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بالتعاون مع:

جمموعة جنيف حلماية وترقية حقوق اإلنسان ابلصحراء الغربية
www.genevaforwesternsahara.org
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املناطق املحتلة من الصح راء الغربية ،و مخيامت الالجئني الصح راويني بالجزائر وباملهجر الذين يدافعون بكل
رشاسة عن حقوق شعبهم منذ أكرث من  45عام اً ،ويخاطرون بحياتهم يومي اً من أجل ذلك.
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تقدمي املؤلفني
فيدرالية جمعيات أصدقاء الشعب الصح راوي بكطالونيا

نوفاكت

تضم فيدرالية جمعيات أصدقاء الشعب الصح راوي بكطالونيا
التكتالت الكطالنية املتضامنة مع كفاح الشعب الصح راوي
وقد راكمت الفيدرالية تجربة ومسار التكتالت الكطالنية التي
ٍ
لسنوات دفاع اً عن الشعب الصح راوي .وعملت بالوقت
عملت
عىل دمج أهدافها االس رتاتيجية لدعم الشعب الصح راوي يف
نضاله من أجل ضامن حقوق اإلنسان وخلق فضاء للعالقات
املؤسساتية لفائدة الشعب الصح راوي.

نوفاكت هو معهد دويل للعمل الالعنفي يعزز عمليات التحول
االجتامعي القامئة عىل حقوق اإلنسان والعدالة والدميق راطية
يف املنطقة األورومتوسطية .من خالل البحث والتأثري اإليجايب
والتعاون الدويل ،تساهم نوفاكت يف بناء الجسور بني الحركات
االجتامعية واألوساط األكادميية واملؤسسات .اكتسبت نوفاكت
اع رتافًا دول ًي ا بصفتها جهة فاعلة ملتزمة بالحركات الشعبية
التي ت َن ظَّم ملواجهة العنف وانتهاكات الحقوق ولتعزيز ال ُّن هج
البديلة لحل النزاعات عىل أساس البحث العميل والتفكري
النقدي.

ويف عملنا دفاع اً عن الشعب الصح راوي ،نعمل مع نشطاء
وجمعيات املجتمع املدين باملناطق املحتلة ،ومبخيامت الالجئني
وباملهج ر .وتعمل الفيدرالية عىل تطوير مشاريع لدعم املواطنني
الصح راويني مبخيامت الالجئني بتندوف وتعمل ،أيض اً ،مع
الصح راويني بالصح راء الغربية املحتلة من طرف املغرب وتدافع
عن حقوق اإلنسان.
وتعمل الفيدرالية عىل نرش والتنديد بالقمع وانتهاكات
حقوق اإلنسان التي يتعرض لها الشعب الصح راوي وكذلك
بالعجز الدويل حيال حل ال رصاع ،وتقوم الفيدرالية كذلك
بالتأثري السيايس من أجل دفع اإلدارات العمومية لتتخذ مواقف اً
مؤيد ًة للقضية الصح راوية ،ويف هذا السياق ،حازت فيدرالية
جمعيات أصدقاء الشعب الصح راوي بكطالونيا سنة 2013
عىل امليدالية الذهبية من بلدية برشلونة تثمين اً ألنشطتها
التضامنية تجاه الشعب الصح راوي.
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تتمثل رؤية نوفاكت يف املساهمة من املنطقة األورومتوسطية
يف تنمية مجتمعات خالية من الظلم والعنف بجميع أبعاده،
عىل أساس حقوق اإلنسان واإلنصاف وثقافة السالم .يروج املعهد
للقيم واالس رتاتيجيات الالعنفية من خالل األهداف التالية :الحد
من خصخصة الحرب واألمن ،ومنع التطرف العنيف ،وتعزيز
العدالة بني الجنسني ،ودعم اس رتاتيجيات املقاومة املدنية غري
العنيفة ،وبناء الدميق راطيات .يعود ارتباط نوفاكت بالصح راء
الغربية إىل مؤسيس املنظمة أنفسهم منذ أكرث من  20عا ًم ا،
بينام بدأ املعهد يعمل يف شامل إفريقيا منذ ما يقرب الـ 10
سنوات .ركز دور نوفاكت عىل تعزيز قدرات واس رتاتيجيات
املجتمع املدين الصح راوي يف املقاومة املدنية الالعنفية ويف
أعامله ودفاعه عن حقوق اإلنسان .دامئًا مع نهج شامل للعدالة
بني الجنسني.

جمعية أولياء املعتقلني واملفقودين الصح راويني
()ASEDERPAFA
 Aتأسست جمعية أولياء السجناء واملفقودين الصح راويني
كاستجابة مدنية للوضعية املؤسفة لحقوق اإلنسان بالصح راء
الغربية وحالة املفقودين والسجناء والتعذيب والغضب الذي
يساور أولياء املفقودين وأقاربهم.
ففي  20أغسطس/آب  9189تأسست الجمعية مبخيامت
الالجئني بالجزائر واضع ًة األهداف التالية:
البحث عن كل السبل التي من شأنها أن توصل ملعلومات
حول املفقودين واملبعدين واملختطفني واألطفال الذين إزدادوا
بالسجون الرسية ،وكذلك التوصل ملعلومات عن الظروف التي
يعيشون فيها واإلبقاء عىل أقاربهم بإطالع عىل ذلك.
التنديد بالقمع والتعذيب والتهديدات واالعتقال التعسفي
الذي متارسه سلطات االحتالل الدخيلة ضد املواطنني الصح راويني
املتشبثني بحق شعبهم الرشعي يف تقرير املصري واالستقالل.
مساعدة وتقديم التوجيه لذويهم للتعاطي مع
الهيئات اإلنسانية سواء كانت األمم املتحدة أو االتحاد
اإلفريقي،أواملنظامت الحكومية وغري الحكومية.
تشجيع روح الحوار والتسامح واح رتام حقوق اإلنسان والتعايش
والسلم.

بالتعاون مع:

مجموعة جنيف لحامية وترقية حقوق اإلنسان بالصح راء
الغربية
تأسست مجموعة جنيف يف سبتمرب  2007من طرف قلة من
املنظامت غري الحكومية بنا ًء عىل طلب من املمثلني الصح راويني
الذين كانوا يحرضون الدورة السادسة والثالثني ملجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة بجنيف .وقد بلغ عدد املنظامت
املنضوية تحت مجموعة جنيف ما يزيد عىل  300منظمة غري
حكومية من جميع أرجاء العامل.
تسعى املجموعة دامئ اً لتعزيز قاعدة الدعم قصد تحقيق
هدفها الرئييس املتمثل يف حامية وترقية حقوق اإلنسان
بالصح راء الغربية اإلقليم غري املحكوم ذاتي اً إنطالق اً من حق
أسايس وغري قابل للترصف أال وهو حق الشعوب يف تقرير املصري
الذي هو رشط أسايس لكل حقوق اإلنسان والشعوب.
ويبقى املبدأ املحرك لعمل مجموعة جنيف يستند عىل
تحميل الجميع مسؤولية إنهاء عملية تصفية االستعامر من
الصح راء الغربية طبق اً للقوانني الوطنية واإللتزامات الدولية
التي تم التوافق حولها طواعي ًة وطبق اً للقانون الدويل.
فبشكل خاص ،تقوم مجموعة جنيف عىل تطوير أنشطة
الرتقية يف إطار هيئات األمم املتحدة وبالتحديد داخل مجلس
حقوق اإلنسان وآلياته واللجنة الخاصة املعنية بتطبيق إعالن
الحق يف تقرير املصري وداخل مجلس األمن الدويل .وتويل
املجموعة عناية خاصة لحامية الضحايا املدنيني من خالل إرشاك
اللجنة الدولية للصليب األحم ر.
ففي سنة  2021قرر أعضاء مجموعة جنيف إنشاء مجموعة
نيويورك لدعم استقالل الصح راء الغربية.
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مقدمة
هذا التقرير هو محصلة لعمل جامعي إعتمد عىل مساهمة
مجموعة واسعة من املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان
الذين يعملون باملناطق املحتلة ،ومبخيامت الالجئني بالجزائر
وباملهج ر.
التقرير ال يصبو ألن يكون مشبع اً حينام يتعلق األمر
باالنتهاكات الكثرية لحقوق اإلنسان وبأحكام القانون الدويل
اإلنساين املرتبطة باالحتالل العسكري غري رشعي للصح راء الغربية
من طرف اململكة املغربية ،بل يسعى لتوثيق انتهاكات الحقوق
املدنية والسياسية عىل مدار سنة منذ استئناف األعامل العدائية
بني الجيش املليك املغريب وجبهة البوليساريو يف  13نوفمرب 2020
ب رصامة ودقة مع تسليط الضوء عىل تلك االنتهاكات التي تطال
النساء والقرص كونهم يتمتعون بدرجة خاصة من الحامية.
هذا التقرير ال يوثق انتهاك الحقوق االجتامعية واالقتصادية
والثقافية مبا يف ذلك االنتهاك املستمر للسيادة عىل املوارد
الطبيعية والحق يف التنمية واملرتبطة باحتالل عسكري غري
رشعي إلقليم غري محكوم ذاتي اً ،وال يوثق وجود جدار الفصل
وال االنتهاكات املمنهجة والخطرية للقانون الدويل اإلنساين التي
ميكن أن ترقى لج رائم حرب وج رائم ضد اإلنسانية.
يف املقابل ،التقرير يقدم فكرة عن حالة السيطرة املطبقة
والعنف الذي تخلقه قوة االحتالل داخل املجتمع الصح راوي تحت
االحتالل من خالل امل راقبة واملتابعة الواسعة النطاق ،وتقييد
الحركة والتهديدات العديدة ضد عائالت املدافعات واملدافعني عن
حقوق اإلنسان ،والصحفيني والسجناء السياسيني باإلضافة للعنف
اللفظي والجسدي والنفيس املامرس ضد هؤالء األشخاص.
فالسياق الذي عاد فيه ال رصاع املسلح مبنطقة املغرب
العريب قريب من منطقة الساحل املضطربة أص الً ،ومرتبط
بشكل وثيق بالوضعية القامئة بالصح راء الغربية املحمية
اإلسبانية منذ نهاية القرن التاسع ع رش.
ففي سنة  1963تم إدراج اإلقليم ضمن الئحة األقليم غري
املحكومة ذاتي اً والتي ينطبق عليها إعالن منح االستقالل للبلدان
والشعوب املستعمرة ( الق رار  1514للجمعية العامة لألمم
املتحدة).
ويف سنة  1966منحت الجمعية العامة لألمم املتحدة
إسبانيا( القوة املديرة لإلقليم) صالحية تحديد اإلج راءات لتنظيم
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االستفتاء قصد السامح للسكان األصليني لإلقليم مبامرسة حقهم
يف تقرير املصري بكل حرية طبق اً( لق رار الجمعية العامة لألمم
املتحدة .)2229-21
ففي ف رباير  1976أخطرت إسبانيا األمني العام لألمم املتحدة
عن وضعها يف ذلك التاريخ حدا ً لتواجدها بالصح راء الغربية
وتخليها عن مسؤوليتها تجاه اإلقليم دون أن تلتزم بالتفويض
الذي منحتها إياه الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة .1966
وخالف اً لذلك ،حاولت إسبانيا بشكل غري قانوين نقل سلطتها
عىل اإلقليم إىل موريتانيا واململكة املغربية وهو ما أدى إلندالع
النزاع املسلح بني حركة التحرير الصح راوية جبهة البوليساريو
والبلدين الجارين.
وفيام وقعت موريتانيا اتفاق سالم مع جبهة البوليساريو
سنة  1979وانسحبت من اإلقليم ،قامت اململكة املغربية
بتوسيع رقعة احتاللها وهو ما نددت به الجمعية العامة لألمم
املتحدة بقوة يف ق راراها  37/34املؤرخ يف  21نوفمرب .1979
ويف نهاية الثامنينات وقعت جبهة البوليساريو اتفاق اً
لوقف إطالق النار مع القوة املحتلة من أجل السامح بتشكيل
املينورسو بعثة األمم املتحدة لتنظيم االستفتاء بالصح راء
الغربية والذي كان من املفرتض أن ينظم خالل خمسة أشهر
بعد نرش قوات املينورسو .ومنذ ذلك الحني مل تضخر اململكة
املغربية جهدا ً للحيلولة دون تنظيم االستفتاء .ففي  06نوفمرب
املايض وأثناء إحتفاله بـذكرى” املسرية الخ رضاء” اجتياح اإلقليم
غري املحكوم ذاتي اً ،أعلن ملك املغرب “ أن الصح راء الغربية
ليست محل تفاوض” يف تجاهل رصيح لق رارات الجمعية العامة
لألمم املتحدة ولق رارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة والتي
تدعو الطرفني للدخول يف مفاوضات دون رشوط مسبقة وبحسن
نية.
ومن املهم أن نؤكد أن قدرة اململكة املغربية عىل تحدي
املجتمع الدويل وخرق القانون الدويل واإلفالت من العقاب
مردها الدعم العسكري ،والسيايس ،والدبلومايس ،واالقتصادي
واملايل الذي تحظى به من طرف فرنسا والواليات املتحدة اللتني
بهذا الشكل تبتعدان عن مبادئهام حينام يتعلق األمر باح رتام
القانون الدويل وتتحوالن إىل بلدين متورطني يف الج رائم التي
ترتكبها قوة االحتالل ضد الصح راويني سواء باملناطق املحتلة أو
مبخيامت الالجئني الصح راويني أو باملهج ر.

مدخل
لقد أقدم الجيش املليك املغريب يف  13نوفمرب  2020عىل
تفكيك مخيم ضم  60صح راوي اً كانوا قد أغلقوا املعرب الحدودي
بالكرك رات مام أدى إلعالن حالة الحرب من طرف جبهة
البوليساريو التي تخلت بذلك عن وقف إطالق النار لسنة 1991
وهو ما شكل بالفعل استئناف األعامل العدائية املسلحة ضد
اململكة املغربية .ومنذ ذلك التاريخ ،إزدادت حدة التوتر يف هذا
اإلقليم إنتقام اً ملا وقع وهو ما جعل املدنيني وعددا ً متزايدا ً من
النشطاء الصح راويني عرضة العتداءات منتقاة من طرف قوى
األمن ومام أدى أيض اً لتعقيد الحياة اليومية بشكل كبري باملناطق
املحتلة وتزايد انتهاكات حقوق اإلنسان بشكلٍ مث ريٍ للقلق.
ويف شكوى قدمتها منظامت دولية مل راقبة حقوق اإلنسان
عىل شاكلة منظمة العفو الدولية أوردت تلك املنظامت أن
حملة القمع التي تقودها السلطات املغربية بالصح راء الغربية
ضد األصوات املناهضة لها والنشطاء الصح راويني قد “زادت
وتريتها عىل إثر املواجهات التي وقعت بني اململكة املغربية
وجبهة البوليساريو نوفمرب  .1”2020وقد نددت بها منظامت مثل
هيومن رايتس ووتش 2وفرونت الين ،3وجمعية العمل املسيحية
للقضاء عىل التعذيب.
وبحسب جمعية العمل املسيحية للقضاء عىل التعذيب
فإن مستوى العنف والقمع قد عاد إىل ما كان عليه إبان
االنتفاضة الصح راوية سنة  2005والتفكيك العنيف ملخيم
االحتجاج بأكديم إزيك سنة  2010والذي أدى إىل تفجر الربيع
العريب.
4

هذا التقرير الذي تنسقه فيدرالية الجمعيات الكطالنية
للجمعيات املتضامنة مع الشعب الصح راوي ومعهد نوفاكت
وبدعم من مجموعة جنيف لحامية وترقية حقوق اإلنسان
بالصح راء الغربية يتطرق لـ  160حالة انتهاك للحقوق
املدنية والسياسية ضمن سياقاتها ،مع إيالء عناية خاصة لتلك
االنتهاكات التي أثرت عىل النساء واألطفال القرص املحميني
بدرجة خاصة من طرف القانون الدويل اإلنساين.
 .1كاشة ياسمني( ”.)2020/11/30م راقبة حقوق اإلنسان ،رضورية بالصح راء الغربية أكرث من أي وقت مىض” .العفو
 https://www.amnesty.org/es/latest/news/0202/11/human-rights-monitoring-needed-moreالدولية.than-ever-in-western-sahara/
.2https://www.hrw.org/news/2020/12/18/western-sahara-morocco-cracks-down-activists
.3https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/western-sahara-ongoing-harassmentand-intimidation-against-sahrawi-human-rights
.4https://www.acatfrance.fr/appel-urgent/le-defenseur-hassan-abba-agresse-par-la-policemarocaine
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هذه فقط الحاالت والشهادات التي توصلنا بها عن طريق
عرشين مدافع اً ومدافع ًة عن حقوق اإلنسان أو تلك التي
وردت يف التقارير الدورية ملنظامت مثل تجمع املدافعني
الصح راويني عن حقوق اإلنسان (كوديسا) والهيئة الصح راوية
ملناهضة االحتالل املغريب وجمعية أولياء املفقودين واملختطفني
الصح راويني.
بعض هذه الحاالت تشوبها تناقضات خطرية عىل سبيل
املثال الصعوبة البالغة أثناء م راقبة انتهاكات حقوق اإلنسان
وذلك راجع ملحدودية اإلمكانيات أثناء عملية جمع املعلومات
وتوثيق االنتهاكات بسبب القيود املفروضة عىل الحركة وغياب
أي مؤسسة ميكن أن تقدم لها الشكوى خدمة للمواطنني ،ونقص
الوسائل ،والسياق العام الذي يتسم بإنعدام حرية التعبري
وحرية الحصول عىل املعلومة .هذه الوضعية تحول  -يف معظم
الحاالت -دون التمكن من إلتقاط الصور أو تصوير فيديوهات
لهذه االنتهاكات لحظة وقوعها ،والحصول عىل السجالت الطبية
التي تثبت االصابات والحصول عىل شهود قادرين عىل تقديم
إفاداتهم دون تعرضهم لإلنتقام.
يف هذا السياق ،أورد األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره
األخري املقدم ملجلس األمن أن مكتب املفوض السامي لحقوق
اإلنسان مل يتمكن من القيام بأي زيارة للعام السادس عىل
التوايل وأن عدم السامح ملكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
بالولوج للصح راء الغربية الزال يتسبب يف فجوات مهمة فيام
5
يتعلق مب راقبة انتهاكات حقوق اإلنسان باإلقليم
وجدير بالذك ر ،أيض اً ،أن اململكة املغربية الزالت ترفض أن
يتم إدراج بند لحقوق اإلنسان ضمن مأمورية بعثة املينورسو
وترفض،أيض اً ،تطبيق آليات مستقلة وذات مصداقية لضامن
اح رتام حقوق اإلنسان كام يطالب بذلك مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة منذ سنوات.
قلة فقط من املقررين األمميني الخاصني تفاعلوا وطالبوا
بتحديد املسؤوليات بناء عىل املعلومات التي قدمت لهم.
ففي يوليو  2021ترأست املقررة األممية الخاصة املعنية
بوضعية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان بالصح راء
الغربية السيدة ماري الولوور نرش مذكرة حول انتهاكات
 .5https://ق رار مجلس األمن ( ”.)2021/10/01الوضع املقلق بالصح راء الغربية” قدمه األمني العام لألمم املتحدة
minurso.unmissions.org/sites/default/files/unsg_report_october_2021.pdf

الحقوق املدنية والسياسية بالصح راء الغربية مدعومة كذلك
باملقرر األممي الخاص بالحق يف التجمهر والتجمع السلمي
وباملقرر األممي الخاص املعني بحالة اإلعدام خارج نطاق
القانون ،ومجموعة العمل األممية املعنية بالتمييز ضد النساء
والفتيات .ويف التقري ر ،إعرتفت الولوور أن املدافعني واملدافعات
عن حقوق اإلنسان بالصح راء الغربية عرضة للقمع من طرف
الدولة وأشارت إىل أنه “ عىل املغرب أن يكف عن االعتداء عىل
املدافعني والصحفيني الذين يدافعون عن قضايا حقوق اإلنسان
املرتبطة بالصح راء الغربية ،وأن يسمح لهم بالعمل دون أن
يتعرضوا ألعامل إنتقامية”.6
ومن بني االنتهاكات التي تطرق لها الخ رباء والخب ريات يربز
“ الرتهيب ،والتنمر والتهديدات بالقتل والتجريم ،واالعتداءات
الجسدية والجنسية ،والتهديد باالغتصاب وامل راقبة العينية
وباستخدام التكنولوجيا وهي انتهاكات ،وكام جاء يف التقري ر،
تحدث يف ظل تزايد نوعي وكمي الستعامل آليات سيئة للغاية
مثل االعتقال التعسفي مبا يف ذلك فرض اإلقامة الجربية باملنازل
بطريقة غري قانونية.

وننضاف لذلك السياسة املمنهجة يف فرض الحصار
وطرد امل راقبني األجانب( منظامت حقوق اإلنسان ،الصحفيني،
واملحامني ،والنشطاء والشخصيات السياسية) مام صعب
وبشكل متزايد الولوج إىل هذا اإلقليم يف ظل تدهور وضعية
حقوق اإلنسان ،خاصة منذ فض مخيم أكديم إزيك  .2010وهناك
تقدي رات تشري إىل أن اململكة املغربية أقدمت عىل طرد 276
م راقب اً من  20بلدا ً ومن  40قارات منذ ديسمرب سنة .72014

يهدف هذا التقرير للمساهمة يف كرس جدار
الصمت والتطرق ملسألة اإلفالت من العقاب والعجز
الحاصل حينام يتعلق األمر بوضعية الحقوق
والحريات باملناطق املحتلة من الصح راء الغربية،
وكذلك تقديم معلومات دقيقة حول تزايد االنتهاكات
يف السنة األخرية.

هذه االعتداءات تحدث يف سياق يتسم بالقيود املفروضة عىل
الحريات مستغلني يف ذلك القيود التي فرضتها جائحة كورونا
مام ساعد عىل التخلص من نشاط الصح راويني ومطالبهم يف
الفضاءات العامة.

 .6تقرير املفوض السامي لحقوق اإلنسان ( ”.)2021/07/1املغرب :خبري أممي يصف “العنف ضد
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.املدافعني عن حقوق اإلنسان”
aspx?NewsID=27244&LangID=E

التحسيس ابحتالل الصحراء الغربية · 8

 .7مجموعة جنيف لدعم حامية وترقية حقوق اإلنسان بالصح راء الغربية هي منظمة غري حكومية ( التفرير 01
حول انتهاكات حقوق اإلنسان باملناطق املحتلة من الصح راء الغربية والذي يتناول الفرتة املمتدة ما بني  01أبريل
إىل غاية  21أبريل .2021

املنهجية
كام أرشنا سابق اً ،فإن الحصار املطبق الذي تفرضه اململكة
املغربية عىل املناطق املحتلة من الصح راء الغربية يصعب
من عملية جمع املعلومات وتوثيقها ومقارنة حاالت انتهاكات
حقوق اإلنسان فيام بينها .لذلك ،فإن الطريقة الوحيدة لكرس
جدار الصمت تتم من خالل النشطاء واملدافعني الذين يعرضون
أنفسهم للعنف الجسدي أو لالعتقال التعسفي وهم يقومون
بالتصوير وإلتقاط الصور وجمع املعلومات أو بتسجيل
االنتهاكات التي يعاين منها الشعب الصح راوي عىل يد قوى
األمن والسلطات.

التحسيس ابحتالل الصحراء الغربية · 9

هذا التقرير نسج شبك ًة من أكرث من عرشين مدافع اً
ومدافع ًة عن حقوق اإلنسان والذين خضعوا للتدريب
ليك يتمكنوا ،وبحذر  ،من م راقبة وجمع املعلومات
حول انتهاكات حقوق اإلنسان املدنية ،والسياسية
وحقوق املرأة التي وقعت هذه السنة عىل إمتداد
املناطق الصح راوية الواقعة تحت االحتالل.
هذا العمل يعد مكم الً للتقارير التي نرشتها جمعيات
صح راوية ومنظامت دولية واملقاالت التي ظهرت يف وسائل
إعالم مختلفة قصد تقديم الدعم للحاالت التي نتطرق لها
هنا .لذلك ،فإن الحاالت التي مل تتم اإلشارة لها يف املرجع النهايئ
تستند إىل زيارات ومقابالت أجرتها شبكة من اإلخطارت مع
ضحايا االنتهاكات.

اإلطار القانوين النتهاكات حقوق
اإلنسان ابلصحراء الغربية
ميكن التطرق للنزاع بواسطة العديد من النظم القانونية
املرتبطة بالقانون الدويل ،يف ظل عدم التوصل لحل النزاع بني
اململكة املغربية والصح راء الغربية و استئناف األعامل العدائية
املسلحة يف  13نوفمرب  2021واعتبار القانون الدويل لهذا اإلقليم
كإقليم ال يتمتع بالحكم الذايت يف انتظار تقرير املص ري .فمن
جانب ،يشكل تواصل التواجد املستمر للمغرب بالقوة يف هذا
اإلقليم حالة احتالل تربر تطبيق القوانني املعتمدة يف تسوية
قضايا األقاليم غري متمتعة بالحكم الذايت وآليات القانون
الدويل اإلنساين 8iوباألساس اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية
املدنيني يف زمن الحرب (اتفاقية جنيف ال رابعة) لسنة 1949
ومن جانب آخ ر ،فإن اململكة املغربية باعتبارها قوة احتالل -
وليست مديرة -موقعة عىل العديد من االتفاقيات واملعاهدات
مثل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ( ،)1966والعهد
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية()1966
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من املعاملة الوحشية أو
العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينة ( ،)1984اتفاقية حقوق
الطفل( )1989واتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة
( ،)1979باإلضاقة لحقوق املرأة يف أقاليم تشهد رصاعات أو واقعة
تحت االحتالل التي وردت يف التوصية العامة رقم  30من اتفاقية
القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة ( ،)2015ويف ق رارات
مجلس األمن الدويل الواردة ضمن أجندة املرأة والسالم واألمن

االنتهاكات يف إطار اتفاقية جنيف ال رابعة 1949
فيام يتعلق بالصالحية القانونية آلليات القانون الدويل اإلنساين،
فإن ق رارالجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  34/37لسنة 1979
يشري إىل «استم رار بقاء الصح راء الغربية تحت االحتالل »9يف
حني أن اململكة املغربية قادرة وبشكل فعال ونهايئ عىل الوفاء
بإلتزاماتها كقوة احتالل ،مع تحمل كل التبعات القانونية التي
قد تنجر عن ذلك .من جانب آخ ر ،فإن اململكة املغربية كانت قد
إعرتفت بإمكانية تطبيق هذه االتفاقية وبالتحديد البند الثالث
ذات الصلة مبعاملة أرسى الحرب ،ففي  22ف رباير  2002قدمت
 .8جيكوب موندي “ الوضعية القانونية للصح راء الغربية وقوانني الحرب واالحتالل)  ،2007مجموعة دراسات
https://www.arso.org/legalstatusMundyGEES.htmاس رتاتيجية  ،رقم .1788
 .9https://undocs.org/sp/A/RES/34/37ق رار األمم املتحدة  34/37لسنة .1979
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هذه االتفاقية أمام اللجنة الدولية للصليب األحمر للمطالبة
بإطالق رساح أرسى الحرب املغاربة لدى جبهة البوليساريو.10
وبشكل دقيق ،تنظم اتفاقية جنيف ال رابعة (  )1949حامية
األشخاص املدنيني مبا يف ذلك الواقعني بأقاليم محتلة وتحدد
إلتزامات قوة االحتالل تجاه السكان املدنيني ،11فعىل سبيل
املثال :متنع اإلك راه باستعامل القوة،والعقاب الجسدي والتعذيب
وبشكل عام ،وتحرم اللجوء ألي وسيلة من شأنها التسبب يف
املعاناة الجسدية ضد األشخاص املتمتعني بالحامية والذين
يقعون تحت سلطة قوة احتالل.
هذا املنع ال يشمل القتل والتعذيب والعقاب الجسدي
والختان فحسب ولكن يشمل أيض اً املعاملة املهينة والحاطة من
الك رامة التي يرتكبها أف راد مدنيون أوعسكريون.
فالبند  33من االتفاقية ينص عىل أنه ال يجب معاقبة أي
شخص يتمتع بالحامية لجرم مل يرتكبه ومينع وسائل اإلنتقام
ضد األشخاص الذين يتمتعون بالحامية وممتلكانهم .ومينع
أيض اً إتالف ممتلكات االشخاص الذين يتمتعون بالحامية سوا ًء
كانت ثابتة أو متحركة ،فردية أو جامعية وتنظم االتفاقية حالة
املوقوفني والحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية ،والظروف
الصحية ،والغذائية املالمئة ،ومتنع نقلهم إىل خارج اإلقليم املحتل
أثناء وجودهم رهن الحبس االحتياطي أو يف محكوميتهم.
من جانب آخ ر ،يؤكد تقرير مستشاري ال ربملان األملاين
تحت عنوان « القانون الدويل :جوانب من نزاع الصح راء
الغربية» والذي نرش سنة  2019أن اململكة املغربية تواصل
انتهاكها للبندين  )4(85و  ،49الفقرة السادسة من اتفاقية
جنيف ال رابعة حول منع ترحيل أو نقل ،ودون أي مربر ،أشخاص
يتمتعون بالحامية إىل خارج اإلقليم املحتل وكذا نقل جزء من
سكان األرض املحتلة إىل اإلقليم املحتل .12هذا االنتهاك نجم عن
نقل املستوطنني إىل الصح راء الغربية من خالل تقديم الحوافز
 .10اللجنة الدولية للصليب األحمر ( ”،)2004/02/05املغرب :اللجنة الدولية للصليب األحمر تجتمع مع عائالت األرسى
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5vwn5k.htmاملغاربة لدى جبهة البوليساريو”.
 .11اللجنة الدولية للصليب األحمر ،اتفاقية جنيف املتعلقة بتوفري الحامية للمدنيني يف أوقات الحروب لسنة .1949
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
 .12التقرير األصيل للخدمة االستشارية بالربملان األملاين ( : .)2019القانون الدويل :وجوانب من نزاع الصح راء
https://www.bundestag.de/resource/blob/645852/ff419d961659efdf894230ee8c07c8a2/WD-2الغربية”.025-19-pdf-data.pdf

والدعم منذ اللحظة األوىل وخاصة يف األعوام األخرية من خالل
مشاريع « التنمية االقتصادية» املخطط لها باملناطق املحتلة.
وعىل قدم املساواة ،وفيام يتعلق بهذا السياق تنضاف
اتفاقية روما  1998التي تشكل نظام محكمة الجنايات الدولية،
وتنص عىل أن السجن أو أي حرمان من الحرية الجسدية يف
انتهاك للمعايري األساسية لقانون الدويل يعد «جرمية ضد
اإلنسانية» مبا يف ذلك :التعذيب ،والرتحيل ،والتهجري القرسي
للسكان ،واالغتصاب ،واالستغالل الجنيس ،ومامرسة الدعارة
تحت اإلك راه ،والحمل تحت اإلك راه ،والتلقيح تحت اإلك راه أو
أي شكل من أشكال العنف الجنيس الخطري يرقى للمقارنة
مع مالحقة مجموعة أو فئة لها هوية خاصة لدوافع سياسية،
وعرقية ،وقومية ،وإثنية ،وثقافية،ودينية أو عىل أساس الجنس
والتي ترتكب بشكل شامل أو ممنهج ضد سكان مدنيني ومبعرفة
بذلك االعتداء .االتفاقية تعرف « ج رائم الحرب» عىل أنها تلك
االعتداءات التي تستهدف السكان املدنيني الذين اليشاركون
بشكل مبارش يف األعامل العدائية ،وممتلكات املدنيني.
ففي سنة  2000وقع املغرب عىل اتفاقية روما ولكنه مل
يصادق عليها بعد .فالقانون الجنايئ املغريب ال يشري لإلبادة وال
إىل الج رائم ضد اإلنسانية وج رائم الحرب وال يشري ألي مبدأ من
اتفاقية روما .وال يوجد أي ترشيع ينظم التعاون مع محكمة
الجنايات الدولية .بالرغم من ذلك ،فقد قدمت الحكومة يف 24
يونيو  2016إىل ال ربملان مرشوع قانون رقم  10.16مل راجعة القانون
الجنايئ مبا يف ذلك من خالل حرص الج رائم الدولية ،ومرشوع
القانون هذا تناولته لجنة العدالة والترشيع وحقوق اإلنسان
بغرفة مجلس النواب املغريب.

انتهاكات العهود واملعاهدات ذات الصلة بالقانون الدويل
لحقوق اإلنسان
ينص القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل واجبات الحكومات
تجاه ترقية وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لالف راد
والجامعات املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان التي تبنتها الجمعية العامة لألمم
املتحدة  1945و  1948توالي اً .ومن بني آليات حامية حقوق
اإلنسان ذات الصلة الوثيقة بهذا السياق ،نجد العهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية الذي تبنته اململكة املغربية يف 16
ديسمرب  1966وصادقت عليه سنة .1979
ففي املقام األول ،ملا يتم خرق البندين األول والثاين ،اللذين
ينصان عىل مبدأ حق الشعوب يف تقرير املصري بحرية وحريتها
يف الترصف يف ثرواتها ومواردها الطبيعية ،وهو ما يشكل السياق
العام النتهاكات حقوق اإلنسان التي تم جمعها يف هذا التقري ر.
فمامرسة الشعب الصح راوي لحقوقه مرنبطة بشكل يتقاطع
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مع العجز عن حامية السكان بشكل فعال وتفادي انتهاكات
حقوق اإلنسان املمنهجة بسبب االحتالل والتنديد بها ،والحال
نفسه بالنسبة الستغالل املوارد بهذا اإلقليم وهو االستغالل الذي
تم التنديد به يف العديد من التقارير والوثائق وتبنته محكمة
العدل األوروبية يف  29سبتمرب  2021والتي طالبت بإلغاء اتفاقيتي
التجارة والصيد بني اململكة املغربية واالتحاد األورويب بسبب
13
عدم إمكانية ضامن أن ال تشمل منتجات من الصح راء الغربية .
فبالرغم من أن التقرير الحايل يركز عىل انتهاكات الحقوق
املدنية والسياسية ،وحقوق املرأة مع إهتامم خاص بتلك
االنتهاكات التي ترتكبها السلطة ضد األطفال الق رص ،فجدير
بالذكر اإلشارة لل رتابط املستمر لهذه االنتهاكات مع االستخ راج
غري الرشعي للموارد الطبيعية بشكل يومي وهذا ما يشكل
انتهاك اً خط ريا ً للعهد الدويل للحقوق االقتصادية واإلجتامعية
والثقافية خاصة حينام يتعلق األمر بالحق يف العمل ،والتعليم،
والغذاء ،والصحة ،والسكن والحصول عىل ماء الرشوب.
فرتتبط االنتهاكات املتكررة للحقوق املدنية والسياسية
التي تم جمعها يف هذا التقرير بالبند  06املتعلق بالحق يف
الحياة،والبند  07الذي يحرم اللجوء للتعذيب وسوء املعاملة
واملعامالت غري اإلنسانية واملهينة ،والبند  09حول الحرمان
التعسفي من الحرية والذي ينص عىل حرمة إخضاع أي شخص
لالحتجاز أو التوقيف أو السجن إال برشط وجود أسباب ثابتة ينص
عليها القانون ووفق اً لإلج راءات القامئة أص الً ،لذلك من حق أي
شخص موقوف أن يعلم لحظة االحتجاز باألسباب وراء اإلحتجاز
وأن يخطر بالتهم املوجة ضده ،وأن ميثل دون تأخري أمام القايض أو
أي موظف يخول له القانون مامرسة وظائفه القضائية وللشخص
الحق يف أن تتم محاكمته يف أجل معقول أو يتم إخالء سبيله.
ففي ما يتعلق مبسألة االعتقال التعسفي ،إعتربت
مجموعة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية باالعتقال
التعسفي يف رأي لها نرش نوفمرب  2020يف معالجتها لقضية
اعتقال الصحفي الصح راوي وليد البطل أن انتهاكات الحق يف
التمتع مبحاكمة عادلة أمر خطري للغاية مام أحال توقيفه إىل
اعتقال تعسفي.وأضافت مجموعة العمل أنه ليس لديها شك
بأن التهم املوجهة إليه تعود لكونه صح راوي ولرأيه السيايس
املؤيد لتقرير مصري الشعب الصح راوي.14
وفيام يخص معاملة األشخاص املسجونني ،فإن العهد الدويل
ينص عىل أن يعامل كل شخص حرم من الحرية بإنسانية وأن
تحرتم ك رامته ،وهناك مواد حول حقوق القرص تنص عىل رضورة
 .13املحكمة األوروبية ( ،)2021/09/29البيان الصحفي رقم ( ،)166/21تلغي املحكمة األوروبية ق رارات املجلس من
جانب االتفاق بني االتحاد واألورويب واملغرب ويتم مبوجب ذلك تغيري التسهيالت الرضيبية التي يقدمها االتحاد
https://curia.europa.eu/األوريب للمنتجات املغربية ،من جانب آخر االتفاق املتعلق بالصيد البحري املستدام.
jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210166es.pdf
 .14مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،مجموعة العمل املعنية باالعتقال التعسفي ( “ )2021/02/02الرأي
https://www.ohchr.الذي تم تبنيه من طرف مجموعة العمل ودورتها التاسعة والثامنيني ( 27-23نوفمرب )2020
org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_68.pdf

محاكمتهم محاكامت عاجلة قصد الحكم عليهم.وينص البند 21
من العهد الدويل عىل أن لكل شخص وجد نفسه يف بلد ما بطريقة
قانونية الحق يف التنقل بكل حرية والحق يف إختيار محل إقامته
ومبا يف ذلك الحق يف الخروج بحرية من أي بلد مبا يف ذلك بلده
األصيل.ويشري العهد الدويل أيض اً ،للحق يف محاكمة بضامنات من
أجل محاكمة مختصة ومستقلة ومحايدة وله الحق يف أن يتم
اشعاره دون أي تأجيل وبلغة يفهم من خاللها الشخص املتهم
طبيعة وأسباب التهم املوجهة إليه وأن مينح الوقت والوسائل
املالمئة إلعداد فريق الدفاع عنه والتواصل مع محام يختاره وأن
يقدم للمحاكمة دون أي تأجيل .من جانب آخ ر ،فإن البند  17يحرم
التدخالت التعسفية وغري القانونية يف الحياة الخاصة وحياتهم
العائلية والدخول إىل منازلهم أو ممتلكاتهم ويعد املس من رشف
أو سمعة الشخص بطريقة غري قانونية إعتداء وينص البند املذكور
عىل الحامية القانونية ضد هذه االعتداءات.
ويشكل املساس بالحقوق السياسية وحرية التعبري
والحق يف الحصول عىل املعلومة إىل جانب االعتقال التعسفي
االنتهاكات األكرث تك رارا ً خالل العام وتحدث طوال الوقت ،فإن
البند  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية مينع أن
يتم التسبب يف إزعاج أي شخص بسبب آرائه ،و ينطبق األمر
كذلك عىل حرية التعبري والتي يستشف منها الحرية يف البحث
وتلقي ونرش املعلومات واألفكار بكل حرية سواء شفهي اً أو كتابي اً
وسواء كانت مطبوعة أو بشكل فني ،أو من خالل أي إج راء آخ ر،
فالبند  21يعرتف بالحق يف التجمهر السلمي والذي ميكن أن
يكون مح الً لقيود معدة سلف اً بنص قانوين وأن تكون تلك القيود
يف مجتمع دميق راطي ولحامية مصلحة األمن الوطني،واألمن
العام ولحفظ النظام العام أو من أجل حامية الصحة أو األخالق
وحقوق وحريات اآلخرين ،وينص البند  22عىل الحق يف التجمع
وتشكيل النقابات.فبشكل عام وبشكل متقاطع ،فإن البند 26
ينص عىل أن كل األشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون
بالحق دون متييز يف الحامية القانونية واملؤسساتية ،ولهذا يلح
عىل عدن قانونية كل أشكال التمييز وضامن الحامية القانونية
الفعالة لكل األشخاص سواء كان ذلك التمييز عىل أساس العرق،
أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين أو اآلراء السياسية أو أي
صفة سواء كانت قومية ،أو اجتامعية ،أو مكانة اقتصادية ،أو
بسبب مسقط ال رأس أو أي دافع اجتامعي.
حينام يتعلق بالترشيعات والتطبيقات املحلية للحقوق
املتناولة هنا ،فإن اململكة املغربية دولة طرف يف العهد الدويل
ولذلك ملزمة باح رتام وحامية حرية التعبري والحق يف التجمع
والحق يف السالمة الجسدية والنفسية والحق يف املحاكمة
العادلة ومنع التعذيب واملعاملة املهينة والتي تم تعزيزها يف
االتفاقية السابقة املناهضة للتعذيب وكل املعامالت املهينة
والإلنسانية التي صادقت عليها اململكة املغربية سنة .1993
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هذه االتفاقية تعرف التعذيب عىل أنه « كل ترصف يتم بشكل
متعمد ضد شخص ما مام يتسبب له يف اآلمل واملعاناة الخطرية
سواء كانت معاناة جسدية أو عقلية قصد الحصول عىل
إع رتافات أو معاقبته عىل فعل قد إرتبكه أو لرتهيبه أو إجباره
عىل فعل ما ( )....حينام تتم هذه األعامل من طرف مسؤول
عام أو من طرف شخص ميارس وظيفة عمومية سواء من خالل
15
الحصول عىل رضاه أو إرغامه عىل ذلك»
بهذه الطريقة ننتقل إىل مجال الترشيعات املحلية من
خالل الدستور املغريب لسنة  ،2011الذي مينع اللجوء للتعذيب
ويف مصطلحات السياسات العمومية ،فيام يطلق عليه اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب التي تأسست يف  2018والتي
تتلقى متوي الً للفرتة ما بني  2023-2020من االتحاد األورويب بنسبة
تبلغ  95باملئة.16ومن جانب آخرـ فإن البند  23من الدستور
املغريب يضمن مبدأ ال رباءة والحق يف محاكمة عادلة.

حقوق الطفل وامل راهقني
تطالب اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1990والتي وقعت عليها
اململكة املغربية سنة  1993وبشكل ال لبس فيه يف صياغتها»
بأخذ مصلحة األطفال القرص بعني االعتبار يف األعامل التي
تقوم بها املؤسسات،واملحاكم،واإلدارات والهيئات الترشيعية
« (البند  )03وتنص يف البند  13عىل حرية التعبري كحق من
حقوق األطفال الق رص.من جانب آخ ر ،وعىل صلة بذات السياق،
فإن البند  37من االتفاقية يطلب من « الدول األط راف أن
تسهر يك ال يخضع األطفال القرص للتعذيب وال ألي معاملة
غري إنسانية أو مهينة» ينضاف لذلك» عدم حرمان أي طفل
من حريته بشكل غري قانوين أو بشكل تعسفي .فتوقيف
وسجن األطفال البد أن يتام وفق اً للقانون ويستخدمان فقط
كملجأ أخري ولفرتة وجيزة للغاية عقب ذلك» .17ومن جانب
آخ ر ،فقد تبنت اململكة املغربية سنة  2019اتفاقية حقوق
الطفل التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي التي تنص يف بندها 6
عىل حرية التعبري والتجمهر السلمي بالنسبة لألطفال الق رص،
وتنص االتفاقية يف بندها  »19عىل أنه ال ميكن حرمان أي طفل
قارص من حريته باستثناء إذا ما تم ذلك طبق اً للقانون ولفرتة
محددة ومعقولة»،وتنص االتفاقية أيض اً عىل « أن األطفال القرص
املحرومني من حريتهم يجب معاملتهم باح رتام لك رامتهم
ولحقوق اإلنسان ولحريتهم».18
 .15األمم املتحدة ،مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ( )1984/12/10اتفاقية مناهضة التعذيب ،واملعامالت
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspxالوحشية وغري اإلنسانية واملهينة.
 .16املجلس األورويب :دعم آلية وطنية للوقاية من التعذيب ودعم تنمية دور الربملان باملغرب (.)2023-2020
https://www.coe.int/fr/web/rabat/appui-au-mnp-et-au-parlement
 .17األمم املتحدة :اتفاقية حقوق الطفل .1990
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
 .18منظمة املؤمتر اإلسالمي ( “ )2005اتفاقية حقوق الطفل يف اإلسالم”.
https://www.refworld.org/docid/44eaf0e4a.html

سياق حامية حقوق املرأة
يحمي القانون الدويل وبشكل خاص حقوق املرأة والفتيات
وذلك بسبب عدم املساواة يف البنيات وعدم املساواة االجتامعية
التي يتعرضن لها بسبب الجنس  -يف تقاطع مع قضايا آخرى
مثل الطبقة االجتامعية،والعرق،والتوجه الجنيس ،وامليول
الجنسية واملؤهالت  -والتي تتخذ طابع اً من العنف عىل
أساس النوع والجنس ومحدودية الحصول عىل التعليم والعمل
والصحة والعدالة والعتف االقتصادي والفجوة يف الرواتب
وقضايا آخرى.
فاآللية الرئيسية لهذه الحامية هي اتفاقية القضاء عىل كل
أشكال التمييز ضد املرأة والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1979
وصاذقت عليها اململكة املغربية سنة .1993
يف صياغتها ،تنص االتفاقية عىل السالمة الجسدية
والنفسية والحق يف التملك والحق يف الحصول عىل امللكية
وملكية األرض ،والحق يف املشاركة املدنية والسياسية والحق يف
الرعاية الصحية ،والحق يف تكوين أرسة ،والحق يف الزواج بكل
حرية (وحق الشخص يف أن يتزوج من يختار) ،والحق يف املساواة
أمام الهيئات القانونية والترشيعية والقضايا املتعلقة بحركة
األشخاص واملسؤولية امللقاة عىل عاتق الدول تجاه الترصفات
العنرصية املرتكبة ضد االشخاص املحرومني ،والرشكات،
واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية ،وهو ما يلزم الدول بأن
تتخذ كل التدابري الألزمة من أجل الحيلولة دون التمييز ضد
املرأة والتمكن من القضاء عليه.19
فبالرغم من أن النص األصيل لالتفاقية اليعالج قضايا
العنف وال السياقات املحددة التي تؤدي لزيادته ،إال أن ذلك
تعالجه التوصيتان العامتان رقم  )1992(19و )2015( 30التفاقية
القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة ،وهاتان التوصيتان
لهام صلة وثيقة بهذا التقري ر .وبشكل ملموس ،فإن التوصية
العامة رقم  19تعترب العنف عىل أساس النوع أو الجنس متييزا ً ،
مبعنى العنف املامرس ضد املرأة فقط لكونها إمرأة أو الذي يؤثر
عليها دون متيي ز ،مبا يف ذلك األفعال التي تسبب أرضارا ً ومعاناة
جسدية وجنسية والتهديدات بارتكاب هذه األفعال ،واإلك راه
وأشكال الحرمان اآلخرى من الحرية واالستشارة .20هذه التوصية
تلح عىل طلب الدول تبني الوسائل املالمئة والفعالة ملواجهة
أعامل العنف العامة أو الخاصة لدوافع النوع وتقديم الدعم
والحامية الالزمني للضحايا.

 .19https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/األمم املتحدة /اتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة.
cedaw/pages/cedawindex.aspx#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20para%20la%20eliminaci%C3%B3n,de%20
discriminaci%C3%B3n%20contra%20la%20mujer
 .20مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان  ،اتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة ،التوصية رقم :19
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/العنف ضد املرأة.
INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
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من جانب آخ ر ،تؤكد التوصية العامة رقم  30املتعلقة
بانتهاكات حقوق امل رأة أثناء ال رصاعات واالحتالل عىل أن» النساء
والفتيات اللوايت يترضرن بشكل خاص من العنف الجنيس اثناء
ال رصاعات كوسيلة للالهانة ،والرتهيب ولسيطرة مجموعة إثنية
ما» ،21ويف نفس الوقت ،تالحظ استم رار العنف ضد امل رأة وهو
العنف الذي يتفاقم بسبب ال رصاع والذي يحدث قبل أو بعد
ما يطلق عليه استم رارية العنف -والناجم عن ت راتبية الجنس
القامئة اص الً يف كل املجتمعات األبوية .هذا العنف يحول كذلك
دون املشاركة الكاملة للم رأة يف الحياة العامة والسياسية .وتقدم
هذه التوصية فكرة « أن إنهيار البنية التحتية والخدمات الذي
يحدث يف زمن ال رصاعات واالحتالل يصعب من إمكانية حصول
امل رأة عىل الرعاية الصحية واالجتامعية والولوج للتعليم والعدالة».
وتقدم التوصية اتفاقية القضاء عىل كل اشكال العنف
املامرس ضد املرأة يف سياق أجندة املرأة والسلم واألمن املتضمنة
يف ق رارا مجلس األمن الدويل رقم  1325أكتوبر  2000حول وقاية
املرأة ومشاركتها وحاميتها واسرتجاع حقوقها يف سياقات ال رصاع
وما بعد ال رصاع.
وتعالج الق رارات السابقة لألجندة ،)2009( 188،)2008(1820
 ،)2010( 1960و )2013(2116قضية االغتصاب كسالح وتؤكد عىل
القضاء هذه الجرمية وحامية النساء منها .إضافة لذلك ،تم يف
سنة  2009استحداث دور املمثل الخاص لألمم املتحدة املعني
بالعنف الجنيس يف ال رصاعات.
ميكن لالغتصاب يف سياق ال رصاع واالحتالل املامرس ضد
اشخاص محميني أن يشكل خرق اً للقانون الدويل اإلنساين.
فاتفاقية جنيف ال رابعة يف بندها  27تنص عىل حق األشخاص
املحميني يف الحصول عىل معاملة إنسانية وحينام يتعلق األمر
بالنساء فإن االتفاقية تذهب نحو التخصيص» بأنهن يقعن
تحت الحامية من أي اعتداء من شأنه املساس برشفن ،خاصة
ضد االغتصاب،ومامرسة الدعارة تحت اإلك راه أو أي اعتداء يخدش
بالحياء» .فنظام محكمة الجنايات الدولية لسنة  1998يتضمن
إىل جانب الج رائم ضد اإلنسانية وج رائم الحرب ارتكاب أعامل
العنف واالستعباد الجنيس ،ومامرسة الدعارة تحت اإلك راه،
والحمل تحت اإلك راه ،والتلقيح تحت اإلك راه وأي شكل من
أشكال العنف الجنيس ميكنه أن يشكل خرق اً التفاقية جنيف.

 .21األمم املتحدة :مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان “ ،التوصية رقم  30املتعلقة باتفاقية القضاء عىل كل
https://tbinternet.ohchr.أشكال التمييز ضد املرأة حول املرأة يف تجنب ال رصاع ويف أثناء ال رصاع وفيام بعده”
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en

االنتهاكات املرتكبة منذ نوفمرب
 2020إىل غاية نوفمرب 2021
خالل العام الجاري ومنذ خرق وقف إطالق النار بني جبهة
البوليساريو والدولة املغربية الذي دخل حيز التنفيذ  ،1991تم
توثيق  160حالة انتهاك للحقوق املدنية والسياسية ولحقوق
املرأة وكذلك انتهاكات التفاقية جنيف ال رابعة باملناطق املحتلة
من الصح راء الغربية .وهناك أسباب تجعلنا نؤمن أن العديد
من االنتهاكات مل يتم توثيقها بسبب غياب امل راقبة الدولية
لحقوق اإلنسان .لذلك فإنه إنطالق اً من الحاالت التي تم
توثيقها بالفعل نستنتج أن هناك حالة انتهاك واحدة ترتكب
كل يومني رغم أنها التحدث يصفة منتظمة زمني اً ،ولكن هناك
ارتفاع لالنتهاكات يف شهور بعينها لتزامنها مع تواريخ مهمة
مثل تاريخ استئناف األعامل العدائية ،والحملة التضامنية مع
سلطانة خية والذكرى السنوية لتأسيس جبهة البوليساريو.
فعىل سبيل املثال،فإن  17باملئة من االتنهاكات وقعت
كردة فعل لخرق الهدنة يف  13نوفمرب  2020حيت اتسعت
رقعة األعامل العدائية.ومعظم االنتهاكات وقعت مبدن العيون،
وبوجدور ،والسامرة ،والداخلة رغم أنه سجلت حاالت يف مناطق
بعيدة من املدن األربعة املذكورة.
ويف إطار القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق
اإلنسان ،فإن االنتهاكات األكرث شيوع اً متعلقة بالحق يف التنقل
والحركة والحياة والحق يف السالمة الجسدية والنفسية والحق
يف حرية التعبري ،والتجمهر السلمي ،والحق يف الحصول عىل
املعلومة ،والحق يف محاكمة عادلة مع الضامنات الالزمة وحقوق
السجناء وحقوق الطفولة وحقوق املرأة.
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ويتم ذلك من خالل االعتقاالت التعسفية -مبا يف ذلك
اإلقامة الجربية -والتي تشكل  1/3ثلث االنتهاكات اإلجاملية،
مداهمة والتدخل غري القانوين عىل املنازل ،والتعذيب
واالعتداءات الجسدية والعنف الجنيس عىل شاكلة التنم ر،
والتهديدات ،واالعتداء والعنف واملعاملة املهينة للموقوفني
والسجناء ،واألحكام القانونية يف ظل إنعدام الضامنات
الالزمة ،فض التجمعات والتظاه رات السلمية بشكل ممنهج،
واالعتداءت املمنهجة ضد وسائل اإلعالم والصحفيني ،ورمي
االشخاص املوقوفني يف مناطق بعيدة وإتالف املمتلكات مبا يف
ذلك تدمري وهدم السكنات.وقد تم التقرير أيض اً عن اعتداءات
عسكرية تستهدف املدنيني والقضاء عىل رؤوس املاشية يف
املناطق التي تشهد أعامالً عدائي ًة بالقرب من الجدار الذي من
خالله تفصل اململكة املغربية املناطق املحتلة عن باقي املناطق
الصح راوية.
وتشري ملفات غالية األشخاص املترضرين من انتهاكات
حقوق اإلنسان عىل أنهم نشطاء ومدافعون عن حقوق اإلنسان
وأعضاء الجمعيات واملنظامت االجتامعية والسياسية والطالب
والنقابيون والسجناء وعائالتهم خاصة أمهات السجناء ،وأقارب
وأبناء وبنات األشخاص الذين يتعرضون لالنتهاكات
وفيام يتعلق بالجنس أو النوع ،تم تسجيل حالة من
التوازن حيث يشكل الرجال  % 61.3من األشخاص الذين عانوا
من تأث ريات االنتهاكات فيام يشكل النساء  38.7 %وتم أيض اً حرص
 20قارصا ً بينهم  17طف الً خضعوا لالعتقال التعسفي وتربز حالة
احتجاز فتاة عمرها  12سنة مبدرستها.

االنتهاكات والحاالت األبرز
اعتداءات عىل مدنيني وممتلكاتهم باملناطق التي تشهد أعامالً
عدائية
أدى استئناف األعامل العدائية بالقرب من معرب الكرك رات
لتأث ريات عىل السكان املدنيني والذين هم يف الغالب بدو
ميتهنون الرعي ويقطنون باملناطق النائية عىل بعد  100كلم من
املعرب الحدودي.
فقد أكد أعضاء مجموعة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين
جمعوا الحاالت لهذا التقرير عىل أن هذه املناطق الصغرية
األهلة بالسكان محارصة منذ بدء التوتر وسكانها يتعرضون
النتهاكات مبا يف ذلك الهجوم عىل املدنيني ،والقضاء عىل املوايش،
والتهجري القرسي نحو املدن.
وبحسب عدة مصادر متطابقة ،فقد قام جنود مغاربة يوم
 20نوفمرب  2020من قتل مدنيني صح راويني إثنني هام حبيب
أسليمة الشيهب البالغ من العمر  24عام اً ،وعبد الله محمد
مولود بكار ملوكو البالغ من العمر  30عام اً بالجانب اآلخر من
«جدار الفصل» .22ينضاف لذلك توقيف ثالثة اشخاص آخرين
هم :املصطفى أسليمة الشيهب ،ومحمد امليداين ،وأيوب
بوقنطار ومعاد أددور.
من جانب آخ ر ،تم التبليغ عن إطالق النار عىل قطعان
اإلبل 23عىل يد قوات االحتالل املغربية عىل الجانب اآلخر من
جدار الفصل وبالتحديد مبنطقتي املحبس وأورسد وهو ما يعد
اعتداء مبارشا ً عىل املمتلكات وسبل عيش املواطنني املدنيني
الصح راويني .ففي  07يونيو  2021هاجمت القوات امللكية
املغربية عرب ذخرية مصدرها الجدار قافلة لسيارات مدنيني
كانوا ينتظرون السامح لهم بدخول مخيامت الالجئني بتندوف
(الجزائر) ،24حسب ما أفادت به الجريدة الرقمية الكطالنية
tac.lanoicaNlE
ويف  8أكتوبر  2021قامت طائ رات الجيش املغريب
«بقصف مجموعة من البدو الصح راويني كانوا يهمون بإطعام
مواشيهم»25ببلدية الصفية مبنطقة أمهرييز الحدودية ،التي
تعد خط املواجهة املتقدم .فبحسب وسيلة اإلعالم الصح راوية
الكونفيدنثيال صح راوي فإن هذا الهجوم الذي تسبب يف جرح
شخصني جروحهام متفاوتة الخطورة ،هو الهجوم السابع من
نوعه الذي يستهدف مدنيني إىل حد الساعة.
 .22الكونفيدنثيال الصح راوي”.)2021/05/17(:املغرب يرتكب مجزرة بحق مدنيني صح راويني يف قصف متعمد شامل
https://www.ecsaharaui.com/2021/05/marruecos-cometio-una-masacre-contra.htmlالصح راء الغربية”.
 .23يوتوب ،كوديسا (”.)2020/11/24القضاءعىل قطيع من اإلبل عىل يد جنود مغاربة”.
https://youtu.be/Tu7zzjyIqPA
 .24https://www.elnacional.مارك غونزاليز ”.)2021/06/07 (.املغرب يقصف قافلة لالجئني صح راويني” ألناسيول.
cat/es/internacional/marruecos-bombardea-caravana-saharauis-campamentos_617438_102.html
 .25https://عبد الحي لحبيب ( ”.)2021/10/18الجيش املغريب يقصف مدنيني صح راويني” .الكونفيدنثيال الصح راوي
www.ecsaharaui.com/2021/10/el-ejercito-marroqui-bombardea-un-grupo.html
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صورة ملتقطة من فيديو تظهر القضاء عىل قطيع من
اإلبل ،املصدر :يوتوب كوديسا.
هذا النوع من الهجامت من املحتمل أن يشكل ج رامئ اً ضد
اإلنسانية تحت نظام روما ملحكمة الجنايات الدولية ويشكل
أيض اً عدم وفاء قوة االحتالل بإلتزاماتها املتعلقة بحامية املدنيني
املتمتعني بالحامية وتخرق بذلك البنود  33،32،31من اتفاقية
جنيف ال رابعة .1949
ب) القيود العامة عىل حرية الحركة والتنقل
فمحارصة الشوارع من طرف قوى األمن والتي أصبحت
تشكل جز ًء من يوميات املواطنني باملناطق املحتلة زادت حدتها
بشكل ملحوظ بعد عودة التوتر بني اململكة املغربية وجبهة
البوليساريو خاصة بالعيون ولكن أيض اً ،يف مدن آخرى مثل
بوجدور والسامرة .فبحسب املعلومات التي تم جمعها للتقري ر،
فمنذ فجر  13نوفمرب  2020تقوم سيارات عسكرية وسيارات
الرشطة بامل راقبة املستمرة للتجمعات السكينة التي تضم
منازل النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان ولكن أيض اً ،م راقبة
مقار الهيئات واملنطامت مبا يف ذلك املدارس وامل راكز الرتبوية
باألحياء الشعبية ذات الغالبية الصح راوية .26الحصار وصل
إىل الحي الجامعي بأغادير (جنوب املغرب) أين يقيم العديد
من الطلبة الصح راويني .ويجب اإلشارة إىل أن مرسوم قانون
الطواريء الصحية الذي صادقت عليه السلطات املغربية أثناء
املوجة األوىل لجائحة كورونا -كوفيد  19يعد قيدا ً عىل الحق يف
التنقل والحق يف التعبري والتجمع – وقد تم التالعب به -كام
أشارت إىل ذلك منظمة العفو الدولية حينها باعتباره أداة
للرتهيب واملحارصة وتوقيف املدافعني واملدافعات الصح راويني
 .26https://التلفزيون الصح راوي ( .)2021/11/13العيون املحتلة بعد خرق االحتالل املغريب لوقف إطالق النار.
www.youtube.com/watch?v=QcuioXVPg8I

عن حقوق اإلنسان  2771لتعبريهم بشكل سلمي عن آرائهم
وعدم اإللتزام باإلج راءات كمربر.
تم تجسيد تلك القيود عىل الحركة والتنقل طوال العام يف
القيود املنتهجة ضد النشطاء أثناء سفرهم من املناطق املحتلة
والتنقل بني املدن والبلدات داخل اإلقليم ،مبا يف ذلك فرض
القيود داخل املدن من خالل انتشار حواجز الرشطة والتهديدات
واالعتداءات الجسدية واالعتقاالت التعسفية.
فعىل سبيل املثال أيام قليلة بعد إعالن جبهة البوليساريو
للحرب ،تم منع الناشطة التاريخية ورئيسة الهيئة الصح راوية
ملناهضة االحتالل املغريب أمينتو حيدار من الصعود عىل منت
طائرة متجهة إىل الس باملاس بحجة إصابتها بفريوس كورونا –
كوفيد  ، 288219ولكن من بني النقاط البارزة يف القمع املامرس
ضد هذا الحق حدثت يف ف رباير حينام تم تشديد محارصة رجال
الرشطة للناشطتني سلطانة والواعرة خية ،اللتني تخضعان
لإلقامة بالجربية مبنزلهام منذ  19نوفمرب  2020وهو االعتداء الذي
أثار العديد من مظاهر التضامن واالحتجاج أمام منزل العائلة
التي كانت عرضة لترصفات رجال الرشطة يف تجيل واضح
للقيود عىل التنقل والحركة داخل املدن .ففي  15ف رباير ،2021
تم االعتداء عىل املدافعتني فاطمتو بايب وميمونة حمية حينام
حاولتا كرس اإلقامة الجربية والدخول إىل منزل آل خية .العديد
ممن حرضوا االحتجاج أصيبوا بجروح عىل مستوى الوجه والفم
يف حني تلقت فاطمتو بايب رضبات وتم سحلها ملسافة أمتار عىل
قارعة الطريق.28
يف نفس الفرتة ،تم توقيف مجموعة من النشطاء
الصح راويني تضم سيدي محمد ددش ،ومحمد الوايل ،وعبد
العزيز بياي ،وسليامن بريهمة من طرف رجال أمن مغاربة
عند مدخل بوجدور حينام حاولوا التضامن مع خية ،وأجربوا
عىل العودة إىل العيون دون أن يتمكنوا من الزيارة .وتم انتهاك
حق املامي أعمر سامل ومحمد مانولو يف الحركة حينام منعا أيام
قليلة بعد ذلك من التنقل من الداخلة إىل بوجدور أين كان من
املنتظر أن يزورا خية .29وتم إجبارهام عىل العودة بعد أن أمضيا
ساعتني يف االحتجاز بشكل تعسفي مبخفر للرشطة دون أن يقدم
لهام أي مربر.
ولكن من بني الحاالت األكرث خطورة تلك التي وقعت
يف  03أبريل  2021يف إطار ما يسمى تنسيقية الجمعيات
الصح راوية للدفاع عن حقوق اإلنسان للتنديد مجددا ً مبحارصة
خية والتعريف بوضعية السجناء الصح راويني.حيث تواجدت
 .27https://www.amnesty.org/es/location/middleملخص منظمة العفو الدولية .املعرب والصح راء الغربية.east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/
الكونفيدنثيال الصح راوي( “ ،)2021/03/15تزايد القمع املغريب ضد املدنيني الصح راوي منذ خرق وقف إطالق النار”.
https://www.ecsaharaui.com/2021/03/aumenta-la-represion-marroqui-contra.html
 .30أحمد الطنجي ( ”،)2021/02/20القوات املغربية تنتهج القمع ضد الصح راويني” ،مدونة نظ رات آخرى،
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/46107/fuerzas-marroquies-recrudecen-la-represionالبوبليكو.contra-los-saharauis/
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مجموعة من  18شخص اً  11إمرأة و  07رجال مبحطة لسيارات
األجرة بالعيون عىل نية التنقل إىل بوجدور ،واعتدت عليهم
قوات الرشطة بزيها املعتاد وأعوانها بزي مدين و إنهالوا عليهم
بالرضب مام تسبب لهم يف جروح متفاوتة30أثناء الهجوم
والذي كانت الغاية منه هو منعهم من السفر إىل بوجدور،
تدخل أعوان األمن بطريقة وحشية ال لبس فيها ودون متييز
مستعملني أساليب الرضب واالعتداء الجنيس عىل الناشطات
مثل ملس ورضب الصدر وأعضائهن التناسلية.
ساهمت اس رتاتيجيات الرتهيب هاته يف زيادة مظاهر
العسكرة التي ت رافق الحياة اليومية باإلقليم ينضاف لذلك
الشعور بهامش كبري من اإلفالت من العقاب بسبب مأمورية
املينورسو املتجاوزة والتي الزالت مل تشمل مأموريتها م راقبة
حقوق اإلنسان ويف كل مرة هناك غياب لألمم املتحدة التي
ظلت من دون مبعوث شخيص إىل الصح راء الغربية منذ استقالة
هورست كوهلر  2019إىل غاية تويل ستيفان دي ميستورا املهمة
يف الفاتح من نوفمرب .2021
اإلقامة الجربية واملداهامت وإتالف املمتلكات
لقد شهدت التحركات التي حدثت يف األيام
األوىل من بعد التخلص من االحتجاج بالك رارات بأربع املدن
صح راوية كربى بالصح راء الغربية ردا ً عنيف اً من طرف األمن
املغريب واملستوطنني ومن مجموعات تابعة للرشطة حيث تم
رشق منازل أشخاص بعينهم بالحجارة ،واعتقاالت تعسفية
وتهديدات ومداهامت.وتحديدا ً ما بني  13و 15نوفمرب حيث متت
مداهمة منازل  23عائلة صح راوية من بينها عائالت بلعمش،
وأعيل ولد زين الدين ،وعائلة الكركار،31ومتت مداهمة منزل
عضوي إكيب ميديا محمد هدة والرشيف إب راهيم الدخيل،
باإلضافة لوضع منزيل املدافعتني الغالية بركة عجنة عضو الهيئة
الصح راوية ملناهضة االحتالل املغريب ومنزل املعتقلة السياسية
السابقة فاطمتو دهوار تحت الرقابة الدامئة.
أسبوعان بعد ذلك ويف  28نوفمرب أصيبت املدافعة عن
حقوق اإلنسان جميلة الحسني املجاهد بجروح عىل مستوى
يدها اليمنى أثناء هجوم بالحجارة عىل منزل الناشط الصح راوي
أعيل سامل التامك.
ومن دون شك ،فإن حالة االنتهاك التي ميزت الفرتة التي
يغطي التقرير هي اإلقامة الجربية دون أي إذن قضايئ ،ففي
األشهر األربعة التي عقبت استئناف األعامل العدائية متت
محارص ما يزيد عىل ثالثني منزالً لنشطاء وصحفيني .دينامكية
 .30مجموعة جنيف غري الحكومية (.)2021
 .31الهيئة الصح راوية ملناهضة االحتالل املغريب ”،تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف املدن املحتلة من
https://www.الجمهورية العربية الصح راوية الدميق راطية ما بني  20سبتمرب  2020و  10ديسمرب .“ 2020
ligaproderechoshumanos.org/informe-sobre-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-las-ciudadesocupadas-de-la-rasd/

االعتداء عىل سلطانة خية
من طرف أعوان الرشطة
وهي تحاول الخروج من
منزلها .املصدر :إكيب
ميديا.
املحارصة هاته واالعتقال التعسفي داخل املنازل مرتبطة
بتدابري القيود التي فرضت أثناء جائحة كورونا – كوفيد 19
وقد تم التنديد بها بشكل خاص يف تقرير» أصوات من الحجر
واالحتالل :تأثري أزمة جائحة كورونا – كوفيد  19باألرايض املحتلة
32
الفلسطينية وبالصح راء الغربية» ملؤلفه كارلوس دياث بودويك
باحث من مرصد م راقبة حقوق اإلنسان والعامل.
وضعية الحجر باإلك راه التي انتهجتها اململكة املغربية قوبلت
بأشكال جديدة من النشاط واالحتجاج السلمي باملناطق املحتلة
مثل حملة رفع علم الجمهورية العربية الصح راوية الدميق راطية
تحت شعار « علمي فوق منزيل « وهي دعوة لرفع العلم
33
الصح راوي برشفات املنازل وعىل النوافذ وعىل أسطح املنازل .
حيث تم تسجيل العديد من االنتهاكات خاصة املداهامت،
واالعتداءات ،وإتالف املمتلكات وهي االنتهاكات التي وقعت
كردة فعل قمعية عىل تلك االحتجاجات .ويف بعض الحاالت،
عمدت قوى األمن إىل تعقيد ظروف األشخاص املحارصين
حيث تلقي موادا ً كميائية ،وموادا ً سامة ،ومواد كريهة ال رائحة،
وتقطع التزود بالكهرباء .فعىل سبيل املثال يف  19أبريل 2021
قامت الرشطة بقطع الكهرباء لي الً عن منزل دافة أحمد بابو
إنتقام اً لرفعه علم الجمهورية العربية الصح راوية الدميق راطية
عىل نافذة منزله.ولكن ومن دون شك ،فإن أبرز حالة من اإلقامة
الجربية داخل املنزل هي حالة الشقيقتني سلطانة والواعرة خية
وأمهام وحالة الناشطة مينة أباعيل وابنها القارص.
حالة سلطانة خية
إذا ما كانت هناك حالة انتهاك للحقوق املدنية والسياسية
طغت عىل املشهد طوال العام األخري فهي حالة املدافعة عن حقوق
 .32دياث بودويك ،كارلوس ”،)2020/12/10( ،أصوات من الحجر واالحتالل ،تأث ريات أزمة كورونا عىل األرايض
http://www.odhe.cat/es/الفلسطينية املحتلة والصح راء الغربية” .مرصد م راقبة حقوق اإلنسان والعامل.
voces-desde-el-confinamiento-y-la-ocupacion/
 .33https://www.إيكيب ميديا ( ”،)2021/05/13الشقيقتان خية تعلننان أنهام تعرضتا للتعذيب واالغتصاب” .سالتو.
elsaltodiario.com/equipe-media-sahara/las-hermanas-jaya-denuncian-haber-sido-torturadas-y-violadas
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اإلنسان وحقوق امل رأة سلطانة خية والتي ت رتأس ال رابطة الصح راوية
للدفاع عن حقوق اإلنسان ومناهضة الستغالل املوارد الطبيعية.
فبعد ستة أيام من خرق وقف إطالق النار وبالتحديد يف
 19نوفمرب  2020تم توقيف الناشطة مبخفر م راقبة عىل مشارف
بوجدور مدينة إقامتها حينام كانت عائدة من إسبانيا أين كانت
تقوم بالتحاليل الطبية .خية أكدت أنها خضعت لتحقيقات
وصفتها» باملهينة للغاية» وطلب منها أعوان األمن املغاربة
البقاء يف منزلها وإلتزام العزلة .34وحينام وصلت ملنزلها ،إعتدت
مجموعة من األمن املغريب عىل والدتها البالغة من العمر 84
عام اً مام تسبب لها يف جروح ومنعت الناشطة من م رافقتها إىل
املستشفى لتكون بذلك قد وضعت تحت اإلقامة الجربية بالفعل.
يف اليوم املوايل ،تم االعتداء عىل شقيقتها وأبناء شقيقتها به راوة
من طرف أعوان األمن الذين يحرسون باب املنزل وحرموهم من
الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية .ومنذ ذلك الحني وسلطانة
خية وشقيقتها الواعرة والعديد من نساء العائلة يعشن تحت
اإلقامة الجربية وامل راقبة املستمرة دون إذن قضايئ ودون أن تقدم
السلطات تهام ضدهن .35وال تسمح السلطات بزيارتهن ويتم
االعتداء عليهن جسدي اً ورضبهن ملنعهن من الحروج من منزلهن
وهو ما ميكن مالحظته من خالل الصور التي نرشت الناشطة
ذاتها يوم  23أكتوبر  .362020فمحارصة العائلة ومنع الدخول
والخروج من املنزل أمر أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش.37
فاإلضافة لخضوعهام لالعتقال التعسفي ،فإن الشقيقتني
خية وعىل مدار عام تقريبا تعرضتا لعديد االعتداءات
واملداهامت والتدخالت يف منزلهام دون أي مظلة قضائية
 .34فري ريا ،كارال( ”،)2021/02/20سلطانة خية الناشطة املحتجزة واملعذبة يف منزلها بالصح راء الغربية” ،البوبليكو.
https://www.publico.es/internacional/sultana-khaya-activista-saharaui-retenida.html
 .35العفو الدولية ( ”،)2021/03/18املغرب والصح راء الغربية :انتهاكات ضد ناشطة صح راوية تحت اإلقامة الجربية
https://www.amnesty.org/es/documents/mde29/3815/2021/es/مبنزلها ،سلطانة خية”.
 .36فيديو لالعتداء عىل سلطانة خية يف  23أكتوبر.
https://twitter.com/i/status/1452008273989754892
 .37https://هيومن رايتس ووتش ( “ )2021/03/05الصح راء الغربية ،التنمر بناشطة صح راوية مؤيدة لالستقالل”.
www.hrw.org/fr/news/2021/03/05/sahara-occidental-harcelement-dune-activiste-independantiste

وهي االعتداءات التي أدت يف م رات عديدة لنهب وإتالف
ممتلكاتهام .ففي  13نوفمرب  2021وفيام كانت تحاول الخروج
من حالة الحصار مستعملة هاتفها وتلوح بالعلم الصح راوية
حتى تلقت رشقة بالحجارة من طرف أحد أعوان األمن الذين
يحرصون منزلها بشكل دائم مام أدى إلصابة عينها اليرسى
التي ورمت ونزفت .ومل يسمح لها بالحصول عىل الرعاية
الطبية باملستشفى .38ويف اليوم املوايل ،إقرتبت ع رشات النساء
الصح راويات من منزلها تضامن اً وإنهالت عليهن الرشطة
بالرضب .ويجب التذكري أن خية فقدت عينها اليمنى برضبة
بعصا وهي تشارك يف تظاهرة طالبية مب راكش 39ماي  ،2008وهي
املظاهرة التي فضت بخ راطيم املياه والقنابل املسيلة للدموع.
وكنتيجة لضغط املنظامت الدولية لحقوق اإلنسان واملنطامت
املتضامنة مع الصح راء الغربية بسبب هذه الحادثة ،أوىص
املجلس املغريب لحقوق اإلنسان وكيل بوجدور بالتحقيق يف
االعتداء .40وبعد زيارة قامت بها بعثة تابعة للمفوضية إلقليمية
41
لحقوق اإلنسان بالعيون أكدت أن التحقيق مل يتم بعد.
يف  28أبريل  2021تم االعتداء عىل سلطانة خية عىل الوجه
من طرف عون أمن يحرص منزلها مستخدما السالح وهددها
بالتخلص منها يف حالة ما ألحت عىل االستم رار يف نشاطها.
أيام قليلة بعد ذلك ،يف  10ماي متت مداهمة منزلها دون
إذن قضايئ من طرف  40شخص اً من األمن الذين داهموا منزلها
فج را ً وأجربوا املدافعة عن حقوق اإلنسان عىل استنشاق مادة
كيامئية يعتقد أنها سامة عن طريق الفم واألنف .وخالل
املداهمة،قامت الرشطة بإتالف محتويات املنزل واالستيالء عىل
أجهزة كمبيوتر محمولة وآخرى ثابتة وجهاز تلفزيون واستولت
عىل مبلغ مايل يقدر بـ  1500يورو.
ولكن الحلقة األخطر من العنف الذي متارسه الرشطة ضد
الناشطة وشقيقتها حدثت يف  12ماي  2021والتي تزامنت مع
نهاية شهر رمضان ،وبحسب رواية الناشطة ،قامت مجموعة
متكونة من  15شخاص اً بينهم أشخاص يرتدون الزي وبوجوه
مغطاة بإقتحام منزل العائلة وإعتدوا عىل اإلمرأتني ورضبوهام
عىل أعضائهام التناسلية وتم االعتداء عليهام جنسي اً بواسطة
42
العيص واألنابيب ،ويف حالة الواعرة خية وصلوا حد اغتصابها
 .38فرونت الين دفندرز ( “ )2021/02/13اإلقامة الجربية واالعتداء الجسدي عىل املدافعة عن حقوق املرأة سلطانة
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/house-arrest-and-physical-assault-womanخية “.human-rights-defender-sultana-khaya
 .39كوديسا ( ،)2008تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان بالصح راء الغربية.
https://www.arso.org/CODESAinformees2007.pdf
 .40صحيفة املساء (“ )2021/02/16املفوض السامي لحقوق اإلنسان يويص بفتح تحقيق حول الجروح التي تعرضت
https://lematin.ma/journal/2021/cndh-recommande-denqueterلها سلطانة خية عىل مستوى الوجه”.blessure-quaurait-subie-soltana-khaya-niveau-visage/353376.html
 .41جمعية أولياء املعتقلني والفقودين الصح راويني (“ )2021/10/12تقرير :وضعية سلطانة سيد إب راهيم خية
وعائلتها 11:شه را ً من اإلقامة الجربية واالعتداءات”.
.42 http://afapredesa.blogspot.com/2021/10/informe-situacion-de-sultana-sid-brahim.html
https://www.فرونت الين دفندرز( ”،)2021/05/14االعتداء الجنيس عىل املدافعة عن حقوق اإلنسان سلطانة خية”.
frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-sultana-khaya-was-sexually-assaulted
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وتم رضبهام بشكل حطري للغاية .وتم رضب شقيق خية إىل
أن فقد الوعي ومتت مصادرة جوازات سفر أف راد من العائلة.
الشقيقتان أكدتا عىل أنه تم رش املزل بسائل كريه ال رائحة يك
يصبح السكن يف املنزل أم را ً اليطاق ووضع العائلة يف وضعية غري
مستقرة.
عاود أعوان األمن املغاربة يف  22أغسطس مداهمة منزل
عائلة خية و إعتدوا جنسيا مجددا ً عىل سلطانة وشقيقتها.
ويعتقد أن الهجوم قد يكون وراء تفيش وباء كورونا – كوفيد
 ،19حيث شعرت سلطانة بأع راض املرض يف األسبوع املوايل
للمداهمة قبل أن تجري تحاليل كورونا يف الفاتح سبتم رب .وإىل
يومنا هذا ،الزال حصار منزل الناشطتني مستم را ً بذات الدرجة
متجسدا ً يف تدخالت متتالية للمنزل ،فعىل سبيل املثال ،أثناء
الفجر ما بني يومي  08و 10أكتوبر تعرضت سلطانة وشقيقتها
وأمها العتداءات جسدية وجنسية وتم التأكيد عىل حقن
سلطانة مبادة مجهولة .43يف  15من نوفمرب متت مداهمة منزل
عائلة خية مجددا ً وتم تقييد الشقيقتني ورضبهام واالعتداء
عليهام مبا يف ذلك اغتصاب سلطانة.44
ومن بني حاالت اإلقامة الجربية غري القانونية تربز حالة
مينة أباعيل عضوة الجمعية الصح راوية لضحايا االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان وعضوة الهيئة الصح راوية ملناهضة
االحتالل املغريب.
التي ظلت مع ابنها يف منزلها منذ بداية ماي  ،452021ففي 90
ماي قام عدة أعوان من األمن مبداهمة املنزل بالقوة وإعتدوا
عليها جسدي اً ولفظي اً عىل سطح منزلها أين كانت برفقة
شقيقتها أمباركة علينا أباعيل وصحفية التلفزيون الصح راوي
الصالحة بوتنكيزة تحاول القيام ببث مبارش عىل شبكات التواصل
االجتامعي للتنديد بالهجوم الذي وقع حينام كانت الناشطات
يلوحن بالعلم الصح راوي .حيث قالت أمباركة علينا أباعيل أنهم
جردوها من ملحفتها( اللباس التقليدي الصح راوي) وإنهالوا
عليها بالرضب وبشكل متكرر عىل اليدين والظهر واملعدة ،فيام
قالت الصالحة أنهم هددوها بالقتل وقد أدى األمر إىل وضعية
مهينة حينام قام أعوان األمن بتطويق أمباركة أعلينا أباعيل
46
للحصول عىل هاتف نقال كانت الناشطة تخبئه بصدريتها .
 .43مجموعة جنيف لدعم حامية وم راقبة حقوق اإلنسان بالصح راء الغربية( ”،)2021/11/09السلطات املغربية
https://mailchi.mp/7025d51aac55/sultanaتعتدي جنسي اً عىل سلطانة خية وتحقنها بجرعة مجهولة”.khayawestern-sahara-moroccan-authorities-sexually-torture-and-inject-sultana-khaya-withunknown-substance?e=95f5fa1ebc&fbclid=IwAR2nX7KmWlTSZh_k5jXTecvIzZP9wErqRj6zrXha1
KtCFK_9xRvbpuBpZas
 .44أسوار غاييغو ،وفارثيا وبياتريث ،أماندا ( ”،)2021/11/16برملانيون مغاربة يعتدون عىل سلطانة خية يف ظل
https://www.publico.es/internacional/paramilitares-allanan-quintaصمت املجتمع الدويل”.بوبليكو.vez-casa-saharaui-sultana-jaya-violan-agreden-hermana-madre.html
 .45الكونفيدنثيال الصح راوي ( ”،)2021/05/15الناشطة الصح راوية مينة أباعيل تكمل أسبوعني تحت اإلقامة
الجربية التي تفرضها عليها سلطات القمع املغربية مبنزلها”.
https://www.ecsaharaui.com/2021/05/la-activista-saharaui-mina-baali-cumple.html
 .46https://العفو الدولية ( ”،)2021/07/14املغرب والصح راء الغربية :قمع يستهدف املناضلني الصح راويني”.
www.amnesty.be/infos/actualites/article/maroc-sahara-occidental-repression-ciblee-militantssahrouis#nb10

مينة أباعيل وهي تلوح
بالعلم الصح راوي من
فوق منزلها بالعيون.
املصدر إكيب ميديا.
إضافة لقطع الكهرباء ،فقد قام أعوان األمن برسقة أجهزة
التصوير والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة إلكرتونية
كانت الناشطة تستعني بها لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
املرتكبة ضد الصح راويني..47
وفيام يتعلق بحالة مينة أباعيل ،وجه النائب الباسيك
بال ربملاين األورويب السيد برناردو باريينا سؤاالً للسيد جوزيب
بورييل نائب املفوض األورويب /واملمثل األعىل للسياسة
الخارجية واألمن األورويب أمام ال ربملان األورويب يف ماي ،2021
والذي كانت إجابته مفيدة للغاية لتحليل دور االتحاد االوريب يف
رده عىل هذه االنتهاكات .يف سؤال طالب النائب األورويب مبعرفة
ما إذا كانت مفوضة الشؤون الخارجية قد عربت للحكومة
املغربية عن قلقها حيال املعلومات الخطرية عن حالتي خية
وأباعيل ،وما إذا كنت تدرس أن تخول بعثة املينورسو صالحية
م راقبة انتهاكات حقوق اإلنسان.48
السيد جوزيب بوريل ويف رده باسم املفوضية األوروبية
إعرتف بأنه واع بوجود الحالتني دون التطرق ألي تدابري إضافية
ذات صلة « بالحوار وتبادل وجهات النظر» التي تقيمها الهيئة
مع الحكومة املغربية.49
االعتقال التعسفي وتدابري آخرى للحرمان من الحرية بشكل
مؤقت
بتم االعتقال التعسفي للمتظاهرين والنشطاء ويستهدف
بالتحديد الشبان الذين اليزالون تحت السلطة األبوية والذين
ينظر لهم عىل أنهم يشكلون خط را ً عىل النظام العام ويشكلون
 .47شع راء الصح راء الحرة ( ”،)2021/05/09االعتداء هذا املساء عىل الناشطتني مينة أباعيل والصالحة بوتنكيزة
http://poemariosaharalibre.blogspot.com/2021/05/las-activistasبالعيون من طرف أعوان األمن املغاربة”.mina-baali-y-salha.html
 .48الربملان األورويب ( )2021/05/26يف رد عىل طلب خطي موجه لنائب رئيس املجلس /املمثل األعىل للسياسية
الخارجية واألمن الطلب تحت رقم:
1202/387200-Ehttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002783_ES.html
 .49https://الربملان األورويب رد املمثل األعىل للسياسية الخارجية واألمن نيابة عن مفوضية االتحاد األورويب.
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002783-ASW_ES.html
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ثلث حاالت انتهاكات الحقوق املدنية والسياسية التي حدثت
يف العام األخري بالصح راء الغربية .وبصيغة آخرى ،فإن حالة من
بني كل ثالث حاالت من حاالت االنتهاك التي تم جمعها ناتجة
عن الحرمان من الحق يف مامرسة حقوق مثل الحق يف التعبري
والتجمهر السلمي وترتكز باالساس عىل متييز عىل أساس األصل
أوالوطن أواإلنتامء اإلثني أو عىل أساس اآلراء السياسية كام هو
متضمن يف اإلطار القانوين لهذا التقرير للتعريف باالعتقاالت
التعسفية واالحتجاز وأشكال آخرى من الحرمان من الحرية.
من جانب آخ ر ،من بني  53حالة اعتقال تعسفي ،هناك
عىل األقل  19حالة شابها التعذيب وسوء املعاملة واملعاملة
املهينة وغري اإلنسانية .بعض تلك االنتهاكات وقعت داخل
سيارات الرشطة و بعضها صحبها ترك األشخاص يف مناطق
بعيدة وقاحلة وهاتني االنتهاكني يبدوان مرتبطني بشكل وثيق.
ويستخلص من ذلك أن االعتداءات الجسدية عىل األشخاص
املعتقلني ليست ترصفات معزولة ،إمنا هي سياسة ممنهجة من
طرف قوات األمن املغربية التي تنتهك وبشكل صارخ البند 07
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
هذه املامرسات املشينة التي تنتهك الحقوق زادت وتريتها
بشكل مبارش مع منتصف نوفمرب  2020ت زامن اً مع االحتجاجات
عىل الهجوم عىل مخيم الكرك رات .فام بني  16و 18نوفمرب تم إلقاء
القبض عىل  46شاب اً مبدن العيون والداخلة وبوجدور 05 ،منهم
قرص بقوا ملدة يومني مبخفر للرشطة قبل أن يتم إخالء سبيلهم.
وأربعة من بني املعتقلني :خالد مؤمن (قارص) ،محمد أعليوة
(قارص) ،خطاري بونعاج (قارص) ومحمد عبيدة الذين أكدوا بأنهم
تعرضوا للتعذيب خالل اليومني الذين قضوا عند الرشطة.
تظهر بعض هذه االعتقاالت درجة التعسف الجلية للغاية
كام هو بالنسبة لتوقيف الشاب أحمد حبدي محمد فاظل
(أحمد الكركار) ليلة  14نوفمرب  2020مبدينة العيون املحتلة أثناء
مداهمة دون إذن قضايئ ،فبحسب االخطارات التي جمعت

الحاالت للتقرير فإن الشاب الذي يعاين من تخلف ذهني وتأخر
تعليمي فقد تم تعذيبه إىل أن فقد وعيه.
تعد هذه الحاالت خروقات ال سيام اعتقال ثالثة أطفال ق رص،
بينهم فتاة تبلغ من العمر  12عام اً تم اعتقالها واالعتداء عليها
جسدي اً يف  16نوفمرب مبدرستها بالعيون لحملها علم صح راوي
عىل مئزرها وطفالن بالسامرة تم توقيفهام واستجوابهام ورضبهام
قبل أن يتم إخالء سبيلهام يف ساعات مبكرة من الفجر يف 14
يناير  .2021من جانب آخ ر ،ففي  28ديسمرب  2020تعرض الشاب
محمد أحمد أمبارك لالعتقال التعسفي صاحبه العبث مبحله
التجاري يف خرق لحقوقه نتيجة لتوقيف غري قانوين ولسوء
املعاملة التي تعرض لها والعبث الذي طال منط عيشه يف إقليم
ومحموعة برشية تشهد إرتفاع اً ملؤرشات البطالة بني الشباب.
لقد أصبحت االعتقاالت التعسفية مامرسة شائعة ضد
النشطاء واملدافعني والصحفيني كأسلوب للعقاب بسبب
نشاطهم .ويربز هنا توقيف ثالثة أشخاص من شبكة املعطلني
الصح راويني يوم  04ف رباير  2021ومحارصة واحتجاز نشطاء
تاريخيني مثل أحامد حامد ومحمد ددش واعتقال لحبيب
محمد البشري بوتنكيزة وزوجته املعتقلة السياسية السابقة
محفوظة مببمة لفقري بعد نشوب مشادات كالمية بينهام
وشخص آخر سبهام يف الشارع .وبحسب شهود عيان فإن الرشطة
التي كانت ت راقب الحادث عن بعد قررت اعتقالهام دون سند
ضدهام.وكذلك توقيف الناشط لحسن دليل من جمعية م راقبة
الرثوات الطبيعية وحامية البيئة بالصح راء الغربية وناشط
بحملة « الصح راء الغربية ليست للبيع» الذي تم توقيفه يوم
 09ماي  2021يف إطار قيامه بزيارة مينة أباعيل أثناء وجودها
تحت اإلقامة الجربية حيث تم تعذبيه جسدي اً ونفسي اً وترك
بالفيايف حايف القدمني عىل بعد ستة كيلومرت من العيون.
االعتداءات الجسدية والتعذيب
إن لجوء اململكة املغربية للتعذيب كأسلوب تتبناه قوات
األمن العمومية يف عرش سنوات اآلخرية موثق بشكل جيد .ففي
سنة  2013حينام كان خوان منديث مقررا ً خاص اً لألمم املتحدة
معني اً بالتعذيب واملعاملة الوحشية وغري اإلنسانية واملهنية
قدم تقري را ً لبعثة مجلس حقوق اإلنسان وقد متحور التقرير
حول زيارة للمغرب .املقرر أكد يف تقريره أن التعذيب واملعاملة
الوحشية واملعاملة املهنية ال يزال موجودا ً خاصة يف حاالت
اإلرهاب والتحركات واالحتجاجات الكربى ويف الحاالت التي
يستشعر أنها تشكل تهديدا ً لألمن القومي وللوحدة ال رتابية
خاصة يف قضايا االعتقال والتوقيف.50
 .50مجلس حقوق اإلنسان ( :)2013/02/28تقرير السيد خوان منديث املعني بالتعذيب واملعاملة الوحشية
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/وغري اإلنسانية واملهينة والعقاب”.
RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_en.pdf
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ففي سنة  2015نرشت منظمة العفو الدولية تقري را ً من جانبها
خصص للتطرق للتعذيب واملعاملة الوحشية واملهينة باملغرب
والصح راء الغربية أين أكدت من جديد أن قوات األمن املغربية
تعرض النشطاء واملعارضني للرضب ،ولوضعيات متعبة واالختناق
ومحاكاة الغرق ،واالعتداء الجسدي والجنيس النت زاع االع رتافات
وكعقاب .51وحديث اً ،فإن تقرير وزارة الخارجية األمريكية الذي
نرش سنة  2020أكد بأنه رغم تحسن آليات التحقق من التعذيب
يف اململكة املغربية إال أنه ال ي زال مستم را ً ويتم التنديد به بشكل
متكرر أثناء الف رتات التي تشهد اعتقاالت.52
هذه اإلج راءات لها إرتباط بالتقرير كونه يضم  83شكوى
بالتعذيب واملعاملة غري اإلنسانية والوحشية واملهينة واالعتداء
الجسدي من طرف قوات األمن وهذا يحدث يف إطار االعتقاالت
التعسفية ومداهمة املنازل واالحتجاجات السلمية كام تم
التطرق له يف التقارير التي أوردناها سلف اً.
وهذا يعني أن نصف االنتهاكات املقدمة مرتبطة بدرحات
مختلفة بالعنف الجسدي والنفيس باستئناء املعاملة املهينة
وسوء معاملة السجناء التي تم رسدها يف الجزء السابق.
ومن بني أخطر حاالت التعذيب التي تدخل يف إطار
االعتقال التعسفي التي وقعت يف هذه السنة هي حالة ناشطي
حملة رافيض الجنسية عايل السعدوين ونور الدين العرقويب
اللذين تم توقيفهام يف  10من نوفمرب  2020من طرف أعوان أمن
بزي مدين .الناشطان خضعا للتعذيب الجسدي والنفيس قبل
أن يرمى بهام محتجزيهم من سيارة خارج العيون يف ظروف
مؤسفة للغاية.53
نفس التكتيك تم استعامله يومي  09و 10ماي  2021تزامن اً
مع الذكرى الثامنة واألربعني لتأسيس جبهة البوليساريو ضد
لحسن دليل (الذي متت اإلشارة لحالته يف الجزء السابق) وضد
املدافع عن حقوق اإلنسان وعضو تجمع املدافعني الصح راويني
عن حقوق اإلنسان (كوديسا) بابوزيد محمد سعيد وطالبني
إثنني هام السالك بابري وخالد بوفريوة الذين تم توقيفهم أثناء
مداهمة ملنزل عائلة خية الذي وصلوا إليه أيام قبل أن تطبق
الرشطة عليه حصارها .فبحسب شهادات الرجال الثاللثة فقد
قامت الرشطة بالربط عىل عيونهم ووضع أرشطة الصقة عىل
فم كل واحد منهم وأنهالت عليهم بالرضب عىل مستوى الوجه
والجسد قبل أن تسوقهم إىل مقر الرشطة أين استمر تعذيبهم
لساعات وتلقوا أيض اً تهديدات متكررة باالغتصاب والقتل.54
 .51https://www.العفو الدولية ( ”،)2015ظل اإلفالت من العقاب.حملة تعذيب باملغرب والصح راء الغربية”.
amnesty.org/en/documents/mde29/001/2015/en/
 .52وزارة الخارجية األمريكية ( “ ،)2021/03/30تقرير  2020حول مامرسات الدول تجاه حقوق اإلنسان ،حالة
https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/املغرب”.
 .53الهيئة الصح راوية ملناهضة االحتالل املغريب ( )2021/12/16وردت يف.29
 .54العفو الدولية ( )2021/07/14ورد يف .42

وبعد ذلك تركوهم منفصلني عن بعضهم يف منطقة
صح راوية عىل بعد  120كيلومرت من بوجدور .ويف عودتهم حاولوا
إج راء التحاليل الطبية لكن وبحسب شهاداتهم ال أحد من
األطياء أراد أن يثبت تبعات ما تعرضوا له من سوء املعاملة.

مثل الحكم عىل  23صح راوي اً يف قضية تشييد مخيم أكديم
إزيك بناء عىل إع رتافات أنتزعت تحت التعذيب  -مبا يف ذلك
االعتداء الجنيس واالغتصاب -حاالت التعذيب هاته مل يتم بعد
فتح تحقيق فيها.

يوم قبل ذلك تم االعتداء يف الشارع عىل حسنة أبة عضو
رابطة حامية السجناء الصح راويني بالسجون املغربية .أبة تم
االعتداء عليه فج را ً مبدينة العيون يف شهر رمضان من طرف
أعوان األمن حينام كان متوجه اً ملنزل شقيقه حيث سحبوه من
السيارة وأنهالوا عليه بالرضب.55

فبالتحديد ،فإن محكمة النقض أعىل هيئة قضائية
باململكة املغربية عادت لتدارس هذه القضية يف نوفمرب 2021
وصدقت مجددا ً عىل متديد األحكام.58

وهناك قلق خاص نتيجة للجوء للتعذيب ضد القرص الذين
يخضعون لالعتقال التعسفي .يف هذا السياق هناك 10 ،من
بني  19قارصا ً تعرضوا لالنتهاكات أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب
وتم االعتداء عليهم جسدي اً عىل يد رجال الرشطة .أحدهم يبلغ
من العمر  15عام اً تم توقيفه يف مظاهرة مؤيدة لسلطانة
خية بتهمة رشق الحجارة نحو أعوان األمن وتم تعذيبه أثناء
قضائه ملحكوميته عىل مدار شهر من السجن .وتعد التحركات
والتجمعات السلمية من بني السياقات التي تشهد عنف اً جسدي اً
ضد املواطنني الذين يتمتعون بالحامية القانونية  ،خاصة تلك
املظاه رات والتجمعات التي تقام تضامن اً مع الشقيقتني خية.
فعىل سبيل املثال ،يف  31يناير  2021عانت الناشطات
الواعرة خية ،وزينب ملباريك ،وأمباركة محمد الحافظ ،وكرمية
محمد حبدي من االعتداء الجسدي واللفظي يف احتجاج أمام
منزل خية ببوجدور.

محاكامت دون الضامنات الالزمة من االستقاللية والحياد
إن االستقاللية القضائية يف اململكة املغربية التي تحتل
املرتبة  90من بني  139بلدا ً شملها مؤرش حكم القانون بحسب
وورلد جاستيس بروجيكت ( مرشوع العدالة العاملي) 56الزالت
تثري النقاش يف مناسبات متكررة خاصة حينام يتعلق األمر
مبحاكامت النشطاء ،واألشخاص املدافعني عن حقوق اإلنسان،
والنقابيني والصحفيني.
فقد أجمعت منظامت دولية مثل هيومن رايتس ووتش،
والعفو الدولية ،ومنظمة فريدم هاوس األمريكية أن فصل
السلطات تتم عرقلته من خالل تدخالت السلطة التنفيذية
والفساد إضافة لغياب الضامنات اإلج رائية بسبب التجاوزات
57
التي وقعت يف حاالت أصبحت عنوان اً للمحاكامت غري منصفة .
 .55الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ( ”،)2021/02/04املغرب/الصح راء الغربية :االعتداء عىل الناشط الصح راوي
 https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/morocco/حسنة أبة من طرف الرشطة”.
morocco-western-sahara-sahrawi-human-rights-defender-hassanna-abba
 .56وورلد جاستيس بروجكت ،مؤرش سيادة حكم القانون . 2021
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Morocco
 .57فريدم هاووس ،الحرية يف العامل .2021
https://freedomhouse.org/country/western-sahara/freedom-world/2021
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وبحسب دليل محكمة العفو الدولية للمحاكامت العادلة
تعترب املحاكامت التي تفتقد للضامنات واملحاكامت غري العادلة
تلك املحاكامت التي تنتهك الحق يف ظروف اعتقال إنسانية
وعدم التعرض للتعذيب ،واالعتداءات الجنسية ،والحصول عىل
الرعاية الصحية أثناء االعتقال ،والحق يف املثول أمام القايض دون
تأخري،والحق يف تحدي مدى قانونية االعتقال ،والحق يف الحصول
عىل املساعدة القضائية قبل وأثناء املحاكمة ،والحق يف محاكمة
دون تأخري وانتهاك السجن اإلحتياطي دون أسس قانونية،
والحصول عىل الوقت الكايف لتحضري الدفاع أمام القايض ،والحق
يف املحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة ومؤسسة
طبق اً للقانون ،وعدم قبول أدلة متحصل عليها يف تناف مع
59
املعايري الدولية ،والحق يف ضامن حضور الشهود واستجوابهم .
يف هذا التقرير تم جمع  11حالة سجن إحتياطي تعسفي
وانتهاك للحقوق وللضامنات اإلج رائية يف محاكامت نشطاء
ومدافعني عن حقوق اإلنسان ومتظاهرين وصحفيني صح راويني،
 05منهم ق رص .وقد متت مالحظة قضيتني تحدثان وهام إصدار
أحكام عىل إساس إع رتافات أنتزعت تحت اإلك راه والتعذيب
وتك رار الطريقة التي يتم بها إلصاق رشق الحجارة واملتاجرة
باملخدرات بالنشطاء املعتقلني يف املظاه رات أو يف االحتجاجات
والفعاليات السياسية.
وتربز من بني الحاالت حالة الناشطة أم السعد الزاوي
شقيقة السجني السيايس الحسني الزاوي التي تم توقيفها يوم
 60ماي  2021رفقة ابنتها أميمة العامري ،بعد رفع األوىل للعلم
الصح راوي عىل سطح منزلها يف إطار حملة تضامن مع سلطانة
خية .بعد اعتقالها التعسفي تم نقل الزاوي إىل ما يسمى
بالسجن لكحل بالعيون ،أين قالت أنها تعرضت للتعذيب وتم
الحكم عليها بالسجن لخمسة أشهر وبغ رامة مالية قدرها 1000
درهم يف محاكمة أعتربت من دون ضامنات .وتم الحكم كذلك
عىل الشاب أحمد الكركار يف يناير  2021بعرشة أشهربعد أن
ندد بالتعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله .وبحسب عائلته
فإن التهمة النهائية املوجهة ضد الكركار -الذي مل يتمكن من
 .58أوروبا بريس ( ”،)2021/11/25محكمة النقض املغربية تصادق عىل األحكام الصادرة بحق النشطاء الصح راويني
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tribunal-casacion-marruecosمجموعة أكديم إزيك.ratifica-sentencias-contra-activistas-saharauis-gdeim-izik-20201125213259.html
 .59العفو الدولية “ ،دليل املحاكامت غري العادلة” الطبعة الثانية.
http://refworld.org.es/pdfid/57c431c34.pdf

اإلطالع عىل امللف قبل املحاكمة -هي إلصاق به ج رائم الرسقة
واملتجارة باملخدرات .60و إستند حكم املحكمة عىل إفادة
للرشطة يعتقد أنها متت تحت التعذيب وامل يتم فتح تحقيق
مناسب يف هذا الشأن.
من جانب آخ ر ،يف  29ابريل  2021ثبتت محكمة االستئناف
بأغادير جنوب املغرب حكمي سنة و 08اشهر عىل الناشطني
غايل بوحلة ومحمد نافع بوتاسوفرة توالي اً بعد الحكم عليهام
يف  08ماي من نفس العام من طرف املحكمة اإلبتدائية يف
محكمة قالت هيئة الدفاع واألقارب أنها « تفتقد ألدىن
الضامنات القضائية ليك تعترب محاكمة قانونية».61
وقد كشف إكيب ميديا أن أحد النشطاء تم تهديده من
طرف الرشطة املغربية أثناء اعتقاله الذي وقع يف  11ف رباير 2021
مع تلفيق له جرمية حيازة املخدرات واملتاجرة بها.
وقد بينت مجموعة العمل األممية املعنية باالعتقال
التعسفي يف آرائها أن هناك منط ممنهج العتقال النشطاء
واملدافعني الصح راويني عن حقوق اإلنسان وهم ميارسون حقهم
يف التعب ري.
مجموعة العمل هاته نرشت ق رارات تتطرق إلثنتني
وعرشين حالة منفردة – توثق ملامرسات اململكة املغربية يف
سجن النشطاء الصح راويني كردة فعل عىل اآلراء املعرب عنها ،مام
يشكل متييزا ً فقط لكونهم صح راويني ولدعمهم للحق يف تقرير
املص ري.
تلك اآلراء توثق االعتقاالت غري القانونية التي تتم دون إذن
مسبق باالعتقال ،واملامرسة املمنهجة للتعذيب ،واالستعانة
باإلع رتافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب ،والسجن
املسبق للنشطاء الصح راويني وهو ما يشكل انتهاكا خط ريا ً
للحق يف الحصول عىل محاكمة مناسبة.
وتشري تقارير مجموعة العمل األممية األخرية حول حالة
وليد السالك البطل ( ال رأي دبيلو جي ايه دي  )68/2020وهو
صحفي شاب يعمل لصالح سامرة نيوز وقد تم توقيفه يف 07
يونيو  2019حينام كان متوجه اً الستقبال األسري الصح راوي املفرج
عنه صالح الدين لبص ري .خضع البطل لهجوم عىل السيارة التي
كان يقودها وتم إقتياده نحو سيارة للرشطة وتم تعذيبه ،وقد
أجرب عىل التوقيع عىل إع رتافات تم استخدامها ضده الحق اً
كدليل جنايئ وحيد ،وتم الحكم عليه بست سنوات سجن من
طرف املحكمة اإلبتدائية قبل أن يتم تخفيض محكوميته إىل
سنتني من طرف محكمة االستئناف .يف رأئها الذي نرش يف ف رباير
 .60الطنجي أحمد ( ”،)2021/02/04املغرب :خطف وسجن شاب صح راوي بناء عىل إع رتافات أنتزعت تحت
https://arainfo.org/marruecos-secuestra-y-condena-a-prision-a-otro-joven-saharaui-conالتعذيب”.confesiones-conseguidas-bajo-tortura/
حكام يقيض بسجن ناشطني
تصدر
املغربية
االستئناف
محكمة
 .61الكونفيدنثيال صح راوي (”،)2021/04/21
ً
https://www.ecsaharaui.com/2021/04/el-tribunal-deصح راويني من العيون املحتلة بناء عىل تهم ملفقة”.apelaciones-de-marruecos.html

التحسيس ابحتالل الصحراء الغربية · 22

 ،2021رصحت مجموعة العمل األممية للمرة األوىل بأن املحكمة
املغربية مل تكن مسقلة وال محائدة يف معالجتها لقضية هذا
الصحفي الصح راوي مشرية أن الدافع الوحيد الذي يقف وراء
اعتقال وسجن البطل كان هو عمله كصحفي صح راوي بشبكة
سامرة نيوز .فبعد عامني من االعتقال التعسفي ،تم اإلف راج النهايئ
عن وليد يف  07يونيو  2021بعد أن أكمل فرتة محكوميته بالكامل.
االنتهاكات يف سياق السجن
لقد تدهورت الظروف الصحية للسجناء الصح راويني بشكل
ملحوظ بسبب تفيش جائحة كورونا كوفيد  19خاصة حينام
يتعلق األمر بالحق يف املعاملة الكرمية ،والحصول عىل الرعاية
الصحية .باإلضافة لتلك الع راقيل التي وضعت أمام مامرسة
حقوقهم التي تشمل بعد املؤسسات العقابية عن العائالت –
وهو ما ميكن أن يكون وفق اً التفاقية جنيف ال رابعة خرق اً لحرمة
ترحيل ونقل السكان املتمتعني بالحامية القانونية خارج اإلقليم
دون سند قانوين -تم رصد زيادة يف الضغط ،والتعذيب ،وتدهور
الظروف وعدم الدفاع عن السجناء.
فبالنسبة لنشاط الصح راويني ،ما حدث يف السنة األخرية
ساهم يف حدوث املزيد من التميي ز ،وسوء املعاملة التي يتم
تسجيلها بشكل دوري والتي ظادت بشكل ملحوظ منذ خرق
وقف إطالق النار .ومن بني الحاالت املثرية التي أكدتها املقررة
الخاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان ماري لولوور
يف بيان متت اإلشارة إليه سابق اً هي حالة سجني أكديم إيزيك
النعمة األسفاري الذي يقبع بالسجن منذ  2010واملحكوم عليه
بثالثني سنة نافذة والشاب خطري دادة الذي سجن سنة 2019
ومحكوم عليه بعرشين سنة سجن اً ناقذة .62فبالنسبة ملاري
لولوور وباقي املقررين الذين يدعمون البيان فإن» األشخاص
املدافعني عن حقوق اإلنسان باململكة املغربية والصح راء
الغربية ال يزالون يتعرضون للتجريم واملتابعة بسبب قيامهم
بأنشطة قانونية ويتم الحكم عليهم بأحكام طويلة األمد دون
متييز ويتعرضون للتعذيب واملعاملة غري اإلنسانية والوحشية
واملهينة 63اثناء استكاملهم لعقوباتهم.
ومن بني السجناء الصح راويني ،هناك تسعة محكوم عليهم
بالسجن املؤبد وثالثة محكوم عليهم بثالثني سنة ،وخمسة
محكوم عليهم بخمس وعرشين سنة ،وثالثة محكوم عليهم
بعرشين سنة وأربعة محكوم عليهم بعرش سنوات .64وقد
حذرت عديد املنظامت غري الحكومية يف تقرير نرش مارس 2021
 .62تريث ريا إنفورماسيون ( ”/)2020/03/05الحكم بالسجن ملدة عرشين عام اً عىل الناشط الصح راوي خطري ف راجي
https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/05/03/2020/20-anos-de-carcel-alددة”.activista-saharaui-khatri-faraji-dadda/
 .63مكتب املفوض السامي ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ( ،)2021/07/01ورد يف .02
 .64إكيب ميديا ( ”،)21/02/07السجناء الصح راويون :متديد اإلرضاب عن الطعام تضامن اً مع الصحفي املعتقل
 https://www.elsaltodiario.com/equipe-media-sahara/presos-saharauis.-haddi-enمحمد ملني هدي”.huelga-y-huelgas-por-haddi-en-carceles-marroquis

من وضعية هؤالء السجناء الذين يقضون أحكام اً طويلة وأكدت
أن الرحامن من الحريات بسبب طول املدة « يتم استخدامه
كأداة لإلسكات املمنهج ألصوات املدافعات واملدافعني عن
65
حقوق اإلنسان بالصح راء الغربية ونرش الرعب بني السكان ».
الوثيقة املوجهة بالتحديد للسيدة لولوور تعترب أن حاالت
سجناء مجموعة أكديم إزيك ،وسجناء الصف الطاليب وحالة
يحي محمد الحافظ إعزة ،والسالك لعسريي ،وأمبارك شك راد،
وإب راهيم أحمد العريب فرتت ،ونور الدين موالي عبد الفتاح
قيس حاالت خطرية للغاية.
فباإلضافة لكون حالة سجناء أكديم إزيك الزالت مثار جدل
بسبب غياب أي ضامنات للحياد إال أنها الزالت تتسم باملعاملة
املهينة وغري اإلنسانية التي يتعرض لها السجناء .ومن بني
السجناء ،هناك صحفي التلفزيون الصح راوي محمد ملني هدي
الذي حكم عليه بخمس وعرشين سنة يف سنة  ،2013وقد دخل يف
إرضاب عن الطعام يف  13يناير  2021احتجاج اً عىل سوء املعاملة،
والعقاب التعسفي ،ووضعية العزلة التي يعاين منها منذ أن قدم
طلب اً خطي اً ملحكمة االستئناف سنة  2017يطالب فيه بتقرير
مصري يف الصح راء الغربية .66أيام قبل أن تفقد عائلته االتصال
به يف  25يناير أكد أنه تعرض لتهديدات بالقتل من طرف مدير
سجن تيفلت  02ومل يعرفوا أي يشء عنه إىل أن اتصل بوالدته بعد
ذلك بشهرين وهو يف حالة صحية تثري القلق ،وأكد لها أنه فقد
الشعور بنصف جسده .67هدي إشتىك من إطعامه بالقوة عن
طريق أنبوب تغذية وأنه تم حقنه بثالث حقن مجهولة املحتوى،
بالرغم من أن السلطات املغربية رفضت دامئا أن يخوض إرضاب اً
عن الطعام .ويعد اإلطعام تحت اإلك راه أو بالقوة معامل ًة وحشية
68
وغري إنسانية ومهينة طبق اً للقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
وقد إشتىك أيض اً السجني البشري خدة عضو مجموعة أكديم
إزيك من وضعية الحبس اإلنف رادي ،والتجاهل الطبي املتعمد
ومن سوء املعاملة املستمرة التي عاىن منها منذ توقيفه سنة
 .2010ففي  14ديسمرب  2020إقتحمت مجموعة من السجانني
زنزانته بسجن تيفلت  02أين يقبع بعيدا ً عن عائلته بـ 1200
كلم ،وإستولوا عىل مقتنياته ومنعوا أف راد عائلته وأقربائه من
زيارته .69نفس الوضعية إشتكت منها عائلة أبهاه عبد الله
سجني آخر من مجموعة أكديم إزيك والتي مل تتمكن من
 .65اللجنة الرنويجية ملساندة الشعب الصح راوي وجمعية املحامني األمريكيني وال رابطة الصح راوية لحامية
السجناء السياسيني الصح راويني بالسجون املغربية ( مارس  )2021تقرير” املناطق املحتلة من الصح راء الغربية
واالعتقال الطويل األمد للمدافعني عن حقوق اإلنسان”.
 .66مكرر.
 .67منظمة م راسلون بال حدود (  ”،)2021/04/02املغرب /الصح راء الغربية :بال حدود تطالب السلطات املغربية
https://www.rsf-es.org/marruecos-saharaبوضع حد ملحنة الصحفي الصح راوي محمد ملني هدي”.occidental-pongan-fin-al-calvario-del-periodista-saharaui-mohamed-lamin-haddi-urge-rsf-a-lasautoridades-marroquies/
 .68العفو الدولية ( ”،)2021/04/06املغرب والصح راء الغربية :خطورة تدهور الحالة الصحية للمعتقل الصح راوي
https://www.amnesty.org/es/documents/mde29/3946/2021/es/محمد ملني هدي”.
 .69كانتابريا من أجل الصح راء ( ”،)2020/12/15سجن تيفلت  02جحيم بالنسبة للمعتقل السيايس الصح راوي
https://cantabriaporelsahara.com/prision-de-tiflet2-un-infierno-khadda/البشري خدة”.
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التواصل معه منذ عرشين يوم اً بعد حادثة تم فيها « تعذيبه
وسبه وتجريده من مالبسه» بسبب اتصاله بوالدته.
ففي  07يوليو  2021دخل السجني محمد حسنة أحمد سامل
بوريال الذي يقيض عقوبته بسجن آيت ملول بأغادير جنوب
املفرب يف إرضاب عن الطعام للمرة الخامسة عرشة منذ ديسمرب
 2020احتجاح اً عىل ظروف االعتقال ،وانتهاك حقه يف الحصول
عىل الرعاية الصحية ،وظروف االعتقال املهينة مبا يف ذلك سوء
التغذية وعدم حصوله عىل البطانيات ورسير للنوم.
حالة األسري يحي محمد الحافظ إعزة
لقد أعلنت عائلة األسري الصح راوي يحي محمد الحافظ
إعزة ومحاميه العضو يف الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
وبالجمعية التأسيسية لتجمع املدافعات واملدافعني عن حقوق
اإلنسان( كوديسا) ،يف  18نوفمرب  2020أنهم فقدوا االتصال به
أيام قبل ذلك حينام تم نقله من زنزانته بسجن بوزكارن بعد أن
ثبتت إصابة نزيل كان يقاسمه نفس الزنزانة بفريوس كورونا.70
وقد تم الحكم عىل يحي محمد الحافظ إعزة سنة  008بالسجن
ملدة  51سنة بسبب تنظيمه ملظاهرة نجم عنها مرصع رجل
رشطة رغم أنه أعلن أنه مل يكن موجودا ً باملظاهرة أص الً وال
مبرسح الحادثة .هيئة الدفاع كشفت أن األدلة التي استخدمت
ضده كانت قد أنتزعت تحت التعذيب ومل يتم اح رتام الضامنات
اإلج رائية املطلوبة مبا يف ذلك الحق يف تقديم أدلة ال رباءة.
األسري قىض معطم عقوبته يف سجن إنف رادي ويف ظروف
يطبعها االكتظاظ وإنعدام النظافة ،بالرغم من أنه يشتيك من
الروماتيزم ،والربو وفقر الدم ،وأم راض آخرى يف حالة تدهور
بسبب املعاملة املهينة التي يعاين منها داخل السجن والتي
تنتهك املعايري الدولية لحقوق اإلنسان .فبعد شهرين تقريب اً من
االختطاف متكن إعزة من االتصال بعائلنه ليخربهم أنه معتقل
بسجن بوزكارن 71جنوب املغرب
ويف  03يوليو  2021دخل إعزة يف إرضاب عن الطعام
احتجاج اً عىل نقله وعىل تدهور ظروف االعتقال السيئة أص الً
ولسوء املعاملة التي يعاين منها داخل السجن.72
حرية التعبري والتجمهر السلمي
لقد كانت الصح راء الغرية والتزال مرسح اً النتهاكات
خطرية للحق يف التعبري من خالل الفض املمنهج ألي مظاهرة،
 .70فرونت الين دفنديرز(  ”،)2020/11/18عدم معرفة مصري املدافع عن حقوق اإلنسان السجني يحي محمد
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/whereabouts-imprisoned-human-rightsالحافظ إعزة”.defender-yahya-mohamed-el-hafed-aaza-unknown
 .71اللجنة الرنويجية ملساندة الشعب الصح راوي )2021/03( ،وردت يف .62
 .72وكالة األنباء اإلسبانية ( ”،)2021/07/27نشطاء صح راويون ينهون إرضاب اً عن الضعام تضامن اً مع األسري الحافظ
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/activistas-saharauis-concluyen-huelga-de-hambreإعزة”.en-apoyo-a-preso-hafed-izza/10004-4595571

هدم املنازل بلق راير يف
سبتمرب  ،2020املصدر
إكيب ميديا.
أو احتجاج سلمي مبا يف ذلك التجمعات الخاصة والورشات،
واالعتقال التعسفي وتجريم األشخاص الذين يشاركون يف
الحركات السلمية واالعتداءات ومحارصة أعضاء الجمعيات
السياسية واالجتامعية والثقافية والحقوقية باإلقليم .وينضاف
لهذا السياق ،امل راقبة اإللكرتونية الواسعة النطاق لألنشطة عىل
شبكة اإلنرتنيت واملحادثات بني األشخاص الذين تعتربهم الدولة
تهديدا ً لها.
يشمل التقرير الحايل  44انتهاكا لحرية التعبري وللحق يف
التجمهر السلمي التي طالت ما يزيد عىل  70شخص اً شاركوا
يف احتجاجات سلمية مختلفة ويف فعاليات آخرى مثل تخليد
الذكريات واملشاركة يف اللقاءات والورشات.
فجل االنتهاكات التي تم رصدها تتمثل يف القمع العنيف
لألعامل االحتجاجية والتجمعات بالشوارع يف املدن الرئيسية
يف شهري نوفمرب وديسمرب  2020أمام منازل عائالت السجناء
السياسيني الذين يخوضون إرضابات عن الطعام أو أمام منازل
محارصة خاصة منزل الشقيقتني خية يف شهري ف رباير وأبريل
حينام تم إطالق حملة لرفع العلم الصح راوي من عىل النوافذ
واسطح املنازل مام إنجر عنها حملة من الهجامت اإلنتقامية
عىل هذا النوع من االحتجاج.
هذا النوع من االنتهاكات يستهدف بشكل متكرر النساء-
ليس بسبب الجنس -بل بسبب الدور الريادي الذي تلعبه
النساء أو لوجودهن يف االحتجاجات وتستهدف هاته االنتهاكات
أيض اً الفتيات والشبان.
ويف الحالة األخرية كام تم التطرق له يف الجزء الخاص
بانتهاك حقوق األطفال الق رص ،يتم تلفيق التهم مثل رشق
الحجارة يف تناغم مع األحكام املسبقة املرتبطة بالخطورة
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االجتامعية املرتبطة بالشبان يف مجتمعات تتميز بتحكم
السلطة األبوية.
ومبصطلحات دقيقة ،تربز حلقات من فض مظاهرة  -يف 12
نوفمرب  2020أين قام أعوان األمن برضب الحارضات حينها :النجاة
أخنيبيلة ،وفاطمتو الحريش ،حدهم أزريغنات ،واملكبولة حامد،
ومحفوظة لفقري ،والصالحة بوتنكيزة ،وقمع فعالية احتفالية
نظمت يف  25ديسمرب  2020من طرف أقارب  15شاب اً صح راوي اً
إختفوا يف ظروف غامضة سنة  732005بعد مرور  16عام اً .والهجوم
عىل احتجاج لنقابة الطلبة واملجازين ببوجدور يف  21ديسمرب
 2020مام أدى الصابات متفاوتة ،وتدخل رجال الرشطة عىل تجمع
لتنسيقية املعطلني الصح راويني أين تم اعتقال ثالثة مشاركني.
ويف  14يوليو  2021هاجمت مجموعة من أعوان األمن عام ًال
صح راويني يعملون مبنجم بوك راع للفوسفات بالقرب من العيون
مستخدمني العيص يف إطار وقفة احتجاجية ضد ظروف العمل
التي تتسم بالتميي ز .أيام بعد ذلك وبالضبط يف  26يوليو 2021
إعتدت قوات األمن بالعيص واللكم والرفس عىل مجموعة من
النساء الصح راويات أمام منزل خية ،أين تجمعن تضامن اً مع
سلطانة وشقيقتها الواعرة اللتني تم سحلهام إىل داخل منزلهام
حينام خرجتا الستقبال الناشطات .ومن بني حاالت انتهاك حرية
التعبري فض ورشة حول بناء قدرات الريادة داخل املجتمع املدين
وتوثيق ومعرفة وحامية حقوق اإلنسان من تنظيم إكيب ميديا.
ففي حدود الساعة السادسة مساء من يوم  10أكتوبر
وصلت سيارتان للرشطة لتتوقفا أمام املنزل الذي من املقرر أن
يحتضن الورشة قصد الحيلولة دون إقامتها وتم سب املشاركني
 .73https://www.naiz.eus/es/سوالنا مايايو ،أدريان ( 51 ”،)6102/20/81خمسة عرش من بوجدور” .غارا.
hemeroteca/gara/editions/2016-02-18/hemeroteca_articles/los-quince-de-bojadorhttps://www.naiz.
eus/es/hemeroteca/gara/editions/2016-02-18/hemeroteca_articles/los-quince-de-bojador

ومطالبتهم باملغادرة وتهديدهم بالقتل وبتوقيف األشخاص
املتواجدين باملنزل ما مل يغادروه .74ويف الساعة الثانية صباح اً
حينام هم األشخاص املشاركون مبغادرة املنزل للتوجه نحو
منازلهم تم تهديدهم مجددا ً باالعتقال وهدد أعوان األمن
النساء الثالث الحارضات باالغتصاب.
الحق يف الحصول عىل املعلومة وحرية الصحافة
عىل مدار عقود ظلت الصح راء الغربية تعترب « نقطة
سوداء فيام يتعلق باإلعالم» بسبب قيود جدار الصمت الذي
تفرضه اململكة املغربية عىل حرية الصحافة مام أحال الصحافة
إىل مهنة متارس خلسة .فالبند  267-5-91من القانون الجنايئ
املغريب يجرم أي تعبري من شأنه أن يشكل تهديدا ً للوحدة
ال رتابية للمملكة ويشمل النظام القضايئ املغريب إقليم الصح راء
الغربية .هذا البند يستشف منه أن الصحفيني الذين يجادلون
حول الوضع القانوين للصح راء الغربية قد يتعرضون لإليقاف
وحجب وسيلة اإلعالم وعقوبة متتد ما بني ستة أشهر وعامني أو
غ رامة مالية ت رتاوح قيمتها ما بني  20.000و 200.000درهم.
وينص ذات البند عىل أن العقوبات قد ترتفع من عامني
إىل خمسة أعوام وترتفع الغ رامة أيض اً من  50.000إىل 500.000
درهم» إذا ما أرتكبت األفعال املنصوص عليها يف إعالنات يف
اجتامعات أو أماكن عمومية  ،أو يف شكل لوحات إشهارية أو من
خالل توزيع املطويات أو بأي طريقة سواء كانت مطبوعة أو
إلكرتونية».75
أحكام القانوين الجنايئ هذه مل يتم وضعها بشكل إعتباطي
بل للتخلص من التقدم الحاصل يف قانون الصحافة مام يصعب
عمل الصحفيني ويفرض قيودا ً حينام يتعلق األمر بإثارة قضايا
الدين ،وامللكية ،والنزاع يف الصح راء الغربية.
وبحسب تقرير ملنطمة م راسلني بال حدود نرش سنة 2019
فإن هذا التعتيم» يعاقب وبشكل دائم مامرسة الصحافة محلي اً
بالصح راء الغربية ،ويفرض قيودا ً عىل دخول وسائل اإلعالم
األجنبية» ،ومن خالل» التعذيب ،واالعتقاالت ،وسوء املعاملة،
واملتابعات ،والتنم ر ،واملضايقات ،والسب والشتم وعمليات
التضليل ،وقطع وسائل التكنولوجيا ،والعقوبات يف السجون
تتشكل يوميات الصحفيني الصح راويني» .فليس من باب
الصدف أن تحتل اململكة املغربية سنة  2021املرتبة  136من
بني  180دولة شملها التصنيف العاملي لحرية الصحافة الذي
76

 .74الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ( ”،)2021/10/14املغرب والصح راء الغربية :قيود عىل حرية التجمع السلمي
وعىل الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان”.
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/marruecos-sahara-occidentalrestricciones-a-la-libertad-de-reunion-de
 .75https://adala.justice.gov.ma/production/القانون الجنايئ املغريب( نسخة  ،)2018/07/05البند رقم .59-267
legislation/fr/nouveautes/code%20penal.pdf
 .76https://www.rsf-es.org/wpم راسلون بال حدود ( ”،)2019الصح راء الغربية صح راء بالنسبة للصحافة”.content/uploads/attachments/2019_SAHARA_OCCIDENTAL_RSF_ES_INFORME.pdf
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تنرشه سنوي اً منظمة م راسلني بال حدود .77وهي وضعية يساهم
فيها طرد الصحافة الدولية من اإلقليم ،وعدم إهتامم الصحافة
األوروبية بانتهاكات حقوق اإلنسان التي تقع هناك وصعوبة
التأكد من صحة املعلومات وصعوبة وضع األوليات يف سياق
يتسم بهذه الخصائص.
ولدى التهجم عىل حرية الصحافة أهداف رئيسية مثل
إكيب ميديا الذي يتكون من ثالثني صحفي اً ومصورا ً صح راوي اً،
والتلفزيون الصح راوي ،ومؤسسة نشطاء لإلعالم وحقوق
اإلنسان ،وسامرة نيوز والكرك رات وجل أعضاء هذه املجموعات
كانوا قد تعرضوا للحصار  ،والتهديدات،واالعتقال وأعتقلوا ،ومن
بني األهداف أيض اً املدونون واملدونات .وهناك شكاوى تقول
بأن صحفي وكالة األنباء الصح راوية و مركز بنتييل لإلعالم قد
تعرضوا لهجامت إلكرتونية.
ومن بني الرضبات القوية التي استهدفت الحق يف الحصول
عىل املعلومة هي سجن صحفيي التلفزيون الصح راوي وال راديو
وصحفيي إكيب ميديا البشري خدة ،والحسان الداه ،وعبد
الله لخفاوين ومحمد ملني هدي بعد التفكيك العنيف ملخيم
أكديم إزيك .هؤالء كلهم إتشكوا من تعرضهم للتعذيب
داخل السجون وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل يف جزء الحق.
من جانب آخ ر ،فقد تعرض رئيس إكيب ميديا أحمد إب راهيم
الطنجي لالعتقال ألكرث من خمسة عرشة مرة.
ويف العام اآلخري ،تواصلت االعتداءات عىل الصحفيني
والنشطاء بشكل يومي وممنهج .ففي نوفمرب  2020هاجمت
قوات األمن منازل صحفيي إكيب ميديا محمد هدة والرشيف
إب راهيم وحارصت املدونة والناشطة حياة خطاري الخالدي
والتي تندد من خالل مدونتها بانتهاكات حقوق اإلنسان
املرتكبة ضد الشعب الصح راوي .ويخضع منزل عائلة الخالدي
بالعيون للم راقبة الدامئة.
وخالل شهري نوفمرب وديسمرب  2020تعرض عدة صحفيني
ينتمون ملؤسسة الصحافة الصح راوية نشطاء ملحاوالت
االختطاف مام أجربهم عىل التخفي.
و تعرض منسق إكيب ميديا محمد سامل ميارة للمضايقة
والتهديدات يف  10من أكتوبر  2021حينام كان يقدم ورشة
إعالمية لنشطاء آخرين.
واألخطر من ذلك هو اعتقال املدون ومدير شبكة الكرك رات
يحظيه الصايب فجر  27ماي  2021باملرىس عىل بعد  25كلم من
العيون وإتهامه بتصوير منشآت عسكرية .يحظيه أكد أنه
تعرض للسب والتهديد بالقتل وللعنف من طرف الرشطة.

 .77https://rsf.org/es/clasificacionم راسلون بال جدود :التصنيف العاملي لحرية الصحافة لسنة .2021

وقد تم الحكم عىل الصحفي بسنة ونصف سجن اً من طرف
محكمة االستئناف يف محاكمة تفتقد للضامنات ومن دون
محام ،بحسب ما كشف إكيب ميديا ،و يقيض الصايب منذ ستة
أشهر عقوبته بسجن مبدينة السامرة.

الرتحيل القرسي وإخالء األرايض
لقد ندد إكيب ميديا يف سبتمرب  2021باالستيالء عىل أراض
تتبع لقبائل بعنيها أو ما يطلق عليه( لق راير) ،78بها أبار مياه
وم راع أين تم تشييد بعض املباين والخيم وكانت تلك األرايض
موجودة حتى قبل االستعامر اإلسباين .تلك األرايض يتوارثها األبناء
عن األجداد ويحتفظ فيها بالطباع التقليدي لحياة الشعب
الصح راوي .ويف األعوام األخرية ،تم تسجيل عائالت تفر من الحجر
يف املدن ومن القمع ومن التهديدات والرتهيب وهو ما متت
اإلشارة إليه يف تقرير كارلوس دياث بودويك وتم ذلك بشكل ملفت
أثناء اإلج راءات الصحية التي صاحبت جائحة كورونا كوفيد .19
ففي  18سبتمرب  2021تم هدم  100منزل وخيمة صح راوية
بق رارة بالقرب من أكديم إزيك إىل الشامل الغريب من مدينة
العيون .ويف  22سبتمرب  2020قامت الرشطة املغربية برتحيل
ست عائالت صح راوية من ق راير بتلك املنطقة إىل الجنوب
الغريب من مدينة العيون وهدمت املنازل .عائلتان عانتا من
عنف الرشطة وأتهمتا مبقاومة عملية هدم منزليهام .ويف أغلب
الحاالت ال متتلك العائالت الوثائق التي تثبت ملكيتها لألرايض
مام يصعب عليها املطالبة باسرتجاع األرايض.هذه الحاالت
تنضاف لديناميكية االحتالل وقمع وترهيب املواطنني يك يرتكوا
تلك األرايض أو يتنازلوا عنها أويقومون ببيعها لوكاالت تابعة
للدولة أو للرشكات .ومحصلة هذا النوع من انتهاك الحقوق
املدنية واالقتصادية يف معظم الحاالت هو التهجري القرسي
لسكان األرايض إىل أماكن آخرى أو إىل املدن الرئيسية.
االنتهاكات الخطرية لحقوق القرص
لقد تطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش يف تقرير لها
نرش  2016عن وضعية « انتهاك شامل من خالل االعتقال
التعسفي للقرص» 79دينامكية تصف وبكل مصداقية الوضع
باملناطق املحتلة من الصح راء الغربية خاصة فيام يتعلق
بحقوق امل راهقني الذين يشكلون  17حالة من  20حالة انتهاك
تم تسجيلها ضد أطفال ق رص ،بالنسبة للتقرير الحايل فمعظم
الحاالت كانت حاالت اعتقال تعسفي.من جانب آخ ر ،أشارت
دراسة أممية تحت عنوان» األطفال املحرومون من الحرية»
إىل أن  94 %من القرص املسجونني بشكل احتياطي أو يقضون
 ، .78فيديو يظهر االستيالء عىل األرايض وتهديم املنازل بلك راير بأكديم إزيك .صفحة إكيب ميديا عىل الفيسبوك
)2021/09/30(https://fb.watch/8pBeGh_YBj/
 .79هيومن رايتس ووتش ( ،)2016تقرير” أطفال خلف القضبان :االنتهاك الشامل النتهاك حالة اعتقال القرص”.
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/ninos_entre_rejas_0.pdf
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عقوبتهم يف سياق ال رصاع املسلح أو األمن القومي هم أطفال»80
هذه الظاهرة ليست اعتباطية بل تتعدى ذلك ألسباب إثنية
وثقافية وسياسية ولألوضاع االجتامعية واالقتصادية التي
تتم متابعتهم عليها وترتبط هذه الظاهرة أيض اً بتجريم
أفعال الشباب املرتبطة بعدم االح رتام ،وعدم االنصياع والتمرد
81وبالسيطرة الذكورية يف املجتمعات األبوية والتي تشري إىل أن
الذكور من الشباب يشكلون خط را ً محتم الً.82
الدراسة املشار إليها تورد أن األطفال القرص املعتقلني يف كل
مرة يعتقلون يف سن مبكرة ويحرمون من الحرية لف رتات تطول
يف كل مرة مام يسبب كلفة شخصية ال ميكن تقييمها عىل
شكل تأث ريات عىل منوهم الجسدي والنفيس وعىل صحتهم ويف
معطم الحاالت يتم سجنهم مع أشخاص بالغني يف ظروف مهينة
وغري إنسانية وهو ما يجعلهم أكرث عرضة للمعاناة من العنف
83
والتعذيب واملعامالت الوحشية واملهينة واالعتداءات الجنسية .
و يشتيك املدافعون الصح راويون يف الصح راء الغربية عن
حقوق اإلنسان منذ عقود من تكرر ااالنتهاكات مثل االعتقال
واالستجواب وسوء املعاملة مبا يف ذلك تعذيب األطفال
الصح راويني القرص وإخالء سبيلهم فيام بعد دون أي أحكام
قضائية.
ويف ذات التقرير وثقت منظمة العفو الدولية التعذيب»يف
ظل اإلفالت من العقاب .التعذيب يف املغرب والصح راء
الغربية» ،وقد نرش هذا التقرير سنة  5102بعض الحاالت التي
متت فيها مامرسة التعذيب وسوء املعاملة مبا يف ذلك الصعق
بالكهرباء إلجبار القرص الصح راويني عىل اإلق رار بالجرمية ودون
السامح لهم بالتواصل مع املحامني واملرشدين القانونيني يف
تناقض مع البند  064من القانون الجنايئ املغريب .84والبعض
إشتيك من أن رجال الرشطة قاموا بتوقيفهم يف سيارات الرشطة
دون توقيف رسمي وإنهالوا عليهم بالرضب والتهديد والسب
قبل أن يخلوا سبيلهم.
ويف ما يتعلق بالعام األخري ،كان من الخروقات حملة
التبليغ والقمع أثناء تظاه رات خريف  2020والتي أدت العتقال
 09قرص بينهم فتاة تبلغ من العمؤ  12تم اعتقالها من
طرف الرشطة يف  16نوفمرب مبدرستها بالعيون لحملها العلم
الصح راوي مخيط اً عىل زيها املدريس.
الفتاة الصغرية تم توقيفها ملدة خمس ساعات مبقر
للرشطة وخضعت للعتف الجسدي والنفيس .هذه الحالة تتسم
 .80https://نوفاك مانفريد ( ”،)2019دراسة أممية شاملة حول حرمان األطفال من الحريات” .األمم املتحدة.
omnibook.com/global-study-2019/liberty/page-001.html
 .81يف يف أيه أيه ( ،)2014ثوار وقضية ،مظاهرة شبانية ضد سلطة البالغني (،ماريسا إيد ،تيغري بيرب).
 .82وييتزمان كرولني (“ )2008دليل سالمة الجنس أو النوع داخل املجتمعات وتفادي العنف :أدوات التخطيط
التطبيقية” ،روتليدج.
 .83نوفاك مانفريد ( )2019ورد يف .78
 .84العفو الدولية ( )2015ورد يف .47

بالخطورة إذا ما أخذنا بعني االعتبار عمر الشخص املترضر
وطبيعة االنتهاكات .وكان اعتقال واستجواب ثالثة قارصين يف 14
يناير  2021مبدينة السامرة عىل درجة كبرية من الخطورة.
من جانب آخ ر ،تم اعتقال ثالثة قارصين يف  30نوفمرب 2020
بالعيون وأحتجزوا لستة أيام بحبس احتياطي ليمكثوا بعد
ذلك ملدة شهرين ونصف بالرغم من الطلب الذي قدمته هيئة
الدفاع التي دعت لرضورة إطالق رساحهم ليتمكنوا من مواصلة
دراستهم .ويف  03من ف رباير  2021تم اإلف راج عن القرص الثالثة.
وتربز أيض اً مضايقة بنت املدافعة الصح راوية املعروفة واملعتقلة
السياسية السابقة محفوظة مببة لفقري البالغة من العمر 17
عام اً والتي تم اعتقالها لثالث م رات ما بني ديسمرب  2020ويناير
 2021من طرف نفس الرشطة .ففي  25يناير تم توقيفها بشارع
رئييس بالعيون وتم استجوابها ملدة ساعة إىل أن وصلت والدتها
مخفر الرشطة وتم سبهام مع اً وتهديدهام بالسجن.
وكان االنتهاك األحدث ضد الضحية األصغر سن اً .يف 22
أغسطس ،حينام إشتكت عائلة خية أن حفيد الواعرة خية
البالغ من العمر أربع سنوات تم االعتداء عليه وأصيب عىل
ال راس أثناء الهجوم عىل منزل الناشطتني.
لعنف الجنيس وانتهاك حقوق املرأة
لقد كان اللجوء للعنف الجنيس كأداة للعقاب وسياسة
ملتابعة الناشطات واملدافعات أم را ً شائع اً عىل طول ال رصاع يف
الصح راء الغربية .ومنذ  13نوفمرب  2020والعام الجاري مل يكن
استثناء .فقد تم رصد  09شكايات مرتبطة بالتهديد باالغتصاب،
واالعتداء واالنتهاكات واالعتداء الجنيس مع حالتي اغتصاب
مثبتتني من طرف قوات األمن .هذا الصنف من االنتهاكات
يستهدف الرجال والنساء عىل حد سواء -دون الحصول عىل
معلومات حول االشخاص املثليني -ولكن هذه االنتهاكات تحدث
بشكل متباين حسب الجنس أو النوع.
يف هذا الصدد ،فعىل األقل ،ثالثة رجال -الصحفي الصايب
يحظيه والناشطان عايل السعدوين ونور الدين الركيبي أكدوا
أنهم تعرضوا للتهديد باالغتصاب أثناء اعتقالهم ،يف املقابل
هناك ثالث نساء شاركن يف ورشة حول اإلعالم قلن أنهن تعرضن
للتهديد ذاته .سيهان وثقت أيض اً انتهاكات جنسية طالت نساء
ناشطات كام تطرقنا لذلك يف الجزء الخاص بانتهاكات الحق يف
الحركة والتنقل ضد  11ناشطة كن ينوين أخذ سيارة أجرة لزيارة
سلطانة خية ببوجدور.وقد استعملت الرشطة ضدهن أساليب
اللمس والرضب عىل الصدر واألعضاء التناسلية مام يشكل حالة
جلية لالنتهاك الجنيس وانتهاك اً خط ريا ً يستهدف جنس اً بعينه.
ويف الهجوم أيض اً عىل منزل مينة أباعيل يف  09ماي  2021وقعت
حالة انتهاك جنيس مبحارصة رجال رشطة ذكور للناشطة أمباركة
علينا أبا عيل لالستيالء عىل هاتف نقال كانت تخبئه بصدريتها.
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ومن دون شك ،فإن االعتداءات النوعية التي تجاوزت كل
الخطوط الحم راء هي تلك االنتهاكات الجنسية ،واالعتداءات
والعنف الذي مارسه منتسبو قوات األمن ومجموعات تابعة
للرشطة ضد الشقيقتني سلطانة والواعرة خية .فبالرغم من
ردة الفعل القوية التي أيقظت البحث عمن يتحمل مسؤولية
حامية املدنيني الصح راويني ،إال أن االنتهاك تم تسجيله كانتهاك
لحقوق املرأة املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء عىل كل أشكال
التمييز ضد املرأة ويعترب أيض اً جرمية حرب حينام يتم ارتكابه
ضد مدنيني يتمتعون بالحامية القانوينة مبوجب اتفاقية جنيف
ال رابعة ونظام روما املؤسس ملحكمة الجنايات الدولية.
فبالرغم من أن الوضعية ليست جديدة وال محصورة،
إال أن الشهادات التي تقدمها الناشطات تحت أسامء مستعارة
كانت دامئ اً تضم قصص اً عن االغتصاب داخل مخافر الرشطة
وبالسجون .85وهذه املرة من امل رات النادرة التي يتم فيها نرش
حالة اعتداء جنيس من ظرف موظفي الدولة عالنية وتصل إىل
املستوى الدويل يف تحد لجدار الصمت وملنطق وصمة العار
الذي يلقي بثقله عىل من يقعون ضحية لهذا الصنف من
األفعال وخطورة هذا االنتهاك ال تكمن فقط يف الفعل ذاته بل
يف سياق يشهد العنف الجنيس والعنف بسبب النوع و يسوده
إفالت عام من العقاب.
ففي الصح راء الغربية ،فإن اآلليات املؤسساتية لتفادي
والتحقق ومحارصة حاالت العنف الجنيس والعنف املامرس ضد
املرأة قليلة وغري كافية ،ويف حالة األشخاص الذين يتم االعتداء
عليهم جنسي اً من طرف موظفي الدولة فإن تدابري الحامية
وإقامة العدالة منعدمة .86كام أشار إىل ذلك تقرير املجلس
اإلسباين ملساعدة الالجئني» العنف عىل أساس الجنس باململكة
املغربية» ،نرش سنة .2020
يحدث هذا بسبب أن نظام دعم النوع و االحتالل
السيايس والعسكري واالقتصادي للصح راء الغربية وإيديلوجية
اللي ربالية الجديدة املسيطرة عىل اململكة املغربية هي
بنيات لها ميزة بنيوية متبادلة .لذلك فقمع الدولة للناشط
الصح راويني ،يف حالة الدولة األبوية يؤثر بشكل كبري عىل
القضايا التي يتم انتهاكها بسبب ت راتبية عىل أساس النوع أو
الجنس وهي االنتهاكات التي ليس من املمكن فصلها عن بنية
السلطة ،و الالمساواة والتمييز واملرتبطة رمزي اً بسياق االحتالل
وهو ما يعرض الصح راويات ملواجهة العنف عىل جبهتني
غري قابلتني للفصل بينها :كأف راد من مجموعة إثنية معينة
ومتابعة وكنساء .وكام أوضحت باحثات يف قضايا الجنس أو
النوع وال رصاعات مثل سينيثيا أنلوي ،وسيمونا شاروين،وماريا
 .85مانديا آزكويه ،إرانتزو غومثان أوريانا ،غلوريا ( ”،)2016يف أرض محتلة :ذاكرة ومقاومة نساء الصح راء الغربية”
إيغوا ،جامعة بالد الباسك.
 .86املفوضية اإلسبانية ملساعدة الالجئني ( ”،)2018املغرب :وضعية النساء ضحايا العنف عىل أساس النوع أو
الجنس”.

فياييس أو إرانتزو منديا فإن السيطرة العسكرية واالحتالل يتم
تجسيدهام من خالل السيطرة والتنظيم والعنف املامرس عىل
أجساد النساء .فالعنف الجنيس املامرس ضد النساء والرجال
أصبح آلية قمعية لهدم املجتمع املستهدف .ويف هذا السياق
أيض اً يربز التكتيك املستخدم للمساس من رشف السجينة
السابقة محفوظة لفقري حيث إتهمتها قوات األمن بالزنا سنة
 ، 2019بتوطوء مع وسائل إعالم.
وبعيدا ً عن العنف الجنيس ،تاريخي اً وحينام يتعلق األمر
بحقوق الصح راويات فإنهن واجهن عنف الدولة املغربية يف
أشكاله املختلفة :االختطاف ،واالختفاء القرسي ،واالعتقاالت
التعسفية ،والسجن ،والتعذيب ،والعنف الجتيس ،واملتابعة،
والرتهيب ،واالعتداء ،والحصار ،والرضب وتقييد حرية الحركة
والتجمع وحرية التعبري والتظاهر .87ولكنهن أيض اً واجهن بصفة
خاصة انتهاك حقوقهن االقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية عىل
شاكلة الجدل الذي يثريه سوق العمل والتعليم والصحة والصحة
الجنسية واإلنجابية.88
وبالتحديد ،يف هذا العام وقعت العديد من االنتهاكات
لحقوق املرأة وأصبح األمر سه الً بالتمدد نحو األماكن العامة
بعد تفيش الوباء وزيادة وترية املحارصة عري املنتظمة ملنازل
النشطاء ،مبعنى التصاعد املستمر لتدخالت قوات األمن يف
األماكن العامة مام يعرض النساء والفتيات وأقارب النشطاء
واملدافعني للعنف الذي يقع يف األماكن العامة ويف الفعاليات
السياسية بشكل دائم.
وقد تم تقديم شكايات حول الفصل القرسي للسجناء عن
أبنائهم وبناتهم من خالل منع الزيارات وعرقلة ومنع إقامة
حفيل الزواج وهو ما ميكن أن يشكل انتهاكا التفاقية القضاء
عىل كل اشكال التمييز ضد املرأة.

 .87مانديا آزكويه ،إرانتزو غومثان أوريانا ،غلوريا ( )2016ورد يف .83
 .88أورغاندو ومرين وآخريات ( ،)2018تقرير “ تغرة يف الجدار” ،أصدقاء وصديقات الجمهورية العربية الصح راوية
الدميق راطية بآرابا.
https://issuu.com/saharaaskea/docs/unabrechaenelmuro_informe_desc2018
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اخلالصات والتوصيات
بشكل عام ،فإن رفض اململكة املغربية لوضع آلية مستقلة
وذات مصداقية ملتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان والتنديد
بها سيغذي من سياق اإلفالت من العقاب الذي يواجهه
الصح راويون خاصة األشخاص املدافعني عن حقوق اإلنسان،
والصحفيني ،والسجناء السياسيني.

بتاثري مسبق عىل الحقوق املدنية والسياسية ومستغلني يف
ذلك التدابري واإلج راءات التي فرضتها جائحة كورونا –كوفيد .19
هذه اإلج راءات الزالت تستخدم ويتالعب بها بعيدا ً عن هدفها
الصحي منذ مارس  2020لتقليص حضور النشطاء الصح راويني إىل
الحد األدىن وتقليص مطالبهم السياسية يف الفضاءات العامة.

وخالل العام الحايل وقعت انتهاكات لبنود اتفاقية جنيف
ال رابعة  )4(85 ،76 ،53 ،49 ،33 ،32 ،31 ،27ذات الصلة بحامية
املدنيني أثناء الحروب وزادت من تدهور الوضعية فيام يتعلق
بالحصول عىل الخدمات األساسية وسوء معاملة وإهانة السجناء
الصح راويني وهي الوضعية التي أصبحت عىل املحك بسبب
الجائحة.

 ويف ظل سياق تطبعه القيود ،هنلك أشكال جديدة مناالحتجاج والحمالت التي تم تبنيها مثل رفع العلم الصح راوي
فوق املنازل مام أدى لحدوث انتهاكات وقمع خاص بهذا السياق
وبتأثري خاص عىل املحيط الخاص مثل االنتهاك الناتج عن فرض
اإلقامة الجربية يف املنزل دون إذن قضايئ أو التدخل غري القانوين
يف املنازل واالعتداء الجسدي يف األماكن الخاصة مبا يف ذلك
االعتداء واالعتداء الجنيس.

ومع األحذ بعني االعتبار كون الصح راء الغربية هي اإلقليم
غري املستقل الوحيد الذي ليست لديه قوة مديرة تستجيب
ملطالب األمني العام كام ينص عىل ذلك البند  /73ايه من ميثاق
األمم املتحدة ،فإن األمم املتحدة والدول األعضاء بها لديها
مسؤولية رئيسية تجاه شعب الصح راء الغربية.
عىل ذات املستوى ،فإن االتحاد اإلفريقي ودوله األعضاء لديهم
مسؤولية كذلك نحو تطبيق أحكام امليثاق التأسييس لالتحاد
اإلفريقي.
وبشكل رسمي فإن إسبانيا الزالت لديها صالحية القوة
املديرة للصح راء الغربية طبق اً للقانون الدويل بالرغم من أنها
حاولت التخيل عن اإلقليم بطريقة غري قانونية وتسليمه
للمملكة املغربية وموريتانيا يف اتفاقيات مدريد الثالثية سنة
.1975
باإلضافة لذلك فقد متت مالحظة ما ييل:
 لقد تم استخدام وضعية األعامل العدائية املسلحة لفرضاملزيد من القيود األمنية عىل الحياة اليومية للصح راويني
خاصة بالنسبة للبدو باملناطق الصح راوية حيث تم التبليغ عن
االشتباه يف وقوع انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين مثل
القصف الجوي للمدنيني ،والتهجري القرسي للسكان والقضاء
عىل سبل العيش من خالل إبادة قطعان املاشية واإلبل....إلخ
 ويف املجاالت الحرضية ،تم التقرير عن انتهاكات لحقوقاإلنسان والتي تقع كل يومني عىل مدار السنة بعد خرق وقف
إطالق النار املوقع سنة  1991يف شهرنوفمرب  .2020كل هذا يحدث
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 وهناك حالة من التوازن بني الجنسني تظهر يف انتهاكاتحقوق اإلنسان حيث يشكل الرجال نسبة  61.3%من األشخاص
الذين عانوا من هذه التاث ريات ،ويشكل النساء نسبة  38.7%من
بينهن تم إحصاء  20فتاة قارصة يندرجن ضمن الحامية اإلضافية
التي تنص عليها االتفاقية الدولية لحامية حقوق الطفل مام
يجعل خطورة تلك االنتهاكات مضاعفة كون املعنيني هنا
يتمتعون بحامية خاصة.
 وقد متت أيض اً مالحظة انتهاكات مرتبطة بشكل وثيق بالحقيف التجمهر واالحتجاج السلمي والحق يف التعبريمثل فض
االحتجاجات ياستعامل االعتداء الجسدي واالعتقاالت التعسفية
وهو ما يشكل ثلثي االنتهاكات املوثقة تقريب اً.
 وتم جمع عرشين شكوى بالتعذيب ،باإلضافة لروايات حولاملعاملة املهينة وغري اإلنسانية مثل رمي النشطاء يف مناطق
بعيدة وإخضاعهم للعنف الجسدي والنفيس .هذه الدعاوي
التي تنتهك العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ال ميكن
أن تتم معالجتها من طرف مؤسسات تقلل من قيمتها ويف ظل
بقاء مرتكبيها يف حالة إفالت من العقاب.
كل هذا يحدث بالرغم من وجود آلية وطنية جديدة
للوقاية من التعذيب التي وضعها املغرب سنة  2018والتي يتم
تطبيقها حالي اً وميولها املجلس األورويب مبا نسبته  95باملئة.
ويف العام األخري وقعت العديد من الحاالت الخطرية واملثرية
للقلق خاصة اللجوء للعنف الجنيس كسالح قمع من طرف

موظفني مغاربة ضد النساء والرجال عىل حد سواء يف سياقات
مثل التدخالت عىل املنازل واالعتفال والسجن.
هذا تم تجسيده من خالل التهديد باالغنصاب يف حاالت
الرجال ،واالعتداء واالعتداء الجنيس كام هو الحال بالنسبة
للنساء.
هذه االفعال تشكل انتهاك اً خط ريا ً لحقوق املرأة املنصوص
عليها يف اتفاقية املرأة يف توصيتها العامة رقم  30القابلة
للتطبيق يف سياق ال رصاع واالحتالل.
ويعد االعتداء الجنيس عىل سلطانة خية واغتصاب شقيقتها
الواعرة فجر  12ماي  2021خرق اُ خط ريا ً .هذه األفعال ميكن
أن ترقى لج رائم حرب طبقا التفاقية جنيف ال رابعة .وهناك
تقدي رات تفيد بأن السياق العام للقمع والعنف قد يؤدي بدوره
لتاث ريات عىل أمن النساء اليومي ،وهو ما سيزيد من تدهور
إمكانية الوصول لألماكن العامة والفعاليات السياسية ويزيد
من القيود املفروضة والقامئة أص الً بسبب النوع أو الجنس مع
الخصوصيات املوجودة .وهذا سينعكس أيض اً عىل حق املرأة
يف الحياة العائلية ويف مستوى عيش مالئم ويف حصولها عىل
الخدمات االجتامعية األساسية من أجل رفاهيتها مثل الحصول
عىل الرعاية الصحية ،خاصة الصحة الجنسية واإلنجابية
والحصول عىل خدمات الرعاية وامل رافقة يف حالة التعرض للعنف
عىل أساس النوع أو الجنس.

وألجل كل هذا ،يف هذا لتقرير نقدم التوصيات التالية:
توصيات موجهة لألمم املتحدة

يف ظل غياب القوة املديرة ،عىل األمني العام لألمم املتحدة »»
جمع كل املعلومات عن اإلحصاء وأي معلومة ذات طبيعة
تقنية يشاهدها حول الظروف االقتصادية ،واالجتامعية
والتعليمية باإلقليم.
يف ظل غياب آلية مستقلة وذات مصداقية تضمن االح رتام »»
الكامل لحقوق اإلنسان بالصح راء الغربية ،ينبغي عىل
األمني العام لألمم املتحدة أن يخصص حيزا ً معت ربا ً يف
تقريره ملجلس األمن حول انتهاكات القانون الدويل
والقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان( املتضمنة يف
اإلخطارات والترصيحات املنشورة من قبل اآلليات الخاصة
ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة) فيام يتعلق
بالصح راء الغربية.

عىل املمثل الخاص لألمني العام املعني بالعنف الحتيس يف »»
أوقات ال رصاعات القيام بالتحقيق يف االعتداءت والعنف
الجنيس الذي يعاين منه السكان يخضعون للحامية ،خاصة
النساء الناشطات بهذا اإلقليم ،والتنديد بها.

بجب عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة أن تتحمل »»
مسؤولياتها القانونية والسياسية من أجل الترسيع بتصقية
االستعامر من الصح راء الغربية طبق اً لق راراتها ,)VX( 1514
.37/34 y )IXX( 2229 ,)IIIVX( 1956
عىل اللجنة املكلفة مبتابعة مدى اح رتام تطبيق إعالن »»
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة القيام
بزيارة مستعجلة إىل إقليم الصح راء الغربية غري املتمتع
بالحكم ذاتي اً وتقديم تقرير عن الوضعية ال راهنة للشعب
الصح راوي أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة.
عىل مجلس األمن الدويل أن يدرج فص الً حول حقوق »»
اإلنسان ،وفص الً أخ را ً حول وضعية تلك الحقوق ضمن
مأمورية بعتة املينورسو عوض ترك الطرفني يقيامن بوضع
األولويات والعمل عىل ترقية وحامية حقوق اإلنسان
بالصح راء الغربية.

ينبغي عىل بعثة املينورسو ويف إطار مهمتها مل راقبة وقف »»
إطالق النار ،أن تتوىل حامية السكان املدنيني باملناطق
القريبة من أماكن األعامل العدائية.

عىل املينورسو أن تسيطر بشكل عاجل عىل املنطقة »»
العازلة جنوب الصح راء الغربية وضامن اإلبقاء عىل
طبيعتها كمنطقة منزوعة السالح.
عىل مكتب املفوض السامي ملجلس حقوق اإلنسان »»
العمل عىل تطبيق التعهدات التي متخضت عن قمة
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العامل اإلنسانية (إسطنبول ماي  ،)2021فيام يتعلق بالوضع
يف الصح راء الغربية ،خاصة إثارة والتنديد باالنتهاكات
املمنهجة للقانون الدويل اإلنساين واالنتهاكات الخطرية
للقانون الدويل لحقوق اإلنسان وإتخاذ تدابري ملموسة
لضامن تحميل مرتكبي تلك االنتهاكات املسؤولية كونها
تشكل خرق اً للقانون الدويل ،والعمل عىل م راقبة تأث ريات
النزاع املسلح عىل العامل واملنشآت اإلنسانية والرعاية
الصحية والتقرير عنها وتاثريه أيض اً عىل املدافعني عن
حقوق اإلنسان والقيام بزيارتهم وضامن أن يتمتعوا
بحقوقهم وتضمني ذلك يف تقرير شامل حول خروقات
القانون الدويل اإلنساين.
عىل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان أن يرسل »»
وبشكل مستعجل بعثة م راقبة إىل الصح راء الغربية.

عىل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الوفاء »»
بالطلب الذي قدمته له الجمعية العامة يف ق رارها املعنون
« اإلعالن العاملي لحق الشعوب يف تقرير املصري» ،إيالء
عناية النتهاكات حقوق اإلنسان خاصة املتعلقة بالحق
يف تقرير املصري الناتجة عن التدخل واإلعتداء واالحتالل
العسكري األجنبي .وأن يدرس إمكانية تكليف مقرر خاص
بالوضع يف الصح راء الغربية املحتلة قصد توفري الحامية
الفعالة ملجموعة السكان خاصة الفئات الهشة واملشمولة
بالحامية مثل النساء واألطفال وامل راهقني.
توصيات موجهة لالتحاد اإلفريقي ودوله األعضاء

اح رتام وتطبيق األهداف واملباديء املنصوص عليها يف »»
امليثاق التأسييس فيام يتعلق باالحتالل العسكري غري
الرشعي للجمهورية العربية الصح راوية الدميق راطية،
خاصة يف البنود (3ب) ،و(3و) ،و(أ) ،و(ب).
تطبيق ق رارات مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد »»
اإلفريقي املتعلقة باالحتالل العسكري غري الرشعي
للجمهورية العربية الصح راوية الدميق راطية.

تفادي فتح قنصليات غري قانونية أو متثيليات دبلوماسية »»
أواقتصادية آخرى بالجمهورية العربية الصح راوية
الدميق راطية املحتلة بطريقة غري رشعية والعمل عىل غلق
القنصليات التي أفتتحت هناك.

توصيات موجهة لالتحاد األورويب ودوله األعضاء

تطبيق مبدأ عدم اإلع رتاف أو مساعدة األعامل املنافية »»
للقانون الدويل يف حالة االحتالل العسكري غري الرشعي
من طرف اململكة املغربية إلقليم الصح راء الغربية غري
املستقل ذاتي اً.

تفادي أي ترصف يساعد عىل االستغالل عري الرشعي ونهب »»
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املوارد الطبيعية للصح راء الغربية التي ميتلك الشعب
الصح راوي الحق يف مامرسة سيادته الدامئة عليها.

تطبيق الالئحة التنظيمية ملجلس االتحاد األورويب رقم »»
 ،2020/1998الصادر يف  07ديسمرب  2020املتعلقة باإلج راءات
والتدابري املتخذة ضد االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان
واالعتداءات حينام يتعلق األمر بعالقاته مع اململكة
املغربية فيام يخص االحتالل العسكري غري الرشعي إلقليم
الصح راء الغربية غري املحكوم ذاتي اً.

ضامن أن يكون التمويل األورويب للمؤسسات مثل اآللية »»
الوطنية املغربية للوقاية من التعذيب مرشوط اً بتطبيقه
الفعيل وم راقبة النتائج.
توصيات للجنة الدولية للصليب األحمر والهيئات السامية
املتعاقدة مع اتفاقية جنيف لينة 1949
يجب السامح للجنة الدولية للصليب األحمر بالقيام »»
بزيارات وتقديم الدعم لألشخاص املعنيني بالحامية طبق اً
لألحكام املنبثقة عن ميثاق اتفاقية جنيف لسنة .1949

عىل كل األط راف السامية املتعاقدة مع اتفاقية جنيف »»
ال رابعة لسنة  1949الوفاء بإلتزاماتها الواردة يف البند األول
وضامن اح رتام االتفاقية بالصح راء الغربية.

توصيات موجهة لفرنسا والواليات املتحدة

الوقف الفوري لتسليم شحنات املعدات العسكرية »»
للمملكة املغربية والتي ميكن أن تستخدم يف إقليم
الصح راء الغربية غري املحكوم ذاتي اً واملحتل بطريقة غري
رشعية وتجميد كل أشكال التعاون العسكري مع اململكة
املغربية.

إدراج فصل حول حقوق اإلنسان وفصل آخر حول حالة »»
الحقوق ضمن مأمورية بعثة املينورسو.

نوصيات موجهة للدولة اإلسبانية

عىل الحكومة اإلسبانية أن تعرتف مبسؤوليتها تجاه تصفية »»
االستعامر من إقليم الصح راء الغربية وأن تشارك بفعالية
يف البحث عن حل سيايس يضع حدا ً لالحتالل العسكري
غري الرشعي للصح راء الغربية والسامح للشعب الصح راوي
مبامرسة حقه غري القابل للترصف يف تقرير املصري
واالستقالل وبكل حرية طبق اً ملباديء وأحكام ميثاق األمم
املتحدة ولق رار الجمعية العامة ..)VX( 1514
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