
 
 

 ؟اإلنسانيالعمل  أثناءأم نصمت عالنية هل نتحدث 

 ∗جاكوب كلينبرغر: بقلم

 

إنسانية أن تة ينبغي على منظمما إذا كان حول عد السؤال يانتهاكات القانون الدولي ب رشه

فعل ، وأن تحدد المسؤولين عنها، وإلى أي مدى يمكنها  وتدينهااإلنساني وغيرها من األخطاء

 كما ،بالنسبة للجنة الدولية للصليب األحمرخصوصاً ا،  كما كان دائمد األهميةشدي سؤاالًذلك، 

جوناثان "، و"1خيارات صعبة" كتاب في" ناتيفي إايكلم"توضح األمثلة التي ساقها كل من 

يتعين ترجع هذه األهمية لعدة أسباب و  ".2الكوارث واإلغاثة واإلعالم"كتاب في " لوبينث

الصادرة عن المنشورة البيانات العامة أو تحوذ تسن الفينة واألخرى  فبي. توضيحهامحاولة 

 الجدل السياسي يفالزج بها أن  ورغم الساحة السياسية،على جنة الدولية للصليب األحمر لال

لتوتر امعقد من عالم كيف تعمل اللجنة الدولية في يظهر ، إال أنه  يحدث دون قصدالصاخب

إلى النظر هذا الموضوع ؤدي يمن ثم فربما و   .مامات اإلنسانيةبين المصالح السياسية واالهت

 . تنفيذهفي عمل اللجنة الدولية وظروفأعمق بشكل 

 

 لجنة الدولية للصليب األحمر خصوصية ال

ا اختالفًاللجنة الدولية للصليب األحمر واحدة من العديد من المنظمات اإلنسانية التي تختلف 

التي  الحادةالزيادة  عدتو . عملها وأماكن انتشارهاأسلوب يث من حالبعض عن بعضها ا كبير

في تغير المناخ اإلنساني التي أدت إلى جوانب من بين اللمنظمات اإلنسانية عدد اطرأت على 

 أكثر  بينهم من12000بموظفيها البالغ عددهم نحو  - ن اللجنة الدوليةأ إال ،الفترات األخيرة

 تعد - وغيرهااالضطرابات  أو المسلحةفي مناطق النزاعات  يعملون في الميدان 11000 من

  .خاصةالسمات ال د منتتميز بعدمنظمة كبرى 

 للجنة الدولية بعينهامهام صراحةً الدول المختلفة  أسندت ،في المعاهدات اإلنسانية الدولية

منظمة ليست ها ورغم أن.  إما منفردة أو مع منظمات إنسانية أخرى لم تحدد،للصليب األحمر

                                                 
 .للجنة الدولية للصليب األحمر المؤلف هو رئيس ا ∗
 Michael Ignatieff, “The stories we tell: Television and humanitarian aid”, in: Jonathan" مايكل إيناتيف " 1

Moore (ed.), Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Interventions, Rowman & Littlefield 
Publishers, Boston, 1998, pp. 287-302. 

2  Jonathan Benthall, Disasters, Relief and the Media, I. B. Tauris & Co Ltd, London/New York, 1993. 
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إال  على سبيل المثال، الجئينون الؤلشدولية على غرار مكتب المفوضية العليا لألمم المتحدة 

  .يمكنها عمله أو االمتناع عن عملهفيما األخرى ن المنظمات غير الحكومية مأقل حريةً أنها 

عات حماية ومساعدة ضحايا النزافي يتمثل اللجنة الدولية بها تضطلع إن صلب المهمة التي 

نشاطها على مناطق يقتصر ال إذ  ؛ العالممستوىالمسلحة واالضطرابات الداخلية على 

يعني ذلك في عصر االتصاالت العالمية و . جغرافية مختارة أو على فئات محددة من الناس

ا ما تقوله على المأل  وبشكل أكثر تحديد- لنفسها تعكسها والصورة التي ، في مكاٍنأن ما تفعله

النهج  من نطاق هذاويحد  .  تعمل فيهآخرا على الفور في كل مكان يصبح معروفً – في مكاٍن

والذي يكون بالضرورة  بعينها، مواقفوربما بعينها بيئة محلية يكيف مع اإلعالمي الذي 

اعملي. 

من ضحايا النزاعات المسلحة مقربة اللجنة الدولية التزامها المطلق بالبقاء على من مميزات و

لوصول إلى ضحايا النزاعات ل قبل كل شيئتسعى   فهي .هدفتحقيق هذا الالحثيث ليها وسع

في جميع االعتبارات األخرى  قعتو . المسلحة والعنف الداخلي من أجل حمايتهم ومساعدتهم

ولتحقيق ذلك يجب على اللجنة  . األمنيةاالعتبارات ماعدا هذا الهدف الدرجة الثانية مقارنةً ب

 تأثيروجودها وأنشطتها في منطقة النزاع من كافة األطراف التي لها أي قبول ن الدولية ضما

وال يمكن للجنة الدولية مواصلة االضطالع بمهمتها  . اإلنسانية تبعاتهاعمال العدائية وفي األ

في الوصول اللجنة الدولية رغم الصعوبات التي تواجهها و  . إال بمراعاة ذلكفي أنحاء العالم

إمكانية و ،واسعمتع بقبول تتنها ال تزال فإ، شتىسباب رجع ألوهو ما ي ، بعينهاإلى مناطق

 . نوعهامن إلى مناطق النزاع ربما تُعد فريدة هاوصول

 

 للجنة الدولية للصليب األحمر مناخ العمل الميداني 

ي ف الساخنةمناطق ال أي مناطق الحرب و–لقد تغيرت البيئة التي تعمل فيها اللجنة الدولية 

فالعديد  . ومن المهم أيضا وضع ذلك في االعتبار.  في السنوات األخيرةجذرياًا تغير –العالم 

، وأغلبها حروب أهلية، تتميز بعدم احترام القواعد وبوجود مقاتلين "الجديدة"من هذه النزاعات 

يتالشى  "1993عام " إنزنبرغر. م. هـ"كتب وقد . يصعب االتصال بهممثلما يصعب فهمهم 

كان يتحدث باألساس و." 3الستخدام القوةمنطقي معقد مبرر نظري أو أي في الحرب األهلية 

كما أن . ن هذا النطاقمبكل أسف ا أكثر انتشارهذه الظاهرة إن كانت  البلقان، و دولعن

 للظهور  اآلنجنراالت الحرب الخاصين الذين اختفوا من أوروبا منذ القرن السابع عشر عادوا

                                                 
3  Hans Magnus Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993, 

p.20. 
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يبدو أن ترتيبات و .4في عديد من مناطق النزاع التي تتهاوى فيها أبنية الدولةمرة ثانية 

ويصعب بشدة ". شيللر" أكثر بساطة من تلك التي عرضها "تاينشوالين"عها ضالتي و التعاقب

رغم أن ف. الفئات الواردة في القانون الدولي اإلنسانيداخل ت نزاعات اليوم المعقدة وضع حاال

االنتماء إلى مجموعة عرقية يلعب فإن ، الشخصالتي يحملها يعتمد على الجنسية القانون القائم 

ال تفتأ أهميته في التزايدا دور. 

 

 مالمح نزاعات اليوم

 :من المالمح الرئيسية للنزاعات التي تعمل فيها اللجنة الدولية اليوم ما يلي

 ؛عدم وضوح الوضع في مناطق القتال •

في أرجاء عدد من خطوط التوتر موازاة بالذي يسير ف الميل إلى االستقطاب والتطر •

 العالم؛

 النزاعات المسلحة على مستوى العالم؛سمة   لسنوات عديدةالحروب األهلية التي أصبحت •

ا الفوائد المعروفة جيد، التي لم تجلب  القيود بين الدولتخفيفالعولمة وما يصاحبها من  •

 ؛ دوالًتشكلالمسلحة التي ال الجماعات بل زادت أيضا من نطاق عمل وحسب 

عد لديها حكومة مركزية قادرة على ت، التي لم خفاقخفقت، أو في طريقها لإلأالدول التي  •

 ؛سكانها لما فيه خيرفرض سلطتها أو تقديم الخدمات الرئيسية المطلوبة 

 اإلرهاب؛  ضدالشاملة" الحرب" •

 ت المسلحة؛ صعوبة متنامية في الوصول إلى المتضررين من جراء النزاعا •

 ؛ كليةًتزايد خطر سوء استخدام المعونات اإلنسانية أو رفضها  •

 ن للمنظمات اإلنسانية؛والتابع العاملون الميدانيون هتنامي الخطر الذي يواجه •

 . المتشابهةالحاالت التي تطبق على المعايير ازدواجية •

، باإلضافة عليهب والرد  اإلرهاااتخذهاألبعاد التي فإن العوامل ليست جديدة، رغم أن هذه و

 .يلا بالنسبة جديدة نسبيواهر عد ظت، إلى تزايد ظهور الجماعات المسلحة التي ال تشكل دوالً
 

 النزاع أسباب تنوع 

 : هي، وتظل األسباب الرئيسية للنزاع الخاصةتتميز نزاعات اليوم في معظمها بأسبابها

 السياسية واالقتصادية؛السلطة االستحواذ على سعي الجماعات واألفراد إلى  •

                                                 
4  See Herfried Münkler, Die Neuen Kriege, 6th edition, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei 

Hamburg, 2003, especially pp. 59 ff. 
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 والتي لم تعد قادرة على الحفاظ على القانون سبيلها إلى اإلخفاقفي التي أخفقت أو الدول  •

 والنظام؛

 الصراع من أجل الحصول على المواد الخام؛ •

وضع  متداعية وفي ا ما يكونان في إطار أبنية دولةن غالباالفقر والبؤس االجتماعي اللذ •

فرانسوا "لفت . (ضدهابالتمييز الشعور ة أو أكثر من التمييز أو تعاني فيه جماعة عرقي

 للغاية ةح مفيدو شرفي و. ج المتفجرياالنتباه إلى هذا المز على وجه الخصوص 5"توال

 التي بالنزاعاتنه فيما يتعلق أ" 6إريك هوبسبوم"لتحليل النزاع الحظ المؤرخ البريطاني 

من  "استغاللها تفاقم التوترات ودرجة إلى تباهاالنتهدف إلى تأكيد هوية الجماعة يجب 

العالقة السببية بين الفقر يجب النظر في و ". من أسفل"بعفوية ها تطوردرجة أو " أعلى

يؤدي ا يسيئر النزاع المسلح أيضا سبب، يعد ابعبارة أخرى. االتجاهينكال من والحرب 

 ؛) األخرىالبؤسغيره من أشكال إلى الفقر و

ضعف الرغبة بالتضافر مع االستقطاب والتطرف على طول خطوط التوتر، االتجاه إلى  •

 ؛في مقاومة العنف، أو غيابها تماما

النطاق غير المسبوق لإلرهاب، الذي يمكن أن يؤدي كما رأينا في أفغانستان في  •

  إلى مستوى غير مسبوق من الرد عليه؛2001تشرين األول /أكتوبر

ؤدي إلى حروب مستقبلية، السيما ي حد ذاته أن فيهو ما يمكن والحرب تجربة خوض  •

 .الدوليةالحرب دون مراعاة لقواعد  هذه النزاعات  تُشنعندما

النزاعات المسلحة نشوبا من تلقاء ذاته إال أنه البد من ذكر أن رغم أن األمر يبدو واضح 

ئيسية ومن الضروري التمييز بين األسباب الر. سبابعدد من األيتطلب بشكل عام تضافر 

 .المزعومةة واألسباب يواألسباب الثانوية، وبين األسباب الحقيق

 

 القانون الدولي اإلنساني االستخفاف ب

أهمية األطراف  تتقلص المتوقعة أن المستجداتفي ظل هذه المالحظات و رجحمن غير الم

ن رفع ن العولمة وما يصاحبها مإ وحيث .منظور في النزاع في المستقبل الالتي ليست دوالً

ليس من المرجح أن نه فإ  على العمل،طراف التي ليست دوالًلقيود عززت موقف وقدرة األل

الظاهرة التي لوحظت على صلة بما يطلق عليه النزاعات هذه  وجيزةتختفي خالل فترة 

الغياب حرب وقواعد القانون الدولي للبواسع النطاق وأشير هنا إلى االستخفاف   ".الجديدة"

                                                 
5  François Thual, Les conflits identitaires, Ellipses, Paris, 1995. 

 
6  Eric Hobsbawm, The New Century, Abacus, London, 2000. 
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السكان المدنيين، إزاء األطراف في النزاع، السيما عديد من جانب من ط النفس لضبالتام 

الركائز تُنتقص إحدى ماكن عديد من األفي و.  أكثر فأكثراألهداف الحقيقيةهم أصبحوا الذين 

التام غفال اإلويعد . التمييز بين المقاتلين والمدنيينهي للقانون الدولي اإلنساني أال واألساسية 

بعض جعل ومحاوالت  ،غير حكوميةمعينة مسلحة ن الدولي اإلنساني من قبل جماعات لقانول

حديات جديدة أمام اللجنة الدولية، إذ تبمثابة  في إطار الحرب ضد اإلرهاب ساريةالقواعد 

 . 7الحرب أنماط جديدة من المقاتلين وأشكال جديدة من هاتواجه

ولم يعد بإمكانها في كثير . كهذه في أوضاعاآلن  هاالجزء األعظم من عملتنفذ اللجنة الدولية و

وجود درجة عالية من الرغبة في مراعاة قواعد القانون الدولي  الركون إلى األماكنمن 

كما أننا يمكن أيضا . تكون معروفة ومحترمةاإلنساني، أو افتراض أن اللجنة ومبادئ عملها س

بالثقة أن نحظى يمكننا نفترض أنه  ف،في عديد من مناطق النزاع خاطئأن نفكر على نحو 

اللجنة الدولية أنه ا من األحيان تجد في كثير جدو. استقاللنا وعدم تحيزنا وحيدتنابسبب مقدما 

السلوك المتسق الذي يمكن  في هذه المبادئ من خالل الثقة أوال العمل على كسب هايلزم

لها مالحظة الوهذه . ل أو مللالذي نفعله دون كلما بالتالي توقعه، وكذلك من خالل توضيح 

 .هناصلة بالموضوع الذي نناقشه 

 

  الدوليةللجنة  القانونية المختلفةاألسس 

األساس القانوني لعمل ف. أن النزاعات الداخلية هي القاعدة اليومواقع لهناك نتيجة أخرى 

ات بين الدول أكثر ا في النزاعر كثيربفي القانون الدولي اإلنساني يتمتع بثقل أكاللجنة الدولية 

والدول التي صادقت . هتمام بالسيادةالتي يعلو فيها االهو الحال في النزاعات الداخلية مما 

المواثيق القانونية ذات الصلة ملتزمة في النزاعات الدولية بالسماح للجنة الدولية بزيارة على 

المدنيين في األسرى والمحتجزين كحالة  تعلق بالنزاعألسباب تاص المحتجزين األشخ

النزاع الدائر في كال ينطبق االلتزام نفسه في حالة النزاعات المسلحة الداخلية لكن و .8العراق

تكون  اتفاقاتللوصول إلى التفاوض البد من الحاالت هذه ففي .  على سبيل المثال9السودان

إال  غيرها ات أومثل هذه االتفاقتوافق الدول على ال و. قابلة لإلنهاء في أي وقتو مؤقتةعادةً 

تأكدها من أن اللجنة الدولية لن تذيع المعلومات التي تطلع عليها في سياق نشاطها بعد 

                                                 
ات في التقرير الذي قدمته إلى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب األحمر والهالل  استجابت اللجنة الدولية إلى هذه االتجاه 7

القانون الدولي اإلنساني وتحديات "اللجنة الدولية، : األحمر عن القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة
 .244 – 213، ص 2004آذار /، مارس853، العدد 86، الجزء ، المجلة الدولية للصليب األحمر"النزاعات المسلحة المعاصرة

 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص 143 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والمادة 126 المادة  8
 . المدنيين في وقت الحرب

 الدولية الحق في القيام بمبادرات في النزاعات المسلحة غير الدولية،  تعطي المادة الثالثة المشترآة بين اتفاقيات جنيف األربع اللجنة 9
 – آاالضطرابات الداخلية على سبيل المثال –وبخالف حاالت النزاعات المسلحة . بمعنى أنه يمكنها تقديم خدماتها لألطراف المتحاربة

 .على حق مماثل للقيام بمبادرة إنسانية) 5ة الماد(ينص النظام األساسي للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 
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 وأنها سوف تناقش األمور في سرية مع السلطات المسؤولة ،اإلنساني أو المطالب الناتجة عنه

ليهم على إن السماح لمنظمة بزيارة المحتجزين بانتظام والتحدث إوفي نهاية األمر، ف. حسبو

 .سيادة الدولةا من ا هينًتقليصانفراد ليس 

 

 معالجة المعلومات 

 لها معرفة تتاحنظرا للظروف التي تعمل فيها اللجنة الدولية وأسلوب العمل الذي تتبعه، 

وهي تحصل على هذه المعلومات باألساس من خالل نشاطها اإلنساني وتستخدمها . الكثير

السياسية والخطورةبالحساسية غالبا  المعلومات تتسم هن هذحيث إو. ا في هذا النشاطحصر 

غير أن تتسبب الكلمات حقيقي في ختلفة، فهناك خطر ويكون من الممكن استغاللها ألغراض م

إن الوضع الدولي الذي تتمتع به .  الجدل السياسي الدائرالمنظمة فيفي توريط  الموزونة

. اا كبيرخلع عليها وزنًيلمناشدات والبيانات العامة اعدم إسرافها في استخدام اللجنة الدولية و

وواقع أنها تُمسك عن إصدار بيانات ومناشدات عامة حتى في الحاالت التي فيها سابقة لبيانات 

 .يخفى على أحدأعلنت في ظروف مشابهة في مكان آخر، ال 

قضية جوهريةساني أثناء العمل اإلن الصمت التزام عالنية أم التحدث عد السؤال حوللهذا ي 

في  ،إصدار بيانات عامةأهمية من ذلك أكثر ، أو  عالنيةأهمية التحدث تكونو. للجنة الدولية

يميل إلى العصر الذي نعيش فيه و . شأنال قليلةوفي أحيان أخرى  مبالغةبعض األحيان 

ستعداد األحكام واالإصدار وسرعة  كالمالكثرة  فيه من مالالمبالغة في أثر التحدث عالنية 

 .الدائم للتعبير عن الرأي

 

 الشهادةاإلدالء بالعمل وصراع بين ال

يخضع موقف اللجنة الدولية فيما يتعلق بإصدار بيانات ومناشدات عامة للجدل في أغلب 

 في هذا الصدد ةالمعروفوأكثر األمثلة .  وأدى في بعضها إلى إثارة مناقشات عنيفة،األحيان

مناشدة عامة إصدار  اللجنة الدولية عن أمسكت عندما 1942 يرجع تاريخها إلى خريف عام

، السيما من قبل السكان المدنيين، مما أدى إلى توجيه انتقاد عنيف لهامن أجل حماية 

في ذاك الدولية ا لخشية اللجنة ا كبيرلم يعر من تصدروا للنقد اهتمام. المنظمات اليهودية

 الوصول إلى قرابة مليوني أسير من حرمها منتيمكن أن تلك كان الوقت من أن مناشدة ك

تلك ك في أن مناشدة لشكهاا ا كافيروا اهتماميكما لم يع. قوات التحالف كانت تساعدهم حينذاك

 والسيما المحتجزين في معسكرات أي أثر في تحسين أوضاع السكان المدنيينث حدتُكانت ِلما 

مجددا  أكدت اللجنة الدولية 1988وفي عام  .هاا في قرار، وهو الشك الذي لعب دوراالعتقال
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 على شكوكها حول األثر الذي كان يمكن أن تحدثه 10"كلود فافيز جان"كتاب تعليقها على في 

  .11مناشدة كهذه

ك الوقت كنقطة تحول في تاريخها، وذلك لمعلقين صمت اللجنة الدولية في ذلورأى بعض ا

يم على العمل بأسلوب إنساني والرغبة في الشهادة  بين التصمصراعا من وعيهم التام بالانطالقً

المساعدات اتخذت اللجنة الدولية القرار استمرار تقديم من أجل الحفاظ على  ":، فقالواالعلنية

 ."12 اإلدالء بما تعرفه عن معسكرات اإلبادةمالكارثي بعد

السؤال اإلجابة عن محاولة ا في أقل كثيردأب ظهر يبيد أنه في مواجهة هذه المعضلة الحقيقية 

تقدير األثر الذي يمكن أن  حولالمناشدات العامة في ظل ظروف معينة ومن ع المتوقحول 

 .التسليم باتخاذ موقف أخالقي مهمبغض النظر عن تحدثه في النشاط اإلنساني القائم، وذلك 

بة لمنظمة السيما بالنس، والقضية المهمة التي يتعين إدراكها في الوقت الراهن وفي المستقبل

أو  عالنية  هي أن اتخاذ القرار بالتحدث،إنسانية في وضع اللجنة الدولية للصليب األحمر

 في أنشطتها هاإمكانية استمرارثار بعيدة المدى، ليس من حيث ربما تكون له آالصمت التزام 

 في يكون لهاقد فهذه القرارات . ليهاعلى صورتها وطريقة النظر إاإلنسانية وحسب، بل أيضا 

 . نسانيةاإللمنظمة مما تقوم به ا ثقل أكبر نظر بعض المجموعات

 

 القيود على إصدار بيانات عامة 

 أو على األقل انسبياللجنة الدولية تُعد متكتمة تزال ال إصدار بيانات عامة، عن  التحدث عند

ا نظرللة تكون مضبيد أن المقارنة ربما  .، وهي كذلك بال شك مقارنةً بمنظمات أخرىتحفظةم

 للجنة هذه النظرةتكون بما رو. األخرىمنظمات التي تضطلع بها الالختالف المهام واألنشطة 

أثناء حروب في  للعديد من البيانات والمناشدات العامة التي أصدرتها إذا نظرنامفاجأة الدولية 

 .الن التاليانفيما كان يجري كما سيوضح المثاشك للجمهور للمجال أي يتَرك لم إذ   .البلقان

أدانت  1992آب /طراف المتحاربة في البوسنة والهرسك في أغسطسإلى األنداء عام في 

مجموعة وطالبت األطراف باتخاذ  ،معاملتهمإساءة المدنيين األبرياء واللجنة الدولية احتجاز 

 صفكما كان و .13 جنيف الثالثة والرابعةياتفاقيت أحكامتدابير السيما االمتثال إلى من ال

إحدى المناشدات تندت إليها اس التي الركيزةالمحنة الشديدة التي مر بها السكان المدنيون هو 

                                                 
10  Jean-Claude Favez, The Red Cross and the Holocaust, Cambridge University Press, Cambridge, 

1999. 
11  Jean-Claude Favez, Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps de  

concentration nazis, Éditions Payot, Lausanne, 1988, p. 378. 
12  Jean-Christophe Rufin, L’aventure humanitaire, Gallimard, Évreux, 1994, p. 71.") . من أجل الحفاظ على

 .")استمرار تقديم المساعدات اتخذ الصليب األحمر القرار الكارثي بعدم اإلدالء بما يعرفه عن معسكرات اإلبادة
/ ، سبتمبر290، العدد 74، المجلة الدولية للصليب األحمر، الجزء "ولية للصليب األحمر والنزاع  في يوغوسالفيا السابقةاللجنة الد " 13

 .493 – 488، ص 1992تشرين األول /  أآتوبر-أيلول
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اذ اتخعلى  عام إنساني إجماع من أجل الوصول إلى 1995حزيران /إلى المتحاربين في يونيو

 والمنطقة المجاورة محددة كالمساعدة على استعادة إمدادات المياه في سراييفو خاصةتدابير 

 .هال

/ في سبتمبر أزمة كوسوفو حولرته اللجنة الدولية دأما المثال الثاني فهو البيان العام الذي أص

الذي نبهت فيه إلى الوضع الخطير للسكان المدنيين وأكدت على أن و، 199814أيلول 

وحثت  ،مسؤولية ضمان سالمة السكان المدنيين واحترامهم تقع على عاتق السلطات الصربية

 .ما في وسعهم لوضع حد لعمليات القتلوجيش تحرير كوسوفو على عمل أقصى انيا  ألبيممثل

  

أن اللجنة الدولية ال تمتنع عن ألنها توضح نذكرها ؟ الجديرة بالذكرلماذا نذكر هذه األمثلة 

التعليق عالنية، ولكنها تتجنب اإلدانات لجانب واحد أو على األقل اإلدانات مفرطة الصراحة 

عض األحيان، إال نتقاد الذي يوجه لهذا النهج في بورغم اال. ن أطراف النزاعمواحد لطرف 

جنة الدولية من أنه ال تجب المخاطرة بتقديم على الل تحوذالمسقلق الأنه يعكس بوضوح 

من المحتم ن هذه اإلعالنات إي ال أقول نأنورغم . عامةإعالنات  بإصدار اإلنسانية اتالمساعد

  .بحذرللتحرك إال أن مجرد االحتمال يكفي تُحدث هذا األثر، أن 

معلومات  فمن المهم أن تقوم اللجنة الدولية بدورها في تقديم  أكثر عمومية،لبشكوإذا تحدثنا 

 والمجال متسع .  وعن تعقيدات نزاعات اليومبوحرالعامة عن معاناة السكان في مناطق 

ها ألنشطة اللجنة الدولية ودون السرية التي ال غنى عنكسر حاجز لتقديم المعلومات دون 

 . حكمصدار من يهرعون إلاالنضمام إلى ركب 

 

 الوصول إلى الضحايا: أولوية قصوى

مهمتها اإلنسانية وليس لتوفير أكبر لأولوية مطلقة انتقادات بسبب إعطائها للجنة الدولية ه توج

أن يدركون الناس  أن ال سيماو االنتقاداتتزايد توقدر ممكن من المعلومات إلى الجمهور، 

لقانون ا اللجنة الدولية انتهاكات ويواجه موظف . موظفي اللجنة الدولية في جعبتهم الكثير

، ويعرفون األحوال السائدة في وتكون خطيرة في بعض الحاالتالدولي اإلنساني يوميا، 

ن المنظمات إال حفنة قليلة متملك وال  . السجون ومعسكرات األسرى ومراكز االحتجاز النائية

وكما ذكرنا . قالقلالحروب والواألحوال في مناطق باألوضاع الحقيقية الشاملة هذه المعرفة 

يتعجل فيه الناس في عصر .  لجانب واحداتمن قبل ليس من شأن اللجنة الدولية إصدار إدان

                                                 
، 325حمر، الجزء  بيان عام صادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر عن الوضع في آوسوفو، نشرته المجلة الدولية للصليب األ 14

 .728 – 725، ص 1998آانون األول / ديسمبر
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ن  على نحو مبالغ فيه بغض النظر عواإلدانةالتعبير عن القلق حكام والتكلف في األإصدار 

 البعض أو انزعاج البعض لتنفيريصير التكتم مدعاة ، مجريات األمور الفعلي على اأثره

هو التكتم إن ما يميز اللجنة الدولية ليس . السائدةالتوقعات  تحت إطار اآلخر ألنه ال يندرج

 .  إدانات لطرف واحدإصداررفضها إصدار أحكام عالنية أو بل المفرط 

، والسبب في هذا التحفظ له تصريحات علنية إصدارلجنة الدولية عن  إحجام النا ال ننكربيد أن

كما ،  من ناحيةضحايا النزاعاتإلى  وصولها إمكانيةفهي ال تريد المخاطرة بفقدان : وجهان

بالمناسبة .  من ناحية أخرىاآلراءالدرجة التي تحرك بها البيانات العامة  لها تحفظات علىأن 

للجنة الدولية على موظفيها في التعامل مع الناس أثناء حرب كانت القيود التي فرضتها ا

أحد موظفي اللجنة الدولية في ذلك الوقت " برنار كوشنر"من بين األسباب التي قادت " البيافرا"

 كما كان ،"السيدة العجوز"، إذ شعر أن 1971في عام " أطباء بال حدود"ة إلى إنشاء منظم

سط دوائر أطباء بال حدود، طالبت بالكثير من القيود  وآنذاكيطلق على اللجنة الدولية 

 .الرأيضوابط على التعبير التلقائي عن  من الاعديدووضعت 

استخدام الكلمات، ويجب العناية عند اتخاذ قرار عند  مراعاة أقصى درجات الحذر يلزم دائماً

 وقد أيد ؟ يحدث وإذا كان باإليجاب فأين ومتى–الجدل العام من عدمه االنخراط في ب

القائلة وجهة النظر  عن اللغة والمحادثةفي كالمه  " غاداميرغورغي-هانز"الفيلسوف األلماني 

 .15هافينحاصر إليها وبقدر ما ننجرف  اتمحادثبأنفسنا ال نجري كثيرا ما ننا أب

ماذا هما اللذان يحددان الذي قيلت فيه والسياق المستخدمة وايانا، فإن اللغة نوبغض النظر عن 

أغلب األحيان في سياقات في تعمل اللجنة الدولية كفبالنسبة لمنظمة إنسانية  .ن كالمنا مىيبق

نكون أن علينا ليس . ا مهما أيضا اعتبارهذايكون ، والالمنطقيعاطفي التتراوح ما بين 

متى وأين ننخرط في أيضا فكر مليا أن نالبد ، بل حسب وأو ال نريد قولهواضحين فيما نريد 

 .جدل العامفي ال

 

  العامةداءات ن للالثانويةالطبيعة 

 النتهاكات ةالعلنياإلدانة عالقة اللجنة الدولية بالبيانات العامة وعلى ما يلقي الضوء لعل 

ال تلجأ اللجنة الدولية حقيقة أن القاعدة العامة هي أهو بصورة أفضل القانون الدولي اإلنساني 

 وتصل إلى نتيجة مؤداها أنه ليس غير مجدية السرية مساعيهاتظل  عندما إلى سبل كهذه إال

إذ  .16بوسعها تقديم أي مساهمات ذات معنى من أجل حماية ضحايا النزاع وتقديم الدعم لهم

                                                 
15  Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Crossroad, New York, 1990. 
، 221، المجلة الدولية للصليب األحمر، الجزء "العمل الذي تقوم به اللجنة الدولية في حالة انتهاك القانون الدولي اإلنساني " 16

 .83-76، ص 1981نيسان، / أبريل–ار آذ/مارس

-9- 



بعبارة أخرى فإنه كقاعدة لن . امة هي البديل الثاني أو الثالثترى اللجنة الدولية أن اإلدانة الع

العام سيكونان نداء أو الاإلدانة العامة ندما تخلص إلى أن إال عكهذه تتخذ اللجنة الدولية خطوة 

من أيضا ، البد موقفوعند تقدير أبعاد هذا ال. لضحايا النزاع من عملها في الميدانأكثر فائدةً 

 لم تكن نداءاتالتعبوي للفيما يتعلق باألثر األخذ في الحسبان أن خبرة اللجنة الدولية 

 . بشكل مفصله التحقق منال يمكن مثل هذا األثر  بأنقراراإلرغم وذلك ، بالضرورة مقِنعة

أطلق في ذلك الذي إلحاحا وخطورة من عام إلى المجتمع الدولي أكثر نداء تصور ويصعب 

 بعد ثالثة أسابيع من بدء عمليات اإلبادة الجماعية في رواندا التي 1994نيسان / أبريل28

طالبت اللجنة الدولية الحكومات المعنية داء، في هذا الن . استمرت بعدها لمدة ثالثة شهور

 وتجنبت في البداية استخدام مصطلح ير الممكنة لوضع حد فوري للمذابح،باتخاذ كافة التداب

الكالم الموارب الذي ولكن .  في رواندا من موت محققمندوبيهامن أجل إنقاذ " إبادة جماعية"

ترك مجاال للشك يلم "  من السكان المدنيينريإبادة جزء كب"و" المذبحة المنظمة "استخدم وهو

 في العديد من الوضعأما بالنسبة لمن ظلت تساورهم الشكوك فقد اتضح . هناكدائرا بما كان 

 قبيل  منبيرنيسان والتي استخدمت تعا/ البيانات الصحفية التي صدرت خالل شهر أبريل

الوضوح التام هذا ولكن رغم  .17لخإ ..."المأساة اإلنسانية"و" المجزرة"و" والمذبحة" الفوضى"

ولم يعط مجلس األمن . هذه البيانات العامة إلى االستجابة الدولية السريعة المرغوبةلم تؤِد 

حزيران للقيام بعملية إنسانية لفترة شهرين لحين / يونيو22الضوء األخضر لفرنسا إال في 

املين في بعثة األمم المتحدة  عدد العزاد بموجبهالذي  يارآ/ مايو17تنفيذ القرار المؤرخ 

 . 18موظف 5500ا إلى دلمساعدة روان

أولئك  ير بل تذك،االستجابة البطيئة للمجتمع الدولي إدانة هذا المثالسرد من القصد ليس و

.  إدانة عامة سريعة بأن الناس ربما يقنعون بهذه اإلدانة وحسبإطالق  عنالذين يدافعون

". إلقاء الضوء " عمليةاليا علىح سبغباألهمية العظمى التي تُدراية تامة وأقول هذا وأنا على 

.  ما لعمل شيءجهة أخرىدعوة مجرد إلى أكثر من يرقى  ذلك الوالمشكلة ببساطة هي أن 

أبدا فأنا ال أقلل  وبقولي هذا  .تينوحماية فعليإلى مساعدة في الواقع يحتاجون ولكن الضحايا 

صوتهم بطريقة أحد ربما ال يسمع الذين ال حقوق لهم ن لم إلعطاء صوتك رىاألهمية الكبمن 

الوصول أولوية الذين يعرفون أن إال عام التعليق المن اللجنة الدولية وال يفهم موقف . أخرى

أي شيء آخر فيما عدا االعتبارات على  لديهاسمو ت  كافة ضحايا النزاعات المسلحةإلى

 . تدابيرالألنصاف هناك متسع ، ال يكون وعندما تُحَدد األولويات. األمنية

                                                 
 : انظر1994لالطالع على تفاصيل أنشطة اللجنة الدولية في رواندا في عام   17

 <http://www.cicr.org/Web/fre/sitefreo.nsf/html/rwanda> (last visited on 17 July 2004). 
 . 1994حزيران / يونيو22  بتاريخ 929 قرار مجلس األمن رقم  18
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 تحملها كما تسعى اللجنة الدولية إلى الحفاظ على توازن معقول بين المسؤولية التي تقبل

فإن اللجنة الدولية ال ، "رغرنسبإنز" قاله اغ تعليقووإذا كان لي أن أص. وقدرتها على العمل

تسري  –القية من مسؤولياتهم بوضع متطلبات أخنتملصومن يصفوف  تعزيزترغب في 

يتعين فيه أن في عالم و  .19بأية قدرات حقيقية على العملال عالقة لها  -خرينعليها وعلى اآل

ألغراض المختلفة بما فيها  لعديد من ا لالستغاللقابال - بما في ذلك الكالم -يكون كل نشاط 

 األهمية في جليشديد الجمود، رغم أنه أمر إلى وضع أولويات على أنه النظر يمكن ، الترفيه

خالقي البشرية األواللجنة الدولية ال ترى نفسها ضمير .  نظر الضحاياوجهةمن  ذاته حد

وما تريده بالضبط هو أن تفعل كل ما . وتدرك أنها ال تستطيع منع وقوع النزاعات المسلحة

يخاطر بإمكانية وصولها كل ما قد  والنأي عن في وسعها لمساعدة ضحايا النزاعات المسلحة

بشكل ما على أنها تقف دفاعا عن حد أدنى من المعايير المتحضرة ربما ينظر إليها و. ليهمإ

 وفق قياسهالبد من لتعليقات العامة اجدوى أو عدم جدوى و. عسيرةفي ظل ظروف 

 .المعينةاألولويات 

عبارة عن " التزام الصمت"أو " التحدث عالنية" وهما أن وهناك شيئان يجب عدم إغفالهما

ذلك، هناك مجال متسع للتعليق عن فضال  . بأمن موظفي اللجنة الدولية وثيقي الصلة ينفعل

العام الذي ال يجازف بأي شكل من األشكال بسير النشاط اإلنساني، مثل المناسبات العديدة 

وفي  . ه مقترحات جديدة لتطويرتقديممعرفة بالقانون الدولي اإلنساني و نشر الفيهاالتي يتم 

 مشارك 60000ا حضرها قرابة  ندوة واجتماع1340 اللجنة الدولية نظمت وحدها كولومبيا

 .من المنظمات الحكومية وغير الحكومية

 

 الصراحة والتكتم

الشكل الوحيد إلى التعليق العلني فقط، وهو بالتأكيد ليس حتى اآلن أشرت في معرض حديثي 

ا ما يتحدثون عالنية الدولية كثيرإن موظفي اللجنة . الفعال أو األكثر فاعلية بالضرورة

مع يعالجون األمر فهم بوضوح شديد، وعندما يتعلق األمر بانتهاكات القانون الدولي اإلنساني 

اطق النائية جدا، وذلك لتوضيح ناألطراف المتحاربة، وفي األغلب مع قادة القوات في الم

لشجاعة، إذ أن المخاطر الشخصية ويحتاج ذلك إلى ا. القانون المنطبق وللمطالبة بااللتزام به

 . ا عن منطقة النزاع نشر االتهامات بعيداذلك تفوق كثيرتكتنف التي 

 

                                                 
19  Hans Magnus Enzensberger, Civil War, London 1994. 
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باإلضافة إلى ذلك، فالتقارير التي تعد عن السجون، وهي تقارير سرية، تتضمن توصيات 

وتناقَش هذه التوصيات مع . األحوال المعيشية للمحتجزيناللجنة الدولية بشأن طرق تحسين 

 التوصيات في زيارتهم التالية للمسجونين منيتأكد مندوبو اللجنة الدولية  و.السلطات المعنية

 ايةكما أن التقارير التي تعد عن سير العمليات العدائية وتقييم درجة الحم . تنفيذها جرىالتي 

طراف  يتم إعدادها وعرضها على األالتي يتمتع بها السكان المدنيون أثناء العمليات العسكرية

 ال افي العلن ال يعني أنهمن المهم إدراك أن تحفظ اللجنة الدولية بعبارة أخرى  . المتحاربة

وفي النهاية فاللجنة الدولية تثق . األوضاعل تحسين أنها ال تتكلم من أجتقول شيئا عما تراه أو 

 .العلنيةفي اإلقناع الذي يتم في الكتمان أكثر مما تثق في األثر الذي تحدثه اإلدانات 

كما تفضل اللجنة الدولية أن تتبع نهجفي أماكن االحتجاز أو األوضاع شكلا عندما تا سري 

 السرية المتكررة في مساعيهاأما عندما تفشل . مناطق النزاع انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني

. ى العالنية، أو على األقل تحسينها، تفكر اللجنة الدولية في اللجوء إلاألوضاعوضع حد لهذه 

وفي   .ساعد األشخاص المعنيينت سوف النيةاقتنعت بأن العمتى بيد أنها ال تقرر ذلك إال 

مستطاع في الفيه كل عمل خطوة خطوة في الوقت الذي يبأسلوب ال هذا اإلجراء نَّفذيالممارسة 

 ذلك، البد منفوق كل و. الميدان وفي المقر الرئيسي من أجل تحسين الوضع اإلنساني

 مرحلة أو أكثر في جاوزاالهتمام بعدم إضعاف وضع الموظفين الميدانيين المسؤولين بت

 في كل "غوانتانامو"مقارنة البيانات العامة التي أصدرتها اللجنة الدولية بشأن تعد و. مساعينا

 مثاال جيدا على هذا 2004كانون الثاني / ويناير2003 يارآ/ ومايو2002شباط /من فبراير

 بطبيعة الحال بتقييم التحسن  اللجنة الدوليةالعالنية تقوماللجوء إلى قبل ف. 20في العملاألسلوب 

 التي تحققها أن تضع في اعتبارها النتيجة الهزيلة عادةًالبد و. الفعلي المتوقع من ذلك

 .اإلدانة بواإليحاءات التي تتسماالمتعاض  عن االحتجاجات العامة والتعبير

  ما يتطلب األمر جهداًغالباًوالتجارب التي يخوضونها وبو اللجنة الدولية  لكل ما يراه مندنظراً

وصف األحوال الرهيبة في إن .  منهم لكيال يطلقوا العنان لشعورهم بالغضب الشديدكبيراً

ربما  –بمسحة عاطفية ال تخطئها العين  غالبا –للجمهور العام ) أ(في البلد ) س(السجن 

تحسين وربما أدت اإلدانة إلى خبار، األ الذين يتوقون لسماع أولئكمن بين السكان رضي ي

إتاحة مزيد  ربما أدى ذلك إلى رفض ولكن. وضع الضحايا، على األقل على المدى القريب

 ألسباب أمنيةالمحتجزين  ينتظر  الذي وال يعلم أحد ما،من فرص الوصول إليهم فيما بعد

اللجوء إلى العالنية ال يمكن اتخاذه لك، فقرار  ذنوفضال ع.  مسموحا بزيارتهمعودعندما ال ي

أن يوضع في االعتبار أثره المحتمل على السياقات البد محدد واحد؛ بل إزاء وضع كرد فعل 

                                                 
 16 في 4/03، ورقم 2003آيار / مايو28 في 3/36، ورقم 2002شباط /  فبراير9 بتاريخ 2/11 انظر البيانات الصحفية رقم  20
 .2004آانون الثاني /يناير
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نحرم أنفسنا من الوصول نحن هل ) أ(اللجوء إلى العالنية بشأن األحوال في البلد بو. األخرى

 ؟)ج(أو ) ب(إلى الضحايا في البلد 

 

مناخ في  والتواضع االنضباطظ بالسرية درجة كبيرة من حيان يتطلب االحتفافي أغلب األ

وقد  . على قلة المعلومات األسماء واالتهام بالخزيإطالقفي الرغبة الكبيرة  فيه كفة ترجح

أن أسلوب الكتمان القائلة ب تعليقاتال على الرد - بيل المثالعلى س - شديد اإلغراء كان أمراً

التحسينات التي الحظها تفاصيل بتوضيح صالح األحوال في سجون العراق لم يفعل شيئا إل

 .21 السمعة بالقرب من بغداديئ بعد زياراتهم إلى سجن أبو غريب سيةمندوبو اللجنة الدول

 قبل الصور أدخلت، ال يساورني شك في أن التحسينات التي عن األحداث الماضيةومهما قيل 

م يتعرضون للمعاملة المهينة وغير اإلنسانية بوقت طويل، المفزعة التي التقطت للسجناء وه

 .المباشرة  الصريحةاللجنة الدولية مطالب  إلى– إن لم يكن في معظمها – ترجع جزئيا كانت

 

 اللجنة الدولية واإلعالم 

 السيما في –تحدث اليوم على نحو أكثر فاعلية يمكن أن البعض أن التغيرات يعتقد ربما 

العالم صورة  ويجادلون بأن . إذا ما استغلت أداة العلنية–مقراطية المفتوحة المجتمعات الدي

ة الدولية أيضا ، وأنه ينبغي على اللجن بدرجة كبيرة وسائل اإلعالمرسمهاتالذي نعيش فيه 

 .  في عملياتها وعملها اإلعالمي عما كانت تتبعه فيما مضىتبني أسلوب مغاير

 

أن تأخذ في االعتبار مستوى االهتمام يجب المية للجنة الدولية وبالطبع فإن االستراتيجية اإلع

بيد أن اللجنة الدولية عادة ما تعمل في . اإلعالمي الذي يعطى لموقع معين من مواقع النزاع

أماكن تبعد كثيرا عن التركيز اإلعالمي في جميع مناطق الحروب ودون اعتبار لكثافة التغطية 

وقد أوضح التقرير الذي تسرب إلى . ضحايا العنفموجه ل والتزامها األول. اإلعالمية

 يمكنهم الوثوق في المحادثات المنفردة التي تجري مع هالصحافة أن السجناء كانوا يشعرون بأن

ممثلي اللجنة الدولية، وأنهم تمكنوا أثناء وجودهم في السجن من التحدث عن المعاملة غير 

في سعيها كانت شديدة الصراحة أن اللجنة الدولية قرير كما أوضح الت. اإلنسانية التي يلقونها

 .أو التواطؤعدم الفاعلية تعني إن السرية ال . لتحسين األوضاع

                                                 
 من تقرير سري للجنة الدولية صادر في  جزءا مطوال2004آيار / مايو7في عددها الصادر في " وول ستريت" اقتبست مجلة  21
شباط /التي زارتها في العراق ، وآان التقرير قد ُسلم إلى قوات التحالف في فبراير  حول أحوال السجون2004آانون الثاني /يناير

 إلى السلطات المسلَّم وقد نشرت المجلة التقرير دون موافقة اللجنة الدولية، مع العلم بأنه آان مصنفا على أنه سري وموجه فقط. 2004
ويعد إعداد تقرير وتسليمه جزءا من اإلجراءات . إليها، وفيه تنبيه على أنه ال يجوز نشره سواء جزئيا أو آليا دون موافقة اللجنة الدولية

 . االعتيادية التي تلتزم بها اللجنة الدولية لدى زيارتها للسجون في أنحاء العالم
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 ألحوال السجون في ةالدوليول ما إذا كانت اإلدانة العلنية من اللجنة حاألمر مطروح للنقاش و

. ر في أرجاء العالماألثر نفسه الذي أحدثه نشر تلك الصوتحدث لها أن يمكن العراق 

 أو في الحاالت األبعدرى أنه سواء على المدى والعنصر الجوهري هو أن اللجنة الدولية ت

 في  ومفيدب والمختبر الذي تتبعه لزيارة السجون إجراء فعالالمجراإلجراء  المحددة فإن

فيما قاطع والثابت  ال  وهذا هو رأيها.ها بما في ذلك الطبيعة السرية لتقارير، كافةأنحاء العالم

 . السجناء في العراقبيتعلق 

 

على ما قيل، إذ يعمل  اعتماداً مما يظن إن العالقة بين اللجنة الدولية واإلعالم أكثر قوة وتعقيداً

 في الظروف نفسها، وتولي اللجنة الدولية اهتماما صادقا للتغطية كل منهما غالباً ممثلو

عمل أيضا للتذكرة بنزاعات عديدة ربما يطويها النسيان  التي تللنزاعات المسلحةاإلعالمية 

فعلى سبيل المثال أثناء الشهر األول من اإلبادة الجماعية في رواندا مكنت . هذه التغطيةدون 

 .، رغم أنهم غادروها بعد يومين"كيغالي" عشر صحفيا من الوصول إلى ثنيااللجنة الدولية 
 

 نسانياإلقلق الجوانب ي مناطق الحروب وغيرها من األوضاع فبويعد تنبيه وسائل اإلعالم 

إزالة الذخائر غير المنفجرة، من بين األمور التي حيال  مثل ترسيخ الشعور بالمسؤولية العام

واضحة  كون لدى الدول مصالح استراتيجيةتعندما ال  و. للجنة الدوليةميدانية أهمية تتسم ب

 .حشد الرأي العامل  إال من خالتحركات بال الحكومإقناعال يمكن ،  معرضة للخطرومحددة

فالمتابع للبيانات العامة التي أصدرتها اللجنة وفضال عن ذلك . وهنا يلعب اإلعالم دورا حاسما

أقل  سوف يدرك أنها 2004في النصف األول من عن المسائل التي تتسم بالحساسية الدولية 

 .االتهاماتالتلميحات وتوحي به صمتا في العلن مما 

 

 مليا  التفكيرضرورة 

 بيانات ونداءات إصداربمبدأ اإلمساك عن  مرتبطةمشاكل ال توجد يظن البعض أنه ربما 

عن  الشديد اإلمساك يساهمأال  . أال أغفلها يلع بعض األسئلة القليلة هناولكن تبقى . عامة

 األمور ربما تصلبل الجناة؟ في محاباة اإلدانة العلنية لالنتهاكات الخطيرة وتحديد المسؤولية 

عمرا طول أال يمكن تحقيق تحسن أ. ع الطغاة متواطؤعن الحديث في بعض األحيان إلى ال

اإلدانات  وألسكان الذين يعانون من خالل البيانات األحوال المعيشية لانتشارا في  وسعأو

اإلنسانية؟  أكثر مما يحققه الصمت من أجل تسهيل تقديم المعونة بهوالتحرك الذي تدفع العامة 
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 علنيا أكثر جرأة وتحديا سوف يؤدي إلى طرد أسلوبامن أن وفوق كل هذا، ما مدى التيقن 

 اللجنة الدولية من البلد الذي تجري فيه أنشطة إنسانية؟

 

 ل كييمويجب في جميع األحوال تقلرحيل، تُجبر على ا سوف ليس من المؤكد أن اللجنة الدولية

لعمل اإلنساني عالية التعطيل الخطير لعلى أن احتمالية . دةنزاع على حال  من مناطقمنطقة

نه أعلى . العواقب المحتملة قبل اللجوء إلى العالنية من التأكدلخلع أهمية كبرى على بما يكفي 

. بجرأةعلنا اختيار سوى التحدث أمام اللجنة الدولية فيها دائما مواقف لن يكون سوف تأتي 

 . كهذا يكون من أشق القرارات التي علينا اتخاذهاان قراروفي ظل العواقب المحتملة، فإ

 

مزايا على المدى البعيد  يحقق الوضع في إحداث تطورإن اإلدانة العلنية واسعة النطاق يمكنها 

. غير متغير ومواٍتلمعونة اإلنسانية في ظل مناخ سياسي اجتماعي غير تحققه اأكثر مما 

سانية تطيل من أمد الحروب، إال أنها ربما تؤخر بشكل عتقد أن المعونة اإلنني ال أورغم أن

الشديد الذي ربما يقود التدهور حدوث حالت دون غير مباشر التقدم نحو السالم واإلصالح إذا 

 اإال أن لدي شكوك.  للقيام بعمل حاسمهوحده المجتمع الدولي أو القوى الدولية داخل البلد نفس

 أو اأثرتُحدث من المرجح أال بل . إلى إثارة هذه االستجابة  في أن اإلدانة العامة ستؤديكبيرة

 التي عونة الناس فجأة من المعدد كبير من فيه يحرم في الوقت الذي  ضئيالاأثرتحدث أن 

 .  منظمة إنسانية لهمتقدمها

 

ن إعطاء األولوية المطلقة للحفاظ على الوصول إلى الضحايا يمكن أن يكون له وبال شك فإ

ما أقل سلبيةً مفي البلد أو الطغاة جنراالت الحرب  يتمثل في جعل الصورة الدولية ليأثر جانب

فهناك في الوقت الحالي عديد من ، يبدوقد  معضلة كما  كان األمر ليسوإن. يستحقون

نها غير منخرطة في أنشطة إ اإلدانة العلنية لالنتهاكات، وحيث المنظمات التي تركز على

هذه و.  الطرد من البلد بشأنامضجعه قضعنية، فليس هناك ما يإنسانية في البالد الم

نقص في عددها، فاألمر ال ال يوجد نه وحيث إ. عة تلعب دورا مهما للغايةالمنظمات المداف

 . هاأولوياتمن اللجنة الدولية تغير يستدعي أن 
 

فيها صراحة تتحدث  يكون عليها أن التي الحاالتن ي طبيعة عمل اللجنة الدولية حتى إهذه ه

انعدام في مناخ النزاع الذي تسود فيه العاطفة وو .استثنائيةدائما زم الصمت تكون تتلأن أو 

أدلى  وذلك حسب الطرف الذي الخاصوصداها الخاصة لمنطق، تكون كل كلمة لها داللتها ا

ة  أن تتسم بالحساسية كاللجنة الدولية للصليب األحمرلمنظمن الضروري م و.هبها ووجهة نظر
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كون يال الذي  في الماضي والحاضر، وت بهحدده ما ارتبط وهو ما يالشديدة للكلمات وصداها

  .ت النزاع يكون معنى وأثر الكلمات محسوسا بحقفي حاالف.  دائماالوضوح شديد

ال توجد وصفة عالمية يمكن تطبيقها في الحاالت التي يتعين فيها اتخاذ قرار بالتحدث عالنية 

 الوضعقبل اتخاذ القرار، يتعين دراسة وفي كل مرة، . التزام الصمتيلزم فيها والحاالت التي 

ورغم .  اإلعالمأهميةسبب للتقليل من من وبال شك، ليس لدى اللجنة الدولية .  بعنايةالفعلي

إلصدار أحكام  تستسلم للرغبة الراهنة  أن المذكورة أعالهالعديدةأنها ال تستطيع لألسباب 

 إلطالع  على أفضل وجه، إال أنها يجب أن تستغل ساحة العالنيةكاسحةمتعجلة وإدانات 

 النزاع تح حااليالمحن التي يعيشها الناس في أجزاء كثيرة من العالم، وتوضعلى الناس 

طلب لل ورغم إدراكنا .غير المفهومة، والتعريف بأوجه القلق اإلنساني الرئيسيةوالمعقدة 

 .  نحيد عنهال واألسلوبهذا يجب أن نواصل نا أنإال لفورية، المتزايد على اإلدانة المباشرة ا

 

 االتساق 

تترتب على قرار التحدث عالنية أو التزام الصمتقد ا للنتائج الخطيرة التي نظر،ا فإن قرار 

عليها أال ويجب منظمة كاللجنة الدولية للصليب األحمر، على كهذا يتسم بصعوبة كبيرة السيما 

 ويجب أن يكون لديها .خالفه األساسية مهما كانت ضغوط الرأي العام أو مهمتها أبدا ىتنس

في  سليما بالتوقيت هاكان شعورما إذا ويتضح . بالتوقيت الذي تجاهر فيه بصوتهاقوي شعور 

ن وضع الناس الذين تسعى قد حساللجوء إلى العالنية نهاية األمر من خالل ما إذا كان 

المشار محددة الحالة الالمتعلق بإن أثر البيان العام .  الحكم عليهيسهلوهذا أمر ال . لحمايتهم

 ولكن ال يصدق القول نفسه على المناطق األخرى – ربما يكون من السهل نسبيا تقييمهإليها 

في حالة منظمة كاللجنة الدولية للصليب األحمر، فإن آثار و.  اللجنة الدوليةالتي تعمل فيها

 470000فمنظمة قام مندوبوها بزيارة نحو . عالميها من منظور التعليق العام يجب تقييم

 البد لها 22 بلدا في العام الماضي80 مكان لالحتجاز في نحو 1900 على يزيدمحتجز فيما 

من حيث الوصول إلى ) أ(السجون في البلد داخل ألحوال ل اإلدانة العلنية تعنيهيما من التدبر ف

 ). ج(و ) ب(السجون في الدولتين 

ولكن ". الفاعليةإما السرية أو "نه مضللة مثل تلك التي تقول إ" بدائل" بـأحيانا يأتي الناس 

العالم  شملي بطموح –فاعلية العمل اإلنساني  وراء الكتمان هو تعزيز  األصلي منالغرض

ل وأعو. جعة الشاملةرالمفالبد من افي ذلك  وإذا فشل. فقطا محليال يكون طموحا وبأسره 

إذا اتخذ قرار اللجوء ف. اللجنة الدوليةالعامة التي تصدر عن بيانات الاالتساق في  على كثيرا

                                                 
22  See ICRC Annual Report 2003, ICRC, Geneva, 2004, p. 42. 
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إلى العالنية في مكان ما، فالبد من اتخاذ الخطوة نفسها في الحاالت المناظرة في أي مكان 

االتساق من إن . ذاتهاآخر، حتى وإن كانت العواقب على نشاط اللجنة الدولية ليست هي 

 .تهالمصداقي أساسي شرطاالتساق في التعليق العام أو الصمت ف ،للجنة الدولية همةالماألصول 
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 ملخص 
 

 العمل اإلنساني؟ هل نتحدث عالنية أم نصمت أثناء

 •جاكوب كلينبرغر: بقلم

 

 موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر من البيانات والنداءات العلنية موضع جدل يكونغالباً ما 

هذا ويصف رئيس اللجنة الدولية في هذا المقال الطريقة . إلى مناقشات متَّقدةويؤدى أحياناً 

التي تتصرف بها المؤسسة في عالم معقد يسوده التوتر بين العمل اإلنساني واالنشغاالت 

اإلنسانية من جهة والتشهير بانتهاكات القانون الدولي اإلنساني واإلدالء بالشهادة أمام العموم 

ويوضح التزام اللجنة الدولية الالمشروط بالوقوف دائماً إلى جانب ضحايا .  من جهة أخرى

ويسمو . اء مع السلطات بغية حمايتهم ومساعدتهمالنزاعات المسلحة ومواصلة الحوار البنّ

فالمؤسسة . تحقيق هذا الهدف حتمياً على كل االعتبارات األخرى، ما عدا االعتبارات األمنية

ة حتى وإن كان الوضع السائد في أماكن االحتجاز أو مناطق النزاع تباع أسلوب السرياتفضل 

وإذا لم تفض مساعيها السرية المتكررة إلى إنهاء االنتهاكات . يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساني

أو تحسين الوضع على األقل، إذ ذاك فقط تفكر اللجنة الدولية في إنذار الرأي العام إذا رأت 

ويوجه اللوم أحياناً للجنة الدولية على أنها تعطي  . شخاص المعنيينأن ذلك يخدم مصلحة األ

ر قدر ممكن من باألولوية المطلقة لمهمتها اإلنسانية بدالً من إطالع الرأي العام على أك

ويروج المؤلف لفكرة أن الهدف ذاته من التحفظ هو الحصول على إذن بالوصول . المعلومات

فإذا لم تعط هذه الطريقة في العمل أكلها فإنه من . ايا في العالمإلى أكبر عدد ممكن من الضح

على حاجة اللجنة الدولية " كلينبرغر"وفي الختام يشدد السيد  . الواجب إعادة النظر فيها كلياً

 . إلى االلتزام بمبادئها وتمسكها بمهمتها في بياناتها العامة بغية تعزيز مصداقيتها
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