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رقم الوثيقةASA 57/004/2011 :

تيمور الشرقية :عشرون عاما على مذبحة سانتا كروز ،وال يزال الضحايا بانتظار إحقاق العدل

تناشد منظمة العفو الدولية حكوميت تيمور الشرقية (تيمور ليسته) وأندونيسيا ضرورة إحقاق العدل لضحايا مذحبة سانتا كروز اليت
وقعت يف ديلي عاصمة تيمور الشرقية قبل عشرين عاما .ففي صباح يوم  12نوفمرب /تشرين الثاين من عام  ،1991قمعت قوى
األمن االندونيسية بشكل عنيف إحدى املسريات السلمية اليت شارك هبا ما يقرب من ثالثة آالف شخص من تيمور الشرقية كانوا يف
طريقهم إىل املقربة يف ديلي.
ويتعني على كلتا احلكومتني التحقيق يف الواقعة ،وضمان مثول املسؤولني أمام العدالة الرتكاهبم عمليات القتل غري القانونية،
واالختفاء القسري ،واستعمال القوة بشكل مفرط ،باإلضافة إىل االنتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان خالل تلك التظاهرة السلمية.
إن اإلخفاق املستمر منذ  20عاما يف مساءلة اجلناة عما ارتكبوه من أفعال يشي مبشكلة أكرب حجما ،أال وهي إفالت اجلناة من
العقاب على ما اقرتفوه من جرائم مبوجب القانون الدويل ،وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى اليت ارتكبوها إبان احتالل إندونيسيا
لتيمور الشرقية (واليت أصبح امسها اآلن تيمور ليسته) ما بني عامي  ،1975و.1999
وقد تقاطر العديد من التيموريني صباح ذلك اليوم يف مسرية حلضور حفل تأبني سيباستياو غوميش راجنيل الذي أوردت تقارير حينها
مقتله على أيدي قوى األمن األندونيسية بتاريخ  28أكتوبر /تشرين األول من عام  .1991وبينما ميم اجلمع وجهتهم شطر املقربة،
قاموا برفع باألعالم والالفتات املنادية باالستقالل .وما هي إال دقائق حىت فتحت قوى األمن النار على املشاركني يف املسرية مبجرد
وصوهلم إىل املقربة ،ومن دون أن توجه هلم أي حتذير هبذا الشأن.
وحبسب الروايات اليت أوردها شهود عيان حصلت عليها منظمة العفو الدولية بعد وقوع املذحبة ،قام بضعة جنود بإطالق النار يف

اهلواء ،بينما صوب آخرون فوهات بنادقهم باجتاه احلشد .ومل يتمكن الكثريون من اهلرب من املكان بسبب إحاطة املقربة بسور،
وتواجد عدد كبري من األشخاص يف املكان ،ومع ذلك فقد استمر إطالق النار حىت مع حماولة البعض الفرار ،حيث يُعتقد بأن

البعض قد قُتلوا عقب إصابتهم برصاص يف ظهورهم .وقد أُصيب العديد إصابات قاتلة أو جرحوا على األقل ،بينما تعرض املئات
إلصابات بليغة خالل تلك احلادثة.
ويف تقريره الصادر عام  ،1994خلُص مقرر األمم املتحدة اخلاص باإلعدامات خارج إطار القانون ،وتلك اليت تتم من دون حماكمة،
أو بشكل تعسفي إىل أن أفراد القوات املسلحة اإلندونيسية يتحملون مسؤولية عمليات القتل اليت وقعت خالل تلك احلادثة ،وإىل أن
تدخلهم "كان عبارة عن عملية عسكرية خمطط هلا هتدف إىل التصدي لتعبري احلشود عن معارضتها السياسية العلنية بطرق ال تنسجم
واملعايري الدولية اليت تراعي حقوق اإلنسان".
وما يزال العدد الدقيق ملن قُتلوا ،أو اختفوا ،أو أُصيبوا خالل تلك املذحبة وعقب وقوعها مباشرة غري معلوم حىت يومنا هذا ،وذلك على
الرغم من تقديرات تتحدث عن مقتل أو اختفاء حوايل  200شخص ،وإصابة ما يقرب من  400آخرين جبروح .وبعد مضي
عقدين من الزمان ،ال تزال الدعوات املنادية بإحقاق العدل بانتظار من جييب مطلبها ،وأما حماوالت حماسبة مرتكيب تلك اجلرمية عما
اقرتفوه حبق الضحايا فهي ال زالت حماوالت خجولة يشوهبا الضعف.
يف عام  ،2001شكلت حكومة تيمور الشرقية جلنة القبول واحلقيقة واملصاحلة ،وفوضتها صالحيات التحقيق يف االنتهاكات يف جمال
حقوق اإلنسان والتوصل إىل اثبات احلقيقة بشأن ما ارتُكب خالل الفرتة الواقعة بني عامي  1974و .1999وتورد اللجنة يف
تقريرها اليت نشرته يف عام  2005توصيات بالتحقيق يف تلك اجلرائم اخلطرية ومقاضاة من يُشتبه بارتكاهبم هلا حسب تعريف القانون

الدويل خالل الفرتة ما بني  1975و ،1999مبا فيها مذحبة سانتا كروز .وحبسب التقرير الصادر عن اللجنة ،وعلى الرغم من

توافر األدلة على تورط  72ضابط من ضباط اجليش ،فلم ُُياكم إال عشرة منهم فقط يف حماكم عسكرية أصدرت أحكاما بالسجن
حبقهم ترتاوح بني  8أشهر ومثانية عشر شهرا .وأوصت اللجنة مبزيد من اخلطوات من أجل الكشف عن مصري املفقودين وما حل
هبم ،والبت بأمر تعويضات الضحايا.
وحتث منظمة العفو الدولية السلطات التيمورية واألندونيسية على فتح حتقيق مستقل وحمايد وفعال (ناجز) بأسرع وقت ممكن يف
األحداث اليت وقعت يف مقربة سانتا كروز يوم 12نوفمرب /تشرين الثاين من عام  .1991وينبغي ملثل هذا التحقيق أن جيري ضمن
إطار أوسع من التحقيقات يف اجلرائم اخلطرية اليت ارتُكبت بني عامي  1975و .1999ويتعني على السلطات التيمورية

واألندونيسية ضمان جلب اجلناة للمثول أمام العدالة ومقاضاهتم يف حماكمات عادلة ،ولكن من دون إصدار أحكام باإلعدام حبقهم،
وشريطة حصول مجيع الضحايا على التعويضات بشكل كامل.
ويُعتقد بأن الغالبية العظمى ممن ا ُهتموا بانتهاك حقوق اإلنسان قد ُمنحوا مالذا آمنا يف أندونيسيا ،وعليه فتناشد منظمة العفو الدولية

السلطات هناك التعاون بشكل كامل مع التحقيقات ومقاضاة املتهمني بارتكاب جرائم يف متيور الشرقية (تيمور ليسته) ما بني عامي
 1975و ،1999مبا يف ذلك توقيع اتفاقيات تبادل اجملرمني واملساعدات القانونية املشرتكة مع تيمور الشرقية.

وتكرر منظمة العفو الدولية دعوهتا إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة كي يقوم باختاذ خطوات فورية لصياغة خطة شاملة وطويلة
األمد من شأهنا أن تضع حدا إلمكانية إفالت مرتكيب تلك اجلرائم من العقاب .ومبوجب تلك اخلطة ،فيتعني على جملس األمن أن
ينشيء حممكة جنائية دولية تنعقد هلا الوالية واالختصاص على كافة اجلرائم املنصوص عليها يف القانون الدويل ،واليت ارتُكبت يف
تيمور الشرقية خالل الفرتة الواقعة بني عامي  1975و.1999
وأوصى فريق من خرباء األمم املتحدة يف عام  2005بضرورة تبن جملس األمن لقرار مبوجب الفصل السابع (من ميثاق األمم
املتحدة) إلنشاء حمكمة دولية "خاصة" بتيمورالشرقية – يف حال مل تُتخذ خطوات جدية حنو حماسبة املسؤولني عن ارتكاب جرائم
ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب يف تيمور الشرقية .غري أنه ملا جير شيء من هذا القبيل حىت بعد مرور ست سنوات على إصدار تلك
التوصية ،وملا يتحقق شيء من تلك اخلطوات بعد.
وتناشد منظمة العفو الدولية كذلك حكومة تيمور الشرقية (تيمور ليسته) لكي تقوم بتنفيذ توصيات جلنة القبول واحلقيقة واملصاحلة
فيما يتعلق بفتح سجل عام يتضمن فائمة بأمساء َمن فُقدوا أو قُتلوا بني عامي  1975و ،1999وبضرورة القيام بفتح حتقيقات
منهجية ومنتظمة مشرتكة مع احلكومة األندونيسية من أجل الكشف عن مصري املفقودين ،وأماكن تواجدهم وما حل هبم.

كما وتدعو منظمة العفو الدولية احلكومتني التيمورية واألندونيسية إىل املبادرة وبأقرب فرصة ممكنة إىل املصادقة على االتفاقية الدولية
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ،وأن تعمال على تضمني قوانينهما احمللية أحكام االتفاقية ،وتطبيقها على صعيد
السياسات واملمارسة العملية.

