
 :ينعسكريبين المدنيين والفي العالقة  التحديات المعاصرة

 تكامل أم عدم توافق ؟
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لتحالف الذي من جانب ادائم سعي مجال اإلنساني في سياق الجاء العنف الموجه ضد العاملين في "

وتدين .  ة والسياسية الواليات المتحدة إلى استخدام المعونة اإلنسانية لدعم طموحاته العسكريساندهت

محاوالت التحالف وضع يده على المعونة اإلنسانية واستخدامها من أجل " أطباء بال حدود"منظمة 

عمل غير متحيز أو كتقديم المعونة ينظر إلى وعلى هذا النحو، لم يعد  .‘الفوز بالقلوب والعقول’

.  للمحتاجين إليهاالمعونة يم تقد ويهددلعمل اإلنساني للخطر، امحايد، مما يعرض أرواح متطوعي 

عالنية توزيع " أطباء بال حدود"، أن أدانت منظمة 2004يارآ/ مايو12راً، في ولم يحدث إال مؤخ

طالبان عن تقديم معلومات إلبالغ السكان بأن منشورات في جنوب أفغانستان قوات التحالف 

أطباء "منظمة لبيان (  . همفي استمرار وصول المعونة إليوا يرغبون  إذا كانيوالقاعدة ضرور

 .1)2004تموز /ه يولي28، "بال حدود

 بين العمل الواضحالتمييز مطلب  العمل اإلنساني المستقل والمحايد نهج الدفاع عن يتضمن"

أن اللجنة الدولية وليس سبب ذلك . اإلنساني من جهة والعمل السياسي والعسكري من جهة أخرى

وغالبا ما نُجري،  ،؛ بل على العكس من ذلك، نحن نريدنعسكرييللصليب األحمر تنفر من ال

ندعي عدم وجود ظروف تكون فيها إحدى الوحدات العسكرية هي وليس ألننا . م معهنشطا احوار

 لكن السبب هو أننا نريد تجنبو.  إنجاز مهامهانالجهات األخرى عبينما تعجز المالذ األخير، 

أو جهود " القلوب والعقول "كسبلبأنها  عسكريةالت الحمالاالختالط الحالي لألمور نتيجة وصف 

فرق إعادة "وفي هذا الخصوص، تواجه اللجنة الدولية مشكلة مع .  إنسانيةأنها  بإعادة اإلعمار

هذه الفرق  وضعتهااألمنية التي  وأاألهداف العسكرية ليس بسبب ، "اإلعمار المحلية في أفغانستان

دمج ما يقلقنا هو إال أن . حال للتعليقحياد، ال نجعل من هذه المسألة مبال منا التزاماًإذ أننا، . لنفسها

 من ائححتياجات شراالستجابة الاإلنسانية في مفهوم عسكري وأمني شامل تكون فيه ستجابات اال

بيان للجنة الدولية للصليب ( . السكان جزءاً من استراتيجية تهدف إلى هزيمة خصم أو عدو

 .2)2004ر آذا/ مارس31األحمر، 

                                                 
، وال يعكس المقال سوى وجهات نظر الكاتب. التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر" وحدة العالقات بالقوات المسلحة وقوات األمن"يعمل المؤلف مع  ∗

 .وهو ال يعكس بالضرورة وجهات نظر اللجنة الدولية
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متعددة الالجهود السياسية والعسكرية في الجهود بين تكامل ال زيادةشهدت التسعينيات بدايات 

 اتمتعددة الجنسياللقوات العسكرية إلعطاء ابرز اتجاه جديد و، منازعات إلدارة وحل الاتالجنسي

أن  كبيرةة خطورهناك وفي كل من البوسنة والهرسك والصومال، كانت .  ومهام إنسانيةاأدوار

تؤدي هذه االتجاهات إلى إضعاف مفهوم وواقع العمل اإلنساني غير المتحيز والمستقل والمحايد 

 الحفاظ فيصعوبة  جد تالوكاالت اإلنسانيةكانت و .  على السواءفي أعين المتحاربين والمستفيدين

 قوات حفظ السالم على حيادها واستقاللها عندما تستخدم، على سبيل المثال، موارد لوجستية لدى

، رغم أن دورها كان منازعاتالتي أصبحت في نهاية المطاف من األطراف المحاربة في ال

 .تهايستهدف التخفيف من حد

 على مجابهة التحدي ن قبلمترغب أو تقدر ، حكم مبادئها وتدريبهالم تكن القوات المسلحة، ب

كيفت نفسها للتحدي للقوات المسلحة " سانيةاإلن"لكن الممارسة . في البلقان أو الصومال" اإلنساني"

ففي ظل .  1999  فيفي كوسوفا) الناتو(مع بداية األعمال العسكرية لحلف شمال األطلنطي 

ناتو ل، تحركت القوات العسكرية ل"بعمل جيدللقيام  " االضغوط الضخمة التي مارستها حكوماته

 في الوكاالت اإلنسانيةعتها تماثل سرعة وكانت سر.  بسرعة في عملها لمواجهة األزمة اإلنسانية

تصوير  وحاولت ،مجال تقديم الغذاء لالجئين في ألبانيا، كما تدخلت لتنسيق المعونة اإلنسانية

القوات خطى  ت تبعة اإلنسانيوكاالتونظراً ألن ال".   إنسانيلتدخ"وكأنها عملياتها العسكرية 

 .عسكريين ودور الا بين دوره أشده االلتباسبلغ في كوسوفا، فقد الناتوالبرية التي يقودها 

 ين المدنية بينللعالقمبادئ توجيهية  اللجنة الدولية للصليب األحمر اعتمدت، 2001  عاموفي

وبينما تُعد العالقة مع القوات المسلحة أمراً طبيعياً .  3عقد السابقرتكز على خبرة الت ينالعسكريو

 المسلح، كانت هناك حاجة خاصة لمواجهة التعقيد عانزمنظمة تعمل في سياقات الية بالنسبة أل

 نحو إدماج تزايد، فضالً عن مواجهة االتجاه المبعادمتعددة األالالذي يشوب عمليات حفظ السالم 

 للجنة مبادئ التوجيهيةتتناول الو. جهود الفاعلين في الميادين السياسية والعسكرية واإلنسانية

المخاطر والتهديدات التي تفرضها البعثات العسكرية ) لملحق اانظر(الدولية للصليب األحمر 

 ةمهمبموجب تفويض للقيام ب نشرإنسانية أو التي تُأنشطة في تي تعمل متعددة الجنسيات الال

 . في األعمال العدائيةنشطاإنسانية، بينما يمكن أن تصبح مشاركاً 

 شواغلتمرارية القضايا والوتؤكد السياقات المعاصرة، مثل أفغانستان والعراق، صحة واس

 :حدثوفيما يلي بعض مؤشرات التطورات األ . 4سابقةاألساسية ال
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 على تستخدمير قتالية تؤديها القوات المسلحة، غ وظيفةتوجها عاما وأصبحت العمليات اإلنسانية 

د تقديم القتال وتحقيق االستقرار أو بوصفها جزءاً من برامج بناء أمة ويععمليات قدم المساواة في 

المساعدة للسكان المدنيين أو التأثير في الجهود اإلنسانية وجهود إعادة اإلعمار التي يقوم بها 

وتتوقع السلطات السياسية أن تعمل قواتها .  5"حماية القوة"أو " مضاعفة القوة"لـ  ةلياآلخرون وس

جب القانون الدولي  العسكرية للوفاء بالتزاماتها بمو–المسلحة على تحسين قدراتها المدنية 

اإلنساني، عالوة على أن تصبح جزءاً ال يتجزأ من الجهود السياسية وجهود إعادة اإلعمار التي 

 .  بعد النزاعوالمنظمات اإلنسانية وغيرها، والوكاالت المدنية الحكومية، تتوالها السلطات المحلية

عينيات مفهوماً جديداً وناشئاً دون كانت ظاهرة انخراط القوات المسلحة في العمل اإلنساني في التس

المساعدات " عسكرة" لمقاومة الوكاالت اإلنسانيةطريق، وكان المجال متاحاً أمام للخريطة 

 الذي تدخلالأسلوب نجد الفاعلين العسكريين والسياسيين أكثر ثقة بشأن فإننا اليوم، أما . اإلنسانية

.  هج متكاملة جديدة إلدارة النزاعختبار نُ، ويعتبرون كل تدخل عسكري فرصة جديدة الهنيريدو

هج المتكاملة فتُعتبر واقعة في خندق عدم  في االرتباط بهذه النُخفقأما المنظمات اإلنسانية التي ت

 .متخلفة في خطاها عن العصر: مرونة مهامها، أو ببساطة

 القوات المسلحةة وعلى المستويين الوطني واإلقليمي لتنظيم ودمج قدرات الدولوتبذل جهود نشطة 

القوات وأصبح مفهوم التدخالت المسلحة يعني قدرة .  في مجال تنفيذ التدخالت المسلحة المستقبلية

 أحيانا على القفز من شن الحرب إلى حفظ السالم إلى المساعدة اإلنسانية في اليوم نفسه، والمسلحة

تجزأ داخل البني العسكرية من أجل صبح الخبراء المدنيون جزءاً ال يأكما .  داخل المدينة نفسها

العمل بوصفهم مستشارين للقوات وتقديم الدعم إلى الشرطة واإلدارة المدنية واإلصالح السياسي، 

 .في المجال اإلنساني وإعادة اإلعمار والقطاع الخاصجهات العاملة مانحين للكالعسكرية، بل 

ومدير عمليات اللجنة " أطباء بال حدود" منظمة  بيانات منتذكر االقتباسات االستهالليةوكما 

 األمنية شواغلاإلنساني وزيادة الالعمل  بيئة انحسار ه يجب عزوالدولية للصليب األحمر، فإن

ات، التي متعددة الجنسيالعسكرية البعثات الللعاملين في المجال اإلنساني، جزئياً، إلى انخراط 

 . في القتالراكشتتضطلع بأدوار تتجاوز مجرد توفير األمن أو اال

 ينالمدنيبين يدرس هذا المقال وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن العالقة و

اإلنساني المعاصرة، ويرتكز على إعادة النظر مؤخراً في استراتيجية العمل  في بيئات ينالعسكريو

اعتمدت  التي لتوجيهيةالمبادئ ا بينما تظلو . 6ينالعسكريو ينالمدنيبين  ةاللجنة في مجال العالق

فمنذ  . رافقها إعادة النظر في اإلطار التحليلي الذي تتضح ضرورةدون تغيير،  7 2001 في

ها تقدمت نحو بأنشطة إنسانية، نجد أنالقوات المسلحة لقيام المحاوالت األولى في التسعينيات 

 . في جميع السياقاتلها تلك المهام مسؤوليات عامة اعتبار 
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 الجنسيات المتعددة العالقة بين البعثات العسكرية في دراسةر اإلبداعي يفكتللهناك حاجة و

 عواقباالتجاهات الراهنة والو النزاع المسلح، وقتوالفاعلين في مجال العمل اإلنساني في 

الوكاالت بين تنسيق التعاون أو اللم يعد يكفي أن يقتصر النقاش على مجرد كيفية إذ . المحتملة

فهم لزمون بن في مجال العمل اإلنساني موالفاعلو. المتعددة الجنسياتلبعثات العسكرية  وااإلنسانية

م مضطرين التي يجدون أنفسهلقوات العسكرية غير القتالية لالعمليات واألهداف مبادئ والنشوء 

 ني المدنية بينواألهم من ذلك أنه لم يعد من الممكن اعتبار العالق . عهاإلى اقتسام بيئة عملهم م

 واألهم، في السنوات الخمس أو العشر –ولفهم اآلثار اليوم .   موضوعاً منعزالًينالعسكريو

 ينبغي فهم تطور رؤية القوات المسلحة لقدرتها على االضطالع بأدوار ومهام مدنية، -القادمة 

 .دارة النزاعإل متكاملة ٍجهنُ األمة ولبناءوذلك داخل توجهات أوسع 

غير (مهام مدنية  في أداء ا دورهقوات المسلحةرى الن المقال كيف تيدرس القسم األول مو

لما تقابله اللجنة الدولية للصليب األحمر حدد ذلك، مع تقديم أمثلة ملموسة تي تالبادئ ، والم)قتالية

ويضع القسم الثاني من المقال هذه .  مسلحةقوات قوم بها تمليات غير قتالية في الميدان من ع

.   وإدارة األعمال العدائيةالمتعددة الجنسياتلتدخالت المسلحة ل اتجاهات أوسع التطورات داخل

 القوات المسلحة للعمل اإلنساني المحايد أوساط تصورويلقي القسم الثالث نظرة نقدية على كيفية 

جنة الدولية المتزايدة األهمية بالنسبة للالمستقل، كما يحدد الخطوط العريضة لالعتبارات الممكنة 

 . فاعليتها للصليب األحمر في الحفاظ على 

 

  ؟ا دورهالقوات المسلحةرى تكيف 

في أوقات  والفاعلين في العمل اإلنساني القوات المسلحةالعالقة بين  وصف غزيرة كتاباتتناول ت

وتضم الموضوعات التي تغطيها هذه النصوص الجوانب اإلنسانية والسياسية .  8النزاع المسلح

المستمرة التي بعض القضايا و  بين العالمين اإلنساني والعسكري واالختالفات الثقافيةلتلك العالقة،

تنسيق لتجنب زيادة ال ضم هذه القضاياوت . ن حلها على المستوى الميدانييالمجموعتيتعين على 

ى لتغلب عللاألساسية " االمتداد"، أو جهود منيةازدواجية الجهود، أو حساسيات تبادل المعلومات األ

أن ومما يثير االهتمام .  اللذين يشتركان في بيئة عمل واحدةالعنصرين الفاعلين كل من تحفظ 

  .  مهام مدنيةأداء كيف تفهم القوات المسلحة دورها في تناولت نسبيا ة قليلاباتكت

 في األنشطة ناشئ الا لدورهالقوات المسلحةتصور كيفية في عن كثب النظر ومع ذلك، ودون 

 .  تتعامل معهم تحديداً؟من اإلنسانية غير واضحة بشأن وكاالتن رؤية الفإ، اإلنسانية
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،  المركبةمصطلحاتتسلسل القيادي والوعالوة على ذلك، وفي إطار العالم العسكري المعقد من ال

 . يشترط فهم موقع القوات المسلحة بالوكاالت اإلنسانية في اإلطار األوسع للعمليات العسكرية

فيما يلي دراسة لبعض تعاريف الممارسة العسكرية للوظائف غير القتالية، بما في ذلك ولهذا، نقدم 

 المساعدة اإلنسانية من جانب القوات المسلحة، والمحاوالت الرامية إلى فهم داللة ذلك في تقديم

 .9الحاليعالقته بالنقاش 

 والقوات الناتون يستخدمهما هما االسمان اللذا" الشؤون المدنية"و"  العسكري–التعاون المدني "إن 

، لوصف الوظائف غير القتالية التي تضطلع بها قواتهما واليالمسلحة للواليات المتحدة، على الت

 السلطات عادة وظائف مدنية أو القوات المسلحة التي تضطلع بمهام تؤديها ؤديالمسلحة التي ت

مع خلط الولتجنب .  لدوليةالمدنية أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات اإلنسانية ا

بين  ةالعالق" مصطلح قصدالمصطلحات العسكرية، اختارت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن 

المتعددة لوصف العالقة بين المنظمات اإلنسانية والبعثات العسكرية " ينالعسكريين والمدني

 . في الحاالت المقترنة بالنزاع المسلحالجنسيات

تحسين قدراتها على الوفاء لذلك المذهب لقوات المسلحة استحدثت علينا أن نتصور أن او

لكن هذا القانون ال يتناول .  لقانون الدولي اإلنسانيوفقا لبالتزاماتها تجاه السكان المدنيين 

أو تقديم القوات المسلحة للمساعدة، كما ال يمنع العالقة بين المدنيين والعسكريين بصراحة قضية 

. ولة االحتالل من تلبية احتياجات السكان المدنيين عن طريق قواتها المسلحةأطراف النزاع أو د

 ة والطبيةالغذائيمدادات أو دولة االحتالل بتأمين توفير اإل/نزاع والوبوجه خاص، تلتزم أطراف 

بقاء السكان المدنيين الخاضعين تحت األساسية ل مداداتوغيرها من اإلالمأوى والكساء والفراش و

 العسكري –وبموجب القانون الدولي اإلنساني، تكمن القضية الرئيسية للتعاون المدني . 10سيطرتها

على هذه اإلمدادات األساسية يحصلون ن والسكان المدنيما إذا كان والشؤون المدنية في تقييم 

من مفهوم التعاون المدني أيا ويجدر تأكيد أن    . 11بأسلوب غير متحيز، ودون أي تمييز مجحف

جزءاً من العمليات كان  منهما كالإن بل  . يس ظاهرة جديدةلعسكري ومفهوم الشؤون المدنية ل ا–

" فرق إعادة اإلعمار المحلية"، نجد أن جذور فمثال. العسكرية الرئيسية التي شهدها القرن العشرون

لقوات الذي نفذته ا" مشروع هاملت االستراتيجي" تمتد إلى 2004  فيالتي ُأنشئت في أفغانستان

" القوات الخاصة"شر أفراد في هذا المثال األخير، نُو . المسلحة للواليات المتحدة أثناء حرب فيتنام

 القلوب لكسب ةفي حمل USAID(12(إلى جوار الممثلين المدنيين لوكالة المعونة األمريكية 

  . شن حملة مضادة للعصيانت، بينما نمائية اإلةمساعدالتقديم بهدف والعقول 

الشؤون تضخم دور  و، العسكري–دت فترة ما بعد الحرب الباردة أهمية التعاون المدني وشه

 .لقوات المسلحةل طاغيا ضمن أدوار القطاعات األخرى المدنية وأصبح
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 :فيما يلي التعريف العسكري لهذين المصطلحينو

 والسكان لناتواهو التنسيق والتعاون، دعماً للمهمة، بين قائد :  العسكري–التعاون المدني "

الدولية والوطنية وكاالت المنظمات والوكذلك المدنيين، بما في ذلك السلطات الوطنية والمحلية، 

 .13"وغير الحكومية

 التي تضم العالقة بين القوات العسكرية رابطةهي األنشطة العسكرية المت: الشؤون المدنية"

 العسكرية واإلدارة –نية العمليات المدنية  الشؤون المدماكما تضم مه.  ات المدنية والسكانوالسلط

 مداومة وإقامة القادة العسكريون بغية قوم بهاالشؤون المدنية األنشطة التي يشمل  وت.(...)المدنية 

 والمؤسسات، وذلك في المناطق ،والمواردعموما، العالقات بين قواتهم والسلطات المدنية والسكان 

القادة أنشطة الشؤون المدنية خطط  وي .قواتهمفيها نشر تالتي الصديقة أو المحايدة أو العدائية 

 العسكرية –من أجل تيسير العمليات العسكرية والمساعدة على تحقيق األهداف السياسية وينفذونها 

العالقة بين إقامة ومداومة  يترتب علىو. النابعة من مصالح األمن الوطني للواليات المتحدة

وقوات األمن متعددة الجنسيات والقوات  ،الواليات المتحدةقوات ل بين تفاعالمدنيين والعسكريين 

قيادة القوات وكلة إلى  المهام المكجزء منالحكومية وغير الحكومية، وكاالت والالوطنية، 

 أو في ها أو بعدها،ئ أثنا في أو األعمال العسكرية األخرى، هذه األنشطة قبلنفذالمشتركة وقد ت

 .14 " هذه األعمالغياب

 العسكري ومذهب الشؤون – بين التعاون المدني نطاقفي المن الواضح أن هناك اختالفات و

أوالً وقبل كل بمثابة همزة الوصل تستهدف  العسكري –عتبر التعاون المدني ا الناتوف . المدنية

أية يتضمن المذهب ولم . مع المنظمات والسلطات المدنيةوتقليل التشابك شيء تحسين التنسيق 

، شريطة أن تدعم  تماما تلك المشاريعتستبعد إنسانية؛ كما لم مشاريعب" القيام"إلى عوة صريحة د

 .المهمة العسكرية

القوات المسلحة للواليات المتحدة فيصعب في  متبعأما نهج الشؤون المدنية الموصوف أعاله، ال

وهو ما يمكن .  لقوات المسلحةل البيئة المدنية دعماً عمل على التأثير فيإنه يروج لنهج ي.  تصنيفه

 لتحطيم معنويات العدو أو تقليلأساليب  القلوب والعقول، أو تطبيق لكسبأن يتخذ شكل محاولة 

 إلى اويمكن أن تؤدي عمليات الشؤون المدنية عمد. الدعم الذي يحصل عليه من السكان المدنيين

القائد فيما ) وأهداف(مارسة نوايا التعويض عن السلطات والمنظمات المدنية إذا ما دعمت هذه الم

ج يمكن اعتبارها همهارات ونُبموظفو الشؤون المدنية وعملياتها يء ويج . يتعلق بالسكان المدنيين

 .عصيانأي  قلوب وعقول السكان المدنيين عند مقاومة كسبموجهة نحو االحتالل، أو ل
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اسمان أرضية مشتركة كافية لتحقيق ويتحرك النهجان نحو التقارب بدرجة كبيرة، أو على األقل يتق

التعاون بتحديد دور  نادوا الذين الناتو من ضباط "محاربي الحرب الباردة"إن جيل  . بينهماتوافق ال

جيل من الضباط الذين أمضوا سنوات تكوينهم في العمل اآلن  العسكري، يحل محله –المدني 

لبعثات العسكرية لالجيل الحالي ف.  غانستانداخل تعقيدات سياقات البلقان وسيراليون والصومال وأف

 العسكري والشؤون المدنية ال يرى أي تناقض – الجنسيات، الذي يمارس التعاون المدني المتعددة

فراغاً " هذا الدور فيما يعتبرونه ؤدي، أو أن ت نشطةفي أن تضطلع قوة قتالية بعمليات إنسانية

 .في سياقات مثل الوضع في العراق" إنسانياً

، أو بريئة تماما العسكري والشؤون المدنية وظيفة عسكرية – التعاون المدني ينبغي أال يعتبرو

ومع عمليات إعادة هيكلة القوات . القتال وجمع االستخبارات يمكن النظر إليها بمعزل عن وظيفة

شكالن  العسكري والشؤون المدنية ي–المسلحة عبر السنوات العشر الماضية، كان التعاون المدني 

في إدارة أدوات القائد نطاق  جزءا من شكلحزمة واحدة مع كتلة العمليات غير القتالية التي ت

 العسكري – التعاون المدني ويكّمل ". عالميةعمليات اإلال "اسم وهو ما يشار إليه عالميا ب–الحرب 

" العمليات السيكولوجية "تنفذ، بينما "عمليات اإلعالم"لـوالشؤون المدنية الوظيفة العامة األخرى 

وعلى هذا النحو، ال يوجد فصل كامل بين . أهداف االستخباراتعادة لدعم " الحرب اإللكترونية"و

النشاط اإلنساني العسكري وجمع االستخبارات؛ إذ يمتد هذا االتجاه على قدم المساواة إلى القوات 

  .15األمم المتحدةمة منظ بتفويض من نفذالمسلحة المنخرطة في عمليات السالم التي ت

فلم تعد القوات  .  العسكري ومفهوم الشؤون المدنية في االنتشار–لقد بدأ مفهوم التعاون المدني 

المسلحة الغربية محدودة بعدد صغير من الكوادر المتخصصة، وبصفة خاصة لدى القوات 

. اإلمداد بالمساعدةالمسلحة للواليات المتحدة؛ إذ أخذت قوات القتال تنشط بشكل عام في مجال 

 العسكري أو الشؤون –ونجد في آسيا أن بعض القوات المسلحة الوطنية تعتبر التعاون المدني 

جمع المعلومات والقتال وفي أفريقيا، بدأ مذهب جانب  الثالثة، إلى االمدنية أحد أعمدة مذهبه

في التسعينيات، لكنه " يةالتقليد" العسكري في التطور عبر خطوط عمليات السالم –التعاون المدني 

 ألدوار األمن واالستقرار التي تضطلع بها عادي كمكمل" اإلنسانية"سوف يتبنى حتماً العمليات 

 .القوات المسلحة

 العسكري والشؤون – التعاون المدني فهميمكن فإنه بالنسبة إلى العاملين في المجال اإلنساني، أما 

 :كما يليالمدنية 

توحيد الجهود بين القوات العسكرية والكيانات المدنية ذات الصلة، رابط الذي يسهل هو ال •

  والمنظمات غير الحكومية والدولية؛،الوطنية أو اإلقليمية وأبما في ذلك السلطات المحلية 
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 لمراقبة الوضع العام واإلنساني الذي يواجه القوات المسلحةنقطة االتصال في  يشكل •

 ؛فيهالسكان المدنيين والتأثير 

 العسكري والشؤون المدنية بدور الدبلوماسيين –طلع موظفو التعاون المدني يض •

اإلنسانيين، ويعملون بوصفهم ضمير القائد، وإن كان على أساس أنهم يؤدون وظيفة دعم 

  بالعمليات؛ةالمتعلقات القتال وليس بوصفهم صانعين للقرار

 نطاق أوسع من األدوات جزءاً من الشؤون المدنيةو العسكري –التعاون المدني يشكل  •

 اإلعالم –غير القتالية التي يوظفها القائد للسيطرة على أي موقف يواجهه 

، )الدعمحرمان العدو من /الفوز بالدعم لقواته(، السكان المدنيين )الدولي/الوطني(

 ؛)إلخ..... بناء األمة، النهج المتكامل، (االستخبارات، دعم األهداف السياسية األوسع 

 العسكري الحالي، والمشاريع اإلنسانية التي تضطلع بها الشؤون المدنية –ن المدني التعاو •

، 16وتنفذها القوات المسلحة مطابقة تقريباً في أسلوب تنفيذها لمشاريع المنظمات اإلنسانية

تقييم االحتياجات، وتحديد المشاريع، وتأمين تمويلها : إذ يتضمن أسلوب عمل فرق التنفيذ

، وإيجاد شركاء أو متعهدين لتنفيذها، وتقييم )ن مانحين على الصعيد الوطنيعسكريا أو م(

 .أثرها

 

 العسكري والشؤون المدنية التي –حاول األمثلة التالية توضيح طبيعة عمليات التعاون المدني تو

 .في السياقات المعاصرةمواجهتها ن في ميدان العمل اإلنساني يالفاعلتعين على ي

 

  إعادة اإلعمار المحليةفرق: أفغانستان 

وحدات عسكرية مدنية تعزز : "هاأن المعونة األمريكية فرق إعادة اإلعمار المحلية بوكالةتصف 

 .17"امتداد الحكومة المركزية من خالل تحسين األمن وتيسير جهود التعمير والتنمية

موجهة نحو أداء ، وسكريةع ةلقو عسكرياً –فرق إعادة اإلعمار المحلية ملحقاً مدنياً اعتبار يمكن و

يستخدمها كل و.  على السواءاستراتيجية عسكرية وأهداف سياسيةكجزء من  بناء األمة دور في

  التي تشكل قوات تحقيق االستقرار الدولية المفوضة من قبل األمم المتحدة" الناتوقوات"من 

)ISAF(ك ممثلون مدنيون للدولة وهنا ". عملية الحرية الدائمة"المنخرطة في " قوات التحالف"، و

وللهيئات المانحة متواجدون بصفة دائمة في فرق إعادة اإلعمار المحلية التي تمتلك قدرا من 

 . التنفيذالسلطة على المشاريع ونهج
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، تمتلك 2004 في فرق إعادة إعمار محلية 10 مليون دوالر لتمويل 180ومع وجود ما يزيد على 

ونظراً ألن الفرق تعمل بوصفها نوعاً من المنابر .  فوذ والوسائل من النكبيراًهذه الفرق قدراً 

" المنظمة الدولية للهجرة"األمنية التي يختار منها الممثلون المدنيون المشاريع، تتولى التنفيذ عندئذ 

). جنوب أفغانستان" (مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع"فروع و)  تغطي شمال أفغانستانالتي(

لكن . الطرق والمكاتب والمدارسشمل اريع على نطاق واسع نحو البنية األساسية، وتوتتجه المش

 .ية مباشرةقوات القتالال بواسطة المساعدة اإلنسانية قديمكرس لتيقسماً فقط من التمويل 

 

 سريعة التأثيرالالمشاريع : بعثة األمم المتحدة في ليبيريا 

من : "في فوانجاما، ليبيريا" ثة األمم المتحدة في ليبيريابع "طبقا لكلمات القائد الباكستاني لحامية

 بعض جواالت األرز والمالبس على السكان المحليين نانية، وزعكمبادرة حسن أجل اإلنسانية و

 .18"الذين قابلناهم هنا بغية تخفيف معاناتهم

مفوضة من األمم وتوضح الفرق العسكرية لبعثة األمم المتحدة في ليبيريا أن البعثات العسكرية ال

وتتولى القوات المسلحة تنفيذ مجموعة من .  ةمكملمهمة كأيضاً مساعدات إنسانية المتحدة تقدم 

تلك المشاريع تكامل ض يفتر، و كمبادرات حسن نيةميزانيات صغيرةب" سريعة التأثيرالالمشاريع "

وعالوة على ذلك،   .19نياإلنسا للعمل  جهود اإلغاثة األوسع نطاقاً التي يقدمها فاعلون آخرونمع

 بوصفها مشاركاً نشطاً المتنوعة التابعة لبعثة األمم المتحدة في ليبيريا تقوم،الفرق العسكرية فإن 

المال مقابل / والتسريح وعملية إعادة االندماج، بتنفيذ برنامج تبادل الغذاءسلحةفي مجال نزع األ

تسريحهم وما يزمع  تمرد الجنود الذين على سبيل المثال، حاالت( مع نتائج مختلطة ،السالح

 ). بالنسبة إلى السكان المدنيينةأمنيشواغل  من يهايترتب عل

ما يتعلق ال سيما  اإلنسانية تعكس قضايا التسعينيات، والوكاالتا من جوانب العالقة مع إن بعض

 أن إحدى د األمثلةأحويوضح .   والفاعلين في المجال اإلنسانيالقوات المسلحةبافتقاد التنسيق بين 

 ىكتائب بعثة األمم المتحدة في ليبيريا قررت من جانب واحد تقديم المساعدة الطبية إلى مستشف

في نهاية المطاف اختارت اللجنة الدولية و.  كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر تعمل فيه بالفعل

لمدني إلى قوات األمم تجنب ازدواجية الجهد، وترك دعم المستشفى ال عن برنامجها يتخلال

 .20المتحدة

مبلغ يبدو أنه يوجد عمليات إنسانية، تنفيذ ورغم عدم وجود تفويض صريح من األمم المتحدة ب

مختلف مخصص ل" إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم"متاح لدى أمريكي مليون دوالر 

 . مشاريع إنسانية محليةذمن أجل تنفيلألمم المتحدة في ليبريا، التابعة الفرق العسكرية 
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 في إطار توجهات أوسع العالقة بين المدنيين والعسكريين وضع 

 والبعثات العسكرية الوكاالت اإلنسانيةفي السنوات العشر الماضية، كان يمكن فهم العالقة بين 

 من خالل اختبار محدود ألوجه االختالف والتكامل بين المجموعتين خالل المتعددة الجنسيات

واليوم، ينبغي توجيه رؤية أوسع لفهم مدى تعقُّد البيئة التي يعمل .  ات أداء األدوار المتشابهةفتر

 .يقترن بها من مخاطروما  لفاعلون في ميدان العمل اإلنسانيفيها ا

 غير القتالية بشكل القوات المسلحةعمليات والعسكري والشؤون المدنية،  - إن التعاون المدني

نساني التي تُعنى داخلها عمل اإلبيئة الفي  من اتجاهات أوسع وعة فرعيةمجمأعم، ليست سوى 

 التالي عرضونقدم من خالل ال . العالقة بين المدنيين والعسكرييناللجنة الدولية للصليب األحمر ب

رجح أن تتسم بمزيد من التباس يلالتجاهات الراهنة خطوطاً عريضة لبيئات النزاع المستقبلية التي 

 الوكاالت اإلنسانية تواجهه يجب أن ذي الوهمن البيئة وهذا النوع .  التكليفاتواألدوار والوظائف 

 .في المستقبل

 

 لقوات المسلحةاتعقيد تزايد 

تقديم المساعدة  - إطعام وإلباس الالجئين النازحين جنودنافي لحظة زمنية ما، سوف يتولى "

.  مهمة حفظ السالم–ين ت متحاربون بين قبيلتينباعد وفي اللحظة التالية، سوف نجدهم ي. اإلنسانية

في ذلك في اليوم نفسه، وكل  .  الحدةومتوسطةشدة وأخيراً، سوف يحاربون في معركة مميتة ب

 .21" ثالثة تجمعات بمدينة واحدةنطاق

بل .  التعقيد الذي وصفه هنا الجنرال كروالكمع  بأسلوب يتالءم تقاتل القوات المسلحة وتدربوس

 /على عمليات حفظ السالمالتأكيد المتعاظم القادة في المستويات األدنى  على  حتىتعينإنه سي

 في جميع أساسيةمهام كوسينظر إلى الوظائف غير القتالية .  االستقرار والمساعدة اإلنسانيةتحقيق 

لحة للقوات المس هيمنة العمليات اإلعالمية تزيدوس. السياقات، بما في ذلك حاالت النزاع المسلح

في مجال العمل العام، مما يؤدي إلى حجب واقع الحرب وتكلفتها البشرية مع ) عالمحمالت اإل(

 استخدام القوات المسلحةواصل تكما س.   جهودهم اإلنسانية والتعميريةعنترك انطباعات رنانة 

 ،هممل الدعم محلياً وإقليمياً، واكسبوسيلة لكالتعمير / المساعدةها في مجال صورة ورمز جهود

لتكون على مستوى  هاة أفرادحترافيتعزيز االقوات المسلحة لورغم جهود   .بلدانهافي داخل 

 إدماج وظائف تظل تعتمد علىسفإنها  األوجه، المتعددةالتحديات التي تطرحها العمليات 

  .  العسكريةاوتخصصات مدنية داخل هياكله
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 حكوميين مع وجود مستشارين مدنيين ،أكبرأهمية لحقون بالقوات المدنيون الذين يسيكتسب و

تقليدية وظائف يقومون بخاصين ومتعهدين ،  إعادة اإلعمار أو الشؤون السياسيةوأاإلنساني للعمل 

   .لمانحينلحكوميين داخليين  نممثليكدعم القتال، ول

ه قطاع انتباأن توجه اللجنة الدولية للصليب األحمر يكون على ، سحقائق النزاع الناشئة لمواكبةو

التحدث إلى  كفيولن ي.  نساني في النزاعأعرض من الفاعلين إلى التزاماتهم بموجب القانون اإل

مع حوار بناءجراء إل أكبر توجيه انتباها الدول األطراف في النزاع، بل سيتطلب األمر أيض 

 وقوات ، الخاصينهدين والمتع،األمنية الخاصةالعسكرية أو الشركات على غرار فاعلين آخرين 

 .لفاعلين اآلخرين ذوي الصلةالمدربين، وغيرهم من او ،الشرطة

وقد توجد بعض الجوانب اإليجابية لعملية دمج المدنيين في القوات المسلحة إذ يمكن للمدنيين 

ممارسة الضغط لزيادة الوعي بآثار النزاع على وتعزيز الحساسية الثقافية لدى القوات المسلحة، 

الوعي باالحتياجات واألعمال اإلنسانية تأمين  وة والسياسية التقنيمشورةتقديم الوالسكان المدنيين، 

 القوات المسلحة من فيدعم المتعاقدين وموارد المدنيين والخبراء الإن إدماج . الحربوقت في 

شأنه تعزيز وفاء الدول بمسؤوليات القانون الدولي اإلنساني، لكن العكس قد يكون هو الحال 

 .أيضاً

 

  العمل اإلنساني وإعادة اإلعمار كأدوات عملتغاللاس

، فإنهم يحاولون "فراغ إنساني"وجود ) ويدرك صناع القرار السياسي(عندما تدرك القوات المسلحة 

 هذه االستجابةرتكز توربما  . ه بأنفسهم أو إيجاد حلول قصيرة المدى تعضد أهدافهم العسكريةمأل

 عن العمل بسبب الوكاالت اإلنسانيةتان والعراق، حيث تعجز على خبراتهم في سياقات مثل أفغانس

بأن المساعدة اإلنسانية المتزايد القوات المسلحة اعتقاد إن . ألسلوب عملها وفقااألمن أو عدم كفاية 

إلى حد  الوكاالت اإلنسانيةوبينما تواصل .   لديهاقد يصبح اعتباراً سائداً تستطيع توظيفهاأداة 

 القوات ستخدماالحتياجات، تأساس على للمتأثرين بالنزاع دة غير متحيزة  تقديم مساعكبير

وقد . وسيلة لتحقيق هدف عسكري استراتيجي أو تكتيكيأحيانا كالمسلحة المساعدة اإلنسانية 

لسكان المدنيين مقابل الحصول على معلومات لمساعدة ال تقديمتستخدم القوات المسلحة تكتيكات 

 القلوب والعقول، أو كوسيلة لإلكراه على التعاون أو كسبماية قواتها أو لاستخباراتية لتحسين ح

 متوافقة غير ٍجهنُبين تعايش يكمن في سياقات النزاع المسلح خطر الوعلى ذلك، .   لهكمكافأة

  . لمساعدة اإلنسانيةل
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 أو ،لمساعدةن في مجال العمل اإلنساني على مراجعة سياساتهم المتعلقة بتقديم اويجبر الفاعلفقد 

إعادة النظر في االنسحاب من سياقات شديدة الحساسية من الناحية السياسية أو تتسم بعدم أمن 

لعملهم بفاعلية، ومن ثم يتركون مهمة تقديم المساعدة اإلنسانية إلى القوات المسلحة يعوق أداءهم 

 .الذي تراهتحيز الا وتلك الوكاالت ذاتهعن انعدام أمن ، في الواقع، أو كلياً  جزئيامسؤولةال

 يرى )"الحرية الدائمة في أفغانستان"قائد القوات المسلحة للواليات المتحدة في عملية ( بارنو كان "

ن سيل مبعد ستطيع أن تكون محايدة  تأن الوقت قد حان كي تقبل مجموعات اإلغاثة أنها ال

ربما عليهم إدراك أنهم يعملون : القو(...)  نزع األلغام وحفر اآلبار عّمالالهجمات المتعمدة على 

 .22"، وهم يدركون ذلك، اآلن في عالم مختلف

تستخدم نفوذها القوي على إن أطراف النزاع  فلمنازعات في اإلعالم،أما بالنسبة إلى صورة ا

لتسويق عالقة كل منها تنافس يو، عادة  المدنيةوكاالتالتقوم بها  وتنخرط في أنشطة ،الصحافة

 .مع الفاعلين في مجال العمل اإلنساني" ناعليمعنا أو "

 

 دارة النزاع إلج المتكاملة هنُبناء األمة وال

 تعمل بصورة "وحدة إعادة اإلعمار ما بعد النزاع"إقامة "(...) اقترحت حكومة المملكة المتحدة 

وحدة إعادة اإلعمار ما بعد "ستضم  . وثيقة مع مكتب الخارجية والكومنولث ووزارة الدفاع

 تخطيط وستتولى .  موظفين من إدارة التنمية الدولية ومكتب الخارجية والكومنولث"النزاع

عادة اإلعمار ما بعد النزاع واالنتقال من إلاالستراتيجيات وتنفيذها، بما في ذلك نشر المدنيين، 

ين  وتدريب وإدارة موظفين مدنيعيينتوهو ما سينطوي على ، المدنيةالحياة العسكري إلى وضع ال

من كبار الموظفين إعداد السياسة مجموعة توجيهية وستتولى . مهرة وحشد الموارد المناسبة

 .23"يذيفتنه الياالستراتيجية والتوج

على نحو مطَّرد، محاوالت وستصبح التدخالت العسكرية المتعددة الجنسيات وعمليات السالم، 

سواء القوات  (المتعددة الجنسياتعسكرية وكما رأينا في أفغانستان، ستلقى القوات ال . طوراأكثر ت

 السلطات الوطنية والهيئات السياسية مع متزايدا آزرات) الدولية لتحقيق االستقرار أو قوات التحالف

 إلى دعم عمليات االنتخاب عالموقد يتراوح التعاون من تنسيق حمالت اإل . باألمم المتحدة

متزايد أهمية التمايز بين الوكاالت المدنية ستنتهي على نحو و . وتعزيز سلطة حكومة جديدة

 . ، وإن لم يكن ذلك ظاهرة جديدةوالفاعلين العسكريين في عيون السكان والسلطات

المنظمات اإلنسانية في الجهود األوسع العاملون في المجال اإلنساني وندمج يأن ببساطة وسيتوقع  

 .الحياد أو االستقاللتي يتعرض لها  الالتي يبذلها المجتمع الدولي، بغض النظر عن التهديدات
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 ا تحديدالعالقة بين الفاعلين في المجال اإلنساني والبعثات العسكرية متعددة الجنسياتمجال في و

سيجد بعض الفاعلين في المجال اإلنساني و. الفجوة بين السياسة والممارسة خطر اتساع يوجد

وسيقبل آخرون .  دماج في الجهود األوسعالنلالضغوط السياسية والمالية في مقاومة  صعوبة

عب وقد يص.  حقائق الوضععملهم مع أسلوب ببساطة أنهم غير محايدين أو مستقلين، وسيكيفون 

الوكاالت  بالنسبة إلى مجموعة من العالقة بين المدنيين والعسكريينبشأن جماعي وبناء قيام حوار 

 .ختلفةم تكليفات ذات اإلنسانية

 

  ينخارجيتعهدين لم النزاع المسلح فيتفويض المهام 

ن يتسمان يمشروعبتخطيط وتنفيذ  -PSC -راتيجيات مواجهة المخاطر العالميةقامت شركة است"

 انتخابات لويا جيرجا، - إعادة اإلعمار ما بعد النزاع اريع من مشحيويةبالتعقيد واألهمية ال

 األمم المتحدة وحكومتي الواليات نيابة عنلبورصة الوطنية لألوراق المالية، وذلك وبرنامج ا

 خالل التي حققوها منوأكد موظفو الشركة نجاح هذه التطورات الحيوية . المتحدة وأفغانستان

 واالتصال ،اللوجستيةمعدات االتصال والمعدات نطاق من الطائرات والعربات واحتياز واستخدام 

ة الوطنية والمحلية يمستويات الحكوملاالتعاون مع جميع و ثالثين موقعاً عبر البلد، أكثر منفي 

 .24"القوات المسلحةو

   الشواغل األمنية غياب العاملين في المجال اإلنساني بسببيعززوفي حالة العراق بوجه خاص، 

وستدفع الدول الرئيسية . خطار المنظمات اإلنسانية تفتقد إرادة مواجهة األبأنالتصور العسكري 

هدين متعب زيادة االستعانة  أيضا، إلىعلون في المجال اإلنساني الفاربماوالقوات المسلحة، و

المخاطر واألدوار بذلك تُفّوض مدنيين لتنفيذ األنشطة اإلنسانية وأنشطة إعادة اإلعمار، و

 . لجهات خارجيةوالمسؤوليات

 ضتفويفكرة أيضا ) إلخ... ،إدارات الخارجية والتنمية (الحكومية المدنية وكاالتوسوف تتبنى ال

على التنفيذ وعلى اختيار أكبر يتيح هذا النهج سيطرة سياسية وس  .لقطاع الخاصلبرامجها 

، يوجد عليهو. المسؤولية والمساءلةمن بالتبعية حد سيالمشاريع وتحديد السكان المستهدفين، كما 

في برامج السيما للقطاع الخاص، وبالنسبة منفذة وكاالت أن تصبح المنظمات اإلنسانية خطر 

 . مسلحةمنازعاتأنها ب تزال توصف السياقات ، بل في واسعة النطاقالالتنمية الهيكلية 

 

 ؟وصفات قديمة لعالم جديد

 على المشاركة نسانياإلفي ميدان العمل  أفكارنا أن نركز صعبة عادة األيام الهذهفي  يفضل 

  .الشكوىعلى وليس 
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 شئنن و،عالقاتنقيم  و،نستعد أن نخطط و، عليناصطفة ضدنامالقوى إزاء ال فبدالً من النواح 

أن نحقق الفوز : التعامل بتكتيكنحن في حاجة إلى  . نقنع معارضينا أو نتفوق عليهم و،تحالفات

البعض، نادي والوقت اآلن غير مناسب، كما ي .  وننسحب حينما ال يمكننا الفوز،حينما يمكننا

شكوى، والسعي إلى إعادة تعريف العمل  تقود إلى ثقافة الال تنتهيقشات الالستثمار في من

كما أن الوقت غير مناسب للدفاع عن القيم اإلنسانية،  .  األولى مرة أخرىهاإلنساني من مبادئ

بشأن أين ين سماحنكون لكن الوقت مناسب ل .  بهذه الدرجةفهي ببساطة ليست معرضة للتهديد

 لنكون مبدعينإن الوقت مناسب . شياء كيفية عمل األمجددين إزاءيمكننا أو ال يمكننا العمل، و

 .25"إنسانيب كر ال أن نستغرق في اإلنسانيعمل الإزاء 

أشار هوجو سليم إلى التحديات التي تواجه الفاعلين في المجال اإلنساني في ظل سياقات معقدة 

قيق تح"إن الدعوة إلى .  اليوم، كما وصف عالجا بسيطًا لتجدد المشاركةالعراقمثل أفغانستان و

ربما تصف بأسى أسلوب العمل المفروض " الفوز حينما يمكننا واالنسحاب حينما ال يمكننا الفوز

ورغم الثقة الكبيرة في براجماتية المنظمات   .26على مثل تلك المنظمات في هذين السياقين

قديمة، اإلنسانية، من حيث اختيارها للسياقات التي تعمل فيها أو إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت ال

مر أو المنظمات لمدى الذي يمكن أن تصل إليه اللجنة الدولية للصليب األحلتوجد أيضا حدود ثابتة 

ذلك أنه بالنسبة إلى منظمة مثل . مواجهة التحديات الجديدةل" القواعدتعديل "األخرى في مجال 

متحيزة إلى ضحايا  التي يكمن فحوى مهمتها في تقديم الحماية والمساعدة غير ال–اللجنة الدولية

، دون تمييز يقوم على أساس الجنسية أو العنصر أو الدين أو المعتقد السياسي أو غير منازعاتال

.  يتحدد اختيار مكان العمل  بمكان وجود الضحايا أوالً وقبل أي شيء–ذلك من المعايير 

 اقع، وإنما في ما إذا كانوبالتالي، ربما ال تكمن القضية في كيفية تكيف المنظمات اإلنسانية مع الو

 .اأساسذلك فعل أن تينبغي لها 

 للجنة الدولية للصليب األحمر ةالعسكريوساط  األتصورويلقي هذا القسم األخير نظرة على كيفية 

العمل اإلنساني ونوع العمل اإلنساني الذي تقوم به بوجه خاص، وذلك على ضوء تطور مذهب 

صليب األحمر، والتزامها الصارم بالحياد واالستقالل، شيئا غريبا وتُمثل اللجنة الدولية لل. تهبيئو

جميع األعمال السياسية والعسكرية فهم التي تدرب على القوات المسلحة أوساط مفارقًا بالنسبة إلى 

 . مهما كانت مهمتها،على نحو أفضلواإلنسانية وتحقيق تكاملها 

المتعددة لية للصليب األحمر مع البعثات العسكرية عالقة اللجنة الدوتعيد العبارات التالية بيان و

 :اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل هذه العالقة عنتدافع و . الجنسيات

  استقاللها في صنع القرار والعمل؛صون •
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واضح بين األدوار والفاعلين على األصعدة اإلنسانية والسياسية مراعاة التمييز ال •

 المسلح؛ عانزالأوقات والعسكرية في 

متعددة العسكرية البعثات ال، مع مستوياتحوار في جميع األوقات، وعلى جميع الإقامة  •

 .، مهما كان وضعها في النزاعاتالجنسي

 العسكري والشؤون المدنية، –التعاون المدني مذهب وال يثير الدهشة، على ضوء تطور 

 الدول والقوات المسلحة األخرى العريضة في عمليات السالم وإدارة النزاع، أن بعضواالتجاهات 

ببساطة أنها أصبحت  أو جمودبالتغيير عادة ما تعتبر أن اللجنة الدولية للصليب األحمر تقاوم 

 تستبعد توثيق 27 بمبادئحكومصورات، فإن دور اللجنة الدولية مهذه التوبغض النظر عن  . عتيقة

خضوعه لها أو وسع أو األسياسية الداف همع األالعمل اإلنساني الذي تقوم به اللجنة نوع تعاون 

بيد أنها ال تستبعد الحوار  . المتعددة الجنسياتجديدة في الحرب والتدخالت لالتجاهات ال

 .والمشاركة

تضم " وحدة للعالقات مع القوات المسلحة وقوات األمن" لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر وتوجد

اتصالها من خالل  المنظمة جه والشرطة تولمسلحةالقوات امجموعة من المتخصصين في مجالي 

 جعللدأب وتعمل هذه الوحدة ب .28كافةاألمن والشرطة في أنحاء العالم قوات  والقوات المسلحةمع 

السيما  و29 معروفين للقوات المسلحة في أنحاء العالم كافة،الخاصينللجنة الدولية اهوية دور و

 في مؤثرينشخاص الألالعليا، ولالقيادة انها، ومستويات نشر في بعثات خارج بلدالتي تُلقوات ل

 .السياسة والتدريب على المستويات االستراتيجية

تعزيزا متزايدا وجدنا ، بارومترا للرأي العام الغربية بوصفها مقياسا اأوربسياقات إذا استعنا بو

يرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى و. جهود النشر التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب األحمرالستجابة لل

 لدى القوات المسلحة في سياقات مشتركة مع الفاعلين في المجال اإلنساني، ميدانيةتنامي الخبرة ال

إمكانيات التنسيق والتكامل بين العمل في  – اإليجابية والسلبية –ثروة من الخبرة الشخصية و

الشائعة لدى القوات ستجابات االونورد أدناه بعض األمثلة عن . العسكري والعمل اإلنساني

 : نشطة اللجنة الدوليةألالمسلحة 
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دفاع اللجنة الدولية الصارم عن الحياد الدهشة عند مواجهة يكون هناك بعض ما كثيرا  •

حرب "الضباط الذين تطلب منهم سلطاتهم السياسية إدارة ويساور الشك بعض . واالستقالل

فظ السالم، وتقديم المساعدة اإلنسانية داخل أي القتال في الحرب، وح" (ثالثية الجوانب

النتقال داخل ل رتياحباالتشعر جميع المنظمات المدنية  الكما )  واحدةثالثة تجمعات بمدينة

وقد بدأ  . القوات المسلحةمن شأن ) بالمعنى األمني" (السماح به"عندما يصبح مناطق 

ر العمل اإلنساني ذاته،  جوهعن التساؤل  تمعناةيدراسال األوساطالبعض من أكثر 

 مبادئ الحياد واالستقالل وعدم التحيز؛ وأدوارهم تسترشد أيضا ببعثاتهميردون بأن و

لماذا إذن ال يمكننا أن نعمل ف، لتحقيق األهداف ذاتهانعمل ا جميع "أننا" قبول عن زوفع •

العسكرية كلف البعثة ت ة مرغوبةنهائيحالة  عادة ما تفترض القوات المسلحة وجود 30معا؟

أو توحيد " النهج المتكاملة المشتركة"و.  إلخ...   االستقرار، األمن، االنتخابات،– ابتحقيقه

فهم بها القوات المسلحة ت طرقهي جهود القوى العسكرية والدبلوماسية واالقتصادية 

ومما يثير األهمية، أن نهج القوات  . بناء األمةلفي النهج المتكاملة األوسع موقعها 

السكان المستهدفين على تركيز هدفها االستراتيجي والوضع النهائي هو المسلحة عادة 

اللجنة الدولية للصليب األحمر لدى ويصعب تفسير أن . حربضحايا الوهم  –أنفسهم 

إلى  حاجة نفسه بمساعدة ضحايا النزاع، رغم أنها تقوم بذلك دون تواصلاالهتمام الم

بالجهود التي يبذلها وعيها طول الوقت  االستراتيجية السياسية العسكرية ومع فيالندماج ا

 .اآلخرون

] اللجنة الدولية للصليب األحمر[أنتم : "كما يلييمكن تلخيص النقطة األساسية في الموضوع وهكذا 

 تفضلون أن نبقى سوف نستغلكم ألغراض االستخبارات، وأنتم] القوات المسلحة[من أننا خائفون 

 مساعدة الناس، لكن ليس وهوالهدف نفسه لتحقيق خارج العمل اإلنساني، وترغبون في العمل 

 ". ماذا تريدوننا أن نفعل؟–معنا 

فمن ناحية، . شيء ونقيضهكل ها تطلب تصور أنومن المفهوم أن هناك إحباطاً لدى منظمة يمكن 

 حول موضوعات تهم القوات اقة ثابتة ونقاشًتتوقع اللجنة الدولية للصليب األحمر وجود عال

 اللجنة إلى الضحايا، عمليات االحتجاز التي تقوم بها وصول –ان وضعها في النزاع أيا كالمسلحة 

أن يؤدي االلتباس في األدوار يساورها قلق من كما أن المنظمة .  31إلخ... القوات المسلحة، 

ال . موظفيها للخطرها ويعرض زاع، ومن ثم يعرضجانب في النل انحيازهاوالفاعلين إلى تصور 

 .32وموقفهااللجنة الدولية تصور  يةيوجد طريق وحيد لتوضيح كيف
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 إلى األماماعتبارات رئيسية للتحرك 

التحدي الذي و .  أخرىبما يالئم نواياي الحياد واالستقالل أو تشويه مفهوَم/يتزايد سوء فهم و

جميع ة التي تميزها عن ليوسال إيجاد هواألحمر في المستقبل واجه اللجنة الدولية للصليب يس

العالقة مع البعثات العسكرية المتعلقة ببعض االعتبارات الرئيسية فيما يلي و . الفاعلين اآلخرين

 : العسكرية– العالقة المدنية خارج نطاق في الواقع والتي تدافع عنها اللجنة - المتعددة الجنسيات

من  –مستقل محايد وإنساني لى عمل الحاجة إتكتسب ه االستقطاب، في عالم يتزايد في •

 أهمية جوهرية في الحد من الوسائل -اللجنة الدولية للصليب األحمر قبيل ما تقوم به 

 ؛لفة البشرية للحرب والعنف المسلحالتكوفي الحرب، ستخدمة الم

في أوقات ساني هناك حاجة إلى فاعلين محايدين ومستقلين في مجال العمل اإلنتظل  •

التخلي عنه لعمل اإلنساني وليس مفهوما يمكن لالحياد جانب محوري والنزاع المسلح؛ 

 ؛الرغبةحسب  بيانه ةوإعاد

 ؛ي والمعونة ذات الدوافع السياسيةيز بين النشاط اإلنساني الحفاظ على التمحيويمن ال •

ني ومجال إعادة البناء في  تقديم المساعدة في المجال اإلنساتباين نهجمساحة لبينما توجد  •

 تؤثر في كل من اأن تدرك أن أعمالهفإن على جميع األطراف  النزاع المسلح، وقت

  ؛ األساسيالعالجهما والحوار مشاركة وال.  البيئة الجغرافية واإلنسانيةايتقاسمون معه

 داخله، اقبول وثقة جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن وضعهكسب من الجوهري  •

. إمدادهم بالحماية والمساعدةالتمكن من  إلى جميع المتأثرين بالنزاع والوصولغية وذلك ب

وسواء كان نوع العمل اإلنساني الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب األحمر مقبوالً من 

تقديم حيادها واستقاللها بما يمكنها من صورة المحافظة على فإنها بحاجة إلى عدمه، 

 .لحالية أو المحتملةا جميع جوانب خطوط الجبهات علىمساعدة الحماية وال

 

 مالحظات ختامية

 اللجنة الدولية وضعتها التي المبادئ التوجيهيةبطرق كثيرة في  تستخلص النتيجة التي تجلىت

 عالقات نظمالتي ال تزال ت، ) الملحقانظر(لعالقة بين المدنيين والعسكريين لللصليب األحمر 

 النزاع المسلح، رغم التغيرات المستمرة وقت في المتعددة الجنسياتية المنظمة بالبعثات العسكر

 .بيد أن هناك حاجة إلى إضافة بعض النقاط الختامية . تلك البيئةجري في التي ت

 الذي تشعر به اللجنة الدولية للصليب األحمر اليوم في كل من ،اإلنسانيالعمل بيئة انحسار إن 

 التي المتعددة الجنسياتزى جزئيا إلى اشتراك القوات المسلحة أفغانستان والعراق يمكن أن يع

  .تضطلع بأدوار قد تتجاوز توفير األمن أو االنخراط في القتال
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 بها ونيقومالمدنيون  وفي كال السياقين، يتزايد نشاط القوات المسلحة في االضطالع بأدوار كان 

القوات تعتبر العسكري ملتبسا عندما يز بين العمل اإلنساني والسياسي ويالتمويصبح . عادة

المدنيون في الهياكل العسكرية، وعندما يدمج المسلحة عناصر فاعلة في المجال اإلنساني، وعندما 

متكاملة إلدارة هج نة وموظفيها هم مجرد أدوات داخل يظهر انطباع بأن المنظمات اإلنساني

 .النزاع

التي العالقة بين المدنيين والعسكريين  في تحديات اديدجا ًمعلمأفغانستان العراق وحالتا  تإذا كانو

الوكاالت  من تزايد القضايا التي تواجه اقلقهناك فإن تواجه اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

إن صناع القرار . حاالت، إن لم تكن الحاالت نفسها، في السنوات القادمة في مثل تلك الاإلنسانية

لعمل في اتآزرات أوسع يقترحون بل و ،اهدروس التي استفادوالؤكدون السياسي والعسكري ي

 .السياسي واإلنساني والعسكري

 بين آزراألكبر المتعلقة بتحسين التمسألة الو العسكري والشؤون المدنية، –إن التعاون المدني 

ات أولوية أساسية للدول والقويشكل  سالمتعددة الجنسياتالجهود العسكرية والمدنية في التدخالت 

 العمليات في المستقبل توثيق عمل القوات العسكرية مع بادئ مضموسوف ت.  على السواءالمسلحة

 الوطنية مستوياتعلى ال" النهج المتكامل"نوع من تجاه تحقيق المدنيين الوطنيين نظرائها 

 .الحكومية الدوليةواإلقليمية و

الفاعلين في المجالين بالتشاور بين ن العالقة بين المدنيين والعسكرييوال يمكن اليوم حل تحديات 

نهج أشمل يتجه إلى نطاق مؤثر ومتنوع من القادة إذ يلزم اتباع ؛  وحسباإلنساني والعسكري

 رئيسي في مجال لفاعك وضعهاالسياسيين وصناع القرار إذا كان للجنة الدولية أن تحافظ على 

 .مسلح والعنففي حاالت النزاع البوالية تخولها العمل العمل اإلنساني 

بتركيز ارتباطها بالدوائر السياسية والقوات المسلحة على ملتزمة واللجنة الدولية للصليب األحمر 

ورغم أن كل جانب من . الذي يفسر بوضوح دور المنظمة وهويتها" العودة إلى األساسيات"نهج 

كال منهما يجب أن ، فإن "الخصم"لضغط لتبني مبادئ لالجانبين ربما لن يسمح لنفسه بأن يتعرض 

 .لتزم بهايز ويييفهم أفكار التكامل والتم

 

---------- 
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 ملـخص
 
 

 :التحديات المعاصرة في العالقة بين المدنيين والعسكريين

 تكامل أم عدم توافق ؟

 
  راج رانا:بقلم 

 
شهدت المنظمات اإلنسانية خالل التسعينيات ارتفاعا في عدد األطراف المنخرطة في أوضاع 

ومع نهاية الحرب الباردة، جرى نشر القوات العسكرية في إطار . زاع التي تباشر فيها عملهاالن

مهمات حفظ السالم حيث غالبا ما كانت تقوم خاللها بدور إنساني ومهمة إنسانية وذلك باإلضافة 

كرية وتكمن المخاطرة في تحول هذه القوات العس. إلى مهمتها التقليدية المتمثلة في توفير األمن

 مما يمس صورة - بجانب تقديم المساعدات اإلنسانية-المتعددة الجنسيات إلى طرف محارب 

دافع العاملون في المجال اإلنساني بشدة وبحق عن أي محاولة . العمل اإلنساني المستقل والمحايد

 .     على العمل اإلنساني" إضفاء صبغة عسكرية"لـ 

 تخطى فلقد. 2004 عام خالل كبير بشكل والعسكريين المدنيين بين العالقات أبعاد تغيرت

 العسكرية القوات مشاركة وباتت اإلنساني المجال في العاملين والعسكريون السياسيون الفاعلون

 العسكرية األعمال بين التمييز تدريجيا ويتالشى. حقيقة اإلنسانية المساعدات تقديم في النشطة

لقوات المسلحة عناصر فاعلة في المجال اإلنساني، وعندما  عندما تعتبر اواإلنسانية والسياسية

 هم اإلنساني المجال في الفاعلينيدمج المدنيون في الهياكل العسكرية وعندما يظهر انطباع بأن 

 أكثر التمييز ويتالشى. ما دولة إقامة أو داخل استراتجيات متكاملة إلدارة النزاعات أدوات مجرد

 واإلعمار اإلنسانية المساعدة اجل من تبذلها التي الجهود لعسكريةا القوات تجعل عندما وأكثر

 هذه وتشكل. والدولي المحلي الصعيدين على اإلعالمية وحمالتها العسكرية ألهدافها ركائزا

 في أكبر تحديات شك وبال اليوم فيه والعاملين اإلنساني العمل أمام كبيرة تحديات الجوانب

 . المستقبل

 في والعسكريين المدنيين بين للعالقة األحمر للصليب الدولية اللجنة رؤية لالمقا هذا يتناول

 تتبنها التي اإلستراتيجية حول مؤخرا أجريت دراسة إلى ويستندالسياقات اإلنسانية المعاصرة 

 المبادئ التوجيهية للجنة الدولية المقال من الثاني الجزء يعرض. العالقة هذه حيال المنظمة

 .كمرجعر بشأن العالقة بين المدنيين والعسكريين للصليب األحم
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العالقة بين المدنيين  بشأن للجنة الدولية للصليب األحمر توجيهية المبادئال: ملحق

 والعسكريين
 

 اإلطار العام

 في القوات المسلحةتكمن نقطة انطالق اللجنة الدولية للصليب األحمر في تعريف عالقتها ب

 أحكام القانون الدولي اإلنساني ذات وكذلك، "ب األحمر والهالل األحمرالمبادئ األساسية للصلي"

 . اإلطار العام لطبيعة هذه العالقة ونطاقهاي توفروه. الصلة

وال تقتصر . بع سياسي أو عسكرياتعمل اللجنة الدولية بصورة مستقلة عن أي هدف ذي طو

 وفي - وإنما تشمل أيضا ،الداخليأنشطتها على تقديم المساعدة لضحايا النزاع المسلح والعنف 

 . حمايتهم على أساس كل من القانون اإلنساني والمبادئ اإلنسانية–األساس 

 تتعلق بطبيعة التدخل وهي. النقاط الثالث التالية مهمة بالنسبة للجنة الدولية للصليب األحمر

 :همامكانيات تعاون وإهماالعالقة بينوكذلك  اإلنساني،اللجنة الدولية عمل طبيعة  والعسكري

، وإنما حماية الكرامة اإلنسانية والحفاظ منازعات تسوية الهواإلنساني اللجنة هدف عمل يس ل

األنشطة اإلنسانية للجنة بأي حال ألهداف واعتبارات سياسية وال يمكن أن تخضع . على األرواح

 .أو عسكرية/و

 هو المتعددة الجنسياتعثات العسكرية الهدف األساسي للبيكون  أن ينبغي في نظر اللجنة الدولية

 . تسوية شاملة للنزاعتحقيق النظام واألمن، وتيسير إقرار وصون إقامة 

 اللجنة الدولية استقاللها في صنع القرار وفي العمل، بينما تتشاور عن قرب مع صونيجب أن ت

اور في كل مرحلة شتالبغي نيو.  مسرح العمليات نفسهعلىالبعثات العسكرية الدولية التي تنشر 

   .تنفيذي االستراتيجي والنيمستويعلى ال

، تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر "الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر"في داخل 

في لعالقة بين المدنيين والعسكريين ل تنفيذيةإلى ممارسة القيادة فيما يتعلق بالجوانب السياسية وال

  . النزاع المسلح

هي تقدم، بوجه خاص، توجيهات واضحة بشأن العالقة بين الجمعيات الوطنية للصليب األحمر و

" الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر المشاركة"والهالل األحمر التي تعمل بوصفها 

والفرق العسكرية ) أجنبية الهالل األحمر في أراض/لصليب األحمرلأي التي تسهم في عمليات (

  . البلدانهتابعة ال
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احترام المبادئ األساسية للحركة، فإن اللجنة الدولية مشكلة تتعلق بهذه العالقة اعترضت وإذا 

 .34هواتفاق أشبيلي 33 المناسب بما يتمشى والنظام األساسي للحركةجراءتتخذ اإل

 

  العمليةالتعاون في الممارسة

 سياسي والعسكريالحوار مع صناع السياسة والقرار على المستويين ال

حوار مع الدوائر السياسية والعسكرية مداومة أو /تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى إقامة و

اهتمام يولى و .  النزاع المسلحمنالتي تشكل سياسة التدخل العسكري في حاالت الطوارئ الناشئة 

. ألوربيا واالتحاد ناتوالوذات الصلة،  األمم المتحدة وكاالت وهيئاتحوار بين إلقامة خاص 

 والسعي، عند االقتضاء، للعمل اإلنساني تعزيز رؤية اللجنة هوذا الحوار والهدف األساسي من ه

 .تعزيز احترام القانون الدولي اإلنسانيول  للتعاون التنفيذيالت المفيدةاصتاالومداومة تقوية ل

خاصة بالعالم الغربي أيضا، ومثل هذا الحوار خارج إجراء ذلك، تسعى اللجنة إلى فضال عن و

 .حفظ السالمعمليات على " إضفاء طابع إقليمي "في رغبة واضحة فيهافي المناطق التي توجد 

 

  مع قوات حفظ السالمتنفيذيالتعاون ال

 تبادل المعلومات هدفتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر، كلما أمكن، على تعزيز االتصال ب

.  تباشر عملها في حاالت تعمل فيها القوات العسكرية في الموقع ذاتهخاصة عندمابذات الصلة، و

 في عسكريالقائد الاتصال مع للعمل كحلقة  أو أكثر ا شخصعند االقتضاء،، وتعين اللجنة الدولية

 .القائد العسكري األعلى المعنيهيئة األركان، مع  في ،الميدان وآخرين

تصال بالسلطات السياسية والعسكرية ذات الصلة، لك االكذ اللجنة الدولية للصليب األحمر داومتو

 مهمة قوات حفظ السالم بوضوح من زاوية تبعاتها اإلنسانية، بغية تجنب أي حديدوتحثها على ت

كما تحاول أن تكفل بوجه خاصة عدم مساس العمل .  ودورها الخاصيناللجنة  ةالتباس مع مهم

وتحاول أيضاً التأكد من احترام . اده واستقاللهعدم تحيز عمل اللجنة وحي بمبادئ لعسكري ا

 .القانون الدولي اإلنساني من جانب البعثات العسكرية الدولية

إلى الحماية المسلحة ) وهو ما قد تتنازل عنه اللجنة في ظروف استثنائية( كقاعدةدون اللجوء و

بأية جهود من جانب حمر، ترحب اللجنة الدولية للصليب األ اإلغاثة،لعملياتها، بما في ذلك قوافل 

 . بيئة آمنة لألنشطة اإلنسانيةتوفيرالبعثات العسكرية الدولية ل
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 حماية معدات ومنشآت اللجنة الدولية للصليب األحمر بواسطة حراس مسلحين

ال تستبعد اللجنة الدولية حماية معداتها ومنشآتها بواسطة حراس مسلحين في الحاالت التي تُعتبر 

 بانتظام قّيمومع ذلك، ي).  على سبيل المثال، بسبب انتشار الجرائم(حماية ال غنى عنها فيها هذه ال

 . حياد اللجنة الدولية وعدم تحيزهاصورةتأثير تلك الترتيبات على 

 

 استخدام اللجنة الدولية للصليب األحمر لموارد الدفاع العسكري أو المدني

موارد الدفاع العسكري أو المدني، على اعتبار أن هذا ال تستبعد اللجنة الدولية بشكل عام استخدام 

المنظمات رض استخدام االلجنة الدولية ال تعو.  االستخدام تفرضه االحتياجات وليس مجرد توفره

 . تلك الموارد شريطة عدم إعاقة أنشطتهااإلنسانية األخرى ل

وط تعطي ميزة واضحة، أو ألن تلك الموارد تقدم بشر( االت استخدام اللجنة لهذه المواردوفي ح

صورتها شكل أي تهديد ل ال يها، عليها أن تتأكد من أن استخدام)لعدم تَوفّر موارد مدنية مقارنة

 . ومبادئهاتنفيذيةاستراتيجيتها الفق مع  وأنه يتالمتحيزة،المحايدة وغير 

 

  اللجنة الدولية للصليب األحمر في التدريبإسهام

 القانون الدولي اإلنساني والمبادئ األساسية التي في تنظيم دورات  اللجنة الدولية من خاللعملت

 التأثير أو المشاركة المباشرة في تدريب العسكريين المشاركين في على العمل اإلنساني نظمت

 جميع المنظمات معوتحقيقاً لهذه الغاية، تقيم اللجنة عالقات  . البعثات العسكرية خارج بلدانهم

الموفدين في رية وغيرها من الهيئات التي تتولى تدريب العسكريين والمدنيين واألكاديميات العسك

 متفرقة، وهو يتراوح بين المساهمات المن التعاون مناسباًوهي تقدم القدر الذي تراه  . تلك البعثات

 ).  SHAPE مع طلقتهل التعاون في البرنامج الذي أن قبيم (الطويل األجلوالتعاون الرسمي 

البعثات العسكرية مهمة  موظفيها بإلى توعيةجنة أيضا، من خالل برامجها التدريبية،  اللسعىتو

 . العسكري المطبقة في الميدان–مختلف مفاهيم التعاون المدني بالدولية و

 

عسكريين العالقة بين الالتي تعقد بشأن مشاركة اللجنة الدولية للصليب األحمر في المؤتمرات 

 والعمل اإلنساني

متعددة األطراف وغيرها من المؤتمرات التي تتناول النشط في المؤتمرات القيام بدور ل من خال

 والعمل اإلنساني، تهدف اللجنة الدولية إلى تعزيز وجهة نظرها بشأن إدارة عسكريينالعالقة بين ال

ع  بين جميتصاالت شبكة من االمداومة وإقامةإلي كما تسعى . عملية خبراتها الاقتساماألزمات و

 . مع قضايا األمن الدوليالمتعاملين
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أو / في النقاش وسهاماإلمكانيات الممنوحة لها لإلبوتحدد مشاركة اللجنة الدولية في تلك الفعاليات 

 .وجود صلة وثيقة بين عملها والموضوع محل النقاشب

 

 مشاركة اللجنة الدولية للصليب األحمر في تمارين التدريب العسكري

ما  في تمارين التدريب العسكري عند– على نحو انتقائي –لية للصليب األحمر تشارك اللجنة الدو

أداة للتدريب في مجال اإلدارة العسكرية كون يكون هدف تلك التمارين أن تتدعى إلى ذلك وعندما 

وتهدف اللجنة الدولية للصليب األحمر في تلك . عسكرية/عالقة إنسانيةنطوي على لألزمات التي ت

. نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنسانيول وأنشطتها، رسالتها التعريف بتحسينلى المناسبات إ

 .للتمارين الدوليةوتعطى أولوية  .م اللجنة في مرحلة التخطيطاسهإبدأ يأن نبغي وي

 

---------- 
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إن فرق المساعدة في حاالت : " المعونة األمريكية، فرق المساعدة في حاالت الكوارثوكالة) 12(

 الكوارث فيسريعة، وتضم متخصصين في مجال اإلغاثة الستجابة اال فرق إلدارة هيالكوارث 

يقومون بإجراء عمليات تقييم وتحديد لالحتياجات ووضع أولويات لها، فضالً عن إدارة أنشطة 

هذه الفرق تنشر و.  في الموقع، والتوصية بأعمال المساعدة األخرى عند وقوع الكوارثاإلغاثة

، بما  كافة هذه الفرق في أنحاء العالمتوقد نشر. كبيرة الحجمالبعد وقوع الكوارث المدمرة عادة 

 الحرببفي ذلك عمليات االنتشار في العراق في أعقاب النزاع األخير مباشرة، وللسكان المتأثرين 

 سنة، ولتوفير اإلغاثة اإلنسانية للمجتمعات المتأثرة بالجفاف في 27األهلية في أنجوال التي امتدت 

 :انظر".  أنحاء إثيوبياجميع
"USAID Disaster Assistance Response Team (DART) Deploys to Liberia", 

, <2003August 6 html.30806pro/2003/releases/press/gov.usaid.www://http. > 
 
 :انظر) 13(

"AJP-9: NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine", North 
Atlantic Treaty Organization (NATO),  

, <2003June pdf.9-AJP/docu/ims/int.nato.www://http24 last visited on (> 
June 2004). 

 
 :انظر) 14(

, <2004June 20 Joint Chiefs of Staff Library, /doctrine/mil.dtic.www://http> 
(last visited on 24 June 2004). 

 

القوة الدولية لتحقيق االستقرار "و" قوات تحقيق االستقرار"لـ مثلة البعثات العسكرية األم تض) 15(

إذ تتمكن من . التي تسيطر على الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون "بتفويض من األمم المتحدة

حاولة إلى السكان المحليين، وبالتالي م" األخبار الجيدة"خالل هذه المنابر من السيطرة على تدفق 

 .التأثير في الرأي العام والسلوك لما يخدم مصلحتها وفي اتجاه أهداف سياسية أوسع
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القوة الدولية لتحقيق االستقرار بتفويض من األمم " فظ تتح: تقدم أفغانستان أمثلة متعددة) 16(

 مليون دوالر 1.2 المدني بميزانية كلية قدرها – فرق للتعاون العسكري 10على " المتحدة

 المدني بمنطقة خاضعة لمسؤوليته في إقليم –يختص كل فريق للتعاون العسكري .  ريكيأم

 توفير –قصيرة األجل التي يمكنه تمويلها الصغيرة النطاق والكابول؛ ويحدد كل فريق المشاريع 

 المدني في –ويحاول نهج التعاون العسكري . إلخ... األثاث للمدارس، إعادة تأسيس عيادة، 

 / الدولية لحكوميةاتنسيق بين مشاريع فرق إعادة اإلعمار المحلية ومشاريع المنظمات إجماله ال

 .مجمع المنظمات غير الحكومية والسلطات الوطنية والمحلية

 

، إلى Power Point المعونة األمريكية، باستخدام برنامج باور بوينت وكالةعرض قدمته ) 17(

ويصف العرض مهام فرق إعادة . 2004نيسان / أبريلاللجنة الدولية للصليب األحمر في كابول،

بناء العالقات؛ الرقابة وتقديم التقارير؛ دعم األمن لعمليات : " بالتفصيل اإلعمار المحلية

تقاسم المعلومات؛ جهود الوساطة؛ وضع أولويات لجهود إعادة / األمنيةتقارير؛ ال Bonn‘بون’

 لتمويل 2004في مليون دوالر أمريكي 125 حونالبناء والتنمية؛ تنفيذ مشاريع المساعدة؛ 

 40 القوات المسلحةمانحة، يتوفر لدى من جهات حكومية تمويل الوعالوة على ".  المشاريع

مليون دوالر أمريكي من خالل برامج وزارة الدفاع التي تديرها القوات المسلحة للواليات 

 .المتحدة

تكمن : "2004فيناتو التي عقدت في اسطنبول ال أيضاً مثاالً آخر في مقال نشر أثناء قمة انظر

الفكرة في أفغانستان في التعلُم من الخبرة، فاألشياء التي حققت نجاحا وفرق إعادة اإلعمار المحلية 

إنهم يعتقدون أنها فكرة "، كما قال مستر كاجابتاي، ويواصل قائالً "قد أعجبت العديد من الناس

وهو أمر رائع أيضا بالنسبة إلى .  العسكرية–ح للفرق المدنية كما يعتقدون أنه زواج ناج. عظيمة

العالقات العامة، ذلك أن بإمكانك أن تقنع الناس أنك تعمل من أجلهم عندما تباشر بالفعل مشاريع 

على أرض الواقع، وأعتقد أن الناس يرغبون في زيادة دفع هذه الفكرة في أفغانستان وفي أماكن 

 ناتو –ا أوربمن المتوقع أن تركز قمة : "ميريديث بيويل.  بالفعلالناتورط أخرى أيضا إذا ما انخ

 :انظر، "على العراق وأفغانستان
Voice of America News, 23 June 2004. 

 
 :انظر) 18(
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"Liberia: Key northern Liberian town faces relief crisis", Integrated Regional 
Information Networks (IRIN),  

: , available online at2003May 19 
<

9900705551e78085256d3fc5f1aa7a89/o/nsf.rwb/w/int.reliefweb.www://http
?OpenDocument. > 

 
لسالم التابعة لألمم مرونة قادة عمليات ا: "(....)  يدافع عنإن ما يسمى تقرير اإلبراهيمي) 19(

 حقيقي في حياة الشعوب فرقتؤدي إلى إحداث ‘ سريعة التأثيرالالمشاريع ’لتمويل المتحدة 

 :انظر..." بالمنطقة التي يمارسون فيها مهمتهم 
Lakhdar Brahimi, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 

21 August 2000, UN Doc. A/55/305 (2000). 
 
قوات فرق إعادة اإلعمار اختارت وقع سيناريو مماثل في كوندوز بأفغانستان، حيث ) 20(

 أن تدعم ، للقوات الدولية لتحقيق االستقرار بتفويض من األمم المتحدة، مرة ثانيةتابعةالمحلية، ال

ومرة . اصلة التابعة للجنة الدولية للصليب األحمرمستشفى كان جزءا من البرامج الطبية المتو

أخرى، اختارت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تنسحب تجنبا الزدواجية الجهود ولتقليص 

وكان . والقوات العسكرية) اللجنة الدولية للصليب األحمر(مخاطر الخلط بين المنظمة اإلنسانية 

تعيد دورها في مجال تقديم الدعم للمستشفى عندما على اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تس

أن "  القوة الدولية لتحقيق االستقرار بتفويض من األمم المتحدة"قررت الدورية التالية لقوات 

 .البرنامج لم يعد يتالءم وأهدافه أو تمويله

 

 :انظر) 21(
Charles C. Krulak (former Commander, United States Marine Corps), 
"Three block warfare: Fighting in urban areas", Speech to the National Press 

Club, Washington, 10 October 1997. 
 
 General plans changes in Afghan strategy", Associated Press, 20": انظر) 22(

December 2003 
 
 :انظر) 23(

"Director for UN, Conflict and Humanitarian Division", Homepage for 
, 2004July 6 DFID, the UK Department for International Development, 

<doc.jaextdirunchjobdescript/files/Recruitment/uk.gov.dfid.www>  
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 : أيضاًانظر
United Kingdom Ministry of Defence, "Public Service Agreement 2005-06 

: , available online at2004, July "08-2007to 
<-2005echnotes_psat/finance/issues/linked_files/uk.mod.www://http

pdf.2008: > 
وزارة ’و‘ إدارة التنمية الدولية’و‘ مكتب الخارجية والكومنولث’يعمل  (....) 2.1الهدف " 

من أجل تحسين األثر ) ومع اإلدارات الحكومية األخرى، عند االقتضاء(بشكل مشترك ‘ الدفاع

العنيفة، أو حيثما يوجد توتر  منازعات في المناطق التي تعاني من الصاحبة الجاللةالكلي لحكومة 

يتطلب األمر منهم أيضا، بما يشكل جزءاً من هذا العمل، السعي . يمكن أن يقود إلى نزاع عنيف

وهو ما .  المسلحةمنازعاتإلنجاز تحسينات في فعالية جهود المجتمع الدولي لمنع أو وقف ال

 بمختلف أجزاء دورة ة الجاللةصاحبيشمل العمل في جميع ميادين النشاط التي تسهم فيها حكومة 

بعد النزاع  لتنسيق العمل 2004 في نشأ، التي ست‘وحدة إعادة اإلعمار ما بعد النزاع’إن .  النزاع

 تأمين، تهدف إلى ‘وزارة الدفاع’و‘ إدارة التنمية الدولية’و‘ مكتب الخارجية والكومنولث’بين 

في حاالت ما بعد النزاع، وأساسا عند نشر أفضل تخطيط وتنفيذ وإدارة لمساهمة المملكة المتحدة 

مسؤولين ينتمون في ‘ وحدة إعادة اإلعمار ما بعد النزاع’وسوف تضم . قوات المملكة المتحدة

األساس إلى ثالث إدارات، لكنهم سوف يستعينون باإلدارات الحكومية األخرى كيفما يتطلب 

ويمكن ".  2006 مطلعرتها في وتصل إلى كامل قدتدريجياً وستصبح الوحدة عاملة . األمر

توصي اللجنة بإقامة : "المشار إليه آنفاطالع على اقتراحات مشابهة في تقرير اإلبراهيمي اال

، للقيام  كافةمجموعات عمل متكاملة، مع ضم موظفين إليها من أنحاء منظومة األمم المتحدة

دعم الذي يقدمه المقر للميدان بتخطيط مهام جديدة والمساعدة على تحقيق النشر الكامل وتعزيز ال

جمع كل المسؤولين عن ل مانةال يوجد حاليا تخطيط متكامل أو خلية دعم في األ. ذا مغزىتعزيزا 

التحليل السياسي، والعمليات العسكرية، والشرطة المدنية، والمساعدة االنتخابية، وحقوق اإلنسان، 

حين، والمعلومات العامة، والعمليات اللوجستية، والتنمية، والمساعدة اإلنسانية، والالجئين والناز

 :انظر". والتمويل، والتجنيد
Brahimi, op. cit. (note 13), Executive summary.       

 

 :انظر) 24(
, 2004June 30 , Global Risk Strategies, "Our experience"

</com.lglobalrs.www://http .> 
 

 :انظر) 25(
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Hugo Slim, "A call to alms: Humanitarian action and the art of war", Centre 
. 2004for Humanitarian Dialogue, February, 

<85=php?aid.index/org.hdcentre.www://http).2004July 31 d on last visite. (> 
 
، 2003نيسان /لقي أحد مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر حتفه في أفغانستان في أبريل) 26(

وبالمثل، بعد . مما أجبر اللجنة الدولية على تقليص هائل لوجودها وأنشطتها في جنوب البلد

، اضطرت 2003أول تشرين /في بغداد في أكتوبرالهجوم بسيارة ملغومة على بعثة اللجنة الدولية 

على إدارة فيه اللجنة إلى تقليص وجودها المرئي وموظفيها وبرامجها في سياق كانت غير قادرة 

 .جميع أنشطتها في مجال الحماية والمساعدة بأمان

 

القوات تتمثل نقطة انطالق اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن تعريف عالقتها مع ) "27(

أحكام القانون الدولي اإلنساني و األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر،  في المبادئالمسلحة

 ,Studer: انظر". وتوفر هذه األمور اإلطار العام الالزم لطبيعة تلك العالقة ونطاقها. ذات الصلة
op. cit. (note 1) p. 386. 

 
التابعة للجنة الدولية " وحدة العالقات مع القوات المسلحة وقوات األمن"فيما يتعلق بأنشطة ) 28(

 ,Integration of law of armed conflict", ICRC, Geneva":انظرللصليب األحمر، 

May 2003 " :كانت اللجنة الدولية للصليب 1977 في اللجنة الدولية للصليب األحمر والية ،

دراج القانون دعم البرامج الدولية التي تشرع فيها الدول إلل من المجتمع الدولي فوضةاألحمر م

 .العالم كافةأنحاء القوات المسلحة في وعمليات  ، ومذهب،الدولي اإلنساني في تعليم وتدريب

قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر، على مدار الزمن بتطوير نهجين مختلفين، : نهج من مسارين

 . القوات المسلحةإزاء  اآلخر،يكملأحدهما وإن كان 

فهم من جانب األطراف ألنشطة اللجنة الدولية تحقيق هدف ستتي تال) PREDIS(أنشطة النشر 

 .تحقيق األمنو إلى الضحايا، وصولللصليب األحمر وضمان ال

ليات أو تدابير محددة لكفالة آل القوات المسلحة اعتمادهدف ستالتي ت) PREIMP(أنشطة التكامل

ألشخاص المحميين واألعيان افيما يتعلق بخاصة باحترام مبادئ القانون الدولي اإلنساني، و

 . لتحقيق هذه الغايةالزمةالوسائل الباإلضافة إلى المحمية، 

، يمكن أن تعطي المندوبية أفضلية ألحد تنفيذيةووفقا للوضع األمني السائد في البلد واحتياجاته ال

 ".النهجين أو حتى لكليهما معاً
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الم يدعمون جهود التدريب لما يزيد على  مندوباً حول الع27توظف اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 . من القوات المسلحة وقوات األمن100

 

مدخل إلى مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر بغية ) أوالً: ( ما يليعادةيضم العرض ) 29(

توضيح دورها الخاص المرتبط بسياقات الحرب والعنف الداخلي على أساس اتفاقيات جنيف؛ 

ركة الصليب األحمر والهالل األحمر بهدف بيان مختلف كيانات الصليب عرض لبنية ح) ثانياً(

نشر بعثة عسكرية متعددة تالهالل األحمر التي يمكن أن توجد في سياق بعينه، حيث /األحمر

شرح لمبادئ الحياد واالستقالل يقود إلى العرض ويساعد على تقديم تفسير إلى ) ثالثاً(؛ اتالجنسي

جنة الدولية للصليب األحمر عن التمايز الذي تحافظ عليه بين كل من الجمهور بشأن دفاع الل

 عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر سلوبشرح أل) رابعاً(العمل العسكري والسياسي واإلنساني؛ 

لتأكيد أنها منظمة إنسانية يمكن التنبؤ بنشاطها وتعمل باألسلوب نفسه في أنحاء العالم كافة، مع 

شرح ختامي لموقف اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن ) خامساً(جوهرية؛ عرض ألنشطتها ال

وتكمن . وجوانب قلقها تجاه التطورات الموصوفة في هذا المقالالعالقة بين المدنيين والعسكريين 

القوات المسلحة أمر مع الرسالة األساسية الموجهة إلى القوات المسلحة في أن وجود عالقة 

ظمة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر تنشط في مناطق النزاع بجميع أنحاء طبيعي بالنسبة لمن

 . العالم

 

يبدو لي أن المنظمات غير الحكومية والمنظمات : "ما يلي هو مثال لردود األفعال تلك) 30(

 والتحالف والقوة الدولية لتحقيق االستقرار بتفويض من األمم المتحدة القوات المسلحةالدولية و

 فإننا سوف نعمل – سواء كنا نعمل معا أم ال –ونظراً ألن لدينا األهداف نفسها . ا الهدف نفسهلديه

ال يوجد (...).  بين تلك المجموعات قائمالتنسيق من أجل تحقيق الهدف نفسه بغض النظر عن ال

 وال يوجد هنا من يرغب في رؤية سكان أفغانستان.  هنا من يرغب في العمل في بيئة غير آمنة

يرغب الجميع في زيادة االستقرار وزيادة . يعيشون في ظل نوع االقتصاد الموجود اآلن

نسير معاً بغض النظر عما ترغب فيه أننا االزدهار؛ وألن لدينا األهداف نفسها، سوف يعتبرون 

يتطلع الطرفان إلى القيام بالشيء نفسه .  القوات المسلحة تريدهالمنظمات غير الحكومية أو ما 

ويشتركان معاً، وهذا  أحدهما يضيف إلى اآلخر إن. سباب الجيدة نفسها، لكنهما ال يتنازعانولأل

 :انظر". جيد
"Afghanistan: Interview with US-led coalition civil military coordination 

, <2004April 9 , IRIN News, "centreorg.IRINNew.www://http>  
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 . أعاله9 الحاشية انظر) 31(

 

تصور اآلخرين العاملين في كيفية لت دراسة يجرأ، 2001في فترة مبكرة ترجع إلى ) 32(

ة بين  العالقإزاءموقف اللجنة الدولية للصليب األحمر المنطقة ذاتها في زمن النزاع المسلح ل

يستخدم لوصف واقع وضع اللجنة الدولية " نيةالنزعة المسكو"كان مصطلح . المدنيين والعسكريين

إن النزعة المسكونية : " بين المدنيين والعسكريين في مواجهة عالقة ناشئةعمليللصليب األحمر ال

 تُشكل نوعا من أنواع الطريق الثالث الذي عادة ما تتبعه اللجنة الدولية – السياسية التي نفضلها –

 تقر بمزيد من الوضوح وجود ميل نحو توثيق التعاون بين وهي. للصليب األحمر بطبيعة الحال

 المتحدة التي تحاول تكييف منظمة األمم داخل إطار ال سيما والعمل اإلنساني، والقوات المسلحة

 مكافحة’وليس إعاقة أو تجاهل مثل ذلك التعاون، وبالتالي نصل إلى منتصف الطريق بين 

نهج  للصليب األحمر بالتسامح تجاه ال تتسم اللجنة الدوليةينبغي أنو. ‘المشاركة البناءة’و‘ الضرر

إن اختالف . صحيحةهي الاألخرى وتقاوم إغراء االقتناع بأن سياستها اإلنسانية وحدها 

خاصة بشأن تحديد ما بالتصورات يفرض تحديا في المفاهيم أمام اللجنة الدولية للصليب األحمر، و

 ,Studer: انظر"  اختيار براجماتي يعتمد على السياق محضهوهو جوهر العمل اإلنساني وما 
op. cit. (note 1), p. 386.  

 

 1986النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، ) 33(

 

 :انظر) 34(
Agreement on the Organization of the International Activities of the 
Components of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 26 

November 1997, published in IRRC, No. 322, March 1998, p. 159. 
 

---------- 
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