مخيمات الالجئين الصحراويين ،يوم  12يوليوز 2018

تقرير أولي
استخراج جثث جديدة بماقبر جماعة بالصحراء الغربية

أھم المقابر الجماعية المكتشفة
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بدعوة من جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين ) ، (AFAPREDESAقام
فريق التحقيق الشرعي التابع لجامعة بالد الباسك  ،تحت إشراف البروفيسور "فرانسيسكو
إتشيربيريا غابيلوندو"  ،في إستخراج ثالثة مقابر جماعية جديدة في منطقة "امھيريز" بالمناطق
المحررة من الجمھورية الصحراوية خالل األيام  25و  26يونيو  ،2018حيث تم العثور على
جثث ثالث نساء  .من المحتمل أن تعود وقائعھا لألشھر األولى من الغزو المغربي ،بما أنه من
بين األشياء التي عثر عليھا بجانب أحدى الضحايا  68قطعة نقدية بقيمة إجمالية قدرھا 689
بيزيتا تعود للحقبة اإلسبانية.

فريق الطب الشرعي أثناء استخراج الجثث

تعد ھذه الرحلة االستكشافية الثالثة منذ عام  ،2013حيث تم استخراج  16جثة حددت
ھوية  10منھا من خالل تحليل الحمض النووي و سلمت لذويھم ،من ضمنھم قاصرين اثنين .وقد
تم دفنھا جميعا ب"فدرية لكويعة" ،التي أصبحت مكا ًنا لذاكرة ضحايا االختفاء القسري في
الصحراء الغربية.
وتعود اول رحلة استخراج للجثث من طرف فريق جمعية العلوم "ارانثادي" ومعھد
التنمية والتعاون "ايغوا" ايام  9 ،8و  10من شھر يونيو  2013من طرف فريق المحققين
وخبراء الطب الشرعي ،بإشراف البروفسورين "فرانسيسكو إتشيبريا" و"كارلوس مارتين
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بيريشتاين"  ،حيث تم العثور على رفات  8أشخاص  ،بينھم طفلين  .وبعد تحاليل الحمض النووي
تمت المطابقة الجينة لألشخاص التالية :
-

"سلمى الداف سيد السالك" ،الحامل التعريف االسباني )، (A‐4525013
البشير سلمى الداف )،قاصر(،
سيداحمد صغري الجماني ،الحامل التعريف االسباني )،(A‐3136048
سالمة محمد عالي الكرشة ،الحامل التعريف االسباني )(B‐1324045
سيد السالك سلمى )قاصر(،
سلمى محمد سيداحمد ،الحامل التعريف االسباني )،(A‐3509018
محمد مولود محمد لمين ،الحامل التعريف االسباني )،(A‐4520032
عبدﷲ رمضان  ،الحامل التعريف االسباني ). (A 9013149

وخالل رحلة ثانية قام بھا نفس الفريق من الخبراء المستقلين في نوفمبر من  ،2013تم استخراج
رفات المجموعة األولى من الضحايا وتسليمھا لعائالتھم و تمت عملية الدفن النھائي في نفس
المكان الذي وجدوا فيه .وباإلضافة إلى أقارب الضحايا ،حضر في مراسم الدفن فريق التحقيق
المسؤول عن العملية و أعضاء من الحكومة الصحراوية و بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في
الصحراء الغربية) . (MINURSOوفي الفترة نفسھا ،تم استخراج  5جثث في مقابر جماعية
أخرى في نفس المنطقة.
تعتبر ھذه الخطوة تطورا مھما لعائالت الضحايا ولجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين
الصحراويين ) ،(AFAPREDESAمن أجل مواصلة البحث عن أكثر من  400حالة موثقة
لضحايا االختفاء القسري في الصحراء الغربية  .وقعت غالبية حاالت االختفاء ھذه خالل السنوات
األولى من االحتالل العسكري المغربي لإلقليم )بين عامي  1975و  .(1976و كما أوضح تقرير
فريق العمل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي ،بعد زيارته للمغرب سنة : 2010
"إن االستخدام الممنھج لالختفاء القسري الذي تمارسه القوات العسكرية المغاربة يعتبر ك "طريقة
عمل" رئيسية لإلفالت التام من العقاب في مواجھة االنتھاكات المتكررة لحقوق اإلنسان" كما أكد
فريق العمل ،أنه ليس كافيا ً "االعتراف بوجود المقابر"  ،بل يتوجب على الدولة القيام بالتزاماتھا
كاملة و ذلك من خالل "إسنخراج الجثث وتحديد ھوياتھا وف ًقا للمعايير الدولية".
في  31أكتوبر  ،2016طالب " فريق العمل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير
الطوعي " و مجموعة من اآلليات األممية الخاصة والمعنية بحقوق اإلنسان باتخاذ إجراءات
فورية بخصوص ما تعرض له البروفيسور "كارلوس مارتين بيرلشتاين"  ،و"غلوريا غوثمان"
و "ارانتشا شاكون " من أعمال الترھيب واالنتقام ومنعھم من دخول الصحراء الغربية ،قصد
منعھم من المشاركة في األنشطة نظمھا "جمعية ضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
المرتكبة من طرف الدولة المغربية" ) (ASVDHبخصوص حاالت االختفاء القسري في
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الصحراء الغربية ،وردا على ما جاء في جواب الحكومة المغرب ،يذكر " فريق العمل المعني
بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي " أن حق األھالي في معرفة الحقيقة حول مصير
ومكان وجود المفقودين ،ھو حق مطلق ال يخضع ألي قيد أو حالة استثنائية .و ال يمكن للدولة
التذرع بوجود أھداف مشروعة أو ظروف استثنائية لتقييد ھذا الحق .باإلضافة إلى ذلك ،يذكر
الفريق العامل أنه بموجب الفقرة  3من المادة  13من "اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص
من االختفاء القسري "" ،تتخذ اإلجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق ،بمن فيھم
الشاكي والمحامي والشھود والذين يقومون بالتحقيق ،الحماية من سوء المعاملة أو التھديد أو
االنتقام" .وفي الوقت نفسه  ،حث مجلس حقوق اإلنسان  ،في قراره  ،12/7الحكومات على اتخاذ
تدابير لحماية الشھود في حاالت االختفاء القسري أو الالإرادي ،والمدافعين عن حقوق اإلنسان
الذين يناضلون ضد ظاھرة االختفاء القسري ،و المحامين وعائالت المفقودين ضد أي عمل من
أعمال الترھيب أو سوء المعاملة التي قد يتعرضون لھا.

توصيات لحاالت البحث عن المفقودين :
على ضوء نتائج التحقيقات التي قامت بھا المنظمات غير الحكومية الصحراوية والخبراء
المستقلين ،و في ظل عدم تعاون السلطات المغربية في البحث عن األشخاص المفقودين ،تتقدم
"جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين"" " AFAPREDESAبالتوصيات التالية
للتحرك من أجل التمتع الكامل لذوي الحقوق المنصوص عليھا في "القانون الدولي اإلنساني"
و"القانون الدولي لحقوق اإلنسان" فيما يتعلق بحاالت االختفاء القسري .إن تنفيذ ھذه التوصيات
ضروري إلنھاء معاناة مئات العائالت ينتظرن منذ عقو ًدا لمعرفة مصير ومكان تواجد أحبائھم.
 .1االعتراف باالشكالية من قبل الحكومة المغربية :
ھناك مجموعة كبيرة من األدلة على وجود مقابر جماعية في الصحراء الغربية والمغرب .ولكن
السلطات المغربية لم تكشف عنھا و عن أماكن دفن الصحراويين الذين توفوا في مراكز االعتقال
السرية ،كما لم يتم استخراج جثثھم وال تحديد ھوياتھم ،ولم يتم إعادتھم إلى ذويھم من اجل دفنھم و
الترحم عليھم .ومن جھة أخرى ،فإن ضحايا قنبلة السكان المدنين لم يتم االعتراف بھم ولم يتم
فتح تحقيق في الوقائع ،لذا يجب على الدولة المغربية أن تعترف بھذه اإلشكالية وتسھيل عمل
الفرق المستقلة في تحديد ھوياتھم و إعادتھم لعائالتھم.
 .2الوصول إلى أماكن المقابر الجماعية المبلغ عنھا او دفن لموتى أو مفقودين :
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إن الوصول لألماكن المحتملة لوجود مقابر جماعية جزء أساسي من التزام الدولة المغربية وعلى
األمم المتحدة أن تساھم في حمايتھا ،ويعتبر تدمير تلك األماكن  -كما حدث في بلدان أخرى-
جريمة مما يتطلب تحركا عاجال مع العلم بان بعض تلك األماكن توجد في مناطق خاضعة
للسيطرة العسكرية أو األمنية المغربية مما يصعب عملية الوصول إليھا بسبب عسكرة إقليم
الصحراء الغربية.
 .3توفير وسائل البحث:
المقابر الجماعية في "فدرة لكويعة" و "بودريكة" التي تم اكتشافھا في عام  2013وكذلك تلك
األخيرة في منطقة "امھيريز" تظھر إمكانية القيام بعملية استخراج الجثث واالستجابة لحقوق
عائالت الضحايا ،وبمشاركة الخبراء المستقلين في موضوع المقابر الجماعية وانتھاكات حقوق
اإلنسان من بلدان أخرى .لذلك توجب على الدولة المغربية توفير الوسائل البحث باعتبارھا
المسؤولة عن الوقائع والتحقيق فيھا مع اآلليات المستقلة لألمم المتحدة وبمشاركة عائالت
الضحايا .فبخصوص القبر الذي تم العثور عليه بالقرب من مدينة العيون ،والذي يحتمل أن يعود
ل "محمد أحمد محمد عبدالرحمان الرباني" تم التبليغ عن ھده الحالة منذ عام  2006لھيئة
اإلنصاف والمصالحة ،وكان من المفترض أن تحل عن طريق متابعة التوصيات المقدمة للمغرب
في عام  2014من قبل لجنة اتفاقية مناھضة جميع األشخاص من االختفاء القسري ،وخبراء
مستقلين.
 .4تدابير الثقة للضحايا :مراقبة ومشاركة فرق مستقلة:
االلتزام بالبحث يجب ان يظھر للعائالت مصداقية اإلجراءات .وذلك بتنفيذھا بطريقة مناسبة،
برعاية و مراقبة مستقلة واتباع ضمانات ھذه االجراءات  ،سيجعل العائالت تشعر بالرضا ؛ حتى
ولو لم تثمر جھود البحث بالعثور على الرفات ،خاصة ان العائالت الصحراوية قبلت بإجابات
خاطئة أو مبتورة ،إن لم تكن زائفة في جل الحاالت ،كحالة المفقودين بفدرة لكويعة .كما أن الدولة
المغربية لم تقدم أي تفسير للخطوات المحددة التي اتخذتھا للتحقيق والتي تثبت عدم الجدية
اواالستعداد للتحقيق .وقد اقتصرت على البيانات العامة ودون أي التزام ملموس أو يمكن التحقق
منه.
 .5إجراءات في حق افراد من القوات المسلحة و األمنية متورطة في جرائم اإلبادة
وجرائم الحرب
لم يعري المغرب أھمية لإلجراءات المتخذة في حق الجناة أو األجھزة األمنية ،ولم يتم ابالغ
العائالت باي اجراء متخذ في ھذا الشأن ،و لم تتاح امامھم أي فرصة للتحقق من المصادر التي
يُزعم أنھا أحيلت لھيئة اإلنصاف والمصالحة أو المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان .ال يمكن
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الوصول إلى األرشيف الذي قيل انه تم فحصه من فبل التحقيق ،وال حتى إمكانية الحصول على
شھادات محتملة ألفراد قوات األمن الذين قد يكون لديھم معرفة بالوقائع.
 .6الحق في العدالة:
إن التحقيق المستقل والعدالة ھما جزء من آلية البحث عن الحقيقة ويجب ضمانھما في ھذه
الحاالت ،بالمغرب لم يفتح أي تحقيق .بالرغم من ان المحكمة العليا اإلسبانية تتقدم في قضية
اإلبادة الجماعية للشعب الصحراوي،وقد تم معالجتھا مؤخرا بإصدار امر بحث وتوقيف في حق
أحد عشر من كبار المسؤولين في الجيش و االمن المغربي  ،متھمون بضلوعھم في قتل وتصفية
مواطنين اسبان من اصل صحراوي ،في الفترة التي كانت الصحراء الغربية تحت سيطرة
اإلدارة اإلسبانية المباشرة.
الحق في العدالة ال يمكن تأجيله والدول المعنية يجب ان تتحمل مسؤولياتھا الكاملة .ويتعين على
السلطات المغربية التعاون في التحقيق في ھذه الجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية على النحو
المحدد من قبل المحكمة الوطنية االسبانية و يجب على السلطات اإلسبانية اتخاذ اإلجراءات
الالزمة حتى تتمكن العدالة من اخض مجراھا.
 .7الوصول إلى السجالت واالرشيف:
سجالت االعتقاالت وارشيف أجھزة الشرطة والجيش مصدرً ا مھمًا ج ًدا للبحث عن المفقودين.
وفي كل الحاالت ،يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة باالعتقاالت ،والعمليات في المناطق
التي وقعت فيھا حاالت االختفاء ،وأوامر االعتقال وما إلى ذلك .وبالرغم أن عمليات االختفاء
القسري في حاالت عديدة ،تعمدت إخفاء أي مؤشر او اثر يدل عليھا ،فان الوصول الى ھذه
السجالت واالرشيف يعتبر جزا من المساعدة في البحث والعثور على أماكن الدفن وتفاصيل
أخرى للوقائع .
في وثيقة من أرشيف السجن االكحل بالعيون  ،1987سقطت في يد فريق التحقيقات ،تبين
المستوى المبالغ فيه للرقابة الذي المثيل له في أي مركز للحجز ،ما يأكذ وجود وثائق كثيرة
لالماكن المذكورة في األرشيف الرسمي للقوات المسلحة ومؤسسات أخرى مغربية .
 .8الحق في الحقيقية:
الحق في معرفة الحقيقة والمعاملة الالئقة لعائالت المفقودين الصحراويين لم تأخذ في االعتبار
حتى اآلن .إن النسخ التي قدمھا المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في تقريره لعام  2010مبتورة
و مربكة ،إن لم تكن خاطئة جملة وتفصيال ،كما ھو حالة مجموعة فدرة لكويعة .أما الخطوات
األخرى التي اتخذھا أقارب المفقودين للحصول على معلومات عن أحبائھم لدى السلطات
المغربية ،فانھا لم تستجيب لھا .كل ھذه االفعال تشكل نوعا من مظاھر اإليذاء ألفراد األسرة،
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وشكل من أشكال اإلساءة النفسية تجاه الضحايا .ينبغي على السلطات المغربية التعاون مع الھيئات
الدولية وأقارب المفقودين لتقديم رد كا ٍ
ف على كل حالة من الحاالت.
 .9التحقق من المعلومات عن المفقودين من جانب مستقل
يجب التحقق من المعلومات الواردة في األجوبة الواردة في تقرير المجلس االستشاري لحقوق
اإلنسان من قبل مصدر مستقل ،خاصة مع ثبوت أخطاء كثيرة في جل الحاالت ،كما أكدت ذلك
عدة تقرير لمنظمات حقوقية وخبراء مستقليين .وينبغي توكيل تلك المھمة لفريق العامل المعني
باالختفاء القسري أو لجنة اتفاقية االختفاء القسري أو للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة
لألمم المتحدة.
 .10حماية ورعاية األدلة ودور الفرق المستقلة
كما ھو الحال في مجاالت البحث األخرى ،فإن حماية البقايا كدليل شرعي أنثروبولوجي أمر
أساسي ،ويتسنى ذلك من خالل ضمان سلسلة فعالة للحضانة من قبل ھيئات مستقلة .كما يعتبر
التعاون مع المنظمات غير الحكومية والخبراء الذين لديھم خبرة في البحث وتحديد الھوية مور ًدا
مھمًا ج ًدا يجب االعتماد عليه .في ھذه الحاالت ،خاصة في ضل تجاوب سلبي للسلطات المغربية
مع أقارب المفقودين لعقود .وفي غياب خدمات الطب الشرعي الكافية للتحقيق في انتھاكات حقوق
اإلنسان ،في كل من الصحراء الغربية والمغرب  ،فإنه لن يكون ھناك تقدم حقيقي لمعرفة مصير
الضحايا.
 .11تحديد ھوية المفقودين
وتشمل اختبارات تحديد الھوية من تفاصيل المكان أو مالبس الشخص وفحص العظم واألسنان
واالختبارات الجينية لتحليل الحمض النووي .من الضروري القيام بجمع منھجي لكل تلك الحقائق،
بواسطة خبراء متخصصين.
.12

مشاركة عائالت ضحايا االختفاء القسري:

وقد أظھرت التحقيقات التي أجريت حتى اآلن ،كيف أن مشاركة أفراد األسرة ومنظماتھم أمر
جوھري للحصول على نتائج في البحث وتحديد الھوية .كما تمكن تلك المشاركة انھاء احزان
العائالت وتمكينھا من الحق في الحقيقة وجبر ضرر معنوي .ولذلك فإن دعم منظمات حقوق
اإلنسان الصحراوية والعمل معھا بحرية ھو ضمان ضروري لجعل ھذه الحقوق فعالة ويجب
اعتبار مشاركتھا جانبًا مركزيًا لتوليد المصداقية واالستجابة الفعالة لتطلعات عائالت الضحايا.
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تعاون السلطات الصحراوية:

ال يزال ھناك حوالي  400حالة من حاالت االختفاء القسري غير معروف مصيرھا حتى اليوم،
مما يؤثر على عائالتھم .يجب أن تؤخذ ھذه المشكلة في االعتبار في عمليات التحقق من حقوق
اإلنسان والتفاوض للبحث عن حل سياسي للنزاع .في المنطقة الخاضعة لسيطرتھا ،يجب على
السلطات الصحراوية االستمرار في توفير الوسائل وتسھيل عمليات البحث في حدود إمكانياتھا،
وتوطيد مسار التعاون مع . AFAPREDESA
.14

مسؤولية الدولة االسبانية:

إن األشخاص الصحراويين المفقودين ،سواء أوليائك الذين تم تحديد ھويتھم او الذين ال تزال
بانتظار التوضيح ،كانوا مواطنين إسبان في وقت وقوع األحداث .كانت أسبانيا ھي السلطة القائمة
باإلدارة عندما حدث العديد من حاالت االختفاء ھذه ،كما تم العثور بطافات ھوية اسبانية مع عدد
من الحاالت في المقابر الجماعية المستكشفة .العديد من اآلخرين لديھم أرقام تعريف ممنوحة من
قبل السلطات اإلسبانية في تلك الحقبة .تقع على عاتق إسبانيا مسؤولية التحقيق ودعم االعتراف
بضحايا االختفاء القسري الصحراوي .وقد تم االعتراف بذلك في التحقيق في قضية اإلبادة
الجماعية التي تجري متابعتھا في المحكمة الوطنية االسبانية.
 .15حماية وبحث األمم المتحدة
تقع المقابر الجماعية في فدرة ليكوية وبوديركة التي تم التحقيق فيھا على بعد  5كيلومترات إلى
شرق الجدار الذي بنته المغرب وھي منطقة تقع تحت السلطة المباشرة لبعثة مينورسو .وقد تم
إبالغ كل من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والفريق العامل المعني
باالختفاء القسري وبعض مقرري األمم المتحدة بھذه النتائج .وقد أدرج بعضھم في تقاريرھم نتائج
البحث حول المقابر الجماعية وطلبوا من المغرب إجراء تحقيق مستقل في الوقائع ،فضالً عن
الحق في العدالة والتعويض .في سياق مثل الصحراء الغربية ،خضعت لحالة نزاع إقليمي  ،مع
العديد من قرارات األمم المتحدة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله والذي تم تحديد
قراراته كأساس للحل السياسي للصراع  ،إعطاء عدم وجود استجابة فعالة لحالة المفقودين.
وينبغي أن تكون حماية المقابر الجماعية والتحقق من المعلومات التي يقدمھا أفراد األسرة جزءا
من الضمانات إلجراء تحقيق فعال واالستجابة الحتياجات الضحايا إلى الحق في معرفة الحقيقة
وإلى الحزن الذي يحميه القانون الدولي.
.16
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إن العمل اإلنساني والحيادي والمستقل في حاالت النزاعات الدولية ھو جزء من دور اللجنة
الدولية وكذلك من ھويتھا .يجب االعتراف وتسھيل دوره كوسيط محايد .ال يوجد للجنة الدولية
للصليب األحمر حتى اآلن أي وجود مستمر في األراضي المحتلة بالصحراء الغربية .كما لم
تتمكن من التواصل مع ضحايا االختفاء القسري في تلك المناطق .ومن األھمية بمكان أن تتمكن
اللجنة الدولية من الوصول إلى الضحايا من أجل تقديم دعمھا اإلنسانية الذي يدخل في نطاق
واليتھا ،بما في ذلك المساعدة في البحث عن أماكن وجود المفقودين وتحديد مصريھم .ان غياب
اللجنة الدولية للصليب األحمر عن معالجة كل القضايا المرتبطة بمأموريتھا أمر غير مبرر.

معلومات إضافية عن حاالت االختفاء القسري في الصحراء
الغربية:
أنكرت المملكة المغربية خالل السنوات الست عشرة األولى من النزاع المسلح وجود حاالت
اختفاء قسري في الصحراء الغربية .في نھاية الثمانينات  ،سمح اكتشاف أماكن احتجاز سرية،
مثل  PCCMIفي العيون ،وكلعة مكونة ،وتازممارت ،بإطالق حمالت عالمية لمعرفة أماكن
مصيراألشخاص المفقودين .لعبت العديد من منظمات حقوق اإلنسان دوراً ھاما ً في تلك الحمالت
مثل :جمعية حقوق اإلنسان في إسبانيا ) (APDHEومنظمة العفو الدولية ) (AIوغيرھا.
وخالل النزاع ،تم تسجيل أكثر من  4500حالة من ضحايا االختفاء القسري المباشرة  ،معظمھم
مؤقتا ً .ومع ذلك  ،بقي  322منھم في عداد المفقودين لفترات تتراوح بين  4سنوات و  16سنة .تم
اطالق سراح ھذه المجموعة في  22يونيو  ،1991نتيجة للضغط الدولي .في حين ال يزال ھناك
أكثر من  400مفقود ،بما في ذلك أولئك المعترف بھا في التقرير حول حاالت االختفاء القسري
التي نشره المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  ،في ديسمبر  /كانون األول  .2010وفي حالة
الصحراء الغربية ،كانت نسبة عالية جداً من الضحايا المباشرين من النساء واألطفال .وفي حاالت
االختفاء المؤقت  ،كان حوالي  30في المائة من الضحايا المحتجزين والمفقودين في مراكز
احتجاز سرية من النساء واألطفال .ومن بين الضحايا الذين أطلق سراحھم في عام ، 1991
شكلت النساء  24.8في المائة.
في  22يونيو  /حزيران  ، 1991تم اإلفراج عن  322صحراويًا بفضل التعبئة الدولية للمنظمات
الدولية وكذلك تدخل بعض الدول  ،بما في ذلك فرنسا والواليات المتحدة األمريكية.
في عام  ،1999وبعد تدخل السيد جيمس بيكر ،مبعوث األمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية،
ردت المملكة المغربية على  207حاالت قدمت إلى األمم المتحدة .وباستثناء اعترافھا بوفاة 43
حالة أكدتھا شھادات الناجين من قلعة مكونة ،قدمت المملكة المغربية ادعاءات كاذبة تماما.
وبالنسبة لمعظم الحاالت التي أثيرت ،أدعت السلطات المغربية أن األشخاص المفقودين مقيمين في
مخيمات تندوف ،أو في موريتانيا أو إسبانيا .أما بالنسبة للباقي ،فقد زعمت أنھم مجھولين أو قتلوا
أثناء العمليات العسكرية.
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في عام  ،2004أنشأت المملكة المغربية ھيئة اإلنصاف والمصالحة ) ، (IERالمسؤولة عن إجراء
تحقيقات بشأن االختفاء القسري واالنتھاكات الخطيرة األخرى ،منذ استقالل المغرب حتى عام
 ،1999سنة وفاة الحسن الثاني .اال ان ھيئة اإلنصاف والمصالحة لم تكشف عن أي معلومات
يمكن التحقق منھا بشأن مصير مئات حاالت األشخاص المفقودين في الصحراء الغربية .سمحت
ھذه المؤسسة فقط بتقديم لبعض الضحايا تعويضات مالية وتقديم توصيات بشأن اإلفالت من
العقاب وضمانات عدم التكرار لم تنفذ أبداً.
في ديسمبر  /كانون األول  ، 2010أصدر المجلس الملكي االستشاري لحقوق اإلنسان في المغرب
تقريراً بعنوان "بشأن متابعة تنفيذ توصيات ھيئة اإلنصاف والمصالحة الملحق  :1حاالت االختفاء
القسري" .وقد اعترفت المملكة المغربية بوجود  940حالة اختفاء قسري ،من بينھم 638
صحراويا ً .زعم التقرير ان من بينھم  351لقوا حتفھم أثناء احتجازھم ،وانه تم اإلفراج عن
الباقين .وبالرغم أن ھذه األرقام بعيدة من أن تعكس حقيقة كل حاالت االختفاء القسري في
الصحراء الغربية والمغرب ،تعترف السلطات أن أكثر من ثلثي ضحايا االختفاء القسري ھم من
الصحراويين.
ووفقا ً لتقرير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،فإن  351شخصا ً مفقودين قاد توفوا144 ،
شخصا ً قد ماتوا خالل المعارك العسكرية ،دون تحديد ھويتھم أو الظروف الدقيقة للوفيات وبقية
األشخاص الذين كانوا قد ماتوا أثناء االحتجاز أو أُعدموا 115 .توفي في عدة ثكنات عسكرية ،من
بينھم  14طفالً من  3أشھر إلى  15عامًا و  11امرأة و  43شخصًا في مراكز قلعة مكونة وأكدز،
بينھم امرأتان 23 ،شخصًا في العيون ،في جميع ھذه الحاالت بسبب الظروف القاسية والمعاملة
الالإنسانية ،كما أقر التقرير نفسه ،وربما  13شخصًا في عمليات اإلعدام بعد الحكم العسكري ،
دون تبيان الحكم العسكري الزعوم.
يكتفي تقرير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان باالعتراف بموت ھؤالء األشخاص ،دون إعطاء
أي دليل على ما يدعيه .المصطلحات المستخدمة غامضة وال تفي بتوقعات األسر .في معظم
الحاالت  ،يقول المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ببساطة إن الوفاة كانت بسبب "الظروف" أو
"وجود قرائن قوية على الوفاة أثناء االحتجاز" .إن النسخ المقدمة من ھيئة اإلنصاف والمصالحة و
 /أو المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ھي صور نمطية ومجزأة وال تظھر أي تحليالت محددة
لكل حالة كما تتجنب الحديث عن األسباب الحقيقية للوفاة أو المسؤوليات عنھا ،وأن الموت يُعزى
إلى "الظروف" دون أي تفسير حولھا .كما أن المعلومات نادرة ومتناقضة .في كثير من الحاالت ،
تتعارض مع تلك المقدمة من العائالت أو الشھود.
ويقر التقرير بأن مرتكبي جرائم الحرب ھذه ينتمون إلى مختلف ھيئات الشرطة والجيش
المغربية ،بما في ذلك الجيش والدرك والقوات المساعدة .ومع ذلك ،لم تجري اي تحقيقات
لمحاكمة المسؤولين عن حاالت االختفاء القسري.
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جاء في تقرير في  2010أن ثالثة عشر صحراويا مختفين تم إعدامھم بموجب حكم من المحكمة
العسكرية المغربية في  19أكتوبر  .1976وفي يناير  /كانون الثاني  ، 2013قُ ِّدم طلب مشترك
من أفراد األسر الضحايا إلى محكمة الرباط العسكرية ،للحصول على نسخة من الحكم ،وقد قوبل
ً
مماثال إلى المجلس الوطني المغربي
الرفض ھذا الطلب .في أبريل  ،2013أرسل األقارب طلبًا
لحقوق اإلنسان) (CNDHدون الحصول على رد ،ما يعزز الشك في صحة االدعاءات الواردة في
تقرير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.
اكتشاف مقبرتين في عام  2013ب فدرة لكويعة والتعرف الالحق على ھوية  8صحراويين
مختفين يؤكد عدم صحة األجوبة الواردة في تقرير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان .في
الواقع ،من الواضح أن ھذه المعلومات خاطئة ،وفي تناقض صارخ مع األدلة الجنائية لفريق
الخبراء المستقلين في جامعة بالد الباسك .وبدون أدلة قاطعة ،تواصل أسر المفقودين المطالبة
بمكان وجود أقاربھم المحبوبين الذين اختطفتھم القوات المغربية في الصحراء الغربية.
رد الفعل الوحيد من قبل السلطات المغربية على ھذا االكتشاف جاء في بيان صادر عن المجلس
الوطني لحقوق اإلنسان  CNDHفي  16سبتمبر  ، 2013أكد فيه أن "المجلس الوطني لحقوق
اإلنسان يود التأكيد على استعداده لتلقي أي عنصر رسمي للتقدم في إقامة الحقيقة واالتصال
بعائالت األشخاص الثمانية المذكورين لجمع أي عنصر معلومات جديد ،شريطة أن يستخدم
القضاء المغربي بشكل دائم ،وفقا ً للقانون المغربي والقانون الدولي .أربع سنوات  ،لم يتم االتصال
مع العائالت أو مقاضاة مرتكبي االختفاء القسري.
في  9أبريل  /نيسان  ، 2015أصدر القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية إسبانيا الئحة اتھام
ً
ضابطا كبيرً ا من الضباط المغاربة المتورطين في اإلبادة الجماعية والتعذيب في حق
بحق 11
المواطنين الصحراويين .وحتى اآلن ،لم تتم مقاضاة المسؤولين بسبب عدم تعاون السلطات
المغربية مع القضاء االسباني.
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