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التقرير حول احتجاجات الحسيمة
ملخص

مقدمة التقرير
يشكل تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول احتجاجات الحسيمة ،الذي طال انتظاره ،والذي متت
املصادقة عليه خالل جمعيته العامة الثانية ،مثرة أشهر طويلة ومضنية من االشتغال سواء عىل مستوى التحريات
أو عىل مستوى التحقق من املعلومات وتقاطعها .وذلك من خالل الوثائق ،وأرشطة الفيديو ،واالجتامعات
وجلسات االستامع ،والشهادات ،والتقيص ،والزيارات املتعددة التي قام بها فريق املجلس من أجل تقديم تقرير
شامل ومحايد وموثق ،التزاما بدوره كضمري لدولة الحق والقانون.
يهدف هذا التقرير ،الذي متت صياغته ما بني نونرب 2019ومارس  ،2020إىل تقديم قراءة حقوقية ملا جرى خالل
االثنى عرش شه ًرا من االحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة .ويركز ،يف إطار مقاربة مفتوحة وشفافة ،عىل
املامرسات املتعارضة مع مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان التي متكن املجلس من إحصائها ،سواء من طرف
السلطات أو من جانب املواطنني.
لن يكون من باب املبالغة أو الخطأ القول أن احتجاجات الحسيمة ،والتي جاءت يف سياق فريد ،يتجىل يف
الصعوبات التي واجهتها عملية تشكيل الحكومة ،قد مثلت حدث ًا استثنائ ًيا يف الحياة السياسية واالقتصادية
والثقافية للمغرب الحديث؛ سواء من خالل مدتها أو حجمها أو انعكاساتها .لكن يعترب املجلس ان احتجاجات
الحسيمة ،متيزت قبل كل يشء ،مبحتوى تعبرياتها البارزة.
يتطرق املجلس يف هذا التقرير ،وبطريقة مفصلة ،إىل ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة التي أثريت يف هذا امللف
الذي شهد العديد من التحوالت واالهتزازات .وقد حرص املجلس عىل الكشف عن مجموع املعلومات التي يتوفر
عليها بهذا الخصوص.
هذا ،ويعالج هذا التقرير العديد من القضايا التي مل يسبق التطرق إليها من قبل ،والتي تشمل تحليل األخبار
املضللة أو الزائفة « » fake newsولكن أيضا ،خطاب الكراهية والعنف الذي ظهر عىل هامش االحتجاجات.
إضافة إىل ذلك ،مكّنت مبادرة االستقبال واإلنصات والتفاعل ،التي اعتمدها املجلس ،مع أرس وأقارب املعتقلني
إىل متلك أفضل ألشكال وسري االحتجاجات واالعتقاالت التي تلتها من جهة ،وتعزيز فهم أساليب ومسارات
االحتجاجات واالعتقاالت التي نجمت عنها من جهة ثانية ،ودعم عائالت املعتقلني بشكل مستمر وحسب
خصوصية كل حالة ،من جهة أخرى.
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وباملوازاة مع ذلك ،مكنت شهادات عنارص من القوات العمومية الذين أصيبوا بجروح أو عانوا من آثارها ،من
إلقاء الضوء عىل زاوية ظلت ،لحد اآلن ،غري معروفة أو تم تجاهلها من قبل املواطنني .أما الباعث عىل هذه
املبادرة فيتجىل يف رضورة تقييم وقياس كل الوقائع أو االدعاءات أو االتهامات يف إطار مقاربة موضوعية ،مبنظور
يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن الوضعية أو القناعة أو الرأي أو املعتقدات .كل ذلك من أجل تسليط الضوء،
بشكل حرصي ومخلص عىل مجمل املميزات التي جعلت من احتجاجات الحسيمة حدث ًا ال نظري له يف سياقات
حقوق اإلنسان باملغرب.
عالوة عىل ذلك ،اعترب املجلس أن من الحصافة إدماج العديد من األجزاء الرتكيبية بخصوص االجتهادات القضائية
الدولية يف مجال حقوق اإلنسان يف هذا التقرير .إن هذا الجهد ،الذي يدخل يف إطار صالحيات املجلس بخصوص
تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية باملواضيع املتعلقة بها وبالدميقراطية بشكل عام ،يعترب رضوريًا ،ليس فقط
ألغراض ديداكتيكية ،بل أيضً ا إلعطاء املواطنات واملواطنني نظرة عامة حول معايري ومنهجية عمل املجلس ،حيث
تظل املعرفة أفضل سالح يف بناء دولة الحق والقانون وأفضل ضامن لبناء مجتمع دميقراطي.
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وختاما ،إن حضور مطالب الذاكرة والهوية ،التي ميزت ،يف جزء ال يستهان به ،مطالب االحتجاجات يسائل
املجلس بقوة ،نظرا ملهمته املتعلقة مبتابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،ولكن أيضا نظرا لألبعاد
غري املسبوقة التي اتخذتها.
يأمل املجلس ،إذن ،من خالل هذا التقرير تقديم ما يكفي من املعلومات والتوضيحات والتأمالت لتمكني القارئ
من صياغة رأيه الخاص بشأن األحداث األليمة التي شهدها إقليم الحسيمة ،والتي طبعت تاريخ الحركات
االحتجاجية يف بلدنا.
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 .1تحديد مفهوم «احتجاجات الحسيمة»
تداولت التقارير الحقوقية والتغطيات الصحفية مفاهيم متعددة للتعبري عن ما وقع يف الحسيمة خالل الفرتة
املمتدة من أكتوبر  2016إىل أكتوبر  .2017ومن أهم هذه املفاهيم أحداث الحسيمة وحراك الريف واحتجاجات
الحسيمة .ويستعمل التقرير مفهوم «احتجاجات الحسيمة» ،وذلك بناء عىل ما ييل:
 .1يستوعب مفهوم «أحداث الحسيمة» العديد من الدالالت ،فقد يعني كل ما يقع ،وبإطالق .وقد يعني كل
ما يقع يف فرتة زمنية محدودة ،أي أن الحديث عن الحدث يعني معاينة بدايته ونهايته يف فرتة وجيزة .كام قد
يعني ،باإلضافة إىل ذلك ،نوعا من الجدة أو الكثافة فيام وقع؛ كام يف التعبري (فالن خلق الحدث) .كام أن الحدث
قد عام هو سلبي كام يعرب عام هو إيجايب .فبشاعة جرمية وتحطيم رقم قيايس ،مثال ،كالهام يخلقان الحدث.
ومبا أن مقاربة املجلس ملا جرى يف اقليم الحسيمة تعتمد عىل منظومة حقوق اإلنسان واالجتهادات القانونية
والقضائية ذات الصلة بالتظاهر السلمي ،فان عبارة «احداث الحسيمة» لن تفي ،بشكل كاف ،بتحديد ظروف
ومالبسات وحجم ما جرى من وقائع.
 .2أما مفهوم «حراك الريف « فيكتنفه الغموض لسببني أساسيني:
من الناحية اللغوية يستعمل «الحراك» ،من فعل تحرك ،بشكل مجازي ،دون أن يسعف عىل تحقيق الدقة
والضبط املطلوبني يف تقرير حقوقي .كام أنه متشبع بشحنة ايديولوجية وسياسية عالية تجعله يعكس موقفا
مسبقا من الوقائع التي يسعى التقرير لتوصيفها إىل جانب أنه يستعمل حراك بفتح الحاء وحراك بكرس الحاء
دون متييز.
أما السبب الثاين ،فيتجىل يف أن كلمة الريف ال تؤدي وظيفتها كظرف مكان بشكل دقيق للوقائع املراد
توصيفها .ومع أن هذه الوقائع حدثت يف إقليم الحسيمة الذي يعترب جزءا من منطقة الريف ،فإن استعامل
«الكل» (أي الريف) للداللة عىل «الجزء» (أي الحسيمة) ،يفتقر إىل مسوغات منطقية يف هذه الحالة .كام أنه
ينطوي عىل تعميامت غري موضوعية ويبالغ يف تضخيم املجال الجغرايف ملا حدث.
 .3تأسيسا عىل ما سبق ،فإن عبارة «احتجاجات الحسيمة» هي التي تضمن أكرب قدر من الدقة واملوضوعية.
فمفهوم االحتجاج يعترب أحد ركائز حقوق االنسان حيث نجد أن «حريات االجتامع والتجمهر والتظاهر السلمي
وتأسيس الجمعيات واالنتامء النقايب والسيايس» كلها ميكن أن تكون شكال من أشكال مامرسة فعل االحتجاج.
وعليه فمفهوم «احتجاجات الحسيمة» ،كام يستعمل يف هذا التقرير ،يتمظهر يف االجتامعات والتجمهرات
والتظاهرات السلمية أو االحتجاجات التي عرفت طابع عنيف .وسيطلق التقرير عىل بعضها عبارة «أعامل
شغب» ( )Les émeutesوذلك اعتربا لحدة العنف الذي عرفته.
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 .2كرونولوجيا الوقائع 28 :اكتوبر  - 2016أكتوبر 2017
اندلعت احتجاجات الحسيمة مع بدء مساءلة املسؤولني عىل وفاة السيد محسن فكري «مضغوطا» يف آلة ضغط
النفايات .ثم توالت األحداث والوقائع وصوال إىل االحتجاجات التي دامت ،يف شقيها السلمي والعنيف ،حوايل
سنة.
 .Iالتظاهر السلمي
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توصيف احتجاجات الحسيمة بالتظاهر السلمي من أكتوبر  2016إىل مارس  .2017وذلك بتحديد العنارص
التالية:
أ .املدة :دامت التظاهرات السلمية حوايل ستة شهور ،وهي من أطول املدد التي سجلها تاريخ االحتجاج السلمي
يف املغرب.
ب .التوقيت :نظمت االحتجاجات السلمية بالليل كام بالنهار .وقد شجع عىل التظاهر ليال تزامن االحتجاجات
مع شهر رمضان.
ت .املسريات :جابت املسريات السلمية العديد من الشوارع .وقطعت كل واحدة منها مسافات طويلة دون
وقوع أي حادث.
ث .طقطقة األواين :ألول مرة يتم التظاهر (خالل شهر ماي) بالطرق عىل األواين املنزلية من السطوح ورشفات
املنازل.
ج .اللباس األسود :نظمت مسريتان للنساء باللباس األسود ،واحدة ليال والثانية نهارا ،مطالبة «بوقف مداهامت
املنازل» وداعية اىل «احرتام حرمة البيوت» وإطالق رساح املعتقلني وتحقيق املطالب.
ح .التحاق بعض املواطنني من مدن املناطق املجاورة ،دون أن يؤدي ذلك إىل أي إخالل باألمن أو تدخل من
طرف القوات العمومية؛
خ .تم تنظيم وقفة احتجاجية ببوكيدارن تحولت إىل مسرية دون حضور القوات العمومية.
 .IIالعنف والرشق بالحجارة
ميكن القول أن أعامل العنف بدأت بعد أول محاولة اعتصام بنصب الخيام وسط املدينة ،حيث خلف تفريقها
إصابات مختلفة .وبعد ذلك توالت أعامل العنف التي استعمل فيها الرشق بالحجارة واملقالع وإرضام النار
أحيانا .وقد متيزت االحتجاجات العنيفة مبا ييل:
 .1غالبا ما كانت أعامل العنف تحدث نتيجة لرفض تنفيذ نداءات تفريق التجمهرات ،وأحيانا بعد الرشق بالحجارة؛
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 .2يف الكثري من األحيان كان املحتجون امللثمون هم الذين يبادرون إىل استعامل العنف؛
 .3يف الكثري من األحيان كانت أعامل العنف تخلف إصابات يف صفوف القوات العمومية؛
 .4يف إحدى االحتجاجات انسحبت النساء من مقدمة االحتجاج ،ليرتكن مكانهن للملثمني الذين بادروا بالرشق
بالحجارة؛
 .5كانت اعامل العنف تنتهي بإصابات متفاوتة وكانت تتخللها توقيفات واعتقاالت ،مبا يف ذلك إيقاف القارصين؛
 .6عرفت مظاهرات التالميذ بكل من امزورن وبني بوعياش وبوكيدارن ومنطقة بوسالمة مواجهات عنيفة ،أدت
إىل إصابات واعتقاالت (خالل شهر فرباير)؛
 .7حارص محتجون مروحية تقل وزراء ومسؤولني مبنطقة إساكن ،ومنعوها من اإلقالع ورشقوها بالحجارة؛
واملالحظ أنه يف شهر يونيو توالت الوقفات واالحتجاجات بشكل يومي تقريبا .كام متيز شهر يوليوز بتصعيد
االحتجاجات وتعدد املبادرات الحكومية واملدنية.
 .IIIالعنف الحاد
إضافة إىل األرضار الناتجة عن الرشق بالحجارة دون متاس أو ما يقارب التامس ،بني املحتجني والقوات العمومية،
شهدت احتجاجات الحسيمة أعامل عنف حاد ،خصوصا يف حاالت التامس .وميكن تقسيم حاالت العنف الحاد
إىل نوعني:
الحاالت التي نتجت عن املواجهة بني املحتجني والقوات العمومية؛
والحاالت التي نتجت عن هجوم مفاجئ عىل رجال القوات العمومية ،خارج سياق االحتجاج.
وسجلت أعامل العنف الحاد أكرث اإلصابات خطورة وأكرث الخسائر تكلفة .فعىل صعيد اإلصابات أدت إىل العجز
الدائم عند بعض رجال القوات العمومية .وعىل الصعيد النفيس واالجتامعي شكلت أعامل العنف الحاد صدمات
عميقة ووسمت العالقات االجتامعية بشكل مزمن أحيانا .ولعل أكرث األحداث تشبعا بالعنف الحاد هي الحاالت
التالية:
 )1إحراق اإلقامة 26مارس 2017
تجمع بعد زوال يوم  26مارس  ، 2017عدد من التالميذ من مدينة بني بوعياش وإمزورن ومتاسينت يف مسرية
باتجاه مدينة الحسيمة ،وهناك بدأ رشق القوات العمومية بالحجارة .وتواصلت املسرية إىل مدينة بني بوعياش
املجاورة ملدينة إمزورن ،مع الرشق بالحجارة تجاه سيارات القوات األمنية .ثم ارتفع عدد املتجمهرين بشكل
كبري ،وقام عدد منهم بالهجوم عىل مقر إقامة عنارص القوات العمومية ،ثم قاموا بإرضام النار أوال يف حافلة النقل،
باستخدام الزجاجات الحارقة ،ثم يف سيارة للرشطة وشاحنة كانت تحمل أمتعة عنارص الدعم .كام سمع ذوي
انفجار قنينات الغاز بنفس اإلقامة.
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وقد نتج عن هذه األحداث العنيفة حروق وكسور وإصابات متفاوتة الخطورة ،إضافة إىل وقوع العديد من
رجال الرشطة من أعىل سطح البناية عند محاولتهم النجاة .ومل يتوقف الهجوم إال بعد حضور وتدخل القوات
العمومية.
 )2االحتجاج عىل محاولة اعتقال السيد نارص الزفزايف
يف يوم  26ماي  ،2016وأثناء محاولة اعتقال السيد نارص الزفزايف متت مواجهة عنارص الرشطة من طرف
مجموعات من األشخاص .ومل تكن مظاهر للعنف بادية يف البداية .وبينام كانت أغلب األزقة شبه فارغة ،كانت
السطوح مليئة بالناس .يف حدود الساعة الثالثة زواال بدأت أعامل العنف والرشق بالحجارة من أسطح املنازل،
حيث كان عدد املتظاهرين كبريا ،ذكورا وإناثا ،كبارا وصغارا ،وكان بعضهم ملثام ،وبدأ رمي الحجارة من فوق
األسطح.
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 )3احتجاجات  20يوليوز 2017
أكدت اإلفادات ان احتجاجات  20يوليوز  2017عرفت يف أغلبها تجمع عدد من املتظاهرين يف عدة أحياء من
املدينة وتخللتها أعامل عنف من طرف املتظاهرين واستعملت فيها وسائل متنوعة تركت إصابات متفاوتة
الخطورة ومتنوعة عىل مستوى عنارص الرشطة ،ومنها االحتجاجات العنيفة بحي سيدي العابد ،وقرب مستشفى
محمد الخامس ،ومنطقة بوجيبار ،وحي أفرار.
االحتجاج بحي سيدي العابد
خرج عدد من املحتجني بحي سيدي العابد .وكانت النساء يتقدمن املتظاهرين .ومن الجانب اآلخر ،كانت
الرشطيات يتواجدن أكرث يف املقدمة ،بينام ينترش باقي عنارص الرشطة الذكور يف الخلف .وقد حرض العميد ونادى
ثالث مرات وأخرب املتظاهرين برضورة احرتام القانون والتفرق.
وبعد ذلك جاء أزيد من  200شخص ملثمني وانضموا للمتظاهرين ،وبدأوا يرشقون عنارص الرشطة بالحجارة،
وتراجعت النساء اللوايت كن يف املظاهرة .واستمر املتظاهرون يف الرشق بالحجارة والرضب بالعيص ،واستمرت
أعامل العنف إىل ساعة متأخرة من الليل.
االحتجاجات قرب مستشفى محمد الخامس بالحسيمة
عرفت مدينة الحسيمة أحداث عنف يف يوم  20يوليوز  ،2017حيث أكدت اإلفادات أن عددا من املتظاهرين
تجمعوا قرب مستشفى محمد الخامس ،حيث وضعوا متاريس وأحجار كبرية وحاجزا حديديا ،وعجالت مطاطية،
وعمدوا إىل كرس مصابيح اإلضاءة يف الشارع العام .ويف حدود الساعة العارشة والنصف ليال ،حرضت عنارص
الرشطة لتفريق املتظاهرين ،فاندلعت أعامل العنف.

التقرير حول احتجاجات الحسيمة
ملخص

وقد كان أغلب املحتجني ملثمني ومتركزوا يف أعىل الشارع حيث توجد األزقة واملنافذ ،وبدأوا يرشقون عنارص
الرشطة ،الذين كانوا يف األسفل بالحجارة ،فأصيب عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة وبجروح وكسور متنوعة.
احتجاجات مبنطقة بوجيبار
فوجئت عنارص القوات العمومية بعدد من املتظاهرين (حوايل  300شخص) وضمنهم أشخاص ملثمون ،قاموا
بإغالق الطريق باألحجار ،وحارصوا سيارة الرشطة والعنارص التي تواجدت بعني املكان ،حيث كان املتظاهرون يف
أعىل الطريق وعنارص الرشطة يف األسفل .ثم بدأوا يرشقونهم بالحجارة بشكل مكثف ،واستمروا يف أعامل العنف،
وواصلوا االعتداءات فأصيب عدد من عنارص الرشطة إصابات بليغة وأغمي عىل بعضهم.
احتجاجات حي أفرار
يف حي أفرار قرب املستشفى ،بدأت الهتافات ،فقامت عنارص الرشطة (حوايل  ،)20بتكوين حاجز أمني ألن عدد
املتظاهرين كان قليال .لكن رسعان ما تكاثر عددهم ليصل تقريبا إىل  200متظاهر ،ضمنهم نساء ،وأشخاص
ملثمون يف الصفوف األمامية ،ثم جاء العميد إلنذارهم برضورة التفرق ،ويف تلك األثناء بدأوا يرشقون بالحجارة
مستعملني «املقالع» محاولني إلحاق الرضر بالعنارص األمنية .ورغم توفر أدوات التدخل ،فقد كانت التعليامت
تقتيض بعدم استعامل القوة ،لكن ملا استفحل األمر وبدأت اإلصابات يف صفوف عنارص األمن تم استعامل القنابل
املسيلة للدموع ،واستطاعت إحدى سيارات اإلسعاف تجاوزت عرقلة املتظاهرين ومتكنت من نقل املصابني من
عنارص القوات العمومية .
احتجاجات ظهر مسعود
تم تنظيم وقفات احتجاجية بحي «ظهار مسعود» ،تخللتها أحداث عنف وشغب .وعىل إثرها تدخلت عنارص
الرشطة إليقاف بعض املحتجني .وتم وضعهم داخل سياريت الرشطة لنقلهم إىل املفوضية .غري أنه ونتيجة أعامل
إرضام النار ووضع املتاريس والحواجز ،وبعد محارصة السيارة وهي عالقة واستمرار الهجوم وأعامل العنف،
أطلق الرشطي ثالثة أعرية نارية من مسدسه الوظيفي اتجاه األرض .وبعد استمرار التهديد الوشيك ،ورغبة منه
يف مساعدة زميله أطلق نفس الرشطي رصاصتني أخرتني تحذيريتني يف الهواء لتخليصه من قبضتهم.
أسفرت هذه االعتداءات عن إصابة عدد كبري من موظفي الرشطة من بينهم الرشطي مطلق األعرية النارية
التحذيرية وزميله سائق السيارة برضوض بأنحاء مختلفة من جسديهام ،كام أصيب الشخص املوقوف (م .و.
) داخل السيارة بدوره بجروح نتيجة الرشق بالحجارة وعىل إثرها أصيب السيد عامد العتايب بشظايا الرصاصة
املرتطمة باألرض.
يف شهر غشت أعلن بالغ للسيد الوكيل العام للملك عن وفاة السيد عامد العتايب .وقد عرفت مراسيم دفنه
مواجهات عنيفة بني القوات العمومية واملحتجني بأحياء بوجيبار ،حي مرموشة ،حي أفرار ،حي مريادور ،منطقة
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كورنيش صباديا وشارع الحسن الثاين .كام تم إحراق سيارة تابعة لألمن الوطني .باإلضافة إىل العديد من اإلصابات
واالعتداء عىل املمتلكات.
 )4شاطئ صباديا  09غشت :2017
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حوايل الواحدة بعد الزوال ،متركز  8من عنارص الرشطة بالقرب من مدخل كورنيش «صباديا» .ويف حوايل الساعة
العارشة ليال ،فوجؤوا مبجموعة من األشخاص وهي تهاجمهم يف سيارتهم ،عن طريق رشقهم بالحجارة واألجسام
الصلبة .كام حارصوا السيارة بشكل كيل وقاموا بنزع سياجاتها الحديدية الواقية من الجهة الخارجية ،دون أن
يتوقفوا عن رشقها بالحجارة مام أدى إىل تكسري الواقي الزجاجي األمامي لها.
كام متكن املتجمهرون من نزع السياج الحديدي الخارجي لسيارة املصلحة املذكورة ،قبل أن يرتاجعوا إىل الخلف
ويبتعدوا نسبيا عن السيارة مواصلني رشقها بالحجارة ،مام أتاح لعنارص الرشطة الفرصة ملغادرتها واالبتعاد يف
اتجاهات متفرقة تحت وابل من الحجارة واألجسام الصلبة .وقد استعملت عنارص الرشطة الغازات املسيلة
للدموع ،للحيلولة دون مواصلة املتجمهرين االعتداء عليهم بالرضب والجرح باستعامل السالح ،حيث تخطى
معظم عنارص الرشطة الجدار القصري الفاصل بني الكورنيش وشاطئ «صباديا» وتوغلوا وسط الشاطئ.
وشهدت نهاية مباراة يف كرة القدم بني فرقني رياضيني مواجهات وأعامل عنف كذلك بني جامهري الفريقني ،ونتج
عن ذلك إصابة حوايل  69من الجمهور ورجال رشطة كام تم تخريب خمس حافالت و 12سيارة من بينها سيارتني
للرشطة.
 )5االحتجاجات املحاذية ملدينة إميزورن
يوم  3شتنرب  2017عىل الساعة الخامسة بعد الزوال تجمهر عدد من األشخاص ،أغلبهم ملثمني ويحملون
السكاكني ،بأحد الجبال املحادية للمدينة وكانوا يرددون الشعارات .وعندما نادى العميد بفض التجمهر بدأوا
يرشقون رجال الرشطة بالحجارة بكثافة ،واثناء مقاومة عنارص األمن للمتظاهرين أصيب عدد منهم بإصابات
مختلفة وجروح وكسور.
وتم رمي أحد العنارص يف حفرة وإنهال عليه املتظاهرون بالحجارة وبدأوا يجرونه ويرضبه بعضهم بالسكني
وأصيب جراء ذلك بجروح ومزقت صدريته الواقية.
استعملت الغازات املسيلة للدموع مرتني إحداهام لتفريق التجمهرات بحيي سيدي عابد وأخرى بشاطئ صباديا
للدفاع عن النفس .واللتان عرفتا أعامل عنف وإصابات.
 .IVالتدابري املتخذة
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بعد متابعة املعنيني بحادثة الحاوية ،تشكلت «اللجنة املؤقتة للحراك الشعبي بالريف»؛
ويف مارس ظهر تطور يف الئحة املطالب ،كام تم يف نفس الشهر إعفاء العديد من املسؤولني من بينهم عامل
إقليم الحسيمة ومناديب وزارات التجهيز والصحة والصيد البحري ومدير املستشفى اإلقليمي بالحسيمة؛
ويف أبريل تم إعفاء باشوات بعض الجامعات الحرضية والقروية ،وبعض ممثيل السلطات املحلية .وأصدرت
محكمة االستئناف بالحسيمة أحكاما (ما بني  5و 8أشهر) يف حق املتهمني يف مقتل السيد محسن فكري وأداء
تعويض من طرف رشكتي التأمني والنظافة؛
وبعد أسبوع ،اقتحم السيد نارص الزفزايف مسجد محمد الخامس خالل صالة الجمعة ،وتم إصدار بالغ الوكيل
العام للمك إليقافه بداعي «عرقلة حرية العبادات داخل مسجد وتعطيلها أثناء صالة الجمعة»؛
يف شهر ماي ،قام وفد وزاري بزيارة لإلقليم ،وكان الوفد يتكون من  6وزراء ومدير املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للرشب ،قصد الوقوف عىل تقدم األشغال يف مرشوع الحسيمة منارة املتوسط؛
ويف متم الشهر أعلن الوكيل العام للملك اعتقال السيد نارص الزفزايف صحبة عدد من مرافقيه؛
ويف  25يونيو صدر أمر مليك بإجراء بحث يف سري املشاريع التنموية وافتحاص مرشوع «الحسيمة منارة
املتوسط»؛
إعفاء بعض الوزراء واملسؤولني من مهامهم؛
يف شهر يوليوز تم تنظيم لقاء تشاوري مع فاعلني نظمته الحكومة تحت إرشاف وزير الدولة املكلف بحقوق
اإلنسان .وشارك يف اللقاء ممثل عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
وصدر عفو مليك يف  29يوليوز عىل ( )35معتقال و( )14حدثا.
معطيات أولية حول ما ترتب عن االحتجاجات التي تم تجميعها من متابعة املحاكامت
 814مظاهرة 340 ،منها تطلبت تأطريا خاصا
تفريق  60مظاهرة؛ أي أقل من  10%من مجموع املظاهرات
املصابني املدنيني :مل نتمكن من تحديد عددهم ،لكن املجلس يقدرهم بالعرشات
جرح  788عنرصا من عنارص القوات العمومية 178 :عنرصا من القوات املساعدة و 610من املديرية العامة
لألمن الوطني
املصابني من القوات العمومية:
 604من رجال أمن
 178من القوات املساعدة
 120من الدرك
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 500إصابة بجروح جسدية يف صفوف القوات العمومية
معاناة  111عنرصا من عنارص األمن من مضاعفات عقلية ،منهم  34عنرصا تحث العناية الطبية النفسية
الحد األقىص ملدة العجز الكيل املؤقت 760 :يوما
عدد األشخاص املوقوفني 400 :شخصا
عدد القارصين املوقوفني  )129( :منهم  45احتفظ بهم يف اإلصالحية و  84منهم تم تسليمهم ألوليائهم
عدد األشخاص الذين يقضون عقوبة سجنية إىل حدود مارس  55 :شخصا
الوسائل املستخدمة من قبل الرشطة :الدروع الواقية والهراوات ( )Tonfasوقنابل الغاز املسيل للدموع
وخراطيم املياه
نقل محامي الطرف املدين خالل املحاكمة أن الخسائر قدرت:
أكرث من  25مليون درهم خسائر مديرية األمن الوطني
أكرث من أربعة ماليني درهم بالنسبة للدرك
أزيد من مليون و 160ألف درهم بالنسبة للقوات املساعدة
توصلت السلطات بشكايات من  136تاجر صغري ،منهم  56منهم مبدينة الحسيمة و 80آخرين مبدينة إميزورن،
يطالبون برضورة حامية النظام العام وذلك من جراء االرضار الجسيمة التي ألحقت بتجارتهم.
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 .3المس بحرية العقيدة والعبادة
اقتحام مسجد اثناء خطبة الجمعة
تعترب أماكن العبادة يف كل األديان ،فضاءات تتمتع بتقدير ومعاملة خاصتني .ولذلك يعترب املسجد مكانا للعبادة
والتعبد .كام أن صالة الجمعة لها خصوصياتها وطقوسها الخاصة واملتمثلة يف الخطبتني ،والتي ال يجوز بدونهام.
فالحقوق الدينية تتضمن حرية العقيدة والعبادة ،وهام يحيالن إىل حق اإلنسان يف أن يختار العقيدة التي
يريدها دون إكراه من الغري .كام يحيالن عىل حقه يف أن ميارس العبادة والشعائر الخاصة بدينه ،مبأمن من
االستفزاز أو التحرش.
يف سياق تواتر احتجاجات الحسيمة ،وبتاريخ  26ماي  ،2017اقتحم السيد نارص الزفزايف املسجد أثناء خطبة
الجمعة مقاطعا اإلمام ومخاطبا املصلني داخل املسجد .وترتب عن ذلك حرمان املصلني من مامرسة حقهم يف
صالة الجمعة ،حيث أم بهم اإلمام يف نهاية املطاف صالة الظهر (أربع ركعات) عوض صالة الجمعة ،وبالتايل تم
حرمانهم من إمتام شعائر خطبة وصالة الجمعة.
 .1مربرات السيد نارص الزفزايف
لقد اعترب أن «اإلمام يطبل للفساد من أجل «إركاع الريف ومن أجل أن تأيت بطاريق الخليج وتغتصب نسائنا
وتغتصب أطفالنا»! كام اعترب أن «من واجبه» تقويم «اعوجاج» اإلمام ،سريا عىل نهج عمر ابن الخطاب (ريض
الله عنه) .وأنه أوقف اإلمام ألنه كان «يفتي» ويتفق مع «املخزن الغتصاب النساء ومحارصة الشباب من أجل
اعتقالهم باسم الدين» .وانتفض» يف وجه اإلمام ،الذي وصفه بـ»الدجال» ،ألن حديثه عن الفتنة واالستقرار «أمر
خطري»« ،يعطي الرشعية للمخزن من أجل القمع» وأن اللجوء إىل األمئة واملساجد جاء بعد «فشل» اللقاء مع
املنتخبني ،الذين وصفهم بـ»الخبثاء» .واعترب أن الهدف من وراء ذلك هو «محارصة االحتجاجات».
 .2ما ترتب عن االقتحام
إثر هذه الواقعة ،ويف نفس اليوم ،أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالحسيمة بإيقاف السيد نارص
الزفزايف 1بداعي «عرقلة حرية العبادات داخل مسجد وتعطيلها أثناء صالة الجمعة .واعتربت النيابة العامة ،يف
بيان لها عقب ذلك ،أن «املعني» أقدم عىل منع اإلمام من إكامل خطبته ،وألقى داخل املسجد خطابا تحريضيا
أهان فيه اإلمام» وأنه «أحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها».
ومن جهتها استنكرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية« 2اإلخالل بالتقدير والوقار الواجبني لبيوت الله أثناء
صالة الجمعة» « ،مام أفسد صالة الجمعة وأساء إىل الجامعة» .واعتربت أن ذلك «فتنة كبرية» وأن الحدث ميثل
 . 1بالغ الوكيل العام مللك باستئنافية الحسيمة
 . 2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
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«ترصفا منكرا» يف بلد يحيط العبادات وطقوسها بأكرب قدر من اإلجالل والتعظيم والوقار.
 .3املرتكزات الحقوقية
بخصوص هذه الواقعة ،فإن األمر ال يتعلق بنقاش عمومي وبفضاء من الفضاءات العمومية ،حيث تتواجه اآلراء
واملواقف محتكمه إىل الحجة والربهان ،بل نحن أمام شعرية تعبدية ،لها داللتها القدسية ،ميارسها املؤمنون بها.
وإذا حدث وكان خالف أو اختالف حولها ،فمكان التعبري عنه يف الفضاء العمومي ،إذ لو اكتفى السيد نارص
الزفزايف بانتقاد الخطبة خارج املسجد ،لكان ميارس حقه املرشوع يف حرية التعبري .لكنه باقتحامه للمسجد ،يكون
قد اعتدى عىل حق الذين كانوا باملسجد يف مامرسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية .ولذلك فإنه قد خرق حقهم
يف مامرسة شعائرهم.
وقد أناطت النصوص الدولية بالسلطات العمومية ،مسؤولية حامية أماكن العبادة ،من كل فعل من شأنه أن
يعرقل سريها ،ويؤثر عىل طأمنينة املتعبدين .ونظرا للرتابط بني الحق يف حرية االعتقاد وحرية مامرسة العبادة،
فقد اعتربت حامية أماكن العبادة ،ضامنة لحامية الحق يف االعتقاد والعبادة.
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 .4تجريم املس بحريات العبادة
ميثل فعل اقتحام املسجد وتوقيف خطبة اإلمام خرقا لحرية العبادة وحامية فضائها .وقد اعتربت مختلف
النصوص ذات الصلة ،أن حرية العبادة مكون أسايس من مكونات الحريات الدينية.
وقد اطلع املجلس ،عىل العديد من الحاالت املامثلة وكيف تفاعل معها القضاء ،مثل حالة  3نشطاء اقتحموا
كنيسة كولون بأملانيا ،يف غشت  2012تضامنا مع املعتقالت من حركة « بويس ريوت « بروسيا ،فتمت متابعتهم
وإدانتهم .وحالة إليوزبوتون  ،Elois Bouton -و هي ناشطة من حركة « فيمن « النسائية ،التي اقتحمت
كنسية املادلني بباريس يف دجنرب  .2013ورغم أن مربر االقتحام هو التعبري عن رأي متعلق بانتقاد موقف
الكنيسة من حرية اإلجهاض ،فقد أدانتها املحاكم الفرنسية مبختلف درجاتها.
وأكدت املحكمة األوروبية يف قرارها سنة  3 2015عىل ضامن حق املتظاهرين يف التعبري وكذلك حق املصلني يف
أداء شعائرهم وصالتهم وذلك بأخذ املسافة الكافية ما بني الفضائني (فضاء الصالة وفضاء التظاهر) .فالواضح هنا
أن السلطات القضائية مل تعترب اقتحام الكنائس تعبريا عن رأي هي ملزمة بنص قوانينها بضامنه ،بل رأت األمر
مسا بحرمة مكان للعبادة ولحرية املتعبدين داخله ،وهي ملزمة بضامن أمنه.

 . 3يف قضية  KARAAHMED v. BULGARIAخرق للامدة التاسعة من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان .حكم املحكمة صدر يف فرباير  ،2015عقب الواقعة التي تعود
أحداثها إىل ماي ( 2011احتجاج متظاهرين ينتمون لحزب سيايس بلغاري ( )Atakaأمام مسجد مبدينة صوفيا)
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 .4مطالب احتجاجات الحسيمة :وقائع ومآالت
تدخلت العديد من العوامل لصياغة مطالب املحتجني بالحسيمة ،التي عرفت وترية متصاعدة واختالف من حيث
االستعداد للحوار من طرف العديد ورفضه من طرف بعض املحتجني .كام أن توظيف الرموز تم بشكل يبعدها
عن معانيها الحقيقية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية املغربية املتعددة والغنية مبختلف روافدها الثقافية.
وسنعمل عىل تفصيل العديد من املالبسات التي صاحبتها ،مبا يف ذلك أنواعها وتطور محتوياتها وأشكال تقدميها
وتصنيفها والنتائج املرتتبة عنها.
أوال :مطالب احتجاجات الحسيمة
عرب املحتجون يف إقليم الحسيمة عن مطالب ال تختلف يف غالبيتها عن باقي املطالب ذات الصلة بقضايا
اقتصادية واجتامعية وثقافية ،املعرب عنها من طرف ساكنة باقي املناطق والجهات باململكة املغربية .سواء عرب
األشكال االحتجاجية التي عرفتها بعض املدن والقرى أو عرب القنوات املؤسساتية املتاحة عىل املستويني املحيل
أو املركزي .وقد همت املطالب مجاالت التعليم والصحة والثقافة والصيد البحري والرياضة والفالحة والصناعة
والتنمية والنقل واملواصالت والبيئة والسياحة الحكامة.
إن القول بأن أغلب املطالب تندرج ضمن املطالب املعرب عنها يف مختلف مناطق املغرب ،يستدعي التدقيقني
التاليني:
مل تأت املطالب متقطعة أو متدرجة وتبعا ألسبقيات ،بل جاءت متصاعدة ودون تراتبية؛
إىل جانب ذلك ،فقد رفض الحوار مع املسؤولني؛
وهكذا ،فمن حيث التدبري وقابلية املطالب للتنفيذ واإلنجاز ،ميكن التمييز بني املطالب املعتادة والتي تسمح
آليات التفاوض بالتقدم يف تحقيقها وتلك التي تتعلق بسوء التدبري والحكامة ،وتلك التي تحتاج مساطر خاصة:
النوع األول :مطالب ذات صلة بسوء التدبري
وهي املطالب التي تعلقت مبشاريع متت برمجتها أو تأخر تحقيقها أو وقع متاطل يف إنجازها أو تم تحويلها.
النوع الثاين :مطالب ذات عالقة بسياسة القرب:
وهي التي تهم مطالب متت برمجتها والتي مل تنجز عىل الصعيد املحيل .وكان بإمكان الحوار حولها الوصول إىل
تقويم موضوعي للكفاءات املحلية والتقدم يف تحقيقها عرب ربط املسؤولية باملحاسبة؛
النوع الثالث :مطالب تستوجب إعامل مساطر قانونية خاصة:
وتتمثل يف املطالب التي تعتمد عىل قوانني ومساطر محددة ،وبالتايل ،فإن النقاش حولها ال ميكن أن يتم إال يف
إطار خاص متناسب مع خصوصياتها ،ويندرج يف هذا اإلطار مثل نزع األرايض بسبب املنفعة العامة وعدم تدخل
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وزارة األوقاف يف األرايض التي وهبها املواطنون ألغراض دينية وامللك الغابوي وتسعرية املاء والكهرباء.
إن إدراك تنوع مطالب احتجاجات الحسيمة هو الذي يفتح الطريق أمام التقدم يف اتجاه تحقيقها (بعضا أو
جال) .كام أن تقدميها ككتلة واحدة وبشكل متصاعد ميكن أن يشكل تعبريا عن الرغبة يف عدم التقدم نحو الحل،
والرهان عىل التصعيد ،مام أعاق الحوار حول تحقيقها.
ثانيا :تعاطي الدولة مع مطالب املحتجني
إن طريقة تعاطي السلطات العمومية مع املحتجني ليست سوى لحظة ضمن مسار تدبريي يتميز بحضور قوي
إلقليم الحسيمة يف أجندة السياسة التنموية للدولة خالل العرشنيتني األخريتني.
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 .1إقليم الحسيمة يف السياسات العمومية
إن إنجاز املصالحة مل يقترص عىل االشتغال عىل الذات والتاريخ فقط ،فبقدر ما تتطلب إعادة بناء الثقة االشتغال
عىل املايض ،فهي تستدعي كذلك وبالرضورة مواجهة تحديات الحارض واملستقبل خاصة فيام يتعلق باضطالع
الدولة مبسؤولياتها يف ضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية للمواطنني.
وقد عملت الدولة عىل إعادة تصحيح مسار التنمية يف املنطقة لتدارك الخصاص املهول الذي تعرفه ،خاصة يف
قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية .ويتجىل ذلك باألساس يف املرشوعني املهيكلني اللذين تم إنجازهام،
وهو ما يؤسس ملقاربة جديدة يف التعاطي مع تنمية املنطقة مبا يسمح بتدارك ما يسميه البعض ب»الدين
التاريخي» للريف عىل الدولة.
الطريق الدائرية املتوسطية الرابطة بني جهتي طنجة والسعيدية؛
برنامج التنمية املجالية «الحسيمة-منارة املتوسط»؛
إال أن تعرث أغلب هذه املشاريع واالختالالت املسجلة يف تدبريها أدى إىل فتح تحقيق بشأنها بأمر من جاللة امللك
محمد السادس بهدف تحديد املسؤوليات ،وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ،وهو ما ترتب عنه قرارات
ملكية همت بالخصوص إعفاء بعض الوزراء.
برنامج تقليص الفوارق االجتامعية الذي يتوزع عىل قطاعات الصحة والتعليم والشغل والبنية التحتية مبختلف
مناطق اإلقليم.
 .2تعاطي السلطات العمومية مع مطالب املحتجني
استنتج املجلس بطئ استجابة الحكومة ،وبدرجة أقل ،الهيئات املنتخبة ،فالشك أن تأخر الحوار مع أعضاء
الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي املنطقة ملدة ستة أشهر ،قد أثر سلبا عىل منحى االحتجاجات ،كام أن
املحاوالت األوىل للحوار مل تعتمد عىل مقاربة تشاركية.
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ويسجل املجلس أن التجاوب الفعيل للحكومة ،جاء يف فرتة كانت فيها االحتجاجات قد أخذت منحى تصاعديا،
فقد جاء عىل لسان وزير الداخلية ،أن جلسات الحوار تعرثت بسبب إلحاح املحتجني عىل إلغاء «ظهري العسكرة»
ورفضهم أي نقاش آخر .
 .3النتائج املرتتبة عن االحتجاجات
عرفت سريورة التفاعل مع املطالب ثالثة محطات أساسية ،هي:
أ .محاوالت الحوار :تدخلت أطراف رسمية وجمعوية ومدنية من أجل إرساء الحوار ،لكن دون جدوى؛
ب .اإلعفاءات من املسؤولية :إعفاء بعض الوزراء واملسؤولني ،بناء عىل خالصات التحقيق؛
ت .أثر الطابع غري السلمي :عقد الوزراء ومسؤولون لقاءات متعددة مع املنتخبني وفاعلني غري حكوميني ،يف
محاولة ملناقشة املطالب ،ومنها:
يف  20ماي  :2016أعلنت وزرارة الداخلية تخصيصها حوايل  200وظيفة إلقليم الحسيمة؛
 21ماي  : 2017زار وفد وزاري يرتأسه السيد وزير الداخلية ،ويتكون من وزراء الفالحة والصيد البحري و
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ووزير الصحة والرتبية الوطنية والتكوين املهني و الثقافة واالتصال واملدير
العام للمكتب الوطني للامء الصالح للرشب والكهرباء ،من أجل الوقوف عىل مدى تقدم األشغال واملشاريع
املتعلقة بالتنمية املحلية ،خاصة تلك املربمجة يف مرشوع «الحسيمة منارة املتوسط»؛
12يونيو  :2017زيارة ثانية لوفد وزاري يتكون من وزراء الداخلية والتجهيز والنقل واللوجستيك وكاتبة الدولة
لدى الوزارة نفسها ،واملدير العام للامء والكهرباء من أجل تتبع انجاز مجموعة من املشاريع وخصوصا مرشوع
سد غيس ومرشوع تحلية مياه البحر؛
 .4حول مطلب إلغاء «ظهري العسكرة»
شكل موضوع «ظهري العسكرة» أحد املطالب األكرث بروزا يف احتجاجات الحسيمة ،ومفاده أن إقليم الحسيمة
يخضع لحكم عسكري .إن فحص املجلس ملختلف املقتضيات الدستورية والظهائر والنصوص القانونية مبا يتطلبه
ذلك من تتبع تاريخي لألحداث وباستحضار مختلف التأويالت واالجتهادات فضال عن العنارص الواقعية ،جعلت
املجلس يخلص ،مبا ال يدع مجاال للشك إىل أن إقليم الحسيمة يعترب إقليام عاديا ،وهو ما كرسته القوانني التي
تعاقبت عىل تنظيم التقسيم اإلداري للمملكة ،وهو ما ميكن معه التأكيد أن كل املقتضيات القانونية املتوفرة
ألغت ظهري.1.58.381
وبناء عىل ما سبق يؤكد املجلس عدم وجود نصوص قانونية وال إجراءات خاصة لتدبري شؤون منطقة الحسيمة
تؤرش عىل أن منطقة الحسيمة تخضع ملا يسميه املحتجون «ظهري العسكرة».
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 .5حرية التعبير والتجمع
تدخل حريات التفكري والتعبري وتكوين الجمعيات والتجمع يف مجال الحريات األساسية ،وترتبط فيام بينها بشكل
متفاعل وآين ،وتؤثر مبارشة عىل السريورات الدميقراطية والتمتع بجميع الحقوق .وهي من الحقوق التي تخضع
لبعض القيود ،التي قد يؤدي انتقاؤها إىل إمكانية حدوث اعتداءات عىل الغري.
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ولعل أهم اإلشكاليات التي تطرحها حرية التعبري تأيت من تحديد نوع القيود يك ال تصل إىل حد منع التمتع بها
كحق .ولقد كان العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واضحا عندما استثنى ،منذ البداية ،األعامل
العدوانية التي ال ريب فيها .فحظر الدعاية للحرب والدعوة إىل «الكراهية الوطنية أو العنرصية أو الدينية التي
تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف» .ولكن املشكلة تظل قامئة عندما يتعلق األمر باملدى الذي
يحرص فيه التهديد بالعنف .وهل التهديد بالقول يدخل يف إطار الحظر أم ال؟
فإذا كانت حرية التعبري تشكل أساس املامرسة الدميوقراطية ،فإن الكراهية والعنرصية ميهدان السبيل الستبدالها
باالستبداد .لذلك بات من الرضوري أن «يشمل (املنع) جميع أشكال التعبري التي تنرش الكراهية العنرصية أو
كره األجانب أو معاداة السامية أو غريها من أشكال الكراهية القامئة عىل التعصب وتحرض عليها وتروج لها أو
تربرها» .فاالجتهاد األنجلو ساكسوين ال يعترب هذا الخطاب قابال للحامية ،ألن كل خطاب يشجع عىل العنف
والكراهية ال ميكن أن يكون حقا ،بل يجب اعتباره جرمية.
 .1حرية التعبري
يجرم القانون يف بريطانيا ،هذا النوع من الخطابات التي يكون من شأنها أن تسبب الذعر أو الضيق أو الخوف
لشخص عادي (أي ال يعاين من مخاوف مرضية .)...ويف الواليات املتحدة ،ورغم التقدير الكبري لحرية التعبري،
فقد وضعت القيود عليها ،مبا يف ذلك الكلامت املسببة للعراك ( ،)fighting wordsأي املنطوقات (املكتوبة أو
الشفهية) التي تحث عىل العنف والعنرصية .ألن ذلك يدخل يف الفعل العنيف الوشيك .ومن ذلك مثال :خطاب
التشهري واالفرتاء؛ الخطاب الفاحش؛ الكلامت املسببة للعراك؛ التحريض عىل الكراهية؛ وكل خطاب ميكن أن
يتسبب يف أرضار جسيمة.
وقد وضعت املحكمة العليا للواليات املتحدة معيار الخطر الواضح والقائم ()clear and present danger
كمحدد للمنع .فإذا كان الخطر واضحا وقامئا وجب منعه ومتابعة صاحبه .وقد عدل هذا املعيار باختبار
براندنبورغ ،والذي بني عىل أساس «العمل غري القانوين والوشيك» .حيث يتضمن ثالثة عنارص :النية يف إلقاء
خطاب يحرض عىل العنف؛ االحتامل الكبري الرتكاب أعامل العنف؛ كون هذه األعامل وشيكة الوقوع .وما يصدق
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عىل العنف يصدق عىل أعامل الشغب أو التواطؤ يف التحريض عليها أو تنظيمها أو الرتويج لها أو التشجيع عليها
أو املشاركة فيها.
أما النقد واالحتجاج ،فيظالن محميان حتى ولو كانا موجهني ضد الرشطة أو ينطويان عىل العدوان والفظاظة،
باستثناء الكلامت املسببة للعراك ،كام هو الحال بالنسبة للخطابات العنرصية املوجه ضد شخص ما ،أو إهانة
ضابط الرشطة بالتعبري عن الرغبة يف موت والدته ،أو شتمه والبصق عليه ،فهذه أمور مجرمة.
شجب براندنبورغ محنة «العرق األبيض القوقازي» عىل أيدي الحكومة وأدىل بترصيحات معادية للسامية
والعنرصية ضد األمريكيني من أصل أفريقي من خالل التهديد «باالنتقام» من الحكومة الفيدرالية والنظام
القضايئ يف حالة استمرارهام يف ذلك .أدين براندنبورغ ألن خطابه عبارة عن الدعوة للجرمية أو للتخريب أو
ألساليب اإلرهاب غري القانونية كوسيلة لتحقيق إصالح صناعي أو سيايس.
ولكن املحكمة العليا يف الواليات املتحدة ألغت هذه اإلدانة ،وقضت بأنه ال ميكن أن يستقيم العقاب دستوريا
عىل فعل مجرد من القوة ،وعليه فال ميكن للعقوبة أن تكون إال عىل الخطاب الذي يهدف إىل التحريض أو إنتاج
عمل غري قانوين فورا أو يحرض عليه أو تنتجه.
 .2حرية التجمع
حسب مجلس حقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،يشرتط يف التجمع ليك يتمتع بحامية القانون
أن يكون سلميا وبصفة حرصية .حيث ال وجود لقيود تقيده عدا صيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو
النظام العام أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
ففي قضية الشامنكني ،أعلنت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن حامية الحق يف التجمع السلمي ال «يشمل
التجمعات التي يكون فيها للمنظمني وللمشاركني نوايا عنيفة أو تحرض عىل العنف أو ترفض أسس أي مجتمع
دميقراطي» .وهو نفس ما ذهبت إليه االجتهادات يف قضية ستانكوف واملنظمة املتحدة املقدونية ضد بلغاريا
()2001؛ قضية فابر ضد هنغاريا ()2012؛ وقضية سيس ضد فرنسا (.)2002
وتشمل حامية الحق يف التجمع السلمي كل التجمعات غري العنيفة التي تُنظم يف األماكن العمومية والخاصة،
سواء رصح بها من لدن السلطات أو مل يرصح بها ،مع «مراعاة القيود املنصوص عليها يف املادة  21من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية» .ويشمل هذا الحق مجموعة واسعة من التجمعات ،مبا يف ذلك
التجمعات السياسية واالقتصادية والفنية واالجتامعية .كام ميتد الحق أيضً ا ليشمل املظاهرات املضادة ،عىل
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الرغم من أن الدول ملزمة بضامن أال تنتهك املظاهرات املضادة حق اآلخرين يف التجمع ،كام تلتزم بحامية
املتظاهرين من العمل «االستفزازي ألي عنرص» قد يعيق عقد التجمع.
إذا كان فرض قيود عىل التجمع السلمي وارد ،فإن عىل القانون أن ينص عليها .وأن «تكون متالمئة مع القيود
املرشوعة .وبالطبع يجب أال تدعو للتمييز أو العداوة أو العنف أو الكراهية عىل أساس وطني أو عنرصي أو
ديني ...ومع ذلك فال ميكن لهذه القيود أن تخرج عن مبادئ الرشعية والرضورة والتناسب .ويشرتط يف املنع
الرصيح للمظاهرة إذا كان رضوريًا ،أن يكون له مربر أكرث إقناعا وبعد استنفاذ البدائل األخرى .وحتى عندما يتم
ارتكاب أعامل «عنف ومخالفات عفوية» من قبل بعض املتظاهرين ،فال يجب أخذ البعض مبا قام به البعض
اآلخر.
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ال يتناىف نظام اإلشعارات والرتاخيص مع حرية التجمع ،غري أنه يخفي أحيانا وراءه التضييق عىل حرية التجمع.
كام أن هذا النظام يالئم بني حرية التجمع وحقوق أخرى كالحق يف التنقل واملتطلبات األمنية .ومع ذلك تذهب
االجتهادات إىل أنه ال ينبغي منع مظاهرة سلمية عفوية أو مظاهرة فقط ألنها مل تضع ترصيحا .ومع ذلك فام
زالت العديد من الدول تعاقب عىل تنظيم تظاهرة غري مرصح بها أو محظورة كفرنسا وبريطانيا العظمى
والواليات املتحدة األمريكية ،لألسباب أعاله .وال يجب أن ترتتب عن عدم الترصيح املسبق عقوبة جنائية أو
إدارية .غري أن االصطدامات التي تقع عىل هامش املظاهرة تخضع للقانون الجنايئ.
أما اإلخالل بالنظام العام فيصري شغبا عندما تكون هناك مقاومة أو اعتداء أو تهديد لضابط رشطة .وتكون
العقوبة أشد عىل املتزعمني .ففي أملانيا أو اليابان ،يعاقب عىل أعامل الشغب وإتالف ممتلكات اآلخرين أو
تخريبها أو تدمريها بالسجن .ويتم رفع هذه العقوبة عندما ترتكب هذه األعامل ضد الرشطة أو الدرك ،كام
تكون عقوبة املشاركة يف جامعة مسلحة بهدف التحضري ألعامل العنف أو التخريب أقىس.
أما قرار تفريق املظاهرة فال ميكن أن يغيب مبدأي الرضورة والتناسب .عىل أن تراعى االعتبارات التالية:
ال ينبغي أن يكون الترصيح املسبق رشطا كافيا لتفريق التجمع؛
ال تعترب أعامل العنف املعزولة مربرا لتفريق املظاهرة إال نادرا ً؛
يلتزم املسؤولون عن إنفاذ القانون بتبليغ ورشح أوامر تفريق املظاهرة بوضوح كاف؛
يجب ترك الوقت الكايف للمتظاهرين يك يتفرقوا ،قبل إمكانية اللجوء إىل الوسائل القرسية؛
يجب توفري ظروف املغادرة لألفراد غري العنيفني واملارة املحارصين ،واملوجودين يف حالة هشاشة أو ضيق دون
املساس بشخصهم؛
وميكن أن تلجأ قوات األمن إىل القوة يف حاالت استثنائية ودامئا وفق مبدأي الرضورة والتناسب؛
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التوفر عىل املعدات األقل تسببا يف القتل والتي تسمح باللجوء املتنوع للقوة مع احرتام مبدأي الرضورة
والتناسب وتسمح بالتقليص من األرضار التي قد تلحق باملتظاهرين .ويف كل األحوال ال ينبغي اعتبار املشاركة
يف التجمهر جرمية وال ينبغي حرمان أي شخص من حريته تعسفًا ،كام يجب تفريد إجراءات اإليقاف والتأكد من
أن املوقوف قد قام فعال بخرق القانون وليس فقط ألنه وجد يف مجال التظاهرة.
وينبغي للمنظمني واملتظاهرين تعيني «مخاطبني» حتى ميكن للسلطات االتصال بهم لتسهيل املظاهرات وضامن
االمتثال للقيود املفروضة قانونًا .كام يجب عليهم ،قدر اإلمكان ،إقامة عالقات تعاون ورشاكة مع السلطات
املختصة وموظفي إنفاذ القانون عند التخطيط لسري املظاهرات .ويف الحاالت التي يجب فيها حجز الفضاءات
العامة أو يف حالة توقع عدد كبري من املتظاهرين ،يجب عىل املنظمني االمتثال إلجراءات اإلخطار الطوعي.
 .3حرية التجمع والتعبري يف احتجاجات الحسيمة
 - 1حرية التجمع
من بني  814احتجاج (وأغلبيتها دون ترخيص ومل يتم منع سوى احتجاجني إثنني) تطلب  % 40منها تأطريا أمنيا
خاصا .و 8%منها استعملت فيه القوة بسبب رضورة النظام العام أو السالمة البدنية أو حرية التنقل .ومتت أوىل
االشتباكات بني املحتجني والقوات العمومية يف الخامس من يناير  .2017حيث بادر بعض العنارص إىل الرشق
بالحجارة .ومنذ اشتباكات  6فرباير ،التي شهدت جرح  54من رجال األمن وإىل غاية شهر مارس ،تم تنظيم حوايل
عرشين احتجاجا دون اشتباكات ،إذا استثنينا أحداث الهوليغانز.
وبخصوص املعايري الدولية الخاصة بالحق يف التجمع والتعبري ،ميكن القول بأن التواصل بني املحتجني والقوات
العمومية كان خافتا أو منعدما .كام أن منع بعض املحتجني للبعض اآلخر من التفاوض أو من رفع العلم الوطني
يعد تضييقا عىل حرية التعبري.
 - 2حرية التعبري
أ .أمثلة من الخطابات املحمية قانونيا
يعترب السب والشتم عموما من املنطوقات التي ال تضيف ملوضوعات الخالف شيئا يف اتجاه الحل ،لذلك كانت
ممجوجة من طرف النطق السليم .إن استعامل شعارات تعكس املطالب االقتصادية واالجتامعية والثقافية
والبيئية ،ورغم حدتها ،ويف حدود عدم حثها عىل العنف ،ال يشكل أي خرق للحق يف التعبري .وكذلك كان بالنسبة
الحتجاجات الحسيمة ،ومن أمثلة ذلك« :الصعلوك « ؛ «الكركوز «؛ «كذابة ما عندناش فيهوم الثقة رمبا كيخدوا
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القرقويب؛ أفشل حكومة»؛ «الدكاكین السیاسیة «؛ «رؤساء الجامعا ت و بیادقھم ومخربیھم إىل الجحیم إىل مزبلة
التاریخ ملعونین»؛ «سحقا سحقا لألقزام ملروجي األوھام « ؛»ال ثقة يف الجمعیات االرتزاقیة أو الخبزیة «.

28

ب .أمثلة من خطابات العنف والكراهية
تحتاج السريورة الدميقراطية إىل النقد البناء ،الذي يثري عنارص النقص ويقدم البدائل القابلة لإلنجاز ويعمل عىل
إقناع الناس بها .وهناك إجامع عىل أن خطابات الكراهية والتحريض عىل العنف ال يخدمان هذه السريورة وال
يفيدان املجتمع وميهدان لالستبداد .وقد استعملت يف احتجاجات الحسيمة العديد من التعابري التي تحرض عىل
العنف والكراهية ،ومنها:
««باش یفھموھا راكم نتوما األجھز ة القمعیة راكوم مھددین  ،نقولوا لكم أن تواجدكم ھنا تواجد مشبوه ،و توا
جد یھدد حیاتكم لیس من عندنا بقدر ما ھو من عند الدو لة املخزنیة وعىل رأسھا وزارة الداخلیة التي تغامر
بحیاتكم وأرادت أن تقتلكم ،و أرادت أن تنھي حیاتكم ليك تكسب الرشعیة ،فلامذ ا؟ نحن نحذر ونقولھا بكل
رصاحة وزارة الد اخلیة تسیر إىل قتل املواطنین».
«یریدون أن یدخلوا الریف يف مستنقع من الدماء»؛ «الدولة املخزنیة ترفض الریف والنظام یكره منطقة الریف»؛
«ولله وقسام بالله وقسام برب العزة أن مل تحققوا ملفنا الحقوقي یا ما سوف نتبع أجدادنا وسرتاق دماءنا عىل
ھذه األرض الزكیة الطاھرة «؛ «الدكاكین السیاسیة تنھب و تأكل كالثعبان ،الكثیر من امللفات تعامل معھا
املخزن كام تتعامل داعش اإلرھابیة  ،إذن الدولة عدمیة تؤمن بالعنف واالغتیاالت واملوت»؛ «نقول لھم أن
املعركة القادمة ستكون معكم ،سنصفي خونة الدار قبل خونة الخارج «».
إن مثل هذه املنطوقات ال تضيف شيئا إيجابيا لتحليل املطالب والرتافع حولها ،بقدر ما تشكل تحريضا عىل
العنف والكراهية التي تعترب مامرسات تهدد الدميقراطية والتمتع بحقوق اإلنسان.
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 .6ادعاءات التعذيب وحاالت العنف
انطالقا من تسجيله لنوع من الغموض يف ردود أفعال املالحظني الحكوميني وغري الحكوميني بخصوص مختلف االدعاءات
الخاصة باملعامالت القاسية ،التي تخللته ،فإن املجلس عمل عىل الرجوع ،عىل غرار حرية التعبري ،إىل املعايري األساسية
للقانون الدويل التي تحكم هذا املوضوع الهام والرئييس ملرجعية حقوق اإلنسان .وبعد التطرق لهذا املوضوع يف جوانبه
النظرية واملعيارية ،اهتم املجلس بالظروف الخاصة التي ظهرت عىل هامش احتجاجات الحسيمة.
التكييف الحقوقي
استأثر نرش مقتطفات من تقرير لألطباء الذين انتدبهم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باهتامم عائالت املعتقلني
والرأي العام ،بخصوص ادعاءات التعذيب لعدد من املعتقلني عىل خلفية احتجاجات الحسيمة.
وارتأينا قبل بسط حاالت ادعاءات املعتقلني عىل خلفية احتجاجات الحسيمة أن نذكر بالسريورة الدولية ذات
الصلة بالتعذيب وكذلك ما يرتبط به من معامالت قاسية والالإنسانية ومهينة ،وذلك العتامد هذه املفاهيم يف
تكييف ادعاءات التعذيب.
كام أننا مل نقف عند املبادئ بل بحثنا يف تعليقات لجنة حقوق اإلنسان واالجتهادات القضائية لعدد من املحاكم
مبا فيها األوروبية والدولية يف تعاطيها مع بعض حاالت التعذيب مبا فيها تحديدها لبعض عنارص املعامالت
القاسية والالإنسانية واملهينة ،مام ساعدنا عىل تكييف ادعاءات معتقيل احتجاجات الحسيمة ،وذلك انطالقا من
ترصيحاتهم لوفد الخربة الطبية املنتدب من طرف املجلس الوطني وخربات الطبيب الذي انتدبه قايض التحقيق
وطبيب السجن.
واعتربنا أنه من الرضوري بسط هذه املفاهيم واالجتهادات لحامية حاالت ادعاءات التعذيب وتحديد حاالت
ميكن أن تكون ضمن املعامالت القاسية والالإنسانية أو املهينة والحاطة بالكرامة وكذلك ضمن عملية النهوض
إلشاعة املفاهيم الدقيقة ذات الصلة بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية او الالإنسانية أو املهينة.
أوال :ادعاءات التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية او الالإنسانية أو املهينة
لضبط مفهوم التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية او الالإنسانية أو املهينة والتعرف عىل األفعال
التي تدخل يف نطاقها ،مل يقف املجلس عند املبادئ العامة فقط ،بل بحث يف تعليقات لجنة حقوق اإلنسان
واالجتهادات القضائية لعدد من املحاكم مبا فيها األوروبية والدولية .وذلك باالعتامد عىل ترصيحات املعتقلني
لوفد الخربة الطبية املنتدب من طرف املجلس الوطني وخربات الطبيب الذي انتدبه قايض التحقيق وطبيب
السجن .وهو ما يعترب مساهمة يف عملية النهوض إلشاعة املفاهيم الدقيقة ذات الصلة بالتعذيب وغريه من
رضوب املعاملة القاسية او الالإنسانية أو املهينة.
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التعذيب يف القانون الدويل
تجمع القوانني والعهود الدولية عىل حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
يف جميع أنحاء العامل ،كام تحظره العديد من االتفاقات اإلقليمية .ويوفر نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية
الدولية واملحاكم الجنائية الدولية ،عالوة عىل القانون الدويل العريف معايري إضافية أخرى.
القاعدة اآلمرة
يعكس فرض حظر التعذيب يف القانون الدويل باعتباره قاعدة آمرة  ))norme impérativeالحظر املطلق
للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف هذا القانون .التي ال يجوز تقييدها أو اتخاذ
أي تدابري مخالفة ألحكامها .ويأيت هذا الحظر مدعوما برتسانة جنائية دولية موسعة ومتشددة ،مرتسخة يف
القانون الدويل .وبعبارة أخرى ،يطبق هذا الحظر بكل قوته هذه القاعدة يف جميع الظروف ،مبا يف ذلك يف أوقات
السلم وأوقات الحرب وأثناء حاالت الطوارئ العامة ،كيف ما كانت طبيعتها ،مبا فيها الهجامت اإلرهابية مثال.
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القانون الدويل العريف
يتألف القانون الدويل العريف من قواعد مستمدة من «مامرسة عامة مقبولة كقانون ( ،»)opinio jurisوهي مستقلة
عن قانون املعاهدات .ورغم أنه غري مكتوب ،إال أن محكمة العدل الدولية تعترب «العرف الدويل الذي ينبع عن
مامرسة عامة مقبولة كقانون» ،مصدرا ثانيا للقانون ،يسد ثغرات قانون املعاهدات ويساهم يف تطويره أيضً ا.
التمييز بني التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة
اعتربت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أنه من غري الرضوري التمييز بني السلوك الذي يشكل تعذيبا
والسلوك الذي يشكل معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة؛ ألنهام يشكالن معا انتهاكًا ألحكام املادة السابعة.
إال أن االجتهادات الدولية متيز بني التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ففي قضية إيرلندا ضد
اململكة املتحدة ،اعتربت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه «يبدو عىل العكس ،بتمييزها «التعذيب» عن
«املعاملة الالإنسانية أو املهينة» ،أرادت باملصطلح األول «إعطائه سمة خاصة من «العار» للمعاملة الالإنسانية
املتعمدة ،والتي تسبب معاناة جد خطرية وقاسية .وهو نفس التمييز الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم
املتحدة يف  9ديسمرب  ،1975الذي ينص عىل أن « التعذيب رضب جسيم ومتعمد من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» .وعموما يتعلق الحسم يف التمييز بينها بتحديد درجة الخطورة والظروف
املحيطة بالفعل.
وتلخص االجتهادات القضائية الدولية »:يختلف التعذيب عن غريه من رضوب سوء املعاملة بالطبيعة الحادة
لألمل أو املعاناة وشدتهام .وتتجدر اإلشارة إىل أن االجتهادات ال تحدد درجة األمل واملعاناة التي يبدأ معها اعتبار
الفعل تعذيبا.
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معايري تحديد فعل التعذيب
ليك تكون املعاملة «تعذيباً» ،يجب أن تفي بكل معيار من املعايري الخمسة لتعريف التعذيب [ ،]...وهي كالتايل:
( )1يجب أن ينتج عن الفعل أمل أو معاناة جسدية أو عقلية حادين؛ ( )2يجب أن يكون الفعل متعمدا؛ ()3
يجب أن يكون الفعل لغرض محظور؛ ( )4يجب أن يرتكب الفعل موظف عمومي أو بتحريض منه أو مبوافقته
الرصيحة أو الضمنية من قبل شخص يخضع لسلطته أو سيطرته؛ ( )5أال يكون الفعل ناتجا عن عقوبات مرشوعة.
التعذيب يف مقابل العقوبات املرشوعة
ال تعترب العقوبات املرشوعة تعذيبا ،حيث تنص اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أن هذا األخري ،ال يتضمن «األمل
أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات مرشوعة أو املصاحبة لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».
وقد أكد كل من مقرر األمم املتحدة الخاص والهيئات الدولية برضورة تأويل مصطلح «العقوبات القانونية» يف
سياق القانون الدويل لحقوق اإلنسان.
وأوضح املقرر الخاص املعني بالتعذيب بأن «أي شكل من أشكال العقوبة البدنية يتعارض مع حظر التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .هذه العقوبات غري قانونية حسب
القانون الدويل وتنتهك بذلك اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان […]» .4
بدورها اعتربت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن الحظر الوارد يف املادة  7ال يقترص «عىل األفعال التي تسبب
أملا بدنيا فحسب ،بل إنه يشمل أيضاً األفعال التي تسبب للضحية معاناة عقلية .وترى اللجنة ،فضالً عن هذا،
أن الحظر يجب أن ميتد ليشمل العقوبة البدنية ،مبا يف ذلك العقوبات املفرطة باعتبارها عقابا جنائيا أو تدبريا
5
تربويا أو تأديبيا».
ال ميكن اعتبار أية عقوبة جنائية ،رغم كونها ذات قيمة يف القانون الوطني ،متوافقة مع أحكام القانون الدويل.
إذا كانت تجيز أفعاال مكونة للتعذيب أو معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة ،وذلك نظرا للطبيعة اآلمرة
واملطلقة لحظر التعذيب.
تكييف ادعاءات التعذيب واملعامالت القاسية مع احتجاجات الحسيمة
شهادات املعتقلني وخربة األطباء
تطبيقًا للمبادئ والرشوط املحددة أعاله ،قام املجلس بفحص ملختلف تقارير وآراء الخرباء الطبيني ،مبا يف ذلك
طبيب السجن والوفد الطبي للمجلس والطبيب الذي عينه قاض التحقيق ،وكذا الشهادات التي أجرتها فرقه
واملعلومات الواردة يف ملفات كل معتقل من أجل تكييف االدعاءات املقدمة.
ورشع املجلس أوالً يف التحقق من املصادر املختلفة املوجودة تحت ترصفه قبل تقييم كل حالة ادعاء عىل حدة.
Add.4/3/A/HRC/7 4
 5اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  :20املادة ( 7حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة)
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وبناء عليه فإن املجلس يقسم الحاالت األربعني ( )40التي خضعت لفحوصات إىل خمس مجموعات.
وصف املجلس االدعاءات التي قد تتوفر فيها عنارص مكونة لفعل التعذيب أو االدعاءات التي ميكن تكييفها
ضمن املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عندما يتم استيفاء هذه املعايري جزئ ًيا فقط.
يدرك املجلس الرصامة الشديدة التي اختارها يف تصنيفه .ويستند اعتامد هذا املعيار الصارم عىل إرادته املعلنة
لضامن الحق يف السالمة الجسدية قبل أي يشء آخر ،باإلضافة إىل تفعيل الضامنات الدستورية والتزامات املغرب
يف هذا املجال .ولكن أيضً ا بسبب الرغبة يف التوسع يف اعتبار البعد النفيس لسوء املعاملة.
واعتامدا عىل هذه العنارص صنفنا الحاالت حسب املجموعات التالية:
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املجوعة األوىل :ادعاءات قد تتوفر فيها عنارص فعل التعذيب
تم تجميع االدعاءات التي قد يتوفر فيها أحد عنارص فعل التعذيب (أو أكرث) كقاعدة آمرة ،وكام تحددها املواثيق
واالجتهادات الدولية أي :التي تنتج األمل واملعاناة وناتجة عن نية وقصد ولهدف ممنوع وأن يكون الفاعل موظفا
عموميا ودون أن يدخل يف إطار العقوبات املرشوعة.
محمود بوهنوش
رصح بأنه تعرض للرضب أثناء إيقافه أدى إىل إصابته بجروح ،كام رصح بأنه تعرض للسب والشتم ،ونتف شعر
لحيته أثناء وجوده قيد الحراسة النظرية.
واستنتج كل من طبيب املجلس أو طبيب السجن يف تقريريهام ،وجود أالم عىل مستوى العنق مع غياب آثار
العنف عىل الجسم.
الحسني اإلدرييس:
رصح السيد الحسني اإلدرييس بتلقيه لرضبات عىل اليد بواسطة دباسة ( ،)agrafeuseوعاين طبيب املجلس
وجود آثار تبدو متوافقة وترصيحات املعني باألمر.
واستنتج الفحص الطبي الذي أمر به قاض التحقيق عدم ثبوت أي عالمات أو آثار اكلينيكية عىل مستوى الجلد
تربر ادعاءاته.
زكريا أضهشور:
رصح السيد زكريا أضهشور بأنه كان ضحية الدوس عىل كاحله األيرس أثناء نقله إىل مفوضية الرشطة بالحسيمة.
كام تلقى الصفعات بنفس املفوضية .وتم نتف شعر لحيته مع تهديده بإحراقها.
وقد سجل طبيب املجلس يف تقريره توافق الترصيحات مع االثار التي يحملها .ومل يسجل الفحص الطبي الذي
أمر به قايض التحقيق أي آثار متوافقة مع ترصيحات املعني باألمر.
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املجموعة الثانية :ادعاءات باستعامل املفرط للقوة
يف هذه املجموعة أدمجت الحاالت التي بينت الفحوصات الطبية (املتعددة) املتعلقة بهم بأن الجروح أو
الكدمات أو الندوب مثلت قرائن لالستخدام غري املتناسب للقوة ،وهي الحاالت التي قاومت خالل اإليقاف.
وظيف الكموين:
رصح بأنه رضب بالعيص عىل صدره ووجهه .وأثناء محاولته أن يحتمي من الرضب تلقى رضبات عىل يده اليمنى،
أخذ إىل املستشفى ،حيث خضع للتقييم االشعاعي.
سجل طبيب السجن وطبيب املجلس أن اآلثار ناتجة عن االستعامل املفرط للقوة ،ملقاومته اإليقاف.
نارص الزفزايف:
رصح السيد نارص الزفزايف بأنه تعرض للرضب بعصا أثناء مداهمة الرشطة مام أدى إىل إصابة فروة رأسه التي
ستتم خياطتها يف وقت الحق .وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره ،تلقى لكمة عىل عينه اليرسى وأخرى
عىل البطن يف حني أدخل شخص آخر عصا بني فخذيه (فوق مالبسه) .وأضاف أنه تلقى اللكامت والركل عىل
طول جسمه ..رصح للطبيب الرشعي أنه كان «يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا«.
وأكد الطبيبان أن ما تعرض له ميكن أن يرجع لالستخدام غري املتناسب للقوة أثناء اإليقاف .وأوصيا بقوة بإجراء
تقييم وتتبع نفيس لجميع السجناء.
7
رصح محاموا 6السيد الزفزايف أنه مل يتعرض ألي تعنيف أو تعذيب حينام أحيل عىل الفرقة الوطنية .
مراد الزفزايف :
رصح السيد مراد الزفزايف بتلقيه للكامت عىل وجهه ملقاومة إيقافه.
وتم فحصه من طرف الطبيب املعني من وكيل امللك ومن الوفد الطبي للمجلس معا ،والذي استنتج أن ترصيحاته
متوافقة مع ادعاءات االستعامل املفرط للقوة ملقاومته اإليقاف.
عبد الكريم بوكري:
رصح السيد عبد الكريم بوكري بتلقيه لرضبات بالهراوات أثناء اعتقاله .وخلص الطبيب املعني من طرف قايض
التحقيق وطبيب املجلس ما يتوافق مع استعامل القوة.
يحيى فقيه:
رصح السيد يحيى فقيه بتلقيه الرضب بواسطة الراديو املتنقل ( )talkie walkieأثناء إيقافه .كام تلقى العديد
من اللكامت أثناء نقله ملفوضية الرشطة .واستنتج األطباء استعامل القوة بعالقتها باآلثار املوجودة
إلياس تونايوش:
رصح بأنه تلقى رضبات يف جسمه وإهانات وشتائم من طرف القوات العمومية التي أوقفته.
وسجل طبيب املجلس وطبيب السجن أن األثار املوجودة ذات الصلة باستعامل القوة
 6انظر عدد من ترصيحات محامو السيد الزفزايف https://ar.lesinfos.com/politique/1616.html
 7انظر بالغ املديرية العامة لالمن الوطني بخصوص ظروف ايقافه
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بالل أحباطي:
رصح السيد بالل أحباطي (قارص) بأنه تلقى العديد من الرضبات عىل الوجه والكتف األيرس أثناء إيقافه .كام
تلقى اللكامت عىل كل أجزاء جسمه وتم شتمه وإهانته من طرف رجال الرشطة املتواجدين يف سيارتهم.
سجل طبيب السجن وطبيب املجلس والطبيب املعني من طرف قايض التحقيق ،توافق ترصيحاته ،مع االستخدام
غري املتناسب للقوة ملقاومته اإليقاف.
طارق العنييس:
رصح السيد طارق العنييس بأنه أوقف وهو يحمل الحجر بني يديه .وأنه كان ضحية الستعامل القوة أثناء إيقافه
ونقله إىل مفوضية الرشطة .وعاين الفحص الطبي توافق ترصيحاته مع ادعاء استعامل القوة أثناء إيقافه.
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عبد الحق الصديق :
رصح أنه حاول الفرار ،قبل أن يرتاجع ويقدم نفسه ،مؤكدا أنه تعرض لدفع قوي مع باب املنزل ،مام أدى إىل
جرح عىل مستوى حاجبه األيرس؛ ورصح بأنه كان ضحية شتم وسب أثناء إيقافه وخالل نقله إىل مفوضية
الرشطة املركزية بالحسيمة وخلص الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق وطبيب املجلس .توافق ترصيحاته
مع االستخدام غري املتناسب للقوة خالل اإليقاف.
املجموعة الثالثة :ادعاءات املعاملة القاسية أو الالإنسانية
تم االعتامد ،يف تصنيف هذه الحاالت عىل اجتهادات املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان واملحاكم الدولية ،التي
اعتربت أن كل ما هو خارج العنارص املكونة للتعذيب تدخل ضمن حاالت املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة.
عادل هاشمي:
رصح السيد عادل هاشمي بتلقيه العديد من الرضبات بالهراوات عىل مستوى الرجلني والرأس .كام رصح أنه
كان يتعرض للرضبات كلام مر رجل رشطة من أمامه .وملا فحصه الطبيب يف املستشفى بناء عىل تعليامت الوكيل
العام للملك ،استنتج األطباء توافق ترصيحاته مع ادعاء التعرض ملعاملة قاسية والإنسانية أثناء االعتقال.
عبد الكريم السعدي:
رصح السيد عبد الكريم السعدي بأنه تعرض للرضب عىل أجزاء بجسمه أثناء نقله إىل مقر املفوضية .وأمر وكيل
امللك بإجراء الفحص الطبي وكذلك طبيب املجلس ،الذي أكد توافق ترصيحاته مع ادعاء التعرض ملعاملة قاسية
والإنسانية أثناء االيقاف.
سليامن الفحيل:
رصح السيد سليامن الفحيل بأنه حاول الفرار .وأنه كان ضحية انتقام من طرف عميد الرشطة الذي يعمل
مبفوضية الرشطة املركزية بالحسيمة .وقد سبق له أن قدم السيد الفحيل شكوى بسبب الخيانة الزوجية ضد
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زوجته ونرش ملصقا وفيديو يهدد فيهام بتصفية العميد .ورصح بأن العميد قد انقض عليه مبجرد ما وصل إىل
مفوضية الرشطة من خالل إمساكه من شعره وصفعه عدة مرات.
وسجل طبيب املجلس الوطني والطبيب املعني من طرف قايض التحقيق توافق الترصيحات مع إدعاء املعاملة
اإلنسانية
املجموعة الرابعة :ادعاءات املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة
رصح أغلب املوقوفني واملعتقلني بتعرضهم ألشكال مختلفة من السب والشتم والقذف واإلهانات اللفظية ،سواء
أثناء اإليقاف أو يف سيارات الرشطة أو أثناء االعتقال االحتياطي أو خالل إنجاز املحارض أو توقيعها .واعتبارا
لطبيعة هذه االدعاءات مل يتمكن املجلس من تأكيدها أو تفنيدها.
املجموعة الخامسة :حاالت مل يتم ثبوت تعرضها لعنف
اعتمدنا عىل استنتاجات الفحص الطبي يف ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية لتوصيف الحاالت
بعدم ثبوت تعرضها ألي عنف.
عبد الكريم التاعرايتي:
رصح السيد عبد الكريم التاعرايتي بأنه تلقى الرضب عىل فخذه األمين ووضع أحد رجال الرشطة منشفة ذات
رائحة كريهة عىل فمه قبل أن يضع له األصفاد ويسقطه عىل األرض إىل جانب شخصني موقوفني آخرين.
سجل طبيب املجلس ان الفحص مل يبني شيئا يذكر)L’examen médical a été sans particularité( .
فؤاد السعدي:
رصح بأنه متت معاملته معاملة سيئة خالل التوقيع عىل املحرض .تم فحصه من طرف الطبيب بأمر من قايض
التحقيق ،ومل يبني الفحص الطبي شيئا يذكر.
سمري تيغدوين:
رصح السيد سمري تيغدوين بتلقيه للعديد من اللكامت عىل مستوى الكتف أثناء اعتقاله .وقد فحصه طبيب
السجن دون تسجيل يشء يذكر)Sans particularité( .
عبد الواحد الكاموين:
رصح السيد عبد الواحد الكاموين بتلقيه للعديد من اللكامت عىل مستوى الحوض والرجل اليمنى أثناء نقله إىل
مقر الدرك وأن رجليه كانتا مقيدتني وأنه وضع يف املرحاض ورضب عىل رجليه.
ومل تبني الفحوصات التي أجراها طبيب السجن والطبيب املعني من طرف املجلس وجود شيئ يذكر.
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ابراهيم بوزيان:
رصح السيد ابراهيم بوزيان بتلقيه للتهديد ليوقع محرض االستامع .فحص من طرف الطبيب الذي أمر به قايض
التحقيق .مل يبني الفحص الطبي شيئا يذكر.
فؤاد السعيدي:
رصح السيد فؤاد السعيدي بأنه عومل معاملة سيئة أثناء توقيعه للمحرض ،غري أن الفحص الطبي مل يبني شيئا
يذكر .وكذلك كان رأي الفحص الذي أجراه الطبيب الرشعي بناء عىل تعليامت قايض التحقيق.
يوسف الحمديوي:
رصح السيد يوسف الحمديوي بأنه تم إرغامه عىل توقيع محرض االستامع ،وتقرر بأن يتابع الدعم النفيس كام
كان عليه الحال قبل اعتقاله .وقد تم فحص املعني من طرف الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق ،ومل يبني
الفحص الطبي شيئا يذكر.
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أرشف اليخلويف:
رصح السيد أرشف اليخلويف بكونه كان ضحية إهانات وشتائم أثناء إيقافه ،ونقله إىل مفوضية الرشطة بالحسيمة،
إال أن الفحص الطبي مل ينب شيئا يذكر.
محمد املجاوي:
رصح السيد محمد املجاوي بأنه تلقى تهديدات أثناء االستنطاق ،وأنه كان ضحية إهانة وشتائم أثناء إيقافه
وأثناء نقله إىل مفوضية الرشطة بالحسيمة .مل يالحظ طبيب املجلس الوطني شيئا يذكر.
نوري أشهبار:
رصح بأنه كان ضحية صفعات متتالية عىل أذنيه مبقر املفوضية ،وبأنه قيد إىل أعىل ويديه إىل وراء ظهره .وقد
استنتج الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق وطبيب املجلس الوطني خالل فحصه بأن ال شيئ يذكر.
عثامن بوزيان:
رصح بإرغامه عىل توقيع املحرض وأنه تعرض للشتائم والسب .وقد خلص الفحص الطبي الذي أجري بأمر من
قايض التحقيق إىل عدم وجود شيئ يذكر.
وسيم بوستايت:
رصح بأنه مل يرغم عىل توقيع املحرض لكنه تعرض للسب والشتم .وقد خلص الطبيب املعني من طرف قايض
التحقيق إىل عدم وجود يشء يذكر ،مع توصية باملتابعة النفسية للمعني.
عبد الحميد الينصاري:
رصح بأنه تعرض لتهديدات خالل التوقيع عىل املحرض .وقد استنتج الفحص الطبي من طرف الطبيب املعني من
طرف قايض التحقيق واملجلس بأن ال شيئ يذكر.
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رشيد أمعروش:
رصح أنه تعرض للركل .وقد استنتج الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق واملجلس بأن ال يشء يذكر.
محمد فاضيل:
أكد يف ترصيحه عىل أنه تعرض لنتف شعر لحيته أثناء تواجده باملفوضية ،إضافة إىل السب والشتم .وقد استنتج
طبيب املجلس بأن ال شيئ يذكر.
جامل بوحدو:
رصح بأنه تعرض للصفع والرضب عىل العنق .وقد استنتج طبيب املجلس بأن ال يشء يذكر وأوىص بقوة برضورة
متابعة الدعم النفيس.
ريبع األبلق:
رصح برضبه مرات عديده عىل الوجه ولساعات .واستنتج طبيب السجن والطبيب املعني من طرف قايض
التحقيق وطبيب املجلس ،بأن ال يشء يذكر.
وكان السيد ربيع االبلق قد أعلن دخوله يف ارضاب عن الطعام خالل يوم الفحص من طرف الطبيب.
أمين فكري:
رصح بأنه تم إيقافه أمام منزله وهو يهيأ األحجار .وتم رضبه عىل البطن.
استنتج الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق وطبيب املجلس عدم وجود آثار للعنف لكن هناك آمل يف الكتف
األمين .تم فحصه من طبيب املجلس وهو يف حالة رساح مؤقت.
شكري املخروط:
ال شيئ يذكر حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق.
محمد حايك:
ال شيئ يذكر حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق.
الحبيب الحنودي:
ال شيئ يذكر حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق.
أحمد حزات:
ال شيئ يذكر حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق.
عبد الخري اليسناري:
ال شيئ يذكر حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق.

37

التقرير حول احتجاجات الحسيمة
ملخص

محمد املهدال:
ال شيئ يذكر حسب الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق.
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عمر بوحراس:
رصح السيد عمر بوحراس بأنه عذب وتم تكسري أسنانه أثناء العنف الذي مورس عليه .وقد تم فحصه من طرف
طبيب السجن عند ايداعه باملؤسسة السجنية .وهذا ما أكده خالل االستنطاق التفصييل .وحسب املعلومات
واإلفادات خالل املحاكمة والشواهد والوصفات الطبية ،فإن السيد عمر بوحراس تم فحصه فور دخوله املؤسسة
السجنية  2يونيو  ،2017ومل تبدو عليه ،أي عالمة من عالمات العنف حسب طبيب السجن .ورصح املعني أن
الرشطة الوطنية تعاملت معه تعامال جيدا.
وبتاريخ  7يونيو  ،2017واستجابة لطلب زيارة طبيب األسنان ،تم فحصه يف نفس التاريخ ،وتبني أن الرضس 36
متآكل بفعل التسوس ونخرت السوسة الجزء الظاهر من الرضس فوق اللثة ومل يتبقى منه غري الجذور .وقد قام
طبيب االسنان باقتالع رضسني من الجذور وسلمهام للسيد عمر بوحراس.
ومل يعاين الطبيب أي آثار جروح عىل مستوى الخد عىل الجهة الداخلية املقابلة للرضس .36
واستمعت املحكمة للطبيب باملركب السجني ولطبيب األسنان ،حيث أكد هذا األخري أنه «ال ميكن ألي شخص
تحمل األآلم الناتجة عن التكسري املفاجئ ألحد األرضاس أو األسنان ،ألن رشايني الرضس تكون حية ومكشوفة
وتخلف آالما شديدة جدا ال ميكن تحملها».
تم إيداع السيد عمر بوحراس السجن يوم  2يونيو  2017بينام تم فحصه من طرف طبيب االسنان بعد االالم
التي أحس بها يوم  7يونيو .
خري الدين شنهوط:
رصح بأنه تعرض للكلامت والصفع خالل إيقافه ونقله .وقد استنتج طبيب السجن وطبيب املجلس عدم وجود
أي يشء يذكر.
كام أوىص طبيب السجن مبتابعة العالج الجلدي الذي وصفه طبيب املعني باألمر بالناظور.
عابد بنهدي:
رصح بأنه تم إيقافه والحجر بيديه والسكني يف جيبه .كام رصح أنه تعرض لرضبات بالعيص ورضبات عىل
مستوى الكتف األمين ،وأن له سوابق بأحكام عن الرسقة املوصوفة والرضب والجرح .وقد فحص من طرف طبيب
السجن والوفد الطبي للمجلس ،فاستنتجا أن ال يشء يذكر بخصوص ادعاءاته ،وأوىص طبيب السجن مبتابعة
عالجه الجلدي حسب ما وصفه طبيبه السابق بالناظور.
ابراهيم زغدود:
رصح بأنه تعرض للصفع والرضب خالل إيقافه والحراسة النظرية وخالل التوقيع عىل املحرض .وتبعا للفحص
الذي أجراه الطبيب املعني من طرف قايض التحقيق مل يجد شيئا يذكر من تلك االدعاءات.
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ولإلشارة فإن األطباء أوصوا بالدعم النفيس للمعتقلني.
ثانيا :من أجل التمييز بني االحتجاج السلمي والعنف
استكامال ملكونات تقريره بشأن االحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة واملناطق املجاورة ،تم تكليف فريق
من املجلس تحت إرشاف السيدة الرئيسة بعقد لقاءات مع عدد من عنارص الرشطة الذين تعرضوا للعنف خالل
هذه األحداث .وبتاريخ  5دجنرب  2019عقد لقاء أويل مع السيد مدير مديرية الضابطة القضائية ،وتاله استامع
ملجموعة من عنارص األمن الذين تعرضوا العتداءات وأعامل عنف تراوحت آثارها بني الخطرية واملتوسطة.
وبتاريخ  12دجنرب  2019تم االستامع ملجموعة ثانية ،ليصبح عدد املستمع إليهم  19فردا من عنارص الرشطة.
 .1منهجية جلسات االستامع
نظرا لرضورة إكامل التقرير املتعلق باحتجاجات الحسيمة ،بشكل موضوعي وتجنبا للتقديرات الشخصية ،متت
جلسات االستامع ألفراد القوات العمومية ضحيا العنف وفق املنهجية التالية:
 .1من حيث املبدأ ،يشمل رصد انتهاكات حقوق اإلنسان جميع االنتهاكات بغض النظر عن السن والنوع واملهنة
واألصل االجتامعي واملكانة االقتصادية والرأي السيايس وما إىل ذلك .ولهذا االعتبار تم االستامع لعنارص الرشطة؛
 .2متت عملية االستامع بناء عىل محاور مهيأة قبليا تغطي تسلسل األحداث والظروف العامة وموقع املستمع
إليه فيها ،دون إلغاء إمكانية التفاعل التلقايئ .وتم إنجاز محرضين رسديني لألحداث املروية ،كل عىل حدة .وبعد
إنجازهام واملقارنة بينهام وإعادة اسرتجاع الوقائع عن طريق التحقق املزدوج ،تم إنجاز التقرير الرتكيبي الحايل؛
 .3تم اختيار عينة من رجال األمن ضحايا العنف ،بحيث تتمثل فيها كل الحاالت ذات األهمية الخاصة من حيث
نوعية اإلصابات ودرجة خطورتها واألثار املرتتبة عنها وتنوع األحداث من حيث مواقعها وأشكال فض املظاهرات
التي أدت إىل ما أدت إليه؛
 .4تم االستامع ألفراد القوات العمومية ،ضحايا العنف ،بشكل فردي ودون وجود أي شخص آخر.
 .2األماكن التي عرفت أحداث عنف حاد
من خالل االستامع الذي تم مع مجموعة من عنارص األمن الذين تعرضوا العتداءات من طرف املتظاهرين ،تبني
أن االحتجاجات التي عرفتها هذه املناطق كانت متعددة وتواريخها متفرقة إال أن بعضها اتسم مبظاهر العنف
الحاد ضد أفراد قوات األمن وأسفرت عن إصابات مختلفة .أدىل املستمع إليهم من ضحايا االعتداءات بترصيحات
تفيد تفاصيل ما جرى يف األماكن التالية:
 .1إرضام النار يف إقامة عنارص الرشطة مبدينة إميزورن تاريخ  26مارس 2017؛
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 .2االحتجاج عىل محاولة اعتقال السيد نارص الزفزايف يف يوم  26ماي 2016؛
 .3االحتجاج خالل شهر رمضان بحي سيدي العابد؛
 .4احتجاجات  20يوليوز  2017املركبة :أكدت اإلفادات أن أغلب هذه االحتجاجات ،عرفت تجمع عدد من
املتظاهرين يف عدة أحياء من املدينة وتخللتها أعامل عنف من طرف املتظاهرين ،واستعملت فيها وسائل
متنوعة ،خلفت إصابات مختلفة الخطورة ومتنوعة عىل مستوى عنارص الرشطة ،ومنها االحتجاجات ذات طابع
عنف حاد ،قرب مستشفى محمد الخامس ،ومنطقة بوجيبار ،وحي أفرار ،وظهر مسعود.
 .5االحتجاجات املحاذية ملدينة إميزورن يوم  3شتنرب 2017؛
 .6حادث شاطئ صباديا.
 .3شهادات بعض رجال األمن
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تسبب يف هذه االعتداءات ،حسب اإلفادات ،مجموعة من األشخاص وأغلبهم ذكور فيهم القارصون وكانوا ملثمني
يف أغلبهم .وقد تجاوزت أعامل العنف األشخاص بل تم االعتداء وتخريب شاحنة اإلطفاء وسيارة اإلسعاف (مدينة
إميزورن) ،واملمتلكات العامة والخاصة .وقد استعمل املتظاهرون عددا من وسائل التخريب والعنف ومنها:
الرشق بالحجارة؛ استعامل «املقالع»؛ استعامل العيص؛ تكسري الزجاج والسيارات ،وإتالف وتخريب املمتلكات؛
استعامل األسلحة البيضاء؛ رمي األحجار من أسطح املنازل؛ صب الزيت الساخن عىل عنارص الرشطة؛ إرضام النار
(اإلقامة ،السيارات ،العجالت املطاطية )...؛ الزجاجات الحارقة؛ اعرتاض سيارات اإلسعاف وشاحنة اإلطفاء ومنعها
من الوصول ألماكن األحداث ونقل املصابني؛ تكسري أضواء اإلنارة بالشارع العام .وتجسيدا لحجم األرضار البدنية
والنفسية التي تعرض لها بعض رجال األمن ،نورد فيام ييل تفاصيل باملهم فيام وقع.
الحالة األوىل( :ص .ف ،).ضابط أمن ،ازداد بتاريخ  19أكتوبر 1982
يف يوم  26ماي  ، 2016مل تكن هناك مظاهر للعنف وأغلب األزقة كانت شبه فارغة ،والسطوح ممتلئة باملحتجني.
وبعد فرتة ،وحوايل الساعة الثانية والنصف زواال ،بدأ الرشق بالحجارة من فوق السطوح من طرف العديد من
املحتجني ،كان بعضهم ملثام .ورصح املعني «دارونا الوسط ،السطح كان عامر ،غري البوليس والسطوحا ...والحجر
كيطيح بحال الشتا ،وأنا معنديش الكاصك ...شري عيل واحد بياجورة كبرية للراس ...وتشتتات» .كان املحتجون
ينهالون عىل رجال الرشطة بالحجارة من كل جانب ومن فوق السطوح .وملا وقع االعتداء مل يتوقف الرشق
بالحجارة ،وسقط املعني عىل األرض مغمى عليه.
وقد نتج عن هذه اإلصابة جرح غائر يف رأس السيد السيد (ص .ف ).وهذا ما استدعى القيام بعملية جراحية
يف الحسيمة ،استمرت من الثالثة بعد الظهر إىل الحادية عرشة ليال .ويعاين من عجز دائم وتوقف عن العمل
أكرث من سنتني.
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الحالة الثانية( :م .د ،).حارس أمن ،ازداد بتاريخ  3مارس .1988
باغته املحتجون «طيحوين فحفرة ديال  3مرت د الغرق .وبداو كيرضبوا بالحجر والحديد ...حيدويل البوكليي وبقاو
مجرجريني  »...حيث تعرض للرضب بالخشب والحديد «رضبة باملوس فاملرفق د اليمني ورضبوين بعصا للوجه
 ...واملاس ويل كان  ...الجييل كامل مثقب باملاس ...ميل بانت يل الطوموبيل د البوليس .تكركبت مع الحدورة
وطلعت فالسيارة د البوليس».
واثناء مقاومته ،أصيب بجرح غائر بالسالح األبيض عىل مستوى ذراعه والعديد من الكدمات عىل وجهه .كام
أصيب بكرس يف مرفقه مام استلزم إجراء عملية جراحية ووضع قطعة حديدية فيه .توقف عن العمل نصف
سنة وله عجز شبه دائم.
الحالة الثالثة( :ح .م ،).مقدم رشطة ،ازداد بتاريخ .31.05.1989
تفاجأ ،هو وزمالؤه بهجوم عدد من املحتجني كان العدد محدودا قبل أن يتحول إىل حوايل  400متجمهر .وبدأوا
برشق سيارات الرشطة بالحجارة وقنينات املولوطوف.
أصيب بكسور يف رجليه بعد أن احرتقت يداه عندما كان يف السطح .ويف املستشفى أجريت له عملية جراحية
مستعجلة عىل رجله اليمنى ،لكنها مل تكلل بالنجاح «لحقاش دارت الرجل واملفصل هبط عىل خوه ،وال العضم
كيتحك مع العظم» .وقد ترتب عن ذلك عاهة مستدمية تتمثل يف أن «ما بقاتش الرجل كتدور «.
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 .7حول محاكمة المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة
قرر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،واعتبارا للحق األسايس يف محاكمة عادلة متابعة ومالحظة محاكامت
املعتقلني عىل خلفية االحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة .والتي متثلت مبحاكمة لكل معتقل عىل حدة مبلف
خاص ،وتهم واثباتات من طرف النيابة العامة.
 .Iمالحظة اعامل املعايري الدولية للمحاكمة العادلة
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 .1الحق يف العلنية يسجل املجلس توفر رشط العلنية وذلك:
القاعة املخصصة للجلسات كانت مفتوحة طيلة أطوار املحاكمة ،حيث حرض للجلسات مجموعة من املالحظني
واملالحظات من املغرب ومن الخارج ،ووسائل اإلعالم الوطنية والدولية اىل جانب عائالت املتهمني والضحايا
وأصدقائهم.
اعالن املحكمة يف نهاية كل جلسة عن موعد الجلسة املقبلة وتوقيتها.
تم االستامع اىل املتهمني واملناقشات وتالوة الحكم يف جلسات علنية.
 .2الحق يف االخبار بأسباب االعتقال
تفيد محارض الرشطة القضائية اشعار جميع املوقوفني بأسباب اعتقالهم ،غري أن عددا منهم نفوا اشعارهم
بذلك خالل البحت التمهيدي.
 .3الحق يف املثول فورا أمام قايض التحقيق
أحيل جميع املشتبه فيهم فور تقدميهم اىل النيابة العامة التي فتحت لهم ملفي تحقيق ومتت احالتهم عىل
السيد قايض التحقيق.
أثار عدد من املشتبه فيهم ادعاءات بالتعذيب ،وأمر قايض التحقيق بعرضهم عىل فحص طبي.
 .4الحق يف التواصل مع العامل الخارجي
تفيد محارض الرشطة القضائية متكني جميع املوقوفني من حقهم يف اشعار عائالتهم بوضعهم رهن الحراسة
النظرية ،وبأماكن تواجدهم ،غري أن عددا منهم نازعوا يف ذلك.
تم متكني املوقوفني من الحق يف االتصال بالدفاع ،وقد قام عدد من املحامني بزيارة املعتقلني؛
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 .5الحق يف الطعن يف مرشوعية االعتقال
أثار عدد من املوقوفني عدم مرشوعية قرار ايقافهم ،لكونهم مل يكونوا مشاركني يف االحتجاجات ،كام نازع
بعضهم يف مدى توفر حالة التلبس عند توقيفهم.
 .IIمالحظة املبادئ اإلجرائية للمحاكمة العادلة
 .1الحق يف املحاكمة أمام محكمة مستقلة محايدة مختصة ومنشأة مبوجب القانون
خالل مرحلة االستئناف تقدم دفاع املتهمني مبذكرة التشكك املرشوع اىل محكمة النقض ،أثاروا فيها غياب حيادية
املحكمة عندما رصح رئيس الجلسة بان القضية املعروضة عليه ال متثل جرمية سياسية .وقد رفضت محكمة
النقض طلب اإلحالة معتربة أنه« :ليس فيام عرضه (دفاع املتهمني) ،بشأن تسيري الجلسة يف مرحلة التأكد من
هوية وحضور املتهم ،)..( ،ما يوحي بأن الهيئة القضائية ()..ال تتسم بالحياد .»..
ومن حيث االختصاص نازع دفاع املتهمني يف اختصاص املحكمة ،وقضت املحكمة برد الدفع ،لكون قرار اإلحالة
من اجل االختصاص جاء طبقا للقانون ولعدم إمكانية مناقشتها لقرار محكمة النقض.
 .2الحق يف االخبار الفوري بالتهم
كان رئيس الهيئة ،يقوم فور التأكد من هوية كل متهم بإشعاره بالتهم املنسوبة اليه.
 .3الحق يف حضور املحاكمة
يتجىل توفر هذا الرشط من خالل عدة إجراءات قامت بها املحكمة ،أهمها:
• حرصها عىل التأكد من التوصل باالستدعاءات بالنسبة للمتابعني يف حالة رساح؛
• الحرص عىل التأكد من احضار املعتقلني والتأكد من هويتهم؛
• الحرص عىل مناقشة وسائل االثبات بشكل حضوري؛
• الحرص عىل أمر كاتب الضبط باالنتقال للسجن املحيل لتالوة ما راج يف الجلسة ،عىل املتهمني الذين رفضوا
املثول أمام املحكمة.
 .4الحق يف الدفاع
تشكل دفاع املتهمني من حوايل  65محامية ومحام من مختلف الهيئات ،منهم  15فقط تابعوا املحاكامت .أما
دفاع الطرف املدين فقد تكون من أربعة محامني من هيئة الرباط والدار البيضاء.
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 .5الحق يف مساعدة مرتجم
تم االستعانة مبوظف الرشطة اثناء البحث التمهيدي للقيام بالرتجمة.
خالل جلسات املحاكمة تم توفري مرتجم للهجة الريفية للمتهمني الذين طلبوا ذلك.
 .6مبدأ احرتام قرينة الرباءة
اعترب دفاع املتهمني أن وضعهم يف فضاء زجاجي داخل القاعة ،خرق لقرينة الرباءة لكونه من بني الحاالت التي
تشري إىل أن املتهم مذنب قبل أن يحكم عليه.
أوضحت النيابة العامة أن قاعة الجلسات مهيئة بفضاء زجاجي شفاف أعد خصيصا الستقبال وجلوس جميع
املتهمني املعتقلني وهم غري مقيدين باألصفاد ،ومرفوقني بالحراس ،اىل حني مثول كل واحد منهم أمام رئيس
الهيئة الستنطاقه.
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 .7االستامع للمتهمني
استمعت املحكمة للمتهمني يف إحدى وأربعني ( )41جلسة ،أي ما يقارب نصف الجلسات التي شهدتها أطوار
املحاكمة.
أتاح رئيس الهيئة الفرصة لكل متهم إلثارة ظروف اعتقاله ووضعيته بالسجن ،ومكنه من عرض وبسط قضيته
أمام املحكمة بالشكل الذي يريد ،ومن االطالع عىل الوثائق التي أنجزها مسبقا ،وكذا عىل نسخ املحارض والتعليق
عىل ما ورد فيها.
 .8وسائل االثبات
سجل املجلس أن املحكمة اعتمدت عىل الفيديوهات والصور والرسائل النصية وتسجيالت املكاملات الهاتفية
والتدوينات والحواالت املالية ،اىل جانب الشهود كوسائل اثبات ،مع التأكيد عىل أن محارض الرشطة القضائية
هي مجرد معلومات يف القضايا الجنائية.
 .9الشهود:
بلغ عدد الشهود أربعة وثالثني ( ) 34شاهدا وشاهدة .عند أخد املعلومات املتعلقة بهم ،كان الرئيس يسأل
كل شاهــــد عن هويته ،دون االستفسار عن وجود عالقة عمل تربطه بأحد املتهمني ،كام مل يتم تخصيص قاعة
للشهـود للمكوث فيها ،إذ كانوا يجلســـــون يف بهو املحكمـــة.
 .10ادعاءات التعذيب
نازع عدد من املتهمني يف شأن مصداقية الترصيحات الصادرة عنهم خالل مرحلة البحث التمهيدي ،بحجة أنها
انتزعت منهم تحت االكراه والتعذيب.
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استفاد غالبية املعتقلني أثناء فرتة الوضع يف الحراسة النظرية من زيارة دفاعهم ،ومل تسجل أي شكاية من طرف
الدفاع بتعرض موكليهم للعنف أثناء فرتة البحث التمهيدي.
ترصيحات عدد من املوقوفني أثناء مرحلة االستنطاق االبتدايئ أمام قايض التحقيق بحضور دفاعهم ،والتي أكدوا
فيها عدم تعرضهم للعنف.
8
ترصيحات بعض أعضاء دفاع املتهمني لوسائل اإلعالم بعدم تعنيف السيد (ن .ز) من طرف الفرقة الوطنية
للرشطة القضائية ،وأن العنف الظاهر عليه حصل أثناء مقاومة إيقافه بالحسيمة.
خلصت نتيجة الفحص الطبي الذي أمر به قايض التحقيق عىل املعتقلني ،إىل نفي تعرضهم لعنف جسدي،
ماعدا املتهم (ع ص) ،بخصوص جرح أفقي عىل مستوى عينه اليرسى يف طور االلتئام .واملتهم (م ب) ،الذي تبني
أنه يعاين من صعوبة يف تحريك رأسه وادعى وجود آالم عىل مستوى عضالت الجسم الخلفية ،ومل يثبت الفحص
الطبي املعني من طرف قايض التحقيق وجود أية آثار أو عالمات اكلينيكية عىل مستوى الجلد تربرها.
نتائج تقارير الفحص الطبي ألطباء املؤسسة السجنية فور إيداع املعتقلني والذي قام بتحديد الوضعية الصحية
لكل الحاالت ،والتي يف أغلبها عادية.
التقرير الطبي للسجني (ع ب) املنجز من طرف طبيب األسنان باملؤسسة السجنية بناء عىل أمر قايض التحقيق
وبناء عىل االدالء بشهادته.
ترصيح مدير مركز اإلصالح والتهذيب بعني السبع حول ترصيحات (ب أ ) و (م ب) بأنهام يعانيان من توعك
ويشعران ببعض اآلالم عىل مستوى كتفهام األيرس جراء احتكاك تعرضا له خالل فرتة الحراسة النظرية ،حسب
ترصيحهام إلدارة السجن؛ وأفادت املعاينة األولية ملدير املركز أنه ال تظهر عليهام أي آثار للرضب أو العنف.
 .11الحق يف املحاكمة دون تأخري مربر
احرتمت املحاكمة مبدأ صدور الحكم داخل األجل املعقول ،خاصة وأن املدة التي استغرقتها تبدو معقولة
بالنظر اىل عدد املتهمني والشهود وطبيعة التهم موضوع املحاكمة.
 .12الحق يف االستئناف
تم تخويل املتهمني الحق يف التقايض عىل درجتني ،وعرضت القضية من جديد عىل أنظار غرفة الجنايات
االستئنافية مبحكمة االستئناف بالدار البيضاء ،وقد عرفت هذه املرحلة إعالن املتهمني عن طريق (ن ز) قرارهم
مبغادرة قاعة املحكمة إىل حني تلبية طلبهم باملثول خارج الفضاء الزجاجي؛
قرار املحكمة مواصلة املناقشة يف غياب املتهمني بعد استنفاد اإلجراءات القانونية؛
تكريس املحكمة حق إعطاء الكلمة لدفاع املتهمني رغم انسحاب مؤازريهم؛
تقدم دفاع املتهمني بإخبار لهيئة املحكمة بعدم أخذ الدفاع للكلمة والتزام الصمت بناء عىل رغبة مؤازريهم.
 - 8انظر الرابط االلكرتوين www.hespress .com/video/ 353061.html
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(ما عدا دفاع املتهم ح م).
 .13الطرف املدين
تجلت األرضار واالصابات الناجمة عن االحتجاجات ،وفق مذكرة دفاع الطرف املدين ،فيام ييل:
• العدد االجاميل للمصابني  607مصابا ،من بينهم  185مصابا تم إنجاز ملفات حوادث الشغل لفائدتهم.
• فقدان ما يزيد عن  22.960يوم عمل ،للموارد البرشية للمديرية العامة لألمن الوطني.
• وقد حكمت املحكمة بتعويض رمزي لفائدة الطرف املدين مقدر يف درهم واحد بناء عىل طلبهم.
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 .8تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل االجتماعي حول
احتجاجات الحسيمة
اعتمد املجلس عىل منشورات مواقع التواصل االجتامعي كأحد مصادر التوثيق وتقاطع املعلومات .ونظرا للحجم
الكبري للتداول ولخطورة االنتهاكات التي تم نرشها مبواقع التواصل االجتامعي وبنرش فيديوهات عن أحداث ال
صلة لها مبا جرى يف الحسيمة .قررت رئيسة املجلس االنكباب عىل تداول املعطيات ذات الصلة بحقوق االنسان،
وذلك بتعيني فريق ملتابعة نرش املعلومات وتدقيقها عرب مقارنتها مع ما جرى يف الواقع .وقد وقف الفريق عىل
وجود معلومات ذات طبيعة «انتهاكات جسيمة لحقوق االنسان» تم تداولها بشبكات التواصل االجتامعي ،لكن
ليس لها أي عالقة مبا جرى يف إقليم الحسيمة ،وهذا ما يصطلح عليه «أخبار زائفة أو تضليل»:
نرش معلومات زائفة متس جوهر عملية حامية حقوق االنسان؛
تبخيس عمل الفاعلني يف مجال حقوق االنسان ،مبا فيهم املؤسساتيني وغري املؤسساتيني؛
تهييج الرأي العام الوطني والدويل حول أفعال غري واقعية؛
التأثري عىل سلمية االحتجاجات؛
خلق تقاطبات حادة عىل مستوى الرأي العام وتغييب العقالنية واملنطق يف التعاطي مع اإلشاعة.
 .Iالنقاش املفاهيمي
الزال النقاش حول املصطلحات مستمرا ،حيث يعترب البعض ان مصطلح «األخبار الزائفة» ليس دقيقا عىل اعتبار
أن األخبار هي معلومات ميكن التحقق منها ،كام جاء يف دليل اليونيسكو «الصحافة ،األخبار الزائفة والتضليل –
كتاب للتدريب عىل الصحافة» ،الذي أضاف أن «التضليل يستعمل عموما لألفعال التي ترتكب واملنشورات التي
يتم عرضها بطريقة إرادية (يف الغالب مدبرة) من أجل خلق االرتباك والتالعب بالجمهور عرب تقديم معلومات
غري أمينة له» .بينام تعتمد األمم املتحدة مصطلح التضليل عوض فايك نيوز.
 .IIمرتكزات قرار املجلس ملتابعة تداول أخبار التضليل
أوىص تقرير للمفوضية األوروبية يف  2018بعنوان «مقاربة متعددة األبعاد للتضليل حول األخبار الزائفة
والتضليل االلكرتوين «برصد مستمر لحجم وتقنيات وأدوات وتحديد طبيعة واآلثار (مفرتضة) لتضليل املجتمع،
 ،...تعريف ورصد خريطة مصادر التضليل وامليكانيزمات التي تساهم يف تضخيمه إلكرتونيا ،... ،نرش املعرفة مع
وسائط اإلعالم اإلخبارية قصد تقوية وعي الجمهور بخصوص التضليل».
من أبرز التحديات التي يطرحها االنرتنيت بشكل عام ومنصات التواصل االجتامعي بشكل خاص ،يف هذا الشأن،
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تلك املتعلقة بحامية املعطيات الشخصية والحياة الخاصة لألفراد أو الخصوصية و االنغالق ،أو ما يعرف ب
«غرف الصدى» (  )echo chambersأو «الفقاعات» و»الرشانق» ،والخوارزميات ( )algorithmsالتي تغربل
املحتوى الذي يدخل إليها ليتناسب مع أفكارنا و ُمعتقداتنا ( ،)filter bubblesباإلضافة إىل التضليل وانتشار
املعلومات الزائفة أو الكاذبة أو الخاطئة («فايك نيوز») واستغالل هذه الفضاءات للتحكم يف الرأي العام
واستقطابه وتوجيهه والتأثري عىل سلوكه ( )behaviorواختياراته (خالل الفرتات االنتخابية ،مثال) ،دون الحديث
عن السالمة (خاصة سالمة األطفال) والتحرش والتضييق عىل النساء.
وأكد املجلس الدويل لحقوق االنسان يف دورته ( 38قرار رقم  )A/HRC/38/L.10عىل أن «الحقوق التي يتمتع
بها األشخاص خارج االنرتنت يجب أن تحظى بالحامية أيضا عىل األنرتنت ،والسيام حرية التعبري» ،وأعرب عن
« القلق إزاء انتشار التضليل (أو « )»Désinformationوالدعاية ( )Propagandeعىل االنرتنت واللذين ميكن
تصميمهام وتنفيذهام بحيث يؤديان إىل التضليل وانتهاك حقوق االنسان والخصوصية وإىل التحريض عىل العنف
والكراهية والتمييز والعداء».
وأبرزت دراسة حديثة للربملان األورويب آليات الدعاية أو الربوباغندا ( )Propagandaوتقنياتها ،التي يتم
استخدامها يف الخطاب ومنها:
التكرار املستمر لشعار أو فكرة ،لتصبح سائدة ومقبولة؛
استغالل الرموز أو الشخصيات ،خارج سياق االحتجاج واملطالب؛
التضليل وذلك بعرض الحقائق أو وجهات النظر بشكل مخادع أو مضلل؛
مناشدة الخوف أو الغضب أو اإلحساس بالظلم من أجل التأييد والتعبئة؛
باإلضافة إىل نرش اإلشاعة واألخبار غري املتأكد من صحتها ،دون الحديث عن مهاجمة الخصوم بدل مناقشة
املقرتحات ودفوعاتهم ومهاجمة املؤسسات وتبخيسها.
 .IIIشبكات التواصل االجتامعي واحتجاجات الحسيمة
كانت شبكات التواصل االجتامعي فاعال رئيسيا يف احتجاجات الحسيمة ،وذلك من حيث تردد االحتجاجات بها.
 - 1مدخل لفهم آليات اشتغال مواقع التواصل االجتامعي
عرفت مواقع التواصل االجتامعي تطورا ملحوظا يف عدد مستخدميها ويف آليات اشتغالها .فالتزايد املستمر يف
أعداد مستخدمي هذه املواقع وعدد البيانات (صور ،فيديوهات ،تدوينات ،مقاالت )... ،دفعها إىل تبني سبل
«لتنظيم املحتوى» بشكل آيل .وتسعى آليات تنظيم املحتوى ،أو ما يعرف بالخوارزميات ،عىل مواقع التواصل
االجتامعي إىل «ترتيب» املحتوى الذي يظهر عىل الصفحات الشخصية للمستخدمني انطالقا من محددات
عديدة .كام أوضح زوكربريك مؤسس فيسبوك أن «كل مستخدم معرض ألكرث من  1500منشور كمعدل يومي
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بينام ال يشاهد عىل صفحته سوى أقل من  100منشور.
يتجىل كذلك دور آليات تنظيم املحتوى يف اقرتاح إعالنات بنفس منطق املحددات السالفة ،أي «إعالنات
مشخصنة» قادرة عىل جذب املزيد من التفاعل كام يربزه املبيان أسفله (الرسم عىل اليسار يبني تفاعل املستخدم
بني املحتوى املقرتح من طرف اآلليات واملحتوى املنشور اعتباطيا ،أما الرسم عىل اليمني فيبني تفاعل املستخدمني
مع االعالنات املقرتحة آليا واملنشورة اعتباطيا):
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من هذا املنطلق تبني األبحاث الحديثة ،أنه يف سياق دراسة «العالقة بني استعامل وسائل التواصل االجتامعي
وانتشار االحتجاج يف مدن عدة عرب العامل منها موسكو ،كييف ،إسطنبول ،أنقرة ،القاهرة ،طرابلس ،أثينا ،مدريد،
نيويورك ،لوس أنجلس ،هونك كونك ،...تولد مصادر البيانات الرقمية والنظم الجديدة لتجميعها عىل الشبكة كام
هائال من املالحظات التي ستكون مفيدة إىل حد أقىص يف فهم أسباب ونتائج السلوك السيايس».
 - 2احتجاجات الحسيمة ووسائل التواصل االجتامعي
وبناء عىل املعايري التي قدمناها أعاله ،انكب فريق املجلس عىل بلورة محددات منهجية تحليلية ملا جرى
بشبكات التواصل االجتامعي:
الحيز الزمني املحدد لهذه املالحظة ينطلق من فاتح يناير  2016إىل أواخر نونرب 2019؛
تم تحديد الكلامت املفتاحية التالية :ريف ،حسيمة ،ن .ز ،.حراك ،م .ف( .وترجامتها باللغات الفرنسية
واالسبانية واإلنجليزية واألملانية والهولندية)؛
وقد مكننا هذين العنرصين من:
 oتحديد األيام التي كان التفاعل بها مرتفعا بخصوص موضوع الدراسة؛
 oربطها بالوقائع الكرونولوجية املوثقة؛
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 oتحديد مصادر النرش األكرث تفاعال يف املوضوع.
متت دراسة بعض املنشورات األكرث «تفاعلية» والتأكد من صحتها حني يتعلق األمر بنرش األخبار؛
متت دراسة  10صفحات األكرث تأثريا عىل فيسبوك ،لتحليل املحتوى لفائدة هذه الدراسة؛
الرتكيز عىل عينة من الحسابات األكرث تفاعلية يف املوضوععىل موقع تويرت ،لدراسة سوسيوتقنية؛
األدوات التقنية املستعملة..،sparktoro، twitonomy، google، facebook، twitter، youtube :
 - 3معطيات ودالالت
يف الحيز الزمني موضوع املالحظة ،تم تسجيل مشاركة أزيد من  43ألف مشارك (صانع محتوى) وأكرث من 302
ألف مادة منشورة انطالقا من الكلامت املفتاحية املحددة يف املنهجية.
عرفت الفرتة املمتدة من ماي إىل يوليوز  2017ذروة التفاعل والنرش بخصوص املوضوع ،كام عرف شهر يونيو
 2018وأبريل  2019ذروتني نسبيتني يف التفاعل.
50

بخصوص املنشورات ،تبني الدراسة أن  31باملائة من املساهمني يف املوضوع هم من النساء مقابل  69باملائة
من الرجال ،و 17باملائة منهم لديهم اهتامم بالسياسة و 24باملائة فقط هم من الصحفيني ،وأن  19باملائة فقط
من النارشين يف املوضوع هم مقيمون باملغرب.
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عند دراسة املواقع اإلخبارية األكرث تأثريا نجد أنها بنسبة  100باملائة مواقع غري مغربية.
 - 4تحليل للمحتوى – رصد لبعض األخبار الزائفة والتضليل والربوباغندا واإلشكاالت الحقوقية
انطالقا من  302.000ألف مادة منشورة وجدنا أكرث من  10.000االف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط .ونظرا
لهذا الكم الهائل ،انصب اهتاممنا عىل املواد التي أخذت حيزا كبريا من التفاعل ،وحملت إشكاالت حقوقية
بارتباط مع املرتكزات األممية واإلقليمية التي أوردناها يف تقديم هذا التحليل من حيث محتوى هذه األخبار
واملنشورات وأخذا باالعتبار املعطيات كام فصلناها سابقا.
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 .9تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائالتهم على خلفية
احتجاجات الحسيمة
قام املجلس الوطني لحقوق االنسان ،عرب فرق ولجن ،مبهام الرصد والتتبع لوضعية املعتقلني ومرافقة العائالت
منذ أن بدأت االحتجاجات تأخذ طابعا غري سلميا بالحسيمة ،سواء بسجن الحسيمة ،أو بالدار البيضاء بعد نقل
جزء من املعتقلني من طرف الفرقة الوطنية للرشطة القضائية إليها ،وايداعهم بالسجن املحيل عني السبع ،أو
بعد توزيعهم عىل عدد من املؤسسات السجنية .وقد بلغ عدد املهام الحقوقية والزيارات التي قام بها املجلس
ولجانه الجهوية منذ بداية االعتقال اىل غاية فرباير  ،2020أكرث من  240زيارة .ميكن إجاملها وباختصار كالتايل :
 - 1تحسني ظروف االعتقال
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قام فريق املجلس بزيارات تفقدية ووقائية لكل املعتقلني وعرب مختلف املؤسسات سواء مببادرة منه ،أو استنادا
إىل صالحياته أو بناءا عىل طلبات أو تظلامت تقدم بها املعتقلون أنفسهم أو أرسهم أو دفاعهم أو مبناسبة خوض
عدد من املعتقلني إرضاب عن الطعام يف مناسبات مختلفة.
متابعة زياراته بعد إصدار األحكام يف املرحلة االستئنافية وتوزيع املعتقلني عىل عدد من املؤسسات السجنية
التي بلغ عددها يف تلك املرحلة  17مؤسسة سجنية ،حيث قامت اللجان الجهوية عىل امتداد الرتاب الوطني،
وأحيانا مركزيا ،مبتابعة اوضاع املعتقلني بدائرة نفوذها.
وقد تابع املجلس الحاالت التي بلغت إىل علمه من خالل زيارات آنية ،حيث عمل مع إدارة السجن ،عىل إيجاد
حلول لها ،وتيسري االستشفاء خارج املؤسسات السجنية .
دعم املجلس كل امللتمسات والطلبات.
استجاب املجلس مللتمس املعتقلني وعائالتهم بشأن إيجاد صيغة مالمئة لتوفري النقل لفائدة عائالتهم،
تم تخصيص جناحني بالكامل للمعتقلني بعد أن كان كل واحد يوجد يف زنزانة منفردة تتفاوت يف حجمها من
زنزانة إىل أخرى .وتم تزويدهم بجهاز التلفاز ،وتم إيداع البعض يف جناح املصحة.
 - 2الحبس االنفرادي
تناولت العديد من أحكام القانون الدويل وتدقيق املساطر مسألة الحبس االنفرادي
وتطبيقا للمعايري الدولية ،بخصوص تواجد املعتقلني نارص الزفزايف وحميد املهداوي يف زنزانة انفرادية ،فقد قام
املجلس بزيارتهام وتفقد أوضاعهام :
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بالنسبة للسيد نارص الزفزايف
منذ إيداعه بسجن عكاشة بالبيضاء بتاريخ  5/2017/ 26إىل غاية  ،31/08/2018وهو يتواجد بزنزانة انفرادية
مساحتها حوايل  4.5مرت مربع ،أي أكرث من  3مرت مربع 9توجد بها نافذة مشبكة ،ومرحاض عىل امتداد الرسير
الذي ينام به بتهوية كافية ،ونظيفة ،إضافة إىل النظافة البدنية ،بلباس نظيف للمعتقل.
إن وضعه بزنزانة انفرادية ليس بسبب عقوبة تأديبية أو بناء عىل طلبه ،وليس بسبب خطورة سلوكه.
أوضحت إدارة السجن أن ترسيبا لتسجيالت صوتية من داخل السجن تتناىف ومصلحة التحقيق القضايئ.
طالب بإلحاقه بباقي املعتقلني والسامح له بإجراء الفسحة بشكل جامعي معهم ،وبالسامح بإجراء الزيارة
جامعيا مع باقي العائالت كام هو مخصص للمعتقلني االخرين.
أعلن يف جلسة  25/05/2018دخوله يف ارضاب بسبب العزلة التي يعاين منها .
بتاريخ  31غشت  2018تم تجميع جميع املعتقلني مبا فيهم نارص الزفزايف يف جناح واحد.
وقد متت مراعاة املتطلبات الخاصة بالفسحة اليومية ،والزيارة العائلية ،واملكاملة بالهاتف ،خالل فرتة إيداعه
يف الزنزانة االنفرادية ،كام تم متكني املعتقل من الفحص الطبي من طرف طبيب املؤسسة السجنية ،ومتابعة
املجلس الوطني لوضعيته الصحية.
بالنسبة للسيد حميد املهداوي
أودع السيد املهداوي بغرفة كبرية تبلغ حوايل  14مرت مربع ،تتوفر عىل ثالثة نوافذ صغرية متر بها إنارة ضعيفة
وتتطلب إشعال مصابيح الكهرباء ،وبها مرحاض منعزل وحامم.
وقد رصح املعني لفريق املجلس ،أنه ال يشتيك من أي سوء معاملة داخل السجن وأنه يستفيد من الفسحة
والزيارة بشكل منتظم.
كام تم متكني املعتقل من الفحص الطبي من طرف طبيب املؤسسة السجنية ،ومتابعة املجلس الوطني لوضعيته الصحية.
مل يسبق للسيد حميد املهداوي أن اشتىك من وجوده بزنزانة انفرادية.
بخصوص االدعاءات القائلة بأن معتقلني خضعا للحبس االنفرادي إىل درجة املعاملة القاسية ،يود املجلس أن
يذكر أن الحبس االنفرادي ال يشكل «يف حد ذاته شكالً من أشكال التعذيب» ،ولكنه ميكن أن يشكل معاملة
قاسية والإنسانية ومهينة عندما يكون طويالً ومتى كان «مقرتنا بالعزلة االجتامعية املطلقة» ،وذلك بالنظر إىل
التأثري القايس عىل تدمري الشخصية الذي ميكن أن تسببه.
ويف كلتا الحالتني ،فإن املعتقلني مل مينعا من تلقي زيارات العائلة ومحاميهم والتواصل عرب الهاتف واملتابعة
الطبية ،ومل يحرما من مامرسة أوقات فراغهم داخل السجن حسب رغبتهم ،ومل يسجل األطباء أي أثر نفيس
لوضعهم يف حبس انفرادي.
 9حسب املعايري الدولية
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 - 3تتبع حالة املرضبني عن الطعام
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عمل املجلس الوطني لحقوق االنسان ولجانه الجهوية عىل املتابعة الصحية لكل املرضبني عن الطعام مبختلف
املؤسسات السجنية .وقد استعان املجلس يف هذا االمر بعدد من االطباء انتدبهم لهذه املهمة ،ومنها عىل
الخصوص:
قام املجلس بتنسيق وتفاعل مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بزيارة مختلف املعتقلني
املحكومني عىل خلفية أحداث الحسيمة بعد نقلهم يوم  11أبريل  2019من سجن عني السبع  1وعكاشة بالدار
البيضاء ،إىل املؤسسات السجنية لكل من سجن فاس وطنجة والحسيمة والناظور وتطوان.
وخالل هذه الزيارات ،قام املجلس بالتقيص والبحث بشأن ظروف االستقبال واالعتقال والحالة الصحية
للمعتقلني ،من خالل مقابالت فردية وجامعية مع املعتقلني واجتامعات عقدها مع مدراء السجون املذكورة
واملسؤولني عىل الصحة .كام تحقق املجلس من سري زيارات العائالت واألقارب للمعتقلني.
حرص املجلس من خالل وفود اللجان الجهوية بكل من فاس وطنجة ،والتي ضمت يف عضوية بعضها أطباء،
عىل تتبع الحالة الصحية للمعتقلني املرضبني عن الطعام بعناية خاصة وبشكل منتظم ومستمر (أكرث من 15
زيارة ومكاملات هاتفية يومية).
ترافع املجلس عن سمو الحق يف الحياة واحرتام املعايري الدولية لالعتقال خالل جلسات االستامع واللقاءات
مع املعتقلني.
وبناء عىل التزام املندوبية العامة إلدارة السجون عىل القيام مبجهود إضايف لتجويد ظروف االعتقال وحسن سري
زيارات العائالت ،تم االتفاق ليلة  25أبريل  2019عىل وقف املعتقلني لإلرضاب عن الطعام.
حالة السيد ربيع االبلق
بعد استئنافه إلرضابه أكد املجلس لوالدة السيد ربيع األبلق ،املعتقل بالسجن املحيل طنجة  2عىل خلفية
أحداث الحسيمة ،يوم الخميس  31أكتوبر  2019يف اتصال هاتفي ،خرب فك إرضابه عن الطعام.
تجدر اإلشارة إىل أن والدة السيد األبلق كانت قد قامت بزيارته صحبة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان
طنجة -تطوان -الحسيمة.
 - 4ادعاءات التعذيب
حالة السيد نارص الزفزايف
بعد اطالع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،يوم السبت  26يناير  ،2019عىل ما تداولته الصحافة املكتوبة
واملواقع اإللكرتونية حول الوضعية الصحية للسيد نارص الزفزايف ( ، )hémiplégieاملعتقل بالسجن املحيل عني
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السبع  1بالدار البيضاء ،وبقرار من رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،تم انتداب فريق مكون من ثالثة
أعضاء من بينهم طبيب رشعي ،وذلك للتحري بخصوص وضعيته الصحية واالطالع عىل ملفه الطبي.
انتقل الفريق إىل عني املكان ،حيث عقد لقاءات مع إدارة املؤسسة السجنية والطبيبني العاملني بالسجن املحيل
ومع السيد نارص الزفزايف ،الذي تم فحصه .كام تم االطالع عىل امللف الطبي للمعني باألمر وعىل تسجيالت ما
وقع يوم السبت  26يناير .2019
أعد الفريق تقريرا عاما حول الزيارة ،مبا فيه ملحق تفصييل حول الوضع الصحي للسيد نارص الزفزايف.
وعليه ،أكد املجلس أن السيد نارص الزفزايف خضع يوم  26يناير  2019لسبعة فحوصات طبية يف اختصاصات
مختلفة ،من طرف أطباء متخصصني باملركز االستشفايئ الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
أوضح تقرير الطبيب الرشعي املنتدب من طرف املجلس أن الحالة الصحية للسيد نارص الزفزايف ال تثري أي قلق،
وأوىص إدارة السجن باستكامل الفحوصات اإلضافية
واستنتج املجلس أن الفحوصات الطبية التي تم إنجازها ال تتوافق وترصيحات املعني باألمر من حيث ادعاءات
التعذيب.
زيارات املعتقلني بسجن راس املاء
عقب اإلجراءات التأديبية املتخذة يف حق املعتقلني برأس املاء وادعاءات التعذيب التي تم تداولها يف الصحافة
مبا فيها املكتوبة وااللكرتونية:
قام املجلس بإيفاد وفد ،ينسق عمله ،رئيس اللجنة الدامئة املكلفة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان (عضو
املجلس) وطبيب رشعي ،يومي  7و 8نونرب  ،2019للمؤسسة السجنية تيفلت  2وتوالل ( 2مكناس) ورأس املاء
(فاس) وعني عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف ،حيث تم نقل املعتقلني املعنيني باإلجراءات التأديبية املعلن
عنها األسبوع املايض .خالل هذه الزيارات ،متكن وفد املجلس من:
زيارة الزنزانتني التأديبيتني التي تم وضع املعتقلني الستة بها ،وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصني آخرين؛
إجراء لقاءات عىل انفراد مع كل معتقل من املعتقلني املعنيني ،تراوحت مدتها ما بني ساعة وساعتني ،بعد
الحصول عىل موافقة مستنرية من املعنيني باألمر ،بأماكن تضمن الرسية؛
التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة التي تم تناقلها من قبل أفراد من عائالت املعتقلني ومنابر
إعالمية؛
إجراء فحص طبي عىل جميع املعتقلني املعنيني؛
االطالع عىل تسجيالت كامريات املراقبة عند وقوع األحداث؛
إجراء مقابالت مع حراس املؤسسات السجنية املعنيني.
بعد االطالع عىل محتوى تسجيالت الفيديو ،وتجميع الشهادات ومقارنتها مع الفحوصات الطبية التي تم
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إجرائها وكذا جميع املعلومات التي تم الحصول عليها ،فإن املجلس قد خلص إىل ما ييل:
أ .من خالل مشاهدة تسجيالت الفيديو تحقق وفد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أنه يف يوم الخميس 31
أكتوبر  ،2019رفض املعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز املراقبة والعودة إىل زنزانتهم ألكرث من ساعتني؛
وهو ما أكده املعتقلون خالل املقابالت الفردية؛
ب .تم إخضاع جميع املعتقلني فور نقلهم من سجن رأس املاء إىل املؤسسات السجنية األخرى لفحص طبي،
باستثناء حالة واحدة؛
ت .يتأكد من خالل املعلومات التي قام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بني
حراس السجن واثنني من املعتقلني ،أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلني االثنني وشهادات توقف عن
العمل بالنسبة للحراس؛
ث .مل يتم مالحظة أي أثر للتعذيب يف حق املعتقلني؛
ج .خالل الزيارات التي قام بها وفد املجلس إىل سجني توالل  2وعني عائشة ،وقف املجلس عىل الظروف املزرية
للزنزانات التأديبية؛ التي ال تتوفر فيها اإلنارة والتهوية ،بشكل ال يحرتم مقتضيات املقتىض  13من القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
ح .أعلن بعض املعتقلني الدخول يف إرضاب عن الطعام منذ نقلهم إىل الزنزانات التأديبية .واستنادا إىل املعلومات
املؤكدة التي يتوفر عليها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،فقد تم إيقاف هذا اإلرضاب عن الطعام.
وحرص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل إبالغ املعتقلني املعنيني بالعنارص املرتبطة مبامرسات التعذيب
وبعدم توفرها يف الحاالت التي تخص كل واحد منهم.
 - 5تفاعل املجلس مع عائالت املعتقلني
واكب املجلس مطالب عائالت املعتقلني عىل خلفية احتجاجات الحسيمة كام تفاعلت الرئيسة بشكل مبارش
معهم ،ومنها:
القيام بالوساطة والتفاوض مع املندوبية العامة إلدارة السجون ملناقشة طلبات األرس ومعالجة بعض األمور
املرتبطة برشوط ونظام الزيارة العائلية من أجل تحسني تواصل املعتقلني مع العامل الخارجي،
مواكبة زيارات عائالت املعتقلني للسجن املحيل عني السبع والتي وصلت إىل  51زيارة.
تم تخصيص حافلة لنقل االرس اسبوعيا للزيارة ،يف املرحلة االوىل ،من الحسيمة اىل البيضاء .ومرة كل اسبوعني،
بعد ذلك ،وقد استمر هذا الوضع ،إىل أن صدرت االحكام استئنافية.
وبناء عىل تجديد الطلب من طرف املعتقلني وأرسهم ،يف بداية  2019فقد استأنف نقل األرس ،من الحسيمة اىل
كل من فاس وطنجة .وبعد توزيع املعتقلني ،بسجن فاس عىل عدد من املؤسسات السجنية ،استمر نقل عائالت
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املعتقلني بسجن طنجة .2
بعد انتهاء مسطرة التقايض عىل مستوى محاكم االستئناف ،بكل من الدار البيضاء والحسيمة وجرادة ،أعلنت
رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم  12مارس  2019عن إرادتها يف استقبال أمهات وأرس املعتقلني عىل
خلفية أحداث كل من الحسيمة وجرادة.
وتم الرشوع يف هذه العملية ،باستقبال األمهات واألرس ،ما بني شهري ماي ويونيو ،2019وقد توخى املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان من هذه االستقباالت:
أوال  :فتح باب النقاش مع األرس بشكل مبارش ،من أجل تيسري التواصل وتسهيله.
ثانيا  :االستامع للجميع من أجل ضبط تسلسل األحداث التي وقعت بإقليم الحسيمة وما ترتب عليها.
ثالثا  :تدقيق املعطيات حول لحظة االعتقال.
وقد بسطت العائالت أمام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،تدرج األحداث عىل مستوى الزمان واملكان ،وما نتج
عن ذلك من اعتقاالت وظروفها ،وكذلك املتابعات التي ترتبت عنها.
وقد كانت هذه اللقاءات فرصة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،للتأكيد عىل ثوابت عمله يف هذا املوضوع،
املبنى أساسا عىل املقاربة الحقوقية ،كام تم تحديدها يف قانونه املحدث له ،وكام مارسها عىل أرض الواقع.
ويف نفس السياق ،وبناء عىل طلب بعض الجمعيات الحقوقية ،والديناميات املدنية التي تابعت احتجاجات
إقليمي الحسيمة وجرادة ،استقبلت السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،كل من جمعية « ثافرا
للوفاء والتضامن» واملبادرة املدنية من أجل الريف ،و» لجنة الحسيمة للتضامن» ،حيث عرضوا أمام املجلس
وجهات نظرهم بخصوص ما جرى.

57

التقرير حول احتجاجات الحسيمة
ملخص

 .10استنتاج عام
تشكل الجوانب الخاصة وغري املسبوقة التي ميزت احتجاجات الحسيمة ،بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،والتي استعرض التقرير بعض األمثلة عنها ،مرحلة متطورة يف إطار سريورة توسيع الفضاء العمومي
للمواطنني يف ظل عزوف أو نفور ( )aliénationمتزايد من الهياكل السياسية التقليدية.
لن يعود املجلس إىل أسباب هذه الدينامية ،حيث يكفي الرجوع يف هذا اإلطار إىل الخطاب 10الذي وجهه صاحب
الجاللة امللك محمد السادس يف  29يوليوز  2017مبناسبة عيد العرش من أجل تشخيص موجز لهذه الوضعية.
إال أنه من املفيد التذكري بأنه كان ملعدالت البطالة واألمية ،التي ال تزال مرتفعة عىل الرغم من حجم االستثامرات
التي خصصت لهذه املنطقة ،إىل جانب أزمة التمثيلية وآثار االستقطاب التدريجي ( )polarisationالذي يشهده
الحقل السيايس املغريب ،تأثريات سلبية متشابكة ،أدت يف بداية االم ًر إىل تنامي الشعبوية ثم إىل تزايد نزوعات
التطرف يف الضواحي التي يبقى ادماجها السيايس واالقتصادي محدو ًدا.
58

أضف إىل ذلك ايضا خصوصية مسار املصالحة التاريخية باملنطقة الجاري منذ سنة  2000يف املغرب .وتجدر
اإلشارة يف هذا السياق إىل أن هيئة اإلنصاف واملصالحة ،يف حينها ،كانت عىل وعي «بأن أحداث الريف 1958-
 1959تتطلب بحثًا أكادمييًا معمقا (جمع شهادات الضحايا والفاعلني واالطالع عىل األرشيفات املكتوبة مبا فيها
تلك املتوفرة يف األرصدة الوثائقية األجنبية والقيام بعمل جدي إلجراء التقاطعات الرضورية والتحليل ،)...وهي
مهام مل تستطع الهيئة بلوغ نتائج متقدمة بصددها».11
وحتى مع مراعاة الجهود التي يبذلها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل مستوى تعويض ضحايا االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان التي شهدتها املنطقة ( 70ملفاً وردت عىل هيئة اإلنصاف واملصالحة 1463 /مستفيدا ً
من التعويض املادي واإلدماج االجتامعي 21 /ملفاً عالقا حتى اآلن) ،تبقى املهمة بعيدة عن اإلنجاز الكامل ،كام
ال ميكن ادعاء تنفيذ جميع توصيات الهيئة.
ولعل أهم مستجد يف هذا املوضوع ،يتمثل يف هيمنة البعد االقتصادي يف مسار اإلنصاف واملصالحة بالنسبة
للساكنة ،حيث يالحظ املجلس ،من خالل تحليل مختلف الشعارات واملطالب ،أن مسألة الذاكرة تطرح بأبعاد
اقتصادية ،باإلضافة إىل األبعاد األخرى  -السياسية والثقافية ،وهي مصالحة يرى املحتجون أنها غري متكافئة ،مل
يستفد منها سوى نخبة محدودة فشلت يف مهامها التمثيلية.
https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-596.aspx 10
 11التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة ،الكتاب الثالث ،ص https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/ier_3_ar.pdf 108
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تتعلق «املصالحة» املقصودة هنا باألحرى بالتعويض عن التهميش االقتصادي وغياب منظومة الحكامة مام يحد
من ولوج الشباب للفرص.
إن ما يثري القلق هو أن هذا املزيج من العزوف واالستقطاب أدى ،يف حالة احتجاجات الحسيمة ،إىل تطرف
عنيف عىل املستويني اللفظي والجسدي ،مشوب بخطاب مشرتك للتحريض عىل الكراهية ،ويكشف عن الطابع
التمييزي للهوية .فقد أضحى االنتامء الجهوي مبعناه الضيق والتقوقع عىل الهوية الجهوية ،املعيار الوحيد الذي
يتشكل عىل أساسه الوعي السيايس للشباب باملنطقة.
ويف هذا الصدد ،دعا املجلس إىل وضع عقد اجتامعي 12جديد يعتربه امتدادا ملجهودات التنمية وكمرحلة جديدة
من عملية املصالحة السوسيو-اقتصادية التي بدأت بالفعل يف املنطقة.
من جانبه ،سيعمل املجلس قريبا عىل إحداث وحدة خاصة لدى رئاسة املؤسسة لتتبع إعادة تأهيل الذاكرة
باملنطقة .كام سيتم نرش الشهادات التي جمعتها هيئة اإلنصاف واملصالحة املتعلقة بتاريخ املنطقة .وسيكون
افتتاح متحف الريف لحظة فارقة يف تاريخ الذاكرة الجامعية باملنطقة ال ميكن تجاهل رمزيتها.

 12انظر الكلمة االفتتاحية للندوة حو التعبري العمومية والعدالة املجالية بتاريخ  12يوليوز 2019
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 .11خالصات وتوصيات عامة
اعتبارا ملدة وحجم االحتجاجات وعىل طابعها السلمي تارة والغري السلمي تارة أخرى وما ترتب عنها؛
وبناءا عىل اإلشكاالت واالنتهاكات ذات الصلة بحرية التعبري والتجمع؛
اعتامدا الدعاءات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة؛
نظرا للسيولة االستثنائية النتشار االخبار الزائفة بخصوص ما جرى؛
وتبعا ملعايري املحاكمة العادلة ؛
واسرتشادا مبعايري حقوق االنسان واالجتهادات القضائية الدولية ؛
فإن املجلس يقدم الخالصات والتوصيات التالية:
 .Iخالصات
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مطالب املحتجني :
 .1متيزت مطالب املحتجني بالتزايد املضطرد يف عددها وبتطور وتريتها؛
 .2تقديم املطالب ككتلة وعدم قابليتها لرتاتبية ،عقد عملية املخاطب من طرف املحتجني؛
 .3تبني أن بعض املطالب تقتيض إجراءات قانونية ومساطر إدارية مركبة؛
 .4تبني من خالل البحث الدستوري والقانوي والتنظيمي أن مطلب «إلغاء العسكرة» يوجد يف حكم امللغى منذ
صدور دستور  1962وقوانني التقسيم اإلداري للمملكة؛
 .5ال شك أن تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي املنطقة ملدة ستة أشهر قد أثرت سلبيا
عىل منحى االحتجاجات .كام أن املحاوالت األوىل للحوار مل تعتمد عىل مقاربة تشاركية .ويسجل املجلس أن
التجاوب الفعيل الحكومة جاء يف فرتة كانت االحتجاجات قد أخدت منحى تصاعدي
 .6فوتت أعامل الشغب واالحتجاج ذات الطابع العنيف الفرصة للحوار حول مطالب لرتصيد مشاريع التنمية يف
مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع نسبة البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا؛
 .7تسجيل أهمية الجانب الهويايت ،بارتباط مع ذاكرة املنطقة التي ساهمت يف تأسيس املطالب عىل «املظلومية»
و «االستثنائية»؛
 .8تشرتك بعض مطالب املحتجني ما بني االجتامعي واالقتصادي والثقايف مع مطالب احتجاجات أقاليم أخرى،
كام انفردت مبطالب ذات بعد تاريخي ويف شكل تقدميها ويف متطلبات الحوار حولها؛
 .9ميكن القول ،أن موقف الحكومة اتسم بالتباس وعدم االنسجام أو االتفاق ترتاوح بني التنديد واملطالب
بإطالق رساح املعتقلني عىل خلفية أحداث الحسيمة.
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طبيعة االحتجاجات وما ترتب عنها :
 .10توسعت االحتجاجات لتشمل أشكال تدبري برنامج الحسيمة منارة املتوسط ،بعد أن كانت مرتبطة بفتح
تحقيق حول حادثة الوفاة .وقد مرت االحتجاجات املطالبة بذلك يف جو سلمي ،ومتكن املحتجون من تنويع
أساليب وأوقات االحتجاج عرب مسريات كبرية الحجم .وكانت هذه االحتجاجات مؤطرة أحيانا من طرف القوات
العمومية وأحيانا دون وجودهم؛
 .11من بني االجتامعات والتجمعات الثاممنائة وأربعة عرش ( )814التي شهدتها الحسيمة ،عىل مدى اثنا عرش
( )12شهرا ،تطلبت  40%من االحتجاجات تأطريا خاصا من قبل السلطات العمومية وحوايل  8%من االحتجاجات
تم استخدام القوة فيها ،ملربرات الحفاظ عىل النظام العام والسالمة الجسدية لألشخاص وضامن حق املواطنني
يف التنقل؛
 .12يف جميع هذه االحتجاجات الثاممنائة وأربعة عرش ،وبدون استثناء ،مل يقم املحتجون بتقديم أي طلب
للحصول عىل أي ترصيح أو إشعار ،رغم أن تنظيم هذه املظاهرات كان مخططا له ومل يكن عفويا يف غالبيته؛
 .13يف بعض األحيان ،مل تقدم الرشطة الحامية الكافية لألفراد من املتظاهرين العنيفني ( 21أبريل  2017أو بعض
الصحافيني مثال(.
 .14تجذر عنف الحركة االحتجاجية قابله استخدام متزايد للقوة من جانب السلطات العمومية .وعندما كان
استخدام القوة رضوريا يف بعض منها ،فقد كان باإلمكان أن تكون غري مفرطًة ،خصوصا أثناء تفريق التجمهرات
واإليقافات؛
 .15حرمان املصلني من مامرسة حقهم يف صالة الجمعة ،ومن إمتام شعائر خطبة وصالة الجمعة مام يعد مسا
حرية العبادة وحامية فضائها ..وذلك خالل اقتحام السيد نارص الزفزايف املسجد أثناء خطبة الجمعة مقاطعا
اإلمام ومخاطبا املصلني؛
 .16يعترب املجلس إلقاء السيد نارص الزفزايف لخطاب من عىل سطح منزل وهو يف حالة فرار منوذجا ملحوظا
لخطاب التحريض عىل العنف والكراهية الذي انترشت مناذج منه خالل االحتجاجات .ويذكر يف هذا الصدد أنه
ال ميكن تربير مقاومة أي إيقاف ،تحت أي ظرف كان ،يف دولة يسودها القانون؛
 .17ميكن تصنيف االحتجاجات بني فرتتني من أكتوبر  2016إىل مارس  ،2017بأنها حافظت عىل الطابع السلمي
بينام طبعتها ،بعد تاريخ  26مارس  ،2017حاالت عنف وأحيانا عنف حاد؛
 .18تسجيل حالة وفاة ميكن وصفها ،ضمن مالبسات وقوعها ،بأنها عملية دفاع عن النفس؛
 .19غياب تام للتواصل بني املحتجني والقوات العمومية عىل امتداد سنة من االحتجاجات؛
 .20يؤرش تعاطي السلطات العمومية مع االحتجاجات التي مل تكن مرصح بها أو التي مل يتم االشعار بها من أي
جهة منظمة ،عىل تأويل حقوقي يفتح الباب لتغيري النصوص القانونية ذات الصلة؛
 .21يعرب املجلس عن قلقه من الطبيعة املتعمدة للعديد من حلقات العنف ،حيث تبني من خالل ذلك أن
املحتجني كانوا مستعدين بشكل واضح لالشتباكات .فباإلضافة إىل ارتداء اللثام أو األقنعة ،كان األخطر حمل
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بعضهم ألسلحة بيضاء ،وبالخصوص أثناء اعتقالهم ،وهذا أمر يصعب الدفاع عنه ،دون الحديث عن العدد الكبري
جدا لحاالت استخدام العنف الالمرشوع ،وذلك منذ ماي ( 2017بنسبة  ،)80٪التي غريت بشكل جذري طبيعة
االحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة؛
 .22ترتب عن احتجاجات الحسيمة إجراءات غري مسبوقة همت إعفاء وزراء ومسؤولني جهويني ومحليني
وتشكيل لجنة للتفتيش وافتحاص من طرف املجلس األعىل للحسابات.
املس بحرية العقيدة والعبادة
 .23إن أماكن العبادة ليست فضاءات للتدافع وتصارع املواقف والرؤى .ولو كان لها أن تكون كذلك ،لفتحت
أبواب التوترات والعنف بني املواطنني .ولذلك ،فإن معايري حقوق االنسان ،حتى وهي تؤكد عىل حرية األفراد يف
الفكر والعقيدة ،تشدد عىل مهمة الدولة يف تدبري هذه الحرية وتنظيمها حينام يتعلق األمر بالعبادة.
مامرسة حرية التعبري والتجمع:
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 .24استعامل العنف اللفظي سواء من املحتجني أو من القوات العمومية ،التي عليها االحتفاظ بواجب السلوك
النموذجي رغم األوضاع الصعبة التي عاشتها؛
 .25تسجيل أعامل شغب واستعامل العنف الالمرشوع خالل فرتات من االحتجاجات ،ترتبت عنها إصابات بليغة
جدا لبعض عنارص القوات العمومية ،خلفت حاالت من العجز الدائم تراوحت بني بضعة أشهر وسنتني لعدد
منهم؛
13
 .26يستنكر املجلس طبيعة الخطابات املتبادلة الحاطة من الكرامة  ،التي ال ميكن سوى أن تؤدي إىل تفاقم
العنف من كال الجانبني والتي ما كان لها يف نظر املجلس أن تكون؛
 .27تسجيل تهديد وتعنيف املواطنني الذين مل يتقاسموا مع بعض املحتجني نفس الرأي؛
 .28أثار انتباه املجلس خالل تدقيق املعطيات وتقاطعها أن عدد كبريا من املعلومات غري واقعية و غري صحيحة
(التضليل والربوبكندا) وقد تم تداولها بشكل كبري عىل شبكات التواصل االجتامعي وتفاعل معها عدد كبري من
املواطنني خارج وداخل املغرب؛
 . 13يف كتاب بعنوان «حراك الريف ،ديناميات الهوية االحتجاجية» ،يقول محمد سعدي ،صاحب الكتاب ،أن «الجامعية ومتجيد التاريخ البطويل والتفاخر بالتاميز التاريخي
والتفرد الهويايت( )...كان يصل حدا يتجاوز افتخار االنتامء والخصويص («أنا ريفي وأفتخر» )...،ليتحول لدى بعض الشباب (خصوصا صغار السن) ،وبدون وعي منهم ،إىل نوع
من الطهرانية اإلقصائية والقومية الشعبوية بل والعنرصية العرقية أحيانا (من بني األمثلة التي ساقها الكاتب عىل هذا الخطاب« :الريفي النقي»« ،الشعب الريفي العظيم»
«الريف للريفيني» «الريفي األصيل والقح»« ،جيناتنا ليست كجيناتهم») .الكاتب يضيف «حيث يعربون أنفسهم مختلفني جذريا عن اآلخرين»« ،ينتمون لشعب مميز وفريد
يتوحد يف قومية متتلك ماهية طبيعية وذاتية روحية مشرتكة تنتقل عرب الدم وال توهب أبد» .الكاتب وثق أمثلة عن خطابات مضادة يف نفس السياق ،مثل الريفيون «كائنات
غريبة غري مألوفة «ال متت بصلة «لباقي املغاربة» و»لديهم كيمياء خاصة يصعب فك شيفراتها وفهم معادلتها» وهم «مغاربة ...ولكن» ...تجدر اإلشارة إىل أن هذا املثال
األخري (الريفيون «مغاربة ...ولكن») ،الذي أدرجه الكاتب ضمن األمثلة التي قدمها يف مؤلفه ،هو عنوان برنامج ،كام هو مشار إليه يف هوامش الكتاب ،لكن عىل قناة أجنية
وليس عىل منرب مغريب .تجدر اإلشارة يف هذا السياق أنه سبق لنفس القناة املعنية أن قامت بنرش صور لقمع احتجاجات يف فنزويال اثناء حديثها عن احتجاجات الحسيمة
خالل نرشة إخبارية بثتها يوم  11يوليوز .2017
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 .29تم نرش معلومات زائفة متس جوهر عملية حامية حقوق االنسان؛ يف اطار عمليات ممنهجة ومنظمة ما
بينها ( )twitter raids؛ وتبخس عمل الفاعلني يف مجال حقوق االنسان ،مبا فيهم املؤسساتيني وغري املؤسساتيني
وتهييج الرأي العام الوطني والدويل حول أفعال غري واقعية؛ والتأثري عىل سلمية االحتجاجات وخلق تقاطبات
حادة عىل مستوى الرأي العام وتغييب العقالنية واملنطق يف التعاطي مع اإلشاعة؛
 .30شهدت االحتجاجات سيولة استثنائية يف تدفق املعلومات الخاصة بها حيث فاق العدد اإلجاميل ،الذي تم
دراسته من طرف فريق املجلس  10000منشور؛
 .31تتمحور أغلب املنشورات ،من الناحية الكمية ،حول موضوع احتجاجات الحسيمة (انطالقا من الكلامت
املفتاحية األكرث متثيال واملعتمدة) من مصادر خارج املغرب حيث أن أزيد من  81باملائة هم من خارج املغرب،
وهي بالتايل خارج منطقة االحتجاجات (إقليم الحسيمة) .كام أظهر املسح عىل موقع تويرت أن نصف التغريدات
حول املوضوع انطلقت من بلدان أوروبا الغربية ،والتي تضم مستخدمني أكرث للموقع من نظرائهم يف منطقة
الحسيمة ويف املغرب؛
 .32يستنتج املجلس وانطالقا من عينة حسابات تويرت األكرث تأثريا ،أنها أحدثت إبان االحتجاجات وخصوصا بعد
صدور األحكام ،كام أنها حسابات مرتابطة بشكل قوي ومنظمة بشكل أقوى؛
 .33اعتبارا لتحليل الفيديوهات املبارشة عىل فيسبوك ،يتبني أن الخطاب املتضمن يعرب عن حموالت دينية
واستغالل الذاكرة والرموز والشخصيات خارج السياق .باإلضافة لبث التشهري والتضليل (واشكاالت حقوقية
أخرى) تساهم يف تأجيج املشاعر وخلق تقاطبات عنيفة والتحريض ،عىل اعتبار الكم الهائل من املشاهدات
والتفاعالت ،والتي عرفت ارتفاعا كبريا يف الفرتة املمتدة بني منتصف أبريل ونهاية ماي .2017
وسائل فض التجمهر :
 .34رغم أن املحتجني كان من املمكن أن يكونوا عنيفني ومسلحني ومقاومني – وهو ما يتطلب استخدام القوة
لتجنب األذى والخطر الذي يشكلونه ،فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يؤكد أنه مبجرد ما يتم تحييد
الشخص ،فال يجوز التامدي يف استعامل العنف .حيث ال ميكن اعتبار أن مواطنا ملقى عىل األرض أو مصفد
اليدين ميكن أن يشكل تهديد؛
 .35يسجل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بارتياح عدم استخدام أي أسلحة أو وسائل نارية خالل اثني عرش
شهرا ً من االحتجاجات .ويف املرات القليلة جدا التي شهدت استعامل خراطيم املياه او الغازات املسيلة للدموع،
فقد كان ذلك بعد توجيه اإلنذارات القانونية؛
 .36إذا كانت الرضورة قد دعت لفض عدد من االحتجاجات فإن مبدأ التناسب يف استخدام القوة مل يحرتم دامئًا.
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ادعاءات التعذيب وأعامل العنف:

64

 .37ميز املجلس يف تصنيفه يف ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية ما بني العنارص املكونة لفعل
التعذيب وعنارص املعاملة القاسية والالإنسانية ،وذلك طبقا لالجتهادات القضائية الدولية.
 .38وصف املجلس االدعاءات التي قد تتوفر فيها عنارص مكونة للتعذيب أو االدعاءات التي ميكن تكييفها ضمن
عنارص املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعندما يتم استيفاء املعايري بها وادعاءات باستعامل العنف
ملقاومة اإليقاف وحاالت مل يؤكد الفحص ترصيحات املعنيني باالدعاءات؛
 .39تقاطعت استنتاجات الفحص الطبي لكل من طبيب السجن والطبيب املعني من طرف قايض التحقيق أو
االستشارات التي قدمها الوفد الطبي للمجلس يف أغلب االدعاءات .ومل يتوافق الطبيبان يف حالتني ،تم تحديدهام
ضمن املجموعة األوىل.
 .40متت مامرسة العنف ضد القوات العمومية بالرشق بالحجارة وغريها أثناء فض التجمهرات؛
 .41متت مفاجئة القوات العمومية باستعامل عنف حاد غري مرشوع ؛
 .42يسجل املجلس ان املعتقلني متتعوا بتواصل دائم مع عائالتهم ومحاميهم واستفادوا من حصص املكاملات
الهاتفية ومن الفسحة الرضورية ومتابعة طبية مستمرة ،ومل يسجل أي حالة اعتقال يف غرفة واحدة تستويف
الظروف الكارثية «للعزلة» باملعايري الدولية.
مالحظة املحاكامت:
 .43يسجل املجلس أن محاكمة املتابعني يف احتجاجات الحسيمة أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء متيزت
مبا ييل:
تم استيفاء معيار «استقالل» املحكمة ،وفقا لدستور  2011الذي ينص عىل أن السلطة القضائية مستقلة عن
السلطتني الترشيعية والتنفيذية ( ،)107وأن قضاة الحكم ال ينقلون وال يعزلون إال مبقتىض القانون ( 108املقتىض
القانوين) .كام مينع كل تدخل يف القضايا املعروضة عىل القضاء ( .)109وقد نصت املادة  48من النظام األسايس
للقضاة عىل أنه« :تطبيقا ألحكام الفصل  109من الدستور ،ال يتلقى القايض بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو
تعليامت ،وال يخضع ألي ضغط ،ويجب عىل كل قاض اعترب أن استقالله مهدد ،أن يحيل األمر إىل املجلس األعىل
للسلطة القضائية « .ويسهر املجلس األعىل للسلطة القضائية عىل تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة ،وال سيام
فيام يخص استقاللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم () 113؛
املحكمة التي بتت يف القضية محدثة مبوجب القانون ،وقد منع الدستور إحداث محاكم استثنائية (،)127
كام أن إحالة القضية من محكمة االستئناف بالحسيمة (مكان وقوع االحتجاجات) اىل محكمة االستئناف بالدار
البيضاء ،متت بقرار من محكمة النقض من أجل األمن العمومي ،طبقا للفصل  272من قانون املسطرة الجنائية؛
كانت املحاكمة علنية ،وكان املتهمون حارضون يف الجلسة ،سواء خالل املرحلة االبتدائية أو خالل االستئناف؛
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تم النطق باألحكام يف جلسة علنية ،وتم االلتزام بأجل معقول بني فرتة االعتقال والنطق الحكم ،وقد لوحظ
احرتام منح األجل املعقول إلعداد الدفاع؛
فيام يتعلق بالحق يف احرتام قرينة الرباءة ،والذي كفله الدستور( ،)23وقانون املسطرة الجنائية (املادة ،)1
فيالحظ أن البالغات التي صدرت عن النيابة العامة مل متس بقرينة الرباءة ،ومل تعلن عن أي موقف مسبق
بخصوص منحى املحاكمة .كام مل يتم الترصيح مبضمون عنارص املحاكمة ،وبأن تقديم اإلثباتات ضد املعتقلني من
اختصاص النيابة العامة .ويسجل املجلس لجوء عدد من أعضاء دفاع املتهمني إىل مناقشة محاور وأطوار املحاكمة
بوسائل اإلعالم املختلفة مبا فيها الصفحات الشخصية عىل مواقع التواصل االجتامعي؛
بخصوص احرتام الحق يف عدم اكراه املتهم عىل االعرتاف بالتهمة املوجهة اليه أو الشهادة ضد نفسه يقر
القانون املغريب الحق يف الصمت ( 66ق م ج) ،وال يعتد بأي اعرتاف ثبت انتزاعه بالعنف أو االكراه ( .)293وفقا
ملا هو منصوص عليه يف املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو العقوبة املهينة؛
تشري محارض الرشطة القضائية اىل اشعار جميع املتهمني بحقهم يف الصمت بينام عارض بعض املعتقلني
ذلك ويالحظ املجلس مثال أن املعتقلني نارص الزفزايف وربيع االبلق مارسا حقهام يف عدم تجريم أنفسهام بعدم
الجواب عىل عدد من األسئلة اثناء البحث التمهيدي .كام متسك املتهم جامل بوحدوي بحقه يف الصمت طوال
فرتة املحاكامت.
14
 .44ويذكر املجلس باالجتهاد القضايئ املغريب وقرار املحكمة األوروبية لحقوق االنسان ل 16يونيو  2015يف
قضية
 )SCHMID-LAFFER c. SUISSE. (Requête no 41269/08حيث استخلصت بأن عدم اإلخبار بالحق
بالصمت مل ميس بعدالة املحاكمة ،ألن البحث مل ميثل سوى عنرصا ثانويا باملقارنة مع عنارص إلثباتات األخرى؛
 .45وسجل املجلس ان اثباتات النيابة العامة كانت عديدة يف ملفات املحاكامت ،نازع عدد من املتهمني ،خالل
مرحلة التحقيق وأثناء أطوار املحاكامت ،يف اشعارهم بحقوقهم خالل مرحلة االستامع إليهم من طرف الفرقة
الوطنية للرشطة القضائية ،كام نازعوا يف صحة االعرتافات الصادرة عنهم لكونها انتزعت تحت االكراه والتعذيب؛
 .46ويسجل املجلس أن اثبات الوقائع استند أساسا عىل فيديوهات مسجلة من طرف املعتقلني أنفسهم،
وصور وتسجيالت املكاملات الهاتفية وعرب الواتساب وتحويالت مالية وتدوينات عرب موقع التواصل االجتامعي
(فايسبوك) وترصيحات الشهود وحاالت «ضغط عىل إعجاب  « j’aimeلتدوينات ،15أكرث من االعتامد عىل
ترصيحات املتهمني املدونة يف محارض الرشطة .كام تم ابراز ان عملية التنصت والتقاط املكاملات متت بأمر قضايئ
وطبقا للقانون؛
 .47بالنسبة لطلب دفاع املتهمني عرض كافة تسجيالت املكاملات الهاتفية امللتقطة وعرض فيديوهات أخرى ال
14قرار محكمة النقض عدد  ،411صادر بتاريخ  10أبريل  ،2014يف امللف الجنايئ عدد .2014/11/779
قرار محكمة االستئناف بأكادير عدد  6955يف امللف رقم  ،14/2601/1969بتاريخ .2014/07/25
)Liker un post » a été considéré comme pouvant constituer une preuve à charge par la juridiction suisse en 2017 (Geschäfts-Nr. GG160246 « - 15
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توجد ضمن وثائق امللف ،اعتربت املحكمة أنها معنية فقط بالتسجيالت الواردة يف موضوع القضية وبخصوص
األفعال محل املتابعة واألشخاص املتابعني ،دون باقي التسجيالت والفيديوهات .كام اعتربت أن الفيديوهات التي
طالب دفاع املتهمني بعرضها تتعلق بوقائع أخرى ال عالقة لها بالوقائع محل املتابعة16؛
 .48تم احرتام مبدأي تساوي اإلثباتات ( )égalité des armesومسطرة التعارض ( .)contradictoireذلك أن
كل طرف متكن من الدفاع عن موقفه بدون عراقيل وبدون نقصان ( )désavantageومتكنت كل األطراف من
عنارص امللف ومن إثباتات ضد املعتقلني وتقديم مالحظاتهم بخصوصها ،والتي تم فحصها؛
 .49تم احرتام مبدأ الفورية )principe d’immédiateté (،حيث أن كل املتهمني وبدون استثناء متكنوا من
مواجهة الشهود بحضور القايض .كام متكنوا جميعا من طرح أسئلتهم (والتي كانت تأخذ طابعا عدائيا وقدحيا
اتجاه شهود الطرف املدين) .وكذلك إمكانية مساءلة صحة عنارص اإلثباتات املقدمة من طرف النيابة العامة،
خاصة الحاسمة يف منحى املحاكمة؛
 .50ومل يسجل املجلس أي رفض من طرف املحكمة بخصوص فحص اإلثباتات املقدمة من طرف الدفاع .كام أنها
مل ترفض أي عنرص كان بإمكانه تربئة املتهمني؛
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البحث يف ادعاءات التعذيب
 .51تم البحث يف ادعاءات التعذيب وفق القواعد العامة وباألخص يف املواد 73و 74و 134و 293من ق.م.ج
حيث اخضع قاض التحقيق جميع املتهمني للفحص الطبي واالستامع اىل شهادة االطباء وادماج التقارير الطبية
بامللف؛
 .52كام تم فتح بحث يف شكايات بعض املتهمني بشأن العنف الذي تعرضوا له اثناء ايقافهم من طرف الرشطة
القضائية بالحسيمة؛
 .53مل يتم اشعار املتهمني ودفاعهم بنتائج البحث؛
 .54يسجل املجلس أن حاالت ادعاءات التي اعتربها املجلس قد تتوفر فيها عنارص فعل التعذيب مل تحظى
بالتداول واملناقشة الكافيني بخصوصها خالل املحاكامت؛
 .55ويذكر املجلس بإصدار املحاكم املغربية-عرب مختلف الدرجات-أحكاما قضت ببطالن محارض الرشطة
القضائية لثبوت انتزاع اعرتافات املتهمني باإلكراه أو العنف .وذلك طبقا للامدة  15من اتفاقية التعذيب (la
 ،)règle d’exclusionكام هو بحكم محكمة النقض 17بعد إدانة املتهم من أجل األفعال املنسوبة إليه دون
مراعاة لظرف التعذيب البدين الذي تعرض له ،وبجعل القرار املطعون فيه ناقص التعليل وينزل مبنزلة انعدامه.
كام هو الحال بالنسبة ملحكمة االستئناف 18بأكادير التي قضت ببطالن املحرض بسبب التعذيب19؛
)95/CEDH/ AFFAIRE JASPER c. Royaume-Uni (Requête no 27052 16
 17قرار محكمة االستئناف بأكادير عدد  6955يف امللف رقم  ،14/201/1969بتاريخ .2014/07/25
 - 18قرار محكمة النقض عدد  ،411صادر بتاريخ  10أبريل  ،2014يف امللف الجنايئ عدد 2014/11/779
19 Re, Richard. «The Due Process Exclusionary Rule: A new textual foundation for a rule in crisis», Harvard Law Review, Vol. 127 (2014).
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 .56مل يسجل املجلس أي عائق للمشاركة الفعلية للمعتقلني الذين متكنوا من االستامع واملتابعة والتدخل خالل
املناقشات .20ويبدو أن ترصيحات هيئة الدفاع بخصوص بإبقاء مؤازريهم بالفضاء الزجاجي ميس بقرينة الرباءة
ومشاركتهم يف محاكامتهم ،بدون أساس ،الن رئيس الهيئة ،كان ينادي عىل كل متهم عىل انفراد ،وميثل أمامه
خارج الفضاء الزجاجي اىل جانب دفاعه؛ كام ان الفضاء الزجاجي كان مجهزا بالوسائل األساسية من كرايس
ملتابعة املحاكمة بشكل مريح كام كان املعتقلون يتوفرون عىل أقالم ودفاتر لتسجيل مالحظاتهم21؛
 .57أثارت بعض األسئلة التي وجهتها املحكمة االبتدائية اىل بعض املتهمني احتجاجا من طرفهم ومن طرف
الدفاع ،لكونها متس بحياد املحكمة ،من بينها سؤال وجه ألحد املتهمني ،عام إذا كان «مغربيا» ،وقد وضحت
املحكمة بأن الغرض من هذا السؤال هو تحديد الدافع وراء أفعال املتهم وسبب ارتكابه لألفعال املزعومة ،بعي ًدا
عن أي تحيز ضده؛
 .58تم االستامع اىل شهود االثبات والنفي بحضور املتهمني ومناقشتهم ،يف حني مل يتمكن الدفاع من تقديم
اثباتات أخرى ،فإذا كان الحق يف الصمت حقا للمتهم فإنه ال ميكن أن يكون حقا للدفاع حسب القانون؛
 .59بناء عىل طلب دفاع املتهمني ،الستدعاء بعض الشهود من الشخصيات العامة مثال (Mark Zuckerburg
ووزراء ومسؤولني وطنيني) رفضت املحكمة استدعائهم لكون الطلب غري مرب ًر وغري منتج .ويعترب املجلس أن
طلب االستامع لهؤالء الشهود مل يكن معلال ووجيها مبا يكفي بالنظر إىل موضوع التهمة .وال وجود لعالقة مبارشة
بني الشخصيات العمومية ووقائع موضوع املتابعة .كام فحصت املحكمة ،بشكل ناجع ،هذه الطلبات وبررت
رفضها بأسباب كافية بأن هذا الرفض ال يرض باملحاكمة العادلة يف مجملها .وتطبيقا لهذه املعايري ،يستنتج املجلس
بأنه مل يكن هناك أي رفض لالستامع ألي شاهد ناجع يف هذه القضية؛
 .60استجابت املحكمة لطلب تعيني مرتجم للهجة الريفية ،رغم أن النيابة العامة اكدت أن بعض املتهمني
يفهمون العربية التي تستعملها املحكمة ،وأن التحقيق تم بالعربية دون اعرتاض من طرفهم ؛
 .61احرتمت املحاكامت حقوق الدفاع ،وال سيام الحق يف إبالغ كل متهم بطبيعة االتهام املوجه ضده والحق يف
الحصول عىل الوقت الالزم إلعداد دفاعه؛ والحق يف الحصول عىل مساعدة محام من اختياره؛ والحق يف الحصول
عىل استدعاء واستجواب والتمكن من استجواب شهود النيابة العامة .والحق يف الحصول عىل مساعدة مرتجم
مجانا؛
 .62مل تعرتض املحكمة عىل ترصيحات املتهمني ومل تعمل عىل مقارنتها باملحارض ،بل النيابة العامة هي التي
كانت تقوم بهذا الدور ،خصوصا بالنسبة لبعض املتهمني املتابعني بتهم متعلقة باملس بالنظام العام للدولة؛
 .63تم االستامع اىل شهود االثبات وشهود النفي واجراء املواجهات بينهم طبقا للقانون؛
 .64تكلم جل املتهمني بحرية عن ظروف اعتقالهم؛
 .65تم تخصيص حيز زمني متكافئ ومتناسب للمناقشة بني األطراف؛
 .66ويعترب املجلس أن األحكام الصادرة يف حق املتهمني ،املدانني واملربئني ،اعتمدت عىل أسس قانونية .
20 CEDH /AFFAIRE Stanford Royaume Uni ( requête n° 16757
21 CEDH/ Affaire Murtazaliyeva c Russie ( requête n° 36658
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 .IIتوصيات
حرية التظاهر السلمي

68

واعتامدا عىل مدة وحجم االحتجاجات والنتائج التي ترتب عنها فإن املجلس يويص:
 .1احرتام حق التظاهر السلمي ،كمكسب من مكتسبات املسار الوطني يف اختياراته الدميقراطية وحقوق
اإلنسان مبا فيها إيجاد صيغ للتعاون مع السلطات العمومية يف حفظ النظام العام ،وضامن مامرسة حق التعبري
والتجمع السلمي؛
 .2إعامل التأويل الحقوقي للحق يف التظاهر السلمي ،بغض النظر عن الترصيح أو اإلشعار؛
 .3احرتام الحق يف السالمة الجسامنية للمحتجني وعنارص القوات العمومية؛
 .4العمل عىل تطوير املبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية وفقا للمبادئ الدولية يف
هذا الشأن؛
 .5يجب أال يكون هناك استخدام مكثف لسلطات اإليقاف والبحث .ويجب تفريد أي استخدام لسلطات
اإليقاف والتفتيش ،وكذلك اعتقال املتظاهرين واحتجازهم ،وأن يتم ذلك عىل أساس وقائع محددة؛
 .6مطالبة السلطات العمومية بالتواصل مع الرأي العام بخصوص فض التظاهرات؛
 .7يقع عىل عاتق الدولة واجب الحامية الفعالة للمتظاهرين ،إىل جانب األشخاص آخرين ،من أي شكل من
أشكال التهديد والعنف من طرف أولئك الذين يرغبون يف منع االحتجاجات أو تعطيلها أو عرقلتها ،مبا يف ذلك
«العنارص املستفزة» واملناوئة للمتظاهرين.
 .8يقع عىل عاتق السلطات حامية املواطنني غري الراغبني املشاركة يف املظاهرات.
حرية التعبري والرأي
 .9يؤكد املجلس أن أشكال الخطاب التي تحرض عىل العنف والكراهية والعنرصية والتمييز ال تتمتع بالحامية
بأي حال من األحوال ،كام هو الحال أيضا بالنسبة إىل أي خطاب ميس ب «سمعة اآلخر « ،حيث إن هذه األشكال
من الخطاب تشكل ،باإلضافة إىل كونها بعيدة كل البعد عن مامرسة حرية التعبري ،مسا خطريا باملبادئ التي
يتوجب حاميتها والنهوض بها يف مجتمع دميقراطي؛
 .10العمل بتوصية دراسة مركز أبحاث الربملان األورويب «بإنشاء خوارزميات تحفز التعددية وتعزز قدرات
املستخدمني  ...وبأن متنح ملستخدميها إمكانية اختيار مستوى التعددية املطلوب ... ،وبإعطاء األولوية لألخبار
املعتمدة أو ذات الصلة بالخدمات العامة»؛
 .11دعوة املؤسسات اإلعالمية املهنية «باعتبار التغطية النقدية لألخبار الزائفة والتضليل وتقديم املعلومات
املدققة كأحد العنارص األساسية لخدمات الصحافة واإلعالم ،تطبيقا ألدوارها يف تنوير املجتمع ،بالخصوص
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والنقاشات ذات االهتامم العمومي «؛
 .12دعوة الرأي العام بتوخي الحذر من حيث مصادر املعلومات واألخبار ،وبالتقيص يف صحتها وواقعيتها
وحامية وسائل التواصل االجتامعي باعتبارها أداة لنرش األفكار واآلراء والتناظر؛
 .13دعوة الحكومة املغربية إىل اتخاذ التدابري الرضورية لضامن انفتاح االعالم العمومي عىل كل اآلراء والتعابري
ومتابعة األحداث مبهنية وابراز للتعددية ،احرتاما للتوصيات ذات الصلة بحرية التعبري والحق يف التامس املعلومة
الصحيحة والتعددية؛
 .14مطالبة الربملان املغريب بتحيني الترشيعات الوطنية انسجاما مع االتفاقيات الدولية مبا فيها العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،واالتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي ،متاشيا مع
توصية املقرر األممي الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري يف تقريره.22
 .15مراجعة الترشيعات بخصوص خطاب الكراهية ليك تجيب عىل متطلبات الرضورة والتناسبية واملرشوعية،
وأن تحظى هذه الترشيعات مبشاركة وازنة للجمهور»؛
مراجعة مقتضيات قانونية
 .16يجدد املجلس دعوته اىل تغيري صياغة الفصل  206من القانون الجنايئ يف اتجاه تدقيق العنارص التكوينية
لجرمية املس بالسالمة الداخلية 23وصورها24؛
 .17إضافة مقتىض جديد يتعلق بالعنف يف الفضاء العمومي والتحريض عليه يف سياق التظاهر25؛
 .18تجريم العنف غري املرشوع ،مبا يضمن مامرسة الحق يف التعبري والتجمع والتظاهر السلمي؛
 .19ادماج الحق يف الطعن يف كافة القرارات املتعلقة بسلب الحرية خاصة الوضع تحت الحراسة النظرية؛
ادعاءات التعذيب
 .20التنصيص عىل مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحقيق يف ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسية
والالإنسانية واملهينة؛
 .21عدم تحميل املعتقل عبئ إثبات ادعاءات التعذيب؛
 .22اعتامد بروتوكول إسطنبول كدليل للتقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
22 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Octobre 2019.
Reference: A/74486/. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A_74_486.pdf
- 23توصيات مذكرة املجلس بخصوص تعديل القانون الجنايئ :من أجل قانون جنايئ يحمي الحريات ويستويف مبادئ الرشعية والرضورة والتناسب.2019 ،
 - 24وهو ما خلصت اليه أيضا الدراسة التي أعدها للمجلس الدكتور محمد االدرييس العلمي املشيشيى حول مالءمة القانون الجنايئ مع املبادئ والقواعد املعتمدة يف
منظومة حقوق االنسان.
 - 25توصيات مذكرة املجلس بخصوص تعديل القانون الجنايئ ،م ج.
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 .23مطالبة السلطات املعنية بتعميق البحث حول حاالت اعترب املجلس أنها ميكن أن تتوفر فيها عنارص فعل
التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية ،مبا يضمن حق املعنيني باألمر يف االنتصاف ومطالبة السلطات املعنية
بنرش نتائج البحث بخصوصها.
 .24مطالبة السلطات املعنية بنرش البحث حول وفاة السيد عامد العتايب.
معايري املحاكامت العادلة
 .25اعتامد التسجيل السمعي البرصي أثناء استجواب األشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية ،وتوسيع حق
حضور الدفاع خالل مرحلة البحت التمهيدي؛
 .26رضورة مراجعة قانون املسطرة الجنائية ملالءمته مع االلتزامات الدولية ،خاصة عىل مستوى:
تقوية دور الدفاع خالل مرحلة ما قبل املحاكمة ،بحضوره أثناء مرحلة البحت التمهيدي؛
ادماج الحق يف الطعن يف كافة القرارات املتعلقة بسلب الحرية؛
السامح بحضور الجلسات الرسية ملالحظي املحاكامت املنتدبني من طرف املجلس الوطني لحقوق االنسان.
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السياسة العمومية
 .27تقييم الربامج التنموية بعالقتها باألثر عىل ولوج التعليم والصحة والتشغيل ومراجعة املؤرشات ذات الصلة ؛
 .28إعطاء أهمية للجوانب االجتامعية واالقتصادية يف برامج السياسة العمومية ذات الصلة بالحسيمة وإرشاك
املواطنني واملواطنات يف صياغة الربامج املستعجلة؛
 .29تفعيل اآلليات الجهوية لتمكني النساء من املشاركة يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية؛
 .30وضع برامج للنهوض بالثقافة والفن واملرسح واملوسيقى مع االخذ بعني االعتبار الدينامية املحلية وادراجها
ضمن الزمن املدريس مبا ينهض بثقافة الحوار والتناظر ،عرب وسائل متنوعة مبا فيها العامل الرقمي؛
 .31تفعيل توصيات تقرير املجلس األعىل للحسابات بخصوص برنامج التنمية املجالية للحسيمة.
تعزيز القدرات بخصوص فض التجمهر
 .32تعويض عنارص القوات العمومية التي أنهكت سالمتها الجسامنية خالل أعامل العنف غري مرشوع والتكفل
بالحاالت التي تعاين من العجز الطويل األمد؛
 .33نظرا للصعوبات واالهمية التي متثلها مهام حفظ النظام واالمن فمن الرضوري تعزيز القدرات النفسية
والتقنية واملهنية؛

التقرير حول احتجاجات الحسيمة
ملخص

ويعلن املجلس عن :
قرار إحداث وحدة لحفظ الذاكرة إىل جانب رئاسة املجلس من أجل االنكباب عىل النهوض بالتاريخ املغريب
بكل روافده ودعم إعامله باملناهج واملقررات التعليمية؛
مرشوع وضع برنامج مشرتك مع املكتب الوطني للتكوين املهني لتسهيل ولوج املعتقلني الذين أفرج عنهم يف
برامج تعزيز قدراتهم املهنية والتعليمية؛
استعداده للتعاون مع جمعية هيئات املحامني يف اعداد رأي حول مرشوع قانون مهنة املحاماة؛
التزامه بالعمل مع كل الفاعلني ملناهضة كل خطابات الكراهية والعنف لرتصيد املكتسبات يف مجال حقوق
االنسان؛
انكباب معهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق اإلنسان عىل ترجمة عدد من االجتهادات ،سواء القانونية أو
القضائية ،ذات الصلة بالقضايا الراهنة لحقوق اإلنسان ملا يعضد املراجع املستعملة من طرف مختلف الفاعلني؛
نرش دراسة حول التظاهر السلمي بعالقته مع األشكال الجديدة ملامرسته.
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