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تقدمي
طبيعة التقرير ونطاقه ومنهجيته
يصدر املندوب الوزاري املكل قحقوق اإلنسان ذاا التقرير ،يف نطاق التدخل امحمائي ،ويف ذاا اإلطار يعر ذاا التقد،م،
حمدداته ،كما يلي:

أوال :التدخل احلمائي

يقصد ابلتدخل امحمائي ،التفاعل الديناميكي ،تلقائيا أو بناء على طلب ،مع ادعاءات حصول انتهاكات ،يف سياق وقائع
ذات طبيعة فردية أو مجاعية ،حمددة يف الزمان واملكان ،أو يف إطار أحداث توتر .وذو التفاعل الاي يندر ،،يف نطاق
صيانة امحقوق وامحرايت املنصوص عليها يف الدستور والتزامات اململكة املغربية يف جمال حقوق اإلنسان.
ال ميس التدخل امحمائي أبي وجه من األوجه ،اختصاصا آخر ينعقد لسلطة أو مؤسسة دستورية ،كما ذو الشأن ،ابلنسبة
للمجلس الوطين محقوق اإلنسان ،مبقتضى اآلليات احملدثة لديه ،كما أن ذاا ال مينع توجيه معطيات أو بياانت ،مت توصل
هبا مبناسبة التدخل امحمائي هلاه املؤسسة الوطنية ،يف إطار التنسيق والتعاون.

اثنيا :طبيعة التقرير

يتوخى ذاا التقرير الوقوف عند العوامل والظروف والشروط اليت وقعت فيها أحداث امحسيمة ،بغاية فهمها على حنو أفضل،
من حيث سياقاهتا ويف ضوء املواق واجلهود اليت ابشرهتا السلط واملؤسسات الدستورية ومبادرات الفاعلني املدنيني .ولالك،
وبناء على املعطيات النوعية اليت يقدمها ذاا التقرير ،فإنه يغلب عليه الطابع الرتكييب املوضوعايت.

ينتهي التقرير يف ضوء ذلك إىل استنتاجات وتوصيات ،الغاية منها املسامهة يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان ،ابعتبارذا من
املهام األصيلة لكل سلطة عمومية .وهباه السمات ،ال يعد ذاا التقرير ،بتقرير مؤسسة وطنية ،أو تقرير مواز أو مضاد
تصدره منظمة غري حكومية.
يتأسس التقرير ،على منظور خاص لسياسة حقوق اإلنسان ،يتوخى امحفاظ على املكتسبات واإلصالح ودرء املخاطر
وتدبري التوتر وترجيح الوساطة والسعي الدائم إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان ،وإبقاء األمل قائما ،أاي تكن الظروف.
ومن ذاا املنظور ،تتفهم سياسة حقوق اإلنسان ،تعقيدات وصعوابت السياسة ،ابعتبارذا اجملال ،األصلي ،االسرتاتيجي
امحيوي الاي جتري فيه حتدايت حقوق اإلنسان وتطلعاهتا ،سواء كانت السياسة ،حكومية أو برملانية أو أمنية أو غريذا.

اثلثا :منهجية التقرير

يعتمد التقرير ،منهجية ،مرجحة يف عديد التقارير الصادرة يف إطار عمل اآلليات األممية محقوق اإلنسان ،على مستوى جلان
املعاذدات واملساطر اخلاصة .وذي منهجية تعتمد قاعدة ثالثية ،موجهة ،تشمل املعطيات النوعية واالستنتاجات والتوصيات.
يقصد ابملعطيات النوعية ،كافة املعلومات والبياانت والعناصر املوثوقة املصدر ،الكفيلة بتسليط الضوء على اجلوانب
املرتبطة مبوضوع التقرير.
يقصد ابالستنتاجات ،جمموع اخلالصات املتوصل إليها ،يف ضوء حتليل مصادر التقرير ،يف تكاملها وتقاطعها ،ويف ضوء
ما انتهت إليه بدورذا من نتائج.
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ويقصد ابلتوصيات يف منطوق هذا التقرير ،املناشدات واالقرتاحات والتطلعات ،وذي تكتسي ،يف املقام األول ،طابعا
معنواي ،ودعوة للتفكري ،انطالقا من اختصاص املندوب الوزاري املكل

قحقوق اإلنسان ،يف جمال "تعزيز محاية حقوق

اإلنسان".
وتتأسس ذاه التوصيات ،على استعداد املندوب الوزاري ،لالخنراط يف سبل تفعيلها ،يف نطاق التعاون والشراكة مع ابقي
املتدخلني واملعنيني.
وقد ساعدت وفرة املواد وتنوعها ،ابعتبار حجم أحداث امحسيمة ،على إعداد التقرير ،قحيث مل تكن امحاجة إىل الزايرات
امليدانية ،ضرورة ،وقد يتطلبها إعداد تقرير من نوع آخر.
وتعززت معطيات التقرير ،ابلتوضيحات واالفادات املقدمة مبناسبة اللقاءات واالتصاالت اهلامة اليت أجراذا املندوب الوزاري
املكل قحقوق اإلنسان ،مع كل من:
 رائسة النيابة العامة. رائسة اجمللس الوطين محقوق اإلنسان. فريق قيادي رفيع املستوى عن" املبادرة املدنية من أجل الري " ،يتقدمه املنسق العام. فريق قيادي رفيع املستوى عن "جلنة امحسيمة للدفاع واملطالبة إبطالق سراح معتقلي حراك الري " ،يتقدمه املنسق العام. مسؤول رفيع املستوى عن جمموعة الدميقراطية وامحداثة. -حمامون وابحثون جامعيون وإعالميون ومالحظون معنيون بتتبع األحداث.

رابعا :املصادر املعتمدة يف إعداد التقرير

اعتمد إعداد التقرير ،وبصفة معمقة ،على قراءة ذادئة للواثئق واملواد ،وعلى حتليل استحضر اجلوانب البنيوية واألبعاد
الوظيفية .ويتعلق األمر ،مبا يلي:
 مت فحص وحتليل أزيد من مائيت ( )200شريط فيديو ،ترتاوح مدة كل واحد منها ،بني دقيقتني ومخسة عشر دقيقة .ومتامحرص يف ذاا اإلطار على التنوع ،حيث مت الوقوف عند شرائط ختص:
 مسريات التظاذر وحلقات اخلطابة ابلساحات العمومية.
 أنشطة تعبوية نظمت يف أورواب.
 تصرحيات نشطاء من مشارب متعددة ،ابعتبارذم منظمني ومؤطرين.
 تصرحيات نشطاء عرب الشبكات العنكبوتية" ،الي " ،ختللتها نقاشات حادة بني خمتل املشارب.
 تصرحيات عرب حمطات مسعية بصرية.
 حوارات منقولة عن حمطات تلفزيونية ،استضافت نشطاء ومعلقني.
 ماكرة رئيس اجمللس األعلى للحساابت املرفوعة إىل جاللة امللك حممد السادس. تقرير حول اللقاء التواصلي مع مجعيات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان ،بشأن أحداث امحسيمة ،مت تنظيمهمن طرف امحكومة ،حتت إشراف السيد وزير الدولة املكل قحقوق اإلنسان.
 التدابري املتخاة من طرف الوزارات واملقدمة يف ذاا اللقاء التواصلي ،على مستوى: وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت.
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 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والبحث العلمي.
 وزارة الصحة.
 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.
 أسئلة الفرق الربملانية واجملموعات والنيابية مبجلسي الربملان (الدورات من نونرب  2017إىل أبريل  ،)2018يف شأن أحداثامحسيمة وسريذا.
 امحكم االبتدائي الصادر عن غرفة اجلناايت االبتدائية ،مل عدد  ،2017/2160/1629مضموم إليه ،2017/2610/1385قرار عدد  924بتاريخ ( 2018/06/26ويقع يف  3294صفحة) .وملتمسات النيابة العامة ،وماكرات
دفاع الطرف املدين.
 قرار غرفة اجلناايت االستئنافية عدد  88حمكمة االستئناف ابمحسيمة ،مل عدد  .2017/2612/42بتاريخ( .2017/10/18مل املرحوم حمسن فكري).
 "وثيقة مطالب امحراك الشعيب إبقليم امحسيمة". مواق وتقرير "املبادرة املدنية من أجل الري ". تقرير الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية ابملغرب. تقرير االئتالف املغريب محقوق اإلنسان. مواق ملبادرة "املناظرة الوطنية ابمحسيمة". إفادات "جمموعة الدميقراطية وامحداثة". أعمال قحثية جامعية. قصاصات ومواد صحفية.وإذ يتقدم املندوب الوزاري املكل قحقوق اإلنسان ،ابلشكر واالعتبار لكافة الشخصيات اليت يسرت التفاعل معه إلعداد
ذاا التقرير .كما يتقدم بتقديره ألعضاء فريق العمل الاي ساعده يف ذلك.
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القسم األول :وقائع ومعطيات نوعية
احملور األول :انطالق األحداث وتطوراهتا
تويف بتاريخ  28أكتوبر  ،2016ابئع السمك ،املرحوم حمسن فكري ،داخل شاحنة لتدوير النفاايت ،وذو حياول إخرا،
بضاعته اليت ألقيت فيها إلتالفها ،بدعوى أهنا بضاعة غري مرخصة.
أطلقت حادثة وفاته رواايت متعددة ،حيث تداولت صفحات موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" أخبارا تفيد أن "مسؤوال
أمنيا ذو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفاايت ) (Benne-tasseuseاملتواجدة يف املقطورة
اخللفية ،مما أفضى إىل الوفاة".
وأصدرت املديرية العامة لألمن الوطين ،يف اليوم املوايل ،بالغا توضح فيه "املزاعم اليت تنسب ملوظ شرطة إعطاء األمر
لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفاايت ،املتصلة ابملقطورة ،تبقى بدورذا جمرد ادعاءات غري صحيحة  ..على
اعتبار أن ذراع التحكم يف ذاه اآللة الضاغطة توجد يف اجلهة اليمىن آلخر الشاحنة ،ويستحيل على السائق التحكم فيها،
وذي املهمة اليت يضطلع هبا ،عادة ،مستخدمون آخرون غري السائق".1
دفعت امحادثة يف نفس اليوم ،املئات من شباب املدينة إىل اخلرو ،احتجاجا على حادثة وفاة ابن بلدهتم ،وطالبت أحزاب
ومجعيات ،بفتح حتقيق لكش مالبسات امحادث ،وحتولت اجلنازة املهيبة للمرحوم حمسن فكري ،بتاريخ  30أكتوبر،2016
إىل تظاذرة رفعت فيها شعارات قوية.2
تعليمات ملكية سامية بفتح التحقيق
أمر جاللة امللك حممد السادس ،بتاريخ  30أكتوبر ،2016بفتح التحقيق يف وفاة ابئع السمك .وأصدر تعليماته لوزير
الداخلية ،ابلتوجه إىل امحسيمة لتقد،م تعازي ومواساة جاللته ،لعائلته ،مع التأكيد على أن تبال السلطات كل اجملهودات
لكش مالبسات وقوع امحادث.3
نشطاء ومذكرة مطلبية
شكلت امحادثة األليمة حملسن فكري ،نقطة انطالق احتجاجات واسعة يف امحسيمة ،قبل أن متتد إىل مدن أخرى جماورة،
وذكاا سيعلن "نشطاء جلنة اإلعالم" بتاريخ  14يناير ،2017عن إعداد أرضية تعر للوضعية االجتماعية واالقتصادية اليت
تعيشها املنطقة ،مت تضمينها مطالب ذات طبيعة حقوقية وقانونية واقتصادية واجتماعية ،وتصنيفها بني مطالب آنية تستوجب
تدخال عاجال ،وأخرى ذيكلية.
السلطات احمللية حتاور النشطاء
عرفت امحركة االحتجاجية منا األايم األوىل ،تواصل السيد وايل جهة طنجة – تطوان – امحسيمة ،الاي أجرى زايرات
ميدانية واجتماعات مع النشطاء ،على أرضية املاكرة املطلبية لسكان الري  ،غري أن ذاه العملية مل تسفر عن أية نتائج.
1

املديرية العامة لألمن الوطين :أخبار غري صحيحة بشأن مقتل فكري ،2016( .أكتوبر  .)29ذسربيس .الرابط:

https://hespress.com/faits-

divers/326550.html

"قربه" وسط شعارات "ساخطة" وزغاريد النساء ،2016( .أكتوبر  .)30اليوم  .24الرابطhttp://alyaoum24.com/756171.html :

 2ابئع السمك تقرتب من
 3امللك حممد السادس أيمر مبحاسبة املتورطني يف مقتل فكري ،2016( .أكتوبر  .)30ذسربيس .الرابطhttps://hespress.com/politique/326617.html :
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وأرجح السيد الوايل ،فشل امحوار ،إىل "الصعوبة اليت وجدذا يف إجياد انشط أو خماطب رمسي قادر على االستمرار يف امحوار
معه وااللتزام بنتائجه" ،ابإلضافة إىل "وجود صعوابت مجة فيما يتعلق بتوفري الوعاء العقاري ابمحسيمة خيصص

لالستثمارات".4

حلول وفد وزاري ابحلسيمة
قام وفد وزاري ،بتاريخ  22ماي  ،2017بزايرة ملدينة امحسيمة ،يف إطار التفاعل مع حاجيات الساكنة احمللية ،عقد خالهلا
اجتماعا موسعا مع املنتخبني ،وممثلي اجملتمع املدين والساكنة احمللية ،وقام بزايرات تفقدية لعدد من األوراش التابعة للقطاعات
امحكومية املعنية.
وضم ذاا الوفد ،السادة :وزراء ،الداخلية ،الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية ،املياه والغاابت ،الرتبية الوطنية والتكوين
املهين والتعليم العايل والبحث العلمي ،الثقافة واالتصال ،التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء والصحة .كما ضم ،كاتبة الدولة
املكلفة ابملاء ،والكاتبني العامني لوزارة التعمري ووزارة الشباب والرايضة ،واملدير العام للمكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل
5
للشرب ،والوايل املدير العام للجماعات احمللية.
قرار حمكمة االستئناف يف ملف املرحوم حمسن فكري

صدر بتاريخ  2017/10/18قرار غرفة اجلناايت االستئنافية لدى حمكمة االستئناف ابمحسيمة ،القاضي بتأييد القرار املستأن
يف مجيع ما قضى به .ومن بني ما صرح به القرار خبصوص اإلدانة واملسؤولية والتعويض:
"حيث توبع املتهمون أعاله من أجل جنحة القتل غري العمدي لألول والثاين والثالث والرابع واخلامس ،وجناية التزوير يف
حمرر رمسي إبثبات صحة وقائع يعلم أهنا غري صحيحة للسادس والسابع والثامن والتاسع وجناية استعمال حمرر رمسي مزور
للعاشر .واملشاركة يف تزوير حمرر رمسي إبثبات صحة وقائع يعلم أهنا غري صحيحة ابلنسبة للحادي عشر ،األفعال املنصوص
عليها وعلى عقوبتها يف الفصول  351و 352و 353و 356و 432و 129من القانون اجلنائي".
" وحيث إنه ال دليل ابملل يفيد قيامهما ابملنسوب إليهما .فاملتهمان مل يصدر عنهما أي سلوك إجيايب ـأو سليب أدى إىل
وفاة اهلالك ،وتبقى معه ابلتايل العناصر التكوينية جلنحة القتل اخلطأ واملنصوص عليها يف الفصل  432من القانون اجلنائي
غري قائمة يف انزلة امحال".
"وحيث استلزم املشرع اجلنائي لقيام جنحة القتل اخلطأ مبفهوم الفصل  432من القانون اجلنائي صدور نشاط من اجلاين
يكون ذو السبب يف النتيجة اليت ذي إزذاق روح إنسان.
فالسلوك الصادر عن اجلاين يشكل الركن املادي جلرمية القتل اخلطأ والاي ينسحب إىل كل نشاط إرادي منه يؤدي إىل قتل
الضحية ولكن دون قصد هلاه النتيجة- ،ابعتبارذا من جرائم النتيجة -فاملتهم ( )...امتنع عن إيقاف تشغيل الشاحنة
وفضل الفرار إىل مقر الشرطة وذو سلوك سليب-اإلمهال  -négligenceساذم بشكل مباشر يف وفاة اهلالك.
وحي ث إن إصرار املتهم ( )...ابلقيام بعملية اإلتالف مبقر الشرطة وابلشارع العام ووسط جتمهر الناس ،يكون غري مقدر
للنتائج اخلطرية اليت قد تنجم عن ذلك -عدم االحتياط  -Impudenceوالاي كان ابإلمكان تفاديها من خالل احرتازه
واختاذه مجيع االحتياطات الالزمة وذلك للحيلولة دون وقوع أي خطأ أو مكروه".
 4الوايل اليعقويب يفقد بوصلة امحوار ابمحسيمة ،2017( .يونيو  .)16بريس تطوان .الرابط:
 5وفد رفيع املستوى يزور امحسيمة يف إطار تتبع املشاريع التنموية ،2017( .ماي  .)24البوابة الوطنية ( .)maroc.maالرابط( :خمتصر لطول الرابط األصلي)
https://presstetouan.com/news25402.html

https://bit.ly/2xRbEDM
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" وحيث إنه ،وللعلة أعاله فما صدر عن املتهمني من سلوك كان السبب املباشر يف إزذاق روح اهلالك ،رغم عدم توجيه
إرادهتم إىل حتقيق تلك النتيجة-الوفاة."-
"وحيث إن الثابت من أوراق املل  ،خاصة احملاضر املنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وتصرحيات مجيع
األطراف أثناء مرحلة التحقيق اإلعدادي وجملسا ،أن املسمى قيد حياته حمسن فكري ،ألقى بنفسه خل الشاحنة لعرقلة
عملية إتالف بضاعته .وذو سلوك وتصرف ساذم بدوره يف حدوث الفاجعة وابلتايل فقد ارأتت احملكمة تشطري املسؤولية
عند احتساب التعويضات".
"وحيث إن املتهمان يشتغالن لدى شركة ' '....وتبقى ذاه األخرية مسؤولة مدنيا عن األخطاء املرتكبة من طرف عماهلا.
وحيث إنه ،وللعلة أعاله ،فالشركة املاكورة ملزمة أبداء تعويض لفائدة املطالبني ابمحق املدين ،بعد تشطري املسؤولية ،وذلك
حسب املبلغ الوارد مبنطوق ذاا القرار مع إحالل شركة التأمني أكسا حملها يف األداء.
وحيث إن القرار االبتدائي قد أجاب على مجيع الدفوع املثارة كما أن تشطريه للمسؤولية يعين أن الضحية يتحمل نص
املسؤولية عن امحادثة ،ذاا وقد راعى يف تقدير التعويضات احملكوم هبا النسب والعناصر الواقعية والقانونية املعمول هبا وبالك
يتعني رد مجيع الدفوع املثارة لعدم جديتها ولكون القرار املستأن قد أجاب عليها بشكل مفصل كما سبق بيانه مما قررت
معه ذاه احملكمة تبين علله ومنطوقه هباا اخلصوص كالك".
استمرار االحتجاج ووقوع أحداث أليمة
توالت املسريات مبنطقة الري  ،مدعومة ببعض األشكال االحتجاجية التضامنية يف خمتل املدن ،طيلة سبعة أشهر ،مثل
"مسرية الشموع" املنظمة بتاريخ  04نونرب  ،2016يف مدينة امحسيمة؛ ومسرية نسائية حاشدة بنفس املدينة يوم  08مارس
" ،2017ومسرية األكفان من أجل امحياة" بتاريخ  09أبريل .2017
وجرت االحتجاجات يف فضاءات حمددة داخل مدينيت امحسيمة وإمزورن ،وبعض القرى ،مثل اتركيست-بين بوعياش-
متاسينت–تالرواق.6
وقد عرفت مدينة إمزورن بتاريخ  26مارس  ،2017اخنراط فئات جديدة يف املظاذرات ،حيث قام تالميا مبختل مدارس
املدينة ،ابخلرو ،يف مسرية احتجاجية ضد ما اعتربوه "غياب األساتاة والوضعية املرتدية للمؤسسات التعليمية والنقل
املدرسي".
وستدخل األحداث وبعد مرور مخسة أشهر على انطالقتها ،دائرة املساس ابلنظام العام( .سيتعر احملور الثالث لالك).
التعليمات امللكية السامية للمجلس الوزاري

7

ورد يف نص البالغ الاي تاله الناطق الرمسي ابسم القصر امللكي ،ما يتعلق بربانمج امحسيمة:
”ترأس صاحب اجلاللة امللك حممد السادس ،نصره هللا ،يومه  30رمضان  1438ذـ ،املوافق  25يونيو  2017م ،ابلقصر
امللكي ابلدار البيضاء ،جملسا وزاراي.

 6تقرير املبادرة املدنية من أجل الري  :ص 3و .4املقدم يف  15يونيو  ،2017يف إطار ندوة صحفية ابلرابط.
 7بالغ اجمللس الوزاري املنعقد بتاريخ  25يونيو  .2017الرابطhttp://sgg.gov.ma/arabe/Legislations/ConseilMinistres/CompteRendue.aspx :
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ويف بداية أشغال ذاا اجمللس ،عرب جاللة امللك للحكومة ،وللوزراء املعنيني بربانمج امحسيمة منارة املتوسط ،بصفة خاصة،
عن استيائه وانزعاجه وقلقه ،خبصوص عدم تنفيا املشاريع اليت يتضمنها ذاا الربانمج التنموي الكبري ،الاي مت توقيعه حتت
الرائسة الفعلية جلاللته ،بتطوان يف أكتوبر  ،2015يف اآلجال احملددة هلا.
ويف ذاا الصدد ،أصدر جاللة امللك تعليما ته السامية ،لوزيري الداخلية واملالية ،قصد قيام كل من املفتشية العامة لإلدارة
الرتابية بوزارة الداخلية واملفتشية العامة للمالية ،ابألقحاث والتحرايت الالزمة بشأن عدم تنفيا املشاريع املربجمة ،وحتديد
املسؤوليات ،ورفع تقرير هباا الشأن ،يف أقرب اآلجال.
وقد قرر ج اللة امللك عدم الرتخيص للوزراء املعنيني ابالستفادة من العطلة السنوية ،واالنكباب على متابعة سري أعمال
املشاريع املاكورة.
كما ذكر جاللة امللك ،مرة أخرى ،بتعليماته السامية ،اليت سبق أن أعطاذا للمسؤولني وللحكومات السابقة ،أبن ال يتم
تقد،م أمام جاللة امللك ،إال املشاريع واالتفاقيات اليت تستويف مجيع شروط اإلجناز ،سواء فيما يتعلق بتصفية وضعية العقار،
أو توفري التمويل ،أو القيام ابلدراسات ،على أن تعطى االنطالقة الفعلية لألشغال يف أجل معقول.

وأكد جاللته على ضرورة جتنب تسي ـيس املشاريع االجتماعية والتنموية اليت يتم إجنازذا ،أو استغالهلا ألغرا ضيقة“.

احملور الثاين :مطالب النشطاء
أقدم نشطاء إبقليم امحسيمة ،كما سل الاكر على إعداد مادة ختص املطالب املطروحة ،مسوذا ب ـ"وثيقة مطالب امحراك
الشعيب إبقليم امحسيمة" .8وطالب النشطاء ،يف مطلع وثيقتهم ،مبواصلة التحقيقات بكل حيادية خبصوص "قضية حمسن
فكري" ،كما أعادوا طرح قضية "الشبان األربعة الاين لقوا حتفهم حرقا داخل مؤسسة بنكية إابن حراك  20فرباير 2011
ابملنطقة" ،و"إلغاء مظاذر العسكرة" ،و"فتح مستشفى جامعي ومركز لرصد الزالزل" ،و"إصالح قطاع الصيد البحري"،
و"حماربة الفساد "،و"بناء معامل ومنشآت صناعية وسياحية" ،و"وضع خطط راديكالية ملواجهة ظاذرة البطالة" ،و"رفع
العزلة عن اإلقليم" ،و"ختفيض أسعار اخلدمات والسلع" ،و"تفعيل رمسية اللغة األمازيغية" ابملنطقة من خالل تدابري ملموسة،
وغريذا من املطالب.9

أوال :مطالب اجتماعية

 .1خبصوص قطاع التعليم
"خيتزل وضع التعليم ابلري قساوة التهميش املمنهج الاي تعر له وال يزال ،قحيث ينحصر قطاع التعليم حمليا يف جمموعة

من املدارس االبتدائية والثانوايت احملدودة واليت تضم الشعب التقليدية .وبعد الباكالوراي يضطر تالميا وتلمياات املنطقة
شد الرحال شرقا أو غراب أو جنواب وحىت مشاال ملتابعة الدراسة ملن استطاع إليها سبيال ماداي ابلدرجة األوىل .وذنا ال بد من
اإلشارة إىل أن الفتاة الريفية تعترب ضحية هلاه السياسة التهميشية ،فالعديد من بنات الري ال يتمكن من متابعة دراستهن
العليا ألن ذلك يتطلب رحيلهن إىل املدن اجلامعية وذلك ال يستقيم وذذنية الكثري من األسر الريفية .ولعله آن األوان أبن
نطالب بـ:
 بناء جامعة متكاملة التخصصات ،وما يستلزمها من مرافق( .مطلب استعجايل)
 8وثيقة منشورة بتاريخ  15يناير .2017
 9ذاه ذي وثيقة مطالب امحراك الشعيب إبقليم امحسيمة ،2017( .يناير  .)15ري  .24الرابطhttp://rif24.com/?p=11276 :
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إحداث معاذد عليا يف عدة ختصصات.
توسيع شبكة املؤسسات التعليمية بكامل أسالكها على امتداد الري .
فتح خمتل التخصصات والشعب واملسالك التعليمية املعتمدة من طرف وزارة الرتبية الوطنية :التخصصات التقنية
والعلمية ،األقسام التحضريية".
.2















"إحداث مستشفى جامعي إبقليم امحسيمة.
إمتام أشغال املستشفى اإلقليمي حممد اخلامس وتوفري طاقم طيب يف مجيع التخصصات ،مع وضع حد للفوضى والتسيب
الاي يعيشه املستشفى( .مطلب استعجايل)
بناء مستشفى خاص ابلسرطان يف القريب العاجل بشىت مستلزماته وطاقمه الطيب( .مطلب استعجايل)
اإلسراع يف استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح حتقيق يف اخلروقات اليت طالته.
تعميم املستوصفات واخلدمات الطبية على ابقي مناطق اإلقليم والنواحي مع تزويدذا مبختل اآلالت الضرورية (إسعاف،
راديو ،أدوية )...وكل املوارد البشرية الكفيلة ملباشرة العمل فيها".
 .3حول القطاع الثقايف
"الشروع يف إمتام أشغال متح الري وفتح حتقيق نزيه خبصوص اخلروقات اليت طالته ،مع امحفاظ وترميم كل املآثر
التارخيية للمنطقة.
بناء مكتبة إقليمية تتوفر على مراجع هتم ابلدرجة األوىل كل األقحاث والدراسات اليت هتتم ابلري  ،وكل ما يتعلق ابلبحث
العلمي.
إحداث مركز ثقايف يشمل خمتل األنشطة واألجنحة الثقافية (مسرح ،معهد موسيقي ،جناح خاص ابألطفال).
إنشاء مراكز خاصة ابلنساء لالستفادة من خمتل التكوينات الثقافية واملهنية موزعة على خمتل اجلماعات الرتابية
ابإلقليم والنواحي".
.4










بشأن القطاع الصحي

يف القطاع البيئي

"امحفاظ على القطاع الغابوي وصيانته وفق املعايري الدولية (غابة السواين-اصفيحة-غابة شقران-غابة كتامة-اساكن).
امحفاظ على الثروة املائية لإلقليم مع حتسني تدبري استغالهلا لصاحل الساكنة ،وحتسني جودة املاء الصاحل للشرب.
امحفاظ على شواطئ اإلقليم وعدم السماح ابلتسيب والفوضى يف تدبريذا".
 .5فيما خيص القطاع الرايضي
"إمتام أشغال الشطر الثاين من ملعب "ميمون العرصي" لكرة القدم.
إنشاء ملعب جديد لكرة القدم مبعايري دولية.
إنشاء مالعب كربى لكرة القدم بكل من مدينيت اتركيست وإمزورن.
إنشاء مراكز تشمل خمتل األنشطة الرايضية موزعة على خمتل مجاعات اإلقليم والنواحي".
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اثنيا :مطالب اقتصادية

"رفع حقيقي للتهميش واحلصار االقتصادي.
إن حرمان إقليم امحسيمة والري عموما من مشاريع إنتاجية أساسية وهنج سياسة انتقامية مهشت القطاعات االقتصادية
األساسية ،خاصة املرتبطة ابلصيد البحري والفالحة والسياحة ،أنتجت وضعا اقتصاداي ذشا جعل إقليم امحسيمة اتبعا لباقي
مناطق املغرب (الرابط ،الدار البيضاء ،فاس…) على مستوى املوارد الغاائية والصناعية وحىت اخلدماتية ،مما ساذم يف ارتفاع
نسبة البطالة وركود جتاري ابملنطقة.
ويقودان ذاا التشخيص إىل تبين جمموعة من امللفات اليت يعترب التعاطي معها إجيابيا من طرف الدولة مدخال لرفع التهميش
االقتصادي على إقليم امحسيمة والري عموما".
.1

على مستوى قطاع الصيد البحري

.2

على مستوى القطاع الفالحي

"ابت من ابب حتصيل امحاصل القول أبن قطاع الصيد البحري يعرف تدذورا وفسادا يفضي ابلضرورة إىل تراجع إسهامه يف
امحركية االقتصادية ابملنطقة وعدم استفادة الساكنة من الثروة اليت ينتجها بسبب تفشي التهريب داخله .كما أن ميناء
امحسيمة رغم عاذاته يتعر الستهداف عرب حتويله مستقبال إىل مرسى سياحي ،ما يهدد املنطقة مبزيد من االختناق
االقتصادي .وابلتايل جيب التصدي ملا يتعر له املرسى من تكالب ابسم السياحة ،واملطالبة إبعادة أتذيله وجتهيزه ابملعدات
امحديثة ابلنسبة ملراكب الصيد واملراقبة والتربيد ،لتطوير إنتاجية القطاع مبا يتماشى مع محاية البيئة والثروة السمكية .ويف ذاا
الصدد ابت من املستعجل:
 معاقبة كل اللوبيات املتورطة يف مجيع االختالالت اليت يعرفها ذاا القطاع.
 حتديد نسبة تصدير خمتل أنواع السمك إىل خار ،اإلقليم ،واحرتام صارم للراحة البيولوجية للسمك.
 ذيكلة وتشجيع أرابب الصيادين الصغار لضمان قوهتم اليومي مع إجياد حلول قانونية محمايتهم.
 إعادة النظر يف مشاكل البحارة وأرابب مراكب الصيد بعني من املسؤولية واجلدية لضمان السري العادي هلاا القطاع ومن
أجل وضع حد للفساد الاي يعيشه القطاع.
 إجياد حل لعمال امليناء غري املنضوين حتت أي إطار (امحمالة) ومحايتهم من الناحية القانونية (التغطية الصحية اإلجبارية،
التقاعد".)...
"تعترب منطقة الري منطقة املفارقات ابمتياز ويف مجيع اجملاالت ،فعلى صعيد القطاع الفالحي تتميز املنطقة مبؤذالت متميزة:
طقس معتدل وأراضي خصبة وموارد مائية ذائلة .لكن عو استثمار الدولة هلاه املؤذالت بنهج سياسة فالحية جتعل
املنطقة حتقق اكتفائها الاايت وأمنها الغاائي ،جندذا يف املقابل تتواطأ بشكل جلي يف تفويت سهل النكور ملافيا العقار .وال
يق تواطؤ الدولة عند ذاا امحد ،فقد عملت الدولة منا عقود على هتريب ثروة الري املائية إىل مناطق أخرى من املغرب،
حال سد الوحدة ،دون أي اعتبار لساكنة الري إذ كلما قلت التساقطات املطرية إال وكانوا مهددين ابملوت عطشا أو
اهلجرة.
ومن ذاا املنطلق ابت من امللح املطالبة بـ:
 جعل سهل النكور منطقة فالحية ال منطقة إمسنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.
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تشجيع الفالحني البسطاء وتقد،م يد املساعدة هلم.
استغالل مؤذالت املنطقة الفالحية لتحقيق اكتفاء ذايت غاائي".
.3










"التشجيع على خلق معامل خاصة لتصبري السمك ،عرب منح امتياز ضرييب يف ذاا اجملال.
التشجيع على خلق معامل خاصة للصناعة الغاائية ،عرب امتياز ضرييب يف ذاا اجملال.
منح األولوية لساكنة اإلقليم للولو ،إىل وظائ املؤسسات العمومية املتواجدة ابإلقليم.
اإلسراع يف تنفيا أشغال املنطقة الصناعية بتغانيمني املخصصة للمهنيني وامحرفيني.
خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة.
إحداث منشآت سياحية تعرف جبمالية واتريخ املنطقة يف خمتل مناطق اإلقليم (حمطات ثلجية إبساكن-شقران-بين
عمارث)
إعطاء األولوية ألبناء املنطقة يف التشغيل ابملنشآت السياحية املتواجدة ابإلقليم".
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على مستوى قطاع التشغيل

على مستوى قطاع النقل واملوصالت

"ربط إقليم امحسيمة خبط السكة امحديدية.
ربط اإلقليم ابلشبكة الوطنية للطرق السيار.
التسريع يف إمتام أشغال الطريق الرابطة بني اتزة-امحسيمة.
توسيع مطار الشري اإلدريسي إبقليم امحسيمة وفتح خطوط جوية جديدة أبسعار مناسبة على غرار ابقي املطارات.
فتح خطوط قحرية جديدة بني امحسيمة وأرواب لتسهيل عملية العبور.
تعزيز الشبكة الطرقية بني خمتل مداشر إقليمي امحسيمة والدريوش.
ذيكلة قطاع النقل واملواصالت ملا فيه مصلحة للمواطنني ،واملتمثل يف سيارات األجرة الصغرية والكبرية ،وتقد،م حل
قانوين لضمان تقاعدذم وتغطيتهم الصحية".
.5

على مستوى القطاع البنكي والضرييب

"يعد القطاع البنكي القطاع األكثر رواجا وانتشارا ،حيث نالحظ كي تتهافت األبناك لفتح وكاالهتا يف خمتل املراكز
امحضرية ابملنطقة ،لكن يف املقابل ال نلمس أي إسهام فعلي هلاا القطاع يف التنمية االقتصادية على املستوى احمللي ،عدا
إغراق الزبناء يف الديون االستهالكية ومتويل بعض املشاريع الفردية جد احملدودة ،علما أن منطقة الري تعترب من املناطق
املغربية األكثر جلبا للعملة الصعبة عرب حتويالت مهجريها املغرتبني يف خمتل بقاع العامل وخباصة يف دول االحتاد األورويب.
وذنا تنكش أحد مفارقات الري الصادمة؛ فمنا تعر مواطين الري للتهجري القسري قحثا عن العيش الكر،م منا
انتفاضة  ،59/58وذم يضخون أمواال طائلة وابلعملة الصعبة يف املنطقة إىل حد جعلت الوكاالت البنكية تتناسل كالفطر
على امتداد التجمعات السكانية امحضرية ابلري هبدف استقطاب العمال املهاجرين لفتح امحساابت البنكية فيها ،غري أن
تلك الرساميل يتم هتريبها عرب تلك الوكاالت البنكية إىل مقراهتا املركزية (حمور الدار البيضاء الرابط) ،ما جعل الري ال
يستفيد بتاات من تلك الرساميل .األمر الاي يزيد من معاانة أبنائه الاين فقدذم مرتني :مرة بتهجريذم ومرة أخرى بتهريب
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رمسي لعرق جبينهم من خالل استثمار حتويالهتم املالية بعيدا عن منطقتهم وأذلهم .وابلتايل ابت من امللح وضع حد هلاا
امحي والنهب من خالل:
 حتمل املؤسسات البنكية ملسؤوليتها يف التنمية احمللية والوطنية.
 فرز سياسات ضريبية شعبية تشجع على االستثمارات اليت ختلق الثروة.
 وضع حد لدور األبناك يف هتريب أموال العمال املهاجرين الريفيني إىل خار ،املنطقة عرب توظيفها يف إجناز مشاريع
اقتصادية وإمنائية ابلري .
 أتسيس أبناك تنموية جهوية".
 .6على مستوى مراقبة األسعار
" ال خيفى على أحد أن إقليم امحسيمة يعرف ارتفاعا مهوال يف أسعار املواد االستهالكية مقارنة بباقي مناطق املغرب .وذاا
ال يتعلق ابملواد اليت يتم جلبها من خار ،اإلقليم فقط ،بل حىت ما ينتج حمليا يتم تسويقه أبنمنة جد مرتفعة كما ذو حال
السمك مثال ،وذاا ال جيد تفسريه إال يف تواجد لويب مافيوزي حيتكر سوق املواد االستهالكية خاصة الغاائية منها .وذاا
يستوجب:
 ختفيض تسعرية املاء والكهرابء( .مطلب استعجايل).
 مراقبة أسعار املواد الغاائية واالستهالكية وختفيضها مبا يتالءم مع القدرة الشرائية للمواطنني ،ووضع حد للوبيات احملتكرة
لتوزيع تلك املواد الغاائية وخباصة يف جمال سوق اخلضر والفواكه( .مطلب استعجايل).
 إجياد حلول عاجلة لسوق اجلملة للخضر والفواكه ،عرب ختفيض الرسوم اليت تفرضها إدارة ذلك السوق بتواطؤ مع
السلطات احمللية.
 إعادة النظر يف املركب التجاري مريادور ومعاقبة املتورطني يف كل االختالالت (طريقة توزيع احملالت ،طريقة بناء املركب
وتصميمه".
 .7على مستوى نزع األراضي
"من ضمن القضااي اجلوذرية اليت جيب الوقوف عندذا قضية نزع األراضي حتت مربر املنفعة العامة .ففي السنوات األخرية
لوحظ على صعيد إقليم امحسيمة ،كما الشأن على الصعيد الوطين ،تنامي تطاول الدولة على أراضي اخلواص واألراضي
الساللية حتت مربر نزع امللكية من أجل املنفعة العامة ،وإن كان يف واقع األمر نزع األراضي خيدم مصاحل اللوبيات العقارية
أكثر مما خيدم مصاحل املواطنني ،بل يف كثري من األحيان ال يتم احرتام اإلجراءات القانونية من حيث مسطرة النزع ،أو من
حيث التعويضات املقدمة للمنتزع أرضه ،مما ميس قحق املغاربة يف امحياة الكرمية واملستقلة اليت ارتبطت لديهم بعالقتهم القوية
واملقدسة أبراضيهم.
وابلتايل يقتضي األمر املطالبة بـ:
 الك عن نزع األراضي ملربر املنفعة العامة ،مع ضرورة فتح حتقيق نزيه يف ملفات نزع األراضي اليت عرفها إقليم امحسيمة.
 التوق عن مصادرة األراضي الساللية وإرجاع ما مت سلبه منها.
 رفع وزارة األوقاف يدذا عن األراضي اليت وذبها املواطنون يف البوادي ملساجد القرى ،وكاا عن األراضي اليت ذي لألولياء
الصامحني ،مع االحتكام لألعراف األمازيغية املنظمة لتلك األراضي.
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رفع يد وزارة املياه والغاابت عن أراضي املواطنني غري املستعملة ،وجعل الغاابت اليت تنمو يف تلك األراضي يف ملكية
أصحاب تلك األراضي وذويهم.
إعادة النظر يف كل ما يتعلق بتصاميم التهيئة مبختل مجاعات اإلقليم اليت يسري عليها ذلك".
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على املستوى اإلداري والتدبريي

"اختيار مسؤولني أكفاء متشبعني بثقافة حقوق اإلنسان من أجل القطع مع الشطط يف استعمال السلطة.
حتمل السلطات ملسؤوليتها يف السري العادي للحياة العامة وختليق امحياة العامة واحرتام امللك املشرتك.
التوزيع العادل ملختل نفقات االستثمار العمومي.
إدرا ،إقليم امحسيمة يف املناطق اليت تستفيد من خمتل املشاريع واالستثمارات اليت وقعها اجمللس اجلهوي.
حتسني كل اخلدمات القنصلية ابخلار".،

احملور الثالث :دخول التجمهر دائرة التوتر واملساس ابلنظام العام
يكتسي التوق عند موضوع دخول التجمهر دائرة التوتر أمهية خاصة ،لتقدير امحالة اليت انتقلت فيها ممارسة امحقوق
وامحرايت املكفولة دستوراي إىل دائرة التوتر اليت متس النظام العام .وهلاه الغاية ،مت الرجوع إىل عر قدمه وزير الدولة املكل
قحقوق اإلنسان بتاريخ

06

يوليوز

2017

ابسم احلكومة ،مبناسبة اللقاء التواصلي مع مجعيات اجملتمع املدين العاملة يف

جمال حقوق اإلنسان بشأن أحداث امحسيمة ،وحبضور كبار مسؤوليها ،الاين ميثلون طرفا أساسيا ضمن اجتاذات الرأي
يف جمال سياسة حقوق اإلنسان.
تتأتى قيمة اللقاء ،العر اهلام املقدم من طرف السيد وزير الدولة ابسم امحكومة ،ويف كونه انعقد ،بعد االجتماع الوزاري
ليوم  ،2017/06/25وقد قدمت فيه بياانت وإفادات حول حالة انفالت التجمهر ودخوهلا دائرة املساس ابلنظام العام.
أوال :إفادات من عرض السيد وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

" -خالل مدة مخسة أشهر مت تنظيم ما ال يقل عن  500مظاذرة وجتمهر ،وكما يعلم اجلميع ،مل يسجل خالل ذاه الفرتة

على السلطات استعمال القوة ،حيث مت التعامل مع االحتجاجات بنوع من امحكمة وضبط النفس والرتوي ،على اعتبار
أن حق التظاذر مكفول دستوراي وقانونيا".
" -وابلرغم من اتسام االحتجاجات والوقفات ،يف جمملها ،ابلسلمية إال أن البعض منها اتسم ابلعن

ضد رجال األمن

الاي خل جروحا متفاوتة اخلطورة يف صفوفهم .ففي يوم  06فرباير  ،2017خالل مسرية نظمت إبمزورن مت رشق عناصر
القوات العمومية ابمحجارة ،نتج عنه إصابة عدد من العناصر األمنية وتسجيل خسائر مادية مهمة (تكسري أزيد من 33
سيارة مصلحة) .كما أصيب عدد من املواطنني احملتجني بدورذم يف ذاا امحادث".
" -لكن ذاا العن

سيزداد قوة عندما ستقدم عناصر ملثمة ،يف  26مارس  ،2017على إحراق مبىن إقامة قوات األمن

بعد مسرية نظمتها جمموعة من احملتجني ،والاي تؤكده تسجيالت الفيديو الاي سيعر على حضراتكم" .وقد مت عر
(صور حادث إمزورن  26مارس  2017مأخوذة من شريط فيديو مبثوث على اليوتيوب).

" -إن ذاا التسجيل يبني بكل وضوح أن الضحااي كانوا من قوات األمن الذين وجدوا أنفسهم حماصرين ابلنريان،

وأغتنم ذاه املناسبة للقول أبنه عكس ما جاء يف أحد التقارير امحقوقية الاي شكك يف ذاا امحادث ،فإن األمر يتعلق
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إبضرام النار يف عدد من السيارات وحافلة كانت مركونة جبانب املبىن ،مما أدى إىل اندالع النريان به وخاصة ابلطابق العلوي
الاي كان أيوي حوايل  100عنصر من قوات التدخل السريع والاين أجربوا على حماولة اخلرو ،عرب السطح الستحالة ولو،
الطابق األرضي".
 "كما أن ادعاء عدم تقدمي ثكنة عسكرية للمساعدة لقوات األمن ومرور سيارات الوقاية املدنية من طريق آخر بعيدعن موقع امحريق قد جانب الصواب وتنقصه املعطيات املؤكدة اليت تشري إىل أن األمر يتعلق بثكنة للقوات املساعدة
وليست بثكنة عسكرية ،شاركت عناصرذا يف تقد،م املساعدة الالزمة يوم امحريق .أما تغيري مسار سيارات اإلسعاف فقد

كان قسرا ابلنظر لوجود متاريس أقامها حمتجون يف الطريق املؤدي إىل مكان امحريق ،إضافة إىل منع احملتجني للوقاية املدنية
من القيام بعمليات اإلنقاذ رميا ابمحجارة كما ذو واضح يف الصور والتسجيل الاي عر عليكم".
 "وجدير ابلاكر أنه على خلفية ذاه األحداث مت إيقاف  14شخصا ،متت إحالتهم على السلطات القضائية املختصةاليت قررت إيداع  10أشخاص ابلسجن وإخضاع الباقني لتدبري املراقبة القضائية".
 "وإذا كان رجال األمن من الضحااي كما تبني الصور املعروضة على حضراتكم فإن املواطنني كذلك تعرضوا إلصاابتانجتة عن االشتباكات مع قوات األمن ،والدولة بقدر ما حترص على استباب األمن وامحفاظ على النظام العام حترص على
سالمة املواطنني وأمنهم وسالمة أفراد قوات األمن بنفس املقدار ،علما أنه إذا كانت قوات حفظ النظام متتلك امحق يف
استعمال القوة لتفريق االحتجاجات غري السلمية واملخالفة للضوابط القانونية ،يف إطار الشرعية والتناسبية واملسؤولية ،فإن
احملتجني ال ميلكون احلق يف مواجهة عناصر األمن واستخدام العنف ضدهم وتكسري املمتلكات العامة واخلاصة واملس
ابلنظام العام واحتالل امللك العمومي بغري حق".
 "وإذا كان من واجب الدولة امحرص على ضمان امحق يف التظاذر السلمي وامحق يف ممارسة حرية التعبري وحرية التجمعيف إطار القانون ،فإهنا ابملقابل ملزمة دستوراي وقانونيا ومن زاوية حقوق اإلنسان أبن تعمل على فر سلطة القانون وضمان
االستقرار واألمن والسلم بوسائل التدخل العادية واملباحة دوليا .لالك كما تالحظون فإن القوات العمومية مل تطلق
رصاصة واحدة ألهنا ابختصار ال حتمل الرصاص وابلتايل ال ميكنها استعماله مهما كانت الظروف واألحوال".

 "لقد لوحظ أن هذا العنف تفاقم عندما أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي املظاذرات بسبب عرقلتهصالة اجلمعة ليوم  26ماي  ،2017مما مثل مسا سافرا قحرمة املسجد وتعطيل ممارسة العبادة ،وذو فعل جمرم مبقتضى الفصل
 221من جمموعة القانون اجلنائي كما ذو معلوم".
 "لقد كان إبمكان املعين ابألمر إذا وجد أن خطبة اجلمعة ال تالئم قناعاته أو متس مشاعره أن يغادر املسجد أو ميارسحقه يف نقد ذاه اخلطبة بعد انتهاء صالة اجلمعة ابلوسائل اليت دأب عليها ،أما أن يعمد إىل عرقلة إلقاء خطبة اجلمعة فإن
ذاا الصنيع ال ميكن قبوله أبي وجه من الوجوه ليس فقط من منظور ديين صرف ،ولكن أيضا من املنظور القانوين وامحقوقي.
إذ لو مسح لكل شخص مبمارسة ذاا النوع من التصرفات لكان ذلك سببا يف تعطيل العبادات ونشر الفوضى وانفراط عقد
األمن".
 "وذكاا وعلى إثر حماولة إلقاء القبض على املعين ابألمر بسبب ما ذكر ووجهت القوات العمومية بعن جسيم نتج عنهعدة إصاابت كانت بعضها خطرية ،حيث أصيب ثالثة عناصر من القوات العمومية جبروح خطرية استدعت إجراء عملية
جراحية لشخص واحد مبستشفى حممد اخلامس ابمحسيمة ،يف حني نقل اثنان إىل املستشفى العسكري ابلرابط ،حيث ال
زال أحدمها يف حالة صحية حرجة تستدعي إجراء عملية جراحية اثنية".
15/65

 "كما أنه وابلرغم من القرارات اإلجيابية املتخاة خالل اجتماع اجمللس الوزاري والاي صدر إثره بالغ عن الديوان امللكيالاي تضمن ما يفيد تعبري جاللة امللك يف اجمللس الوزاري املاكور عن استيائه وانزعاجه وقلقه خبصوص عدم تنفيا الربانمج
التنموي امحسيمة منارة املتوسط .ويف الوقت الذي كان اجلميع ينتظر تنفيا التوجيهات امللكية السامية اليت تستجيب
ملطالب الساكنة ،إذا بنا نفاجأ يومي  26و 27يونيو ،بتظاهرات احتجاجية ،يف أقل من  24ساعة على صدور بالغ
الديوان امللكي ،ولألسف الشديد يوم عيد الفطر ،حيث مت استغالل االحتجاجات السلمية من قبل عناصر ملثمة

للقيام أبعمال ختريب طالت حىت املستشفى اإلقليمي وممتلكات عامة وخاصة ،ورشق لقوات حفظ النظام ابمحجارة تسببت

يف إصابة أكثر من  86عنصرا جبروح متفاوتة اخلطورة ،و 24من املواطنني املتظاذرين ،ابإلضافة إىل وضع متاريس هبدف
عرقلة الطريق العمومية" .وقدمت (صور لرشق قوات األمن من طرف بعض املتظاذرين).
 "لقد خلفت ذاه األحداث ،إىل حدود  30يونيو  2017إصابة  416عنصرا من القوات العمومية ،أحيل  330منهمعلى املستشفى اإلقليمي للحسيمة يف حني نقل الباقي إىل مستشفيات أخرى خار ،اإلقليم ،ابإلضافة إىل االعتداء على
ممتلكات عمومية".
 "كما خلفت ذاه األحداث إصاابت يف صفوف املتظاذرين بلغت  45إصابة ،حسب معطيات من وزارة الصحة.وميكن أن تكون ذناك إصاابت أخرى غري مدرجة ضمن إحصائيات وزارة الصحة هتم أشخاصا خضعوا للعال ،يف غري
املستشفيات العمومية ،واليت يبدو أهنا وقعت يف إطار املواجهات مع قوات األمن يف غالب األحيان".
اثنيا :اإلفادات املقدمة من طرف دفاع الدولة أمام احملكمة
قدم دفاع الدولة عن وزارة الداخلية واملديرية العامة لألمن الوطين ،كأطراف مدنية ،أمام احملكمة ابلدار البيضاء ،توضيحات
10
ابلغة األمهية ،جتلي الضوء ،على سري األحداث ،ووصول التوتر درجة املساس ابلنظام العام .وتربزذا الفقرات املوالية:
"وجوااب عن أسئلة:
 ذل كان تصرف رجال القوة العمومية يف أحداث امحسيمة وفق الضوابط الدستورية والقانونية املشار إليها أعاله أم تصرفوايف خرق هلا؟ ذل منعوا املظاذرات واستعملوا العن وأصابوا املتظاذرين إصاابت خطرية؟ ذل فرقوا املظاذرات ابستعمال
القوة؟"
أفاد دفاع الدولة ،أمام هيأة احلكم:
 "وحيث أنه من املفيد ،للجواب على ذاا التساؤل الرجوع إىل كرونولوجيا األحداث منا:2017/06/26
 -1ما بني الفرتة املمتدة من  28أكتوبر ( 2016اتريخ اندالع األحداث األوىل املرافقة لوفاة املرحوم حمسن فكري)،
إىل  26ماي ( 2017اتريخ وقوع حادثة املسجد) ،مت تسجيل  342حالة للتظاذر ابلطرق العمومية.
 -2تتوزع ذاه املظاذرات يف توزيعها املكاين ،على املناطق امحضرية والقروية إبقليم امحسيمة ،على األخص مبدينة
امحسيمة وإمزورن وبين بوعياش وقيادة امرابطن.
 -3نظمت ذاه املظاذرات ،دون مراعاة لإلجراءات الشكلية والقانونية املؤطرة للمظاذرات ابلشوارع العمومية.
2016/10/26

 10من ماكرة األستاذ عبد الكبري طبيح ،احملامي هبيأة الدار البيضاء ،ونيابة عن فريق الدفاع .واتريخ  15يناير  .2018يف إطار املل
و /2017/2610/1385مؤرخة يف  2018/01/15مرجع 11308ط.خ
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عدد 2017/2610/1629

إىل

 -4امحاالت االستثنائية اليت تدخلت فيها السلطات اإلقليمية ابمحسيمة يف الفرتة املشار إليها أعاله ،ذي جد اندرة
وال تتجاوز  03حاالت استثنائية أي أقل من  1%من جمموع املظاذرات اليت وصلت  342مظاذرة ،قحيث كان لزاما
التدخل فيها الحتواء الوضع األمين:
 األوىل بتاريخ  05فرباير  ،2017نتيجة رمي امحجارة من طرف املتظاذرين على قوات األمن وجرح  05من عناصر
األمن.
 الثانية بتاريخ  03مارس  ،2017نتيجة أحداث الشغب اليت عرفها ملعب العرصي ابمحسيمة وما صاحبها من
شغب ومساس ابلنظام العام.
 الثالثة بتاريخ  26مارس  2017واليت مت فيها إضرام النار إبقامة خاصة كانت أتوي عناصر أمنية وكاا جتهيزات
وآليات اتبعة للسلطات األمنية مما خل جرح  84من قوات األمن".
 "وحيث أن قرارات منع مسرية  20يوليوز  2017اليت أصدرهتا السلطات احمللية مل تتجاوز ثالثة قرارات وذي: -1متت الدعوة إىل ذاه املسرية على إثر جمموعة من النداءات إىل االحتجا ،مبدينة امحسيمة ،بتاريخ  20يوليوز
 ،2017يف جمموعة من الصفحات ومواقع التواصل االجتماعي وبدون أن تتوصل السلطات اإلدارية احمللية املختصة أبي
تصريح يف املوضوع ،كما ذو منصوص عليه يف ظهري  ،1958بشأن التجمعات العمومية.
 -2بناء على تقييم للوضعية العامة مبدينة امحسيمة يف حالة تنظيم ذاه املسرية غري املصرح هبا ،أصدرت السلطات
اإلقليمية إلقليم امحسيمة قرارا مبنع التظاذر ابلزمان واملكان املعلن عنهما ،وذلك استنادا إىل ما تتوفر عليه ذاه السلطات
من صالحيات قانونية يف ذاا الشأن ،حيث مت اختاذ التدابري األمنية الالزمة لتنفيا القرار.
 -3ابلرغم من ذاه اإلجراءات االحرتازية ملواجهة التصعيد ،عرفت مدينة امحسيمة يوم  20يوليوز ،مظاذرات وجتمهرات
على الطرق العمومية مت فيها الرشق ابمحجارة ،كما قامت جمموعة من احملرضني بتهديد التجار إبغالق حمالت عملهم
وحرماهنم من حقهم يف مزاولة أنشطتهم التجارية.
 -4على إثر ذلك ،مت تنفيا قرار املنع ،فتدخلت قوات حفظ األمن ،يف امتثال اتم لألحكام والضوابط القانونية املعمول
هبا ،لفض التجمهرات واملظاذرات وإعادة حركة السري واملرور ومحاية ممتلكات املواطنني وأرواحهم ،كما أن تفرقة املتظاذرين
متت وفق اإلجراءات الشكلية اجلاري هبا العمل بتعليمات من السلطات القضائية املختصة.
 -5نتج عن ذاا التدخل ،اندالع أعمال عن  ،سجلت خسائر مادية وإصاابت متفاوتة اخلطورة ،يف صفوف القوات
العمومية ،منها حاالت نقلت عرب مروحية لتلقي العال ،خار ،اإلقليم (املستشفى العسكري ابلرابط)".
"وحيث أنه يف ذاه األحداث مل تستعمل القوات العمومية العن بل ظلت كل حتركاهتا مطابقة للقانون:
 -1التزمت السلطات العمومية ،وخالل كافة مراحل االحتجاجات املتعلقة ابمحسيمة ،بعدم التدخل وعدم استعمال
القوة طبقا للضوابط القانونية.
 -2خرجت االحتجاجات يف بعض األحيان عن طابعها السلمي ،وانتقلت بتحريض من طرف العناصر اليت
سامهت يف أتجيج الوضع ،مما تسبب يف ارتكاب جمموعة من األفعال املخالفة للقانون ،أضرت بشكل كبري
ابملمتلكات واألرواح واحرتام املؤسسات".
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 "لكن ،حيث أن عدد املظاذرات اليت نظمت ،وصل إىل  342مظاذرة بدون توقف ،ابلرغم من كون الدولة كلفت مابني  2016/10/28و 11 2017/5/26وزيرا ابلقيام بـ  17زايرة مفصلة ،تبعا لتارخيها ،كما يلي:
2016/10/30 
2016/10/30 
2017/03/30 
2017/03/27 
2017/04/10 
2017/05/20 
2017/05/22 
2017/05/22 
2017/05/22 
2017/05/22 
2017/05/22 
2017/05/22 
2017/05/11 
2017/05/22 
2017/05/24 
2017/05/24 
2017/05/24 

وزير الداخلية.
الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية.
كاتب الدولة وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت.
الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية.
وزير الداخلية.
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.
وزير الداخلية.
وزير الصحة.
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي.
وزير الثقافة واالتصال.
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.
كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت.
املدير العام للمكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب.
وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة.
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.
وزير الداخلية".

"لكن ،أمام رفض األشخاص الاي كانوا يقودون املتهمني ،التجاوب مع كل هؤالء الوزراء ،بل دفع أبحدذم األمر إىل
منع طائرة من اإلقالع ،وذو املنع الاي قاموا بتصويره أبنفسهم ،ومت عر

شريط الفيديو اخلاص بعملية املنع تلك،

خالل اجللسة العلنية".
" فهل يعقل أن يستمر الوضع يف احلسيمة ،خارج كل الضوابط القانونية ملا يزيد على  7أشهر؟
 وهل من املعقول أن تصبح احلسيمة خارج كل رقابة أمنية أو غريها تقوم هبا الدولة؟ على كل منا أن جييب
على هذا السؤال ،يف داخله ،وبينه وبني نفسه وبدون أن يعلن جوابه لغريه".
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القسم الثاين :حماكمة الدار البيضاء وضماانت احملاكمة العادلة
استأثر موضوع حماكمة املتابعني يف أحداث امحسيمة ،بتتبع واسع النطاق ،خاصة املل املعرو على أنظار احملكمة
االبتدائية ابلدار البيضاء .11قد كانت موضوع انتقادات ،من طرف مالحظني حول قضااي ،معظمها ،مل يطلع على نص
القرار.
وتنويرا للرأي يقدم القسم الثاين من التقرير معطيات نوعية ،حول املوضوعات املتعارف عليها عامليا ،والالزمة معرفتها،
للقول ،فيما إذا احرتمت ضماانت احملاكمة العادلة أم ال.
عاجلت احملكمة ،يف قرارها ،سبعة موضوعات يف نطاق الضماانت وهي:
مبدأ الشرعية ،توفري شروط العلنية ،مبدأ امحضورية ،احرتام مبدأ قرينة الرباءة ،اإلشعار ابلتهم وامحق يف الرتمجة ،إعداد الدفاع
مبساعدة حمام ،السالمة اجلسدية ومنع التعايب.
كما عاجلت هيأة احلكم يف مستوى اثن ،ويف ضوء أجوبتها حول الضماانت وما يتعلق ابلدفوع والطلبات املثارة،
سبعة أمور ،هي :امحراسة النظرية ،بطالن حماضر الشرطة القضائية ،عدم قانونية إجراءات التقاط املكاملات اهلاتفية ،خرق
مقتضيات إجراءات التفتيش وامحجز ،بطالن إجراءات سحب القضية من حمكمة االستئناف ابمحسيمة وإحالتها على حمكمة
الدار البيضاء ،بطالن إجراءات التحقيق ،عدم دستورية فصول املتابعة.
وتقدم الفقرات املوالية ،على سبيل املثال ،ال امحصر ،األجوبة اليت عللت هبا احملكمة قرارذا.

احملور األول :توافر شروط احملاكمة العادلة
أوال :خبصوص مبدأ الشرعية
"حيث إن مبدأ الشرعية :ذو مبدأ عاملي أساسه أنه ال جرمية وال عقوبة اال بنص وقد أقره الدستور املغريب يف الفصل ."23
اثنيا :خبصوص توفري شروط العلنية
"متاشيا مع ما نصت عليه املادة  14من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،وانسجاما مع ما جاء يف العهد الدويل
ومقتضيات املسطرة اجلنائية .وحيث إن ذيأة احملكمة حرصت على تنزيل ذلك على أر الواقع من خالل:
 ختصيص فضاء زجاجي شفاف ومكشوف بقاعة اجللسة جللوس املتهمني املعتقلني ،جمهز بشاشة تلفاز كبرية ومكرباتالصوت مع السماح هلم ابالستعانة أبوراق وأقالم حرب لتسجيل مالحظاهتم وأوجه دفاعهم خبصوص ما را ،خالل مجيع
أطوار ومناقشة القضية.
 السماح بولو ،قاعة احملاكمة لكل من أذايل املتهمني والضحااي واملالحظني الدوليني والوطنيني ورجال الصحافة وكل منرغب يف متابعة أطوار احملاكمة.
 جتهيز قاعة احملكمة ابلتجهيزات اليت تسمح للحضور مبتابعة أطوار احملاكمة يف ظروف جد مالئمة (شاشات تلفازمتوسطة وكبرية امحجم ومكربات الصوت تساعد املتهمني ودفاعهم وامحضور من تتبع أطوار احملاكمة بصفة علنية وشفافة ويف
ظروف مرحية جدا).
 11مل جنائي ابتدائي عدد  ،2017/2160/1629مضموم إليه مل

عدد  ،2017/2610/1385قرار عدد 924 :بتاريخ 2018-6-26
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 ختصيص قاعة جماورة لقاعة اجللسات الستيعاب جمموع الوافدين على احملكمة ملتابعة أطوار احملاكمة جمهزة ابلوسائل التقنيةالسمعية والبصرية (جهاز تلفاز ومكرب الصوت).
 مبادرة ذيأة احملكمة بصفة تلقائية يف توفري ترمجة فورية غري رمسية من اللهجة الريفية إىل اللغة العربية لفائدة املتهمنيوأذاليهم امحاضرين بقاعة اجللسة الاين يتكلمون اللهجة الريفية قصد مساعدهتم على مواكبة جمرايت احملاكمة.
 استعانة احملكمة مبوظ خمتص يف مادة املعلوميات منتم للخلية التقنية التابعة لنفس احملكمة من أجل عر مضموناملكاملات اهلاتفية وتسجيالت الفيديو والتدوينات والرسائل النصية اخلاصة بكل متهم من أجل إبداء أوجه دفاعه خبصوصها.
 توفري طاقم طيب وسيارة إسعاف متواجدين ببهو احملكمة طيلة انعقاد جلسات ذاه القضية ،وذلك من أجل تقد،ماإلسعافات العالجية املستعجلة يف حالة حدوث وعكة صحية ألحد املتهمني وإجناز تقارير طبية يف املوضوع تسلم نسخ
منها هليأة احملكمة وتعر على النيابة العامة ودفاع املتهمني والطرف املدين من أجل االطالع وإبداء مالحظتهم عند
االقتضاء".
اثلثا :خبصوص مبدأ احلضورية
"...وذكاا فإن احملكمة قبل أن تشرع يف احملاكمة ،أتكدت من التوصل ابالستدعاءات ابلنسبة للمتابعني يف حالة سراح
بل إهنا أخرت القضية إىل حني توصل ذؤالء وعند شروعها يف كل جلسة كانت تتأكد أوال من تواجدذم ابلقاعة بل وتنادي
على كل واحد ابمسه وتتأكد من ذويته وعندما قرر املتهمون عدم املثول أمام ذيأة احملكمة حرصت ذاه األخرية على التأكد
من تواجدذم ابملكان املخصص هلم بواسطة أعوان القوة العمومية وإناارذم لاللتحاق ابلقاعة وعند رفضهم االمتثال فإن
احملكمة كانت أتمر كاتب الضبط بضرورة تالوة حمضر ما را ،ابجللسة على املتهمني الاين يوجدون مبقر ذاه احملكمة ورفضوا
املثول أمامها وبضرورة االنتقال إىل السجن احمللي إلشعار من تعار إحضاره منهم ،وذلك وفق ما تنص عليه املادة  423من
ق م  ،،وارتباطا بنفس املبدأ فإن احملكمة حرصت طبقا للمادة  287من ق م  ،على أن تتم مناقشة وسائل اإلثبات
أمامهم وقحضور املتهمني ومواجهتهم ابلشهود ومتكينهم من التعقيب والرد على ما جاء يف وسائل اإلثبات املعروضة ،مبا يف
ذلك مضمون املكاملات اهلاتفية وتسجيالت الفيديو والتدوينات والرسائل النصية".
رابعا :يف شأن احرتام مبدأ قرينة الرباءة
"حيث إن املشرع املغريب كرس مبدأ قرينة الرباءة يف ديباجة قانون املسطرة اجلنائية .ونفس املبدأ كرسته أيضا املاداتن

23

و 114من الدستور املغريب' .وحيث إن احملكمة ويف إطار التقيد بقرينة الرباءة' ،من بني ما اختذته من اخلطوات:
 حرصت على متكني املتهمني من الوقت الكايف لبسط ما أرادوا من دفوع قانونية كما مكنتهم من اإلدالء بكافة املالحظاتاليت يرغبون فيها حيث دامت مداخلة بعض املتهمني ساعات من الزمن.
 ابإلضافة إىل ذلك فإن احملكمة حرصت على تسجيل كل ما عرب عنه املتهمون من تصرحيات مبحضر اجللسة. مكنت احملكمة املتهمني من ممارسة حقهم يف التزام الصمت وعدم اجلواب على أسئلة دفاع املطالبني ابمحق املدين. أتكيد رئيس ذيأة احملكمة يف عدة مناسبات على ذامش النقاش القانوين الاي كان يثار حول مل القضية ،على قرينةالرباءة اليت يضمنها القانون لفائدة املتهمني".

20/65

خامسا :يف شأن اإلشعار ابلتهم واحلق يف الرتمجة
"وحيث إن احملكمة حرصت مباشرة بعد التأكد من ذوية كل متهم على تاكريه ابألفعال والتهم املنسوبة إليه كما أن احملكمة
وبعد أن تبني هلا أن ألحد املتهمني بعض صعوبة يف فهم اللغة العربية وذي لغة احملاكمة أمام القضاء ،فإهنا أمرت فورا بتعيني
أحد املرتمجني الاي تكل بعد أدائه اليمني القانونية برتمجة ما يقوله رئيس اهليأة إىل اللهجة الريفية حىت يتمكن املتهم املاثل
أمامها من فهم ما يرو ،أمامها".
سادسا :احلق يف إعداد الدفاع مبساعدة حمامي
وأكدت احملكمة ضمن ،ما صرحت به:
"وحيث حرصت احملكمة على تدوين وتسجيل تصرحيات وأجوبة املتهمني مبحاضر اجللسات واليت تتضمن العشرات من
الصفحات ،ابإلضافة إىل ذلك فإن احملكمة مكنت املتهمني من مواجهة شهود اإلثبات وإبداء مالحظاهتم بشأن ما ورد يف
شهادهتم ومتكني كل واحد منهم من طرح األسئلة على الشهود ،كما مكنت املتهمني من األوراق واألقالم لتسجيل
مالحظاهتم وإعداد تعقيباهتم داخل اجللسة ،كما مت قبول مؤازرة جمموعة كبرية من احملامني الوطنيني".
"وحي ث إن احملكمة بعد إقفاهلا ابب املناقشات وإشعار األطراف امحاضرة ابلشروع يف املرافعة انسحب املتهمون مجيعهم
ابستثناء املتهم (ح م) من القاعة بدون مربر مسوغ ومقبول وعربوا للمحكمة عن عدم رغبتهم يف امحضور جللسات املرافعة
والنطق ابمحكم وطلبوا من دفاعهم االنسحاب ذو اآلخر من قاعة اجللسة غري أن ذاا األخري وبعد التشاور والتخابر مع
مؤازريهم متسك ابمحضور من أجل تتبع ابقي أطوار املرافعات واالستماع إىل مرافعة دفاع الطرف املدين وممثلي امحق العام
وعرب عن رغبته يف عدم الرتافع يف القضية تلبية لطلب املتهمني".
"وحيث إن احملكمة ،وضماان لشروط احملاكمة العادلة ( )...واليت كرستها مقتضيات قانون املسطرة اجلنائية أمرت كاتب
اجللسة ابالنتقال إىل املركب السجين عند انتهاء كل جلسة وإبشعار مجيع املتهمني املنسحبني بكل ما را ،ابجللسة مبا يف
ذلك منطوق القرار الاي أصدرته احملكمة وذلك طبقا للقانون وإبشعارذم أبن هلم أجل عشرة أايم للطعن يف قرار احملكمة
ابتداءا من اتريخ النطق ابلقرار وذلك عمال مبقتضيات املادتني  423و 440من قانون املسطرة اجلنائية".
سابعا :السالمة اجلسدية ومنع التعذيب
"حيث تنص املادة  5من اإلعالن العاملي محقوق اإلنسان واملادة  7من العهد الدويل على أنه' :ال جيوز إخضاع أحد
للتعايب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امحاطة من الكرامة' ،وذو ما كرسه املشرع املغريب يف املواد 73
و 74و 88و 134من قانون املسطرة اجلنائية واليت نصت على أنه حيق للمحامي املختار أو املعني أن حيضر ذاا االستنطاق
كما حيق له أن يلتمس إجراء فحص طيب على موكله وأن يديل نيابة عنه بواثئق أو إثبااتت كتابية".
حيث إن منازعة املتهمني ودفاعهم يف شأن مصداقية التصرحيات الصادرة عنهم خالل مرحلة البحث التمهيدي بعلة
أهنا انتزعت منهم حتت اإلكراه والتعذيب تستدعي من احملكمة أخذها على حممل اجلد والرد عنها يف التفصيل اآليت

بيانه:12

"وحيث إن االعرتاف التمهيدي أو اإلعدادي كغريه من وسائل اإلثبات خيضع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع،
.1
تطبيقا للمادة  293من قانون املسطرة اجلنائية ،وابلتايل فإن املنازعة خبصوص عدم قانونية االعرتافات التمهيدية الصادرة عن
 12مت االقتصار على امحروف ،بدال من أمساء املتهمني كاملة.
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جمموعة من املتهمني النتزاعها بواسطة اإلكراه والعن ذو دفع موضوعي ألن القصد منه ذو املنازعة يف القوة التدليلية
لالعرتاف ابعتبارذا دليال ووسيلة ثبوتية يف املادة اجلنائية".
.2

"وحيث إنه وبصرف النظر عن ذلك فإن احملكمة سبق هلا اإلجابة عن ادعاء تعر

.3

"وحيث وخالفا ملا ادعاه دفاع املتهمني ،فقد أفاد املتهمون (ب.ب)( ،ز.ق)( ،ح.ح) أثناء مرحلة االستنطاق

املتهمني للتعايب خالل

مرحلة البحث التمهيدي مبناسبة رد احملكمة عن طلبات إجراء خربة طبية على جمموعة من املتهمني".
االبتدائي أمام قاضي التحقيق وقحضور دفاعهم أبهنم مل يتعرضوا ألي عنف خالل مرحلة البحث التمهيدي وأضاف املتهم
(م.ن) أنه حظي مبعاملة إنسانية راقية خالل نفس املرحلة".

"وحيث صرح املتهم (ن.ز) أبن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عاملته أثناء امحراسة النظرية معاملة حسنة ومل

.4

يتعرض إىل أي تعذيب أو تعنيف".
"وحيث إنه ابلرجوع إىل بعض الروابط اإللكرتونية على مستوى شبكة األنرتنت ،اتضح أن دفاع املتهمني يف
.5
شخص األستاذين ()...صرحا لوسائل اإلعالم أمام مقر حمكمة االستئناف ابلدار البيضاء مباشرة بعد استنطاق املتهم
(ن.ص) أن ذاا األخري مل يتم تعنيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وأن ذاه األخرية عاملته معاملة حسنة،
وأن العن الظاذر عليه حصل أثناء إيقافه مبدينة امحسيمة".
"وحيث نفى (ش.ل) تعرضه للعن أثناء استنطاقه ابتدائيا وقحضور دفاعه مضيفا أن الشرطة القضائية أشعرته
.6
قحقه يف التزام الصمت وتنصيب حمامي وأنه وقع على احملاضر بعد االطالع عليها".
"وحيث أكد املتهم (أ أ) ابتدائيا قحضور دفاعه أنه مل يتعر

.7

الوطنية".
.8

ألي تعايب أثناء االستماع إليه من طرف الفرقة

"وحيث مل يصرح أي أحد من املتهمني( :أ خ) ،( ،ص)( ،م م)( ،م ا)( ،إ أ)( ،م ه) ،( ،ب)( ،أ ح)( ،ع

م أ) ،( ،م) ،( ،ب) ،( ،ع ا)( ،ع م أ)( ،ك أ)( ،خ ع ع)( ،ن أ)( ،خ ب)( ،ع أ)( ،أ خ)( ،م م)( ،ش م)( ،ح
ح)( ،م ( ،)،ع ب)( ،ص ل)( ،س إ)( ،إ ح)( ،إ ب)( ،ف س)( ،ي ح)( ،أ ي)( ،ب أ)( ،س ف)( ،ن أ) ،أثناء
مثوهلم أمام قاضي التحقيق مبناسبة استنطاقهم ابتدائيا قحضور دفاعهم أهنم تعرضوا للتعايب أثناء البحث معهم متهيداي من
طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
"وحيث صرح ابملقابل أثناء مرحلة االستنطاق االبتدائي:

.9




املتهم (ز أ) أنه تعر للعن من طرف الشرطة ورفض التوقيع على حمضر الشرطة القضائية فتم ترذيبه وأجربوه على
التوقيع.
املتهم (م ب) أنه تلقى ضربة قوية من طرف الشرطة أثناء البحث التمهيدي األمر الاي تسبب له يف إصابة بليغة
على مستوى كتفه األيسر ،وقاموا بنت
بواسطة القارورة.

محيته ،وترذيبه ووقع على حمضر الضابطة حتت وطأة التهديد ابالغتصاب



املتهم (ع ح ص) أنه تعر للتعني أثناء إيقافه.



(ر ب) أنه مت هتديده ابالغتصاب بواسطة قارورة بعد جتريده من مالبسه.



املتهمني (ح إ) (م م) أنه مت تعنيفهما من طرف الشرطة ومت هتديدمها ابالغتصاب.
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املتهم (ع ب) أنه تعر

للتعني

والتهديد أثناء االستماع إليه متهيداي وحيث صرح املتهم (ع ب) خالل مرحلة

االستنطاق التفصيلي خبصوص إحجامه عن التصريح أثناء استنطاقه ابتدائيا بتعرضه للعن وتكسري أسنانه ،أكد
املتهم بشكل مثري لالستغراب أن تصرحيه جاء عقب ختابره مع دفاعه الاي أخربه أن إبمكانه من الناحية القانونية
التصريح بتعرضه للعن من طرف الشرطة".
" .10وحيث أمر قاضي التحقيق إبجراء فحص طيب على املتهمني (ر أ)( ،ب أ)( ،ر أ)( ،ع ح ص)( ،م ب)( ،ن
أ)( ،ز أ)( ،ح م)( ،ش م)( ،ح ح)( ،م م)( ،أ ه)( ،غ ف)( ،ع خ ي)( ،إ ب)( ،و ب)( ،ف س)( ،ح إ) ،( ،م)،
(ع ب)( ،س ف)( ،ن ص) ،بعدما ادعوا أيضا تعرضهم للعن أثناء إيقافهم مبدينة امحسيمة ،خلصت نتيجته حسب
املثبت يف تقرير الطبيب الشرعي الدكتور ( ،ع) ،إىل إثبات عدم تعر املتهمني املاكورين ألي عن جسدي ،ما عدا
املتهمني:
( ن.ز) الاي عاين عليه آاثر جروح على مستوى الرأس واليد اليسرى واجلنب السفلي األيسر لفرتة ترجع ألكثر من
 10أايم ،وذي الفرتة اليت تتوافق مع اتريخ إيقافه مبدينة امحسيمة عندما أبدى مقاومة عنيفة يف حق عناصر األمن
كما ذو مضمن يف حمضر اإليقاف املؤرخ يف .2017/05/29


(ع ح ص) الاي عاين عليه جرح أفقي على مستوى حاجب عينه اليسرى يف طور االلتئام علما أن اجلرح مثبت



(م ب) الاي تبني أنه يعاين من صعوبة يف حتريك رأسه وادعاء وجود آالم على مستوى عضالت اجلسم اخللفية مل

يف حمضر الضابطة القضائية.

يثبت الفحص الطيب وجود أية آاثر أو عالمات كلينيكية على مستوى اجللد تربرذا".
" .11وحيث إن الفحص الطيب جاء ليعزز التقارير الكتابية املدرجة ابملل خبصوص الفحوصات الطبية املنجزة من
طرف طبيب املؤسسة السجنية فور إيداع املتهمني ابلسجن واملدىل هبا من طرف النيابة العامة".
.12

"حيث مت التوصل بتقارير كتابية جوابية مؤرخة يف  2017/07/06مشفوعة بنسخ من ملفات طبية :األول حتت

عدد /17070ك و الثاين حتت عدد /17072ك ب صادرين عن السيد مدير السجن احمللي بعني السبع  01ابلدار البيضاء
و الثالث حتت عدد /2634ك خ صادر عن السيد مدير مركز اإلصالح و التهايب بعني السبع ابلدار البيضاء ،مفادذا أنه
بعد الفحص السريري للمتهمني املعتقلني احتياطيا من طرف أطباء املؤسسة السجنية فور إيداعهم ابلسجن طبقا ملقتضيات
املادة  52من القانون املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية ،تبني أبن حالتهم الصحية عادية وال تظهر عليهم أية
عالمات أو آاثر التعذيب اجلسدي ابستثناء السجني (ن ز) املعتقل حتت رقم  74823الاي الحظ عليه األطباء وجود
جرح على مستوى رأسه إضافة إىل رضو حتت عينه اليسرى وعلى مستوى أسفل الظهر (و املربرة طبعا ابملقاومة العنيفة
اليت أبداذا يف حق عناصر األمن اليت قامت إبيقافه حسب الثابت من حمضر اإليقاف املؤرخ يف  .)2017/05/29أما
السجني (ي ح) املعتقل رقم  74776فقد الحظ األطباء أنه يعاين من اضطراابت نفسية".
.13

"وحيث مت التوصل بتاريخ  2017/07/06بتقرير كتايب صادر عن السيد مدير السجن احمللي بعني السبع  01ابلدار

البيضاء حتت عدد /17072ك مفاده أنه مت عر السجني (ع ب) بتاريخ الحق على إيداعه السجن ،يف
على طبيب األسنان ابلسجن بعد أن أحس أبمل حاد على مستوى أسنانه حيث قدمت له العالجات الضرورية ومت إزالة
جاور ضرسه املتعفنة وأجنزت له وصفة طبية".
2017/06/07
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.14

"وحيث إنه خبصوص السجينني (ب أ)( ،م ب) ،فقد أفاد السيد مدير مركز اإلصالح والتهايب بعني السبع،

أبهنما صرحا عند إيداعهما ابلسجن أبهنما حيسان بتوعك وبعض اآلالم على مستوى كتفهما األيسر جراء احتكاك تعرضا
له خالل فرتة امحراسة النظرية حسب تصرحيهما إلدارة السجن وتوقيعهما على ذلك ،غري إنه ومن خالل املعاينة األولية مل
تظهر عليهما أية آاثر للضرب أو العن ".
 .15وحيث إنه وتطبيقا ملقتضيات املادة  66من قانون املسطرة اجلنائية استفاد جل املتهمني خالل فرتة امحراسة النظرية
بزايرات حملاميهم" وذلك حسب ما ذو مفصل يف اجلدول اآليت:13
الرقم

االسم

والنسب

اتريخ اإليقاف
وساعته

اتريخ الوضع حتت احلرسة
النظرية

اتريخ االتصال ابحملامي ومرجع
الرخصة

اسم

احملامي

" .16وحيث إنه مبقتضى املادة  66من قانون املسطرة اجلنائية ميكن للمحامي املرخص له ابالتصال ابلشخص املوضوع
حتت امحراسة النظرية ،أن يقدم أثناء فرتة امحراسة النظرية ،واثئق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد
إضافتها للمحضر مقابل إشهاد".
.17

"وحيث إن دفاع املتهمني املرخص هلم بزايرة املتهمني املشار إىل أمسائهم ابجلدول أعاله ،مل يقدموا للوكيل العام

لدى ذاه احملكمة أدىن مالحظات أو حتفظات كتابية تشري إىل تعرض موكليهم ألي إكراه أو تعايب خالل فرتة وضعهم
حتت امحراسة النظرية".
.18

"وحيث وترتيبا على ذلك واستنادا إىل ما ورد يف نتائج تقارير الفحوصات الطبية اجملراة للمتهمني من طرف السادة

أطباء املركب السجين عكاشة والطبيب املعني من طرف قاضي التحقيق واليت أمجعت كلها على عدم تعر املتهمني ألي
عن خالل فرتة وضعهم حتت امحراسة النظرية خالفا الدعاءات دفاع املتهمني مما جيعل الدفع ببطالن التصرحيات التمهيدية
الصادرة عن املتهمني بعلة انتزاعها عن طريق اإلكراه والعن غري جدي عار من أي إثبات ويتعني رفضه".

احملور الثاين :يف الدفوع والطلبات املثارة
أوال :خرق املادة  66من ق.م.ج والفصل  23من الدستور
"يف شأن الدفوع املثارة خبصوص خرق مقتضيات املادة  66من قانون املسطرة اجلنائية والفصل  23من الدستور لعدم إشعار
املتهمني من طرف الشرطة القضائية بدواعي اعتقاهلم وقحقهم يف التزام الصمت ولعدم قانونية الوضع حتت امحراسة النظرية
ولعدم إشعار عائلتهم ولعدم السماح هلم ابالتصال مبحام يف إطار املساعدة القانونية ولعدم توقيع املتهمني حملاضر االستماع
14
إليهم".
وتضمن قرار احملكمة جداول تتضمن املعلومات اخلاصة بكل متهم.
الرقم

اسم

املتهم

اتريخ اإليقاف
وساعته

اتريخ الوضع حتت احلرسة
النظرية

 13البياانت املتعلقة هباا االجراء من ص  2592إىل ص  2607من القرار.
 14أورد القرار اجلدول املتعلق هباه امحالة.
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اتريخ

االشعار

الشخص املعين
ابإلشعار

"وحيث إن احملكمة ابستقرائها حماضر الشرطة القضائية املدرجة مبل

النازلة وخاصة حماضر اإليقاف واملعاينة وامحجز

والبحث واالستماع اخلاصة جبميع املتهمني واآليت تفصيلهما يف اجلداول اآلتية":
.1

اجلدول املوضح لتاريخ اإليقاف وساعته واتريخ الوضع حتت احلراسة النظرية وساعته واتريخ إشعار عائلة

املتهم (احملروس) واسم قريبه.15
.2

الرقم

اجلدول املوضح لتاريخ اتصال احملامي مبوكله (احملروس) أثناء فرتة احلراسة النظرية.16
اسم

اتريخ اإليقاف

املتهم

وساعته

اتريخ الوضع حتت احلرسة اتريخ االتصال ابحملامي ومرجع
النظرية

الرخصة

اسم
احملامي

"وثبت لديها أن الشرطة القضائية راعت مقتضيات الفصل  23من الدستور واملادة  66من قانون املسطرة اجلنائية وأشعرت
املتهمني بدواعي اعتقاهلم وقحقهم يف التزام الصمت ساعة إيقافهم ومكنتهم من االتصال مبحاميهم أثناء فرتة امحراسة النظرية،
وقامت إبشعار ذويهم بظروف اعتقاهلم ،واثبت عليهم تصرحياهتم التمهيدية ابلتوقيع عليها أو اإلبصام عليها كما ذو امحال

ابلنسبة للمتهم (ش ك) بداعي أنه جيهل الكتابة والقراءة.

اثنيا :يف شأن الدفع املثار خبصوص رفع حالة االعتقال عن املتهمني النتفاء حاالت التلبس املنصوص عليها يف املادة
 56من قانون املسطرة اجلنائية.
"حيث إن املشرع يف املادة

160

من قانون املسطرة اجلنائية خول لقاضي التحقيق سلطة املالءمة يف إصدار أوامر إبيداع

املشتبه فيهم يف السجن مىت كانت ضرورة التحقيق أو امحفاظ على األمن العام وأمن األشخاص يتطلب ذلك ومل يقيد األمر
ابإليداع يف السجن بتوافر حاالت التلبس املنصوص عليها يف املادة  56من قانون املسطرة اجلنائية".
"وحيث إن قاضي التحقيق ملا أصدر بعد استنطاق املتهمني ابتدائيا خبصوص األفعال أعاله قحضور دفاعهم وفقا ملقتضيات
املواد  134و 142و 160من قانون املسطرة اجلنائية ،أوامر إبيداع املتهمني يف السجن يكون قد مارس حقا خوله إايه القانون
مما جيعل الدفع املثار خبصوص عدم قانونية إيداع املتهمني يف السجن النتفاء حالة التلبس دفعا غري ذي أساس قانوين سليم
وصحيح ويتوجب عدم االلتفات إليه".
اثلثا :خبصوص الدفع املثار الرامي إىل التصريح ببطالن حماضر الشرطة القضائية بعلة أن تصرحيات املتهمني التمهيدية
انتزعت منهم عن طريق اإلكراه والتعذيب.

وقد أعاد القرار ،التأكيد على ما رود يف الشق املتعلق ابلسالمة البدنية ومنع التعايب ،السال الاكر.
رابعا :يف شأن الدفع املثار خبصوص عدم قانونية إجراءات التقاط املكاملات اهلاتفية وفقا ملقتضيات املادة  108من
قانون املسطرة اجلنائية.

"وحيث ( ،)...أصدرت األوامر القضائية للشرطة القضائية ابلشروع يف عملية التقاط املكاملات اهلاتفية واالتصاالت املنجزة
بواسطة وسائل االتصال حسب التفصيل اآليت بيانه:

 15بياانت دقيقة ختص  53متهما الواردة يف الصفحة  2609من القرار.
 16بياانت دقيقة ختص  53متهما من القرار( ،املرجع السابق).
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.1
.2

األوامر الصادرة عن السيد الرئيس األول حملكمة االستئناف ابلرابط.17

األوامر الصادرة عن استئنافية احلسيمة نيابة ورآسة".18

"وحيث مت التقاط املكاملات اهلاتفية ،وجرى تفريغ ما له عالقة ابلبحث يف حماضر رمسية بعد أخا نسخة منها يف أقراص
مدجمة واعتبارا لكون بعضها كان ابلريفية فقد متت االستعانة مبن توىل الرتمجة بعد أداء اليمني القانونية على ذلك واحرتمت
املدة القانونية احملددة مبقتضى املادة  109من نفس القانون ،مما يكون معه الدفع املثار يف شأن خرق مقتضيات املادة 108
وما يليها من قانون املسطرة اجلنائية غري مرتكز على سند قانوين صحيح ويتعني عدم اعتباره".
خامسا :يف شأن الدفع املتعلق خبرق مقتضيات إجراء التفتيش واحلجز بعلة عدم احلصول على إذن من الشخص
املعين ابلتفتيش وفقا لنص املادة  79من قانون املسطرة اجلنائية.

"وحيث إنه بصرف النظر ،عن توفر حالة التلبس أو عدم توفرذا فإن احملكمة برجوعها إىل حماضر اإليقاف والتفتيش وامحجز
ثبت أن اإلجراءات املاكورة متت داخل التوقيت القانوين وقحضور املتهمني املعنيني أو قحضور قريب هلم وأن اجلدول اآليت
بيانه يوضح ذلك".19
الرقم

اسم

املتهم

اتريخ حمضر اإليقاف
والتفتيش

مكان

التفتيش

األشخاص احلاضرين يف عملية
التفتيش

نتيجة

التفتيش

"وحيث وأتسيسا على ذلك ،فإن إجراءات التفتيش وامحجز اليت أجنزهتا الشرطة القضائية متت وفقا للمقتضيات القانونية
وداخل الزمن القانوين وقحضور املتهمني املعنيني الاين قاموا ابلتوقيع على حماضر التفتيش وامحجز برضاذم أو قحضور أقرابئهم
مع تدوين ذلك بتلك احملاضر ،مما تكون معه اإلجراءات املاكورة قد احرتمت مقتضيات املادة  79من قانون املسطرة اجلنائية
ويكون الدفع املثار يف ذاا اجلانب غري جدي وينبغي رفضه".
سادسا :خبصوص الدفع املثار الرامي إىل التصريح ببطالن إجراءات سحب القضية من حمكمة االستئناف ابحلسيمة
وإحالتها على هذه احملكمة بعلة أن قرار اإلحالة الصادر من الغرفة اجلنائية حملكمة النقض على هذه احملكمة غري
قانوين.

"حيث إنه يف إطار املادة  272من قانون املسطرة اجلنائية أصدرت الغرفة اجلنائية مبحكمة النقض قرارا بتاريخ 2017/06/02

حتت عدد  1/623يف املل عدد  2017/6/12315قضى مبا يلي:
بسحب الدعوى عدد  2017/14/52الرائجة أمام ذيأة التحقيق مبحكمة االستئناف ابمحسيمة و إحالتها على
.1
ذيأة التحقيق مبحكمة االستئناف ابلبيضاء.
إبحالة مجيع ما قد يرتبط هبا من وقائع وأشخاص على نفس احملكمة مع انعقاد االختصاص احمللي للنظر يف األفعال
.2
موضوع القرار ابإلحالة من أجل األمن العمومي حملكمة االستئناف ابلدار البيضاء بكل مكوانهتا القضائية (قضاء النيابة

 17أورد القرار  14أمرا.
 18أورد القرار  30أمرا يتوزع بني أوامر ابلتقاط املكاملات واالتصاالت املنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد ،وبني مقررات بتأييد األمر اباللتقاط.
 19تضمن القرار بياانت دقيقة ختص  53متهما ومشلت حاالت ،إجيابية وأخرى سلبية( ،ص  2660وما بعدذا).
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العامة-قضاء التحقيق-قضاء امحكم) واعتبارذا خمتصة للنظر يف األفعال موضوع الدعوى وتلك املرتبطة هبا أو اليت تقبل
التجزئة واألشخاص املعنيني هبا حسب مقتضيات املواد  255و 256و 257و 272من قانون املسطرة اجلنائية".
"وحيث إنه مبقتضى املادة  272من قانون املسطرة اجلنائية ميكن للغرفة اجلنائية مبحكمة النقض ،بناء على ملتمس الوكيل

العام لدى نفس احملكمة أن أتمر بسحب قضية من حمكمة وإحالتها على حمكمة أخرى من أجل امحفاظ على األمن العام.
وحيث إن القرار املاكور غري قابل ألي وجه من وجوه الطعن".

"وحيث تبعا لالك تكون ذاه احملكمة خمتصة للنظر يف موضوع الوقائع احملال عليها طبقا ملقتضيات املواد

 255و256

و 257و 272من قانون املسطرة اجلنائية ويكون الدفع املثار يف ذاا الصدد دفع غري جدي وينبغي عدم اعتباره".
سابعا :يف شأن الدفع ببطالن إجراءات التحقيق

"حيث إن الثابت من أوراق القضية أن النيابة العامة طعنت ابالستئناف ضد األمر الصادر عن قاضي التحقيق خبصوص
قضية املتهم (ن ز) ومن معه والقاضي ابإلحالة وعدم املتابعة جزئيا وعرضت القضية على الغرفة اجلنحية لدى ذاه احملكمة،
وحضر دفاع املتهمني والتمس اإلشهاد قحضوره وأبنه ال يرغب يف تقد،م حتفظات خبصوص إجراءات التحقيق إال عند عر
القضية على أنظار احملكمة".
"وحيث التمس األستاذ (س ش) أمام الغرفة اجلنحية بطالن إجراءات التحقيق لعدم عر
ومناقشتها".
"وحيث أصدرت الغرفة اجلنحية بعد التصدي يف املل

وسائل اإلثبات على املتهمني

عدد  2017/2525/899قرارا بتاريخ  2017/10/04والقاضي

ابإللغاء اجلزئي واإلحالة على غرفة اجلناايت مما يتعار معه إاثرة الدفع ببطالن إجراءات التحقيق طبقا ملقتضى املادة
من قانون املسطرة اجلنائية".

227

"وحيث فضال عن ذلك ،فإنه ابلرجوع إىل حماضر االستنطاق التفصيلي املتهمني خالل مرحلة التحقيق فقد تضمنت حضور
الدفاع إىل جانب موكلهم وأنه مل يتم إاثرة أي إخالل يتعلق إبجراءات التحقيق أو االستدعاء أو االطالع على مل القضية
حسب ما تقتضيه مقتضيات املواد  134و 139و 210و 212من قانون املسطرة اجلنائية ،مما جيعل الدفوع املثارة يف شأن
عدم قانونية إجراءات التحقيق دفوع غري جدية ويتعني عدم االلتفات إليها".
اثمنا :يف شأن الدفع املتعلق بعدم تبليغ األمر ابإلحالة للمتهمني ودفاعهم طبقا للمادة  220من قانون املسطرة اجلنائية

"وحيث وإن كانت املادة  220تشري يف فقرهتا األوىل والثانية إىل التوجه إىل حمامي املتهم وحمامي الطرف املدين خالل ()24
ساعة املوالية لصدور كل أمر قضائي رسالة مضمونة ويشعر املتهم والطرف املدين طبقا لنفس الكيفيات واآلجال ابألوامر
القضائية ابنتهاء التحقيق ،واألوامر اليت ميكن استئنافها فإن املشرع أشار يف نفس املادة يف فقرهتا الثالثة على أنه إذا كان
املتهم معتقال فإن رئيس املؤسسة السجنية يتوىل إخبار املتهم املعتقل وأن املشرع مل حيدد وسيلة االخبار كما ذو امحال ابلنسبة
للفقرتني األوىل والثانية".
"وحيث إنه بصرف النظر عن ذلك ،فإن األمر ابإلحالة الصادر من قاضي التحقيق ال يقبل الطعن فيه من طرف املتهم إال
مع امحكم يف اجلوذر بصريح نص املادة  524من قانون املسطرة اجلنائية وبالك فإن حقوق املتهم ودفاعه تبقى مضمونة
للطعن يف األمر ابإلحالة مع امحكم يف اجلوذر أمام حمكمة النقض ويكون الدفع املثار يف ذاا اجلانب دفع غري جدي
ويتوجب رفضه".
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اتسعا :يف شأن الدفع بعدم دستورية فصول املتابعة

 201و 392و580

من القانون اجلنائي لتنصيصها على عقوبة

اإلعدام.
"وحيث إنه مبقتضى الفصل  133من دستور  2011فإن احملكمة الدستورية ختتص ابلنظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية
قانون أثري أثناء النظر يف قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف أبن القانون الاي سيطبق يف النزاع ميس ابمحقوق وامحرايت
اليت يضمنها الدستور.
وحيدد قانون تنظيمي شروط إجراءات تطبيق ذاا الفصل.
وحيث إن غرفة اجلناايت مبحكمة االستئناف ابلدار البيضاء ختتص تطبيقا للمواد  272و 416و 419ومراعاة للمواد
و 255و 257من قانون املسطرة اجلنائية للنظر يف وقائع اجلناايت واجلرائم احملالة عليها واليت ال ميكن فصلها عنها أو املرتبطة
هبا وال يدخل يف اختصاصها البث يف دستورية نصوص القانون اليت ختتص به احملكمة الدستورية وحدذا طبقا للفصل 133
من دستور  2011مما يكون معه الدفع املثار يف ذاا اجلانب دفع غري مرتكز على أساس قانوين سليم ويتعني رفضه.
254

وحيث إن ابقي الدفوع الشكلية والطلبات املثارة خبصوص خرق إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات التنصت وخبصوص
خرق إجراءات التحقيق وعدم قانونية ودستورية فصول املتابعة واليت تكررت يف صيغ خمتلفة ثبت للمحكمة أهنا غري جدية
وغري منتجة يف الدعوى وأن االجتهاد القضائي دأب على أنه ال ينعى على احملكمة إن ذي مل جتب على الدفوع والطلبات
غري اجلدية وغري املنتجة يف الدعوى".
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القسم الثالث :أعمال وجهود السلط واملؤسسات الدستورية
احملور األول :التدخل احلكومي
قدمت القطاعات امحكومية ،مبناسبة اللقاء التواصلي مع مجعيات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان ،املنعقد
بتاريخ ( 2017/06/25سبق التوق عنده) ،معطيات نوعية بشأن املنجزات التنموية واألوراش املفتوحة للنهو
االقتصادية واالجتماعية ابملنطقة .وتربزذا الفقرات املوالية.

ابمحقوق

أوال :وزارة العدل
قدم ممثل وزارة العدل ،ضمن مداخلته توضيحات ختص االدعاءات املتعلقة ب "عشوائية االعتقاالت" ،حيث أوضح أن
"النياابت العامة املختصة قررت حفظ املساطر يف حق  21شخصا مل تثبت األقحاث املنجزة تورطهم يف أفعال جرمية .علما
أنه متت متابعة وحماكمة جمموعة من األشخاص يف حالة سراح ( 63شخصا) مراعاة لوضعيتهم االجتماعية واإلنسانية".
اثنيا :وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت
وجاء يف تدخل ممثل ذاه الوزارة:
"التزمت وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت يف إطار اتفاقية احلسيمة منارة املتوسط ،برصد
استثمار يبلغ قدره  320مليون درذم موزع على أربع سنوات كالتايل 95 :مليون درذم سنة  ،2016و 75مليون درذم سنة
 ،2017و 75مليون درذم سنة  ،2018و 75مليون درذم سنة  .2019وتوزع املشاريع املربجمة حول حمورين ،مها غرس 8700
ذكتار من األشجار املثمرة يف إطار خمطط املغرب األخضر ،وإحداث مسالك قروية يف إطار صندوق التنمية القروية.
وقد وصلت نسبة اإلجناز إىل  125يف املائة من امليزانية املتوقعة لسنيت  2016و ،2017ووصل الغالف املايل للصفقات
املربمة يف إطار تنفيا الربانمج إىل  213مليون درذم.
ففي احملور األول ،مت سنيت

 2016و2017

غرس

5894

ذكتار من أصل

8700

ذكتار ،واملساحة املتبقية أي

2806

ذكتار سيتم غرسها يف موسم  .2018أما احملور الثاين ،املتعلق إبحداث مسالك قروية ،فإن األشغال جد متقدمة يف إجناز
الشطر األول واليت بلغ  50يف املائة ،يف حني أن أشغال الشطر الثاين يف آخر مرحلة املصادقات على الصفقات .وستنطلق
األشغال يف شهر يوليوز .2017كما مت يف إطار برانمج املغرب األخضر إطالق برانمج جديد لغرس االشجار املثمرة على
مساحة  10000ذكتار على مدة  4سنوات ابتداء من ".2018
اثلثا :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والبحث العلمي
ركز ممثل الوزارة ،يف عرضه ،على:
"برجمت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل والبحث العلمي والتكوين املهين ،إحداث  17مؤسسة تعليمية هتم مجيع املستوايت
توزع ما بني مخس مدارس مجاعاتية ،وثالث مدارس ابتدائية وسبع اثنوايت إعدادايت ،و 2من الثانوايت التأذيلية ،إضافة
إىل  3داخليات .وقد انطلقت األشغال يف  13مؤسسة.
ينضاف إىل ذا الربانمج أتذيل العديد من البناايت ،واليت تشمل  43من املؤسسات التعليمية ،وست داخليات ،و300
من امحجرات واملرافق الصحية ،واليت ستكون جاذزة قبل الدخول املدرسي املقبل .كما برجمت الوزارة تعويض  600حجرة
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من البناء املفكك ،انطلقت األشغال يف  160منها .وتقدر امليزانية املرصودة من طرف الوزارة للمشاريع املاكورة أعاله،
بـ 400مليون درذم .إىل جانب ذلك ستعمل الوزارة على إحداث نواة جامعية ومعهدين للتكنولوجيا التطبيقية حيث ستنطلق
األشغال يف شتنرب  2017بعد استكمال الدراسات ابلنسبة هلاين املعهدين ،على أن تنتهي يف ماي ".2018
رابعا :وزارة الصحة

أفاد عر ممثل الوزارة أبن:




"املشاريع املربجمة يف إطار اتفاقية منارة املتوسط
 بناء املستشفى اإلقليمي اجلديد بطاقة سريرية 250 :سرير. أتذيل املنشآت الصحية ابإلقليم وجتهيزذا. جتهيز املركز اجلهوي لألنكلوجيا. بناء وجتهيز  5مراكز صحية للقرب"."كلفة املشاريع
الكلفة املالية (مليون درهم)

املشروع
املركز االستشفائي اإلقليمي

374

أتذيل املنشآت الصحية ابإلقليم وجتهيزذا

29

جتهيز املركز اجلهوي لألنكولوجيا

15

بناء وجتهيز  5مراكز صحية للقرب

14

ملحوظة :التقييم األويل ملشاريع الوحدات الصحية (بناء  5مراكز وترميم  29وحدة) كان مببلغ  43مليون درذم مع احتساب
التجهيزات".
" تقدم األشغال إىل حدود اليوم :بناء املستشفى اجلديد
 سنة  :2016إعداد الربانمج الطيب من طرف وزارة الصحة (يوليوز .)2016 مت تعيني العقار :فرباير .2017 بدأت الدراسات من طرف مديرية التجهيزات العامة ( :)DEPفرباير .2017 تعيني املقاول لألشغال الكربى 25 :غشت .2017 انتهاء األشغال :دجنرب ".2019خامسا :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
أوضح ممثل الوزارة مدققا:
"قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء إبجناز الدراسات واألشغال ل  6طرق على طول إمجايل يقدر بـ ـ 145كلم
و 12قنطرة كما يلي:
 توسيع وتقوية الطريق رقم  8على طول  32كلم وبناء  7قناطر. توسيع وتقوية الطريق اجلهوية رقم  509على طول  52.05كلم وبناء  5قناطر.30/65

 توسيع وتقوية الطريق اإلقليمية  5209على طول  13كلم. تقوية الطريق اإلقليمية  5201على طول  13كلم.إضافة إىل إجناز الدراسات املتعلقة ببناء الطريق الدائرية الرابطة بني الطريق الوطنية رقم  2والطريق الوطنية رقم  16على طول
 25كلم .وتقدر التكلفة املالية للمشروع بـ ـ 714مليون درذم".
ابإلضافة إىل برانمج احلسيمة منارة املتوسط ،وضعت بعض القطاعات برامج تنموية أخرى ،فوزارة التجهيز و النقل

واللوجستيك و النقل ،برجمت إجناز أزيد من  %70من الطريق السريع اتزة-امحسيمة على طول  148كلم بغالف مايل
مليار درذم ،وطريقني على طول  27كلم بكلفة  100مليون درذم ،ومشروع إجناز مسالك قروية جمموعها  100كلم بغالف
مايل قدره  134مليون درذم ،ومشروع إجناز  4مقاطع طرقية إضافية  73كلم بغالف مايل قدره  100مليون درذم ،وإجناز
امليناء الرتفيهي ابمحسيمة وفتحه لالستعمال بتكلفة  140مليون درذم ،والشروع يف هتيئة املسطحات األرضية واملسالك
والشبكات املختلفة ( )VRDخالل سنيت  2018-2017مببلغ  38.4مليون درذم ،ودراسة لوضع نظام املراقبة VTMIS
مليناء امحسيمة  480أل درذم ،سنة  ،2017وهتيئة النقط امحدودية  720أل درذم ،سنة  ،2017وتوسعة نظام امحراسة
واملراقبة ابلكامريات بكلفة  6ماليني درذم ،سنة  ،2017واقتناء نظام تدبري الروا ،البحري املينائي بكلفة  16,8مليون درذم،
سنة  ،2018وحتسني التزود ابملاء من خالل تعبئة مياه جوفية من خالل إجناز أثقاب جديدة ابلفرشة املائية نكور (بدأت
استغالل مياذه) ،وحفر ثقب جبماعة بين بوعياش مث حفر ثقب جبماعة آيت يوس أوعلي ،وإجناز حمطة لتحلية مياه
البحر ،بطاقة إنتاجية تقدر ب  16000م/3اليوم واليت سيبدأ استغالهلا مع هناية سنة  ،2018بتكلفة  300مليون درذم،
وإجناز سد على واد غيس ،بطاقة استيعاب تقدر بـ ـ 93مليون م 3ومن املتوقع البدء يف استغالله خالل سنة  .2022وسيمكن
ذاا السد من تنظيم حجم يبلغ  19مليون م 3مما سيساذم يف أتمني تزويد املنطقة ابملاء الصاحل للشرب بصفة هنائية .كما
سيتم حتصني  14مركزا من أثر الفيضاانت مببلغ إمجايل يفوق  110مليون درذم".
وال شك أن ذاه املعطيات النوعية وابلنظر ،ملا طرح نشطاء األحداث من مطالب وما سجل يف أسئلة كتابية وشفوية يف
مداخالت الفرق واجملموعات الربملانية ،مبجلسي الربملان على مستوى املوضوعات وامحقوق املرتبطة هبا ،وكاا ما أثري من
4

مؤاخاات ومالحظات يف إطار مبادرات الفاعلني املدنيني ،تستوجب ،تقييما خاصا ،سيقدم القسم اخلامس يف شأنه عدة
توصيات.

احملور الثاين :تتبع الطبقة السياسية لألحداث من داخل الربملان
أولت الطبقة السياسية من خالل الفرق واجملموعات ،مبجلسي الربملان ،أمهية خاصة ألحداث احلسيمة ولقضااي التنمية
ابملدينة وعلى صعيد أقاليم املنطقة ،من خالل األسئلة الكتابية والشفوية .ويقدم ذاا احملور معطيات نوعية ،عن القضااي

املثارة ،موضوع األسئلة الكتابية والشفوية .وقد مت التوق عندذا ،كعناوين ابرزة لكوهنا تعكس انشغاالت الطبقة السياسية،
بغض النظر عن متوقعها يف األغلبية أو املعارضة .وإن مضامني األسئلة ،بليغة بدالالهتا وبعالقاهتا مبجاالت حقوق اإلنسان،
محاية وهنوضا.
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أوال :فريق األصالة واملعاصرة
عاجل ذاا الفريق ،من خالل األسئلة الكتابية الشفوية ،املوضوعات اآلتية:
 البعد امحقوقي يف التعامل مع حراك منطقة الري . الربامج واالسرتاتيجيات املستهدفة للتنمية إبقليم امحسيمة. صيانة األجهزة واملعدات الطبية. التأخر يف تنفيا برانمج امحسيمة منارة املتوسط. توفري الوعاء العقاري. هتيئة املسالك الطرقية ابجلماعات القروية. استعمال القوة لفض التجمهر. أتخر هتيئة بعض املستشفيات. الولو ،إىل التعليم العايل. املطارح العمومية. جرب الضرر اجلماعي. مركز األنكولوجيا مبدينة امحسيمة. الوضع الصحي للمضربني عن الطعام. االستفادة من وسائل النقل اجلوي. حقوق وأوضاع معتقلي أحداث امحسيمة داخل معاجلة أمرا السرطان. املتابعات القضائية يف حق حمتجي إقليم امحسيمة وتدابري السجون.ضماانت احملاكمة العادلة.
اثنيا :فريق العدالة والتنمية
قارب ذاا الفريق ،ضمن األسئلة الكتابية والشفوية املوضوعات اآلتية:
 التقييم امحقوقي واحتجاجات امحسيمة. حقيقية األوضاع املتعلقة ابألحداث. األوضاع الصحية للمضربني عن الطعام. األسباب اليت تق وراء األحداث. الوضع الصحي ملعتقلي أحداث امحسيمة. املقاربة امحكومية لتطويق األزمة. تشجيع االستثمار يف منطقة الري . التفاعل مع املطالب املشروعة والعادلة للساكنة. أحداث امحسيمة يوم عيد الفطر. برانمج الطرق السريعة. الربانمج االستعجايل اآلين مبنطقة الري . تدخل قوات األمن. إحداث احملكمة االبتدائية مبدينة اترجيست. تنزيل الربانمج الوطين للطرق القروية. املقاربة امحقوقية والتعاطي مع االحتجاجات. اخلروقات القانونية والتجاوزات. استعمال القوة لفض التظاذرات السلمية. مآل التحقيق يف وفاة حمسن فكري. حصيلة املرحلة األوىل من برانمج أتذيل  25أل منحاملي شهادة اإلجازة اخلاصة.
اثلثا :فريق احلركة الشعبية
طرح ذاا الفريق امحركة الشعبية من خالل األسئلة الكتابية والشفوية ،املوضوعات اآلتية:
 معاجلة االنقطاعات املتكررة للكهرابء ابجلماعات التابعة لدائرة كتامة إبقليم امحسيمة. املشاريع املقرر إجنازذا يف جمال التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ابلنسبة إلقليم امحسيمة. املشاريع املقرر إجنازذا ابعتبار البنيات والتجهيزات األساسية واملوارد البشرية يف إطار سياسة القرب والالتركيز اإلداري. مآل املشاريع املتعلقة مبجال السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي على مستوى البنياتوالتجهيزات واملوارد البشرية.
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 املشاريع املقرر إجنازذا يف جمال الشباب والرايضة ابلنسبة إلقليم امحسيمة ابلنسبة لألرقام واملواعد الزمنية والبنياتوالتجهيزات.
 املشاريع املقرر إجنازذا يف جمال الثقافة واالتصال. املشاريع املقرر إجنازذا يف جمال الفالحة والصيد البحري واملياه والغاابت. املشاريع املقرر إجنازذا يف جمال الصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي.رابعا :فريق التجمع الدستوري
تصدى ذاا الفريق ضمن األسئلة الشفوية للموضوعات املتعلقة بـ:
 ضماانت احملاكمة العادلة ابلنسبة ملعتقلي إقليم املشاريع التنموية ملنطقة الري .امحسيمة.
 سري املتابعات القضائية.خامسا :الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
طرح ذاا الفريق ،من خالل األسئلة املثارة ،القضااي اآلتية:
 مآل إحداث النواة اجلامعية املقررة إبقليم امحسيمة. تنفيا مشاريع برانمج امحسيمة منارة املتوسط. مآل البنيات املدرسية إبقليم امحسيمة. مآل الطرق واملسالك املربجمة ضمن خمطط امحسيمة منارةاملتوسط.

 املستشفى االنكولوجي مبنطقة الري . إجناز قناطر الطريق الرابط بني اتزة وامحسيمة. القاعات املتعددة االختصاصات. -مالعب القرب إبقليم امحسيمة.

سادسا :الفريق االشرتاكي
قارب ذاا الفريق ،تتبعه ألحداث امحسيمة ،من خالل الرتكيز على موضوعات من بينها:
 ضماانت احملاكمة العادلة. التدبري األمين لالحتجاجات السلمية. امحفاظ على مكتسبات حقوق اإلنسان. مساطر االعتقال. توطيد املصامحة. إعمال قرينة الرباءة.سابعا :اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية
عاجلت اجملموعة ،ضمن األسئلة ،املوضوعات اآلتية:
 النظر يف ادعاءات التعايب. -التدبري األمين لالحتجاجات.

 ظروف امحراسة النظرية. -حالة حقوق اإلنسان إبقليم امحسيمة.

اثمنا :جمموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل
تصدت الكنفدرالية ،مبناسبة األسئلة املقدمة ،للموضوعات اآلتية:
 وضعية حقوق اإلنسان مبدينة امحسيمة. -التدابري املتخاة يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان.
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اتسعا :النائبان مصطفى شناوي وعمر بالفريج
تصدى ذاان النائبان ،مبناسبة األسئلة الشفوية للموضوعات اآلتية:
 مطالب حراك الري فيما يتعلق ابلتعليم على مستوى:
 بناء جامعة متكاملة االختصاصات وما يستلزمها من مرافق. إحداث معاذد عليا يف خمتل التخصصات. توسيع شبكة املؤسسات التعليمية بكامل أسالكها. فتح خمتل التخصصات والشعب واملسالك التعليمية على مستوى التخصصات التقنية والعلمية ،واألقسام التحضريية. مطالب أخرى ،ختص:
 وصول القطار إىل مدينة امحسيمة وما يتصل بقطاع النقل. تدبري االحتقان االجتماعي. -امحل السلمي ألزمة الري .

احملور الثالث :توصيات اجمللس األعلى للحساابت
تضمنت ماكرة رئيس اجمللس األعلى للحساابت املرفوعة إىل جاللة امللك حممد السادس ،خبصوص التقرير املتعلق بربانمج
التنمية اجملالية إلقليم امحسيمة "منارة املتوسط" ،20جمموعة من التوصيات .وقد انصبت على ما يلي:
أوال :قطاعات الرتبية الوطنية والصحة والشبيبة والرايضة والثقافة والبيئة
"يوصي اجمللس األعلى للحساابت ذاه القطاعات الوزارية بتسريع القيام ابلدراسات األولية الضرورية ،واقتناء وتصفية
العقار ،وامحرص على صرف مسامهاهتا املالية إىل الوكالة بشكل منتظم ،والعمل على تدعيم املصاحل التابعة هلا على املستوى
احمللي لضمان تتبع مالئم إلجناز مشاريعها".
اثنيا :وزارة السكىن وسياسة املدينة
"وهباا اخلصوص يوصي اجمللس ابلتسريع يف إجناز الدراسات املتعلقة بتدعيم وتقوية الرتبة يف حي بوجيبار .كما يوصي
الوزارة بدعم وكالة الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع اليت تدخل ضمن اختصاصاهتا".
اثلثا :وزارة السياحة
"يوصي اجمللس ،بتدعيم وتنويع أنشطة الرتويج اليت مت القيام هبا خالل صي  2017وذلك اعتبارا ألمهية السياحة يف اقتصاد
املنطقة".
رابعا :املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب
"يوصي اجمللس بتأمني تزويد املنطقة ابملاء الصاحل للشرب الاي يشكل مصدر قلق للسلطات احمللية واستدراك التأخر
املسجل يف إجناز حمطة حتلية مياه البحر وكاا مشروع ربط شبكة املاء بسد بوذودة".

 20ماكرة خبصوص التقرير املنجز واملقدم أمام

جاللة امللك يوم  24أكتوبر .2017
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خامسا :مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل
"يوصي اجمللس ابمحرص على إجناز مركزي التكوين املهين ببين بوعياش وإساكن لضمان افتتاحهما يف الدخول املدرسي
املقبل ،وتدارك التأخر امحاصل يف اإلعالن عن طلبات العرو

وإسناد الصفقات الاي مل يتم إال يف شهر أكتوبر اجلاري".

سادسا :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

"يوصي اجمللس األعلى للحساابت بتسريع إجناز مشاريع فك العزلة عن اإلقليم بصفة عامة ،وال سيما املقاطع الطرقية

املندرجة يف برانمج منارة املتوسط واليت ارتفعت ميزانيتها من  464إىل  714مليون درذم ،ابإلضافة إىل اختاذ مجيع اإلجراءات
الكفيلة إبمتام أشغال الطريق السريع اتزة -امحسيمة يف أقرب اآلجال ،وذلك نظرا ألمهيته ابلنسبة للمنطقة.
ونظرا محساسية إشكالية املاء يف املنطقة ،يتوجب على الوزارة إيالء اذتمام خاص ملختل مشاريع التزود ابملاء اليت تشرف
عليها كل من كتابة الدولة يف املاء ووكالة امحو املائي واملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب".
سابعا :املتحف البحري
"أما ابلنسبة للمتح

البحري وبعد أن مت حتديد وعائه العقاري ،فإن اجمللس األعلى للحساابت يوصي بتسريع إجناز

الدراسات املتعلقة به لضمان إطالق ذاا الورش يف أقرب اآلجال".

اثمنا :املندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر
"املنخرطة يف إجناز متح إيكولوجي ابمحسيمة ومرصد علمي قحري يف إزمورن بشراكة مع املعهد الوطين للبحث يف الصيد
البحري ،يوصي اجمللس األعلى للحساابت بتسريع إجناز الدراسات املرتبطة هباذين املشروعني واليت تتطلب خربة خاصة".
اتسعا :توصيات يف جمال احلكامة
"ولتجاوز االختالالت السابق ذكرذا واليت تعزى أساسا إىل نقائص يف منظومة امحكامة ،يوصي اجمللس األعلى للحساابت
مبا يلي:
 ضرورة إسناد رائسة اللجنة املركزية للتتبع لوزير الداخلية .كما جيب أن جتتمع ذاه اللجنة يف أقرب اآلجال من أجلالبت يف املشاكل اليت الزالت تعيق تنفيا الربانمج واملرتبطة أساسا بتعبئة التمويل الالزم وتصفية العقار وإمتام الدراسات.
 جيب على اللجنة املركزية أن تسهر على انسجام الربانمج سواء فيما يتعلق مبكوانته أو فيما خيص عالقته بباقي الربامجاالقتصادية واالجتماعية املنفاة على مستوى اجلهة كاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية،
وصندوق التنمية الفالحية.
 كما جيب على اللجنة املركزية أن جتتمع بصفة دورية ،كل  3أشهر على األقل ،وكلما دعت الضرورة إىل ذلك .ويتعنيعلى كل األطراف االلتزام بتعيني مسؤول سام ،من مستوى كاتب عام أو مدير ،يكل بتتبع إجناز املشاريع املتعلقة إبدارته.
 حتديد وترية شهرية الجتماعات اللجنة احمللية من أجل تتبع إجناز املشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقاريرابعتماد مؤشرات مناسبة.
 إيالء انتباه خاص للمخاطر اليت هتدد وكالة الشمال ابلنظر إىل امحجم الكبري للمشاريع اليت أصبحت مكلفة هبا ،والسهرعلى أن يقوم كل طرف متعاقد معها بتحمل مسؤولياته فيما خيص تنفيا وتتبع املشاريع املسندة للوكالة.
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ويف األخري ،يقرتح اجمللس األعلى للحساابت االستناد على منجزات برانمج منارة املتوسط من أجل بلورة برانمج مندمج
للتنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة".

احملور الرابع :دور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
واكب اجمللس الوطين محقوق اإلنسان ،أحداث امحسيمة على مستوى الرصد واملرافقة والتتبع ،كما ساذم إىل جانب

مكوانت امحكومة واجملتمع املدين خالل اللقاء التواصلي بتقد،م معطيات حول جهود جرب الضرر الفردي واجلماعي يف إطار
عمل ذيأة اإلنصاف واملصامحة على صعيد املنطقة .وتقدم الفقرات املوالية ،معطيات نوعية ،عن ذاه األعمال.
أوفد اجمللس الوطين ،منا انطالق األحداث يف أكتوبر  ،2016فرق عمل ،بشكل دوري ومستمر ( 9مرات) ،للتتبع امليداين
للوضع ابملنطقة.
ومتكن ،يف ضوء ذلك ،من رصد وتتبع أكثر من  200شكل احتجاجي ،وقام بتنظيم لقاءات مع فاعلني مؤسساتيني حمليني
واستقبال مجعيات حملية .كما حاول اجمللس البحث عن صيغ للوساطة وتشجيع امحوار بني األطراف واملتدخلني يف الشأن
العام احمللي.
واستقبل اجمللس الوطين الحقا دفاع املعتقلني وتتبع أطوار احملاكمات اليت جرت بكل من امحسيمة والدار البيضاء من خالل

انتدابه لفرق خمتصة يف جمال املالحظة وينكب على إعداد تقارير مفصلة يف املوضوع.

بعد انتهاء أطوار احملاكمات ،وصدور األحكام ،وبعد توزيع املعتقلني على املؤسسات السجنية من طرف اإلدارة املكلفة
ابلسجون وإعادة اإلدما ،،وضع اجمللس ،حسب االختصاص الرتايب للجانه اجلهوية ،خطة لضمان تتبع وضعيتهم وظروف
اعتقاهلم وتقد،م خدمات هلم طبقا للقانون وللصالحيات املوكولة له يف ذاا اإلطار.
وذكاا ،تتبع ظروف اعتقال السجناء من خالل تنظيم زايرات مستمرة ابلسجنني احملليني ابمحسيمة والدار البيضاء ،كما
قام ابملبادرات اآلتية:
 التجاوب مع طلب عائالت املعتقلني نزالء السجن احمللي ابلدار البيضاء ،خبصوص توفري وسيلة لنقلهم بني مدينيتامحسيمة والدار البيضاء.
 تيسري ظروف زايرات العائالت ،ومتكني املعتقلني من حقوقهم ابلتنسيق والتعاون مع املندوبية العامة إلدارة السجونوإعادة اإلدما.،
 التدخل والوساطة بني املعتقلني وإدارة السجون لتخفي حدة التوتر وتشجيع امحوار والتواصل.وقد بلغ عدد الزايرات واملهمات اليت أجنزذا اجمللس ابملؤسسات السجنية ،إىل غاية  2019/05/09أكثر من  200زايرة
ومهمة ،توزعت بني حاالت تقتضي التدخل اآلين واالستعجايل أو الزايرات اجلماعية املرتبطة بتفقد وضعية النزالء ،أو القيام
بتنسيق عملية الزايرات العائلية ،أو املسامهة يف ترتيب عملية التنقل واالستقبال بعد إطالق سراح املعتقلني إما بعفو ملكي،
أو بعد انقضاء العقوبة.
وتعزيزا للتواصل مع عائالت املعتقلني ،وبغاية دعم التنسيق والتعاون ،استقبل اجمللس الوطين ،يف شخص السيدة الرئيسة،
عائالت املعتقلني وعقد لقاءات مع عدة ديناميات وفعاليات كاملبادرة املدنية من أجل الري ومجعية "اثفرا" للوفاء والتضامن
لعائالت املعتقلني ،و"جلنة التضامن ابمحسيمة".
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وجيدر التذكري أبن اجمللس الوطين ،قدم إفادات ابلغة األمهية مبناسبة اللقاء التواصلي املنظم من طرف امحكومة حتت
إشراف السيد وزير الدولة املكل قحقوق اإلنسان ،حيث أكد ممثله يف ذاا الصدد على:
"إن املعطيات املتوفرة لدى اجمللس الوطين محقوق اإلنسان ،ابعتباره املؤسسة املكلفة بتتبع تنفيا التوصيات الصادرة عن ذيأة
اإلنصاف واملصامحة ،تشري إىل أن عدد األشخاص املستفيدين من التعويض يف منطقة امحسيمة بلغ  889مستفيدا مببلغ
إمجايل يصل إىل  44279169.00درذم ،فيما بلغ عدد املستفيدين من اإلدما ،االجتماعي  64مستفيدا ،ومن التسوية
اإلدارية واملالية  12مستفيدا ومن التغطية الصحية  338مستفيدا ،فيما وصل عدد املشاريع املربجمة يف إطار جرب الضرر
اجلماعي  18مشروعا تشرف عليها  18مجعية بتكلفة مالية تبلغ على مستوى إقليم امحسيمة  3623400.00درمها وعلى
مستوى إقليم الناظور  2818522.00درمها ،فيما تبلغ تكلفة مشروع متح الري  60000000.00درمها ،والاي مت إجناز
دراسة متحفية بشأنه ،وتوقيع اتفاقية شراكة إلنشائه ووضع بناية الباشوية القدمية رذن إشارة املشروع ،وإطالق طلب عرو
يف أواخر شهر يونيو من أجل استكمال األشغال .ويف نفس التوجه برمج اجمللس إجناز دار محقوق اإلنسان ابمحسيمة".
وتشكل ذاه املعطيات النوعية ،واجلهود اليت باهلا اجمللس الوطين ،على مستوى املواكبة والتتبع ،وأمهية التفاعل ،مع

مالحظات ومؤاخاات الفاعل املدين ،تقييما ،للوضع احلقوقي يف بعديه ،كمسار تراكمي وحالته الراهنة ،وستقدم توصية
خاصة ،على ذاا املستوى.
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القسم الرابع :اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلني املدنيني
يقدم القسم الرابع يف مستوى أول ،معطيات نوعية ،ذات أمهية ابلغة ،ختص اللقاءات التواصلية اجملراة حول أحداث امحسيمة
عقب اجمللس الوزاري املنعقد بتاريخ  25يونيو .2017
كما يقدم يف مستوى اثن ،معطيات نوعية أخرى ختص خالصات ومستنتجات ذامة ،توصل إليها فاعلون مدنيون مبناسبة
تتبعهم املباشر ألحداث امحسيمة.

احملور األول :اللقاءات التواصلية
أوال :اللقاء التواصلي للحكومة يف شخص وزارة الدولة
نظمت امحكومة ،بتاريخ  06يوليوز  ،2017حتت إشراف وزير الدولة املكل قحقوق اإلنسان ،ومبشاركة القطاعات
واملؤسسات املعنية ،لقاء تواصليا مع منظمات اجملتمع املدين ،من أجل امحوار وتقد،م وجهات النظر وتقاسم املعطيات
واملعلومات املتوفرة لدى اهليئات واملؤسسات املعنية.
تصدر اللقاء ،الكلمة التقدميية للسيد وزير الدولة ،اليت ورد يف شقها التقدميي:
"يطيب يل أن أشكركم على تلبية الدعوة واملشاركة يف ذاا اللقاء الاي نريد منه أن يكون لقاء للحوار املفتوح والتواصل
البناء ملناقشة موضوع أحداث امحسيمة وما أاثرته من ردود فعل واذتمام كبري وتداعيات سياسية ومؤسساتية ،وذو امحدث
الاي اختلفت حوله التقارير والبياانت والقصاصات اإلعالمية والتقييمات الصادرة عن امحكومة واهليئات السياسية ومنظمات
اجملتمع املدين وعموم وسائل اإلعالم.
وإذا كان ذناك اختالف يف وجهات النظر على مستوى تقييم األحداث بني الفاعلني املدنيني ،فإن حرص السلطات
العمومية ،من خالل عقد ذاا اللقاء ،على التفاعل مع ذاه التقييمات على اختالفها ،يعكس اخنراطا يف تفعيل مبدأ
التشاركية واإلنصات وامحوار ،بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية.
ومن شأن عقد مثل ذاا امحوار أن يسهم يف تقاسم املعلومات واملعطيات ومراجعة التقييمات وتصويبها وتقد،م مقرتحات
من شأهنا اإلسهام يف بلورة تصور مشرتك للحلول املمكنة لتجاوز الوضعية امحالية اليت ال شك يف أن ال أحد يرغب يف
استمرارذا.
ورغم أننا نعرف أبن امحوار يف بعض القضااي قد يكون صعبا ابلنظر الختالف املرجعيات ووجهات النظر والتقديرات،
السيما يف قضية شغلت الرأي العام ملا يزيد عن نمانية أشهر ،إال أن القناعة الراسخة إبجيابية امحوار وأمهية اإلنصات من
زاوية التنوع واالختالف والتعدد ،جعلت امحكومة ترجح ذاا االختيار الاي أنمل أن نكون موفقني فيه مجيعا خلدمة الصاحل
العام ،فضال عن حقوق اإلنسان يف كافة جتلياهتا وأبعادذا ،كل من موقعه وأدواره ،مبرجعية حقوقية وخلفية إنسانية وروح
دميقراطية ،بعيدا عن املزايدات واخلطاابت السياسية واإلقصائية والتشنجات غري اجملدية.
ينبغي التاكري أن منطقة امحسيمة حظيت بعناية ملكية سامية جلاللة امللك حفظه هللا ،سواء من خالل الزايرات اليت يقوم
هبا أو من خالل األوراش التنموية اليت يطلقها ،فضال عن حرصه على تتبع تنمية املنطقة واالستجابة ملطالب الساكنة ،وذو
ما أكده جاللته خالل ترأسه للمجلس الوزاري املنعقد يوم األحد  25يونيو  ،2017والاي أصدر فيه جاللته تعليماته
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السامية إلعداد تقرير رمسي حول األسباب اليت أدت إىل أتخر إجناز املشاريع اليت أشرف على إطالقها وتقرير املسؤولية عن
ذلك.
لقد سبق أن تفضلتم إبجناز جمموعة من التقارير والبياانت وعرب العديد منكم عن مواق وآراء بشأن ما جرى يف امحسيمة
من أحداث ووقائع وقبل أن نستمع إىل تقديراتكم وتقييماتكم ومسامهاتكم مباشرة ،امسحوا يل أن أتقاسم معكم بعض
املعطيات خبصوص ذاه األحداث ،من وجهة نظر امحكومة ،لكي نناقش املوضوع معكم  ،بناء على ذلك ،على أرضية
متوازنة ميكن أن تعكس كل اآلراء ووجهات النظر املتنوعة واملتعددة يف إطار حوار بناء ومسؤول مع كافة الفاعلني امحقوقيني
املتواجدين معنا اليوم والاين ال شك أن لديهم من املعطيات والتدقيقات اليت إبمكاهنا أن تفيد امحكومة يف تقييمها لألحداث
واألوضاع.
لقد اطلعت امحكومة واتبعت خمتل التقارير والبياانت والتصرحيات الصادرة عن خمتل الفاعلني واملهتمني أبحداث
امحسيمة ،ووجدت أهنا تتضمن يف كثري من األحيان تشخيصات وخالصات واستنتاجات ختتل يف مستوى مطابقتها
للوقائع واألحداث من وجهة نظر امحكومة.
لالك ومن أجل استجالء امحقيقة ابملوضوعية املمكنة واملهنية املطلوبة ،وبعيدا عن منطق االستهداف أو االنتصار لوجهة
نظر ضد أخرى والتموقع والتحيز يف جانب ضد آخر ،تود امحكومة أن تتقاسم معكم معطياهتا ،بناء على وقائع وأحداث
موثقة ابلصوت والصورة ،وعلى الدالئل واإلثبااتت املتوفرة لديها".
وقدم ممثلو اجلمعيات واملنظمات امحاضرة ،وجهات نظرذم فيما خيص األحداث واألوضاع .وتتضمن املاكرات والتقارير
الواردة يف ذاا القسم ما يتصل بالك .وذكاا شارك يف ذاا للقاء ابلتدخل والتعقيب ممثلو وممثالت :املرصد املغريب
للسجون ،اجلمعية املغربية محقوق االنسان ،منتدى الكرامة محقوق االنسان ،االئتالف املغريب هليئات حقوق االنسان،
اجلمعية املغربية محقوق االنسان ،اجلمعية املغربية إلصالح منظومة العدالة ،املبادرة املدنية من أجل الري  ،حركة ضمري ،اهليئة
املغربية محقوق االنسان ،الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية ،جلنة الدفاع عن حقوق االنسان ،العصبة املغربية للدفاع
عن حقوق االنسان ،املنظمة املغربية محقوق االنسان ،اهليئة الوطنية محقوق االنسان ،املركز املغريب محقوق االنسان ،منتدى
امحقيقة واالنصاف ،اهليئة الوطنية للحقوق و الرعاية االجتماعية ،منظمة حرية االعالم.
اثنيا :مبادرة "املناظرة الوطنية ابحلسيمة"
احتضن مقر جهة طنجة تطوان امحسيمة ،بتاريخ  16يونيو " ،2017مبادرة مناظرة" حول الوضع إبقليم امحسيمة ،اليت دعت
إليها جمموعة من الفعاليات املدنية ،وشارك فيها عن امحكومة بعض الوزراء ،ورئيس اجمللس الوطين محقوق اإلنسان ،وبعض
عائالت املعتقلني من نشطاء األحداث.
21
أسفرت ذاه املناظرة ،عن إعالن املشاركني فيها عن:
 "اعتماد مقاربة تنموية جديدة ت ْشرك ساكنة اإلقليم يف بلورة تصور يستحضر بعد النوع االجتماعي ،ووضع وتنفيا ومتابعةوتقييم كافة املشاريع اجلاري تنفياذا و/أو املزمع إجنازذا ابإلقليم والتفعيل املستعجل واجلاد لدور مؤسسة اجلهة ابعتبارذا
أحد املمثلني ،دستوراي ،لساكنة اإلقليم ومتتيعها بكل الصالحيات املنصوص عليها قانوان.

 21الصفحة اخلاصة ابملناظرة على موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك"" :املناظرة الوطنية حول الوضع إبقليم امحسيمة".
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 إلزامية وضع حد للمقاربة األمنية الصرفة ،دون املساس ابلدور املنوط ابلقوى العمومية يف جمال امحفاظ على أمن األشخاصواملمتلكات ،ونبا كل أشكال العن والتهديد والرتذيب ،إن بكيفية مباشرة أو غري مباشرة.
 االلتزام ،بشكل قطعي ،ابمحوار الرصني واملسؤول ،منهجا وسبيال ،من أجل إجياد امحلول الناجعة واالستعجالية لكافةاملشاكل اليت يعاين منها إقليم امحسيمة.
 دعوة امحكومة إىل العمل اجلاد ،وبكل مسؤولية ،من أجل تنفيا التوصيات املتوافق عليها الصادرة عن ذاه املناظرة".وحتقيقا هلاه األذداف ،أوصت املناظرة بـ:
 "إطالق سراح مجيع املعتقلني ،وإيقاف املتابعات ،وإلغاء ماكرات البحث يف حق املبحوث عنهم ،ورفع مظاذر امحضوراألمين ،وانسحاب القوات العمومية ،من أجل عودة اهلدوء والطمأنينة ،ونزع فتيل التوتر واالحتقان والتصعيد ،وصوال إىل
استعادة الثقة بن كافة األطراف؛ وفتح حتقيق قضائي بشأن مجيع االنتهاكات اليت طالت حقوق األفراد ،مبا فيها التعايب.
 اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم امحسيمة والتوافق على إحداث اآلليات الضرورية لتنفيا الربامج واملشاريعذات الصلة ابملطالب االقتصادية واالجتماعية والثقافية املستعجلة.
 العمل على تنفيا توصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة املتعلقة جبرب الضرر اجلماعي؛ مع التأكيد على املصامحة مع اتريخالري واالعرتاف به ،وتوفري االعتمادات املالية الالزمة لالك.
 إحداث جلنة للتتبع لتنفيا توصيات املناظرة تضم يف عضويتها ممثالت وممثلني عن جهة طنجة -تطوان-امحسيمة ،عنالنشطاء يف االحتجاجات ،عن اللجنة التحضريية هلاه املناظرة ،عن وزارة الداخلية ،عن وزارة حقوق اإلنسان ،عن وزارة
العدل ،عن اجمللس الوطين محقوق اإلنسان.
 -مطالبة اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إبعداد رأي استشاري للنموذ ،التنموي ملنطقة الري ".

احملور الثاين :مبادرات الفاعلني املدنيني
أوال :تقرير املبادرة املدنية من أجل الريف
أعدت "املبادرة املدنية من أجل الري " ،بتاريخ  15يونيو  2017تقريرا أوليا ،أتسست مقوماته ،بعد التقد،م ،على سياقات
االحتجاجات واألسباب املباشرة وغري املباشرة ،واملستوى الوصفي وقراءة يف جمرايت األحداث والتوصيات .وتقدم الفقرات
املوالية ،ما يتعلق بقراءات للمبادرة خبصوص ،بعض زوااي النظر ،لألسباب املباشرة وتدبري امحركة االحتجاجية املطلبية ،وبعض
22
جمرايت األحداث ،والتوصيات ذات الصلة .ومما ورد يف فقرة "األسباب غري املباشرة:
وتوقفت املبادرة على تصورات تقدير األحداث ،ومن بينها التصور الاي يستحضر "السياق الراذن" اعتمادا على معطيات
بعضها اقتصادي ،وبعضها اجتماعي ،وبعضها معنوي .ويف ذاا الصدد ،فإن عددا من الفاعلني الاين استمعت إليهم
"املبادرة املدنية" ومن ضمنهم بعض نشطاء امحركة االحتجاجية يعزون األسباب غري املباشرة لعدد من العوامل ،بعضها
شكلته أحداث بعينها وبعضها اآلخر متخض عن تراكمات متتالية من بينها ،على سبيل املثال ،ال امحصر:
 "نقل عاصمة اجلهة من امحسيمة إىل طنجة طبقا للتقسيم اجلهوي اجلديد ،مع ما ترتَّب عن ذلك من انتقال عدد كبريمن املوظفني وأسرذم ،مما كان له انعكاس سليب على الروا ،التجاري وقطاع اخلدمات يف املدينة.
 22تقرير املبادرة املدنية من أجل الري  ،ص  2و.3
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 املشاكل اليت رافقت تنفيا بعض تدابري خمطط املغرب األخضر يف املنطقة. اخلصاص املسجل يف اجملال الطيب والاي أدى إىل وضع صحي متأزم لدى الساكنة ،وقلة املوارد البشرية من ممرضنيوممرضات وأطباء وأخصائيني بشكل خاص.
 ضع االستثمار من قبل اجلالية بسبب عدم وجود تسهيالت وحتفيزات. اذتزاز الثقة لدى املواطنني والشباب خاصة جتاه املسؤولني واجملتمع املدين والنقاابت واألحزاب السياسية. تدبري الدولة غري املعقلن ملل زراعة وترويج القنب اهلندي. عدم اإللغاء الصريح للظهري اخلاص بوضع امحسيمة إقليما عسكراي. تقليص امليزانية املخصصة لإلقليم ابتداء من .2011 عدم إجناز الطريق املزدو( ،اتزة-امحسيمة) يف اآلجال املقررة لعدة أسباب. إمهال توصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة ،السيما ما يتعلق منها جبرب الضرر اجلماعي. آاثر نتائج االنتخاابت ابعتبارذا مل حترتم إرادة الناخبني. غياب التواصل مع املواطنني خبصوص املشاريع وأسباب توقفها. توق /تعثر عدد من األوراش اليت أطلقت مع الزايرة امللكية. ترامي إدارة املياه والغاابت على أراضي الساكنة يف عدد من مناطق اإلقليم".ومن اخلالصات املتوصل إليها ،وهي معطيات نوعية عن تدبري احلركة االحتجاجية املطلبية ما يلي:

23

 "املعطيات اليت نتوفر عليها ال تؤشر على وجود تيار انفصايل ضمن امحركة االحتجاجية املطلبية ،كما صرح أعضاء ضمنالنشطاء أبن الشعارات االنفصالية غري مركزية ،وإذا حدث أن رفعت ففي حالة غضب فقط.
 متت صياغة مطالب امحركة االحتجاجية املطلبية وصودق عليها يف الساحة العمومية. مؤطرو امحركة االحتجاجية متعددون. اخلطاابت املتداولة يف امحركة االحتجاجية املطلبية غري منطية ،متعددة ومتنوعة.املؤسسة يف حق األشخاص واملؤسسات لدى بعض أفراد اجلالية
 ذناك ميل إىل استعمال العن اللفظي واالهتامات غري َّاملغربية يف اخلار ،،لكنها تظل ضعيفة التأثري داخليا.
 احملتجون يرفضون التعامل مع أي كان ،فالكل يف اعتبارذم دكاكني وأصحاب مصاحل ذاتية أو فئوية. روا ،وأتثري الطابع الشعبوي للخطاب املستعمل إضافة إىل استعمال اخلطاب الديين. رصد حاالت من العن اللفظي جتاه بعض املواق املختلفة مع بعض توجهات امحركة االحتجاجية. امحديث عن رصد حوادث منفردة متثلت يف مهامجة مساكن رجال األمن. امحديث عن ترذيب أفراد من الساكنة من طرف بعض احملتجني. ذناك ارتباك وغمو لدى العديد من الفاعلني يف فهم ما جيري".وذكاا ،فإن قراءة خمتل املعطيات املتوفرة تسمح ابالستنتاجات األولية التالية اليت من بينها:24
 23تقرير املبادرة املدنية ،املرجع السابق ،ص  4و.5
 24نفس املرجع ،ص  9و 10و.11
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 "تنتمي امحركة االحتجاجية املطلبية ابلري يف توجهها العام -ضمن حركات مشاهبة سابقة أو حالية يف بالدان -إىل جيلجديد من أشكال االحتجا ،االجتماعي الاي يتسم بسمات السلمية واالستعجال وامحدة ورفض الوساطات إزاء الدولة.
 تثري امحركة االحتجاجية املطلبية ابلري االنتباه إىل استعجال التعاطي وطنيا مع املل االجتماعي يف مجاعه وبطريقةجديدة وإىل ضرورة جعله يف قلب األجندة الوطنية ،وذي بالك تشكل جرس إناار جدي ينبه إىل خطورة التأخر يف إدراك
استعجاله وأولويته ويف التعاطي معه.
 متيزت امحركة االحتجاجية املطلبية ابلري ابلعفوية وطول النفس مع امحرص على استمرار طابعها السلمي. اتسمت امحركة االحتجاجية املطلبية ابلري برفع مطالب متعددة ذات طبيعة حقوقية وقانونية واجتماعية واقتصاديةوثقافية هلا كامل املشروعية ،متت بلورهتا بشكل مطرد ومتصاعد أبسلوب تشاركي مميز.
 عرفت امحركة االحتجاجية املطلبية ابلري بعض االنزايحات اللفظية اليت مل تؤثر بنيواي على طابعها االحتجاجي املطليب،واليت جاءت ضمن محاس اللحظة وحداثة جتربة أصحاهبا.
ٍ
الستبعاد ٍ
مطلق ملخططات خارجية حمتملة ألطراف قد هتدف إىل الرغبة يف إزاغة قطار امحركة االحتجاجية
 ليس ذناك جمالاملطلبية ابلري عن سكته خدمة ألجندات ومصاحل غري معلنة ،لكن األمر ال ينطبق على امحركة وال على نشطائها ،وال
ٍ
تصرحيات ما على أهنا خدمة لتلك املخططات.
ميكن أتويل
 شكلت اإلشارات اإلجيابية من طرف املؤسسة امللكية جتاه املنطقة (اإلقامة امللكية خالل فرتة الزلزال ،التحية ألسرة عبدالكر،م اخلطايب ،إطالق برانمج "امحسيمة منارة املتوسط"…) رصيدا مهما الستعادة الثقة ،لكنها ال تغين عن بال جهود
إضافية من أجل جتاوز خملفات املرحلة التارخيية السابقة.
 يشكل موضوع ضع الثقة املعرب عنه كموق شائع يف املنطقة وبشكل متواتر يف مناسبات عدة وعلى لسان خمتلاألطراف سواء أكانت رمسية أم شعبية ،موضوعا يتطلب الكثري من االنتباه".
وانتهت" ،املبادرة املدنية من أجل الريف" إىل بلورة جمموعة من التوصيات.25

وكتوصيات هتم الدولة 26من بينها:

 "الدعوة بدون إبطاء إىل فتح امحوار بني ممثلي امحكومة ونشطاء امحركة االحتجاجية املطلبية وممثلي اجملتمع املدين واملنتخبني،مع اعتبار التوضيحات الوزارية السابقة املتعلقة مبشروع “امحسيمة منارة املتوسط” وكامل املل املطليب مبثابة خارطة طريق
ترتتب عنها التزامات ملموسة وتستتبع إنشاء جلنة ثالثية موسعة للتتبع واليقظة والتقييم من ممثلي امحركة االحتجاجية املطلبية
وممثلي الوزارات وممثلي املنتخبني ،قحضور نشطاء من اجملتمع املدين وطنيا.
 إيالء شديد األمهية واالنتباه للبعد املعنوي والرمزي يف التعاطي مع امحركة االحتجاجية املطلبية ،إىل جانب النهوابملنطقة اقتصاداي واجتماعيا ويف جمال البنيات التحتية ،ابعتبار كل ذاه اخلطوات تدخل يف إطار روح املصامحة واإلنصاف.
 إعطاء مضمون ملموس ملسلسل العدالة اجملالية عن طريق الدفع ابلبناء املؤسسايت للهياكل اجلهوية وتعزيز أدوار اجملالساإلقليمية واجلهوية والسهر على انفتاحها الفعلي واجلدي على الطاقات اليت تشكلها النخب اجلديدة من شباب ونساء وأطر
يف خمتل اجملاالت".
 25تقرير املبادرة املدنية ،املرجع السابق ،ص .11
 26نفس املرجع ،ص .12
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توصيات هتم احلركة االحتجاجية واملطلبية ابلريف:

27

 "امحرص على سلمية االحتجاجات ،والتربؤ من كل مستعمل للعن لفظا أو سلوكا مع احرتام الرأي املخال . االبتعاد عن اخلطاابت اليت تشخصن املطالب. القبول ابمحوار مع اجلهات اليت تدعو إليه (مؤسسات رمسية-أحزاب-ذيئات مدنية…). الشروع يف صريورة هتدئة تسمح بتفعيل املبادرات الساعية إىل ترسيخ امحوار ومقومات الثقة املطلوبة".وكتوصيات هتم اإلعالم العمومي:28
 "دعوة اإلعالم العمومي إىل القيام بواجبه املساذم يف جعل النقاش موجها إىل القضااي اليت تتأسس على املشرتك الوطين،واالبتعاد عن املعجم التفريقي ألن نتائجه وخيمة ،مع فتح وسائل اإلعالم العمومي أمام احملتجني والنشطاء من أجل توضيح
مواقفهم.
 دعوة وسائط االتصال واإلعالم إىل املزيد من التحلي بروح املسؤولية واحرتام الضوابط املهنية يف التعاطي مع أخبار املنطقةواستحضار حساسية ودقة املرحلة".
وكتوصيات هتم ابقي األطراف:29
 "تشجيع الباحثني وعلماء االجتماع والسياسة على االنكباب على سرب الظواذر اجلديدة املرتبطة ابمحركات االحتجاجيةواملطلبية كعنصر أساس يف البناء الدميقراطي يستوجب الدرس واالستنتا ،،وعالقة ذلك ابلتعبريات السياسية والنقابية واملدنية
ابعتبارذا فاعلة رئيسية يف أي نظام دميقراطي.
 التخلي عن كل صيغ الركوب على املطالب وحتريفها عن مسارذا امحقيقي".اثنيا :مبادرة جمموعة الدميقراطية واحلداثة
أجنزت "جمموعة الدميوقراطية وامحداثة" ،بتاريخ  29غشت  ،2017مبادرة بشأن "أحداث امحسيمة القرتاح خمر ،من األزمة"،
وفقا ملهمتها كعنصر فاعل يف اجملتمع املدين ومناضل من أجل الدميقراطية وامحداثة يف بلدان ،مما مسح هلا وفق منهجية عملها،
بـ ـ"تقييم األمور وقياس مدى تعقيد ذاه امحركة اليت تعين اجملال السياسي ككل واجملتمع املدين" ،حيث ابشرت اجملموعة
"عملية إجراء اتصاالت لتقييم أصل األزمة وحجمها وحجج خمتل اجلهات الفاعلة املعنية".
وتعر الفقرات املوالية إفادات تفصيلية ذامة ،تعترب املبادرة أنه مت التقليل من "تقدير ذاه امحركة منا نشوهبا قبل عام
تقريبا" .وقد ذكرت يف بداية تقييمها ،سلبية عدم الوعي بـ ـ"التغريات العميقة يف اجملتمع املغريب ،حيث صاحب تقرير ذيأة
اإلنصاف واملصامحة ،ودستور  ،2011والتقدم امللحوظ يف اجملال اإلعالمي ،وعي أكرب ابمحقوق واملواطنة والكرامة وكاا شغل
املواطنني واملواطنات الفضاء العام".
توقفت مبادرة جمموعة الدميقراطية وامحداثة ،يف إطار التقييم األويل ،عند موق النشطاء ،حيث ،الحظت "تطورا إجيابيا
جدا ملوقفهم مقارنة مع البياانت السابقة .ويسلطون الضوء على أسباب االحتجا ."،ويدخل ضمن اعتباراهتم ،على سبيل
املثال:
27

تقرير املبادرة املدنية ،املرجع السابق ،ص .13

 28نفس املرجع ،ص .13
 29نفس املرجع ،ص .14
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 "أهنم تعرضوا حملاوالت مصادرة امحركة من قبل األشخاص الاين سعوا إىل إعطاء بعد غري سوسيو اقتصادي وثقايفملطالبهم".
 "أن حركتهم سلمية وأهنم قاموا قحماية املمتلكات العامة واخلاصة وكالك الشرطة ضد احملرضني العنيفني أثناءاالحتجاجات".
 "أنه ليس لديهم انتماء أو طموح سياسي ،وال موق معاد للملكية أو معاد للقومية أو ٍمعاد للدولة ،لكن ذدفهم الوحيد
ذو تنمية املنطقة حىت ختر ،من وضع التهميش االقتصادي واالجتماعي والثقايف".
 "أن خطاب العرش أكد إجيابية ادعاءاهتم".ويقع ضمن مطالبهم "فتح حوار بني ممثلي امحركة والسلطات على أساس املطالب الواردة يف "وثيقة مطالب امحراك الشعيب
ملنطقة امحسيمة" .ينبغي أن يركز ذاا امحوار على برانمج العمل املراد تنفياه ،مع مراعاة املوارد املالية واملادية والبشرية املتاحة
للدولة وامحاجة إىل بث اإلجراءات على مراحل زمنية".
انتهت مبادرة جمموعة الدميقراطية وامحداثة ،يف ضوء جمموع اتصاالهتا وعملها امليداين إىل استنتاجات ،ذلك أنه "يف ضوء ما
رأيناه ومسعناه ،ومع األخا بعني االعتبار تعقيد الوضع يف املنطقة ،يبدو أنه جيب التعامل بتناسق مع مستويني :مستوى
سوسيو اقتصادي ومستوى ثقايف وسياسي".
"على املستوى السوسيو اقتصادي ،مت إحراز عدد من أوجه التقدم والبعض اآلخر قيد اإلجناز:
 حنن نقدر مبوضوعية اجلهود اليت تباهلا الدولة من حيث البنية التحتية ،مع بعض االستثمارات الضخمة املرتبطة ابملنطقة(حالة مركز األورام اجملهز جيدا أو املنطقة الصناعية املستخدمة قليال).
 العديد من املشاريع قيد اإلجناز ،مبا يف ذلك املستشفى متعدد التخصصات ،الاي بدأ أعمال البناء يف  28أبريل املاضي،وكالك بناء  34مركزا صحيا ،وتطوير  5دور لألمومة ومركزا صحيا لغسل الكلي يف إمزورن .تشري املعلومات اليت مت مجعها
من رئيس امحكومة إىل وجود  522مشروعا موزعة على  14مكاان ،منها  286مشروعا قيد التنفيا و 236مشروعا يف طور
البداية".
وابملقابل توجد صعوابت فعلية تعيق التطور ،من بينها ،على سبيل املثال على املستوى السياسي والثقايف:
تتوق املبادرة ،يف املنطلق ،عند أمهية "إجياد امحلول ملشاكل البنية التحتية" ،وخلق "فرص العمل والبعد السياسي والثقايف
يف املنطقة حيث يتداخل ويتشابك البعد التارخيي الاي يتميز ابلتمرد واملواجهة ،ميول ذواييت قوي (القبلية واللغوية) والبعد
الثقايف احملافظ" .وتقرتح عدة تدابري ،من بينها ،وعلى سبيل املثال:
 "عدم اكتمال عملية جرب الضرر واملصامحة من قبل ذيأة اإلنصاف واملصامحة"."ويندر ،ضمن مداخل رفع التوتر :وعي "أن امحركة ترغب يف ذيكلة نفسها يف إطار قانوين لتسهيل التشاور والتفاو
بشأن خطة تنمية طويلة األجل أتخا بعني االعتبار الوسائل املتاحة للدولة".
"ومن شأن ذلك ،ابلعالقة مع تدابري أخرى ،االنتقال 'إىل مرحلة جديدة واستعادة الثقة وامحوار' ،ومن ذلك على سبيل
املثال ال امحصر توصي املبادرة:
 -وضع خطة اسرتاتيجية متعلقة ابلااكرة والثقافة واللغة األمازيغية ،وفقا للدستور.
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 تسريع تنفيا املشاريع املربجمة ولكن مبراجعة أو إدخال مشاريع (أقل تكلفة) ،ابلتشاور مع السكان ،واليت سيكون هلا أتثرينفسي عليهم".
اثلثا :تقرير االئتالف املغريب حلقوق اإلنسان
أعدت جلنة تقصي امحقائق واألوضاع ابمحسيمة املشتغلة يف إطار االئتالف املغريب محقوق اإلنسان ،بتاريخ
يونيو  ،2017تقريرا حول "أوضاع إقليم امحسيمة" ،تضمن ،بعد تقد،م منهجية االشتغال ،سياقات األحداث وتطورذا ،مع
رصد بعض " انتهاكات حقوق اإلنسان" مث االستنتاجات والتوصيات .وتعر الفقرات املوالية ،بعض املستخلصات املتوصل
إليها ،على سبيل املثال:
 يشري زخم وعمق ذاا امحراك الشعيب إىل أنه ليس ابمحدث العابر ،بقدر ما أنه مرتبط جباور اترخيية وسياسية واقتصاديةواجتماعية ،متتد يف الااكرة اجلماعية اجلرحية لساكنة الري ".
 "لقد أتلق امحراك يف استعادة رموز اهلوية التارخيية ،ابالنتصار لقيم العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية ،بتمثل أساليباالحتجا ،السلمي يف التظاذر اجلماعي"" .ابإلضافة إىل املطالبة قحق األجيال يف الشغل والصحة والتعليم والثقافة والبيئة
النظيفة".
 "أمجعت اإلفادات والشهادات والتصرحيات اليت مجعتها اللجنة اليت شكلها االئتالف املغريب هليئات حقوق اإلنسانللتقصي والبحث عن حقيقة ما جرى وجيري مبدينة امحسيمة والضواحي ،على أن موت املواطن املغريب حمسن فكري داخل
شاحنة جلمع النفاايت يف امحسيمة كان السبب املباشر يف انطالق شرارة االحتجاجات االجتماعية ابملدينة واجلماعات
التابعة لإلقليم".
 " أما خبصوص ما قاله انصر الزفزايف حول رفض امحوار والقطع مع اجلميع ،فإن العديد لألس يعتقد أبن انصر ذو منيؤطر توجه امحراك ،يف حني ذو جزء منه فقط ،لكن البياانت تصدر عن جلنة التواصل وذي من تتكلم رمسيا ابسم امحراك،
أما انصر الزفزايف فيعرب عن انفعاالته وتوجهاته وآرائه الشخصية ،وعندما يقدم كلمة على املباشر أو عرب الفيديوذات فإنه
قد يتفق معه البعض وقد ختتل معه األغلبية".
 "سجلت اللجنة ،يف مستوى اثن من تقريرذا ،وقوع العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان بناء على ما رصدته جلنة تقصيامحقائق حول حراك إقليم امحسيمة خالل زايرهتا امليدانية ولقاءاهتا بعدد من العائالت وبعض اهليئات السياسية والنقابية
وامحقوقية العاملة ابإلقليم".
08-07-06

وخلص تقرير جلنة تقصي امحقائق ،حول األوضاع يف إقليم امحسيمة إىل جمموعة من اخلالصات من بينها ،على سبيل املثال:
 "إن ما يشهده إقليم امحسيمة يعود ابألساس لالنتهاكات اليت مست ابمحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةوالثقافية والبيئية .يتجسد ذاا يف التهميش واإلقصاء والعزلة اليت عانت منها منطقة الري منا عشرينيات القرن املاضي
لتنضاف إليها اجلراحات املرتاكمة بفعل ما عانته املنطقة ،يف سنوات الرصاص من انتهاكات جسيمة وممنهجة متثلت يف 58
و 59ويناير ."... 1984
 "عدم تنفيا توصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة ذات الصلة ابملنطقة". "عدم تعميق البحث األمين والقضائي ،فيما يتعلق بوفاة مخسة شبان حرقا ،يف أحداث  20فرباير  ،2011داخل وكالةبنكية ،مبدينة امحسيمة ،مما يساذم يف استمرار التوتر وعدم الثقة بني اجملتمع والسلطات ،ويؤدي إىل مزيد من االحتقان".
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ويف ختام التقرير أوصت اللجنة ،مبجموعة من التوصيات من بينها على سبيل املثال:
توصيات استعجالية:
 "العمل من أجل وضع حد محالة االحتقان اليت الزال يشهدذا إقليم امحسيمة ،وسن تدابري وإجراءات مستعجلة يشكلإطالق سراح مجيع معتقلي امحراك ،مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة وامحوار بني خمتل أطراف التوتر ابملنطقة.
 التعجيل إبصدار ظهري يلغي ظهري العسكرة ،الاي يهم إقليم امحسيمة ،مكناس وابن سليمان".وكتوصيات على املدى املتوسط:
 على مستوى احلقوق املدنية والسياسية
"إخرا ،اآللية املتعلقة ابلوقاية من التعايب إىل حيز الوجود مع التأكيد على توفري مجيع الضماانت لتقوم بدورذاابستقاللية".
 "مراجعة القانون املنظم للحرايت العامة وخاصة قانون حرية التجمع". "مراجعة القوانني املنظمة ملهنة الصحافة ،لتحافظ على مهنيتها وحياديتها ،كسلطة رابعة تنهض مبهام التحري ومراقبةاملسؤولني يف تدبريذم للمرافق واملصاحل العامة".
 "العمل على تفعيل توصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة ،املرتبطة جبرب الضرر اجلماعي لساكنة الري  ،وتقد،م االعتاارالعلين والرمسي للدولة عن انتهاكاهتا اجلسيمة محقوق اإلنسان ابلري ".
 "وحفظ ذاكرة الري من خالل تفعيل بناء متح ذاكرة الري ". "جعل حد لسياسة اإلفالت من العقاب ،من خالل وضع اإلسرتاتيجية الوطنية ملناذضة اإلفالت من العقاب موضعالتنفيا".
 "إصدار قانون يهم الطب الشرعي ،يستجيب ملعايري حقوق اإلنسان (اتفاقية إستانبول)". "إصالح القانون اجلنائي مبا خيدم حقوق اإلنسان".

على مستوى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 "القيام بتقييم حصيلة الدولة فيما يتعلق ابلتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص ابمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،املصادق عليه منا  38سنة".
 "تسطري برانمج تنموي للمنطقة ،أيخا بعني االعتبار خصوصياهتا اجلغرافية والتارخيية والثقافية". "أتذيل املنطقة على مستوى البنيات التحتية ،وجلب االستثمارات الصناعية هلا". "تسطري برامج لتأذيل الشباب لالخنراط يف املشاريع التنموية واالستثمارية". "إعادة النظر يف برانمج 'امحسيمة منارة املتوسط' ،عرب إشراك الساكنة يف حتديد خطوطه العريضة".وكتوصيات ختص اجملتمع املدين:
 "تقوية وتطوير العمل بني اجلمعيات واملنظمات امحقوقية مبا يعزز الدفاع عن حقوق اإلنسان واملسامهة يف البناء الدميقراطي". "تسطري برامج من أجل تفعيل امليثاق الوطين محقوق اإلنسان وتطوير ذاا األخري وجعله أرضية للتشبيك بني اجلمعياتعلى املستوى اجلهوي واحمللي".
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 "تقوية الشبكات واملنتدايت احمللية واجلهوية والوطنية وجعلها فضاءات للحوار وتالقي نضاالت امحركات االجتماعية وكلامحركات املدنية".
 "اعتماد عمل القرب مع املواطنات واملواطنني ومرافقتهم يف نضاالهتم من أجل حقوقهم املشروعة". "تقوية شبكات الدفاع عن امحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية حمليا ،وجهواي ووطنيا". "تطوير عمل اجلمعيات من أجل خلق بدائل تستجيب محاجيات وتطلعات املواطنات واملواطنني للعيش بكرامة".رابعا :تقرير الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية ابملغرب.
أعدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية ابملغرب ،تقريرا حملاولة فهم أسباب "امحراك" ،وإعداد مقرتحات "للجواب
على األزمة القائمة وسبل إعادة بناء الثقة وحتقيق املصاحلة التارخيية واحلل الشامل".

وعن أسباب امحراك" :أمجع خمتل الفاعلون/ت املدنيون/ت والرمسيون الاين مت االستماع إليهم على أن مقتل حمسن فكري
قد شكل سببا مباشرا الندالع شرارة االحتجاجات ،لكنه مل يكن ذو السبب الوحيد ،فاملنطقة عرفت هتميشا اترخييا وثقافيا
ولغواي ،وتعاين من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ،جراء جمموعة من العوامل "من بينها ،على سبيل املثال ،اليت انفرد هبا
التقرير أو دققها قحكم االختصاص املوضوعايت:
 "استمرار امليز والتمييز ضد األمازيغية لغة وثقافة وحضارة وذوية. انتشار البطالة والعمل اهلش ،وإغالق ابب الوظيفة العمومية ،واهلجرة أمام الشباب. تراجع التكافل املادي للمهاجرين املغاربة أبفراد عائالهتم جراء األزمة االقتصادية ببلدان إقامتهم األوروبية. نقل مقر اجلهة واملصاحل واملؤسسات العمومية التابعة هلا من امحسيمة إىل طنجة ،وما ترتب عن ذلك من انتقال عددكبري من املوظفني وأسرذم وانعكاس ذلك على األنشطة التجارية واخلدماتية.
 عدم اختاد مبادرات تشريعية لإللغاء الصريح للظهري رقم  1.58.381الصادر بتاريخ  24نونرب  1958ابعتبار امحسيمةمنطقة عسكرية والاي يثري قلق املواطنني من كون اإلقليم مستهدف بسياسة التعليمات األمنية وامحصار والعسكرة.
 هتميش الااكرة اجلماعية والرموز التارخيية للري يف اإلعالم والتعليم والفضاءات العمومية ،واحتقار الناطقني ابللغةاألمازيغية يف املؤسسات واإلدارات العمومية.
 استمرار نزع األراضي واالستحواذ على املناطق الساحلية والغابوية. إصرار ممنهج من طرف املسؤولني ابإلدارات العمومية على إذالل املرتفقني وإمهال مصامحهم وعدم احرتام حقوقهم".كل ذاه العوامل سامهت يف أتجيج منسوب الغضب واالحتجا ،لدى الساكنة ،وذاا ما تعكسه الشعارات والرموز اليت
يرفعها املشاركون يف املسريات الشعبية وخمتل األشكال االحتجاجية للحراك واليت حتيل على العالقة املتوترة مع سياسات
واختيارات الدولة االقتصادية واالجتماعية واللغوية والثقافية.
وانتهى التقرير إىل جمموعة من التوصيات ،من بينها توصيات خاصة ابللغة والثقافة واهلوية ،دعت إىل:
 "تعزيز املهارات اللغوية يف صفوف القضاة واملكلفني إبنفاذ القوانني ،واملوظفني امحكوميني واإلداريني الاين يقدمونخدمات عامة ابلري .
 ضمان حضور األمازيغية ضمن قنوات وسائط اإلعالم وتعبئة مجيع وسائط اإلعالم الوطنية للدعوة إىل إشاعة قيم التعددوالتنوع واحرتام االختالف ،والتخلي عن ضيق التماثل لالنطالق يف رحابة الكونية وقبول اآلخر.
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 تنقيح مادة التاريخ وغريذا من املواد يف الكتب املدرسية لتعرب عن التنوع الاي يزخر به البلد ،مع ضمان متثيل ٍكاف
للتنوع الثقايف بني املؤلفني ،وكالك يف جلنة االستعرا املستقلة اليت توافق على الكتب املدرسية ،وابإلضافة إىل ذلك ،ينبغي
أن تشمل برامج تدريب املدرسني منهجيات تعرب عن ثراء التنوع الثقايف املغريب أبكثر األساليب تفاعال وابتكارا.
 قيام اإلعالم العمومي السمعي البصري بدوره يف النهو مبهامه اإلخبارية خالل فرتات األزمات مبا يضمن حق املواطناتواملواطنني يف اخلرب الصحيح وابحرتام ملختل اآلراء وابلسرعة املطلوبة.
 مراجعة التقسيم الرتايب وما يتصل به ذيكليا وإجرائيا يف إحداث بنية إدارية ترابية جديدة تغطي مركز وحميط الري ،وأمكنة امتداد امحراك الشعيب (أقاليم امحسيمة ،الدريوش ،الناظور ،شرق اتزة) وتعزيزذا ابلبنيات املرفقية امحكومية احمللية
واالجتماعية والرتبوية والثقافية ،وكاا ذياكل املؤسسات الوطنية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان".
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القسم اخلامس :مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة واجملال
طرحت أحداث امحسيمة والتظاذرات اليت جرت بشأهنا ،وابلنظر لسياقها ومطالبها وعالقة خطاابهتا ابلااكرة واجملال ،أسئلة
ابلغة األمهية ،تصدى هلا ،بصفة أولية ،ابحثون يف جمال حقوق اإلنسان والعلوم السياسية ،وفاعلون مدنيون.
وتعكس القضااي املثارة وتباينات يف الرأي بصددذا ،أمهية التفكري يف إجراء حوارات فكرية رصينة ،يف فضاءات مؤذلة لالك،
يشارك فيها أذل الرأي من الباحثني على صعيد امحسيمة وحميطها.
ويستوجب التاكري ،ذنا بقيمة رسائل هامة ،وردت يف سياق تداعيات األحداث ،األوىل لألستاذ عبد الرمحان اليوسفي

والثانية للسيدة عائشة اخلطايب ،ويستعرضهما ذاا القسم ،ابملناسبة.
أوال :رسائل األستاذ عبد الرمحان اليوسفي

ألقى األستاذ عبد الرمحان اليوسفي ،كلمة يوم  08مارس  ،2018مبناسبة إصدار كتبه "أحاديث فيما جرى" يف حمفل وطين،
شاركت فيه شخصيات دولية رفيعة مبدينة الرابط.
ومل تفت املناسبة ،ابلنسبة إليه ،كرجل من عياره ،يف أن يوجه ،إشارات بليغة إىل األجيال وكانت كلمته ،من السياق،
وأحداث امحسيمة ،ترخي بظالهلا ،على النفوس .إذ جاء يف ختامها:
"...إن رساليت ،يف اخلتام ،أوجهها إىل األجيال اجلديدة ابملغرب ،اليت أدرك جيدا مقدار شغفها بتاريخ وطنها ،وأيضا مقدار
شغفها مبستقبل بالدذا .فأان موقن أهنا تعلم جيدا أن قوة األمم ،قد ظلت دوما كامنة يف تصامحها مع ماضيها وحاضرذا،
ويف حسن قراءهتا لالك املاضي وذلك امحاضر ،حىت يسهل عليها بناء املستقبل أبكرب قدر ممكن من النجاح والتقدم .وال
أابلغ إذا قلت ،إنين على يقني أهنا ستحسن صنع ذلك املستقبل ،مادامت مستوعبة لكل دروس وقيم ماضينا وحاضران ،قيم
الوطنية وقيم الوفاء وقيم البال والعطاء ،املنتصرة للحوار بدل العن  ،املخصبة للتوافق بدل االستبداد ابلرأي."...
اثنيا :رسائل السيدة عائشة اخلطايب
"إن امللك حممد السادس لطاملا أوىل اذتماما خاصا ملنطقة الري اليت نتمىن أن تصبح أكثر ازدذارا...أان على يقني أبن
ساكنة املنطقة تستوعب اجلهود اليت يباهلا ملك البالد من أجل النهو ابألوضاع املعيشية للساكنة...آمل يف أن تتم تسوية
30
وضعية األشخاص املعتقلني على خلفية أحداث امحسيمة".
"الري عاىن من التجاذل طوال مدة طالت أكثر مما يطاق ،والتحدايت كثرية ومهمة؛ الشغل غري متوفر ،والشباب أرادوا
التعبري عن غضبهم إلاثرة االنتباه إىل حاجياهتم .إن امحراك معقد ،إذ يضم بني صفوفه شباب ذوو نية حسنة ،وإىل جانبهم
آخرون سعوا إىل استغالل احتجا ،اجتماعي لتوجيهه حنو أذداف أخرى .وكما ذو واضح ،فليس من املفاجئ أن تستغل
31
امحركات االجتماعية سياسيا".

30

عائشة اخلطايب :للملك اذتمام خاص ابلري  ..آمل إطالق سراح املعتقلني ،2018( .يوليوز  .)03ذسربيس .الرابط:

https://www.hespress.com/orbites/400476.html
31

عائشة اخلطايب تبوح بكل شيء عن عبد الكر،م وامحسن الثاين وحراك الري  ،2017( .دجنرب  .)23تيل كيل عريب .الرابط (خمتصر لطول الرابط

https://bit.ly/2ROt9P8
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األصلي):

"ابلنسبة للريفيني ،والدي رمز للعدالة والنضال ضد االستبداد؛ وابملقابل ،فرفعهم لصوره ال يعين مطالبتهم بنظام مجهوري،
أما الاين قاموا هباه القراءة ،فهم مل يفهموا الوضع إطالقا ،ذلك أن أيب رمز".
"جيب أن تقوم العدالة بعملها يف جو من اهلدوء والسكينة .وعلى املعتقلني الاين خيوضون إضرااب عن الطعام التفكري يف
عائالهتم ،كما أن ذاا لن خيدمهم .أما نشطاء امحراك الاين يستمرون يف العناد اليوم ،فهم على خطأ ،ألهنم كسبوا
32
القضية".
اثلثا :بُعد الروابط االجتماعية ومحولة التاريخ

"يتسم االحتجا ،يف الوسط القروي بسمات أكثر ارتباطا ابلتضامن الرتايب اللغوي واالنتماء إىل اجلماعة أو القبيلة أو
العشرية .فاملواطنون من خالل احتجاجهم يف منطقة الري يعربون عن أنفسهم كعشرية ) (communautéتقليدية مبنية
على اللغة املشرتكة وروابط قبلية وعالقات الدم والقرابة وعالقات اجلوار ،واتريخ قريب وأليم مشرتك الزال يهيمن على أذذان
الريفيني ،فالااكرة واخلطاب االحتجاجي مليء قحموالت اترخيية متجد الغاضبني واملتظاذرين كالرجوع ابستمرار إىل حرب
الري ومقاومة الريفيني ،وعلى رأسهم الزعيم عبد الكر،م اخلطايب ،وذناك محولة أخرى تعرب عن امحكرة اليت هنجها النظام
السياسي منا سنة  1985وتقدم احملتجني الريفيني كضحية للسياسات العمومية التمييزية اليت مهشتهم اجتماعيا واقتصاداي
33
وعزلتهم جغرافيا عن ابقي مناطق املغرب".
رابعا :سلمية األحداث وسلمية قوات األمن
"البد أن نسجل وابفتخار كبري سلمية امحركات االجتماعية يف الري ملدة  7أشهر وذلك بدون تنظيم من جهات معينة
سياسية أو غري سياسية .لالك أحتدث على ذاا الغضب الكثي كرد عفوي وعاطفي مجاعي مباشرة بعد مقتل حمسن
فكري .فبعد مشاذدة الفيديو الفظيع هلاا املواطن الربيء على الشبكة العنكبوتية لقي تعاطفا كبريا داخل منطقة امحسيمة
34
وخارجها".
"وال بد كالك أن نسجل سلمية القوات األمنية على الرغم من االنفالاتت اليت تقع من حني آلخر من طرف بعض رجال
الشرطة وكالك من طرف بعض احملتجني .لكن ميكن القول إن الطابع العام هو السلمية اليت طبعت هذا احلراك".

35

"منا االنتفاضات امحضرية لسنة  1981و 1984و ،1990أصبح التدبري السياسي للصراعات االجتماعية يبتعد عن املعاجلة
القمعية كوسيلة وحيدة للحفاظ على األمن العام .فبدأت خمططات التعمري والتهيئة كمحاولة لضبط السكان واجملال ،تلتها
مشاريع سياسية كربى مع امللك اجلديد لتصاحل الدولة مع اجملتمع وبدأت مشاريع أخرى كاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية
36
ومشاريع السكن االقتصادي والبنيات التحتية".
"لقد جنح املغرب يف غرس عادة االحتجا ،االجتماعي السلمي يف الفضاء العمومي ،بداية من النص الثاين من تسعينيات
القرن املاضي .لقد حلت الوقفة ،واملظاذرة ،واملسرية ،حمل التمرد .وما جيري اآلن يف منطقة امحسيمة خلري دليل على ما
32
33

تيل كيل عريب .املرجع السابق.
حوار مع د .عبد الرمحان رشيق .ذاه قراءيت محراك الري

https://www.mowatine.com/article.php?id=14767

ولردود أفعال الدولة ،2017( .يونيو  .)04مواطن املغرب .الرابط:

 34املصدر نفسه.
 35املصدر نفسه.
 36املصدر نفسه.
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أقوله .فعلى الرغم من إننا أمام مظاذرات غري قانونية ،فامحراك مستمر لعدة أشهر دون أن نسجل أي ضحااي أو تدخل
37
قمعي هلاه املظاذرات اليت تقام بدون ترخيص وبدون إشعار ملدة شهور ألنه ليس ذناك أي مسؤول على امحراك".
خامسا :اخلوف مشروع عند املساس ابملشرتك
"يعاتب على التعبئة االجتماعية ابلري كوهنا تعبئة جهوية ،وذلك بسبب حضور العلم األمازيغي (علم مجهورية الري )،
استبعاد العلم الوطين ،وعدم وجود صور امللك ابعتباره رمزا للوحدة الوطنية خالل االحتجا ،،وكالك رفض كل وساطة
اجتماعية أو سياسية لألحزاب السياسية ،اجمللس الوطين محقوق اإلنسان ،أعضاء امحكومة ،املنتخبني احملليني واجلهويني،
وكالك من خالل إظهار فخر االنتماء إىل املنطقة اجلهوية للري بطريقة حتيل على أن ابقي املغاربة ليس هلم مثيل هلاا
الفخر ..فهاا املوق الاي يتخاه الفاعلون الاين يعبئون ساكنة الري يقوي إحساس عدم الثقة يف ذاا امحراك عند الكثري
38
من املغاربة الاين خيافون من الاذاب إىل اجملهول".
"فامحركة السلمية للري مجعت يف البداية الكثري من التعاط  ،لكن اآلن املغاربة يتساءلون عن مستقبل امحركة يف ذاا
39
السياق السياسي غري املضمون ،خصوصا عندما يتم االعتداء على مكان مقدس "املسجد" أثناء صالة اجلمعة".
سادسا :مسات اجتماعية لشباب "احلراك"
"القاعدة األساسية املشكلة للحراك ذم شباب عاديون غري مؤدجلني ،سنهم ترتاوح بني  15و 35سنة ،أغلبيتهم بدون عمل
وغري متمدرسني ،وبعضهم القليل يشتغل ابئعا متجوال ،ابئع مسك ،اندال ،جباصا ،سائقا أو يشتغل يف اإللكرتونيات،
الصيد البحري ،التجارة ،اجلبس ،والطابع املومسي غري املستقر واهلش ذو الاي يغلب على عالقتهم ابلعمل ،فكثريا ما
ينتقلون من عمل لعمل آخر أو يشتغلون بشكل متقطع وأحياان يضطرون للتوق عن العمل ملدة طويلة .وبعضهم اضطر
40
للعمل أو لالنقطاع عن متابعة دراسته اجلامعية ليعيل ويساعد أسرته خصوصا بسبب وفاة األب بشكل مبكر".
"حراك الري ذو يف جزء منه صرخة من أعماق التاريخ من أجل االعرتاف الرمزي واملعنوي بقيمة الشباب املستاء والساخط
على الوضع االجتماعي والسياسي ،األمر الاي لن يتم إال ابعتماد سياسات اعرتاف حقيقية على املستوى التارخيي
واالقتصادي متنحهم الثقة يف النفس وتكرس احرتام الاات مما ينتج تقديرا للاات ويولد مشاعر الرضا واألمان النفسي
41
واالجتماعي".
سابعا :أشكال وصيغ التجمهر
"استخدم احملتجون عدة أساليب تنظيمية مبدعة ،منها :قرع األواين ابملالعق يف الشوارع وعلى األسطح ،إطفاء األضواء
ابملنازل ،امحج من القرى واملداشر إىل مدينة امحسيمة ،رفع األعالم السود على أسطح املنازل صبيحة عيد الفطر إلعالن

37
38

املصدر نفسه.
حوار مع د .عبد الرمحان رشيق" .حراك" الري

https://alaoual.com/interview/65912.html

رد فعل عاطفي وعفوي وهلاا السبب يوص

ابالنفصايل ،2017( .ماي  .)27األول .الرابط:

 39نفس املصدر.
 40د .حممد سعدي ،أستاذ حقوق اإلنسان والعلوم السياسية جبامعة حممد األول-وجدة .حراك الري  :بني امحاجة للدولة والريبة منها جروح التاريخ وتصدعات امحاضر.
ص  .92إصدار الدولة وحراك الري  .تنسيق حممد الرضواين/مجاعي .سلسلة بدائل قانونية وسياسية .الطبعة الثانية (غشت .)2018
 41نفس املرجع ،ص .85
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امحزن والتضامن مع معتقلي امحراك ،وتفننوا حىت يف املسريات" :مسريات األكفان من أجل امحياة"" ،مسريات الشموع"،
42
"مسرية الورود" ،ومسرية  08مارس للمرأة ،مسرية الغضب ضد هتمة االنفصال".
"...ويتم النداء للمسرية عرب شبكات التواصل االجتماعي ،ويتم مسبقا حتديد اليوم والوقت من أجل التظاذر ،وككرة الثلج
خير ،األفراد من أزقتهم واحدا تلو اآلخر بدون أن يثريوا االنتباه لكن مبجرد االقرتاب من مكان التجمع جتد نفسك بشكل
43
مفاجئ أمام مجوع غفرية متدفقة من اجتاذات متعددة".
اثمنا :تدبري التوتر والوساطة
"وعندما انفجرت األوضاع امحالية عقب وفاة ابئع السمك حمسن فكري يف الظروف املأساوية املعروفة داخل الشاحنة جلمع
النفاايت ،استهانت الدولة قحيوية امحركة االحتجاجية ابلري  ،بل اتضح أن اجلميع قد استكان واطمأن لسوء تقدير غري
مفهوم وال مربر خبصوص مآل امحراك ،فكانت املراذنة على منطق تقادم األحداث من أجل امتصاص غضب الناس ،وذلك
بتأطري من النخب اجلديدة للمنطقة اليت بدأت جتد يف ذاهتا بديال عن إفالس آليات الوساطة املؤسساتية وعن دورذا يف
44
احتواء التوتر".
"ذي إذن سلسلة من األخطاء رد عليها الطرف اآلخر املتحكم يف الشارع بردود أفعال انفعالية يف الغالب ،ال تقل خطورة
عن سابقاهتا ،مما جعلنا أمام مشهد أتزميي غري مسبوق ال شك وأنه يسائل وعينا اجلماعي وآفاق انسداد آليات حل
إشكاالت العيش املشرتك فوق األر الواحدة وحتت السماء الواحدة".
"التجاء العديد من فعاليات امحراك إىل منطق التخوين والتشكيك يف النوااي اليت خيتزهلا شعار "عاش الري وال عاش من
خانه" وصيغة "خانه" موجهة لكل من ال يساير منطق امحراك عدوا له ابلصفة".
"لتربير املواق لوحظ نزوع واضح حنو االستثمار العقيم محمولة التاريخ ،وخاصة التوظيفات األسطورية لسرية األمري حممد
بن عبد الكر،م اخلطايب ،بعيدا عن الضبط األكادميي الرصني وعن التدقيق العلمي النزيه ،مبعىن ،أن امحراك بدأ يف رسم صورة
جديدة لألمري اخلطايب ،صورة تطابق أذواء امحراك وتطلعاته أكثر من مطابقتها محقائق التاريخ والسياق.
إنه حممد عبد الكر،م اخلطايب كما يريده امحراك وليس اخلطايب كما عاش يف زمانه وساذم يف رسم معامل التوذج يف ذاا الزمان
45
مبا له وما عليه".
اتسعا :التقسيم الرتايب
"وقد زكى التقسيم الرتايب الوطين هنج تشتيت إقليم امحسيمة عن إقليم الناظور ،حيث أمحق األول جبهة طنجة تطوان ،يف
حني أمحق الثاين جبهة الشرق ،فكي أمكن القبول بتقسيم جهوي وإداري ساذم يف تشتيت مكوانت منطقة الري
املنسجمة على مستوى انتمائها اإلثنوغرايف واللساين والتارخيي ،خاصة وأن عناصر التنافر داخل التقسيم اجلديد تظل
46
واضحة ،سواء ابلنسبة ملنطقة جباال خبصوص إقليم امحسيمة أم ابلنسبة ملنطقة الشرق خبصوص إقليم الناظور".

 42نفس املرجع ،ص .80
 43د .حممد سعدي ،املرجع السابق ،ص  80و.81
 44د .أسامة الزكاري .منزلقات تطور األوضاع مبنطقة الري  ،النقد املزدو .،جملة الربيع/عدد  .)2018( .9مركز بنسعيد آيت ايدر لألقحاث والدراسات .ص .220
 45نفس املرجع ،ص .223-220
 46نفس املرجع.
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"...ما الاي مينع أن يكون علم اجلمهورية ذو علم جهة الناظور امحسيمة يف إطار تقسيم جمايل منص ومغرب متعدد ترفع
47
فيها كل جهة علمها اجلهوي ابلقرب من العلم الوطين املغريب كما ذو الشأن يف معظم بلدان العامل".
عاشرا :الدولة وتدابري املصاحلة
استحضرت "املبادرة املدنية من أجل الري " يف تقييمها ألحداث امحسيمة أبعاد املصامحة املباشرة من طرف الدولة منا بداية
األلفية:
 "اذتمام الدولة مبنطقة الري يف شخص امللك حممد السادس منا توليه العرش من خالل الزايرة األوىل والزايرات اليتتلتها.
 التضامن اجلماعي الرمسي والشعيب عقب الزلزال (فرباير .)2004 نتائج وتوصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة فيما يتعلق ابلري (.)2006 اإلعالن عن خمطط "امحسيمة منارة املتوسط (".)2015"ابلرغم من ذلك ،فإن حادثة مقتل املرحوم حمسن فكري ومالبساهتا قد أججت يف الااكرة اجلماعية القريبة والبعيدة أسبااب
أخرى غري مباشرة شكلت اخللفية العامة لتصاعد االحتجا ،وصوال إىل وضعية االحتقان .وتتوزع ذاه األسباب غري املباشرة
بني تصورين يربط أوهلما ما حدث ابلري يف املاضي القريب ( )1984-1958معتربا ذاه االحتجاجات امتدادا لرد فعل
48
جتاه التهميش الاي عانت منه املنطقة ،وذو ما يعرب عنه مبفهوم يتداوله النشطاء' :امحكرة' ".
حادي عشر :مواصلة املصاحلة السوسيو ثقافية مع الذاكرة واجملال
 "مازال ثقل التاريخ يوجه املواق واملشاعر ،إذ يتم استحضار حمطات معينة من اتريخ املنطقة ابعتباره دليال على نيةالتهميش ،وذو أمر يسائل مؤسسات التنشئة االجتماعية ،كما يسائل اهليئات املدنية واملؤسسات الثقافية واإلعالم ،ألهنا مل
تساذم بعد يف إعادة قراءة التاريخ بشكل يسمح بتجاوز خملفات تلك احملطات ،كما يسائل اجلهات املعنية إبعمال توصيات
ذيأة اإلنصاف واملصامحة وجرب الضرر اجلماعي ،حيث مل تعط األمهية املطلوبة لدعم املؤسسات احمللية والوطنية اليت تشتغل
على اإلشكاالت ذات الصلة بقضااي جرب الضرر اجلماعي والااكرة.
 يبدو أن التقسيم اجلهوي ذو اليوم موضع مساءلة ابعتباره مل يراع عددا من اخلصوصيات السوسيو ثقافية ،ومل يستحضرالتبعات االقتصادية احملتملة غري املباشرة النتقاالت املوظفني إىل عاصمة جهوية أخرى ،انذيك عن ضع التوزيع العادل
خلريات اجلهة.
 مل تقم مؤسسات الوساطة ابألدوار املنوطة هبا ،وقد جتلى ذلك يف حديث الساكنة.49
 -مل يشكل اإلعالم العمومي فضاء إلنصاف امحركة االحتجاجية".

 47د.حممد سعدي ،املرجع السابق ،ص .82
 48ماكرة املبادرة املدنية من أجل الري .
 49نفس املرجع.
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القسم السادس :االستنتاجات والتوصيات
احملور األول :االستنتاجات
يقدم احملور األول من القسم السادس ،االستنتاجات ،ابعتبارذا خالصات مستوحاة من حتليل كافة مصادر التقرير ومواده،
يف إطار موضوعات ،تتضمن فقرات ،تتميز نسبيا ابستقالليتها.
أوال :احتضان األمة املغربية ألحداث احلسيمة
احتضنت األمة املغربية ،على مستوى الدولة واجملتمع ،أحداث امحسيمة ،ومل تدر هلا الظهر .جسدت اإلرادة العليا للدولة
يف املقام األول ،االحتضان املوصول والدائم بقرارات اسرتاتيجية مؤسسة للمصامحة ،منا مطلع األلفية ،من بينها ،على سبيل
املثال" :خطاب أجدير" (" ،)2003اإلقامة امللكية خالل زلزال فرباير  ،"2004املصادقة على نتائج وتوصيات ذيأة اإلنصاف
واملصامحة ،اإلعالن عن خمطط "امحسيمة منارة املتوسط" وتتبع مستوايت جناعة تنفياه ،توجيه خطاب العرش من قلب
امحسيمة سنة  ،2018وصدور القرارات املتوالية يف شأن العفو على حمكومني يف ملفات قضائية ،على خلفية أحداث
امحسيمة.
وميكن الوقوف أيضا على ما يلي:
متكنت السلطات العمومية األمنية املعنية حبفظ النظام العام وابلرغم من أعمال العن املرتكبة ضدذا من طرف ملثمني،

من امحفاظ على رابطة اجلأش ومحاية امحقوق وامحرايت ملا يربو على نص عام من األحداث قبل أن تنفلت ومتس النظام
العام ،فيما ميثل أول ممارسة فضلى نوعية يف اتريخ املغرب منا عام  ،1956ختص يف إطار معادلة األمن وحقوق اإلنسان،

وتدبري أحداث توتر حملية ذات بعد جهوي عالية اإليقاع ممتدة يف الزمان واملكان ،ومبقياس األحداث الكربى ،فإن تدبري
ما جرى نقيض ملا جرى قبله بنحو ستني سنة عام  .1958وال حاجة للمقارنة مبا جيري خبصوص تدبري أحداث التوتر يف
احمليط اإلقليمي ،اليت ابتدأت ذي األخرى سلميا وانتهت آباثرذا املدمرة .ويقتضي اإلنصاف ،القول ،أبن تدبري قوات األمن
ألحداث امحسيمة ،ابلنظر محجمها وثقلها وقحرصها على ضمان سلميتها يف مرحلة أوىل ،وبتحملها لالعتداءات اليت وجهت
إليها .إن ذلك يعد حلقة أتسيسية نوعية يف مسار معادلة األمن وحقوق اإلنسان ،وال شك أن ذاه املمارسات الفضلى
املتولدة يف قلب التحدايت والتجارب امليدانية الكربى ،تستحق التحليل والرتصيد ،من قبل مؤسسات األمن ومؤسسات
50
حقوق اإلنسان.
تفاعلت السلطة احلكومية ،مع األحداث ،ابنسجام مكوانهتا التنفياية ،فما بني هناية أكتوبر  2016واألسبوع األخري من
ماي  2017ويف الوقت الاي كان عدد املظاذرات ،قد وصل إىل  342مظاهرة ،مت تنفيذ  17زايرة وزارية ،ورغم عدم
جتاوب نشطاء معها ،فإهنا جسدت تعبريا عن اليد املمدودة وقيام السلطة التنفياية أبدوراذا .ويف خضم األحداث الكربى،
متكنت امحكومة ،وبسرعة ،بعد انعقاد اجمللس الوزاري ،مباشرة ،من استئناف تنفيا التدابري الواجبة يف إطار املشروع التنموي
مبنطقة امحسيمة.

 50لقد جرت يف فرنسا على سبيل املثال ،أعمال ذامة خبصوص التجارب املهنية وتدبري أحداث الصدرايت الصفراء.
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تفاعلت الطبقة السياسية من خالل الربملان ،على صعيد جملسيه ،بواسطة أسئلة الفرق الربملانية واجملموعات ،وتصرفت
هباجس مشرتك وطين ،تضامين ،مع ما جيري يف امحسيمة وانشغلت مبآل األحداث .وغابت عن األسئلة خلفيات األغلبية
واملعارضة ،وعكست يف العمق ،مساءلة نقدية ذاتية ،ألي خدمة أفضل للحسيمة وملشروعها التنموي.
أسس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،من خالل مواكبته املنتظمة ألحداث امحسيمة ،ملمارسة فضلى ،مبالمح مهنية
وإنسانية ،وتستوجب ذاه التجربة توثيقها واستخرا ،قواعد مرجعية توجيهية ،حيث تعد األوىل من نوعها يف اتريخ املؤسسة
الوطنية يف جمال مرافقة أزمات التوتر ذات الطابع احمللي ،العايل واملمتد جماليا وزمنيا.
نَـ َّفذت فعاليات ومنظمات مدنية ،عاملة يف جماالت حقوق اإلنسان ،ومن مشارب خمتلفة ،وميدانيا ،مبادرات متنوعة
األشكال والصيغ ،متيزت ابالستدامة واملواكبة ،وقدمت يف بعض امحاالت ،خالصات معرفية ابلغة األمهية ،تقاطعت مع
أخرى ،انتهى إليها ابحثون أكادمييون ،كمحاوالت لفهم ما جرى يف أحداث امحسيمة.

واكب اإلعالميون من خمتل

األجيال واملدارس املهنية ،أحداث امحسيمة ،على مستوى الرصد ،وتشكل املواد املنجزة،

مادة تستحق استخرا ،مبادئ وقواعد توجيهية داعمة ألعمال التقصي يف جمال التدخل امحمائي ،ببعديه الصحفي وحقوق
اإلنسان.
َّنفذت فعاليات مدنية وسياسية ونقابية من خمتل تيارات الرأي ،ابمحسيمة والبيضاء والرابط ويف مدن أخرى ،مسريات
تضامن واحتضان ألحداث امحسيمة ولشباهبا وأذاليها.
َر َس َم ابحثون جامعيون ،انطالقا من أحداث امحسيمة ،معامل منهجية ،بدأت تتصدى ألسئلة إشكالية ختص "اهلوية اخلاصة"
وتدبري التوتر ،والتحوالت امحاصلة يف جمال التظاذر وتدبري اجملال العمومي ،ومواصلة املصامحات مع الااكرة واجملال...
ومل خترج التدابري القضائية ،خبصوص نطاق املتابعة وضماانت احملاكمة العادلة ،عن ذاا السياق .وحيادا عما انتهت إليه
قناعات قضاة امحكم ،تصرفت النيابة العامة ،كحارسة للنظام العام ،مبناسبة تكيي األفعال احملالة عليها بطريقة مالت إىل
دائرة اجلنح أكثر من دائرة اجلناايت ،وإىل متتيع عديد املتابعني ابلسراح املؤقت ،كما تفادت إىل أبعد امحدود ،متابعة
األحداث اجلاحنني.
وحتملت هيأة احلكم املنعقدة على صعيد احملكمة االبتدائية ابلدار البيضاء ،اليت نظرت يف املل

احملال عليها ،بشأن

مسؤوليتها يف توفري ضماانت احملاكمة العادلة و أوضح القرار على حنو مفصل اقتناع احملكمة( .تعر التقرير امحايل لالك
بتفصيل عندما اختاذا كمثال منوذجي).
اثنيا :الوفاة األليمة حملسن فكري
تشكل حالة املرحوم حمسن فكري حالة أليمة ،ومتثل مشاعر املهانة والغضب اليت أطلقتها ،تعبريا خالصا عن املشاعر
عرف الدستور مبقتضى الفصل " 20امحق يف امحياة ذو أول امحقوق لكل إنسان" ،وتستحق وفاة حمسن
اإلنسانية ،وقد َّ
فكري التفكري يف طريقة محفظ ذكراه ،رمحة هللا عليه.
اثلثا :طبيعة ما جرى والوصف
ذل يتعلق ما جرى ب ـ "حراك" أو "انتفاضة" أو "عصيان مدين" أو غري ذلك ...تـعددت األوصاف .لكن ،يبقى للباحثني
واملختصني يف جمال العلوم االجتماعية واألنثروبولوجيا والفلسفة السياسية والزمن الراذن ،تدقيق ما حدث .مييل التقرير ،من
حيث الوص إىل علم التاريخ ،وإىل لفظ "األحداث" ،ابعتبارذا الوقائع ،املؤثرة ،املؤسسة ،الناقلة .لقد حصلت انتفاضة
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الري سنيت  ،1959-1958وبقيت حاضرة بوص أحداث  ،59-58واستمر الوص كالك ،على األحداث االجتماعية
لعامي  1991و.1984
ال ينحاز التقرير ،لوص "امحراك" ،محمولته اإليديولوجية ،ولبعده ،حىت ،عن مفهوم امحركية االجتماعية .لقد جرى إعداده
كتعبري وتروجيه بني شبكات التواصل االجتماعي وليس يف خمتربات علوم إنسانية واجتماعية ،ويف مجيع األحوال تبقى كلمة
الفصل ألذل االختصاص.
رابعا :أحداث احلسيمة وخطاب اهلوية
حصلت أحداث امحسيمة ونواحيها املستنهضة للري كمجال وكااكرة ،وذوية سوسيو ثقافية متجددة يف التطور اجملتمعي
للبالد ،ابعتبارذا أحدااث كانت ذات توتر عال ،امتد جماليا ،وكان له أتثريه على امحياة العامة.
وقد جرت األحداث امحسيمة يف مناخ إقليمي ملتهب ،شهد ويشهد وسيظل يشهد عودة اهلوايت اخلاصة ،ويف عديد
امحاالت ،بطريقة مدمرة ،التصقت أو اْكتوت ابلطائفية ،واملاذبية وعودة األصوليات.
ومتيزت أحداث امحسيمة ،بقطيعة مع كل ذلك وكانت خالفا هلا .وظل النشطاء يف سائر األطوار ،يرفضون أي وصم
ابالنفصال ،ويـعد ذاا مظهرا من املظاذر اإلجيابية املغربية ومن مكتسبات التظاذر العمومي ،رغم كل حماوالت الاين حاولوا
استغالل أحداث امحسيمة بتعبئة أجنبية خارجية .وقد رصدذا فاعلون مدنيون .وتبقى تقديراهتم يف ذاا املستوى بليغة
الداللة.
خالل مدة مخسة أشهر مت تنظيم ما ال يقل عن  500مظاذرة وجتمهر ،وكما يعلم اجلميع ،مل يسجل خالل ذاه الفرتة على
السلطات استعمال القوة ،حيث مت التعامل مع االحتجاجات بنوع من امحكمة وضبط النفس والرتوي ،على اعتبار أن
حق التظاذر مكفول دستوراي وقانونيا".
وابلرغم من اتسام االحتجاجات والوقفات ،يف جمملها ،ابلسلمية إال أن البعض منها اتسم ابلعن ضد رجال األمن الاي
خل جروحا متفاوتة اخلطورة يف صفوفهم.
لكن ،أن تعرب أحداث امحسيمة ،عن مطالب ذات نفس أو ميوالت سوسيو ثقافية خالصة ،فالك أمر يستدعي تدخل
أذل الفكر واالختصاص املغريب يف املقام األول ،حىت ال يظل التعامل مع "خطاب اهلوية" " كخوف دفني" ،يف عامل،
متحول ،تعرب فيه "اهلوايت اخلاصة" ،وذي متعددة ،ومتنوعة األشكال والتعبريات ،يف خمتل دول املعمور .وسيكون أذل
الرأي ،يف ذلك مسنودين ،أبحكام الدستور املؤيدة لالجتهاد.
وال شك أن أذل الفكر واالختصاص ،سينريون الرأي ،كما جيري يف خمتل األوساط البحثية والعلمية عرب العامل ،فيما إذا
كانت التجليات أو التعبريات املتعلقة ابمليوالت اهلوايتية السيوسيو ثقافية ترمز ألبعاد إنسانية أو ذي مظهر من مظاذر
الغطرسة ،وفيما إذا كانت ديناميكية ضمن اهلوية الوطنية أو حارة ،حيوية أو مستفزة ،حقيقية أو مزيفة ،مندجمة أو منغلقة،
بناءة أو ذدامة ،أو أهنا رافدا من روافد الوحدة الوطنية أو أسطورة مشدودة إىل ما انقضى.
ويف ذاا اإلطار ،تعترب أطروحة اإلعالن العاملي بشأن الثقافة من أفضل االجتهادات املطورة للقانون الدويل محقوق اإلنسان
خبصوص ذاا املوضوع ،إبقرارذا أن "السياسات اليت تشجع على دعم ومشاركة كل املواطنني ،تضمن التالحم االجتماعي
وحيوية اجملتمع املدين والسالم ،وهباا املعىن ،فإن التعددية الثقافية ذي الرد السياسي على واقع التنوع الثقايف" (املادة  2من
اإلعالن).
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وتعترب املقتضيات الدستورية ،حاضنة هلاا التفكري املؤصل واالسرتاتيجي ،حيث أقر الدستور ،على أكثر من مستوى وبصفة
مؤصلة وببعد محائي رصني ،عندما تصدى لقضااي الثقافة واهلوية واللغة يف ديباجته ،اليت تعد جزءا ال يتجزأ منه ،بل وجاء
متقدما يف تكييفه ومقاربته للموضوع ابلنظر ملا ورد يف اإلعالن العاملي محقوق اإلنسان والعهدين الدوليني ،فضال عن
تنصيصه على "الوحدة الوطنية متعددة الروافد" ،ويف كون "التنظيم الرتايب للمملكة تنظيم مركزي ،يقوم على اجلهوية املتقدمة".
خامسا" :وثيقة مطالب احلراك الشعيب إبقليم احلسيمة" وسؤال تقييم فعلية احلقوق
ترتب املادة املطلبية أولوايهتا ،حيث تقدم إشكالية التعليم ،من منظور التهميش ،وحمدودية أفقه العصري ،واضطهاده الفعلي
لتطلعات الفتاة الريفية .ومع غياب احمليط اجلامعي ،تصبح النظرة للموضوع أعمق من كل معاجلة تقنية معتادة.
وترتتب الصحة يف سلم األولوايت مسنودة ابملطالب اليت اكتست طابع اإلمجاع ،خبصوص إحداث املستشفى اخلاص
ابألنكولوجيا وابقي التجهيزات على مستوى البنيات والتخصصات ،مما جعل املادة املطلبية يف ذاا املستوى تنشد ،أتذيل
املنظومة الصحية وأتمني الولو ،إىل اخلدمات العامة والتخصصية دون إغفال كفالة التوزيع اجملايل.
وتتبوأ الثقافة املرتبة الثالثة ،وذي موسومة حبفظ الااكرة واتريخ الري  ،وتبقى املرأة حاضرة ،كما يف القضااي السالفة الاكر،

يف مركز االنشغاالت.
ويتوسط القطاعان البيئي والرايضي ،ذندسة املطالب بتموقعهما ،بني أولوية األولوايت السالفة الاكر ،من جهة (الصحة
والتعليم والثقافة) ،ومن جهة أخرى وابقي املطالب االقتصادية ،على مستوى قطاعات ،الصيد البحري والفالحي والتشغيل
والنقل واملواصالت والبنكي والضرييب ومراقبة األسعار ،وصوال ملا يتعلق بنزع األراضي وما يشمل املستويني اإلداري والتدبريي،
وأوصاف أخرى من قبيل" :التهميش املمنهج"" ،الثانوايت احملدودة واليت تضم الشعب التقليدية"" ،الفتاة الريفية تعترب
ضحية هلاه السياسة التهميشية".
ويالحظ أن ذاه املطالب ،أبولوايهتا وصيغها ونرباهتا ،كما صاغها وقدمها أصحاهبا ،وذم يف فورة األحداث ،تطرح ،واقعيا
ونظراي ،سؤال الفجوة ،بينها وبني عديد اجلهود القطاعية املنفاة أويف طور اإلجناز أو املربجمة .ومما يزكي ذاه الفجوة ،األسئلة
اليت أاثرهتا الطبقة السياسية يف الربملان ،وتوصيات اجمللس األعلى للحساابت ،ومالحظات املبادرات املدنية ،وابلنتيجة تطرح
الفجوة سؤال تقدير امحاجيات وحتديد األولوايت ورصد أفقها.
ويستخلص من كل ما سبق ،أن امحاجة تبدو ملحة ،إىل تقيي ٍم شامل ،أيخا بعني االعتبار ،يف املنطلق واألذداف ،ويف
التشخيص وحتديد رذاانت التنمية ،احتياجات الناس ،ومؤشرات الولو ،إىل اخلدمات العمومية ومتدرس الفتيات وجودة
التعليم وأتذيل املنظومة الصحية وضمان الولو ،إىل اخلدمات الصحية ،على حنو مستدام ،يف إطار جتهيزات مالئمة وبنيات
استقبال متطورة توفر األطر الطبية وشبه الطبية ،والكل يف إطار مشاريع ،ترفع القيود اليت تعيق املصامحة مع الااكرة وتالل
الصعاب اإلدارية واهليكلية والقانونية املعيقة للتنمية .وبالك ،فإن استعرا أوضاع حقوق اإلنسان ،االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ،ويف مقدمتها ،مشاركة النساء والشباب ومتدرس الفتيات والنهو ابمحقوق الثقافية ،هلو مبثابة العصب
امحساس لقضية التنمية.
وبناء على كافة العناصر املثارة أعاله ،يطرح سؤال احلاجة إىل تقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة .وذو موضوع

يستحق التفكري سيما وأن اخلربة املؤسساتية الوطنية هلا ما يكفي من التجربة والفنية وبعد النظر والتفكري االسرتاتيجي يف
ذاا اجملال.
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سادسا :أحداث احلسيمة وموضوع "املنطقة العسكرية"

طرح نشطاء يف األحداث مطلبا يتعلق برفع "نظام العسكرة على مدن املنطقة " أو إبلغاء ما مسي "بظهري العسكرة".51
وألنه مت استغالله إيديولوجيا ،رغم كل التوضيحات املقدمة من طرف السلطات امحكومية ،ظل ضمن املطالب ،بل ووقعت
حوله التعبئة والتحريض ،وتناقلته وسائل إعالم ،فكان من الضروري ،معرفيا وأخالقيا ،أن تتوق عنده مستنتجات ذاا
التقرير ،واقعا وقانوان.
كانت املنطقة ،مبوجب ذاا الظهري ،52ختضع محماية خاصة يتم تسيري مجيع شؤوهنا اإلدارية واملدنية والقضائية ،ابستثناء ما
يتصل ابلتوثيق العديل (نظام األحكام العرفية) ،من طرف حاكم عسكري .وذو منطق للتدبري الرتايب خلفه االستعمار،
إضافة إىل بعض البنيات التحتية واالقتصادية ،الاي قام عليه التقسيم اإلداري يف سيطرة الدولة الوطنية على جمموع تراهبا
بعد اسرتجاع اململكة لرموز سيادهتا.
متحور اجلدل الاي أاثره املطلب اآلن الاكر ،حول مدى استمرار العمل هباا الظهري من عدمه ،وانقسمت اآلراء إىل
اجتاذني ،أول يقول إبلغاء الظهري ،واثن يرى استمرار نفاذه .وكل فريق يستند إىل حجج بعينها ،إذ يقول أنصار الرأي األول
إبلغاء "ظهري العسكرة" بصدور الظهري املتعلق ابلتقسيم اإلداري للمملكة ،53كما ذو منصوص عليه بفصله السادس (تلغى
مجيع املقتضيات التشريعية أو التنظيمية املخالفة لظهريان ذاا) ،كما صار الظهري ملغى بقوة القانون بصدوره يف فرتة فراغ
دستوري ،وأنه إبقرار دستور  ،1962مت إلغاء العمل جبميع الظهائر اليت سبقت صدوره ،مث إن وجود مؤسسات عمومية
وذيئات منتخبة وأحزاب سياسية ومجعيات اجملتمع املدين ،دليل على كونه ظهري ملغى.
ويزعم دعاة الطرح الثاين ،استمرار العمل هباا الظهري حىت بعد صدور ظهري  ،1959بدليل أن "مظاذر وأحكام العسكرة"
ظلت انفاة إىل حدود  11شتنرب  ،1962وأنه مل يصدر ظهري خاص ابإللغاء ،وأن االستناد إىل الفصل السادس من ظهري
التقسيم اإلداري ،أمر غري سليم ألن املوضوع يتعلق بقانونني خمتلفني يف احملل أو اجملال الاي ينظمانه .كما أن الفصل
املاكور مل يتضمن مقتضى صرحيا ابإللغاء.
وبغض النظر عن أبعاد النقاش القانوين الاي يثريه املوضوع ،سيما على مستوى أشكال وآاثر إلغاء القانون واجلهة املخول
هلا ذاا األمر ،وأمهية التمييز يف ذلك بني فروع القانون اخلاص وفروع القانون العام ،واختالف الفقه والقضاء حول املسألة،
تبدو حجج فريق اإللغاء أسلم من الناحية القانونية ،ألن دعاة استمرار سراين الظهري ،يركنون إىل نظرية اإللغاء الصريح
للقانون وليس اإللغاء الضمين ،فضال عن الدالئل املادية والواقعية لتجسيد حمتوى الظهري أو إلغائه.
وجتد نظرية اإللغاء الضمين للقوانني مرجعتيها يف القاعدة العامة الواردة يف الفصل  ،474من قانون االلتزامات والعقود ،واليت
تنص على أنه" :ال تلغى القوانني إال بقوانني الحقة ،وذلك إذا نصت ذاه صراحة على اإللغاء ،أو كان القانون اجلديد
متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل املوضوع الاي ينظمه" .ومن مت فاإللغاء الضمين يكون يف حالة تعار قانون
جديد مع قانون قد،م ،أو يف حالة صدور تشريع جديد يعيد تنظيم مسألة توىل تنظيمها تشريع سابق على حنو مغاير ،حيث
يستنتج من ذاا التعار ضرورة تطبيق النصوص الالحقة على حساب النصوص السابقة.
 51املقصود ذو الظهري الشري رقم  381.58.1الصادر بتاريخ  12مجادى األوىل  1378موافق  24نونرب  ،1958واملنشور ابجلريدة الرمسية عدد  ،2405بتاريخ  17مجادى األوىل
 1378موافق  29نونرب  1958ابعتبار امحسيمة منطقة عسكرية.
 52قبل إصدار الظهري اخلاص ابمحسيمة ،مت تصني اتفياللت ،مكناس ،الرابط واتزة كمناطق عسكرية بواسطة الظهري الشري رقم  1-56-282الصادر بتاريخ  23أكتوبر
.1956
 53الظهري رقم  351.59.1املتعلق ابلتقسيم اإلداري للمملكة ،املنشور ابجلريدة الرمسية عدد  2458بتاريخ  04دجنرب .1959
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وقد تفاعلت السلطات العمومية مع مطلب إلغاء ما مسي بـ "ظهري العسكرة" ،ابلتأكيد على أن الظهري املنظم للتقسيم
اإلداري للمملكة الصادر يف  1959قد نسخ وألغى الظهري لسنة  1958جبعل امحسيمة منطقة عسكرية .ويف لقاء عقده
وزير الداخلية يف  10أبريل  2017مع أعضاء اهليئات املنتخبة وممثلي املصاحل اخلارجية إبقليم امحسيمة ،أكد الوزير أن إقليم
امحسيمة كباقي أقاليم اململكة ،تسري عليه ،ابتداء من سنة  ،1959مقتضيات الظهري الشري رقم  ،351.59.1بشأن
التقسيم اإلداري للمملكة ،واملنشور ابجلريدة الرمسية عدد  2458بتاريخ  04دجنرب  ،1959والاي صن اإلقليم كواحد من
بني  16إقليم وعمالتني ،املشكلني للمملكة يف تلك الفرتة ،علما أن ذاا الظهري قد خضع لعدة تعديالت تواكب التطور
اجملايل الاي عرفته بالدان".54
وقد مت التأكيد مرة أخرى على ذاا املوق الرمسي خالل لقاء اثن ،عقده وزير الداخلية يف  25ماي  2017ابمحسيمة مع
مجعيات اجملتمع املدين ومجعيات آابء وأمهات وأولياء التالميا ابإلقليم ،حيث ورد يف كلمته أنه "فيما خيص االدعاءات اليت
مت الرتويج هلا خبصوص خضوع إقليم امحسيمة ملا يسمى "ظهري العسكرة" ،وجب التأكيد مرة أخرى أن الظهري رقم
 ،381.58.1الاي جيعل إقليم امحسيمة منطقة عسكرية ،مت نسخه وإلغاؤه بصدور الظهري املنظم للتقسيم اإلداري للمملكة
سنة  ،"1959مضيفا أن "ظهري  1959صن إقليم امحسيمة كواحد من بني  16إقليما وعمالتني املشكلني للمملكة يف تلك
الفرتة ،قبل أن خيضع بدوره لعدة تعديالت تواكب التطور اجملايل الاي عرفته بالدان".
كما أن "إقليم امحسيمة مل يكن اإلقليم الوحيد الاي مت تصنيفه كمنطقة عسكرية خالل السنوات األوىل الستقالل املغرب،
إذ أن عمالة مدينة مكناس وعمالة إقليم مكناس ،مت تصنيفها كمنطقة عسكرية سنة  ،1956حىت قبل صدور الظهري املتعلق
إبقليم امحسيمة ،وذلك بواسطة الظهري الشري رقم  282.56.1الصادر بتاريخ  23أكتوبر  ."1956كما أن الظهري املنظم
للتقسيم اإلداري للمملكة لسنة  1959ينص ،يف فصله السادس ،على أنه "تلغى مجيع املقتضيات السابقة التشريعية أو
التنظيمية املتنافية ملقتضيات ظهريان الشري ذاا".
نفس املوق  ،أكده الوزير املنتدب املكل ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين الناطق الرمسي ابسم امحكومة ،55ابلقول
"أن اإلصرار على الرتويج بكون إقليم امحسيمة منطقة عسكرية ال يستند على أي أساس قانوين" ،و"أن امحكومة عربت عن
موق واضح يف ما يتعلق بقضية العسكرة ،والظهري الاي صدر يف اجلريدة الرمسية لـ 24نونرب  ،1958مت نسخه يف إطار
ظهري اثن صدر يف دجنرب  ،1959يتعلق ابلتقسيم اإلداري ،والاي يهم  16إقليما ابإلضافة إىل عمالة الري  ،وضمن ذاه
األقاليم إقليم امحسيمة ،ورغم ذلك ما يزال اإلصرار على الرتويج أبن إقليم امحسيمة منطقة عسكرية" .كما أكد أن "املوضوع
انتهى ،وذو ما أكده أيضا رئيس اجمللس الوطين محقوق اإلنسان يف برانجمني تلفزيونيني ،وذو ما كرر أتكيده الوزير املكل
ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين الناطق الرمسي ابسم امحكومة ،من خالل برانمج آخر على إحدى القنوات الوطنية ،مث
وزير الداخلية بنفسه يف زايرته للمنطقة".
ويسجل أيضا ،كون ذاا النص التشريعي قد صدر يف مرحلة اترخيية متيزت بوقوع أحداث سياسية بعد االستقالل ،وأبحداث
انتفاضة سنيت  1959/1958بشمال اململكة ،على اخلصوص .كما كانت موسومة بوجود فراغ دستوري وبثالث حكومة يف
اتريخ املغرب املستقل.

 54نص البالغ منشور ابلبوابة الوطنية  ،www.menara.maبتاريخ  11أبريل .2017
 55اللقاء الصحفي عقب االجتماع األسبوعي جمللس امحكومة املنعقد يوم  25ماي .2017
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ونظرا لكون حمددات اجملال الرتايب العسكري ،تقتضي ،وفقا للمرجعيات القانونية الدولية والوطنية ،ختويله نظاما قانونيا خاصا
للحماية ،ما يستلزم عمليا توافر مظاذر وتدابري من قبيل:
 وجود حاكم عسكري وإدارة عسكرية تسري اإلقليم حمل السلطات املدنية.
 وجود قوانني استثنائية أو حالة حصار.
 حظر التجوال.
 تواجد عسكري يف املنطقة.
 وجود قيود على حرايت وحقوق األشخاص يف التحرك يف املنطقة أو جزء منها.
فإن كل النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابلتقسيم اإلداري والتنظيم والرتايب املتواترة منا بداية االستقالل إىل اليوم،
جتعل من منطقة امحسيمة ،على غرار ابقي املناطق ،مكوان للمجال الرتايب الاي تتشكل منه أقاليم وجهات اململكة ،يتم
تدبريذا من طرف سلطات إدارية معينة وسلطات إدارية منتخبة.
سابعا :مالحظات بشأن مؤاخذات على معطيات قضائية
اختار التقرير يف إطار تتبع املعطيات القضائية ملفا جنائيا ،عر على أنظار غرفة اجلناايت االبتدائية ابلدار البيضاء والاي
توبع فيه  53فردا على خلفية أحداث امحسيمة ،من بينهم نشطاء.
أتسس ذاا االختيار على اعتبارات أمهها:
 أوال ،كونه استأثر ابذتمام واسع ،وكان حمط تتبع من طرف مالحظني وطنيني وأجانب. اثنيا  ،ألنه جسد ،يف عديد جوانبه ،حالة توتر خاص ،يف إطار تصور املتهمني لتدبري عالقتهم مع املل  ،حيث متتمقاطعة اجللسات من طرفهم يف املرحلة االبتدائية ،مباشرة بعد االنتهاء من االستنطاق ،وقبل الشروع يف املرافعات ،ماعدا
حالة املتهم (ح.م).
 اثلثا ،ألنه عاجل ادعاءات التعر للتعايب اليت كانت بدورذا موضوع طعن من قبل نشطاء ومنظمات، -رابعا ،معرفة درجة التعاطي مع موضوع ضماانت احملاكمة العادلة.

 خامسا ،كون مقاربة املعطيات القضائية ،ابعتبارذا معطيات نوعية ،من صميم انشغاالت املندوب الوزاري ،مبناسبةالتفاعل مع اآلليات األممية ذات الصلة ،واملنظمات الوطنية والدولية املعنية قحقوق اإلنسان.

تقتضي املوضوعية واملهنية والتقاليد العريقة يف مالحظة احملاكمات ،الوقوف عند األجوبة اليت تقدمها األحكام والقرارات،

يالحظ ،على عديد املؤاخاات ،أهنا مل تكل
للدفوع والطلبات وامللتمسات والطعون املقدمة بشأهنا .ما َ
االطالع على امحكم االبتدائي ،وتصدت له ابلنقد ،دون التفاعل مع أجوبته .وذاا األمر غري متعارف عليه ،بني امحقوقيني
والقانونيني يف ذاا اجملال.
أغفلت أو سكتت معظم املؤاخاات ،على األسلوب الاي هنجه متابعون يف املل  ،حيث أمنَّت هلم احملكمة حقهم الكامل
يف التعبري عن إراداهتم امحرة ،وعن أفكارذم وتصوراهتم واعرتافاهتم ،وذو ما قاموا به دون أن تقاطعهم ذيأة امحكم ،وتولوا
ذلك ،ابلعبارات واخلطب والصيغ اليت اختاروذا ،بل نـقل بعضهم ،أجواء التوتر اليت عرفتها امحسيمة بكل ثقلها إىل أجواء
نفسها ،عناء

احملكمة .وإذا كان ذلك من حقهم ،أبحد املعاين ،دفاعا عن أنفسهم وعن األحداث اليت كانت أكرب منهم يف النهاية ،فإنه
كان من املنطقي ،أن تسجل املؤاخاات ذلك ،فضال عن أهنا مل تقدم أجوبة معللة لقرارذم مبقاطعة اجللسات.
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قدمت مؤاخاات حول ادعاءات التعايب ،دون الرجوع إىل األجوبة الدقيقة اليت عاجلت هبا احملكمة ما عر عليها ،ويبدو
أن املؤاخاات ال متلك ما يكفي من العناصر للتفاعل مع ذلك ،فضال عن التعميم عند التعر إىل املوضوع .وحيث ينطبق
ما يتعلق به ،على ما عداه ،وذو ما متت إاثرته ،وقد أجابت عنه احملكمة .ويبدو أن امحاجة ماسة للتفكري لتنظيم حوار
خاص حول ذاا املوضوع.
وابملقابل ،ميكن ،يف إطار قراءة امحكم االبتدائي ،املؤيد استئنافيا ،الوقوف عند مجلة أمور ختص ذاه احملاكمة يف إطار التقيد
التام ،بعدم التدخل ،فيما انتهى إليه القضاة من اقتناع صميم خبصوص جوذر املتابعات.
جرت احملاكمة ،املنعقدة مبدينة الدار البيضاء ،يف ظل استمرار توتر أحداث امحسيمة ،اليت نزلت بكل ثقلها على القضاء
واملتابعني أنفسهم .لقد قدمت ذيأة امحكم ،أمثلة عن صرب القاضي يف إدارة اجللسات ،وعن الطريقة اليت ارتضاذا،
متابـعون ،حيث "دامت مداخلة بعض املتهمني ساعات طويلة" (ص  2585من امحكم).
كما يقتضي اإلنصاف ،استحضار موقف الدولة القانوين ،عندما انتصبت كطرف مدين ،وذي ملزمة قحماية املوظفني،
فبالرغم من إضرام النار ،إبقامة خاصة كانت أتوي عناصر أمنية ،مما خل  84جرحيا ،ومنهم من أصيب بضرابت عنيفة،
حيث أدت مبوظ إىل إصابته بشلل دائم ،وابلرغم من ذلك ،فإن الدولة اليت انتصبت طرفا مدنيا ،يف نطاف الفصل
من قانون الوظيفة العمومية ،دفاعا عن املوظ  ،وتبعا للفصل  7من القانون املنظم للمديرية العامة ،يف إطار ممارسة املهنة
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الشرطية ،مل تتصرف من موقع اخلصومة مع املتهمني ،ومل تطالب ،أبي عقوبة ضد أي من املتهمني ،ومل تعرت

على أي

طلب سراح ومل تطالب ابمحكم هلا أبي تعويض عن اخلسائر اليت محقت معدات الدولة وعدم انتصاهبا كطرف مدين.

وتصدت احملكمة يف نطاق موجبات القانون الدويل محقوق اإلنسان ،ومقتضيات الدستور والقانون الوطين ،حتليال وتعليال
للموضوعات املتعلقة بضماانت احملاكمة العادلة ،من حيث :مبدأ الشرعية ،توفري شروط العلنية ،مبدأ امحضورية ،احرتام مبدأ
قرينة الرباءة ،اإلشعار ابلتهم وامحق يف الرتمجة ،إعداد الدفاع مبساعدة حمام ،السالمة اجلسدية ومنع التعايب .كما تصدت
ملوضوعات أخرى إجرائية ختص :امحراسة النظرية ،بطالن حماضر الشرطة القضائية ،عدم قانونية إجراءات التقاط املكاملات
اهلاتفية ،خرق مقتضيات إجراءات التفتيش وامحجز ،بطالن إجراءات سحب القضية من حمكمة االستئناف ابمحسيمة
وإحالتها على حمكمة الدار البيضاء ،بطالن إجراءات التحقيق ،عدم دستورية فصول املتابعة.
وبعد أن قاطع املتهمون اجللسات وقالت العدالة كلمتها ،يف حدود ما ُع ِرض عليها ،يبقى من الواجب األخالقي ،ويف
إطار القيم اإلنسانية ،استمرار مرافقة احملكومني .ذنا ،تكمن املمارسات الفضلى للمؤسسة الوطنية ،من خالل تتبع أوضاعهم،
كسجناء ،يف انتظار استعادهتم محريتهم .وما يالحظ أيضا ،أن قوة أحداث امحسيمة ،رمبا مل تسعفهم بعد يف أخاذم املسافة
معها ،ومن ذنا أمهية استمرار مواكبة احملكوم عليهم وعائالهتم ،والعمل على إدما ،املفر ،عنهم ،ممن صدر يف حقهم العفو
أو ممن قضوا املدد احملكوم هبا.

اثمنا :مبادرات الفاعلني املدنيني
أوىل التقرير عناية خاصة ملبادرات الفاعلني املدنيني ،وإىل ما انتهوا إليه من خالصات ونتائج ،مبناسبة الرصد امليداين ،وما
قدموه من توصيات لفائدة محاية حقوق اإلنسان ،حيث حصلت عدة تقاطعات واتفاقات بشأن التدابري املتعني اختاذذا
على كافة الصعد واملستوايت.

61/65

وانفردت كل مبادرة على حدة ،بطابعها اخلاص واملميز.ويرى التقرير ،من ابب اإلنصاف واالعتبار ،التوق عند القيمة
املضافة ألدوار الفاعل املدين .إذ أثبتت ،أحداث امحسيمة ،قدرته على التفاعل الديناميكي ،مبناسبة االلتقاء يف أشكال
تنسيقية ،موسعة ،على قاعدة االنسجام الثقايف ،وكاا امحيوية البالغة األمهية والقدرة على التحرك امليداين .ومن األمهية،
مبكان ،توثيق ذاه التجربة ،واستخرا ،مبادئ توجيهية خاصة ،داعمة للتدخل امحمائي ،على ذاا املستوى ،مبناسبة التعامل
مع األحداث املوسومة ابلتوتر العايل واملمتد جماليا ،خدمة محماية حقوق اإلنسان وللمهنية واملوضوعية.
أولت "املبادرة املدنية من أجل الريف" ،فضال عما ورد من مقرتحات ،أمهية خاصة لقضااي وموضوعات ،تتصل قحفظ
الااكرة ومواصلة املصامحة ،من منظور توصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة ،كما أولت عناية خاصة إباثرهتا ألبعاد التحليل
السوسيو ثقايف ،يف مقاربة األحداث ،ومل ترتدد يف تسجيل كون" ليس ذناك جمال الستبعاد مطلق ملخططات خارجية
حمتملة ،األطراف ،قد هتدف إىل الرغبة يف إزاغة قطار امحركة االجتماعية املطلبية ابلري عن سكته خدمة ألجندات ومصاحل
غري معلنة" ،كما أولت املبادرة أمهية خاصة ضمن توصياهتا ،ملا يتصل بدور البحث العلمي يف سرب" الظواذر اجلديدة املرتبطة
ابمحركات االجتماعية.
وأعطت "جمموعة الدميقراطية واحلداثة" ،بدورذا أمهية خاصة للمعطى السوسيو ثقايف ،من منظور التدابري املتعني القيام هبا

على مستوى تسريع وثرية النمو ،وما يتصل "إبجياد امحلول ملشاكل البنية التحتية" ،كما توقفت عند أمهية التدابري املتعني
اختاذذا ،صوان للااكرة .وباات الدرجة ،ما خيص "البعد التارخيي الاي يتميز ابلتمرد واملواجهة وميول ذواييت قوي".
وبدوره ركز االئتالف املغريب حلقوق اإلنسان ،يف إطار حتليله ،محالة حقوق اإلنسان ،على مؤاخاات تطال امحقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فضال ،عن التأكيد على مواصلة تنفيا توصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة
ذات الصلة ابملنطقة.
ومتيز تقرير الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية ابملغرب ،بعمقه ،عند مقاربته ملا يتصل إبعمال القواعد والضوابط
والتدابري املتعلقة بتفعيل اللغة والثقافة األمازيغية ،على صعيد امحسيمة والري  ،يف كافة اجملاالت ،مما مثلت معه توصياته،
قيمة مضافة ،تتأكد معها ،أمهية اخلربة املراكمة يف ذاا اجملال.
وتساعد ذاه التقييمات املبلورة على صعيد املبادرات املدنية ،ذات القيمة املضافة ،على استئناف التفكري يف أبعاد مواصلة
املشروع التنموي وتدابري املصامحة مع الااكرة واجملال.
واعتبارا لالك ،تستحق املالحظات املثارة واملقرتحات املقدمة من قبل الفاعلني املدنيني ،التواصل املؤسسايت معها ،على
مستوى اللقاءات والتقارير واألجوبة الكتابية ،والتفاعل معها ابعتبارذا تعبريا عن إرادة مدنية متَّسمة ابمحيوية ومقدَّمة يف
إطار حرية الفكر.
اتسعا :البحث العلمي وأحداث احلسيمة
تساعد قراءات رصينة لباحثني جامعيني ،على رسم خطوط تقييم مستوى "سلمية" التظاذرات اليت عرفتها أحداث امحسيمة
ونطاقها وامتداداهتا .ذلك أن االقتصار على زوااي النظر واجلدل ،للنظام العام يف عالقته ابألحداث وامحق يف التجمهر ،ال
يكفي لرصد عمق وبـ ْعد ما جرى ،يف ضوء متطلبات ممارسة امحقوق وامحرايت املكفولة دستوراي ،ومستلزمات السلم املدين
والعيش املشرتك ،املكرسني مبقتضياته وأحكامه.
وتبقى أمهية بعض القراءات لألحداث ،يف كوهنا تتوخى املوضوعية يف اعتمادذا أدوات منهجية ،يفرضها البحث يف الوقائع
االجتماعية ذات الطبيعة أو اخللفيات أو األبعاد السياسية ،وتزداد وثوقية اخلالصات البحثية املتوصل إليها ،مبوجب
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االستشهادات املستدل هبا ،من كوهنا صادرة عن ابحثني أبناء املنطقة ،ومن املشتغلني يف مراكز جامعية قريبة منها أو
متخصصني يف جمال الدراسات االجتماعية.
وال تتعار سالمة األدوات العلمية ،املعتمدة أو املرجحة ،مع اآلراء الفكرية والسياسية ألصحاهبا ،حىت ولو كانت منحازة
"للحراك" ،ما دامت تتوخى رصد الوقائع واألشكال واالمتدادات ،وترجيح القواعد العلمية والتخصص يف العلوم السياسية
والتاريخ الراذن عند الرجوع لألقحاث.
عاشرا :األحكام الصادرة والعفو
يتعامل التقرير مع األحكام والقرارات الصادرة يف حق املتابعني يف أحداث امحسيمة ،ابعتبارذا معطيات واقعية وقضائية
متحصلة من عمل احملاكم ،وال ميلك معها املندوب الوزاري املكل قحقوق اإلنسان إال احرتامها ،وسيبقى ممتنعا عن التعقيب
على قناعات قضاة امحكم ،دون أن يعين ذلك عدم التفاعل مع جزء خاص منها ،يتعلق بضماانت احملاكمة العادلة بوصفها
شأان حقوقيا ،خالصا ،تؤيدذا املقاربة امحقوقية عند حتققها ،وتطالب إبعماهلا عند االقتضاء ،على وجه االلتماس ،ال التدخل
أو التأثري.
وعالقة مع كل ذلك ونتيجة له ،ال يتوق التقرير عند موضوع العفو ،الاي يبقى أمرا خالصا ألعلى سلطة يف البالد .علما
أن مل معتقلي أحداث امحسيمة ،متيز ،ومن منظور وحدة املوضوع ،كأول مل  ،رمبا يف اتريخ العفو ،متتع املعنيون به،
على أوسع نطاق بعد مدة وجيزة من صدور األحكام ،مما يؤكد مرة أخرى خاصية من خاصيات إرادة الدولة يف جمال حقوق
اإلنسان.
وجيدر التاكري ،أن العفو وبطابعه القيمي ،حق راجع ملركز القرار ،كما ذو الشأن يف خمتل األنظمة الدستورية ،عرب العامل.
وكما ذو معروف ،ليس العفو ،بدرجة استئناف أو نقض لألحكام والقرارات القضائية.

احملور الثاين :توصيات
يقدم التقرير ختاما ،ذاه التوصيات ،يف نطاق تعزيز محاية حقوق اإلنسان ،وذي مستوحاة من كافة املعطيات النوعية املقدمة
يف إطاره ،وما انتهى إليه من استنتاجات ،واليت يعرب من خالهلا املندوب الوزاري املكل قحقوق اإلنسان ،عن استعداده
التام لالخنراط واملسامهة يف تفعيلها ،يف نطاق الشراكة والتعاون.
وتتأسس التوصيات ،يف املنطلق ،على املقتضيات الدستورية املؤصلة محماية حقوق اإلنسان ،وعلى متطلبات السلم املدين
والتضامن والعيش املشرتك ،وترتكز ،من حيث الغاايت ،على:
 مواصلة املصامحة مع الااكرة واجملال. تعزيز املكتسبات ومواصلة حتسني حالة حقوق اإلنسان. توطني النموذ ،التنموي امحاضن محقوق اإلنسان محاية وهنوضا. تقوية وترصيد دور اجملتمع املدين يف الرصد والتشخيص واالقرتاح. مواصلة امحوار العمومي وإغنائه على حنو أفضل. -جتويد املقاربة امحقوقية يف جمال سياسة حقوق اإلنسان.
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كما تتأسس التوصيات ،على بـ ْعد جوذري ،خيص أمهية الشراكة والتعاون مع الفعاليات املدنية واجلمعوية ،على صعيد

إقليم احلسيمة واملنطقة .وكاا على بـ ْعد إيالء عناية مؤسساتية خاصة ملالحظات ومؤاخاات ومقرتحات الفاعلني املدنيني،

مبناسبة التفاعل معها.

أوال :يف جمال مواصلة التدخل احلمائي

يقرتح املندوب الوزاري على اجمللس الوطين محقوق اإلنسان ،ابعتباره الفضاء امحر والرصني للحوار حول حقوق اإلنسان،

وابعتبار دوره االسرتاتيجي يف جمال التدخل امحمائي ،وممارسته الفضلى يف التعامل مع أحداث امحسيمة مايلي:
 .1ترصيد جتربة اجمللس ،يف مواكبة األحداث وإصدار تقرير حول حالة حقوق اإلنسان ،على صعيد إقليم امحسيمة
واملنطقة.
 .2مواصلة الربانمج القيم مع عائالت وأسر املعتقلني على خلفية أحداث امحسيمة.
 .3دعوة معهد إدريس بنزكري وجلنته العلمية إىل تقييم جتربة اجمللس الوطين ،يف مرافقة أحداث توتر امحسيمة ،وإعداد وثيقة
مرجعية يف ذا الصدد واإلسراع إبصدار واثئق مرجعية أخرى ،ختص التدخل امحمائي ،مبا فيه الوساطة والتدخل
االستباقي ،وسائر أشكال مالحظات األحداث والوقائع اليت يطرحها ذاا اجملال .ويف املقدمة ،ترصيد املمارسات
الفضلى يف جماالت ،تتبع التجمهر واألمن وحقوق اإلنسان وتتبع احملاكمات...
 .4الدعوة إىل إصدار الدراسة حول أحداث  ،59-58املنجزة يف إطار برامج اجمللس الوطين ،ابعتبارذا وثيقة قحثية تكميلية،
ملا يتعلق ابلكش عن امحقيقة ،آن هلا أن ختر ،للوجود ،لكون معطياهتا ،النوعية تكمل عمل ذيأة االنصاف واملصامحة
خبصوص ذاه املرحلة الدقيقة يف ذاكرة الري والبالد.

اثنيا :مواصلة املصاحلة مع الذاكرة واجملال
.5

اإلسراع بوضع برانمج مستعجل يف إطار الشراكة والتعاون ،يتوىل تنفيذ كافة توصيات ذيأة اإلنصاف واملصامحة.

اثلثا :النموذج التنموي ملنطقة احلسيمة
.6

التفكري يف أن يتوىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق اإلنسان األساسية على

صعيد امحسيمة واملنطقة.
رابعا :استعراض القيود اإلدارية والقانونية بني املواطن واإلدارة
.7

دعوة وسيط اململكة ،وابعتبار عضويته يف اجمللس الوطين ،ويف إطار تعاونه مع ذاه املؤسسة ،إىل النظر يف إمكانية
إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو املفرتضة ،بني املواطن واإلدارة على مستوى املعيقات اهليكلية والتنظيمية
والقانونية ،املعيقة إلعمال أحكام الدستور واملفهوم اجلديد للسلطة ،ومتطلبات العدالة اجملالية ،وإصدار تقرير يف ذاا
الصدد.

خامسا :إثراء احلوار العمومي حول اإلشكاالت السوسيو ثقافية واهلوية
.8

يقرتح املندوب الوزاري يف إطار الشراكة والتعاون ،على اجمللس الوطين وأكادميية اململكة املغربية ومعهد الدراسات
االسرتاتيجية ،دعوة أبرز املنظرين املغاربة يف جمال العلوم االجتماعية والدينية والفلسفة السياسية والزمن الراذن واجلغرافية
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البشرية واألنثروبولوجية وعلوم الثقافة ،ومبعية خنبة الباحثني اجلامعيني ،من أبناء منطقة امحسيمة ،إىل إجراء حوارات
رصينة ،حول ما أاثرته أحداث امحسيمة ،على مستوى اخلطاب وامليوالت اهلوايتية السوسيو ثقافية.
سادسا :البحث يف ادعاءات املساس ابحلقوق واحلرايت املكفولة دستوراي
.9

يدعو املندوب الوزاري ،السلطات العمومية املختصة ،مركزاي وجهواي وحمليا ،إىل البحث يف كافة ادعاءات املساس
قحقوق اإلنسان ،املثارة يف تقارير مبادرات الفاعلني املدنيني.

سابعا :صيانة األحكام والقرارات القضائية
 .10التفكري ،يف إطار الشراكة والتعاون ،يف سبل وضع برانمج مستعجل لتحليل ونشر وتقد،م األحكام والقرارات القضائية
يف جمال محاية حقوق اإلنسان.
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