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إلى ذكرى كليمنت الذي توفي متأثرا بجراحه جراء العنف الذي مورس عليه من طرف القوات 

 .سبانيةالمغربية و اإل
 

حيممت تعمماععت  عممما   5002ث سممبتة و مليليممة سممنة لممي وتو ممف القمممل هممر المنمماجرون منممذ  حممرا

 .5022العنف على الحرود في الشما  المغربي منر  واخر 

المجموعمممة المنا عمممة للعنممممروة لمرافقمممة و المممرفا  عمممن حقمممو   -تمممرعو الجمعيمممات الحقو يمممة 

المنمماجرون و ااجانمم   و الجمعيممة المغربيممة لحقممو  اعنةمماض و جمعيممة العمموء للنجممر  الغيممر 

فممي إطممار  اسممتنراروةإلممى إطممم  حملممة  -و منتممرى بممرالم المغممر  العربممي ية فممي المغممر  الشممرع

على الةاعة الخامةة و النمف مةاءا فمي  5022وونيو  52ووم  انعقادهمؤتمر صحعي سوف وتي 

 2ر ممي  6ممار  شمار  الحةمن النماني ن ةنقمة  كنةموس ع(نةماض الجمعيمة المغربيمة لحقمو  اإلمقمر 

 المطالبة بإوقاف ظا ر  العنف على الحرود المغربية اإلسبانية.وذلك  مر  )الرباط

وفي  مذا الةميا ن تعرهمت مجموعمة ممن المنماجرون لعمليمات  ممل وتعنيمف ممن طمرف الحمرس 

سمبانية ختمرا  الحمرود المغربيمة اإلسباني و القوات المةاعر  المغربية حين محاولتني إلالمرني اإل

 .5022مارس  22عن طروق مليلية ووم 

بزوار  ميرانيمة لغابمة كوركمو  العربي و ر  امت جمعية العوء للنجر  الغير الشرعية في المغر 

مارسن مرفقة بالمخرجة سار  كروتا و برعي من المجموعة المنا عة للعنمروة لمرافقة  26ووم 

و الرفا  عن حقو  المناجرون و ااجان ن وذلك لتوثيق اثار العنف على المناجرون المترتبة عن 

ات التممي  امممت بنمما الشممرطةن وكممذا لتحممميم شممنادات مرتوبممة و سمممعية و بمممروة. وشممنر العمليمم

المةؤولوض عن  ذه الزوار  الميرانية وفا   كليمنت و  و مناجر من  صم كمامروني  مام بمحاولمة 

لتعنيمف  بمم  ض ومتي و ا لمعتقا . و ر تعرض كليمنت 5022مارس  22 خترا  سياج مليلية وومإل

نقله لمةتشعى مرونة الناظور بةب  جروحه المتعاوتة. وذكرت الجمعية المغربيمة لحقمو  اإلنةماض 

 ض كليمنت  ر  صي  في ر سه كما تعرض لرةور في سا ه و ذراعه. و كمر شمنود عيماض  ض ر مي 

 راحه.لى  ابة كوركو حيت فار  الحيا  متأثرا بجإحالته الغير المةتقر ن تي ترحيله 



 9إهافة إلى حملة تحمت عنمواض  "ر مي   1"9ونتج عن  اته الزوار  الميرانية فيلي معنوض   "ر ي 

بركا من العنف على الحرود " و ذلك للتنرور بالقمل اليومي و المننجي الذي وواجنه المناجروض  –

عو  إلمى من طرف الةلطات المغربيمة بشمراكة ممل الةملطات اعسمبانية. وتةمعى الحملمة  وعما للمر

وهل حر اعما  العنف و انتناكات حقو  اعنةاض فمي شمما  المغمر  و فمتق تحقيمق رسممي فمي 

 ممبةات وفا  كليمنت ومناجرون آخرون.

"  فعمم 9ن سيتي عرض فميلي " ر مي 5022وونيو  52و في إطار المؤتمر المحعي المرتق  ووم 

 .ملةعن تقروي لأل راف و اإلجراءات و الوسالم المتعلقة بالح

 

 

 

 :مينظمع المنللتواصل 

  و  العرنةمية) العربميية في المغمر  جمعية العوء للنجر  الغير الشرعووليام عن اوروك

 59 84 18 99 6(0)212+  : اعنجليزوة(

  العربيمممممة و العرنةمممممية(  الجمعيمممممة المغربيمممممة لحقمممممو  اعنةممممماضعمممممن  سمممممعير الطبمممممم(:                

 +212(0)6 61 43 50 48  

 رامجمو ااالرامه ه ااالاريه ااشعالامشرالااالولرااانا  ل اا ل لااو لهشاا الراشرشااعن ل اا ل

  18 65 65 65 6(0)212+ :(لولرايشبعال)رافشهسعالشع لولرألج هبرامه ج

  رامجمو ااالرامه ه ااالاريه ااشعالامشرالااالولرااانا  ل اا ل لاااو لسممتيعاض جولينيممه عممن

 25 89 00 00 6(0)212+(ل:لولرالهجرعزعال)رافشهسعالشع لولرألج هبرامه ج

  ااماةوغية و العربية و العرنةية و اعنجليزوة( منترى برالم المغر محمر لغطاس عن(: 

 +212(0)6 61 32 54 54    

 ل5097 144 333 39+ل)اعوطالية( : المخرجةكروتا ار  س

                                                 
1
د الق. مرجعه ااساسي  و المعنى المجاةي  4-2"  و فيلي مرته خمةة عشر  د يقة وووجر  وعا في نةخة  مير  مرتنا 9"ر ي  

في رواهة كر  القرم.  ذا اعخير وعتبر عع  المركز  و المناجي المةؤو  بالررجة اعولى عن تةجيم اا راف.  9لمع  الحامم للر ي 

عا لتةمية بعض المناجرون الذون  ادروا عالمتني و بمد ي في محاولة لعبور الحرود. في حالتنا  اته نتحرث إذا و وةتعمم  ذا الر ي  و

 متار و المةيجة بأسمك شالرة و نظمة رصر  6كلي بارتعا  ومم الى  25عن الحرود بين المغر  و مليلية والممتر  على مةافة 

 متطور  من الجانبين اعسباني و المغربي.

  forest-the-http://saracreta.wix.com/intoومرن مشا ر  العيلي على الرابط  التالي 
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