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 منظمة مراقبة حقوق اإلنسان                                                   منظمة العفو الدولية
                 

 2011أغسطس/آب  30
 

 السودان: املدنيون يف جنوب كردفان يتحدثون عن رعب الضرابت اجلوية
 يةلسماح بوصول املساعدات اإلنسانيتعني على األمم املتحدة أن تطلب ا

 ووضع حد للقصف العشوائي 
 

اليوم إن القوات املسلحة السودانية تنفذ قصفًا عشوائياً هيومن رايتس ووتش قامت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
للمناطق املدنية يف منطقة جبال النوبة جبنوب كردفان، ومتنع وصول املساعدات إىل النازحني اليائسني الذين هم أبمس 

أواخر أغسطس/آب ودامت يف أجرى ابحثون من املنظمتني، خالل زايرة قاموا هبا إىل املنطقة  احلاجة إليها. وقد
ضربة جوية شنتها الطائرات السودانية على مناطق كودا ودالمي وكورشي. وأسفرت تلك  13أسبوعاً، حتقيقًا يف 

واسط يونيو/حزيران. وشاهد آخرين منذ أ 45مدنيًا وجرح أكثر من  26الضرابت اجلوية عن مقتل ما ال يقل عن 
عليها، مما أرغم املدنيني على البحث عن سقط قنابلها الباحثون الطائرات احلكومية وهي حتلق فوق مناطق مدنية وت  

 ملجأ يف اجلبال والكهوف.
 

أ تسفر إن محلة القصف اجلوي اليت ال هتد" وقال دانيال بكيلي، مدير برانمج أفريقيا يف منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،
وتشويه املدنيني، رجااًل ونساًء وأطفااًل، وهتجري عشرات اآلالف من السكان، وجتعلهم يف حاجة ماسة إىل عن قتل 

 تمعات أبكملها من زراعة احاصيلها وإطعام أطفااها."املساعدة، ومتنع جم
 

الدولية "إن احلكومة السودانية تفلت  ريا، كبرية املستشارين يف برانمج مواجهة األزمات مبنظمة العفووقالت دوانتيال روف
 ،إن اجملتمع الدويل، والسيما جملس األمنأن حتول دون معرفة العامل بذلك. من العقاب على عمليات القتل، وحتاول 

 ."يتخذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لألوضاعأن جيب أن يتوقف عن اإلشاحة بوجهه و 
 

عمليات القصف العشوائي. وقد حتدث أقرابء الضحااي مع منظمة العفو وال سبيل أمام املدنيني حلماية أنفسهم من 
فتاتني ق تلتا يف إحدى الضرابت اجلوية: "مسعت  والدة فقد قالت . عن احنتهمهيومن رايتس ووتش الدولية ومنظمة 

منه. وطلب زل. كانت مصابة يف رأسها، وقد طار جزء ـأصوات انفجارات، مث أحضر أحد اجلريان جثة مرمي إىل املن
قاء نظرة عليها مين أن أذهب إىل املقربة ألهنم نقلوا جثة إقبال إىل هناك. ذهبت إىل املكان، ولكنين مل أستطع إلاجلار 

 ."هيبةألن جراحها كانت ر 
 

ما يربو على  نزوحيف امليدان إن عمليات القصف وااهجمات واملعارك أدت إىل العاملة وقالت وكاالت اإلغاثة 
من املناطق اخلاضعة لسيطرة قوات املعارضة، حيث منعت القيود احلكومية منظمات اإلغاثة من ص شخ 150,000
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شخص احلدود مع جنوب السودان يف احاولة  5,000 وحو . وعرَب اهم تسليم املواد الغذائية وغريها من املساعدات
 للوصول إىل مستوطنة لالجئني يف والية الوحدة.

 
تعيش اجلماعات املهجَّرة، اليت أ رغمت على مغادرة منازاها مدمرة على السكان املدنيني. إذ رًا وقد أحدثت القنابل آاث

، بعيدًا عن املدن اجلبال وحتت األشجار ويف الغابة بسبب تكرار القصف، يف ظروف قاسية يف الكهوف وعلى رؤوس
من األمطار الغزيرة. وقال العديد من يهم الذي حيمفتقر إىل الغذاء الكايف والدواء والتمديدات الصحية واملأوى ت حيث

 أوراق الشجر، وإن أطفااهم أ صيبوا ابإلسهال واملالراي.و  الزعرور رة للباحثني إهنم كانوا أيكلونأفراد العائالت املهجَّ 
 

أغسطس/آب أعلن الرئيس عمر البشري، املطلوب للمحكمة اجلنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم خطرية ضد  23يف 
دنيني يف إقليم غرب دارفور، وقف إطالق النار ملدة أسبوعني من طرف واحد يف جنوب كردفان، حيث كانت امل

عاملة يف امليدان قالت القوات السودانية تقاتل قوات املعارضة املسلحة منذ مطلع يونيو/حزيران. بيد أن منظمات احلية 
تمرت يف قصف املناطق املدنية. وقال البشري أيضًا إنه لن إنه على الرغم من قرار وقف إطالق النار، فإن احلكومة اس

 ي سمح لألمم املتحدة وال لوكاالت اإلغاثة الدولية بتقدمي املساعدات إىل النازحني.
 

على األرض، كانت الطائرات احلربية من طراز "أنتونوف" تسقط قنابلها يعملون ويف الوقت الذي كان فيه الباحثون 
قنابل  بيل املثال، أسقطت إحدى الطائراتعلى سأغسطس/آب،  14ففي بصورة يومية تقريباً. على املزارع والقرى 

 ةـزل وزير اخلرابمما أسفر عن تدمري منلي، رتًا إىل الشرق من كادوقكيلوم  70ابلقرب من قرية كورشي، الواقعة على بعد 
 5:15أنتونوف ابلقرب من كورشي يف الساعة  وممتلكاته. كما التقط الباحثون صوراً لثالث قنابل وهي تسقط من طائرة

جوية أخرى إبصابة رجل جبروح ابلغة يف رجله،  غارةأغسطس/آب، تسببت  22أغسطس/آب. ويف  19من مساء يوم 
 ري إحدى املدارس.مدأة مسنة يف فكها، كما أسفرت عن توإصابة امر 

 
املساعدات اإلنسانية، وصول وفرض قيود على  يةمات عشوائية على املناطق املدنشن هجوقالت دوانتيال روفريا "إن 

نسانية. وإن مثل تلك ااهجمات جيب أن تتوقف، كما ينبغي جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلميكن أن يصال إىل حد 
 ."ياجات اإلنسانية، وبتسليم مواد اإلغاثة فوراً تالسماح إبجراء تقييم مستقل لالح

 
زارها واضحة ومرئية ابلقرب من املواقع اليت طااها القصف اجلوي واليت ومل يشاهد الباحثون أية أهداف عسكرية 

أسقطت  ،كانت حتلق على ارتفاعات عالية  ،ن طائرات أنتونوف أو طائرات نفاثة مقاتلةالباحثون. وقال شهود عيان إ
 قنابل على مناطق مدنية، مل يكن ابلقرب منها أية أهداف عسكرية.

 
إن الذخرية املستخدمة ليست موجَّهة، هيومن رايتس ووتش مة العفو الدولية ومنظمة ملنظوقال خرباء يف األسلحة 

أو من طائرات حربية أخرى بطريقة ال تكفل دقة  من طائرات شحن من طراز أنتونوف وغالبًا ما كانت تطلق يدوايً 
هدف عسكري يف املناطق  "إن استخدام األسلحة اليت ليس ابإلمكان توجيهها بدقة إىلاملنظمتان التصويب. وقالت 

 ."املدنية، جيعل من مثل هذه الضرابت عشوائية بطبيعتها، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل
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من منظمات اإلغاثة إهنا م نعت من الوصول ويف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة، قالت وكاالت األمم املتحدة وغريها 

. ومنعت السلطات السودانية املشددةبسبب األوضاع األمنية والقيود احلكومية ررين إىل العديد من األشخاص املتض
الوكاالت نفسها من الوصول وتسليم مواد اإلغاثة إىل املدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة، وذلك برفض منح 

 14خدم لتوصيل املساعدات. ويف تراخيص لرحالت اإلغاثة اجلوية وشن ضرابت جوية على مهابط الطائرات اليت ت ست
مهبط كودا واملناطق القريبة  ،يونيو/حزيران، قصفت طائرات عسكرية حكومية، ومنها طائرات مقاتلة نفاثة 24و  19و 

 منه.
 

ح الرئيس أغسطس/آب أهنا مل تضع أية قيود على دخول منطقة جبال النوبة، فقد صر  20ومع أن احلكومة أعلنت يف 
سمح إال للهالل األمحر السوداين نه لن يسمح ألية منظمات دولية بدخول الوالية، وأنه لن ي  أايم أ البشري بعد ثالثة

 بتسليم املساعدات.
 

زاع، ـالن بصفتهما طريفي احلكومة السودانية وقوات املعارضة،  إنهيومن رايتس ووتش نظمة وقالت منظمة العفو الدولية وم
ل املساعدات اإلنسانية جوًا وبرًا إىل مجيع السكان املتضررين بغض النظر عن فورًا على السماح بوصو  جيب أن توافقا

املكان الذي يعيشون فيه. كما ينبغي متكني مجيع وكاالت اإلغاثة اإلنسانية من توصيل املساعدات، بال قيود، إىل 
 هم أبمس احلاجة إىل الغذاء واملأوى وغريمها من املساعدات.املدنيني الذين 

 
لي وأم دورين، ش الشعيب لتحرير السودان يف كادوقيونيو/حزيران بني احلكومة السودانية واجلي 5زاع يف ـالنوقد بدأ 

 والقرى األخرى اليت تتواجد فيها قوات احلكومة واجليش الشعيب لتحرير السودان. البلدات وسرعان ما امتد إىل
 

ؤمتر الوطين احلاكم يف مشال السودان وبني احلركة الشعبية وقد انفجر القتال يف سياق التوترات املتنامية بني حزب امل
لرتتيبات اب فيما يتعلق –جنوب السودان املستقل اآلن  يتوىل احلكم يفوهي احلزب السياسي الذي  –لتحرير السودان 

وهو وزير سابق  ون،األمنية واالنتخاابت املختلف بشأهنا يف الوالية، واليت ابلكاد فاز هبا املرشح ملنصب الوايل أمحد هار 
ومطلوب كذلك للمحكمة اجلنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف  للشؤون اإلنسانية

 دارفور.
 

اها صالت قدمية مع ينتمون إىل مجاعات عرقية نوبية، جنوب كردفان هو موئل عدد كبري من السكان الذين وي ذكر أن 
وب، اليت قاتلت قوات احلكومة السودانية يف جبال النوبة خالل احلرب األهلية السودانية حركة التمرد السابق يف اجلن

هذا  منيوليو/متوز  9. وعندما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة يف 2005اليت انتهت يف عام و عاماً،  22اليت دامت 
قطاع الشمال"،  –لتحرير السودان احلركة الشعبية لتحرير السودان تعرف ابسم "احلركة الشعبية العام، أصبحت 

 قطاع اجلنوب. –وأصبحت مجاعة املعارضة املسلحة يف جنوب كردفان ت عرف ابسم اجليش الشعيب لتحرير السودان 
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من الوصول إىل اخلطوط األمامية أو دخول األماكن هيومن رايتس ووتش مل يتمكن ابحثو منظمة العفو الدولية ومنظمة 
ت املسلحة السودانية، حيث انفجر العنف يف البداية. ولكن الباحثني أجروا مقابالت مع اخلاضعة لسيطرة القوا
 لي وغريها من املناطق.ذين فروا من أتون القتال يف كادوقعشرات من النازحني ال

 
ـزل  منزل إىلـاملليشيا أطلقوا النار على أشخاص يف الشوارع، ونفذوا عمليات تفتيش من منو وقال شهود عيان إن اجلنود 

حلركة الشعبية لتحرير أبهنم من أنصار انقاط التفتيش، مستخدمني قوائم أبمساء أشخاص معروفني وعمليات توقيف عند 
السودان. كما وصف الشهود مشاهد التدمري والنهب والسلب وإحراق الكنائس واملنازل، مبا يف ذلك جتريف منازل 

 أعضاء احلركة املعروفني.
 

هذه الرواايت تتسق مع العديد من النتائج اليت توصل إليها تقرير مكتب املفوض السامي حلقوق  وقالت املنظمتان إن
حقوق اإلنسان  ن ألوضاعالتقرير إىل حبوث أجراها مراقبو أغسطس/آب. وقد استند ذلك  15اإلنسان الذي صدر يف 

ل استقالل جنوب يثة يف مطلع يوليو/متوز قباملتحدة يف السودان )يومنيس( قبل انتهاء صالحيات البعاتبعون لبعثة األمم 
السودان. ويتضمن التقرير توثيقاً ألمناط القتل غري القانوين واالعتداءات الواسعة النطاق على ممتلكات املدنيني، واليت قد 

 تصل إىل حد جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
 

يها تقرير األمم املتحدة، وطلبت من جملس األمن أتجيل بيد أن احلكومة السودانية نفت صحة النتائج اليت توصل إل
 ه يف أوضاع حقوق اإلنسان.احلكومة للتحقيق اخلاص الذي جتري مناقشة قضية جنوب كردفان إىل حني استكمال

 
 اول تبييض صفحة االنتهاكات اخلطريةية حتالسوداناحلكومة "يبدو أن  :وقالت دوانتيال روفريا من منظمة العفو الدولية

ن  ومنع وصول املساعدات اإلنسانية، وأواصل فيه قصف املدنينين والتسرت عليها، يف الوقت الذي تحلقوق اإلنسا
جملس األمن التزم الصمت ملدة طويلة للغاية، وجيب أال يقف مكتوف اليدين بينما تسقط القنابل على رؤوس 

 ."املدنيني
 

فشل يف االتفاق على بيان يدين فيه انتهاكات حقوق أغسطس/آب عقد جملس األمن اجتماعاً، ولكنه  19يف 
اختاذ أية إجراءات ملموسة هبذا الشأن، وذلك يعود جزئيًا إىل اعرتاضات كل من اإلنسان يف جنوب كردفان، أو يف 

 جنوب أفريقيا وروسيا والصني.
 

ل بشكل خاص؛ فهي وب أفريقيا خميب لآلما: "إن موقف جنهيومن ريتس ووتشوقال دانيال بيكيلي من منظمة 
اية املدنيني ينبغي أن تفعل كل ما يف وسعها من أجل مح يف القارة األفريقية، دولة أفريقية تلعب دورًا قيادايً بصفتها 

 ."زهقت أرواح العديد من الناسخماطر تكرار احلرب األهلية الرهيبة اليت أردفان من األبرايء يف جنوب ك
 

جملس األمن على اإلدانة الصارمة لعمليات القصف العشوائي هيومن رايتس ووتش وحثت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
اليت شنتها احلكومة السودانية يف املناطق املأهولة ابلسكان املدنيني وغريها من االنتهاكات، ووضع حد اها، والدعوة إىل 
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ضررة، واختاذ إجراءات ملموسة لضمان السماح لوكاالت اإلغاثة اإلنسانية ابلوصول بال عوائق إىل مجيع املناطق املت
 وجود هيئة مراقبة مستقلة ألوضاع حقوق اإلنسان يف أوحاء جنوب كردفان.

 
كما حثت املنظمتان جملس األمن على تنفيذ توصيات املفوض السامي حلقوق اإلنسان املتعلقة بتفويض جلنة حتقيق 

نون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين اليت وقعت مستقلة تتوىل إجراء حتقيقات يف االنتهاكات املزعومة للقا
 األعمال احلربية يف جنوب كردفان، ومساءلة اجلناة عليها.خالل 

 
 زيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:للحصول على م

 واإليطالية(: ، من منظمة العفو الدولية )اللغات اإلجنليزية والفرنسية واألسبانيةفريايف جنوب السودان، دوانتيال رو 
 249923242086+أو  447904398067+

 4479044135611+ يف لندن، إروين فان دير بورت، من منظمة العفو الدولية )اللغتان اإلجنليزية والفرنسية(:
 )اللغتان اإلجنليزية واألمهرية(:هيومن رايتس ووتش يف نيويورك، دانيال بيكيلي، من منظمة 

 )خليوي(   3878-385-917-1+أو 1-212-216-1223+
 )اللغتان االجنليزية والفرنسية(:هيومن رايتس ووتش يف نيويورك، فيليب بولوبيون، من منظمة 

 )خليوي( 3201-734-917-1+أو  1-212-216-1276+
  2724 443 917 1+ اللغتان اإلجنليزية والفرنسية(:)هيومن رايتس ووتش يف نيويورك، جيهان هنري، من منظمة 

 + )اللغات اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واألسبانية واإليطالية(:هيومن رايتس ووتش ي مسبسون، منظمة يف جنيف، جري 

 9568 219 79 41 +أو  07 56 74 83 6 33
 

 الضرابت اجلوية احلكومية ضد املدنيني يف جنوب كردفان
 القصف العشوائي

 
ه منذ مطلع يونيو/حزيران، ما انفكت القوات املسلحة إنهيومن رايتس ووتش قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة 

 جوية عشوائية ضد املناطق املدنية، مما أسفر عن مقتل عشرات املدنيني وجرح آخرين عديدين.السودانية تنفذ ضرابت 
 

ن ضربة جوية، أدت إىل قتل وجرح عشرات املدنيني، بينهم العديد م 13وقد أجرى ابحثون من املنظمتني حتقيقات يف 
منازاهم أو ابلقرب منها، بينما أ صيب آخرون أثناء قيامهم بفالحة  داخلاألطفال، وتدمري ممتلكاهتم. وأ صيب بعضهم 

 حقواهم أو جلب املاء أو يف أسواق قراهم.
 

بعني ووفقاً ألقوال مجيع الضحااي والشهود الذين جرت مقابلتهم يف مواقع الضرابت اجلوية، فإنه مل يتواجد أي مقاتلني ات
املنطقة يف وقت وقوع الضرابت أو قبل وقوعها. كما مل يقع تلك قطاع الشمال يف  –لتحرير السودان  للجيش الشعيب

 أي من احلوادث اليت جرى التحقيق فيها ابلقرب من مواقع اخلطوط األمامية أو مناطق املواجهات املسلحة النشيطة.
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فر واملمتلكات املدمرة وغري ذلك من واألعتدة غري املنفجرة واحل  شظااي القنابل  وجود وكانت الشهادات متسقة مع
الفوتوغرافية األدلة املادية املوجودة على األرض يف مواقع القصف. كما أهنا تتسق مع أدلة متوفرة أخرى، ومنها الصور 

الطبية ومنط اإلصاابت اليت  جالتوأشرطة الفيديو اليت التقطها أفراد اجملتمع احمللي بعد ااهجمات مباشرة، فضالً عن الس
 صفها املوظفون الطبيون الذين عاجلوا الضحااي.و 
 

دليالً  –ذخائر غري موجَّهة يتم إسقاطها من مرتفعات عالية  –ويشكل نوع الذخائر اليت است خدمت وطريقة إطالقها 
ملعمول هبا يف القانون اإلنساين إضافيًا على أن عمليات القصف كانت عشوائية، وابلتايل غري قانونية مبوجب القواعد ا

 الدويل.
 

 وفيات النساء واألطفال
قال أجنيلو ألسري، وهو مزارع يف بداية األربعني من العمر، للباحثني إن زوجته احلامل، وهي أم لعشرة أطفال، واثنني من 

يونيو/حزيران  19قعت يف جمموعهم مخسة أشخاص، قد ق تلوا يف غارة جوية و أي ما ، وابن أخيه وقريب آخر له، هأطفال
 لي:رديبة الواقعة إىل الشرق من كادوقيف قرية أم س

 
ف حتلق فوقنا؛ فنادت على زلنا عندما مسعنا صوت طائرة أنتونو ـ"كانت زوجيت احاسن تزرع احملاصيل يف احلقل اجملاور ملن

 قائلة: "انبطحوا أرضاً، فالقنابل قادمة اآلن". األطفال
 زل العائلة، وأسفرت عن خسائر رهيبة.ـانفجرت ابلقرب من منو ابلفعل سقطت القنبلة 

 
يف اليت سقطت شظااي القنبلة إلصابته ب نتيجةعاماً، على الفور، وق طع رأسها  35فقد ق تلت احاسن، البالغة من العمر 

ته الكربى أمل يف سنوات، يف املطبخ يساعد شقيق 9زاها. وكان ابنها ايسر، البالغ من العمر ـاحلقل الذي يقع خارج من
الطبخ، عندما ضربته شظااي قنبلة اخرتقت اجلدار وأصابته يف مججمته. كما ضربت الشظااي شقيقته الصغرى أماين، 
البالغة من العمر سنة واحدة، واليت كانت جتلس يف اخلارج، فأصابتها يف صدرها، وقتلت ابن عمهم مصعب الفقيه، 

جاره إىل و من الضرابت، سارع ألسريو لس إىل جانبها. وخوفًا من وقوع املزيد سنوات، الذي كان جي 4البالغ من العمر 
ل القريب، بيد أهنما فارقا احلياة بعد دقائق. وق تل أحد أقرابء العائلة، وهو ني اجلرحيني ايسر وأماين إىل اجلبمحل الطفل

ئلة يقيم مع عاو  درسة قريبة من املسجدمعلمًا يف م ويعمل الذي كان يف أواخر العشرينيات من العمرالصايف احلسن، 
 زل.ـايرة، بينما كان جيلس حتت شجرة يف ابحة املنالفقيه، نتيجًة للشظااي املتط

 
وقام مندوبو منظمة العفو الدولية ومنظمة  وج رح يف تلك الغارة اجلوية عدة أطفال آخرين من عائليت ألسري والفقيه.

املستشفى الذي كانوا يتلقون فيه العالج بعد مرور شهرين على احلادثة. وقد بزايرة مخسة منهم يف هيومن رايتس ووتش 
أ صيب اثنان منهم، ومها رىب ألسري، البالغة من العمر ثالث سنوات، وعباس الفقيه، البالغ من العمر سنتان، جبروح 

ن العمر ثالث سنوات، فقد خطرية يف الصدر والظهر، واخرتقت الشظااي رئيت كل منهما. أما مودة الفقيه، البالغة م
أ صيبت جبروح يف أسفل رجلها اليسرى، بينما أ صيبت سائدة ألسري، البالغة من العمر مخس سنوات وشقيقتها حسىن، 

 جبروح مشاهبة يف أطرافهما. ،سنة 11البالغة من العمر 
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عمليات قصف أخرى يف املنطقة،  بوقوعهيومن رايتس ووتش وأبلغ أقرابء وجريان الضحااي منظمة العفو الدولية ومنظمة 

 ومنها عملية وقعت بعد أسبوع وأسفرت عن مقتل فتاة صغرية ابلقرب من املكان.
 

ويل، عن كيلومرتاً إىل الشرق من كادوق  120يونيو/حزيران، أسفرت غارة جوية أخرى على كودا، الواقعة على بعد  22يف 
الثة من اً، واليت كانت حاماًل يف الشهر الثامن وأمًا لصيب يف الثعام 24مقتل فوزية إبراهيم كلول، البالغة من العمر 

زاها. وقال أقرابؤها وجرياهنا إن ما ال يقل عن مخس قنابل سقطت ـاملاعز يف حقل قريب من منالعمر، بينما كانت ترعى 
قرب من جممع اتبع ملنظمة ذلك املساء. وقد أسفرت القنبلة األوىل عن مقتل كلول، بينما انفجرت األخرية ابلتباعًا يف 

 .له زالً جماوراً ـغري حكومية، ودمرت من
 

مرت من املكان الذي  200قنابل على أم سرديبة الواقعة على بعد وحو  إحدى الطائراتيونيو/حزيران أسقطت  26يف 
سنوات،  8العمر  يونيو/حزيران، مما أسفر عن مقتل زرقاء السجى، البالغة من 19فذت يف ضربته الغارة اجلوية اليت ن  

بينما كانت حتاول العثور على مأوى حتت شجرة. وقالت والدهتا مرمي زنغا إهنا كانت قد ذهبت مع زوجها لزراعة 
 زل:ـأرضهما، ومكث األطفال يف املن

 
فارقت احلياة. ومل أستطع فعل أي شيء ملساعدهتا. فقد  قدزل، كانت ـل، وعندما عدت  إىل املنهبت إىل احلق"ذ

 .ه"ت جبرح هائل يف بطنها، لدرجة أن أمعاءها خرجت منأ صيب
 

يف مطلع  وقعتسنوات، بينما أدت ضربة أخرى  3كما أدت شظااي القنابل إىل جرح جنوى داود، البالغة من العمر 
 شخصاً جبروح. 20أغسطس/آب إىل إصابة أكثر من 

 
ة إىل موقع سقوط القنبلة يف كورشي، وأجروا بزاير هيومن رايتس ووتش نظمة وقام مندوبو منظمة العفو الدولية وم

شخصًا من الضحااي وأقرابء الضحااي وغريهم من الشهود. وقد أعطت الشهادات التفصيلية، إىل  25مقابالت مع 
 جانب األدلة األخرى، صورة متسقة ملا يبدو أنه هجمات عشوائية ضد املدنيني.

 
مرت حول مضخة املياه ومنطقة السوق يف  100× مرتًا  150و وقد انفجرت ثالث من القنابل يف منطقة مساحتها وح

يف العادة. وقبل ااهجوم، كان السوق املهجور حالياً يعج  –والسيما النساء واألطفال  –القرية، حيث يتجمع السكان 
 ابلناس يومياً.

 
ن من املتسوقني واملارة. وكان من وكان معظم الضحااي من النساء واألطفال الذين كانوا جيلبون املاء، بينما كان اآلخرو 

بني القتلى مكالينا تيماس سليمان، البالغة من العمر أربع سنوات، وشقيقتها بريسكيال، البالغة من العمر ثالث 
سنوات. أما شقيقتهما مارسيال، البالغة من العمر مثاين سنوات، فقد فقدت معظم قدمها اليمىن وجزءًا من قدمها 

 ثني من سريرها يف املستشفى:اليسرى. وقالت للباح
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"كنا ابلقرب من البئر عندما جاءت الطائرة، فهرب اجلميع. مث شعرت أبمل مربح يف رجليَّ. واآلن عليَّ أن أتعلم السري 

 على هذين العكازين، وهو أمر صعب للغاية".
 

 القنابل يف حقل قريب من البئر. وت ظهر الصور اليت الت قطت بعد ااهجوم مباشرة جثيت شقيقتيها املمزقتني بفعل شظااي
ر جللب املاء عندما مي موسى الرحيمة، للباحثني إن ابنتيها ذهبتا إىل البئوقالت عواطف كوبر، وهي والدة إقبال ومر 

 انفجرت القنابل:
 

منه.  مصابة برأسها وقد فقدت جزءاً  مرمي كانت  .زلـصوت االنفجار، مث أحضر أحد اجلريان جثة مرمي إىل املن "مسعت  
إىل املكان ومل أستطع إلقاء نظرة عليها ألن  وطلب مين الذهاب إىل املقربة ألهنم كانوا قد نقلوا إقبال إىل هناك. ذهبت  

 ."اإلصاابت كانت رهيبة
 

البالغة من العمر مثاين سنوات، ولكنها جنت من املوت. وكانت العائلة قد  جبروح، وهي كيشي وأ صيبت شقيقة اثلثة
زل قبل ااهجوم من خمبأها يف الكهوف املوجودة يف اجلبال القريبة، حيث كانوا يقضون معظم وقتهم ـإىل املنعادت للتو 

عاماً، حتضر طعام الغداء لشقيقها  13حلماية أنفسهم من القصف. وكانت إخالص حسن جادين، البالغة من العمر 
 يف الدكان. وقالت والدهتا ليلى أمحد للباحثني:

 
نفجارات، فهرعت  إىل السوق ألن أطفايل كانوا هناك، وبينما كنت أركض ابجتاه السوق، رأيت  بعض اأصوات  "مسعت  

حاملني ابنيت. كانت رجالها مكسورتني ومهشمتني. نقلناها إىل العيادة هنا يف كورشي، األشخاص يركضون وحوي 
ا. ولكنها فارقت احلياة قبل وصولنا إىل فقالوا لنا إن جراحها خطرية للغاية، وينبغي نقلها إىل املستشفى يف كود

 ."املستشفى
 

عاماً، بينما كان حياول إجياد ملجأ خلف أحد احملالت  32وق تل وليد عثمان علي، وهو حلام وأب لطفلني عمره 
 نبيل األمني كوا كيف ق تل وليد: احمللالتجارية. ووصف صاحب 

قيت بنفسي أرضاً خلف الدكان، وظل وليد واقفاً بقرب اجلدار. "بينما كان يشحن هاتفه، مسعنا صوت طائرة فوقنا، فأل
كبرية احلجم ذلك اجلدار، فأصابته يف مجيع أوحاء جسده، والسيما حول خصره. لقد ق طع نصفني وضربت شظااي  

 ."تقريباً 
 

بينهم كان من آخرين جبروح،   20أ صيب أكثر من  ، فقدشخصًا نتيجة لقصف سوق كورشي 13وابإلضافة إىل مقتل 
سنوات، اليت كانت جتلب املاء من البئر. وقال الطبيب الذي عاجلها إن شظااي القنبلة  8ان إسحق، البالغة من العمر ببيا

قطعت إحدى فقرات عمودها الفقري، وهي اآلن مصابة بشلل نصفي من حتت اخلصر. ويف ضربة جوية الحقة، 
 عاماً، وهي أم لرضيع 24أنغيلو كاركي البالغة من العمر يوليو/متوز، ق تلت امرأاتن، ومها نونو  2وقعت يف منتصف يوم 
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اموس القريبة من  اجلراف عاماً، نتيجًة لقصف قرية س 23اان، البالغة من العمر عمره أربعة أشهر، ونضال هاشم وق
 كورشي.

 
وسنا، هربت من احلقول ابجتاه حفرة كانت العائلة وقال والد كاركي إهنا عندما رأت الطائرة وهي حتلق فوق رؤ 

وكان معها نريويب لوكا، وعمره تستخدمها كملجأ من القصف، ولكنها ق تلت قبل أن تتمكن من الوصول إىل احلفرة. 
عبايل، البالغ من العمر  صكما أ صيب أحد اجلريان، وهو شالو بولعاماً، فأ صيب جبروح طفيفة وجنا من املوت.   12

 .كذلك   سنوات، جبروح طفيفةمثاين
 

حتقيقًا يف حوادث القصف اليت وقعت يف هيومن رايتس ووتش كما أجرت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
زل ـأغسطس/آب أسقطت طائرة قنابلها ابلقرب من قرية كورشي، مما أسفر عن تدمري من 4أغسطس/آب. ففي 

كما شاهد الباحثون القنابل وهي تسقط من طائرة أنتونوف   وممتلكات وزير اخلرابة وزوجتيه وأطفاله األحد عشر.
أغسطس/آب. ويف  19عسكرية يف منطقة تقع إىل اجلنوب من قرية كورشي يف الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 

أغسطس/آب، أي يف اليوم التايل ملغادرة الباحثني تلك املنطقة، سقطت قنابل على كودا، وأدت إىل جرح رجل  22
 أة مسنة وتدمري مدرسة.وامر 
 

 انتهاكات القانون اإلنساين الدويل
اجليش الشعيب لتحرير و اجليش السوداين  شار إىل أنيو  يشكل القصف العشوائي انتهاكًا للقانون اإلنساين الدويل. 

ي حيظر الذ أبحكام القانون اإلنساين الدويل، نزاع مسلح داخلي، ملزمان قطاع الشمال، بصفتهما طريفي  –السودان 
ملدنيني بشكل غري تلحق الضرر ابكما حيظر ااهجمات اليت   بني املدنيني واألهداف العسكرية، ااهجمات اليت ال متيز

 متناسب مع املكاسب العسكرية املباشرة املتوقعة.
 

و وسيلة تستخدم أسلوابً حربيًا أعندما أو  هة إىل هدف عسكري احدد،وتعترب ااهجمات عشوائية عندما ال تكون موجَّ 
حربية ال ميكن توجيهها إىل هدف عسكري احدد، أو اليت ال ميكن حتديد آاثرها، وابلتايل فإهنا ال متيز بني ااهدف املدين 
وااهدف العسكري. ويتعني على كال الطرفني اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة لتقليص الضرر الذي يلحق ابملدنيني 

 ذلك إصدار حتذير مسبق من شن هجمات رمبا تلحق الضرر ابلسكان املدنيني، وممتلكاهتم إىل أدىن حد ممكن، مبا يف
 .التحذير ذلكصدار مثل إذا مسحت الظروف إب

 
القنابل املوجَّهة إىل أهداف عسكرية احددة. وبداًل من ذلك، فإن القنابل  تسيريإن طائرات أنتونوف غري قادرة على 

سرعة الطائرة وارتفاعها. منها الطيارون إطالقها بناء على عدد من املتغريات،  ق ِّتو ت قذف من اجلهة اخللفية للطائرة، وي
كما أن إسقاط الذخائر غري املوجَّهة من الطائرات املقاتلة النفاثة يف   .وحاملا ت قذف القنبلة، ال ميكن تغيري مسارها

 أو غري املتناسبة.املناطق املدنية من شأنه أن يثري بواعث قلق عميقة بشأن ااهجمات العشوائية 
 

 مئات اآلالف يفرون من جحيم القنابل
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زاع يف مطلع يونيو/حزيران حبسب تقديرات املنظمات ـشخص من منازاهم منذ بدء الن 150,000فرَّ ما ال يقل عن 
كون قطاع الشمال. ورمبا ي –العاملة على األرض يف احملليات اخلمس اخلاضعة لسيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان 

 أدت إىل تقييدالعدد أكرب من ذلك بكثري نظرًا ألن األمطار الغزيرة وعدم توفر الوقود للمركبات وبواعث القلق األمنية 
قطاع الشمال، حيث جتمَّع  –إمكانية الوصول إىل العديد من املناطق اخلاضعة لسيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان 

زداد هذا العدد يف األشهر القادمة ألن القتال يف عدة مناطق يؤدي إىل مزيد من عشرات اآلالف من النازحني. ورمبا ي
 زوح.ـالن
 

انزحاً. وكان هؤالء يعيشون يف  150مع وحو هيومن رايتس ووتش وقد حتدث مندوبو منظمة العفو الدولية ومنظمة 
ااهرب لالختباء من القصف ضخمة يف أسفل اجلبال أو على قممها، حيث ميكنهم مالجئ مؤقتة ابلقرب من صخور 

اجلوي، أو حتت األشجار البعيدة عن الطرق الرئيسية والبلدات اليت ي رجح أن تتعرض للقصف، أو يف املدارس املغلقة 
 بسبب العطلة الصيفية.

 
غرابء، يقولون إنه ال خيار اهم سوى مساعدة الناس الذين سيضطرون وسعى آخرون إىل اللجوء يف بلدات وقرى مع 

يف منازل  شخص 1,000ويف إحدى احلاالت، زار الباحثون منطقة جلأ إليها وحو  ش يف العراء إذا مل يساعدوهم.للعي
مهجورة وكهوف على قمة جبل هراًب من نريان القصف على قريتهم وابلقرب منها يف أسفل اجلبل. وانضم إليهم هناك 

 شخص آخر من قرى بعيدة هرابً من القصف كذلك. 1,500وحو 
 
 حتياجات اإلنسانية املاَّةةاال

بعد مرور أكثر من شهرين على بدء السلطات السودانية منع وصول مجيع املساعدات اإلنسانية إىل املناطق اخلاضعة 
قطاع الشمال وإىل معظم أجزاء املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف والية  –لسيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان 

فروا من عمليات القصف اجلوي وغريها من ااهجمات، ابتوا حباجة ممن انزح  15,000ا يربو على جنوب كردفان، فإن م
 ن املساعدات اإلنسانية.مماسة إىل الغذاء وغريه 

 
إهنم أ رغموا على تناول الزعرور وأوراق الشجر هيومن رايتس ووتش وقال عشرات النازحني ملنظمة العفو الدولية ومنظمة 

املناطق اخلاضعة لسيطرة احلركة الشعبية يستطع سكان ذكر. ومل منها ألهنم مل يتلقوا مساعدات إنسانية ت  وإطعام أطفااهم 
وذلك بسبب شيوع  –وال حىت زراعة أجزاء من احاصيلهم املعتادة  – قطاع الشمال فالحة حقواهم –لتحرير السودان 

 خلاضعة لسيطرة القوات املسلحة السودانية، وال ي سمحاخلوف من ااهجمات أو ألن أراضيهم الزراعية تقع يف املناطق ا
 زداد سوءاً.مشكلة نقص املواد الغذائية ست بدخواها. كما أن من املرجح أن اهم
 

أغسطس/آب، حاولت ثالث وكاالت اتبعة لألمم املتحدة إرسال بعثات تقييم إىل ما أمسته األمم املتحدة "عدة  20يف 
قطاع الشمال. وكان يرافق  –املناطق اخلاضعة لسيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان  منهامواقع" يف جنوب كردفان، و 

، ومل ي سمح اها إال بزايرة  تلك البعثات موظفون حكوميون سودانيون، من بينهم عناصر يف االستخبارات العسكرية
 إىل مناطق أخرى. سفراريح لي، وهي مدينة خاضعة لسيطرة احلكومة، حيث رفضت السلطات منحهم تصكادوق
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أغسطس/آب أعلن الرئيس البشري أنه لن يسمح ألية وكاالت أجنبية بدخول والية جنوب كردفان. ومنذ ذلك  23ويف 

أن سلطات الوالية هيومن رايتس ووتش الوقت ما انفك موظفو األمم املتحدة يؤكدون ملنظمة العفو الدولية ومنظمة 
 أوحاء الوالية، ومنها مجيع املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة. ظلت ترفض السماح اهم بدخول العديد من

 
 احلكومة متنع وصول املساعدات

ف من النازحني، ومعظمهم يف  عشرات اآلالبني منذ اندالع القتال، متكنت األمم املتحدة من مساعدة عدد قليل من 
سانية. وقد مت فرض قيود مشددة على إمكانية لي أو ابلقرب منها، ابملواد الغذائية وغريها من املساعدات اإلنكادوق

سوى عدد قليل من املنظمات اليت مل يتبق لديها أية يف املنطقة دخول األمم املتحدة إىل مناطق خارج كادوغلي. ومل يبق 
وهي تصارع من أجل مساعدة  –عدد احدود من املركبات وقطع الغيار والوقود سوى لديها ليس و  –مواد إغاثة تقريبًا 

 –يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان  شخص 150,000عض النازحني الذين يبلغ عددهم وحو ب
 قطاع الشمال.

 
ـزاع يف من املواقع يف جنوب كردفان بسبب نشوب الن الي وغريهلى فيه موظفو األمم املتحدة كادوقويف الوقت الذي أخ
مع انتهاء  ف رضت على حرية تنقلهم خارج كادوقلي، فإن آخرين غادروااليت  والقيود الصارمة مطلع يونيو/حزيران

 يوليو/متوز، وهو اليوم الذي أعلن فيه جنوب السودان استقالله. 9صالحيات بعثة األمم املتحدة يف 
 

ب كردفان. تصاريح للرحالت اجلوية من العاصمة اخلرطوم إىل جنو  منحيونيو/حزيران، أوقفت السلطات السودانية  9يف 
إىل البلدات اخلاضعة لسيطرة احلركة  يونيو/حزيران 26إىل  21ومسحت بعدد من رحالت األمم املتحدة يف الفرتة من 

 وبعض املوظفني احملليني. –الشعبية لتحرير السودان، مبا فيها كودا، هبدف إجالء مجيع املوظفني الدوليني 
 

جملس األمن إن السلطات  أمامتحدة يف األمم املتحدة سوزان رايس يونيو/حزيران، قالت سفرية الوالايت امل 20يف 
لي، ورفضت منح ة ... وسيطرت على املطار يف كادوقالسودانية "هددت إبسقاط الطائرات التابعة لبعثة األمم املتد

 ، نفىسودانيةالعقيد خالد السوارمي، الناطق الرمسي ابسم القوات املسلحة الالبعثة." ولكن حقوق ااهبوط لطائرات 
 مزاعمها.

 
 أجل إجالء املوظفني واألصول.الرحالت اجلوية إىل جنوب كردفان، إال من تسيري بيد أن احلكومة رفضت السماح ب

 
 تناقص املواد الغذائية، واألزمة الوشيكة

بية لتحرير السودان أيدي احلركة الشعاليت كانت يف  –عندما نشب القتال، كان يف خمازن برانمج الغذاء العاملي يف كودا 
طن مرتي من املواد الغذائية. وبعد إجالء برانمج الغذاء العاملي يف  700 –قطاع الشمال منذ أواسط يونيو/حزيران  –

يونيو/حزيران، تولت األمر املنظمات اليت بقيت يف املنطقة، ووزعت خالل الستني يوماً التالية حصص من املواد الغذائية 
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ي فتكال دة عشرة أايم وفقاً ملا قالته منظمات إغاثة احلية. أما الكمية املتبقية من املواد الغذائية فانزح مل 100,000على 
 شخص ملدة عشرة أايم أخرى. 23,000لنحو إال 

 
وقال عشرات النازحني يف مجيع املواقع اليت زارها الباحثون إهنم عمدوا إىل تقسيم املواد الغذائية احملدودة إىل حصص، 

ااهن عاشوا ملدة أسابيع على الزعرور الربي وورق الشجر اليت كانوا يصنعون منها الصابون. وقالت األمهات إن أطفوإهنم 
ال يعلمن كيف ميكن أن حيافظن على حياة أفراد عائالهتن يف األسابيع التالية. وقال  أ صيبوا ابإلسهال، وقلن إهنن

طعام ي ذكر لتتقامسه معهم. ووفقًا ألقوال ائالت مل يكن لديها األشخاص الذين استضافتهم عائالت أخرى إن تلك الع
، مما يعين أن تلك اجملتمعات 2010و  2009برانمج الغذاء العاملي، فإن جنوب كردفان عاىن من موسم رديء يف عامي 

 زاع.ـحىت قبل نشوب الن تعاين من ضائقةكانت 
 

وا من زرع احملاصيل ألهنم كانوا خائفني من كثافة القصف بلتهم إهنم مل يتمكنوقال معظم األشخاص الذين جرت مقا
احصول  السكانزرع فيهما يو/متوز، ومها الشهران اللذان يسالح اجلو السوداين يف يونيو/حزيران ويوللطائرات اجلوي 

هنم مل يعد وقال انزحون آخرون بعيدون عن منازاهم إهنم مل يزرعوا شيئًا أل .الذرة، وهو الغذاء األساسي يف املنطقة
 بوسعهم الوصول إىل حقواهم.

 
وقال زعماء اجملتمع احمللي إن األشخاص القالئل القادرين على مبادلة املاشية أو النقود ابلذرة، مل جيدوا ما يكفي من 

يف السوق   يستطيعوا دفع أسعارها املرتفعة. ويقول برانمج الغذاء العاملي إن املواد التموينيةملهنم الغذاء يف السوق، أو أل
تتالشى ألهنا تعتمد بشكل أساسي على التجارة مع الشمال، الذي ق طع اآلن عن املناطق اخلاضعة لسيطرة احلركة 

 قطاع الشمال. كما أن األسعار ترتفع بسرعة كبرية. –الشعبية لتحرير السودان 
 

املساحات املزروعة يف جنوب كردفان. ويقول وقالت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة إهنا تتوقع ختفيضًا كبريًا يف 
ممثلو السلطة احمللية إن أتخر األمطار سيؤدي إىل تفاقم املشكلة، حيث سيؤدي ذلك إىل ضعف احملصول يف معظم 
املناطق يف أكتوبر/تشرين األول ونوفمرب/تشرين الثاين. وحبسب بياانت شبكة أنظمة اإلنذار املبكر اخلاصة ابجملاعة، فإن 

ابملئة من املعدل السنوي. وتقول الشبكة إن أوضاع الغذاء  50رات هطل األمطار يف املنطقة هي أقل بنحو تقدي
أي حتت مستوى  –زاع، مبن فيهم النازحون، قد وصلت إىل مستوى "األزمة" ـووسائل املعيشة للمدنيني املتضررين من الن

 "الطوارئ" بدرجة.
 

الديناميات يف جنوب كردفان أن تتسارع معدالت سوء التغذية بسبب "تراكم  اختصاصيو التغذية الذين حيللونوخيشى 
 آاثر اجلوع واإلسهال واملالراي والتهاب الرئة".

 
 احلاجة إىل مساعدات أخرى

إن النازحني حباجة إىل مساعدات غري غذائية. فمنذ مطلع هيومن رايتس ووتش قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
رزمة من املساعدات غري الغذائية، حتتوي على بطانيات وشراشف  1,500توزع املنظمات سوى  يونيو/حزيران، مل
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وتقول وكاالت اإلغاثة إنه مل يتبق لديها سوى بضع مئات منها. ويف إحدى  .بالستيك وأدوات طهي وانموسيات
من أجل  ائالت مضيفة تكابدعيشون مع عاملناطق، قالت السلطات احمللية إن السبب الرئيسي لكون آالف النازحني ي

 إقامتهم يتمثل يف أن النازحني ال ميلكون شراشف بالستيك لبناء األسقف ملالجئهم املؤقتة.
 

مطلع التسعينيات زاع يف جنوب كردفان يف ـإن األوضاع اإلنسانية الراهنة هي من خملفات األوضاع اليت سادت إابن الن
اين وصول مجيع املساعدات إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة اجليش الشعيب، ، عندما منع اجليش السودمن القرن املنصرم

وأرغم آالف املدنيني على العيش يف "خميمات السالم" اخلاضعة لسيطرة احلكومة كي حيصلوا على املساعدات. ولكن 
 اجملاعة استشرت ولقي آالف املدنيني حتفهم نتيجًة لسوء التغذية واألمراض.

 
 ابلسماح بوصول املساعداتااللتزامات اخلاصة 

زاع، ومنها السلطات السودانية، أن تسمح مبرور املساعدات اإلنسانية ـتقتضي قوانني احلرب من مجيع أطراف الن
ر وصواها بسرعة وبدون عوائق وبال متييز ضار إىل املدنيني الذين حيتاجون إليها. ومع أن للسلطات وأن تيس ِّ  ،احملايدة

املنظمات اإلنسانية تعسفياً،  دخولال جيوز اها أن متنع  عملية تسليم املساعدات، فإنهيطرة على السودانية احلق يف الس
 ابلوصول غلى السكان إذا كان بقاؤهم وجيب أن تسمح اهذه املنظمات اليت تقدم املساعدات بصورة احايدة وبال متييز

 مهدداً.
 

 –املناطق اخلاضعة لسيطرة احلركة الشعبية لتحرير السودان وكاالت اإلغاثة إىل وصول ة يوال جيوز للسودان تقييد حر 
 خماوفأي وجود  – واحلتميةالضرورة العسكرية احلقيقية  ويف حالةداخلها إال بشكل مؤقت التنقل قطاع الشمال أو 

 من تدخل عمليات اإلغاثة يف العمليات العسكرية. ولكن احلكومة السودانية مل تبني تلك الضرورة.
 
 

 ليت اخلطرية حلقوق اإلنسان يف كادوقكااالنتها 
يونيو/حزيران، أي بعد أسابيع من استيالء احلكومة ابلقوة العسكرية على منطقة أبيي  5زاع يف جنوب كردفان يف ـبدأ الن

ن يف  ش الشعيب لتحرير السودااجملاورة املتنازع عليها يف مايو/أاير. وقد اندلع القتال بني قوات احلكومة السودانية واجلي
 لي وأم دورين، مث ما لبث أن امتد إىل مدن أخرى يف جنوب كردفان، اليت تتواجد فيها قوات الطرفني.كادوق

 
لي وغريها من املناطق اخلاضعة من الوصول إىل كادوقهيومن رايتس ووتش مل تتمكن منظمة العفو الدولية ومنظمة 

خاص الذين كانوا قد فروا من  مقابالت مع عشرات األش لسيطرة القوات املسلحة السودانية، ولكن الباحثني أجروا
زاع والذين شهدوا انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي القوات السودانية ـلي يف األايم اليت أعقبت نشوب النكادوق

احلكومية واملليشيا املتحالفة معها، أو كانوا من ضحااي تلك االنتهاكات. وتشري الرواايت املتسقة متامًا إىل أن القوات 
 اليت تعمل مع قوات املليشيا املسلحة ارتكبت انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف املنطقة.
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أغسطس/آب،  15إن رواايت الشهود تتسق مع العديد من النتائج اليت توصل إليها تقرير األمم املتحدة الصادر يف 
ألشخاص كان من بينهم  العتقال التعسفيج نطاق القضاء واالذي تضَّمن توثيقًا للعديد من حاالت القتل خار 

 وغريها من االنتهاكات.التفتيش، نقاط   عمليات تفتيش من بيت إىل بيت وعندموظفون يف األمم املتحدة، وذلك يف
 

القوات املسلحة السودانية والشرطة  ضموقال عشرات األشخاص الذين شهدوا االنتهاكات إن قوات احلكومة، اليت ت
قامت بقصف األحياء السكنية  –واملليشيات املتحالفة معها  –الدفاع الشعيب شبه العسكرية وقوات  زيةاملرك االحتياطية

وهنب وإحراق املنازل والكنائس وإطالق النار على املدنيني واعتقال وقتل األشخاص الذين يشتبه يف أن اهم صالت 
  ابحلركة الشعبية لتحرير السودان بصورة غري قانونية.

 
 لقتل خارج نطاق القضاءعمليات ا

تقارير عديدة بشأن تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء هيومن رايتس ووتش تلقت منظمة العفو الدولية ومنظمة 
  جنوب كردفان.مناطق لي وغريها من الشعبية لتحرير السودان، يف كادوقألشخاص ي عتقد أهنم ينتمون إىل احلركة 

 
عاماً، أ جريت معه مقابلة  37لي وعمره يف منظمة تعىن ابلتنمية يف كادوق هو موظففقد قال خالد كوكو ماسوابر، و 

على رزق رزق هللا كاشو،  أمام املستشفى ، إنه رأى جمموعة من اجلنود يستقلون شاحنة وهم يطلقون الناريبةيف أم سرد
هؤالء من احلركة لعسكري يقول: : "مسعت القائد اوهو مدين معروف أبنه عضو يف احلركة الشعبية لتحرير السودان،

كما شاهد ماسوابر جنوداً وهم يطلقون النار على رجل آخر خارج كنيسة ويردونه قتياًل، ورأي   "قضوا عليهماالشعبية، 
 جثثاً أخرى "يف أماكن خمتلفة يف الشوارع وحتت شجرة".

 
ألمن واملليشيا املتحالفة معها قوائم وقال شهود إن لدى عمالء جهاز األمن واملخابرات الوطين وغريهم من قوات ا

خدمون تلك القوائم لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي يف عمليات يستأبمساء املؤيدين للحركة الشعبية املشتبه هبم، وكانوا 
 تفتيش من بيت إىل بيت وعند نقاط التفتيش ويف الشوارع.

 
م شهود أبهنم من أنصار حزب املؤمتر الوطين احلاكم يف ويف بعض احلاالت قام بعض السكان احملليني، الذين تعرَّف عليه

السودان، إبرشاد املليشيات إىل أعضاء معروفني يف احلركة الشعبية لتحرير السودان. كما دخلت قوات األمن احلكومية 
لقرب من اب آخرينلي، واعتقلت أشخاصًا هناك، كما قتلت مع بعثة األمم املتحدة يف كادوق"احيط احلماية" اجملاور جمل

 اجملمع يف حادثتني على األقل.
 

عاماً، فتقول: "أبلغين أحد األشخاص أبن  29"، وهي عضو يف احلركة الشعبية لتحرير السودان عمرها LKوتتذكر "
ن، رأت يونيو/حزيرا 11ت إىل اجملمع يف وعندما فرَّ  "امسي مدرج يف القائمة، فقررت الذهاب إىل بعثة األمم املتحدة.

 كما رأت قوات األمن وهي تطلق النار على شابني ابلقرب من اجملمع.  ابلقرب من النهر، ثالث جثث
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. ومها يف الثامنة عشرة، وعمر يف السادسة عشرةمها خالد،  [ قتلت صبينياملركزية االحتياطية إن ]الشرطة"وقالت املرأة 
لتحرير السودان عبدالعزيز ]احللو[. وقد قتلوا  وقائد احلركة الشعبية الوايلصاحل، الذي يعمل سائقًا لدى انئب  إبنا

الصبيني عن قصد، فقد رأيت شخصًا يشري إليهما، ورأيت جثتيهما بعد إطالق الرصاص عليهما. لقد كانت اجلثث 
 ."ملقاة على األرض

 
دأت القوات يونيو/حزيران، ب 7"، اليت كانت موظفة احلية يف بعثة األمم املتحدة: "يف FAوقالت شاهدة أخرى، وهي "

وتذكرت ." املسلحة السودانية واالستخبارات العسكرية واملليشيا ابعتقال األشخاص داخل جممع بعثة األمم املتحدة
ريي فيليب، وهو البوابة الرئيسية للبعثة وقتلت من   املركزية عند االحتياطية الشاهدة كيف توقفت مركبتان اتبعتان للشرطة

 يونيو/حزيران. 8يف  مع األمم املتحدة،يعمل مقاول 
 

"اقتادوه من البوابة الرئيسية وحاولوا قتله أمامها، فبدأت بعض النساء النازحات ابلصراخ، ولذا وضعوه يف  وقالت إهنم
 ."سيارة وقتلوه وألقوا جبثته خارجها

 
 عمليات النهب وتدمري املمتلكات، مبا فيها الكنائس

منازل مشاهد هنب وتدمري إهنم رأوا هيومن رايتس ووتش الدولية ومنظمة قال عشرات الشهود ممن قابلتهم منظمة العفو 
عاماً، شهدت هنب وإحراق منازل اجلريان من  29"، وهي امرأة من حجر النار عمرها RHAوكنائس. فقد قالت "

 زاها: "لقد سرقوا أسقف الزنك وأحرقوا الباقي".ـداخل من
 

 جملس الكنائس السوداين ملليشيا هنبوا املمتلكات املوجودة يف الكنائس ويفوقال عدد من رجال الدين إن اجلنود وأفراد ا
لي ودمروا كنيسة يف أم دورين. وقال مارتن بولص، وهو مسؤول كنسي أ جريت معه مقابلة يف جواب، إنه بينما  يف كادوق

وهم يطلقون النار داخل بيت كان خمتبئًا يف جممع جملس الكنائس السوداين، استطاع أن يرى أفراد املليشيا والشرطة 
 الضيافة وينهبون املكتب.

 
وأحرقوا الباقي.  من مقتنيات ومحلوا ما أرادوا ا مجيع نوافذ وأبواب بيت الضيافة"لقد حطمو وقال مسؤول كنسي آخر: 

 ."انتقلوا إىل املكتب وإىل الكاتدرائية وحطموا أشياء عديدةمث 
 

 جرمية مبوجب القانون اإلنساين الدويل. إن التدمري املتعمد للنصب الدينية يعترب
 

 العنف اجلنسي
ة تقع إىل "، وهي امرأة من قريRKAعمليات اغتصاب. فقد قالت "ب جنود احلكومة قيامأبلغ عدد من الشهود عن 
عاماً، إن سبعة جنود من القوات املسلحة السودانية اغتصبوها يف الغابة  24لي وعمرها الشمال الشرقي من كادوق

 لي.ـزاع يف كادوقزاها بعد اندالع النـ، بينما كانت يف طريقها إىل منهيبانيبة من نقطة تفتيش القر 
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وبعد اغتصاهبا  "جواز سفري واقتادوين إىل الغابة.و وحقيبيت  اليت كانت حبوزيت سرقوا آلة التصويرلقد وقالت املرأة: "
تها الذين انفصلوا عنها يف وقت ااهجوم ويعيشون يف منطقة بنها وبقية أفراد عائلت إىل جواب، وال تعلم شيئًا عن افرَّ 

 خاضعة لسيطرة اجليش.
 

عامًا جلأات إليه طلباً  16جريت معه مقابلة يف جواب، إن جارته وابنتها البالغة من العمر "، وهو احام أ  MBAوقال "
تال الذي نشب هناك. ويتذكر احملامي لي يف اليوم الثالث من القبنة يف كادوقم اجلنود ابغتصاب االللمساعدة بعد قيا

قائاًل: "شاهدت دمًا على رجلي الفتاة. فأعطيتها مضادًا حيواًي ونظفت  جرحها خبرقة وملح". وقال احملامي أيضًا إنه 
زاها من قبل ثالثة من ـكانت قد اغت صبت يف منو عاماً،  25تلقى مكاملة هاتفية من إحدى جاراته، البالغة من العمر 

 أوسعوها ضرابً.": "مل تكن قادرة على احلركة، فقد يقول ليشيا. وأضافرجال امل
 

 لياإلعادة القسرية إىل كادوق
مم املتحدة على العودة إىل  لي إن مسؤولني حكوميني حاولوا إرغام النازحني الذين جلأوا إىل بعثة األقال شهود من كادوق

"احيط  ؤويل السلطات احمللية دخلوايونيو/حزيران، ذ كر أن مس 20زاع. ففي ـلي يف األسابيع اليت تلت اندالع النكادوق
أو التجمع يف لي ناس ابلعودة إىل منازاهم يف كادوقانزح، وأمروا ال 10,000احلماية" اجملاور للمخيم الذي جتمَّع فيه وحو 

لية أن املوظفني املدنيني جيب يونيو/حزيران أعلن الوايل هارون يف وسائل اإلعالم احمل 18لي. ويف املدارس ويف ستاد كادوق
 أن يعودوا، وإال فإهنم لن يتسلموا رواتبهم.

 
زوح الداخلي أن للنازحني احلق يف طلب السالمة يف أي مكان يف ـتؤكد املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الن

 وحريتهم و/أو صحتهم للخطر.احلق يف عدم التوطني يف أي مكان ميكن أن تتعرض فيه حياهتم وسالمتهم اهم البالد، و 
 

 مزاعم أخرى
يف  –لي مقربتني مجاعيتني يف منطقة كادوق حتدث شهود، بينهم موظفون يف األمم املتحدة، إىل الباحثني عن وجود

الوادي يف قرية مورات. بيد أن الباحثني مل يتمكنوا من أتكيد تلك املزاعم بسبب عدم إمكانية الوصول إىل "تيلو" وجبانب 
ام أرضية األماكن واحدودية املعلومات يف رواايت الشهود. كما تلقى الباحثون أنباء ذات صدقية عن زرع ألغتلك 

لي وما حواها ويف مواقع اسرتاتيجية أخرى، ولكنهم مل يستطيعوا أتكيد القوات املسؤولة عن مضادة للمركبات يف كادوق
 زرعها.
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