
عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية للمطالبة بإلغاء 

 زيارة الرئيس عمر حسن البشير إلى

 المغرب
 

جهت للرئيس السوداني لزيارة المغرب، حسب ما جاء في  الدعوة التي وُ
 صحف سودانية، ال تخدم مصالح الشعب المغربي.

 

أصدرت  لمحكمة الجنائية الدولية التيدى امطلوب ل  الرئيس السوداني
، بتهمة ارتكاب جرائم حرب 2010و 2009في حقه مذكرتي توقيف في عامي 

وجرائم ضد اإلنسانية وتنظيم "إبادة جماعية وفظائع أخرى" في إقليم 
اتهامات في قمة الخطورة كانت قد وثقت معظمها   دارفور، غرب السودان.

قصي لت  2005اللجنة المستقلة التي عينتها األمم المتحدة في عام  
أوصت مجلس األمن بأن يحول الملف إلى التي الحقائق في دارفور و

  .المحكمة الجنائية الدولية
 

يدالبشير ملطخة بدم األبرياء وجرائم نظامه العنصري أودت بحياة أزيد 
( فضال عن تشريد الماليين وحمالت 300.000) من ثالثة مائة ألف مدني 

واالغتصاب  ألقسريتهجير القصف العشوائي والمذابح الجماعية وال
قمع الرهيب للمعارضة السودانية الديمقراطية ولنشطاء الو الممنهج 
 وجرائم أخرى ال تسقط بالتقادم ولم تتوقف  المدني الحقوقي المجتمع 

 بل زادت حدتها واتسعت رقعتها. ،قط
 
 

ال يشرف بلدنا أن تطأ أرضه قدما رئيس سفاح يمثل النقيض المطلق للقيم 
ية التي يطمح إليهاالشعب المغربي من احترام لحقوق وكرامة األساس

 اإلنسان وخدمة العدالة وسيادة القانون والديمقراطية.
 
 

زمة العدالة والمساءلة وسيادة القانون التي تعيشها بالدنا ونظرا أل
الحكومة  بحاليا نحتج بقوة على دعوة البشير إلى المغرب ونطال

اإلبقاء على مسافة بينها بو تاتور الهمجيبرفض استضافة الدك المغربية
 الهاربين من العدالة الدولية.ووبين مجرمي الحروب 

 
 

 هذه العريضة:على ات والمواطنين الذين وقعوا من المواطنوعدد الحقوقيين واالعالميين واالكادميين  الئحة   
 

 فريقي والناطقة الرسمية السابقة باسم بعثة اإلتحاد األ)عائشة البصري
(، عبد الرحيم صحفي)عبده برادة(، األمم المتحدة في دارفور

الجامعي)محامي،النقيب السابق لهيئة المحامين(، عبد اهلل حمودي )أستاذ 
 لحقوق المتحدة األمم بجائزة فائزة الرياضي )حقوقية، خديجةجامعي(، 

اإلنسان(، صمد ايت عائشة)صحفي(، يوسف الريسوني )حقوقي(، بشر بناني 
(، عمر بروسكي )أستاذ جامعي، صحفي(،  أحمد الهايج )ناشر

)حقوقي،أكاديمي(، علي أنوزال )صحفي(، عبد اهلل زعزع )حقوقي(، زينب 
 الغزوي )صحفية(، عبد الحق سرحان )كاتب، أستاذ جامعي(، عبدالرزاق

االنسان(، فاروق  حقوق عن للدفاع المغربية العصبة بوغنبور) رئيس
)محامي، أستاذ  لعزيز النويضيمؤتمرات(، عبد اشرايبي )مترجم فوري لل

جامعي(، فؤاد عبد المومني )حقوقي(، محمد مدني )أستاذ جامعي(، هشام 



(، ادريس بويسف الركاب )كاتب(، سيون ، حقوقيالمنصوري )صحفي
 أسيدون)حقوقي(، ربيعة بوزيدي )حقوقية(، عبد االله بن عبد السالم)منسق

االنسان(، عماد ستيتو)صحفي(، إقبال  وقحق لهيئات المغربي االئتالف
 الريح )طبيب(، شامة درشول)إعالمية(، سناء اليونسي)إعالمية(، لطيفة

(، أستاذ جامعي، المعطي منجب )البوحسيني)أستاذة جامعية وأكاديمية(
 لسالمي، ا(ناشط جمعوي(، بدر زروال )، حقوقيمحمد المسعودي )محامي

 اعرور فتيحة(، جمعوي ناشط) بودراع عزيز (، سياسي فاعل)محمد
 حقوقية )لبريم نجية(، جامعي أستاذ) البكاري خالد(، إعالمية)كاتبة،
 (.وسياسية

 

 2017 ،فاتح غشت

*** 

 

La liste des signataires de la pétition adressée par des citoyennes et des citoyens 
marocains au chef du gouvernement marocain, lui demandant l’annulation de la 

visite officielle du Président Soduanais Omar al-Béchir au Maroc 
 

), Abdou ourparole de la Mission de l'Union africaine et de l'ONU au Darf-Aïcha Elbasri (ancienne porte
nnier), Abdellah Hammoudi (universitaire), Abderrahim Jamai (avocat, ancien bâto Berrada (journaliste),

Khadija Ryadi (lauréate du prix des droits de l'Homme de l'ONU), Samad Aït Aïcha (journaliste), Youssef 
Raïssouni (défenseur des droits de l'Homme), Bichr Bennani (éditeur), Omar Brouksy (universitaire, 

e), Ahmed Elhaij (enseignant), Ali Anouzla (journaliste), Abdellah Zaâzaâ (défenseur des droits journalist
de l'Homme), Zineb Elrhazoui (journaliste), Abdelhak Serhane (universitaire, professeur émérite des 

marocaine de défense des droits de universités), Abderrazak Boughandour (président de la ligue 
l'Homme), Farouk Chraïbi (interprète de conférence), Abdelaziz Nouaydi (avocat, universitaire), Fouad 
Abdelmoumni (défenseur des droits de l'Homme), Mohamed Madani (universitaire), Hicham Mansouri 

), Driss Bouissef Rekab (écrivain), Sion Assidon (défenseur des droits de l'Hommedéfenseur , (journaliste
des droits de l'Homme), Rabia Bouzidi (défenseure des droits de l'Homme), Abdelilah Benabdesslam 

u (journaliste), Ikbal Errih (coordinateur de la coalition des instances des droits de l'Homme), Imad Stito
(médecin), Chama Darchoul (spécialiste des médias), Sanaa El Younoussi (media specialist), Latifa 

, ), Mouhamed Messoudi (avocatuniversitaire), Maati Monjib (universitaire, académicienneAbouhoussaïni (
; Soulami Mohamed (activiste politique), Aziz  )activiste), Badr Zeroual (Hommedes droits de l' défenseur

Boudraa (activiste), Fatiha Aarour (écrivaine, média spécialiste), Khalid El Baccari (universitaire), Najia 
m (défenseure des droits de l’homme, activiste politique)Labri 

 

   

 

Le 1er août 2017  
 
 

 


