
أن أرسل إلي مشروع بیان تضامني رئیس منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان لقد سبق لألستاذ عبد العلي حامي الدین

خصوص إدراج تعدیالت  بعلى المبادرة مع وأعلنت موافقتي بخصوص الھجمة التشھیریة التي یتعرض لھا ، 

ي منسقة اإلئتالف ألستاذة خدیجة الریاضخة من مشروع البیان المعدل إلى ا، وطلب مني أن أبعث بنسالمشروع

لكنني لألسف الشدید فوجئت بتعمیم مشروع بیانھ األول دون قمت بھ ، المغربي لھیئات حقوق اإلنسان ، وھو ما

لقواعد ومناف ل، وھو سلوك فیھ نوع من التسرع ، تھا على مشروعھ ین االعتبار التعدیالت التي اقترحاألخذ بع

الحقوقیة ، لذا وجدت نفسي مضطرا إلى نشر وتعمیم نص البیان كما صادقت ارف علیھا داخل الحركة عاألخالقیة المت

.علیھ لیبقى البیان محافظا على بعده الحقوقي

ھنص البیان الذي صادقت علی

رئیس منتدى الكرامة لدینعبد العلي حامي اسیاق الحملة الممنھجة التي یتعرض لھافي 

ن ، والتي تھدف إلى لحقوق اإلنسان العضو في اإلئتالف المغربي لھیئات حقوق اإلنسا

التشھیر بھ  ، والزج بإسمھ في ملف أعمال العنف الدمویة التي عرفتھا الجامعة بمدینة فاس 

:منذ ما یزید عن عشرین سنة نعلن نحن الموقعون أسفلھ عن ما یلي 

وناشط سیاسي ، عبر عن العلي حامي الدین كمناضل حقوقي السید عبدتضامننا مع-

للبالد في قضایا متعددة، علما أن حامي ةأرائھ المتعددة بخصوص األوضاع العام

الدین كان من ضحایا أحداث العنف المشار إلیھا ، وحركت ضده المتابعة ظلما ، 

مة العادلة ، وأنصفتھ ھیئة كل شروط المحاكفیھوأصدر في حقھ حكما تعسفیا انتفت

كأحد 2005سنة1088اإلنصاف والمصالحة ضمن المقرر التحكیمي لھا عدد 

.ضحایا االعتقاالت التعسفیة بالمغرب 

نؤكد على عدالة مطلب عائلة الضحیة الطالب بنعیسى أیت الجید  بضرورة كشف -

، وتقدیم كل المعطیات المتعلقة بھذه الجریمة ، بعیدا عن المتاجرة حقیقة ما جرى 

األشخاص؛النیل المقصود من والتشھیر ، وانتھاك حرمة األموات ، و

نعتبر أن ھذه الحملة  منظمة في إطار التضییق على عبد العلى حامي الدین ، -

وإسكاتھ عن التعبیر عن آرائھ بخصوص  ضرورة احترام  مؤسسات الدولة

وواالقتصادیة واالجتماعیة للبالد،لمقتضیات الدستور، وانتقاده لألوضاع السیاسیة 

عودة أسالیب التحكم واالستقواء في الحیاة السیاسیة ؛تندیده ب

نعلن استمرار نضالنا الجماعي من أجل حمایة حریة الرأي والتعبیر ، والنشطاء -

مي مفتوحا للنقاش الحر ، بعیدا المدافعین عن حقوق اإلنسان ، وجعل الفضاء العمو

.دف إلى اإلجھاز على المكتسبات الترھیب الموجھ والمقصود الذي یھعن أسالیب


