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نوفمبر 5, 2015

على المغرب إنصاف 21 صحراویا مسجونین منذ 5 سنوات
نداء مشترك من منظمات حقوقیة في ذكرى االشتباكات

(باريس) – قالت 4 منظمات حقوقیة الیوم، إن على السلطات المغربية اإلفراج عن جمیع السجناء الـ
21 الذين يقضون عقوبات طويلة بالسجن ناجمة عن احتجاجات 2010 في الصحراء الغربیة، التي

تحولت إلى أعمال دموية، أو منحھم محاكمة عادلة أمام محكمة مدنیة والتحقیق في جمیع مزاعم
التعذيب.

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، فككت قوات األمن المغربیة مخیما احتجاجیا كان قد أقامه
صحراويون قبل شھر في أكديم إزيك، في الصحراء الغربیة تحت السیطرة المغربیة. ُتوفي 11 فردا من
قوات األمن ومدنیان خالل االضطرابات التي وقعت في المخیم وفي ضواحي العیون، كبرى مدن

الصحراء الغربیة. في 17 فبراير/شباط 2013، أدانت محكمة عسكرية 25 رجال، بینھم نشطاء حقوقیون،
لدورھم المزعوم في أعمال عنف قاتلة، في محاكمات شابتھا عیوب خطیرة.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقیا في ھیومن رايتس ووتش:
"لعائالت الذين فقدوا حیاتھم في نوفمبر/تشرين األول 2010 الحق في تطبیق العدالة. ومع ذلك،

العدالة بالتأكید ال تتحقق بحبس مجموعة من الصحراويین بعد إدانة من قبل محكمة عسكرية، بناء
على اعترافات ُزعم أنھا انُتزعت تحت اإلكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطھم بعملیات القتل

ھذه".

لعائالت الذین فقدوا حیاتھم في نوفمبر/تشرین األول 2010 الحق في تطبیق العدالة. ومع ذلك، العدالة بالتأكید
ال تتحقق بحبس مجموعة من الصحراویین بعد إدانة من قبل محكمة عسكریة، بناء على اعترافات ُزعم أنھا

انُتزعت تحت اإلكراه أو التعذیب دون أیة أدلة أخرى تربطھم بعملیات القتل ھذه ”
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سارة لیا ویتسن
مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

المنظمات الموقعة على ھذا البیان ھي "ھیومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولیة"، و"حركة
المسیحیین من أجل إلغاء التعذيب"، و"الجمعیة الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسیمة لحقوق

اإلنسان".

ُحكم على 2 من الـ 25 رجال بما قضیا وأفرج عنھما، وحكم على ثالث غیابیا، وُأفرج عن رابع مؤقتا
ألسباب صحیة. ويقضي الـ 21 اآلخرون أحكاما بالسجن تتراوح ما بین 20 سنة ومدى الحیاة. للوصول
إلى الحكم، استندت المحكمة بشكل شبه كامل على تصريحات الرجال، ولم تحقق في مزاعم

المدعى علیھم بأن الشرطة عذبتھم إلجبارھم على توقیع تصريحات كاذبة.

قالت المنظمات إنه إذا كانت السلطات ستعید محاكمة المتھمین، علیھا أن تحترم قاعدة بموجب
القانون الدولي لحقوق اإلنسان تنص على افتراض السراح المؤقت، إال إذا قرر القاضي أن ھناك
أسبابا وجیھة العتقالھم. وإذا ثبت أنھم وقعوا ضحیة سوء تطبیق العدالة، فعلى الدولة تعويضھم،
استنادا إلى المادة 14، الفقرة 6، من "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"، الذي

صدق علیه المغرب سنة 1979. ويعطي الدستور المغربي في الفصل  122الحق في التعويض من قبل
الدولة "لكل من تضرر من خطأ قضائي".

يوجد المعتقلون الـ 22 في سجن سال، على بعد 1200 كلم من عائالتھم في الصحراء الغربیة. ومن
بینھم النعمة أسفاري، وأحمد السباعي، و محمد التھلیل، وكلھم أعضاء في منظمات حقوقیة

صحراوية.

في أكتوبر/تشرين األول 2010، أقام عدة آالف من الصحراويین مخیم أكديم إزيك لینادوا بمجموعة من
المطالب االجتماعیة، واالقتصادية. دخلت السلطات المغربیة في مفاوضات مع قادة االحتجاج، لكنھا
قررت في مرحلة معینة إجبار المتظاھرين على المغادرة. وفي وقت مبكر من يوم 8 نوفمبر/تشرين
األول، تدخلت قوات األمن لتفكیك المخیم، فانفجرت مواجھات عنیفة انتقلت إلى مدينة العیون

القريبة.

اعتقلت السلطات مئات الصحراويین، لكنھا أفرجت عنھم جمیعا في نھاية المطاف باسثناء الـ 22
رجال؛ حولت قضاياھم إلى المحكمة العسكرية، واتھمت معظمھم بـ تكوين "عصابة إجرامیة"،

والمشاركة أو المساھمة في العنف ضد قوات األمن "ترتب عنه موت مع نیة إحداثه". واتھم 2 منھم
أيضا بالتمثیل بجثة. وكانت السلطات قد اعتقلت 2 آخرين في األشھر التي سبقت المحاكمة،

وأفرجت مؤقتا عن أحد المتھمین، بینما حكمت غیابیا على آخر.
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ُتظھر محاضر المحكمة أن معظم المتھمین زعموا في مرحلة مبكرة من المسطرة القضائیة أن
الشرطة عذبتھم أو أكرھتھم على التوقیع على تصريحات كاذبة. وقال العديد منھم لقاضي التحقیق
إن الشرطة لم تسمح لھم حتى بقراءة تصريحاتھم قبل التوقیع علیھا، وإنھم اكتشفوا مضمونھا فقط

في وقت الحق.

عندما بدأت المحاكمة في نھاية المطاف، بعد 27 شھرا من األحداث، نفى جمیع المتھمین ھذه
االتھامات. وقال كثیرون، من جديد، إنھم تعرضوا للتعذيب وُأجبروا على تصريحاتھم التي يتھمون فیھا
بعضھم البعض بشكل كاذب. وبینما أبقى القاضي المحاكمة مفتوحة أمام الجمھور - بما في ذلك
المراقبون المكلفون من قبل العديد من المنظمات الموقعة على ھذا البیان – وسمح بصفة عامة

للمتھمین بالكالم، لم يأمر بأي تحقیق في مزاعم المتھمین بسوء المعاملة، وتزوير التصريحات. اعتمد
في األخیر تلك التصريحات كدلیل كاف إلصدار أحكام اإلدانة.

لم تقدم النیابة العامة أي شھود أو أدلة مادية تربط بشكل مقنع بین المدعى علیھم وبین الوفیات.
وعرضت النیابة العامة أمام المحكمة أسلحة من المفترض أن الشرطة صادرتھا من المخیم، لكن ال
دلیل يربطھا بالمتھمین غیر "االعترافات". رفضت المحكمة طلبات الدفاع بإجراء اختبارات الحمض

النووي على األسلحة لمعرفة صلتھا بالمتھمین.

ورفضت المحكمة أيضا طلب الدفاع باستدعاء رجال الشرطة الذين أعدوا محاضر المتھمین. ولم ُيقدَّم
أي تقرير عن تشريح الجثث خالل المحاكمة لتوضیح كیف ومتى لقي كل فرد من أفراد األمن حتفه.

قالت المنظمات إن محاكمة المدنیین أمام محاكم عسكرية تنتھك المعايیر الدولیة لحقوق اإلنسان.
وعالوة على ذلك، فالقانون المغربي يحرم المتھمین أمام المحاكم العسكرية من محاكمة استئنافیة
كاملة، مقارنة مع المحكمة المدنیة. ويمكن للمتابعین أمام المحكمة العسكرية فقط الطعن أمام

محكمة النقض، التي تبت في أخطاء المسطرة، أو الصالحیة، أو الشطط في استعمال السلطة، أو
تطبیق القانون. واستلمت محكمة النقض الطعن من متھمي أكديم إزيك منذ مارس/آذار 2013 لكنھا لم

تصدر قرارھا بعد.

َعدَّل القانون الذي دخل حیز التنفیذ في يولیو/تموز قانون القضاء العسكري المغربي إلزالة المتھمین
المدنیین من اختصاص المحاكم العسكرية. وال يشیر القانون الجديد إلى الوضع القضائي للمدنیین

المسجونین من قبل محاكم عسكرية قبل دخوله حیز التنفیذ.

يضمن دستور المغرب لعام 2011 الحق في محاكمة عادلة في الفصلین 23 و120. ووفقا للفصل 109
"يعد كل إخالل من القاضي بواجب االستقاللیة والتجرد خطأ مھنیا جسیما، بصرف النظر عن

المتابعات القضائیة المحتملة". ويحظر الدستور أيضا (الفصل 22)، تحت أي ذريعة، أعمال التعذيب أو
األفعال التي ھي"قاسیة، أو الإنسانیة، أو مھینة، أو تحط بالكرامة اإلنسانیة".

ُتطالب "اتفاقیة األمم المتحدة لمناھضة التعذيب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو
الالإنسانیة أو المھینة"، والتي صدق علیھا المغرب عام 1993، الدول األطراف مثل المغرب بإلغاء ومنع

التعذيب أو غیره من أشكال سوء المعاملة من تقويض الحق في محاكمة عادلة. وتعطي ضحايا
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الحكمتھم اإلدانةاإلسم

مؤبدالدخول في عصابة إجرامیة والعنف ضد موظف عمومي المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھأحمد السباعي

الدخول في عصابة إجرامیة والعنف ضد موظف عمومي المؤدي إلى الموت مع نیةمحمد البشیر بوتنكیزة
إحداثھ، وارتكاب أعمال وحشیة على جثة

مؤبد

الدخول في عصابة إجرامیة، والعنف في حق موظف عمومي أثناء قیامھ بمھامھ المفضيسیدي عبد هللا أبھاه
إلى الموت مع نیة إحداثھ، وارتكاب أعمال وحشیة على جثة

مؤبد

الدخول في عصابة إجرامیة، العنف في حق أفراد القوات العمومیة أثناء أدائھم لمھامھممحمد باني
المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھ

مؤبد

الدخول في عصابة إجرامیة، والمساھمة في العنف ضد موظف عمومي أثناء قیامھ بمھامھإبراھیم اإلسماعیلي
المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھ

مؤبد

الدخول في عصابة إجرامیة، والعنف في حق موظف عمومي المؤدي إلى الموت مع نیةسید أحمد لمجید
إحداثھ، والمشاركة فیھ

مؤبد

الدخول في عصابة إجرامیة، والعنف في حق موظف عمومي المؤدي إلى الموت مع نیةعبد هللا لخفاوني
إحداثھ

مؤبد

الدخول في عصابة إجرامیة، والعنف ضد موظف عمومي المؤدي إلى الموت مع نیةعبد الجلیل العروسي
إحداثھ

مؤبد

مؤبدلم ترد في حكم المحكمة المكتوب قائمة التھم التي أدین بھا علیاحسنا علیا (غیابیا)

تكوین عصابة إجرامیة،  والمشاركة في العنف في حق أفراد القوات العمومیة المؤدي إلىالنعمة أصفاري
الموت مع نیة إحداثھ وذلك أثناء قیامھم بأعمالھم

30 عاما سجنا

30 عاما سجناحسن الداه

التعذيب الحق في تقديم شكوى إلى السلطات وفتح تحقیق سريع ونزيه في الشكوى (المادة 13).
كما ُتطالب البلدان أيضا بضمان عدم االستشھاد بأية أقوال "يثبت أنه تم اإلدالء بھا نتیجة للتعذيب،
كدلیل في أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متھم بارتكاب التعذيب كدلیل على اإلدالء بھذه
األقوال" (المادة 15). بموجب اتفاقیة مناھضة التعذيب، على السلطات أيضا التحقیق في أي مزاعم

بالتعذيب حتى دون وجود شكوى رسمیة.

عدل المغرب قانونه الجنائي لتعريف التعذيب وتجريمه (الفصول من 224 إلى 232)، وقانون المسطرة
الجنائیة الستبعاد االعترافات التي تم الحصول علیھا من خالل "العنف" أو "اإلكراه" من بین

األدلة(الفصل 293). عملیا، تكاد المحاكم ال تحقق بتاتا في مزاعم استخدام المحققین التعذيب أو
اإلكراه للحصول على اعترافات قبل قبولھا، حیث تصبح األساس الرئیسي لإلدانة.

عام 2012، حث مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب المغرب على "مواصلة تطوير قدرات
النیابة العامة والقضاء في مجال الطب الشرعي، وإعمال الحق في الشكوى، والتأكد من أن

للمتھمین الذين يمثلون أمام (ھذه الھیئات) ألول مرة فرصة عادلة إلثارة مزاعم التعذيب أو سوء
المعاملة التي قد يتعرضون لھا من قبل أجھزة الشرطة أو المخابرات".

قال سعید بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقیا في منظمة العفو الدولیة:
"خطا المغرب خطوة إيجابیة ھذا العام بإنھائه محاكمات المدنیین أمام المحاكم العسكرية. واآلن يحتاج
إلى تحقیق العدالة لھؤالء المسجونین لمدة طويلة، الذين أدينوا ظلما في محكمة عسكرية قبل وقت

قصیر من دخول القانون الجديد حیز التنفیذ".
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تكوین عصابة إجرامیة، والمشاركة في العنف ضد موظف عام أثناء أدائھ لوظیفتھ المؤدي
إلى الموت مع نیة إحداثھ

تكوین عصابة إجرامیة، والمشاركة في العنف في حق أفراد القوات العمومیة أثناء قیامھمبانكا الشیخ
بوظائفھم المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھ

30 عاما سجنا

تكوین عصابة إجرامیة، والعنف في حق موظف عام أثناء قیامھ بمھامھ المؤدي إلى الموتمحمد بولایر
مع نیھ إحداثھ

30 عاما سجنا

25 عاما سجناالدخول في عصابة إجرامیة، والمشاركة في العنف في حق موظف عام أثناء قیامھ بعملھمحمد لمین ھدي

تكوین عصابة إجرامیة، والعنف ضد أفراد القوات العمومیة أثناء قیامھم بمھامھم المؤديعبد هللا التوبالي
إلى الموت مع نیة إحداثھ، والمشاركة والمساھمة في ذلك، وھذا بعد إعادة وصف األفعال

25 عاما سجنا

تكوین عصابة إجرامیة، والمساھمة في العنف ضد موظف عمومي أثناء قیامھ بعملھ،الحسین الزاوي
المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھ، وذلك بعد وصف األفعال، وكذا من أجل المشاركة في

ذلك، وارتكاب أعمال وحشیة على جثة

25 عاما سجنا

تكوین عصابة إجرامیة، والمشاركة في العنف في حق موظف عمومي أثناء قیامھ بمھامھالدیش الضافي
المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھ

25 عاما سجنا

الدخول في عصابة إجرامیة، والمساھمة في العنف ضد موظف عمومي أثناء قیامھمحمد مبارك الفقیر
بوظیفتھ مع نیة إحداث الموت، وذلك بعد وصف األفعال مجددا

25 عاما سجنا

الدخول في عصابة إجرامیة، والمساھمة في العنف ضد موظف عمومي أثناء قیامھمحمد خونا بوبیت
بوظیفتھ المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھ

25 عاما سجنا

الدخول في عصابة إجرامیة، والعنف في حق أفراد القوات العمومیة المؤدي إلى الموت فيالعربي البكاي
حق موظف عمومي أثناء قیامھ بوظیفتھ

25 عاما سجنا

تكوین عصابة إجرامیة، والعنف في حق موظف عمومي أثناء قیامھ بمھامھ المؤدي إلىمحمد التھلیل
الموت مع نیھ إحداثھ

20 عاما سجنا

الدخول في اتفاق إجرامي، والمشاركة في العنف ضد موظف عمومي أثناء قیامھ بعملھالبشیر خدا
المؤدي إلى الموت مع نیة إحداثھ

20 عاما سجنا

الدخول في عصابة إجرامیة، والعنف في حق موظف عمومي أثناء قیامھ بعملھ والمؤديمحمد األیوبي
إلى الموت مع نیة إحداثھ

20 عاما سجنا

بعد إعادة وصف األفعال المنسوبة إلیھ، من أجل اإلیذاء مع سبق اإلصرار في حقالتاقي المشضوفي
موظفین عمومیین أثناء قیامھم بمھامھم

ما قضاه بالسجن وأفرج عنھ

بعد إعادة وصف لألفعال المنسوبة إلیھ، من أجل المشاركة في اإلیذاء مع سبق اإلصرارسیدي عبد الرحمن زایو
في حق موظفین عمومیین أثناء قیامھم بمھامھم

ما قضاه بالسجن وأفرج عنھ

 

Region / Country الشرق األوسط وشمال أفریقیا, المغرب/الصحراء الغربیة

لمزید من المحتوى

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/morocco/western-sahara


2015/11/5 Human Rights Watch | على المغرب إنصاف 21 صحراویا مسجونین منذ 5 سنوات

https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/05/283047 6/6

بیان صحفي | نوفمبر 4, 2015 

سوریا ـ ال جدید حول مكان احتجاز ناشط

بیان صحفي | نوفمبر 2, 2015 

سوریا ـ جماعات مسلحة تضع رھائن في أقفاص لردع الھجمات

سبتمبر 7, 2015

الیمن ـ الحوثیون استخدموا ألغاما أرضیة في عدن
على جمیع األطراف رفض استخدام األلغام وااللتزام بحظرھا

یولیو 31, 2015

مصر ـ شكوك حول روایة الشرطة عن مقتل أعضاء اإلخوان
"تبادل النیران" قد يكون إعدامًا خارج القضاء

التقاریر

https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/04/282994
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/02/282947
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/07/280851
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/31/279866
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/04/282994
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/02/282947

