
جنوب السودان: ل وجود لتحقيقات وافية ومحايدة ف واو بولية غرب بحر الغزال

 قالت منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" اليوم إن سلطات إحدى الوليات ف جنوب السودان لم تجِر
 ، عل أيدي قوات المن2012تحقيقات كافية ف مقتل ثمانية من الحتجي السلميي، ف ديسمب/ كانون الول 

الحكومية. 

  ديسمب/كانون الول، فتحت قوات المن النار عل احتجاج سلمي وقتلت ستة أشخاص عل الفور. وتوف9ففي 
ًا. وأشعل فتيَل الحتجاج مقتل رجلي قبل ذلك أثناء اندلع أعمال عنف بي شبان  محتجان آخران ف الستشفى لحق

وقوات المن ف الساء الذي سبق. 

  ديسمب/كانون الول، ومقتل الرجلي أثناء الحتجاج الذي وقع مساء اليوم السابق، ف خضم9وحدث احتجاج 
 اضطرابات مدنية ف واو، عاصمة ولية غرب بحر الغزال، اندلعت نتيجة اتخاذ قرار بنقل القر الرئيس لدارة

القاطعة إل خارج الدينة. 

ًا بشأن العنف ف النطقة، ف فباير/شباط   . كما زارت2013وزارت منظمة العفو الدولية الدينة وأصدرت تقرير
. 2013"هيومان رايتس ووتش" واو ف فباير/شباط ومايو/أيار 

 وأبلغ رزق زكريا حسن، وال غرب بحر الغزال، "هيومان رايتس ووتش" ف مايو/أيار أن الشطة أطلقت النار عل
 الحتجي أثناء دفاعها عن مصف جنوب السودان القريب من الكان ضد "مثيي الشغب". بيد أن شهود عيان أبلغوا

 منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" أن الحتجي مروا بجانب الصف ف مسية سلمية، وأن هذه
الرواية موثقة ف شيط فيديو. 

  سنة وأصيب بعيارات نارية ف كلتا ساقيه أثناء الحتجاج، "هيومان رايتس ووتش" ما18وأبلغ شاب يبلغ من العمر 
 يل: "راحوا يطلقون النار حالا شاهدونا. كان جميع الشبان ف مقدمة السية. ورأيت ثلثة منهم يسقطون صعى

 عل الرض". وقال طبيب شاهد الجثث عقب الحتجاج إن الشخاص الثمانية قتلوا نتيجة إصابات ف الرأس أو
الصدر. ول تزال هوية القوات السؤولة عن أعمال القتل غي واضحة. 

 وأكدت منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" عل أنه ينبغي عل السلطات مباشة تحقيقات وافية وفعالة
 ومحايدة تفض إل مقاضاة الشخاص السؤولي عن أعمال القتل هذه، التي مضت خمسة أشهر عل ارتكابها، وعن

 أعمال القتل الخرى التي وقعت أثناء الضطرابات ف واو. فالحق ف التجمع السلمي وف النضمام إل الجمعيات،
 وكذلك الحق ف حرية التعبي، محميان بموجب الدستور النتقال لجنوب السودان. وف سبيل حماية حق كل شخص

 ف الحياة وف المان عل نفسه، تقض العايي الدولية بأنه يتعي عل الوظفي الكلفي بتنفيذ القانون استخدام
 وسائل غي عنفية، ما أمكن ذلك. ول يجوز استخدام السلحة النارية إل كخيار أخي- وعندما تكون ضورية عل

 نحو مؤكد للدفاع عن النفس أو عن حياة الخرين ضد تهديد وشيك بالقتل أو بالصابة الخطية، ول يسمح
بالستخدام الميت التعمد للسلحة النارية إل عندما ل يمكن تجنب ذلك لحماية الرواح. 

ًا إل روايات قّدمت إل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، فإن قوات المن لم تبذل أي جهد  واستناد
ًا بالقتل قبل فتحها النار عل الحتجي. كما لم تقم ًا أو تسبب  للسيطرة عل الجمهور أو تفريقه بوسائل أقل عنف

بتحذيرهم بنيتها استخدام السلحة النارية، ولم تحاول الحيلولة دون وقوع قتل أو مصابي، أو حتى الحد من ذلك. 

ُيزعم  وبموجب العايي الدولية، فإن كل استخدام للقوة الميتة ف عمليات إنفاذ القواني، بما ف ذلك تلك الحوادث التي 
أنها وقعت بالصادفة، يجب أن يخضع لتحقيق مستقل ومحايد. 

وف حالتنا هذه، لم يجر تحقيق كاف، وما زالت هوية رجال المن الفراد السؤولي عن أعمال القتل طي الكتمان. 



"أزمة واو" 
ًا بنقل القر الرئيس لدارة مقاطعة واو من الدينة إل منطقة2012ف أكتوبر/تشين الول   ، أعلن الوال حسن قرار

 باغاري، خارج الدينة. واعتض العديد من أبناء مجتمع "الفرتيت" الحل، الذين قال بعضهم إن هذه الخطوة سوف
تهّمش "الفرتيت"، بينما قال العتضون إنه لم تجر استشارتهم بصورة كافية. 

 وتصاعدت التوترات بصورة كبية بي الحكومة ومجتمع "الفرتيت" الحل ف أوائل ديسمب/كانون الول، عندما
ًا عل القرار. وأزال الجنود  قام شبان من "الفرتيت" بوضع حواجز عل الطرق الرئيسية الؤدية إل الدينة احتجاج

  ديسمب/كانون الول. وأبلغ شبان كانوا ف مسح الحداث منظمة العفو الدولية أن8والشطة الحواجز بالقوة ف 
  ديسمب/كانون الول، حي قتل9قوات المن فتحت النار، وقتلت شابي. وأشعلت وفاتهم الحتجاجات ف واو ف 

ثمانية شبان آخرين.

  ديسمب/كانون الول، اكتشفت جثثت ستة من العمال الزراعيي النتمي إل طائفة "الدينكا" الثنية ف15وف 
 منطقة "فرج الله" القريبة، ما أشعل فتيل هجمات ثأرية من جانب شباب "الدينكا" شنت ضد أحياء "الفرتيت" ف

 150 ديسمب/كانون الول، وقتل نتيجتها ما ل يقل عن ستة أشخاص، بينما أضمت النار فيما ل يقل عن 19واو، ف 
ًا  ًل. وتقاض محكمة الزمات حالي ًا بتهم تتعلق بأعمال القتل ف "فرج الله". 16منز  شخص

العواقب 
ًا للمعطيات التي جرى التوصل إليها ف تقرير منظمة العفو الدولية   نننننننن ننننن نننن ننوفق

 نننن ننننننن: نننننننن نننن ننننننن نن نننن نننننن ننن ننن
 )، التي تسندها أبحاث "لهيومان رايتس ووتش"، قامتAFR 65/001/2013 (رقم الوثيقة:  نننننن

  ديسمب/كانون الول،9 و8الشطة، يرافقها ضباط من "جهاز المن الوطني"، ف السابيع التي تلت الوفيات ف 
ًا تابعي للشطة ًا من الجتمع الحل، وكذلك أفراد  بالقبض عل عشات الشخاص. وشمل ذلك سياسيي وأفراد

ًا بالتقاعس عن وقف الحتجاج أو بالتصف عل نحو قّدم الدعم  ولصلحة السجون وفرقة الطفاء، اتهموا جميع
 للمحتجي أو للشبان الذين أغلقوا الطرقات. وكان جميع من قبض عليهم، باستثناء شخص واحد، من "الفرتيت".

وفاقمت العتقالت التوترات الثنية.

 وقامت "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات بالعلقة مع عمليات القبض عل
ًا دون تهمة لكثر من شهر، وف العديد من الحالت ف أماكن  الشخاص. حيث احتجز جميع من قبض عليهم تقريب

 اعتقال غي رسمية، بما ف ذلك ف مكاتب "إدارة البحث الجنائي" التابعة للشطة وف "جهاز المن الوطني"، قبل أن
 ينقلوا إل سجن واو ويوجه إليهم التهام ف أوائل فباير/شباط. واعتقل ما ل يقل عن سبعة صحفيي كذلك، بعضهم

لكثر من أسبوعي، قبل أن يفرج عنهم دون تهمة.

 ساعة. 24وبموجب قانون جنوب السودان، ينبغي أن يوجه التهام إل الوقوفي أو يفرج عنهم خلل 

ًا ضد عدة سياسيي وناشطي شبابيي وقادة للمجتمع الحل، ومن رأت فيهم  وباشت سلطات الولية تحقيق
 معارضي لسياسة حكومة الولية الرامية إل النتقال من مقاطعة واو. وف فباير/شباط، أرسلت السلطات الوطنية
 ثلثة قضاة إل واو لحاكمة من اشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم أثناء أعمال العنف. بيد أنه من غي الواضح ما إذا كان

القضاة قد خولوا صلحية محاكمة قوات المن السؤولة عن مقتل الحتجي. 

 وتلقى الجمهور قرار إجراء الحاكمة بصورة إيجابية، حسبما ذكر، باعتبارها خطوة أول نحو تطبيق العدالة. ولم
 تتمكن منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" من مراقبة إجراءات الحاكمة، ولكنهما أبلغتا من جانب
 محاميي الدفاع بأن التهمي زّودوا بمحامي للدفاع. وأخلت الحكمة سبيل بعض التهمي بالكفالة. بينما قامت



ًا، حيث برأت 28بمحاكمة  ًا آخر. ول تزال محاكمات ما يربو عل 16 منهم وأدانت 12 شخص ًا آخر45 شخص   متهم
مستمرة. وشملت أحكام الدانة حيازة أسلحة عل نحو غي مشوع وممارسة العنف الجماعي. 

 وأبلغ الهال منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" أن الحاكمات قد ساعدت ف تخفيف الحتقانات ف واو.

ًا العديد من القضايا التعلقة بمن ُقبض عليهم، وأن التهمي قد حصلوا  ومن المور اليجابية أن القضاة ينظرون حالي
 عل العون القانوني. وينبغي مباشة تحقيقات بشأن من تورطوا ف إطلق النار عل الحتجي، والسؤولي عن وفاة

 19الشابي ف الساء الذي سبق الحتجاجات، وكذلك ف وفيات الشخاص الذين قتلوا وقت اندلع العنف ف 
ديسمب/كانون الول، ومقاضاة هؤلء عل وجه السعة. 

غياب التحقيق والقاضاة
  ديسمب/كانون الول، أعلن الوال عن تشكيل لجنة من تسعة أعضاء لباشة تحقيق ف الحتجاجات. بيد أن11ف 

 تقرير اللجنة لم ينش بعد، كما رفضت السلطات السماح لنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" بالطلع
 عل التقرير. وسافر أعضاء ف البلان الوطني لجنوب السودان إل واو ف ديسمب/كانون الول، ولكنهم غادروا عند

 ديسمب/كانون الول، قبل أن يكملوا تحقيقاتهم. 19اندلع العنف ف 

 وأثناء مقابلت مع "هيومان رايتس ووتش"، ف مايو/أيار، رفض الوال ورئيس النيابات العامة ووزير العلم
 ومفوض الشطة ومسؤولون حكوميون كبار آخرون التحدث عما إذا كانت هناك أي جهود تبذل من أجل التحقيق ف

  ديسمب/كانون الول. وأبلغ الوال "هيومان رايتس ووتش" بأنه ينبغي عل عائلت الضحايا19  أو 9 و8وفيات 
نفسها التقدم بشكاوى إذا ما أرادت من الشطة التحقيق ف المر. 

ًا جرحوا أو قتلوا ف 12وف مقابلت جرت ف مايو/أيار مع أفراد عائلت    ديسمب/كانون الول،19 أو 9 و8 شخص
 قال هؤلء إنهم لم يتلقوا اتصالت من جانب أي محققي. وأبلغت عائلة أحد الشبان الذين قتلوا أثناء الحتجاج

 "هيومان رايتس ووتش" أن الشطة رفضت محاولتي قامت بهما للتقدم بدعوى خاصة. وقال رجل آخر إنه طلب
  ديسمب/كانون الول، وأنه استفس من الشطة ثلث مرات عما وصل إليه التحقيق،19فتح تحقيق ف وفاة ابنه ف 

ًا". ولكنه أبلغ فقط بأن تحقيقات سوف تجرى "لحق

 بينما قالت زوجة أحد الرجال الذين قتلوا إنه "لم يجر أي تحقيق"، مضيفة ما يل: "إذا فتحنا أفواهنا فسنكون وراء
 القضبان ف اليوم نفسه، وسيواجه أطفال الزيد من العاناة". وقالت معظم العائلت التي جرت مقابلتها إنها تخش

ًا من رفع دعاوى أو التقدم بشكاوى إل الشطة. كثي

ًا ف القبض عل الشبان والسياسيي الناهضي لنقل القر الرئيس لقاطعة واو. بيد أن ما  فالحكومة ل تضيع وقت
ًا ف ًا مفتوح  تشعره العائلت من ضورة تحقيق العدالة لقربائها الذين فقدتهم أثناء العنف ف واو يظل جرح

الجتمع بأسه، وبما ينذر بإمكان وقوع الزيد من العنف. 


