
الغرب

تنكيل مستمر

مخاطر تتهدد حرية العلم في الغرب

 تعرب مراسلون بل حدود عن بالغ قلقها إزاء ازدياد النتهاكات الرتكبة ضد حرية العلم في الغرب. يقع
  ضحية تنكيل فعلي لنتقادهم بعض السؤولي السياسيي أو معالتهمعلي لرابطبعض الصحافيي على غرار 

.موضوعاً يسّ من قريب أو من بعيد بشخص ملك الغرب

 في هذا الطار، أعلنت النظمة: "يجدر بالصحافيي الغاربة أن يعملوا بحرية. إن النتهاكات التي يرتكبها
 عناصر جهاز المن القومي والخابرات مقلقة. ندعو الكومة الغربية والسلطات الحلية في تطوان إلى اتخاذ
 كل الجراءات اللزمة لماية علي لرابط ووضع حدّ لملة التنكيل التي يتعرّض لها الصحافي الذي اكتفى

 ."بمارسة حرية تعبيره

  أنه تعرّض لتهديدات وضغوط جديدة منذ(غدا أونلي)أعلن علي لرابط، وهو السؤول عن موقع الخباري
  يذكر فيه تواجد النرال حسني بن سليمان, الذي استدعاه قاض2012 توز/يوليو 31صدور مقال في 

.فرنسي في قضية بن بركة, في لندن في خلل اللعاب الولبية الخيرة

  حينما أبرحه ثلثة2012 آب/أغسطس 12أشار الصحافي إلى أنه تعرّض للعتداء غير مرة، ول سيما في 
 أفراد مجهولي ضرباً بل مبرر وسرقوا بطاقة هويته وماله. بحسب الصحافي، إن هؤلء الفراد الثلثة شرطيون

 يرتدون ملبس مدنية. وفي اليوم السابق، أصرّ أحد الشخاص على اقتحام منزله حوالى الساعة الواحدة فجراً.
.فأودع الصحافي شكوى في القضيتي ولكن شرطة تطوان لم تتابع أياً منهما

  وأسرته: "في الصباح الباكر، اقتحم عدة أشخاص باحة منزله لتصويره،2012 أيلول/سبتمبر 17في 
 تفاجأت بجموعة كبيرة من الوظفي من بينهم بعض الشرطيي بلباس مدني وعنصران من الخابرات أعرفهما،

http://www.youtube.com/watch?v=NYZcCX32JbU&feature=player_embedded


 يشرف عليهم قائد النطقة، يقتحمون باحة منزلي لتصويري وعائلتي وتدنيس خصوصيتنا". فما كان من
أحد هؤلء الدخلء إلى أن تهجّم على علي لرابط منتزعاً آلة تصويره ومهيناً ومهدداً إياه

  قضائياً بتهمة التشهير بوجب دعوى رفعها السؤوليا بلدي"في قضية أخرى، تلحق بوابة أحداث الساعة "
.عن مجلس الالية الغربية بالارج إثر صدور مقالة على الوقع تعالج أسفاره الكلفة

  تشرين الول/أكتوبر في محكمة عي سباع البتدائية (الدار8تعقد اللسة الولى من الحاكمة في 
  يورو)، ما يثل مبلغا45000ً درهم (حوالى 500000البيضاء). يطالب السؤول العني بتعويض قدره 

 .ضخماً في الغرب

قراراً تعسّفياً 2012 تشرين الول/أكتوبر 4تذكّر مراسلون بل حدود بأن الكومة الغربية اتخذت في   
. ويعود السبب الرسمي لتخاذ هذا عمر بروسكي وكالة الصحافة الفرنسيةيقضي بسحب اعتماد مراسل  

 ."القرار إلى بث الوكالة "قصاصة لمهنية حول النتخابات التشريعية الزئية التي جرت في مدينة طنجة

  من أصل138تندرج هاتان القضيتان في سياق صعب على الصحافيي الحليي. ترد الغرب في الرتبة 
 . الذي أعدّته مراسلون بل حدود2012 – 2011 بلداً في التصنيف العالي لرية الصحافة للعام 179
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