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المغرب -الصحراء الغربية
يتعين على السلطات المغربية احترام حرية التجمع

قالت منظمة العفو الدولية ،قبيل صدور قرار جملس األمن بشأن متديد صالحيات بعثة حفظ
السالم يف هذا الشهر ،إن تفريق مظاهرة واالعتداء على املتظاهرين يف الصحراء الغربية من قبل
قوات األمن مع قرب زيارة املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة بشأن الصحراء الغربية
كريستوفر روس ،يربزان احلاجة إىل مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان من قبل بعثة األمم املتحدة
حلفظ السالم يف الصحراء الغربية مينورسو .
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل احرتام حقوق احملتجني يف التعبري عن آرائهم
بشكل سلمي ،وإىل إجراء حتقيق شامل وحمايد يف األحداث اليت جرح فيها ما ال يقل عن اثين
تتبني مسؤوليتهم عن ذلك.
عشر شخصاً من احملتجني حبسب ما ذكر ،وحماسبة الذين َ
ففي الساعة اخلامسة من صبيحة يوم السبت املوافق
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األمن املغربية الذين كانوا يرتدون مالبس مدنية بتفريق جتمع سلمي على شارع مسارة ،الذي يعترب
الشريان الرئيسي يف مدينة العيون ،املدينة الرئيسية يف الصحراء الغربية .وكانت جمموعة من
املنظمات الصحراوية ،ومن بينها اجلمعية الصحراوية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلنسان ،وجلنة الدفاع عن حق تقرير مصري شعب الصحراء الغربية ،قد نظَمت التجمع

االحتجاجي للمطالبة بأن تضم بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية (مينورسو)
مكوناً يتوىل مراقبة حقوق اإلنسان ،وذلك مبناسبة زيارة مبعوث األمم املتحدة إىل الصحراء
الغربية كريستوفر روس إىل مدينة العيون.
وما كاد احملتجون يتجمعون ،حىت تعَرض عدد منهم لالعتداء على أيدي أفراد من قوات األمن
مبالبس مدنية ،حي

ذكر أهنم ألقوا هبم أرضاً واهنالوا عليهم بالضرب باهلراوات والعصي

وأوسعوهم ركالً .وقد مت تصوير أفالم فيديو لتلك احلادثة.
وذكر حمتجون آخرون أن أفراداً من قوات األمن مبالبس مدنية قذفوهم باحلجارة ،مما أسفر عن
إصابة امرأة بكسر يف أنفها ،وكسر سن امرأة أخرى .وقال عدد من احملتجني إهنم اقتيدوا إىل
عربات تابعة للشرطة بدون عالمات رمسية ،حي

قام أفراد من قوات األمن مبالبس مدنية

بضرهبم من جديد وترهيبهم وهتديدهم باالغتصاب واالعتداء اجلنسي قبل إطالق سراحهم
خارج املدينة.
وذكر احملتجون اجلرحى أهنم عندما توجهوا إىل مستشفى احلسن بن املهدي يف اليوم نفس
للحصول على معاجلة طبية في  ،حاول أفراد الشرطة منعهم من الدخول .كما زعموا أن قوات
األمن أصدرت تعليمات إىل األطقم الطبية بعدم معاجلتهم .وأخرياً مسح لطبيب وعضو يف
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،وهو هيئة أنشأهتا احلكومة املغربية مؤخراً ،بدخول املستشفى مع
احملتجني اجلرحى ،حي قام مبعاجلة جروحهم.
ويساور منظمة العفو الدولية قلق من استمرار وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصحراء
الغربية ،والسيما فيما يتعلق حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع .ويف السنوات األخرية،
واج نشطاء حقوق اإلنسان الصحراويون قيوداً عديدة على عملهم ،كاملضايقة واملراقبة من قبل

قوات األمن ،وتقييد حرية التنقل ،وأحياناً املالحقة القضائية على أساس أهنم يشكلون هتديداً
لألمن الداخلي واخلارجي للمغرب .ومل يتم َكن هؤالء النشطاء من تسجيل منظماهتم قانونياً
بسبب العقبات اإلدارية ذات الدوافع السياسية.
ويف تلك األثناء ،سجن نشطاء صحراويون من دعاة االستقالل ،عقب مظاهرات طالبت حبق
شعب الصحراء الغربية يف تقرير مصريه ،وتعَرض بعضهم للتعذيب أو غريه من ضروب إساءة
املعاملة أثناء استجواهبم من قبل املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني ،وهي مزاعم مل يتم التحقيق
فيها بشكل سليم.
إن قمع التجمع السلمي الذي ينظَم يف مدينة العيون صباح يوم السبت
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مؤشراً على أن الصحراء الغربية ال تزال تشكل خطاً أمحر بالنسبة للسلطات املغربية ،وأن تعبري
الصحراويني السلمي عن آرائهم ،الذي يتناقض مع املوقف املغريب الرمسي بشأن الصحراء الغربية،
يقابل بالقمع.
إن منظمة العفو الدولية حت جملس األمن على إدماج مكون خاص مبراقبة حقوق اإلنسان يف
قوام بعثة مينورسو عندما يتم جتديد صالحيات البعثة .وإن بعثة مينورسو تعترب إحدى
البعثات القليلة اليت أنشأت حتت سلطة جملس األمن واليت ال تضم مكوناً خاصاً حبقوق
اإلنسان .وكذلك األمر بالنسبة ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،الذي ال يتواجد يف
املنطقة .إن إنشاء آلية ملراقبة حقوق اإلنسان تابعة لألمم املتحدة ،تشمل صالحياهتا الصحراء
الغربية وخميمات تندوف ،من شأهنا أن تقدم تقارير مستقلة وحمايدة بشأن أوضاع حقوق
اإلنسان الراهنة.

