
 : المعاصرة نهج اللجنة الدولية إزاء التحديات األمنية

 المحايد ومستقبل العمل اإلنساني المستقل

 

 ∗بيير كراينبوهل : بقلم
 

بالنسبة ا مأساوية وغالبال شك أن السنوات األولى من األلفية الجديدة كانت سنوات صعبة، 

استهداف منظمات المساعدة فقد ظهرت تهديدات وهجمات تعمدت  . لسير العمليات اإلنسانية

اإلنسانية وموظفيها، وهو الواقع الذي أثار تساؤالت حول قدرة هذه المنظمات على القيام 

وكان للجنة الدولية للصليب األحمر نصيب . بمهامها، وخلق جدال حول مستقبل العمل اإلنساني

 .كبير في هذا السجال

 حول كيفية تقييم اللجنة الدولية لهذه اتالتوضيحبعض األفكار وتقديم أحاول في هذا المقال 

االمستجدات وما هي خطتها لمواجهة أبعادها األكثر تأثير. 

 

  النزاعةتحول بيئ

 من حيث أسبابها وطبيعتها وسماتها فيماالنزاع في عالم اليوم تتباين بشدة ال تزال حاالت 

طرق برز االستقطاب بوي . الراديكاليةيالحظ على المستوى العالمي تجدد االستقطاب أو 

المواجهة الدائرة بين عدد من الدول المنخرطة فيما ومختلفة أكثرها أثرا على بيئات النزاع 

التي ال تشكل دوال الراديكالية وعدد من الكيانات " الحرب ضد اإلرهاب"يشار إليه اليوم باسم 

أساليب  استخدام  مستعدة للجوء إلىنرى هذه الكيانات و.والعازمة على مناهضة هذه الدول

األهداف يسمى بشتمل على شن هجمات متعمدة ضد المدنيين وضد ما تحرب غير تقليدية 

ويتجلى هذا االستقطاب أيضا في عودة التوتر . كالمنظمات اإلنسانية على سبيل المثالالسهلة 

على الشمال والجنوب فيما يتعلق بقضايا مثل الفقر وشروط التجارة والحصول يعرف ببين ما 

 .الموارد والسيطرة عليها

 

                                                 
  بيير آراينبوهل هو مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب األحمر، وهذا المقال نسخة معدلة وموسعة من خطاب وجهه إلى محفل  ∗

 .2004آذار / مارس31 جنيف في  فيPalais des Nations، ُعقد في "التحديات التي يواجهها األمن اإلنساني"إنساني حول 
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 تُستشعر في كل مكان في العالم، حيث 2001أيلول / سبتمبر11ال تزال آثار هجمات هذا و

اتخذ الصراع العالمي الذي تديره في السنوات األخيرة الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها 

حجة عدد من الدول خدم ويست. شتمل على عمليات تقوم بها الشرطة وقوات األمنتأشكاال عدة 

وفي . الضغط على المعارضة الداخلية أو جماعات المقاومةليزيد من " اإلرهابمكافحة "

هذه هي الخلفية التي شُن في . كثيرة تكون آثار ذلك خطيرة على السكان المدنيينحاالت 

بية إلى إطارها النزاع المسلح على كل من أفغانستان والعراق وُأرسلت القوات المسلحة األجن

 . هذين البلدين

ا ألسباب اندالع بهذه االتجاهات العالمية، إال أن تقييمالحاالت الفردية ورغم تأثر عدد من 

أن األسباب المحلية تظل هي يظهر النزاعات أو استمرارها في عدة أجزاء أخرى من العالم 

. نب وجود دوافع سياسيةالغالبة وأنها ترتبط عادةً بالقضايا االقتصادية واالجتماعية، إلى جا

 من نيبال إلى بروندي ومن ليبيريا إلى ميانمار ينشأ العنف من أسباب لدانففي عدد من الب

هذا العام ظهرت مجددا في منطقة دارفور في السودان و. داخلية وتنتج عنه معاناة عظيمة

اعات العرقية النزيسمى بالنزاعات التي تحركها الرغبة في إثبات الهوية أو ما عنيف وبشكل 

وحركات نزوح واسعة هائلة  والتي تسفر في العادة عن خسائر ،التي اتسمت بها التسعينيات

 في الوقت اما يبرز جليو . النطاق، وإن بدت أنها لم تعد أكثر أشكال المواجهات انتشارا

 التي ةزبما فيها أعمال العنف غير المِمي" اإلرهاببمكافحة "التكتيكات ذات الصلة هو الراهن 

 .  معينة السياسات القمعية في دولرانتشاودوال، ليست ترتكبها كيانات 

 

 على أمن العاملين في المجال اإلنساني االنعكاسات 

عمال كان دائماً  أو العنف الداخلي ة المسلحاتالقيام بأنشطة إنسانية في مناطق النزاعإن 

 موظف في 11000 الراهن ما يزيد على ويعمل باللجنة الدولية في الوقت . المخاطرا بمحفوفً

ا، أو يوم إلى المناطق التي تشهد حروبكل لحظة وفي كل يسافرون في  1 موقعا في العالم79

بين األطراف المتخاصمة من أجل الوصول إلى األشخاص الجبهة الفاصلة يعبرون خطوط 

ون االتفاقات مع فاوضون ويعقدتيجتمعون ويوهم  . بحمايتهم ومساعدتهمالذين عهد إليهم 

جميع حاملي السالح في تلك النزاعات، من أفراد القوات المسلحة إلى أفراد الشرطة، ومن 

                                                 
، المنشور على موقع اللجنة الدولية على اإلنترنت على العنوان 2003حزيران /، يونيو2003 انظر التقرير السنوي للجنة الدولية  1

 :التالي
http://www.gva.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_annual_report_2003. 
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 تبروتع. الوحدات شبه العسكرية إلى حركات المتمردين، ومن األطفال الجنود إلى المرتزقة

اع المسلح ورغم أن العمل في مناطق النز. األهميةبالغة اللجنة الدولية أمن موظفيها مسؤولية 

من الخطر، إال أن اللجنة الدولية درجات عالية أو حاالت العنف يتضمن بال شك مواجهة 

حد تهدف في أقصى قدر ممكن إلى الفي إدارة األمن وسائل وأساليب  دائما إلى تطوير تسع

الذي عادة بأنه الخطر الرئيسي " التقليدي"األمني المحيط ويوصف . من التعرض لهذه المخاطر

وتجدر ". غير المناسبفي الوقت غير المناسب وفي المكان "يجد نفسه د المرء حين يهد

هذا النمط من اإلشارة هنا ونحن نناقش بعض المالمح الجديدة المتعلقة بالمخاطر إلى أن 

 . األكثر انتشارا في العالم اليوم ،ا لخبرة اللجنة الدولية ووفقً،إلى حد بعيديظل األمني المحيط 

سلسلة من الهجمات المتعمدة ل 2003في عام اللجنة الدولية تعرضت أن اإلشارة إلى  نودوهذا 

بين زميل خامس وقد وقع . التي أودت بحياة أربعة من زمالئنا في كل من أفغانستان والعراق

مماثلة من بينها خسائر مفجعة ت منظمات أخرى تكبدكما . ة وقُتل في بغدادقاطعنيران مت

 . األمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكوميةهيئات مر األفغاني وجمعية الهالل األح

 2003آذار /في مارس" قندهار"في شمال هذه الهجمات المتعمدة الثالث ين من تويبدو أن أثن

، وقعا نتيجة ربط واضح بين وجود اللجنة الدولية 2003تموز /وفي جنوب بغداد في يوليو

انطبق ذلك وربما .  البلدين المعنيينية األوسع التي تتم فيواألنشطة الدولية السياسية والعسكر

في استهدف مكاتب اللجنة الدولية في بغداد الذي بسيارة ملغومة أيضا على الهجوم 

 . 2003تشرين الثاني /أكتوبر

ه علماً أن هل تشير هذه الهجمات إلى منحى جديد؟ : التاليهوفهنا يبرز حتماً الذي سؤال أما ال

موظفيها د من يعدالمنظمة الفقدت وقد في الماضي، استهدفوا أن بي اللجنة الدولية مندول سبق 

 وفي شرق جمهورية الكونغو 1996في هجمات متعمدة في كل من بروندي والشيشان في 

 .ؤلمةحوادث ممنظمات أخرى واجهت أيضاً كما . 2001الديمقراطية في 

الجديد في السياق الراهن من فالشيء يوم؟ لذلك من المشروع أن نتساءل ما هو الجديد حقا ال

هو الطبيعة العالمية للتهديد، أي واقع أن الخطر لم للصليب األحمر وجهة نظر اللجنة الدولية 

معتمدة وقد اعتادت اللجنة الدولية أن تبني مفهومها األمني . يعد بالضرورة محدودا جغرافيا

بناء األمني المحيط ت الموجودة في الميدان ، إذ تقيم البعثامعينباألساس على سياق محلي 

درجة القبول الذي تحظى به اللجنة الدولية وأنشطتها، مثل مجموعة من المؤشرات، من على 

وهو عامل يلعب دوراا محوري . 
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مواتية في سياق بعينه، إال أن بعض الجماعات أو قد تبدو أما اليوم فرغم أن هذه المؤشرات 

تستهِدف يمكن أن لسياق المحلي أو المرتبطة به ارتباطا غير وثيق  اة عنخارجالاألفراد 

 . موظفي اللجنة الدولية العاملين فيه

الوصول إلى الجماعات التي من المحتمل أن أن ومما يزيد من تعقد الموقف في هذا الشأن 

ومع ذلك . إن لم يكن مستحيال تماماصعب للغاية في الوقت الراهن هجمات كهذه، تنفذ 

ا في نتائجه يمثل جزءالمؤثرة أو معين في حالة نزاع المشاركة لحوار مع جميع األطراف اف

ن قد و  . تتبعها اللجنة الدولية في عملهاالتيمن اإلجراءات ا حيويبدون مثل هذا أن تبي

الوصول إلى السكان وبالتالي يتعذر من المستحيل تحقيق مستويات القبول المرغوبة، الحوار، 

 . المنوطة باللجنة الدوليةن للخطر من أجل االضطالع بأنشطة الحماية والمساعدةالمعرضي

 

 بين الرفض واالستغالل

أي جهة على بأن قوية االستقطاب توقعات محيط يتسم بفي ا عالوة على ذلك، تبرز دائم

 أو ة، حليفة أو غريمةصديقفهذه الجهة هي حاضرة في الميدان أن تتخذ موقف أحد األطراف، 

بالنسبة إلى  اًديعقهذا ما يزيد األمور تو . فيتوب عليها أن تختاراألمر، يكن ، ومهما ةعدو

من أجل كاللجنة الدولية للصليب األحمر تعمل على أساس مبدأي االستقالل والحياد منظمات 

السؤال المطروح حول أهمية إلى تعزيز هذا االستقطاب المفروض يؤدي و. توصيل رسالتها

 .المستقلور إلى شرعية العمل اإلنساني، السيما عمل اللجنة الدولية المحايد نظَال يةكيف

التعرض على خطرين محددين هما التعرض للرفض أو التطور الجديد هذا ينطوي و

في أنه يؤثر بطريقة أو بأخرى يعتقد ويبدو في الوقت الراهن أن أي طرف . الستغاللل

. معرض للخطرهو في أفغانستان أو العراق السلطة نقل الجهود الرامية إلى االستقرار أو 

في ما ، اًتنظر إلى هوية اللجنة الدولية على أنها غربية أساساألوساط أن بعض إلى ونظرا 

النظر أن يساء الفهم في خطر كبير هناك  وموقع مقرها الرئيسي، فتها وشارهاتمويليتعلق ب

وربما . ذين البلدين في هوسع نطاقاً األمن الوجود السياسي والعسكريال يتجزأ جزء كإليها 

هذه النظرة إلى رفض اللجنة الدولية كطرف مستقل ومحايد ورفض تمكينها من الوصول أدت 

 .إلى الضحايا الذين ترغب في مد يد العون لهم

اللجنة فقد أدانت هذه األعمال، مثل أن تكون وراء يمكن وبغض النظر عن الدوافع التي 

 التي أعاقت على نحو خطير قدرتها على توفير الحماية مات ضد موظفيهابشدة الهجالدولية 

 .والمساعدة بالمستوى الذي يتطلبه الوضع في كل من العراق وأفغانستان
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الناتج عن ميل سلطات بعض الدول إلى دمج مهمتها  لاستغالخطر هو فالخطر الثاني أما 

 .  في حملتها ضد األنشطة اإلرهابيةالمتاحة لهاالوسائل العمل اإلنساني في إطار مجموعة 

من بعض تصريحات وشمل وقد تجلى هذا المنحى في عديد من األوجه في الشهور األخيرة 

هناك و". إنساني باألساس"الحكومات تصف وجودها العسكري في العراق وأفغانستان على أنه 

. تحالف في أفغانستانالذي أنشأته قوات ال" المحلياإلعمار إعادة فريق "مثال آخر هو مفهوم 

 ، من جانبة والعسكريةالسياسيالجهات الفاعلة إن طمس الخطوط الفاصلة بين دور وأهداف 

عمليات بالنسبة إلى فهم مشكالت خطيرة يثير من جانب آخر الهيئات اإلنسانية ودور وأهداف 

 .أمنهاتوفير ها ول بقبوالللجنة الدولية للصليب األحمر ومن مثل امنظمة 

 

 لتحديات األمنيةلاللجنة الدولية هة مواج

لمستجدات المذكورة الناجمة عن االلجنة الدولية معالجة بعض األبعاد األكثر إلحاحا تنوي كيف 

 بقدر ؤمنهنا هو أولوية اللجنة الدولية في أن تنصب أعيننا أعاله؟ إن ما يجب وضعه 

 النزاع المسلح ووفقا للمهمة المستطاع الحماية والمساعدة لألشخاص المحميين بموجب قوانين

اتخاذ   أيضاًأن من الضروريعلى . التي كلفها بها المجتمع الدولي والتزامها الخاص بذلك

  هؤالء األشخاصإلىفعالً الوصول من  من أجل تمكينهملضمان أمن موظفيها الالزمة التدابير 

 . والعمل لصالحهم

 

 مقاييس اللجنة الدولية إلدارة األمن 

 : التاليةالعناصر الرئيسية لى إهوم اللجنة الدولية إلدارة األمن مفيستند 

وينطبق .  إلى القمةدةمن الالمركزية اإلدارية من القاعواسعة اللجنة الدولية ثقافة تملك  )1

أنها كلما كانت أكثر قربا من ويسود اعتقاد راسخ . بالقدر نفسه على إدارة األمنذلك 

أفضل لتحليل األحداث ووضع موقع ت في السكان المعرضين للخطر كلما كان

عن أمن السكان مميزاً تر اللجنة الدولية أبدا أمن موظفيها لم و. االستراتيجيات لمعالجتها

فالميزة الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها في . الذين يعيشون في المناطق التي تعمل فيها

 .عملها الميداني هو القرب ممن تحاول مد يد العون لهم
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لبعثاتها في الواسع النطاق ظل اللجنة الدولية فعالة، يجب وضع هذا االستقالل لكي ت )2

 في إطار عمل تنظيمي واضح ومحدد هو -الذي يشمل أيضا المسائل األمنية و –الميدان 

 . مهمة المنظمة ومبادئ الحركة الدولية ومفهوم األمن الذي تعمل بموجبه

في كون  نهج اللجنة الدولية في إدارة األمن اهي يرتكز عليتالتتمثل القاعدة األساسية و

 فال يوجد فصل بين إدارة األمن وإدارة. أنفسهممسؤولي العمليات المسؤولية تقع على عاتق 

العمليات ا ال يتجزأ من تحديد استراتيجية  تقييم الخطر والتهديد جزءتبرويع . العمليات

 . وتنفيذها

عشر قبل ة العمليات في المقر الرئيسي للجنة الدولية دارالتابعة إلعندما أنشئت وحدة األمن 

يقضي بعدم تجريدهم ا ا أساسيا مسبقًالعمليات الميدانية شرطًالمسؤولون عن سنوات، وضع 

 تتجاوز دور الحارس اتمهموحدة األمن تتولى ا إلى ذلك، واستناد . من مسؤولية إدارة األمن

 .  والدعم والتدريبمراقبةواللعامة التطوير اعلى سياسات بصورة رئيسية وتركز 

مسألة حماية تقنية األمن حتى قبل أن يصبح و، لعلى قناعة منذ زمن بعيدكما أن اللجنة الدولية 

 بقبول المنظمة والتصور السائد عنها والسلوك الشخصي لمندوبيهاأن األمن مرتبط بدنية، أو 

طراف األجميع إلى  متماسكةومقنعة  صورة والقدرة على اإلصغاء والتواصل وإعطاء

كون في وضع يجعل اآلخرين قادرين على نبعبارة أخرى يجب أن  . في النزاعالمشاركة 

 .، وأن يرى الناس أن أفعالنا تتطابق مع أقوالنابما سنقوم بهالتكهن 

 

 أثر البيئة المتغيرة على النهج األمني العام للجنة الدولية للصليب األحمر 

بيئة على النهج العام للجنة الهو هل أثرت التغيرات المذكورة في طروح المالسؤال التالي 

 : التاليةالدولية؟ وكيف؟ البد هنا من ذكر أربعة عوامل هي

 إلى مزيد من االتجاه نحو 2003وقعت في عام المماثلة لتلك  يمآساليمكن أن تؤدي  )1

مقتنعة بأنها يجب أن تحافظ اللجنة الدولية إال أن . مركزية اتخاذ القرار في المقر الرئيسي

 . ةعلى نهج الالمركزي

الطبيعة العالمية مراعاة أدركت اللجنة الدولية في ظل الوضع األمني الراهن أن عليها  )2

إذ جرى العرف على اكتفائها . للتهديدات المحتملة في عملياتها في مختلف أنحاء العالم

أما اليوم فينبغي على بعثات . نيينبتقييم المخاطر المحلية وتحديد درجة قبولها من المع

اللجنة الدولية في أنحاء العالم تقييم األثر الذي يمكن أن تحدثه التهديدات العالمية 

والبد أيضا أن يشتمل مفهوم إدارة األمن .  كذلك الخاطئة على المناخ المحليالتصوراتو
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تظهر يمكن أن  درجة التأهب للمخاطر التي من شأنها تعزيز الوعي ورفععلى أساليب 

ا غير تأثيرفيه ي تؤثر ذحدود الموقع المعين الذي تعمل فيه اللجنة الدولية، والخارج 

 .مباشر

القادرة على العمل أو التأثير في األطراف لالتصال بيتطلب ذلك أيضا إيجاد سبل جديدة  )3

فهم والبد من إيالء اهتمام كبير إلقامة حوار مثمر مع الذين قد يسيئون . معينةحالة 

 . أو يرفضونها اليومالمنظمة 

4( ال محايدوعمل إنساني مستقل بقوي الااللتزام بأن لعلى قناعة اللجنة الدولية إن ا وأخير 

يزال أمراللجنة الدولية تفكر على نحو إن وصفات قديمة لعالم جديد؟ هذه فهل  . اا مهم

 . تحافظ على موقف مبدئي في مواجهة التحديومختلف؛ 

 

فاعليتها في مواجهة هذه التحديات قد تزيد من أن اللجنة الدولية المطروحة للنقاش ء ومن اآلرا

 :الطرق التاليةاستخدام ب

الموظفين الوطنيين في التحليل والتقييم األمني الذي يجري في السياقات تحسين إشراك  )1

ين الرئيسيتعزيز الحوار المتعلق باألمن مع الشركاء ويتوجب  يمكنكما . الخاصة بهم

المحلي كالزمالء في الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل والوطني على الصعيدين 

 .األحمر

من زيادة المعرفة بالمجتمع المدني وإقامة عالقات أوسع معه ومع جميع األطراف الفاعلة  )2

ن االقتصادييالمسؤولين أو الناشئة، بما في ذلك القادة التقليديين وغير الدول القائمة منها 

كما يتعين توضيح أهمية عدم التحيز أو االستقالل، وجدوى . والدينيين واالجتماعيين

شرح أسلوب عملها ويستند إليها المبادئ األساسية التي التأكيد على فهم والبد من . الحياد

 . المعنيةالنزاعأهميتها في سياق حالة 

 

 تحيزوغير الم لستقلمواالمحايد لعمل اإلنساني استمرار مالءمة ا

تساؤالت حول مالءمة العمل ،  2001أيلول / سبتمبر11في أعقاب أحداث لقد ُأثيرت، 

وتسعى اللجنة الدولية من خالل عملياتها في  . تحيزغير المستقل ولمواالمحايد اإلنساني 

ا بالثقة فحسب بل أن نهجها الميداني ليس جديرتثبت على نحو ملموس بالميدان إلى أن 

ضرورياالستقطابيتميز بي عالم ا فا أيض  . 
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محايد الموقف التوضيح ماذا يعني الحياد فعال، بل غالبا ما يتم الخلط بين ليس من السهل دائماً 

النزاع ال يعني االنحياز لطرف في ولكن االمتناع عن .  إزاء الوضع المعنيوالالمباالة

تسلّم  هي .ون الدولي اإلنسانينتهاكات القاناأمام اللجنة الدولية ليست محايدة ف. الالمباالة

احترام القانون الدولي اإلنساني من جانب النزاع كحقيقة معطاة، وتسعى جاهدة لضمان بوجود 

وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية هو الحياد بالتالي فإن و. جميع المشاركين في األعمال العدائية

وتسعى . كل الحاالتلموس في لقيام بعمل ملتأمين إمكانية اوهو أداة تستخدم . في حد ذاته

ستبعد من هذا تُاللجنة الدولية إلى إقامة حوار مع جميع األطراف والحفاظ على استمراره؛ وال 

ة هذه حكماً على جداروهذا ال يشكل . السكان المدنيينة جهة تمارس سلطة على الحوار أي

 . ة خاصة صفة قانونية أياعليهيضفي الحوار، وال رف في الجهات كط

 تمييز، بغض يجب أن يتم لخدمة جميع الناس دونالعمل اإلنساني أن عدم التحيز عني وي

يجب أن تكون وجنسهم ودينهم الخ، وأن عمليات اللجنة الدولية وعرقهم النظر عن أصلهم 

يحرم أال بعبارة أخرى ينبغي  . احتياجات ضحايا النزاعات المسلحةتلبية موجهة فقط نحو 

 الحماية بسبب هويته أو معتقداته، بل يجب تقديم المساعدة والحماية وفقا من المساعدة أوأحد 

 .لالحتياجات

 أن يكون عملها اإلنساني مميزا عن أي مصالح عنيأما االستقالل كما تراه اللجنة الدولية في

المستقل العمل الكامن وراء سبب الو . على هذا النحونظر إليه سياسية أو عسكرية وأن ي

التي تشك إلى رفض المنظمات اإلنسانية تميل األطراف في أي نزاع ذلك أن  ،اواضح تمام

على غير المستغرب إصرار اللجنة الدولية هذا ما يفسر و. أن لها دوافع سياسية خفيةفي 

كل منظمة من المنظمات المختلفة التي المميزة لالعمل طرق والمهام والخاصة  الهويات ماحترا

ضم عناصر سياسية وعسكرية ذي يريد العمل المتكامل الفنهج . انيتعمل في المجال اإلنس

وإنسانية على النحو الذي تدعمه األمم المتحدة وعدد من الدول يتعارض مع مبدأ إعمارية و

ومن . الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمركل االستقالل كما تفهمه اللجنة الدولية و

منظمات لها مهام مختلفة، إال إلى تكون فعالة للغاية بالنسبة قد غم أن هذه السياسات ثم وبالر

 . ال تستطيع تأييدها ولن تفعل ذلكأن اللجنة الدولية

 

 ضرورة التمييز بين العمل اإلنساني والعمل العسكري 

محايد في العمل اإلنساني يتضمن المناداة بالحفاظ على تمييز المستقل والنهج الإن الدفاع عن 

يعني وال . العسكري من جانب آخر و العمل اإلنساني من جانب والعمل السياسيواضح بين
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إقامة تريد فهي القوات العسكرية، بل على العكس من ذلك تنفر من ذلك أن اللجنة الدولية 

 وتحتاج إلى مثل هذا الحوار  وغيرها من الجماعات المسلحةالجيشمع قوات فعلي حوار 

ظروف تكون فيها إحدى عدم وجود اللجنة الدولية تدعي ال  كما. وغالباً ما تقيمه فعالً

األطراف األخرى غير قادرة على القيام إذا أصبحت الوحدات العسكرية هي المالذ األخير، 

في " لوعقالب ووقلال"التعبير عن جزء من تفسر كإال أن األنشطة اإلنسانية ينبغي أال . تهاابمهم

إن . رافقة هذا التغييرملأو لألنظمة تغيير مسلح للترويج لة داتستخدم أالحمالت العسكرية، وال 

 يحول في قدلخطوط الفاصلة بين األنشطة اإلنسانية والسياسية أو العسكرية لطمس مثل هذا ال

من ثم يجب ودون تمييز نهاية األمر دون تقديم الحماية والمساعدة لجميع ضحايا النزاع 

 .تفاديه

المحلية فرق اإلعمار مع  مشكلة ، على سبيل المثال، الدوليةاللجنةالخصوص تواجه وفي هذا 

المسألة  الفرق لنفسها ليست ههذحددتها التي البحتة فاألهداف العسكرية واألمنية . في أفغانستان

حيط باألسلوب الذي تُدمج تللقلق  ،أسباباًهناك إال أن  . اتبغي اللجنة الدولية التعليق عليهالتي 

تلبية نسانية في مفهوم عسكري وأمني شامل، مما يؤدي إلى النظر إلى به االستجابات اإل

خصم أو بهزيمة وضعت إللحاق الاستراتيجية أشمل كجزء من من السكان شريحة احتياجات 

 .  ماعدو

ولكن البد من التشديد . هذا النهج أو الدفاع عنهقد تكون هناك حجج سياسية تدعو إلى تشجيع 

مع المبادئ األساسية التي تحكم عمليات يتنافى  للعمل اإلنساني تعريفمثل هذا العلى أن 

وهي تدرك جيدا أن .  ولن تفعل ذلكالمشاركة فيهتأييده أو تستطيع ولهذا ال . اللجنة الدولية

ا هطابع"على في التأكيد مرة أخرى راغبة  اللجنة الدولية يخلق انطباعا بأنهذا الموقف قد 

اإلصرار على المبادئ واالستراتيجيات اللجنة الدولية تواصل فيما ، وأن العالم يتغير "الفريد

تؤخذ في هذه االنتقادات وغيرها من وجهات النظر حول هذه المسألة إن . نفسهاالقديمة 

 تهي أكثر االستراتيجياتعتمدها ، ولكن اللجنة الدولية مقتنعة بأن االستراتيجية التي االعتبار

 . يخدم أهدافها اإلنسانيةانسجاما مع مهمتها وأفضل ما 

 

  الهوية الواضحة والحوار

من تجارب شعوراً بالرضى التام على ما تقوم به وهي تواقة لالستفادة اللجنة الدولية ال تملك 

حول هذه القضايا مع جميع األطراف شفاف لدخول في حوار صادق لولديها تصميم . اآلخرين

ذلك في حاالت أكان غيرها من األطراف المعنية، الفاعلة السياسية والعسكرية واإلنسانية و
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أم أهمية حيوية، ذات لمشاركة في التحليل وتقييم المخاطر فيها اكون غالباً ما ت ،نزاع محددة

 تحقيق تقدم في فهم التفسيرات المختلفة اي يمكن من خاللهتالمفاهيم الفي المناقشات حول 

التعريف أخرى للعمل اإلنساني غير كثيرة ريفات التام بوجود تعإقرارنا ومع . للعمل اإلنساني

ال تدعي أن على جميع األطراف الفاعلة األخرى  هذه األخيرة الذي تتباه اللجنة الدولية، إال أن

 .  رؤيتها للعمل الميدانيعلى تعريفها الخاص وعلىأو أنها تستطيع أن توافق أن توافق 

أن تكون قادرة على عليها ف.  وواضحاًمعروفاموقفها يصبح ولكن من المهم للجنة الدولية أن 

وما ال ا، المشاركة فيه، أي الحوار والتشاور والتنسيق مع اآلخرين إذا كان مالئمتحديد ما تود 

عازمة على إن اللجنة الدولية .  أي التنسيق أو الدمج الذي يقوم به اآلخرون،ه بتقبليمكن أن 

 ، وهي على قناعة بأنه ال يزال فعاال ئداالمبلى الميداني القائم عالحفاظ على نهج عملها 

 . وضروريا كما كان دائما
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 ملخص 

 

 : المعاصرةنهج اللجنة الدولية إزاء التحديات األمنية

 والمحايدمستقبل العمل اإلنساني المستقل 

 لهبيير كراينبو: بقلم

 

بالنسبة  مأساوية اوغالبال شك أن السنوات األولى من األلفية الجديدة كانت سنوات صعبة 

الحرب ضد "ا أكثر فأكثر، وظهر جلييفاستقطاب العالم الذي  . لسير العمليات اإلنسانية

وتنوع األطراف الفاعلة المنخرطة في النزاعات التي تعصف بالعالم أحدث ، "اإلرهاب

اإلدارة مفهوم وإذ يترافق هذا الواقع مع . تغييرات في البيئة التي يدار فيها العمل اإلنساني

مخاطر ثير ي، فإنه )التي تجمع بين األدوات السياسية والعسكرية واإلنسانية(المتكاملة لألزمات 

 . اإلنساني من قبل أطراف النزاعلتتعلق إما بالرفض أو باستغالل الموظفين العاملين في الحق

لمحركة أن القوى اذلك  ،عولمة المخاطر والتهديدات والسيما –الجديدةأما أشكال العنف 

لدى ستفهام االعالمات ا فتثير أيض –للنزاعات لم تعد محصورة في منطقة جغرافية واحدة 

تساؤالت حول يطرح وموظفيها اإلغاثة  فاالستهداف المتعمد لمنظمات .لمنظمات اإلنسانيةا

قدرة تلك المنظمات على القيام بالمهام الموكولة إليها في بعض األوضاع كما تمخض عنه 

 .ع النطاق حول مستقبل العمل اإلنساني واسلجد

بالنسبة إلى هي ذات أهمية بالغة النقاش هذا يثيرها لتي التحديات اأن البديهي القول ومن 

بعض  في هذا المقالمدير العمليات باللجنة الدولية للصليب األحمر ويقدم  . اللجنة الدولية

حديثة في المجال اإلنساني، اللتطورات لاللجنة الدولية كيفية تقييم  حول التوضيحاتاألفكار و

 هذه األفكار تتناولو.  العمليات الميدانيةعلى مستوىأم المستوى األمني سواء أكان ذلك على 

عمل اللجنة تستند إليها أساليب لمبادئ التي امالءمة استمرار والهوية والصورة وإدارة األمن 

مستقبل عمل إنساني محايد الالزمة ل شروطالالعناصر وويخلص الكاتب إلى تعريف . الدولية

 . متحيزوغير ومستقل 
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