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السيد رئيس جملس أمناء الصندوق االستئماين للضحايا

أصحاب السعادة،
إننا جنتمع اليوم يف ظل سحابةكبرية من الشك ،أطلقتها مرة أخرى بعض الدول األطراف اليت تسعى إىل
ترك احملكمة وترك ضحايا أبغض اجلرائم الدولية ،وتركنا مجيعاً حنن الذين قمنا بعمل شاق طوال سنوات من أجل
ااحملكمة .فإذا كانت بعض الدول األطراف  -اليت ظلت ظاهرياً يف السنوات األخرية تتن ّكر يف صورة بلدان تكرس
أنفسها حلمل لواء املسؤولية اجلنائية – تريد أن تغادر احملكمة فلتغادر.
ولكننا غري مقتنعني بأن موقفها هو برمته مسألة مبدأ .بل على العكس من ذلك :إذ يبدو أنه يهدف بدرجة
أكرب إىل محاية قادهتا من املالحقة القضائية .ومع ذلك فرغم أن األقوياء خيشون احملكمة ،فإن الضحايا يف كل مكان
يدافعون عن قيامها بدورها .إذ سيصعب كثرياً على ضحايا اجلرائم األساسية أن يفهموا السبب يف هجر هذه الدول
هلم – هي والدول اليت مل تنضم قط إىل احملكمة – أو السبب يف تركهم يقعون ضحايا مرة أخرى بالنظر إىل أن
عمليات االنسحاب من احملكمة حترمهم من احلق يف احلصول على انتصاف وجرب.
ويف األجل الطويل ،سرتجع هذه الدول إىل وضعها السابق يف ضوء تقبّل املزيد واملزيد من الدول للمحكمة.
فاالنضمام العاملي إىل احملكمة هو أمر متي ّقن منه؛ إذ ال بديل عن احملكمة اجلنائية الدولية .صحيح أن احملكمة األفريقية
للعدالة وحقوق اإلنسان ذات قيمة بالغة .ولكن حىت لو م ِ
نحت هذه احملكمة والية حنائية بشأن اجلرائم الدولية فإن
ُ
مشروع بروتوكوهلا حيظر عليها بشكل حمدد التحقيق مع "أي رئيس دولة أو حكومة حايل من دول االحتاد األفريقي...
أو مع أي أي مسؤول آخر من كبار مسؤويل الدولة ،باالستناد إىل مهام مناصبهم ،أثناء توليهم هذه املناصب".
وبانسحاب القادة من نظام روما األساسي ،فإهنهم قد حيمون أنفسهم باحلصانات – ولكن لن يكون ذلك إال على
حساب حرمان شعوهبم من احلماية اليت تتيحها مؤسسة فريدة ال بد منها.
وإنين أحث اجلمعية على أن يكون موقفها صلباً بشأن املادة  .72فبينما يتيح نظام روما األساسي إجراء
تنقيحات ،فينبغي عدم إجراء أي تغيري حتت هتديد االنسحاب ،كما ينبغي أال ميس أي تعديل مستقبلي املواد احلساسة
من هذا النظام األساسي .وعلى وجه التحديد ،فإن مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية هو مبدأ رئيسي ،ويدخل ضمن
صميم وجود احملكمة.
السيد الرئيس ،هذا الوضع هو مصدر أسى يل .فقد ظلت البلدان األفريقية تشكل العمود الفقري هلذه
احملكمة ،كما كان موقف قادهتا مثالياً – على األقل يف احلقبة األوىل للمحكمة .بل كثرياً ما كان هذا املوقف مهيباً يف
الواقع  .فلم نكن نعرف سوى أفريقيا املتسمة بالشجاعة وامللتزمة باملبادئ .فعندما حدث ،يف مؤمتر روما ،أن أطلق وفد
الواليات املتحدة ،بضغط من الكونغرس ،هجوماً قاسياً على استقاللية املدعي العام للمحكمة ،أحدث ذلك صمتاً
مذهالً لدينا .فلم يُسمع أي صوت يف القاعة احلمراء مبقر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،وظل هذا
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الصمت خميماً طوال وقت طويل .فمن الذي قُيض له أن يرد على ذلك ،وكيف؟ لقد اجتهت أنظارنا إىل وفد النرويج
فكان حيدق يف أوراقه ،يكاد ال يتحرك .ونظرنا بقلق إىل وفد هولندا الذي كان يرمق بنظره إىل وفد النرويج! وأخرياًُ ،رفع
علم إىل أعلى فاجنذبت أنظارنا مجيعاً يف اجتاه مندوب مالوي الذي مت ّكن بكل هدوء وأناقة ومهارة من عرض جوانب
حماجة قانونية قوية شكلت إنقاذاً للموقف مبا شكل لنا مصدر هبجة وارتياح .هذه هي أفريقيا اليت كنا حنتاج إليها
ليسرين أن كثرياً من البلدان األفريقية ،مبا يف ذلك بوتسوانا وتنزانيا
آنذاك وهي أفريقيا اليت حنتاج إليها ونريدها اليوم ،وإنه ّ
والسنغال وسرياليون وزامبيا وكوت ديفوار ومالوي ونيجرييا ،قد أوضحت أهنا لن تغادر احملكمة.

وال تشكل التحديات املطروحة اليوم أول اختبار شديد يواجه احملكمة ،بل ولن تكون هي آخر اختبار .إذ
يتش ّكل اآلن عرب العامل اجتاه جديد حو القيادة االنعزالية غري القائمة على مبادئ .بل قد يتكشف املستقبل القريب عن
تتحمل بكل طاقتها وأن
اهلجوم جمدداً على احملكمة .وسيتطلب األمر من الدول األطراف امللتزمة حقاً باحملكمة أن ّ
تسخر كل إمكاناهتا من أجل مقاومة هذه التحديات .فهذا ليس هو وقت التخلّي عن مواقعنا .بل هو وقت التحلّي
ّ
بالعزم والصالبة.
وتوحيد صفوف مؤسساتنا الدولية دفاعاً عن مجيع ضحايا الرببرية هو يف حد ذاته أمر ضروري مبا فيه
الكفاية .بل يصبح اليوم احلفاظ على سالمة هذا النظام الدويل أمراً أكثر إحلاحاً يف موجهة الضغوط اهلائلة اليت تتكالب
عليه اليوم ،على األقل بالنسبة إىل الدول الصغرية اليت حتتاج ،من أجل أمنها هي ،إىل ما يتيحه القانون الدويل وهذه
احملكمة من مساندة ومحاية.
ال ختونوا الضحايا وال ختونوا شعوبكم أنتم .بل قفوا إىل جانب نظام روما األساسي واحملكمة .وقد ال تتسم
احملكمة بالكمال -ال من حيث تصميمها وال من حيث عملياهتا – شأهنا يف ذلك شأن أي مؤسسة أخرى ،أو دولة
أخرى هلذا الغرض .ولكنها على وجه اإلمجال هي أفضل ما لدينا .فنصري املذهب الفوضوي ’ ِ
إلربت هوبارد‘ ،الذي
تُويف يف عام  9191فيما ميكن ،عرضاً ومن باب املفارقات ،أن نصنفه على أنه جرمية حرب ،قد أشار إىل أن "التق ّدم
ينبع من استخدام اخلربة بذكاء ".وما زال أوضح تنفيذ ملالحظة ’هوبارد‘ هذه هو أن نضع حداً لتدمري احلياة البشرية
تدمرياً مقصوداً وغري مشروع عن طريق الردع ،وذلك بتخليص العامل من اإلفالت من العقاب الذي يغ ّذي هذه اجلرائم.
ويف عامل يسري فيما يبدو على غري هدى بشكل متزايد ،قد تكون االضطرابات اليت ستواجهها البشرية يف
قادم األيام أكثرب بكثري من أي ٍ
حتد شه دناه حىت اآلن .وعلينا أن خنتار .فنحن يف مقدورنا احلفاظ على جمتمعاتنا عن
التمسك على حنو صلب مببادئ العدل الذي ترتكز عليه هذه املؤسسة .كما أننا نستطيع أن نُ ِلقي بعيداً
طريق ّ
مبرتكزات القانون املوضوعة من أجل إنقاذ العامل من األهوال – وأن نبتعد عن صرخات الضحايا يف الوقت الذي
يسحق فيه اإلفالت من العقاب الرجال والنساء واألطفال يف موجات العنف اليت تتدفق موجة بعد موجة.
وباسم مكتيب وباسم الكثريين حول العامل ،فإنين أحثّكم على استحضار تصميمكم وأن تتكاتفوا بصورة
مجاعية مع هذه املؤسسة ،فعندما تطغى التوترات ستجدوننا حنن مجيع العاملني يف جمتمع حقوق اإلنسان نقف إىل
جانبكم وإىل جانب هذه احملكمة ،أعين حمكمتنا حنن.
___________________
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