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 استهداف روتيين
 اهلجمات على املدنيني يف الصومال

 

 مقدمة
القانون اإلنساين الدويل اليت ترتكبها مجيع و  حقوق اإلنسان يساور منظمة العفو الدولية قلق شديد إزاء انتهاكات

أطراف النـزاع يف الصومال، وخباصة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة واالغتصاب وعمليات اإلعدام خارج نطاق 
 مدين يف 6000املدنية. وحبسب ما ورد قُتل حوايل ت على املدنيني والبنية التحتية القضاء واالعتقال التعسفي واهلجما

وُهجر داخليًا أكثر من  2007،1القتال الذي دار يف العاصمة مقديشو ويف جنوب الصومال ووسطه يف العام 
الجئ صومايل انزح  335,000يُقدَّر بـ وإضافة إىل ذلك، فر ما  2يل يف مقديشو وحميطها.مدين صوما 600,000

 4برغم العقبات اهلائلة أمام تنقلهم، مبا يف ذلك إغالق كينيا حدودها مع الصومال، 2007،3من الصومال يف العام 
ووجود املقاتلني املسلحني وقطاع الطرق على الطرقات، وخطورة السفر عرب خليج عدن. وتعرض املدنيون الصوماليون 

يف جنوب الصومال ووسطه، وعلى الطرقات أثناء  النتهاكات حقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل يف مناطق النـزاع
 2008فرباير/شباط  14املستوطنات اليت فروا إليها. وأعلنت اليونيسيف يف فرارهم من مناطق النـزاع ويف املخيمات و 

طفل ميكن أن ميوتوا يف الصومال يف األشهر القليلة القادمة بسبب قلة التمويل الكايف لربامج  90,000أن قرابة 
 واملرافق الصحية.التغذية واملاء 

يزا يف جظمة العفو الدولية الذين زاروا نريويب يف كينيا وهر ويتضمن هذا التقرير املعلومات اليت حصل عليها مندوبو من
من األشخاص النازحني الذين فروا من النـزاع يف جنوب الصومال  2007أرض الصومال يف نوفمرب/تشرين الثاين 

شخصًا مهجراً، التقت منظمة العفو  75ووسطه، وخباصة مقديشو. وإضافة إىل املقابالت اليت ُأجريت مع أكثر من 

                                                 

 دار الذي النـزاع بسبب الصومال يف مدين 6000 من يقرب ما اإلنسان حلقوق إملان منظمة تقديرات حبسب قُتل األول كانون/ديسمرب مطلع يف 1 
 .2007 العام يف

 يف طويل أمد منذ داخلي هجرم 400,000 إىل ينضمون 2007 العام يف جديد انزح 600,000 هتجري إىل املتحدة األمم تقديرات أشارت 2 
 .املليون قرابة إىل الصومال يف داخلياً  للمهجرين التقديري اجملموع يرفع ما ،ووسطه الصومال جنوب

 الذين الصوماليني الالجئني يشمل ال رقم وهو ،2007 العام يف جديد صومايل الجئ 335,000 هتجري إىل إيد إس يو منظمة تقديرات تشري 3 
 (.2007 األول كانون/ديسمرب 20 ،1 رقم املركب الصومايل الطوارئ تقرير) السابقة السنوات يف طويل زمن منذ ُهجروا

 انظر احلدود إغالق برغم كينيا،  مناطق من وغريها نريويب إىل الوصول ن،و الراشد الرجال وخباصة الصوماليني، الالجئني بعض استطاع الواقع، يف 4 
 .أدانه 6 الفقرة



 استهداف روتيين : اهلجمات على املدنيني يف الصومال 2

 

  منظمة العفو الدولية  AFR 52/006/2008رقم الوثيقة : 
 

. وقد مت التكتم على أمساء أو أجرت مقابالت معهم الدولية ابلعشرات من ممثلي املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية
هؤالء األشخاص وانتماءاهتم لضمان محاية مصادران الذين يظلون يعيشون ويعملون يف بيئة متفجرة وغري آمنة. وأشار  

لذين ُأجريت مقابالت معهم إىل حوادث االغتصاب والنهب املتكررين كل من األشخاص النازحني وممثلي املنظمات ا
وإىل تصاعد االنتهاكات العنيفة على يد القوات املسلحة اإلثيوبية يف  احلكومة االحتادية االنتقاليةمن جانب قوات 

اع. وتصاعدت الصومال واستهداف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الصوماليني من جانب مجيع أطراف النـز 
أو القوات اإلثيوبية منذ  احلكومة االحتادية االنتقاليةعمليات التفتيش واملدامهات من منـزل إىل آخر من جانب قوات 

يف مقديشو وحميطها ورافقتها إجراءات عنيفة اُُتذت ضد األشخاص، مبا فيها عمليات  2007أكتوبر/تشرين األول 
 .إلنساين الدويلقتل غري قانونية يف انتهاك للقانون ا

وال يتوفر األمان للمدنيني أينما فروا. ويظل أولئك الذين فروا من العنف يف مقديشو يتعرضون له على الطرقات مشاالً 
وي وبيداو، مبا يف ذلك السرقة واالغتصاب وإطالق النار. وحاملا يصلوا إىل مستوطنات فابجتاه ابنتالند وغراًب ابجتاه أن

لالجئني على السواء، يواجهون مزيداً من العنف، وانعدام اخلدمات الضرورية إلنفاذ حقوق اإلنسان، املهجرين داخلياً وا
 املسلحة ومن ضمن ذلك، املاء النظيف والرعاية الطبية واملؤن الغذائية الكافية، ألن أطراف النـزاع واجملموعات اإلجرامية

يف هذه املناطق؛ أو نظرًا لعدم قدرة  شديد عموماً  أميناب ضطر وجود اغالبًا ما تعرقل العمليات اإلنسانية؛ وبسبب 
 املنظمات اإلنسانية.

واألزمة اإلنسانية يف جنوب الصومال ووسطه انجتة مبعظمها عن االنتهاك واسع النطاق حلقوق اإلنسان والقانون 
بصورة خاصة األمم املتحدة واالحتاد اإلنساين الدويل ما يستلزم حتركًا فوراًي وفعااًل من جانب اجملتمع الدويل، مبن فيه 

 األفريقي وجامعة الدول العربية واحلكومات األعضاء يف جمموعة االتصال الدولية املعنية ابلصومال.

واحلكومة اإلثيوبية واجلماعات املسلحة يف الصومال  احلكومة االحتادية االنتقاليةوُُيتتم التقرير بتوصيات مقدمة إىل 
 زيز مراعاة حقوق اإلنسان وضمان محاية املدنيني.واجملتمع الدويل لتع

ويوصف النـزاع الدائر يف الصومال قانونيًا بنـزاع غري دويل، ما يقتضي من أطرافه التقيد ابلقانون اإلنساين الدويل الذي 
قي يف الصومال ُتضع له مثل هذه النـزاعات داخل الدولة. وينبغي على القوات اإلثيوبية. فضاًل عن بعثة االحتاد األفري

وُتضع  .اليت تضم مفارز من أوغندا وبوروندي، التقيد أيضًا ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدولية
 جمموعات امليليشيا املرتبطة ابحلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية أو اليت تعمل ابلوكالة عنها لقيود مشاهبة.

بينها فلول احتاد احملاكم  –"اجلماعات املسلحة" يف الصومال تضم جمموعة من اجلهات الفاعلة  وجتدر املالحظة أن
احتاد وأنصار التحالف من أجل إعادة حترير الصومال والفصائل املختلفة مليليشيا الشباب )مقاتلو  ICUاإلسالمية 

جلماعات املسلحة مشاركة مباشرة يف النـزاع سابقاً(. وابلقدر الذي يشارك فيه أعضاء هذه ا ICUاحملاكم اإلسالمية 
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وما داموا يفعلون ذلك، ال حيتفظون بصفتهم املدنية. كذلك عمل زعماء فروع العشائر وغريهم من الزعماء السياسيني 
خارج إطار القانون اجلنائي احمللي، شأهنم شأن قطاع الطرق وميليشيات العشائر، حيث شنوا غارات وارتكبوا عمليات 

هجمات عنيفة ضد املدنيني. وبعض هؤالء األطراف األخريين غري التابعني للدولة، برغم أهنم مل يتصرفوا  سطو و 
والقوات اإلثيوبية ضد اجلماعات املعارضة املسلحة،  احلكومة االحتادية االنتقاليةكمقاتلني يف النـزاع املسلح الذي ُتوضه 

اب والضرب ضد املدنيني يف شىت أحناء جنوب الصومال ووسطه. ومل إال أهنم يرتكبون أعمال السطو واالبتزاز واالغتص
 فعلياً أية محاية من هذه األعمال. االحتادية االنتقالية كومةاحلتوفر 

 خلفية

ني سنَّة بصورة شبه كلية وأغلبية من املنحدرين من أصل صومايل، واليت مإن أمة الصومال يف قرن أفريقيا املؤلفة من مسل
قرابة تسعة ماليني نسمة. وقد تعرض الشعب لعائالت رئيسية ومجاعات أقلية، هي موطن  –ر تضم أربع عشائ

الصومايل لعقود من العنف الشديد بني العشائر، وهو عرضة للجفاف والفيضاانت الشديدة اليت ُتسهم يف انتشار سوء 
 سوء والبؤس.التغذية والفقر على نطاق واسع. وتظل األوضاع اإلنسانية واحلقوقية تتسم ابل

عاماً، فإن النـزاعات األهلية القائمة على اخلصومات  21اد بري الذي استمر حبكم سي 1991نذ اإلطاحة يف العام وم
مؤمتر سالم فاشالً  13العشائرية والتنافس على املوارد الشحيحة، واألنشطة اإلجرامية مزقت البالد إرابً. ويف أعقاب 

 تيف العامل النامجة عن اهنيار الدولة )معظم الذين حضروها كانوا قادة ميليشيا ُعقدت لتسوية إحدى أطول األزمات
منتمية إىل عشائر أو فروع عشائر حمددة، وُعقدت خارج البالد(، وقد نظمت اهليئة احلكومية الدولية للتنمية )إيغاد( 

تُوجَّت العملية يف إعداد ميثاق احتادي السالم الصومالية يف نريويب بكينيا. وبعد سنتني من املفاوضات الصعبة، عملية 
عضوًا يف الربملان االحتادي املؤقت لتشكيل حكومة احتادية انتقالية. ويف أكتوبر/تشرين األول  275مؤقت واختيار 

اختري عبد هللا يوسف أمحد رئيسًا للحكومة االحتادية املؤقتة. ومنذ ذلك احلني مل تتمكن هذه احلكومة املؤقتة،  2004
حتظى بدعم األمم املتحدة والوالايت املتحدة ودول أخرى أعضاء يف جمموعة االتصال الدولية املعنية ابلصومال  اليت

 واملاحنني الدوليني، من بسط سيطرهتا الفعالة، مبا يف ذلك عرب إنشاء مؤسسات تعمل وإدارة األمن يف مقديشو.

جملس احملاكم اإلسالمية لذي أصبح امسه فيما بعد او  ICUاحتاد احملاكم اإلسالمية ، برز 2006وحبلول العام 
الصومالية من بني العديد من احملاكم اإلسالمية احمللية يف مقديشو اليت كانت تعمل طوال عدد من السنوات يف غياب 

الف يضم مجاعات مسلحة ُتطلق على نفسها ضد ائت 5نظام قضاء مركزي. وبعد مضي بضعة أشهر من القتال املسلح
استولت احملاكم  6التحالف من أجل استعادة السالم وحماربة اإلرهاب ورد أنه تلقى دعمًا من الوالايت املتحدة،

                                                 

 .القتال هذا خالل املدنيني من املئات قُتل 5 

 .A01 ،2006 أاير/مايو 17 األربعاء بوست، واشنطن 6 
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أساسية يف مقديشو، مثل احلفاظ على وبدأت تقدم خدمات أمنية  .اإلسالمية )كما يُطلق عليها عادة( على مقديشو
، بدأ احتاد احملاكم اإلسالمية يوسع سيطرته لتشمل جزءاً  2006أمن الشوارع لوضع حد جلرائم العنف. ويف أواخر العام 

 كبرياً من جنوب الصومال ووسطه، متحدايً احلكومة االحتادية املؤقتة اليت بقيت يف بيداو. وأخفقت احملاوالت اليت رعتها
 الدول العربية للتوصل إىل مصاحلة وتقاسم السلطة بني احلكومة االحتادية املؤقتة واحملاكم اإلسالمية. عةجام

الذي أعرب فيه عن دعمه لتنفيذ عملية  1725، أصدر جملس األمن الدويل القرار 2006ويف ديسمرب/كانون األول 
هجمات حول بيداو، فردت إثيوبيا )اليت  احتاد احملاكم اإلسالمية عندها شن و  7.إقليمية حلفظ السالم يف الصومال

شرتاك مع احلكومة االحتادية لتقدمي الدعم للحكومة االحتادية املؤقتة( بعملية عسكرية ابال وكانت قواهتا موجودة يف بيدا
ابلقوة من السلطة يف الصومال. وحبلول هناية ديسمرب/كانون احتاد احملاكم اإلسالمية املؤقتة وبناء على طلبها إلزاحة 

أمام زحف احلكومة االحتادية املؤقتة الذي قادته إثيوبيا، حيث تقهقر بعض قادة احتاد احملاكم اإلسالمية األول، إهنار 
وقواهتم ابجتاه جنوب مقديشو واختفى آخرون بني سكان املدينة. وحدث التقهقر يف غمار اكم اإلسالمية احتاد احمل

حالة إنسانية طارئة انمجة عن مزيج من اجلفاف الشديد الذي أعقبته فيضاانت مدمرة. وتفاقمت هذه احلالة الطارئة 
 بات أكرب أمام تسليم املساعدات اإلنسانية.بفعل النـزاع املسلح، فخلفت مزيداً من املهجرين داخلياً وعق

اهلاربة يف جنوب غرب الصومال مرتني يف يناير/كانون الثاين احتاد احملاكم اإلسالمية وقصفت الطائرات األمريكية قوات 
املسؤولون األمريكيون "ابملشتبه يف أهنم إرهابيون". كذلك شنت  موصفه ن، هبدف معلن هو استهداف م2007

شخصاً،  70رات جوية على املنطقة. وحبسب ما ورد أودت عمليات القصف مبجملها حبياة ما يقرب من إثيوبيا غا
مجيعهم من املدنيني. واعرتفت حكومة الوالايت املتحدة فيما بعد أهنا فشلت يف قتل األشخاص املشتبه هبم الذين 

يف  تة وغريه من القادة إىل مقديشو رمسياً استهدفتهم. وبدعم عسكري إثيويب، انتقل رئيس احلكومة االحتادية املؤق
يف بيداو، وواجهت احلكومة  ، لكن معظم وزراء احلكومة والربملان االحتادي املؤقت بقوا2007يناير/كانون الثاين 

االحتادية املؤقتة معارضة مسلحة متزايدة من جانب فلول احملاكم اإلسالمية ومل تتمكن من بسط سيطرهتا على العاصمة 
طيد األمن فيها. وتصاعد التمرد عندما عارض أفراد فروع عشرية احلويي يف مقديشو التدخل العسكري اإلثيويب أو تو 

التمرد  بهملساندة احلكومة االحتادية املؤقتة اليت اعتربوا أن عشرية الدارود هي اليت تسيطر عليها أساساً. ويف مقديشو جو 
ارس/آذار وإبريل/نيسان، ونشب قتال عنيف إضايف يف األشهر األخرية من بعمليات ملكافحة التمرد بقيادة إثيوبيا يف م

انزح جديد من جنوب الصومال  600,000مدين صومايل وُهجر  6000. وحبسب ما ورد قُتل حوايل 2007العام 
 ووسطه، فيما فرَّ مئات اآلالف غريهم إىل خارج الصومال.

حلكومة االحتادية املؤقتة استجابة لضغط دويل ملموس من يوليو/متوز وُعقد يف مقديشو مؤمتر مصاحلة وطنية دعت إليه ا
احلكومة وقادة احملاكم اإلسالمية السابقة الذين شكَّل بعضهم  خصوم ، لكنه قوبل مبقاطعة2007إىل سبتمرب/أيلول 

                                                 

 .الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة وتشكيل 1725 رقم الدويل األمن جملس قرار حول التفاصيل من مزيد على لالطالع أ-2 الفقرة انظر 7 
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دين يف الصومال، مساندهتم للمتمر  التحالف من أجل إعادة حترير الصومال يف إريرتاي يف سبتمرب/أيلول، حيث أعلنوا
ودعوا إىل انسحاب إثيويب فوري من الصومال. ويف هذه األثناء، أُرجأ بصورة متكررة اُتاذ اخلطوات الضرورية لتنفيذ 

 .2009إىل حكومة منتخبة دميقراطياً كان من املتوقع تشكيلها يف العام  االنتقال  املتفق عليه خالل مخس سنوات

، استقال علي حممد جدي كرئيس للوزراء. وبعيد ذلك ابدر رئيس احلكومة 2007أكتوبر/تشرين األول  29ويف 
االحتادية املؤقتة عبد هللا يوسف إىل تعيني نور حسن حسني، املدير السابق للهالل األمحر الصومايل، رئيسًا جديداً 

 للوزراء.

حب من الصومال كلياً، إال أنه مل وبرغم أن رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي أعلن بصورة متكررة أن إثيوبيا ستنس
حتدث أية خطوة فعلية يف هذا االجتاه. والسبب املعلن يف أغلب األحيان للوجود العسكري اإلثيويب املطول يف الصومال 
هو احلاجة إلاتحة الوقت لتشكيل قوة حفظ سالم أفريقية إقليمية. وحىت اآلن، قدمت أوغندا، وهي املساهم األول 

جندي )وصل بعضهم يف أواخر  1700جندي والتزمت بوروندي بتقدمي حوايل  1600ابلقوات حوايل 
(. وحبسب ما ورد تدرس نيجرياي وغاان اإلسهام بقوات يف بعثة االحتاد األفريقي يف 2007ديسمرب/كانون األول 

 8محاية املدنيني.يث تشمل الصومال اليت مل تلق التمويل أو األفراد الالزمني ملمارسة صالحياهتا املعلنة أو لتوسيعها حب

، قدم األمني العام لألمم املتحدة تقريره إىل جملس األمن الدويل الذي يوجز وضع 2008مارس/آذار  14ويف 
 االحتاد األفريقي يف الصومال. التخطيط الطارئ إلمكانية نشر قوة حفظ سالم اتبعة لألمم املتحدة لتحل حمل بعثة

اإلنساين واحلقوقي يف الصومال سوءاً. فاألمن معدوم يف أجزاء عديدة من مقديشو. ويتسم الوضع  وقد ازداد الوضع
السابق وميليشيا الشباب  احتاد احملاكم اإلسالميةبتزايد أعداد املهجرين داخليًا والالجئني. فامليليشيات العشائرية وفلول 

قوات األمن اإلثيوبية ارتكبت مجيعها و  للحكومة االحتادية املؤقتةاملسلحون فضاًل عن قوات األمن التابعة  واللصوص
واملدافعني  انتهاكات ضد املدنيني. وتصاعدت التهديدات ابلقتل والعنف املميت ضد الصحفيني واإلعالميني اآلخرين

 .2007عن حقوق اإلنسان يف أواخر العام 

الصومال حباجة ماسة إىل املساعدات اإلنسانية، إال أنه حيتاج أيضًا إىل إجراءات للتصدي ويف حني أن شعب 
أصدر جملس األمن الدويل  2006ويف العام  .للقانون اإلنساين الدويلو  حلقوق اإلنسان لالنتهاكات واسعة النطاق

صوص وثيقة النتائج اليت توصلت إليها أتكيد ن  يف النـزاعات املسلحة أعاد فيهاخلاص حبماية املدنيني 1674القرار 
فيما يتعلق ابملسؤولية عن محاية السكان من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.  2005القمة العاملية يف العام 

 والحظت وثيقة النتائج اليت توصلت إليها القمة العاملية أبن،

                                                 

 .الصالحيات هذه حول التفاصيل على لالطالع أ-2 الفقرة أنظر 8 
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اعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم "كل دولة مبفردها تتحمل مسؤولية محاية سكنها من اإلابدة اجلم
ضد اإلنسانية... ونقبل بتلك املسؤولية وسنعمل وفقاً هلا... كذلك يتحمل اجملتمع الدويل، من خالل األمم 

وسواها من الوسائل السلمية وفقاً  املناسبة املتحدة، مسؤولية استخدام الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية
من ميثاق األمم املتحدة، للمساعدة يف محاية السكان من ... جرائم احلرب...  ثامنللفصلني السادس وال

 9واجلرائم ضد اإلنسانية".

 وعمليات حفظ السالم يف الصومالبعثة االحتاد األفريقي 
 ، قرر جملس األمن،2006الصادر يف ديسمرب/كانون األول  1725 مبوجب قرار جملس األمن

ويض اهليئة احلكومية الدولية للتنمية والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي تشكيل بعثة محاية وتدريب ف"... ت
احتاد و ")أ( مراقبة التقدم الذي حتققه املؤسسات االحتادية املؤقتةتتمتع ابلصالحيات التالية : يف الصومال" 

؛ و)ب( ضمان حرية التنقل واملرور اآلمن ايف تنفيذ االتفاقيات اليت توصال إليها يف حوارمه احملاكم اإلسالمية
جلميع املشاركني يف عملية احلوار؛ و)ج( احلفاظ على األمن يف بيداو ومراقبته؛ و)د( محاية أعضاء املؤسسات 

حتية األساسية؛ و)هـ( تدريب القوات األمنية التابعة واحلكومة االحتادية املؤقتة، فضاًل عن بنيتها الت
للمؤسسات االحتادية املؤقتة لتمكينها من توفري األمن لنفسها واملساعدة على تسهيل إعادة إنشاء قوات 

 األمن الوطنية الصومالية".

اتبعة لالحتاد ة الذي فوض إنشاء بعث 1744، اعتمد جملس األمن الدويل ابإلمجاع القرار 2007ويف فرباير/شباط 
قوة "ملساندة السالم" اتبعة لالحتاد األفريقي )تُعرف أبميسوم( قوامها حوايل  وهي ونشرها يف الصومال، األفريقي
جندي، أقل من مخس عدد اجلنود املصرَّح هبم. وانضم فريق  1600جندي. ومنذ ذلك احلني قدمت أوغندا  8000

ر االحتاد األفريقي واألمم املتحدة إنشاء عملية حفظ سالم اتبعة لألمم إىل األوغنديني. وتصو  صغري متقدم بوروندي
، أّجل جملس األمن مرة 2007املتحدة حتل حمل أميسوم والقوات اإلثيوبية يف الصومال، لكن يف نوفمرب/تشرين الثاين 

عزيز أميسوم حيث مت تقدمي أخرى النظر يف هذه اخلطوة بسبب االعتبارات األمنية القائمة. ومل يتحقق تقدم يُذكر يف ت
االحتاد  من جانب ،مليون دوالر أمريكي 622من أصل ميزانية سنوية إمجالية قدرها  فقط، مليون دوالر أمريكي 32

وأرسلت األمم املتحدة فريقًا من  2008.10األورويب وإيطاليا والسويد والصني واجلامعة العربية اعتبارًا من مارس/آذار 

                                                 

 2005 األول تشرين/أكتوبر 24( A/RES/60/1) املتحدة لألمم العامة اجلمعية عقدها اليت" العاملية القمة إليها توصلت اليت النتائج" 9 
 /http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF املوقع يف عليها االطالع ميكن(. 138-139)

N0548760.pdf?OpenElement.. 

 (.2008 الثاين كانون/يناير 18 األفريقي، حتاداال) الصومال يف ابلوضع املعنية اللجنة رئيس تقرير 10 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/%20N0548760.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/%20N0548760.pdf
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ة األوغندية وتعهدت بتسهيل نقل ز ر فاخلرباء العسكريني واملدنيني، وقدمت الوالايت املتحدة دعمًا لوجستيًا إىل امل
 11جنداًي نيجريايً. 850داًي غانيًا وجن 350لقوات. ومل يتقرر بعد موعد نشر اب املساعدات الالزمة للدول اليت ُتسهم

، مدد جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي تفويض بعثة االحتاد األفريقي يف 2008ويف يناير/كانون الثاين 
 الصومال لفرتة ستة أشهر أخرى.

صومال على تقدمي احلماية للشخصيات بعثة االحتاد األفريقي يف المهمة وبسبب االفتقار الشديد للطاقات، اقتصرت 
الصومال )املكتب  ودارةاملهمة، وتسيري "دورايت لبناء الثقة" داخل مناطق عملياهتا، ومحاية مطار مقديشو ومينائها 

الرائسي( وتوفري درجة من األمن خالل مؤمتر املصاحلة الوطنية. وال تتمتع ابلصالحيات وال القدرات على محاية املدنيني 
 صومال.يف ال

 القانون الدويل املنطبق

 القانون اإلنساين الدويل
ينبغي على مجيع أطراف النـزاع املسلح التقيد بنصوص القانون الدويل املنطبق عليها. وينظم القانون اإلنساين الدويل سري 

نية. وإثيوبيا والصومال احلرب ويسعى حلماية املدنيني وغريهم من الذين ال يشاركون يف العمليات العدائية واألهداف املد
وإضافة إىل ذلك،  1977.12لعام ل، وإثيوبيا طرف يف الربوتوكولني اإلضافيني 1949للعام  طرفان يف اتفاقيات جنيف

ام بعض ينبغي على مجيع أطراف النـزاع املسلح، مبن فيها اجلماعات املسلحة اليت ال تشكل جزءاً من قوات الدولة، احرت 
النـزاع املسلح غري الدويل، مبا فيها تلك املنطبقة على إدارة  القواعد األساسية للقانون اإلنساين الدويل املنطبق على

 العمليات العدائية مبوجب القانون الدويل العريف.

ملشرتكة بني اتفاقيات ا 3العدائية يف النـزاع املسلح غري الدويل يف املادة لنصوص اليت تنظم إدارة العمليات وتوجد ا
جنيف األربع، ويتضمن الربوتوكول اإلضايف الثاين القواعد املنطبقة على النـزاع غري الدويل. والعديد من القواعد اخلاصة 

                                                 

 ذاته املصدر 11 

 القوات وغرقى ومرضى جرحى حال لتحسني الثانية جنيف اتفاقية امليدان؛ يف املسلحة ابلقوات واملرضى اجلرحى حال لتحسني األوىل جنيف اتفاقية 12 
 والربوتوكول احلرب؛ وقت يف املدنيني األشخاص محاية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية احلرب؛ أسرى معاملة بشأن الثالثة جنيف اتفاقية حار؛الب يف املسلحة
 الدولية؛ املسلحة املنازعات ضحااي حبماية واملتعلق ،1949 آب/أغسطس 12 يف املعقودة جنيف ابتفاقيات امللحق 1977 للعام األول اإلضايف

 املسلحة املنازعات ضحااي حبماية واملتعلق ،1949 أغسطس/آب 12 يف املعقودة جنيف ابتفاقيات امللحق 1977 للعام الثاين اإلضايف وتوكولوالرب 
 .الدولية غري
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إبدارة العمليات العدائية يف النـزاع املسلح الدويل الواردة يف الربوتوكول األول )ومن ضمنها مجيع تلك اليت مت االستشهاد 
 13هذا التقرير( هي قواعد يف القانون الدويل العريف تنطبق أيضاً على النـزاع املسلح غري الدويل. هبا يف

بدأ التمييز حجر األساس يف وينبغي محاية املدنيني وسواهم من الذين ال يشاركون يف العمليات العدائية. ويشكل م
قوانني احلرب. وتتحمل مجيع أطراف النـزاع املسلح، ومن ضمنها اجلماعات املسلحة اليت ليست طرفًا يف القوات 
املسلحة الرمسية، مسؤولية التمييز بني املدنيني واألهداف املدنية اليت ال جيوز مهامجتها وبني األهداف العسكرية اليت جيوز 

 مراعاة شروط معينة. وتشمل األهداف املدنية املنازل واملساجد واملدارس واملستشفيات والعيادات.مهامجتها مع 

ر اهلجمات املباشرة ضد املدنيني واألهداف املدنية، شأهنا شأن اهلجمات اليت تشن بال متييز. وهذه األخرية هي ظَّ وحتُ 
ألهداف املدنية. واهلجمات غري املتناسبة، احملظورة أيضاً، هي تلك اليت ال متيز بني األهداف العسكرية وبني املدنيني أو ا

عترب فيها "الضرر اجلانيب" مفرطًا ابلنسبة للميزة العسكرية املباشرة املراد حتقيقها. كذلك ينبغي على مجيع تلك اليت يُ 
نية". وحيث ال يكون لصون حياة السكان املدنيني واملدنيني واألهداف املد –أطراف النـزاع توخي "احلذر الدائم 

واضحًا ما إذا كان اهلدف ُيستخدم ألغراض عسكرية، "ينبغي االفرتاض أبنه ال ُيستخدم على هذا النحو." وتشمل 
اإلجراءات االحرتازية احملددة املطلوبة : "االمتناع عن اُتاذ قرار بشن أي هجوم ميكن التوقع أبن يسبب خسارة عرضية 

ميكن أن يكون مفرطًا ابلنسبة و ى هبم واألضرار ابألهداف املدنية أو مزيج من كل ذلك، ألرواح املدنيني وإحلاق األذ
للميزة العسكرية احملسوسة واملباشرة املتوقعة؛" و"إعطاء حتذير مسبق فعال من اهلجمات اليت ميكن أن تؤثر على السكان 

لى أطراف النـزاع اُتاذ كافة االحتياطات املدنيني، إال إذا كانت الظروف ال تسمح بذلك". وعالوة على ذلك، جيب ع
حلماية املدنيني اخلاضعني لسيطرهتا من األخطار النامجة عن العمليات العسكرية، مبا يف ذلك عرب إجالء الضرورية 

املدنيني من جوار األهداف العسكرية وجتنب وضع األهداف العسكرية داخل املناطق املكتظة ابلسكان أو ابلقرب 
 14منها.

فضاًل عن اهلجمات اليت تشن بال متييز وغري املتناسبة يف  وقد تصل اهلجمات املباشرة على املدنيني أو األهداف املدنية،
إىل حد جرائم احلرب. ويقتضي القانون اإلنساين الدويل تقدمي األشخاص املسؤولني عن ارتكاب  النـزاع املسلح، وضع

 هذه األفعال إىل العدالة.

 3من اتفاقيات جنيف األربع )املادة  3ومجيع أطراف النـزاع املسلح غري الدويل ملزمون كحد أدىن بتطبيق املادة 
على أن  3يشاركون مشاركة فعلية يف العمليات العدائية. وتنص املادة  املشرتكة( اليت حتمي مجيع األشخاص الذين ال

واجب العناية ابجلرحى  3يعاملون إبنسانية يف مجيع األوقات". وتتضمن املادة دنيني وسواهم من غري املقاتلني "امل

                                                 

 .األمحر للصليب الدولية اللجنة العريف، الدويل اإلنساين القانون بك،-ودوزوالد هنكايرت 13 

 .24-1 القواعد بك،-ودوزوالد هنكايرتس أيضاً  انظر ،58-50 املواد األول، اإلضايف الربوتوكول يف العريف الدويل للقانون النصوص هذه ترد 14 
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اطة ابلكرامة واجلرائم اجلنسية واملرضى، فضاًل عن حظر مجيع عمليات القتل غري القانونية والتعذيب واملعاملة املهينة واحل
 مثل االغتصاب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء.

 قانون حقوق اإلنسان
تتحمل إثيوبيا والصومال على السواء واجبات حيال حقوق اإلنسان ومها طرفان يف عدد من املعاهدات الدولية حلقوق 

سية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية اإلنسان، بينها العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسيا
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اليت تُعرف  والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
مان ابُتاذ تدابري لتوفري وإثيوبيا والصومال ملز  .ابتفاقية مناهضة التعذيب( وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

ومن ضمنها اجلماعات املسلحة.  ،احلماية حلقوق اإلنسان ضد إضعافها من جانب اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة
 –هلا يف الصومال وتنطبق معاهدات حقوق اإلنسان هذه خالل النـزاع املسلح. وكذلك تظل منطبقة على إثيوبيا يف أفعا

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق الدولية انطباق العدل  وقد أكدت حمكمة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية عندما متارس دولة ما الوالية القضائية خارج أراضيها. وشددت اللجنة املعنية حبقوق 

وجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية اإلنسان بصورة متكررة على أن الواجبات املرتتبة على الدول مب
، مبا يف ذلك يف األوضاع اليت تعمل فيها قوات الدولة خارج أراضيها. كما ينطبق املنضوين حتت سلطتهاتشمل أولئك 

اقية مناهضة احلظر املفروض على التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة الوارد يف اتف
 التعذيب خارج أراضي الدولة.

من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان  4من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة  6وحتدد املادة 
القضائية.  لواليتها ميع األشخاص اخلاضعنيجلوالشعوب واجب الدول األطراف يف ضمان التمتع ابحلق يف احلياة 

ذلك، اعتمدت األمم املتحدة معايري حمددة تنظم استخدام القوة يف عمليات إنفاذ القانون يف املبادئ  وإضافة إىل
األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون. وتنص هذه املبادئ على 

 جيوز إال عندما يتعذر متاماً جتنبه حلماية األرواح.أن االستخدام املميت املتعمد للقوة واألسلحة النارية ال 

من امليثاق  5من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة  7وحتظر اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة 
طلق. األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة بشكل م

 احلظر إىل العدالة. اوالتعذيب جرمية مبوجب القانون الدويل ويرتتب على الدول واجب تقدمي أي شخص ينتهك هذ

االنتهاكات اليت ترتكبها احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية واجلهات الفاعلة 
 غري التابعة للدولة
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اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، بينها االغتصاب وعمليات حددت منظمة العفو الدولية أمناطًا النتهاكات حقوق 
القتل غري القانونية للمدنيني يف أحياء مقديشو من جانب كافة أطراف النـزاع يف الصومال، السيما قوات احلكومة 

كافة أطراف النـزاع،    االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية. وتلقت منظمة العفو الدولية أنباء متعددة تشري إىل أنه من بني
يُعترب على نطاق واسع أبنه نسبياً  2007كان سلوك قوات احلكومة االحتادية املؤقتة حىت منتصف إىل أواخر العام 

والسلب والنهب. وأبلغ النازحون ومراقبو اجملتمع املدين على  ةأكثر عدوانية جتاه املدنيني وغري مهين وينـزع إىل السرق
الدولية أنه قبل هذا الوقت، كان الصوماليون يذكرون بصورة متكررة أهنم "يفضلون" سلوك القوات السواء منظمة العفو 

، وردت أنباء متزايدة حول تزايد 2007اإلثيوبية على قوات احلكومة االحتادية املؤقتة. بيد أنه منذ أواخر العام 
 ذلك، ورد بصورة منتظمة أن جنود احلكومة االنتهاكات اليت ترتكبها القوات اإلثيوبية ضد املدنيني. وإضافة إىل

االحتادية املؤقتة شاركوا يف حوادث عنف جنسي، بينها االغتصاب والقتل غري القانوين للمدنيني، فضاًل عن السرقة 
 والنهب.

صغرية ووجهت قوات احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية بعضًا من هذه االنتهاكات ضد األفراد واجملموعات ال
ر نطاقًا نّفذهتا مجاعات من املدنيني. ويف حاالت أخرى، شنت القوات هجمات غالبًا يف رد على هجمات أصغ

مرت أحيااًن أحياء أبكملها، وأسفرت غالبًا عن وقوع إصاابت وعمليات قتل غري قانونية يف صفوف مسلحة، د
 املدنيني.

 ، ملنظمة العفو الدولية،2007ّر يف أكتوبر/تشرين األول عاماً، من روي يف مقديشو، كان قد ف 30 بواتكو،قال 

"شاهدت فتيات يتعرضن لالغتصاب يف احلي الذي أسكن فيه ويف الشوارع. وشاهدت أانسًا يُذحبون. 
 وشاهدت أشخاصاً يُقتلون يف منازهلم وتتعفن جثثهم طوال أايم. وحدث ذلك لفتايتّ جاري".

. 2007للمرة األوىل يف مارس/آذار وإبريل/نيسان رسر يف شيبيل السفلى، عامًا من م 20، وعمرها مساراسُهجرت 
ووصفت مزجيًا معقدًا من اجلناة الذين سيطروا على حيِّّها الذي سيطرت عليه الحقًا القوات اإلثيوبية اليت تتحمل 

 ،مسؤولية القتل غري القانوين للمدنيني. وقد قالت

ىل مقديشو. فغادرت منـزيل منذ شهرين، قبل أن حيتله اإلثيوبيون. "بدأت ابإلسالميني، مث جاء اإلثيوبيون إ
ن و وتوفيت عائليت يف القتال األول يف قصف مدفعي. وبعد ذلك، مرة كان الشباب، واملرة التالية اإلثيوبي

الذين قرروا البقاء. وتعرض جرياين للهجوم من جانب املقاومة الذين فجروا سيارة عسكرية. ورداً على ذلك، 
 ابلرصاص يف اجلبني". –رب اإلثيوبيون طوقاً حول املنطقة مث وجدان أشخاصاً قُتلوا أبعصاب هادئة ض

 عمليات التفتيش واملدامهات من منـزل إىل آخر : قتل غري قانوين واغتصاب وسرقة وهنب
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مة العفو قدم الالجئون من جنوب الصومال ووسطه، القادمون من مقديشو يف أغلب األحيان، الذين أجرت منظ
الدولية مقابالت معهم، وصفًا تفصيليًا لالنتهاكات املرتكبة ضد املدنيني يف منازهلم ويف الشوارع. ويف حاالت عديدة  
كانت قوات احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية تبحث عن أشخاص حمددين ذُكرت أمساؤهم ممن تعاونوا مع 

هذا النوع اهنالوا ابلضرب على شخص آخر غري الشخص الذي كانوا يبحثون اجلماعات املسلحة ويف عدة حاالت من 
املؤقتة والقوات اإلثيوبية  عنه أو قبضوا عليه أو قتلوه. ويف حاالت أخرى عديدة، قامت قوات احلكومة االحتادية

املنطقة اليت يُعتقد أن  تصادفهم يفابلضرب على الذين  االعتداءمن منـزل إىل منـزل و  االنتقالبتمشيط شوارع أبكملها و 
النار عليهم.  إطالقاجلماعات املسلحة شنت اهلجمات منها أو املناطق اليت يُفرتض أهنا معاقل للجماعات املسلحة أو 

م أفراد وعائالت كثرية يف هذه الظروف ابلتعامل مع اجلماعات املسلحة من قبيل االنتماء أو جملرد قرهبم من واهتُ 
 اهلجمات.

نتهاكات األكثر شيوعًا اليت وردت أنباء حوهلا ازدايد وقوع االغتصاب اجلماعي، والعشرات من األنباء ومن مجلة اال
حول نوع من القتل يُعرف حمليًا "ابلذبح" أو "القتل كالشاة". ويشري هذان املصطلحان إىل القتل خارج نطاق القضاء 

 شهادات اليت أفادت أن جثث الضحااي كانت ُترتكبواسطة الذبح. واستمعت منظمة العفو الدولية للعشرات من ال
سبح يف برك من الدماء يف الشوارع واملنازل إىل أن ُُيلي املقاتلون ومن ضمنهم القناصة املنطقة وتصبح آمنة برأي ت وهي

 العائلة أو اجلريان النتشال اجلثث.

ملية إعدام خارج نطاق القضاء ارتكبتها ع 12وقال أحد األشخاص ملنظمة العفو الدولية إنه تلقى أنباء فردية حول 
قوات احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية منذ بداية نوفمرب/تشرين الثاين وحىت مطلع ديسمرب/كانون األول 

، مبا فيها حالة ُذبح فيها طفل صغري على أيدي جنود إثيوبيني أمام والدته. وقال شخص آخر للمنظمة إنه 2007
. وتتعلق إحدى 2007لية إعدام خارج نطاق القضاء يف أكتوبر/تشرين األول ونوفمرب/تشرين الثاين عم 30وثَّق 

عمليات اإلعدام هذه برجل شاب حاول الفرار من مقديشو. وقد قُبض عليه مع مثانية أو تسعة رجال آخرين ما لبث 
حبسب املعلومات اليت تلقتها منظمة العفو الدولية جنداين إثيوبيان أن أطلقا النار عليهم. وتويف أربعة منهم على الفور. و 

من مصادر متعددة يف املنطقة، ال تُبدي األطراف الفاعلة يف النـزاع أي احرتام واضح للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
 والقانون اإلنساين الدويل.

 االنتهاكات اليت ترتكبها قوات احلكومة االحتادية املؤقتة

فعون عن حقوق اإلنسان وعمال اإلغاثة الذين ُأجريت مقابالت معهم الوضع املزري حلقوق يعزو الصحفيون واملدا
اإلنسان يف الصومال إىل ضعف احلكومة الصومالية املؤقتة. فال تتم مساءلة أحد على انتهاكات حقوق اإلنسان 

ة االحتادية املؤقتة حبسب ما ورد كما والقانون اإلنساين الدويل اليت ترتكبها قواهتا. وبصورة متكررة تتصرف قوات احلكوم
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لو أهنا تعتقد أبهنا حُمصنة من املساءلة أو التحقيق أو املقاضاة، مبا يف ذلك على اجلرائم املنصوص عليها يف القانون 
 الدويل.

زايدة حول وكانت عمومًا أنباء السلب والنهب تشري حصراً إىل قوات احلكومة االحتادية املؤقتة، برغم أنه وردت أنباء مت
أعمال سلب وهنب ارتكبتها القوات اإلثيوبية. وذكر شاهد عيان أنه شاهد جنود احلكومة االحتادية املؤقتة يستولون 

 على أجهزة هاتف جوال عند ابب أحد املساجد بينما كان الرجال يغادرونه عقب أداء صالة اجلمعة.

احلاجة ملساءلة قوات احلكومة االحتادية املؤقتة على سلوكها،  وأعرب ممثلو املنظمات احلكومية الدولية بصورة متكررة عن
فضاًل عن احلاجة إىل فضح االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان، من أجل املساعدة على وضع حد لظاهرة اإلفالت 

بلوماسي من العقاب، وابلتايل حتسني عملية إيصال املساعدات اإلنسانية ومنع وقوع انتهاكات يف املستقبل. وقال د
 رفيع مقيم يف نريويب إن "اجلميع يتحدثون يف جلساهتم عن حقوق اإلنسان، لكن علينا أن نفعل شيئاً".

عامًا من منطقة البحر األسود الواقعة ابلقرب من سوق بركة، أفعال احلكومة  41، وهو الجئ عمره مهادوصف 
 االحتادية املؤقتة،

مل أشعر ابألمان، فهناك حكاايت كثرية جداً. وكانت أسوأ جتربة  "ال أستطيع أن أروي يف حكاية واحدة ملاذا
مررت هبا يف أحد األايم عندما داهم جنود احلكومة االحتادية املؤقتة قرييت. هؤالء هم جنود سلطة حممد ظهري 
)عمدة مقديشو(. وحدث ذلك قبل شهرين ونصف الشهر عند حوايل الساعة اخلامسة صباحاً. وكنت 

يف منـزيل. وضعوهم يف طابور والكل أيديهم مرفوعة إىل احلائط. مث أطلق اجلنود النار عليهم،  أراقب من فوق
ة أو سبعة أمتار عين. ومل أمسع اجلنود كانوا حيملوهنا. وكانوا يبعدون ستاليت   47يف زخات من بنادق إيه كيه 

م يبكون. وبعد ساعة، عندما يقولون شيئاً. ومسعت األشخاص يصرخون وكان اآلخرون يتلون القرآن وغريه
للحكومة االحتادية قرية. كانوا قوات صومالية اتبعة غادر اجلنود خرجنا ملشاهدة اجلثث. كما أهنم هنبوا ال

املؤقتة. لقد قُتل اجلميع ألهنم اهُتموا ابالنتماء إىل القاعدة. ويف يوم آخر ]يف مطلع نوفمرب[، يف صبيحة يوم 
جثة. لقد أحصيتهم.  21عند متام الساعة السابعة والنصف صباحاً وشاهدت ثالاثء، ذهبت إىل سوق بركة 

وقد أردي أصحاهبا مجيعهم ابلرصاص الذي  .وكانت اجلثث ملقاة على قارعة الطريق مجيعها يف صف واحد
اد حتد اياخرتق كافة أرجاء اجلسم. ورأيت اثنني منهم وقد ُكبلت أيديهما. واعتقد أهنم قُتلوا ألن عشريهتم تؤ 

 ..."احملاكم اإلسالمية

 االنتهاكات اليت ترتكبها القوات اإلثيوبية
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حدثت زايدة ملموسة يف عمليات إعدام املدنيني خارج نطاق القضاء على أيدي اجلنود اإلثيوبيني يف نوفمرب/تشرين 
الدولية إىل أن  . وُيشري الضرر والدمار اللذان وصفهما الشهود ملنظمة العفو2007الثاين وديسمرب/كانون األول 

اإلثيوبية اليت جاءت رداً على هجمات اجلماعات املسلحة كانت غري متناسبة. وأعقبت العسكرية العديد من اهلجمات 
 15جثث عدة جنود إثيوبيني عرب الشوارع. ُسحلتهذه الزايدة القتال الذي نشب يف مطلع نوفمرب/تشرين الثاين عندما 

ويُعتقد أهنا كانت جزئيًا على األقل ردًا انتقامياً. كذلك أعقبت أخبار نشر قوات إثيوبية جديدة يف جنوب الصومال 
 16عتقد إىل احلدود مع إريرتاي.ووسطه عندما نُقل قدامى احملاربني املتمرسني كما يُ 

ندما طُلب منهم صبع على العنق. وعلذبح كالشاة"، ويصفونه بتمرير إابمن القتل يشار إليه " اً كثريون غريهم نوع  وذكر
اإلسهاب وصف هؤالء األشخاص زايدة حادثة إقدام جنود إثيوبيني على ذبح رجال وتركهم ينـزفون حيث يعثر أفراد 

ير هلم وغادروا مع أطفاهلم على ذالعائلة واألصدقاء على جثثهم الحقاً. وفسَّر معظم الناس عمليات القتل هذه أبهنا حت
 ادث.وجه السرعة عقب مشاهدة هذه احلو 

مل و  إلثيوبية قناصة على سطوح املنازل،شيط األحياء، وضعت القوات االعفو الدولية إنه خالل عمليات مت وقيل ملنظمة
يتمكن املدنيون من التحرك خوفًا من إطالق النار عليهم. ويف حني أن بعض نريان القناصة ُوجهت كما يبدو حنو 

للحكومة االحتادية املؤقتة، فإن األنباء تشري إىل أن املدنيني غالبًا ما مجاعات مسلحة يشتبه يف أهنا معادية أعضاء يف 
وجدوا أنفسهم وسط النريان اليت تطلق بال متييز. ويف حاالت عديدة، اضطرت العائالت إىل نقل جرحاها إىل الرعاية 

شغِّّلوهنا بسبب انعدام الطبية يف عرابت يد ذات عجلة واحدة وعلى ظهور احلمري ألن سائقي سيارات اإلسعاف ال يُ 
األمن عموماً، مبا يف ذلك نريان القناصة. ونتيجة لذلك، ابت من الصعب جدًا على املدنيني احلصول على الرعاية 

 الطبية.

البزات العسكرية، اليت ميكن بواسطتها التعرف  لصوماليون خصائص حمددة، ومن ضمنهاالالجئون ا وصفوغالبًا ما 
م يستطيعون هنشريين إىل أميوبيني. وغالبًا ما أشاروا إىل اجلنود اإلثيوبيني بكلمة "أمهري" على هوية مهامجيهم اإلث

 التعرف عليهم من اللغة اليت يتكلموهنا والصعوابت الالحقة وأحياانً املميتة اليت واجهوها يف التخاطب معهم.

                                                 

 ابألسلحة اشتباكاً  أن ورد حادث بينها مقديشو، شوارع يف جثثهم وُسحلت إثيوبيون جنود فيها قُتل حوادث عدة أنباء نوفمرب مطلع يف وردت 15 
 املسلحني الرجال بصور احلوادث هذه وُتذّكران. جنودها أحد جثة انتشال اإلثيوبية القوات حاولت عندما صومالياً، مدنياً  50 حوايل بوفاة تسبب

 .1993 العام يف هوك بالك طراز من مروحيتني عشائرية ميليشيا إسقاط بعد مقديشو شوارع عرب األمريكيني نوداجل جثث يسحلون وهم الصوماليني

 .2007 الثاين تشرين/نوفمرب مطلع يف العدائية العمليات وترية زادت عندما إريرتاي مع حدودها على جنودها من متزايدة أعداداً  إثيوبيا نشرت 16 
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ىل مقديشو يف أكتوبر/تشرين األول عامًا صحفي، وهو صومايل من أصل أوغندي عاد إ 60، البالغ من العمر جالد
واحد يف سوق بركة مبقديشو وآخر يف بلتوين.  –. وبينما كان هناك، قتلت القوات اإلثيوبية اثنني من أقرابئه 2007

 وقد قال،

"أطلق أحد املتمردين صاروخًا حُيمل على الكتف وبعد ذلك ابت اجلميع معرضني للخطر. فإذا شاهدوا 
ن إنه متمرد، أو إذا كان صبياً صغرياً. وقد وقع هذا اهلجوم عندما كنت انئماً. وملّا شخصاً ملتحياً، يقولو 

يقظت، وجدت أن املنطقة مقفلة، وقد جاء اإلثيوبيون. وعندما خرجت من منـزيل، شاهدت مجيع الناس تاس
اهدت يركضون، لذا ركضت. وبعدما غادر اإلثيوبيون، عدان أدراجنا. وبدأان نشاهد ما حدث هناك. ش

جثث األشخاص الذين ُذحبوا، ومن ضمنهم ابن شقيقي. كان هذا من فعل اجلنود اإلثيوبيني وليس احلكومة 
االحتادية املؤقتة. ولسُت متأكداً ملاذا أتوا، لكن يف اليوم السابق وقع اشتباك يف حميط املنطقة. لقد دفنا ابن 

ً من مقديشو. وحىت املدارس  13شقيقي على مسافة  تُستخدم كمقابر، ألن الناس ال يستطيعون  كيلومرتا
 نقل ]اجلثث[ إىل خارج املدينة، فالوضع ليس آمناً".

عامًا وهي من حي حول وداج يف مقديشو إن منطقتها خضعت لسيطرة احلكومة  15البالغة من العمر  ابرين،قالت 
ة احلكومة االحتادية املؤقتة وانتصرت . لكن عندما هامجت اجلماعات املسلح2007االحتادية املؤقتة يف منتصف العام 

عليها يف املنطقة، أتت القوات اإلثيوبية أيضاً. وعندما عادت إىل املنـزل من املدرسة يف يوم شهد قتااًل ملموساً، وجدت 
 والدها مذبوحاً وأن بقية أسرهتا املمتدة قد رحلوا.

 2007الثاين  نوفمرب/تشرين 15رت من مقديشو يف ، إهنا فمن وردهيغلي عاماً  63البالغة من العمر  سيبلعة،قالت 
عقب حدوث إطالق انر يف املنطقة. ويف أحد األايم شاهدت ثالثة رجال يغادرون حوانيتهم حيث مع أطفاهلا الصغار 

قبض عليهم جنود إثيوبيون للتحقيق معهم. ويف صباح اليوم التايل شاهدت جثت الرجال الثالثة ملقاة يف الشارع. وقد 
أحدهم بسلك كهرابئي. وُذبح الثاين. وكان الثالث مكباًل ابلسالسل من الكاحل إىل الرسغ وقد سحقت  ُخنق

 خصيتاه.

عاماً(، الذي قُتل عندما غادر  15مبقديشو، ابنها األكرب ) دينيلعاماً من حي  35البالغة من العمر كانبارو، فقدت 
ويف اليوم ذاته قتلت القوات  .2007ملتبادلة يف أواخر العام املنـزل ملشاهدة اشتباك وقد وجد نفسه وسط النريان ا

مسكت زوجتامها ابلقوة" )أحد التعابري امللّطفة العديدة اإلثيوبية جارين ذكرين عندما دخلت إىل منـزهلما. وقد "أُ 
 للتعرض لالغتصاب(.
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ألهنا تعرضت هي  2007لعام يف مقديشو، يف أواخر ا وردهيغليعامًا من حي  28، البالغة من العمر فاطمةهربت 
وشقيقتها إىل "سوء معاملة" )تعبري ملطف آخر للتعرض لالغتصاب( من جانب اجلنود اإلثيوبيني، كما قالت، وكانت 

 خائفة على أطفاهلا.

مذبوحني  اً كثر   عامًا من حول وداج، إنه شاهد جريانه "يذحبون". وشاهد رجاالً  32، البالغ من العمر غوليدوقال 
ملقاة يف الشارع. وقد قطعت خصيتا بعضهم. كذلك شهد نساء يتعرضن لالغتصاب. ووقعت إحدى احلوادث وجثثهم 

 20يف املنـزل اجملاور له حيث تعرضت امرأة متزوجة حديثًا كان زوجها غائباً عن املنـزل لالغتصاب من جانب أكثر من 
فالرجال ال يتكلمون لغتنا، ويبدؤون ابلصياح وال  إثيوبيًا وقفوا يف طابور. وقال "مشكلتنا الرئيسية هي التخاطب.

 نستطيع أن خنربهم أبننا ال نفهم".

عاماً اغُتصبت  17من محر جاجاب يف مقديشو إن ابنة جارهتا البالغة من العمر  56البالغة من العمر  حابون،وقالت 
خلت يف غيبوبة يف مقديشو، نتيجة على أيدي اجلنود اإلثيوبيني. واالبنة د 2007وقُتل أبناؤها يف منتصف العام 

عاماً( الدفاع عن شقيقتهما لكن  14و 13اجلروح اليت ُأصيبت هبا يف اهلجوم. وحاول الصبّيان )البالغان من العمر 
أعينهما ابحلربة. وال تعرف ماذا حصل هلما بعد ذلك. فحىت والدهتما مل تنتظر اقتلعوا اجلنود اهنالوا عليهما ابلضرب و 

 دث، فقد الذت ابلفرار.لرؤية ما ح

د يف مقديشو، تسعة أطفال اآلن. وقد قتل اجلنود يعامًا من منطقة ايقش 52، وهي تبلغ من العمر هيبوولدى 
 . وقالت ملنظمة العفو الدولية،2007مارس/آذار  27اإلثيوبيون زوجها وطفلني آخرين يف 

خنشى من أن يقتحم ]اجلنود اإلثيوبيون[ املنـزل "تبدأ حكاييت بتوقف الرجال عن قضاء الليل يف املنـزل. وكنا 
وأيخذوهم ]أفراد العائلة[. ويف إحدى الليايل عندما كانوا يدخلون إىل األدغال أوقفهم جنود أمروا زوجي أبال 

ال أتخذوها، ليس ’على بعض النقود. فصاح أحد أبنائي  معه يتحرك. فتسّمر يف مكانه، لكنهم فتشوه وعثروا
فاعتدى أحد اجلنود على ابين ابلضرب، فرّد زوجي ‘ ها يف البيت لوالديت واألطفال اآلخرين.لدينا شيء سوا

حماواًل محايته. فبادر إىل ضرب زوجي ومتسك ابين اآلخر به. فشهر اجلندي سالحه وأطلق النار عليه. 
دعيت إىل شاهدت ذلك من انفذيت. وأُردي الصبيّان ]قتيلني[ واقتادوا زوجي معهم. وبعد يومني است

 املستشفى ألخذ زوجي. وعندما وصلت كان ميتاً."

 عاماً ومن منطقة البحر األسود ابلقرب من سوق بركة يف مقديشو، 41، وهو يبلغ من العمر زكرايقال 

، كنت يف الصومال. ويف الليلة الرابعة اليت أمضيتها هناك احتل 2007أكتوبر/تشرين األول  16"يف 
شخصاً قبض عليهم اإلثيوبيون. واقتادوان إىل قاعدة عسكرية. وكنت  41ت من ضمن اإلثيوبيون القرية. وكن
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مبدافع رشاشة ثقيلة مركبة يف اخللف. واستجوبين شخص  جيباً مزوداً  15الية، وأكثر من أرى العرابت القت
عيش يف منازلنا. فقلنا إننا ن‘ملاذا أنتم هنا؟’صومايل كان يعمل مع اإلثيوبيني. وسئلنا مجيعنا السؤال نفسه: 

وعندما انتهت األسئلة، أخذوا تسعة منا وألقوا هبم يف شاحنة. واعتقد أن التسعة نُقلوا إىل إثيوبيا. اعتقد 
، معظمهم مراهقون، ‘عاديني’هما طويلتني. أما اآلخرون فبدوا يذلك ألن اثنني منهم كاان رجلي دين وحليت

ما جيرون اعتقاالت ُيتارون األشخاص الذين يبدون  دون سن العشرين. وكنت أمسع أن اإلثيوبيني عند
 11شخصًا أان من ضمنهم، فركضنا وهربنا، لكن  32كإسالميني، وأيخذوهنم إىل إثيوبيا. أما البقية، 

شخصاً أُردوا ابلرصاص. لقد رأيتهم يسقطون ألهنم كانوا أمامي، كانوا اجملموعة األوىل اليت تلوذ ابلفرار. وهذا 
جثث  نوفمرب/تشرين الثاين شاهدت مخس 22قررت فيه اهلرب من البالد. وفيما بعد يف هو اليوم الذي 
 قد احتلوا املنطقة".تني منها. وكان اإلثيوبيون اثن طع رأسامذبوحة. وقد قُ 

عاماً، من حي مدينة يف مقديشو، وصلت توًا إىل مستوطنة قبل يومني من إجراء  35، البالغة من العمر إبيان وصلت
 العفو الدولية مقابلة معها، حيث قالت،منظمة 

 يركبان معًا يف سيارة. . وكاان2007نوفمرب/تشرين الثاين  25"لقد قتلوا زوجي ووالدي يف اليوم ذاته يف 
وقفا، بدا زوجي يتكلم ابلصومالية، لكن اجلنود مل يفهموا. فأطلقوا النار على زوجي يف جبينه. وعندما أ

ليه النار أيضاً. وبعدما قتلوا زوجي خبأت اثنني من أطفايل حتت السرير، وعندما تدخل والدي أطلقوا ع
وأخذت اثنني معي. لقد كسرت السرير فوق االثنني املوجودين حتته حبيث ال يعثر عليهما أحد. وفيما بعد 

 فهربت وتركت كل شيء ورائي". .عدت ووجدهتما

 اجلماعات املسلحة ترتكبها اليتاالنتهاكات 

وأنصار التحالف من أجل إعادة حترير الصومال وميليشيا الشباب ت املسلحة فلول احتاد احملاكم اإلسالمية تضم اجلماعا
يقومون حيث كقطاع طرق   صرفتالراديكالية. كما تضم قادة عشائر وفروع عشائر وسياسيني حمليني وميليشيات ت

ك االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي. غارات وعمليات سطو وغريها من االنتهاكات ضد املدنيني، مبا يف ذلب
فمثاًل، يوصف الذين يُطلق عليهم تسمية "موراين" أبهنم "شبان صغار ميتشقون السالح" أو "أطفال الشوارع" يتصرفون  
كمجرمني ضد املدنيني. وعمومًا يصعب التعرف على مقاتلي اجلماعات املسلحة والعناصر اإلجرامية من لباسهم أو 

أو مظهرهم. وتفتقر هياكل قيادة هذه الكياانت إىل الشفافية يف معظم احلاالت، لكن القادة الذين تُعرف سياراهتم 
 هوايهتم عادة جيب أن ُيضعوا للمساءلة على سلوك قواهتم.

يف  أشار العديد من النازحني الذين أدلوا بشهاداهتم ملنظمة العفو الدولية إىل أهنم يعلمون مبشاركة اجلماعات املسلحة
القتال يف جمتمعاهتم احمللية، لكنهم مل يشاهدوهم شخصيًا أبداً، أو أهنم ال يعرفوهنم إذا شاهدوهم ألنه من الصعب 
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التعرف على أعضاء اجلماعات. وذكر العديد من الناجني من العنف يف مقديشو أن "امليليشيات" ليست مرئية؛ لكن 
ها قوات احلكومة االحتادية املؤقتة واجليش اإلثيويب بقصف ورد أهنا تشن هجمات من نوع اضرب واهرب ترد علي

مدفعي، غالبًا ما يدمر أحياًء أبكملها. ومتت اإلشارة إىل القوات املسلحة املعادية للحكومة االحتادية املؤقتة وإلثيوبيا 
"اإلرهابيون" ويشري بعدد من الطرق، من ضمنها "املقاومة" أو "أولئك الذين يدافعون عن الوطن" أو "املعارضة" أو 

مصطلح "اجلماعات املسلحة" يف هذا التقرير إىل اجلماعات اليت أعلنت معارضتها العنيفة لقوات احلكومة االحتادية 
احلكومة االحتادية املؤقتة.  املؤقتة والقوات اإلثيوبية، فضاًل عن امليليشيات غري احلكومية اليت تعمل ابلوكالة عن قوات

 فت هذه اجلماعات كافة املدنيني وقتلتهم.ب ما ورد استهدوحبس

وكانت هناك ممانعة قوية يف صفوف العديد من النازحني الصوماليني )وخباصة الصحفيني( يف تقدمي معلومات حول 
االنتهاكات اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة، خوفًا من االنتقام كما يُفرتض. وكان العديد منهم على علم إبطالق 

اعات املسلحة، القصف أو نريان األسلحة اليت يعتقدون أهنا جاءت نتيجة اهلجمات اليت شنتها اجلمالصواريخ أو 
مل يشاهدوا قط املهامجني أو يتمكنوا من التعرف عليهم. ويف حوادث أخرى، وجه أعضاء اجلماعات لكنهم قالوا إهنم 
الية أو حتت التهديد. وقال مصدر دويل ملنظمة هاتفية أو سّلموها للغري لدفع مبالغ م أو حتذيرات املسلحة هتديدات

 العفو الدولية "إننا ال نسمع عن االنتهاكات اليت يرتكبها املتمردون إال يف إطار مناوشة".

وحيظر القانون اإلنساين الدويل كلياً القتل العمد لألشخاص الذين ال يشاركون مشاركة فعلية يف العمليات العدائية. كما 
أي ضرب آخر من ضروب املعاملة غري اإلنسانية. وتشكل انتهاكات هذه الشروط وغريها من قواعد  حيظر التعذيب أو

القانون اإلنساين الدويل جرائم خطرية وينبغي حماسبة املسؤولني عن ارتكاهبا. وقد تشكل العديد من عمليات القتل هذه 
 على أيدي اجلماعات املسلحة جرائم حرب.

ريقيا إنه يكاد يكون مستحياًل معرفة الشخص الذي هدده يف معظم احلاالت، لكنه متكَّن وقال صحفي من جملة قرن أف
 من التعرف على شخص واحد. وقال،

ه املتمردون التهديدات، ونتلقى مكاملات هاتفية من متصلني جمهولني، لكنهم ليسوا ابلقدر ذاته من  "يُوّجِّ
متييز من جانب املتمردين. لكنه من الصعب  الوحشية. لقد حدث بعض االستهداف، وبعض اهلجمات بال

ً معرفة هوية اجلناة، وال جُترى أية حتقيقات. وكانت هناك حالة واحدة أجرى فيها الشباب ابلتأكيد  17جدا
 مكاملة هتديدية ألنين تعرفت على الصوت".

 صوماليون آخرون على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة. كذلك شهد انزحون

                                                 

 .راديكالية إسالمية مليليشيا شاب حملي قائد صوت على الصحفي تعّرف 17 
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 عاماً وهي من سوق بركة للمنظمة،  47وعمرها  لبانقالت 

عندما كنت يف مقديشو، مل استطع فهم شيئني. أوالً، كان الشباب يستهدفون اجليش، فينتقم اإلثيوبيون 
دنيني ابلقصف بال متييز. اثنياً، يلقي الشباب واملقاومة القنابل مستخدمني األسلحة الثقيلة، ويستهدفون امل

 دون أي متييز". –على أحياء أبكملها أيضاً 

عاماً من حي شنجاين يف مقديشو، إن والدها تويف بعد تعرضه للضرب ابلعصي على أيدي  30، وعمرها إيديلقالت 
 صلة ابمليليشيا. مأشخاص هل

اماً، مقديشو بسبب انعدام األمن. لقد ابت اقتحام املنازل شائعاً. وأخذ رجال ع 25وعمرها ، انستيكسوغادرت 
 وراين شقيقتها،الحتادية املؤقتة يُطلق عليهم املمسلحون معارضون للحكومة ا

"أوالً سرقوا، مث أخذو الفتيات. وأحياانً تعود الفتيات، وأحياانً أخرى ال يعدن. وكان يوم مخيس يف منتصف 
ال مسلحني. وكاان اثنان فقط وكاان ملثمني. وحاوال جالثاين. وتعرضنا للسلب من جانب ر  نوفمرب/تشرين

من عندها أطلقا عليه النار ‘ إن هذه الفتاة صغرية جدًا وفقرية.’يقيت، لكن زوجي تدخل قائاًل أخذ شق
عليه. فهربت من . مث هرب الرجالن امللثمان مع شقيقيت. وتويف زوجي بعد إطالق النار بندقيتهما يف صدره

 منـزيل ألن زوجي أُردي ابلرصاص أمام أطفايل."

وعربَّ العديد من األشخاص اآلخرين الذين ُأجريت مقابالت معهم عن خوف حقيقي من التعرض للقتل أو 
أبهنا  لالستهداف على حنو آخر من جانب اجلماعات املتمردة، وخباصة إذا اعُتربوا أبهنم يتصرفون بطريقة مُيكن أن تُفسَّر

 دعم للحكومة االحتادية املؤقتة أو القوات اإلثيوبية.

 االنتهاكات املرتكبة ضد الصحفيني
 أحد الصحفيني ملنظمة العفو الدولية، الكما ق

"إن الصحفيني هم الذين ُُيربون العامل مبا جيري يف مقديشو. وهلذا السبب اجلميع يريد إسكاهتم. واعتقد أنين 
لكن حىت عندما أكون خائفاً، ال أستطيع أن أصمت، ألنين إذا مل أروِّ هذه سأموت يف هذه املهنة، 

 القصص، فلن حيمي املدنيني أحد. حنن دعاهتم الوحيدون".

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أن حرية التعبري من حق لكل شخص، مبا يف  19وتنص املادة 
برغم أنه جيوز فرض بعض القيود احملدودة على هذه احلرايت حلماية األمن القومي ذلك حق تلقي املعلومات ونقلها. و 



 استهداف روتيين : اهلجمات على املدنيني يف الصومال
19  

 

  منظمة العفو الدولية  AFR 52/006/2008الوثيقة :  رقم
 

امليثاق من  12-8أو النظام العام، إال أ،ها جيب أن تكون ضرورية للغاية وينص عليها القانون حتديداً. وتنص املادة 
 ،دافعون عن حقوق اإلنساناألفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على أن مجيع األشخاص، مبن فيهم الصحفيون وامل

يتمتعون حبرايت أساسية حممية هي حرية الوجدان واالشرتاك يف اجلمعيات والتجمع والتنقل وحق تلقي اآلراء واملعلومات 
 ونشرها يف إطار القانون.

األزمة العامة حلقوق اإلنسان القائمة يف جنوب الصومال ووسطه، اسُتهدف الصحفيون واملدافعون عن ويف سياق 
النـزاع املتعددة. حقوق اإلنسان حتديداً بسبب أنشطتهم املهنية يف فضح انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها أطراف 

وترى منظمة العفو الدولية أن وضع الصحفيني يف الصومال هو األسوأ منذ تفكك دولة الصومال عقب اإلطاحة 
أنباء انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق  خنقص هو . وما يثري القلق بشكل خا1991مبحمد سياد بري يف العام 

اهلجمات العنيفة على الصحفيني الصوماليني وُتويفهم. وقد ازدادت حدة اهلجمات على الصحفيني، ما أدى إىل 
حتدثت منظمة العفو الدولية إىل عشرات الصحفيني و  2007.18هروب عشرات الصحفيني منذ نوفمرب/تشرين الثاين 

 .2007الذين فروا من الصومال يف األشهر القليلة املاضية من العام 

بسبب انعدام وأشار الصحفيون وغريهم من اإلعالميني إىل أهنم بقوا طوال أايم وأحيااًن أسابيع متواصلة يف مكاتبهم 
 هو الصحيحعكس كان الاألمن عموماً وهتديدات حمددة وخوف من قوات احلكومة االحتادية املؤقتة. ويف أوقات أخرى  

إذ تعذر عليهم الوصول إىل مكاتبهم لفرتات طويلة من الوقت واضطروا عوضًا عن ذلك إىل إرسال "التقارير" من  –
جريت مقابالت معهم عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان اليت مقاهي اإلنرتنت. وأعرب الصحفيون الذين أُ 

 ترتكبها مجيع أطراف النـزاع.

 وقال صحفي من صحيفة هورن أفريك )قرن أفريقيا( ملنظمة العفو الدولية،

للتعامل مع أمراء احلرب  اً "مل يعد املدافعون عن حقوق اإلنسان يعرفون أعداءهم؛ فمن قبل كنت مضطر 
املفاجأة واخلوف يؤثر عليك. وليس لدى املدافعني عن حقوق اإلنسان أية حلفاء. وال  وحسب. فعنصر

اليت يضطر فيها الصحفيون للعيش يف األدغال. واجملتمع الدويل الذي  تتوفر هلم احلماية. وهذه هي املرة األوىل
 يتخذ من نريويب مقراً له ال يرفع صوته بشكل كاف إزاء هذا األمر."

يزا عاصمة أرض الصومال منظمة طلب اللجوء يف هرججمموعة من الصحفيني القادمني من مقديشو ل وأخرب عدد من
 العفو الدولية عن التهديدات احملددة هلم ولعائالهتم :

                                                 

 (.AFR 52/001/2008 آذار/مارس) الصحفيني على املنهجية اهلجمات:  الصومال الدولية، العفو منظمة لدى الرتكيز ملف انظر 18 
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 2007عامًا تعمل لدى إذاعة شابيل، مقديشو يف أكتوبر/تشرين األول  20عمرها  وهي صحفيةالدان، غادرت 
استمريتِّ يف بث هذا النوع من الربامج ]النسائية[، فسوف نغتصبك أو نقتلك." وشعرت  بعدما تلقت هتديدًا : "إذا

هبلع شديد من تسليمها إىل حكومة إثيوبيا. وقالت "أشخاص جمهولون يُبلغون أفراد عائليت أهنم سيقتلوهنم عوضًا عين 
 ن البالد".تكلفة الفرار م تستطيع حتمل ال ألنين غادرت وهم ما زالوا هناك، لكن عائليت

 2007عامًا تعمل لدى إذاعة سيمبا، مقديشو يف أكتوبر/تشرين األول  19وهي صحفية عمرها  بيالن،غادرت 
اإلثيوبيني  –عقب تلقيها عدة هتديدات من متصلني جمهولني. وقالت "مل أستطع أن أحدد من جيب أن أخشى وأحذر 

 طنية احمللية."أو احلكومة االحتادية املؤقتة أو مجاعات املقاومة الو 

. ويف 2007نوفمرب/تشرين الثاين مقديشو يف  عامًا يعمل لدى إذاعة سيمبا، 22وهو صحفي عمره  هااندغادر 
إىل سبتمرب/أيلول اقرتب منه رجل حيمل مسدساً وأبلغه أبن يتوقف عن نقل األخبار والبث وإال سريديه قتياًل. ومل يعرف 

من سبتمرب/أيلول اقتحمت جمموعة من الرجال منـزل جاره وخطفت رجالً  حقةأي جانب ينتمي هذا الرجل. ويف فرتة ال
من عمره تقريباً. وقيل هلذا الصحفي فيما بعد إن الرجل الذي خطفوه ظنوا خطًأ أنه هو. وال يعرف ماذا حدث للرجل 

 الذي أخذوه.

ة والقوات حلكومة االحتادية املؤقتجتريها قوات اكذلك أخرب الصحفيون منظمة العفو الدولية عن االعتقاالت اليت 
 يومًا. 11اإلثيوبية. وتفاوتت فرتات االعتقال بني بضع ساعات و

عامًا ويعمل مع إذاعة شابيل، واحُتجز لفرتات قصرية يف ثالث مرات  27، الذي يبلغ من العمر قوضانبض على قُ 
األخبار ’لت عن سبب توقيفي، قيل يل إن . وقال "عندما سأ2007خمتلفة بني سبتمرب/أيلول وأكتوبر/تشرين األول 

 اليت تبثها مناوئة للحكومة االحتادية املؤقتة."

عامًا وهو من حي محر وين ورئيس حترير صحيفة مرموقة، مقديشو يف مطلع  44الذي يبلغ من العمر قمان غادر 
مة العفو الدولية. وقد أخرب ، ووصل إىل نريويب قبل ثالثة أايم فقط من حديثه مع منظ2007نوفمرب/تشرين الثاين 

 مندويب منظمة العفو الدولية هبذه احلكاية،

حيث كان يعيش والدي  –فيها القتال "ما أثر يفّ هو أنين مل أر مثل هذه احلرب من قبل. األماكن اليت جيري 
رأة أعرفها أتوا بكامل قوهتم للقتل وإزاحة كل ما يقف يف طريقهم. وقد أردت القوات اإلثيوبية ابلرصاص ام –

واسطة هاتفها اجلوال امسها هيلني ديري بينما كانت تبيع البنـزين يف سوق البحر األسود. واتصلت بعائلتها ب
ددة يف الشارع، لكن مل يتمكن أحد من االقرتاب منها إلنقاذها بسبب القناصة. ففارقت بينما كانت مم

 احلياة.
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تة االتصال مبكتيب، واستُدعيت عدة مرات إىل مكتب وقد بدأ موظف أمن اتبع للحكومة االحتادية املؤق
الناطق ابسم الشرطة. كذلك تعقبين متصلون جمهولون وضايقوين واشتكوا من األخبار اليت توردها صحيفيت. 

. وبدأت 2007أكتوبر/تشرين األول  20وحصل األسوأ عندما متركز عدد من أفراد الشرطة أمام مكتيب يف 
األمامي بقوة. وارتعبُت من صراخهم. وهددوا بتحطيم الباب، لذا قررت أن افتحه. الشرطة تطرق على الباب 

وأقسم أبنه ‘ حنن على علم أبنشطتك’وليس مفاجئًا أن يصوبوا أسلحتهم حنوي. وقال أحد أفراد الشرطة 
 سيعاقبين. وقد أخذوا بعض الواثئق اخلاصة ابلصحيفة.

وكل ما ميكنك أن تراه هو اجلنود؛ وكانت الشوارع مهجورة  .وخارج املكتب، كان املوقف أكثر عدائية حىت
ىل تقاطع إعقب ساعتني من القتال العنيف الشديد بني اجليش واملتمردين يف املنطقة. واقتادوان حتت احلراسة 

أان رئيس حترير صحيفة ’عتنا أبننا من القاعدة. وعندما قلت طريق حول واداج الذي استُخدم كمركز قيادة. ونُ 
أنت أحد األشخاص الذي كنا نبحث عنهم الذين يعارضون دائماً ’. وقال اً مرتبك ضابط الشرطة بدامية، يو 

حياً. امسعين جيداً، أنتم أيها الرجال  اكان جيب أن تقُتل بدل اقتيادك إىل هن’وقال ‘. السالم واالستقرار
مث تُركنا ‘. ل أو االعتقال أو الرتحيلالذين تدعون أنكم صحفيون، أعداء السالم وسينتهي بكم األمر إىل القت

يف زنزانة صغرية جدًا ... حيث مل يكن هناك مكان للجلوس أو الصالة أو النوم. وكانت أطول ليلة يف 
 حيايت.

ويف الصباح، استدعاين أحد الضباط مع ثالثة صحفيني آخرين وأبلغنا أبننا أحرار يف أن نغادر، بدون أي 
مرينا يف حماولة إصدار الصحيفة، لكن مسؤويل احلكومة االحتادية املؤقتة بدؤوا تفسري آخر العتقالنا. واست

القرار  يدلون بتصرحيات علنية عدائية ضد الصحافة الصومالية احلرة، لذا قررت الفرار من العاصمة. وكان هذا
 اُتذه يف حيايت على اإلطالق". األكثر إيالماً الذي

عبد السالم أدان أحد مؤسسّي هورن أفريك وزيرًا لإلعالم وانئبًا لرئيس الوزراء  قام رئيس الوزراء حسني بتعيني أمحد
وعمل على اعتماد قانون جديد لإلعالم ميكن يف حال إنفاذه توفري درجة من احلماية للحقوق اإلنسانية للصحفيني يف 

  الصومال.

ري إسكات صوت املنظمات املستقلة ، مت إىل حد كب2007ومنذ القتال الذي نشب يف مارس/آذار وإبريل/نيسان 
حلقوق اإلنسان اليت كانت انشطة يف مقديشو، حيث اضطر كثريون إىل االختباء عقب هتديدات وهجمات ورد احمللية 

أهنا صدرت عن مجيع أطراف النـزاع. وداهم جنود احلكومة االحتادية املؤقتة إحدى املنظمات النسائية احمللية وسألوها 
 ن مسعتنا؟".تشوهو من "أأنتم 
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وبينما متكنت وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية من توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 
الدويل وفضحها، ُتشى منظمة العفو الدولية من عدم توثيق أغلبية االنتهاكات بسبب القيود املفروضة على وسائل 

 عن حقوق اإلنسان الذين نيإسكات الصحفيني املستقلني وغريهم من املدافعم على العمو و ‘ اإلعالم املستقلة وإغالقها
 ينقلون أخبار العمليات اليت تقوم هبا قوات احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية واجلماعات املسلحة.

 ، وهو عامل يف منظمة غري حكومية طلب اللجوء يف نريويب،مسااترقال 

حقوق اإلنسان يف الوسط عندما يكون مجيع أطراف النـزاع ضد حقوق اإلنسان "حُيشر املدافعون عن 
والدميقراطية واجملتمع املدين. وهذا األمر حيزنين. فالصحفيون الشبان الذين أصبحوا ابرزين حتولوا فجأة إىل 

اذا؟ ال أستطيع أن أطلب منهم أن يقدموا تضحيات. من أجل مو هاربني. وافرتض أهنم يغادرون مقديشو. 
ك. وليس هناك فرق بني و بساطة مل تعد تستطيع التمييز بني الناس، فأي شخص ميكن أن يكون عدفبكل 

 اجليوش اليت تطلق النار من مجيع االجتاهات. وهناك انتقام وعقاب مجاعي. أنت ال تقاتل عدواً معروفاً. ويف
ة املؤقتة بطريقة أكثر شراً. ويتم ذلك أن اإلثيوبيني يقصفون أحياء أبكملها، تقاتل احلكومة االحتادي حني

 ألجل املال. وتستهدف احلكومة دور اإلعالم كل على حدة. فهي ال تريد أية وسائل إعالمية".

 قصف املناطق اآلهلة ابملدنيني
يؤثر القصف ابلقنابل وغريه من أشكال القصف ابألسلحة الثقيلة على مناطق أبكملها، فيدمر املباين وغريها من 

غ يف أغلب األحيان أحياءً  البنية التحتية، ما يؤدي إىل وفيات غري قانونية وإصاابت يف صفوف املدنيني، ويُفرِّ  عناصر
، ورد أن مخسة أحياء 2007كاملة من سكاهنا، مع هروب السكان طلبًا للسالمة. ويف مطلع ديسمرب/كانون األول 

ة اليت تقدم مساعدات طارئة يف مستوطنات املهجرين يف مقديشو "أُفرغت ابلكامل" كما قالت املنظمات اإلنساني
داخلياً يف الصومال. كذلك يف مطلع ديسمرب/كانون األول، انتقل العنف األخري من سوق بركة ابجتاه مصنع املعجنات 

 اإليطالية وسوق املاشية، حيث أزهقت النريان املتبادلة العامة أرواحاً إضافية وتسببت بنـزوح مجاعي.

ورد وجهت مجيع أطراف النـزاع هجماهتا ضد املناطق اآلهلة ابلسكان املدنيني، حيث استخدمت قوات وحبسب ما 
اإلثيوبية املدفعية الثقيلة، واقتصرت هجمات اجلماعات املسلحة بصورة  احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات احلكومية

عيار الصغري والعبوات الناسفة حملية الصنع. ويف بعض رئيسية على القذائف الصاروخية )آر يب جي( ونريان اهلاون من ال
ورد أن ضرابت احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية استهدفت املناطق املدنية بصورة غري قانونية بعد أن  تاألوقا

وات نت هجمات من جانب اجلماعات املسلحة انطالقًا من مواقع حمددة داخل تلك املناطق. ورمبا تقاعست قشُ 
احلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية عن توجيه هذه اهلجمات إىل األهداف العسكرية، وهذا انتهاك واضح 
للقانون اإلنساين الدويل، أو أن اهلجمات رمبا استهدفت أهدافًا عسكرية مشروعة، لكن أتثريها على املدنيني أو 
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ألشخاص املهجرين الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت األهداف املدنية كان غري متناسب. وقال عدد من ا
معهم إهنم غادروا دايرهم لسبب ما )إلحضار املاء أو الطعام أو غريمها من الضرورايت( وعندما عادوا، كانت منازهلم 

 مرت بواسطة املدفعية أو القذائف الصاروخية أو نريان اهلاون.بكل بساطة قد دُ 

ين الدويل، فإن مجيع الذين يُعتربون مدنيني يشكلون أهدافًا غري قانونية للهجوم، إال إذا كانوا ومبوجب القانون اإلنسا
يشاركون مشاركة مباشرة يف العمليات العدائية، أو ميكن وصفهم كقوات ميليشيا، ولديهم قيادة مسؤولة وحيملون 

 شارات مميزة أو أسلحة.

اليت ال حتاول التمييز بني األهداف العسكرية وبني دف املدنيني، وتلك وتتضمن اهلجمات غري القانونية تلك اليت تسته
املدنيني أو األهداف املدنية، وتلك اليت برغم توجيهها حنو أهداف عسكرية مشروعة، إال أهنا تؤثر بشكل غري متناسب 

 األهداف املدنية. وأعلى املدنيني 

دات من الصوماليني النازحني الذين هربوا من مقديشو منذ وقد مجع ابحثو منظمة العفو الدولية العشرات من الشها
، حيث هرب معظمهم منذ أغسطس/آب، وبعضهم يف فرتة قريبة ال تعود إىل أكثر من 2007إبريل/نيسان 

 نوفمرب/تشرين الثاين أو ديسمرب/كانون األول.

ديسمرب/كانون األول، لكنها  عاماً، لتوها إىل إحدى املستوطنات يف مطلع 56البالغة من العمر  قوران،وصلت 
اضطرت إىل ترك ابنها املريض عقليًا يف مقديشو. وذكرت أن زوجها وأبناءها اآلخرين قُتلوا مجيعاً. ويف إحدى الليايل 
أصابت قذيفة صاروخية منـزهلا. فُقتل ستة فتيان وفتااتن. وكانوا يؤدون صالة املغرب، وآوت معظم عائلتها إىل الفراش، 

 مع اثنني آخرين إلحضار احلطب. وقالت، لكنها ذهبت

"عندما عُدت، مل أستطع أن أجد  منـزيل". وأبلغت منظمة العفو الدولية أن ابنها الذي بقي فقد عقله فوراً. 
 وقالت "إنه إذا كان احلزن سيقتل أحداً، فإنه سيقتلين".

حي حول واداج يف مقديشو عندما  عامًا ومن أفجوي يف الصومال، تعيش يف 28، وهي تبلغ من العمر آواكانت 
عاماً(  40. وقالت إن شقيقتها )البالغة من العمر 2007نوفمرب/تشرين الثاين  1ُأصيب منـزهلا بقذائف مدفعية يف 
( قتلوا. وشاهدت أشالًء متناثرة من 20و 18و 15و 13و 12و 11و 10و 8ومثانية من أطفاهلا )تبلغ أعمارهم 

رة األخرية اليت شاهدت فيها زوجها الذي وصل إىل املنـزل بعد القصف وسأل من أي جثة شقيقتها. وكانت هذه امل
 اجتاه أتى القصف، مث هرب من املنـزل.

 28أنه يف  عامًا من حي وداجري يف مقديشو، منظمة العفو الدولية 24، وهو يبلغ من العمر كوالدأبلغ 
عاماً( عندما  18عاماً( وشقيقته )البالغة من العمر  53مر قُتلت والدته )البالغة من الع 2007أكتوبر/تشرين األول 
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ُدمر منـزهلم بواسطة املدفعية. وأتى إىل املنـزل من السوق حيث كان يعمل يف وزن الطعام ليجد منـزهلم مدمراً. ومل يتمكن 
 من العثور على اجلثث اليت يعتقد أهنا ُدفنت حتت األنقاض.

محر جديد يف مقديشو. وقالت إهنا وصلت إىل مستوطنة لالجئني، مع أربعة  عاماً، تعيش يف حي 45 صوفيا،كانت 
عاماً(  14عاماً و 13عاماً( واثنان من أطفاهلا اآلخرين )عمرمها  88من أطفاهلا بعد أن قُتل شقيقها )البالغ من العمر 

 بنريان املدفعية بعيد رمضان.

مخس مرات خالل ما امسته "ابالحتالل اإلثيويب". وقالت إن  عاماً من حريان، 22، وهي تبلغ من العمر أوراالُهجرت 
ابنها قُتل يف هجوم بقذائف اهلاون. وقُتلت جدهتا وعمتها وابنها مجيعهم بنريان األسلحة يف إبريل/نيسان. واختفت 

 والدهتا ووالدها.

ملستوطنة إال منذ ستة أايم عاماً ومن حي هودان يف مقديشو، قد وصلت إىل ا 17وهي تبلغ من العمر  هودان،مل تكن 
. وقالت إن منـزهلا ُأصيب 2007عندما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معها يف مطلع ديسمرب/كانون األول 

هتدم منـزهلا وفقد شقيقها ساقه، وشاهدت جثة والدها. وقد مزق يني" )وتعرف "أبعضاء ستالني"(. و بصواريخ ُتدعى "ب
 دوس على اجلثث يف الشارع"."إنك تالصاروخ جسده. وقالت 

بعدما  2007ن من مقديشو، من جانب والدهتما يف ديسمرب/كانون األول ، ومها شقيقتان شابتاأشا وماكاأُبعدت 
مات والدمها ميتة طبيعية. وقُتل شقيقهما األكرب يف هجوم ]استخدمت فيه قاذفات الصواريخ[ خالل رمضان. وعندما 

ومن بزاهتم ومن  19،م اجليبقالت الكربى إهنا عرفت أهنم كانوا إثيوبيني من سياراهتمرتكيب هذا اهلجوم، سئلتا عن 
مالحمهم ولغتهم. وذكرت أن أعضاء ميليشيا الشباب ألقوا قنابل صغرية، وردًا على ذلك أصابت القوات اإلثيوبية 

 رات أبكملها. وقالتجمموعة عما

ا أيتون مع القوات ملراقبة املكان ومينعون الناس من املطالبة ابجلثث.  ه"عندما يلقون قنبلة يف مكان، عند
كذلك قُتلت أعز صديقة يل يف القصف. إنه أشبه ابلعيش يف خوف دائم، خوف من أن تصل قذائف آر 

لكن ميكن أن يدخل شخص ما من ابب يب جي إليك. فإذا خرجت إىل الشوارع، قد يغتصبك أحدهم. 
بيتك ويذحبك. فإذا قررت اجمليء لتنشد السالم هنا، يظل هناك آخرون يعيشون يف الظروف ذاهتا اليت كنت 

 أعيش فيها."

 وإضافة إىل ذلك، ذكر عامل إغاثة أنه

                                                 

 .اخللف يف مركبة ثقيلة رشاشة مبدافع مزودة جيب سيارات عن عبارة هي 19 



 استهداف روتيين : اهلجمات على املدنيني يف الصومال
25  

 

  منظمة العفو الدولية  AFR 52/006/2008الوثيقة :  رقم
 

ً أبن طلقة زو )مدفع مضاد للطائرات( أصابت فندقاً  . وشاهدت أبم "يف نوفمرب/تشرين الثاين، تلقينا أنباء
عيين على الطريق الصناعي، أنه ُأصيب بقذيفة هاون. وكانت هذه املرة األوىل اليت أشاهد فيها التعبري الفعلي 

دما حتدثت إليهم. وكانوا يرجتفون ويرتعشون، وهؤالء األطفال الصوماليون نللصدمة على وجوه األطفال ع
 أشداء".

 زحني على الطرقاتاالنتهاكات املرتكبة ضد الصوماليني النا
 غالبًا ما ذكر النازحون من جنوب الصومال ووسطه أهنم تعرضوا للهجمات على الطرق من مقديشو إىل عدة وجهات

ن نقودهم وطعامهم ومقتنياهتم األخرى؛ و شدوا السالمة. وقد سلبهم لصوص جمهولإىل الشمال واجلنوب الغريب حيث ن
ق اليت تقيمها مجيع أطراف النـزاع، كانوا جيربون على دفع املال للمرور. كذلك وعند نقاط التفتيش املتعددة وحواجز الطر 

ومن  20أشار الذين ُأجريت مقابالت معهم إىل تعرض رجال للضرب ونساء لالغتصاب أو "سوء املعاملة" أثناء السفر.
الطريق  أخطر املناطق اليت ذكروها تلك الواقعة بني جوهر وبلتوين. وأشار بعض النازحني إىل وقوع انتهاكات على

 ارتكبتها عشائر مرتبطة ابحلكومة االحتادية املؤقتة، بينما ذكر آخرون وقوع انتهاكات على أيدي عشائر يف املعارضة.

 وقالت إحدى النساء إنه،

"على الطريق من مقديشو، هناك لصوص أيتون وأيخذون مالك أو يطلقون النار مباشرة على احلافالت. 
الطريق حيث يقفون ويطلبون منك املال. فإذا مل تتوقف، يقتلونك، ويقفز  وأحياانً تكون هناك حواجز على

قطاع طرق آخرون ويطلقون النار مباشرة على السيارة ويقتلون السائق ويسلبون الركاب. ويسلبوهنم كل شيء 
 النساء واألطفال لوحدهم على الطريق. وأحياانً، يهدد قطاع الطرق النساء وينطلقون ابلسيارة، اتركني

 حىت إذا كن حوامل أو مرضعات. لقد تعرض أفراد عائليت ألشياء من هذا القبيل". –ويغتصبوهنن 

 اوحبسب ما ورد ازداد عدد اهلجمات على الصوماليني النازحني اهلاربني على الطرقات املؤدية إىل خارج مقديشو، شأهن
ومن  ا العنف القائم على النوع االجتماعيشأن مستوى العنف الذي ميارس ضد املعرضني أصاًل لالنتهاكات، السيم

ًء حول وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباضرب وخطف. و ، فضاًل عن عمليات إطالق انر ضمنه االغتصاب
انتهاكات ارتكبت ضد املهجرين داخليًا على الطرق يف الصومال من جانب مجيع أطراف النـزاع، فضاًل عن قطاع 

لعشائر. وأحيااًن يغطي اجلناة وجوههم إلخفاء هوايهتم، لكن غالبًا ما يعتقد الناجون أهنم الطرق العاديني وميليشيات ا
 يظلون قادرين على التعرف عليهم من لغتهم أو مظهرهم.

                                                 

 والكلمة لالغتصاب، وصريح قاس تعبري وهي ،"كوفسي" كلمة  ضمنها ومن االغتصاب، إىل لإلشارة النساء تستخدمها مصطلحات عدة هناك 20 
 .ألخرايت حدث أنه لو كما  عنه حتدثن لكنهن أنفسهن، له تعرضن أهنن بدا الذي االغتصاب أخرايت ووصفت". معاملتها أسيئت" الصومالية
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 إنه، وهو رجل شاب، بولكسان وقال

ش. ين عندما وصلت إىل نقطة تفتيأقود سياريت ليالً ابلقرب من بلتو وحريان، كنت  د"بني إقليمي جلجدو 
وهناك أمرين رجالن ملثمان ابلتوقف. فخرجت وأبلغاين أبهنما سيسلباين كل ما يف الشاحنة إذا مل أدفع هلم 

هذين الرجلني... لكن لسوء احلظ، رن جرس شيلينغ صومايل. فتمكنت من عقد صفقة مع  500,000
إنه يريد جهاز  وصوب مسدسه إىل صدري، قائالً  يف تلك اللحظة. لذا أتى أحدهم إيلهاتفي اجلوال 

 ي."عرية انرية، أصابت ثالثة منها فخذهاتفي. فدفعت املسدس عين، لكنه أطلق أ

حافلة صغرية  سطحعامًا من منطقة محر جديد، إهنا هربت مع عدد من أطفاهلا على  38وعمرها  أمربو،وقالت 
وا النار على املركبة. فلم يتوقف متجهة من بلتوين إىل غالكايو. وتعرضوا هلجوم من جانب قطاع الطرق الذين أطلق

السائق، لكن عجلة السيارة أصيبت بطلب انري. وعندما اضطر للوقوف أخذ اللصوص كل شيء، حىت املالبس، مث 
نزلت أربع . وخالل هذه احلادثة، أُ 47رحلوا. وكانت لدى بعضهم حراب، وبدا أن آخرين حيملون بنادق إيه كيه 

. واغتصبت إحداهن بصورة مجاعية من جانب ينـزفنومت اغتصاهبن. وكانت بعضهن فتيات من املركبة إىل األدغال 
 مخسة رجال.

"اغتصبوا النساء اجلميالت، عاماً وهي من محر جديد، للسلب ابلقرب من بلتوين. وقالت  38، وعمرها ليلىتعرضت 
 غطوا وجوههم". ملتعرف عليهم ألهنوليس مجيعنا. واغتُصبت أربع فتيات. وكانوا ميليشيا عشائرية، لكنين مل أستطع ا

اجاب، إن اجلنود اإلثيوبيني تعرضوا ابألذى ألولئك الذين  جعامًا ومن محر  56وهي تبلغ من العمر حابون،  قالت
"فإذا كانت الفتيات مجيالت، حياولون جهدهم أخذهن منك. وبذلت كانوا مسافرين معها على الطريق عندما هربوا. 

تيات حىت ال يروهن. واليوم الذي وصلت فيه إىل هنا ]إىل هرجيزا[ كان املرة األوىل اليت قصارى جهدي لتغطية الف
 شعرت فيها ابلراحة النفسية."

ووصل معظم النازحني إىل املستوطنات املؤقتة خايل الوفاض إال من املالبس اليت كانوا يرتدوهنا، حيث ُسلبوا كل النقود 
. وحبسب أحد املصادر، تعرضت يف حادثة واحدة مثاين نساء لالغتصاب طريقواحلاجيات اليت كانت حبوزهتم على ال

 ذ. كذلك أخ2007ـشرين الثاين ل يف نوفمرب/تأمام اآلخرين الذين كانوا يسافرون معهن إىل جنوب غرب الصوما
هامجيهم. املهجرون داخليًا يتعرضون بشكل متزايد لالستهداف حىت حيث كانت هلم انتماءات عشائرية مشرتكة مع م

، كان بعض السائقني يستطيعون االنتقال أبمان نسيب عرب املناطق بسبب انتمائهم 2007وحىت سبتمرب/أيلول 
 .2007العشائري، لكن هذا تغرّي يف شهري نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون األول 
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و وبوسامو، حيث كان حياول نقطة تفتيش بني مقديش 88ويف نوفمرب/تشرين الثاين أشار أحد املصادر إىل وجود 
عمال اإلغاثة استضافة املهجرين داخلياً لدى عائالت من فرع العشرية ذاهتا. وكما ورد كان هناك بني مقديشو وإحدى 

العديد من نقاط التفتيش هذه، كان الناس نقطة تفتيش يف ذلك الوقت. ويف  150املستوطنات يف جنوب غرب البالد 
وازداد ورود أنباء تتعلق هبذه  .لب نقودهم وتُنهب أمتعتهم وتتعرض النساء العتداءات جنسيةيُنـزلون من احلافالت وتس

 .2007احلوادث من سبتمرب/أيلول إىل نوفمرب/تشرين الثاين 

عامًا من مقديشو، للضرب والسلب على الطريق. وتعرضت إحدى بناهتا  45، وهي تبلغ من العمر مرميوتعرضت 
صاب ابلقرب من بلتوين. وعندما حاولت الدفاع عن ابنتها تلقت لكمة على أسناهنا. وقالت عاماً( لالغت 15)عمرها 

"بعد ذلك أجهشنا ابلبكاء وأعادوا الفتاة يف حالة سيئة. وكان الوقت لياًل. وكانوا قساة وعدوانيني وفظني. وكانوا 
 ."صوماليني، واستطعت رؤية أعينهم. وأعطيناهم املال كي يسمحوا لنا ابلرحيل

أوضاع الصوماليني النازحني، وعدم احلصول على املساعدات اإلنسانية يف جنوب 
  الصومال ووسطه

 األوضاع

أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع الصوماليني املهجرين من جنوب الصومال ووسطه يف نريويب بكينيا ويف هرجيزا 
. ففي كينيا جتمع الالجئون الصوماليون يف عدة 2007ول أبرض الصومال يف نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون األ

 داب لالجئني يف نريويب.ينها خميمات دأماكن، ب

، سعى عدد ملموس من الالجئني 2007وبرغم إغالق احلكومة الكينية حلدودها مع الصومال منذ يناير/كانون الثاين 
إحدى املنظمات اإلنسانية احمللية اليت ُأجريت مقابلة . وحبسب ومنذ تنفيذه اإلغالق الصوماليني للجوء إىل كينيا، قبل

الجئ صومايل إىل  35,000، تدفق خالل العام املاضي حوايل 2007معها يف أواخر نوفمرب/تشرين الثاين من العام 
شاب فيها، ال تتوافر أمامهم إمكانية العودة إىل الصومال. وإضافة إىل  40,000داب وحدها. وقال "هناك خميمات د

منذ إغالق احلدود." وذكر مسؤول رفيع املستوى يف إحدى الوكاالت أن ألف الجئ  16,000لك، وصل حوايل ذ
 .2007دخلوا إىل كينيا أسبوعياً يف ديسمرب/كانون األول 

وقد شجع إغالق حدود كينيا على هتريب األشخاص، بينما منع األشخاص األكثر عرضة لالنتهاكات من الوصول إىل 
وأبلغنا الالجئون الصوماليون وعمال اإلغاثة الذين حتدثت إليهم منظمة العفو الدولية أن الرجال الصوماليني بر األمان. 

نفصل عديد منهم عن عائالهتم، حيث ُترتك لة أكرب بكثري من عائالهتم، لذا يالعزاب قادرون على السفر إىل كينيا بسهو 
 جنوب الصومال ووسطه. النساء واألطفال يف مستوطنات املهجرين داخلياً يف
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ومعظم الالجئني الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم يف نريويب مل ُيسجلوا أمساءهم لدى املفوضية العليا 
لالجئني التابعة لألمم املتحدة. وبينما كان بعضهم يتلقى مساعدة أساسية من املنظمات غري احلكومية احمللية، كان 

 إنسانية العشائر واجلريان للحصول على الطعام واملأوى. لىآخرون يعتمدون كلياً ع

استقالهلا من بسبب عدم االعرتاف الدويل بدولة أرض الصومال اليت أعلنت  صعوبة زداد وضع النازحنيويف هرجيزا، ي
وكاالت  عترب حكومة أرض الصومال الصوماليني اجلنوبيني النازحني الجئني يف أراضيها، تصنفهمجانب واحد. وبينما ت

مهجرون داخلياً. ويضاف إىل هذا االلتباس املتعلق بوضعهم عدم كفاية الدعم املايل واملادي املساعدة الدولية على أهنم 
 .يف أرض الصومال للنازحني الصوماليني

 وهناك حاليًا ست مستوطنات على األقل للصوماليني النازحني يف هرجيزا وحميطها. وقد ظهرت يف مراحل خمتلفة من
، وفيما بعد، عندما 1991عقب احلرب األهلية اليت اندلعت يف الصومال يف العام  –العودة احمللية إىل أرض الصومال 

شهد الوضع يف أرض الصومال استقرارًا وسالماً. وبينما ال تقبل حكومة أرض الصومال رمسيًا األشخاص النازحني من 
وابتت مستوطنات املهجرين داخلياً  21ضيها، وخباصة يف هرجيزا.الصومال، إال أهنا مسحت لآلالف ابلدخول إىل أرا

اليت آوت سابقًا العائدين إىل أرض الصومال، فضاًل عن األقليات، مكتظة ابلصوماليني اجلنوبيني الذين وجدوا السالم 
 إن مل يكن اخلدمات األساسية الكافية.و والرتحاب، 

أن هناك مليون مهجر داخلي يف جنوب الصومال ووسطه. وحبسب ما ورد تؤوي مستوطنات وقد ذكرت األمم املتحدة 
 منطقة، بينها أفجوي الواقعة على طريق بيداو، مئات اآلالف من املدنيني النازحني. 70جديدة للمهجرين داخلياً يف 

 فإن  2007مسؤول رفيع يف أواخر نوفمرب/تشرين الثاين لنا وكما قال 

انزح جديد من  600,000قول إن هناك إنكار نطاق املشكلة. ون –اإلنكار عون إىل "اجلميع ينـز 
بتشويه احلقيقة. وبني مارس/آذار واآلن، يظل مقديشو، فتتهمنا احلكومة االحتادية املؤقتة واحلكومة اإلثيوبية 

ة يف مارس/آذار، أنكرت احلكوم شخص 300,000نطاق األزمة مثارًا للجدل. فحىت عندما غادر 
 22"25,000االحتادية املؤقتة واإلثيوبيون ذلك. وقالوا إن العدد األقصى هو 

 وقال مصدر آخر،

                                                 

 .رمسي رقم يوجد ال 21 

 600,000 حوايل هناك كان  أنه واسع نطاق على إيد إس يو منظمة عن فضالً  الدولية، واملنظمات املتحدة األمم وكاالت ذكرت سابقًا، ورد كما  22 
 طويل أمد منذ داخلي مهجر 400,000 زهاء إىل العدد هذا ويضاف. 2007 مالعا يف ووسطه الصومال جنوب يف حديثاً  مهجرين صومايل مدين

 .املنطقة هذه يف داخلي مهجر مليون قرابة إىل اجملموع لريتفع الصومال جنوب يف
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"إن درجة املعاانة اإلنسانية اآلن ال تُصدَّق. فهناك مستوى غري مسبوق من القتال والوحشية الصارخة. 
، وجيري إعداد شبكة متنامية ملراقبة حقوق متنامية النتهاكات حقوق اإلنسان حاليًا قاعدة بياانتوهناك 

اإلنسان للصومال. ومن الواضح أن مبادرات احلماية ومراقبة حقوق اإلنسان حتتاج إىل دعم أكرب بشكل 
 ملموس".

 انعدام املساعدات اإلنسانية

ها وأمنها وال يزال غري كاف لتقدمي دعم واٍف للمدنيني النازحني يف جنوب كان متويل املنظمات اإلنسانية وحرية حركت
الصومال ووسطه. ويف كل يوم يواجه عمال اإلغاثة نقاط التفتيش وحواجز الطرق واالبتزاز وسرقة سياراهتم وعدم القبول 

بني السلطات احلكومية الذي يعيق  كباابلطبيعة احملايدة للمساعدات اليت يقدموهنا، والعقبات البريوقراطية العديدة واالرت
دخول املنظمات اإلنسانية وحتركاهتا ووصول املؤن اإلنسانية. وجتعل العقبات البريوقراطية وتقييد حرية الدخول والتنقل 
وانعدام األمن إمجااًل من الصعب تقدمي املساعدات اإلنسانية، أضف إىل ذلك االزدراء الذي تبديه احلكومة االحتادية 

 ؤقتة للعمليات اإلنسانية، كما ُيستدل على ذلك من التصرحيات اليت تديل هبا السلطات احلكومية الصومالية.امل

، ندد الرئيس عبد هللا 2007ويف خطاب ألقاه يف جلسة التخطيط احلكومي يف بيداو يف أواخر نوفمرب/تشرين الثاين 
بر/تشرين األول احتجزت قوات األمن التابعة للحكومة يوسف ابلدور الذي تؤديه وكاالت األمم املتحدة، ويف أكتو 

 االحتادية املؤقتة مدير برانمج الغذاء العاملي قرابة األسبوع.

. إذ ُخطف موظفون من منظمة كري 2007تعرضت املنظمات اإلنسانية العاملة يف الصومال ملخاطر جسيمة يف العام و 
ن األول( وصحفي فرنسي )يف ديسمرب/كانون األول( وأُفرج عنهم )يف مايو/أاير( وأطباء بال حدود )يف ديسمرب/كانو 

، 2008يناير/كانون الثاين  ويفكما ورد فيما بعد، يف أرض البونت على أيدي مجاعات مسلحة غري اتبعة للدولة  
 هدف عمداً ثالثة موظفني من منظمة أطباء بال حدود وقُتلوا يف كيسمايو.استُ 

ر إىل دعم حكومي كاف لضمان أمنها وحرية التنقل لتقدمي املواد الغذائية واملاء واملأوى وتظل املنظمات التشغيلية تفتق
للمدنيني، ومراقبة حقوق اإلنسان ومحايتها، ولتوسيع رقعة عملها إىل خارج جنوب الصومال وسطه لتشمل الصوماليني 

 النازحني يف أرض البونت وسواها من املناطق.

يدعو اندرًا بيااًن عامًا  2007، أصدرت املنظمات اإلنسانية يف أكتوبر/تشرين األول وردًا على هذه الظروف الصعبة
 اإلنساين. وكتبت أربعون منظمة مساعدات دولية تقول :  عملدعم عاجل لزايدة حيز التقدمي إىل 

ة "هناك كارثة إنسانية على وشك الوقوع يف جنوب الصومال ووسطه ... واملنظمات غري احلكومية الدولي
ً هائاًل يف وقت تزداد فيه  والوطنية ال تستطيع مواجهة األزمة بفعالية ألن حرية التنقل واألمن شهدا تدهورا
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االحتياجات. ويتحمل اجملتمع الدويل ومجيع أطراف النـزاع الراهن مسؤولية محاية املدنيني، والسماح بتسليم 
 23يف املنظمات اإلنسانية". املساعدات واحرتام جمال العمل اإلنساين وسالمة العاملني

وكشفت املقابالت اليت أجرهتا منظمة العفو الدولية مع النازحني الصوماليني يف نريويب وهرجيزا مدى اآلالم اليت عانوها 
وا ابلفرار، واألوضاع املزرية اليت ذرقات عندما اليف جنوب الصومال ووسطه، والصدمات اليت تعرضوا هلا على الط

عاشوها يف األماكن اليت هربوا إليها. وترى منظمة العفو الدولية أنه من الضروري أن تكفل احلكومة االحتادية املؤقتة منح 
بدون أية  املنظمات اإلنسانية اليت تقدم املساعدات احليوية إىل السكان املعرضني لالنتهاكات حق الدخول الكامل

ؤدي هذا الواجب. وإضافة ى احلكومة االحتادية املؤقتة كي تعراقيل، وأن ميارس اجملتمع الدويل كل الضغط املمكن عل
إىل ذلك، ينبغي على احلكومة االحتادية املؤقتة والسلطات اإلثيوبية واجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة وضع حد 

 عدات اإلنسانية.ملمارسة ابتزاز رسوم لتسليم املسا

 من املسؤول عن حقوق اإلنسان يف الصومال؟
، واليت مت تضمني هذا التقرير العديد منها، 2007إن الشهادات اليت تسلمتها منظمة العفو الدولية يف أواخر العام 

 تشري بقوة إىل ارتكاب جرائم حرب ورمبا جرائم ضد اإلنسانية من جانب مجيع أطراف النـزاع يف الصومال.

وتتحمل احلكومة االحتادية املؤقتة، بوصفها احلكومة املعرتف هبا دوليًا يف الصومال املسؤولية األساسية عن ضمان 
ابملثل يتحمل اجليش اإلثيويب، بصفته قوة عسكرية ال ُيستهان هبا تضطلع بدور و احلقوق اإلنسانية للشعب الصومايل. 

أتثري كبري على سياسات احلكومة االحتادية املؤقتة واإلجراءات اليت ها عم احلكومة االحتادية املؤقتة، ولديقيادي يف د
 تتخذها، قسطاً من املسؤولية يف ضمان احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها جلميع األشخاص يف الصومال.

لى قادة إن مبدأ كون القادة أو الرؤساء مسؤولني عن أفعال األشخاص العاملني حتت إمرهتم الفعلية وإشرافهم ينطبق ع
وفيما يتعلق جبرائم احلرب واجلرائم ضد  24اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة مثلما ينطبق على قادة القوات املسلحة.

إذا كان اجلاين ينتمي إىل جيش دولة أو مجاعة مسلحة أو أي كيان آخر ليس ذا ابل؛ اإلنسانية، فإن السؤال املتعلق مبا 
 فأي شخص مسؤول عن هذه اجلرائم جيوز ال بل جيب أن يُقدَّم إىل العدالة.

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فإن  1-7ومبوجب القانون الدويل العريف، واآلن مبوجب املادة 
منهجي موجه ضد أي سكان مدنيني، مع  وأضد اإلنسانية هي أفعال حمددة يف إطار "هجوم واسع النطاق اجلرائم 

                                                 

 .2008 آذار/مارس أواخر يف اإلنسانية اهليئات عن اثنٍ  بيان صدر 23 

 .5 رقم اهلامش ،28 املادة ،(1991) األساسي روما قانون على تعليق ،(إعداد) تريفرتر. أو يف فنريك،. دبليو 24 
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العلم ابهلجوم". ومن ضمن اجلرائم ذات الصلة عمليات القتل غري القانونية والسجن غري القانوين والتعذيب وغريه من 
 األفعال غري اإلنسانية.

واجملتمع الدويل على السواء ضمان التحقيق مع مجيع الذين ُيشتبه يف ارتكاهبم  وينبغي على احلكومة االحتادية املؤقتة
توفر أدلة كافية مقبولة، مقاضاهتم يف حماكمات عادلة، بدون إمكانية توقيع حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وحيث ت جرائم

 ويضات كاملة واحلصول عليها.عقوبة اإلعدام وإضافة إىل ذلك، جيب أن يتمكن مجيع الناجني وعائالهتم من طلب تع

 اخلالصة : أزمة حقوقية يف جنوب الصومال ووسطه
هناك وضع حقوقي مزٍر يف جنوب الصومال ووسطه أسهم بشكل كبري يف نشوء حالة الطوارئ اإلنسانية الراهنة. فهناك 

لصحفيون واملدافعون عن مليون صومايل مهجرين داخلياً؛ ومئات اآلالف من الالجئني الذين ُهجروا مؤخراً؛ وُيشى ا
مدين يف اهلجمات اليت  6000حقوق اإلنسان كل يوم على حياهتم ويهرب العديد منهم من البالد؛ وقد قُتل حوايل 

؛ ويعاين سكان مقديشو أبكملهم من آاثر مشاهدة االنتهاكات الشنيعة حلقوق اإلنسان 2007وقعت يف العام 
. وإضافة إىل ذلك، ارتكبت أطراف النـزاع كافة انتهاكات حلقوق اإلنسان القانون اإلنساين الدويل أو التعرض هلاو 

تشمل عمليات القتل غري القانونية وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، 
يون بصورة روتينية ومن ضمنها االغتصاب والضرب واالعتقال التعسفي واالختفاء القسري. واسُتهدف املدنيون الصومال

وتعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف مناطق النـزاع يف جنوب الصومال ووسطه، وعلى 
 الطرقات أثناء فرارهم من مناطق النـزاع، ويف املخيمات واملستوطنات املؤقتة اليت فروا إليها.

يدة العدائية والتعطيل يف جنوب الصومال ووسطه، تتسم وتواصل املنظمات اإلنسانية الدولية مواجهة بيئة شد
النـزاع، وابلتايل حتول دون تسليم املعوانت اإلنسانية احليادية بتهديدات مستمرة وعوائق فعلية من جانب مجيع أطراف 

لالمتناع واملستقلة إىل املدنيني املعرضني لالنتهاكات. وقد تعرض عمال اإلغاثة للهجمات، فضاًل عن الضغط الشديد 
عن فضح انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يشهدون عليها ويسجلوهنا، وقد استسلموا إىل حد كبري هلذا الضغط من أجل 

 معلى األرض، وملواصلة تقدمي املساعدات الطارئة الضرورية إىل األشخاص النازحني وغريه مليدايناحلفاظ على وجودهم ا
 والتهديدات املوجهة هلم مقرونة ابلقيود املفروضة على الصحفيني –الظروف من املدنيني املعرضني لالنتهاكات. وهذه 

 تكفل إخفاء احلجم احلقيقي هلذه األزمة احلقوقية املدمرة. –

وُتلص منظمة العفو الدولية إىل أن مجيع أطراف النـزاع يف الصومال ارتكبت انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان أو 
اين الدويل. وينبغي وضع حد فوري للتصعيد األخري يف العنف الوحشي الذي متارسه انتهاكات خطرية للقانون اإلنس

القوات اإلثيوبية وقوات احلكومة االحتادية املؤقتة. واإلفالت شبه التام الواضح من العقاب هلذه القوات، واهلجمات اليت 
على احلكومة االحتادية املؤقتة واحلكومة تشنها مجيع أطراف النـزاع على املناطق اآلهلة ابلسكان املدنيني. وينبغي 
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التابعة للحكومة االحتادية املؤقتة وإثيوبيا أو املعارضة هلا  ، سواءاإلثيوبية وقادة كافة اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة
 أن تقلع فوراً عن ارتكاب مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.

االحتادية املؤقتة واحلكومة اإلثيوبية حاليًا إال القليل من الضغط الدويل املتسق لضمان توقف قواهتما وال تواجه احلكومة 
املسلحة عن ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل. وهناك حاجة كربى ملبادرة اجلهات 

حلماية املدنيني وضمان حقوق اإلنسان. لذا  –بتغيري حقيقي الفاعلة الدولية املعنية إىل اُتاذ موقف موحد للمطالبة 
ني يف تطأبن يويل اجملتمع الدويل األولوية ألزمة حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية املرتاب شدةتوصي منظمة العفو الدولية ب

ية ابلصومال، عن اُتاذ جمموعة االتصال الدولية املعنجنوب الصومال ووسطه. وقد تقاعس اجملتمع الدويل، مبا فيه دول 
تدابري تضع حدًا لالنتهاكات اجلماعية حلقوق اإلنسان، ولإلفالت من العقاب على هذه االنتهاكات، وضمان 
املساعدة واحلماية للمدنيني املعرضني لالنتهاكات يف جنوب الصومال ووسطه. وجيب إيالء القدر ذاته من االهتمام 

سانية والذي يتم إيالؤه لبواعث القلق األمنية اإلقليمية. لذا توصي منظمة العفو رية حركة املنظمات اإلنحلللمساءلة و 
 الدولية مبا يلي : 

 التوصيات

 الصومالية إىل احلكومة االحتادية املؤقتة
 التوقف فوراً عن ارتكاب مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ 

 ميع القوات التابعة للحكومة االحتادية املؤقتة حتظر بوضوح مجيع اهلجمات غري القانونية، إصدار تعليمات جل
مبا فيها تلك اليت تستهدف املدنيني. وتلك اليت ال حتاول التمييز بني األهداف العسكرية وبني املدنيني أو 

غري متناسب على  األهداف املدنية، وتلك اليت وإن تكن موجهة إىل هدف  عسكري مشروع، تؤثر بشكل
 املدنيني أو األهداف املدنية.

  إصدار تعليمات إىل مجيع القوات التابعة للحكومة االحتادية املؤقتة حتظر بوضوح مجيع عمليات التوقيف
 واالعتقال التعسفية واالغتصاب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء؛

 ؤقتة ينسب إليه ضلوعه يف انتهاكات القانون الدويل وقف أي فرد يف القوات التابعة للحكومة االحتادية امل
 حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل عن اخلدمة ابنتظار إجراء حتقيق؛

  ضمان إجراء حتقيقات سريعة وفعالة وحيادية يف مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن ضمنها
 ملسؤولني إىل العدالة يف حماكمات عادلة بدون تطبيق عقوبة اإلعدام؛القتل واهلجمات غري القانونية، وتقدمي ا
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  ضمان إجراء حتقيقات سريعة وفعالة وحيادية يف مجيع حاالت القتل خارج نطاق القضاء واالغتصاب وغريها
من انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقدمي املسؤولني إىل العدالة عرب حماكمات عادلة وبدون تطبيق عقوبة 

 ام؛اإلعد

  ضمان متكُّن ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان أو أقرابئهم من احلصول على تعويضات فعالة، ومن ضمنها
 رد احلقوق والتعويض والتأهيل والرضاء والضماانت بعدم التكرار؛

  ضمان احلماية جلميع األشخاص النازحني بدون متييز، مع إيالء اهتمام خاص للحاجة إىل تقدمي احلماية من
 الغتصاب وغريه من اهلجمات على الطرقات؛ا

  بوصفها املسؤولية األساسية للسلطات الوطنية، اُتاذ كافة اخلطوات الضرورية لضمان توفري املساعدات
 اإلنسانية استناداً إىل احلاجة، إىل األشخاص النازحني بدون متييز؛

 يت تقدمها املنظمات اإلنسانية، واُتاذ مجيع املساعدات اإلنسانية ال تسليم ع كافة القيود املفروضة علىرف
اخلطوات الضرورية لضمان تسليم املساعدات اإلنسانية دون عراقيل إىل املدنيني املعرضني لالنتهاكات يف 

 الصومال، ومن ضمنهم النازحون يف مقديشو وحميطها.

 إىل احلكومة اإلثيوبية والقوات املسلحة اإلثيوبية املتمركزة يف الصومال 
 التوقف فوراً عن ارتكاب مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ 

  حتظر بوضوح مجيع اهلجمات غري القانونية، مبا فيها تلك اليت  اإلثيوبيةإصدار تعليمات جلميع القوات
ني املدنيني أو األهداف املدنية، تستهدف املدنيني. وتلك اليت ال حتاول التمييز بني األهداف العسكرية وب

وتلك اليت وإن تكن موجهة إىل هدف  عسكري مشروع، تؤثر بشكل غري متناسب على املدنيني أو 
 األهداف املدنية.

  حتظر بوضوح مجيع عمليات التوقيف واالعتقال التعسفية  اإلثيوبيةإصدار تعليمات إىل مجيع القوات
 طاق القضاء؛واالغتصاب وعمليات اإلعدام خارج ن

  وقف أي فرد يف القوات التابعة للحكومة االحتادية املؤقتة ينسب إليه ضلوعه يف انتهاكات القانون الدويل
 حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل عن اخلدمة ابنتظار إجراء حتقيق؛
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  اليت ترتكبها  حلقوق اإلنسانضمان إجراء حتقيقات سريعة وفعالة وحيادية يف مجيع انتهاكات القانون الدويل
، ومن ضمنها القتل واهلجمات غري القانونية، وتقدمي املسؤولني إىل العدالة يف حماكمات القوات اإلثيوبية

 عادلة بدون تطبيق عقوبة اإلعدام؛

 حلكومة االحتادية املؤقتة والقوات اإلثيوبية يف الصومالا رضاتع إىل اجلماعات املسلحة اليت
  اً عن ارتكاب مجيع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛التوقف فور 

  إصدار تعليمات حتظر بوضوح مجيع اهلجمات غري القانونية، مبا فيها تلك اليت تستهدف املدنيني. وتلك اليت
لك اليت وإن تكن موجهة إىل وتال حتاول التمييز بني األهداف العسكرية وبني املدنيني أو األهداف املدنية، 

 عسكري مشروع، تؤثر بشكل غري متناسب على املدنيني أو األهداف املدنية. هدف

  الكف عن استخدام مجيع التهديدات ابلقتل واالغتصاب والسلب والنهب وُتويف املدنيني والتقيد الكامل
 املشرتكة يف اتفاقيات جنيف؛ 3بنصوص املادة 

  الضرورية األخرى حلماية السكان املدنيني من األخطار النامجة عن العمليات العسكرية، اُتاذ مجيع التدابري
 األهداف العسكرية ضمن التجمعات السكانية املدنية. ومن ضمنها عدم وضع

جمموعة االتصال إىل اجملتمع الدويل، مبن فيه جملس األمن الدويل والدول األعضاء يف اجمللس و 
 ل واجلهات املاحنة واملنظمات الدوليةالدولية املعنية ابلصوما

 إىل جملس األمن الدويل
 اإلنساين الدويل وتشجيع مجيع أطراف النـزاع على التقيد  ابنتهاكات حقوق اإلنسان والقانون التنديد الشديد

 ابلواجبات الدولية املرتتبة عليها، يف مجيع الواثئق والبياانت املتعلقة ابلصومال؛

 تب السياسي لألمم املتحدة املعين ابلصومال )يونبوس( وُتصيص موارد كافية ملكتب املفوض تعزيز قدرة املك
وتقدمي  اورفع تقرير حوهل وضاع حقوق اإلنسانألالسامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان للمراقبة الفعالة 
ق اإلنسان يف مجيع ، ومساندة املدافعني عن حقو مساعدة ومشورة تقنيتني إىل املؤسسات االحتادية املؤقتة

 أحناء الصومال؛
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 حزمًا لضمان االحرتام الكامل ر الذي تفرضه األمم املتحدة على الصومال واُتاذ إجراءات أكثر تعزيز احلظ
ر من جانب دول املنطقة، مبا يف ذلك عن طريق زايدة قدرة وإمكانيات جمموعة املراقبة التابعة لألمم للحظ

ات نقل األسلحة وتوثيقها وفضحها، وتوسيع صالحيات اجملموعة؛ ووضع املتحدة على التحقيق يف عملي
اذ شرط تقدمي طلب لإلعفاءات؛ والنظر يف فمراقبني اتبعني لألمم املتحدة يف املوانئ البحرية واملطارات؛ وإن

ت شركات أو دول ورد أهنا انتهكأو واملركبات الربية اليت ميلكها أفراد  فرض حظر على الطائرات والسفن
 حظر األسلحة؛

  تشكيل جلنة حتقيق دولية أو آلية مشاهبة للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون
 1991، وحتديد االنتهاكات املرتكبة منذ العام 2008و 2007اإلنساين الدويل يف الصومال يف العامني 

وميكن تعزيز هذه اآللية بلجنة دولية إنسانية لتقصي  اليت ميكن أن تعترب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية.
 من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف؛  90احلقائق ُتشكل مبوجب املادة 

  اإلصرار يف السر والعلن على أن تتوقف القوات املسلحة التابعة للحكومة االحتادية املؤقتة وإلثيوبيا عن تنفيذ
نطاق القضاء وغريها من عمليات القتل غري القانونية، ومن ضمنها مجيع اهلجمات عمليات إعدام خارج 

املباشرة أو اليت ُتشن بال متييز أو غري املتناسبة ضد املدنيني واألهداف املدنية يف انتهاك للقانون اإلنساين 
 الدويل؛

  ا مبوجب القانون ماجبات املرتتبة عليهاحلكومة االحتادية املؤقتة واحلكومة اإلثيوبية بقوة على الوفاء ابلو حث
الدويل للتحقيق مع قادة القوات املسلحة وغريهم من األشخاص الذين ُيشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات للقانون 

 الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وتقدميهم للعدالة؛

 حلفظ السالم اتبعة  )أميسوم( وأية بعثة الحقة التشجيع بقوة على تفويض بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
ومن ضمنهم النساء واألطفال واألقليات الصومالية اليت تتعرض للتمييز  –لألمم املتحدة على محاية املدنيني 

واملهجرين داخلياً، وإدخال عنصر حقوقي قوي مع القدرة على مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق 
 فيها واإلبالغ عنها؛

  دعوة احلكومة االحتادية املؤقتة وغريها من أطراف النـزاع إىل تذليل مجيع العقبات أمام تسليم املساعدات
 اإلنسانية واُتاذ تدابري فعالة لضمان سالمة العاملني احملليني والدوليني يف اجملال اإلنساين.

 إىل اجملتمع الدويل



 استهداف روتيين : اهلجمات على املدنيني يف الصومال 36

 

  منظمة العفو الدولية  AFR 52/006/2008رقم الوثيقة : 
 

  لصومال واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية والدول املاحنة جمموعة االتصال الدولية املعنية ابينبغي على
اليت تقدم األموال إىل احلكومة االحتادية املؤقتة، ومن ضمنها االحتاد األورويب وإيطاليا والنرويج والوالايت 

اين الدويل املتحدة دعم اآلليات الالزمة للتحقيق يف انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنس
 1991وإجراء مسح لالنتهاكات اليت وقعت منذ العام  2008و 2007املرتكبة يف الصومال يف العامني 

 واليت ميكن أن تُعترب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية؛

  حنة جمموعة االتصال الدولية املعنية ابلصومال واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية والدول املاينبغي على
اليت تقدم األموال إىل احلكومة االحتادية املؤقتة واحلكومة اإلثيوبية، ومن ضمنها االحتاد األورويب وإيطاليا 

للقطاع األمين التابع  تُقدَّم والنرويج والوالايت املتحدة، اُتاذ خطوات لضمان عدم إسهام أية مساعدة
اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل. وجيب إجراء للحكومة االحتادية املؤقتة وإثيوبيا يف انتهاكات حقوق 
 مراقبة عن كثب لتأثري أية مساعدة على حقوق اإلنسان؛

  ينبغي على حكومات مجيع الدول اليت جلأ إليها الالجئون الصوماليون هراًب من االضطهاد التأكد من توفري
قانون الدويل واملعايري الدولية اليت تُنظِّّم معاملة احلماية هلم واالحرتام الكامل حلقوقهم اإلنسانية، كما يقتضي ال

 الالجئني؛

  جيب على احلكومة الكينية فتح حدودها والسماح لألشخاص اهلاربني من الصومال ابلدخول إىل أراضيها
 لطلب اللجوء يف كينيا، وأتمني احلماية لالجئني الصوماليني يف كينيا وتقدمي اخلدمات اإلنسانية إليهم؛

 ملساعدات اإلنسانية غي على وكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء أن تقدم التمويل الكامل لربامج اينب
دها ابملوظفني لتلبية احتياجات املدنيني الصوماليني املعرضني لالنتهاكات يف الصومال ويف كافة الطارئة وتزو 

 أحناء املنطقة.

 
 
 
 
 
 

 املختصرات
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ACHPR إلنسان والشعوبالميثاق األفريقي لحقوق ا  

AMISOM بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

ARS  التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال 

AU  االتحاد األفريقي 

AUPSC  مجلس السالم واألمن التابع لالتحاد األفريقي 

CAT مهينةلقاسية أو الالإنسانية أو اله من ضروب المعاملة أو العقوبة ااتفاقية مناهضة التعذيب وغير 

COSIC  مجلس المحاكم اإلسالمية الصومالية 

ICCPR  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ICESCR العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ICGS  مجموعة االتصال الدولية المعنية بالصومال 

ICU   اتحاد المحاكم اإلسالمية 

IDP  مهجرون داخليا  األشخاص ال 

IGAD  الهيئة الحكومية الدولية للتنمية 

LAS  جامعة الدول العربية 

NGO  منظمة غير حكومية 

NRC  مؤتمر المصالحة الوطنية 

RPG  قذيفة صاروخية 

TFC  الميثاق االتحادي المؤقت 

TFG  االنتقالية( الحكومة االتحادية المؤقتة( 

TFI  المؤسسات االتحادية المؤقتة 

TFP  البرلمان االتحادي المؤقت 

UNPOS المكتب السياسي لألمم المتحدة المعني بالصومال 

UNSC  مجلس األمن الدولي 

WFP  برنامج الغذاء العالمي 

 
 
 

 خريطة الصومال
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