المحتويات
1

القانون اإلنساني الدولي

 .١ما هو القانون اإلنساني الدولي؟ و ما هي أهميته وقت الحرب؟

05

 .2من أين جاء القانون اإلنساني الدولي؟ وما مدى عالقته بسوريا؟

08

 .3أال يعنــي القانــون اإلنســاني الدولــي فــي المقــام األول أطــراف النــزاع؟ مــا هــي عالقتنــا نحــن بــه كعامليــن فــي المجــال
اإلنساني؟

10

 .4هــل يتوجــب علــى الجهــات المســلحة الســماح المطلــق للجهــات اإلنســانية بالعمــل بموجــب القانــون اإلنســاني
الدولــي؟ إن لــم يكــن كذلــك فكيــف يمكنهــم الحــد مــن أعمالنــا؟

11

2

المبادئ اإلنسانية

 .5ما هي المبادئ اإلنسانية؟ وعلى من تنطبق؟

13

 .6من أين أتت هذه المبادئ؟ وكيف يمكن لهذه المبادئ حماية المحتاجين؟

15

 .7كيف تؤثر تدابير مكافحة اإلرهاب على قدرتنا على االلتزام بالمبادئ اإلنسانية؟

17

3

عالميةالمبادئاإلنسانية

 .8هــل يجــب أن تطبــق المبــادئ اإلنســانية علــى جميــع األطــراف فــي ســوريا؟ وهــل يجــب أن نمتثــل للمبــادئ حتــى عندمــا
ال تعتــرف بعــض أطــراف النــزاع بهــذه المبــادئ؟

20

 .9هل تم تطبيق هذه المبادئ في بلدان أخرى؟ يرجى تقديم بعض األمثلة.

21

 .10نحــن لدينــا الشــريعة اإلســامية .فلمــاذا يجــب علينــا المثــول للقوانيــن والمبــادئ التــي وضعهــا الغــرب؟ هــل لهــا أي
صلــة بالشــريعة اإلســامية؟

22

 .11كيــف تســتطيع المنظمــات غيــر الحكوميــة االلتــزام بمبــدأ «االســتقاللية» إذا كان مقرهــا الرئيســي ومصــادر تمويلهــا
مــن دول معينــة لهــا بعــض األجنــدات؟

23

4

التعامل مع الجهات المسلحة

 .12تتمتــع بعــض أطــراف النــزاع بدرايــة أفضــل بالظــروف المحليــة .فهــل يمكــن للتنســيق مــع جهــة مســلحة مشــتركة فــي
النــزاع مــن أجــل توفيــر األمــن ،أو خفــض التكاليــف ،أو توزيــع المعونــات أن ينســجم مــع المبــادئ اإلنســانية؟

25

 .13مــا مــدى مرونــة هــذه المبــادئ؟ وهــل يمكــن تعديلهــا بحيــث تتوافــق مــع التغيــرات فــي أجنــدات األطــراف المســلحة
ومــع التغيــرات الديناميكيــة للنــزاع؟

28

 .14لمــاذا يتوجــب علينــا االلتــزام بالحيــاد عندمــا يتــم توفيــر األمــن لنــا مــن قبــل بعــض األطــراف المســلحة فــي المناطــق
التــي نعمــل فيهــا؟

29

 .15عندمــا نقــوم بترويــج وتعزيــز تطبيــق القانــون اإلنســاني الدولــي وتطبيــق المبــادئ اإلنســانية ،أال يجعــل ذلــك منــا
هدفــا لجماعــات معينــة فــي النــزاع ،نظــرا ألنهــا تضعنــا فــي موضــع عــدم اإليمــان بقضيتهــا وعــدم الدعــم لتلــك القضيــة؟

30

5

المساءلة والمحاسبة

 .16ما هي النتائج الناجمة عن انتهاك هذه المبادئ اإلنسانية؟ ومن سيقوم بمحاسبتنا؟

31

 .17منــذ ســنوات عديــدة والنــاس تمــوت بــدون وجــود أيــة آليــة للمســاءلة أو لمحاســبة المســؤولين عــن انتهــاكات القانــون
اإلنســاني الدولــي .لمــاذا يجــب علينــا تأييــد القانــون اإلنســاني الدولــي إذا لــم يكــن قــادراً علــى حمايتنــا؟

32

6

سياق المبادئ اإلنسانية

 .18علــى الرغــم مــن أننــا نعمــل فــي المجــال اإلنســاني ،ولكننــا ال نــزال ســوريين بانتمــاءات مختلفــة ،ورؤى وآراء مختلفــة
أيضــا .هــل الحياديــة تعنــي أنــه ال يحــق لنــا االحتفــاظ بآرائنــا؟

34

 .19لمــاذا يجــب علينــا االهتمــام بالقوانيــن الدوليــة الناظمــة للنزاعــات المســلحة فــي حيــن أن الحــراك الســوري هــو فــي
الحقيقــة للمطالبــة بالحريــة وحقــوق اإلنســان؟

35

 .20هــل بإمكاننــا أن نبقــى كعمــال إنســانيين ملتزميــن بالمبــادئ مــع إســهامنا برصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان (علــى
ســبيل المثــال ،االعتــداء علــى منشــآتنا أو علــى المســتفيدين أو علــى المدنييــن بشــكل عــام)؟

36

 .21مــا هــي الخطــوات القادمــة بمــا أنــه أصبــح لدينــا الدرايــة الكافيــة بالقانــون اإلنســاني الدولــي ،والمبــادئ اإلنســانية،
وعالقتهــا بالوضــع الســوري؟

38

األســئلة الــواردة فــي هــذا الكتيــب تــم تجميعهــا مــن عــدة مصــادر منهــا
أســئلة مــن الســوريين المســتجدين فــي مجــال العمــل اإلنســاني ،كمــا
تتضمــن هــذه األســئلة أيضــا أســئلة وجهــت مــن أطــراف وشــرائح ســورية
مختلفــة إلــى الذيــن يعملــون فــي المجــال اإلنســاني فــي ســوريا .تتطــرق
هــذه األســئلة إلــى القضايــا الرئيســية المهمــة والعمليــة والمثيــرة
للجــدل.
ً
ً
شــاملة فيمــا
كاملــة أو
ال تعتبــر اإلجابــات المطروحــة فــي هــذا الكتيــب
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هــذا الدليــل وذلــك لغــرض الرجــوع إليهــا وقــت الحاجــة.
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 .1مــا هــو القانــون اإلنســاني الدولــي؟ و مــا
هــي أهميتــه وقــت الحــرب؟
ال تؤثــر الصراعــات فقــط علــى األطــراف المتنازعــة ،وإنمــا تولّــد
ـاة إنسـ ً
ـانية كبيـ ً
الحــروب فــي أغلــب األوقــات معانـ ً
ـرة ،خاصــة بيــن
النــاس الذيــن ليــس لهــم أي دور فــي النــزاع .القانــون اإلنســاني
الدولــي ،والــذي يعــرف كذلــك باســم قانــون النزاعــات المســلحة،
هــو المنظومــة القانونيــة الدوليــة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن
هــذه المعانــاة وذلــك مــن خــال تحقيــق التــوازن بيــن الضــرورة
العســكرية مــن جهــة واإلنســانية مــن جهــة أخــرى.

1
ا لقا نــو ن ا إل نســا ني
ا لد و لــي
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يؤمــن القانــون اإلنســاني الدولــي الحمايــة للمدنييــن ( )1والجرحــى
ّ
والمرضــى ،والمقاتليــن المحتجزيــن ،والممتلــكات ،وذلــك عــن
طريــق الحــد مــن وســائل وأســاليب القتــال المســموح بهــا ،حيــث
يتوجــب مــن كل أطــراف النــزاع( )2التمييــز بيــن المدنييــن أو األهــداف
المدنيــة مــن جهــة واألهــداف العســكرية مــن جهــة أخــرى .وعليــه،
يعتبــر الهجــوم علــى األهــداف العســكرية( )3قانونــي ،بينمــا
تعتبــر مهاجمــة المدنييــن غيــر قانونيــة ،طالمــا أنهــم ال يشــاركون
مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة ويجــب عــدم مهاجمــة األهــداف
المدنيــة( )4طالمــا أنهــا ال تســتخدم ألغــراض عســكرية.
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يتقبــل القانــون اإلنســاني الدولــي األضــرار العرضيــة( )5بالمدنييــن
وباألعيــان المدنيــة والتــي تنجــم جــراء األعمــال العدائيــة طالمــا أن
هــذه األضــرار غيــر مفرطــة مقارنــة بالفائــدة العســكرية المتوقعــة.
()6
ومــع ذلــك ،يجــب علــى أطــراف الصــراع أخــذ االحتياطــات الممكنة
دائمــا وذلــك لتقليــل هــذه األضــرار .كمــا يجــب معاملــة جميــع
ً
األشــخاص الذيــن ال يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة ،بمــا فــي
ذلــك المقاتليــن الذيــن توقفــوا عــن االنخــراط فــي هــذه األعمــال
ً
ً
إنســانية ودون تمييــز علــى أســاس العــرق ،أو الديــن،
معاملــة
أو الجنــس ،أو أيــة معاييــر أخــرى .ويحظــر التعذيــب واإلعــدام دون
محاكمــة عادلــة( ،)7كمــا تحظــر المعاملــة القاســية والمهينــة
فــي جميــع األوقــات وبــدون اســتثناء ،ويجــب جمــع ورعايــة
المرضــى والجرحــى بمــن فيهــم المقاتليــن .يقــوم القانــون
اإلنســاني الدولــي أيضـ ًا بالحــد مــن المعانــاة الناتجــة عــن الحــروب
مــن خــال الحــد مــن اســتخدام بعــض األســلحة وذلــك مثــل فــرض
حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
يســري القانــون اإلنســاني الدولــي علــى جميــع أطــراف النــزاع
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وذلــك بغــض النظــر عــن الظالــم أو
المظلــوم .وبعبــارة أخــرى ،فــإن التزامــات القانــون اإلنســاني

الدولــي األساســية هــي نفســها لجميــع األطــراف ،وال يعطــي
القانــون اإلنســاني الدولــي صفــة «الخيــر» أو «الشــر» ألي مــن
أطــراف النــزاع ،بــل يجــب أن تتبــع جميــع األطــراف نفــس القواعــد.
( )1المدنيــون :المدنــي هــو الشــخص الــذي ليــس عضــوا فــي
قــوات مســ ّلحة ألي مــن أطــراف النــزاع .يفقــد المدنيــون
حمايتهــم ضمــن القانــون الدولــي اإلنســاني عند مشــاركتهم
بشــكل مباشــر فــي األعمــال العدائيــة.
()2طــرف النــزاع :هــو الدولــة أو الجهــات غيــر الحكوميــة التــي
تشــارك فــي األعمــال العدائيــة ولديهــا التزامــات بموجــب
القانــون اإلنســاني الدولــي.

( )3األهــداف العســكرية:تكون مــن األشــخاص أو األعيــان التــي
قــد يجــوز اســتهدافها بشــكل قانونــي.
 األشــخاص :أفــراد القــوات المســلحة ألحــد أطــراف النــزاع أوالمدنييــن المشــاركين مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة.
 األعيــان :وهــي كل مــا يســاهم مســاهمة فعالــة فــيالعمــل العســكري ســواء كان ذلــك بطبيعتهــا أم بموقعهــا
أم بغايتهــا أم باســتخدامها ،والتــي يحقــق تحييدهــا حينذاك
فائــدة عســكرية.
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اإلنسانية مقابل الضرورة العسكرية

ً
أهدافــا
( )4األهــداف المدنيــة :هــي كل األعيــان التــي ال تعــد
عســكرية وتشــمل المنــازل والمستشــفيات والمــدارس
والمبانــي الثقافيــة .تفقــد األعيــان المدنيــة حمايتهــا وتصبح
أهدافــا عســكرية إذا مــا تــم اســتخدامها ألغــراض عســكرية.

ليــس الهــدف مــن القانــون اإلنســاني الدولــي
حظــر الحــروب أو إنهاؤهــا ،بــل الحــد مــن المعانــاة
واألضــرار الناجمــة عنهــا مــن خــال وضــع قواعــد
معينــة حــول كيفيــة خــوض الحــروب ،وعليــه لــن
تحتــرم هــذه القواعــد إذا كانــت غيــر واقعيــة
ً
طرفــا مــن أطــراف النــزاع مــن
أو إذا منعــت
الحصــول علــى نصــر عســكري .ولذلــك فــإن
القانــون اإلنســاني الدولــي يمثــل التــوازن بيــن
الضــرورة العســكرية واإلنســانية  .فاإلنســانية مــن
خــال الحــد مــن المعانــاة ،والضــرورة العســكرية
لتحقيــق هــدف عســكري مشــروع وال يخالــف
القانــون اإلنســاني الدولــي .قــد ال يبــدو هــذا
مرضيـ ًا إذ أن الســبيل الوحيــد إلنهــاء المعانــاة هو
إنهــاء الحــرب .ومــع ذلــك فقــد ثبــت عبــر التاريــخ
ـدا إنهــاء الحــرب متــى ما
أنــه ليــس مــن الســهل أبـ ً
بــدأت .لذلــك يعتبــر القانــون اإلنســاني الدولــي
صحيــح،
بشــكل
بمثابــة ضمــادة ،وإذا مــا طبــق
ٍ
ٍ
فيمكنــه أن يقلــل األضــرار الناتجــة عــن الحــروب
وسياســيا.
اجتماعيــا
والبــدء بعمليــة الشــفاء
ً
ً

( )5الضــرر العرضــي :وهــو الضــرر الــذي يصيــب المدنييــن
أوالمواقــع المدنيــة أثنــاء الهجــوم علــى هــدف عســكري
مشــروع .وهــو معــروف أيضــا باســم "األضــرار الجانبيــة"
وهــي ال تعنــي األضــرار الناجمــة عــن الهجمــات المتعمــدة
علــى المدنييــن أو األعيــان المدنيــة.

( )6االحتياطــات الممكنــة :أن يبــذل طــرف النــزاع خطــوات
معقولــة للتحقــق مــن أن األهــداف المقــرر مهاجمتهــا أو
التــي يتــم مهاجمتهــا هــي أهــداف مشــروعة و لكــي يتــم
تجنــب أو تقليــل األضــرار العرضيــة.
( )7المحاكمــة العادلــة :وهــي المحاكمــة التــي تجــرى مــن
قبــل محكمــة تطبــق الضمانــات األساســية فــي االســتقالل و
عــدم االنحيــاز وضمــان الحقــوق األساســية للمتهــم.
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القانون اإلنساني الدولي
اقتصــرت هــذه القواعــد فــي البدايــة علــى حمايــة المرضــى
والجرحــى علــى أرض المعركــة ،ولكــن فــي وقتنــا الحالــي يعطــي
القانــون اإلنســاني الدولــي مجــاال أكبر بكثيــر من الحمايــة من خالل
اتفاقيــات جنيــف األربعــة لعــام  ١٩٤٩والبروتوكوليــن اإلضافييــن
لعــام  ،١٩٧٧وغيرهــا مــن المعاهــدات التــي تنظــم القضايــا مثــل
الممتلــكات الثقافيــة واألســلحة ،وكذلــك القانــون اإلنســاني
الدولــي العرفــي( .)8ال تنطبــق معظــم قواعــد المعاهــدات إال
علــى النزاعــات بيــن الــدول ،والمعروفــة باســم النزاعــات الدوليــة
المســلحة .المــادة الثالثــة المشــتركة( )9هــي أهــم مثــال علــى
المعاهــدة التــي تنطبــق علــى النزاعــات المســلحة التــي تشــارك
فيهــا الجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة( )10والمعروفــة باســم
النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ،كمــا هــو الحــال فــي ســوريا .تعــد
العديــد مــن هــذه المعاهــدات غيــر قابلــة للتطبيــق فــي ســوريا إمــا
ألنهــا تنظــم النزاعــات بيــن الــدول فقــط أو ألن ســوريا ليســت طرفــا
فــي المعاهــدة ،وعليــه كان لتواجــد القانــون اإلنســاني الدولــي
العرفــي دور بالــغ فــي األهميــة فــي مــلء هــذا الفــراغ بحيــث
أصبحــت أغلــب قواعــد القانــون اإلنســاني الدولــي قابلــة للتطبيــق
فــي ســوريا.

 .2مــن أيــن جــاء القانــون اإلنســاني الدولــي؟
ومــا مــدى عالقتــه فــي ســوريا؟
هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي تقــوم بضبــط قوانيــن الحــروب
علــى مــر التاريخ مثل الثقافــة ،والعــادات ،والدين ،والقيــم ،والمروءة.
ثــم تحــول تدويــن وتوســيع هــذه القواعــد إلــى مــا نعرفــه اليــوم
بالقانــون اإلنســاني الدولــي .فــي الواقــع ،نرى العديد مــن المبادئ
اإلســامية متضمنــة فــي مبــادئ القانــون اإلنســاني الدولــي ،مثــل
التوجيهــات التــي أعطاهــا النبــي محمــد (صلــى اهلل عليــه وســلم)
إلــى الجيــوش قبــل الحــرب.
يعــود الدافــع الرئيســي وراء إحــداث القانــون اإلنســاني الدولــي
إلــى  24يونيــو  ،1859عندمــا رأى رجــل أعمــال سويســري العواقــب
الوخيمــة مــن معركــة ســولفرينو الداميــة بيــن كل مــن الجيــش
الفرنســي واإليطالــي .كانــت المدينــة مليئــة بالجنــود الجرحــى مــن
كال الجانبيــن ،حينهــا قــرر هنــري دونــان مــع عــدة أشــخاص آخريــن
التطــوع لمســاعدة الجرحــى مــن كال الطرفيــن .ولقــد أســفرت هــذه
التجربــة عــن مبــادرة لتطويــر االلتزامــات القانونيــة الدوليــة التي تنظم
ســير الحــروب ،والتــي بــدأت بالمؤتمــر الدبلوماســي الــذي اعتمــد
اتفاقيــة جنيــف األولــى فــي عــام .1864
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فــي الســياق الســوري ،يصبــح الســؤال كالتالــي  :مــا هــي الفائــدة
مــن القانــون اإلنســاني الدولــي فــي ضــوء االنتهــاكات واألعمــال
الوحشــية الجاريــة حاليــ ًا؟ لألســف فإنــه ال يتــم اإلشــارة إلــى
القانــون اإلنســاني الدولــي إال حينمــا يتــم انتهاكــه.إن عــدم احتــرام
القانــون اإلنســاني الدولــي فــي ســوريا يزيــد مــن حجــم المعانــاة
ويجعلهــا أســوأ .إن انتهــاك القانــون اإلنســاني الدولــي يــدل علــى
افتقــار آليــات تنفيــذه .ومــع ذلــك ،فــإن القانــون اإلنســاني الدولــي
أصبــح لغــة العالــم ،وهــو يضــع أســس الحــوار وكيفيــة التعامــل
مــع النــاس خــال الحــرب ،لوقــف االنتهــاكات الحاليــة ،ولضمــان
المســاءلة لــكل مــن يرتكــب جرائــم حــرب ،واســتعادة العدالــة فــي
المســتقبل.

1

( )9المادة  ٣المشتركة :
هــذه المــادة موجــوة فــي جميــع اتفاقيــات جنيــف األربعــة
لعــام  ١٩٤٩وتُ طبــق علــى النزاعــات غيــر الدوليــة .هــذه
المــادة تحمــي المدنييــن و المقاتليــن الجرحــى و المعتقليــن
مــن المعاملــة غيــر اإلنســانية كمــا أنهــا تطالــب بالرعايــة
الطبيــة للمرضــى و الجرحــى .تتيــح هــذه المادة حــق المبادرة
للمنظمــات اإلنســانية و غيــر المنحــازة بعــرض خدماتهــم
علــى أطــراف النــزاع مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية
حصــرا كتوصيــل المســاعدة إلــى المدنييــن.

( )10الجهات المسلحة غير الحكومية :
اســتخدم هــذا المصطلــح فــي هــذا الكتيــب لإلشــارة إلــى
الجهــات مــن غيــر الــدول التــي لديهــا نظــام وهي قــادرة على
القتــال علــى نطــاق واســع لتحقيــق غاياتهــا .قــد تســتخدم
بعــض الجهــات اإلنســانية مصطلحــات أخــرى .المقصــود أن
يكــون هــذا المصطلــح محايــد ًا .ومــع ذلــك فقــد يســتخدم
آخــرون مصطلحــات مختلفــة مثــل المقاتليــن مــن أجــل الحريــة
أو اإلرهابييــن أو الحــركات الثوريــة أو المتمرديــن .مــن الناحيــة
القانونيــة ،يشــير هــذا المصطلــح للجماعــات المســلحة.

( )8القانون اإلنساني الدولي العرفي :
و هــو مصــدر ملــزم مــن مصــادر القانــون الدولــي اإلنســاني
يتألــف مــن قواعــد مســتمدة مــن ممارســة الــدول بــدال مــن
المعاهــدات ولكنــه ال يقــل قانونيــة عنهــا .حــددت اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر برأيهــا  ١٦١قاعــدة مــن قواعــد
القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي .مــا يقــارب  ٪٩٠مــن هــذه
القواعــد يطبــق فــي النزاعــات الدوليــة و غيــر الدوليــة علــى
حــد ســواء.
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يســمح القانــون اإلنســاني الدولــي بالقليــل مــن األضــرار
الجانبيــة ،لذلــك فــإن المنظمــات اإلنســانية التــي تســتخدم
القانــون اإلنســاني الدولــي للمطالبــة بعــدم وجــود ضحايــا مــن
المدنييــن نهائي ـ ًا ،تكــون بذلــك قــد طالبــت بأكثــر ممــا يطالــب بــه
القانــون اإلنســاني الدولــي.
يســمح القانــون اإلنســاني الدولــي بنــزوح المدنييــن فــي
ظــروف محــدودة ولكــن يحظــر طردهــم مــن أرضهــم .لذلــك يجــب أن
تفهــم المنظمــات اإلنســانية هــذه المعاييــر وخاصــة عنــد التعامــل
مــع الجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة بموضــوع النــزوح.

 .3أال يعنــي القانــون اإلنســاني الدولــي فــي
المقــام األول أطــراف النــزاع؟ مــا هــي عالقتنــا
نحــن بــه كعامليــن فــي المجــال اإلنســاني؟
مــن المعــروف أن أطــراف النــزاع تتحمــل المســؤولية األساســية
لحمايــة المدنييــن وتوفيــر احتياجاتهــم األساســية .وعندمــا ال
يتــم تأميــن ذلــك مــن قبــل أطــراف النــزاع ،يتحتــم علــى الجهــات
اإلنســانية غيــر المتحيــزة تقديــم خدماتهــا مــن أجــل إنقــاذ األرواح
وتخفيــف المعانــاة.
يضــع القانــون اإلنســاني الدولــي قواعــد حــول كيفيــة المباشــرة
بالمســاعدة واإلغاثــة اإلنســانية والوقــت المناســب للقيــام
بذلــك .وفــي جميــع الحــاالت قــد تُع َتمــد القواعــد المرتبطــة بنــوع
النــزاع فيمــا إذا كان دوليــا (بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن الــدول) أو غيــر
دولــي (بيــن دولــة ومجموعــات مســلحة غيــر حكوميــة أو بيــن
المجموعــات المســلحة غيــر الحكوميــة نفســها).
باإلضافــة الــى ذلــك ،يتطلــب مــن العاملييــن فــي المجــال
اإلنســاني أن يكونــوا علــى درايــة بالقانــون اإلنســاني الدولــي
لعــدة أســباب .فعلــى ســبيل المثــال:
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يجــب أن تكــون المنظمــات اإلنســانية علــى درايــة أيضــا بمحدوديــة
الحمايــة التــي يوفرهــا لهــا القانــون اإلنســاني الدولــي .فعنــد
اشــتراك المدنييــن أو الجهــات اإلنســانية بشــكل مباشــر فــي
األعمــال العدائيــة فإنهــا بذلــك تفقــد حمايتهــا وقــد تكــون
مســتهدفة .فمثــا:
 تزويــد أحــد أطــراف النــزاع بالمعلومــات االســتخبارية العســكريةالتكتيكيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى فقــدان الحماية ،مما يجعــل من عامل
اإلغاثــة هدف ـ ًا مشــروع ًا.
 إذا سمحت أي منشأة طبية أو مشفى ألن تصبح مرافقها كمقراتللعمل العســكري ،قد يؤدي ذلك إلى اعتبارها هدفا مشــروع ًا.

القانون اإلنساني الدولي
عــاوة علــى ذلــك ،إن وقــوع المنظمــات االنســانية ضمــن إطــار
القانــون اإلنســاني الدولــي يعتمــد علــى كونهــا غيــر متحيــزة،
واالنحيــاز مــن عدمــه يحــدد مــن طريقــة عمــل هــذه المنظمــات.
وفيمــا يخــص مفهــوم عــدم االنحيــاز ،تحــرص العديــد مــن الجهــات
المانحــة التــي تقــدم التمويــل للمنظمــات اإلنســانية علــى عــدم
الظهــور بمظهــر الممــول والداعــم ألي طــرف مــن أطــراف الصــراع.
ولذلــك يؤثــر ســلوك المنظمــات اإلنســانية والتــي تنــدرج تحــت
القانــون اإلنســاني الدولــي تأثيــرا مباشــراً علــى توفــر واســتدامة
التمويــل ،وفــي نهايــة المطــاف يؤثــر علــى قدرتهــا فــي إيصــال
المســاعدات للمحتاجيــن فــي ســوريا.
كمــا يقــوم القانــون اإلنســاني الدولــي بالتوضيــح للعامليــن
فــي المجــال اإلنســاني مــا يمكــن أن يعتبــر أو ال يعتبــر انتهــاك ًا أو
جريمــة حــرب بحــق العامليــن اإلنســانيين أو المســتفيدين أو عمــوم
الســكان .مــع األخــذ بعيــن االعتبــار كل مــا ذكــر أعــاه ،يكتســب
القانــون اإلنســاني الدولــي أهميــة خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر
بمطالــب العامليــن فــي المجــال اإلنســاني  -ســواء محليــ ًا أو
دولي ـ ًا ألنــه يضــع رســالتهم اإلنســانية ضمــن اإلطــار المعتــرف بــه
دوليــا.
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 .4هــل يتوجــب على الجهات المســلحة الســماح
المطلــق للجهــات اإلنســانية بالعمــل بموجــب
القانــون اإلنســاني الدولــي؟ إن لــم يكــن كذلــك
فكيــف يمكنهــم الحــد مــن أعمالنــا؟
فــي حــال عــدم قــدرة أطــراف النــزاع علــى تلبيــة االحتياجــات
األساســية للســكان المدنييــن ،يجــب عليهــم بموجــب القانــون
اإلنســاني الدولــي تســهيل عمليــات اإلغاثــة غيــر المنحــازة .هــذا
الواجــب يتيــح للجهــات اإلنســانية االســتجابة للحــاالت اإلنســانية
الملحــة .مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن اســتخدام التجويــع كوســيلة
ً
واضحــا للقانــون اإلنســاني
انتهــاكا
مــن وســائل الحــرب يعــد
ً
الدولــي وقــد يعتبــر كجريمــة حــرب ويمكــن أن يصــل لمســتوى
جريمــة ضــد اإلنســانية إذا مــا تــم بشــكل منهجــي.
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مــع ذلــك فــإن ألطــراف النــزاع أيضــا حقــوق والتزاماتهــا ليســت
مطلقــة ،وهــذا يعنــي أن حقــوق العامليــن فــي المجــال اإلنســاني
أيضــ ًا ليســت مطلقــة .أوال ،فــي النزاعــات غيــر الدوليــة كالتــي
فــي ســوريا ،فإنــه يحــق للجهــات اإلنســانية غيــر المنحــازة عــرض
خدماتهــا ألطــراف النــزاع وذلــك ألغــراض إنســانية محضــة كتقديــم
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القانون اإلنساني الدولي
باختصــار وعلــى الرغــم مــن أن عمــال اإلغاثــة اإلنســانية ليــس
لديهــم حريــة كاملــة للحركــة ،ال يتحتــم علــى أطــراف النــزاع رفــض
المســاعدات اإلنســانية بشــكل تعســفي.

المســاعدات للمدنييــن .ومــع أنــه يمكــن رفــض هــذه العــروض إذا
وجــدت أســباب معينــة (انظــر أدنــاه) ،ال يمكــن اعتبــار هــذه العــروض
تدخــا غيــر مشــروع فــي شــؤون الدولــة وســيادتها .فــي جميــع
الحــاالت يجــب علــى الجهــات اإلنســانية أن تســعى للحصــول علــى
موافقــة أطــراف النــزاع مــن أجــل العمــل فــي المناطــق الخاضعــة
لســيطرتها ،وأن تســعى جاهــدة نحــو شــفافية أعمالهــا .ثانيــا،
تلتــزم أطــراف النــزاع فقــط بقبــول الخدمــات اإلنســانية غيــر
المتحيــزة ،ممــا يعنــي أنــه يمكــن أن يتــم رفــض خدمــات أي
منظمــة إنســانية إذا لــم تقــدم خدماتهــا بطريقــة غيــر متحيــزة
ألي طــرف .ثالثــا ،ألطــراف النــزاع الحــق فــي ســحب موافقتهــا فــي
حــال كانــت طبيعــة الخدمــات غيــر إنســانية أو لــم يتــم تقديمهــا
للمدنييــن المحتاجيــن .رابعــا ،يمكــن ألطــراف النــزاع ممارســة
بعــض الحقــوق علــى العمــل اإلنســاني ،مثــل التحقــق مــن طبيعــة
المســاعدات اإلنســانية وعــدم تحيزهــا ألي طــرف والتحقــق مــن
الترتيبــات التقنيــة لتســليم هــذه المســاعدات ،أو الحــق فــي الحــد
أو تقييــد أنشــطة موظفــي اإلغاثــة لفتــرة محــدودة وذلــك فــي
حــال وجــود ضــرورة عســكرية ملحــة( .انظــر الســؤال  11لمزيــد مــن
التفاصيــل).
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 .5مــا هــي المبــادئ اإلنســانية؟ وعلــى مــن
تنطبــق ؟
وصفــت األزمــة اإلنســانية الســورية باعتبارهــا واحــدة مــن أخطــر
الكــوارث فــي التاريــخ المعاصــر وذلــك وفقـا ُ لألميــن العــام لألمــم
المتحــدة .ونظــراً لحاجــة المالييــن مــن الســوريين للمســاعدة
اإلنســانية ،ولطبيعــة النــزاع الســوري المعقــد ،تولّــد عن ذلــك بيئة
مليئــة بالتحديــات والصعــاب التــي تواجــه المنظمــات اإلنســانية
العاملــة فــي ســوريا .ونظــرا لوجــود أطــراف عديــدة فــي النــزاع،
ظهــرت هنــا الحاجــة إلــى البحــث عــن ســبل عمليــة للعمــل وقابلــة
للتطبيــق فــي جميــع األوقــات وضمــن جميــع الظــروف تســمح
بالعمــل فــي ظــروف آمنــة ومســؤولة إليصــال المســاعدات إلــى
المحتاجيــن.
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تعــزز المبــادئ اإلنســانية األنشــطة اإلنســانية وتوفــر لهــا
التوجيــه فــي كيفيــة تنفيذهــا .وينبغــي بذلــك أن تســتخدم هــذه
المبــادئ كأداة للتوجيــه ،كمــا تســتخدم البوصلــة .كمــا ينبغــي
أن تكــون الدليــل لصنــع القــرارات الهامــة فــي مواجهــة الخيــارات
الصعبــة والمعقــدة .هــذه المبــادئ عمليــة بطبيعتهــا وتهــدف
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 -4االســتقاللية :يجــب أن يكــون العمــل اإلنســاني مســتق ً
ال
وبعيــدا عــن المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والعســكرية،
أو أيــة أهــداف أخــرى قــد يحملهــا أي طــرف .وقــد تشــمل هــذه
الجهــات الحكومــات و  /أو الجهــات المســيطرة علــى المناطــق
التــي تعمــل بهــا والجهــات المانحــة أو غيرهــا مــن الــدول.

إلــى تمكيــن المنظمــات اإلنســانية الجتيــاز الحــاالت الحساســة
والمعقــدة التــي تواجههــا فــي النــزاع المســلح.
المبادئ اإلنسانية األربعة:
 -1اإلنســانية :يجــب أن تعالــج المعانــاة اإلنســانية أينمــا وجــدت.
الغــرض مــن العمــل اإلنســاني هــو حمايــة مختلــف أشــكال الحيــاة
وضمــان العــاج وضمــان احتــرام اإلنســان.

للتنويــه :إن الفــرق بيــن الحيــاد وعــدم االنحيــاز يكمــن فــي أن الحيــاد
يتعلــق بمواقفنــا تجــاه أطــراف النــزاع وعــدم االنحيــاز يتعلــق
بطريقــة تقديــم المســاعدات للمســتفيدين.

 -2الحياديــة :يجــب أال تحيــد الجهــات اإلنســانية إلــى أي طــرف
مــن أطــراف النــزاع أو الدخــول فــي أي جــدل ذو طابــع سياســي أو
عنصــري أو دينــي أو أيديولوجــي.

يتوجــب عليــك العلــم بــأن كل مــن أطــراف النــزاع أو الــدول أو
الحكومــات المانحــة أو القطــاع الخاص أو الجهــات الفاعلة األخرى ال
يتوقــع منهــا االمتثــال لهــذه لهــذه المبــادئ .هــذه المبــادئ تحــدد
مــا ومــن هــو «العامــل فــي المجــال اإلنســاني» ،وتحــدد كيفيــة
تنفيــذ األعمــال اإلنســانية .وعلــى الرغــم مــن أن «عــدم االنحيــاز» و
«اإلنســانية» لهــم عالقــة مباشــرة بتعريــف مــن يســتطيع عــرض
الخدمــات اإلنســانية ضمــن إطــار القانــون اإلنســاني الدولــي ،فــإن
هــذه المبــادئ فــي حــد ذاتهــا ال تعتبــر «قانون ـ ًا».

 -3عــدم االنحيــاز :يجــب أن يكــون العمــل اإلنســاني علــى أســاس
االحتياجــات اإلنســانية فقــط ،وإعطــاء األولويــة للحــاالت األكثــر
حاجــة وعــدم التفرقــة بتقديــم الخدمــات علــى أســاس الجنــس ،أو
العــرق ،أو الديــن ،أو الطبقــة ،أو اآلراء السياســية.
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ينبغــي أن نتذكــر أن المبــادئ اإلنســانية متعلقــة ببعضهــا
البعــض ،فعلــى ســبيل المثــال ،إن تصــرف منظمــة مــا بطريقــة
متحيــزة وغيــر محايــدة يفقدهــا بذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى
بعــض الســكان ،وبالتالــي تفقــد نزاهتهــا .إذا تنازلــت منظمــة مــا
عــن اســتقالليتها ونزاهتهــا -علــى ســبيل المثــال بالســماح لطــرف
مــا بتوجيــه أنشــطتها ،سيتســبب ذلــك فــي اعتقــاد طــرف مــا
مــن أطــراف النــزاع بعــدم حيادتيهــا .وبمجــرد أن تفقــد منظمــة مــا
االنطبــاع بأنهــا جهــة إنســانية ملتزمــة بالمبــادئ ،فســيكون مــن
الصعــب اســتعادة ســمعتها واســترجاع الثقــة لالســتمرار بالقيــام
بدورهــا.

 .6مــن أيــن أتــت هــذه المبــادئ؟ وكيــف يمكــن
لهــذه المبــادئ حمايــة المحتاجيــن؟
نشــأت المبــادئ اإلنســانية ،أوال وقبــل كل شــيء ،مــن الحاجــة
العمليــة لهــا ،حيــث شــنت الحــروب علــى مــر التاريــخ ومــن دون
تفعيــل هــذه المبــادئ ،فــإن األطــراف المتحاربــة تتــردد فــي
الســماح وفــي تســهيل عمليــات المســاعدة اإلنســانية علــى
أراضيهــا .وعليــه لقــد تــم تطويــر المبــادئ األساســية للصليــب /
الهــال األحمــر مــن خــال تجربتهــا الطويلــة فــي العمــل اإلنســاني
فــي مناطــق النــزاع .وقــد تــم االتفــاق علــى أهميــة هــذه المبــادئ
اإلنســانية بإجمــاع الــدول عليهــا فــي قــرارات الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة.

هنــاك مبــادئ أخــرى والتــي يعتبرهــا كثيــرون ذات أهميــة كبيــرة
للعمــل اإلنســاني -مثــل المســاءلة والشــفافية -التــي يمكــن
العثــور عليهــا فــي كثيــر مــن المعاييــر اإلنســانية والمبــادئ
التوجيهيــة.
إال أن هــذه المبــادئ األربعــة هــي بمثابــة الدعامــة األساســية
لجميــع األعمــال اإلنســانية وهــو حــق نصــت عليــه الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة (فــي قــرارات الجمعيــة العامــة 182/46
و.)141/59
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إن االلتــزام بالمبــادئ اإلنســانية يصــون أمانتــك كعامــل فــي
المجــال اإلنســاني ،وبالتالــي يحمــي المســتفيدين المعتمديــن
علــى خدماتــك .إن االلتــزام بالمبــادئ اإلنســانية في بعــض الحاالت
المعقــدة أهميــة مضافــة بحيــث يســتطيع جميــع المراقبيــن
(ســواءاً كانــوا أطرافـ ًا فــي النــزاع أو مواطنيــن أو مموليــن) التمييز
بيــن العمــل اإلنســاني وبيــن األنشــطة واألهــداف السياســية أو
العســكرية ،وغيرهــا..
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كارثيــة العتقــاد طــرف مــا بعــدم التــزام جهة مــن الجهات اإلنســانية
بتلــك المبــادئ حتــى وإن كانــت هــذه الجهة ملتزمــة فع ً
ال.

فــي إطــار البيئــات ذات الطابــع السياســي الحســاس وضمــن
التغيــرات الديناميكيــة بيــن المجموعــات حيــث يوجــد التغيــر
المســتمر للســيطرة علــى األراضــي ،فــإن االلتــزام بالمبــادئ
اإلنســانية يــؤدي لبنــاء ثقــة كبيــرة بالعامليــن فــي المجــال
اإلنســاني كأفــراد ومؤسســات ،ويعــزز الثقــة أيضــا فــي أدوارهــم
التــي يقومــون بهــا .كمــا أن ذلــك يعطــي االنطبــاع لجميــع
الجهــات األخــرى ،بمــا فــي ذلــك المحتاجيــن ،بــأن مــن يتعاملــون
معهــم هــم مــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني فعــ ً
ا،
وليســوا أشــخاص يعملــون ألي دوافــع أخــرى.

إنــه لمــن المفيــد لموظفــي المنظمــات اإلنســانية تقييــم مــدى
تطبيقهــم للمبــادئ اإلنســانية فــي حــاالت معينــة ومراجعتهــم
الدوريــة لطريقــة التزامهــم بمبــادئ اإلنســانية وعــدم االنحيــاز
والحيــاد واالســتقاللية .إن تب ّنــي المراجعــة المســتمرة ســيؤدي
إلــى اســتيعاب مــدى أهميــة المبــادئ اإلنســانية مــن قبــل
الموظفيــن ،وســيمكنهم مــن التكيــف مــع الوضــع المحيــط بهــم
وتعديــل ســلوكهم فــي الوقــت المناســب حينمــا يلــزم األمــر.

يعمــل الحفــاظ علــى النزاهــة المتينــة والثابتــة والتــي ال يرقــى
إليهــا الشــك وااللتــزام بالمبــادئ اإلنســانية إلــى خلــق مســتوى
أعلــى مــن الثقــة فــي أذهــان جميــع الجهــات الفاعلــة ،وهــو
مــا ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي بشــكل كبيــر بحيــث يزيــد إمكانيــة
الوصــول ألكبــر عــدد مــن المحتاجيــن وضمــان اســتمرارية العمــل
ألطــول فتــرة ممكنــة.
عندمــا يتعلــق األمــر بااللتــزام بالمبــادئ اإلنســانية ،ال يقــل االعتقــاد
أهميــة عمــا يحــدث علــى أرض الواقــع ،فيمكــن أن تكــون النتائــج
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2

وجــد أن عــدد مــن اإلجــراءات المتخــذة بهــدف مكافحــة اإلرهــاب
ال تتوافــق مــع القانــون اإلنســاني الدولــي ،وهنــاك العديــد مــن
الطــرق التــي تؤثــر فيهــا قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب وسياســات
مكافحــة اإلرهــاب وغيرهــا مــن القيــود علــى القــدرة علــى تلبيــة
احتياجــات المدنييــن باإلضافــة إلــى تأثيرهــا علــى عمــل المنظمــات
اإلنســانية .فمثــا:

 .7كيــف تؤثــر تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب علــى
قدرتنــا علــى االلتــزام بالمبــادئ اإلنســانية؟
شــهد العالــم فــي الســنوات األخيــرة زيــادة فيمــا يعــرف بتدابيــر
مكافحــة اإلرهــاب .وقــد اتخــذت هــذه التدابيــر شــكل قوانيــن
ولوائــح دوليــة ومحليــة وتــم وضعهــا مــن قبــل هيئــات متعــددة
األطــراف ،مثــل مجلــس األمــن فــي األمــم المتحــدة وكذلــك بعــض
الــدول بصــورة منفــردة .تختلــف هــذه التدابيــر مــن دولــة إلــى دولــة،
وبيــن تشــريع دولــي وآخــر .الغــرض مــن هــذه التدابيــر وقــف الدعــم
للمجموعــات التــي تــم تعريفهــا أو إدراجهــا كمنظمــات إرهابيــة.

 تمنــع القيــود المفروضــة علــى القطــاع المالــي الحــواالتالدوليــة لبعــض الــدول ،ممــا يصعــب مهــام المنظمــات اإلنســانية
وخاصــة المحليــة والصغيــرة منهــا.
 مــن الممكــن فهــم الحظــر المفــروض علــى تقديــم الدعــمللمنظمــات اإلرهابيــة بحيــث يشــمل كافــة أشــكال التواصــل
معهــم ،األمــر الــذي يعيــق عمليــة الحــوار معهــم مــن أجــل إيصــال
المســاعدات اإلنســانية.

غالبــا مــا تتواجــد المنظمــات «اإلرهابيــة» فــي مناطــق النــزاع وغالب ًا
مــا تكــون طرف ـ ًا فــي الصــراع وفقــا للقانــون اإلنســاني الدولــي.
مــع العلــم بــأن القانــون اإلنســاني الدولــي ال يتضمــن أي وضــع
خــاص للمنظمــات «اإلرهابيــة» (للتذكيــر فهــو أيض ـ ًا ال يطلــق علــى
األطــراف تســمية «الخيــر» أو «الشــر» علــى الرغــم مــن أنــه يحظــر
األفعــال التــي تهــدف فــي المقــام األول إلــى نشــر اإلرهــاب).
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 قــد يتــم تجريــم العامليــن فــي المجــال الطبــي الذيــن يقدمــونالعــاج للجرحــى ،وذلــك وفقــ ًا إلجــراءات مكافحــة اإلرهــاب ،إذا
مــا كان هــؤالء الجرحــى مقاتلــون ينتمــون إلــى منظمــة تصنــف
كإرهابيــة.

2

المبادئ اإلنسانية

 قــد تســتثني قيــود مكافحــة اإلرهــاب أنواعـ ًا مــن المــواد التــييتــم توزيعهــا كمســاعدات إنســانية  -مثــل األدوية -ولكن تشــمل
هــذه القيــود أنواعـ ًا أخــرى مــن المســاعدات التــي مــن الممكــن أن
يحتاجهــا الســكان المتضرريــن.

تعمــل عــدة منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة علــى تغييــر هــذه
القوانيــن والسياســات ،والقيــود ،ولكــن فــي الوقــت ذاتــه ،مــاذا
يجــب علــى المنظمــات اإلنســانية القيــام بــه لمواجهــة هــذه
التحديــات؟ فيمــا يلــي بعــض الخطــوات:

أدت قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب وبعــض السياســات وغيرهــا مــن
القيــود إلــى الحــد مــن قيــام بعــض الحكومــات المانحــة وبعــض
المنظمــات اإلنســانية بالمجازفــة نظــراً لعــدم يقينهــا بقانونيــة
العمــل فــي مناطــق ذات حاجــة كبيــرة كــون هــذه المناطــق
تســيطر عليهــا جماعــات مصنفــة كإرهابيــة .

 1يجــب أن تكــون علــى درايــة تامــة بتدابيــر مكافحــة اإلرهــاب
وتأثيرهــا عليــك ،يجــب عليــك البحــث عــن التشــريعات الدوليــة
وكذلــك المحليــة المطبقــة فــي مــكان تســجيل وعمــل منظمتــك.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تشــتمل العقــود مــع المانحيــن فقــرات
لمكافحــة اإلرهــاب .يجــب عليــك التأكــد مــن اطالعــك علــى هــذه
الفقــرات الــواردة فــي عقــودك.

تضــع العديــد مــن الحكومــات المانحــة المزيــد والمزيــد مــن
الشــروط علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتلقــى أمــواال
ـول هــذا
منهــا وذلــك لتبيــان أن كل الجهــود تبــذل لضمــان عــدم تحـ ّ
التمويــل إلــى المنظمــات اإلرهابيــة .ففــي الســنوات األخيــرة،
لــم تشــعر بعــض الحكومــات المانحــة بالرضــى مــن التعليــل بــأن
المنظمــات اإلنســانية تقــوم بالتحقــق الكافــي مــن خــال المبــادئ
اإلنســانية لمنــع انحــراف الدعــم عــن مســاره.

 2تأكــد مــن تطبيقــك للمبــادئ اإلنســانية فــي جميــع أنشــطتك.
قــم بإنشــاء مدونــة للحفــاظ علــى اإلثباتــات الورقيــة للتدابيــر
التــي تــم اتخاذهــا لضمــان االمتثــال للمبــادئ ولضمــان عــدم
انحــراف الدعــم ،بحيــث يمكنــك إثبــات التزامــك ألي مــن األطــراف
الخارجيــة مثــل الجهــات المانحــة أو هيئــات إنفــاذ القانــون .قــم
باتبــاع منهــج ملتــزم بالمبــادئ للتفــاوض مــع الجهــات المانحــة
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للحصــول علــى مســاحة أكبــر كلمــا كان ذلــك ممكنـ ًا .ذلــك يجعــل
الجهــات المانحــة والــدول مرتاحــة أكثــر بــأن اهتمامــك ال يقــل عــن
اهتمامهــم بمنــع انحــراف الدعــم.

2

أثنــاء تنفيــذ كل مــا ورد أعــاه ،يجــب علــى المنظمــات اإلنســانية
أن تكــون فــي غايــة الحــذر حيــن يتعلــق األمــر باســتخدام مصطلــح
«اإلرهابــي» ،لمــا يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه عمــل سياســي
يؤثــر علــى حيادهــا .إن الحكومــات والجهــات المانحــة التــي تمــول
المنظمــات غيــر الحكوميــة هــي التــي تطلــق تســمية «إرهابيــة»
علــى بعــض المجموعــات وليــس ذلــك مــن مهــام المنظمــات غيــر
الحكوميــة .وهــذا الفــرق بغايــة األهميــة.

 3قــم بالموازنــة بيــن المخاطــر واالحتياجــات اإلنســانية واتخــذ القرار
المــدروس .فكمــا هــو الحــال مــع معظــم التحديــات التــي تواجههــا
فــي حــاالت النــزاع المســلح ،ال يوجــد أبيــض وأســود عندمــا يتعلــق
األمــر بتدابيــر مكافحــة اإلرهــاب .فــي حــال توقعــك لحــدوث أي
مشــكلة تأكــد مــن أن إدارة مؤسســتك علــى درايــة بذلــك.
 4اســتخدم أدوات إدارة المخاطــر فيمــا يتعلــق بتدابيــر مكافحــة
اإلرهــاب .أصــدر المجلــس النرويجــي لالجئيــن مؤخــرا أداة علــى
شــكل دليــل شــامل لمســاعدة المنظمــات اإلنســانية غيــر
الحكوميــة بهــذا الخصــوص.
فــي الحقيقــة فــإن ك ً
ال مــن تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب والمبــادئ
اإلنســانية تســتندان علــى أرضيــة مشــتركة ،ألن كال منهــا تهــدف
إلــى ضمــان عــدم انحــراف الدعــم إلــى أي مــن أطــراف النــزاع.
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 .8هــل يجــب أن تطبــق المبــادئ اإلنســانية علــى
جميــع األطــراف فــي ســوريا؟ وهــل يجــب أن
نمتثــل للمبــادئ حتــى عندمــا ال تعتــرف بعــض
أطــراف النــزاع بهــذه المبــادئ؟

3
عالمية
المبادئ اإلنسانية
20

ـاو
كونهــا تعـ ّـرف كمبــادئ فذلــك يســتوجب تطبيقها بشــكل متسـ ٍ
علــى جميــع األطــراف ذات الصلــة .قــد يكــون تنفيــذ ذلــك صعبـ ًا من
الناحيــة العمليــة حتــى عندمــا تتوافــر النوايــا الصادقــة .فبــكل
بســاطة قــد تكــون بعــض األطــراف متطلبــة بشــكل أكبر مــن غيرها،
وقــد يكــون الرغبــة فــي تقديــم بعــض التنــازالت علــى حســاب
المبــادئ بغيــة الوصــول الســريع لفتــرة قصيــرة إلــى المحتاجيــن
أمــراً متفهم ـ ًا .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد يشــمل ذلــك الســماح
ألطــراف النــزاع بتوجيــه المســاعدات أو تســليم مــواد اإلغاثــة
إلــى أحــد أطــرف النــزاع بــدال مــن اإلصــرار علــى توزيعهــا بشــكل
مباشــر .قــد يكــون لمثــل هــذه التنــازالت عواقــب كبيــرة علــى
قــدرة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني علــى العمــل بفعاليــة
طــول فتــرة النــزاع والوصــول إلــى جميــع المحتاجيــن ،أينمــا وجــدوا.
وكثيــرا مــا تقــود التنــازالت إلــى أوضــاع يحــاول فيهــا أطــراف النــزاع
بتكثيــف جهودهــم للســيطرة علــى المســاعدات اإلنســانية،
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فلذلــك يعــد التمســك بااللتــزام بهــذه المبــادئ هــو أفضــل
وســيلة لمنــع ذلــك مــن الحــدوث وتشــكيل مناعــة ضــد هــذه
الضغــوط واألالعيــب.

مــا أن يظهــر للســكان المحلييــن أنــه يتيــح لهــم الحصــول علــى
الميــاه النظيفــة ،فــإن رغبــة هــذا الطــرف ليســت بالضــرورة إشــكالية
ولكــن الحــذر مــن اإلخــال بالمبــادئ ضــروري.

بالطبــع ،يتوجــب عليــك فــي كثيــر مــن األحيــان التعامــل مــع أطراف
نــزاع بعينهــا أكثــر مــن غيرهــا ،وقــد يكــون الوضــع بأنــك تتعامــل
مــع مجموعــة واحــدة فقــط بصــورة منتظمــة .هــذا ال يعنــي أن
مؤسســتك منحــازة أو غيــر ملتزمــة بالمبــادئ .ومــع ذلــك ،فإنــه
لمــن األهميــة أن تطبــق المنظمــات الملتزمــة بالمبــادئ نفــس
المعاييــر علــى كافــة التعامــات فــي هــذا المجــال .وكمــا تعلــم،
فــإن التحــوالت الديناميكيــة للقــوى داخــل هــذه الكيانــات وداخــل
النــزاع الســوري بشــكل عــام ســريعة جــدا ،وعليــه يجــب أن يكــون
هدفــك تلبيــة الحاجــة أينمــا كانــت ،بغــض النظــر عــن تقلــب األوضاع.

 .9هــل تــم تطبيــق هــذه المبــادئ فــي بلــدان
أخــرى؟ يرجــى تقديــم بعــض األمثلــة.

إن التمســك بالمنهــج المبدئــي لــه نفــس القــدر مــن األهميــة،
حتــى وإن كان أحــد أطــراف النــزاع ال يعتــرف بالمبــادئ اإلنســانية
بحــد ذاتهــا .فقــد يرغــب أحــد أطــراف النــزاع فــي بعــض الحــاالت
بــأن يكــون لــه دور ٌ مــا فــي النشــاط اإلنســاني العتقــاده بــأن ذلــك
يتماشــى مــع أهدافه.علــى ســبيل المثــال ،عندمــا يحــاول طــرف
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كل صــراع طبيعــة خاصــة وذلــك ينطبــق علــى النــزاع الســوري.
وفــي أغلــب النزاعــات تظهــر وتنتشــر بشــكل كبيــر جهــات مســلحة
متعــددة ،تتنافــس كل منهــا علــى الســيطرة علــى مناطــق علــى
األرض .إن الهــدف المرجــو مــن المبــادئ االنســانية هــي المســاعدة
بمثــل هــذه الظــروف بالــذات .وهــذا مــا يفســر عالميــة المبــادئ
اإلنســانية .وقــد اعتمــدت المنظمــات اإلنســانية علــى المبــادئ
اإلنســانية إلدارة مهامهــا فــي بيئــات سياســية معقــدة قبــل
النــزاع الســوري بفتــرات طويلــة ،علــى ســبيل المثــال ،فــي ليبيــا،
والعــراق ،وأفغانســتان ،وموزمبيــق ،وفلســطين ،وســوف تســتمر
فــي ذلــك أثنــاء أيــة نزاعــات أخــرى فــي المســتقبل .ومــن المهــم
أن نتذكــر أن المبــادئ اإلنســانية توفــر اإلطــار العــام للعمــل
اإلنســاني ولكــن يجــب العمــل بهــا حســب ســياق كل نــزاع.
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أبرمــت فــي بعــض النزاعــات اتفاقــات إنســانية بيــن أطــراف النــزاع
والمنظمــات اإلنســانية ،ففــي الســودان ،علــى ســبيل المثــال،
تضمــن اتفــاق عمليــة شــريان الحيــاة فــي الســودان القواعــد
األساســية بيــن الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان (حــزب غيــر
حكومــي معــارض) والمنظمــات اإلنســانية علــى النــص التالــي:

العمــل المشــتركة أطــر التواصــل بيــن العامليــن فــي المجــال
اإلنســاني وأطــراف النــزاع ،وهــي تشــير مباشــرة إلــى المبــادئ
اإلنســانية إضافــة إلــى وضعهــا ضمــن الســياق الســوري.

 .10نحــن لدينــا الشــريعة اإلســامية .فلمــاذا
يجــب علينــا المثــول للقوانيــن والمبــادئ التــي
وضعهــا الغــرب؟ هــل لهــا أي صلــة بالشــريعة
اإلســامية؟

 .2يتوقــع مــن جميــع موظفــي األمــم المتحــدة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة أن تعمــل وفقــا للمبــادئ اإلنســانية المحــددة:
بمــا فــي ذلــك تقديــم المســاعدات وفقــا للحاجــة ولقيــم الحيــاد
وعــدم االنحيــاز والمســاءلة والشــفافية .يشــمل ذلــك عــدم
التدخــل فــي أي نشــاط سياســي أو عســكري .ويجــب أال تفشــي
أو تنقــل المنظمــات غيــر الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة أيــة
معلومــات مــن شــأنها أن تضــر بأمــن المنطقــة.

كمــا تــم ذكــره مــن قبــل فقــد تــم إنشــاء القانــون اإلنســاني
الدولــي والمبــادئ التوجيهيــة المعروفــة باســم «المبــادئ
اإلنســانية» علــى أســاس المنطــق الســليم وغريــزة مســاعدة
اآلخريــن وتخفيــف معاناتهــم ،ولذلــك تــم قبــول هــذه المبــادئ
علــى نطــاق واســع عالميـ ًا ألنها تجســد األعــراف والقوانيــن الدينية
والمبــادئ التــي كانــت تنظــم وتوجــه ســلوك النــاس مــن جميــع
الخلفيــات الثقافيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،األوامــر التــي أعطاهــا
النبــي (صلــى اهلل عليــه وســلم) إلــى المقاتليــن المســلمين
فــي معركــة مؤتــة تؤكــد علــى نفــس مبــادئ القانــون اإلنســاني
الدولــي (مثــل تجنــب قتــل المدنييــن وتدميــر البنيــة التحتيــة).

كمــا يشــير هــذا االتفــاق علــى ثالثــة مــن المبــادئ األساســية
األربعــة فضـ ً
ا عــن مبــادئ إضافيــة وهــي المســاءلة والشــفافية.
تمــت صياغــة بروتوكــول فــي ســوريا مــن قبــل أعضــاء المجتمــع
اإلنســاني بعنــوان مبــادئ العمــل المشــترك .حــددت مبــادئ
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عــاوة علــى ذلــك ،فــإن المبــادئ اإلنســانية تتماشــى يــدا بيــد
مــع التعاليــم اإلســامية .فالعمــل اإلنســاني الــذي يهــدف إلــى
مســاعدة اآلخريــن هــو مبــدأ أساســي فــي اإلســام ينــدرج تحــت
مفهــوم «الصدقــة»« .فالصدقــة» والمبــادئ اإلنســانية علــى حــد
ســواء تطبــق مبــدأ عــدم االنحيــاز فــي الحصــول علــى المســاعدات
بغــض النظــر عــن عــرق أو انتمــاء المنتفعيــن .التضامــن مــع جميــع
البشــر تــم ذكــره أيض ـ ًا فــي اإلســام .علــى ســبيل المثــال ،قولــه
تعالــى «رحمــة للعالميــن» ال يحــدد دينـ ًا ،أو عرقـ ًا ،أو جنسـ ًا بعينــه.

3

 .11كيــف تســتطيع المنظمــات غيــر الحكوميــة
االلتــزام بمبــدأ «االســتقاللية» إذا كان مقرهــا
الرئيســي ومصــادر تمويلهــا مــن دول معينــة
لهــا بعــض األجنــدات؟

أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول هذا الموضــوع ويمكــن االطالع
علــى العديــد مــن المراجــع فــي نهايــة هــذا الكتيب.
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عــدد المنظمــات اإلنســانية التــي تحصــل علــى مصــادر تمويــل
خاصــة مــن دون شــروط قليــل جــداً .وفــي كثيــر مــن الحــاالت يتــم
تأميــن التمويــل مــن خــال التبرعــات الدوليــة ،وفــي أغلــب األحيــان
يكــون للجهــات المانحــة مصالــح أو أجنــدات معينــة .ومــع ذلــك،
فــإن قبــول التمويــل مــن هــذه الدولــة أو تلــك الجهــة المانحــة
ال يعنــي بحــد ذاتــه أن المنظمــة لــم تعــد مســتقلة .إن العامــل
الحاســم فــي هــذا األمر إذا ما كانت األنشــطة اإلنســانية مســتقلة
عــن األهــداف األخــرى (السياســية ،العســكرية ،االقتصاديــة ...الــخ)
للجهــة المانحــة« .االســتقاللية» ال تعنــي تعــارض األفعــال مــع
مصالــح الجهــة المانحــة أو دولــة المقــر للمنظمــة ،وإنمــا يعنــي
فقــط أنــه ال يجــب أن تتأثــر بهــذه المصالــح .يمكــن فــي بعــض
األحيــان أن تتوافــق المصالــح مــع األنشــطة اإلنســانية ،مثــال علــى
ذلــك إذا أرادت جهــة مانحــة إقامــة مستشــفى فــي منطقــة
معينــة ،فــإن قبــول األمــوال إلدارتهــا ســيبقي هــذا المستشــفى
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عالمية المبادئ اإلنسانية
وكاالت األمــم المتحــدة غالبــ ًا مــا تواجــه مقاومــة مــن قبــل
الحكومــات عندمــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا تشــارك فــي أنشــطة
تخــرج عــن مصالــح وســيطرة تلــك الحكومــات.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن األمــم المتحــدة هــي فــي األســاس
مؤسســة سياســية .ولذلــك ،فإنــه مــن الصعوبــة علــى وكاالت
األمــم المتحــدة اإلنســانية أن تؤكــد علــى اســتقاللها عــن
المفاوضــات السياســية التــي تجريهــا هيئــات األمــم المتحــدة
األخــرى .مــن الممكــن لــوكاالت األمــم المتحــدة أن تكــون فعالــة
فــي حــاالت النــزاع المعقــدة وأن يتــم النظــر إلــى ســلوكها علــى
أنــه محايــد وغيــر منحــاز ومســتقل ،ولكــن ســيأخذ هــذا األمــر منهــا
المزيــد مــن الجهــد.

مســتق ً
ال طالمــا كان هــدف هــذا المستشــفى وأولويتــه تقديــم
االحتياجــات اإلنســانية .قــد ال تتماشــى فــي حــاالت أخــرى شــروط
المانحيــن مــع االحتياجــات ،فــي هــذه الحــاالت يســتوجب علــى
المنظمــة الملتزمــة بالمبــادئ اإلنســانية إمــا إعــادة التفــاوض أو
رفــض التمويــل.
ذكرنــا ســابقا أن االعتقــاد مــن اآلخريــن بــأن العمــل اإلنســاني ملتــزم
بالمبــادئ ال يقــل أهميــة عــن االلتــزام بهــذه المبــادئ حقيقـ ً
ـة على
أرض الواقــع .لهــذا الســبب وتبعــا للظــروف فــإن بعــض المنظمــات
ال تقبــل التمويــل مــن أطــراف معينــة مثــل بعــض الــدول المانحــة
طــرف فــي النــزاع .ينبغــي علــى المنظمــات
والتــي هــي أيضــ ًا
ٌ
اإلنســانية دائمـ ًا أن تكــون مدركــة لنظــرة األطــراف ذات الصلــة إلــى
أنشــطتها ،والعمــل علــى تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة مــن خــال
الحــوار وإثبــات التــزام أنشــطتها بالمبــادئ اإلنســانية.
إن وكاالت األمــم المتحــدة تواجــه تحــد لتكــون محايــدة ومســتقلة،
وأن ينظــر إليهــا علــى أنهــا كذلــك .وذلــك ألن األمــم المتحــدة
تتكــون أساسـ ًا مــن الــدول ،وبذلــك فــإن وكاالتهــا تعتبــر مــن صنــع
الــدول وبالتالــي فــإن التفويــض الــذي يمنــح لهــذه الــوكاالت يكــون
لمســاندة الــدول.

24

مثلمــا تعمــل بعــض أطــراف النــزاع علــى تســهيل وصــول
المســاعدات علــى األرض مــن أجــل دوافــع عــدة منهــا تحســين
ســمعتها ،فــإن للمانحيــن أهــداف مشــابهة .تعــد النقطــة
األساســية هنــا ضــرورة بحــث العامليــن فــي المجــال اإلنســاني
علــى المصالــح اإلنســانية المشــتركة مــع الجهــات المانحــة.
طالمــا أن المصالــح األخــرى ال تتعــارض  -أو ينظــر اليهــا بأنهــا ال
تتعــارض  -مــع العمــل بالمبــادئ االنســانية ،فيجــب أن ال تكــون
تلــك المصالــح األخــرى مصــدر قلــق.

التعامل مع الجهات المسلحة

4

 .12تتمتــع بعــض أطــراف النــزاع بدرايــة أفضــل
بالظــروف المحليــة .فهــل يمكــن للتنســيق
مــع جهــة مســلحة مشــتركة فــي النــزاع مــن
أجــل توفيــر األمــن ،أو خفــض التكاليــف ،أو توزيــع
المعونــات أن ينســجم مــع المبــادئ اإلنســانية؟
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إن التنســيق مــع أي مــن األطــراف المعنيــة فــي النــزاع ال يعتبــر
فقــط متوافــق مــع العمــل الملتــزم بالمبــادئ اإلنســانية ،بــل
إنــه يعــد أساســي لهــذا المنهــج .ويعــد التواصــل المبنــي علــى
التوافــق مــن أفضــل الســبل للمضــي قدمــا ،فذلــك يكفــل بــأن
تكــون األطــراف علــى علــم بمركــزك ومنهجــك .ومــع ذلــك ،يجــب
عــدم الخلــط بيــن التعــاون الملتــزم بالمبــادئ وبيــن الدعــم غيــر
الملتــزم بالمبــادئ أو اإلذعــان ألي جهــة .يحــق لجميــع أطــراف
النــزاع التحقــق مــن أن طبيعــة المســاعدات إنســانية وغيــر منحــازة،
إضافــة إلــى وضــع تلــك األطــراف لبعــض الترتيبــات التقنيــة لطــرق
إيصــال المســاعدات .يجــب علــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني
التعــاون فيمــا يخــص ممارســة األطــراف لحقوقهــم .ومــع ذلــك،
فــإن هــذه الحقــوق ال تعنــي أبــداً أنــه يمكــن ألطــراف النــزاع توجيــه
األنشــطة اإلنســانية ،كتحديــد المســتفيدين مــن المســاعدات أو
تحديــد أنــواع المســاعدات التــي تقــدم.
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وبنــاء علــى ذلــك ولكــي يكــون التعــاون متوافقــ ًا مــع العمــل
الملتــزم بالمبــادئ اإلنســانية:
ً
يجــب بالفعــل وحينمــا يكــون ممكن ـا التشــاور مــع جميــع األطــراف
لالســتفادة مــن فهمهــم للظــروف المحليــة .فــإن معرفتهــم
بالظــروف المحليــة قــد ال تقــدر بثمــن ،وخاصــة فــي ظــل التغيــرات
ســمح فيهــا
الطارئــة والتــي قــد تكــون قــد تغيــرت منــذ آخــر مــرة ُ
بالدخــول أو منــذ آخــر معلومــات تــم الحصــول عليهــا .قــد تســاعد
هــذه المعلومــات ،جنبــا إلــى جنــب مــع غيرهــا مــن المصــادر ،بــأن
يكــون تقييمــك لالحتياجــات موضوعــي .التشــاور مــع جميــع
األطــراف يتيــح الفرصــة لتؤكــد لهــم أنــك عامــل إنســاني منضبــط
بالمبــادئ اإلنســانية.

التفتيــش والتدخــل ،ولذلــك تأكــد من قــراءة النقــاط الموضحــة أدناه
لمعرفــة األمــور غيــر المســموح بهــا .فــي حــال االلتــزام بالمبــادئ
اإلنســانية المنصــوص عليهــا فــإن التواصــل أوالتعامــل مــع أطــراف
النــزاع ال يعــد محابــاة أو تأييــداً لهــم.
نعــم ،فــي حــال كانــت المنظمــة تقــدم الخدمــات الطبيــة ،يجــب
أن تكــون هــذه الخدمــات متاحــة لجميــع المرضــى والجرحــى مــن
أطــراف النــزاع ،حتــى المقاتليــن منهــم علــى أســاس الحاجــة بحيــث
تضمــن لهــم الرعايــة الطبيــة.
ال ،يجــب عليــك عــدم االســتعانة بــأي قــوات مســلحة مــن أي
طــرف كان كمرافــق ألن ذلــك لــن يؤثــر فقــط علــى مــدى نظــرة
اآلخــر لحياديتــك ،ولكــن أيضـ ًا ســيضع األشــخاص ومــواد اإلغاثــة فــي
خطــر .وقــد يمثــل خطــراً أيضــا علــى الســكان المدنييــن المتوجــه
لمســاعدتهم .وذلــك العتبــار أي شــخص مســلح باإلضافــة
إلــى معداتــه العســكرية مــن األهــداف العســكرية المشــروعة،
وباالقتــراب منهــم قــد تجعــل مــن نفســك ومــن مــواد اإلغاثــة التــي
تحملهــا أضــراراً جانبيــة مشــروعة.

نعــم ،يجــب التنســيق عنــد تقديــم المعونــة وذلــك للتأكــد مــن
ســلوك الطــرق اآلمنــة ،والحصــول علــى التصاريــح الالزمــة لعبــور
نقــاط التفتيــش ،ومــا إلــى ذلــك.
نعــم ،يجــب أن تمنــح أطــراف النــزاع حــق تفقــد المــواد وحــق التواصــل
مــع الفــرق العاملــة ،بحيــث تتأكــد أطــراف النــزاع مــن أن هــذه المــواد
ذات طابــع إنســاني فع ـ ً
ا ووجهتهــا المدنييــن المحتاجيــن وبذلــك
تلبــي حقهــم فــي المراقبــة ،ولكــن هنالــك خــط رفيــع جــداً بيــن
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ال ،يجــب أال تــدع أي مــن أطــراف النــزاع أن يــوزع المســاعدات التــي
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تحملهــا ،وذلــك ألن مســؤولية ضمــان وصولهــا إلــى المســتفيدين
تقــع عليــك .يجــب عليــك فعــل كل مــا هو ممكــن لضمــان أال ينتهي
المطــاف بهــذه المســاعدات فــي أيــدي طــرف مســلح.
فــي كثيــر مــن الحــاالت ،تطلــب بعــض أطــراف النــزاع دفــع «ضرائــب»
مــن أجــل تســهيل إيصــال المســاعدات اإلنســانية .فــي العالــم
المثالــي ال يُطلــب مــن المنظمــات اإلغاثيــة اإلنســانية دفــع أي
ضرائــب علــى اإلطــاق ،ولكــن فــي عالمنــا الحقيقــي قــد يولــد
ذلــك تحديــات كبيــرة معقــدة قــد تؤثــر علــى حياديتــك .فــي الحــاالت
العاديــة (أي عندمــا ال يكــون هنــاك حــرب) ،تقــوم الحكومــات فقــط
بجمــع الضرائــب فــي حيــن يحظــر علــى أي طــرف غيــر حكومــي
القيــام بذلــك .يجــب بــذل كل جهــد ممكــن للتفــاوض مــع األطــراف
مــن أجــل القيــام باألعمــال الالزمــة دون الحاجــة إلــى دفــع أي ضرائــب
أو رســوم مــن أي نــوع كانــت .يمكــن أن يكــون هــذا األمــر صعــب
للغايــة وذلــك لوجــود العديــد مــن الجهــات اإلنســانية المشــاركة
فــي وقــت واحــد مــع نفــس الطــرف ،ولكــن دون أي تنســيق فيمــا
بينهــا .إن أي اتفــاق مــع منظمــة واحــدة مــن تلــك المنظمــات علــى
ضريبــة أو رســوم يمكــن أن يضعــف المفاوضــات مــع الجهــات
اإلنســانية األخــرى ،وســيكون لــه تأثيــر أيضــا علــى القضايــا األخــرى
التــي يجــري التفــاوض بشــأنها .يتــم فــي بعــض البلــدان التوصــل
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إلــى اتفاقيــات إنســانية أو قواعــد للعمــل مــع بعــض أطــراف النــزاع
يتــم بموجبهــا دفــع بعــض أشــكال الضرائــب أو الرســوم مــن قبــل
المنظمــات اإلنســانية العاملــة فــي هــذه البلــدان .غالبــا مــا تعفــي
الحكومــات المنظمــات اإلنســانية مــن ضرائــب معينــة (على ســبيل
المثــال ،الضرائــب علــى الســلع اإلنســانية المســتوردة) ،وذلــك
يمكــن أن يســاعد فــي المفاوضــات مــع الجماعــات المســلحة غيــر
الحكوميــة للتوصــل إلــى اتفاقــات مماثلــة .تحقــق ممــا إذا كانــت
منظمتــك ملتزمــة بــأي مــن هــذه االتفاقيــات ،و كــن علــى درايــة
بالممارســات القائمــة (المعلنــة وغيــر المعلنــة) فــي هــذا الســياق.
إن وجــود ســابقة واحــدة ســيكون مــن الصعوبــة التراجــع عنهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن تعلــم أن دفــع الضرائــب ألحــد أطــراف
النــزاع غيــر الحكوميــة قــد يتعــارض مــع قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب
أو غيرهــا مــن القيــود.
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فــي حالــة ظهــور أي مشــكلة ،ســيكون لمهارتــك فــي التفــاوض
أهميــة بالغــة ،وستســمح لــك بخــوض محادثات صعبة مــع الحفاظ
علــى موقــف حــازم وملتــزم بالمبــادئ اإلنســانية .تذكــر أن القانــون
اإلنســاني الدولــي يحــث المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى التواصل
مــع األطــراف ،هــذا التواصــل ســيؤدي إلــى خلــق فرصــة جيــدة لفهم
أعمــق للقانــون اإلنســاني الدولــي والمبــادئ اإلنســانية خــال فترة
النــزاع مــن قبــل األطــراف.
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يكــون لــه فوائــد علــى المــدى القصيــر فــي بعــض األحيــان ،فــإن لــه
األثــر الســلبي البالــغ علــى قــدرات منظمتــك وربمــا علــى مجتمــع
المنظمــات اإلنســانية بشــكل أوســع إليصــال المســاعدات
الفعالــة للتجمعــات البشــرية فــي بقيــة مناطــق النــزاع ،أو فــي
الحقيقــة قــد يؤثــر أيض ـ ًا علــى عمــل منظمتــك فــي حــال تغيــرت
وبنــاء علــى ذلــك يجــب
أطــراف الســيطرة فــي نفــس المنطقــة.
ً
مقاومــة الرغبــة فــي االلتفــاف والمراوغــة علــى المبــادئ والبــدء
مــن جديــد وبهــدوء بالتواصــل مــع القــادة الجــدد مــع التأكيــد علــى
موقفــك بالتزامــك بالمبــادئ .وفــي حــال تكــرار محــاوالت الضغــط
عليــك ،فإنــه قــد يكــون عليــك فــي هــذه الحالــة وقــف أنشــطتك
بشــكل مؤقــت حتــى تتوصــل إلــى اتفــاق جديــد .يتــم فــي هــذه
الحالــة إيصــال رســالة هامــة إلــى محاوريــك حــول جديــة وخطــورة
المشــكلة التــي تســعى إلــى معالجتهــا ،وتؤكــد علــى شــرط
التزامهــم باالمتنــاع عــن التدخــل فــي األنشــطة اإلنســانية غيــر
المنحــازة ،وتؤكــد أيضــا علــى أهميــة الحــوار والتفاهــم المتبــادل
قبــل المضــي قدمــا فــي أي مــن أنشــطتك.

 .13مــا مــدى مرونــة هــذه المبــادئ؟ وهــل
يمكــن تعديلهــا بحيــث تتوافــق مــع التغيــرات
فــي أجنــدات األطــراف المســلحة ومــع التغيــرات
الديناميكيــة للنــزاع؟
بالنســبة للمنظمــات اإلنســانية التــي التزمــت بالمبــادئ اإلنســانية،
ال يتــم تغييــر أو تعديــل المبــادئ األساســية (علــى الرغــم مــن أن
بعــض المنظمــات اإلنســانية األخــرى قــد تطبــق مبــادئ إضافيــة
كالشــفافية ،والمشــاركة المجتمعية ،أو المســاءلة ،وما إلى ذلك).
عنــد التعامــل مــع أطــراف النــزاع ،يمكــن التوصــل إلــى موقــف
مقبــول لــكال الطرفيــن مــن خــال مفاوضــات تقــوم علــى أســاس
واقعــي عملــي ال تتعــارض مــع المبــادئ اإلنســانية ،مــع العلــم
بأنــه وفــي جميــع األحــوال يجــب أن تقتصــر أنشــطتك علــى مــا هــو
مطلــوب منهــا وبنــاء على الشــروط الخاصة بمنظمتــك ومتطلبات
الوضــع القائــم.
كمــا تعلــم ،فــإن التغييــرات التــي تطــرأ علــى أماكــن الســيطرة
والنفــوذ ســريعة ،وكذلــك التغيــرات للقيــادات داخــل صفــوف أطــراف
النــزاع .علــى الرغــم مــن أن عــدم االلتــزام بالمبــادئ اإلنســانية قــد
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ليســت كل أطــراف النــزاع علــى درايــة بطبيعــة عمــل المنظمــات
اإلنســانية،وكيف أن هــذه المبــادئ اإلنســانية تدعــم عمــل هــذه
المنظمــات ،أو علــى درايــة بأســباب التزام منظمتك بهــذه المبادئ.
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ومــن هنــا تظهــر الحاجــة فــي التواصــل مــع أطــراف النــزاع مــن خــال
هــذه المبــادئ لتضمــن وبشــكل خــاص فهمهــم لمحــددات عملــك
والتــي هــي أســاس طلباتــك ،علــى ســبيل المثــال :طلبــك بإيصــال
المســاعدات إلــى المدنييــن المحتاجيــن ،والــذي ال يمكــن لمعظــم
أطــراف النــزاع رفضــه بســهولة.

تذكــر أن جميــع مناطــق ســوريا بحاجــة للنشــاط اإلنســاني ،وغالبـ ًا
مــا تكــون الســيطرة علــى المناطــق مــن قبــل مجموعــات معاديــة
لبعضهــا البعــض .فــإن لــم تكــن علــى الحيــاد أو ظهــرت بأنــك تميــل
أو تعطــي األفضليــة لطــرف علــى طــرف ،فكيــف ســيتم تفســير
ذلــك مــن قبــل األطــراف المتحاربــة األخــرى عندمــا تحــاول دخــول
منطقــة مختلفــة أو فــي حــال تغيــرت األطــراف المســيطرة فــي
المناطــق التــي تعمــل فيهــا؟ لــن يكــون أثــر ذلــك فقــط علــى
إمكانيــة الوصــول إلــى الســكان المحتاجيــن بــل ســيمتد أيضــا ليؤثــر
علــى أمنــك شــخصي ًا.

إن مــن مســؤولية جميــع أطــراف النــزاع بموجــب القانون اإلنســاني
الدولــي وبموجــب مســؤوليتها تجــاه الســكان احتــرام وحمايــة
العاملين في المجال اإلنســاني ،ويجب عليهم بذل كافة الجهود
لضمــان ســامتهم وأمنهــم وحريــة تنقلهــم .لذلــك يجــب أال يكــون
أمــر تأميــن ســامتك وأمنــك بــأي شــكل مــن األشــكال معتمــداً
علــى انحيــازك ألي طــرف مــن األطــراف .يمكنــك التواصــل مــع أحــد
هــذه األطــراف حــول هــذا الموضــوع وذلــك إذا لــم يكــن علــى علــم
بالتزاماتــه فــي المســاعدة علــى ضمــان األمــن بغــض النظــر عــن
انتمائــك أو ميولــك السياســي وذلــك إلقناعهــم بأهميــة حيــادك
وأهميــة عملــك كناشــط إنســاني ملتــزم بالمبــادئ اإلنســانية.

تذكــر أيضــ ًا أن المنظمــات اإلنســانية ال تعمــل فــي فــراغ ،فــكل
مــا تقــوم بــه ســيكون لــه أثــر علــى كيفيــة النظــر لعمــل باقــي
المنظمــات اإلنســانية األخــرى وعلــى عمــل المجتمــع اإلنســاني
ككل فــي جميــع أرجــاء البــاد .إن دعمــك أو تقربــك ألحــد األطــراف
فــي مقابــل الحصــول علــى األمــن قــد ينجــح فــي البدايــة ،ولكــن
يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار مــدى تأثيــر هــذا األمــر علــى المــدى
البعيــد.

 .14لمــاذا يتوجــب علينــا االلتــزام بالحيــاد عندمــا
يتــم توفيــر األمــن لنــا مــن قبــل بعــض األطــراف
المســلحة فــي المناطــق التــي نعمــل فيهــا؟
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قــد ال ينجــح التواصــل فــي كل مــرة ،ولذلــك قــد تســتغرق عمليــات
التفــاوض وبنــاء التفاهــم عــدة لقــاءات ويجــب المحافظــة عليهــا
باســتمرار نظــرا للتغيــر الدائــم فــي السياســات .مــن المهــم
المحافظــة علــى التركيــز علــى هدفــك الرئيســي وهــو توفيــر
احتياجــات الســكان المدنييــن والــذي ســيُظهر مــدى مصداقيتــك.

 .15عندمــا نقــوم بترويــج وتعزيــز تطبيــق
القانــون اإلنســاني الدولــي وتطبيــق المبــادئ
اإلنســانية ،أال يجعــل ذلــك منــا هدفــا لجماعــات
معينــة فــي النــزاع ،نظــرا ألنهــا تضعنــا فــي
موضــع عــدم اإليمــان بقضيتهــا وعــدم الدعــم
لتلــك القضيــة؟

ســيؤدي االلتــزام بالمبــادئ اإلنســانية طــول فتــرة العمــل إلــى
اإليفــاء بالوعــود ،كمــا يؤكــد علــى الثقــة التــي بــدأ بهــا هــذا
التواصــل ،وسيســاعد هــذا كثيــرا فــي تعزيــز العالقــات البنــاءة
فــي المســتقبل .وفــي المقابــل ،يجــب تجنــب أي منهــج متضــارب
وغيــر منســجم مــع المبــادئ اإلنســانية إال فــي حــاالت الخطــورة
القصــوى وذلــك ألنــه ســيخل بتلــك الثقــة.

إن مــن أهــم األولويــات الرئيســية للمنظمــات اإلنســانية الملتزمــة
بالمبــادئ هــو جعــل كل طــرف مــن أطــراف النــزاع علــى يقيــن بــأن
بقــاء المنظمــة علــى الحيــاد وعــدم االنحيــاز ال يعنــي أنهــا تعــارض
هــذا الطــرف أو أي مــن قيمــه .بــل هــي جــزء مــن اســتراتيجية
شــاملة لضمــان إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى المدنييــن
المحتاجيــن ،وبالتالــي يعمــل ذلــك علــى تحديــد إطــار التواصــل
والحــوار مــع األطــراف والوصــول لتفاهــم متبــادل .وعليــه يجــب أال
يكــون إيمانــك بقضيتهــم عام ـ ً
ا محــدداً وبــدال مــن ذلــك ،ينبغــي
أن يكــون االعتقــاد الســائد مــن جميــع األطــراف هــو أن أنشــطتك
تقــوم فقــط علــى أســاس اإلغاثــة اإلنســانية فــي دعــم الســكان
المدنييــن حصــراً.
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 .16مــا هــي النتائــج الناجمــة عــن انتهــاك هــذه
المبادئ اإلنســانية؟ ومن ســيقوم بمحاســبتنا؟
إن النتيجــة النهائيــة النتهــاك هــذه المبــادئ هــو عــدم القــدرة على
إيصــال المســاعدات إلــى المحتاجيــن ،ومحاســبتك أو مســاءلتك
هــي أمــام هــؤالء النــاس الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة للحمايــة
والمســاعدات اإلنســانية .المبــادئ اإلنســانية هــي طريقــة
للعمــل وهــي وســيلة لتحقيــق غايــة .تعتبــر هــذه المبــادئ مــن
قبــل المجتمــع اإلنســاني وســيلة فعالــة لتحقيــق غايــة .وقــد
تطلــب العديــد مــن الجهــات المانحــة ممــن تمولهــم تب ّنــي هــذه
المبــادئ اإلنســانية ،وإذا لــم يتحقــق لهــا ذلــك قــد يــؤدي إلــى
تعليــق التمويــل وحرمــان المحتاجيــن.

5
المساءلة
و
المحاسبة

ومــع ذلــك يجــب عليــك عــدم النظــر إلــى المبــادئ اإلنســانية بأنهــا
«قانــون» محــض وأنــه ســيترتب علــى انتهــاك هــذه المبــادئ
عقوبــة تأديبيــة مباشــرة فــي قاعــات المحاكــم .تذكــر أنــه لتكــون
األنشــطة اإلغاثيــة تحــت غطــاء أحــكام القانــون اإلنســاني الدولــي
يجــب أن تســتوفي المتطلبــات فــي اإلنســانية وعــدم االنحيــاز.
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ولذلــك ال تتوقــع مــن أطــراف النــزاع تســهيل اإلغاثــة اإلنســانية
فــي حــال عــدم اتباعــك لهــذه المبــادئ.

 .17منــذ ســنوات عديــدة والنــاس تمــوت
بــدون وجــود أيــة آليــة للمســاءلة أو لمحاســبة
المســؤولين عــن انتهــاكات القانــون اإلنســاني
الدولــي .لمــاذا يجــب علينــا تأييــد القانــون
اإلنســاني الدولــي إذا لــم يكــن قــادر ًا علــى
حما يتنــا ؟

إن األســاس الرئيســي للعمــل اإلنســاني هــو الرغبــة فــي تخفيــف
معانــاة النــاس .يجــب أن يكــون الدافــع الرئيســي للعامليــن فــي
المجــال اإلنســاني اســتعدادهم لتقديــم المســاعدة وليــس
الخــوف مــن العقــاب أو عواقــب انتهــاك هــذه المبــادئ .عــاوة
علــى ذلــك ،فــإن المنظمــات التــي تقــوم بتجاهــل هــذه المبــادئ
بشــكل مســتمر ،قــد تجــد بــأن المجتمــع اإلنســاني ســيرفض
الظهــور بمظهــر المنســجم معهــا ،وســوف ينــأى بنفســه عــن أي
جهــة ال تلتــزم بهــذه المبــادئ.
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تذكــر أن القانــون اإلنســاني الدولــي يعتبــر ضمــادة أكثــر مــن
كونــه عالج ـ ًا ،ولــم يصــل بعــد لحــد الكمــال .ولكنــه نتيجــة ألكثــر
مــن  150ســنة مــن التجــارب الواقعيــة لحــاالت النــزاع .يضــع
بذلــك أساســا للحــوار بيــن أطــراف النــزاع بشــأن الحفــاظ علــى
التدابيــر اإلنســانية والعمليــة لضمــان حمايــة وأمــن النــاس فــي
أوقــات الحــروب .كذلــك أيضــا فــإن آليــات المســاءلة والمحاســبة
وفق ـ ًا للقانــون اإلنســاني الدولــي لــم تصــل بدورهــا لحــد الكمــال.
الكثيــر مــن النــاس ،بمــا فــي ذلــك قــادة أطــراف النــزاع الحكومييــن
وغيــر الحكومييــن ،قــد يتنصلــون مــن جرائمهــم .ولكــن ال يعنــي
عــدم تطبيــق المســاءلة والمحاســبة بصــورة فوريــة أنهــا لــن
تحــدث .يعــد أي طــرف يتجاهــل القانــون اإلنســاني الدولــي مــدان،
وجميــع االنتهــاكات موثقــة ومخزنــة ليتــم الرجــوع إليهــا فــي

المساءلة والمحاسبة
المســتقبل مــن خــال أي مــن اإلجــراءات الممكنــة للمســاءلة
والمحاســبة .علــى ســبيل المثــال ،كان يعتقــد مســلمو البوســنة
بشــكل جــازم بعــدم جــدوى القانــون اإلنســاني الدولــي .ولكــن
وبعــد ســنوات مــن انتهــاء الصــراع ،أثيــرت أكثــر مــن  100مــن
المالحقــات القضائيــة علــى أســاس اختــراق القانــون اإلنســاني
الدولــي .وقــد تــم محاكمــة وســجن الكثيريــن بمــن فيهــم كبــار
القــادة مــن جميــع أطــراف النــزاع .حتــى وإن لــم يكــن لمحكمــة
الجنايــات الدوليــة ســلطة قضائيــة فــي ســوريا ،يمكــن إقامــة
المالحقــات القضائيــة بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب مــن خــال
المحاكــم الوطنيــة فــي أي دولــة مــن خالل مبــدأ الواليــة القضائية
الدوليــة .يعنــي ذلــك أن األشــخاص الذيــن ارتكبــوا جرائــم حــرب أو
إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية لــن يكونــوا فــي مأمــن مــن
المالحقــة القضائيــة فــي حــال ســفرهم أو إقامتهــم فــي أي بلــد
آخــر .الحــظ أنــه ال تــزال المحاكمــات جاريــة إلــى يومنــا هــذا لمجرمــي
الحــرب النازييــن وذلــك بعــد أكثــر مــن  70عامــا علــى انتهــاء الحــرب
العالميــة الثانيــة .ففــي عــام  2016تم القبض علــى رجل يبلغ من
العمــر  95عامــا فــي ألمانيــا وذلــك لالشــتباه بارتكابــه لجرائم خالل
عملــه كمســاعد طبــي في معســكر أوشــفيتز لالعتقــال واإلبادة.
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ال يمكــن الحكــم علــى القانــون اإلنســاني الدولــي بأنــه ال يعمــل
لحمايــة الســوريين نظ ـ ًرا ألنــه لــم يتــم بعــد مســاءلة ومحاســبة
األشــخاص المتورطيــن .فقــد ثبــت وجــود العديــد مــن حــاالت االلتــزام
مــن جانــب أطــراف النــزاع ،ولكــن تصعــب مراقبــة هــذه النجاحــات
فــي الوضــع الســوري وذلــك ألن أغلبيــة النــاس تصــب تركيزهــا
األساســي علــى االنتهــاكات.
وجــدت المنظمــات غيــر الحكوميــة بــأن للقانــون اإلنســاني الدولي
دور فعــال فــي المناصــرة والمفاوضــات ،وفــي تســليط الضــوء
علــى الخطــوات والتدابيــر التــي ينبغــي اتخاذهــا لحمايــة المدنييــن
فــي أوقــات الحــرب ،وأيضــا فــي تســليط الضــوء علــى الفظائــع
بشــكل واضــح ،وفــي إعطــاء الفرصــة ألي طــرف يحــاول تجــاوز هــذا
القانــون للتفكيــر مليـ ًا قبــل القيــام بذلــك.
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6
 .18علــى الرغــم مــن أننــا نعمــل فــي المجــال
اإلنســاني ،ولكننــا ال نــزال ســوريين بانتمــاءات
مختلفــة ،ورؤى وآراء مختلفــة أيضــا .هــل
الحياديــة تعنــي أنــه ال يحــق لنــا االحتفــاظ بآرائنــا؟

6

مــن المؤكــد أنــه يحــق لــكل فــرد أن يكــون له/لهــا رأيــ ًا خاصــ ًا
وخاصــة فيمــا يتعلــق باألزمــة فــي ســوريا .ففــي النهايــة يبقــىهــذا البلــد بلــدك.
قــد تكــون علــى درايــة بأفــراد عاشــوا معانــاة مباشــرة ،وقــد
تكــون تلــك المعانــاة الســبب األساســي فــي انخراطــك بالعمــل
اإلنســاني .ومــع ذلــك يجــب االنتبــاه إلــى عواقــب التعبيــر عــن تلــك
اآلراء فــي ظــروف غيــر مناســبة ،خاصـ ً
ـة ألنــك تعــد ناشــط إنســاني
يبحــث فــي إمكانيــة الوصــول إلــى جميــع الســوريين المحتاجيــن.

سياق المبادئ
اإلنسانية
34

اســأل نفســك هــذا الســؤال :أال يوجــد ســوريين محتاجيــن فــي
مناطــق يســيطر عليهــا طــرف تختلــف معــه فــي وجهــات النظــر؟
أليــس لهــؤالء الحــق فــي المســاعدة اإلنســانية؟ هــل سيســمح
لــك هــذا الطــرف بالعمــل إذا صرحــت علن ـ ًا عــن آرائــك عنــه؟

سياق المبادئ اإلنسانية

6

الســياق أن تعليقـا ُ علــى الفيســبوك أو اجتماعـ ًا عابــراً فــي مقهى
مــع صديــق أدى إلــى االتهــام بالتحيــز ،ممــا أدى إلى ســحب الدعم
مــن قبــل أحــد أطــراف النــزاع ،قــد يشــمل ذلــك اســتخدام تســميات
معينــة مثــل المقاتليــن مــن أجــل الحريــة ،أو الثــوار ،أو الخونــة ،أو
اإلرهابييــن والــذي ســيخلق تصــور بعــدم التزامــك بالحيــاد ولذلــك
يجــب تجنــب هــذه التســميات مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية
الملتزمــة بالمبــادئ.

ســتواجه أثنــاء عملــك كعامــل كــرس نفســه للعمــل اإلنســاني
أصعــب الحــاالت ،فمــن الممكــن أن تعمــل فــي منطقــة مــا محاطـ ًا
بأنــاس يحملــون أيديولوجيــات مختلفــة وتكــون فــي وســط نــزاع
متوتــر وســريع التغيــر .ففــي كل يــوم تظهــر مشــكلة عمليــة
جديــدة ينبغــي التغلــب عليهــا .قــد يكــون التعامــل وديـ ًا مــع أحــد
ممثلــي أطــراف النــزاع ،ولكــن مــن يحيــط بــه أو مــن قــد يحــل محلــه
مســتقب ً
ال قــد ال يرتقــي لنفــس الدرجــة مــن التوافــق مــع وجهــات
نظــرك .ونتيجــة لذلــك ســيحاول جاهــداً إحبــاط جهــودك التــي
تبذلهــا إليصــال المســاعدات اإلنســانية .تطبيقــك الصــارم والحــازم
للحيــاد يجنبــك احتمــال حــدوث هــذه المشــكلة ،كــون أنــه يزيــل
متغيــرا مــن المعادلــة ويعطيــك الفرصــة للتركيــز علــى تحديــات
أخــرى عنــد التواصــل.

 .19لمــاذا يجــب علينــا االهتمــام بالقوانيــن
الدوليــة الناظمــة للنزاعــات المســلحة فــي حيــن
أن الحــراك الســوري هــو فــي الحقيقــة للمطالبة
بالحريــة وحقــوق اإلنســان؟
الحريــة وحقــوق اإلنســان فــي قلــب القانــون الدولــي .ومــع ذلــك،
يجــب أن نتذكــر بأنــه ليســت كل الــدول متفقــة حــول نطــاق تطبيــق
حقــوق اإلنســان فــي الحــروب ،ولكنهــم جميعــا اتفقــوا علــى أن
القانــون اإلنســاني الدولــي واجــب التطبيــق.

إن التصــرف وفقــا للمبــادئ اإلنســانية ال ينكــر حقــك فــي
حمــل أو تبنــي وجهــات نظــر أي مــن األطــراف .فقــط يتطلــب
منــك بــكل بســاطة عــدم إظهــار هــذه اآلراء خــال ممارســتك
ألنشــطتك اإلنســانية وممارســة نــوع مــن االحتفــاظ بوجهــات
نظــرك خــال فتــرة عملــك .مــن األمثلــة التــي وردت فــي هــذا
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يركــز القانــون اإلنســاني الدولــي علــى حمايــة المدنييــن
والممتلــكات المدنيــة ،ويســعى لفــرض القيــود علــى جميــع
المشــاركين فــي القتــال (ســواء كانــت مشــاركتهم بنيــة حســنة
أو بنيــة ســيئة) مــن أجــل حمايــة المدنييــن غيــر المشــاركين فــي
القتــال ،أو المصابيــن أو الجرحــى مــن المقاتليــن أو المحتجزيــن.
يتكامــل القانــون اإلنســاني الدولــي مــع حقــوق اإلنســان وهــو
جــزء مــن نظــام يســعى إلــى ضمــان المعاملــة اإلنســانية
ويســعى لتحقيــق حريــة اإلنســان وحمايــة حقوقــه .ال يتعــارض
القانــون اإلنســاني الدولــي مــع حقــوق اإلنســان .مــع ذلــك قــد
تقــع فــي شــرك تبريــر االنتهــاكات الحاصلــة للقانــون اإلنســاني أو
لحقــوق اإلنســان فــي النــزاع الحالــي بســبب اعتقــادك بــأن بعــض
أطــراف النــزاع لــم ترقــى بعــد إلــى المفهــوم الخــاص بــك بالحريــة
وحقــوق اإلنســان .و تكمــن المشــكلة هنــا باعتقــاد كل طــرف
مــن أطــراف النــزاع بأنــه الطــرف «العــادل أو المنصــف» ،وكنتيجــة
منطقيــة لذلــك ســيقوم كل طــرف بانتهــاك القوانيــن أو االلتفــاف
عليهــا للوصــول إلــى النتيجــة «العادلــة» .لهــذا الســبب يفصــل
القانــون اإلنســاني الدولــي علــى وجــه التحديــد الوســائل عــن
األهــداف .وكمــا ذكرنــا ســابقا ،فــإن القانــون اإلنســاني الدولــي
ليــس ســوى ضمــادة .ال يهتــم القانون اإلنســاني الدولــي بالتمييز

بمــن علــى حــق أو علــى باطــل ،بــل يحــاول أن يوقــف النزيــف حتــى
يتحقــق الســام والعدالــة والمصالحــة.

 .20هــل بإمكاننــا أن نبقــى كعمــال إنســانيين
ملتزميــن بالمبــادئ مــع إســهامنا برصــد
انتهــاكات حقــوق اإلنســان (علــى ســبيل المثــال،
االعتــداء علــى منشــآتنا أو علــى المســتفيدين
أو علــى المدنييــن بشــكل عــام)؟
غالبـ ًا مــا يســأل عمــال اإلغاثــة اإلنســانية لمــاذا ال يجــب عليهــم رصــد
أو لــوم المســؤولين عــن االنتهــاكات أو علــى األقــل المســاهمة
فــي عمــل ذلــك .ال يوجــد فــي المبــادئ اإلنســانية مبــدأ بعينــه
يمنــع العامــل الملتــزم بالمبــادئ بالمســاهمة فــي مراقبــة
تطبيــق حقــوق اإلنســان بــدون تحيــز أو محابــاة ألي طــرف .يعتمــد
مــدى تطبيــق هــذه األنشــطة علــى القــدرات والخبــرات ،وعلــى
موقــف منظمتــك.
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عنهــا أمــراً يتوقــف علــى طبيعــة العمليــات .تحتــاج هــذه
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الدولــي علنــ ًا .مــن وجهــة نظرهــا الحيــاد ليــس مرادفــا للصمــت،
وأنــه فــي ظــروف معينــة فــإن الفائــدة المكتســبة مــن خــال
المســاهمة فــي مراقبــة حقــوق اإلنســان تفــوق خطــر خســارة
القــدرة علــى الوصــول .يتضمــن الميثــاق اإلســامي للعمــل
الخيــري ،وهــو وثيقــة تقــوم علــى تقديــم التوجيهــات للجمعيــات
الخيريــة اإلســامية ،علــى مبــدأ الحيــاد اإليجابــي ،وهــذا يعنــي أن
هــذه المنظمــات «يجــب أن تكــون شــاهد فعلــي ضــد أي انتهــاك
لحقــوق أي مــن المخلوقــات .والبقــاء صامتــا ال يجــوز أمــام هــذه
االنتهــاكات مــن أجــل الحفــاظ علــى الحيــاد .فــي حــال عــدم قــدرة
المنظمــة علــى االســتجابة المباشــرة لهــذه االنتهــاكات ،يتعيــن
عليهــا إبــاغ المنظمــات المتخصصــة».

المنظمــات إلــى معلومــات حــول الوضــع الراهــن علــى األرض مــن
أجــل تكييــف اســتجابتها -علــى ســبيل المثــال ،فــي حــال حصــول
هجــوم باألســلحة الكيميائيــة .عــاوة علــى ذلــك فــإن العديــد
مــن المنظمــات والتــي تأخــذ علــى عاتقهــا تأميــن الحمايــة تشــرك
األطــراف فــي حــوار ســري مــن أجــل تحســين امتثالهــا للقانــون
اإلنســاني الدولــي .مــن أجــل القيــام بذلــك ،يجــب أن تكــون علــى
علــم بــأي انتهــاكات تحصــل.
يمكــن لهــذه المنظمــات أيضـ ًا أن تدعــو لوقــف االنتهــاكات بشــكل
عــام دون اإلشــارة إلــى األطــراف المســؤولة عنهــا فــي العمــوم
ولكــن باإلشــارة إلــى االنتهــاكات الخطيــرة المتكــررة .قــد يعــد
المبــرر المنطقــي للحفــاظ علــى الصمــت عملــي جــدا ،فــإذا ســاد
االعتقــاد بأنــك ذاهــب لتقــدم تقريــرا عــن ســلوك أطــراف النــزاع
فســتمنعك مــن إيصــال المســاعدات اإلنســانية .حتــى بالنســبة
لألطــراف التــي تحــاول احتــرام القانــون اإلنســاني الدولــي فإنهــا
ســتكون علــى حــذر لعلمهــم بــأن ســلوكهم ليــس مثاليــا.
اختــارت بعــض المنظمــات اإلنســانية األخــرى بــأن تســاهم فــي
توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان وانتهــاكات القانــون اإلنســاني

6

علــى المنظمــات التــي تعمــل علــى حــد ســواء فــي تقديــم
المســاعدات اإلنســانية و مراقبــة تطبيــق حقــوق اإلنســان وضــع
توجيهــات واضحــة لكيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن مســؤولياتها.
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المبــادئ مــع المنظمــات اإلنســانية األخــرى ،ومــع أطــراف النــزاع
مــن أجــل تفعيــل هــذه المبــادئ بشــكل عملــي.

 .21مــا هــي الخطــوات القادمــة بمــا أنــه أصبــح
لدينــا الدرايــة الكافيــة بالقانــون اإلنســاني
الدولــي ،والمبــادئ اإلنســانية ،وعالقتهــا
بالوضــع الســوري؟

معرفتــك ومهاراتــك ال تقــدر بثمــن فــي حــال طلبــت منــك
المســاعدة اإلنســانية مــن قبــل أي مجموعــة مــن المدنييــن أو من
أحــد أطــراف النــزاع ،حيــث تــزداد أهميــة القانــون اإلنســاني الدولــي
والمبــادئ اإلنســانية لــكل مــن المجتمــع المحلــي وللجماعــات
مــن خــال أنشــطتك ومــن خــال بنــاء القــدرات ونشــر المعلومــات.

بمــا أنــك أصبحــت أكثــر إلمامــ ًا بالقانــون اإلنســاني الدولــي،
وبالمبــادئ اإلنســانية ،وتطبيقهــا علــى النــزاع الســوري ،تصبــح
الخطــوة األولــى والتــي يجــب علــى منظمتــك اتخاذهــا ،إن لــم تكــن
بالفعــل قــد باشــرت بهــا ،توضيــح مســتوى التزامهــا بالمبــادئ
اإلنســانية .يجــب علــى المنظمــات اإلنســانية الملتزمــة بالمبــادئ
مراجعــة سياســاتها وإجراءاتهــا والتأكــد مــن حصــول موظفيهــا
علــى التوجيــه المناســب.

المهمــة التــي اخترتهــا مهمــة مجزيــة ونبيلــة .عملــك يقــوم
علــى خدمــة النــاس الذيــن بدورهــم يعتمــدون عليــك .دعنــا نتأكــد
مــن وصولــك إليهــم بطريقــة آمنــة ومســتدامة ومشــرفة.

ثانيـ ًا ،تقــع عليــك مســؤولية كبيــرة للمســاعدة فــي تعزيــز ونشــر
هــذه المبــادئ فــي جميــع أنحــاء المجتمــع اإلنســاني ،بمــا فــي
ذلــك زمالئــك والــوكالء والوســطاء ،ومســؤولي المخيمــات،
والجهــات المانحــة ،وكل مــن لديهــم المصلحــة فــي اعتمــاد هــذه
المبــادئ .ويمكــن لمنظمتــك وضــع االتفاقيــات بنــاء علــى هــذه
38

مصادر باللغة العربية:

للتعمق أكثر

• قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي -اللجنة الدولية للصليب األحمر
• القانون الدولي اإلنساني :أجوبة على أسئلتك اللجنة الدولية للصليب األحمر
• القواعد األساسية لسلوك المقاتلين في النزاعات المسلحة – مؤسسة نداء جنيف

مصادر باللغة اإلنجليزية:
• Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict: Handbook on the International Normative
Framework & Practitioners’ Manual – Swiss Federal Department of Foreign Affairs & Conflict
Dynamics International.
)كتيبان عن المبادئ اإلنسانية و القانون الدولي اإلنساني من وجهة نظر العاملين في المجال اإلنساني (
• “Rahmatan lil-’alamin” (A mercy to all creation): Islamic voices in the debate on humanitarian
)مقال عن اإلسالم و المبادئ اإلنسانية( principles – International Review of the Red Cross.
)تحتوي شرح عن المبادئ اإلنسانية( • OCHA on Message: Humanitarian Principles – UN OCHA.
• Risk Management Toolkit in Relation to Counter-terrorism Measures – Norwegian Refugee Council.
)الدليل الخاص بكيفية التعامل مع قوانين مكافحة اإلرهاب و الذي أصدره المجلس النرويجي لالجئين(

