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: عامـــا منـــذ أعمـــال اإلبـــادة الجماعيـــة التـــي ارتكبـــت فـــي روانـــدا 20بعـــد مـــرور     
  الدروس المستفادة وتلك التي لم يستفد منها

  مون - بقلم بان كي

تمعـــات احملليـــة االيـــوم، يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، يكـــافح كـــل مـــن احلكومـــة وقـــادة   
  .طريق السالمأن جيد جاهدين من أجل مساعدة البلد على 

، يف كيغــايل، ســوف أشــارك شــعب روانــدا يف االحتفــال بالــذكرى العشــرين ثنــنيويف يــوم اال  
ألعمــال اإلبــادة اجلماعيــة الــيت ال تــزال أصــداؤها تــرتدد عــرب مســاحات شاســعة تكتنفهــا حالــة مــن 

  .ويف الضمري اجلماعي للمجتمع الدويل -عدم اليقني يف منطقة البحريات الكربى األفريقية 

وكــذلك األمــر بالنســبة للنــزاع يف . ة مــن هــاتني احلــالتني دينامياــا اخلاصــة ــاولكــل حالــ  
  .سوريا، حيث يسقط كل يوم ضحايا جدد

: غـــــري أن كـــــال منهـــــا شـــــكلت حتـــــديا مستعصـــــيا حتتـــــدم فيـــــه املعركـــــة بـــــني احليـــــاة واملـــــوت  
بريـاء، وتقـف الذي يستطيع أن يبذله اتمع الـدويل عنـدما تـذبح أعـداد كبـرية مـن السـكان األ فما

أو ضــالعة يف هــذا العنــف مــع  - احلكومــة عــاجزة عــن محايــة مواطنيهــا، أو غــري راغبــة يف محــايتهم
مجيـــع مـــن ميارســـونه؟ ومـــا الـــذي مبقـــدورنا أن نفعلـــه ملنـــع هـــذه الفظـــائع مـــن أن حتـــدث، يف املقـــام 

  األول؟

زا إلخفــــاق إن أعمــــال اإلبــــادة اجلماعيــــة الــــيت ارتكبــــت يف روانــــدا وسريربينيتشــــا تبقــــى رمــــ  
: إن حجم األعمال الوحشـية الـيت ارتكبـت يف روانـدا مـا زالـت ـز املـرء يف أعماقـه. اتمع الدويل

قتيـــل كـــل يـــوم، وتتكـــرر املأســـاة يومـــا بعـــد يـــوم، ملـــدة ثالثـــة أشـــهر، تصـــاحبها بـــرامج  10 000
  .دهم اآلخرإذاعية تبث الكراهية، وتشعل نار الفتنة بني الروانديني، وحترضهم على أن يقتل أح

لقــد قطــع اتمــع الــدويل، منــذ ذلــك احلــني، خطــوات هامــة يف العمــل بنــاء علــى الــدروس   
اآلن متحـدون يف كفاحنـا ضـد اإلفـالت مـن العقـاب، وحنـن . املستفادة من تلك األحداث املروعـة

مــم األتتلقــى املسـاعدة مــن وحمــاكم  هنـاك حمــاكم دوليـةو . جمسـدا يف إنشــاء احملكمـة اجلنائيــة الدوليــة
، تســـعى إىل حتديـــد املســـؤولني عـــن ارتكـــاب املتحـــدة، ومـــن بينهـــا احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا

ففـي حكـم تـارخيي،  .تلك اجلـرائم، وهلـا أثـر ردعـي جلـي علـى املنتهكـني احملتملـني للقواعـد الدوليـة
  .أدين رئيس دولة سابق بارتكاب جرائم حرب

قـــدمي احلمايـــة؛ فلـــم يعـــد باســـتطاعة الـــدول أن لقـــد أكـــد اتمـــع الـــدويل مســـؤوليته عـــن ت  
تــزعم أن اجلــرائم الفظيعــة الــيت ترتكــب فيهــا هــي مســألة حمليــة تقــع خــارج نطــاق اهتمامــات اتمــع 

فهنـــاك أعــداد متزايـــدة مــن احلكومـــات واملنظمـــات اإلقليميــة تقـــوم بإنشــاء آليـــات مكرســـة . الــدويل
دة وشـركاؤها، علـى حنـو أكثـر تـواترا، بنشـر مـراقيب وتقـوم األمـم املتحـ. ملنع أعمال اإلبـادة اجلماعيـة
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تقـول للحكومـات واجلهـات الفاعلـة  ”عيـون وآذان“إـم  - حقوق اإلنسـان يف املنـاطق املضـطربة
، فإننـــا حتتـــاج إىل تـــدبريوملـــا كانـــت هـــذه اجلـــرائم . غـــري احلكوميـــة، علـــى الســـواء، إن العـــامل يراقـــب

فتقــار إىل املؤسســات، وانتهــاء باملظــامل الــيت ال جتــد ، بــدءا مــن االالرئيســية نســتهدف عوامــل اخلطــر
  .من ينصفها

قــد و . وحنــن نعمــل أيضــا حبــزم أشــد مــن أجــل محايــة املــدنيني مــن العنــف اجلنســي املتفشــي  
يف حفـــظ الســـالم، إحلـــاق اهلزميـــة بإحـــدى أشـــد امليليشـــيات وحشـــية يف  حازمـــةتســـىن، باتبـــاع ُـــج 

حــت األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان أبــواب منشــآت وفت. شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
وقبـل عشــرين عامــا، . حفـظ الســالم إليـواء عشــرات اآلالف مـن النــاس حلمـايتهم مــن خطـر املــوت

واليــــوم تتجلـــى هــــذه السياســـة بإصــــرار، مثـــاال علــــى . مـــا كانـــت هــــذه اخلطـــوات لتخطــــر يف البـــال
ــــدة يف العمــــل، وهــــي أن  ــــا اجلدي ــــأيت يف امل“مبادرتن ــــك درس مــــن روانــــدا  -” قدمــــةاحلقــــوق ت وذل

  .أصبح واقعا ملموسا

لقــــــد انتهــــــت احلــــــرب األهليــــــة يف . غــــــري أن هــــــذه احلالــــــة واجهــــــت انتكاســــــات متكــــــررة  
بعــد ســقوط عشــرات اآلالف مــن القتلــى وإخفــاق األمــم املتحــدة يف  2009النكــا يف عــام  ســري

يــــزال  ث ســــنوات، البعــــد مــــا يزيــــد عــــن ثــــال، اتمــــع الــــدويل هــــووهــــا . أن تقــــول أو تفعــــل شــــيئا
ال يقــدم ســوى جــزء بســيط مــن التمويــل و ، بشــأن كيفيــة الــرد علــى احلالــة القائمــة يف ســوريا منقســما

خطـــًأ  اً اإلنســـاين الـــالزم، يف حـــني يـــؤجج نـــار الفتنـــة بتقـــدمي الســـالح إىل اجلـــانبني كليهمـــا، معتقـــد
  .بإمكانية التوصل إىل حل عسكري

قـــد يكـــون لـــدى . إن العـــامل حباجـــة إىل التغلـــب علـــى هـــذه املنظـــورات األخالقيـــة العميـــاء  
الــدول األعضــاء تعــاريف متعارضــة ملصــاحلها الوطنيــة املتنافســة، أو قــد تكــون غــري راغبــة يف التعهــد 

رمبــا  وقـد تكـون متهيبـة مــن تعقيـدات األوضـاع وخماطرهـا، أو. بالتزامـات ماليـة أو عسـكرية جديــدة
ا القلــق مــن أن مناقشــة أزمــة وشــيكة يف بلــدان أخــرى ميكــن أن توجــه األنظــار، يف يــوم مــن يســاوره

ولكـــن النتـــائج املستخلصـــة مـــن هـــذه الالمبـــاالة وهـــذا التخـــاذل تبـــدو . األيـــام، حنـــو أوضـــاعها هـــي
ويبقــــى القــــادة يــــرددون القــــول، املــــرة تلــــو . وتــــدمري اتمعــــات جليــــة، وهــــي ســــفك دمــــاء األبريــــاء

وهــــو أمـــــر يــــدل، يف حــــد ذاتــــه، علـــــى  -” حيــــدث هــــذا مـــــرة أخــــرى أبــــدا أال جيــــب“: األخــــرى
  .مستمر إخفاق

مـــن أجـــل التوعيـــة علـــى ت مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى علـــى مـــدى العقـــد املاضـــي، كافحـــو   
، خـــالل العـــام املاضـــي، مـــن ايـــار الدولـــة، ومـــن تعانـــ وقـــدر ـــا، متـــ الصـــعيد العـــاملي باحملنـــة الـــيت
جــرائم قتــل مجــاعي مروعــة بثــت الرعــب علــى نطــاق واســع، وأفضــت  االنــزالق يف الفوضــى، ومــن

فهنــــاك أنــــاس يســــتغلون اهلويــــة الدينيــــة لالقتتــــال مــــن أجــــل حتقيــــق أهــــداف . إىل هجــــرات مجاعيــــة
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سياســــية علــــى املــــدى البعيــــد، مهــــددين بــــذلك تقاليــــد طويلــــة األمــــد مــــن التعــــايش الســــلمي بــــني 
  . املسلمني واملسيحيني

ماســــة إلنقــــاذ  الــــالزم بصــــورةعســــكري الدعم الــــ أن يقــــدمالــــدويل  أود أن أناشــــد اتمــــعو   
لقـــد قـــام . األرواح، وإعـــادة الشـــرطة إىل الشـــوارع، ومتكـــني النـــاس مـــن العـــودة إىل جمتمعـــام احملليـــة

االحتــــاد األفريقــــي وفرنســــا بنشــــر قــــوات، ولكــــن اجلهــــود الــــيت بــــذهلا االحتــــاد األورويب لنشــــر قــــوات 
هناك حاجـة ماسـة بـنفس القـدر إىل بـدء عمليـة سياسـية يـربز فيهـا و . تفض إىل شيء حىت اآلن مل

  . ذلك أن زيادة انتشار العنف قد تؤدي إىل اجتياحه منطقة أوسع نطاقا. عنصر املصاحلة جليا

. وعندما يكون االيار يف بلد مـا ـذه الفداحـة، فقـد تبـدو التحـديات عصـية علـى احلـل  
ان مـن شـأن الـدعم املسـتمر الـذي قدمـه اتمـع الـدويل لقد كـ. أن التاريخ يثبت خالف ذلك غري

وحققــــت روانــــدا مكاســــب . ليشــــيت علــــى خــــوض حتــــوالت كبــــرية - أن ســــاعد ســــرياليون وتيمــــور
واســـتطاعت بلـــدان أخـــرى أن تضـــمد جروحهـــا بعـــد حـــاالت عنـــف ال . ملحوظـــة يف جمـــال التنميـــة

  .توصف

وســوف أواصــل الوقــوف . بوتســتطيع مجهوريــة أفريقيــا الوســطى أن تســري علــى نفــس الــدر   
لديـــه مـــن  إىل جانـــب احلكومـــة يف رســـم مســـار ميكـــن أن يبـــين بلـــدا مســـتقرا ومزدهـــرا بإمكانـــه، مبـــا

  .موارد وتقاليد، أن حيققها

يف روانــدا، ســأقوم بزيــارة النصــب التــذكاري جلرميــة اإلبــادة اجلماعيــة، وســوف أقــوم بتــأبني و   
خــرى شــكلت حتــديا للعــامل، مــن أوشــفيتز الضــحايا، كمــا كنــت قــد فعلــت يف أحــداث مأســاوية أ

  . هذا وكمبوديا قبل عقود من الزمن، إىل مآس أخرى يف عصرنا

يرتاجـع  إن اتمع الدويل ال يستطيع أن يدعي أنـه مهـتم مبـا يُرتكـب مـن جـرائم مروعـة مث  
عــامل أن لاوعلــى قــادة . ملنعهــا، بالفعــل، مــن أن حتــدث االلتــزام بــاملوارد وإبــداء اإلرادة الالزمــة عــن

وينبغــي أن . يفعلــوا املزيــد ملنــع مــا ميكــن منعــه، وأن يتصــدوا لألعمــال الوحشــية اجلاريــة أمــام أعيننــا
م مكـــان أولئـــك املستضـــعفني، مـــن ســـوريا إىل مجهوريـــة أفريقيـــا هيضـــع النـــاس يف كـــل مكـــان أنفســـ

ال الوســـطى، وأن يتســـاءلوا عمـــا ميكـــن أن يقومـــوا بـــه أيضـــا مـــن أجـــل بنـــاء عـــامل يقـــوم علـــى إعمـــ
دعونــا نظهــر للنــاس الــذين يتعرضــون لتهديــدات خطــرية . حقــوق اإلنســان وحتقيــق الكرامــة للجميــع

  .أم ليسوا وحدهم، وأن احلياة اليت يصبون إليها هي يف طريقها إليهم

  مون، هو األمني العام لألمم املتحدة -  كي  بان


