والسادة األع ّزاء
الس ّيدات ّ
حرضات ّ
توصلنا إليه من خالل ال ّدراسة الّتي أجريناها حول حق الطّفل يف حريّة
إنّه من دواعي رسورنا أن نشارككم ما ّ
السنتني املاضيتني قمنا بدراسة وضع األطفال الّذين يقطنون يف املنطقة الّتي أطلقت عليها األمم
التّعبري .خالل ّ
الصحراء املغرب ّية /األرايض امل ُحتلّة).
املتّحدة اسم مناطق غرب الجدار ال ّرميل (كام تُعرف بــ « ّ
نو ّد مشاركتكم مسو ّدة هذا التّقرير ،كونكم مهت ّمون و/أو منخرطون بشؤون األطفال الّذين يسكنون يف تلك
املنطقة .نو ّد أن نش ّدد عىل أ ّن هذا التّقرير هو مج ّرد مسو ّدة ،وليس ال ّنسخة ال ّنهائية ،ولذلك يه ّمنا للغاية أن
تز ّودونا بتعليقاتكم عىل ما ستقرؤونه أدناه ،وذلك قبل أن نبادر بنرش التّقرير ال ّنهايئ.
خالل قرائتكم ملسو ّدة هذا التّقرير ،نتم ّنى أن تو ّجهوا تركيزكم نحو األطفال الّذين يرتعرعون يف مناطق غرب الجدار
ال ّرميل وما ميكن القيام به لتوفري أفضل حامية لحقوقهم ،فمصلحة هؤالء األطفال هي محور اهتاممنا فيام نق ّدمه
إليكم.
سواء اعتربتم هذا التقرير رائ ًعا أو انه يتضمن العديد من املغالطات ،أو كان لديكم أي رأي آخر نتمنى أن تز ّودونا
بتعليقاتكم مهام كانت ،من خالل ارسال رسالة عرب التّطبيقات الهاتف ّية :تلغرام ( )Telegramأو ِسغنل ( )Signalأو
واير ( )Wireعىل هذا الرقم  ،232 771 649 31+أو عرب الربيد االلكرتوين:

childrensrights@maastrichtuniversity.nl

نشكر اهتاممكم ،مع أطيب التمنيات

ماريكا هومبان

www.childrensrightsresearch.com
childrensrights@maastrichtuniversity.nl
232 771 649 31+

مسودة تقرير

ما ال يجدر بالطّفل قوله.
الحق يف حريّة التّعبري لدى األطفال القاطنون يف مناطق غرب الجدار
ال ّرميل.

ال ُكتّاب
م .ج .هومبان ،ف .بريرش  ،ك كريلس ،إ .كليبَنوفسيك ،م.
فونيالكوس.

املناطق املعن ّية بالبحث
إ ّن حريّة ال ّرأي ال تعني حامية الخطأ وإعطائه حق الحياة ،فأقﴡ ما يناله الخطأ أن يعيش ريثام يُعدم ويتوارى.
والطّريق التي نُؤثِرها أن نُحارب ال ِفكرة بالفكرة.
 -محمد الغزايل ،عامل و ُمفكِّر إسالمي مرصي.

هذا التقرير يدرس أحوال األطفال املقيمي يف املنطقة التي
• تطلق عليها من قبل األمم املتحدة اسم مناطق غرب الجدار
ال ّرميل،
• تطلق عليها السلطات املغربية اسم املقاطعات الجنوبية
• تطلق عليها السلطات الصحراوية اسم األراﴈ املحتلة
وباالشارة اىل الخريطة املرفقة ،فهي املنطقة املتواجدة إىل يسار
الخط األحمر .ونظراً ألن هدف هذه الدراسة هو البحث يف حقوق
األطفال القاطني يف هذه املنطقة ،فسوف يتم استخدام مسمى
مناطق غرب الجدار ال ّرميل الذي أطلقته األمم امل ّتحدة عليها دون
االنحياز اىل طرف دون اآلخر.

عند القيام بدراسة عن حقوق األطفال ،هناك طرف واحد معني وهو األطفال أنفسهم .تتمثّل مصلحة هذا الطّرف يف
الحصول عىل متثيل َج ِّيد وموضوعي للحقائق وعرض لنتائج الّدراسة متجاوزا ً الطّرف َْني املتناز َع ْني
السابق لألمم املُتَّحدة.
ـ جان برونك ،امل ُ َمثِّل الخاص ّ

ماريكا هومبان
فريق بحث جامعة ماسرتيخت
childrensrights@maastrichtuniversity.nl
www.childrensrightsresearch.com

هاتف

[phone nr]:

تويرت

@marieke_hopman:

فيسبوك Research On Childrens Rights:

فلورنتينا بريرش | كارول كريلﺲ | اميليا كلي َبنوفسيك | ماري فونيالكوس
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مقدمة
ّ
طبقاً للقانون الدويل ،فإن حريّة التّعبري هي حق مكفول لجميع األطفال .هذا يعني أن من حقِّهم التّعبري
عن آراءهم ،كام أنَّه من حقهم التزام الصمت إن أرادوا ذلك .مام يعني أن لهم حق الوصول اىل أي معلومة
السامح لهم مبشاركة أو نرش أي فكرة أو إبداء أي رأي دون أن يرتتب
يجدونها مثرية لالهتامم ،باإلضافة إىل ّ
أو ينجم عن ذلك عواقب سلب ّية .هذه الحريّة مه ّمة لنمو األطفال ،فهي ت ُساعدهم عىل تطوير أفكارهم
الخاصة ،لتأهلهم فيام بعد ليكونوا مواطنني فاعلني يف الحياة العا ّمة.
ّ
الصحراء الغرب ّية بهذا الحق؟ منذ أكرث من سن َت ْي ونحن ،كفريق بحث من جامعة
فهل يتم ّتع أطفال ّ
توصلنا له من إجابات.
ماسرتِخت ،نطرح هذا السؤال .ويف هذا ال ّتقرير نشارككم ما ّ
ْ
ان هذا التقرير ُمو َّجه ،بال َّدرجة األوىل ،اىل األشخاص املقيمني يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل .ويستهدف
التقرير عىل وجه الخصوص جميع الراشدين الذين يقومون بالعناية بشؤون األطفال من سياسيّني ومعلّمني
وأولياء األمر ،إىل األرس واملجتمع .هذه الوثيقة هي مس ّودة تقرير ،لذا نو ّد بشدة معرفة آرائكم وتعليقاتكم
(يُرجى قراءة ال ِّرسالة امل ُرفقة).
نرجو أال يغيب عن أذهانكم أثناء قراءتكم لهذا التقرير ،أننا نلتزم الحياديّة التّامة ،وأننا لسنا منحازين
ألي طرف من طريف ال ّنزاع سوا ًء الصحراوي او املغريب .وحيث أن النزاع القائم أمر ال ميكن تجاهله أو
إنكاره ،فإنه ال بد من ذكره أو اإلشارة إليه يف مواقع ِمن هذا التقرير حيث يتطلب األمر .لذلك ،فنحن نود
منكم وأنتم تقلبون صفحات هذا التقرير أن تضعوا نصب أعينكم هؤالء األطفال املقيمني يف هذه املنطقة
بعيدا ً عن خلفياتهم .فهم يذهبون إىل املدرسة ويعيشون معاً ،وهم املستقبل ،لكن حقوقهم يتم انتهاكها
واخرتاقها كل يوم .لذا ،ويف حال االعرتاض عىل أي معلوم ٍة يف هذا التّقرير ،نرجو أن تحرصوا تفكريكم
واهتاممكم بهؤالء األطفال فقط .وكل ما نسعى إليه يف هذا التقرير هو محاولة تزويدكم بكل ما توصلنا
إليه من معلومات ،إضافة إىل مشاركتكم بعض األفكار حول كيفية حامية حقوق هؤالء األطفال بشكل
أفضل يف املستقبل.
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آل ّية البحث

وهكذا تراوحت أعامرهم:

16
14
12

من أجل اإلجابة عن السؤال املطروح سابقاً ،فيام إذا كان األطفال الذين يعيشون يف مناطق غرب الجدار
ال ّرميل يتمتعون بحق حريّة ال ّتعبري عن أنفسهم ،فقد متّت االستعانة بثالثة مصادر رئيسة للمعلومات
وهي كالتايل:

8
6
4

الصحراء الغرب ّية:
البحث امليداين يف ّ

2

أمضت باحثتان من فريقنا من جامعة ماسرتخت بهولندا م ّدة  ١٨يو ًما يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل.
الصغرية .خالل هذه الفرتة ،سافرتا كسائحتَ ْي
وقد قامتا بزيارة العيون وبوجدور وال ّداخلة وبعض القرى ّ
السلطات املغرب ّية لتحركاتهام وبالتايل تعطيل
دون اإلعالن عن الهدف من زيارتهام ،وذلك خوفاً من عرقلة ّ
البحث.

٦٩–٦٥

مل نج ِر أي مقابلة مع أي طفل حرصاً عىل سالمتهم .ولكن تم التّواصل مع من بلغوا سن ال ّرشد مؤ ّخرا ً (أي
ما بني  ٢٤ -١٨سنة) باإلضافة إىل مقابالت مع اآلباء واألمهات حيث أنهم يتعاملون مع األطفال يومياً،
بهدف نقل واقع األطفال املقيمني يف منطقة البحث .ولقد تم األخذ باالعتبار تلك املعلومات الّتي تتعلّق
السنوات العرشة األخرية فقط.
بأحداث ّ

مقابالت :شخص ًّيا وعرب اإلنرتنت

قمنا بإجراء  ٥٧مقابلة ،منها  ٣١مقابلة شخص ّية خالل زيارة الباحثتان ملنطقة البحث ،بينام ال  ٢٦مقابلة
الباقية متت عن طريق وسائل التواصل االجتامعي .شكّلت ال ّنساء  ٪٢٥من املستجيبني ،أ ّما ال ّرجال فَشكلوا
 .%٧٥ت َو ّز َعت خلفيّات املستجيبني عىل الشّ كل التّايل:

الخلف ّيات
مغرب ّيون

١٥

٪٢٦

صحراو ّيون

٢٦

٪٤٦

خلف ّيات أخرى

٧

٪١٢

مجهول

٩

٪١٦

٥٩–٥٥

٥٤–٥٠

٤٩–٤٥

٤٤–٤٠

٣٩–٣٥

٣٤–٣٠

٢٤ – ١٨
٢٩–٢٥
الفئات العمرية

0

عدد املستجيبني

١
٢

10

٣
06

مراجعة أدب ّية

متت منا بدراسة مصادر مختلفة بلغات مختلفة (عرب ّية ،انجليزيّة ،فرنس ّية ،اسبان ّية) .هذه ال ّدراسة
تشمل أبحاث أكادميية تقارير لجمعيّات غري حكوميّة ،مقاالت صحفية منشورة عرب اإلنرتنت ،باإلضافة إىل
املعلومات املوجودة عىل املواقع االلكرتونية .ميكنكم أن تجدوا أهم املراجع التي استندنا إليها ُم َذيَّلة يف
خامتة هذا التّقرير.
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الحق يف حريّة ال ّتعبري؟
ما هو ّ

الحق يف حريّة ال ّتعبري؟
ما هي أهم ّية ّ

قبل ان نطلعكم عىل نتائج دراستنا ،نريد أوالً تفسري حقيقة ما يعنيه
الحق يف حريّة ال ّتعبري.
ّ
حق لكل إنسان يف العامل،
استناداً اىل القانون الدو ّيل ،ح ّريّة ال ّتعبري هي ّ
العاملي لحقوق
الحق مكفول يف اإلعالن
مبن فيهم األطفال .وهذا ّ
ّ
اإلنسان كام يف معاهدة حقوق الطّفل .وقد أق ّرت دولة املغرب هذه
الحقوق من خالل تصديقها عىل هذه املعاهدات.
الحق بأن
هذا يعني أن كل شخص يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل له ّ
الصمت يف أي موضوع يُطرح عليه.
عب عن رأيه بح ّريّة أو أن يلتزم ّ
يُ ّ
الحق
وهذا يعني أيضاً ان كل شخص يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل له ّ
يف قراءة ،مطالعة ومناقشة أي معلومة كانت ،األمر الّذي يعني أنه ال
ميكن ألحد وال ح ّتى لسلطة الدّ ولة أن تحدّ من هذا الحق بأي طريقة
كانت .اال أن لهذا الحق استثناء وحيد وهو أنه ال يحق ألي شخص
استعامل العنف أو حمل الغري عىل استعامله.

حق حر ّية ال ّتعبري .يف هذا ال ّتقرير ،نذكر منها
تتعدّ د أسباب أهم ّية ّ
األسباب الّتي تنطبق عىل األطفال يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل.
اوالً :التّعبري عن أفكار صحيحة أو غري صحيحة ،هو أم ٌر بغاية
األهم ّية.
السامح
يعترب الفيلسوف جون ستيوارت ميل أنه من ّ
الض ّ
وري ّ
للجميع بالتّعبري عن أفكارهم ،مبعز ٍل عن ما إذا كانت صحيحة.
وذلك لثالثة أسباب:

رابعاً :ح ّريّة التّعبري رضوريّة لنم ّو األطفال.
عندما يكون الطّفل ح ًّرا يف تبادل األفكار مع اآلخرين ،فإن هذا
يساهم يف من ّوه .يتعلّم الطفل حينها ال ّنظر إىل قضيّ ٍة ما من وجهات
نظ ٍر مختلفة ،واالستامع إىل آراء متع ّددة ،و ِمن ث ّم اتّخاذ قراره
وتشكيل رأيه الخاص .نتيج ًة لذلك ،يدرك الطّفل أن االختالف يف
طبيعي ،فيتعلّم كيفيّة التّعامل مع ورصد هذه االختالفات.
اآلراء أم ٌر
ّ
قدي
كام أنه يتعلّم عدم تصديق كل ما يسمعه ،بل يتعلّم التّفكري ال ّن ّ
وجمع املعلومات.

الصعب ج ًّدا معرفة الحقيقة ،لذا ال ينبغي مامنعة أي فكرة
 .١من ّ
قد نجدها غري صحيحة ،فقد يُثبت لنا العكس.
ترسخ هذه
 .٢إذا كنت تعتقد أنّك عىل صواب ،فمن املمكن أن ّ
املعرفة بشكلٍ أقوى إن تواجهت بباطل .لذا ،إذا حظرنا التّعبري عن
أي فكرة باطلة ،لن نتمكَّن من رؤية الحقيقة بشكل أوضح.

أشار أحد من متت مقابلتهم (املقابلة رقم  :57مو َّظف/ة
يف جمع ّية غري حكوم ّية مغرب ّية ضمن الفئة العمر ّية - ٦٥
 ،)٦٩أنّ ح ّريّة ال ّتعبري رضوريّة لتط ّور املجتمع ،قائالً:

ثانياً :ح ّريّة التّعبري هي جزأٌ ال يتج ّزأ من ال ّنم ّو الثّقا ّيف.
االقتصادي ،أمارتيا سن ،تحتاج ثقافة أي مجتمع إىل
بحسب الخبري
ّ
أفكا ٍر جديدة يك تتط ّور .إن حرصنا الحقيقة بفكرة واحدة وحيدة،
ومنعنا اقرتاح أفكار جديدة ،ال ميكن لثّقافتنا أن تنمو.

يجب أن نُن ّمي األطفال ،ألنّهم كبار الغد ،وهذه البالد بحاج ٍة ماس ٍة
إىل ٍ
أناس ُمتَق ّدمني و ُمتَعلّمني .ستساهم ح ّريّة التعبري يف تطوير البالد
[ ]...إذا ك ّنا نتق ّبل كل يشء دون انتقاد ،فلن نكون قادرين عىل
التّق ّدم ،ولن تتحسن األمور ،بل إ ّن األمور ستبقى عىل حالها .ومن
ثم لن يتم دفع البالد لتحسني نفسها .هذا هو أساس الدميقراطيّة:
السلطة والقوة املعارضة.
ّ

السياسيّة ال ّرشيدة.
ثالثاً :ح ّريّة التّعبري رضوريّة للقيادة ّ
الصيني الديكتاتوري ماو عواقب منع املواطنني
لقد اخترب الحاكم ّ
من التّعبري عن آرائهم وخرباتهم بح ّريّة .فقد شكّل انعدام الح ّريّة
الصين ّية
الصني ،عنرصا ً مهامً من العنارص الّتي أ ّدت إىل املجاعة ّ
يف ّ
ِ
ِ
ً
ً
خش
( ،)١٩٥٨ - ١٩٦١مودية بحياة  ٣٠مليون شخصا تقريباًَ .
الصينيون من تقديم شكوى أو مشاركة حقيقة ما يحصل،
املواطنون ّ
الصينية عىل علم مبدى خطورة املوقف .لذا،
وبالتّايل مل تكن القيادة ّ
السياس ّيني
ح ّريّة التّعبري رضورية ليتمكّن الشّ عب من إبالغ القادة ّ
بحقيقة ما يجري يف البالد.

“

 .٣ال ميكننا الوثوق بص ّحة فكر ٍة ما ،إذا كان ممنوع معارضتها.
ال يستطيع اإلنسان إدراك ص ّحة معلوم ٍة ما إال من خالل
اإلصغاء ملختلف اآلراء.
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هل يتم ّتع األطفال يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل
بالحق يف حر ّية ال ّتعبري؟

أ ّوالً ،العقاب املبارش:

ميس باملحر ّمات املذكورة أعاله،
عند قيام أي طفل بأي فعل ّ
الشطة ،و/أو يت ّم حجزه يف
يتع ّرض ّ
للضب من قبل عنارص ّ
الشطة مل ّدة ليلة واحدة أو ليلتان
مركز ّ

ثانياً ،ال ّتجريم املبارش:

تبي أن
قد تالحق عنارص ّ
الشطة هؤالء األطفال يف حال ّ
ذويهم كانوا عىل دراية بوقوع الفعل املخالف للقانون.

من الصعب الجزم بشكل قاطع واالجابة عىل هذا السؤال بنعم
أم ال .نظريًّا ،يستطيع األطفال يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل أن
الحق يف تكوين أفكارهم
يعبوا عن أنفسهم بحرية ،وهذا يشمل ّ
ّ
السلمي وحريّة
ّ
الخاصة وال ّتعبري عنها ،كام يشمل الحق يف ال ّتظاهر ّ
املعتقد الديني .ينص القانون املغر ّيب عىل هذه الحقوق (دستور
 :٢٠١١املواد  .)٢٩ ،٢٥ ،٣ميكن ألطفال مناطق غرب الجدار ال ّرميل
املشاركة يف العديد من املناقشات ،إمنا يف الوقت عينه هناك العديد
من املواضيع التي ُينع عليهم ذكرها العتبارها من املحر ّمات .ومن
هذه األمور التي ال يسمح الخوض فيها التايل:

العقوبة القانونية امل ُرتتِّبة عىل مخالفة هذه القوانني هي إ ّما الحبس
م ّدة ستّة أشهر إىل خمس سنوات ،إ ّما الغرامة املال ّية الّتي ترتاوح
قيمتها بني عرشين ألف اىل خمسامية ألف درهم ،و/أو التّجريد من
بعض الحقوق املدنيّة .ولكن مهام كان الفعل الخاطئ امل ُرتكب ،ال
بحق أي شخص
يحق ّ
للشطة ُمام َرسة أي شكل من أشكال التّعذيب ّ
ّ
الشطة أن تقوم
حتّى ولو اعتُرب مجرماً .كام هو ممنوع عىل عنارص ّ
بجرح أو رضب طفل دون س ّن الخامسة عرش .ال ميكن توقيف
األطفال الّذين هم دون سن الثّانية عرش ،وال ميكن حبس األطفال
الضورة القصوى.
الّذين يرتاوح عمرهم بني  ١٢و ١٨سنة إال يف حالة ّ

ثالثاً ،ال ّتجريم غري املبارش:

أوالً ،انتقاد أو إهانة امللك و/أو عائلته
ً
خاصة ما إذا كانت مغربيّة
الصحراء الغربيّةّ ،
ثانياً ،التّساؤل عن واقع ّ
أم ال.
ثالثاً ،التَّشكّيك يف ال ّدين (اإلسالم).
رابعاً ،العالقات الجنس ّية خارج إطار ال َّزواج ،أو كل ما يتعلّق
بالتّفضيالت الجنسيّة غري املغايرة.

السلطات املغرب ّية ملواجهة
يف الواقع ،هناك ثالث طرق تلجأ إليها ّ
األطفال الّذين يتخطّون حدود حقّهم يف حريّة التّعبري:

التّجريم غري املبارش لألطفال بسبب تجاوز ذويهم للحدود
الحق يف حريّة التّعبري ،يتمثَّل
املوضوعة من قبل ال ّدولة عىل ّ
الصحراوي:
خري متثيلٍ من خالل شهادة هذا الوالد وال ّناشط ّ

عاين األطفال بشكل غري مبارش يف حال متّت معاقبة أحد
أفراد عائلتهم بسبب التّطرق إىل هذه امل ُح ّرمات ،عىل
سبيل املثال :فقدان العائلة للشّ خص املعيل لها ،اضطرارها
اىل االنتقال من منزل اىل آخر ،خضوع املنزل للمراقبة ،أو
الشطة.
مشاهدة شخص يتع ّرض ّ
للضب من قبل عنارص ّ

مقابلة رقم ( ٤٥عرب اإلنرتنت) ،والد وناشط صحراوي عمره
بني ال ٤٥وال:٤٩

من يُح ّدد هذه املحر ّمات؟ لإلجابة عىل هذا السؤال ببساطة :تقريباً
الصحراء الغرب ّية .لألهل دور كبري
جميع الراشدين القاطنون يف ّ
الصعيد ،إذ إنّهم يَح ّدون من قدرة أطفالهم عىل التّعبري
عىل هذا ّ
من خالل منعهم من الخوض يف مواضيع معينة ومعاقبتهم يف حال
عدم التزامهم بهذه التَّعليامت .إضاف ًة إىل ذلك ،يأيت دور املعلمني
الصفوف املدرس ّية بحيث يق ّيدون من حرية املناقشات التي تقع
يف ّ
ُعبعن
يف ّ
الصف .خلقت ّ
السلطات املغربيّة ثقافة مجتمعيّة عا ّمة ت ّ
انعدام يف الحريّات وذلك من خالل القوانني ،والعقوبات املبارشة
وغري املبارشة .وبذلك ،تَ كّنت مختلف الجهات الفاعلة من تقييد
الحق يف حريّة التّعبري لدى األطفال القاطنني يف مناطق غرب الجدار
ّ
ال ّرميل ،من ضمن هذه الجهات:

الشطة منزيل عدة مرات( ،كان هناك) مراقبة متواصلة ملنزيل
زارت ّ
مم افزع ابنتي ،كانت خائفة بشكل دائم […] فغالباً ما كانت تقول
ّ
الصمود ،قالت يل
يل 'علينا أن ننتقل اىل مكانٍ آخر يا أيب' .ال ميكنها ّ
'أيب يجب أن نرتك مدينة العيون .يجب أن ننتقل اىل مدينة أخرى أو
بلد آخر '.وما زالت حتّى اليوم تطلب م ّني ان ننتقل ونرتك منزلنا.
[ .]...صدقاً ،انا أفكر يف املوضوع .بَلغت الحادية عرش من عمرها
وأنا ال أقوى عىل املقاومة .لقد أخربتها سابقاً ما حصل مع والدي.
قد ت ّم إلقاء القبض عليه عام  ،١٩٧٦لذا مل أ َره أبدا ً .أخربت ابنتي انه
ربا يوماً ما ،قد ال تراين مجددا ً .قد يتم توقيفي ،احتجازي ،سجني،
ّ
أو حتّى قتيل.

“

الدّ ولة املغرب ّية

ميس بقدس ّية املحر ّمات املذكورة
رصف ّ
وفقاً للقانون املغر ّيب ،أي ت ُّ
ً
أعاله ،مهام كانت طبيعته ،يُعترب مخالفا للقانون .فهو ممنوع
عىل سبيل املثال 'االستهزاء ،إهانة و/أو تقليل من احرتام امللك و/
الصحراء الغرب ّية ال يعترب مخالفاً
أو العائلة امللك ّية ' .مناقشة أمور ّ
بالسالمة اإلقليم ّية للمملكة'،
'املس ّ
للقانون ،إمنا ذكر أي ما ميكنه ّ
يصب يف املعنى نفسه .كام يُعترب مخالفا للقانون' ،التّقليل من
مام ّ
اإلسالمي' ،االنخراط يف عالقات مثليّة او مامرسة الجنس
شأن ال ّدين
ّ
خارج إطار ال ّزواج ،ومشاركة ات ّهامات أو معلومات باطلة عن القادة
السياس ّيني يف ال ّدولة املغرب ّية.
ّ

10

مجتمع مناطق غرب الجدار ال ّرميل

الصعيد االجتامعي ،هذه املح ّرمات مفروضة من قبل أفراد
عىل ّ
املجتمع نفسه ،بحيث يفرضون عىل بعضهم رقابة ذاتيّة .هذه
ال ّرقابة تدخل ح ّيز التّنفيذ من خالل انتقاد األشخاص الّذين يجرؤون
عىل مناقشة أيًّا من املح ّرمات علناً .وارد ايضاً اللّجوء اىل مجابهة
هذه الجرأة بالعنف .هكذا يتعلّم األطفال منذ نعومة اظافرهم أن
مناقشة هذه املواضيع علناً أمرا ً ممنوعاً.

الصحراء الغرب ّية
مقابلة رقم  :٥٢امرأة مغرب ّية ترعرعت يف ّ
وتسكن فيها ،يرتاوح عمرها بني  ١٨و ٢٤سنة:

“

هناك تعابري ال يجب عىل الطّفل أن يتف ّوه بها ،وذلك إحرتاماً لأل ّمة،
لوالديه ،لعائلته وكذلك أيضاً إحرتاماً لنفسه .فمثالً ال ميكنك القول 'ال
أحب ،أو أكره املغرب .ال أريد أن أعيش هنا '.هذا قد يؤذيك ،علامً
ّ
السجن بسبب هذا القول ،إمنا ستجد أن أفراد
أنّك لن تدخل إىل ّ
اإلجتامعي ويصفونك بأنك
املجتمع ينتقدونك عىل مواقع التّواصل
ّ
'فتاة سيّئة ،ال تستحق الحياة'.
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املدرسة

الصعيد ،إذ أنّها تحافظ عىل قدسيّة
للمدارس دور كبري عىل هذا ّ
مح ّرمات ال ّدولة املغربيّة ،وذلك بال ّنسبة للمعلمني والتّالمذة عىل ح ٍّد
سواء .يختلف هذا األمر من مدرسة اىل اخرى ،إمنا بشكل عامُ ،ينع:
• انتقاد /التّشكيك يف ال ّدين
• مناقشة األمور الجنسيّة /امليول الجنسيّة غري املغايرة
الصحراء الغربيّة
• مناقشة نّزاع ّ
• انتقاد /التّشكيك بالعائلة امللك ّية
تطرح هذه املواضيع عىل التّالميذ من خالل املناهج الدراسية بشكل
مبارش ،مثالً يف صفوف التّاريخ والجغرافيا .إنّ ا وعىل ال ّرغم من ذلك،
ال ّدراسة تقترص عىل "الحقائق" التي يرسدها الكتّاب من وجهة نظر
أي أ ّن هذه املواضيع مطروحة عىل التّالميذ ُوفْقاً ملا
مغربية قوم ّيةّ ،
يناسب ال ّدولة املغربيّة (مراجعة صفحة  .)١٤كام أ ّن التّحاور فيها
ممنوع .ترتت ّب عواقب عدة يف حال عدم انصياع أي من التالميذ
لتلك األوامر الصارمة ،مثالً أن ُينح عالمة "راسب" ،أو يتع ّرض للتّن ّمر
الصف .كام ميكن لألساتذة التّواصل مع ذويه،
من قبل زمالئه يف ّ
أو حتّى ممكن أن يتع ّرض للطّرد من املدرسة .ويف املقلب اآلخر،
إذا أتت املخالفة من أحد املعلّمني فيتع ّرض شكا ٍو من األهايل و/أو
الصف من العمل.
التّالميذ ،أو لل ّنقل إىل مدينة أخرى ،أو حتّى إىل ّ
كام وأنه من املفرتض من املعلّمني اإلبالغ عن أي تلميذ تصدر عنه
مخالفة

العائلة

العائالت يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل يربّون أوالدهم عىل معرفة
ما هي األمور املمنوع التح ّدث عنها أو مناقشتها ،حيث يكون
العقاب األكرث شيوعاً للطفل الذي يخالف التعليامت هو الرضب من
فس اآليت:
قبل أهله أو إخوته ،أو التّهميش ،كام يُ ِّ
اوي يرتاوح
مقابلة رقم ( ٤٦عرب اإلنرتنت) :شاب صحر ّ
عمره بني  ٢٥و ٢٩سنة:

“

يصل هو خارج عن اإلسالم يف اعتقاد املسلمني []...
الشّ خص الّذي ال ّ
تتوقّف [العائلة] عن التّح ّدث معه ،وال تتشارك يف األكل معه .هذه
يصل وال يسأل ،حتّى يتحدث معه
هي الطّريقة التي تجعل الطّفل ّ
لدي صديق ملحد يف مدينة ال ّرباط ،ال ميكنه إخبار أحد عن
والدهّ .
إلحاده .منذ صغره وهو ميلء بالتّساؤالت عن الله وال ّدين ،لك ّنه مل
يتمكّن من مشاركة هذا األمر مع أحد بسبب خوفه.

ال ّروايات
ما وجدناه خالل بحثنا هذا أنه توجد روايتني طاغيتني يتادولهام
الصحراء الغرب ّية وتتناوالن تاريخ املنطقة أيضاً.
ال ّناس عن نزاع ّ
اوي) وكيف يتشاركان الحياة
ر
ح
والص
يب
(املغر
عبني
تتح ّدثان عن الشّ
ّ ّ
ّ
اليوم .لتلك ال ّروايات دور كبري يف الح ّد من حريّة التّعبري لدى
األطفال الّذين يعيشون يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل.

الرسدية األوىل :ال ّتاريخ بحسب املغاربة ال َق ْو ِم ّيني

الصحراء الغربيّة هي مغربيّة ،وعليها
بالنسبة للمغاربة ال َق ْو ِميّنيّ ،
أن تكون كذلك .قبل االستعامر ،كان امتداد اململكة املغرب ّية
أوسع بحيث كانت تشمل هذه املناطق .يف نهاية االحتالل
اإلسبا ّين ،اتّحد الشّ عب املغر ّيب يف تح ّرك سلمي ُس ّم َي ب "املسرية
الصحراء الغربيّة بالزحف
الخرضاء" .لقد متكنوا من تحرير شعوب ّ
إليهم ومل يحملوا يف أيديهم سوى املصاحف واألعالم الوطنية.
ومنذ ذلك الوقت ،متكّنت املغرب من تحقيق تط ّور هام يف
املنطقة.

الرسدية الثّانية :ال ّتاريخ بحسب ال ّناشطني
اويي
ّ
الصحر ّ

الصحراء الغرب ّية تنتمي إىل
الصحراويّنيّ ،
بال ّنسبة لل ّناشطني ّ
رشعي بعد أن غزا
الصحراويّني ،لكن املغرب يشغلها بشكل غري
ّ
ّ
البالد مبارش ًة بعد مغادرة ال ّدولة اإلسبانيّة عام ".١٩٧٥املسرية
الخرضاء" كانت غزوا ً عسكرياً ت ّم خالله قصف السكان املدنيني
الصحراء الغرب ّية ،حيث تم استعامل قنابل ال ّنابامل
قاطني ّ
العنقوديّة .حتّى يومنا هذا ،تحرم ال ّدولة املغربيّة الشّ عب
حق تقرير املصري .أن املغاربة مهت ّمون بالحصول
اوي من ّ
الصحر ّ
عىل األرض بُغية االستفادة واالستئثار مبصادرها الطّبيع ّية.
نجسد الفكرة:
نستشهد مبا ييل ليك ّ

الصحراويّني يف حريّة ال ّتعبري
وجهة نظر ال ّناشطني ّ
يف مناطق غرب الجدار الرميل
مقابلة رقم  :١٣مغريب/ة عمره/ا بني ال  ٤٠و٤٤

“

دولة املغرب كانت "املغرب الكربى" ،ممتدة حتى موريتانيا ،لكن
وسع امتدادها َص ّعب مه ّمة التّحكم فيها ،ولذلك أصبحت دولة
"الصغرى" التي نعرفها اليوم .لكن عند مغادرة اإلسبان الحقاً،
املغرب ّ
عاد املغرب اىل أراضيه القدمية.

الصحراويّون الّذين يعيشون يف مناطق
منذ االحتالل ،يتع ّرض ّ
غرب الجدار ال ّرميل ،انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان من قبل
الصحراويّة يف
السلطات املغرب ّية ،والّتي تهدف إللغاء الهويّة ّ
ّ
مخطّط يُدعى ال" َمغْربة" .تشمل هذه العملية تغيري دميوغرايف
للسكن
يف األرض من خالل إرسال عدد من املستوطنني املغاربة ّ
(الصحراء الغربيّة) .يف األرايض املحتلّة ،تتمتّع
يف األرايض املحتلّة ّ
الصحراويون يف
رشطة الجيش املغريب بسلطة ترهيب .يتع ّرض ّ
األرايض املحتلّة للمالحقة القانون ّية والتّعذيب والحبس أو حتّى
الصحراويّة.
لالختفاء القرسي ،وذلك ملج ّرد إظهار هويّتهم ّ
سلمي (اكديم
مثا ٍل عىل ذلك ،تفكيك الجيش املغر ّيب مل ُخ َّيم
ّ
إزيك) ،األمر الذي أ ّدى إىل اعتقال عرشات ال ّناشطني ،وال يزال
حتّى اليوم  ١٩منهم محجوزين كسجناء سياسيّني.
السياسة :فهم يعانون من
األطفال ّ
الصحراويّون هم ضح ّية هذه ّ
الشطة يف حال إقدامهم عىل التّظاهر وعندها
التّعذيب عىل يد ّ
جبون عىل املغربة تعبريا ً عن ثقافة دولتهم.
يُ َ
األطفال الذين يعيشون يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل عالقون
الصغر أن
السديّ ْتي
املتنازعتي .فهم يتعلّمون منذ ِّ
ْ
بني هاتني َّ
السديّ ْتي صحيحة واألخرى خاطئة .عليهم أن
إحدى هاتني َّ
يصدّ قوا ال ّرواية التي ُيؤمن بها ذويهم ويك ّرروها .يف حال
الصحراويّني ،فهم يتعلّمون روايتني
كان ذويهم من ال ّناشطني ّ
مختلفتني :واحدة يف البيت واألخرى يف املدرسة.
السياق أيضاً ،أطفال مناطق غرب الجدار ال ّرميل ال
يف ذلك ّ
يتم ّتعون بحريّة ال ّتعبري عن خواطرهم وأفكارهم ،وال بحريّة
السديّة
تبادل اآلراء مع أصدقائهم أو رفاق صفّهم أو معلّميهمّ .
قص ٌة مغلق ٌة غري قابلة لل ّنقاش :ال ميكن تغيريها
املهيمنة هي ّ
أو ال ّتشكيك فيها أو إضافة معلومات جديدة عليها .أي أنّ
صاحب ال ّرأي املغاير أو ذلك الّذي يقرتح أصغر تعديل عىل
السديّة يُع ّرض نفسه للعداوة .فمثالً ،إذا ذكر أي مغر ّيب
هذه ّ
الصحراء الغرب ّية غري مغرب ّية تاريخياً ،فعندها
احتامل كون ّ
ومبارش ًة ُيص ّنف هذا الشّ خص عد ًّوا للدّ ولة ،كام ميكن اعتباره
عميالً للبوليساريو أو للجزائر أو ح ّتى جاسوساً ،من قبل املغاربة
أي شكل من
اوي بنرش ّ
قص ًة عن ّ
القَوم ّيني .كذلك إذا قام صحر ٌّ
الشطة
بحق ّ
ر
صح
مواطن
أشكال العنف يكون قد قام به
اوي ّ
ّ
املغرب ّيةُ ،ي ّتهم هذا الشّ خص باالنحياز إىل العدو من قبل
الصحراويّني وبإرضار القض ّية.
ال ّناشطني ّ

وجهة نظر املغاربة ال َق ْو ِم ّيني يف حريّة ال ّتعبري يف
مناطق غرب الجدار الرميل
جميع الناس يف املغرب ،مبن فيهم الّذين يسكنون يف اإلقليم
الصحراوي
الجنويب ،يتمتّعون بحريّة تعبري مطلقة .الشّ عب ّ
يشكل جزء من الشّ عب املغر ّيب ،وهناك ع ّدة مبادرات تهدف اىل
السلمي
السلمي أم ٌر مسموح ،إمنا الغري ّ
حامية هويّتهم .التّظاهر ّ
فممنوع .توجد مجموعة صغرية تتّسم بالعنف تدعى بوليساريو،
الصحراء الغربيّة.
وهي مق ّربة من الجزائر ،ت ّدعي ملكيّة ّ
هذه املجموعة حريصة عىل استخدام العنف بهدف االستيالء
عىل املنطقة .بعض االشخاص الصحراويون الذين يسكنون يف
الصحراء الغرب ّية ينتمون إىل مجموعة البوليساريو .يلجأ هؤالء
ّ
السلطات املغربيّة .وكمثال
االنفصاليون الستعامل العنف ضد ّ
عىل ذلك جرمية القتل مع سبق االرصار وتشويه الجثث املرتكبة
الشطة املغرب ّية والحامية املدن ّية خالل
بحق  ١١عنرص من ّ
يستغل االنفصال ّيون أطفالهم لهذه الغايات
ّ
أحداث اكديم إزيك.
العنفيّة ،من خالل ارغامهم عىل التّظاهر ورمي الحجارة عىل
رجال الرشطة ،ما يُعترب انتهاكاً لحقوق هؤالء األطفال.
نجسد هذه الفكرة:
نستشهد مبا ييل ليك ّ
الوثائقي ل Equipe Media
مثالً يف هذا املشهد من الفيلم
ّ
"ثالث كامريات مرسوقة" (:)٢٠١٧

“

نشاهد ولدا ً ال يرتدي شيئاً سوى مالبسه ال ّداخل ّية ،تتح ّرك عدسة
الصور أيضاً .يوجد
الكامريا حوله ،ينظر اىل األرض ،يتم أخذ بعض ّ
أثر لع ّدة جروح عىل جسده.

رأيت
ولد (عمره  ' :)١٤كنت يف شارع داداش .عربت ال ّزقاقُ .
الشطة.
بعض ال ّناس يركضون .ثم حاوطتني مجموعة من عنارص ّ
قاموا بأخذي إىل مكان معزول يقع خلف محطّة سيارات األجرة
يف العيون .قالوا يل أن قافلة املوت قامت بتوقيفي .بارشوا
بالضب عليها .حاولوا إحراق
برضيب ،أمسكوا بيدي هكذا وانهالوا ّ
ً
شعري بالوالعة ،بصقوا عىل وجهي وقالوا كالما مهيناً .واستم ّروا
برضيب .عاشت جبهة البوليساريو!'
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ترتتّب عىل هذا الوضع عواقب عديدة:
أ ّوالً ،يزرع نظام املراقبة الخوف يف نفوس األطفال .هم ال يخضعون
للمراقبة الفعل ّية عىل ال ّدوام ،إمنا مج ّرد معرفتهم أنه من املمكن
نصت عليهم ،له أثر مريع .هذا يعني انّهم
مراقبة تح ُّركاتهم أو التَّ ُّ
عم يدور يف بالهم ،ويقومون مبراقب ٍة ذاتيّةٍ
يخافون من التّعبري ّ
تحسباً من كونهم مراقبون .يحتفظون بآرائهم لنفسهم فيام هو
ّ
متعلق باملح ّرمات ،خوفاً من عدم موافقة أو معاقبة اآلخرين لهم.
بهذه الطّريقة ،ال ّدولة املغرب ّية ،كام املجتمع واملدرسة والعائلة،
الشطي يف ذهن كل طفل ،األمر الّذي يجعله
يغرسون شخصيّة ّ
يف حالة تساؤل دامئة "هل ميكنني قول هذا؟" أو حتى "التّفكري يف
ذلك؟".
السياسيّة أو
أ ّما األوالد الّذين ال يهت ّمون أو مل يهت ّموا بعد باألمور ّ
ٍ
عائالت ورفاقٍ ال يعريون
ال ّدينيّة أو الجنسيّة ،والذين يتوسطون
اهتامماً لهذه املواضيع ،فال ميارسون ال ّرقابة الذات ّية إال نادرا ً وهي ال
السبب ،إن القيود عىل حريّة التّعبري
تشكّل عائقاً بال ّنسبة لهم .لهذا ّ
ٍ
بشكلٍ
كبري عىل األطفال
يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل قد ال تُؤث ّر
الّذين هم يف عم ٍر ُمبكر (باستثناء األطفال الذين يتجاوز ذويهم هذه
الحدود) .مع العلم ان ال ّرقابة الذات ّية هذه ٬ت ُص ّعب عىل األشخاص
املهت ّمني بهذه املواضيع التّعايش معها وكذلك األشخاص الّذين
بأي من تلك األمور.
ينتمون اىل عائالت ُمنخرطة ٍّ
الصحراء الغرب ّية هو إحدى املح ّرمات وهو يحيط باألطفال
نزاع ّ
الصحراء الغرب ّية ،ويشكل جز ًءا من الثّقافة التي
يف
يعيشون
الّذين
ّ
يتلقونها يف املدرسة .كام هو جز ٌء من تاريخ أرسهم ،وهو دامئاً حارض
السديّات املهيمنة (املغاربة
يف املنطقة التي يعيشون فيها .تلعب ّ
الصحراويّون) دورا ً أساس ًّيا يف هذا ال ّنطاق.
القوم ّيون وال ّناشطون ّ
الخاصة
تجاربهم
تحليل
يف
األطفال
حرية
من
فوجودها يعني الح ّد
ّ
للضب
اوي ّ
املتعلّقة بال ّنزاع الحايل .فمثالً إذا تع ّرض مواطن صحر ّ
رشطي خالل مشاركته باعتصام ،سيُ َ ْتجِم الفعل عىل أنه
من قبل
ّ
السلطة امل ُحتلّة (ال ّدولة املغرب ّية) .أما عندما
عن
صادر
نهج
م
عنف ُم
َ
ّ
ِ
رضوري من
عمل
أنه
عىل
سيحلله
يب
مغر
ْم
ل
ع
إىل
الفعل
هذا
يصل
ّ
ّ
السلميّني.
أجل حامية الشّ عب يف مواجهة املتظاهرين غري ّ

السديّات امل ُهيمنة
حتّى أن هويّة هؤالء األطفال ُمق ّررة بحسب ّ
قبل والدتهم .من هذا امل ُنطلق ،ميكن القول أن هذه الحالة هي
الصحراويّني عن األطفال املغاربة ،نظرا ً ألن قصة
أصعب عىل األطفال ّ
قصة قمعٍ ومعاناة .اإلحباط األكرب بال ّنسبة لل ّناشطني
الصحراويّني هي ّ
ّ
الصحراويّني الّذين يقطنون يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل هو
ّ
فقدانهم لهويّتهم ،وهو أمر يلومون ال ّدولة املغرب ّية عليه ،باإلضافة
إىل منعهم من التّحدث بحريّة عن التّجربة املرتبطة بهذا املوضوع
السلطات املغربيّة .هذا اإلحباط ميكن أن يؤ ّدي اىل العنف،
من قبل ّ
فس أحد املستجيبني:
كام ّ
مقابلة رقم ( ٤٠عرب اإلنرتنت) :صحراوي/ة عمره/ها بني
ال  ٢٥و ٢٩سنة

“

شاركت يف مظاهرة كان هدفها
خالل مرحلة دراستي الثّانوية،
ُ
حق ال ّدخول اىل الكافترييا واملرسح كام الحق يف حريّة التّعبري
منحنا ّ
ألنّه ليس من حقّنا ،واالستقالل .تعرضّ ُت للتّوقيف وت ّم أخذي اىل
الضّ واحي من قبل رشطيّني يرتدون مالبس مدنيّة [ ]...كان عمري ١٥
كنت عارٍ ،تم تعذيبي بالعصا .أخذوا مالبيس كلّها وقاموا
سنة [ُ ]..
يل[ ]...مل أكن عىل دراية مبا
ع
يبصقون
وكانوا
واملاء
بالعصا
برضيب
ّ
كنت أفعل .كنت مجرد مراهق ،طفل .عندما قاموا بتوقيفي للم ّرة
فكنت أجيب "ليس هناك
عم كنت أقول،
ُ
االوىل ،بعضهم سألني ّ
فأجبت "ال
عم يعني "تقرير املصري"
ُ
بديل عن تقرير املصري" .سألوين ّ
قلت [ ]...بعد توقيفي رصتُ
اعلم" [ ]...وفعالً مل أكن أعلم معنى ما ُ
كنت أنتمي اىل مجموعة تؤمن باألمور املتط ّرفة[ ،مجموعة]
ُمتط ّرفاًُ ،
كانت تعيش يف حالة حرب وليس يف حالة سلم ]...[ .كانت ر ّدة فعلٍ
عىل العنف الّذي تع ّرضنا له والّذي خلق شعباً جديدا ً.
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الصحراء الغرب ّية .هذه
يف بحثنا هذا ،اكتشفنا تواجد رواية ثالثة يف ّ
السديّة هي اقل صخباً ،اقل تعبرياً ،وطبعاً اقل تواجداً .وكأنّها
ّ
الصحراو ّيني العاد ّيني الّذين
املواطنني
بني
متداولة
ة
ي
مخف
رواية
ّ
ّ
ال يتحدّ ثون عىل املأل عن ال ّنزاع لتج ُّنب املشاكل .نطلق عىل هذه
الوسطي.
السدية اسم الحل
ّ
ّ

يف عهد امللك حسن الثّاين ،كان انتهاكات حقوق اإلنسان أكرث حدة.
السادس ،فقد كان الوضع أفضل
أما خالل والية ابنه ،امللك محمد ّ
الصعيد .ان دولة املغرب يف طور التّمدّ ن الّذي
نسب ًّيا عىل هذا ّ
تحسن يف نطاق احرتام حقوق اإلنسان ،مع العلم انّه
يرتافق مع ّ
الصحراويون
مل يصبح احرتاماً كامالً .أطراف ال ّنزاع املوجود هم ّ
الصحراويون
والسلطات املغربية وليسوا ّ
املناهضون لالستقالل ّ
واملغاربة الّذين فقط يعيشون يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل.

السديّة الثّالثةّ :
الحل الوسطيّ
ّ

السنوات القليلة املنرصمة ،وقعت عدّ ة تصادمات عنيفة بني
خالل ّ
هاتني املجموعتني ،كاالشتباكات املرتبطة باحتجاجات اكديم ايزيك
واحتفال فوز الجزائر بكأس إفريقيا ( .)٢٠١٩اشتباكات كهذه تخلّف
رفي.
ورائها ضحايا من كال الطّ ْ

الصحراء الغرب ّية،
مبعزلٍ عن تاريخ رشع ّية سيطرة املغرب عىل ّ
الواقع الحايل هو أنّ املغرب يتحكّم مبناطق غرب الجدار ال ّرميل منذ
وقت طويل .لقد استثمر املغرب الكثري باملنطقة ،وما زال يستثمر
ح ّتى اليوم لتطويرها ومنوها .وذلك من خالل الدّ عم املايل من قبل
فالسلع ،كالطّعام واملرشوبات هي أرخص يف مناطق
الحكومةّ .
مم هي عليه يف (شامل) املغرب ،كام ان بعض
غرب الجدار ال ّرميل ّ
الصحراويّني يتلقّون مبلغاً مالياً من الدّ ولة شهريًّا .نسبة الفقر
ّ
مم هي عليه يف (شامل)
والجرمية يف ّ
الصحراء الغرب ّية هي أقل ّ
املغرب ،كام أنه ال تجد فيها أطفال بال مأوى.
الصحراوي والشّ عب املغريب
عىل ال ّرغم من أنّه ٍّ
لكل من الشّ عب ّ
خلف ّية ثقاف ّية مختلفة ،فإنّهم يختلطون يف مامرسات الحياة اليوم ّية
بشكل متواصل .إذ انّهم يعملون معاً ،يرتادون املدرسة معاً،
البعض منهم قد تربطهم صداقة أو عالقة ودية ما بني الجريان.
الصحراويّون منخرطون يف نظام الدّ ولة ،فهم يشغلون مناصب
ّ
حكوم ّية ،كام يعملون يف القوى األمن ّية املغرب ّية .الفرق ما بني
الصحراويني واملغاربة غري ملحوظ.
الشّ باب ّ
الصحراويّة يف مناطق غرب الجدار ال ّرميل ،مثالً
نجد مكاناً للثّقافة ّ
الصحراء،
الصحراويّون يرتدون مالبساً تقليديّة ،ينامون يف ّ
نظراً ألنّ ّ
بشكلٍ
الصحراو ّية
ّقافة
ث
ال
أن
حتى
فيها
دائم
يعيش
منهم
والبعض
ّ
السائحني.
تُس َتخدم الجتذاب ّ

تبي لنا من خالل املقابالت الّتي قمنا بها مع أشخاص عاديّني
لقد ّ
جل ما يريدونه هو التّمتع بحيا ٍة طبيع ّي ٍة خالي ٍة من
غري ناشطني ،أن ّ
ال ّنزاعات .مثالً:

“

العواقب
الحق يف حريّة ال ّتعبري محدود
بات واضحاً وفق ما سبق بيانه ،أنّ ّ
جدًّ ا بال ّنسبة ألطفال مناطق غرب الجدار ال ّرميل .نجد هذه الحدود
عىل جميع األصعدة يف حياتهم (الدّ ولة ،املجتمع ،املدرسة والعائلة).
مختلفتي
الحالة هناك متأثرة بشكل كبري بوجود رسديّ َت ْي ُمه ْيم َن ْتي
ْ
الصحراويّون)
(املغاربة القوم ّيون وال ّناشطون ّ

رواية ثالثة

مقابلة رقم ( ٣٨عرب االنرتنت) ،صحراوي/ة عمره/ها بني ١٨
و ٢٤سنة

والصحراويّني .أفراد عائلتي يعرفون بأنفسهم
ال يه ّمني نزاع املغاربة ّ
أنّهم صحراويّني .رابط ال ّدم هو صلتي بهذه الهوية ،لكنني أجد هذا
الشء.
ال ّنظام سخيفاً بعض ّ
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ماذا بإمكانك أن تفعل؟
إذا كُنت مؤمن برضورة من ّو األطفال دون الخوف من التّعبري عن
آرائهم ،ميكنك املساعدة من خالل ع ّدة طرق.
إذا كُنت اب او ام ،عندها ميكنك منح اوالدك املساحة للتّعبري عن
أفكارهم بحريّة .إذا كنت معلامً ،ميكنك منح تالميذك مساحة
رشطي ،بإمكانك
الكتشاف ومناقشة مختلف وجهات ال ّنظر .إذا كنت
ّ
السامح لألطفال مبخالفة بعض املح ّرمات ألنّهم مج ّرد اطفال .إذا
ّ
كنت شخص ّي ًة سياس ّيةً ،ميكنك أن تعمل عىل تعديل القوانني ليتمكّن
األطفال من العيش يف البالد وهم غري مقيّدين بالخوف .نطرح بعض
الخطوات العمليّة الّتي ميكن اتّباعها لتعزيز حق الطّفل يف حريّة
التّعبري:

اآلباء
ميكنكم كأولياء أمر أن تجعلوا من منزلكم بيئة آمنة وحاضنة حيث
يستطيع أطفالكم مشاركة آرائهم ،وطرح تساؤالتهم دون الحكم عىل
أفكارهم .عند تَ تُّع األطفال بحريَّة التّعبري ،ال يعودون ُمجربين عىل
التّفكري أو التّعبري ُوفق معتقدات ذويهم .فيصبح عندها بإمكانهم
الخاصة.
تكوين أفكارهم
ّ

كام كتب جربان خليل جربان يف كتابه "ال ّنبي":
إ ّن أوالدكُم ليسوا أوالدا ً لكُم:
ِ
ِ
إنّهم أبنا ُء وبناتُ الحيا ِة املشتاقة إىل نفسها ،بكُم يأتون إىل العا ِمل،
ولكن ليس منكُم.
ومع أنّكم تستطيعون أن تَ نحوهم مح َّبتكُم ،ولك َّنكم ال تقدرون أن
خاص ًة بهم.
تغرسوا فيهِم بذور أفكاركُم ،أل ّن لَ ُهم أفكارا ً ّ
ُفوس ُهم ال تَقطُن
ويف طاق ِتكُم أن ْ
تص َنعوا املساكِ َن أل ْجساد ِهم ،ولكن ن َ
يف مساكِنكُم.
فَهِي تقطُ ُن يف مسكنِ ِ
الغد الّذي ال تستطيعو َن أن تزوروه ،وال يف
أحال ِمكُم.
ِ
ِ
ِ
وإ ّن لكم أن ت ُجاهدوا ليك تصريوا مثْلَهم.
ولك ّنكُم عبثاً تحاولون أن ت َ ْج َعلوهم ِمثلَكُم.
أل ّن الحياة ال ترج ُع إىل الوراء ،وال تل ّذ لها اإلقامة يف منز ِل ِ
األمس.
رمت بِها الحيا ُة عن ِ
أقواسكُم   .
أنت ُم
األقواس ،وأوال ُدكم سها ٌم ح ّي ٌة ق ْد ْ
ُ
السهم ينظ ُر العالم َة املنصوب َة عىل طريقِ الالنهايةِ،
فإ ّن رامي ّ
يك تكو َن سها ُم ُه رسيع ًة بعيد َة املدى.
فَيَلْويكُم ِبقُد َرتِ ِه ،ل ْ
رس ِة
لذلك ،فلْ َيكُنِ ال ِتوا ُؤكم بني ْ
يدي رامي ّ
السهام ال َحكيم ألجلِ امل َّ
ِ
يحب
هكذا
ه،
س
و
ق
من
ري
يط
ّذي
ل
ا
هم
الس
وال ِغبطَة ،ألنّه كام يُحب ّ
ْ
ُ
ُّ
القوس الّتي تثبُ ُت بني ي َديْه.
َ
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املعلّمون ومديرو املدارس

مجتمع مناطق غرب الجدار ال ّرميل

حق الطّفل يف حريّة التّعبري
باستطاعة املدارس وضع قواعد تحمي ّ
أثناء تواجده يف املدرسةُ .يكن لهذه القواعد أن تتض ّمن مواقف
يل وملموس ،منها:
مح ّددة بشكل ِفع ّ
الوطني صباحاً إلزاميًّا أم ال.
• إذا ما كان أداء ال ّنشيد
ّ
قليدي 		
اوي التّ
• قواعد اللّباس (إذا ما كان اللّباس ّ
ّ
الصحر ّ
مسموحاً)
الصف
• إذا ما كانت املح ّرمات االجتامعيّة قابلة لل ّنقاش يف ّ
الصحراء الغربيّة ،ال ّدين االسالمي ،امليول الجنسيّة).
(امللكّ ،
•كيف ّية حامية املعلّمني والتّالميذ الّذين يتناقشون يف مواضيع
كهذه من أيّة عواقب قد ترتتّب عىل مشاركتهم ألفكارهم.
• تحديد يف أيّة ظروف يُس َمح للتَّالميذ بالتّظا ُهر.

حق الطّفل يف حريّة التّعبري يف مناطق غرب الجدار
من أجل حامية ّ
ال ّرميل ،من املفيد لو أ ّن جميع أعضاء املجتمع راجعوا أنفسهم
وال ّدور الّذي يلعبونَه يف الح ًّد من حريّة التّعبري لدى األطفال .يف أي
مجتمعٍ تفضل العيش؟ يف مجتمع يسمح لألطفال مشاركة أفكارهم
الصمت وتكرار ما مييل
بحريّة ،أم يف مجتمعٍ يُجربهم عىل التزام ّ
عليهم ذويهم؟ يف مجتمعٍ يَجعل األطفال يخافون من أن يتف ّوهوا
بكالم خاطئ ،أم يف مجتمعٍ يسمح لهم بالتحدث بأريحية؟ إذا كنت
ٍ
تفضل الخيار األخري ،فعليْك أن تعي أن الطّريقة الّتي تعامل بها
األطفال وكل ما تتفوه به يحدث فرقاً .املطلوب ليس أن توافقهم
ال ّرأي ،بل أن تسمح لهم بإبداء رأيهم مهامً كان.
عليك كذلك إدراك أنك أيضاً عىل االرجح ،ترعرعت يف مجتمع
تخىش فيه مشاركة أفكارك .أما إذا كنت من اولئك الذين ترعرعوا
يف الصحراء الغربية ،فرمبا تأثرت افكارك وهويتك بالرسدية املهيمنة.
كام أن بعض افكارك املتعلقة بحرية التعبري لألطفال قد تأثرت
برتبيتك وتعليمك .أصبح بإمكانك اآلن ،بعد أن رصت ملمًّ بالحقائق،
أن تقرر ما إن كنتا فعالً تريد تربية أطفال يف مجتمعك بهذه
الطريقة.

يَتمتّع املعلّمون بفرص ٍة لتعريف التّالميذ باملعنى الحقيقي للحق
ب ُحريّة التَّعبري .وذلك من خالل تعليم ما يشمله حق حرية التعبري،
الحق يف الصف .وهذا يعني :خلق بيئ ٍة
ومن خالل مامرسة هذا ّ
الصف حيثُ يتمكّن التّالميذ من مشاركة أفكارهم ،دون
آمن ٍة يف ّ
تح ّمل أيّة عواقب .كام يعنيَ ،ع ْرض مختلف وجهات ال ّنظر املرتبطة
مبوضو ٍع مح ّددُ .يكن تحقيق هذه الغاية من خالل تكليف التّالميذ
مبناقشة موضو ٍع ما من وجه ِة نظ ٍر معينة .مثالًُ ،يكن طرح موضوع
عم قد يشعرون حياله إن كانوا
معي عىل التّالميذ و ُمساءلتهم ّ
ّ
مسيح ّيني بدالً من مسلمني ،أو صحراويّني بدالً من مغاربة ،أو ذكورا ً
بدالً من إناث .كام هو مفيد أيضاً دعوة أشخاص يعتنقون وجهات
الصف .ال يغيب عن بالنا
معي يف ّ
نظ ٍر مختلفة ملناقشة موضوع ّ
أن حدود إمكانيّة تطبيق هذا األمر ،مع أخذ سالمة املعلّم يف َع ْي
اإلعتبار ،هي مسألة اعتبارات شخص ّية .ميكن أن يتم اتخاذ هذا
القرار من خالل مناقشتها مع مدير/ة املدرسة.
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امللك املغر ّيب والحكومة املغرب ّية
يف وسع امللك املغر ّيب والحكومة املغرب ّية القيام بالعديد من األمور
حق الطّفل يف حريّة ال ّتعبري يف مناطق غرب الجدار
من أجل حامية ّ
ال ّرميل بشكلٍ أفضل (كام ويف املغرب بشكلٍ عام):
تعديل القوانني
ٍ
لحق
عىل املغرب تعديل قانونه الوطني من أجل حامية أفضل ّ
الطّفل يف حريّة التّعبري ،بحيث يتوافق مع القانون ال ّدويل .عىل وجه
الخصوص:
تعديل الئحة التّعابري املمنوعة لتتناغم مع القوانني 		
•1
ال ّدوليّة
1
السامح بانتقاد امللك وعائلته (باستثناء		
		
ّ ٠
خطاب الكراهية ،فهو ممنوع)
		
السامح بالتّكلم بحريّة عن ال ّدين والتّشكيك
		
ّ ٠
فيه
		
السامح بالّنقاش حول نّزاع الصحراء الغرب ّية
		
ّ ٠
من مختلف وجهات ال ّنظر كام والتّظاهر 		
		
السلمي .االستثناء الوحيد هو العبارات الّتي
		
ّ
تعتزم عىل التّحريض عىل العنف ،إذا كان
		
مر ّجحاً أن هذا العنف قد ينتج عن هذه 		
		
العبارات بالذّات.
		
السامح باستعامل ،رسم ،اظهار ،مشاركة
		
ّ ٠
اوي.
		
العلم ّ
الصحر ّ
تعديل آل ّيات التّنفيذ بحيث تتناسب مع الجرمية (العنف
•
من قبل جهات تنفيذ القانون أم ٌر غري مسموح ،ما مل
الضورة القصوى وعندها يُطَبَّق بأدىن ح ّد ممكن)
تفرضه ّ
تحديد ماهية حق الطّفل يف حريّة التّعبري وكيفيّة تشابه
•
الحق نفسه العائد لألشخاص
هذا الحق أو اختالفه عن ّ
ال ّراشدين يف القانون املحيل.

القيادة باملثل
خوض مناقشات مع أشخاص ذات وجهات نظر مختلفة
•
يخص املح ّرمات .املطلوب ليس االتفاق معهم ،بل
فيام ّ
لحق هؤالء يف التّعبري عن آرائهم.
إظهار االحرتام ّ
إيقاف املالحقة القانونية بحسب املعتقدات الشّ خص ّية.
•
اإلدالء بترصيح عام لإلشارة إىل أن املغرب يتحول إىل 		
•
دميقراطيّة معارصة تحرتم حقوق اإلنسان ،وهذا يتض ّمن
الحق يف
الحق يف انتقاد امللك وحكومتهّ ،
منح الشّ عب ّ
الحق يف مناقشة امليول الجنس ّية ،كام
ين،
التّشكيك يف ال ّد
ّ
الصحراء الغربيّة.
ّ
الحق يف مناقشَ ة نزاع ّ

الشطة املغرب ّية ،املخابرات والجيش
ّ

•
•

تغيري كيفيّة معاملة األطفال الّذين يتخطّون حدود حريّة
التّعبري.
التّوقف عن مضايقة وترهيب األطفال.

السياسات
تغيري ّ
صياغة مبدأ توجيهي حول كيف ّية إجراء حوار ح ّر ومفتوح
•
الصحراء الغرب ّية ،ويكون متاحاً للجميع مجاناً.
اع
ز
ن
حول
		
ّ
الشطة حول كيفيّة التّعا ُمل مع
•
اعالم وتدريب عنارص ّ
حق حريّة
األطفال وال ّراشدين الّذين يتجاوزون حدود ّ
التّعبري(ماهية الحدود وكيف ّية الر ّد).
يخص إدراك
فيام
ّمني
توضيح امل ُتوقّع من املدارس/املعل
•
ّ
حق الطّفل يف حريّة التّعبري يف املدرسة.
ّ
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املراجع
القانون املغر ّيب

ال ّدستور املغر ّيب لعام ( ٢٠١١املواد  .)٤٦ ،٢٤،٤٢متوفر عىل:
•
( http://www.maroc.ma/en/system/files/documents_page/bo_5964bis_fr_3.pdfباللّغة الفرنسيّة).
القانون الجنا ّيئ املغر ّيب لعام  ( ٢٠١٩املواد ،٥-٢٧٦ ،٤-٢٧٦ ،٢-٢٧٦ ،١-٢٧٦ ،٢٦٣ ،٤-٢٣١ ،٢-٢٣١ ،١-٢٣١ ،١٧٩ ،١٣٨ ،٤٠ ،٢٦
•
 .)٤٩٠ ،٤٨٩ ،٤٧٣ ،٤١١ ،٤٠٨ ،١٩٠ ،١٧٩متوفر عىل:
/https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautesمجموعة%20القانون%20الجنايئ( pdf.باللّغة
العربيّة).
ظهري رشيف رقم ( ٢٠١٦ ١٢٢ - ١٦ - ١املواد  . )١٠٣ ،٩١ ،٨٤ ،٨١ ،٧٩ ،٧٢ ،٧١ ،٣١ ، ٥متوفر عىل:
•
( https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Loi_1331_22022018.pdfباللّغة العرب ّية).
القانون رقم ( ٢٠١٨ ١٣-٣١املا ّدة  .)٧متوفر عىل:
•
( https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/107094/131706/F-985611108/MAR-107094.pdfباللّغة
الفرنس ّية).

السديّة الوطن ّية املغرب ّية
ّ

والبيئي ('، )٢٠١٣( )CESEمنوذج التّنمية اإلقليم ّية للمقاطعات الجنوب ّية :تقييم فعال ّية
واالجتامعي
االقتصادي،
تقرير املجلس
•
ّ
ّ
ّ
حقوق اإلنسان األساس ّية يف املقاطعات الجنوب ّية ' .متوفر عىلhttp://www.cese.ma/media/2020/07/Rapport-Effectivité- :
( des-droits-humains-fondamentaux-dans-les-provinces-du-sud.pdfباللّغة الفرنسيّة).
منتدى العدالة و حقوق اإلنسان (' - )٢٠١٩جنوح األحداث و التّحريض عىل العنف ،أية مقاربة؟' قُ ِّدم األخري إىل كاتبي هذا 		
•
التّقرير من قبل منظّمة غري حكوم ّية.
•
للصحراء .متوفر عىل.www.sahara-culture.com :
املوقع اإللكرتو ّين الثّقايف ّ
•
للصحراء املغربيّة .متوفر عىل. www.sahara-online.net :
يايس ّ
املوقع اإللكرتو ّين ّ
الس ّ
•
للصحراء املغربيّة .متوفر عىل. /http://www.sahara.gov.ma/ar :
املوقع اإللكرتو ّين ّ
املوقع اإللكرتو ّين للمجلس االستشاري املل ّ
•
الصحراويّة .متوفر عىل. www.CORCAS.com :
يك للشّ ؤون ّ

الصحراويّني
رسديّة ال ّناشطني ّ

وثائقي ل ' . )٢٠١٧( Equipe Mediaثالث كامريات مرسوقة [ ']Three Stolen Camerasمتوفر عىل:
فيلم
•
ّ
.youtube.com/watch?v=c2OM5lYnHP4
اوي (بدون تاريخ) عن 'االحتالل [']The Occupation
•
والصوت ّ
املوقع اإللكرتو ّين ل ّ ، Equipe Media، Rafilm، Björka
الصحر ّ
.متوفر عىل./http://www.3stolencameras.com/the-occupation :
ين .متوفر عىل.www.saharalibre.es :
•
املوقع ّ
'الصحراء الح ّرة' اإللكرتو ّ
ين .متوفر عىل./http://www.sadrpma.com/about :
اإللكرتو
عدين
ت
وال
البرتول
هيئة
موقع
•
ّ
ّ
ين .متوفر عىل.www.saharamarathon.org :
•
موقع املاراثون ّ
الصحراء الكربى اإللكرتو ّ
https://www.

22

الصحراء الغرب ّية :املنظور الدّ ويل وال ّتاري
الصاع يف ّ
ّ

الصحراء الغربيّة ( .)١٩٧٥متوفر عىل:
•	 رأي محكمة العدل الدوليّة
االستشاري حول ّ
ّ

files/case-related/61/061-19751016-ADV-01-00-FR.pdf

/https://www.icj-cij.org/public

(باللّغة الفرنس ّية) .وميكن االطالع عىل استنتاج املحكمة يف الفقرة ( ١٦٢صفحة .)٦٠/ ٦٨
للصحراء الغرب ّية [MINURSO
ّايت
مقال بقلم خايك ،أ (' ،)٢٠١٤تفويض املينورسو ،حقوق اإلنسان وحل الحكم الذ
•
ّ
املتوسط  ،)٣(١٩ص
 .']Mandate, Human Rights and the Autonomy Solution for Western Sahara Theسياسة البحر األبيض
ّ
 ٤٥٦ـ  .٤٦٢متوفر عىل.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2014.966961 :
والصحراء الغرب ّية [National
•
يايس واملواطنة :قض ّية املغرب ّ
مي والفضاء ّ
الس ّ
مقالة بقلم َم ّساري ،ن' ،)٢٠٠١( .األمن ال َق ْو ّ
 .']Security, the Political Space, and Citizenship: The Case of Morocco and the Western Saharaمجلّة دراسات شامل 		
أفريقيا  ،)٤( ٦ص  .٦٣ - ٤٧متوفر عىل.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629380108718450 :
مقالة بقلم رايرن ،أ .س' ،)١٩٦٣( .حدود املغرب ال ّدوليّة :خلفيّة واقعيّة [Morocco’s International Boundaries: A Factual
•
 .']Backgroundمجلة ال ّدراسات األفريق ّية الحديثة  ،)٣( ١ص  .٣٢٦ - ٣١٣متوفر عىلhttps://www.cambridge.org/core/ :

journals/journal-of-modern-african-studies/article/abs/moroccos-international-boundaries-a-factual-bac
.kground/5749C50213330B821792AF282BD2F7B1

كتاب بقلم ميلر ،س .ج ،)٢٠١٣( .تاريخ املغرب الحديث [ . ]A History of Modern Moroccoكامربيدج :دار نرش جامعة
•
كامربيدج.
الصحراء الغرب ّية وآثار طول أمدها 		
•
فصل من كتاب بقلم فرنانديز مولينا ،إ' ،)٢٠١٧( .مقدمة :نحو تحليل متعدد املستويات ّ
[]Introduction: Towards a Multilevel Analysis of the Western Sahara and the Effects of its Protractedness
' يف أوجيدا غارسيا ر ،.فرنانديز مولينا ،إ ،.وفيغيال ،ف( .محررون) ،األبعاد العامليّة واإلقليميّة واملحليّة إلنهاء االستعامر املط ّول يف
الصحراء الغرب ّية .نيويورك :بالغريف ماكميالن.
ّ
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•	  تقرير
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
[ .']Report of the United Nations Visiting Mission to the Spanish Saharaمتوفر عىلhttps://www.usc.es/export9/ :
.sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_10023_Rev1_SO_en.pdf
الصحراء
•
السالم يف ّ
السالم واألمن األفريقي (' ،)٢٠١٥( )AUPSCتقرير رئيس لجنة تطويرعمل ّية ّ
تقرير ُمق َّدم إىل مجلس ّ
الغرب ّية واملسائل األخرى ذات الصلة [Report of the Chairperson of the Commission on the Evolution of the Peace
 . DCLXVIII( 2/Process in Western Sahara and other related Issues]' PSC/PRمتوفر عىلhttps://www.usc.es/ :
.export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/AU_PSC_PR-2-DCLXVIII_en.pdf
الصحراء الغرب ّية .متوفر عىلhttps://minurso.unmissions. :
•	 املوقع اإللكرتو ّين عن خلف ّية بعثة األمم املتّحدة لالستفتاء يف ّ
org/background

فيام يتعلّق بحريّة ال ّتعبري وعواقب قيودها:

الصني [An outsider’s
•
كتاب ميلر ،ج .ف .ك ،)٢٠١٦( .ال ّرقابة املنسدلة :رواية شخص خارجي حول العمل داخل نظام ال ّرقابة يف ّ
 .]account of working inside China’s censorship regimeملبورن :هايْربيد لل ّنرش.
مالحظات ختاميّة للجنة حقوق اإلنسان ( ،)٢٠٠٧املالحظات الختاميّة للجنة حقوق اإلنسان بشأن زامبياCCPR/C/ZMB/ ،
•
 .3/COمتوفر عىل https://digitallibrary.un.org/record/605447?ln=en :املقطع .٢٥
بالغ فردي أمام لجنة حقوق اإلنسان ( ،)٢٠٠٥ماركيز دي مورايس ضد أنغوال [ ،]Marques de Morais v Angolaالبالغات رقم
•
.٢٠٠٢ /١١٢٨
بالغات فرديّة أمام لجنة حقوق اإلنسان ( ،)١٩٩٠أ ْد َويوم وآخرون ضد توغو [ ، ]Aduayom et al. v Togoالبالغات رقم /٤٤٢
•
 ،١٩٩٠ /٤٣٢ ،١٩٩٠و ،١٩٩٠ / ٤٢٤فقرة ٧.٤
القومي وحريّة التّعبري والحصول عىل املعلومات ( )١٩٩٦وثيقة األمم املتّحدة E/
•	  مبادئ جوهانسربغ بشأن األمن
ّ
 .39/1996/4.CNمتوفر عىل.https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf :
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السادس
حقوق اإلنسان يف املغرب منذ امللك محمد ّ

السياسيّة املغربيّة [La
•
مقالة من فرييه ،ج  -ن .و ب .دوبريه (' ,)٢٠١١البنيةال ّدستوريّة الجديدة والتّش ّوهات الثّالثة للحياة ّ
 .]’Nouvelle Architecture Constitutionelle et les Trois Désomarçages de la Vie Politique Marocaineال ْر َمتان  ،٧٨ص ٢٥
		
  .٣٤متاح يف[ https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-3-page-25.htm :باللّغةالفرنس ّية].
السادس والتزامات املغرب مبوجب
•
مقالة بقلم كوبروفسيك ،أ' ،)٢٠١١( .القيود املفروضة عىل ّ
الصحافة يف عهد امللك ُمح َّمد ّ
القوانني ال ّدوليّة واملحليّة بشأن حريّة التّعبري [Restrictions on the Press under King Mohammed VI and Morocco’s
 ']Obligations under International and Domestic Laws on Freedom of Expressionمجلة العامل اإلسالمي لحقوق اإلنسان ٧
( ،)٢ص [ .٣١- ]iمتوفر عىل.https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/muwjhr7&i=210 :
السيايس يف املغرب [The authoritarian trap
•
مقال بقلم زيد ،ب' ،)٢٠١٧( .الفخ االستبدادي يف هياكل ال ّدولة/اإلعالم يف االنتقال ّ
 ']in state/media structures in Morocco’s political transitionمجلة دراسات شامل أفريقيا ،)٣( ٢٢ص  .٣٦٠ - ٣٤٠متوفر عىل:
.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2017.1307910

املغرب/الصحراء الغرب ّية:
حريّة ال ّتعبري يف
ّ

الصحف ّيني املغرب ّيني [The perception of self-censorship among
•	 مقال بقلم القادويس أ' ،)٢٠٢٠( .تص ُّور ال ّرقابة الذّات ّية بني ّ
 .']Moroccan journalistsمجلة دراسات شامل أفريقيا .متوفر عىل136/https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080 :
.29387.2020.1771310
الساهرة :مراقبة اإلنرتنت ووسائل إعالم املواطنني يف املغرب ،قضيّة
•	     مقال بقلم إيرازوقي ،س' ،)٢٠١٧( .تحت األَ ْع ُي ّ
مامفاكينش [.]Under watchful eyes: Internet surveillance and citizen media in Morocco, the case of Mamfakinch
مجلة دراسات شامل أفريقيا  ،)٣( ٢٢ص  .٣٨٥ - ٣٦١متوفر عىلhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629 :
.387.2017.1307907
السياق واملجال املتنازع عليه [Sexuality in
•
مقال بقلم مخلوف أوبرماير ،ك' ،)٢٠٠٠( .الحياة الجنسيّة يف املغرب :تغيري ّ
والصحة والحياة الجنس ّية  ،)٣( ٢ص  .٢٥٤ - ٢٣٩متوفر عىل:
 .']Morocco: Changing context and contested domainالثّقافة ّ
.https://doi.org/10.1080/136910500422232
فصل من كتاب شلفوات ،أ' ،)٢٠١٥( .وسائل اإلعالم ،حريّة التّعبري وإرساء ال ّدميقراطيّة يف املغرب ' يف حريّة التّعبري وال ّرقابة 		
•
		
يف جميع حول العامل [ ،]Free Speech and Censorship around the Globeتحرير ب .مولنار ،ص  .٤٨٠ - ٤٦٥بودابست:
مطبعة جامعة أوروبا الوسطى.
الصحراء الغرب ّية [ .]Western Sahara :2020 Freedom in the Worldمتوفر عىل:
:٢٠٢٠
العامل
يف
ة
ي
الحر
دار الحريّة (،)٢٠٢٠
•
ّ
ّ
.https://freedomhouse.org/country/western-sahara/freedom-world/2020

الشطة للق ّوة
استخدام ّ

مبادئ توجيهية ملنظمة العفو الدولية (' ،)٢٠١٦استخدام الق ّوة :قواعد توجيهيّة/إرشاديّة لتنفيذ مبادئ األمم املتّحدة األساسيّة 		
•
بشأن استخدام الق ّوة واألسلحة ال ّنارية من قبل مسؤويل إنفاذ القانون [Use of Force: Guidelines for the Implementation of the
 .']UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officialsمتوفر عىلhttps://www. :
.amnesty.nl/content/uploads/2017/07/guidelines_use_of_force_eng.pdf?x83793

السامي لحقوق اإلنسان' ،املعايري ال ّدوليّة لحقوق اإلنسان إلنفاذ القانون :كتاب جيب عن
•
كُتَيِّب ملف ّوض األمم املتّحدة ّ
للشطة [International Human Rights Standards for Law Enforcement: A Pocket Book on Human
حقوق اإلنسان ّ
 .']Rights for the Policeمتوفر عىلhttps://www.ohchr.org/documents/publications/training5add1en.pdf :
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