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مضایقات قضائّیة وتنكید عدلي /انتھاك ممتلكات / إطالق سراح اعتقال تعّسفي /معامالت قاسیة /   
 المغرب 

 
–مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان یرجو منكم  ذي أّسس ویعمل في إطار شراكة تجمع بین الّ  

-المنّظمة العالمّیة لمناھضة الّتعذیب وبین الفدرالّیة الّدولّیة لحقوق اإلنسان  أن تتدّخلوا بأكثر ما یتسّنى   
.  المغربمن سرعة وعجلة بخصوص الحالة المعروضة أسفلھ والّتي تھّم .    

 
 وصف الحالة :

شاّبین اثنین من الّنشطاء الّصحراوّیین ینتمیان إلى " ثوقة أّنھ تّم إیقاف مو درامن قبل مصالمرصد أُْبلَِغ 
EM Equipe Média. فریق میدیا " ( الّسّیدان أمیدان سعید وإبراھیم لعجیل ، )ھما 1) ( 

 ، في قلمیم ، جنوب البالد . علماوأّنھ تّم اعتقالھما تعّسفا وتعذیبھما من قبل  قّوات حفظ الّنظام المغربّیة 
–أّن "فریق میدیا  الّصحراء " ھو ائتالف صحراوّي یضّم مدافعین عن حقوق اإلنسان یستخدم الّشبكات  

االجتماعّیة لیفضح انتھاكات حقوق اإلنسان الّتي ترتكب في الّصحراء الغربّیة ، وخصوصا منھا أعمال 
ّید أمیدان سعید مھّمة توثیق العنف البولیسّي الّتي تّم تصویرھا أثناء المظاھرات . وتقع على عاتق السّ 

 المظاھرات في حین یتكّفل الّسّید إبراھیم لعجیل بإنتاج الفیدیوھات والّنشرة األسبوعّیة . 
حوالي الّساعة  2016سبتمبر  30أّن دورّیة شرطة ، قامت ، یوم وتذكر األخبار الّتي وصلتنا 

جیل الّتي كانا یستقّالنھا معا لاللتحاق العاشرة والّنصف صباحا ، بإیقاف سّیارة الّسّیدین سعید ولع
بأغادیر حیث یزاوالن دراستھما وبعد أن تحّقق رجال الّدورّیة من وثائق الّسّید سعید تولّوا حجزھا . أّما 
الّسّید لعجیل فلم وثائقھ حینھا بحوزتھ ولم یكن في وسعھ بالّتالي أن یستظھر بھا . وفي نھایة المطاف 

فر أو محافظة الّدائرة األولى بقلمیم .اقتید الّرجالن إلى مخ  
وبعد أن تّم تجریدھما من كّل متاعھما الّشخصّي ، تعّرض الّرجالن إلى سوء المعاملة أثناء خضوعھما 

لالستنطاق من قبل الّشرطة ؛ إذ تّم شّد أصفادھما شّدا بالغا ، وتّم ضربھما وإرغامھما على الّتعّري 
لت علیھما شتائم ذات طابع عنصرّي وانصّبت علیھما اإلھانات والخضوع لتفتیش دقیق . كما انھا

إلى المحافظة المركزّیة حیث تولّى مدیر الّشرطة ، صحبة طوال ثالث ساعات وإثر ذلك تّم تحویلھما 
أربعة أعوان استنطاقھما بخصوص أنشطة " فریق میدیا " دون الكّف عن تسلیط المعامالت المسیئة 

تسلیمھما إلى رئیس الّشرطة العدلّیة مع أمره بأن " یشحن الملّف ویثقلھ كما یلزم علیھما . إلى أن تولّى 
" . بعدھا تّم وضع الّسّیدین سعید ولعجیل رھن االعتقال كّل في زنزانة معزولة عن الّثاني . ثّم أعید 

ّثامنة والّنصف  اعة الاستنطاقھما مجّددا من قبل أعوان تابعین للّشرطة العدلّیة ھذه المّرة . وبین السّ 
والّساعة الّتاسعة والّنصف مساء ، انتزع منھما عونان یتبعان اإلدارة العاّمة المغربّیة لمراقبة الّتراب 



	

تحت الّتھدید شفرتي الّدخول إلى ھواتفھما وإلى شبكات الّتواصل االجتماعّیة ، وقاما بنسخ ودراسة 
 معطیاتھما الّشخصّیة واّتصاالتھما وصورھما . 

ساعة على االحتفاظ بھما . وھي فترة انقضت دون أن  72، بعد مضّي  2016أكتوبر  2ریخ وبتا
-ُیْسَمَح للمداِفَعْیِن خاللھا بتلّقي مؤن األطعمة الّتي جاء بھا ذووھما ،  طلب منھما وكیل ملك المغرب أن  

َنت فیھ  ھضم جانب الّشرطة العدلّیة  الّتھم الموّجھة إلیھما ، وھي "یوّقعا على تقریر وضعتھ الّشرطة ُدوِّ
باإلدالء بتصریح مغلوط حول جریمة " و " مسك واستھالك مخّدرات " بالّنسبة للّسّید سعید " و " عدم 
االستظھار بوثائق الھوّیة " بالّنسبة للّسّید لعجیل وبعد أن رفض الّرجالن أن یمضیا على الّتقریر ، تّم 

 18في تاریخ الحق ، حّدد في األصل لیوم محكمة قلمیم  إطالق سراحھما في انتظار أن یمثال أمام
. غیر أّن محاكمتھما أّجلت ، بعد ذلك ، مّرتین بطلب من محامیھما وھي معّینة مبدئّیا  2016أكتوبر 

وھما معّرضان ألن یصدر ضّدھما حكم یمكن أن یبلغ عاما من الّسجن  2016نوفمبر  15لیوم 
أورو ) .  460درھم ( حوالي  5000وغرامة قدرھا   

على الّتحّول إلى وفي األثناء ما یزال الّشاّبان االثنان موضوعین تحت المراقبة البولیسّیة وُمْجَبَرْیِن 
قلمیم بانتظام وھو ما استحال علیھما معھ أن یواظبا على مزاولة دراستھما بشكل طبیعّي ، وكذلك أن 

لم یتمّكن المدافعان لحّد الّساعة من استرجاع یواصال عملھما مع " فریق میدیا " . وعالوة على ذلك 
 متاعھا الّشخصّي الّذي تّم حجزه من قبل قّوات حفظ الّنظام . 

فریق میدیا " إلى قائمة بلغت بعُد من الّطول إلیقاف ھذه الّتي طالت عضوین من " وتنضاف عملّیة ا
المدافعین عن حقوق اإلنسان  مًدى أُْثِبَتْت فیھا حاالت أفعال تضییق وتنكید بولیسّیة استھدفت

رون بالوضع في الّصحراء الغربّیة بالمغرب . ومن ذلك أّن أكثر من عشرة ÷ّوالّصحافّیین الّذین یش
أعضاء بائتالف " فریق میدیا " قد تّم إیقافھم واعتقالھم تعّسفا وإساءة معاملتھم من قبل قّوات حفظ 
 الّنظام خال الّسنوات األخیرة . 

 ، تّم رفت المنّسق العاّم ِل"فریق میدیا " الّسّید محّمد میارة ، منخّطتھ كأستاذ بسبب مثال 2015ففي 
، إلى اعتداء  2013أنشطتھ صلب " فریق میدیا " علما أّنھ كان قد تعّرض ، قبلھا بعامین : في ماي 

لّف لھ االعتداء جروحا وخسلّطھ علیھ أعوان من قّوات حفظ الّنظام المغربّیة ، فیما كان یقود سّیارتھ 
 بالّرقبة وفي الّرأس . 

أوقفت الّشرطة المغربّیة الّسّید خلیل شیخیل ، أحد صحافّیي " فریق میدیا " إثر  2012نوفمبر 4وفي 
تصویره لمظاھرة سلمّیة . ووقع حملھ إلى الّصحراء حیث ُتِر:ض بعد أن ُموِرَس علیھ الّتعذیب طوال 

ومات عن منّظمتھ . سّت ساعات بغایة انتزاع معل  
أوقف الّسّید حّسانھ علیا ، مراسل " فریق میدیا " بإسبانیا ، من قبل الّشرطة  2011وفي جانفي 

، االستنطاق واالستجواب تّم إخالء سبیلھ . غیر أّنھ علم بعد أّیام من ذلك  المغربّیة وبعد ثالثة أّیام من
ا بالحبس المؤّبد بدعوى عصیانھ وانتمائھ إلى وھو بإسبانیا أّن القضاء المغربّي حكم علیھ غیابیّ 

المجموعة الّصحراوّیة " قدایم إیزیك " ...ولم یكن قد أبلغ البّتة عن الّتھمة الموّجھة إلیھ . وھو یعیش 
بإسبانیا منذ ذلك الحین . وینّدد المرصد بشّدة بالمضایقات والّتنكیدات القضائّیة المسلّطة على الّسّیدین 

وبسوء المعاملة الّتي تعّرض إلیھا جمیع نشطاء " فریق میدیا " سالفي الّذكر والّتي تتمّثل  سعید ولعجّیل



	

الغایة منھا في تخویفھم وترھیبھم وإثنائھم عن نشاطھم المساند لحقوق اإلنسان ، وبالّذات منھا حقوق 
 الّشعب الّصحراوي . 
 
 األعمال المرجّوة : 

  بة الّسلطات المغربّیة لتطلبوا منھا :منكم أن تتفّضلوا بمكاتالمرصد یرجو 
المسلّطة على الّسّیدین :  القضائّیة منھا  أن تضع حّدا لكّل أشكال المضایقات والّتنكیدات ، بما فیھا

آمیدان سعید وإبراھیم لعجّیل ، وجمیع أعضاء " فریق میدیا " ، وعلى مختلف المدافعین عن حقوق 
یتمّكنوا من ممارسة أنشطتھم ، الیومّیة منھا والمتعلّقة بالّدفاع عن اإلنسان في المغرب عاّمتھم ، حّتى 

 حقوق اإلنسان على حّد الّسواء ، بحّرّیة ودون عرقلة ؛ 
 
أن تؤّمن الّسالمة الجسدّیة والّنفسّیة للّسّیدین آمیدان سعید وإبراھیم لعجّیل ، وكّل أعضاء " فریق میدیا ، 

في المغرب ؛  وعاّمة المدافعین عن حقوق اإلنسان  
أن تلتزم بمقتضیات وأحكام اإلعالن المتعلّق بالمدافعین عن حقوق اإلنسان ، الّذي اعتمدتھ الجمعّیة ج ) 

 12.  2و  1، وخصوصا ما ھو وارد منھا بالفصلین  1998دیسمبر  9العاّمة لألمم المتذحدة في 
 من ھذا اإلعالن ؛ 

الن العالمي لحقوق اإلنسان ، اآللّیات الجھوّیة والّدولّیة ومقتضیات اإلعد ) وعموما أن تتقّید بأحكام 
 المتعلّقة بحقوق اإلنسان الّتي صادقت علیھا المغرب  .
 عناوین : 
 معالي عبد اإللھ بنكیران ، الوزیر األّول المغربي . الفاكس :

8656 76 37  /95 99 76 37 212  +  
والّتعاون بالمغرب .الفاكس : ة معالي صالح الّدین مزوار ، وزیر الّشؤون الخارجیّ   

79 46 37  /08 55 76 37 212 +  
  ministere@maec.gov.ma البرید االكتروني : 

    - –معالي مصطفى رامد ، وزیر العدل  ساحة المّمنّیة ، الّرباط المغرب الفاكس :   
56 68 72 37 212 +  

كتروني : البرید ااال ccdh@ccdh.org.ma 
الوطنّي لحقوق اإلنسان . البرید االكتروني : ، رئیس المجلس الّسّید إدریس الیازمي  

elyazami@cndh.org.ma           
 الممّثل الّدائم للمملكة المغربّیة لدى مكتب األمم المّتحدة بجنیف والمنّظمات الّدولّیة األخرى بسویسرا .
 18a chemin FrançoiLehmennالعنوان : 
                  1218Grand Saconnex                       

+ 41 022 791 81 80الفاكس :   
  mission.maroc@ties.itu.intالبرید االكتروني :



	

 معالي الّسّید عالم منّور ، الّسفیر ، بعثة المملكة المغربّیة لدى االّتحاد األوروبي . 
Avenue Franklin Roosvelt 21050Bruxelles , Belqique 
  mission.marocpskynet.beالبرید االكتروني : 
 ونرجو منكم أیضا مكاتبة البعثات الّدبلوماسّیة المغربّیة لدى بلدانكم .

2016نوفمبر  10جینیف في   
كر عن أّیة أعمال تنجزونھا في الّشأن ، مع ذالمرصد ونحن ممنونون لكم مسبقا على تكّرمكم بإعالم 

 الّرمز الخاّص بھذا الّنداء العاجل .
كّل من المنّظمة العالمّیة لمناھضة الّتعذیب والفدرالّیة الّدولّیة لحقوق شترك فیھ ، الّذي تغایة المرصد 

اإلنسان ، حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان ضحایا االنتھاكات وتمكینھم من دعم یكون ملموسا قدر 
ة لمناھضة الّتعذیب والفدرالّیة الّدولّیة لحقوق اإلنسان عضوتان في اإلمكان والمنّظمة العالمیّ 

Protect Defenders,eu آلّیة االّتحاد األوروبي لحمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان الّتي  
 كان وراء إرسائھا المجتمع المدنّي الّدولّي .

:  یمكن مخاطبة خّط الّطوارئالمرصد لالّتصال ب  
: البرید االكتروني  fidh-omct.org 

 ھاتف وفاكس المنّظمة العالمّیة لمناھضة الّتعذیب :
29 49 809 22 41  /39 49 809 22 41 +  

 ھاتف وفاكس الفدرالّیة الّدولّیة لحقوق اإلنسان :
80 18 55 43 331  /18 25 55 143 33  

على  ادھا یكفي أن تجیبوإن كنتم ترغبون في أن یتّم إخراجكم من قائمة الّتوزیع والّتعمیم الّتي نعتم
" في  désinscriptionالّرسالة االلكترونّیة ( المایل ) الواصلة إلیكم بإدخال كلمة " فسخ " 
1الّسطر المخّصص للموضوع .  
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