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  رسالة األمين العام بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف
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األخري.  حنتفل هذه السنة باليوم الدويل لنبذ العنف يف عامل شهد تغريا مذهال منذ احتفالنا
مشال أفريقيا  الذي بدأ يف تونس مث انتشر عرب - فاحملرك القوي الكامن وراء مّد التغيري 

الدميقراطية وحقوق  مل يكن سوى صراع من أجل نيل -والشرق األوسط ويف أماكن أخرى 
  .اإلنسان بطرق ال تقوم على العنف

أسقطوا  - وكثري منهم شباب -فاألشخاص الذين كانوا يف طليعة هذه احلركات ويف صلبها 
مضطهدة  ا شعوبا أخرىحكومات طال عليها األمد، ولّقنوا دروسا لدعاة العنف وشجعو 
 .على أن تفكر هي أيضا بإمكانية حتقيق مطاحمها بالطرق السلمية

سوى  إنه ملن باب ا�ازفة الكبرية أن يتحدى أناس فوهة البندقية وليس معهم من سالح
ويتخذونه  اإلميان بأن احلق جبانبهم. غري أن الشجعان الذين يؤمنون مببدأ نبذ العنف

يتفاوضوا  طغاة سوى خيار بغيض، فإما أن ميعنوا يف قمعهم وإما أنسبيال، ال يرتكون لل
عنها؛ وأما  معهم. فأما اإلمعان يف القمع فهو دليل على إفالس األنظمة اليت يدافعون

من نبذ  التفاوض فقد يكون فاحتة النطالق مسلسل التغيري. فهذا الذي كثريا ما جيعل
 .قوي املفعول ذا الذي جيعل من نبذ العنف أسلوباالعنف وسيلة ُترِبك َمن يواَجهون �ا؛ وه

العنف،  ومن اجللي أن ميثاق األمم املتحدة يؤيد اللجوء أوال إىل �ج سلمي يقوم على نبذ
  .باستخدام طرق من قبيل التفاوض والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية

يف   وقت سابق هذا العامفعندما أقر جملس األمن استخدام التدابري القسرية، كما حصل يف 
إال   كل من ليبيا وكوت ديفوار، فقد كان ذلك حلماية املدنيني، مث مل يكن جلوؤه إليها

  .كوسيلة أخرية ملواجهة العنف

أشكاال  إن عملنا غري القائم على العنف والرامي إىل بناء جمتمعات سلمية مستقرة يتخذ
والتنمية  املؤسسات. أما سيادة القانون عديدة، متتد من تعزيز القيم واملعايري إىل بناء

جدول أعمال  املستدامة وبناء السالم وصنع السالم، فهذه هي العناصر اليت يتألف منها
جاهدين من أجل  األمم املتحدة من أجل حتقيق التغيري غري القائم على العنف. إننا نعمل

تتفاقم. وإننا نقوم  ندماأن نتدخل باكرا، قبل أن تتفاقم التوترات، مث نسارع بالتدخل ع
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ملواجهة األزمات ونعمل  بتعزيز شراكاتنا االسرتاتيجية كيما نتمكن من التدخل بطريقة أسرع
  .واحلوار يف الوقت ذاته على مؤازرة املؤسسات الوطنية يف جهود الوساطة

ة السلمي ويصادف اليوم الدويل لنبذ العنف ذكرى ميالد املهامتا غاندي، زعيم حركة اهلند
متجذر يف  التارخيية من أجل نيل االستقالل. على أن �ج التغيري والتجاوز الذي سلكه

 ماضي اهلند. فقبل حنو ألفي عام من ذلك، ختلى اإلمرباطور أشوكا عن خوض غمار
 احلروب وكرس نفسه لتنمية جمتمعه سلميا. وقد امتدت فكرته للسالم ونبذ العنف لتشمل

  .كان أسلوبا سابقا ألوانه يف حتقيق االستدامة  محاية احليوان والشجر، مما

والقس  وقد محل هذا اللواء آخرون يف خمتلف أرجاء العامل، منهم شيكو مانديس يف الربازيل
أفريقيا  د. مارتن لوثر كينغ االبن يف الواليات املتحدة، ومنهم نيلسون مانديال يف جنوب

حركات عاملية انضم  يف كينيا. فقد أهلم هؤالء الزعماء مجيعهم قيام واألستاذ وانغاري ماتاي
  .ومبدأ ُمَقوٍّ  إليهم فيها أعداد ال حصر هلا ممن يؤمنون بنبذ العنف كقيمة أساسية

أن  إن القوة السرمدية لنبذ العنف، اليت أجنزت الكثري يف السنة املنفرطة وحدها، جيب
التزامنا بدعم  مبا فيها الدميقراطيات الراسخة. فلنجددتضطلع بدور حيوي يف مجيع البلدان، 

وحسب؛ ولكنه  نبذ العنف يف هذا اليوم الدويل. ذلك أن نبذ العنف ليس خطة ناجعة
بالوسائل الدائمة، أال  اسرتاتيجيٌة بل هو الرؤية املثلى. إن الغايات الدائمة ال تتحقق إال

 .وهي نبذ العنف
 

 


