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مقدمة:
يتقدم الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بتقرير حول "وضع الحقوق
والحريات ودور الفاعلني مبنطقة الصحراء" بعد مجموعة من التقارير واملذكرات
وامللتمسات ذات الصلة سواء بالتقيص حول وقائع أو أحداث ،أو بشأن التشخيص
لوضعية محددة ،أو بإعامل الوساطة بخصوص ملفات اجتامعية ألفراد أو مجموعات،
وذلك منذ تأسيسه يف دجنرب .2007
غري أن هذا التقرير وإن انطلق من التقيص يف عالقة ببعض الوقائع ذات الصلة ببعض
التوترات التي جرت خالل شهري أبريل وماي  ،2013فإن نتائجه كانت حاسمة بشأن قرار
الوسيط توسيع مرحلة التقيص لتشمل سنة كاملة ،وبعد ذلك ليتم تعميمه ومناقشته
مع الفاعلني والنشطاء باملنطقة وخارجها من أجل تجميع مختلف اآلراء واملالحظات
والتوصيات التي ميكن تضمينها للتقرير قبل إصداره يف صيغته النهائية.
لذلك نعترب تقرير "وضع الحقوق والحريات ودور الفاعلني مبنطقة الصحراء" هو حصيلة
للتقيص وللعمل امليداين واالستشارات مع مجموعة من التعبريات والفعاليات املدنية
والسياسية والثقافية عىل مدى سنتني ونصف من أبريل  2013إىل دجنرب  ،2015ولكنه
أيضا استثامر ملجموع مخرجات الرصيد العميل للوسيط باملنطقة ملا يقارب العرشية.
وعىل امتداد اشتغالنا باملنطقة ،كنا نعاين الكثري من االنزياحات عىل مستوى ما يصدر
من معطيات مضمنة يف بالغات وتقارير جمعيات وتنسيقيات مدنية ،وخاصة االنزياح
عن القيم اإلنسانية الكونية التي هي مربر وجود املدافعني عن حقوق اإلنسان يف كل
جهات العامل بغض النظر عن خصوصية السياقات والظرفيات ،وهي نفس االنزياحات
التي سترتدد دون تحري وتدقيق يف تقارير وتوصيفات بعض املراكز واملنظامت الدولية
ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،لذلك كان البد من توسل بعض الجرأة والرصامة الفكرية
والرصاحة يف توصيف األشياء كام عاينتها عن قرب فرق التقيص ونقط ارتكاز الوسيط
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لسنوات ،وأكدها النشطاء والفاعلني هناك يف مختلف جلسات االستامع ،أو خالل
النقاشات التي جرت مع العرشات منهم عند تقديم الخالصات األولية لهذا التقرير يف
لقاءات مختلفة.
لذلك سيبدو هاجس توصيف تلك االنزياحات مبثابة الخيط الناظم يف بناء هذا
التقرير ،نظرا لحجم تواترها من جهة ،وألن تأجيل تسمية األشياء مبسمياتها يعيق
التطور املطلوب عىل مستوى الحقوق والحريات ،كام يعطل انبثاق فاعلني ومدافعني
باملنطقة عن مختلف سجالت هذه الحقوق والحريات باالستقاللية واملهنية الرضورية
من جهة ثانية ،لذلك كان التقيص واستقراء الوقائع وبناء االستنتاجات والنقاش بشأنها
مع مختلف الفاعلني ،وتجميع املالحظات واإلضافات وتضمينها هي أهم الخطوات
التي أسست للمقاربة املنهجية للوسيط خالل مختلف مراحل إنجازه لهذا التقرير.
خديجة مروازي
الكاتبة العامة
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان
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 .Iبخصوص دوافع التقصي ومنهجية االشتغال ومستخلصاتهما:

عىل إثر ما تواتر من أخبار يف اإلعالم وما تضمنته بيانات صادرة عن بعض الجمعيات
املحلية وبالغات عن الحكومة املغربية حول وقائع عنف مبنطقة الصحراء ،ونظرا
لتضارب املزاعم بخصوص تلك الوقائع قرر الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق
اإلنسان ،االنتقال إىل مدينة العيون للتقيص بشأن ذلك خالل أيام  30أبريل و 1و 2و3
و 4ماي .2013
وقد عمل فريق الرصد 1الذي يتكون من  4أفراد عىل تجميع الشهادات واإلفادات
ومقابلتها مبا تواتر من معطيات يف اإلعالم ومن بيانات لجمعيات محلية ،وزيارات
للفضاءات املتصلة بتلك األخبار ،والتحري بشأن طبيعة الحاالت التي تعرضت للعنف
حسب ما تواتر من أخبار .كام تم استيقاء آراء عينة عشوائية من املواطنات واملواطنني.2
والتقى فريق التقيص بفعاليات مدنية وسياسية ،ومبمثيل السلطات املركزية واملحلية
ومسؤويل املؤسسات الوطنية والعمومية.
ومبوازاة ذلك عقد الفريق اجتامعا مع بعض نقط االرتكاز الستمرار التقيص بشأن بعض
األسئلة العالقة ،واستكامل تجميع بعض الوثائق وتغطية ما قد يجري من وقائع يف وقت
الحق ملغادرة الفريق.
كام عاد فريق التقيص ما بني  19و 24ماي  2013ملتابعة تحرياته وزيارة بعض املعتقلني
بالسجن املدين بالعيون عىل خلفية بعض الوقائع ذات الصلة باملنطقة .وألن فريق التقيص
مل يسمح له سوى بزيارة  3من مجموع  6معتقلني ،فقد انتقل من جديد أيام  4و 5و6
 .1يتكون فريق الرصد من :خديجة مروازي ،جهاد بلغزال ،آمنة بوغالبي ،إزانة الركَيبي ،كام يتقدم الوسيط بتشكراته للسيد
حسن أنوش عىل تعاونه بشأن املعطيات الواردة يف كرونولوجيا الوقائع.
 .2استمع الوسيط إىل عينة عشوائية من املواطنات واملواطنني بشارع السامرة وشارع مكة واألحياء التالية :معطى الله،
اسكيكيمة ،الدويرات ،اإلنعاش ،الوفاق ،الباطيامت .كام استمع إىل عينة من سائقي سيارات األجرة باعتبار تنقلهم ظل يغطي
مختلف األحياء مبدينة العيون.
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يونيه ،3الستكامل االستامع لشهادات باقي املعتقلني ،وزيارة عائالتهم بخصوص ما
عاينوه لحظة االعتقال .ولتجميع آراء املعتقلني من الشباب الستة ومقابلة إفادتهم
التي أدلوا بها يف وقت سابق ،باإلفادات والشهادات والصور والتسجيالت التي تم
تجميعها يف وقت الحق ،كام استمع ألربعة شباب تم اعتقالهم مبدينة السامرة،
وإحالتهم عىل السجن املدين بالعيون.
وبعد ترجيح القناعة بشأن بعض االستنتاجات ذات الصلة ،ارتأى الوسيط أن يستمر يف
تواجده باملنطقة عىل مدى سنة وذلك عرب استمرار زيارات دورية ألعضاء فريق التقيص
للمنطقة ،وعرب نقط ارتكازه هناك لتأكيد استنتاجاته ،وتضمينها لتقريره .لذلك سيتضمن
هذا التقرير ملحقا يحاول رصد كرونولوجيا الوقائع عىل مدى سنة (أبريل  2013أبريل
 .)2014والتي تؤكد االستنتاجات التالية:
 .IIبخصوص داللة حراك النشطاء وتفاعل السياق الخاص للوقائع
مع السياق الدولي الموازي:

أوال :يؤكد استقراء املعطيات املتصلة بكرونولوجيا الوقائع 4عىل مدى سنة (من أبريل
 2013إىل أبريل  ،)2014بعض الخالصات التي سبق وأن أرشنا إليها يف تقارير سابقة،5
من كون مجموعة من التحركات التي تأخذ شكل وقفات أو تظاهرات وتتخللها بعض
املواجهات مع رجال األمن ،تظل ترتبط بالتحضري الستحقاقات دولية محددة ،خاصة
استحقاق انعقاد دورة مجلس األمن لشهر أبريل من كل سنة ،وقبله موعد الدورات
الثالثة ملجلس حقوق اإلنسان ،وهي االستحقاقات التي تسبقها أو توازيها تلك التوترات،
غري أن تكثيف إيقاع عمل مجموعة من النشطاء يف عالقة فقط بتلك االستحقاقات يفوت
عىل املنطقة فرصة إفراز فاعلني قادرين عىل رصد املشاكل يف طبيعتها وحجمها الحقيقي
وتحديد املسؤوليات يف عالقة مبختلف الفاعلني .وهي نفس الخالصة التي تتأكد من خالل
تقاطع نفس املعطيات ذات الصلة أيضا خالل سنة .62015
 .3وقد متت املقابالت بحضور األستاذة عائشة كالع محامية بهيئة الدارالبيضاء.
 .4أنظر ملحق خاص بكرونولوجيا الوقائع الصفحة  17من هذا التقرير ،وهي التي اعتمدنا فيها عىل تقاطع املعاينات
الخاصة بنقط االرتكاز وفعاليات محلية وأعضاء فريق التقيص .
 .5تقرير أحداث مخيم "أكديم إيزيك" والعيون بني سؤال تدبري الشأن املحيل وإشكاالت االنزياح
تقرير لجنة التقيص بخصوص "حقوق اإلنسان بالصحراء ومخيامت تندوف أية أجندة للمدافعني؟"
 .6كام يالحظ خالل سنة  2015تراجعا يف األنشطة املرتبطة بالتظاهر ،ومن خالل استسقاء آراء مجموعة من النشطاء ،حدد
أغلبهم السبب يف الرصاعات الداخلية بني النشطاء املنتمني سواء لنفس اإلطار أو إلطارات مختلفة.
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ثانيا :شكل التصويت عىل قرار مجلس األمن  ،2099بتاريخ  25أبريل  ،2013لحظة أساسية
لدى بعض النشطاء الصحراويني الذين شكل توسيع صالحيات املينورسو مربرا لتحركاتهم
باملنطقة ،خاصة بعد اإلنتظارات التي خلقتها مسودة املقرتح األمرييك بشأن توسيع
صالحيات املينورسو لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان ،وهو السياق الذي شكل خلفية للتعبئة
من أجل التظاهر ،وبعد عدم إدراجه ضمن جدول أعامل مجلس األمن ،سيتم تكثيف
الدعوات للوفود األجنبية وتنظيم التظاهر عىل إيقاع تلك الزيارات ومنها :منظمة العفو
الدولية ،وبرملانيني أوروبيني ،وصحفيات عن املؤسسة الدولية للمرأة واإلعالم املعروفة بـ
( ،7)IWMFوكذا خالل زيارة بعض املقررين الخواص وفرق العمل.
ثالثا :تنتظم اآلراء بشأن توسيع صالحيات املينورسو لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان ضمن
تقاطب حاد فبينام يطالب النشطاء من خالل "تجمع املدافعني الصحراويني عن حقوق
اإلنسان" ،و"الجمعية الصحراوية لالنتهاكات الجسيمة" وفرع "الجمعية املغربية لحقوق
اإلنسان" بتوسيع تلك الصالحيات ،تؤكد باقي الهيئات واملنظامت الحقوقية والعديد من
الفعاليات باملنطقة وخارجها بأن توسيع صالحيات املينورسو هو مطلب سيايس بامتياز،
يقوده تنظيم البوليساريو بواسطة بعض "النشطاء" ويستدلون عىل ذلك بترصيحات
لقياديني بهذا التنظيم يقرون فيها بأن الهدف من إثارة هذا املطلب حسب هؤالء هو
معاكسة املغرب يف ما ينجزه من إصالحات يف مجال حقوق اإلنسان .ويحيلون يف ذلك
عىل ترصيح السيد "البخاري أحمد" ممثل جبهة البوليساريو لدى األمم املتحدة الذي يقر
فيه بأنهم يف الجبهة "فتحوا ملف حقوق اإلنسان للمس مبصداقية املغرب والتشويش عىل
صورته واستثامره يف مجال حقوق اإلنسان" ،وذلك خالل حوار أجري معه سنة .82013
وهو نفس االتجاه الذي سبق وأن أكده أحد املشاركني يف املؤمتر  13للجبهة ،وهو يستشهد
باالنتقاد الحاد للبشري مصطفى السيد ملحمد عبد العزيز األمني العام لجبهة البوليساريو،
خالل نفس املؤمتر حني جعله مسؤوال عن فشل قيادة الجبهة يف تحقيق مطلب توسيع
صالحيات املينورسو لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان.
The International Women's Media Foundation .7
 .8أنظر الرابط الخاص بالفيديو ،الذي يرصح فيه السيد بخاري أحمد ممثل جبهة البوليساريو باستغالل الجبهة مللف
حقوق اإلنسان ضد املغرب وهو حوار أجراه معه "ميشان عيالين" صحايف من مخيامت تندوف:
https://www.youtube.com/watch?v=d8pAj-vfhvY
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رابعا :يلغم التامس بني الحقوقي والسيايس وتكييف الحقوقي مبنطقة الصحراء مع
مطامح وتوجيهات قيادة تنظيم البوليساريو مبخيامت تندوف ،كل املبادرات الداعية
إليجاد الحل السيايس ،كام يعطل من جهة أخرى إفراز الفاعل الحقوقي القادر عىل
وضع نفس املسافة مع الجميع وهو يقوم بالرصد والحامية والنهوض بحقوق اإلنسان ،يف
تفاعل مع تحديات الواقع.
فمنذ عرشية أصبح النقاش الحقوقي يتجاوز اآلليات األممية لحقوق اإلنسان ليتصدر جدول
أعامل املفاوضات الرسمية وغري الرسمية بني الدولة املغربية وقيادة جبهة البوليساريو،
وذلك عىل حساب تأجيل مناقشة مقرتحي كال الطرفني ذي الصلة مبآل الحل الذي تؤطره
قرارات مجلس األمن األخرية كحل سيايس وواقعي ومتفق عليه ما بني الطرفني.9
 .IIIبخصوص توصيف الوقائع التي جرت على مستوى المنطقة
على مدى سنة:

خامسا :إن ما تواتر من وقائع عىل امتداد السنة ما بني أبريل  2013وأبريل ،2014
وانطالقا من مختلف الشهادات واإلفادات واملعطيات 10التي تم تجميعها أو معاينتها ،ال
ميكن توصيفه باألحداث ،وال بالتوترات ،بل ميكن النظر إليه ،حسب تلك اآلراء ،مبثابة ردود
الفعل ملا تم استثامره ماديا ومعنويا من طرف قيادة البوليساريو وداعميها ومجموعة
من نشطاء املنطقة ومنارصيهم من تحركات من أجل توسيع صالحيات املينورسو لتشمل
مراقبة حقوق االنسان .كام ميكن وصفه حسب عينة أخرى من الذين التحقوا خاصة
مبسرية يوم  4ماي  ،112013بالتدافع من أجل التموقع ضمن سياق انتقايل يؤسس لحق
الجميع يف التجمع والتنظيم والتعبري سلميا يف إطار القانون ،وهو ما يتطلب تحديدا
ألدوار الفاعلني وللمسؤوليات ،وما يطرحه ذلك من تحديات عىل مختلف األطراف.
سادسا :إن التظاهر عىل امتداد تلك األشهر (من أبريل  2013إىل أبريل  ،)2014حسب
املشاركني وفعاليات محلية مل يعد مشكال يف حد ذاته ،حيث تم التعبري من طرف
 .9أنظر قرارات مجلس األمن العرشة األخرية ذات الصلة,1754 ,1783 ,1813 ,1871 ,1920 ,1979 ,2044 ,2099 ,2152( :
http://www.securitycouncilreport.org )1720
 .10التمس أصحاب الشهادات (خاصة من الفعاليات) من فريق التقيص عدم ذكر أسامئهم واالكتفاء بجرد مضامني آرائهم
وشهاداتهم.
 .11تعترب املسرية املنظمة يوم  04ماي  2013مبدينة العيون أهم تظاهرة من حيث استقطاب عدد املشاركني فيها والذي
بلغ حسب مختلف التقديرات ما بني  2000و 3000مشارك ،من ساكنة العيون التي تقارب  360.000نسمة.
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املتظاهرين بشعارات وأعالم البوليساريو دون أي احتكاك أو تدخل للقوات العمومية،12
لكن الذي يطرح مشكال هو املحاوالت املتواترة لتحويل نهاية التظاهر إىل أحداث عرب
الرشق بالحجارة واملواجهات ،وليتحول هدف التظاهر من املطالبة بالحق يف التعبري
والتنظيم والتجمع إىل املواجهة عرب استعامل العنف واالعتداء والهجوم ،ويقدم بعض
النشطاء واملشاركني يف تلك التظاهرات مربرهم لهذا اإلنزياح من هدف التظاهر من أجل
الحقوق والحريات إىل املواجهة والعنف والعنف املضاد ،13بكون التظاهر بدون وقوع
أحداث أو عىل األقل بدون حوادث  -حسب رأي هذه الفئة  -سيحسب لصالح املغرب
وليس عليه ،لذلك فاالنزياح نحو العنف حسب شهاداتهم مطلوب ومرغوب ،وكلام تحقق
ذلك كلام توفرت املادة للرتويج اإلعالمي الدويل .14ويقدم لنا بعض الشهود أدلتهم التي
تصل أحيانا إىل حد افتعاله أو االفرتاء بشأنه ،15سواء خالل هاته الفرتة أو يف مراحل سابقة.
وبالرغم من ذلك قد يقع أحيانا خالل التظاهر تدخل قوات األمن لفك بعض محاوالت
التجمهر ،وما يتصل بها وما يرتتب عنها من عنف وعنف مضاد .ويسجل االستعامل غري
املتناسب للقوة ،وهو ما يتطلب عىل مستوى الحكومة من ترسيع لتأهيل أفراد قوات
األمن ليتم ذلك يف إطار القانون ومبا يتالءم مع مقتضياته ومع االتفاقيات ذات الصلة.
كام يتطلب من جهة املتظاهرين االلتزام بالقوانني الجاري بها العمل وبالطابع السلمي
خالل أي شكل من أشكال التظاهر.

 .12أنظر ملحق  1لعينة من الصور واملسريات والوقفات التي تنتظم بشكل عادي قبل بداية املناوشات وتحويل هدفها من
الحق يف حرية التعبري والتظاهر إىل الرتاشق بالحجارة.
 .13أنظر ملحق  2لعينة من صور تبادل العنف بعد نهاية التظاهرة.
 .14وهو ما عاينه فريق التقيص مثال يوم  1ماي  2013بشارع مكة مبدينة العيون حيث سقط الشاب (ل .م .ل) بعد انتهاء
وقفة نظمها املعطلون وبدأ يطالب صديقه (س .أ .ت)  ،بالترسيع بأخذ الصورة ،قبل وصول سيارة اإلسعاف
 .15أنظر امللحق  :3عقدت ناشطة من النشطاء الصحراويني (س.خ) ،ندوة صحافية بإسبانيا قدمت خاللها جثث أطفال
قتىل بفلسطني ،محاولة التمويه عىل أساس أنها جثث ألطفال صحراويني ،والتي قامت بنقلها إحدى القنوات هناك ولتصدر
املحكمة االسبانية حكام لصالح العائلة الفلسطينية بعد أن رفعت دعوى ضدها بسبب التشهري بجثث أطفالها لغايات
منافية للحقيقة.
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 .IVبخصوص وضع الحقوق والحريات والفاعلين والتحديات
ذات الصلة:

انطالقا من النقاش الذي جرى مع عينات من املواطنات واملواطنني وإفادات بعض
التعبريات والفعاليات باملنطقة بشأن وضع الحقوق والحريات وطبيعة ومستويات حضور
الفاعلني باملنطقة.
وبناء عىل امللفات ذات الصلة باملنطقة يف عالقة بالحامية والحاالت التي كانت موضوع
وساطة وترافع الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان 16ميكن استخالص ما ييل:
سابعا :يف سياق يتم فيه تسييس كل القضايا واملشاكل بلبوس املوقف من النزاع باملنطقة،
وعكس كل التوقعات ،يسجل اليوم طلب قوي ومتنامي للساكنة مبنطقة الصحراء يحث
عىل حضور أقوى للدولة املغربية ،الدولة كدور اقتصادي ،وكدور ضابط عرب إعامل القانون
وسيادته ،وكدور ضامن ومعزز إلدماج املنطقة يف املخططات االقتصادية واالجتامعية
الوطنية ،كام يسجل طلب قوي عىل إنهاء منطق االستثناءات واالمتيازات واللجوء إىل
17
تطبيع الوضع باملنطقة ،اقتصاديا واجتامعيا وقانونيا.
ثامنا :بالرغم من كون الكثري من التدمرات تأخذ شكل مطالب تتصل بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية وبالعدالة االجتامعية ،فإن مجملها ما يزال ينتظم يف الشعارات
واالحتجاجات السياسية املرتبطة بالنزاع ،وليس مبا يتطلبه التوزيع العادل للرثوات من
يقظة وتقيص تجاه التدبري املحيل .ورصد طبيعة االختالالت التي تعطل إقرار العدالة
االجتامعية عىل املستوى املحيل .وبالرغم من زيارة الكثري من املنظامت والهيئات الوطنية
والدولية ،وانفتاح املغرب عىل نظام االجراءات الخاصة وزيارة مجموعة من املقررين وفرق
العمل األممية للمنطقة ،فإن بعض التقارير ما تزال بعيدة عن رسم الصورة الحقيقية
 .16الرتافع من أجل تسوية وضعية  56عامل من رشكة فوس بوكراع 2013؛
الرتافع من أجل املتابعة يف حالة رساح ملجموعة التامك  ،2008ومجموعة يوسف بوزيد  ،2013من طرف دفاع الوسيط املمثل
يف ثالث محامني ،ذ .حسن السماليل ،ذة .عائشة كالع وذ .عبد الكريم مرباطي؛
مرافقة عائالت ومعتقيل اكديم إيزيك بخصوص بعض املطالب ذات الصلة بالوضعية يف السجن.
 .17قام الوسيط ببحث ميداين حول وضع الحقوق والحريات ما بني  26يونيه و 2يوليوز  2012استمع خاللها إىل 100
شهادة ،لفاعلني وفعاليات إىل جانب عرشات املوطنات واملوطنني باملدن التالية :العيون ،بوجدور ،السامرة والداخلة ،حول
وضع الحقوق والحريات بالصحراء وتحديد األولويات ذات الصلة.
كام نحيل عىل مستخلصات تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ذات الصلة ،عىل الرابط التايل:
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Web-Rapport-NMDPSR-VA.pdf
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للمشاكل والتحديات املطروحة هناك ،خاصة حني يتم الرتكيز عىل هدف الرصد بناء عىل
إفادات وتقارير ذات مقاربة سياسية ،وليس إنطالقا من تعزيز الحامية والنهوض بتلك
الحقوق والحريات ،مام يجعل املقاربة الكمية وهاجس جرد التجاوزات أو االنتهاكات
هي التي تحكم هدف الرصد عىل حساب هدف تحسني وضع الحقوق والحريات.
تاسعا :خالل إعالن املغرب ملسار العدالة االنتقالية عرب إحداث "هيئة اإلنصاف واملصالحة"
يف نونرب  ،2003انخرط الضحايا يف ذلك املسار بوضع ملفاتهم ومذكرات مطالبهم ،وبعد
إعالن نتائج مصري املعتقلني واملختطفني منهم ،وتوصلهم باملقررات التحكيمية ،والتي تقر
مبسؤولية الدولة يف االنتهاكات ما بني  1959و ،1999وبعد تسلمهم التعويضات املادية
املحددة لجرب بعض األرضار ،سيستمر بعض هؤالء الضحايا كنشطاء أو كمدافعني عن
حقوق اإلنسان يف تلبس وضع الضحية .وهو ما يجعل أداء النشطاء يتأرجح يف التعاطي
مع املشاكل والتحديات ،ما بني الضحية ،وبني الفاعل واملدافع عن حقوق اآلخرين
وحرياتهم من خالل ما يعرف بالنشطاء.
عارشا :يتوزع الفاعلون باملنطقة من جهة أوىل إىل ما يسمى ب"النشطاء الصحراويني"
الذين ينتظمون للدفاع عن تنظيم البوليساريو أو يرتبطون ببعض منارصيها وببعض
التنظيامت واملنظامت الدولية ،بينام ينتظم باقي الفاعلني من جهة ثانية يف إطار القوانني
الجاري بها العمل باملغرب ،من خالل االنتظام يف األحزاب والنقابات واإلعالم املحيل
واملؤسسات الوطنية وكذا يف التنظيامت الجمعوية املحلية سواء املستقلة منها ،أو ذات
االمتداد غري املبارش مع املنتخبني ،أو املرتبطة بجمعيات وطنية.
وبينام تنخرط الفئة األوىل من النشطاء يف العمل السيايس املتصل بالتعبئة السياسية لقيادة
البوليساريو عرب شعارات تتصل باالنفصال وبتقرير املصري وبالرتويج لألعالم والشعارات
التي تحيل عىل هذا التنظيم .تنخرط غالبية الفئة الثانية من الفاعلني الجمعويني يف
عمل القرب انطالقا من جمعيات تنموية وثقافية ورياضية ووداديات األحياء ،وضمنها
توجد فئة ثالثة تتحرك كفعاليات للتعبئة للمقرتح املغريب بشأن الحكم الذايت خاصة عىل
املستوى الدويل.
ويف هذا السياق تتقاطع مجموعة من املعاينات والشهادات يتم فيها اإلقرار بالنسبة
لهذه الفئة من الفاعلني بالخصاص يف عملهم عىل مستوى مراقبة تدبري الشأن العام
املحيل ،واختزال العمل ضمن املقاربة الخدماتية واإلحسانية ،يف مقابل ذلك يتم التأكيد
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عىل اختزال أدوار الفئة األوىل من النشطاء يف لعب دور التأجيج باسم حقوق اإلنسان
من أجل التأزيم عرب توفري مادة إعالمية للضغط عىل املجتمع الدويل ،وهو ما يجعل
قضايا حقوق اإلنسان مختزلة يف التظاهر بحمل الشعارات والرموز السياسية لتنظيم
البوليساريو ،وإغفال جمعيات هؤالء النشطاء لقضايا أساسية تتصل بالحقوق املدنية
والسياسية ،وبالحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية والبيئية يف تقاريرهم وترافعهم
وأنشطتهم محليا ودوليا ،حيث يالحظ عىل حصيلة عمل هذه الجمعيات وأداء هؤالء
النشطاء ما ييل:
 .1غياب مطالب واضحة تتصل بحق الجمعيات يف الوجود القانوين ،خالل التظاهر أو عرب
الرتافع عىل املستوى املحيل ،بالرغم من كون خطابهم املوجه للمنتظم الدويل يركز عىل
املنع والتضييق عىل املستوى القانوين لوجود هذه الجمعيات18؛
 .2غياب مطالب واضحة وخاصة بالحق يف التنظيم السيايس الذي يوفر اإلطار الذي
يخول لهم الحق يف التظاهر السلمي من أجل التعبري عن الرأي السيايس يف إطار القوانني
الجاري بها العمل ،ومبا يؤسس للتمييز بني العمل السيايس والعمل الجمعوي واستقاللية
الواحد عن اآلخر؛
 .3غياب العمل الذي يتصل مبراقبة تدبري الشأن العام املحيل ومساءلة املسؤولني عن
اختالالته ،يف مقابل تركيز "النشطاء" عىل خطاب استنزاف الرثوات املوجه للخارج ،والذي
ال يعكس االنشغال الفعيل بالحكامة الجيدة والعدالة االجتامعية وبأوضاع الساكنة ،علام
بأن مسريي الشأن العام املحيل هم من أبناء املنطقة ،وهو ما يكرس التواطؤ السلبي؛
 .4غياب انشغال النشطاء بحاالت وملفات ضحايا األلغام الذين يتجاوز عددهم 500
ضحية ،وبالرغم من كون األلغام تهدد الحق يف الحياة ،19فإن هذه القضية ال تستقطب
أي اهتامم يف أجندة النشطاء وحراكهم وترافعهم عىل املستوى الدويل؛
 .5غياب االنشغال بشأن ضحايا امليز العنرصي وتكريس النشطاء للصمت حيث ما تزال
بعض العائالت باملنطقة متتلك العبيد وتستمر يف إنكار حقوق فئة الحرفيني (املعلمني)،
 .18مثال يف الشعارات املرفوعة خالل مسرية  04ماي  2014ال نجد أي صدى ملثل هذه القضايا واملطالب ،وكذلك الشأن
بالنسبة لباقي الوقفات والتظاهرات التي تم تنظيمها ما بني أبريل  2013وأبريل . 2014
 .19هناك الجمعية املغربية لضحايا األلغام ،تقوم بعمل مهم يف املوضوع بينام عملها ال يجد صدى عىل صعيد التحركات
والرتافع الدويل للنشطاء.
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وهي املامرسات العنرصية واملهينة والحاطة بالكرامة التي متارس خلف األبواب ويتعاطى
معها النشطاء كيشء عادي أو بالصمت والالمباالة عىل مستوى الرصد والتقيص والفضح،
مام يجعل هوية النشطاء الصحراويني ،وهم يتقدمون كمدافعني عن حقوق اإلنسان من
خالل قيم وثقافة حقوق اإلنسان ،تتسم بالكثري من الهشاشة؛
 .6غياب تنديد النشطاء وعدم فضحهم الستغالل األطفال خالل التظاهر وتداعيات ذلك
عىل نسب الهدر املدريس سنويا ،حيث يتخذ بعض هؤالء النشطاء 20من املدارس مجاال
للتعبئة للتظاهر من أجل دعم مطلب االنفصال؛
 .7غياب تنديد وفضح النشطاء لالنتهاكات الجسيمة املرتكبة ضد الصحراويني مبخيامت
تندوف وعدم الدعم لضحايا التعذيب واالعتقال ،الفارين من قيادة تنظيم البوليساريو
مبخيامت تندوف .21يف مقابل انحصار دورهم عىل مستوى منطقة الصحراء عىل الفضح
الذي يستهدف انتهاكات وتجاوزات الدولة املغربية ،من دون أن ميتد ذلك إىل البحث
مع دفاع الضحايا عن الصيغ الحقوقية والقانونية التي تبحث عن الحلول وتجعل مثال
متابعات املعتقلني تتم يف حالة الرساح.22
هكذا تساهم صفة "النشطاء الصحراويون" يف خلق الكثري من االلتباس عىل مستوى وضع
فئة من الفاعلني باملنطقة ،فبينام يستعمل النشطاء صيغ الفضح من الزاوية الحقوقية
لتجاوزات وانتهاكات الدولة املغربية ،ينتظم نفس النشطاء يف سياق خطاب يعبئ سياسيا
لشعار االنفصال ويدعو للتامسك باسم أولوية الوحدة الوطنية ومنطق الثورة الذي ال
يحاسب "قيادة تنظيم البوليساريو" كلام تعلق األمر بالضحايا الذين يصلون إىل املنطقة
 .20خالل جلسات االستامع قدم لنا التالميذ أسامء لنشطاء ميدونهم مبقابل مادي كلام التحقوا بالتظاهر ،وغالبا ما يكون
ذلك متوازيا مع الحصص الدراسية ،مام يؤدي اىل تركهم ملقاعدهم بأقسامهم وااللتحاق بالتظاهر ،ويحتفظ الوسيط بأهم
األسامء التي تعبئ التالميذ مقابل مبلغ مادي يرتاوح ما بني  100و 300درهم.
 .21يتوفر الوسيط عىل الئحة ضحايا االنتهاكات الجسيمة ملخيامت تندوف .وهو بصدد التوثيق لشهاداتهم ،كام يسجل
غياب أي مبادرة للنشطاء للتعريف بهذه الفئة من الضحايا.
 .22وهو ما عايشناه بخصوص مختلف مجموعات املعتقلني التي ترافع الوسيط من أجل متابعة أعضائها يف حالة رساح مثال:
الحسني أباه ،ياسني سيدايت ،محمد كرنيط ،عزيز حرامش ،بوزيد يوسف ،محمد عيل السعدي ،صلوح ميلس ،هنون محمد،
فراح أجود ،صالح سيدي محمد ،وذلك خالل سنة .2013
وكذا مجموعة عيل سامل التامك ،الدكجة لشجر ،رشيد الصغري ،يحضيه الرتوزي ،صالح البيهي ،ابراهيم دحان ،وحامدي
النارصي ،خالل سنتي  2010و.2011
حالة أحمد محمود هدي امللقب بالكينان خالل سنتي  2010و.2011
وهي الحاالت وامللفات التي توصل فيها الوسيط من خالل ترافعه إىل متابعتهم يف حالة رساح.
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بعد هروبهم من مخيامت تندوف ،وال مبطالب تخص وضع الالجئني وحقوقهم حسب
القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
 .8تشرتط مقتضيات القانون ذي الصلة بالحريات العامة الترصيح لدى السلطات
املعنية كلام تعلق األمر بتنظيم وقفة أو مسرية ،..ويف حالة الوقفات التي تم تنظيمها
عىل امتداد سنة ،من أبريل  2013إىل أبريل  ،2014كانت بعض التنسيقيات هي من
يدعو إىل التظاهر وتنظيم الوقفات دون تحديد مكونات هذه التنسيقية أو تلك،
وإذا كان املرشع ينشد من وراء الترصيح واإلشعار تحديد األطراف املسؤولة عن
توقيت التظاهر وموضوعه ونقط انطالقه وفضه ،فإن عدم الترصيح بهذه املعطيات
وعدم تحديد مكونات التنسيقية الداعية لذلك ،كام ميكن أن يعود لعدم الرغبة
يف تحمل مسؤولية تداعيات تلك الوقفات ،فإنه يكون أيضا بسبب الوضع امللتبس
ألعضاء من الجمعيات التي تنخرط يف التعبئة لتلك الوقفات ،فبينام كانت الجمعية
الصحراوية لالنتهاكات الجسيمة  ASVDHما تزال تنتظر تنفيذ الحكم القضايئ الذي
صدر لصالحها والذي يقر لها بالوجود القانوين إىل حدود فرباير  ،232015فإن تجمع
املدافعني الصحراويني  CODESAمل يسبق له أن وضع لدى السلطات أي ملف يف
ما يتعلق بالتأسيس بالرغم من ادعاءاته ذات الصلة باملنع والتضييق .لذلك كان من
الرضوري الترسيع بالحسم يف الوضع القانوين لهذه الجمعيات سواء بتنفيذ الحكم
القضايئ لصالح  ASVDHوحث  CODESAعىل وضع ملفها القانوين ومتكينهام معا من
الوجود يف إطار القوانني الجاري بها العمل كجمعيات تنتمي للنسيج املدين ولتتحمال
مسؤولياتها كجمعيات وكمكونات لبعض التنسيقيات الداعية لتنظيم تلك الوقفات.

 .23وهي الجمعية التي ثم تسليمها وصل التأسيس من طرف السلطات املحلية بتاريخ  24غشت  2015والذي يخول لها
العمل يف إطار القوانني الجاري بها العمل باململكة املغربية.
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 .Vبخصوص كرونولوجيا الوقائع (أبريل  – 2013أبريل :)2014

›   ›األربعاء  24أبريل  :2013تزامن سحب املقرتح األمرييك القايض بوضع آلية أممية
ملراقبة حقوق اإلنسان بحضور وفد من األطر السياسية لجبهة البوليساريو إىل العيون يف
إطار تبادل الزيارات إضافة إىل تزامن ذلك مع زيارة أعضاء من منظمة العفو الدولية.
›   ›الجمعة  26أبريل  :2013تنظيم وقفة بشارع مكة قرب ساحة معطى الله ضمت
ما يقارب  50فردا أغلبهم يافعني وأطفال ،مرددين شعارات تطالب بتقرير املصري
وشجب قرار مجلس األمن.
•مسؤول أمني يرصح أمام املتظاهرين مبنع الوقفة عرب مكرب الصوت بسبب عدم
الترصيح بها مسبقا وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة ،24ولتتدخل القوات
العمومية بعد ذلك لتفريق املتظاهرين.
•سيتم إخالء الشارع العام واتجاه املتظاهرين نحو كل من حي معطى الله
واسكيكيمة والدويرات ليبدأ الرشق بالحجارة ،واملواجهة بني الطرفني.
›   ›السبت  27أبريل  :2013تنظيم وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة  5مساء بحي
معطى الله ،حرضتها مجموعة تتكون ما بني  30و 50متظاهرا من فئات عمرية
مختلفة ،وانتقلت إىل شارع السامرة مرددين شعارات تطالب بتقرير املصري ،وشعارات
أخرى تحمل مضمونا عنرصيا أو تخوينيا اتجاه كل من ليس من أصول صحراوية أو
من يختلف معهم يف الرأي من الصحراويني.
•استمر التظاهر ساعة ونصف ،لتتدخل بعد ذلك القوات العمومية لتفريق املحتجني
مام نتج عنه تبادل العنف بني الطرفني وتصاعد املواجهة بالحجارة .حيث الحقت
قوات األمن املتظاهرين لتخيل األزقة ،بينام كانت مجموعة من الشباب تهاجم من
سطوح املنازل ،مام سينتج عنه إصابة عنارص من القوات العمومية التي حورصت يف
املمرات واألزقة الضيقة بالحجارة .ولتتدخل عىل إثر ذلك قوات األمن وتقتحم ثالث
( )3منازل بحثا عن األفراد الذين هاجموها من فوق السطوح ،كام سيتعرض بعض
املتظاهرين للتعنيف من طرف القوات العمومية ،وسيصاب أفراد من املتظاهرين
ومن القوات العمومية ببعض الجروح.
 .24أنظر املادة  6من قانون الحريات العامة.
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•مكنتنا زيارة املستشفى من الوقوف عىل كون جميع الضحايا سواء باملستشفى
املدين أو العسكري ،قد تركوا املستشفى مبارشة بعد تلقي العالجات خالل الثالث
ساعات ،كام أن إمساك فريق التقيص بالسجل الخاص بالدخول إىل املستشفى ،أبان
بأن طبيعة الجروح لدى الطرفني خفيفة.
›   ›األحد  28أبريل  :2013انطالقا من الساعة  7مساء ستظهر مجموعة متفرقة
من الشباب ترشق بالحجارة سيارات القوات العمومية يف كل من شارع اسكيكيمة
وطنطان وشارع مزوار وحي القدس ومعطى الله ،دون أن يرتتب عن ذلك أي احتكاك
بني الطرفني.
›   ›الثالثاء  30أبريل  :2013تنظيم وايل أمن العيون للقاء مع الصحافة وإعالنه بأن
تدخل قوات األمن يكون بهدف تفريق املتظاهرين وإخالء الشارع العام وتنظيم حركة
املرور ،بعد استعامل أشخاص متظاهرين لقنابل حارقة ورشق رجال األمن بالحجارة
وقد تم ذلك حسب وايل األمن يف إطار احرتام املساطر الجاري بها العمل وبرتخيص
من النيابة العامة ،كام أشار يف ترصيحه إلصابة  70من أفراد القوات العمومية.
›   ›األربعاء فاتح ماي  :2013التحاق تنسيقية املعطلني باالحتفاالت النقابية لفاتح
ماي  ،2013وبعد انتهاء املسرية النقابية بشارع مكة توقف ما يقارب  50فردا من
املعطلني قبالة مفتشية الشغل حيث اعتصموا بالرصيف مرددين شعارات تطالب
بالحق يف الشغل وبالتوظيف املبارش.
•وبعد ما يزيد عن  3ساعات تقدم رجل أمن بواسطة مكرب الصوت معلنا قرار الوكيل
العام بعدم قانونية االعتصام ،وأمر املعطلني بإخالء الشارع قبل أن تتدخل القوات
العمومية عىل مراحل لتفريق املعتصمني.
›   ›الجمعة  03ماي  :2013وصول وفد إعالمي أجنبي إىل مطار العيون ليال مكونا من
 8صحافيات من أمريكا وبريطانيا وكندا عضوات مبنظمة:
)International Women's Media Foundation (IWMF
وتنظيمه لجولة استطالعية ببعض أحياء املدينة.
›   ›السبت  04ماي  :2013عند السادسة مساء ،خروج مئات املتظاهرين إىل شوارع
مدينة العيون حاملني أعالم البوليساريو منطلقني من حي معطى الله إىل شارع
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السامرة كمجموعات متفرقة لتصل اىل شارع مكة ثم شارع الزرقطوين وليتوجهوا نحو
شارع املغرب العريب ،تردد مجموعات منهم شعارات تقرير املصري .وعند وصولهم
إىل مقدمة شارع السامرة توافد عدد كبري من األطفال والنساء واليافعني والنشطاء
إىل مكان التظاهرة ،لتنطلق مسرية حاشدة عىل امتداد شارع السامرة ،أكرب شوارع
املدينة ،بشعارات حول تقرير املصري وأخرى عنرصية مناوئة لغري املنحدرين من
الصحراء ،أو تخوينية للصحراويني الذين يختلفون معهم يف الرأي.
•التزام القوات العمومية املراقبة دون تسجيل أي احتكاك أو عنف من طرف كل
األطراف عىل مدى ساعتني من تنظيم املسرية.
•بعد الثامنة ليال وعند وصول املشاركني يف املسرية إىل مفرتق الطرق املؤدية لحي
العودة وحي األمل وحي الدويرات ،وحي الوفاق تدخلت القوات العمومية ملنع
املتظاهرين من دخول حي العودة حيث الكثافة السكانية وضيق األزقة ،مربرة تدخلها
 حسب مسؤول أمني  -لتفادي كل انفالت قد يرض بالساكنة ،لكن املتظاهرين الذينقدر عددهم بـ  1500مشاركا تقريبا سيرصون عىل االستمرار يف املسرية دون القدرة
عىل التحكم يف ضبطها والسيطرة عىل اندفاع األطفال واليافعني ولتبدأ املواجهات
وتستمر إىل وقت متأخر من الليل مام أسفر عن إصابات ضمن املشاركني وعنارص
القوات العمومية.
›   ›الخميس  09ماي  :2013عىل الساعة السادسة صباحا انطلقت مداهمة عنارص
من قوات األمن ملجموعة من املنازل حيث تم اعتقال  6أفراد واستمر البحث عن
آخرين .وقد متت معاينة فريق التقيص ملنازل متت مداهمتها ،كام تم رصد تكسري
بعض محتويات البيوت.
›   ›األحد  12ماي  :2013يف حدود  10صباحا سيتجمع مجموعة من التالميذ
والتلميذات بساحة املشور مرددين شعارات عن مغربية الصحراء ،وستتدخل قوات
األمن ملنعهم وتفريقهم إىل أن تم إخالء الساحة والشارع العام مبربر أن املتظاهرين
مل يرصحوا لدى السلطات بتنظيم الوقفة.
›   ›األربعاء  22ماي  :2013سيتجمع مجموعة من الشباب ال يتجاوز عددهم  15فردا
بشارع السامرة ،ويبدؤون يف رفع بعض الشعارات ذات الصلة بتقرير املصري ،دون أن
يلتحق بهم أحد وليتفرقوا مبارشة بعد ذلك.
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›   ›السبت  19أكتوبر  :2013تنظيم وقفات بحي معطى الله واإلنعاش وشارع املغرب
العريب مبوازاة زيارة "كريستوفر روس" ملدينة العيون ،شارك فيها مجموعة من الشباب
أغلبهم من التالميذ واألطفال إىل جانب نساء وبعض النشطاء .وستقع مناوشات بني
هؤالء وقوات األمن سيتبادل فيها الطرفان االتهامات حول مسؤولية كل طرف يف
االستفزاز املعنوي سواء بإظهار القوة بالنسبة لعنارص القوات العمومية أو استعامل
الحجارة من طرف املتظاهرين ،وهو ما ترتب عنه إصابة بعض املتظاهرين وعنارص
من القوات العمومية بجروح خفيفة.
›   ›الجمعة  08نونرب  :2013مالحقة عنارص القوات العمومية ملجموعة من الشباب
تحاول تنظيم وقفة بشارع السامرة إلحياء ذكرى تفكيك مخيم اكديم ازيك وقد
أسفرت تلك املناوشات عن إصابات متفاوتة لدى الطرفني.
›   ›الثالثاء  10دجنرب  :2013خروج ما يقارب  15متظاهرا لالحتجاج بشارع السامرة
مؤازرين بأجانب من جنسية إسبانية (من جزر الكناري تحديدا) إضافة إىل صحايف
أمرييك ( ،)Paul schemmوقد تدخلت القوات العمومية لتفريق وقفة مل يرصح بها
حسب القوانني الجاري بها العمل ،وبينام اعترب إعالم البوليساريو املنع غري قانوين،
صدر بالغ لوالية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء مفاده أن التدخل لتفريق
الوقفة قد تم يف إطار القانون ،وبأن األجانب اإلسبان املتظاهرين تم دخولهم بصفتهم
سياحا حسب إفادتهم يف املطار.
›   ›االربعاء  11دجنرب  :2013استمرار املناوشات بني مجموعات محدودة من
املتظاهرين بشارع القدس وشارع اسكيكيمة وشارع طانطان بدون تداعيات.
›   ›الخميس  08يناير  :2014تنظيم مجموعة من الرجال والنساء واألطفال لوقفة
أمام عاملة بوجدور مطالبني مبحاربة الفساد ومطالبني بالتوزيع العادل لرخص الصيد
التقليدي ،وقد رفع املحتجون مذكرة موقعة من طرف عدد كبري من فعاليات املجتمع
املدين وجهت إىل :رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس املستشارين ورئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ورئيس مؤسسة الوسيط
ورئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ووايل جهة العيون بوجدور الساقية
الحمراء.
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›   ›السبت  11يناير  :2014تنظيم وقفة بشارع السامرة بالعيون ،من طرف ما يقارب
 15متظاهرا رفعوا مجموعة من الشعارات مفادها رفض الجنسية املغربية إىل جانب
شعارات أخرى ذات مضمون عنرصي تجاه جميع املواطنات واملواطنني املنحدرين من
مناطق أخرى.
›   ›األربعاء  15يناير  :2014تنظيم وقفة بشارع السامرة من طرف مجموعة تتكون
من ما يقارب  50فردا من النساء واألطفال ،ونشطاء يرددون شعارات سياسية تتصل
بتقرير املصري ،وأخرى ذات منحى عنرصي تجاه كل من ال ينتمي حسب تعبريهم
"للعرق الصحراوي" ،ولتتدخل القوات العمومية لتفريق املتظاهرين لينجم عن ذلك
تبادل القذف بالحجارة وامتداد ذلك إىل أحياء مجاورة كحي لحشيشة واملغرب العريب
وشارع مكة مام سيؤدي ببعض أصحاب املقاهي إىل إغالقها بسبب الرشق بالحجارة،
وقد نتج عن تلك املناوشات إصابة بعض املتظاهرين وعنارص من قوات األمن .وتأكد
فريق العمل من خالل زيارته للمستشفى بأن األمر يتعلق ببعض الجروح الخفيفة
لدى الطرفني.
›   ›السبت  15فرباير  :2014تنظيم وقفة دعت إليها "تنسيقية الفعاليات الحقوقية
بالعيون" حرضها ما بني  50و 70فردا ،وقد تدخلت قوات األمن لتفريق املتظاهرين
مبربر عدم الترصيح بالوقفة.
›   ›السبت  15مارس  :2014محاولة تنظيم وقفة احتجاجية ملا يقارب  50فردا ،دعت
إليها تنسيقية الفعاليات الصحراوية ،كام أصدرت بيانا يتضمن الئحة الضحايا الذين
تعرضوا للعنف وعددهم  .50وحيث الحظ فريق التقيص بأن عدد املتظاهرين حسب
املنظمني يساوي عدد الضحايا ،فقد انتقل الفريق إىل املستشفى ،غري أنه مل يتوقف
عند ذلك العدد بالنسبة للذين زاروا املستشفى ،وهو ما يتأكد عند مشاهدة رابط
الفيديو الذي عممه املنظمني والذي يبني ما ييل:
•محاولة املتظاهرين احتالل الشارع العام (شارع السامرة) بالتعرض أمام السيارات
واملارة .ومحاولة بعض عنارص األمن بزي مدين منعهم من ذلك والدفع بهم يف اتجاه
الرصيف.
•بينام يتم ادعاء تعرض كل املتظاهرين وهم  50إىل العنف وإدراج أسامئهم حسب
بيان الفعاليات ،فإن الفيديو يقدم فقط احتكاك عنارص األمن مع  5أفراد.
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›   ›األربعاء  26مارس  :2014سيعرف حي الباطامت خروج مجموعة من الشباب
حددتها بعض اإلفادات فيام يقارب  15شابا رفعوا بعض الشعارات التي مل تستطع أن
تعبئ اللتحاق الناس بهم.
›   ›األربعاء  02أبريل  :2014حاولت تنسيقية اكديم ايزيك تنظيم وقفة بشارع
السامرة دون أن يتم ذلك بفعل احتكاك بعض أعضائها مع عنارص األمن مبربر أن
الوقفة مل يتم الترصيح بها مسبقا.
›   ›الخميس  10أبريل  :2014نظمت تنسيقية اكديم ايزيك للحراك السلمي وقفة
بشارع السامرة ،وعرفت احتكاكا مع عنارص األمن بسبب عدم الترصيح ،وبينام
تقاطعت اإلفادات حول عدد املشاركني يف هذه الوقفة والذي مل يتجاوز ما بني 20
و 30مشاركا ،أصيب منهم  3بجروح خفيفة بينام سترصح التنسيقية سقوط العرشات
من املشاركني وستعمم الئحة للضحايا الذين ستحرص عددهم يف  ،63وكام عاينا أفرادا
منهم يتوجهون إىل بيوتهم بشكل عادي فإن زيارة الفريق للمستشفى أكدت بأن 3
حاالت فقط من زارت املستشفى وغادرته بعد الساعة املوالية الستقبالها.
›   ›السبت  26أبريل  :2014نظم مجموعة من الشباب وقفة بشارع السامرة مساء
ابتداء من الساعة الخامسة لالحتجاج حسب شهادات البعض منهم ،عىل عدم تضمني
قرار مجلس األمن آللية أممية ملراقبة وضعية حقوق اإلنسان .حيث مل يقع خالل
تنظيم هذه الوقفة عىل الرصيف أي احتكاك بني املتظاهرين وبني عنارص األمن ،وبعد
بداية التقدم نحو الشارع وبداية االعتصام تدخلت القوات العمومية لتفريقهم ومنع
االعتصام بعد حضور مسؤول أمني وترصيحه بذلك عرب مكرب الصوت.
›   ›األحد  27أبريل  :2014تم تنظيم تظاهرة بشارع السامرة ابتداء من الساعة
الخامسة مساء من أجل إقرار آلية أممية ملراقبة أوضاع حقوق اإلنسان وقد استمرت
التظاهرة ملا يقارب  40دقيقة قبل انطالق املناوشات بني املتظاهرين والقوات
العمومية.
›   ›اإلثنني  28أبريل  :2014حاولت مجموعة من النشطاء ابتداء من الساعة الخامسة
التظاهر بشارع السامرة وحي االنعاش وحي معطى الله غري أنها مل تستطع تعبئة
املتظاهرين.
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›   ›الثالثاء  29أبريل  :2014حاولت بعض الفعاليات التظاهر غري أن غياب أي جهة
تتحمل مسؤولية الدعوة للتظاهر سينعكس عىل مآل تلك املحاوالت.
›   ›األربعاء  30أبريل  :2014تم إعالن تنظيم وقفة احتجاجية دعى إليها ما يعرف بـ
"تنسيقية ملحمة اكديم إيزيك للحراك السلمي" وأدرجتها ضمن ما أسمته بحملة وطنية
ودولية إلطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني الصحراويني ،وحسب إفادات ملالحظني
فاألمر يتعلق مبحاولة عدد قليل من املتظاهرين تم تأجيلها.
•وبعد إعالن تنظيم الوقفة بشارع السامرة وإلغاء تنظيمها ،سيندفع ما يقارب 30
فردا ممن حرض من املتظاهرين إىل حي معطى الله لدعوة الناس لاللتحاق وستتدخل
عنارص من قوات األمن لتفريقهم.
http://www.youtube.com/watch?v=_JdXywcDPp8.
•وبينام يعلن نداء ما يعرف بتنسيقية ملحمة اكديم إيزيك للحراك السلمي بأن
موضوع وقفتها هو املطالبة بإطالق رساح املعتقلني ،فإن بيانها والشهادات ذات الصلة
يف فيديو آخر:
http://www.youtube.com/watch?v=891TRql3PuQ&feature=youtu.be
تشري إىل املطالبة بـ "االنفصال" حينا واملطالبة بتوسيع صالحيات املينورسو لتشمل
مراقبة حقوق اإلنسان أحيانا أخرى.
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ملحق  :1عينة من صور التظاهر( :أبريل  - 2013أبريل ) 2014
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ملحق  :2عينة من صور تبادل العنف بعد نهاية التظاهرة
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ملحق  :3عينة من الصور المفبركة والمتبناة من طرف بعض النشطاء

"س .خ" تقدم يف ندوة صحفية
بإسبانيا صورة لجثث أطفال
فلسطينيني عىل أساس أنهم
صحراويني
رابط الندوة الصحفيةhttps://www.youtube.com/watch?v=PMi57ma2Ha4 :

https://www.youtube.com/watch?v=bX_AcWNMp6g
فريق التقيص يعاين يوم  01ماي
 ،2013واقعة الناشط (ل.م.ع)
وهو يتظاهر بالسقوط بسبب
تدخل القوات العمومية ،ونشطاء
أصدقاؤه مثل (س .أ .ت) يلحون
عىل الترسيع بأخذ صور له قبل
وصول سيارة اإلسعاف.
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جميع حقوق الطبع محفوظة
الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

contact@mediateurddh.org.ma / mediateurddh@gmail.com
www.mediateurddh.org.ma

