الشركة المدنٌة زغلول و السماللً
هٌئة الرباط
األستاذة أمٌنة الطالبً
محامٌة بهٌئة الرباط

األستاذ بنجلون التوٌمً
المحامً بهٌئة فاس

محامً بهٌئة تطوان

األستاذ كروط الحسنً محمد
محامً بهٌئة الرباط
األستاذ مبارك مسكٌنً
محامً بهٌئة الدارالبٌضاء

األستاذة فتٌحة شتاتو
محامٌة بهٌئة الرباط
األستاذة مرٌم جمال اإلدرٌسً
محامٌة بهٌئة الدارالبٌضاء

األستاذ الهٌنً محمد
األستاذ حبٌب حاجً
المحامً بهٌئة تطوان

األستاذة الشاوي الطاهري فاطمة الزهراء
محامٌة بهٌئة الدارالبٌضاء

األستاذ عبد الفتاح زهراش
محامً بهٌئة الرباط

األستاذة عائشة كالع
محامٌة بهٌئة الدارالبٌضاء

األستاذ مصطفى الصغٌري
محامً بهٌئة الرباط
********************************************************************

الرباط فً8162/61/61 :
ملف :جنائً إبتدائً عنؾ ضد النساء.
عدد 0202/0462/753 :
جلسة 0202/02/03 :

مذكرة تأكٌدٌة لمرافعات الدفاع مع تحدٌد المطالب المدنٌة
مرفوع إلى السٌد الرئٌس األول لدى محكمة اإلستئناف بالدار البٌضاء
و السادة القضاة رؤساء الغرف و المستشارٌن المكونٌن لها
لفائدة:
 -مطالبة بالحق المدنً –

 -1السٌدة …..
عنوانها 61 …. :الدارالبٌضاء.
 مطالبة بالحق المدنً – - 2السٌدة ….
عنوانها …. :الدارالبٌضاء
 مطالبة بالحق المدنً – - 3السٌدة ….
عنوانها …. :الدارالبٌضاء.
 مطالبة بالحق المدنً – - 4السٌدة ….
عنوانها ….. :الرباط.
ٌنوب عنهن األساتذة المشار إلٌهم أعاله.
ضد :السٌد .…...

ٌنوب عنه األساتذة :األستاذ النقٌب محمد زٌان محامً بهٌئة الرباط ومن معه
بحضور :السٌد الوكٌل العام للملك لدى محكمة اإلستئناف بالدارالبٌضاء.
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*************************************

تتشرف العارضات بأن ٌبسطن أمام أنظاركم مذكرتهن للمطالبة بالحق المدنً قصد المطالبة بالتعوٌضات
المستحقة عن الضرر المترتب عن الجرائم المتابع بها المتهم وفقا لما ٌلً :

المحور األول  :موجز للوقائع:
ٌناقش هذا الملؾ فً ظرفٌة عرفت فٌها البالد دخول قانون محاربة العنؾ ضد النساء ،وهو القانون 027-07
والذي ٌتضمن جوانب فً تجرٌم التحرش بل تضمن تجرٌم العنؾ الجنسً الذي قد ٌطال المرأة لتكتمل بذلك
الترسانة القانونٌة التً ٌسعى المشرع من خالله ا إلى حماٌة المرأة من كل معاملة حاطة بكرامتها ،أو أي معاملة
تلحق بها عنؾ معنوي ومادي ومن بٌن هذه الترسانة قانون اإلتجار بالبشر الذي ٌؤطر األفعال المنسوبة إلى
المتهم.
حٌث إن تداعٌات هذا الملؾ كانت بالؽة اآلثار على الضحاٌا فلم ٌجدن العناٌة الواجبة الصحٌة والنفسٌة،بل تكالبت
علٌهن عدة جبهات ؼٌر محسوبة العواقب فً تصرفاتها سواء الواجهة اإلعالمٌة من طرؾ ( بعض المنابر) التً
استخفت بدورها التنوٌري داخل المجتمع ولهئت وراء مراكمة مبٌعات لجرائدها الورقٌة أو مواقعها اإللكترونٌة
فكانت معاناة هؤالء الضحاٌا مركبة بفعل تعدد مصادرها وإساءة استعمال السلطة من طرؾ المتهم واستؽالله حالة
الضعؾ والحاجة والهشاشة للضحاٌا.
حٌث إن النٌابة العامة تابعت المتهم السٌد  ….طبقا للفصول -74662-0-662-0
662462540064624و 527-682468840من مجموعة القانون الجنائً.
وٌستفاد من وثائق الملؾ ،والسٌما المحضرٌن األول عدد  72بتارٌخ  0202/20/04والثانً عدد /60ؾ و ش
ق بتارٌخ  0202/20/02المنجزٌن من طرؾ الفرقة الوطنٌة للشرطة القضائٌة بالدار البٌضاء  ،وأنه بتارٌخ
 0202/20/00توصلت النٌابة العامة بوشاٌة تشكً كاتبتها تعرضها من طرؾ كاتب صحفً معروؾ لإلؼتصاب
واإلبتزاز بداخل مكتبه الكائن بشارع الجٌش الملكً عمارة األحباس الطابق  03الدار البٌضاء.
وبتارٌخً  0202/20/04و  0202/20/00تقدمت المشتكٌة ….و….بشكاٌتٌن ضد الصحفً المسمى … ….مدٌر
جرٌدة  ….من أجل االؼتصاب واالستؽالل الجنسً واالبتزاز.
وبعد تكلٌؾ الفرقة الوطنٌة للشرطة القضائٌة بالبحث فً موضوع الوشاٌة والشكاٌتٌن أعاله ،تم إستدعاء
واالستماع إلى المشتكٌتٌن المذكورتٌن التٌن أكدت كا منها بمحضر أقوالها شكاٌتٌهما فً الموضوع فً حق
المسمى  ، ….بتعرضهما لإلؼتصاب واإلستؽالل الجنسً ،مع تحدٌد كل منها على حدة أنه دأب على إرتكاب هذه
األفعا ل اإلجرامٌة فً حقها بمقر مكتبه بجرٌدة أخبار الٌوم الكائن بالطابق السابع بعمارة األحباس الكائنة بشارع
الجٌش الملكً الدار البٌضاء ،وبأنه هددهما بنشر مقاطع فٌدٌوهات قام بتصوٌرهما فٌها وهو ٌمارس علٌهما
الجنس بمكتبه فً حالة ما إذا توقفتا عن الرضوخ لرؼباته .كما تبٌن من خالل البحث مع المشتكٌة خلود جباري
كما سٌأتً تفصٌله أن هناك احتمال تواجد ضحاٌا آخرٌن للماثل أمامكم من صحافٌات الموقع الذي ٌدٌره عز فن
عن اإلدالء بشكاٌاتهن ،من قبٌل  ….وأ.….
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بالموازاة مع ذلك ،تم توجٌه انتداب هاتفً لشركات االتصال المختصة بخصوص الرقمً الهاتفٌٌن
 2440060000و  2440233664اللذٌن توصلت األبحاث والتحرٌات بكونهما ٌستخدمان من طرؾ المشتكى به

 ، ….من أجل التحقق من تواجد أٌة اتصاالت هاتفٌة متبادلة بٌنه وبٌن المشتكٌتٌن أو أٌة ضحاٌا محتملٌن ،من أجل
استؽالل ذلك أو أٌة اتصاالت هاتفٌة أخرى مثٌرة لالنتباه لفائدة البحث الجاري.
ونظرا لكون الشكاٌات الثالث موضوع البحث تشٌر إلى أن المسمى ٌ ….قوم باؼتصاب واالستؽالل الجنسً
لضحاٌاه بمكتبه الكائن بمقر جرٌدة أخبار الٌوم المتواجد بالطابق  03بعمارة األحباس شارع الجٌش الملكً الدار
البٌضاء.
وأنه ٌعمل على توثٌق ذلك بتسجٌالت فٌدٌو ٌقوم بتصوٌرها لضحاٌاه من أجل ابتزازهم بها الحقا ،فقد تم إشعار
النٌابة العامة قبل التوجه إلجراء تفتٌشات بمكتب الصحفً المذكور للتأكد من حقٌقة ما جاء بالشكاٌات المشار
إلٌها ،وتم تلقً تعلٌمات شفوٌة صرٌحة بإجراء هذا التفتٌش القانونً واتخاذ جمٌع التدابٌر الكفٌلة بضمان السر
المهنً.
فتم بناء على ذلك االنتقال إلى مقر الجرٌدة المذكورة بالطابق  03من العنوان السالؾ ذكره ،وإطالع المشتكى به
 ….على صفة عناصر هذه الفرقة والؽرض من إجراء تفتٌش قانونً بمكتبه لحجز أٌة معدات إلكترونٌة مخصصة
للتصوٌر أو دعامات معلوماتٌة ٌمكن استؽاللها فً تسجٌل أو تخزٌن فٌدٌوهات أو صور فوتوؼرافٌة ،فأبدى
موافقته على هذا إجراء هذا التفتٌش ،الذي أسفر بحضوره المتواصل عن العثور بمكتبه الخاص على عدة أؼراض
من هذا النوع ،من بٌنها قرص صلب خارجً نوع  ،SEAGTEومسجل فٌدٌو رقمً  DVRرقم ،6404V
وكامٌراتٌن إحداهما بٌضاء اللون ،واألخرى صؽٌرة سوداء اللون نوع  ،IM-630Cتم العمل على حجزها جمٌعا
لفائدة البحث.
وبعد القٌام بخبرة تقنٌة تم استخراج تسجٌالت فٌدٌو مخزنة باألجهزة اإللكترونٌة والمعلوماتٌة التً تم حجزها
والتً أسفرت بدورها عن تأكٌد األفعال اإلجرامٌة المنسوبة إلى المعنً باألمر والتعرؾ على ضحاٌا آخرٌن
ألفعاله اإلجرامٌة ،واستدعاؤهم واإلستماع إلٌهم فً هذه القضٌة ،وإجراء تحلٌل للمعطٌات الهاتفٌة المتوصل بها
جوابا على انتداب فً الموضوع ،وهً اإلجراءات التً ٌمكن إجمالها فً ماٌلً:
 -0نتٌجة استخراج المعطٌات المخزنة فً قرص صلب خارجً نوع  SEAGATEومسجل فٌدٌو رقمً DVR
رقم  ،6404Vتم حجزها بمكتب المسمى  ...بمقر جرٌدة أخبار الٌوم:
أسفرت عملٌة استخراج المعطٌات المخزنة فً القرص الصلب الخارجً الذي تم ضبطه وحجزه من مكتب
المسمى توفٌق بوعشرٌن عن اكتشاؾ مجموعة من مقاطع الفٌدٌو مسجلة فٌه ،توثق لعملٌات جنسٌة كان المعنً
باألمر طرفا فٌها رفقة نساء مختلفات ،تفاصٌلها كالتالً:
 -0تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/25/25مدته حوالً  05دقٌقةٌ ،بتدئ من الساعة  02و  60دٌ ،ظهر فٌه
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ...
 -0تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/02/04مدته حوالً  00دقٌقةٌ ،بتدئ من الساعة ٌ ،02ظهر فٌه وهو
ٌمارس الجنس على المسماة ...
 -7تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/02/03مدته حوالً  05دقٌقةٌ ،بتدئ من الساعة  02و  65دٌ ،ظهر فٌه
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
 -6تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/02/04مدته حوالً  02دقٌقةٌ ،بتدئ من الساعة  03و  62دٌ ،ظهر فٌه
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
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 -5تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/22/04مدته دقٌقتٌن تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  03و 52دٌ ،ظهر فٌه وهو
ٌمارس الجنس على المسماة ..
 -4تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/22/04مدته دقٌقة واحدة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  03و  50دٌ ،ظهر فٌه
وهو ٌمارس الجنس على المسماة أ....
 -3تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/22/04مدته دقٌقتٌن تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  03و  68دٌ ،ظهر فٌه وهو
ٌمارس الجنس على المسماة ....
 -2تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/27/70مدته  02دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  08و 75دٌ ،ظهر فٌه وهو
ٌمارس الجنس على المسماة ....
 -8تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/26/05مدته  04دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  08و  50دٌ ،ظهر فٌه وهو
ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/25/24مدته  00دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  02و  05دٌ ،ظهر
-02
فٌه وهو ٌمارس الجنس على ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/23/00مدته  03دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  02و  04دٌ ،ظهر
-00
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة .....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/22/07مدته  72دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة 02و  62دٌ ،ظهر فٌه
-00
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/22/04مدته  70دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  02و  65دٌ ،ظهر
-07
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/28/23مدته  00دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  02و  50دٌ ،ظهر
-06
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة .....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/28/28مدته دقٌقتٌن تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  56دٌ ،ظهر فٌه
-05
وهو ٌمارس الجنس على المسماة .....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/20/03مدته  2دقائق تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  70دٌ ،ظهر فٌه
-04
وهو ٌمارس الجنس على المسماة .....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/27/27مدته  2دقائق تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  08دٌ ،ظهر فٌه
-03
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ......
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/25/00مدته  07دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  23دٌ ،ظهر
-02
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة .....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/25مدته  28دقائق تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  08دٌ ،ظهر
-08
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/25مدته  4دقائق تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  78دٌ ،ظهر فٌه
-02
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/02مدته  04دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  67دٌ ،ظهر
-00
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/70مدته  70دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  06دٌ ،ظهر
-00
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/22/05مدته دقٌقتٌن تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  08دٌ ،ظهر فٌه
-07
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
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تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/22/07مدته  73دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  07دٌ ،ظهر
-06
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/22/07مدته  72دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  22دٌ ،ظهر
-05
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/25مدته  72دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  72دٌ ،ظهر
-04
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة .....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/25مدته  04دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  76دٌ ،ظهر
-03
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/25مدته  72دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  22دٌ ،ظهر
-02
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/05مدته  02دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  28دٌ ،ظهر
-08
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/02/04مدته  08دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  03دٌ ،ظهر
-72
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/00/05مدته دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة 02و  74دٌ ،ظهر فٌه
-70
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/00/05مدته  00دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة 02و  73دٌ ،ظهر فٌه
-70
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/00/27مدته  06دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  74دٌ ،ظهر
-77
فٌه وهو ٌمارس الجنس بشكل ثنائً على كل من ......
سبع ( )3تسجٌالت فٌدٌو بتارٌخ  0205/20/04تبتدئ توالٌا من الساعة 04و  72د 04 ،و  77د،
-76
 04و  77د ،و  55ث04 ،و75د04 ،و65د04 ،و57د ،و  04و 56د ٌظهر فٌه وهو ٌقبل المسماة ...
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0202/20/00مدته دقٌقتٌن تقرٌبا ،ابتداء من الساعة 02و  64دٌ ،ظهر فٌه
-75
وهو ٌقبل المسماة  ....وٌتلمس أعضاءها الجنسٌة.
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0202/20/00مدته  06دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  68دٌ ،ظهر
-74
فٌه وهو ٌرؼم المسماة  ....على ممارسة الجنس الفموي معه.
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/25/25مدته  02دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  50دٌ ،ظهر
-73
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/08مدته  04دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  03و  67دٌ ،ظهر
-72
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ...
أربع تسجٌالت فٌدٌو بتارٌخ  0204/23/00تبتدئ من الساعة  08و  03دٌ ،ظهر فٌها رفقة المسماة
-78
 ....فً أوضاع حمٌمٌة.
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/20/04مدته  72دقٌقتٌن تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  03دٌ ،ظهر
-62
فٌه وهو ٌتحرش جنسٌا بالمسماة  ...وٌقوم بتقبٌلها ولمس مناطق حساسة فً جسدها مع إرؼامها على لمس
عضوه الذكري.
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/20/04مدته دقٌقة ونصؾ تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  08د،
-60
ٌظهر فٌه وهو ٌحاول إرؼام المسماة  ....على ممارسة الجنس معه ومنعها من الخروج من مكتبه وهً
تبدي مقاومة لصده وتحاول مؽادرة مكتبه.
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تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/20/72مدته  05دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  67دٌ ،ظهر
-60
فٌه وهو ٌقبل المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/20/04مدته  04دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و 00دٌ ،ظهر فٌه
-67
وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/26/03مدته  04دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  06دٌ ،ظهر
-66
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/02مدته دقٌقتٌن تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و  68دٌ ،ظهر فٌه
-65
وهو ٌقبل المسماة ....
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/25/00مدته  72دقٌقة تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  08و  05دٌ ،ظهر
-64
فٌه وهو ٌمارس الجنس على المسماة ....
خمس تسجٌالت لفٌدٌوهات بتارٌخ  0202/20/72مدتها ما مجموعه  56دقٌقة تقرٌبا ،تبتدئ على
-63
التوالً على الساعة  02و  00د ،و 02و  72د 02 ،و 67د  08 ،و  22د 08 ،و 20دٌ ،ظهر فٌه وهو
ٌقوم بتقبٌل إحدى الفتٌات وٌعانقها و ٌتلمس مناطقها الجنسٌة.
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/20/24مدته  23دقائق تقرٌبا ،ابتداء من الساعة  02و 27دٌ ،ظهر
-62
فٌه وهو ٌجبر فتاة ترتدي مالبس وقبعة سوداء على تقبٌله وممارسة الجنس معه ،وهو الشًء الذي رفضته
رؼم إصراره.
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/02/23مدتهما  63دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئان على التوالً على الساعة  02و
-68
 52د ،و  08و  72د ٌظهر فٌهما وهو ٌقبل فتلة ترتدي فستانا طوٌال وٌقوم بلمس مناطق حساسة من
جسدها.
تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/28/20مدتهما  62دقٌقة تقرٌباٌ ،بتدئان على التوالً على الساعة  02و
-52
 08د ،و  00و 22د ٌظهر فٌهما وهو ٌقبل فتاة ترتدي لباسا عصرٌا أسود اللون وٌقوم بلمس مؤخرتها
وجمٌع مناطقها الحساسة.
حٌث لوحظ أنها كلها فٌدٌوهات سجلت فً الفترة المسائٌة للتوارٌخ الواردة بها بتفصٌل أعاله ،مابٌن الساعة
الخامسة والنصؾ مساءا إلى ؼاٌة الساعة التاسعة لٌال ،وهو ماٌتوافق مع تصرٌحات ضحاٌاه اللواتً تم االستماع
إلٌهن فً إطار هذه القضٌة ،المضمنة بمحاضر أقوالهن التً سٌأتً التطرق لتفاصلها ،وماأكدته أٌضا شهادة
المسماة أنٌسة بداح المكلفة باالستقبال بنفس المقر التً أكدت بأنه ؼالبا ماٌبقى بمفرده بعد مؽادرة العاملٌن بالجرٌدة
خالل هاته الفترة المسائٌة الستقبال ضٌوؾ ٌفصح عن صفتهم أو مواعٌد حضورهم.
أما بخصوص مسجل الفٌدٌو الرقمً  DVRرقم  ،6404Vالذي تم حجزه بدوره بمكتب المسمى  ....بمقر جرٌدة
أخبار الٌوم ،فإن استؽالله تقنٌا أسفر عن توفره على تسجٌالت انطالقا من تارٌخ  05.20.0202إلى ؼاٌة
.0202/00.20
 -0النساء ضحاٌا تسجٌالت الفٌدٌو الالتً تم تصوٌرهن من طرؾ المعنً باألمر لتوثٌق الممارسات الجنسٌة
التً باشرها علٌهن:
من أجل تحدٌد هوٌات النساء المعنٌات بتسجٌالت الفٌدٌو الموثقة للممارسات جنسٌة علٌهن من طرؾ المسمى
 ،....فقد تم استؽالل سجل كشؾ المكالمات الهاتفٌة الصادرة والواردة على رقمٌه الهاتفٌٌن  ....2440و
 ....2440المستعمل من طرفه كرقم موزع للمكالمات الهاتفٌة ،حٌث تم التركٌز على عٌنة من األرقام الهاتفٌة التً
تبادل معها المعنً باألمر مكالمات بتوارٌخ متقاربة مع تلك المتعلقة بتسجٌالت أشرطة الفٌدٌو المتضمنة للممارسة
الجن سٌة على بعض النسوة ،وذلك قصد تحدٌد هوٌات مستعملٌها واستخراج صورهم التعرٌفٌة الستؽاللها فً
تحدٌد هوٌات النساء المعنٌات بأشرطة الفٌدٌو المذكورة.
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عٌنة األرقام المنتقاة ،تم تحدٌد هوٌات بعض مستعملٌها اعتمادا على ما ورد من أرقام بطاقات التعرٌؾ الوطنٌة
بجواب انتد اب شركات االتصال الهاتفً المعنٌة ،كما تم أٌضا تحدٌد هوٌات البعض االخر استعانة ببعض
التطبٌقات الهاتفٌة المختصة فً تحدٌد أسماء مستعملً األرقام الهاتفٌة عٌر شبكة االنترنت ،إضافة إلى استؽالل
المعلومات الواردة ببعض مواقع التواصل االجتماعً التً لها صلة ببعض مستعملً تلك األرقام الهاتفٌة.
 وقد أجمعت معظم شهادات النساء اللواتً تم التوصل إلٌهن واالستماع إلٌهن فً الموضوع ،أنهن وقعن
ضحٌة المعنً باألمر الذي أرؼمهن على الرضوخ لنزواته الجنسٌة بشكل ممنهج ،مستؽال تارة سطوة رب
العمل كورقة ضؽط الستؽاللهن جنسٌا ،وتارة أخرى انفراده بهن بمكتبه بعد مؽادرة العاملٌن بالجرٌدة
للمقر ،والتمكن من اؼتصابهن وتصوٌرهن فً فٌدٌوهات جنسٌة دون علمهن ،ثم ابتزاز بعضهن بواسطتها
من أجل ضمان خضوعهن له .وهو ما ٌتجلى فً إفادات الضحاٌا االتً ذكرهن اللواتً تعم عرض
تصرٌحاتهن على الماثل أمامكم ،وإطالعه أٌض ا على تسجٌالت الفٌدٌو التً تم حجزها لدٌه والتً توثق
للممارسته الجنس علٌهن  ،وهو ماحاول التهرب من اإلجابة علٌه بدعوى أنه لم ٌسبق أن مارس الجنس مع
أٌة صحفٌة تشتؽل لفائدته ،وأنه ٌرفض اإلطالع على فٌدٌوهات ادعى أنها ال تعود ملكٌتها له ،والٌعرؾ
مصدرها ،أو من فبر كها الختراع تهمة له فً ؼٌاب التهمة والحجة على ما جاء فً الشكاٌات التً سجلت
ضده حسب زعمه .فً الوقت الذي تؤكد فٌه شهادات ضحاٌاه حقٌقة المنسوب إلٌه ،وتؤكد أن إنكاره هذا
ماهو إال محاولة منه للتملص من تسجٌالت فٌدٌو جنسٌة ٌبدو واضحا فٌها وهو ٌمارس الجنس على نساء
مختلفات ،وذلك بداخل ؼرفة مكتبه المؽلقة ،وفوق أرٌكته المقابلة لهذا المكتب التً تمت معاٌنتها خالل
التفتٌش القانونً الذي أجرته عناصر هاته الفرقة بأنها تطابق ما أدلت به المشتكٌتان نعٌمة لحروري وخلود
جابري.
ونفس األمر بالنسبة الدعاءات المعنً باألمر بخصوص جهله لمسجل الفٌدٌو الرقمً  DVRرقم  ،6404Vالذي تم
حجزه بدوره بمكتبه بمقر جرٌدة أخبار الٌوم بتارٌخ  ،07.20.0202بدلٌل أن استؽالل هذا الجهاز تقنٌا أسفر عن
توفره على تسجٌالت كامٌرا تصور داخل مكتبه إلى ؼاٌة تارٌخ  ،00.20.0202مما ال ٌعقل معه مجرد التفكٌر
بأنه لم ٌتم إحضار هذا المسجل إال ٌوم إجراء التفتٌش بتارٌخ .07.20.0202
هذه اإلدعاءات كلها فندتها أٌضا تصرٌحات الضحاٌا اللواتً تم النوصل إلٌهن ،واللواتً أكدن الممارسات الجنسٌة
التً ٌباشرها الماثل أمامكم على معظمهن تحت الضؽط ةاإلكراه ،كما سٌتبٌن ذلك بالتفصٌل:
 -1الضحٌة األولى :المشتكٌة مجهولة الهوٌة:
جاء بالشكاٌة مجهولة المصدر ،موضوع تعلٌمات النٌابة العامة عدد 02-265 :بتارٌخ  ،0202/20/00التً تم
عرضها على المعنً باألمر ،أن امرأة لم تضمن هوٌتها بهذه الشكاٌة ،تتهمه حسب األوصاؾ المدلى بها
بإستدراجها لمكتبه الكائن بعمارة األحباس شارع الجٌش الملكً الطابق  03الدار البٌضاء ،وتحرش بها قبل
إؼتصابها دون ٌأبه لتوسلها وإستنجادها ،وأنه بعد ذلك دعاها مجددا لمكتبه المذكور عبر تطبٌق "الواتساب"،
ووعدها بالتوسط لفائدتها لدى بعض معارفه لٌجدوا لها عمال بدخل مرٌح ،قبل أن ٌبدأ بعد رفضها لعرضه
بتهدٌد ها بدعوى أنه قام بتسجٌل ممارسته الجنس معها بواسطة كامٌرا توجد بمكتبه ،وأنه مستعد إلرسال صور لها
وهً عارٌة إلى بعض األصدقاء المشتركٌن ،مما أرؼمها على تلبٌة دعوته ومعاودة زٌارته بمكتبه ،فعاود المعنً
باألمر فعلته معها دون أن ٌبالً لتوسالتها ووعدها بأن ال أحد سٌعرؾ بما وقع ،وأنها وجدت نفسها بعد ذلك
مجبرة على تلبٌة نزواته فً مكتبه وقتما ٌشاء ،مما دفعها إلى التفكٌر فً اإلنتحار قبل أن تتراجع عن األمر بعدما
علمت أنها من بٌن نساء كثٌرات ،منهن فتٌات قاصرات ،وأخرٌات متزوجاتٌ ،قوم الماثل أمامكم بابتزازهن بنفس
األسلوب.
وجوابا على ماورد بهذه الشكاٌة ادعى المعنً باألمر  ...أن هذه الشكاٌة باطلة وكٌدٌة ،زاعما أن وراءها مخطط
لإلساءة لسمعته لدوافع سٌاسٌة تتصل بمهنته كصحفً.
 -2الضحٌة الثانٌة :المشتكٌة ....
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ٌتعلق األمر بموظفة ملحقة بوزارة السٌاحة مكلفة بالتواصل مع الصحافة بصفة عامة والمعربة على وجه
الخصوص ،وهو ما كان سببا فً تعرفها على  ...مدٌر جرٌدة أخبار الٌوم والتواصل معه فً إطار مهنً ،ؼٌر أنه
بتارٌخ لم تعد تتذكره بالضبط من بداٌة شهر أكتوبر من السنة الفارطة ،ربطت به االتصال من أجل ان ٌحدد لها
موعدا للقائه بمكتبه الكائن بعمارة الحبوس الطابق السابع عشر ،أثار انتباهها عدم تواجد بقٌة العاملٌن بالجرٌدة
وخصوصا ببهو االستقبال ،حٌث أستقبلها أمام المكتب وولجت معه إلى داخله وجلست برفقته تتبادل أطراؾ
الحدٌث حول أهمٌة التواصل مع المصالح العمومٌة ودوره فً إبراز الحقائق للقراء ،إلى أن قام بعد حوالً عشر
دقائق من ذلك بالخروج إلى بهو االستقبال للتأكد من عدم تواجد أي من العاملٌن معه ،وعاد إلى المكتب لٌقوم
بإؼالق بابه بواسطة مفتاح من الداخل ،وٌتوجه نحوها محاوال تقبٌلها مما جعلها تصده بشكل واضح ،االمر الذي
استثاره ودفعه إلى نزع ؼطاء رأسها والشروع فً تقبٌلها ،فحذرته بأنها ستصرخ وتصٌح بصوت عالً لطلب
النجدة وفضحه إال أنه أجابها متهكما بأنه ال أحد سٌسمع صراخها لكونهما ٌتواجدان فً الطابق األعلى ،وهو مادفع
المشتكٌة إلى إتباع أسلوب االستعطاؾ دون ان تنجح فً صده بعدما أصبح فً حالة هٌجان ؼٌر طبٌعً فنزع
سرواله وأ خد فً نزع مالبسها بشكل هستٌري وعنٌؾ ابتداء من مالبسها العلوٌة ثم سروالها ،أمام عدم قدرتها
على مقاومته رؼم محاولتها ذلك لكونها كانت ترتجؾ وفً حالة صدمة حقٌقٌة ،ثم ألقاها المعنً باألمر بعد ذلك
فوق كنبة كانت تتواجد فً مواجهة مكتبه الذي ٌجلس عادة علٌه ،وارتمى فوقها ،بعد نزع باقً مالبسه كاملة،
وأحكم قبضته علٌها ومارس علٌها الجنس بشكل قاسً وعنٌؾ وأولج عضوه الجنسً داخل عضوها الجنسً،
بعدما خارت قواها ،واستمر فً مواقعتها حتى أشبع رؼبته الجنسٌة ،تاركا إٌها مجهشة بالبكاء نتٌجة ماتعرضت له
من اؼتصاب من طرؾ المعنً باألمر الذي استؽل الثقة التً كانت قد وضعتها فٌه كصحفً معروؾ.
بعد ذلك ،قام المسمى  ...بمحاولة إرضاء الضحٌة المذكورة وتبرٌر ماقام به بعلة أنه معجب بها وأنه لم ٌقدر علة
مقاومة رؼبته فً ممارسة الجنس علٌها إلى أن أتٌحت له الفرصة ذلك الٌوم ،واعدا إٌاها بأنه مستعد بأن ٌقدم لها
جمٌع المساعدات التً قد تحتاجها فً محاولة منه تهدئتها وامتصاص ردة فعلها ،وهو األمر الذي رفضته
وأفصحت له بانها ستقوم بفضحه ،فما كان منه إال أن هددها بأنه هو من سٌقوم بفضحها عبر تشوٌه سمعتها مؤكدا
لها أنه قام بتسجٌل مرئً للواقعة وأنه سٌختار بعض اللقطات والصور من هذا التسجٌل التً تظهر فٌها عارٌة،
وٌسربها عبر تطبٌق الواتساب وموقع التواصل االجتماعً فاٌسبوك.
ورؼم أن هذه كانت المرة الوحٌدة التً قام المهنً باألمر باؼتصاب المشتكٌة  ،...إال أن هذه االخٌرة أفادت بأنه
استمر بعد ذلك فً إبتزازها وتهدٌدها بنشر الصور التً تخصها عبر الواتساب والفاٌسبوك ،والتً أكد لها أنه
ٌتحوز بها ،إذا لم تحضر إلى مكتبه مرة أخرى لممارسة الجنس معه ،حٌث ظل بعد ذلك ٌتصل بها عبر الهاتؾ
لحثها على الحضور عنده مرة أخرى إلى مكتبه .وهو ماشكل لها خوفا حسب تصرٌحها من تأثٌر ذلك سلبا على
مسارها المهنً ووضعٌتها اإلجتماعٌة ،قبل أن تقرر التقدم بشكاٌتها.
وعند استفسار المعنً باألمر  ...عن عالقته بالمشتكٌة  ...إدعى بأنها عالقة مهنٌة تتجلى فً حصوله منها على
بٌانات صحفٌة فً إطار عمله .وان هذه الشكاٌة التً قدتها بدورها باطلة وكٌدٌة ،ووراءها مخطط لإلساءة لسمعته
فً عالقة بمهنته كصحفً.
فً حٌن أن المشتكٌة  ....أثبتت عدم صحة إدعاءاته عندما أدلت بمحضر أقوالها بصورة من إحدى محادثاتها عبر
تطبٌق الواتساب تمت بتارٌخ  20.20.0202مع الماثل أمامكم المذكور على رقمه الهاتفً ٌ ...لح علٌها خاللها أن
تبعت له بصور لها مثٌرة ،فً الوقت الذي كانت تحادثه فً موضوع مهنً ظل ٌتجاهله وٌركز فقط على التحرش
بها .حٌث جاء فً هذه المحادثة التً بدأتها المشتكٌة بإرسال ملؾ "ماٌكروسوفت وورد" ٌحمل عنوان " VISTE
 "Portugal VAL C£بتعلٌقها التالً:
 " هانا ارسلت لٌك بالغ عن الزٌارة الرسمٌة للمٌاء بوطالب للبرتؽال".فأجابها الماثل أمامكم:
 "واش حنا ؼادي نبقاو تبعٌن ؼٌر بوطالب". "فهمنً ٌاحلوة"8 / 47
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فردت علٌه المشتكٌة:
 "ٌاك عندكم الصفحة اإلقتصادٌة؟ اٌوا شوؾ البالغ بعدا  ...وعطٌه ألي صحفً عندك ٌقدر ٌخرج منومادة".
إال أن الماثل أمامكم أصر على التحرش بها بدل التحدث معها فً األمر المهنٌة قائال:
 "اجنٌة" "ابعثً لً صورك المثٌرة". -3الضحٌة الثالثة :المشتكٌة :...
ٌتعلق األمر بصحفٌة كانت تعمل فً البداٌة كمقدمة برامج بقناة "بزاؾ تً فً" ،قبل أن تتقدم بطلب عمل لدى
جرٌدة "أخبار الٌوم" الكائن مقرها بعمارة الحبوس بشارع الجٌش الملكً بالدار البٌضاء الطابق  ،03وٌتم
استدعاؤها أواخر شهر نونبر  0204إلجراء مقابلة مع مدٌر نشر هذه الجرٌدة المسمى  ...الذي أبدى موافقته
المبدئٌة على قبولها للعمل بجرٌدته.
إال أن المعنً باألمر بدأ فً التحرش جنسٌا بالمشتكٌة منذ الٌوم الموالً إلجراء هذه المقابلة الذي صادؾ ٌوم
سبت ،وهو ٌوم عطلة ،حٌث فوجئت برسالة نصٌة عبر تطبٌق الواتساب تصلها من من رقمه الهاتفً ...2440
ٌتؽزل فٌها بتعبٌره عن إعجابه بصورتها التً كانت تتصدر واجهة رقمها الهاتفً (البروفٌل) ،ثم تم استدعاؤها فً
األسبوع الموالً لاللتحاق بمكتب الماثل أمامكم ا لكائن بعمارة الحبوس ،حوالً الساعة الرابعة والنصؾ زواال من
ٌوم الخمٌس  ،0204/00/20تحدثا خالله على فكرة البرنامج الذي ستشتؽل علٌه وحول المهمة التً ستكلؾ بها
فً موقع "الٌوم ،" 06واستؽل الماثل أمامكم الفرصة لٌطلب منها أن التقتصر عالقتهما على هذا الشكل الرسمً
وب أنه ٌرؼب فً أن تتطور إلى مستوى عالقة حمٌمٌة ،فلم تجبه إلى طلبه حٌث استمر ٌقدم لها وعودا بأنه سوؾ
ٌساعدها على بناء مستقبل واعد فً مٌدان الصحافة ،ثم طلب منها االلتحاق بمصلحة الموارد البشرٌة بالطابق
الثامن لتوقٌع عقد العمل.
وبعدما وقعت عقد العمل بمصلحة الموارد البشرٌة عادت المعنٌة باالمر إلى الطابق السابع عشر وجلست إلى
جانب الصحفٌة  ،...وفً هذه األثناء خرج المسمى ...وطلب منها أن تنتظر ،ثم بعد ذلك طلب منها االلتحاق به
داخل مكتبه حٌث دارت بٌنهما دردشة بخصوص انطباعاتها حول أي ٌوم عمل لً ،ومع تقدم الوقت حوالً
الساعة السادسة مساء وحلول الظالم قام من مكتبه وخرج ٌستطلع بمكاتب الموظفٌن ثم عاد مرة أخرى إلى مكتبه،
وبعد دردشة قصٌرة خرج مرة أخرى لٌتأكد من انصراؾ جمٌع المستخدمٌن والصحفٌٌن ،حٌث بعدما تأكد من هذا
االمر قام بإحكام إؼالق الباب الرئٌسً للجرٌدة ،حٌنها تبٌن لها أنه ٌنوي أن ٌستفرد بها ،وهذا ماتم بالفعل بعدما
طلب منها الجلوس إلى جانبه على الكنبة المقابلة واقترب منها دون رضاها وشرع فً تقبٌلها ومالمستها فً أماكن
حساسة بعدما فتح أزرار قمٌصها للوصول إلى صدرها ولمسه مباشرة ،حٌنها تفٌد المشتكٌة انها صدمت من
تصرفه هذا وؼادرت األرٌكة تعبٌرا عن رفضها لهذه المعاملة ،فقال لها بأن هذا االمر ٌعتبر عادٌا وبأنه معجب
بها وأن عالقته بزوجته متوترة ،وحاول مرة أخرى رؼم أنها ظلت رافضة ومشمئزة من أفعاله وحركاته ،وأصر
على تقبٌلها ومالمستها.
وتضٌؾ المشتكٌة أنه خالل األٌام الموالٌة لعملها بالموقع اإللكترونً المذكور تحت إشراؾ المسمى ...كمدٌر
للنشر ،كانت تتولى إعداد برنامج "الوجه األخر" ،وعلى خالؾ العادة فً المٌدان الصحفً فقد فرض علٌها مدٌر
النشر الماثل أمامكم أن تعرض علٌه "إعداد حلقة البرنامج" بمكتبه بالطابق  ،03وما كان ذلك فً الحقٌقة إال وسٌلة
سٌستمر المعنً باألمر فً استعمالها من أجل استدراجها إلى مكتبه لكً ٌستفرد بها ،خاصة وأنه ،خالل هذه المرة
ثم بعد ذلك مرارا ،ظل ٌحدد وقت اإلطالع على "إعداد الحلقة" فً وقت متأخر من ٌوم العمل ،أي حوالً السادسة
مساء بعد مؽادرة جل ا لمستخدمٌن لمقر العمل ،وبعد دردشة قصٌرة ٌستأذنها من أجل قضاء ؼرض ما ،وٌتوجه
إلى إؼالق الباب الرئٌسً لمؤسسة "أخبار الٌوم" بإحكام بواسطة المفاتح من الداخل .ومباشرة عند عودته إلى
المكتب ٌجلس على األرٌكة المواجهة لمكتبه وٌطلب من المشتكٌة " "...الجلوس إلى جانبه ،وحٌنها ٌشرع فً
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اإلقتراب منها ومالمستها فً أماكن حمٌمٌة من جسدها وتقبٌلها ،رؼم مواجهته بالرفض واالمتناع ،ومع ذلك كان
ٌعٌد المحاولة دون ٌأس مصرا على ممارسة الجنس علٌها.
وقد فسرت المشتكٌة المذكورة إجبارها على الرضوخ لنزوات المعنً باألمر ،بأنه كان ٌعلم أنها محتاجة للعمل
لدٌه بجرٌدته وأنه هو رب العمل وبإمكانه طردها من العمل ألنها كانت فً فترة التجرٌب دون استفادتها من
الحقوق التً ٌكفلها لها قانون الشؽل ،االمر الذي استخدمه كورقة ضؽط الستؽاللها جنسٌا ،وبالفعل أمام هذا
اإلكراه الذي سلبها إرادتها رضخت لنزواته الجنسٌة ومكنته مكرهة من ممارسة الجنس علٌها لخمس مرات بشكل
سطحً كونها الزالت عذراء ،إنطالقا من أول ٌوم توقٌعها عقد العمل بتارٌخ  ،0204/00/20بل إنه فً إحدى
هاته المرات مارس علٌها الجنس بالقوة والعنؾ بعدما خنقها من عنقها بواسطة مرفقه حتى بلػ شهوته ،كما أنه
ح اول اؼتصابها وفض بكرتها بعدما أجبرها ،فً أخرة مرة خالل شهر ٌناٌر  ،0203أن تزٌل تبانها ،حٌث رفع
قدمها فوق األرٌكة وحاول أن ٌ فتض بكرتها ،ؼٌر أنها فطنت به وصدته حٌث قامت بارتداء مالبسها وخرجت من
مكتبه ،وكانت هذه أخر مرة ٌستفرد فٌها بها داخل مكتبه المذكور ،بعدما فكرت المشتكٌة بأن أي مؽامرة أخرى
لدخول مكتبه كانت ستنتهً ال محالة بافتضاض بكارتها ،ولتفادي ذلك والحفاظ على عملها بدأت تختلق مبررات
من قبٌل أنها حائض تارة أو منشؽلة بمرض والدتها تارة أخرى إلى ؼٌر ذلك.
ولتٌقن المعنً باألمر أن المشتكٌة المذكورة أصبحت تتهرب من اللقاء به ،بدأ ٌمارس علٌها ضؽوطا كبٌرة من
قبٌل تبخٌس عملها ووصفه بالرداءة عكس اإلطراء الذي كان ٌصرح به فً حقها سابقا ،كما أنه أصبح ٌحرمها من
العالوات التً تستحقها وٌحاسبها على أقل فهوة ،عكس المعاملة الجٌدة التً ٌعامل بها بعض الصحفٌات وؼٌرهن
اللواتً ٌما رس علٌهن نزواته الجنسٌة داخل مكتبه المذكور ،حسب ماٌروج بٌن صحفًٌ الموقع ،واللواتً ذكرت
المشتكٌة  ....من بٌنهن المسمٌتٌن .... ....
وقد أرجعت المشتكٌة  ....تأخرها فً تسجٌل شكاٌتها ضد مشؽلها  ....إلى عدة أسباب تتمثل فً كونها كانت
تخشى أن تفقد عملها إن قامت بتسجٌل شكاٌة ضده باعتباره مدٌرها فً العمل ،كما أنه أجبرها بداخل مكتبه المؽلق
على حذؾ الرسائل التً كان ٌبعث ٌها إلٌها عبر تطبٌق الواتساب والمتضمنة لعبارات التحرش واإلستدراج ،وذلك
بعدما واجهته بها وبأنها سترفع شكاٌة ضده ،جٌث منعها من الخروج من المكتب إلى أن قامت بحدؾ هذه الرسائل
وقام بتهدٌدها بأنه سٌدمر حٌاتها إن أقدمت على ذلك ،مفصحا لها بأنه إن كانت هً تتوفر على رسائل بالواتساب
فإنه ٌتوفر على شرٌط فٌدٌو بالصوت والصورة ٌوثقها وهً عارٌة الجسد.
كما كانت المشتكٌة المذكورة تتخوؾ حسب تصرٌحها من أجل التنجح فً إثبات وقوعها ضحٌة المعنً باألمر
الذي ٌعتبر صحفٌا مشهورا ٌدعً توفره على نفوذ قوي ،مما ولد لدٌها تخوؾ من أن الٌتم إنصافها بفعل جبروته
وإمكانٌة استعمال سلطته اإلعالمٌة لتشوٌه سمعتها .وأن ما شجعها على المضً قدما هو ما بلػ إلى علمها مؤخرا
من واقعة إٌقاؾ الداعٌة الشهٌر والمعروؾ دولٌا طارق رمضان بفرنسا ،بعدما تقدمت ضحاٌاه بشكاٌات ضده من
أجل جرائم اإلؼتصاب الذي تعرضن لها وأخذ السلطات القضائٌة الفرنسٌة لشكاٌاتهن بجدٌة ،األمر الذي شجعها
بدورها على تسجٌل شكاٌتها ضد المسمى  ،....وعدم اإلستمرار فً التزام الصمت عن األضرار التً لحقت بها
من المشتكى به المذكور جراء استؽاللها جنسٌا ومحاولة اؼتصابها ،وذلك للثقة التً تضعها فً القضاء المؽربً
من أجل إنصافها ورفع الضرر عن باقً ضحاٌاه اللواتً لم تتجرأن بعد على فضح جرائمه األخالقٌة.
عند مواجهة المعنً باألمر  ....بهذه التصرٌحات ،أكد معرفته بالمشتكٌة " "....مؤكدا أنها صحفٌة تعمل لدٌه
بالموقع اإللكترونً "الٌوم ،" 06مدعٌا أن عالقتها بها مهنٌة وأنه لم ٌسبق أن مارس علٌها الجنس .مرجعا شكاٌتها
هاته إلى مشاكلها فً العمل مع رئٌستها " "...بعد أن تم توجٌه إنذار كتابً لها حول سوء تعاملها مع زمالئها فً
العمل ،مما إضطره حسب تصرٌحه إلى توقٌؾ برنامجها المصور "الوجه األخر" .مضٌفا أنه الٌعد حلقات
برنامجها معها ،ومن ٌقوم بذلك هو رئٌس التحرٌر أو من ٌنوب عنه ،وأنها كانت تقترح علٌه ضٌوؾ برنامجها
عبر ا لبرٌد اإللكترونً وكان ٌجٌبها على ذلك بنفس الطرٌقة ،مدعٌا أنه لم ٌسبق له أن استدرجها أو استفرد بها فً
وقت متأخر بعد توقٌت العمل ،ولم ٌحصل أن ضؽط علٌها أو على ؼٌرها.
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إال أن تصرٌحات المستخدمة بنفس الجرٌدة المسماة " "...أكدت عدم صدق ادعاءات المعنً باألمر ،حٌث أكدت
المستخدمة المذكورة عند اإلستماع إلٌها بأن زمٌلتها الصحفٌة " "...التً تشرؾ على أحد البرامج بالجرٌدة
اإللكترونٌة "الٌوم  " 06سبق لها أن أخبرتها بأن مدٌرها الماثل أمامكم ٌتواصل معها عبر تطبٌق "الواتساب"
بإستمرار ،وٌبعث لها برسائل اإلعجاب وٌلح علٌها فً ربط عالقة ؼرامٌة ،وأنه بسبب رفضها لذللك ،قام بالضؽط
علٌها بإهمال البرنامج الذي كانت تشرؾ علٌه وتعده ،لٌنتهً المطاؾ بإٌقافه .كما أكدت المسماة " "...ما جاء
بأقوال المشتكٌة " "...بدخول هذه األخٌرة مع الماثل امامكم فً مشاداة كالمٌة بسبب ذلك فً ؼضون شهر
رمضان المنصرم ،بعدما ادعى لها خالل إجتماعه بها بأن سبب إٌقاؾ البرنامج هو خالفاتها مع الطاقم ،إال أنها
واجهته بالرسائل والمحادثات التً كان ٌبعثها لها عٌر تطبٌق "الواتساب" وأشعرته بأنها ستعمل على إٌقافه عند
حده إن لم ٌكؾ عم مضاٌقتها وتحر شه بها ألجل ممارسة الجنس معها ،مما جعله ٌجبرها على مسح تلك الرسائل
والمحادثات مقابل استمرارها فً العمل بالجرٌدة .وأنه نتٌجة لرفض الصحفٌة " "...نسج عالقة ؼرامٌة معه،
واستمرار مضاٌقاته لها ،فقد طلب نتها الماثل أمامكم حسب تصرٌحات زمٌلتها المسماة " "...تقدٌم استقالتها
ومؽادرة الجرٌدة متذرعا بخالفاتها المتكررة مع الطاقم العامل بها.
 -4الضحٌة الرابعة... :
بعد مرور حوالً ستة أشهر على تشؽٌل المسماة  ...بالجرٌدة اإللكترونٌة "الٌوم ،"06تحرش بها الماثل أمامكم
جنسٌا بداخل مكتبه عندما طلب من ها مراجعته بداخله قبل إنصرافها بعد إنتهاء فترة العمل ،إذ أنها بعد إستجابتها
لتعلٌماته بحكم أنه رئٌسها فً العمل ،طلب منها الجلوس ثم شرع فً مالطفتها بالكالم على ؼٌر عادته معها،
وعرض علٌها نسج عالقة صداقة لكونه معجب بها ،مما جعلها تفطن إلى طبٌعتها ،وتفهم أن مراده منها هو
ممارسة الجنس علٌها .وجراء صدمتها من عرضه هذا بدا الماثل أمامكم ٌطمئنها بأن األمور ستكون عادٌة ،ؼٌر
أنها رفضت طلبه بعد أن تعللت له بكونها مخطوبة ،ثم ؼادرت مكتبه دون إستئذانه خوفا من تطور األمور.
وبعد مضً حوالً شهرا ونصؾ عن تلك الواقعة ،طلب منها المعنً باألمر مرة أخرى مراجعته بمكتبه قبل
انصرافها عقب إنتهاء فترة العمل ،حٌث كان جل المستخدمٌن قد ؼادروا مقر الجرٌدة .ونتٌجة للخوؾ الذي انتابها
من تكرار ماسبق بٌنها،ومن حدوث ماالتحمد عقباه ،ؼادرت المعنٌة باألمر مقر العمل ولم تراجعه بداخل مكتبه.
وفً بداٌة الشهر الحالً ،قام المعنً باألمر بتنقٌل المسماة  ...للعمل بفرع الجرٌدة اإللكترونٌة "الٌوم "06بمدٌنة
الرباط ،وذلك بهدؾ الضؽط علٌها ألجل تقدٌم االستقالة وعدم حصولها على أي تعوٌضات حسب ما أكدته هذه
األخٌرة ،بعدما فطن إلى عالقة الصداقة التً تربطها بالصحفٌة " "...واحتمال إخبارها من طرؾ هذه األخٌرة
بمحاوالته ربط عالقة جنسٌة معها كما حصل معها.
وقد تمت مواجهة المعنً باألمر بتصرٌحات المسماة  ...فادعى أن أقوالها هاته مجرد خٌال ،وأنه لو كان ٌرٌد أن
ٌضؽط علٌها لكانت عنده الوسائل لذلك ،مدعٌا أنه قام بتنقٌلها إلى الرباط بسبب الحاجة إلى ملء الفراغ فً المكتب
هناك ،وبرضاها بعد إستشارتها ولمدة مؤقتة وتم صرؾ تعوٌض لها على التنقل بٌن الربط والبٌضاء.
فً حٌن أن مستخدمته السالؾ ذكرها أكدت عكس هذه اإلدعاءات.
 -5الضحٌة الخامسة... :
ٌتعلق األمر بمسؤولة التوزٌع حالٌا بجرٌدة أخبار الٌوم ،التً ابتدأت عملها بهذه الجرٌدة كمكلفة بتوزٌع
المكالمات الهاتفٌة ومضٌفة استقبال بمقرها بالطابق الثامن بالمركز التجاري الحبسً بشارع الجٌش الملكً.
وتوضح المسماة  ...أنه إضافة إلى المهام التً كانت موكولة إلٌها فً البداٌة ،فقد كانت كل صباح عند إلتحاق
مدٌر النشر " "...بمكتبه.
تضع رهن إشارته جمٌع الجرائد الصادرة بنفس الٌوم عالوة على كوب من القهوة وقنٌنة من الماء ،قبل أن
تنصرؾ إلى عملها .مضٌفة إلى أنه خالل تواجدها بمكتبه كان ٌنظر إلٌها نظرات ذات إٌحاءات جنسٌة إضافة
إلى طرٌقة كالمه معها وهو ماتكرر لعدة مرات ،وقد كان ذلك خالل الفترة التجرٌبٌة لها بالجرٌدة.
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وفً مساء أحد األٌام خارج أوقات العمل ،اتصل بها المعنً باألمر هاتفٌا دون أن ٌظهر رقمه الهاتفً ،وبدأ
ٌوجه إلٌها أشئلة تتعلق بحاٌتها الشخصٌة ظلت خاللها تطلب منه الكشؾ عن هوٌته ،لٌخبرها فً األخٌر أنه
مشؽلها المسمى " "...مما أثار استؽرابها.
وفً صبٌحة الٌوم الموالً ،أرسل لها المعنً باألمر رسالة نصٌة ٌطلب منها مقابلته بعد إنتهاء فترة العمل،
فتفاجأت لألمر خاصة بعدما علمت أن مكان اللقاء هو مكتب العمل .مضٌفة نظرا لصؽر سنها وتجربتها
المتواضعة ولحاجتها للحفاظ على عملها داخل مؤسسته ،فقد قبلت طلبه خصوصا أنها فً فترة تجرٌبٌة لمدة
ثالثة أشهر.
وبالفعل مساء نفس الٌوم ،حضرت المسماة  ...للقاء الماثل أمامكم بمكتبه بعد أن ؼادر جمٌع المستخدمٌن لدٌه،
حٌث كان وحٌدا اثناء هذا اللقاء ،وبدأ ٌداعبها وٌقبلها مبدٌا إعجابه بها دون أن ٌمارس الجنس علٌها مؤكدا لها
أنه سٌقوم بترسمٌها بصفة نهائٌة داخل مؤسسته.
وبعد ذلك ،أصبح المعنً باألمر ٌرسل للمسماة  ...رسائل نصٌة ٌطلب فٌها مقابلته بشكل أسبوعً بمكتبه بعد
مؽادرة جمٌع المستخدمٌن ،ك ما كان ٌلح علٌها بمسح نص الرٌالة بعد التوصل بها .وبعد توالً اللقاءات أصبح
ٌضمن رسالته اإلشارة إلى ساعة اللقاء وبنفس المكان ،ثم أصبح فٌما بعد ٌرسل رسالة نصٌة مشفرة تتضمن
مجموعة من نقط الوصل مفادها اللقاء به على نفس المنوال ،مؤكدة أنه خالل هذه اللقاءات التً كانت تتم وقتها
بمكتبه بالطابق الثامن ،كان ٌمارس علٌه الجنس تحت اإلكراه.
وبعدما تم اإلنتقال إلى الطابق  03من نفس العمارة مع االحتفاظ بالطابق الثامن لإلدارة ،إستمر المسمى ....
ٌطلب من المسماة  ...ممارسة الجنس معه ،حٌث أصبحت هذه العالقة مبنٌة على اإلستؽالل الجنسً من طرؾ
مشؽلها المذكور تثقل كاهلها وتشكل لها عبء نفسٌا كبٌرا خصوصا وأنها أفصحت له عن ظروفها اإلجتماعٌة
واالسرٌة ،وأنها المعٌلة الوحٌدة ألسرتها لعدم توفر والدها على دخل قار ،حٌث استؽل هذا الظرؾ إلجبارها
على ممارسة الجنس معه أو طردها من العمل فً حالة رفضها ،فً الوقت الذي ظلت تحاول فٌه التهرب من
اإلستجابة لطلبه والتذرع له بأسباب واهٌة محاولة منها إلنهاء هذه العالقة الجنسٌة.
وأضافت المسماة أسماء حالوي أن المعنً باألمر كان ٌجبرها على البقاء خارج اوقات عملها القانونٌة بحوالً
نصؾ ساعة إلى أربعٌن دقٌقة بعد خروج جمٌع المستخدمٌن ،عالوة على الضؽط الذي كان ٌمارسه علٌها فً
إطار العمل ،وذلك إلجبارها على تلبٌة نزواته الجنسٌة .وأمام هذا الوضع وجدت أنه ال مفر من العودة إلى
ممارسة الجنس معه تحت اإلكراه المعنوي الذي كان ٌمارسه علٌها بوصفه مشؽلها ومصدر رزقها.
ونظرا لمعرفته بوضع عائلتها اإلجتماعً فقد عمل المعنً باألمر على إؼراء المسماة  ...بأن ٌساعدها فً
شراء شقة بالسكن اإلجتماعً لفائدة أسرتها عبر الحصول على قرض بنكً وكذا فً تسدٌد األقساط الشهرٌة،
إال أنه تملص من ذلك بعدما تمكنت من اقتناء الشقة وأصبحت تسدد أقساط شهرٌة قدرها  0022درهم.
و عندما انتقلت رفقة عائلتها للشقة الجدٌدة بحً أناسً أصبحت تتأخر عن العمل بسبب مشاكل المواصالت،
فاقترح علٌها الماثل أمامكم اقتناء سٌارة واعدا إٌاها بأنه سٌساعدها فً ذلك .و بعد أن اقتنت سٌارة مستعملة
بواسطة قرض بنكً قدره  52.000درهم و قسط شهري قدره  222درهم ،أصبحت المسماة  ...تسدد ما قدره
 0822درهم شهرٌا دون أن ٌساعدها فً ذلك مشؽلها المسمى "  "...كما وعدها بذلك ،لتكتشؾ حٌنها أنه كان
ٌتحاٌل علٌها لتورٌطها فً الدٌون البنكٌة حتى ال تتمكن من مؽادرة العمل معه ،خاصة أنه عندما كانت تخبره بٌن
الفٌنة و األخرى أنها ستنهً العالقة الجنسٌة معه و ستعمل على البحث عن عمل أخر ،كان ٌخبرها بكل ثقة بأنها
لن تجد فرصة عمل أحسن من التً ٌوفرها لها محتقرا كفائتها المهنٌة و مستهزئا بها.
و فً أواخر سنة  ،0205كلؾ المسمى "  "...المسماة  ...بمهمة إضافٌة كمسؤولة عن مواقع التواصل اإلجتماعً
بموقع االلكترونً " الٌوم  ،" 06و هكذا أصبحت هذه األخٌرة تشتؽل ثالثة ممهمات بأجر زهٌد ٌصل إلى 4222
درهم ،عالوة على اإلستؽالل الجنسً و الضؽط النفسً الذي كان ٌمارسه علٌها بطرٌقته الخاصة ،حٌث كانت
تشتؽل كل ٌوم من الساعة التاسعة صباحا إلى ؼاٌة الساعة السابعة مساءا دون استراحة العمل ،لتتمم عملها بعد
ذلك بمنزلها على جهاز الحاسوب الخاص بالعمل انطالقا من الساعة العاشرة لٌال إلى ؼاٌة منتصؾ اللٌل.
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و بعد أن اشتكت المسماة  ...إلى مشؽلها الماثل أمامكم من كثرة المهام و ضؽط العمل ،اقترح علٌها أن تشؽل
مستخدمة جدٌدة فً مكانها لإلستقبال شرٌطة أن تتكلؾ بتأطٌرها ،ثم سمح لها بعد ذلك أن تعمل من خالل حاسوب
العمل انطالقا من منزلها دون أن تلتحق بمقر الشركة لمدة سنة تقرٌبا ،ظلت خاللها مع ذلك تتردد بٌن الفنٌة و
األخرى على مكتبه بطلب و إلحاح منه بذرٌعة العمل ،و من تم ٌستؽل الفرصة لممارسة الجنس علٌها ،حٌث كان
ٌضؽط علٌها إلبقاء العالقة الجنسٌة معه موحٌا إلٌها بأنه فً حالة رفضها سٌعمل على طردها من العمل بطرٌقة
ؼٌر مباشرة بتحمٌلها المسؤولٌة ،كما كان ٌطلب منها أٌضا أن تعرفه على صدٌقاته لممارسة الجنس معه.
و فً شهر أكتوبر من سنة  0204تمت خطبة المسماة  ...من المسمى "  "...نائب رئٌس التحرٌر بنفس الجرٌدة،
فأخبرت مشؽلها الماثل أمامكم بهذا األمر و طلبت منه إٌقاؾ هذه العالقة ،فاشترط علٌها أن تمارس معه الجنس
للمرة األخٌرة و فً نفس الوقت أن تعرفه على صدٌقاتها ،حٌث رفضت فً البداٌة لٌعمل على الضؽط علٌها من
جدٌد و ابتزازها مستؽال ظروفها اإلجتماعٌة و العمل بداخل مؤسسته ،إلى أن استسلمت لضؽوطه ووافقت على
طلبه ،حٌث التقت به فً مكتبه بنفس الطرٌقة و مارست معه الجنس كالمعتاد.
و بعد أن عقدت قرانها بتارٌخ  ،0204/00/08إستفادت المسماة  ...من إجازة عمل لمدة شهر ،قررت خاللها أن
تستؽل هذه الفرصة و تقطع عالقتها معه بصفة نهائٌة ،لكنه استمر بالضؽط علٌها عن طرٌق تطبٌق الواتساب،
مستؽال وضعها اإلجتماعً الحالً كونه على معرفة بزوجها الذي ٌعمل هو األخر تحت إمرته بنفس الجرٌدة،
حٌث كانت تتلقى منه مراسالت حمٌمٌة ذات إٌحاءات جنسٌة على الرؼم من معرفته أنها متزوجة و تتواجد رفقة
زوجها بمنزلها .و عند محاولتها إٌقاؾ هذه العالقة من جانبها ،فقد استؽل رئٌسة تحرٌر الموقع االلكترونٌة " الٌوم
 "06المسماة"  " ...لممارسة الضؽوطات النفسٌة وسوء المعاملة علٌها ،فاشتكت ذلك للماثل أمامكم الذي اشترط
علٌها أن تبقً عالقتها الجنسٌة معه مقابل رفع هذا الضؽط المهنً علٌها ،مما جعلها تخضع مجددا لنزواته الجنسٌة
على الرؼم أنها كانت فً بداٌة حملها و أنه كان على معرفة بذلك ،خاصة أنها عندما قررت أن تتحداه عمل على
إٌقافها عن العمل لدة ثالثة أٌام بدون ترك أي أثر إداري لذلك.
مولودتها فً محاولة التهرب منه حتى تجد عمال أخر ،مؤكدة أنها فكرت أكثر من مرة وضع حد لهذه العالقة
الجنسٌة تحت اإلكراه و الضؽط الممارس من طرؾ مشؽلها بوضع شكاٌة ضده ،إال أنها كانت تخاؾ التعرض
لالنتقام منها و من عائلتها ،مستؽال بذلك عالقاته و مكانته اإلجتماعٌة و المهنٌة التً ٌحظى بها ،كما كانت أٌضا
تخشى الفضٌحة لكونه كان ٌوحً إلٌها من خالل كالمه أنه ٌتوفر على دالئل توثق عالقتها الجنسٌة معه حسب
تصرٌحها فً هذا اإلطار.
و قد تمت مواجهة المعنً باألمر  ...بالمنسوب إلٌه بخصوص إجباره المسماة  ...على ممارسة الجنس مستؽال
ظروفها االجتماعٌة و حاجتها للمحافظة على عملها لدٌه ،فحاول إنكار ذلك مدعٌا أن أقوالها متناقضة ،بٌن أنه
أوقعها فً هشاشة مالٌة ،و بٌن أنها استمرت فً إقامة عالقة ؼٌر شرعٌة معه و هً متزوجة و لها معٌل ٌتكلؾ
بجل مصارٌفها.
ٌذكر أنه تم عرض على المسمى  72 ...تسجٌل فٌدٌو تم استخراجه من القرص الصلب الخارجً الذي تم ضبطه
و حجزه بمكتبه ،و التً توثق لممارساته الجنسٌة على المسماة  ...أحدها عالقة جنسٌة ثالثٌة رفقة المسماة ...
أٌضا .فأفاد الماثل أمامكم المذكور أنه ٌرفض اإلطالع على فٌدٌوهات ادعى أنها ال تعود ملكٌتها له ،و ال ٌعرؾ
مصدرها ،أو من فبركها الختراع تهمة له فً ؼٌاب التهمة و الحجة على ما جاء فً الشكاٌات التً سجلت ضده
حسب زعمه .مدعٌا أٌضا أن عناصر الشرطة التً قامت بإٌقافه هً من قامت بوضع معدات و أجهزة تصوٌر و
جهاز  DVRو قرص صلب ) (disque durالذي ٌحتوي على هذه الفٌدٌوهات بمكتبه .و ٌتعلق األمر
بالفٌدٌوهات التالٌة:
 -0تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/25/25مدته حوالً  05دقٌقةٌ ،بتدئ من الساعة  02و  60دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على المسماة ...
 -0تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/22/04مدته دقٌقتٌن تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  03و  52دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على المسماة ....
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 -7تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/22/04مدته دقٌقة واحدة تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  03و  50دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على المسماة ...
 -6تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0205/22/04مدته دقٌقتٌن تقرٌباٌ ،بتدئ من الساعة  03و  68دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على المسماة ....
 -5تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/27/70مدته  02دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  75دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -4تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/26/05مدته  04دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  77دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على .....
 -3تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/25/24مدته  00دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  05دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -2تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/23/00مدته  03دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  04دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -8تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/22/07مدته  72دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  62دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -02تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/22/04مدته  70دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  65دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -00تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/28/23مدته  00دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  50دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -00تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0204/28/23مدته دقٌقتٌن تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  56دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -07تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/20/03مدته  2دقائق تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  70دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -06تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/27/27مدته  2دقائق تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  08دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -05تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/25/00مدته  07دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  23دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -04تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/25مدته  28دقائق تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  08دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -03تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/25مدته  24دقائق تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  78دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -02تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/02مدته  04دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  67دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -08تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/23/70مدته  70دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  06دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -02تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/22/05مدته دقٌقتٌن تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  08دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -00تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/22/07مدته  73دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  07دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
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 -00تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/22/07مدته  72دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  22دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -07تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/05مدته  72دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  72دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -06تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/25مدته  04دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  76دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -05تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/25مدته  72دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  22دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -04تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/28/05مدته  02دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  22دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -03تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/02/04مدته  08دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  03دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -02تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/00/05مدته دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  74دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -08تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/00/05مدته  00دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  02و  73دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس على ....
 -72تسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/00/27مدته  06دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة  08و  74دٌ ،ظهر فٌه و هو
ٌمارس الجنس بشكل ثنائً على كل من ....
 -4الضحٌة السادسة..... :
المعنٌة باألمر التً توجد بدون عمل حالٌا ،و تعٌش وسط ظروؾ عائلٌة و مادٌة صعبة حسب تصرٌحها ،إشتؽلت
أواخر سنة  0204بجرٌدة أخبار الٌوم فً إطار فترة تجرٌبٌ ة كمكلفة بتوزٌع الهاتؾ و اإلستقبال ،و ذلك برفقة
المسماة  ، ...و استمر األمر لمدة خمسة عشر ٌوما تقرٌبا ،تم على إثرها إخبارها بعدم الحاجة لخدماتها و انتهاء
هذه الفترة التجرٌبٌة دون تعٌٌنها ،و ذلك بعدما عادت لشؽل مكانها المسماة  ....التً كانت مستخدمة سابقة فً
نفس المهمة.
ونظرا لكون عالقتها بالمسماة "  " ...ظلت مستمرة عن طرٌق مكالمات هاتفٌة متبادلة بٌنهما،فقد طلبت المسماة ...
من هذه األخٌرة فً بداٌة شهر نونبر  0203مساعدتها فً الحصول على فرصة عمل لعلمها بوضعها
اإلجتماعً،فوعدتها بذلك ش رٌطة أن تتبع ما تملٌه علٌها فوافقتها على ذلك  ،وبعدها بأٌام قلٌلة،اتصلت بها هاتفٌا
المسماة  ...وطلبت منها التوجه للقاء المسمى  ...مدٌر جرٌدة أخبار الٌوم ،ثم لم تلبث أن قدمت هذه األخٌرة بنفسها
على متن سٌارتها لنقلها من قرب محطة الترامواي بسٌدي مومن دون أن تفصح لها عن الهدؾ الحقٌقً من لقاء
المعنً باألمر حسب تصرٌحها ،وتوجهتا معا للمركز التجاري الحبسً حٌث صعدتا للطابق رقم  03فطلبت منها
المسماة  ...التوجه للمرحاض أوال وولجت بمفردها مكتب الماثل أمامكم  ...بعدما أخبرتها أنها ستؽادر حٌنما
تخرج من المرحاض،لكن عند ولوج المسماة "  ...همت المسماة  ...بالمؽادرة لكنه ألح علٌها بالبقاء،وشرع بعدها
الماثل أمامكم فً مداعبتهما معا ومارس علٌهما الجنس معا بشكل جماعً بمكتبه،حٌث مارس الجنس مع المسماة
 ...بشكل سطحً بعدما أخبرته مرافقتها  ...أنها الزالت بكرا،بٌنما مارس الجنس على هذه األخٌرة بإٌالج عضوه
التناسلً بفرجها بعدما مكنته من ذلك بعد جلوسها أرضا على ركبتٌها مستندة بٌدها على أرٌكة بمكتبه،علما أن
المسماة  ...كانت حٌنها حامال وفً شهرها األخٌر،وعندما أشبع الماثل أمامكم ؼرٌزته جلس برفقة المسماة "...
وطلب منها أن تحكً له عن وضعها اإلجتماعً حٌث سردت له ظروفها اإلجتماعٌة الصعبة فوعدها فً األخٌر
بالعمل بمقر جرٌدته وبعد مؽادرتهما لمكتبه قامت  ...بإٌصالها لمقر سكنها بحً موالي رشٌد بالدارالبٌضاء على
متن سٌارتها.
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ثم تكررت عملٌة الجنس الثالثً مرة ثانٌة بعد مرور حوالً شهر تقرٌبا على هذا الٌوم بعدما اتصلت المسماة ...
هاتفٌا مجددا بالمسماة  ...ونقلتها عبر سٌارتها إلى ؼاٌة مقر جرٌدة أخبار الٌوم التً كانت ترؼب فً تعٌٌنها فٌها
وصعدت معها للقاء مدٌرها المسمى  ...بمكتبه بالطابق  03وبداخله قام المعنً باألمر بممارسة الجنس علٌهما معا
بشكل جماعً مرة أخرى وبنفس الطرٌقة السابقة.
وبعد مرور شهر تقرٌبا على هذه الواقعة ؼضون بداٌة شهر ٌناٌر من السنة الجارٌة تلقت المسماة  ...إتصاال
هاتفٌا من المسماة  ...أخبرتها خالله هذه األخٌرة أن المسمى ٌ ...رؼب فً لقائها مرة ثالثة بمكتبه فرضت
عرضها على الرؼم من إلحاحها علٌها كً ال تضٌع علٌها فرصة العمل بجرٌدته،وأخبرتها ساعتها أنها ستسلمه
رقمها الهاتفً لإلتصال بها حٌث كانت تتواجد وقتها بالمستشفى من أجل الوالدة،وبالفعل فقد تلقت المسماة
...إتصاال هاتفٌا من المسمى  .....من رقم هاتفً ال أتذكره وألح علٌها بالحضور لمكتبه،ؼٌر أنها اعتذرت له
بدعوى أنها ال تتوفر على ثمن ركوب سٌارة األجرة فأخبرها أنه سٌتكلؾ بتسدٌد ثمن سٌارة األجرة حال وصولها
ألسفل عمارة الحبوس إال أنها أخبرته أنها لٌست مستعدة للقائه وحتى إن قدمت لمكتبه ستصل متأخرة ساعتها
أخبرها المسمى  ...أنه سٌربط اإلتصال الحقا ،وقد كان هذا اإلتصال الهاتفً األول واألخٌر بٌنهما.
وقد أكدت المسماة"  ...أنها تم إجبارها على ممارسة الجنس مع مدٌر جرٌدة أخبار الٌوم  ...مقابل تحقٌق وعده لها
بالعمل بجرٌدته،واستجابة لما أخبرتها به المسماة  ...أنها ستحصل بهذه الطرٌقة على عمل معهم بنفس الجرٌدة
التً قضت فترة تجربٌة مدتها ٌ 05وما،لكن المعنً باألمر استؽل حاجتها الماسة للعمل بعد علمه بظروفها
وأحوالها المادٌة واالجتماعٌة لتحقٌق نزواته الجنسٌة مبدٌة جهلها قٌام المعنً باألمر بتسجٌل وتصوٌر ممارسته
الجنسٌة علٌها ،علما أنها تعرفت على فٌدٌو ٌوثق لهذه الممارسة الجنسٌة التً كانت ضحٌة لها وٌتعلق األمر
بتسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0203/00/27مدته  06دقٌقة تقرٌبا ابتداء من الساعة 08و74د ٌظهر فٌه الماثل أمامكم
وهو ٌمارس الجنس بشكل ثنائً علٌها رفقة المسماة ....
وقد تم عرض هذا الفٌدٌو على المعنً باألمر فأفاد أنه ٌرفض اإلطالع على فٌدٌوهات ادعى أنها ال تعود ملكٌتها
له وال ٌعرؾ مصدرها كما سلفت اإلشارة إلى ذلك،كما أنكر ما جاء فً حقه من طرؾ المسماة  ....مدعٌا أنه ال
ٌعرفها سوى ٌوم تقدمت كمرشحة لوظٌفة موزعة هاتؾ ضمن أخرٌات ولم ٌقبل طلبها نظرا لعدم خبرتها فً
المجال.

 -3الضحٌة السابعة.....
ٌتعلق األمر بصحفٌة التحقت سنة  0204للعمل بالشركة اإلعالمٌة المالكة لموقع سلطانة المتخصص فً شؤون
المرأة والفن والمجتمع التً كان المسمى  ...فً البداٌة مساهما فٌها قبل أن تصبح الشركة المذكورة والموقع
اإللكترونً التابع لها مملوكٌن له بعدما اقتنى باقً حصص المساهمٌن لٌعٌن على إثرها الصحفٌة المذكورة مدٌرة
نشر للموقع اإللكترونً سلطانة على الرؼم من أن القانون الداخلً ٌنص على أن المسمى "  "...هو رئٌس
التحرٌر.
وتفٌد الصحفٌة المذكورة أن عالقتها بالماثل أمامكم المسمى  ...مرت من عدة مراحل حٌث كانت فً البداٌة عالقة
عمل محضة ثم تطور ت فٌما إلى التعبٌر عن رؼبته الجنسٌة اتجاهها ثم إلى ضؽطه علٌها لتنفٌذ رؼبته وتمكٌنه
فٌما بعد من ذلك.
فبعدما كان فً البداٌة ٌعبر لها فقط عن أن لها قدرات وكفاءات مهنٌة عالٌة ستمكنها من الوصول إلى مناصب
أعلى من مدٌرة للنشر تفاجأت بتعٌٌنها بهذا المنصب خاصة مع عدم توفرها على المؤهالت والكفاءات التً تسمح
لها بذلك ثم تطورت العالقة فٌما بعد إلى ربطه االتصال بها هاتفٌا فً الكثٌر من األحٌان،كانت بداٌتها مجرد
استفسارات عن شؤون العمل ثم تعدت إلى استفساره عن حٌاتها الخاصة بما فٌها أدق تفاصٌل حٌاتها الزوجٌة
والجنسٌة مع زو جها السابق،لٌنتهً بالتعبٌر لها صراحة عن إعجابه بها وبقوامها وٌرسل إلٌها برسائل وطلبات
جنسٌة كما عبر لها عن ذلك عدة مرات بشكل مباشر سواء بمقر الموقع اإللكترونً بمدٌنة الرباط أو بمقر شركته
اإلعالمٌة بمدٌنة الدار البٌضاء.
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وأكدت المسماة  ...أنه رؼم كو نها عبرت المعنً باألمر عن رفضها تلبٌة طلباته الجنسٌة وممارسة الجنس معه إال
أنه كان فً كل مرة ٌحاول إقناعها بأن رؼبته فً ممارسة الجنس معها أصبحت كبٌرة وال ٌستطٌع مقاومتها،مذكرا
إٌاها فً كل مرة أنه ٌوفر لها وظٌفة هً مورد دخلها الوحٌد وأنه رئٌسها فً العمل الذي ٌمكنه أن ٌحقق لها
رؼباتها أو ٌوقفها ،وهو األمر الذي جعلها تشعر بالتعرض لضؽوطات ومضاٌقات من طرفه لتحقٌق رؼبته فً
ممارسة الجنس معها على الرؼم من أنه كان ٌعلم بأنها متزوجة وأم ألربعة أبناء وأنها عبرت صراحة عن رفضها
لسلوكاته هاته إال أنها لم تلبث فً النهاٌة أن خضعت بدون إرادتها ورؼما عنها لمجاراته فً هذا األمر رؼبة منها
فً الرقً بمشوارها المهنً وخوفا من فقدانها لوظٌفتها خاصة أنه رئٌسها فً العمل وٌملك سلطة علٌها،فبدأت
تتجاوب معه فً رسائله النصٌة القصٌرة وعبر تطبٌق الواتساب المتعلقة برؼبته فً ممارسة الجنس معها وتبادله
برسائل مثلها ثم تطورت إلى لقاءات بعدة مطاعم كان المعنً ٌقبلها فٌها دون إرادة منها.
وأضافت المسماة  ...أنه منذ حوالً شهر تقرٌبا اتصل بها رئٌسها الماثل أمامكم هاتفٌا وطلب منها الحضور
بمفردها فً المساء إلى مقر شركته اإلعالمٌة بمدٌنة الدارالبٌضاء على متن القطار على أن ٌتكلؾ بإرجاعها إلى
مدٌنة الرباط متن سٌارته إال أنها انتقلت متن سٌارتها إلى مقر شركته المذكورة التً وصلت إلٌها فً ؼضون
الساعة الخامسة والنصؾ مساء وصعدت مباشرة إلى مكتبه حٌث وجدته داخله بمفرده دون أي عامل آخر بالشركة
،وما أكد لها بأن المعنً باألمر ٌرؼب فً ممارسة الجنس علٌها هو أنها لم تجد كاتبته الخاصة التً من المعتاد
تأخرها فً العمل ،وبمجرد دخولها إلى مكتبه بادر المعنً باألمر إلى تقبٌلها وإحتضانها وطلب منها الجلوس
بجانبه على إحدى الكنبات بنفس المكتب وبعد حدٌث قصٌر بٌنهما شرع فً تلمس أعضائها التناسلٌة وباقً
أطراؾ جسمها وطلب منها الشروع فً ممارسة الجنس بٌنهما،إال أنه امام رفضها لهذا السلوك الذي خضعت له
عنوة ودون إرادتها فقد فكرت أن تحتال علٌه بأن تطلعه بأنها حائض وال ٌمكنها ممارسة الجنس معه وطلبت منه
تأجٌل األمر بؽٌة التملص منه،إال أن رئٌسها لم ٌستجب ألعذارها وفتح أزرار سرواله وأصر على ممارستها
الجنس معه بأٌة طرٌقة أخرى فأمسك بٌده على رأسها وأنلها عنوة فً اتجاه قضٌبه التناسلً ووضع فمها علٌه
وأصر على مصه حتى ٌحقق القذؾ وبعدما وجدت نفسها أمام األمر الواقع دون أن ٌستجٌب لرفضها فقد جارته
فً رؼباته ومارست الجنس الفموي معه بتلك الطرٌقة بدون إرادتها وعكس رؼبتها ثم عادت بعدها إلى مدٌنة
الرباط على متن سٌارتها.
ونتٌجة الستؽاللها جنسٌا من طرؾ المعنً باألمر تضٌؾ  ...أنها أصٌبت بحالة انهٌار نفسً وعصبً بسبب
خضوعها لضؽوطات المعنً باألمر التً لم تستطع مقاومتها خوفا على وظٌفتها فأثر ذلك على مردودٌتها فً
العمل واهتمامها بشؤون بٌتها وأطفالها وهو ما دفعها إلى اإلتصال به هاتفٌا منذ حوالً ثالثة أٌام وعبرت له أنها
أجبرت على ممارسة الجنس معه وأن األمر لن ٌتكرر مستقبال.
هذا وقد تعرفت المعنٌة باألمر على نفسها بتسجٌل فٌدٌو بتارٌخ  0202/20/00تم عرضه علٌها ٌوثق للعملٌة
الجنسٌة المذكورة والذي تم استخراجه من القرص الصلب الخارجً الذي تم حجزه لدى الماثل أمامكم بمكتبٌه
بمقر شركته اإلعالمٌة بالدارالبٌضاء والذي تم عرضه أٌضا على الماثل أمامكم فأفاد أنه ٌرفض اإلطالع على
فٌدٌوهات ادعى أنها ال تعود ملكٌتها له وال ٌعرؾ مصدرها كما سلفت اإلشارة إلى ذلك كما أنكر المعنً باأمر
المنسوب إلٌه من طرؾ الضحٌة المذكورة بإجبارها على ممارسة الجنس معه بدعوى أنه ال ٌملك أٌة سلطة علٌها
بإعتباره مدٌرا للشركة التً تدٌر المجلة وأن ال عالقة له بإدارتها التحرٌرٌة.
 -2الضحٌة الثامنة....:
المعنٌة باألمر تلقت بدورها وعدا من المعنً باألمر بتشؽٌلها بموقعه اإلخباري " الٌوم "06سنة  0205فً الفترة
التً كانت فٌها متطوعة فً اللجنة المركزٌة اإلعالمٌة الخاصة باإلنتخابات لفائدة حزب العدالة والتنمٌة حٌث أكد
لها بالقول "انتً مكانك فً الٌوم ،"06وفً أواخر سنة  0204التحقت الضحٌة المذكورة للعمل دون أجر بالمجلة
اإللكترونٌة فبراٌر كوم الكائنة بنفس عمارة الحبوس حٌث ٌتواجد مكتب المعنً باألمر فبعث لها هذا األخٌر رسائل
عبر تطبٌق الواتساب ٌدعوها فٌها لزٌارته بمكتبه لإلطالع على ظروؾ عملها مخبرا إٌاها أنه سوؾ ٌسلمها كتابا
ٌعالج موضوع كٌفٌة إنجاز التحقٌق الصحفً فوافقت على األمر خاصة أنها كانت تطمح فً أن ٌقوم بتشؽٌلها كما
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وعدها سابقا،إال أنه عند ولوجها مكتبه حوالً الساعة السادسة مساء انتابها شعور بعدم اإلطمئنان بسبب ؼٌاب
الصحافٌٌن بالمكتب بإستثناء السكرتٌرة فأخبرها حٌن استفسارها أن بعض الصحافٌٌن ٌوجد بداخل المكتب ٌؤمنون
المناوبة وطلب منها الجلوس وبدأ ٌوجه لها بعض المالحظات المنهجٌة والمهنٌة بخصوص التحرٌر طلبا منها
العمل بجرٌدته اإللكترونٌة الٌوم  06ثم نهض من كرسٌه وتقدم نحوها وأمسكها من ٌدها وجذبها إلى األرٌكة
المقابلة للمكتب وأجلسها دون رؼبتها وشرع فً تقبٌلها فأبدت امتناعها وحاولت إقناعه بالعدول على فعله مطمئنة
إٌاه أنها سوؾ تزوره فً وقت الحق إال أنه ظل ٌمسك بها وٌجرها اتجاهه مقبال إٌاها ،مما جعلها تجارٌه فً ذلك
إلمتصاص إصراره إال أنه أجلسها فوق فخدٌه وبدأ ٌقبلها فً فمها وأنحاء متفرقة فً جسدها إال أنها كانت تمنعه
وأمام هٌجان الماثل أمامكم ونزعه لسترتها وقمٌصها وؼطاء رأسها لم تجد بدا من مبادلته بعض القبالت ثم
نهضت محاولة جمع أؼراضها لإلنصراؾ فبقً ممسكا بقمٌصها وجذبها نحوه إال أنها تملصت منه وأخبرته أنها
لٌس بإمكانها إجراء عالقة جنسٌة معه بدعوى أنها تطلب منه إمهالها بعض الوقت لمعاودة زٌارته فً وقت الحق.
وأكدت المسماة  ...أنها ذهبت للقاء المسمى  ...بصفتها باحثة عن عمل وبصفته مدٌر الموقع ومشؽال محتمال لها
وأنه استؽل حاجتها للعمل لمحاولة ممارسة الجنس علٌها بمكتبه رؼما وضدا على إرادتها وأن ما ٌفسر عدم
موافقتها هو أنها لم تزره بعد ذلك واستؽنت عن فكرة العمل.
وقد تم عرض أقوالها على  ...فأنكر ما جاء فٌها فً حقه ،هذا وقد تم استخراج تسجٌلً فٌدٌو من داخل القرص
الصلب الخارجً الذي تم حجزه لدى المعنً باألمر ٌوثقان لممارسته الجنسٌة على آمال هواري مؤرخٌن فً
 0204/02/04األول مدته حوالً  02دقٌقة والثانً مدته  00دقٌقة ،وقد تم عرضه على الماثل أمامكم فأفاد أنه
ٌرفض اإلطالع إدعى أنها ال تعود ملكٌتها له وال ٌعرؾ مصدرها كما سلفت اإلشارة إلى ذلك.
 -8الضحٌة التاسعة....
ٌتعلق األمر بمنتجة إعالمٌة صاحبة شركة لإلنتاج اإلعالمً والسٌنمائً منذ سنة  0224وهو ما كان سببا حسب
تصرٌحها فً التعامل مع عدة مهنٌٌن فً مٌدان اإلعالم والصحافة من بٌنهم الصحافً  ...الذي تعرفت علٌه فً
ؼضون سنة  0205بمناسبة تصوٌرها لحلقة نموذجٌة من برنامج لفائدة إحدى القنوات التلفزٌة األجنبٌة كان
موضوعها ٌتعلق بمناقشة مقاالت صحافٌٌن معروفٌن بالمؽرب حٌث اقترحت علٌها القناة المعنٌة أربعة أسماء
لصحافٌٌن كان من بٌنهم الصحافً  ..هذا األخٌر أبرمت معه اتفاقا لتصوٌر الحلقة المذكورة التً تمت باستودٌو
تصوٌر بمدٌنة الدارالبٌضاء تقاضى عنها مقابال مادٌا على الرؼم من أن القناة المذكورة لم تربط اإلتصال مجددا
إلستكمال باقً حلقات البرنامج.
بعد ذلك إقتراح  ....على المسماة  ...إنتاج هذا البرنامج بصٌؽة أخرى تتجلى فً برنامج حواري على مستوى
الدول المؽاربٌة .وبعدما وافقته على األمر عقدا جلسات نقاش حول ظروؾ إنتاج هذا البرنامج على أساس أن
ٌتكلؾ شخصٌا بإقناع إدارة تلك القناة بمواصلة إنتاجه عبر استؽالله عالقاته الشخصٌة والعملٌة التً تربطه بهذه
اإلدارة كما أخبرها بذلك.
وفً أواخر شهر أكتوبر من سنة  0204حسب ماتتذكر،ربط بها المعنً باألمر االتصال هاتفٌا وطلب منها لقاءه
مساء بمكتبه المتواجد بإقامة الحبوس بشارع الجٌش الملكً بمدٌنة الدار البٌضاء قصد مناقشة موضوع البرنامج
السالؾ الذكر ،فانتقلت إلى مكتبه المذكور ،حٌث وجدت المستخدمٌن بشركته ٌستعدون لمؽادرة العمل ومنهم كاتبته
الخاص المعتاد عنها التأخٌر فً العمل ودخلت مباشرة إلى مكتبه الخاص به الذي وجدته به بمفرده .وبعد دردشة
قصٌرة حول البرنامج اإلعالمً السالؾ الذكر ،طلب منها الماثل أمامكم الجلوي بجانبه بكنبة نفس المكتب فلبت
طلبه ثم أقفل بعدها باب المكتب الذي لم ٌكن ٌتواجد به ؼٌرها ،وبعدما ناولها كأس قهوة سوداء شرع المعنً فً
تلمس أطراؾ جسدها مع كلمات ؼزل ،وهو مافاجأها حسب تصرٌحها خاصة وأن اللقاء كان مخصصا فقط
لمناقشة العمل المشترك بٌنهما ولم ٌسبق أن تحدثا فً امو ر لها عالقة بالجنس أو ماشابه ،وخاصة كذلك أنه لم تكن
أٌة أمور تمهٌدٌة لمثل هاته السلوكات.
وأثناء مبادرته إلى تلمس جسدها والتً لم تستطع فً البداٌة منعها على اعتبار أنها لم تستوعب بعد قٌام الصحافً
المذكور بالمبادرة بتلك الحركات والتً رؼب منها ممارسة الجنس معها ،ساٌرته المسماة  ...ثم طلبت من التوقؾ،
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الشًء الذي جعل المعنً ٌرضخ له دون أن ٌتم ممارسته الجنسٌة معها خاصة بعدما تٌقن بأنها ال ترؼب فً ذلك
حسب تصرٌحها ،وحٌن مؽادرتها لمكتبه بمقر شركته المذكورة اكتشفت أن جمٌع المستخدمٌن بما فٌهم كاتبته
الخاصة قد ؼادروا جمٌعا المقر المذكور.
وقد تم عرض تسجٌل فٌدٌو مؤرخ فً  0204/02/03مدته  05دقٌقةٌ ،بتدئ من الساعة  02و  65د  ،على
المسماة ٌ . ...ظهر فٌه المعنً باألمر وهو ٌقوم بممارسات جنسٌة معها ،فأكدت أنه بالفعل ٌتعلق بالوقائع التً
فصلت بعض تفاصٌلها أعاله.
كما ت م عرض هذا الفٌدٌو على المعنً باألمر أٌضا فأفاد أنه ٌرفض اإلطالع على فٌدٌوهات ادعى أنها التعود
ملكٌتها له ،والٌعرؾ مصدرها كما سلفت اإلشارة إلى ذلك .نافٌا ماجاء بتصرٌحات المسماة ...
 -11الضحٌة ...
ٌتعلق األمر بمدٌرة شركة التواصل ،سبق لها ا الشتؽال فً عدة منابر إعالمٌة وطنٌة ودولٌة ،وبعد مؽادرتها العمل
من جرٌدة المساء أطلعت المعنٌة باألمر العدٌد من زمالئها الصحفٌٌن بهذا األمر ،وأنها تبحث عن عمل مع إحدى
الٌومٌات الوطنٌة ومنهم زمٌلها " " ...العامل حٌنها بجرٌدة أخبار الٌوم الذي وعدها بأنه سٌقترحها على مدٌره
الصحافً  ...للعمل برفقته بنفس الٌومٌة.
وبالفعل ،توصلت المسماة  ...بمكالمة هاتفٌة من المسمى  ،...الذي أخبرها بأنه على استعداد إلٌجاد منصب لها
بٌومٌته المذكورة ،إال أنها أطلعته بأنها تتابع دراستها وقتها بسلك الماستر بمدٌنة طنجة وأنه ال ٌمكنها أن تكون
رهن إشارته فً العمل طوال الوقت ،واقترحت علٌه العمل عنده كصحافٌة متعاونة تزوده ببعض من مقاالتها
الصحفٌة على أن تتلقى مقابلها مبلؽا مالٌا .وهو ما تم فعال ،حٌث اشتؽلت لفائدة جرٌدته حوالً سنتٌن كصحافٌة
متعاونة إلى ؼاٌة نهاٌة السنة الدارسٌة فً سلك الماستر فً سنة  ،0206حٌث ربطت االتصال بالمسمى ...
وأخبرته أنها أصبحت متفرؼة وعلى استعداد للعمل رفقته ،وهو ما استجاب له المعنً باألمر على الفور وطلب
منها انتظار اتصال هاتفً منه قصد مناقشة حٌثٌات عقد العمل بٌنهما.
وفً أواخر شهر ٌناٌر من سنة  ،0205اتصل بها الصحافً  ...وأخبرها بموافقته على طلبها العمل برفقته بجرٌدة
الٌومٌة ،وأنه ٌتوجب علٌها االلتحاق به مساء بمكتبه الكائن بشارع الجٌش الملكً بمدٌنة الدار البٌضاء لمناقشة
تفاصٌل عقد العمل .وفعال فقد استقلت المسماة  ..القطار فً اتجاه مدٌنة الدار البٌضاء ،التً وصلتها فً ؼضون
الساعة الخامسة والنصؾ مساء واتجهت مباشرة إلى مقر جرٌدته الٌومٌة بالعنوان أعاله ،وبمجرد دخولها إلٌه
وجدت كاتبته الخاصة على استعداد لمؽادرة العمل دون تواجد ؼٌرها من المستخدمٌن وباقً الصحافٌٌن ،فدخلت
مباشرة إلى مكتبه الخاص المتواجد بنفس الطابق الذي وجدت بداخله فقط المسمى  ..جالسا ،فرحب بها هذا األخٌر
وجلست أمامه بمكتبه الخشبً .وبعد حدٌث قصٌر بٌنهما حول بعض القضاٌا السٌاسٌة بالمؽرب ،اتجه المعنً
باألمر صوب باب المكتب فأقفله ثم جلس ب كنبة ٌضعها بنفس المكتب وطلب منها الجلوس بجانبه وهو ما قامت
بتلبٌته المسماة  ...لى اعتبار ان األمر ٌتعلق بجلسة لم ٌناقشا بعد تفاصٌلها.
إال أنه بعد جلوسها بجانبه ،شرع المسمى ٌ ...تؽزل بها وٌصفها بأوصاؾ تتعلق بجاملها وبقوامها الرشٌق ،وبعدها
بقلٌل شرع فً تلمس أطراؾ جسدها فً إٌحاءات جنسٌة منه مع مواصلته التؽزل بها لٌنتقل مباشرة إلى تقبٌلها
ومداعبتها من فمها وعنقها ،األمر الذي فاجأها وأثار استؽرابها خاصة من كون اللقاء مخصص فقط لمناقشة عقد
عملها معه ولم ٌسبق أن وقعت فً هذا الظرؾ مع أي زمٌل لها فً مٌدان الصحافة من قبل .مضٌفة أنها حاولت
مجاراته فً بعض سلوكاته التً لم تستطع رفضها بداٌة ،على اعتبار أن المعنً وضعها فً ظرفٌة لم تستطع معها
استٌعاب ماٌقوم به علٌها ،ثم تحٌنت الفرصة إلنهاء هذه السلوكات دون تحقٌق ماٌرؼب فٌه لتعارضها مع قناعاتها،
خاصة وأنه و عدها بتشؽٌلها وأن ظروؾ العمل ستجمع بٌنهما فً األٌام الموالٌة ،إال أن المعنً كان ٌقابل محاولتها
التملص منه بإلحاحه علٌها بممارسة الجنس معه ،بل أن المعنً وحٌن وقوفها أمامه لمحاولة صرفه من مواصلة
تلك األفعال ،امسك بها من الخلؾ بقوة وشرع فً تلمس نهدٌها بٌدٌه وتقبٌلها من رقبتها فً حركات عنٌفة منه
أفادت فً شأنها المسماة  ....أنها احست فٌها باأللم على مستوى صدرها وبطنها.
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على إثر ذلك ،استوعبت المسماة  ....أن المسمى  ...لن ٌتوقؾ عن مواصلة سلوكاته الجنسٌة إتجاهها إال بمواجهته
بجرأة ومقاومته بكل ما تستطٌع ،وفعال فمقابل تمسكه بها كانت تدفعه بكلتً ٌدٌها للتخلص من فبضته القوٌة والتً
أثارت فً نفسها خوفا كبٌرا حول ماستتعرض له من طرؾ المعنً باألمر الذي كان فً لحظة هٌجان واندفاع ؼٌر
عادٌٌن تجاهها ،إال أنه واصل قٌامه بسلوكاته المذكورة حتى كادت تسقط أرضا فً العدٌد من المرات نتٌجة انهٌار
قدرتها البدنٌة على مقاومته ونتٌجة انهٌار عصبٌا ،األمر الذي دفعها بعدما رفض توسالتها إلٌه بالتوقؾ ،إلى
الصراخ بصوت عالً فً محاولة منها إسماع صوتها خارج طابق مقر ٌومٌته مع محاولتها أٌضا فً العدٌد من
المرات الهروب من مكتبه والتً صدها جمٌعا بالقوة .موضحة أن المعنً باألمر خالل محاولته ممارسة الجنس
علٌها باستعمال القوة والعنؾ تسبب فً خنقها بٌدٌه داخل مكتبه وكانت على وشك فقدان الوعً.
وعندما اقتنع المسمى  ...بعدم رؼبة ورضا المسماة  ...فً ممارسة الجنس معه نتٌجة مقاومتها لتصرفاته العنٌفة،
ؼٌر من سلوكه ونهج معها أسلوب التهدئة وأقنعها بعدم الخروج من مكتبه فً تلك الحالة بعدما ناولها قنٌنة ماء
وقبل رأسها قصد مسامحته ،وهو ماساٌرته فٌه مرة أخرى على اعتبار أنها ستؽادر مكتبه بعد وقت قصٌر ،فشرع
المعنً باألمر فً الحدٌث معها بأسلوب أخر محاوال إقناعها بأنها ؼٌر سوٌة وأن خوفها المبرر له وأن سلوكاته
الجنسٌة فً حالتها العادٌة والداعً للخوؾ منها ،وقد استمرت محاوالته تهدئتها لحوالً عشرٌن دقٌقة أصر فٌها
على نقلها على متن سٌارته لؽاٌة منزلها خارج مدٌنة الدار البٌضاء ،والتً ظل فٌها طٌلة مدة الرحلة ٌعتذر عن
تلك السلوكات إن اعتبرتها ؼٌر عادٌة ،إال أنها بمجرد وصولها إلى منزلها نبهته المسماة  ...من تكرار قٌامه بمثل
تلك األفعال فً حالة عملها رفقته وأنها لن تقتصر وقتها على مقاومته فقط.
بعدها بأٌام قلٌلة التً وافقت شهر فبراٌر من نفس السنة ،اتصل بها هاتفٌا الصحافً  ...من جدٌد ،وطلب منها
الحضور إلى مكتبه قصد توقٌع عقد العمل حٌث حدد هذه المرة الموعد أثناء فترة العمل وتواجد المستخدمٌن،
فأبلؽته المسماة  ..عن موافقتها والتحقت بمقر جرٌدته فً الموعد المحدد حٌث استقبلها المسؤول عن الموارد
البشرٌة لشركته ،فوقعت العقد وباشرت عملها فً نفس الٌوم.
بعد توقٌعها لعقد العمل مع جرٌدة الصحافً  ،...ولكونها وضعت مسافة بٌنها وبٌنه حتى ال ٌكرر أفعاله المشٌنة،
واجهها السلؾ ذكره بمجموعة من التصرفات التً لها طابع العمل إال أن ؼرضه منها كان هو الضؽط علٌها
بوسٌلة أخرى ،وٌتمثل ذلك فً تكلٌفها بمهمات وواجبات عملٌة أسندها إلٌها لم تكن عادلة كباقً زمٌالتها بنفس
الشركة ،وهو ما ولد لدٌها قناعة بأنه ٌرؼب فقط فً الضؽط علٌها فً احتمالٌن ،األول هو أن ترضخ لرؼباته
وسلوكاته الجنسٌة من قبٌل تلك التً سبق له ممارستها علٌها ،والثانً هو أن تبادر هً بإنهاء العمل معه من
طرؾ واحد حتى ٌتمكن من توظٌفه كمبرر ضدها فٌما بعد على أي اتهام قد توجهه له فً هذا الخصوص للتذرع
بكونه مجرد خالؾ مهنً ال ؼٌر.
إال ان المسمى  ...واصل ضؽوطاته المتكررة و المستمرة علٌه ا والمتمثلة فً تكلٌفها بمهمات استمرت فً الؽالب
إلى ساعات متأخرة من اللٌل ،بشكل ٌفوق طاقتها ومقدارتها إلى درجة أنها لجأت فً الكثٌر من األحٌان إلى
استعمال أدوٌة مكملة ،كما تعمد إلؽاء العدٌد من مواعٌدها وأعمالها الصحافٌة ،وأحٌانا حتة تؽٌٌر محتوى بعض
الحوارات الصحافٌة التً وقعت بسببها فً إحراج كبٌر مع أصحابها وأثر على سمعتها المهنٌة ،كما تعمد أٌضا
إلؽاء بعض أسفارها إلى الخارج فً إطار العمل التً كانت تكالٌؾ مصارٌفها على المستضٌفٌن ،وهو األمر الذي
التً اقتنعت من خالله المسماة  ..أنها مستهدفة ومقصودة من ضؽوطاته ومضاٌقاته فً العمل بخالؾ باقً
الزمٌالت فً الجرٌدة ،إال أنها مع ذلك حاولت أن ال تثٌر مثل هذه المواضٌع فً لقاءاتها معه حتى تثبت له أن
المه مات والتكلٌفات المرتبطة بعملها ال تعجزها ولن توقفها عن تحقٌق طموحاتها المهنٌة ،إال أن المعنً باألمر زاد
من وثٌرة ضؽوطاته وإكراهاته ؼٌر العادٌة التً حاول فٌها استؽاللها بطرق مختلفة بعدما لم ٌتمكن من استؽاللها
جنسٌا.
ولم تلبث هذه الضؽوطات المتزاٌدة واإلكراهات والتعسفات الممارسة على هذه الضحٌة من طرؾ مدٌرا المسمى
 ،...من دفعها إلى مؽادرة العمل بعد حوالً أربعة أشهر فقط مكرهة ودون رؼبتها ،بعدما انهارت كل قواها البدنٌة
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والفكرٌة ولم ٌعد باستطاعتها الصمود والتركٌز فً عملها ،مما تسبب لها فٌها بعد فً مشاكل نفسٌة وانهٌارات
عصبٌة إضافٌة على تلك التً كانت تعانً منها ولم تستطع التعافً منها إال فً اآلونة األخٌرة.
وقد أفصحت المسماة  ...أن المسمى  ....طلب منها عدم الحدٌث فً موضوع تصرفاته المذكورة مع أي شخص،
وهو مااضطرت لتلبٌته خاصة أنها ال ترؼب بدورها فً مثل هذه الفضائح التً ستؤثر على مسارها ومشوارها
المهنً إضافة إلى تداعٌات ذلك داخل وسطها العائلً.
وقد تم عرض تسجٌل فٌدٌو بمقطعٌن مؤرخ فً  0205/20/04على الضحٌة المذكورة ،والذي ٌعد نتٌجة عملٌة
استخراج المعطٌات المخزنة فً القرص الصلب الخارجً الذي تم ضبطه وحجزه خالل تفتٌش مكتب المسمى
توفٌق بوعشرٌنٌ ،ظهر فٌه المعنً باألمر وهو ٌحاول إرؼام المسماة  ...على ممارسة الجنس معه ومنعها من
الخروج من مكتبة وهً تبدي مقاومة لصده وتحاول مؽادرة مكتبه .فأكدت أن هذا التسجٌل تعد فعال طرفا فٌه
وٌتعلق بمحاولة المسمى توفٌق بوعشرٌن إجبارها على ممارسة الجنس معه بالقوة التً ذكرت تفاصٌلها أعاله.
 -00الضحٌة ...
ٌتعلق األمر بصاحبة شركة تنشط فً مجال االستشارات والتسوٌق فً جمٌع المجاالت كتنظٌم فعالٌات اقتصادٌة
وسٌاسٌة وفنٌة.
الضحٌة المذكورة اتصلت هاتفٌا سنة  0204بالمسمى  ...رئٌس تحرٌر جرٌدة أخبار الٌوم ،من أجل دعوته
للمشاركة فً حدث ثقافً بفندق  NOVOTELبالدار البٌضاء بؽٌة نشر أطواره بجرٌدته ،فطلب منها المعنً باألمر
القدوم إلى مكتبه الكائن بشارع الجٌش الملكً بنفس المدٌنة ،مصرا على أن ٌكون ذلك على الساعة السادسة مساء
بعد خروج المستخدمٌن بدعوى أنه مشؽول والٌمكنه استقبالها إال بعد هذه الساعة.
ولدى توجهها للقاء المعنً باألمر بمكتبه حوالً الساعة الخامسة والنصؾ مساء ،بدأت المسماة  ...تناقش معه أمر
نشر جرٌدته ألحداث الفعالٌات الثقافٌة المذكورة ،ففوجئت به بعد فترة ٌقوم بإؼالق الباب وإطفاء األنوار ثم أخد
ٌضمها وٌقبلها فحاولت صده فً بداٌة األمر ،إال أنه نظرا لكونها لم ٌكن لدٌها أي خٌار ،ومخافة عدم قٌامه بعملٌة
اإلشهار للحدث المزمع تنظٌمه ،انصاعت له مرؼمة ومارسا الجنس سطحٌا حسب تصرٌحاتها ،فقام بعدها بتؽطٌة
الحدث ونشره بجرٌدة أخبار الٌوم ،مما جعلها توقن بأن هدفه من هذه المقابلة هو استدراجها الستؽاللها جنسٌا.
وفً إطار تنظٌمها لفعالٌات أخرى ،كانت المسماة  ..تتصل بالمسمى  ...من أجل عملٌة اإلشهار لفائدتها إال أنه
كان ٌصر على مقابلتها بمكتبه بالجرٌدة بعد الساعة السادسة مساء ،إال انها امتنعت عن اإلنصٌاع لرؼباته
الشهوانٌة ،وبالتالً لم ٌكن ٌقدم لها خدمات اإلشهار ،حٌنها تأكد لها بأنه ٌقوم بالضؽط علٌها لإلنصٌاع له وممارسة
الجنس معه مقابل القٌام بخدمات لفائدتها.
وقد أكدت الضحٌة المذكورة أنها وقعت ضحٌة ابتزاز ؼٌر مباشرة من لدن المسمى  ،...وأنه قام باستؽاللها جنسٌا
للقٌام بخدمات لفائدتها مستؽال نفوذه علٌها فً هذه اإلطار ،وأنها لم تكن بتاتا لتستجٌب لنزوته إال للضرورة مع
استؽالله لحاجتها هاته ،مصرة على متابعته قضائٌا من اجل هذه األفعال الجرمٌة.
وقد تم عرض تسجٌلً فٌدٌو على الضحٌة المذكورة ،والذي ٌعد نتٌجة عملٌة استخراج المعطٌات المخزنة فً
القرص الصلب الخارجً الذي تم ضبطه وحجزه خالل تفتٌش مكتب المسمى  ،...اكدت خالله ان مقطع فٌدٌو
واحد مؤرخ فً  08.280203على الساعة الخامسة و  67دقٌقة مساء هو الذي تعد طرفا فٌه ،والذي ٌوثق
إلكراهها على الجنس من طرؾ المسمى  ...لحاجتها لخدماته كما سلؾ الذكر.
 -08المسماة ...
ٌتعلق االمر بالضحٌة  ،...والتً صرحت أنه خالل الفترة التً كانت تعمل فٌها بحزب التجمع الوطنً لألحرار،
ونظرا لكونها لم تكن تتقاضى ساعتها راتبها ومستحقاتها ،وخالل تواجدها بمقهى  GALAPADOSبأكدال بمدٌنة
الرباط رفقة إحدى صدٌقاتها على ماتتذكر حٌث كانوا ٌتحدثون فً موضوع عدم توصلها بمستحقاتها من الحزب
المذكور ،عندها تقدم منها بنفس المقهى تلقائٌا المسمى  ...الذي قدم لها نفسه كونه صحفً وبأنه سمع مضمون
الحوار الذي كانت تتحدث عنه حٌث بادلته التحٌة وأخبرته بكونها تتابع مقاالته لٌعرض علٌها المساعدة فً
مو ضوع عدم توصلها بمستحقاتها مخبرا إٌاها بأنه بإمكانها نشر قضٌتها بجرٌدته "أخبار الٌوم" خصوص إن كانت
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تتوفر على أدلة كتابٌة وسلمها بطاقة زٌارة  CARTE VISITEالخاصة به والتً بها رقم هاتفه ،كما سلمته بالمناسبة
عند لحظة خروجها من المقهى المذكورة رقم هاتفها الخاص.
بعدها أصبح المسمى ٌ ...ربط االتصال بها هاتفٌا مرارا وٌتحدث معها خصوصا فً ساعات متأخرة من اللٌل
لكنها لم تكن تعٌر األمر أي اهتمام خصوصا بعدما توصلت إلى حل ودي مع حزب التجمع الوطنً لألحرار
وتسلمت كافة مستحقاتها ،وفً ؼضون أوائل سنة  0203وبعدما توقفت عن العمل بالوزارة المكلفة بالمؽاربة
المقٌمٌن بالخارج وبعدما تولدت لدٌها فكرة إنجاز برنامج تلفزي أو بالرادٌو و إنجاز بطاقة تقنٌة لتقدٌمها إلى إذاعة
 télé marocللصحفً رشٌد النٌنً ،ومن أجل التشاور فً الموضوع وإنجاز البطاقة المذكورة فقد ربطت
االتصال هاتفٌا بالمسمى  ...بصفته صحافٌا ومدٌر جرٌدة أخبار الٌوم من أجل مساعدتها فً األمر خصوصا وأنها
التتوفر على دبلوم فً الصحافة ،هذا األخٌر ألح علٌها بعدم االشتؽال رفقة المسمى رشٌد النٌنً بإذاعته مصرا
علٌها الحضور إلٌه بمكتبه حٌنها ونظرا لكونها لم تكن تتوفر على مبالػ مالٌة ساعتها فقد أرجأت الحضور عنده
إلى موعد الحق.
وبعد مرور ٌومٌن وبعد تحدٌد الموعد المسبق لحضورها بمكتبه على الساعة الخامسة والنصؾ بعد الزوال
توجهت من مدٌنة الرباط إلى مدٌنة الدار البٌضاء لمقر جرٌدة "أخبار الٌوم" الكائن بعمارة األحباس شارع الجٌش
الملكً الدار البٌضاء وخالل رحلتً كان ٌستدرجها وٌرسل لها المسمى  ...رسائل قصٌرة لٌستعلم عن مكان
تواجدها ،حٌث وصلت فً الموعد المحدد ظنا منها أن مقر الجرٌدة ٌبقى مفتوحا إلى ساعات متأخرة وٌوجد
مستخدمٌن به النظر إلى عملٌات الطباعة وتؽطٌة المواضٌع الصحفٌة.
وبوصلها إلى مقر جرٌدة "أخبار الٌوم" لم تجد ساعتها أٌا من المستخدمٌن لتعمل على طرق الزجاج حٌنها خرج
عندها المسمى  ...وأدخلها إلى مكتبه وقام بإقفال الباب وبعد الحدٌث فٌما بٌنهما حول مشكلها السابق بخصوص
مستحقاتها لدى الحزب المذكور أطلعته بكونها قد توصلت إلى تسوٌة ودٌة بخصوص ذلك ،لتخبره بحاجتها
لمساعدته فً إنجاز برنامج تلفزي أو بالرادٌو سواء تابع لجرٌدته أو ألٌة جهة أخرى ،فأخبرها بأنه سٌتكلؾ باألمر
وٌساعدها ملحا علٌها من جدٌد عدم االشتؽال لدى الصحفً المسمى رشٌد النٌنً حٌنها بدأ ٌتقرب منها وٌتلمس
ج سدها إال انها رضخت لنزواته الجنسٌة وبدا ٌقبلها وٌعانقها كما كان ٌطلب منها القٌام بعملٌات تدلٌك له ،وقد
ؼادرت مكتبه بعد مرور حوالً ساعة إال ربع تقرٌبا ،ولدى خروجها لم تجد أٌا من المستخدمٌن أو العمال.
مضٌفة أن المسمى  ،...ونظرا لكون الفترة تزامنت م ع المرحلة اإلنتخابٌة ،فقد كان ٌطلب منها الترٌث من أجل
مساعدتها وتحقٌق متطلباتها إلى حٌن مرور هاته الفترة ،وبعد مرور حوالً خمسة عشر ٌوما تقرٌبا ربط بها
اإلتصال هاتفٌا وطلب منها الحضور إلى مكتبه بمدٌنة الدار البٌضاء ،وظنا منها بكونه سٌساعدها فً طلبها فقد
توج هت إلى مقر جرٌدة أخبار الٌوم حوالً الساعة الخامسة والنصؾ مساء حسب الموعد الذي حدده لها مسبقا،
وبعد صعوده إلى مقر الجرٌدة فوجئت من جدٌد بكونه ٌوجد بمفرده بها لٌدخلها إلى مكتبه وٌؽلق الباب كعادته،
وبعد الحدٌث حول طلبها فً نشر مقاالت بجرٌدته وإنجاز برنامج تلفزي بدا ٌتحرش بها جنسٌا وٌعانقها وٌقبلها
وطلب منها ان تعمل تدلٌكا جسدٌا وهو ما قامت به ،بالموازاة مع ذلك كان ٌطلب منها الترٌث إلى ؼاٌة انصرم أمد
الفترة اإلنتخابٌة لتحقٌق طلبها فً انجاز برنامج تلفزي أو بالرادٌو سواء تابع لجرٌدته أو ألي جهة أخرى لتؽادر
بعد مرور حوالً نصؾ ساعة مقر الجرٌدة حٌث لم تجد أٌا من المستخدمٌن أو العمال.
فٌما بعد وبمرور حوالً شهرٌن تقرٌبا ،ربط بها االتصال هاتفٌا المسمى  ...وطلب منها الحضور إلى مكتبه من
أجل مناقشة متطلباته بخصوص البرنامج الذي سبق أن أطلعته علٌه ،وبالفعل حضرت إلى مقر جرٌدته وصعدت
إلٌه حٌث وجدته بمفرده حٌنها وبعد الحدٌث عن البرنامج بدأ معها ممارسات جنسٌة سطحٌة ودون أن تنزع كامل
ثٌابها حٌث انصاعت من جدٌد لنزواته رؼبة منها فً مساعدته لها ،لتؽادر بعد مرور حوالً نصؾ ساعة تقرٌبا،
ولدي خروجها لم تجد أٌا من المستخدمٌن او العمال.
وقد كان المسمى ٌ ....ربط بها االتصال هاتفٌا مرارا كل اسبوع تقرٌبا فً ساعات متأخرة من اللٌل وٌستفسرها
عن المالبس الداخلٌة التً ترتدٌها كما كان ٌطلب منها أن تبعث له عبر تطبٌق الواتساب صور تخصها وهً
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عارٌة ؼٌر أنها كانت ترفض ذلك كما كان ٌستدرجها للحضور إلى مكتبه إال أنها كانت ترفض بدعوى أنها تتواجد
بمدٌنة شفشاون حتى ال ٌتكرر نفس الموقؾ.
وبمرور حوالً ثالثة أشهر عن لقائهما وتزامنا مع تواجدها بمدٌنة الدار البٌضاء فً فترة تدرٌبٌة "التدرٌب
الذاتً" فقد استدرجها بعد اتصال هاتفً المسمى  ....حٌث أخبرته بكونها ستسافر إلى فرنسا من أجل الخضوع
لفترة تدرٌبٌة وأنها لٌست بحاجة إلى إنجاز برنامج تلفزي أو بالرادٌو عندها أطلعها بكونه ٌتوفر على العدٌد من
األصدقاء بفرنسا ٌمكنهم مساعدتها هناك كما عرض علٌها اقتناء تذكرة سفر إلى فرنسا لفائدتها مشٌرا علٌها بكونه
ٌمكنه تدبر مهمة أو عمل لها هناك ،بالموازاة مع ذلك ألح علٌها الحضور إلى مكتبه من أجل تودٌعه ،بعدها و عن
حسن نٌة توجهت إلى مكتبه الكائن عمارة األحباس شارع الجٌش الملكً الدار البٌضاء حوالً الساعة الخامسة بعد
الزوال و لدى وصولها و محاولتها الدخول إلى مقر العم ار التً تتواج بها جرٌدة " أخبار الٌوم" أخبرها حارس
العمارة بأنه ال ٌوجد أي مستخدم بها عندها ربطت االتصال هاتفٌا بالمسمى  ...و أخبرته بأننً سإؼادر كونه ال
ٌوجد أي مستخدم بالجرٌدة عندها طلب منها التوجه على مقربة من إحدى المؤسسات البنكٌة المحاذٌة لمقر الجرٌدة
لٌلتحق بها متن سٌارته لٌستدرجها بالتوجه مباشرة إلى مرأب العمارة و من الدرج الخلفً إلى مكتبه و بعد الحدٌث
عن موضوع مساعدته لها حٌن سفرها إلى فرنسا بدأ ٌقترب منها و ٌقبلها و ٌعانقها و ٌالمس أطراؾ جسدها حٌنها
انصاعت إلى نزواته و مارسا الجنس سطحٌا فٌما بٌنهما ،و قد ؼادرت مقر الجرٌدة بمرور ساعة تقرٌبا و لدى
خروجها لم تجد أٌا من المستخدمٌن أو العمال.
و قد تم عرض مقاطع الفٌدٌو علٌها على الشكل التالبً:
مقطع فٌدٌو بتارٌخ ٌ 0203/20/72بتدئ من حوالً الساعة  02و  67د إلى الساعة  02و  52د تقرٌبا.
مقطع فٌدٌو بتارٌخ ٌ 0203/20/04بتدئ من حوالً الساعة  02و  00د إلى الساعة  02و  63د تقرٌبا.
مقطع فٌدٌو بتارٌخ ٌ 0203/26/03بتدئ من حوالً الساعة  02و  06د إلى الساعة  02و  52د تقرٌبا.
مقطع فٌدٌو بتارٌخ ٌ 0203/23/02بتدئ من حوالً الساعة  02و  68د إلى الساعة  02و  52د تقرٌبا.
حٌث أكدت أنها تخصها و أنها تظهر فٌها شخصٌا رفقة المسمى  ...بمكتبه بجرٌدة أخبار الٌوم الكائن بعمارة
األحباس شارع الجٌش الملكً الدار البٌضاء توضح الممارسات الجنسٌة من عناق و قبل وتدلٌك و التً سبق أن
أشارت إلٌها سابقا بتفصٌل و التً جاء ت بعدما كان ٌستدرجها للحضور مكتبه بمقر جرٌدة أخبار الٌوم حوالً
الساعة الخامسة و النصؾ بعد الزوال خارج أوقات العمل و حٌن انصراؾ كافة العمال و المستخدمٌن ،و نظرا
لكونها بكر فقد كان المسمى ٌ ...تعمد وضع قضٌبه بالقوة بفمها إلى أن ٌصل شهوته الجنسٌة و ٌقذؾ المنً بفمها.
مؤكدة إن المسمى  ...كان ٌخبرها بكونه سٌساعدها فً إنجاز برامج تلفزٌة أو بالرادٌو سواء تابعة لجرٌدته أو أٌة
جهة أخرى و هو ما جعلنً أنصاع لنزواته الجنسٌة .و أنه كان ٌربط بها اإلتصال هاتفٌا مرارا فً ساعات متأخرة
من اللٌل و خصوصا خال ل فترة نزولها بالسكن الداخلً لرجال السلطة بأكدال التابع لمؤسسة الحسن الثانً
لألعمال االجتماعٌة و ٌستفسرها عن المالبس الداخلٌة التً ترتدٌها كما كان ٌطلب منها أن تبعث له عبر تطبٌق
الواتساب صور تخصها و هً عارٌة ؼٌر أنها كانت ترفض ذلك.
و خالل المرات التً سبق أن ذكرت كان المسمى ٌ ....ستدرجها للحضور إلى مكتبه حوالً الساعة الخامسة و
النصؾ بعد الزوال حٌث ٌكون مقر الجرٌدة خالٌا من المستخدمٌن بدعوى مساعدتها فً إنجاز برنامج تلفزي أو
على الرادٌو سواء تابع لجرٌدته أخبار الٌوم أو جهة أخرى لٌمارس علٌها نزواته الجنسٌة التً كانت ترضخ لها و
لم ٌسبق لها أن قامت بخلع مالبسها بكاملها بل كانت ممارسة سطحٌة و لم تتم عملٌة اإلٌالج.
و أنه بالفعل ،فلقد سبق لها ؾ ؼضون سنة  0203أن أطلعت زمٌالتها كل من  ...و  ...بعالقتها بالمسمى  ...و
أطلعتهم بكونه سب ق أن استدرجها و تحرش بها جنسٌا دون تفاصٌل أخرى مستؽال حاجتها و رؼبتها إنجاز برنامج
تلفزٌونً أو على الرادٌو سواء تابع لجرٌدته أو أٌة جهة أخرى ،و هو ما تسبب لها فً مشاكل نفسٌة و
اضطرابات عصبٌة ،كما أنها أدلت لهم برؼبتها فً متابعة المسمى  ...قضائٌا جراء ذلك إال أنها لم تقم بذلك خشٌة
التورط فً فضائح من شأنها أن تؤثر على مسارها المهنً و سمعتها خصوصا داخل وسطً العائلً المحافظ.
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 -13المسماة ...
ٌتعلق األمر بصحفٌة تشؽل حالٌا منصب رئٌسة تحرٌر موقع الٌوم  ،06أفادت أنها تعرؾ الماثل أمامكم المسمى
 ...منذ فترة عملها بأسبوعٌة " الجرٌد األخرى" التً كان ٌشؽل منصب رئٌس التحرٌر فٌها ،و قد كانت العالقة
فٌما بٌنهما عالقة عادٌة تدخل فً إطار العمل الصحفً لٌس إال ،و ما بٌن سنة  0224و  0228اشتؽلت المعنٌة
باألمر بٌومٌة المساء بمكتب الرباط ،فً الوقت الذي كان فٌه المسمى ٌ ...تولى منصب رئٌس التحرٌر بمكتب
الدار البٌضاء .و بعد تأسٌسه لجرٌدة " أخبار الٌوم" التً تقلد فٌها منصب مدٌر النشر سنة  0228انتقلت المسماة
 ...للعمل رفقته كصحفٌة بنفس الجرٌدة ،ثم شؽلت منصب رئٌسة تحرٌر الموقع اإللكترونً " الٌوم  "06بالمكتب
المتواجد مقره بمدٌنة الرباط بعد مرور سنة على تأسٌسه .مفٌدة أنها كانت بٌن الفٌنة و األخرى تقوم بزٌارات
لمكتب جرٌدة أخبار الٌوم لإلجتماع بمدٌر النشر الماثل أمامكم ،و التً كانت تتم بعد إقفال الجرٌدة بعد الساعة
الرابعة و النصؾ أو الخامسة بعد الزوال.
و بعد أن تم عرض سبع تسجٌالت فٌدٌو مؤرخة فً  04.20.0205على انظار المسماة  ،....و التً تم
استخراجها من الدعامة المعلوماتٌة المحجوزة بمكتب الماثل أمامكم بمقر جرٌد أخبار الٌوم ،أكدت المعنٌة باألمر
أن األمر ٌتعلق بمقاطع فٌدٌو تعد طرفا فٌها و أن الطرؾ األخر الذي ٌظهر بها هو المسمى " ،"...مفٌدة أن ما
ٌظهر فً هاته الفٌدٌوهات من ممارسات و عناق و قبل مع هذا األخٌر قامت بها معه بمحض إرادتها رؼم عملها
بأنه متزوج .مضٌفة أنه لم ٌسبق أن قام بابتزازها كما لم ٌخبرها بتصوٌره لهاته المقاطع.
فً حٌن رفض المعنً باألمر اإلطالع على تسجٌالت الفٌدٌو المذكورة ،كما أنكر ما كل ما جاء بأقوال المسماة
 ....حول العالقة الجنسٌة التً تجمعهما.
 -14المسماة ....
المعنٌة باألمر التً تشتؽل مضٌفة جوٌة ،تعرؾ علٌها المعنً باألمر فً ؼضون سنة  0226بإحدى المقاهً
بالرباط لت توطد بعد ذلك عالقتهما ،و ٌتوالى لقاؤه بها بٌن الفٌنة و األخرى بالمقاهً بنفس المدٌنة ،ؼٌر أن السالفة
الذكر ؼضون سنة  0228لم تعد تلتقً به ،بسبب دخولها فً تجربة زواج دامت إلى ؼاٌة سنة  ،0200لٌتكرر
لقاؤه بها مجددا مرة أخرى بعد أن التقاها صدفة فً القطار خالل سفره إلى مدٌنة الرباط ،فطلب منها رقم هاتفها
النقال و استمرا بعد ذلك فً تبادل المكالمات الهاتفٌة و الرسائل النصٌة عبر تطبٌق الواتساب.
و أمام إلحاح المعنً باألمر علٌها بالحضور إلى مكتبه بعمارة الحبوس ،استجابت المسماة  ....لطلبه حٌث وجدته
فً إنتظارها بمف رده .و بعد تبادلها للحدٌث ،أوضح لها بأنه ٌعانً نفسٌا من حٌاته الزوجٌة لٌعمل على التودد إلٌها
و مالطفتها قبل شروعه فً مؽازلتها طالبا منها ممارسة الجنس معه فوق كنبة بمكتبه و هو ما استجابت له بعد
خلعهما لمالبسهما كلٌا .موضحة فً ذات السٌاق أن األمر تكرر مرة أخرى فً وقت الحق من نفس السنة بطلب
منه ،لٌستمر الحال على ذلك إلى ؼاٌة أخر مناسبة ؼضون سنة  ،0203قام خاللها المعنً باألمر بممارسة الجنس
علٌها مرة أخرى بصفة طبٌعٌة فوق نفس الكنبة بمكتبه.
و قد تم عرض تصرٌحات المعنٌة باألمر على  ....فأنكر كل ما جاء فً تصرٌحها ،و اعتبر أنها صادرة تحت
وقع صدمة الفٌدٌوهات التً ادعى أنها مفبركة.
و قد أكدت المسماة  ....أن الفٌدٌو الذي تم إطالعها علٌه ،المصور بتارٌخ  0203/25/00على الساعة  08و 05
دقٌقة مدته  72دقٌقة ،و الذي تم استخراجه من دعامة معلوماتٌة محجوزة بمكتب المعنً باألمرٌ ،وثق فعال
لممارسة جنسٌة بٌنهما ٌظهران فٌها و هما عارٌان تماما ،حٌث تبدو هً مستلقٌة على ظهرها بنفس الكنبة
المتواجدة بمكتب الماثل أمامكم و هو فوقها ٌمارس الجنس علٌها .و قد تم عرضه أٌضا على المعنً باألمر ....
فأفاد أنه ٌرفض اإلطالع على ف ٌدٌوهات ادعى أنها ال تعود ملكٌتها له ،و ال ٌعرؾ مصدرها كما سلفت اإلشارة
إلى ذلك.
 -15المسماة ....
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ٌتعلق األمر بصحفٌة و مدٌرة نشر موقع  ، »....تعرفت على  ....منذ كان زمٌال لها فً جرٌدة األٌام ،كما أنه
كان شرٌكا لها فً الموقع االلكترونً "  ،" ...حٌث كان ٌمتلك حصصا من أسهم شركة " ماروك  "06التً ٌصدر
عنها الموقع اإلخباري المذكور قبل أن ٌقوم ببٌعها.
و قد تم استدعاء المعنٌة باألمر و عرض علٌها مقتطؾ من تسجٌل فٌدٌو من أربعة أجزاء مؤرخ فً
ٌ 0204/23/00بتدئ تمام الساعة ٌ ،08:20ظهر من خالله و بوضوح الماثل أمامكم برفقتها فً أوضاع حمٌمٌة
ٌتبادالن القبل بداخل المكتب .فأفادت أنها تجهل المرأة التً تظهر فً الفٌدٌو و لم ٌسبق أن أثارت انتباهها .مؤكدة
أنها كانت تتردد فعال بٌن الفٌنة و األخرى على مكتب الماثل أمامكم الكائن بمقر جرٌدة أخبار الٌوم بعمارة
األحباس بشارع الجٌش الملكً ،إال أنها نفت أن تكون هً المرأة التً تظهر رفقته بالتسجٌل المذكور.
 -16شهادة المكلفة باإلستقبال بمقر الجرٌدة حول مواقٌت العمل:
ٌتعلق األمر بالمسماة  ،....التً تشتؽل مستخدمة بالمجموعة اإلعالمٌة  MEDIA 00منذ شهر ٌولٌوز  ،0203و
تتمثل مهامها فً العمل كموزعة الهاتؾ و مكلفة باالستقبال بمقر جرٌدة أخبار الٌوم بالطابق السابع عشر من
عمارة الحبوس بشارع الجٌش الملكً بالدار البٌضاء.
المعنٌة باألمر أوضحت بناء على استفسارها بأن مواقٌت العمل بمقر هذه الجرٌدة التً ٌدٌرها  ....تنطلق ابتداء
من الساعة التاسعة صباحا ،و تنتهً بالنسبة للصحفٌٌن على الساعة الرابعة و النصؾ بعد الزوال ،أما فً شأنها
فتستمر إلى ؼاٌة السادسة مساء فً حالة ما إذا كان المدٌر متواجدا بالمكتب ،و فً حالة عدم وجوده فهً تؽادر فً
نفس توقٌت مؽادرة الصحفٌٌن على الساعة الرابعة و النصؾ بعد الزوال.
أي أنه بعد الساعة السادسة مساء كما أوضحت ذلك المعنٌة باألمر ال ٌبقى أي شخص بمقر الجرٌدة ،إال فً
الحاالت التً ٌبقى فٌها مدٌرها المسمى  ....بعد هذا التوقٌت حٌث ٌطلب منها المؽادرة و ٌخبرها أنه سٌبقى هو فً
إنتظار ضٌو ؾ تجهلهم ٌأتون للقائه .و الذٌن ٌستقبلهم بمقرها بعد انصراؾ الصحفٌٌن و المستخدمٌن فً المساء،
دون أن ٌخبرها حتى بتوقٌت مواعٌد حضورهم أو صفتهم بالضبط .و هً كلها معلومات تؤكد النظام الذي ٌعتمده
الماثل أمامكم فً االستفراد بضحاٌاه بمكتبه فً ؼٌاب العاملٌن بالجرٌدة و خارج مواقٌت العمل من أجل إجبارهن
على ممارسة الجنس معه تحت إكراهات مختلفة ،كما أكدت ذلك معظم النساء اللواتً تم االستماع إلٌهن فً هذه
القضٌة.
المحور الثانً  :منافشة الدعوى العمومٌة:

حيث اتبعت امنيابة امعامة املهتم من اجل الاجتار يف امبرش ابس تغالل احلاجة وامضعف وامهشاشة واس تعامل امسوطة
وامنفوذ مغرض الاس تغالل اجلنيس وذكل ابس تعامل اههتديد ابمتشهري بكيفية اعتيادية وضد خشصني جممتعني وهتك امعرض
ابمعنف والاغتصاب وحماوةل الاغتصاب ومن اجل جنح امتحرش اجلنيس وجوب واس تدراج اشخاص نوبغاء من بيهنن
امراة حامل واس تعامل وسائل امتصوير وامتسجيل واملنصوص عوهيا وعىل عقوبهتا يف امفصول  1-444و 2-444و3-444
و 445و 446و 114و 494و 1-503من امقانون اجلنايئ
-1حول ا ألراكن امتكوينية جلرمية الاجتار يف امبرش

وحٌث ان االتجار بالبشر ٌعد انتهاكا خطٌرا لحقوق اإلنسان على اعتبار أنه ٌخرق حق اإلنسان الشامل فً الحٌاة
والحرٌة والتحرر من العبودٌة بجمٌع أشكالها ،وهو ٌصٌب فً ؼالب األحٌان النساء ،مما ٌعد ضربا من ضروب
اإلهانة والحط من الكرامة اإلنسانٌة واالعتداء السافر على حرمة اإلنسان المنصوص على تحرٌمها ومكافحتها فً
كل المواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان.
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وحٌث ان االتجار فً البشر جرٌمة ضد اإلنسانٌة وسلوك اجرامً آثم ٌنتهك حقوق االنسان والنٌل من حرٌته
واٌذاء جسمه ونفسه –هشم عبد العزٌز مبارك،االتجار فً البشر بٌن الواقع والقانون مركز االعالم األمنً 0202
مملكة البحرٌن وزارة الداخلٌة .
لقول هللا تعالى  :ولقد كرمنا بنً ادم وحملناهم فً البر وابحر ورزقناهم من الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممنخلقنا تفضٌال"تحرٌر االنسان من العبودٌة وتحقٌق العدل واحترام كرامة االنسان واحترام حرٌاته األساسٌة
ولقول سٌدنا عمر رضً هللا عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار".
وحٌث سعى المجتمع الدولً من خالل األمم المتحدة الى مكافحة االتجار فً البشر من خالل المواثٌق التالٌة :
االتفاقٌة الدولٌة لقمع االتجار بالنساء واالطفال لسنة ،0800االتفاقٌة الدولٌة الخاصة بقمع االتجار بالنساء الراشدات لسنة 0877 اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة 0220برتوكول االمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باالشخاص السٌما النساء واالطفال المكمل التفاقٌة االممالمتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة :0220
 اتفاقٌة االمم المتحدة الخاصة بحظر االتجار باالشخاص واستؽالل دعارة الؽٌر لسنة  :0868والتً تحظروتعاقب كل من ٌقوم باالتجار باالشخاص واستؽالل دعارة الؽٌر بأٌة صورة والتً سمٌت باالتفاقٌة الدولٌة لتحرٌم
االتجار بالرقٌق االبٌض لسنة .0868
 اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة :0220 ب رتوكول االمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باالشخاص السٌما النساء واالطفال المكمل التفاقٌة االممالمتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة  :0220وٌعد هذا البرتوكول احد المالحق المرفقة باتفاقٌة
االمم التحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة حٌث اعتبرت جرائم االتجار بالبشر من قبٌل الجرائم المنظمة
العابرة للحدود الوطنٌة وعلى النحو الذي ٌجعلها مؤهلة النطباق احكام االتفاقٌة علٌها .
وحٌث ن صت دٌباجة برتوكول االمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باالشخاص السٌما النساء واالطفال المكم
التفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة  0220على إن الدول األطراؾ فً هذا
البروتوكول،
إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفالٌ ،تطلب نهجا دولٌا
شامال فً بلدان المنشأ والعبور والمقصدٌ ،شمل تدابٌر لمنع ذلك االتجار ومعاقبة الم ّتجرٌن وحماٌة ضحاٌا ذلك
االتجار بوسائل منها حماٌة حقوقهم اإلنسانٌة المعترؾ بها دولٌا،وإذ تضع فً اعتبارها أنه على الرؼم من وجود
مجموعة متنوعة من الصكوك الدولٌة المشتملة على قواعد وتدابٌر عملٌة لمكافحة استؽالل األشخاص ،وبخاصة
النساء واألطفال ،ال ٌوجد صك عالمً ٌتناول جمٌع جوانب االتجار باألشخاص،وإذ ٌقلقها أنه فً ؼٌاب مثل هذا
الصك ،سوؾ ٌتعذر توفٌر حماٌة كافٌة لألشخاص المع ّرضٌن لالتجار،
وإذ تشٌر إلى قرار الجمعٌة العامة  000/57المؤرخ  8كانون األول/دٌسمبر  ،0882الذي قررت فٌه الجمعٌة
إنشاء لجنة حكومٌة دولٌة مفتوحة باب العضوٌة مخصصة لؽرض وضع اتفاقٌة دولٌة شاملة لمكافحة الجرٌمة
المنظمة عبر الوطنٌة ،ولبحث القٌام بوضع صكوك دولٌة منها صك ٌتناول االتجار بالنساء واألطفال،واقتناعا منها
بأن استكمال اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة بصك دولً لمنع وقمع ومعاقبة االتجار
باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،سٌفٌد فً منع ومكافحة تلك الجرٌمة ،فقد تم ابرام هذه االتفاقٌة ،
فالبرتوكول اكد على وجود مجموعة كبٌرة من الصكوك الدولٌة التً حاولت ان تكافح جرٌمة االتجار بالبشر
الجرائم الواقعة على األشخاص :ذلك أن موضوع جرٌمة االتجار بالبشر هو اإلنسان الذي ٌقع علٌه االعتداء بنقله
من قبل الجانً أو تجنٌده أو إٌوائه أو استؽالله كلٌا أو على جزء منه أو عضو من أعضائه.
وحٌث ان االتفاقٌات اإلقلٌمٌة بدورها سعت الى مجابهة الظاهرة ومكافحتها سٌرا على نفس منوال االتفاقٌات
الدولٌة من خالل :
26 / 47
Copyright © 2010-2019 Marocdroit.com

 االتفاقٌة االوربٌة لحقوق االنسان لسنة  : 0852والتً نصت فً المادة الرابعة منها على انه ال ٌجوز استرقاقاو تسخٌر اي انسان  ،وبانه ال ٌجوز ان ٌطلب من اي انسان اداء عمل جبراً او سخرة.
 المٌثاق االفرٌقً لحقوق االنسان لسنة  :0820حرصا ً على االعتراؾ بضرورة احترام الكرامة االنسانٌة حظرالمٌثاق كافة اوجه االستؽالل وذلك بموجب المادة الخامسة منه والتً جاء فٌها لكل فرد الحق فً احترام كرامته
واالعتراؾ بشخصٌته القانونٌة وحظر كافة اشكال استؽالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذٌب بكافة
انواعه والعقوبات والمعاملة الوحشٌة والالنسانٌة أو المذلة  ،وفً عام  0882تم اقرار المثاق االفرٌقً لحقوق
ورفاهٌة الطفل الذي اكتسب اهمٌة خاصة باعتباره اول المواثٌق االقلٌمٌة التً افردت نصوصا ً خاصة بحظر
تشؽٌل االطفال واستؽاللهم جنسٌا ً واختطاؾ وبٌع االطفال واالتجار بهم كما انه الزم الدول االطراؾ بضرورة
اتحاذ التدابٌر التشرٌعٌة لمنع بٌع االطفال واالتجار بهم.
 االتفاقٌة االمرٌكٌة الخاصة بمنع العنؾ ضد النساء والعقاب علٌه لسنة  :0886وتعد من من االتفاقٌات الدولٌةالتً تجرم االتجار بالبشر لفئة خاصة متمثلة بالنساء ،وقد حظرت العنؾ البدنً والجنسً والنفسً الموجه ضد
النساء.
 االتفاقٌة االوربٌة لمكافحة االتجار بالبشر لسنة  :0225والزمت هذه االتفاقٌة الدول االطراؾ باتخاذ االجراءاتالقانونٌة وؼٌرها الالزمة لتجرٌم افعال االتجار بالبشر حال ارتكتبها بصورة عمدٌة ال سٌما تجرٌم فعل استعمال
الخدمات موضوع االستؽالل مع العلم بأن الشخص المعنً ضحٌة لالتجار بالبشر.
الصلة
ذات
الدولٌة
للمواثٌق
االنضمام
مجال
فً
انه
وحٌث
عمل المؽرب على االنخراط فً المنظومة الدولٌة لحقوق اإلنسان ذات الصلة بمكافحة ظاهرة االتجار بالبشر،
بحٌث قام بالمصادقة على االتفاقٌات والبروتوكوالت الدولٌة التالٌة:
اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة  ،0222والتً صادق علٌها المؽرب فً 08سبتمبر 0220؛
 البروتوكول االختٌاري التفاقٌة حقوق الطفل بشأن بٌع األطفال واستؽاللهم فً البؽاء وفً المواد اإلباحٌة لسنة ،0222والذي صادق علٌه المؽرب فً  00ماي 0220؛
 البروتوكول االختٌاري لالتفاقٌة المتعلقة بحقوق الطفل بشأن إشراك األطفال فً المنازعات المسلحة سنة ،0222والذي صادق علٌه المؽرب فً  00ماي 0220؛
اتفاقٌة حظر االتجار باألشخاص واستؽالل دعارة الؽٌر لسنة  ،0868والتً صادق علٌها المؽرب فً  03ؼشت0837؛
االتفاقٌة الخاصة بالرق لسنة  ،0804والتً انضم إلٌها المؽرب ووضع صكوك قبولها فً  00ماٌو .0858اتفاقٌة حماٌة جمٌع العمال المهاجرٌن وأفراد أسرهم لسنة  ،0880والتً صادق علٌها المؽرب فً ٌ 00ونٌو.0887
االتفاقٌة المتعلقة بوضعٌة الالجئٌن لسنة  ،0850والتً صادق علٌها المؽرب فً  3نونبر .0854اتفاقٌة حقوق الطفل لسنة  ،0828والتً صادق علٌها المؽرب فً ٌ 00ونٌو .0887اتفاقٌة منع كل أشكال التمٌٌز ضد المرأة لسنة  ،0838والتً صادق علٌها المؽرب فً ٌ 00ونٌو .0887اتفاقٌة منظمة الشؽل الدولٌة رقم  08حول العمل القسري لسنة  ،0872والتً صادق علٌها المؽرب فً  02ماي.0853
اتفاقٌة منظمة الشؽل الدولٌة رقم  025حول إلؽاء العمل القسري لسنة  ،0853والتً صادق علٌها المؽرب فًفاتح دجنبر .0844
اتفاقٌة منظمة الشؽل الدولٌة رقم  020حول أسوأ أشكال عمل األطفال لسنة  ،0888والذي صادق علٌه المؽربفً ٌ 04ناٌر .0220
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وحٌث ان االتجار فً البشر هو احٌاء لظاهرة العبودٌة ،فاالتجار بالبشر هو العبودٌة الحدٌثة التً ٌعتقد الكثٌر انها
زالت من الوجود اإلنسانً ،فاٌز محمد حسٌن محمد،قراءة مكافحة االتجار بالبشر فً مصر وحماٌة حقوق االنسان
،قراءة مقارنة الهم اساسٌات احكام القانون  46لسنة  0202بشان مكافحة االتجار فً البشر ص 0
وحٌث ان خطورة هذه الجرٌمة تجعلها من اهم التحدٌات التً تواجه المجتمع الدولً باعتبار الظاهرة اكبر مظاهر
االعتداء على حقوق االنسان وحرٌاته وتوصؾ جرائم االتجار بالبشر بانها وصمة عار وخزي للجمٌع وهً اكبر
نشاط ؼٌر قانونً فً الوقت المعاصر وهو جرٌمة بكل المعاٌٌر ضد اإلنسانٌة،وتصنؾ باعتبارها جرٌمة ضد
اإلنسانٌة تدخل فً اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة .
وحٌث ان جرٌمة االتجار فً البشر تمس المصلحة العامة أي مصلحة المجتمع واإلنسانٌة جمعاء ولٌس مصلحة
فردٌة خاصة فهً تمس جمٌع حقوق االنسان كالحق فً الحٌاة والحق فً سالمة الجسم باإلضافة ان مسائل
التجرٌم والعقاب تتعلق بالسٌاسة الجنائٌة التً ال ٌجوز ان تتوقؾ على إرادة الفرد،فالحرٌة والكرامة والسالمة
البدٌنة حقوق وحرٌات من النظام العام ال تقبل التنازل مطلقا .
وحٌث ان حدوث تحوالت دولٌة أدت الى تطور نوعً كبٌر فً تعرٌؾ مصطلح االتجار فً البشر الذي انتقل من
العبودٌة الى االستؽالل ،لذا صار االستؽالل هو العنصر المحدد لقٌام الجرٌمة .
وحٌث ان المشرع الجنائً المؽربً تعرض للعناصر واالركان المشكلة لجرٌمة االتجار فً البشر فً الفصل -0
 662من القانون الجنائً المقتبس من التشرٌع الدولً لالتجار فً البشر ومنها برتوكول االمم المتحدة لمنع وقمع
ومعاقبة االتجار باالشخاص السٌما وبخاصة النساء واألطفال ( ،)0222المكمل التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة
الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة لسنة  0850حٌنما نص على انه ٌقصد باالتجار بالبشر تجنٌد شخص أو استدراجه
أو نقله أو تنقٌله أو إٌواؤه أو استقباله ،أو الوساطة فً ذلك ،بواسطة التهدٌد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال
مختلؾ أشكال القسر أو االختطاؾ أو االحتٌال أو الخداع ،أو إساءة استعمال السلطة أو الوظٌفة أو النفوذ أو
استؽالل حالة الضعؾ أو الحاجة أو الهشاشة ،أو بإعطاء أو بتلقً مبالػ مالٌة أو منافع أو مزاٌا للحصوص على
موافقة شخص له سٌطرة على شخص آخر لؽرض االستؽالل.
ال ٌشترط استعمال أي وسٌلة من الوسائل المنصوص علٌها فً الفقرة األولى أعاله لقٌام جرٌمة االتجار بالبشر
تجاه األطفال الذٌن تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد االستؽالل.
ٌشمل االستؽالل جمٌع أشكال االستؽالل الجنسً ،ال سٌما استؽالل دعارة الؽٌر واالستؽالل عن طرٌق المواد
اإلباحٌة بما فً ذلك وسائل االتصال والتواصل المعلوماتً ،وٌشمل أٌضا االستؽالل عن طرٌق العمل القسري أو
السخرة أو التوسل أو االسترقاق أو الممارسات الشبٌهة بالرق أو نزع األعضاء أو نزع األنسجة البشرٌة أو بٌعها،
أو االستؽالل عن طرٌق إجراء التجارب واألبحاث الطبٌة على األحٌاء ،أو استؽالل شخص للقٌام بأعمال إجرامٌة
أو فً النزاعات المسلحة.
ال ٌتحقق هذا االستؽالل إال إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرٌة تؽٌٌر وضعه وإهدار كرامته
اإلنسانٌة ،بأي وسٌلة كانت ولو تلقى مقابال أو أجرا عن ذلك.
ٌقصد بالسخرة فً مفهوم هذا القانون جمٌع األعمال أو الخدمات التً تفرض قسرا على أي شخص تحت التهدٌد،
والتً ال ٌكون هذا الشخص قد تطوع ألدائها بمحض اختٌاره .وال ٌدخل فً مفهوم السخرة األعمال المفروضة
ألداء خدمة عسكرٌة إلزامٌة ،أو نتٌجة إدانة قضائٌة ،أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض فً حالة الطوارئ.
وقد تم تتمٌم أحكام الباب السابع من الجزء األول من الكتاب الثالث بالفرع السادس أعاله ،بمقتضى المادة األولى
من القانون رقم  03.06المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  0.04.003بتارٌخ
 00من ذي القعدة  05( 0673أؼسطس )0204؛ الجرٌدة الرسمٌة عدد  4520بتارٌخ  03ذو الحجة 08( 0673
سبتمبر  ،)0204ص .4466
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وحٌث تبعا لذلك وفً اطار النطاق الزمنً للقانون ،فالمتهم ٌساءل عن جرٌمة االتجار فً البشر الن اخر فٌدٌو له
وهو ٌمارس جرٌمته ٌرجع لسنتً  0203و  0202أي بعد دخول القانون حٌز التنفٌذ ،وهو لن ٌحاسب اال على
الوقائع التً تعود لما بعد ذلك .
وحٌث ا ن جرٌمة االتجار فً البشر تقوم على ثالث عناصر سواء فً القانون المؽربً او فً المادة الثالثة من
البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص :
-0الفعل :التجنٌد او االستدراج او النقل او االٌواء او االستقبال او الوساطة فً ذلك.
-0الوسٌلة :التهدٌد بالقو ة أو باستعمالها أو باستعمال مختلؾ أشكال القسر أو االختطاؾ أو االحتٌال أو الخداع ،أو
إساءة استعمال السلطة أو الوظٌفة أو النفوذ أو استؽالل حالة الضعؾ أو الحاجة أو الهشاشة ،أو بإعطاء أو بتلقً
مبالػ مالٌة أو منافع أو مزاٌا للحصوص على موافقة شخص له سٌطرة على شخص آخر
 -7الؽرض :لؽرض االستؽالل وٌشمل ذلك جمٌع أشكال االستؽالل الجنسً ،ال سٌما استؽالل دعارة الؽٌر
واالستؽالل عن طرٌق المواد اإلباحٌة بما فً ذلك وسائل االتصال والتواصل المعلوماتً ،وٌشمل أٌضا االستؽالل
عن طرٌق العمل القسري أو السخرة أو التوسل أو االسترقاق أو الممارسات الشبٌهة بالرق أو نزع األعضاء أو
نزع األنسجة البشرٌة أو بٌعها ،أو االستؽالل عن طرٌق إجراء التجارب واألبحاث الطبٌة على األحٌاء ،أو
استؽالل شخص للقٌام بأعمال إجرامٌة أو فً النزاعات المسلحة.
حول الفعلوحٌث ان الفعل االجرامً فً نازلتنا ٌتعلق بفعل االستدراج
وحٌث انه ٌقصد باالستدراج التطوٌع أي جعل الضحٌة تتبع الجانً دون حاجة الى اكراه او تحرٌض فالجانً
ٌتصٌد الضحٌة وٌقودها بوسٌلة ما كاالؼواء او التؽرٌر او الضؽط الستخدامها فً اعمال او ؼاٌات ؼٌر مشروعة
فالمقصود منه تعبئة الضحاٌا والعمل على إقناعهم بكل الوسائل الذهنٌة والعاطفٌة والمادٌة الستؽاللهم
وحٌث ٌرجع أساس ادراج لفظ االستدراج فً منظومتنا القانونٌة الوطنٌة وكذا الدولٌة لالتفاقٌة الدولٌة الخاصة
بمكافحة الرقٌق األبٌض ببارٌس عام  0802المعدلة ببروتوكول عام  0862التً جعلت االستدراج وسٌلة من
وسائل التطوٌع او التجنٌد:منال منجد-المواجهة الجنائٌة لجرائم االتجار باالشخاص فً القانون السوري دراسة
تحلٌلٌة ص .63
وحٌث ٌتجلى االستدراج فً ملؾ النازلة فً قٌام المتهم باالؼواء وتؽرٌر الضحاٌا والضؽط علٌهن من خالل
سلطته كرب العمل فً دفع الضحٌة المستخدمة لدٌه أسماء الحالوي الى ابرام قروض مختلفة فً شراء سٌارة
ومنزل مما جعلها فً حالة استدانة مفرطة ٌستحٌل علٌها مؽادرة العمل مخافة العجز عن التسدٌد وما ٌترتب عن
ذلك من اثار قانونٌة بالتنفٌذ علٌها وبٌعها ومن اثار مادٌة بتشرٌدها هً وعائلتها
وحٌث ان الدفع والتشجٌع على االقتراض بالو عد بمساعدتها والرفع من اجرها كان بؽرض تكبٌلها وجعلها أسٌرة
ورهٌنة لدٌه ،وهو ما عبرت عنه امام المحكمة من خالل شهادتها "كان ٌهدؾ من وراء القرض الى تكبٌلً
والضؽط علً بل والضحك علً "
وحٌث ان االستدراج لم ٌتخذ فقط صورة التكبٌل بالدٌون والحقٌقة انه التنكٌل بالدٌون وتعذٌب الضحٌة نفسٌا به
ألنها صارت اكثر التصاقا بعملها واكثر خضوعا للنزوات الجنسٌة الشاذة للمتهم مخافة طردها من العمل والرمً
بها فً الشارع.
وحٌث ان من صور االستدراج أٌضا فً ملؾ نازلتنا هو الضؽط والترهٌب الذي مارسه المتهم اما شخصٌا او من
خالل مدٌرة الموقع  06حنان بكور على الضحٌة أسماء الحالوي من خالل اما التحقٌر والتشكٌك فً كفاءتها
والحط من شانها او من خالل المضاٌقات والتحرشات التً كانت تتعرض لها ٌومٌا سواء من خالل االهانات
واالستفزازات وسوء المعاملة المستمرة لها صاحبه حرمانها من المزاٌا والتعوٌضات على ؼرار زمالئها
وزمٌالتها فً العمل ،وأٌضا زٌادة األعباء اإلدارٌة علٌها بتكلٌفها بمهام جدٌدة مرة فً جرٌدة اخبار الٌوم وفً
مرات أخرى فً موقع الٌوم  06وكمسؤولة عن التوزٌع واالشتراكات مما اضطرها للعمل ألوقات متأخرة من
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المساء وأٌضا فً البٌت وألوقات متأخرة من اللٌل،وبمجرد ان ٌستبٌحها ترجع األمور للهدوء فً العمل وحٌنما
ترفض اعتداءاته الجنسٌة ٌستمر فً الضؽط علٌها وترهٌبها لؽاٌة الخضوع لنزواته ،وهكذا كانت تشتؽل ثالث
مهمات باجر زهٌد ٌصل ل 7222درهم .
وحٌث ان االستدراج كان هدفه االستؽالل الجنسً للضحاٌا واستعبادهن وهو ما جعله بالنسبة للضحٌة سارة
المرس ٌأخذ صورة الجنس مقابل العمل وبالنسبة للضحٌة أسماء الحالوي ٌأخذ صورة الجنس مقابل االستمرار فً
العمل
وحٌث ان المتهم انكر اثناء االستماع الٌه تمهٌدٌا ان تكون الضحٌة سارة المرس قد اشتؽلت بمؤسسته زاعما انها لم
توفق فً اختبار التوظٌؾ بالجرٌدة
وحٌث ان الضحٌة استظهرت امام المحكمة بانها قضت فترة تدرٌب بالمؤسسة مما ٌجعل انكاره قرٌنة على
ارتكاب األفعال الجرمٌة بحقها
وحٌث ان االتجار بالبشر لٌس جرٌمة واحدة بل ٌتكون من جرائم مختلفة وكل فعل من افعاله ٌكفً لقٌام الجرٌمة
فً حق مرتكبه ،ونشٌر هنا ان بعض األفعال بطبٌعتها لٌست اال أفعال مساعدة على ارتكاب الجرٌمة ولكن
المشرع جعل منها افعاال اصلٌة فً الجرٌمة
الوسٌلةوحٌث ان وسٌلة االتجار فً البشر فً نازلتنا لٌست واحدة بل هً تحمل صور ووسائل عدٌدة منها استعمال القوة
أو االحتٌال أو الخداع ،أو إساءة استعمال السلطة أو الوظٌفة أو النفوذ أو استؽالل حالة الضعؾ أو الحاجة أو
الهشاشة
وحٌث انه اذا كان المشرع لم ٌتطلب او ٌستلزم وجود جمٌع األفعال الجرمٌة من استدراج او نقل او تنقٌل او تجنٌد
او إٌواء او استقبال او وساطة فً ذلك لقٌام الجرٌمة فانه فً نفس الوقت لم ٌتطلب توافر جمٌع الوسائل لقٌام
الجرٌمة فٌكفً وجود فعل واحد ووسٌلة واحدة مرتبطة بالنتٌجة لقٌام الجرٌمة
وحٌث ان االتجار بالبشر لٌس جرٌمة واحدة بل ٌتكون من جرائم مختلفة وكل فعل من افعاله ٌكفً لقٌام الجرٌمة
فً حق مرتكبه ،ونشٌر هنا ان بعض األفعال بطبٌعتها لٌست اال أفعال مساعدة على ارتكاب الجرٌمة ولكن
المشرع جعل منها افعاال اصلٌة فً الجرٌمة
أ-استعمال القوة
وحٌث ان الضحاٌا  .....اكدن اثناء االستماع الٌهن امام المحكمة ان المتهم كان ٌضربهن وٌنتؾ شعرهن بالنسبة
لالولى والثانٌة وٌخنق الثالثة بمرفقه بعنؾ بمناسبة االستؽالل واالستعباد الجنسً
ب-االحتٌال والخداع
وحٌث ان فعل االستدراج كما تم شرحه وبسطه بمناسبة التعرض للفعل االجرامً ٌشكل وسٌلتً االحتٌال والخداع
الن المشرع فً المادة  0-662من القانون الجنائً ربط بٌن الفعل وبما ٌقابله من الوسٌلة النه ال ٌمكن تصور
االستدراج بدون االحتٌال والتدلٌس .
وحٌث ٌتجلى االحتٌال والخداع أٌضا فً نازلتنا بالنسبة للضحٌة  ....انه وبعد استؽالل المتهم لها جنسٌا لم ٌؾ
بوعده بتشؽٌلها بصفة رسمٌة واستؽنى عنها نهائٌا بعد انتهاء فترة التدرٌب ،لكنه لم ٌتوقؾ عن استؽاللها رؼم
االستؽناء عنها واستمر فً استؽاللها واعطائها الوعود بالتشؽٌل لقاء تلبٌة نزواته الجنسٌة الشاذة والحقٌرة
،واستؽل سداجتها وضعفها الطالة امد االستدراج واالحتٌال والخداع تحت شعار الجنس مقابل العمل
وحٌث صرحت الضحٌة  ....امام المحكمة "لقد حذرتنً  ...من بوعشرٌن لكننً كنت سعٌدة بالعمل ،وفً حاجة
له ،ولم أكثرت بكالمها ،حتى اكتشفت واقع االستؽالل الجنسً الذي كنت ضحٌته
وحٌث صرحت أمام المحكمة الضحٌة  ...بأن المستخدمة الضحٌة « ،»...التً تراجعت عما صرحت به للشرطة
القضائٌة ،واتهمت ضابطا بالفرقة الوطنٌة بالتزوٌر« ،سبق أن اعترفت لها بكون المتهم ٌ ...ستؽلها جنسٌا ،مقابل
االستمرار فً العمل».ولتأكٌد ما جاء فً تصرٌحها ذكرت أنها أخبرت ببعض «العالمات التً توجد فً جسده»،
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وهً دلٌل على خلعه مالبسه فً حضورها ،من قبٌل “وجود نمش خفٌؾ فً ظهره والصؽر الملحوظ لعضوه
التناسلً”.
وحٌث أن المتهم استؽل ثقة جمٌع الضحاٌا فٌه كمظهر خادع باعتباره صحافٌا معروفا بحكم عالقاته وقربه من
مراكز القرار الحكومً ومكانته االجتماعٌة والمهنٌة التً ٌحضى بها مما ٌعطً االنطباع بأنه إنسان محترم
ومتزن والواقع ٌكذب ذلك بحٌث وجدن انفسن أمام شخص بدون ضمٌر وال وازع مارس علٌهن ابشع أصناؾ
االستعباد الجنسً التً ال تمارسها حتى الحٌوانات على بعضها البعض .
وحٌث ان المتهم كان من جملة وسائل االحتٌال والخداع المستعملة فً االستدراج كان ٌصؾ اعمال الضحٌتٌن
أسماء الحالوي وخلود جابري بانها ردٌئة وٌبخسها وٌحرمهما من العالوات بؽرض االستمرار فً الخضوع
لنزواته لنٌل االطراء واالعجاب والمعاملة الحسنة،كما انه كان ٌرفع الحظر على بت برنامج "الوجه االخر" او
ٌوقفه حسب درجة االستجابة او االمتناع من الرضوخ له
ج -إساءة استعمال السلطة أو الوظٌفة أو النفوذوحٌث ٌطرح موضوع إساءة استعمال السلطة فً نازلتنا أشكاال قانونٌا جدٌرا بالمناقشة هل متى وجدت سلطة
للجانً إزاء الضحٌة ٌكون موضوع إساءة استعمالها مفترضا بحكم عالقة التبعٌة القانونٌة التً ٌفرضها قانون
الشؽل ؟ ومن الملزم باإلثبات هل النٌابة العامة او الطرؾ المدنً أم أن المتهم هو من علٌه إثبات انه لم ٌشتط فً
استعمال سلطته ؟
وحٌث اننا بصرؾ النظر عن الجواب عن اإلشكالٌة سنثبت للمحكمة عناصر إساءة استعمال السلطة
وحٌث انه للحكم على مدى تجاوز المشؽل المتهم لعناصر التبعٌة القانونٌة ٌتعٌن بحث سلوكاته وأعماله فٌما إذا
كان ت تتفق وتتسق مع قانون الشؽل باعتبار ان سلطته إزاء مستخدمٌه سلطة قانونٌة ولٌست سلطة تحكمٌة الن
المرجع فٌها هو عقد الشؽل وقانون الشؽل
وحٌث ان قٌام المشؽل بممارسة اعتداءاته الجنسٌة االجرامٌة على الضحاٌا فً مقر الشؽل وعلى مستخدمته ٌشكل
إساءة واضحة وخطٌرة الست عمال السلطة الن المستخدم ٌأتً للمؤسسة من اجل العمل بكرامة ولٌس من اجل
الجنس الن موضوع عقد الشؽل هو العمل ولٌس االعتداءات الجنسٌة ،فاالجر مقابل العمل ولٌس مقابل الخضوع
لنزوات المتهم الجنسٌة الشاذة.
د -استؽالل حالة الضعؾ أو الحاجة أو الهشاشة
وحٌث ان ما قلناه على اثبات حالة إساءة استعمال السلطة ٌنطبق على حالة الضعؾ او الهشاشة او الحاجة فهل
ٌكون االثبات مفترضا وٌتعٌن على المتهم نفً وجود حالة الضعؾ فً جانب ضحٌته ام ان الضعؾ مفترضا مادام
ان المستخدمة توجد فً حالة ضعؾ قانونً باعتبارها الطرؾ الضعٌؾ فً عقد الشؽل السٌما وان المشرع
الجنائً لم ٌقٌد الضعؾ بمجال محدد بل جعله شامال وعاما مما ٌعنً ان الضعؾ القانونً أٌضا ٌدخل فً مفهوم
الضعؾ وٌشمل أٌضا الضعؾ االقتصادي او االجتماعً .
وحٌث ان المتهم ٌعترؾ فً محضر االستماع الٌه تمهٌدٌا امام الشرطة القضائٌة بكون الضحاٌا فً حالة حاجة
وهشاشة تم استؽاللهن لتقدٌم الشكاٌة به وهو ما جدده امام المحكمة مما ٌفٌد انه ال ٌنازع فً إساءة استعمال السلطة
بسبب وجود الضحاٌا فً حالة هشاشة وحاجة.
وحٌث ان الضحاٌا  ... ....اكدن امام المحكمة حالة الضعؾ االقتصادي واالجتماعً اللواتً كن ٌعانٌن منه
باعتبار فقر عائلتهن المذقع وعدم توفرهن على دخل قار وعدم وجود المعٌل مما دفهن للعمل النتشال عوائلهن
من األوضاع المزرٌة ،وهو ما كان المتهم ٌصر على السؤال عنه للقبول فً الوظٌفة فً المؤسسة حتى ٌتسنى له
استؽالل مثل هذه الوضعٌات واعتبارها مفتاح االطمئنان على نجاته من افعاله الجرمٌة الن الضحاٌا لن ٌجرئن
على تحدٌه والتشكً به الن مصٌرهما الطرد النهما ٌعضان على الوظٌفة بالنواجد.
وحٌث ان المادة  7من بروتوكول االتجار بالبشر وضحت نوع االستؽالل بقولها "او استؽالل السلطة او استؽالل
حالة استضعاؾ "
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و حٌث انه وجود لعنصر الرضى فً تكوٌن جرٌمة االتجار فً البشر ،الن هذه الجرٌمة جاءت لمناهضة
االستؽالل واالستعباد كٌفما كانت مظاهره ،فلو ان المشرع الدولً والوطنً اشترط انتفاء عنصر الرضى للعقاب
على هذه الجرٌمة لما كنا فً حاجة لسنها أصال باعتبارها تتعارض جوهرٌا بل ووجودٌا مع الرضى النه عنصرا
ؼٌر مفترض فاالكراه هو أساس هذه الجرٌمة وال عبرة لرضى الضحٌة ألننا نخاصم أفعال تمس الكرامة اإلنسانٌة
ولٌس فقط شعور الضحٌة حتى نبحث عن رضاها من عدمه،ألنه من البدٌهً أن أي شخص لن ٌقبل امتهان
كرامته ولو كان ٌبدو ظاهرٌا انه موافق عل ى ذلك ،فنعامله معاملة القاصر الذي ال رضى له ،لحماٌة كرامته
باعتبار ان ذلك من النظام العام ؼٌر الجائز التنازل عنه مطلقا النه من مسلمات اإلنسانٌة ،فأفعال االتجار فً
البشر تبطل أي معنى لموافقة الضحاٌا بحٌث تنص المادة  7ب من بروتوكول االتجار باألشخاص على أنه اذا
حصل على موافقة الضحٌة على االستؽالل المقصود باي وسٌلة ؼٌر مشروعة-التهدٌد،القوة،الخداع،القسر،تقدٌم
مبالػ مالٌة،او منافع أخرى او تلقٌها،او استؽالل السلطة،أو حالة الضعؾ-تكون الموافقة باطلة وال ٌمكن استخدامها
لتبرئة شخص من المسؤولٌة الجنائٌة".ومن تم ٌستخلص انه ال ٌمكن اعتبار الشخص موافقا على االستؽالل عندما
ٌحصل على موافقته بوسٌلة ؼٌر مشروعة وهو ٌتطابق أٌضا مع ما نصت علٌه الفقرة  6من الفصل  0-662من
القانون الجنائً حٌنما اكدت على انه ال ٌتحقق هذا االستؽالل إال إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من
حرٌة تؽٌٌر وضعه وإهدار كرامته اإلنسانٌة ،بأي وسٌلة كانت ولو تلقى مقابال أو أجرا عن ذلك.
وحٌث ال ٌمكن فهم هذا القانون بمنظور البٌع والشراء ومنطق السوق والربح والخسارة النه بطبٌعته موضوع
ٌحمً الكرامة واإلنسانٌة وال ٌمكن ربطه بهذه المفاهٌم االقتصادٌة ألنه موضوع جنائً ٌجب تحلٌله بهذا المنطق
وبالٌاته وفلسفته وبمصطلحاته كما سلؾ بٌانه فالمجرم فً هذا القانون قد ٌستؽل البشر لنفسه او للؽٌر فلٌس هناك
بٌع وال شراء هناك استؽالل واضطهاد وامتهان للكرامة بصرؾ النظر عن المقابل واالجر فمصطلح االتجار
ٌنصرؾ لجمٌع األوضاع التً ٌقصد منها امتهان الكرامة وجعلها سلعة بمقابل او بدونه لتبخٌس الكرامة واإلنسانٌة
وحٌث ان االتجار فً البشر نوع من السٌطرة على االنسان وقضاء على الشخصٌة القانونٌة للفرد بتسخٌره فً
عمل دون ارادته احمد عبد القادر خلؾ محمود تعرٌؾ جرٌمة االتجار بالبشر فً المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة
0207ص7
وحٌث ان االكراه هو حمل لشخص على ما ال ٌرضاه فهو قوة من شانها ان تمحو أداة الفاعل او تقٌدها الى درجة
كبٌرة ال ٌستطٌع مقاومتها فٌتصرؾ وفقا لما ٌفرضه مصدر القوة
وٌلجا الجانً فً الجرٌمة الى هذا الفعل القسري من اجل احباط مقاومة المجنً علٌه او ؼٌره عند اعتراضه على
تنفٌذ الجرٌمة او تهدٌده باستعمال القوة او العنؾ مما ٌجعل المجنً علٌه فً حالة استسالم تام للجانً
وحٌث عرؾ القرار الصادر عن مجلس االتحاد األوروبً فً ٌ08ولٌوز  0220استؽالل حالة ضعؾ شخص
معٌن بانها"تلك الحالة التً ال ٌكون لذلك الشخص أي بدٌل حقٌقً او مقبول سوى الخضوع لالستؽالل الواقع علٌه
"للمساس بحرٌته البدنٌة او كرامته اإلنسانٌة.
االستؽاللوحٌث ان المشرع جعل جرٌمة االستؽالل ال تكتمل فقط بتالقً الفعل مع الوسٌلة بل اشترط وجوب توفر ؼرض
االستؽالل كنتٌجة
وحٌث ان ؼرض االستؽالل فً نازلتنا كما حدده المشرع ٌتعلق باالستؽالل الجنسً
وحٌث ان الفٌدٌوهات المحجوزة بمكتب المتهم التً عاٌنتها المحكمة وأكدت صحتها خبرة الدرك الملكً أوضحت
بجالء كٌؾ كان المتهم ٌستؽل ضحاٌاة جنسٌا وٌعتدي علٌهن بالضرب والنتؾ وٌمارس علٌهن ابشع اصناؾ
االستؽالل الجنسً والسخرة الجنسٌة واالستعباد واالضطهاد الجنسً المذل للكرامة والمحتقرة للنفس االدمٌة
واإلنسانٌة التً تاباها النفوس السلٌمة.
وحٌث صرحت الضحٌة  ...أثناء االستماع إلٌها امام المحكمة ان المتهم كان ٌمارس علٌها الجنس خالل شهر
رمضان بعد اإلفطار وهً حامل،وكان ٌأمرها بلعق رجلٌه وأصابعه ومؤخرته ولم ٌكتؾ بذلك بل كان ٌأمرها
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بوضع اصبعها فً مؤخرته ،وأضافت انه لم ٌحترمها هً و زوجها الذي ٌعمل بنفس المؤسسة مؤكدة أنه كان ٌقوم
بضربها وٌستعبدها بشكل حقٌقً
وحٌث ان المتهم اجبر الضحٌة  ....على ممارسة القوادة حٌث أرؼمها على جلب المشتكٌة  ...لممارسة الجنس
معه بطرٌقة ثالثٌة،ذلك أنه طلب منهما فً مشهد ؼرٌب ومقزز ان ٌتبادال القبل فٌما بٌنهما ،وكان أٌضا ٌطالبهما
بلمس ولحس أعضائهما التناسلٌة وكذا مؤخرته على الرؼم من كونها على مشارؾ الوالدة ،بل أكثر من ذلك فإنه
لم ٌرحمها ح تى بعد وضعها لطفلتها ،حٌث هاتفها وهً ما تزال فً المستشفى ،وطالبها بضرورة القدوم إلى مكتبه
من أجل ممارسة الجنس.
وعند االستماع للضحٌة  ...اكدت امام المحكمة نفس تصرٌحات الضحٌة  ...ووصفتها بأنها كانت أكثر قساوة
وفظاعة ،حٌث طلب منها ومن الضحٌة  ...ا لذهاب الى المرحاض ثم اللحاق به وهما عارٌتٌن ،وعند دخولهما
علٌه فً المكتب وجداه بالتبان فقط ،فمارس علٌهما الجنس بشكل عنٌؾ (نتؾ للشعر ،الضرب  -كما كان ٌطلب
منهما التناوب على مص قضٌبه ،مستؽال حاجة الضحٌة للعمل وفقرها المذقع لكونها قضت فترة تدرٌب بالمؤسسة
للعمل،وكانت تحلم بتنفٌذه لوعوده بتشؽٌلها
وعند االستماع للضحٌة  ...أوضحت امام المحكمة ان المتهم اجبرها على الرضوخ لنزواته الجنسٌة النه كان ٌعلم
انها محتاجة للعمل بجرٌدته وانه رب العمل وبامكانه طردها من العمل وأضافت انه فً احدى المرات مارس
علٌها ال جنس بالقوة والعنؾ بعدما خنقها من عنقها بواسطة مرفقه حتى بلػ شهوته كما انه حاول اؼتصابها وفض
بكارتها بعدما اجبرها فً اخر مرة خالل شهر ٌناٌر  0203ان تزٌل تبانها حٌث رفع قدمها فوق االرٌكة وحاول
ان ٌفتض بكارتها ؼٌر انها فطنت وصدته حٌث قامت بارتداء مالبسها وخرجت من مكتبه .
وحٌث ان منظمة العفو الدولٌة اعتبرت ان جرٌمة االتجار بالبشر هً"انتهاك لحقوق االنسان بما فٌها الحق فً
السالمة الجسدٌة والعقلٌة والحٌاة والحرٌة وامن الشخص والكرامة والتحرر من العبودٌة وؼٌرها من ضروب
المعاملة الالإنسانٌة او المهٌنة والحٌاة العائلٌة وحرٌة التنقل والخصوصٌات واعلى مستوى من الصحة ٌمكن بلوؼه
والسكن واالمن والمضمون "
وحٌث ان ما عاٌناه سٌدي الرئٌس السادة المستشارٌن ٌفوق كل وصؾ الن المتهم كان ٌجبر الضحاٌا على تنفٌذ
خدمات واعمال جنسٌة قسرٌة"السخرة الجنسٌة" بما تعنٌه من انتفاء فرصة االختٌار للضحٌة وتادٌة الخدمة له رؼم
ارادتهن بسوء استعمال السلطة بما ٌتنافى مع حقوق االنسان واحترام حرٌاته األساسٌة
وحٌث صرحت الضحٌة  ...اثناء االستماع الٌها امام المحكمة ٌوم اعتقال ٌ ....وم استرداد حرٌتً
كنت عبدته :الجنس-العمل حتى فً المنزل –لٌس هناك التزام بمواقٌت العمل –عدة مهام إدارٌة-كانت فً الكثٌرمن األحٌان تعود من المنزل بطلب منه لتلبٌة رؼباته ونزواته
تعرضت لمعاملة ال إنسانٌة ومهٌنة بل وحقٌرةلو كنت حٌوان لرفأ بًاالستؽالل الجنسً وتصوٌر الضحاٌا بدون علمهن .االستعباد الجنسً –الجسد اصبح جزءا من االجرالعنؾ الجنسً كوسٌلة من وسائل التعذٌبالفٌدٌوهات الموثقة ألسالٌب امتهان الكرامة واستعباد الضحاٌاتهدٌد الضحاٌا بفضحهن ونشر صورهن ،بحٌث كان ٌقول للضحٌة لو نشرت ما لدي لجئت الً راكعة.االستؽالل فً محل العمل مستخدمة فً اإلدارة وعاملة جنسٌة فً المساءسوء استعمال سلطة رب العمل بتحوٌل مؤسسته الى ماخور للدعارة.الوضعٌة الهشة للضحاٌا وعائالتهنالمدٌونٌة المفرطة والقروض-استدرجنً واقنعنً ان اخذ قرض لشراء عقار وسٌارة –ضحك علٌاكان ٌقول لها سامنعك من العمل من اي مقاولة –انا لً قبلت علٌككلما اخلفت الموعد اتعرض لضؽط رهٌب فً العمل33 / 47
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كان ٌعتبرنً دمٌة جنسٌة ،وكنت اطلبه كما أظهرت الفٌدٌوهات الموثقة بان ٌتركنً الذهب لمنزلً فرفض.العنؾٌ:جرنً بعنؾ من ظهري ودفعنً على ظهريوحٌث ان الضحٌة  ....وصفت ما تعرضت له زمٌلتها الضحٌة  ...خالل ست سنوات بالقول"
عشت لٌلة االستماع الٌها امام المحكمة لٌلة من أحلك لٌالًّ  ..ؼاضبة ..ناقمة ..حاقدة..
صوتنا األقرب لألنٌن ٌرن فً وجدانً..
وهً تبث ألمها ..وجعها ..صرختها المكتومة منذ سنة  ..0200شعرت أن جدران قاعة المحكمة تهتز لهول ما
تسمع ..شعرت أن الدمع ؼٌر ذي جدوى فً لحظات العلقم هاته ..خنقتنً العبرات وأحاط بً الؽبن من كل
جانب ..وكدت فً لحظة أن أصرخ:
وااك واااك آعباد هللا ما تعرضت له هاته المرأة مخز جدا!!
وااك واااك آعباد هللا ما تعرضت له هذه المرأة مفجع جدا!!
وااك واااك آعباد هللا ما تعرضت له هذه المرأة موجع جدا!!
وااك واااك آعباد هللا ما تعرضت له هذه المرأة مقرؾ جدا"
وحٌث ان الضحاٌا كن فً وضعٌة المسلوبات اإلرادة ولم ٌكن بإمكانهن تؽٌٌر وضعن ورفع اهدار كرامتهن
اإلنسانٌة الن االستؽالل كان قاسٌا وجسٌما ومؤلما صادرا عن رب العمل وبمارس فً محل العمل باساءة
است عمال السلطة وال ٌمكن مواجهته وال التصدي له فهو تجاوز كل المدى ووصل لحد الزامهن بالركوع له وهن
عارٌات واحداهن حامال فً الشهر السابع واالستجابة لنزواته الجنسٌة الشاذة من قبٌل لحس المؤخرة ولعق أصابع
االرجل ووضع اصابعهن فً مؤخرته وهً مظاهر من مظاهر االستعباد الجنسً واهدار الكرامة اإلنسانٌة السٌما
ان اوضاعهن االجتماعٌة فً الحضٌض وٌعانٌن من الفقر والحاجة والهشاشة وتعرضنا لالستدراج بواسطة القوة
واالحتٌال والتدلٌس
وحٌث ان جرٌمة االتجار فً البشر تعد بمثابة الوجه الحدٌث والمعاصر لتجارة الرقٌق وظاهرة العبودٌة والتً
كالهما تشكالن انتهاكا صارخا لحقوق وحرٌات االنسان،والتً ترد أساسا تحت اطار مفهوم الجرٌمة المنظمة ،بل
هً احد اشكالها وانشطتها الرئٌسٌة :سٌبوكر عبد النور،جرٌمة االتجار بالبشر والٌات مكافحتها ،مذكرة مقدمة
الستكمال متطلبات شهادة ماستر اكادٌمً جامعة قاصدي مرباح-ورقلة-كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة -0204
0203
وحٌث ٌدخل فً االتجار فً البشر كافة التصرفات المشروعة وؼٌر المشروعة التً تحٌل االنسان الى مجرد سلعة
او ضحٌة ٌتم التصرؾ فٌه بواسطة وسطاء ومحترفٌن عبر الحدود الوطنٌة بقصد استؽالله فً اعمال ذات اجر
متدن او فً اعما ل جنسٌة او ما شابه ذلك وسواء هذا التصرؾ بإرادة الضحٌة او قسرا عنه او باي صورة أخرى
من صور العبودٌة ،واعتبره الٌوم العالمً اللؽاء الرق  0دٌسمبر "جرٌمة عار علٌنا جمٌعا ففً كل عام االالؾ
من الرجال والنساء واألطفال ضحاٌا االتجار بالبشر فً بلدانهم او فً الخارج وذلك بواسطة االكراه او الخداع او
القوة واستؽاللهم لممارسة الجنس او االتجار باعضائهم
وحٌث ان المتهم حول الضحاٌا الى سلعة وبضاعة ومحل لالستمتاع و كملكٌة ٌتم التصرؾ فٌها ،بحٌث صار
االنسان عنده محال للحق ولٌس شخص من اشخاص القانون ،فاالتجار بالبشر ٌؤثر على حق االنسان فً سالمة
الجسد
وحٌث ان هذه األفعال تجعل بشر ٌفترسون بشر اخرٌن انه استرقاق واستؽالل الناس ٌوما بعد ٌوما ولسنوات دون
انقطاع :مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة ،التقرٌر العالمً عن االتجار باالشخاص خالصة وافٌة
فبراٌر  0228انه استؽالل االنسان استؽالل سًء ٌصل لحد القهر واالسترقاق وكأن االنسان لدى هؤالء
المجرمون بمثابة سلعة ٌباع وٌشترى .
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وحٌث ان االتجار فً البشر لٌس بٌع وشراء بمفهوم القانون المدنً انه استؽالل للبشر وامتهان كرامتهم ولٌس
بالضرورة ان ٌكون طرؾ ثالث لقٌام الجرٌمة بل ٌكفً توافر شخصٌن متجر ومتجر االنسان محل االتجار فهً
على خالؾ جرٌمة التحرٌض على الدعارة التً استلزم القانون الجنائً واالجتهاد القضائً لمحكمة النقض وجود
اطراؾ ثالثة المحرض والمحرض والمحرض لفائدته ،فاالتجار فً البشر ٌقوم حتى مع اتجار الشخص لنفسه
دون وجود شخص من االؼٌار
و حٌث ان المشرع الجنائً والدولً اتجه نحو عدم االعتداد برضاء المجنً علٌه الضحٌة فً كافة صور جرائم
االتجار فً البشر ،وٌشكل هذا حماٌة فعلٌة فً مكافحة االتجار فً البشر اذ ان هذه الجرائم تقع دائما اما بالرضاء
الصرٌح للضحٌة واما الرضاء الضمنً المقترن بالتهدٌد واال ستؽالل وبالتالً نكون امام حالة انتفاء المسؤولٌة
المدنٌة والجنائٌة للمجنً علٌه عن أي جرٌمة متى نشأت او ارتبطت بكونه مجنٌا علٌه
وحٌث ان المشرع استهدؾ حماٌة المصلحة العامة ولٌس المصالح الخاصة للمتضررٌن من هذه األفعال الجرمٌة
ولم ٌستوجب وجود شكاٌات لتحرٌك األبحاث والمتابعات فً هذه الجرائم ،بل األكثر من ذلك حتى مع وجود
رضاء وقبول من الضحٌة او تنازل عن متابعة المجرم فال ٌؤخذ بذلك الن المصلحة المحمٌة عامة ومتصلة بحقوق
االنسان كحقوق ؼٌر قابلة للتنازل ،ولٌس حقوق شخصٌة ٌمكن التصرؾ فٌها .
القصد الجنائً :
الجانً قد ٌستخدم أٌا من الوسائل ؼٌر المشروعة ذلك ان دور اإلرادة ال ٌقؾ عند تحرٌك السلوك االجرايم بل
ٌتجه نحو تحقق النتٌجة كونها نتٌجة ضؽط من قبل الجانً ٌباشره على إرادة الضحٌة لجعله ٌرتكب جرٌمة معٌنة
تحت تأثٌر الخوؾ مستؽال ظروفه االجتماعٌة واالقتصادٌة وؼٌرها –إبراهٌم الساكت،االتجاه بالبشر المفهوم
التطور وحدة مكافحة االتجار فً البشر األردن.
سٌدي الرئٌس السادة المستشارٌن لبٌان عنصر القصد الجنائً لدى المتهم فً اتجاه ارادته نحو ارتكاب جرائمه عن
إرادة وعلم ،اعرض علٌكم مقاال للمتهم منشور بموقع الٌوم  06كتبه قبل سنة من اعتقاله بمناسبة العٌد العالمً
للمرأة وذلك بتارٌخ  22-27-0204وكانه ٌحكً عن جرٌمته وٌترافع ضد نفسه.
"اخترت فً هذا الٌوم ،الذي ٌصادؾ العٌد العالمً للمرأة ( 2مارس) ،أن أتحدث عن جزء من معاناة هذا اإلنسان
الناعم فً مجتمع خشن .اخترت أن أسلط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسً ضد النساء فً الشارع والمدرسة
والمعمل والشركة واإلدارة والحافلة والهاتؾ والفاٌسبوك ،وحتى داخل البٌوت واألسر أحٌانا .لألسؾ ،قلة قلٌلة من
النساء اللواتً ٌرفعن الٌوم الصوت ضد هذه الظلم االجتماعً ،وضد هذه الجرٌمة التً تدمر نفوس الكثٌرات،
وأحٌانا تصٌبهن بجروح ال تمحى آثارها من العقول والقلوب… حتى إن نساء كثٌرات بدأن ٌطبعن مع هذه
الظاهرة ،وٌتعاٌشن معها ،وبعضهن ٌحولن الضحٌة إلى مجرمة ،فٌلقٌن بالمسؤولٌة على المرأة التً ال تحترم
ضوابط معٌنة فً اللباس ،والمرأة التً تؽري الرجال بفتنتها! وهذا ما ٌسمى :إدانة الضحٌة لنفسها عندما تصبح
عاجزة عن رد حقها وضمان اعتبارها ،فتلوم نفسها على جرم لم ترتكبه.
قبل ثالثٌن سنة ،كانت النساء فً المؽرب ٌلبسن أكثر تحررا من الٌوم ،وكان عدد المحجبات أقل مما هو اآلن
بكثٌر ،وكانت مظاهر التدٌن أقل ،وكان الوعظ واإلرشاد أقل ،لكن التحرش الجنسً ضد النساء لم ٌكن بهذه
الدرجة من الشراسة واالتساع والتواطؤ ،كما هو علٌه الٌوم .كٌؾ نكون أكثر تدٌنا وأكثر انحرافا فً الوقت ذاته؟
ظنً أن اتساع التحرش بالنساء كـ«سلوك ؼٌر الئق له طبٌعة جنسٌة ٌضاٌق جسدٌا أو نفسٌا المرأة وٌعطٌها
إحساسا بعدم األمان» ،فً مجتمعنا ٌرجع إلى ثالثة عوامل ؼٌر التفسٌر الكالسٌكً للتحرش باعتباره انحرافا
أخالقٌا فردٌا وقلة تربٌة من شخص ؼٌر سوي.
أوال :تؤكد الدراسات النفسٌة أن الجرائم الجنسٌة ال ترتكب دائما بؽرض إشباع الشهوة ،فالتحرش الجنسً ،مثال،
35 / 47
Copyright © 2010-2019 Marocdroit.com

كثٌرا ما ٌرتكبه الرجال كوسٌلة لالنتقام من المجتمع ،أو للتنفٌس عن الؽضب أو اإلحباط أو اإلحساس بالدونٌة لدى
المتحرش ،فتصٌر المرأة فً الشارع أو فً البٌت هً المتنفس أمام هذا الذكر المحبط والٌائس ،وبعدها ٌصٌر
األمر شبٌها باإلدمان الذي ٌعطً صاحبه وهم أنه ناشط جنسً أكثر من ؼٌره ،وفحل أكثر من اآلخرٌن ،وله
مواهب خاصة فً اصطٌاد البنات ،أو باألحرى فً االعتداء علٌهن.
ثانٌا :إن انتشار األفالم اإلباحٌة وسهولة الوصول إلى مادتها ،بسبب األنترنت وتكنولوجٌا االتصاالتٌ ،خلؾ
أضرارا كبٌرة على نفسٌات الشباب وسلوكهم تجاه المرأة… ضرر انتشار المواد اإلباحٌة على الشباب ال ٌقؾ عند
إثارة الؽرائز ،وجعل الجنس بضاعة بدون إحساس ودون مشاعر .أكثر من هذا ،المادة اإلباحٌة وصناعة
البورنوؼرافٌا ترفع االحترام عن العالقات الجنسٌة ،وتجعل من جسم المرأة بضاعة ٌمكن أن تمتد إلٌها ٌد الرجل
بسهولة حتى دون إحساس بالطابع الجرمً للتحرش ،مادامت عقول الشباب مملوءة بالجنس اإلباحً المحٌط بهم،
ومادام المجتمع ٌتسامح مع المتحرش ،بل وٌلتمس له العذر أحٌانا كثٌرة ،فإن التحرش ٌصبح جرٌمة آمنة من كل
عقاب.
ثالثا :انتشار القراءة السلفٌة والوهابٌة المنؽلقة للدٌن اإلسالمً فً المؽرب نتٌجة اتساع قاعدة السلفٌٌن بالمملكة،
ونتٌجة انتشار القنوات الدٌنٌة والمواقع الممولة من الخلٌج ،هذه القراءة الحرفٌة للدٌن بعقلٌة بدوٌة لها مشاكل
كبٌرة مع المرأة ،فهً ال ترى للنساء من دور إال كونهن أداة متعة ،أو مصدر ؼواٌة ،أو آلة إلنتاج األطفال ،أو
خادمات فً البٌت ،ولهذا ٌكبر الشاب فً جو ثقافً و«دٌنً» ال ٌعطً قٌمة للمرأة ،وال ٌستحضر سٌرة النبً
صلى هللا علٌه وسلم معها فً البٌت والمسجد ،وفً السلم والحرب ،وفً أمور الدٌن والدنٌاٌ .كبر شبابنا الٌوم فً
وسط ال ٌكن احتراما عمٌقا للمرأة ،ومن ثم تدفعه هذه النظرة الذكورٌة المؽلفة بؽشاء دٌنً إلى استسهال االعتداء
الجنسً علٌها مادامت أقل إنسانٌة من الذكر ،ونظرا إلى أن التمٌٌز ضدها لٌس مجرما قانونا وال عرفا وال ثقافة..
تمنع السلطات فً السعودٌة المرأة من السٌاقة لٌس خوفا علٌها من السٌارات األمرٌكٌة والكورٌة واأللمانٌة ..لكن
لتمنع المرأة من الحركة والعمل والتنقل واالندماج ،ومن ثمة احتمال أن تخرج عن سٌطرة الرجل وتحكمه بها
وبمصٌرها ،ولألسؾ ،السلطات السعودٌة تساٌر المؤسسة الدٌنٌة هناك ،بل وتشجعها على تصدٌر هذا النموذج إلى
البلدان العربٌة األخرى .هذه المؤسسة الوهابٌة هً نفسها التً تصدر إلى المؽرب الدعاة والكتب واألشرطة
والقنوات الدٌنٌة والفتاوى المعلبة التً ٌروجها هذا الفكر الذي أصبحت له عالمات بارزة فً الثقافة الدٌنٌة والواقع
المؽربٌٌن .الفكر الوهابً ٌخاصم المؽاربة مع نمط تدٌنهم البسٌط والعمٌق فً الوقت نفسه ،فالتدٌن السلفً المنؽلق
ٌفصل المظاهر عن الجوهر ،والمقاصد عن النص ،واإلنسان عن الواقع ،ولهذا ٌتناقض هذا الفكر مع المدرسة
المؽربٌة فً التدٌن التً تربط الدٌن بالمعامالت ،والشعائر بالقٌم ،والطقوس باألخالق ،واإلنسان بالبٌئة ،وفً
األخٌر تردد هذه المدرسة الحدٌث النبوي الشرٌؾ« :الدٌن المعاملة».
هذا ورش كبٌر مفتوح إلنصاؾ المرأة فً مجتمعنا ،والبداٌة من القانون ،والنهاٌة بالتربٌة والتوعٌة والتأهٌل
والتحسٌس فً المدرسة والتلفزة واألنترنت .ال أعرؾ ما السبب الذي جعل الحكومة تجمد مشروع قانون مناهضة
العنؾ ضد النساء ،الذي سٌساعد على تطوٌر منظومة حماٌة المرأة فً مجتمعنا ،خاصة إذا تبعته شرطة خاصة
ومؤهلة لمالحقة المتحرشٌن وأعداء الجنس الناعم فً المجتمع الخشن ..ستكون «سبة» فً وجه الحقاوي إذا
ؼادرت منصبها دون أن ٌرى هذا القانون النور"
وحٌث ان جرٌمة االتجار فً البشر تصنؾ ضمن الجرائم العمدٌة :هً عمدٌة ألنه ٌصعب ارتكابها من طرؾ
شخص أو أشخ اص عن طرٌق الخطأ أو اإلهمال ،فكل األفعال المشكلة لركنها المادي ( االستدراج او النقل أو
التجنٌد أو اإلٌواء أو االستقبال )..تتم عن طرٌق القصد والعمد وال ٌمكن حدوثها بخالؾ ذلك.
وحٌث طالما ان جرٌمة االتجار بالبشر هً جرٌمة عمدٌة وال ٌمكن تصور ارتكابها بدون قصد جنائً (الركن
المعنوي للجرٌمة).
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وحٌث ان الوثائق الدولٌة حددت مجموعة من مؤشرات االتجار فً البشر التً ٌمكن للمحكمة االستعانة بها
كمعاٌٌر للتأكد من قٌام الجرٌمة وهٌن عٌن ما ٌتوافر فً ملؾ نازلة الحال ":مجموعة أدوات لمكافحة االتجار
باألشخاص مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة البرنامج العالمً لالتجار بالبشر ص 726
ٌعتقدون انه ٌجب علٌهم ان ٌعملوا رؼم ارادتهمال ٌستطٌعون مؽادرة محٌط عملهمتظهر علٌهم دالئل تشٌر ان تحركاتهم مسٌطر علٌهاٌشعرون انهم ال ٌستطٌعون المؽادرةٌبدو علٌهم الخوؾ والقلقٌتعرضون للعنؾ او التهدٌد بالعنؾٌجبرون على العمل بشروط معٌنةٌؤدبون بالعقابال ٌستطٌعون التفاوض على شروط العملٌعملون لساعات طوٌلةٌتصورون انهم مكبلون بالدٌونٌكونون فً حالة من التبعٌةال ٌكون لدٌهم عقد عملٌتعرضون لالهانات والضؽط فً العملٌفتقرون الى التدرٌب األساسًالوسائل :
االعتداء البدنًاالٌذاء النفسًإٌذاء جنسًتهدٌد شخصًالتهدٌد باجراءاتوعود كاذبة وخداععبودٌة القرض و الدٌنالحرمان من حرٌة التنقل للمنزلالحرمان من مستحقاته –التعوٌضاألسئلة :هل كنت حرا فً المؽادرة او البقاء فً العملهل هددت عندما حاولت المؽادرةهل توجد اقفال او أبواب او نوافد تحول دون خروجك من العملالخوؾ من البوحالتهدٌد بوضم الضحاٌا بالعار بفضح ظروؾ اسرهموحٌث ان كثٌرا ما ٌكون الضحاٌا الشهود فً قضاٌا االتجار فً البشر مستضعفٌن ومتخوفٌن من المتهمٌن النهم قد
ٌتعرضون العتداءات جنسٌة وؼٌر ذلك من صدمات نفسٌة ولذلك ٌحتاجون الى موظفٌن مؤهلٌن بتدرٌب
متخصص للعناٌة بقضاٌاهم الفرٌق العامل المعنً باالتجار فً البشر فٌٌنا ٌ 08-02ناٌر  0202الممارسات الجٌدة
واألدوات المراد ان تستخدمها فً إدارة القضاٌا هٌئات منه ا سلطات انفاذ القانون العاملة على خط المواجهة فً
التصدي لالتجار باألشخاص ص6
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وحٌث ان الهدؾ هو محاربة حاالت الترهٌب والصاق وصمة العار بهن :الفرٌق العامل المعنً باالتجار فً البشر
فٌٌنا ٌ 08-02ناٌر  0202الممارسات الجٌدة واألدوات المراد ان تستخدمها فً إدارة القضاٌا هٌئات منها سلطات
انفاذ القانون العاملة على خط المواجهة فً التصدي لالتجار باألشخاص ص .7
وحٌث ان القضاة والمدعٌن العامٌن والمحامٌن ٌلعبون دورا حاسما ٌؤدونه فً سبٌل كفالة اعمال حقوق االنسان
على المستوى المحلً .وهذه المسؤولٌة تقتضً من األعضاء الذٌن تتشكل منهم المهن القانونٌة ان ٌضطلعوا
االضطالع الكافً على قانون حقوق االنسان الوطنً والدولً على حد سواء –حقوق االنسان فً مجال إقامة
العدل :دلٌل بشان حقوق االنسان خاص بالقضاة والمدعٌن العامٌن والمحامٌن من إصدارات المفوضٌة السامٌة
لحقوق االنسان بجنٌؾ.
وحٌث تنص دٌباجة العالمً لحقوق االنسان "لما كان كان االعتراؾ بالكرامة المتأصلة فً جمٌع أعضاء األسرة
البشرٌة وبحقوقهم المتساوٌة الثابتة هو أساس الحرٌة والعدل والسالم فً العالم.
ولما كان تناسً حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضٌا إلى أعمال همجٌة آذت الضمٌر اإلنسانً ،وكان ؼاٌة ما ٌرنو
إلٌه عامة البشر انبثاق عالم ٌتمتع فٌه الفرد بحرٌة القول والعقٌدة وٌتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن ٌتولى القانون حماٌة حقوق اإلنسان لكٌال ٌضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على
االستبداد والظلم.
وحٌث تنص المادة  0من اإلعالن العالمً لحقوق االنسان "ٌولد جمٌع الناس أحراراً ومتساوٌن فً الكرامة
والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعلٌهم أن ٌعاملوا بعضهم بعضا ً بروح اإلخاء".
ُّ
الحق فً الحٌاة والحرِّ ٌة وفً األمان على شخصه".
وحٌث تنص المادة  7من نفس اإلعالن على انه "لك ِّل فرد
ُ
استرقاق أحد أو استعبا ُده ،وٌُحظر الرق واالتجار بالرقٌق بجمٌع
وحٌث تنص المادة  6من نفس اإلعالن "ال ٌجوز
صورهما".
وحٌث تنص المادة  5من نفس اإلعالن "ال ٌجوز إخضا ُع أحد للتعذٌب وال للمعاملة أو العقوبة القاسٌة أو
َّ
الحاطة بالكرامة
الالإنسانٌة أو
وحٌث تنص المادة  3من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة "ال ٌجوز إخضاع أحد للتعذٌب وال للمعاملة أو
العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو الحاطة بالكرامة .وعلى وجه الخصوص ،ال ٌجوز إجراء أٌة تجربة طبٌة أو
علمٌة على أحد دون رضاه الحر.
وحٌث تنص المادة  2من نفس العهد .0ال ٌجوز استرقاق أحد ،وٌحظر الرق واالتجار بالرقٌق بجمٌع صورهما.
2.ال ٌجوز إخضاع أحد للعبودٌة.
( 3.أ) ال ٌجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامً،
وحٌث تنص المادة  8من نفس العهد
لكل فرد حق فً الحرٌة وفى األمان على شخصه ".
وحٌث نص تصدٌر الدستور المؽربً لسنة على ان  0200على "إن المملكة المؽربٌة ،وفاء الختٌارها الذي ال
رجعة فٌه ،فً بناء دولة دٌمقراطٌة ٌسودها الحق والقانون ،تواصل إقامة مؤسسات دولة حدٌثة ،مرتكزاتها
المشاركة والتعددٌة والحكامة الجٌدة ،وإرساء دعائم مجتمع متضامنٌ ،تمتع فٌه الجمٌع باألمن والحرٌة والكرامة
والمساواة ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتماعٌة ،ومقومات العٌش الكرٌم ،فً نطاق التالزم بٌن حقوق وواجبات
المواطنة...
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها فً إطار المنظمات الدولٌة ،فإن المملكة المؽربٌة ،العضو العامل النشٌط فً
هذه المنظمات ،تتعهد بالتزام ما تقتضٌه مواثٌقها ،من مبادئ وحقوق وواجبات ،وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان ،كما
هً متعارؾ علٌها عالمٌا .كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السالم واألمن فً العالم...
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فإن المملكة المؽربٌة.. ،تؤكد وتلتزم بما ٌلً :
 حماٌة منظومتً حقوق اإلنسان والقانون الدولً اإلنسانً والنهوض بهما ،واإلسهام فً تطوٌرهما ; مع مراعاةالطابع الكونً لتلك الحقوق ،وعدم قابلٌتها للتجزيء ;
 حظر ومكافحة كل أشكال التمٌٌز ،بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعً أو الجهويأو اللؽة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصً ،مهما كان;
 جعل االتفاقٌات الدولٌة ،كما صادق علٌها المؽرب ،وفً نطاق أحكام الدستور ،وقوانٌن المملكة ،وهوٌتهاالوطنٌة الراسخة ،تسمو ،فور نشرها ،على التشرٌعات الوطنٌة ،والعمل على مالءمة هذه التشرٌعات ،مع ما
تتطلبه تلك المصادقة.
ٌُشكل هذا التصدٌر جزءا ال ٌتجزأ من هذا الدستور".
وحٌث ٌنص الفصل السادس من الدستور على ان "القانون هو أسمى تعبٌر عن إرادة األمة .والجمٌع،
أشخاصاذاتٌٌن واعتبارٌٌن ،بما فٌهم السلطات العمومٌة ،متساوون أمامه ،وملزمون باالمتثال له.
تعمل السلطات العمومٌ ة على توفٌر الظروؾ التً تمكن من تعمٌم الطابع الفعلً لحرٌة المواطنات والمواطنٌن،
والمساواة بٌنهم"
وحٌث ٌنص الفصل  08من الدستور على انه "ٌتمتع الرجل والمرأة ،على قدم المساواة ،بالحقوق والحرٌات
المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌئٌة،الواردة فً هذا الباب من الدستور ،وفً مقتضٌاته
األخرى ،وكذا فً االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة ،كما صادق علٌها المؽرب ،وكل ذلك فً نطاق أحكام الدستور
وثوابت المملكة وقوانٌنها".
وحٌث ٌنص الفصل  00من الدستور على انه "لكل فرد الحق فً سالمة شخصه وأقربائه ،و تضمن السلطات
العمومٌة سالمة السكان.. ،فً إطار احترام الحرٌات والحقوق األساسٌة المكفولة للجمٌع.
وحٌث ٌنص الفصل  00من الدستور على انه "الٌجوز المس بالسالمة الجسدٌة أو المعنوٌة ألي شخص ،فً أي
ظرؾ ،ومن قبل أي جهة كانت ،خاصة أو عامة.
ال ٌجوز ألحد أن ٌعامل الؽٌر ،تحت أي ذرٌعة ،معاملة قاسٌة أو الإنسانٌة أو مهٌنة أو حاطة بالكرامة اإلنسانٌة.
ممارسة التعذٌب بكافة أشكاله ،ومن قبل أي أحد،جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون".
0جرٌمة هتك العرض بالعنؾحٌث ٌنص الفصل  625من القانون الجنائً "ٌعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك
عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى ،مع استعمال العنؾ.
وحٌث ان المتهم كما توثق ذلك الفٌدٌوهات المحجوزة كما عاٌنتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائٌة
وتصرٌحات الضحاٌا كان ٌنتهك عرضهن وشرفهن بالعنؾ .
*-لم ٌحدد القانون وسٌلة معٌنة إلثبات جرٌمة هتك العرض بالعنؾ ..ومن حق المحكمة ان تكون قناعتها من جمٌع
الحجج المعروضة علٌها بما فٌه شهادة الضحٌة واعترافات المتهمٌن أمام الضابطة القضائٌة.
قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  82/6/08تحت عدد  7403منشور بمجوعة قرارات المجلس األعلى
المادة الجنائٌة  24-44ص 057وما ٌلٌها.
*-إ ن جناٌة هتك العرض بالعنؾ أو محاولتها المنصوص علٌها وعلى عقوبتها فً الفصل  625من ق ج تعتبر فً
حد ذاتها إذا ما توفرت عناصرها جرٌمة مستقلة.
إن واقعة العنؾ التً ٌستعملها الجانً سواء كان شخصا عادٌا أو موظفا عمومٌا أو رجل سلطة أو عونا للقوة
العمومٌة والمتمثلة فً إلحاق األذى بجسم المجنً علٌه ذكرا كان أو أنثى قصد إكراهه على ممارسة الفعل المخل
لعرضه ٌعتبر عنصرا من عناصر جرٌمة هتك العرض بالعنؾ.
تكون محكمة االستئناؾ قد خرقت مقتضٌات الفصلٌن 070و 625من ق ج عندما ثبت لها أن العارض باعتباره
من رجال القوة العمومٌة قد هتك عرض المجنً علٌه باستعمال العنؾ ثم طبقت من حٌث العقاب فً حقه
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مقتضٌات الفصل  070المذكور أعاله ،فً حٌن أن هذه المقتضٌات ال تحسب على جرٌمة هتك العرض بالعنؾ
وال تجتمع معها.
قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  88/0/08تحت عدد  88/7082فً الملؾ عدد  88/05220منشور
بالتقرٌر السنوي للمجلس األعلى لسنة  0888ص.050
وحٌث ان جرٌمة هتك العرض بالعنؾ ثابتة فً حق المتهم وٌتعٌن مؤاخذته من اجلها .
-7جرٌمة االؼتصاب ومحاولة االؼتصاب
حٌث ٌنص الفصل  625من القانون الجنائً "االؼتصاب هو مواقعة رجل المرأة بدون رضاها ،وٌعاقب
علٌه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
وحٌث ان المتهم كما توثق ذلك الفٌدٌوهات المحجوزة كما عاٌنتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائٌة
وتصرٌحات الضحاٌا كان ٌؽتصبهن بارؼامهن على ممارسة الجنس معه بمختلؾ وسائل االكراه واالحتٌال
والتدلٌس والعنؾ بالضرب ونتؾ الشعر
وحٌث ٌدخل فً مفهوم عدم الرضا كل وسٌلة من المتهم تسلب اإلرادة وتعدمها من قبٌل االحتٌال والتدلٌس
واالستدراج
وحٌث ان ممارسة الجنس على الضحٌة فً حالة اإلؼماء بعد استرجاعها باستعمال التهدٌد ،هً مواقعة بدون رضا
الضحٌة مما ٌشكل االؼتصاب.
قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  22/8/08تحت عدد  02/0507فً الملؾ عدد  22/05405منشور
بكتاب قضاء محكمة النقض فً المادة الجنائٌة لعمر أزوكار ص  62وما ٌلٌها
وحٌث إن انعدام إرادة المجنً علٌها ال ٌوجب بالضرورة أن ٌستعمل الجانً القوة لجبر الضحٌة على ممارسة
الجنس بل ٌتحقق بإثباته بأي وسٌلة من شأنها أن تسلبها إرادتها.
قرار صادر عن محكمة االستئناؾ بمراكش بتارٌخ  24/28/02تحت عدد  606فً الملؾ عدد  25/627منشور
بمجلة محاكم مراكش عدد  0ص  023وما ٌلٌها.
وحٌث ان قٌام المتهمٌن باقتٌاد الضحٌة من المحل الذي كانت فٌه واالتجاه بها ،بعد االنفصال عن مرافقٌها ،الى
مكان مجهول بدون رضاها تكون معه جمٌع العالقات الجنسٌة المترتبة عن ذلك قد حصلت بدون رضاها أٌضا،
مما ٌشكل جرٌمة االؼتصاب طبقا للفصل  624من القانون الجنائً.
قرار صادر عن محكمة االستئناؾ بالرباط بتارٌخ  82/00/08تحت عدد  754فً الملؾ عدد 82/087-043
منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 8ص  002وما ٌلٌها.
وحٌث ان أوضحت الضحٌة  ...للمحكمة اثناء االستماع الٌها وقائع االؼتصاب التً تعرضت له من طرؾ المتهم
باإلجبار والقوة وقام بممارسة الجنس علٌها عنوة رؼم توسالتها له باإلقالع عن فعله بحٌث اكدت انه استباحها
بدون وجه ح ق وظل مصرا على تحقٌق هدفه بعدما اصبح فً حالة هٌجان ؼٌر طبٌعً فنزع سرواله واخذ فً
نزع مالبسها بشكل هستٌري وعنٌؾ ابتداء من مالبسها العلوٌة وسروالها فلم تستطع مقاومته رؼم محاوالتها ذلك
لكونها كانت ترتجؾ وفً حالة صدمة حقٌقٌة ورماها فوق كنبة وارتمى فوقها بعدما نزع مالبسها كاملة واحكم
قبضته علٌها ومارس الجنس علٌها بشكل قاس وعنٌؾ حتى اشبع رؼبته الجنسٌة وانهارت نفسٌا وجسدٌا وأضافت
انه استؽل الثقة كمظهر خادع التً وضعت فٌه كصحفً معروؾ ٌعطً االنطباع بانه انسان محترم ومتزن ولم
تكن تتوقع ان ٌؽتصبها بهذا الشكل المشٌن والالأخالقً .
وحٌث صرحت الضحٌة  ....اثناء االستماع الٌها من طرؾ المحكمة انه فً احدى المرات مارس علٌها المتهم
الجنس بالقوة والعنؾ بعدما خنقها من عنقها بواسطة مرفقه حتى بلػ شهوته كما انه حاول اؼتصابها وفض بكارتها
بعدما اجبرها فً اخر مرة خالل شهر ٌناٌر  0203ان تزٌل تبانها حٌث رفع قدمها فوق االرٌكة وحاول ان ٌفتض
بكارتها ؼٌر انها فطنت وصدته حٌث قامت بارتداء مالبسها وخرجت من مكتبه.
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وحٌث ان جرٌمة االؼتصاب ومحاولة االؼتصاب ثابتة فً حق المتهم وٌتعٌن مؤاخذته من اجلها .
-6جرٌمة التحرش الجنسً
حٌث ٌنص الفصل  0-527م ن القانون الجنائً "ٌعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالؽرامة من
خمسة آالؾ إلى خمسٌن ألؾ درهم ،من أجل جرٌمة التحرش الجنسً كل من استعمل ضد الؽٌر أوامر أو تهدٌدات
أو وسائل لإلكراه أو أٌة وسٌلة أخرى مستؽال السلطة التً تخولها له مهامه ،ألؼراض ذات طبٌعة جنسٌة".
وحٌث ان المتهم كرئٌس مؤسسة إعالمٌة ومشؽل للضحاٌا المستخدمات كان ٌتحرش جنسٌا بهن من خالل ارسال
تارة رسائل جنسٌة واعجاب فً الواتساب وتارة بواسطة استعمال األوامر والتهدٌدات ومختلؾ وسائل االكراه
المادي والمعنوي التً تم شرحها بتفصٌل فً جرٌمة االتجار بالبشر و كما توثق ذلك الفٌدٌوهات المحجوزة كما
عاٌنتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائٌة وتصرٌحات الضحاٌا مستؽال سلطته كمشؽل ألؼراض ذات
طبٌعة جنسٌة
وحٌث ان جرٌمة التحرش ثابتة فً حق المتهم وٌتعٌن مؤاخذته من اجلها .
جلب واستدراج اشخاص للبؽاء من بٌنهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوٌر والتسجٌلحٌث ٌنص الفصل  682من القانون الجنائً "ٌعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالؽرامة من خمسة
آالؾ إلى ملٌون درهم ،ما لم ٌكن فعله جرٌمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد األفعال اآلتٌة:
 .. - 0جلب األشخاص للبؽاء وذلك بأٌة وسٌلة كانت؛
 - 6استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البؽاء أو الدعارة برضاه أو مارس علٌه
ضؽوطا من أجل ممارسة البؽاء أو الدعارة أو االستمرار فً ذلك؛."...
حٌث ٌنص الفصل  688من القانون الجنائً "ترفع العقوبات المنصوص علٌها فً الفصل السابق إلى الحبس
من سنتٌن إلى عشر سنوات وؼرامة من عشرة آالؾ إلى ملٌونً درهم فً الحاالت اآلتٌة:
 -0 ...إذا ارتكبت الجرٌمة تجاه شخص  ..أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بٌنا أو كان معروفا لدى
الفاعل؛........
 - 5إذا استعمل فً ارتكاب الجرٌمة إكراه أو استؽالل للسلطة أو تدلٌس أو استعملت وسائل للتصوٌر أو
التسجٌل؛"...
وحٌث ان المتهم كما توثق ذلك الفٌدٌوهات المحجوزة كما عاٌنتها المحكمة وأكدت صحتها الخبرة القضائٌة
وتصرٌحات الضحاٌا حول مؤسسته اإلعالمٌة الى وكر للدعارة والفساد بجلب واستدراج الضحاٌا للبؽاء من بٌنهم
الضحٌة الحامل  ....مستعمال ا الت التصوٌر ومستؽال سلطته كمشؽل اتجاه الضحاٌا المستخدمات او نفوذه إزاء
باقً الضحاٌا عن طرٌق الظهور بمظهر خادع باعتباره اعالمً مشهور كما وصؾ نفسه .
وحٌث تكون جرٌمة جلب واستدراج اشخاص للبؽاء من بٌنهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوٌر والتسجٌل
ثابتة وٌتعٌن مؤاخذته من اجلها.
ثانٌا *وسائل االثبات فً الملؾ وحجٌتها من زاوٌة القانون واالجتهاد القضائً
-0شهادة الشهود الضحاٌا
وحٌث ان المحكمة استمعت لشهادة الضحاٌا التً تعتبر وفقا للقانون واالجتهاد القضائً حجة تخضع للسلطة
التقدٌرٌة لمحاكم الموضوع.
وحٌث بناء على المادتٌن  745و  732من قانون المسطرة الجنائٌة.حٌث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن كل حكم
أو قرار ٌجب أن ٌكون معلال من الناحٌتٌن الواقعٌة والقانونٌة وإال كان باطال.
وحٌث إن نقصان التعلٌل ٌوازي انعدامه .وحٌث إن القانون ال ٌمنع من اإلستماع إلى الضحٌة بصفته شاهدا
شرٌطة أدائه الٌمٌن القانونٌة وذلك طبق الشروط المنصوص علٌها فً المادة  705من قانون المسطرة الجنائٌة
وأن المحكمة لها أن تأخذ بشهادته متى اطمأنت لفحواها أو أن تطرحها بتعلٌل سائػ فً الحالتٌن معا وأن الشاهد
الذي تستمع إلٌه المحكمة بهذه الصفة ال ٌجوز له بعد ذلك أن ٌنتصب طرفا مدنٌا كما تنص على ذلك المادة 756
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من القانون المذكور علما أن األولوٌة تبقى لصفته كشاهد والتً ال تخوله االنتصاب كطرؾ مدنً.قرار محكمة
النقض عدد  8/0200المؤرخ فً  0202/00/72فً 0202/8/4/05622
وحٌث إن المحكمة لما عللت قرارها بالقول  " :وحٌث إن الشاكً  ...لٌس بشاهد فً القضٌة بالمفهوم القانونً كما
تعتقد بعض الجهات ومنها النٌابة العامة وال ٌمكن االستماع إلٌه بصفته شاهدا ،ذلك أن الشاهد ٌؤدي شهادته بما
عاٌنه أو سمعه على الحٌاد وال تربطه بالمتهم أو بالطرؾ المدنً إحدى الحاالت الواردة بالمادة  772من قانون
المسطرة الجنائٌة وخصوصا حالة عداوة أو خصومة والحال أن الشاكً بذاته وبصفته هو الخصم و العدو
للمتهمٌن فً القضٌة وانتصب ضدهما فً القضٌة مطالبا بالحق المدنً " واستبعدت تصرٌحاته للتناقض الذي
لمسته فٌها ولم تجب عن ملتمس النٌابة العامة باستدعائه والحال انه ٌمكن لرئٌس ؼرفة الجناٌات أن ٌستدعً خالل
المناقشات ولو بأمر باإلحضار كل شخص لالستماع إلٌه أو أن ٌطلب اإلدالء بكل دلٌل جدٌد ظهر له من عرض
القضٌة فً الجلسة أنه مفٌد إلظهار الحقٌقة كما تنص على ذلك المادة  606من القانون المذكور والضحٌة المشتكً
ٌمكن اإلستماع إلٌه كشاهد وٌرجع تقٌٌم شهادته لمحكمة الموضوع فً إطار سلطتها التقدٌرٌة فً تقٌٌم الحجج
المعروضة أمامها والمحكمة لما حدت ؼٌر ذلك تكون قد أساءت التعلٌل وجاء تعلٌلها ناقصا مما ٌعرض قرارها
للنقض.
.......
حٌث جاء فً قرار حدٌث لمحكمة النقض عدد  5/253بتارٌخ  0204-8-02ملؾ جنائً عدد -5-4-0230
0204وحٌث لئن كان من حق المحكمة تقدٌر قٌمة الحجج المعروضة علٌها بما فٌها تصرٌحات األطراؾ وأقوال
المصرحٌن المضمنة بمحضر الضابطة القضائٌة فانه ٌتعٌن علٌها أن تمارس هذه السلطة فً إطار القواعد العامة
لإلثبات الجنائً وخاصة ما تعلق منها بالحضور و الشفاهٌة تحقٌقا لمبدأ المواجهة الشرعٌة.
ال ٌمنع القانون االستماع الى الضحٌة بصفته شاهدا وللمحكمة ان تأخذ بشهادته متى اطمأنت لفحواها او تطرحها
بتعلٌل سائػ
قرار محكمة النقض عدد  8-0200الصادر بتارٌخ  0202/00/72فً الملؾ الجنحً عدد 0202-8-4-05622
منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 37ص 776
الشهادة المعول علٌها والمنتجة فً الدعوى هو ذلك االخبار الذي ٌروٌه الشاهد بصفة قانونٌة امام المحكمة عما
عاٌنه بٌقٌن او ادركه مباشرة بحواسه من حصول واقعة محل اثبات ونسبتها للفاعل مرتكبها
قرار محكمة النقض عدد  2- 383المؤرخ فً  0200/2/02ملؾ جنحً عدد  0200/2/4/4000منشور بمجلة
الملؾ عدد 02ص .022
لٌس من حق المحكمة ان تعتمد شهادة الضحٌة بعد أدائها الٌمٌن القانونٌة فً حٌن انه تم قبول تنصٌبها كمطالبة
بالحق المدنً وال بد من تعزٌز تصرٌحات الضحٌة بقرائن قوٌة ومنضبطة
قرار محكمة النقض عدد  7-0078المؤرخ فً  0200/00/00ملؾ جنحً عدد  0200/7/4/00803منشور
بمجلة نادي قضاة الدار البٌضاء العدد األول ص .024
ان القانون لم ٌقٌد القاضً الجنائً بعدد معٌن من الشهود وانما العبرة بما اطمئن الٌه فً قضائه وال تترٌب علٌه
فً ذلك ان ٌعتمد على شهادة المجنً علٌه بعد أدائه الٌمٌن القانونٌة متى اطمئن الى صدقها ومطابقتها لظروؾ
ووقائع النازلة
قرار محكمة النقض عدد  027وتارٌخ  0222/0/7فً الملؾ عدد  88-08204منشور بالتقرٌر السنوي لمحكمة
النقض 0222ص .020
من حق المحكمة ان تكون قناعتها من جمٌع الحجج المعروضة علٌها بما فٌه شهادة الضحٌة واعترافات المتهمٌن
أمام الضابطة القضائٌة.
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قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  82/6/08تحت عدد  7403منشور بمجوعة قرارات المجلس األعلى
المادة الجنائٌة  24-44ص 057وما ٌلٌها.
إن انعدام إرادة المجنً علٌها ال ٌوجب بالضرورة أن ٌستعمل الجانً القوة لجبر الضحٌة على ممارسة الجنس بل
ٌتحقق بإثباته بأي وسٌلة من شأنها أن تسلبها إرادتها.
قرار صادر عن محكمة االستئناؾ بمراكش بتارٌخ  24/28/02تحت عدد  606فً الملؾ عدد  25/627منشور
بمجلة محاكم مراكش عدد  0ص  023وما ٌلٌها.
ٌمكن إثبات الجرائم بأٌة وسٌلة من وسائل اإلثبات ما عدا األحوال التً ٌقضً فٌها القانون بخالؾ ذلك. تعد تصرٌحات الطرفٌن التً نوقشت أمام المحكمة حججا وان قبول المحكمة لتصرٌحات الضحٌة ورفضهالتصرٌحات المتهم ٌدخل فً عداد سلطتها التقدٌرٌة للحجة وال تخضع فً ذلك لرقابة المجلس.
القرار عدد0282الصادر بتارٌخ  20/00/08ملؾ جنحً عدد  48285منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد
 70ص .046
-8القرائن
وحٌث ان وجود الفٌدٌوهات المحجوزة بمكتب المتهم المشؽل الموثقة لالعتداءات الجنسٌة بحق الضحاٌا
المستخدمات وبمحل العمل قرٌنة على ارتكاب األفعال الجرمٌة.
وحٌث لالعتماد فً اإلدانة على القرائن ٌنبؽً أن تكون هذه األخٌرة مقبولة ومنسجمة وسائؽة وقوٌة ومؤدٌة
للنتٌجة.
قرار محكمة النقض عدد  4/007 :المؤرخ فً 82/20/26 :
ملؾ جنـائً عدد 83/00762 :
* -إذا كانت النتائج المستخلصة من الوقائع تخضع فً تقدٌرها لقضاة الموضوع فان قاضً النقض له والرقابة فً
هذا المجال فً حدود ما ٌتعلق بسالمة االس تنتاج وكونه منطقٌا ومتناسقا ومبنٌا على الجزم والٌقٌن وان ال تحتمل
عدة احتماالت وتقبل عدة تأوٌالت ومن أجل ذلك ٌعتبر القرار المعتمد علٌها وحدها لم ٌعلل ما قضى به ما فٌه
الكفاٌة ،مما جاء معه القرار المطعون فٌه ناقص التعلٌل نقصا ٌوازي انعدام التعلٌل وبالتالً منعدم األساس
القانونً  ،ما ٌعرضه للنقض واإلبطال.
 قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  0220/3/6تحت عدد  0/207فً الملؾ عدد  83/0076منشوربالتقرٌر السنوي للمجلس األعلى لسنة  0220ص 036و.035
*ٌ-جب أن ٌكون كل حكم معلال من الناحٌتٌن الواقعٌة والقانونٌة وإال كان باطال وانه إذا كان من حق قضاة
الموضوع أن ٌكونوا قناعتهم من جمٌع األدلة المعروضة علٌه فٌجب أن تؤدى تلك األدلة منطقا وعقال إلى النتٌجة
التً انتهوا إلٌها .نظرا لهذه الوسٌلة المثارة تلقائٌا قرر المجلس نقض القرار المطعون فٌه .
 قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  27/00/00تحت عدد  2032منشور بمجموعة قرارات المجلس األعلىالمادة الجنائٌة الجزء األول ص  80وما ٌلٌها.قانون المسطرة الجنائٌة والعمل القضائً المؽربً  0224ص
.048
* -األصل فً المادة الزجرٌة حرٌة اإلثبات ،وحرٌة المحكمة فً التثبت من الجرائم بأي وسٌلة تراها مجدٌة ماعدا
فً األحوال التً ٌقتضً القانون خالؾ ذلك.
 القرار عدد  5/0573المؤرخ فً  0224/25/06ملؾ جنحً –عدد  54 ....25/00288قضاء محكمة النقضفً المادة الجنائٌة  :فً إطار مواكبة اإلصالح الشامل والعمٌق لمنظومة العدالة ص 722سنة .0200
*-حجج :تقدٌرها لمحكمة الموضوع.
محكمة الموضوع لها سلطتها فً تقٌٌم الحجج المثار أمامها والتً ال تخضع لرقابة المجلس االعلى اال من حٌث
التعلٌل
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 قرار المجلس األعلى عدد  0320بتارٌخ  22-00-05ملؾ تجاري عدد  82/0/4/048منشور بمجلة المحاكمالمؽربٌة عدد  22ص 77كرونولوجٌا االجتهاد القضائً فً قانون المسطرة المدنٌة ص 026سنة .0202
-7االعتراف
وحٌث ان المتهم نفسه ٌعترؾ بملكٌة المحجوز المثبت للجرٌمة فً محضر الحجز والذي ورد فٌه بالحرؾ
"نستفسر المتهم عن هذه األؼراض المحجوزة فٌفٌدنا انها تخصه ،وعندما نستفسره بشكل خاص عن مسجل الفٌدٌو
الرقمً  DVRالسالؾ ذكره الموصول بداخل مكتبه ٌفٌدنا فً البداٌة انه مجرد جهاز استقبال رقمً للقنوات
الفضائٌة فنعمل على حجزه ثم ٌتراجع وٌفٌدنا ان هذا الجهاز ال ٌخصه" وحٌث ان انكاره الحقا مجرد وسٌلة
للتهرب من المسؤولٌة الجنائٌة
تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبٌقا سلٌما عندما ارتكزت على اعتراؾ المتهم المسجل بمحضر الشرطة التً
اقتنعت بما جاء فٌه
قرار محكمة النقض عدد  85بتارٌخ  0832/00/7منشور بمجلة الواحة العدد الثانً.
تكون المحكمة قد بنت قناعتها على أساس صحٌح من الواقع والقانون عندما اعتمدت فحوى محضر الضابطة
القضائٌة المتضمن العتراؾ المتهم خاصة وان المحكمة عززت ذلك باستخالص عناصر اإلدانة من مختلؾ
الوسائل التً نوقشت امامها
قرار محكمة النقض عدد  6/4007المؤرخ فً  0883/00/04الملؾ الجنحً عدد  83/00200منشور بمجلة
قضاء محكمة النقض عدد مزدوج  56-57ص .624
-6الخبرة العلمٌة
حٌث ان خبرة الد رك الملكً المامور بها قضاء تبعا لطلب دفاعنا والمؤكد بطلب النٌابة العامة خلصت الى
االستنتاجات التالٌة:
ٌ-0تضمن القرص الصلب الخارجً من نوع  SEAGATEذو الرقم التسلسلً 5VE5GFYYخمسة وستٌن فٌدٌو
بصٌؽة H046
-0مكنت مقارنة الخصائص التقنٌة للفٌدٌوهات المخزنة فً القرص الصلب الخارجً نوع  SEAGATEبتلك
المضمنة فً األقراص المدمجة  DVRالمرفقة بتقرٌر مصلحة مكافحة الجرٌمة المعلوماتٌة للفرقة الوطنٌة للشرطة
القضائٌة من استنتاج وجود تطابق بٌنهما
-7مكنت نتائج مختلؾ التحلٌالت للمضمون البصري والصوتً للفٌدٌوهات الموجودة فً القرص الصلب الخارجً
 SEAGATEمن استخالص انه لم ٌطلها أي تحرٌؾ او تعدٌل او تؽٌٌر تقنً من أي نوع كان .
-6تتمٌز كل الفٌدٌوهات المضمنة فً القرص الصلب الخارجً من نوع  SEAGATEومسجل الفٌدٌو الرقمً
DVRمودٌل  V4626بنفس بنٌة االسم FOMAT DU NOMونفس النوع H 046ونفس الطبٌعة"
ح ٌنما اعتمدت المحكمة فً اإلدانة على اعتراؾ الطاعن وعلى الخبرة تكون قد استعملت سلطتها التقدٌرٌة التً
تعتبر مسالة واقع ال تخضع لرقابة محكمة النقض
قرار محكمة النقض عدد  5007بتارٌخ  0823/3/04منشور بمجلة الواحة العدد الثانً.
ان تقرٌر الخبرة المنجزة من طرؾ مصلحة الدرك الملكً واإلدارة العامة لالمن الوطنً هو راي تقنً مضمن فً
خبرة قضائٌة تخضع للسلطة القضائٌة المخولة لقضاة الموضوع فً تقٌٌم الحجج وترجٌح بعضها على البعض
االخر
قرار محكمة النقض عدد  02-465وتارٌخ 0228/6/00ملؾ عدد 0222/02/4/05042منشور بالتقرٌر السنوي
لمحكمة النقض 0228ص .066
نتائج الخبرة وان كانت ال تلزم قاضً الموضوع الزجري بالتقٌد بفحواها فانها تساعده فً االستئناس بها للتحقق
بثبوت االعتقاد الصمٌم الذي ٌحكم به بعد ثبوت األفعال
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قرار محكمة النقض عدد  7/0480المؤرخ فً  0884/8/7الملؾ الجنحً عدد  80/06480منشور بمجلة قضاء
محكمة النقض العدد المزدوج  56-57السنة  00ص .720
حٌث ان معاٌنة ضابط الشرطة القضائٌة للمحجوز باعتباره وسٌلة اثبات الجرٌمة وتفرٌؽه ٌكتسً حجٌة وال ٌمكن
التحلل منه بمجرد االنكار
وحٌث ان المتهم نفسه ٌعترؾ بملكٌة المحجوز المثبت للجرٌمة فً محضر الحجز والذي ورد فٌه بالحرؾ
"نستفسر المتهم عن هذه األؼراض المحجوزة فٌفٌدنا انها تخصه ،وعندما نستفسره بشكل خاص عن مسجل الفٌدٌو
الرقمً  DVRالسالؾ ذكره الموصول بداخل مكتبه ٌفٌدنا فً البداٌة انه مجرد جهاز استقبال رقمً للقنوات
الفضائٌة فنعمل على حجزه ثم ٌتراجع وٌفٌدنا ان هذا الجهاز ال ٌخصه" وحٌث ان انكاره الحقا مجرد وسٌلة
للتهرب من المسؤولٌة الجنائٌة
وحٌث قررت محكمة النقض فً قرارها عدد 0/680المؤرخ فً  0200/4/4فً الملؾ الجنائً عدد 00/07578
ما ٌلً "حٌث عللت المحكمة جوابها برد الدفوع المثارة امامها بما ٌلً "وحٌث تقدم الدفاع بدفع ٌتعلق ببطالن
مسطرة الحجز والتفتٌش خرقا للفصول  40-42-58من قانون المسطرة الجنائٌة .وحٌث إنه بالرجوع الى وثائق
الملؾ خاصة محضر الحجز ٌتبٌن توفره على كافة الشروط المنصوص علٌه فً الفصل  58من قانون المسطرة
الجنائٌة حٌث قام باحصاء هذا المحجوز ووصفه وختمه وبالتالً فان محضر الحجز جاء مطابقا للقانون مما ٌتعٌن
معه استبعاد الدفع بخصوص بطالن محضر الحجز ..وحٌث ٌتجلى من هذا التعلٌل ان المحكمة ابرزت سندها
القانونً والواقعً فً رد ما أثٌر امامها من دفوع".
وحٌث إن المحضر الذي له قوة اإلثبات هو الذي ٌشهد فٌه محررا بما عاٌنه ،أما فحوى أي محضر وما تضمنه
من أقوال وكذلك تصرٌحات األطراؾ وشهادة الشهود وتأوٌلها وتقدٌر قٌمتها واألخذ بها أو عدمه ،كل ذلك موكول
إلى السلطة التقدٌرٌة التً لقضاة الموضوع وال ٌخضع لرقابة المجلس األعلى.
 قرار عدد  57-0050صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  ،27-20-06ملؾ جنحً عدد  ،40006منشور بمجلةالمحامً عدد  04ص .25
 *ال تتوفر على القوة الثبوتٌة المحاضر المنجزة إال إذا كانت صحٌحة شكال ،وتضمنت ما عاٌنوه وتلقوه شخصٌافً شأن األمور الراجعة الختصاصهم.
قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  0220/0/00تحت عدد  7754فً الملؾ عدد  22/05320منشوربالتقرٌر السنوي للمجلس األعلى لسنة  0220ص .080
وحٌث إن المحضر الذي له قوة اإلثبات هو الذي ٌشهد فٌه محرره ما عاٌنه.أما فحوى أي محضر وما تضمنه من
أقوال وكذلك تصرٌحات األطراؾ وبشهادة الشهود وتأوٌلها وتقدٌر قٌمتها واألخذ بها أو عدمه ،كل ذلك موكول
إلى السلطة التقدٌرٌة التً لقضاة الموضوع وال ٌخضع لرقابة المجلس األعلى.
قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  0827/0/06تحت عدد  27/0050فً القضٌة الجنحٌة عدد 40006منشور بمجلة المحامً عدد  04ص 25وما ٌلٌها.
وحٌث ان محاضر الشرطة القضائٌة المستو فٌة لما ٌشترطه القانون تقوم حجة ال ٌمكن دحضها إال بقٌام الدلٌل
القاطع على مخالفتها للواقع بواسطة حجة تماثلها فً قوة اإلثبات.
قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ  82/00/08تحت عدد  7/0435فً الملؾ الجنحً عدد 83/468منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد  55ص  760و ما ٌلٌها.
وحٌث إن المحاضر التً ٌحررها أعوان ضباط الشرطة القضائٌة ال تكتسب قوة اإلثبات القاطع طبقا للفصل 086
من ق م ج إال بالنسبة للوقائع المادٌة أو التقنٌة التً عاٌنوها أو تثبتوا منها باألدلة الواضحة والحجج الدالة علٌها
فً حدود اختصاصاتهم وما عداها من المحاضر التً تخلو من هذه المواصفات تبقى خاضعة للسلطة التقدٌرٌة
لمحكمة الموضوع.
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قرار صادر عن المجلس األعلى عدد  3/0664صادر بتارٌخ  83/00/00فً الملؾ الجنحً عدد 83/634
منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد  50ص  037وما ٌلٌها.
وجاء فً قرار محكمة النقض عدد  075/3الصادر بتارٌخ  0202/0/07فً الملؾ الجنحً رقم  28/02334ما
ٌلً "حٌث انه ٌالحظ بعد تصفح أوراق محضر الضابطة القضائٌة بان الظنٌن قد ضبطت بحوزته اربع لفافات من
مخدر الهروٌٌن كما ضبطت بمنزله أربع ؼرامات من نفس المخدر ومٌزان ٌستعمل فً وزنها
وحٌث ان مشاهدة عناصر الضابط ة القضائٌة للمتهم وهو ٌحمل المخدرات تعتبر من ابرز حاالت التلبس واهمها
وبالتالً ٌتٌح لضابط الشرطة القضائٌة إلقاء القبض علٌه وتفتٌشه وتفتٌش مسكنهما ٌبقى معه الدفع ؼٌر مؤسس
وٌتعٌن رده".
وحٌث ان تواجد المتهم فً مكان ارتكاب الفعل  ،قرٌنة على ارتباط الفعل الجرمً بموضوع المتابعة.
القرار عدد  00/040المؤرخ فً  0223/6/00ملؾ جنحً عدد  25/00246-45عمر ازوكار فً قضاء محكمةالنقض فً المادة الجنائٌة ص.007
وحٌث أن هذه األفعال تابثة من خالل شهادة الشهود ضحاٌا اإلتجار فً البشر.
وحٌث أنه والحالة هاته فإنهن ٌنتصبن كمطالبات بالحق المدنً معززٌن مكانتهم من خالل شكاٌتهم وأشرطة الفٌدٌو
بإعتبارهن ضحاٌا.

المحور الثالث :فً الدعوى المدنٌة التابعة:
حٌث تنص المادة  0من قانون المسطرة الجنائٌة على انه "تترتب عن كل جرٌمة الحق فً إقامة دعوى عمومٌة
لتطبٌق العقوبات والحق فً إقامة دعوى مدنٌة للمطالبة بالتعوٌض عن الضرر الذي تسببت فٌه الجرٌمة"
وحٌث تنص المادة  3من نفس القانون على انه "ٌرجع الحق فً إقامة الدعوى المدنٌة للتعوٌض عن الضرر الناتج
عن جناٌة أو جنحة أو مخالفة ،لكل من تعرض شخصٌا ً لضرر جسمانً أو مادي أو معنوي تسببت فٌه الجرٌمة
مباشرة".
وحٌث تنص المادة  2من نفس القانون على انه "ٌمكن أن تقام الدعوى المدنٌة ضد الفاعلٌن األصلٌٌن أو
المساهمٌن أو المشاركٌن فً ارتكاب الجرٌمة ،وضد ورثتهم أو األشخاص المسؤولٌن مدنٌا ً عنهم.
وحٌث تنص المادة  8من نفس القانون على انه" ٌمكن إقامة الدعوى المدنٌة والدعوى العمومٌة فً آن واحد
أمام المحكمة الزجرٌة المحالة إلٌها الدعوى العمومٌة.
تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتٌا أو معنوٌا خاضعا للقانون المدنً".
وحٌث ان ثبوت الجرائم المتابع بها المتهم بصفة ٌقٌنٌة من خالل ما تم عرضه من وسائل االثبات المجتمعة فً
الملؾ ٌشكل ركن الخطأ فً الدعوى المدنٌة
وحٌث ان الجرائم البشعة التً ارتكبها المتهم عن سبق إصرار وترصد والتً امتهنت كرامتهن خلفت للضحاٌا
أضرار مادٌة ونفسٌة خطٌرة تصل للتعذٌب النفسً إذ عرضت مستقبلهن للخطر بحكم الوصم الذي لحقهن ،اذ
أصبحن بدون شؽل ،واصبحن حدٌث العام والخاص بفعل موجات التحقٌر واالهانة التً لحقتهن من المتهم
ومؤسسته ومن ٌدور فً فلكه طٌلة أطوار البحث والمحاكمة وستمتد مداها الى زمن ٌعلمه هللا وحده
وحٌث ان هذه االضرار المتصلة بركنً الخطأ والضرر ال ٌعوضها أي تعوٌض مهما كان حجمه الن الكرامة
لٌس لها ثمن اذ هً روح االنسان ومصدر قوته ومنها ٌستمد وجوده وكٌنونته
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وحٌث ان التعوٌض الوارد فً ملتمسات المذكرة هو وسٌلة لجبر الضرر المادي الن النفسً ال ٌصلحه إال الزمن
وحكم القضاء باإلنصاؾ
وحٌث إن خطورة هذه الجرائم وتأثٌرها على الضحاٌا والمجتمع بشكل عام جعل المشرع الجنائً ٌحدد الؽرامة
المقرونة بالعقوبة وٌرفعها إلى  4ملٌون درهم ،وإذا كان الفاعل مرتبطا بمؤسسة كشخص معنوي فباإلضافة إلى
ذلك استوجبت الحل والمصادرة ملتمسات منكم الحكم لهن وفق المطالب المدنٌة النهائٌة.

لهذه األسباب
ولغٌرها مما ٌمكن لمحكمتكم الموقرة أن تكمله
تلتمس العارضات من جنابكم الموقر :
من حٌث الشكل :قبول هذه المذكرة لتقدٌمها وفقا لشروط الشكلٌة المتطلبة قانونا.
من حٌث الموضوع:
فً الدعوى العمومٌة :بإدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة وملتمسات السٌد الوكٌل العام للملك مع تؽٌٌر فصل
التهمة وإعادة التكٌٌؾ ومعاقبته باالتجار فً البشر وفق الفصل 6-662من القانون الجنائً بالنظر لممارسة
الجرٌمة على حامل حملها بٌن ومعروؾ لدى المتهم باعتباره ظرؾ تشدٌد مستجد تم الوقوؾ علٌه من خالل
الفٌدٌوهات المحجوزة الموثقة للجرٌمة والتً تمت معاٌنتها من طرؾ المحكمة وأكدت الخبرة القضائٌة صحتها.
فً الدعوى المدنٌة التابعة  :قبولها شكال و التصرٌح موضوعا بأداء المتهم لفائدة الضحاٌا التعوٌضات التالٌة :
 بالنسبة للضحٌة :.....مبلػ  5ملٌون درهم بالنسبة للضحٌة :.....مبلػ  7ملٌون درهم بالنسبة للضحٌة  7:....ملٌون درهم -بالنسبة للضحٌة أس 0 :....ملٌون درهم

تحت جمٌع التحفظات

رفقته:
 الملف الطبً .... الملف الطبً .... -الملف الطبً ....
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