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اليمن،  يف  السعودية  العربية  اململكة  تدخل  حالة  إىل  بالرجوع 
يروم الباحث عرض وجهة نظر هوغو غروتيوس، التي ُأمِهلت لزمن 
طويل، حول التدخل اإلنساين، والتي تويص بتدخل الدول -بشكل 
فردي أو بالتحالف مع دول أخرى- يف حال االنتهاك الصارخ من 
جانب دولة ما حلقوق اإلنسان؛ مثل انخراط دولة ما يف استخدام 
محلة عنف واسعة ضد السكان املدنيني وعرقلة اجلهود الدولية حلل 

املشكلة سلميًّا.
يسعى هذا البحث، من خالل دراسة هذه احلالة، إىل استكشاف 
عىل  التدخالت  هذه  عىل  الرشعية  إضفاء  هبا  يمكن  التي  الطريقة 
إىل  بالنظر  املتحدة.  األمم  من  واضح  تأييد  وجود  عدم  من  الرغم 
التوازن املعقد بني املصالح الوطنية واملصالح الدولية التي جيب أن 
العربية  اململكة  احلالة  هذه  )يف  الدول  تقرر  عندما  حارضة  تكون 
السعودية( التدخل اإلنساين، يتطرق هذا البحث إىل املبدأ الذي قدمه 
توين بلري يف خطته للمجتمع الدويل للتدخل يف اليمن؛ حيث أوضح 
أن تدخل السعودية مرشوع ورضوري يف ظل اجلرائم التي ارتكبتها 
ميليشيا احلوثي ضد اإلنسانية. هيدف هذا البحث إىل إجياد حل وسط 
ما بني تقويض األعراف الدولية بعدم التدخل وبني االعتامد الكيل 

عىل عملية إقرار األمم املتحدة يف الدفاع عن اإلنسانية.
الكلامت املفتاحية: اليمن، اململكة العربية السعودية، غروتيوس، 

التدخل اإلنساين، األمم املتحدة، الرشعية، الرصاع املدين

ملخ�س البحث
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حيث تجرؤ قّلة على الذهاب
حالة تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن

إيطالياد. ميتشل بلفر

املقدمة
التفاعل الدويل مع األزمة املصاحبة  تثري الكتابة يف ظل جائحة فريوس كورونا »كوفيد-١9«، وتراجع 
جمموعًة أسئلة مهمة. عىل سبيل املثال: ما مدى قوة النظام العاملي الراهن؟ ما مدى فاعلية دوائر صنع القرار 
السيايس بااللتزام باملصالح الوطنية والدولية؟ ما الرشعية، وكيف تؤثر يف عملية صنع القرار السيايس؟ من 
املؤكد أن أسئلة هبذه األمهية تتخطى إىل حد بعيد آنية »كوفيد-١9«، الذي يعد جمرد ناقوس يذكر هبشاشة 
الكيان  الدويل( هي  بـ )املجتمع  إليها  التي يشار  الدول  إليها. وتبقى  يرتكز  التي  الدويل واملؤسسات  النظام 
التصنيفات  حسب  يبدو،  ما  عىل  شعبيتها،  الدولة  مركزية  تفقد  وبينام  األزمات.  توايل  عىل  العيّص  الوحيد 
األكاديمية، يكون الوقت قد حان إلعادة النظر يف األدوار التي تلعبها يف توجيه اإلسرتاتيجيات الوطنية نحو 
أسوئها )شوينبورغ  أو  األحوال  وتأهيلهم ألفضل  اآلخرين،  ذلك يف  والتأثري من خالل  مواطنيها  مصالح 
وهيئاهتا  املتحدة  األمم  منظمة  )مثل:  الدولية  املؤسسات  أن  فيه،  شك  ال  ومما  ١998م(.  وايس  20١7م، 
املتعددة( واملؤسسات اإلقليمية )مثل: االحتاد األوريب واالحتاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية وغريها( تظل 
مهمة. ومع ذلك، فإن صالحياهتا وميزانياهتا وقدراهتا عىل اختاذ القرار تبقى بشكل كامل رهينة الدول التي 
تشكلها وحتتضن مقراهتا وتضفي عليها رشعيتها. حتى املنظامت غري احلكومية، مثل اللجنة الدولية للصليب 

األمحر، تعتمد عىل متويل تلك الدول، وكل ترصيح خالف ذلك يعّد أخباًرا مضللة.
ال هيدف هذا البحث إىل حتليل احلياة السياسية العاملية يف حد ذاهتا، وإنام يؤكد رضورة أن توازن الدول ما 
بني املصالح الوطنية بمفهومها الدقيق وبني املجموعة الواسعة من املصالح الدولية بمزجيها املعقد من الدوافع 
األيديولوجية واملادية. ويف ظل غياب أنظمة عاملية قوية قادرة عىل إدارة الشؤون الداخلية للدولة إدارة دقيقة، 
أو أن حتكم ديناميكيات ما بني الدول بشكل فعيل، َتْعِمد الدول إىل حيلها اخلاصة باستخدام جمموعة فضفاضة 
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منع  يف  املتحدة  األمم  تنشط  بالطبع،  الدولية.  الشؤون  يف  توجيهها  عىل  تساعد  التي  السياسة  خمططات  من 
النزاعات وحلها، ومع ذلك، فإن جماهلا للمناورة مرهون بسيادة أعضائها، وهي نقطة جاٍر مناقشتها أدناه. يقر 
هذا البحث بنجاح بعض املنظامت فوق الوطنية، مثل االحتاد األوريب، يف حتكيم النزاعات بني الدول، ومع 

ذلك، تكاد تكون تلك النجاحات االستثناء الذي يثبت القاعدة.
والواقع أن املؤسسات واالتفاقيات واألعراف واألنظمة القانونية الدولية )وغريها(، كانت عاجزة إىل حد 
كبري عن تنفيذ صالحياهتا سواء يف أوقات السلم أو يف أوقات األزمات. عىل سبيل املثال، انُتِهَكت اتفاقية 
١993م  لعام  الكيميائية  األسلحة  واتفاقية  ١975م(  عام  من  )سارية  ١972م  لعام  البيولوجية  األسلحة 
)سارية من عام ١997م(، بشكل متكرر ومن دون أي رادع تقريًبا. وهو األمر الذي جيعل تلك االتفاقيات 

جمرد حرب عىل ورق؛ لكوهنا متثل قوانني دولية قوية، لكنها مل تنفذ، ومل تعكس تأثري الرأي العام العاملي.
يبدو أن هذه مشكلة دائمة، وعىل الرغم من أن بروتوكول جنيف لعام ١925م ربام ساعد يف منع استخدام 
األسلحة الكيميائية والبيولوجية يف ساحات احلرب خالل احلرب العاملية الثانية، فإنه مل يمنع استخدامها ضد 

املدنيني يف غرف الغاز املحكمة حيث إن املعارضني السياسيني واالجتامعيني للرايخ أرسلوا لتصفيتهم.
لقد أصيب املجتمع الدويل باهللع من هجوم صدام حسني بغاز اخلردل عام ١988م عىل أكراد العراق يف 
حلبجة، الذي أدى إىل نظام عاملي أكثر رصامة يف استخدام بروتوكول جنيف لعام ١925م لزيادة القيود عىل 

منع الدول من استخدام أسلحة الدمار الشامل. ولكن القرار توقف عند هذا احلد.
مل ُتتََّخْذ أية إجراءات عقابية من أجل األكراد. ويرجع ذلك إىل عدم وجود تفويض من األمم املتحدة من 
جهة، وإىل فرض العدالة األمريكية يف أعقاب تدخل عام 2003م من جهة أخرى. ومهام كانت احلالة، فإن 
املجتمع الدويل كان غري مستعد لفرض عقوبات مقابل انتهاك قوانينه. كان العراق حليًفا لالحتاد السوفييتي، 
ومل يكن من مصلحة موسكو الضغط عىل بغداد. وبعد ثالثة وعرشين عاًما، يف أغسطس 20١3م يف الغوطة 
بسوريا، أسفر هجوم سارين عن مقتل ما يقدر بـ ١729 مدنيًّا. ومثل هجوم صدام حسني، كان هناك سخط 
العقاب واستفاد اآلخرون من  إاّل. نجح صدام حسني يف اإلفالت من  املحزن ليس  الشجب  عام، وبعض 
تلك التجربة لتكون بعد ذلك منطلًقا هلم. وعىل الرغم من العقوبات السياسية واالقتصادية املحتملة، فقد 
تعلمت الدول التحالف مع القوى العظمى من أجل محايتها من الضغوط الدولية. وكام هي احلال اآلن، فإن 
ض  املؤسسات ذاهتا التي هتدف إىل محاية النظام الدويل )مثل: األمم املتحدة( تقف مكتوفة األيدي بينام ُيقوَّ

هذا النظام. لكن ملاذا؟
إن منظومة األمم املتحدة هرمية وترتكز سلطتها يف جملس األمن. يتألف جملسها من مخسة أعضاء دائمني، 
الذين بدورهم حيرصون عىل محاية مكانتهم املؤسسية. ونتيجة لذلك، فإن ردود األعضاء املؤيدة من خارج 
األمم املتحدة ُتَعدُّ غري رشعية وختجل معظم الدول من فضيحة عدم اتباع قوانني االشتباك والسعي للحصول 
عىل موافقة جملس األمن لفرض قوانني األمم املتحدة. لكّن األعضاء الدائمني يف جملس األمن يوافقون فقط 
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عندما تكون مصاحلهم اجلامعية عىل املحك. هناك بالطبع استثناءات لذلك. وهي أن األعضاء الدائمني يف 
جملس األمن سيتخطون املجلس عندما يكون من غري املرجح تأييد قضيتهم من جانب زمالئهم؛ لذا يوجد 
نظام ذو مسارين حيث ُيتوقع من أعضاء األمم املتحدة حتويل شكواهم املتعلقة بالسياسة اخلارجية إىل جلنة 
السلبية-  أو  -اإلجيابية  السياسية  إلمالءاته  أعضائها  رضوخ  األمن  جملس  يتوقع  بينام  لتحكيمها،  التحكيم 
اإلنسان  احلفاظ عىل كرامة  الدولية هلدف  اإلنسانية  التدخالت  نفسه عىل  املبدأ  مناقشة. وقد طّبق  من دون 
وحياته. يف حني سعت األمم املتحدة لتطوير نظام عميل حول »مسؤولية احلامية« )R2P(، تطلب تنفيذ هذا 
النظام موافقة جملس األمن، ومن ثم فهو يعكس املصالح املحددة عىل نطاق ضيق لألعضاء الدائمني )إيفان 

2008م، وتشاندلر 2004م(.
يناقش هذا البحث كيفية منع الدول من عرقلة عمليات الرشعية الدولية وجتاهل األمم املتحدة. ومع ذلك، 
وبالنظر إىل العجز الفعيل ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة، فقد جتاز استثناءات السياسة يف حاالت األزمات 
اإلنسانية اجلسيمة أو عندما تضطر دولة ما إىل الدفاع عن نفسها ضد معتٍد ما )سواء كان املعتدي دولة أو غري 
ذلك( ويكون الدعم الدويل حمدوًدا. ولتأكيد هذه النقاط، يتبنى هذا العمل منطق نظريات هوغو غروتيوس 
للتدخل اإلنساين ويطبقها عىل حالة تدخل السعودية يف اليمن. يف هذه احلالة خاصة، سعت الرياض ملعاقبة 
الدويل. وَراَوحْت وحشية احلوثيني املدعومة من  القانوين  النظام  املعايري اإلنسانية من خالل تعزيز  منتهكي 
إيران ضد الشعب اليمني بني االختطاف، واالختفاء القرسي، والتعذيب اجلنيس، وجتنيد األطفال لنهب حزم 
املساعدات اإلنسانية. تسبب هذا األمر يف عدد من موجات النزوح الداخيل لغري املقاتلني يف اليمن والنزوح 

إىل اململكة العربية السعودية )أبو األرسار 2020م، حممود 20١8م(.
لقد سّيست العديد من املناقشات حول دور اململكة العربية السعودية يف اليمن، واجتهت إىل الرتكيز عىل 
املنافسة اجليوسياسية األوسع بني اململكة العربية السعودية وإيران )هريو 20١8م، الكنر 20١9م(. يذكر 
هريو، عىل سبيل املثال، ُأْبِعَدْت عمليات اململكة العربية السعودية -بام يف ذلك األخطاء التشغيلية- يف اليمن 
من السياق، وعد الرصاع فقط انعكاًسا للتوترات اإليرانية السعودية يف مناطق أخرى وألشياء أخرى مثل 
التفوق اإلقليمي )هريو 20١8م، ص 303-306(. هذا أمر مضلل، وهذا النوع من االزدواجية يغيب حقيقة 
نوايا وعمليات اململكة العربية السعودية يف اليمن، وخيلق الصورة التي تعكس مسؤولية البلدين املتساوية عن 
املعاناة األخرية يف اليمن. وهذا غري دقيق. قد يكون للمملكة العربية السعودية مصالح دائمة يف اليمن، لكنها 
بالطبع عالقة  البالد. هناك  اقتصادية يف  نفوذ  استخدام وسائل  بعيد  منذ وقت  توسعية وتفضل  قوة  ليست 
دت جزئيًّا باستعراض القوة. ولكن يف الوقت احلايل، ُنظِّم استخدام اململكة العربية  تارخيية سعودية يمنية ُحدِّ
السعودية للقوة يف اليمن إىل حد كبري كخيار أخري. يف السنوات الستني املاضية، عىل سبيل املثال، تدخلت 
اململكة العربية السعودية يف اليمن ملحاربة مرص وإيران؛ حيث إن كليهام كان يسعى لنرش فكر ثورته يف البالد 
)فرييس، 20١2م(. يف األغلب، تتشارك اململكة العربية السعودية واليمن يف عالقات ثقافية واقتصادية مهمة 
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الوضع  الفاعلة يف  السعودية هي اجلهة  العربية  اململكة  فإن  للتقارير،  )الرشيد وفيتاليس، 2004م(. ووفًقا 
الراهن وال تسعى إىل قلب ميزان القوى اإلقليمي. ال يمكن قول اليشء نفسه عن إيران التي ُينظر إليها عىل 
نطاق واسع عىل أهنا فاعل رجعي يسعى إىل توسيع نفوذه، من خالل استخدام أساليب متنوعة من اإلرهاب 
الرشق  يف  الدول  من  جمموعة  عىل  السيطرة  فرض  ثم  ومن  االستقرار،  لزعزعة  املنظمة؛  واجلريمة  والتمرد 

األوسط، بدًءا من السودان إىل سوريا، ومن لبنان إىل العراق )جاهنباين، 2020م()١(.
يف اليمن، قامت إيران بتمكني مجاعة أنصار اهلل، )التي تعرف بالعامية باسم ميليشيا احلوثيني يف أعقاب 
اغتيال زعيم احلركة حسني بدر الدين احلوثي عام 2004م( وسيطرت عليهم بشكل كبري، وقد استخدمتهم 
ملهامجة السعودية واإلمارات العربية املتحدة بشكل مبارش، ولتحقيق جمموعة متنوعة من األهداف املرتبطة 
السعوديني قد أخطؤوا  العسكريني  البحث إىل أن املخططني  الطاقة. يشري هذا  لنقل  الدولية  التحتية  بالبنية 
السعودية تستهدف  العربية  اململكة  يف غامر احلرب، وأن هذه األخطاء كلفت األرواح. ومع ذلك، مل تكن 
ا. مل يكن عليها التدخل.  املدنيني عمًدا يف أي مرحلة من مراحل احلرب. كانت خيارات الرياض حمدودة جدًّ
ومع ذلك، كان احلوثيون يرتكبون جرائم مروعة ضد اإلنسانية. إن التكلفة البرشية للنزاع أو اخلوض فيه هي 

حماولة لدحر احلوثيني واملساعدة يف توفري الرعاية اإلنسانية لليمن وشعبه.
اخلصوص،  وجه  وعىل  اإلنساين.  التدخل  بشأن  غروتيوس  هوغو  فكر  عن  موجًزا  العمل  هذا  يقدم 
يعرض أفكاره حول معاقبة مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية؛ حق الضعفاء يف الدفاع عن أنفسهم مع النص 
عىل سياسات الدفاع عن النفس التي تدعم يف الوقت نفسه مهمة الدول املتدخلة من أجل ضحايا األزمات 
اإلنسانية. ستقدم نظرية غروتيوس القاعدة التي نرتكز عليها ملناقشة تدخل اململكة العربية السعودية يف اليمن 

والتي نختتم هبا هذا البحث.
يوّفق هذا العمل بني اجلوانب املعيارية والواقعية للعالقات الدولية، ويربط الطرائق االنعكاسية بالدعاوى 

القضائية للوصول إىل استنتاجاته.
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ما جيعل غروتيوس مالئاًم للقرن احلادي 
والعرشين

كان هوغو غروتيوس مراقًبا فطنًا للفروق السياسية 
يزال  ال  مهامًّ  أخالقيًّا  توجيًها  ترسخ  ونظريته  الدقيقة، 
الصلة عرب األجيال. ساعدت بوصلة غروتيوس  وثيق 
األخالقية األوربيني عىل جتنب حلقات العنف الرهيبة 
عليها  ُأطلق  التي  الرصاعات  جمموعة  عارص  -حيث 
الدولة  والدة  إىل  أدت  والتي  عاًما  الثالثني  حرب 
الذي  الرصاع،  بعد  ما  صلح  يف  وأسهم  الوستفالية- 
فإن  ذلك،  ومع  أوربية.  رصاع  بنوبات  مصحوًبا  كان 
ألوربا  أخالقي  فيلسوف  جمرد  من  أكثر  غروتيوس 
احلرب  بعد  ملا  العاملي  النظام  إلخبار  نظريته  -جاءت 
االلتزامات  يمكن دمج  نظرية،  أنه، وفق  الثانية  العاملية 
الوطنية. كام هو موضح  املصالح  الدولية يف  األخالقية 
الراهن هش  الدويل  النظام  فإن  البحث،  يف مقدمة هذا 
وعرضة للتالعب. ومع ذلك، كانت مسامهة غروتيوس 
حمورية يف تطوير القانون الدويل عىل الرغم من وجهات 

نظره املنتقدة يف كثري من األحيان حول االستعامر.
حيلل هذا العمل، عىل وجه اخلصوص، املالحظات 
مسؤوليات  خيص  فيام  غروتيوس  قدمها  التي  املهمة 
الدول جتاه بعضها، وجتاه شعوهبا، واحلفاظ عىل  بعض 
النظام السيايس الدويل من منظور إنساين. يستخدم هذا 
طريقتني  لتطبيق  الوصفي  االستداليل  املنهج  البحث 
كريدل  جيه  إيفان  طورها  غروتية  طرائق  ثالث  من 
)كريدل 2015م( يف أثناء حتقيقه لكتاب )قوانني احلرب 
والسالم؛ On the Laws of War and Peace( الذي نرشه 
اهلولندي هوغو غروتيوس يف عام 1625م  الفيلسوف 

ضمن سلسلة نظريات العقاب الدويل واحلامية.
الذين  باألشخاص  العقوبة  إنزال  فكرة  إن 

كل  يؤكد  ا.  جدًّ قديمة  فكرة  هي  القانون  ينتهكون 
معاقبة  يف  احلقَّ  الفسيفساء  وقانون  محورايب  قانون  من 
)كنغ،  عليها  املنصوص  القوانني  حيرتم  مل  من  كل 
ترتكب  »ال  اإلنجليزي:  الشعبي  املثل  ويف  1915م(. 
العواقب«،  حتّمل  بمقدورك  يكن  مل  إن  اجلريمة، 
-فالدولة اإلجرامي  السلوك  بعواقب  للناس   تذكري 

مواطنيها.  عن  نيابة  اجلرائم  مرتكبي  بمعاقبة  مفوضة 
والفكرة هي أن القوانني الوطنية ذات صالحية مطلقة، 
ومن خالل القانون والنظام وردع املخالفني ومعاقبتهم 
يمكن حتقيق االستقرار الوطني. وهو األمر الذي ساعد 
يف زيادة اللُّحمة بني املجتمعات. ومن دون اإلسهاب يف 
هذا املوقف الفلسفي -ومن دون احلاجة إىل االستشهاد 
بالفالسفة العظامء حول كيفية بناء الدولة مثل: توماس 
هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو، وآدم سميث- 
نكتفي بالقول: إن األنظمة القانونية الصارمة التي حتجم 
العديد من الدول يف املجتمع الدويل اليوم، ال تنطبق عىل 
ويرجع  فقط.  العقوبة  باستثناء  الدولية  العالقات  إدارة 
ذلك بشكل كبري إىل عدم وجود سيادة معرتف هبا عامليًّا 
قادرة عىل معاقبة منتهكي القانون والنظام الدوليني. قد 
كام  لكنها،  ذلك،  من  قريبة  املتحدة  األمم  منظمة  تكون 
أسلفنا خالل هذا البحث، ما تزال غري قادرة عىل تطوير 

آلية إنفاذ قرار دائم. ووفًقا لقراءة كريدل لغروتيوس:
»حيق جلميع أعضاء املجتمع الدويل معاقبة منتهكي 
عىل  للدول...  الوضعي  والقانون  الطبيعي  القانون 
الدويل  املجتمع  يف  »عليا«  سلطة  وجود  عدم  أساس 
ورضورة املعاقبة والردع من أجل محاية مبادئ العدالة 

الطبيعية« )كريدل، 2015م(.
وبمعنى آخر، ما مل تكن هناك سلطة عليا يف املجتمع 
القوانني  منتهكي  معاقبة  وتكاليف  عبء  فإن  الدويل، 
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)أو من  قد  الدول  لدى  املعمول هبا  والقوانني  الطبيعية 
املؤكد( تقع عىل عاتق الدولة وحدها. يفرتض كريدل أن 
نظام ميثاق األمم املتحدة يعمل كسلطة عليا وأن »هناك 
القليل من الدعم بني املحامني الدوليني اليوم حلق عاملي 
القانون  انتهاك  عىل  الدول  ملعاقبة  القوة  استخدام  يف 
الدويل« )كريدل، 2015م(. وقد يكون الشاغل الرئيس 
هو أن املبدأ عرضة لتعطيل أو مناقشة املادة 2 )4( من 
التي تدعو الدول إىل االمتناع عن  ميثاق األمم املتحدة 
التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة أخرى. 
يف  املتحدة  األمم  فإن  املقدمة،  يف  أرشنا  كام  ذلك،  ومع 
حال شلل، وغري قادرة عىل الترصف دفاًعا عن قوانينها 
جملس  يف  اخلمسة  األعضاء  موافقة  بعد  إال  ومعايريها 

األمن عىل أي إجراء.
يف )17 مارس 2011م( أصدر جملس األمن الدويل 
القرار رقم 1973 الذي يسمح للدول األعضاء بفرض 
ما حتول هذا  ليبيا. ورسعان  فوق  »منطقة حظر جوي« 
القرار إىل عملية بقيادة فرنسا استهدفت الوحدات الربية 
احلرصية  املشاركة  اإلجراء  هذا  شهد  القذايف.  ملعمر 
الفرنسية والربيطانية يف بنغازي، وكان  للقوات اخلاصة 
يف  احلاكم  النظام  يف  تغيري  إحداث  هو  الوحيد  الغرض 
يف  الوارد  التفويض  بررها  بالقذايف  اإلطاحة  إن  البالد. 
األرض  عىل  الفعيل  للوضع  اعتبار  أي  دون  من  القرار 
واململكة  فرنسا  دعمته  وقد  التدخل.  حدث  عندما 
روسيا  من  ضمني  بتواطؤ  املتحدة،  والواليات  املتحدة 
أي  عن  صدر  رأي  أي  احلسبان  يف  يؤخذ  ومل  والصني. 
بلد آخر. ويف الوقت نفسه تقريًبا، عىل اجلانب اآلخر من 
البحر األبيض املتوسط، كانت القوات السورية قد بدأت 
بالفعل يف حمارصة مدينة درعا السورية، وبحلول 01 مايو 
املحدودة  غري  السورية  األهلية  احلرب  كانت  2011م 

يتدخل جملس األمن؟  مل  ملاذا  قادمة يف طريقها.  املروعة 
وأين كانت الطائرات الفرنسية والبوارج الربيطانية؟ ملاذا 
ليبيا وليس سوريا؟ اجلواب املخترص هو روسيا. قررت 
موسكو منع أي قرار يمكن تفسريه عىل أنه دعوة حلمل 
مجود  النتيجة:  دمشق.  يف  القديم  حليفها  ضد  السالح 
سيايس يف نيويورك، وحرب مستمرة ومتنامية يف سوريا.

إجابة  توجد  ال  أنه  الواضح  ومن  سبق،  ملا  بالرجوع 
جيلس  أن  األخالقي  االنحطاط  ملن  أنه  نجد  صحيحة، 
شعبه.  ُيبِيد  حاكاًم  نظاًما  ويشاهد  األيدي  مكتوف  العامل 
حق  مبداء  توسيع  طلب  بنا  جدير  نفسه،  الوقت  ويف 
وُيَؤّمل أال  الدويل  املجتمع  ليشمل مجيع أعضاء  العقاب 
يساء استخدام هذا املبدأ. فأين الوسطية؟ وكيف يمكن 
األمم  منظومة  كرس  ظل  يف  اإلنسانية  الكوارث  جتنب 

املتحدة؟
غروتيوس يتأّلق يف هذه احلالة، وبخاصة عندما يشري 
إىل أن »الدول قد تستخدم القوة لتقديم مساعدة أو محاية 
التدخل  محاية  نظرية  غروتيوس  يطلق  وهبذا،  مؤقتة«. 
اإلنساين )كريدل، 2015م(. ُدجِمت هذه الفكرة، بشكل 
فعال، يف احلياة السياسية احلديثة، ويف األغلب تستخدم 
الدول القوة للدفاع عن املبادئ واألرواح، حتى عندما 
يعرتض اآلخرون عىل مثل هذا العمل. اجتاحت فيتنام 
 Khmer( احلمر  اخلمري  قتل  ساحات  إليقاف  كمبوديا 
Rouge( من دون احلصول عىل موافقة من جملس األمن، 

رصبيا  ملعاقبة  اجلوية  القوة  الناتو  حلف  نرش  مثلام  متاًما 
عىل التطهري العرقي ملسلمي كوسوفو. ومن ثم، يصبح 
رشوط  استيفاء  حال  يف  مقبواًل  واحلامية  العقوبة  نظام 
معينة. ويف حني أن مبدأ املسؤولية عن احلامية منصوص 
عليه اآلن يف منظومة األمم املتحدة، فإن املتطلبات التي 
طرحها رئيس الوزراء الربيطاين السابق توين بلري يف أثناء 
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)عملية احلرية الدائمة( لتسويغ التدخل ووقف الكوارث 
اإلنسانية، ال تزال ذات صلة ويمكن أن تساعد يف حتديد 
ما إذا كان التدخل اإلنساين مطلوًبا ومتى يكون مطلوًبا 
من دون موافقة األمم املتحدة ملعاقبة املخالفني، وتوفري 

احلامية ملن حيتاجون إليها. متطلبات بلري هي:
احلرب  قضيتنا؟  من  يقني  عىل  نحن  هل  أواًل- 
القوة  لكن  اإلنسانية،  املأساة  إلنصاف  كاملة  غري  أداة 
الوحيدة  الوسيلة  األحيان  بعض  يف  تكون  املسلحة 

للتعامل مع الدكتاتوريني.
الدبلوماسية؟  اخليارات  كل  استنفدنا  هل  ثانًيا- 
فعلنا  السالم كل فرصة، كام  أن نعطي  دائاًم  جيب علينا 

يف حالة كوسوفو.
ثالًثا- بناًء عىل تقويم عميل للوضع، هل هناك عمليات 

عسكرية يمكننا القيام هبا بشكل معقول وحكيم؟
رابًعا- هل نحن مستعدون حلرب طويلة األمد؟ يف 
ولكن  اخلروج.  إسرتاتيجيات  عن  كثرًيا  حتدثنا  املايض 
ننسحب  أن  ببساطة  هكذا  يمكننا  ال  تعهدنا،  أن  بعد 
بمجرد انتهاء القتال. من األفضل اإلبقاء عىل نصف عدد 

القوات بداًل من العودة لتكرار احلرب بأعداد كبرية.
وأخــرًيا، هــل لدينــا مصالــح وطنيــة حمــددة؟ 

1999م(. )بلــري 
ربام تكون وصية توين بلري قد أفسدها دوره يف اجتياح 
العراق عام 2003م، لكن املفهوم الذي وضعه للدفاع 
صاحلًا  يزال  ال  كوسوفو  يف  اإلنساين  الناتو  تدخل  عن 
السامح  غروتيوس  طرح  لتسويغ  استخدامه  ويمكن 
حاالت  »الويص« يف  جانب  من  للمخالف  »بالعقاب« 
بلري  مبدأ  فإن  أدناه،  احلالة  العنف. وكام هو موضح يف 
ينطبق أيًضا عىل تفهم عمليات اململكة العربية السعودية 
للجدل  مثرًيا  مفكًرا  غروتيوس  يكون  وقد  اليمن.  يف 

عامل  يف  ولكن  عاملي،  برتحيب  مفاهيمه  حتظى  ال  وقد 
تويل فيه مكاتب القوى السياسية العليا أولوية ملصاحلها 
فوق املصالح الدولية، قد ال تكون هناك بدائل حقيقية 
للسامح لدول معينة، بعد استيفاء رشوط معينة، بالتدخل 
عن  فضاًل  إنسانية  اضطرابات  تشهد  التي  البلدان  يف 
يؤدي  الذي  العرقي  والتطهري  اجلامعية  باإلبادة  السامح 

إىل تقزيم املجتمع الدويل يف القرن احلادي والعرشين.

حيث جترؤ قّلة عىل الذهاب:
تدخل اململكة العربية السعودية يف اليمن

أو  األوسط  بالرشق  دراية  عىل  ليسوا  الذين  أولئك 
املعلومات  من  سيل  سيغمرهم  العريب،  اخلليج  منطقة 
املبالغ فيها من خالل وسائل  بالروايات  املليئة  املضللة، 
الرئيسة  واملسؤوليات  األدوار  حول  املختلفة،  اإلعالم 
املعلومات  هذه  خطورة  تزداد  اليمن،  ففي  لألبطال. 
ا  مركزيًّ حموًرا  الدولة  أصبحت  أن  منذ  املضللة 
العربية.  اجلزيرة  شبه  يف  الثورية  اإليرانية  لـ»الكامشة« 
نرش  إىل  العريب  اخلليج  دول  معظم  األمر  هذا  دفع  وقد 
وبرت  اإليرانية،  الطموحات  إليقاف  اليمن؛  يف  جيوشها 
)بولك  احلوثيني  ميليشيا  البالد:  يف  الرئيسة  ذراعها 
امتداد  هو  لليمن  احلديث  التاريخ  إن  كينن، 2017م(. 
أصبح  والذي  العرشون،  القرن  شهده  الذي  للتمرد 
اندالع  بعد  الداخلية  قوة بسبب سلسلة األحداث  أكثر 
1970م(.  )1962م-  اليمن  شامل  يف  األهلية  احلرب 
أدت هذه احلرب إىل تقسيم اليمن إىل كيانني سياسيني: 
اجلمهورية العربية اليمنية )شامل اليمن( ومجهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية )اليمن اجلنويب(، وهو وضع اسُتِغّل 

من جانب دول خارجية وميليشيات عىل حد سواء.
ال هيدف هذا العمل إىل تتبع السياق التارخيي الكامل 
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حالة  دراسة  عىل  يقترص  بل  2017م(؛  )برانت،  لليمن 
لتطبيق  بجهودها  السعودية  العربية  اململكة  تدخل 
املنطق سالف الذكر ملبدأ غروتيوس وبلري حول التدخل 
اإلطار  هذا  يف  البحث،  هذا  من  واهلدف  اإلنساين. 
ًغا؛  النظري، هو توضيح أن خيار الرياض للتدخل مسوَّ
لكونه وسيلة إلهناء ومعاقبة ميليشيات احلوثي اإليرانية 
حماولة  وهو  اإلنسانية،  ضد  ارتكبتها  التي  اجلرائم  عىل 
اململكة  وحق  الراهن  اإلقليمي  الوضع  عىل  للحفاظ 
القيام  وقبل  السيايس.  االستقرار  يف  السعودية  العربية 
بذلك، من املهم مناقشة ثالثة جوانب يف األغلب ُتَتجاَهل 

يف جهود اململكة العربية السعودية اإلنسانية يف اليمن.
من  طلب  عىل  بناًء  السعودي  التدخل  جاء  أواًل- 
بقيادة  املتحدة،  األمم  من  هبا  املعرَتف  اليمن  حكومة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي. كان الرئيس اليمني يسعى 
وتوفري  احلوثيني  مكافحة  يف  املساعدة  عىل  للحصول 
الرعاية اإلنسانية لشعبه. جاء هذا الطلب يف أعقاب 15 
فرباير 2015م، بعد قرار جملس األمن رقم 2201 الذي 
استنكر فيه اجلرائم التي ارتكبها احلوثيون ودعا إىل العودة 
إىل »مبادرة جملس التعاون اخلليجي وآلية تنفيذها )قرار 
مل  ذلك،  ومع  2015م(«.   ،2201 الدويل  األمن  جملس 
يكن قرار األمم املتحدة التنفيذي قريًبا كام هو متوقع. ففي 
25 مارس 2015م، أرسل الرئيس هادي طلًبا إىل جملس 
ومساعدة  التدخل  يف  الراغبة«  »الدول  لتفويض  األمن 
القوات املسلحة اليمنية )يب يب يس نيوز، 2015م(. ُعطِّل 
القرار، وإىل جانب اقرتاح حظر بيع األسلحة، املستحيل 
تنفيذه، واملطالبة بوقف إطالق النار بشكل دائم؛ أخفق 
مساعدة  يف  الراغبني  حتالف  تفويض  يف  األمن  جملس 
عىل  والتغلب  املحتلة  صنعاء  حترير  يف  هادي  الرئيس 

احلوثيني )األمم املتحدة، 2015م- 2020م(.

بطريقة  تترصف  ال  السعودية  العربية  اململكة  ثانًيا- 
أحادية يف اليمن، فهي تقود حتالًفا من الدول الراغبة يف 
املساعدة بناًء عىل طلب الرئيس هادي، فنظمت أهداف 
األمم  ميثاق  من   )4(  2 املادة  مع  ليتامشى  التحالف 
واإلمارات  السعودية  من  التحالف  تشكل  املتحدة. 
ومرص  2017م(  )2015م-  والكويت  والبحرين 
واألردن واملغرب والسنغال والسودان. ساعدت اململكة 
املتحدة والواليات املتحدة التحالف يف االستحواذ عىل 

األهداف واالستخبارات.
من  املستمرة  االستفزازات  من  الرغم  عىل  ثالًثا- 
التي  اليمن  يف  إيران  بقيادة  احلوثيني  ميليشيا  جانب 
العربية  اململكة  يف  مدنية  أهداف  عىل  اهلجامت  تعززها 
السعودية )بام يف ذلك القصف الصاروخي عىل الرياض 
التحالف  يواصل  مكة(،  قصف  حماولة  حتى  وأهبا 
برية  عمليات  يطلق  ومل  متناسبة  رد  وسائل  استخدام 
كبرية. وباختصار، تدخل اململكة العربية السعودية بناًء 
عىل طلب احلكومة الرشعية يف اليمن، ما هو إال عملية 

متعددة األطراف وتستخدم قوة متناسبة.
غروتيوس،  لدى  »احلامية«  و  »العقوبة«  إىل  بالعودة 
التي  اجلرائم  لتحكيم  »عليا«  سلطة  دون  من  أنه  نجد 
ترتكبها ميليشيا احلوثيني يف اليمن ضد اإلنسانية، سيكون 
إما  السعودية؛  العربية  للمملكة  حقيقيان  خياران  هناك 
ترك سفك الدماء الوحيش يستمر حتى يوطد احلوثيون 
سلطتهم يف اليمن، ويسّهلوا حترك احلرس الثوري اإليراين 
للمملكة  اجلنوبية  احلدود  طول  عىل  متقدم  موقع  إىل 
عىل  احلوثيني  ملعاقبة  التدخل  أو  السعودية؛  العربية 
جرائمهم ومنعهم من ارتكاب جرائم جديدة، وذلك عن 
طريق حتييد امليليشيا. وهذا من شأنه أن يؤدي إىل حرمان 
كام  هبا.  معرتف  دولة  مستقبل  عىل  السيطرة  من  ميليشيا 
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يمكن أن يكون هلذا تأثري تدرجيّي للحدِّ من قدرات إيران 
عىل اإلسقاط عىل طول اجلناح اجلنويب للمملكة العربية 
السعودية، وإطالق عملية إلعادة متكني حكومة هادي، 
ويف هناية املطاف، إهناء احلرب. يف الوقت احلارض، ليس 
لدى اليمن قوة مسلحة هائلة قادرة بمفردها عىل مواجهة 
احلوثيني الذين تطوروا من ميليشيا قبلية صغرية يف عام 
 75000 من  مكونة  ضخمة  مسلحة  قوة  إىل  2006م 
حديثة،  ومركبات  باليستية  بصواريخ  جمهز  رجل 
ومدفعية، وتكنولوجيا االتصاالت. أما القوات الوطنية 
العميقة  واالنقسامات  جيد،  بشكل  جمهزة  غري  اليمنية 
املجلس  أيًضا،  واضحة.  العسكرية  القيادة  صفوف  يف 
االنتقايل اجلنويب )STC(، عىل الرغم من مشاركته اهلدف 
العام املتمثل يف حترير البالد من هيمنة احلوثيني، فإنه قد ال 
يشارك بالرضورة رؤية هادي للتسوية بعد احلرب. حلسن 
-املانح  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  نجحت  احلظ، 
الرئييس للمجلس االنتقايل اجلنويب- مع اململكة العربية 
السعودية إىل حد كبري يف احلفاظ عىل السالم بني قوات 

هادي واملجلس االنتقايل اجلنويب.
مل حيرز التحالف الذي تقوده السعودية تقدًما رسيًعا 
إىل حد كبري  انعكاس  احلوثيني. وهذا  يتعلق هبزيمة  فيام 
حلامية  السعودية  العربية  اململكة  اعتمدته  الذي  للمبدأ 
األغلب  ويف  عسكرية.  بعمليات  القيام  أثناء  يف  املدنيني 
بعدد  ولكن  األرض،  عىل  بطيًئا  تقدًما  النهج  هذا  حيقق 
أقل من الضحايا املدنيني. ويعني هذا أيًضا، أنه لو ترضر 
يرجع  فال  القتال،  مناطق  يف  العالقني  املدنيني  بعض 
يف  جانبية  أرضار  وإنام  املتعمد،  االستهداف  إىل  السبب 
ظل احلرب. وعىل الصعيد اإلنساين، كان أحد األهداف 
الرئيسة للتحالف فتح الباب أمام منظامت اإلغاثة الدولية 
الغذائية  املواد  وجلب  املدنيني،  السكان  إىل  للوصول 

يف  إليها.  احلاجة  أمّس  يف  هم  ملن  الطبية  واإلمدادات 
نوفمرب 2018م، حررت مدينة احلديدة الساحلية، وبدأ 
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة عملياته ِمن 
فوِره إلطعام الشعب اليمني. كانت عملية حترير احلديدة 
مكثفة. وبدًءا من يونيو 2018م، قدمت اململكة العربية 
املدربة من جانب  اليمنية  للقوات  ا  السعودية غطاًء جويًّ
اإلمارات العربية املتحدة )مع فرقة من القوات اإلماراتية 
اخلاصة( انطلقت من إريرتيا وعملت كرأس حربة. هذه 
التحالف:  ثنائية االجتاه طورها  العملية دلت عىل منصة 
ممارسة الضغط ومعاقبة احلوثيني لتدمري قدرهتم عىل شن 
والدولية  اإلقليمية  اإلغاثة  لوكاالت  والسامح  احلرب، 

بدعم اجلهود اإلنسانية يف البالد.
إضافة إىل العمليات العسكرية، أنشأت اململكة العربية 
ل من خالله العديَد من  ، مُتَوِّ السعودية مركز مساعدة مهامًّ
ا  املشاريع التي ُتْعنَى باليمن واختذ من األمم املتحدة مقرًّ
فعىل  اخلاصة.  براجمها  خالل  من  اليمن  تساعد  بينام  هلا؛ 
املثال، يعمل مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل  سبيل 
اإلنسانية )KSRelief( مع األمم املتحدة واجلهات الفاعلة 
من  املحررين  واجلنود  األطفال  تأهيل  إلعادة  املحلية 
املركز يف تعطيل وإزالة األلغام  جيش احلوثيني. وُيسهم 
ينفذ  البالد، كام  أنحاء  املضادة لألفراد يف مجيع  األرضية 
مشاريع إنسانية خمتلفة مثل توفري املياه النظيفة، واحلصول 

عىل خدمات الرعاية الصحية، وما إىل ذلك.
ولكن ماذا عن مبدأ بلري الذي أطلقه يف أثناء عملية 
حلف شامل األطليس يف كوسوفو؟ هل يمكن أن يتالءم 
نعم،  باختصار:  اليمن؟  يف  السعودية  تدخل  حالة  مع 
فاملبدأ قابل للتطبيق. ولنأخذ النقاط اآلتية يف احلسبان:

عهدهم  وإهناء  احلوثيني  مكافحة  قضية  أواًل- 
اإلجرامي ضد السكان املدنيني يف اليمن واضح وضوح 
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الدورسي،  ندوى  اليمنية،  املحللة  وبحسب  الشمس. 
طويلة  اإلنسانية  ضد  احلوثيني  جرائم  قائمة  فإن 
والتعذيب،  القرسي،  واالختفاء  »اإلعدام،  وتشمل: 
وزرع  املقاتلني[،  غري  ]من  واألطفال  النساء  وقنص 
منازل  وتفجري  السكنية،  املناطق  يف  األرضية  األلغام 
املناطق  وقصف  والقرى،  املدن  وحمارصة  معارضيهم، 
ذلك  يف  بام  اجلنسية  االعتداءات  وارتكاب  السكنية، 
)الدورسي،  واغتصاهبن«  وإخفاؤهن  النساء  اختطاف 
هناك  تكن  ومل  تصحيًحا  الوضع  تطلب  2020م(. 
فروق دقيقة يف هذا الصدد. قد تكون القوات املسلحة 

هي اللغة الوحيدة التي يفهمها احلوثيون.
السعودية،  العربية  اململكة  استنفدت  لقد  ثانًيا- 
اخليارات  مجيع  فعيل،  بشكل  بأكمله  واالئتالف 
وبذلك  نية؛  بسوء  احلوثيون  تفاوض  إذ  الدبلوماسية؛ 
العمليات  بدء  قبل  الدبلوماسية  اخليارات  مجيع  عّطلوا 
املفاوضات  خالل  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن  العسكرية. 
أن  الواضح  من  أصبح  وجنيف(  )ستوكهومل  الالحقة 
احلوثيني غري قادرين عىل اختاذ قرارات من دون موافقة 
إيران، ومما يزيد تعقيد عملية التفاوض هو إنكار طهران 
دورها يف دعم احلوثيني، وعدم مشاركتها يف املفاوضات 

كفاعل من أطراف النزاع.
ويمكن  مناسبة،  عسكرية  عمليات  هناك  ثالًثا- 
يمكن  الوقت،  مرور  ومع  احلوثيني،  ملعاقبة  هبا  القيام 
تنفيذ  يعتمد  اآلن،  حتى  البالد.  من  بالكامل  سحقهم 
يف  اخلسائر  تقليل  أجل  من  فقط  اجلوية  العمليات 
صفوف املدنيني، ومن املتوقع أن يستمر هذا النمط مع 
استثناءات قليلة. إضافة إىل ذلك، يوفر التحالف مهام 
واخلدمات  اليمنية،  القوات  تدريب  حيث  من  الدعم 

اللوجستية، ودعم املخابرات.

رابًعا- أظهرت اململكة العربية السعودية استعدادها 
حلرب طويلة األمد. وقد استثمرت مليارات الدوالرات 
املتحدة،  األمم  طريق  عن  مبارش  بشكل  اليمن  لدعم 
وستستمر يف ذلك حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.
أخرًيا، بناًء عىل ما تقدم، فإن ما سبق ذكره يستند إىل 
واليمن،  السعودية  العربية  للمملكة  املشرتكة  املصالح 
بل املجتمع الدويل. وجيب أاّل ُيَعّد االستقرار يف الرشق 
األوسط أمًرا مفروًغا منه، يف حني تتابع اململكة العربية 
خالل  من  املنطقة  يف  االستقرار  حتقيق  مهمة  السعودية 

التدخل املرشوع يف اليمن.

اخلامتة
عندما حتمل الدول أو اجلهات غري احلكومية السالح 
بحًثا عن مصالح ضيقة، يمكن أن تكون النتائج كارثية. 
فمع احلرب يأيت الفقر والدمار وموت األفراد والعائالت 
واملدن واملناطق واملجتمعات حتى الدول نفسها. إنه ألمر 
ُبنِيْت ملنع احلرب والدمار  التي  املؤسسات  تقع  أن  حمزن 
اإلنساين ضحية الشلل تاركة جراًحا متفاقمة يف املجتمع 
الدويل. وللتخفيف من املعاناة، جيب عىل الدول استعادة 
الثقة للعمل من أجل حتقيق املصالح الدولية بغض النظر 
عام إذا كان جملس األمن يوافق أم ال. إن إيالء األسباب 
اإلنسانية األولوية هو الطريقة الوحيدة لتطوير بيئة دولية 
املتناسبة حلامية  القوة  أكثر عداًل، وهو ما يعني استخدام 
أولئك األكثر ضعًفا. أظهر هذا العمل أن جوانب نظريات 
غروتيوس للتدخل اإلنساين ال تزال وثيقة الصلة بوقتنا 
احلارض. ومن خالل دراسة حالة تدخل اململكة العربية 
السعودية يف اليمن، أوضح هذا البحث أنه يف ظل أوضاع 
معينة، حتى لو مل توافق عليها األمم املتحدة، قد تتدخل 
الدول يف دول أخرى للحفاظ عىل قدسية احلياة البرشية.
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 حيث جتر�ؤ قّلة على الذهاب

حالة تدخل اململكة العربية ال�سعودية يف اليمن

الهامش

يف  األمور  هبا  تسري  التي  الطريقة  تغيري  إىل  يسعون  »اإلصالحيون  ديفيدسون  دبليو  جايسون  تعريف  العمل  هذا  يتبنى   -1
السياسات الدولية، ويسعى الباحثون احلاليون إىل احلفاظ عىل األشياء كام هي«.
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ُيَعدُّ اجلنوب الرشقي باملغرب من املناطق التي تعرف انتشاًرا واسًعا لداء الليشامنيا؛ 
العادات االجتامعية والترصفات املحلية، وأيًضا طريقة  وذلك راجع إىل جمموعة من 

التعامل مع املجال ومع موارده الطبيعية.
فعىل الرغم من املجهودات املبذولة للقضاء عىل الداء، فلم يستطع كثري من الفاعلني 
حمارصته أو التقليص من آثاره. وهو األمر الذي يدعو إىل رضورة تغيري طريقة التعامل 
اجتامعيًّا،  املقلق  الوضع  جتاوز  عىل  تساعد  قد  بديلة  إسرتاتيجيات  وتبني  الداء،  مع 
ا. كام أننا يف حاجة إىل تكثيف اجلهود وضامن التقائية الفاعلني  وبيئيًّا، وثقافيًّا، واقتصاديًّ

وفق تصور منسجم يساهم يف نجاعة التدخل وإدارة املوارد.
وعليه، فالتقائية املقاربات والفاعلني من السبل الناجعة التي يمكن أن تساعد عىل 

احتواء الوضع، والتقليص من حدة آثار الداء.
ينحرص دور الطب يف تشخيص احلاالت وحماولة عالجها وفق ما يراه مناسًبا، يف 
حني يغيب استحضار اجلانب النفيس واالجتامعي والبعد الثقايف، وانعكاس تكاليف 
العالج عىل احلالة االقتصادية لألفراد... كلها عنارص وجب استحضارها يف معاجلة 
الداء. واألمر نفسه مع الفاعلني الذين حيظون بمكانة مهمة حلامية األفراد من أي خطر 
قد يلحق هبم، أو قد يمس متتعهم بحقوقهم األساسية، ومنها احلق يف الصحة واحلق 

يف بيئة سليمة.
املساعدات  آليات  تطوير  بإمكاهنم  مكوناهتم،  بمختلف  فالفاعلون  عليه،  وبناًء 
عىل  املساعدة  وأيًضا  األزمات،  من  احلد  أجل  من  والتعاون،  التنسيق  عرب  اإلنسانية 
وجماالت  اإليكولوجي  النظام  يف  بدورها  تؤثر  التي  منها  والوقاية  بالكوارث  التنبؤ 

اإلنسان احليوية.
يف  الليشامنيا  آثار  بمختلف  اإلحاطة  حماولة  الدراسة،  هذه  من  فاهلدف  ثم،  ومن 
من  جمموعة  بوساطة  جتاوزها  بل  األزمة،  ترصيف  إمكانية  يف  والنظر  اإلنسان،  حياة 

املقرتحات واألدوات الفعالة والناجعة.
الكلامت املفتاحية: الليشامنيا، االلتقائية، الفاعلون.

ملخ�س البحث
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د. إبراهيم حمداوي والباحث حسن عالوي

تقديم:
باحلقوق واحلريات األساسية لألفراد  التمتع  ا يف ضامن  املؤسيس يف كل دولة دوًرا مركزيًّ النسيج  يلعب 
واجلامعات، واحلفاظ عىل جودة حياهتم، عرب الترشيع والتدخل من قرب، وأيًضا التعاون فيام بينها وفق فلسفة 

موحدة قوامها ضامن العيش املشرتك لكل فئات املجتمع.
فاآلفات التي تصيب اإلنسان عامة تفرض عىل العامل بأرسه َسنَّ قوانني واتباع خطوات موحدة وجريئة للحد 
د أو قد هيدد حياة كل الكائنات عامة. وبخاصة أن العامل يعاين حتدياٍت عدًة ومشرتكة ال تؤمن باحلدود  مما هُيدِّ
اجلغرافية وال االنتامءات )كونية الكوارث واألزمات(. ولعل من بني ما يعانيه إنسان اليوم تفيش األمراض 
الوبائية العابرة للقارات والدول )اإلنفلونزا، وجنون البقر، والكولريا، والليشامنيا، وإيبوال، وكورونا،...( أو 
الظواهر الناجتة عن التغريات املناخية )االحتباس احلراري، والفيضانات، والتقلبات املناخية، واجلفاف،...(، 
وأيضا ما يتعلق باحلروب والنزوح وهجرة السكان القرسية نتيجة احلروب والرصاعات أو األوبئة أو التقلبات 

املناخية )اهلجرة، البيئة...(.
فقد عرفت البرشية منذ القدم اإلصابة بمرض جلدي تعددت تسمياته من مكان آلخر؛ إذ منهم من سامه 
العارش، ومنهم من سامه حبة حلب نسبة إىل منطقة حلب  القرن  ابن سينا يف  حبة الرشق كام هي احلال مع 
بسوريا التي عرفت انتشاًرا للمرض يف وقت ما. لُِيكَتَشف سبب الليشامنيا وَيِصفه العامل الرويس بيرت فوكيتش 
أورفيل رايت  العامل األمريكي  Peter Borovsky )١863م- ١932م( عام ١898م، ويصفه  بوروفسكي 
Orville Wright )١87١م - ١948م( عام ١903م. أما يف عام ١90١م، فقد اكتشف وليم بوغ ليشامن 

التي وصفها بوروفسكي يف  William Boog Leishman )١926م- ١865م( كائنات دقيقة مماثلة لتلك 

الصحية  بأحواهلا  اشتهرت  كالكوتا  من  بالقرب  بلدة  دمدم، وهي  تويف من محى  مريض  لطاخة من طحال 
يْت  وُسمِّ بمرض كاالزار،  الكائنات  وأثبت الحًقا عالقة هذه  املثقبيات...  أنواع  أحد  أهنا  وأعتقد  السيئة، 

.)١()Leishmania Donovani(
لقد عانت املجتمعاُت منذ مدة حتى اليوم انتشاَر الداء، من دون أن جتد له عالجات فعالة وناجعة للقضاء 
عليه، وهو ما يربر استمرار مسبباته وظروف عيشه، وجيعل اجلميع يتساءل حول مدى قدرة اإلنسان عىل 

المغرب
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كانت  مدنية  الفعاليات؛  كل  فيه  تساهم  وفعال،  ناجع  تدخل  يف  التفكري  عرب  التهديدات  هذه  كل  مواجهة 
أو سياسية أو مؤسسات دولية وحملية، بل التفكري يف تقويم أداء الفاعلني املعنيني بموضوع الرعاية الصحية 

عامة. وبالتايل، فالسؤال املحوري هلذه املسامهة يتجىل فيام يأيت:
l ما دور خمتلف الفاعلني، من فعاليات مدنية أو سياسية أو هيئات صحية - حكومية، يف التخفيف من 

حدة آثار داء الليشامنيا؟
أما األسئلة الفرعية عنها فهي عىل النحو اآليت:

م نجاعة تدخلهم؟ ر وُيقوَّ من الفاعلون املعنيون بموضوع الليشامنيا حتى ُيقدَّ  -
هل حترض آلية االلتقائية والتنسيق املشرتك بني املتدخلني؟ وما مستوى نجاعتها؟  -

ما أثر املجهودات املبذولة للتخفيف من حدة آثار داء الليشامنيا؟  -
املصابني  عىل  الليشامنيا  وختلفها  خلفتها  التي  واالقتصادية  والنفسية  االجتامعية  التداعيات  ما   -

وأرسهم؟
واالجتامعية  النفسية  االضطرابات  حدة  من  والتخفيف  الوضع  صعوبات  لتجاوز  السبيل  كيف   -

للمصابني أو املهددين باإلصابة؟
لإلجابة عن كل هذه األسئلة، سنعمل عىل حتديد مفاهيم املوضوع، وما املقصود منها؟ ثم دراسة التداعيات 
التي خيلفها املرض. مع دراسة خمتلف أوجه االلتقائية، وإىل أي مدى تستطيع، )أي االلتقائية(، التخفيف من 

حدة الليشامنيا، ومعاجلة اآلثار النامجة عنها.
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١. منهجية الدراسة
املنهج املعتمد  ١-١

اإلحاطة  وحماولة  املوضوع  دراسة  أجل  من 
عىل  الدراسة  هذه  يف  اعتمدنا  فقد  جوانبه،  بمختلف 
املنهج الوظيفي. ويرجع سبب هذا االختيار إىل طبيعة 
املوضوع، وإىل األهداف املرجوة منه، حيث سنقف عىل 
أدوارهم  رصد  وحماولة  األفراد،  جتاه  الفاعلني  وظيفة 
مدى  أي  وإىل  الليشامنيا،  من  األفراد  محاية  بخصوص 

اعُتمدت االلتقائية كآلية؟ أو كغاية؟
التدخلية،  املقاربة  وفق  سُيعاَلج  املوضوع  أن  كام 
من  املوضوع  دراسة  عىل  سيساعدنا  الذي  األمر  وهو 
التقنية الرصفة. وهو حتدٍّ  رؤية خمتلفة متاًما عن املعاجلة 
لزوايا خمتلفة ستساعدنا عىل  استحضار  دون  لن حيول 
مقاربة املوضوع بشكل جيد، وحماولة تسليط الضوء عىل 
جوانب يف غاية األمهية؛ حقوق اإلنسان، سوسيولوجيا 
العمل  البرشية...، وهو حتدٍّ حاولنا  الصحة، اجلغرافيا 

وفقه من أجل تفعيل االلتقائية ونحن نعالج املوضوع.

أمهية الدراسة  2-١
وقابليته  راهنيته  يف  املوضوع  أمهية  تكمن 
سوسيولوجية  نظر  وجهة  من  والتمحيص  للدراسة 
وأنثروبولوجية يف اآلن نفسه، وهو حتدٍّ راودنا ونحن 
الليشامنيا  موضوع  دراسة  أن  كام  املعاجلة.  بصدد 
يرتكز عىل استحضار املقاربات العلمية املختلفة ُبغية 
أهداف  لبلوغ  وأيًضا  جهة،  من  املقاربات  التقائية 
ستساعدنا  عنارص  كلها  وهي  فاعلية.  وذات  دقيقة 

عىل اإلجابة عن األسئلة املطروحة سلًفا.
مع  القوارض  ملحاربة  ميدانية  جتربة  عىل  اعُتمد  كام 
املغربية.  الداخلية  وزارة  إرشاف  حتت  مدنية  فعاليات 

إضافة إىل االطالع عىل خمتلف التقارير حول املوضوع.

أداة البحث  3-١
املقابلة،  أداة  عىل  املعطيات  مجع  يف  اعتمدنا  لقد 
ويرجع سبب هذا االختيار إىل كون املعطيات املطلوبة 
كيفية أكثر منها كمية، وأيًضا لكون غايتنا من الدراسة 
التوصل إىل أجوبة يمكن استغالهلا كميًّا. كام أن تلقائية 
وعفوية املقابالت هلا هامش أوسع، وتساعد املبحوثني 
عىل التعبري عن مكنوناهتم وما خيتلج يف صدورهم بكل 

حرية، ووفق املتطلبات املوضوعية للبحث.

جمال الدراسة  4-١
للمغرب.  الرشقي  اجلنوب  يف  فركلة  واحة  تقع 
بساكنة  الراشدية  بإقليم  تنجداد  دائرة  إىل  ا  إداريًّ تنتمي 
بلغت 980 43 نسمة)2( حسب اإلحصاء العام للسكان 
والسكنى لسنة 2014م. حيدها من جهة الرشق مجاعة 
الغرب  من  أما  ألنيف،  مجاعة  اجلنوب  ومن  مالعب، 
فتحدها مجاعة أيت الفريس املنتمية إىل إقليم تنغري، انظر 

اخلريطة رقم )1(.
 930 بـ  تقدر  مساحة  عىل  فركلة  واحة  متتد   
أما  كلم.   78 بـ  الراشدية  إقليم  من  وتبعد  مربًعا،  كلم 
الواحة تقع بني خطي طول  اإلحداثيات اجلغرافية، فإن 
4° و35 دقيقة و5° و15 دقيقة غرب خط غرينتش، وبني 
خطي عرض 31° و20 دقيقة و 31° )منوغرافية مجاعة 
تنجداد، 2014م(. واملنطقة عموًما عبارة عن سهول شبه 

صحراوية تطل عليها من الشامل جبال األطلس الكبري.
تعدُّ تنجداد من املناطق األكثر ترضًرا من انتشار داء 
واجتامعية  ثقافية  بخصائص  تتميز  أهنا  كام  الليشامنيا، 

ستساعدنا عىل مالمسة اإلشكالية بشكل مبارش.
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عينة الدراسة  5-١
مبحوًثا،   )20( عرشين  امليدانية  الدراسة  شملت 
خمتلف  من  كلهم  ينحدرون  إناث،   )10( عرش  منهم 
بمنطقة  للمرض  واسًعا  انتشاًرا  تعرف  التي  املناطق 

تنجداد خاصة.
ومنطقة  األعامر  حيث  من  ختتلف  العينة  أن  كام 
االنتامء، وأيًضا طبيعة اإلصابة، وهو ما قد يساعدنا عىل 

بلوغ نتائج نوعية.

قراءة يف الدراسات السابقة  6-١
التي  العنارص  أهم  من  السابقة  الدراسات  تعدُّ   
واستثامر  جيد،  بشكل  املوضوع  مقاربة  عىل  تساعدنا 
نتائج األعامل السابقة. وبناًء عليه، فبحثنا عن دراسات 

التخفيف  يف  ودورها  االلتقائية  موضوع  قاربت  سابقة 
املوضوع  ة  ِجدَّ من  نتأكد  جعلنا  الليشامنيا  حدة  من 
وراهنيته. وعىل الرغم من ذلك، فهناك دراسات قاربت 
موضوع الليشامنيا وأنواعها وآثارها الطبية من وجهات 

كلها طبية، منها عىل سبيل املثال ال احلرص:
دراسة وبائية لداء الليشامنيا اجللدي بإقليم الراشدية 
 étude épidémiologique( ما بني 20١2م و20١7م
 de la leishmaniose cutanée dans la province

ها  أعدَّ  :)d’Er-Rachidia entre 2012 et 2017

يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل  الطيب  بن  رفيق  الدكتور 
التابعة  والصيدلة  الطب  بكلية  2019م  سنة  الطب 
جلامعة سيدي حممد بن عبد اهلل بفاس - املغرب. وقد 
نظر  وجهة  من  الليشامنيا  معاجلة  عىل  الدراسة  عملت 

املصدر: من إنجاز الباحث.

اخلريطة رقم )١(: موقع املجال املدروس
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الليشامنيا  ودراسة  تشخيص  طريق  من  األوبئة  علم 
احلاالت  باالعتامد عىل دراسة  الراشدية، وذلك  بإقليم 
املدة  يف  نفسه  باإلقليم  الصحية  باملؤسسات  املسجلة 
ساعدت  مهمة  مدة  وهي  2017م،  إىل  2012م  من 
الباحث عىل تتبع تطور اإلصابة، وأيًضا التطور العددي 
الفًتا  تطوًرا  الدراسة،  حسب  عرف،  الذي  للمصابني 
حيث  دراستنا،  جمال  تعدُّ  التي  تنجداد  دائرة  خصوًصا 
املصابني  جمموع  من  املئة  يف   67.21 نسبة  سجلت 
باإلقليم، وهو األمر الذي يربر اختيارنا إجراء الدراسة 

عىل صعيد دائرة تنجداد.
عرب  للمرض،  التارخيية  اخللفية  الباحث  عالج  كام 
بموضوع  اهتموا  الذين  العلامء  خمتلف  إىل  اإلشارة 
واحلديث،  القديم  التاريخ  يف  ظهر  وكيف  الليشامنيا، 
إقليم  املغرب ثم  الداء إىل  من دون إغفال كيف وصل 

الراشدية.
لقد حاول الباحث دراسة أنواع الليشامنيا بمختلف 
مسبباته  وما  ا،  خمربيًّ تتطور  وكيف  املغرب،  مناطق 
هبا  عاجلْت  التي  الطرائق  وأيًضا  كمونه،  ومناطق 

املصالُح الطبيُة الداَء.
لقد اقترصت الدراسة عىل اجلانب الطبي واملخربي 
لليشامنيا، حيث ُدرست املؤثرات املختلفة املسامهة يف بروز 
املرض، واعُتمد الوصف التقني لليشامنيا من دون حماولة 
البيئية والثقافية  أبعاده  تفكيك مسبباته وجتلياته، وأيًضا 
واجلغرافية. وهو ما سارت عليه دراسات أخرى كام هي 
احلال مع بحث قام به Noémie BIEZUNSKI، املعنون 
 Co-infection leishmaniose viscérale – infection :بـ
 VIH:à propos de cinq cas suivis dans le service

 des maladies infectieuses et tropicales du CHU

de Toulouse، 2007 - 2013. وقد قام هبذه الدراسة 

لنيل شهادة الطب العام سنة 2014م بجامعة تولوز 3 
سنة   Anne MEUNIER هبا  قام  دراسة  وأيًضا  بفرنسا. 
 étude épidémiologique de la« :2007م حتت عنوان
 leishmaniose	canine	et	de	l’influence	des	facteurs

 environnementaux (en France depuis 1965, dans

le sud-ouest en 2006. وقد قدم الباحث هذه الدراسة 

بجامعة  والصيدلة  الطب  يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل 
CLAUDE-BERNARD – LYON I بفرنسا. ما جتمع 

عليه كل هذه األبحاث هو إغفال أبعاد أخرى خصوًصا 
ما يتعلق باجلانب البيئي، وكيفية الوقاية من الوباء.

2. حتديد املفاهيم
الدراسة  هذه  يف  إليه  نرمي  ملا  جيد  فهم  أجل  من 
مدلوهلا  حتديد  من  بد  ال  املفاتيح،  املفاهيم  بخصوص 
لعله يساعدنا عىل فهم املراد. وبناًء عليه، فاملفاهيم التي 
نحن بصدد حتديد مدلوالهتا هي: الليشامنيا، وااللتقائية، 
والفاعلون. وهو أمر ليس بالسهل، خصوًصا حني نجد 

هذه املفاهيم متعددة الدالالت واملعاين.

الليشامنيا  ١-2
ليشامن  ويليام  إىل  نسبة  الليشامنيا  تسمية  ترجع 
األسكتلندي  األمراض  عامل  1926م(   - )1865م 
أحد  بجسد  غريبة  أجسام  إىل  التعرف  من  متكن  الذي 
أي  وهي،  بالليشامنيا.  بعد  فيام  ُعرفت  التي  املرىض، 
وعدد  اإلنسان  تصيب  التي  الطفيليات  من  الليشامنيا، 
اخللية  أحادية  الليشامنيات  هي  مسبباهتا  الثدييات،  من 
 »trypanosomatides« فصيلة  إىل  املنتمية  السوط  ذات 
ا نوعني  وإىل نوع الليشامنيات. وتنقسم الليشامنيا رسيريًّ

أساسيني حسب احلامل وهو الفأر أو الكلب)3(.
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الليشامنيا)4(،  تأثري  جماالت  أسفله  والصورة  اجلدول  ويبني  القارات،  بمختلف  عدة  دول  عىل  الليشامنيا  تتوزع 
وأنواعها وفًقا لكل منطقة عىل حدة:

اجلدول رقم )١(: أنواع الليشامنيا بمختلف مناطق العامل.

الشكل 
احلاضناتمكان وجودهاسم الطفييلاإلكلينيكي

الليشامنيا 
احلشائية

L. donovani...اإلنساناهلند، الصني، العراق، سوريا، كينيا

L.infantimالكالبحوض البحر األبيض املتوسط

L.chagasi
ذات األنيابآسيا الوسطى، الصني

املتوحشةأمريكا اجلنوبية

الليشامنيا 
اجللدية
للعامل

القديم

L.tropicaآسيا الوسطى، الرشق األوسط
اإلنسان، الكالب

L.killickiاألردن، املغرب، تونس، تركيا

L.major
آسيا الوسطى، الرشق األوسط

القوارض
اهلند، إفريقيا

الليشامنيا 
اجللدية
للعامل

اجلديد

L.mexicanaالقوارضأمريكا الوسطى

L.venezuenlisغري معروففنزويال

L.guyanensisاحليوان الكسولجويانا الفرنسية

L.panamensisاحليوان الكسولأمريكا الوسطى

L.paparuvianaالكالبالبريو

L.lainsoniالعجوطيالربازيل

الليشامنيا 
اجللدية 
املنترشة

L.pifanoiالقوارضفنزويال

L.amazonensisالقوارضكولومبيا، الربازيل

L.aethiopicaدامانإثيوبيا، كينيا، تنزانيا

الليشامنيا 
اجللدية 
املخاطية

L.braziliensis)غري معروفانتشار واسع )من كوستاريكا إىل األرجنتني

L.donovaniاإلنسان، الكالبتشاد، السودان

Biomnis-Precis Biopathologie analyses médicales spécialisées-2012, ANOFEL :)((املصدر
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 UMVF(7) مع   ANOFEL(6) جلمعية  تقرير  حسب 
سنة   »Leishmanioses« عنوان  حتت  صدر  الذي 
2014م، فإن داء الليشامنيا يستهدف 88 دولة موزعة 
املتوسط،  األبيض  البحر  وهي:  حماور  مخسة  عىل 
والصني، واهلند، وإفريقيا وأمريكا، كام توضح اخلريطة 
أعاله. وهو التوزيع نفسه الذي اعتمدته منظمة الصحة 
العاملية)8( التي رأت أن من أهم أسباب اإلصابة بمرض 
وسوَء  واالقتصادية،  االجتامعية  الظروَف  الليشامنيا 
التغذية، وتنقل السكان، والتغريات البيئية وتغري املناخ.

مرض  يستهدفها  التي  الدول  من  املغرب  ويعد 
الرشقي  اجلنوب  منطقة  وخصوًصا  الليشامنيا، 
)الراشدية، ورزازات وزاكورة(، وهي مناطق معروفة 

هبشاشة بنياهتا التحتية، وضعف اخلدمات الصحية)9(.

الطفيلية غري  تعدُّ من األمراض  فالليشامنيا  عموًما، 
للفريوس،  حاملة  كائنات  من  تنتقل  بحيث  املعدية، 
وهي كلها ثدييات قد تكون من فصائل القوارض كام 
هي احلال يف الفئران، أو الكالب. ومن أعراضه ظهور 
جروح يصل قطرها أحياًنا إىل أكثر من ستة سنتمرتات. 
 18 إىل  تصل  قد  ملدة  الندوب  تلك  تبقى  أن  ويمكن 

شهًرا لتشفى تلقائيًّا تاركة آثاًرا عىل اجللد.

االلتقائية  2-2
يعدُّ مفهوم االلتقائية من املفاهيم متعددة االستعامالت، 
واجليولوجيا  الرياضيات  جمال  يف  حارًضا  نجده  حيث 
من  وغريها  والبيولوجيا  واالقتصاد  والسوسيولوجيا 
املفهوم  استعامالت  يف  َلْبًسا  خيلق  قد  ما  وهو  املجاالت، 

Biomnis-Precis Biopathologie analyses médicales spécialisées-2012, ANOFEL :املصدر

الصورة رقم )١(: توزيع الليشامنيا بمختلف مناطق العامل



م
20

20
و 

ولي
/ ي

هـ 
 14

41
ة 

عد
لق

و ا
 ذ

 ) 
٢ 

د )
عد

ال

26

كل مرة. فإذا أخذنا كمثال استعامالت املفهوم يف املجال 
العهد  من   121 املادة  إىل  ترجع  فأصوله  االقتصادي، 
ال  أربعة  عنارص  حدد  الذي  األوريب،  لالحتاد  املؤسس 
عنارص  وهي  األعضاء)10(،  الدول  يف  توافرها  من  بد 
للجميع.  الرفاه  وحتقيق  والتناغم  االنسجام  عىل  تساعد 
االلتقائية  مفهوم  استعامل  نجد  أيًضا،  البيولوجيا  ويف 
»convergence evolutive« لكون حيوانني غري متشاهبني، 
لكن تقاسمهام الرشوط البيئية نفسها ساعد عىل تقاسمها 

بعض الصفات. واألمثلة كثرية يف جماالت علمية خمتلفة.
غري أن ما جتمع عليه خمتلف االستعامالت هو كون 
لغاية  والتعاضد  التفاعل  قوامها  بعملية  يتعلق  األمر 
يف  االلتقائية  تعريف  عىل  يساعدنا  ذلك  وكل  موحدة، 
سياق الدراسة بكوهنا آلية تساعد عىل اندماج وتفاعل 
معاجلة  بغية  املشرتكة  األهداف  ذات  املكونات  خمتلف 

وضع يشكل قلًقا لدى فئة مهمة من املجتمع.

الفاعلون  3-2
يمكن تعريف الفاعل بأنه فرد أو عدة أفراد أو هيئات 
منظمة غايتها التأثري يف جمال معني. وخيتلف حجم الفاعل 
من جمال آلخر ومن سياق آلخر، وهو أيًضا مكون أسايس 
يف أي جمال. حيث إنه ال يمكن احلديث عن جمال من دون 

توافر الفاعلني املوكول هلم ممارسة الفعل.
وعليه، فاملقصود بالفاعلني يف هذا الصدد هو جمموعة 
أن  املنتظر  من  التي  واملؤسسات  واملنظامت  اهليئات  من 
متارس مهامها يف جمال معني؛ لغرض التخفيف من حدة 

آثار الليشامنيا، التي سنعاجلها يف هذه الورقة.

3. التداعيات االجتامعية ملرض الليشامنيا
كون  عىل  الليشامنيا  موضوع  معاجلة  يف  اعتدنا 

بحوث  ضمن  يندرج  رصف،  علمي  طابع  ذا  املوضوع 
بل  حيتمل،  املوضوع  أن  غري  والبيولوجيا،  الطب 
أنثروبولوجية  أخرى،  نواٍح  من  دراسته  يستوجب، 
كانت أو سوسيولوجية أو سيكولوجية أو حتى حقوقية. 
نظرة  وفق  الليشامنيا  موضوع  فدراستنا  عليه،  وبناًء 
التي  التداعيات االجتامعية  سوسيولوجية يقتيض دراسة 
خيلقها املرض، وإبراز اخللفيات الثقافية واملؤسسية أيًضا.
يف  تشوهات  يسبب  الليشامنيا  مرض  لكون  ونظًرا 
اجلسد، وتداعيات سلبية عىل املجتمع، وأيًضا الوصم، 
املوضوع وفق نظر سوسيولوجيا  لنا من دراسة  بد  فال 
يعانون  األغلب  يف  املصابني  إن  حيث  الصحة؛ 
املجتمع،  عن  االنعزال  إىل  تدفعهم  نفسية  اضطرابات 
معاناهتم  من  أكثر  املرض  تبعات  يعانون  وجعلهم 

اجلسمية املرَض نفسه.
فحسب دراسة استطالعية قمنا هبا يف هذا الصدد، 
املستجوبات  النساء  من  عرشة  أصل  من  ثامنية  أن  تبني 
تأثرياٍت سلبيًة اجتامعيًّا ونفسيًّا، إىل  يعانني يف األغلب 
يعملن جاهدات عىل حمو  اإلناث  من  الكثري  أن  درجة 
بمناطق  تعلق األمر  إذا  اآلثار بشكل رسيع، خصوًصا 
حساسة كالوجه مثاًل، وهو األمر الذي يزيد من درجة 
الزواج.  يف  حظوظهن  وعىل  مستقبلهن  عىل  خوفهن 
فاألمر يعّد يف نظرهن وصمة سلبية تؤثر يف شخصيتهن، 
وهو ما جيعلهن ال يعربن بسهولة عىل إصابتهن باملرض، 

خشية ردود األفعال واألقوال السلبية.
الذي اشتغلنا عليه غالًبا ما يعاين رهاب  إن املجال 
منه  التوجس  وجب  غواًل  يعّدونه  والكثريون  املرض، 
واالحتياط منه، بالرغم من أهنم ال يملكون أي وسيلة 

للحامية منه، خصوًصا يف أوقات الصيف.
كام أن من بني اإلشكاالت التي يعانيها املرىض عدم 
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معرفتهم باملرض حتى مراحل متقدمة قد تصل إىل 30 
يوًما بعد اإلصابة، نظًرا إىل عدم املعرفة التامة باألعراض. 
التامة  املعرفة  يستطيعون  ال  أنفسهم  األطباء  إن  بل 
الزيارات  يبدو يف  ما  بداياته، وهو  باملرض خصوًصا يف 
األوىل للمصابني للمؤسسات الصحية، وترددهم عليها 
وضوح  عدم  بدعوى  عاجلة  عالجات  تقديم  دون  من 
الصحة  منظمة  إليه  توصلت  ما  يلتقي  وهذا  املرض. 
الصحة  العامة ملنظمة  تقرير هلا )تقرير األمانة  العاملية يف 
العاملية، الدورة 118، مايو 2006م(. وهو ما يعرب عىل 
رضورة حتيني الرؤية اإلسرتاتيجية للجهات املسؤولة جتاه 
الوضع الصحي للمناطق الواحاتية، والوقاية من املرض.

داء  أن  امليداين  املسح  خالل  من  يتبني  عموًما، 
التدابري  تكفي  وال  اآلن،  إىل  قائاًم  يزال  ال  الليشامنيا 
الوقائية التي تقوم هبا مصالح الدولة، بل إهنا جمهودات 
أن  كام  صلبه.  يف  تستهدفه  وال  املوضوع،  حول  حتوم 
القلق االجتامعي والتوجس الذي خلفه وخيلفه املرض 

ينذر بأزمات نفسية واجتامعية حادة.

4. التقائية املقاربات
توافره  الواجب  التوافق  املقاربات  بالتقائية  نقصد 
عند إعداد خطة ملكافحة األوبئة بشكل عام، والتناغم 
وسوسيولوجية،  طبية،  عدة؛  مقاربات  بني  الواجب 
وجغرافية...  وثقافية،  وأنثروبولوجية،  وسيكولوجية، 
فكام هو معلوم، إن موضوع الليشامنيا ال تقترص دراسته 
عىل الطب فقط، بل األمر يتجاوز ذلك بشكل كبري؛ إذ 
األمر يقتيض أيًضا دراسته من وجهة نظر سوسيولوجية 
من باب سوسيولوجيا الصحة، ومن وجهة نظر حقوقية 
من باب احلق يف الصحة، ومن وجهة نظر سيكولوجية؛ 

لكون األمر له ارتباط وثيق باملعاجلة اإلكلينيكية.

يعرف  املوضوع  كون  إىل  اإلشارة  هنا  يفوتنا  ال  كام 
ا يف دراسته؛ إذ إن قلة الدراسات واألبحاث حول  شحًّ
املوضوع، بل غياهبا من األسباب التي أسهمت يف تفاقم 
أوضاع اإلصابة بداء الليشامنيا. ومن ثم إضعاف املقاربة 
الدولة  مؤسسات  مساعدة  بإمكاهنا  التي  التدخلية 
استثامر  عدم  أن  كام  يلزم.  ما  اختاذ  عىل  واحلكومات 
االجتهادات العلمية حول املوضوع، بالرغم من قلتها، 

هو أيًضا حتدٍّ تعيشه الدول السائرة يف طريق النمو.

5. التقائية الفاعلني
من  الفاعلني  التقائية  ضامن  بمكان  األمهية  من  إنه 
أجل اإلحاطة بظاهرة ما، أو احتواء أي مشكل قد هيدد 
سالمة املجتمع كله، وهو األمر نفسه الذي يرسي عىل 

داء الليشامنيا.
فإذا رأت منظمة الصحة العاملية أن مواجهة املرض 

تقتيض مخسة عنارص)11( وهي:
التشخيص املبكر واملعاجلة الفعالة للحاالت.  -

مكافحة/ حماربة ناقالت املرض.  -
اليقظة الفعالة/ مراقبة املرض.  -

مراقبة احلامالت/ الناقالت احليوانية للمرض.  -
التعبئة االجتامعية وتعزيز الرشاكات.  -

ناجعة  العنارص  تلك  تكون  لكي  الرضوري  فمن 
قوامها  مندجمة  مقاربة  وفق  العمل  فاعلية،  وذات 
بإمكاهنم  الذين  والفاعلني  القطاعات  كل  استحضار 
املسامهة يف التخفيف من حدة آثار داء الليشامنيا. كام أن 
تلك العنارص الواردة أعاله تستحرض أبعاًدا متعددة كام 
هي احلال مع العالج أو التطبيب، أو البحث العلمي، 
أن  يمكن  ال  كلها  عنارص  وهي  امليداين...  التدخل  أو 

يقوم هبا إال أكثر من فاعل.
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مهامهم  مع  واملتدخلني،  الفاعلني  خمتلف  يبني  جدواًل  أسفله  نورد  التدخل،  بمنطق  أكثر  معرفتنا  أجل  ومن 
واألنشطة التي من املمكن القيام هبا:

اجلدول رقم )2(: توزيع تقديري ألدوار الفاعلني للتخفيف من حدة الليشامنيا.

األنشطةاملهامالفاعلون

املجتمع
املدين

اجلمعيات
التوعية والتحسيس بمخاطر 

املرض.
مساعدة الفاعلني عىل جتويد التدخل 

دورات تكوينية وحتسيسية. 
مبارشة مشاريع

األحزاب

سن ترشيعات وقوانني وسياسات 
عمومية. 

تأطري األفراد حول سبل الوقاية 
والعالج.

 الدفع بتحسني اخلدمات الصحية

الرتافع ألجل إصدار قوانني.
صناعة سياسات عمومية

املنظامت 
اإلنسانية

املنظامت الدولية 
واإلقليمية: منظمة 

الصحة العاملية- مركز 
امللك سلامن لإلغاثة 
واألعامل اإلنسانية- 

اهلالل األمحر.

تقديم الدعم املايل والتقني. 
تقديم املشورة. 
إصدار تقارير. 

وضع رهن إشارة املجتمعات 
معلومات حول املوضوعات ذات 

الطبيعة الصحية واإلغاثية

إصدار التقارير والدراسات. 
تقديم املشورة.

تنظيم مؤمترات ونقاشات. 
تقديم الدعم. 

اإلسعافات األولية.

اهليئات 
احلكومية

الوزارات: الصحة، 
التعليم

العالج.
االعتناء باملصابني.

توفري وتيسري ظروف التدخل.

العمليات اجلراحية والتجميلية 
للمصابني.

توفري خاليا ملواكبة املصابني.

وزارة الداخلية
مواكبة الفاعلني لتحسني تدخلهم، 

تسهيل عملية التدخل أمام 
املتدخلني

تيسري التواصل، تقديم املعونة، 
تقديم اخلربة املحلية املتوفرة

اهليئات 
الدستورية

املجلس االقتصادي 
واالجتامعي والبيئي- 

املجلس األعىل 
للحسابات

الرقابة عىل أدوار اجلهات املخول 
هلا معاجلة أوضاع األفراد وحتسني 

أوضاعهم
إبداء الرأي وتقديم املشورة
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اهليئات 
املنتخبة

اجلامعات الرتابية، 
املجالس اإلقليمية، 

املجالس اجلهوية.

حفظ الصحة.
الصحة املجتمعية.

العناية باملرافق العمومية )احلدائق 
العمومية، املطارح(

تدبري املجال.
توفري وسائل نقل املصابني.

العناية باملناطق اخلرضاء.
معاجلة النقط السوداء

القطاع 
اخلاص

التطبيب، اجلراحة والتجميلإسعاف اجلرحى ومعاجلتهم ...عيادات اجلراحة

معاجلة اآلثار النفسية.عيادات الطب النفيس
جلسات االستامع. املواكبة/

املرافقة. 
الدعم النفيس.

البحث 
العلمي

تقديم خالصات ألسباب الدراسة املخربية للداءالبحث املخربي
املرض.

اقرتاح سبل املعاجلة

البحث 
اإلكلينيكي- البحث 

السوسيولوجي- 
البحث 

السيكولوجي.

دراسة التداعيات واآلثار االجتامعية 
والنفسية عىل املجتمع واألفراد

تنظيم منتديات وملتقيات علمية 
حول مواضيع الصحة املجتمعية

التحسيس والتوعية.التقنيات احلديثةاإلعالم
تقديم وصالت إذاعية وتلفزيةالتعبئة اجلامعية

املصدر: من إنجاز الباحث.

املتدخلني، مع  يتبني من خالل اجلدول أعاله، تعدد 
تعدد املهام، وكل تلك األنشطة املذكورة ال بد أن تتوافر 
من أجل التخفيف من حدة آثار الداء. والمسنا يف اجلدول 
ووظائفهم  تدخالهتم  بتنوع  يتنوعون  الفاعلني  أن  كيف 
للتخفيف من حدة الداء. كام أن تداخل االختصاصات 

ال يعني تكرارها بقدر ما يعرب عىل تكامل يف التدخل.
إن النظرة التكاملية جتاه الليشامنيا تساعد عىل فاعلية 
املؤسسات وحسن أداء الفاعلني. كام أن تنوع التدخل 
يساعد عىل حمارصة الداء، واحلد من توسعه أو تطوره 

عىل امَلَدينْيِ املتوسط والبعيد.

التعبئة  العاملية برضورة  لقد أوصت منظمة الصحة 
اإلجراء  هذا  ة  عادَّ الرشاكات)12(،  وتعزيز  االجتامعية 

أمًرا حاساًم لنجاح التدخالت واحلد من األزمات. 
وحينام نتحدث عن االلتقائية وأدوارها، فتوظيفها ليس 

غاية يف حد ذاته، بل وسيلة ناجعة وفعالة تساعدنا عىل:
حدة،  عىل  كل  الفاعلني  ومهام  أدوار  تقويم   -

. وحتديد املسؤوليات ومن املقرصِّ
أي طرف ال يمكن أن يقوم مقام طرف آخر، وأن   -
سواه  ألحد  يمكن  ال  حيوي  دور  له  فاعل  أي 
بموضوع  والدراية  اخلربة  إىل  نظًرا  به،  يقوم  أن 



م
20

20
و 

ولي
/ ي

هـ 
 14

41
ة 

عد
لق

و ا
 ذ

 ) 
٢ 

د )
عد

ال

30

التدخل، إضافة إىل ما ختوله له مهامه املؤسسية 
للقيام به من التزامات.
نجاعة التدخل ودقته.  -

املجهودات  تكرار  وعدم  املجهود،  اقتصاد   -
واألنشطة نفسها من فاعلني متعددين.

حكامة املوارد والنفقات.  -
بلوغ  نستطيع  العنارص،  هذه  كل  توافر  مع  إنه 
األهداف واحلفاظ عىل حقوق األفراد املتمثلة يف التمتع 
باحلق يف الصحة ويف بيئة سليمة، قوامها العيش املشرتك.

6. أي دور للمنظامت اإلغاثية واإلنسانية 
ملكافحة الوباء؟

استجابة  مدى  معرفة  رضورة  األمهية  من  إنه 
ملكافحة  امللّحة  للحاجة  واإلنسانية  اإلغاثية  املنظامت 
الداء، ومساعدة املصابني لتخطي مرحلة اإلصابة، بل 

تقدير العواقب قبل وقوعها.
هذا  يف  ا  حيويًّ دوًرا  تعمل  التي  اهليئات  ومن   

املجال نجد:

وزارة الصحة  ١-6
حيث إهنا عربت أكثر من مرة عن قلقها جتاه الوضع، 
وحماولتها احلد من انتشار الداء عرب توفري العالج املجاين 
للمصابني، والقيام بحمالت حتسيسية بمختلف املناطق 
ومنشورات  تواصلية  دعائم  صياغة  وأيًضا  املترضرة، 
ميدانيًّا  احلاالت  الوقوف عىل  توعوية. كام عملت عىل 
سكنى  حمل  من  القريبة  الصحية  للمراكز  وتوجيهها 

املصابني.

املصدر: مديرية علم األوبئة وحماربة األمراض، وزارة الصحة املغربية.

الصورة رقم )3(: مطويات للتوعية والتحسيس.

الصورة رقم)2(: محالت التوعية والتحسيس لفائدة تالميذ املؤسسات 
التعليمية.

املصدر: من إنجاز الباحث.
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املسـؤولة  اجلهـة  جمهـود  يبقـى  ذلـك،  رغـم  لكـن، 
األوىل دون مسـتوى التطلعـات، خصوًصـا أن الـداء مـا 
زال يظهـر كل سـنة، ومـا إن تـكاد اإلصابـات أن تندمل 
حتـى تظهر موجـات أخرى مـن اإلصابـات، وهو األمر 
األمـر  أخـذ  مـدى  الفاعلـني حـول  يسـائل كل  الـذي 
بجديـة، والتعامـل بحزم مـع الوبـاء، إضافـة إىل تقويمه 
ـا أو عـّده غري ذي تأثري وال يمـس مصالح الدولة  اقتصاديًّ
بشـكل مبـارش. واحلـال أن عمليـة استشـفاء املصابـني 
تكلف الكثـري)١3(، ناهيـك عن االكتظاظ يف املؤسسـات 
الصحيـة اخلاصـة والعمومية من أجـل التطبيب وإضاعة 
 الوقـت وهـدر الزمـن املهنـي لألطبـاء إضافـة إىل عبء

من هو مستعجل.

املجتمع املدين  2-6
يعّد املجتمع املدين من أهم اهليئات التي تعتمد عليها 
إعالنات  وضع  عرب  وخمططاهتا،  براجمها  لتنفيذ  الدولة 
طلبات الدعم رهن إشارهتا وفق مواضيع تراها اهليئات 
احلكومية مناسبة لتنفيذ السياسات العمومية القطاعية. 
وبناًء عليه، يف جمال الصحة، فإن اجلمعيات تساعد عىل 
أفراد  من  اخلدمة  وتقريب  اإلسعاف،  سيارات  توفري 
الصحة  وزارة  اشتغال  أوضاع  هتيئة  وأيًضا  املجتمع، 
ألجل  املترضرة؛  املناطق  ساكني  مع  اتصاهلا  وتيسري 

التوعية والتحسيس بمخاطر املرض وسبل العالج.
عملية  يف  كبري  بشكل  انخرطت  اجلمعيات  أن  كام 
حماربة القوارض، والبحث عن حاضنات الداء كام تبني 

الصورة رقم )4(:
وعىل الرغم من ذلك، فإن جمهود منظامت املجتمع 
املدين مل حيَظ بالعناية الالزمة، خصوًصا ما يتعلق بتوفري 
الدعم املايل لتشجيع مثل هذه املبادرات، وأيًضا غياب 

الصورة رقم )4(: عملية البحث عن حاضنات املرض.

املصدر: من إنجاز الباحث.

حماربة  عملية  عىل  للقائمني  معريف  وتأهيل  تكوين 
العشوائية،  االشتغال  أوضاع  عن  ناهيك  القوارض. 
حيث غياب رشوط السالمة الصحية واملعدات الالزمة 
جيعلهم  ما  وهو  أنفسهم،  اجلمعويني  الفاعلني  حلامية 

عرضة لإلصابة.

هيئات أخرى  3-6
ونقصد هنا باقي املنظامت اإلغاثية التي من املفروض 
بالذكر  ونخص  الوباء.  حدة  من  التقليص  يف  تساهم  أن 
املدنية،  والوقاية  األمحر  والصليب  املغريب  األمحر  اهلالل 
وكذلك املؤسسات الصحية اخلاصة. كل هذه املؤسسات 
للمصابني،  احلرج  الوضع  ختطي  عىل  املساعدة  بإمكاهنا 
وتقديم اإلسعافات األولية، بل استقباهلم باملجان بمراكز 
تلك املؤسسات بقصد الرعاية والتطبيب والتوجيه. وهو 
ما مل نلحظه خالل السنوات املاضية، ربام لكون األمر غري 
ربحي وال يدّر أموااًل إضافية، ولكون األمر يبدو، لتلك 
املؤسسات، بعيًدا من أدوارهم املنوطة هبم، وهو ما يتناىف 
الكوين،  بعدها  يف  اإلنسان  حلقوق  الكربى  املبادئ  مع 
ويتعارض مع املصلحة الفضىل للمجتمع، ولكون األمر 

يصّب يف صلب اإلغاثة اإلنسانية.
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خامتة
وفّعالة  مهمة  آلية  تعد  االلتقائية  أن  إذن،  يبدو 
من  وغريها  الليشامنيا  داء  احتواء  عىل  للمساعدة 
املجتمع  صحة  هيدد  ما  كل  أو  واألوبئة،  األمراض 
وسالمته. يكفي أن يقتنع هبا كل الفاعلني، وتوفري مناخ 
سليم لتنفيذها، عرب قيام اجلهات املسؤولة عن أي قطاع 
بتنفيذ االلتقائية عرب االنفتاح عىل مقاربات ومتدخلني 
متعددين، واعتامد آليات الرقمنة لتسهيل التواصل بني 

الفاعلني.
صحيح أن حدة تفيش األمراض ختتلف من دولة إىل 
أخرى، كام أن نوعية األمراض أيًضا ختتلف من مكان 
املتفيش  املرض  نوع  عّد  معه  يمكن  درجة  إىل  آلخر، 
والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  عن  تعبرًيا 
األوبئة  تفيش  من  االحتياط  وجب  ثم  ومن  للبلد، 
من  حتد  أو  العامة،  احلياة  يف  تؤثر  قد  التي  واألمراض 
مجيع  من  بد  ال  حتدٍّ  وهو  األساسية.  باحلقوق  التمتع 

الدول العمل من أجله.
والدول،  القارات  حلدود  عابرة  األوبئة  إن  وحيث 
ولوجستيًّا؛  وسياسيًّا  ا  اقتصاديًّ الدول  إهناك  وبإمكاهنا 
حتسني  عىل  تساعد  أن  املفروض  من  دولة  فكل  لذلك 
واألوبئة،  األمراض  من  أفرادها  ومحاية  املناخ  جودة 
عرفت  إهنا  حيث  ذلك،  عن  تعبري  خري  والليشامنيا 
انتشاًرا واسًعا شمل دواًل وقارات عدة، وأودت بحياة 
وأثرت  خلقية،  بتشوهات  آخرين  وأصابت  الكثريين، 

بشكل كبري يف نفوسهم.
اجلنوب  يعيشه  ما  فإن  أعاله،  ورد  ما  خالل  ومن 
الرشقي املغريب عامة، يعّد هتديًدا حقيقيًّا وجب االنتباه 
الداء، عرب  للحد من  الالزمة  إليه، واختاد االحتياطات 
استباقية،  بتدابري  والقيام  املجهودات،  من  املزيد  بذل 

العمل  قوامها  القطاعات،  متعددة  إسرتاتيجية  وسن 
املشرتك واملبني عىل النتائج.

األفراد  مسؤولية  مراعاة  األمهية  من  أنه  كام 
بخصوص طرائق تعاملهم مع املجال، حيث إن طرائق 
العيش املحلية تسهم بشكل كبري يف تفيش املرض، عرب 
االهتامم  املساكن، وعدم  الطبيعة يف حميط  ترك خملفات 
اللباس  طرائق  إىل  االنتباه  وأيًضا  املجتمعية،  بالصحة 
التي قد تقي من لدغات الذباب حامل املرض، وكذلك 
كلها  وهي  املرض.  ناقالت  ترسب  من  املنازل  وقاية 
تدابري يومية جيب مراعاهتا من جانب كل فرد عىل حدة.
يبقى داء الليشامنيا من األمراض غري املعدية بطبيعة 
ساكني  لدى  واجتامعيًّا  نفسيًّا  أثًرا  ترتك  لكنها  احلال، 
كل  يدعو  ما  وهو  املرض،  انتشار  تعرف  التي  املناطق 
الفاعلني إىل رضورة التدخل االستعجايل للحد من هذا 

املرض، والتخفيف من آثاره.



33

دور الفاعلني يف حماية الأفراد من الآفات ال�صحية

اآلية االلتقائية للتخفيف من داء اللي�شمانيا كنموذج

د. نورما كارس تيشوري »الليشامنيا احلشوية: دراسة تشخيصية وبائية عالجية« )بحث لنيل درجة املاجستري يف طب األطفال،   )1(
جامعة ترشين، سوريا، 2014م، ص 3(، بترصف.

السفىل )12328 نسمة( ومجاعة فركلة  لإلشارة، فواحة فركلة تتضمن كل مجاعة تنجداد )8930 نسمة( ومجاعة فركلة   )2(
العليا )22722 نسمة(، أي ما جمموعه 43980 نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى الذي تعده املندوبية السامية 
للتخطيط. هذه األخرية املخول هلا قانونيًّا مجع ونرش البيانات اإلحصائية عن املغرب، وعىل رأسها عملية اإلحصاء الشاملة 
للسكان والسكنى املعروفة باإلحصاء العام للسكان والسكنى الذي يعد كل عرش سنوات. للمزيد من التفاصيل اإلحصائية 
حول واحة فركلة، يرجى االطالع عىل الرابط اآليت: http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/ الذي اطلعت عليه 

بتاريخ 31 مارس 2020م الساعة 22:15.

(3) Les leishmanioses sont des parasitoses qui touchent l'homme et de nombreux mannifères. Les agents 

en	causes	sont	des	leishmanies,	protozoaires	flagellés	appartenant	à	la	famille	de	trypanosomicides	

et au genre leishmania. On distingue deux formes cliniques de la maladie : les leishmanioses viscérales 

et les leishmanioses cutanées ou cutanéo-muqueuses." Revue Biomnis-précis de biopathologie analyses 

médicalisées, 2012.

أخذ هذا الشكل من جملة Biomnis التي يعدها خمترب eurofins-biomnis وهو من أشهر املختربات الفرنسية، التي توجد   )4(
أحد مقراهتا باملغرب. كام يعد من املختربات املهمة يف دراسة التشخيص البيولوجي والبحث الرسيري والبيولوجيا الطبية 

الدقيقة.

عن  نقال   ،Biomnis-Precis Biopathologie analyses médicales spécialisées-2012, ANOFEL منشور   )5(
eme edition 5 ,1993م  ;  Gentilini M. les leishmanioses. In : Médecine tropicale. Paris Flammarion 

: p141. وقد ُترِجَم هذا اجلدول من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية، ونعرب عن حتفظنا من ترمجة بعض الكلامت ذات الطبيعة 

التقنية. كام أنه ال بد من اإلشارة إىل أن املعلومات الواردة فيه تقريبية، نظًرا إىل فارق السنوات التي أنجزت فيها الدراسة 
والوقت احلايل.

(6) Association Francaise des Enseignanys de parasitologie et Mycologie

(7) Université Médicale Virtuelle Francophone

راجع املوقع الرئييس ملنظمة الصحة العاملية عىل الرابط اآليت:   )8(
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis

ترى منظمة الصحة العاملية أن أكثر املهددين بداء الليشامنيا هم الفئة الفقرية، وأيًضا األشخاص غري املستقرين وخصوًصا   )9(
َمْن يف وضعية نزوح. للتفصيل أكثر، يرجى الرجوع إىل:

Manuel pour la prise en charge de la leishmaniose cutanée dans la region OMS de la méditerranée 

orientale, OMS.

الهوامش:
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(10) Article 121 du traité instituant la communauté européenne (Rome, 25 mars 1957) – version consoli-

dée 1997, P 09

(11) https://afro.who.int/health-topics/Leishmaniasis

»التعبئة االجتامعية وتعزيز الرشاكات: إن التعبئة والتوعية املجتمعية عن طريق التدخالت الفعالة الرامية إىل تغيري السلوك   )12(
التواصل املصممة خصيىص. وتعد الرشاكة والتعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة  جيب أن تستخدم دائاًم إسرتاتيجيات 
وبرامج مكافحة نواقل األمراض األخرى، أمًرا حاساًم«، يرجى الرجوع إىل الرابط الذي اطلعت عليه بتاريخ 18 مارس 

2020م الساعة 08:15.
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis

للتفصيل أكثر يف تكاليف التطبيب، يرجى االطالع عىل تقرير الدورة الثامنة عرشة بعد املئة ملنظمة الصحة العاملية بتاريخ 11   )13(
أيار/ مايو 2006م، وخصوًصا الفقرة التاسعة.

المراجع:

كارس تيشوري، نورما، الليشامنيا احلشوية؛ دراسة تشخيصية وبائية عالجية )بحث لنيل درجة املاجستري يف طب األطفال،   l
جامعة ترشين، سوريا، 2014م(.

منظمة الصحة العاملية )WHO(، مكافحة داء الليشامنيات )تقرير(، مايو 2006م.  l

موقع اجلامعة الطبية االفرتاضية الفانكوفونية )UMVF(، اطلعت عليه بتاريخ 15 مارس 2020م، الساعة 14:00  l
http://umvf.cerimes.fr

موقع اجلمعية الفرنسية ملدريس دراسات الطفيليات )ANOFEL(، اطلعت عليه بتاريخ 15 مارس 2020م، الساعة 11:00  l
https://www.anofel.net

موقع املندوبية السامية للتخطيط املغربية )HCP(، اطلعت عليه بتاريخ 27 إبريل 2020م، الساعة 09:30  l
https://www.hcp.ma

موقع منظمة الصحة العاملية )WHO(، اطلعت عليه بتاريخ 12 مارس 2020م، الساعة 17:15  l
https://www.who.int

المراجع باللغة الفرنسية:

l Manuel pour la prise en charge de la leishmaniose cutanée dans la région OMS de la méditerranée 
orientale, Organisation Mandial de la Santé.

l	 Revue	Biomnis,	Eurofins-biomnis,	Revue	Biomnis-précis	de	biopathologie	analyses	médicalisées,	
2012.

l Traité instituant la communauté européenne (Rome, 25 mars 1957) – version consolidée 1997.
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والمساعدات اإلنسانية

مجموعة مختارة من دراسات حول 
مكافحة كوفيد-19

3
د. مانويل �سوبرت

�سريك وموؤ�س�س ملركز بيهيفيا لل�سيا�سة العامة والقت�ساد ال�سلوكي

د. جوليا �ستوف
أستاذ مساعد منتدب حمارض يف جامعة باساو
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حتسني  يمكنها  وكيف  السلوكية؟  األفكار  ما 
يمكنها  الذي  وما  واإلغاثية؟  اإلنسانية  املساعدات 
الدراسة  هذه  يف  كوفيد-19؟  انتشار  ملنع  تقديمه 
امليدانية، نحاول اإلجابة عن ذلك، وعن أسئلة أخرى 
ذات صلة باملوضوع. ومن ثم نناقش الفروق األساسية 
بني التدخالت التقليدية والسلوكية، ونبنيِّ كيف يمكن 
للرؤى السلوكية أن تساعد منظامت اإلغاثة عىل حتسني 
نتائج املرشوع وفاعلية املساعدة عىل نطاق واسع. ويف 
إحدى  من  جمموعة  نعرض  كوفيد-19،  أزمة  ضوء 
التدخالت  تأثري  زيادة  يمكن  تبني كيف  عرشة دراسة 
هذه  توضح  كام  تقريًبا.  تكلفة  دون  من  الصحية 
الدراسات اإلمكانات العامة للرؤى السلوكية يف جمال 
د  دَّ حُتَ التي  املناطق  يف  وبخاصة  اإلنسانية،  املساعدات 
فيها النتائج من خالل سلوكيات املستفيدين. نأمل أن 
للمامرسني  وتشجيع  إهلام  مصدر  البحث  هذا  يكون 
املهتمون  سيجد  املامرسات.  أفضل  )بعض(  إلخراج 
من القراء إحاالت إىل دراسات وأدوات أكثر شمواًل 

يف هذا البحث.
فاعلية  سلوكية،  رؤى  املفتاحية:  الكلامت 
العامة،  الصحة  واملراقبة،  التقويم  اإلنسانية،  املساعدة 

كوفيد-19.

ملخ�س البحث
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 روؤى �سلوكية للإغاثة وامل�ساعدات الإن�سانية

جمموعة خمتارة من درا�سات حول مكافحة كوفيد-19

رؤى سلوكية لإلغاثة
والمساعدات اإلنسانية

مجموعة مختارة من دراسات حول مكافحة كوفيد-19

د. مانويل شوبرت))))٢) و د. جوليا ستوف)))

املقدمة
االقتصادي »الكائن  اسم  أحياًنا  عليهم  ُيطلق  خياليني  ُأناس  عىل  التقليدي  االقتصاد   »يعتمد 

وخلوه  ذكائه  يف  ُمذهل  االقتصادي  الكائن  لالختصار.   Econs إيكونز  ُأسميهم   .»Homo Economicus

تريك««. »ستار  فِْلم  من  سبوك  السيد  شخصية  ختيل  النفس.  ضبط  مشاكل  أو  واالرتباك  العواطف   من 
)تولر، 2009م(.

يف كل يوم، يواجه الناس القرارات. بدًءا من تلك التي ختص أدق التفاصيل اليومية املعتادة، كعبور الشارع 
أو غسل اليدين؛ إىل القرارات األكثر تعقيًدا من جانب طبيب حول كيفية التعامل مع عملية قلب جراحية 

معقدة. ويمكن أن يكون لكل خياراتنا تأثريات كبرية يف سالمتنا وسالمة اآلخرين.
ملعرفة مدى استجابة الناس هلذه القرارات، وكيف ختلص اختياراهتم إىل نتائج جمتمعية، طرحت نظرية 
القرار قاعدة »الكائن االقتصادي Homo Economicus« أو »الرجل االقتصادي Economic Man« بشكل 
تقليدي. وبوجيز العبارة، ُصنَِّف الناس يف هذه النظرية عىل أهنم صناع قرار مميزون، عىل افرتاض أن لدهيم 
إدراكية  قدرات  ويمتلكون  ببيئاهتم،  الصلة  ذات  اجلوانب  بجميع  دراية  عىل  وأهنم  ُمتَِّزًنا،  أفضليات  نظام 

واسعة متكنهم من اعتامد اخليارات التي حتقق هلم أفضل النتائج )سيمون، ١955م(.
يف اخلمسني سنة املاضية، انُتقدت هذه الفرضيات لكوهنا مفرطة التفاؤل بالطبيعة البرشية، ثم أنشئ بعد 
وحتيزاهتم  وتصوراهتم،  ومعتقداهتم،  الفعلية،  الناس  أولويات  لتحليل  السلوكي  االقتصاد  ختصص  ذلك 

واستدالالهتم؛ لتطوير فهم أكثر دقة لعملية صنع القرار يف خمتلف املجاالت.
البرش حييدون عن  أن  يثبت  قاطًعا  دلياًل  السلوكية  البحوث االقتصادية  وبالرجوع لعدة جتارب، قدمت 
املشكالت  لنحل  البسيط  االستدالل  نستخدم  مثاًل:  هبا.  التنبؤ  يمكن  منهجية  بطريقة  العقالنية  البدهييات 
املعقدة ونرتك العواطف تؤثر يف قراراتنا. لدينا أفضليات اجتامعية، يف حني ال نمتلك سوى استدالل حمدود 
وتفضيالت غري ُمتناسقة زمنيًّا )ديالفيجنا، 20١9م(. َحَفَزْت هذه النتائج فهمنا إىل صنع القرار البرشي كله، 

ألمانيا
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وهو ما أدى إىل حتسني دقة وصحة التنبؤات االقتصادية السلوكية ملجموعة من االُُطر )رابني ١993م، فولك 
و فيشباتشري 2006م(.

، فيقول:  ف ريتشارد تولر احلائز عىل جائزة نوبل القراَر البرشيَّ ويعرِّ
»الناس احلقيقيون ليسوا كائنات اقتصادية. ويواجه األشخاص احلقيقيون صعوبة بالغة يف موازنة دفاتر 
شيكاهتم، ناهيك عن حساب املبلغ الذي حيتاجون إىل ادخاره للتقاعد؛ ففي بعض األحيان يفرطون يف تناول 
الطعام أو الرشاب أو مشاهدة التليفزيونات ذات الوضوح العايل. فهم إًذا يشبهون هومر سيمبسون أكثر من 
هم كائنات فقط. فاالقتصاد  هم كائنات اقتصادية Homer economicus إن شئت، أو سمِّ السيد سبوك. سمِّ

السلوكي هو دراسة البرش يف األسواق«. )تولر، 2009م(.
أكثر  جمال  إىل  وتطور  األكاديمية،  للمؤسسات  العاجية  األبراج  السلوكي  االقتصاد  علم  ترك  مؤخًرا، 
االقتصاد  من  املكتسبة  والدروس  املامرسات  أفضل  السلوكية  الرؤى  جتسد  السلوكية«.  »الرؤى  هو  تطبيًقا 
نطاق  ُمتناٍم عىل  باهتامم  األفكار  ِمثل هذه  والتطبيق. وحتظى  االستخدام  الرتكيز عىل سهولة  مع  السلوكي، 
الكفاءة  الرؤى السلوكية لزيادة  القطاعات، اخلاصة منها والعامة، تستخدم  عاملي: فاليوم مثاًل، نجد آالف 

والفاعلية، وحتسني األداء واملبيعات، أو ببساطة خفض التكاليف النامجة عن السلوك.
يف هذ البحث، نوضح ما يمكن لألفكار السلوكية أن تقدمه لإلغاثة واملساعدات اإلنسانية، والفكرة هي 
املامرسات.  ألفضل  وأمثلة  الرئيسة،  والرؤى  املتضمنة،  املبادئ  تقديم  إىل  املهتمني  واملامرسني  العلامء  َحْفُز 
نبدأ يف القسم الثاين بربط الرؤى السلوكية مع األهداف والتحديات اخلاصة باملساعدة اإلنسانية. ويف القسم 
الثالث ننتقل إىل مناقشة كيفية اختالف تدخالت املساعدات التقليدية عن التدخالت السلوكية. أما القسم 
الرابع فيعرض جمموعة من إحدى عرشة دراسة تتعلق بالصحة الوقائية يف ظل »كوفيد-١9«. وبام أن األدلة 
الشاملة عن األبعاد السلوكية للمرض ما زالت غري متوافرة، فإن جمموعة الدراسات هذه هتدف إىل تزويد 
القارئ بمجموعة أولية من الرؤى القابلة لالستخدام والتكرار حول كيفية تصميم التدخالت التي يمكن هلا 

استهداف السلوكيات املتعلقة بـ»كوفيد-١9«. وأخرًيا، خُيتتم البحث بتوصيات للمنظامت املانحة.
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رؤى سلوكية لإلغاثة واملساعدات اإلنسانية
إن تصميم التدخالت التي توفر للمستفيدين أحوااًل 
معيشية آمنة وكريمة ُتَعدُّ من أكثر املهام صعوبة يف جمال 
اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية. ولكن ملاذا تنجح بعض 
التأثري اإلجيايب؟  بينام ختفق ُأخرى يف حتقيق  التدخالت 
َيشَغل هذا السؤاُل املنظامِت املانحَة يف مجيع أنحاء العامل. 
سواء كان انتشار »كوفيد-19« أو حوادث املرور عىل 
حد  إىل  الناس،  رفاهية  فإن   - التعليم  نتائج  أو  الطرق 
د من خالل سلوكياهتم، وبخاصة من خالل  كبري، حُتدَّ

نمط معيشتهم وعاداهتم اليومية)4(.
عىل سبيل املثال، قد ال يكون يف توزيع لقاح جديد 
عىل  احلصول  كان  إذا  الصحية  النتائج  يف  كبري  تأثري 
ولن  املحلية،  والتقاليد  األعراف  مع  يتعارض  التطعيم 
يؤدي توفري كتب مدرسية جديدة إىل حتسني التعليم إذا 

مل يول الطالب الكثري من االهتامم يف الفصل.
عىل  جيب  فّعالة،  املساعدة  برامج  تكون  لكي 
املنظامت املانحة فهم سلوكيات املجموعات امُلسَتهَدَفة، 
احلالة  والثقافية، ودراسة  ومراعاة معايريها االجتامعية 
الدولية  املنظامت  من  العديد  اجتهت  لذلك  املحددة؛ 
فهي  السلوكية،  الرؤى  من  االستفادة  إىل  والوطنية 
بشكل  تدخالهتا  تنظيم  عىل  املانحة  اجلهات  تساعد 
أفضل وفًقا لالحتياجات والعادات واألماكن املحددة 
إظهار  عىل  تساعد  كام  تستهدفها،  التي  للمجموعات 
والتقويم  املراقبة  يف  وُتسهم  مبارش،  بشكل  النتائج 

امُلسَتنَِدين إىل األدلة.
األفكار  لتطبيق  إقناًعا  األكثر  احلجة  كانت  ربام 
ما  غالًبا  سلوكيًّا  املعززة  التدخالت  أن  هي  السلوكية 
تكون فّعالة بشكل الفت للنظر. عىل سبيل املثال، أدى 
التدخل السلوكي يف العراق إىل زيادة غسل اليدين بني 

وآخرون،  )واتسون   ٪200 بنسبة  النازحني  األطفال 
من  السلوكي  التدخل  قلل  مالوي،  ويف  2019م(. 
الدراسة بني األطفال قبل احلصول عىل  معدالت ترك 
وآخرون،  )جوكس   ٪45 بنسبة  املدارس  من  الشهادة 
السلوكية  الرؤى  استخدمت  أملانيا،  ويف  2014م(. 
للتجديد  القابلة  الطاقة  استغالل  لزيادة  ناجح  بشكل 
الواليات  ويف  2015م(.  ولوتز،  )إبييل   ٪860 بنحو 
مستوى  زيادة  إىل  السلوكي  التدخل  أدى  املتحدة، 
التمييز الصحيح بني األخبار احلقيقية واملزيفة بأكثر من 

200٪ )بينيكوك وآخرون، 2020م(.
األخرى،  احلاالت  من  والعديد  احلاالت  هذه  يف 
والتعليمية  الصحية  النتائج  السلوكية  األفكار  حّسنت 
قامت  حيث  كبري.  بشكل  والبيئية  واالجتامعية 
سلوكياهتا،  بتغيري  األشخاص  من  كبرية  جمموعات 

وكان ذلك بتكاليف رمزية بالنسبة للمنظمة املنفذة.

التدخالت التقليدية والتدخالت السلوكية
التدخالت  السلوكية عن  التدخالت  يميز  الذي  ما 
أخذ  املانحة  املنظامت  عىل  جيب  وملاذا  التقليدية؟ 

األساليب السلوكية عىل نحو كبري يف احلسبان؟

التدخالت التقليدية
دعونا نبدأ بالتدخالت التقليدية ونفرتض أن املانح 
وهي  لألطفال،  األساسية  الصحة  لتحسني  يسعى 
املساعدة  يف  استهداًفا  املجموعات  أقل  من  واحدة 
عىل  املنشود،  اهلدف  الربنامج  فريق  حيدد  اإلنسانية. 
محلة  وإعداد  املطهرات  استخدام  زيادة  املثال،  سبيل 
ينفذ  ذلك،  بعد  املستهدفة.  املجموعة  وعي  لزيادة 
التغري يف  امليدانيون احلملة. املخرجات، أي،  العاملون 
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تراقب  املطهرات،  مستخدمي  لدى  العدوى  معدالت 
ُأُكله  أتى  التدخل  كان  إذا  ما  لتقويم  تستخدم  ثم  ملدة، 

وحقق الغاية املرجّوة منه يف حتسني الصحة األساسية، 
انظر الشكل )1(.

الشكل )1(: عملية التدخل التقليدية

الشكل )2(: مشكلة االستدالل السببي لربامج املساعدة التقليدية

ُيسَتخَدم  يزال  ال  اإلجراء  هذا  أن  من  الرغم  عىل 
اإلنسانية،  املساعدات  آلية  تطوير  يف  واسع  نطاق  عىل 
ا فيه: وهو أنه مل حُيدد حتى اآلن  فإن هناك نقًصا جوهريًّ
هناك  أكرب،  وبدقة  فائدته.  مدى  وما  ُمفيًدا  كان  إذا  ما 
املستحيل  من  أنه  جتعالن  متميزتان  عمليتان  ميزتان 
دعونا  ال.  أم  فّعااًل  التدخل  كان  إذا  ما  تقويم  منهجيًّا 

نرشح هذين اجلانبني بمزيد من التفصيل.
عىل  هو  املطهرات  باستخدام  الطفل  قرار  إن  أواًل، 
والعقبات  املؤثرة  العوامل  من  لكثري  دالة  األرجح، 
املحتملة. انظر الشكل )2(. وأحد العوامل املمكنة هو 

األرَُس قررت  املطهرات؛ ألن  إىل  للوصول  امُلطرد  املنع 
يكون  وقد  )امُلحاباة(.  األطفال  عىل  املراهقني  تفضيل 
معينة  عمرية  فئة  من  األطفال  أن  هو  اآلخر  العامل 
استخدام  وينسوا  منتبهني  غري  يكونوا  أن  املحتمل  من 
بداًل  أو  )التحيزات(.  اليومي  روتينهم  يف  املطهرات 
الوقائية  اإلمكانية  يف  عموًما  يشّكون  قد  ذلك،  من 
آخر،  تفسري  هناك  يكون  أو  )املعتقدات(،  للمطهرات 
األكرب  وأخواهتم  إخواهنم  يرون  قد  األطفال  أن  وهو 
سنًّا يمتنعون عن استعامل املطهرات، فيتبعون ُخَطاهم 

ببساطة )األقران(.

املساعدة  برامج  يف  املراقبة  مرحلة  تركز  ثانًيا، 
هلا  مبارشة  صلة  ال  لنتائج  إجراءات  عىل  التقليدية 

أن  يف  تكمن  فاملشكلة  ذلك،  ومع  بالسلوكيات. 
املتغريات  تعدد  من  تنتج  أن  يمكن  اإلصابة  معدالت 
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املتداخلة والسلوكيات ذات الصلة: قد تؤدي التغريات 
يف جودة املياه أو مستويات التغذية أو الرعاية الطبية أو 
برامج املانحني األخرى إىل تغيري املعدالت بشكل كبري 

خارج نطاق التدخل امُلتاح.
وبالرجوع إىل مثال محلة التوعية، نفرتض أن احلملة 
تسببت يف تغيري معدالت اإلصابة من دون معرفة ما إذا 
كان تغري سلوك األطفال بالفعل ينطوي عىل املخاطرة 
بعمل دالئل مزيفة. إن مشكلة االستدالل السببي هذه 
وتعسفية  مؤقتة  قرارات  املجال الختاذ  تفسح  التي  هي 

ما  وهو  املايل،  والتمويل  الربنامج  إدارة  يف  ما  حد  إىل 
يؤدي إىل انتقادات واسعة النطاق نحو فاعلية املساعدة 

يف مجيع أنحاء العامل)5(.

التدخالت السلوكية
يكمن مجال التدخالت السلوكية يف حقيقة أهنا حتل 
مشكلة االستدالل السببي. وباختصار، أدخلت عنرًصا 
هناية  يف  اإلنسان  حموره  تصميم  منافسة  وهو  جديًدا، 

املطاف انظر الشكل )3(.

الشكل )3(: عملية التدخل السلوكي

َحْفِز  عىل  التصميم  مرحلة  تركيز  ينصب  أواًل، 
املستفيدين وبيئاهتم األساسية واالجتامعية هبدف تغيري 
ما دأبوا عليه وتشجيع تكوين عادة جديدة، بام يتوافق 

مع اهلدف املحدد.
العوامل  بتشخيص  الربنامج  مصممو  يقوم 

حمددة  مشكالت  نحو  احلملة  وتوجيه  املحتملة  املعّوقة 
التي  السلوكية  املستهدفة. جمموعة األفكار  للمجموعة 
تستخدم عادة يف احلمالت، والتي أثبتت فاعليتها عرب 
والبيئات،  والسياقات  الثقافات  من  واسعة  جمموعة 

مصورة يف الشكل )4()6(.

الشكل )4(: جمموعة املامرسات الشائعة املستمدة من األفكار السلوكية

خليها شخصية
قاوم	المخاوف. 	ü

قاوم	التصورات	الخاطئة	عن	الخدمة	/المنتج. 	ü
أضف	المرح	وعناصر	المنافسة. 	ü

قدم	تعهدات	محفزة. 	ü

خليها سهلة
خلي	الوصول	الي	الخدمة	/المنتج	سهال. 	ü

اختر	الوقت	والمكان	المناسبين. 	ü
رتب	األولويات. 	ü

استخدم	وسائل	التحفيز	البسيطة. 	ü

خليها ذات صلة

سلط	الضوء	على	العواقب	السلبية	لعدم	االلتزام. 	ü

أكد	على	المعاملة	المتبادلة. 	ü

أضف	الطابع	الشخصي	عند	التواصل. 	ü

خليها اجتماعية
امدح	المجموعة	المستهدفة. 	ü

ابتسم	بوجه	المستفيدين. 	ü
	اعرض	ردود	فعل	أراد	المجموعة. 	ü

قدم	دليال	اجتماعيا. 	ü
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يف  تتسبب  التي  األطفال  غفلة  عىل  للتغلب 
املصممون  يقوم  قد  أليدهيم،  الصحية  النظافة  نقص 
تقرتح  للملصقات.  األنسب  املوضع  عن  بالبحث 
امُللصقات يف موضع َيسُهل  الرؤى السلوكية أن تكون 
الوصول إليه، وأن ُتعرض يف األماكن األكثر أمهية؛ عىل 
سبيل املثال، يمكن وضعها يف طريق العودة من ملعب 

األطفال وبجوار منصة التعقيم.
يدلنا الفارق الرئييس الثاين بني التدخالت السلوكية 
معظم  الفاعلية.  نقّيم  وكيف  متى  إىل  والتقليدية 
التدخالت السلوكية ختترب يف امليدان قبل التنفيذ الكامل. 
غالًبا ما تتخذ هذه االختبارات شكل التجارب املنظمة 
شوبرت  يوضح   .)RCTs( العشوائية  العينات  ذات 
التجارب  وراء  الكامنة  الفكرة  2020م(   :8-7 )ص 

املنظمة ذات العينات العشوائية باملثال اآليت:
نوعني  بني  خيتار  أن  عليه  ُمزارًعا  أن  ختيل   ]...[«
أفضل  أهيام  ملعرفة  حقله؛  حلرث  اجلديدة  األسمدة  من 
عىل  واخترب  جانًبا،  البذور  من  نوعني  فوضع  لرُتبته، 

هو  السامد  ِحدة.  عىل  سامد  كل  البذور  كمية  نصف 
امُلزارع  يعالج  أخرى،  ناحية  من  هنا.  الوحيد  الفارق 
نفسها،  الرتبة  يف  البذور  تزرع  متامثل:  بشكل  العّينتني 
وُتسقى  نفسها،  الشمس  ضوء  لساعات  وتتعرض 
املزارع  يعيد  أسبوعني،  بعد   ]…[ نفسها.  بالطريقة 
سيخدم  الذي  السامد  بوضوح  فريى  الشتلتني  فحص 
بذوره وتربته بشكل أفضل، ويمكنه اآلن طلب كميات 

أكرب«.
يف  املنافسات  تصميم  عىل  تنطبق  نفسها  الفكرة 
التدخالت السلوكية. ثم خُيتار النموذج األويل األفضل 

أداًء للتنفيذ الكامل.
العشوائية،  العينات  ذات  املنظمة  التجارب  يف 
بشكل  امُلسَتهَدَفة  املجموعة  من  عينات  ص  خُتصَّ
ُمراَقَبة  جمموعة  أو  ُمعاجَلَة  جمموعة  إىل  إما  عشوائي، 
مبدئيًّا  نموذًجا  امُلعاجَلَة  املجموعة  تتلقى  ُمعاجَلَة.  غري 
انظر  امُلراَقَبة أي عالج،  تتلقى املجموعة  للتدخل، وال 

الشكل )5(.

الشكل )5(: البنية األساسية للتجارب املنظمة ذات العينات العشوائية )RCTs( )شوبرت 2020: ١3(
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حتيزات  أي  عىل  القضاء  العشوائي  التوزيع  يضمن 
)شولتز  النتائج  يف  وتؤثر  موجودة  تزال  ال  قد  منهجية 
قد  التدخالت،  بعض  يف  لكن  2002م(.  وغرايمز، 
عينات  أخذ  امليدانية  الِفَرق  عىل  الصعب  من  يصبح 
بديل،  وكخيار  املستهدفة.  املجموعات  من  عشوائية 
ُمشاهبة  طبيعية  جمموعات  اختيار  للامنحني  يمكن 

للعينات املستهدفة بَِقدر اإلمكان.
حدة.  عىل  جمموعة  كل  سلوك  ذلك  بعد  ُيدَرس 
فارق  أي  فإن  العالج،  إال  ثابًتا  يشء  كل  لرتك  ونظًرا 

يعكس التأثري الفعيل؛ أي الناجم عن العالج.
ال  أنه  الواضح  من  التوعية،  محلة  عن  مثالنا  يف 
عشوائية  جمموعة  عىل  فقط  امللصقات  عرض  يمكن 
مهام  تصمم  لذلك  معينة؛  مدرسة  يف  التالميذ  من 
املجموعة وفًقا للمستوى التعليمي. لنفرتض أن أطفال 
متشاهبة  ميزات  يف  يشرتكون  و»ب«،  »أ«  مدرستني، 
واجلنس  العمر  مثل  الصلة،  ذات  املعايري  حيث  من 
ومعدالت اإلصابة قبل التدخل. ثم جيري التعامل مع 
املدرسة  تتلقى  وال  اجلديدة؛  بامللصقات  »أ«  املدرسة 
»ب« امللصقات، أي أهنا بمنزلة جمموعة مراقبة أو اخلط 

املرجعي.
حتديـد كيفيـة قيـاس التأثـري هـو هدف مهـم يف كل 
منافسـة تصميم. وهـذا يتطلب من مصممـي الربنامج 
حتديـد مقيـاس أسـايس جيسـد السـلوكيات الفعليـة. 
تتبـع  امليدانيـني،  للعـامل  يمكـن  املثـال،  سـبيل  عـىل 
عـىل  املدرسـتني  يف  )باملليليـرت(  املطهـرات  اسـتخدام 

مـدى أسـبوعني. 
يتضح التقويم بمجرد اكتامل مسابقة التصميم ومجع 
البيانات: إذا كان استخدام املطهر يف املدرسة »أ« أعىل 
بكثري من املدرسة »ب«، فقد أدت محلة التوعية إىل تغيري 

االستعامل  معدالت  كانت  فإذا  فعال.  بشكل  السلوك 
السلوكي،  للتغيري  املطلوب  املستوى  مع  تتوافق 
إذا  أما  أوسع.  نطاق  عىل  للتنفيذ  جاهزة  احلملة  تكون 
املستوى  من  أقل  املطهرات  استخدام  معدالت  كانت 
املطلوب، فينبغي لفريق املرشوع إعادة النظر يف مرحلة 

التصميم وإطالق محلة جديدة.
من منظور عميل، فإن مسابقة التصميم تنفع كمدخل 
إلثبات املفهوم. ينجح التدخل فقط عند استيفائه احلد 
األولية  والنامذج  ُمسبًقا.  املحددة  املتطلبات  األدنى من 
التي ُتثبت فاعليتها يف حتقيق أهدافها هي وحدها التي 

ُذ عىل نطاق أوسع. سُتنَفَّ
التصميم  منافسات  تقترص  ال  ذلك،  عىل  عالوة 
هو  وكام  فقط.  مراقبة  وأخرى  معاجلة  جمموعة  عىل 
موضح يف اجلزء السفيل من الشكل )5(، يمكن إضافة 
باملنافسة  خمتلفة  مُلعاجلات  والسامح  أخرى،  جمموعات 
بعضها مع بعض يف منافسة تصميم واحدة. ويف املثال، 
ثالثة مشاهبة »ج« اختريت للعالج للمرة  ختيل مدرسة 
النظافة  أمهية  »ج«  املدرسة  يف  املعلمون  يناقش  الثانية. 
الصحية لليدين مع تالميذهم، ويضعون قوانني الصف 
الدرايس حول التعقيم ملحاولة »جعلها عادة اجتامعية« 
املطهر  استخدام  مقارنة  خالل  من   .)4( الشكل  انظر 
الصف  )قواعد  »ج«  و  )امُللصقات(  »ب«  املدارس  يف 
حتديد  املرشوع  لفريق  يمكن  املنافسة،  بعد  الدرايس( 

النهج األكثر فاعلية بشكل واضح.
طاملا أن التكاليف بسيطة، كام رأينا يف املثال السابق، 
جيب  الذي  املقياس  لتحديد  كافية  النتيجة  هذه  فإن 
تنفيذه؛ ويف حال زيادة التكاليف بشكل ملحوظ، جُيَرى 
النموذج  حتديد  من  للتمكن  والفائدة  التكلفة  حتليل 

املبدئي األكثر فاعلية.
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أفضل املامرسات ملكافحة كوفيد- ١9
مع تفـيش جائحـة كورونـا »كوفيـد- 19«، يواجه 
العـامل إحـدى أكثـر األزمـات اإلنسـانية صعوبـة منـذ 
فقـًرا  األكثـر  السـكان  إن  الثانيـة.  العامليـة  احلـرب 
الرعايـة  عـىل  احلصـول  يف  حمـدودة  فرصهـم  اليـوم 
املزمنـة  األمـراض  ملعانـاة  ُعرضـة  وهـم  الصحيـة، 
أكثـر مـن سـكان املجتمعـات الثريـة )أمحـد وآخرون، 
مـن  أصبـح  األزمـة،  نطـاق  اتسـاع  ومـع  2020م(. 
 الواضـح أن »كوفيـد- 19« يسـتغل وُيعمق أوجه عدم

البلـدان  عـرب  الصحيـة  الرعايـة  أنظمـة  يف  املسـاواة 
وداخلهـا.

حقـق البحـث السـلوكي تقدًما مهـامًّ يف السـنوات 
األخـرية يف اسـتنباط رؤى جديـدة لتحسـني الصحـة 
الوقائية )هاوشـوفر وميتـكاف، 2020م(. ومع ذلك، 
ال توجد حتى اآلن إرشـادات يمكنها إرشـاد املامرسني 
إىل األفضـل للتكيف مـع التحديات املتعلقة بالسـلوك 
أثنـاء الوبـاء )مثـل: ويسـت وآخـرون(. إن األغلبيـة 
تتنـاول  التـي  السـلوكية  الدراسـات  مـن  العظمـى 
بشـكل مبـارش »كوفيـد- 19« هـي يف طـور اإلعـداد، 
تقديـم خمطـط تفصيـيل جديـد بعيـدة مـن  تـزال   وال 

للتدخالت.
ومع ذلك، فإن ما ينبغي أن تقدمه األفكار السلوكية 
يف هذه املرحلة هو أفضل املامرسات والدروس الرئيسة 
ذات  املجاالت  يف  السابقة  التدخالت  من  املستفادة 
نراها  سلوكية  مسائل  ثالث  عىل  اآلن  سنركز  الصلة. 
اإلنسانية:  املساعدات  تدخالت  سياق  يف  صلة  األكثر 
واستجابة  متضامن،  اجتامعي  وسلوك  اليدين،  نظافة 

للمعلومات)7(.
ويف هـذا السـياق، نعـرض جمموعـة مـن أحد عرش 

تدخـاًل كأدلـة عـىل ما يمكـن فعلـه ملكافحـة »كوفيد- 
19« التـي اختريت بنـاًء عىل قوهتا املنهجيـة ومالءمتها 
للمامرسـني. وألن سـبعة مـن هـذه التدخـالت ُنفِّذت 
ال  احلديثـة  الدراسـات  معظـم  أن  وبـام  الوبـاء،  قبـل 
العينـات  عـىل  املبنيـة  األوىل  املـؤرشات  تقـدم سـوى 
املتاحـة أو األدلـة النظرية، فإن هذه الدراسـة سـتكون 
بمنزلـة مصـدر معلومـات وحْفـز للمامرسـني يف جمال 
اإلغاثـة اإلنسـانية. كـام أننـا ال نـويص بالتكـرار عـىل 
أسـلفنا كـام  مسـبق،  اختبـار  دون  مـن  واسـع   نطـاق 

يف القسم السابق.
وأهم  دراسة  كل  بتصميم  قمنا  الفهم،  ولتسهيل 
كل  من  األيمن  اجلانب  حيتوي  بطاقات.  يف  نتائجها 
، متضمنًا صورة توضح  بطاقة عىل وصف موجز ملا تمَّ
العشوائية  العينات  ذات  املنظمة  التجارب  يف  العالج 
امُلتطابقة،  النتائج  فُيظهر  األيرس  اجلانب  أما  املؤكدة. 
ُمقدًما أهم النتائج فيام يتعلق بفاعلية التدخل، ونصيحة 
ُتعَرض  املستقبلية.  التدخالت  حفز  شأهنا  من  مهمة 

مراجع الدراسات األصلية يف أسفل كل بطاقة)8(،)9(.

تعقيم اليدين
التي  الصلة  ذات  للدراسات  األوىل  املراجعة  تشري 
التعليم وحده  أن  أجراها لون وآخرون )2020م( إىل 
ثقافة  ترسيخ  يف  مستديم  تغيري  إلحداث  يكفي  ال  قد 
الناجحة  اليدين  غسل  تدخالت  حتظى  اليدين.  تعقيم 
ومرحًيا  سهاًل  اليدين  غسل  وجتعل  والتنبيه،  باالهتامم 
اليدين  غسل  وتعزز  سهاًل(،  )اجعله  اإلمكان  قدر 
الشكل  يف  اجتامعيًّا(.  عرًفا  )اجعلها  اجتامعي  كعرف 
استخدام  كيفية  توضح  تدخالت  أربعة  نعرض   )6(

هذه األفكار؛ لرتسيخ ثقافة نظافة اليدين.
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الشكل )6(: أفضل املامرسات حول ثقافة تعقيم اليدين

تابع الشكل )6(
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السلوك االجتامعي46
يتطلـب إبطاء انتشـار »كوفيـد- 19« عمـاًل مجاعيًّا 
- حيتـاج اجلميـع إىل تغيـري سـلوكهم ليـس فقـط ملنـع 
أنفسـهم مـن اإلصابـة بـ»كوفيـد- 19«، ولكـن أيًضا 
هـذه  تتوافـق  ال  قـد  ذلـك،  ومـع  اآلخريـن.  حلاميـة 

السـلوكيات مع املصلحة الذاتية. ومع ذلك، ُيَعدُّ تعزيز 
السـلوك االجتامعـي اإلجيـايب أمـًرا أساسـيًّا. وتشـمل 
اجتامعيـة  معايـري  ترسـيخ  الناجحـة  اإلسـرتاتيجيات 
 جديـدة وتعزيز هويـة املجموعة والتالحـم والتعاطف
)← اجعلهـا اجتامعيـة(، مؤكـًدا املسـاواة )← اجعلها 

تابع الشكل )6(

تابع الشكل )6(
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للقواعـد  االمتثـال  عـدم  وردع  الصلـة(،  وثيقـة 
جملـس  )مثـال:  شـخصية(  اجعلهـا   ←( واملعايـري 
الـوزراء، 2013م، لون وآخـرون، 2020م، بيفاتايكر 

2020م(. وآخـرون، 
يتضمن الشكل )7( أربعة تدخالت واعدة توضح 
كيف يمكن تعبئة السلوك االجتامعي اإلجيايب يف امليدان.

الشكل )7(: أفضل املامرسات حول السلوك االجتامعي

تابع الشكل )7(
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املعلومات48
عىل  احلفاظ  املهم  من  األزمات،  أوقات  يف 
مع  معلوماهتم  وحتديث  العامة  مع  التواصل 
وآخرون،  )جني  الرضوري  غري  اخلوف  جتنب 
أثبتت  التي  العامة  املبادئ  تتضمن  2019م(. 

صادًقا  التواصل  يكون  أن  جيب  يأيت:  ما  نجاحها 
حتتاج  الصلة(.  وثيق  )اجعله   ← وموثوًقا  ودقيًقا 
وإظهار  التعاطف  عن  التعبري  إىل  السلطات 
شخصية( )اجعلها   ← املواطنني  ملخاوف   تفهمها 

)رينولدز، 2011م(.

تابع الشكل )7(

تابع الشكل )7(
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وسائل التواصل االجتامعي هي أدوات مفيدة لنرش 
املعلومات برسعة ← )اجعلها سهلة( ولكنها، يف الوقت 
وماكيس،  )بوفيت  املزيفة  األخبار  نرش  ُتسهل  نفسه، 

2019م(. ويوضح الشكل )8( ثالثة تدخالت تتناول 
أثناء يف  وتبادهلا  املعلومات  معاجلة  يف  الناس   سلوك 

أزمة كوفيد- 19.

الشكل )8(: أفضل املامرسات بشأن املعلومات

تابع الشكل )8(
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اخلامتة
هذه الدراسة تسلط الضوء عىل قدرة الرؤى السلوكية 
املساعدة  فاعلية  حتسني  عىل  الصلة  ذات  والتدخالت 
االقتصاد  أصل  عن  موجزة  مقدمة  وبعد  اإلنسانية. 
االختالفني  أوضحنا  به،  املرتبطة  والرؤى  السلوكي 
أواًل،  والتقليدية.  السلوكية  التدخالت  بني  الرئيسني 
املشكلة  مع  تتعامل  السلوكية  التدخالت  أن  أوضحنا 
التغيري  عىل  الرتكيز  مع  اإلنسان،  حموره  منظور  من 
افرتضنا  ثانًيا،  اليومية.  والعادات  األنامط  يف  السلوكي 
أن التدخالت السلوكية حتل مشكلة االستدالل السببي 
الطرائق  أن  ورغم  اإلنسانية.  املساعدة  يف  السائدة 
املوضوعية  غري  التقويامت  خلطر  معرضة  التقليدية 
دلياًل  تقدم  السلوكية  التدخالت  فإن  املزيفة،  واألدلة 
املنظامُت  َدت  ُزوِّ يفيد(.  ال  )وما  يفيد  ما  عىل  جتريبيًّا 
فاعلية؛  أكثر  بشكل  براجمها  إلدارة  قوية  بأدلة  املانحة 

ملساعدة املستفيدين بشكل أفضل.
»كوفيـد- 19«،  يف ظـل وجـود جائحـة كورونـا 

تابع الشكل )8(

يركـز اجلزء الثـاين من الدراسـة عىل أفضل املامرسـات 
يف جمـال الصحـة العامـة. وقدمنـا جمموعـة خمتـارة من 
إحـدى عـرشة دراسـة هتـدف إىل ترسـيخ ثقافـة تعقيم 
اإلجيابيـة،  االجتامعيـة  السـلوكيات  وتعزيـز  اليديـن 
وحتسـني عمليـة التواصـل يف أثنـاء األزمـات. يف مجيع 
احلاالت، كانـت التدخالت قادرة عىل حتسـني الصحة 
األساسـية بشـكل ملحوظ بني املجموعات املستهدفة، 
ويف بعـض احلـاالت مـن دون تكلفة تقريًبـا. وافرتضنا 
لتحسـني  األفـكار  هـذه  مـن  االسـتفادة  يمكـن  أنـه 
جهـود تقييـد ومنـع انتشـار »كوفيد- 19« يف مشـاريع 

املسـاعدة اإلنسـانية.
نود التأكيد أن هذه الدراسة مل هتدف إىل تقديم نظرة 
شاملة للرؤى السلوكية وجماالت التطبيق املحتملة. بل 
هدفت إىل أن تكون بمنزلة مقدمة عامة للرؤى السلوكية 
واملامرسني  القّراء  حتفز  وأن  اإلنسانية،  املساعدة  يف 

املهتمني إىل جتربة الرؤى السلوكية يف امليدان.
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.)www.behavia.de( رشيك- مؤسس ملركز بيهيفيا للسياسة العامة واالقتصاد السلوكي  -1

أستاذ مساعد منتدب يف جامعة باساو، أملانيا.  -2

الباحَثان ممتنان للربوفيسور موكيش كابيال، و د. فهد الرشيف، و د. أنجا ريتيامير، و أ. مهند السهو، وجوليا هافنرخيرت؛   -3
لتقديمهم الدعم واملقرتحات لتحسني املسودات األولية من هذا البحث. وكل االمتنان جلميع املسؤولني والعاملني يف جمال 

اإلغاثة اإلنسانية ممن قدموا دعمهم بمعلومات قيمة.

النتائج  يف  واالقتصادية  االجتامعية  والبيئات  السلوكيات  مسامهات  أن  )2016م(  وآخرون  هود  يقدر  املثال،  سبيل  عىل   -4
الصحية تبلغ 34٪ و47٪ عىل التوايل، بينام تساهم الرعاية الرسيرية بنسبة 16٪ فقط.

5-  للتخفيف من هذه املشكلة، بدأ بعض املانحني يف تطبيق تقنيات تقويم أكثر تقدًما. عىل سبيل املثال، تستخدم وكالة التنمية 
الفيدرالية األملانية إطاًرا لتقويم تدخالهتا بشكل نوعي )غيز، 2016م(. عىل الرغم من أن مثل هذه التقويامت قد حتسن 
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موارد مكثفة تتم دائاًم باملتابعة واالجتهاد الالزمني، وال سيام يف هناية أوقات إعداد التقارير.

للحصول عىل نظرة عامة أوسع حول أدوات وأساليب الرؤى السلوكية، انظر OECD )2019م( أو البنك الدويل )2015م(   -6
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ملراجعة أوسع للرؤى السلوكية يف سياق كوفيد- 19، انظر عىل سبيل املثال لون وآخرون )2020م(.  -7

يعتمد شكل البطاقات، وكذلك دراسات احلالة بشكل جزئي عىل دليل عميل طوره املؤلفان سابًقا )بيهيفيا، 2020م(.  -8

انظر عىل سبيل  البالغني واألطفال،  بني  أفضل  لتطوير عادات صحية  التدخالت  نظرة عامة حديثة حول  للحصول عىل   -9
املثال، ستانيفورد وشميكا )2020م(.
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د. حنان اأحمد الفويل
ع�سو اجلمعية امل�سرية للقانون الدويل؛

واأ�ستاذ م�ساعد يف القانون الدويل العام؛ كلية احلقوق؛ جامعة طيبة

المفقودون أثناء النزاعات 
المسلحة

بين األدوات القانونية واإلرادة 
السياسية
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ُيَعدُّ َفْقُد األشخاص نتيجة النزاعات املسلحة أحد أكثر اآلثار املؤملة للحرب املنقضية 
ل قضية املفقودين مصدر قلق متزايد يف العامل احلديث. والسارية. وُتشكِّ

وتبدو أمهية دراستنا من الناحية العلمية يف أهنا تتيح دراسة علمية متخصصة عن 
املفقودين أثناء النزاعات املسلحة من املنظورين القانوين واإلنساين، أما األمهية العملية 
للدراسة فتتمثل يف إلقائها الضوء عىل أفضل املامرسات يف التعامل مع مشكلة املفقودين، 

والتطور القانوين والعلمي يف معاجلتها. 
النزاعات  أثناء  املفقودين  ملشكلة  املختلفة  اجلوانب  بيان  إىل  الدراسة  هذه  وهتدف 
املسلحة وتداعياهتا عىل عمليات السالم، وإعادة بناء املجتمعات التي تعقب النزاعات 
اإلنساين  املنظورين  من  معها  للتعامل  الالزمة  واآلليات  التدابري  وعرض  املسلحة، 
والقانوين، وذلك يف ضوء القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجملس 

األمن، والتقارير الصادرة عن األمني العام لألمم املتحدة، وجملس حقوق اإلنسان.
ويقترص النطاق املوضوعي لدراستنا عىل املفقودين نتيجة النزاعات املسلحة دون 

غريها من أسباب الفقد. وتنقسم الدراسة ثالثة مباحث رئيسة عىل النحو اآليت:
املبحث األول: اإلطار املفاهيمي والقانوين ملشكلة املفقودين أثناء النزاعات املسلحة.

                املطلب األول: اإلطار املفاهيمي ملشكلة املفقودين. 
                املطلب الثاين: اإلطار القانوين ملشكلة املفقودين.

املبحث الثاين: التزامات الدول وممارساهتا فيام يتعلق بمشكلة املفقودين.
                املطلب األول: االلتزامات واملامرسات الوقائية. 

                املطلب الثاين: االلتزامات واملامرسات العالجية.                  
املبحث الثالث: اإلرادة السياسية للدول وقضية املفقودين.

وخلصنا من هذه الدراسة إىل عدد من النتائج والتوصيات التي نرى أهنا ُتَعدُّ   
من قبيل املعاجلة الصحيحة ملشكلة املفقودين.

الكلامت املفاتيح: املفقودون، النزاعات املسلحة، املنظور اإلنساين، املنظور القانوين، 
اإلرادة السياسية، اإلطار املفاهيمي

ملخ�س البحث
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بني الأدوات القانونية والإرادة ال�سيا�سية

المفقودون أثناء النزاعات المسلحة
بين األدوات القانونية واإلرادة السياسية

د. حنان أحمد الفولي

املقدمة
تضع احلرب أوزارها، وتغلق قبورها، لينزل ترِْت النهاية، معلنًا حتديد مصري أطراف النزاع، ومشيًعا جثامن 
ما وّلدته احلرب من معاناة وآالم، وتبدأ معاناة األرس التي فقدت أحد أفرادها يف هذه احلرب، فانتهاء احلرب 
وعدم عودة أحبائهم يعني أن مصريهم أضحى غري معروف، ويصبح رفيقهم التساؤل عام إذا كانوا عىل قيد 

احلياة أم يف عداد األموات.

أمهية الدراسة
أحد  املسلحة  النزاعات  نتيجة  األشخاص  فقد  ُيَعدُّ 
وقضية  والسارية.  املنقضية  للحرب  املؤملة  اآلثار  أكثر 
احلديث.  العامل  يف  متزايد  قلق  مصدر  تشكل  املفقودين 
ففي اآلونة األخرية تزايد عدد األشخاص الذين ُأْبِلغ عن 
فقدهم نتيجة النزاعات املسلحة، فالعام املايض فقط شهد 
تسجيل أكثر من 45 ألف شخص يف عداد املفقودين لدى 

اللجنة الدولية للصليب األمحر.
فباإلضافة  ا،  مستمرًّ تزايًدا  املفقودين  قائمة  وتشهد 
إىل األشخاص املفقودين املعارصين، ال يزال يف القائمة 
ُيعثر عىل معلومات عنهم لسنوات،  الذين ال  املفقودون 
القلق، وعدم  لعقود، وهذا يرتك األرس يف حالة من  بل 
اليقني، وهو ما هيدد فرص إعادة بناء النسيج االجتامعي 
ملا   وفًقا  املسألة  هذه  أن  كام  املترضرة،  للمجتمعات 
الصادر يف  العامة رقم 178/73  أوضحه قرار اجلمعية 
اهلادفة  اجلهود  يف  سلبي  تأثري  هلا  17ديسمرب/2017م 

النزاعات، إذ تعوق اجلهود املبذولة  إىل وضع حد لتلك 
من  املترضرة  املناطق  يف  واملصاحلة  السالم  لتحقيق 
النزاعات املسلحة، ولذلك فقد تصدى هلا جملس األمن 
بقراره رقم 2019/2474، إذ إن اجلهود الرامية إىل حل 
من  واحلد  النزاعات،  حل  يف  تسهم  قد  املفقودين  قضية 

العداء وعدم الثقة والتعصب.
اإلنساين،  املنظور  من  كبرية  أمهية  املوضوع  وهلذا 
األشخاص  ألرس  شديدة  معاناة  يسبب  فالفقدان 
أنه  إال  للمختفي،  مأساة  كان  وإن  والفقدان  املفقودين، 
يف  الشك  ينتاهبم  الذين  أرسته،  ألفراد  ينتهي  ال  عذاب 
من  احلداد  يستطيعون  ال  لكن  ماتوا،  قد  أحباءهم  أن 
دون دليل يثبت وفاهتم، ويداعبهم األمل يف أهنم ما زالوا 
أحياء يف مكان ما، ويظلون حبييس سلسلة ال تنتهي من 
االحتامالت والسيناريوهات، فتحدثهم أنفسهم بأهنم قد 
ذلك  وغري  الذاكرة،  فقدوا  أو  رسي،  سجن  يف  يكونون 
املفقود قد يكون عائل  ناهيك عن أن  من االفرتاضات، 

مصر
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األرسة، فيضاف إىل آالم الفقد أمل الفقر. لذلك يعد هذا 
املوضوع من أهم التحديات احلالية يف العمليات اإلنسانية 

للجنة الدولية للصليب األمحر.
الدراسة،  حمل  للموضوع  األمهية  هذه  من  وانطالًقا 
عىل  تقديمه  يمكنها  وفيام  ذاهتا،  الدراسة  أمهية  تربز 

الصعيدين العلمي والعميل، وذلك عىل النحو اآليت:
اهلل-  -بمشيئة  الدراسة  هذه  تتيح  العلمية:  األمهية 
أثناء  املفقودين  موضوع  يف  متخصصة  علمية  دراسة 
واإلنساين،  القانوين  املنظورين  من  املسلحة  النزاعات 
وهذا يتيح للباحثني واملتخصصني الرجوع إليها استفادة 

وإضافة ونقًدا.
عىل  الضوء  تلقي  الدراسة  هذه  العملية:  األمهية 
املفقودين،  مشكلة  مع  التعامل  يف  املامرسات  أفضل 
جيعلها  ما  وهو  معاجلتها،  يف  والعلمي  القانوين  والتطور 
واملهتمني  والعاملني  الدولة  لسلطات  ومعينًا  مرشًدا 
للتعامل األمثل  األسلوب  هنج  يف  اإلنساين   بالعمل 

مع هذه الظاهرة.

أهداف الدراسة
لألمم  العامة  للجمعية  املختلفة  القرارات  أشارت 
توعية  رضورة  إىل  املفقودين  األشخاص  بشأن  املتحدة 
سياق  يف  املفقودين  األشخاص  بمشكلة  اجلمهور 
أوىص  كام   ، مهامًّ شاغاًل  ذلك  لكون  املسلحة،  النزاعات 
احلكوميني  وغري  احلكوميني  للخرباء  الدويل  املؤمتر 
برضورة رفع مستوى الوعي الدويل بمشكلة األشخاص 
عالج  طريقة  أن  إىل  إضافة  للنزاع،  نتيجة  املفقودين 
ويف  النزاع،  أطراف  بني  العالقات  يف  تؤثر  املشكلة  هذه 
مشكلة  حل  يسهم  إذ  النزاعات،  حلل  املبذولة  اجلهود 
املصاحلة والتسوية لتحقيق  املبذولة   املفقودين يف اجلهود 

السلمية للنزاعات.
املختلفة  اجلوانب  بيان  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  لذا 
ملشكلة املفقودين أثناء النزاعات املسلحة وتداعياهتا عىل 
تعقب  التي  املجتمعات  بناء  وإعادة  السالم،  عمليات 
الالزمة  واآلليات  التدابري  وعرض  املسلحة،  النزاعات 
وذلك  والقانوين،  اإلنساين  املنظورين  من  معها  للتعامل 
لألمم  العامة  اجلمعية  من  الصادرة  القرارات  ضوء  يف 
األمني  من  الصادرة  والتقارير  األمن،  وجملس  املتحدة، 

العام لألمم املتحدة، وجملس حقوق اإلنسان.

نطاق الدراسة
األشخاص،  فْقد  أسباب  تتعدد  املوضوعي:   النطاق 
والعنف  الطبيعية،  الكوارث  املثال:  سبيل  عىل  ومنها 
الداخيل، واالضطرابات الداخلية، إال أن أعداد املفقودين 
بني  من  الكربى  النسبة  متثل  املسلحة  النزاعات  نتيجة 
أسباب الفقد، فوفًقا لإلحصائيات، هناك أكثر من مليون 
شخص ُفقدوا يف العراق بني عامي 2003م، و2013م، 
وأكثر من 10 آالف ما زالوا مفقودين نتيجة النزاع املسلح 
الذي أصاب غرب البلقان يف التسعينيات وأوائل األلفية 
يف  األشخاص  من  اآلالف  عرشات  اختفى  كام  الثانية، 
النزاعات احلالية يف مجيع أنحاء العامل. تقترص دراستنا هذه 
غريها دون  من  املسلحة  النزاعات  نتيجة  املفقودين   عىل 

من أسباب الفقد.
عاملية  مشكلة  الدراسة  حمل  املشكلة  املكاين:  النطاق 
عىل  عامة  بصورة  الدراسة  هذه  ستتناوهلا  لذا  النطاق، 
مستوى العامل، وإن كنا سنلقي الضوء عىل بعض األماكن 
التي ظهرت فيها املشكلة بصورة واضحة من خالل ذكر 

اإلحصائيات اخلاصة باملفقودين يف هذه األماكن.
الرتباطها  قديمة  الدراسة  مشكلة  الزماين:  النطاق 
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بالنزاعات املسلحة، إال أن االهتامم هبا بدأ يف التسعينيات، 
لذا سيتحدد النطاق الزماين لدراستنا ببداية التسعينيات، 

حتى وقتنا احلايل.

منهج البحث
نتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي من خالل رصد 
إىل  للتوصل  وتداعياهتا  الدراسة  موضوع  املشكلة  أبعاد 
وصف متكامل هلا، كام نتبع املنهج االستنباطي يف تناول 
ذات  الدولية  والقرارات  الدولية،  االتفاقيات  نصوص 
الصلة بمشكلة املفقودين للوقوف عىل مدى كفايتها، كام 
نتبع املنهج التأصييل من خالل استقراء ممارسات الدول 

يف التعامل مع املشكلة.

فروض البحث
يوجد  هل  املفقودين؟  ملشكلة  القانوين  الواقع  ما 
توجد  هل  الظاهرة؟  هلذه  القانوين  اإلطار  يف  قصور 
متثل  السياق،  هذا  يف  عملية  خربة  الدويل  املجتمع  لدى 
ممارسات جيدة يف التعامل مع املشكلة؟ هل جتاُهل الدول 
حلَّ هذه املشكلة هو السبب يف الزيادة املستمرة يف أعداد 
للرتاجع،  عالمات  أي  عليها  يظهر  ال  التي  املفقودين 
الدولية  اللجنة  رئيس  مورير  بيرت  عليها  أطلق  والتي 
للصليب األمحر قمة جبل اجلليد؟ هل ثمة خطورة من أن 
يتسبب عدم وضع حلول جذرية هلذه املشكلة يف تقويض 
عمليات السالم واملصاحلة، والتهديد بتجدد نشوب نزاع 
ُتعاَمل  هل  الدوليني؟  واألمن  للسلم  هتديًدا  يشكل  قد 
ُيَعدُّ  السيايس؟ هل  أم  املنظور اإلنساين  املشكلة من  هذه 
إصدار جملس األمن قراره األول بشأن مشكلة املفقودين 
حلل الدول  مهم  وشْحذ  دويل،  حلراك  االنطالقة   بمنزلة 

هذه املشكلة؟

الدراسات السابقة
اإلنجليزية  باللغة  مؤلف  األوىل:  الدراسة 
استمرار  مع  النزاع،  ينتهي  »عندما  عنوان:  حتت 
املفقودين  األشخاص  عن  املحاسبة  اليقني:  عدم 
]تأليف  الدويل«  القانون  يف  والسالم  احلرب  بني 

أليساندرا الفكارا- 20١8م[؛
When the Conflict Ends, While 

Uncertainty Continues: Accounting for 

Missing Persons between War and Peace 

in International Law.

يتنـاول هـذا الكتاب التطبيـق املتزامن لقواعـد قانون 
حقوق اإلنسـان والقانون الدويل اإلنسـاين عىل املفقودين 
أثنـاء النزاعات املسـلحة، والتطـور التارخيي للمحاسـبة 
عـن فقـد األشـخاص أثنـاء النـزاع املسـلح، ويؤكـد أن 
التدابـري التـي تتخـذ أعـاماًل حلـق األرس يف معرفـة مصري 
أقربائهـا ال تغنـي عن التدابـري الالزمة إلثبات املسـؤولية 
عـن انتهـاكات القانون الـدويل اإلنسـاين، وقانون حقوق 
اإلنسـان، والقانـون الـدويل اجلنائـي. ويتنـاول الكتـاب 
الـدويل  املجتمـع  يبذهلـا  التـي  أيًضـا اجلهـود اإلنسـانية 

للحصـول عـىل معلومـات عـن املفقودين.
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا يف تناوهلا اإلطار القانوين 
ملشكلة املفقودين أثناء النزاعات املسلحة، وأيًضا إبراز أمهية 
املبذولة  اجلهود  فقد األشخاص يف  واملساءلة عن  العدالة 
والتأكيد  للنزاعات،  السلمية  والتسوية  املصاحلة  لتحقيق 
عىل التكامل بني احلق يف العدالة، واحلق يف املعرفة، إال أهنا 
ختتلف عن دراستنا يف أهنا تتمحور حول دور املحاسبة عن 
فقد األشخاص يف تعزيز عمليات السالم واملصاحلة، أما 
 دراستنا فتتمحور حول دور اإلرادة السياسية للدول يف حل

قضية املفقودين.
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الدراسة الثانية: بحث بعنوان: »مسامهة اللجنة 
الدولية للصليب األمحر يف محاية املفقودين«.

عمر  أ/  الشمري،  ضاحي  أمحد  نايف  ]أ.د/ 
السياسية  العلوم  منشور يف جملة  العبيدي[  عباس 

والقانون )العدد ١6-يوليو 20١9م- املجلد 3(
حلامية  القانوين  األساس  الدراسة  هذه  تتناول 
املفقودين، ودور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف محاية 
تناول  يف  دراستنا  مع  الدراسة  هذه  وتتفق  املفقودين. 
عنها  ختتلف  أهنا  إال  املفقودين،  ملشكلة  القانوين  اإلطار 
للصليب  الدولية  اللجنة  جهود  حول  تتمحور  أهنا  يف 
األمحر يف حل هذه املشكلة سواء عىل املستوى اإلقليمي 
أو عىل املستوى الوطني يف العراق، ودراستنا وإن كانت 
الدولية  اللجنة  مسامهة  إىل  عدة  مواضع  يف  أشارت  قد 
للصليب األمحر يف حل مشكلة املفقودين بوصفها منظمة 

معنية، إال أنه ليس حموًرا أساسيًّا يف دراستنا.

مصطلحات الدراسة
مصطلح األشخاص املفقودين يف هذه الدراسة يشري 
وجودهم  مكان  أقرباؤهم  جيهل  الذين  األشخاص  إىل 
نتيجة نزاع مسلح دويل أو غري دويل، وهو بذلك خيتلف عن 
االختفاء القرسي الذي يقصد به املفقود نتيجة االعتقال أو 
االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان 
من احلرية الذي يتم عىل أيدي موظفي الدولة أو جمموعات 
أو أشخاص، ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص 
من حريته، أو إخفاء مصريه أو مكان وجوده وهو ما حيرمه 
من محاية القانون.)1( علاًم أن املصطلح األول أوسع نطاًقا 
عىل  ُأجرب  يكون  قد  مسلح  نزاع  يف  واملفقود  الثاين.  من 
أو  اخُتطف،  أو  عليه،  القبض  ُألقي  أو   ، ُأرِسَ أو  النزوح، 

يكون قد وقع ضحية ملجازر ودفن يف مقابر مجاعية.

خطة البحث
النحو  عىل  مستقلة  مباحث  ثالثة  دراستنا  ستتناول 

اآليت:
ملشكلة  والقانوين  املفاهيمي  اإلطار  األول:  املبحث 

املفقودين أثناء النزاعات املسلحة.
املطلب األول: اإلطار املفاهيمي ملشكلة املفقودين. 

املطلب الثاين: اإلطار القانوين ملشكلة املفقودين. 
املبحث الثاين: التزامات الدول وممارساهتا فيام يتعلق 

بمشكلة املفقودين.
املطلب األول: االلتزامات واملامرسات الوقائية. 

املطلب الثاين: االلتزامات واملامرسات العالجية.                  
وقضية  للدول  السياسية  اإلرادة  الثالث:  املبحث 

املفقودين.

املبحث األول:
اإلطار املفاهيمي والقانوين ملشكلة املفقودين

املطلب األول: اإلطار املفاهيمي ملشكلة املفقودين
الفرع األول: مفهوم املفقود

املقصود  الدراسة،  مصطلحات  عرض  يف  أوضحنا 
مصطلح  أن  إال  الدراسة،  هذه  نطاق  يف  باملفقودين 
ال  الذين  األشخاص  يعني  الواسع،  بمعناه  املفقودين 
عائالهتم  تفتقر  الذين  أولئك  فهم  مصريهم،  ُيْعَرف 
معلومات  أساس  عىل  فقدهم  عن  وُيَبلَُّغ  أخبارهم،  إىل 
بسبب  املصري  جمهويل  األشخاص  ويصبح  موثوقة، 
أكان  سواء  النزوح،  مثل  الظروف،  من  واسعة  جمموعة 
شخًصا نازًحا داخليًّا أو الجًئا، ُيقتل أثناء نزاع مسلح أو 

ا. ا أو ال إراديًّ خيتفي قرسيًّ
املفقودين  فإن  األمحر  للصليب  الدولية  للجنة  ووفًقا 
أو  املسلح  للنزاع  نتيجة  املصري  جمهولو  »أشخاص  هم: 
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العنف الداخيل«)2(.
وتنَصبُّ دراستنا عىل الفقد أثناء النزاعات املسلحة، 
إذ يوجد عدد ال حيىص من األشخاص الذين فقدوا أفراد 
أرسهم دون أي أثر، فأثناء احلرب قد ُيقَتل الضحايا من 
املدنيني أو العسكريني، وُيْلَقوَن يف قبور ال حتمل عالمات، 
ويمكن أن ُيؤخذوا من منازهلم أو خُيتطفوا من الشوارع 
االنفصال  أو  القتال  من  فرارهم  أثناء  بعضهم  وخيتفي 
عن عائالهتم، وقد يكونون حمتجزين يف أماكن جمهولة أو 
قتلوا أو ماتوا أثناء احتجازهم، ويموت كثريون يف ساحة 

املعركة ويظلون يف عداد املفقودين.
يقصـد  إذ  قـرًسا،  املخفـي  عـن  املفقـود  وخيتلـف 
باملفقـود: الشـخص الـذي جيهـل أقرباؤه مـكان وجوده 
نتيجـة نزاع مسـلح دويل أو غـري دويل أو خطف أو كارثة 
أو أي سـبب آخـر. أما املخفـي قرًسا: فهـو املفقود نتيجة 
شـكل  أي  أو  االختطـاف  أو  االحتجـاز  أو  االعتقـال 
مـن أشـكال احلرمـان مـن احلريـة الـذي يتم عـىل أيدي 
ويعقبـه  أشـخاص،  أو  أو جمموعـات  الدولـة  موظفـي 
أو  حريتـه  مـن  الشـخص  بحرمـان  االعـرتاف  رفـض 
 إخفـاء مصـريه أو مـكان وجـوده، وهـو مـا حيرمـه مـن

محاية القانون.

الفرع الثاين: مفهوم أرسة املفقود
وقرارات  العام  لألمني  املختلفة  التقارير  أوصت 
املفقود،  ألرسة  واسع  بمفهوم  باألخذ  العامة  اجلمعية 
ته  أَعدَّ الذي  النموذجي  القانون  سار  ذاته  النهج  وعىل 
أن  جيب  بأنه  أويص  إذ  األمحر؛  للصليب  الدولية  اللجنة 
بدرجة  واسًعا  املفقود  الشخص  قريب  تعريف  يكون 
كافية ليشمل األشخاص املترضرين من عدم معرفة مكان 

املفقود، إال أنه جيب أن يشمل املصطلح:

أو  الزوجية  العالقة  إطار  يف  ولدوا  الذين  األبناء   -
خارجها، أو األبناء بالتبني أو أحد الزوجني.

دون  أو  رشعي  زواج  طريق  عن  احلياة  رشيك   -
زواج.

الوالدان )بام يف ذلك زوجة األب أو زوج األم أو   -
الوالدان بالتبني(.

أو  األشقاء  غري  أو  األشقاء  واألخوات  اإلخوة   -
اإلخوة بالتبني)3(.

يتسع  أن  يمكن  القريب  تعريف  أن  عىل  نص  ثم 
املحددة  الثقافية  البيئة  احلسبان  يف  يأخذ  الذي  بالقدر 
الذي بمقتضاه قد يمتد مفهوم األرسة ليشمل األصدقاء 
ف القانون اللبناين رقم  املقربني عىل سبيل املثال. وقد عرَّ
املفقود  أرسة  قرًسا«،  واملخفيني  املفقودين  »قانون   105
أو  الزواج  مؤسسة  ضمن  واملولودون  »الفروع  بأهنم 
زواج  من  الزوجني  أحد  ابن  بالتبني،  األبناء  خارجها، 
سابق الذي كان عىل عاتق املفقود أو املخفي قرًسا، الزوج 
والزوجة أو األصول مهام َعَلْوا، بمن فيهم زوجة األب أو 

زوج األم، األخ أو األخت وأوالدهم«.

املطلب الثاين: اإلطار القانوين ملشكلة املفقودين
هذا  أحياء،  أو  موتى  إما  املفقودون  األشخاص 
الضعف  نقاط  من  عنرص  ذاته  حد  يف  هو  الغموض 
يكونون  فقد  أحياء،  كانوا  فإذا  الشديدين،  والتهديد 
عن  أقارهبم  عن  ا  رسًّ االنفصال  أو  لالحتجاز  تعرضوا 
يف  احلوادث،  أو  الكوارث  أو  املفاجئ  النزوح  طريق 
القانون  يوفرها  التي  احلامية  منحهم  جيب  احلالتني،  كلتا 
مدنيني  إليها:  ينتموا  أن  يمكن  فئة  ألية  اإلنساين  الدويل 
أو  أو جرحى  أو أرسى حرب  معتقلني  أو  أو مهاجرين 

مرىض أو موتى أو غريهم.
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 الفرع األول: تطور االهتامم الدويل بمشكلة املفقودين
حتى وقت قريب، مل جتذب هذه »املأساة اخلفية« كام 
أسامها الصليب األمحر الدويل،)4( اهتامم املجتمع الدويل، 
املفقودين قديمة قدم احلرب  الرغم من أن مشكلة  فعىل 
ذاهتا، فإنه، وملدة طويلة، نظر الناس إىل القضية عىل أهنا 

ميؤوس منها متاًما.
انفجرت  عندما  التسعينيات  يف  العقلية  هذه  تغريت 
كانت  شخص،  ألف   20 من  أكثر  واختفى  يوغسالفيا 
عام  ويف  متوقعة،  غري  لدرجة  قوية  أرسهم  أفعال  ردود 
يف  استثنائيًّا  مؤمتًرا  الدولية  اللجنة  استضافت  2003م، 
املفقودين،)5(  حول  فرباير   21-19 من  املدة  يف  جنيف 
أنحاء  مجيع  من  حكوميني  وغري  حكوميني  خرباء  ضم 
سبل  عن  والبحث  املفقودين،  مشكلة  ملعاجلة  العامل، 
ملساعدة األرس واملجتمعات املترضرة، وأكدوا من جديد 

أن للناس احلق يف معرفة مصري أحبائهم)6(.
واصلت اللجنة الدولية عملها بعد املؤمتر، وشـاركت 
يف جلنـة الصياغـة التـي أدت إىل االتفاقيـة الدوليـة حلاميـة 
مجيـع األشـخاص من االختفـاء القـرسي التـي اعتمدهتا 
2006م.  ديسـمرب  يف  املتحـدة  لألمـم  العامـة  اجلمعيـة 
وتضطلـع اللجنـة الدوليـة بمجموعـة من األنشـطة حلل 
مشـكلة األشـخاص الذيـن ال ُيْعـَرف مصريهـم نتيجـة 
للنـزاع املسـلح، أو العنـف الداخـيل، وملسـاعدة أرسهم.
وسائل  تتعطل  عندما  النزاع،  حاالت  معظم  ففي 
العائالت  الدولية  اللجنة  تساعد  املعتادة،  االتصال 
املنفصلة عىل التواصل باستخدام رسائل الصليب األمحر 
من  وغريها  واإلنرتنت  واملحمولة  الفضائية  واهلواتف 
األشخاص  عن  معلومات  جتمع  كام  املتاحة،  الوسائل 
املفقودين والظروف التي اختفوا بموجبها عن عائالهتم، 
وحتاول حتديد مكاهنم يف مجيع األماكن املمكنة: السجون 

واملستشفيات واملخيامت، أو عن طريق خماطبة السلطات 
مجعيات  بمساعدة  األنشطة  هذه  ذ  ُتنفَّ ما  وغالًبا  مبارشة، 
الصليب األمحر واهلالل األمحر؛ إذ تلعب اجلمعيات الوطنية 
للصليب األمحر واهلالل األمحر دوًرا مهامًّ يف توضيح مصري 
العائلية  الروابط  إعادة  خالل  من  املفقودين  األشخاص 

)RFL(، ومن خالل برامج البحث عن املفقودين.
ألماكن  الدولية  اللجنة  زيارات  تلعب  أن  يمكن 
االختفاء،  حاالت  معاجلة  يف  مهامًّ  دوًرا  االحتجاز 
هوية  االحتجاز  أماكن  يف  الدولية  اللجنة  تسجل  حيث 
املحتجزين، ويمكن لتسجيل املحتجزين أن يلعب دوًرا 
يف منع االختفاء، وقد تقوم اللجنة الدولية أيًضا برتتيب 

تبادل الرسائل العائلية بني املحتجزين وأقارهبم)7(.
أمـا جملـس األمـن فقـد كان بطيًئـا يف تنـاول هـذه 
القضيـة، ويف 11 يونيـو 2019م أصـدر جملـس األمـن 
أول قـرار لـه عـن املفقودين نتيجـة النزاعات املسـلحة، 
وقـد جاء مـرشوع هذا القـرار بمبـادرة نابعة مـن معاناة 
الكويـت بفقـدان أبنائهـا أثنـاء الغـزو العراقـي، وإيامًنـا 
منهـا برضورة مواجهـة التحديات النامجة عـن النزاعات 
املسـلحة وتداعياهتـا السـلبية عىل املدنيـني، الذين يصبح 
زالـت  فـام  داخليًّـا،  نازحـني  أو  الجئـني  منهـم  كثـري 
الكويـت تعـاين هـذه املشـكلَة حيـث ال يـزال جمهـواًل 
الكويتيـني ورعايـا  مـن  مـن أصـل 605  مـكان 369 
البلـدان األخـرى الذيـن ُفقـدوا أثنـاء الغـزو العراقـي 

للكويـت عـام 1990م.

الفرع الثاين:
القواعد القانونية ذات الصلة بمشكلة املفقودين

تستند االلتزامات الدولية املتعلقة بحاالت األشخاص 
املفقودين وضحايا االختفاء القرسي إىل القانون الدويل 
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اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وَتنَْصبُّ عىل 
درء وقوع تلك احلاالت ومعاجلتها)8(.

رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  أشار  وقد 
177/67 املؤرخ يف 20 ديسمرب 2012م، إىل أن مبادئ 
اتفاقيات  وبخاصة  وقواعده  اإلنسايّن  الدويل  القانون 
جنيف األربع 1949م، والربوتوكوالن اإلضافيان لعام 
وبخاصة  اإلنسان،  حلقوق  الدولّية  واملعايري  1977م، 
والعهد  1948م،  لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
لعام  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل 
1966م، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام 
االختفاء  من  األشخاص  مجيع  محاية  واتفاقية  1966م، 
القرسي التي دخلت حيز التنفيذ 23 ديسمرب 2010م)9(، 
بمشكلة  يتعلق  فيام  الدويّل  االلتزام  أهم مصادر  تعد من 

األشخاص املفقودين.
الدويل  والقانون  اإلنساين،  الدويل  القانون  وحيوي 
يف  املساعدة  إىل  هتدف  أساسية  قواعد  اإلنسان  حلقوق 
العنف  املنازعات املسلحة أو  منع اختفاء األشخاص يف 
الداخيل، وهذا يعني كفالة احرتام مبادئ القانون الدويل، 
ذلك  يف  بام  وكرامتهم  كافة  البرش  سالمة  احرتام  وكفالة 

املوتى واملفقودون، ومنها:
القاعدة  يعد  وهو  احلقيقة،  معرفة  يف  1.  احلق 
الواجب  احلامية  عليها  ترتكز  التي  األساسية 
َن كل من  َتَضمَّ إذ  توفريها للمفقودين وأرسهم؛ 
القانون الدويل اإلنساين، وقانون حقوق اإلنسان، 
حق األرس يف معرفة مصري أقارهبا املفقودين نتيجة 
وجودهم،  أماكن  معرفة  ذلك  يف  بام  مسلح  نزاع 
وما  وسببها،  أمواًتا،  كانوا  إن  وفاهتم  ظروف  أو 
يف  فعيل  حتقيق  بإجراء  التزام  من  بذلك  يرتبط 

الظروف املحيطة باالختفاء)10(.

وقد نص الربوتوكول اإلضايف األول عىل هذا احلق   .2
بوصفه املبدأ العام الذي حيكم مسألة املفقودين يف 
التي قررت حق كل أرسة يف معرفة  املادة 32 منه 
ْته اللجنة الدولية  مصري أفرادها، هذا املبدأ الذى َعدَّ
الدول  حتى  به  تلتزم  عرفيًّا  مبدأ  األمحر  للصليب 
التي ليست أطراًفا يف الربوتوكول، فوفًقا للقاعدة  
العريف  اإلنساين  الدويل  القانون  دراسة  من   117
التي نرشهتا اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عام 
2005م )دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف(: 
»جيب عىل كل طرف من أطراف النزاع اختاذ مجيع 
التدابري املمكنة ملساءلة األشخاص الذين ُأبلغ عن 
فقدهم كنتيجة للنزاع املسلح، وجيب عليهم تزويد 
أفراد أرسهم بأية معلومات لدهيم عن مصريهم«. 
النزاعات  من  كل  يف  للتطبيق  قابلة  والقاعدة 
املسلحة الدولية وغري الدولية، وقد اعرتفت الدول 
احلقيقة  معرفة  يف  باحلق  عدة  دولية  مناسبات  يف 
القانونية  القواعد  أهم  من  دولية  عرفية  كقاعدة 
الدولية  القضائية  السوابق  تظهر  كام  الصلة،  ذات 
قضية  ففي  القاعدة)11(.   هذه  عرفية  جيل  بشكل 
كوينتريوس ضد أوروغواي )21 يوليو 1983م، 
الفقرة 186(، أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 
معلومات  حجب  حُيظر  أنه  املتحدة  لألمم  التابعة 
كام  عمد،  عن  املفقودين  األقارب  عن  العائالت 
خطري  بشكل  تنتهك  االختفاء  حاالت  أن  ذكرت 
حقوق أرسة الشخص املختفي، الذي يعاين أوقات 
العقيل بسبب عدم  شديدة وطويلة األمد من األمل 

اليقني بشأن مصري أحبائه.
 ويف قضية كورت ضد تركيا )25 أيار / مايو 1998م، 
الفقرات 130-33(، وجدت املحكمة األوربية حلقوق 
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األشخاص  عائالت  عن  املعلومات  حجب  أن  اإلنسان 
يف  الصمت  أو   - األمن  قوات  جانب  من  املحتجزين 
يمكن  املسلح-  النزاع  أثناء  املفقودين  األشخاص  حالة 
من احلصول عىل درجة من الشدة التي ترقى إىل مستوى 

املعاملة الالإنسانية)12(.
وبمقتضاها  املتوفني،  وكرامة  حقوق  كفالة   .3
املوتى  جثث  عن  بالبحث  النزاع  أطراف  يلتزم 
أو  الوفاة  شهادات  وإرسال  سلبها)13(.  ومنع 
مكتب  إىل  عليها  مصدًقا  املوتى  أسامء  قوائم 
االستعالمات، الذي جيمع ويقدم مجيع األشياء 
فعلية  قيمة  هلا  ويكون  املوتى  مع  توجد  التي 
ترفق  خمتومة  طرود  يف  وإرساهلا  معنوية  أو 
الالزمة  التفاصيل  مجيع  تتضمن  إقرارات  هبا 
املتوفني، وقائمة بجميع  لتحديد هوية أصحاهبا 

حمتويات الطرد )14(.
رسمية  إدارة  بإنشاء  النزاع  أطراف  يلتزم  أن   .4
عىل  االستدالل  تيسري  مهمتها  املقابر  لتسجيل 
املقابر والتحقق من هوية اجلثث هبا، ونقل اجلثث 

إىل بلد املنشأ)15(.
احلفاظ عىل هوية األشخاص املحميني، وتقتيض   .5
التي  البيانات  مجيع  تسجيل  القاعدة  هذه 
والغرقى  اجلرحى  هوية  من  التحقق  عىل  تساعد 
أحد  قبضة  يف  يقعون  الذين  واملوتى  واملرىض 
أطراف النزاع وينتمون للخصم وإبالغها ملكتب 

االستعالمات)16(.
إرساء أحكام البحث عن املفقودين التي تضمنت   .6
انتهاء  أقصاه  موعد  ويف  النزاع،  أطراف  إلزام 
األعامل العدائية، أن تقوم بالبحث عن األشخاص 
الذين أبلغ اخلصم عن فقدهم، واإلبالغ بجميع 

عملية  تسهيل  إىل  تؤدي  قد  التي  املعلومات 
املعلومات  هذه  عىل  احلصول  ولتسهيل  البحث، 

ألزمتهم باختاذ عدد من التدابري)17(.
التي  القواعد  أهم  من  تعد  األرسة  وحدة   .7
حقوق  وقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  أرساها 
اإلنسان)18(، والتي تشكل مقتضياهتا تدابري وقائية 
تتضمن  لذلك  وتطبيًقا  املفقودين،  مشكلة  حلل 
الواحدة  األرسة  افرتاق  دون  حتول  عدة  أحكاًما 

أثناء النزاعات املسلحة)19(.
أّما ما يتعلق باملفقودين أثناء النزاعات املسلحة غري   .8
الدولية فقد نصت املادة 3/4/ب من الربوتوكول 
اخلطوات  مجيع  »تتخذ  أن  عىل  الثاين  اإلضايف 
تشتت  التي  األرس  شمل  ومجع  لتسهيل  املناسبة 
لفرتة مؤقتة«، وهو ما يؤدي إىل انطباق مجيع التدابري 
واألحكام التي تضمنها الربوتوكول اإلضايف األول 
باملفقودين؛ لكوهنا من متطلبات تنفيذ يتعلق   فيام 

هذه الفقرة.

املبحث الثاين: التزامات الدول وممارساهتا فيام 
يتعلق بمشكلة املفقودين

االلتزامات  من  العديد  عىل  الدويل  القانون  يشتمل   
الدولية التي من شأهنا احليلولة دون فقد األشخاص أثناء 
النزاعات املسلحة، وتوضيح مصريهم ومكان وجودهم، 
ممارسات  جسدهتا  عملية  بخربة  الدويل  املجتمع  ويتمتع 

بعض الدول يف هذا الشأن. 
املطلب األول: االلتزامات واملامرسات الوقائية

أواًل: احرتام قواعد القانون
يعد أول االلتزامات التي تقع عىل عاتق الدول، والتي 
تؤدي إىل منع مأساة فقدان األشخاص أثناء النزاع املسلح، 
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هو احرتام القانون، إذ يوجد يف القانون الدويل اإلنساين، 
الدويل حلقوق اإلنسان، ويف كثري من األحيان  والقانون 
أطراف  احرتمها  إذا  التي  األحكام  الوطني،  القانون  يف 
السلطات  وتتحمل  االختفاء.  حاالت  تقع  ال  النزاع، 
واألطراف يف النزاعات املسلحة املسؤولية األوىل عن منع 
اآلالف من  فإن عرشات  ذلك،  االختفاء، ومع  حاالت 
األشخاص املفقودين يف مجيع أنحاء العامل يشهدون عىل 

االفتقار إىل الرصامة يف تطبيق القانون.
الدويل  والقانون  اإلنساين،  الدويل  القانون  احرتام 
أن  من  األشخاص  منع  يف  أسايس  أمر  اإلنسان  حلقوق 
يصبحوا يف عداد املفقودين. حيث وضع القانون الدويل 
 اإلنساين، وقانون حقوق اإلنسان – كام سبق وأوضحنا –
قواعد أساسية إذا ُعوِمل املدنيون وأفراد القوات املسلحة 
واألرسى  واجلرحى  املرىض  من  املسلحة  اجلامعات  أو 
والقتىل واملحرومون من حريتهم وفًقا هلذه القواعد، وإذا 
األكثر  األفراد  إىل  بالوصول  اإلنسانية  للمنظامت  سمح 
األشخاص  من  أقل  عدد  هناك  سيكون  خاصة،  ضعًفا 
مصريهم،  عن  تستفرس  التي  األرس  ومن  املفقودين 
فاحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين من جانب الدول 

سيقيم حاجزًا ضد االختفاء)20(.

ثانًيا: نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين
عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  نرش  مسؤولية  تقع 
وبناء عليه، جيب  املسلح،  النزاع  الدول وأطراف  عاتق 
أو  القوات  تكون  أن  ضامن  النزاع  يف  طرف  كل  عىل 
املجموعات أو األشخاص اخلاضعون إلمرته وسيطرته 
الدويل اإلنساين،  القانون  مدركني اللتزاماهتم بموجب 
وملسؤوليتهم عن أي تقصري يف االمتثال لألحكام ذات 
موظفو  ومنهم  املدنيني  السكان  تثقيف  وجيب  الصلة. 

الدويل  القانون  جمال  يف  الالزم  التثقيف  املدنية،  اخلدمة 
أفراد  حيصل  أن  جيب  ذلك،  عىل  وزيادة  اإلنساين، 
القوات املسلحة، والسكان املدنيون أيًضا، عىل التثقيف 
اإلنسان. وجيب  الدويل حلقوق  القانون  الالزم يف جمال 
الوطنية  الترشيعات  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  إدراج 
الوطنية  القوانني  سن  أن  ذلك  الواجب.  النحو  عىل 
األشخاص  قضية  مع  للتعامل  بالغة  أمهية  يكتيس 
املفقودين، واحليلولة دون اختفاء األشخاص، ومعرفة 

مصري املفقودين.

ثالًثا: استخدام بطاقات اهلوية
مستلزمات  توفري  عن  األول  املسؤول  هي  الدولة 
حتديد اهلوية ألفراد قواهتا املسلحة، مثل شارات اهلوية، 
النزاع  أطراف  عىل  فيجب  باستعامهلا؛  إلزامهم  وعن 
املسلح توفري وسائل اهلوية الشخصية جلميع أفراد القوات 
املسلحة واجلامعات املسلحة، وإتاحة وسائل حتديد اهلوية 
وجيب  املحميني.  األشخاص  جلميع  بسهولة  الشخصية 
عليها إلزام قواهتا املسلحة باستخدام بطاقات اهلوية التي 
هم أو جرحهم أو  تتيح التعرف إىل أعضائها يف حالة َأرْسِ
من  ُيطلب  للسكان،  اجلامعي  النزوح  حالة  ويف  قتلهم؛ 
السلطات تسجيل و/ أو تزويد املدنيني األكثر ضعًفا مثل 

األطفال بوسائل حتديد اهلوية.
أعدته  الذي  النموذجي  القانون  أوجب  قد  لذلك 
يتضمن  أن  رضورة  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة 
الترشيع اخلاص بمعاجلة حالة املفقودين كفالة السلطات 
الوطنية املختصة حصول مجيع األشخاص عىل وثيقة هوية 
فيحصلون عىل هوية خاصة هبم  األطفال  أما  شخصية، 
أو يسجلون عىل وثيقة هوية والدهيم، ويف أوقات النزاع 

املسلح تكفل تسجيل األشخاص املعرضني للخطر.
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املطلب الثاين: االلتزامات واملامرسات العالجية
أواًل: إقرار قانون وطني بشأن املفقودين

أن  115؛  الـ  مجعيته  يف  الدويل،  الربملاين  االحتاد  ر  قرَّ
يف  وطنيًّا  قانوًنا  وتُسنَّ  ر  ُتَقرِّ أن  جيب  الوطنية  السياسات 
التنظيمية  بالتدابري  مصحوًبا  املفقودين،  األشخاص  شأن 
إلدراك  وطني  ترشيع  إصدار  ويعد  الالزمة.  واإلدارية 
ومعاجلة املصاعب واملشاق القانونية والعملية التي يواجهها 
املفقودون وأفراد أرسهم من أهم التدابري العالجية ملشكلة 
املفقودين، فقد تكون مشكلة املفقودين كابوًسا بريوقراطيًّا؛ 
قبل  سنوات  بمرور  تسمح  البالد  بعض  قوانني  إن  إذ 
غضون  يف  تغيبه،  أو  رسميًّا  شخص  وفاة  عن  اإلعالن 
بيع  أو  بمرياثهم  املطالبة  األرسة  ألفراد  يمكن  ال  ذلك، 
ممتلكاهتم، وال تستطيع الزوجة الزواج من جديد أو جمرد 
إقامة طقوس جنائزية)21(.كام أنه يف كثري من األحيان، تكون 
وهو  الرجال،  من  املسلحة  النزاعات  يف  املفقودين  أغلبية 
معاناهتن  إىل  فباإلضافة  لزوجاهتم،  هائلة  معاناة  خيلف  ما 
ويف  األرسة،  رب  بدور  يقمن  أزواجهن،  عن  البحث  يف 
معظم احلاالت، ال يوجد اعرتاف رسمي بمركز »الشخص 
يتعلق  فيام  املشكالت  من  للعديد  يعرضهن  مما  املفقود«، 
يف  واحلق  األطفال،  وحضانة  واملرياث  امللكية  بإدارة 

احلصول عىل املستحقات واحلق يف الزواج من جديد )22(.
باملفقودين  ا  خاصًّ قانوًنا  اعتمدت  التي  الدول  ومن 
2004م،  عام  يف  صدر  والذي  واهلرسك  البوسنة 
يتعلق  نزاع  بعد  ما  بلد  يف  نوعه  من  ترشيع  أول  ويعد 
باألشخاص املفقودين يف أي مكان يف العامل)23(. إذ يقنن 
»احلق يف معرفة احلقيقة بشأن مصري أقارب املفقودين«، 
التحقيق، ويؤيد  فضاًل عن احلق يف االطالع عىل جهود 
القانون حقوق العائالت األخرى، مثل الترصف املؤقت 
يف ممتلكات األشخاص املفقودين يف احلاالت التي مل يعلن 

فيها عن وفاة، وتكاليف الدفن، وأولوية حقوق التعليم 
وختليد  الصحية  والرعاية  املفقودين،  أوالد  وتوظيف 
الذكرى يف مواقع القبور.)24( كذلك لبنان التي اعتمدت 

القانون 105 بشأن املفقودين واملخفيني قرًسا)25(.

ثانًيا: محاية البيانات الشخصية والتعامل الصحيح
مع املعلومات

لتقديم  مكاتب  إنشاء  النزاع  أطراف  عىل  جيب 
معلومات عن املعتقلني أو املتوفني، وجيب التأكد من أن 
يعرف  ال  الذين  األشخاص  عن  جُتَمع  التي  املعلومات 
مصريهم شاملة للمعلومات الرضورية للغرض املحدد، 
وجتمع وتعالج بنزاهة؛ وُترَسل املعلومات اإلنسانية التي 
قد ختدم منظمة إنسانية حمايدة وغري متحيزة، مثل اللجنة 
األشخاص  مصري  من  للتأكد  األمحر  للصليب  الدولية 
جمهويل املصري؛ وجيب احرتام املعايري واملبادئ ذات الصلة 
بشأن محاية املعلومات الشخصية، كل املعلومات، بام يف 

ذلك املعلومات الطبية والوراثية)26(.
ويلتزم أطراف النزاع باملعاجلة الصحيحة للمعلومات 
التي  املعلومات  هذه  تستخدم  أال  فيجب  الشخصية. 
أجلها،  من  مجعت  التي  اإلنسانية  لألغراض  إال  مُجَِعت 
حتى ال ُتَضّحي مرة أخرى بكرامة األشخاص املعنيني. 
كام جيب توفري ضامنات خاصة عىل البيانات الشخصية، 
محاية بشأن  الصلة  ذات  واملبادئ  املعايري   واحرتام 

البيانات الشخصية.

ثالًثا: اّتباع أفضل املامرسات يف الطب الرشعي والتعامل 
الصحيح مع الرفات البرشية

جديد  جمال  ظهر  املاضية،  عاًما  العرشين  مدار  عىل 
التحقيقات  لدعم  الرشعي  الطب  علوم  لتطبيق  ومتناٍم 
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الدويل.  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  انتهاكات حقوق  يف 
القضائية  الوالية  حتت  التحقيقات  هذه  جُتَرى  ما  وغالًبا 
الدولية وتشكل حتديات وفرًصا ملامريس الطب الرشعي 

يف مجيع أنحاء العامل.
مصري  لتوضيح  الرشعي  الطب  علوم  واستخدام 
أول  أنشئ  فقد  نسبيًّا؛  جديد  أمر  املفقودين  األشخاص 
املفقودين يف  للبحث عن  الوراثية  للبيانات  بنك رسمي 
األرجنتني يف عام 1987م، استجابة مبارشة الحتياجات 
األرس. ويعتمد حتديد األدلة اجلنائية عىل عنارص متنوعة، 
املادية  والعنارص  الشهود،  ومقابالت  اجلثة،  موقع  مثل 
املحمول  واهلاتف  )اهلوية  امليت  جثة  عىل  املوجودة 
والصور واملالبس(، والعنارص املادية التي ال تزال متاحة 
عىل اجلثة )األسنان، والرؤى، خصوصية مميزة، وبصامت 
وعىل  الشعر(.  من  النووي  احلمض  وحتليل  األصابع، 
بشكل  إليه  ُينظر  النووي  احلمض  حتليل  أن  من  الرغم 
متزايد عىل أنه يلعب دوًرا رئيًسا، فإنه يف األساس إجراء 
املالذ األخري، أو مكمل ُيستخدم مع العنارص األخرى. 
إضافة إىل ذلك، تبقى العديد من التحديات عندما يتعلق 
هوية  لتحديد  الرشعي  الطب  علوم  باستخدام  األمر 
األشخاص املفقودين، ومن بينها حقيقة أن املوارد املالية 

والبرشية ليست متاحة دائاًم بسهولة يف أعقاب الرصاع.
ومن املنظور اإلنساين فإن بعض األشخاص يرغبون 
املهم أن  يف عودة أحبائهم حتى لو كانوا هيكاًل عظميًّا، 
يعرفوا مصريهم؛ إذ تعد إعادة الرفات البرشية إىل ذوي 
املفقود بمنزلة مل الشمل العاطفي للعائلة. وتقع عىل عاتق 
إدارة  املسلحة مسؤولية  واجلامعات  احلكومية  السلطات 
الرفات البرشية واملعلومات املتعلقة باألموات والتعامل 
توفري  ويف  ضار،  متييز  دون  من  القتىل  مجيع  مع  السليم 
اليقني.  وعدم  القلق  منع  هبدف  للعائالت  املعلومات 

وتشمل التدابري التي يمكن اختاذها ما يأيت:
ضامن اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتحديد الرفات   -

البرشية ألولئك الذين ماتوا وتسجيل هويتهم.
أو  البرشية  الرفات  إىل  التعرف  عرقلة  جتنب   -

التداخل معها أو تعويقها.
إصدار شهادات الوفاة.  -

القانونية  القواعَد  املعنيني  مجيع  احرتام  ضامن   -
واألخالقيات املهنية السارية عىل إدارة واستخراج 

الرفات البرشية وحتديد هويتها.
ضامن قيام املختص يف الطب الرشعي، كلام أمكن   -
ذلك، بتنفيذ إجراءات استخراج الرفات البرشية 

وحتديدها.
الذين  األشخاص  جلميع  الكايف  التدريب  ضامن   -
مع  والتعامل  املوتى  عن  معلومات  جيمعون 

الرفات البرشية.
فقط  اهلوية  وحتديد  اجلثث  استخراج  عملية  بدء   -
مجيع  جانب  من  عمل  إطار  عىل  االتفاق  بمجرد 

املعنيني، والتأكد من أن اإلطار يشمل:
ومجع  اجلثث  الستخراج  بروتوكوالت  إنشاء  أ. 
اجلثث،  وترشيح  الترشيح،  قبل  الوفاة  بيانات 
صاحلة  وتقنيات  أساليب  عىل  بناًء  اهلوية  وحتديد 
وموثوقة علميًّا، وأدلة عرفية أو رسيرية أو ظرفية 

تكون مناسبة وذات صلة.
واألرس  املجتمعات  لربط  املناسبة  الوسائل  ب. اختاذ 
يف إجراءات استخراج اجلثث والترشيح وحتديد 

اهلوية.
ومعايري  املهنية  األخالقيات  وتطوير  ت. احرتام 
املامرسة للمختصني يف الطب الرشعي العاملني يف 

السياقات الدولية.
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جتدر اإلشارة إىل أنه حتى اآلن، ال توجد أي منظمة 
لتحديد  حمدد  تفويض  هلا  دولية  منظمة  أو  حكومية  غري 
تأخري  يمكن  أنه ال  اجلثث. مع األخذ يف احلسبان  هوية 
رعاية اجلثث، وأن مثل هذه اإلجراءات قد تؤثر بشكل 
مؤخًرا  َرت  ُطوِّ فقد  الحًقا،  الضحايا  حتديد  يف  واضح 
كأدوات  املامرسات،  أفضل  لتعزيز  توجيهية  مبادئ 
ومنظامت  السلطات  خمتلف  جانب  من  الستخدامها 
التي  التقنية  املعلومات  توفِّر  إذ  املجال،  هذا  يف  اإلغاثة 

ستدعم النهج الصحيح للتعامل مع جثث املوتى.
ومن أفضل املامرسات يف هذا السياق، اللجنة الدولية 
اتفاق  لدعم  أنشئت عام 1996م  التي  باملفقودين  املعنية 
يف  رائدة  تعد  والتي  رساييفو،  ومقرها  للسالم  دايتون 
استخدام تقنية احلمض النووي يف حتديد هوية املفقودين، 
مفقود   18.000 هوية  حتديد  عىل  اللجنة  ساعدت  فقد 
رفات  بقايا  من  النووي  احلمض  بني  املطابقة  بإجراء 
أرس  أفراد  من  النووي  واحلمض  املعروف  غري  اإلنسان 
عينة   150.000 اليوم  بياناهتا  قاعدة  وتضم  املفقودين. 
وأحدثت  بلًدا،   20 من  أكثر  يف  مفقودين  جينات  من 
يف  ثورة  البلقان  غريب  يف  اللجنة  وضعتها  التي  التقنيات 
صارت  وقد  أخرى.  بلدان  يف  املفقودين  عن  البحث 
اللجنة بفضل االستعامل الفعال للحمض النووي كوسيلة 
لتحديد  برنامج  أوسع  املفقودين  هلوية  اجلامعي  للتحديد 
اهلوية يف العامل، حيث يشغل أكرب مرفق لتحديد احلمض 

النووي البرشي ذي اإلنتاجية العالية يف العامل)27(.
ومن املامرسات اجليدة يف هذا السياق، اللجنة الثالثية 
التي أنشئت يف عام 1991م ملعرفة مصري املفقودين يف أثناء 
العراق،  من  وتتألف  )1990-1991م(  اخلليج  حرب 
والكويت، وفرنسا، واململكة العربية السعودية، واململكة 
املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية، وقد عاجلت 316 

قضية من قضايا املفقودين املتصلة بحرب اخلليج، وأعيد 
هذه  ومتثل  العراق،  إىل  الكويت  من  شخًصا   32 رفات 
اإلنجازات أماًل للعائالت التي انتظرت عقوًدا من الزمن 

للحصول عىل إجابات.

رابًعا: إنشاء مؤسسات وطنية خمتصة
الصليب  جلنة  أعدته  الذي  الترشيعي  النموذج  نص 
األمحر عىل رضورة إنشاء سلطة مستقلة وحمايدة للبحث عن 
أن ختّل  دون  البرشية، من  الرفات  وإثبات هوية  املفقودين 
بسلطات اهليئات األخرى للبحث عن املفقودين )م12(. كام 
ل  ينشأ حتت إرشافها املكتب الوطني لالستعالمات الذي ُيَفعَّ
التجميع  عن  مسؤواًل  ويكون  املسلحة،  النزاعات  أثناء  يف 
املركزي جلميع املعلومات حول اجلرحى أو املرىض أو الغرقى 
املحرومني باحلامية  املشمولني  األشخاص  أو  املتوفني   أو 

هويتهم،  املؤكدة  غري  األطفال  أو  حريتهم،  من 
ُأبِلَغ عن فقداهنم )م13( ]نصت عليه  واألشخاص الذين 

اتفاقيات جنيف[.
واضحة  إنسانية  والية  املؤسسة  هلذه  تكون  أن  وجيب 
منصوص عليها يف القانون، تركز عىل تعقب األشخاص 
تعطى  وأن  نزاع مسلح،  نتيجة  يعرف مصريهم  الذين ال 
املوارد والصالحيات الرضورية لالضطالع بتلك الوالية، 
وينبغي هلذه املؤسسة أن تكون مسؤولة عن تسلُّم طلبات 
البحث، والقيام بام يلزم للحصول عىل املعلومات املتعلقة 
منها،  والتأكد  ومصريه،  الشخص  ومكان  باالختفاء، 
للقوانني  وفًقا  الدولة  وسلطات  الطلب  ملقدم  وإتاحتها 
الشخصية  البيانات  بحامية  املتعلقة  الوطنية  واملعايري 
سجل  إدارة  عن  باملسؤولية  االضطالع  كذلك  وإدارهتا، 
البيانات، كام جيب أن تتيح لألقارب والشهود آليات مثل 

خط هاتفي مبارش وموقع إلكرتوين لتسجيل املفقودين.
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ومن أمثلة هذه املؤسسات الوطنية: معهد األشخاص 
عام  يف  واهلرسك  البوسنة  يف  أنشئ  الذي  املفقودين 
2005م ملعاجلة مجيع اجلوانب املتعلقة بمسألة املفقودين 
وفر  الذي  السابقة،  يوغسالفيا  يف  النزاعات  من  الناشئة 
آلية حملية مستديمة لتحديد مكان املفقودين بغض النظر 
يف  دورهم  أو  القومي  أو  الديني  أو  العرقي  انتامئهم  عن 
األعامل العدائية السابقة. ويعمل املعهد عىل محاية املقابر 
اجلامعية وتوثيقها وحفرها بشكل صحيح، ومتكني أقارب 
املفقودين وغريهم من املشاركة يف عمليات البحث. وقد 
َد هذا املعهد هوية أكثر من 19496 يف منطقة البلقان  حدَّ
الغربية حتى مارس 2016م. ويف الكويت أنشئت اللجنة 

الوطنية لشؤون األرسى واملفقودين يف 1998م)28(.

خامًسا: العدالة االنتقالية مع مراعاة املنظور اإلنساين
االختفاء،  عن  املسؤولني  بمساءلة  الدول  تلتزم 
يف  ذلك  ويساهم  العقاب)29(.  من  اإلفالت  ومكافحة 
حل مشكلة املفقودين، فالعدالة واملساءلة هلام أمهية كبرية 
السلمية  والتسوية  املصاحلة  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  يف 
للنزاعات. ويف األغلب يكون املفقودون ضحايا للجرائم 
البشعة، وتكون املواقع التي ُتسرتجع منها رفاهتم هي مواقع 
اجلرائم، إىل جانب ُبعد العدالة اجلنائية، وألرس املفقودين 
إثبات حقيقة ما حدث؛ فمن حق  واملجتمع كله احلق يف 
األرس عىل حكوماهتا ومؤسساهتا القانونية أن تعالج آالمها 
بالعدالة.  الشعور  حتقيق  النهاية  يف  يتسنى  حتى  وكرهبا 
املعرفة،  يف  واحلق  العدالة  يف  احلق  بني  تكامل  وهناك 
املفقودين هو  فتوضيح مصري وأماكن وجود األشخاص 

جزء من السعي لتحقيق العدالة عىل املستوى العاملي.
املفقودين  األشخاص  عن  إجابات  تقديم  إن 
متاميزة  أهداف  هي  العقاب،  من  اإلفالت  ومكافحة 

ولكنها متكاملة يف هذا املسعى. فعند اكتشاف مقربة، ُتعد 
مرسًحا للجريمة، ُتفتح التحقيقات اجلنائية عموًما، وال 
البرشية  الرفات  واستعادة  املوقع  تقويامت  إجراء  يمكن 

دون احلصول عىل إذن بذلك. 
الرشطة  ضباط  مثل  املختصة،  السلطات  وجود   إن 
معظم  يف  مطلوب  أمر  هو  القضية،  يف  حيققون  الذين 
احلاالت بموجب اإلطار القانوين املطبق قبل فتح أية مقربة 
القضائي  بالتحقيق اجلنائي، وقد يكون لدى اجلهاز  تتعلق 
املفقودين  األشخاص  مصري  عن  صلة  ذات  معلومات 
وأماكن وجودهم، وعىل العكس من ذلك، قد يكون لدى 
ألن  القضائية؛  العمليات  هتم  معلومات  املفقودين  آليات 
فهم أنامط السلوك واألحداث التي أدت إىل ارتكاب جرائم 
يمكن أن يكون مفيًدا للغاية يف حتقيق األهداف القضائية، 
فقط،  باملفقودين  ذات صلة  بأعامل  املكلفة  اآلليات  أن  كام 
القضاء،  عمل  تعوق  أن  األحوال  من  حال  بأية  يمكن  ال 
إال أهنا جيب أن تلقى تعاوًنا كاماًل من األجهزة والسلطات 
احلكومية، بام يف ذلك القضاء، من أجل حتقيق أهدافها. وهذا 
يشمل أن حترتم هذه املؤسسات الرشوط التي بموجبها تقوم 
ح صالحيات هذه  اآللية بجمع معلوماهتا. وجيب أن ُتوضَّ
اآلليات وطرائق عملها؛ ألهنا ليست بدياًل عن الرشطة أو 
كانت  وإن  متاميزة  فأهدافها  القضاء:  أو  االّدعاء  سلطات 

متكاملة، وهو ما يعني اختالف أساليب العمل.
 فمثاًل عند إجياد مقربة مجاعية، يركز التحقيق اجلنائي عىل 
مجع املعلومات عن سبب الوفاة وظروفها وأي دالئل يمكن 
أن تساعد يف العثور عىل اجلناة، وسرتكز اآلليات اإلنسانية 
عىل البيانات التي ستساعد يف حتديد الرفات البرشية، ومن 
ثم فإن البيانات التي تساعد يف توضيح مصري األشخاص 
املفقودين وأماكن وجودهم لن جُتَمع من جانب حمقق جنائي 
املالحقة  عملية  من  كجزء  أمهية  ذات  تكون  أو  قاٍض  أو 
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بالعدالة  املرتبطة  األهداف  ُتفهم  األغلب  ويف  اجلنائية. 
 االنتقالية عىل أهنا مقترصة عىل سبل االنتصاف القضائية التي
قضائية،  ومالحقات  جنائية  حتقيقات  عىل  تنطوي 
تشمل  وال  احلسبان،  يف  اإلنسانية  األهداف  تأخذ  وال 
باملفقودين،  الصلة  ذات  املعلومات  عىل  احلصول 
معاجلة عىل  القادرة  املتابعة  عمليات  تشمل   وال 

قضية املفقودين.
التكاملية بني مؤسسات  العالقَة  نؤكد  كنا   ونحن وإن 
العدالة وآليات التعامل اإلنساين مع املشكلة للوصول حلل 
مشكلة املفقودين، إال أننا نتفق مع الرأي القائل بأن التعامل 
اإلنساين؛ أي من منظور إنساين، مع مشكلة املفقودين، ذو 
أمهية خاصة عندما ُيظهر حتليل البيئة املحيطة أن املؤسسات 
التابعة لألطراف املتحاربة السابقة ليست حريصة بالرضورة 
عىل مشاركة املعلومات التي بحوزهتا خوًفا من االنتقام أو 
اإلنساين  املنظور  بني  الفصل  يكون  لذا  اجلنائية؛  املقاضاة 
ومؤسسات العدالة ذات الصلة هو أنجع وسيلة للحصول 

عىل املعلومات يف هذا الشأن.
إسناد  اإلنسانية  اآلليات  حتاول  أال  جيب   وعليه 
املسؤولية، وعليها أن تضمن اإلدارة السليمة للمعلومات 
الرسية، وجيب تأكيد اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضامن أن 
املفقودين  مكان  حتديد  يف  املستخدمة  واملعلومات  الوثائق 
واستعادهتم وحتديد هويتهم ال تستخدم كدليل مبارش، وال 
أو كعائق  القضاء  يقيد سلطات  أنه  تفسري ذلك عىل  جيب 

أمام السلطات القضائية التي تقوم بعملها.
 ويعد إنشاء جلان احلقيقة واملصاحلة، التي جيري فيها 
التحقيق يف أنامط انتهاكات حقوق اإلنسان عقب انتهاء 
النزاع، من املامرسات اجليدة يف هذا السياق، وبخاصة إذا 
شارك فيها الضحايا واملجتمع املدين بام يف ذلك املنظامت 

غري احلكومية.

سادًسا: حتديد املدافن ورسم خرائط هلا واملحافظة عليها
حتديد  سبيل  يف  مهمة  خطوة  العملية  هذه   تعد 
املعلومات  مجع  جيب  السياق  هذا  ويف  املفقودين،  مصري 
الضباط،  كبار  منها:  خمتلفة،  مصادر  من  املدافن  عن 
عن  معلومات  يملكون  قد  الذين  واملدنيون  واملقاتلون، 
املدافن، وجيب أيًضا عقد اتفاقات عرب احلدود مع البلدان 
املجاورة حيثام وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االشتباه 
يف وجود مدافن فيها، وقد يكون اكتشاف مدافن أمًرا مهامًّ 
ليس فقط يف اقتفاء أثر املفقودين، ولكن أيًضا يف التعرف 

إىل مرتكبي اجلرائم ومالحقتهم قضائيًّا.
فرضها  التي  االلتزامات  من  املدافن  عىل   واملحافظة 
القانون الدويل اإلنساين؛ إذ نص عىل أنه جيب مراعاة حرمة 
املوتى والعمل عىل متييز مقابرهم لتيسري االستدالل عليها 
ومحاية املقابر)30(. وحظر هنب املوتى وتشويه اجلثث، كام 
اجلثث جريمة حرب؛  املوتى وتشويه  فعل هنب  يعد  قد 
املعاملة  وبخاصة  اإلنسان،  كرامة  عىل  اعتداًء  تشكل  إذ 
املهينة التي حتّط من الكرامة، عىل النحو املحدد يف املادة 
2/8/ب/21 واملادة 2/8/ج/2 من النظام األسايس 

للمحكمة اجلنائية الدولية)31(.

املبحث الثالث:
اإلرادة السياسية للدول وقضية املفقودين

ظاهرة  مكافحة  عن  األول  املسؤول  هي  الدول   تعد 
تدرك  أن  عليها  لذا  مصريهم؛  ومعرفة  املفقودين 
مسؤوليتها عن تنفيذ اآلليات والسياسات والقوانني ذات 
القانون الدويل اإلنساين  به  الرغم مما يزخر  الصلة. وعىل 
بمشكلة  يتعلق  فيام  قواعد  من  اإلنسان  حقوق  وقانون 
التدابري  الدول  تتخذ  مل  األسف،  مع  فإنه  املفقودين، 
املناسبة ملنع حاالت االختفاء وتوفري املعلومات احليوية، 
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فال توجد قارة نجت من هذه املشكلة التي يتأثر هبا مئات 
اآلالف من الناس عىل مستوى العامل، حيث شاب الرصاع 
يف البلقان، يف النزاعات األخرية،  عمليات إعدام مجاعية 
أكثر من  يزال  ومقابر ال حتمل عالمات؛ ففي كرواتيا ال 
النزاعات  أعقاب  يف  املفقودين  عداد  يف  شخص   2500
البوسنة  ويف  1991و1995م،  عامي  بني  ما  املسلحة 
واهلرسك اليزال مصري 14000 شخص غامًضا، بينهم 
5500 فقدوا يف سريبرنيتشا. ويف كوسوفو، أبلغت األرس 
الطوائف،  أكثر من 2000 شخص من مجيع  فقدان  عن 
فقد  كام  شخص،   20000 نحو  اختفى  رسيالنكا  ويف 
ويف  2006م،  إىل  1996م  من  املدة  يف  نيبال  يف  اآلالف 
إفريقيا ُألقي القبض عىل عدد من الشباب ونقلوا إىل أماكن 
ت  جمهولة، وُفِصَل عرشات اآلالف عن عائالهتم التي فرَّ

من النزاع.
 ويف منطقة الرشق األوسط شهدت عدة مناطق أعداًدا 
املفقودين  عدد  ر  ُقدِّ العراق  ففي  املفقودين،  من  كبرية 
من  أكثر  َل  ُسجِّ سوريا  ويف  شخص،   250.000 بـ 
10.000 حالة فقط وفق إفادة رينا غيالين، من مكتب 
ذكر  حني  يف  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم 
األمم  لدى  لربيطانيا  الدائم  املمثل  نائب  ألني،  جوناثان 
املتحدة، أن عدد املفقودين منذ بداية احلرب يف سوريا، يف 

عام 2011م، هو 60000.
واألطفال  للنساء  معاناة  املفقودين  مشكلة   وتسبب 
منها  خمتلفة؛  ألسباب  واألطفال  النساء  ُتَفُقد  إذ  خاصة، 
جملس  طلب  وقد  جنسيًّا،  استغالهلم  املثال:  سبيل  عىل 
تويل  أن  الدول  من   ،28/7 قراره  يف  اإلنسان  حقوق 
املوجودين  األطفال  حلاالت  االهتامم  من  درجة  أقىص 
وأن  املسلحة،  بالنزاعات  يتصل  فيام  املفقودين  عداد  يف 
تتخذ التدابري املناسبة للبحث عن هؤالء األطفال وحتديد 

هويتهم. ومعاجلة عواقب مشكلة املفقودين تتطلب القيام 
الفاعلة،  اجلهات  من  العديد  عىل  تنطوي  معقدة  بمهام 

وتتطلب التنسيق.
 وأهم العقبات التي تواجه التدابري التي يمكن اختاذها 
فيام يتعلق بمشكلة املفقودين يف أثناء النزاعات املسلحة، 
هي صعوبة البيئة التي تعمل فيها هذه التدابري، فأطراف 
جيعل  وهذا  عقوهلم،  يف  تؤثر  الكراهية  تزال  ال  املشكلة 
القانون  سيادة  ضامن  عن  املسؤولة  املؤسسات  مهمة 
صعبة، وجيعلها غري قادرة عىل جعل اآلليات تتقدم نحو 
عىل  عالوة  املفقودين.  ألرس  معنى  ذات  إجابات  تقديم 
ذلك، فإن معاجلة قضية املفقودين تثري بشكل خاص أسئلة 
حساسة، قد حتول اآلليات بعيًدا من أهدافها اإلنسانية، 
الذين  ألولئك  خطرية  أمنية  مشكالت  معها  جتلب  وقد 

يعملون يف هذه القضية.
عن  السلطات  من  إجابات  عىل  األرس  حصول   إن 
مفقودهيم، يفرتض وجود إرادة سياسية قوية تفتقر إليها 
سلطات الدول يف الغالب، ويعزى ذلك بشكل رئيس إىل 
اخلوف من اإلجراءات القانونية، ورضورة وضع األمن 
ما  معرفة  يف  العائالت  حق  قبل  السيايس  واالستقرار 
حدث ألحبائهم. ويف بعض األحيان تستبعد التحقيقات 

اجلنائية للرتكيز عىل الدور اإلنساين)32(.
 لذلك، ويف مجيع األحوال، لكي حتقق التدابري الغرض 
منها جيب أن تكون لدى السلطات املعنية القدرة والرغبة 
يف معاجلة مشكلة املفقودين. فقضية األشخاص املفقودين 
مسألة سياسية للغاية؛ ألن املتحاربني غالًبا ما يتالعبون يف 
عدد األشخاص املفقودين، أو حيجبون املعلومات عمًدا 
عىل  الضغط  ممارسة  أجل  من  األشخاص  هؤالء  عن 
األحزاب املعارضة، أو إرهاب السكان والسيطرة عليهم، 

أو إضعاف املحتجزين ألغراض االستجواب.
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 وقد أوضح السيد بيرت ماورير رئيس اللجنة الدولية 
للصليب األمحر يف جلسة جملس األمن الدويل، أنه يوجد 
القانون  وهو  املفقودين  مشكلة  بحل  كفيل  قانوين  إطار 
إىل  يوجهنا  نرباس  بمنزلة  هو  الذي  اإلنساين  الدويل 
احليلولة دون اختفاء املدنيني من جراء النزاعات املسلحة، 
وينص عىل توضيح مصريهم واستجالء مكان وجودهم، 

إال أن املطلوب هو إرادة سياسية وتعاون أقوى.
 ومن جهة أخرى؛ فإن املنظامت اإلنسانية، التي تقوم 
بعمليات البحث عن املوتى ومجعهم، حتتاج إىل إْذن من 
البحث  بأنشطة  للقيام  املسيطر عىل منطقة معينة  الطرف 
فإنه  تعسفي  بشكل  اإلذن  هذا  رفض  وإذا  والتجميع، 
السياسية  فاإلرادة  لعملها.  املنظامت  أداء  دون  حيول 
أن  لضامن  الالزمة  األولية  املتطلبات  أهم  تعد  للدول 
أثناء  يف  املفقودين  مشكلة  حلل  واآلليات  التدابري  تؤدي 
النزاعات املسلحة، فيجب أن تسعى الدول إىل أن تكون 
هذه املشكلة جزًءا من جدول أعامل أوسع ُيْلَتَزُم فيه بنهج 

إنساين متعدد األبعاد ومتكامل.
من دون اإلرادة السياسية لن ُتعاَلج مشكلة املفقودين 
إرادة  لبناء  جاد  جهد  ُيبَذل  مل  وإذا  صحيحة،  معاجلة 
سياسية مستديمة يف هذا الصدد، فستظل املشكلة قائمة 

وقد تتفاقم)33(.
 وقد أثبت الواقع العميل وجود اهتامم كبري من جانب 
تتخذها  التي  والتدابري  باإلجراءات  للتعريف  السلطات 
املفقودين  وجود  ومكان  مصري  عىل  الضوء  لتسليط 
إىل  والتوصل  التدابري  هذه  تنفيذ  بني  رابط  يوجد  عندما 
الوطني  الصعيدين  عىل  مهمة  سياسية  وعمليات  أعامل 
حاالت  هناك  احلرص،  ال  املثال  سبيل  فعىل  واإلقليمي. 
املفقودين  أو غري مبارشة بني  فيها روابط مبارشة  أقيمت 
أو  املستوى اإلقليمي  تتم عىل  التي  السياسية  والعمليات 

عىل مستوى األمم املتحدة، من هذه احلاالت اتفاق دايتون 
البوسنة  يف  املسلح  الرصاع  بموجبه  انتهى  الذي  للسالم 
كذلك  املفقودين،  إىل  رصاحًة  أشار  والذي  واهلرسك 
الطريق  مهد  الذي   )1999(  1244 األمن  جملس  قرار 

الستقالل كوسوفو حيث أدرجت فيه مسألة املفقودين.
بشكل  واملفقودين  احلرب  أرسى  مسألة   وُذِكرت 
رصيح يف اتفاقيات الرياض )إبريل 1991م(، ويف العديد 
)قرار  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  قرارات  من 
الفقرات 30، 31؛ قرار جملس  جملس األمن رقم 687، 
األمن رقم 1284، الفقرات 13، 14(. إن امتثال العراق 
اللتزاماته املتعلقة بإعادة أو عودة مجيع الكويتيني ورعايا 
البلدان األخرى أو رفاهتم قد تناوله جملس األمن بانتظام 
عىل أساس التقارير املرحلية املقدمة إليه من األمني العام.

 ونرى أن قرار جملس األمن الدويل رقم 2474 لسنة 
حل  جتاه  الدول  مهم  لشحذ  مهمة  خطوة  يعد  2019م 
هذه املشكلة،  وبام أنه ال توجد مرجعية قانونية ومعيارية 
ملوضوع املفقودين، فإنه بإصدار هذا القرار يتوافر ألول 
مرة قرار ملزم من جملس األمن يتعاطى مع هذه املسالة، 
واعتمده  منفردة  الكويت  به  تقدمت  الذي  القرار  فهذا 
ا  املجلس بإمجاع أعضائه اخلمسة عرش، ُيَعدُّ مرجًعا خاصًّ
بعض  هناك  إن  حيث  املفقودين،  قضية  مع  التعامل  يف 
يف  عليها  واملنصوص  املقرتحة  والتدابري  اإلجراءات 
القرار حتث املجتمع الدويل والدول األعضاء عىل اختاذها 
اجلهات  مع  والتعاون  املفقودين،  مصري  عن  للكشف 
للكشف  األمحر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مثل  املختصة 
عن مصريهم واإلجابة عن استفسارات عوائلهم واختاذ 

تدابري معينة يف طريقة البحث عن مصريهم.
املفقودين  األشخاص  مصري  معرفة  أن  القرار   وأكد 
من  عنرًصا  يكون  أن  يمكن  املسلحة  النزاعات  نتيجة 
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السالم  واتفاقيات  مفاوضات  وتنفيذ  تصميم  عنارص 
النزاعات  أطراف  وطالب  السالم،  بناء  وعمليات 
السالم  اتفاقيات  ُتدرج  أن  عىل  التفاوض  عند  املسلحة 
أحكاًما لتيسري البحث عن األشخاص املفقودين. وشدد 
العمل عىل  الذي يمكن أن يؤديه  الدور  أيًضا عىل أمهية 
أن  أكد  إذ  الدولية؛  الساحة  عىل  املفقودين  مشكلة  حل 
اخلطوات الواردة فيه يمكن أن تسهم يف عمليات بناء الثقة 
مفاوضات  ترسيع  ويف  املسلحة،  النزاعات  أطراف  بني 
السالم والتسوية، وعمليات العدالة االنتقالية واملصاحلة 

وبناء السالم واحلفاظ عليه.
املالية  مساعدهتا  زيادة  عىل  الدوَل  القراُر   وشجع 
والتقنية واللوجستية الطوعية املقدمة إىل الدول، بناًء عىل 
طلبها، دعاًم لعمليات استخراج اجلثث املتصل بالبحث عن 
األشخاص املفقودين نتيجة النزاعات املسلحة، والتعرف 
املبذولة  باجلهود  وللنهوض  جهة،  من  اجلثث  تلك  إىل 
الستخراج  الرشعي  الطب  ومنهجيات  علوم  جمال  يف 
معها  والتعامل  إليها،  والتعرف  املوتى،  رفات  أو  جثث 
واعتامد  أخرى.  جهة  من  اإلنسان  كرامة  حترتم  بطريقة 
إرادة دولية متقدمة ملعاجلة قضية  باإلمجاع يعكس  القرار 

األشخاص املفقودين يف البلدان التي مزقتها احلروب.
    

اخلامتة
النتائج

مشكلة املفقودين مشكلة عاملية النطاق.  .1
يوجد إطار قانوين كفيل بحل مشكلة املفقودين،   .2
بمنزلة  هو  الذي  اإلنساين  الدويل  القانون  وهو 
نرباس يوجهنا للحيلولة دون اختفاء املدنيني من 
توضيح  عىل  وينص  املسلحة،  النزاعات  جراء 
أن  إال  وجودهم،  مكان  واستجالء  مصريهم 

املطلوب هو إرادة سياسية وتعاون أقوى.
بشكل  التعامل  لعدم  رئيس  سبب  املوارد  قرص   .3
ففي  املفقودين،  األشخاص  قضية  مع  صحيح 
تستخدم  ال  األغلب  ففي  الكافية،  املوارد  غياب 
الطرق املكلفة التي تكون رضورية لتحديد هوية 
القتىل، كام ال تتوافر وسائل حتديد اهلوية الشخصية 

بسهولة.
التعاون  آلية  فاعلية  العملية  املامرسة  أثبتت   .4
النواحي  عىل  َزْت  َركَّ إذا  املفقودين  ملشكلة  كحلٍّ 
االحتياجات  تلبي  التي  وحدها،  اإلنسانية 

األساسية للضحايا من دون متييز.
ينفي  ال  إنساين،  منظور  من  املشكلة  مع  التعامل   .5
أمهية التعامل القانوين مع املشكلة من خالل إجراء 
التحقيقات الالزمة للبحث عن اجلناة وتقديمهم 

إىل العدالة.
التقدم العلمي والتقني الكبري أدى إىل زيادة كبرية يف   .6
كفاءة البحث عن األشخاص املفقودين، والتعرف 
الرشعي،  الطب  علوم  منها:  وسائل؛  عرب  إليهم 
والصور  واخلرائط  النووي،  احلمض  وحتليل 
الفضائية، ورادارات اخرتاق األرض، وهو ما أكده 

قرار جملس األمن رقم 2474 لسنة 2019م.
رضورة وجود إرادة سياسية لدى أطراف النزاع،   .7

وتعاون أقوى حلل مشكلة املفقودين.

التوصيات
فإن  احللول،  يف  املسلحة  اجلامعات  ُن  ُتَضمَّ مل  ما   .1
بشكل  تعالج  لن  املفقودين  األشخاص  مشكلة 
القانون  عليها  ينصُّ  التي  فااللتزامات  كاٍف، 
املسلحة  النزاعات  يف  املطبق  الدويل  اإلنساين 
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الدول  إىل  املساواة  قدم  عىل  موجهة  الدولية  غري 
وجيب  النزاع،  يف  املشاركة  املسلحة  واجلامعات 
العملية، مع مراعاة  الوسائل  استكشاف وتطوير 
خصائص اجلامعات املسلحة، بام يف ذلك التعاون 

مع هذه اجلامعات.
معاجلة  يف  الدول  دور  بشأن  دويل  إعالن  إصدار   .2

مسألة املفقودين يف أثناء النزاعات املسلحة.
إنشاء آلية دولية دائمة ملعاجلة مشكلة املفقودين يف   .3

أثناء النزاعات املسلحة.
جيب أالَّ تستغل قضية املفقودين كورقة مساومة،   .4
بل جيب عىل الدول أن تفي بمسؤولياهتا يف مواجهة 
األسف،  مع  هُيَمل  الذي  العميق  التحدي  هذا 
فقضية املفقودين ذات طابع إنساين هلا آثارها فيام 
يتعلق بحقوق اإلنسان وبالقانون الدويل اإلنساين؛ 
لذا جيب أن تكون جمردة من الطابع السيايس، ومن 
السياسية  التسويات  عىل  تعتمد  أن  ينبغي  ال  ثم 

اللجنة  رئيس  موير  قال  فكام  املعنية،  للنزاعات 
الدولية للصليب األمحر: إن قضية املفقودين جيب 
أن تكون أواًل وقبل كل يشء إنسانيًة وليست جزًءا 

من جداول األعامل السياسية وعمليات املساءلة.
والنفسية  واملالية  املادية  االحتياجات  تلبية  ينبغي   .5
والقانونية التي تواجهها األرَُس التي تنتظر توضيح 
املعنية،  السلطات  جانب  من  أرسهتا  أفراد  مصري 
عند الرضورة، بدعم من املنظمة احلكومية الدولية 

واملنظامت غري احلكومية.
مفاهيم  الستكشاف  الدولية  اجلهود  مواصلة   .6
وإسرتاتيجيات جديدة ختلق استجابة عاملية فّعالة 
هلذه املشكلة لكوهنا مشكلة عاملية أساسية وُمِلّحة.
إىل  ملزمة،  آليات  عرب  الدول،  دعوة  رضورة   .7
تبادل  خالل  من  املفقودين  مشكلة  حلل  التعاون 
املعلومات، وتقديم املساعدات املادية والتقنية إىل 

البلدان التي تعاين هذه املشكلَة.

الهوامش

-1
2- ICRC Report: The Missing and Their Families Summary of the Conclusions arising from Events 

Held prior to the International Conference of Governmental and Non-Governmental Experts (19-
21 February 2003) available from: http://icrc/TheMissing/01.2003/EN/10;http://www.icrc.org/Web/
eng/siteeng0.nsf/htmlall/5JAHR8/$File/ICRC_TheMissing_012003_EN_10.pdf).%20Last%20ac-
cessed%20Mar.%207,%202006 ِلَع عليه يف 2019/8/15م .اطُّ

املادة الثانية من القانون النموذجي بشأن املفقودين الذي اعتمدته اللجنة الدولية للصليب األمحر متاح عىل الرابط:  -3
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-ara.pdf	

ِلَع عليه يف 2019/9/1م. اطُّ  
تبذل اللجنة الدولية للصليب األمحر العديد من اجلهود يف سبيل حل مشكلة املفقودين؛ إذ تعمل عىل إعادة الروابط األرسية   -4
بني األفراد والعائالت املشتتة واحلفاظ عليها والبحث عن األشخاص املفقودين، فمن خالل الوكالة املركزية للبحث عن 
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املفقودين تعمل كوسيط بني األشخاص لتعرف بعضهم إىل بعض، وتعيد الروابط العائلية بينهم، ملزيد من التفاصيل حول 
دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف محاية املفقودين، انظر:

العلوم  جملة  املفقودين«،  محاية  يف  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  »مسامهة  العبيدي،  عباس  وعمر  الشمري،  أمحد  نايف   
السياسية والقانون )أملانيا: املركز العريب الديمقراطي للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، العدد 16، املجلد 

3، يوليو 2019م(، ص 16-14.
5-	 The	missing:	action	to	resolve	the	problem	of	people	unaccounted	for	as	a	result	of	armed	conflict	or	

internal violence and to assist their families”, ICRC.

6-	 See	“The	missing:	a	hidden	tragedy,	the	magazine	of	the	International	Red	Cross	and	Red	Crescent	
Movement, available at: www.redcross.int/en/mag/magazine2008_1/4-9.html

ِلَع عليه يف 2019/8/23. اطُّ
7- Current Challenges in the Humanitarian Operations of the International Committee of the Red Cross, 

available at:
 https://www.oas.org/dil/derecho_internacional_humanitario_sesion_especial_2009_presentacio-

nes_Geoff_Loane_ICRC_operations_challenges.d.pdf 23/8/2019 ِلَع عليه يف .اطُّ
8- Missing persons, Report of the Secretary-General, A/67/267, Sixty-seventh session, Para 4.

ُتَعدُّ هذه االتفاقية أول صك ملزم عامليًّا يتناول االختفاء القرسي، الذي يعرف باختطاف شخص ما أو حرمانه من احلرية   -9
عىل أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الكشف عن مكان وجوده أو مصريه. ويعد االختفاء القرسي انتهاًكا حلقوق اإلنسان 
وهو حمظور بشكل قاطع، وعندما يرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان املدنيني، فإنه يعد 

جريمًة ضد اإلنسانية بموجب نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية.
تقرير اللجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان بشأن أفضل املامرسات بشأن مسألة األشخاص،21 فرباير 2011م، ص 15  -10
تقرير اللجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان عن أفضل املامرسات بشأن مسألة األشخاص املفقودين، جملس   -11

حقوق اإلنسان، الدورة السادسة عرشة، 2011م.
12- The need to know restoring links between dispersed family members , ICRC, available at:
	 https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4037.pdf

ِلَع عليه يف 2019/8/18م. اطُّ  
املادة 15 من اتفاقية جنيف األوىل لعام 1949م.  -13

م 16 من جنيف األوىل- م19 من جنيف الثانية - م139 من جنيف الرابعة.  -14
م 17 من جنيف األوىل- م 120 من جنيف الثالثة.  -15

ت عىل إنشاء هذا املكتب املادة 136 من اتفاقية جنيف الرابعة ليتلقى وينقل املعلومات املتعلقة باألشخاص املحميني  نصَّ  -16
مجيع  عىل  والرد  أراضيها.  يف  يقيمون  كانوا  التي  الدولة  أو  رعاياها،  من  املذكورون  األشخاص  يكون  التي  الدولة  إىل 

االستفسارات التي توجه إليها بشأن األشخاص املحميني.
املادة 33 من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م.  -17
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ملزيد من التفاصيل حول مبدأ وحدة األرسة يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان انظر: د. حممد فرحات، »األشخاص املفقودين   -18
وحق مل الشمل يف ضوء القانون الدويل واملامرسات الوطنية«، جملة العلوم السياسية والقانون، )أملانيا: املركز العريب الديمقراطي 

للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، العدد 16، املجلد 3، يوليو 2019م( ص 226-225.
من ذلك املادة 82 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص عىل أن جيمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان واألطفال،   -19
يف معتقل واحد طوال مدة االعتقال، ونص املادة 75 من الربوتوكول اإلضايف األول التي تضمنت أنه يف حالة احتجاز أو 

اعتقال األرس جيب أن يوفر هلا كوحدات عائلية مأوى واحًدا.
،3 ص  األمحر،  للصليب  الدولية  واللجنة  الدويل  الربملاين  االحتاد  عن:  صادر  للربملانيني  كتيب  املفقودون،  األشخاص   -20 
متاح عىل الرابط: http://archive.ipu.org/PDF/publications/missing09-a.pdf  تم االسرتجاع يف 2019/8/18م.

كان قانون البوسنة واهلرسك املتعلق باألشخاص املفقودين الذي صدر يف عام 2004م، أول ترشيع من نوعه يف بلد ما   -21
بعد نزاع يتعلق باألشخاص املفقودين، إذ ُيَقنُِّن »احلق يف معرفة احلقيقة بشأن مصري أقارب املفقودين«، فضاًل عن احلق يف 
البوسنة واهلرسك« كمؤسسة للدولة،  املفقودين من  إنشاء »معهد األشخاص  َن  التحقيق. وقد تضمَّ االطالع عىل جهود 
ثم إهناء  البوسنة واهلرسك كلها، ومن  أنحاء أرايض  املفقودين وإجيادهم يف مجيع  البحث عن األشخاص  بتفويض  ُيْعنَى 
املفقودين  لألشخاص  مركزية  سجالت  بإنشاء  وألَزَم  عرقهم.  أساس  عىل  املفقودين  عن  البحث  عند  التمييزية  املامرسة 
ِهم. كام نص عىل فرض عقوبات ضد األفراد واملؤسسات التي حتجب املعلومات املتعلقة بمصري األشخاص  وصندوق ألرَُسِ
وتوحيد  املفقودين،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  إنشاء  املفقودين  لألشخاص  املركزية  السجالت  من  والغرض  املفقودين. 

السجالت املحفوظة عىل خمتلف املستويات احلكومية واملكاتب اإلقليمية؛ لضامن سالمة البيانات.
يف كوسوفو اعتمد قانون املفقودين يف 2011م، وملزيد من األمثلة عىل هذه الترشيعات، انظر: تقرير األمني العام لألمم   -22
باألشخاص  املتعلق   210/65 رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  تنفيذ  حول  والستني  السابعة  الدورة  يف  املتحدة 

املفقودين، 8 أغسطس 2012م.
23-	 Jeremy	Sarkin	Lara	Nettelfield,	Max	Matthews	and	Renee	Kosalka,	Bosnia	and	Herzegovina	Miss-

ing	Persons	from	the	Armed	Conflicts	of	the	1990s:	A	Stocktaking	(Sarajevo:	International	Commis-
sion on Missing Persons (ICMP), October 2014) P36.

24-  هذه املعلومات متاحة عىل موقع اللجنة الدولية لشؤون املفقودين )ICMP(، لالطالع متاح عىل الرابط:
https://www.icmp.int/ar/where-we-work/europe/western-balkans/bosnia-and-herzegovina/

ِلَع عليه يف 2019/10/18م.  اطُّ  
ولالطالع عىل مواد القانون، انظر:  

Official	Gazette	of	Bosnia	and	Herzegovina,	No.	50,	9	November	2004.

اجلريدة الرسمية اللبنانية، العدد 52، 2018/12/6.  -25
26-	 The	missing:	action	to	resolve	the	problem	of	people	unaccounted	for	as	a	result	of	armed	conflict	or	

internal violence and to assist their families” (Geneva:  ICRC, 2011) p 191

27-	 See:	Jeremy	Sarkin,	and	others,	Bosnia	and	Herzegovina	Missing	Persons	from	the	Armed	Conflicts	
of the 1990s: A Stocktaking – op cit, P51.
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ُأهنيت أعامل هذه اللجنة بمقتيض املرسوم رقم 329 لعام 2018م، وتولَّت وزارة اخلارجية اختصاصات هذه اللجنة.  -28
29-	 The	missing:	action	to	resolve	the	problem	of	people	unaccounted	for	as	a	result	of	armed	conflict	or	

internal violence and to assist their families”, op.cit, p 190.

اتفاقية جنيف األوىل املادة 17 والربوتوكول اإلضايف األول، املادة 1/34.  -30
حقوق  جملس  األشخاص،  مسألة  بشأن  املامرسات  أفضل  عن  اإلنسان  حقوق  ملجلس  التابعة  االستشارية  اللجنة  تقرير   -31

اإلنسان، الدورة السادسة عرشة، البند 5 من جدول األعامل، 21 فرباير 2011م، ص 21. متاح عىل الرابط:
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d8b43122

ِلَع عليه يف 2019/8/15م. اطُّ  
32- Ibid.

33- M. Crettol, L. Milner, A.-M. La Rosa and J. Stockwell, establishing mechanisms to clarify the fate 
and whereabouts of missing persons: A proposed humanitarian approach (Geneva: International Re-
view of the Red Cross, 2017), P594.
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مع  )اإلغاثة(  اإلنسانية  املساعدات  َنَشَأِت 
ولكنّها  األرض،  هذه  عىل  املجتمعات  ظهور  َبْدء 
َحَسَب  ومفهومها  وَنْوعها  مضموهنا  يف  اختلَفْت 
ًفا وقّوة وَضْعًفا وِغنًى وفقًرا،  ًما وختلُّ املجتمعات تقدُّ
وتبّدلت عرب تارخيها الطَّويل من مدِّ يِد العون بدافع 
دقة بدافع  احلفاظ عىل احلياة إىل اإلحسان والرِبِّ والصَّ
ا لإلنسان املنكوب.  العاطفة الدينيَّة، ثم أصبحت حقًّ
 ، وقد ارتَقْت فلم تُعْد تقترِصُ عىل جمتمع حميّل معنيَّ
بل اتَّسَعت اليوَم لتشمل تقديم املساعدة ملَِْن حيتاُجها 
املحسننَي  أيدي  من  لتنتقل  وتطّورت  العامل،  حول 

عنَي إىل املنظامت واخلرباء. واملصلحنَي واملتربِّ
وينقسم هذا البحث أربعة مباحث رئيسة:

اإلنسانيَّة  اإلغاثة  مفهوم  األّول:  املبحث 
ونشأهتا.

املبحث الثاين: بيان مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّة عند 
غري العرب.

العرب،  عند  اإلغاثة  مفهوم  الثالث:  املبحث 
وتتبُّعه من العرص اجلاهيّل إىل العرص احلديث؛ ممّثلة 

يف جهود اململكة العربّية السعودّية يف اإلغاثة.
املنظامت  أبرز  عن  احلديث  الرابع:  املبحث 

اإلنسانيَّة الدولّية.
التغرّي  اإلنسانيَّة،  اإلغاثة  املفتاحية:  الكلامت 
العربّية  اململكة  العرب،  الغرب،  االجتامعّي، 

السعودّية.

ملخ�س البحث
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ر االجتماعّي أَثر التغيُّ
في تحديد مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّة

د. محمد سليمان الفارس

مقدمة:
إنَّ أعامَل )اإلغاثة اإلنسانّية( قديمٌة ِقَدَم امُلجتمعات اإلنسانيَّة، وهي رضورٌة من رضورات احلياة االقتصادّية 
ا كالعطف والرب واإلحسان، وتقوُم عىل نحو  واالجتامعّية واألمنّية، وكانت هذه األنشطة تتَّخذ شكاًل تقليديًّ
ين،  خريِّ )مصلحني،  اخلري  حُيبُّون  ألناس  الذاتية  واالنطباعات  الشخصية  اخلربات  عىل  وتعتمد  ُمنظَّم،  غري 
املجتمعات. وقد  ت هبا  التي مرَّ اإلنسان واألوضاع االجتامعية  نتيجة جتارب  رت  ثم تطوَّ قادة...(،  أثرياء، 
اختلفْت صوُرها باختالف العصور، إال أّن ظهوَرها باملفهوم احلديث بوصفها نظاًما اجتامعيًّا له مؤسساُتُه 
الثورة الصناعية وما صاَحَبها من ُمشكالت وتعقيدات يف أساليب  مل يكن إال يف سنة ١945م، وذلك بعد 
واإلحسان  اإلغاثة  مجعيات  والكنائس،  اجلوامع  اجلريان،  )األرسة،  التقليدّية  النُُّظم  وعجز  العرصّية،  احلياة 
العلمّي إليصال  بالنهج  الدول األخَذ  تلبية احلاجات وحّل املشكالت، وهو ما فَرَض عىل  األهلّية...( عن 
عملها  ُتؤدِّي  اإلغاثّية  املؤسسات  فأصبحت  العامل،  أصقاع  يف  للمستفيدين  واخلدمات  التنموية  الربامج 
وتدريٌب  ومهارٌة  ودافٌع  لدهيم خربٌة  اختصاصينَي  ُمعتِمدًة عىل  امية  السَّ اإلنسانيَّة  القيم  إىل  وتستند  بمهارة، 
أمام األزمات. وملَّا أصبَحِت  أنفسهم وَثباهِتم  الناس وفهم حاجاهتم، وتوجيههم خلدمة  لَفْهم سلوك  كاٍف 
تقديم  تعاَظَم دوُرها يف  التي تنهض بكامل األعباء؛ فقد  القوة الرشعية  السلطَة صاحبَة  ولة احلديثة هي  الدَّ
خالل  من  الرّتفيهّية...(  األمنّية،  التَّعليمّية،  الّصحّية،  النفسّية،  االجتامعّية،  )االقتصادّية،  املتنوعة  اخلدمات 

هيئات ومنّظامت وأجهزة خمتّصة تابعة للوزارات.

منهج البحث
يعّد املنهُج التارخيّي املنهَج األنسَب يف تتبُّع األحداث 
التارخيّية التي ُتعني عىل اإلحاطة بمفهوم اإلغاثة وصلتِِه 
بالتغرّيات االجتامعية، ويعمُل املنهُج الوصفيُّ التحلييلُّ 
عىل وصف أعامل اإلغاثة يف الواقع املعيش وحتليل بياناته 

ٌل للمنهج التارخيّي. أيًضا؛ لذلك فهو مكمِّ

أمهية البحث
تسليط  إىل  يسعى  كونه  يف  البحث  ية  أمهِّ تكمن 
وء عىل تغريُّ مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّة تبًعا للتغرّيات  الضَّ
التاريخ  عرب  املجتمعات  َوْعي  كيفية  وبيان  االجتامعية، 

لقضية اإلغاثة اإلنسانّية.

سوريا
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املبحث األول:
مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّة ونشأهتا

اإلغاثة  مفهوم  بياَن  املبحث  هذا  يف  الباحث  يروم 
اإلنسانيَّة عاّمة، ثم ينتقل للحديث عن نشأة اإلغاثة.

ُيغيُثُه،  أغاَثُه  قوهلم:  من  مصدر  لغًة:  اإلغاثَة  إنَّ 
وهو مأخوذ من ماّدة )غ و ث(، التي تدّل عىل اإلعانة 
أو  امُلضطرَّ من طعام  به  أغْثَت  ما  ّدة،  الشِّ والنُّرصة عند 
ْج عنِّي. يقول  َنْجدة، ومنها قول الرجل: َأِغْثنِي، أي: فرِّ
والثاء كلمة واحدة،  والواو  الغني  فارس: »غوث:  ابن 
والنُّرصة اإِلعانة  وهي  اإلغاثة،  من  الَغْوث   وهي 

دة«)1(. عند الشِّ
بيديَّ  الزَّ ُمرَتىض  أن  فنذكر  اصطالًحا  اإِلغاثة  أّما 
من  »الّتخليص  وهو  الغوث،  تقديم  هي  بقوله:  َفها  عرَّ
دائد)2(. وهذا  ّدة والنّقمة والَعْون عىل الِفكاك من الشَّ الشِّ
ُه َيصُلُح َأْن يكون  التَّعريف، وإن كان تعريًفا لغوًيا إالَّ أنَّ
مصدر  فهي  اإلنسانيَّة  أّما  لإلغاثة،  اصطالحيًّا  تعريًفا 
لإلنسانّية  اإلغاثة  ونِسبة  لإلنسان،  منسوب  صناعّي 
من دون  اإلنسان  هبا  يتمتَّع  التي  اإلغاثة  منها:  مقصوٌد 
الِعْرق  أو  اللون  أو  أو اجلنسّية  متييز عىل أساس اجلنس 
اإلنسان  لقيمة  َصوًنا  ًما،  ُمكرَّ إنساًنا  بوصفه  ين  الدِّ أو 

يته. ولكرامته وحقوقه، وِحفاًظا عىل ُحرِّ
ا  بأهنَّ اإلنسانيََّة  اإلغاثَة  توريليل  موريس  َف  عرَّ
املساعدات  أو  الغذائيَّة  املواد  أو  حيَّة  الصِّ »اخلدمات 

.)3(» مة من اخلارج لضحايا أيِّ نِزاٍع دويلٍّ أو داخيلٍّ امُلقدَّ
الواقع أشمُل من ذلك؛ فهي  واإلغاثة اإلنسانيَّة يف 
رين  َم للمترضِّ تشَمُل كلَّ أنواع اإلغاثة التي يمكن َأْن ُتقدَّ
املوت؛  من  حياهِتم  إنقاَذ  ابتداًء  وتشَمُل  واملنكوبني. 
واإلخالء،  اإلنقاذ  عمليَّات  يف  باإلسهام  ذلك  ويكون 
والنفسّية،  الصحيَّة  والرعاَية  الغذائية  املوادِّ  تقديم  ويف 

هذه  إِنَّ  ثّم  اإلغاثة.  من  نوًعا  عاُء  الدُّ يعدُّ  اإلسالم  ويف 
الّدولّية  النِّزاعات  عىل  تقديمها  يتوقَّف  ال  املساعداِت 
والزالزل  الكوارث  أيضًا  تشمل  بل  اخلّية،  الدَّ أو 

واملجاعات التي قد تكون طبيعّية.
ف بأهنا: كلُّ  م، فإن اإلغاثة اإلنسانّية ُتَعرَّ وتبًعا ملِا تقدَّ
رين من خدماٍت ومساعداٍت  م للمنكوبني واملترضِّ ما ُيقدَّ
أو  خارجّية،  أو  داخلّية  نزاعات  وقوِع  اء  جرَّ وإعاناٍت 
أو  ِدينهم  عن  النَّظِر  بغضِّ  جماعات،  أو  كوارث  وقوع 

ِجنسهم أو ِجنسيَّتهم)4(.
القديم،  التاريخ  يف  اإلنسانيَّة  اإلغاثة  نشأة  عن  أّما 
قوتنِي  وجود  ُيظهر  البرشّية  تاريخ  إىل  النظر  أّن  فنذكر 
أفعاَل اإلنسان مها: غريزة فطرية  حَتُكامن  كانتا  نفسيَتنِي 
وهذه  والنافعة،  الرضورّية  باحلاجات  لالستئثار  تدفُعُه 
االستئناس  إىل  تدفُعُه  وثانيهام  التملك.  حبِّ  غريزُة 
مًعا،  للعيش  أقرانه  مع  االجتامع  وإىل  جنسه،  بأفراد 
مع  للعيش  تّواًقا  اجتامعيًّا  كائنًا  منُه  جعَلْت  وقد 
 اجلامعة، مرتبًطا هبا وبحاجته املعيشية، وهذه هي غريزة

اإلنسان االجتامعّية)5(.
حياته  تأمني  عن  وحَدُه  يعجز  اإلنسان  كان  وملَّا 
الرباكني،  الفيضانات،  )الزالزل،  الطبيعة  ُقوى  أمام 
فقد  به؛  املحيطة  شة  املتوحِّ البهائم  وعامل  الكوارث...( 
اضُطرَّ الناُس للعمِل جمتمعنَي متكاتفنَي، فعمُل اجلامعة 
املعيشة وُصنَع األدوات.  أتاَح هلم تأمنَي وسائِل  وحَدُه 
من  يشّد  الذي  هو  هذا  اجلامعي  النَّشاَط  أّن  ريَب  وال 
رابطة اجلامعة، فنرى أفراد اجلامعة يتعاونون تعاوًنا بسيًطا 
ألداء عمل واحد غري متخّصص، ولذلك اتَّصفت تلك 
بالعمل  ُنشوئها  مرحلة  يف  البدائّية  اإلنتاجّية  العالقات 
والتوزيع  اإلنتاج،  لوسائل  املشرتكة  وامللكّية  اجلامعّي 
التَّعاون  نشأ  فقد  وهكذا  العمل.  ملنتجات  املتساوي 
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البدائّي)6(.  اإلنسان  حياة  عىل  البقاء  سبيل  يف  اجلامعّي 
أفراد  عند  ترّسخت  االجتامعية  املرحلة  تلك  ويف 
املجتمع فكرة التوزيع املتساوي للدخل بحكم احلاجة، 

وأصبحت عادًة سلوكّيًة ُمطبَّقًة.
ارية  الضَّ الوحوش  هجامت  لصدِّ  التَّعاون  إّن 
تلك  يف  للحياة  دِة  املهدِّ الطبيعِة  ظواهر  أماَم  مود  والصُّ
عاية واإلغاثة الذي كان  َنَسًقا من الرِّ َل  املجتمعات شكَّ
ُيساير  منطقّي  َنَسق  البدائية، وهو  املجتمعات  سائًدا يف 
األعامل  تكن  ومل  آنذاك.  باإلنسان  امُلحِدقة  األخطار 
العاطفّية كالّصدقة واإلحسان واألخوة هلا تأثري يف نسق 

اإلغاثة والعمل االجتامعّي البدائي)7(.
وبرَز التغريُّ الحًقا مع نشوء امللكّية اخلاّصة؛ إذ أدَّى 
تطّور وسائل اإلنتاج إىل تغيري يف مبدأ التوزيع املتساوي 
ونمت  العشرية.  يف  املشاعّية  املِْلِكيَّات  يف  ساَد  الذي 
إنتاجيَّة العمل مع زيادة نصيب الفرد من ريع املنتوجات 
ن  وحتسُّ العمل  زيادة  ومع  عمله،  لقاء  لها  حيصِّ التي 
وأصبح  اإلنتاج،  زاَد  اخلربة  وتراكم  العمل  أدوات 
إىل  املجتمع  وانقسم  القليل،  عليه  استوىل  فائٌض  هناك 
طبقتني، وبدأ التقسيم االجتامعّي للعمل نتيجة تسخري 
الرقيق للعمل البديّن واحتكار السادة للعمل الذهنّي)8(. 
إىل  قرابّية  عالقات  من  االجتامعّية  العالقات  رت  وتطوَّ
بزيادة عدد األفراد واالنقسام إىل  اتساًعا  أكثر  عالقات 
املجتمع أخذت عىل عاتقها  عشائر، فظهرت طبقة من 
عفاء،  والضُّ واألرامل،  والفقراء،  )األيتام،  رعاية  َدْور 
وأصبح  الكهنة،  وهم  دينّي،  مبدأ  وفق  واملرىض( 
وافع لتقديم الربِّ  احلامس والعاطفة الدينّية من أقوى الدَّ
بمفهومنا  واإلغاثّية  اإلنسانيَّة  -األعامل  واإلحسان)9( 
املعارص- غري أنَّ املساعدات اخلريية بقيْت حمصورة يف 

نطاق حميّل )عشائرّي(.

املبحث الثاين:
اإلغاثة اإلنسانيَّة عند غري العرب

هيدف هذا املبحث إىل إبراز املنعطفات التارخيّية التي 
جتّلت فيها التغرّيات االجتامعية، وأثَّرت يف تغرّي مفهوم 

اإلغاثة اإلنسانية.

أعامل اخلري يف عهد الفراعنة واليونانيون
أنواع  بعض  عَرَفْت  مرَص  أنَّ  الوثائق  بعض  تذُكُر 
قبل  مرَص  ففي  األهلّية واحلكومّية؛  اخلريّية  املساعدات 
كان  وملَّا  الفرعون،  حكم  ظل  يف  الناس  عاش  امليالد 
مكانًة  الكهنة  احتّل  ا،  قويًّ ين(  )الدِّ الكهنوت  سلطان 
حضارهتم  تأثرت  لذلك  الشعب،  طبقات  بني  مقدسًة 
معابدهم  يف  د  جتسَّ الذي  التفكري  من  النوع  هبذا 
وأهراماهتم وغري ذلك من املظاهر املادية التي ُتعربِّ عن 

كثري من النواحي الروحّية.
حقَّ  يملُك  الذي  هو  كاَن  فقد  الفرعون؛  ولقداسة 
واملوظفنَي  اجلنوَد  يعطي  فكان  زق،  الرِّ بكل  ف  التَّرصُّ
عليه  يستويل  آخر  وجزٌء  هبا،  لينتفعوا  األرايض  بعض 
عاية للفقراء  الكهنة ملعابدهم. ونلحظ بعَض جوانب الرِّ
الفالحني يف دولتهم من احلكام ورجال املعبد من باب 
دقة من السيد عىل املسود، ويظهر ذلك يف حديث  الصَّ
يقول  الذي  األول  سنورست  البنه  األول  أمنحوتب 
وُوِجَد  اليتيَم.  وعلَّمُت  للجائع  اخلبَز  أعطيُت  لقد  فيه: 
هذا املعنى أيضًا يف لوحة هريوغليفية عىل قرب أمنحوتب 
الثالث جاء فيها: لقد أعطيُت اخلبَز للجائع، وسمْحُت 
أًبا  وكنُْت  قاريب،  باستخدام  النيل  ُعبور  يستطيع  ملَِْن ال 

لليتيم، وزوًجا لألرملِة، وواقًيا ملَِْن ُيعاين الفقر)10(.
ور التي ُوجدت عىل قرب رسخوف  وبالرجوع إىل الصُّ
وأماكنَها  عاية  الرِّ معابَد  حُييص  جامٌع  ِسِجلٌّ  ُيوجد 
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النظام أقرُب  صة هلا)11(. وهذا  واألمواَل اخلريية املخصَّ
ما يكون إىل سجل نظام املعلومات الذي ُيعدُّ من النُّظم 

احلديثة التي تعمل عليها الدول اآلن.
يف  املساعدات  بعُض  ظهرت  اليونانيَّة،  ولة  الدَّ ويف 
لعائالت  ومأًوى  ورشاب  طعام  من  الطوارئ  حاالت 
ض للمجاعات والكوارث.  اجلنود، وكذلك عند التعرُّ
ومل تكن هناك سياسات ُمنظَّمة لتحسني أحوال الناس، 
من  والكرم  خاء  السَّ من  نوع  عىل  يقوم  األمر  كان  بل 
كتابه  يف  أرسطو  دعا  ما  وهذا  الّدولة.  وخزانة  األغنياء 
إنه ينبغي وضع خّطة ال لإلغاثة  )السياسة( إىل القول: 

فحسب، بل ملنع احلرمان االقتصادّي)12(.

مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّة يف أوروبا املجتمع 
اإلقطاعّي )القرون الوسطى(

التغرّيات  بفعل  أوروبا  يف  اإلقطاع  نظام  َحلَّ 
االجتامعّية حملَّ نظام العبودّية، واتَّسم هذا النِّظام بظهور 
طبقتنِي، إحدامها تتشّكل من السادة من ُمالَّك األرايض 
وُنبالء  ولوردات  بارونات  من  اسعة  الشَّ ياع  والضِّ
أكانوا  سواء  األقنان  الفالحني  من  والثانية  وأساقفة، 
عبيًدا أو أتباًعا، ومل يكن التَّابع أو الرقيق متاًعا شخصيًّا 
ا ُملَحًقا  لإلقطاعّي كحال العبيد يف املايض، بل كان ُحرًّ
يِّد تنتقل ملكيته تبًعا النتقال ِملكيَّة األرض،  بأرض السَّ
بموافقِة  إال  عمِلِه  تغيرِي  أو  َتْرِكها  بحرية  متتُّعه  لعدم 

. اإلقطاعيِّ
ازدادت  ومانيَّة  الرُّ اإلمرباطورّية  سقوط  ومع 
أو اإلقطاَعة هي  ياع  الضِّ ك األرايض لتصبَح  ُسلطة ُمالَّ
وهو  والسياسّية)13(،  واالجتامعّية  االقتصادّية  الوحدة 
نظام خمتلف يف مداه ودرجة تعقيده؛ فقد يتَّسع ليشمَل 
حَمدودة،  ِضَيٍع  عىل  يقترص  وقد  بأرسها،  إمرباطوريًة 

إحدامها  طبقتنِي:  باالنقسام  اإلقطاعّي  النظام  واتسم 
تتمتَّع بكل يشء، واألخرى حمرومة من كلِّ يشء، حيُث 
يملكها  األرض  من  قطعًة  َيفَلُح  )الِقّن(  الفالح  كاَن 
ُرها له طوال حياته، وَيبُسُط محايَتُه عليه ما  إقطاعيٌّ ُيؤجِّ
ا من الِغالل أو املال)14(. وظهر  دام ُيؤدِّي له أجًرا سنويًّ
نتيجَة ذلك النظام فقراُء وأيتاٌم وحاجاٌت إنسانيٌَّة الحقة 

عاية. تطلبت نوًعا من الرِّ
اإلنسانيَّة  األعامل  يف  مهامًّ  دوًرا  الكنيسة  ولعبت 
والدينيََّة  األخالقيَّة  القوَة  بوصفها  اإلمام  إىل  وحتريكها 
املوجودَة يف املجتمعات األوروبّية؛ إذ عملت عىل ترسيخ 
يرتبط هبا من ثواب وعقاب يف اآلخرة،  الرِبّ وما  فكرة 
ملكوت  دخول  يف  واألمل  لالطمئنان  وسيلة  فهي 
إرسائيل  بني  أنبياء  تعاليم  أسبغت  »وقد  السموات. 
وأوغسطني  بولص  القديس  أمثال  من  والقساوسة 
ى اإلحسان لوًنا  وفرانسيس وتوما األكوينّي عىل َمْن يتلقَّ
من الكرامة، وأضفت عليه قداسة دينية، كام أضفت نباًل 

ومكانًة عاليًة عىل واهب اإلحسان«)15(.
ُأنِشئت  األوروبّية  القارة  يف  املسيحّية  انتشار  ومع 
سات اجتامعّية، وُأحلقت باألديرة؛ كمالجئ األيتام  مؤسَّ
سات مُتثِّل  وُدور امُلعاقني وامُلسنِّني...، وكانت هذه املؤسَّ
الوسطى، وكانت  العصور  نظام اإلحسان األسايّس يف 

مُتَّوُل عن طريق التربعات والَوصايا)16(.
مصلحون  مها  قدَّ التي  اجلهود  تلك  عنا  يغيب  وال 
املجال؛  بآخر يف هذا  أو  وهيئاٌت عاّمة أسهمْت بشكل 
ا  عامًّ نداًء  1520م  عام  لوثر  مارتن  ه  وجَّ أملانيا  »ففي 
للقضاء  األملانيَّة  ولة  الدَّ كلِّ  يف  املسيحيني  للنبالء 
يف  عام  متويل  صندوق  إنشاء  وطلب  ل،  التسوُّ عىل 
والطَّعام  األموال  تسلُّم  مهمته  األبرشّيات)17(،  كلِّ 
ويف  املحتاجني.  األفراد  عىل  وتوزيعها  واملالبس، 



85

اأَثر التغيُّ االجتماعّي

يف حتديد مفهوم الإغاثة الإن�سانيَّة

زوريخ، قام امُلصِلح الدينّي الريخ زوينجيل باقرتاح ُخطَّة 
مماثلة لتنظيم اإلحسان. ويعّد جملس إيربس ببلجيكا من 
أشهر اهليئات املحليَّة التي قامت بتنظيم اإلحسان يف ظلِّ 

امللكيَّة اإلقطاعيَّة«)18(.
ـوربون( بدراسـة فكرة  وقامـت جامعة باريس )السُّ
»حتريـم التسـول وتنظيـم اإلحسـان«، والفكـرة تقـوم 
يعملـون متطوعـنَي  عـىل جهـود مجاعـة مـن األهـايل 
عـات واإلرشاف عـىل توزيعهـا، وأوصـت  جلمـع التربُّ
بنـرش الفكـرة عـىل الـدول األوروبيـة كافـة)19(. ولعل 
هـذه الدراسـة وهـذا النظـام هـو الـذي َأوَجـَد الفكرَة 
 األساسـيَة لتنظيـم عمـل اإلغاثـة واألعـامل اإلنسـانيَّة

بصورهتا احلديثة.
ومع أن الكنيسة -ممثَّلة باألديرة وغريها- كانت من 
دقات يف تلك اآلونة، فإنَّ  م الصَّ أهمِّ املؤسسات التي ُتقدِّ
نشاَطها كان امتدادًا ألعامل املساعدات التي كانت تقوم 
هبا الطَّوائف فيام بني القرنني الثاين عرش واخلامس عرش 
امليالدّيني؛ والتي كان عىل كّل َمْن يرغب االشرتاك فيها 
لألعضاء،  أخًا  بعدها  يصبح  معيَّنًة  طقوًسا  ُيامرَس  َأْن 
ناعة  والصِّ التِّجارة  َنِشطِت  وملَّا  له.  إخوًة  ويصبحون 
التجار(،  يْت)طوائَف  ُسمِّ هيئاٍت  األعامل  َل رجاُل  َشكَّ
نَّاع(، وكانت وظيفُتها،  لت بعدها )طوائف الصُّ ثمَّ تشكَّ
نحو  والسعِي  األعضاء  مصالح  عن  الدفاع  إىل  إضافًة 
املرض،  حاالت  يف  املاليَّة  املعونة  تقديَم  حرفهم،  م  تقدُّ
ويف األعياد واملناسبات الدينية، وعند الوفاة. ويف الوقت 
طواِئُف  امُلتجاِورة  املناطق  أهايل  من  تشّكلت  نفِسِه 
إليه  ُيؤدِّي  عاّم،  صندوٌق  منها  لكلٍّ  واجتامعّية  دينّية 
ُن له احلقَّ  كلُّ عضٍو مبلًغا معيَّنًا يف مواعيَد ُمنتَظمة ُيؤمِّ
املرض حاالت  يف  ماليٍة  مساعداٍت  عىل  احلصول   يف 

والعجز عن العمل)20(.

مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّة يف أوروبا الرأساملّية
الثورة  ظّل  يف  كبرًيا  ًا  تغريُّ ل  الُعامَّ أوضاع  تغرّيت 
من  أوروبا  وحتّولت  اآللة،  عىل  واالعتامد  الصناعّية 
املال  إىل  فاحلاجة  الرأساميّل،  إىل  اإلقطاعّي  النظام 
أوجدت طبقتنِي يف املجتمع: طبقة العامل التي ال متلك 
وأصبح  الرأسامليني.  وطبقة  العمل؛  عىل  ُقدرهِتا  سوى 
العامُل سلعًة رخيصًة يف سوق العمل بعد ُدخول النِّساء 
تعد  ومل  األجور،  فانخفضت  املعامل؛  إىل  واألطفال 
تغطِّي النفقات األساسّية، وهو ما دفَع الكثرييَن إىل الزّج 
بأطفاهلم يف سوق العمل لُيعينوهم يف معيشتهم، وكانوا 

يعملون 14 ساعة يوميًّا.
ة ما بني سنتي )1760- وعموًما، كانت احلقبة امُلمتدَّ
1840م( من أسوأ حقب العاّمل يف أوروبا؛ إذ َتَدْهورت 
حاالت كثري من السكان عىل مستوى أوروبا. ويدّل عىل 
ذلك َوْصف كانون شارد فورد يف خطابه ملجلس العموم 
الربيطايّن: »إن هناك يف بلدة روتشديل 85٪ من الناس 

ال جيدون غطاء«)21(.
وإذا َمـِرَض العامـل، وَأجَهـَدُه التَّعـُب، وَعَجَز عن 
العمـل بسـبب بعـض اإلصابـات، أو َقلَّـْت كفايتـه يف 
العمـل أليِّ سـبٍب آخـَر؛ أرسَع أصحـاب العمـل إىل 
 اسـتبدال عامـل آخر به حتـى تسـتمّر اآلالت يف عملها

دون توقُّف)22(.
يف ظل هذه التَّناُقضات االجتامعّية التي أنتجتها هذه 
رات السياسّية واالقتصادّية، مل تستطع اجلمعّيات  التطوُّ
آنذاك يف جمال  َتنَشط  ة -التي كانت  التَّقليديَّ واحلركات 
املساعدات- من انتشال امُلعِوزين من سوء احلال الذي 
هم فيه. لذا ُأسست مجاعات امُلساعدات املتبادلة خالل 
االشرتاكات  بجمع  ل  العامَّ َبَدَأ  إذ  التصنيع؛  مرحلة 
االختيارّية من األعضاء، وادِّخار مبلٍغ من املال ملساعدة 
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وبدأت  واملرض.  الشيخوخة  حاالت  يف  أفرادها 
اجلمعّيات األهليَّة يف الظهور منذ منتصف القرن التاسع 
يف  ورغبت  وإصالحّيٍة،  دينيٍة  أهداٍف  تأثري  حتت  عرش 
بعض  وتقديِم  السليمة،  احلياة  أساليَب  الفقراء  تعليِم 
االجتامعية  باملشكالت  الَوْعي  وإثارة  املساعدات، 

السائدة)23(.

املبحث الثالث:
اإلغاثة اإلنسانيَّة عند العرب

العرب  عند  اإلغاثة  مفهوم  املبحث  هذا  يعرض 
املرحلتان  وستكون  رئيسة،  مراحل  بثالث  مروًرا 
دان مفهوم اإلغاثة  األولَياِن يف مطلب واحد، ومها حُتدِّ
عند العرب قدياًم عرب تارخيهم الطويل امُلمتد إىل ما قبل 
العرص احلديث. أّما املرحلة الثالثة فسُتفَرُد للحديث عن 
مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّة يف العرص احلديث ممثلًة بجهود 

اململكة العربّية السعودّية.

اإلغاثة اإلنسانية عند العرب يف العرص اجلاهيّل
قبل  احلرام  اهلل  بيَت  الكعبَة  ُتعظِّم  العرب  كانت 
وعىل  وَصوٍب،  َحَدٍب  كّل  من  الوفوُد  فتأتيه  اإلسالم، 
واجبات  من  عليهم  يرتتَّب  ما  مّكة  سادة  أدرك  ذلك 
اج؛ فقّسموا املناصب بينهم، وأمهها عىل  جُتاه وفود احلُجَّ
مِحاية  يعني:  قاية(،  والسِّ فادة،  والرِّ دانة،  )السِّ اإلطالق: 
ُسوا ِحْلًفا فيام  اره من َأيِّ ُظْلم ورعايتهم، فأسَّ البيت وُزوَّ
ا جُيَمع  ي)حلف الفضول(، وجعلوا مااًل خاصًّ بينهم ُسمِّ
وُيعَطى لُقيَصِّ بن ِكالب كي يصنَع بِه َطعاًما للفقراء من 
ار الكعبة. وُيضاف إىل ذلك مهّمة جليلة عظيمة وهي  ُزوَّ
الكعبة  فِناء  بِئر زمزم، وَوْضعه يف  املاء ونقله من  َجْلب 
ار. كّل تلك األعامل اإلنسانيَّة أصبحت  وَّ ليرشَب منه الزُّ

ُسنًَّة متوارثة جياًل عن ِجيل، وكابًرا عن كابٍر.
ص العرب قبل اإلسالم أصناًفا من الغنم  وقد خصَّ
واإلبل ُترتك للكعبة برشوط؛ فال َيرَشُب وال َيأُكُل منها 
ِب حليبها  اُر احلرِم ِمن رُشْ أهُلها َقط، ولِكْن ينتفُع منها ُزوَّ

أو َأْكِل حلمها.
ـعر وغـريه كيـف كاَنِت  وَتنُقـُل لنـا اآلثـار مـن الشِّ
النَّجـدة واإلغاثـة واجبتـني عنـد العـرب، وأهنام ليسـتا 
املسـاعدة كالطَّعـام  نـوع معـنيَّ مـن  مقترصتـني عـىل 
دتـا بحسـب احلـال، فيمكـن أن  واملـال فقـط؛ بـل تعدَّ

اد: رْصة، كـام قـال عنـرتة بـن شـدَّ تكـون بالقـوة والنُـّ
ومكروٍب كشْفُت الَكْرَب عنه

بِة َفْيَصٍل ملَّا َدَعايِن)24( برَضْ
رجٍل  جاَه  حيتاج  الناس  فبعض  باجلاه؛  تكون  وقد 
ُمعظٍَّم حتَّى يستغيَث به وُتلبَّى حاجُتُه. ومن الناس من 
مبتغاه،  إىل  به  ويصل  مأرَبه،  به  ليقيَض  اجلاه  إىل  حيتاج 
ومن الناس من حلَّ به الفقر فيحتاج إىل من ُيغيُثُه بَمطَعٍم 

أو َملَبٍس أو نفقٍة؛ ُتِعينُُه عىل َمْسَغَبتِِه وفاقته.
وأبـاح  العـادات،  ب  وهـذَّ اإلسـالُم،  جـاء  ثـم 
فأجـاَز  األخـالق،  مـكارم  مـن  وجعلهـا  بعضهـا، 
هـا ُخُلقًـا طيبًـا. وكاَن َرسـوُل  ـفاعة احلَسـنة، وعدَّ الشَّ
ـاِئُل أْو ُطِلَبـْت إَلْيـِه َحاَجـٌة َقـاَل:  اهللَّ  إَذا َجـاَءُه السَّ
 َنبِيِّـِه  لَِسـاِن  عـىَل  اهللُ  وَيْقـيِض  ُتْؤَجـُروا،   »اْشـَفُعوا 

ما َشاَء«)25(.
ُكربًة  ُمْؤِمٍن  عن  َس  َنفَّ »َمْن  أيًضا:    قال  وقد 
ُكَرِب ِمْن  ُكْربًة  عنُه  اهللُ  َس  َنفَّ نيا  الدُّ ُكَرِب   ِمْن 

عليه اهللُ   َ يرسَّ ُمعرِسٍ  عىل   َ َيرسَّ وَمْن  القيامِة،   يوِم 
نيا  الدُّ يف  اهلل  ُه  َسرَتَ مسلاًم  َسرَتَ  َوَمْن  واآلخرِة،  نيا  الدُّ يف 
َعْوِن  يف  العبُد  كاَن  ما  العبِد  َعوِن  يف  واهللُ  واآلخرِة، 

أخيِه«)26(.
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وقاَل أيًضا: »َأحبُّ األعامِل إىل اهلل عزَّ وجل رُسوٌر 
عنُه  َتطُرُد  أو  ُكربًة،  عنُه  َتكِشُف  أو  ُمسِلم،  عىل  ُتدِخُلُه 

جوًعا، أو تقيض عنه َدْينًا«)27(.
إنَّ مفهوَم اإلغاثِة يف اإلسالم َحَسَب ما عرضناُه من 
اإلغاثة  لكلمة  االصطالحيَّ  التعريَف  َيْعُضُد  أحاديث 

اإلنسانيَّة املعروفة اليوَم.
عر أيًضا نجد ما يشري إىل أصالِة هذا العمل  ويف الشِّ
كتاب  يف  جاء  فقد  الِقدِم،  منُذ  العرب  عند  اإلنساينِّ 
م اجلَُمحّي قوُل  د بن سالَّ عراء( ملحمَّ )طبقات فحول الشُّ

الشاعر:
ا مذاُقُه ومل أَر كاملعروِف، أمَّ

ا وجُهُه فجميُل)28( فُحلٌو، وأمَّ

ة يف اإلغاثة  جهود اململكة العربية السعوديَّ
اإلنسانّية

خاصًة؛  حتديدًا  اململكة  عن  هنا  احلديث  ز  سيرتكَّ
اإلسالمية  الدعوة  ومبتدأ  املسلمني،  قبلة  متثل  لكوهنا 

ومقرها.
يد  عىل  توحيِدها  منذ  ة  السعوديَّ العربّية  اململكة  ُتعّد 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود -رمحه اهلل- إىل 
عهد خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل 
سعود، يف طليعة الدول التي حترص عىل مد جسور الدعم 
أضَحْت  حتَّى  امُلحتاجة،  والدول  للمجتمعات  واملساندة 

دون  من  والتنموّي  اإلنسايّن  للعمل  اعمني  الدَّ مة  ُمقدِّ يف 
أّي متييز دينّي أو ِعْرقّي أو قومّي، وذلك وفق ما تشري إليه 

إحصاءات املنظامت األممّية للعمل اإلغاثّي واإلنسايّن.

أعامل الرب واإلحسان يف عهد امللك عبد العزيز 
س اململكة ُمؤسِّ

عبدالعزيـز  امللـك  معـارصي  أحـُد  َوَصـَف 
مسـاعداته اإلنسـانّية وإِعانَتـُه النـاَس قائـاًل: كان امللك 
احلاجـات  أصحـاب  عـىل  اخلـاص  مالـه  مـن  ُينِفـُق 
ون بضائقـٍة، أو املنقطعـنَي وأبنـاء السـبيل.  وَمـْن يمـرُّ
ِخفَيـًة؛  ُتـرَصُف  وأرزاًقـا  أمـوااًل  لذلـك  ـص  وخُيصِّ
أعاملـه  بالكـرم. مـن جانـب  ُيذَكـَر  أن  حُيِـبُّ  فهـو ال 
شـخص   200 بتأمـني  ِقياُمـُه  الكتـب  تناَقَلْتهـا  التـي 
الذيـن  والبخاريِّـني  واهلنـود  األفغـان  ـاج  احلُجَّ مـن 
 َنِفـَد مـا معهـم مـن مـال، ورحُلـوا بالباخـرة عـىل نفقِة

َخِزينتِِه اخلاّصة)29(.
بـاٌب  السـعودّية  ولـة  للدَّ العامـة  امليزانيـة  وكان يف 
مخسـة  إىل  ـم  ُمقسَّ اتـه  وَمربَّ امللـك  بُأعطيـات  خـاصٌّ 
وُأعطيـات  اخلرييـة،  سـات  امُلؤسَّ )إعانـة  أقسـام: 
رة، وُأعطيـات َملكيَّـة غـري مقـررة، وبـدل  َملكيَّـة ُمقـرَّ
َف  كسـاوي، وَصَدقـات(. ومثـال عـىل ذلـك مـا رُصِ
يعـادل بـام  1949،1948،1947م  األعـوام   خـالل 

الدوالر األمريكي)30(:

رةاملؤسسات اخلرييةالسنة رةبدل كساويُأعطيات ُمقرَّ صدقاتُأعطيات غري ُمقرَّ

19472894918477538733327421221456م

194824.377407.816174.383172.51256686م

1949258499154531050222031656545م
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مـا  الـزركيّل  عنهـا  فيقـول  اخلفّيـة  ُأعطياتـه  أمـا 
خالصتـه: أنه يف عـام 1926م سـاَفر سـكرتري مجعية 
إغاثـة املنكوبـني يف سـوريا إىل احلـّج مـع وفـد جلمع 
عـات من احلجـاج، فيقول السـكرتري: يف الوقت  التربُّ
امللـك  بزيـارة  فنـا  ترشَّ 1926م  يونيـو   13 املعـني 
عبدالعزيـز آل سـعود، ونَقْلنـا جلاللته ما حـلَّ بالبالد 
السـورّية مـن النََّكبـات فـرّد علينـا بكلـامت ِمْلُؤهـا 
ع بجاللته  ا َحرْص التـربُّ الَعْطـف والتأثَّـر، وأعجبه منَـّ
وباملقيمـني يف مكـة املكرمـة مـن السـوريني وغريهم 
من املحسـنني، مـن دون احلجـاج، ثم قـال: أنا رهني 
لـون، ولـو  ُتفصِّ ألَبـُس مـا  رغبتكـم يف ذلـك، وأنـا 
ِشـئُت أن أستشـرَي أحـًدا مَلَـا وجـْدُت َمْن هـو أفضل 
فشـكرناه  تريـدون.  مـا  لـكّل  مسـتعدٌّ  وأنـا  منكـم، 
وضاَعْفنـا الثنـاء عىل ُلْطِفـه، وأجبنـاه: إن األمر يعود 
جلاللتكـم، وسـنكون من الشـاكرين، َقلَّ مـا جتوُدون 

َكُثَر. أو  بـِه 
وكانت  ظروَفه،  راعينا  نقرتَح،  َأْن  ِمْن  ُيعِفنا  مل  وملَّا 
صعبًة؛ وذلك ألن جاللته مل يضمَّ احلجاز إال من سنتني 
فقط، وكانت النفقات التي يبذهلا يف الظَّرف احلارض غري 
قليلة، فوفود املؤمتر اإلسالمّي املنعقد يف مّكة ُضيوف عىل 
جاللته، ومثلهم الصحفيُّون العديدون الذين وفُدوا إىل 
مكة ألداء فريضة احلج؛ بلغ عددهم ألفي نسمة، حتَّى 
األربعمئة،  عىل  تزيد  النساَء  تنُقُل  كانت  التي  اإلبَل  إنَّ 
وكل ذلك عىل حساب جاللته، وهلذا رأينا أال ُنثِقَل عليه 
نا ُروَح  بأكثر من ألف لرية عثامنية ذهًبا. ولكن كم أكرَبْ
ا باسم نجد؟  جاللته عندما قال: َطيِّْب هذا باسمي، وأمَّ
ْرنا هلذا العطف بمثل هذا اللطف، وأجبناه: وكذلك  فرُسِ
ألفني  املبلغ  فليكن  قليل،  هذا  أنَّ  احلقيقة  فقال:  نجد. 
وألفني )4 آالف لرية ذهبية(، ولو كان الظَّرف ُمساِعًدا 

يقول: وعىل كل حال من  أردف  ثمَّ  بذلك.  اكتفيُت  مَلَا 
املستحسن أن يشار إىل أنَّ هذا املبلغ مُجَِع من املحسنني 
فأمره   - الفضل- وكان حارًضا  عبداهلل  الشيخ  يد  عىل 

بدفع املبلغ)31(.

أعامل اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية يف عهد 
امللك سلامن بن عبدالعزيز

بذكر  سنكتفي  اململكة  عن  احلديث  يطول  ال  حتى 
ذكرنا  كام  الراهن  العرص  يف  اإلنسانيَّة  اإلغاثة  أعامل 
يف  عهدها  عىل  اململكة  بقيت  لقد  توحيدها.  بداية 
تقديم العون اإلنسايّن حول العامل، لكن بتنظيٍم جديٍد، 
مِت املساعدات اإلنسانيَّة  وَفيٍض َعميم بفضل اهلل؛ إذ قدَّ
دين  أو  لون  متييز بني  ِمنح دون  والتنموّية واخلريّية من 
تقدياًم  الدول  طليعة  يف  دوًما  اململكة  وكانت  ِعرق،  أو 
أكرب  أهنا من  عامليًّا عىل  اململكة  للمساعدات، وتصنَّف 

عرش دول داعمة إنسانيًّا)32(.
التـي  األهلّيـة  اجلمعيـات  جهـود  إىل  وإضاَفـًة 
م املسـاعدات؛ فـإن اململكـة َعِمَلـْت رشاكـًة مـع  ُتقـدِّ
رشكاء دوليِّـني لتنظيـم دعمهـا اإلنسـاين عـن طريـق 
ومنظمـة  اليونيسـيف،  مثـل:  الدوليَّـة،  املنظـامت 
منظمـِة  مـع  والتعـاوُن  لالجئـني،  الدوليَّـة  اإلغاثـة 
مـت الرعايـة للمجتمعـات بـام  ـة العامليـة. وقدَّ حَّ الصِّ
ُم اإلسـعاف  يتناسـب مـع طبيعـة احلـدث؛ حيـث ُيَقـدَّ
الطّبـّي الـالزم والطعـام والـدواء يف حـاالت: حدوث 
الكـوارث الطبيعيـة مـن زالزل وبراكـني، أو األزمات 
يف  اململكـة  أسـهمت  فمثـاًل:  كاحلـروب،  البرشيـة 
ْت  وأمـدَّ رفـح،  يف  للفلسـطينيِّني  سـكنّية  مدينـة  بنـاء 
ديـن عقـب اهنيار  ري إعصـار تسـونامي واملترشِّ متـرضِّ
والغـذاء  باخليـام  2002م  عـام  محـاة  يف  زيـزون  سـّد 
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 واألدوات الطبيـة، وأغاَثـْت الجِئـي احلـرب السـورّية
الشـعب والجِئـي  اآلن،  حتـى  2011م  عـام   منـذ 

اليمنّي كذلك.
تتلقـى  التـي  الـدول  قائمـة  اليمـن  وتتصـدر 
السـعودية، وذلـك  العربيـة  اململكـة  املسـاعدات مـن 
بــ 371  فيهـا،  الصعبـة  اإلنسـانية  األوضـاع  بسـبب 
مرشوًعـا بمبلـغ إمجـايل ملياريـن و394 مليـون دوالر 
أمريكـي، تليهـا فلسـطني بــ 80 مرشوًعـا ومبلغ 355 
مليـون دوالر أمريكـي، وسـوريا 198 مرشوًعـا بمبلغ 
278 مليـون دوالر أمريكـي، وتأيت الصومـال يف املركز 
دوالر  مليـون   180 ومبلـغ  مرشوًعـا   39 بــ  الرابـع 
أمريكـي، وذلـك حسـب إحصائيـة مركز امللك سـلامن 
متوزعـة  متعـددة  دول  ثـم  2019م،  سـبتمرب   30 يف 
عـىل قـارات عـدة، منهـا باكسـتان، ولبنـان، والعراق، 
وميانـامر، ونيجرييـا ، وبوركينـا فاسـو، وموريتانيا)33(.

ة عرب مركز امللك سلامن  وتغطِّي املساعدات السعوديَّ
وتنموّيًة  إنسانّيًة  قطاعاٍت  اإلنسانيَّة  واألعامل  لإلغاثة 
ًة عدة، من أمهها: املساعدات اإلنسانيَّة واإلغاثّية  وخرييَّ
حة  والصِّ واملياه،  والتعليم،  الطوارئ،  حاالت  يف 
واالجتامعّية،  ينية  الدِّ ة  اخلرييَّ واألعامل  والنقل،  العاّمة، 
راعة، إضافة إىل قطاعات  وتوليد الطاقة وإِمدادها، والزِّ

عة. أخرى متنوِّ
النفقـات واملشـاريع اإلغاثيـة  تلـك  عـْت  ُوزِّ ولـو 
أكثـر  هـي  آسـيا  أن  لرأينـا  القـارات  عـىل  اإلنسـانية 
القـارات املسـتفيدة، ثم إفريقيا، ثم أمـريكا؛ إذ إن إمجايل 
اإلغاثـة  جمـال  يف  الـدول  لتلـك  املقدمـة  املسـاعدات 
بلـغ يف 31 سـبتمرب 2019م  واملسـاعدات اإلنسـانية 
)3.721.467.674( ثالثـة مليارات و721 مليون 

أمريكـي)34(. دوالر 

املنظامت  يف  املالّية  اململكة  بمسامهات  يتعلق  وفيام 
التنموية  اإلقليمّية  والصناديق  الدوليَّة  واهليئات  األممّية 
ماليًة،  مسامهًة   489 بلغت  فقد  واخلريية،  واإلنسانيَّة 
ما  أي  سعودي،  ريال  مليون   49 و  مليارات   3 بمبلغ 

ُيعادل 929 مليون دوالر أمريكي.
ثالثة  عىل  األممّية  ة  السعوديَّ املسامهات  وتوّزعت 
للصناديق  العامة  والربامج  املوازنات،  هي:  قطاعات، 
اإلنسانيَّة  واملساعدات  التنموّية،  واهليئات  واملنظامت 
املتحدة  األمم  ملنظامت  الطوارئ  حاالت  يف  واإلغاثّية 
الدينية  اخلريية  األعامل  إىل  إضافًة  الدولّية،  واهليئات 

واالجتامعية للهيئات الدوليَّة واإلقليمّية.
وقد َحظَِي الشعب الفلسطينيُّ بنصيب وافر من هذا 
عم عىل مّر التاريخ، تأكيًدا للروابط العريقة التي تربط  الدَّ
َم من  ُقدِّ ما  جُمَمل  َبَلَغ  إذ  اململكة وفلسطني؛  بني شعَبي 
ة  مساعدات إنسانّية وتنموّية وجمتمعّية خالل املدة املمتدَّ
مليوًنا  و51  مليارات  ستة  2018-2000م  عامي  بني 
و227 ألًفا و493 دوالًرا أمريكيًّا، وقد شاركت اللجنة 

الوطنيَّة إلغاثة الشعب الفلسطينّي بُجْزء منها.
التـي  واإلنسـانيَّة  اإلغاثّيـة  املجـاالت  وتنوعـت 
أسـهمت فيهـا اململكـة ملسـاعدة الفلسـطينيني؛ مـا بني 
املسـاعدات التنموية التـي بلغ مقدارهـا أربعة مليارات 
أمريكيًّـا؛  دوالًرا  و15  ألفًـا  و487  مليوًنـا  و531 
واملسـاعدات اإلنسـانيَّة التـي بلغت ملياريـن ومليونني 
واملسـاعدات  أمريكيًّـا؛  دوالًرا  و330  ألفًـا  و298 
اخلريّيـة 17 مليوًنـا و330 ألًفـا و878 دوالًرا أمريكيًّا، 
ـدت هبـا اململكـة  إضافـة إىل مئتـي مليـون دوالر تعهَّ
لدولـة فلسـطني، منهـا 50 مليـون دوالر لوكالة األمم 
يف  الفلسـطينيني  الالجئـني  وتشـغيل  إلغاثـة  املتحـدة 
الـرشق األدنى )األونروا(، و150 مليـون دوالر لدعم 
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برنامـج األوقـاف الفلسـطينّية بالقـدس.
اململكة  متها  قدَّ التي  التنموّية  املساعدات  أهمِّ  ومن 
مرشوُع  الفلسطينّي  الشعب  إىل  ة  السعوديَّ العربية 
الالجئني  خميامت  يف  كنية  السَّ الَوَحدات  وترميم  إنشاء 
وخميمي  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينيني 
مليوًنا  263 قدرُه  بمبلغ  احللوة؛  وعني  البارد   هنر 

و17 دوالًرا أمريكيًّا)35(.
وعـىل اجلانـب السـورّي، فقـد أسـهمت اململكة يف 
دعم السـوريني وختفيـف معاناهتم؛ ففـي تركيا وحدها 
يوجـد مـن السـوريِّني الذين أجلأهتـم احلـرب إىل بلدان 
العـامل، بـني املخيـامت واملـدن 3.632.622 الجئًـا 
ا، ونحو 760 ألًفا منهم طـاّلب)36(، وقد عملت  سـوريًّ
اململكـة -بالتَّنسـيق مع منظمـة اليونيسـيف- عىل دعم 
 املراكـز التعليمّيـة املؤّقتـة فيهـا، وتقـوم املنظمـة -التي

بتنظيـم  هلـا-  عامليًّـا  األكـرب  اعـم  الدَّ اململكـُة  ل  ُتشـكِّ
رواتـب املعلمـني، وطباعة الكتـب املدرسـّية وتوزيعها 
كّية. ولـة الرتُّ عـىل الطـالب السـوريني عـىل امتـداد الدَّ

املبحث الرابع:
منظامت اإلغاثة اإلنسانيَّة الدولية

العون  تقديم  ُمنفردة  دولة  أيِّ  بإمكان  يكن  مل  ملَّا 
املتزايدة  احلاجات  ونتيجة  األمثل،  الشكل  عىل  لغريها 
نشأت  فقد  الطبيعية؛  والكوارث  احلروب  عن  الناشئة 
امتدَّ عىل  الذي  عم  الدَّ تنسيق  لُتسِهَم يف  دولية  منظامت 
بقعة  كّل  يف  وُمعِوز  حمتاج  كّل  ليشمل  العامل  مساحة 
أو  الكارثة طبيعّيًة  بقاع األرض، سواء كان مصدر  من 
السبيل  املنظامت  هذه  يف  اململكة  وجدت  وقد  برشّيًة. 
املناسب لرشاكتها يف تقديم اإلغاثة واألعامل اإلنسانيَّة 

يف كلِّ أنحاء العامل.

الصليب األمحر واهلالل األمحر
ُل مجعيَّة دوليَّة لألعامل اإلنسانيَّة كانت )الصليب  أوَّ
شابٍّ  يد  عىل  1859م  عام  ست  تأسَّ وقد  األمحر(، 
سويرسيٍّ ُيسمى هنري دونان؛ إذ كان جيول يف إيطاليا 
فراَعُه َمنَظر اجلرحى الذين مل جَيُِدوا َمْن َيُمدُّ هلم يد العون 
النمساوّي  اجليش  بني  امية  الدَّ )سولفرينو(  معركة  إثر 
أربعنَي  ُيقارب  ما  املعركة  َخلََّفِت  حيث  والفرنيّس، 
وعانى  وجريح،  قتيل  بني  ما  امليدان  يف  ضحّية  ألف 
عاية الطبية، وهو ما أثَّر يف ذلك  فيها اجلرحى َنْقَص الرِّ
الشاب، ودفعه إىل تقديم املساعدة، حيث نظَّم جمموعًة 
املحليِّني لتضميد جراح اجلنود وإطعامهم،  من األفراد 
جنيف  موطنه  إىل  عودته  وعند  راحتهم.  عىل  والعمل 
مساعدة  إىل  هتدف  لإلغاثة  وطنيٍَّة  مجعيٍة  بإنشاء  نادى 
د  مهَّ وبذلك  متييز،  دون  ورعايتهم  احلرب  جرحى 
فاهلدف  إذًا،  املستقبل.  يف  جنيف  معاهدة  إىل  الطريق 

األول هلذه املنظمة هو اإلغاثة الطبّية اإلنسانّية.
خالل  وسائل،  هناك  »أوليس  قائاًل:  دونان  كتب 
هتدف  لإلغاثة  مجعيات  لتشكيل  واهلدوء،  السلم  وقت 
خالل  من  احلرب  وقت  يف  باجلرحى  االعتناء  إىل 
ملثل  جيًدا  ومؤهلني  ومتفانني،  سني،  ُمتحمِّ متطوعنَي 
هذه املهمة؟!«. ويف عام 1863م، كّوَن مخسة رجال يف 
اجلرحى،  إلغاثة  الدوليَّة  اللجنَة  دونان،  منهم  جنيف، 
للصليب  الدوليَّة  اللجنة  إىل   - بعد  فيام   - حتولت  ثّم 
خلفية  عىل  اللون  أمحَر  صليًبا  شعاُرها  وكان  األمحر، 
بيضاء عىل عكس العلم السويرسّي. وبعد عدة سنوات، 
لْت  تبنَّت 12 حكومًة معاهدَة جنيف األوىل؛ وقد شكَّ
عالمًة بارزًة يف تاريخ البرشية، ُموفِّرًة الرعايَة للجرحى، 
املعركة ميدان  يف  الطبية  الرعاية  خدماِت  مًة   ومقدِّ

بصفة ِحَيادية«)37(.
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اأَثر التغيُّ االجتماعّي

يف حتديد مفهوم الإغاثة الإن�سانيَّة

ليـِب األمحـِر عـىل مسـتوى  ونمـت نشـاطاُت الصَّ
العمـل اإلنسـاين منـذ بدايـاِت انطالقهـا حّتـى غـدْت 
منـارَة هـذا العمـل يف مجيـع جوانبـه؛ نظـًرا النطالقهـا 
من سـبعة مبادئ: اإلنسـانيَّة، واحليادّية، واالسـتقالل، 
التحيُّـز،  وعـدم  التطوعّيـة،  واخلدمـة  والوحـدة، 
أعـامِل  كّل  يف  رشًطـا  املبـادئ  هـذه  وُتَعـدُّ  والعاملّيـة. 

امُلنظمـِة. ونشـاطات 
العاملّيـة األوىل عـام 1919م  ويف أعقـاب احلـرب 
أظهـرت احلـرب رضورة التعـاون الوثيق بـني مجعّيات 
مـن  املاليـنَي  إليهـا  جذبـت  وقـد  األمحـر،  الصليـب 
وذلـك  اخلـربات؛  مـن  كبـري  كيـان  لبنـاء  عـني  املتطوِّ
مـن خـالل النشـاطات واملسـاعدات اإلنسـانيَّة التـي 
يكـن  ومل  واملقاتلـني.  احلـرب  أرسى  باسـم  متهـا  قدَّ
ـرة خسـارُة مثـل هـذا الكيـان  يف مقـدور أوروبـا امُلدمَّ
النافـع والثَّمـني)38(. ويرجـع الفضـل يف إنشـاء االحتاد 
األمحـر  الصليـب  جلنـة  رئيـس  دافيسـون  هنـري  إىل 
إىل  دافيسـون  بـادر  احلـرب؛ حيـث  وْقـت  األمريكيـة 
عقـد مؤمتـر طبـّي دويّل َنَتـَج عنـه والدة ما كان يسـمى 
برابطـة مجعيـات الصليب األمحـر، التي ُسـّميْت الحًقا 
يف أكتوبـر مـن عـام 1983م، رابطة مجعيـات الصليب 
األمحـر واهلالل األمحـر، ثم ُأطلـق عليهـا يف نوفمرب من 
ليب األمحر  عـام 1991م االحتاد الدويل جلمعيَّـات الصَّ

واهلـالل األمحـر.
وَبَلـَغ اليـوم عـدُد اجلمعيـات الوطنيَّـة املعـرتف هبا 
189 مجعيـة - أي مـا يقـارب مجعيـة يف كل دولـة مـن 
دول العـامل. وقـد كانت مهمتها األوىل مسـاعدة ضحايا 
مـرض مُحَّـى التيفـوس واملجاعـة يف بولنـدا، أمـا اليوم 
فإهنـا ُتديـر مـا يزيـد عـىل ثامنـنَي عمليـة إغاثـة يف العام 

الواحد.

املفوضّية السامّية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
هـي منظمـة عامليـة تركز عمَلهـا عىل إنقـاذ األرواح 
لالجئـني  أفضـل  مسـتقبل  وبنـاء  احلقـوق  ومحايـة 
واملجتمعـات النازحـة قـرسًا، وتعمـل عـىل َضـامن َأْن 
يتمتَّـع كلُّ شـخص بحـقِّ التـامس اللجـوء، والبحـث 
عـن مـالذ آمـن؛ هرًبـا مـن العنـف أو االضطهـاد أو 

الكـوارث يف وطنـه. أو  احلـروب 
يف  متعددة  أزمات  واجهت  1950م،  عام  ومنذ 
لالجئني  حيوية  مساعدات  وقّدمت  متعددة،  قارات 
وطالبي اللجوء والنازحني داخليًّا واألشخاص عديمي 
بل بالكثريين منهم، ومل يبَق  اجلنسية، بعد أن تقطَّعت السُّ

هلم من يأوون إليه)39(.

منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ اليونيسيف
واَجَه  إذ  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  تأّسست 
واملرض؛  املجاعة  انتشار  خطر  األوروبيون  األطفال 
فأنشأت األمم املتحدة اليونيسيف يف ديسمرب 1946م؛ 

لتوفري الغذاء والكساء والرعاية الصحية هلم.
املتحدة  األمم  دائمة يف  هيئة  اليونيسيف  وأصبحت 
العامة  اجلمعية  أقرت  1959م  عام  ويف  1953م.  عام 
د بوضوح  لألمم املتَّحدة إعالن حقوق الطفل الذي حُيدِّ
الصحية  عاية  والرِّ والتعليم  احلامية  يف  الطفل  حقَّ 
الكبرية  املنظمة  تلك  جلهود  ونظرًا  السليمة.  والتغذية 
فقد ُمنحت عام 1965م جائزة نوبل للسالم؛ لتعزيزها 

»مبدأ األخّوة بني الدول«.
وقد دفعت اليونيسيف جملس األمن عام 1998م إىل 
ل مناقشة  مناقشة مسألة األطفال والرصاع، وعكست أوَّ
مفتوحة للمجلس حول هذا املوضوع مدى قّوة االهتامم 

الدويل بآثار احلرب عىل األطفال)40(.
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منظمة الصحة العاملية
إبريـل   7 يف  العامليـة  الصحـة  منظمـة  سـت  تأسَّ
املتحـدة  األمـم  وكاالت  إحـدى  وهـي  1948م، 
أدهانـوم  تيـدروس  املنظمـة  ويقـود  صـة،  املتخصِّ
2017م،  عـام  يوليـو  مـن  األول  منـذ  غيربيسـوس 
ا رئيًسـا هلا،  وتتَّخـذ مـن مدينـة جنيـف بسـويرسا مقـرًّ
إضافـة إىل سـتَّة مكاتب إقليميـة حول العـامل، واملكتب 
القاهـرة مدينـة  مقـره  املتوسـط  لـرشق   اإلقليمـي 

يف مرص)41(.

اخلالصة:
ها  وتغريُّ املجتمعات  تطّور  أنَّ  سبق  مما  يتضح 
اإلنسانيَّة،  اإلغاثة  مفهوم  تغريُّ  يف  ُيسِهم  ورضوراهتا 

وذلك عىل النحو اآليت:
فِعِل . 1 جمرد  من  اإلنسانية  اإلغاثة  ر مفهوم  تطوَّ

. خري عفويٍّ داخيلٍّ إىل عمل منظَّم دويلٍّ
خدمات . 2 من  اإلنسانية  اإلغاثة  مفهوم  ارتقى 

مقننة  برامج  إىل  عي  التطوُّ اإلحسان  دافُِعها 
للخدمات اإلنسانّية.

رعاية . 3 مسألَة  اإلنسانية  اإلغاثة  مفهوم  جتاوز 
من  ا  حقًّ ليغدو  البلد  يف  واملحتاجني  الفقراء 

حقوق اإلنسان يف أوقات احلاجة.
إىل )فكرة . 4 اإلنسانيَّة  حتّول مفهوم عمل اإلغاثة 

أخالقّية(.
األعامل  متيزت  احلارض:  العرص  يف  اإلغاثة  مميزات 

اإلنسانيَّة ببعض السامت واخلصائص، منها:
للتنظيم . 1 )خاضعة  هة  وموجَّ ُمنظَّمة  جهود 

الرسمّي(.
املشاركة واملسامهة احلكومية واألهلّية.. 2

التعليم، . 3 )الصحة،  اإلغاثّية  املجاالت  ع  تنوُّ
الغذاء، املواد األولية من خيام وثياب وغريها(.

بح.. 4 ة وعدم استهداف الرِّ اخلرييَّ
والسؤال الذي جيب طرحه يف هناية البحث، هو:

مفهوم  تغريُّ  يف  أسهم  االجتامعّي  التغريُّ  كان  إذا 
بآلياهتا  احلالية  املنظامت  ستبقى  فهل  وتطّوره،  اإلغاثة 
ا بشكل آخر لكيفية  ً التي عليها اآلن أم إنَّنا سنلحظ تغريُّ

اإلغاثة وآليات التوزيع والعمل؟
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أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح: عبدالسالم حممد هارون )بريوت: دار الفكر، ج4، 1979م(، ص400.  -1

بيدّي، تاج العروس من جواهر القاموس )الكويت: دار اهلداية، بال تا(، ج5، ص314. حممد بن حممد بن عبدالرزاق الزَّ  -2

حممد محد عبداحلميد، »أهداف اإلغاثة اإلنسانيَّة يف ميزان مقاصد الرشيعة«، املؤمتر الدويل الثالث لكلية الرشيعة )األردن:   -3
جامعة آل البيت، 17-2014/6/18م(، ص4.

حممد محد عبداحلميد، »أهداف اإلغاثة اإلنسانيَّة يف ميزان مقاصد الرشيعة«، مرجع سابق، ص4.  -4

منذر عبداحلسني الفضيل، الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي )اجلزائر: ديوان   -5
املطبوعات اجلامعية، 1988م( ص9-8.

غانم محدون، »اقتصاد العمل«، جملة املرشد )اجلزائر: العدد التاسع، 1988م(، ص57.  -6

حممود حسن، اخلدمة االجتامعية، )الكويت: منشورات ذات السالسل، ط2، بال تا(، ص29.  -7

غانم محدون، »اقتصاد العمل«، مرجع سابق، ص58.  -8

حممود حسن، اخلدمة االجتامعية، مرجع سابق، ص32-31.  -9

أمحد كامل أمحد وحممد حسن إسامعيل وآخرون، مقّدمة الرعاية االجتامعية، ط2 )القاهرة: مكتبة النهضة املرصّية، 1976م(،   -10
ص50-44.

حممد كامل البطريق وحسن طه أبو الفضل، مدخل إىل اخلدمة االجتامعية: دراسة حتليلية )القاهرة: مكتبة القاهرة احلديثة(، ص55.  -11

ُينظر: أمحد كامل أمحد وآخرون، مرجع سابق، ص54-35.  -12

انظر، حممد دويدار، مبادئ االقتصاد السيايس )اجلزائر: الرشكة الوطنية للنرش،1981م(، ص80-78.  -13

لية يف التنظيامت الصناعية: منطلقاهتا النظرية وأسسها العملية، ط1 )اجلزائر:  عبدالعزيز جامهي، الرعاية االجتامعية العامَّ  -14
مركز الكتاب األكاديمي، 2016م(، ص28.

املرجع نفسه، ص31.  -15

أمحد كامل أمحد وصالح مصطفى الفوال، اخلدمة االجتامعية وامليثاق )القاهرة: مكتبة القاهرة احلديثة، 1963م(، ص48.  -16

أماكن أو رعايا تابعة لسلطة األسقف الروحية.  -17

ينظر: حممود حسن، اخلدمة االجتامعية، مرجع سابق، ص38-35.  -18

ينظر: املرجع نفسه، ص38.  -19

حممود حسن، اخلدمة االجتامعية، مرجع سابق، ص40.  -20

سعد عبدالسالم حبيب، مشاكل العمل والعامل )القاهرة: مكتبة النهضة املرصية، 1951م(، ص42.  -21

الهوامش:
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حممد عثامن نجايت، علم النفس الصناعي، ط2 )القاهرة: دار النهضة العربّية، القاهرة(، ج1 ص ج.  -22

حممود حسن، مقدمة اخلدمة االجتامعية، مرجع سابق، ص32-31.  -23

حتي نرص احلتي، مظاهر القوة يف الشعر اجلاهيل، )بريوت: دار الكتب العلمية،1971م(، ص160.  -24

أخرجه اإلمام البخارّي يف »صحيحه«، كتاب: األدب، باب: استحباب الشفاعة فيام ليس بحرام، ج1 ص202 احلديث   -25
برقم )2627(.

الذكر، ج4 ص2074  القرآن وعىل  باب: فضل االجتامع عىل تالوة  العلم،  أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«، كتاب:   -26
احلديث برقم )2699(.

أخرجه الطرباين يف »املعجم الكبري«، تح: محدي السلفي، ط2 )املوصل: مكتبة العلوم واحلكم(، ج12 ص453 احلديث   -27
برقم )13646(.

أمحد أزهري، إغاثة امللهوف، )الرياض: دار ابن خزيمة، 2019م(، ص2.  -28

ينظر: خري الدين الزركيّل، الوجيز يف سرية امللك عبدالعزيز، ط5 )بريوت: دار العلم للماليني(، ص365-363.  -29

الدخول:  تاريخ  الصحراء،  من  مقاتل  موقع  واإلحسان«،  الرب  سعود/أعامل  آل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  »امللك   -30
بكّي: 2019/10/01م، عىل الرابط الشَّ

(http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/KingAbdziz/sec03.doc_cvt.htm).

للماليني،  العلم  دار  )بريوت:  ط9  عبدالعزيز،  امللك  عهد  يف  اجلزيرة  شبه  الزركيل،  الدين  خري  وينظر:  السابق.  املرجع   -31
1999م(، املجلد الثالث.

بكّي: ة لـ 78 دولة«، جريدة احلياة، )الرياض: 22 يونيو 2018م(، عىل الرابط الشَّ »33 بليون دوالر قيمة املساعدات السعوديَّ  -32
(http://www.alhayat.com/article/4588067).

- مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية، قسم اإلحصائيات واملشاريع، إحصائيات 30 سبتمرب 2019م. 33
https://ksrelief.org/Statistics/ProjectStatistics

املرجع السابق.  -34

احلياة،  جريدة  دوالر«،  باليني  ستة  2018-2000م  من  فلسطني  إىل  اململكة  »مساعدات  الربيعة،  عبدالعزيز  بن  عبداهلل   -35
.(https://cutt.us/o4nI) :بكّي املخترص )الرياض: 11 يونيو 2018م(، عىل الرابط الشَّ

ياسني أقطاي نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الرتكي، مقابلة تلفزيونية، تلفزيون TRT العربية، 2018م.  -36

املوقع الرسمي لالحتاد الدويل ملنظامت الصليب األمحر واهلالل األمحر.  -37
www.ifrc.org/ar/who-we-are/history
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www.ifrc.org/ar/who-we-are/history .املوقع الرسمي لالحتاد الدويل ملنظامت الصليب األمحر واهلالل األمحر  -38

ينظر: املوقع الرسمّي للمفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، تاريخ الدخول: 2019/10/01م، عىل الرابط   -39
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html :بكي الشَّ

بكّي: ُينظر: املوقع الرسمي ملنّظمة اليونيسيف، تاريخ الدخول: 2019/10/01م، عىل الرابط الشَّ  -40
https://www.unicef.org/arabic/about/who/25234_33463.html

بكّي: ُينظر: املوقع الرسمّي ملنّظمة الصحة العاملية، تاريخ الدخول: 2019/10/01م، عىل الرابط الشَّ  -41
www.who.int/ar/about/who-we-are/history

المراجع

الكتب املطبوعة:

l  أمحد، أمحد كامل؛ وإسامعيل، حممد حسني؛ وشديد، حممد مجال، مقدمة الرعاية االجتامعية، ط2، القاهرة، مكتبة النهضة 

املرصية، 1976م.

l  أمحد، أمحد كامل؛ الفوال، صالح مصطفى، اخلدمة االجتامعية وامليثاق، ط1، القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة، 1963م.

l  أزهرّي، أمحد، إغاثة امللهوف، الرياض، دار ابن خزيمة، 2019م.

l  البطريق، حممد كامل؛ حسن، طه أبو الفضل، مدخل إىل اخلدمة االجتامعية: دراسة حتليلية، القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة، 

بال تا.

ليَّة يف التنظيامت الصناعية: منطلقاهتا النظرية وأسسها العملية، ط1، اجلزائر،  عاية االجتامعية الُعامَّ l  جامهي، عبدالعزيز، الرِّ

مركز الكتاب األكاديمّي، 2016م.

l  حبيب، سعد عبدالسالم، مشاكل العمل والعامل، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية، 1951م.

l  احلتي، حتى نرص، مظاهر القوة يف الشعر اجلاهيل، بريوت، دار الكتب العلمية،1971م.

l  حسن، حممود، اخلدمة االجتامعية، ط2، الكويت، منشورات ذات السالسل، بال تا.

l  نجايت، حممد عثامن، علم النفس الصناعي، اجلزء األول، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، بال تا.

l  دويدار، حممد، مبادئ االقتصاد السيايّس، اجلزائر، الرشكة الوطنية للنرش،1981م.

اململكة إىل فلسطني من 2018-2000م ستة باليني دوالر«، جريدة احلياة،  l  الربيعة، عبداهلل بن عبدالعزيز، »مساعدات 

.(http://www.alhayat.com/article/4583499) :بكّي )الرياض: 11 يونيو 2018م(، عىل الرابط الشَّ

بيدّي، حممد بن حممد بن عبد الرّزاق، تاج العروس يف جواهر القاموس، ج5، الكويت، دار اهلداية. الزَّ  l
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l  الزركيّل، خري الدين، الوجيز يف سرية امللك عبدالعزيز، ط5، بريوت، دار العلم للماليني.

ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، تح: عبدالسالم حممد هارون، بريوت، دار الفكر، 1979م.  l

ة يف الرشيعة اإلسالمّيّة والقانون الوضعّي )رسالة ماجستري  الفضيل، منذر عبداحلسني، الوظيفة االجتامعّية للملكّية اخلاصَّ  l

يف األصل(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1988م.

الدوريات واملجالت واملؤمترات والندوات:

l  محدون، غانم، »اقتصاد العمل«، جملة املرشد، اجلزائر، العدد التاسع، 1988م.

l  عبداحلميد، حممد محد، »أهداف اإلغاثة اإلنسانيَّة يف ميزان مقاصد الرشيعة«، املؤمتر الدويل الثالث لكلية الرشيعة، األردن، 

جامعة آل البيت، 17-2014/6/18م.

l  من دون اسم مؤلف، »سياسات وبرامج الرعاية االجتامعية: املفهوم واألهداف«، املعهد العريّب للتخطيط، الكويت، بال تا.

ابكة: مواقع عىل الشَّ

يونيو   22 )الرياض:  احلياة،  جريدة  دولة«،   78 لـ  ة  السعوديَّ املساعدات  قيمة  دوالر  بليون   33« مؤلف،  اسم  دون  l  من 

.(http://www.alhayat.com/article/4588067) :بكّي 2018م(، عىل الرابط الشَّ

l  من دون اسم مؤلف، »امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود-أعامل الرب واإلحسان«، موقع مقاتل من الّصحراء، تاريخ 

بكّي: خول: 2019/10/01م، عىل الرابط الشَّ الدُّ
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/KingAbdziz/sec03.doc_cvt.htm

سبتمرب   30 إحصائيات  واملشاريع،  اإلحصائيات  قسم  اإلنسانية،  واألعامل  لإلغاثة  سلامن  امللك  ملركز  الرسمي  l  املوقع 

https://ksrelief.org/Statistics/ProjectStatistics :بكّي 2019م. تاريخ الدخول: 2019/10/01م، عىل الرابط الشَّ

الرابط  م، عىل  2019/10/01 الدخول:  تاريخ  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  امية  السَّ للمفوضّية  الّرسمّي  l  املوقع 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html :بكّي الشَّ

بكّي: سمّي لليونيسيف، تاريخ الدخول: 2019/10/01م، عىل الرابط الشَّ l  املوقع الرَّ

https://www.unicef.org/arabic/about/who/25234_33463.html

بكّي: حة العامليَّة، تاريخ الدخول: 2019/10/01م، عىل الرابط الشَّ سمّي ملنظَّمة الصِّ l  املوقع الرَّ

www.who.int/ar/about/who-we-are/history

الرابط  الدخول: 2019/10/01م، عىل  تاريخ  األمحر واهلالل األمحر،  ليب  الصَّ ملنظامت  الدويّل  سمّي لالحتاد  الرَّ l  املوقع 

www.ifrc.org/ar/who-we-are/history :بكّي الشَّ
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، خري الدين، الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز، ط٥، بريوت، دار العلم للماليني.  الزركيلّ  l
الم حممد هارون، بريوت، دار الفكر، ١٩٧٩م. ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السّ  l

(رسالة  الوضعيّ  والقانون  اإلسالميّّة  الرشيعة  يف  ة  اخلاصَّ للملكيّة  االجتامعيّة  الوظيفة  احلسني،  عبد  منذر  الفضيل،   l
ماجستري يف األصل)، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ١٩٨٨م.

2) Periodicals, Conferences, and Seminars

محدون، غانم، «اقتصاد العمل»، جملة املرشد، اجلزائر، العدد التاسع، ١٩٨٨م.  l
الرشيعة،  لكلية  الثالث  الدويل  املؤمتر  الرشيعة»،  مقاصد  ميزان  يف  اإلنسانيَّة  اإلغاثة  «أهداف  محد،  حممد  احلميد،  عبد   l

األردن، جامعة آل البيت، ١٧-٢٠١٤/٦/١٨م.
دون اسم مؤلف، «سياسات وبرامج الرعاية االجتامعية: املفهوم واألهداف»، املعهد العريبّ للتخطيط، الكويت، بال تا.  l

3) Websites:

يونيو   ٢٢ (الرياض:  احلياة،  جريدة  دولة»،   ٧٨ لـ  السعوديَّة  املساعدات  قيمة  دوالر  بليون   ٣٣»  -  » مؤلف،  اسم  دون   l
.(http://www.alhayat.com/article/4588067) : بكيّ ٢٠١٨)، عىل الرابط الشَّ

حراء، تاريخ  دون اسم مؤلف، «امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود-أعامل الرب واإلحسان»، موقع مقاتل من الصّ  l
: بكيّ خول: ٢٠١٩/١٠/٠١م، عىل الرابط الشَّ الدُّ

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/KingAbdziz/sec03.doc_cvt.htm  

سبتمرب   ٣٠ إحصائيات  واملشاريع،  اإلحصائيات  قسم  اإلنسانية،  واألعامل  لإلغاثة  سلامن  امللك  ملركز  الر سمي  املوقع   l
https://ksrelief.org/Statistics/ProjectStatistics : بكيّ ٢٠١٩م. تاريخ الدخول: ٢٠١٩/١٠/٠١م، عىل الرابط الشَّ

الرابط  عىل  ٢٠١٩/١٠/٠١م،  الدخول:  تاريخ  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  امية  السَّ للمفوضيّة  سميّ  الرّ املوقع   l
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was to help victims of typhus and famine 
in Poland, but today it manages over 
eighty relief operations in one year.

United Nations High Commissioner for 
Refugees: UNHCR

It is a global organization devoted 
to saving lives, protecting rights, and 
building a better future for refugees and 
forcibly displaced communities. It works 
to ensure that everyone has the right to 
seek asylum and to seek safe haven in 
order to escape violence, persecution, 
wars, or disasters in his homeland. Since 
1950, it faced multiple crises on multiple 
continents, and provided vital assistance 
to refugees, asylum seekers, internally 
displaced persons, and stateless persons, 
after many of them were stranded, 
and there was nothing left for them
to shelter in(39).

United Nations Children’s Fund: 
UNICEF

UNICEF was founded by the United 
Nations in 1946 after the end of the Second 
World War to save European children from 
starvation and disease. UNICEF became a 
permanent body in the United Nations in 
1953. In 1959, the United Nations General 
Assembly passed the Declaration of the 
Rights of the Child, which clearly defines 
the child’s right to protection, education, 
health care, and proper nutrition. In view 
of the efforts of this large organization, it 
was awarded in the year 1965 the Nobel 
Peace Prize, for its promotion of “the prin-
ciple of brotherhood among nations.”

In 1998, UNICEF encouraged the Secu-
rity Council to discuss the issue of children 

and conflict. The first open debate of the 
Council on this topic reflected the strength 
of international attention on the effects of 
war on children(40).

World Health Organization
The World Health Organization was 

founded on April 7, 1948. It is a United 
Nations specialized agency, the organi-
zation has been led by Tedros Adhanom 
Ghebreyesus since July 1, 2017, and its 
headquarters is in Geneva, Switzerland. In 
addition to six regional offices around the 
world. The regional office for the Eastern 
Mediterranean is based in Cairo, Egypt(41).

Conclusion:
At the beginning of this article, we 

have discussed how the idea of human-
itarian relief belongs to the history of 
different societies and faiths, from the 
most ancient ones to the most modern soci-
eties. From the above, it has been found 
that the development, change, and needs 
of societies contributed to the creation of 
a new concept of humanitarian relief that 
has evolved from the religious sphere 
into a more secular one with the develop-
ment of international relief organizations 
not depending exclusively on voluntary 
actions. This is since humanitarian relief 
has become part of a wider awareness of 
more general principles of human rights. 
Principles which have become a point of 
reference across cultures and religious 
beliefs.



Impact of Social Change
on Defining Humanitarian Relief Concept

91

organizations, the Kingdom found the 
appropriate way of providing humani-
tarian relief.

Red Cross and Red Crescent
The first International Society for 

Humanitarian Action was the Red Cross. It 
was founded in 1859 by a young Swiss man 
named Henry Dunant. He was traveling 
in Italy when he saw the suffering of the 
wounded soldiers after the bloody battle 
of Solferino between the Austrian army 
and the French one. The battle left about 
forty-thousand victims in the field between 
dead and wounded. The wounded suffered 
from a lack of medical care. This inspired 
Henry Dunant to aid. He organized a group 
of local individuals with the purpose to heal 
the wounds, feed the soldiers, and work for 
their recovery. On his return to his home-
land, Geneva, he called for the creation of 
a National Relief Society aimed at assisting 
and caring for the war-wounded without 
discrimination, thereby paving the way for 
the future Geneva Convention. So, the first 
goal of this organization was humanitarian 
medical relief.

Dunant wrote, “Would there not be 
some means, during a period of peace and 
calm, of forming relief societies whose 
object would be to have the wounded 
cared for in time of war by enthusiastic, 
devoted volunteers, fully qualified for 
the task?” In 1863, five men in Geneva, 
including Dunant, formed the Interna-
tional Committee for the Relief of the 
Wounded. Then it turned - later - to the 
International Committee of the Red 
Cross, and its logo was a red cross on 
a white background, opposite to the 

Swiss flag. Several years later, twelve 
governments adopted the first Geneva 
Convention; it was a milestone in the 
history of mankind, providing care for 
the wounded, and providing medical care 
services on the battlefield neutrally(37).

The activities of the Red Cross grew at 
the level of humanitarian action from the 
beginning of its inception until it became a 
beacon of this work in all its aspects. Seven 
principles inspired its actions: humanity, 
neutrality, independence, unity, volun-
tary service, impartiality, and universality. 
These principles are a requirement of all 
the organization’s work and activities.

War World I (1914-1918) reinforced 
the need for close cooperation between 
the Red Cross and the societies affected. 
The Red Cross attracted millions of 
volunteers with a large body of experts 
who, through the humanitarian activ-
ities and assistance, provided relief to 
prisoners of war and fighters. Destroyed 
Europe at that time could not afford 
to lose such a valuable and beneficial 
entity(38). To Henry Davison, president 
of the US Red Cross Commission goes 
the credit to have created an interna-
tional Red Cross through an international 
medical conference that resulted in the 
birth of what was called the Association 
of Red Cross Societies, which in October 
1983 took the name of Association of Red 
Cross and Red Crescent Societies. Later, 
in November 1991, it was called the Inter-
national Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies.

Today, the number of recognized 
national societies is 189 - nearly one in 
every country in the world. Its first mission 
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and social charities, power generation and 
supply, agriculture, and various others.

From the data we have we can see that 
Asia is the most benefitted continent, 
next Africa, and last America. The total 
aid provided to these countries in the 
field of relief and humanitarian aid up 
to September 31, 2019, is 3 721 467 674
USD (34).

Regarding the Kingdom’s financial 
contributions to international organiza-
tions, international bodies, and regional 
humanitarian, charitable, and development 
funds, it amounted to 489 financial contri-
butions, amounting to 3.049 billion Saudi 
riyals, equivalent to 929 million USD.

The Saudi international contributions 
were distributed to three sectors: budgets, 
general programs for development funds, 
organizations, bodies, and humanitarian 
assistance in times of crisis for the United 
Nations organizations and the interna-
tional bodies, in addition to religious 
and social charities for international and 
regional bodies.

The Palestinian people have enjoyed a 
large share of this support in the past years, 
confirming the long-standing ties between 
the people of the Kingdom and Palestine. 
The total amount of humanitarian, devel-
opment, and societal assistance provided 
during the period 2000-2018 is 651 227 
493 USD. The National Commission for 
the Relief of Palestinian People partici-
pated in part of this amount.

The Kingdom contributed to the assis-
tance of the Palestinians in various fields: 
development aids amounting to 4 531 487 
15 USD. Humanitarian aids amounted to 2 
200 298 330 USD. And charitable aids 17 

330 878 USD. In addition to two hundred 
million dollars pledged by the Kingdom to 
the State of Palestine of which 50 million 
dollars allocated to the United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA), and 
150 million dollars in support of the Pales-
tinian Endowments Program in Jerusalem.

Among the most important develop-
ment assistance projects provided by the 
Kingdom of Saudi Arabia to the Pales-
tinian people, there is the establishment 
and restoration of housing units in Pales-
tinian refugee camps in the West Bank, 
Gaza Strip, and Nahr al-Bared and Ain 
al-Hilweh camps, with an amount of 263 
million and 17 USD(35).

As for Syria, the Kingdom has contrib-
uted to easing their suffering. In Turkey, 
there are 3 632 622 Syrian refugees 
distributed between the camps and cities, 
and about 760 thousand of them are 
students(36). The Kingdom, in coordina-
tion with UNICEF, has worked to support 
temporary educational centers there. 
The UNICEF, for which the kingdom is 
the largest supporter worldwide, orga-
nizes teachers’ salaries, prints textbooks, 
and distributes them to Syrian students 
throughout the Turkish country.

Section 4 :
International Humanitarian 
Relief Organizations

No single country can aid others in an 
optimal way and because of the increasing 
needs arising from wars and natural disas-
ters, international organizations have 
emerged with the purpose of coordinating 
international relief efforts. Through these 
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Your Majesty, and we will be thankful, 
whatever you provide. He insisted on our 
suggestion, and because of many commit-
ments and hardships he was facing at 
that time, we decided not to ask much. 
We asked a thousand golden Ottoman 
coins. But how great was the spirit of 
His Majesty when he said: ‘This is good 
by my name, but as for Najd? We were 
pleased with his kindness and answered 
him: And so as Najd. He said: ‘In fact, this 
is little, so let the amount be two thousand 
plus two thousand (4000 golden Ottoman 
coins), and if the circumstance were 
helpful, I would not be satisfied with this.’ 
Then he said: ‘However, it is advisable to 
indicate that this amount was collected 
from benefactors by Sheikh Abdullah 
Al-Fadl,’ who was attending the meeting, 
so he ordered him to pay the amount(31).”

Relief and humanitarian aid during the 
reign of King Salman bin Abdulaziz

In order not to prolong the talk about 
the Kingdom, it will be enough to mention 
the humanitarian relief actions in the 
current era. The Kingdom has remained 
committed to the provision of human-
itarian aid around the world, but with 
new well-organized ways. The kingdom 
provided humanitarian, developmental, 
and charitable assistance in terms of 
grants without discrimination. The 
Kingdom is globally classified as one of 
the ten largest humanitarian supportive 
countries(32).

In addition to the efforts of NGOs that 
provide aid, the Kingdom has partnered 
with international organizations such 
as UNICEF, the International Refugee 

Relief Organization, and the World 
Health Organization. Communities were 
provided with care commensurate with the 
nature of the situation, where necessary 
medical assistance, food, and medicine 
are provided in times of natural disasters 
such as earthquakes and volcanic erup-
tions, or human crises such as wars. For 
example, The Kingdom contributed to the 
building of a residential city for Palestin-
ians in Rafah, and it provided the home-
less after the collapse of the Zayzoun 
Dam in Hama in 2002 and the victims of 
the 2004 tsunami, with tents, food, and 
medical aids. It has provided relief to the 
Syrian war refugees from 2011 until now, 
and the refugees of the Yemeni people 
as well. According to the King Salman 
Center’s statistic on September 30, 2019, 
Yemen tops the list of countries receiving 
aid from Saudi Arabia because of the 
difficult humanitarian conditions there; 
until now 371 projects have been carried 
out, for a total value of $ two billion, 394 
million. Palestine comes next with 80 proj-
ects and an amount of $ 355 million. Syria 
had 198 projects with $ 278 million, and 
Somalia comes fourth with 39 projects and 
an amount of $ 180 million. Saudi Arabia 
humanitarian intervention also includes 
many other countries spread over several 
continents, including Pakistan, Lebanon, 
Iraq, Myanmar, Nigeria, Burkina Faso, 
and Mauritania(33).

Saudi Arabia’s aids, through the King 
Salman Humanitarian Aid and Relief 
Center, are devoted to several develop-
mental, humanitarian, and charitable 
sectors, including education, watering, 
public health, transportation, religious 
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Furthermore, Poetry best describes 
the authenticity of this humanitarian 
action amongst Arabs since early times. 
For example, in his book classification 
‘Tabaqât fuhûl al-shu’ara, Ibn Sallâm 
al-Jumahî cites a poet’s verse:

I haven’t seen better than the act of 
goodness

Feels sweet and looks beautiful(28).

Saudi Arabia’s humanitarian relief efforts
From the time of its unification by King 

Abdulaziz bin Abdurrahman Al Saud to 
the era of the Custodian of the Two Holy 
Mosques King Salman bin Abdulaziz Al 
Saud, Saudi Arabia strived to support soci-
eties and countries afflicted by humani-
tarian disasters without any religious, ethnic 
or national discrimination, as indicated by 

Year  Aid to charitable
foundations

confirmed
royal grants

unconfirmed
royal grants

clothing
allowance almsgiving

1947 28949 184775 327421 38733 221456

1948 24377 407816 172512 174383 56686

1949 25849 915453 220316 10502 56545

the statistics of the international organiza-
tions for relief and humanitarian action.

Acts of benevolence during the reign
of King Abdulaziz

One of King Abdulaziz’s contemporaries 
described his humanitarian aids to people, 
saying: “The king used to spend from his 
own money in support of those in need and 
those who were going through hardship, 
or vagabonds. And he allocated funds to be 
spent secretly for people in need. One of his 
humanitarian aids consisted of funding the 
travel of 200 Indian, Afghan, and Bukhari 
pilgrims from Mecca back to their countries 
by steamship(29).”

In the general budget of the Saudi state 
at that time, there was a private donations 
section divided as follows:

(Aid to charitable foundations, 
confirmed royal grants, unconfirmed 
royal grants, clothing allowance, and 
almsgiving). A good example of these 
aids is what was spent during the years 
1947, 1948, and 1949. All numbers in the 
following table are equivalent to the US 
dollar(30):

Regarding his secret aids, Al-Zirikli 
said that in 1926, that the secretary of 
the Humanitarian Relief Association in 
Syria traveled to Hajj with a delegation 
to collect donations from pilgrims. The 

secretary said: “At the appointed time, 
June 13, 1926, we were honored to visit 
King Abdulaziz, and we conveyed to 
His Majesty the calamities occurred to 
the Syrian country. He responded with 
words full of sympathy. He admired our 
behavior consisting of asking donations 
only from his Majesty and from Syrians 
and some other benefactors who reside 
in Mecca, but not from pilgrims. Then he 
said: ‘I am ready to provide all that you 
need, and there is no one better than you 
to suggest on me.’ We replied: It is up to 
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in charge of the provision of water. With 
the aim to protect the sacred House and the 
pilgrims, they established a pact known 
as Al-Fudul Confederacy (Hilf al-Fudul) 
and appointed Qusai ibn Kilab, the trustee 
of the Ka’bah at the time, who received 
money so that he could feed the pilgrims in 
need in addition to a great mission, that is 
the provision of water from Zamzam well 
to the courtyard of the Ka’bah for visi-
tors to drink from. All the aforementioned 
humanitarian actions have become an 
inherited tradition through generations.

Pre-Islamic Arabs donated different 
varieties of sheep and camels to Ka’aba 
providing that the locals had no right to 
their meat or milk, but they were exclu-
sively for pilgrims.

Moreover, Arabs’ relief was not limited 
to the provision of money and food, but 
rather, it was considered as an obligation 
which varied according to the situation. 
This can be clearly reflected in Antarah ibn 
Shaddad’s poetry as he reads:

A distressed man called upon me,
For help, for relief shouted he,
I hurried onward and yanked my sword,
I fought with him till he relieved(24)

Relief might also be provided in the 
form of high standing, as some people 
ask the support of a famous man to fulfill 
their needs and reach their objectives. Poor 
people would also seek food, clothes, or 
maintenance allowance to attain the means 
of their subsistence.

Humanitarian relief during the Islamic 
era

Later, the Islamic religion came into 
existence redefining and introducing new 

customs. For example, it considered good 
intercession as a good virtue. This is clear 
in the following Hadith cited by Abu Musa 
Al-Ash’ari (May Allah be pleased with 
him):

Whenever a needy person would come 
to the Prophet Mohammed (All Prayers 
and Blessings of Allah be upon him), he 
would turn to those who were present 
and say, “If you make intercession for 
him, you will be rewarded, because Allah 
decreed what He likes by the tongue of His 
Messenger(25).”[Al-Bukhari and Muslim].

Also, in the same context, the 
Messenger of Allah (All Prayers and Bless-
ings of Allah be upon him) said: “If anyone 
relieves a Muslim believer from one of 
the hardships of this worldly life, Allah 
will relieve him of one of the hardships of 
the Day of Resurrection. If anyone makes 
it easy for the one who is indebted to him 
(while finding it difficult to repay), Allah 
will make it easy for him in this worldly life 
and in the Hereafter, and if anyone conceals 
the faults of a Muslim, Allah will conceal 
his faults in this world and in the Hereafter. 
Allah helps His slave as long as he helps his 
brother(26).” Narrated by Muslim.

Likewise, Ibn Umar reported: The 
Prophet, peace and blessings be upon 
him, said, “The most beloved people to 
Allah are those who are most beneficial to 
people. The most beloved deed to Allah is 
to make a Muslim happy, or to remove one 
of his troubles, or to forgive his debt,…(27)” 
(Al-Muʻjam al-Awsaṭ 6192)

The concept of relief in Islam, 
according to the hadiths presented above, 
supports the idiomatic definition of the 
word “humanitarian relief” known today.
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Simultaneously, we see the foundation 
of religious and social communities of 
neighboring regions funded by individual 
fixed memberships set with the purpose to 
secure the right to financial assistance in 
case of illness and incapacity to work(20).

Humanitarian relief of capitalist 
Europe

The situation of workers changed 
dramatically under the industrial revo-
lution and machine dependence when 
Europe shifted from a feudal to a capitalist 
system. The need for money led to divi-
sions in the community: the working class, 
which has only the capacity to work; and 
the capitalist class. The worker became a 
cheap commodity in the labor market with 
the entry of women and children in the 
factories; wages were reduced, and basic 
expenses were no longer covered. This 
forced many people to send their children 
to work to put them into their lives, where a 
child had to work fourteen hours a day.

In general, the period (1760-1840) 
was absolutely the worst for workers in 
Europe. The situation of many people 
around Europe had been deteriorated. 
Clear evidence of this situation was Canon 
Ford’s speech to the House of Commons 
of the United Kingdom, where he said, “In 
the town of Rochdale, 85% of people have 
no blankets(21).”

Moreover, if the worker becomes sick, 
tired, unable to work because of some inju-
ries, or less efficient at work for any other 
reason, the employer rushes to replace 
him/her with another worker so that 
machines could continue work without 
stopping(22).

Under these social disparities created 
by those political and economic develop-
ments, societies, and local movements, 
which were then active in the field of aid, 
were unable to lift the destitute people out 
of their poor condition. Thus, mutual assis-
tance groups were founded during the indus-
trialization stage; workers began collecting 
voluntary contributions from members and 
saving money to help their own members 
in case of old age and sickness. During the 
mid-nineteenth century, NGOs began to 
emerge under the influence of religious and 
reformist goals, with the purpose to educate 
poor people in conducting a healthy life-
style, providing some assistance, and raising 
awareness of prevailing social problems(23).

Section 3 :
Arabs Humanitarian Relief

This section introduces the concept of 
humanitarian relief among Arabs in three 
main stages. The first two stages define 
the concept of humanitarian relief among 
ancient Arabs during the long past times 
until the modern era. The third stage will 
talk about the concept of humanitarian 
relief in the present day represented by the 
efforts of the Kingdom of Saudi Arabia.

Arabs humanitarian relief during 
Pre-Islamic era

Pre-Islamic Arabs used to glorify the 
Ka’aba, the sacred House of God, a site 
which delegations would visit from all 
over. Thus, the masters of Mecca were 
aware of their responsibilities towards 
pilgrims and decided to establish specific 
roles. Sidana: the custodianship; Rifadah: 
in charge of feeding pilgrims, and Siqayah 
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which was owned by a feudal lord who had 
leased it to the serf throughout his life. And 
as long as the serf had been carrying out an 
annual portion from the crops, the feudal 
lord had the duty to protect him.(14) As a 
result of that feudal system, poor people, 
orphans, and urgent humanitarian needs 
appeared and relief was required.

In its role of moral and religious 
authority in the European societies at that 
time, the Church played an important role 
in developing a process for the provision 
of humanitarian aid and relief. It relied on 
the idea that only as a reward of benevo-
lence a believer could enter  the Kingdom 
of Heavens avoiding punishment. “The 
doctrines of the priests and prophets 
of the Israelites; like Paul the Apostle, 
Augustine of Hippo, Francis and Thomas 
Aquinas granted the people who receive 
charity a kind of dignity and religious 
sanctity, and a noble and high status to the 
donors of charity.”(15)

Simultaneously with the expansion of 
Christianity in the European continent, 
social institutions were founded depen-
dent on monasteries, such as orphan-
ages and houses for disabled and elderly 
people. Those institutions represented the 
basic charity system of the Middle Ages, 
and donations were their main fund(16).

We must also mention those efforts 
made by reformers and public authori-
ties that have contributed in one way or 
another in this field. For instance, “In 
Germany, Martin Luther issued a public 
appeal to Christian nobles throughout the 
German state to eliminate begging, and 
requested the establishment of a public 
fund in all parishes(17) for receiving dona-

tions, food and clothing, and distributing 
them to the needy”. And in Zurich, Reich 
Zwingli, the religious reformer, had 
proposed a similar plan for organizing 
charity actions. The YPress Council of 
Belgium is considered one of the most 
famous local authorities that orga-
nized charity actions under the feudal 
monarchy(18).

The University of Paris (Sorbonne) 
studied the idea of “prohibiting begging 
and organizing charity actions”. This 
idea was based on the participation of 
some volunteers in collecting donations 
and supervising their distribution. The 
Sorbonne also recommended the publi-
cation of this study in all European coun-
tries(19). Thus, this study is believed to be 
the starting point that led to the organiza-
tion of humanitarian aid and relief system 
in its modern form.

Although the Church, represented 
by monasteries and other charity insti-
tutions, was one of the most important 
organizations providing alms at that time, 
its relief activity was a mere extension of 
the associations’ relief actions carried 
out between the 12th and 15th centu-
ries. However, those who wished to join 
these associations had to comply with 
certain rituals to become members. After 
the prosperity derived from commerce 
and industry, businessmen had founded 
authorities under the name of merchants’ 
communities and manufacturers commu-
nities, whose main job, besides defending 
the members’ interests and seeking the 
development of their trades and indus-
tries, was to provide financial aid in cases 
of illness, religious holidays, and death. 
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Section 2 :
Humanitarian Relief of 
Non-Arabs

This section sheds light on the histor-
ical developments that have led to new 
concepts of humanitarian relief.
Philanthropy during the reign of 
Pharaohs and Greeks

Some reports indicate that Egypt has 
known some types of civil and govern-
mental charitable assistance. In pre-Chris-
tian Egypt, people lived under Pharaoh’s 
rule where religion was strong, and priests 
used to have great influence. The religious 
prominence of Egyptian culture reflects in 
their temples, pyramids, and many other 
physical manifestations of their spiritu-
ality.

Because of his sanctity, the Pharaoh 
had the right to oversee all state prop-
erties. He used to donate soldiers and 
employees the property of plots of land 
and allowed the priests to build temples 
on his lands. This organization allowed 
both pharaohs and priests to provide some 
ways of relief for poor peasants in their 
country. This relief, provided in the form 
of charity from a master to a slave, appears 
clearly in the speeches of Amenophis I 
to his son Senusert I: “I gave bread to the 
hungry people and taught the orphan”. The 
same attitude towards the poor appears 
in a hieroglyphic painting on the tomb of 
Amenophis III: “I gave bread to the hungry 
people, allowed those who could not cross 
the Nile to use my boat, I was a father to 
the orphans, a husband to the widow, and 
a reliever for those who suffer poverty(10).”

And by reference to the pictures found 
on the tomb of Sarakhov, there is a compre-

hensive record for the houses of care and 
the charitable funds allocated to them (11).

In times of crisis, humanitarian aids 
such as food, drink, and shelter were 
provided to the people in need in Greece. 
However, no systematic policies to 
improve people’s lives were in place. On 
the contrary, humanitarian aids depended 
on the generosity of wealthy people; For 
this reason in his book (The Politics), Aris-
totle read: “A plan should be drawn up not 
only for relief but also to prevent economic 
deprivation(12).”

Humanitarian relief of feudal Europe 
(Middle Ages)

As a result of social changes, the feudal 
system had come into existence in Europe 
to replace the slavery system. This system 
led to the emergence of two classes, one 
of which consisted of the masters: land-
owners, barons, lords, nobles, and bishops, 
while the other class consisted of serfs. 
The serf was not owned by the feudal 
lord, as was the case with the slave in the 
past, rather he was free but attached to 
the master’s land. The serf can only leave 
to work with another feudal lord after the 
consent of the owner of the land.

Once the Roman Empire had been 
dissolved, the land-owners’ authority 
increased to the extent that the fief had 
become the only economic, social, and 
political unity(13). The feudal  system scope 
is complex as it may expand to include 
an entire empire, and may be limited to 
few fiefs. This feudal system created two 
classes: one class enjoyed everything; the 
other class was deprived of everything. The 
serf had been working on a piece of land 
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As for the emergence of humanitarian 
relief in the past times, it is mentioned that 
the consideration of human history shows 
the existence of two psychological forces 
that controlled human behaviors; the first 
is a possessive instinct which is an innate 
instinct that drives the human being to 
capture the necessary and useful needs. 
The second is the herd instinct which 
pushes him/her to join the members of 
his/her gender to meet with his/her peers 
to live together. This instinct has created a 
social being who longs for living within a 
community(5).

Since the human being cannot secure 
his/her life alone from the forces of 
nature (earthquakes, floods, volcanoes, 
disasters, etc.) and the surrounding wild 
animals’ world, people have been forced 
to live and work together, and their 
belonging to a community has allowed 
them to secure the means of living and 
make tools.  There is no doubt that this 
cooperation is the one that strengthens the 
bond of the community. So, one can see 
a group of people cooperating to perform 
general work. These primitive produc-
tive relationships were characterized at 
the stage of their emergence by collec-
tive action, shared ownership of produc-
tion tools, and the equal distribution of 
products. Thus, collective cooperation 
has emerged to survive the life of the 
primitive human being(6). At that social 
stage, the idea of equal distribution to the 
income has been established by members 
of society as a matter of need and has 
become an applied behavioral habit.

Cooperation to prevent the attacks 
of predatory monsters, and to face 

life-threatening natural phenomena in 
those societies formed an aid and relief 
system that prevailed in primitive soci-
eties. It was a logical system compatible 
with the life-threatening dangers at that 
time. Emotional actions, such as charity, 
had no impact neither on the relief 
system nor on the primitive collective 
action(7).

Change has come into existence simul-
taneously with the emergence of private 
ownership; when the development of 
production led to a change in the principle 
of equal distribution that recently had 
prevailed in the common property of the 
clan. Work productivity grew as per capita 
income increase. The increase in work 
productivity, workers’ experience and the 
improvement of work tools led to produc-
tion increase. There was a surplus that was 
seized by few people; the thing which led 
to the division of society into two classes: 
the slaves who were employed for phys-
ical work, and the masters who employed 
themselves for the mental work(8).

Then, social relationships have evolved 
from close relations to broader relation-
ships as a result of the increasing number 
of individuals organized in clans. Another 
class of society has emerged: the priests 
who undertook to relieve (orphans, poor 
people, widows, old people, sick people, 
etc.) following religious principles. Thus, 
religious enthusiasm and sympathy have 
become the most powerful motivations 
for offering benevolence and charity(9) 
(humanitarian aid and relief actions in our 
contemporary sense), but charitable assis-
tance remained limited to a local (clan-
nish) domain.
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historical method, he also uses the descrip-
tive method with the purpose of better 
describing relief actions in the present 
days and analyzing their data.

Research Significance
The importance of this research lies in 

studying the stages in which the concept of 
humanitarian relief evolved according to 
social changes, and in demonstrating how 
societies throughout history were aware of 
its importance.

Section 1 :
Concept and Emergence of 
Humanitarian Relief

In this section, the researcher provides 
an investigation into the origin of the 
Arabic term [ighatha], and then moves to 
demonstrate the concpt of humanitarian 
relief in general.

Syntactically, in Arabic, the term 
[ighatha=relief] is a noun; [agha-
tha=relieved] is the past verb, and 
[yugheethu=relieves] is the present 
verb. Morphologically and orthograph-
ically, the term [ighatha] is derived 
from a three-letter root [ghayn wāw 
thā], which etymologically indicates 
providing aid and assistance to someone 
when in distress. In other words, it means 
to aid and provisions rendered to the 
needy people. A man says, for instance, 
[aghethni] which simply means relieve 
me; In his Dictionary of Language Stan-
dards (1997), Ibin Fares spells out the 
term: [ghawth=relief] into [ghayn wāw 
thā], which all together form one single 
word, meaning to relieve or provide 
relief; that is, offering assistance, 

support, and aid when in distress(1). 
Whereas, the term [ighatha=relief] termi-
nologically is as Al-Zubaidi pointed out, 
“to provide relief means to help rid of 
distress and resentment and to offer aid to 
overcome difficulties and smooth away 
uneasiness, hardship, and adversity.(2)” 
This can be used as a terminological defi-
nition for the term relief, although it is a 
syntactical one.

The term [humanitarian] is a synthe-
sized adjective attributed to human 
beings. The attribution of relief to 
humanity means the relief that a human 
being characteristically has or can have 
without discrimination based on gender, 
nationality, color, race, ethnicity, or reli-
gion. According to Maurice Torrelli, 
health services, nutrition, or overseas 
assistance to victims of any international 
or internal conflict(3) constitute humani-
tarian relief.

In fact, humanitarian relief is more 
comprehensive. It includes all types of 
relief provided to afflicted people. It 
initially involves saving their lives by 
contributing to rescue and evacuation, 
nutrition, health, and psychological care. 
Supplication (to humbly ask Allah to 
help somebody) is also a form of relief 
in Islam. Moreover, humanitarian relief 
actions are provided not only during 
international or national conflicts but also 
during crises derived from natural disas-
ters.

Thus, humanitarian relief means 
providing all kinds of assistance to those 
who are affected by national or international 
conflicts, or natural disasters, regardless of 
their religion, gender, or nationality(4).
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Impact of Social Change on 
Defining Humanitarian Relief

Introduction
Humanitarian relief actions are as old as human societies and constitute the bases 

for building an economic, social, and safe life. In the past, humanitarian relief actions 
had been traditionally provided in the form of sympathy, altruism, and charity in an 
unorganized way  and its provision was the result of individual experiences and subjective 
impressions of people who love good, such as reformers, philanthropists, wealthy people, 
and leaders. As a result of human experiences and social conditions that societies passed 
through, humanitarian relief actions have developed and varied over eras. 

The contemporary concept of humanitarian relief actions as a social institutional 
system has come into existence for the first time in 1945 after the failure of the 
traditional systems (family members, neighbors, mosques, churches, Civil Relief and 
Charity Associations), with the purpose to meet the needs and solve the social and 
economic problems created by the Industrial Revolution. This has forced countries 
to adopt a scientific approach to deliver development programs and services to those 
in need around the world. This also enabled relief institutions to work adopting 
sophisticated humanitarian values with the support of experienced, motivated, 
skillful, and well-trained specialists able to recognize people’s behavior and needs and 
to guide them in moments of crisis. Once the modern State became the only legitimate 
power, its role in providing diversified services (economic, social, psychological, 
health, education, security, entertainment, etc.) has expanded with the creation of 
specialized authorities, organizations, and systems under ministries’ control.

Dr. Mohamed Sliman Al-Fares

Research Methodology
The researcher uses the historical 

method. This is the most appropriate for 

tracking historical events that help under-
stand the concept of relief and its relevance 
to social changes. Complementary to the 

Syria
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t Ever since societies have come into existence, 
humanitarian aid, alternatively referred to as a 
relief, has emerged with varied forms of content, 
type, and concept according to societies’ evolution, 
failure, strength, weakness, richness, and destitution. 
Throughout its long history, humanitarian aid has 
changed from rendering life-saving assistance to 
charity and almsgiving, to become a recognized right 
for the truly distressed people. More so, humanitarian 
aid has developed to a point that it is no longer 
confined to a community but has now expanded 
to include assistance to those in need around the 
world. It evolved to the point that it does not depend 
any longer from the goodwill of well-off people, 
reformers, and donors but it has become a recognized 
field of action for organizations and experts.

This research is divided into four key sections. The 
first section addresses the concept of humanitarian 
relief and how it has first come into existence; the 
second section investigates and explains the concept 
of humanitarian relief of the non-Arabs; the third 
section spells out the concept of humanitarian relief of 
the Arabs, represented by the efforts of the Kingdom 
of Saudi Arabia from the past until the present 
times; the fourth section brings to focus on the most 
prominent international humanitarian organizations.

Key words: Humanitarian Relief, Social Change, 
West, Arabs, Saudi Arabia
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Endnotes

 1- This is included in Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance, presented in 2006 and applied for the first time on December 23, 2010. Only 
in June 2015 forty-six countries ratified it. 

 2- In Kosovo, the Missing Persons Act was adopted in 2011. For more examples of this legislation 
see: Report of the Secretary-General of the United Nations at the sixty-seventh session on the 
implementation of United Nations General Assembly Resolution No. 65/210 on missing persons, 
August 8, 2012. 

 3- To access the articles of this specific law, see: Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No. 50,
9 November 2004. 

 4- More detailed information about the Tripartite Commission can be found at this webpage
 https://www.kuwaitmission.ch/The_Tripartite.aspx.

  5- The work of this committee was completed by virtue of Decree No. 329 of 2018 and the Ministry of 
Foreign Affairs assumed the functions of this committee. 
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nation.
Recommendations

1. Unless armed groups are included 
in the solutions, ipso facto, the 
issue of missing persons will not be 
adequately addressed. The obliga-
tions provided for by the interna-
tional humanitarian law applicable in 
non-international armed conflicts are 
addressed equally to the world states 
and armed groups involved in such 
conflicts. Practical means should 
be further explored and developed, 
considering the characteristics of 
armed groups, including cooperation 
with such groups.

2. Issuing an international declara-
tion to be devoted to the role of the 
world states in addressing the issue 
of missing persons during armed 
conflicts.

3. Establish a permanent international 
mechanism with the purpose to 
address the issue of missing persons 
during armed conflicts.

4. The issue of missing persons should 
not be used as a bargaining chip; 
rather, the world states should fulfill 
their responsibilities in the face of 
this profoundly neglected challenge. 
The issue of missing persons has a 
deeply rooted humanitarian nature 
with implications for human rights 
and international humanitarian law 
and should, therefore, be demilita-
rized. Therefore, it should not rely 
on the political settlements of the 
conflicts in question. As the ICRC’s 
President states, the issue of missing 
persons should first and foremost be 

humanitarian and not part of polit-
ical agendas and accountability 
processes.

5. The material, financial, psycho-
logical, and legal needs of families 
awaiting clarification of the fate 
and whereabouts of their family 
members should be met by the rele-
vant authorities, where necessary, 
with the support of the intergovern-
mental and non-governmental orga-
nizations.

6. The international efforts should be 
constantly made to explore new 
concepts and strategies that create an 
effective global response to this issue 
as a fundamental and urgent global 
problem.

7. It is critically important to call upon 
the world states, through binding 
mechanisms, to cooperate closely to 
resolve the issue of missing persons 
through the exchange of informa-
tion and the provision of material 
and technical assistance to countries 
suffering from this problem.
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time as a binding resolution and has been 
submitted and later unanimously adopted 
by the Council’s fifteen members. Some 
of the proposed measures and actions 
proposed in the resolution urged the inter-
national community and the member 
states to take action to clarify the fate and 
whereabouts of the missing persons coop-
erating closely with the competent bodies 
such as the ICRC and answering questions 
posed by their families.

The Resolution stresses that knowing 
the fate of the missing person because of 
armed conflicts could be a key element 
in the design and implementation of 
peace negotiations and agreements and
peace building processes. The Resolu-
tion also calls upon the parties involved 
in armed conflicts when negotiating that 
peace agreements include provisions to 
facilitate the search for missing persons. 
Again, the Resolution emphasizes the 
importance of the role that can be played 
to resolve the issue of missing persons on 
the international scene, underlying that 
the steps contained therein can contribute 
to confidence-building processes between 
the parties to armed conflicts and to accel-
erate peace and settlement negotiations, 
transitional justice processes, reconcilia-
tion, and peace building and maintenance.

The Resolution encourages the world 
states to increase their voluntary financial, 
technical and logistical assistance to the 
states in need, at their request, in support of 
exhumations related to the search for and 
identification of missing persons as a result 
of armed conflicts. It also promotes the 
efforts in the field of forensic science and 
methodologies, exhumation as well as iden-

tification, ensuring a dignified treatment of 
mortal remains. The unanimous adoption of 
the Resolution reflects an advanced inter-
national will to address the issue of missing 
persons in war-torn countries.

Conclusion
This study aimed at analyzing the 

different approaches adopted from a 
humanitarian and legal point of view to 
address the dramatic problem of the issue 
of persons missing in armed conflicts. The 
international humanitarian law serves 
as a beacon to prevent the disappearance 
of civilians because of armed conflicts. 
It is clear from this study that a human-
itarian perspective does not rule out the 
importance of a legal approach. On the 
contrary, the two approaches complement 
each other and contribute to a successful 
process of peace building and post-war 
reconstruction.

However, this article also highlighted 
the difficulties that both these approaches 
can find in addressing this problem in the 
absence of a strong political will. In addi-
tion, the limitation of resources could 
be a major challenge. In the absence of 
adequate resources, it is very difficult 
to face the costs needed for any forensic 
investigation to start. This lack of means 
can jeopardize any attempt of identifica-
tion of the victims once a mass graves has 
been located.

As we saw in some of the examples 
mentioned, the cooperation mechanism 
has proven to be an effective solution to 
the issue of missing persons if it focuses 
on humanitarian aspects, which meet the 
basic needs of victims without discrimi-
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the belligerent parties often manipulate the 
number of missing persons, or deliberately 
withhold information about them with the 
purpose to exert pressure on opposition 
parties, terrorize and control the popula-
tion, or weaken detainees for interrogation 
purposes.

At the UN Security Council session, 
ICRC President Peter Maurer explains a 
legal framework for resolving the issue of 
missing persons is international human-
itarian law. A set of legal requirements 
that serve as a beacon to prevent the disap-
pearances of civilians as a result of armed 
conflicts and provide information about 
their whereabouts.

Despite the provision of these legal 
requirements, humanitarian organizations 
still require permission from the party 
in control of an area to act, and if such 
permission is arbitrarily denied it prevents 
organizations from performing the tasks 
they are mandated with. The political 
willpower of the world states is the most 
important prerequisite for ensuring that 
measures and mechanisms to resolve 
the issue of missing persons in armed 
conflict. For this reason, it is pivotal that 
world states engage in a broader agenda 
comprising of a multidimensional and 
integrated humanitarian approach.

Without political willpower, the issue 
of missing persons will not be properly 
addressed, and if no serious efforts are 
made to build sustainable political will-
power in this regard, the issue will persist 
and may even worsen (Crettol et.al., 
2017).

There has been considerable interest 
on the part of the authorities in publicizing 

the actions and measures they are taking 
to highlight the fate and whereabouts of 
missing persons. This happens when there 
is a link between the implementation of 
these measures and the development of 
important political and national actions 
and processes at the national and regional 
levels. For example, there are instances 
where direct or indirect linkages have been 
established between the missing persons 
and political processes at the regional or 
United Nations level, such as the Dayton 
Peace Agreement, which ended the armed 
conflict in Bosnia and Herzegovina which 
explicitly mentions the commitment of 
the country to deal with the problem of 
missing persons. Security Council Resolu-
tion 1244 (1999), which paved the way for 
Kosovo’s independence also included this 
condition.

The issue of prisoners of war and 
missing persons is explicitly mentioned 
in the Riyadh Agreements (April 1991) 
and in several UN Security Council Reso-
lutions (UNSCR 687, Paragraphs 30, 31; 
UNSCR 1284, paragraphs 13-14). Iraq’s 
compliance with its obligations to return 
or send back all Kuwaitis and nationals of 
other countries, as well as their remains 
has been regularly addressed by the Secu-
rity Council based on progress reports 
submitted to it by the Secretary-General.

It should be also noted that the 2019 
UN Security Council Resolution 2474 
constitutes an important step to enthuse 
the world states with working out a solu-
tion for this issue. Since there was no legal 
and normative reference to the issue of 
missing persons, this resolution, proposed 
by Kuwait, has been issued for the first 
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became sadly famous for its mass execu-
tions and unmarked graves. In Croatia, for 
instance, more than 2,500 people remain 
missing in the aftermath of the armed 
conflicts that occurred between 1991 and 
1995. In Bosnia and Herzegovina, the 
fate of 14,000 people remains infamously 
mysterious, including 5,500 missing in 
Srebrenica. In Kosovo, families reported 
the loss of more than 2,000 people of all 
communities and denominations. In Sri 
Lanka, some 20,000 people disappeared, 
and thousands lost their lives in Nepal 
between 1996 and 2006. In Africa, several 
young people have been arrested and taken 
to unknown locations, and tens of thou-
sands have been separated from their fami-
lies who have fled the conflict.

In the Middle East, several areas have 
experienced large numbers of missing 
persons. In Iraq, about 250,000 people 
have been reported missing, according to 
Rina Ghailani from the UN Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs. In 
Syria more than 10,000 cases have been 
registered, a number that, according to 
Jonathan Allen, Britain’s deputy perma-
nent representative to the United Nations, 
reached 60,000 since the start of the war in 
2011.

The issue of missing persons causes 
suffering to women and children. Women 
and children are missing for various 
reasons, and sexual exploitation is a case 
in point. As stated in Resolution 7/28, 
the Human Rights Council requests the 
world states to give the utmost attention 
to the situations of missing children in 
connection with armed conflicts and to 
take appropriate measures to search for 

and identify such children. Admittedly, 
addressing the consequences caused by 
this phenomenon requires onerous tasks 
involving many actors and close coordina-
tion.

The most important obstacle to 
measures that could be taken regarding 
the issue of missing persons during armed 
conflicts is the difficult environment left 
by the war where bitter hatred still deter-
mines the relationship between the parties 
in conflict. This makes the task of institu-
tions responsible for ensuring the rule of 
law difficult and makes them unable to 
make mechanisms move towards mean-
ingful answers to the families of missing 
persons. Moreover, addressing the issue 
of missing persons raises particularly 
sensitive questions, which may cause 
the mechanisms to veer off their human-
itarian objectives, and may bring with 
them serious security problems for the 
personnel involved in an eventual investi-
gation.

Authorities often lack the willpower to 
provide answers to the families affected. 
This is due mainly to fear of legal action 
and the need to prioritize political secu-
rity and stability over the families’ right 
to know what has happened to their loved 
ones. Criminal investigations are some-
times brushed aside to better focus on the 
humanitarian role (Human Rights Coun-
cil’s Advisory Committee, (2011).

Therefore, in all cases, for the measures 
to achieve their purpose, the authorities 
concerned should have the capacity, read-
iness, and willingness to address the issue 
of missing persons, which is a critically 
important political one. This is because 
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of reprisals or criminal prosecution. The 
separation between the humanitarian 
perspective and the relevant justice institu-
tions is therefore the most effective means 
of obtaining information in this regard.

Humanitarian mechanisms should not, 
therefore, attempt to assign or delegate 
responsibility and should ensure proper 
management of confidential information. 
It should be also emphasized that all neces-
sary measures should be taken to ensure 
that the documents and information used 
to locate, recover, and identify missing 
persons are not used as direct evidence. 
This should not be construed as limiting 
the judiciary or as an impediment to the 
judicial authorities acting as per the tasks 
they are mandated with.

The establishment of truth and recon-
ciliation commissions, in which post-con-
flict patterns of human rights violations 
are investigated, is good practice in this 
context, especially if victims and civil 
society, including NGOs, are involved.

Identifying, Mapping and Main-
taining Burial Ground

All the procedures put in place by both 
the ICRC and the ICMP constitute an 
important step in identifying the fate of 
missing persons. Information about the 
mass graves should be collected from 
various sources, including senior officers, 
combatants, and civilians. Cross-border 
agreements should also be concluded with 
neighboring countries where there are 
reasonable grounds to suspect the pres-
ence of burial grounds or cemeteries. Their 
discovery may be important not only in 
tracing missing persons but also in identi-

fying and prosecuting perpetrators.
Maintaining burial grounds and ceme-

teries is an obligation under the interna-
tional humanitarian law, which states 
that the sanctity of the dead should be 
respected and that their graves should be 
distinguished to facilitate their identifica-
tion, the law also provides for the protec-
tion of graves (First Geneva Convention,  
1949, Article 17, First Additional Protocol, 
Article 34/1). Under no circumstances 
can desecration be tolerated. More impor-
tantly, the foregoing law strictly prohibits 
looting and mutilation of dead bodies. The 
act of looting and mutilating dead bodies 
may also constitute a war crime. It consti-
tutes a grave violation against human 
dignity, as stated and defined in Articles 
8/2/B/21 and 8/2/C/2 of the statute of 
the International Criminal Court (ICC) 
(Human Rights Council’s Advisory 
Committee, (2011).

The Political Willpower of States 
and the Issue of Missing Persons

The world states are primarily respon-
sible for addressing the issue of missing 
persons and should therefore recognize 
their responsibilities to implement rele-
vant mechanisms, policies, and laws. 
Despite the abundant norms and rules of 
the international humanitarian and the 
human rights law concerning the issue of 
missing persons, unfortunately, the states 
have not taken appropriate measures 
to prevent such disappearances or to 
provide vital information. No continent 
has survived this nightmare, which affects 
thousands of people worldwide. In recent 
years, the conflict erupted in the Balkans 
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really happened. Providing answers about 
missing persons and combating impunity 
are different yet complementary objec-
tives to this end. When a mass grave is 
discovered, it is a crime scene, criminal 
investigations are generally launched, 
and site assessments and human remains 
cannot be recovered without permission.

Families shall have the right to ask their 
own governments and legal institutions 
to address their pain and distress so that 
a sense of justice can finally be achieved. 
The right to justice and the right to know 
are complementary. Explaining the fate 
and whereabouts of missing persons is part 
of the pursuit of justice at the global level.

It is critically important to have compe-
tent authorities, such as police officers, 
investigate any cases under the appli-
cable legal framework before any grave 
for criminal investigation is opened. 
The judiciary may have relevant infor-
mation on the fate and whereabouts of 
missing persons. Conversely, the mecha-
nisms of missing persons may have infor-
mation relevant to judicial processes, 
because understanding the patterns of 
behavior and incidents that brought about 
the commission of crimes can be very 
seminal to achieving judicial objectives. 
Moreover, the mechanisms entrusted to 
work on missing persons cannot in any 
way hinder the work of the judiciary. 
However, they should receive the full and 
close cooperation of government agen-
cies and authorities, including the judi-
ciary, to achieve their objectives. This 
requires that these institutions respect the 
existing mechanisms for the collection of 
the relevant information. The powers and 

working methods of these mechanisms 
should be well explained, as they are not 
a substitute for the police, prosecutorial 
or judicial authorities: what distinguishes 
them is the adoption of alternative, some-
times innovative, working methods.

For instance, when a mass grave is 
found, a criminal investigation shall 
focus on gathering information about 
the cause(s) and circumstances of death 
and any evidence that could help find the 
perpetrators. On the contrary, human-
itarian mechanisms focus on data that 
will assist in the identification of human 
remains, this means that data that help 
to explain the fate and whereabouts of 
missing persons will not be necessarily 
collected by a criminal investigator or a 
judge as part of the criminal prosecution 
process but that they eventually can be 
used to this purpose. Transitional justice 
objectives are often understood to be 
limited to judicial remedies involving 
criminal investigations and prosecutions. 
Such objectives, even if very important for 
the process of transitional justice, do not 
consider humanitarian objectives, do not 
include access to relevant information on 
missing persons or follow-up processes 
capable of addressing the issue of missing 
persons.

In addition to emphasizing the differ-
ences and complementarities between 
a judicial and a humanitarian approach 
this study also agrees with the view that 
the latter is particularly important when 
the analysis of the surrounding environ-
ment reveals the reticence of the institu-
tions affiliated with the former belligerent 
parties to share their information for fear 
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Establishment of Competent 
National Institutions

The legislative model prepared by 
the ICRC states that an independent and 
neutral authority shall be established to 
trace and identify human remains, without 
prejudice to the powers of other competent 
bodies (Article 12). The National Informa-
tion Office, which operates during armed 
conflicts, was also established under its 
supervision, and which shall be respon-
sible for the central collection of all infor-
mation about the wounded, sick, ship-
wrecked, deceased, protected persons 
deprived of their freedom, unidentified 
children and persons reported missing 
(Article 13) [provided for by the Geneva 
Conventions].

Such an institution must have a clear 
humanitarian mandate provided for by 
the law, focusing on the tracing of missing 
persons whose fate or whereabouts is 
unknown because of armed conflict. The 
institution should also receive the neces-
sary resources and powers to carry out 
such a mandate. This institution should 
be responsible for receiving search 
requests, carrying out what is necessary 
to obtain information on disappearances, 
revealing a person’s whereabouts and 
fate, and ensuring that all information will 
be available to the applicants and state 
authorities in accordance with national 
laws and standards relating to the protec-
tion and management of personal data. 
It also should have the responsibility for 
managing the data record. The institu-
tion should also provide relatives and 
witnesses with mechanisms such as a 
hotline and a registration website.

Examples of such national institutions 
include the Institute for Missing Persons, 
established in Bosnia and Herzegovina 
in 2005 to address the issue of missing 
persons after the civil war that wreaked 
apart the former Yugoslavia. This insti-
tution provides a sustainable local mech-
anism for locating missing persons irre-
spective of their ethnic, religious, or 
national affiliation or their role in the 
previous hostilities. The foregoing insti-
tute seeks to protect, document, and prop-
erly excavate mass graves and exhume 
bodies to enable relatives of missing 
persons and others to participate in search 
operations. The findings of the activities 
carried out by the Institute have helped 
to identify so far more than 19,496 in the 
Western Balkans until March 2016. In 
the same way, in Kuwait, the National 
Committee for Prisoners and Missing 
Persons was established in 1998(5).

Transitional Justice and the 
Human Perspective

All states shall be committed to hold 
those responsible for disappearances 
accountable and to combat impunity 
(ICRC, 2003). Such a measure contrib-
utes to resolving the issue of missing 
persons. Justice and accountability are of 
great importance in making more efforts 
to achieve reconciliation and the peaceful 
settlement of disputes. Missing persons 
are often the victims of heinous crimes, 
and the sites from which their remains are 
recovered are the crime scenes, object of a 
criminal justice dimension. The families 
of missing persons and the whole commu-
nity shall have the right to prove what has 
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persons collecting information on 
the dead and properly dealing with 
human remains.

7. Starting the process of exhumation 
and identification only once a frame-
work has been agreed on by all the 
parties concerned and ensuring that 
the framework includes:

a. Establishing protocols for exhuma-
tion, collection of pre-autopsy data, 
autopsy, identification based on valid 
and scientifically reliable methods 
and techniques, and appropriate, 
relevant clinical, or situational 
evidence.

b. Taking appropriate means to link 
communities and families in the 
procedures of exhumation, autopsy, 
and identification.

c. Respecting and developing profes-
sional ethics and standards of prac-
tice for forensic professionals 
working in international contexts.

In this context, it should be noted that, 
to date, no Non-Governmental Organiza-
tions (NGOs) or international organiza-
tions have a specific mandate to identify 
bodies. However, it is important to bear 
in mind that the care of bodies cannot 
be delayed, and that such measures may 
clearly affect the identification of victims 
later. Guidelines for the promotion of best 
practices have recently been developed 
as tools for use by various authorities and 
relief organizations in such a field. Such 
guidelines provide technical informa-
tion that supports the correct approach to 
handling dead bodies.

One of the best practices in this context 
is the International Commission on 

Missing Persons (ICMP), established 
in 1996 to support the Sarajevo-based 
Dayton Peace Agreement, which is a 
leading entity in the use of DNA tech-
nology to identify missing persons. The 
ICMP helped to identify 18,000 missing 
persons by matching DNA from the 
remains of unknown human remains to the 
DNA of family members of the missing 
persons. Today, its database contains 
150,000 samples of genes of missing 
persons in more than 20 countries. The 
techniques developed by the ICMP in the 
Western Balkans have revolutionized 
tracing missing persons in other coun-
tries. Thanks to the effective use of DNA 
as a means of mass identification, the 
ICMP has become the largest identifica-
tion program in the world, operating the 
world’s largest high-throughput human 
DNA identification facility (Sarkin, et al, 
2014).

Good practice in this context is the 
Tripartite Commission, established 
in 1991 to find out the fate and where-
abouts of the missing persons during the 
Gulf War (1990-1991). This commis-
sion was composed of three main 
groups: France, the United Kingdom, 
Saudi Arabia, and the United States of 
America representing Kuwait; Iraq; and 
the International Committee of the Red 
Cross as a third party. This Commission 
handled 316 cases of missing persons 
related to the Gulf War, and the remains 
of thirty-two people were returned from 
Kuwait to Iraq. These achievements 
constituted just a glimmer of hope for 
the families who have waited decades for 
definite answers.(4)
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the dignity of the persons concerned. 
Special guarantees should be provided for 
personal data and respect for relevant stan-
dards and principles for the protection of 
personal data.

Adoption of best forensic practices and 
proper treatment of human remains

As said earlier, a mere legal approach 
is not enough. A humanitarian attitude is 
also useful to tackle the problem. Over the 
past twenty years, a new and increasingly 
developing field of forensic science has 
gained prominence in support of inves-
tigations into violations of human rights 
and international humanitarian law. Such 
investigations are often conducted under 
international jurisdiction and present chal-
lenges and opportunities for forensic prac-
titioners around the world.

The use of forensic science to explain 
the fate of missing persons is relatively 
new. The first official tracing genetic data 
bank was established in Argentina in 1987, 
in direct response to the needs of affected 
families. The identification of forensic 
evidence depends on various elements, 
such as the location of the body, witness 
interviews, the physical elements on 
the body of the deceased (identity card, 
mobile phone, photos, and clothing), and 
the biophysiological elements still avail-
able on the body (teeth, vision, distinc-
tive privacy, fingerprints and analysis 
of nuclear acid of hair). Although DNA 
analysis is increasingly seen as playing 
a key role, it is essentially a last resort or 
complementary procedure used with 
other elements. In addition, many chal-
lenges remain difficult to overcome when 

it comes to the use of forensic science to 
identify missing persons, including the 
fact that financial and human resources are 
not always readily available in the after-
math of armed conflict.

From a humanitarian perspective, some 
people want their loved ones to return 
even if they are mere skeletons; for them, 
it is critically important to know their 
fate and whereabouts. Returning human 
remains to the respective relatives of the 
missing person constitutes an emotional 
family reunion. Government authorities 
and armed groups bear the responsibility 
to manage human remains and informa-
tion on the dead, to properly handle all 
the dead without harmful discrimination, 
and to provide information to families to 
prevent anxiety and uncertainty. Possible 
measures to be taken include:

1. Ensuring that all possible measures 
are taken to identify and locate the 
human remains of those who have 
died. And register their identities;

2. Avoiding obstructing, hindering and 
interfering with identifying human 
remains;

3. Issuing death certificates;
4. Ensuring that all the people 

concerned respect the legal regula-
tions, laws and professional ethics 
applicable to the management, 
exhumation and identification of the 
human remains;

5. Ensuring that forensic practitioners 
concerned carry out, where and when 
possible, procedures for the exhuma-
tion and identification of the human 
remains.

6. Ensuring adequate training for all the 
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to a personal identity document. Children 
receive their own identity cards or register 
their parents’ identity documents and, in 
times of armed conflict, ensure that vulner-
able persons – at risk – are registered.

Obligations and Remedial Prac-
tices:
Adoption of a national law on missing 
persons

At the 115 Assembly, the Inter-Par-
liamentary Union it was decided that 
national policies should be adopted and 
should enact a national law on missing 
persons, with the necessary regulatory and 
administrative measures. One of the most 
important remedial measures for missing 
persons is the enactment of national legis-
lation to recognize and address the legal 
and practical difficulties faced by missing 
persons and their families. In most cases, 
the status of “missing person” is not offi-
cially recognized forcing families to live in 
a kind of legal limbo and facing a bureau-
cratic nightmare, as the laws of some coun-
tries allow years to pass before a person is 
officially declared dead or absent. In the 
meantime, family members cannot claim 
their inheritance or sell their property, and 
the wife cannot remarry or simply hold 
funeral rites (Bosnia and Herzegovina 
Constitution, 2004). In addition, since most 
people missing in armed conflicts are men, 
women are left alone, and they have to play 
the role of head of household and bread-
winners(2).

Bosnia and Herzegovina is among 
the countries that have adopted a law on 
missing persons in 2004. It is the first legis-
lation of its kind in a post-conflict country 

concerning missing persons anywhere in 
the world (Sarkin, et.al., 2014). It codifies 
“the right to know the truth about the fate 
of the relatives of the missing” as well as 
the right to be informed of investigative 
efforts. The law upholds the rights of other 
families, such as temporary disposition of 
the property of missing persons in cases 
where no death has been declared, burial 
costs, the priority of the rights of education 
and employment of children of missing 
persons, healthcare, and memorialization 
at gravesites(3). On the same line, Lebanon 
also adopted Law 105 on the missing and 
forcibly abducted persons (Lebanese Offi-
cial Gazzette, 2018, 52.

Protection of personal data and correct 
information processing

Parties to an armed conflict should 
establish offices to provide information on 
detainees or deceased. It should be ensured 
that the information collected about 
persons whose fate is unknown is inclusive 
of the information necessary for the specific 
purpose and is collected and processed with 
integrity. Humanitarian information that 
may serve a neutral humanitarian organiza-
tion, such as the ICRC, is sent to ascertain 
the fate of unaccounted persons; relevant 
standards and principles on the protec-
tion of personal information should be 
respected, including medical and genetic 
information (ICRC, 2011).

The parties to any armed conflict are 
obliged to properly handle and process 
personal information. The informa-
tion collected should only be used for 
the humanitarian purposes for which it 
was collected, so as not to destroy again 
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Obligations and Practices of States 
of Missing Persons

The international law provides for many 
international obligations for the prevention 
of the loss of persons during armed conflicts 
including the disclosure of their fate and 
whereabouts. The international community 
has gained experience in this regard. This 
experience is clearly embodied in the prac-
tices of some countries 

.
Preventive Obligations
and Practices:
Respect for the rule of law

The first obligation of any state to 
prevent the tragedy of the loss of persons 
during armed conflicts is the respect of 
the international humanitarian and inter-
national human rights laws. Often in 
international law, disappearances do not 
occur if provisions are respected by all the 
parties in the conflict. The authorities and 
parties engaged in an armed conflict have 
the primary responsibility for preventing 
disappearances. However, thousands of 
missing persons around the world suffer a 
lack of rigorous law enforcement.

Respect for international humanitarian 
and international human rights laws is 
essential in preventing people’s disappear-
ance. As already explained, the interna-
tional humanitarian law and human rights 
law set out basic rules for fair treatment 
of civilians and members of the armed 
forces or armed groups, including the 
sick, wounded, prisoners, dead, and those 
deprived of their freedom. Respect for the 
rules of the international humanitarian law 
by states helps to steer clear of any disap-
pearance (International Parliamentary 

Union and the International Committee of 
the Red Cross, (2009).

Dissemination of the rules
of international humanitarian law

It is the responsibility of the states 
and parties in conflict to disseminate and 
promote international humanitarian law. 
They should ensure that the forces, groups, 
or persons under their command and control 
are aware of their obligations under the 
international humanitarian law and of their 
respective responsibility for any failure to 
comply with the relevant provisions. Both 
civilians, including civil servants, and 
members of the armed forces at all levels 
should be aware of and sensitized to the 
international humanitarian law. In addition, 
international humanitarian law should be 
duly incorporated into national legislation. 
It should be also noted that the enactment of 
national laws is critically important when 
addressing the issue of missing persons 
because it would prevent the disappearances 
and help in the process of identifying the fate 
and whereabouts of missing persons.

Use of identity cards
Any state is primarily responsible for 

providing identity cards and promote their 
use among soldiers. This would help in 
case of capture, injury, or killing. Every 
state should also provide identification 
cards for all civilians, including children, 
to allow their identification in the case of 
mass population displacement.

The Model Law prepared by the 
ICRC, therefore, requires that legislation 
addressing the issue of missing persons 
should ensure that all persons have access 
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severity that equal to inhuman treatment 
(ICRC, 2010).

3. The rights and dignity of the 
deceased shall be ensured, according 
to which the parties to the conflict are 
obliged to search for the bodies of 
the dead and prevent exhuming and 
looting such bodies (First Geneva 
Convention, 1949, Article 15). This 
also includes sending death certifi-
cates or lists of the names of the dead, 
certified signed and stamped to the 
information office concerned, which 
collects all the things found with the 
dead and have actual or moral value 
and send them back in sealed parcels, 
with statements explaining all the 
details necessary to identify the rela-
tive(s) closest to the deceased, and 
a list of all the contents attached by 
(First Geneva Convention, 1949, 
Article 19.

4. The parties to the conflict shall estab-
lish an official burial registration 
service to facilitate the identifica-
tion of mass graves and documen-
tation of the bodies inhumed in the 
graves, and the transfer of bodies to 
the country of origin (First Geneva 
Convention, 1949, Article 17, Third 
Geneva Convention, Article 120).

5. The identity of protected persons 
shall be maintained. This rule shall 
require that all data that helps to 
check and verify the identity of the 
wounded, shipwrecked, sick and 
dead who are in the hands of a party 
to the conflict while they are part of 
the adversary, and such informa-
tion and data shall be registered and 

communicated to the information 
office concerned (Fourth Geneva 
Convention, 1949).

6. Provisions for tracing missing 
persons shall be established, which 
include the obligation of the parties 
to the conflict, not later than the end 
of hostilities, to search for persons 
reported missing by the adversary, to 
report all information that may facili-
tate the search and to facilitate access 
to such information, by dint of which 
they are obliged to take a number of 
measures (Geneva Convention First 
Additional Protocol, 1977).

7. The family union shall be one of the 
most important rules established by 
the international humanitarian law 
and human rights law the provisions 
of which shall constitute preven-
tive measures to resolve the issue 
of missing persons (Farhat, 2019). 
To this end, it shall state numerous 
provisions that prevent the sepa-
ration of family members during 
armed conflicts (Fourth Geneva 
Convention, 1949, First Additional 
Protocol Articles 82, 75).

8. Regarding missing persons in 
non-international armed conflicts, 
Article 4/3/B of the Second Addi-
tional Protocol provides that “all 
appropriate steps shall be taken to 
facilitate and reunite families sepa-
rated temporarily”, which shall 
apply to all measures and provisions 
contained in the First Additional 
Protocol, relating to missing persons 
as a requirement for the implementa-
tion of such Paragraph.
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Persons from Enforced Disappearance, 
which entered into force on 23 December 
2010, are among the most important 
sources of international commitment in 
relation to the issue of missing persons.

The international humanitarian law 
and international human rights law 
govern basic rules set out to help prevent 
the disappearance of persons in armed 
conflicts or domestic violence. Simply put, 
this means ensuring respect for the prin-
ciples of international law and ensuring 
respect for the safety and dignity of all 
human beings, including the dead and the 
missing. These rights include:

1. The right to know the truth is the 
fundamental basis for the protection 
of missing persons and their fami-
lies. To this end, the international 
humanitarian law and human rights 
law state the right of families to know 
the fate of their missing relatives as 
a result of armed conflict, including 
their whereabouts or circumstances 
of death, if they are dead, and the 
associated obligation to conduct 
an effective investigation into the 
circumstances contributory to such 
disappearances (Rights Council’s 
Advisory Committee, 2011, p. 15).

2. The foregoing right is provided for in 
the First Additional Protocol as the 
general principle governing the issue 
of missing persons in Article (32), 
which states the right of each family 
to know the fate of its members. This 
principle, developed by the ICRC, 
is a customary principle that even 
the states that are not parties to the 
Protocol are bound by. In accordance 

with rule 117 of the Customary Inter-
national Humanitarian Law Study 
published by the ICRC in 2005: 
“Each party to the conflict shall 
take all feasible measures to hold 
accountable the persons reported 
missing as a result of armed conflict 
and shall provide their family 
members with any information they 
have about their fate”. The rule is 
applicable in both international and 
non-international armed conflicts. 
States have on many international 
occasions recognized the right to the 
truth as an international customary 
rule is one of the most relevant legal 
norms. Similarly, international juris-
prudence clearly demonstrates the 
customary nature of this rule. In the 
case of Quinteros versus Uruguay 
(July 21, 1983, Paragraph 186), 
the UN Human Rights Committee 
affirms that it is prohibited to inten-
tionally withhold family informa-
tion from missing relatives. It also 
mentions that disappearances seri-
ously violate the rights of the family 
of the disappeared or missing person, 
suffering severe and prolonged times 
of mental pain due to uncertainty 
about the fate of his or her loved or 
beloved ones.

In the case of Kurt versus Turkey 
(May 25, 1998, Paragraphs 130-33), the 
European Court of Human Rights finds 
that withholding information from the 
families of persons detained by the secu-
rity forces – or by an imposed silence 
in the case of missing people during 
armed conflicts – could reach a degree of 
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December 2006. The ICRC carried out 
a range of activities to resolve the issue 
because of armed conflicts and better to 
help their families.

In most conflict-driven scenarios, when 
frequently used means of communication 
are disrupted, the ICRC helps separated 
families to communicate using Red Cross 
messages, satellite phones, mobile phones, 
the Internet, and other means available. 
On the same path, the ICRC also collects 
information on missing persons and the 
adverse circumstances under which they 
have disappeared from their families; 
this organization also aims at identifying 
their whereabouts, and locating them in 
all possible places, such as prisons, hospi-
tals and camps by communicating directly 
with the authorities. These activities are 
often carried out with the help rendered 
by the Red Cross and Red Crescent Soci-
eties. It is also important to know that both 
the National Red Cross and Red Crescent 
Societies play a vital role in revealing the 
fate of missing persons through restoring 
family links (RFL) and through tracing 
programs for missing persons.

ICRC’s visits to places of detention 
also plays an important role in addressing 
disappearances. In such places of deten-
tion, the ICRC registers the identities of 
detainees, preventing possible disap-
pearances. Likewise, the ICRC may also 
arrange the exchange of family messages 
between detainees and their respective 
relatives (ICRC, 2008).

The Security Council has been slow in 
addressing this issue. Only then on June 
11, 2019 the Security Council did pass its 
first resolution on missing persons because 

of armed conflicts. The draft resolution 
materialized based on an initiative driven 
by the sufferings of the State of Kuwait 
caused by the loss of its children during the 
Iraqi occupation. Aware of the challenges 
posed by the impact of war on civilians 
the state of Kuwait believed that it had to 
address the tragic consequences of the 
conflict on civilians, in particular a high 
number of refugees and IDPs left after the 
war with Iraq, and the whereabout of 369 
of the 605 Kuwaitis and third-country 
nationals who went missing during the 
Iraqi invasion of Kuwait in 1990 and 
whose fate is still unknown.

Legal Rules Pertinent to the Issue 
of Missing Persons

International obligations relating to 
the cases of missing persons and victims 
of enforced disappearance – alternatively 
known as forcibly concealed persons – are 
based on international humanitarian and 
international human rights laws, and are 
thus designed to prevent and address such 
issues (United Nations General Assembly, 
(2014).

The UN General Assembly Resolution 
67/177 dated 20 December 2012, states 
that the principles and rules of the inter-
national humanitarian law, in particular 
the four Geneva Conventions of 1949, the 
two Additional Protocols of 1977, interna-
tional human rights standards, in partic-
ular the Universal Declaration of Human 
Rights of 1948, the International Cove-
nant on Economic, Social and Cultural 
Rights of 1966, the International Covenant 
on Civil and Political Rights of 1966 and 
the Convention for the Protection of All 
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- Parents (including stepmother, step-
father or adoptive parents);

- Full or half brothers and sisters or 
adoptive siblings (ICRC, 2009).

The Model Law of the ICRC also 
states that the definition of ‘relative’ 
could be as broad as to include and take 
into account the specific cultural environ-
ment in which the concept of family might 
extend, for example, to close friends. On 
a similar subject, the Lebanese Law No. 
105 known as the Law of Missing and 
Forcibly Concealed Persons defines the 
family of a missing person as the extended 
and nuclear family, including children 
born within or outside a marital relation-
ship, adopted children, stepson and step-
daughter of a previous marriage who were 
once in the custody of a missing or forcibly 
concealed spouse, husband and wife along 
with their ancestors no matter how distant 
they are in one’s lineage, including step-
mother or stepfather, brother or sister and 
their children” (Lebanese Law Official 
Gazzette, 2018).

The Legal Framework of the Issue 
of Missing Persons

It stands to reason that missing persons 
are either dead or alive. This presents an 
unpalatable, yet inescapable fact shrouded 
in ambiguity loaded with severe vulnera-
bility and threat. If alive, missing persons 
may have been detained or secretly 
marooned from their relatives by abrupt 
displacement, disaster, or incident. In 
either case, missing persons should enjoy 
the protection stated and provided by the 
international humanitarian law to any 
category to which they may belong, civil-

ians, migrants, internees, prisoners of war, 
the injured, inmates, dead, or otherwise 
expressed.

Development of International 
Attention to the Issue of Missing 
Persons

Until recently, such a hidden tragedy – 
as the ICRC (Al-Shammari & Al-Ubaidi, 
2019) refers to – has not yet attracted the 
attention of the international community. 
Admittedly, although the issue of missing 
persons is as old as the war itself, people 
have for a long time viewed the issue as a 
desperate one.

Back in the 1990s, such a mindset 
changed when Yugoslavia experienced 
widespread unrest, causing the disappear-
ance of more than 20,000 people. To that 
gritty reality, the reaction of the families 
of missing persons was unexpectedly 
mounting and forceful. Later in 2003, the 
ICRC hosted an extraordinary conference 
in Geneva on 19-21 February on missing 
persons (ICRC, 2003) bringing together 
a wealth of governmental and non-gov-
ernmental experts from all over the world 
to address the issue with the purpose of 
seeking methods to help the impacted 
families and communities. They reaf-
firmed that people always have the right 
to know the fate and whereabouts of their 
beloved ones (International Red Cross and 
Red Crescent Movement 2019).

As a result of the conference, the ICRC 
participated in the drafting committee 
that helped to conclude the International 
Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance 
adopted by the UN General Assembly in 
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3. The political will of world countries.

The Conceptual and Legal Frame-
work: The Conceptual Frame-
work
Concept of missing person

The term missing persons has already 
been spelled out within the context 
of the research. In the broader sense, 
however, the term missing persons 
refers to persons whose fate becomes 
unknown; those whose families are 
unaware of their whereabouts; those 
who are reported missing on the basis of 
reliable information, and such missing 
persons who are unaccounted for due 
to a wide range of circumstances, such 
as displacement, whether an internally 
displaced person or a refugee, or killed 
during an armed conflict or forcibly or 
involuntarily disappeared. According to 
the ICRC, missing persons are “persons 
unaccounted for as a result of an armed 
conflict or internal violence” (ICRC, 
2003).

The current research study highlights 
the loss during armed conflicts, simply 
because there are countless people 
who have lost their family members 
without any vestige of hope that such 
missing persons would be found alive. 
During belligerency, civilian or mili-
tary victims may be killed, buried, or 
more technically buried in unmarked 
graves, taken away from their homes or 
stalked, handcuffed, bound, gagged, and 
abducted on the streets, some may disap-
pear while fleeing fighting or being shut 
off their families. They may be held in 
unknown locations or even killed or died 

in custody. Still, many may die on the 
battlefield and go missing.

Technically, a missing person is 
different from a forcibly concealed person: 
a missing person means a person whose 
relatives are unaware of his or her where-
abouts as a result of an international or 
non-international armed conflict, being 
kidnapped, a disaster or any other similar 
reasons. While a forcibly concealed 
person is a missing person as a result of 
arrest, detention, abduction or any mani-
festation of deprivation of freedom by 
government officials, groups or even 
persons, while utterly denying they have 
curtailed, inhibited, restricted or taken 
away someone else’s freedom or even 
sealing one’s fate or whereabouts. Such 
missing persons cannot be hence protected 
by the governing law.

Concept of the family of a missing person
The various reports of the Secre-

tary-General and General Assembly 
resolutions recommend the adoption 
of a broader concept of the family of a 
missing person. Based on such an official 
recommendation, the Model Law of the 
ICRC recommends that the definition of 
the relative of a missing person should be 
broader to include persons impacted by 
the lack of knowledge of the whereabouts 
of the missing persons. However, the term 
should further include:

- Children born within or outside the 
marital relationship, adopted chil-
dren or children of one of the two 
spouses;

- Life partner through legal marriage 
or otherwise;
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bility for violations against the interna-
tional humanitarian, human rights, and 
international criminal laws. The book also 
addresses the humanitarian efforts of the 
international community to obtain infor-
mation on missing persons.

Akin to the current study, the book 
also places special attention on the legal 
framework of the issue of missing persons 
in armed conflict areas. The author also 
emphasizes the pivotal significance of 
justice and accountability for the loss of 
missing persons as a basic effort to achieve 
reconciliation and peaceful settlement of 
conflicts emphasizing the complemen-
tarity of the right to justice and the right to 
know. This work, on the other end, focuses 
principally on the role of political will-
power of the world countries to resolve the 
issue of missing persons.

Second study
The second research study is the Contri-

bution of the International Committee 
of the Red Cross to Protect the Missing 
Persons by Al-Shammari and Al-Obeidi 
(2019). Like the current research study, 
the study by Al-Shammari and Al-Obeidi 
(2019) examines the legal framework for 
the protection of missing persons and the 
role of the ICRC in protecting missing 
persons. This study highlights the role 
played by the ICRC to resolve this issue, 
both regionally and nationally in Iraq. 
Although this research has indicated in 
several instances the invaluable contribu-
tion of the ICRC to the efforts towards an 
understanding and a solution to the issue 
of missing persons, this does not constitute 
the central focus of this study.

Research Terminology
Missing persons as a term used in this 

study denotes persons whose relatives are 
unaware of their whereabouts because of 
international or non-international armed 
conflicts. Given the contextual meaning, 
the term is hence different from what is 
referred to as enforced disappearance, 
which is the result of arrest, detention, 
abduction or any other form of depriva-
tion of freedom caused by government 
officials, groups or even persons, while 
utterly denying they have curtailed, 
inhibited, restricted or taken away 
someone else’s freedom or even sealing 
one’s fate or whereabouts. Such missing 
persons cannot be hence protected by 
the governing law(1). It should be noted, 
anyway, the first term is broader than 
the second one; such missing persons in 
any given armed conflict may have been 
displaced, captured, caught, abducted, 
or victimized by massacres and buried in 
mass graves.

Research Structure
The current research addresses three 

independent topics as follows:
1. The conceptual and legal frame-

work of the issue of missing persons 
during armed conflicts.

a. The conceptual framework.
b. The legal framework.
2. The obligations and practices of the 

world countries about the issue of 
missing persons in armed conflicts.

a. Obligations and preventive prac-
tices.

b. The obligations and remedial prac-
tices.
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the Western Balkans in the 1990s and early 
2000s; thousands of people have forcibly 
disappeared in current conflicts around the 
world.

Spatial scope:
The issue under discussion attracts 

worldwide attention. As such, this issue 
will be discussed at a global level with 
the focus on some regions that have expe-
rienced instances of missing persons as 
reported by some statistics.

Temporal scope:
The issue under study dates back 

many years as it is associated with 
armed conflicts both diachronically 
and synchronically. Back in the 1990s, 
the issue began to resurface and gained 
interest. Hence, the time scale of the study 
is set in the early 1990s to date.

Research Methodology
The research methodology adopted 

in this study is based on three different 
approaches: a descriptive one that provides 
a detailed description of the dimensions of 
the issue and the associated consequences. 
A deductive one with the purpose to inves-
tigate the relevant international conven-
tions and resolutions and assess their 
validity. And finally, an inductive approach 
to better extrapolate the government prac-
tices in addressing the issue.

Research Hypotheses
What is the legal reality of missing 

persons in areas impacted by armed 
conflicts? Is the legal framework currently 
in place enough to deal with the problem? 

With the world countries turning a blind 
eye to the issue, is the number of missing 
persons increasingly growing or, as Peter 
Maurer, President of the International 
Committee of the Red Cross, simply puts 
it is just the tip of an iceberg? Again, is 
there any potential risk that stems from the 
failure to develop holistic solutions to the 
issue, which would otherwise undermine 
peace and reconciliation processes and 
present a threat of renewed conflict that 
may destabilize and subvert international 
peace and security? Is the issue addressed 
from a humanitarian or political perspec-
tive? Given the adoption of the first reso-
lution to the issue of missing persons by 
the Security Council, can it be considered 
a starting point for the international efforts 
to enthuse and galvanize the world coun-
tries into action?

Literature Review
First study

The first study considered is When 
the Conflict Ends, While Uncertainty 
Continues: Accounting for Missing 
Persons between War and Peace in Inter-
national Law by Alessandra La Vaccara 
(2018).

The book addresses how the rules of 
human rights and international humani-
tarian law are synchronically implemented 
to missing persons in armed conflicts, 
along with the historical development of 
accountability thereof. More importantly, 
the book highlights the importance that 
the measures taken to uphold and safe-
guard the right of families to know the 
fate of their relatives do not override the 
measures necessary to assign responsi-
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to the settling of armed conflicts, 
reducing hostility, mistrust, and intoler-
ance.

From a humanitarian perspective, the 
loss of loved ones inflicts untold suffer-
ings to the families. The loss, albeit a 
tragedy for the one missing, is still excru-
ciating for all family members who, 
without corroborative evidence of their 
death, are left without the possibility of 
mourning them. They remain locked 
in a vicious circle of possibilities in the 
hope to see them again alive somewhere 
in the future. Overburdened by hypo-
thetical yet frightening scenarios, the 
family members delude themselves into 
believing that their missing loved ones 
have been thrown into an unknown prison, 
have lost memory and other tacit assump-
tions. In some cases, the missing person 
was the breadwinner and his disappear-
ance left them in despair and in an inev-
itable, future misery. In this context, 
the issue of missing persons in the areas 
plagued by armed conflicts is one of the 
most critical challenges faced by ICRC’s 
humanitarian operations. Epistemolog-
ically, the significance of the study falls 
into two key foci:
Scientific significance:

This study provides an in-depth 
scientific background regarding the 
treatment of the problem of missing 
persons during armed conflicts from 
both a legal and humanitarian perspec-
tive. The findings will be seminal to 
potential researchers and experts for 
further studies. They also aim at offering 
whoever has involved in this kind of 
research a relevant reference.

Practical significance:
This study highlights the best practices 

adopted in addressing the issue of missing 
people, from both a legal and humanitarian 
point of view, offering a helpful guide for 
governmental authorities and for other 
stakeholders operating in the humanitarian 
sector.

Objectives of the Study
Given the various resolutions issued 

by the UN General Assembly on missing 
persons in armed conflicts, it has become 
critically important to foster public aware-
ness on this pressing concern. The Inter-
national Conference of Governmental and 
Non-Governmental Experts held annu-
ally also recommends the need to raise 
international awareness on this ongoing 
issue. In addition, the way in which this 
problem is tackled plays a vital role in the 
relations between the parties involved in 
the armed conflicts and in their efforts to 
reach a peaceful settlement of the existing 
disputes.

Scope of the Study
Thematic scope:

People go missing for a whole series 
of reasons, including but not limited to 
natural disasters, domestic violence, 
unrest, upheaval, and others. However, it is 
common knowledge that missing persons 
in areas stormed by armed conflicts reach 
record numbers. For example, reliable 
statistics reveal that more than one million 
people disappeared without a trace in Iraq 
between 2003 and 2013. More than 10,000 
people are reported to be still missing in the 
aftermath of the armed conflict erupted in 
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Introduction
 As the scourge of war comes to an end and seals fatalities into early graves, 

the time comes when both parties put an end to the conflict and count the number 
of casualties. It is then that the appalling suffering caused by the horrendous 
atrocities of the war becomes an unbearable pain for the families who lost their 
loved ones. Now, as if the sorrow of many bereaved families was not enough, for 
some of them the mystery surrounding the fate of their family members becomes a 
pressing concern.

Dr. Hanan Ahmad Elfouly

Significance of the Study
The loss of people in armed conflicts is 

one of the most traumatic effects incurred 
in past and present wars. Such a scourge is 
increasingly mounting around the globe. 
Recently, the number of people reported 
missing because of armed conflicts 
has glaringly increased. Last year, for 
instance, more than 45,000 people were 
reported missing by the International 
Committee of the Red Cross (ICRC).

With the number of missing persons 
on the increase, there is now no vestige 
of hope for many years to come that the 
missing persons will be found alive. 
As clearly stated in General Assembly 

Resolution 73/178 dated 17 December 
2017, the foregoing issue has a nega-
tive impact on the efforts made to put 
an end to such armed conflicts. It is true 
that until so many people are reportedly 
going missing, promoting true peace, 
or even calling for reconciliation and 
rapprochement remains locked in a 
stalemate. Driven by the heartrending 
stories of myriads of missing persons, 
the Security Council adopted Resolu-
tion No. 2474/2019 with the purpose to 
address the issue diplomatically as well 
as practically. The international commu-
nity became aware that resolving the 
issue of missing persons may contribute 

Egypt
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t Despite modern warfare, the number of 
missing persons during conflicts remains a no-
toriously growing concern all over the world.

This research aims to investigate the dif-
ferent aspects of the issue of missing persons 
during armed conflicts and their impact on the 
implementation of peace processes and the re-
construction of post-conflict communities. It 
will study the measures and mechanisms nec-
essary to deal with such an issue from both a 
humanitarian and legal perspective, analyzing 
the work of organizations such as the Interna-
tional Committee of the Red Cross (ICRC) and 
of the International Commission for Missing 
Persons (ICMP) and the resolutions adopted by 
the United Nations General Assembly and the 
Security Council included in the reports of the 
UN Secretary-General and the Human Rights 
Council.

The findings of the research will produce 
a set of pivotal recommendations and sugges-
tions with the purpose of proposing innovative 
and revised methods to deal with the problem 
of missing persons during armed conflicts.

Key Words: Missing People, Armed Con-
flicts, Humanitarian Perspective, Legal Per-
spective, Political Willpower, Conceptual 
Frame
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Conclusion
This study sheds light on how behav-

ioral insights and related interventions can 
help to improve aid effectiveness. After a 
brief introduction to the origins of behav-
ioral economics and related insights, 
we explained the two main differences 
between behavioral and conventional 
interventions. First, we demonstrated that 
behavioral interventions address prob-
lems from a human-centered perspec-
tive, concentrating on behavioral change 
in daily routines and habits. Second, we 
argued that behavioral interventions solve 
the causal inference problem prevalent 
in humanitarian assistance. While tradi-
tional approaches are at risk of subjective 
evaluations and false attributions, behav-
ioral interventions provide empirical 
evidence on what works (and what does 
not). Donor organizations are equipped 
with robust evidence to manage their 
programs more effectively and better 
assist their beneficiaries. 

In light of the COVID-19 pandemic, the 
second part of the study focused on best 
practices in the domain of public health. 
We presented a selection of eleven case 
studies aiming to promote hand hygiene 
and prosocial behaviors and improve crisis 
communication. In all cases, the interven-
tions were able to significantly improve 
basic health among target groups in some 
instances at almost zero costs. We argued 
that these insights could be leveraged to 
improve containment efforts and prevent 
the spread of COVID-19 in assistance 
projects.

We want to emphasize that this study 
is far from providing a complete over-
view of behavioral insights and potential 
application areas. Its goal is to serve as a 
general introduction to behavioral insights 
in humanitarian assistance and, ideally, to 
provide inspiration and encouragement for 
interested readers and practitioners to give 
behavioral insights a try in the field.

Figure (8): Continued
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at the same time, facilitate the dissemi-
nation of fake news (Bovet and Makse, 
2019). Three interventions addressing 

people’s disposition to process and share 
information during the COVID-19 crisis 
are depicted in figure (8).

Figure (8): Best practice on information

o
o

Figure (8): Continued
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Information
In times of crisis, it is important to 

keep the public informed and updated 
while avoiding unnecessary fear (Jin 
et al, 2019). General principles that 
have proven to be successful include: 
Communication needs to be honest, 

accurate, and credible (→ make it rele-
vant). Authorities need to express 
empathy and show citizens they 
understand their concerns (→ make it 
personal) (Reynolds, 2011). 

Social media are helpful tools to spread 
information quickly (→ make it easy) but, 

Figure (7): Continued

Figure (7): Continued
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tity, cohesion, and empathy (→ make 
it social), emphasizing reciprocity 
(→ make it relevant) and discouraging 
non-compliance with rules and norms 
(→ make it personal) (e.g. Cabinet 

Office, 2013, Lunn et al, 2020, Pfatthe-
icher et al, 2020). Figure (7) entails four 
promising interventions that show how 
prosocial behavior can be mobilized in 
the field. 

Figure (7): Best practice on social behavior

Figure (7): Continued
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Slowing the spread of COVID-19 

requires collective action - everyone 
needs to change their behavior not only 
to prevent themselves from contracting 
COVID-19, but also to protect others. 

These behaviors, however, may not 
be in line with individual self-interest. 
Therefore, it is essential to promote 
prosocial behavior. Successful strat-
egies include establishing new social 
norms and strengthening group iden-

Figure (6): Continued

Figure (6): Continued
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Figure (6): Continued

Figure (6): Best practice on hand hygiene
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Best practice for combating 
COVID-19

With the outbreak of the COVID-19 
pandemic, the world faces one of the 
most challenging humanitarian crises 
since World War II. Today’s most impov-
erished populations have only limited 
access to health care and are more likely to 
suffer from chronic conditions than more 
affluent societies (Ahmed et a l, 2020). As 
the crisis unfolds, it becomes evident that 
COVID-19 exploits and deepens system-
atic inequalities in health care systems 
across and within countries.

Behavioral research has made signif-
icant progress in recent years in deriving 
new insights to improve preventive health 
(Haushofer  and Metcalf, 2020). However, 
there are no guidelines yet which could 
inform practitioners on what works best to 
cope with the behavior-related challenges 
during a pandemic (e.g. West et a l, 2020). 
The vast majority of behavioral studies 
that directly tackle COVID-19 are work in 
progress and still far from producing new 
blueprints for interventions. 

However, what behavioral insights do 
have to offer at this point is the best prac-
tice and key lessons learned from previous 
interventions in related fields. We will 
now focus on three behavioral issues that 
we deem most relevant in the context of 
humanitarian aid interventions: hand 
hygiene, pro-social behavior, and reaction 
to information.(7) 

For these issues, we present a compi-
lation of eleven interventions providing 
evidence on what could work to combat 
COVID-19, which were selected based on 
their methodological robustness and rele-

vance for practitioners. Because seven of 
these interventions have been conducted 
before the pandemic and since the most 
recent studies only provide first indica-
tions based on convenience sampling or 
anecdotal evidence, the overview shall 
only serve as a source of inspiration and 
information for aid practitioners. We do 
not recommend large-scale replications 
without prior testing, as discussed in the 
previous section. 

To make this more accessible, we 
have condensed each study’s design 
and key findings on cards. The left side 
of each card contains a brief descrip-
tion of what was done, including a 
picture illustrating the treatment in the 
underlying RCT. The right side shows 
the corresponding results, providing
significant key findings regarding the 
effectiveness of the intervention, and a 
key take-away that could inspire future 
interventions. References to the original 
studies are displayed at the bottom of each 
card.(8),(9)

Hand hygiene
A first review of relevant studies by 

Lunn et al  (2020) suggests that to improve 
hand hygiene, education alone might 
not be sufficient to induce a sustainable 
change of habits. Successful handwashing 
interventions gain attention and set 
reminders, make handwashing as easy and 
convenient as possible (→ make it easy), 
and reinforce handwashing as a social 
norm (→ make it social). Four interven-
tions that illustrate how these insights can 
be utilized to improve hand hygiene in the 
field are shown in figure (6). 
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Randomization ensures that any 
systematic biases that might still exist 
and confound the results are eliminated 
(Schulz an d Grimes, 2002). For some 
interventions, however, drawing random 
samples from target groups might become 
difficult for field teams. As an alternative, 
donors can select natural groups that are as 
similar as possible. 

Behavior in each group is then investi-
gated in isolation. Because everything but 
the treatment is kept constant, any differ-
ence reflects the actual impact, i.e., is 
induced by the treatment. 

In our example of the awareness 
campaign, it is obviously not possible 
to show posters only to a random selec-
tion of pupils in a given school. There-
fore, group assignments are made at the 
school level. Let us assume that children 
of two schools, A and B, share similar 
features in terms of relevant criteria 
such as age, gender composition, and 
infection rates before the intervention. 
School A is then treated with the new 
posters; school B does not receive the 
posters, i.e., serves as the control group
or baseline. 

In every design contest, an important 
task is to determine how impact should 
be measured. This requires program 
designers to identify a key measure that 
captures actual behaviors. Field workers 
could, for example, track the use of sani-
tizers (in ml) across both schools over two 
weeks. 

Once the design contest is completed 
and data collected, evaluation is straight-
forward: if sanitizer uptake in school 
A has been significantly higher than 

in school B, the awareness-raising 
campaign effectively induced behavioral 
change. If uptake rates match the envis-
aged level of behavioral change, the 
campaign is ready for full-scale imple-
mentation. If it falls short of meeting the 
uptake objective, the project team should 
revisit the design stage and launch a new 
contest. 

From a process perspective, the design 
contest hence serves as a proof-of-concept 
gateway. An intervention only passes if it 
meets pre-determined minimum require-
ments. Only prototypes that prove to be 
effective in achieving their objectives will 
be implemented on a larger scale. 

Moreover, design contests are not 
only limited to one treatment vs. control. 
As indicated at the bottom of figure 5, 
it is possible to add in further groups 
and let different treatments compete 
against each other in a single design 
contest. In our example, imagine a 
third, similar school C that is chosen 
for a second treatment. Teachers in 
school C discuss the importance of hand 
hygiene with their pupils and establish 
class rules on sanitizing in an attempt 
to “make it social” (see figure 4). By 
comparing the use of sanitizer in schools
B (posters) and C (class rules) after the 
contest, the project team can clearly 
determine which approach is more 
effective. 

As long as costs are negligible as in our 
example, this result is sufficient to decide 
on which measure to implement; if costs 
differ considerably, a cost-benefit analysis 
is conducted to identify the most efficient 
prototype.
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For example, to overcome the inatten-
tiveness of children, causing a lack of hand 
hygiene, designers might investigate the 
best-suited placement for posters. Behav-
ioral insights suggest that the posters should 
be made easily accessible and shown where 
it matters most; for instance, they could be
positioned on the way back from a chil-
dren’s playground and next to the sanitizer 
stand.

The second major difference between 
behavioral and traditional interventions 
refers to the questions of when and how to 
measure effectiveness. Most behavioral 
interventions are tested in the field before 
full-scale implementation. Such tests often 
take the form of randomized controlled 
trials (RCTs). Schuber t (2020, p. 7-8) 
illustrates the logic behind RCTs with the 
following example:

“[…] imagine a farmer who has to 
choose between two new fertilizers to till 
his field. To find out which one works best 

on his soil, he sets a couple of seeds aside 
and tests each fertilizer separately on half 
of them. The fertilizer is the only differ-
ence. He otherwise treats the two samples 
identically: the seeds are planted in the 
same soil, exposed to the same hours of 
sunlight and watered in the same way. […] 
After two weeks, the farmer re-examines 
the two plantlets. He literally sees which 
fertilizer works best for his seeds and soil 
and can now order larger quantities.”

The same logic is applicable to design 
contests in behavioral interventions. The 
most promising prototypes of an inter-
vention compete as treatments. Only the 
best-performing prototype is then chosen 
for full implementation. 

In RCTs, samples of the target group are 
randomly assigned to either a treated or a 
non-treated control group. A treated group 
receives a prototype of an intervention; the 
control group does not receive any treat-
ment (see figure 5).

Figure (5): Basic architecture of randomized controlled trials (RCTs)
(Schubert 2020, p. 13)
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care, or other donor programs may signifi-
cantly alter rates beyond the scope of the 
intervention at hand. 

Returning to the example of the aware-
ness campaign, just assuming that the 
campaign caused a change in infec-
tion rates without knowing whether the 
behavior of children actually changed 
entails the risk of making false attribu-
tions. It is this causal inference problem 
that gives leeway to ad-hoc and rather 

First, the focus of the design stage lies 
in the motivations of the beneficiaries and 
their social and infrastructural environ-
ments with the goal of changing routines 
and encouraging new habit formation in 
line with the specific objective.  

Program designers diagnose the potential 

Figure (3): Behavioral intervention process

Figure (4): Selection of common practices derived from behavioral insights

arbitrary decision-making in program and 
fund management, attracting widespread 
criticism towards aid effectiveness across 
the world.(5)

Behavioral interventions 
The beauty of behavioral interventions 

lies in the fact that they solve the causal 
inference problem. In short, they embed 
a new element, a human-centered design 
contest, into the process (see figure 3).  

impeding factors and tailor the campaign to 
the specific problems of the target group. A 
selection of behavioral insights that are typi-
cally used in campaigning contexts and have 
proven to be effective across a wide range 
of cultures, contexts, and environments is 
depicted in figure (4).(6)

Make it easy

Make the product/service easily accessible, 
choose the right me and the right place, set 
defaults, use simple prompts

Make it personal

Counter fears/mispercep ons towards the 
service/product, add fun and contest ele-
ments, offer (incen vized) pledges

Make it relevant

Highlight nega ve consequences of non-com-
pliance, emphasize reciprocity or scarcity, in-
dividualize communica on

Make it social

Refer to group iden es or role models, give 
third-party beneficiaries a face, offer peer 
group feedback, provide social proof
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is monitored over time and used to
assess whether the intervention worked 

and if it eventually achieved its objective 
of improving basic health (see figure 1).

Figure (1): Traditional intervention process

Figure (2): Causal inference problem of traditional aid programs

Even though this process is still 
widely used in development aid, it has 
one substantial shortcoming: it remains 
unclear if and to what extent the inter-
vention really worked. More specifically, 
there are two distinct process features 
that render it methodologically impos-
sible to evaluate whether an intervention 
was effective or not. Let us explain these 
two aspects in more detail. 

First, a child’s decision to use sani-
tizers is, most likely, a function of many 
influencing and potentially impeding 
factors (see figure 2). One possible factor 

Second, the monitoring stage in 
conventional aid programs focuses on 
outcome measures that are not directly 
related to behaviors. The problem is, 

however, that infection rates can be the 
result of a multitude of intervening vari-
ables and related behaviors: Changes in 
water quality, nutrition levels, medical 

could be a systematic lack of access to 
sanitizers because families decided to 
give preferential treatment to adoles-
cents over children (access). Another 
factor might be that children of a certain 
age group are likely to be inattentive 
and forget to use sanitizers in their daily 
routines (biases). Alternatively, they 
might generally doubt the sanitizers’ 
preventive potential (beliefs) or, yet 
another explanation, might see their 
older brothers and sisters abstaining 
from using sanitizers and simply follow 
them (peers).
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Behavioral Insights for
Humanitarian Aid and Relief

Designing interventions that provide 
beneficiaries with safe and dignified living 
conditions is one of the most critical tasks 
in humanitarian aid and relief. But why 
do some interventions work while others 
fail to unfold a positive impact? This ques-
tion occupies donor organizations around 
the world.

Whether it is the spread of COVID-
19, road traffic accidents, or education 
outcomes – people’s well-being is, to a 
large extent, determined by their behav-
iors, especially by their daily routines and 
habits.(4) For example, distributing a new 
vaccine may not have a substantial impact 
on health outcomes if getting vaccinated 
contradicts local norms and traditions, 
and providing new school books will not 
improve education if students do not pay 
much attention in class.

For aid programs to be effective, donor 
organizations must understand the behav-
iors of their target groups, take their social 
and cultural norms into account, and 
consider the specific context. Many inter-
national and national organizations have, 
therefore, turned to utilizing behavioral 
insights. They help donors to better tailor 
their interventions to the specific needs, 
habits, and environments of their target 
groups, make outcomes directly observ-
able, and contribute to evidence-based 
monitoring and evaluation.

Probably the most compelling argu-
ment in favor of applying behavioral 
insights is that behaviorally enhanced 
interventions are often strikingly effective. 
In Iraq, for instance, a behavioral inter-

vention increased handwashing among 
forcibly displaced children by 200% 
(W atson et al, 2019). In Malawi, a behav-
ioral intervention reduced school dropout 
rates among children by 45% (J ukes et al, 
2014). In Germany, behavioral insights 
were successfully used to increase the 
uptake of renewable energy by around 
860% (E beling and Lotz, 2015). In the US, 
a behavioral intervention increased the 
level of true discernment between actual 
and fake news by more than 200% (Pe nny-
cook et al, 2020).

In these and many other cases, behav-
ioral insights have significantly improved 
health, education, social or environmental 
outcomes. Large groups of people have 
changed their behaviors, often at minimal 
costs to the implementing organization.

Conventional vs. Behavioral
Interventions

What distinguishes behavioral from 
conventional interventions, and why 
should donor agencies consider behavioral 
methods?

Conventional interventions
Let us start with conventional inter-

ventions and assume that a donor seeks 
to improve basic health among chil-
dren, one of the most vulnerable target 
groups in humanitarian assistance. The 
program team determines the specific 
objective, e.g., increasing the use of 
sanitizers and designs a campaign to 
raise awareness among the target group.
Next, field workers implement the 
campaign. The outcome, i.e., the change 
in hygiene-related infection rates, 
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time-inconsistent ones ( DellaVigna, 2009). These findings have spurred our understanding 
of human decision-making as a whole, improving the accuracy and validity of behavioral 
economic predictions for a variety of settings (R abin, 1993; Falk and Fischbacher, 2006). 
Or, as Nobel laureate Richard Thaler puts it: 

“Real people are not Econs. Real people have trouble balancing their checkbooks, much 
less calculating how much they need to save for retirement; they sometimes binge on food, 
drink or high-definition televisions. They are more like Homer Simpson than Mr. Spock. Call 
them Homer economicus if you like, or just Humans. Behavioral economics is the study of 
Humans in markets.” (Thaler, 2009)

Recently, behavioral economics has left the ivory towers of academic institutions and 
evolved into a more applied field: “Behavioral Insights”. Behavioral insights encapsulate 
the best practices and lessons learned from behavioral economics, focusing on usability 
and practicability. Such insights receive growing attention and interest on a global scale. 
Today, behavioral insights are used by thousands of public and private sector entities 
to increase efficiency and effectiveness, improve performance, sales, or simply lower 
behaviorally-induced costs. 

In this paper, we explain what behavioral insights have to offer for humanitarian aid 
and relief. The idea is to introduce interested scholars and practitioners to the underlying 
principles, key insights, and best practice examples. We start in section 2 by connecting 
behavioral insights to the specific objectives and challenges of humanitarian assistance. 
In section 3, we turn to discuss how conventional aid interventions differ from behavioral 
ones. Section 4 presents a selection of eleven case studies related to preventive health 
in light of COVID-19. Although comprehensive evidence on the behavioral dimensions 
of the disease is still missing, the selection intends to provide the reader with the first 
set of useable and replicable insights on how to design interventions that could target 
COVID-19-related behaviors. Finally, the paper concludes with recommendations for 
donor organizations.
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Behavioral Insights for 
Humanitarian Aid and Relief
A Selection of Case Studies to Combat COVID-19

Introduction
“Traditional economics is based on imaginary creatures sometimes referred to as ‘Homo 

economicus.’ I call them Econs for short. Econs are amazingly smart and are free of emotion, 
distraction or self-control problems. Think Mr. Spock from ‘Star Trek.’ ” ( Thaler, 2009)

Every day, people are confronted with decisions. From the most mundane everyday 
choices of crossing a street or washing our hands to the most complex decisions by a 
doctor of how to approach an intricate heart surgery, all our choices can have major 
consequences for our well-being and the well-being of others. 

To predict how people make these decisions and how these choices culminate in societal 
outcomes, decision theory has traditionally postulated the model of “Homo economicus” or 
“economic man.” In a nutshell, people are modeled as rational decision-makers, assuming 
that they have a stable preference system, know all relevant aspects of their environments, 
and possess unlimited cognitive abilities that enable them to calculate the options that 
maximize their outcomes. ( Simon, 1955)

In the past fifty years, these assumptions have been criticized for being overly optimistic 
about human nature. A new field, called behavioral economics, has emerged to analyze 
people’s actual preferences, beliefs, perceptions, biases, and heuristics with the aim to 
develop a more accurate understanding of decision-making in various contexts. 

Following numerous experiments, behavioral economic research has produced ample 
evidence proving that humans depart from the rationality axioms in a systematic and 
predictable manner. We use simple heuristics to solve complex problems and let emotions 
affect our decisions. We hold social preferences, and we have only limited foresight and 

Dr. Manuel Schubert(1)(2) and Dr. Julia Stauf(3) Germany
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A
bs

tr
ac

t What are behavioral insights? How can they 
improve humanitarian aid and relief? What 
do they have to offer to prevent the spread of 
COVID-19? In this study, we try to give answers 
to these and other related questions. We discuss 
the main differences between conventional and 
behavioral interventions and show how behav-
ioral insights can help relief agencies to improve 
project outcomes and aid effectiveness at a large 
scale. In light of the COVID-19 crisis, we present 
a selection of eleven case studies showing how 
the effect of health interventions can be increased 
at almost zero costs. The collection shall demon-
strate the general potential of behavioral insights 
for humanitarian aid, especially in areas in which 
outcomes are determined by behaviors of bene-
ficiaries. We hope that this paper will serve as a 
source of inspiration and encouragement for prac-
titioners to replicate (some of) the best practices. 
Interested readers will find references to more ex-
tensive studies or toolkits throughout the paper.

Keywords: Behavioral Insights, Aid Effec-
tiveness, Evaluation and Monitoring, Public 
Health, COVID-19
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 11- https://afro.who.int/health-topics/Leishmaniasis 

 12- “Social mobilization and strengthening partnerships: mobilization and education of the community with 
effective behavioral change interventions must always be locally adapted. Partnership and collaboration 
with various stakeholders and other vector-borne disease control programs is critical.” See the following 
link: https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis (last visited 18 March 2020 at 
8:15 AM). 

 13- For more details on treatment costs, see the 11 May 2006 Executive Board 118th Session report by the 
World Health Organization, namely paragraph 9. 

References

Arabic references:
كارس تيشوري، نورما، الليشامنيا احلشوية؛ دراسة تشخيصية وبائية عالجية (بحث لنيل درجة املاجستري يف طب األطفال،   l

جامعة ترشين، سوريا، ٢٠١٤م).
منظمة الصحة العاملية (WHO)، مكافحة داء الليشامنيات (تقرير)، مايو ٢٠٠٦م.  l

موقع اجلامعة الطبية االفرتاضية الفرنكوفونية (UMVF)، اطلعت عليه بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠م، الساعة ١٤:٠٠  l
http://umvf.cerimes.fr

موقع اجلمعية الفرنسية ملدريس دراسات الطفيليات (ANOFEL)، اطلعت عليه بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠م، الساعة ١١:٠٠  l
https://www.anofel.net

موقع املندوبية السامية للتخطيط املغربية (HCP)، اطلعت عليه بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٠م، الساعة ٠٩:٣٠  l
https://www.hcp.ma

موقع منظمة الصحة العاملية (WHO)، اطلعت عليه بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠م، الساعة ١٧:١٥  l
https://www.who.int

French references :
l Manuel pour la prise en charge de la leishmaniose cutanée dans la région OMS de la méditerranée 

orientale, Organisation Mandial de la Santé.
l Revue Biomnis, Eurofins-biomnis, Revue Biomnis-précis de biopathologie analyses médicalisées, 2012.
l Traité instituant la communauté européenne (Rome, 25 mars 1957) – version consolidée 1997.
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Endnotes

 1- Dr. Norma Kasser Taishori, “Visceral Leishmaniasis: Diagnostic and Epidemiological Treatment Study” 
(Masters Research for Children’s Medicine, Tishreen University, Syria: 2014, p. 3). 

 2- For reference: Farkla Oasis encompasses the Tinejdad Community (population of 8,930), Lower Farkla 
Community (population of 12,328), and Upper Farkla Community (population of 22,722), making the 
total population 43,980 according to the public census conducted by the Higher Planning Commission. 
This latter organization is legally responsible for gathering and publishing statistical data about Morocco, 
namely the general census, which is conducted every 10 years. For more statistical information on Farkla 
Oasis, see the following link: http://rgphentableaux.hcp.ma/Default1/ (last visited 31 March 2020 at 
10:15 PM). 

 3- Les leishmanioses sont des parasitoses qui touchent l’homme et de nombreux mannifères. Les agents 
en causes sont des leishmanies, protozoaires flagellés appartenant à la famille de trypanosomicides et au 
genre leishmania.

 On distingue deux formes cliniques de la maladie: les leishmanioses viscérales et les leishmanioses 
cutanées ou cutanéo-muqueuses.” Revue Biomnis-précis de biopathologie analyses médicalisées, 2012. 

 4- This was taken from the magazine Biomnis produced by the Eurofins-Biomnis lab, a prominent French 
lab with offices in Morocco. It is one of the main labs that conducts biological diagnosis, clinical research, 
and medical microbiology. 

 5- ANOFEL publication, “Biomnis-Precis Biopathologie analyses médicales spécialisées-2012”, quoting 
Gentilini M. les leishmanioses. In: Médecine tropicale. Paris Flammarion; 1993, 5 eme edition: p 141. 
This table was translated from French to Arabic and then from Arabic to English and certain technical 
terminology was maintained. It is worth mentioning that some information in the table is approximate 
given that difference in the time in which the study was published and the current date. 

 6- Association française des enseignants et praticiens hospitaliers titulaires de parasitologie et mycologie 
médicales. 

 7- Université Médicale Virtuelle Francophone. 

 8- Go to the following link to the view the World Health Organization’s official website: https://www.who.
int/ar/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis 

 9- The World Health Organization believes that those most affected by leishmaniasis are the poor and 
homeless, particularly displaced peoples. For more information, see: “Manuel pour la prise en charge de 
la leishmaniose cutanée dans la region OMS de la méditerranée orientale,” OMS. 

 10- Article 121 du traité instituant la communauté européenne (Rome, 25 mars 1957) – version consolidée 
1997, p. 09. 
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6.3 Other agencies
This refers to the remainder of relief 

organizations that can help contain the 
epidemic. This includes the Moroccan 
Red Crescent, Red Cross, Civil Protec-
tion, and private health institutions. Each 
of these organizations can help those in-
fected overcome the critical state of their 
conditions, provide first aid, and even of-
fer free care, treatment, and counsel. This 
has been missing over the past few years, 
perhaps because it is nonprofit, does not 
generate additional money, and, to the or-
ganizations themselves, is viewed as be-
ing outside their scope of responsibility. 
This is inconsistent with higher principles 
of universal human rights and conflicts 
with community interests, which is the 
very basis of humanitarian relief.

Conclusion
Convergence is an important and ef-

fective mechanism in helping contain 
leishmaniasis, other diseases and epidem-
ics, and additional threats to community 
health and safety. Responders need to be 
convinced of its utility and foster the right 
environment for its implementation. In-
stitutions within any sector can practice 
convergence by being open to different 
approaches and partners while also adopt-
ing new technologies that facilitate com-
munication among responders.

It is true that an epidemic’s severity 
differs from one country to another. In 
fact, the characteristics of an outbreak 
can often reflect social, economic, and 
political specificities of the country in 
which it occurs. Consequently, precau-
tions need to be put in place for diseases 

that have the potential to impact pub-
lic life and compromise people’s basic 
rights. This is a challenge that all coun-
tries must take on.

Epidemics that span national borders 
and even continents can be an econom-
ic, political, and logistical burden on any 
country. Therefore, each government must 
work to improve its country’s overall con-
ditions and protect its people from diseas-
es and epidemics. Leishmaniasis serves as 
a lesson in this regard: It has spread across 
a host of countries and several continents, 
taking many lives, causing birth defects, 
and impacting swaths of the population.

As clarified above, southeast Morocco 
faces a serious threat that deserves atten-
tion. Necessary precautionary measures 
need to be taken to curb the spread of the 
virus, which will require more significant 
efforts, proactive measures, multi-sectoral 
strategies, and results-oriented teamwork.

It is imperative to consider the responsi-
bility of individuals and the methods they 
use to manage the crisis. Local behaviors 
play a big role in containing the disease, 
such as not leaving waste in populated ar-
eas, maintaining community health stan-
dards, wearing clothing that helps prevent 
bites from disease-carrying flies, and pro-
tecting homes from disease vectors. All of 
these everyday measures are the responsi-
bility of each and every individual in the 
community.

Leishmaniasis is non-contagious, but 
it has a major social and psychological 
impact on inhabitants of areas affected 
by the disease. Thus, it is critical that all 
responders rapidly intervene to quell the 
outbreak and diminish its fallout.
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ed is costly(13) and would overcrowd pub-
lic and private health facilities, take up 
doctors’ time, and burden those in need of 
urgent medical care.

6.2 Civil society
The state relies on civil society as a 

primary ingredient to carry out its pro-
grams and plans. The state can rely on 
civil society organizations to post re-
quests for support concerning issues that 
government agencies deem appropriate 
to help implement public policies. In the 
field of health, associations assist by pro-
viding ambulances and bringing services 
to individuals in the community. They 
also can help create the right conditions 
for the Ministry of Health to operate and 
better enable it to reach affected commu-
nities to inform them about the dangers of 
the disease and what methods of treating 
it are. 

Associations have gotten significantly 
involved in rodent control efforts and in 
the search for hosts of the disease، see Im-
age (4).

Despite this, efforts made by civ-
il society organizations have not re-
ceived proper support, particularly in 
terms of providing financial assistance to
encourage these types of initiatives.

Image (3): Awareness pamphlets

Source: Directorate of Epidemiology and Disease Control, Moroccan Ministry of Health

Image (4): Search for disease hosts

Source: Study researcher

There is also a lack of education and train-
ing for those involved in rodent control 
and disorganized modes of operation. For 
instance, an absence of health and safety 
protocols and a lack of equipment needed 
to protect association responders from the 
disease exposes them to infection.
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and keeps it from spreading in the both 
near and long term.

The WHO has stressed the importance 
of social mobilization and strengthening 
partnerships,(12) two key efforts needed for 
an intervention to be successful, and stem 
a growing crisis.

When we talk about convergence and 
the role it plays, it is not a goal in and of 
itself but rather an effective and efficient 
means of:

- Establishing responders’ tasks and 
roles and identifying responsibilities 
and negligence.

- Ensuring that one group does not 
take the place of another and that 
any vital role played by a responder 
with a specialized skill set not tak-
en over by someone else. In other 
words, each responder has been spe-
cifically entrusted with certain insti-
tutional responsibilities.

- Guaranteeing the effectiveness and 
precision of the intervention.

- Economizing efforts and ensuring 
that initiatives and actions are not 
repeated by other responders.

- Judicious spending and use of re-
sources.

By ensuring all of the elements, we can 
reach our goals and protect individual rights, 
such as the right to health and a healthy en-
vironment based on coexistence.

6. What Role do Relief and 
Humanitarian Organizations 
Play in Fighting the Outbreak?
It is important to know the extent to 

which relief and humanitarian organizations 
are responsive in the fight against leishman-

iasis, help those afflicted overcome the in-
fection stage, and assess the consequences 
of the disease before they occur.

The following authorities play a vital 
role in this regard:

6.1 Ministry of health
More than once, the Ministry of Health 

has expressed concern about the situation 
and tried to stem the spread of the disease by 
providing free treatment to those infected. 
The Ministry of Health has also carried out 
awareness campaigns in various affected ar-
eas and, engaged in communication support, 
produced awareness pamphlets, and made 
efforts to identify cases in the field and di-
rect them to health centers nearby.

Image (2): Awareness campaign for students

Source: Study researcher

However, in spite of this, the efforts of 
frontline responders fail to meet expecta-
tions, as the disease continues to flare up 
each year; just as one wave of infections 
passes, another wave hits. This leads re-
sponders to wonder if the issue is taken 
seriously and treated as an epidemic or if 
its economic impact is even assessed be-
cause it considered to have a negligible 
effect on the state’s interests. The reality 
is that the process of treating those affect-
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Source: Study researcher

Constitutional
authorities

Economic, Social, 
and Environmental 
Council; Court of 

Audit. 

Supervising agencies 
tasked with helping 

individuals and 
improving their 
circumstances. 

Providing opinions 
and advice.

Elected 
authorities

Territorial 
authorities, 

provincial councils, 
regional councils.

Looking after 
hygiene; maintaining 
community health; 
looking after public 
facilities (parks and 

spaces).

Managing the 
field; providing 

transportation for 
those afflicted; 

tending green spaces; 
filling in any gaps. 

Private sector

Surgical clinics
Helping and treating 

those afflicted. 
Providing treatment, 

surgery, and 
reconstructive 

surgery.

Mental health 
clinics.

Treating psychological 
side effects.

Holding listening 
sessions; follow-up 

and accompaniment; 
offering 

psychological 
support. 

Scientific 
research

Laboratory research
Laboratory study of 

the disease

Providing 
explanations about 

the disease’s causes; 
suggesting treatment 

methods.
Clinical research; 

sociological 
research; 

psychological 
research.

Examining social 
and psychological 

consequences and side 
effects on individuals 

and society. 

Organizing scientific 
forums and seminars 
on community health 

topics.

Media Modern 
technologies

Raising awareness; 
collective 

mobilization.
Dedicating radio and 

television spots.

The table above shows the variety 
of individuals involved in the interven-
tion and the different kinds of tasks they 
assume. Each of these actions must be 
taken up to mitigate the effect of the 
disease. The table shows that there is a 
responder for each of the different tasks 
and actions needed to reduce the sever-

ity of the outbreak. Where specialties 
overlap is not indicative of repetition but 
rather integration.

An integrated approach to fighting 
leishmaniasis increases institutional ef-
fectiveness and improves the performance 
of responders. The multifaceted nature of 
the intervention helps contain the disease 
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disease, and civil intervention needed to 
stop it. Each of these strategies cannot be 
implemented alone and requires a group 
effort.

Table (2): Estimated distribution of responders and their roles in mitigating the impact of leishmaniasis

Responders Role Scope of Action

Civil society

Associations
Bringing awareness 

to the dangers of 
the disease; helping 
responders improve 
their intervention.

Training sessions 
and awareness 

campaigns; project 
initiatives.

Political parties

Enacting legislation, 
laws, and public 

policies; instructing 
individuals about 
prevention and 

treatment; pushing 
to improve health 

services.

Lobbying to issue 
laws; creating public 

policies.

Humanitarian
organizations

International 
and regional 

organizations: 
WHO, King Salman 

Aid and Relief 
Center,

Red Crescent

Providing financial 
and technical support; 

providing advice; 
issuing reports; putting 

forth information on 
health- and relief-
related topics for 

community reference.

Issuing reports and 
studies; providing 
advice; organizing 
conferences and 

discussions; 
providing support; 

giving first aid.

Government
agencies

Ministry of Health, 
Ministry of 
Education.

Offering treatment; 
caring for those 

afflicted; facilitating 
and easing 

intervention. 

Conducting surgical 
operations and 
reconstructive 

surgery; providing 
cells to keep pace 

with those afflicted.

Ministry of Interior

Keeping up with 
responders to improve 

their processes 
of intervention; 

facilitating processes 
of intervention for 

those involved. 

Facilitating 
communication; 

providing aid and 
local experience.

To better understand the concept of in-
tervention, the table below lists the differ-
ent kinds of responders, their roles, and 
scopes of action.
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even though they did not have any way of 
protecting themselves against it, especial-
ly in the summertime.

Another issue facing those with the 
disease was that they did not know that 
they had it until it advanced significantly – 
sometimes up to 30 days after being afflict-
ed – because they were not fully aware of 
its symptoms. In truth, doctors themselves 
are often unable to detect the disease in 
its early stages. In these cases, patients go 
to clinics and are not given the immedi-
ate treatment they need because there are 
no clear indications of the disease. This 
matches the findings from the WHO in its 
report, “Executive Board: 118th Session, 
May 2006”, which expresses the need for 
health officials to update the vision strate-
gy for the health situation in oasis regions 
to better prevent the disease.

The field survey revealed that leish-
maniasis remains an issue and that the 
state’s current preventative measures are 
not enough. These efforts sidestep the real 
issue rather than taking it head-on. Fur-
ther, the social anxiety and fear caused by 
the disease raises the alarm of serious so-
cial and psychological crises.

4. Converging Approaches
Converging approaches refer to the 

collaboration required in any plan to com-
bat an epidemic as well as the congruence 
required among the various different ap-
proaches, be they medical, sociological, 
psychological, anthropological, cultural, 
or geographical. As we know, the analysis 
of leishmaniasis is not confined to medi-
cine, but includes a range of disciplines. 
This kind of approach benefits from a 

sociology of health perspective, a legal 
viewpoint on the right to health, as well as 
a psychological perspective given that the 
issue is closely tied to clinical treatment.

It is also worth mentioning that the top-
ic has been largely neglected. There is a 
dearth of research on the subject, which 
has only increased the number of peo-
ple affected by the disease. This has also 
weakened the interventionist approach, 
which has the potential to help state in-
stitutions and governments take necessary 
measures. The lack of scientific invest-
ment in the topic has created a significant 
challenge for developing countries.

5. Convergence of Responders
It is of utmost importance to ensure 

that responders converge to contain a giv-
en issue and work to manage any threat to 
society. This same logic applies to leish-
maniasis as well.

The WHO contends that, to contain 
leishmaniasis, the following five strate-
gies are needed:(11)

- Early diagnosis and effective case 
management

- Vector control
- Effective disease surveillance
- Control of animal reservoir hosts
- Social mobilization and strengthen-

ing partnerships
For these strategies to be efficient and 

effective, an integrated approach is need-
ed that brings together all sectors and re-
sponders capable of reducing the severity 
of the outbreak. These abovementioned 
strategies comprise various different ap-
proaches, as is the case with the treat-
ment process, scientific research into the 
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used. If we took the example of how the 
term is used in economics, an example of 
its usage can be found in Article 121 of 
the Treaty on the Functioning of the Eu-
ropean Union where it lists four elements 
that each member state must possess.(10) 

These elements help foster harmony, ac-
cord, and prosperity for all. In biology, 
the term ‘convergent evolution’ is used to 
describe the evolution of similar features 
in animals from completely different hab-
itats. There are multiple other examples 
of the term being used in other scientific 
disciplines.

What links these various usages of the 
term is that each relates to a process of in-
teraction and synergy that works towards 
a common goal. This understanding helps 
us define convergence in the context of our 
study as a mechanism that integrates dif-
ferent elements to alleviate a worrisome 
problem within a segment of society.

2.3 Responders
‘Responders’ can be defined as an indi-

vidual, individuals, or organizations that 
seek to affect a particular situation. While 
responders take different forms depending 
on the context and setting, they play a key 
role in all fields. Indeed, one cannot speak 
about a given topic without mentioning 
the responders tasked with responding to 
the situation. 

 Therefore, in the context of our dis-
cussion, the term ‘responders’ refers to 
the group of agencies, organizations, and 
institutions that are expected to perform 
their duties related to reducing the impact 
of leishmaniasis, which we will analyze in 
this paper.

3. Social Consequences of Leish-
maniasis Disease
We have become accustomed to analyz-

ing leishmaniasis from purely medical and 
biological standpoints, however, the topic 
may, if not must, be studied anthropologi-
cally, sociologically, psychologically, and 
even in terms of its legal dimension as 
well. Our analysis looks at leishmaniasis 
from a sociological perspective, which re-
quires examining the social consequences 
of the disease and the most salient cultural 
and institutional aspects of it is as well.

Given that leishmaniasis causes bodily 
deformity, negatively impacts communi-
ties, and gives rise to social stigma, we 
must use a sociology of health lens to an-
alyze the topic. Most of those infected by 
the disease suffer from psychological du-
ress, causing them to isolate themselves 
from society. This also forces them to en-
dure consequences of the illness that are 
worse than its actual bodily effects.

Based on the survey we conducted, 
eight of the 10 female respondents suf-
fered negative social and psychological 
side effects because of the disease. In fact, 
many went to great lengths to remove 
their scars, particularly if they were in 
sensitive areas, such as the face, which in-
creased their concerns about their futures 
and abilities to get married. To them, the 
disease was a mark of disgrace that affect-
ed their personalities, making it difficult 
for them to come forth about their ailment 
out of fear of repercussions and salacious 
gossip.

Many we encountered feared the dis-
ease, seeing it as a ghoul that they should 
be wary of and take precautions against, 
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According to a 2014 report enti-
tled Leishmanioses by the Association 
française des enseignants et praticiens 
hospitaliers titulaires de parasitologie et 
mycologie médicales (ANOFEL)(6) and 
Université Médicale Virtuelle Franco-
phone (UMVF)(7), leishmaniases affects 
88 countries in the following five gener-
al regions: Mediterranean, China, India, 
Africa, and the Americas (see Image 1 
above). The World Health Organization 
(WHO)(8) has mapped the same patterns 
of distribution and contends that socio-
economic conditions, malnutrition, pop-
ulation movement, environmental shifts, 
and climate change are some of the main 
factors in the disease’s spread.

Morocco is one of these affected coun-
tries, particularly its southeast region (Er-

rachidia, Ouarzazate, and Zagora). These 
areas are known for their weak infrastruc-
ture and poor health services.(9)

In general, leishmaniasis is a non-con-
tagious parasitic disease that is transmit-
ted from creatures carrying the parasite 
to other mammals, including various 
types of rodents and canines. It causes 
open sores that can get up to six centi-
meters in diameter, take up to 18 months 
to heal on their own, and leave behind 
scars.

2.2 Convergence
The word ‘convergence’ has many dif-

ferent uses and can be found in mathemat-
ics, geology, sociology, economics, biol-
ogy, and other fields, which may cause 
some confusion about how the term is 

Source: Biomnis-Precis Biopathologie analyses médicales spécialisées-2012, ANOFEL.

Image (1): Distribution of leishmaniasis around the world
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the areas affected by leishmaniasis and its varieties based on region:
Table (1): Types of leishmaniasis around the world

Clinical Type Parasite Name Location Host

Visceral
leishmaniasis 

L. donovani India, China, Iraq, Syria, Kenya Humans
L. infantim Mediterranean Region Canines

L. chagasi
Central Asia Fanged

Mammals

South America Wild Animals

Old World
cutaneous

leishmaniasis

L. tropica Central Asia, Middle East Humans,
CaninesL. killicki Jordan, Morocco, Tunisia, Turkey

L. major
Central Asia, Middle East

Rodents
India, Africa

New World
cutaneous

leishmaniasis

L. Mexicana Central America Rodents
L. venezuenlis Venezuela Unknown
L. guyanensis French Guiana Sloths
L. panamensis Central America Sloths
L. paparuviana Peru Canines

L. lainsoni Brazil Agoutis

Common
cutaneous

leishmaniasis

L. pifanoi Venezuela Rodents
L. amazonensis Colombia, Brazil Rodents

L. aethiopica Ethiopia, Kenya, Tanzania Hyraxes

Mucocutaneous 
leishmaniasis

L. braziliensis Widespread
(from Costa Rica to Argentina) Unknown

L. donovani Chad, Sudan Humans,
Canines

Source: Biomnis-Precis Biopathologie analyses médicales spécialisées-2012, ANOFEL.(5)
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by health institutions in the province 
between 2012 and 2017, which allowed 
the researcher to closely follow the spread 
of infections. The research also tracked 
the number of those infected and how, 
according to the study, this increased mark-
edly within our area of study, Tinejdad, 
which accounted for 67.21 percent of the 
province’s total. This helped us justify our 
choice of Tinejdad as our study sample.

 The researcher also investigated 
the historical background of the disease, 
referencing various scientists who 
studied leishmaniasis and how it has 
emerged both in antiquity and modern 
history. He also examined how the 
disease first reached Morocco and Erra-
chidia Province in particular.

 The researcher attempted to study 
leishmaniasis in different regions of 
Morocco, how it develops in the labo-
ratory, its causes and areas of latency, as 
well as the ways in which the disease has 
been treated.

 The study was limited to medical 
and laboratory aspects of leishmaniasis, 
as the different factors that have led to 
the disease’s development were exam-
ined. Moreover, a technical description 
for leishmaniasis was put forth, but it 
avoided examining the disease’s causes, 
manifestations, and its environmental, 
cultural, and geographical aspects. This 
same approach was followed by other 
researchers, including Noémie Biezunski 
whose study was entitled, “Co-infection 
leishmaniose viscérale-infection VIH : à 
propos de cinq cas suivis dans le service 
des maladies infectieuses et tropicales 
du CHU de Toulouse, 2007-2013”. Dr. 

Biezunski conducted this research in 2014 
for her degree in General Medicine from 
the University of Toulouse in France. Also, 
Anne Meunier carried out a 2007 study 
entitled, “Etude épidémiologique de la 
leishmaniose canine et de l’influence des 
facteurs environnementaux (en France 
depuis 1965, dans le Sud-Ouest en 2006)”. 
This research was for her doctoral degree in 
Medicine and Pharmacology in the Claude 
Bernhard University Lyon 1 in France. The 
common factor in all of the studies is that 
they ignore the environmental aspect and 
how to prevent an outbreak of the disease. 

2. Defining Concepts
To adequately understand the key con-

cepts used throughout this study, we must 
first establish their significance, which 
will help us better understand the goal of 
the study. The concepts we will be defin-
ing are: leishmaniasis, convergence, and 
responders. This is no easy task given that 
each concept has several connotations and 
meanings.

2.1 Leishmaniasis
The name ‘leishmaniasis’ owes itself 

to William Leishman (1865 – 1926), a 
Scottish scientist who discovered unusu-
al organisms in one of his patients. These 
organisms (Leishmania) are a type of sin-
gle-cell parasite with a flagellum that be-
long to the trypanosomatida family. Clin-
ically, leishmaniasis is divided into two 
main types based on whether the carrier is 
a rodent or canine.(3)

Leishmaniasis has now spread to sev-
eral countries on multiple continents. See 
the table and image below,(4) which shows 
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1.5 Study sample:
The field study consisted of 20 partici-

pants (10 women and 10 men), each from 
different areas of Tinejdad known to suffer 
from significant leishmaniasis outbreaks.

Participants varied in age, regional 
background, and in terms of the nature 
of their affliction. This variety helped us 
yield qualitative results. 

1.6 Literature review
Prior studies are some of the most 

important resources in helping us thor-
oughly analyze the topic and further build 
on previous findings. Our futile search for 
earlier studies on the topic of convergence 
and its role in reducing the severity of leish-
maniasis confirmed for us the novelty of 
the topic as well as its relevance. However, 

there are indeed some studies that examine 
leishmaniasis, its different types, and the 
health effects of it. This includes, but is not 
limited to, the following:

“Epidemiological Study of Leish-
maniasis Skin Disease in Errachidia 
Province Between 2012 and 2017”
(“étude épidémiologique de la leishma-
niose cutanée dans la province d’Er-Ra-
chidia entre 2012 et 2017”). The study was 
Dr. Rafiq bin El-Tayyib’s 2019 medical 
doctorate research at Sidi Mohamed Ben 
Abdullah University’s School of Phar-
macy and Medicine in Fes, Morocco. The 
research analyzed leishmaniasis from 
an epidemiological perspective, looking 
at methods of diagnosis and the status 
of the disease in Errachidia Province. 
The research examined cases recorded 

Source: Study researcher

Map (1): Area of study
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1. Study Methodology
1.1 Selected approach:

To study this topic and cover its various 
facets, we have selected a functional 
approach. This choice was made given the 
nature of the topic and the stated objectives 
of the study. We focus primarily on the 
function of responders, analyzing the role 
they play protecting individuals from leish-
maniasis and the extent to which conver-
gent action can be considered a strategy or 
goal in and of itself.

The topic will also be analyzed using 
the interventionist approach, which 
will help us examine the subject from a 
perspective other than a purely technical 
analysis. This will be a challenge, but 
it will not prevent us from studying the 
subject using other perspectives as well, 
which will help us improve our overall 
analysis and shed light on important 
themes, such as human rights, sociology 
of health, and human geography. Indeed, 
this challenge demands that we too 
employ convergence to analyze the 
topic.

1.2 Importance of the study:
The topic is significant because it 

is both timely and can be examined 
from sociological and anthropological 
perspectives, which posed an exciting 
challenge for us. Various different 
academic approaches intersect in the 
study of leishmaniasis, helping us 
yield accurate and useful results. These 
various elements help answer the ques-
tions posed above.

Field experiment on rodent control and 
other field activities conducted under the 

supervision of the Moroccan Ministry of 
Interior informed the study. Addition-
ally, different reports on the topic were 
consulted.

1.3 Research:
We relied on interviews to gather our 

data because the information we were 
looking for is more qualitative than quan-
titative and one of our main goals was to 
come up with results that could then be 
quantified. Further, the spontaneity of 
interviews has a wide margin and helps 
interlocutors open up and express them-
selves uninhibited.

1.4 Location of the study:
Ferkla Oasis is located in southeast 

Morocco and administratively falls within 
the Tinejdad region of the Errachidia 
Province. It has a population of 43,980(2) 
according to the 2014 general census. The 
rural communities that it borders are Melaab 
to the east, Alnif to the south, and Ait El Farsi 
to the west, the last of which falls within 
Tinghir Province, see map no. (1).

Ferkla Oasis occupies approximately 
930 square kilometers of land and lies 78 
kilometers from Errachidia Province. Its 
geographical coordinates are between 
31.20° – 31.00 north latitude and 4.35° 
– 5.15° west longitude (Monograph of 
Tinejdad Community, 2014). The area 
consists of semi-desert valleys and, to 
the north, is overlooked by the High Atlas 
Mountains.

Tinejdad is one of the regions most 
affected by leishmaniasis. Its unique 
cultural and social profile will help us get 
to the root of the problem. 
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l  What can responders do to reduce the severity of leishmaniasis through civil, political, 
and governmental (healthcare) initiatives? 

Secondary questions include:
-  Who are those involved with the leishmaniasis issue whose effectiveness can be 

assessed? 
-  Are convergent and coordination mechanisms being set up by those involved? 

How successful are they?
-  What is the impact of current efforts to reduce the severity of the leishmaniasis 

outbreak?
-  What are the social, psychological, and economic consequences of leishmaniasis on 

those infected and their families? 
-  What can be done to overcome current obstacles and minimize psychological and 

social issues faced by those infected or at risk of being infected?
To answer these questions, we will first establish the concepts we are working with and what 
they mean. From there, we will study the consequences of the disease, different forms of 
convergence, and the extent to which convergence can reduce the severity of leishmaniasis 
and mitigate its effects.
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Role of Responders in Protecting 
People from Epidemics:
Convergent Approaches to Reducing Leishmaniasis

Introduction
Each country’s institutional fabric plays a central role in safeguarding the fundamental 

rights and freedoms of individuals and groups. Institutions also protect quality of life 
through legislation, intervention, and the coordination that takes place between them 
based on a unified philosophy that all segments of society can coexist. 

Epidemics force the world to create laws and take bold steps together to contain what 
threatens or could threaten all beings. Indeed, the world faces several shared challenges that 
are not restricted by geographical barriers or group affiliations. Today, man suffers from 
epidemic disease outbreaks (such as influenza, mad cow disease, cholera, leishmaniasis, 
Ebola, and coronavirus), the effects of climate change (global warming, flooding, extreme 
weather, and drought), and the displacement and forced migration caused by wars, conflicts, 
disease, and weather. 

Since antiquity, man has suffered from a skin disease that’s name differed with each 
locale it broke out in. Some, such as Averroes in the 10th century, called it ‘oriental sore’, 
while others dubbed it ‘Aleppo boil’ in reference to the Syrian city, which once suffered 
from an outbreak of the disease. The cause of the disease – which later came to be known 
as leishmaniasis – was discovered independently by Russian scientist Piotr Borovsky
(1863 – 1932) in 1898 and American scientist Orville Wright (1871 – 1948) in 1903. However, 
it was William Boog Leishman (1865 – 1926) in 1901 who first discovered microorganisms 
similar to those found by Borovsky in smears taken from the spleen of someone who had 
died from Dumdum Fever, which was named after a town near Calcutta known for poor 
health conditions. Thinking it was a type of Trypanosomatida, he later confirmed that it was 
related to the kala-azar disease, which was then named after him: Leishmania Donovani.(1)

Communities have long suffered from disease outbreaks without finding an effective 
treatment for them. Consequently, the causes of these diseases and the conditions that led 
to their outbreaks go unaddressed. This has caused many to question mankind’s ability to 
face these kinds of threats not only through effective intervention, civil and political action, 
and the work of international and local institutions but by questioning the performance of 
healthcare officials. From here, the central question becomes: 

Dr. Brahim Hamdawi and Hassan Alawi Morocco
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t Southeast Morocco is currently suffering from a large-scale 
outbreak of leishmaniasis. This is a result of a combination of 
social habits and local customs in the region and the way in which 
the outbreak and available resources have been managed.

Despite attempts to eradicate the disease, all efforts to con-
tain it or lessen its impact have been ineffective. This has led to 
calls to change the way disease control is managed and to adopt 
alternative social, environmental, cultural, and economic strate-
gies to help overcome the current disturbing situation. To be sure, 
there is a need to concentrate efforts and ensure a rapid unified 
response that increases the effectiveness of the intervention and 
resource management.

Converging approaches and responses is key to containing the 
disease and mitigating its severity.

Medicinal approaches are limited to diagnosing cases and pro-
viding the appropriate treatment. Meanwhile, arrangements for 
the psychological, social, and cultural effects of the disease are all 
but neglected, which impacts both individuals and the economy. 
These are all elements that must be taken into account in order to 
effectively manage the epidemic. The same goes for responders, 
who have the great responsibility of protecting individuals from 
dangers and threats to their basic rights, including their rights to 
health and a safe environment.

I contend that the various types of responders must develop 
humanitarian aid tools through both coordination and cooperation 
to bring an end to these crises and help predict and prevent future 
disasters that impact the ecosystem and vital human arenas.

The goal of this study is to understand the various effects of 
leishmaniasis on human life and look at the possibility of not only 
managing the crisis but overcoming it through the implementa-
tion of a series of proposals and useful tools.

Keywords: Leishmaniasis, Convergence, Responders
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clear. According to Yemen analyst, Nadwa 
Dawsari, Houthis’ crimes against humanity 
are long and include: ‘executions, enforced 
disappearances, torture, sniping of women 
and children [non-combatants], planting 
of landmines in residential areas, blowing 
up the homes of their opponents, besieging 
cities and villages, shelling residential areas 
and sexual assaults including abducting, 
disappearing and raping women (Dawsari, 
2020).’ The situation demanded rectification 
and there were no nuances in that regard. 
Armed force may be the only language the 
Houthis understand. 

Second, Saudi Arabia, and indeed the 
entire coalition, had truly exhausted all 
diplomatic options. The Houthis negoti-
ated in bad faith; exhausting all diplomatic 
options before the commencement of mili-
tary operations. It is worth noting that during 
later negotiations (Stockholm and Geneva) 
it became clear that the Houthis were unable 
to make decisions without the consent of 
Iran—further complicating the process 
since Tehran denied its role in supporting 
the Houthi and would not participate in the 
negotiations as a conflict actor. 

Third, there are proportionate mili-
tary operations that could and were under-
taken to punish the Houthis and, over time, 
fully expunge them from the country. So 
far, operations have largely been conducted 
by air in order to reduce civilian casualties 
and it is expected that with few exceptions 
this pattern will continue. Additionally, the 
coalition provides support missions in terms 
of training Yemeni troops, logistics, and 
intelligence support. 

Fourth, Saudi Arabia has shown itself to 
be prepared for the long term. It has invested 

many billions of dollars in support of 
Yemen directly and through the UN and will 
continue to do so even after operations have 
concluded. 

Finally, taken together, the aforemen-
tioned are based on the shared interests of 
Saudi Arabia, Yemen, and indeed the inter-
national community. Stability in the Middle 
East should not be taken for granted and 
Saudi Arabia is pursuing a mission to stabi-
lize the region through legitimate interven-
tion in Yemen.

Conclusion
When states or non-state actors take up 

arms in pursuit of narrowly defined inter-
ests the results can be devastating. With war 
comes poverty, destruction, death of individ-
uals, families, cities, regions, societies, and 
even states themselves. It is a sad commen-
tary that the very institutions that have been 
built to prevent war and humanitarian devas-
tation have fallen victim to paralysis leaving 
gaping wounds in the international commu-
nity. To alleviate suffering states must regain 
the confidence to act in pursuit of interna-
tional interests irrespective of whether the 
UNSC agrees or not. Putting humanitarian 
causes first is the only way to develop a 
more just international environment and that 
means using proportionate force to protect 
those most vulnerable. This work demon-
strated that aspects of Grotius’ theories of 
humanitarian intervention remain relevant 
for our own times. Deploying the case of 
Saudi Arabia’s intervention in Yemen, this 
work showed that under certain conditions, 
even if not endorsed by the UN, states may 
intervene in other states to preserve the sanc-
tity of human life.
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a process to re-empower Hadi’s govern-
ment and, ultimately, end the war. For the 
time being, Yemen does not have a formi-
dable armed force capable — on its own — 
of confronting the Houthis who have grown 
from a small, tribal militia in 2006 to a 
massive armed force of 75,000 men equipped 
with modern ballistic missiles, vehicles, 
artillery, and communications technology. 
Yemen’s national forces are ill-equipped 
and deep divisions in the military leader-
ship are evident. Also, the Southern Tran-
sition Council (STC), although sharing the 
overall objective of liberating the country 
from Houthi dominance, does not necessarily 
share Hadi’s vision of the post-war settle-
ment. Thankfully, the UAE — the STC’s 
main donor — together with Saudi Arabia has 
largely managed to keep the peace between 
Hadi’s forces and the STC. 

The Saudi-led coalition has not made 
rapid progress in terms of defeating the 
Houthis. This is largely a reflection of the 
doctrine adopted by Saudi Arabia for the 
protection of civilians while undertaking 
military operations. This approach often 
implies slower progress in the day-to-day 
running of the war, but it also means fewer 
civilian casualties. This also means that, 
even if sometimes civilians are caught up 
in the fighting, nevertheless, this is not 
due to deliberate targeting, but they are 
collateral damage in the fog-of-war. On 
the humanitarian front, one of the main 
goals of the coalition has been to open the 
door for international aid organizations to 
access civilian populations and bring food 
and medical supplies to those that need 
it the most. In November 2018, the port 
city of Al Hudaydah was liberated and the 

United Nations World Food Programme 
immediately began its operation to feed 
Yemen’s people. The operation to liberate 
Al Hudaydah was intense. Starting in June 
2018, Saudi Arabia provided air cover as 
UAE-trained Yemeni forces (together with 
a contingent of Emirati special forces) set 
out from Eritrea and acted as the spearhead. 
This operation is indicative of the two-ways 
platform the coalition developed: apply 
punishing pressure on the Houthis to destroy 
their capability of waging war and allow 
regional and international aid agencies to 
support humanitarian efforts in the country.

In addition to war-fighting, Saudi Arabia 
has also set up an important aid agency that 
simultaneously finances many Yemen-fo-
cused projects housed in the UN while 
assisting the country through its own 
programs. For instance, KSRelief works with 
the UN and local actors for the rehabilitation 
of child soldiers liberated from the Houthi 
army. They assist in deactivating and clearing 
anti-personnel landmines throughout the 
country. KSRelief also carries out different 
humanitarian projects from providing clean 
water and access to health care services etc. In 
doing so, Saudi Arabia is acting as a guardian 
for Yemen and its intervention fulfills some 
of the main requirements of Grotius’ humani-
tarian interventions.

But what about Blair’s Doctrine devel-
oped during NATO’s Operation Allied Force 
in Kosovo? Can it fit into the case of Saudi 
Arabia’s intervention in Yemen? The short 
answer is yes, the doctrine is applicable. 
Consider that: 

First, the case for combatting the Houthis 
and ending their reign of terror against 
Yemen’s civilian population was crystal 



12

Iss
ue

 N
o.

 ( 2
 ) J

ul
y 2

02
0 

/  
Dh

u 
al

-Q
id

ah
 14

41

aforementioned logic of Grotius and Blair’s 
doctrine. The purpose is to show that, in this 
theoretical frame, Riyadh’s choice to inter-
vene was justifiable as a means of ending 
and punishing the crimes against humanity 
perpetrated by Iran’s Houthi militia in an 
effort to maintain the regional status quo 
and Saudi Arabia’s right to political stability. 
Before doing so, it is important to discuss 
three often overlooked aspects of Saudi 
Arabia’s humanitarian efforts in Yemen.

First, Saudi Arabia’s intervention was 
carried out on request of the United Nations 
recognized government of Yemen, led 
by President Abdrabbuh Mansour Hadi. 
Yemen’s president was seeking  sought 
assistance in combatting the Houthis 
and providing humanitarian care for his 
people. This request came in the wake of 
15 February 2015, UNSC resolution 2201 
which denounced the crimes committed 
by the Houthi and called for a return to the 
‘Gulf Cooperation Council Initiative and its 
Implementation Mechanism (UN Security 
Council Resolution 2201, 2015).’ However, 
a UN enforcement resolution was not forth-
coming as expected. On 25 March 2015, 
President Hadi forwarded a request to the 
UNSC to authorize ‘willing states’ to inter-
vene and help Yemen’s armed forces (BBC 
News, 2015). The process was blocked and 
besides proposing an impossible-to-imple-
ment arms sale ban and regularly calling for 
ceasefires, the UNSC has failed to authorize 
a coalition of the willing to assist President 
Hadi in the liberation of occupied Sana’a 
and overcome the Houthis (UN, 2015-
2020). 

Second, Saudi Arabia is not acting in a 
unilateral manner in Yemen—it is leading 

a coalition of the willing on request of Pres-
ident Hadi and has aligned the goals of the 
coalition with the UN Charter’s Article 
2(4). The coalition consists of Saudi Arabia, 
UAE, Bahrain, Kuwait (2015-2017), Egypt, 
Jordan, Morocco, Senegal, and Sudan. The 
UK and the US have assisted the coalition 
with target acquisition and intelligence. 

Third, despite the continuous provoca-
tions by Iran-led Houthis forces in Yemen 
reinforced by attacks on civilian targets in 
Saudi Arabia (including missile bombard-
ments of Riyadh, Abha, and even an attempt 
to bomb Mecca), the coalition continues to 
use proportionate means of retaliation and 
have not launched significant ground oper-
ations. In short, Saudi Arabia’s intervention 
is on request of the legitimate government of 
Yemen, it is a multilateral operation and uses 
proportionate force.

Going back to Grotius’ “punishment” 
and “guardianship,” it is clear that without a 
“superior” authority to arbitrate the crimes 
against humanity that are being conducted 
in Yemen by the Houthi militia there are 
really only two options for Saudi Arabia: let 
the savage bloodletting continue until the 
Houthis consolidate their power in Yemen 
and facilitate the movement of Iran’s Revo-
lutionary Guard Corps to a forward position 
along Saudi Arabia’s southern borders, or 
intervene in an effort to punish the Houthi 
for their crimes and preventing new crimes 
from being perpetrated by neutralizing 
the militia. This would have the effect of 
denying a non-state actor to compromise the 
future of a recognized country. This could 
also have the knock-on effect of limiting 
Iran’s projection capabilities along Saudi 
Arabia’s southern flank and setting in motion 
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humanitarian disasters remains relevant and 
could help in determining the if and when of 
a non-UN sanctioned humanitarian inter-
vention to punish offenders and offer protec-
tion to those that require it can be pursued. 
Blair’s requirements are:

First, are we sure of our case? War is an 
imperfect instrument for righting human-
itarian distress, but the armed force is 
sometimes the only means of dealing with 
dictators. Second, have we exhausted all 
diplomatic options? We should always 
give peace every chance, as we have in the 
case of Kosovo. Third, on the basis of a 
practical assessment of the situation, are 
there military operations we can sensibly 
and prudently undertake? Fourth, are we 
prepared for the long term? In [the] past 
we talked too much of exit strategies. But 
having made a commitment we cannot 
simply walk away once the fight is over; 
better to stay with moderate numbers of 
troops than return for repeat performances 
with large numbers. And finally, do we have 
national interests involved? (Blair 1999)

The legacy of Tony Blair may have 
been dented by his role in the 2003 inva-
sion of Iraq, but the concept laid out to 
defend NATO’s humanitarian interven-
tion in Kosovo remains valid and may be 
used to vindicate Grotius’ allowance of 
“punishment” by a “guardian” in severe 
cases. As indicated in the casework below, 
Blair’s Doctrine is equally applicable for 
understanding Saudi Arabia’s operations 
in Yemen. Grotius may be a controversial 
thinker and his concepts may not be univer-
sally celebrated, however in a world where 
the highest chambers of political power 
prioritize self- over international inter-

ests, there may be no real alternatives than 
permitting certain states, following certain 
steps, to intervene in countries facing 
humanitarian unrest rather than allowing 
genocide and ethnic cleansing to define the 
international community of the 21st century.

Where Few Dare to Go:
Saudi Arabia in Yemen

Those unfamiliar with the wider Middle 
East or the Arab Gulf subregion will be inun-
dated by an avalanche of disinformation full 
of exaggerated narratives through different 
media about the main roles and responsi-
bilities of the protagonists. In Yemen, such 
disinformation is even more acute since the 
country has become a central cog of revo-
lutionary Iran’s ‘pincer’ into the Arabian 
Peninsula. This has prompted most of the 
Arab Gulf states to deploy their armies to 
Yemen to contain Iranian ambitions and 
end the scourge of its main proxy force in 
the country—the Houthi militia (Pulkkinen 
2017). The recent history of Yemen is an 
extension of the turbulence experienced 
throughout the twentieth century, rendered 
more potent due to the series of internal 
combustions after the eruption of the North 
Yemen Civil War (1962-1970). This war 
culminated with the severing of Yemen 
into two political entities: the Yemen Arab 
Republic (North Yemen) and the People’s 
Democratic Republic of Yemen (South 
Yemen), a situation that has been exploited 
by exogenous states and violent non-state 
actors alike. 

This work does not trace the full histor-
ical context of Yemen (Brandt 2017). 
Instead, it looks narrowly at the interven-
tion of Saudi Arabia in its efforts to apply the 
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and the established laws of nations would 
(or does) fall on individual states. Criddle 
supposes that the UN Charter system acts 
as a higher authority and that ‘there is little 
support among international lawyers 
today for a universal right to use force to 
punish states for violating international law 
(Criddle 2015).’ The main concern would 
be that the principle is prone to invalidate or 
discuss the UN Charter’s Article 2(4) that 
calls on states to refrain from the threat or 
use of force against another state. However, 
as highlighted in the introduction, the UN 
is in a state of paralysis and unable to act in 
defense of its own laws and standards except 
when the five members of the Security 
Council agree on any action.

In 2011 UNSC passed resolution 1973 
(17 March 2011) that authorized member 
states to impose a ‘no-fly zone’ over 
Libya. That operation quickly translated 
into a France-led operation that targeted 
Muammar Qaddafi’s land units. This action 
saw the exclusive involvement of French 
and British special forces in Benghazi and 
had the only purpose of causing a regime 
change in the country. The overthrow 
of Qaddafi was justified by the mandate 
included in the resolution without any 
consideration of the actual situation on the 
ground when the intervention took place. 
It was supported by France, the UK, and 
the US, with the tacit complicity of Russia 
and China. No other opinion or concern 
expressed by other countries has been taken 
into consideration. At roughly the same 
time, on the other side of the Mediterra-
nean, Syrian forces had already begun to 
besiege the Syrian city of Dara’a and by 01 
May 2011 the gruesome, unending, Syrian 

civil war was underway. Why the UNSC 
did not intervene? Where were the French 
aircraft and the British ships? Why Libya 
and not Syria? The short answer is Russia. 
Moscow had decided to block any resolu-
tion that could be interpreted as a call to arms 
against its long-time ally in Damascus. The 
result: political deadlock in New York and 
perpetual war in Syria. 

Reflecting on the above and it is clear that 
there is no right answer. It is morally indig-
nant to sit by and watch a regime devour its 
people. At the same time, it is worth asking 
for an extension of the right of punishment to 
all members of the international community 
and hope that this principle is not abused. 
So where is the middle ground? How can 
humanitarian disasters be averted when the 
UN system is broken? 

Grotius shines in this specific case when 
stating that ‘states may use force in order 
to render “temporary assistance or protec-
tion”. By doing so he outlines his guardian-
ship theory of humanitarian intervention 
(Criddle, 2015). This idea has, effectively, 
been incorporated into modern political life, 
and states often use force to defend prin-
ciples and lives even when such action is 
not condoned by others. Vietnam invaded 
Cambodia to end the Khmer Rouge’s killing 
fields without UNSC authorization just as 
NATO deployed airpower to punish Serbia 
for its ethnic cleansing of Kosovar Muslims. 
In short, punishment and guardianship 
are acceptable if certain conditions are 
met. While the R2P doctrine has now been 
enshrined in the UN system, the conditions 
articulated by former British prime minister 
Tony Blair during Operation Enduring 
Freedom to justify intervention and stop 
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Sculpting Grotius for the 21st 
Century

Hugo Grotius was an acute observer 
of political nuances and his work anchors 
important ethical guidance that remains 
inter-generationally relevant. Grotius’ 
moral compass assisted Europeans to 
circumnavigate the terrible episodes of 
violence — he lived through the set of 
conflicts commonly termed the Thirty 
Years War which resulted in the birth of the 
Westphalian state — and he contributed to 
post-conflict humility that has come to be 
associated with European conflict cycles. 
However, Grotius is more than a moral 
philosopher for Europe — his worldview 
has come to inform the post-WWII global 
order that, in theory, fused international 
moral obligations with national interests. As 
suggested in the introduction of this work, 
the international order in place is fragile and 
prone to manipulation. Yet Grotius’ contri-
bution has been pivotal for the development 
of  international law despite his often-criti-
cized views of colonialism.

This work analyses in particular the 
important observations Grotius made in 
terms of states’ responsibilities to each other, 
their populations, and the preservation of the 
international political system from a human-
itarian perspective. This work follows 
the illustrative exploration of two of the 
three Grotian approaches to humanitarian 
intervention developed by Evan J Criddle 
(Criddle 2015) in his evaluation of On the 
Laws of War and Peace published by the 
Dutch philosopher in 1625: the theories of 
international punishment and guardianship.

The idea of inflicting punishment on those 
who violate the law is very ancient. Both the 

Code of Hammurabi and Mosaic Law under-
line the right to take revenge on an individual 
who did not respect the written laws (King, 
1915). In popular UK parlance, the phrase 
‘Don’t do the crime, if you can’t do the time,’ 
reminds people of the consequences of crim-
inal behavior—the state is empowered to 
take revenge on perpetrators of crimes on 
behalf of its citizens. The idea is that national 
laws are omnipotent and through them law 
and order can produce national stability 
through deterrence and the punishing of 
violators. This has helped glue societies 
together. Without extending this philosoph-
ical stand too far — and without having to 
cite the great philosophers of state building: 
Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques 
Rousseau and Adam Smith — suffice it to 
say that the rigid legal systems which define 
a great proportion of states in the interna-
tional community today are not applicable 
to governing international relations—with 
the sole exception of retribution. This is large 
because there is no universally recognized 
sovereign able to punish violations of inter-
national law and order. The UN may come 
close, but (as noted throughout this work) it 
remains unable to develop a permanent reso-
lution enforcement mechanism.

According to Criddle’s reading of Grotius, 
“all members of international society [are] 
entitled to punish violations of natural law 
and the positive law of nations... based on the 
absence of “superior” authority in interna-
tional society and the need for retribution and 
deterrence to vindicate principles of natural 
justice.” (Criddle 2015).

In other words, if there were no high 
authority in international society, the onus to 
punish those that have violated natural laws 
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In Yemen, Iran empowered and, largely, controls the Ansar Allah (colloquially known 
as the Houthi militia following the 2004 assassination of the movement’s leader, Hussein 
Badr Eddin Al Houthi) which it has used to directly attack Saudi Arabia, the United Arab 
Emirates and an assortment of targets connected to the international energy transmission 
infrastructure. This work does recognize that in the fog-of-war Saudi military planners 
have erred and those errors have cost lives. However, at no point in the campaign has Saudi 
Arabia deliberately targeted civilians. Riyadh had very limited choices. It did not have to 
intervene. However, the Houthis were undertaking horrible crimes against humanity. The 
human cost of or to delve into the conflict in an attempt to roll-back the Houthi and assist 
in providing humanitarian care for Yemen and its people. 

This work offers a brief summary of Hugo Grotius’ thoughts on humanitarian 
intervention. In particular, it introduces his ideas on punishing those who commit crimes 
against humanity; the right of the defenseless to defend themselves with the provision 
for self-defense policies that simultaneously support the mission of the intervening states 
towards the victims of humanitarian crises. Grotius’ theory will offer the basis for a 
discussion on Saudi Arabia’s intervention in Yemen which concludes this work.

This work blends normative and realist aspects of international relations and fuses 
reflective methods with casework to inform its conclusions.
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applied to international humanitarian interventions with the purpose of safeguarding the 
dignity and the preservation of human life. While the UN sought to develop a workable 
system around the ‘responsibility to protect’ (R2P), the implementation of that system 
requires the UNSC’s endorsement and hence is itself a reflection of the narrowly defined 
interests of the permanent members (Evan 2008, Chandler 2004). 

This work argues that states should not actively work against the international 
legitimation processes ignoring the United Nations. However, given the intrinsic paralysis 
of the UNSC, policy exceptions may be permitted in cases of gross humanitarian crises 
or when a state is forced to defend itself against an aggressor (re: state or non-state) and 
international support is limited. To underline these points, this work adopts the logic of 
Hugo Grotius’ theories of humanitarian intervention and applies them to the case of Saudi 
Arabia’s intervention in Yemen. In this specific case, Riyadh sought to punish the violators 
of humanitarian norms by reinforcing the international legal order. Saudi Arabia’s purpose 
was to subvert a non-state actor’s attempt to overthrow a legitimate state. Iran-backed 
Houthis’ intolerable cruelties against Yemen people ranged from kidnapping, forced 
disappearances, sexual torture, recruitment of child soldiers, to plundering humanitarian 
assistance packages. This caused a number of internal displaced of non-combatants in 
both Yemen and Saudi Arabia (Abo Alasrar 2020, Mahmood 2018).

Many discussions about the role of Saudi Arabia in Yemen are politicized and tend 
to focus on the wider geopolitical competition between Saudi Arabia and Iran (Hiro 
2018, Lackner 2019). Hiro (2018, pp. 303-306), for instance, decontextualized Saudi 
Arabia’s operations — including operational errors — in Yemen and deploys the conflict 
only as a reflection of Iran-Saudi tensions in other areas and for other things such as 
regional ‘supremacy’ (Hiro 2018). This is misleading and this type of dichotomy clouds 
the intentions and operations of Saudi Arabia in Yemen and creates the image that both 
retain equal responsibility for Yemen’s most recent period of suffering. This is inaccurate. 
Saudi Arabia may have enduring interests in Yemen, but it is not an expansionist power 
and has long preferred deploying economic means of influence in the country. There is, 
of course, a historical Saudi-Yemen relationship that was partially defined by power 
projection. But in the contemporary period Saudi Arabia’s use of power in Yemen has 
been largely regulated to the last resort. In the past sixty years, for instance, Saudi Arabia 
has intervened in Yemen to fight Egypt and Iran—both of which sought to proliferate 
their revolutions in the country (Ferris, 2012). For the most part, Saudi Arabia and 
Yemen share important cultural and economic ties (Al-Rasheed & Vitalis eds, 2004). 
And, by all accounts, Saudi Arabia is a status quo actor and does not seek to upend the 
regional balance of power. The same cannot be said of Iran which is widely regarded 
as a revisionist actor that seeks to expand its influence through the use of a motley crew 
of terrorism, insurgency and organized crime to destabilize and then exert control 
over a cluster of states in the wider Middle East from Sudan to Syria, Lebanon to Iraq 
(Jahanbani, 2020)(1).
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below. This work does recognize the success of some supranational organizations, like the 
EU, in arbitrating inter-state disputes, however, success stories tend to be the exception 
that proves the rule.

Indeed, for their part, international institutions, conventions, customs and legal orders 
(etc.) have largely been unable to fulfill their mandates either in times of peace or of crisis. 
For example, the 1972 (effective from 1975) Biological Weapons Convention and 1993 
(effective from 1997) Chemical Weapons Convention — have been repeatedly violated 
with scant repercussions. This is rendering them paper tigers in that they represent robust 
but unenforceable, international laws and do not reflect the influence of international 
public opinion. This seems to be an enduring problem and even though the 1925 Geneva 
Protocol may have helped prevent the use of chemical and biological agents in war theatres 
during WWII, it did not prevent their deployment against civilians in the contained gas 
chambers where the Reich’s socio-political opponents were sent for liquidation. 

The international community was, rightly, horrified by Saddam Hussein’s 1988 
mustard gas attack on Iraqi Kurds in Halabja and it did introduce a more robust global 
regime to build on the 1925 Geneva Protocol to further limit the ability of governments to 
use such weapons of mass destruction. But that is where it stopped. There were no punitive 
actions taken for the sake of the Kurds. In part, this was due to the lack of a UN mandate 
and in part due to the imposition of US justice in the aftermath of the 2003 intervention. 
Whatever the case may be, the international community was unwilling to impose a cost 
for violating its rules. Iraq was a client of the USSR and it was not in Moscow’s interest 
to pressure Baghdad. Twenty-three years later, in August 2013 in Ghouta, Syria a sarin 
attack killed an estimated 1,729 civilians. Like Saddam Hussein’s attack, there was 
general indignation, some sad rattling but little else. Saddam Hussein got away with 
murder and others learned from that experience that they could too. Despite possible 
political and economic sanctions, states have learned to ally with superpowers in order 
to shield them from international pressures. Then, as now, the very institutions meant 
to safeguard the international order (re: the UN) stand idly by as that order is chipped 
away at. But why?

The UN system is hierarchical with power concentrated in the Security Council. Its 
body includes five permanent members, who guard their institutional superiority jealously. 
As a result, non-UN sanctioned responses by members are deemed illegitimate and most 
states shy away from being shamed for not following the rules of engagement and seeking 
Security Council clearance to enforce UN rules. But the permanent members of the UNSC 
only consent when their collective interests are at stake. There are, of course, exceptions to 
this. The UNSC’s permanent members will skirt the Council when it is unlikely that their 
cause would be endorsed by their colleagues. So, there is a two-track system in place where 
the members of the UN are expected to turn their foreign policy grievances over to the SC 
to arbitrate while the Security Council expects its members to acquiesce to their policy 
choices — active or passive — without too much discussion. This same logic has also been 
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Introduction
Writing from amidst the coronavirus pandemic and reflecting on the international 

reaction to the accompanying crisis has begged an important set of questions. For 
instance, how strong is the current international order? What level of energy is committed 
to national and international interests in political decision-making circles? What is 
legitimacy and how it reflects in the political decision-making process? Questions of such 
magnitude surely extend beyond the immediacy of COVID-19, which only really acts as a 
reminder of the fragility of international order and the institutions which rely on it. The 
only structure that — crisis after crisis — stubbornly remains anchored are the states 
within the international community. While state-centricity may have fallen out of vogue 
in an assortment of academic disciplines, it may be time to revisit the roles they play in 
both setting national strategies in the interests of their citizens and, in doing so, impacting 
others—for better or worse (Schouenborg 2017, Weiss 1998). To be sure, global (re: The 
United Nations and its many organs) and regional (re: the European Union, the African 
Union, Arab League etc.) institutions remain important. However, their authority, budgets 
and decision-making capacities remain fully at the mercy of the states that comprise them, 
house them, and grant them legitimacy. Even non-state actors like the International Red 
Cross rely on states’ financial contributions and discourses to the contrary are misleading. 

This work does not intend to unpack global political life per se. Instead, it maintains 
that states must walk a tightrope between narrowly defined national interests and the 
more expansive set of international interests with their intricate mixture of ideational and 
material drivers. Since there are no accepted global super-structures to micromanage 
intra-state affairs or truly govern inter-state dynamics, states are left to their own devices 
with only a rough set of policy blueprints that help orientate them in international affairs. 
Of course, the UN is active in conflict prevention and resolution, however its room to 
maneuver is restricted by the sovereignty of its members—a point further discussed 
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t Using the case of Saudi Arabia’s intervention 
in Yemen, this work seeks to unpack a long-
neglected Grotian view of humanitarian 
intervention that allows states — individually 
and/or in a coalition — to intervene in cases 
of gross human rights abuses if the offending 
state is engaged in widespread and deliberate 
violence against a civilian population when 
international intervention is obstructed. Through 
such casework, this research explores the 
manner in which such interventions may be 
legitimized despite lacking a clear United Nations 
endorsement. Given the intricate balance between 
national and international interests that must be 
present when states (in this case Saudi Arabia) 
decide to intervene into the affairs of another, this 
work applies the logic deployed by Tony Blair in 
his 1999 Doctrine of the International Community 
to Yemen and illustrates that Saudi Arabia’s 
actions are legitimate and necessary, especially 
given the crimes against humanity perpetrated 
by the Houthi militia. This work seeks to find a 
middle ground between scuppering international 
customs of non-intervention and relying fully 
on the process of UN legitimation in defense of 
humanitarianism.

Keywords: Yemen, Saudi Arabia, Grotius, 
Humanitarian Intervention, United Nations, 
Legitimacy, Civil Conflict
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مة ُتعنى بنشر األبحاث األكاديمية وأفضل المماراسات في المجال اإلغاثي واإلنساني، تصدر كل أربعة أشهر عن مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية مجلة ُمَحكَّ

العدد )2( ذو القعدة 1441 هـ | يوليو 2020م

دور الفاعلين في حماية األفراد من اآلفات الصحية
آلية االلتقائية للتخفيف من داء الليشمانيا كنموذج

حيث تجرؤ قّلة على الذهاب
حالة تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن

رؤى سلوكية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية
مجموعة مختارة من دراسات حول مكافحة كوفيد-19

المفقودون أثناء النزاعات المسلحة
بين األدوات القانونية واإلرادة السياسية

ر االجتماعّي  أَثر التغيُّ
ة في تحديد مفهوم اإلغاثة اإلنسانيَّ
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