السودان :تصاعد المخاطر على المدنيين في جنوب كردفان
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حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من نشوء أزمة إنسانية يف والية جنوب كردفان السودانية مع استمرار القوات من الشمال ومن
اجلنوب يف شن هجماهتا يف املناطق املدنية.
وقد فر عشرات األلوف من األهايل من بيوهتم مع تواصل القتال بني القوات املسلحة السودانية وعناصر جيش حترير شعب السودان
التابع جلنوب السودان ،وهو القتال الذي اندلع يف أحناء الوالية يف  5يونيو /حزيران.
وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير من سكان بلديت كادوقلي والدلنج احملاصرتني أن أفرادا من القوات املسلحة السودانية و من قوات
األمن السودانية يف مالبس مدنية ميشطون الشوارع واملنازل ويقبضون على من يشتبه يف تأييدهم جليش حترير شعب السودان ويقتلوهنم.
وتدين منظمة العفو الدولية ماورد من أعمال قتل غري مشروعة.
وقال أحد سكان كادوقلي " :كان [ اجلنود] يهرعون من كل مكان صوب الطريق الرئيسي ،ويسألون ' هل أنت من جيش حترير
شعب السودان؟ ' كانوا يفحصون أغراضنا لريوا إذا أمكنهم العثور على وثائق يعتربوهنا تربطنا جبيش حترير شعب السودان [ .فإذا
وجدوا] فإهنم يقبضون عليك".
أحد الفارين من كادوقلي إىل اخلرطوم أخرب منظمة العفو الدولية مايلي " :على الطريق [ مغادرا كادوقلي] رأيت آالف األشخاص
يسريون حنو جممع األمم املتحدة .ومل يكن لديهم طعام أو ماء"
وبعض اهلجمات كانت جزافية ،مبا يف ذلك القصف اجلوي واملدفعي من جانب القوات املسلحة السودانية .وورد أن القصف أصاب
مخس قرى جنويب عاصمة اإلقليم كادوقلي ،وكذلك أصاب تالودي وهيبان وكاودو و بلدات أخرى غريها.
وقال إروين فان دير بورت ،مدير الربنامج األفريقي مبنظمة العفو الدولية ،إن " احلكومة السودانية ينبغي أن توقف بشكل عاجل هذه
اهلجمات اجلزافية ،وأن توقف على وجه اخلصوص قصف املناطق اليت يسكنها مدنيون وأن تسمح للوكاالت اإلنسانية بالوصول إليها
لتقدم املساعدة لألهايل املدنيني".
ووصول الوكاالت اإلنسانية إىل األهايل يف املنطقة مقيد تقييدا صارما .وقد مت إجالء معظم أطقم العاملني يف املنظمات الدولية غري
احلكومية ،وهناك نقص حاد يف األطعمة واملاء واإلمدادات الطبية.
وتقدر األمم املتحدة أن عدد الذين نزحوا من كادوقلي يرتاوح بني  30و  40ألف من سكاهنا البالغ عددهم  60ألف نسمة .وورد
أن بلدة الديلنج وعددا من القرى احمليطة بكادوقلي قد باتت مهجورة.
وقد انتشر هنب املمتلكات وتدمريها على نطاق واسع .واقت ِحمت منازل املدنيني ومكاتب اجلمعيات غري احلكومية.
وقال إروين فان دير بورت" :إن القتال العنيف حيول بني الوكاالت الدولية وبني توصيل املساعدات اإلنسانية إىل السكان املدنيني.
وحيتاج الطرفان إىل اختاذ االحتياطات الضرورية من أجل جتنب سقوط ضحايا من املدنيني .وعلى قوات حفظ السالم التابعة لبعثة
ا ألمم املتحدة يف السودان أن تتخذ إجراءات حلماية املدنيني ولضمان أمن وحرية حركة العاملني يف األمم املتحدة والعاملني يف األنشطة
اإلنسانية".

