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املغرب/الصحراء الغربية
البد من السماح ابلنشر عن حقوق اإلنسان

تدعو منظمة العفو الدولية إىل اإلفراج الفوري عن املدافع عن حقوق اإلنسان إبراهيم سبع الليل الذي ُحكم عليه
ابلسجن ملدة ستة أشهر من جانب احملكمة االبتدائية يف الرابط يف  01يوليو/متوز بسبب تعبريه العلين عن آرائه حول
األحداث اليت جرت يف بلدة سيدي إفين الساحلية املغربية يف  7يونيو/حزيران عندما فكت قوات األمن احلصار الذي
ضرب حول ميناء سيدي إفين وفرقت االحتجاجات املرتبطة به يف املناطق احمليطة ابمليناء.
ُ
وقُبض على إبراهيم سبع الليل ،رئيس فرع املركز املغريب حلقوق اإلنسان يف تزنيت ،يف منـزله ابلرابط عند الساعة
ووجهت إليهم هتم
 03,1من صباح  77يونيو/حزيران .ويف  72يونيو/حزيرانُ ،جلب للمثول أمام النائب العام ُ
مبوجب املادة  762من القانون الجنائي اليت جترم تبليغ السلطات العامة على وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة
متعلقة جبرمية خيالية .وخالل احملاكمة ،شكك حمامي الدفاع يف التهم املنسوبة إىل إبراهيم سبع الليل ألن توقيفه جرى
بعد بضع ساعات من إطالقه ملزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان يف سيدي إفين خالل مؤمتر صحفي نظمه املركز املغريب
حلقوق اإلنسان يف  76يونيو/حزيران .ويعتزم الدفاع استئناف احلكم.
وقبل إلقاء القبض عليه استُدعي إبراهيم سبع الليل لالستجواب ملدة أربع ساعات من جانب الشرطة القضائية يف
الرابط بعد أن بثت اجلزيرة مزاعمه حول االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها املوظفون املكلفون إبنفاذ
القانون واحتمال حدوث وفيات يف صفوف املتظاهرين.
هذا ،ويواجه كذلك إبراهيم سبع الليل حماكمة مع حسن الراشدي ،مدير مكتب قناة اجلزيرة يف الرابط ،مبقتضى املادة
 27من قانون الصحافة والنشر ،هتمة نشر أخبار ومزاعم زائفة .ويف  00يوليو/متوز ،وجدت احملكمة االبتدائية ابلرابط
أن الرجلني مذنبان ،وفرضت عليهما غرامة ابهظة تقدر بـ  01ألف درهم لكل منهما .وتستنكر منظمة العفو الدولية
اإلجراءات التأديبية ضد ممارسة حرية التعبري السلمية.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن إدانة إبراهيم سبع الليل جاءت بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق اإلنسان
وممارسته املشروعة حلقه يف حرية التعبري وذلك يف انتهاك للمادة  2من الدستور املغريب واملادة  02من العهد الدويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية الذي يشكل املغرب دولة طرفاً فيه.
وتقوض إدانة إبراهيم سبع الليل حق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجع املعلومات واآلراء حول قضااي حقوق
اإلنسان ونشرها بدون خوف من االنتقام الذي يتخذ شكل املضايقة والتخويف واملقاضاة ،كما ينص على ذلك
إعالن األمم املتحدة اخلاص حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
واحلرايت األساسية املعرتف هبا عاملياً والذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  2ديسمرب/كانون األول
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خلفية
تلقت منظمة العفو الدولية مزاعم خطرية حول االستخدام املفرط للقوة وعمليات التوقيف واالعتقال التعسفية
والتهديدات ابلعنف وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها املوظفون املكلفون إبنفاذ القانون ضد األفراد
خالل فرتة حصار ميناء سيدي إفين واالحتجاجات املتعلقة به وبعدها .وكان اهلدف من وراء حصار ميناء سيدي
إفين واملظاهرات اليت جرت يف بلدة سيدي إفين دعماً للحصار االحتجاج على األحوال االقتصادية وعدم وجود فرص
عمل كافية والتهميش املتصور ملنطقة سيدي إفين من جانب حكومة الرابط.
وبينما مت تشكيل جلنة برملانية يف  01يونيو/حزيران إلجراء حتقيقات يف األحداث اليت وقعت يف سيدي إفين يف 7
يونيو/حزيران ،إال أهنا ال تشكل بديالً للحاجة إىل إجراء حتقيق قضائي وفقاً ملبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات
اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة ،وال تلغي احلاجة إىل هذا التحقيق القضائي،
واليت جرى تكرارها خالل الدورة الثامنة جمللس حقوق اإلنسان .وابلتايل ،ففي رسالة وجهتها منظمة العفو الدولية إىل
السلطات املغربية يف  7يوليو/متوز ،دعت إىل إجراء حتقيق قضائي فوري ومستقل وحيادي يف مزاعم ارتكاب املوظفني
املكلفني إبنفاذ القانون انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان عند فك احلصار والقيام مبدامهات للمنازل يف سيدي إفين يف
الساعات األوىل من فجر  7يونيو/حزيران.
وسحبت وزارة االتصاالت املغربية أوراق االعتماد اإلعالمية حلسن الراشدي يف  02يونيو/حزيران نتيجة لألنباء اليت
بثتها اجلزيرة حول احتمال حدوث وفيات يف  7يونيو/حزيران يف سيدي إفين .ويف مايو/أاير ،أوقفت السلطات
املغربية النشرة اإلخبارية اليومية للجزيرة اليت تغطي املغرب والدول األخرى يف منطقة املغرب الغريب.

