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نوال بن عيسى
مدافعة عن حقوق اإلنسان، المغرب 

اضُطهدت بسبب مطالبتها 
بتحقيق حياة أفضل 



نوال بن عيسى على استعداد للنضال من أجل ما 
تؤمن به؛ ولهذا السبب فهي تناضل من أجل تحقيق 

العدالة االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية في 
منطقتها، منطقة الريف، حيث يشعر كثير من الناس بأن 
حكومتهم قد نسيتهم. وباعتبارها واحدة من األصوات 

الرائدة لحركة شعبية يطلق عليها "حراك"، كانت تشارك 
في احتجاجات سلمية، وتناضل على وسائل التواصل 

االجتماعي من أجل إحداث التغيير المنشود.

ففي كل خطوة اتخذتها، تعرضت للمضايقات 
على أيدي السلطات المغربية في محاولة إلسكات 

نوال بن عيسى
مدافعة عن حقوق اإلنسان

المغرب

صوتها، فقد اعتقلتها السلطات واحتجزتها أربع مرات 
خالل أربعة أشهر فقط، وطالبتها بإغالق صفحتها 

المشهورة على فيسبوك، والتي كانت لديها 
80 ألف متابع.

وفي نهاية المطاف، في فبراير/شباط 2018، ُحكم 
عليها بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 

"للتحريض على ارتكاب جريمة". واستأنفت الحكم، 
لكن عملية الترهيب مازالت مستمرة. فانتقلت إلى 

مدينة أخرى لتجنب المراقبة المستمرة.

وتعد المعاملة التي تتعرض لها نوال بمثابة جزء 
من حملة قمع رئيسية لـ  "الحراك" وقادته. فقد 
ألقت قوات األمن المغربية القبض على المئات 

من المتظاهرين السلميين، وبعضهم فقط بسبب 
اإلعراب عن دعمهم على فيسبوك.

أما بالنسبة لنوال، فالحل بسيط؛ إنها تريد أن تكون 
حرة تماًما للنضال من أجل تحقيق مستقبل أفضل 

لمجتمعها وأطفالها.

طالبوا المغرب بوضع حد للمضايقات التي تتعرض 
لها نوال
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 اكتبوا إلى رئيس الحكومة 
المغربية  

 تضامنوا مع 
نوال

طالبوه بوضع حد للمضايقات التي تتعرض لها نوال، ألنها محتجة سلمية 
ومدافعة عن حقوق اإلنسان تريد تحقيق حياة أفضل للناس في المنطقة.

سعادة رئيس الحكومة
رئيس الوزراء سعد الدين العثماني

ديوان رئيس الحكومة
القصر الملكي - تواركة

الرباط، المغرب

www.facebook.com/cg.gov.ma :فيسبوك

أرسلوا إليها وإلى أسرتها رسائل تعبر عن تضامنكم معهم ودعمكم لها، حتى 
يعلموا أن الناس حول العالم يتضامون معهم.

فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب
20 شارع ورغة، شقة رقم 5، أكدال

10000 الرباط - المغرب


