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الصومال :منظمة العفو تدين الهجمات المباشرة على المدنيين وغيرها من االنتهاكات
تدين منظمة العفو الدولية اهلجمات اليت تسببت بقتل عشرات املدنيني أو جرحهم يف األيام القليلة املاضية يف مقديشو.
فقد أدى هجوم على فندق مىن ،وهو فندق قريب من القصر الرئاسي يرتدد عليه أعضاء احلكومة االحتادية االنتقالية ،يف
أغسطس/آب ،إىل مقتل  33شخصاً معظمهم من املدنيني ،مبن فيهم أربعة أعضاء يف الربملان ،حبسب رواية احلكومة الصومالية.
وكان بني القتلى كذلك مخسة من أفراد قوات األمن ،حسبما ذُكر .إذ دخل مهامجان أو ثالثة من املسلحني الذين كانوا يرتدون
الزي العسكري احلكومي الفندق ،حسبما ورد ،عقب قتل حراس األمن على املدخل وراحوا يطلقون الرصاص على كل من يف
داخل الفندق ،ويفتحون أبواب غرف النوم ويطلقون النار على الضيوف ،وفق مصادر حملية .وأعلن "الشباب" ،وهي اجلماعة
املسلحة املناهضة للحكومة االحتادية االنتقالية يف الصومال ،مسؤوليتهم عن اهلجوم.
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ويبني هذا اهلجوم مدى استهتار "الشباب" حبياة املدنيني الصوماليني وعدم احرتامهم ألساسيات القانون اإلنساين الدويل .ويدعي
"الشباب" أن مثل هذه اهلجمات تستهدف احلكومة ،ولكنها يف واقع احلال ليست سوى هجمات يذهب ضحيتها املدنيون ممن
ال يشاركون على حنو مباشر يف األعمال العدائية.
ووقع اهلجوم على الفندق يف اليوم الذي أعقب هجوماً آخر شنه "الشباب" على قوات "احلكومة االحتادية االنتقالية" وقوات
"بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال" ،املكلفة بعملية دعم السلم ومحاية احلكومة االحتادية .ففي  23أغسطس /آب ،هاجم
"الشباب" يف الساعة الرابعة من بعد الظهر مواقع للحكومة ولبعثة االحتاد األفريقي يف مقديشو ،مستخدمني مدافع املورتر وأسلحة
أخرى .وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير بأن قوات بعثة االحتاد األفريقي ردت كذلك بقصف مبدافع املورتر .وذكرت مصادر
حملية بأن ما بني  29و 38مدنياً قتلوا جراء هذا القصف ،بينما جرح حوايل  100غريهم يف أحياء بوندهري وهاولواداغ وهودان
وسوق البكارى يف العاصمة .ويف  24أغسطس/آب ،قتل مدير حمطة اإلذاعة ،برقاد أوايل ،جراء إصابته برصاصة طائشة أثناء
إصالحه مرسالً حملطة اإلذاعة إبان اندالع القتال يف العاصمة .وما زال القتال مستمراً اليوم ،وترد تقارير بأن هناك املزيد من
اإلصابات يف صفوف املدنيني.
إن شن هجمات بأسلحة مثل مدافع املورتر ،اليت ال ميكن توجيهها بصورة دقيقة ،يف مناطق مأهولة بالسكان من مقديشو أو
أماكن يؤمها املدنيون بصورة متكررة ،ميكن أن يرقى إىل مرتبة اهلجمات العشوائية اليت ال متيز .ومع ذلك ،فإن مجيع أطراف النـزاع
يف الصومال تواصل استخدام مثل هذه التكتيكات ،اليت تؤدي على الدوام إىل مقتل وإصابة العديد من املدنيني ،وإىل تدمري
البيوت وتشريد سكاهنا وقطع أرزاقهم ،وإىل تفاقم البؤس الذي حل باملدنيني الصوماليني.
فأحد املبادئ األكثر أساسية يف القانون اإلنساين الدويل هو وجوب أن متيز األطراف يف نـزاع مسلح على الدوام بني املقاتلني
واملدنيني .حيث يتعني عليها اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة لتجنب إحلاق اإلصابات باملدنيني .أما اهلجمات العشوائية ،مبا فيها
تلك اليت تستخدم فيها أساليب ال ميكن التحكم يف آثارها كما يقتضي القانون اإلنساين الدويل ،واليت تصيب األهداف
العسكرية واملدنيني بال متييز ،فهي حمظورة حظراً قطعياً.

ومنظمة العفو الدولية تدعو مجيع أطراف النـزاع إىل التقيد بقواعد القانون اإلنساين الدويل ،وإىل اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة
لتجنب اإلصابات يف صفوف املدنيني .كما تدعو منظمة العفو اجملتمع الدويل كذلك إىل إعطاء األولوية حلماية املدنيني ولسبل
إيصال املساعدات اإلنسانية إليه ،يف املقام األول ،فيما تنتهجه من سياسات بشأن الصومال ،وإىل التحرك من أجل اختاذ مجيع
اخلطوات املمكنة لوضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم مبقتضى القانون الدويل يف الصومال من العقاب ،بعد أن تفشت هذه
الظاهرة على مدار العقدين املاضيني .وال بد من تشكيل جلنة تقص مستقلة وغري منحازة ،أو آلية مشاهبة ،للتحقيق فيما ارتكب
من جرائم يف الصومال وتوصيفها حبسب مبادئ القانون اإلنساين الدويل ،وتقدمي التوصيات مبا ينبغي اختاذها من تدابري ملساءلة
اجلناة.

