
©
 R

ebecca H
endin

رفضت إفالت الشرطة 
من العقاب على القتل

شاكيليا جاكسون 
مدافعة عن حقوق اإلنسان، جامايكا



شاكيليا جاكسون لن تستسلم. فعندما ُأردي شقيقها 
برصاص الشرطة في عام 2014، تأكدت من قيام 

المحققين المستقلين في جامايكا بتأمين مسرح الجريمة.

كانت الشرطة تالحق شخصًا »يبدو من أتباع العقيدة 
الراستفارية« ُيشتبه بأنه ارتكب جريمة سطو، 

وانطبقت األوصاف الشخص على ناكيا. وقد وجده 
أفراد الشرطة في مطعمه الصغير وأردوه قتيال. 

فعمليات قتل الشباب والفقراء بشكل رئيسي على 
أيدي الشرطة في جامايكا أمر شائع للغاية، حيث ُقتل 

نحو 2000 شخص خالل العقد الماضي.

مت شاكيليا على أال تدع قصة شقيقها ناكيا  وقد صمَّ
تنتهي عند هذا الحد، فخاضت معركة ضد نظام محاكم 
نها من قيادة  بطيء ويفتقر كثيرًا إلى التمويل بما يمكِّ

نضال باسل من أجل العدالة. وفي تلك المعركة 
حشدت عشرات العائالت التي ُقتل أحباؤها بطريقة 

م صرخاتهم المنادية بتحقيق  مشابهة، مما ضخَّ
ت الشرطة بمداهمة مجتمعها، واختارت  العدالة. وردَّ

توقيت المداهمات بحيث تتزامن مع مواعيد المحكمة. 
كما عمدت إلى ترهيب شاكيليا وعائلتها.

ولكن شاكيليا ترفض ان يتم إسكاتها، وقالت إن 
محاوالت الشرطة تلك لن تؤدي إال إلى تعزيز إيمانها 

بالحق: »أنا أناضل ألنه ليس أمامي خيار آخر. وإن 
التوقف يعني أنني أعطي شرطيًا آخر إذنًا بقتل 

شقيق آخر«.

ُأطلب من الحكومة الجامايكية حماية شاكيليا وضمان 
تحقيق العدالة لجميع الذين ُقتلوا على أيدي الشرطة.

ُأكتب رسالة إلى رئيس وزراء 
جامايكا

 اظهر لشاكيليا أنك تقف 
إلى جانبها

ُأطلب منه حماية شاكيليا وضمان تحقيق العدالة لجميع الذين 
ُقتلوا على أيدي الشرطة.
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المخاطبة: سعادة السيد أندرو هولينس 

 إرسل لها رسالة دعم أو صورة أو رسالة بالفيديو عبر تويتر 
#TimeforJusticeJA مرفقة بالهاشتاغ

.(www.time4justice.org)
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