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القانونية  بالصبغة  القرسي  النزوح  يّتسم  أن  الجائز  من 

التَّهجري  لذلك  كان  ما  إذا  الدويل  اإلنساين  للقانون  وفقاً 

هناك  يكن  مل  إذا  أو  أمناً،   أكرث  املجتمع  جعل  يف  أثر 

مفر منه لبعض األسباب العسكرية القهرية.  ومع ذلك، 

يغادر الناس، بيوتهم، يف معظم الحاالت، إثر ارتكاب أحد 

طريف النزاع أو كيلهام انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل. 

وعندما يجد مجتمع ما نفسه معرضاً للقتل واالغتصاب 

والنهب،  السلب  أعامل  أو  املنازل  وتدمري  والخطف 

فسيكون الفرار رد الفعل الطبيعي ألبناء ذلك املجتمع.  

فيها  مبا  املسلحة،  النزاعات  أط��راف  جميع  ومبقدور 

القانون  انتهاكات  تسهيل  أو  منع  املسلحة،  الجامعات 

ة واملجتمعات  اإلنساين الدويل مبا يؤثر عىل املدنيني عامَّ

األحوال  من  حال  بأي  القضية  فليست  ة.  خاصَّ النازحة 

الجامعات  دامئاً  ترتكبها  االنتهاكات  معدالت  أعىل  أنَّ 

ترصفات  تسّهل  عندما  أنَّ��ه  القضية  بل  املسلحة، 

الجامعات املسلحة هذه االنتهاكات، فإنها غالباً ما تكون 

نتيجة لقرارات جامعية ال فردية. ويف حني أنَّ الجامعات 

املقابل  لكّنها يف  لالنتهاكات،  املسلحة قد تكون مصادراً 

عىل  والنازحني  السكان  الحامية  تقديم  من  تتمكن  قد 

حد سواء.

اإلنساين  القانون  انتهاكات  ضحايا  مساعدة  أنَّ  شك  ال 

املهم  من  أنه  بيد  تجاهله،  ميكن  ال  أسايس  أمر  الدويل 

قد  التي  االنتهاكات  وقوع  منع  ملحاولة  الزمن  استباق 

التسبب يف  النزوح أو  تقود إىل وقوع مزيد من حاالت 

تسعى  اإلطار،  هذا  يف  املستضعفني.  األشخاص  معاناة 

االنتهاكات  هذه  وقف  إىل  اإلنسانية  املنظامت  بعض 

املسلحة حول  الجامعات  أعضاء  إىل  تتحدث  بأن  وذلك 

رضورة حامية األشخاص النازحني واملدنيني بصورة عامة. 

أن يحقق هذا  السؤال: كيف ميكننا ضامن  ُيطرح  وهنا 

النوع من الحوار النتائج املرجوة؟

العوامل املحرّكة لالنتهاكات

عىل  املؤثرة  االنتهاكات  أمناط  عىل  التأثري  املرء  أراد  إذا 

فال  الفردية،  الحوادث  مبنع  االكتفاء  من  بدالً  النازحني 

بد له بدءاً من تفُهم كيفية نشأة هذه األمناط وأسبابها.  

العمليات  الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات  وتتضمن 

االجتامعية والفردية وتنطوي عىل درجة من الّتخيل عن 

عندما  ممكنة  الظواهر  هذه  وتصبح  األخالقية.  املبادئ 

الذي  السلوك  تسويغ  أساليب  واألفراد  الجامعات  تجد 

كانوا يعدونه يف السابق سلوكاً غري مقبول، وكذلك عندما 

يتخىل القادة يف الوقت نفسه عن مسؤولياتهم. وبصورة 

الجامعات  من  جامعة  قيادة  تغض  فقد  تحديداً،  أكرث 

املسلحة الطرف عن انتهاكات الغري لقواعد الحرب بل قد 

تسمح بوقوعها أيضاً.

وعىل العموم، ُتعد الجامعة املسلحة بأنَّها تسمح بوقوع 

ومن  إدارتها،  ونظام  قيادتها  ضعف  عند  االنتهاكات 

مسببات ذلك، عىل سبيل املثال، أطالق الوحدات الصغرية 

عملياتها منفردة، وخوض املقاتلني للعمليات العسكرية 

وهناك  املبهمة.  األوامر  وصدور  املخدرات،  تأثري  تحت 

االنتهاكات  مرتكبي  جهل  إىل  تعود  قد  أخرى  أسباب 

بالقوانني. ومع أنَّ الجهل بالقانون ال يعفي من الّتبعات 

يف  يشّكل،  ذلك  بأّن  االعرتاف  من  لنا  بد  فال  القانونية، 

وراء  الحقيقية  األسباب  أهم  من  واحداً  األحيان،  بعض 

االنتهاكات. 

ت الطرف عن االنتهاكات عندما  وُتعد الجامعة أنَّها غضَّ

يصل إىل علم قيادتها أن مقاتليها ينتهكون قواعد الحرب 

أو  األفعال  هذه  ملنع  ساكناً  القيادة  تلك  تحرّك  ال  ثّم 

معاقبة مرتكبيها. ومن الوارد أن يقع ذلك نتيجة خوف 

بفئة  وااللتحاق  عنها  مقاتليها  ارتداد  مغبَّة  من  القيادة 

أقل رحمة منها إذا ما  أقدمت عىل أي عمل ملنه وقوع 

االنتهاكات أو معاقبة مرتكبيها. كام قد ُيصفح القادة عن 

سداداً  أو  املقاتلني  ملكافأة  واضحة  كوسيلة  االنتهاكات 

ألجورهم، أو عندما تعد هذه األفعال مقبولة يف ثقافة 

ما، كام الحال يف أعامل السلب والنهب.

أساليب  من  كأسلوب  االنتهاكات  الجامعة  ترتكب  وقد 

الحرب، ومن الجائز أن يحدث ذلك عندما يرى املقاتلون 

هدفهم  يكون  عندما  أو  للخطر،  معرض  بقائهم  أنَّ 

كجرائم  ذاتها  حد  يف  الحرب  جرائم  ارتكاب  الحقيقي 

إسرتاتيجياً  خياراً  يتخذون  عندما  أو  البرشية،  اإلبادة 

يستخدمون  عندما  أو  كان  مثن  بأي  مقاتليهم  لحامية 

املنطقة.  أو  السكان  عىل  للسيطرة  اإلرهاب  أو  العنف 

كام قد ترتكب الجامعة أيضاً االنتهاكات الستعراض القوة 

إرسال رسالة قوية  أو كوسيلة من وسائل  الثأر  لنيل  أو 

لألعداء. 

حني  ففي  وصورها.  أشكالها  يف  متنوعة  والجامعات 

بها  أتت  غوغاء  عصابة  من  أكرث  منها  البعض  يعدو  ال 

عرشات  عىل  اآلخر  بعضها  يسيطر  حني  يف  الظروف، 

الجامعات  من  العديد  ويدير  املقاتلني،  من  اآلالف 

املسلحة املوارد املالية األساسية، حيث ميكنهم يف بعض 

تنفقه الجامعات األهلية، كام  األحيان اإلنفاق أكرث مام 

قد يكون قادتها عىل درجة كبرية من التعليم والثقافة. 

قادرة  فهي  مة،  منظَّ كيانات  املسلحة  الجامعات  وألن 

عىل اتخاذ القرارات املؤثرة عىل سلوكات أفرادها الذين 

الصادرة  األوام��ر  مع  للتاميش  الضغط  تحت  يقعون 

وراء  الكامن  السبب  فهم  أوالً  علينا  يتعني  الحرب،  قواعد  احرتام  املقاتلني برضورة  إقناع  أجل  من 
وقوع االنتهاكات وآلية عمل الجامعات املسلحة وما ميكن فعله ملنع وقوع االنتهاكات وفهم كيفية 
الدخول يف حوار مع هذه الجامعات.  تستعرض هذه املقالة خربات اللجنة الدولية للصليب األحمر 

يف هذا املجال.

التحاور مع الجامعات املسلحة
أوليفري بانغريتر

فريق تقيص الحقائق من منظمة “نداء جنيف” يحقق يف مزاعم استخدام األلغام يف الفلبني يف اجتامع للفريق مع ممثيل جبهة تحرير مورو اإلسالمية.
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إليهم وإتباعها. لكن رغم عدم تكامل هذه املنظامت أو 

ضعفها، فإنَّها متارس السلطة عىل مقاتليها أكرث من سلطة 

أي عامل من عامل اإلغاثة اإلنسانية.    

الحد من االنتهاكات

االقتصادية  اإلجراءات  بعض  املسلحة  الجامعات  تنتهج 

والسياسية، وقد يساعد بعض من قراراتها يف منع النزوح 

االنتهاكات  وقوع  تقليل  أو  حدث،  إن  أمده،  وتقليل 

األخرى عىل املجتمعات.

امُلتَّخذة يف  ومن املحتمل أن يكون لإلجراءات السياسية 

أعىل مستويات الجامعة، باإلضافة إىل قرارات السياسات 

حول العقيدة العسكرية والتعليم والتدريب والعقوبات 

مستوى  ارتفاع  يف  التسبب  ميكنها  حيث  ه��ام،  تأثري 

القيادة  اتخذت  لو  حتى  لكنَّه  انخفاضها.  أو  االنتهاكات 

بالرضورة  ذلك  يؤدي  فلن  »الصحيحة«،  القرارات  العليا 

التي  لالستقاللية  نظراً  بالكامل،  االنتهاكات  كبح  إىل 

الناس من  قرار  أي  والقادة. ولن مينع  املقاتلون  يحتفظ 

االنضامم إىل الجامعات املسلحة سعياً مللء جيوبها باملال، 

ولن مينع ذوي املشكالت النفسية من ارتكاب االنتهاكات. 

مستويات  أعىل  من  الصادرة  واألوامر  القرارات  أن  إالَّ 

الجامعة املسلحة ستؤثر عىل سلوكات األغلبية العظمى 

من القادة واملقاتلني.

املطالبة  االنتهاكات  ملنع  شيوعاً  املناهج  أكرث  ومن 

ُتريس  التي  السلوك  مدّونة  املقاتلني  جميع  يحرتم  بأن 

األمثلة  أكرث  ومن  أساسية.  القادة  يعتربها  التي  األسس 

يف  الثامنية  وامللحوظات  قواعد  الثالث  القواعد  شيوعاً 

الحركات  تستخدمها  ما  غالباً  والتي  الصينية  املاوّية 

بوضوح  الوثيقة  هذه  وُتجرّم  باألفكار.  املتقاربة  األخرى 

وإساءة  وابتزازهم  السكان،  من  والرسقة  السلب  أعامل 

معاملتهم وإيقاع العنف الجنيس بالنساء وإساءة معاملة 

املساجني.   

العدالة.  أجل  من  النيجر  حركة  األخ��رى  األمثلة  ومن 

يف  الّنزاع  فيها  نشب  حيث  و2009،   2007 عامني  فبني 

النيجر، ُطلب من جميع مجندي الحركة أداء اليمني عىل 

املصحف الرشيف باالمتناع عن إيذاء املدنيني أو اإلرضار 

مبمتلكاتهم. 

الجهات  أمام  الحقيقية  الفرص  من  العديد  ظهرت  كام 

هذه  مثل  عىل  إيجايب  تأثري  لها  يكون  يك  اإلنسانية 

املسلحة  الجامعات  إقناع  خالل  من  وذلك  اإلج��راءات، 

املعرتف  العاملية  املعايري  مع  املتوافقة  السياسات  بتبني 

بها.

كيفية اإلقناع

مت  قبل بضعة أعوام، ويف جمهورية الكونغو بالذات، قّدّ

حول  محارضة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بعثة 

ومن  املسلحني.  من  ملجموعة  الدويل  اإلنساين  القانون 

إحدى النقاط التي أشارت إليها املحارضة أهمية التوقف 

الجامعة  استجابت  وقد  والنهب.  السلب  أعامل  عن 

استجابة إيجابية للمحارضة، لكّنها، خالل األسبوع التايل، 

رسعان ما نهب أولئك األشخاص املساعدات التي وّزعتها 

اللجنة عىل الناس.

فام املشكلة التي أدت إىل ذلك؟ لقد اكتشفت العديد من 

الجهات اإلنسانية بأسف كبري أنَّ االكتفاء برشح القانون 

يجعل  ال  السامية  القيم  تبني  يف  املغاالة  أو  اإلنساين 

األطراف املتنازعة بالرضورة »مبرصة« لتغرّي من أساليبها 

أنَّه من الرضوري حتاًم توعية صانعي  وترصفاتها.  ومع 

القرار والقادة باملعايري القانونية، ال بد يف الوقت نفسه 

التي  املقنعة  بالحجج  التوعوية  الحملة  تلك  تدعيم  من 

اتخاذ  عىل  القادرين  باألشخاص  املعايري  هذه  صلة  تبنّي 

إذا ما  القرارات وتوجيه األوامر. وهذا ما ينطبق خاصًة 

القادة  العديد من  لدى  االعتبار شيوع مفهوم  أخذنا يف 

ا هو » قانون تضعه الدول  بأنَّ القانون اإلنساين الدويل إمنَّ

القادة  أحد  به  أدىل  )تعليق  نفسه«  الوقت  يف  وتنتهكه 

للمؤلف يف 2009(. 

وكام الحال يف أغلب املنظامت، تحد الجامعات املسلحة 

هذه  يفقدون  ال  األف��راد  لكنَّ  الفرد،  استقاللية  من 

االستقاللية مطلقاً، وسيجد معظمهم أنفسهم يف املواقف 

التي يتمكنون فيها من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. وينطبق 

ذلك عىل املقاتلني األفراد الذين ميلكون يف الغالب خيار 

السامح باملرور اآلمن للنازحني يف نقاط التفتيش أو رسقة 

مستوى  وعىل  ذلك،   من  وأكرث  أصاًل.  القليلة  أمتعتهم 

القادة والقيادة السياسية، يوّجه األفراد األوامر التي تؤثر 

عىل سلوكات مرؤوسيهم. ومن املهم السامح مبساحة ما 

لألشخاص للترُصف بحرية واستقاللية، وال يقل عن ذلك 

الذي  الشخص  الحجج إلقناع  تكييف  أهّمية فهم كيفية 

نتعامل معه أمامنا أن ما نقوله يتعلق به شخصياً.

جلسة لنرش الوعي تعقدها اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ملقاتيل جيش تحرير السودان يف دوروم يف دارفور
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اتبعت  إذا  كبرياً  تحسيناً  اإلقناع  مستوى  تحسني  وميكن 

الجهات اإلنسانية املعايري الثالثة التالية:

أن نأخذ وقتنا يف مناقشة األمور.

أن ننرث بذور الشك أوالً بدالً من محاولة اإلقناع.

أن نرضب عىل وتر الصورة الذاتية لآلخر.

يعد اتخاذ الوقت الكايف يف املناقشات رشطاً ُمسبَّقاً لإلقناع 

الناجح. ويعني ذلك أن يتبادل كال األطراف األفكار وطرح 

اإلغاثة  عامل  إىل  اإلصغاء  عىل  ذلك  ويشتمل  األسئلة، 

فهو  وسهلة،  رسيعة  عملية  اإلقناع  يكون  وال  اإلنسانية. 

يقوم عىل بناء القضية عرب الزمن، فقد يستغرق ذلك يف 

بعض األحيان أشهراً.

يقاتل عىل  كان  الذي  القائد  بأنَّ  االعتقاد  الحامقة  ومن 

من  أسلوبه  من  سيغرّي  أعوام  أو  أشهر  لعدة  معني  نحٍو 

خالل لقاٍء وحيٍد معه. ومن غري الواقعي أيضاً التوقع بأنَّ 

ن رأياً وأنَّه سيقبل برؤيتنا دون  قائداً وقت الحرب لن ُيكوِّ

أخذ ورد. وغالباً ما يكون لطرح األسئلة فعالية أكرث من 

البدء بتثبيت وجهة نظر أو موقف معيَّنني.   

وبدالً من محاولة إقناع الشخص اآلخر مبارشًة، يجب أن 

يكون الهدف األول للفاعلني اإلنسانيني نرث بذور الشك. 

الحالية  مامرساتهم  صحة  يف  بالتشكيك  الحوار  فابتداء 

ستمّكن من إيجاد الحلول العملية.  وحتى لو شابه تلك 

فإنها  للقانون،  الكامل  االمتثال  عدم  األمر،  أوّل  الحلول، 

أمكننا  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  الوضع.  يف  تحسناً  تبقى 

يف  مشكلة  ميثلون  األطفال  من  الجنود  أنَّ  القائد  تذكري 

فعاًل  )وهم  العسكرية  الناحية  من  والسيطرة  القيادة 

كذلك(، فإّن ذلك القائد سيكون أكرث تقباًل ملناقشة مسألة 

إنهاء تجنيد األطفال  أو  ترسيح بعض األطفال املجنَّدين 

يف مخيامت النازحني. 

أكسب  »إما  منهج  فانتهاج  أيضاً.  أهميتها  وللمرونة 

ال  إىل  إال  عادة  يقود  لن  شيئاً«  أكسب  ال  أو  يشء  كل 

يشء!  وال ننكر أّنه ال يجب عىل عامل اإلغاثة اإلنسانية 

املساومة عىل املعايري الدولية، لكنَّ تحقيق االتفاق عىل 

أقل القضايا الخالفية قد تفتح الباب أمام املناقشات حول 

أكرث املوضوعات الشائكة صعوبة.

للجامعة  الذاتية  الصورة  وتر  عىل  للرضب  بالنسبة  أّما 

فهي أداة قوية خاصة عند استخدامها يف السعي إلحداث 

الجامعات  أعضاء  من  فقليل  السلوكات.  يف  التغيري 

حرب  مجرمو  أنَّهم  عىل  أنفسهم  إىل  ينظرون  املسلحة 

يسعون إىل تحقيق غايات غري نبيلة، يف حني يعترب أغلبهم 

أنهم جزء من جامعة نبيلة تحارب من أجل هدف نبيل. 

فالرتكيز إذن عىل هذا الجانب بالذات باستخدام الحجج 

التي ترضب عىل وتر االقتناعات الشخصية قد يأخذ وقتاً 

طوياًل.  وحتى لو كانت الجامعة املعنية ترغب يف ارتكاب 

أن نرضب عىل  فكرة جيدة  الوحشية، فستكون  األعامل 

وتر رشف املحاربني ألنَّ ذلك قد يساعد يف ضامن سالمة 







بد  ال  ذلك،  ومع  والنساء.   السن  وكبار  الجرحى  مرور 

الرئيسية  باملعضالت  اإلنسانية  اإلغاثة  عامل  تذكري  من 

العميقة التي تكتنفها نقاشات مثل هذا الخيار.

بعض الحجج النافعة

تقرتن الحجج واملناقشات بكل وضع عىل حدة،  ويجب 

املمكن  من  يكون  لن  إذ  إبداعياً،  استخداماً  استخدامها 

وغالباً  األوض��اع.  جميع  عىل  الواحدة  الحجة  تطبيق 

إذا  فعالية  أكرث  الحجج  من  عدد  إىل  اللجوء  يكون  ما 

توطيد  يف  املساعدة  عىل  مقترصاً  ذلك  يف  السبب  كان 

اإلنسانية.  املعايري  بعض  عن  املدافع  الشخص  مصداقية 

أغلب  أنَّ  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ولقد وجدت 

مع  املناقشات  يف  تكمن  الشائعة  الناجحة  املناقشات 

الجامعات املسلحة املتعلقة بالتايل:

قد  معتقدات  املسلحة  الجامعات  ألعضاء  املعتقدات: 

تكون أخالقية أو دينية أو سياسية أو مزيجاً منها، وغالباً 

مناحي  بعض  الحرتام  حافزاً  املعتقدات  هذه  متثل  ما 

املثال،  سبيل  فعىل  األقل.  عىل  الدويل،  اإلنساين  القانون 

جنوب  يف  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  ق��ررت 

أن  وج��دت  عندما  االنتهاكات  جامح  كبح  السودان 

مقاتليها يؤذون السكان التي ادعت الحركة أنها تحارب 

املعتقدات من  لهذه  االحتكام  املمكن  أجلهم. ومن  من 

خالل التعبري عن االهتامم الحقيقي والرغبة الحقيقية يف 

الفهم ومن خالل مطالبة الشخص اآلخر برشح املظاهر 

املتناقضة يف سلوكه.

السياسة الخاصة بكل جامعة: ميكن إنشاء الحجج القّوية 

الذي  الجانب  أح��ادي  اإلع��الن  إىل  االحتكام  خالل  من 

أخرى  وثيقة  أي  أو  السلوك  مدونة  أو  الجامعة  تعلنه 

للسياسات.

العسكرية،  للمبادئ  أيضاً  ميكن  العسكرية:  ال��رضورة 

االقتصادي  األس��اس  عىل  واملحافظة  الجهود  كاقتصاد 

تقدم  أن  معاً«(  والعاطفة  )»العقل  الشعبي  والدعم 

الحجج املقنعة لالمتثال مببادئ القانون اإلنساين الدويل.

إال  ال��دويل  القانون  انتهاكات  ضحايا  ليس  اإلنسانية: 

وكيف  وأصدقائهم  بأرسهم  أحد  أي  تذكري  وميكن  برش، 

بها  يؤذون  التي  بالصورة  بالرضر  ُأصيبوا  إذا  سيشعرون 

أن  املشرتكة  اإلنسانية  للهوية  لالحتكام  اآلخرين. وميكن 

تكون من أقوى الوسائل يف تحقيق تلك الغاية.

من  العديد  ترغب  الخارجي:  العامل  عيون  يف  االح��رتام 

الجامعات يف إسقاط صورة إيجابية عنها يف الخارج، كام 

الرضر  تلحق  قد  التي  املزاعم  تجاه  كبرياً  اهتامماً  تبدي 

سبيل  فعىل  االنتهاكات.  ارتكبوا  ما  إذا  وبقضيتهم  بهم 

التوجيهات  البورمية  املثال، أصدرت عدد من الجامعات 

األطفال  تجنيد  أنَّ  أدركوا  أن  بعد  األطفال  تجنيد  بحظر 

القامئة  ضمن  مدرجني  يجعلهم  أن  كاد  أو  جعلهم  قد 

امللحقة بتقرير األمني العام لألمم املتحدة حول األطفال 

والنزاعات املسلحة.

الجانب القانوين: قد يكون لتوضيح عدم مرشوعية ترصف 

ما أثر يف جذب انتباه الجامعات التي تعد أنفسها ملتزمة 

بالقانون أو ترغب يف أن تحظى قاعدة قانونية عريضة.

املالحقة الدولية: حيثام تلوح املالحقة القضائية القانونية 

يف األفق، ميكن أن يعد االمتثال للقانون اإلنساين الدويل 

طريقاً متاحاً أمام األفراد لحامية أنفسهم. وغالباً ما تثري 

املساءلة الدولية مزيداً من االهتامم بهذه املعايري. ومع 

املالحقة  لفكرة  معاكس يسء  أثر  هناك  يكون  قد  ذلك، 

تعمل  ما  إنسانية  بأنَّ جهة  الشكوك  إذا ظهرت  الدولية 

عىل جمع األدلة من أجل الرشوع باملالحقة القضائية يف 

املستقبل. 

وال متثل أي من هذه الحجج واملناقشات وحدها رداً عىل 

ة، لكن التفكري الصحيح يف عدد من هذه  االعرتاضات كافَّ

مساعدة  إىل  يؤدي  قد  الصحيح  الوقت  يف  معاً  الحجج 

عىل  وحثه  موقفه  يف  التفكري  إعادة  يف  اآلخر  الشخص 

التشكك يف موقفه املبديئ. لكن هذا يتطلب أن تسيطر 

آلية  بصورة  تعيدها  وأالَّ  الحجج  اإلنسانية عىل  الجهات 

دون تفكري، حيث إنَّ الوجود عىل الطرف املستلم ألبسط 

يف  للدهشة  مثرياً  أمراً  يكون  أن  يتعدى  ال  »الحقائق« 

أفضل أحواله.

الخالصة

بعوامل  واملعرفة  االتصال  مهارات  أهمية  تظهر  يف حني 

فإنَّ  العقيل،  واالنفتاح  املسلحة  الجامعات  لدى  التغيري 

العنرص األسايس هو املصداقية.

وتتأىت املصداقية من معارف األفراد وخرباتهم ومن أداء 

منظمتهم يف السياق املعنّي. ومن املمكن سهولة التجريد 

القامئة  الحجج  إىل  استناداً  الثقة يف اآلخرين برسعة  من 

والسياق  وعملها  املسلحة  للجامعة  الخاطئ  الفهم  عىل 

الثقايف وبيئة النزاع أو املضمونات اإلنسانية للقانون بشأن 

الواقع العسكري. وقد ُتجرد الجهات اإلنسانية من الثقة 

أيضاً يف حالة التباين )بل حتى يف حالة التباين الواضح( 

بني ما تقوله منظمتهم وما تفعله عىل أرض الواقع. ويف 

املساعدة  تقديم  املسلحة  الجامعات  تراقب  الغالب، 

الحاالت،  بعض  ويف  كثب،  من  النازحة  للمجتمعات 

ستضّمن تلك املجتمعات أرس أعضاء تلك الجامعات. ويف 

نهاية املطاف، يعتمد األمر يف معظمه عىل ما إذا كانت 

الجامعة املسلحة قابلة لإلقناع أم ال. وحتى يف تلك الحالة، 

ويف غياب املصداقية، لن تجد أفضل الحجج واملناقشات 

حول الجهات اإلنسانية أي مستمع أو مجيب.     

أوليفري بانغريتر )obangerter@icrc.org(  مستشار 

الحوار مع الجامعات املسلحة يف وحدة العالقات 

مع حاميل السالح يف اللجنة الدولية للصليب األحمر 
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