
Μαρόκο: «Βιβλίο παιχνιδιού» για να καλύψει την επιδείνωση
της καταστολής
Παρακολούθηση, εκστρατείες συκοφαντίας, εκφοβισμός, φυλακή μετά από άδικη δίκη

(Νέα Υόρκη) – Οι μαροκινές αρχές χρησιμοποιούν έμμεσες και κρυφές τακτικές για να
φιμώσουν επικριτικούς ακτιβιστές και δημοσιογράφους, ανέφερε η Human Rights Watch
σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα. Οι κινήσεις στοχεύουν στη διατήρηση της πολυπόθητης
εικόνας του Μαρόκου ως «μετριοπαθούς» χώρας που σέβεται τα δικαιώματα, ενώ γίνεται
ολοένα και πιο κατασταλτικό.

Στην έκθεση 129 σελίδων, « Θα σας πάρουν ό,τι κι αν γίνει: Το βιβλίο παιχνιδιών του Μαρόκου
για να συντρίψει τη διαφωνία », το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταγράφει μια
σειρά από τακτικές που, όταν χρησιμοποιούνται μαζί, σχηματίζουν ένα οικοσύστημα
καταστολής, με στόχο όχι μόνο τη φίμωση των διαφωνιών φωνές αλλά για να τρομάξουν όλους
τους πιθανούς κριτικούς. Οι τακτικές περιλαμβάνουν άδικες δίκες και μακροχρόνιες ποινές
φυλάκισης για ποινικές κατηγορίες για μη ομιλία, εκστρατείες παρενόχλησης και συκοφαντικής
δυσφήμισης σε κρατικά ΜΜΕ και στόχευση συγγενών αντιφρονούντων. Οι επικριτές του
κράτους υποβλήθηκαν επίσης σε βιντεοσκοπική και ψηφιακή παρακολούθηση και σε
ορισμένες περιπτώσεις σε σωματικό εκφοβισμό και επίθεση που η αστυνομία απέτυχε να
διερευνήσει σωστά.

«Οι αρχές χρησιμοποιούν ένα βιβλίο λανθασμένων τακτικών για να καταστείλουν τους
διαφωνούντες, ενώ προσπαθούν να διατηρήσουν ανέπαφη την εικόνα του Μαρόκου ως χώρας
που σέβεται τα δικαιώματα», δήλωσε ο Λάμα Φακίχ , διευθυντής Μέσης Ανατολής και Βόρειας
Αφρικής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να
ανοίξει τα μάτια της, να δει την καταστολή όπως είναι και να απαιτήσει να σταματήσει».
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Η Human Rights Watch κατέγραψε 8 περιπτώσεις πολύπλευρης καταστολής, που αφορούσαν
12 δίκες και πολλαπλούς σχετικούς στόχους. Για αυτό, πήρε συνεντεύξεις από 89 άτομα εντός
και εκτός Μαρόκου, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που υφίστανται αστυνομική ή δικαστική
παρενόχληση, μέλη της οικογένειάς τους και στενοί φίλοι τους, υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικοί και πολιτικοί ακτιβιστές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και
μάρτυρες δίκης. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολούθησε επίσης 19
δίκες διαφόρων αντιφρονούντων στην Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ, εξέτασε εκατοντάδες
σελίδες δικαστικών φακέλων και άλλων επίσημων εγγράφων και παρακολούθησε στενά τα
κρατικά μέσα ενημέρωσης για πάνω από δύο χρόνια.

Από τότε που ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ' ανήλθε στο θρόνο του Μαρόκου το 1999, το
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει τεκμηριώσει δεκάδες καταδίκες
δημοσιογράφων και ακτιβιστών για κατηγορίες που σχετίζονται με το λόγο, κατά παράβαση του
δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης. Τέτοιες δοκιμές συνεχίζονται. Μαζί τους, οι
αρχές έχουν τελειοποιήσει μια διαφορετική προσέγγιση για εξέχοντες επικριτές, διώκοντάς
τους για εγκλήματα μη ομιλίας, όπως ξέπλυμα χρήματος, κατασκοπεία, βιασμό και σεξουαλική
επίθεση, ακόμη και εμπορία ανθρώπων.

Τέτοιες σοβαρές ποινικές καταγγελίες θα πρέπει να διερευνηθούν χωρίς διακρίσεις και οι
υπεύθυνοι θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη σε δίκες που σέβονται τη δίκαιη
διαδικασία και είναι δίκαιες για όλα τα μέρη, δήλωσε η Human Rights Watch. Η έκθεση
αξιολογεί εάν η διαδικασία της δίκης σε τέτοιες υποθέσεις τηρούσε τα διεθνή πρότυπα που
διέπουν το δικαίωμα σε δίκαιες διαδικασίες.

Στις δίκες που εξετάστηκαν, η Human Rights Watch διαπίστωσε ότι οι αντιφρονούντες, οι
συγγενείς τους ή οι συνεργάτες τους καταδικάστηκαν με βάση είτε κατηγορίες που από τη
φύση τους παραβίαζαν διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα είτε, όταν οι
κατηγορίες ήταν νόμιμες, για άδικες διαδικασίες που παραβίαζαν πολλές δίκαιες δικές.
εγγυήσεις. Τα διαδικαστικά προβλήματα περιελάμβαναν την προφυλάκιση χωρίς
εξατομικευμένη αιτιολόγηση, την άρνηση πρόσβασης των κατηγορουμένων στους φακέλους
της υπόθεσής τους για παρατεταμένες περιόδους, την απόρριψη προτάσεων υπεράσπισης για
ακρόαση και διασταύρωση μαρτύρων και την καταδίκη των φυλακισμένων κατηγορουμένων
ερήμην τους αφού η αστυνομία δεν τους παρέδωσε στο δικαστήριο.

Κατά την επιθετική καταδίωξη αντιφρονούντων, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών
κατηγοριών, οι αρχές έχουν παραβιάσει τα δικαιώματα των γνωστών, των συντρόφων, των
οικογενειών τους, ακόμη και των ανθρώπων που οι αρχές ισχυρίζονται ότι είναι θύματά τους.

Σε μια υπόθεση, ένα δικαστήριο καταδίκασε την Afaf Bernani για «δυσφήμιση της
αστυνομίας», αφού την κατηγόρησε ότι πλαστογραφούσε μια δήλωση στην οποία φαινόταν να
επιβεβαιώνει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από το πρώην αφεντικό της, Taoufik Bouachrine,
συντάκτη της τελευταίας κριτικής καθημερινής έντυπης εφημερίδας. στο Μαρόκο. Ο Μπερνάνι
αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε ποτέ μια τέτοια κατηγορία. Ο Μπουαχρίν καταδικάστηκε
αργότερα σε 15 χρόνια φυλάκιση το 2019 για πολλαπλούς λογαριασμούς σεξουαλικής
επίθεσης. Ο Μπερνάνι έχει καταφύγει στην εξορία.

Έρευνες της Διεθνούς Αμνηστίας και της δημοσιογραφικής κοινοπραξίας Forbidden
Stories διαπίστωσαν ότι οι μαροκινές αρχές ήταν πίσω από το χακάρισμα των smartphone
αρκετών δημοσιογράφων και υπερασπιστών των δικαιωμάτων, μαζί με πιθανώς χιλιάδες άλλα
άτομα, χρησιμοποιώντας το spyware Pegasus, μεταξύ 2019 και 2021. Μόλις μολύνει ένα
smartphone , η Pegasus παρέχει σε μέρη που συνδέονται με την κυβέρνηση απεριόριστη
πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της συσκευής.

Ένας από τους στόχους του Pegasus, την υπόθεση του οποίου εξέτασε η Human Rights
Watch, ο οικονομολόγος και ακτιβιστής για τα δικαιώματα Φουάντ Αμπντελμούνι, υποβλήθηκε
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επίσης σε βιντεοπαρακολούθηση. Αφού αψήφησε τις απειλές των ανώνυμων μερών εάν δεν
μείωνε την κριτική των αρχών, στάλθηκαν στην οικογένειά της κρυφά βιντεοκλίπ που τον
έδειχναν σε στενές καταστάσεις με την τότε αρραβωνιαστικιά του. Στο Μαρόκο, το μη έγγαμο
σεξ είναι έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση και αιτία κοινωνικού στιγματισμού, ειδικά για τις
γυναίκες.

Είτε κατέληξαν στο δικαστήριο είτε στη φυλακή, τα άτομα των οποίων οι υποθέσεις εξέτασε η
Human Rights Watch υποβλήθηκαν όλοι σε διάχυτες εκστρατείες συκοφαντικής δυσφήμισης
από έναν αστερισμό ιστοσελίδων που μια ομάδα 110 Μαροκινών ανεξάρτητων
δημοσιογράφων αναφέρονται ως «μέσα δυσφήμισης» και φέρονται να έχει δεσμούς με την
αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών του Μαρόκου.

Οι ιστότοποι συχνά παρουσιάζουν άρθρα για επικριτές του κράτους με προσβολές και
προσωπικές πληροφορίες, όπως τραπεζικά και περιουσιακά αρχεία, στιγμιότυπα από
ιδιωτικές ηλεκτρονικές συνομιλίες, ισχυρισμούς για σεξουαλικές σχέσεις ή απειλές για έκθεσή
τους, μαζί με προσωπικά βιογραφικά στοιχεία για τους συγγενείς, τους φίλους των στόχων. και
υποστηρικτές.

Οι αντιφρονούντες που πήραν συνέντευξη είπαν ότι και μόνο η προοπτική να γίνουν στόχος
από τέτοια μέσα ενημέρωσης τους αποτρέπει από το να μιλήσουν. «Υπάρχει κλίμα εξέτασης»,
είπε ο Χίχαμ Μανσούρι, ένας δημοσιογράφος που έλαβε άσυλο στη Γαλλία αφού πέρασε 10
μήνες στη φυλακή στο Μαρόκο για μοιχεία. «Σεξ, ναρκωτικά, αλκοόλ… αν δεν βρουν τίποτα,
θα κατασκευάσουν κατηγορίες [εις βάρος σας]».

Άλλες τακτικές που τεκμηριώνονται περιλαμβάνουν τη φυσική παρακολούθηση και τη
στόχευση μελών της οικογένειας. Η Hajar Raissouni, μια δημοσιογράφος που καταδικάστηκε
για μη γάμο με τον αρραβωνιαστικό της και για παράνομη άμβλωση, είπε ότι η αστυνομία την
ανέκρινε για δύο από τους θείους της που είναι διάσημοι αντιφρονούντες. Οι πράκτορες
έδωσαν επίσης λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον τότε αρραβωνιαστικό της,
συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και των ωρών που έκανε βόλτα με το σκύλο του και
το όνομα του σκύλου.

Οι τακτικές που κατέγραψε η Human Rights Watch παραβιάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις του
Μαρόκου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική
ζωή, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος σε δίκαιη
διαδικασία και δίκαιη δίκη για όσους κατηγορούνται για έγκλημα.

«Αυτό που αρχικά φαίνεται να είναι τακτικές περιπτώσεις επιβολής του νόμου και διάσπαρτες
ενέργειες παρενόχλησης και συκοφαντίες μέσων ενημέρωσης, αποδεικνύεται, όταν συνδέετε
τις κουκκίδες, ένα πλήρες βιβλίο παιχνιδιού για να συντρίψετε τη διαφωνία», είπε ο Fakih. «Οι
διεθνείς εταίροι του Μαρόκου θα πρέπει να το αναγνωρίσουν για αυτό που είναι και να
καλέσουν το Μαρόκο γι' αυτό, δυνατά και ξεκάθαρα».


