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توفیق   دعوتھا للسلطات المغربیة لوقف االضطھاد الذي یتعرض لھتجدد جماعات حقوقیة  
 بوعشرین وغیره من الصحفیین الناقدین 

 

 
 

  ۲۰۲۳فبرایر / شباط  ۲۳

الصحفي المستقل  تجدد المجموعات الحقوقیة الموقعة أدناه دعوتھا للسلطات المغربیة وضع حد فوري الضطھاد واحتجاز 
وعشرات الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان المعتقلین لمجرد ممارستھم السلمیة  توفیق بوعشرینوالمحرر البارز 

 لحقھم في حریة التعبیر.
 
ورئیس تحریر الصحیفة الیومیة المستقلة، أخبار ذكرى السنویة العتقال بوعشرین، مؤسس ال ۲۰۱۸ فبرایر/شباط ۲۳یصادف  

الیوم، عقب كتابتھ مقاالت افتتاحیة تنتقد مسؤولین مغاربة رفیعي المستوى، وولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان، وفقًا 
 . الجاردیانمنھا صحیفة ، نقلتھا وسائل إعالم دولیة موثوق بھا لتقاریر إخباریة

 
عاما بعد اتھامھ   ۱۲، أصدرت محكمة في الدار البیضاء بحق بوعشرین حكًما بالسجن لمدة ۲۰۱۸في نوفمبر/ تشرین الثاني  

باالعتداء الجنسي على عدة نساء، على الرغم من عدم حضور معظمھن إلى المحكمة لإلدالء بشھاداتھن ضده، وقد تم تمدید 
، إحدى ھؤالء النساء، ومراسلة سابقة عفاف برناني. تمت إدانة ۲۰۱۹عام في عاما إثر استئناف المدعي ال ۱٥الحكم إلى  

ألخبار الیوم، بالسجن لمدة ستة أشھر بعد اتھامھا عالنیة لضابط شرطة بتزویر شھادتھا. ورغم تعرضھا للمضایقات والترھیب  
جانب بوعشرین على نفسھا أو أي من  من الشرطة، أفادت بأنھا لم تشھد قط أي محاولة لالعتداء الجنسي أو االغتصاب من 

 زمالئھا. سافرت برناني إلى المنفى فور إطالق سراحھا من السجن مثل صحفیین ناقدین آخرین مضطھدین.
 
مشروع بیجاسوس بأن برنامج التجسس استھدف النساء اللواتي زعمن أن بوعشرین قد اعتدى   كشفباإلضافة إلى ذلك،  

  استخدامھ البتزازھن. علیھن جنسیًا، مثل غیرھن من الصحفیین البارزین، بما في ذلك بوعشرین، مما یُرجح
 

بأن حرمان   ۲۰۱۹التي خلص إلیھا فریق األمم المتحدة المعني باالحتجاز التعسفي لعام  النتیجةتجاھلت السلطات المغربیة 
حریتھ غیر عادل؛ وقد دعت مجموعة العمل التابعة لألمم المتحدة الحكومة المغربیة إلى إطالق سراحھ ودفع  بوعشرین من 

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/27/jamal-khashoggi-warned-moroccan-journalist-before-his-arrest-says-wife
https://forbiddenstories.org/journaliste/taoufik-bouachrine/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_85.pdf
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تعویضات عن الضرر الذي لحق بھ؛ وأقرت المجموعة أیًضا بأن محاكمتھ شابتھا انتھاكات لإلجراءات القانونیة الواجبة، 
 ئیة التي ال تُعزى إلى شيء سوى تحقیقاتھ الصحفیة". واعتبرت أن اعتقال بوعشرین جزًءا من "المضایقات القضا

 
وصف محامون مغاربة في مجال حقوق اإلنسان، وجماعات حقوقیة أفریقیة، وعربیة، ودولیة، محاكمة بوعشرین الجائرة  

ومخزیة لدستور  وتلك التي طالت عشرات الصحفیین المستقلین، ونشطاء حقوق اإلنسان والسیاسیین، بأنھا انتھاكات صارخة 
  المملكة المغربیة، والتزامھا بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

 
على مدى السنوات الماضیة، استخدمت السلطات المغربیة االدعاءات الكاذبة المتعلقة باالعتداءات الجنسیة والعالقات خارج  

صحفیین الناقدین وتشویھ سمعتھم، في بلد وفر مساحة أكبر نطاق الزواج بشكل روتیني ومعتاد، كأداة إلسكات وسجن ال
 . ۱۹۹۹للصحافة المستقلة، مقارنة بمعظم الدول العربیة، قبل سنوات قلیلة من اعتالء الملك محمد السادس العرش في عام 

 
مراسلة إعالمیة ناقدة ، ھاجر الریسوني، تم القبض على ۲۰۱۸شھًرا من اعتقال الصحفي بوعشرین في عام   ۱۸بعد قرابة من  

في أخبار الیوم، ومدافعة عن حقوق اإلنسان، بتھمة "اإلجھاض غیر القانوني" و "الزنا". حكمت محكمة في الرباط علیھا 
بالسجن لمدة عام. أدت اإلدانة الدولیة لسجنھا والتضامن معھا إلى إصدار عفو ملكي من  ۲۰۱۹وخطیبھا في سبتمبر/أیلول 

 في الشھر التالي.الملك محمد السادس 
 
، الصحفي االستقصائي والمدافع عن الدیمقراطیة، الذي تولى  سلیمان الریسونيبعد ثمانیة أشھر، اختطفت الشرطة عمھا،  

.  خلود مختاري السیناریوھات سایقا،كاتبة ل زوجتھ، منصب رئیس تحریر صحیفة أخبار الیوم بعد سجن بوعشرین، حسب قو
بتھمة 'االعتداء الجنسي' على شاب   ،غیاب فریق دفاعھبالسجن خمس سنوات "غیابیا، وفي   ۲۰۲۱ُحكم علیھ في یولیو/تموز 

وتعد ھذه القضیة فریدة من نوعھا في تاریخ المحاكمات في المغرب، حسبما كتبت مختاري في مقال   .مغربي مثلي الجنس
 . ۲۱أوریان نشرتھ 

 
وترھیب مراسلیھا وعائالتھم، إلى  بطبیعة الحال، أدى سجن بوعشرین والریسوني، إلى جانب مضایقات الشرطة المستمرة،

 سان في المغرب، آخر صحیفة مستقلة في البالد.إغالق ما یعتبره العدید من الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلن
 
.  ۲۰۲۰صحفي استقصائي مرموق آخر، اتھامات مماثلة، وظلًما صارًخا، وسجنًا، منذ اعتقالھ في عام عمر الراضي،  واجھ 

بالسجن لمدة ستة أعوام بتھمة   ۲۰۲۱ُحكم علیھ في یولیو/تموز  .The Deskشارك راضي في تأسیس موقع األخبار االنتقادي 
 ة للمحاكمة العادلة، وفقًا لمنظمة العفو الدولیة. االغتصاب والتجسس في محاكمة شابتھا انتھاكات للمعاییر الدولی

 
 تعرضت والریسوني وبوعشرین كانت من بین اللتي، كشفت منظمة العفو الدولیة أن ھواتف راضي ۲۰۲۰في یونیو/حزیران 

 ".NSOلمجموعة  التجسس الشھیر بیجاسوس لھجمات متعددة باستخدام "تقنیة جدیدة متطورة قامت بتثبیت برنامج
 
، تم  ۲۰۲۲لترویع وسجن الصحفیین الناقدین فحسب، ففي نوفمبر/تشرین الثاني  ال تستخدم االدعاءات الكاذبة من ھذا النوع 

، وأدین بعدة تھم من بینھا إھانة ومحاولة التأثیر على محمد زیاناعتقال وزیر حقوق اإلنسان المغربي السابق، المحامي 
التحرش الجنسي، وفقًا لبیان صادر عن مكتب المدعي العام. كان زیان من بین محامي  القضاء، وازدراء المؤسسات، والزنا، و

حقوق اإلنسان الذین استنكروا مراًرا ما أسموه بالمحاكمات الجائرة لبوعشرین وغیره من الصحفیین الناقدین الذین یقبعون في 
 السجون. 

 
عاًما، وذلك بإصدار أوامر للمعلنین  ۲۰ة الناقدة منذ أكثر من بدأت حرب االستنزاف التي تشنھا السلطات المغربیة ضد الصحاف 

المقربین من الحكومة بمقاطعة الصحف المستقلة، واستخدام القضاء المغربي كأداة إلسكاتھم ومضایقة ناشریھم، ومحرریھم،  
ونیشان،   Le Journal Hebdomadaire ومراسلیھم. أُجبرت العدید من الصحف والمجالت اإلخباریة المستقلة، بما في ذلك

بنسختیھا العربیة والفرنسیة على اإلغالق تحت ضغوط مالیة ومضایقات دبرھا   والجریدة األخرى، والجریدة األولى، ودومان
 مسؤولون حكومیون رفیعو المستوى.

 

https://orientxxi.info/magazine/i-demand-the-release-of-my-husband-soulaiman-raissouni,5361
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أن   المغرب، مشیًرا إلى، أصدر البرلمان األوروبي قراًرا انتقد فیھ نمط اعتقال الصحفیین في ۲۰۲۳ینایر/ كانون الثاني  ۱۹في 
في مؤشر حریة الصحافة العالمي لعام  ۱۳٥حریة الصحافة في المغرب في تدھور مستمر حیث تراجعت المملكة إلى المرتبة "

 .الذي أصدرتھ مؤسسة مراسلون بال حدود "۲۰۲۲
 
وحریة اإلعالم، وضمان محاكمة  نرحب بقرار البرلمان األوروبي، الذي: "یحث السلطات المغربیة على احترام حریة التعبیر  

عادلة للصحفیین المسجونین، وال سیما عمر الراضي وسلیمان الریسوني وتوفیق بوعشرین، مع جمیع ضمانات اإلجراءات  
وألسرھم ووقف مضایقتھم"؛ كما "ندین بشدة سوء   القانونیة الواجبة، وتأمین اإلفراج الفوري والحمایة الالزمة لھم، ولمحامیھم،

مزاعم االعتداء الجنسي لردع الصحفیین عن أداء واجباتھم؛ ونؤمن أن ھذا االستخدام السيء یعرض حقوق المرأة   استخدام
 للخطر." 

 
نحث السلطات المغربیة على عدم االعتراض على توصیات البرلمان األوروبي التي تدعم حریة التعبیر، بل اتخاذ جمیع   

  الصحفیین المسجونین ظلًما، الذین قضوا سنوات في السجن بتھم باطلة.اإلجراءات إلطالق سراح جمیع 
 

 المنظمات الموقعة: 
  اتحاد الصحافة في غامبیا

 اكسس ناو 
 االئتالف التونسي اللغاء عقوبة االعدام 
 الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات 

 الجمعیة الوطنیة البولیفیة للصحافة
 رسامي الكاریكاتیر الشبكة الدولیة لحقوق 

 الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان، في إطار مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان
 القسط لحقوق اإلنسان

 ۱۹المادة 
 المركز األفریقي لحریة االعالم 

 المركز اإلعالمي في سراییفو 
 المركز السوري لالعالم وحریة التعبیر 

 المعھد الدولي للصحافة 
 التونسیة لمناھضة التعذیبالمنظمة 

 المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب، في إطار مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان
 جمعیة العاملین باإلعالم في الكاریبي 

 جمعیة الیقظة من أجل الدیمقراطیة والدولة المدنیة 
 حارس حقوق االنسان 

 حركة االعالم الحر 
 سیفیكاس 

 فیمینا 
 لة عداال سالم دون 

 لجنة الیقظة من أجل الدیمقراطیة في تونس، بلجیكیا 
 لجنة حمایة الصحفیین

 مؤسسة االصحافة لغرب افریقیا
 مؤسسة الصحافة الباكستانیة

 مبادرة ایفوكس من أجل حریة التعبیر بتركیا 
 محتجز انترناشونال 
 مراسلون بال حدود

 مركز الخلیج لحقوق اإلنسان
 مركز القلم أمریكا 

 القلم الكنديمركز 
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 مركز جلوب الدولي
 مركز حریة االعالم والمسؤولیة

 مركزالدراسات االعالمیة وبناء السالم
 مشاھدة وسائل اإلعالم

  معھد اإلعالم بجنوب إفریقیا
 معھد حریة التعبیر 
 منّا لحقوق اإلنسان

 منتدى التجدید للفكر المواطني والتقدمي 
 منظمة إعالم جنوب شرق أوروبا 

 نادي القلم الدو�ي  


