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ألول مرة.. كاشف الئحة خدام الدولة بوجه مكشوف  هاشتاغ..

ملحمة العدميين

https://www.youtube.com/watch?v=d9z4oCEy1g4








 

 



https://www.amnesty.org/en/latest/research/2020/06/moroccan-journalist-targeted-with-network-injection-attacks-using-nso-groups-tools/
https://forbiddenstories.org/pegasus-the-new-global-weapon-for-silencing-journalists/




 

 سامية رزوقي.. تمتهن “صحافة التشهير بلغة شكسبير

القضاء الفرنسي يحمي صحافة التشهير ويرفض النظر في شكاية المغرب ضد وسائل إعالم فرنسية

̲ ̲



 



https://www.humanite.fr/affaire-omar-radi-revelations-sur-les-methodes-de-la-monarchie-marocaine-pour-baillonner-la-presse


بوح بولفاف:هل يتذوقه الراضي في ضيافة التامك؟األمير والدرابكي والتوارخي والحقوقي 

سليمان سليمينة الريسوني..البوح ما قبل األخير ما قبل التدمير

أول فيديو للحظة اعتقال سليمان الريسوني...شوفو شحال ديال البوليس شدوه  أو 









نقطة نظام.. الجحيم مع الفردوس



بيان حول أسباب توقف جريدة "أخبار اليوم" عن الصدور
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/03/16/au-maroc-la-revolte-d-un-juge_1493828_3212.html


 













محادثات فاحشة في الواتساب من توفيق بوعشرين إلى الفتيات





 



شكون اللي ما عندو ورقة؟

أسعار الساعات اإلضافية تلتهب واآلباء يصفونها باالبتزاز



 









 







ناشطون ينادون بتدخل القضاء في مزاعم تجسس 

ديرها غا زوينة.. الفضايح الكبيرة ديال خوتنا المناضلين,









 



يوسف الريسوني، نموذج آخر لتجار حقوق اإلنسان



 

هاجر الريسوني في أول رسالة من زنزانتها: سألوني عن عمي أحمد وسليمان وكتاباتي أكثر من التهم الملفقة لي..شكرا لتضامنكم أنا  
صامدة أمشي إلى قدري بقلب مفجوع ورأس مرفوع

المحامي الهيني يقصف بقوة البيجيدي ويكشف تناقضاتهم في قضية إجهاض هاجر الريسوني



هكذا بررت المحكمة أحكامها القاسية في ملف هاجر,



من رصيف شارع الحبيب بورقيبة إلى رصيف 

هل يعاني حسن بناجح وهاجر الريسوني من أعراض



https://www.amazon.com/monarchie-marocaine-lutte-pouvoir-m%C3%83%C2%A9diterraneennes/dp/2738415113








المعطي منجب.. المؤرخ الكذاب,

,ديرها غازوينة.. أسرار وحقائق على الغدارة اللي خانو المغرب

,تبا للخونة.. المعطي منجب عميل الخارج
: مأجور، كذاب وجاحد والبقية تأتي.. مول الجيب المعطي 

عطي منجب..  خيال الم
اإلجرامي

,المعطي منجب.. تاجر الفكر الذي أباح هتك أعراض النساء
الحبيب حاجي: المعطي منجب هو تاجر معلومات ويدافع  

عن اإلرهاب حقيقة عالقة  
منجب مع مدير المخابرات المركزية األمريكية

 

منجب يراسل الهمة حول فيديو دوحة



 

مشا فيها.. المعطي منجب أحد أعمدة الطابور الخامس في ضيافة التامك بسجن العرجات





https://forbiddenstories.org/pegasus-the-new-global-weapon-for-silencing-journalists/


ألول مرة المعطي منجب يكشف عن ممتلكاته: هذا كل ما أملك.. أنا نزيه وأعارض باعتدال 



بوح  
,الحقيقة: شهادة، المعطي تيدخل شال فلوس من تاحوقيت

المعطي مول الجيب أجب على أسئلة القضاء فقط سيدي 

ديرها غا زوينة شوفو شحال من جيب عند المعطي منجيب؟

https://ahdath.info/429894
https://www.barlamane.com/%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d9%88%d9%81%d9%88-%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.barlamane.com/%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d9%88%d9%81%d9%88-%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.barlamane.com/%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b4%d9%88%d9%81%d9%88-%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/




é



المعطي منجب: من أرنب متسامح داخل السجن إلى متطاول باالفتراء والذرائع في خارجه,





  



حوار مفتوح مع النقيب محمد زيان، وزير حقوق اإلنسان األسبق، والمنسق الوطني للحزب المغربي الحر,



 

المغرب يتهم حراك الريف باالنفصال وتلقي أموال الخارج )شاهد(,



حدث ماذا أفهم ولم شكاية به أقدم ولم يغتصبني  لم بوعشرين ضد ،مشتكية

عاجل.. "حنان باكور" تنقل الى المستعجالت في غيبوبة بعد اقتحام األمن للمنزل



قضية توفيق بوعشرين.. أمال الهواري تدخل المحكمة,





بوح اإلنتماء: تفاصيل بوح النصر بڭ رڭارات و تالوة القرآن في بيت الرئيس الجزائري



المحامي محمد زيان في قلب فضيحة جنسية بإحدى فيالت الدعارة تثير ضجة واسعة





 

الحكم ليس نزهة على شاطئ البحر



بالفيديو.. الحقائق الغائبة في الغزوات الجنسية لتوفيق بوعشرين,

 







أمال الهواري تنفي اغتصابها من طرف وزير بـ”البيجيدي” و”برلمان.كوم” يؤكد خبر االغتصاب,



الحكم على عفاف برناني..بدون االستماع إليها وال مرافعات!,



قضية توفيق بوعشرين: عفاف برناني تغادر المغرب للفرار نحو فرنسا عبر تونس ومنظمة دولية ترفض مساندتها,

محاولة رخيصة البتزاز المغرب.. جهل سامية الرزوقي يصور لها أن مقاال في “واشنطن بوست” يمكنه التأثير على 
دولة ذات سيادة,  عفاف

,والباسبور الڤيزا عطيني.. لجنيڤ قرطاج من..برناني

خلود الجابري: هكذا أراد بوعشرين اإليقاع بي 



https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_85.pdf&amp;action=default&amp;DefaultItemOpen=1
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_85.pdf&amp;action=default&amp;DefaultItemOpen=1


سليمان الريسوني يكتب: اختفاء بالغات الحموشي وعبد النبوي,



 

محامي الريسوني: سليمان تحت الحراسة النظرية وزوجته توصلت باستدعاء, 



البوح في زمن كورونا : أول الغيث قطرة سِليِمينَة الريسوني مطالب بالتوضيح بعد أن  

إتهمه مثلي بالتحرش به



"سليمان سليمينة الريسوني.. البوح ما قبل األخير ما قبل التدمير، "

أول فيديو للحظة | اعتقال سليمان الريسوني.. شوفو شحال ديال البوليس شدوه  أو 











اعتقال عمر الراضي مفجر فضيحة أراضي خدام الدولة والجمعيات الدولية تطلب بتدخل األمم المتحدة

"’لكم‘ تكشف حصريا عن الالئحة الكاملة للمستفيدين من تجزئة ’خدام الدولة‘ بثمن خس،" 
هاشتاغ.. ألول مرة.. كاشف الئحة خدام الدولة بوجه  

مكشوف

"وثائقي الموت وال المذلة عن حراك الريف،" 

ملحمة العدميين

https://www.youtube.com/watch?v=d9z4oCEy1g4


ملحمة العدميين





بوح بولفاف: هل يتذوق الراضي في ضيافة التامك؟ األمير والدرابكي والتوارخي والحقوقي

https://www.mediapart.fr/journal/international/210920/omar-radi-est-devenu-une-ligne-rouge-autant-que-le-sahara-ou-le-roi?onglet=full


 



 



 



 





لحظة هجوم الجاسوس ’عمر الراضي‘ وهو سكران على كاميرامان شوف تيفي والتطاول على زوجته في قلب السيارة



 





 



 

 



 



 





 





 







"مجهولون يعتدون على الصحفي سخير،"









https://cpj.org/2009/09/moroccan-paper-closed-amid-increasing-attacks-on-p/


Akhbar Al Yaoum 



"بيان حول أسباب توقف جريدة ’أخبار اليوم‘ عن الصدور،" 

https://cpj.org/2010/06/moroccan-editor-given-politicized-prison-sentence/




"نقطة نظام.. الجحيم مع الفردوس،" 

الفردوس:  
أجور ’أخبار اليوم‘ في طريقها للصرف والتدقيق في الدعم سيشمل جميع المقاوالت

"بيان حول  
أسباب توقف جريدة ’أخبار اليوم‘ عن الصدور،" 

’سقوط‘ أخبار اليوم ينعش حقينة عل عبد المومني تجاه الدولة

بوح األحد: كيف تم إلحاق جزء من فكيك بالجزائر ودور أوفقير، هل آن األوان...













فضائح عائلة الريسوني التي يخجل منها إبليس اللعين
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In the last decade, Morocco’s authorities have grown increasingly intolerant toward dissidents and critical journalists. But instead 
of prosecuting them for speech offenses, which would undermine Morocco’s much-coveted image as a “moderate,” rights-respecting 
country, they have targeted dissidents with underhanded repressive tactics, including harassment and smear campaigns in State-
aligned media and targeting of relatives and personal finances. Most seriously, noted critics have been prosecuted and imprisoned 
on rape, sexual assault, financial misconduct and other criminal charges. While no one is above the law and sexual assault and other 
criminal activity should be subject to fair investigation and judicial proceedings, the prosecutions and trials of these dissidents were 
unfair and unjust. In a collection of deep-dive case studies, Human Rights Watch unmasks Morocco’s playbook of underhanded 
tactics, and asks the international community to call out Moroccan authorities for their repression of free speech.
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