبا    63وخدمة األمن االحتادية احمللية دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

ر خدمة األمن االحتادية يف حمج قلعة حيث أخربه مسؤولون أبنه  يف صندوق سيارة من موقع أسره إىل غرفة يف مق
وزير ادعى  على منت طائرة إىل هولندا مروراا مبوسكو. وقد  استجوابه بشكل مقتضب بعدها مث نُقل    متأصبح حراا.  

ليت  حيث أعلن أهنا أعطت الضوء األخضر لعملية إطالق سراحه ا  آراينحترير  يف  حكومته    اخلارجية اهلولندي فضل
 64نفذهتا جمموعة احملاربي القدماء ذاهتا اليت تعاقدت معها سابقاا للتفاوض مع اخلاطفي.
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على    بعد مرور عام ونصفكانت احلكومة اهلولندية قد أصبحت أخرياا منخرطة بشكل فاعل يف القضية، وذلك  
وزارة اخلارجية اهلولندية ذلك خالل  . وقد ذكرت  ، وفيما يتناقض مع سياستها الرمسية بعدم التفاوض وقوع احلادثة

غضبها  من منطلق  مبنظمة أطباء بال حدود سويسرا يف جنيف. وصرحت    2004مارس/آذار    25لقاء مجعها يف  
سوى الدخول يف  ات  مرة أخرى من آخر محلة إعالمية نفذهتا املنظمة أبن "احلكومة اهلولندية ليس لديها خيار 

وسية". وأضافت: "سرتسل احلكومة اهلولندية ملنظمة أطباء بال حدود فاتورة املفاوضات مفاوضات مع السلطات الر 
قامت بعد عدة أشهر مبقاضاة منظمة    مل تكتف احلكومة اهلولندية بذلك بلمهما بلغت الكلفة".    آراينيف قضية  

هتا نقداا جلمعية احملاربي  أطباء بال حدود مطالبةا بتعويض قدره مليون يورو لقاء "رسوم خدمات" قالت أبهنا سدد
 65.آراينالقدماء هبدف تسهيل إطالق سراح 

 

 اجلذريالتعامل مع غياب اليقي 

"خمتطفيه" )من قام بفعل اخلطف(    إركيل وال زلنا غري مدركي هلوية   آراين مر اثنا عشر عاماا على إطالق سراح  
أايم( و"الفاعلي األصليي" )أولئك الذين أخذوا قرار خطفه   607و"حمتجزيه" )أولئك الذين أبقوه يف األسر ملدة 

 ومن مث إطالق سراحه(. 

ف عن اإلشارة إىل كلفة فديته  يشيات إسالمية شيشانية مل تكن تكحمتجزيه" أبهنم ميليف مذكراته "  آراينويصف  
لكن خدمة األمن االحتادية    66وحقيقة أن أطباء بال حدود مل تكن مستهدفةا لعملها أو لتصرحياهتا العلنية السابقة. 

أو من كان مسؤوالا عما حدث، فيما اكتفى رئيس مجعية    آرايناستمرت يف االمتناع عن التعليق حول تفاصيل حترير  
على ما أظن شيشانيون". ورغم  بينهم  ات خمتلفة  يموعة تضم جنسم جموه  دماء إبشارة مبهمة إىل "جمرمي احملاربي الق

إليها، غري أهنا استمرت يف سياسة التكتم وال سيما    آراينأن احلكومة اهلولندية كانت قد نسبت الفضل يف حترير  
 67كانت غري قادرة أو غري راغبة يف تقدمي تفاصيل عن املسؤولي عما حدث.كما أهنا    ،فيما خيص السلطات الروسية 

الذي استغرق وقتاا طويالا، وغياب املساعدة من عمالء خدمة   آراينأما من وجهة نظر أطباء بال حدود، فإن تعقب  
الذي أجرى    آراينمن االحتادية اليت كانت حاضرة وقت حدوث اخلطف، ووقف املفاوضات، وفصل هاتف  األ

دئ  مكاملات بعد اختطافه إىل أشخاص يف خدمة األمن االحتادية واجليش الروسي، وغياب مطالبات بفدية يف اب
إما أعطت    م أن السلطات الروسيةكان على قيد احلياة، كل ذلك أسهم يف فه  آرايناألمر رغم تقدمي دليل على أن  

"لقد كانت بصمات خدمة األمن االحتادية يف كل  األوامر بتنفيذ اخلطف، أو أهنا على األقل مل تعارض وقوعه.  
 68. 2015صه عضو يف اجملموعة االستشارية عام مكان وانتهى بنا األمر أبننا استعنا هبم"، هذا ما خلّ 
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فقد   يف الشأن الروسي الذين استشارهتم منظمة أطباء بال حدود آنذاك،  وحبسب معظم الدبلوماسيي واألخصائيي
تحليل متفق عليه يف املنظمة رغم تباعد  الوهذا  كان أتمي مشاركة املخابرات الروسية يتطلب ضغطاا سياسياا مكثفاا،  

 بشأن مبادرات املدافعة العلنية. اآلراء

لتأمي   على الدوام  ورغم مطالبة أطباء بال حدود الرمسية إبطالق سراح غري مشروط إال أنه ثبت أبهنا كانت مستعدة
من الناحية العملية يف تبين مقاربة تقوم على دمج  استمرت  خلية األزمة    . علماا أنمهما تطلب األمر    آراينحترير  

 بعروض غري رمسية لتسوية القضية عن طريق حوالة مالية سرية. الضغط السياسي 

)وابلطبع الهاي(    آراين التنديد حبكومة روسيا ومن مث حبكومة هولندا قراراا صعباا ال سيما يف ظل معارضة أسرة  كان  
إركيل متوترة منذ البداية حىت قبل وقوع أي خالفات بشأن  عائلة  هلذه االسرتاتيجية. كانت العالقات بي املنظمة و 

على عمل ابنه يف    آراينوتضمنت العوامل املسامهة بذلك رمبا عدم موافقة والد  .  اخلطف  كيفية التعامل مع قضية
املطاف على االسرتاتيجية اليت تبنتها أطباء بال حدود سويسرا وبشكل أكثر حتديداا املنظمة، لكن النقد تركز يف هناية  

كان مقتنعاا أبن    آراينويبدو أن والد    69قرار التحدث علناا خبالف توصيات احلكومة اهلولندية واخلرباء األمنيي.
للمساعدة، ولذلك فقد  خاطفيه ليسوا سوى عصابة جمرمي وأبن السلطات الروسية كانت صادقة يف مساعيها  

افتقادها للمهنية. كما فشلت منظمة أطباء بال حدود سويسرا    إىلفسر اسرتاتيجية أطباء بال حدود على أهنا إشارة  
وما كان قرارها يف التعامل مع    70متاماا.  آراينا يف أن هذه االسرتاتيجية تصب يف مصلحة  هيف إعالم األسرة بقناعت

مة يف أمسرتدام بدالا من األشخاص املعنيي مباشرةا يف املفاوضات إال مثال حّي على  األسرة عرب وساطة خلية األز 
 فشلها ذاك. 

أم أعاقته؟ قد يكون من املستحيل    آراينوالسؤال هو: هل أسهمت احلمالت اإلعالمية يف تسهيل إطالق سراح  
أن مثة مشاهدات معينة قائمة على تسلسل األحداث ميكن استخالصها. فأول دليل اإلجابة عن هذا السؤال، إال  

يدعم  أن  ميكن  وهذا  اإلعالمية.  احلمالت  من  واحد  شهر  بعد  جاءا  سراحه  إطالق  وكذلك  حياا  وجوده  على 
وا األزمة  خلية  يف  األغلبية  واحلكومة  افرتاضات  وأبهنا  متورطة  الروسية كانت  السلطات  أبن  االستشارية  جملموعة 

 حتت ضغوط سياسية.  تدخال إالاهلولندية )يف ظل املصاحل اهلامة اليت جتمعها مبوسكو( ما كانتا لت

إىل نتائج عكسية    2003أغسطس/آب    12يف موسكو، فقد أدت محلة    العاملةويف نظر رئيس خلية األزمة    لكن
  زمخاا   اكتسبتيف واقع األمر. فمرور عام على اخلطف شكل عامل جذب هام ورمزي للصحافة وكانت احلملة قد  

  غري من    أنهالتقدم احملتمل الذي كان يتحقق خالل أغسطس/آب،    ظل  يف  رئيس خلية األزمة اعترب  لكن.  ذاهتا  حبد
ونظراا لالخنراط املباشر خلدمة    71فيما كانوا حياولون املساعدة".  ‘ ابلوحش  التحرش’ "   التكتيكية  الناحية   من  اسباملن

وأهنا تسري على حنو جيد، فقد كان الوقت غري مناسباا    بدت املفاوضات من خالله   األمن االحتادية يف حتديد وسيط 
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 واعداا   ليس  أنه  على  التقدمإلزعاج املخابرات الروسية. إال أن خلية األزمة وجلنة القيادة يف جنيف نظرت إىل هذا  
 .اإلعالمية احلملة لتعديل يكفي مبا

العلنية دون أدىن شك    هذا   ترد   أن  الطبيعي  ومن.  متكافئ  قدر  على  والفرص  ابملخاطر  مشحونة وكانت احلملة 
  ذلك إىل    أضف  72".االلتزام  وبغياب  التحقيق  إدارة"بسوء    اهتامها   على  الدفاعية  الصورة  بتلك  الروسية  السلطات

  خلية   كانت  وقد.  خطرلل  آراين حياة    يعرض أن    فعالا   شأنه   من   كاناملسؤولي الداغستانيي والروس    اهتام أن    كله
  صحته  بشأن   خطريةا   أخباراا   فيه   يتلقون  كانوا  الذي   الوقت   ويف .  املتابعة  قررت   لكنها  االحتمال  هلذا   متنبهة  األزمة

 أكرب   خطر  يف  ستكون  آراين  ةحيا  أبن  اعتربوا  لألسوأ،  أسرته  بتحضري  اهلولندية  احلكومة  ونصيحة  إعدامه،  وهتديدات
 . نتظارابال  اكتفوا هم إن

األدلة اإلرشادية التقنية والتدريبات املذكورة    يةدودحم إركيل وإطالق سراحة    آراينقضية اختطاف    تبّي   النهاية،  يف
  ودوافع   هوية  تغلف  اليت  الغمامة   أمايف فصول سابقة من هذا الكتاب حي يتعلق األمر ابلتعامل مع حالة اختطاف.  

 ختلقإمنا    القرارات  تبعات  تقييم  صعوبة   وابلتايل"  سراحه  وإطالق   اختطافه  قرار"أصحاب  و "  ه"حمتجزيو"خمتطفيه"  
  ابالمتثال   يرتبط   ال   رهينة  قضية   فحل.  معيارية   وإجراءات   خوارزميات  خالل  من  جتاوزه  ميكن  ال   لليقي  غياابا 

اغتنام   معنقاشات منتظمة ومراجعة االفرتاضات والقرارات    عقدو   السبل  أفضل  بتحسس  ارتباطه  بقدر  للربوتوكوالت
 73(. من الفرار الرهينةأن تتمكن  )أو لنا  زميل لتحرير تربز  فرصة أية

، توصل مدير العمليات الذي كان مسؤوالا عن اختاذ القرارات 2015وبعد قراءة املسودة األوىل هلذا الفصل عام  
ألمر الوحيد اإلجيايب كان استمرار شفافية منظمة أطباء بال حدود سويسرا : "اةيف ذلك الشأن إىل النتيجة التالي

ويف هناية  حول املعضالت اليت واجهتها والقرارات اليت اختذهتا، وهو ما يسمح لنا اليوم مبناقشة املوضوع ابنفتاح.  
نعلم إىل اليوم ما جنح وما  ، لكننا ال  تهإىل أن بلغنا هناي  ضبابعاصفة شديدة ال  يف أجواء، سلكنا الدرب  املطاف

 فشل. ... قد نضطر إىل سؤال الروس يوماا ما". 
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مبقدار أربع مرات  2014إىل  2011الوفيات النامجة عن العنف جراء املعارك يف الفرتة املمتدة من عام  
السنة األكثر فتكاا منذ سقوط   2014(. وقد كانت سنة  قتيل  101,000إىل    22,600و  حن)من  

جدار برلي، رغم أن معدل الوفيات مل يكن سوى نصف ما كان عليه خالل وسطي سنة من سنوات 
"، جملة  2014  –  1946"النزاعات املسلحة،    مقالة ترييز بيرتسون وبيرت فالينستي بعنواناحلرب الباردة.  

 . 550 – 536(، الصفحات 2014) 4 دالعد، 52أحباث السالم، اجمللد 
صحيفة  "عمليات خطف الفرنسيي تتفجر يف أحناء العامل"،    بعنوان   كريستوف كورنيفيمقالة   .19

 .2010يناير/كانون الثان  25لو فيغارو، 
، 2014و  1995املصدر: اجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي، تقارير األداء السنوية،   .20

http://executiveboard.wfp.org/board-documents،    22آخر اتريخ دخول يف  
 .2015ديسمرب/كانون األول 

، لندن: "احلوكمة العاملية واحلروب اجلديدة: دمج التنمية واألمن"  بعنوان  مارك دافيلدكتاب  انظر   .21
  بعنوان  )حمرر( فيسمان فابريس كتاب . لالطالع على منظور أطباء بال حدود، انظر  2001زيد بوكس، 

كتاب  ؛ و 2004آند كومبان،    هريست، لندن:  ": عنف، سياسات وعمل إنسان‘ جمرد حروب’ يف ظل  "

http://executiveboard.wfp.org/board-documents
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)حمررون(  حدود  بال  وأطباء  جان  األزمات..."  بعنوان  فرانسوا  ابريس:  "مواجهة   ،Collection 
Pluriel ،Hachette ،1993 . 

"املخاطر و’جمتمع املخاطر‘ من منظور اترخيي"،    بعنوان  سورواي بوداي واتانتلي ايس مقالة  انظر   .22
 .331–- 317(، الصفحات 2007) 4 العدد، 23التاريخ والتكنولوجيا، اجمللد جملة 

اببتيست فريسوز ودومينيك بيسرتيه  جان    بقلم  "املخاطر و’جمتمع املخاطر‘ لبلدين"قسم  انظر   .23
"من خماطرة إىل خطر. التفكري ابلكارثة"،    الذي حيمل عنوان  دومينيك بورغ وآخرون )حمررون(كتاب  يف  

 . 56 – 19، الصفحات  2013ابريس: مكتب جامعة فرنسا الصحفي، 
 رمسياا إىل  تشرح املؤرخة سورواي بوداي كيف أن امتداد تقنيات إدارة املخاطر اليت أعطيت طابعاا  .24

ات قد حصل وفقاا ملنطق مشابه: "ألجل احتواء اآلاثر  ياملسائل البيئية يف الوالايت املتحدة أوائل الثمانين
النامجة عن   املادية والسياسية  أمراا صعباا رغم  اجلانبية  الذين يعترب منوهم ]أي السلطات[  أولئك  أنشطة 

التقرير الشهري   الفدرالية: إدارة  نفقاهتم الصحية والبيئية". وكان  سري  بعنوان "تقييم املخاطر يف احلكومة 
مولتها شركة  اتالعملي أحباث  على  بين  قد  املوضوع(  هذا  مرجع يف  أهم  يعترب  )والذي   "RAND  

ومؤسسة فورد، يف ظل تزايد املظاهرات ضد تسرب النفط واملبيدات احلشرية والطاقة النووية. وقد استفاد 
لنفس املعريف خبصوص إدارك املخاطر وكيفية حتويلها إىل أمر مقبول بي من دراسات قائمة على علم ا

العامة، وكذلك دراسات اقتصادية مرتكزة على إدارة املخاطر بشأن حساب النسبة بي الكلفة والفائدة. 
 57"نشأة احلكومة ابملخاطر"، يف املرجع ذاته، الصفحات    حتت عنوان  سورواي بودايالقسم اخلاص بانظر  

-–76. 
"اخلطوات املتخذة إزاء خوض املخاطر:    بعنوان  ميشيل تونديليريقسم  ابلنسبة هلذا املوضوع، انظر   .25

املركز الوطين ،  "العمل واملخاطر وخوض املخاطرتقرير "البطولة يف العمل وقولبتها يف صيغة مؤسسية"،  
دربة اليوم"،  "روح التضحية بي اجليوش امل  بعنوان  ابتريك لو غالقسم  ؛  2004،  لألحباث العلمية، ليل

"تضحية اجلندي. اجلسد يستشهد، اجلسد يتحول إىل    بعنوان  كريستيان بونوا وآخرون )حمررون(كتاب  يف  
 .59 –  56، الصفحات 2009، منشورات املركز الوطين لألحباث العلميةأسطورة"، ابريس: 

واتيل، .26 بريييت  ابتريك  االجتماع  عامل  تس  حبسب  وفقيتم  املعاصرة  العقلية  عامل  مل  اا ويق  يدعوه  ا 
ق خماوف األفراد بشأن احلماية على االجتماع جان كيلرهالس مبصطلح "العمل بتحفظ"، أي مبعىن "تفوّ 

فاملطالبة ابحلماية والسعي إىل املساءلة حي ال تكون  البيئة االجتماعية وحىت على تبعات قرارات الفرد".  
حقيقة أن تزايد أي    -"التخلي عن العالقات االجتماعية"يدعوه غيدينز مبصطلح    فرة أمران يرتبطان مباو مت

أن  نعتمد على  تقنية معقدة يكفلها أشخاص متخالتفاعالت جتعلنا  صصون. ويف هذا اخلصوص،  ظمة 
يعكس السعي حنو املساءلة ليس فقط الفردية اجلديدة إمنا أيضاا معارضة العامة لسطوة اخلرباء والسلطات 
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  دار   "جمتمع املخاطر"، ابريس،  بعنوان  ابتريك بريييت واتيلكتاب  عليهم. انظر    العامة   يزداد اعتماد  الذين
La Découverte ،2010 50 –  47، الصفحات . 

، أوكسفورد: مكتب  ""جمتمع التدقيق: شعائر التحقق والتوثيق  بعنوان  مايكل ابورمقالة  انظر   .27
 .2007جامعة أوكسفورد الصحفي، 

"قرار احملكمة خبصوص خطف عمال اجمللس النروجيي لالجئي دعوة    بعنوان  إميوجي والمقالة   .28
للصحوة"،   اإلغاثة  قطاع  الثان    IRIN News  ،25إىل  ، 2015نوفمرب/تشرين 

http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap-rulingis-wake-up-
call-for-aid-industry. 

 للتذكرة: أطباء بال حدود حركة دولية مكونة من مخسة مراكز عمليات وستة عشر قسماا شريكاا.   .29
اإلنسان،  ارسات اجليدة: إدارة أمن العمليات يف البيئات العنيفة"، شبكة العمل  مملا"مراجعة   .30

 . xviii، 2010، ، بقلم هارمر وآخرونلندن: معهد التنمية اخلارجية، نسخة منقحة
 . 37، الصفحة 3انظر الفصل  .31
 .159هارمر وآخرون، يف العمل املشار إليه سابقاا، الصفحة  .32
 يتابع قائالا: "يبدو مفهوم املخاطر على أنه يقلل من الغموض وأنه مييز األنشطة املستقبلية لألفراد .33

الذين يسعون إىل التحكم مبستقبلهم ومستقبل غريهم بصفة ضامن أو خبري يف شؤون التأمي. فاملخاطر 
". بريييت عفويةوابلتايل تتشتت الروابط ال  ملفهوم إىل تكاثرعبارة عن أخطار تتكاثر بقدر ما يؤدي هذا ا

 ]ترمجة املؤلف[. 15 –  14واتل، يف املرجع اآلنف الذكر، الصفحات 
يف    بعنوان  فيسمانفابريس  سم  قانظر   .34 يشفي..."،  و كتاب  "الصمت  ماغون  خرون  آكلري 

 )حمررون(، املرجع املذكور سابقاا. 
"إدارة ابلتعقيد: أتمالت للقادة"، النسخة   بعنوان دومينيك غينيلوت وجان لويس لو موانتقرير  .35

 .INSEP Consulting ،2011الرابعة، ابريس:  
جملة  "اختاذ القرارات يف ظل الشكوك"، النسخة الثانية، ابريس:    بعنوان  فينسينت ديسبورتيه مقالة   .36

فون كالوسيفيتس  استخدم  .  2015،  إيكونوميكا موثوقية  كارل  عدم  ليصف  احلرب"  "ضباب  عبارة 
خاطئة،  تكون    ا تكون الكثري من املعلومات متناقضة، كما أهنلومات املتاحة أمام الضباط: "يف احلروب،  املع

عرف أبكملها واألمر أسوأ ابلنسبة للدوافع".  غري دقيقة، فاحلقيقة اندراا ما تُ يف حي أن معظمها تكون  
،  البسيطة اليت ال حتصى(. يشري مصطلح "االحتكاك" إىل "احلوادث  37ديسبورتيس، الصفحة    ورد يف)

لفاعلية عموماا بطريقة ال متكن املرء من  بؤ به، واليت جتتمع لتقلل مستوى امن النمط الذي ال ميكن التن
 ( ]ترمجة املؤلفي[. 39 – 38حتقيق هدفه" )فون كالوسيفيتس، ورد يف ديسبورتيس، الصفحات 

http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap-rulingis-wake-up-call-for-aid-industry
http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap-rulingis-wake-up-call-for-aid-industry


164 
 

فان براابنتقسم   .37 التنظيمية للسالمة واألمن: مراجعة ملمارسات    بعنوان  كونراد  "تعميم اإلدارة 
لإلدارة"،   ودليل  اإلغاثة  اإلنسانيةتقرير  يف  وكاالت  السياسات  التنمية 9رقم    جمموعة  معهد  لندن:   ،

 . 17، الصفحة 2001اخلارجية، مارس/آذار 
 .123هارمر وآخرون، املرجع اآلنف الذكر، الصفحة  .38
 .  49نف الذكر، الصفحة فان براابنت، املرجع اآل .39
هيبومقالة   .40 ابريس:    بعنوان  بياتريس  اجلديدة"،  الليربالية  للبريوقراطية   laجملة  "التحول 

découverte  ،2013 . 
تقدم بياتريس مثاالا عن ممرضة قضت ثلث يوم عملها وهي توثقه يف صيغ معيارية، كان قسم   .41

وهي  تعي عليها بعد أن ترجع إىل بيتها أن تعان  منها قد وضعه مستشارون ال يعملون يف احلقل الطيب، وي
تعامل مع خمتلف اإلجراءات الرمسية إلدارة حساهبا اهلاتفي وابقي االلتزامات البريوقراطية اليومية، اليت مل  

 . 14 –  5تعد تدرك املغزى منها. هيبو، املرجع املذكور آنفاا، الصفحات 
جيوفالوتمقالة  انظر   .42 أو فرانسوا  بيري  وجان  بعنوانشي  ساردان  دو  واإلدارة    ليفييه  "التخطيط 

 Revue Tiers جملة والسياسة يف اإلغاثة التنموية: إطار عمل منطقي وأداة ومنظور خلرباء التنمية"،
Monde 383(، الصفحة 2009/2) 198 العدد. 

من خالل دراسة أثر إطار العمل املنطقي على تطور املمارسات، يسلط جيوفالوتشي وأوليفيه  .43
دو ساردان الضوء على التباين بي اهليمنة األيديولوجية إلطار العمل هذا واستخداماته احملدودة من الناحية 

ة أو االفرتاضات املعرفية  العملية. حيث يشرحان: "يف املمارسة العملية، ميكن تطبيق املعان األيديولوجي
 تشكل  املدرجة مبستوايت خمتلفة يف األداة، أو جتاهلها أو حتويلها أو ختطيها أو التالعب هبا. وابلتايل 

ينبغي أن تكشف األيديولوجية  التحليالت الصارمة ]لألداة[ وسيلة من وسائل االختاذ خطوات علنية 
كذلك أن تصف استخداماهتا العملية". املرجع ذاته.  هلا  السياسية والنموذج املعريف املدرج فيها وينبغي  

 ]ترمجة املؤلفي[. 
يف الوقت الذي تشجع فيه األمم املتحدة تكرمي "أولئك الذين فقدوا حياهتم يف اخلدمة اإلنسانية"   .44

بدءاا من عام    19يف   العاملي 2008أغسطس/آب من كل عام،  اليت تكرم  الصروح  أعداد  بدأت   ،
(. كما أن  ندا وأسرتاليان قتلوا أثناء عملهم تتزايد يف األعوام األخرية )خاصةا يف بريطانيا وكاإلنسانيي الذي

ين العنف الذي يطال عمال اإلغاثة )محلة "الرعاية الصحية يف خطر" التابعة للجنة  محالت التوعية اليت تد
ضد اجلوع( تساهم يف التحول   لالدولية للصليب األمحر، ومحلة "امحوا عمال اإلغاثة" التابعة جلمعية العم

روبولوجيا  ثناألعامل    يقولال وشهداء يف خضم احلروب املعاصرة. لكن  الرمزي للعاملي اإلنسانيي إىل أبط
ابلتايل، ولكن ملخاطر واملعاانة وحىت املوت".  جان بيري ألبريت: "ال ترتبط البطولة بنتيجة الفعل إمنا بقبول ا
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ل العاملي اإلنسانيي قد حتولت  ملرتبطة أبخالقيات الشهامة اليت متيز هبا أوائللمفارقة، فإن روح التضحية ا
فائدة من الناحية التأمينية. -عي العقل إىل التعرض لألخطار ابالعتماد على حساابت كلفةبي تنظر  ك

بيري  كتاب  ال القوميي"، يف  بط"من الشهادة إىل النجومية. حتول األ  يري ألبريت بعنوانجان بقسم  انظر  
العلوم اإلنسانية  إصدارات دار  مصنع األبطال"، ابريس:  "  الذي حيمل عنوان  سينتليفريه وآخرون )حمررون(

 .1998، واالجتماعية
من هذا املنطلق، فإن العمل اإلنسان ينتمي إىل جمال املهن االحرتاسية اليت يصفها فلورينت   .45

"امللخصات األساسية    بعنوان   فلورينت شاميبمقالة  شاميب واليت نستعري منها مشاهداتنا اليت تلي. انظر  
املهن، بشأن  اجلديدة  االجتماع  علم  الصحفي،    لنظرية  فرنسا  جامعة  مكتب  "، 2011ابريس: 

sociologieS  ،9    2012مايو/أاير  ،http://sociologies.revues.org/3922  آخر دخول ،
 . 2015ديسمرب/كانون األول  22يف 

 املرجع ذاته.  .46

 

 حدود والنقاشات األمنية. عن اخلطر والتضحية والتمهي: أطباء بال  .2
 . فريدمان نينا اإلنكليزية إىل الفرنسية من ترمجته .1
 يعىن هذا التحليل فقط ابلقسم الفرنسي ملنظمة أطباء بال حدود. .2
(، الصفحة  1991)النسخة األوىل    1992برانر كوشنري، "مصائب اآلخرين"، ابريس: أدويل جاكوب،   .3

 ]مرتمجة[. 322
بعنوان "مثالية    إليانور دايفمقالة  أطباء بال حدود، انظر    عمل مؤسسي  حول أصول تقرير  لالطالع على   .4

 .2015، كامربيدج: مكتب جامعة كامربيدج الصحفي، "1988 – 1954، بال حدود
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1977أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .5
 ]مرتجم[.، اجلمعية العامة 1980أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .6
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1981أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .7
 ]مرتجم[.  1981يوليو/متوز  18أطباء بال حدود، جلنة التوجيه اجلماعية،  .8
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1981أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .9

 . 2014أكتوبر/تشرين األ,ل  6مقابلة مع رون براومان،  .10
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1987اء بال حدود، التقرير الرائسي، أطب .11
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1984أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .12
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1982أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .13

http://sociologies.revues.org/3922
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يف الفرتة   AMIت اتبعة ألطباء بال حدود ومستشفيان اتبعان جلمعية أصيبت أربعة مستشفيا .14
 .1982إىل مارس/آذار  1981من 

 ]مرتجم[. 1989سبتمرب/أيلول  15أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .15
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1989أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .16
 ]مرتجم[. 1994مايو/أاير  20أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .17
حوار    جملةابلتحدايت: اخلطر واملرونة وصناعة اإلغاثة"،    "بيئات مليئة  مقالة مارك دافيلد بعنوان .18

 .492 – 475، الصفحات 2012، 5 العددأمين، اجمللد الرابع، 
وثيقة عمل مفوضية االحتاد األورويب، مايو/أاير  "أمن عمال اإلغاثة وفضاء العمل اإلنسان"،   .19

1998 . 
  بعنوان   روانلد مارشال وكريستي ميسيانت مقالة  خبصوص هذا اخلطاب والنقد املتعلق به، انظر   .20

 91(، الصفحات  2003/1)  18  العدد،  كريتيك إنرتانسيوانل  جملة  "احلروب األهلية يف زمن العوملة"،
– 112. 

دنفر،   .21 يف  الثمانية  لقمة  اخلتامي  ، 1997يونيو/حزيران    22البيان 
www.library.utoronto.ca/g7/summit/1997denver/g8final.htm  يف دخول  آخر   ،

 . 2015ديسمرب/كانون األول  22
 ية، املرجع املذكور آنفاا. باألورو املفوضية  .22
شبكة العمل اإلنسان،  كونراد فان براابنت،    بقلم  "توجيهات أمنية: ال ضماانت لتحسي األمن" .23

 . 1997لندن: معهد التنمية اخلارجية، فرباير/شباط 
 املرجع ذاته.  .24
لية للصليب  الدو   لتحسي أمن العاملي اإلنسانيي"، اجمللة "توصيات  مقالة فرانك مشيدت بعنوان   .25

 .155 –  152(، الصفحات 1997) 317 العدد، 37األمحر، اجمللد 
أبعد ما يكون عن السردية. فقد أظهر األمهية اليت بدأت تكتسبها    اإلجهاد/إدماج التوترلقد كان   .26

 الصحة النفسية للطواقم اليت جتابه العنف يف قطاع العمل اإلنسان.
(، شبكة إدارة األمن املشرتكة  1991)  InterAction  جمموعة املشورة األمنية التابعة ملنظمة .27

 (. 1994بي الوكاالت )
"اإلغاثة يف خطر. األخطار والوعود يف   بعنوان  الريسا فاستمقالة  انظر، على وجه اخلصوص،   .28

 . 2014العمل اإلنسان"، فيالدلفيا: مكتب جامعة فيالدلفيا الصحفي،  

http://www.library.utoronto.ca/g7/summit/1997denver/g8final.htm
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منظمة )حترير( جريالد ماسيس،  انظر، على وجه اخلصوص، "دليل اإلداريي/اخلرباء اللوجستيي"،   .29
 .1990أطباء بال حدود، 

 العامة ]مرتجم[.، اجلمعية 1992أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .30
 ]مرتجم[.  1995نوفمرب/تشرين الثان  24أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .31
 ]مرتجم[. 1996يونيو/حزيران  28أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .32
 املرجع ذاته.  .33
 املرجع ذاته.  .34
فرنسا،   .35 أطباء بال حدود  للعمليات يف منظمة  السابقة  املديرة  فاسيت،    1مقابلة مع برجييت 

 ]مرتمجة[. 2014/كانون األول ديسمرب
 ]مرتجم[. 1996يونيو/حزيران  28أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .36
 ]مرتجم[. 1995يونيو/حزيران  30أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .37
"املكاتب    بينيل،  وجاك  فيدال  كالودين  انظر  هذه،  التمهي  حلركة  جزئي  حتليل  على   لالطالع .38

"االبتكارات    فيدال  وكالودين  برادول  هريفيه   جان  يف   "،حدود  بال   ألطباء   التابعة   يف   الطبية)حمررون، 
 . 2011 حدود،  بال أطباء: نيويورك"، حدود بال أطباء عمل: اإلنسانية األوضاع

 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1991أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .39
 العامة ]مرتجم[.، اجلمعية 1993أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .40
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.1998أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .41
اإلدارة،   .42 جملس  حدود،  بال  أطباء  املثال  سبيل  على    30و  1997يوليو/متوز    11انظر 

 .1999يناير/كانون الثان  29و  1998أكتوبر/تشرين األول 
السابق لوحدة الطوارئ يف منظمة أطباء بال حدود مقابلة مع مارك غاستيلو إتشيغوري، املدير   .43

 .2015فرباير/شباط  3فرنسا، 
: 2015، "ما هو موقع املنظمات اإلنسانية يف حاالت النزاعات؟" دولة العامل  فيسمانفابريس   .44

 . Éditions La découverte  ،2014احلروب اجلديدة، ابريس، 
اإلنسانفاوضات  امل"  كتاب  مقدمة .45 العمل  أطباء بال حدود"،  يف  ماغون : جتربة  )حترير( كلري 

 .2011آند كومبان،  هريست لندن: وآخرون، 
 فاست، املرجع املذكور سابقاا.  .46
 22، آخر دخول يف  /http://www.un.org/en/events/humanitariandayانظر:   .47

 .2015ول ديسمرب/كانون األ

http://www.un.org/en/events/humanitarianday/
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 .55انظر الفصل الرابع، الصفحة  .48
 .71انظر الفصل اخلامس، الصفحة   .49
 .127انظر الفصل الثامن، الصفحة  .50
 .82انظر الفصل اخلامس، النص اإليضاحي: "من يستفيد من ’واجب الرعاية‘؟"، الصفحة  .51
أبن  .52 العلم  أ  يرجى  يف كافة  وردت  الذهبية"  "القواعد  تقدمها  اليت  املبادئ  إىل  جزاء اإلشارة 

 املناقشات، إال أن املصطلح حبد ذاته مل يستخدم.  
"العمل اإلنسان العسكري: التباس    بعنوان  فيسمانفابريس    مقالة  انظر، على وجه اخلصوص، .53

 ، ابريس: أطباء بال حدود.2004 – 2003طة الدويل  شنقاتل"، يف تقرير األ
 اجلمعية العامة ]مرتجم[. ، 2000أطباء بال حدود، التقرير الرائسي، سنة  .54
 ]مرتجم[. 2003أبريل/نيسان  24أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .55
 املرجع ذاته.  .56
 ]مرتجم[.  2004أكتوبر/تشرين األول  29أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .57
 ]مرتجم[.  2002أكتوبر/تشرين األول  25أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .58
 ]مرتجم[. 2003أبريل/نيسان  24،  أطباء بال حدود، جملس اإلدارة .59
 ]مرتجم[.  2003مارس/آذار  28أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .60
 ]مرتجم[. 2004سبتمرب/أيلول  30أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .61
 ]مرتجم[. 2008أغسطس/آب  29أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .62
 ]مرتجم[. 2009فرباير/شباط  27أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .63
 ، اجلمعية العامة ]مرتجم[.2003أطباء بال حدود، التقرير الرائسي،  .64
 ]مرتجم[. 2009فرباير/شباط  27أطباء بال حدود، جملس اإلدارة،   .65
 .2012يناير/كانون الثان  27أطباء بال حدود، اجتماع اجمللس املشرتك،  .66
 . 2013ديسمرب/كانون األول  7 –  6أطباء بال حدود، اجتماع اجمللس املشرتك،  .67

 

 اخلطر واملخاطرة واألمن واحلماية: مفاهيم يف صميم اتريخ اإلغاثة اإلنسانية  .3
قبل   .1 من  ممولي  حبثيي  مشروعي  على  املقال  هذا  املتحدة  :  ESRCيرتكز  األمم  بياانت 

ES/L007479/1    "سيلينغ كومباشن" ُعرضES/I031359/1ومشروع  وقد  حبثية    .  ورقة  يف 
ويف ورقة حبثية مطبوعة يف    2013عام  إسطنبول  خالل مؤمتر مجعية الدراسات اإلنسانية الذي انعقد يف  

. 2014منظمة أطباء بال حدود فرنسا يف ابريس وكذلك خالل املؤمتر اإلنسان الذي انعقد يف برلي سنة  
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 وروزين ريد وجويل ماري سرتانج وسارة رودي والشكر جلميع املسامهي والزمالء املشاركي، روجر ماكغينيت
 ، على دعمهم يف أعمال البحث والكتابة. فيسمانوفابريس  ميكائيل نوميانو 

إىل   .2 التأمي  بعنوان "عن حادثة خماطر  أ. ه. مسي وتوماس ج. أكالند  العسكريي وجنود مقالة  حياة 
أسعار العالوات اإلضافية اليت سوف يتم فرضها على مثل هذه املخاطر. ملخصات من تقرير البحرية، و 

إىل جملس إدارة مجعية غريشام للتأمي على احلياة" يف جملة معهد    1890مشرتك مت تقدميه يف مايو/أاير  
 . 385 – 358، الصفحات 1899، 4، العدد 34خرباء التأمي، اجمللد 

وروجر .3 لوكي  بيل  والعالقات    مقالة  والوفيات  اإلصاابت  التاريخ:  عرب  "احلوادث  بعنوان  )حمررين(  كوتر 
 .1997االجتماعية"، أمسرتدام: "كليو ميديكا"، 

  1870اختاروا النجم: عمل اإلغاثة يف حرب الصاحبيي يف فرنسا،  لقد  كتاب وليام ك. سيشنز بعنوان " .4
 .1991" يورك: دار كتب سيشنز، 1875 –

؛ مقالة إنغفار الرين  1934هيل،  -غراهام بنجامي وآخرون، نيويورك: شركة ماكغروبقلم    "أمينحتليل  " .5
، 1930سكندانفية، العدد األول،  بعنوان "مقدمة لنظرية لوندبريغ يف املخاطر"، جملة خرباء التأمي اإل

"، جملة  1خاطر  ؛ مقالة وليام أو. دوغالس بعنوان "املساءلة ابلوكالة وإدارة امل111  –  84الصفحات  
 . 584، الصفحة 1928، 38ايل القانونية، العدد 

رات وشركات السكك كتاب جوزيف براون بعنوان "شرور املساءلة غري احملدودة حلوادث مسؤويل القطا .6
ورقة حبثية أمام مجعية العلوم االجتماعية"، دار  عرض    :اللورد كامبيل  صدور قانونمنذ    احلديدية، خاصةا 

 .1870ابتروورثز، 
)  وليام كولربوك مقالة   .7 األمريكي  القانون  السجل  جملة  احملقق"،  اخلطر  يف  "اإلمهال  (، 1886بعنوان 

 . 632 – 617الصفحات 
ا"، جملة فريجينيا القانونية، اجمللد  ياألخرية يف فريجينالواضحة  مقالة ج. س. س. بعنوان "عقيدة الفرصة   .8

 .680 – 666، الصفحات 1954، 5، العدد 40
عند ين  خر ل يف مساعدة اآلشمقالة هوي ب. هويرتون جونيور بعنوان "املساءلة عن التقصري يف حال الف .9

 . 379، الصفحة 1943، 16اخلطر احملدق"، جملة ميسيسييب القانونية، العدد 
مقالة ويل د. ديفيس بعنوان "عقيدة األخطار احملدقة املكتشفة"، جملة ابيلور القانونية، العدد   .10

 . 61الصفحة  ،1953، 6
تشري كلمة "اإلنسانية" إىل روح العقيدة اليت تعىن مبصلحة الضحااي بدالا من العمل اإلنسان يف   .11

قبل أن يصبح مفهوماا على    ظل فهمنا احلايل. وهذا مع ذلك يبي مدى مطواعية وانتشار مفهوم اإلنسانية
 أنه منظمات إنسانية أو قانون إنسان دويل. 
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شيفات دار ستافورد يف مكتب سجالت مقاطعة ستافوردشاير يف األوراق  ميكن االطالع على أر  .12
 اخلاصة للورد ساذرالند. انظر يف مقالة سارة رودي وأخرون بعنوان "بيع التعاطف" اليت سرتد الحقاا. 

جلنة دار ستافورد إلغاثة املرضى واجلرحى من اجلنود األتراك، "تقرير وسجل عمليات جلنة دار   .13
 . 1879"، لندن: سبوتيسوود آند كومبان، 1878و 1877الروسية العثمانية، ستافورد، احلرب 

ستاندارد"،   .14 "إيفينينغ  ستافوردشاير  1877سبتمرب/أيول    2جملة  مقاطعة  سجالت  مكتب  ؛ 
D593/P/26/2/7 . 

"آخر   .15 بعنوان  جونز  ماكس  مقالة  القطب  مسعى  انظر  يف  سكوت  الكابنت  تضحية  عظيم: 
؛ ومقالة ماكس جونز وآخرون بعنوان  2004امعة أوكسفورد الصحفي،  اجلنويب"، أوكسفورد: مكتب ج

،  42"حترير أبطال اإلمربايلية من االستعمار: بريطانيا وفرنسا"، جملة اتريخ اإلمربايلية والكومنويلث، اجمللد  
 .825–- 787، الصفحات 2014، 5العدد 

احلركة اإلنسانية الدولية"، جملة اتريخ اإلمربايلية  مقالة أندرو بورتر بعنوان "السري روجر كازمينت و  .16
 . 74 –  59، الصفحات 2001، 2، العدد 29والكومنويلث، اجمللد 

اإلنسان،   .17 العمل  وأصول  العظيمة  "احلرب  بعنوان  برونو كاابنيس  "  1924  –   1918مقالة 
 .188 – 133، الصفحات 2014كامربيدج، مكتب جامعة كامربيدج الصحفي، 

 . 2013مارس/آذار  7مقابلة مع جاك بينيل،  .18
مثالا كتاب ر. ب. ماكبريسون بعنوان "حتت الصليب األمحر، أو مغامرات اإلسعاف خالل   .19

"، مطبوعات اندي الكتب النادرة إلعادة النشر،  1878و  1877احلرب الروسية العثمانية يف عامي  
نظر مثالا كتاب جان كريستوف روفي بعنوان . تتكرر لغة املغامرات يف كتاابت العمل اإلنسان: ا2012

 .1994"املغامرة اإلنسانية"، ابريس: دار غاليمارد، 
مقالة ريبيكا غيل بعنوان "حساب التعاطف"، مانشسرت: مكتب جامعة مانشسرت الصحفي،   .20

 .65 – 63، الصفحات 2013
اخلطف والتعاطف: من دواننت إىل إرهاق التعاطف"، جملة  و   بعبعنوان "الر   بريتران اتيت مقالة   .21

 .136 –  123(، الصفحات 2007) 62نيو فورميشنز، العدد 
سولفريينو".   .22 "ذاكرة  بعنوان  دواننت  هنري  الصليب  1862كتاب ج.  العاصمة:  واشنطن   ،

 . 1939األمحر األمريكي، 
ياة اإلنسان"، ابريس: دار  كتاب جان شارل شينو بعنوان "الوفيات بي اجليش وسبل إنقاذ ح .23

؛ ومقالة كلري فريدج بعنوان "إحصاء القتلى يف القرم. نقطة حتول يف اهلوية املهنية ألطباء 1870هاشيت،  
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( الفرنسي  اجمللد  1882  –  1865اجليش  واالجتماع،  واالقتصاد  التاريخ  جملة  العدد  29("،   ،3 ،
 .108 – 95، الصفحات 2010

ة املرضى واجلرحى من اجلنود األتراك بعنوان "تقرير وسجل عمليات حبث جلنة دار ستافورد إلغاث .24
العثمانية،   الروسية  احلرب  ستافورد،  دار  آند كومبان،  1878  –  1877جلنة  سبوتيسوود  لندن:   ،"

عامالا يف اهلالل األمحر، يف حي   45. وخالل الفرتة ذاهتا، تويف سبعة من أصل  40، الصفحة  1879
 صيبوا ابملرض يف الصليب األمحر الربيطان. أي أن ثالثة من أصل أربع

 "اإلغاثة للجرحى".  .25
عامي   .26 جنيف  التفاقية  الفرنسيي  "خروقات  بعنوان  آنون  برلي، 1871و  1870كتاب   ،"

  21عربة إسعاف سون إي لوار يف  ؛ كتاب ج. م. فيليكس كريستو بعنوان "جمزرة  1871تشارلز دانكر،  
الثان   اللجنة الطبية إلغاثة اجلرحى يف  1871يناير/كانون  ليون:  1871يوليو/متوز    7؛ تقرير إىل   ،"

؛ كتاب شارل إميي داوابن بعنوان "احلرب كما خيوضها الربوسيون"، ابريس، بلون،  1871فينغرتينييه،  
بري 1870 تقرير  ات؛  مهزوم،  تران  بعنوان "جسد  مانشسرت:  يت  اجلديدة"،  فرنسا  وبناء  رفاهية، حرب، 

 . 73- 169، الصفحات 199مكتب جامعة مانشسرت الصحفي، 
جلنة دار ستافورد إلغاثة املرضى واجلرحى من اجلنود األتراك، تقرير وسجل عمليات جلنة دار   .27

، الصفحة  1879، لندن: سبوتسيوود آند كومبان،  1878-1877ستافورد، احلرب الروسية العثمانية،  
50. 

 . 17ماكبريسون، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة  .28
إيدن بريس .29 ترييزا  الياابنية خالل زمن  -كتاب  املستشفيات  بعنوان "يف  ريتشاردسون  سريوكولد 

(، 1905إىل يوليو/متوز    1904احلرب: مخسة عشر شهراا برفقة الصليب األمحر يف الياابن )أبريل/نيسان  
؛ مقالة فيليب أ. تول بعنوان "معاملة الياابنيي للسجناء عامي  1905وأبناؤه،    نيويورك: دبليو. بالكوود

1904-1905( العسكرية  الشؤون  جملة  األجانب"،  الضباط  تقارير  الصفحات  1975:   )115-
118 . 

مقالة كارولي ريفز بعنوان "السيادة ومجعية الصليب األمحر الصيين: التطبيق املختلف للقانون  .30
شاند يف  اجمللد  1916- 1914ونغ،  الدويل  الدويل،  القانون  اتريخ  جملة  العدد 13"،   ،1  ،2011 ،

 . 177-155الصفحات 
برييز .31 ديل كارمن  ماراي  األهلية -مقالة  احلرب  يف  والتمريض  "الطب  بعنوان  وآخرون  أغوادو 

( الدولية  لأللوية  التابعة  الصحية  (، جملية  1939-1936اإلسبانية: نساء خدمن يف مرافق اخلدمات 
 .33-29(، 2010يساليوس )ف
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النفاذ   .32 على  السلطة  على  للداللة  احلالية  األنثروبولوجية  مبعانيها  املصطلحات  هذه  تستخدم 
 وعمليات التبادل. 

إلغاثة املرضى    مقدمة دوق ساذرالند الثالث بعنوان "تقرير وسجل عمليات جلنة دار ستافورد .33
 . 4واجلرحى من اجلنود األتراك"، الصفحة 
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 .2012بي الوكاالت األوروبية، 
]مرتجم[:    2005يقول املرصد الوطين الفرنسي للعنف يف قطاع الرعاية الصحية الذي أنشئ عام   .16
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بعنوان   .53 فاست  مقالة الريسا  انظر  اإلنسان،  العمل  االستثنائية يف  مفهوم  بناء  لالطالع على 

خطر: أخطار حمققة ووعد ابلعمل اإلنسان"، فيالدلفيا: مكتب جامعة بنسلفانيا الصحفي،    "اإلغاثة يف 
2014 . 

 . 66كوبالند، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .54
علم   .55 يف  دراسات  تطاق.  ال  فضائل  "بناء  بعنوان  بورديليه  وابتريس  فاسي  ديديه  كتاب 

 .2005ابريس: دار ال ديكوفريت، األنرتوبولوجيا والتاريخ حول حدود فضاء العمل اإلنسان"، 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، "حوادث عنيفة تؤثر يف الرعاية الصحية: يناير/كانون الثان إىل   .56

 .5-2"، املرجع آنف الذكر، الصفحات  2012ديسمرب/كانون األول 
العنيفة ليس  يقول الفيلسوف أالسداير ماكينتاير: "إن البحث عن نظرية موحدة للسلوكيات   .57

أفضل من البحث عن تفسري وحيد للسلوك املتعجل". مثة أسباب ال هناية هلا للقيام ابألمور بتعجل، 
وكذلك هي احلال ابلنسبة للسلوكيات العنيفة جتاه شخص يعمل )أو ال يعمل( لصاحل منظمة إغاثة. انظر 

ل وشرح وحجة"، جامعة ساميون  بعنوان "اخنفاض العنف العاملي: دلي  2013تقرير األمن البشري لعام  
 .42، الصفحة 2014فريزر، فانكوفر: جمموعة أحباث األمن البشري، 

 ترمجه من الفرنسية إىل اإلنكليزية جاستي هيلري. .58
، قتل طبيب يعمل مع أطباء بال حدود فرنسا يف أحد مستشفيات  1997يونيو/حزيران    20يف   .59

يناير/كانون الثان   28تشفى وتويف يف اليوم السابق. ويف  بيدوا على يد رفيق ملقاتل كان راقداا يف املس
، قتل جراح ومسؤول لوجسيت يعمالن لصاحل أطباء بال حدود هولندا برفقة سائقهم حي انفجرت 2008

، قتل رئيس  2011ديسمرب/كانون األول    29قنبلة يتم التحكم هبا عن بعد يف سيارهتم يف كيسمايو. ويف  
جيكا ومنسقها الطيب يف مكتبهما يف مقديشو على يد موظف كان قد ُسرّح من بعثة أطباء بال حدود بل

 عمله.
، قتل مسؤول لوجسيت يعمل مع أطباء بال حدود فرنسا يف نقطة 1990أبريل/نيسان    28يف   .60

، قتل منسق مشروع وطبيب ومسؤول 2004طبية يف ايفتال، يف بنغالديش. ويف الثان من يونيو/حزيران  
ي فتح مقاتلون حمليون يف ابغديس النار على  حمع أطباء بال حدود برفقة سائق ومرتجم  لوجسيت يعملون  

 سيارهتم من أسلحة رشاشة. 
، مت إسقاط طائرة اتبعة ملنظمة طريان بال حدود يف أويل،  1989ديسمرب/كانون األول    21يف   .61

ومسؤول لوجسيت مع أطباء بال حدود مما أدى إىل مقتل رابهنا وثالثة ركاب كانوا على متنها وهم طبيب  
 فرنسا، وخبري فين يعمل مع برانمج التغذية العاملي.
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، تويف مسؤول لوجسيت يعمل مع أطباء بال حدود بلجيكا 1992  اننوفمرب/تشرين الث  13يف   .62
 متأثراا جبراحه اليت أصيب هبا يف عملية سطو مسلح تعرض هلا. 

لوجستية تعمل مع أطباء بال حدود فرنسا متأثرة ، توفيت مسؤولة  2007يونيو/حزيران    11يف   .63
جبراحها اليت أصيبت هبا يف كمي تعرضت له سيارهتا ابخلطأ على ما يبدو على يد متمردين يف منطقة  

 الوسطى.  إفريقيانغاونداي الواقعة يف مشال غرب مجهورية 
 .71انظر الفصل اخلامس، الصفحة   .64
واألمن" .65 السالمة  "حوادث  بياانت  مقاعدة  بروكسل،  ،  بلجيكا،  بال حدود  أطباء    15نظمة 

 .2009ديسمرب/كانون األول 
مثالا، ال ميكن لرئيس البعثة سوى النظر يف احلوادث اليت تقع يف البلد اليت يعمل فيها، يف حي   .66

 حيق ملدير العمليات واملستشار األمين االطالع على كامل قاعدة البياانت.
 ق أي شكل من أشكال الواثئق هبا. استخدام استمارة مقياسية ميكن إرفا .67
تطلب واجهة استخدام نظام سيندي من املستخدمي تقدمي شرح لكل حادثة، لكنها حمصورة   .68

الناحية   من  احلالة  منط  املستخدم؛  السالح  الزمان،  املكان،  مسبقاا:  ومعدة  حمدودة  وخيارات  مبربعات 
جنسي، إخل(؛ توصيف الضحية؛    التكتيكية )كمي، إطالق انر، قصف، إخل(؛ شكل العنف )مسلح،

 توصيف البعثة؛ األثر املايل والبشري والعمليايت؛ إجراءات إدارة األزمة اليت مت اتباعها، إخل. 
كل حادثة مسجلة يف قاعدة البياانت تؤدي إىل إرسال إخطار ابلربيد اإللكرتون يصل إىل مجيع  .69

 املشرتكي.
عمل عنيف ضد أحد طواقم أو مرضى أو ملكيات  تعترب منظمة أطباء بال حدود فرنسا أبن أي   .70

املنظمة يتسبب بوفاة أو إصابة خطرية )عدم القدرة على العمل(، اغتصاب، خطف، سرقة، وضرر مادي  
يورو أو أكثر، على أنه حادثة "خطرية". أما احلوادث "املتوسطة" فهي تدل على حوادث   10,000قدره  

ادثة كادت أن تقع( وكذلك أي حادثة يرى العاملون يف تصبح خطرية )هتديد حبادثة أو ح  نحيتمل أ
بس )لالحتفاظ  البياانت  قاعدة  يف  تسجيلها  أمهية  وإخطار  ج امليدان  بسهولة  املعلومات  وتشارك  الت 

سلسلة القيادة، إخل(. دليل استخدام نظام سيندي يف مركز عمليات ابريس، ابريس: أطباء بال حدود، 
 . 8فحة ، الص2013نوفمرب/تشرين الثان 

بال حدود  2سيندي   .71 أطباء  بروكسل،  األمين،  التواصل  بروكسل،    – ، مسؤول  مركز عمليات 
 . 3، الصفحة 2010ديسمرب/كانون األول 

بفكرة   .72 العمليات  مراكز  بي  األمنية  احلوادث  شدة  تصنيف  مقارنة  أمسرتدام،  عمليات  مركز 
 .2015يابية بي األقسام، مايو/أاير نساال
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(، بروكسل: 2014ة املخاطر يف مركز عمليات بروكسل )تقرير سيندي لعام  نظرة عامة على إدار  .73
 . 2، الصفحة 2014مركز عمليات بروكسل، نوفمرب/تشرين الثان  –أطباء بال حدود 

(، بروكسل:  2014نظرة عامة على إدارة املخاطر يف مركز عمليات أمسرتدام )تقرير سيندي لعام   .74
 . 7، الصفحة 2014مركز عمليات أمسرتدام، نوفمرب/تشرين الثان  –أطباء بال حدود 

(، بروكسل:  2014نظرة عامة على إدارة املخاطر يف مركز عمليات بروكسل )تقرير سيندي لعام    .75
 . 8، الصفحة 2014مركز عمليات بروكسل، نوفمرب/تشرين الثان  –ود أطباء بال حد

 .55انظر الفصل الرابع، الصفحة  .76
لقد أكدت املشاهدات امليدانية يف أكثر من مناسبة هذا التحيز الذي أشار إليه املستشارون   .77

ليس العدد األمنيون )أي أن نظام سيندي حيسب أعداد احلوادث األمنية املدرجة يف قاعدة البياانت و 
"الفعلي" للحوادث اليت تقع(. وأظهرت دراسة نفذهتا منظمة أطباء بال حدود يف اليمن أبن قرار تسجيل 
احلوادث يف النظام )وابألخص تلك اليت تعد خطورهتا أقل( خيتلف وفقاا ملا إذا كان الشخص املعين إبدخال 

يعتمد على رغبة هذا الشخص يف إبالغ مكتب  ، وكذلك  مته أم يف هنايتهاهالبياانت يعمل يف بداية م
العاصمة أو املكتب الرئيسي. انظر الفصل السادس، النص اإليضاحي بعنوان "حالة ’املرضى اخلطرين‘ 

 .103يف حمافظة عمران اليمنية"، الصفحة 
انظر "بعض األسئلة اجليدة حول جهاز ريكس"، حترير إريك مارسدين، أحباث األمن الصناعي   .78

الصفحة    ،2014-01 الصناعة،  قطاع  يف  السالمة  ثقافة    ،23مجعية 
https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/cahiers-securite-industrielle/bonnes-questions-

REX/CSI-REX-bonnesquestions.pdf/view ، 2015ديسمرب/كانون األول  29آخر دخول بتاريخ . 
 .272-249فاسريت، املرجع آنف الذكر، الصفحات  .79
رة  ميكن أيضاا إدراج "عدد أايم االحتجاز" و"عدد العرابت املسروقة/املعادة" و"قيمة األمالك املدم .80

 أو املسروقة". 
الرابط:  .81 انظر 

http://www.bea.aero/fr/bea/information/information.php آخر دخول ،
   .2015ديسمرب/كانون األول  29بتاريخ 

 

 اإلنساين يف العمل اإلنسايناإلرشادية لألمن اإلنساين: حتييد العامل األدلة  .5
"البقاء على قيد احلياة: إرشادات السالمة واألمن للمتطوعي اإلنسانيي يف مناطق النزاعات" بقلم دافيد  .1

 .1999لويد روبريتس، جنيف: اللجنة الدولية للصليب األمحر، 

https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/cahiers-securite-industrielle/bonnes-questions-REX/CSI-REX-bonnesquestions.pdf/view
https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/cahiers-securite-industrielle/bonnes-questions-REX/CSI-REX-bonnesquestions.pdf/view
http://www.bea.aero/fr/bea/information/information.php
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السالمة أوالا: محاية موظفي املنظمات غري احلكومية الذين يعملون يف مناطق النزاعات" النسخة الثانية  " .2
 . 1998بقلم مارك كاتس وآالن دينغل، لندن: منظمة أنقذوا األ"فال، 

ات، ويف إطار دليل إرشادات عام حول الشؤون اإلدارية واللوجستية، قامت منظمة أطباء  ييف بداية التسعين .3
 حدود هي األخرى بوضع اجملموعة األوىل من "القواعد الذهبية" األمنية إىل جانب توصيات عملية بال

حول كيفية بناء ملجأ مضاد للقنابل والتنقل يف منطقة العمل وإدارة االتصاالت يف بيئات غري آمنة. انظر 
 . 21الفصل الثان، الصفحة 

لوكاالت   .4 ميدان  دليل  العنيفة:  البيئات  يف  العمليات  أمن  إدارة  مثانية:  رقم  اجليدة  املمارسات  "مراجعة 
 . 2000اإلغاثة" بقلم كونراد فان براابنت، لندن: معهد التنمية اخلارجية،  

رير "مراجعة املمارسات اجليدة رقم مثانية: إدارة أمن العمليات يف البيئات العنيفة" نسخة منقحة من حت .5
 . 2010آديل هارمر وآخرين، لندن: معهد التنمية اخلارجية، 

 . 1هارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .6
 .55انظر الفصل الرابع، الصفحة  .7
"تعميم اإلدارة التنظيمية للسالمة واألمن. مراجعة ملمارسات وكاالت اإلغاثة ودليل إداري" بقلم كونراد  .8

 .16، الصفحة 2001عهد التنمية اخلارجية، مارس/آذار فان براابنت، لندن: م
"السالمة أوالا: إرشادات السالمة واألمن للمتطوعي اإلنسانيي" النسخة الثانية بقلم شون بيكلي، لندن:  .9

 . vii، الصفحة 2010منظمة أنقذوا األطفال، 
 . 1هارمر وآخرون )حترير، املرجع اآلنف الذكر، الصفحة  .10
لألمم املتحدة، "األمن يف امليدان: معلومات حول أفراد طاقم نظام األمم    مكتب املنسق األمين  .11

 . 1، الصفحة 1998املتحدة"، نيويورك: األمم املتحدة، 
 . 7هارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .12
ميدان  .13 دليل  العنيفة:  البيئات  يف  العمليات  أمن  إدارة  مثانية:  رقم  اجليدة  املمارسات   "مراجعة 

 . 9لوكاالت اإلغاثة" بقلم فان براابنت، املرجع آنف الذكر، الصفحة 
 .6املرجع ذاته، الصفحة  .14
"تعميم اإلدارة التنظيمية للسالمة واألمن: مراجعة ملمارسات وكاالت اإلغاثة ودليل إداري" بقلم   .15

 . 50فان براابنت، املرجع آنف الذكر، الصفحة 
 .49املرجع ذاته، الصفحة  .16
 .17الصفحة املرجع ذاته،  .17
 . 1هارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .18
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 . xviiiهارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنذ الذكر، الصفحة  .19
ميدان  .20 دليل  العنيفة:  البيئات  يف  العمليات  أمن  إدارة  مثانية:  رقم  اجليدة  املمارسات  "مراجعة 

 . xii  – xiiiالصفحات لوكاالت اإلغاثة" بقلم فان براابنت، املرجع آنف الذكر، 
 . 7هارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .21
 .3املرجع ذاته، الصفحة  .22
 .7املرجع ذاته، الصفحة  .23
 . 11كاتس ودينغل، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .24
 املرجع ذاته.  .25
 .16لويد روبرتس، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .26
"درع حويل: توعية ابلسالمة لطواقم ورلد فيجن" بقلم تشارلز روجرز وبراين سيتسما، مونروفيا،   .27

 ، كاتس ودينغل، املرجع آنف الذكر.1998كاليفورنيا: ورلد فيجن، 
ميدان  .28 دليل  العنيفة:  البيئات  يف  العمليات  أمن  إدارة  مثانية:  رقم  اجليدة  املمارسات  "مراجعة 

 . 9فان براابنت، املرجع آنف الذكر، الصفحة  لوكاالت اإلغاثة" بقلم
 . 8هارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .29
 .35املرجع ذاته، الصفحة  .30
ميدان  .31 دليل  العنيفة:  البيئات  يف  العمليات  أمن  إدارة  مثانية:  رقم  اجليدة  املمارسات  "مراجعة 
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 .35-26املرجع ذاته، الصفحات  .32
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 .40-39هارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنف الذكر، الصفحات  .34
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 .101املرجع ذاته، الصفحة  .36
 .29املرجع ذاته، الصفحة  .37
 .27ذاته، الصفحة  املرجع .38
 . xviiiاملرجع ذاته، الصفحة  .39
 . xvاملرجع ذاته، الصفحة  .40
 .60املرجع ذاته، الصفحة  .41
 .61-60املرجع ذاته، الصفحات  .42
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 .68املرجع ذاته، الصفحة  .45
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 .124املرجع ذاته، الصفحة  .53
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198 (2009 .) 

ميدان  .56 دليل  العنيفة:  البيئات  يف  العمليات  أمن  إدارة  مثانية:  رقم  اجليدة  املمارسات  "مراجعة 
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 . xviiiهارمر وآخرون )حترير(، املرجع آنف الذكر، الصفحة  .57
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مكتب منسق األمم املتحدة لشؤون األمن ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي، "التوعية  .59

 .1995األمنية: مذكرة"، جنيف: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي، 
للسياسة:   .60 مضادة  "آلة  بعنوان  فريغوسن  جيمس  والسلطة  كتاب  التسييس  وإلغاء  "التنمية" 

 .1990البريقراطية يف ليسوتو"، كامربيدج، مكتب جامعة كامربيدج الصحفي، 
 .2014استشارة قانونية خارجية ملنظمة أطباء بال حدود أسرتاليا،  .61
كانة اهلامة اليت تشغلها اليوم يف اجملتمع" بقلم  "شرح اترخيي لتطور الصحة والسالمة التشغيلية وامل .62

 .2006إاين إدينغتون، بريزابن: منتدى كوينزالند للسالمة، يناير/كانون الثان 
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وعلى املستوى الدويل، كما نرى يف اتفاقيات الصحة والسالمة التشغيلية اخلاصة مبنظمة العمل   .63
 .2006و 1881الدولية لعامي 

 .L-4121-1قانون العمل الفرنسي،  .64
، شركة سانويف  2011ديسمرب/كانون األول    7، بتاريخ  2575حمكمة االستئناف، احلكم رقم   .65

 ابستور/برييت. 
 شبكة من وكاالت اإلغاثة والتنمية الدولية. .66
واجب الرعاية كان واحداا من عشرة مبادئ قياسية خاصة مبشروع املساءلة يف العمل اإلنسان   .67

وبدأت اللجنة الدولية للصليب األمحر بتبين لغة واجب الرعاية  .  2007اليت صيغت ألول مرة يف سنة  
 عقب سلسلة من احلوادث اخلطرية. 2009بشكل رمسي يف سنة 

، "أي واجبات؟ من يهتم؟"،  2012مثالا، مؤمتر املوارد البشرية األورويب يف قطاع العمل اإلنسان   .68
، واشنطن العاصمة، الذي تضمن 2014أكشن حول واجب الرعاية يف عام    أمسرتدام، ومنتدى إنرت

 عرضاا قدمه مدير املوارد البشرية يف منظمة أطباء بال حدود هولندا. 
؟ املسؤولية القانونية ملنظمات اإلغاثة الدولية جتاه طواقمها"  تتعرض للمقاضاة"هل ميكنك أن   .69

، 2011، جنيف: معهد اإلدارة األمنية،  74ياسة رقم  بقلم إدوارد كيمب ومارتي مريكلباخ، ورقة الس
 . 17الصفحة 

 انظر "دعوى كراتشي". .70
الرابط: .71 وارنر"،  "فالفيا  مقابل  بريس"  "سوماريتان    انظر 

http://www.reuters.com/article/us-newyork-kidnap-
idUSTRE74I70A20110519  لكن، وكما  2015ديسمرب/كانون األول    30، آخر دخول يف .

املسجلة قد يعزى إىل كثرة التسوايت القانونية    أشارت كارولي كالمب، فإن العدد املنخفض من احلاالت
اليت تتم سراا. كارولي كالمب وشركاؤها، "واجب الرعاية"، مراجعة ريد آر للسالمة واألمن اإلصدار رقم  

التقصري اجلسيم  . اعتربت إحدى حماكم أوسلو مؤخراا اجمللس النروجيي لالجئي مذنباا بتهمة  2007،  7
، 2012ستيف دينيس وثالثة عاملي آخرين يف داداب، يف كينيا، سنة  يف تعامله مع حادثة خطف  

http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap-ruling-is-wake-up-
call-for-aid-industry ، 2015ديسمرب/كانون األول  30آخر دخول بتاريخ. 

 .71انظر الفصل اخلامس، الصفحة    .72
مثالا، عربت جمالس اإلدارة عن قلقها إزاء مساءلتها يف حال أصيب أحد أفراد الطاقم الدويل   .73

بفريوس إيبوال، وكذلك، لكن ليس بنفس املستوى من األمهية، يف حال تعرض أحد العاملي الدوليي 

http://www.reuters.com/article/us-newyork-kidnap-idUSTRE74I70A20110519
http://www.reuters.com/article/us-newyork-kidnap-idUSTRE74I70A20110519
http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap-ruling-is-wake-up-call-for-aid-industry
http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap-ruling-is-wake-up-call-for-aid-industry
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طباء بال حدود"، ملادة األسبيستوس يف امليدان. مقالة جواناثن إدواردز بعنوان "واجب الرعاية يف منظمة أ
 .2015التقرير الدويل، الرعاية الطبية تتعرض للنار، ابريس: أطباء بال حدود، 

"دليل إرشادات خاص إبدارة خماطر السالمة واألمن املهنية للمنظمات غري احلكومية"، دبلن،  .74
 . 1، الصفحة 2013منظمة اإلغاثة األيرلندية، 

 

ورجيه، منسقة الطوارئ يف منظمة أطباء بال حدود يف مجهورية  واجبات رئيس البعثة: مقابلة مع ديلفي شيد .6
 الوسطى إفريقيا

. ترمجته من الفرنسية إىل اإلنكليزية 2015يرتكز املقال إىل مقابالت أجريت بي مايو/أاير ويوليو/متوز   .1
 كارين اتكر. 

 "، ابريس: أطباء بال حدود.2014"تقرير األنشطة الدويل  .2
: 2014صحفي الصادر عن الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان يف يونيو/حزيران  انظر ابألخص يف البيان ال .3

 الوسطى: جيب عليهم مجيعاا أن يغادروا أو ميوتوا". إفريقيا"مجهورية 
سوف نستخدم مصطلح "متمردو السيليكا السابقون" لوصف قوات السيليكا اليت ال تزال نشطة بعد  .4

عقب تصاعد اهلجمات   2013قرار حّلها الذي صدر عن الرئيس ميشيل دجوتوداي يف سبتمرب/أيلول  
 واالعتداءات العنيفة. 

عمال الوحشية يف مجهورية  انظر ابألخص يف تقرير هيومن رايتس ووتش "لقد جاؤوا لقتلنا: تصاعد األ .5
 .2013ديسمرب/كانون األول  19الوسطى"،  إفريقيا

األول   .6 اليت وقعت يف ديسمرب/كانون  العنيفة  اهلجمات  النازحي 2013عقب  ، جتمع عشرات آالف 
 امبوكو. – الذين هم يف األصل من ابنغوي يف مطار املدينة، ابنغوي 

الوسطى( الذين تعينوا بشكل رئيسي يف ابنغوي ومن مث    يقيا إفر يشري هذا إىل الطاقم احمللي )من مجهورية   .7
 نقلتهم منظمة أطباء بال حدود إىل برامج تقع يف مناطق أخرى من البالد.

أرقام: منظمة أطباء بال حدود مثاالا" يف    يف انظر الفصل الرابع، النص اإليضاحي: "حوادث أمنية مدفونة   .8
 . 67الصفحة 

البحث يف جم .9 مقال كامل عن  فرباير/شباط  نشر  أفريز( يف  )هيومن  اإلنسانية  الشؤون  بقلم   2014لة 
: "ال مرضى ال مشاكل: تعرض الطاقم الطيب العامل يف مشاريع أطباء بال حدود يف حمافظة  ميكائيل نوميان

، آخر دخول يف  https://sites.tufts.edu/jha/archives/2040عمران اليمنية للمخاطر"، 
 .2015ديسمرب/كانون األول  30

 مقابلة مع منسق مشروع عمران. .10

https://sites.tufts.edu/jha/archives/2040
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 يقطن احملافظة الواقعة مشال البالد حوايل مليون نسمة.  .11
 مقابلة مع أحد أعضاء إدارة املستشفى يف مخر.  .12
 مقابلة مع مدير املستشفى يف صنعاء. .13
 ويل يف مخر. مقابلة مع طبيب د .14
 مقابلة مع طبيب ميين، أطباء بال حدود، مخر. .15
 مقابلة مع طبيب ميين، أطباء بال حدود، مخر. .16
 مقابلة مع طبيب ميين، وهو موظف سابق يف منظمة أطباء بال حدود، صنعاء. .17
ويقول ابول  ال تزال مفاهيم القبيلة والعشرية والعائلة يف السياق اليمين موضع نقاش أكادميي.   .18

العدد   أرابيان هيومانيتيز،  اليمن" )صحيفة  والدميقراطية يف  "القبلية  (، أبن  1994،  2دريش يف مقال 
هم الديناميات القبائل هي "من الواضح ليست ]....[ جمموعات متماسكة جداا". ورغم أمهية هذا يف ف

االجتماعية والسياسية، إال أن القبيلة مصطلح فضفاض: "مثة مرونة هامة جداا يف معىن القبيلة من حيث 
 النزاعات والتحالفات".

يونيو/حزيران   .19 يف  ندوة  2013مقابلة  بقلم  اليمن"  يف  واالستقرار  القبلية  "احلوكمة  انظر   .
 .2012الدوسري، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، 

 .2012يوليو/متوز  18اليمنية،  الوطنضررهم أكرب من منفعتهم"،  يوناليمن طباءاأل" .20
 املرجع ذاته.  .21
املرضى  .22 حيصل  الطارئة، كما  غري  احلاالت  والبالغي  األطفال  وطب  األمومة  أقسام  تستقبل 

 املصابون ابللشمانيا والكساح على عالجات غري طارئة. 
 مقابلة مع قابلة دولية يف عمران. .23

 

 قباسي، سوراي: القضااي واملمارسات األمنية يف بعثة اتبعة ألطباء بال حدود يف أرض اجلهاد.  .7
 . مسيث بوي  فيليبا اإلنكليزية إىل الفرنسية من اترمجته .1
جتنباا ألي التباس قد ينشأ عن التغيريات املتعاقبة يف أفراد الطاقم، سنشري يف املالحظات إىل املدة الزمنية  .2

 اليت كان خالهلا كل منسق مشروع أو رئيس بعثة حاضراا.  
ة قباسي: التقارير امليدانية )تقرير الوضع للخوض يف هذه األسئلة، قمنا ابالطالع على مجيع مدوانت بعث .3

"sitrep  ( والواثئق األمنية )"األدلة اإلرشادية األمنية"( وابألخص الرسائل اإللكرتونية املتبادلة يومياا بي"
مقابالت مع أكثر من   2015فريق التنسيق. كما أجرينا يف الفرتة بي يناير/كانون الثان ويونيو/حزيران  

ا على األرض وضمن فريق التنسيق ويف املكتب الرئيسي يف ابريس. ونود أن نشكرهم شخصاا عملو   20
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على وقتهم وجهودهم. ال تتضمن هذه الدراسة أي وجهات نظر من العاملي السوريي رغم اعتقادي 
اليت اختذت ومواقف خمتلف األشخاص.    اتأبمهية االستماع إىل آرائهم بشأن األوضاع اليت واجهوها والقرار 

 وألسباب من الناحية العملية مل نقم بذلك أبداا. 
سبانيا يف النهاية ابفتتاح مشروع يف "املنطقة الصناعية" على أطراف مدينة إ قامت منظمة أطباء بال حدود   .4

 .2013حلب يف أواسط عام 
 .2015يونيو/حزيران  17( يف 2013يونيو/حزيران  – مقابلة مع رئيس البعثة )يناير/كانون الثان  .5
 . 2013فرباير/شباط  28إىل   15، من 8 –  7تقرير "برافو" امليدان ]قباسي[، األسبوع  .6
 .2013، يناير/كانون الثان 4 – 3تقرير "برافو" امليدان، األسبوع  .7
 .2013مارس/آذار  26حتليل املخاطر "برافو"،    – 3امللحق  – األدلة اإلرشادية األمنية  .8
 .2013مارس/آذار  26قواعد "برافو"،  –  2احمللق  – األدلة اإلرشادية األمنية  .9

األمنية،   .10 اإلرشادية  ابألدلة  املرفقة  القواعد  ملخص  األمنية،  "برافو"  مارس/آذار    26وثيقة 
2013 . 

 .2األدلة اإلرشادية األمنية، امللحق  .11
 .71ر الفصل اخلامس، الصفحة  انظ .12
يونيو/حزيران    17( يف  2013  يونيو/حزاين  – مقابالت مع رئيس البعثة )يناير/كانون الثان   .13

 .2015فرباير/شباط  6( يف 2013، وانئب رئيس البعثة )يونيو/حزيران 2015
  9و  6و  4الرسائل اإللكرتونية املتبادلة بي منسق الشؤون اللوجستية ومنسق املشروع يف أايم   .14

قال منسق املشروع   سابقاا، و ي ، إخل. مل يكن الشخص املعين ابلشؤون األمنية قد تع2013يونيو/حزيران  
(: "ما الفائدة؟ فنحن 2013أبريل/نيسان    –  2012الذي بدأ ذلك املشروع )ديسمرب/كانون األول  

 ساساا نتحدث إىل بعضنا بعضاا يف كل األوقات". أ
 . 2015يونيو/حزيران  17( يف 2013يوليو/متوز  – مقابلة مع منسق املشروع )أبريل/نيسان  .15
ة يف العراق والشام )علماا أن اسم اجملموعة احلايل أي الدولة  سنستخدم مصطلح الدولة اإلسالمي .16

 (. 2014اإلسالمية قد ظهر يف يونيو/حزيران 
 . 2013يوليو/متوز  25، 27 – 26تقرير "برافو" امليدان، األسبوع  .17
 . 2013أغسطس/آب  13رسالة إلكرتونية من رئيس البعثة إىل منسق املشروع،  .18
 . 2013أغسطس/آب  17وع إىل رئيس البعثة، رسالة إلكرتونية من منسق املشر  .19
 (.2013سبتمرب/أيلول  – تقرير هناية البعثة، منسق املشروع )أغسطس/آب  .20
 املرجع ذاته.  .21
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يف وقت متأخر من تلك الليلة وبعد أن قابلت مجيع أفراد الفريق، قاموا بتطبيق العملية ذاهتا على   .22
آلخر جتنباا لألحكام املسبقة بشأن قراراهتم )مناقشات مع منسق اجتمع كل واحد منهم ابأنفسهم حيث  

 (. 2015املشروع، مارس/آذار 
 .2015ران حزي/ويوني 23تقرير صادر عن منسق املشروع، مقابلة،  .23
 . 2013أغسطس/آب  19رسائل إلكرتونية متبادلة بي منسق املشروع ورئيس البعثة،  .24
. إضافةا إىل  2013أغسطس/آب    25رسالة إلكرتونية من منسق املشروع إىل رئيس البعثة،   .25

ع من املستشار الطيب تعليمه كيفية استخدام تويرت كي يتمكن من و استخدام اإلنرتنت، طلب منسق املشر 
 متابعة البياانت والشائعات الدائرة على تلك الشبكة.

العراق والشام مذكورة يف بريد إلكرتون أرسله منسق املشروع إىل   .26 للدولة اإلسالمية يف  رسالة 
 . 2013أغسطس/آب  20رئيس البعثة يف 

 .2015يونيو/حزيران  23مقابلة يف  .27
 .2015يونويو/حزاين    17يف    2013يونيو/حزيران    – مقابلة مع منسق املشروع )أبريل/نيسان   .28
)...(    تنظر بعض اجملموعات يف املنطقة إىل البوذيي نظرة سيئة كتلك اليت ينظرون هبا لإليزيديي .29

 . 2015يونيو/حزيران  23وقد ينتهي األمر مبشكلة خطرية". مقابلة مع منسق املشروع يف 
"كنت قلقاا من األعداد الكبرية للناس احملتضرة اليت تتجمع على اببنا"، هذا ما قاله معاجل فيزايئي   .30

 (.2015فرباير/شباط  11)مقابلة يف   ةيعمل يف أطمة حي وقعت حالة مشاهب
 .2013أغسطس/آب    23قة برسالة إلكرتونية من منسق املشروع إىل رئيس البعثة يف  وثيقة مرف .31
. اندلع بعد 2013أغسطس/آب  25رسالىة إلكرتونية من منسق املشروع إىل رئيس البعثة يف  .32

ج الباب بي عدد من اجملموعات السياسية منها الدولة اإلسالمية  ر أسبوعي من ذلك اشتباكات عنيفة خا
(، األمر الذي قلقل توازن القوى وابلتايل  لتحقق حضوراا واسعاا والشام )اليت كانت يف طريقها  يف العراق  

 أضعف أمهية هذا اخليار. 
 .2015مايو/أاير  20مقابلة مع الرئيس )سابقاا رئيس برامج الطوارئ( يف  .33
ع  ، وحوار غري رمسي م2015يناير/كانون الثان    28مقابلة مع طبيب األنشطة اخلارجية يف   .34

 . 2015منسق املشروع يف مارس/آذار 
، حيث قال: "مل أفكر حبيايت يف األمن على  2015يناير/كانون الثان  20حوار غري رمسي يف  .35

 أنه مفهوم جغرايف. فاألمر يتمحور حول إجياد شبكة عالقات صحيحة". 
 . 2013تقرير "برافو" امليدان، أغسطس/آب  .36
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مرفقة برسالة إلكرتونية بعث هبا منسق املشروع إىل  "أطباء بال حدود يف أرض القاعدة" وثيقة   .37
 . 2013أغسطس/آب  23رئيس البعثة يف 

اجليش السوري احلر وقامت منظمة أطباء منتسيب  لقد كان أيضاا موضوع فتوى صدرت عن أحد   .38
قد   الفتوى  بعد زعمه أبن  العودة إىل سوراي  بعد شهرين، وألنه رغب يف  تركيا.  إىل  بال حدود إبرساله 

 بت يف ظل حسن تصرفه، عاد لكن يبدو أنه مل يتوقف عن نشر مفاهيمه اإلحلادية على الفيسبوك.  ُسح
 .2013سبتمرب/أيلول   7تقرير احلوادث، أطباء بال حدود إسبانيا،  .39
 . 2013سبتمرب/أيلول  7رسالة إلكرتونية من منسق الربانمج إىل رئيس البعثة يف  .40
ع حتت سيطرة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  كان ذلك رابع مشروع ألطباء بال حدود يق .41

بعد قباسي )منظمة أطباء بال حدود فرنسا يف حمافظة حلب( وتل أبيض )منظمة أطباء بال حدود هولندا 
يف حمافظة الرقة( وبرانس )منظمة أطباء بال حدود بلجيكا يف حمافظة إدلب والذي أصبح حتت سيطرة 

 (. 2013أغسطس/آب  26لشام يف الدولة اإلسالمية يف العراق وا
 . 2013سبتمرب/أيلول  25رسالة إلكرتونية من منسق املشروع إىل رئيس البعثة يف  .42
 . 2013أكتوبر/تشرين األول  13تقرير احلوادث،  .43
نشري إىل رئيس البعثة الذي عمل من منتصف سبتمرب/أيلول إىل منتصف نوفمرب/تشرين الثان   .44

 . منذ أواخر أغسطس/آب يف منصب انئب رئيس البعثة(  كان متواجداا ) 2013
يصف    2013أكتوبر/تشرين األول    21رسالة إلكرتونية من منسق املشروع إىل رئيس البعثة يف   .45

فيها مدى توتر وتعب الفريق إزاء األوضاع على أنه زاد عن املستوى املقبول، وكذلك رسائل إلكرتونية من 
 أكتوبر/تشرين األول. 22 رئيس البعثة إىل منسق املشروع يف

سبتمرب/أيلول   .46 )منتصف  البعثة  رئيس  مع  يف    –مقابلة  الثان(  نوفمرب/تشرين   25منتصف 
 . 2015فرباير/شباط 

 .2015يناير/كانون الثان  27مقابلة يف  .47
خالل شهري أكتوبر/تشرين األول ونوفمرب/تشرين   ابلة مع املستشار الطيب الذي كان موجوداا قم .48

 .2015يونيو/حزيران  4 ، يف2013الثان 
 .2015مايو/أاير  20مقابلة مع الرئيس يف  .49
 . 2013أكتوبر/تشرين األول    22رسائل إلكرتونية متبادلة بي رئيس البعثة ومنسق املشروع يف   .50
 2014ولغاية فرباير/شباط    2013من ديسمرب/كانون األول    منسق املشروع الذي كان موجوداا  .51

اا كمسؤول لوجسيت يف قباسي يف شهر أغسطس/آب ومن مث يف فريق )اخلامس يف البعثة(. عمل سابق 
 التنسيق شهري أكتوبر/تشرين األول ونوفمرب/تشرين الثان، وقد كان من "املتشائمي". 
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ديسمرب/كانون األول    23روع يف  ش رسالة إلكرتونية من منسق الشؤون اللوجستية إىل منسق امل .52
2013 . 

. املقابلة 2013الطوارئ الذي عمل يف ذلك املنصب منذ يونيو/حزاين  مقابلة مع رئيس برامج   .53
 . 2015يناير/كانون الثان   28متت يف 

 املرجع ذاته.  .54

 

 إركيل آراين: إنقاذ ضمسرح عمليات اخلطف الغام .8
ألوقات اليت مذكرات عن اكتب الصحايف اهلولندي كوين فان زول اتريخ اخلطف وقام إركيل بنفسه بنشر   .1

إركيل" بقلم    آراين ألسر، ويشري هذا النص إىل كال املرجعي. انظر "رهينة القوقاز: اختطاف  قضاها يف ا
  607إركيل "خمتطف:    آراين ، وكذلك مذكرات  2005كوين فان زول، أمسرتدام/روتردام: بروميثيوس،  

 . 2005أايم بي احلياة واملوت"، أمسرتدام: دار ابالنس للنشر، 
 100,000إىل    50,000تشري تقديرات عدة إىل أن عدد القتلى واملفقودين الشيشانيي تراوح بي   .2

شخص من أصل جمموع سكان كان يبلغ حبسب التقديرات حوايل مليون نسمة. انظر "الشيشان: اقتالع  
"  العدو الداخلي" بقلم ثورنيكيه غوردادزي، يف "يف ظل "جمرد حروب": عنف وسياسات وعمل إنسان

 . 208  – 183، الصفحات 2004آند كومبان،   هريست(، لندن: منشورات فيسمان)حترير فابريس 
 .2007؟، مايو/أاير فقودي الشيشانأي عدالة ملتقرير منظمة العفو الدولية "االحتاد الروسي:  .3
تفاصيل عن ، قدمت  1996دٌة عن السالم" الصادر عام  بعيتقارير على غرار "اجلمهورية الشيشانية،   .4

"القصف والقتل املمنهج للمدنيي على يد اجليش الروسي يف الشيشان" يف حي أن تقرير "الشيشان:  
سياسات الرتهيب" الصادر يف نوفمرب/تشرين األول يستنكر "االعتداءات اجلسيمة وسياسة ترهيب املدنيي  

 يف الشيشان". 
ساعة( وأربعة حاالت اختطاف   24يف أقل من    بلغ اإلمجايل اثنيت عشرة "عملية خطف سريعة" )مت حلها .5

 طويلة األمد كان اختطاف إركيل أطوهلا. 
ال" حلقوق اإلنسان، "تقرير حول التحقيق يف جرائم احلرب ـالفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ومركز "ميموري .6

 .2000واجلرائم ضد اإلنسانية يف الشيشان"، أكتوبر/تشرين األول 
يف  .7 اختطف  الذي  الفرنسي  املعجزة.  فينسينت كوشيتيل  "الشيشان:  بعنوان  سوليه  فريونيك  مقالة 

 . 1998ديسمرب/كانون األول  14يناير/كانون الثان، حرره الروس يوم السبت"، صحيفة ليبرياسيون، 
ن.ز"،   .8 اختطاف  عقب  القوقاز  مشال  من  عامليه  يسحب  األمحر  "الصليب  مايو/أاير    24أ.ف.ب: 

1999 . 
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الشيشان،   .9 يف  الرتهيب  وسياسات  احلرب  "جرائم  بعنوان  بينيت  لورانس  دراسات  يف    –   1994انظر 
 .161، الصفحة 2014" و"منظمة أطباء بال حدود ترفع صوهتا للعلن"، سبتمرب/أيلول 2004

  16"إركيل كان جيهل هوية امللحق األمريكي" بقلم كوين فان زول، اجمللس النروجيي لالجئي،   .10
 .2003متوز يوليو/

القصف والتطهري    ل"مل تنحسر حدة العنف يف الشيشان. بل على العكس، إذ جند أن أعما .11
والنهب وفرق القتل وأعمال التعذيب هي السائدة"، مقتبس عن بيان صحفي ملنظمة أطباء بال حدود 

اليت يتعرض هلا الالجئون الشيشانيو  ن يف إنغوشيا  بعنوان "أطباء بال حدود قلقة إزاء الضغوط اجلديدة 
 .2002يونيو/حزيران  3للعودة إىل الشيشان" الذي صدر يف 

. انظر أيضاا جمموعة "حرب جندي واحد يف  18فان زول يف املرجع املذكور آنفاا، الصفحة   .12
، الذي يعرض قصصاا مفصلة عن  2007الشيشان" بقلم أركادي اببشينكو، لندن: دار بورتوبيلو للنشر،  

 ع على املستوى اإلقليمي.األثر االقتصادي للنزا 
ال، فإن "هتديدات اخلطف ]كانت[  ثحبسب مؤسسة جيمستاون أو اليب يب سي على سبيل امل  .13

أسوأ يف مشال القوقاز، أي يف الشيشان وجارتيها إنغوشيا وداغستان". انظر "احذروا أيها األجانب: ال  
فرباير/شباط    27ؤسسة جيمستاون،  يزال اخلاطفون نشطي يف مشال القوقاز" بقم انيب عبدهللا ييف، م

  21، و"حتليل: هتديدات اخلطف يف الشيشان" بقلم ستيفن مولفي، يب يب سي نيوز أونالين،  2001
 . 2002يونيو/حزيران 

تزايد ضمن خمتلف األقسام: فالقسم الفرنسي علق سفر  ماقم والدويل وإجالء  طخفض عدد ال .14
مجيع الطواقم الدولية يف القوقاز عقب حتذير خدمة األمن االحتادية األويل، يف حي علق القسم البلجيكي 

افظا على حضورمها يف انلتشيك  حالسفر عقب اختطاف دافيدوفيتش كما فعل القسم اهلولندي، رغم أهنما  
 ابلكار.  يف مجهورية كاابردينو

 وثيقة داخلية ملنظمة أطباء بال حدود. .15
 املرجع ذاته.  .16
 من الرتمجة الفرنسية إلركيل، املرجع املذكور آنفاا.  .17
 وثيقة داخلية ملنظمة أطباء بال حدود. .18
أطباء بال حدود سويسرا يف   .19 للعمليات يف منظمة  السابق  املدير  نريليه،  توماس    5مقابلة مع 

خلية أزمة إضافية يف بلد الشخص املختطف يعترب من املمارسات القياسية يف  . إنشاء  2015مايو/أاير  
 منظمة أطباء بال حدود.

 حزب النداء الدميقراطي املسيحي. .20
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 وثيقة داخلية ملنظمة أطباء بال حدود. .21
إركيل على الساحة العامة" مالحظات داخلية ملنظمة أطباء بال    آراين "موقف املنظمة من قضية   .22

 . 2004حدود، 
مارس/آذار    15نظر "روسيا أهم مورد نفط هلولندا"، جملة ستاتيستيكس هولندا اإللكرتونية،  ا .23

2004 . 
القوقاز: لقد كان يف   .24 النفط يف  املرتبطة أكثر ابملؤامرة ترتبط بسياسات  النظر  كانت وجهات 

النقل   مصلحة الشركات الغربية أتجيج الفوضى يف داغستان وتعزيز االستقرار يف جورجيا لتصبح مركز
، 12  –   11الرئيسي للنفط والغاز القزويين. فان زول، رهينة القوقاز، املرجع املذكور آنفاا، الصفحات  

66. 
 . 2002أغسطس/آب  21"عودة نشاط املتمردين الشيشانيي"، لو فيغارو،  .25
كانت احلاجة إىل الصرب والسرية بغرض تسهيل حل قضية اخلطف من خالل حوالة مالية سرية  .26

واحدةا من أهم التوصيات اليت وردت خالل التدريبات على إدارة حاالت االختطاف. للمقارنة، انظر يف 
ق لوحدة برانمج التدريب الداخلي ملنظمة أطباء بال حدود فرنسا حول اخلطف الذي أداره الرئيس الساب

ايرد، ابريس،   واألزمات يف شرطة سكوتالند  الرهائن  . 2013يونيو/حزيران    13  –   12مفاوضات 
وتتماشى هذه التوصية مع املمارسات اجليدة اليت يتبناها خرباء االختطاف. انظر مقابلة آالن جويليت، 

ملكتب أوريك رامباود مارتيل  مدير االستخبارات السابق يف اإلدارة العامة لألمن اخلارجي واملستشار األول  
األعمال التجارية يف بيئة عدائية. محاية الشركات يف اخلارج"، صحيفة ديفي، العدد يف وزارة الداخلية، "

، وكتاب "الفدية. حتقيق يف جتارة الرهائن" بقلم دوروثي مايسون، ابريس: دار  11، الصفحة  2014،  2
برينا ليزيل بعنوان "يف طريق األذى" يف جملة إدارة    ، ومقالة بقلم 95  –   91، الصفحات  2003فاايرد،  

 . 2011ية، صيف دخماطر التأمي الكن
مثالا الرسالة اليت بعثها توماس ليندي، مدير عام أطباء بال حدود سويسرا، ومورتن روسرتاب،   .27

 . 2002أغسطس/آب    23رئيس اجمللس الدويل ملنظمة أطباء بال حدود، إىل سفري روسيا يف سويسرا، يف  
وتعلق  .28 اإلغاثة  عامل  تدير خطف  بال حدود  "أطباء  بعنوان  الصحفي  بال حدود  أطباء  بيان 

 . 2002أغسطس/آب  14عملياهتا يف الشيشان وداغستان وإنغوشيا" الصادر يف 
نفذ الطاقم الطيب عمليات إنعاش فماا لفم نظراا لألعداد اهلائلة من املرضى الذين يعانون من  .29

 اإلنعاش الطبية. ضيق تنفسي ولغياب أكياس
النائبة السابقة ملدير اتصاالت منظمة أطباء بال حدود  ( مع آن فوشارد،  2009مقابلة )يف عام   .30

 . 231فرنسا، يف بينيت، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة 
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 وثيقة داخلية ملنظمة أطباء بال حدود. .31
 .216املذكور آنفاا، الصفحة ( مع توماس نرييلي، يف بينيت، املرجع 2009مقابلة )يف عام  .32
( مع جان هريفيه برادول، الرئيس السابق ملنظمة أطباء بال حدود فرنسا،  2009مقابلة )يف عام   .33

حصل على ما يستحقه"   آراين . الرسالة اليت أفادت أبن "229يف بينيت، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة 
لقاء مع السفري  على لسان مساعد مدير خدمة ا  2003تكررت يف مايو/أاير   ألمن االحتادية خالل 

( مع توماس نرييلي، املرجع  2009اهلولندي ومدير عمليات أطباء بال حدود سويسرا. مقابلة )يف عام  
 . 255ذاته، الصفحة 

التدريبات  .34 بشأن  اهلولندي  للقسم  املشورة  قدمت  قد  ريسكس"  "كونرتول  جمموعة  كانت 
 ن، وكذلك خالل خطف كيين غلوك. ايالت األزمات قبل خطف آر و األساسية وبروتوك 

مبصطلحي   ةرات الروسيبكانت منظمة أطباء بال حدود توصف يف أوساط اجليش الروسي واملخا .35
ق األمريكي" بقلم  لح"وكالة األمن املركزية بال حدود" و"أطباء بال أدوية". انظر "إركيل كان جيهل هوية امل

 فان زول، املرجع املذكور آنفاا. 
 .232( مع توماس نرييلي، يف بينيت، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة 2009 مقابلة )يف عام  .36
املرحلة   .37 سويسرا،  2"تطبيق  حدود  بال  أطباء  منظمة  يف  األزمة  خلية  أولية"،  مسودة   :13 

 .  2003يناير/كانون الثان 
 وثيقة داخلية ملنظمة أطباء بال حدود. .38
إىل رئيس اجمللس الدويل ألطباء بال    رسالة من وزير اخلارجية اهلولندي ايب دي هوب شيفر .39

إركيل، وزارة اخلارجية،    آراين ، وحمضر اجتماع  2003يناير/كانون الثان    29حدود مورتن روسرتاب يف  
 .2003يناير/كانون الثان  29الهاي، يف 

أطباء بال  2009مقابلة )يف عام   .40 السابق ملنظمة  الدويل  العام  رافا سان خوان، األمي  ( مع 
 . 245بينيت، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة  حدود، يف

املختطف قبل ستة أشهر يف داغستان ال    إركيل   آراين بيان أطباء بال حدود الصحفي بعنوان " .41
يزال مفقوداا: أطباء بال حدود تدعو احلكومتي الروسية والداغستانية إىل منح أولوية سياسية عليا للقضية"  

 .2003فرباير/شباط  12الصادر يف 
بعنوان "عريضة دولية تطالب ابإلفراج عن   .42 الصحفي  أطباء بال حدود  املتطوع يف    آراينبيان 

أ القوقاز، يف عيد ميالده: السلطات منظمة  طباء بال حدود والذي ال يزال رهينةا منذ سبعة أشهر يف 
 .2003مارس/آذار  7الروسية ال تتحمل مسؤولياهتا" الصادر يف 
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"شاب أشقر يقدر مثنه ابملاليي يف داغتسان" بقلم فينيكن فيلدكامب وكوين فان زول، اجمللس  .43
 .2003ن أبريل/نيسا 5النروجيي لالجئي، 

 .14"رهينة القوقاز" بقلم فان زول، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة  .44
ادعى   .45 آنفاا. كما  املذكور  املرجع  زول،  فان  بقلم  األمريكي"  امللحق  هوية  جيهل  "إركيل كان 

 اخلاطفون حبسب مذكرات إركيل أهنم الحظوا أن افراداا من خدمة األمن االحتادية كانوا يتتبعونه.
 ملنظمة أطباء بال حدود. وثيقة داخلية .46
 خالل تلك الفرتة اهلادئة نسبياا، وقد طُرح خالهلا مصري  استثناءا شكلت قمة االحتاد األورويب   .47

إركيل علناا على لسان الرئيس بوتي ورئيس الوزراء اهلولندي اين بيرت ابلكينيندي. "االحتاد األورويب يتعهد 
 .2003مارس/آذار  31يف  بدعم خطة السالم الروسية يف الشيشان"، أ.ف.ب

 حدود. الوثيقة داخلية ملنظمة أطباء ب .48
 املرجع ذاته.  .49
ومنظمة أطباء بال   إركيل آراينبيان منظمة أطباء بال حدود الصحفي بعنوان "عام على خطف  .50

حدود تتدارس إمكانية التحقيق يف فشل الدعوات الختاذ مزيد من اخلطوات من جانب السلطات الروسية  
 . 2003أغسطس/آب  12حلل القضية" الصادر يف 

 وثيقة داخلية ملنظمة أطباء بال حدود. .51
 26النيويورك اتميز بتاريخ  وحشية" يف صحيفة  باللطف  مكافأة  مقالة بوب هريبريت بعنوان " .52

 . 2003سبتمرب/أيلول 
  5إركيل جمهولة" بقلم كوين فان زول، اجمللس النروجيي لالجئي يف    آراينانظر "هوية خاطفي   .53

  16، و"املوت لألحياء" بقلم كوين فان زول، اجمللس النروجيي لالجئي يف  2003نوفمرب/تشرين الثان  
 .2003نوفمرب/تشرين الثان 

 خلية ملنظمة أطباء بال حدود.وثيقة دا .54
55. " بعنوان  سالينيون  وبيري  برادول  هارفيه  جان  وحكومة    آراينمقالة  وسياسي  اختطاف  إركيل: 

 .2004لعام  11كاذبة" يف جملة "ريفيو هومانيتري" العدد 
. جيدر اإلشارة إىل أن محلة 2004مايو/أاير    –"خطة خلية األزمة اإلعالمية"، فرباير/شباط   .56

الضغوط  خالل   حشد  من  وإيطاليا  إيفانوف،  الروسي  اخلارجية  وزير  على  ركزت  قد  السابقة كانت 
بريلوسكون، واحلكومة املكسيكية اليت كانت ترأس جملس األمن، وكويف عنان، وكوندوليزا رايس، وكولن 

أنه مقرب  ابول، يف حال ركزت يف الفرتة الالحقة على سريجي الفروف بشكل خاص، حيث كان يفرتض  
 لرئيس بوتي.من ا



195 
 

( مع املدير السابق لعمليات أطباء بال حدود هولندا كيين غلوك، يف 2009مقابلة )يف عام   .57
 .286بينيت، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة 

 . 2004فرباير/شباط  26"حظر على احلملة اإلعالمية"، مراسالت أطباء بال حدود،  .58
أغسطس/آب    12نة يف االحتاد الروسي منذ  إركيل.. رهي  آراينجمموعة املواد الصحفية بعنوان " .59

 .2004" اليت أصدرهتا منظمة أطباء بال حدود يف األول من مارس/آذار 2002
تبي  ، يف وثيقة داخلية ملنظمة أطباء بال حدود.  2004من "مصدر" يف أوائل فرباير/شباط   .60

أبن تلك األخبار كانت "شكالا من أشكال   آراينالحقاا للفريق املسؤول عن تقييم إدارة قضية اختطاف 
التضليل املقصود" الذي مارسه اخلاطفون )ابلطبع مل يكن ذلك معروفاا آنذاك( مما أدى إىل هلع بي أوساط  

 أطباء بال حدود سويسرا واجملموعة االستشارية. 
يف  انظر "أطباء بال حدود: مسؤولون متورطون يف خطف ممثل املنظمة يف داغستان"، أ.ف.ب  .61

يها رهينة"،  طوع، و"منظمة أطباء بال حدود تتهم مسؤولي روس ابحتجاز أحد مت2004مارس/آذار    9
، و"منظمة أطباء بال حدود تتهم السلطات الروسية ابلتآمر يف  2004مارس/آذار    10لو فيغارو يف  

 .2004مارس/آذار  11خطف عامل إغاثة"، أسوشيتد برس يف 
اء بال حدود تصدر بياانت غري سارة"،  طبمنظمة أ"  –خطف  "روسيا متهمة رمسياا بعمليات   .62

 .2004مارس/آذار  11صحيفة انزافيسيمااي يف 
  11إركيل يف داغستان"، وكالة أنباء نوفوسكي يف  آراين"إطالق سراح منسق أطباء بال حدود  .63

 . 2004أبريل/نيسان 
 .114"رهينة القوقاز" بقلم فان زول، املرجع املذكور آنفاا، الصفحة  .64
. قررت  2004مارس/آذار    26انظر حمضر اجتماع جملس إدارة أطباء بال حدود فرنسا يف   .65

احلكومة اهلولندية يف ضوء رفض أطباء بال حدود دفع تعويض هلا برفع دعوى قضائية ضد القسم السويسري 
ة والحقاا  للمنظمة. وبعد أربع سنوات من احملاكم وحكمي يف صاحل أطباء بال حدود يف احملكمة االبتدائي

أصدرت احملكمة الفدرالية السويسرية حكماا جزئياا يف صاحل احلكومة اهلولندية حي  يف حمكمة االستئناف،  
قها على هذا، قالت منظمة أطباء بال  يقررت وجوب توزيع األعباء املالية للفدية على الطرفي. ويف تعل

ا حكومة.  هتعباء فدية تفاوضت عليها وسددحدود: "من غري املقبول أن يُطلب من منظمة إنسانية تقاسم أ
ومن خالل قبول احملكمة الفدرالية بتحويل تبعات خطف عامل إنسان إىل جمرد منازعة جتارية بناءا على 
طلب حكومة هولندا فإن قرارها يسهم يف جعل اجلرائم ضد العاملي اإلنسانيي اليت أفلت أصحاهبا من  

ألعوام األخرية، جزءاا من احلياة اليومية". بيان أطباء بال حدود الصحفي  العقاب، واليت زاد تواترها خالل ا
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 14بعنوان "حكم مريع يف الدعوى القضائية بي احلكومة اهلولندية ومنظمة أطباء بال حدود" الصادر يف  
 .2008يوليو/متوز 

 عن ترمجة فرنسية إلركيل، املرجع املذكور آنفاا.  .66
الذي نشر يف  مقالة سيمون   .67 إركيل"  الضوء على إطالق سراح  "تسليط  بعنوان  أوسرتوفسكي 

 .2004أبريل/نيسان  15صحيفة موسكو اتميز يف 
 . 2015يونيو/حزيران  26مقابلة رئيس أطباء بال حدود فرنسا السابق جان هريفيه برادول يف  .68
 .رسالة لينديه وروسرتاب إىل سفري روسيا يف سويسرا، املرجع اآلنف الذكر .69
ميشيل هوفمان، يف   .70 روسيا  هولندا يف  بال حدود  أطباء  لبعثة  السابق  الرئيس  مع    25مقابلة 

 . 2015يونيو/حزيران 
مقابلة مع الرئيس السابق خللية األزمة املتمركزة يف موسكو والتابعة ألطباء بال حدود سويسرا   .71

 .2015مايو/أاير  29ستيف كورنيش يف 
إركيل ال يزال رهينةا بعد مرور عام كامل"، املرجع   آراين ن "بيان أطباء بال حدود الصحفي بعنوا .72

 املذكور آنفاا. 
من أصل ثالثة موظفي يف أطباء بال حدود كانوا قد احتجزوا لفرتة طويلة يف القوقاز، متكن   .73

 أحدهم من الفرار، يف حي أطلق سراح آخر دون أي شرط، أما الثالث فقد خرج لقاء فدية بسيطة نسبياا. 
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على يد القسم الفرنسي ملنظمة أطباء بال حدود   1995أتسس مركز الفكر يف املعرفة واألعمال اإلنسانية عام  
وتستضيفه مؤسسة أطباء بال حدود. يهدف هذا املركز إىل التشجيع على الفكر النقدي إزاء املمارسات اإلنسانية  

 اليت تضطلع هبا اجلمعية هبدف حتسي أنشتطها. 

ربعة إىل مخسة موظفي دائمي يتمتعون خبربات يف امليدان أالفكر يف املعرفة واألعمال اإلنسانية    ويضم فريق مركز 
ويف املقرات الرئيسية ولديهم خلفية جامعية. كما يدعمهم جلنة علمية تضم أكادمييي متطوعي. يعمل هؤالء يف  

 ظمة أطباء بال حدود.  إطار تعاون وثيق مع الرئيس والفريق اإلداري ومدراء العمليات يف من

يقوم فريق املركز بتنفيذ دراسات وحتليالت حول أنشطة املنظمة وبيئاهتا واإلشراف عليها. كما يشاركون يف بعثات  
تقييم ميدانية وجلسات تدريب داخلية. وهم ميثلون اجلمعية يف االجتماعات واملؤمترات واملنتدايت البحثية ويشاركون  

 ومعوقات وقيود ومعضالت العمل اإلنسان.  خطار أيف النقاشات العامة حول 

املوقع:   على  اإلنسانية  واألعمال  املعرفة  يف  الفكر  مركز  حول  املعلومات  من  مزيد  على  االطالع  ميكن 
crash.org-www.msf . 

  

http://www.msf-crash.org/
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منظمة طبية إنسانية دولية مستقلة تقدم املساعدات إىل   هي  1971أتسست عام    اليتمنظمة أطباء بال حدود  
 .  واحلرمان من الرعاية الصحية  السكان املتضررين جراء النزاعات املسلحة واألوبئة والكوارث الطبيعية

أسرتاليا والنمسا وبلجيكا والربازيل وكندا والدمنارك وفرنسا  قسماا تقع يف    21أطباء بال حدود حركة مكونة من  
وإسبانيا    إفريقيايا واليوانن وهولندا وهونغ كونغ وإيطاليا والياابن ولوكسمبورغ والنرويج واململكة املتحدة وجنوب  وأملان

إدارة ينتخبه    ولكل قسم منها هيكليته اخلاصة ابجلمعية اليت يرتأسها حمجلسوالسويد وسويسرا والوالايت املتحدة،  
أعضاؤها خالل االجتماع السنوي العام. وتضمن أطباء بال حدود مخسة مراكز عمليات يف فرنسا وبلجيكا وهولندا  

ولديها أيضاا مكاتب يف األرجنتي ومجهورية التشيك واهلند وإيرلندا واملكسيك وكوراي اجلنوبية  وإسبانيا وسويسرا،  
املتحدة العربية  يقع،  واإلمارات  جنيف  فيما  يف  للمنظمة  الدويل  بتحديد املقر  أقسامها  من  قسم  ويقوم كل   .

اسرتاتيجيات التدخل اخلاصة به مبا ينسجم مع ميثاق أطباء بال حدود ومن خالل جمموعة اتفاقيات صادقت عليها 
 كافة األقسام. 

تربعات ابملئة من مواردها أتيت من  90أما استقاللية املنظمة من الناحية املالية فتتيح هلا العمل مبرونة كبرية. فتقريباا 
ماليي متربع بتمويل أطباء بال   5.7أكثر من    2014أفراد خاصة وتربعات غري حكومية. فقد أسهم يف عام  

مليون يورو مت مجعها من وكاالت مؤسسية عامة. وقد بلغ   115مليار يورو. إضافةا إىل    1.3حدود مبا مبجموعه  
 مليار يورو.  1.07إنفاق املنظمة يف ذلك العام 

وكانت أكرب مشاريع أطباء بال حدود من حيث الكلفة يف جنوب السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية  
حيث تدخلت املنظمة استجابةا لوابء إيبوال. كما أن أكثر من نصف برامج أطباء    إفريقياويف غرب    ىالوسط  إفريقيا

  36,000ح فيما كان الباقي يف سياقات مستقرة. نفذ تلك املشاريع أكثر من  بال حدود كانت يف بيئات النزاع املسل
عامل من أطباء وممرضي وخرباء لوجستيي وإداريي وأخصائيي أوبئة وفنيي خمابر وغريهم، معظمهم يعملون يف 

ج وفرق داعمة بلداهنم. يعمل هؤالء يف إطار تعاون وثيق مع زمالئهم من خمتلف األقسام واملكاتب من مدراء برام
 طبية ولوجستية وإدارية حتدد برفقة الفرق امليدانية أهداف املنظمة وكذلك املوارد املطلوبة لتنفيذها.

التايل:   اإللكرتون  املوقع  على  حدود  بال  أطباء  منظمة  حول  املعلومات  من  مزيد  على  االطالع  ميكن 
www.msf.org . 

http://www.msf.org/
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 ميثاق منظمة أطباء بال حدود 
أطباء وعاملي يف القطاع الصحي، كما أهنا    ف منأطّباء بال حدود هي منظمة طبية دولية غري حكومية تتألّ   منظمة

 املهن األخرى اليت قد تسهم يف حتقيق أهدافها، ويّتفق مجيع أعضائها على احرتام املبادئ التالية: مفتوحة أمام كلّ 

بال حدود املساعدات إىل السكان املتضررين يف مناطق األزمات وإىل ضحااي الكوارث الطبيعية   اءتقّدم منظمة أطب
 والبشرية، وضحااي النزاعات املسلحة بغض النظر عن اجلنس أو العرق أو الدين أو العقيدة أو االنتماء السياسي.  

اجلميع يف احلصول    مهنة الطب ومراعاة حقّ   ألخالقياتوتلتزم منظمة أطباء بال حدود ابحلياد وعدم التحّيز تطبيقاا  
 اإلنسانية، كما تطالب املنظمة ابحلرية املطلقة دون قٍيد أو شرط أثناء ممارسة مهامها.   ةعلى املساعد

السلطات  التامة عن مجيع  االستقاللية  ملهنتهم، وابحلفاظ على  األخالقية  املبادئ  املنظمة ابحرتام  أعضاء  ويلتزم 
 ادية والدينية.  السياسية واالقتص

يدرك األعضاء املتطوعون املخاطر والصعوابت اليت قد يتعرضون هلا أثناء أداء مهامهم، كما ال ميكن هلم أو لذويهم  
 . تعويض غري الذي حتدده املنظمة يف حدود إمكاانهتا أبيّ املطالبة 


