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التي تخوضها الناشطة السياسية و  من داخل المعركة النضالية السلميةشهادة حية  1

 .وعائلتها" إبراهيم خيا سلطانة سيد"راوية الحقوقية الصح

 

 

فعين الصحراويين عن رئيس تجمع المدا"  لبيهي بابوزيد دمحم سعيد " عن حقوق اإلنسان الصحراوي المدافع شهادة          

وة المرتكبة من طرف ق وجرائم الحرب اإلنسانيةجرائم ضد ال بخصوص (CODESA) بالصحراء الغربيةحقوق االنسان 

، و إخضاع المناضلة السياسية الحصارمن  أشهر (40)مرور أكثر من بعد  " براهيم خياإ سيد " االحتالل المغربي ضد عائلة

كشاهد على من وقوفه ميدانيا  مضي أكثر من شهر وبعد ،جبريةقامة إلسنة،  (04" ) سلطانة سيدي ابراهيم خيا"الصحراوية 

 1414فبراير / شباط  14بتاريخ عضو المكتب التنفيذي لنفس المنظمة " عتيقو دمحم عمر براي"رفيقه  تمكنه و ذه الجرائم إثره

 . من كل الجهاتمن الوصول إلى منزل العائلة المحاصرة 

  : "سيدالولي مصطفى ال " الخالد يقول الشهيد الرمز 

إن قدرة الشعب تتجلى في اندفاعاته إلحراز انتصارات، أما دور اإلطارات بالنسبة للشعب فهو دور البنت إلى جانب "   

ضروري إذن توفر الحليب ومن ثم ضروري وجود من يمخضه للحصول .. . البنُت تحلُب الماعز واألم تمخُض الحليب ... أمها

 ". على الزبدة

 عائلة المنافذ المؤدية لمنزل لكلالمغربي  االحتاللقوة  المفروض من الشبه التامالبوليسي و اإلغالق  الحصار ا منرغم    

 "برايدمحم عمر عتيقو "و رفيقي  "لبيهي بابوزيد دمحم سعيد"نا ، تمكنت أ"خياإبراهيم  سيدسلطانة "المناضلة الصحراوية 

بمسالك و شعاب  ينبمساعدة أحد الرفاق العارف (السجون المغربيةب سنوات 40 قضى)سابق الصحراوي السياسي السجين ال

بمدينة بوجدور  "إبراهيم خيا سيد" ى منزل عائلةإل 1414فبراير / شباط  14من النجاح و الوصول فجر يوم األحد  ،المدينة

 سلطانة سيد"لحقوقية الصحراوية االسياسية وعلى الناشطة  المفروضة جبريةاإلقامة ال يوما من 69ألزيد من  المحاصرالمحتلة 

 . السلمية كل من يساندها في معركتها النضاليةو فراد عائلتها أكذا و ، "إبراهيم خيا

عن  انقطاع التيار الكهربائي نا مباشرةصادف حيث،   ( 1414فبراير / شباط  14) االلتحاق  يوموبخصوص تفاصيل   

مما شجعنا ، ها و أزقتهاشوارع م الحالك على الظال فجرا، و اطبق (40:44) في حدود الساعة الخامسةالمحتلة مدينة بوجدور 

 ايجاد  في حينه على  اهتمامنا وقد انصب، "إبراهيم خيا سلطانة سيد"راوية مع المناضلة الصح على المضي قدما في تنسيقنا

على أن تترك  ، و اتفقنا معهاعائلتها نزلم حولالمغربي  االحتاللقوة " شرطة"حراسة امته السد الذي أقب معينةطريقة أو ثغرة 

 .جزئيالنا الباب مفتوحا 
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أعين عناصر قوة االحتالل المغربي بعيدا عن ، ووالخانق المشدد الحصار ا منرغمولوج المنزل  استطعناو بالفعل    2

حيث كانت  بعد وصولنا للبابجنوبية دون أن يتمكنوا من رؤيتنا، والذين كانوا واقفين بجانب المنزل من الجهتين الشمالية وال

، فائقة تم إقفال الباب ، وبعد دخولنا بسرعةبالقرب منه واقفتانسنة  (06) "سيد ابراهيم خيا الويعرة"و أختها  "خيا سلطانة"

ن دون أ ال البابقفإ يرر  ص  صوت وما استشعروا و سمعوا حركة غير عادية هرولة عناصر قوة االحتالل بعد ناسمعوحينها 

  .وقع من فهم و إدراك ما ذا يتمكنوا

الترحيب وكرم الضيافة وحسن االستقبال والخصال ذاك الذي عشناه، جو مفعم ببكل المقاييس كان صباحا استثنائيا   

 ، االسم المعروف لدى الصحراويين" أهل ودي"أو " خيا  براهيمإ أهل سيد"عائلة  ن هذه العائلة المناضلةالحميدة المعروفة ع

 .اطل، وتحاكي ذلك الصراع األبدي بين الحق والبالوطن تكابر جراح ونضالية حرة ةيبروح رفاقو

إصابتها  ظلت شامخة كالطود العظيم، رغما من  "سلطانة خيا" هاجسدي البادية على وجهبالرغم من آثار التعذيب الو 

 40ف عناصر قوة االحتالل المغربي بتاريخ أيام بعد رشقها بالحجارة من طر (40) ــعلى مستوى العين اليسرى قبل ذلك بسابقا 

ب و بسبب محاولتها توثيق عمليات السحل و الضرالخانق  أشهر من الحصار (40)حوالي بعد مرور  1414فبراير / شباط 

لقوة شبيهة با، تلك الاالحتالل المغربي عائلتها من طرف عصابات إجرامية تنتمي لشرطة قوةختها وأالتعنيف الممارس على 

العين اليمنى للمناضلة  ئعلى فق اديبشكل س أن أقدمت 1442 وماي/ أيار  46سبق لها بتاريخ  و اإلجرامية التي معيةالق

تلك  ،الشعب الصحراوي في تقرير المصير مطالبة بحقسلمية بسبب مشاركتها في مظاهرة طالبية " إبراهيم خيا سلطانة سيد"

 .المغرب/ ة مراكش بمدينعياض نظمت بالحي الجامعي القاضي  التي

 سيد"زيارة منزل عائلة  1414فبراير / شباط  14بتاريخ  اءمحاولة مجموعة من النسحكت لنا " خيا يعرةالو" اختها    

و  سنة( 06" ) الحافيظي دمحم الحافظ فاطمة"و  سنة ( 00" ) أم المؤمنين عبد هللا إبراهيم"، و يتعلق األمر ب "خياابراهيم 

و الحاطة من ، اللواتي منعن وتعرضن للركل و السب و لمختلف الممارسات المهينة "سنة (00)الحافيظي  دمحم الحافظبلة "

  ...طرف عناصر قوة االحتالل المغربي من الكرامة اإلنسانية 

أجل مناصرة هؤالء النساء رافعة العلم الوطني الصحراوي من ، هذه البطلة كيفية خروجها وكانت تحكي بدموع حارقة

الوعي  حينها تفقدو، تها إصابة بليغة على مستوى الرأسبضربها و تعنيفها بواسطة عصا حديدية أصاب تفاجأأن قبل  اجداتالم

 ...ساعات كاملة  (40)لمدة تجاوزت 

أم " فتقول عن اختها ،عائلتهااليومية والمستمرة لمعاناة اللم سرد بنفس الحرقة واأل "خيا الويعرة"المناضلة   لوتواص    

 اإلرهاق ظهر عليهاالتي  بها، هاتامناد "متو"كما يحلو لألم  ،(بوطا) ـــ الملقبة بأو سنة،  (00)" يا براهيم خإ المؤمنين سيد

 :ما يليحدث  1414 يناير/ كانون الثاني 44أنه بتاريخ ...، ... وبدت شاحبة الوجه خائرة القوى الشديد

وبينما ، بالقوة المنزلإلرغامي على الدخول إلى  العام الشارعمن  سحليب ن يقومونكان فيه الجالدو الذيففي الوقت  ...        

 لم تستطع المكابرة وهي ترى ،فظاعته يقع لي رغم تغالب مشاعرها وهي توثق ما "براهيم خياإ أم المؤمنين سيد"أختي كانت

لمنزل ا بابعلينا  عد أن أغلقت قوات االحتاللب سقط مغمى عليهي سنتينالبالغ من العمر " إدريس سعيد سيدي الزين " ابنها 

 قوةباغالقه  لجالدينتي باب المنزل إثر محاولة ا، بعد حشره بين دفحقيقي لخطرمما عرض الصبي  يستريبشكل وحشي وه

 نسانيالإمنظر من  شاهدته تحت هول ما، والخارجاآلخر ب هنصفالبيت و داخله نصفمحشورا الصغير  جسدهوبقي ، مفرطة

 .وفقدان جنينها بأزمة عصبية أدت إلى تعرضها لإلجهاض ت حينهاأصيب

 "سلطانة"والدة سنة  (00) ،"متو أمبيريك الناجم" مسنة معي كيف ستكون الحالة النفسية لسيدة تتخيلوان لكم أو      

يلة معاناة والتعذيب طلم تسلم هي األخرى من البطش والومع ذلك  ،تعاني من أمراض مزمنة التي، "خيا براهيمإ سيد"وعائلة
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 االحتالللى السحل والضرب من طرف عناصر قوة إ 1414 نوفمبر /تشرين الثاني 46حيث تعرضت بتاريخ ، مدة الحصار 3

من طرف  عن طريق الهاتف بها االتصالفكل ليلة يتم ، غيا في حقارتها وازدادتبل تمادت ، التي لم تكتف فقط بذلك، المغربي

ننا سجلنا لمرات عديدة كيف أهنا كذلك أستحضر  ...ونعتها بشتى األوصاف القدحيةا وترهيبها وسبها يقومون بترويعهمجهولين 

و رهيبا حصارا  هامنزلباب  شددتالتي  لالحتالل قوات القمعيةمن قبل الاللفظي   لسب والشتم والتهكم والعنفل  ت مباشرةعرضت

  ...مخيفا

من النضال السلمي و  يوما (69) كت فيه العائلة تفاصيل ما وقع خاللحساعات متواصلة  (49) وبعد حديث دام ل    

فظاعات من قوة االحتالل المغربي  ارتكبته مقابل ما ، ، وعن الحق قي الحرية و الكرامةالعلم الوطني الصحراويرفع الدفاع عن 

حتفظ العائلة ت ائم الحرب التيوجر جرائم ضد اإلنسانيةال، و هي ممارسات كلها تصنف ضمن و سحل و تحرش جنسيتعذيب و

 ...  ، بالرغم من االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المنزلبتوثيق بعض أحداثها

لذين ا بعض المتضامنين لزياراتعاينا منع قوة االحتالل المغربي صباحا ( 44:44)الساعة الحادية عشرة  وفي حدود 

 حيث(  41:44)إلى حدود الساعة الثانية عشرة شكال المنع أمضايقات وكل ، واستمرت ال"اخي"أهل حاولوا بلوغ منزل عائلة 

لالحتالل والدخول بأعجوبة إلى  من اختراق الحاجز البوليسي، سنة (38) "فاطمتو مبارك بابي"تمكنت المناضلة الصحراوية 

دمحم عمر عتيقو "دي أنا و رفيقي تواج، وقد ضاعف من ارتباكهم اكتشافهم االحتالل شرطةبعد ارتباك ضباط و عناصر المنزل 

 .هذا المنزل داخل  سنة (00) "براي

، المدافعين عن حقوق اإلنسان بالصحراء الغربية تجمع باسم عملنا النضالي كمدافعين عن حقوق اإلنسانباشرنا  وقد 

شطاء و النالمدنيين وعة من مجمالذي طال  ،المنعكان و أولها ، المغربي االحتاللقوة  توثيق جرائموبدأنا عملنا الحقوقي ب

(  منزل الحرية و الكرامة للشعب الصحراوي)   "إبراهيم خيا سيد" من االلتحاق بمنزل عائلةالصحراويين الحقوقيين و المدونين 

... 

، و التي لنهار في حق المدنيين الصحراويينو بالتوازي مع رصدنا لهذه الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في واضحة ا    

" سلطانة"، كانت المناضلة "الفيسبوك"ـــ على صفحتي الشخصية المتواضعة ب "LIVE اليف" مباشرعلى البثها على ملت ع

، التي قامت طرف عناصر قوة االحتالل المغربي بتدخل عنيف من ق األحداث من خارج المنزل، لتفاجأيتوثتحاول هي األخرى 

ل في إضراب عن الطعام و الدخو" سلطانة"المناضلة  ونتيجة لذلك أعلنت ، اتهو محتوي بضربها و سحلها وسرقة هاتفها النقال

ظلت اليوم كله معتصمة إلى  ، والحصار المطبقعلى التعذيب و  احتجاجا، ئلتها أمام منزلها بالشارع العامرفقة أفراد عااعتصام 

 (44)النقال المسروق بعد ها هاتف" سلطانة" للمناضلةشرطة االحتالل المغربي   حينما أعادت، ليال( 10:44)حدود الساعة 

 .. .. المؤقت عن الطعام وإضرابها اعتصامها لتعلق ةمن الحجز و المصادر ساعات

ن من زيارة منزل العائلة و في اليوم الموالي استمرت قوة االحتالل المغربي في تعنتها في منع المدنيين الصحراويي    

، ومختلف سياسات اإلنسانية شتى صنوف المعاملة الحاطة من الكرامة ،عنفادية وسبكل  ،رست عليهمو، المنزل الذي المحاصر

التي  سطوري لهذه العائلة المناضلةالصمود األوء الذي كان يصطدم بجبل المقاومة، التركيع واإلذالل والقهر وفرض الوال

دروسا في ، رائدة ية نستقي منها، كتجربة كفاحيةشكال نضالية راقأبدعت في خلق أوالتي  ،للنضال أصبحت اليوم مدرسة حقيقية

 . المقاومة والتحدي

، شهودا على رفض المناضلة اومةأفراد من العائلة المق بصحبةكنت و رفيقي،  1414فبراير / شباط  10 و بتاريخ  

، كما أنها هة من آلياته آلياستالم استدعاء موجه لها من طرف قضاء االحتالل المغربي بحكم أن" إبراهيم خيا سلطانة سيد"

عائلتها و هي المحاصرة رفقة  ،، متسائلة كيف لها أن تتحرك نه ال يملك أية شرعية الستدعائها، لكوامتداداتهتعامل مع ال ترفض
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لحق في الحياة و اب  المسمحاولة رية و تعذيب مستمر يصل إلى حد إقامة جب تفرض عليهاو ،من طرف نفس قوة االحتالل 4

 .؟؟؟ ... الشخصي األمانية و السالمة الجسد

تحدثت عن رسالة لممثل قوة " خياإبراهيم  سيد لطانةس"، و في نقاش مع المناضلة 1414 فبراير/ شباط  10و بتاريخ    

المفبركة بمجموعة من التهم ها فيها ، يتهمالمغالطاتو، و هي رسالة تحمل الكثير من التضليل حتالل المغربي في األمم المتحدةاال

جرائم المرتكبة في للشرعنة ار الغطاء تحاول توفيومكشوفة طوة خطيرة خبل ، ك عليها أية براهين أو حجج ماديةال يمتللتي وا

 المغربي االحتاللوسائل إعالم غالبية كعادتها و هو االتجاه الذي سلكته  ،صحراويةوناشطة حقوقية وسياسية  حقها كمدنية

 ...في مسلسل التشهير والسب والقذف والنعوت الحاطة من الكرامة ي انخرطتالتو، المرئية والمكتوبة والمسموعة

عمة المناضلة الصحراوية  - "مانا أحمد العبد خيا" األموثق جريمة منع تحضر المشهد الوحشي حين كنت أأس و هنا

التي صادرت حقها في  ،بيالمغر االحتاللمن طرف قوة   - هارفي السبعين من عم ضريرة ووهي ، "خيا سيد ابراهيم سلطانة"

تم اجبارها االنتقامي حيث البعد السادي والهمجي جالء هو إنساني يعكس بكل  في مشهد متجرد من كل ما شقيقهازيارة منزل 

 ...( ريحي فدارك ..انت خاصك تموتي : ) من قبيل  ومهينة كلمات جارحةب قذفهابالبقاء تحت شمس حارقة تنتظر لساعات طوال و

االحتالل من ، كثفت قوة ة العربية الصحراوية الديمقراطيةالجمهوري ، و بالتزامن مع ذكرى إعالنلهجمةاهذه و منذ    

فبراير / شباط  12بتاريخ  احتفلت، و بالرغم من ذلك فقد دور المحتلةبمدينة بوج السياسيين على النشطاءحصارها على المنزل و

بهذه الذكرى داخل منزلها بترديد الشعارات الوطنية و االغاني " اإبراهيم خي سلطانة سيد"عائلة المناضلة الصحراوية  1414

، االحتفال استكمالعن المنزل بهدف منع أفراد العائلة من  التيار الكهربائيالثورية، و هو ما دفع بقوة االحتالل المغربي إلى قطع 

، مع اوي على النافذة األمامية للمنزلت العلم الوطني الصحرتثبيو  تعليق  1414فبراير / شباط  10نذ تاريخ لكن العائلة ستقرر م

 . .. البغيض حتاللو هذا اال شكال النضالية السلمية في مقاومة هذا الحصاركشكل من األ والسياسية رفع الشعارات الوطنية

وفضح حقيقة الحصار من  ،المرتكبة والفظاعاتلنقل الجرائم  حقوقيا وإعالميا اوبعدما أصبحنا مصدرخالل هذه المدة،     

حيث كنا نسجل نسبة مشاهدة  ، " وزيد دمحم سعيدابب": رابط ب الفيس بوك"بثنا للوقائع واألحداث عبر البث المباشر على خالل 

كنا نتعرض للسب والشتم والتهديد السبب ، لهذا من طرف العمومعامة لهذه الجرائم ما يعكس تماما المواكبة ال، و هو عالية

/ شباط  10وفي يوم ، محيط المنزلجنبات والمغربي المنتشرة في كل  االحتاللمن طرف عناصر قوة  االستهدافو  امباالنتق

، (40:44)المغربي على الساعة  االحتاللبالحجارة من طرف عناصر قوة  للرشق "رايب عمرعتيقو دمحم " فبراير تعرض رفيقي

 .الزوار و المتضامنين  لوي مشاهد منع وقمعة للطابق العالنافذة الشماليكان يوثق من  ماحين

ن اضطررته إلى أ أيام (44)طيلة مدة الــ يتعرض لالستفزاز والسب والتهديد  "برايدمحم عمر قو يعت"رفيقي ظل وقد   

حيث حاصرته قوة  ،"بابيك ولد أمبار" لى منزل عائلةإ للتوجه (41:04)مارس على الساعة /آذار 41 بتاريخظروف قاهرة 

 مدينة إلىجها ومت هذه المدينةلقبل مغادرته ، مناضالت بوجدوره من طرف نشطاء ومناضلي وحتالل المغربي بعد استقبالاال

المغربي  للتوقيف بنقطة المراقبة جنوب بوجدور المحتل من طرف عناصر درك قوة االحتاللتعرض  حيثداخلة المحتلة ال

  ...المحتلتين المدينتينتفتيش المتبقية الفاصلة بين في نقاط ال لتوقيف المستمرول، لساعتين تقريبا

العائلة، لكن هذه  منزلبي بخطف العلم الوطني من نافذة قامت قوة االحتالل المغر وبعد سلسلة من الممارسات القمعية

بتاريخ  نتتعا، فاسربي اقتالعه وفشلت  في ذلكحاولت مرة أخرى عناصر شرطة االحتالل المغ ،أخر مكانه وضعت علما األخيرة

ولكن هذه ، بغية انتشال العلم الوطنيتم تثبيتها على عمود خشبي  حادة صيد من الحجم الكبير راتنابص 1414مارس / آذار  40

السيطرة على هذا من ، التي تمكنت "خياإبراهيم  سيد سلطانة"المناضلة من  سلمية بعد مقاومة العملية أيضا باءت بالفشل

 . ان سيؤدي إلى إصابتها إصابة خطيرة على مستوى الوجه العمود الخشبي بشكل ك
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 سلطانة"برشق المناضلتين الصحراويتين  1414مارس/آذار 40 بتاريخ و في تصعيد خطير قامت قوة االحتالل المغربي 5

تقرير ة بهما لشعارات مطالببمادة مجهولة لونها أسود بسبب حملهما ألعالم وطنية صحراوية و ترديد" خياالويعرة "و " خيا

سرب هذه ت على مستوى العين اليسرى جراء" خيالطانة س"، و هو ما أدى إلى إصابة للشعب الصحراوي واالستقالل المصير

 .المادة المجهولة إليها 

تحصد لم ، حيث " خيا ويعرةال"و أختها "  خيا سلطانة"المناضلة  وتطويع تركيع منبعد فشل قوة االحتالل المغربي و    

 تتمثل في والتي  إلى مرحلة أخرى من العدوانبعد ذلك ل ستنتق ،كافحةفي حصارها لهذه العائلة الم الفشل الخيبة و سوىمنها 

التي  والنفسية دون مراعاة للظروف الصحية ،ها ألقذر الوسائل لتحقيق أهدافهاشن حرب نفسية على المحاصرين و استعمال

 ...جيران لاالمرضى و ال ال وطفال الصغار م العائلة و ال األأتوجد عليها 

فراد أ كان فيه في وقت ،قوة االحتالل المغربي ، أقدمت1414مارس / آذار 49باحا بتاريخ ص( 41:04)ففي الساعة  

، دة في محاولة القتحامه، و ذلك عبر ركل باب المنزل و ضربه بشالمقاوم منزلترهيب كل من يتواجد بهذا العلى  ،نياما العائلة

قد تكرر نفس األمر في اليوم الموالي و ،ساء و أطفال ال حول لهم و ال قوةالصدمة في نفوس نخلق حالة من الفزع و الشيء الذي

 .صباحا ( 40:44) على الساعة الخامسة 

، حيث قامت قوة اخرشكال آ ، لكن هذه المرة اتخذ الترهيبصباحا( 44:10)و في اليوم الذي بعده في حدود الساعة 

من  المذكور قنعة أفزعت سكان الحيعلى المنزل وتطويق الحي عبر استقدام عناصر مُ  الكهربائي التياربقطع ربي االحتالل المغ

و قد تسبب هذا الفعل الجبان و  ،سبات بمحاولة لكسر و تحطيم البابمنا ، لتقوم في ثالثةـيـبرهيتال خالل حركاتها االستعراضية

 "ميمة الداوديأ" السيدةسنة،  (10) " براهيم خياإ سيد يحفظو " لسلطانةاألصغر  األخالحاقد في حالة انهيار عصبي لزوجة 

 ...التي تعاني من أمراض مزمنةسنة،  (00) " متو امبيريك الداه"، وكذلك األم ورضيعها وعمره سنة واحدةسنة  (10)

على الحالة بشكل خطير  تانعكس، ئلةالعاغربي ضد هذه التدخالت الهمجية لقوة االحتالل المو  هذه الممارسات القمعية   

 خصوصا في حق أفراد أسرتهم، ةدموي تتدخال طفال الذين كانوا يشاهدون في حاالت كثيرةصة بالنسبة لألخا، هاالنفسية ألفراد

   ..." اخي إبراهيم سيد ويعرةال"  و" "  اخي إبراهيم سيد سلطانة"المناضلتين االعتداءات المتكررة على  حالتي

إال في الجزء المحتل ، المالمرأة بكل أصقاع العتكرم حيث تبجل و، اليوم العالمي للمرأة ،1414مارس / آذار  40اريخ تبو   

و أشكال صنوف مختلف و ،ضد اإلنسانيةالجرائم قوة االحتالل المغربي شتى أنواع  تمارس في حقها حيث، من الصحراء الغربية

صلة بحقوق لكل مقتضيات االتفاقيات الدولية ذات ال خطير نسانية في خرق سافر و انتهاكالمعاملة السيئة والحاطة من الكرامة اإل

  عيني منذ اليوم األولبأم ته يو رأالمتواضع،  كاميرا هاتفيبجزئيا ه ما وثقتُ ن خالل هذه األسرة مو لعل ما لحق  ،المرأة

 ...يبقى شاهدا على إجرام منقطع النظير في حق المرأة الصحراوية ،لمؤازرتي لها

، و المغربيسلوك همجي لم يكن ليتغير حتى في هذا اليوم العالمي، بل بقي و يبقى وصمة عار على جبين االحتالل   

صوتهن  يوم بهدف إيصالنية وسلمية بهذا ال، اللواتي حاولن االحتفاء بطريقة مدى محاصرة عائلة أغلبها من النساءشاهدا عل

و التعذيب، و المس بكل الحقوق المكفولة في القانون الدولي اإلنساني و المواثيق  يوما من الترهيب (444)إلى العالم بعد مرور 

و العهود الدولية ذات الصلة، وكان هذا اليوم مكسبا وفرصة للمعذبات على أرض مدينة بوجدور المحتلة من أجل سرد معاناتهن 

لألسف هذا ... التي مارستها قوة االحتالل المغربي عليهن خالل مدة الحصار  يالت القمع والترهيب والجرائم ضد اإلنسانيةمن و

، الذي يستضيف نساء العالم المغاربي "بكسر التاء"السرد لم تتحدث عنه قناة الجزيرة القطرية عبر إحدى برامجها الشهيرة 

 ... يا و اليمن في شهادات حية عن نضال المرأة ضد الظلم و القهر  والعربي من فلسطين و العراق و سور
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السجين سنة،  (16) "بابيردمحم السالك السالك " التحق الطالبين الصحراويين  1414مارس  /آذار  40وبتاريخ      6

 الطلبة عةضمن مجمو بالسجون المغربية رهن االعتقال السياسي سنوات (40)السياسي الصحراوي السابق الذي قضى 

وشكال ، "ابراهيم خيا سيد"بمنزل عائلة سنة،  (12) "بوفريوا الحسين لحسن خالد" و  " الوليالشهيد رفاق "  بالمعروفة 

رصد وتتبع الجرائم ضد اإلنسانية التي عمل ال جرأة وكفاح مستميتبكل واصال و، " سلطانة خيا"  الحتجاجقويا معنويا سندا 

 ...هذه العائلة لها تتعرض 

أقدمت قوة االحتالل المغربي على االستعانة برافعة ضخمة بهدف إزالة العلم الوطني  الطالبين،تواجد هذين مع  تزامنا    

  :تلقائيا نتساءل و هو ما شكل انتهاكا خطيرا و مستفزا جعلني و رفيقي   عليها،الصحراوي من إحدى النوافذ المثبت 

 يسكن عقل و  إلزالة علم وطني صحراوي سيلة ضخمةلو ما جدوى لجوء قوة االحتالل المغربي

   .؟كل مواطن صحراوي يؤمن بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واالستقالل و وجدان قلب

  في أرض الصحراء الغربية الذي ظل مرفرفا صحراويالوطني العلم ال أن تفكر في خطفما جدوى 

فوق سماء  نب علمهامرفرفا إلى جامرغمة قوة االحتالل المغربي  سلمت بتواجده، وقد المحتلة

   ...لرئيسي لالتحاد اإلفريقي ؟؟؟ ا ، المقرأديس أبابا

 (04)حرب نفسية بشعة و سلوك انتقامي و استفزازي في حق نساء و أطفال و مرضى محاصرين منذ أكثر من إذا هي 

  .وعلى الحي كله المناضلة ائلةعاألكيد أن لها تداعيات خطيرة جدا على جيران هذه ال ،"براهيم خيا سيد" في منزل عائلة أشهر

منظر المتكرر لسحل وتعذيب ، والحركة منه وإليهحصار ومنع للاإلجراءات القمعية وتشديد  يعرفه هذا الحي من من خالل ما

 . النساء

غربي عناصر قوة االحتالل الم ن باتوا معرضين إلى مشاهدة ممارسات، الذيعلى نفسية كل أطفال الحي هذا األمر سيؤثر

تلفظ عناصر قوة االحتالل بألفاظ نابية في حق ل، ومشاهد الدماء تسيل من األجساد و سماعهم نف بكل أشكاله ضد النساءللع

النساء والمسنين والمحاوالت المتكررة القتحام المنزل، وما ينجم عنه من هلع ورعب يطال كل ساكني الحي دون اعتبار لألطفال 

و تمردا واضحا على كل المبادئ و  ،مكتملة األركان لحقوق اإلنسان  اعد  جرائمت،  وهي ما وللمرضى والمسنينوالرضع 

يستدعي تدخال عاجال من المنتظم الدولي لفك هذا  ما هوإلى الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، و وترقى، انين الدوليةالقو

 ....الحصار المضروب على هذه العائلة الصحراوية المناضلة 

و رغم التنديد  ،الل أمام مرأى و مسمع العالم كلهوطنها تحت االحت حصحراوية يرزلمعاناة و مأساة عائلة هذا اختصار  

الدولية  ، التي طالبت بتدخل عاجل للجنةمشكورة الذي عبرت عنه العديد من المنظمات و الهيئات الحقوقية و اإلنسانية الدولية

الصحراء بعض مدن  1414مارس / آذار  40تاريخ الشديد أنها زارت بداية من و التي نذكر هنا بكامل األسف  ،للصليب األحمر

عن سجناء  كذلك و دون أن تسأل  شكال اإلرهابي من كل أتعانن ما يقع لعائلة محاصرة و معذبة دون أن تسأل ع المحتلة الغربية

، و منهم من دخل في إضراب در الكرامةوه سياسيين صحراويين يعانون من التمييز العنصري و من التعذيب و سوء المعاملة

 ... بسجن تيفلت بالمغرب " دمحم لمين عابدين هدي" حالة السجين السياسي الصحراوي ك، الشهرينعن الطعام تجاوز يومه 

نددت بالطريقة التي تعاملت " خياإبراهيم  سيدسلطانة "الناشطة الصحراوية المحاصرة أذكر هنا أن  و في هذا االطار   

أي تفاعل لها مع النداءات المتكررة في غياب  ،الصحراء الغربية الدولية للصليب األحمر مع الوضع بالجزء المحتل من لجنةالبها 

قيامها مؤخرا وتجسدت بعد ، التعامل التي تطغى على عملهاازدواجية يعكس  وهو ماللشعب الصحراوي، للمدنيين الصحراويين و

اللجنة الدولية للصليب األحمر باحترام المركز أن تتقيد المناضلة سلطانة كما طالبت ، ة المحتلةعديد من المدن الصحراويبزيارة لل

 في أي تحرك مستقبلي، والعمل الجاد والواضح على توفير شروط الحماية لها ولعائلتهاالمحتلة القانوني للصحراء الغربية 

  .وللمدنيين الصحراويين المهددة في حياتها
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، التي عكست للعالم أن إرادة الشعوب ال تقهر و أنه من الضروري التضحية ثورية لهذه العائلة المناضلة ة وتحية نضالي  7

و تبقى للقضية الصحراوية حضورا ، لحرية و الكرامة مكانة في الوجودو الدفاع عن الحق و العدالة بكل أبعادها بهدف أن تبقى ل

المبادرة و صنع  ف ذلك الشعب الصحراوي االندفاع و اتخاذ، و لو كلضاري عنهاو بالدفاع السلمي و الحمتميزا بصالبة المواقف 

، لدبلوماسية الصحراوية هنا و هناكانتصارات أخرى حققتها ا اف إلىضن، التي ال شك تالمعارك من أجل تحقيق االنتصارات

ْلب ه "الناجم  امبيريك متو" و والدتهم   "إبراهيم خيا سيد" عائلة أهل  أحسنتمشكلة بذلك حليبا  ه’ ح  ْخض  من  في أجواء  و م 

 .الصحراوي بنكهة االنتصار األبدي ْبد ة صالحة بات يتذوقها الشعب، منتجة زالعذاب و المعاناة

 و حاضر ،راسمين ماض زاهر بالتضحيةو هناك هنا تقديرا و تثمينا لشهداء مضوا من  هذا االنتصار الذي يجب أن يأتي 

للتضحية باسم الشعب و باسم رائدة   ،، لالنتصار ال للهزيمةينشد للوحدة ال لالنقسام و مستقبل مشرق ،  ةسائر بثبات نحو الثور

 ...الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب  الوطني كفاحنا التحرري

ومنسية  ة جغرافية صغيرةلها أن تبدأ في بقع بكتالذين يساهمون في مواكبة معركة  تحية و ألف تحية ألحرار العالم

التي تحتضن  ،من أرض الصحراء الغربية المحتلة ألنها جزء الوجدان والضمير الجمعي الصحراويفي  كبيرة ، لكنهامبتورة

، وعن الكرامة و ن في صنع المالحم البطولية و في الدفاع عن الوطن و الحريةشعبا معذبا في األرض، غير أن أهله مستمرو

و يجنح إلى ، تصارات شعب يرفض الخنوع و الركوعإال ملحمة أخرى من مالحم و ان كة هذه العائلة الكبيرةو ما معر ،الشرف

 ... منذ الغزو المغربي ألرضه الطاهرة  وجرائم الحرب جرائم ضد اإلنسانيةرض له من تع ا ممارغم تحقيق السلم و السالم

حتالل و التصدي و ربتهن على رفض اال أنجبت و أرضعت بناتا، التي  "امبيريك الناجم  متو" تحية ألرض و أم أسمها 

ن ، يخاطبن العدو بالرحيل ععارية بالعلم الوطني الصحراويور ن بصدلكل مخططاته و مؤامراته الدنيئة إلى أن سرن يحتج

الفلسطيني  و الشاعرللشهيد "   أيها المارون بين الكلمات العابرة" من قصيدة  ، و كأني اآلن أستحضر المطلع األخيرالوطن

  :  " محمود درويش"

 أيها المارون بين الكلمات العابرة

 آن أن تنصرفوا

 وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا

 آن أن تنصرفوا

 ولتموتوا أينما شئتم ولكن ال تموتوا بيننا

 فلنا في أرضنا ما نعمل

 ولنا الماضي هنا

 ولنا صوت الحياة األول

 لحاضر ، والمستقبلولنا الحاضر ، وا

 واآلخرة ْ .. ولنا الدنيا هنا 

 فاخرجوا من أرضنا

 من بحرنا.. من برنا 

 من جرحنا.. من ملحنا .. من قمحنا 

 من كل شيء ، واخرجوا من ذكريات الذاكرة ْ 

 !أيها المارون بين الكلمات العابرة ْ

 

 بمدينة بوجدور " سيد ابراهيم خيا "على عائلة المفروضة " ريةجبقامة الاإل"سيكولوجية األحداث و  بعض كرونولوجيا

 : المحتلة الصحراء الغربية/ 
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خصوصا و أن قوات  فزيائي، و نفسي سيكولوجي،/ ع ماديكل شيء يتقاطر بالوجع؛ وج... الساعات، اللحظات، المواقف  8

 استهداف تم،  ل شهور الحصارخالتعزف على هذا الوتر بإيقاعات متفاوتة، ف النضالية االحتالل المغربي طيلة مسار المعركة

النضالية  بشكل فجائي لمحاولة فرملة الخطواتمرات  49 أكثر من بالعبث بمحتوياته العداد الكهربائي الخاص بالمنزل

للتيار الكهربائي الذي يخلف  متعمد وعلى التواليال ، هذا القطعاسية واضحة ال غبار عليهاالنوعية التي تعبر عن مواقف سي

تيت تركيزهم، بل األكثر من هذا؛ وهذا و تش الهلع السيكولوجي لكل المتواجدين بالمنزل من أجل استنزاف قواهم  من انوع

من  داخل  ها تحطيم الجانب النفسي للمحاصريندنيئة غايت لتيار الكهربائي تصاحبه ممارساتعند أي عملية قطع ل هو المهم،

 :من قبيل  المنزل،

 

  نفسي الهلع شك و الال ، وبثالريبة و التذبذب من قصد زرع نوع يسيالرئ المنزل باباستهداف

 .خطيرال

 

 في حق أمكنة أخرى واالحتالل عبر النوافذ  قوة عناصرضباط و عن  السب و القذف و الشتم الصادر

 .المتضامنين النشطاء العائلة و

 

 

 في حق المرابطين الحتاللالقوة  القمعية لغة الوعيد الصادرة من ذات القوىالتهديدات المتتالية و 

 االختطافولتصفية الجسدية، التهديد با) لتتبع ن بالتوثيق والرصد واموالذين يقو، بالمنزل

 ...(.االعتقال و

 

 مزمنةالمراض ألبا الخاصة سبب في فساد األدويةت عن المنزل القطع المتتالي للتيار الكهربائي 

إلى جانب العامل في نفس الوقت ستهدف يو ،يةائغذمواد الال المصاب بها بعض افراد العائلة وكذلك

و ( WI-FI)بث شبكة االنترنت  تواصل مع العالم الخارجي جراء انقطاعالسيكولوجي قطع أي 

مما يؤدي إلى عدم توثيق أي   ،...لة تصويرالهواتف، مكبرات الصوت، حاسوب، آ شحناستحالة 

 . العائلة بشكل مباغت و فجائي اقد تتعرض له جريمة

 

 عائلةن زيارة م ببوجدور المحتلة الصحراويات المتضامنات مجموعة من المناضالتل المتكررمنع ال 

من قبل لدائمة والمالحقة ا اإلهانة والتحرش الجنسيو السبهن للضرب وتعرضو، "سلطانة خيا"

هللا عبد لمؤمنيناأم "و سنة، (00) "السعد الزاويأم  " : وهن االحتالل المغربي تالوين واجهزة

 ـالملقبة ب/  بابيحاجتنا عبدالمولى "وسنة،  (00) "بابي مبارك فاطمتو"و  سنة( 00) "الخراشي

بلة دمحم الحافظ "و سنة  (01)"ابيب زينابو امبارك"و ، سنة (09)" بابي نصرتهم"

 .سنة (01) " ملوحة دمحمالحافظ الحافيظي" وسنة  (00)"الحافيظي

 

  من تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مذكورات سابقا ومنعهنال الضغط على المتضامناتممارسة 

اللون مجهولة  برائحة كريهة مادة سوداء رشب واستهدافهن ،"سلطانة خيا"ــ لمؤازرة  سلمية

 :  كاالتيوهي ببوجدور  هنمنازلابواب المحتوى من قبل قوة االحتالل المغربي على 

  

  (49:04) :على الساعة 1414يل ابر/نيسان 40بتاريخ  زينابو مبارك بابيمنزل 

  (41:44 ):على الساعة 1414ابريل /نيسان 49بتاريخ  بابي حاجتنا عبدالمولىمنزل 

  (40:04) :على الساعة 1414ابريل /نيسان 46بتاريخ  أم المؤمنين عبدهللا الخراشيمنزل 

  (49:04) :على الساعة 1414ابريل /نيسان 46بتاريخ   فاطمة دمحم الحافظ الحافيظيمنزل 
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9   صباحاً؛ كانت أشد محاولة من المحاوالت المتتالية و المستمرة ( 44:40)على الساعة  1414أذار / مارس 42يوم

اليوم تم تأثيث ُمسبق لعملية االقتحام بإطالق سيل من اإلشاعات و  االقتحام المنزل على رؤوس أصحابه، خالل هذ

باإلضافة إلى استعانة هذه  ،القمع المغربية على اختالف تالوينهاش كل األزقة المؤدية للمنزل بسيارات قوات يـيـتج

، الهجوم، إلى أن حلت ساعة "عصابة "علنية من البلطجية المأجورة التي ال تمتلك أي صفة  ،القوى بقوى أخرى

مرار في ستللمنزل قصد الدخول و االسترية على الباب الرئيسي ئية ذات نبرة هيلتسقط السواعد و األقدام بضربات عشوا

من  االرفيقات نوع/ لكن هذه المرة تحت ُجنح الظالم و هسيس الليل مما خلف لكل الرفاق  مسلسل الترهيب و التنكيل،

في حق  المحتلة جراء اقتراف أو محاولة اقتراف جريمة شنعاء من طرف هذه القوى الهلع المصحوب بالتوتر النفسي

 .داخل المنزل المحاصرين

 

 إال ر بمختلف محطاته الدامية من الحصار، لم تترك قوات االحتالل المغربي أي فعل ساقط ملفوف بالخسة خالل هذا المسا

لجانب واستعملته في حق من يتواجد داخل هذا البيت الشامخ الصامد؛ وسائل غايتها زعزعة المعنويات و قلب ميزان ا

 :ما يلي  المتواصل ، الحصارهذا ل تي على هذا الجانب، فقد سجلت خالو العزف بشكل سيكوبا ،النفسي

  المستعملة تلك بمادة سوداء مثل ...( بواب، الجدران النوافذ، األ )تلويث جنبات المنزل

 .في تعبيد الطرق

 جعجعة األجواء و استهداف قاطني البيت بمواد سامة لم نفلح في تحديد نوعيتها. 

 شخاص و األبواب و األ فذالتلويث القصدي و العمدي بمادة جد كريهة و قصف النوا

 . خسيسةالفعال د متأخرة من الليل للقيام بهذه األ، مع التركيز على فترات جمرات عديدة

 

  و  فرقة و التشظيالناعم و العزف على نوتة الت/ كيل المادي لتـنلم تسلم من ا األخرى،النواة األسرية الممتدة هي

، وهنا نستحضر بشكل ملموس و مادي كيف تستهدف قوات رادهاالدموي الذي يربط بين كل أفزعزعة الرابط األسري 

و  الفعل النضالي تي، كل هذا و أكثر من أجل تجميدبشكل سادي سيكوباسوسيو سيكولوجي االحتالل المغربي الجانب ال

 .المواقف السياسية القاضية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الحرية محاولة وقف التعبير الصريح عن

 

 تي له أفراد هذه العائلة، تم كاآل االستهداف الذي تعرض: 

 

  تعاني الكثير من األمراض المزمنة التي سم الجميع، سارية العائلة و بلْ  :سنة ( 00) " امبيريك الناجم متو" األم

ها باالعتداء ؛ لم تسلم من يد البطش و العدوان و الضغط على نفسيتها عبر ترهيب(السكري على سبيل المثال ال الحصر)

 .(إلخ ... حميدي ،، الشيخ الحلة، الفايدةرة، يحفظولويعسلطانة، ) كبدها  على فلذات

 

 "  من  والتهديد قصد التبرؤوالضغط،، تضييق يتعرض لل" لسلطانة" األخ األكبر: سنة ( 24) " خياابراهيم  سيدخريشة

 .وأفراد عائلته المسنة رض له والدتهي تتعاإلهانة والسب الذ وعاين اساليب  ،السلمي احتجاج عائلته

 

  " اليهمتم الضغط ع "خيا سلطانة" اخوة :سنة (02) " خيا سيد براهيم بليهة "و  سنة ( 91) " خيابراهيم  سيدعزة 

ألجل وقف الفعل النضالي الُمندد  اسود في حقهمتجد االجواء غير لغة الترهيب األ تارة لمبشتى الوسائل وبكافة السبل، 

 امن زيارة البيت مرات عديدة، و تعنيفهم ال منعهم، تم تسجي-بيولو بشكل نس -ر، وتارة تغرد أساليب الترغيب صابالح

، وهذا أكبر ضغط معنوي ى افراد العائلة ومسمع من الجميعمرأ أمام اسب و القذف في حقهملطالق العنان لإو ،معنويا

 .له وإحراج  يتعرضان

 "التهديد باعتقال ابنها السب وتعرضت للضغط والترهيب و، "خيا سلطانة  " اخت :ةسن( 01" )براهيم خيا صالحة سيد

 قفت مباشرة علىوما من مرة إال ووعند زيارتها للعائلة ، "اهانة موظف"من قبيل  له تلفيق التهمو" الشيخ الحلة خيا"

  .تعريض افراد عائلتها للقمع
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10   "يدعى واحدة ر للعائلة، متزوج وله ابن ال يتجاوز عمره سنةاالبن األصغ: سنة( 00" ) خيا ابراهيم سيد يحفظو ،

الضغط  ، إضافة إلىالتي يتم رميها على منزل العائلة الكريهة الذي عانى من مضاعفات خطيرة نتيجة الموادو "العبديال"

من  لى بوجدورمغربية وعلى عائلتها التي تم احضارها قسرا من مدينة فاس المغربية إالمنحدرة من أصول على زوجته 

 .على مغادرة المنزل أجل اجبارها

 

 "معطل صحراوي حاصل على اإلجازة في األدب اإلنكليزي، منع  ،"سلطانة خيا" ابن أخت :سنة (30")الشيخ الحلة خيا

مرات عدة من الوصول إلى بيت عائلته، وهو كذلك ضحية السب والشتم والتعامل المهين، وعاين مرات عديدة كيف 

 .     ة االحتالل المغربي افراد عائلتهزتضطهد اجه

 

  "انظر ،ولى التي كانت عسيرة على الكل، واكبت الحصار منذ اللحظات األ"سلطانة"ابنة أخت  :سنة( 19) "خيا الفايدة 

الذي ، 1414أذار / مارس  40الرتفاع وتيرة البطش العدواني على هذه العائلة المحاصرة، سجلنا خالل صباح يوم 

ولوج من  احتجاجا على منعها ،ساعات متواصلة (49)ن اعتصامها أمام المنزل لمدة تزيد ع ممي للمرأةيد األادف العيص

 .نهيار عصبي حاد ال زالت تعاني من آثاره اأدى بها إلى البيت مما 

 

  "المبرح  تعرض للضربتلميذ الزال يواصل دراسته،  "الويعرة خيا  "ابن  :سنة ( 10) " وناتي احميدي احمد يداس

بشكل وحشي عاين قمع والدته قد ، و"المخدرات"كـ ضده  وفبركة تهم والتهديد باعتقاله والتعنيف مرات عديدة

 . من قبل اجهزة قوة االحتالل المغربي والتحرش الجنسي للسب والشتم وتعرضها

 

  سيد " عائلةعلى مغربي في اطار الضغط وممارسة الترهيب لفرض سياسة الوالء والطاعة من قبل قوة االحتالل ال

بعض استهداف مورد عيش بفي انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني، القوة المذكورة سلفا وقامت " ابراهيم خيا

وذلك بتوقيف  "احمد يداساحميدي " و "  الصالحة سيد ابراهيم خيا" و"   متو مبيريك الناجم"األم : افرادها وهم 

       .ببوجدور المحتلة 1414آذار / مارس  41تاريخ ابتداء من  " بطاقة االنعاش" من  استفادتهم

  سنة،( 06) "إبراهيم خيا سيد الواعرة"و  سنة (04" ) إبراهيم خيا سلطانة سيد"   الناشطتان السياسيتان و الحقوقيتانأما 

بسبب تشبثهن  ولى من الحصاريام األمنذ األ التي تلقياها و الجرائم ضد اإلنسانية حجم الفظاعاتشاهد على  ـ ، كل العالم فالعالم ـ

 .  واالستقالل تقرير المصير دفاعا عن الحق في  رفع العلم الوطني الصحراوي، ووالمدني السلمي بمواصلة نضالهن

 

 

 شهادة بابوزيد دمحم سعيد لبيهي

 رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان بالصحراء الغربية

 

1414 أبريل/  نيسان 44 تلة بتاريخالغربية المح الصحراء/ العيون   

 تجمع المدافعين الصحراويين

ن حقوق اإلنسان بالصحراء الغربيةع  
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