منظمة العفو الدولية
بيان صحفي مشرتك
رقم الوثيقةMDE 29/2800/2015 :
 50تشرين الثاين/نوفمرب 5500

على املغرب إنصاف  12صحراواي مسجونني منذ  5سنوات
نداء مشرتك من منظمات حقوقية يف ذكرى االشتباكات
(ابريس 0 ،نوفمرب/تشرين األول  – )5500قالت  4منظمات حقوقية اليوم ،إن على السلطات املغربية اإلفراج عن مجيع السجناء الـ  50الذين يقضون
عقوابت طويلة ابلسجن انمجة عن احتجاجات  5505يف الصحراء الغربية ،اليت حتولت إىل أعمال دموية ،أو منحهم حماكمة عادلة أمام حمكمة مدنية
والتحقيق يف مجيع مزاعم التعذيب.
يف  8نوفمرب/تشرين الثاين  ،5505فككت قوات األمن املغربية خميما احتجاجيا كان قد أقامه صحراويون قبل شهر يف أكدمي إزيك ،يف الصحراء الغربية
حتت السيطرة املغربية .تويف  00فردا من قوات األمن ومدنيان خالل االضطراابت اليت وقعت يف املخيم ويف ضواحي العيون ،كربى مدن الصحراء الغربية .يف
 01فرباير/شباط  ،5502أدانت حمكمة عسكرية  50رجال ،بينهم نشطاء حقوقيون ،لدورهم املزعوم يف أعمال عنف قاتلة ،يف حماكمات شابتها عيوب
خطرية.
قالت سارة ليا ويتسن ،مديرة قسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش" :لعائالت الذين فقدوا حياهتم يف نوفمرب/تشرين األول 5505
احلق يف تطبيق العدالة .ومع ذلك ،العدالة ابلتأكيد ال تتحقق حببس مجموعة من الصحراوي ن بعد إدانة من قبل حمكمة عسكرية ،بناء على اعرتافات زعم أهنا
انتزعت حتت اإلكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه".
املنظمات املوقعة على هذا البيان هي "هيومن رايتس ووتش" ،و"منظمة العفو الدولية" ،و"حركة املسيحي ن من أجل إلغاء التعذيب" ،و"اجلمعية الصحراوية
لضحااي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان".
حكم على  5من الـ  50رجال مبا قضيا وأفرج عنهما ،وحكم على اثلث غيابيا ،وأفرج عن رابع مؤقتا ألسباب صحية .ويقضي الـ  50اآلخرون أحكاما
ابلسجن ترتاوح ما ب ن  55سنة ومدى احلياة .للوصول إىل احلكم ،استندت احملكمة بشكل شبه كامل على تصرحيات الرجال ،ومل حتقق يف مزاعم املدعى
عليهم أبن الشرطة عذبتهم إلجبارهم على توقيع تصرحيات كاذبة.
قالت املنظمات إنه إذا كانت السلطات ستعيد حماكمة املتهم ن ،عليها أن حترتم قاعدة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان تنص على افرتاض السراح
املؤقت ،إال إذا قرر القاضي أن هناك أسبااب وجيهة العتقاهلم .وإذا ثبت أهنم وقعوا ضحية سوء تطبيق العدالة ،فعلى الدولة تعويضهم ،استنادا إىل املادة ،04
الفقرة  ،6من "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية" ،الذي صدق عليه املغرب سنة  .0111ويعطي الدستور املغريب يف الفصل 122احلق يف
التعويض من قبل الدولة "لكل من تضرر من خطأ قضائي".

يوجد املعتقلون الـ  55يف سجن سال ،على بعد  0555كلم من عائالهتم يف الصحراء الغربية .ومن بينهم النعمة أسفاري ،وأمحد السباعي ،و حممد التهليل،
وكلهم أعضاء يف منظمات حقوقية صحراوية.
يف أكتوبر/تشرين األول  ،5505أقام عدة آالف من الصحراوي ن خميم أكدمي إزيك لينادوا مبجموعة من املطالب االجتماعية ،واالقتصادية .دخلت
السلطات املغربية يف مفاوضات مع قادة االحتجاج ،لكنها قررت يف مرحلة معينة إجبار املتظاهرين على املغادرة .ويف وقت مبكر من يوم  8نوفمرب/تشرين
األول ،تدخلت قوات األمن لتفكيك املخيم ،فانفجرت مواجهات عنيفة انتقلت إىل مدينة العيون القريبة.
اعتقلت السلطات مئات الصحراوي ن ،لكنها أفرجت عنهم مجيعا يف هناية املطاف ابسثناء الـ  55رجال؛ حولت قضاايهم إىل احملكمة العسكرية ،واهتمت
معظمهم بـ تكوين "عصابة إجرامية" ،واملشاركة أو املساةمة يف العنف ضد قوات األمن "ترتب عنه موت مع نية إحداثه" .واهتم  5منهم أيضا ابلتمثيل جبثة.
وكانت السلطات قد اعتقلت  5آخرين يف األشهر اليت سبقت احملاكمة ،وأفرجت مؤقتا عن أحد املتهم ن ،بينما حكمت غيابيا على آخر.
تظهر حماضر احملكمة أن معظم املت هم ن زعموا يف مرحلة مبكرة من املسطرة القضائية أن الشرطة عذبتهم أو أكرهتهم على التوقيع على تصرحيات كاذبة .وقال
العديد منهم لقاضي التحقيق إن الشرطة مل تسمح هلم حىت بقراءة تصرحياهتم قبل التوقيع عليها ،وإهنم اكتشفوا مضموهنا فقط يف وقت الحق.
عندما بدأت احملاكمة يف هناية املطاف ،بعد  51شهرا من األحداث ،نفى مجيع املتهم ن هذه االهتامات .وقال كثريون ،من جديد ،إهنم تعرضوا للتعذيب
وأ جربوا على تصرحياهتم اليت يتهمون فيها بعضهم البعض بشكل كاذب .وبينما أبقى القاضي احملاكمة مفتوحة أمام اجلمهور  -مبا يف ذلك املراقبون املكلفون
من قبل العديد من املنظمات املوقعة على هذا البيان – ومسح بصفة عامة للمتهم ن ابلكالم ،مل أيمر أبي حتقيق يف مزاعم املتهم ن بسوء املعاملة ،وتزوير
التصرحيات .اعتمد يف األخري تلك التصرحيات كدليل كاف إلصدار أحكام اإلدانة.
مل تقدم النيابة العامة أي شهود أو أدل ة مادية تربط بشكل مقنع ب ن املدعى عليهم وب ن الوفيات .وعرضت النيابة العامة أمام احملكمة أسلحة من املفرتض أن
الشرطة صادرهتا من املخيم ،لكن ال دليل يربطها ابملتهم ن غري "االعرتافات" .رفضت احملكمة طلبات الدفاع إبجراء اختبارات احلمض النووي على األسلحة
ملعرفة صلتها ابملتهم ن.
ورفضت احملكمة أيضا طلب الدفاع ابستدعاء رجال الشرطة الذين أعدوا حماضر املتهم ن .ومل يقدم أي تقرير عن تشريح اجلثث خالل احملاكمة لتوضيح كيف
ومىت لقي كل فرد من أفراد األمن حتفه.
قالت املنظمات إن حماكمة املدني ن أمام حماكم عسكرية تنتهك املعايري الدولية حلقوق اإلنسان .وعالوة على ذلك ،فالقانون املغريب حيرم املتهم ن أمام احملاكم
العسكرية من حماكمة استئنافية كاملة ،مقارنة مع احملكمة املدنية .وكمكن للمتابع ن أمام احملكمة العسكرية فقط الطعن أمام حمكمة النقض ،اليت تبت يف
أخطاء املسطرة ،أو الصالحية ،أو الشطط يف استعمال السلطة ،أو تطبيق القانون .واستلمت حمكمة النقض الطعن من متهمي أكدمي إزيك منذ مارس/آذار
 5502لكنها مل تصدر قرارها بعد.
عدل القانون الذي دخل حيز التنفيذ يف يوليو/متوز قانون القضاء العسكري املغريب إلزالة املتهم ن املدني ن من اختصاص احملاكم العسكرية .وال يشري القانون
اجلديد إىل الوضع القضائي للمدني ن املسجون ن من قبل حماكم عسكرية قبل دخوله حيز التنفيذ.
يضمن دستور املغرب لعام  5500احلق يف حماكمة عادلة يف الفصل ن  52و .055ووفقا للفصل " 051يعد كل إخالل من القاضي بواجب االستقاللية
والتجرد خطأ مهنيا جسيما ،بصرف النظر عن املتابعات القضائية احملتملة" .وحيظر الدستور أيضا (الفصل  ،)55حتت أي ذريعة ،أعمال التعذيب أو
األفعال اليت هي"قاسية ،أو الإنسانية ،أو مهينة ،أو حتط ابلكرامة اإلنسانية".

تطالب "اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،واليت صدق عليها املغرب عام
 ،0112الدول األطراف مثل املغرب إبلغاء ومنع التعذيب أو غريه من أشكال سوء املعاملة من تقويض احلق يف حماكمة عادلة .وتعطي ضحااي التعذيب
احلق يف تقدمي شكوى إىل السلطات وفتح حتقيق سريع ونزيه يف الشكوى (املادة  .)02كما تطالب البلدان أيضا بضمان عدم االستشهاد أبية أقوال "يثبت
أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب ،كدليل يف أية إجراءات ،إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم ابرتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال" (املادة
 .)00مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب ،على السلطات أيضا التحقيق يف أي مزاعم ابلتعذيب حىت دون وجود شكوى رمسية.
عدل املغرب قانونه اجلنائي لتعريف التعذيب وجتركمه (الفصول من  554إىل  ،)525وقانون املسطرة اجلنائية الستبعاد االعرتافات اليت مت احلصول عليها من
خالل "العنف" أو "اإلكراه" من ب ن األدلة(الفصل  .)512عمليا ،تكاد احملاكم ال حتقق بتاات يف مزاعم استخدام احملقق ن التعذيب أو اإلكراه للحصول على
اعرتافات قبل قبوهلا ،حيث تصبح األساس الرئيسي لإلدانة.
عام  ،5505حث مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين ابلتعذيب املغرب على "مواصلة تطوير قدرات النيابة العامة والقضاء يف مجال الطب الشرعي ،وإعمال
احلق يف الشكوى ،والتأكد من أن للمتهم ن الذين كمثلون أمام (هذه اهليئات) ألول مرة فرصة عادلة إلاثرة مزاعم التعذيب أو سوء املعاملة اليت قد يتعرضون
هلا من قبل أجهزة الشرطة أو املخابرات".
قال سعيد بومدوحة ،انئب مدير برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية" :خطا املغرب خطوة إجيابية هذا العام إبهنائه حماكمات
املدني ن أمام احملاكم العسكرية .واآلن حيتاج إىل حتقيق العدالة هلؤالء املسجون ن ملدة طويلة ،الذين أدينوا ظلما يف حمكمة عسكرية قبل وقت قصري من دخول
القانون اجلديد حيز التنفيذ".
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للمغرب والصحراء الغربية ،يرجى زايرة:
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/morocco/western-sahara
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال:
يف واشنطن ،إريك غولدست ن (اإلنغليزية والفرنسية) ( +1-917-519-4736خلوي)؛ أو . goldstr@hrw.orgتويرت:
@goldsteinricky
يف واشنطن ،أمحد بن مشسي (اإلنغليزية ،والعربية ،والفرنسية) ( +1-929-343-7973خلوي)؛ أو 1-202-612-4345؛ أو
 .benchea@hrw.orgتويرت@AhmedBenchemsi :
يف لندن ،سارة حشاش (اإلنغليزية ،والفرنسية ،واألسبانية)  +44 (0) 20 7413 5511أو ( +44 (0) 7831640170خلوي)؛ أو
 .sara.hashash@amnesty.orgتويرت@sarahashashAmnesty :
يف ابريس ،بيري مواتن (الفرنسية واإلنغليزية)  +33-1-40-404-024أو ( +33-6-12-126-394خلوي)؛ أو
 .Pierre.motin@acatfrance.frتويرت@PierreMotin :
فيما يلي قائمة املتهمني ،والتهم اليت أدينوا هبا ،واألحاا :
اإلسم

هتم اإلدانة

احلام

أمحد السباعي

الدخول يف عصابة إجرامية والعنف ضد موظف عمومي املؤدي إىل املوت مع نية إحداثه

مؤبد

حممد البشري بوتنكيزة

الدخول يف عصابة إجرامية والعنف ضد موظف عمومي املؤدي إىل املوت مع نية إحداثه،

مؤبد

وارتكاب أعمال وحشية على جثة
الدخول يف عصابة إجرامية ،والعنف يف حق موظف عمومي أثناء قيامه مبهامه املفضي إىل
املوت مع نية إحداثه ،وارتكاب أعمال وحشية على جثة

مؤبد

سيدي عبد هللا أهباه

الدخول يف عصابة إجرامية ،العنف يف حق أفراد القوات العمومية أثناء أدائهم ملهامهم املؤدي
إىل املوت مع نية إحداثه

مؤبد

إبراهيم اإلمساعيلي

الدخول يف عصابة إجرامية ،واملساةمة يف العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه مبهامه
املؤدي إىل املوت مع نية إحداثه

مؤبد

سيد أمحد جمليد

الدخول يف عصابة إجرامية ،والعنف يف حق موظف عمومي املؤدي إىل املوت مع نية
إحداثه ،واملشاركة فيه

مؤبد

عبد هللا خلفاوين

الدخول يف عصابة إجرامية ،والعنف يف حق موظف عمومي املؤدي إىل املوت مع نية إحداثه

مؤبد

عبد اجلليل العروسي

الدخول يف عصابة إجرامية ،والعنف ضد موظف عمومي املؤدي إىل املوت مع نية إحداثه

مؤبد

حسنا عليا (غيابيا)

مل ترد يف حكم احملكمة املكتوب قائمة التهم اليت أدين هبا عليا

مؤبد

حممد ابين

النعمة أصفاري

تكوين عصابة إجرامية ،واملشاركة يف العنف يف حق أفراد القوات العمومية املؤدي إىل املوت
مع نية إحداثه وذلك أثناء قيامهم أبعماهلم

 25عاما سجنا

حسن الداه

تكوين عصابة إجرامية ،واملشاركة يف العنف ضد موظف عام أثناء أدائه لوظيفته املؤدي إىل
املوت مع نية إحداثه

 25عاما سجنا

ابنكا الشيخ

تكوين عصابة إجرامية ،واملشاركة يف العنف يف حق أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم
بوظائفهم املؤدي إىل املوت مع نية إحداثه

 25عاما سجنا

حممد بورايل

تكوين عصابة إجرامية ،والعنف يف حق موظف عام أثناء قيامه مبهامه املؤدي إىل املوت مع
نيه إحداثه

 25عاما سجنا

حممد مل ن هدي

الدخول يف عصابة إجرامية ،واملشاركة يف العنف يف حق موظف عام أثناء قيامه بعمله

 50عاما سجنا

عبد هللا التوابيل

تكوين عصابة إجرامية ،والعنف ضد أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم مبهامهم املؤدي إىل
املوت مع نية إحداثه ،واملشاركة واملساةمة يف ذلك ،وهذا بعد إعادة وصف األفعال

 50عاما سجنا

احلس ن الزاوي

تكوين عصابة إجرامية ،واملساةمة يف العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ،املؤدي
إىل املوت مع نية إحداثه ،وذلك بعد وصف األفعال ،وكذا من أجل املشاركة يف ذلك،
وارتكاب أعمال وحشية على جثة

 50عاما سجنا

الديش الضايف

تكوين عصابة إجرامية ،واملشاركة يف العنف يف حق موظف عمومي أثناء قيامه مبهامه املؤدي
إىل املوت مع نية إحداثه

 50عاما سجنا

حممد مبارك الفقري

الدخول يف عصابة إجرامية ،واملساةمة يف العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته مع
نية إحداث املوت ،وذلك بعد وصف األفعال مجددا

 50عاما سجنا

الدخول يف عصابة إجرامية ،واملساةمة يف العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته
املؤدي إىل املوت مع نية إحداثه

 50عاما سجنا

حممد خوان بوبيت
العريب البكاي

الدخول يف عصابة إجرامية ،والعنف يف حق أفراد القوات العمومية املؤدي إىل املوت يف حق
موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته

 50عاما سجنا

حممد التهليل

تكوين عصابة إجرامية ،والعنف يف حق موظف عمومي أثناء قيامه مبهامه املؤدي إىل املوت
مع نيه إحداثه

 55عاما سجنا

البشري خدا

الد خول يف اتفاق إجرامي ،واملشاركة يف العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بعمله املؤدي
إىل املوت مع نية إحداثه

 55عاما سجنا

حممد األيويب

الدخول يف عصابة إجرامية ،والعنف يف حق موظف عمومي أثناء قيامه بعمله واملؤدي إىل

 55عاما سجنا

املوت مع نية إحداثه
التاقي املشضويف

بعد إعادة وصف األفعال املنسوبة إليه ،من أجل اإليذاء مع سبق اإلصرار يف حق موظف ن
عمومي ن أثناء قيامهم مبهامهم

ما قضاه ابلسجن وأفرج عنه

سيدي عبد الرمحن زايو

بعد إعادة وصف لألفعال املنسوبة إليه ،من أجل املشاركة يف اإليذاء مع سبق اإلصرار يف
حق موظف ن عمومي ن أثناء قيامهم مبهامهم

ما قضاه ابلسجن وأفرج عنه

