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تقديم

كلم 12ازيك مأكديمنطقة إلىعملیة النزوح الجماعي للصحراويین 2010أكتوبر10انطلقت منذ 
االجتماعیة وضعیتھم إلیهالصحراء الغربیة، تعبیرا عن احتجاجھم حول ما آلت /شرق مدينة العیون

في ظل فشل األمم المتحدة في ، مس اغلب اسر وفئات المجتمع الصحراويمن تدھوريةواالقتصاد
.إيجاد حل للنزاع القائم على اإلقلیم

والتوظیف المستمر للمقاربة ،المغربیةمن طرف الدولةالمنتھجة التھمیش وقصاءاإلسیاساتف
بالمنطقة، دفع بالنازحین الصحراويین لخوض ھذه الحركة جمیع المشاكل مع في التعاطياألمنیة

.لسلمیة، من اجل المطالبة بحقوقھم االقتصادية واالجتماعیةاالحتجاجیة ا

أن، ي التنظیم والعمل القانونيقھا فرغم المنع الذي يطال حوقد سبق للجمعیة الصحراوية 
.الصحراء الغربیةبإقلیمللصحراويین األساسیةالحقوق بالمسإلىفي تقارير سابقة أشارت

زخر ، يتضح له جلیا أن الثروات التي يوالمتتبع للشأن االقتصادي واالجتماعي في الصحراء الغربیة
من میثاق األمم 73المادة ويتنافىاذوھمن عائدات استغاللھا، سكانهستفیديالاإلقلیم بھا  

متعة بالحكم تلمبادئ األساسیة التي تسري على األقالیم غیر الملالمتحدة 
فأعضاء األمم المتحدة الدين اضطلعوا بمسؤولیات عن إدارة ھده األقالیم أقروا .الذاتي

وا وقبللك المبدأ القاضي بأن مصالح سكان ھده األقالیم تأتي في المقام األولذاب
االلتزام بالعمل من أجل تحقیق أكبر قدر من الرفاھیة لسكان ھده األقالیم كأمانة 

إلىمن المیثاق أن يرسلوا73ويتعین علیھم بموجب المادة .مقدسة في أعناقھم 
وغیرھا من المعلومات الفنیة اإلحصائیةيحیطونه علما بالمعلومات األمین العام بانتظام

الحديث ويمكن .إلدارتھمد واالجتماع والتعلیم في األقالیم الخاضعة المتعلقة بأمور االقتصا
و ھا أطرتضم من بین فھي ال،للقطاعوالمصالح المسیرة بوكراع ھنا عن مناجم الفوسفاط ب

على عكس ما كان علیه إبان االستعمار االسباني،،یل من الصحراويینالعدد القلإال،ستخدمیھاوم
وحتى ،جانب الصید البحريإلى،1االقتصادية باإلقلیماتالثرواحد اكبرھذا القطاع يشكلأنرغم 

المنحدرين من المغرب على سوى ال تشغل بیر منجم بوكراع، الشركات المتعاقدة مع الدولة لتد
.ال يتم استثمارھا باإلقلیمعائدات الفوسفاط المستغل، كما أنحساب الشباب الصحراوي المعطل

ھاجس الصراع ف، اإلقلیمیاسة حقیقیة لالستثمار في تعتمد سالمغربیة الالدولة أنزد على
على العقلیة االستثمارية، ھو المسیطر بین المغرب والبولیساريوباإلقلیمالسیاسي والعسكري

األوضاعمن تفجر اخوفأموالھمن استثمار نفور كبار المستثمرين المغاربة موما يؤكد ذلك المغربیة،
.باإلقلیمالعسكرية أوالسیاسیة 

:واالجتماعیة والثقافیة على أنمن العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة1المادة تقر- 1
لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرھا بنفسھا، وھى بمقتضى ھذا الحق حرة في تقریر مركزھا السیاسي وحرة في السعي -1
.حقیق نمائھا االقتصادي واالجتماعي والثقافيلت
لجمیع الشعوب، سعیا وراء أھدافھا الخاصة، التصرف الحر بثرواتھا ومواردھا الطبیعیة دونما إخالل بأیة التزامات منبثقة -2

ز في أیة حال حرمان وال یجو. عن مقتضیات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي
.أي شعب من أسباب عیشھ الخاصة

على الدول األطراف في ھذا العھد، بما فیھا الدول التي تقع على عاتقھا مسئولیة إدارة األقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي -3
.ألحكام میثاق األمم المتحدةواألقالیم المشمولة بالوصایة أن تعمل على تحقیق حق تقریر المصیر وأن تحترم ھذا الحق، وفقا 
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دون محاولة ،استغالل الثرواتإلىاألولىيھدف بالدرجة باإلقلیمالقطاع الخاصوالمتواجد من 
لمشتغلینغلب ا، فااألصلیةبما يعود بالنفع على المنطقة وساكنتھا العائدات الربحیة،الستثمار

فالوحدات .أصول مغربیةھم من ة،اء الغربیالصحرإلقلیمعلى طول السواحل البحرية الصید البحري ب
ال تشغل سوى العامالت، وصناعة زيت ودقیق السمك،یر السمكتصبالمتعلقة بتجمید واإلنتاجیة

-الصحراويین ال يشتغلون أنالصحراء الغربیة، بذريعةإقلیمإلىمن المغرب القادمینعمال وال
.-الصحراويین مكايخدموا

ساھم في تفاقم واستفحال ظاھرة ،يسع المجال لذكرھاالأخرىأسبابجانب إلىكل ذلك 
من معالجة لھا سوى األوقاتلم تجد ھذه الفئة في وقت من بطالة خاصة في صفوف الشباب، فال

إنالدولة المغربیة أنعلى كد بعض المعلومات للجمعیةتؤ، واالسبانیةركوب مخاطر البحر نحو الديار 
عملھا ،غضت الطرف عن شبكات واسعةفإنھاالھجرة السرية لم يكن لھا دخل مباشر في عملیات

.2005نحو جزر الكناري االسبانیة، خاصة منذ سنة التھجیرترحیل والالوحید ھو 

والصید ميجالمنینالتي يوفرھا القطاعوالتشغیلمناصب التوظیفوتشیر التقديرات إلى أن 
الصحراوية األسرن العديد موإخراج، المعطلةكفیلة بامتصاص كافة الید العاملة الصحراويةالبحري

.المعیشةمن الفقر وتدني مستوى 

لم نقل إن قلة في الصحراوي إلى جانب ما سبق ذكره، التھمیش الذي يطال اإلنسانيتجلى و
الدولةأنفي مختلف المیادين بالرغم من انعدام تخرج الكفاءات الصحراوية العلمیة والتخصصیة

أومؤسسة ألية، باإلضافة إلى الغیاب التام باإلقلیمعار التنمیةشتزعم تبني 1975منذ المغربیة
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية م الصحراء الغربیة ضدا على العھد معھد للتعلیم العالي بإقلی

، في الوقت الذي يزداد فیه تعداد الصحراويین بمخیمات2منه13واالجتماعیة والثقافیة خاصة المادة 
الالجئین الصحراويین الحاصلین على شھادات علیا، في مختلف التخصصات العلمیة والمعرفیة، 
فمخیمات الالجئین الصحراويین وكما تشیر إلى ذلك بعض اإلحصائیات، تضم فقط في تخصص الطب 

طبیبة وطبیب صحراوي، رغما عن معاناة اللجوء والحرمان، في الوقت الذي ال يتواجد 500أزيد من 
.بیب واحد صحراوي على طول الخريطة االستشفائیة باإلقلیمط

ازيك، مطالبین بحقوقھم أكديمن نازحین من مدينة العیون نحو منطقة ووقد خرج الصحراوي
ختالالت واإلاإلشكاالتوالذي تعترضه العديد من األخیرھذا ،المشروعة في التشغیل والسكن

، نظرا لغیاب سیاسة حضرية وعمرانیة، لإلقلیمالمغربیة اإلدارةمع بداية 1975منذ سنة البنیوية
السكنیة وراشفاأللتوسع المجال الحضري، كأساس،تعتمد التخطیط الحضري والتوجیه العمراني

للدولةاإلعالمیةفقط، من اجل الدعاية عیون كان يطغى علیھا ھاجس البناءالبإقلیمالتي انطلقت 
حضرية واضحة المعالم،إستراتیجیةبالمدينة، دون رسم نیةاإلسكابخصوص مشاريعھا المغربیة

مما اثر تراعي الثقافة المحلیة وتأخذ بعین االعتبار التطور العمراني والديموغرافي للمدينة مستقبال،
.األحیاءعلى البنى التحتیة المتسمة بالھشاشة، وطغیان البناء غیر الالئق على العديد من 

المغاربة إدارة شؤون المدينة شجعوا استفادةالذين تعاقبوا على مختلف العمال والوالة و
من داخل المغرب، فممارسات عامل العیون - العمال والوالة-منھا المنحدرينالمناطق إلىالمنتمین 

الشھیر بماضیه القمعي ضد الصحراويین المدعو صالح زمراك ال تخفى على احد في 1993- 1981
وھي - مالل وسط المغرب أناس من مدينة بني وكیف حول ضياألرامجال السكن وتوزيع 

جعل التعلیم :من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة على13الفقرة الثانیة من المادة -ج–یؤكد البند -2
.تعلیمالعالي متاحا للجمیع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة وال سیما باألخذ تدریجیا بمجانیة ال
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بعد قبل مغادرته األخیرةوفي الساعات هوبعدبمدينة العیون، أغنیاءإلى-منھاينحدرالمدينة التي 
جانبي المحیطة باألراضيبتوزيع1998- 1994"حسن وشن"قام العامل المسمى من مھامه إعفاءه

محمد "المسمى كرره والي المدينة ، نفس الشئنطقته من المغربشارع السمارة على بني م
حین قام بتوزيع أراضي 2010نوفمبر 26عند استبعاده من المنصب يوم 2010-2009"جلموس

شاسعة بمدينة المرسى دون مراعاة ألي معیار في االستحقاق وال حتى استفادة الصحراويین 
.المحتاجین

منذ سنوات المغربیةشرعت الدولةالسكن االجتماعي والتي مج كیف أن براكما يمكن التساؤل
إقصاء مدن عمدت علىبالمغرب، مع شركاء آخرين في تنفیذھا، والتي شملت مختلف المدن 

الصحراء الغربیة منھا، رغم أن الوعاء العقاري بالمدينة وعلى غرار باقي مدن إقلیم الصحراء الغربیة ال 
إن توافرت اإلرادة الحقیقیة في العناية بمطالب الساكنة بحقھا في يشكل أي عائق أمام الدولة 

السكن، في الوقت الذي دأب فیه عدد من المنتخبین المحلیین واألعیان والمتنفذين سیاسیا 
واقتصاديا باإلقلیم على السطو على مساحات شاسعة من األراضي بمدينة العیون، والعمل على 

.انونیة بتحفیظھا واستخراج رسومھا العقارية، بطرق غیر مشروعةتسوية إجراءاتھا اإلدارية والق

الشأن العام حول محاسبة المسئولین عن تدبیر ولم يسبق طیلة فترة اإلدارة المغربیة لإلقلیم
مما مرتعا للفساد اإلداري واالقتصادي، جعل اإلقلیمقانونیة، وبالتاليالالالتجاوزاتالخروقات و

لأوتشكل و،ظاھرة النزوح الجماعيبروزإلىأدتاالجتماعیة والتي األوضاعساھم في تفجر 
عن رفض السیاسات ،راقيحضاريكتعبیر ،الصحراويین داخل الصحراء الغربیةنمخیم للنازحی
.باإلقلیمعلى نھجھاالدولة المغربیةدأبتالتيالصعیدين االقتصادي واالجتماعي المتبعة على

النشأة والتطور: المخیم
الغالبیة العظمى اھرزحتالتي يعیش تحت ،الكارثیة والمزريةاالجتماعیة واالقتصاديةاألوضاعإن

ھر والتعبیر المتسم بانعدام حرية التظااألمنيوفي ظل الواقع من الصحراويین سكان مدينة العیون،
في ذلك يسمعون علھم ،خارج المدينةإلىالنزوح بجعل الصحراويین يفكرون،اإلقلیموالتجمع داخل 

.لإلقلیمالعام الشأنإدارةالمسؤولین عن إلىأصواتھم

10قرر بتاريخ إلى أنخارج المدينة، لنزوحوان فشلت عدة محاوالت سابقة من اجل اوقد سبق 
القیام بالخطوة كحركة سر،األوأربابمتزوجون المجموعة من الشباب المعطل منھم 2010أكتوبر

، لتتزايد الخیام بشكل لبداية النزوحاألولخیمة في الیوم 70إلى50ـبلقتوالتي انط،اجتماعیة
.كبیرةوبإعدادسريع 

،-كلم شرق العیون220-عدد من الصحراويین في مدن السمارة أنإلىاإلشارة ھناويمكن 
ولوااكلمیم جنوب المغرب قد ح-كلم غرب العیون25-المرسى ،- كلم جنوب العیون180-بوجدور 

االجتماعیة، األوضاععلى نفس اخارج مدنھم احتجاجإلىبموازاة مع ما حدث في العیون النزوح 
وتسبب ذلك في ،جوبھت بالمنع بالقوة من طرف قوات األمن المغربیةالمحاوالتولكن جمیع تلك 

.عدة أضرار جسدية ومادية للمحتجین

بمخیم ة للخیام ولقاطنیھا من النازحینالحقیقباإلعدادوان كانت الجمعیة الصحراوية لم تتوصل 
تواترت على حصر عدد النازحین في المعطیات التي تم التوصل بھا،، فان ازيك شرق العیونأكديم
.خیمة6500من أزيدموزعین على 20000حدود 
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لنازحین، سارع  ومع تزايد أعداد ا،عرف المخیم في بدايته نوعا من العشوائیة في نصب الخیام
وحسب ما استقته الجمعیة من معلومات من عین المكان ،وھیكلتهتنظیمهإعادة وعون إلىالمتط

المخیم على لتنظیم شؤون عمل الشباب المتطوع صلت بھا، فقدوالروايات والشھادات التي تو
وفق ھاعدد من الخیام، يتم نصبتقسیم ھذا االخیر إلى ست دوائر تحمل كل دائرة رقم، وتضم

مراعاة مسافات مقبولة في ذلك من اجل مع الخیام، إلىھولة الولوج والدخول مخطط يراعي س
. في حال اندالعھاوالحد منھا نتشار الحرائقالوقاية من ا

صال مع وربط االت،كما يعمل المتطوعون بالدائرة على تقديم كل الخدمات الممكنة للنازحین
الة تحتاج للمساعدة الطبیة، حأيةأوالمرضىإلسعافلعمل على التدخل المكلفین بالتنسیق ل

تنسیق مع باقي المتدخلین، من اجل حفظ األمن الداخلي، وتوفیر الحاجیات األساسیة بونعمليو
. والیومیة، والمحافظة على نظافة وبیئة الدائرة وبالتالي المخیم ككل

فقة ابنتیھا وابنھا الخیام رإحدىسنة والتي كانت تقطن 63تقول فاطمتو البالغة من العمر 
بداخل المخیم، أكونلما أكثرراحتي أجدكنت …":فیدھا، العاطلون جمیعھم عن العملوح

، وكنت أمھممن وقتي في العیون، ويعاملني الشباب كوني أكثرباألمنواشعر 
..."من والى المخیمأشاءاخرج والج متى باستمرار

باسم العائالت المقیمة والحوارجنة للتفاوضمنذ البداية حدد المقیمون على المخیم لو
والمتضررة من اإلقصاء من الحق في السكن والتشغیل، وسنشیر إلى دورھا عند الحديث عن الحوار 

.مع السلطات بخصوص مطالب النازحین

التعاطي مع المخیمأسلوب

مغربیة، على ازيك، سارعت السلطات الأكديممخیم مع بداية انطالق توافد الصحراويین على
النازحین، ويمكن فيأعدادتزايد محاولة للتضییق وبالتالي الحد منفياألمنیةاإلجراءاتتشديد 

: ھذا اإلطار التطرق إلى

: نقط التفتیش

أكديممنطقة إلىكلم المؤدية 12عمدت السلطات إلى زيادة عدد نقاط التفتیش على طول 
زيادة عدد وعتاد النقطة للتفتیش خاصة بالشرطة، معنقطة إضافة، بحیث تسجل الجمعیة ازيك

عة للدرك الملكي، لم وقد تم وضع ثالث نقط للتفتیش والمراقبة تاب. المتواجدة قبل تشكل المخیم
إلى فحص التوقف عند كل النقاط ويخضع الركاب إلىويضطر المواطنون الصحراويون ،تكن متواجدة

.اراتلسیالدقیق لتفتیشوالوثائق التعريف، 

ة الملكیة من القوات المسلحةأعداد كبیرعلى بداية المخیم، وصلت األولاألسبوعمنذ و
سیارات حاولتاألولىاأليامفي ة المخیم وتطويقه بالكامل، ومحاصربالمغربیة، حیث قامت

وبدعم وتغطیة من طائرات الھلیكوبتر التضییق على المواطنین،وشاحنات الجیش والدرك المغربیین
كل ذلك القصد المخیم، ومنع ولوج السیارات التي يتراءى حملھا للخیام،إلىھموصوللتحول دون 

.الخیامأعدادمنع ازدياد منه
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جدارات الرملیةال

من الجھات بمحیط المخیم واته على بناء جدار رمليالمنطقة عمدت قإلىعقب وصول الجیش 
العیون، إلىلطريق الرئیسیة المؤدية للیة المحاذيةالث، باستثناء منفذ وحید بالجھة الشماالث

الجیش، الدرك، القوات المساعدة: األمنیةالجدار الرملي مختلف األجھزةوتعسكر على طول 
.والشرطة

سافة ، وذلك على طول الماألربعةكما تم بناء العديد من الجدارات الرملیة والتي تجاوز عددھا 
من اجل القضاء ،ز لسیارات وعناصر أمنیةمع دعمھا بتمركيم ازيك،كدالرابطة بین العیون ومنطقة أ

السیطرة على المخیم من إحكامالطريق الرئیسیة وبالتالي المخیم من غیرإلىلى كل وصول ع
ومن إلىولكي تبقى كل عملیات الولوج والخروج إلیھاقبل الجیش وباقي القوة العمومیة المشار 

. واألمنیةالعسكرية المخیم تحت مراقبة السلطات

مما صعب من كثیرة،أحیانااالت الھاتف الخلوي، وتعطیلھا التشويش على شبكة اتصكما تم
.بمدن الصحراء الغربیة والخارجوأقاربھماتصال النازحین مع ذويھم 

الالمباالة بمطالب النازحین

مسؤولیھا بالرباط من تصريحات ة تؤكد في العديد وان كانت الحكومة المغربیة والسلطات العمومی
لم تفتح أي حوار جدي مع المحتجین ومن فإنھالمطالب المحتجین، االجتماعيالطابع على 

المشروعةمطالبھم يمثلھم، والنظر في

بتاريخالمغربیةاطق الرسمي باسم الحكومةالنالمغربيزير االتصالوخالد الناصري لوفي تصريح 
: حافة عقب اجتماع للحكومةع الصفي لقاء م2010أكتوبر21

على نصب خیام خارج المدار المواطنینمجموعة من إقدامإن"
تعبیرا عن مطالب اجتماعیة واقتصادية يأتيالحضري لمدينة العیون 

وان الحكومة منھمكة بكل الديمقراطيعادية في بلد معروف بانفتاحه 
لحكومة مع مشاكل ھؤالء المواطنین، وان اجدية في التعاطي 

ومؤسسات الدولة بصدد إجراء حوار عادي وطبیعي واخوي مع ھؤالء 
".المواطنین الذين نتعاطف مع قضاياھم المشروعة

 الناجم الكارحي"مقتل الطفل"

12أطلقت القوات المسلحة الملكیة المغربیة المرابطة على حدود مخیم النازحین الصحراويین 
یة النار على مجموعة من الشبان الصحراويین يمتطون سیارة مدينة العیون الصحراء الغربكلم شرق 

.على الساعة السابعة بتوقیت غرينتش2010أكتوبر 24رباعیة الدفع مساء األحد 

رة بمكان إطالق النار، بینما أنفاسه األخی) سنة14(لصحراوي الناجم الكارحيقد لفظ الطفل او
أخ (ثرھا كل من احمد الداودي والزبیر الكارحي بطلقات نارية، ال زال على إآخرينإصابةتم 

، يتلقون العالج بالمستشفى العسكري بالعیون، بینما تم إحالة مصابین اثنین بعد تلقي )المتوقي
. العالج على النیابة العامة التي قررت إحالتھم على السجن على ذمة التحقیق

منیا على المستشفیین المدني وقد فرضت السلطات األمنیة المغربیة حصار مشددا وطوقا ا
والعسكري بالعیون، ومنعت كافة المواطنین من االقتراب من المستشفیین بما في ذلك عائالت 
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الضحايا، كما رفضت السلطات المغربیة تقديم أية معلومات حول مصیر فلذات أكبادھا باستثناء بالغ 
المغربیة حول إطالق النار المذكور ومقتل صدر عن وزارة الداخلیة نشرته وكالة المغرب العربي لألنباء 

.إصابة آخرينشاب و

دون جنح الظالم، بدفن الكارحي تحتباإلسراعالسلطات المغربیة للتعتیم على الوفاة قامتو
السلطات القضائیة بالعیون ممثلة في النیابة أنقیقیة وراء عملیة القتل، رغم معرفة األسباب الح

.ن لم تتم أجرأته إلى حدود صدور ھذا التقريرلكفتح تحقیقأعلنتالعامة 

والذي اعتبرت 2010أكتوبر 26في بیان أصدرته بتاريخ وقد سبق للجمعیة وان نددت بھذا العمل، 
یة سابقة من نوعھا بعد وقف إطالق النار بالصحراء الغربیة بین المملكة المغربمن خالله الحادث

تح تحقیق عادل ونزيه في مالبسات الحادث وتحديد بفتطالب، و1991وجبھة البولیساريو منذ 
البعثة األممیة لتنظیم االستفتاء ودعت في نفس الصدد،القضاءإلىت وتقديم الجناة المسؤولیا

على اعتبارھا المسؤولة على مراقبة وقف إطالق "المینورسو"ـبالصحراء الغربیة المعروفة اختصار ب
، وان ال تتنصل من مسؤولیاتھا في حماية المدنیین الصحراويینتحمل مسؤولیتھاإلىالنار باإلقلیم

.على غرار ما عبرت عنه بعدم شمول مھمتھا مراقبة حقوق اإلنسان والتقرير عنھا

األمم المتحدة بتحمل مسؤولیاتھا في اتخاذ المغرب و الجمعیة في نفس الصددتطالبكما 
اني من اجل ضمان السالمة واألمن للنازحین اإلجراءات المعمول بھا في القانون الدولي اإلنس

الصحراء الغربیة، وتوفیر شروط الحیاة الیومیة من اجل تجنب حدوث -الصحراويین خارج مدينة العیون
كارثة إنسانیة خطیرة، في غیاب شروط السالمة الصحیة كالماء الشروب، واألدوية، الصرف 

لدرك والقوات المساعدة على مخیم وفي ظل الحصار الذي تفرضه قوات الجیش وا… الصحي
ويین بالعیون الشرطة المغربیة ألي مبادرة للصحراناء جدار رملي يسیج المكان، ومنعالنازحین وب

.للنازحینلتقديم الدعم

 الحوار مع السلطات

داخلیة بادرت السلطات إلى إرسال لجنة من وزارة ال،بعد مقتل الطفل الكارحي وإصابة من معه
من اجل النظر في مطالب النازحین االجتماعیة، وقد من اإلدارة المركزية)محافظین(والة ضم ثالث ت

، ولم يتبلور حوار جدي أعالهإلیھاحوار باسم النازحین المشار عقدت ھذه اللجنة لقاءات مع لجنة ال
.بحضور وزير الداخلیةإالمن منظور لجنة الحوار األقلعلى يمكن االعتداد به

ذاك يمكن النظر في ت دائما تركز على تفكیك المخیم وآنالسلطات كانعلومات أنالموتفید
البدء في تنفیذ المطالب مطالب الساكنة، بینما كانت اللجنة المحاورة عن النازحین تصر على ضرورة 

.المخیمإزالةالحصول على ضمانات ومن ھناك العمل على األقلعلى أو

/ نوفمبر4بتاريخ آخرھما، األقلر الوزير المذكور، اجتماعین على وقد عقد طرفي الحوار بحضو
إلىباالستجابة تلتزم من خالله الدولة المغربیة اتفاق مبدئي صل إلىتشرين الثاني حیث تم التو

اإلجراءاتيشرع في تنفیذأنعلى مراحل، على المطالب المتعلقة بالسكن والشغل بتدرج و
. 2010نوفمبر 8داء من يوم االثنین العملیة لھذا االتفاق، ابت

توج ھذا االجتماع ولجنة الحوار باسم النازحین نسخة من محضر االتفاق، ولم تسلم السلطات
. عشاء بشاطئ فم الوادبمأدبة

 المراقبین الدولیین والصحفیین من دخول الصحراء الغربیةالبرلمانیین ومنع

األجانبمنع الصحفیین إلىالسلطات المغربیة منذ مقتل الطفل الناجم الكارحي بادرت
، حیث تم تسجیل عدد من مدينة العیونإلىالمعتمدين بالمغرب خاصة االسبانیین منھم من التنقل 
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والحظت الجمعیة في .حاالت المنع المذكور بمطار محمد الخامس بالدار البیضاء في اتجاه العیون
حیال تطورات قضیة النازحین الصحراويین إعالميج تعتیم الدولة المغربیة على نھإقدامھذا الصدد 

.ازيكأكديممخیم ب

طات كل من إبراھیم لأوقفت الس2010اكتوبر08فعلى الساعة الحادية عشر صباحا من يوم االثنین 
قرب فندق نكجیر "جون تورن"والصحفي "تشوھیومان رايت و"منظمةأبحاثاألنصاري مساعد

خاللھا إبراھیم األنصاري للضرب المبرح وسوء المعاملة من طرف عناصر من لمدة نصف ساعة تعرض 
.قوات األمن بزي رسمي قبل إخالء سبیلھما

فیین الطائرات والسفن القادمة إلى العیون بغیة منع دخول الصحربیةكما اعترضت السلطات المغ
قبل وبعد تفكیك مخیم لطردواالمنع إلىونشیر في ھذا الصدد ، اإلقلیمإلىوالمراقبین الدولیین 

:الذي طال كل منأكديم ازيك

؛2010نوفمبر 07ار البیضاء من مطار الد"جون بول لوكوك"الفرنسي عضو البرلمان
؛2010نوفمبر 07من مطار العیون " ويلي ماير"االسباني وروبيعضو البرلمان اال

؛2010نوفمبر 13یون السبت من مطار الع" سیفیم داكدلن"السیدة عضو البرلمان االلماني 
) اسبانیا" (تیريثا ريبولیو ايسابیل"و" غارثیا دياث سیلفیا"و" خافییر صوفینا أرياس: "المراقبین الدولیین

؛2010نوفمبر 13العیون ) المكسیك" (أنطونیو فیالسكیز"و
؛2010نوفمبر 20من مطار الدار البیضاء " جوناس شوستید"عضو البرلمان السويدي 

؛2010نوفمبر 28من مدينة مراكش وسط المغربي " مادس إيلوسوس"حفي الدنماركيالص
.2010ديسمبر 05من مطار العیون " لوال ترابسو"و" رنداإنیس می"المحامیتین االسبانیتین 

إن المنع الذي طال البرلمانیین األوروبیین والمراقبین الدولیین والصحفیین األجانب قبل تفكیك 
. تحضیرا مسبقا للعملیة بعیدا عن المراقبة الدولیة والتغطیة اإلعالمیة للصحافة األجنبیةالمخیم كان

اقتحام وتفكیك المخیم

من التعزيزات األمنیة وعدد كبیر من سیارات مزيد شوھد2010نوفمبر 7بحلول يومه األحدو
صة بتفريق التجمھر، كما والیات خراطیم المیاه الخا" سطافیط"الدرك و القوات المساعدة من نوع 

قوات الجیش، سلكت مساء الیوم ة من دا كبیراعدأتأكد للجمعیة من خالل بعض شھود العیان أن 
مدينة من نفسه طريق الدشیرة في اتجاه منطقة أكديم ازيك، كما أكد بعض المسافرين القادمین 

قد مروا علیھا وھي تتنقل كبیرة أخرى من السیارات والشاحنات التابعة للجیشاالسمارة أن أعداد
. كما تم إرسال عدد من سیارات اإلسعاف. في اتجاه العیون

عمدت الشرطة على قطع الطريقنفس الیوم،زوالمن بعد 14:00لثانیة االساعة وعلى 
، وقد شوھد عناصر یارات من الخروج من المدينةومنع جمیع السفي اتجاه المخیمالرئیسیة

تواجدھم كان مكثفا، وتوقفت أن، كما األسلحةشرقي للمدينة وھم يحملون الشرطة عند المخرج ال
.لتفريق التظاھر بخراطیم الماء تابعتین للشرطةآلیتینأيضا

أمنياراتھم في شارع السمارة عند أول حاجزالتجمع بسیإلىوقد اضطر العديد من الصحراويین 
أھالیھمو المدينة، وحرية التنقل نحمحتجین في ذلك على المنع من مغادرة ،وضعته الشرطة

اقتحام المغربیین واألمنات راجت بین سكان المدينة حول نیة الجیش بالمخیم، خاصة وان شائع
كديم ازيك في الزيادة من شبكة االتصال الھاتفي عن منطقة أتفكیك المخیم، وقد ساھم قطعو

من من جھة والمحتجین الصحراويین مناألما بین قوى األجواءتلك الشائعات، مما وتر صحة تأكید
.مخرج الشرقي للمدينةعند الجھة ثانیة 
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بعض الفاعلین الصحراويین في المجال المدني والجمعوي ومن تدخلوسجل في ھذا الصدد
إنھاءبالتوسط من اجل قد قاموا3والسید عبد الرحمان زيبالعیونالصحراويةاألطربینھم رئیس رابطة 

لسماح بالمرور في اتجاه المخیم، وان تلك المساعي بات بالفشل في ظل غیاب وا،حدة التوتر
.المحتجین على الخروجوإصراراألمنمخاطب حقیقي من جانب 

وقد تسبب حادث صدم سیارة احد المحتجین لشرطي مرور في انفجار الوضع، فسارعت 
شرت وانتشق بالحجارة،بالراألخیرينھؤالء القوة لتفريق المحتجین وردستخدامالشرطة ال

صدم سیارة تابعة سجلت الجمعیة ، وواألملالعودة أحیاءشارع السمارة وفي المواجھات على طول
إلىإثرھانقل على"التوباليعبد اهللا"عضو لجنة الحوار باسم النازحین السید للشرطة ل

.ديقهمن منزل صواعتقل الناشط الحقوقي النعمه األسفاريالمستشفى العسكري لتلقي العالج،
حدود كتابة ھذا التقرير، من إلىأصحابھاإلىكما تم حجز العديد من السیارات لم يتم تسلیمھا 

.أنفاضمنھا سیارة السید عبد الرحمان زيو المذكور 

حیث ما بین الساعة الخامسة والسادسة فجرا2010تشرين الثاني /نوفمبر08فجر يوم االثنین 
، استیقظ النازحون على نداء ينبعث من طائرة الھلیكوبتر، يدعو قاطني البال زال الظالم ھو الغ

من المدنیین باالستیقاظ لآلالفةفرصىادنمع ذلك وبدون ترك وبالموازاة ، المخیمبإخالءالخیام 
بادرت قوات الجیش والدرك والقوات المساعدة والیات ،مما جاء في نداء الطائرة المذكورةوالتأكد

نات العسكرية على اقتحام المخیم واجتیاحه، لسیارات ذات الدفع الرباعي والشاحلمیاه، واخراطیم ا
، كل ذلك تزامن مع انطالق جولة جديدة من خلوھا من النزالء التأكدالخیام، وتحطیمھا دون وإزالة

.من المفاوضات غیر الرسمیة بین المملكة المغربیة وجبھة البولیساريو

كما التجمھرات، أوت ااالعتصامإنھاءوالطرق المتبعة في اآللیاتالمخیموال تسري على تفكیك
المعروف في باألسلوبالعمل على األقلمدة قاربة الشھر، تتطلبإلىامتد مخیمإخالءن عملیة أ

وان السلطات في ھذا الصدد لم تعطي وإجالء القاطنین بھا،والتجمعات السكنیة،األحیاءإخالء
. المكانإلخالءاالستعدادوجمع أمتعتھمفیین للمقیمین من اجلات الكالفرصة والوق

ثلین في لجنة الحوار لم تخبر التي كانت تتفاوض مع النازحین ممالسلطات المغربیة أنوكیف 
.المخیمتفكیك بأمراألخیرةھذه 

ه السلطات لم تعطي الدلیل على تقدم أي من النازحین بشكاية يدعي فیھا تعرضأنكما 
ولة الدأعطتهكما ادعت ذلك، والذي كان ھو المبرر الوحید الذي إجرامیةلالحتجاز من طرف عناصر 

والشیوخ دون واألطفالمن اجل اقتحام وتفكیك المخیم، فكیف يعقل أن تقوم عناصر باحتجاز النساء 
تسمح أنال يمكن ،يحرك ذويھم بمدينة العیون ساكنا، خاصة وان طبیعة المجتمع الصحراويأن

وقد سبق لوزير الخارجیة والتعاون المغربي في لقاء صحفي مع جھة، أيةبمثل ھكذا تصرفات من 
:نظیرته االسبانیة أن صرح بالقول

اختارالمغربأنمفادھاحقیقةتجاھلفضلتاالسبانیةاإلعالموسائلإن"
الجديدغربالممبادئإطارفييندرجالذيالحواروھوالمشكل،ھذالحلالحوار
نفسهالتضلیلأيضااختارتاالسبانیةالصحافةأنوأضاف.ويتطوريتغیرالذي
والحديثالخیامبھذهالموجوديناألشخاصعددعنخاطئةألرقامتقديمھالدى
الذيالمخیمھذافيالمغربیةالسلطاتقبلمنمفروضحقیقيحصارعن

.وإحالتھ على المحكمة العسكریة بالرباط2010نوفمبر 21تم اعتقالھ من مطار العیون بتاریخ -3
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المواطنینلھؤالءيمكنوحیثوالمیاهالغذائیةبالموادتزويدهذلكمعيتم
وشدد وزير الشؤون الخارجیة .بسھولةمنهوالخروجإلیهالدخول

والتعاون على أن ھذه الخیام التي تم نصبھا خارج مدينة العیون تشكل تعبیرا 
عن مطالبات اجتماعیة محضة مماثلة لتلك االحتجاجات التي تتم في العديد من 

لسلطات المغربیة تتعامل مع ھذا المخیم غیر مضیفا أن االديمقراطیةالبلدان 
المغرب يؤمن "وأبرز أن .القانوني الذي ال يتوفر على ترخیص من خالل الحوار

نقال عن الموقع ("بفضائل الحوار ونعتقد أنه ينبغي دراسة ھذه المطالب
)04/11/10على شبكة االنترنتالرسمي لوزارة االتصال المغربیة

حضروا وقائع تفكیك المخیم، العديد من الصحراويین النازحین ممن الصحراوية بوقد التقت الجمعیة 
، اإلطالقلم يكن متوقعا على األمرعلى وصف المشھد بالمرعب والمرھب، وبان واتواتروالذين 

.خاصة وان الساكنة كانت تنتظر في نفس الیوم البدء في أجرأة ما تم االتفاق علیه

:األثناءوالتي كانت متواجدة في تلك ل.لةاآلنسوفي ھذا الصدد تقول 

بطائرة فإذاألصلي كديم ازيك بمخیم أ2010نوفمبر 8وم االثنین استیقظت فجر ي
يطغى ألنهمن معرفة مضمونھا، أتمكنلم أصواتھلیكوبتر تحلق فوق المخیم وتصدر 

ھدت شاحنات مما يحدث شاللتأكدخرجت من الخیمة إنوما علیھا صوت محرك الطائرة،
عت واألطفال، ففزعسكرية كبیرة تزحف نحو المخیم، وبعد لحظات سمعت صراخ النساء 

شاحنات أنكیف فرأيت،مالي أھلھافیھم لكي يستیقظ أصیحنحو الخیام المجاورة 
عسكرية تدھس الخیام وتمزقھا، في الوقت الذي عمدت فیه طائرة الھلیكوبتر التي تحوم 

أرجاءدخان كثیف بكل عمدموع، ولإطالق القنابل المسیلة للى على مقربة من المخیم ع
الرعب الجمیع داخل المخیم وھرعوا في جمیع أصاب.المخیم، لم اعد بعدھا أرى شیئا

بید ھذه فأخذت، أمھاة دشابة تقود معھا سیدتین مسنتین واحاالتجاھات، فاصطدمت ب
، وكنا كل مرة نلتقي بمجموعة من نمشي علنا نخرج من الدخان الكثیففأخذنا، األخیرة

الغرب، إلىأونحو الشمال أذاھبونحو اتجاه معین، حیث لم نعد نعرف الجیش يدفعوننا ن
التقینا بمجموعة ضربنا بالعصي، وفجأةفي الوقت الذي عمد فیه بعض العساكر على

صفا يعترضون قوات الجیش ومشكلین مسلك شكلواكبیرة من الشباب الصحراويین 
.والنساء وكبار السناألطفاللكه الناس وخصوصا يس

الخیامإحراق

العديد منھا،النیران في بإشعالالخیام إحراقعلى المغربیة األمنیةقي القوات الجیش وباعمد
عیة بعض من التقتھم الجمأكد، كما الرصاص المطاطيبل الغاز المسیل للدموع، وقناكما استخدمت 

على االتجاه نحو المدينة مشیا على تم إجبار اآلالف من النازحین،ونارية،سماع صوت إطالق أعیرة 
.ذوي الحاجات الخاصةونساء وشیوخ مسنون وأطفالمن بینھم أن، علما اإلقدام

المواجھات مع النازحین

وحدثت اشتباكات بین النازحین والقوات المتدخلة في اقتحام المخیم، تحولت إلى صدامات، 
.األمنمن الضحايا المدنیین وفي صفوف الجیش وقوى خلفت العديد 

، وفي غیاب أي قناة لالتصال مع علیھاتوفرالممن شھادات، والمعلوماتوحسب ما تم استقائه 
السلطات المغربیة، نظرا للمنع الذي يطال حق الجمعیة في التنظیم والعمل القانونیین، منذ 

ضحايا في الأعدادمن تتأكدلديھا من معطیات لم الجمعیة ومن خالل ما فان2005سنة تأسیسھا
سقوط المغربیة، البیانات المتالحقة لوزارة الداخلیة أعلنتكديم ازيك، وقد تفكیك مخیم أأثناءاألرواح

.عنصر من قوات األمن العمومیة)احد عشر(11
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العیون والمرسىأحداث
العمومیة لمخیم األمناقتحام الجیش وقوى تشار خبر اعات األولى لیوم االثنین وبعد انمنذ الس

ون والمرسى، لالستفسار وتقصي ماحدث لذويھم مدينة العین فيكديم ازيك، خرج الصحراويوأ
ن خاصة الشباب بالفعل حتى انطلق جموع الصحراويیالخبرتأكدأنباقي العائالت الصحراوية، وما لو

مدينة، مرددين العديد من الشعارات المطالبة لم يسبق لھا مثیل بال"الغضب الشديد"في موجة من 
.رير المصیر بالحق في تق

احتیاطات لھكذا احتجاج من قبل الصحراويین بالمدينة، يتخذالمغربي لم األمنأنوالمالحظ كیف
شبه ازيك، حیث كانت المدينةأكديمبمخیم واألمنیةعلیه القوات العسكرية أقدمتبالموازاة مع ما 

رغم أن ،والبعثة األممیة المینورسواألمنباستثناء مقرات الوالية ووالية تواجد امني،خالیة من أي
. 2005و1999احداثتواجدا امنیا مكثفا خاصة بعد المدينة تشھد 

بعض المؤسسات العمومیة والمحالت التجاريةإحراق

العديد من الوإشععلى قطع الطرقات، " الغضب الشديد"ن وھم في حالة من المتظاھروأقدم
، وقد جردت الجمعیة العمومیةاإلداراتمن في عدد إطارات السیارات، كما تم  تخريب وإضرام النار

محكمة ،الجھوية للتربیة والتكويناألكاديمیة:في ھذا اإلطار من بین اإلدارات التي تضررت
مندوبیة الطاقة ،تثمارالمركز الجھوي لالس،مقر جھة العیون بوجدور الساقیة الحمراء،االستئناف
ومركزين للبريد، ،وعدد من المقاطعات المحلیة،التعاونإعدادية، مقر قناة العیون الجھوية،والمعادن

.المحالت التجارية الخاصة، وعدد منبنكیةوكاالت ثمانیةإحراقكم تم 

 عنصر القوات المساعدة"و"بابي الكركار"مقتل"

ین اليزالون متجمھرين وبشارع السمارة وحسب إفادة من حضروا ، والصحراوياألثناءتلك في 
على صدم شاب صحراوي، لیفارق على إثرھا أقدمتن سیارة تابعة للشرطة اوشاھدوا الوقائع ف

.الحیاة

الصحراويین، مما جعلھم " غضب"من وأججوقد تسبب ھذا الحادث في زيادة الغلیان بالمدينة، 
، ويتحدث أرضامسرعة فسقط احد عناصرھا المساعدة، فانطلقتابعة للقوات يعترضون سیارة ت

من السیارة، وانه فارق على رأسهعنصر القوات المساعدة سقط على أنبعض الشھود العیان 
.الحیاة فوراإثرھا

آوالمستشفیات سواء من اجل تلقي العالجإلىمن الوصول الصحراويین األمنقوات وقد منعت
.يھممن اجل السؤال عن ذو

كما خرج في الوقت نفسه العشرات من الصحراويین بمدينة المرسى محتجین على ما تعرض له 
بعض الممتلكات العامة والخاصة من ضمنھا وإتالفإحراقعمد ھؤالء إلىازيك، وقد أكديممخیم 

في أوبین المدنیین األرواحمقر البلدية، ووكالة بنكیة، ولم تسجل الجمعیة سقوط ضحايا في 
.األمنصفوف قوات 
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اربة ضد الصحراويینلمدنیین المغايض تحر

القضاء لت قوات الجیش المغربي، عقب تدختشرين الثاني/ نوفمبر08بعد حلول منتصف نھار 
سیارات الدفع الرباعي والشاحنات الكبیرة الحجم من نھائیا على المخیم، وشوھدت العشرات 

، وھي تدخل یھا عدد من عناصر الجیش مدججین باألسلحةيمتطالتابعة للقوات المسلحة الملكیة
قامت بتمشیط مماثلة لسیارات القوات المساعدة، أعدادأنالمدينة من الجھة الشرقیة، كما 

.األحیاء الشرقیة للمدينة

الشرطة واألخیرھذا من تدخل الجیش واجتیاحه للمدينة شوھد تحرك سیارات ساعاتبعد 
راوات والھالحديديةيحملون العصيالمدنیین المغاربةبالعشرات منفقةرم، واألحیاءببعض الشوارع 

مداھمة العديد لھؤالءإرشاد، وقد تمواألطفال" المراھقین"خاصة ،الحادةاآلالتوالسكاكین وبعض 
من المحالت التجارية والبیوت الخاصة بالصحراويین، وسرقة ونھب محتوياتھا وتخريب والعبث 

كما تم االعتداء من طرف المدنیین المغاربة على العديد من الصحراويین خاصة النساءبتجھیزاتھا، 
.العمومیة المذكورةاألمنمن قوى عازيبإواألطفال 

على الساعة الثانیة من ": بالقولك.ايا ھذه األحداث وھو السید إيتحدث احد ضح
لعیون من طرف لومینا نويبا باتم الھجوم علینا بحي كو2010نوفمبر 8بعد زوال يوم االثنین 

المغاربة حاملین األسلحة البیضاء واآلالت الحادة والعصي مرفوقین عدد كبیر من المدنیین
ومدعومین بعناصر من الشرطة بزي رسمي ومدني، تتبعھم سیارات تابعة للشرطة زرقاء 

لباب، اللون، فأسرعت رفقة مجموعة من ست شبان بالدخول إلى المنزل مغلقین خلفنا ا
فتمت مالحقتنا واقتحم أفراد الشرطة المنزل مھشمین الباب، لیخرجونا إلى الخارج، لتنھال 
علینا تلك المیلشیات من المدنیین المغاربة بالضرب والرفس والركل والسب والكالم النابي 

"... صحراوا الخانزين" "صحراوا لمسخین"، ...."أوالد" "من قبیل صحراوا شبعتوا"والعنصري 
غیره من السباب الذي ال تستطع اآلذان تحمل سماعه، وبعد ما فرغوا منا حملنا عناصر و

الشرطة عبر سیارة تابعة لھم بعد ما أغمضوا أعیننا، وتكبیل أيدينا إلى الخلف، نحو مقر 
."والية األمن بالعیون

الرصاص على المدنیین إطالق

الرصاص، بإطالقمتفرقة من المدينة ماكنأالمغربیة وفي األمنقامت قوات األثناءوفي تلك 
وھي المرة الثانیة بعد حادث إطالق الرصاص المشار إلیه .ناريةبأعیرةعدد من الصحراويین وإصابة

.من طرف الجیش والذي أدى إلى مقتل الطفل الناجم الكارحي

.المنازلعلى)2(حالتینواألفرادعلى الحيالرصاصإلطالقحاالت)9(تسعوسجلت الجمعیة 

بعیار ناري لم يرد كشف اسمه خوفا من متابعة احد المصابینس.م: ـوقد التقت الجمعیة ب
: بالمستشفىلتلقي العالجللسبب نفسه الشرطة المغربیة، والذي لم يذھب 

، فأشھر احدھم مسدسا الشرطة بزي مدنيعناصر دخلنا في مواجھات مع المغاربة و" 
المستشفى إلىالذھاب أشاءناري على مستوى الركبة، لم وأطلق النار، فأصابني عیار

خوفا من التعرض االعتقال والتعذيب، نزفت ركبتي في اللیلة األولى الكثیر من الدماء، وفي 
األقلتكلف على األولي، ه بعض الدراية باالستشفاء صديق للعائلة ل، قامالیوم الموالي

من خلو الجرح من أي للتأكدالفحوصات بعضإجراءعلي أنوأكدنزيف الدم، بإيقاف
".لجرحيتسرب لعلى تلك الحال، ويظھر نوع من التعفن صاروأنارصاصة، ومنذ ذلك الحین 
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المعتقلین على ذمة أبنائھن أن ،د.ووالدة س،ر.ز، ووالدة م.خ.إكل من والدة للجمعیة وأكدت
9النار يوم إلطالقتعرضوا ة، التحقیق بالسجن األكحل بالعیون على خلفیة األحداث األخیر

لدى في الجھة الشرقیة لمدينة العیونمن طرف طائرة الھلیكوبتر،2010تشرين الثاني /نوفمبر
، عند عزمھم مغادرتھا في اتجاه البادية حیث ترعى مواشي عائلة إبراھیم امتطاءھم سیارة الندروفر

.نوفمبر24يوم قبل مرة ألول بالسجن المذكورأبنائھنلم يزرنالخلیل، والالتي 

16وفمبر بعدما قضیت أزید من ن24األربعاء یوم زرت:ز.خ.إوفي ھذا الصدد تقول والدة 
فاخبرني انھ مصاب بطلق ناري على السجن، وإدارةالبحث والسؤال عنھ لدى المستشفى والمحكمة یوما من

السیارة، كما اخبرني أن العیار الیزال بداخل مستوى كتفھ الیسرى لما أطلقت علیھ الطائرة الرصاص وھو یقود 
.الجرح، كما یبدو انھ یجد صعوبة في تحریك ذراعھ

االعتقاالت و المداھمات

الیوم السابق القتحام أي2010تشرين الثاني/ نوفمبر07يوم المغربیةاألمنیةالسلطات أقدمت
وجھة إلىواقتادتهمنزل صديق له من"النعمة االسفاري"الناشط الحقوقي اختطافالمخیم على

.مجھولة

األمن في ذلك الیوم المغربیین على مدينة العیون شنت قوات واألمنسیطرة الجیش ومنذ
ومتاجر الصحراويین والعبث حملة واسعة النطاق القتحام ومداھمة منازل ،بمدنیین مغاربةمرفقة

فرق أمنیة "كما قامت . ي حق ساكنیھافممارسة التنكیل والضربوبھا، ونھب وسرقة محتوياتھا
طیلة األيام الموالیة بمداھمة سوداء على وجوھھم،أقنعةمزودة بأسلحة ويضع عناصرھا " خاصة

وقد تمكنت الجمعیة ،ذكورا وإناثاعتقال المئات من الشباباواختطاف و،العديد من المنازل
.)انظر المالحق(العديد من تلك المنازلإحصاءالصحراوية من 

عدد من المنازل الخاصة بالصحراويین بمدينة المرسى، وقرية فم الواد الشاطئ، ةتم مداھمو
واعتقال عدد من الشبان الصحراويین الذين فروا من قمع وممارسات واد الجرادي، واختطاف وفم ال

.سلطات العسكرية واألمنیة بالعیونال

الداوديإبراھیم"وفاة"

اثر اإلصابات التي ) سنة34("إبراھیم الداودي"أثرا بجراحه المواطن الصحراوي، وقد توفي مت
"ش.ع"تعرض لھا لدى اقتحام وتفكیك الجیش والقوات األمنیة لمخیم أكديم ازيك، وقد كشف 

كان "الداودي"شخص يدعى أنكیف 2010تشرين الثاني /نوفمبر26المفرج عنه بتاريخ للجمعیة
، وال يقوى على اإلسعافاتبالمستشفى العسكري، وال يتلقى أي نوع من في حالة يرثى لھا

:النطقأوالحركة 

وبعد يومین جاؤوا بشخص سمعتھم يقولون أن اسمه الداودي كانت أثار التعذيب بادية 
على جسده وصدره ينزف بالدم، لم يكن يقوى على الكالم، بالكاد يشیر إلینا بیده تركوه 

األرض وفي المساء جاء ممرض ووضع له جھاز خاص بفحص نبضات ذلك الیوم ممدا على 
صافي خلي الزبل يموت ""القلب ثم ذھب لینادي على الطبیب، وسمعت ھذا األخیر يقول 

.جزم حینھا كونه فارق الحیاةأ، لینزع عنه الممرض الجھاز ونقلوه من الغرفة، وأكاد ""
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لشأن بالنسبة لعائلة الطفل الناجم الكارحي ، كما ھو اة الداودي على دفنهوأجبرت عائل
كبیرة لدفن عناصر األمن المغربي، رسمیةالمذكور سابقا، في الوقت الذي تم فیه إعداد مراسیم

.مشاعر المغاربة ضد الصحراويینتجیشفي محاولة من السلطات المغربیة 

 معاملة الالتعذيب وسوء

من غلبھم المختطفین الصحراويین اعشرات منمصالح الدرك الملكي والشرطة عن الأفرجت
،4تقتھم الجمعیة تعرضھم للتعذيب وسوء المعاملة داخل االحتجازالقاصرين، وقد أكد كل الذين إل

ازيك أكديمبلإلحداثشخص، بعد الیوم الرابع 160من أزيدسبیل إخالءعن األرقامبعض تتحدثو
أزيد من كما تم تقديم منذ ذلك الحین لنیابة العامة،اأنظارمن دون العرض على والعیون والمرسى،

فردا على المحكمة 19حدود كتابة ھذا التقرير إلىأحالتلنیابة العامة، والتي شخص ل140
من لجنة الحوار المذكورة،وأعضاءاإلنسانھم مدافعون عن حقوق ضمنالمغرب،/العسكرية بالرباط

قاصر واحد على بینھمیق لدى محكمة االستئناف بالعیون،البقیة على قاضي التحقإحالةبینما تم 
كیة الموساوي، الن)فضالة(ام الفضل ،األنصاريالزھرة فاطمة الصابي، :ستة نساء ھنواألقل

.الجماني)غلیة(الحواصي، حیاة الركیبي، والخادم 

شبان بثالثة في حق أربعة2010تشرين الثاني /نوفمبر15كما تم النطق بحكم المحكمة بتاريخ 
دون تمكینھم من الحق في المؤازرة بالمحامي واحد معتقل بمدينة بوجدور، أشھر سجنا نافذا، 

المحاكمة، كما باالعتقال أو إبالغھمبأمريتم إشعارھمالدفاع، وفي غیاب عائالتھم التي لم إلعداد
.رين، احد الشبان األربعة المذكوز.ا.ز، والد س.ا.للجمعیة ذلك السید مأكد

4
،اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینةالتعذیب مجّرم بموجب -

كانون10المؤرخ في 39/46م بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة والتصدیق واالنضمااعتمدت وعرضت للتوقیعالتي 
، والتي صادق علیھا المغرب، 1984دیسمبر /األول

1المادة 
أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید، جسدیا كان أم عقلیا، یلحق عمدا " بالتعذیب"ألغراض ھذه االتفاقیة، یقصد -1

ول من ھذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ بشخص ما بقصد الحص
أو عندما یلحق مثل ھذا األلم أو -أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ، ھو أو شخص ثالث أو تخویفھ أو إرغامھ ھو أو أي شخص ثالث 

یحرض علیھ أو یوافق علیھ أو یسكت عنھ موظف رسمي أو العذاب ألي سبب من األسباب یقوم على التمییز أیا كان نوعھ، أو 
وال یتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو المالزم لھذه . أي شخص آخر یتصرف بصفتھ الرسمیة

.العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لھا
.و یمكن أن یتضمن أحكاما ذات تطبیق أشملال تخل ھذه المادة بأي صك دولي أو تشریع وطني یتضمن أ- 2

2المادة 
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة أو أیة إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذیب في أي - 1

.إقلیم یخضع الختصاصھا القضائي
ء أكانت ھذه الظروف حالة حرب أو تھدیدا بالحرب أو عدم ال یجوز التذرع بأیة ظروف استثنائیة أیا كانت، سوا- 2

.استقرار سیاسي داخلي أو أیة حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذیب
.ال یجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفین أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذیب- 3
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على السجن بخصوص المغاربة الذين شاركوا في أعمال العنف إحالةولم تسجل الجمعیة آية 
.نوفمبر، كما أن السلطات لم تعلن فتح أي تحقیق بخصوص ھذه األفعال08ضد الصحراويین يوم 

عرض المتھمین على قاضي التحقیق لدى أثناءوفي لقاء للجمعیة مع المحامین الذين حضروا 
بتعرضھم للتعذيب وسوء جمیع المتھمین صرحوا أنالمحامون، أكداالستئناف بالعیون محكمة 
أكثر من عشرةبینما صرح،لمحاولة اغتصابمتعرضھمتھمین الالعديد منكما كشفالمعاملة،

مماثلة بواسطةمشروبات أو ھراوة  وفي حالةفعلیا لالغتصاب بواسطة قنینةمتعرضھبینمتھم
،"أشخاص أحیاء اخرجوا من القبور"بـالمتھمونعلیھاالحالة التي كان د المحامیناحوصفو،عصي

، ومن المتھمین من يحمل أجسادھمعلى من خالل الجروح والكدمات الباديةيبالتعذآثارعلیھم 
مالبسھم ملطخة بالدماء، والروائح أنوالساقین، كما األضلع، الرأسغائرة على مستوى جروح

ر معه قاضي التحقیق طھم جد كريھة نتیجة التبول علیھم وسقیھم البول عنوة، مما اضالمنبعثة من
المعتقلین بعد إلىفتح نوافذ مكتب االستنطاق، كما قام المحامون بزيارة األوقاتفي وقت من 

كشف المعتقلون عن تعرضھم ك، وھنا"األكحلبس الح"إحالتھم على السجن المحلي بالعیون 
، بنزع مالبسھم كلیا طیلة لة الإلنسانیة والحاطة من الكرامةوالجسدي والمعامللتعذيب المعنوي

والمادة السابعة يتنافىوھو ما التناسلیة من طرف حراس السجن، بأعضائھملیلة كاملة، والتالعب 
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو "من العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة 

.5قوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو الحاطة بالكرامةالع

أثناء وبعد استنطاق قاضي في ھذا الصدد المحامون الخروقات القانونیة التالیة، قبل ووقد سجل
:التحقیق

.مسطرة المتابعةأساسانتفاء حالة التلبس، وبالتالي بطالن -

.دلیلأو االعتقال العشوائي دون حجة -

من قانون المسطرة الجنائیة 67المادة (فترة االعتقال أثناءالت العائإشعارعدم -

)المغربي

مرحلة البحث نتیجة اخذ التصريحات أثناءعدم التوفر على الضمانات القانونیة -

.والضغطواإلكراهبواسطة التعذيب 

:ولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیةمن العھد الد9المادة تنص  -5
وال یجوز حرمان أحد من حریتھ . وال یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ تعسفا. لكل فرد حق في الحریة وفى األمان على شخصھ-1

.إال ألسباب ینص علیھا القانون وطبقا لإلجراء المقرر فیھ
.ى وقوعھ كما یتوجب إبالغھ سریعا بأیة تھمة توجھ إلیھیتوجب إبالغ أي شخص یتم توقیفھ بأسباب ھذا التوقیف لد-2
یقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة، سریعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف قضائیة، -3

لذین ینتظرون المحاكمة وال یجوز أن یكون احتجاز األشخاص ا. ویكون من حقھ أن یحاكم خالل مھلة معقولة أو أن یفرج عنھ
ھو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق اإلفراج عنھم على ضمانات لكفالة حضورھم المحاكمة في أیة مرحلة أخرى من 

.مراحل اإلجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عند االقتضاء
كي تفصل ھذه المحكمة دون إبطاء في قانونیة لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة ل-4

.اعتقالھ، وتأمر باإلفراج عنھ إذا كان االعتقال غیر قانوني
.لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على تعویض-5
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إحالتھم على خبرة طبیة لكشف التعذيب والعنف الذي تعرض له رفض-
.المتھمون

.عدم وجود شھود آو ضحايا يواجه بھا المتھمون-

6.التعذيب الذي استمر حتى بعد اإلحالة على السجن كما سبق ذكره-

طبیعتھا بعد يوم من إلىوان كانت السلطات المحلیة بالعیون قد أعلنت عودة الحیاة المدنیة 
بعض أنبعد ذلك، كما أسبوعینبعد مرورإالبالمدارس والمعاھد تستأنف، فان الدراسة لماألحداث

رغم عدم ،على ذلكاألولاألسبوعقبل مرور أعمالھممزاولة إلى الموظفین العمومیین لم ينصرفوا 
.األحداثفي إداراتھمتضرر 

إالأماكنھام تغادر المدينة، ولوأحیاءمرابطة في العديد من شوارع وبقیت قوات الجیش المغربي
مكلفة بالشؤون المغاربیة بوزارة الخارجیة الوھو الیوم الذي حلت فیه بالعیون2010نوفمبر 23يوم 

للعائالت الصحراوية بزيارة المعتقلین ، وفي الیوم نفسه سمحسفارتھا بالرباطومستشار باألمريكیة
ھر نفسه، احتكاكات واشتباكات بین من الش29كما حدثت يوم االثنین .بالسجن األكحل بالعیون

في عدد من المؤسسات ،أخرىمن جھة الصحراويینالتالمیذ والمغاربة من جھة التالمیذ 
األمن، نتیجة االحتقان الذي خلفه التحريض ضد الصحراويین من قبل الجیش وقوات التعلیمیة

.المشار إلیه سابقا

:من العھد الدولي الخاص بالحقوق السیادیة والمدنیة تؤكد على10المادة -6
.المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة األصیلة في الشخص اإلنسانيیعامل جمیع -1
یفصل األشخاص المتھمون عن األشخاص المدانین، إال في ظروف استثنائیة، ویكونون محل معاملة على حدة تتفق مع ) أ-2

كونھم أشخاصا غیر مدانین،
.ن بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاھمویحالو. یفصل المتھمون األحداث عن البالغین) ب

. یجب أن یراعى نظام السجون معاملة المسجونین معاملة یكون ھدفھا األساسي إصالحھم وإعادة تأھیلھم االجتماعي-3
.ویفصل المذنبون األحداث عن البالغین ویعاملون معاملة تتفق مع سنھم ومركزھم القانوني
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:استنتاجات

االقتصادية للصحراء ھمیش وانعدام التوزيع العادل للثروةوالتاإلقصاءسیاسات أن
الغربیة، أدى بالصحراويین إلى النزوح نحو منطقة أكديم ازيك، وإقامة مخیم ھناك 

.للمطالبة بحقوقھم االقتصادية واالجتماعیة المشروعة

 والصید )الفوسفاط(مناصب التوظیف والتشغیل التي يوفرھا القطاعین المنجميأن
كفیلة بامتصاص كافة الید للثروة االقتصادية بالصحراء الغربیة، كمصدرينريالبح

العاملة الصحراوية المعطلة، وإخراج العديد من األسر الصحراوية من الفقر وتدني 
.مستوى المعیشة

 غیاب سیاسة حضرية وعمرانیة، تعتمد التخطیط الحضري والتوجیه العمراني، كأساس
.العیونبلتوسع المجال الحضري

فھاجس الصراع باإلقلیمیاسة حقیقیة لالستثمار الدولة المغربیة ال تعتمد س ،
السیاسي والعسكري بین المغرب والبولیساريو، ھو المسیطر على العقلیة 
االستثمارية المغربیة، وھو ما يؤكده نفور كبار المستثمرين المغاربة من استثمار 

. العسكرية باإلقلیمیة أو أموالھم خوفا من تفجر األوضاع السیاس

والتجاوزات خروقات الحولباإلقلیمین عن تدبیر الشأن العام عدم محاسبة المسئول
.مرتعا للفساد اإلداري واالقتصادياإلقلیمجعل الالقانونیة، 

والدرك والقوات ) الجیش(من القوات المسلحة الملكیة المغربیةةأعداد كبیروصلول
.، منذ األسبوع األول لنشاتهمخیم وتطويقه بالكاملمحاصرة ال، والمساعدة

القوات المسلحة الملكیة المغربیة المرابطة على حدود مخیم النازحین إطالق
الصحراويین النار على مجموعة من الشبان الصحراويین يمتطون سیارة رباعیة الدفع 

) سنة14(الناجم الكارحيعلى إثرھا الطفل مساء، توفي 2010أكتوبر 24األحد 
وإصابة آخرين بجروح خطیرة الزال على إثرھا اثنان منھم يرقدون بالمستشفى 

.العسكري بالعیون

 كان األجانبالصحفیین البرلمانیین األوروبیین والمراقبین الدولیین والمنع الذي طال
ينبئ على أن السلطات المغربیة تخفي شیئا ما، أو تنوي على اإلقدام على فعل قد 

.لالنتقاد والشجبيعرضھا 

 تزامن اقتحام وتفكیك المخیم مع انطالق جولة جديدة من المفاوضات غیر الرسمیة بین
.جبھة البولیساريوالمملكة المغربیة و

اتلطرق المتبعة في إنھاء االعتصامتفكیك المخیم ال تسري علیھا اآللیات واعملیة
ة قاربة الشھر، تتطلب على األقل أو التجمھرات، وان عملیة إخالء مخیم امتد إلى مد

العمل باألسلوب المعروف في إخالء األحیاء والتجمعات السكنیة، وإجالء القاطنین بھا، 
وان السلطات في ھذا الصدد لم تعطي الفرصة والوقت الكافیین للمقیمین من اجل 

.االستعداد إلخالء المكان

لمستشفیات سواء من اجل من الوصول إلى امن طرف قوات األمن الصحراويین منع
.تلقي العالج آو من اجل السؤال عن ذويھم
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وشاحنات شوھد تحرك سیارات حیث للمخیم ومدينة العیونتدخل الجیش واجتیاحه
ببعض الشوارع واألحیاء، مرفوقة بالعشرات من المدنیین المغاربة يحملون ھذا الجیش

" المراھقین"ادة، خاصة الحالعصي الحديدية والھراوات والسكاكین وبعض اآلالت 
.المغربیةويحملون األعالم

إصابة عدد من الصحراويین بأعیرة نارية.

كانوا مقیمین، الذيناستھداف النشطاء والمدافعین الصحراويین عن حقوق اإلنسان
ثبتت مشاركتھم في االحتجاجات عقب تفكیك قد أن تكون يزورون المخیم، دون أو

.المخیم

أماكن للتعذيب وسوء المعاملة داخل محتجزين والموقوفین والمعتقلین تعرض ال
.غتصابوتسجیل حاالت ااالحتجاز

المغاربة الذين شاركوا في أعمال المدنیین إحالة على السجن بخصوص لم تتم أية
بتغطیة من القوات الصحراويین والتخريب والسرقة ومداھمة المنازل التي يقطنھاالعنف

.األمنیة

تفكیك المخیم يفند أثناءوالنساء والشیوخ والشباب يوم االثنین األطفالمن اآلالفار فر
.وفي اللیلاألسبوعكون المخیم يكون شبه فارغ بداية إلىالتي تشیر االدعاءات
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التوصیات
 المملكة المغربیةإلى

التي الجسیمة لحقوق اإلنسانلھیئة دولیة مستقلة بالتحقیق في االنتھاكاتالسماح : أوال
.محاسبة المسؤولینتحديد المسؤولیات وومخیم أكديم ازيكبوقعت 

الذين تعرضوا جبر األضرار التي خلفتھا ممارسات الجیش والقوات األمنیة ضد المدنیین: ثانیا
. للتنكیل وإتالف ونھب ممتلكاتھم بمخیم أكديم ازيك ومدينة العیون

عبر ة العنصرية ضد الصحراويین، التي تنتھجھا الدولة المغربیةالتحريضیوقف السیاسة: ثالثا
.المكتوبة والمرئیةوسائل اإلعالمقنواتھا الرسمیة 

بإقلیم الصحراء الغربیة تمكن اإلنسان الصحراوي من العیش الكريم خلق تنمیة حقیقیة: رابعا
.ولیةفي انتظار توصل طرفي النزاع إلى حل عادل وفق الشرعیة الد

خاصة الحق في التعبیر، والتنظیم تمتیع الصحراويین من الحقوق المدنیة والسیاسیة، : خامسا
..تأسیس الجمعیات والتظاھر السلميو

، والصحافة فتح إقلیم الصحراء الغربیة في وجه المنظمات غیر الحكومیة الدولیة: دساسا
.والمراقبین الدولیین

.ء العسكري في حق النشطاء الحقوقیین والمدنیین الصحراويینوقف المتابعة أمام القضا:سابعا

إطالق سراح المعتقلین الصحراويین، والنشطاء الحقوقیین المتابعین في غیاب حاالت : ثامنا
. التلبس بالجريمة

 االتحاد األوروبيإلى:

بخصوص الوضع المتقدم الممنوح للمغرب في ظل عدم وفائه بالتزاماتهإعادة النظر في : أوال
.اإلنساناحترام حقوق 

الصید البحري الموقعة بین االتحاد األوروبي ودوله األعضاء من جھة اتفاقیة مراجعة : ثانیا
قواعد القانون الدولي ذات الصلة، إلى، في غیاب االمتثال والمملكة المغربیة من جھة أخرى

تحاد األوروبي في میاه وعدم استفادة السكان الصحراويین من عائدات صید أساطیل دول اال
.الصحراء الغربیة

زيادة مخصصات الدعم والمساعدات اإلنسانیة المقدمة لالجئین الصحراويین بمخیمات : ثالثا
.تندوف

، من اجل إيجاد حل عادل "جبھة البولیساريو"و"المملكة المغربیة"العمل مع الطرفین : رابعا
.ودائم للنزاع القائم عبر آلیات األمم المتحدة



أسباب النشأة وتداعیات التفكیك.. مخیم أكدیم ازیكasvdhwww.asvdh.netلجمعیة الصحراویةتقریر ا

20

 المتحدةواألمماألمنمجلس إلى

إقلیمالتي عرفھا اإلنسانبعثة لتقصي الحقائق حول االنتھاكات الجسیمة لحقوق إرسال: أوال
.من طرف القوات المغربیةتفكیك مخیم النازحین الصحراويین بعد الصحراء الغربیة،

لالستفتاء بالصحراء الغربیة دة المتحالعمل على خلق آلیة، أو توسیع صالحیات بعثة األمم: ثانیا
.اإلنسان والتقرير عنھاحقوق ورصد مراقبة ، من اجل"المینورسو"

.لصحراء الغربیةالموارد الطبیعیة باإعمال قواعد القانون الدولي بشان استغالل : ثالثا

رارات من اجل االنصیاع لق"المملكة المغربیة وجبھة البولیساريو"الضغط على طرفي النزاع : رابعا
ق شعب الصحراء الغربیة في تقرير ححل عادل ودائم يضمن إليجادالشرعیة الدولیة الداعیة 

.أو إدراج نزاع الصحراء الغربیة ضمن البند السابع من میثاق األمم المتحدةالمصیر،

حث المفوضیة السامیة لغوث الالجئین على زيادة مساعداتھا اإلنسانیة لالجئین : خامسا
من اجل تلبیة احتیاجاتھم األساسیة من حیث الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبیة، الصحراويین

.وتحسین ظروف عیشھم



أسباب النشأة وتداعیات التفكیك.. مخیم أكدیم ازیكasvdhwww.asvdh.netلجمعیة الصحراویةتقریر ا

21

المالحق

الملحق األول

المغرب/المعتقلین الصحراويین بالسجن المحلي بسال

كديم ازيكالمتابعین أمام المحكمة العسكرية بالرباط على خلفیة اقتحام وتفكیك مخیم أ

مكان االعتقال تاريخ االعتقال االســـم الكامــــل

العیون 2010نوفمبر 07 النعمة االسفاري- 01

مطار العیون 2010نوفمبر 21 عبدالرحمان زيوسیدي - 02
العیون 2010ديسمبر 08 احمد السباعي- 03

أكديم ازيك 2010نوفمبر 13 عبد اهللا الخفاوني- 04
العیون 2010مبر نوف08 محمد بوريال- 05
العیون 2010ديسمبر 02 الحسین الزاوي- 06
العیون 2010ديسمبر 02 عبد اهللا التوبالي- 07

أكديم ازيك 2010ديسمبر 03 الديش الداف- 08
أكديم ازيك 2010نوفمبر 08 محمد باني- 09

العیون 2010نوفمبر 08 وبييمحمد اال- 10
بوجدور 2010نوفمبر 15 الجلیل لمغیمضعبد - 11
العیون 2010نوفمبر 23 محمد لمین ھدي- 12

العیون 2010نوفمبر 19 محمد البشیر بوتنكیزة- 13

اكديم ازيك 2010نوفمبر 08 التاقي المشضوفي- 14
العیون 2010نوفمبر 19 سیدي عبد اهللا ابھاه- 15

أكديم ازيك 2010نوفمبر 08 الشیخ بنكا- 16
العیون 2010ديسمبر 04 محمد التھلیل- 17
العیون 2010ديسمبر 04 حسن الداه- 18
العیون 2010ديسمبر 04 البشیر خدا- 19

العیون2010ديسمبر 25سید أحمد لمجید -20



أسباب النشأة وتداعیات التفكیك.. مخیم أكدیم ازیكasvdhwww.asvdh.netلجمعیة الصحراویةتقریر ا

22

الملحق الثاني

الحبس األكحل/ئحة المعتقین الصحراويین بالسجن المحلي بالعیونال
ئناف بالعیون على خلفیة أحداث اقتحام وتفكیك مخیم أكديم ازيكالمتابعین أمام محكمة االست

االسـم الكامـــل
- إنــاث -

فاطمة الصابي- 01
الزھرة األنصاري- 02
)فضالة(ام الفضل الموساوي - 03
النكیة الحواصي- 04
حیاة الركیبي- 05
)غلیّة(الخادم الجماني - 06

االسـم الكامـــل
- ذكور -

سـم الكامـــلاال
- ذكور -

االسـم الكامـــل
- ذكور -

محمد فاضل أحريم          - 57حلمي عصام- 32أبركان محمد- 07
عمار المعیطي- 58الداه محمد امبارك- 33يايا البشیر- 08
الحسین المیري- 59التوازن سالم - 34الموحد الخطاري- 09
الحسین الكمیش- 60ھوماد الحسین- 35محمد سالم لمرابط- 10
البكاي الفراسة- 61العسري الحسین- 36الركیبي القاضي- 11
سامي الصلح ابراھیم- 62محمد مرحوم- 37السالك بوشنة- 12
أحمد الطنجي- 63أحمد بابیت- 38عبید محمد-13
شرايةالرحالي ب- 64سالمة أمیدان- 39دادة أحمد- 14
لخلیفي دحمان- 65لبیھي محمد–40الركیبي  محمد الزين- 15
ازركي المھدي- 66اعلي سالم ذو الرشاد- 41الناجي أحمد- 16
الموساوي أحمد- 67لوشاعة امع- 42عالي بیباالسالمي- 17
سامي الصلح عبد - 18

السالم
حما السعدي- 68يرتع عبد اهللا- 43

بصیري السعدي- 69جعفري أحمد فال- 44مید حماديحمی- 19
لخلیفي سیدي ابراھیم- 70البورحیمي محمود                - 45جمال بووفرة- 20
لمام ھدي- 71أجود كزيزة- 46بركوز حبیب- 21
ساھل لغزال- 72التومي أحمد- 47أعمر عبد الرحمان- 22
محمد سالم سید أعمر- 73حنین المصطفى- 48محمد لمین الدين- 23
لحبیب الداه- 74الطلبة سعید بوه- 49حمود اللیلي- 24
السالك لمعدل- 75لعبیدي السالك- 50مرزوق محمد لمین - 25
البشیر ابريك- 76نور الدين الوجاج- 51باب اهللا يعقوب- 26
سید أحمد بلمكي- 77عبد الحي النصري- 52الكیحل محمد- 27
الزين ابراھیم الخلیل- 78ابراھیم  الراحة- 53العسري سالمة- 28
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مصطفى الرامي- 79أحمد أحريم- 54الراشدي أجمد- 29
السالك الداودي- 80محمود أحريم- 55اتشیتي موالي أحمد–30
بوجمعة بوغريون- 81امحمد لعكیك- 56طارق الدخیل- 31
سید أحمد معیوف-119- قاصر- ابراھیم حمدان-101علیا التبالي- 82
الخیر ھشام-120إسماعیلي ابراھیم-102الھیبة سیدي محمد- 83
غالي مربیه-121بیبا خداد-103اسماعیل العموري- 84
سالم الغیالني -122عمر اندور-104سعید ادا اعلي- 85
الحنفي بودربال    -123دادة الحسین-105حمدانالحسین –86
سیداتي محمد لحمادي-12البوسعیديسالممحمد106رمضان أشبیك- 87
الحسین ندور–125حماد أھل الزيعر-107محمد المزريد- 88
مصطفى االبرص–126محمد امبارك لفقیر          -108بربر مصطفى- 89
حمدي بوصولة–127احضیه لبیھي  -109عالويمولود ال- 90
المختار مريزيك-128علي كريفة-110أحمد لكوار- 92
علیا الموساوي–129بشارايا الناجم-111محمد عالي لكوار- 93
بشرايا البشراوي–130سیف الدين السمان-112شكول سیدي امبارك- 94
أحمد أبنون–131لعروسي كدلولي-113ماء العینین ابشیرنا- 95
محمد ناجي-114الناجم الديماني- 96
علي لمیر-115محمد بوعز- 97
سیدي إبراھیم  بابیت-116بوعیدة جمال- 98
عثمان أھل الحاج-117محمد عالي سید الزين- 99

سید أحمد الركیبي -118حسان بنھا-100
الدلیمي
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الملحق الثالث

بعد اقتحام وتفكیك مخیم أكديم ازيكنازل الصحراويین المداھمةعینة من م

العنوان الخسائر/األضرار الجھة المسؤولة التاريخ المنزلصاحب

حي الراحة 
العیون

إتالف األثاث بأكمله القوات المساعدة نوفمبر 8
2010

ـ السید عبد 01
المجید الكمراني

معطى حي 
العیوناهللا

إتالف األثاث بالكامل  و تكسیر 
التجھیزات وإحراق االفرشة وسرقة 

بعض الممتلكات

القوات المساعدة و رجال 
األمن بالزي المدني 

مجموعةالمدعو الحسوني "
"محمد

نوفمبر 8
2010

ـ  السید سیدي 02
محمد ولد سعید  

حي معطى 
اهللا العیون

ل تفتیش الغرف، إرعاب األطفا
وضربھم وتكسیر النوافذ، و ، والنساء

تخريب حافلة البن العائلة

القوات المساعدة ورجال 
األمن بالزي المدني 

مجموعة المدعو الحسوني "
"محمد

نوفمبر 8
2010

ـ محمد فاظل ولد 03
لحبیب

حي معطى 
اهللا العیون

تحطیم الباب وخربوا وسرقة جل 
محتويات المنزل غي غیاب أھل 

المنزل

وات المساعدة و رجال الق
األمن بالزي المدني 

مجموعة المدعو الحسوني "
"محمد

نوفمبر 8
2010

ـ حم ولد الرشید04

حي معطى 
اهللا العیون

تحطیم الباب وتخريب وسرقة جل 
محتوياته في غیاب آھل المنزل

القوات المساعدة و رجال 
األمن بالزي المدني مع عدد 

كبیر من المدنیین المغاربة

وفمبر ن8
2010

ـ حمدي ودادي 05
موالي غلي 

حي معطى 
اهللا العیون

تم اقتحام متجرين وسرقة كل ما 
فیھما

القوات المساعدة و رجال 
األمن بالزي المدني مع عدد 

من المدنیین المغاربة

نوفمبر 8
2010

ـ السیدة امین 06
منت لمرابط

نوفمبر 8السیدة فادة –07
2010

وعناصر القوات المساعدة 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

حي معطى اقتحام المنزل وسرقة أغنامھا
اهللا العیون

نوفمبر 8السید عبد رب–08
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

حي معطى تكسیر وسرقة المتجر
اهللا العیون

ید محمد الس–09
البورحیمي 

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

إحراق المنزل العلوي وسرقة 
األشیاء المھمة

حي معطى 
اهللا العیون

السید أحمد ولد –10
عنداهللا

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

د من المدنیین المغاربةعد

محاولة اقتحام المنزل وإشعال النار 
في متجرين في الطابق السفلي 

بعد سرقتھما

حي معطى 
اهللا على 

طريق 
السمارة 

العیون
السید الركیبي -11

ولد السالك بھاھا
نوفمبر 8

2010
القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

حي معطى راق وسرقة المتاجرإح
اهللا العیون

السیدة –12
الشايعة

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

إحراق وسرقة المتجر وإحراق سیارة 
من نوع طويوطا

حي معطى 
اهللا العیون
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السید لعبیدي –13
ولد علي سالم 

الداودي

فمبر نو8
القوات المساعدة وعناصر 2010

الشرطة بالزي المدني مع 
عدد من المدنیین المغاربة

حي معطى التخريت وإشعال النار في المتاجر
اهللا العیون

السید محمد –14
البمباري

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

حي معطى زل و تكسیر ونھب أثاثهاقتحام المن
اهللا العیون

السید الھیبة –15
ولد دادة

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

حي معطى إتالف وتخريب األثاث بأكمله 
اهللا العیون

الداه ولد –16
اسويلم

نوفمبر 8
2010

وعناصر القوات المساعدة
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

إطالق القنابل المسیلة الدموع 
داخل المنزل من النوافذ مما سبب 
اختناق لكبار السن واألطفال وأجبرت 
العائلة على فتح الباب وتحطم 

تم . وسرقة وأشعال النار في المنزل
االعتداء بالضرب والجرح بالسكاكین 

بشرايا  : ألبناءعلى كل من ا
وابراھیم و رموا بھما إلى الشارع 

.عندما اعتقدوا أنھما سیموتان
كما تم االعتداء على األم صفیة 

.أحمد مبارك الخلیل

حي معطى 
اهللا العیون

السید محمد –17
لبیب

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

ا علیھم الحجارة من النوافذ بعد رمو
تكسیرھا ومن خاللھا كسروا التلفاز 
ورموا علیھم خشبة مشتعلة 

تسببت في إحراق الفراش

حي معطى 
اهللا العیون

السید مولود –18
ددي

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

طى حي معتكسیر النوافذ
اهللا العیون

عبد الملیك –19
سیداتي

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

عدد من المدنیین المغاربة

حي معطى تكسیر الباب والنوافذ
اهللا العیون

السید الخیر ولد –20
النفاع

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني مع 

د من المدنیین المغاربةعد

حي معطى اقتحام المنزل والعبث بمحتوياته
اهللا العیون

البكاي امبیريك –21
العرابي ھالب

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني 

والرسمي 

احتجاز ابنه حم وضربه بسكین 
وضرب األب بمؤخرة الرشاش على 

أطلق ، الضلوع والوجه والرأس
ضرب ابنه ، الرصاص داخل منزله

إسماعیل وكسرت أسنان طفل كان 
عندھم  وإرعاب الزوجة واألطفال 

الصغار

حي الوحدة 
العیون

السید محمد –22
ولد البالل

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني و 

الرسمي

اقتحام المنزل وتحطیم األثاث وضرب 
متواجدين في البیتأبناء أخته كانوا 

شارع 
اسكیكیمة 

الحي 
الحجري 

العیون
السید ولد –23

اعبیلیل
نوفمبر 8

2010
القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني و 

الرسمي

اقتحام المنزل مع تكسیر الباب 
واتالف األثاث

شارع 
اسكیكیمة 

الحي 
الحجري 
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العیون
السید أحمد ولد –24

ابريرة
نوفمبر 8

2010
الجیش بعدما أشار لھم 
جاره أن ھذا المنزل 

للبولیساريو

اقتحام المنزل واتالف األثاث وسرقة 
درھم من صندوق ألحمد، 50000

وتم احتجاز اثنین من أبناءه 
ضرب حمدي ، وتعريضھم للضرب

على الرأس وعندما نقل 
للمستشفى للعالج اعتقل من 
ھناك، وقضى رھن االعتقال يومین 

حیث تعرض للضرب بمخفر الشرطة
والتعذيب وسوء المعاملة

حي التعاون 
العیون

سالم ولد –25
ابراھیم ولد امنیصیر

نوفمبر 8
2010

سیارات لرجال األمن فتحوا الباب 10عناصر الشرطة
بطلقات الرصاص المطاطي واقتحموا 

سبب ھذا الفعل الرعب . المنزل
للزوجة الحامل وتم ضرب ابنھم 

أيام 3یث قضى مبارك واعتقاله ح
بمخفر الشرطة حیث تعرض للضرب 

والتعذيب وسوء المعاملة

حي التعاون 
العیون

لمباركي سید –26
أحمد

نوفمبر 8
2010

القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني 

والرسمي

الحي كسر الباب واقتحام المنزل
الحجري 

العیون
نوفمبر 8أحمد لوديكي–27

2010
مساعدة  وعناصر القوات ال

الشرطة بالزي المدني 
والرسمي

تكسیر الباب وضرب الزوجة سعاد 
الناصري على الوجه وعندما سالت 

دماؤھا قالوا ماتت ففروا

الحي 
الحجري 

العیون
سید أحمد ولد –28

الكوري ولد بوجمعة
نوفمبر 08

2010
القوات المساعدة وعناصر 
الشرطة بالزي المدني 

والرسمي

موا البیت وجدوا ابنھم لما اقتح
الصحفي وتم ضربه ھو وأخاه الصغیر 
وسرقة السلع المتواجدة في المنزل

الحي 
الحجري 

العیون
سلیمان ولد -29

الجیاللي عیاش  
نوفمبر 10

2010
كومندوس مدججین 
باألسلحة و يضعون أقنعة 

سوداء

اقتحام المنزل وتفتیشه تفتیشا 
ل دقیقا وعندما قال لھم صاحب المنز
. أنني شیخ القبیلة فاستھزؤوا منه

شارع ابن 
بطوطة 
العیون

السید  مبارك –30
ولد يوسف عیاش

نوفمبر 10
2010

كومندوس مدججین 
.باألسلحة ويضعون أقنعة

قاموا باقتحام المنزل وتفتیشه 
تفتیشا دقیقا وقال لھم صاحب 
المنزل أنني شیخ القبیلة فاستھزؤوا 

.منه

شارع ابن 
بطوطة 

یونالع

السید محمد –31
عیاش 

نوفمبر 10
2010

قاموا باقتحام المنزل وتفتیشه الشرطة
تفتیشا دقیقا 

قرية فم 
الواد

السید مصطفى –32
بیرة 

نوفمبر 10
2010

قاموا باقتحام المنزل وتفتیشه الشرطة
واعتقال عمر ندور من ، تفتیشا دقیقا

المنزل وتم تعنیف مصطفى وھو 
كمة عندما قال كاتب ضبط بالمح

أحدھم انه مترجم المراقبین 
.الدولیین

قرية  فم 
الواد

السید محمد –33
للمرة الثانیة،عیاش 

نوفمبر 13
2010

اقتحام المنزل وتفتیشه تفتیشا الشرطة
واالعتداء بالضرب على كل ، دقیقا

أفراد العائلة بما فیھا الشیوخ 
واألطفال

قرية فم 
الواد

السیدة امین –34
نت يوسف م

نوفمبر 19
2010

كومندوس مدججین 
.باألسلحة و يضعون أقنعة

اقتحام المنزل واعتقال كل من عبد 
اهللا ابھاه والبشیر وبوتنكیزة

حي 
اإلنعاش 

العیون
الحسان ولد –35

سالم ولد لعجیل 
نوفمبر 08

2010
سیارات 10(عناصر الشرطة 

)تابعة للشرطة
امراة وسبھا اقتحام المنزل صفع 

ھي وطفل ومسن، وسرقة وثائقھم 
حي القدس 

العیون
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و تكسیر التجھیزات، ودفتر الشیكاتالتوبالي 
أحمد ولد –36

الحافظ التوبالي
نوفمبر 08

2010
اقتحموا المنزل شاھرين الشرطة والقوات المساعدة

المسدسات ومستعملین الھراوات 
وتم اعتقال كل من ناجي أحمد و 

محمد فاظل

لحشیشة 
لعیونا

السیدة –37
السالكة منت محمد 

سالم أھل كارة

نوفمبر 08
2010

الجیش شاھرين االسالحة 
ومستعملین الھراوات

اقتحام المنزل شاھرين السالح 
سرقة ، ومستعملین الھراوات

محفظة يد لصاحبة النزل وھاتفھا 
النقال

حي الوفاق 
العیون

السیدة خیرة –39
منت مصطفى ولد 

علي

بر نوفم08
2010

، اقتحم المنزل في غیاب أھلهالجیش والقوات المساعدة
وتخريب األثاث وإتالف الوثائق

حي الوفاق 
العیون

الناجم ولد –40
المحفوظ ولد أحمد 

)حیدر(

نوفمبر 08
2010

، اقتحم المنزل في غیاب أھلهالجیش والقوات المساعدة
تخريب األثاث وإتالف الوثائق

حي الوفاق 
العیون

غلول منت –41
محمد فاظل ولد 

باھیة

نوفمبر 08
2010

اتالف األواني وأثاث المنزل وسرقة الجیش والقوات المساعدة
ھاتف نقال

حي الوفاق 
العیون

موالي أحمد ولد –42
محمد المین بوجمعة

نوفمبر 08
2010

استعملوا األسلحة لكسر الباب المساعدةالجیش والقوات
واتالف األواني

الوفاق حي 
العیون

سید إبراھیم –43
ولد سید يعقوب 

اللیلي

نوفمبر 08
2010

العیونتكسیر الباب باستعمال الحجارةالشرطة والمدنیین المغاربة

سلیمة ولد –44
إبراھیم ولد مولود 

نوفمبر 08
2010

استعمال الھراوات واألسلحة تم الشرطة والمدنیین المغاربة 
أشخاص 7اعتقال اتالف أثاث البیت و

أيام3ثم اطلق سراحھم بعد 

كولومینا 
نويبا العیون

مصطفى ھداد –45
حي االنعاش 

نوفمبر 08
2010

الجیش والشرطة والمدنیین 
المغاربة 

اقتحام البیت مع الضرب و السب 
والشتم

حي 
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08لمباركي أحمد-46

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

لمغاربة ا
اقتحام البیت مع الضرب و السب 

والشتم
حي 

اإلنعاش 
العیون

نوفمبر 08الطیرش أحمد–47
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

حي التعرض للضرب والسب والشتم
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08علوات محمد–48

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
حي والسب والشتمالتعرض للضرب 

اإلنعاش 
العیون

نوفمبر 08بالل حسان–49
2010

الجیش والشرطة والمدنیین 
المغاربة 

حي التعرض للضرب والسب والشتم
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08لحبیب شويعر–50

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
حي التعرض للضرب والسب والشتم

اإلنعاش 
العیون

الحسین –51
الكناش

نوفمبر 08
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

حي التعرض للضرب والسب والشتم
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08سالمة الديش –52

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
حي سیارات3إحراق 

اإلنعاش 
العیون

حي .1السرقة وإحراق سیارة الجیش والشرطة والمدنیین وفمبر ن08محمد فاظل ولد –53
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بشیرتا أھل سیدي 
يحي

اإلنعاش المغاربة 2010
العیون

نوفمبر 08أحمد المیري–54
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

حي السب و الشتم
اإلنعاش 

العیون
عائشة منت 55-

عمار ولد امیس
نوفمبر 08

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

لمغاربة ا
تكسیر النوافذ واطالق القنابل 
المسیلة للدموع ولم يكن أحد 

متواجد بالمنزل

حي الوفاق

اغلیجیلھا منت –56
حماد

2010
اقتحام المنزل وأخذ التین للطباعة، الشرطة بالزي المدني 

كامرات فیديو 4أجھزة حاسوب، و3و
والعشرات من السیديات و بروجكتور

حي 
معطلى

عبد الجلیل -57
لبیھي

نوفمبر 08
2010

الجیش والشرطة والقوات 
المساعدة والمدنیین  

المغاربة 

اقتحام المنزل وإلحاق التلف 
بمحتوياته

حي 
اإلنعاش 

العیون

المحفوظ –58
اكويرينة

نوفمبر 08
2010

الجیش والشرطة والقوات 
المساعدة والمدنیین  

المغاربة  

الباب اقتحام المنزل مع كسر
وإلحاق الضرر بمحتوياته وسب 

واھانة أھل المنزل

حي 
اإلنعاش 

العیون
السالك -59

السالمي 
نوفمبر 08

2010
الجیش والشرطة والقوات 
المساعدة والمدنیین  

المغاربة  

حي اقتحام المنزل وتكسیر األثاث 
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08فاطمة أمیدان –60

2010
القوات الجیش والشرطة و

المساعدة والمدنیین  
المغاربة  

حي ضرب الباب وتكسیر النوافذ
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08أھل الھاشمي–61

2010
الجیش والشرطة والقوات 
المساعدة والمدنیین  

المغاربة  

حي اقتحام المنزل والحاق بعض االضرار
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08الصالح بركان–62

2010
یش والشرطة والقوات الج

المساعدة والمدنیین  
المغاربة  

حي إلحاق األضرار بالمنزل
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08عائشة الشركي–63

2010
الجیش والشرطة والقوات 
المساعدة والمدنیین  

المغاربة  

حي الحاق بعض االضرار
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08امربیه –65

2010
المدنیین  الجیش والشرطة و

المغاربة 
اقتحام المنزل وتكسیر سیارة 

لصاحبه
حي 

اإلنعاش 
العیون

نوفمبر 08مولود تشیبت–66
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

اقتحام المنزل وإلحاق األضرار 
بمحتوياته و االعتداء بالضرب على 

األسرة

حي 
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08خديجة الركیبي–67

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
اقتحام المنزل وإلحاق األضرار 

بمحتوياته
حي 

اإلنعاش 
العیون

بیجة ولد –68
الیماني

نوفمبر 08
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

اقتحام المنزل وإلحاق األضرار 
بمحتوياته و حرق سیارته

حي 
اإلنعاش 

العیون
ن ولد ماء العینی–69

مصباح
نوفمبر 08

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
حي تكسیر سیارتین

اإلنعاش 
العیون
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نوفمبر 08أحمد ولد بابیت-70
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

اقتحام المنزل وإلحاق األضرار 
بمحتوياته

حي 
اإلنعاش 

نوفمبر 08خديجة عابدين –71
2010

والشرطة والمدنیین  الجیش
المغاربة 

اقتحام المنزل وإلحاق األضرار 
بمحتوياته

حي 
اإلنعاش 

العیون
نوفمبر 08محمد بدة –72

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
اقتحام المنزل وإلحاق األضرار 
بمحتوياته وسرقتھا بما فیھا الحلي 

الذھبیة في غیاب اھل المنزل

حي 
كولومینا

یونالع
نوفمبر 08أھل فنیش–73

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
اقتحام المنزل والحاق األضرار 

بمحتوياته
حي 

كولومینا 
العیون

منزل مولود –74
المسوعلي

نوفمبر 08
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

اقتحام المنزل والحاق األضرار 
بالنوافذ و الباب

حي 
ینا كولوم
العیون

نوفمبر 08خروبة –75
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

حي تكسیر النوافذ
كولومینا 

العیون
سالمة ولد –76

خیري
نوفمبر 08

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
حي تكسیر النوافذ

كولومینا 
العیون

أھل سیدي –77
يحیى

نوفمبر 08
2010

شرطة والمدنیین  الجیش وال
المغاربة 

حي تكسیر النوافذ
كولومینا

العیون
شريدو أھل عبد –78

الحي
نوفمبر 08

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
حي تكسیر النوافذ

كولومینا
العیون

نوفمبر 08فاطمة الزوكاي–79
2010

تكسیرالباب واقتحام المنزل أطالقالشرطة والقوات المساعدة
رصاصة مطاطیة ومسیلة 28داخل 

الدموع سرقة كمبیوتر و حلي 
كما أصیبت الجدة واألم ... النساء

باالختناق

حي 
كولومینا

العیون

نوفمبر 08عبداتي الخطاط–80
2010

تكسیرالباب واقتحام المنزل وسرقة الشرطة والقوات المساعدة
محتوياته والعبث بھا وتكسیر سیارة 

الصحاب المنزل

حي
كولومینا 

العیون
نوفمبر 08عمار الشام–81

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
اقتحام المنزل أطالق الرصاص 
المطاطي داخل المنزل  مما عرض 
صاحبة المنزل السیدة حانة 

للحساسیة الجلدية

حي 
كولومینا

العیون

لعروسي –82
الزوكاي

نوفمبر 08
2010

نیین  الجیش والشرطة والمد
المغاربة 

تكسیرالباب واقتحام المنزل والعبث 
بمحتوياته

حي 
كولومینا

العیون
نوفمبر 08اسويلم الساه–83

2010
الجیش والشرطة والمدنیین  

المغاربة 
حي تكسیر الباب

كولومینا
العیون

نوفمبر 08غلوھا -84
2010

الجیش والشرطة والمدنیین  
المغاربة 

وسرقة بعض اقتحام المنزل 
محتوياته

حي 
كولومینا

العیون
الناجم ولد –85

عبداهللا ولد الخلیل
نوفمبر 08

2010
اقتحام المنزل والعبث بمحتوياته الشرطة

واالعتداء على ابنه
حي 

الحجري 
العیون

الطنطان .شاقتحام المنزل واالعتداء بالضرب الشرطةنوفمبر 08البشیر اسويح–86
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طیم على البشیر وزوجته وتح2010
سیارته أمام المنزل

العیون


