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،2017 يولي��وز 20 الحس��يمة ي��ومبمدين��ة ح��راك الري��ف إل��ى مس��يرة وطني��ة  نش��طاء دع��ا
للستمرار في الضغط على الدولة من أجل تلبية مطالب الحراك.

دخل��ت منطق��ة الحس��يمة ف��ي مرحل��ة يطبعه��ا عن��ف وتهري��ب الدول��ة، نتج��ت عنه��ا المئ��ات م��ن
هانة.ل جراء قمع المظاهرات، بالضافة إلى التعذيب واالصاباتالعتقالت و

/اتل���بى آلف م���ن س���كان الحس���يمة ونواحيه���ا، بالض���افة إل���ى ناش���طين، يولي���وز 20 ي���وم
ع��رف ذل��ك ون��داء التظ��اهر.  مع الحراك م��ن مختل��ف م��دن المغ��رب والخ��ارج/اتومتعاطفين

الي��وم قمع��ا شرس��ا مارس��ته الق��وات العمومي��ة عل��ى المحتجي��ن، ف��ي اس��تمرار للمقارب��ة المني��ة
، علوةحج��ب ش��بكة الن��ترنيت وأدى كجواب وحيد على المط��الب الجتماعي��ة والقتص��ادية.

 تروي�جإل�ى ،2017 يولي�وز 20  الرسمي على ما وقع في الحسيمة يومالعلمي التعتيم على
شراسة القمع المب�الغ في�ه تجع�ل ش�هادات بحيث أن رواية مغايرة لما حدث على أرض الواقع.

 صعبة التصديق./اتالمشاركين

 – ف��رع الرب��اط، بتش�اور م��عالنس�انارتأين�ا ف��ي الجمعي��ة المغربي��ة لحق��وق وفي هذا الط��ار، 
 الذين شاركوا في مس�يرة الحس�يمة، ض�رورة توثي�ق أح�داث/اتمختلف الطارات والناشطين

ذلك اليوم من أجل المساهمة من موقعنا كجمعية حقوقية هدفها دف��ع الدول��ة إل��ى اح��ترام حق��وق
ل��ى الح��راك الش��عبي والمطالب��ة بتحمي��ل منتهك��يع في كسر الحصار العلم��ي /اتالمواطنين

، لقاء لتق��ديم2017 يوليوز 27 حيث نظم فرع الرباط، يوم  مسؤوليتهم الكاملة.النسانحقوق 
.2017 يوليوز 20شهادات للمشاركين/ات في مسيرة 

ناش��طا 38  – ف��رع الرب��اط لتوثي��ق الش��هاداتالنس��انل��بى دع��وة الجمعي��ة المغربي��ة لحق��وق 
ت�م لقص�ى ق�در م�ن المص��داقية  وض�مانا في مس�يرة الحس�يمة.(ة)مشاركا 16 ، بينهموناشطة
 المنهجية التالية:اعتماد

يوليوز بالحسيمة. 20 شهادات من شاركوا شخصيا في مسيرةالعتماد على .1

ف�ي جلس�ة عمومي��ة ف�ي مق�ر الجمعي�ة المغربي��ة لحق�وقق�دمت ش�هادات الرتك�از عل��ى .2
.النسان

م كل شاهدة وشاهد اسمه وص�فته وش�هادته مم�ا ع�اين شخص�يا أثن�اء مش�اركته ف�ييتقد.3
المسيرة.

ل جميع الشهادات بالصوت و الصورة.يتسج.4

إزاح��ة الراء أو التحالي��لو، النس��ان بانتهاك��ات حق��وق بالوق��ائع المرتبط��ة الحتف��اظ.5
الشخصية.

،2017 يولي�وز 20  ي�ومالنس�ان التقري�ر الت�الي ع�ن انتهاك�ات حق�وق وحصيلة هذا العم�ل ه�
اليوم الذي أسفر ع��ن العدي��د م��ن العتق��الت والمحاكم�ات والص��ابات، أكثره��ا خط��ورة حال��ة

.2017 غشت 8تم العلن عن وفاته يوم الثلثاء  الذي عماد العتابيالشاب 
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،2017 يوليوز 21 تجدر الشارة أن الشهادات تنقل ما حدث داخل الحسيمة حتى حدود ليلةو
مع العلم أن مواجهات وقعت بين السكان والقوات العمومية في ضواحي الحس��يمة وف��ي الي��ام
الموالية، في غياب تام للصحافة والحقوقيين، في ظ�ل حج�ب ش�بكة الن��ترنيت، ودون أن يعل�م

أحد ما وقع فعل.
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بالحسيمة   2017  يوليوز    20  تقرير حول انتهاكات حقوق النسان خلل يوم 

مدين��ة الحس��يمة قب��ل وأثن��اء وبع��دبانتهاك��ات س��افرة لحق��وق النس��ان  2017يولي��وز  20 ش��هد
المسيرة الوطنية التض��امنية م�ع ح�راك الري��ف. ه�ذا التقري��ر ل يق�دم تغطي��ة ش�املة لكاف�ة ه�اته
النتهاك��ات، إل أن��ه يق��دم معطي��ات رص��دها ش��هود عي��ان ويرس��م ص��ورة عام��ة لم��ا وق��ع ف��ي

الحسيمة ذلك اليوم.

يتوزع التقرير على المحاور التالية:

؛الحق في الحياة-
؛ السياسيالعتقال-
؛حرية العلم-
؛حرية التنقل-
؛الحق في التجمع والتظاهر-
؛سوء المعاملة-
.التعدي على الخصوصية-

. الحق في الحياة:1

يولي�وز 20مدين�ة الحس�يمة ي�وم ب النته�اكتعرض أسمى وأقدس حق من حق�وق النس�ان إل�ى 
، إذ أق��دمت الق��وات العمومي��ة عل��ى اس��تهداف المتظ��اهرين بالقناب��ل المس��يلة لل��دموع (2017

utilisation des grenades lacrymogène comme projectileseفي خرق واض (
للق��انون والع��راف الدولي��ة لف��ض المظ��اهرات وللح��ق ف��ي الس��لمة الجس��دية. نت��ج ع��ن ه��ذا

 إص�ابة خطي�رةعمVاد العتVVابيالسلوب أربع إصابات على القل بالضافة إلى إص�ابة الش��اب 
في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى الحسيمة ومن ث��م إل��ى المستش��فى العس��كري بالرب��اط،

.2017غشت  8وأعلن عن وفاته يوم الثلثاء 

 السياسي والتوقيف التعسفي:العتقال. 2

 عناصر المن بشكل تعس�في وعش�وائي ع�ددا ك�بيرا م�ن النش�طاء والش�خاص المش�تبهأوقفت
شخص��ا. ت��م 300و 250، ي��تراوح بي��ن 2017يولي��وز  20ف��ي مش��اركتهم ف��ي مس��يرة ي��وم 

شخص�ا أم�ام وكي�ل 33ق�ديم م ت حتى نهاية اليوم أو صباح الي�وم الم�والي، وت�بأغلبهم الحتفاظ
أش�هر 3ب  2017يولي��وز  25 الذي حكم عليه ي�وم حميد المهدويالملك من بينهم الصحفي 

10أشخاص حكم عليهم بسنة سجنا نافذا،  3درهم،  20000سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 
أشخاص حكم عليهم بستة أشهر. 4 وأشخاص حكم عليهم بستة أشهر سجنا نافذا

تعرض المعتقلون للهان��ة وس��وء المعامل��ة والض��رب والغ��از المس��يل لل��دموع أثن��اء اعتق��الهمو
وأخذ عينات الحمض النووي دون إذن من النيابة العامة أو من المعتقلين.
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كم��ا اس��تعملت س��يارة إس��عاف تابع��ة للوقاي��ة المدني��ة ف��ي اعتق��ال ناش��طين، واعتق��ل محتج��ون
مصابون أثناء تنقلهم إلى المستشفى.

. حرية العلم:3

التص��الت بالحس��يمة، وت��م التش��ويش عل��ى 2017 يولي��وز 20قطع��ت ش��بكة الن��ترنت ي��وم 
ما جعل من المستحيل نشر البث المباشر أو صور مباشرة لما ح��دث ذل��ك الي��وم. إنمالهاتفية، 

تعطيل شبكة الن�ترنت ع�ن مدين�ة بأكمله�ا يس�تلزم إمكاني�ات متاح�ة لجه�ة وحي�دة ف�ي المغ�رب
وهي الدولة المغربية.

، م��ن2017يولي��وز  20 الجس��دي والمض��ايقة ي��وم للعت��داءكما تعرض العديد من الصحفيين 
 بينما سجن الخر، وهو،حدهما تم إطلق سراحه في نفس اليومأبينهم صحفيان تم اعتقالهما، 

.انفو  مدير موقع بديلحميد المهدويالصحفي 

. حرية التنقل4

ق��امت الق��وات العمومي��ة وتحدي��دا الش��رطة وال��درك الملك��ي،�� 2017يولي��وز  20و 19 ي��ومي
/اتبنص��ب ح��واجز عل��ى كاف��ة م��داخل مدين��ة الحس��يمة، حي��ث ت��م من��ع العدي��د م��ن الناش��طين

 المشتبه في مشاركتهم في مسيرة الحسيمة من الدخول إلى المدينة./اتوالمواطنين

كما قامت القوات العمومية بمنع المرور من بعض شوارع وأزقة المدينة، كما منعت أي تنق��ل
إلى ساحة المدينة التي كان متوقعا أن تنطلق منها المسيرة الحتجاجية.

. الحق في التجمع والتظاهر5

وال��تي دع�ا إليه�ا 2017يولي��وز  20منعت وزارة الداخلية المسيرة الوطنية الحتجاجي�ة لي�وم 
 المكت��ب المرك��زي للجمعي��ة المغربي��ة لحق��وق النس��ان ه��ذااعت��بر  وق��دنش��طاء ح��راك الري��ف.

 ودع�ا إل��ى المش��اركة ف��ي المس��يرة تض��امنا م�ع مط��الب الح��راك، كم�ا ح�افظم��بررالمن��ع غي��ر 
 تجديدهم الدعوة إلى المشاركة فيها.وأكدواالنشطاء على موعد المسيرة 

 ص��ريحا للح��ق ف��يانتهاك��اإن من��ع وزارة الداخلي��ة للمس��يرة ه��و إج��راء غي��ر م��برر، ويش��كل 
التظاهر والتجمع السلمي الذي يضمنه الدستور.

أل��ف عنص��ر م��ن أجه��زة الش��رطة، 30تفعيل لق��رار وزارة الداخلي��ة، جن��د ع��دد ك��بير ق��در ب 
الدرك الملكي والقوات المساعدة، لتطويق مكان انطلق المسيرة.

ل��م تكت��ف الق��وات العمومي��ة بمن��ع المس��يرة، ب��ل ق��امت بقم��ع أي ش��كل احتج��اجي ف��ي مدين��ة
الحسيمة.
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. سوء المعاملة6

اس���تعملت الق���وات العمومي���ة الق���وة المفرط���ة والعن���ف ف���ي ح���ق المتظ���اهرات والمتظ���اهرين
. يمك���ن تص���نيف ض���روب س���وء المعامل���ةالحتجاج���اتالمش���اركين وغي���ر المش���اركين ف���ي 

بالحسيمة كما يلي: 2017يوليوز  20 المرصودة يوم

؛السب والشتم والهانة بعبارات نابية وعنصرية-
؛ اللكم والرفس بالحذية السحل،الضرب باستعمال الهراوات والحجارة،-
 الغ��از المس��يل لل��دموع، مس��تورد م��ن فرنس��ا، ب��إفراط ودون التقي��د بالق��انوناس��تعمال-

والع��راف الدولي��ة، إذ ق��ذف الغ��از المس��يل لل��دموع ف��ي أم��اكن ض��يقة أو مغلق��ة، وف��ي
ش��رفات المن��ازل وداخ��ل س��يارة. كم��ا تع��رض الموقوف��ون للختن��اق بالغ��از المس��يل

ق��امت الق��وات عمومي��ة باس��تعمالكم��ا لل��دموع أثن��اء تواج��دهم بكوميس��ارية الحس��يمة. 
؛.الحتجاجاتالغاز المسيل للدموع بعد نهاية 

 القناب���ل المس���يلة لل���دموع كق���ذائف، إذ ك���ان اس���تهداف ممنه���ج لمجموع���اتاس���تعمال-
المتظ��اهرين، م��ا خل��ف أرب��ع إص��ابات عل��ى الق��ل، عل��ى مس��توى البط��ن والرج��ل،

؛عماد العتابيوإصابة على مستوى الرأس نتجت عنها وفاة الشاب 
 السيارات لتفريق المتظاهرين، إذ قامت عناصر م��ن الش��رطة بقي��ادة س��ياراتاستعمال-

؛"سطافيت"بسرعة كبيرة في اتجاه جموع المحتجين من أجل تفريقهم
.التحرش الجنسي من قبل عناصر من القوات العمومية-

. التعدي على الخصوصية7

19قامت عناصر الشرطة والدرك الملكي بجرد لئحة كل من دخل إلى مدينة الحسيمة يومي 
 شخص�ية تتع��دى التحق�ق م�ن ه��ويتهم. كم�ا ق�امتأسئلة، وطرحت عليهم 2017 يوليوز 20و

20عناص��ر الش��رطة بأخ��ذ عين��ات الحم��ض الن��ووي م��ن الش��خاص ال��ذين ت��م اعتق��الهم ي��وم 
، دون إذنهم أو إذن النيابة العامة.2017 يوليوز
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الشهادات

سليم الذهبي 

 ل�دعوة نش�طاء ح��راك الري�فةتلبي�� 2017 يولي��وز 20 توجهت إلى الحسيمة يوما قبل مس�يرة
يوم�ا قب�ل المس��يرة ك�انت ق�د ب�دأت عس�كرة المدين�ة ووج�دنا العدي�د م�ن. لتنظي�م مس�يرة وطني�ة

اعتق��ال بع��ض النش��طاء . ت��م العس��كرة وس��ط المدين��ةإل��ىالح��واجز عل��ى الطري��ق بالض��افة 
 الحس��يمة وتفتيش��همإل��ى يت��م اس��تجواب المس��افرين إذ ، الحس��يمة قب�ل وص��ولهمإل��ىالمت��وجهين 

.لكنني تمكنت من الوصول

 من اتحاد الطلبة م��ن قب�ل عناص�رأعضاءتم توقيفي مع  14.30 يوليوز على الساعة 20 يوم
ت��م اقتيادن��ا ف��ي س��يارة س��طافيط .من ف��ي زي م��دنيأمن قوات التدخل السريع بأمر من عنصر 

أنجابتن�ا الش�رطة  أعندما استفس�رنا ع�ن س�بب توقيفن�ا . الكوميساريةإلىتابعة للتدخل السريع 
خ��دت من��اأ . ل ش��يء يبع��ث عل��ى القل��قأنتوقيفن��ا ع��ادي ويتعل��ق فق��ط ب��التحقق م��ن الهوي��ة و

 على لئح��ة مرقم��ة وبقين��ا ننتظ��ر ف��يأسماءناسجلوا  ،الشرطة بطاقتنا الوطنية وهواتفنا النقالة
معتقل في 250 وعلى الساعة الخامسة مساء كنا أكتر من 34 كان رقمي .ساحة الكوميسارية

.ساحة الكوميسارية ويأتي شرطي ينادي على كل واحد باسمه ورقمه

بعي�دة ع�ن التحق�ق م�نأس�ئلة لق�وا عل�ي أض�باط،  5  مكتب فيهإلىتم اقتيادي بعد المناداة علي 
مس��يرة وف��يع��ن دوري ف��ي تنظي��م ال س��ألوني مثل.  تل��بيس ته��م ج��اهزةإل��ىق��رب أالهوي��ة و

ومع من أتيت...  الحسيمةإلىزعزعة استقرار الوطن وعن الجهة التي مولت سفري 

بع��د ذل��ك ب��دأ عناص��ر الش��رطة ف��ي تص��ويري بطريق��ة غريب��ة إذ التقط��وا الك��ثير م��ن الص��ور
.. ومن الج�انب، ص��ور مك�برة للعيني��ن والن��ف والذنالماملوجهي في وضعيات مختلفة من 

ورق��م بط��اقتي 2017 يولي��وز 20 كلم��ا ت��م تص��ويري ح��امل لفت��ة فيه��ا اس��مي وتاري��خ الي��وم
.الوطنية

 ك�انت س�لة،خ�دت الش�رطة بع�د ذل�ك عين�ة م�ن الحم�ض الن�ووي باس�تعمال أداة زرق�اء الل�ونأ
أخ�ذت ADNال عينة. المهملت مليئة بأدوات مشابهة ما يدل على كثرة استعمالها من قبلهم

إدخالينه عند أ وتذكرت إذني.دون طلب  ADN  عينةأخذتساءلت عن سبب  . منيإذندون 
 الشرطي ممسكا بإص�بعي ف�ي وض��عية تمك�ن به�ا م�ن بص�م ورق�ةأدخلني مكتب التصوير إلى

 عين��ةأخ��د تتعل��ق ب��إذن أنه��ا أظ��ني ن�� لك.ع��رف م��اذا كت��ب ف��ي تل��ك الورق��ةأل  .بإص��بع ي��دي
ADN.

 س�راحنا واح�داإطلقبقينا في ساحة الكوميسارية حتى الساعة الثانية عشرة ليل وتم بعد ذلك 
كيزوفرينيا ت��ارة بوحش�ية وت��ارةس��كان تعامل الشرطة معنا طيلة فترة العتقال تع�امل  .واحدا

ق��امت عناص��ر الش��رطة بض��رب وش��تم الموق��وفين .بتوزي��ع قنين��ات الم��اء عل��ى الموق��وفين
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 بالنق�اش م�عآخ�رونكم�ا ق�ام ش�رطيون  ،باستعمال الهراوات وقاموا بعد ذل�ك بالتعام�ل بلط�ف
. س�راحنا عل��ى الس��اعة الثاني��ة عش��رة ليلإطلقاس��تمر الم��ر ح�تى  .الموقوفين وسط الس�احة

كما قام عنصر من القوات العمومي��ة ب�إطلق الغ��از المس�يل لل��دموع ب�القرب م�ن الكوميس��ارية
 نظرا لضيق المساحة واكتظاظها بالمعتقلين ولم تك��ن،الشيء الذي سبب اضطرابا في الساحة
. احتجاجاتن�ا عل�ى اس�تعمال الغ��از المس�يل لل��دموعأمامردة فعل الشرطة إل استعمال الضرب 

 طيلة اليوم.الحتجاز من المشاركة في المسيرة التي سافرت من أجلها بسبب أتمكنلم 

سامة بروجاأ

يولي��وز 20  الحسيمة يومإلىواخترت الذهاب ،�� 2017 يوليوز 19 مزورن يومإ إلىتوجهت 
. المدينةإلىعبر مسالك جبلية ضمانا للوصول  2017

 ب��زي م��دني بج��انبأش��خاصح��د ش��وارع الحس��يمة عن��دما ب��دأت المظ��اهرة وك��ان أكن��ت ف��ي 
 تغيي��رإل��ىأص��بت ف��ي ق��دمي واض��طررت  .الق��وات العمومي��ة يرم��ون المحتجي��ن بالحج��ارة

 م�ن المتظ�اهرين وتعرض�ت للختن�اق بس�بب الغ�از المس�يلأخ�رىالتحقت بمجموع�ة  .المكان
إل��ى المستش��فى لك��ن س��يارات الش��رطة ك��انت ف��ي الطري��ق إل��ىاض��طررت لل��ذهاب  .لل��دموع

 عناص��ر الش��رطة وتعرض��ت للض��رب والص��فعأوقفتن��ي .إلي��هالمستش��فى وتوق��ف المت��وجهين 
 عناص�ر الش�رطة ض�ربي ف�ي الرج�لتتعم�د. ت بصماتي ومعلوماتي الشخص�يةذخأوالشتم و

ع��دت . س��راحي عل��ى الس��اعة التاس�عة ص��باحا م�ن الي��وم الم��واليأطلق .التي كنت مصابا فيها
 ووج��دت نف��س مش�اهد القم��ع ف��ي، ل زال معتقلي��نأص��دقائي م��ن اثني��ن أنم��زورن لج��د إ إل��ى

عاينت الستهداف المباشر لجساد المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. .مزورن كذلكإ

. مدينة الناظور لزيارة طبيب خاصإلى سراح صديقي إطلقتوجهت بعد 

رباب الرزيني

 اح��د ه�ذهأوقفتن�ا.  الحس��يمةإل��ىكانت الكثير من حواجز الشرطة والدرك الملك��ي ف�ي الطري��ق 
إل�ى ح�ول س�بب س�فرنا أس�ئلة علين�ا تالحواجز وطلب من�ا بطاق�ات التعري�ف الوطني�ة وطرح�

.الحسيمة

رأي�ت اعتق�الت .داخل المدينة كان عدد كبير جدا من عناصر القوات العمومي��ة بك�ل تلوينه�ا
قبل المسيرة قامت عناصر القوات العمومي�ة بس�د ك�ل الزق�ةو ،2017 يوليوز 20 كثيرة يوم

اس��تمر قم��ع وملحق��ة. والشوارع مانعين مجموعات المحتجين من الندماج في مسيرة واح��دة
. الغازات المسيلة للدموع والضرب بالهراواتباستعمال ساعات أربعالمحتجين طيلة 

ح��د المن��ازل، تض��امنت مع��يأ إل��ىخلل المسيرة لحقي بعض عناصر الشرطة لكني التجأت 
تعرض��ت للتح��رش. العائل��ة المقيم��ة ب��المنزل ومنع��ت عناص��ر الش��رطة م��ن ال��دخول لعتق��الي

.لشرطةال امرتين من قبل رج
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عبد ا عيد

توجهت إلى مدينة الحسيمة يوما قبل المسيرة وكانت في الطري�ق العدي�د م�ن ح�واجز الش�رطة
ن، ح��اجز ف��ي بن��ي بوع��ايش وح��اجزان قب��ل ال��دخول إل��ىرح��اجز ف��ي إم��زو :وال��درك الملك��ي

أث��ار انتب��اهي التواج��د .أوقفن��ا أح��د الح��واجز وطل��ب من��ا بط��ائق التعري��ف الوطني��ة .الحس��يمة
)La Belle Vue( أرت��اده ف��ي الحس��يمة المكث��ف لعناص��ر الش��رطة ف��ي المقه��ى ال��ذي كن��ت

.ح��الت القتي��اد إل��ى كوميس��ارية الحس��يمة ال��تي ك��انت بق��رب الفن��دق ال��ذي أقم��ت في��ه وأيض��ا
عرفت فيما بعد أن الشخاص الذين يتم إدخالهم إلى الكوميسارية هم مرتبطون ب��الحراك ويت��م

ش��باب ف��ي 5 كم��ا أنن��ي ع��اينت اعتق��ال .اعتق��الهم ف��ي الحي��اء الش��عبية أو ب��القرب م��ن الس��احة
.الشارع

وج�دت . عل��ى المدين��ةالن��ترنيت بسبب قط�ع تغطي��ة  معروفالم يكن توقيت ومكان بدأ المسيرة
ك��انت . وأيضا ف��ي إج��راء اتص��ال ه�اتفيالنترنيتصعوبة كبيرة في نشر صورة واحدة على 

. أم�را مس�تحيلالجتماعي�ةالتغطية المباشرة لم�ا يق�ع ف�ي الحس�يمة أو التواص�ل عل�ى المواق�ع 
عن�دما انطلق�ت من�ه مس�يرة احتجاجي�ة وعرف�ت فيم�ا بع�د أن�ه "موربي�اخو" كنت متواجدا بح�ي

حاولت ه��ذه التجمع��ات الن��دماج ف��ي مس��يرة .كانت عدة تجمعات احتجاجية في مناطق مختلفة
واحدة، لك�ن الش��رطة ت�دخلت لتمن��ع ذل�ك ع�بر العتق��الت، الض��رب واس�تعمال الغ�از المس��يل

 من أصدقائي أثناء المسيرة لكن تدخل وتضامن الس��كاناثنينحاولت الشرطة اعتقال  .للدموع
.حال دون ذلك

حاولت بعد ذلك اللتحاق بمسيرة احتجاجية أكبر في حي السلم، لكن القوات العمومي��ة أقفل��ت
أث��ار اس��تغرابي أن المحتجي��ن .الطريق المؤدي إلى الحي، مما صعب علي اللتحاق بالمس��يرة

 لك��ن الق��وات العمومي��ة أطلق��ت الغ��از المس��يل،أعلن��وا ع��ن انته��اء المس��يرة وب��دؤوا ب��التفرق
.للدموع

يوسف أفرقاش 

أوقفتني العديد من ح��واجز الش��رطة وال��درك الملك��ي ف��ي الطري��ق إل��ى الحس��يمة، وطلب��وا من��ي
بطاقة التعريف الوطنية ودونوا المعلومات التي فيها، وطرحوا عل�ى العدي�د م�ن الس�ئلة ح�ول

قل��ت إنن��ي س��أتوجه إل��ى الحس��يمة م��ن أج��ل الس��ياحة ك��ي أض��من .س��بب ت��وجهي إل��ى المدين��ة
 م�ن الم�رور ف�ي س�يارةأتمك�نالمرور. ل�م  الدخول بعد أن رأيت العديد من السيارات تمنع من

مرافق��ة  ح��تى الس��اعة الرابع��ة والنص��ف حي��ث تمكن��ت م��نالنتظ��ارإل��ى  أج��رة واض��طررت
صديق متوجه إلى المدينة في سيارته.

بدأت الحتجاجات على شكل مجموعات متفرقة تحاول الندماج في مسيرة موحدة، استعملت
أصبت باختناق بسبب الغاز والتجأت رفقة .القوات العمومية لتفريقها الغازات المسيلة للدموع

مجموعة من المتظاهرين إل�ى المقه�ى، فق�امت الق�وات العمومي�ة ب�إطلق قنبل�ة مس�يلة لل�دموع
.على باب المقهى مما سبب اختناقا لكل من كان متواجدا داخله
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التحقت بعد ذلك بالمظاهرات التي استمرت عل�ى ه�ذا الح�ال، وأم�ام شراس�ة القم�ع ركب�ت م�ع
صديقي في سيارته وانض�ممنا إل�ى م�وكب الس�يارات ال�ذي يش�ارك ف�ي الحتج�اج ع�ن طري�ق

".الكلكسون"

.بعد نهاية المسيرة، وعلى الساعة الواح�دة والنص�ف ليل حاولن�ا الخ�روج م�ن مدين�ة الحس�يمة
قام حاجز للقوات العمومية بإيقافنا وقام عنصر من قوات التدخل السريع بكسر زجاج الس�يارة

علم�ت بع�د .بعد ذلك قامت قوات التدخل السريع بمغادرة المكان ".ماطراك" باستعمال هراوة
ذلك أن هذا التصرف كان ضحيته العديد من المسافرين الذين حاولوا الدخول أو الخ��روج م��ن

.الحسيمة

لتقديم شكوى على تكس��ير زج��اج "نرإمزو" على الساعة الثانية ليل، توجهنا إلى مركز درك
لحس��ن الح��ظ التقين��ا مجموع��ة م��ن الس��كان .لك��ن مرك��ز ال��درك رف��ض تلق��ي الش��كوى .الس��يارة

.الذين وثقوا العتداء عن طريق شريط فيديو

 استهدفت الق��وات العمومي��ة، قطع الربط بالنترنيت على المدينة2017 يوليوز 20 خلل يوم
.عماد العتابيمباشرة أجساد المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة 

يونس بن سعيد

إل��ى ال��دخول ي تق��وم الس��لطات بمنع��أن الحس��يمة ك��انت هن��اك تخوف��ات م��ن إل��ىقب��ل الت��وجه 
ض��منأ وعمل��ت معه��ا كم��ترجم ك��ي أجنبي��ة رافق��ت ص��حفية 2017 يولي��وز 19ي��وم  .المدين��ة

 بمجموعة من النشطاء والحص�ول عل��ىاللتقاء من أيضاوهذا ما مكنني  .السماح لي بالدخول
.معلومات من قبل السكان

 الحس��يمة ي��ومإل��ىت��وجهت  . الص��حفية الفرنس��ية ك��ان برفق��تي مص��ور ص��حفيإل��ىبالض��افة 
 الحسيمة وعلى مداخلها العديد من حواجزإلىوكانت في الطريق  2017ز ويولي 19الثلثاء 

.الشرطة والدرك الملكي

الس��م(  خللها عناصر الشرطة معلوماتنا الشخصيةأخداحتجزنا حاجز الشرطة لمدة قصيرة 
 ع��ن س��بب توجهن��اس��ائلةوطرحوا علينا  البطائقبنسخ )، قاموا والعنوان ورقم بطاقة التعريف

. الحسيمة وعن اسم ونوعية الجريدة التي نعمل معهاإلى

ن�هأ إل الس�ئلة من�ا نف��س المعلوم��ات وط�رح نف��س واخ�ذ بعد ذل�ك ح�اجز لل�درك الملك��ي أوقفنا
حماي��ة لص��احب . لم نقدم لهم عنوان المنزل الذي س��نقيم في�ه ف��ي الحس��يمةإنمنعنا من الدخول 
 م�دةأط�ال ال�ذي الم�ررفضنا تقديم عنوان المن�زل وه�و  من نشطاء الحراك المنزل الذي كان

وأم��ام .رئي��س ح�اجز ال��درك الملك��ي ه�ددنا بع��دم الس��ماح للفن�ادق بإيوائن��ا .توقيفن�ا ف��ي الح�اجز
. العنوان سمحوا لنا بالمرورإعطاءإصرارنا على عدم 

ش��رطة ودرك ملك��ي وق��وات(  انتباهي التواجد المكتف للقوات العمومية بمختلف تلوينه��اأثار
. العموميةالماكن المدينة التي زرناها وفي كل أحياءفي كل  )مساعدة وقوات التدخل السريع
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 لن��اأك��دوالتقين��اهم واس��تجوبناهم وال��ذين إ ملزم��ة لك��ل النش��طاء ال��ذين الم��نك��انت عناص��ر 
.تعرضهم المستمر للتهديدات والمضايقات

 وال��ذين أم��دونا بمعلوم��اتالنس��انالتقينا في نفس اليوم بأعضاء من الجمعية المغربية لحق��وق 
20 ح��ول حص��ار المدين��ة و من��ع الم��واطنين م��ن ال��دخول للش��تباه ف��ي مش��اركتهم ف��ي مس��يرة

.2017 يوليوز

التقين��ا بالمزي��د م��ن النش��طاء وبمحامي��ة م��ن هيئ��ة ال��دفاع ع��ن 2017يولي��وز  20 ف��ي ي��وم
 انتب��اهي كلم��اأث�ار ، وال��تي أك�دت لن��ا تع�رض المعتقلي��ن للتع��ذيب النفس��ي والجس��دي.المعتقلي��ن
 لن��اوأك��د . داخ��ل الكوميس��اريةإل��ى كوميس��ارية الحس��يمة ح��الت اقتي��اد ش��باب أم��امم��ررت 

 ش��بان مش��تبه ف��ي مش��اركتهم ف��يأو يتعلق باعتقال م��ؤطرين للحتجاج��ات المر أنالناشطون 
. العمومية والمقاهيالماكنكانت القوات العمومية منتشرة بشكل كثيف في  .المسيرة

 مختلف�ة تح�اولأم��اكنانطلق��ت الحتجاج�ات عل��ى ش�كل تجمع��ات ف�ي  16.30 ح�والي الس�اعة
الغ�از اس�تعملت الق�وات العمومي�ة مباش�رة بع�د انطلق الحتج�اج. الندماج في مسيرة موح�دة

 الق��وات العمومي��ة القناب��ل المس��يلةألق��ت .الص��اباتالمسيل للدموع بكثافة، ما خلف الكثير من 
 الضيقة وحتى داخل شرفات المنازل وداخ�ل الس�يارات مم�ا خل�ف الك�ثيرالزقةللدموع وسط 

.الطفال والختناق حتى بين الغماءمن حالت 

رأي��ت . المتظ��اهرينأجس�ادكما استعملت القوات العمومية القناب��ل المس��يلة لل��دموع لس��تهداف 
مص��ابان عل��ى : مص��ابين بس��بب اس��تهدافهم بالقناب��ل المس��يلة لل��دموعأش��خاص أربع��ةشخص��يا 
ال��ذي لح��ظ( أخ��برني اح��د المتظ��اهرين . ومص��ابان عل��ى مس��توى البط��نالرج��لمس��توى 

عرف��ت . بقنبل��ة مس��يلة لل��دموعرأس��ه ف��ي  إصابتهشابا فقد الوعي بسببأن  )مرافقتي للصحفية
 بحج��رأص��يبن�ه أوه��ذا يفن�د رواي�ة الولي��ة ال��تي ق�الت ، عمVاد العتVVابي الشاب هو أنفيما بعد 

.مرمي من طرف متظاهرين

 وسيلة غريبة لتفريق المتظاهرين وهي س��يارات الش�رطة فق�د ق�امت س��ياراتأيضا،استعملت 
أح���د. س���طافيط تابع���ة للش���رطة بالس���ير بس���رعة ك���بيرة ف���ي اتج���اه مجموع���ات المتظ���اهرين

 وق�د ع�انيت شخص�يا اس�تعمال.المتظاهرين تعرض للصدم بهذه الطريقة لكنه ل�م يص�ب ب�أذى
 الس�اليب ال��تي اعت�دناها ف�ي قم�ع المظ�اهراتإل��ىه�ذا بالض�افة  . م�راتثلث��ة الس�لوبه�ذا 

).الضرب بالهراوات والصفع والرفس(

 لغلبي��ة المص��ابين بينم�ا تكلف��ت الوقاي��ة المدني��ة بنق��ل الح�التالولي��ة الس��عافاتق�دم الس��كان 
الك��ثير م��ن المص��ابين رفض��وا ال��ذهاب إل��ى المستش��فى خوف��ا م��ن.  المستش��فىإل��ىالخطي��رة 
ف�ي مدين�ة الحس�يمة، اس��تقبلته عائل�ة وقد عاينت أحد المصابين خلل مظاهرة س�ابقة .العتقال

. خوفا من العتقالالمستشفى إلىفي منزلها لتوفر له الرعاية بعد رفضه الذهاب 

محمد العلمي

20 ي�وم  .وأمض��يت الليل��ة ف�ي المدين��ة 2017يولي��وز  19 ت�وجهت إل��ى مس�يرة الحس�يمة ي�وم
، قررت عدم الخروج إلى الشارع قبل بداية المسيرة تجنبا للعتقال م��ن ط��رف2017 يوليوز
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مك��ان( خرج��ت عل��ى الس��اعة الخامس��ة للمش��اركة ف��ي المس��يرة متوجه��ا إل��ى الس��احة .الش��رطة
ل��م أتمك��ن م��ن الوص��ول إليه��ا بس��بب التواج��د المكث��ف لق��وات الم��ن ) لكن��يانطلق المس��يرة

.العمومي فيها وفي الزقة الموصلة إليها

أمام هذا الوضع، لم يتمكن المحتج�ون م�ن الجتم�اع ف�ي مك�ان واح�د، فب�دأت ع�دة احتجاج�ات
ل�م يس�تمر الم�ر .كنت في أح�د ه�ذه التجمع�ات وب�دأنا ف�ي تردي�د الش�عارات .في مواقع مختلفة

دق��ائق قب��ل أن تب��دأ الق��وات العمومي��ة ف��ي إطلق الغ��از المس��يل لل��دموع وملحق��ة 5 س��وى
تجمع�ات فرق��ت بنف��س الطريق��ة، وف��ي ك�ل م��رة 3 حض��رت شخص��يا ل .المحتجين في الزق��ة

كم��ا ق��امت الق��وات العمومي��ة باس��تعمال الض��رب .ك��انت كثاف��ة الغ��از المس��يل لل��دموع أك��بر
.بالهراوات لتفريق المتظاهرين

نبيل بلكبير

 ال�ذين أت�واأص�دقائي. وأمضيت الليلة في المدينة 2017يوليوز  19 وصلت إلى الحسيمة يوم
 منع�وا م�ن ال�دخول إل�ى المدين�ة م�ن قب�ل ح�واجز الق�وات2017 يولي�وز 20إلى الحسيمة يوم 

العمومية.

أص��دقائي ال�ذين .خرجت إلى الشارع على الس�اعة الثاني�ة عش��رة م�ع مجموع�ة م�ن الص�دقاء
ابت��داء م��ن الس��اعة .خرجوا باكرا تعرض��وا للعتق�ال ول��م يتمكن��وا م�ن المش��اركة ف��ي المس��يرة

التجمع ال��ذي كن��ت في��ه ك��ان س��لميا .الرابعة والنصف، بدأت أولى الشعارات تسمع في الشارع
لك��ن بمج��رد أن ب��دأ يتوس��ع ق��امت الش��رطة بتفريق��ه باس��تعمال العن��ف، ،ورف��ع ش��عارات بق��وة

اس��تعملت الق��وات العمومي��ة.وكانت تلك أول مرة في حياتي أرى مباشرة الغاز المسيل للدموع
وق��ام الس�كان .الغاز المسيل للدموع بكثافة كلما اس��تطاعت مجموع��ة م�ن المحتجي��ن أن تتوس��ع

س��بب . الولية للمصابين بالغاز باستعمال وسائل تقليدية كالبصل وكوك��اكولالسعافاتبتقديم 
الش��يء ال��ذي أث��ار اس��تغرابي، لن الغ��از ل��ي الغ��از ألم��ا ف��ي العيني��ن وحك��ة وألم��ا ف��ي ظه��ري

المس���يل لل���دموع يس���تعمل لف���ض التجمع���ات بأق���ل ض���رر جس���دي للمتظ���اهرين، إل أن الغ���از
.المستعمل في الحسيمة كان ضرره كبيرا وغير مقتصر على إثارة الدموع

ق��امت ح��تى أكبر تجمع للمحتجين كان عدده عدة آلف، واستمر في السير نح��و س��احة المدين��ة
.عناصر الشرطة بفضه باستعمال الغازات المسيلة للدموع

 النافعيإبراهيم

مررنا على العديد من .على الساعة العاشرة ليل 2017 يوليوز 19 وصلت إلى الحسيمة يوم
حواجز الدرك الملكي والشرطة، أوقفنا أحدها وأخذ بطائقنا الوطنية وطرح علين��ا أس��ئلة ح��ول

لحظ��ت التواج��د المكث��ف للق��وات العمومي��ة ف��ي ش��وارع ومق��اهي .س��بب س��فرنا إل��ى الحس��يمة
المدينة.

قب��ل ب��دأ المس��يرة ذهب��ت إل��ى الش��اطئ وق��ام المص��طافون بارتج��ال مظ��اهرة رددوا خلله��ا
.الشعارات
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وك��انت ،عند بدأ المسيرة كنت بالقرب من ساحة المدينة، التي كانت مطوقة بالقوات العمومي��ة
.العديد من الزقة المحيطة بها مملوءة بهاته القوات

ت��دخلت الق��وات العمومي��ة لف��ض المحتجي��ن باس��تعمال الغ��ازات المس��يلة لل��دموع بش��كل ك��ثيف
ع��اينت أح��د المص��ابين به��ذا الس��لوب، حي��ث أحرق��ت الطلق��ة لجس��ادهم. وباس��تهداف مباش��ر

ملبس��ه وأص��ابته عل��ى مس��توى البط��ن، وك��ان أيض��ا اس��تعمال للض��رب ب��الهراوات والس��ب
.والشتم

.كانت وحشية الضرب تدل على أن الهدف ليس هو منع المسيرة فقط، بل النتقام من السكان

محمد المسير 

20 وصلنا على الساعة الواحدة ليل يوم. سيارات 4 مكونة من في قافلةتوجهت إلى الحسيمة 
إل�ى الحس�يمة، بع�د أن أوقفن�ا ح�اجز للق�وات العمومي�ة عل�ى مش�ارف الحس�يمة 2017يولي�وز 

.وطلب منا بطائقنا الوطنية وسبب سفرنا إلى الحسيمة

قطعت تغطية النترنيت على مدينة الحسيمة، وحوص��رت المدين��ة 2017 يوليوز 20 في يوم
.بإغلق الطرق المؤدية إليها وكان إنزال كبير للقوات العمومية في الشوارع والزقة

ب��دأت المظ��اهرات ف��ي من��اطق متفرق��ة، متزامن��ة م��ع إض��راب انخ��رط في��ه أص��حاب المحلت
من مظاهر التضامن أن أصحاب المقاهي تركوا شبكات الويفي مفتوحة لكي يتمك��ن .التجارية

.3Gو 4G المتظاهرون من الربط بالنترنيت خلل حجب

استعملت الغ�ازات المس�يلة لل�دموع بكثاف�ة وخلف�ت العدي�د م�ن الص�ابات تعام�ل معه�ا الس�كان
استعملت القنابل المسيلة لل�دموع لس�تهداف أجس�اد المتظ�اهرين .باستعمال البصل وكوكاكول

و ق��امت الق��وات العمومي��ة ب��إطلق قنبل��ة . البليغ��ةالص��اباتبشكل مباشر مما خلف العديد من 
مم�ا خل�ف الك��ثير/ات مغل��ق ومليء ب��المواطنين "قيسارية" مسيلة للدموع وسط مركز تجاري

.دقيقة 15و10 يستمر مفعول الغاز بين .من حالت الختناق بينهم

 أن عدد المتظاهرين كان أكبر بك�ثير م�ن الع�دد ال�ذي ص�رحت ب�ه وكال�ة المغ�ربالشارةأود 
ب��ل ك��ان ع��دد المعتقلي��ن فق��ط بالمئ��ات وع��دد المتظ��اهرين، )ش��خص 400( العرب��ي للنب��اء

.باللف

أش�خاص، بينه�م ص�حفي، 3 المتواجدين بالحسيمة ذلك اليوم، اعتق�ل "أطاك" من بين أعضاء
.طيلة اليوم وأفرج عنهم على الساعة الثانية عشرة ليل

ش��خص ذل��ك الي��وم، وه��ددتهم 300 أك��د أعض��اء الجمعي��ة الثلث��ة أنه��م اعتقل��وا رفق��ة ح��والي
الشرطة بالمتابعة القضائية إذا شاركوا مجددا في أي مس�يرة ف�ي الحس�يمة، أو بمج�رد رؤيته�م

.في الحسيمة بالنسبة لقاطني المدن الخرى
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أمين القبابي

رفقة أربعة أصدقاء تلبية لنداء المسيرة الوطني��ة 2017 يوليوز 19 توجهت إلى الحسيمة يوم
 أربع�ة ح�واجز لل�درك الملك�ي والش�رطة ف�ي الطري�ق وف�ي ك�ل أوقفتن�المساندة حراك الري�ف.

، ع��ن س��بب س��فرنا إل��ى الحس��يمةأس��ئلةح��اجز طلب��ت من��ا بطائقن��ا الوطني��ة وطرح��ت علين��ا 
في أحد هذه الحواجز قامت الش�رطة  شخصية حول عملنا وحالتنا العائلية.أسئلةبالضافة إلى 

وتفتيش صندوق السيارة، وجدوا رايات ولفتات معدة للمشاركة ف��ي المس��يرة، حقائبنا بتفتيش
تمكن��ا ف��ي الخي��ر م��ن فبقين��ا موق��وفين لم��ا يق��رب م��ن س�اعة ف��ي انتظ��ار الس��ماح لن��ا ب��المرور.

الوصول إلى الحسيمة على الساعة الواحدة والنصف ليل لنجدها مطوقة بالقوات العمومية.

، كانت الساحة ال��تي م�ن المتوق�ع أن تب�دأ فيه�ا المس��يرة مليئ�ة بعش��رات2017 يوليوز 20 يوم
س��يارات الش��رطة والق��وات المس��اعدة، بالض��افة إل��ى س��يارات ف��ي جمي��ع الزق��ة والش��وارع

المحيطة بالساحة، وبدأت العتقالت قبل بدء المسيرة.

انطلقت الحتجاجات من الحياء المحيطة بالس�احة وب�دأ القم�ع باس�تعمال ك�ثيف للغ�از المس�يل
إص��ابات وق��د ع��اينت اس��تهداف أجس��اد المتظ��اهرين بالغ�از المس��يل لل��دموع م��ا خل�ف ،للدموع

خطيرة.

 س��يارة إس��عاف تابع��ةاس��تعمالاس��تعملت الش��رطة أس��لوبا غريب��ا لعتق��ال المتظ��اهرين، وه��و 
رأي��ت شخص��يا س��يارة إس��عاف يخ��رج منه��ا للوقاي��ة المدني��ة والتظ��اهر بإس��عاف المص��ابين.

شرطيان بالزي الرسمي ويعتقلن أحد الشبان المشاركين في المظاهرة.

كما قامت القوات العمومية بض��رب المحتجي�ن بعن�ف ب�الغ، وه�و م�ا ل�م تس�لم من�ه ح�تى إح�دى
النساء المسنات التي رأيتها تسقط أرضا بسبب الضرب العنيف الذي تعرضت له من قبل أحد

المظاهرات بحكم نشاطي النضالي، لكن ما في قمع الأنا معتاد على عناصر القوات المساعدة.
 بعنفه ووحشيته.استثنائيا في الحسيمة كان رأيت

 ف��ي مس��يرة ك��بيرة، ومباش��رة بع��د إلق��اءالن��دماج مجموع��ات م��ن المتظ��اهرين م��ن اس��تطاعت
الكلمة الختامية وبدء المتظاهرين في التفرق، قامت عناصر من القوات العمومية بإلق��اء قناب��ل

.مسيلة للدموع في اتجاههم وهو المر الذي لم يكن ضروريا ول مفهوما

انتهى
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