
 

 
 
 

.ھیومن ریتس فوندیشن: طلب إسقاط التھم ضد الناشطین لحقوق اإلنسان  
 

 
 

)٢٠١٦  شباط 4(نیو یورك،  ـ- مؤسسة ھیومن ریتس فوندیشن تدین بشدة الحملة المتواصلة من قبل المغرب على حریة  -
المجموعة تواجھ التعبیر وتحث السلطات على إسقاط التھم ضد سبعة ناشطین لحقوق اإلنسان من بینھم خمسة صحافیین. ھذه 

 المحكمة . كان من المقرر أن یمثل الناشطون أمامة عمل تتعلق بتشجیع صحافة المواطنیةمالحقة قضائیة لتنظیمھا ورش
27في ینایر  لمواجھة  إتھامات  تشمل  "تحدید  األمن  الداخلي  للدولة"،  جریمة  جنائیة  سنوات سجن.  5معاقب علیھا حتى  

.٢٣, تم تأجیلھا مرة أخرى لمارش ٢٠١٥ ،١٩لنوفمبر والمحاكمة التي حددت في البدایة   
 

و قال ثور ھلفرسن، رئیس الجمعیة "على مدى السنوات األخیرة، زاد المغرب بشكل جذري حمالتھ على حریة التعبیر. إنتقاد  
الملكیة المطلقة ال یزال ممنوع قانونیاً ومعاقب علیھ بقسوة، ولكن اآلن الصحافیین الذین یریدون تقدیم تقاریر ببساطة عن 

الواقع في المغرب یستھدفون بشكل متزاید و یخضعون لمدة سجن طویلة وللغرامات باھظة." وزاد ھلفرسن " لو كان المغرب 
ملكیة دستوریة صادقة، لما كانت صحافة المواطنیة معاقب علیھا. لكان طرح الفساد مرحب بھ ولكان ھؤالء الناشطین السبعة 

 ال یواجھون إتھامات قضائیة."
 



محمد الصبر، صمد عیاش، ھشام منصوري، ھشام المرعات ومعطي منجب كانوا متھمین بتنظیم وبمشاركة في ورشة عمل 
المواطنیة في بلدان مثل -StoryMaker ھدفھا تمرین الناس على إستعمال التطبیقة الذكیة لصحافة  ھذه التطبیقة مستعملة 

مصر، العراق وتونس التي تسمح لمستخدمیھا جمع ونشر أخبار كما تسمح لھم تبادلھم بشكل آمن عبر الھواتف الجوالة، والتي 
ھي أیضاً من مطوري Free Press Unlimited  . اجریت الدورات التدریبیة مع دعم من المنظمة الھولندیة الغیر الحكومیة

التطبیقة. وإتھم الخمسة "بتھدید األمن الداخلي للدولة"، جریمة جنائیة بموجب المادة 206 من قانون العقوبات المغربي مع 
 عقوبة حدھا األقصى سجن لخمسة سنوات. 

 
وفي الوقت نفسھ، ماریا مكرم ورشید طارق، اللذان اشتركا أیضاً في ورشة العمل، یواجھان غرامات "لتلقیھما تمویل أجنبي 

م الجمعیات. أطلق سراح ینظ 1958من دون إبالغ األمانة العامة للحكومة" بموجب مرسوم من سنة  الصحافي اإلستقصائي  
ھشام منصوري عشرة أیام فقط قبل الموعد المقرر لتمثیل المجموعة أمام المحكمة. وحكم على منصوري سابقاً بعشرة أشھر 

سجن إلتھامات بالزنا، ھذه اإلتھامات وصفتھا اللجنة لحمایة الصحفیین "بالثأریة" لعملھ.  

أوقف ٢٠١٣ر بشكل متزاید بسبب تضییق الخناق على حریة الصحافة. في عام وقد لفتت المغرب االنظا المحرر العام   
$ وشھرین تعلیق عن ٦٠٠٠لصحیفة اآلن یوسف ججیلي وتمت محاكمتھ بتھمة التشھیر الجنائي. صدر حكم بحقھ بغرامة 

س حقوق االنسان في األمم المتحدة العمل بسبب كشفھ عن فساد الدولة. في السنة نفسھا حصلت المغرب على مقعد في مجل
لإلنضمام إلى غیرھا من األنظمة االستبدادیة والدكتاتوریة من جمیع أنحاء العالم، والتي تحتل ما یقرب من نصف المقاعد في   

تلك الھیئة السیئة السمعة.  

وقال "على الرغم من دستورھا الذي یؤكد HRFخافییر الحاج مدیر الشؤون القانونیة في    احترام حریة الصحافة،   نظام   
المغرب تجرم حریة   االستبدادي یفرض بشكل روتیني نصوص قوانین   التعبیر التي من المفروض أن تكون شرعیة في ظل   
نظام ظر من أيالدیمقراطیة"، و أضاف الحاج أن "قوانین التشھیر الجنائي في المغرب، على سبیل المثال، تح   تغطیة نقدیة   

لقضایا المصلحة العامة بما في ذلك القضایا المتعلقة بالدین والنظام الملكي.   ھذه القوانین تنتھك المعاییر الدولیة لحریة التعبیر   
بموجب المعاھدة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة، والتي وقعت علیھا المغرب "    

) ھي منظمة ال تبتغي الربح وغیر حزبیة، ھدفھا تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان على الصعید HRFة حقوق اإلنسان (مؤسس
العالمي، مع التركیز على المجتمعات المغلقة.  

 
اتصال : سیلین عساف celine@hrf.org ـ ھیومن ریتس فوندیشن ـ-  

 

 
	

	


