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غواتيماال :هتم بدوافع سياسية تعرتض سبيل العدالة للناجني من اجملازر
يف غواتيماال ،يتجلى التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان بتوجيه هتم جنائية ضد الضحااي – هذا ما قالته منظمة العفو
الدولية اليوم مع توجيه السلطات هتماً رمسية ضد تسعة من الناشطني وقادة اجملتمع احمللي يف رايو نيغرو.
وتتضمن التهم ،اليت قدَّمها معهد الدولة للكهرابء "القيام بنشاط ضد األمن الداخلي لألمة" ،وأتيت إثر مشاركة قادة من
 88جمتمعاً حملياً يف احتجاجات سلمية يف سبتمرب/أيلول .6002
وقال سيباستيان إيلغويتا ،ابحث منظمة العفو الدولية بشأن غواتيماال ،إن "التهم املوجهة ضد الناشطني غري متناسبة،
وال أساس هلاِ ،
وتعرب بوضو نن دوافع سياسية .وهي تبعث برسالة قوية نأن التعبةة ضد أجندة اكحكومة ال كمكن
حتملها".
ًّ
وأضاف سيباستيان إيلغويتا قائالً" :إنه إذا ما جرى انتقال الناشطني ومقاضاهتم ،فإن منظمة العفو الدولية ستعتربهم
سجناء سياسيني".
ومنظمة العفو الدولية تدنو إىل إسقاط التهم املوجهة إليهم.
وجاءت مظاهرات االحتجاج يف مواجهة فقدان األروا والبيوت واألراضي اليت كحقت ابألهايل أثناء إنشاء سد
تشيكسوي يف الثمانينيات من القرن املاضي ،وكذلك ضد شح املياه والكهرابء يف الوقت الراهن يف العديد من
اجملتمعات احمللية ،اليت طاملا وندت هبما.
وقد أكد تقرير صادر نن الشرطة الطبيعة السلمية ملظاهرات االحتجاج.
ووافقت اجملتمعات احمللية نلى االنسحاب من املظاهرات بعد أن وافق معهد الدولة للكهرابء نلى مباشرة نملية
مفاوضات معهم .وبعد أايمَّ ،
تقدم معهد الدولة للكهرابء بتهم ضد قادة اجملتمعات احمللية.
خلفية
يواجه كارلوس تشني أوسوريو ،الناجي من جمازر أريو نيغرو لعام  8886وشاهد العيان الرئيسي نليها؛ وخوان دي ديوس
غارثيا ،وهو أيضاً انج من اجملازر ومدير رابطة ضحااي رابينال ،وسبعة آخرون من الناشطني وقادة اجملتمع احمللي سلسلة
من التهم اجلنائية.

وتشري دراسات نديدة إىل أن املنطقة قد استهدفت نلى حنو خاص من قبل نسكر غواتيماال يف محلتهم ملكافحة
اجلمانات املسلحة نظراً ألمهيتها االقتصادية االسرتاتيجية.
ووفقاُ لنشطاء حقوق اإلنسان ،فقد قُتل ما بني  8880و 8886ما يربو نلى  4,000شخص يف سياق العمليات
العسكرية يف منطقة رابينال .ويعتقد أن  222من سكان رايو نيغرو ،البالغ نددهم  ،188قد القوا مصرنهم يف هذه
العمليات.

