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السودان :دارفور حباجة إىل قوة حلفظ السالم اتبعة لألمم املتحدة
تستطيع توفري احلماية للمدنيني

االحتاد األفريقي واتفاقية السالم يف دارفور خيلذالن الاا يف دارفور – هلذا ما قالته ماظمة العفو الدولية اليوم فيما يعد
جملس األمن الدويل العدة ملااقشة الصالحيات احملتملة لقوة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة حلماية املدنيني يف
دارفور .وليس من أمل يف وضع حد ملعاانة أهايل اإلقليم سوى اخنراط األمم املتحدة واجملتمع الدويل جمدداً وبتصميم يف
محايتهم.
وقالت كيت غيلمور ،انئبة األمياة العامة لشؤون التافيلذ يف ماظمة العفو الدولية ،إنه "يتعني على اجملتمع الدويل
االعرتاف أبنه مل يوفر بعد أي حل للمعاانة يف دارفور  --وعلى العكس من ذلك ،فإن األمور تسري من سيء إىل
أسوأ" .وأضافت أن "ما حيتاجه أهايل دارفور اآلن هو قوة دولية حلفظ السالم تتمتع بسلطة وضع حد ألعمال القتل
واالغتصاب والتهجري .فاألمن الشخصي هو احلاجة األساسية – وهو حق أساسي – جلميع أهايل دارفور".
وقد عاد للتو من شرق تشاد ابحثو ماظمة العفو الدولية ،حيث قاموا جبمع شهادات من الالجئني اللذين فروا مؤخراً من
دارفور .وأظهرت هلذه الشهادات أن معظم أهايل دارفور الغريب هم يف حقيقة األمر سجااء يف املخيمات والبلدات،
حيث ال تزال املاطقة أبكملها ختضع لسيطرة ميليشيات اجلاجويد.
وقالت كيت غيلمور" :إن العامل أبسره يتجاهل من جديد الاـزاع يف دارفور ،ويسلي نفسه أبحجية أن السالم يتحقق،
بياما ليس مثة ما هو أبعد عن احلقيقة من ذلك يف واقع األمر .فقد احتدم الصراع أكثر فأكثر مالذ توقيع اتفاقية السالم
يف دارفور ،ومل ترتاجع ،بل تزايدت ،عمليات التهجري ،بياما مل تقل ،وإمنا تكاثرت ،انتهاكات حقوق اإلنسان اليت
ترتكب مع عدم حتقيق أي تقدم حنو العدالة .واألكثر من هلذا ،فثمة خطر حقيقي متاماً اآلن يف أن يتواصل امتداد هلذا
الاـزاع إىل ما وراء حدود السودان".
إن "بعثة االحتاد األفريقي يف السودان" ال متلك الوسائل – ويف كثري من األحيان اإلرادة – الالزمة حلماية املدنيني .فقد
أبلغت امرأة الجئة قضت ساتني يف خميم مورنيه وفرت مؤخراً إىل تشاد ماظمة العفو الدولية أن "بعثة االحتاد األفريقي ال
تفعل أي شيء عادما يتقدم املهجرون بشكاواهم .وحىت عادما تغتصب إحدى الاساء ،فكل ما يفعلونه هو إعادهتا
إىل املخيم".

وأبلغ أحد ضباط قوة "بعثة االحتاد األفريقي" ماظمة العفو الدولية ،شاكياً بيأ من من نفاد املوارد ،ما يلي" :إناا ال
نستطيع محاية الاا كما يابغي أن نفعل .وإنه ألمر معيب".
ويف مشايل دارفور ،يف ماطقة كورما ،قتل  72شخصاً خالل مخسة أايم يف أوائل يوليو/متوز .وكان مهامجوهم أعضاء يف
فصيل ميّن ميااوي من "جيش حتري السودان" ،وهو الفصيل الوحيد اللذي وقع على اتفاقية السالم يف دارفور إىل
جانب احلكومة .وأبلغ املهامجون ضحاايهم أبنه يعاقبوهنم على معارضتهم اتفاقية السالم .ومل تستجب قوات "بعثة
االحتاد األفريقي" لصرحات الضحااي طلباً للمساعدة ،كما إهنا ،على ما بدا ،مل حتقق يف أعمال القتل ،قائلة إن
القرويني اللذين جرت مهامجتهم على صلة إبحدى اجلماعات اليت مل توقع على االتفاقية.
ويف هلذه األثااء ،تواصل طائرات األنتونوف التابعة للحكومة السودانية قصف املااطق اخلاضعة لسيطرة من يعارضون
االتفاقية ،مبا يشكل خرقاً مباشراً للحظر اللذي فرضه جملس األمن الدويل على عمليات التحليق اجلوي العسكري
اهلجومي يف أجواء دارفور.
وقالت كيت غيلمور" :إن لدى أهايل دارفور شعوراً عميقاً ،ومفهوماً ،بعدم الثقة ابتفاقية السالم ،اليت تعتمد ابلدرجة
األوىل على احلكومة السودانية من أجل تافيلذها .وإذا ما أريد لسالم ذي مغزى حترتم مبوجبه احلقوق اإلنسانية
لألشخاص أن يتحقق ،فال بد من معاجلة بواعث القلق املثارة بشأن اتفاقية السالم".
"إن من شأن نشر قوة حلفظ السالم بابعة لألمم املتحدة خمولة وممولة ابلقدر الكايف لتوفري احلماية احلقيقية للمدنيني يف
دارفور أن توفر ألهايل دارفور بعض األمل يف املستقبل – ويتعني على احلكومة السودانية أن ال تقف يف طريق نشر مثل
هلذه القوة".
لقد كرر الرئيس السوداين ،عمر البشري ،هلذا األسبوع معارضته لاشر قوة بابعة لألمم املتحدة يف دارفور ،قائالً ،حبسب
ما ذكر ،إنه "سوف يواجه أي قوات ترعاها األمم املتحدة ،ويقاتلها كما قاتل حزب هللا القوات اإلسرائيلية" يف لباان.
ومضت كيت غيلمور قائلة" :ابلاظر إىل أنه قد جرى التفويض باشر  10,000من قوات األمم املتحدة واملوظفني
التابعني هلا يف السودان – مبوافقة من احلكومة السودانية – فأقل ما ميكن قوله هو أن معارضة الرئيس لقوة حفظ
السالم يف دارفور غري مفهومة".
"واألخطر من ذلك ،هو اإلنكار املثري للغضب وغري املربر أبن أهايل دارفور حباجة ماسة إىل احلماية األساسية اليت
يستحقون".
خلفية
أنشئت "بعثة االحتاد األفريقي يف السودان" يف دارفور ملراقبة وقف إلطالق الاار مت التوصل إليه يف أبريل/نيسان 2004
بني حكومة السودان ومجاعات سياسية مسلحة .وخولت البعثة صالحية محاية املدنيني يف بعض الظروف ،بياما جرى
توسيع هلذه الصالحيات والتأكيد عليها من جانب جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف يونيو /حزيران
.2006

ووقعت حكومة السودان وواحد من الفصائل املتمردة التابعة جليش حترير السودان ،بقيادة ميّن ميااوي (اللذي ياتمي إىل
مجاعة الزغاوى اإلثاية) يف  5مايو/أاير  .2006ومل توقع الفصائل األخرى جليش حترير السودان ،مبا فيها مجاعة حتظى
بدعم أغلبية الفور ،وهي أكرب اجلماعات اإلثاية يف دارفور ،على االتفاقية ،ومل توقعها كلذلك "حركة العدالة واملساواة".
وعلى مدار األشهر الثالثة األخرية ،انقسمت اجلماعات املسلحة إىل فصائل وشكلت حتالفات تدعم اتفاقية السالم يف
دارفور أو تعارضها ،بياما دخلت يف مصادمات مع بعضها البعض ومع حكومة السودان وميليشيات اجلاجويد التابعة
هلا.
وأوصى األمني العام لألمم املتحدة ،يف تقريره إىل جملس األمن الدويل بتاريخ  28يوليو/متوز  ،2006إبنشاء قوة بابعة
لألمم املتحدة حلفظ السالم يف دارفور تتمتع بصالحيات حلماية املدنيني ،كما أوصى أبن تقوم األمم املتحدة بتعزيز
قدرات "بعثة االحتاد األفريقي" خالل الفرتة االنتقالية املؤدية إىل نشر قوة األمم املتحدة هلذه.
ويف رسالة مفتوحة بعثت هبا إىل جملس األمن الدويل يف  4أغسطس/آب  ،2006دعت ماظمة العفو الدولية األمم
املتحدة إىل نشر قوة قادرة ،ضمن مجلة أشياء ،على ما يلي:
•

توفري األمن لسكان املخيمات والبلدات والقرى؛

•

ضمان العودة اآلماة والطوعية لألشخاص املهجرين والالجئني مبساعدة من األمم املتحدة؛

•

املراقبة الاشطة لاـزع أسلحة اجلاجويد والتحقق من ذلك.

ويسلط انتشار الاـزاع يف دارفور ليجتاز احلدود إىل شرقي تشاد مزيداً من الضوء على ضرورة التحرك العاجل من أجل
مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان يف دارفور ،ويف هلذا السياق ،قامت ماظمة العفو يف اآلونة األخرية بتوثيق أعمال
قتل وهتجري قسري للمدنيني من جانب اجلاجويد( .أنظر تشاد :زرع بلذور دارفور) ،من املوقع اإللكرتوين:
.http://web.amnesty.org/library/index/engafr200062006

