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  المغرب

قد و. الجوانب بعض في مترديةو مختلطة، الغربية والصحراء المغرب في اإلنسان حقوق أوضاع كانت
 وخاصة ن،يسلميال المعارضين وسجن لمعاقبة الطيعة والمحاكم القمعية التشريعات الحكومة استخدمت

مة ال المحرمات انتھكوا الذين أولئك " مغربية" في ةكُمشكوال ية،الملك أو الملك نتقادوالقوانين الُمَحرِّ
  .اإلسالم" إھانة" أو الغربية، الصحراء

 
 المغرب يدعي والتي المضطربة، الغربية الصحراء منطقة فيبشكل خاص  حقوقالحكومة ال دوتُقي

والتي مقرھا في  لالستقالل المؤيدة الحركة وتطالب. الوطني ترابه من جزء بصفتھا ويديرھا عليھا السيادة
شعبي  استفتاء بإجراء ،)جبھة البوليساريو( الذھب ووادي الحمراء الساقية لتحرير الشعبية بھةالجالمنفى، 

 السلطات سجنتعلى مر السنين، و. يشمل خيار االستقالل الغربية الصحراء سكان مصير تقريرل
 تحت اتيذا احكم ذلك من بدال تقترح حين في ،بشكل سلمي الموقف ممن يدعون لتبني ھذا العديد المغربية
  .سيادتھا

 
 اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب

 البيضاء الدار تفجيرات أعقاب في اعتقلوا الذين اإلسالميين المتطرفين من المشتبه بھم من مئاتيزال ال ال
 في العام ذلك احتجازھم بعد عادلة غير محاكمات في أدينوا منھم والكثير. السجنفي  2003 أيار/مايو في

ً  السيئة للمعاملة وتعرضوا يع،وأساب أليام سريمركز   وھي باإلعدام، عليه حكم بعضھم. للتعذيب وأحيانا
 في اإلرھابية الھجمات منذو. 1993 عام منذ أحد على يطبقھا لم أنه رغم المغرب يلغھا لم التي العقوبة
 إلى االنتماء بتھمة وسجنوا أدينوا منھم كثير اآلخرين، المشتبھين مئات الشرطة اعتقلت ،2007 عام

  .أخرى أماكن في أوالعراق  في" الجھاد" بـ لاللتحاق االستعداد أو" شبكة إرھابية"
 

 في إرھابيين بكونھم المشتبه استجواب في المخابرات أجھزة استمرت، فقد معتقلين من تقاريروحسب 
 الشرطة أن المشتبه بھم من العديد زعمو. الرباط من بالقرب ،تمارة في هب ُمعترف غير احتجاز مركز
 مدةال وھي يوماً، 12 الـ من أطول لفترةووضعتھم رھن الحراسة النظرية  االستجواب أثناء عذبتھم

 اعتقلوا الذين الرجال من العديدقال  المثال، سبيل على. اإلرھاب قضايا في القانونالقصوى التي حددھا 
 ونواحيھا البيضاء الدار في ،قاعدةال تنظيم مع مزعومةال ھمصالتب لالشتباه ،آذار/ومارس نيسان/أبريلفي 
 ،مذكرة ةأيھوياتھم أو  واظھريُ  لم الذينفي زي مدني، و الشرطةأعوان  إن ووتش رايتس ھيومنلـ 

 واقوحق وھماحتجزو تمارة، مركز أنه يعتقدون ، والذيسري مكان إلى ھموونقلاعتقلوھم وعصبوا أعينھم 
 .للتعذيب تعرضواإنھم  معظمھم وقال. جن ُمعترف بهإحالتھم على س قبل يوما 36 إلى تصل لمدة معھم
 في واالحتجاز االعتقال عمليات إن توقال االدعاءات، ووتش ھذه رايتس ھيومنلـ  رسميا نفت الحكومةو

  .للقانون وفقا أجريت الحاالت ھذه
 
 الياتالو أن وتم نشرھا، األمريكية المركزية المخابرات وكالةسجلتھا  أشرطةأظھرت  أغسطس،/آب في

 في معه للتحقيق المغرب إلى بن الشيبة رمزياإلرھاب في قضايا  المشتبه 2002 عام في تنقل المتحدة
 استخدام المغربية السلطاتتنفي و. غوانتانامو إلى جوا نقله قبل وذلك ،المغربديرھا يُ  سريةمنشأة 
  .سرية سجون

  



 

 الماضي نتھاكاتا مواجھة
 الدولة أقرت ،2005 عام في المغربية والمصالحة اإلنصاف ةھيئ تهأنجز الذي الريادي العمل أعقاب في

ألفاً  16 حوالي وتعويض الماضي، في الجسيمة االنتھاكات من وغيرھا" االختفاء" حاالت عن بالمسؤولية
 حوكموا أنھم ُعلم أمن قوات أفراد أو مغاربة مسؤولون ھناك ليس ذلك، ومع. أقاربھم أو الضحايا من

 اإلنصاف ھيئة فيھا حققت التي 1999و 1956 بين ما الفترة خالل كبتارتُ  التي كاتاالنتھا بسبب
 والمصالحة اإلنصاف ھيئة بھا أوصت التي المؤسساتية اإلصالحات معظم تنفذ لم والحكومة والمصالحة،

 بعض بتحويل ستقوم إنھا الحكومة قالت ،أيلول/سبتمبر فيو. المستقبل في التجاوزات ضد للحماية
 ".ھاتأھيل وإعادة الذاكرة على الحفاظ" ـل تذكارية بصُ نُ  إلى السمعة سيئة السابقة السرية عتقالتالم
  

 العدالة الجنائية ونظام الشرطة سلوك
 يتجاھل القضاة ما وعادةً . السياسي الطابع ذات القضايا فيتوفر المحاكم محاكمات عادلة في  ما نادراً 

 استدعاء ونرفضي كما للتعذيب، التعرض ادعائھم عند عليھم الطبي الفحص بإجراءالمتھمين  مطالب
 ،تموز/يوليو 16 فيو. على ما يبدو قسراً  منتزعةٌ  اعترافاتٍ  إلى باالستناد المتھمينويُدينون  النفي، شھود
محاكمة ما يُعرف  في - 35 ـال عليھم المدعىفي حق  2009إدانة عام  الرباط في االستئناف محكمة أيدت

 السجن عقوبةعلى  المحكمة حافظتو. إرھابي تنظيم تشكيل تشمل اتھاماتبناء على  –" عيرجبل" قضيةب
بينما خفضت عقوبة خمسة معتقلين من المتھمين  بلعيرج، القادر عبد المزعوم زعيمفي حق ال الحياة مدى

استندت فقد  األولى، المحاكمة في الحال ھو كماو. اسجن سنوات عشر، إلى سياسية شخصياتمعه، وھم 
 معظم أن رغم ،لشرطةل المتھمين" اعترافات" ىإل تقريبا كلياإلدانة ا حكامفي إصدار أ االستئناف محكمة
 بتعرضھم المتھمين مزاعم في للتحقيق المحكمة ورفضت. المحكمة فيالتصريحات  تلك أنكروا المتھمين
  .اعترافات وتزوير سرية، مراكز في واالحتجاز للتعذيب

 
والمؤيدين لالستقالل، علي سالم التامك البارزين  سلميينال صحراويينال ناشطينالسجنت السلطات 

وأفرج بعد ذلك عن . 2009 األول تشرين/أكتوبر 8 يوموإبراھيم دحان وأحمد الناصري، بعد اعتقالھم 
 الشرطة واعتقلت. المحاكمة انتظار فياعتقلوا، في نفس الوقت،  آخرين صحراويين ناشطين ربعةأ
 مخيمات في البوليساريو قيادة مع الالجئين لمخيماتغير مسبوقة  علنية زيارة من عودتھم لدى ةسبعال

 ضد الدعوى البيضاء الدارفي  قاضيوفي البداية أحال . الجزائرفي  تندوف، قرب الصحراويين الالجئين
 ،"لخارجيا الدولة أمن" المس بـ شملت المزعومة الجرائم أن أساس على عسكرية محكمةعلى  سبعة
 القضية العسكري القاضي الحقاأحال  عام من يقرب مابعد  ولكن، "الترابيةالمغرب  وحدة" المس بـو

 جلسة تحوافتت". الداخلي] المغرب[ أمنالمس ب"تتعلق بـ  أقل ةعلى أساس تھم مدنية محكمة على
رھن  الثاني عامھم المتھمين من ثالثةول دخ بعد فورا وأجلت تشرين األول/أكتوبر 15 في المحاكمة

  .االعتقال االحتياطي
 

 ستة قضيا أن بعد نيسان/بريلأ في السجن التومي وعلي الديحاني هللا عبد الصحراويين الطلبةوغادر 
 المغربية الشرطةب انعترفي ال امأنھ ھماإعالن في ريمتھموتتمثل ج". الدولة مؤسسات إھانة" بتھمة أشھر
 .قطار متن على آخرين كابر مع سياسي نقاش خالل الدولة وال

  
  التنقلحرية و والتجمع الجمعيات تكوين حرية
 بعض قانونية تعسفا يعيقون الحكوميين المسؤولين أن غير ،المستقلة الجمعيات من آالفا المغرب يضم

 حقوق عن تدافع التي تلك لمتضررةوتشمل المجموعات ا. العمل في حريتھا ويقوضون المنظمات،
 وخريجي الصحراء، جنوب أفريقيا من المغرب في والمھاجرين ،)البربر( مازيغواأل الصحراويين،

 تھااقياد تضم التي والتربوية والثقافية الخيرية، الجمعيات عن فضال العمل، عن العاطلين الجامعات
  .الدينية الملك سلطة وتشكك في إسالمية دولة عن تدافع وطنية حركة وھي ،واإلحسان العدل من أعضاء

 



 

 من كثيرمع  قانونية، جمعية باعتبارھا واإلحسان العدل بجماعة تعترف ال التي الحكومة، محتتسا
من  أعضاء سبعة الشرطةاعتقلت  ،حزيران/يونيو 28 يوموفي . اآلخر البعض ھا منعتولكن أنشطتھا
 الشرطةفقد عذبتھم  بھم، للمشتبه وفقا. وعذبوه إنھم اختطفوه سابق عضوأن ادعى  بعد فاس في الحركة

 واحد على أجري يالذ الطبي الفحص وأشار. قراءتھا أوال دون من اعترافات على التوقيع على وأجبرتھم
حتى و. تبدو متوافقة مع فترة وضعه رھن الحراسة النظرية لدى الشرطة صاباتإلى أن اإل المتھمين من

  .والتعذيبطاف ھم االختتالمحاكمة برھن  السبعة الرجالال يزال كتابة ھذه السطور كان 
 

 ،البيضاء والدار الرباط في الناشطة اإلنسان حقوق منظمات من العديد عمل مع عموما الحكومة تتسامح
 شكيبيقضي . بسبب كشفھم عن قضايا الفساد باھظا ثمنا وندفعي األحيان بعض في األفراد نشطاءال ولكن

 منذفي السجن  سنوات الثثعقوبة  ،الريف في اإلنسان حقوقلالريف  جمعية رئيس الخياري،
وقد . والعملة الصرف لقانون صغيرة ومخالفات ،"الدولة مؤسسات إھانة" بتھمة 2009 شباط/فبراير

 محكمةوأكدت . المخدرات تھريب في بالتواطؤ المغاربة المسؤولين بعض اتھمبعد أن  السلطاتاعتقلته 
  .الحكم 2009 تشرين الثاني/نوفمبر 24 يوم البيضاء الدار في االستئناف

 
 محكمة أدانته أن بعد انوسجم ،1937 عام مواليد ،الطرزاز قدور، المتقاعدماجور  الكولونيل يزال ال

 الدفاع أسرار" بتھمة إفشاء 2008 تشرين الثاني/نوفمبر في واحدا يوما استغرقت محاكمة في عسكرية
 المغربمعاملة  اعتبره مافيھا  انتقد الملك إلى 2005 عام في وجھھا قد كان رسالة فقط بسبب ،"الوطني
  .البوليساريو جبھة لدى حرب كأسرى محتجزين كانوا الذين لطيارينل المھملة

 
 في المراقبة وتشتد .المغرب تزور التي األجنبية اإلنسان حقوق منظمات عمل السلطات تعرقل ال ما عادة

بإخبار  2009 في هفرضتالذي  طشرخففت ال العيون في السلطات، بالرغم من أن الغربية الصحراء
  .بيوتھم في صحراويين نشطاء زيارتھم قبل للسلطات األجانب

 
 من أقل عدد، مع 2009 قارنة بعامم الخارج إلى لسفرفي ا أكبر حريةب الناشطون الصحراوين تمتع

  .الطائرات ركوب من ھمتمنع أو سفرھم جوازات تجديدرفضت  أو تصادر لسلطاتإفادات بأن ا
 
 السماح ترفض أن يمكن التي الداخلية وزارة من إذنااألماكن العمومية  في التجمعات أنواع معظم تطلبت

 تأخذ العامة االحتجاجات من العديد أن من الرغم علىو". العام بالنظام تخل" أن يمكن أنھا رأت إذا بھا
 األھداف بين منو .مسلحة بالھراوات قد فرقت بعنف بعض المظاھرات الشرطةفإن  عائق، دون مجراھا
فروع الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات  عن البالد أنحاء فيالمنظمة  حتجاجاتاال شيوعا األكثر

نظمه  اعتصاما وفرقت األمن واتھاجمت ق ،آذار/مارس 31 في المثال، سبيل على. المعطلين بالمغرب
  .المنظمين من ربعةأل وجيزة لفترة لاواعتق يدعدال إصابة عن أسفر مما الناظور، في فرع الجمعية

  
 امخيم الغربية، الصحراء ن،الصحراويوالعيون  سكان من آالف عدة ن األول، أقامتشري/أكتوبر أوائل في

 وقت في ھاولكن المخيم قادة مع تفاوضت السلطاتو. االقتصادية المظالم من قائمة لتغيير المدينة خارج
 بالقوة، مدينة الخيام فككت ذلك وبعد مغادرةالب تظاھرينالم أمرت تشرين الثاني/نوفمبر 8 يوممن  مبكر

 في خسائر ھناك وكانت العنيفة المقاومة بعض واجھوا. للدموع المسيل والغاز المياه خراطيم باستخدام
 مع نفسه، اليوم في العيون مدينة في الصحراويين اتاحتجاج اندلعت، ووالمدنيين مناأل قوات صفوف
 الذينالصحراويين  والنساء الرجال من عشرات ذلك في بما الجانبين، على االضحاي من المزيد سقوط
ما زالت  ووتش رايتس ھيومنكانت  السطور ھذه كتابة حتىو. ماحتجازھ أثناء بوحشية الشرطة ھمضربت

 .األحداث ھذه في قحقتُ 
 
  



 

 اإلعالم حرية
 سياساتالتنتقد و لمسؤولين الحكوميينكثيراً في مسلك ا نترنتاإل إعالمو المستقلة المغربيةالجرائد  قحقت

 عقوبة الصحافة قانون ويتضمن. خطوطبعض ال تتجاوز عندما والمضايقةالمتابعة القضائية  جهاوت ھاولكن
 لخطاب أو العام، بالنظام تخل أن شأنھا من" كاذبة معلومات" نشر طريق عن" الضرر"لـ السجن
، "الترابية الوحدة أو الملكية، المؤسسة أو اإلسالم،"ـب يمس أو الملكية، األسرة ألعضاء يسيئ ،يتشھير

  .الغربية الصحراءب والتي تعني مطالبة المغرب
 

 اليوم أخبار: تحت إسم جديد من تولد ،أخبار اليومانتقادية الطابع الجريدة اليومية المغربية المستقلة 
 كاريكاتوريا رسما النشرھ ،2009 تشرين األول/أكتوبر 30 في الجريدة محكمةال لقتأغ أنبعد  المغربية
 الضيق المجال فقد ذلك، ومع. بطريقة غير محترمة السادس محمد الملك عم ابن ، حسب الزعم،يصور

أسبوعيتي  مالية، ألسباب ،إغالق، مع 2010 عام في رئيسية منشورات الجادة المستقلة اإلعالم وسائلل
 تابعاتلم األخيرة السنوات في ت األخيرتين ھدفاكانو. "األولى الجريدة" ، واليومية"جورنال لو"نيشان و
  .الجرائم من وغيرھا التشھير بتھمة سياسية، دوافع ذات بعضھا عديدة، قضائية

 
 عام من األول النصف خالل السجن في الوحيد الصحافي عن عفوا زيرانح/يونيو 12 في الملكوأصدر 

 لمدة حكم من أشھر ثمانية قد قضى شحتان انوك. مشعلال أسبوعية تحرير رئيس شحتان، إدريس ،2010
  .الملك صحة حول" كاذبة أنباء" نشرب" اإلضرار" بتھمة عام

 
 للحكومة مباشرةال نتقاداتمن االفقط  القليل ه يوفرولكنلتحقيقات الصحفية ل مجاال المغربي التلفزيونيوفر 
على القنوات  يجبأنه  أيار،/مايو في االتصاالت وزارة أعلنتو. الرئيسية القضايا بشأن للمعارضة أو

 التصوير قبل إذن على أن تحصل المغرب، في كبيرة نسبة مشاھدة لديھا والتي ،جنبيةاأل التلفزيونية
 المحليين الجزيرة مراسليمن  اثنين اعتماد التوالي على الثاني للعام وزارةال ورفضت. العاصمة خارج
 على المغرب في القناة أنشطة تعليق أعلنت ،ن األولتشري/أكتوبر 29 في ذلك، وبعد سبب تقديم دون
 وعلى ،ه العليامصالحب واضح بشكل توأضر المغرب صورة خطيربشكل  شوھت" قناةال أن أساس

  .الغربية الصحراء إلى واضحة إشارة في ،"وحدته الرتبية األخص
 

 والثقافية الدينية اتالحري
 من مئات عدة بين األجانب البروتستانتيين الرعايا من100بالجملة أكثر من  2010خالل  المغربطرد 
 التبشير، ضد قوانين انتھكوا بأنھم بعضال شفويا السلطات وأبلغت. البالد في قانوني بشكل يعيشون الذين
 رحيلھمإن  ألشخاص السلطاتقالت  أخرى، حاالت وفي. الرحيل على إجبارھم قبل أبدالم تتھمھم  ھاولكن
 دون الفوري الطردب تسمح التي القانونية غةالصي وھي ،"العام ألمنا أو الدولة ألمن ملحة ضرورة" كان

  .عادلةال محاكمةمراعاة ال أو تھم توجيه
  

 البوليساريو قبل من اإلنسان حقوق انتھاكات
 في مقيم صحراوي ھو الجئو ،أيلول/سبتمبر 21في  مولود سيدي سلمى مصطفى البوليساريو اعتقلت
 صرح قد كان حيث للمغرب، الخاضعة الغربية الصحراء من عودته بعد جزائر،ال في تندوف مخيمات

 وقالت. الذاتي الحكم من اقدر ھامنحمع  المنطقة على سيادته على للحفاظ المغرب القتراح دعمه عن علنا
تشرين /أكتوبر 6 في تأعلن ھاولكن ،"الخيانة"و "التجسس" بتھمة سلمى اعتقلت إنھا بوليساريو جبھة
 تعمل حين في البوليساريو جبھة قيد يزال الكان  السطور ھذه كتابة حتىو. سراحه إطالق ل عناألو

  .اختياره من مكان في توطينه على الالجئين لشؤون ةالسامي المتحدة األمم مفوضية
 
 
  



 

 الرئيسية الدولية األطراف
 األعضاءمن  أعلى درجة على وضعهو ،"متقدما وضعا" لمغربا األوروبي االتحادمنح  2008 عام في

 مساعدات من األوسط الشرق في األكبر المستفيد المغربويعد . األوروبي "الجوار سياسة" في اآلخرين
 مخصصة) أمريكي دوالر ماليين 808 ربايق ما(  مليون يورو 850 بـ  فلسطين، بعد األوروبي االتحاد

  .2013- 2011سنوات ل
 

. الخاصة واالستثمارات ةوميمالع التنمية مساعدات درومص للمغرب األول التجاري الشريك ھي فرنسا
 نادرا ما. 2012-2010 للفترةمليون يورو  600 إلى البحار وراء فيما اإلنمائية مساعداتھا فرنسا ورفعت
 للصحراء الذاتي الحكم خطة علنا ؤيدوتُ  اإلنسان حقوق مجال في المغربممارسات  علنا فرنسا تانتقد

  .الغربية
 
 بقيمة سنوات خمس ةمنح ذلك في بما وثيق،ال حليفال ،لمغربل مالية مساعدات المتحدة ياتالوال قدمتُ 

 النمو وتحفيز الفقر من للحد األلفية تحدي مؤسسة من 2008 عام فيابتدأت  دوالر مليون 697
 يف اإلصالح جھودعلى  علنا الثناء في المتحدة الواليات استمرت اإلنسان، حقوق مجال فيو. االقتصادي
 2009 لعام اإلرھاب مكافحةحول  الخارجية وزارةتقرير  وأرسل. المرأة أحرزته الذي والتقدم المغرب

 اإلشارة دون في قضايا اإلرھاب ھمب المشتبه بشكل إيجابي إدانة عبر استقباله  خاطئة إشارة المغرب إلى
 في األمريكية السفارة في نمسؤولو وقال. الحاالت ھذه مثل في العادلة لمحاكمةا نتھاكاتا تكرار إلى

مسطرة مناسبة  وتوفير الصحافة، قانون إصالحعلى  المغرب حثوا إنھم ووتش رايتس ھيومنلـ  الرباط
 عن ذلك في بما اتساقا، أكثربشكل  الجمعيات قانون وتطبيق الطرد، يواجھون الذيناألجانب  لمسيحيينل

 ال تتوفر حاليا على الوضع التي اإلنسان حقوقل الحكومية غير بالمنظمات الصحراوية االعتراف طريق
  .القانوني

 
 الغربية الصحراء في لالستفتاء المتحدة األمم بعثة والية 2010 نيسان/أبريل في الدولي األمن مجلسد جد

 اإلنسان حقوق مراقبة لتشملتوسيع ھذه الصالحية  أخرى مرة ه رفضولكن واحدة سنة لمدة) مينورسو(
  .ذلك تؤيد إنھا البوليساريو جبھةتقول  حين في ،الصالحية ھذه البعثة منح المغربيعارض و. وحمايتھا

 
 جميع على القضاء اتفاقية على تحفظاته رفعسي المغرب أن 2008 عام في السادس محمد الملك أعلن
 نظام على المغرب يصادق لمو. السطور ھذه كتابة حتى يحدث لم ھذا ولكن المرأة، ضد التمييز أشكال
 القسري، االختفاء من األشخاص جميع حماية اتفاقية أو الدولية الجنائية للمحكمة المنشئ األساسي مارو
 .ةاألخير ھذه مشروع في وضع ساعد أنه من الرغم على


