
 

 

 

 

 االستعمال المفرط للقوة الجمعية المغربية لحقوق االنسان تستنكر 

 اتظاهرالمضد  المتحدة األمريكية الواليات في من طرف السلطات

 احتجاجا على العنصرية والتفاوت االجتماعي ةالسلمي

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق االنسان، بانشغال كبير االحتجاجات الواسعة التي تعرفها الواليات  

المواطن األميركي من أصول إفريقية جورج فلويد  التي ذهب ضحيتها الجريمة العنصريةاألمريكية على خلفية  المتحدة

بطريقة  ماي الفارط، 52يوم االثنين  بمدينة مينيابوليس بوالية مينيسوتا االمريكية ، لفظ أنفاسه األخيرة(عاما   64)

من فضلك ال "ته المتكررة دقائق، رغم توسال 7بقوة ألكثر من  بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على عنقه ،بشعة

ومطالب المارة بوقف ذلك الفعل الشنيع، وقد ألقي القبض الحقا  على الضابط، الذي يواجه بتهمة قتل من " أستطيع التنفس

 .ضغط الشارعتحت و اهراتظالمبعد اندالع  الدرجة الثالثة

كرد فعل على تنامي العنصرية  داخل الواليات المتحدة االمريكية وخارجها العديد من المدن االحتجاجات عمتوقد 

المنتهك  لتفاوت االجتماعيا احتدادو، وسطهم  األمريكية من طرف الشرطةالقتل  جرائمتزايد وضد السود والملونين، 

بتدخل عنيف واستعمال مفرط للقوة من قبل  مظاهرات غاضبة، قوبلت الى وقد تحولت االحتجاجات السلمية .لحقوقهم

. فوف المتظاهرينوالغازات المسيلة للدموع واالعتقاالت الكثيرة في ص الرصاص المطاطي عبر استعمال قوات األمن،

لفرض   الوعيدلغة  لمشاعر السخط، باعتماد تصريحات الرئيس األمريكي ترامب العنصرية المغذية وزاد من تأجيجها

بنشر الجيش لوقف  ونشر قوات الحرس الوطني والتهديد و فرض حظر التجوال وقف التظاهر عبر انزال أمني كثيف،

واللصوص والفوضويّين، والمجرمين المحرضين على الفوضى،  المتظاهرين بالمشاغبين والمخربيننعث  التظاهر، كما

الدعوة إلقرار و االعتذار عما جرى،  بدلل لفائدة جهات خارجية، والعم" باالرهابيين"ووصل الحد الى نعث البعض 

 .الكراهية والعنصرية نبذااللتزام بوالعدالة، 

المؤلمة، منذ  الحادثةهذه  تطورات وباهتمام كبيران المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق االنسان، اذ يتابع  

كل  مناهضةوتماشيا مع مرجعيته الحقوقية، وفي اطار الدفاع عن األقليات العرقية  والهبة االحتجاجية التي تلتهابدايتها 

  :أشكال التمييز العنصري، فانه

  ناهض الهجمة و همابنته وعائلته وأقاربه و لكل من تضامن معوجورج فلويد يتقدم بخالص العزاء لزوجة الضحية

 الشرطة؛القمعية ضد المتظاهرين من طرف 

 قد فضحت النضاالت التي تلت مقتل العالم الحر،  ريادة طالما ادعتالتي  أن الواليات المتحدة االمريكية  يعتبر

حقوق االنسان بما فيها الحق في التظاهر  أنها بلد السياسات العنصرية وانتهاك ،جورج فلويد والقمع الذي وجهت به

التقيد بكافة التزاماتها الحقوقية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق االنسان،  يدعوها إلىو، وحرية الرأي والتعبير

 ؛بجنيف حقوق االنسانمجلس  من 5102انسحابها منذ سنة  التي ال يعفيها منها

 بمحاكمة رجال الشرطة األربعة، ووقف كل أشكال العنف والقتل من   المحتجين مطالب  يؤكد على مشروعية

ووقف   الجميع واقرار مساواة حقيقية بين ،في الواليات المتحدة األمريكية ضد المواطنين والمواطنات أجهزة األمنطرف 

من العقاب في جرائم الممنهج إلفالت سياسة اوجعل حد ل ،واالنتماء االجتماعي اللون واألصل كل أشكال التمييز بسبب

 ؛المرتكبة من طرف األجهزة األمنيةالمنتمين لألقليات، العنف والقتل ضد المواطنين 

  كل من وإطالق سراح ضرورة وقف االستعمال المفرط للقوة ورفع حظر التجوال ووقف االعتقاالت، يشدد على

واالستجابة لمطالب المتظاهرين العادلة والمشروعة، متمثلة  ،و االحتجاج ضدهاأاعتقل بسبب فضح الجريمة العنصرية 

 ،في التشريع والممارسةلحقوق، ونبذ العنصرية والكراهية ومنتهك ل في اقرار العدالة ومحاسبة كل فعل خارج القانون

بين كل مكونات الشعب االمريكي، ووقف نزيف التفاوت االجتماعي،  ،دون تمييز او تحفظات، مبدأ المساواةإعماال ل

وضمان حقوقهم في األمن وفي السالمة البدنية والكرامة  ،السلميينحق األميركيين في التظاهر واالحتجاج  احترامو

 .اإلنسانية

 عن المكتب المركزي
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