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املغرب/الصحراء الغربية :ينبغي التحقيق يف مزاعم تعذيب املدافع
الصحراوي عن حقوق اإلنسان

عشية حماكمة املدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان ،حيىي حممد احلافظ ،أمام حمكمة االستئناف يف أغادير ،تدعو منظمة العفو
الدولية إىل فتح حتقيق سريع وواف يف مزاعم التعذيب اليت شابت حماكمته أمام حمكمة البداية .وعلى وجه اخلصوص ،حتث منظمة
العفو الدولية على عدم األخذ ابألقوال اليت شابتها مزاعم تعذيب مل يتم تفحصها.
إذ تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن إدانة حيىي حممد احلافظ ،،رمبا تكون ذات صلة أبنشطته من أجل حقوق
اإلنسان يف الصحراء الغربية ،وبدعمه العلين حلق شعب الصحراء الغربية يف تقرير املصري؛ ومن أنه رمبا يكون سجني رأي حرم من
حريته لسبب وحيد هو تعبريه عن هذه اآلراء .فهو عضو يف "مجعية املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان" ويف فرع طانطان

"للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان" .وقد منعت "مجعية املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان" من عقد مؤمترها التأسيسي يف
 7أكتوبر/تشرين األول  1007بسبب رفض السلطات احمللية يف العيون املوافقة على طلب أعضائها تصرحيا لعقد اجتماع عام.
وحكم على حيىي حممد احلافظ ،املضرب عن الطعام حاليا ،ابلسجن  21سنة يف  2أكتوبر/تشرين األول  1002ابلعالقة مع

مظاهرات مناهضة لإلدارة املغربية للصحراء الغربية خرجت يف طانطان .وحكم على مثانية متهمني آخرين حوكموا بقضية
املظاهرات نفسها ابلسجن أربع سنوات .وقبض على حيىي حممد احلافظ يف  12فرباير/شباط  1002يف دكانه يف مدينة طانطان.
ََبلغ عن تعرضه للتعذيب النتزاع "اعرتافات" منه أدين على أساسها.
وعندما اقتيد إىل مقر قيادة الشرطة القضائية يف طانطان ،أ َ
وجرح خالهلا رجل شرطة فارق
وجاء اعتقاله إثر احتجاجات يف طانطان قبل ذلك بيومني قامت هبا جمموعة من الصحراويني ُ
احلياة فيما بعد .ومع أن منظمة العفو ال تغض الطرف عن أي أعمال عنف ،إال أنه ينبغي مباشرة حتقيقات مستقلة وغري متحيزة
لتحديد اجلناة املزعومني ،الذين ينبغي تقدميهم إىل حماكمة عادلة .ويتضمن هذا حظر استخدام األدلة أو األقوال اليت مت انتزاعها
حتت التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة يف أية إجراءات قضائية.
حيث قال حيىي حممد احلافظ إنه مل يشارك يف مظاهرات االحتجاج ،وهي ادعاءات ضمنها الدفاع يف شهادات عرضت على
احملكمة .وفضال عن ذلك ،مل تُربز يف احملكمة أية أدلة على مشاركته يف املظاهرات ،مبا يف ذلك من قبل شهود االدعاء.
كما ادعى مجيع املتهمني أبهنم تعرضوا للتعذيب ،مبا يف ذلك للضرب والتعليق من األرجل واحلرمان من النوم أثناء فرتة التحقيق
إلجبارهم على توقيع "االعرتافات" .ومل يعر القاضي اهتماما هلذه املزاعم ،كما كانت قد ُرفضت من قبل من جانب قاضي
التحقيق.
إن منظمة العفو الدولية تود التذكري ابملادة  21من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،اليت انضم إليها املغرب كدولة طرف،
وتنص على أن "تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد أبية أقوال يثبت أنه مث اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب ،كدليل يف أية
إجراءات" .وطبقا لواجباهتا الدولية ،ينبغي على السلطات املغربية ،اليت قدمت يف أبريل /نيسان  1002تقريرها اخلاص بتطبيق

اتفاقية مناهضة التعذيب للجنة األمم املتحدة اليت تشرف على تطبيقها ،ضمان التدقيق السريع وغري املتحيز يف أية مزاعم تعذيب
ترد إليها.
وينبغي على حمكمة استئناف أغادير أن تنظر يف جلسة يوم غد يف املزاعم اليت أوردها حيىي حممد احلافظ مؤخرا أبنه قد تعرض
للتعذيب ولغريه من ضروب سوء املعاملة يف سجن إنزيغان يف أغادير يف  3أبريل/نيسان  ،1002ويف مزاعمه أبنه قد حبس حبسا
إنفراداي لفرتة مطولة يف زنزانة ابردة ليس فيها فراش أو بطانية ،وال هتوية مناسبة ،منذ نقله إىل سجن آية ملّول يف  4أبريل/نيسان
.1002
وقد عززت تقارير أوردها معتقلون آخرون أبن حيىي حممد احلافظ يعاين من اعتالل يف صحتة ،ومن الربو والروماتيزم ،بواعث القلق
لدى منظمة العفو الدولية .ويقال إن ضعفه قد ازداد نتيجة إلضرابه املستمر عن الطعام ،الذي بدأه يف  4أبريل/نيسان
لالحتجاج ضد التعذيب وسوء املعاملة اللذين تعرض هلما .وقد حال مطلب إدارة السجن من عائلته أبن حتضر إذان بزايرته من
مديرية السجون يف الرابط ،اليت تبعد أكثر من  000كيلومرت عن آية ملّول ،دون متكنها من زايرته .ونتيجة لذلك ،فإن حيىي حممد
احلافظ مل ير عائلته منذ  4أبريل/نيسان .1002
1002

ومنظمة العفو الدولية تدعو السلطات املغربية إىل ضمان تقدمي حيىي حممد احلافظ إىل حماكمة عادلة ،وما مل تقدم أدلة مقنعة إىل
احملكمة إلثبات التهم ،ينبغي اإلفراج عنه.
خلـفية
اخلوض يف وضع الصحراء الغربية من احملرمات يف املغرب ،وتقمع السلطات اآلراء اليت حتبذ استقالهلا .ويواجه مؤيدو حق
الصحراويني يف تقرير املصري واستقالل املنطقة ،وكذلك املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون الذين يتابعون انتهاكات حقوق
اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن املغربية يف هذا السياق ويكتبون عنها ،الرتهيب واملضايقات واالضطهاد ،وحىت السجن.
وتستمر عرقلة جهود الناشطني الصحراويني عن طريق عقبات إدارية على خلفية سياسية ملنعهم من تسجيل مجعياهتم حبسب ما
يقتضى القانون.
وجهت إىل عشرات الصحراويني هتم ابرتكاب أعمال عنف واعتقلوا إثر القبض عليهم أثناء مظاهرات مناهضة
ومنذ ّ ،1001
للحكم املغريب يف الصحراء الغربية أو يف أعقاهبا .ويزعم عديدون ممن قبض عليهم أبهنم تعرضوا للتعذيب أو لغريه من ضروب سوء
املعاملة إلجبارهم على توقيع "اعرتافات" بغرض ردعهم عن املشاركة يف مزيد من االحتجاجات أو معاقبتهم على املطالبة حبق
تقرير املصري .وتواصل السلطات املغربية االدعاء أبن من يتم سجنهم هم من املتورطني يف أعمال إجرامية ،وليسوا حمتجزين بسبب
ما يعتنقون من آراء .وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق ابلغ بشأن نزاهة حماكماهتم ،مبا يف ذلك بشأن ما يشوب بعض
األدلة من ادعاءات أبهنا قد انتزعت حتت التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة ،وبشأن عدم السماح للمتهمني ابستدعاء
شهود الدفاع إلثبات براءهتم.

