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  برغملا

  

يتلا ،رييغتلا حاير ءاوتحا نم برغملا يف مكحلا ماظن نكمت ،ةيبرعلا نادلبلا نم  ددعلافالخ 
 20ةكرح اهتعفر  يتلا رييغتلا بلاطم ليتف عزن نم نكمتو ،ةيبرعلا ةقطنملا ىلإاهقيرط تفرع 

، ثيح . ةقيمع ةيسايس تاحالصإ ىلإ ةيعادلا تارهاظتلا عالدنا دهش يذلاو مويلا كلذ يف رياربف
،  لعافتلابةيبرغملا تاطلس لا ترداب ماظنلا  هيلع راس يذلاجهنلا عم اقاستا تاجاجتحالا عم ايسايس
،  ءاوتحاب يناثلا نسحلا كلملا دهع رخاوأذنم  يبرغملا تاحالصإ ينبت لالخ نم رييغتلا بلاطم
  .بلاطملا دعاصت نم دحلاىلع دعاس ت ،ةدودحم ةيقوف

روتسد ةغايصل  ةيعادلا ةيكلملا ةردابملا تءاج ،تارهاظملاعالدنا نم طقف نيعوبسأ نوضغ يفف 
ةيروتسدلا تايكلملا طمن ىلإ دالبلا لقن ىلإ  ىقرت ال اهنكل ،ةيرصع رثكأصوصن ب دالبلل ديدج
؛مكحي الو كلملا اهيف دوسي يتلاةيناملربلا هجوأ ىلع اظفاحم ادب ديدجلا روتسدلا نإف مث نمو  ، 

ةعساو تاطلسب ظفتحي كلملا لظو ،اهنيب اميف لصفلا مدع يفو ،تاطلسلا نيب نزاوتلا يف للخلا 
نيدلا لظي ثيح ،نينمؤملل اريمأ هرابتعاب دقنلا نم انصحم هيف لظي يذلا تقولا يف ،مكحلا يف 

ةطلسلاو ةيعرشلل     .1ءاطغ

تضفأ ، 2011ربمفون يف  ةركبم ةيناملرب تاباختنا ءارجإل ةوعدلاب ةيكلملا ةردابملا تطبترا امك
افلكم ماعلا هنيمأ  ريصيل ،تاوصألا ةيرثكأب يمالسإلا هجوتلا يذةيمنتلاو ةلادعلا برح زوف ىلإ 

  .دالبلل ديدجلا روتسدلا دعاوق ىضتقمب ةموكحلا ليكشتب

،لا سلجملا ليكشتنع يبرغملا لهاعلا نلعأ  امك  سلجملا نع اليدب ناسنإلا قوقحل ينطو
ةديدجلا ةينطولا ةسسؤملاب هجتت ةوطخلا هذه نأ نوبقارم  ربتعادقو . ناسنإلا قوقحل يراشتسالا
ثيح ،هسيسأت نم اماع  20رادم ىلع قباسلا  سلجملا هبعل يذلا يراشتسالا رودلا دودح يطختل

قوقح تاكاهتنا يف تاقيقحت حتفب  ءاضقلا ةبلاطم يف قحلا ديدجلا سلجملا تايحالصنم راص 
  .2ناسنإلا
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تنرتقا لب ةيسايسلا تاودألا دودح دنع فقت مل رييغتلا حاير عم يطاعتلل ةيمسرلا ةجلاعملا نكل  ،
تاقحالم ىلإو ،ىحرجلاو ىلتقلا  نم ددعطوقس ىلإ تضفأ ،ةيعمق ةينمأ تاجلاعمب اضيأ 

ضعب تمهتا . ماعلا ةليط فقوتت مل رياربف 20ةكرح تايلاعف يف  نيطرخنمللةيفسعت  تالاقتعاو
لالخ نم "ةلاكولاب عمقلا"تاسايس ىلإ ءوجللاب قايسلا اذه يف  ةيبرغملا تاطلسلاريراقتلا   ،

تاسسؤم يف وأ ،رياربف  20ةكرح يف نيطرخنم ل لايتغالا دح اهادحإ يف تلصو تاءادتعا
  .3ةكرحلا هذهل ةمعاد ةيندمو ةيقوقح

نم ىواكشلاو زاجتحالا زكارمو نوجسل ا لخاد ةئيسلاةيعضولا ترمتسا دقف ىرخأ ةيحان ن مو
يف ءاطشنلا قح يف ةصاخبو ةنيهملاةلماعملاو بيذعتلا تاسرامم  ةيبرغلا ءارحصلا  ميلقإ، 

ريبعت لا تايرح ىلع طوغضلا تلصاوت امك. باهرإلاب ةلصتم اياضق يف نيلقتعملا وأ نينادملاو
نم يناعت  برغملا نم ىتش ءاحنأ يف يندملا عمتجملا تاسسؤم نم ددع لظو ،ةفاحصلا ةيرحو
  .ةينوناق ةفصب لمعلا نم اهنامرح

  

  :يروتسدلا حالصإلا دودح

،  ةبختنمةيسيسأت ةئيه لالخ نم روتسدلا  ةغايص ىلع قيرطلا ةيكلملا ةردابملا تعطق بعشلا نم
ام ل يكشتب رمأ دق هنأ عمو .كلملا يراشتسمدحأ ةسائر بءاربخلا نم  ةنيعمةنجل ىلإ  تلكوأو

نوكتل "ةعباتملاةيلآ "ـب ىمسي  ةيسايسلا بازحألا نيبو روتسدلا يعضاو نيب  لصوةقلح  ةباثمب، 
نأ الإناسنإلا قوقح تامظنمو تاباقنلاو ىلع  عالطالا مهل حتي مل ةيلآلا هذه يف نيكراشملا  ، 
  !4يبرغملا بعشلا ىلع اهضرع نم دحاو موي لبق الإ روتسدلا ةدوسم

لاجم يف عمتجملل يددعتلا عباطلا  ىلع ديكأتلاةصاخو ،ميدقلا  نم امدقت رثكأ ديدجلا روتسدلا ءاج
 ، ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإةيمسر ةغلكةيغيزامألا دامتعاو لب ةفاقثلاو ةغللاو نيدلا نأ مغرو . ، 

تاراشإ  نمضت هنإف، اهنيد مالسإلاو ،ةيمالسإ ةلود اهرابتعاب برغملا ةيوه ددح دق روتسدلا
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بعشلا ةفاقث ىلإ ةيطسوتملا ىلإ ةيسلدنألا ةفاقثلا نم  ،ةيبرغملا ةفاقثلارداصم  ةيددعتلةحضاو 
، ةيحيسملانيتفاقثلاو يوارحصلا    .5نايدألا لكل ةينيدلا تاسرامملا ةيرحب رقأامك  ةيدوهيلاو

،قوقح ىلإ ةيعجرملا تاراش إلا يف 6ديدجلا روتسدلاعسوت امك  ومسب فر تعا هنأ مغرو ناسنإلا
ةغايصلا نكل ةينطولاتاعيرشتلا ىلع برغملا  اهيلعقداص يتلا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا   ،

  .ةينطولا اهتيوهو ةكلمملا نيناوقو روتسدلا ماكحأ قاطنب ومسلا اذه اهطبرب ةصاخو ،ةكبترم تدب

يف امب ،ةلماكلا ةنطاوملا قوقحب عتمتلا يف  جراخلا يف نيميقملاةبراغملا قحب  ديدجلا روتسدلا رقأ
 امامتها ىلوأدق روتسدلا  نأرظنلا تفلي امك . تاباختنالا يف حيشرتلاو تيوصتلا يف قحلا كلذ
لبةيسايسلا ةضراعملل ةيروتسد قوقح ىلع صنلاب لخاد ةيعيرشتلا ةنجللا ةسائرب اهصتخاو  ، 
  .باونلا سلجم

،  يف للخلا هجوأ ىلعاظفاحم لظي ديدجلا روتسدلا نأ  ريغ سركي ثيح تاطلسلا نيب نزاوتلا
هفصوب ةينيدلا هت ايحالص راطإيف ةيعيرشت تايحالص كلملا حنمي وهف  ؛ةيكلملا ةسسؤملا ةنميه
ىواتفلا رادصإ هدحو هل قحي يذلا ،ىلعألا يملعلا سلجمل ا سأري ةيعبتلابوه ون، ينمؤملل اريمأ
، لافكلذ نع الضفو . رومأ نم هيلإ لاحي اميف ةموكحلا سيئر نم حارتقاب ءارزولا نيعي كلمل
كلمللو . ةموكحلا سيئر ةراشتسا درجمب مهنم يأ ةلاقإ نكمي امك ،مهضعب ىلع ضارتعالا نكميو

تاهجوتل ا"رو تسدلا هيلع قلطأ امب عامتجالا قلعتي امدنع ءارزولا سلجمعامتجا سأري نأ اضيأ 
يف لخدتلاب كلملل حمسي ضافضف ريبعت وهو "ةلودلا ةسايسل ةيجيتارتسالا ةيذيفنتلا ةطلسلا  لامعأ، 
  .7عساو قاطن ىلع

،كلمللو  ، نمألل ىلعألا سلجملا سيئر كلذ ىلع ةوالع وهو هيتفرغب ناملربلا لح ةيحالص اضيأ
، سلجملا اذه ءاضعأ فصن نييعت يف قحلا هلو هتاذ تقولا يف ةيئاضقلا ةطلسلل ىلعألا سلجملاو
تايحالصلا هذه يستكتو . اهئاضعأ فصنو ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر نييعت ةيحالص اضيأ هلو

وأ ةبساحملاو ةعجارملا نم ةيكلملا ةسسؤملا نصحي روتسدلا نأل رظنلاب ةروطخلا نم اديزم 
وضعل ةضرتفملا ةناصحلا ن إ لب .اهب ساسملا زوجي ال ةنوصم ةمرح كلملا صخش لظيو ،دقنلا

                                                           
    .المرجع السابق  5
  ، انظر2011لالطالع على نصوص دستور المغرب لعام   6
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لالخإلا ىلع ناملربلا لخاد ه ؤارآ توطنا ام اذإ ،هتمكاحم وأ هلاقتعانود لوحت ال ناملربلا 
  .كلملل بجاولا مارتحالاب

  

  :ةيملسلا تاعمجتلاو تاجاجتحالا عمق

ةيعاد لا ةيملسلا تارهاظتلا قيرفت يف ةطرفملا ةوقلامادختسال ةدع تابسانم يف  تاطلسلاتأجل 
،حالصإلل  تارهاظتلل فينعلا  عمقلايف  صوصخلاهجو ىلع كلذ لثمت دقو  يروتسدلاو يسايسلا

ةمكاحمو حال صإلل ةيعادلا" رياربف 20"ةكرح ءادنل ةباجتسا ةيبرغم ندم  ةدع يف تقلطنا يتلا
هنأ الإةيملس يف تأدب تارهاظملا نأ عمو. داسفلا نع نيلوئسملا  ندملاضعب يف تنرتقا ا ، 
  .بيرختو فنع ثادحأب

ةنيدمب هحارجب ارثأتم  سداس يفوت، وةميسحلاةنيدم يف  مهعرصم صاخشأةسمخ  ىقل دقو
  .20118 رياربف 21، 20يموي  لالخ نيرهاظتملا نم  200نم رثكأ لاقتعا ىرج  امك .ورفص

ىلع تاوارهلاب برضلاب تدتعاو ،ةمصاعلاب  ةرهاظمةطرشلا تقرف  2011رياربف  23يفو 
،  نالعإنم ةليلق مايأ ن وضغ يفو. اهيف نيكراشملا ديدج روتسد ةغايصل هتردابم يبرغملا لهاعلا

. سرام 13يف ءاضيبلا رادلاب ةيجاجتحا ةفقو يف ةيقيقح تاحالصإب نيبلاطملا نم تائملا عمجت 
، نم تارشع بيصأ ،ةوقلاب نيرهاظتملا قيرفت مت دقو ىلع ضبقلا ىقلأو روسكب وأ حورجب مه

  9.هسفن مويلا نمقحال تقو يف مهحارس قلطأ صخش ةئام نم رثكأ 

ىلإ ري اربف 20ةكرح تعد امدنع  ،ايملس نيرهاظتملا ىلع تاءادتعالاتلصاوت ويام  15يفو 
هيلع فرشت  يرس لاقتعا زكرم مامأ رهاظتلاو هجوتلل اديهمت ،مالسلا قاوسأ ةقطنمب عمجتلا
،  قالغإبةبلاطملاو " ارامت" ةقطنمب تارباخملا ةزهجأ بيذعتلا يف همادختسا عاش يذلا لقتعملا
تاوق تضرتعا دقو . ناسنإلا قوقح تاكاهتناو بيذعتلا مئارج نع نيلوئسملا ةقحالمب كلذكو

                                                           
فبرایر  24، بیان صادر عن العصبة المغربیة لحقوق اإلنسان، "فبرایر 20ـتقریر حقوقي أولي حول الحركات االحتجاجیة المرتبطة ب"  8

2011.  
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  .2011مارس  21،  بیان صادر عن ھیومان رایتس ووتش، "یتظاھرون سلمیا اآلالف: المغرب"  9
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، نيكراشملانمألا  مهيلع تدتعاو  ،عمجتلا ناكم ىلإ اولصو نم ضعبتزجتحاو  نيلمتحملا
  .10مهباوجتسال ةطرشلا زكرم ىلإ مهدايتقا لبق تاناهإ مهل تهجوو ،برضلاب

نييوارحصلا نينطاوملا نم تارشعلا ررق ،رياربف  20ةكرح ةوعدل ةباجتساو ويام  20يفو 
ةماقإو "حوزنلا ةعمجب"ايمالعإ فرع اميف يعامج حوزن ميظنت برغملا بونج " ميميلك"ةنيدمب   ،

 ، نمألا تاوق تماق دقو . ةيشيعملا مهعاضوأ يدرت ىلع اجاجتحايرضحلا لاجملا جراخ ميخم
زاجتحاللو ،ةفينع ةيندب تاءادتعال مهضرعتو ،مهتعتمأ ةرداصم دعب ،ءالخلا يف مهتدراطمب 

  .11ةطرشلا زكارم دحأب باوجتسالاو

ةجنطو ساف ( ةيبرغم ندم ةدع يف تقلطناتارهاظ ملا نم اددع نمألا تاوق تقرف ويام 22يفو 
دح عضوب  ةبلاطملل ،رياربف 20ةكرح نم ةوعد ىلع ءانب  )ناوطتو ءاضيبلا رادلاو طابرلاو
تاحاسلا ىلإ نيجتحملا لوصو نود نمألا تاوق تلاح دقو . ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحتو داسفلل
تقحلأو ،تاوارهلاب مه تبرضو مهتدراطو ،تارهاظتلا هذه دهشت نأ ضرتفملا نم ناك يتلا
، تاباصإ مهضعبب   .12نيجتحملا نم ةئام وحن ىلع ضبقلا تقلأو ةريطخ

 ، لكرلاو تاوارهلاب برضلاب مهيلع نمألا تاوق ءادتعا ءارج ءابطألا نم تارشعلا بيصأ امك
  13.ويام 25يف  ناملربلاىلإ ةريسم ميظنت مهتلواحمو  ،بيبط فالآ 8وحنل ماصتعا رثإ 

ىلإ اوديتقاو ،ىفسأ ةنيدم يف نيرهاظتم ةرشع ىلع ضبقلا نمألا تاوق  تقلأ ويام 29و 28يفو 
دق و. 14ةيئان قطانم يف تارايسلا نم مهلازنإمتي نأ لبق ،حربملا برضلل  اهيف اوضرعت تارايس
  15.هل ضرعت يذلا - يرامع لامك ىعديو- فنعلا ءارج نيباصملا دحأ  اقحال يفوت

                                                           
  .، بیان صادر عن منظمة ھیومان رایتس ووتشنف الشرطة اختبار للدستور المعدلالمغرب، ع  10

http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/11  
،بیان صادر )جنوب المغرب(قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة تتدخل بعنف لمنع بناء مخیم للنازحین الصحراویین بمدینة كلیمیم   11

  .2011مایو  22عن اللجنة الصحراویة للدفاع عن حقوق اإلنسان كلیمیم، 
http://www.anhri.net/?p=31940 

  .2011مایو  25، بیان صادر عن منظمة العفو الدولیة، "المغرب في واعتقالھم محتجین على االعتداء"  12
-b59a-4a5f-ea01-tp://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/005/2011/ar/7c036202ht

12889c4114c9/mde290052011ara.pdf  
  .2011یونیو  2، "العفو الدولیة تحث المغرب على أن یضع حدًا للقمع العنیف ضد المحتجین"  13

02-06-2011-protests-crackdown-violent-end-urged-updates/morocco-and-http://www.amnesty.org/ar/news  
  .، مرجع سابق"لقمع العنیف ضد المحتجینالعفو الدولیة تحث المغرب على أن یضع حدًا ل"  14
 6، بیان صادر عن المنظمة المغربیة لحقوق اإلنسان، "إعمال المقتضیات واإلجراءات القانونیة المقررة بخصوص المساءلة الجنائیة"  15

  .2011یونیو 
http://www.anhri.net/?p=33040 
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http://www.anhri.net/?p=33040
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همظن ،ربوتكأ  10يف يباطخ ناجرهم ميظنت عنمل ةوقلاب نمألا تاوق تلخدت ربوتكأ  10يفو 
  .16حورجب مهنم ديدعلا ةباصإ ىلإ ىضفأ امم ؛رياربف 20ةكرح يف نيطرخنم ءاطشن 

ةعباتلا شايعوب ينب ةنيدمب نيلطعملا ةيعمجب يدايقلا وضعلا - يناسحلا لامك ىقل ربوتكأ  27يفو 
نم نيتنعط هيقلت رثإ هعرصم  - رياربف 20ةكرح يف نيطرخنملا ءاضعألا دحأو ةميسحلا ميلقإل 

ةيعمجلا لوقتو . رياربف 20ةكرحل عامتجا يف هتكراشم ءانثأ ،نطبلاو قنعلا يف نيكسب فلخلا 
ةيجطلبلا رصانعلا دحأ دي ىلع ،راهنلا حضو يف ىرج لايتغالا نإ ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا 

ترذحو . عيمجلا مامأ مهل اهديدهتو ،رياربف 20ةكرح يلضانمب ةلصاوتملا اهتاشرحتب ةفورعملا 
 20ةكرح يلضانمل باهرإلاو قييضتلل ةيمارجإ رصانع ةيامحو ةياعر نم نيلوئسملا ةيعمجلا 

  17".ةلاكولاب عمقلا"ةسايسب هتفصو امل يدصتلل تعدو ،اهل ةمعادلا تايصخشلاو ىوقلاو رياربف 

  

  :ريبعتلاو يأرلا ةيرح

ةينمأ تاقحالمل افده ن ونودملاو نويفحصلالظو ،ريبعتلا تايرح ىلع طوغضلا تلصاوت 
  .ةيدسج تاءادتعال مهضعب ضرعت نع الضف ،ةيئاضقو

متو "ءاسملا"ةديرج رشن ريدم ينينلا ديشر زرابلا يفحصلا ىلع ضبقلا ىقلأ ليربأ  27يفو   ،
تاسسؤم  لمعيف لالتخالا هجوأ لوانتت يتلا ةيدقنلا هتالاقم نم ةلسلس نأشب هع مقيقحتلا 
، هماهتاو ،باهرإلا ةحفاكم نوناق ءاغلإب هتبلاطم نع الضف ،تارباخملا زاهج اهنيب نم  ةيمومع

ةمالسو نمأب ساسملا "هيلإ ةهجوملا تاماهتالا تلمش دقو . ةينمأ تافلم ةكربفب نيلوئسملا ضعبل
نييمومع نيفظوم ةناهإو"ةينمألا تاسسؤملا دقتنت تالاقم رشنو ،نينطاوملاو نطولا ماهتاو  ،، 
–ةيئادتبالا ةمكحملا ل بق نم ينينلا نيدأ دقو ."ليلد ميدقت نود ،نوناقلا كاهتناب نييموكح نيلوئسم

ةدمل نجسلاب هتبقاعمب تضق و -ةمكاحملا لحارم ريس لالخ اتقؤم هحارس قالطإتضفر يتلا 
  .مهرد 1000اهردق ةمارغو  ،ماع

                                                           
  .2011أكتوبر  11، بیان صادر عن الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان، "العنف ضد المظاھرات السلمیة استعمال"  16

http://www.anhri.net/?p=41234  
   2011نوفمبر  2المكتب المركزي للجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان یدین اغتیال المناضل كمال الحساني،  17

http://www.assif.info/news/read/10507/ 

http://www.anhri.net/?p=41234
http://www.assif.info/news/read/10507


7 
 

نجسلا يف ازجتحم لظيل ينينلا قحب رداصلا مكحلا فانئتسالا ةمكحم تديأ ربوتكأ  24يفو 
يف ةباتكلا تاودأو قرولا ىلع لوصحلاب نجسلا ةرادإ هل حمست الو ،ءاضيبلا  رادلاب يزكرملا
  .18هسبحم

ساكوك زيزعلا دبع اهريرحت سيئرو  ناتحشسيردإ " لعشملا"ةديرج رشن ريدم ضرعت  امك
نيفظوملاو ةالول اب ةمئاق نمضتي الاقمامهرشن ةيفلخ ى لع ،2011ويلوي يف يئاضقلا قيقحتلل 

  .19تاباختنالا يف لخدتلاب نيمهتملا نييمومعلا

 ،ساودلا دمحم داسفلا ةحفاكم يف طشانلاو يبرغملانودملا ىلع ضبقلا ىقلأ ربمتبس  5يفو 
زكرم يف هتدارإ ريغب رضحم عيق وت ىلع هرابجإو ،برضلل هضرعتب ريراقتلا ضعب تدافأو
هتمكاحمو هفيقوت نأ  حجرملانكل  .تاردخملاب هراجتا معزب ةمكاحملل هباقعأيف ل يحأ ،ةطرشلا

تناك و. ارهش 19ةدمل  نجسلابهتبقاعمب  ايئادتبا امكح ىقلت دقو. 20داسفلا دض هتاباتكبةلصلا قيثو 
 ؛ةمكاحملا نم اهباحسناتنل عأ دق ساودلا نع عافدلا ةئيه طورشل  ابايغ هوربتعا ام ىلع اجاجتحا

،اعلاةمكاحملا   ىلع ريوزتلاب نعطلا نم مهنيكمتو ،ةيضقلا ليجأت ةمكحملا ضفر ةصاخو ةلد
  .21طبضلا رضحم

نم ريخس هلإلا دبع " ةديدجلا ةايحلا"ةيعوبسأ يف يفحصلا ىلع ءادتعالا  ثداحب ضومغلا طاحأ
 اهنإريخس لاقو . 2011 رياني 29يف ءاضيبلا رادلا ةنيدمب هلزنم نم برقلاب ةلوهجم رصانع 

سأرلا ىلع برضلاو عومدلل ليسملا نيجوميركلا زاغ ةلمعتسم ،ايدسج هتيفصت دوت تناك  ،

                                                           
18 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17E13222-FF45-41A9-AA5B-8092C88DD89E.htm 
http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/650757.html 
http://www.anhri.net/?p=30597 
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:-qq-&catid=134:-
&Itemid=75 

  .2011یونیو  9مراسلون بال حدود،  ، بیان صادر عن منظمة"یورو 100السجن لمدة سنة وغرامة قدرھا : "وأیضا
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32046 

اقبة رشید نیني تتناقض مع ضمانات الحقوق التي جاء بھا الدستور مع.. یجب اإلفراج عن الكاتب الصحفي المعروف: المغرب: وانظر أیضا
  .الجدید

www.hrw.org/ar/news/2011/12/06 
  

، بی ان ص ادر ع ن المكت ب المرك زي للعص بة المغربی ة        "أسبوعیة المشعل، واستنكار توظی ف القض اء ف ي تص فیة الحس ابات      التضامن مع"  19
  .2011یولیو  31للدفاع عن حقوق اإلنسان، 

http://www.anhri.net/?p=36699  
تكمیم األفواه، بیان صادر  إلى، المغرب وتونس تسعیان أبدا ة في ازدیاد مستمر في الجسم الصحفيضحایا قمع االحتجاجات الدیمقراطی  20

  .2011سبتمبر  15عن منظمة مراسلون بال حدود، 
h p: //ar abi a. repor ter s-sans -fron eres. org/ar cle. php3?i d_ar  cle=32102     
21 http://www.jilpress.com/2011-04-08-17-35-44/1119-2011-09-23-19-10-55.html 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17E13222-FF45-41A9-AA5B-8092C88DD89E.htm
http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/650757.html
http://www.anhri.net/?p=30597
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4141:-qq-&catid=134:-
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32046
http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/06
http://www.anhri.net/?p=36699
http://www.jilpress.com/2011-04-08-17-35-44/1119-2011-09-23-19-10-55.html
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ماحتقا عئاقو تلوان ت ريخسل ةيفحص ريراقتو ءادتعالا اذهنيب ةيقوقح تامظنم تطبرو . هجولاو
  2010.22 ربوتكأيف ءارحصلا ميلقإب " كيزأ ميدكأ"ميخم 

ريدمو "ءاسملا"ةديرجب يفحصلا يهيو دأ شايع دمحم ىلع ةطرشلا تدتعا سطسغأ 12يفو   ،
" سيربسه"يعقوم لسارم سوفو بديمح و، saharanow.com" نآلا ءارحصلا"عقوم 

نويللا ةنيدم يف ةرهاظت نايطغي اناك امنيب"سرب ءارحصلا"و برضلل يهيودأ ضرعت دقو  .، 
ةرتس هئاد ترا نم مغرلا ىلع ،ةلثامم تاءادتعال سوفوبضرعتو . نيقاسلاو رهظلا ىلع ةوارهب

  .23"ةفاحصلا"ةرابع لمحت 

ىلع ثبي يذلا يفاقثلا  "فراشم"جمانرب ثب فقو ةيبرغملا تاط لسلا تررقويام  24يفو 
برغملا يف يسايسلا كارحلا لوانتت  ةيعوبسأتاقلحل  هدادعإةيفلخ ىلع ،يبرغملا نويزفلتلا 

ضعب ثب عنمب جمانربلا ىلع قييضتلا نم ةلسلس رارقلا اذه قبس دقو "رياربف 20"ةكرحو   ،
  .24انبلا لامج يرصملا يمالسإلا ركفملل ةقلح اهنمو ،هتاقلح

  

  :ناسنإلا قوقح يعفادمو يندملا عمتجملا تاسسؤم ةيعضو

، نيعفاد ملا قحبتاقحالملاو طوغضلا  فقوتت مل ةيبرغلا ءارحصلا ميلقإ يف ناسنإلا قوقح نع
لثم ةينوناق ةروصب  اهلمع ةلوازم نم ميلقإلا يف ةيقوقحلا تامظنملا نم ددعنامرح لصاوت و
تاكاهتنالا اياحضل ةيوارحصلا ةيعمجلا و، "ناسنإلا قوقح نع نييوارحصلا نيعفادملا عمجت"

، ةيبرغملاةلودلا فرط نم ةبكترملا ناسنإلا قوقحل ةميسجلا  نامرحلا دتما دقو  ةيبرغلا ءارحصلاب
 ،نيلطعملا تاداهشلا يلماحل ةينطولا ةيعمجلا لثم ،ىرخأ قطانم يف يندم عمتجم تاسسؤم ىلإ

                                                           
تجمع المدافعین لتنفیذى ال، بیان صادر عن المكتب "المغرب/ اعتداء بشع على الصحفي المغربي عبد اإللھ سخیر بالدار البیضاء "  22

  .2011فبرایر  1الصحراویین عن حقوق اإلنسان، 
----q---q-----http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=442:

news-&catid=1:latest  
 20مطاردة اإلعالمیین مستمرة، بیان صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، .. لمحجوبة والدعاوى القضائیةبین االنتھاكات والمواقع ا  23

  .2011أغسطس 
h p: //ar abi a. repor ter s-sans -fron eres. org   

الشبكة العربیة تدعو السلطات المغربیة لتعلم الدرس  –لحریة اإلعالم  خطوة للوراء وضربة“ مشارف الثقافي ”إلغاء برنامج : مغرب ال"  24
  .2011مایو  24، بیان صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، "المصادرة و المنع والتوقف عن

http://www.anhri.net/?p=32130  

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=442:
http://www.anhri.net/?p=32130
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ريصنلا ةيعمجو ،مهنع عافدلاو  نيرجاهملاوبناجألا ةق فارمو ،ةيرصنعلا ةضهانم ةعومجمو
  .25نينطاوملل غيزامأ ةكبشو ،نييمالسإلا نيلقتعملا ةدناسمل

نمم ،ناسنإلا قوقح يعفادم نم  اددع يملسلا جاجتحالا لامعأ دض ةينمألاتاءادتعالا تلاط  امك
ةيعمجلا ةسيئر  يضايرلا ةجيدخ لثم ،رياربف 20ةكرح هتقلطأ يذلا  يبعشلا كارحلا اودناس

ةرهاظ م يف 2011رياربف  21يف مهتكراشم  ءانثأ ،اهئاضعأ ن مددعو ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا 
، . طابرلا ةنيدمب دحألا باب ةحاسب ةيملس ىفشتسملا ىلإ ةبوبيغ ةلاح يف ضايرلا ةجيدخ تلقن دقو

تلاط امك . 26نطبلاو لجرألاو قنعلا يفةطرشلا رصانع نم برضلل تضرعت نأ دعب 
ةدناسمل ةيبرغملا ةيطارقميدلا ةكبشلا قسنم ينوعلا دمحم ةرهاظ ملا تاذ يف تاءادتعالا
  .27بوعشلا

ص قن ةمزالتم ةبراحم ةيعمج"ريدم يدوكملا ةنيثب  ىلع ةطرشلا تدتعا 2011رياربف  26يفو 
  .28ريداغأ ةنيدمب ةيملس ةرهاظت يف اهتكراشم ءانثأ، "زديإلا/ةبستكملا ةعانملا

 ،صونربلاب ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا عرف ةسيئر راجوس ةراس تضرعتربمفون  21يفو 
عيزوتب اهتكراشم  ءانثأةيجطلبلا دحأ لبق نم ءادتعال رياربف  20ةكرح يف طشانلا وضع لاو
نود نم ،نطبلا يف ةنعط راجوس ةراس  تقلت دقو. ةيناملربلا تاباختنالا ةعطاقمل وعدت تاروشنم
، ىلع ضبقلل وأ ءادتعالا عنمل ءاوس ،انكاس ةطرشلا كرحت نأ نم  ةعقاولاهذه تدبو  يناجلا

طروت دعبتسي ال يذلا رمألا ،موصخلا ب يهرتل ةيسايس عفاود تاذ نيبقارملا ضعبرظن ةهجو 
  .29اهيف ةلودلا ةزهجأ ضعب

                                                           
  .87، 86، ص ص2011، التقریر السنوي لعام المرصد الدولي لحمایة المدافعین عن حقوق اإلنسانصامدون في االحتجاج،   25

h p: //www. fidh. org/I MG/ pdf / obs annual r epor t 2011ar a-2.pdf    
، بیان صادر عن عن المكتب التنفیذي "اإلنسان رئیسة الجمعیة المغربیة لحقوق“ خدیجة الریاضي “ قوات القمع المغربي تعتدي على "  26

  .2010فبرایر  22لتجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق اإلنسان، 
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=473:-------q---q--------
&catid=1:latest-news 

  :وأیضًا
http://www.anhri.net/?p=24865 
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/001/2011/ar/45a9d849-956b-4695-b0b8-
47344b4e4608/mde290012011ar.pdf 

وفي مقدمتھم رئیسة الجمعیة  ،بالرباط في بیان للمكتب المركزي للعصبة استنكار وشجب قوي لالعتداء الذي طال نشطاء حقوقیین"  27
  .2011فبرایر  24، بیان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربیة للدفاع عن حقوق اإلنسان، "المغربیة لحقوق اإلنسان

http://www.anhri.net/?p=24988 
، بیان صادر عن منظمة الخط األمامي، المؤسسة العالمیة للدفاع "اعتداء جسدي على المدافعة عن حقوق اإلنسان السیدة بثینة المكودي"  28

  .2011مارس  5اإلنسان،  عن مدافعي حقوق
http://www.anhri.net/?p=25668  

    .الشرطة المغربیة تنفذ جریمة بشعة ضد المناضلة سارة سوجار  29

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=473:-------q---q--------
http://www.anhri.net/?p=24865
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE29/001/2011/ar/45a9d849-956b-4695-b0b8-
http://www.anhri.net/?p=24988
http://www.anhri.net/?p=25668
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قالطإ اضيأ تلمش  ،انيجس 190اهنم دافتسا  يتلايكلملا و فعلا تارارق نإف ،رخآ ديعص ىلع
نيدأ دق يرايخلا ناكو  .ليربأ 14يف ناسنإلا قوقحل  فيرلا ةيعمج سيئر يرايخلا بيكش حارس

و ،ةيمسر ةيموكح تائيه ةناهإ ةمهتب2009وينوي يف  امك  .30تاونس ثالثنجسلاب هيلع مكح ، 
ملاس يلعو ناحد ميهاربإ مهو ،ةيبرغلا ءارحصلا يف ناسنإلا قوقح يعفادم نم ةثالث وفعلا لمش 

حارس ةلاح يف مهئاقب إب نرتقا نييوارحصلا نع وفعلا نأ ظحالي ناك نإو ،دمحأ يرصانلاو كباتلا
  .وفعلا نم اودافتسا نيذلا ةبراغملا نيلقتعملا نم مهريغ فالخ ىلع ،تقؤم

  

  :يطارقميدلا بوانتلاو تاباختنالا

يوتحتىلعأ نم ةدودحم تاحالصإ ءارجإل تباثلا يكلملا جهنلا راطإ يف حالصإلا  طوغض ، 
سماخلا يف ةركبم ةيناملرب تاباختنا ءارجإ دالبلا تدهش ،يبعشلا كارحلا تايلاعف لبق نم لماشلا 

كلملا فلك ،ديدجلا روتسدلا ماكحأ  ىضتقمبو تاباختنالاهذه بجومبو . ربمفون نم نيرشعلاو
، سيئر هتيمست دعب ةموكحلا ليكشتب) يمالسإلا(ةيمنتلاو ةلادعلا بزحل ماعلا نيمألا  ءارزولل ا

  .31ادعقم 395اهددع غلابلا ناملربلا دعاقم نم  دعاقم 107ـب بزحلا زوف نم اقالطنا 

، نم مغرلا ىلعو   نإفةنلعملا جئاتنلا ةمالس ىلع رثؤت ىربك نعاطم دهشت مل تاباختنالا نأ
ءا طشنلاتفدهتسا ندملا نم ددع يف ةعساو تالاقتعا ةلمحب تاباختنالا تقبتسا ةيبرغملا تاطلسلا 

ةيراسيلا بازحألا نم ددعو ،رياربف  20ةكرح اه تنبت يتلا، تاباختنالاةعطاقم تالمح يف 
تاحالصإلا عضاوت ىلإ ةعطاقملا  ةوعد تدنتسا دقو. 32ةيمالسإلا ناسحإلاو لدعلا ةعامجو

                                                                                                                                                                             
http://nidalat.wordpress.com/page/3/ 

  :وانظر أیضا
  .2011نوفمبر  23تعرضت لھ األخت سارة سوجار، بیان صحفي عن الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان في  احتجاج على االعتداء الذي

http://www.amdh.org.ma/ar/reports/soujar  
30 www.maghress.com/andaluspress/2705 

  .مارینا أوتاوي، ومروان المعشر، مرجع سبق ذكره  31
  .حول ھذه االعتقاالت، انظر  32

  .نوفمبر 20قبل مظاھرات األحد " فبرایر 20"في صفوف اعتقاالت 
 - http://www.bladinews.net/?p=24473 

  .فبرایر ومقاطعي االنتخابات 20اعتقاالت بالجملة بین صفوف حركة 
 - http://24.mamfakinch.com/20-15451 

  .فبرایر في المغرب 20اعتقاالت بحركة 
 - http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/4560CCF6-5939-449C-97A9-D68B73D06085.htm 

  .2011نوفمبر  19فبرایر، قدس برس،  20تتحدث عن اعتقاالت في صفوف حركة المغربیة " العدل واإلحسان"
http://www.assabeel.net/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
63739-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB-

http://nidalat.wordpress.com/page/3/
http://www.amdh.org.ma/ar/reports/soujar
http://www.maghress.com/andaluspress/2705
http://www.bladinews.net/?p=24473
http://24.mamfakinch.com/20-15451
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/4560CCF6-5939-449C-97A9-D68B73D06085.htm
http://www.assabeel.net/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
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، ذةيلخادلا ةرازو  فارشإل تاباختنالا عاضخإو، ةيروتسدلا تاباختنالا ريوزت يف ليوطلا عابلا تا
  .33ةيسايس ءاوهأل اقفو ،ةيباختنالا رئاودلا ميسقتيفو 

هيف ىري يذلا ،يباختنالا  ماظنلاىلع ةيرهوج تاليدعت ءارجإب  ةيروتسدلا تاحالصإلا نرتقت مل
، مهو  نيبخانلا تاوصأ ءارش ىلع نيرداقلا نييلحملا نايعألا حلاصل لمعي هنأ نيبقارملا

عتمت يتلا"ةيرادإلا"بازحألا ىلع  نورطيسملا ظحالو . يكلملا رصقلاو ةلودلا ةياعرب ايخيرات ت، 
لئاسو  يفةيباختنالا ةيبزحلا ةياعدلا طورشو دعاوق تددح يتلا ىه ةيلخادلا ةرازو نأ  نوبقارملا

تتاب يتلا ،يرصبلاو يعمسلا لاصتالل ايلعلا ةئيهلا دوجو نم مغرلا ىلع ،ةيمسرلا مالعإلا 
  .ديدجلا روتسدلا صوصن بسح اهتاذب ةمئاق ةيروتسد ةسسؤم

،  يكارتشالا بزحلا لثم تاباختنالا تعطاق يتلا بازحألا نإف ،دعاوقلا هذه راطإ يفو دحوملا
لئاسول ذافنلا اهيلع رظح ،رياربف  20ةكرح نع الضف ،يكارتشالا  يطارقميدلاةعيلطلا بزح 

  .34ةعطاقملل ةيعادلا اهفقاومل جيورتلاو ةيمسرلا مالعإلا

ربع تدصر يتلا تالالتخالا  وأتاقورخ لا نإف ،برغملاب ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل اقفو
تاودألا وأ لئاسولا ر يخست ،تاقورخلا زربأ نم ناكو. اهتهازنو اهتيقادصم سمت ال تاباختنالا

فنعلل تالاح عويشو ،نيبخانلا ىلع ريثأتلل ايادهلاو تابهلا عيزوتو ةماعلا تائيهلل ةكولمملا 

                                                                                                                                                                             
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-20-
%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1.html - 

  .فبرایر بمدن متفرقة 20اعتقاالت بالجملة في صفوف ناشطي 
http://lakome.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/69-
%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/10048-2011-11-18.html 

  .دعوتھا إلى مقاطعة االنتخاباتفبرایر التي تواصل  20استمرار حملة االعتقاالت في صفوف حركة 
 - http://www.goud.ma/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-20-
%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7_a6259.html 

  .2011نوفمبر  16، "فبرایر لمقاطعة االنتخابات 20بیان حركة "  33
http://www.segangan.net/modules/news/print.php?storyid=2911  

  .یة، مؤسسة كارنیجي للسالم الدوليالمعطي منجب، ھل ستضعف االنتخابات في المغرب االحتجاجات الشعب  34
http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=46043 

http://lakome.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/69-
http://www.goud.ma/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
http://www.segangan.net/modules/news/print.php?storyid=2911
http://arabic.carnegieendowment.org/publications/?fa=46043
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موي يف ةيباختنا تاروشنمو تاقصلم عيزوتو ،ةيباختنالا تاقصل ملا عزنو ،يظفللاو يدسجلا
  .35عارتقالا

  

  :ةيبرغلا ءارحصلا ميلقإ لخاد تاكاهتنالا لصاوت

تالاقتعالاو تاقحالملل افده ةبيرغلا ءارحصلا  ميلقإيف ن ويقوقحلاو نويسايسلاءاطشنلا لظ 
ةرئاجلا تامكاحملاوةيفسعتلا جاجتحالا  لاكشأعمق تابسانم ةدع يف نمألا تاوق تلصاوو . ، 
  .ميلقإلا يف يملسلا

انطاو م 23 ىقلت ،رياربف 20ةكرح اهيلإ تعد يت لا ةيملسلا تارهاظملا يف ةكراشملاةيفلخ ىلعو 
ناكو ،تاونس ثالثو ةنس نيب حوارتت تارتفل  نجسلاب سرام 4يف اماكحأ يوارحصلا ميلقإلاب 

ماع ،ماع نيب تحوارت تارتفل نجسلاب ةلثامم ماكحأ تردص امك  .36سرادملا بالط نم مهمظعم
م يف ةكراشملا ةيفلخ ىلعنييوارحص نيباشل فصنو بعشلا قحب ةبلاطملل ةيملس ةرهاظ ، 
  .37نييوارحصلا نيلتقعملا عم نماضتلاو هريصم ريرقت يف يوارحصلا

ىل ع جاجتحالل ،رودجوب ةنيدمب نييوارحص نيرهاظتمل ةيملس ةريسم تاطلسلا تعمق ويام 25يف 
 ، ةتوافتم تا باصإو تاءامغإ ثودح ىلإ ىدأامم ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا يدرت

 فاقيإعم رهشأ ةتس ةدمل نجسلاب  مكحو ،38نيرهاظتملا ضعب ىلع ضبقلا ىقلأامك . ةروطخلا
  .39مجانلا دمحأ طشانلاىلع ذيفنت لا

                                                           
المجلس یؤكد أن االنتخابات التشریعیة جرت في جو تتوافر فیھ ضمانات الحریة والنزاھة والشفافیة، وأن االختالالت المسجلة ال تمس   35

  .مصداقیتھا
http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article6486 

، بیان صادر "جنوب المغرب/ بكلیمیم 2011فبرایر  20معتقال على خلفیة مظاھرات  23سجنا نافذا في حق  السنة سنة و نصف 31"  36
  .2011مارس  5عن المكتب التنفیذي لتجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق  اإلنسان، 

http://www.anhri.net/?p=25625  
، بیان صادر عن  المكتب التنفیذي لتجمع "جنوب المغرب/أحكام قاسیة و جائرة في حق شابین صحراویین بالمحكمة االبتدائیة بكلیمیم"  37

  .2011مارس  8المدافعین الصحراویین عن حقوق  اإلنسان، 
www.anhri.net/?p=26022http://  

، بیان صادر عن المكتب التنفیذي لتجمع المدافعین "الصحراء الغربیة/ تدخل عنیف ضد متظاھرین صحراویین بمدینة بوجدور"  38
  .2011مایو  27الصحراویین عن حقوق اإلنسان، 

-14-02-28-05-http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3A2011
news&Itemid=56-40&catid=1%3Alatest  

39 http://www.anhri.net/?p=33061 

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article6486
http://www.anhri.net/?p=25625
http://www.anhri.net/?p=26022
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3A2011
http://www.anhri.net/?p=33061
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،  وبسوفةكرش  ودعاقتمو لامع اهمظن يتلا ةرهاظملا نمألا تاوق ترصاحسرام  7يف و عارك
 ، يف  رهاظتلا لامعلا دواعامدنعو . 40ةوقلاباهتقرفو نييوارحصلا نيفطتخملاو نيلقتعملا تالئاعو

نورهاظتملا ئجوف سطسغأ 11 ةعبات  ةوقو عيرسلا لخدتلا ةوق نم قوبسم ريغ ينمأ لازنإب، 
ددع لاقتعا ىلإ  ينمألا لخدتلاىضفأو . تاوارهلاو ةراجحلا لمحتيندم يزب  ةثلاث ةوقو ،شيجلل

،   .41مهنم تارشعب ةريطخ تاباصإ قاحلإو نيرهاظتملا نم

ىرج يذلا"كيزأ ميدكأ"ميخم ايا حضل ىلوألاةيونسلا ى ركذلا ءايحإ راطإ يفو هكيكفتو هماحتقا  ، 
،  -ءاسن مهبلغأ– نويوارحصلان ونطاوملا لواح ،2010 ربوتكأيف ن مألاتاوق لبق نم  رهاظتلا

قاحلإ ىلإ ى دأ امم ،ةوقلابةرهاظتلا  تضف - يندم سابلب مهضعب-ةيبرغملا ةطرشلا نكل و
،ةروطخل ارظن ىفشتسملا ىلإ مهنم  نينثا تلقن ،نيرهاظتملاب تاباصإ  ىه امهادحإ امهتلاح
  .42"ايخ ةناطلس"ناسنإلا قوقح نع ةيوارحصلا  ةعفادملا

 21 ىلإ، 2010يف ميخملا ماحتقا دعب  ايظفحت نيلقتعملادا دعأ غولب ىلإ ددصلا اذه يف راشيو
ةنجل يف ءاضعأو ،ناسنإلا قوقح نع ن وعفادمو نويسايس ءاطشن مهنيب نم ،ايوارحص القتعم
  .43ميخملاب نييوارحصلا نيحزانلا لبق نم ةبدتنملا راوحلا

ن وعفادملا مهنيب ،نييوارحصلا نينطاوملا نم 25 لاقتعا ىرج ربوتكأ نم لوألا عوبسألا يفو
سبح لا نهر اوعدوأدقو ،ولونام دمحم ،حيرطلا لامك ،خيشلا دالوأ بوجحملا  ناسنإلا قوقح نع

، ، نويعلاب لحكل نجسب يطايتحالا   .44مهيلإ ةهجوملا مهتلا ةعيبط فرعت ملو

                                                           
، بیان صادر عن المكتب "معتقل سیاسي صحراوي في إضراب إنذاري عن الطعام 100منع وقفة احتجاجیة سلمیة ودخول أكثر من "  40

  .2011مارس  7التنفیذي لتجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق اإلنسان، 
=25916http://www.anhri.net/?p  

في تحٍد سافر لحریة التعبیر والحق في التجمھر، السلطات المغربیة ترتكب مجزرة في حق مدنیین صحراویین من عمال شركة  41
  .2011أغسطس  13فوسبوكراع ومئات أخرى صحراویة مھمشة بالعیون، بیان صادر عن الكونفدرالیة النقابیة للعمال الصحراویین، 

 http://www.anhri.net/?p=37449 
، بیان صادر عن المكتب التنفیذي "الصحراء الغربیة/ متظاھرین صحراویین بالقوة بالعیون حصار عسكري و بولیسي مشدد و قمع "  42

  .2011أكتوبر 10لتجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق اإلنسان، 
-11-23-12-10-http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=682:2011

51&Itemid=56-27-17-02-04-50&catid=44:2010  
، بیان صادر عن المكتب "المغرب/ بسال  على السجن المحلي“ إبراھیم اإلسماعیلي“ إحالة المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان "  43

  .2011مایو  18التنفیذي لتجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق اإلنسان، 
-------q---q------saso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=587:http://www.code

51&Itemid=56-27-17-02-04-&catid=44:2010  
متابعة معتقلین صحراویین في ملفات جنائیة على ذمة التحقیق، بیان المكتب التنفیذي لتجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق اإلنسان،   44
  .2011أكتوبر  10

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=686:-10------------
&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=56 

http://www.anhri.net/?p
http://www.anhri.net/?p=37449
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=682:2011
http://www.code
http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=686:-10------------
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، كأ ملاس يلع يوارحصلا لقتعملا قحب رهشأ 6ةدمل نجسلاب  مكحردص ربوتكأ  31يف  شام
حا رثإربوتكأ 28يف لقتعا دق ناكو   هتمكاحم ترج دقو .شاعنإلاةقاطب ةرداصم ىلع ه جاجت، 

  .45هنع عافدلل ٍماحمب ةناعتسالا نم هنيكمت نود

، ءارحصلا ميلقإ يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع يمالعإلا ميتعتلاو قييضتلا راطإ يفو  ةيبرغلا
قوقح عضو ةعباتمل نيتنجرألاو اينابسإ نمتامداقلا  تابقارملا نم ثالث تضرعت يف ناسنإلا ، 
ةدمل قدنفلا نم جورخلا مدع ىلع نهرابجإ متو ،ةطرشلا نم فيقوتلل  2011رياني يف  ميلقإلا

تاءاقل  نبتر دق ثالثلا تابقارملاتناكو . نويعلا ةنيدم ةرداغم ىلع اوربجينأ لبق ،مايأ ةعبرأ 
  .46ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو كيزأ ميدكأ ميخم اياحض ضعب عم

اياحضلا تالئاع ضعب عم  تاءاقلءارجإ نم هيقفارم دحأو يجيورن بق ارم عنم ىرجامك 
  .47اهتاذ ةيضقلا ةيفلخ ىلع نيلقتعملا يوذو نيقباس نيلقتعمو

، " سرب ءارحص"لسارم سوفوب ديمح ةطرشلا تفقوتسا رياربف  4يف  نويعلا ةنيدم عراوش دحأب
اياحضب هلاصتاو  ،يفحصلا هطاشن ةلصاوم نم هعنمل ،ةيرانلا هتجارد ةرداصم تلواحو
  .48ةبكترملا تاكاهتنالا

ناسنإلا قوقح دصرمل نيمتنملا نابسألا نيماحملا نم نينثا تاطلسلا تعنم ربوتكأ  14يف 
مقر يلحملا نجسلاب ديجمل دمحأ يديس يوارحصلا يسايسلا لقتعملا ةرايز نم  اينابسإب سوخدابب
  .49الس يف 2

                                                           
  .أشھر سجنا نافذا ضد مواطن صحراوي، بیان لتجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق اإلنسان 6الحكم بـ   45

http://www.anhri.net/?p=42837 
التنفی  ذي لتجم  ع الم  دافعین ، بی  ان ص  ادر ع  ن المكت  ب  "الص  حراء الغربی  ة/ س  بانیا و األرجنت  ین م  ن مدین  ة العی  ون  إمراقب  ات م  ن  3ط  رد " 46

  .2011ینایر  5الصحراویین عن حقوق اإلنسان، 
http://www.anhri.net/?p=21759  

ن ع ن  ، بی ان ص ادر ع ن المكت ب التنفی ذي لتجم ع الم دافعین الص حراویی        "الص حراء الغربی ة  / طرد مراقبین ن رویجیین م ن مدین ة العی ون     "  47
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مهتلقأ يتلا ةرئاطلا نم لوزنلا نم نابسإلا نيبق ارملا نم نينثا تاطلسلا تعنم ربوتكأ 30يفو 
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  .50ةيبرغملا تارابختسالا نم يظفلو
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