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ملخص عام

في أبريل  4102اتخذ مجلس األمن باألمم المتحدة قراره بعدم إدراج مراقبة حقوق اإلنسان ضمن مهام
المينورسو البعثة األممية لحفظ السالم في الصحراء الغربية ،ونظم عدد من االحتجاجات العامة في الصحراء
الغربية على إثر هذا القرار ،وقد تم قمعها بعنف من قبل السلطات المغربية ،وقد أبلغ عن اعتقال وتعذيب 6
صحراويين شاركوا في مسيرة حاشدة بمدينة العيون شهر ماي .وقد أعيد اعتقال واحد منهم يبلغ  01عاما اسمه
الحسين أباه بعد أن أبلغ منظمة العفو الدولية عن تعرضه للتعذيب.
باإلضافة إلى ذلك تم اإلبالغ عن حاالت أخرى متعددة النتهاكات حقوق االنسان التي ارتكبت من قبل السلطات
المغربية خالل السنة الماضية .وتؤكد هذه الجرائم المرتكبة في غياب شاهد عليها عدم كفاية األليات الوطنية
المغربية لحقوق االنسان وكذا محدودية اإلجراءات الخاصة المتخذة من قبل األمم المتحدة.
ويقدم التقرير أمثلة من حاالت التعذيب والحرمان من حرية التجمع وحرية التعبير والحرمان من العالج المقرر
عنها مؤخرا ،كما يوجز إنتهاكات حقوق اإلنسان األخرى التي عمرت طويال مثل حذر الحرية الثقافية والحق في
العمل والحق في اإلستفادة من الثروات الطبيعية.
ويختم بتوصية واضحة لمجلس األمن الدولي :بتجديد عهدة المينورسو (بعثة األمم المتحدة لالستفاء في الصحراء
الغربية) في أبريل  4102وأن تشمل توفير آلية مستقلة ونزيهة وشاملة ودائمة لمراقبة حقوق اإلنسان في كل
من الصحراء الغربية ومخيمات الالجئين.

منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية هو ائتالف دولي يضم أكثر من  01منظمة تكرس عملها
لحماية حقوق االنسان وتطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية
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مقدمة ومعلومات أساسية
في أبريل  4102اتخذ مجلس األمن باألمم المتحدة قراره بعدم إدراج مراقبة حقوق اإلنسان ضمن مهام
المينورسو البعثة األممية لحفظ السالم في الصحراء الغربية ،وفي غيات آلية لمراقبة حقوق االنسان تم اإلبالغ
عن حاالت عديدة النتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت من قبل السلطات المغربية .وتثبت هذه الجرائم المرتكبة
في غياب الشاهد عدم كفاية آليات حقوق اإلنسان الوطنية في المغرب ومحدودية اإلجراءات الخاصة المتخذة من
قبل األمم المتحدة ،والحاجة الملحة آللية مستقلة ونزيهة وشاملة ودائمة لمراقبة حقوق اإلنسان.
وعلى الرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية وعدة قرارات من مجلس األمن تؤيد حقها في تقرير المصير،
إال أن الصحراء الغربية ،التي غالبا ما يشار إليها في الخطاب الشعبي بأنها آخر مستعمرة في إفريقيا ،التزال إقليم
خاضع لمبدأ تصفية االستعمار .وقد أدى الفشل في تسوية وضعها إلى زيادة عدم االستقرار في المنطقة ومصدر
قلق متزايد لتهديد األمن الدولي.
وقد أنشئت بعثة المينورسو سنة  0990بمهمة مراقبة وقف إطالق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو وتنظيم
استفتاء بشأن وضع الصحراء الغربية ،ولكن البعثة فشلت في إحراز أي تقدم باتجاه الهدف األخير .وباعتبارها
الوحيدة من بعثات حفظ السالم الست فقط (والوحيدة من البعثات التي أنشئت منذ  )0911التي ال تشمل آلية
لمراقبة حقوق اإلنسان فالمينورسو قد فشلت أيضا في حماية سكان الصحراء الغربية من االضطهاد وانتهاكات
حقوق اإلنسان الروتينية.
وبينما يتعرض الصحراويون المؤيدون لالستفتاء لحسم مستقبل الصحراء الغربية دائما لالضطهاد وانتهاكات
حقوقهم ،فإن المسألة باتت تمثل قلق متزايد في أوساط منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني .إن مشاهدة
تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان في حق المواطنين الصحراويين منذ  ،4112والسياسة الواضحة للملك محمد
السادس في تغذية العداء للصحراويين في سنة  4119واندالع أعمال العنف على نطاق واسع في سنة ،4101
كل ذلك جعل مسألة حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية تحظى باهتمام دولي متزايد .ويشعر المراقبون أيضا
بقلق متزايد بأن استمرار الفشل في نزع فتيل التوتر في الصحراء الغربية وتسوية وضع اإلقليم قد يؤدي إلى
العودة إلى الصراع المسلح ،وحتى ظهور التطرف واإلرهاب.

إنتهاكات حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية
نسلط الضؤ فيما يلي على أمثلة قليلة من إنتهاكات حقوق اإلنسان المقرر عنها منذ أبريل  4102إلى يناير
 ،4102وهناك المزيد من الحاالت التي لم يقرر عنها نتيجة لعدم وجود مراقبة مستمرة وشاملة.

التعذيب وسوء المعاملة
"أخذوني في سيارة للشرطة إلى الفيافي ونزعوا مالبسي وبدأوا بضربي إلى أن أصبحت عاجزا
عن التحرك ثم قاموا باغتصابي باستخدام العصا"
شهادة اركيبانو لحويج لمنظمة عدالة البريطانية
يشكل التعذيب وسوء المعاملة على أيدي السلطات مشكلة دائمة في الصحراء الغربية .وقد ذكر المقرر الخاص
لألمم المتحدة المعني بالتعذيب ،الذي زار العيون في سبتمر  ،4104حصوله على "شهادات ذات مصداقية
متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في سجن العيون بما في ذلك اإلغتصاب والضرب المبرح والعزل الذي يصل إلى
عدة أسابيع السيما في حق المتهمين بالمشاركة في أنشطة مؤيدة لإلستقالل".3
بعد زيارة له إلى المغرب والصحراء الغربية في ديسمبر كانون االول عام  ،4100أشار فريق العمل المعني
باالحتجاز التعسفي األمم المتحدة إلى أن "الشكاوى التي تلقاها فريق العمل تشير إلى اللجوء إلى التعذيب على
أيدي موظفي الدولة للحصول على أدلة أو اعترافات أثناء االستجواب األولي".
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وتدخل المغرب والصحراء الغربية ضمن تركيز حملة منظمة العفو الدولية بخصوص التعذيب التي أطلقتها في
ماي  .4102وتقول المنظمة أن "مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يتمتعون بالحصانة المطلقة
والعالنية ...ويشكل المناخ الناتج عن اإلفالت من العقاب قوة رادعة للتشريعات المناهضة للتعذيب في المغرب".

وقد استمرت هذه الحاالت منذ أبريل .4102
أفادت فريدوم هاوس أن ستة معتقلين اعتقلوا شهر ماي في تظاهرة مؤيدة لالستقالل في العيون تعرضوا للتعذيب
في السجن النتزاع اعترافات منهم .وقد أعيد اعتقال واحد منهم يبلغ  01عاما اسمه الحسين أباه بعد أن أبلغ
منظمة العفو الدولية عن تعرضه للتعذيب.
وفي سبتمبر أصدرت العفو الدولية بالغا عاجال حول سبعة اشخاص صحراويين أفيد بتعرضهم للتعذيب وسوء
المعاملة من قبل موظفين في السجن المحلي في العيون بتاريخ  01سبتمبر .وقد أفيد بتعرض هؤالء األشخاص
للتكبيل والضرب بشكل مبرح وسوء المعاملة اللفظية في ساحة السجن أمام السجناء اآلخرين.
وأفادت عدالة البريطانية باختطاف الناشط سعيد فنيش بتاريخ  12نوفمبر ببوجدور ،وأفاد ي شهادته بتعرضه
للتعذيب على يد مجموعة من ضباط الشرطة المغربية.
كما أفادت عدالة البريطانية بتعرض اركيباني لحويج البالغ من العمر  44سنة للضرب العنيف االغتصاب
باستخدام العصا على يد قوات األمن المغربية لمشاركته في تظاهرة بتاريخ  02ديسمبر بالعيون.
في  44ديسمبر طالبت هيومن رايتس ووتش بإطالق سراح مبارك الداودي الي ينتظر محاكمة عسكرية بتهمة
حيازة أسلحة وهي التهمة التي ينفيها .وذكر بأن الشرطة ضربته وأجبرته على توقيع "اعتراف" وهو يقبع في
السجن من دون محاكمة منذ أواخر .4100
وقد طفت على السطح هذه السنة مزيد من القلق بخصوص تعذيب ضحايا في المغرب والصحراء الغربية .وفي
الـ  00من يوليو أعلن وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد "أن مكتب المدعي العام سيتخذ
اإلجراءات القانونية الضرورية عندما توجه لها التقارير الخاطئة ومحاوالت المساس بسمعة األشخاص
والمؤسسات" وقد أدانت المجموعات الحقوقية هذا التصريح واعتبرت أنه يهدف إلى ثني الضحايا عن التبليغ
بتعرضهم للتعذيب.
وقد اشارت تقارير العدل الدولية إلى أن الهدف ربما يكون هو ثني الضحايا عن التبليغ ففي أغسطس أشارت
المنظمة إلى حالة ثالث نشطاء تم اعتقالهم بعد ان أبلغوا عن تعرضهم لالختطاف والتعذيب .وقد طالبت العفو
الدولية السلطات "بوقف اإلجراءات التي تهدف إلى تخويف ضحايا التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة من
التحدث علنا".

الحرمان من حرية التجمع
"كنا  09امرأة وفجأة هاجمتنا الشرطة المغربية بالزي المدني والرسمي بوحشية بالهراوات والركل في نفس الوقت ،وكل
واحدة منا أمسكها ثالثة أو أربعة من عناصر الشرطة ودفعوا بنا الى الشارع وتعرضنا للضرب واالهانة بما في ذلك
التحرش الجنسي حيث لمسوا بأيديهم هراواتهم جميع أنحاء جسدي.
شهادة سكينة يحي لعدالة البريطانية

تتبع السلطات المغربية بشكل روتيني أساليب الترهيب والعرقلة وإستخدام القوة المفرطة لتفريق اإلحتجاجات
المشروعة والسلمية في الصحراء الغربية .وقد أفاد المقرر الخاص باألمم المتحدة المعني بالتعذيب "بوجود نمط
من اإلستخدام المفرط للقوة في قمع المظاهرات وإعتقال المتظاهرين أواألشخاص الذين يشتبه في مشاركتهم
00
بمظاهرات منادية بتقرير المصير للسكان الصحراويين".

جرائم بدون شاهد
منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية ـ مارس 1024
أبرز التقرير السنوي لسنة  4102لهيومن رايتس ووتش طرد ما ال يقل عن  21زائرا أجنبيا من الصحراء
الغربية في الفترة من أبريل إلى أكتوبر والمراقبة المغربية الشديدة لألجانب الذين يزورون ويلتقون بنشطاء
حقوق االنسان الصحراويين.
وحضرت عدالة البريطانية  00تظاهرة سلمية بين منتصف ماي ومنتصف يوليو ،وأشارت إلى صنوف من
الضرب تعرض لهل المتظاهرون واالعتقال والتعذيب أثناء االحتجاز .كما أبرزت تقاريرها أن المعتقلين أجبروا
على التوقيع على التصريحات لم يتسنى لهم قراءتها وكذا عدم التحقيق في مزاعم التعذيب.
وفي إحدى الحاالت أوردوا شهادة السيد سكينة يحي التي كانت ضمن  01امرأة أخرى يرددن الشعارات من أجل
االستقالل حينما تعرضن للضرب بالهراوات والركل واالعتداء الجنسي من قبل الشرطة المغربية ،وقد تعافت
السيدة يحي م جروحها واتهمت الشرطة بتأخير عالجها الطبي.
كما أوردوا حالة حسين لعمش البالغ من العمر  01سنة الذي أعتقل ببوجدور في يوم  01يوليو وقد زعم بأن
التعامل معه شمل وضع إسفنجة غارقة في البول على وجهه واجباره على نزع سرواله واسجوابه وضربه بينما
معصميه مكبلين وتهديده باالغتصاب.

الحرمان من حرية التعبير
هناك دليل بأن السلطات المغربية حاولت إسكات اإلنتقادات الموجهة لسلوكاتها وتصرفاتها في الصحراء الغربية
من خالل التدخل في حرية وسائل اإلعالم ،فمشاريع القوانين الثالثة إلصالح وسائل اإلعالم التي أدخلت في
أكتوبر ال تتضمن أي أحكام إلصالح ما يسمى قضايا "الخط األحمر" المتعلقة بحظر تغطية قضايا الملكية،
وقضايا اإلسالم واإلقليمية ،وتشير األخيرة إلى الصحراء الغربية.
وكانت مجموعة من الصحفيين البرتغاليين قد أطلقوا حملة لفائدة محمود الحيسن ،مراسل التلفزة الصحراوية،
محطة تلفزيون محلية في الصحراء الغربية ،الذي اختطف يوم  4يوليو .وتنص رسالتهم أنه تعرض للضرب
بوحشية والتعذيب وحكم عليه بالسجن لمدة  81شهرا .وتزعم المجموعة أن لديه مشاكل صحية خطيرة تتفاقم
يوميا بسبب التعذيب الذي عانه في السجن.

الحق في العالج
غالبا ما يحرم الصحراويون من الحصول على الخدمات الصحية فتقارير الشرطة تعيق الحصول على الرعاية
الطبية ال سيما في السجون.
على سبيل المثال دفنت السلطات المغربية المعتقل حسنة الوالي دون اخطار عائلته وأفادت منظمة مدافعون على
الخط االمامي أن حسنة الوالي هو عضو الجمعية الصحراوية لمناهضة التعذيب وقد زعم تعرضه للتعذيب وسوء
المعاملة بعد اعتقاله .وقد حكم عليه الحقا بثالث سنوات سجنا بتهمة تعتقد المنظمة أن لها عالقة بعمله في الدفاع
عن حقوق االنسان .وكان الوالي يعاني من مرض السكري وقد افيد بأنه حرم من العالج المناسب أثناء اعتقاله
وأرسل بعدها إلى مستشفى عسكري حيث توفي وتدعي السلطات أنه توفى ألسباب طبيعية.

انتهاكات حقوق اإلنسان طويلة األمد
الحق في الحرية الثقافية
كثيرا ما تم الطعن في ثقافة وتاريخ وهوية الصحراء الغربية من قبل الحكومة المغربية معتبرتا إياها "مغربية"
ثقافيا وسياديا .وكما يتضح من خالل التقرير الذي أعدته الباحثة المستقلة في الحقوق الثقافية السيدة فريدة شهيد
سنة  2182التي تؤكد " أن الصحراويين ال يتلقون دروسا حول ثقافتهم وتاريخهم الخاص بالنظر لكونهم ال
يدرسون سوى التاريخ الرسمي للمغرب"" 13وعالوة على ذلك فبعض الصحراويين لم يعد يرتدي اللباس
َ
الصحراوي التقليدي المميز أو أصبحوا يترددون في القيام بذلك لشعورهم بالتهديد والمضايقات من قبل
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اآلخرين" 13.ومن الشائع أيضا عدم السماح لآلباء بتسمية أبنائهم بأسماء "صحراوية" أو ح َسانية عند الوالدة
على النحو المحدد من قبل السلطات ،في حين يمنع الموسيقيين الصحراويين من المشاركة في المهرجانات
الثقافية بسبب اإلشارات التي تحملها كلمات أشعارهم وأغانيهم التي توحي بأن الصحراء الغربية فريدة من نوعها
تاريخيا.

الحق في العمل مقابل مكافأة عادلة ومرضية
تعتبر الصحراء الغربية منطقة ثرية بالموارد الطبيعية خاصة األسماك والفوسفات ومع ذلك فإن الصحراويين
أنفسهم نادرا ما يتمتعون بحقهم في اإلستفادة من هذه الصناعات أو الحصول على عمل في عمليات إستخراجها أو
إنتاجها أو بيعها .وتقوم الحكومة المغربية بتوفير الرواتب التحفيزية وتخفيض الضرائب لتشجيع المغاربة لإلنتقال
إلى الصحراء الغربية للعمل لصالح الحكومة في هذه الصناعات ،ونتيجة لذلك يستحوذ المغاربة على مناصب
الشغل في هذه الصناعات ويترسخ الفقر واإلضعاف اإلقتصادي بين الصحراويين.

الحق في الموارد الطبيعية
يمثل استغالل الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية عقبة أمام حل النزاع ويمثل أيضا قضية أخرى من قضايا
حقوق اإلنسان ،فالقانون الدولي لحقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة ينصان بوضوح على تمتع شعوب األقاليم
الخاضعة لمبدأ تصفية االستعمار بالسيادة الدائمة على مواردها الطبيعية.
ويستفيد المغرب ماليا من هذه الموارد في حين يحرم الشعب الصحراوي من التمتع بحقه في اإلستفادة منها ،فقد
تجاوزت عائدات الموارد (أساسا األسماك وصخور الفوسفات) ما قيمته  411مليون دوالر سنة .2188

إلتزامات مجلس األمن الدولي
تنص المادة  37من ميثاق األمم المتحدة بوضوح على أن مسؤولية رفاه شعوب األقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية
اإلستعمار تقع على عاتق األمم المتحدة .من مسؤوليتها " تعزيز رفاه سكان هذه األقاليم إلى أقصى حد ممكن في
إطار منظومة السلم واألمن الدوليين التي أنشأها الميثاق ويشمل التنمية والسلم واألمن ومعاملتهم معاملة عادلة
وحمايتهم من اإلنتهاكات11.

الحاجة الملحة لمراقبة حقوق اإلنسان
هناك حاجة ملحة لمراقبة مستقلة ونزيهة وكاملة لحقوق اإلنسان بشكل دائم في الجزء الذي يحتله المغرب من
الصحراء الغربية وينبغي أن تشمل هذه المراقبة كامل الصحراء الغربية بما في ذلك الجزء الخاضع لسيطرة
البوليساريو ومخيمات الالجئين.

قصور اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة واإلطار الوطني المغربي لحقوق اإلنسان
تظهر األدلة المذكورة أعاله إستمرار اإلنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان أن اإلجراءات الخاصة المتبعة من قبل
األمم المتحدة والتي ال تتعدى زيارات قصيرة ونادرة إلى الصحراء الغربية لم تكن كافية لتحسين وضعية حقوق
اإلنسان.
وفي الواقع فإن األمين العام لألمم المتحدة في تقريره بشأن الصحراء الغربية لسنة  2187يقول "نظرا إلى
التقارير المستم رة حول إنتهاكات حقوق اإلنسان فإن الحاجة إلى مراقبة مستقلة وشاملة ومستمرة ألوضاع حقوق
اإلنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات تصبح ملحة أكثر من أي وقت مضى"13 .
كما أن إنتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة دليل على عدم كفاية اإلطار الوطني المغربي لحقوق اإلنسان حيث أن
أحكام حقوق اإلنسان الواردة في دستور المغرب لعام  4100لم يكن لها أي أثر على وضعية حقوق اإلنسان في
الصحراء الغربية .وعالوة على ذلك أفيد في ماي  4100إستقالة عضوين من اللجنة اإلقليمية للمجلس الوطني
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لحقوق اإلنسان بالعيون هما محمد سالم ميارة ومقراوي الصغير إحتجاجا على فشل اللجنة "في مراقبة حقوق
33
اإلنسان في المنطقة بسبب غياب اإلرادة السياسية وعدم وجود الوسائل".
وفيما يتعلق بإصالحات عام  4100لدستور المغرب خلصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي 4102
إلى أنها "لم تؤد إلى تحسين الممارسات ،أو إقرار تمرير تشريعات مهمة للتنفيذ ،أو مراجعة القوانين القمعية".

عواقب عدم إتخاذ القرار
إن عدم تكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق اإلنسان خالل تجديد واليتها في أبريل  4102قد تكون له
انعكاسات وخيمة سواء على مستوى استمرار وضعية حقوق اإلنسان الميؤوس منها في الصحراء الغربية أو
بالنظر لالنعكاسات األمنية لذلك.
وأشار تقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام  4100أن المبعوث الشخصي لألمين العام إلى الصحراء الغربية
وجد "الجيل الثاني والثالث في مخيمات الالجئين ....محبطون ليس فقط لعدم إحراز تقدم في المفاوضات ولكن
أيضا بسبب غياب فرص للعمل" 33.ومضى في القول "أن الكثيرين أعربوا عن تأييدهم للنهج الراديكالي مثل
استئناف األعمال القتالية ضد المغرب ...وحذر آخرون أن مشاعر اإلحباط تلك جعلت من الشباب هدفا للتجنيد في
33
الشبكات اإلجرامية واإلرهابية".
ونحن نعتقد أن مراقبة حقوق اإلنسان ستساهم بقدر كبير في نزع فتيل التوتر والكراهية في مخيمات الالجئين كما
في الصحراء الغربية نفسها من خالل وقف إنتهاكات حقوق اإلنسان .ويمكنها أيضا أن تضخ جرعات من الثقة
والزخم في المفاوضات المتعلقة بمستقبل الصحراء الغربية ،وأن تحد دون حدوث الخيارات الراديكالية المتوقعة
وتقلل من مخاطر الصراع واإلرهاب بالمنطقة.

توصيــــــــــــة
لدى منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية توصية واحدة وواضحة لمجلس األمن الدولي :تضمين آلية مستقلة
ونزيهة وشاملة ودائمة لمراقبة حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات الالجئين ضمن بعثة المينورسو
خالل تجديد واليتها في أبريل .4102
http://www.refworld.org/docid/5417f17a1.html
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