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ملك المغرب يصدر عفوا عن 542 مدانا

العاهل المغر� محمد السادس

الرباط: أصدر العاهل المغر� محمد السادس، الجمعة، عفوا ملكيا شمل 542 مدانا، بمناسبة

ذكرى ثورة الملك والشعب�



وقالت وزارة العدل، � بيان، إن “عدد المستفيدين من العفو المل� من المعتقلين بلغ 433

سجينا”�

وأضاف البيان أن “عدد المستفيدين من العفو المل� من غير الموقوفين (مدانون لم يصدر

بحقهم حكم) بلغ 109 مدانين”�

وعادة ما تعلن وزارة العدل أوامر الملك محمد السادس المتعلقة بالعفو عن معتقلين ال سيما

خالل المناسبات الوطنية والدينية�

وسبق أن صدر عفو مل� � مناسبات سابقة عن معتقلين محكوم عليهم � قضايا إرهاب�

ويحتفل المغرب بـ “ثورة الملك والشعب” � 20 أغسطس/ آب سنويا، وتؤرخ المناسبة ال� تحل

ذكراها الـ 69 غدا السبت، ن� االستعمار الفرن� للسلطان محمد الخامس جد الملك محمد

السادس، ومحاولة تنصيب ملك مكانه عام 1953.

واشتدت المقاومة � البالد منذ ن� العاهل المغر� عام 1953 إ� جزيرة كورسيكا ثم إ�

مدغشقر � يناير/ كانون الثا� 1955، ليعود إ� المملكة � نوفمبر/ تشرين الثا� من السنة

نفسها، وتوجت المقاومة بحصول المغرب ع� االستقالل 1956.

كما يحتفل بعد غد األحد بـ “عيد الشباب”، وهو ذكرى ميالد الملك محمد السادس�

(األناضول)



البريد اإللكترو� *االسم *

عفو مل�الملك محمد السادسالمغرب

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

Aliأغسطس 20, 2022 الساعة 1:05 ص

https://www.alquds.co.uk/tag/ouuooo/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b9%d9%81%d9%88-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2583-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%258a%25d8%25b5%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b9%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25a7-%25d8%25b9%25d9%2586-542-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%2F&title=%D9%85%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20542%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-542-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/#comment-1861161


إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

الحرية لمعتقلين الريف�

رد

أغسطس 20, 2022 الساعة 3:06 مالعق اليد

عاش الملك

رد

أغسطس 20, 2022 الساعة 4:37 مجينيفر لوبيز

ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو ع� كل �ء قدير�

رد

About us / حولنا
|

أعلن معنا / Advertise with us|وظائف شاغرة
|

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-542-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/?replytocom=1861161#respond
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-542-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/#comment-1861378
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-542-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/?replytocom=1861378#respond
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-542-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/#comment-1861418
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%b9%d9%86-542-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/?replytocom=1861418#respond
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
https://pdf.alquds.co.uk/


النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

مقاالت

تحقيقات

ثقافة

منوعات

اليف ستايل

اإلقتصاد

رياضة

وسائط

األسبوعي

جميع الحقوق محفوظة © 2022 صحيفة القدس العربي

https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a/
http://motif.net/

