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املغـــرب

على مدى اأكرث من عقد ظل املغرب يحتل مكانة اأف�سل ن�سبيا فيما يتعلق ب�سجل حقوق الإن�سان 

اإذا ما قورن بغريه من البلدان العربية. فقد �سعت املوؤ�س�سة امللكية دائما لمتالك زمام املبادرة 

الدميقراطية،  والقوى  احلقوقية  املنظمات  مطالب  مع  جتاوب  من  ذلك  يتطلبه  مبا  ال�سيا�سية 

الأمر الذي كان ينظر معه اإىل املغرب باعتبارها ميكن اأن تكون اأكرث البلدان العربية تاأهيال 

وقبل  اأعلى.  من  دفعه  قوة  ي�ستمد  والدميقراطي،  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  عربي  منوذج  لتقدمي 

خالل  من  ال�سلطة  على  للتناوب  دميقراطية  مقاربة  انتهج  قد  كان  الثاين  احل�سن  امللك  رحيل 

منح احلزب الفائز يف النتخابات الت�رشيعية الأحقية يف ت�سكيل احلكومة ومبوجبها كلف اأبرز 

اأقطاب املعار�سة عبد الرحمن اليو�سفي، بت�سكيل احلكومة؛ بو�سفه -يف ذلك الوقت- رئي�س 

انفتاحا وا�سعا  اأتاح ذلك  املقاعد الربملانية. وقد  اأكرثية  حزب الحتاد ال�سرتاكي احلائز على 

من قبل ال�سلطات املغربية على منظمات حقوق الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين التي �سهدت 

مرحلة من الزدهار الن�سبي. 
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عقب توىل امللك حممد ال�ساد�س حكم البالد، ا�ستجاب ملطالبات املنظمات احلقوقية، واأعطي 

دفعه قوية للك�سف عن حقيقة ما عرف بانتهاكات املا�سي اجل�سيمة –التي وقعت يف عهد احل�سن 

من خالل تبنيه مقاربة للعدالة النتقالية، توؤ�س�س لنمط من العدالة الت�ساحلية؛ وبناء  الثاين– 

على ذلك، تاأ�س�ست هيئة م�ستقلة لالإن�ساف وامل�ساحلة يف 2003، اأنيط بها الك�سف عن احلقيقة 

املنا�سبة لإحداث  التو�سيات  انتهاكات املا�سي، وتعوي�س ال�سحايا ورد اعتبارهم وتقدمي  يف 

قطيعة نهائية مع اأمناط االنتهاكات اجل�سيمة.

ومع انطالق رياح ما ي�سمي بالربيع العربي يف 2011، �سعت املوؤ�س�سة امللكية اإىل احتواء 

تداعياتها عرب مبادرة بت�سكيل جلنة ل�سياغة د�ستور جديد للبالد بن�سو�س اأكرث ع�رشية، تنحاز 

اإىل تاأكيد الطابع التعددى للمجتمع يف جمال الدين واللغة والثقافة، وتكرر الإ�سارات املرجعية 

اإىل حقوق الإن�سان ومواثيقها الدولية. لكن الد�ستور اجلديد اأخفق يف معاجلة اأوجه اخللل يف 

امللك  وظل  امللكية،  للموؤ�س�سة  املهيمنة  ال�سلطات  على  الإبقاء  ل�سالح  ال�سلطات،  بني  التوازن 

حم�سنا من النقد باعتباره اأمريا للموؤمنني.

 ترتيبا على اعتماد الد�ستور اجلديد جرت انتخابات برملانية مبكرة، فاز فيها حزب العدالة 

التعديالت  مبقت�سي  احلكومة  بت�سكيل  امللك  كلفه  ثم  ومن  بالأكرثية،  »الإ�سالمي«  والتنمية 

اجلديدة يف الد�ستور.

اإنه بعد نحو ع�رش �سنوات من بدء برنامج العدالة النتقالية، مل يجر تفعيل اأبرز تو�سيات 

هيئة احلقيقة والإن�ساف للقطع مع النتهاكات اجل�سيمة، وبخا�سة فيما يتعلق بتعزيز �سمانات 

ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية واإ�سالح املوؤ�س�سات الأمنية. بل ازدادت  العتداءات الأمنية حدة 

مع تزايد التهديدات الإرهابية منذ التفجريات التي �سهدتها الدار البي�ساء يف 2003. كما اأن 

ت�ساعد اأعمال الحتجاج الجتماعي يف الأحياء والبلدات الأكرث تهمي�سا جراء الفقر والبطالة، 

قد اقرتن بتزايد وتائر القمع البولي�سي، وبتعري�س املحتجني �سلميا ملحاكمات غري عادلة، كما 

جرى قمع بع�س اأعمال الحتجاج ال�سيا�سي اأي�سا. 

اإلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم ال�سحافة والراأي، ول تت�سامح  ويرف�س املغرب 

ال�سلطات جتاه انتقاد املوؤ�س�سة امللكية، ف�سال عن الت�سدد جتاه ما ميكن اعتباره م�سا�سا بالإ�سالم، 

وبروز خطوط حمراء يف تناول ق�سايا الف�ساد وا�ستغالل النفوذ، تقود اإىل  معاقبة من يتناول 

تلك الق�سايا.

غري اأن النزاع حول ال�سحراء الغربية، �سار ي�سكل امل�سدر الأهم لنتهاكات حقوق الإن�سان 

باملغرب، حيث تعترب ال�سلطات املطالبة بحق تقرير امل�سري لل�سحراويني خرقا لل�سيادة، وتفتيتا 

اأكرث  ب�سورة  التعامل  يجرى  فاإنه  ثم  ومن  معه؛  الت�سامح  ميكن  ل  املغربي،  الرتاب  لوحدة 

عنفا جتاه اأية مظاهر لالحتجاج داخل الإقليم ال�سحراوي با�ستخدام القوة املفرطة، حتى مع 
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احلقوقية  املنظمات  اأن�سطة  على  �سارمة  قيود  تفر�س  كما  ال�سلمي.  الطابع  ذات  التجمعات 

ال�سحراوية والتي يفتقر اأغلبها اإىل الرتخي�س القانوين. كما اأن الن�سطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني 

عن  ف�سال  والتعذيب  البدنية  والعتداءات  التع�سفية  لالعتقالت  دوما  يتعر�سوا  الإقليم  يف 

املحاكمات اجلائرة.

�سادت  التي  النتهاكات  تعاين ذات منط  الإن�سان  اأو�ساع حقوق  خالل عام 2012 ظلت 

االحتجاج  اأعمال  قمع  يف  للقوة  املفرط  اال�ستخدام  ك�سيوع  االأخرية  ال�سنوات  خالل  املغرب 

ت�سهد  التي  املناطق  يف  ال�سكان  �سد  اجلماعي  العقاب  وممار�سة  والجتماعي،  ال�سيا�سي 

احتجاجات اجتماعية متواترة،  وعقد حماكمات جائرة للمقبو�س عليهم، وعدم التحقيق يف 

ادعاءات املتهمني بتعر�سهم للتعذيب، واإجبارهم على الإدلء باعرتافات تدينهم، والتي رمبا 

ومبدعني  ومدونني  ل�سحفيني  الق�سائية  املالحقات  عن  ف�سال  لإدانتهم،  الوحيد  الدليل  ت�سكل 

ون�سطاء �سيا�سيني.

ال�سيا�سيني  الن�سطاء  تطال  وا�سعة،  لنتهاكات  مفتوحة  �ساحة  ال�سحراء  اإقليم  ظل  كما 

واحلقوقيني من اأبناء الإقليم، ممن ينا�رشون حق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه، وهو 

الن�سطاء وتعري�سهم  التجمعات وتزايد العتداءات الأمنية على  ما اقرتن بات�ساع نطاق قمع 

للتعذيب، وتواتر املحاكمات املفتقرة اإىل معايري العدالة.

احلق فى التجمع ال�سلمي:

بينما تعاملت مع  ال�سيا�سي،  الت�سامح مع فعاليات الحتجاج  ن�سبيا من  ال�سلطات قدرًا  اأبدت 

الحتجاج الجتماعي باأ�ساليب قمعية، حيث تدخلت اأجهزة الأمن يف منا�سبات عديدة بطريقة 

عنيفة لتفريق امل�سريات وف�س العت�سامات، واقرتن ذلك يف معظم احلالت بوقوع اإ�سابات 

واعتقالت وا�سعة. 

عن  للعاطلني  �سلمية  احتجاجات  مواجهة  يف  عنيفة  اأمنية  تدخالت  جرت  العام  مدار  على 

العمل، اقرتن اأغلبها باعتقالت طالت الع�رشات، ووقوع اإ�سابات، نتيجة ا�ستخدام القوة يف 

تفريقهم، اأو العتداء اجل�سدي اأثناء القب�س عليهم1. 

1 ميكن الرجوع اإىل معلومات مف�سلة حول القمع الروتيني ملثل هذه الحتجاجات من خالل: 

العليا املعطلة،  التن�سيق امليداين لالأطر  - بيان فرع الرباط حول االعتقاالت واالإ�سابات يف �سفوف جمموعة 

بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 16 فرباير 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-amdh-rabat-arrestations
- فرع اجلمعية بالرباط يدين قمع واعتقال املعطلني، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق االإن�سان، بتاريخ 

24 فرباير 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-rabat-codamne-repression
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�سجلت انتهاكات عديدة على وجه اخل�سو�س فيما عرف اإعالميا بـ »الأربعاء الأ�سود« يف 

29 فرباير. حيث ا�ستخدمت ال�رشطة العنف لتفريق وقفة احتجاجية �سلمية للعاطلني عن العمل، 

الذين جتمعوا اأمام وزارة حتديث القطاعات العامة. واأ�سيب بع�سهم بجراح2. يف الوقت نف�سه 

وقعت تدخالت �رشطية عنيفة لتفريق م�سرية �سلمية، نظمتها اجلامعة الوطنية لعمال وموظفي 

عبد  بينهم  م�سابا،   30 �سقوط  اإىل  اأف�ست  لل�سغل،  املغربي  لالحتاد  التابعة  املحلية  اجلماعات 

ال�سالم بلفحيل رئي�س فرع الرباط للجمعية املغربية حلقوق االإن�سان، وجرت مالحقة ع�رشات 

من امل�ساركني يف امل�سرية، بينهم 24 من اأع�ساء »اجلمعية الوطنية حلملة ال�سهادات املعطلني«. 

ال�رشطة  وت�سدت  بداخله3.  واملحتجني  لل�سغل  املغربي  الحتاد  مقر  اأي�سا  العتداءات  �سملت 

بالقوة لوقفة احتجاجية �سلمية، نظمتها حركة »العيالت جايات«؛ ت�سامنا مع معتقلني �سيا�سيني 

م�رشبني عن الطعام، واعتقلت اثنتني من اأع�سائها وهما �سفاء ع�سام، وفاطمة الكام4.

يف 8 مار�س �سنت ال�رشطة حملة ترهيب ليلية على �سكان مدينة بني بوعيا�س، �سملت اقتحام 

املتاجر.  اأبواب  �سكانها، و�سبهم واعتقال بع�سهم، كما حطمت عددا من  املنازل، وترهيب 

ا�ستخدمت ال�رشطة الهراوات واحلجارة وخراطيم املياه، والقنابل امل�سيلة للدموع يف مواجهة 

املحتجني5. جدير بالذكر اأن مدينة بني بوعيا�س تقع يف منطقة الريف �سمال املغرب، وت�سهد 

اأعمال احتجاج متوا�سلة على التهمي�س الجتماعي والقت�سادي. وقد تلقي �ستة من املعتقلني 

اأحكاما ابتدائية بال�سجن لفرتات ترتاوح بني 4 و 6 �سنوات6.   

على نحو مماثل كانت اأحياء مدينة تازة -�رشق املغرب- هدفا لعتداءات �رشطية مماثلة، 

يناير وفرباير؛ ب�سبب غالء  املدينة خالل �سهري  على خلفية احتجاجات �سبه يومية، عرفتها 

املعي�سة وتف�سي البطالة يف �سفوف ال�سباب. فقد طوقت ال�رشطة املدينة، وا�ستخدمت العنف يف 

تفريق ومطاردة املحتجني؛ مما اأف�سي اإىل اإ�سابة 150 �سخ�سا، كما اعتقلت الع�رشات7. وقد 

2- فرع اجلمعية بالرباط يدين القمع اخلطري لالحتجاجات ال�سلمية يوم االأربعاء 29 فرباير، بيان �سادر عن 

اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 29 فرباير 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-rabat-condamne-repression
3- املرجع ال�سابق.

4- املرجع ال�سابق.

5- بيان حول اأحداث بني بوعيا�س، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 11مار�س 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-bc-evenements-beni-bouayache
6- فرع احل�سيمة للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان يدين الأحكام القا�سية يف حق جمموعة من معتقلي اأحداث بني 

بوعيا�س، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 27 اأبريل 2012.

http://www.amdh-imzouren.blogspot.com/2012/04/blog-post_28.html
7- تقرير اللجنة اجلهوية لتق�سي احلقائق حول اأحداث تازة يف يوم 01 فرباير 2012، تقرير �سادر عن اجلمعية 

املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 7 فرباير 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/rapport-evenement-taza
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نظم الأهايل وقفات احتجاجية اأثناء عر�س املعتقلني اأمام املحكمة وقاموا بقطع الطريق، مما 

اأدي اإىل وقوع م�سادمات عنيفة مع ال�رشطة التي اقتحمت بدورها عددا من امل�ساكن بعد تك�سري 

وقد  بالعاهرات8.  نعتهن  بعد  بالغت�ساب  الن�ساء  وهددت  �سكانها،  على  واعتدت  اأبوابها، 

�سدرت اأحكام باحلب�س النافذ ملدة 10 اأ�سهر بحق 6 من املعتقلني يف هذه الأحداث، واحلب�س 

خم�سة اأ�سهر مع اإيقاف التنفيذ بحق 7 اآخرين9. 

املعت�سمني،  خيام  باإزالة  املغرب-  -بو�سط  خريبكة  مدينة  يف  ال�رشطة  قامت  يونيو   5 يف 

للمحاكمة10.  بع�سهم  واأحيل  الع�رشات،  واعتقلت  اخلطورة،  متفاوتة  اإ�سابات  بهم  واأحلقت 

وعلى النهج ذاته جرى التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات ذات طابع نقابي مناه�س للف�ساد 

يف مدينة ورزازات - جنوب �رشق املغرب- خالل �سهري مايو ويونيو11.

كما ف�ست ال�رشطة بالقوة م�سرية �سلمية يف 10 يونيو، دعت اإليها حركة 20 فرباير مبدينة 

بع�سهم  واأ�سابت  املتظاهرين،  من  عددا  ال�رشطة  واعتقلت  املغرب-  -�سمال  اأمزورن 

األقت ال�رشطة القب�س  بجراح12. وعقب انتهاء مظاهرة �سلمية بالدار البي�ساء يف 22 يوليو، 

غري  جتمع  تنظيم  بتهمة  املحاكمة  اإىل  واأحالتهم  فرباير،   20 حركة  اأع�ساء  من  عدد  على 

8- التقرير النهائي للجنة التق�سي يف اأحداث تازة، تقرير �سادر عن الئتالف املغربي لهيئات حقوق الإن�سان، 

بتاريخ 28 مار�س 2012.

http://www.amdh.org.ma/upload/Rapports/rapport%20comit%20d%27enquete%20
evenement%20TAZA.pdf

9- تقرير جلنة التحقيق يف اأحداث تازة، الع�سبة املغربية للدفاع عن حقوق الإن�سان، 28 مار�س 2012.

http://www.lmddh.com/ar/images/pdf/rapport.pdf
10- اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان بخريبكة نطالب باإطالق �رشاح املعتقلني وبفتح حتقيق، بيان �سادر عن 

اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 6 يونيو 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-khouribgua-7juin12
11- فرع اجلمعية بورززات ي�ستنكر الهجوم على احلريات، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، 

بتاريخ 8 يونيو 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-amdh-ouarzazate
12- فرع اجلمعية باأميزورن يدين القمع املمنهج حلركة 20 فرباير، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق 

الإن�سان، بتاريخ 11 يونيو 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/amdh-imzourn-13juin
انظر اأي�سا:

- الأمن يفقد ريفيات وعيهن يف م�سرية اأمزورن، جريدة فرباير دوت كوم، 10 يونيو 2012.

h t t p : / / w w w . f e b r a y e r . c o m / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -

%D9%8A%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%87%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9 -

85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1
%D9%86_a4492.html
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م�رشوع، واإهانة موؤ�س�سة ال�رشطة، والعتداء على بع�س اأفرادها. ومل تهتم املحكمة اعتبارًا 

للتعذيب وهتك  تعر�سوا  اأنهم  اأكدوا  الذين  النا�سطني،  اعرتاف  الوحيد هو  التهام  دليل  لأن 

عر�س بع�سهم، لإجبارهم على توقيع العرتافات املن�سوبة اإليهم. ورف�ست املحكمة ا�ستجواب 

ال�سباط الذين ادعوا بوقوع اعتداء عليهم، مثلما رف�ست اال�ستماع اإىل �سهود االإثبات. وقد 

�سملت العقوبات ال�سجن لفرتات ت�سل اإىل 10 اأ�سهر بحق 5 من اأع�ساء احلركة، وال�سجن مع 

وقف التنفيذ بحق نا�سطة اأخرى13.

كما تعر�ست تظاهرات دعت اإليها حركة 20 فرباير يف 22 اأغ�سط�س، يف العا�سمة وعدد 

من املدن اإىل تدخالت �رشطية عنيفة، �سملت ال�رشب بالهراوات والع�سي والركل واللكم، 

وتوجيه الإهانات للمتظاهرين وتعقبهم يف ال�سوارع14.

يف 28 دي�سمرب منعت ال�رشطة م�سرية ل�سكان �سيدي يو�سف بن على مبراك�س، احتجاجا على 

ارتفاع الأ�سعار، حيث قامت باإغالق جميع املنافذ املوؤدية اإىل جمل�س املدينة، وتطويق احلي 

وخراطيم  للدموع،  امل�سيلة  ال�رشطة الغازات  وا�ستخدمت  علي،  بن  يو�سف  ل�سيدي  القدمي 

واعتقل  الأمن،  رجال  بع�س  �سمنهم  بجراح   32 اأ�سيب  وقد  امل�سفحة.  املياه وال�سيارات 

نحو 70 اأغلبهم اأطفال اأطلق �رشاحهم لحقا. وقد جلاأ املتظاهرون اإىل اإ�رشام النار يف بع�س 

 31 ويف  باحلجارة.  ور�سقها  الأمن  لقوات  للت�سدي  حماولة  يف  ال�سلبة  النفايات  حاويات 

دي�سمرب مثل املحتجزين الع�رشة البالغني اأمام النيابة العامة، واأحيلوا يف اليوم نف�سه على املحكمة 

ومنعت عائالتهم من الدخول15.

انتهاكات حرية الراأي والتعبري:

يف 13 فرباير تلقي عبد ال�سمد الهيدور النا�سط بحركة 20 فرباير حكما بال�سجن 3 �سنوات 

وغرامة مالية 15 األف درهم، لنتقاده امللك يف فيديو قام ببثه على موقع يوتيوب. كما حكم 

املقد�سة«، لن�رشه  الطالب وليد بهومان، بتهمة »مهاجمة قيم الأمة  بال�سجن 18 �سهرا، على 

13- املغرب: ا�ستخدام اعرتافات ُمتنازع على �سحتها يف حب�س متظاهرين، تقرير �سادر عن منظمة هيومن 

رايت�س ووت�س، بتاريخ 17 �سبتمرب 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/17-0
14- املغرب: ا�ستخدام اعرتافات ُمتنازع على �سحتها يف حب�س متظاهرين، تقرير �سادر عن منظمة هيومن 

رايت�س ووت�س، بتاريخ 17 �سبتمرب 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/17-0
15- تقرير حول اأحداث �سيدي يو�سف بن علي مبراك�س، تقرير �سادر عن اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، 

بتاريخ 31 دي�سمرب 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/news-ar/rapport-menara-evenements-marrakech-28-dec
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حمتوى على الفي�سبوك ي�سخر من امللك.16 يف 11 مايو حكمت اإحدى املحاكم على مغني الراب 

ف�ساد  فيها  انتقد  التي  اأغانيه  اإحدى  عرب  ال�رشطة”،  “اإهانة  بتهمة  �سنة  بال�سجن  بلغوات  معاذ 

ال�رشطة17.

يف 18 مايو تلقي يون�س بلخدمي �ساعر حركة 20 فرباير حكما بال�سجن �سنتني وغرامة 5000 

درهم، بتهمة التهجم على رجال الأمن يف مقر الدار احلمراء بعد اعتقال مغني الراب معاذ 

بلغوات، وترجح بع�س امل�سادر اأن العقوبة املغلظة بحق بلخدمي رمبا تعود اإىل متزيقه �سورة 

امللك يف م�سريه بالدار البي�ساء18. 

ويف 1 يونيو األقي القب�س على النا�سط واملدون حممد �سقراط بتهمة االجتار يف املخدرات. 

وح�سب   ، درهم   5000 وغرامة  �سنتني  ب�سجنه  حكما  البتدائية  مراك�س  حمكمة  واأ�سدرت 

من  جرام  كيلو  ن�سف  بحيازته  يق�سي  حم�رش  توقيع  على  اأرغم  فاإنه  �سقراط  من  مقربني 

احل�سي�س، واإال �سيتم تلفيق التهمة الأخيه املعاق اأو اأبيه الكهل. وقد عرف �سقراط بكتاباته التي 

ينتقد فيها احلكومة ب�سكل لذع كما اأنه يدعو اإىل العلمانية19.

قبل  الفرن�سية، لعتداء من  الأنباء  اأغ�سط�س تعر�س عمر بروك�سي مرا�سل وكالة  يف 22 

ال�رشطة اأثناء تغطيته لالحتجاجات ال�سلمية التي دعت اإليها حركة 20 فرباير20، ويف 4 اأكتوبر 

16- حب�س مغني راب ب�سبب فيديو يهني ال�رشطة، بيان �سادر عن ال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية 

التعبري، بتاريخ 16 مايو 2012.

http://ifex.org/morocco/2012/05/16/belghouat_jailed/ar
17- احلكم بال�سجن على مغني راب انتقد ال�رشطة، بيان �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 12 مايو 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/12-0
حلقوق  املغربية  املنظمة  عن  �سادر  بيان  بلخدمي،  يون�س  ال�سيد  حق  يف  ال�سادر  احلكم  بخ�سو�س  بيان   -18

الإن�سان، بتاريخ 28 مايو 2012.

http://omdh-casa.blogspot.com/2012/06/blog-post_25.html
انظر اأي�سا:

اأ�سباب ت�سديد احلكم على �ساعر حركة 20 فرباير واإدانته ب�سنتني حب�سا نافذا، جريدة فرباير دوت كوم، 18 مايو 2012.

http://bit.ly/RAXmxk
19- اإدانة مدون جديد بحجج واهية، تقرير �سادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود، بتاريخ 18 يونيو 2012.

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120615_blogueur_dans_la_ligne_de_mire_ar.pdf
20- �رشطيون يعتدون على مرا�سل وكالة ال�سحافة الفرن�سية، بيان �سادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود، 

بتاريخ 23 اأغ�سط�س 2012.

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120823_maroc_allegeance_conteste_e_ar.odt_-_

neooffice_writer.pdf
انظر اي�سًا:

عنف القوات العمومية ي�ستت فربايرّيني وُيْدِمي �سحفّيا اأمام الربملان، موقع ه�سربي�س الإخباري، الأربعاء 22 

اأغ�سط�س 2012.

http://hespress.com/politique/60985.html
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اأ�سدرت ال�سلطات قرارا ب�سحب اعتماده كمرا�سل21.

اأمر وزير الت�سال بحظر عدد 2 فرباير من الأ�سبوعية الفرن�سية “لو نوفيل اأوب�رشفاتور” 

الفرن�سي  الإيراين  الفيلم  عن  ماأخوذة  “الله”  لـ  مر�سومة  ل�سورة  املجلة  عر�س  خلفية  على 

�سحيفة  من  خا�س  عدد  توزيع  اأي�سا  منع  كما  فار�س(22.  بالد  من  )فتاة  “بري�سيبولي�س” 
“اإلبايي�س”  للنبي حممد23. ومنعت جريدة  م�سيئة  ت�سمن �سورا  لأنه  الفرن�سية،  “لوبريلن” 
الإ�سبانية ب�سبب ن�رشها مقتطفات من كتاب كاترين كرا�سيي واإيريك لوران كرا�سيي بعنوان 

“امللك امل�ستحوذ” الذي يتحدث عن ثروة امللك حممد ال�ساد�س24.

الغزيوي،  املختار  قتل  وجواز  دم  بهدر  النهاري،  الله  عبد  الإ�سالمي  الداعية  اأفتى  كما 

رئي�س حترير جريدة “الأحداث املغربية”،  ب�سبب دفاعه خالل حوار تلفزيوين بقناة ف�سائية 

21- �سحب اعتماد مرا�سل وكالة ال�سحافة الفرن�سية بقرار �سيا�سي، بيان �سادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود، 

بتاريخ 5 اأكتوبر 2012.

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/051012_cp_maroc_ara-3.pdf
انظر اأي�سا: 

طنجة  اأحداث  يف  حتقيق  فتح  اإىل  والدعوة  بروك�سي،  عمر  ال�سحفي  اعتماد  ب�سحب  احلكومي  القرار  اإدانة   -

و�سيدي اإفني، بيان �سادر عن الع�سبة املغربية حلقوق الإن�سان، 6 اأكتوبر 2012.

bitly.com/VxKlra
 - املغرب - ينبغي اإعادة اعتماد مرا�سل وكالة الأنباء الفرن�سية، بيان �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س،

بتاريخ 22 اأكتوبر 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/22
22- املغرب: حجب اأ�سبوعيات ب�سبب �سور الله والنبي حممد، بيان �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س، 

بتاريخ 10 فرباير 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/10-0
انظر اأي�سا:

- املغرب: ال�سبكة العربية تدين الت�سييق على احلريات ال�سحفية.. منع اأعداد من جملة “لو نوفيل اأوب�سريفاتور، 

بيان �سادر عن ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، بتاريخ 9 فرباير 2012.

http://www.anhri.net/?p=48587
4 الإخباري،   24 فرن�س  موقع  املغرب،  يف  الفرن�سية  اأوب�رشفاتور”  “نوفيل  اأ�سبوعية  توزيع  متنع  الرباط   - 

فرباير 2012.

http://f24.my/wHps3O
23- املرجع ال�سابق.

24- عبد الرحيم اجلامعي، حديث ال�سباح: حرية التعبري .. ومنع القراءة واملعرفة، جريدة ال�سباح، الثنني 

5 مار�س 2012.

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&
id=23410:2012-03-05-16-57-01&catid=37:cat-laune&Itemid=782
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عربية عن احلريات الفردية والعالقات اجلن�سية الر�سائية بني طرفني بالغني ورا�سدين.25

التعذيب واالختفاء الق�سري: 

و�سيوع  الحتجاز  ومراكز  ال�سجون  داخل  الأو�ساع  تردي  من  قائمة  ال�سكاوى  ظلت 

هذه  طالت  وقد  وال�سجناء،  املحتجزين  على  واملعنوي  البدين  والتعنيف  التعذيب  ممار�سات 

املمار�سات ب�سورة روتينية الن�سطاء ال�سحراويني واملنخرطني يف اأ�سكال خمتلفة من احلراك 

ال�سيا�سي والجتماعي. ويوؤكد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ا�ستمرار ممار�سات التعذيب، 

واإ�ساءة املعاملة داخل ال�سجون. من هذه املمار�سات ال�رشب بالع�سى والأنابيب البال�ستكية، 

بالإبر  والغرز  الفلقة  وا�ستعمال  ملدة طويلة،  الزنازين  اأبواب  الأ�سفاد يف  بوا�سطة  والتعليق 

والكي والتجريد من املالب�س، ف�سال عن ال�سب وال�ستم. واأ�سار تقرير املجل�س الوطني حلقوق 

الإن�سان اإىل وجود اأماكن خا�سة بالتعذيب داخل عدد من ال�سجون واملوؤ�س�سات العقابية، وعدم 

تفعيل اآليات الرقابة والتفتي�س على ال�سجون. و�سدد تقرير املجل�س على اأهمية و�سع خطة عمل 

ملناه�سة التعذيب، بال�رشاكة بني احلكومة والربملان وال�سلطات الق�سائية واملجتمع املدين26.

لعتداءات  �سامل”  علي  �سيخاتو  “بال  ال�سحراوي  ال�سيا�سي  املعتقل  تعر�س  يناير    20 يف 

ج�سدية واإهانات لفظية من ثالثة موظفني بال�سجن املحلي )لكحل( بالعيون -جنوب املغرب- 

بها عرب  الت�سال  يود  اأرقام هواتف، كان  ت�سلمه ورقة حتمل  له، وبعد  اأثناء زيارة عائلته 

بيان �سادر عن  »لغزيوي..»،  للزميل  اجل�سدية  ال�سالمة  تهديد  اإىل  الدعوة  ب�سدة  وت�ستنكر  تدين  النقابة   -25

النقابة الوطنية لل�سحافة املغربية، بتاريخ 30 يونيو 2012.

http://www.snpm.org/article.php?id=416&fid_cat=20&fid_rubrique#.UJfNX2_MgoE
انظر اأي�سا:

 - اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان تدين ت�رشيحات املدعو عبد الله النهاري، بيان �سادر عن اجلمعية املغربية

حلقوق الإن�سان، بتاريخ 2 يوليو 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/denonciation-declaration-nhari
- ر�سالة ت�سامن مع ال�سيد املختار لغزيوي، بيان �سادر عن املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 29 مايو 

.2012

http://omdh-casa.blogspot.com/2012/06/blog-post_29.html
- الداعية عبد الله نهاري ي�سف لغزيوي بـ »الديوت« ويهدر دمه، جريدة الحتاد ال�سرتاكي املغربية، 30 

يونيو 2012.

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&date_ar=2010-01-01&id_info=152689
26- اأزمة ال�سجون م�سئولية م�سرتكة، تقرير �سادر عن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، بتاريخ 30 اأكتوبر 

.2012

http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/exe_Re_sume_A4_exe_cutif_prison-_

Va_30_oct._-.pdf
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هاتف ال�سجن. و قد اأ�سيب يف اأنفه وفمه، واأنهيت الزيارة تع�سفيا27. 

يف 2 فرباير تعر�س املعتقل ال�سيا�سي ال�سحراوي حممد ديحاين للتعذيب والإهانة من اإدارة 

اإىل  اإ�سافة  �سعبة،  اأو�ساع  يف  وتعليقه  الوراء،  اإىل  يديه  تكبيل  ذلك  �سمل  وقد  �سال،  �سجن 

ال�سب وال�ستم والقذف28. 

البي�ساء  الدار  اإىل  طريقة  يف  كان  بينما  العزامي،  �سفيان  اختطاف  جرى  مايو   6 يف 

يف  موجود  باأنه  ليبلغها  والدته  هاتف  نف�سه  اليوم  ويف  عمل،  عن  بحثا  فا�س  مدينة  من  قادما 

لعدة  عنه  اأخبار  اأية  على  لعدم ح�سولها  فا�س.ونظرا  قريبا اإىل  �سيعود  واأنه  البي�ساء،  الدار 

اأيام، حاولت اأ�رشته البحث عنه لعلها تعرث عليه من خالل اإبالغ ال�رشطة عن حالة اختفائه، وقد 

َعِلم والده اأن اأرقام املكاملات التي تو�سلوا بها اإىل ابنه كان م�سدرها اأحد مكاتب ال�ستخبارات 

العامة بالدار البي�ساء. ومع ذلك اأنكرت ال�سلطات �سلتها باختفائه اأو اإلقاء القب�س عليه29. ويف 

21 مايو علمت الأ�رشة بوجوده يف م�ست�سفى الرازي لالأمرا�س النف�سية مبدينة �سال، حيث قال 

العزامي اإنه تعر�س لل�رشب والتعذيب، ولكنه ل يعرف اجلهة امل�سئولة عن ذلك ول املكان 

الذي مت فيه العتداء عليه30.

يف 17 مايو لقي اأحمد بن ميلود ال�سجني اجلزائري ب�سجن �سال حتفه بعد اإ�رشاب طويل عن 

الطعام، بداأه قبل 70 يوما من وفاته. وكان بن ميلود قد اُتهم با�ستهداف القن�سلية اجلزائرية 

املا�سية.  ال�سنة  للقن�سلية،  الدخول  يحاول  وهو  م�سد�س  على  بحوزته  عرث  بعدما  بوجدة، 

الزنزانة  داخل  للتعذيب  تعر�س  اأنه  م�سادر  واأكدت  �سنة،  بثالثني  املحكمة  عليه  وحكمت 

وال�رشب املربح وهتك للعر�س بالع�سي. كما اأ�سار الئتالف املغربي حلقوق الإن�سان -ي�سم 

27- اعتداء ج�سدي على املعتقل ال�سيا�سي ال�سحراوي » بال �سيخاتو علي �سامل « بال�سجن املحلي )لكحل ( بالعيون، 

تقرير �سادر عن جتمع املدافعني ال�سحراوون عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 21 يناير 2012.

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=761:------

q-----q----------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
28- بيان لعائلة املعتقل ال�سيا�سي حممد ديحاين، بيان �سادر عن اجلمعية ال�سحراوية ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة 

حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية، بتاريخ 3 فرباير 2012.

http://asvdh.net/6284
29- املغرب: �سفيان العزامي �سحية اختفاء ق�رشي، بيان �سادر عن منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان، بتاريخ 

16 مايو 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4447:2012-05-

22-13-54-18&catid=134:-&Itemid=75
الكرامة حلقوق الإن�سان، بتاريخ 23  العزامي، بيان �سادر عن منتدى  العثور على �سفيان  30- املغرب: مت 

مايو 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4456:2012-06-

05-15-23-05&catid=134:-&Itemid=75
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ال�سجون،  داخل  للمعتقلني  املتفاقمة  الو�سعية  تعك�س  ميلود  بن  وفاة  اأن  حقوقية–  منظمة   18

وجتاهل ال�سلطات ملطالبهم امل�رشوعة31.

للتعذيب  �سال،  �سجن  يف  املعتقل  حجيب،  حممد  ال�سيد  تعر�س   ،2012 مايو   28 يف 

وتهديده  طويلة،  لفرتات  موؤملة  اأو�ساع  يف  وتعليقه  املربح،  ال�رشب  �سمل  املعاملة،  و�سوء 

بالغت�ساب؛ مما دفعه اإىل حماولة النتحار32.

حقوق االأقليات واملهاجرين:

رغم التطورات الإيجابية يف معاجلة م�سكالت التمييز والتهمي�س بحق الأقلية الأمازيغية، 

وعلى وجه اخل�سو�س اإطالق القناة الثامنة الناطقة باللغة الأمازيغية، ود�سرتة اللغة الأمازيغية، 

وا�ستمرار برامج تعليم الأمازيغية. فاإن تقريرا حقوقيا �سادر عن “ال�سبكة الأمازيغية من اأجل 

املعتمدة يف املغرب ل تزال حتمل يف طياتها  التعليمية  اأن بع�س الربامج  اإىل  اأ�سار  املواطنة” 

ن�سو�سا ومعطيات تكر�س التمييز والتهمي�س والدونية جتاه الأمازيغية وتاريخها وح�سارتها 

وثقافتها. كما انتقد التقرير عدم تعميم ا�ستعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومرافق 

الدولة، كامل�ست�سفيات وخمافر ال�رشطة ومراكز الإدارة الرتابية33.

العنف،  الأفارقة لأ�سكال خمتلفة من  املهاجرين  التقارير تعر�س  ت�سجل  اأخرى  ناحية  من 

املهاجرين  العمال  حقوق  حلماية  الدولية  التفاقية  مبقت�سيات  املغرب  التزامات  مع  تتناق�س 

الأفارقة  من  جمموعة  اعتقال  على  يونيو   5 يف  املغربية  ال�سلطات  اأقدمت  فقد  وعائالتهم. 

ن�سبت  تاوريرت؛ حيث  الإن�سان مبدينة  الوطني حلقوق  املجل�س  باأع�ساء من  اجتماعهم  بعد 

ال�رشطة لهم كمينا بالقرب من مقر اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، واعتقلت “حممد �سوجن” 

31- دعوة لنجدة معتقلني م�رشبني باملغرب، موقع اجلزيرة الإخباري، 6 يونيو 2012.

http://www.aljazeera.net/humanrights/pages/89870f8e-a973-47cc-81ac-9e03cc5eb062
انظر اي�سا:

جثة جزائري يف بيت حفيظ بنها�سم الذين توجه اإليه اأ�سابع التهام، جريدة فرباير دوت كوم، 18 مايو 2012.

http://bit.ly/UJSEfR
ال�سجن، بيان �سادر عن منتدى  32- املغرب: حممد حجيب �سحية اعتقال تع�سفي وتعذيب و�سوء املعاملة يف 

الكرامة، بتاريخ 15 يونيو2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4480:2012-06-

 18-13-33-00&catid=134:-&Itemid=75
33- تقرير ال�سبكة الأمازيغية من اأجل املواطنة، بتاريخ 21 مايو 2012.

http://www.reseauamazigh.org/IMG/pdf/_2008-2011.pdf
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من الكامريون34. 

النزاع ال�سحراوي واأثره على و�سعية حقوق االإن�سان:

ظل النزاع على انتماء منطقة ال�سحراء الغربية للمغرب م�سدرا اأ�سا�سيا لنتهاكات حقوق 

الإن�سان يف هذا الإقليم، حيث يجرى التنكيل بالن�سطاء ال�سيا�سيني ومدافعي حقوق الإن�سان، 

وقمع الحتجاجات ال�سلمية، ورف�س العرتاف القانوين مبنظمات حقوق الإن�سان يف الإقليم، 

ف�سال عن اأعمال العتقال والتعذيب واملحاكمات التي تفتقر للحد الأدنى من معايري العدالة.

يف 6 يناير 2012 اعتقلت ال�رشطة، النا�سط احلقوقي ح�سنة الوايل يف مدينة الداخلة؛ على 

�سبتمرب  من  الأخري  الأ�سبوع  خالل  املدينة  �سهدتها  عنيفا  طابعا  اكت�ست  احتجاجات،  خلفية 

على  العتداء  بتهمة  �سنوات36،   3 ب�سجنه  العيون  حمكمة  ق�ست  اأبريل   18 ويف   ،201135

موظفني اأثناء عملهم، والتحري�س والإخالل بال�سري العام، وامل�ساركة يف مظاهرات37.

ولفظي  ج�سدي  لعتداء  اأبريل   14 يف  هنون«  »مماي  ال�سحراوي  احلقوقي  تعر�س  كما 

الأمريكية  ال�سفارتني  من  مل�ست�سارين  ا�ستقباله  �سبب  حول  معه  التحقيق  اأثناء  الداخلة،  مبدينة 

والربيطانية ومراقبني دوليني من اإ�سبانيا. وحينما رف�س »مماي هنون« الإدلء باأي معلومات 

34- اعتقال مهاجرين مبا�رشة بعد مقابلتهم لأع�ساء من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، ، بيان �سادر عن 

اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 5 يونيو 2012.

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/arrestation-migrants
35- ال�سحراء الغربية: اعتقال املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سيد ح�سنة الوايل و توقيفه، و خماوف من احتمال 

تعر�سه اإىل التعذيب واإ�ساءة املعاملة، بيان �سادر عن منظمة اخلط الأمامي، بتاريخ 16 يناير 2012.

http://www.frontlinedefenders.org/node/17052
- كانت مدينة الداخلة بال�سحراء الغربية �سهدت يف الأ�سبوع الأخري من �سهر �سبتمرب 2011 اأعمال عنف بني 

مغاربة و�سحراويني قتل خاللها �سبعة اأ�سخا�س، واتهم �سحراويون من و�سفوهم بامل�ستوطنني املغاربة بزرع 

الرعب، والتعر�س لأمالك ال�سحراويني، واندلعت اأعمال العنف بعد مقابلة كرة قدم جرت بني فريق حملي 

وفريق قادم من الدار البي�ساء. للمزيد من التفا�سيل ميكن الرجوع اإىل:

http://hespress.com/faits-divers/38499.html
http://asvdh.net/5659
ن�سطاء  بحق  قا�سية  اأحكاما  الغربية  ال�سحراء  العيون/  ال�ستئناف مبدينة  الأوىل مبحكمة  الغرفة  اأ�سدرت   -36

حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  ل�سحايا  ال�سحراوية  اجلمعية  عن  �سادر  بيان  �سحراويني،  �سيا�سيني  ومعتقلني 

الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية، بتاريخ 19 اأبريل 2012.

http://www.alqaheraalyoum.net/videos/playvideo.php?vid=a7694eecd
37- تقرير اأخباري: اأحكام قا�سية يف حق ن�سطاء حقوقيني و�سيا�سيني �سحراويني، تقرير �سادر عن اجلمعية 

ال�سحراوية ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية، بتاريخ 26 �سبتمرب 

.2012

http://asvdh.net/6920
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تخ�س ن�ساطه احلقوقي، اتهمته ال�رشطة »بالعتداء على موظف اأثناء مزاولته مهامه«38.

يف 4 اأبريل تعر�س 19 من النا�سطني ال�سيا�سيني واحلقوقيني ال�سحراويني املعتقلني بال�سجن 

اأويل جل�سات حماكمتهم  بعد عودتهم من  ال�سجن  اإدارة  للت�سييق من  بالعيون  )لكحل(  املحلي 

يف  ال�سحراوي  ال�سعب  بحق  تطالب  �سعارات  لرفعهم  وذلك  الداخلة،  اأحداث  خلفية  على 

تقرير امل�سري، حيث منعتهم من الف�سحة، ومن الت�سال بعائالتهم وحماميهم و�سائر املعتقلني 

بال�سجن39.

ال�سلطات جوهر بوكرفة )16 �سنة( على خلفية م�ساركته يف مظاهرة  يناير اعتقلت  ويف 7 

�سلمية، تطالب بحق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير امل�سري. وحكمت حمكمة العيون يف جل�سة 

مغلقة بحب�سه ملدة �سهر40.

يف 23 فرباير اأ�سيبت 34 امراأة �سحراوية بجروح اإثر تدخل ال�رشطة لتفريق مظاهرة، 

دعت لها تن�سيقية اأكدمي اإيزيك للت�سامن مع 23 معتقال �سيا�سيا �سحراويا، يخو�سون اإ�رشابا 

عن الطعام ب�سجن �سال2 .41 ويف 26 اأبريل فرقت قوات الأمن تظاهرة �سلمية مبدينة العيون، 

نظمت بدعوة من تن�سيقية اأكدمي اإيزيك للمطالبة باإطالق �رشاح املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سحراويني 

والتنديد بنهب الرثوة الطبيعية. واعتقلت ال�رشطة النا�سطني املحجوب عيا�س وم�سطفي لمع، 

واأ�سابت اأحد ع�رش م�ساركا42.

38- املدافع ال�سحراوي عن حقوق الإن�سان » مماي هنون » يتعر�س لالعتداء والعتقال بالداخلة / ال�سحراء 

الغربية، تقرير �سادر عن جتمع املدافعني ال�سحراوين عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 15 اأبريل 2012.

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=841:-----

q---q--------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
39- اإدارة ال�سجن ت�سايق املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سحراويني بعد ترديدهم �سعارات منا�رشة جلبهة البولي�ساريو بقاعة 

املحكمة بالعيون، تقرير �سادر عن جتمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 8 اأبريل 2012.

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=834:2012-

04-12-23-53-24&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
40- احلكم ب�سهر �سجنا نافذا يف حق الطفل ال�سحراوي » جوهر بوكرفة » بالعيون، تقرير �سادر عن جتمع 

املدافعني ال�سحراوين عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 12 يناير 2012.

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=744:------

-q---q-----&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
41- عنف �سدا على الت�سامن مع املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سحراويني ب�سجن �سال2، بيان �سادر عن اجلمعية ال�سحراوية 

ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية، بتاريخ 24 فرباير 2012.

http://asvdh.net/6289
42- بيان عاجل: ال�سلطات املغربية تقمع تظاهرة �سلمية وتعتقل نا�سطني وت�سيب اأحد ع�رش م�ساركا، بيان �سادر 

عن اجلمعية ال�سحراوية ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية، بتاريخ 

28 اأبريل 2012.

http://asvdh.net/6583
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احتجاجات  ملنع  م�سدد  بولي�سي  حل�سار  املغرب  جنوب  كليميم/  مدينة  تعر�ست  مايو   8 يف 

�سلمية اأمام امل�ست�سفى الإقليمي، دعا اإليها نا�سطون احتجاجا على تف�سى الر�سوة والف�ساد وانعدام 

الو�سول  املواطنني من  العديد من  فقد متكن  ال�سحية، وبالرغم من هذا احل�سار،  اخلدمات 

بجروح  املواطنني  من  الع�رشات  اإ�سابة  اإىل  تفريقهم  حماولت  اأف�ست  امل�ست�سفى،  مقر  اإىل 

متفاوتة43. وعلى نحو مماثل فرقت قوات الأمن عددا من التظاهرات مبدينة العيون اقرتنت 

بالقب�س على عدد من املتظاهرين44.

يف 23 يوليو اأ�سيب ت�سعة اأ�سخا�س بجروح، بعد حماولتهم ك�رش احل�سار الأمني املفرو�س 

اإىل  املوؤدية  الأزقة  حا�رشت  قد  ال�رشطة  وكانت  الدية.  اأحمد  النقابي  النا�سط  منزل  على 

املنزل45. يف 11 مايو اأحالت ال�سلطات م�سطفى البوداين وحممد بيزي على ال�سجن الأكحل 

املعتقلني  مع  والت�سامن  القمعية،  باملمار�سات  تندد  مظاهرة  يف  مل�ساركتهما  العيون،  مبدينة 

ال�سيا�سيني ال�سحراويني. 46

يف 5 مار�س اأ�سدرت املحكمة البتدائية مبدينة كليميم / جنوب املغرب اأحكاما بال�سجن ملدة 

 28 ويف  �سلمية.47  مظاهرات  يف  م�ساركتهم  خلفية  على  �سحراويني  �سبان  حق  يف  �سهرين 

مار�س اأ�سدرت حمكمة ال�ستئناف بالعيون حكما بال�سجن 8 اأ�سهر بحق �سالح ال�سغري، بتهمة 

اأنه  اأثبت  اأن �سالح  الداخلة عام 2011، بالرغم من  امل�ساركة يف مظاهرات، �سهدتها مدينة 

كان موجودا مبنطقة تبعد عن الداخلة بـ 287 كم، اأثناء وقوع الأحداث48.

بامل�ست�سفى  ال�سحية  اخلدمات  بتح�سني  طالبوا  متظاهرين  �سد  عنيف  وتدخل  �سلمية  احتجاجية  وقفة  منع   -43

الإقليمي، مرجع �سبق ذكره.

ا�ستعملوا حقهم يف  نا�سطني وت�سيب ثالثة ع�رش م�ساركا  تعتقل  املغربية  ال�سلطات  املغرب..  بيان عاجل:   -44

حرية الراأي والتعبري، بيان �سادر عن املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات، بتاريخ 28 مايو 2012.

http://asvdh.net/6630
45- ال�سلطات املغربية متنع جتمعا �سلميا، وت�ستخدم القوة ملنع ح�سور عائالت املعتقلني اإليه، بيان �سادر عن اجلمعية 

ال�سحراوية ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية، بتاريخ 28 يوليو 2012.

http://asvdh.net/6690
46- اعتقالت واإدانات جديدة، وتعذيب املتظاهرين ال�سلميني، ، بيان �سادر عن اجلمعية ال�سحراوية ل�سحايا 

النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية، بتاريخ 14 مايو 2012.

http://asvdh.net/6600
التنفيذ،  ب�سهرين موقوفة  اأخرى  نافذا و على جمموعة  �سجنا  ب�سهرين  47- احلكم على 5 معتقلني �سحراويني 

تقرير �سادر عن جتمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 7 مار�س 2012.

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=802:-05-

&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
48- احلكم بـ 8 اأ�سهر �سجنا نافذا على املعتقل ال�سحراوي » �سالح ال�سغري » حمكمة ال�ستئناف بالعيون / ال�سحراء 

الغربية، تقرير �سادر عن جتمع املدافعني ال�سحراويني عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 28 مار�س 2012.

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=824:--08--

-----q---q------&catid=44:2010-04-02-17-27-51&Itemid=6
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املعتقل  على  العام  ون�سف  عاما  بال�سجن  بالعيون  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  اأبريل   11 يف 

مع  القتل  وحماولة  اإجرامية،  ع�سابة  تكوين  بتهمة   “ بوحال  غايل   “ ال�سحراوي  ال�سيا�سي 

عقابه  ي�ستهدف  اعتقاله  اإن  غايل  وقال  الأبي�س.  ال�سالح  وحمل  والرت�سد،  الإ�رشار  �سبق 

على مواقفه ال�سيا�سية. جدير بالذكر اأن عائلته تعر�ست لالعتداء داخل منزلها؛ ب�سبب تنديدها 

باعتقاله، واملطالبة بالإفراج عنه.49 يف 18 اأبريل اأ�سدرت حمكمة ال�ستئناف مبدينة العيون 

اأحكاما قا�سية بحق �ستة مدافعني عن حقوق الإن�سان، تراوحت بني ال�سجن �سنة و3 �سنوات 

عن  املحكمة  وامتنعت   ،2011 �سبتمرب  يف  الداخلة  مدينة  �سهدتها  التي  الأحداث  خلفية  علي 

التحقيق يف ادعاءات املتهمني ب�ساأن تعر�سهم للتعذيب للح�سول على اعرتافات تدينهم50.

املواطنني  بحق  اأ�سهر   8 بال�سجن  العيون  مبدينة  حمكمة ال�ستئناف  حكمت  يوليو   11 يف 

يف  حل�سي�سة  بحي  مظاهرة  يف  م�ساركتهما  بعد  ندور  وحممد  البوداين  م�سطفى  ال�سحراويني 

الذكرى الـ39 لتاأ�سي�س جبهة البولي�ساريو51.

وا�ستمرارا لتقييد ن�ساطها يف ال�سحراء الغربية، منعت ال�سلطات يف 19 فرباير فرع اجلمعية 

املغربية حلقوق الإن�سان يف مدينة العيون من تنظيم م�سرية �سلمية كان مقررًا اأن تنظم يف ذلك 

قت قوات الأمن مكاتب اجلمعية،  اليوم احتفال بالذكري الأويل حلركة 20 فرباير؛ حيث طوَّ

واأغلقت ال�سوارع املوؤدية اإىل املبنى، ملنع امل�سرية52.

49- احلكم ب�سنة و ن�سف ال�سنة على املعتقل ال�سيا�سي ال�سحراوي » غايل بوحال » مبحكمة ال�ستئناف بالعيون 

اأبريل   11 بتاريخ  الإن�سان،  حقوق  عن  ال�سحراويني  املدافعني  جتمع  عن  �سادر  تقرير  الغربية،  ال�سحراء   /

.2012

http://www.codesaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=835%3A---

-----q---q------&catid=52%3A2010-09-18-15-37-20&Itemid=2
ن�سطاء  بحق  قا�سية  اأحكاما  الغربية  ال�سحراء  العيون/  ال�ستئناف مبدينة  الأوىل مبحكمة  الغرفة  اأ�سدرت   -50

حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  ل�سحايا  ال�سحراوية  اجلمعية  عن  �سادر  بيان  �سحراويني،  �سيا�سيني  ومعتقلني 

الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ، بتاريخ 19 اأبريل 2012.

http://asvdh.net/6509
51- حمكمة مغربية ت�سدر حكما بثمانية اأ�سهر �سجنا نافذة بحق موقوفني �سحراويني، بيان �سادر عن اجلمعية 

ال�سحراوية ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان املرتكبة من طرف الدولة املغربية ، بتاريخ 14 يوليو 

.2012

http://asvdh.net/6654
52- املغرب: العتداء على يو�سف اأبو هاللة ع�سو الرابطة املغربية حلقوق الإن�سان، و حظر م�سرية نظمتها 

الرابطة، بيان �سادر عن منظمة اخلط الأمامي، بتاريخ 24 فرباير 2012.

http://www.frontlinedefenders.org/node/17525
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