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مؤيد خطة الحكم الذاتي يجب أال يواجه االنتقام في مخيمات تندوف في الجزائر
يف رسااالة بت ا وااا يااو أهااا بو يباااة البوليناااريوع و ا هيةمااة التىلااو ال اليااة اقباااة بو و ااي الو ا القااا و
اكشف اليقاب ن هكان ايوو هصطىلى سلمة ال سي ي هولووع الذي قُبض ليه شية  21سبتمرب/أيلول بثر زيار ه
بو الصحراء الغربيةع اهي هيطقة ُم بو املغرب يف ا  .1975اختشى امليةمة أن يكاون تتزاًاب بنابر ئراااه الا
ررب فياا لياب ن أيي ه إلقاهة حكم ذايت يف الصحراء الغربية حت اإلوارة املغربية.
اافقاب لبيان ص ر ن اكالة املغرب التريب لأل باء الرمسيةع فق قُبض لى هصاطىلى سالمة الا ساي ي هولاوو يا قطاة
احل او املؤوية بو خميمات ي اف يف هيطقة اهارييً .اقال شقيقه تما الشايخ ساي ي هولاوو مليةماة التىلاو ال الياة بن
ذايااه ال يترفااون هكااان ا تقالااه .بي ا أن أ ضاااء يف يباااة البوليناااريو أبلغااوهم شااىلوياب بااأن هصااطىلى ساالمة ال ا سااي ي
هولوو ُسيحال بو احملاكمة أها تكمة نكرية بت  12يوهاب.
اكان هصطىلى سلمة ال سي ي هولووع اهو ابط شارةة يف يبااة البولينااريوع قا أ لان يف هاؤير صاحىلي قا ه يف
الن اامارة بالص ااحراء الغربي ااة يف  9أغن ااطا/ئب  2010اان أيي ا ه إلقاه ااة حك اام ذايت يف امليطق ااة الواقت ااة حت ا احلك اام
املغاريب .اقبااع ا تقالااه بوقا قصااري أ لاان أن يتتاً الا ايذ يتطااة احلكام الااذايت املغربيااة يف أاساا ال ي ا الصااحرااي
الذين يتيشون يف خميمات ي اف ال يرها يباة البوليناريو .ا و يباة البوليناريو بو استق ل الصحراء الغربية
ا ير حكوهة يف امليىلى أ ليتاا هن ةرف ااح باسم اقماورية التربية الصحرااية ال ميقراةية.
ايف  22سبتمرب/أيلولع قل اكالة األ باء الصاحرااية ان هصااور رمسياة هان واهاع يبااة البولينااريو ا افااا با تقاال
هصاطىلى سالمة الا ساي ي هولااوو بتاماة االتزناا للتا اا .اهضاى بيااان اكالاة األ بااء الصااحرااية يقاول بن هصااطىلى
سلمة ال سي ي هولوو ا أفشاى أسارارابا وا ف قاويض سا هة اقماورياة التربياة الصاحرااية ال ميقراةياة اأهيااا .اافقااب
للصيغة األهرية هن قا ون التقوبات يف اقماورية التربية الصحرااية ال ميقراةية املتوفرة ل ى هيةمة التىلو ال اليةع االا
توو بو ا  1996ع فإن قوبة أفتال اايتيا ةا املختلىلة هي النزن مل و ااح ب مخا سيوات امخا شرة سيةع
بييما يتاقر لى يرمية بفشاء ااألسرارا بالنزن مل ة ااح ب مخا سيوات ا شر سيوات.
اذكر البيان أن فتع اايتيا ةا الذي ار كبه هصطىلى سلمة ال سي ي هولوو مي ع هطأب ا أه قيا اقا و ياابا هطارياب ةاراب
حلالة احلرب ه املغرب ال تيشاا يباة البوليناريو .اق ظع اقف بة ق اليار ب يباة البوليناريو ااملغرب ساارياب
هيذ ا .1991

ايف الرسالة املو رياة بو رايا اقماورية التربية الصحرااية ال ميقراةياة ااألها التاا قبااة البولينااريو تما با التًياً
ح ا هيةمااة التىلااو ال اليااة لااى اامان لايااة هصااطىلى ساالمة ال ا سااي ي هولااوو هاان اال تقااال التتنااىلي اغااريه هاان
الت ابري اال تقاهية بنبر هوقىله املتلن املؤي إلقاهة حكم ذايت يف الصحراء الغربية حت النياوة املغربية .ا تتقا هيةماة
يقوض أهن اقماورية
التىلو ال الية أن التأيي النلمي للحكم الذايت للصحراء الغربية جير أال يُيةر بليه لى أ ه مع ِّ
التربيااة الصااحرااية ال ميقراةيااة ايااربر فاارض قيااوو لااى احلا يف حريااة التتبااري .اييبغااي بةا ق ساراح هصااطىلى ساالمة الا
سااي ي هولااووع هااا ه و ريااه لااه مااة ار كاااب ياراام يياايااة هتا ف واااع كمااا ييبغااي النااماح لااه فااوراب باال صااال حاهيااه
ا االته اباحلصول لى الر اية الطبية ال ق حيتاج بلياا.
اأ اااف هيةمااة التىلااو ال اليااة قااول يف رسااالتاا بفااا سااتتترب هصااطىلى ساالمة ال ا سااي ي هولااوو سااز رأي بذا كااان
تتزًاب بنبر ئرااه املؤي ة للحكم الذيت للصحراء الغربية ليا بال.
اكا اقماورية التربية الصحرااية ال يقراةية ق التًه باح ا ح كع شخص يف ا شر أفكاره ائرااه االتتباري يااا
افقاب للقا وناع ي ها ص ق لى املي اق األفريقي حلقوق اإل نان االشتوب يف ا .1986
خلفيـة
يقا لااى ااا احلكوهااة اقًااريااةع بصااىلتاا ال الااة املضاايىلة ملخميااات ال ي ا الصااحرااي يف يا افع التاًا بضاامان
احا ا احل ا يف حريااة التتبااري واهااع حا او أرا ااياا .ا لااى الاارغم هاان ذلاااع فق ا هيت ا الناالطات اقًااريااة صااحىلي
هغ ارب يتم ا ن يف يري ا ة االص ااحراء األس اابو يةاع امه ااا حلن اان يكب اااوار اتم ا الن االيما ع ه اان غطي ااة أهب ااار ااووة
هصطىلى سلمة ال سي ي هولوو بو خميمات ي اف .اقال تم النليما مليةمة التىلو ال الية بفما ل ى اصاومما
بو في ق الواحة يف ه يية ي اف مت استزواوما هن قبع أفراو أهن يًااري ع اأُهضتوا للرقابة اللصيقة حىت ةرومها هن
اقًاار يف  22سبتمرب/أيلول.
ايوايه سبتة شطاء حقوقي صحرااي ع اواا هن خميمات ي اف بو ال ار البيضاء يف أكتوبر /شرين األال 2009ع
مة املا بأهن املغرب ايتاريي اال اهليع ا فيه املناس بوح ه ال ابيةع اذلا يف بشاارة بو ا ا الصاحراء الغربياة.
ا تتاارب هيةمااة التىلااو ال اليااة ث ثااة هاان اليشااطاء احملتزاًين حاليااب يف ساازن سا ساازياء رأي تتزاًين بناابر ارسااتام
الناالمية ااملش ا را ة حلقااوقام يف حريااة التتبااري ا كااوين اقمتيااات االتزم ا ع اهياااا حقااام يف التأيي ا التل ا حل ا قرياار
املصري.
ايف هياساابات ا ةع و ا هيةمااة التىلااو ال اليااة ولااا األهاان الا ا بو ضاام يصاار هااا راقبااة أا ااا حقااوق
اإل نان يف طاق ص حيات بت ة األهم املتح ة ايتاصة باالستىلتاء يف الصحراء الغربياة الا مت شارها يف سابتمرب/أيلول
 . 1991ا تتقا هيةمااة التىلااو ال اليااة ان ضاام ئليااة ملراقبااة أا ااا حقااوق اإل نااان يف طاااق صا حيات بت ااة األهاام
املتحا ة ايتاصااة باسااتىلتاء الصااحراء الغربيااةع س اواء يف خميمااات ال ي ا بتي ا اف أا يف الصااحراء الغربيااةع هاان شااأ ه أن
يااؤوي بو قلاايص اال اهااات املتباولااة بشااأن ا تااكااات حقااوق اإل نااانع اذلااا بتق ا قاااير تاي ا ة اهنااتقلة حااول

األا ا الراهية حلقاوق اإل ناان لاى ماو هتن ىل
اااع ابو حتنا أا اا الناكان املتضاررين كاذلا .بن ب شااء ه اع هاذه
اآللية املنتقلة يكتني أمهية هاصة ألن كا ب هان ةاريف الي اًا ياتام اآلهار بار كااب ا تااكاات ينايمة حلقاوق اإل ناان
ااستغ ل بوا ث القل املتتلقة حبقوق اإل نان يت هة أغرا ه النياسية.
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