منظمة العفو الدولية
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بتاريخ 6 :نوفمرب

املغرب/الصحراء الغربية :مثانية سجناء رأي جدد يف أكتوبر
قالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال مثانية أشخاص يف أكتوبر/تشرين األول ألسباب تتعلق ،على ما يبدو ،بتجاوز
اخلطوط احلمراء فيما يتعلق "ابحملرمات" ،من قبيل امللكية ووضع الصحراء الغربية ،يشكل هجمة خطرية على حرية
التعبري من جانب السلطات املغربية.
إذ اعتقل إدريس شحطان ،مدير صحيفة املشعل األسبوعية ،عقب نشر قصة إخبارية تتصل ابمللك .بينما اعتقل سبعة

انشطني صحراويني إثر زرارة قاموا اها ملخيمات تندو ال ي تشر علياا جباة البوليساريو يف جنوب ررب ازجاارر.
وازجميع حمبوسون حالياً يف سجن سال املدين.

وتعتربهم منظمة العفو الدولية مجيعاً سجناء رأي حمتجاين لسبب وحيد هو ممارستام حقام يف التعبري السلمي ،وتدعو
إىل اإلفراج عنام فوراً ودون قيد أو شرط.
فقد أودع إدريس شحتان سجن سال املدين منذ  51أكتوبر/تشرين األول ،عقب قرار من حمكمة الرابط االبتدارية
ابحلكم عليه ابلسجن سنة واحدة .ووجدت احملكمة إدريش شحتان مذنباً ،مبقتضى املادة  24من قانون الصحافة
املغريب ،بنشر معلومات كاذبة "بسوء نية" ابلعالقة مع مقال نشره حول صحة امللك حممد السادس يف عدد صدر يف
سبتمرب/أيلول من املشعل (العدد  ،)446ال ي عمل فياا لنحو ست سنوات .وابإلضافة إىل احلكم ابلسجن ،أمر بدفع
ررامة بقيمة  10,000درهم (حنو  1,300دوالر أمريكي).
وأمرت احملكمة حببس إدريس شحتان فوراً بناء على طلب النيابة العامة ،ررم أن الدفاع استأنف احلكم .حيث ِ
قدم
موظفون مكلفون بتنفيذ القانون إىل مكاتب املشعل يف الساعة  3.30من بعد ظار  51أكتوبر/تشرين األول لتنفيذ أمر
القبض عليه .مث عرض إدريس ،حسبما ذكر ،على الشرطة القضارية يف الدار البيضاء قبل أن ينقل إىل سجن سال
املدين ابلقرب من العاصمة الرابط يف اليوم نفسه.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضاً من أن إدريس شحتان يواجه ،على ما يبدو ،معاملة عقابية داخل سجن
سالاملدين :حيث حيتجا يف احلبس االنفرادي وجيرب على النوم على أرضية الاناانة مستخدماً البطانيات كوسادة ،بينما مل
يسمح له بقضاء الوقت نفسه ،مثل السجناء اآلخرين ،يف ساحة السجن يف اهلواء الطلق يف عدة مناسبات .ويقول إن
سجناء آخرين قد أهانوه العتقادهم أبنه "ضد امللك" .وقد أعلن إضراابً عن الطعام لثالثة أرام يف  03أكتوبر/تشرين
األول احتجاجاً على ظرو سجنه .وابإلضافة إىل ذلك ،مل يسمح مسؤولو السجن لاوجته احلامل ،ساام مكوآر ،ال ي

تاوره أسبوعياً برفقة ابنته البالغة من العمرسنتني ،إبدخال الطعام إليه يف مناسبة واحدة على األقل .وتقول ساام إنه قد
فقد الكثري من وزنه منذ إدخاله السجن.
وأدين صحفيان آخران يف املشعل ،مها رشيد حماميد وعلي مصطفي حريان ،كذلك ملشاركتاما يف نشر املقال يف
الصحيفة (مبقتضى املادة  66من قانون الصحافة) وحكم علياما ابلسجن ثالثة أشار وبغرامة بقيمة  5,000درهم (حنو
 610دوالراً أمريكياً) .ومها طليقان يف الوقت الراهن يف انتظار أن تبت حمكمة االستئنا يف قضيتاما .وتدعو منظمة
العفو الدولية إىل نقض احلكم الصادر حبقاما.
وما زال سجناء الرأي الصحراويون السبعة رهن االحتجاز يف سجن سال املدين منذ  56أكتوبر/تشرين األول .حيث
قبض عليام يف  6أكتوبر/تشرين األول فور ناوهلم من الطاررة ال ي أقلتام من ازجاارر إىل مطار حممد اخلامس يف الدار
البيضاء .وينتمي أمحد الناصري ،وابراهيم دحان ،وحيظيه الرتوزي ،وصاحل لبياي ،ودكجة لشكر ،ورشيد صغري ،وعلي
سامل اتمك إىل عدد من منظمات حقوق اإلنسان ورريها من هيئات اجملتمع املدين ،مبا فياا فرع الصحراء الغربية
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان ،وازجمعيةالصحراوية لضحارا االنتااكات ازجسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة من طر
الدولة املغربية ،وجتمع املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان .ولدى بعضاما سجالت طويلة األجل يف مراقبة
انتااكات حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية واإلبالغ عناا.
ويف  51أكتوبر/تشرين األول ،أمر وكيل العام للملك يف حمكمة استئنا الدار البيضاء بنقلام إىل حمكمة عسكرية ،هي
احملكمة الدارمة للقوات املسلحة امللكية يف الرابط ،حيث يتابع قاضي حتقيق جمررات القضية .ويواجه السبعة عدداً من
التام املتعلقة باعاعة األمن اخلارجي والداخلي للدولة ،مبا يف ذلك االعتداء على "وحدة الرتاب " استناداً إىل املواد 593
و 595و 436و 432من القانون ازجنارى .وميكن أن حيكم على من يدانون مبوجب املادة  595يف وقت احلرب
ابإلعدام .ومثة مؤشرات على أن السلطات املغربية حتاجج أبن املغرب يف حالة حرب مع جباة البوليساريو ،وأبن احلكم
ابإلعدام وارد يف قضيتام بناء على ذلك .وإذا ما أقدمت السلطات على ذلك ،فإن منظمة العفو الدولية ال توافق على
هذه احلجة نظراً ألن وقف إطالق النار قارم بني جباة البوليساريو واملغرب منذ .5995
وتناهض منظمة العفو الدولية بال جدال حماكمة مدنيني أمام حماكم عسكرية ،وفضالً عن ذلك ختشى أن التام قد
انبثقت من األنشطة املشروعة للناشطني السبعة يف دعم حق تقرير املصري للشعب الصحراوي .وتعتقد املنظمة أن
األنشطة ال ي ورد أن النشطاء السبعة قد قاموا اها أثناء زرارهتم للجاارر ،مبا يف ذلك زرارهتم خميمات تندو ما بني 46
سبتمرب/أيلول و 6أكتوبر/تشرين األول وكذلك اجتماعام مبمثلني عن البوليساريو وحضور احتفاالت وفعاليات أخرى
نظمت على شرفام ،ال ترقى مجيعاً سوى إىل ممارستام السلمية واملشروعة حلقام يف حرية التعبري ويف تكوين ازجمعيات
واالنضمام إلياا ،ويف التجمع ،وهي حقوق يكفلاا القانون واملعايري الدوليني.
إن بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية بشأن معاملة السلطات املغربية األنشطة السياسية السلمية على أهنا حتد
"وحدة الرتاب" املغرىب وقضية تتعلق ابألمن القومي .وترى منظمة العفو الدولية أن النشاطات الرامية إىل دعم حق تقرير
املصري ومتويل مثل هذه األنشطة ال ينبغي أن تفسر من جانب الدولة املغربية على أهنا هتديدات لألمن القومي ،طاملا
أهنا ال تنطوي على استخدام العنف أو الدعوة إليه .وتشدد املنظمة على أنه من رري ازجارا استخدام وجود هتديد
سياسي العنفي للوحدة الرتاب ،حبسب رؤية احلكومة ،لتربير فرض القيود على حرية التعبري ،وفق ما تقضي به مبادئ

جوهانسبريغ لسنة  ،5991وال ي تبناها مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري يف تقريره املقدم إىل دورة
 5996للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان:
"إن التقييد الذي يسعى إىل تربيره استناداً إىل األمن القومي ال يكون شرعياً ما مل يكن ررضه احلقيقي وأثره القابل
للتبيان هو محاية وجود بلد ما ووحدة أراضية يف مواجاة استخدام للقوة أو هتديد ابستخداماا ،أو محاية قدرته على
الرد على استخدام القوة أو التاديد اها ،سواء أكان مصدر التاديد خارجياً ،كالتاديد العسكري ،أو داخلياً،
كالتحريض على قلب نظام احلكم ابلقوة ( ".ترمجة رري رمسية)
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل التصر على حنو يتسق مع مقتضيات املادة  9من الدستور املغريب
ومع واجباهتا مبقتضى املادة  59من العاد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،ابحرتام حرية التعبري وابإلفراج فوراً
عن سجناء الرأي الثمانية.

خلفية
اجلرائم املرتكبة ضد احلكم امللكي
مثل عدة أشخاص يف السنوات األخرية ،مبن فيام صحفيون وانشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان ،أمام
احملاكم ،وحكم على بعضام ابلسجن يف بعض القضارا ،بسبب تعبريهم السلمي عن انتقادهم للحكم امللكي.
وقد وجات عدة ضرابت قاسية خالل شار أكتوبر/تشرين األول إىل وسارل اإلعالم املستقلة ال ي نشرت معلومات
اعتربت مسيئة للملك أو للعارلة املالكة .فاحملكمة نفساا ال ي حكمت على إدريس شحتان وجدت يف  46أكتوبر/
تشرين األول مدير نشر صحيفة ازجريدة األوىل اليومية وصحفيتاً فياا نشرا مقاالً يتعلق بصحة امللك أيضاً ،مذنبني بتام
مماثلة .وصدر علياما حكمني ابلسجن مع وقف التنفيذ وبغرامة انفذة .وبعد بضعة أرام ،أي يف  03أكتوبر/تشرين
األول ،أدانت احملكمة االبتدارية يف الدار البيضاء مدير صحيفة أخبار اليوم اليومية ورسام الكاريكاتور فياا يف قضيتني
جناريتني منفصلتني .ففي القضية األوىل ،ال ي جاءت الشكوى فياا من األمري إمساعيل ،والذي صورته الصحيفة يف
رسم كاركاتوري على خلفية علم مغريب منكس ،أدين االثنان بعدد من التام مبقتضى قانون الصحافة ابلسجن ثالث
سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بتامة اإلساءة إىل أحد أفراد العارلة املالكة .وأمرهتما احملكمة أيضاً بدفع ثالثة ماليني
درهم (حنو  391,550دوالراً أمريكياً) زجرب الضرر .ويف القضية الثانية ،حكم علياما ابلسجن سنة واحدة مع وقف
التنفيذ وبغرامة ثقيلة "إلهانتاما علم " اململكة مبقتضى املادة  )5(462من القانون ازجناري .وظلت أخبار اليوم مغلقة
بناء على أمر من الوزير األول يف أواخر سبتمرب/أيلول بعد نشر الرسم الكاركاتوري.

وأدين إدريس شحتان نفسه ،إىل جانب مصطفى أعداري ،رريس فرع ازجمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف خنيفرة ،يف
 42أكتوبر/تشرين األول بتامة التشاري بعارلة حملية من أصحاب النفوذ .واستندت التام إىل مقابلة مع مصطفى
أعداري نشرت يف عدد نوفمرب/تشرين الثاين  4336من املشعل حتت عنوان "فضارح خاالت امللك" .وحكم علياما يف
 42أكتوبر/تشرين األول ابلسجن ثالث أشار مع وقف التنفيذ وأمرا بدفع ررامته و تعويض للطر املشتكي .عدة
مواد يف القانون ازجناري املغريب و قانون الصحافة املغريب جترم أية "إهانة" ضد شخص امللك أو أفراد عارلته أو "زعاعة
احلكم امللكي"  .ولطاملا دعت منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل إزالة مثل هذه العراقيل من أمام حرية التعبري.

وضع الصحراء الغربية
ما برح وضع الصحراء الغربية ،وهي أراض ضماا املغرب يف  ،5921موضوعاً "حمرماً" يف عيين السلطات املغربية ،ال ي ال
تظار أي تسامح يذكر إزاء من يعربون بصورة علنية عن آراء مؤيدة الستقالل الصحراء الغربية .وقد دأبت املفوضية
العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة على تنظيم زرارات من قبل صحراويني يف الصحراء الغربية ألقاراهم يف خميمات
تندو يف ازجاارر .بيد أن زرارة النشطاء الصحراويني السبعة ملخيمات تندو يف أواخر سبتمرب/أيلول وأوارل
أكتوبر/تشرين األول كانت األوىل من نوعاا.
فمنذ الارارة ملخيمات تندو  ،تواترت التقارير عن تعرض الناشطني واملدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان
للمضايقات ،مبا يف ذلك النتااكات حلريتام يف التنقل وتوجيه التاديدات الرتهيبية اللفظية هلم ،وتشديد مراقبتام ومنع
الناشطني من االلتقاء مبراقبني أجانب ،ومصادرة واثرق سفرهم.
إن منظمة العفو الدولية تواصل حضاا السلطات املغربية على اختاذ تدابري ملموسة لضمان االحرتام الكامل حلقوق
مجيع الصحراويني يف حرية التعبري والتجمع وتكوين ازجمعيات واالنضمام إلياا ،وعلى متكن املدافعني الصحراويني عن
حقوق اإلنسان ،على وجه اخلصوص ،من مجع املعلومات واآلراء املتعلقة حبقوق اإلنسان ونشرها دومنا خشية من
اضطااد أو مضايقة أو ختويف .فميثل هذه احلقوق مكرسة يف القانون الدويل ،وال سيما يف العاد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية ،واملغرب دولة طر فيه ،ويف إعالن األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد وازجماعات
وهيئات اجملتمع يف تعايا ومحاية حقوق اإلنسان واحلررات األساسية املعرت اها عاملياً ،الذي تبنته ازجمعية العامة لألمم
املتحدة يف  9ديسمرب/كانون األول .8991

