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بيان رئيس المحكمة بمناسبة يوم العدالة الجنائية الدولية
قبل مخس عشرة سنة ،يف  51متوز/يوليو  ،5991شهد التاريخ حدثاً جلالً .إذ اتفق أعضاء اجملتمع الدويل اجملتمعون يف
روما بإيطاليا على إنشاء حمكمة دولية دائمة تتمثل مهمتها يف معاقبة مرتكيب أشد اجلرائم اليت ميك أن يتفتق عنها اخليال
قسوًة ،وجرب أضرار اجملين عليهم فيها.
وشرعت دول العامل ،باعتمادها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،يف تنفيذ خطة طموحة إلقامة نظام
للعدالة العاملية يقوم على التعاون الدويل ويرمي إىل حماسبة املسؤولني ع ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية.
وقال كثريون إن هذه مهمة مستحيلة وإن العداوة ال غالب هلا .لك مشروع العدالة العاملية أثبت صالبته .فاحملكمة
اجلنائية الدولية اليوم منظمة مفعمة باحليوية ومستقلة يبلغ عدد دوهلا األطراف  533دولة – وأعربت دول أخرى عديدة
ع اعتزامها االنضمام إليها.
وجتري احملكمة حالياً حتقيقات وتعقد إجراءات قضائية تفوق يف عددها وعدد املشتبه هبم املشمولني هبا ما أُجري يف أي
وقت مضى ،إذ جتري مثانية حتقيقات ومثاين دراسات أولية كما أصدرت ثالثة وعشري أمراً بالقبض وتسعة أوامر
باحلضور.
وتلقت احملكمة ما يزيد على  53 111طلب للمشاركة يف اإلجراءات القضائية بصفة اجملين عليه وأكثر م 9 111
طلب جلرب األضرار .ويشارك يف اإلجراءات القضائية اليت تعقدها احملكمة ما ينوف على  1 111جمين عليه ،ما يعطيهم
صوتاً يف قاعة احملكمة .ويقدِّم الصندوق االستئماين للمجين عليهم الدعم إىل ما يقدر عددهم بنحو  11 111م
اجملين عليهم يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية.
إن قصة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية تبعث فينا روح األمل؛ وهي لدليل على أن األهداف اجلريئة ميك أن ُحتقق.
ولئ كنا قد اجتزنا مفازة طويلة ،فإن ذلك ليس مدعاة للرتاخي .ولنك على بيِّنة – فاحملكمة تواجه اليوم هتديدات ال
تقل خطورًة عما واجهته فيما سبق .فثمة م يسعى إىل تقويض حركة العدالة الدولية ،ومثة م حياول إقحام السياسة يف
ِّ
يشكك يف جدواها ،ومثة م يدعي احلديث باسم اجملين عليهم الذي تعمل على خدمتهم .ومثة م
عملها ،ومثة م
يرفض التعاون معها ويسمح بأن يظل املشتبه هبم االثنا عشر املطلوبون أمام احملكمة أحراراً طلقاء.
ولذا فحري بنا يف هذا اليوم – السابع عشر م متوز/يوليو – أن نتوقف لنستجمع عزمنا ونؤكد إصرارنا على أن ال
نتهاون يف نشدان العدالة.

وإننا إمنا نفعل ذلك ألننا نؤم بقدرة العدالة على إدخال قدر م السكينة يف قلوب آالف األطفال والنساء والرجال

الذي وقعوا ضحايا جلرائم يعجز ع تصورها اخليال والذي حتملوا معاناة ال طاقة لنا بإدراك مداها.
وإننا إمنا نفعل ذلك ألننا نعرف أن املساءلة تردع مرتكيب اجلرائم وأن علينا واجباً جتاه األجيال القادمة اليت
تستحق أن تعيش حياهتا م دون خوف.
وإننا إمنا نفعل ذلك ألننا نعلم أن بسط السلطة بالعنف والوحشية ال ميك أن يشق طريقاً إىل مائدة مفاوضات
أو إىل مقعد يف صفوف أعضاء اجملتمع الدويل.
شعر به يف مجيع أصقاع العامل ،وهو ما
شهر على املأل ،يُ َ
إن وجود احملكمة اجلنائية الدولية ،وإن كان ال يُرى أو يُ َ
شهد به العديد م الشخصيات الدولية ،فهو يشجع السلطات الوطنية على التمسك باملساءلة وحيض

اجلماعات على نبذ العنف واألخذ باحللول السياسية ويردع الزعماء ع ارتكاب الفظائع اجلسيمة.
إن كفالة املساءلة أمر جيب أن نعمل دون هوادة على حتقيقه ،وإنين ،يف هذا اليوم ،أعرب ع شكري إىل كل َم
ال ميك للعدالة أبداً أن تواصل عملها م دوهنم.
أشكر اجملين عليهم على َجلَدهم ودعمهم ومشاركتهم .وأشكر الشهود الذي يبذلون تضحيات جسيمة م أجل

إظهار احلقيقة وحتقيق الغاية م املساءلة .وأشكر منظمات اجملتمع األهلي على ما تبذله م جهود دون كلل أو

ملل يف سبيل حشد الدعم واملضي بنا قدماً وأشكر القادة والدبلوماسيني الذي يسمعون أصوات هذه املنظمات
فيحولون أقواهلا إىل أفعال.
إن العدالة اجلنائية الدولية ليست حكراً على ثقافة بعينها أو شعب بعينه .فهي قيمة مثالية إنسانية أصيلة؛ وهلذا
القت احملكمة اجلنائية الدولية ترحيباً يف قارات العامل كافةً.
لقد قطعنا شوطاً طويالً يف سبيل حتقيق املساءلة لك رحلتنا هذه ل تنتهي أبداً .وستعرتض طريقنا عقبات لكننا
نعرف أننا سنتجاوزها .فنح يف طريقنا منضي دائما إىل األمام ،وال نعود إىل الوراء ألن أعيننا موجهة صوب
اهلدف وألننا منضي على هذا الدرب معاً وألننا منضي فيه ع اقتناع.
وإنه لشرف يل أن أكون على هذا الدرب بصحبتكم.

