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تقدمي

ي�سعد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن ين�رض، تزامنا مع احلوار الوطني حول اإ�سالح العدالة 
التي كانت قد نظمتها هيئة الإن�ساف  الندوة  اأ�سغال  اإثرائه وتعميقه،  ومواكبة له وم�ساهمة يف 
وامل�ساحلة يف �ستاء 2005 حول املحاكمات ال�سيا�سية وحماكمة الراأي التي عرفتها بالدنا خالل 

الفرتة الزمنية التي كان ي�سملها اخت�سا�س الهيئة واملمتدة من �سنة 1956 اإىل �سنة 1999. 

وعالوة على ما يكت�سيه ن�رض اأ�سغال الندوة، يف ذاته، من اأهمية باعتبار الندوة جزءا من تراث 
هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة وذاكرتها احلية وباعتبار هذا الن�رض توثيقا وتاأريخا وتعميما لأعمالها، 
فاإنه يحقق، من منظورنا، فائدة كبرية يف ال�سياق احلايل، �سياق النقا�س حول اإ�سالح الق�ساء وبناء 

عدالة حقيقية خليقة بدولة القانون والدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان. 

لقد نظمت الهيئة هذه الندوة بتعاون مع فاعلني اأ�سا�سيني هما جمعية هيئات املحامني باملغرب 
واإحدى مكونات اجلامعة املغربية وهي كلية احلقوق بالدار البي�ساء، وكان الهدف منها الوقوف، 
من خالل ا�ستعرا�س عدد من املحاكمات ال�سيا�سية وحماكمات الراأي التي �سهدتها البالد، عند 
الختاللت التي كانت تطبع �سري العدالة وحتول بذلك دون حتقق العدل والإن�ساف، وت�سخي�س 

ال�سياق الق�سائي الذي »�سمح« بوقوع انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان وحتليله.

ال�سيا�سية  الأحداث  بع�س  ف�سال عن  تربز*،  الندوة  اإطار  املقدمة يف  العرو�س  فاإن  وبالفعل 
وبع�س جوانب ال�رضاع ال�سيا�سي واأبعاده، جانبا هاما من الوقائع الق�سائية التي ميكن من خاللها 
التعرف، دون لب�س، على مدى وحدود ا�ستقالل الق�ساء ونزاهته وحياده ومدى توفريه ل�رضوط 

املحاكمة العدالة واحرتامه مل�ستلزماتها.

وكما يتجلى من خالل اأ�سغال الندوة وما تخللها من عرو�س ومناق�سات ومن تقرير ختامي 
اأ�سبق هو الأ�ستاذ حممد علمي م�سي�سي، فاإن تدبري الق�ساء مللفات املحاكمات  اأجنزه وزير عدل 
ومن  الدفاع  حقوق  من  املحكمة  وموقف  الإجراءات،  و�سري  الراأي،  وحماكمات  ال�سيا�سية 

العتذار  ي�ستوجب  مما  اإلكرتونية،  دعامة  يف  اأو  مكتوبة  الهيئة  اإىل  اأ�سحابها  قدمها  التي  العرو�س  �سوى  الكتاب  هذا  *  ليت�سمن 
لأ�سحاب العرو�س الأخرى التي وردت الإ�سارة اإليها يف امللحق املتعلق بربنامج الندوة.
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ملحا�رض  الأحيان  معظم  يف  الالم�رضوطة  وتزكيتها  الدفاع،  لدن  من  املثارة  والو�سائل  الدفوع 
الأحكام  وطبيعة  والختاللت،  العيوب  من  بالكثري  الغالب  يف  املطبوعة  الق�سائية  ال�سابطة 
ال�سادرة يف تلك امللفات، كل ذلك يربز الختاللت العميقة التي كان ي�سكو منها، ول يزال،                         

جهازنا الق�سائي.

لذلك، فاإن هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة مل ترتدد يف حتديد م�سوؤولية الق�ساء فيما عرفته بالدنا 
من انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان، ويف التو�سية، من ثمة، ب�رضورة اإ�سالحه اإ�سالحا �سامال 

وب�رضورة تاأهيل العدالة بكافة مكوناتها.

ولذلك اأي�سا، فاإن الد�ستور احلايل الذي كر�س عددا من التو�سيات الأ�سا�سية لهيئة الإن�ساف 
�رضوط  توفري  يف  دورها  على  واألح  متميزة،  مكانة  الق�سائية  لل�سلطة  متنه، اأفرد  يف  وامل�ساحلة 
املحاكمة العادلة وعلى اأهمية ا�ستقاللها، كما و�سع لبنات هذا ال�ستقالل و�رضوط حتققه �سواء 
ال�سمانات  خالل  من  اأو  للق�ساء  الأ�سا�سي  النظام  م�ستوى  على  اأو  املوؤ�س�ساتي  امل�ستوى  على 

الأ�سا�سية حلقوق املتقا�سني.   

املقت�سيات  اأن ترجمة  ا�ستنتاجها من كل ما �سبق، فهي  واإذا كان هنالك من خال�سة ميكن 
اإىل امل�ستوى  الد�ستورية اجلديدة املت�سلة بالق�ساء والعدالة اإىل واقع، والرتقاء بق�سائنا وعدالتنا 
الذي ت�ستحقه بالدنا يف �سوء ما حققته من مكا�سب �سيا�سية وموؤ�س�ساتية وما قطعته من اأ�سواط 
تعدديا  و�سامال،  عميقا  عمال  يقت�سيان  الإن�سان،  حقوق  واحرتام  الدميقراطية  درب   على 

وت�ساركيا، �سفافا وجريئا، وقبل ذلك وعيا مبواطن اخللل والق�سور وبالعوائق وال�سعوبات.    

                                    اإدري�س اليزمي

                                رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
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كلمة ال�سيد اإدري�س بنزكري*

رئي�س هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة

ال�سيدات وال�سادة احل�سور الكرمي 

ي�سعدين وي�رضفني با�سم هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة اأن اأ�سكر واأ�سيد ب�رضكائنا يف كلية احلقوق 
بالدار البي�ساء وجمعية هيئات املحامني باملغرب ملا يف هذه ال�رضاكة من اأهمية ق�سوى يف منهجية 
عملنا ويف ما نقوم به من درا�سة للق�سايا القانونية املرتبطة بالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 
يف التاريخ احلديث للمغرب. واأ�سيد بهذين ال�سيئني واألح على ذلك نظرا لالأعمال املهمة التي مت 
اإجنازها منذ بداية عملنا �سواء من لدن الإدارة اأوامل�سوؤولني اأو الأ�ساتذة اجلامعيني اأو الباحثني دعما 
ملا نقوم به من حتريات واأبحاث وجل�سات. كما اأنوه باأهمية العمل مع جمعية هيئات املحامني 
باملغرب التي هي جمعية حقوقية مغربية د�سنت العهد اجلديد واملفهوم اجلديد احلديث حلقوق 
الإن�سان يف اأواخر الثمانينات ووا�سلت اأعمالها باجتهادات ودرا�سات واأبحاث اأغنت املمار�سة 
الإن�سان  حقوق  باحرتام  املتعلقة  القانونية  املنظومة  واإ�سكالت  القانوين  والتفكري  القانونية 
باملغرب. واأود من جهة اأخرى اأن اأذكر باأن عمل هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة متعدد اجلوانب وباأنه 
يرتكز يف املرحلة احلالية على ا�ستكمال اأعمال بحثية ميدانية تتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان من 
حيث الإم�ساك بامللفات وتوثيقها ودرا�ستها. ويف نف�س الوقت تقوم الهيئة بات�سالت وندوات 
ال�سحراوية. وقد كانت  الأقاليم  املغرب واآخرها كانت يف  ا�ست�سارية مبختلف مناطق  واأعمال 
واملثقفني  والفاعلني  الوا�سع  اجلمهور  ا�ست�سارة  اإطار  يف  ال�رضائح  خمتلف  مع  وا�سعة  لقاءات  لنا 
واجلمعيات حول ت�سوراتها مع ما نتج عن ذلك من اإعداد اقرتاحات وتو�سيات لتعميق وت�سوير 

الإ�سالحات الواجبة على امل�ستوى القانوين اأو املوؤ�س�ساتي اأو الرتبوي والثقايف.

اأن  وما  املختفني.  م�سري  حول  والتحريات  بالتحقيقات  يتعلق  فيما  اأبحاثنا  و�سن�ستكمل 
ننتهي من اآخر التحريات ودرا�سات الأر�سيفات الر�سمية �سنعلن عن هذه النتائج ونعد يف نف�س 
الوقت برامج متنوعة لطي �سفحة ما�سي النتهاكات وخا�سة رموزها ومراكز العتقال. ويف 

* تويف يوم 20 مايو 2007.



8

نف�س الوقت �سنعمل بتن�سيق مع ال�سلطات املركزية واملحلية ومع جمعيات التنمية املحلية لل�سكان 
واملنتخبني يف خمتلف الأقاليم على حتقيق نوع من جرب ال�رضر اجلماعي يف املناطق واجلهات التي 
احلال،  بطبيعة  نقوم،  فاإننا  الغر�س  ولهذا  غريها.  من  اأو  وال�سطهاد  القمع  اأ�سكال  من  ت�رضرت 
اخلرباء  مع  بالتعاون  وتف�سيلية  قانونية  درا�سات  باإعداد  والبحثية  الدرا�سية  اأعمالنا  تطوير  اإطار  يف 
يف  امللك  جاللة  اإىل  �ستقدم  التي  واملقرتحات  التو�سيات  م�ساريع  لإعداد  واملمار�سني  واجلامعيني 
نهاية عملنا. واإن تنظيم الندوة احلالية بتن�سيق مع جمعية هيئة املحامني وكلية احلقوق يدخل اأي�سا يف 
هذا النطاق اإذ اأنه ينطوي على بعد ا�ست�ساري مع املمار�سني والباحثني ناهيك  عن اجلانب الدرا�سي.

�ست�ستمد الهيئة من هذه املناق�سات واملناظرات والدرا�سات املادة ال�رضورية لإغناء امل�ساريع 
واملداخالت  واملناق�سات  الدرا�سات  ت�ساهم  اأن  يف  اأمل  وكلنا  بها.  �ستتقدم  التي  والتو�سيات 
�ساأنه  من  ما  كل  اقرتاح  من  ومتكينها  الهيئة  طريق  تنوير  يف  املتخ�س�سني  خمتلف  بني  الوا�سعة 

امل�ساعدة على و�سع القوانني واملعايري التي ميكن اأن ت�ساعد يف بناء دولة احلق والقانون.

ومرة اأخرى اأ�سكركم على م�ساركتكم واأدعو لكم بالتوفيق و�سكرا.
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كلمة ال�سيد حممد بناين

عميد كلية احلقوق بالدار البي�ساء

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،

ال�سيد ممثل وزير العدل، ال�سيد رئي�س هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، ال�سادة اأع�ساء جمعية هيئات 
املحامني باملغرب، اأيها احل�سور والكرمي.

ي�سعدين، با�سم كل مكونات الكلية اإدارة اأ�ساتذة وطلبة اأن اأرحب بكم جميعا يف موؤ�س�ساتنا 
ال�سبغة  ذات  الق�سائية  واملحاكمات  املتابعات  حول  الهامة  العلمية  الندوة  هذه  يف  للم�ساركة 
وهيئة  الكلية  بني  بتعاون  منظمة  ندوة  وهي   ،1999 �سنة  اإىل   1956 �سنة  من  باملغرب  ال�سيا�سية 

الإن�ساف وامل�ساحلة وجمعية هيئات املحامني باملغرب ميكن اإيجازها يف املظهرين التاليني:

■    املظهر الأول نابع من طبيعة املو�سوع املطروح للنقا�س اأول، وهو املحاكمات الق�سائية 
ذات ال�سبغة ال�سيا�سية، ونعرف ما لكلمة »ال�سيا�سية« من م�سامني تتغري ح�سب الأهواء 
والغايات. فاإىل وقت قريب كان ال�ستغال بال�سيا�سة يعترب تهمة خطرية تتبعها حماكمات. 
فراهنية هذا اللقاء تربز يف طرح النقا�س حول هذه املحاكمات لي�س فقط ملا�سي بالدنا، 

بل اأي�سا لبناء حا�رضه و م�ستقبله بعيدا عن املمنوعات واملحظورات.

■    ويربز املظهر الثاين للقاءنا اليوم يف الختالف النوعي للم�ساركني فيه. فبجانب اأع�ساء 
هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، ي�سارك الأ�ساتذة الباحثون واملحامون وممثلو هيئات املجتمع 
املدين. ويف هذا النفتاح على خمتلف مكونات املجتمع �سمانة لي�س فقط لتعدد الآراء 

واملواقف بل ب�سفة خا�سة لتحديد احلقيقة واملو�سوعية.

اأ�سكر كل  اأن  اأود يف الأخري  اأختم كلمتي  اأن  اأطيل عليكم وقبل  �سيداتي، �سادتي، لكي ل 
الذين �سهروا على حت�سري هذه الندوة واإعدادها يف اأح�سن الظروف، كما اأمتنى لكم مقاما طيبا 
بالكلية، واأ�سكركم على ح�سوركم، واأمتنى لكم النجاح والتوفيق يف اأعمالكم وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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العام  والأمني  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  رئي�س  وال�سيد  املحرتم  العدل  وزير  ممثل  ال�سيد 
للمجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان، ال�سادة امل�سوؤولون الق�سائيون املحرتمون وال�سيد عميد 
كلية احلقوق املحرتم، ال�سادة ممثلو املنظمات والهيئات احلقوقية، ال�سادة ممثلو املنابر الإعالمية، 

ال�سادة النقباء، زمالئي زميالتي اإخواين اأخواتي.

اإنه ل�رضف كبري اأن اأخ�س باإلقاء كلمة جمعية هيئات املحامني باملغرب يف هذه الندوة املنظمة 
اإن  بالبي�ساء.  احلقوق  كلية  مع  وبتعاون  مب�ساركة جمعيتنا  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  من طرف 
هذه الندوة الهامة مبا تت�سمنه من وقائع وحقائق من �سلب تاريخ املغرب احلديث وما ترمز اإليه 
من دللة فاترة يف تاريخ املغرب واملجيد بني ما�س يطبعه الع�سف واجلور واإحكام الطوق على 
اأبناء ال�سعب املغربي الواعني التواقني اإىل �سيادة العدل والقانون واحرتام اإرادة ال�سعب وحقوق 
الإن�سان، مبختلف و�سائل القمع والت�سلط عرب ت�سخيم الأجهزة الأمنية املتعددة واملتنوعة واإطالق 
العنان لها لتعبث بحرية املواطنني ال�رضفاء واإن�سانيتهم واآداميتهم بالتعذيب والتحقري والإخفاء يف 
�رضوط ل اإن�سانية وملدة غري حمددة ثم تقدميهم اإىل حماكمات غالبا ما تكون �سورية خارجة عن 
اأب�سط �رضوط املحاكمة العادلة، وغالبا ما تكون الأحكام فيها جاهزة، واإن كانت نتيجة فعلية 
املحاكمة فغالبا ما تكون اأ�سد ق�ساوة بني ما�س موؤمل وحا�رض وم�ستقبل تتظافر فيه الإرادات الوطنية 
لنت�ساله من خمالب املا�سي املوؤمل والقطع مع خمتلف اأ�سكاله. واإذا كانت جمالت الإرادات خمتلفة 
القانون  و�سيادة  الدميقراطي  للبناء  والأهداف  الغاية  نف�س  اإىل  تتوق  فاإنها  متعددة،  ومنطلقاتها 
واحرتام اإرادة ال�سعب وحقوق الإن�سان لبناء تنمية �ساملة تنقذ جمتمعنا من الثالوث املحرم: اجلهل 

والفقر واملر�س. 

اأيها احل�سور الكرمي، اإننا نعترب اإن�ساء املجل�س الإ�ست�ساري حلقوق الإن�سان وما تولد عنه من 
�سواء  لتاريخها  وازنة  �سخ�سيات  بانتقال  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  ثم  التعوي�س،  اإحداث جلنة 
واع  وباأداء  جليلة  باأعمال  �سعبي  وعي  من  وتراكمه  راكمته  وما  املوؤ�س�ساتي  اأو  ال�سخ�سي  منه 

كلمة ال�سيد اإدري�س اأبو الف�سل

 رئي�س جمعية هيئات املحامني باملغرب
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بالفكر  امل�سبعة  املرجعيات  الإيجابي يف  الختالف  اإيجابي، وذلك رغم  اأثر  له  �سيكون  متميز 
الأداء  نثمن  باملغرب  املحامني  هيئات  فاإننا يف جمعية  ولذلك  احلقوقي،  الدميقراطي  التحرري 
وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  رئي�س  �سيادة  يا  توا�سلونها  التي  واجلريئة  الوئيدة  واخلطوات  املتميز 
وكل امل�ساعدين لكم وكل املتعاونني معكم من خمتلف املنظمات احلقوقية. اإن جمعيتنا اإذ توؤكد 
ذلك وتعلن موا�سلة انخراطها يف كل الأورا�س التي تقرر اإجنازها لتوؤكد اأن رجال الدفاع ظلوا، 
منذ اإحداث القوانني املنظمة لهيئة املحاماة، �سهود عيان على ما مور�س من قمع وع�سف وظلم 
وجور يف حق اأبناء ال�سعب املغربي، كما ظلوا ي�سدعون باحلق يف وجه الظاملني القامعني مهما 
يحاول  ما  معلنني  واملنابر،  الف�ساءات  اأ�سواتهم يف خمتلف  يرددون  منا�سب ومواقع  تبووؤا من 
املت�سلطون اإخفاءه، موا�سني ال�سحايا واأبناءهم واأ�رضهم وموؤدين الثمن غاليا. فكم من حمام تعر�س 
ملختلف اأنواع القمع والع�سف لختياره اأداء ر�سالته، ر�سالة الدفاع املجتمعية ب�سمري حي ونزاهة 
واإذا  ال�سجنية.  املوؤ�س�سة  نف�س  يف  مبوؤازرهم  املحامون  فيها  التحق  مرات  من  كم  بل  و�سدق، 
كان ذاك داأب الدفاع يف اإ�سناد رجال ون�ساء احلركة الوطنية واملقاومة البا�سلة مبن فيهم حمامون 
الر�سالة  رموز  فاإن  امل�ستعمرة،  الدولة  اإىل  النتماء  على  ونبلها  الدفاع  ر�سالة  قيم  اآثروا  اأجانب 
العهد  ال�سيا�سي وظهور بوادر النحراف عن م�سامني وثيقة  اإعالن ال�ستقالل  املجتمعية، منذ 
ووثيقة الإ�ستقالل، اآثروا ال�ستفاقة يف مواجهة اجلور والظلم. ورغم اختالف املرجعيات الثقافية 
وال�سيا�سية، فقد توا�سع الرموز على التاأ�سي�س املبكر للجمعية، لت�سكل الإطار الرت�سيخي ملختلف 
فئاتهم �سنة 1962 ويف اأول موؤمتر لها بالبي�ساء. ومنذ تاأ�سي�سها ظلت اجلمعية حا�رضة يف خمتلف 
املحطات، وخا�سة منها املوؤملة من تاريخ بالدنا احلديث موؤطرة الدفاع وفا�سحة اخلروقات يف 

خمتلف مراحل املحاكمات، وخا�سة ال�سيا�سية وحماكمات الراأي. 

العامة  النيابة  اأحد ممثلي  اأجاب  الذي  الرموز  النقباء  ال�سادة  اأحد  اأذكر بقولة  اأن  ا�سمحوا يل 
الذين ح�رضوا  املحامني  من  العدد  هذا  كل  ن�سبوا حقا  قد  املتهمون  هل  القاعة  �ساأل يف  الذي 
باإعالن  ومطالبون  معنيون  املغاربة  املحامني  كل  اإن  بالقول  النقيب  ال�سيد  اأجاب  ملوؤازرتهم. 
نياباتهم وموؤازرتهم للمتهمني يف حماكمات �سيا�سية اأو نقابية. واإذا مل يهرع املحامي مرتديا بذلته 
لإعالن نيابته واأداء ر�سالته، فليخلع بذلة املحاماة عنه وليبحث لنف�سه عن عمل اآخر. اإن م�ساركة 
كل اأ�رضة الدفاع يف تاأطري هذه الندوة يف تاريخ بالدنا احلديث ليدل على ما اأداه املحامون من 
وخا�سة  مالأى  مكاتبهم  واإن  بها.  املطوقني  الدفاع  واأمانة  بر�سالتهم  والتزاما  مواقعهم  خالل 

اأر�سيفاتها بامللفات التي ما تزال ت�سهد على تاريخ املغرب وخا�سة تاريخ حماكماته.
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اإن جمعية هيئات املحامني التي ظلت عرب تاريخها التليد من خالل خمتلف مناظراتها وندواتها 
املهنية واحلقوقية التي توا�سلت لأزيد من اأربعني �سنة اأو من خالل موؤمتراتها والتي تعد العدة لعقد 
موؤمترها اخلام�س والع�رضين خالل ربيع هذه ال�سنة اأو من خالل موقعها كع�سو فاعل يف منظمة 
حتظى ب�سفتها ال�ست�سارية املنظمة واملتحدة وهي احتاد املحامني العرب اأو ب�سفتها ع�سوا اعتباريا 
تنا�سل من  املنابر وغريها ظلت  اإنها من خالل كل هذه  للمحامني،  الدويل  الحتاد  منظمة  يف 
اأجل تغيري الواقع املوؤمل ملعاناة ال�سعب املغربي. ويكفيها فخرا اأن تكون الإطار الذي التاأمت فيه 

املنظمات احلقوقية املغربية لإعالن امليثاق الوطني حلقوق الإن�سان يف دجنرب 1990. 

ونحن  فيه، خا�سة  رجعة  ل  واقع  اأحداث  من  مهما ح�سل  التغيري  الإرادة يف  بوادر  ولعل 
نتابع ون�ساهد باأمل ون�سغي بحزن واأ�سى ملا يجري من حولنا يف عاملنا العربي وعاملنا الثالث من 
العربية  الأنظمة  الأمريكي و�سعف وهوان  ال�سهيوين  الإمربيايل  الهجوم  ب�سبب  اإن�سانية  ماآ�سي 
يف مواجهة اجلربوت، بتواز مع قمعها ل�سعوبها، فتت�ساعف وتتظافر اجلهود باليقظة والوحدة 
والإرادات ال�سادقة لتاأ�سي�س بناء دميقراطي حداثي، ترتا�س لبناته بكل �سفافية وم�سوؤولية. فلنكن 

على يقني اأن الإنطالقة م�ستمرة واأن �سرينا نحو الأهداف التي نن�سدها متوا�سل. 

وفق اهلل اجلميع و�سكرا لكم.
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ال�سيد ممثل وزير العدل، 

ال�سادة الق�ساة ال�ساميني والنقباء الأفا�سل،

ال�سادة اأ�ساتذة التعليم العايل، 

�سيداتي �سادتي،

اإن تنظيم هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة لهذه الندوة ب�رضاكة مع جمعيات هيئات املحامني باملغرب 
وبتعاون مع كلية احلقوق بالدار البي�ساء يندرج يف �سياق اأدائها للر�سالة املوكولة اإليها وفقا لنظامها 
الأ�سا�سي ال�سادر مبوجب الظهري املوؤرخ بتاريخ 10 اأبريل 2004 والذي ي�سع على عاتقها بالفعل 
حتديد طبيعة النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ومن ثم طبيعة العتقال التع�سفي. هذا النتهاك 
الذي ل منا�س من متحي�سه بناء على النظام الأ�سا�سي للهيئة �سمن ال�سياقات ويف �سوء معايري 
وقيم حقوق الإن�سان ومبادئه الدميقراطية ودور القانون. ومن الوا�سح اأن قيم حقوق الإن�سان 
هذه تلزم املغرب منذ �سنة 1956، فهل من حاجة بنا اإىل التذكري باأن بالدنا ما اإن اأ�سبحت غداة 
ال�ستقالل ع�سوا يف هيئة الأمم املتحدة حتى انخرطت انخراطا فعليا يف الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�سان؟ و�سوف تعمل اململكة فيما بعد وخا�سة ابتداء من �سنة 1979 على تر�سيخ اللتزامات 
املتفرعة عن هذا الإعالن عرب الت�سديق على اأهم التفاقيات الدولية يف هذا امل�سمار وذلك قبل 

اأن تدر�س ديباجة الد�ستور على ت�سبثها بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها دوليا. 

العاملي  الإعالن  مقت�سيات  من  بعدد  التذكري  بنا  يجدر  الندوة،  هذه  مبو�سوع  يت�سل  وفيما 
حلقوق الإن�سان:

■   تن�س املادة 9 على اأنه ل يجوز القب�س على اأي اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سفيا؛
■    وتن�س املادة 5 على اأنه ل يعر�س اأي اإن�سان للتعذيب ول للعقوبات اأو املعامالت القا�سية 

اأو الوح�سية اأو الإحاطة من الكرامة؛

كلمة الأ�ستاذ عبدالعزيز بناين

ع�سو هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة
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■  وتن�س املادة 10 على اأن لكل اإن�سان احلق يف حماكمة عادلة اأمام حمكمة م�ستقلة نزيهة؛

■    اأما املادة 11 فتكر�س مبداأ عدم رجعية القوانني، وتن�س على اأن كل �سخ�س متهم بجرمية 
يعترب بريئا اإىل اأن تثبت اإدانته قانونا مبحاكمات عادلة توؤمن له فيها ال�سمانات ال�رضورية 
للدفاع عن نف�سه. فهذه املرجعية التي تعتمدها الهيئة ت�رضي بطبيعة احلال على كل فرد 
مهما كانت الأفعال املن�سوبة اإليه اأو عدد القرائن التي ت�ستند عليها �سلطة التهام وقوتها.

ومبوجب هذه املرجعية، فاإن الحتجاز قبل املحاكمة يف غري اأماكن العتقال النظامية لل�سابطة 
الق�سائية ي�سكل ال�سورة الق�سوى لالعتقال التع�سفي. وال�سخ�س الذي يكون �سحية له يكون 
بحكم عزلته عن العامل اخلارجي جمردا من كل حماية. فالأمر يتعلق هنا بتهمي�س كامل لقاعدة 
القانون كما اأن احلرمان من احلرية طيلة اأ�سابيع و�سهور، بل �سنوات يف اإطار و�سع حتت احلرا�سة 
 18 وداخل موؤ�س�سات ر�سمية لل�سابطة الق�سائية ي�سكل اعتقال تع�سفيا حتى عندما ن�س ظهري 
�ستنرب 1962 املت�سمن لتعديل قانون امل�سطرة اجلنائية على التجديد الالحمدود لآماد الو�سع حتت 
احلرا�سة بالن�سبة جلرائم امل�س باأمن الدولة. ففي احلالتني معا ثمة انتهاك جديد للحق يف احلرية 

والأمن مع كل ما يرافق هذا النتهاك من اعتداء �سنيع على �سالمة الفرد اجل�سدية والنف�سية.

املقدمة  الطلبات  من   %  70 اأزيد من  اأن  البيانات  لقاعدة  الأوىل  الإح�سائيات  ويتجلى من 
للهيئة تت�سل بالعتقال التع�سفي، بيد اأن الثلث الأخري من الأ�سخا�س املعتقلني اأي حوايل 4600 
نهائي  ق�سائي  قرار  به  يتوج  الذي  العتقال  اإذن طبيعة  فماهي  العدالة.  اإىل  تقدميهم  �سخ�س مت 
حماكمة م�سبوقة بانتهاكات ج�سمية حلقوق الإن�سان وغري م�ستوفية ل�رضوط املحاكمات العادلة. 
لقد اأ�سدرت جمموعة العمل التابعة لالأمم املتحدة ب�ساأن العتقال التحكمي، عددا من القرارات 
التي يخ�س البع�س منها املغرب والتي تعترب العتقال املق�سي به يف حماكمات �سيا�سية تع�سفيا. وقد 
اأتيح للجنة حقوق الإن�سان املكلفة بالإ�رضاف الدويل على احرتام الدول للتزاماتها النا�سئة عن 
الت�سديق على العهد الدويل اأن ت�سدر بع�س النتقادات بخ�سو�س اختاللت العدالة ومقت�سيات 

القانون اجلنائي املغربي غري املطابقة للمعايري الدولية.

اأيها ال�سيدات وال�سادة

ي�سكل انعقاد هذه الندوة �سابقة يف بالدنا. اإنها و�سيلة ل غنى عنها حلفظ الذاكرة، كما اأنها 
و�سيلة للتحري حول عدد هام من امللفات املعروفة على اأنظار الهيئة. فما هي املعايري التي تبنيناها 

يف حتديد مو�سوع املداخالت وترتيبها ويف اختيار املتدخلني؟
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اأول: اإن كان املحور الأول يتعلق باملحاكمات ذات ال�سلة باحلريات العامة، فاإن املحورين 

الآخرين يخ�سان حماكمات جنائية وجنحية توبع يف اإطارها فاعلون �سيا�سيون اأو نقابيون وتندرج 
يف اأحداث �سيا�سية واجتماعية. فالتمييز بني املحاكمات التي يدور حولها املحور الثاين والثالث 
ياأخذ بعني العتبار امل�سطرة املطبقة والتي متت مراجعتها راأ�سا على عقب يف �سهر �ستنرب 1974 

مبقتن�سى الإجراءات امل�سماة بالإجراءات النتقالية.

ثانيا: بناء على املداخالت التمهيدية حول ال�سمانات القانونية للحريات الفردية، فاإن اختيار 

ال�سيا�سية  اجلماعات  اأو  الأ�سخا�س  وتعدد  امللفات  اأهمية  يراعي  اإليها  املتطرق  املحاكمات 
مو�سوع هذه امللفات واإكراه عن�رض الزمن بالن�سبة للوقت املتاح للندوة. 

ثالثا: مت اختيار املتدخلني على وجه العموم من بني املحامني الذين اأمنوا الدفاع عن املتابعني. 

قبل  الق�سايا املحكومة  فاإن  الزمن،  اأن مهام جلن احلقيقة حم�سورة دائما من حيث  رابعا: مبا 

تاريخ 16 غ�ست 1999 وحدها تدخل �سمن اخت�سا�س الهيئة. من ثمة، فاإنه لي�س بو�سعها اأن 
تنظر يف النتهاكات والختاللت اخلطرية الواقعة بعد ذلك التاريخ وخا�سة �سنة 2003. وما دام 
الأمر كذلك، وكما اأ�رضنا يف اأر�سية الندوة، فاإن املداخالت �سوف لن تن�سب على اإثارة نقا�س 
نظري اأو حتليلي ملوا�سيع الق�سور املوؤ�س�سي والقانوين للعدالة. فنحن نعترب اأن ثمة يف هذا الباب 
�سوؤال  الق�ساء مو�سع  الد�ستورية ل�ستقالل  ال�سمانات  الكفاية على كون  فيه  مبا  وا�سحة  اأمور 
على اأ�سا�س التعديالت املدخلة خالل �سنتي 1965 و1974 وعلى اأ�سا�س النظام الأ�سا�سي الق�ساء 
ال�سادر �سنة 1959، وتراجع ال�سمانات القانونية للمحاكمة العادلة على اإثر التعديالت املدخلة 
على قانون امل�سطرة اجلنائية ل�سنة 1959 وخا�سة خالل �سنتني 1962 و 1974 -هذه التعديالت 
ال�سمانات  وتراجع  اأ�سا�سا-  ليربايل  طابع  ذا  الأ�سل  يف  كان  الذي  القانون  هذا  �سوهت  التي 
القانونية املتعلقة باحلريات الفردية واجلماعية وذلك من خالل اإحياء الت�رضيع املتعلق بالنظام العام 
واملو�سوع يف عهد احلماية متمثال يف ظهريي 1935 و 1939 واإدخال تعديالت على ظهري 15 

نونرب 1958 تقيد جمال احلريات العامة.

اإن مو�سوع هذه الندوة هو امل�ساهمة يف تو�سيف حالة اإدارة العدل بالن�سبة للملفات ذات 
ال�سلة مبمار�سة احلريات الأ�سا�سية اأو التي تكت�سي �سبغة �سيا�سية خالل الفرتة التي تقت�سيها مهام 
على  �سواء  املحاكمات،  �سابت  التي  والختاللت  النتهاكات  بت�سخي�س  الأمر  يتعلق  الهيئة 
م�ستوى حماية حريات الأ�سخا�س وحقوقهم، اأو على م�ستوى احرتام معيار املحاكمة العادلة. 
التالية: العتقال يف الأماكن غري  امل�سائل  الرتكيز على  املتدخلني  النحو اقرتحنا على  فعلى هذا 
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النظرية؛  احلرا�سة  الو�سع حتت  �سعيد  على  التع�سفات  الق�سائية؛  لل�سابطة  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
ماآل طلبات معاينة اآثار التعذيب وخملفاته؛ م�سري ال�سكاوى املقدمة �سد اجلناة؛ اختالل التوازن 
بني �سالحيات التهام وحقوق الدفاع؛ ماآل طلبات الدفاع وو�سائله ودفوعه؛ م�سري الطعون 

املعرو�سة على اأنظار املحاكم الأعلى درجة.

اإن حتليل النتهاكات التي �سملت �سري اأجهزة الدولة، مبا فيهم اجلهاز الق�سائي، وت�سيريها ل 
منا�س منه. فعن طريق ت�سخي�س العوامل املو�سوعية التي حتكمت يف هذه النتهاكات وحتديد 
الدولة،  مب�سوؤولية  الر�سمي  العرتاف  من  وانطالقا  الدولة.  اأجهزة  م�ستوى  على  الختاللت 
�سوف يتاأتى للهيئة اأن ت�سوغ يف تقريرها النهائي التو�سيات واملقرتحات الكفيلة بحفظ الذاكرة 
وب�سمان عدم تكرار ما جرى، كما تن�س على ذلك املادة 3 من نظامها الأ�سا�سي. وعلى هذا 
النحو، فاإن هذا امل�سعى يكت�سب طابعا بناء. ف�سمن هذا املنطق الذي يحكم جميع جلن احلقيقة 
تقريبا، يكون اإعمال امل�سوؤولية م�ستبعدا. فهذا الإعمال ل ميكن على كل حال اأن يكون انتقائيا 

وتع�سفيا طاملا اأنه يعوق عملية البحث عن احلقيقة. 

اإن اإحداث الهيئة يندرج يف اإطار �سريورة من الإ�سالح. وينبغي الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل 
اأن ال�سلطات العمومية قد اتخذت عددا من التدابري الإيجابية يف هذا امل�سمار. وت�سكل الندوة 
الوطنية التي نظمتها الدولة قبل ثالثة اأ�سهر مبكنا�س خطوة هامة وواجبة، فالأول مرة انفتح النقا�س 
الهادئ حول ال�سيا�سة اجلنائية على �ستى مكونات املجتمع املدين املعنية بالق�سايا الرئي�سة للعدل 
والتي متت اإثارتها يف جو من ال�سفافية. وقد فتح النقا�س يف التفكري يف الإ�سالحات ال�رضورية 
بتجرمي  اخلا�س  الأويل  للم�رضوع  احلكومة  تبني  نالحظ  اأن  لبد  ذلك  عن  وف�سال  واقرتاحها. 
التعذيب واأن ن�سجل التحقيقات واملتابعات اجلارية يف هذا الإطار واأن ناأمل اتخاذ ال�سلطات 

العمومية لتدابري منا�سبة اإزاء خملفات النتهاكات والختاللت امل�سار اإليها اآنفا.

واإننا لعلى اقتناع باأن تو�سيات الهيئة �سوف ت�ساهم، بف�سل اأ�سغال الندوة احلالية والتحريات 
والدرا�سات التي تقوم بها الهيئة نف�سها، يف الدفع مب�سل�سل الإ�سالح اجلاري اإىل الأمام ويف رد 
العتبار للعدالة باعتبارها الركيزة الأ�سا�سية لدولة القانون وال�سامن الذي ل غنى عنه لحرتام 

احلقوق واحلريات.

نتمنى يف الأخري اأن ت�ساهم اأعمال هذه الندوة املنظمة لهذا الغر�س يف حرم كلية احلقوق يف 
النهو�س بالبحث حول العدالة. 

اأ�سكركم على ح�سن انتباهكم وال�سالم عليكم.
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اإن كل متتبع وم�سارك يف املحاكمات واملالحقات التي عرفها املغرب خالل �سنوات ال�ستينات 
وال�سبعينات ل ميكن له اإل اأن ي�سجل مدى خطورة النتهاكات التي ح�سلت يف جمال حقوق 
الن�سان واملا�سة باحلق يف املحاكمة العادلة واحلق يف التعبري والراأي واحلق يف التجمع وتاأ�سي�س 
الأحزاب ال�سيا�سية. ويف نطاق الوقوف على نوعية ومدى النتهاكات احلا�سلة يف �سياقها وعلى 
�ساأحاول  فاإنني  والقانون،  احلق  الدميقراطية ودولة  الن�سان ومبادئ  املعايري وقيم حقوق  �سوء 
الناحية  من  يعترب  قانون  على  اعتمادا  ح�سلت  التي  النتهاكات  جوانب  بع�س  على  الوقوف 
1935 وجزء من حماكمات الفكر والراأي  29 يونيو  القانونية والد�ستورية ملغى، األ وهو ظهري 

التي همت اأع�ساء ومنا�سلي احلزب ال�سيوعي املغربي ال�سابق وحزب التحرر وال�سرتاكية.

و�ساأوا�سل هذا الر�سد يف حمورين:

املحور الأول: حماكمة احلريات العامة من خالل ظهري 29 يونيو 1935
املحور الثاين: حماكمة الفكر والراأي من خالل منع حزب التحرر وال�سرتاكية

اأول : حماكمة احلريات العامة من خالل ظهري 29 يونيو 1935

بدون الرجوع اإىل اجلذور التاريخية لظهري 29 يونيو1935 والذي يرجع �سبب و�سعه اإىل ما 
الرببري من احتجاجات ومظاهرات يف وجه  الظهري  اإثر �سدور   1935 �سنة  عرفه املغرب بعد 
هذا  فجاء  لالإ�ستعمار،  املناه�سة  والتنظيمات  الوطنية  احلركة  تكون  وبداية  ال�ستعمارية  القوى 
الظهري الذي يطلق عليه »ظهري كل ما من �ساأنه« والذي يعاقب »كل من اأثار املقاومة اليجابية 
اأو ال�سلبية �سد تطبيق القوانني واملرا�سيم والأنظمة والأوامر ال�سادرة من ال�سلطات العمومية يف 
اإثارتها وكل  اأو  اأي حمل كان وباأية و�سيلة كانت، وكل من حر�س على الإ�رضاب واملظاهرات 
من مار�س فعال بق�سد اإحداث ا�سطراب يف النظام اأو يف الأمن وكل من م�س بالحرتام الواجب 

لل�سلطة ال�ستعمارية اأو ال�رضيفة«.

�لأ�ستاذ عبد �للطيف �أعمو

املحاكمات يف جمال

 التنظيم اجلمعوي واحلزبي
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بحق  واملطالبني  الغيورين  الوطنيني  من  عدد  به  حوكم  الذي  الوعاء  هو  الظهري  هذا  ف�سار 
املغرب يف ال�ستقالل واإنهاء ال�ستعمار واحلماية.

اإلغاء الظهري املذكور  وملا جاء ا�ستقالل املغرب يف �سنة 1956 مت �سن قوانني وطنية اأدت اإىل 
انطالقا من وثيقة ال�ستقالل نف�سها ومن امليثاق الوطني املوؤرخ يف 08 ماي 1958 والنداء الوجه 
اإىل الأمة من طرف ملك البالد بتاريخ 3 ماي 1963 ثم القانون الأ�سا�سي للمملكة �سنة 1960، 

واأخريا د�ستور اململكة ل�سنة 1962 والد�ساتري املتعاقبة.

ومل يكن اأحد يظن اأن هذا الظهري �سي�سهر من جديد لقمع التظاهرات والحتجاجات واحلد 
من حرية الراأي وال�سحافة وحرية التنظيم اجلمعوي.

اإل اأنه ومنذ �سنة 1966 اإثر فر�س حالة ال�ستثناء، مت اللتجاء اإليه من اأجل قمع بع�س اخل�سوم 
ال�سيا�سيني، ثم ا�ستفحل ا�ستعماله خالل عقدي ال�سبعينات والثمانينات، وباخل�سو�س ملواجهة 

احلركات الحتجاجية ب�سبب تدهور الأو�ساع القت�سادية والجتماعية يف البالد.

اإن تفح�س عدد كبري من امللفات املعرو�سة على خمتلف املحاكم بالبالد والتوقف اأمام طبيعة 
الأحكام ال�سادرة منها متكننا من معاينة ور�سد وحدة الو�سف القانوين ووحدة الأفعال وو�سائل 
الإثبات وو�سائل الدفاع، ال�سئ الذي يوؤكد باأن الغر�س من الرجوع اإىل اأحكام الظهري املذكور 

هدفه �سيا�سي، وهو قمع احلريات العامة.

1. الو�سف القانوين

تكاد كل الأفعال تو�سف بالتحري�س على الإ�رضاب والتظاهر وامل�سا�س بالأمن العام والطماأنينة، 
وهي عبارات مطاطة ت�سمل الأفعال الإعدادية والتح�سريية وت�سمل النوايا وت�سمل الأفعال امل�رضوعة 
كحق الجتماع وتوزيع املنا�سري وفق ال�رضوط القانونية اخلا�سة بها، ومع ذلك ت�ساغ كل الأفعال 

امل�رضوعة باألفاظ مطاطة لتقحم �سمن الأفعال املعاقب عليها مبقت�سى ظهري 1935.

2.  يف الأفعال

اإن احلركات التي يتم �سبطها ومالحقتها غالبا ما تكون يف اأو�ساط طالبية وتالميذية اأو نقابية 
اأو حزبية اإثر احتجاجات اأو مظاهرات بحجة توزيع املنا�سري اأو ترديد ال�سعارات اأمام املدار�س 
اأو الكتابة على اجلدران اأو الرتدد على املقرات احلزبية اأو النقابية اأو التفكري والإعداد حلركات 
اإ�رضابية وتنظيم لقاءات للت�ساور وغري ذلك... وهكذا، فاإن الأفعال التي تتم مالحقتها من طرف 

ال�سابطة الق�سائية ح�سب الأو�ساف التي تختارها يف تقاريرها ميكن اإجمالها فيما يلي:
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■   التحري�س على ال�رضاب؛
■   الإعداد والتفكري يف الإ�رضاب؛

■   تهيئة وحت�سري املنا�سري؛
■   توزيع املنا�سري؛

■   الإجتماع باملكاتب احلزبية اأو النقابية اأو اأمامها يف ال�سارع؛
■   انتقاد ال�سيا�سة احلكومية يف الأ�سعار ويف التعليم وال�سحة وو�سفها بالالآ�سعبية؛

■   الت�سامن مع امل�رضبني اأو املعتقلني ب�سبب الحتجاجات.

3. و�سائل الإثبات

 1935 ظهري  اأحكام  وفق  املتابعون  به  يالحق  ما  اإثبات  يف  املعتمدة  الأ�سا�سية  الو�سائل  اأن 
تاأويل  كل  كذلك  ويعتمد  �سلبية،  املعتقلني  ت�رضيحات  كانت  ما  اإذا  املحا�رض  ديباجة  غالبا  هو 
لالإثبات  كو�سائل  يتخذ  كما  يقال.  ما  اأو  ي�سمع  ما  اأو  العامة  الأو�ساع  على  بناء  للت�رضيحات 
جمرد النتماء ال�سيا�سي والنقابي اأو جمرد زيارة مقرات الأحزاب والنقابات. ويعتمد كذلك جمرد 

وجود منا�سري توزع ولو كانت حاملة للجهة امل�سوؤولة التي اأ�سدرتها.

4. و�سائل الدفاع

كثريا ما تعتمد و�سائل الدفاع على الدفوعات ال�سكلية املعتمدة على خرق قانون امل�سطرة 
النظرية  احلرا�سة  كمدة  العادلة  باملحاكمة  املرتبطة  وال�سمانات  العامة  احلريات  وقانون  اجلنائية 

والتعذيب، وغريها...

اإياه  معللة  ذلك  املحاكم  وترف�س  التعذيب  اآثار  مبعاينة  الدفاع  يتم�سك  الأحيان  غالب  ويف 
بكون وكيل امللك مل يالحظ اأية اآثار للتعذيب عند تقدمي الظنني. كما ترف�س تطبيق مدة احلرا�سة 
النظرية حتت ذريعة اأن وكيل امللك ياأذن بتمديدها ولو �سفويا دون تقدمي املعني بالأمر، وكثريا ما 

يتم كذلك �سم هذه الدفوعات اإىل اجلوهر ويتم  ال�سكوت عنها عند تعليل احلكم.

اأن  اإل  القانون،  يحددها  للجرمية كما  املكونة  العنا�رض  توفر  بعدم  الدفاع كذلك  ويتم�سك 
املحاكم كثريا ما ترى اأنه ل فائدة يف البحث عن عنا�رض اجلرمية ما دام الأمر يتعلق بالتاأثري على 
الطماأنينة والأمن العام، فتخرج بذلك عن قاعدة اأ�سا�سية يعتمدها الت�رضيع املغربي األ وهي: »ل 

جرمية ول عقوبة اإل بن�س«.
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ومن الأمثلة عما �سبق ذكره ما يلي:

اأ.  ق�سية ال�سيد رباح علي ومن معه من تالميذ واأ�ساتذة مت اعتقالهم بتيزنيت بتاريخ 31 يناير 

1981، اإثر ظهور كتابات و�سعارات على اجلدران التي مير التالميذ بقربها حتمل عبارات 
اإحياء  اإىل  اأنها تدعو  يفهم منها  الأمطار  ب�سبب هطول  اندثارها  غري وا�سحة من جراء 
املكونة  املذكورة  املجموعة  اعتقال  فتم  املغرب،  لطلبة  الوطني  الحتاد  توقيف  ذكرى 
من 11 تلميذا واأ�ستاذا، واتهموا بتهمة امل�س بالأمن العام والطماأنينة... وحكم عليهم 
باأربعة اأ�سهر حب�سا نافذا ابتدائيا وا�ستئنافيا. وبعد خروجهم من ال�سجن اإثر تنفيذ العقوبة 
بقرار  بها درا�ستهم ليخربوا  يتابعون  التي كانوا  الثانوية  اإىل  التالميذ  املحكوم بها رجع 
موا�سلة  يف  بحقهم  للمطالبة  املعنية  اجلهات  كل  على  ترددهم  وبعد  النهائي.  طردهم 
الدرا�سة الثانوية، التجاأوا اإىل فرع الحتاد الوطني لطلبة املغرب بكلية الآداب بالرباط، 
اإىل  اإثر رجوعهم  اأنه  اإل  املذكورين،  التالميذ  ت�سامنيا مع  بيانا  اأ�سدر  الذي  الفرع  هذا 
مدينة تيزنيت حيث مقر �سكناهم، مت اإلقاء القب�س عليهم بتهمة التحري�س على الإ�رضاب 
والإخالل بالأمن العام واإهانة �سخ�س جاللة امللك، لكونهم اأ�سدروا بيانا ينددون فيه 
بعدم ال�سماح لهم با�ستئناف درا�ستهم الثانوية، فحكم عليهم باأربع �سنوات حب�سا نافذا 

ق�سوها كاملة، فرتتب عن ذلك حرمانهم املطلق من الدرا�سة.

اخلياطي  ال�سيد  ق�سية  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  عرفت  التي  الأحداث  جملة  ب.   ومن 

اإىل  انتمائهم  بتهمة   1982 اأكتوبر   14 بتاريخ  اعتقالهم  مت  والذين  معه،  ومن  جمال 
باعتناقهم  اعرتافهم  على  اعتمادا  نافذة  ب�سنة حب�سا  اإدانتهم  فتمت  ال�سيعي،  املذهب 
املذهب ال�سيعي منذ ال�سغر، وبكونهم ي�سعون اإىل تنمية ثقافتهم ومداركهم يف هذا 

املجال بتعلمهم اللغة الفار�سية وحماولتهم احل�سول على الكتب اخلا�سة بتعلمها.

ج.   ومن الأمثلة كذلك ق�سية املرحوم كرينة حممد باأكادير، والذي تويف على اإثر التعذيب 

ال�سعب  مع  للت�سامن  مظاهرة  تنظيم  اإثر  الق�سائية  ال�رضطة  مبخفر  له  تعر�س  الذي 
الفل�سطيني مبنا�سبة ذكرى يوم الأر�س بتاريخ 30 مار�س 1979. هذه املنا�سبة التي اعتقل 
فيها العديد ممن �ساركوا يف هذا اليوم الت�سامني، فحكم عليهم ب�سنة حب�سا نافذة بعد 

ت�سجيل �سقوط الدعوى العمومية يف حق املرحوم كرينة ب�سبب وفاته.

وهناك العديد من الق�سايا امل�سابهة واملماثلة والتي �سيطول بنا تدوينها بهذه الوثيقة كدليل 
على اأن اإعادة اإحياء ظهري 1935 مل يدخل يف نطاق اأية �سيا�سة جنائية �سليمة بل هو عمل ت�سعى 

من ورائه الدولة اآنذاك اإىل انتهاك حق احلريات العامة وحماكمة الراأي.
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ثانيا :  حماكمة الفكر والأحزاب ال�سيا�سية ومنعها: حماكمة ومنع 

حزب التحرر وال�سرتاكية

الكل يعرف الظروف والكيفية التي مت بها منع وحل احلزب ال�سيوعي املغربي مبقت�سى قرار 
�سيتناولها  التي  املحاكمة  هذه   ،1960 فرباير   8 بتاريخ  وال�سادر  بالرباط  ال�ستيناف  من حمكمة 
عر�س خا�س �سمن العرو�س املربجمة يف هذه الندوة، اإل اأن املثري لالنتباه هو ما تال تلك املحاكمة 
من�سوين  يعودوا  مل  اأنهم  رغم  ال�سيوعي  احلزب  ومنا�سلي  لأع�ساء  وم�سايقات  من مالحقات 

حتت لواء احلزب ال�سيوعي املحظور اأو اأي حزب اأو تنظيم �سيا�سي اآخر. 

ومن الأحداث اخلطرية التي نالت رموز هذه احلركة ما تعر�س له ال�سيد علي يعته وجماعة من 
رفاقه عبد ال�سالم بورقية وعبد اهلل العيا�سي والهادي م�سواك وعزيز بالل اإثر اإ�سدارهم ملن�سور يف 

»HALTE A LA LUTTE FRATRICIDE« »اأكتوبر 1963 حتت عنوان »لنوقف ال�رضاع املحتدم
اأعلنوا  حيث  واجلزائر،  املغرب  بني  احلدود  يف  اندلعت  التي  احلرب  يف  راأيهم  عن  فيه  عربوا 
املغربي  ال�سعبني  بني  ع�سكرية  مواجهة  كل  اأن  معتربين  احلرب،  لتلك  ال�رضيحة  معار�ستهم 
واجلزائري لن تفيد م�سالح املغرب ول م�سالح اجلزائر ولن تفيد ق�سية التحرر ول الدميقراطية 
ول ال�سلم، بحكم اأن ال�سعبني ينا�سالن من اأجل التحرر يف مواجهة الأمربيالية العاملية بهدف 
حتقيق ال�ستقالل التام والدميقراطية، ويطالبون بالوقف العاجل لهذه احلرب ودعوة الأ�سقاء اإىل 

التحاور من اأجل اإيجاد احلل ال�سلمي لكل املنازعات املختلقة حول احلدود. 

ومبا�رضة بعد توزيع املن�سور املذكور مت اعتقال كل من ال�سيد علي يعته وال�سيد عبد ال�سالم بورقية 
وال�سيد عبد اهلل العيا�سي يف فجر يوم 25 اأكتوبر 1963، حيث مت اقتيادهم ملفو�سية ال�رضطة باملقاطعة 
الأوىل بالدار البي�ساء يف ظروف �سيئة ويف مهانة مطلقة، حيث ق�سوا اأزيد من خم�سة اأ�سابيع دون 
تقدميهم  ثم مت  التحقيق.  اإحالتهم على  اعتقالهم ودون  واأ�سباب  اإليهم  املن�سوبة  بالتهمة  ي�سعروا  اأن 
1963 بتهمة امل�سا�س بالأمن  4 دجنرب  اإىل املحكمة الدائمة للقوات امل�سلحة امللكية بالرباط بتاريخ 

الداخلي للدولة، حيث مت متتيعهم بال�رضاح املوؤقت والعمل على حفظ امللف بدون متابعة. 

ويالحظ اأن املن�سور الذي اأ�سدره ال�سيد علي يعته ورفاقه ل يحمل اأي تهديد اأو دعوة اإىل 
اأي حركة كانت ول يت�سمن �سوى اإعالن موقف من حرب حول احلدود بني الأ�سقاء والدعوة 
اإىل وقف تلك احلرب، ومل يكن يف ذلك الوقت لل�سيد علي يعته ولرفاقه اأي طابع ع�سكري واأية 
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�سلة باملوؤ�س�سة الع�سكرية، ومع ذلك فقد متت اإحالته على حمكمة العدل الع�سكري التي تخت�س 
يف حماكمة ال�سباط وجنود ال�سف وحاملي ال�سالح، وهي حمكمة ا�ستثنائية غري مطالبة ل بتعليل 
اأحكامها ول باحرتام متطلبات املحاكمة العادلة. ال�سئ الذي يعترب خماطرة وجمازفة بحياة مواطن 

فذ جريء اأعلن موقفه من حرب ثبت بعد ذلك اأنها مغامرة ع�سكرية وحرب �سالة.

وبعد تاأ�سي�س حزب التحرر وال�سرتاكية يف �سهر �ستنرب 1968 بال�سكل وعلى الكيفية القانونية 
املعمول بها، بداأ هذا احلزب اجلديد يف و�سع هياكله وفتح قنوات التوا�سل مع خمتلف الهيئات 
�سعوب  ودعم  الت�سامن  ندوة   1968 يناير  �سهر  خالل  ح�رض  بحيث  ودوليا،  وطنيا  ال�سيا�سية 
م�ستعمرات الربتغال املنعقدة باخلرطوم بال�سودان، كما ح�رض يف �سهر فرباير من نف�س ال�سنة ندوة 
م�ساندة ال�سعب العربي املنعقدة بالقاهرة، ثم ح�رض ندوة الأحزاب ال�سيوعية والعمالية املنعقدة 

مبو�سكو يف �سهر يونيو من نف�س ال�سنة. 

اإثر ذلك �سدر اأمر كتابي من اجلنريال اأوفقري بو�سفه وزير الداخلية اآنذاك بتاريخ 29 يوليوز 
1969 باعتقال ومتابعة ال�سيد علي يعته ورفاقه بتهمة اإعادة تاأ�سي�س حزب حمظور لكونه ح�رض 

ندوة الأحزاب ال�سيوعية والعمالية مبو�سكو ما بني 5 و17 يونيو 1969.

فتم تنفيذ هذا القرار من طرف الوكيل العام للملك باملحكمة البتدائية بالرباط باعتقال ال�سيد 
علي يعته ورفيقه �سعيب الريفي يف و�سط الليل مب�سكنهما ومت اقتيادهما اإىل خمفر ال�رضطة مبالب�س 
النوم دون اأن ي�سعرا باأ�سباب اعتقالهما. واإثر اإخ�ساع ال�سيد علي يعته للتحقيق من طرف قا�سي 
بتهمة  الريفي  متابعته مع رفيقه �سعيب  1969 متت  19 غ�ست  يوم  املذكورة  باملحكمة  التحقيق 
باملحكمة  ال�سادر  اإدانتهما مبقت�سى احلكم  فتمت  امل�رضوع جلمعية منحلة،  التاأ�سي�س غري  اإعادة 
البتدائية بالرباط بتاريخ 20 �ستنرب 1969 واحلكم عليهما بع�رضة اأ�سهر حب�سا يف حق ال�سيد علي 
يعته وثمانية اأ�سهر يف حق ال�سيد �سعيب الريفي. هذا احلكم الذي اأيدته حمكمة ال�ستيناف بتاريخ 

29 يناير 1970.

وبالرجوع اإىل احلكم اجلنحي ال�سادر عن املحكمة البتدائية بالرباط بتاريخ 20 �ستنرب 1969 
يتبني بو�سوح اأن الجتاه الذي طغى على ظروف �سدور حكم مبنع احلزب ال�سيوعي املغربي �سنة 

1969 ما زال �سائدا وي�سعى اإىل حماكمة اإيديولوجية وحماكمة الفكر.
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ول بد هنا من الإتيان ببع�س فقرات احلكم البتدائي واحلكم ال�ستئنايف ليتجلى ذلك بو�سوح: 
ال�سيد  الإعدادي لدى  البحث  اأثناء  املتهمني  ا�ستنطاق  الثابت ح�سب ما ورد يف  »وحيث لأنه من 
قا�سي التحقيق واأمام هذه املحكمة اأن ال�سيد علي يعته يت�سبث بجميع ما ورد يف خطابه املذكور، 

واأن رفيقه ال�سيد �سعيب حممد الريفي يت�سامن معه يف م�سوؤولية ما قد يرتتب عنه من نتائج«.

»وحيث اأنه بالرجوع اإىل حمتوى فقرات اخلطاب املذكور يت�سح اأن املتهم ال�سيد علي يعته 
يف  امل�ساركة  العمالية  الأحزاب  باقي  تعتنقها  التي  املبادئ  نف�س  ويعتنق  املوؤمترين  اإىل  يتحدث 
اأ�س�سها  التي  الثناء على ال�سرتاكية  ال�سيوعية ويبالغ يف  الأحزاب  يدافع عن وحدة  املوؤمتر، فهو 

مارك�س و�سقل مبادئها لينني«.

»وحيث اأنه مل يكتف بالدفاع عن املبادئ ال�سرتاكية فح�سب، بل تعدى تلك املرحلة اإىل ن�رضة 
يتخذ  اأن  ال�سخ�س  من  تقت�سي  املجاملة  باأن  والقول  والعمالية،  ال�سيوعية  والأحزاب  ال�سوفيات 
اأ�سلوبا ي�ستميل به قلوب م�سيفه غري مقبول اإزاء هذا الت�رضيح الذي يف�سح عن مدى تعلق هذا احلزب 
بال�سرتاكية اللينينية التي ميثلها ال�سوفيات. وذلك يربهن وحده على اأن حزب التحرر وال�سرتاكية 

اإمنا هو احلزب ال�سيوعي املغربي املنحل قد اأعيد تاأ�سي�سه با�سم جديد وب�سفة غري قانونية«.

»وحيث اأن حماولة الدفاع جتريد التهمة عن الدليل املثبت لها مردودة، اإذ اأن حمتوى اخلطاب 
من غري تعر�س اإىل اأي فرتة بعينها يدل دللة وا�سحة على �سحة الأفعال املن�سوبة للمتهمني من 
غري ا�ستعمال للمنطق ال�سوري ول ال�ستنتاجات املرتبة، �سيما واأن املحكمة جدية غري مقيدة باأية 
و�سيلة من و�سائل الإثبات بعينها بل لها احلرية املطلقة يف ا�ستخال�س الدليل م�ستعينة ولو بالعقل 
واملنطق، كما اأن لها اأن تكون عقيدتها مبا تطمئن من عنا�رض الدعوى وظروفها املعرو�سة عليها«.

اأما حمكمة الإ�ستيناف فاإنها زكت هذا التعليل بكامله مدعمة اإياه بقولها:

»وحيث اأن من جملة ما ورد يف خطاب ال�سيد علي يعته مبو�سكو الق�سم الذي يحمل عنوان 
»الوحدة �رضط �رضوري للن�رض« ويف الفقرة ال�سابعة على اخل�سو�س قوله: »اإن املذهب املارك�سي 
الي�سارية  التيارات  خمتلف  من  خمالفوه  لينني  فانتقد  الثوري،  الن�سال  معمعة  يف  لينني  �سقله  قد 
والنتهازية والرتوت�سكية والفو�سوية والقومية التي كانت حتاول اإف�ساد هذا املذهب ولدينا اليوم 
مذهب متكامل متنا�سق يزداد دائما غنى على غنى ويعطي الأجوبة عن الق�سايا التي تو�سع«. 
وهي فقرات ل ترتك جمال لل�سك يف انتماء قائلها حلزب �سيوعي خمل�س اأ�سد ما يكون الإخال�س 

للمبادئ اللينينية املارك�سية، التي هي اأ�سا�س ال�سيوعية«.
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»وحيث اأن من جملة ما جاء يف خطاب ال�سيد علي يعته اأنه اأثار اأمام املاأمترين م�سكلة الأديان، 
يتعني  بل  الآن،  حد  اإىل  فعلوا  كما  فقط  امل�سيحي  الدين  اإىل  ل  الهتمام  توجيه  عليهم  واقرتح 
عليهم الهتمام اأي�سا بالأديان الأخرى كذلك. ول ريب اأن اإثارة هذه امل�ساألة يف موؤمتر لالأحزاب 
ال�سيوعية ل ميكن اأن تهم حزبا كحزب التحرر وال�سرتاكية الذي يزعم اأنه حزب وطني مغربي 
يدافع عن الإ�سالم بقدر ما تهم حزبا �سيوعيا من �ساأنه اأن ينظر اإىل الأديان كعائق للب�رضية يف �سريها 

نحو التقدم الجتماعي والقت�سادي«.

»وبالرجوع اإىل حمتوى اخلطاب يف جمموعه ومن غري التعر�س اإىل اأي فقرة بعينها يت�سح اأنه 
�سادر من �سخ�س مت�سبع مببادئ احلزب ال�سيوعي القدمي وهو ما يزال مت�سبثا بها«.

»وحيث اأن ما يتجلى مما �سبق عر�سه اأن حزب التحرر وال�سرتاكية ما هو اإل احلزب ال�سيوعي 
املغربي املحل والذي اتخذ �ستارا من القانونية لال�ستمرار يف ن�ساطه، كما تدل على ذلك املواقف 
العلنية التي اتخذها ال�سيد علي يعته يف موؤمتر الأحزاب ال�سيوعية والعمالية مبو�سكو وم�ساركته 

يف ذلك رفقة ال�سيد �سعيب الريفي«.

ولقد نتجت عن هذه املالحقات واملتابعات يف حق منا�سلي حزب التحرر وال�سرتاكية منع 
اجلريدة التي كانت ت�سدر با�سم »املكافح« بدون اأدنى مربر، مما اأدى اإىل �سلب �سوت �سحفي 

يهتم بق�سايا الطبقات الكادحة.

ويف يوليوز 1969، مت منع الندوة ال�سحفية التي عزم حزب التحرر وال�سرتاكية عقدها يف 
الأ�سبوع الأول من ال�سهر بالرباط، بعد اأن قام بجميع الإجراءات املن�سو�س عليها يف القانون، 
عن  �سادر  كتابي  قرار  اأو  اأمر  اأي  بدون  انعقادها  حلظة  ال�رضطة  بوا�سطة  وت�ستيتها  منعها  ومت 

ال�سلطات املعنية.

ي�ستهدفه  ال�ساطع وما  التعليل  ا�ستخال�س اخلال�سات من هذا  القانونيني حرية  لكل  واأترك 
با�سم الق�ساء.

ويف نف�س ال�سياق ل بد من الإ�سارة اإىل اأنه اإثر اعتقال ال�سيد علي يعته وال�سيد �سعيب الريفي 
اأ�سدرت بع�س اخلاليا العمالية والنقابية من�سورا للتنديد باعتقالهما واملطالبة باإطالق �رضاحهما 
حيث   1972 يناير  غاية  اإىل  �ساكتة  العمومية  ال�سلطات  ظلت  ولقد  البي�ساء.  بالدار   1969 �سنة 
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قامت باعتقال ال�سيد عبد ال�سالم بورقية بتهمة اأنه كان وراء تلك املنا�سري التي كانت قد وزعت 
�سنة 1969 امل�سار اإليها اأعاله. فتمت متابعته بتهمة اإعادة تاأ�سي�س حزب حمظور والإخالل بالأمن 

العام، وحكم عليه بثمانية اأ�سهر حب�سا نافذا، حيث جاء يف تعليل احلكم ما يلي:

يف  العامة  للحريات  املنظم  للقانون  خمالفة  تكون  الظنني  اإىل  املن�سوبة  الأعمال  اأن  »حيث 
ال�سيوعي من جهة  بانتمائه للحزب  ال�رضيح باجلل�سة  ثابتة يف حقه نظرا لعرتافه  املغرب وهي 
الأخذ  عن  النظر  ب�رضف  الدويب  املجيد  عبد  مع  واملقالت  املكاملات  بتبادل  كذلك  واعرتافه 
ب�سهادة املتهم على املتهم، فاإن املحكمة واخذت عبد ال�سالم بورقية باأقواله وت�رضيحاته امل�سار 
اإليها واعتربتها قرينة تقوم مقام حجة �سده على اإعادة تاأ�سي�س احلزب وتوزيع منا�سري خملة بالأمن 

العام ون�رض اأنباء مزيفة«.

اإطار ال�سياقات املرتبطة بانتهاكات حقوق  اإن الوقوف على م�سامني الأحكام وتعليلها يف 
الن�سان ل يرتك اأي جمال لل�سك باأن هناك اإرادة وا�سحة يف منع حرية الفكر والنتماء وتاأ�سي�س 
الأحزاب ال�سيا�سية حتت ذريعة خمالفتها للتقاليد وم�ساعر �سكان البالد يف الوقت الذي جتلت فيه 
تقدمي خمالف  فكر  ال�سرتاكية وكل  الإيديولوجية  مقاومة  ت�ستهدف  التي  الإرادة  تلك  مظاهر 

لالأفكار املراد لها اأن ت�سود. 

للفكر والنتماء  العام  امل�سار  العواقب اخلطرية لذلك وانعكا�ساتها على  نعاي�س  ونحن الآن 
وبناء الهيكل ال�سيا�سي املتعدد ال�سليم يف البالد. 
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اأيتها ال�سيدات وال�سادة،

ل ي�سعني يف هذه اللحظة اإل اأن ا�سكر هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة وجمعية هيئات املحامني 
باملغرب على تنظيم هذه الندوة ودعوة املحامي لتاأطريها كفاعل حقوقي عاي�س وقاوم النحراف 
وانتهاك القانون وم�ساهمته يف اإخراج الدولة من دوامة العنف ال�سيا�سي اإىل امل�ساحلة مع الذات 

والنتقال اإىل املرحلة التي تطمح اإىل حتقيق الدميوقراطية احلقة ودولة احلق والقانون.

ول اأخفي عليكم اأن النخبة املنا�سلة من املحامني الذين حتملوا عبء هذه امل�سوؤولية مل يرد 
يف خلدهم اأن يعي�سوا وي�ساهموا يف مرحلة املكا�سفة لأن بوادر الإفراج كانت تبدو بعيدة جدا 
اقت�سادية  اإىل  �سيا�سة  من  واأهدافه  �سوره  وتعددت  يوميا  يكرب  كان  النحراف  غول  اأن  حيث 
ومراجعتها  اأوراقها  لرتتيب  نف�سها  اإىل  تركن  مل  النخبة  تلك  فان  وبالتايل  واجتماعية.  وثقافية 

ودرا�ستها لتقدمي اخلال�سات الدقيقة كمرجع للباحثني املتخ�س�سني. 

وبعد اإن�ساء املوؤ�س�سات الر�سمية املتهمة بحقوق الإن�سان فقد لحظت تلك النخبة عدم رغبة 
تلك املوؤ�س�سات للتعامل مع تاريخ اخلروقات والك�سف عنها وحماورة الفاعلني معها ال�سيء الذي 

يكون �سببا جوهريا يف اإهمال التوثيق العلمي لالأحداث.

ولن  واأ�سمل  اأعمق  لدرا�سة  وعناوين  مقدمة  عن  عبارة  اأمامكم  مداخلتي  �سيجعل  ما  وهذا 
اأكون �ساهدا يف ذلك على الأحداث لأن املحامي يحمل ر�سالة الدفاع على امل�رضوعية والقانون 
وكرامة الإن�سان والوطن ون�رضة املظلوم. وبالتايل فاإنه بهذه ال�سفة طرف اأ�سا�سي يف املو�سوع 
للنهو�س وحتقيق  تعرت�سه  كانت  التي  والإن�سانية  والقانونية  املو�سوعية  العراقيل  يبني  اأن  وعليه 

دولة احلق والقانون.

�لأ�ستاذ عبد �لعلي �لتكناوتـي

املتابعات واملحاكمات املرتبطة 

بال�سحافة والن�ساط النقابي
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�سيــداتـي �سادتــي

لقد عا�ست بالدنا قبل ال�ستقالل وبعده من حمنة ا�سمها ال�سحافة وحرية التعبري، وقد تبلورت 
من خالل القوانني ال�ستعمارية التي كانت تهدف اإىل الغزو الفكري والثقايف لبالدنا حتى تنال 
من عزمية وت�سميم املغاربة يف النعتاق واحلرية ثم تظليله بفتح املجال اأمام املرتزقة والنتهازيني 

لتزيني �سورته اأمام الراأي العام.

اأعدادها  و�سودرت  املنا�سلة  ال�سحف  على  الرقابة  فر�ست  بوا�سطتها  التي  القوانني  تلك 
واألغيت الرتخي�س بها واأقيمت املحاكمات ال�سورية و�سدرت الأحكام اجلائزة للت�سييق عليها 

واجلز باملقيمني عليها يف ال�سجون واملنايف.

كانت  املنا�سلة  ال�سحافة  اأن  الإن�سان  وحقوق  والدميوقراطية  للحرية  عدو  كل  يعلم  وكان 
تكون احلامل وامل�ساند الأهم للقيم واملبادئ املثلى الإن�سانية. وو�سيلة عظيمة لف�سح النحراف 

واملنحرفني وتوجيه امل�سوؤولني ملكمن اخللل الذي يعرقل م�سرية الأمم وال�سعوب. 

الوقت فتح  املنا�سلة تعي�س معركة �رض�سة مع النحراف ويف نف�س  ال�سحافة  فكانت بذلك 
معركة وواجهة التثقيف املواطن ال�سالح والراأي العام املنا�سل من اأجل امل�ستقبل.

هذه املواجهة غري املتكافئة التي جعلت ال�سحافة املنا�سلة اأمام قوانني متنعها من القيام بر�سالتها 
وجودها داخل املجتمع وهي اأمانة تبليغ اخلرب واحلدث يف الوقت املنا�سب لإطالع املجتمع على 
ن�ساله  تتطلب  اأخبار  اأو  وت�سامنه  تعبئته  تتطلب  وكوارث  مفرحة  اأخبار  من  حوله  يحدث  ما 
اأي  يطال غدا  اأن  بل ميكن  ثابتة  العام ل تكون هويتهم  الراأي  اإطالع  اإىل  بالإ�سافة  ومقاومته، 

مواطن من حيث ل يعلم.

وبالتايل فاإن ر�سالة ال�سحافة يف هذا املجال كانت ومازالت املوؤ�رض على تقدم ووعي الدولة 
يف  البالد  تدخل  ل  حتى  املنا�سب  الوقت  يف  اأخطائها  لت�سحيح  احلي  و�سمريها  واملجتمعات 

متاهات ل تخدم اإل التخلف والتجهيل والفقر وانت�سار اجلرمية والنحراف.

اإىل  الن�سال والر�سالة التي كانت تتحملها ال�سحافة جعلتها توؤدي ثمنها غاليا فباإ�سافة  هذا 
الت�سييق عليها ماديا ومعنويا مبمار�سة الرقابة عليها ومنعها من الو�سول اإىل القارئ الذي يكون 
تعر�ست  فقد  والراأي  اخلرب  ن�رض  يف  حريتها  تقمع  التي  القوانني  اإ�سدار  وكذا  متويلها  م�سدر 

مطابعها لالعتداءات والتخريب املبا�رض.
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وذلك  ال�سورية  للمحاكمات  الوطنية  ال�سحافة  تعر�ست  املجتمع  عن  ف�سلها  اأجل  ومن 
القوانني  اإطار  تعمل يف  والتي  بها  املعرتف  املدين  املجتمع  اأ�سطة منظمات  ن�رض  مبحا�سبتها على 

اجلاري بها العمل.

اأما يف اإطار الأن�سطة النقابية اأو الثقافية اأو بياناتها التي ت�سدر عن اأجهزتها امل�سوؤولة، فتعقد 
واملقاومة  املنا�سلة  الرموز  بع�س  ومنهم  ال�سحيفة  عن  امل�سوؤولني  املدريني  ويتابع  املحاكمات 
قامت  والتي  امل�ستعمر  مع  واجهتها  التي  التهم  بنف�س  التهام  قف�س  تقف يف  والتي  لال�ستعمار 

احلركة الوطنية لتغيريها.

بل اأفظع من ذلك فاإن مدير الن�رض اأ�سبح يقف اأمام الق�ساء اجلنائي لي�ساأل عن اإ�رضاب قام به 
العمال منظمني يف �سفوف مركزيات نقابية لها وجودها القانوين والتنظيمي كما اأ�سبح مدير 

اجلريدة ي�ساءل عن بيان اأو تقرير �سادر عن جمعية حقوقية لها كيانها القانوين والتنظيمي. 

وقد عرفت تلك املحاكمات حالت ا�ستثنائية يف الإجراءات وامل�ساطر بالإ�سافة اإىل الأجواء 
والظروف تعبوية املحيطة بها مما اأعطاها ال�سبغة ال�سيا�سية لأنها كانت تدخل يف اإطار ال�رضاع 
النحراف  ي�ستغل  ومن  املواطن  وكرامة  الإن�سان  وحقوق  الدميوقراطية  دعاة  مع  ال�سيا�سي 

لالنحراف مب�ستقبل البالد ويريد اأن يدخل البالد يف الفو�سى وعدم ال�ستقرار.  

ال�سيء الذي كان يتدارك بوا�سطة قرارات ا�ستثنائية وذلك ب�سحب ملف املحاكمة من جل�سة 
احلكم بدون تعيني اإىل يومنا هذا تدارك الأحكام با�سدار العفو التلقائي.

امللف الق�سائي وحماكمة ال�سحافة والراأي 

كان ملف املحكمة يف هذه املتابعات يت�سمن ت�رضيحا للمدير امل�سوؤول عن اجلريدة حول الن�رض 
وال�سوؤال دائما كان ب�سيغة تاأكيد ن�رض اخلرب اأو البيان باجلريدة برقمها وتاريخها وكان طبعا اأن املدير 

يوؤكد الواقع القائم بجريدته. وي�ستف�رض عن م�سدر اخلرب اأو عن من �سدر البيان ويختم املح�رض.

يالحظ على هذه املحا�رض غياب عن�رض امل�ستكي اأو املت�رضر، وغياب الوقائع املادية التي تكون 
عن�رضا اأ�سا�سيا للم�ساءلة واملتابعة الق�سائية.

حترير �سكاية مبا�رضة من طرف النيابة العامة من اأجل املتابعة الق�سائية يف غياب العنا�رض القانونية 
باإعطاء  ت�سمح  واأنها ل  بتغيريها خ�سو�سا  اإدانتها  على  الجتماع  وقع  ن�سو�س  والعتماد على 

ال�سمانات يف املحاكمة العادلة ول ت�سمن الرقابة املو�سوعية والقانونية على اأحكام الق�ساء.
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وكانت الأجواء ال�ستثنائية التي متر فيها تلك املحاكمات من حتويل املحكمة اىل ثكنة بولي�سية 
وتدخل ال�رضطة يف الزي املدين لال�ستف�سار عن هوية املواطنني حول املحكمة وداخلها مما ين�رض 
حالة من الرعب لديهم وي�سعرون باأنهم مطالبني بعدم الت�سامن مع جريدتهم بل ولو كانوا من 

الأهل والأحباب واملتعاطفني وذلك بهدف اإ�سعار املتابع بالعزلة.

ول ي�سعني يف هذا الوقت املخ�س�س يل اأن اأف�سل يف رد فعل الق�ساء جتاه دفوعات الدفاع 
ال�سكلية والتي كانت تواجه بالإهمال والالمبالة مما يزيد يف معاناة املتابعني وقناعتهم باأنهم ل 
يقفون من اأجل حماكمتهم مبا يتطلب من متتيعهم باحلقوق املن�سو�س عليها يف القانون واإمنا جاوؤوا 

لتبليغهم مبنطوق اذانة وملا يتعرفوا على خ�سمهم وما قد ارتكبوه يف حق مواطنهم.

هذه الو�سعية التيئي�سية كانت تزيد من معاناة الدفاع وت�سنج الأجواء نتيجة اإ�رضاره على القيام 
بواجبة للدفاع عن �سيادة القانون وهيئة الق�ساء واإعطائه املكانة والر�سالة التي يتعني عليه القيم بها 
داخل املجتمع وموقف املحكمة من الأجواء املحيطة بها والتي كانت تدفع اإىل الت�سنج واتخاذ 
القرارات والأوامر التي �سيتبني فيما بعد اأنها مل تخدم الدولة يف �سيء وكانت ت�سيء يف بع�س 

الأحيان اإىل هبة الق�ساء وم�سداقيته ومت�س با�ستقالله.

وقد لعب الدفاع املنا�سل يف هذه املرحلة دورا حا�سما يف التغيريات التي �ستعرفها بالدنا يف جمال 
حقوق الإن�سان بعدما اأ�سبح يتحمل م�سري امل�ستقبل عند جلوء قوى النحراف واجلرمية ال�سيا�سية 

والقت�سادية اإىل الختفاء وراء املحاكمات ال�سورية وتوريط الق�ساء اأمام تالعباته وجرائمه.

ويف الأخري فاإنه يتعني التذكري يف هذا املجال بع�رضات امللفات اجلنائية التي كان يتابع فيها 
العمال وامل�سوؤولون النقابيني مبلفات تهدف اإىل قمعهم حتى يتخلوا عن مطالبهم التي ي�سمنها 
لهم القانون ويهجروا النخراط يف العمل النقابي. واإن تلك املحاكمات كانت تهدف تعطيل 

احلق الد�ستوري يف الإ�رضاب الذي جعله املجتمع و�سيلة حلماية منوه القت�سادي والجتماعي.

واإن تلك املحاكمات التي كانت تروج يف نف�س الأجواء ال�سابقة ولنف�س الأهداف كانت 
تف�سح اأ�سحاب القرار الإداري والأمني على عدم التزامهم احلياد وذلك بعد فتح ملفات الف�ساد 
للعمال  باحلركات الحتجاجية  املعنية  التجارية والقت�سادية  املوؤ�س�سات  واملايل داخل  الإداري 
وم�سايرة هوؤلء امل�سوؤولني يف اأهوائهم وتزيني انحرافهم مما جعلهم يتمادون يف النحراف الذي 
اأدى اإىل قيام اأو�ساع اأمنية واقت�سادية واجتماعية مزمنة اأ�سبح مطلوبا م�ساعفة اجلهود الن�سالية 
لتدارك الزمن املا�سي وبروح جمردة عن الأهواء وبغرية على امل�ستقبل للوطن والأبناء حتقق جمتمع 

الكرامة وال�سلم الجتماعي. 
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كانت حماكمة نوبري الأموي النموذج البارز ل�ستعمال الق�ساء يف ال�رضاع ال�سيا�سي واعتباره 
القانون وت�سون احلريات، وتعدل بني  التي حتمي  ال�سلطة امل�ستقلة  ال�سلطة ولي�س تلك  اآلية من 

النا�س، اأيا كانوا.

اآنذاك جريدة«  اإثر ال�ستجواب الذي خ�س به  اجلميع يعلم اأن متابعة الأموي تقررت على 
حرية املواطن«، والذي اأعلن فيه قناعته ب�رضورة اأن ي�سبح النظام امللكي يف املغرب نظاما برملانيا 
مع  ال�ستجواب،  هذا  ب�سبب  املحاكمة  فكرة  عن  العدول  وقع  لكن  يحكم.  ول  امللك  ي�سود 
الحتفاظ بقرار املتابعة والبحث عن �سيناريو اآخر، فكانت املحاكمة من اأجل ال�سب والقذف 

يف احلكومة اعتمادا على ا�ستجواب اأجرته جريدة الباي�س الأ�سبانية مع الأموي.

ولعل هذا الإفراج املختلف هو الذي كان �سببا يف ال�سطراب والتخبط الذي عرفته الق�سية من 
بدايتها اإىل نهايتها، والذي ج�سد منوذجا فريدا للمحاكمة غري العادلة، ولالإجهاز على العديد من 
املبادئ القانونية، وللم�س بحرية التعبري وال�سحافة، ولتقدمي �سورة جد م�سوهة ل�ستقالل الق�ساء. 

خروق  من  املحاكمة  هذه  �ساب  مما  مناذج  املوجزة  املداخلة  هذه  يف  ن�ستعر�س  و�سوف 
وجتاوزات:

1.تعر�س الأموي لختطاف علني يف وا�سحة النهار يوم 24 مار�س 1992 عند مقر الكونفدرالية 
اأمن الدار البي�ساء، ومنه اإىل الرباط  اأمام املالإ واقتيد اإىل مركز  الدميوقراطية لل�سغل، حيث اختطف 

حيث خ�سع لال�ستنطاق طيلة اليوم، ثم اأفرج عنه بعد حترير حم�رض مطول والتوقيع عليه.

هذا الختطاف الذي علمت به الدنيا برمتها، والذي ن�رض يف و�سائل اإعالم ر�سمية، �سوف 
يقع التنكر له من طرف النيابة العامة واملحكمة، على ال�سواء.

�لأ�ستاذ خالد �ل�سفياين    

ق�سية نوبيـر الأموي

منوذج املحاكمة غري العادلة
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  2. وقع حتريك امللف مبتابعة غري قانونية وغري �رضعية، و�سدا على مقت�سيات الفقرة الثالثة من 
الف�سل 71 من قانون ال�سحافة اجلاري به العمل اآنذاك.

اأية  تقدمي  يقع  ومل  العدل،  وزير  اإىل  الأول  الوزير  من  �رضية  ر�سالة  مبقت�سى  فاملتابعة حركت 
�سكاية من طرف وزير الداخلية.

هيئة  احلكومة  اعتبار  عن  باحلديث  عليه  اللتفاف  فوقع  الق�ساء،  اأمام  الدفع  هذا  اأثري  وقد 
اإطار  يتابع يف  مل  الأموي  نوبري  اأن  رغم  والقذف،  بال�سب  ال�سكاية  تقدمي  من حقها  موؤ�س�سة، 
الف�سل 45 قانون ال�سحافة، ورغم اأن ال�رضوط املن�سو�س عليها يف هذا الف�سل، من اأجل حتريك 

املتابعة، مل حترتم بدورها. 

3. توبع الأموي رغم اأن اجلريدة التي ن�رضت ال�ستجواب مل تتابع ومل يتابع مدير الن�رض فيها، 
كما مل يتابع ال�سحفي الذي اأجري ال�ستجواب واأ�سدره بتوقيعه. 

كان  الذي  هو  الأموي  راأ�س  اأن  املتابعة،  �رضعية  عدم  اإىل  بالإ�سافة  ليوؤكد،  ذلك  جاء  وقد 
مطلوبا، ولي�س الدفاع عن �رضف احلكومة اأو وزنها.

4. عدالة ق�سية الأموي وقناعة اجلميع بعدم �رضعية متابعته وحماكمته، جعلت كل املحامني 
اأحزاب  اإىل  املنتمون  املحامون  فيهم  مبن  الي�سار،  اأق�سى  اإىل  اليمني  اأق�سى  من  حوله،  يلتفون 
احلكومة، حيث �سجل رقم قيا�سي يف عدد املحامني املنت�سبني للدفاع عن �سخ�س – ق�سية، يف 
بينما بحثت احلكومة  1300 حمام.  بلغ عددهم  اإذ  الدويل،  امل�ستوى  املغرب، ورمبا على  تاريخ 
طويال عن حمام ينوب عنها يف الق�سية، �سواء بني املحامني املنتمني اإىل الأحزاب املكونة لها، اأو 
املحامني الذين ينوبون عن الدولة يف ق�ساياها العادية وغري العادية، فلم جتد وب�سعوبة، اإل حماميا 

واحدا قبل الدفاع عنها.

هذا اللتفاف حول نوبري الأموي جت�سد اأي�سا خارج دائرة الق�ساء يف اإطار اأكرب حملة ت�سامن 
�سهدها معتقل �سيا�سي يف بالدنا على امل�ستوى الداخلي والدويل.

5.وقع اختيار احلكومة على املحكمة البتدائية بالرباط لتحاكم الأموي، رغم اأنها مل تكن 
خمت�سة مطلقا للبث يف الق�سية، وقد كان الختيار �سيا�سيا بكل املقايي�س، ومن اأجل الو�سول اإىل 

الأهداف التي كان حمركوا املتابعة يتوخونها من املحاكمة.
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ذلك اأن ال�ستجواب �سدر يف ا�سبانيا، ومكان اإقامة نونبري الأموي بالدار البي�ساء، وانطالقا 
�سكنى  مكان  اأو  »املتابعة«  مو�سوع  الفعل  الرتكاب  مكان  )حمكمة  الخت�سا�س  ثالثية  من 
الق�سية  ملناق�سة  وطنيا  املخت�سة  فاملحكمة  القاعدة،  هذه  من  انطالقا  اعتقاله(  مكان  اأو  املتهم، 

والبث فيها هي املحكمة البتدائية بالدار الي�ساء.

هذا الدفع الذي اأثار جدل كبريا قاعة املحكمة، �سيقع اللتفاف عليه من طرف الق�ساء بدعوى 
اأن اجلريدة قد وزعت يف املغرب، رغم اأن النيابة العامة عجزت عن اإثبات �سحة هذا التوزيع، 
اأن دفاع الأموي اأدىل ب�سهادة ر�سمية تثبت اأن جريدة الباي�س مل توزع يف املغرب يومي  ورغم 
10 و 11 مار�س ب�سبب الإ�رضاب الذي خا�سه رجال اجلمارك با�سبانيا خالل اليومني املذكورين. 

6. بداية املعاناة الفا�سحة مع الق�ساء كانت على اخل�سو�س ابتداء من اجلل�سة الثانية، يوم 13 
اأبريل 1992:

ح�سار طال املحيط الوا�سع للمحكمة البتدائية بالرباط، جعل املرور اإىل اأحياء بكاملها �سبه 
م�ستحيل حتى من طرف �سكان وجتار ورواد تلك الأحياء.  

ومل يقف الأمر عند احل�سار، بل جتاوزه اإىل عملية قمع �ساملة طالت املنا�سلني وال�سحفيني، 
والذي مل ي�سلم منه املحامون، اإذ منهم من منع من الو�سول اإىل املحكمة ومنهم من وقع العتداء 
الذين ح�رضوا خ�سي�سا حل�سور  ال�ستة  عليه، ومنهم من رحل من املغرب )املحامون اجلزائرين 

املحاكمة والذين تقرر منعهم ووقع ترحيلهم من املغرب(.

وقامت  بالرباط،  لل�سغل  الدميوقراطية  الكونفيدرالية  مقر  على  القمع  قوات  هجمت  كما 
باعتداء ال�رض�س على املتواجدين فيه اأدى اإىل �سقوط 30 جريحا على الأقل. 

ونتيجة لذلك، فقد كان اأول ما اأثري يف اجلل�سة من طرف دفاع الأموي هو املطالبة باحرتام 
مبداإ عالنية اجلل�سات، ورفع حالة احل�سار والتطويق واإيقاف العتداءات. فكان موقف املحكمة 
اأنها ل �سلطة لها اإل على القاعة،  واأن �سلطتها ل متتد اإىل خارجها. علما باأن رئي�س املحكمة هو 

الذي كان يراأ�س اجلل�سة واأن الذي كان ميثل النيابة العامة هو وكيل امللك �سخ�سيا.

النيابة  الق�ساء يف توفري وحماية عالنية اجلل�سات، ودور  ال�سوؤال عري�سا حول دور  وطرح 
بارتكاب  اأي  واملحامني،  وال�سحفيني  املواطنني  على  بالعتداء  يقومون  من  معاقبة  يف  العامة 
جرائم بلغت اإىل علمها عالنية وداخل قاعة املحكمة، بل اإن ذلك يطرح ال�سوؤال حول من الذي 

اأعطى التعليمات بارتكاب تلك اجلرائم.  
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لعل م�سكل عالنية اجلل�سات كثريا ما طرح اأما الق�ساء، وكثريا جدا ما كان اجلواب عليه هو 
اأن �سلطة املحكمة ل متتد اإىل خارج قاعة اجلل�سات. ول زال الو�سع على ما هو عليه اإىل الآن 

يف هذا ال�ساأن.

7. ومن بني ما �سجل على املحكمة خالل اأطوار املحاكمة:

املتابعة،  لال�ستجواب مو�سوع  ر�سمية  ترجمة  اإجراء  البداية على رف�س   ■   الإ�رضار يف 
غري  اأنها  بعد  فيما  ثبت  والتي  امل�سدر،  ر�سمية وجمهولة  غري  ترجمة  اعتماد  وحماولة 
دقيقة على الإطالق. وبعد اأن قررت املحكمة تكليف النيابة العامة باإح�سار ترجمان 

يف اجلل�سة املوالية، اأح�رض وكيل امللك ترجمانا مدانا ابتدائيا بجرمية التزوير.
 ■    رف�س البث الفوري يف جميع الدفوع ال�سكلية املثارة حيث قررت املحاكمة �سمها 
جميعها اإىل اجلوهر، مبا فيها الدفع بعدم الخت�سا�س، اأو اإ�سكالية خرق الف�سل 318 

من ق م ج اآنذاك، والتي داأب الق�ساء على اعتمادها يف مثل هذه امللفات.
■    بعد اأن ت�سبت نوبري الأموي باإح�سار حم�رض ال�سابطة الق�سائية املحرر يوم 24 مار�س 
1992، نظرا لأن املح�رض املوؤرخ يف 26 مار�س 1992 كان ناق�سا وحتى يكون امللف 
كان  وطبعا  املحكمة،  ومعها  املح�رض،  هذا  لوجود  العامة  النيابة  تنكرت  مكتمال، 

م�سري امللتم�س هو الرف�س.
اأع�ساء احلكومة،  ا�ستدعاء  نف�سه هي  للدفاع عن  و�سيلة  اأهم  اأن  الأموي  نوبري  ■    اعترب 
ق�سد ال�ستماع اإليهم ملعرفة من منهم اعترب نف�سه معنيا مبا جاء يف ال�ستجواب، اإل اأن 

امللتم�س كان م�سريه الرف�س.
■   رغم اأن هيئة الدفاع نظمت املرافعات، وق�رضتها على عدد قليل من اأع�سائها، ورغم 
القيام  املحامني يف  احلد من دور  املحكمة حاولت  فاإن  املرافعات كانت مركزة،  اأن 
الذي  الأمر  وربع،  �ساعة  يف  مرافعات  خم�س  وقت  حتديد  قررت  عندما  بواجبهم، 
رف�سته هيئة الدفاع، مما اأدى اإىل حرمان الأموي من ا�ستكمال الدفاع عنه، خا�سة واأن 

هيئة الدفاع كانت قد وزعت بني اأع�سائها املكلفني باملرافعة جوانب الق�سية.

8. لأول مرة يف تاريخ املغرب، قررت املحكمة تطبيق مقت�سيات الف�سل 400 من ق م ج يف 
حماكمة تتعلق بحرية ال�سحافة، �سدا على مقت�سيات الف�سل 76 ق م ج الذي كان مينع املتابعة يف 
حالة اعتقال بالن�سبة جلنح ال�سحافة، و�سدا على مقت�سيات الف�سل 9 من الد�ستور، واملادة 19 

من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
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من  احلقيقية  ال�سيا�سية  الأهداف  عن  فا�سحا  اعالنا   400 الف�سل  بتطبيق  احلكم  �سكل  وقد 
املحاكمة. كما اأنه عرى بالكامل اأ�سطورة ا�ستقالل الق�ساء، بعد اأن اتخذت الحتياطيات الأمنية 
امل�سددة، خارج املحكمة وداخلها، قبل �سدور احلكم، مما اأكد بامللمو�س اأن ال�سلطات كانت 

على علم باأن املحكمة �ست�سدر الأمر بالعتقال.

9. الدفاع ا�ستاأنف احلكم بتطبيق الف�سل 400 فورا واأ�سعر املحكمة بهذا ال�ستئناف، وا�ستند 
على مقت�سيات الف�سل التا�سع من ظهري 28 �ستنرب 1974.

املعدل لقانون امل�سطرة اجلنائية، والذي ين�س على اأن طلب ال�ستئناف يكون له اأثر واقف يف 
جميع الأحوال بالن�سبة ملا ت�سدره املحكمة البتدائية من اأجل، مطالبا بعدم امكانية تنفيذ احلكم 
بتطبيق الف�سل 400 مادام قد وقع الطعن فيه بال�ستئناف. اإل اأن املحكمة والنيابة العامة اأ�رضا على 

تنفيذ احلكم رغم ا�ستئنافه، فاعتقل الأموي واأودع يف ال�سجن ب�سفة حتكمية.

10. بعد �سدور احلكم، والطعن فيه بال�ستئناف، تقدمت هيئة الدفاع اأمام حمكمة ال�ستئناف 
مبلتم�س يرمي اإىل رفع حالة العتقال التحكيمي، مرتكزا على عدم �رضعية احلكم بتطبيق الف�سل 

400 بالن�سبة جلنح ال�سحافة، وعلى عدم �رضعية تنفيذ هذا احلكم رغم ا�ستئنافه.   

تعاقب  رغم  فيه  البث  عن  ال�ستئناف  حمكمة  وامتنعت  الرفوف،  يف  بقي  امللتم�س  هذا    
ال�سهور على تقدميه، ورغم كل امل�ساعي التي بذلتها هيئة الدفاع، مما ا�سطرها اإىل اإ�سدار بيان يف 

املو�سوع، ثم اإىل عقد ندوة �سحفية.

اأي�سا بقمطر وكيل امللك باملحكمة البتدائية، الذي  11.ومع اعتقال الأموي، اعتقل ملفه 
رف�س ار�ساله اإىل حمكمة ال�ستئناف للبث يف الطعن بال�ستئناف.

التي  اجلنحية  امللفات  اأن جميع  ا�سهر، يف حني  الت�سعة  ملدة جتاوزت  امللف  وا�ستمر حجز 
حكمت بابتدائية الرباط خالل الأ�سهر الت�سعة املذكورة، والتي يوجد اأ�سحابها يف حالة اعتقال، 

اأحيلت على حمكمة ال�ستئناف خالل مدد مل تتجاوز ال�سهر كمدة ق�سوى.

وقد �سكل اعتقال امللف من طرف وكيل امللك لدى ابتدائية الرباط، ف�سال اآخر من ف�سول 
العتداء على ا�ستقالل الق�ساء وعلى نزاهته وعلى مبداأ امل�ساواة اأمام القانون، كما �سكل عمال 

حتكميا يهدف اإىل اإفراغ مبداأ احلق يف الطعن يف الأحكام من اأي حمتوى.
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منع  بال�سجن، حيث  موكلهم  زيارة  املحامني يف  احلد من حق  اأي�سا  قرر  امللك  12. وكيل 
املحامني املوؤازرين لالأموي من زيارته اأكرث من مرة واحدة يف الأ�سبوع، ومبقت�سى رخ�سة زيارة 

خا�سة يف كل مرة.

يف املرحلة ال�ستئنافية: 

عندما تقرر �سيا�سيا الإفراج عن امللف واإحالته على حمكمة ال�ستئناف، متت اإعادة ال�سيناريو 
من جديد: ح�سار اأ�سد حول كل ف�ساء املحكمة وال�سوارع املحيطة بها. اعتداء اأكرث عنفا على 
رف�س حماية عالنية  على  املحكمة  من طرف  اإ�رضار  الخ  وال�سحفيني...  واملنا�سلني  املحامني 
اجلل�سات وتوفري �رضوطها. رف�س البث يف الدفوع قبل املناق�سة، و�سمها كلها للجوهر مبا فيها 

الدفع بعدم الخت�سا�س.

رف�س ا�ستدعاء ال�سهود ورف�س البث يف اإ�سكالية امل�ستكي املطالب باحلق املدين، بعد اأن اأثار 
الدفاع اأن احلكومة التي تقدمت بال�سكاية هي حكومة عز الدين العراقي، واأن هذه احلكومة مل 
يعد لها وجود، واأن الدفاع يريد اأن يعرف هل احلكومة اجلديدة تتبنى هذه املتابعة اأم ل، ورغم 
اأن حمامي احلكومة اأعلن يف اجلل�سة اأن احلكومة اجلديدة لي�س لها دور يف املحاكمة اجلديدة لي�س 
لها دور يف املحاكمة. مت �سدور احلكم الراف�س لكل الدفوع، واملوؤيد للحكم البتدائي، واملبني 

على نف�س الأ�سباب الواهية واملنافية للقانون.

خال�سة

ال�ستعرا�س املوجز لهذه اجلوانب التي ت�سكل جزءا من اخلروق ومن العتداء على القانون 
اأ�سا�سية  اإ�سكالت  اإبراز  منه هي  الغاية  كانت  العادلة،  املحاكمة  الدفاع و�رضوط  وعلى حقوق 
والقانون  احلق  دولة  اجتاه  يف  جدي  تطور  اأي  تعوق  اإ�سكالت  قائما.  اأغلبها  ولزال  كانت 
وتر�سيخ قيم الإن�سان ومبادئ الدميوقراطية. اإ�سكالت لميكن جتاوزها بدون توفر اإرادة �سيا�سية 

حقيقية وو�سع الأ�سبع على جوهر الأمور وت�سمية الأ�سياء مب�سمياتها.

الأموي  له  تعر�س  ما  مثل  من  ماأمن  يف  اأ�سبحنا  هل  هو  اأكرث  الآن  يهمني  الذي  وال�سوؤال 
والكثريون غريه من اعتداء على احلريات واحلقوق؟

وهل اأ�سبح القانون �سيدا ل ي�ساد عليه؟
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ال�سلطة  الق�ساء  وعادل؟  ونزيها  قويا  م�ستقال  ق�ساوؤنا  ي�سبح  اأن  يف  رغبة  توجد  فعال  وهل 
ولي�س الوظيفة؟.

ل اأريد اأن اأجيب لكن، مع كامل الأ�سف، القوانني جتيب، والواقع يجيب، وما هو بعد اأن 
تكون هذه القراءة املتاأنية لف�سائح املا�سي وما �سابه وتخلله من جتاوزات وجرائم واعوجاجات، 
بداية لرت�سيخ قناعة لدى احلاكمني باأن امل�ستقبل، م�ستقبل اجلميع، يكمن يف بناء وتر�سيخ دولة 
احلق والقانون، ويف حتويل الق�ساء اإىل �سلطة، قادرة على احلكم عليهم اأي�سا اإن منهم ما يقت�سي 

احلكم عليهم.
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كان يل ال�رضف باأن اأتواجد عند انطالق اأحداث ووقائع ملف حماكمة مراك�س ل�سنة 1971 
مبكتب الأ�ستاذين عبد الرحيم بوعبيد وحممد ال�سديقي، واأكون بذلك متواجدا برفقة املرحوم 
ح�سورا  الق�سية  ملتابعة  املحاكمة  وكذا  التحقيق  فرتة  طول  مراك�س  مبدينة  بوعبيد  الرحيم  عبد 
بجل�سات التحقيق وكذا جل�سات املحاكمة، وقد حررت كل ما راج فيها يف حما�رض كانت تن�رض 
بانتظام ويوميا على �سفحات جريدة العلم لأن احلزب اأي حزب الحتاد الوطني للقوات ال�سعبية 
كان حمروما بل وممنوعا يف تلك الفرتة من اإ�سدار جرائد، وبعد اأن تقرر منع جريدة التحرير من 
ال�سدور ب�سفة نهائية، واأن جمموع هذه املحا�رض قد وقع جتميعها يف جملد كنت اأفكر دائما يف 
اإ�سدار كتاب ي�سم كل وقائع حماكمة مراك�س وكنت اأنتظر الفر�سة لإ�سداره نظرا اإىل اأن حماكمة 
مراك�س الكربى، وقد نعتها بالكربى لأنها كانت فعال كربى �سواء من حيث الظرف ال�سيا�سي 
امل�سطرات  وكذا  الكبري  وعددهم،  فيها  املتابعني  نوعية  وكذا  اأثناءها  املغرب  منه  مير  كان  التي 
تطوعوا  الذين  واملحامون  اأثناءها  ال�سادرة  العار�سة  والأحكام  الدفاع  مار�سها  التي  الق�سائية 
للدفاع فيها وعلى راأ�سهم املرحوم عبد الرحيم بوعبيد الذي كان �سواء يف فرتة التحقيق اأو اأثناء 
جل�سات املحاكمة من�سقا وموجها لهيئة الدفاع ناهيك عالقاته املتميزة مع جل املتابعني فيها، 

وكذا الهيئة التي نظرت فيها مبا فيها رئي�سها كقا�سي متميز دون اأي اعتبار اآخر.

للدار�سني  مرجعا  تكون  اأن  ينبغي  التي  الهامة  امللفات  من  الق�سية  هذه  ملف  فاإن  وبذلك   
والطلبة واملحامني، وكذا مرجعا هاما لوقائع تاريخية عا�سها املغرب يف تلك الفرتة، وقد �ساءت 

الأقدار اأن تقع اأحداث 10 يوليوز 1971 بال�سخريات يف فرتة انعقاد جل�سات مناق�سة الق�سية.

فعندما طلب مني الزميل املحرتم عبد العزيز بناين نيابة عن هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة للحديث 
عن هذه املحاكمة، اإنني مل اأتاأخر يف ال�ستجابة للطلب واعتربت اأنها فر�سة لل�رضوع يف اإعداد 

كتاب عن هذه املحاكمة.

�لنقيب عبد �لرحيم بن بركة

 حماكمـة مراك�س الكبـرى

ل�سنة 1971



38

وكذا  فيه،  متت  الذي  التاريخي  الظرف  اإىل  البداية  يف  الإ�سارة  من  بد  ل  عنها  وللحديث 
املراحل اأو امل�سطرات الق�سائية التي قطعتها، والطعون التي قدمت ب�سببها والقرارات والأحكام 

ال�سادرة فيها، مع اإعطاء نظرة على املتابعني فيها والجتاه ال�سيا�سي الذي كانوا ميثلونه.

ملحة تاريخية

اإن وقائع ق�سية مراك�س انطلقت �سنة 1969 يف وقت مل يكن قد مر على اأحداث الدار البي�ساء 
الدامية اختطاف املهدي بن بركة �سنة 1965 �سوى اأقل من اأربع �سنوات، وعلى حماكمة ما �سمي 
�ستة  من  يقرب  ما  املغرب  ا�ستقالل  �سنوات، وعلى  ثماين  اأقل  �سوى   1963 يوليوز   16 مبوؤامرة 
ع�رض �سنة واجتمعت القوى الوطنية وعلى راأ�سها احلركة الثورية التي كان يقودها حزب الحتاد 
ت�ستهدف  تاأ�سي�سه حلمالت �رض�سة ومنظمة كانت  منذ  تعر�س  ال�سعبية والذي  للقوات  الوطني 
ت�سفيته ومن خالله ت�سفية كل القوى الثورية التي حملت م�سعل احلركة ال�سعبية للتحرير التي 
تاأ�س�ست ملحاربة ال�ستعمار والتي ازدادت حدة وانت�سارا بعد اأن اأقدم ال�ستعمار الفرن�سي على 

نفي امللك ال�رضعي للبالد.

فاحلمالت املمنهجة لالإقطاعية املغربية بتعاون مع ال�ستعمار اجلديد معززة باأذنابه حاولت 
حتت  يدخلوا  مل  الذين  التحرير  وجي�س  املقاومة  اأع�ساء  لكل  اجل�سدية  الت�سفية  الو�سائل  ب�ستى 
اأن  اعتربت  اأنها  ومبا   ،1958 اإىل   1956 من  �سنوات  طيلة  احلمالت  ا�ستمرت هذه  وقد  مظلتها 
لهذا  الت�سفية  حملة  نظمت  فاإنها  ال�سعبية  للحركة  امتداد  هو  ال�سعبية  للقوات  الوطني  الحتاد 
حماولت  الختطافات  حمالت   1960 �سنة  ومنذ  بذلك  فانطلقت  الو�سائل،  وب�ستى  الوليد 
على  ال�ستفتاء  مبنا�سبة   1962 �سنة  العتقالت  تو�سعت  وقد  واأطره،  الحتاد  ملنا�سلي  الت�سفية 
الد�ستور املمنوح، اإىل اأن �سملت جميع اأطر احلزب التي �ساركت يف اجتماع 16 يوليوز 1963، 
 ،1965 اأكتوبر   29 يوم  املهدي بن بركة  ال�سهيد  باختطاف واغتيال   1965 �سنة  وقد ت�ساعدت 
ومل تتوقف عند هذه احلد بل ازدادت وتو�سعت اإىل اأن �سملت يف نهاية �سنة 1969 عددا كبريا 
وانطلقت هذه  منا�سليه،  املئات من  �سملت  منا�سلي احلزب من عمال وفالحني ومثقفني  من 
العتقالت غداة زيارة وزير اخلارجية الإ�سباين الذي اأهدى النظام الفرنكاوي مبنا�سبتها للمغرب 
وبعد  باإ�سبانيا،  عليهما  القب�س  اإلقاء  مت  اللذين  بنجلون  واأحمد  بونعيالت(  )�سعيد  اأوجار  حممد 
فرتة ا�ستمرت �سهورا مت تقدميها مع جمموعة من املعتقلني واملختطفني لقا�سي التحقيق باملحكمة 

الدائمة للقوات امللكية املغربية بالرباط بتهمة امل�س بالأمن اخلارجي للدولة.
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وبعد �ستة �سهور من التحقيق اأ�سدر قا�سي التحقيق الع�سكري بتاريخ 30 �ستنرب 1970 قرارا 
يق�سي بعدم الخت�سا�س، فاأحيل جمموع املتابعني على وكيل الدولة املحكمة البتدائية بالرباط 
بتاريخ 6 يوليوز 1970 كما هو م�سمن مبح�رض ال�سابطة الق�سائي، دون اأن تتمكن هيئة الدفاع 
من الإطالع على امللف ول معرفة م�سريه اإىل اأن اأخربا من جديد باإحالة ملف الق�سية على كيل 
الدولة باملحكمة الإقليمية مبراك�س الذي اأحاله بدوره على قا�سي التحقيق، دون اأن يقع تربير 
و�سعية املتابعني ملدة 20 يوما التي ف�سلت بني يوم التقدمي لوكيل امللك باإقليمية الرباط ويوم 6 

يوليوز 1970 ال�ستماع لهم ابتدائيا من طرف قا�سي التحقيق مبراك�س يوم 25 يوليوز 1970.

وقد �رضع قا�سي التحقيق يف ال�ستماع للمتابعني بتهمة جديدة وهي امل�س بالأمن الداخلي 
قا�سي  اأمام  بها  توبعوا  التي  الأوىل  املتابعة  غري  وهي  فيها،  احلكم  نظام  قلب  وحماولة  للدولة، 

التحقيق الع�سكري وهي امل�س باأمن الدولة اخلارجي.

وبعد اأن اأنهى قا�سي التحقيق باملحكمة الإقليمية مبراك�س �سابقا والذي ا�ستمر من 25 يوليوز 
مبحكمة  التهام  غرفة  على  امللف  اأحال  ال�سنة  نف�س  من  دجنرب  �سهر  نهاية  حوايل  اإىل   1970

ال�ستئناف مبراك�س.

الت�رضيح  اإىل  رامية  طلبات  تت�سمن  مبذكرات  التهام  غرفة  اأمام  الدفاع  هيئة  تقدمت  وقد 
مدة  بخ�سو�س  �سابته  التي  العديدة  للخروقات  نظرا  التمهيدي،  البحث  اإجراءات  ببطالن 
الطبية  اإجراء الفحو�س  اأو طلبات  ا�ستمرت ل�سهور عديدة،  التي  النظرية  الو�سع حتت احلرا�سة 
الدفاع  تقدم  كما  لديها،  وجودهم  اأثناء  وتعذيب  عنف  من  له  تعر�سوا  ملا  نظرا  املتابعني  على 
باإنذارات يف �سكل ا�ستي�ساح اإىل الكيل العام للدولة تهدف اإىل الطعن بالزور يف حما�رض ال�سابطة 
الق�سائية وفق مقت�سيات الف�سلني 631 و 632 من قانون امل�سطرة اجلنائية وذلك بعد اأن ثبت عند 
ال�ستماع لبع�سهم عند قا�سي التحقيق اأن �رضحوا اأمامه باأن التوقيعات اأو الب�سمات املدلية بها 

هذه املحا�رض لي�ست �سادرة عنهم.

فاأ�سدرت غرفة التهام بتاريخ 17 مار�س 1971 قرارها حتت عدد 421 يف امللف 192 ق�سي:

اأول: فيما يتعلق بتوجيه الإنذار اإىل وكيل الدولة: عدم قبول الطلب �سكال.

ثانيا: فيما يتعلق ببقية الطلبات العار�سة: قبولها �سكال، ورف�سها مو�سوعا.
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ثالثا:  اتهام كل املتابعني يف امللف وعددهم 193 متابعا بجرائم العتداء على النظام لإقامة 
اأ�سيفت  كما  للدولة،  الداخلي  بالأمن  وامل�س  فيه،  وامل�ساركة  مكانه،  اآخر  نظام 
حماولة  وكذا  وا�ستعمالها،  اإدارية  وثائق  يف  بالتزوير  تتعلق  متابعات  املتابعني  لبع�س 
القتل العمد مع �سبق الإ�رضار وال�رضقة وباإحالة جميع املتابعني على حمكمة اجلنايات 
املتابعني،  جميع  على  القب�س  باإلقاء  اأمرت  كما  القانون،  طبق  ملحاكمتهم  مبراك�س 
قانون  من   236 الف�سل  وفق  املحاكمة  رهن  وجعلهم  معتقلني،  يكونوا  مل  والذين 

امل�سطرة اجلنائية.

التي  الأعلى  باملجل�س  اجلنائية  الغرفة  اأمام  وذلك  التهام  غرفة  قرار  بالنق�س يف  الطعن  فتم 
ق�ست برف�س جميع الطلبات واأيدت بذلك قرار غرفة التهام.

وبعد اإحالة امللف على حمكمة اجلنايات مبراك�س مت تعيينه جلل�سة 1 يونيو 1971 ارتاأى دفاع 
املتابعني باأن يتقدم بطلب الإحالة من اأجل الت�سكك امل�رضوع وفق الف�سلني 272 و 273 من اأجل 
اأية حمكمة اأخرى وبذلك على  �سحب ملف املتابعة من حمكمة اجلنايات مبراك�س واإحالته على 

اأ�سباب عديدة منها:

اأول:  اأن املتابعني لزالوا حتت حرا�سة ال�رضطة الق�سائية ولو اأنهم موجودون بال�سجن املدين 
والتحقيق  التمهيدي  البحث  انتهاء  رغم  م�ستمرة  لزالت  الو�سعية  هذه  مبراك�س، 
التف�سيلي و�سدور قرار الإحالة من طرف غرفة التهام مبحكمة ال�ستئناف مبراك�س، 
واأن جميع امل�ساعي التي بذلها املتابعون وحماموهم لدى قا�سي التحقيق والنيابة العامة 
لو�سع حد لهذه الو�سعية بقيت دون نتيجة واعتربوا اأن ا�ستمرار هذه الو�سعية غري 
القانونية ول العادلة يق�سد منه ا�ستمرار ال�سغط املادي واملعنوي على املتهمني، ف�سال 

على اأن فيه م�سا بحرية الدفاع وحقوق املتهم.

التحقيق  ا�ستمر  والذي  بالرباط  الع�سكرية  املحكمة  على  املتابعون  اأحيل  عندما  اأنه  ثانيا:  
البي�ساء، واإن كان  الرباط والدار  اأغلبهم من هياأتي  لعدة �سهور ن�سبوا عنهم حمامني 
ي�سكنون  جلهم  فاإن  الرتابية،  دائرتها  يف  اأو  مراك�س  مبدينة  ي�سكنون  املتابعني  بع�س 
الإقليمية  املحكمة  اختيار  فاإن  وبذلك  اململكة،  يف  اأخرى  ملحاكم  ترابية  بدوائر 

مبراك�س لإجراء املحاكمة من �ساأنه اأن يعرقل الدفاع عنهم ومي�س بحقوقهم.
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ثالثا:  احلملة التي قامت بها اأجهزة الإعالم الر�سمية من جرائد واإذاعة وتلفزة التي اأعطت 
هذه  يف  �رضعت  والتي  اخلارج«  من  دبرت  »موؤامرة  �سمته  ما  حول  مطولة  تعاليق 
احلملة منذ �سهر يناير 1971 اأي يف الوقت الذي ابتداأ التحقيق التف�سيلي يف الق�سية 
حق  يف  والقذف  بال�سب  توجهت  كما  الثابتة،  الأدلة  عن  احلديث  يف  تتوان  ومل 
املتابعني، كما طالبت باأن تقول العدالة كلمتها بكل �رضامة وبدون اأدنى �سعف اأو 
حلم، واأن هذه احلملة تهدف اإىل توجيه الراأي العام يف الداخل اأ اخلارج، وخلق تيار 
م�ساد للمتابعني والتاأثري على الهيئة الق�سائية وعلى الأع�ساء املحلفني الذين ي�سكلون 
معظمها، واأن الهدف من هذه احلملة هو اإ�سدار الأحكام امل�سبقة، كما اأدىل الدفاع 
مبذكرة اإ�سافية لهذا الت�سكك امل�رضوع �سمنوها واقعة التقرير الذي تاله وزير العدل 
يوم 10 يونيو 1971 اأمام جمل�س النواب اأي قبل انعقاد اجلل�سة بثالث اأيام فقط، وقد 
تعر�س فيه اإىل رواية الأحداث كما وردت يف حما�رض ال�رضطة الق�سائية وتبنى دون 
الإثبات والتي كانت يف  للمتابعني كما تعر�س لو�سائل  املن�سوبة  التهم  حتفظ جميع 
كل  اأن  الدفاع  فاعترب  املتابعني،  على  عر�سها  يقع  ومل  خمتومة  زالت  ل  الفرتة  تلكز 

كذلك فيه تدخل مبا�رض يف �سري الق�ساء واإ�سدار اأحكام م�سبقة.

اإل اأن اجلل�سة التي ا�ستدعي لها املتابعون ليوم 14 يونيو 1971 انعقدت يف موعدها دون اأن 
يجيب املجل�س الأعلى على الت�سكك امل�رضوع الذي قدم له.

عند بداية اجلل�سة تقدم الأ�ستاذ عبد الرحيم بوعبيد بطلب تاأخري البت يف الق�سية اإىل حني اأن 
يقرر رئي�س حمكمة ال�ستئناف يف التجريح الذي تقدم به املتابعان اأوجار حممد )�سعيد بونعيالت( 
واحلاج اآيت املوذن يف مواجهة اأحد ق�ساة الهيئة وهو بال�سبط رئي�سها، وذلك بناء على الف�سل 
املقدم  الدفع  اأ�سباب  ل�رضح  اجلل�سة  هذه  يف  اأي�سا  تدخل  وقد  املدنية،  امل�سطرة  قانون  من   286
كل من الأ�ساتذة النقبيني عبد الكرمي بنجلون، واحممد بو�ستة، وعمر بنجلون، اإل اأنه مل ي�سمح 
لالأ�ستاذ حممد بنا�رض الذي قدم من تون�س ملوؤازرة بع�س املتابعني باحلديث على اعتبار اأنه مل يتو�سل 
بالإذن الذي ينبغي احل�سول عليه من وزير العدل بناء على التفاقية الق�سائية بني املغرب وتون�س.

وقد كان رد ممثل النيابة العامة عن التجريح املثار يف حق اأحد اأع�ساء الهيئة الق�سائية باأن اعترب 
ب�ساأن ورود اإ�سم هذا ال�سخ�س مو�سوع التجريح يف لئحة 16 غ�ست 1958 املتعلقة باخلونة اأن 
جلنة البحث كانت قد ن�رضت بتاريخ 22 غ�ست 1958 من�سورا حتت رقم 2391 يت�سمن باأن رئي�س 
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حمكمة اجلنايات مل يكن من بني اخلونة، واعتربت اأن قرارها مبثابة حكم يكت�سي قوة القانون، 
وبذلك ل ميكن مناق�سة طهارة الرئي�س مما ن�سب اإليه، بل واعترب اأن الوقائع التي ت�سمنتها مذكرة 
التجريح ل اأ�سا�س لها وميكن اأن تكون حمل متابعة الأ�ستاذ عبد الرحيم بوعبيد بناء على الف�سل 65 
من قانون املحاماة والتم�س بذلك رف�س الطلب.  وهنا ت�ساءلت الهيئة عن اأحقية حمكمة اجلنايات 
يف اإيقاف جل�ساتها؟ لأن مهامها هي التاأكيد من وجود اأو عدم وجود وقائع من�سوبة ملواطنني، 

اأما م�ساألة الوطنية من عدمها فلي�س من اخت�سا�سها.

وقد اأو�سح النقيب عبد الكرمي بنجلون باأن مهمة املحامي هي كمهمة القا�سي فمهمته ثقيلة لأنه 
ل يتقدم باأي دفع اإل بعد اأن يتاأكد من �سحة هذا الدفع، واأن اجلهة التي قدم لها التجريح لي�ست هي 
هيئة املحكمة، واأن مرافعة وكيل الدولة كانت على الهام�س وفيها م�س بحقوق الدفاع وكان له اأن 

يتجنب اخلو�س فيها ول يهدد مبقت�سيات الف�سل 65 من قانون املحاماة الذي اأ�سار اإليه.

كما اأبدى النقيب حممد بو�ستة اأ�سفه عن احلكم الذي �سدر عن النيابة العامة التي لي�س من 
حقها اأن ت�سدر الأحكام لأن مقت�سيات الف�سل 286 من قانون امل�سطرة اجلنائية وا�سحة، وعن 
الطريقة التي �سلكها وكيل الدولة عندما تعر�س لفحو�س مذكرة التجريح بينما الأ�ستاذ بوعبيد 
كان لبقا لأنه مل يتعر�س لفحواها، وكان عليه اأن يرتك اجلهة التي وجه لها التجريح اأن جتيب عنه.

وهنا اعترب الرئي�س اأن النزاع بني الدفاع والنيابة العامة ينح�رض يف هل تقدمي عري�سة التجريح 
يوقف املناق�سة اأم ل؟.

وبعد اختالء املحكمة للمداولة، رجعت واأ�سدرت حكما عار�سا كان هو اأول حكم عار�س 
لها ق�ست فيه برف�س طلب توقيف املناق�سات يف الق�سية لأن ال�سبب املعتمد يف التجريح مل يطراأ 
جدول  تعليق  عند  بلغهم  قد  اأنه  املفرو�س  واإمنا  ال�ستنطاق،  بداية  عند  للمتابعني  خربه  بلغ  اأو 
اجلل�سة بباب املحكمة ع�رضة اأيام قبل انعقادها وهو يحمل ا�سم القا�سي الذي يرميان اإىل جتريحه 
التجريح،  طلب  اإيداع  على  يرتب  ل  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  من   281 الف�سل  مقت�سيات  واأن 
التخلي عن الدعوى من طرف القا�سي املقدم الطلب يف �ساأنه اإل يف احلالة املن�سو�س عليها يف 

الف�سل 286 التي ل�سنا ب�سددها م�ستدل يف ذلك بقرار �سادر عن املجل�س الأعلى.

وكان هذا اأول حكم عار�س ت�سدره املحكمة وقد بلغ عدد الأحكام العار�سة ع�رضة اأحكام 
منها حكم عار�س ق�سى بالأمر با�ستدعاء �سفري اململكة املغربية باإ�سبانيا ووكيل امللك لدى املحكمة 
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الإقليمية بالرباط، وحكم يق�سي ال�سماح لهيئة الدفاع يف تقدمي لئحة الأ�سئلة التي يريد جوابا 
عنها من �سفري اإ�سبانيا باملغرب لتوجه له بالطرق القانونية، وكذا حكم عار�س بخ�سو�س الأ�ستاذ 
حممد بنا�رض املحامي من تون�س، وحكم عار�س بخ�سو�س الإنذار يف �سكل ا�ستي�ساح الذي قدم 
من اأحد املتابعني والرامي اإىل الطعن بالزور يف حم�رض ال�سابطة الق�سائية وباقي الأحكام العار�سة 

تتعلق بطلبات اإجراء اخلربة على بع�س املتابعني.

اأول : اأهم اخلروقات التي متت مبنا�سبة املحاكمة

1. حملة العتقالت خارج الإطار القانوين 

اأن  بعد  مبا�رضة   1969 دجنرب  �سهر  منذ  التع�سفية  والعتقالت  الختطافات  انطلقت حملة 
اأهدى النظام الفرانكاوي ل�سلطات القمع املغربية كال من ال�سيدين اأوجار حممد )�سعيد بونعيالت( 
اأن  اإل  اآخرين  مغاربة  اأربعة  الوقت  نف�س  الإ�سبانية يف  ال�سلطات  اعتقلت  بنجلون وقد  واأحمد 
ال�سفارة ال�سورية تدخلت لت�ستلمهم وذلك بالنظر اإىل اأنهم كانوا يحملون جوازات �سفر �سورية، 
بداأت حملة  وبعد ذلك  بنجلون،   واأحمد  اأوجار  املغرب حممد  ت�سليم  فرانكو  اكتفى  وبذلك 
العتقالت يف جمموع نواحي املغرب، وقد قدر عدد املعتقلني ما يبلغ من اأربعمائة معتقل، ظلوا 
لفرتة طويلة رهن العتقال دون معرفة عددهم بال�سبط اأو مكان اعتقالهم اإىل اأن اأحيل جلهم على 
قا�سي التحقيق لدى املحكمة الدائمة للقوات امللكية امل�سلحة بالرباط بتهمة امل�س باأمن الدولة 
اخلارجي وذلك ملجرد تربير اعتقال �سعيد بونعيالت واأحمد بنجلون باإ�سبانيا وما عرفه العتقال 
والت�سليم من حملة �سحفية دولية، فلم تبق لذلك هذه العملية �رضا، لأنه لو ا�ستمر الأمر كذلك 

لكان م�سري املختطفني بدون �سك، غري م�سري تقدميهما للمحاكمة مع املجموعة الأخرى.

اإل اأن قا�سي التحقيق الع�سكري وبعد اأن مل يثبت لديه تهمة امل�س باأمن الدولة اخلارجي اأ�سدر 
اعتقالهم  الق�سية بظروف  املتابعني يف هذه  لقد �رضح جميع  بعدم الخت�سا�س.  القا�سي  قراره 

وكذا مكان وتاريخ العتقال والتي مل يكن جلها مطابقا ملا جاء يف حما�رض ال�سابطة الق�سائية.

فجل املتابعني ملا مت اختطافهم اأو اعتقالهم خارج اأي اإطار قانوين، ومن طرف جمموعات من 
اأجل الأمن تابعني جلهات غري معروفة اأو م�سبوطة، مع الحتفاظ بهم ملدة عدة �سهور.
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 2. القمع والتعذيب اأثناء ال�ستنطاق وبعده 

اإن جميع املتابعني �رضحوا باجلل�سات التي نوق�ست فيها الق�سية والتي ا�ستمرت ما يزيد عن ثالثة 
�سهور ب�ستى اأنواع التعذيب الذي تعر�سوا له حتى اأن رئي�س الهيئة كان يعمد مبكر ودهاء فريدين، 
عند وقوف اأي متابع اأمامه و�رضوعه يف �رضح ظروف العتقال والتعذيب الذي تعر�س له، اإىل ترديد 
اأنواع التعذيب التي �سمعها ممن مت ال�ستماع اإليهم قبله ثم يطلب من امل�ستنطق اأن يجيب على الأ�سئلة 

التي يطرحها عليه والتي تتعلق بالوقائع املن�سوبة اإليه كما ورد مبحا�رض ال�رضطة.

وهنا اأود اأن اأعر�س عليكم ت�رضيحات بع�س املتابعني والتي �رضحوا بها �سخ�سيا باجلل�سة اأمام 
هيئة احلكم، وهي �سهادة حية عن القمع والتعذيب. يف يوم 21 يونيه 1971 مت ال�ستماع للمتابع 

الرئي�سي وكان هو ثاين امل�ستجوبني لأن اأولهم كان هو املنا�سي اإبراهيم.

مبا  الأمنية  للجهات  و�سى  الذي  هو  باأنه  الق�سائية  ال�سابطة  ت�سمن حم�رض  الذي  الأخري  هذا 
يزعم من تكوين خاليا ت�ستعد للعمل على قلب النظام، وقد دام ال�ستماع اإليه طيلة يوم كامل 
كان يجيب على بع�س الأ�سئلة بدقة متناهية، يف حني كان يدعى عندما يتعلق باأ�سئلة الدفاع، اأنه 
ل يح�سن القراءة والكتابة وهو ل يفهم ما ت�سمنته الن�رضة اأو م�سمون كتاب تو�سل به من احلبيب 
كان قد كتبه عبد الرحيم بوعبيد، وقد �رضح باأنه األقي عليه القب�س يوم 16 دجنرب 1970 مت�سائال 
عن �سبب اإلقاء القب�س عليه رغم اأنه، ح�سب ت�رضيحه، كان متعاونا وعلى ات�سال دائم مع رجال 

ال�رضطة يف حني ت�سمن حم�رض ال�رضطة باأنه تقدم تلقائيا لديها.

�سوؤال  اأورد هنا تدخال يف �سيغة  ال�سحيح  اإطارها  املنا�سي يف  اإبراهيم  ولو�سع ت�رضيحات 
طرحه عليه الأ�ستاذ النقيب عبد الكرمي بنجلون، والذي ت�سمن:

به  قام  مبا  يقوم  واأن غريته جعلته  ت�رضيحه،  ال�سياط، ح�سب  رائحة  �سم  ال�سيد  هذا  اأن  �س. 
لكت�ساب معلومات، ففي الكالم الذي رواه عن احلبيب واآيت املوذن يت�سمن التكوين ال�سيا�سي 
والتكوين املهني واأنه هو ال�سخ�س املنفذ للدور ال�سيا�سي ولدور التجربة، فاإننا نريد اأن نعرف 
اأنه قال باأنه كان يف حزب ال�ستقالل فح�سب معرفتي اأن امل�سري، واإن كان ب�سيطا، فاإن الن�رضة 
يعرفها جيدا ويحفظها عن ظهر قلب، كيف يف�رض لنا اأنه قام بتكوين النا�س بينما هو ل يعرف 
تدقيقات  واأعطى  �ساعتني  ال�سباح  ن�سيانا، تكلم يف  يقول  اأن  بها، ل ميكن  التي يكون  الأ�سياء 
مدققة فكيف يف�رض اأنه ثبت على كل ذلك، بينما يقول الآن مل يعرف ما بالن�رضة، وهل يعترب اأن 

ذلك منطقيا؟
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ت�رصيح الفرقاين حممد احلبيب الغيغائي بخ�سو�س العتقال

»اعتقلت يوم الأربعاء 17 دجنرب 1969 على ال�ساعة اخلام�سة �سباحا، ببيتي مبدينة مراك�س، 
من  قليل  �سيء  معي  اأجري  املدينة  بنف�س  فيال  اإىل  ووجهت  عيني،  على  الع�سابة  فا�ستعملت 

التعذيب، ثم نقلت اإىل فيال قرب مدينة الرباط مكثت املدة كلها«.

من            والثانية   1970 مار�س   2 اإىل  اعتقايل  يوم  من  الأوىل  فرتتني  اإىل  الفرتة  هذه  تق�سيم  ميكن 
2 مار�س اإىل 25 يونيو 1970 وهو اليوم الذي امتثلت فيه اأمام قا�سي التحقيق الع�سكري، الفرتة 
�رضع  واليدين مكبلتان  العينني  على  الع�سابة  كانت  �سهور  �سبعة  من  اأكرث  ا�ستمرت  التي  الأوىل 
معي يف مرحلة التعذيب ول اأ�ستطيع اأن اأ�سورها لكم، كانت 2 و 3 عمليات التعذيب يف اليوم، 
العينان منتفختان والظهر والراأ�س ل اأ�ستطيع حتريكهما، تعجبت مل هذا البحث، كان يطلب مني 
اأن اأقول دون اإلقاء اأي �سوؤال، الثورة ماذا تفعل فيها، اأين هي �ساحنة ال�سالح، حتى الت�رضيحات 
التعذيب،  هدفهم  كان  رمبا  منها  �سوؤال  علي  يلق  مل  اإبراهيم  املنا�سي  ل�سان  على  جاءت  التي 
التعذيب بداأ ينخف�س �سيئا قليال بعد الت�سعة اأيام الأوىل نظرا لتدهور �سحتي، وبعد اأن حت�سنت 

قليال حملت اإىل كهف التعذيب.

بقيت على هذه احلال من 17 دجنرب1969 اإىل 2 مار�س 1970 �سعرت اأن لي�س هناك اأي هدف 
وا�سح، واإمنا الهدف هو التعذيب وطرق التعذيب التي �ساأ�رضحها فيما بعد.

كنت يف مكان مظلم دون هواء اأو �سوء �سوى ثقب قفل �سغري هو املنفذ الوحيد الذي يدخل 
القب�س به كان على �سكل  األقي علي  اأت�ساءل عن امل�سري لأن الأ�سلوب الذي  الهواء، كنت  منه 
اأي جواب، وكرث املعزون يف داري،  تتلقى  اختطاف فزوجتي دقت جميع الأبواب فلم تكن 
هذه الفرتة ا�ستمرت 27 يوما اإىل اأن نهك ج�سمي نهائيا دون اأن اأذكر لكم حالة التجويع وغريه.

جاءت الفرتة الثانية من 2 مار�س اإىل 25 يونيو 1970 لحظت يف هذه الفرتة اأن الباحثني اأو 
املعذبني اأو �سمهم ما �سئت قد تعددوا، فكانوا فرقا متعددة. يوم 2 مار�س على ال�ساعة اخلام�سة 
�سباحا اأعيد البحث من جديد حيث ات�سح يل اأن هوؤلء املعذبني كانوا يهدفون اإىل اأن اأتبنى اأو 
اأوافق على �سورة يف بالهم. ابتداأ التعذيب 5 اأو 6 �ساعات بيد اأ�سخا�س يلتفون حويل ويقومون 

بالتعذيب حتى فقدت الوعي متاما.
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اأ�ستحي اأن اأقول اأنواع الكالم وال�سب الفادح والكلمات النيابية التي تخجل منها اجلدران، يوم 
اأقوياء الأج�سام ق�ساة، فهمت اخلطة العامة هي عبارة عن  اأنا�س  غد ابتداأ العذاب، وكان عنيفا من 
م�رضحية هي حالة اإخراج، واأن امل�رضحية قد و�سلت ويراد مني املوافقة وتبني �سيناريو وحوار هذه 
امل�رضحية، هنا ارتفع العدد اإىل 3 و 4 عمليات يف اليوم اأثناء الليل والنهار ويف كل وقت، ل يكفي اأن 

اأقول اأنهم اأقوياء الأج�سام، ف�سخ�س واحد كان يحملني ويرميني ويجري بي بخفة و�رضعة.

و�سمادات  فقط  الإناث  ا�سمع  الإخوان،  من  جماعة  كنا  وجهنم،  �سقر  من  كاملة  �سورة  راأيت 
للجروح يف الأيدي والأرجل والوجه فكنت اأت�سور اأين معتقل يف �سجون النازية �سنوات 39 و1945.

يف الأيام الأوىل كان يطلب مني املوافقة على اأن اأقول عن ات�سايل باآيت املودن اأو املنا�سي اأو 
الفقيه الب�رضي.

كنت اأقول هذه اأ�سياء فيها افرتاء وكنت اأ�سمي هذه الأقوال باأ�ساطري الآخرين، فكان اجلواب 
اللطم وال�رضب وغريه، كنت اأ�سل اإىل درجة الإغماء واجلثة الهامدة فكرت وحاولت النتحار،  

ولكن مل اأجد الو�سيلة لأق�سي بها على نف�سي.

الذي اأنقذين هي رحمة اهلل الوا�سعة كاأنه اأر�سل اإيل �سورة قراآنية تفكرتها ب�سكل مفاجيء »ول 
تقتلوا نف�سا«... »ومن يفعل ذلك«... وكذلك قوله: »يا عبادي الذين اأ�رضفوا على اأنف�سهم ل تقنطوا 
من رحمة اهلل«... افرت�ست مع نف�سي كيف تتلقى عائلتي النباأ، وقد اأنقذتني هاتان الآيتان الكرميتان، 
ففكرت اأن اأعطي بديال، واإين لحظت اأنهم يخلقون �سورا لأحداث، فقلت ملاذا ل اأخلق اأنا اأي�سا 

�سورا واأترك لهم اخليار وتتعلق هذه ال�سور بات�سايل باملنا�سي اأو بالب�رضي اأو بنمن�سور.

اأخرى،  �سورة  ويرف�سون  �سورة  يقبلون  فكانوا  الكثري،  العذاب  بعد  القرار  هذا  اتخذت 
اختلقته  بع�سه  الروايات  من  كبري  عدد  اأمامهم  فكانت  �ستة،  اأو  اأ�سكال  خم�س  على  فاأعيدها 
اختالقا واأنا يف حالة التعذيب، واأخرى يقولون �سورة واأن اأوافق عليها. يف الع�رض الأواخر من 

مار�س كانت اأمامهم اأكمة من الروايات خمتلفة مروية، كما يقال بالقرارات ال�سبع.

التن�سيق  من  مرحلة  هي  اأخرى  مرحلة  فبداأت  خليطا  تكون  الروايات  باأن  �سعروا  عندما 
والركالج للم�رضحية.
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املراد من  بنمن�سور ومل يكن  اأو  اأحربيل  التقرير مع  اأعادوا  الباحثني  اأرى  واأنا  ثالث مرات 
املقابالت البحث عن احلقيقة واإمنا كان يطلب مني اأن اأوافق على كالم الآخر اأو هو يوافق على 
كالمي حتى يحدث التن�سيق. فلما تو�سلت مبح�رض ال�رضطة يف اأبريل املا�سي عرفت ال�سورة التي 
اأحد ع�رض يوما من وجودي بال�سجن الع�سكري،  اختارتها ال�رضطة من الروايات الكثرية. بعد 
نقلت اإىل دار العذاب حيث مكثت 34 يوما واأعيد التقرير مرة اأخرى. هذه هي املرحلة الأوىل 

من البحث. اأما اأنواع التعذيب فقد تعر�ست لثمانية منها.

اأول: يعلق الفرد على خ�سبة ويداه ورجاله مربوطتان اإىل الوراء.

ثانيا: تربط يداه اإىل الوراء ويعلق بامل�سنقة كما كان عليه احلال يف القرون الو�سطى.

ثالثا:  يجل�س ال�سخ�س جل�سة القرف�ساء وتدخل خ�سبة بني يديه ورجليه ويعلق ويو�سع على 
وجهه  منديل به مواد تفقد الوعي.

رابعا: اجللد اجلماعي: جردت مرتني من مالب�سي وتتناولني الع�سي من كل اأجزاء ج�سمي.

خام�سا:  مقعد طويل ميدد الفرد على بطنه ويربط باملقعد ويحمل �سخ�س املقدمة من جهة 
الرجلني ثم يغط�س الراأ�س يف املاء.

�ساد�سا: خم�س اأو �ست �ساعات من ال�رضب املتوا�سل حتى يفقد الوعي.

قدرت  جمموع العمليات بني 65 نوع، وبلغت عدد املرات التي فقدت فيها الوعي 17 مرة، 
وكنت اأجر من رجلي جثة هامدة كالبهيمة واأ�ساق اإىل حمل التعذيب اأو التوي اجل�سم وقد نحا بي 

عن الدنيا، كما قلت يف ق�سيدة نظمتها يف و�سف العذاب:

اأ�ساألوا املغط�سـة واملقعـد يف كهـف اجلرميــة
وحبــال اإذ تلـف اجل�سـم كاأفعـــى لئيمـــــة
والثقيل اجلهم فوق ال�سدر والأيدي الأثيمة
تخنق الأنفا�س والآهــات لفتــرات األيمــــة

اإن فرتة التعذيب امتدت اإىل 103 اأيام، اأما الآثار لزالت بادية على ج�سمي، ولرمبا اأتذكر يوم 
13 مار�س يوم ربطت اإىل خ�سبة مدة ثالث اأو اأربع �ساعات، وقد حكى يل بع�س بالإخوان باأين 

نلت قريبا 500 دقة بال�سوط.
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طرف  من  اأحمل  كنت  نتنت،  رجلي  اجل�سم،  تخدر  هل  يعرفوا  حتى  الغاز  وي�ستعملون 
عليها  التعذيب  اآثار  فبدت  رجله  احلبيب  )واأظهر  للمرحا�س.  الإخوان  بع�س  اأو  امل�ساعدين 

وكذلك يف الرجل الأخرى خم�سة ع�رض �سهرا مرت واجلروح لزالت بادية(.

امل�ستمر،  التعذيب  الأيام يف  109 من  ت�سوروا  وامل�ست�سارين  الق�ساة  �سادتي  الرئي�س  �سيدي 
الزنزانة مظلمة، ل هواء ول نور حتى يف  العينني،  �سبعة �سهور مكبال ليل نهار والع�سابة على 

ال�سجن املدين اأي�سا اإىل حدود فاحت اأبريل 1971 اأخذت مع �سخ�سني اآخرين للبحث من جديد.

كيف �سيكون الإن�سان من الناحية اجل�سيمة والنف�سية فاإذا ما طلب مني ولو اأين �ساأهدم البيت 
احلرام ف�سيكون جوابي نعم، فلو قيل يل غري ذلك �ساأقول نعم.

اأربعة وع�رضين �ساعة فقط ف�سيعرفون قيمة ذلك، هذه فرتة  اأو اأحد الق�ساة ملدة  فلو اطلعتم 
فاإنني  والأ�سباب  الدوافع  الثاين وهي  الق�سم  اأما  اأيام،   10 و  �سهور   7 دامت  التمهيدي  البحث 

�ساأتعر�س لها بالتف�سيل.

و�رضح ال�سيد اأحمد بنمن�سور بخ�سو�س ظروف العتقال وال�ستنطاق اأمام ال�رضطة مبا يلي: 
كل ما ت�سمنه حم�رض ال�رضطة يظهر يل من حقي ومن واجبي اأن اأ�سري اإىل بع�س اجلوانب التي تتعلق 
بهذا املح�رض الذي اأنفيه نفيا باتا وهنا اإن اقت�ست �سيادتكم اأن اأعطيكم بع�س الأ�سواء لتبيان زيف 
قد طبخ  ال�رضطة  اأن حم�رض  عليه ووجدت  التي و�سعت  والتحويرات  والتعديالت  املح�رض  هذا 
وهيىء ومل يكن علي اإل اأن اأجيب بنعم، وكان احلبيب يرفع اإيل يف اإزار ول اأ�سمع اإل اأنينه وكنت 

مغم�س العينني ول اأ�ستطيع اأن اأتعرف عن ال�سخ�س... اإىل اأن قال.

األقي علي القب�س يوم 13 مار�س 1970 على ال�ساعة 12 و 30 ليال فقاطعه الرئي�س وطلب منه 
نف�سه،  املتهم  ق�سيته هو  اأح�سن مدافع عن  باأن  الذي �رضح  بوعبيد  الأ�ستاذ  الخت�سار وتدخل 
واملحامي هو تابع فتحليالت املتهم وتعليقاته مفيدة للق�ساة واملحلفني ليطلعوا على دقائق الأمور 
فاأ�ساف ال�سيد باملن�سور قائال: األقي علي القب�س يف ظروف غري عادية وقفت بباب بيتي اأربع 
�سيارات ثالث �سيارات فيها اأنا�س مدججون بال�سالح، امتنعت زوجتي عن فتح الباب، فاأمروها 
بفتحه واإل ك�رضوه، فاأمرت بفتح الباب فهجموا علي يف قعر بيتي واأخذوين من غرفة اإىل اأخرى 
واأخذوا يفت�سون املنزل، زوجتي كانت يف ال�سهر الثامن من حملها، اأخذوين اإىل املركز الرئي�س 
لل�رضطة على ال�ساعة الثانية �سباحا، ثم حملوين اإىل اإدارة الأمن الوطني بالرباط ب�سورة طبيعية، 
هناك و�سعوا ع�سابة على عيني وحملت اإىل فيال اأعتقد اأنها هي دار املقري كنت ل اأ�سمع فيها 

اإل الأنات والأنني فقط.
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اإىل  اأحيانا �ست �ساعات لأقول كلمة فا�سطرت  اأبقى  يف اليوم الرابع ابتداأ العذاب، فكنت 
خلق �سورة خيالية وكانت ال�رضطة ت�ساعدين على اأ�سماء واأماكن ل عهد يل بها.

التقرير ثالث مرات،  1970 حيث كتب  اأبريل   04 اإىل   1970 13 مار�س  املرحلة الأوىل من 
حملت اإىل �سجن القنيطرة، كان يرمي بنا يف الزنزانة �سقطت على اإثرها، بقيت حوايل 19 يوما 
ثم اأخذوين مرة اأخرى وقالوا يل اأن كل الأ�سياء التي خلقتها باطلة ونطلب منك احلقيقة، دامت 

هذه املدة �سهر كامل من 19 اأبريل 1970 اإىل 19 ماي 1970.

حملوين يوم 25 يوليوز 1970 مع جمموعة اإىل فيال قريبة من ال�سجن واأدخلوين على �سخ�س 
قال يل اأنه قا�سي التحقيق ورف�ست الت�رضيح اإل بح�سور املحامي الذي اختاره...

كنت اأتوقع اأنه �سيقع تغيري يف احلالة التي ع�سناها قبل ذلك كبنا ننتظر اأن نعامل معاملة تختلف 
ل حظنا اأن الو�سع مل يختلف فالنا�س الذين كانوا معنا ل زالوا هم اأنف�سهم يقومون بنف�س ال�سغط، 
اأ�سمع اجللد على جرياين، اأثناء فرتة التحقيق هناك �سخ�س جلدوه على م�سامعنا وعرفت باأنه هو 
ال�سيد اأحمد بن قليلو امل�سوؤول الرئي�سي عن التعذيب اجلهنمي ي�سمى بلقا�س، منذ خروجنا من 

القنيطرة ونحن ن�ستهدف لل�رضب من طرف حار�س ي�سمى حدو.

احلالة التي ع�سناها بدار املقري ل اأ�ستطيع و�سفها لأن اأنواعها متعددة �ساأقول بع�س الأ�سياء 
مل يتعر�س اإليها من �سيبقى وهي ال�سحل الذي تعر�سنا له.

يوم 08 اأكتوبر 1970 اأعدت مرة اأخرى اإىل مقر ال�رضطة بالدار البي�ساء مبولي علي ال�رضيف 
يف  معرفته  به  يل  عالقة  اأية  فاأنكرت  بلعربي،  حممد  احلاج  مع  قابلوين  الأ�سباب،  اأجهل  كنت 
احلزب، فهذا الرجوع كلفني 13 �ساعة من العذاب بالكهرباء، وغريها وعلقت ب�سكل غريب 
من يدي ورجلي وت�سقط مادة على راأ�سي ب�سكل متقطع حتى فقدت الوعي، ثم مددت على 
طاولة ت�سبه طاولة عمليات اجلراحة ي�سلط ال�سوء على عيني درجة حرارته 65 درجة تقريبا اإىل 
اأن فقدت الوعي، مل ي�ساألوا عن �سيء لأنه لي�س هناك ما يقال، وقلت لهم اأين م�ستعد للتوقيع على 

ما تريدون ثم ردوين بعد ذلك لل�سجن الع�سكري بالقنيطرة.
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3. ا�ستمرار احلرا�سة من طرف رجال ال�رصطة وكذا التعذيب حتى بال�سجن املدين بالقنيطرة 

جلهم  ال�رضطة  من  جمموعة  طرف  من  بالقنيطرة  املدين  بال�سجن  املتابعني  حرا�سة  ا�ستمرت 
حمالت  اإىل  باإرجاعهم  تهديدات  منهم  يتلقون  وكانوا  وال�ستنطاق،  التعذيب  حملة  يف  �ساهم 
العتقال ال�رضية، بل ويعر�سون بع�سهم للعنف وال�رضب، وقد كان بع�س املتابعني يف معزل تام، 
وظلوا مكبلي الأيدي رغم وجودهم يف زنزانات انفرادية ل يبارحونها حتى للف�سحة العتيادية، 
املعاملة  لهذه  ونظرا  وعائلتهم،  ذويهم  من  عليهم  الواردة  الغذائية  املواد  بتلقي  لهم  ي�سمح  ول 
ال�سيئة وغري الالئقة ب�سجن القنيطرة فاإن الدفاع مل يتاأخر يف تقدمي، �سواء لقا�سي التحقيق اأو وكيل 
الدولة، طلبات احتياج وو�سع حد لهذه الو�سعية غري العادية اإل اأنها بقيت جميعها دون جواب.

اإدانة معظم املتابعني باأحكام قا�سية رغم انتفاء و�سائل الإثبات   .4

اعتمدت جل حما�رض ال�رضطة على الت�رضيحات التي تت�سمن جمرد اأقوال عن وقائع من�سوبة اإما 
عن اأنف�سهم �سخ�سيا اأو عن بع�سهم البع�س.

اأما املحجوزات فكانت قليلة وغري ذات قيمة اأحيانا، مثال: �سندوق خ�سبي، غ�ساء جلدي 
مل�سد�س، بنادق ال�سيد قدمية وغري �ساحلة، قليل من الأ�سلحة القدمية والفا�سدة، بع�س الأوراق، 

ورقة تت�سمن بيت �سعر، طاقية.

اإن خري ما يقال عن هذه املحجوزات هي ما جادت به قريحة اأول املتابعني يف هذه الق�سية حممد 
احلبيب الفرقاين الذي واكب وقائع الق�سية ببع�س الق�سائد ال�سعرية مازالت احتفظ بها، ومنها.

حث مــن مرتبطــي اأيها القا�سي الذي يب     
ت- بها- مل ت�سبـط تبحــث الأفعـال مل نـاأ     
�سـا بعنــف مفــرط تبحث الباطل معــــرو     

            اإىل اأن قال 

ت بــادي ال�ســـرط                اأنا مازلت كمـا كنــت  
ت و�ستـــى الغمــط القــى األــوان الأهانـــا     
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ويف ق�سيدة اأخرى ي�سف فيها �سيحات اجلنود عند دخول هيئة املحكمة

املتاأملة
املتاأملة 

 وح�سبـت نربتــه دوت
املحكمة

الوقفة اخلر�ســـا
حداد �ساخـــــر
العـدل مـــــات
ب�سـاجهــــــــــا 

واملرحمة
هاتوا

ا�سهدوا-ملء الهوى
  اأ�سالءه

اأو مـا راأيتــــــم
ويحــكـــــــــم

          من حطمه 
  ****      

ومن ق�سيدة قال: 

�سيدي الرئـي�س
جي�س من الأقوال

ثــــــــــــــــــــار
     على ال�سفوح
     علـى اجلبــال
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وكتائب الأهــام
         حـــطـــت
يف تالفيف
الظــــــالل

و�سبابة الأ�سطورة 
العميــــــاء

     من وادي اخليال
هــــــــــــذي
خاليا الثــورة
الف�ســـحــــى
حتــــــــــــــوم

           للنـــــزال

*****

املحجوز رقم 10:

عر�ست على املتهم احل�سن نايت علي طاقية �سفرا كحجة دامغة من حجج الإثبات، فقال 
يف  و�سخرية  مهزلة  احلكاية  )فكانت  البولي�س  اأخذهما  واجلبة  املعطف  بقي  ولكن  له،  باأنها 

املحكمة ينفجر لها اجلميع �ساحكا(

واأتى متهـــم
تخنقـــــــــه

     اأغالل الأدلــة
ومتطى املـوج
يف �سطئانــــه

     يلح�س ظلــــه
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قالوا:
هل تعرف حمجوزك

رقم الع�ســـــرة
*****

هذه طاقيتـــــي
قال:

واأدنى نظــرة
هذه طقيتـــــي

واأين
اجلبة املعتبـــرة

*****
جمة ال�ســـــــرار
ذي طاقية الإخفاء

                          ذي خطـــــرة
*****

حجة �سارخـة
للثـــــــــــورة

       املنتظـــرة
*****

ومن و�سائل الإثبات بيت �سعري حرر يف ورقة واعترب وثيقة اتهام �سد الأ�ستاذ اأحمد �سولج، 
فالأول مرة بيت �سعر يهدد اأمن الدولة، وهذا البيت هو:

ل ت�سرت العبد اإل والع�سا معه                 اإن العبيد لأجنا�س مناكيد

وقد اأوحت هذه الواقعة ل�ساعرنا بهذه الأبيات:

�سادتي
ملتم�سي العار�س 
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طلبت اعرا�س فحواه
اأمام املحكمة

بيت �سعر
كان بالأم�س اأتى بي التقدمة

قدموا
حجة اإثبات

به م�ستحكمة
وي�سم البيت

يف مرمـاه
  ن�سحا قدمه

احتـر�س 
ل ت�سرت العبد

            ب�سوق املالأمة
دون اأن ت�سرتي
مــــــــن قبـــــل

 الهراوى املوؤملة
*****

فاأعجـــو
هدد اأمنا

          حطمه
ارعب الدولــة
زلزال النواحي

         ا�رضمه
*****
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ثانيا : امل�ساطـــر الق�سائيــة

اإن جل الطلبات التي قدمت للجهات الق�سائية والتي ترمي �سواء اإىل طلب بطالن البحث 
التمهيدي اأو اإجراء اخلربة على املتابعني، اأو الت�سكك امل�رضوع اأو الطعن بالزور يف حما�رض ال�رضطة 
الق�سائية اإىل غريها كانت تقابل بالرف�س، رغم اأن بع�س الت�سامح الذي كان يبديه رئي�س املحكمة 
بدهاء ومكر اأحيانا وذلك بال�سماح للمتابعني باحلديث عن ظروف العتقال والتعذيب وغريها، 
كل  فاإن  اأحكام،  ع�رضة  بلغت  والتي  املحاكمة،  طول  اأ�سدرها  التي  العار�سة  الأحكام  رغم 
الطلبات التي ميكن اأن يكون لها تاأثري على نتيجة املحاكمة اأو احلكم فيها فكان م�سريها، الرف�س 

اإما بحكم عار�س، اأو بقرار ال�سم اإىل اجلوهر واإن كان ال�سم مل يتم �سوى يف حالة اأو حالتني.

1. بطالن البحث التمهيدي

لقد قدم الدفاع نيابة عن جل املتابعني مبنا�سبة اإحالة ملف الق�سية على غرفة التهام، مذكرات 
ترمي اإىل الت�رضيح ببطالن البحث التمهيدي اعتمادا على اأ�سباب عديدة منها مدة الو�سع حتت 
احلرا�سة اأمام ال�رضطة الق�سائية، والذي ا�ستمر يف جل الأحيان ملا يزيد عن �ستة �سهور، وكذا انتفاء 
حالة التلب�س باجلرمية، اأو طلب الفح�س الطبي، وانتزاع اعرتافات عن طريق العنف والإكراه، 
البحث  ببطالن  الت�رضيح  اإىل  الرامية  الأ�سباب  اأو غريها من  تاريخ العتقال والتقدمي،  اأو حتديد 
الق�سية  الطلبات واعتربت امل�سطرة املنجزة يف  فاإن غرفة التهام ق�ست برف�س كل  التمهيدي، 
اأن لل�رضطة الق�سائية احلق بالإحتفاظ بامل�ستنطق لديها  اإذ اعتربت  �سليمة واجتهدت يف تعليلها 
املدة التي ترتئيها، اإذا تعلق الأمر بامل�س باأمن الدولة �سواء اخلارجي اأو الداخلي، لأن جتديد فرتة 
العتقال يتكرر لفرتات عديدة دون حتديد وذلك تطبيقا للتف�سري الذي اأعطته لظهري 18 �ستنرب 

1962 الذي عدل الف�سول 68 و 82 و 169 من قانون امل�سطرة اجلنائية.

لقد مت الطعن بالنق�س يف قرار غرفة التهام اإل اأن الغرفة اجلنائية باملجل�س الأعلى مل تبت اإىل 
حدود بداية املحاكمة يف الطلب.

2.  طلب الإحالة على حمكمة اأخرى من اأجل الت�سكك امل�رصوع

لقد تقدم الدفاع كما �سبق الإ�سارة اإىل ذلك عند التعر�س للم�ساطر الق�سائية التي بو�رضت يف 
هذه الق�سية طلب الت�سكك غري امل�رضوع اإل اأن الغرفة اجلنائية باملجل�س الأعلى، ح�سب علمي، 

مل تبت يف هذا الطلب ب�سيء.
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3. الإنذار ال�ستي�ساحي املتعلق بالطعن بالزور يف حما�رص ال�سابطة الق�سائية

لقد مت توجيه اإنذار ا�ستي�ساحي لوكيل الدولة باملحكمة الإقليمية مبراك�س فيما اإذا كان ينوي 
التم�سك مبحا�رض ال�رضطة يف حق بع�س املتابعني وذلك يف اإطار الف�سل 631 و 632 من قانون 
امل�سطرة اجلنائية، فغرفة التهام مل تتعر�س لهذا الإنذار ومل تقل فيه �سيئا، بينما حمكمة اأ�سدرت 
بتاريخ 24 يونيو 1971 واأثناء انعقادها حكما عار�سا هو احلكم العار�س اخلام�س، والذي ت�سمن 
اإليه البحث والتحقيق لأن لها،  يف تعليالته باأن املحكمة غري ملزمة بالزور وما ميكن اأن ينتهي 
ح�سب تعليلها، مطلق احلرية يف تقدير قيمة الدلئل التي تقدم لها، واأن حما�رض ال�رضطة ل تربط 
املحكمة �سواء ثبت اأنها موقعة من طرف من يعنيه اأمرها اأو غري موقعة من طرفه، فاإن للمحكمة 
اإن كان على  التزوير  التزوير، واأثر  الوثيقة املدعى فيها  بالزور وقيمة  اأن تعترب �سالحية الدعاء 
نتيجة الدعوى الرئي�سية، فاإنها ق�ست بقبول ال�ستي�ساح �سكال، ومو�سوعا مبنح احلاج حمادي 
اإثارة الدعوى العمومية لدى اجلهة  اأيام كاملة لالإدلء لديها مبا يثبت  اأحربيل اأجال قدره ثمانية 

الق�سائية املخت�سة ب�ساأن ادعائه الزور.

املحكمة يف  اعتمدته  الذي  التعليل  اأن  ثم  املو�سوع،  اإجراء يف  اأي  يتخذ  مل  الدولة  فوكيل 
حكمها العار�س اأعاله اأظهر ب�سكل جلي نية املحكمة يف عدم اعتبار دعوى الزور اأو نتائجها 

اإذا حركت.

4.  عدم تربير فرتة العتقال املمتدة من تقدمي املتابعني اأمام وكيل الدولة باملحكمة الإقليمية 
بالرباط وتقدميهم اأمام وكيل الدولة مبراك�س 

الت�رضيح  بني  املمتدة  الفرتة  املتابعني يف  تفيد و�سعية  وثيقة  اأية  يت�سمن  املتابعني ل  ملف  اإن 
بعدم اخت�سا�س قا�سي التحقيق الع�سكري واإحالة امللف على وكيل الدولة باملحكمة الإقليمية 
التهام  غرفة  فاإن  تقريبا،  يوما  ا�ستمرت ع�رضين  والتي  مراك�س.  واإحالته على حمكمة  بالرباط  
وكذا املحكمة مل تربر �سند اعتقال املتابعني يف هذه الق�سية ما دام الأمر بالإيداع بال�سجن املحرر 
من طرف قا�سي التحقيق الع�سكري قد انتهى مفعوله مبجرد �سدور القرار بعدم الخت�سا�س، 
بال�سجن من طرف وكيل  اأن �سدر قرار الإيداع  اإىل  اآخر  اأي قرار  املتابعني  ومل ي�سدر يف حق 

الدولة باملحكمة الإقليمية مبراك�س.
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5.  عدم حياد ونزاهة الهيئة الق�سائية

يومني  ا�ستمرت  والتي  املناق�سات  اختتام  بعد  املجبود  العربي  الدولة حممد  مرافعة وكيل  اإن 
كاملني اعتمدت على حما�رض ال�سابطة الق�سائية فقط، ومل تلتفت ولو باإ�سارة واحدة ملا راج اأمام 
املحكمة من ت�رضيحات ومناق�سات، ومطالبته باإ�سدار اأحكام جماعية وقا�سية يف حق املتابعني 
دون النظر اإىل الوقائع املن�سوبة لكل واحد منهم رغم خلو امللف من و�سائل الإثبات �سوى اأ�سياء 
تافهة ل قيمة لها ك�سندوق خ�سبي، غالف جلدي للم�سد�س، اأراق ومطبوعات، بع�س الكتب 
وغريها من الأ�سياء غري ذات اأهمية ول ميكن اأن تتنا�سب وخطورة التهم، فاإن هيئة الدفاع وبعد 
ت�ساور بينها، ومع املتابعني اأي�سا، قررت ا�ستجابة لراأي هوؤلء وتوجيههم، مقابلة موقف النيابة 

العامة بال�سمت اجلماعي وعدم املرافعة يف الق�سية.

وقد اأدىل الأ�ستاذ عبد الرحيم بوعبيد بت�رضيح اأو�سح فيه »اأن الأ�سباب التي حملت الدفاع 
حما�رض  قراءة  يف  واأطنب  اعتمد  الذي  الدولة  وكيل  موقف  على  جوابا  املوقف  هذا  ياأخذ  باأن 
ال�سابطة الق�سائية ومل يلتفت لكل ما راج باجلل�سة من دح�س ملا ت�سمنته هذه املحا�رض معتمدا يف 
طلب اإدانتهم على اأفكارهم ال�سيا�سية معتربا اأن ال�سرتاكية متنافية مع امللكية وهذا ما مل ي�رضح 
1964 يف  به اأي واحد من املتابعني ناهيك على قوله باأن املوؤامرة املوزعة بداأ تدبريها منذ �سنة 
ال�رضطة،  بها حما�رض  تقل  الب�رضي ل زال رهن العتقال ومل  الفرتة كان حممد  اأنه يف هذه  حني 
فاملطالبة اجلماعية ب 49 حكم اإعدام و122 بال�سجن الأبدي مدى احلياة و21 بال�سجن خم�س 
�سنوات هو تاأكيد للخطاب الذي األقاه وزير العدل يف الربملان الذي اأ�سدر حكمه بالإدانة قبل 
انعقاد املحكمة نف�سها، وبذلك فاإن موكلينا اأعطونا الأمر واأمرونا اأن يقابل ذلك كله بال�سمت 
خ�سو�سا،  اجلماعية،  مطالبه  على  العامة  النيابة  ممثل  على  الوحيد  الطبيعي  الرد  فهو  اجلماعي 
عندما توجه للق�ساة بقوله اأن ال�سعب ينتظر كلمتهم الفا�سلة يف هذه الق�سية، اأقول اأن ال�سعب 

املغربي باأجمعه مقتنع بالأفكار التي تكافح من اأجلها هذه اجلماعة«.

نف�س  تكليف  حقه  من  اأن  املحكمة  رئي�س  اعترب  اأن  بعد  بو�ستة  حممد  الأ�ستاذ  تدخل  وقد 
املحامني طبق ما يخوله القانون للدفاع واملرافعة، باأن ما عرب عنه الأ�ستاذ بوعبيد هو تعبري عن 

راأي جميع هيئة الدفاع التي كلفته بالتعبري عنه نيابة عنها.

كما اأكد النقيب عبد الكرمي بنجلون ما �رضح به الأ�ستاذ عبد الرحيم بوعبيد واحممد بو�ستة  
اإطار تكليف  يقوم مبهمته يف  اأن  للدفاع  واأنه ل ميكن  املوكلني  راأي  يعرب عن  املوقف  واأن هذا 

رئي�س املحكمة.
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واأكد املتابعون واحدا واحدا هذا املوقف وقد كان حا�رضا باجلل�سة بيريجوك�س من احلزب 
ال�سرتاكي الفرن�سي مبعوثا عن املكتب الدويل للدفاع عن معتقلي مراك�س الذي ي�سم �سخ�سيات 

�سيا�سية هامة كفران�سوا ميرتان ومي�سيل روكار وممثلو ال�سحافة الوطنية والدولية.

وبعد مرافعة حمامي املنا�سي اإبراهيم املعني يف اإطار امل�ساعدة الق�سائية )الأ�ستاذ �سفيق احل�سني( 
حمامي دريو�س بوعزة الذي عني يف اإطار امل�ساعدة الق�سائية وهو )الذي كان خمتال عقليا( )الأ�ستاذ 
النابغة( والذي اكتفى بتاأكيد كل ما قاله زميله الأ�ستاذ عبد العزيز بناين الذي يوؤازره نف�س املتابع 
اأثناء ال�ستماع اإليه وعند تقدميه لطلب اإجراء خربة عليه، اختلت املحكمة للمداولة وكان ذلك 
يوم 31 غ�ست 1971 �سباحا لتنطق بالأحكام يوم 17 �ستنرب 1971 م�ساء والتي ترتاوح بني الإعدام 

�سنة حب�سا نافذا وكذا براءة بع�س املتابعني وف�سل ق�سية اآخرين للزيادة يف البحث فيها.

يت�سمن  مل  ال�سفحات  مئات  ي�سم  والذي  الق�سية  يف  ال�سادر  احلكم  على  الإطالع  وعند 
البتة ما راج يف اجلل�سة من مناق�سات وتدخالت هيئة الدفاع مبنا�سبة جل�سات املناق�سة وعند اأي 

ت�رضيح اأو تقدمي طلب، واكتفى بالإ�سارة اإىل حما�رض ال�رضطة معتمدا عليها وحدها يف احلكم.

■  عبد الرحيم بوعبيد
■  النقيب عبد الكرمي بنجلون

■  النقيب حممد بو�ستة
■  النقيب عبد الرحمان بنعمرو

■  النقيب حممد ال�سديقي
■  حممد بوزبع

■  حممد الفاروقي
■  عبد احلفيظ جلزمي

■  حممد بن�سعيد
■  حممد العرو�سي

■  �سادق العربي ال�ستوكي
■  اأحمد �سباطة

■ النقيب حممد ال�سماليل

■  عبد اللطيف رباح
■ النقيب حممد بنزاكور

■ الغايل العلمي
■ خالد النا�رضي

■ ال�سديق الزعري
■ اأحمد بلقا�سي
■ عبد اهلل ال�سباين

■ عبد القادر القي�سي
■ التازي �سعود

■ عبد العزيز اخلالدي
■ النقيب جواد بنكريان

■ النقيب جواد العراقي
■ النقيب عبد الرحيم بن بركة

■ النقيب عبد اهلل درمي�س
■ الإ�سماعيلي عبد اهلل

■ الفا�سي  حممد
■ حميد الدزيري

■  عمر بنجلون
■  عبد العزيز بناين

■  عبد الرحيم برادة
■  حممد كرم

■  حميد احلبابي
■  علي بنجلون

■  النقيب حممد النا�رضي

وكانت هيئة الدفاع تتكون من الأ�ساتذة:
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م�ستمالت املداخلة: 

�ساأتناول يف هذه املداخلة، وبرتكيز واخت�سار كبريين: 

■  طبيعة ونوعية القوانني املطبقة على املحاكمة؛
■  ومدى �سحة تطبيق تلك القوانني يف املرحلة التمهيدية والإعدادية واملحاكمة؛

■  ظروف املحاكمة؛
■  نوعية الأحكام ال�سادرة، تنفيذ الأحكام ال�سادرة؛

■  ما تفرع عن الأحكام من طعون وت�رضفات وم�ساطري.

اأول : طبيعة ونوعية القوانني املطبقة على املحاكمة

بلغ عدد املتابعني جنائيا يف هذه الق�سية 157 متهما، اأ�سيف اإليهم، بعد عقد عدة جل�سات، 
اثنان من املتهمني اجلدد فاأ�سبح العدد 159.

ثمانية  بينهم  من  فاإن  املغرب،  اأقاليم  خمتلف  يغطون  الذين  املتابعني،  ب�سفات  يتعلق  وفيما 
ع�سكريني، اأما الباقي فهم مدنيون فيهم احلرفيون والعمال وامل�ستخدمون والفالحون واملعلمون 
واملتقاعدون،  واملوظفون،  وقائدان،  واملحامون  والأعوان  والطلبة  واملهند�سون  والأ�ساتذة 

وال�سحفيون والعاطلون والتجار.

�سنة  وال�ستني  الثالثني  بني  اأعمارهم  ترتاوح  املتابعني  اأغلبية  فاإن  امللف  حمتويات  وح�سب 
ومتزوجون ولهم بني 1 و 5 اأبناء ومنهم من و�سل اإىل 13 اأبناء.

 �لأ�ستاذ �لنقيب عبد �لرحمان بن عمرو

املحاكمات الع�سكرية بالقنيطرة ل�سنة 1973

من اأجل امل�س باأمن الدولة الداخلي

 ق�سية عمر دهكون ومن معه

* ملف جنائي 1748/8754ع ع.

*
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■ اأما من حيث نوع متابعة املتهمني: فقد ق�سمهم احلكم اإىل ثالثة جمموعات:

املجموعة الأوىل: وتتكون من 139 متهما توبعوا بجناية امل�س ب�سالمة الدولة الداخلية املعاقب 
عليها بالإعدام طبقا للفقرة الأوىل من الف�سل 201ج، والتي تن�س على اإدانة الإعتداء الذي يكون 
الغر�س منه اإثارة حرب اأهلية بت�سليح فريق من ال�سكان اأو دفعه اإىل الت�سلح �سد فريق اآخر، واإما 
باإحداث التخريب والتقتيل والنهب يف دوار اأو منطقة اأو اأكرث وي�ستنتج مما ذكر اأن �سك التهام 
طالب املحكمة الع�سكرية املنعقدة بالقنيطرة ابتداء من 25 يونيو1973 باإنزال عقوبة الإعدام على 
% من جمموع املتابعني، مع العلم باأن هذه العقوبة مت�س،  139 متابعا يكونون ن�سبة اأكرث من 87 

من الوجهة احلقوقية، باحلق يف احلياة، واأن الدول التي األغت هذه العقوبة يف تزايد م�ستمر.

املجموعة الثانية: وتتكون من 13 متهما بجناية العتداء الرامي اإىل الق�ساء على النظام لإقامة 
نظام اآخر مكانه اأو التغيري لرتتيب وراثة العر�س، واإما اإىل دفع النا�س حلمل ال�سالح �سد �سلطة امللك، 
وهي اجلناية املن�سو�س عليها وعلى عقوبتها باملوؤبد طبقا للف�سول من 167 اإىل 170ج وت�سل العقوبة 

فيها اإىل املوؤبد. وتكون هذه املجموعة ن�سبة تتجاوز 8 % من جمموع املتابعني ) 159(.

املجموعة الثالثة: وعددها �سبعة متهمني توبعت بجناية حيازة ال�سالح والعتاد بدون قانون 
املن�سو�س عليها وعلى عقوبتها مبقت�سى ظهري 2 �ستنرب 1958. وترتاوح عقوبتها بني 5 و20 �سنة 

مع غرامة ترتاوح بني1000 و 20 األف درهم.

طبيعة  اأما   .%  4 من  اأكرث  اإىل   )159( للمتابعني  الإجمايل  العدد  من  املجموعة  هذه  ن�سبة  وت�سل 
ونوعية القوانني ال�سكلية واملو�سوعية املطبقة على املتابعني يف الق�سية )ق�سية 178 /8754 ع ع ( فهي:

من الناحية ال�سكلية امل�سطرية: 

قانون العدل الع�سكري  )ظهري 10 نونرب 1956(؛

 قانون 71-2 بتاريخ 3 جمادى الثانية 1391) 26 يوليوز1971( املغري واملتمم لقانون العدل 
الع�سكري، قانون امل�سطرة اجلنائية )ظهري �سنة 1959 ح�سبما وقع تعديله وتتميمه(.

اأ�رضنا                  اجلنائي  القانون  من  ن�سو�س  املتابعني  على  طبقت  فقد  املو�سوعية:  الناحية  ومن 
اإىل اأهمها.
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                            1376 الثاين  ربيع   6 يف  املوؤرخ    1–56–270 )ظهري  الع�سكري  العدل  لقانون  ■  بالن�سبة 
10 �ستنرب 1956(:

اإن هذا الظهري، لي�سمن يف العديد من مقت�سياته، توفري �رضوط عادلة على م�ستوى البحث 
والتحقيق واملتابعة واملحاكمة، وهكذا وعلى وجه املثال: 

اأغلب مقت�سياته، ن�سو�سا  ا�ستثنائي يطبق، يف  الع�سكري الذي هو ق�ساء  الق�ساء   1.  فاإن 
ا�ستثنائية تنق�سها الكثري من ال�سمانات املتوفرة يف الن�سو�س العادية امل�سابهة.

2.  ل تتوفر يف الق�ساء الع�سكري �رضوط ال�ستقاللية عن ال�سلطة التنفيذية �سواء تعيني الق�ساة، 
وتقرير املتابعة، اأو على م�ستوى تعيني تواريخ انعقاد اجلل�سات ومكانها، ذلك اأنه وفقا 
ملقت�سيات الف�سول 21 و 22 و32 و33 و51 و81 من قانون العدل الع�سكري فاإن وزير 
وال�سباط  ال�سباط  قائمة  املعينني  الروؤ�ساء  من  باقرتاح  يعني،  الذي  هو  الوطني  الدفاع 
ال�سغار املوؤهلني للم�ساركة يف اأعمال املحكمة الع�سكرية ب�سفتهم ق�ساة )ف 21ع ع(. 
اأما روؤ�ساء املحكمة الع�سكرية فيعينون مبوجب مر�سوم )ف 22(. ومن املعلوم اأن املرا�سيم 
ت�سدر عن الوزير الأول. واإن املكلف بالبحث يف اجلرائم بناء على ال�سكايات من خمتلف 
امل�سادر هو وزير الدفاع الوطني الذي ي�ساعده يف هذه املهمة �سباط ال�رضطة الق�سائية 
)ف 32 ع ع(، واإن الذي يقرر املتابعة اجلنائية بعد البحث التمهيدي هو وزير الدفاع 
الوطني، ويف هذه احلالة اإما يحيل املتابع مبا�رضة على املحكمة الع�سكرية واإما، بوا�سطة 
مندوب احلكومة على قا�سي التحقيق بنف�س املحكمة )ف 33 و51 ع ع(. ويف جميع 
تاريخ  وبانعقادها يف  الع�سكرية  املحكمة  املتابعني على  باإحالة  ياأمر  الذي  فاإن  الأحوال 
وزمان ومكان معني هو وزير الدفاع الوطني )الف�سالن 78و81 ق ع ع(. ومن املعلوم اأن 
من�سب وزير الدفاع األغي بعد اأحداث ال�سخريات يف يوليوز من �سنة 1971 واألغيت معه 
وزارة الدفاع الوطني التي اأ�سبحت ت�سمى اإدارة الدفاع الوطني. ومن املعلوم كذلك، 
على  الإحالة  قرار  فاإن   ،1973 30 غ�ست  بتاريخ  الق�سية  ال�سادر يف  احلكم  اأنه ح�سب 
نف�س  بانعقاد  كذلك  اأمر  الذي  الأول  الوزير  عن  �سدر  بالقنيطرة  الع�سكرية  املحكمة 

املحكمة بالقنيطرة يوم 25 يوليوز 1973.

املتابعني،  التهم من طرف  يثبت ارتكاب  اأحكامها مبا  الع�سكرية ل تعلل  3.  اإن املحكمة 
التهم، واإمنا تكتفي، ح�سبما يخولها  املادية واملعنوية يف هذه  يثبت توفر الأركان  ومبا 
القانون بالت�سويت بالأغلبية »نعم« اأو »ل« للجواب على اأ�سئلة يلقيها الرئي�س بالن�سبة 

لكل منهم وتتعلق مبا يلي: 
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اأول: هل ارتكب املتهم اجلرمية املن�سوبة اإليه؟
ثانيا: وهل ارتكب هذا الأمر بتوافر ظروف م�سددة؟

ثالثا: وهل ارتكب هذا الأمر بتوافر ظروف توجب له العذر طبقا للقانون؟ 
وتبعا ملا ذكر ولغريه، فاإن العديد من املنظمات احلقوقية والقانونية كانت ومازالت تطالب 
قانون  مبثابة  الظهري  اإلغاء  من خالل  امللكية  امل�سلحة  للقوات  الدائمة  الع�سكرية  املحكمة  باإلغاء 
 2–71 رقم  القانون  مبوجب  الظهري،  هذا  على  تعديالت  اأدخلت  اأن  بعد  خا�سة  لها،  املنظم 

واملوؤرخ يف 3 جمادى الثانية 1391 )26 يوليوز1971(. 

اإن التعديالت التي جاء بها هذا القانون طبقت على املتابعني يف الق�سية التي نحن ب�سددها 
�سواء على م�ستوى الو�سع حتت احلرا�سة النظرية والتفتي�س يف مرحلة البحث التمهيدي، اأو على 

م�ستوى التحقيق الإعدادي اأو على م�ستوى املحاكمة، اأو على م�ستوى الآجالت.

فما هي املعامل ال�سلبية لهذا القانون؟

■ القانون رقم 71–2 بتاريخ 3 جمادى الثانية1391)26 يوليوز 1971(:

اإن هذا القانون ع�سف بالبقية الباقية من بع�س ال�سمانات الواردة يف امل�سطرة اجلنائية وخا�سة 
بعد التعديالت التي حلقت هذه الأخرية مبقت�سى الظهري 451–59–1 املوؤرخ يف 18 ربيع الثاين 
1382 املوافق لــ 18 �ستنرب1962، وع�سف كذلك حتى ببع�س ال�سمانات املتوا�سعة املن�سو�س 

عليها يف قانون العدل الع�سكري.

ومن بني الرتاجعات التي جاء بها القانون املذكور مايلي: 

املن�سو�س عليها وعلى  اجلنايات واجلنح  يطبق على مرتكبي  القانون  1.  اإن مقت�سيات هذا 
القانون اجلنائي وكذا  الثالث من  الكتاب  الأول من  الأول من اجلزء  الباب  عقوبتها يف 
على اجلنايات واجلنح املرتبطة بها عندما يكون مرتكبوها خا�سعني لخت�سا�س املحكمة 
الع�سكرية )الف�سل1( والباب الأول من القانون اجلنائي يتكلم عن اجلنايات واجلنح �سد 
واأغلب  218ج،  اإىل   163 من  الف�سول  يف  عقوبتها  وعلى  عليها  املن�سو�س  الدولة  اأمن 
العقوبات يف هذه الف�سول قا�سية جدا ت�سل يف اأق�ساها اإىل الإعدام واملوؤبد، واملتابعون 
بهذه الف�سول هم الأجدر اأكرث من غريهم بال�سمانات امل�سطرية العادية بدل الإنقا�س منها 

كما فعل هذا القانون.
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اإمكانية جتديدها بدون حدود من طرف  النظرية مع  2.  رفع من مدة الو�سع حتت احلرا�سة 
النيابة العامة لدى املحكمة الع�سكرية. وهكذا فاإن مدتها وفقا لهذا القانون هي ع�رضة اأيام 
قابلة للتجديد وذلك خالفا ملا هو من�سو�س عليه يف الف�سول 68 و82 و169 من امل�سطرة 

اجلنائية )الف�سل3(.

3.  على خالف ما هو من�سو�س عليه يف الف�سل 64 م.ج فاإنه يف احلالت املن�سو�س عليها 
فاإنه  اإىل83 م.ج(،   80 )الف�سول من  التمهيدي  وبالبحث  79 م.ج  اإىل   58 يف)الف�سول 
اأي  بالليل ويف  اأو يكلف من يقوم حتى  اأن يقوم  ميكن ملندوب احلكومة )وكيل امللك( 
مكان تفتي�س منزيل اأو حجز كما لقا�سي التحقيق، خالفا ملقت�سات الف�سل 103 م.ج، اأن 

يقوم اأو يكلف من يقوم حتى بالليل ويف اأي مكان بكل تفتي�س منزيل اأو حجز.

قا�سي  قبل  من  تطبيقها  والواجب  م.ج  الف�سل188  يف  عليها  املن�سو�س  املقت�سيات  4.  اإن 
التحقيق اأ�سبحت اختيارية التطبيق من قبل قا�سي التحقيق لدى املحكمة الع�سكرية كما 
الجراءات  فاإن  الف�سل  لهذا  فطبقا  املذكور:  القانون  من   116 الف�سل  ذلك  على  ين�س 
املن�سو�س عليها يف الف�سل 188 م.ج املتعلقة باخلربة الختيارية. وميكن للخبري اأن ي�ستمع 
مبفرده للمتهم يف ت�رضيحاته على �سبيل ال�سرت�ساد ويف حدود مهمته وبعد اأن يكون قام 

با�ستدعاء املدافع ب�سفة قانونية.

ين�س   1962 �ستنرب  مبقت�سى ظهري18  تعديله  وقع  كما  م.ج   188 الف�سل  اأن  املعلوم  5.  ومن 
اإىل  يبلغ  اأن  املحكمة  طرف  من  املعني  القا�سي  اأو  التحقيق  قا�سي  على  يجب  اأنه  على 
املرتافعني، طبق الكيفيات املن�سو�س عليها يف الف�سلني 132 و 133 ا�ستنتاجات اخلرباء. 
وبعد تبليغهم هذا ي�ستدعيهم ويتلقى ت�رضيحاتهم ويحدد الأجل الذي يجوز لهم خالله 
اأعمال  اأو  اأعمال خربة تكميلية  اإجراء  بق�سد  �سيما  تقدمي طلبات ل  اأو  اإبداء مالحظات 
خربة م�سادة، ويف حالة رف�س تلك الطلبات وجب على املحكمة املحالة عليها الق�سية 
اأن ت�سدر يف ذلك حكما معلال باأ�سباب، على اأن الأمر الق�سائي ال�سادر يف هذه احلالة 
من لدن قا�سي التحقيق ميكن ا�ستئنافه طبق الكيفيات و�سمن الآجال املن�سو�س عليها يف 

الف�سول  204 و205 و206 م.ج.
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5.  على خالف ما هو من�سو�س عليه يف الف�سل 88 م ج الذي يوجب على قا�سي التحقيق، 
اأو  املادية  حالتهم  عن  وكذا  املتهمني  �سخ�سية  عن  حتقيق  باإجراء  الأمر  اجلنايات  يف 
العائلية اأو الجتماعية، فاإنه وفقا للف�سل 216 من قانون 26 يوليوز 1971، فاإن الإجراء                 

املذكور اختياري.  

6.  ن�س الف�سل 7 من قانون 26 يوليوز 1971 على عدم تطبيق مقت�سيات الف�سلني 153 و 154 
اإذا كانت العقوبة  م ج. فالف�سل 153م ج كما غري ظهري 18 �ستنرب 1962 بن�س على اأنه: ّ
املغرب ل  امل�ستوطن يف  املتهم  فاإن  �سنتني حب�سا،  تقل عن  القانون  املقررة يف  الق�سوى 
ميكن يف الق�سايا اجلنحية اأن يعتقل اأكرث من �سهر بعد ا�ستنطاقه الأول اأمام قا�سي التحقيق، 
هذا اإذا مل يكن قد �سدر احلكم عليه اإما من اأجل جناية واإما من اأجل جنحة عادية ب�سجن 

تزيد مدته عن ثالثة اأ�سهر مع عدم اإيقاف التنفيذ«.

والف�سل 154 كما عدل بظهري 18 �ستنرب 1963 ين�س على اأنه: »ل ميكن فيما عدا الأحوال 
املن�سو�س عليها يف الف�سل ال�سابق، اأن يتعدى اأمد العتقال الحتياطي اأربعة اأ�سهر، واإذا ظهرت 
عند ان�رضام هذا الأجل �رضورة ا�سرت�سال العتقال الحتياطي جاز لقا�سي التحقيق متديد فرتة 
العتقال مبقت�سى اأمر ق�سائي معلل تعليال خا�سا ي�سدره بناء طلبات وكيل الدولة املدعمة اأي�سا 

باأ�سباب، ول ميكن اأن تتجاوز مدة كل متديد اأربعة اأ�سهر«.

بتنفيذه ظهري  ال�سادر   22–01 امل�سطرة اجلديد رقم  قانون  176–177 من  الف�سلني  وح�سب 
225 –02–1 املوؤرخ يف 25 رجب 1423 )3 اأكتوبر 2002(، والذي ن�سخ امل�سطرة اجلنائية القدمية 
ل�سنة 1959 مبا يحتويه من ف�سول مبا فيها الف�سالن امل�سار اليهما )153و154 م ج(، فاإنه ل يجوز 
�سهرا  التحقيق  قا�سي  عن  ال�سادر  الحتياطي  بالعتقال  الأمر  يتجاوز  اأن  اجلنحية  الق�سايا  يف 

واحد، ولميكن متديد فرتة العتقال الحتياطي اإل ملرتني ولنف�س املدة.

واإذا مل يتخذ قا�سي التحقيق خالل هذه املدة طبقا للمادة 217 م ج، فاإنه يطلق �رضاح املتهم 
بقوة القانون وي�ستمر التحقيق )املادة 176(.

اأن  فاإنه لميكن  اجلديدة،  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  من  اإليها  امل�سار   177 للمادة  وفقا  اأنه  كما 
يتعدى اأمد العتقال الحتياطي �سهرين يف اجلنايات، ولميكن اأن تكون التمديدات اإل يف حدود 
خم�س مرات ولنف�س املدة ويف حالة ال�رضورة ومبقت�سى اأمر ق�سائي معلل تعليال خا�سا ي�سدره 
قا�سي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة املدعمة اأي�سا باأ�سباب. واإذا مل يتخذ قا�سي التحقيق 
اأمر بانتهاء التحقيق اأثناء هذه املدة فاإنه يطلق �رضاح املتهم بقوة القانون وي�ستمر التحقيق)م177(.
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7. ح�سب الف�سل 13 من قانون 26 يوليوز 1971 فاإنه ي�سوغ للمحكمة الع�سكرية بناء على 
36 وللف�سلني  ملتم�س خا�س من مندوب احلكومة. وخالفا للفقرة اخلام�سة من الف�سل 
42 و43 من القانون اجلنائي– اأن تاأمر مب�سادرة ممتلكات املحكوم عليه احلا�رضة وامل�ستقبلية 

كال اأو بع�سا.

8.  ق�رض قانون 26 يوليوز 1979 من الآجالت التي جند مثيال لها يف قانون امل�سطرة اجلنائية 
بحقوق           امل�سا�س  عنه  ترتب  الذي  الأمر   .2002 ل�سنة  واحلايل   )1959 )ل�سنة  القدمي 
ملزم  الع�سكرية  املحكمة  لدى  امللك(  )وكيل  احلكومة  مندوب  فاإن  وهكذا:   الدفاع 
بتقدمي ملتم�ساته يف اأجل ل يتعدى 48 �ساعة من تاريخ تو�سله من قا�سي التحقيق بامللف 

املت�سمن انتهاء التحقيق )ف 8(.

والأجل الفا�سل بني تو�سل املتهم بال�ستدعاء وح�سوره اأمام قا�سي التحقيق هو فقط خم�سة 
اأيام )ف 9(.

والأجل املعطى للمتهم عندما ميثل اأمام قا�سي التحقيق ل�ستنطاقه ابتدائيا هو فقط 24 �ساعة 
من اأجل تعيني مدافع عنه )الف�سل5(.

على خالف ما هو من�سو�س يف الف�سل 406 م.ج القدمي ويف الف�سل 527 م.ج جديدة فاإن 
اأجل الت�رضيح بالنق�س هو فقط 24 �ساعة )الف�سل 11(.

وعلى خالف ما هو من�سو�س يف امل�سطرتني القدمية واجلديدة. فاإن اأجل تقدمي مذكرة النق�س 
واإيداع الكفالة املتعلقة به هو خم�سة اأيام )الف�سل 14(.

ويبث يف جميع طلبات النق�س با�ستعجال وتعطي لها الأ�سبقية على الق�سايا الأخرى.

باملحكمة  امللك(  )وكيل  احلكومة  ملندوب   1971 يوليوز   26 قانون  من   2 الف�سل  9.  اأجاز 
الع�سكرية يف حالة التلب�س بجناية اأو جنحة باإحالة الق�سية مبا�رضة على املحكمة الع�سكرية 
تطبيقه فعال على  ما مت  الوطني وهو  الدفاع  وذلك مبقت�سى مقرر معلل وباأمر من وزير 

الق�سية التي نحن ب�سددها.
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■  ومن الناحية املو�سوعية: 

ينطوي  الذي  اجلنائي  القانون  ف�سول  مبقت�سيات  املتهمون  توبع  فقد  ذلك  اإىل  اأ�رضنا  فكما 
ب�سورة عامة على عقوبات جنائية قا�سية وازدادت ق�ساوة نتيجة الإ�سافات التجرميية والعقابية 
ب�ساأن مراجعة  املطالب م�ستمرة  الإرهاب. ولزالت  قانون مواجهة  اإليه مبقت�سى  اأ�سيفت  التي 
هذا القانون مراجعة �ساملة يف نطاق �سيا�سة جنائية متوازنة ترمي اإىل الردع املحدود واملعقول 

والإ�سالح للمدنني ولي�س اإىل النتقام والإف�ساد والتيئي�س والق�ساء على امل�ستقبل. 

وكما ذكرنا فقد توبعت املجموعة الثالثة بظهري 2 �ستنرب 1958 الذي ين�س على عقوبة ت�سل 
اإىل ع�رضين �سنة ملجرد عدم التوفر على رخ�سة حيازة ال�سالح والعتاد. وهي عقوبة قا�سية جدا 

وحمتاجة اإىل مراجعة جتعل من هذا الفعل جمرد جنحة �سبطية.

الع�سكرية  املحكمة  اأمام  املفعول  �ساري  لزال  يوليوز1971(  )قانون26  القانون  هذا  واأن 
لغاية تاريخه رغم التعديالت املتتالية التي حلقت امل�سطرة اجلنائية القدمية والتي مبقت�ساها اأرجعت 
اإلغاوؤها، وبالرغم من امل�سطرة اجلناية اجلديدة التي ن�سخت القدمية  بع�س املكت�سبات التي �سبق 
وجاءت ببع�س املكت�سبات اجلديدة... ولذلك يجب العمل من اأجل اإلغاء هذا القانون �سواء قبل 

اأو باملوازاة مع اإلغاء الق�ساء الع�سكري.

ثانيا :  مدى �سحة تطبيق القوانني امل�سار اإليها )ال�سكلية واملو�سوعية 

يف املرحلة التمهيدية والإعدادية واملحاكمة(

القانونية التي طبقت على معتقلي ومتابعي  بالرغم من املحدودية والنقائ�س يف ال�سمانات 
ملف املحكمة الع�سكرية بالقنيطرة ل�سنة 1973 والتي اأ�رضنا اإىل القليل منها، فاإن هذه ال�سمانات 
مل تطبق يف كافة املراحل التي قطعتها الق�سية، وقد طالب الدفاع، �سواء اأمام املحكمة الع�سكرية 
اأو اأمام املجل�س الأعلى، برتتيب البطالن على الأخطاء املرتكبة �سواء من طرف ال�سابطة الق�سائية 
والنيابة العامة اأو من قبل املحكمة، لكن كانت اأغلبية طلباته وجميع دفوعاته تبقى بدون ا�ستجابة. 
ون�ستعر�س فيما يلي على قدر الإمكان وباخت�سار كبري وح�سبما ي�سمح به الوقت اأهم الطلبات 
والدفوع والتي كانت تواجه من قبل النيابة العامة باملعار�سة ومن املحكمة ثم املجل�س الأعلى 

بالرف�س، وهكذا فمن بني ما طالب به دفاع املتهمني ما يلي: 
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■   تاأخري الق�سية لإعداد الدفاع والتي كانت اأول جل�سة لها يف يوم 25 يونيو 1973 لكن 
املحكمة رف�ست ال�ستجابة الأمر الذي يعترب م�سا�سا بحقوق الدفاع.

■   الق�ساء بعدم اخت�سا�س املحكمة الع�سكرية بالن�سبة لالأغلبية ال�ساحة من املتابعني على 
الع�سكريني  قبل  من  املرتكبة  اجلرائم  يف  بالنظر  اإل  اأ�سا�سا  تخت�س  ل  هذه  اأن  اعتبار 

واأ�سبابهم وا�ستثناء يف اجلرائم املرتكبة من قبل املدنيني يف ثالث حالت هي: 

1. امل�س بالأمن اخلارجي للدولة )الف�سل4 ق ع ع(.

ارتكابها  يف  معهم  ي�سارك  اأو  وي�ساهم  جناية  املدنيون  الأ�سخا�س  يرتكب  2.  عندما 
الع�سكريون )الفقرة الأخرية من الف�سل 3 ق ع ع(.

والعتاد  ال�سالح  حيازة  جناية  املدنيون  الأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  يرتكب  3.  عندما 
املن�سو�س عليها وعلى عقوبتها يف ظهري 2 �ستنرب 1958.

الذين ل  للع�سكريني  املن�سوبة  اجلرائم  بالنظر يف  اإذا كانت خمت�سة  باأنها  للمحكمة  بينا  وقد 
يتجاوز عددهم بامللف الثمانية، فاإنها خمت�سة للبث يف اجلرائم املن�سوبة للمدنيني الذين، ح�سب 
وقائع امللف ل تربطهم بالع�سكريني اأية رابطة �سواء على م�ستوى امل�ساهمة يف ارتكاب الأفعال اأو 
امل�ساركة فيها، كما ل يتوفر اأي عن�رض من عنا�رض الرتباط املن�سو�س عليها يف الف�سل 224 م.ج.

يتجاوز  والعتاد ل  ال�سالح  بحيازة  امللف  املتابعني يف  املدنيني  باأن عدد  للمحكمة  بينا  كما 
ال�سبعة، واأنهم الوحيدون دون بقية املدنيني– وعددهم 144– الذين تخت�س املحكمة الع�سكرية 

بالبث فيما ن�سب اإليه.

كما اأظهرنا للمحكمة باأن جميع املدنيني غري متابعني بجناية امل�س باأمن الدولة اخلارجي.

ورغم الدفوع الوجيهة املتعلقة بعدم اخت�سا�س املحكمة الع�سكرية للنظر فيما ن�سب لأغلبية 
املتابعني فاإن هذه الأخرية رف�ستها بعلل غري �سحيحة ناق�سناها اأمام املجل�س طالبي بالقول واحلكم 

بعدم �سحتها لكن بدون طائل...

4.  طلب الدفاع احلكم بعدم م�رضوعية ت�سكيل املحكمة طبقا للبند 2 من الف�سل 11 
والفقرة الأوىل من الف�سل 12 من قانون العدل الع�سكري، لكن مل ت�ستجب له بعلل 

ناق�سناها اأمام املجل�س الأعلى ليكن بدون نتيجة...
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5.     طلب الدفاع احلكم بعدم م�رضوعية انتداب ال�سيد حممد الكردودي ليمثل النيابة العامة 
لدى املحكمة الع�سكرية وذلك تطبيقا للف�سل 24 و25 من ق ع ع لكن املحكمة 

رف�ست ال�ستجابة بعلل ناق�سناها اأمام املجل�س الأعلى بدون نتيجة اإيجابية...

لها  املوالية  والإجراءات  الق�سائية  ال�سابطة  حما�رض  ببطالن  احلكم  الدفاع  6.   طلب 
على اعتبار اأنها حمررة يف و�سعية اعتقال غري قانونية ب�سبب عدم احرتام مقت�سيات 
الو�سع حتت النظرية وهي املقت�سيات املتعلقة مبدتها وبتجديدها واملن�سو�س عليها 

يف الف�سل 3 من قانون 26 يوليوز 1971 ويف الف�سلني 68 و82 م.ج...

وقد لحظ الدفاع باأنه مل يجد بكتابة �سبط املحكمة جميع اأوراق التمديد املتعلقة بجميع 
بالتتابع ويف  تتم  تكن  مل  التمديدات  باأن  تدل  قرائن  هناك  كانت  منها  ما وجد  واأن  املتهمني، 
الأوقات القانونية واإمنا متت دفعة واحدة من قبل النيابة العامة عندما قدم لها املعتقلون لأول مرة 

من طرف ال�سابطة الق�سائية...

7.  كان من بني ال�سهود الذين قررت املحكمة ال�ستماع اإليهم الأ�ستاذ املعني من متابعة 
واإلقاء الأ�سئلة خالل جميع جل�سات املحكمة على اعتبار اأن ال�ساهد مينع عليه البقاء 
يف قاعة اجلل�سات اإىل اأن تاأمر املحكمة باإدخاله ق�سد ال�ستماع اإليه، وعلى اأ�سا�س 
ما ذكر طلب الدفاع اإعفاء الأ�ستاذ عبد الرحيم من ال�ستماع اإليه ك�ساهد لكن النيابة 
العامة عار�ست ال�ستجابة له فكان لها ما اأرادت من طرف املحكمة التي رف�ست 

الطلب بناء على علل ناق�سناها اأمام املجل�س الأعلى بدون طائل.

8.  لقد كانت اأول جل�سة للمحكمة هي يوم 25 يونيو 1973 وخاللها بداأ الدفاع يف 
ال�سالحية  له  اأن  وبعلة  الرئي�س  لكن  بال�سكل،  املتعلقة  املكتوبة  دفوعاتهم  تقدمي 
اليوم  فائدة، حدد  بدون  املناق�سات  اإطالة  �ساأنه  من  ما  كل  ملنع  التقديرية  وال�سلطة 
اأن  املوايل )25 يونيو1973( كموعد لالإدلء مبا يكون تبقى من دفوع �سكلية، مع 
القانون ل يربط تقدمي الدفوع ال�سكلية باأجل معني واإمنا ي�سرتط فقط تقدميها قبل 

ال�رضوع يف مناق�سة املو�سوع...

وتبعا لأمر الرئي�س املذكور فاإن هذا الأخري رف�س قبول الدفوع ال�سكلية التي تقدم بها النقيب 
اأحمد اعبابو �سباح يوم 27 يونيو 1973، خمال بالقانون وبحقوق الدفاع.
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ي�ستعر�س  اأن  الرئي�س،  الأخري وبوا�سطة  املتهم عمر دهكون من هذا  9.   طلب دفاع 
�سنوف التعذيب التي تعر�س لها من معتقليه خالل البحث التمهيدي لكن الرئي�س 
قيد اإلقاء ال�سوؤال ب�رضورة الخت�سار يف اجلواب ال�سيء الذي اعرت�س عليه الدفاع 
فيه  ف�سلت  والدفاع  الرئي�س  بني  عار�س  نزاع  ذلك  عن  ونتج  قانونية  باأ�سباب 
للرئي�س  التقديرية  ال�سلطة  النزاع يدخل يف نطاق  باأن مو�سوع  بالقبول  املحكمة 
الأمر الذي نتج عنه عدم متكن املتهم من ا�ستعرا�س اأنواع التعذيب التي تعر�س لها.

العامة  النيابة  طلبت   1973 غ�ست   6 يوم  وبال�سبط  املتهمني  جميع  ا�ستنطاق  10.  بعد 
اإ�سافة ملف جديد اإىل امللف الأ�سلي، وهو ملف ي�ستمل على متهمني اثنني �سدر 
قرار باإحالتهما اإىل نف�س املحكمة مبوجب قرار موؤرخ يف 26 جمادى الثانية 1393 
)27 يوليوز 1973( �سادر عن قا�سي التحقيق لدى املحكمة الع�سكرية وذلك بتهم 
العتداء واملوؤامرة �سد �سكل احلكومة وامل�س باأمن الدولة الداخلي وعدم التبليغ عن 
الف�سول  يف  عقوبتها  وعلى  عليها  املن�سو�س  وامل�ساركة  وامل�ساهمة  الدولة  �سالمة 

169 و170 و 171 و174 و175 و201 وما يليه و128 و129 ومن القانون اجلنائي.

بينها  من  التي  املتهمني  وحلقوق  للقانون  خمالف  لأنه  املذكور  ال�سم  على  الدفاع  اعرت�س  وقد 
اأن املتابعني امل�سافني مل يح�رضوا املناق�سات التي راجت باجلل�سة قبل تاريخ طلب �سم امللف، لكن 
املحكمة مع ذلك قررت ال�سم مكتفية فقط بالأمر باإعادة تالوة الأوامر بالإحالة ومقرر عقد جل�سات 
املحكمة واأمر اجتماعها ومقرر الإحالة بدون اإعادة تالوة حما�رض اجلل�سات لتاريخ ال�سم ...  وقد 

اعتمدت املحكمة يف ال�سم على حيثيات طعنا فيها اأمام املجل�س الأعلى بدون طائل.

ثالثا : ظروف املحاكمة

من بني الظروف الغري قانونية التي مرت بها املحاكمة مايلي: 

1. عدم علنية اجلل�سات، اإذ كانت قاعة اجلل�سات بدون جمهور متتبع...

2.  كان داخل قاعة اجلل�سات مطوقا برجال الدرك امل�سلحني الأمر الذي يوؤثر على الهيئة 
واملتهمني وال�سهود وعلى حرية الدفاع.
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3. كانت املحكمة مطوقة برجال القوة العمومية الذين مينعون اجلمهور من الدخول اإليها.

4. كان الدفاع ل يدخل املحكمة اإل برخ�سة م�سلمة من امل�رضف على الدرك...

5.  وقعت حماولة تفتي�س حقائب املحامني عن الدخول اإىل املحكمة ليكن و�سع لها حد 
بعد احتجاج الدفاع... 

رابعا : نوعية الأحكام ال�سادرة

ق�ست املحكمة مبا يلي: 

1.  بالإعدام على 16 متهم وهو ما يكون ن�سبة اأكرث من 10 % من جمموع املتهمني )159( 
وهذا العدد �سريتفع لي�سبح 21 اإعداما وذلك بع�س نق�س احلكم بالن�سبة لبع�س املتهمني 
بناء على طعن النيابة العامة، ال�سيء الذي �سريفع من ن�سبة املحكوم عليهم بالإعدام اإىل 

اأكرث من 13 %.
2. باملوؤبد على 15 متهما وهو ما ميثل ن�سبة 9 % من جمموع املتهمني.

3. بــ 30 �سنة �سجنا على 4 متهمني، وهو ما ميثل ن�سبة 2 % من جمموع املتهمني.

4. بــ 25 �سنة على متهمني اثنني وهو ما ميثل ن�سبة تفوق 1 %.

5. بــ 20 �سنة �سجنا على 28 متهما وهو ما ميثل ن�سبة تفوق17 %.

6. بــ 10�سنوات �سجنا على 5 متهمني وهو ما ميثل ن�سبة تفوق %3.

7. بــ 5 �سنوات �سجنا وغرامة 1000 درهم على 4 متهمني اأي ما ميثل ن�سبة تفوق 2 %.

8. بــ 5 �سنوات حب�سا على 4 متهمني وهو ما ميثل ن�سبة تفوق 2 %.

9. بــ 2 �سنوات حب�سا على متهم واحد وهو ما ميثل ن�سبة تقل عن 1 %.

10.  ب�سنة واحدة حب�سا مع اإيقاف التنفيذ على 8 متهمني وهو ما يكون ن�سبة تزيد قليال عن 5 %.

11. بالرباءة يف حق 71 متهما الأمر الذي ي�سكل ن�سبة تزيد قليال عن 44 % .
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خام�سا : عدم تنفيذ الأحكام ال�سادرة بالرباءة 

فالربغم من ق�ساوة الأحكام ال�سادرة بالإدانة، فاإن النظام ال�سيا�سي باملغرب مل ترقه ولذلك 
اأمر باتخاذ اإجراءات غري م�رضوعة يف هذا اخل�سو�س من بينها.

يف  باحلكم  النطق  بعد  �سينقلون  الذين  بالرباءة  عليهم  املحكوم  عن  الإفراج  بعدم  1.  اأمر 
اأنه ثكنة  الق�سية من باب ال�سجن يف �ساحنات ع�سكرية اإىل مكان جمهول تبني لحقا 
ع�سكرية بتمارة حيث ق�سوا عدة �سهور بينما ظل بع�سهم جمهول امل�سري لغاية تاريخه 
ومن بني من مل يفرج عنه لغاية تاريخه وزان قا�سم، وق�سي�س عمرو، بينما وزان حمو مل 

يفرج عنه اإل بعد مرور حوايل ع�رض �سنوات على تاريخ احلكم عليه بالرباءة.

2.  اأمر النيابة العام بالطعن بالنق�س �سد الأحكام ال�سادرة على بع�س املتهمني والتي ارتاأى 
احلكم، بالرغم من ق�ساوتها، باأنها غري كافية.

�ساد�سا : ما تفرع عن احلكم من طعون وت�رسفات وم�ساطر

تفرع حكم 30 غ�ست 1973 ال�سادر عن املحكمة الع�سكرية بالقنيطرة ما يلي:

1. على امل�ستوى الطعن بالنق�س يف احلكم 

طعن الدفاع بالنق�س يف الأحكام ال�سادرة بالإدانة على بع�س املتهمني. كما طعنت النيابة 
العامة بالنق�س �سد الأحكام ال�سادرة بالإدانة والعقوبة على العديد من املتهمني والتي ارتاأت، 

بناء على توجيهات من احلكم، اأنها لي�ست يف امل�ستوى املطلوب.

وبالرغم من كون احلكم ال�سادر يحتوي على ثالث جمموعات كل جمموعة تت�سابه يف الوقائع 
ويف الف�سول املتابع بها.

اأن املجل�س الأعلى ملزم قانونا وتلقائيا  النق�س مع  وبالرغم من كون الدفاع قدم مذكرات 
بالنق�س  الت�رضيح  ي�سحب  ومل  حتى  القانونية  الوجوه  جميع  من  فيه  املطعون  احلكم  بفح�س 

مبذكرة تبني اأ�سباب النق�س.
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وبالرغم من كون النيابة العامة اكتفت يف بيان اأوجه طعنها بالنق�س بو�سيلة واحدة مت�سابهة 
وهي عدم تعليل احلكم من ناحية الواقعية والقانونية ارتكاز على الف�سلني 347 و352 م.ج.

بالرغم من كل ذلك فاإن املجل�س الأعلى ق�سى بتاريخ 26 اأكتوبر 1973 برف�س جميع طلبات 
النق�س املقدمة من املتهمني املدانني ودفاعهم بينما ا�ستجاب لطلبات النق�س املقدمة من طرف 

النيابة العامة؟

وبعد النق�س اأعيد النظر يف الق�سية بالن�سبة ملن نق�ست الأحكام ال�سادرة عليهم...

 1974 يناير   15 بجل�سة  اأخرى  هيئة  يد  على  للمذكورين  بالن�سبة  املحاكمة  اأعيدت  وقد 
و�سدرت اأحكام قا�سية خمالفة متاما لالأحكام الأوىل فاأ�سيفت خم�سة اأحكام بالإعدام للمدانني 
يف الأول بعقوبات �سجنية ومت الرفع من اأحكام �سجنية.)على وجه املثال فاإن املتهم اأحمد اأقذاف 

الذي حكم عليه يف الأول ب 5 �سنوات حكم عليه، بعد النق�س ب 20 �سنة �سجنا(.

15 حمكوما يف فاحت  وقد مت تنفيذ احلكم بالإعدام على دفعتني : الدفعة الأوىل وتتكون من 
نونرب من �سنة 1973. بينما مت التنفيذ على الدفعة الثانية املتكونة من 6 حمكومني بالإعدام بتاريخ 

7 غ�ست من �سنة 1974.

2. �سنع ملف جنائي جديد جلل املربئني 

بعد الإفراج عن املربئني فوجئ 89 متهم باأنهم متهمون من قبل النيابة العامة بكونهم، اأثناء 
بالقنيطرة،  الع�سكرية  املحكمة  قبل  من  حماكمتهم  وقت  بالقنيطرة  املركزي  بال�سجن  اعتقالهم 

ارتكبوا جرائم املوؤامرة وتكوين ع�سابة وامل�س بالأمن الداخلي للدولة وبعدم التبليغ.

 ومنهم من اأ�سيفت اإليه تهمة التهديد بالقتل وحماولة العتداء على �سخ�س ويل العهد. وهي 
اجلرائم املن�سو�س عليها وعلى عقوبتها بالف�سول 293 و169 و294 و109 من القانون اجلنائي. 
وقد حققت معهم ال�سابطة الق�سائية ثم قا�سي التحقيق الذي اأحالهم على غرفة اجلنايات مبحكمة 

ال�ستئناف بالرباط التي ق�ست عليهم بتاريخ 25 رجب 1396 )23 يوليوز 1976( بالرباءة.

على  املحالني   1973 �سنة  معتقلي  وحماكمة  اعتقال  باأن  غريه  ومن  ذلك  كل  من  وي�ستنتج 
باملقيا�س  عادلة  تكن  1974 مل  �سنة  1973، ويف  �سنة  بالقنيطرة يف  املنعقدة  الع�سكرية  املحكمة 

القانوين واحلقوقي ويف كل املراحل التي قطعتها مبا يف ذلك املجل�س الأعلى.
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تقدمي 

ي�ستقل كل حمور منها  اإىل ثالث حماور  املداخلة  تق�سيم هذه  بداية  اأقرتح عليكم  اأن  ي�رضفني 
بفرتة زمنية ومو�سوعية معينة: 

■  املحور الأول: قبل املحاكمة
■  املحور الثاين: خالل املحاكمة 
■  املحور الثالث: بعد املحاكمة 

و�ساأحول عند ب�سط هذه املحاور باإيجاز اجلواب عن ال�سوؤال اجلوهري املطروح على ندوتنا.

هل كانت حماكمة 03 يناير 1977 التي توبع فيها 139 متهما بامل�س باأمن الدولة الداخلي اأمام 
غرفة اجلنايات لدى حمكمة ال�ستئناف بالدار البي�ساء عادلة؟

لقد توبع يف هذا امللف عدد من الأطر املنتمية اإىل املجموعات املارك�سية اللينينية التي بداأت 
ن�ساطها ال�سيا�سي منذ بداية ال�سبعينات.

البتدائية  باملحكمة  املتواجدة   6 رقم  القاعة  تخ�سي�س  تقرر  واأمنية  لوج�ستيكية  ولأ�سباب 
بالدار البي�ساء حاليا للنظر يف هذا امللف، لكون مقر حمكمة ال�ستئناف �سابقا مل يكن يتوفر على 

قاعة منا�سبة.

ومنذ انطالق اجلل�سة الأوىل يوم 03 يناير 1977 كان اأحد اأركان املحاكمة العادلة منعدما، 
ويتعلق الأمر بركن العلنية، فقد كانت الأجهزة الأمنية على كرثتها وتنوعها متنع منعا مطلقا اأ�رض 
املعتقلني واجلمهور العادي وحتى ال�سحفيني اأحيانا من ولوج القاعة رقم 6 ول ي�سمح بالدخول 

اإل للمحامني املرتدين لبدلتهم.

�لأ�ستاذ حممد كرم

عن حماكمة 1977

املعروفة بق�سية ال�رسفاتي ومن معه
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وعندما اأثار الدفاع هذا الإ�سكال يف اليوم الأول من املحاكمة كان جواب الرئي�س اأن باب 
القاعة مفتوح واأنه م�سوؤول فقط عن الف�ساء الداخلي للقاعة ولي�س خارجها، وهو اجلواب بني 
من  الإ�سكال  هذا  يثار  عندما  ال�سيا�سية  الطبيعة  ذات  املحاكمات  كل  ن�سمعه يف  الذي  قو�سني 

طرف هيئة الدفاع.

امللف ومع  �ستتعامل مع  اأن هيئة املحكمة  للعيان  املحاكمة كان وا�سحا  انطالق وقائع  ومنذ 
لهيئة  وا�سحا  كان  التهام كما  �سلطة  ملواقف  تام  وبانحياز  م�سبقة  وباأحكام  مبيتة،  بنية  املتابعني 
الدفاع اأن مهمتها �ستكون �سعبة اأمام انعدام اب�سط �سمانات املحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي 
دفع بها اإىل الن�سحاب يف اجلل�سة الأخرية بعد اأن �رضح الأ�ستاذ حممد النا�رضي نيابة عن كل املحامني 

املنت�سبني يف الق�سية يف مرافعة واحدة اأ�سباب الن�سحاب وا�سفا اإياها باأنها حماكمة �سورية. 

وعندما نطق الرئي�س بالأحكام القا�سية يف حدود ال�ساعة الثالثة �سباحا كان اجلميع مقتنعا اأن 
حكم التاريخ هو الذي �سيكون عادل.

املحور الأول : قبل املحاكمة 

متيزت الفرتة ال�سابقة لنطالق املحاكمة بــ: 

■   حملة العتقالت الوا�سعة التي �سملت كل من كان م�ستبها بانتمائه اإىل احلركة املارك�سية 
اللينينية اأو مت�سبعا مببادئها.

يف  �سهور،  ع�رضة  الأحيان  بع�س  يف  فاقت  جمهولة  اأماكن  يف  النظرية  احلرا�سة  ■    مدد 
غياب اأية رقابة للنيابة العامة التي كانت تتذرع بجهلها لأماكن العتقال وبنفيها ملادية 

العتقال نف�سه. 
■   كان يوجد من بني املعتقلني اأحداث غري را�سدين كال�سيد عزيز الوديع مثال.

■   مل ت�ستجب النيابة العامة لدى حمكمة ال�ستئناف بالدار البي�ساء بعد اإحالة املعتقلني عليها 
يف نهاية �سنة 1976 لطلبات عر�س املعتقلني �سحايا التعذيب املمار�س عليهم خالل فرتة 
احلرا�سة النظرية على اخلربة الطبية ملعاينة اآثار التعذيب املادي والنف�سي، كما مل حتر�س 
النظرية كما ين�س على  على ال�ستماع اإىل املعتقلني عند توقيعها لوثائق متديد احلرا�سة 
ذلك قانون امل�سطرة اجلنائية ال�سابق الذي يلزم ال�رضطة الق�سائية باإح�سار املعني بالأمر 

لوكيل امللك عند كل متديد جديد.
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■     اأحال الوكيل العام للملك لدى حمكمة ال�ستئناف جميع الأظناء على قا�سي التحقيق 
انطالق  وكذا  التحقيق  اأن  غري  الداخلي،  الدولة  باأمن  امل�س  اأخطرها  عديدة  بتهم 
املعتقلون  خا�سة  الطعام  عن  طويل  اإ�رضاب  بعد  اإل  فيهما  ال�رضوع  يتم  مل  املحاكمة 

للمطالبة مبحاكمتهم.

منهم  لكل  التي يحق  الوثائق  ا�ستخراج  الق�سية من  املتابعني يف هذه  دفاع  يتمكن  ■    مل 
الإطالع عليها ح�سب مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية ال�سابق.

■    كما عانى املحامون من �سعوبة املخابرة مع موؤازريهم بال�سجن املدين بالدار البي�ساء، 
فيها  يريدون  مرة  كل  يف  فريدة  زيارة  رخ�سة  ا�ستخراج  اإىل  ي�سطرون  كانوا  حيث 

الت�سال مبنوبيهم ولي�س رخ�سة واحدة دائمة.

املحور الثاين  : خالل املحاكمة

يناير   08 بتاريخ  اأ�سدرت  الدفاع  هيئة  اأن  العلم  مع  يلي-  فيما  الإخاللت  اأهم  اإبراز  ميكن 
الرئي�س  عن  ال�سادرة  القانونية  غري  الت�رضفات  اإىل  النتباه  فيه  العام  للراأي  موجها  بالغا   1977
هو  ما  بكل  للقيام  اإرادتها  عن  وتعلن  الدفاع  التي طالت حقوق  اخلطرية  اخلروقات  وت�ستنكر 

�رضوري ومفيد للدفاع عن املتهمني ان�سجاما مع تقاليد املهنة:

■    رف�س تالوة قرار الإحالة ال�سادر عن قا�سي التحقيق، وهي الوثيقة املتكونة من مائة 
اإىل املتهمني، واحلالة من  التهم املن�سوبة  �سفحة تقريبا، تلخ�س معطيات امللف وتبني 
فاإن  اأخرى،  املادة اجلنائية، ومن جهة  املناق�سات يف  �سفوية  يفر�س  القانون  اأن  جهة، 
تالوة القرار ي�سكل اإجراء م�سطريا جوهريا، اإذ من �ساأنه وحده اأن ي�سمح للراأي العام 

على اخل�سو�س يف تقييم جدية وقانونية التهامات املوجهة.

■    حرمان املتهمني من حقهم يف تن�سيب مدافع جديد خالل �رضيان املناق�سات، واحلالة اأن 
حرية اختيار املتهم ملحام اأو عدة حمامني ق�سد موؤازرته يف كل طور من اأطوار امل�سطرة 

ي�سكل �رضطا اأ�سا�سيا حلرية الدفاع وكماله.

■    منع املحامني املنت�سبني من التدخل اأثناء املناق�سات، ومن و�سع املذكرات وطرح الأ�سئلة 
على املوؤازر من طرف حمام اآخر مبنا�سبة ا�ستنطاقه، ال�سيء الذي يتنافى مع مبداأي وحدة 

املناق�سات وحرية الدفاع.
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املتهمني،  ل�ستنطاق  اإتباعه  ينوي  الذي  بالرتتيب  املحامني  اإبالغ  من  الرئي�س  ■    امتناع 
ال�سيء الذي يرغم املحامني على مالزمة القاعة با�ستمرار يف انتظار املناداة على زبنائهم 
اأخرى،  لدى حماكم  املهنية  بواجباتهم  القيام  وبني  بينهم  يحول  مما  ال�ستنطاق،  ق�سد 

وي�سكل جتاهال لتقاليد احرتام الدفاع، وعرقلة فعلية ملمار�سته لكل حرية.

املحكمة  تنوير  اإىل  الهادفة  دفاعهم  و�سائل  عر�س  من  للمتهمني  املنهجي  ■    احلرمان 
حول اأ�سباب الأفعال املرتكبة، ذلك اأن الرئي�س قرر ح�رض املناق�سات يف اإلزام املتهمني 
باجلواب على الأ�سئلة املطروحة من طرفه ومن طرف النيابة العامة ومبنتهى الخت�سار، 
بكيفية  يرف�س  الرئي�س  واأن  �سيما  الدفاع وكماله،  ي�سكل م�سا�سا بحرية  الذي  ال�سيء 

منهجية الأ�سئلة املطروحة من طرف املحامني. 

 ■    جتاهل مبداأي ر�سانة وحياد القا�سي، اإذ اأن الرئي�س قد اأ�سدر يف عدة منا�سبات اأحكاما 
تقوميية يف حق بع�س املتهمني مبنا�سبة ا�ستنطاقهم وحول الأفكار التي يحملونها، الأمر 

الذي يعد خمالفا للقاعدة القائلة باأنه مينع على الرئي�س اإبداء راأيه خالل املناق�سات.

اأراد  اأنه  املحامني/ذلك  جتاه  الرئي�س  عن  با�ستمرار  ال�سادرة  امل�سترتة  �سبه  ■    املوؤاخدات 
م�ساءلتهم عن �سلوك املتهمني خالل اجلل�سة، ال�سيء الذي ي�سكل جتاهال ملبداأ ا�ستقالل 
مبوؤازرته ل غري،  يقوم  بل  اجلنائية  املادة  زبونه يف  ميثل  الأخري ل  اأن هذا  اإذ  املحامي، 
عن  م�سوؤول  وحده  يعترب  الذي  وزبونه  املحامي  بني  اخللط  مطلقا  ينبغي  فال  وبالتايل 
نف�سه  عن  للدفاع  احلرية   كامل  له  توفر  اأن  يجب  وبال�رضورة  لها،  قام  التي  الأفعال 

وبالطريقة التي يراها �ساحلة.

■    اإخالء قاعة املحاكمة من جميع املتابعني با�ستثناء حماميهم، وكان الرئي�س ياأمر با�ستقدام 
املتهمني لال�ستماع اإليهم واحدا واحدا، الأمر الذي جعلهم ميتنعون عن اجلواب اإل يف 
وجود باقي رفاقهم، مما حول اجلل�سة اإىل جل�سة �رضية دون اأن ي�سدر يف هذا ال�ساأن اأي 

قرار من املحكمة.

■    جميع وقائع اجلل�سة كانت تنقل بوا�سطة اأجهزة التن�ست املرتبطة بغرفة خا�سة التن�ست 
باأ�سفل القاعة،)وكان يرتدد اآنذاك بقوة اأن غرفة التن�ست هي نف�سها ترتبط بغرفة جمهزة 

بفندق املن�سور كان يقيم بها اأحد الأطر العليا بوزراة العدل(.
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■      مل يكن ي�سمح لأ�رض املعتقلني وذويهم من القرتاب من هوؤلء ول مدهم باملالب�س اأو 
الأكل اأو ال�سجائر خالل املحاكمة.

هي  جديدة  بتهمة  املعتقلني  متابعة  الأخرية  هذه  التم�ست  العامة  النيابة  من  ■    بطلب 
ترديد  يف  املتابعني  انطالق  اإثر  على  احلاكمة  الهيئة  واإهانة  باجلل�سة  �سو�ساء  اإحداث 
ن�سيد ثوري خالل اإحدى جل�سات املحاكمة وبالفعل فقد اأ�سدرت املحكمة حكما 
م�ستقال باحلب�س والغرامة النافذين يف حق كل املتابعني ناهيكم عن اأحكام ال�سجن التي 

جتاوزت ب�سعة قرون بالن�سبة للمتابعة الأ�سلية.   

املحور الثالث: بعد املحاكمة

عبد  النا�رضي،  )حممد  الأ�ساتذة  بينهم  من  منت�سبني  حمامني  �سبعة  مبتابعة  الفرتة  هذه  متيزت 
الرحيم برادة واملرحوم عبد الكبري اجلوهري( بجنحة اإهانة الق�ساء، وقد ا�ستمرت هذه املتابعة 

اإىل منت�سف الثمانينات حيث �سقطت الدعوى العمومية بالتقادم.

البي�ساء  بالدار  املدين  بال�سجن  املدانني  معظم  له  تعر�س  الذي  ال�سنيع  بالعتداء  متيزت  كما 
»غبيلة« من طرف حرا�س ال�سجن مبا�رضة عقب �سدور الأحكام، دون اأن جتري اإدارة ال�سجون 

اأي حتقيق يف هذا العتداء بالرغم من امللتم�سات املتكررة للمعتقلني ودفاعهم وذويهم. 

املالحظة الثالثة هي اأن اإدارة ال�سجون عمدت اإىل اإبعاد املعتقلني عن اأ�رضهم وت�ستيتهم على 
خمتلف ال�سجون املغربية، مع توطني جمموعة كبرية منهم بال�سجن املركزي بالقنيطرة، الأمر الذي 

دفع بهوؤلء اإىل �سن اإ�رضاب �سهري عن الطعام ل زالوا يعانون اإىل الآن من عواقبه.
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مقدمة

اإذا كان »الظلم موؤذنا بخراب العمران« كما قال ابن خلدون يف مقدمته. واإذا كان الظلم 
اأينما كان يهدد العدل يف كل مكان قال »مارتن لوتر كينغ« فاإن الإن�سانية وخالل خمتلف احلقب 
التاريخية التي عربت فيها عن رقي ح�ساري ووعي جمتمعي متقدم جندها قد اأبدعت يف اإنتاج 

مبادئ واآليات توحدت عليها اجلهود ملحا�رضة هذا الظلم اأينما كان حتى ل يتحقق اخلراب.

وقد اعتربت الن�سو�س الت�رضيعية واملبادئ القانونية التي ا�ستقر عليها الفكر الإن�ساين احلديث 
والتي ت�سكل الآن الر�سيد العاملي يف جمال حماية حقوق الأفراد واجلماعات، اأن اأهم حق يجب 
كفالته لأي �سخ�س حماية له من اأي تع�سف قد يطاله ممن له القدرة على ظلمه هو حق احلرية. 
وعليه فاإنه ل يحق لأية جهة اأو �سلطة اأو اأي كان اأن يحرم �سخ�سا ما من هذه احلرية ولو كانت 
والأحكام  الدولية  املعايري  مع  تن�سجم  اأن  عليها  بدورها  التي  القانون  لأحكام  طبقا  اإل  الدولة 

املتعارف عليها حلماية حقوق الإن�سان.

�سابت  التي  القانونية  واخلروقات  النتهاكات  عن  احلديث  هو  اليوم  مو�سوعنا  كان  واإذا 
املتابعات واملحاكمات الق�سائية ذات ال�سبغة ال�سيا�سية ما بني �سنة 1956 وغ�ست 1999. هاته 
الدولة  بعدما �سادرت  الأ�سخا�س واجلماعات  من  بحقوق جمموعة  التي ع�سفت  النتهاكات 
حقهم يف احلرية بداية وحقوقا اأخرى لهم مدنية و�سيا�سية، بالتبعية. فاإنني –و�سمن ما تعهدت 
الت�سعينات  حمطة  وهي  األ  التاريخية  الفرتة  هذه  من  حمطة  على  ال�سوء  اأ�سلط  اأن  �ساأحاول  به– 
والنتهاكات اجل�سيمة التي �سهدتها بع�س املحاكمات ال�سيا�سية يف هذا العقد. واأذكر بالتحديد 
ما ا�سطلح عليه باملحاكمة الع�سكرية ملجموعة  الرباط 1994. وقد اخرتت للحديث عن هذا 

�لأ�ستاذ خليل �لإدري�سي 

                               حمام بالرباط

النتهاكات واخلروقات املتعلقة بفرتة الت�سعينات

منوذج املحاكمة الع�سكرية ملجموعة الرباط 1994
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املو�سوع منوذج موؤازري اآنذاك ال�سيد »احل�سن قا�سوا على« وذلك وفق املنهجية التالية:

■  اأول: موجز عن الوقائع املتعلقة بالق�سية.

■  ثانيا: اخلروقات املرتكبة خالل مرحلة ما قيل املحاكمة.

■  ثالثا: اخلروقات املرتكبة خالل مرحلة املحاكمة.

■  رابعا: اخلروقات املرتكبة خالل مرحلة ما بعد احلكم.

اأول : موجز عن وقائع الق�سية

ي�ستفاد من حم�رض ال�سابطة الق�سائية املحرر يف املو�سوع من طرف ال�رضطة الق�سائية بالرباط 
التابعة لالأمن الإقليمي حتت عدد 12/6 بالرباط بتاريخ 18 ماي 1994 حوايل ال�سابعة 14 و25 
دقيقة، مت الفاء القب�س على ال�سيد احل�سن قا�سوا علي من طرف ال�سابطة الق�سائية وا�ستمع األيه من 
اأنه تعرف على امل�سمى )يو�سف الأبي�س( خالل زيارة عائلية، حيث جتمعه  طرفها م�رضحا لها 
واإياه عالقة م�ساهرة من جهة زوجته، وكان ذلك �سنة 1991. وعن طريقه تعرف على امل�سمى 
تاجر  احل�سني«  »املودن  امل�سمى  على  عرفه  بدوره  والذي  تاجرا  يعمل  الذي  ح�سن«  »اأغريي 

كذلك حيث متت لقاءات بينهم يف بع�س املنا�سبات.

واملودن  اجلياليل  بن  القادر  »عبد  امل�سمى  عنده  قدم  ال�سنة  هذه  خالل  الأيام  من  يوم  ويف 
احل�سني« واأخربه باأن اأغريي ح�سن قام باإدخال �سيارة من نوع مر�سيدي�س –باأ�سلحة– �سلمت له 
من طرف يو�سف الأبي�س با�سبانيا، من اأجل ت�سليمها اإىل بع�س اأفراد جبهة التقاد اجلزائرية واأن 
اأغربي ح�سن قام باإخفاء الأ�سلحة ب�سيعة مبكنا�س. واأن ال�سيارة املذكورة قام با�ستقدامها املودن 

احل�سني من مكنا�س من اأجل �رضائها. 

غري اأنه تبني اأن اأغربي ن�سي م�سد�سني ر�سا�سني بداخلها اأثناء تفريغه لها مبكنا�س ومل ينتبه لكون 
كما  لأخيه  مبراآب  باإخفائها  املودن  قام  وهكذا  لل�سيارة.  اخللفيني  باجلناحني  خمباأين  ال�سالحني 

اأخفي امل�سد�سني الر�سا�سني داخل املراآب بعد اأن لفهما داخل كي�س بال�ستيكي. 

وخوفا من افت�ساح هذا الأمر فقد ارتاأى املودن احل�سني التخل�س من الأ�سلحة وال�سيارة ومن 
اأجل هذا الغر�س عمد اإىل زيارة احل�سن رفقة بن اجلياليل عبد القادر. هذا الأخري ا�ستعطفه واألح 
عليه يف مرافقة �سديقهما املودن من اأجل الغر�س املذكور. فانتقال املودن واحل�سن اإىل حي كرمية 
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ب�سال فدخال املراآب واأخرج املودن احل�سني كي�سا من البال�ستيك اأ�سود اللون مل يلم�سه احل�سن اأو 
يرى ما بداخله. وانطلقا على منت �سيارتني، املودن يف املقدمة ي�سوق �سيارة مر�سيدي�س واحل�سن 
خلفه ي�سوق �سيارة رونو 4. وعند الو�سول اإىل القنطرة القدمية لنهر اأبي رقراق وعند منت�سفها 
توقف املودن ورمي بالكي�س يف حني بقي احل�سن داخل �سيارته ومل يخرج منها. ثم تابعا �سريهما 
اإىل حي اإقامة ال�سباح بالرباط حيث اأودع املودن احل�سني �سيارته هناك حتت مراقبة اأحد حرا�س 

ال�سيارات بعني املكان ورجع كل منهما اإىل منزله.

ثانيا : مرحلة ما قبل املحاكمة

بزي  اأ�سخا�س  �ستة  علي  قا�سوا  احل�سن  ال�سيد  باب  1994 طرق  ماي  �سهر  من   13/12 ليلة 
اأن امتطى  اأنه بعد  اإل  مدين وطلبوا منه مرافقتهم ملدة ربع �ساعة ل�ستف�ساره عن بع�س الأمور. 
معهم ال�سيارة البي�ساء الكبرية احلجم فوجئ بهم -ولأ�سباب اأمنية ح�سب تعبريهم– يكبلون يديه 
ويع�سبون عينه. حيث اأخذوه اإىل مكان جمهول تبني له فيما بعد اأن الأمر يتعلق باملعتقل ال�رضي 

بتمارة حيث ق�سى �ستة اأيام قبل اأن يعر�س على وكيل امللك لدى املحكمة الع�سكرية.

وخالل هاته الفرتة ارتكبت يف حقه النتهاكات الآتية:

الختطاف من طرف اأ�سخا�س مل يعرفوه باأنف�سهم ول �سفتهم ودون اإ�سعاره بال�سبب الداعي 
اإىل القب�س عليه. 

■   عدم اإ�سعار العائلة؛

الحتجاز  �سجالت  على  يتوفر  قانوين  كمعتقل  به  معرتف  غري  مكان  يف  ■    الحتجاز 
باملوا�سفات التي حددها القانون كما اأنه غري خا�سع للرقابة املخولة للنيابة العامة؛

■   عدم اإ�سعار النيابة العامة بوجوده رهن الحتجاز وفقا للم�ساطر القانونية املعمول بها؛

■   تعر�سه للتعذيب و�سوء املعاملة طيلة فرتة الحتجاز.

التهديد  وال�ستم،  ال�سب  مع  املتنوع  العنف  ال�رضب،  العينني،  تع�سيب  القيود،  )ا�ستخدام 
بالقتل، ال�سغط البدين اأثناء ال�ستجواب، احلرمان من النوم، التعذيب النف�سي(.

■  احلرمان من الأكل والرعاية الطبية؛
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■   تزوير تاريخ و�ساعة العتقال؛
■   جتاوز مدة احلرا�سة النظرية؛

■   الإكراه على توقيع حم�رض »ت�رضيحاته« دون الإطالع على ما دون فيه. 

ثالثا : مرحلة املحاكمة

الع�سكرية  املحكمة  على  معه  ومن  علي  قا�سوا  احل�سن  ال�سيد  اأحيل   1994 يونيو   6 بتاريخ 
حيث عر�سوا على وكيل املليك بها والذي وجه له التهم الآتية: خمافة القوانني املتعلقة بالأ�سلحة 
والدخرية وامل�ساركة اإعمال ملا ن�ست عليه الف�سول: 1 و 2 و3 من ظهري 2 �ستنرب 1958 وظهري 

12 نونرب1937 والف�سالن 129 و130 من القانون اجلنائي. 

لت�سهيل   1994 يونيو   6 بتاريخ  للمحاكمة  املتهمني  قدم جميع  املبا�رض  ال�ستدعاء   ومبوجب 
املتعلقة  ال�سكلية  بالدفوعات  الدفاع  تقدم  1994، حيث  يونيو   7 املوايل وهو  اليوم  الق�سية يف 
التمهيدي معززا ذلك مبجموعة من و�سائل الإثبات.  البحث  التي عرفتها مرحلة  بالنتهاكات 
غري اأن املحكمة بعد املداولة فيما ذكر قررت رف�س جميع الدفوعات ال�سكلية املثارة وكذا رف�س 
جميع طلبات الدفاع واأهمها ا�ستدعاء ال�سهود الذين عاينوا عملية اختطاف ال�سيد احل�سن قا�سوا 
اإىل حني  اجلياليل  بن  القادر  عبد  ال�سيد  على  العنف  معاينة  البث يف طلب  اأرجاأت  كما  علي. 

مناق�سة الق�سية. 

بجل�سة 8 يونيو 1994 مت ال�ستماع للمتهمني حول املن�سوب اإليهم وظروف الق�سية، حيث 
اإليهم. بعد ذلك  قبل املحاكمة ونفوا كل ما ن�سب  لها  التي تعر�سوا  اأكدوا جميع النتهاكات 
اإىل غاية              العامة والدفاع والتي توا�سلت  النيابة  1994 ملرافعة  يونيو   13 الق�سية جلل�سة  تاأخري  مت 

15 يونيو 1994. وهو تاريخ �سدور احلكم يف الق�سية والذي ق�سى على املتهمني بالآتي:

■   ح�سن اأغريي بع�رضين �سنة �سجنا نافذا واألفي دررهم غرامة؛

■   ناجم عبد الواحد بثمانية ع�رض �سنة �سجنا نافذا واألف وخم�سمائة درهم غرامة؛
■   حماز �سعيد )جزائري( بخم�سة ع�رض �سنة �سجنا نافذا واألف درهم غرامة نافذة؛

■   �سبالب عمر )جزائري ( بخم�سة ع�رض �سنة �سجنا نافذا واألف درهم غرامة نافذة؛ 
■   املودن احل�سني باثني ع�رض �سنة �سجنا نافذا واألف درهم غرامة نافذة؛
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■   احل�سن قا�سوا علي بع�رض �سنوات �سجنا نافذا واألف درهم غرامة نافذة؛
■   عبد القادر بن اجلياليل بع�رض �سنوات �سجنا نافذا واألف درهم غرامة نافذة؛

■   عبد القادر لب�سري بخم�س �سنوات نافذا واألف درهم غرامة نافذة.

وقد �سهدت هذه املرحلة مثل �سابقتها عدة خروقات اأدت اإىل انتهاك احلقوق الآتية:

■   احلق يف املحاكمة اأمام حمكمة عادية وغري ا�ستثنائية؛
■   ال�ستدعاء املبا�رض وتعطيل م�سطرة التحقيق؛

■   خرق املبداأ اخلام�س من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة الق�سائية؛

16 من الإعالن اخلا�س  –املادة  اأمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة وكفئة  احلق يف املحاكمة     ■
بالختفاء: »ل يجوز حماكمة الأ�سخا�س اإل بوا�سطة �سلطة ق�سائية عادية. 

املبادئ  الدويل،  العهد  14–1 من  واملادة  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإعالن  العا�رضة من  املادة 
الأ�سا�سية املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة الق�سائية. 

احلق يف املحاكمة العادلة.

احلق يف امل�ساواة بني حقوق الدفاع وحقوق الدعاء و�سمان �رضوط املحاكمة العدلة–.

■    املحكمة يف هذه الق�سية رف�ست اإمهال الدفاع يف اأول جل�سة مهلة كافية لإعداد و�سائل 
دفاعه وبعناء كرب من طرف هذا الأخري مت التاأجيل لأربع ع�رضون �ساعة فقط.

■    املحكمة رف�ست ال�ستماع لل�سهود الدفاع لإثبات ما يخالف حما�رض ال�سابطة الق�سائية.
■    املحكمة اأرجاأت معاينة اآثار العنف على اأحد املتهمني اإىل حني مناق�سة الق�سية.

■    ا�ستبعاد وثيقة اأدىل بها الدفاع �سادرة عن ال�سابطة الق�سائية لإثبات ما يخالف حم�رض 
ال�سابطة الق�سائية ورف�س التحقيق فيما تت�سمنه من معلومات.

■  احلق يف افرتا�س براءة املتهم طيلة اأطوار املحاكمة اإىل حني النطق باحلكم.

من  الق�سائية  الهيئة  وت�سكيل  املتهم  مع  البحث  طريقة  ا�ستثنائية،  حمكمة  اأمام  املتهم  )مثول 
اأ�سخا�س ع�سكريني ل تتوفر فيهم �رضوط ال�ستقاللية واحلياد والحرتافية(.
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■   احلق يف ا�ستبعاد الأدلة املنتزعة نتيجة للتعذيب اأو غريه من اأ�سكال الإكراه اأو �سوء املعاملة.

املادة 15 من اتفاقية مناه�سة التعذيب.

املادة 12 من اإعالن مناه�سة التعذيب.

)بل اإعطاء حما�رض ال�سابطة الق�سائية احلجية املطلقة(.

■  احلق يف تعليل الأحكام ومعرفة احليثيات التي اعتمدت عليها.

)وهذا يعود لطريقة الأ�سئلة املعتمدة عليها يف املحكمة الع�سكرية واجلواب بنعم اأم ل دون 
اإدراج اأي تعليل يربز اآليات القتناع بالن�سبة لهيئة احلكم حتى تتم مقارنتها مع ال�رضوط القانونية 

لإثبات الفعل اجلرمي املتابع به املتهم(.  

رابعا : مرحلة ما بعد املحاكمة

اللجوء  �سوى  ودفاعهم  املتهمني  اأمام  يبق  مل  الق�سية  الذكر يف  ال�سالف  احلكم  بعد �سدور 
القرارات  ا�ستئناف  املغربي من احلق يف  اجلنائي  الت�رضيع  نظرا خللو  بالنق�س، وذلك  الطعن  اإىل 

اجلنائية. ومن مت اأ�سبحنا اأمام خروقات جديدة تتعلق بهذه املرحلة والتي نوجزها فيما يلي:

■  غياب احلق يف ال�ستئناف.

اأمام  ال�سيا�سية  ال�سبغة  ذات  الق�سايا  معاجلة  لطبيعة  نظرا  بالنق�س  الطعن  جدوى  ■   عدم 
املجل�س الأعلى، )مع ا�ستح�سار معايري ا�ستقاللية الق�سائية(.

■  التع�سف يف تنفيذ العقاب.

)بالإ�سافة اإىل تردي الأو�ساع يف ال�سجون املغربية مر املتهمني خالل ت�سع �سنوات من �سبعة 
– �سوق  – العرائ�س  البي�ساء  – الدار  – ال�سويرة  اأنحاء املغرب: �سال  �سجون تتوزع يف جميع 

الأربعاء – اخلمي�سات – القنيطرة(.

■   �سدور العفو بعد ق�ساء ت�سع �سنوات من ع�رضة دون اأية ت�سوية للو�سعية املادية ناهيك 
عن الختاللت ال�سحية – اجل�سدية – والنف�سية – وامل�ساكل الجتماعية التي اأ�سبحت 

حتا�رضهم بعد الإفراج عنهم. 
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متهيد

فيها  اأ�سا�سية، متت  1981 و1990، بثالث حمطات  الفا�سلة بني  الت�سع  ال�سنوات  لقد متيزت 
ال�رضاع  من  جزءا  املغرب،  يف  العاملة  الطبقة  ومثلث  �سلطها،  مبختلف  الدولة  بني  املواجهة 
التالية  التقدم والدميقراطية وحقوق الإن�سان، طيلة ال�سنوات  العام الذي ظل يجري، بني قوى 

لال�ستقالل ال�سيا�سي، وبني القوى الرجعية واملحافظة، من بقايا ال�ستعمار وعمالئه.

امليادين  وخمتلف  ال�سيا�سي،  املجال  بني  توزعت  خمتلفة،  اأوجها  ال�رضاع  هذا  اتخذ  وقد 
الجتماعية، فكان ول بد من اأن يتنامى الحتقان بني قوى القهر والهيمنة ال�سيا�سية والقت�سادية، 
وبني الجتاه املعاك�س ل�ستمرار هذا الواقع الذي يراد تكري�سه لفائدة الأقلية املهيمنة، �سد الأغلبية 

املقهورة واملحرومة.

وهذه امل�ساهمة –ح�سب ما حدد لها– تقت�رض على الواجهة الجتماعية، التي كانت من اأهم 
ميادين النزال التي �سهدتها �سنوات ما بعد ال�ستقالل، حيث اإن الطبقة العامة املغربية، كانت يف 
طليعة الكفاح الوطني من اأجل ا�سرتجاع ال�سيادة والكرامة، وجدت نف�سها بعد ال�ستقالل على 
الهام�س، �سحية اختيارات �سيا�سية واقت�سادية فاقت يف جربوتها وق�سوتها اأحيانا، حتى ما كان 

يوقم به املحتل.

فكان ول بد –واحلالة هذه– اأن يحتد ال�رضاع، وتتنامى املطالبة باحلقوق من طرق املوؤ�س�سات 
التمثيلية احلقيقية للطبقة العامة املغربية، التي كانت يف طليعة الكفاح الوطني من اأجل ا�سرتجاع 
�سيا�سية  اختيارات  �سحية  الهام�س،  على  ال�ستقالل  بعد  نف�سها  وجدت  والكرامة،  ال�سيادة 

واقت�سادية فاقت يف جربوتها وق�سواتها اأحيانا، حتى ما كان يقوم به املحتل.

�لأ�ستاذ جالل طاهر

حماكمات الأحداث الجتماعية

1990-1984-1981
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فكان ول بد –واحلالة هذه– اأن يحتد ال�رضاع، وتنامى املطالبة باحلقوق من طرف املوؤ�س�سات 
التمثيلية احلقيقية للطبقة العامة املغربية، ويف مقدمتها بع�س املركزيات النقابية. 

ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل، فمن  �سيا�سيا، بعد  ال�سعبية  بالإرادة  ت�ستهني  الدولة  وما دامت 
املجتمع  يطرحها  كان  التي  العادلة،  الجتماعية  باملطالب  اأي�سا  ت�ستهني  اأن  وبالتبعية  الطبيعي 
كل  خلق  مما  العمومية،  ال�سلطات  على  الو�سائل  وبكل  املنا�سبات،  �ستى  ويف  ال�سيغ،  مبختلف 

ال�رضوط النموذجية لحتقان اجتماعي ل �سبيل معه اإىل جتنب املواجهة.

وهكذا �سهدت �سنوات 1981–1984–1990، نوازل كارثية يف حياة املجتمع املغربي، بعد 
حينها        املغربية  القوانني  تنظمها  ال�سليمة  املطالبة  و�سائل  كل  الجتماعية،  القوات  ا�ستفذت  اأن 

على عالتها.

فارتاأت الطبقة العاملة بروافدها املختلفة، اأن تطور من اأ�ساليب مطالبتها بحقوقها امل�رضوعة، 
يف توفري العي�س الكرمي ولو يف حدوده الدنيا، وهكذا تقرر خو�س ا�رضابات عامة، كو�سيلة من 

الو�سائل، التي ي�سمنها الد�ستور، لتاأكيد الإ�رضار على انتزاع احلقوق وال�ستجابة للمطالب.

اإمكانيتها،  كل  جندت  احلكومية،  الإعالم  و�سائل  فيها  مبا  املختلفة،  الدولة  اأجهزة  اأن  اإل 
يوم  قبل  وعدالتها،  �رضعيتها  يف  الت�سكيك  من  جو  وخلق  الجتماعية،  باملطالب  للت�سهري 
تطبع  التي  التوتر  درجة  ورفع  لال�ستفزاز،  اأحيانا  م�سوؤولة  غري  وبطريقة  اللجوء  ثم  الإ�رضاب، 
اأجواء تنفيذ الإ�رضاب، فكانت املواجهات، التي اأدت اإىل اأحداث �سنوات 1981–1984–1990، 
حيث ا�ستعملت الدولة كل و�سائل املواجهة العنيفة، مبا يف ذلك ا�ستعمال ال�سالح، حيث كان 

من نتائجها اجلرحى والقتلى.

تراعي  العتقالت، وبطريقة ل  وا�سعة من  لالإ�رضاب، حمالت  املوالية  الأيام  �سهدت  لقد 
الأبحاث  اأجريت  حيث  العتقال،  اإجراءات  تنظم  التي  وال�سوابط  الحتياطيات  اأب�سط  حتى 
وال�ستنطاقات، وحترير املحا�رض من طرف ال�رضطة الق�سائية، يف ظروف زمنية قيا�سية، واأحيلت 
واجلهات  الطبقات  خمتلف  من  املواطنني،  من  جحافل  ت�سمن  بع�سها  امل�ساطري،  من  الع�رضات 
والأعمار، حيث حملت بع�س اللوائح اأحيانا املئة معتقل، تاأكد اأن البحث التمهيدي الذي جرى 

معهم، مت يف اأجواء تنعدم فيها ال�رضوط الدنيا للكرامة الب�رضية واآدمية الإن�سان.
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بعد حمالت العتقالت اجلماعية خالل مواجهة ال�سلطات العمومية مع املواطنني، بداأت 
الأجهزة  به  قمت  ما  لتزكية  و�سيلة  تكون  اأن  فيها،  امل�رضوع  من  لي�س  التي  الق�سائية،  املرحلة 
ال�سلطوية املختلفة، والتغطية على ا�ستعمالها لل�سالح يف مواجهة املواطنني العزل، اإل من رغبتهم 

يف التعبري عن مطالبهم الجتماعية.

البحث التمهيدي

اأن تراعي فيه،  التمهيدي، الذي يجب  البحث  الق�سائية تنطلق من  اأن املرحلة  ومن املعلوم 
طريقة ال�ستنطاق، ومدة احلرا�سة النظرية التي تتعامل معها كل الت�رضيعات باحتياط، هذه احلرا�سة 
النظرية التي هي و�سيلة ال�رضطة الق�سائية لإبقاء امل�ستبه فيه رهن اإ�سارتها، لإمتام اإجراءات البحث، 
ونظرا خلطورة هذا الإجراء، مل�سا�سه باحلرية ال�سخ�سية، فقد اأحاطه امل�رضع ب�سمانات وحدده 

ب�رضوط، وجعله حتت رقابة ق�سائية.

جلماهري  املن�سوبة  والأفعال  والأحداث  الق�سايا  كل  يف  اأجرى  الذي  البحث  ميز  ما  اإن 
البحث  اإجنـاز  م�سوؤوليتــها  من  كان  التي  ال�رضطة  اأن  هو  احلمالت،  �سملتهم  الذين  املواطنني، 

التمهيــدي، كانت طرفا تزعم اأنها كانت من »املعتدى عليهم« يف الأحداث.

اأن اأكرث املعتقلني وقلة الإمكانيات املادية والب�رضية املوؤهلة واملخولة قانونيا لإجناز الأبحاث، 
الرغبة  وانعدام  الإمكانيات،  �سعف  وقع  اأمام  م�ستحيلة  مهمة  ال�سمانات  توفري  من  جعلت 
الثكنات  يف  النا�س  )ح�رض  اأعاله  اإليها  اأ�سري  ذاتية  لأ�سباب  ال�سمانات،  توفري  على  احلر�س  يف 

الع�سكرية، اأثناء اإجراء البحث(.

احرتام  على  وت�سهر  املجتمع،  متثل  اأنها  املفرت�س  من  عامة،  ق�سائية  �سلطة  وهي  النيابة  اأن 
القانون، مل تتحمل م�سوؤوليتها يف القيام مبراقبة اأعمال ال�رضطة الق�سائية، والتق�سي، اإن مل يكن 
الجتماعية،  الأحداث  عن  الناجتة  الق�سايا  الأبحاث، يف  اإجناز  طريقة وظروف  على  الوقوف 
وتركت لل�رضطة الق�سائية كل الفر�س، لإجراء الأبحاث واإجناز امل�ساطري، يف الظروف وبال�سكل 
الذي تقرره، وت�سجيل التواريخ التي تراها بالن�سبة لبداية احلرا�سة ونهايتها، مع اأن الواقع يكاد 

ينطق بخالف ما حتمله التواريخ املدونة مبحا�رض ال�رضطة.
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اأمثلة لبع�س حما�رص ال�رصطة 

■  حما�رص ال�رصطة 1981

يونيو   21 اإ�رضاب  اأحداث  اثر  الق�سائية،  ال�رضطة  به  قامت  الذي  التمهيدي  البحث  حما�رض 
1981، مل تخرج عن املمار�سات التي تطبع طريقة طريقة و�سكل املحا�رض املنجزة يف مثل هذه 
درجاته  مبختلف  لالإكراه  املعتقلني  واإخ�ساع  النظرية،  احلرا�سة  مدد  احرتام  عدم  من  احلالت، 
بني  اخللط  واأحيانا  ال�سن،  هذه  يبلغ  مل  ومن  را�سد  هو  من  بني  بالتمييز  اللتزام  وعدم  واأنواعه 
هوؤلء، وحتى بني بع�س املختلني عقليا، الذين جترفهم حملة العتقالت اجلماعية من ال�سارع 

العام، كما هي العادة يف مثل هذه املنا�سبات.

لكن ما ميز الأحداث الجتماعية ل�سنة 1981، هو اأن العتقالت مل تقت�رض فقط على العمال 
امل�رضبني، ومن ينا�رضهم ب�سكل ما من املواطنني، ولكن العتقال امتد، للم�سوؤولني عن ال�سحافة، 

وامل�سوؤولني ال�سيا�سيني الذين يوؤيدون الإ�رضاب، وقيادة النقابات التي دعت اإىل الإ�رضاب.

وعلى �سبيل املثال، ميكن ال�ست�سهاد مبا يلي: 

ملف 1981 الذي �سم قيادة الكنفدرالية الدميقراطية لل�سغل، ورئا�سة حترير جريدة املحرر، 
والكاتب الإقليمي بالدار البي�ساء، وع�سو اللجنة املركزية لالحتاد ال�سرتاكي.

وبتهم جماعية،  واحد،  ملف  اجلميع يف  فقد ح�رض  وامل�سوؤوليات،  املواقع  اختالف  ورغم 
واعتقل اجلميع من طرف ال�رضطة، وظلوا حتت احلرا�سة النظرية، ثمانية ع�رض يوما )20 يونيو1981 
اإىل 08 يوليوز 1981(، قدموا بعدها اإىل النيابة العامة، التي تابعتهم يف حالة اعتقال، واإحالتهم اإىل 
املحكمة يوم 08 يوليوز 1981، حيث التم�ست هذه النيابة من املحكمة اإجراء بحث تكميلي يف 
الق�سية، كاأن ثمانية ع�رض يوما لدى ال�رضطة، مل تكن كافية لإجناز بحث تام، ولذلك يجب بحث 
تكميلي، وهو ما ا�ستجابت له املحكمة، حيث اأ�سدرت يف نهاية البحث التكميلي حكما بعدم 
الخت�سا�س، واإحالة الق�سية لطبيعتها اجلنائية على حمكمة ال�ستئناف، لأن �سباط ال�رضطة الذين 
حرروا املح�رض ك�سهود خالل البحث التكميلي، اأدلوا مبا يفيد اأن املتهمني �سوهدوا وهو يقومون 

بقيادة املظاهرات، يف خمتلف مناطق مدينة الدار البي�ساء ور�سقوا ال�رضطة باحلجارة...

وتبنى قا�سي التحقيق يف نهاية البحث، كل الأفعال املن�سوبة للمعتقلني، وقرر اإحالتهم على 
حمكمة اجلنايات مع ا�ستمرار اعتقالهم، هذه التي نظرت الق�سية يف اأول جل�سة واأخر جل�سة، يوم 
17 ماي 1982، حيث تاأخرت الق�سية جلل�سة ما زالت مل تعني اإىل الآن، وقد كان �سبب التاأخري، 
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اأنهم كانوا يف  ويا للح�رضة، هو ا�ستدعاء املتهمني الذين مل يح�رضوا ح�سب زعم املحكمة، مع 
�سيافة املحكمة بال�سجن، وظلوا على هذه احلالة رهائن، رغم م�سوؤولياتهم النقابية وال�سيا�سية 

والإعالمية، ومل يفرج عن بع�سهم، اإل مرور �سنة عن اآخر جل�سة، اأي يف �سهر ماي 1983.

هكذا وح�سب ماهو ثابت، فاإن الق�ساء، يقوم مبهمة الحتجاز وتزكية التجاوزات، مقدما 
خدمات �سيا�سية لل�سلطة التنفيذية، عو�س اإ�سدار الأحكام الق�سائية.

■  حما�رص ال�رصطة 1990

ميكن تبيان العيوب التي تخللت حما�رض ال�رضطة، من خالل ما ت�سمنته امللفات التي عر�ست 
مبحكمة اجلنايات بفا�س، للبت يف ق�سايا معتقلي اأحداث 14 دجنرب1990.

وهذه امللفات هي: 400/93–401–402–403 –404 –405–69/398   وتوبع فيها 100 معتقل.

ومتيزت اأ�سا�سا باخلروقات التالية : 

■   اأن العتقالت متت باجلملة من ال�سارع العام، ومن البيت ومن مناطق متفرقة يف مدينة 
فا�س، و�سملت البالغني، والأطفال الق�رض )حالة الع�رضي حممد(.

■    انعدام حالة التلب�س، حيث اإن الأحداث وقعت يوم 14 دجنرب 1990، والعتقالت متت 
يومي )16–17( دجنرب 1990.

النظرية، وتاريخ حترير  الو�سع حتت احلرا�سة  العتقال وتاريخ  يوم  ■   التناق�س احلا�سل، بني 
18 حتت  اإىل تاريخ يوم  اأم�س، وو�سع  املحا�رض، حيث ورد يف بع�س املحا�رض)اعتقل يوم 
بقي  قد  املعتقل  اأن  اأي   ،1990 17 دجنرب  يوم  املح�رض حرر  اأن  النظرية، يف حني  احلرا�سة 
معتقال طيلة اأيام 16–17 و18 دجنرب 1990، فيتاأكد اأنه اعتقل تع�سف 24 �ساعة على الأقل.

■   امللف رقم 3190 /81 بفا�س الذي قدم فيه 14 ال�سباب والعمال الذين وجدت بحوزتهم 
منا�سري الدعوة اإىل ال�رضاب. هوؤلء ال�سباب اعتقلوا من طرف ال�رضطة يف اإطار البحث 

التمهيدي، وظلوا رهن العتقال من يوم 19 اإىل 30 يونيو 1981.
واجلدير باملالحظة اأن املنا�سري مو�سوع املتابعة، �سادرة على هيئات نقابية م�سوؤولة ون�رضت 

يف ال�سحافة.
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اإحالة املحا�رص على النيابة العامة

للنيابة  رقابة  اأي  وغياب  التمهيدي،  البحث  الق�سائية خالل  ال�رضطة  اأمام  الذي جرى  بعد 
العامة يف هذه املرحلة، كان املوؤمل اأن ما ارتكب من اأخطاء وخطايا يف حق املعتقلني، �ستكون 
نهاية اأمام النيابة العامة، عندما تعر�س عليها املحا�رض املنجزة يف تلك الظروف لكن حتى هذه 
املرحلة �سهدت تزكية كاملة ملحا�رض ال�رضطة املنجزة يف الظروف وال�رضوط املذكورة، بالرغم من 
طلبات اإجراء اخلربة على بع�س امل�سابني، اأو طلب التدقيق يف تواريخ بداية احلرا�سة النظرية، اإىل 
غري ذلك من الطلبات، التي على النيابة العامة اأن جتري البحوث ب�ساأنها، ل �سيما واأن كل القرائن 
الواقعية والقانونية كانت تدعو اإىل بدل قليل من اجلهد لتطهري امل�ساطري املقدمة اإليها، ولكنها مل 
تفعل، وقدمت كل من اأحيل عليها اإىل املحاكمة بعد متابعتهم، طبقا لكل الأفعال املن�سوبة اإليهم 
بتهم خطرية يف اأغلب الأحيان، وهكذا كانت جزءا ل يتجراأ من ال�رضطة الق�سائية، ومل تبد اأي 
حتفظ اإزاء ما قدم اإليها، مع اأن لها بالإ�سافة لخت�سا�س ال�رضطة، �سفة اأ�سيلة وهي �سفة الق�ساء، 
وهي �سفة امتيازية تخولها–اإن فعلتها– حماية احلرية مبا لها من دراية بالقانون، وت�سبع بخ�سائ�س 
العدل والإن�ساف، لكن النيابة العامة، اأخطاأت –مرة اأخرى وكعادتها– موعدها مع الوفاء لر�سالة 
القا�سي واأمانته وم�سوؤولته يف الإخال�س ملبادئ العدل والإن�ساف، حيث قدمت كل املحالني 

عليها اإىل الق�ساء يف حالة اعتقال بدون ا�ستثناء.

املرحلة الق�سائية

هذه املرحلة، كانت هي الأمل الأخري، جلميع املعتقلني الذين قدموا اإليها يف حالة اعتقال، 
القانونية، والتع�سف يف م�ستوى  ال�سمانات  اأجل تدارك اخلروق، وتعوي�س اخل�سائ�س يف  من 

املمار�سة، الذي طبع مرحلة البحث التمهيدي، والنيابة العامة، بكل تفا�سيلها.

لكن ومع الأ�سف، فقد كانت هذه املرحلة اأي�سا، خميبة لالأمل عامة، حيث انطلقت اخلروق 
من ت�سكيلة الهيئة الق�سائية التي عر�ست عليها امللفات اإىل نتائج الأحكام ال�سادرة يف حق من 

اتهم بالأحداث.

بفا�س   1990 حماكمة  اإىل  و�سول   1984 ب�سنة  مرورا   ،1981 �سنة  الدارالبي�ساء  حماكمة  فمن 
متيزت جل املحاكمات باخلرق ال�سافر للقانون وامل�س اخلطري بحقوق النا�س.
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فكل املحاكمات متيزت باعتقال النا�س باجلملة من ال�سارع العام، ون�سبة نف�س التهم للجميع، 
رغم اختالف زمن الأحداث، وتعدد الأمكنة، واختالف درجة الأفعال املن�سوبة للمعتقلني، والتي 
ترتاوح بني اجلرم الب�سيط، كاإحلاق خ�سائر مبمتلكات الغري، اأو الإيذاء اخلفيف 608 ق.ج وهي 
خمالفات من الدرجة الثانية، وبني جنايات اإ�رضام النار عمدا، وال�رضب واجلرح بوا�سطة ال�سالح 
الأبي�س... الخ ومتابعة اجلميع، يف ملف واحد واأمام حمكمة اجلنايات ح�سب قرار الوكيل العام 

بنف�س املحكمة، دون اأن يكون هناك ارتباط بني اجلنايات، وما عداها من جنح وخمالفات.

وهذا يقع خالفا ملقت�سيات الف�سول 12– 13 والف�سل 424 من قانون امل�سطرة اجلنائية والف�سل 
الدعوى  للملك  العامون  الوكالء  »يحرك  اأن:  على  ين�س  الذي  النتقالية  الإجراءات  ظهري   2
العمومية وميار�سونها يف اجلنايات، عدا اإذا كانت هناك مقت�سيات قانونية خمالفة، يقومون بنف�س 

املهام –ب�سفة ا�ستثنائية– يف اجلنح تطبيقا لن�س قانوين خا�س...«.

امللفات  املتابعات، وكمثال على ذلك،  انطلق من طبيعة  القانون،  اأن خرق  يت�سح  وهكذا 
اجلنائيان:  410/ 90 –90/1557 حمكمة اجلنايات بفا�س.

اخلروق يف مرحلة املحاكمة

القا�سم امل�سرتك بني حماكمات �سنوات 1981–1984–1990، هو خرق الف�سل 11 من ظهري 
28 �ستنري 1974 الذي ن�س على اأن: »تتاألف غرف اجلنايات ملحاكم ال�ستئناف كما ياأتي: 

الأول من بني روؤ�ساء  ال�ستئناف،  العامة ملحكمة  تعينهم اجلمعية  رئي�س واأربعة م�ست�سارين 
الغرف، والآخرون من بني امل�ست�سارين.

ق�ساة  بني  من  الأقل  على  م�ساعدين  اثنني  وم�ست�سارين  نائبا،  رئي�سا  الوقت  نف�س  يف  تعني 
حمكمة ال�ستئناف«.

وكمثال  الجتماعية،  بالأحداث  املتعلقة  املحاكمات  جل  يف  يحرتم  مل  الف�سل  هذا  اأن  اإل 
مثبت لهذه احلقيقة: امللفات 90/1540–400–401–402–403–405.

هذه امللفات كان يراأ�س حمكمة اجلنايات فيها القا�سي عبد احلكيم بوكطاية �سدا على القانون، 
فهو مل يكن رئي�س غرفة، ول عينته اجلمعية العامة املخولة بذلك لرئا�سة حمكمة اجلنايات، التي 

يجعلها القانون هيئة دائمة، ولي�ست هيئة عار�سة تبت يف الق�سايا ب�سفة ا�ستثنائية.



91

اإليها اأعاله،  هذه الهيئات امل�سكلة بهذه الطريقة املعيبة، هي التي نظرت يف امللفات امل�سار 
وارتكبت الخاللت، واأخلت بال�سمانات املفرو�سة يف املحاكمة العادلة.

1.  خرق الف�سل 12 من ظهري 28 �ستنرب 1974، حيث اإن جل امللفات املعرو�سة، بتت يف 
اجلنح مع اجلنايات، ولو اأن، عن�رض الرتباط الذي يخولها حق البت غري موجود باملرة.

2.  خالفت مقت�سيات الف�سل 318 من قانون امل�سطرة اجلنائية، و�سمت كل الدفوع املثارة 
اأوليا اإىل اجلوهر، خمالفة منطوق وروح الن�س املذكور.

3.  رف�ست طلبات اإجراء اخلربة على بع�س املعتقلني، اأو املعاينة املبا�رضة، رغم وجود اآثار 
العتداء ظاهرة على اأج�سادهم، ومبكن معاينتها حتى من غري الطبيب اخلبري، )كوجود 

ر�سا�سة يف ج�سم اأحدهم(، ودون متكينهم حتى من العالج.

4.  الرف�س املنهجي ل�ستدعاء اأي �ساهد، مهما كانت وجاهة الطلب، واأهمية ال�سهادة يف 
م�سري التهمة، نفيا اأو اإثباتا.

5.   ال�رضعة يف املحاكمة، واقت�سار ال�ستنطاق باجلل�سة على ال�سوؤال التقليدي، »فعلت اأو 
مل تفعل«، وحرمان املتهم من اإمكانية الدفاع امل�رضوع عن نف�سه، حيث حرم بع�سهم 
من اإمكانية اإح�سار �سهادة، تفيد اأنه يوم وقوع الأحداث املتهم بها، كان موجودا مبقر 

عمله، ومل يغادره اإل بعد انتهاء الأحداث.

6.  عدم التدقيق يف �سن بع�س املتهمني الذين كانت القارائن قوية على اأنهم ما زالوا اأحداثا.

7.    اإبقاء املتهمني طيلة يوم املحاكمة، مبقر املحكمة يف ظروف ل اإن�سانية، وبدون غذاء اإىل 
ال�ساعات الأوىل من اليوم املوايل، حيث ت�سدر الأحكام، مع اأن فيهم احلدث وامل�سن 

واملري�س، وامل�ساب، اإما بالر�سا�س اأو التعذيب.

بعقوبات  اأحكام  �سدور  من  بالرغم  العتقال،  رهن  عليهم،  املحكوم  بع�س  اإبقاء    .8
موقوفة، واإحالتهم على هذه احلالة، ب�رضعة على حمكمة ال�ستئناف، التي األغت العقوبة 

املوقوفة وق�ست بعقوبة نافذة )ق�سية اأ�سفي(.
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الق�ساء يزكي العتقال التع�سفي

م�ستويات  جميع  على  التحكمي،  والعتقال  النظرية  احلرا�سة  م�سطرة  خرق  عر�س  وقد 
اإىل حمكمة ال�ستئناف، ومل  التقدمي، واأمام املحكمة البتدائية، و�سول  النيابة عند  الق�ساء، من 
ينتج العرتا�س القانوين على عدم �سالمة ال�رضطة، الوثيقة الوحيدة املعتمدة يف املتابعة والإدانة، 

اأية نتيجة واأدين املتابعون بعقوبة قا�سية، ويف هذا ال�سدد ميكن الإ�سارة اإىل ما يلي: 

81/ ■  ق�سية الأ�ستاذ فوؤاد بنونة ومن معه بفا�س، عدد 3190 

من  جمموعة  مع  بفا�س(  الآن  املحاماة  )ميار�س  بنونة  فوؤاد  الأ�ستاذ  فيها  اعتقل  الق�سية  هذه 
ال�سباب من طرف ال�رضطة الق�سائية بفا�س، من اأجل حيازة منا�سري، يوم 19 يونيو1981 وظلوا 
لدى ال�رضطة اإىل يوم 30 يونيو 1981، اأي اأن مدة العتقال دامت 11 يوما، وملا عر�س الأمر على 
لراأي  ابتدائيا وا�ستئنافيا م�سايرة  اأعر�س  باحلرية، ولكنه  املا�س  التجاوز  الق�ساء، طرح عليه هذا 

النيابة العامة.

اإل اأن  ما يثري املالحظة والت�سجيل، هو اأن النيابة العامة، اعرتفت بوجود جتاوز ملدة احلرا�سة، 
يلي:  ما  ال�ستئنافية  املرحلة  يف  جوابها  يف  وجاء  الزالة،  من  اأكرب  كان  عذرا  اعتمدت  ولكنها 
العامة، لها  النيابة  اأن  اإىل  اأحكامه،  اأحد  فاإن املجل�س الأعلى، ذهب يف  ال�سكلية،  الناحية  »من 
احلق يف جتديد ومتديد احلرا�سة كلما ظهر لها ذلك، وهكذا رف�س الدفع ببطالن حم�رض البحث 
بالتمهيدي، رغم بقاء الطاعن حتت احلرا�سة )قرار املجل�س 1705 بتاريخ 16 دجنرب 1976، ق�سية 
عدد  ق�سية   ،1972 يوليوز   14 تاريخ   860 عدد  حكم  الأعلى  املجل�س  قرار   –  35554 عدد: 
39047 ويقول املجل�س الأعلى... من جهة اأخرى، فاإن القواعد املتعلقة بالو�سع حتت احلرا�سة، 

ل يجعلها القانون حتت طائلة البطالن...

البحث عن  اأن عدم مراعاتها يجعل  ثبت  اإذا  اإل  البطالن،  اأن يرتتب عنها  وعليه فال ميكن 
احلقيقة واإثباتها، م�سوبني بعيوب يف اجلوهر، ال�سيء الذي مل يقع ثبوته يف الق�سية، مما تكون معه 

الو�سيلة فيما غري مبنية على اأ�سا�س...«.

■ ق�سية بنزينة احممد ومن معه باأ�سفي، رقم 2400 /81

وهم جمموعة من النقابيني وعددهم 13، اعتقلوا من طرف ال�رضطة وتوبعوا يف حالة اعتقال 
من طرف نيابة ابتدائية اأ�سفي، من اأجل حيازة منا�سري خملة بالنظام ق�سد توزيعها.



93

الغرفة  األغت  ال�سك،  لفائدة  اإليهم  ن�سب  مما  برباءتهم،  البتدائية  املحكمة  ق�ست  ما  فبعدها 
اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف باأ�سفي احلكم البتدائي القا�سي بالرباءة، وت�سدت وق�ست باإدانتهم 

بثالثة )3( اأ�سهر حب�سا نافذا.

ومرت باإيداعهم ال�سجن طبق مقت�سيات الف�سل 411 من قانون امل�سطرة اجلنائية )التقدمي(.

واجلدير باملالحظة يف هذه النازلة هو ما يلي: 

يوليوز   4 يوم  املذكورين  املواطنني  حق  يف  احلكم  اأ�سدرت  باأ�سفي  البتدائية  املحكمة  اأن 
1981، فا�ستاأنفت النيابة احلكم املذكور، وعو�س اأن يفرج على املحكوم عليهم بالرباءة، ظلوا 

األغت حمكمة ال�ستئناف حكم الرباءة، وق�ست عليهم  1981، حيث  6 يوليوز  معتقلني اإىل يوم 
بثالثة اأ�سهر نافذة، يف اأول جل�سة، رغم طلبهم وطلبات دفاعهم تاأخري الق�سية لإعداد الدفاع، 
وزعمت النيابة زورا، اأنها قامت با�ستدعائهم، كاأنهم كانوا اأحرارا، يف حني اأنهم بقوا معتقلني 
بال�سجن منذ املرحلة البتدائية، و�سايرتها املحكمة يف هذا اخلرق ال�سافر الذي يج�سد مثال حيا 

العتقال التحكمي مبباركة الق�ساء.

وهكذا يتاأكد اأن العتداء على احلقوق، وال�ستهانة باحلريات، الذي كان ينفذه »البولي�س« 
يف مثل هذه الق�سايا جتري حمايته وتاأييده بالتاأطري القانوين من طرف الق�ساء.

بع�س ال�ستثناءات امل�رصفة يف الق�ساء

لل�سلطة  انقياده  تواتر  ال�سيا�سية،  الطبيعة  ذات  الق�سايا  يف  املغربي،  الق�ساء  اأن  من  بالرغم 
بع�س  فيها  قليلة، حتمل  اأنها  ولو  م�رضفة،  ا�ستثناءات  لها  كانت  القاعدة،  هذه  اأن  ال  التنفيذية، 

الق�ساة امل�سوؤولة، واأدوا الثمن، واملثال على ذلك: 

■   ق�سية م�ستغفر الإدري�سي مولي عبد اهلل ومن معه، الكاتب العام للنقابة للتجار ال�سغار، 
رقم 8971 /81 حيث عر�س هوؤلء على املحكمة البتدائية، من اأجل توزيع من�سورات 
خملة بالأمن العام، والتهديد، اثر الإ�رضاب ليوم 20 يونيو 1981، التي اأ�سدرت حكما 

على الأظناء كما يلي: 
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1.  حركو�س نور الدين: ثالثة اأ�سهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، من اأجل جرمية 
ترخي�س،  بدون  مبظاهرات  والقيام  التجمهر،  من  وبراءته  العام،  بالنظام  الإخالل 

وتعييب وتخريب من�ساآت عمومية، والعنف واإهانة رجال القوات العمومية.

2.  اعميمي عبد الرحيم: �سهرين اثنني حب�سا نافذا وغرامة 500 درهم، وبراءته من باقي التهم.

3.  م�ستغفر الإدري�سي: �سهر موقوف التنفيذ وغرامة 700 درهم، لإدانته بجرمية الإخالل 
بالنظام العام وتوزيع منا�سري.

4.  احل�ساين اأحمد: ثالثة اأ�سهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم، لإدانته بجرمية توزيع 
من�سورات خملة بالنظام العام، وبراءته من باقي التهم.

ي�سدر  اأن  اأراد  الذي  القا�سي،  قناعة  ح�سب  �سدر  لأنه  الأمر  اأويل  احلكم،  هذا  فاأغ�سب 
حكما، ل اأن يقدم خدمة حتت الطلب.

القا�سي مبا�رضة بوا�سطة )فاك�س(، وقع الرتاجع عنه فيما بعد رمبا ترقبا  وعليه تقرر توقيف 
لعواقبه، وحت�سبا لردود الفعل، وا�ستوؤنف احلكم، ووقع اإلغاوؤه و�سدرت اأحكام قا�سية بعقوبات 

نافذة، ونفذ قرار اإرجاع املتابعني لل�سجن، بوا�سطة العتقال باجلل�سة.

اأو تت�سامح، مع من  الدولة كانت يف هذه احلقبة، ل تتهاون  اأن  اأخرى،  يتاأكد مرة  وهكذا 
يحاول اخلروج عن احلظة املر�سومة، يف تدبري ال�رضاع، حتى ولو تعلق الأمر بال�سلطة الق�سائية، 
التي كتب يف الد�ستور، اأنها م�ستقلة اإل اأن هناك ق�ساة امتثلوا للتعليمات املنطوقة اأو املفهومة، 

فنالوا اأعلى الدرجات، والأمثلة �ساهدة ويعلمها اجلميع.
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�لأ�ستاذ �أبو �حل�سن �أحمد �سامل  

حمامي بهيئة �أكادير

 النتهاكات احلقوقية وتداعياتها

من اأحداث طانطان 1972 اإىل اأحداث العيون 1999 

ميكن اعتبار ما جرى يف مايو 1972 مبنا�سبة مو�سم ال�سيخ حممد الأعظف بطانطان مركز الزنزال 
ال�سيا�سي الذي اأ�رض للم�سارات ال�سلبية الالحقة بخ�سو�س الق�سية الوطنية )الق�سم الأول(.

املعاجلة  ثم  )بند1(،  املقدمات  تناول  من  لبد  كان  فراغ  من  تن�ساأ  مل  الأحداث  تلك  ولأن 
الأمنية لالأحداث )بند2( والتداعيات ال�سيا�سية واحلقوقية والجتماعية والقت�سادية )بند3(. 

ما وقع اأي�سا بالعيون مل يكن معزول، فقد كان مبثابة توابع ملا حدث يف طانطان رغم الفارق 
الزمني )27 �سنة( لأن وزارة الداخلية ظلت وفية يف احلالتني لأ�ساليب التدخالت العنيفة، وعرب 
عدة حمطات كان اآخرها اأحداث العيون املفتعلة �سنة 1999، )الق�سم الثاين(، و�سيتم تناول اخللفية 

ال�سيا�سية املحركة لالأحداث )بند1(.

اأ. الأحداث الأوىل.
ب. الأحداث الثانية.

مرحلة البحث التمهيدي )بند2(.
مرحلة املحاكمة ابتدائيا وا�ستئنافيا)بند3(. 

   الق�سم 1– اأحداث طانطان مايو 1972

البند 1:  املقدمات 

ال�سمال من  التاريخ معزولة عما يجري يف  اأية فرتة من فرتات  اجلنوبية يف  املناطق  مل تكن 
اأحداث �سيا�سية، فاأبناوؤنا الذين انطلقوا من طرفاية والعيون... �رضا مهربني من قبل جمموعة من 
الوطنيني يف �ساحنات تابعة جلي�س التحرير من املناطق اخلا�سعة لنفوذ ال�ستعمار ال�سباين، حيث 
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وزعوا عدة داخليات يف مدن تافراوت، اأكادير تارودانت ودار التوزاين بالدار البي�ساء يف رحلة 
�ساقة وطويلة �سنة 1958، وقد فاق عددهم املائة بقليل. 

امل�ستويات اجلامعية، وانخرطوا يف �سفوف  اأعلى  اإىل  الو�سول  العديد من هوؤلء من  متكن 
الحتاد الوطني لطلبة املغرب »اأوطم« التيارات التقدمية والي�سارية:

23 مار�س وغريهما من  املغربي، حركة  ال�سيوعي  ال�سعبية، احلزب  للقوات  الوطني  الحتاد 
الأحزاب ال�سيا�سية.

ولأنهم كانوا يعتربون اأنف�سهم الورثة ال�رضعيني لر�سالة املقاومة وجي�س التحرير، ولأن الإ�سبان 
مل يرحلوا بعد، فقد كثفوا الت�سالت للتح�سي�س بق�سية ال�سحراء مع العديد من قادة الأحزاب 

ال�سيا�سية وكبار امل�سوؤولني، حيث طالبوا بالتحرك ومدهم بال�سالح.

كان لل�سيا�سيني ح�سابات اأخرى وكان اجلواب: اتركوا ال�سيا�سة لل�سيا�سيني.

اأمام هذا اجلمود قرر الطلبة التحرك يف طانطان مبنا�سبة مو�سم ال�سيخ حممد الأعظف الذي 
يقام كل �سنة يف اخلام�س والع�رضين من ماي، وهو اأكرب جتمع جتاري ل�ساكنة اجلنوب حينذاك.

البند 2: الأحداث واملعاجلة الأمنية

اعتقد الطلبة اأن نبل الهدف �سي�سفع لهم، فتحركوا يف اليوم الأول يف طانطان املدينة ب�سكل 
مكثف رافعني العلم الوطني والعديد من الالفتات احلاملة لل�سعارات الوطنية الوحدودية اأبرزها 
�سعار: ال�سحراء �سحراوؤنا وامللك ملكنا« واأخرى مطالبة بال�سالح وفتح باب املقاومة وكانت 

موؤطرة ب�سكل، جيد وانظم لها العديد من الأهلي وال�سبان من اجلن�سني.

مت قمع التظاهرة ب�سكل عنيف من طرف القوات امل�ساعدة، ومت اعتقال بع�س املنظمني.

اليوم الثاين من املو�سم �سهد مكان تنظيمه الواقع خارج مدينة طانطان )9 كلم( مظاهرة اأكرب 
كارن  بويز  قاعدة  املرابطة يف  امل�ساعدة  القوات  فرق  ا�ستدعاء  فتم  ال�سعارات،  وبنف�س  حجما 
وكان التدخل عنيفا ودمويا جرح وك�رض العديد من املتظاهرين، اإل اأن اأحدا مل يقتل. وكان العدد 

الإجمايل للمعتقلني قد بلغ 32 معتقال مت اقتيادهم اإىل ثكنة القوات امل�ساعدة.
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 مار�س قواعد الداخلية �ساديتهم على املعتقلني الذين ع�سبت عيونهم و�رضبوا باأعقاب البنادق 
من قبل حرا�سهم. واإمعانا يف التعذيب كانوا ي�سبون املاء من اأبواب القاعات التي اعتقلوا فيها 
يف متاأخرة من الليل، والتي مل تكن تتوفر على فرا�س اأو اأغطية للنوم. فكانوا ينامون جلو�سا اأو 

ممدين على »الد�س«.

دامت فرتة العتقال التحكمي �سبعة اأيام بلياليها دون اأي تدخل من طرف النيابة العامة اأو 
اأية ق�سائية ومل تنجز اأية حما�رض ا�ستماع رغم مطالبة اأحدهم ويدعى »حممد �سامل ولد ال�سالك« 

امللقب ب » فرانكوا« باأن يحالوا على الق�ساء بالالفتات التي كتبوا ولي�س باأخرى مفربكة.

من  طلبوا  فقد  اإهانتهم  يف  منهم  واإمعانا  اإدراري«  »حركة  املظاهرات  اعتربوا  امل�سوؤولون 
للمفرج عنهم  الالحق  بال�سلوك  اأن يكونوا �سامنني ومتعهدين  �سبيلهم  الأعيان ك�رضط لإخالء 

وعدم تكرار ما حدث. وكاأنهم قا�رضين. 

ولأنهم طالبوا بالإحالة على الق�ساء ومبحاكمة عادلة فقد رف�س العديد منهم هذا ال�رضط املذل 
مف�سال البقاء.

اأمام وطنية ال�سعارات والتفاف الأهايل حولها وا�ستنكارهم لأ�سلوب املعاجلة فقد مت اإخالء 
�سبيلهم واإر�سال املحجوزات )الالفتات اإىل ابتدائية اأكادير(.

اإن العتقال التحكمي ملنظمي املظاهرة وتعذيبهم وهروب اآخرين اإىل وادي طانطان قطع 
�سعرة معاوية فكانت القطيعة ال�سيا�سية التي رمت بهوؤلء ال�سبان ال�سحراويني املغاربة اإىل خارج 
يف  ازويرات  منطقة  ومن   1973 يونيو   20 يف  ويعلنونها  البولي�ساريو  جبهة  ليوؤ�س�سوا  احلدود 

موريطانيا ولحقا ما ي�سمى »باجلمهورية ال�سحراوية«.

بعد خيبة الأمل التي اأ�سيبوا بها داخل الوطن.

البند 3: التداعيات ال�سيا�سية واحلقوقية والجتماعية والقت�سادية

اأ. على امل�ستوى ال�سيا�سي

اإن ف�سل الدولة يف احتواء اأبنائها ودفعهم اإىل العقوق ال�سيا�سي واعتبار املظاهرات ال�سليمة 
وال�سعارات الوحدوية التي رفعوها جمرد »حركة دراري« كان خطاأ �سيا�سيا ا�سرتاتيجيا وقراءة 
خاطئة لالحتقان والغليان الذي بداأ يعرب عن نف�سه باأ�سكال خمتلفة ومل ت�ستطع اإدارته فانفجر يف 

وجوهنا جميعا.
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ف�سيا�سة الوفاق التي ربطت املغرب باإ�سبانيا الفرنكوية قد اأدخلت امللف يف الثالجة ال�سيا�سية، 
انف�سالية  ا�ستنزاف  اإىل حزب  وبدل جعل حركة طانطان منطلقا ملناو�سة الإ�سبان فقد حولناها 

قاربت الثالثني �سنة.

ومبا اأن احلرب الباردة كانت يف اأوجها وجدت اأطراف دولية �سالتها يف م�ساك�سة املغرب يف 
حقوقه التاريخية يف املنطقة و�سغله جنوبا كم�سلحة ا�سبانية اأول وجزائرية ثانيا.

تطور  الإفريقية  الوحدة  منظمة  يف  اإقليمي  �رضاع  اإىل  داخليا  مقموعة  �سليمة  مظاهرة  من 
بالتدويل يف اأروقة الأمم املتحدة، حيث م�سالح الالعبني الكبار. 

ب. على امل�ستوى احلقوقي والجتماعي

من مل يهرب من املتظاهرين، اأو عائلتهم، اأو اأقاربهم، اأو اأ�سدقائهم اأو كل من �ساأنه اأن يتعاطف 
معهم، اأو اأي مثقف اأو منا�سل تقدمي، اأو خريج جامعة اأو تلميذ يف الإعدادية، والثانوية اأ�سبح حطبا 

حلمالت العتقال والختطاف، ا�ستنادا اإىل الظهري كل ما من �ساأنه )ظ 1935( منذ بداية 1976.

وبوجدور  والعيون  اأوىل،  مرحلة  يف  وطرفية  وطانطان،  كوملني،  كان  النتهاكات  م�رضح 
وال�سمارة والداخلة ... يف مرحلة لحقة لكتمال احللقة.

�سملت العتقالت والختطافات عائالت باأكملها: الأب والأم والبنات... يف اأخطر تطبيق 
لنظرية ملربوزو يف »جمال الدفاع ال�سيا�سي« من قبل وزارة الداخلية.

وقلعة  تازمامارت  مبعتقلي  لحقا  عرف  فيما  م�سريهم  معرفة  ودون  حماكمة  دون  ذلك  مت 
مكونة واأكذز والعيون، حيث و�سل اعتقال بع�سهم ملدة 15 �سنة وق�سى بع�سهم يف املعتقالت 
ر�سمية ب: خم�سمائة  اإح�سائيات غري  تقدرهم  اآخرين جمهول  م�سري  يزال  ول  التعذيب  حتت 

خمتفي )500( اختفاء ق�رضيا.

يف املناطق امل�سرتجعة حديثا كان �سالح زمراك وايل العيون املتويف اأجنب تالمذة الب�رضي يف 
ت�سبق  املحليني، بحيث كانت  ال�رضي واملخربين  البولي�س  عتاة  الأمنية مب�ساعدة  ال�سيا�سة  تطبيق 
اأي حملة لالعتقالت كتابة على اجلدران ت�سيد بالبولي�ساريو، اإ�سافة اإىل توزيع راياته يف املناطق 
خمتلفة ومن طرف الأعوان اأنف�سهم حتى يتم تربير احلملة. وحدث اأن رفعت بع�س تلك الرايات 

فوق املقاطعات املحرو�سة. 
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هناك تداعيات ماأ�ساوية اأخرى متثلت يف احلرب التي اندلعت منذ �سنة 1976، ومل تتوفق اإل 
بقرار وقف اإطالق النار ال�سادر عن جمل�س الأمن، حيث خلفت اآلف اجلرحى والقتلى والأرامل 
واأربعون األف و�ستمائة )40.600( لجئ هم عدد �سكان خميمات تندوف املحتجزين يف اأطول 
اعتقال واأكرب �سجن. ولعل الت�رضيح امل�سهور للويل م�سطفى ال�سيد قبل وفاته لرفيقه اآنذاك عمر 

احل�رضمي »لقد اأجرمنا يف اأهلنا«  يج�سم فداحة املاأزق.

ج .على امل�ستوى القت�سادي

بلغ جمموع التعوي�سات التي منحتها هيئة التحكيم املنبثقة عن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 
الإن�سان ل�سحايا العتقال التع�سفي والختفاء الق�رضي 00، 100.000.000 »مائة مليون دولر«.

اإن التقديرات ت�سري اىل خ�سائر املغرب اأثناء احلرب 7 ماليني دولر )اأي من �سنة 1976 اىل 
�سنة 1991( و 3 ماليري حاليا يف فرتة الال �سلم والال حرب، كما اأنها تقدر التكلفة اليومية لإدارة 

ال�رضاع مببلغ 2 مليون دولر.

اإن النتهاكات احلقوقية لأب�سط قواعد حقوق الإن�سان واإغالق باب احلوار والحتواء، كان 
اجلزائر  هي  العامة  والنيابة  مكوناته  بكل  املغرب  هو  ب�سببها  املعتقل  خا�س:  نوع  من  حماكمة 
والهيئة الق�سائية هي الأمم املتحدة،  فكيف ومتى �سيتم النطق باحلكم؟ وهل ا�ستفاد الأمنيون من 

�سيا�سة القمع الفا�سلة يف طانطان وغريه، واأقلعوا عن تلك العادة ال�سيئة؟. 

الق�سم الثاين  : اأحداث العيون ل�سنة 1999 

بند1: اخللفية ال�سيا�سية املحركة لأحداث

لقد بنت وزارة الداخلية منذ �سنة 1976 �سيا�ستها يف الأقاليم ال�سحراوية على قاعدة اأ�سا�سية 
مفادها اأن »كل �سحراوي مثقف اأو ي�ساري غري متعاون متهم بالنتماء للبولي�ساريو دون اإمكانية 

اإثبات العك�س«.

وعليه: فاإن »حالة الطوارئ« الغري معلنة هي التي �سادت لإق�ساء وتغييب كل من ل تر�سى 
عنه الأجهزة الأمنية.
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اأ�سبح املر�سدون من اأبناء املنطقة وغريهم يتنا�سلون كالطفيليات طمعا يف ثراء �رضيع اأو من�سب 
غري م�ستحق، و�سارت و�ساية اأي »ك�ساهد م�ساف �سي حاجة« حم�رضا مقد�سا ل ميكن الطعن فيه 

حتى بالزور يدفع باملو�سى به اإىل غياهب �سجن قد ل يرجع منه اأبدا.

ال�سجاعة  �سيا�سي  حزب  اأي  اأو  الرقيب–  مق�س  –بحكم  جريدة  اأو  �سحيفة  اأية  متلك  مل 
للحديث عما يجري بدعوى ما ا�سطلح عليه بـ: ح�سا�سية املنطقة لأ ل ي�ستغل ذلك من طرف 

اأعداء الوحدة الرتابية.

»اأعيان« املنطقة وبرملانيوها املزورون �ساركوا يف موؤامرة التعتيم والت�سليل بت�رضيحاتهم اأمام 
و�سائل الإعالم باأن »كل �سيء على اأح�سن ما يرام«  حفاظا على امل�سالح والمتيازات التي مل 
يكونوا يحلمون بها بل كونوا مع الرجل القوي لوبيا خطري ل�سب الزيت على نار الق�سية الوطنية 
لتبقى م�ستعلة با�ستمرار وتظل البقرة احللوب يف حظريتهم اخلا�سة، وكانت احلريات تدا�س يف 

غفلة تامة من اجلميع.

اأمام هاته الأو�ساع وتلك التي اأو�سلت البلد اإىل القرتاب من ال�سكتة القلبية كان للمبادرات 
امللكية للمغفور له امللك احل�سن الثاين الأثر الإيجابي على النفو�س. 

الإن�سان  اإن�ساء املجل�س ال�ست�ساري حلقوق  ال�سيا�سيني،  املعتقلني  ال�سامل عن جميع  فالعفو 
قرارات هيئة التحكيم وغريها من الإجراءات التي قادت اإىل النفراج ال�سيا�سي والتي توجت 

بدخول املعار�سة اإىل احلكومة خلقت ديناميكية �سيا�سية جديدة على ال�ساحة ال�سيا�سية.

ثورته  قاد  الذي  ال�ساد�س  امللك حممد  امللك حممد  املكت�سبات يف عهد جاللة  هاته  تعززت 
اآخر  لياأخذ حجمه الطبيعي، فلعب  الهادئة من الأعلى وبداأت قالع »الرجل القوي تتهاوى« 

اأوراقه بافتعال اأحداث العيون الأوىل والثانية. فكيف بداأت تلك الأحداث؟.

اأ. اأحداث 22–27–28–29 �ستنرب 1999

نظمت يوم 22 �ستنرب من تلك ال�سنة اعت�سامات ل�رضائح اجتماعية مت�رضرة �سمت ن�سبة ل 
ي�ستهان بها من الن�ساء فتم اإنهاءها ب�سكل عنيف من طرف قوات الأمن.
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الطلبة  �سمت  ال�سابقة  الأحداث  على  احتجاجية  وقفة  نظمت  ال�سهر  نف�س  من   27 يوم 
واملعطلني و�رضائح اأخرى انبثقت عنها جلنة حوار مع الولية حدت بداية ونهاية الوقفة. يف تلك 
الأثناء كان با�سا املدينة والعميد املركزي مبعية م�سوؤولني يف الولية يقومون بتعبئة جمموعات من 

اأ�سحاب ال�سوابق والباعة املتجولني امللثمني بالهراواة املدب�سة ق�سد مهاجمة الوقفة.

اإىل مكانها تتقدمهم �سيارات ال�رضطة فتفرق املحتجون يف جميع الجتاهات دون  توجهوا 
مواجهة. وقبل ظالم ليلة 27 �ستنرب 1999 كانت اأجهزة الأمن وامليلي�سيات املرافقة لها يكت�سحون 
الأحياء. ك�رضوا الأبواب وانتهكوا حرمات امل�ساكن واعتدوا بال�رضب واجلرح على من وجد 
فيها دون مراعاة لل�سن اأو اجلن�س. حتدث البع�س عن اعتداءات جن�سية بالع�سى. املتاجر الهامة مل 

ت�سلم من النهب واأ�سيب اجلميع بالذهول.

كانت الر�سالة دموية، مدوية وجريئة، اأراد من خاللها الوزير »القوى« اأن يقول ملراكز �سنع 
القرار اأنه بدون قب�سته احلديدية فاإن هيبة الدولة و�سحراءها يف خطر.

اأ�سياد  املرافقة  وامللي�سيات  الأمن  رجال  خاللها  كان  اأيام.  ثالثة  ملدة  ال�سطرابات  ا�ستمر 
املوقف ومل ت�سلم �سياراتهم من بع�س الزجاجات احلارقة. ولأنهم اأ�سبحوا طرفا يف الأحداث 
اإل بان�سحابهم من ال�سوارع وت�سلم القوات امل�سلحة امللكية ملهام حفظ  فاإن الأو�ساع مل تهداأ 

الأمن باملدينة و�سط ترحيب اجلميع. 

ب. اأحداث 30 –31 اأكتوبر 1999

خلقت الأحداث الأوىل اهتزاز ثقة املواطنني باأجهزة الأمن وقادته املحليني. يف م�ساء يوم 
حملة  قادوا  اللذين  والداخلية  الأمن  م�سوؤويل  بعودة  تقول  �سائعة  ت�رضبت   1999 اأكتوبر   30
النتهاكات وظهور هم يف ال�سوارع املدينة فتعر�ست بع�س واجهات املتاجر الزجاجية للر�سق 
باحلجارة وبعد ان�سحاب اجلناة احلقيقيني بداأت حملة العتقالت واملداهمات التي ا�ستمرت 

يومني) 30–31 اأكتوبر(.

اإدري�س  الداخلية  يف  الدولة  وزير  كاأ�س  اأفا�ست  التي  القطرة  هي  الأحداث  هذه  وكانت 
الب�رضي فتمت اإقالته من من�سبه.
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بند 2: مرحلة البحث التمهيدي

حملة  بعد  الفر�سة  وجاءت  وغيبا  غائبا  امل�سرتجعة  ال�سحراوية  املناطق  يف  الق�ساء  ظل 
خالل  من  �سيا�سية  حماكمة  اأول  يف  امللف  على  يدها  العامة  النيابة  و�سعت  عندما  العتقالت 

البحث التمهيدي الذي يجري حتت رقابتها واإ�رضافها.

احلملة بداأت ليلة 30 اأكتوبر 1999 من خالل:

■   اعتقال الأ�سخا�س القريبني من مكان الأحداث؛

فيهم  امل�ستبه  الليل واعتقال  اأوقات متاأخرة من  امل�ساكني وتفتي�سها ويف  ■    انتهاك حرمة 
اأو ال�سيوف لعدم تواجدهم يف منازلهم. وبطريقة غري قانونية حالة )دادون عبد اهلل(؛

■   اعتقال من وجد بعيدا عن مقر �سكناه ومنهم قا�رضين؛

■    كل من وجد »غبار بيده« اأو يت�سبب منه العرق »اأو لأن قلبه يخفق بقوة«... مت اقتيادهم 
اإىل مقرات جمهولة وهم مع�سوبي الأعني ومكبلني ب�سكل جيد؛

■   توجيه الكدمات وال�سب والقذف يف حقهم ح�سب �سهادتهم الالحقة كان هو القاعدة؛

■   بلغ عدد املعتقلني 23 معتقال منهم قا�رضين اأحيال على غرفة الأحداث؛

■     ا�ستمر العتقال الحتياطي 116 �ساعة من ليلة 30 اأكتوبر 1999 الثامنة م�ساء اإىل يوم 
04 نونرب 1999. عند التقدمي اأمام النيابة العامة ال�ساعة 5 م�ساء بعد متديد غري قانوين؛

■   مل يخ�سع اأي منهم اإىل خربة طبية رغم التما�س ذلك؛

■    ال�سابطة الق�سائية مل تقر بالعتقال اإل من يوم 01 نونرب1999 على ال�ساعة اخلام�سة م�ساء؛
■    متت املتابعات لـ 13 منهم يف حالة اعتقال و 8 يف حالة �رضاح واإحالة قا�رضين )2( على 
القانون  من   302 و   301 و   300 الف�سول  ملقت�سيات  وفقا  بالع�سيان  الأحداث  غرفة 
اجلنائي املغربي، وتبنت النيابة العامة جميع ما �سطر يف حم�رض ال�سابطة الق�سائية عدد: 
1187 وتاريخ 4 نونرب 1999 على عالته دون ترك اأية ب�سمات خمالفة  ميكن اأن تو�سع 

يف �سجل ح�سناتها؛
■   وفتح امللف ج تلب�سي عدد: 626–9 ملحاكمة املتابعني.
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بند 3: مرحلة املحاكمة 

حيث  من  املحاكمة  اأجواء  حيث  ومن  املتابعني  ملوؤازرة  املحامني  من  تطوعية  جلنة  تكونت 
التعامل مع حقوق الدفاع، ميكن مالحظة ما يلي: 

■    طيلة اجلل�سات الأربع التي عقدت مل ت�سجل اأية م�سايقات من قبل هيئة املحكمة ال�سابة 
العار�سة  امللتم�سات  خا�سة  ملتم�ساتهم،  ب�سط  يف  حريتهم  املتدخلني  جميع  واأخد 
ال�سكلية واملو�سوعية،  الدفوع  وكذا  با�ستمرار–  –املرفو�س  املوؤقت  بال�رضاح  املتعلقة 
وال�ساهد  الأحداث  من  املت�رضرين  امل�رضحني  ا�ستدعاء  مللتم�سات  ال�ستجابة  ومتت 

الوحيد وكان �ساب�سا ممتازا عن طريق النيابة العامة رغم تلكوؤ هذه الأخرية.

اخلروقات                        ت�سجيل:  ومت  للمناق�سة  جاهزا  امللف  كان   1999 نونرب   15 ■    بجل�سة 
ال�سكلية التالية:

■    خرق مقت�سيات الف�سل 58 من قانون امل�سطرة املدنية لعدم �سبط اأي من املتابعني يف 

احلالت املحددة يف الف�سل اأعاله، مما ينفي وجود حالة التلب�س.

النظرية  باحلرا�سة  املتعلق  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  من   66 الف�سل  مقت�سيات  ■    خرق 

املمتدة من 30 اأكتوبر 1999. ال�ساعة الثامنة اإىل غاية يوم 4 نونرب 1999 على ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساء وهي �ساعة التقدمي لدى النيابة العامة بعد متديد غري قانوين بقرار غري 
معلل �سادر عن ال�سيد الوكيل العام خا�سة اأن مدة احلرا�سة النظرية قد جتاوز املدة 

امل�سموح بها قانونا لت�سل اإىل 116 �ساعة.

على  بناء  الق�سائية،  ال�سابطة  اأجنزته  الذي  التو�سيحي  بالبيان  املفاجئ  القانوين  غري  الإدلء 
مكاملة هاتفية من ال�سيد الوكيل العام لهيئة املحكمة اأثناء جل�سة املناق�سة ل�ستدراك التجاوز غري 

القانوين لفرتة احلرا�سة النظرية.

جاء يف البيان اأنه واإن كان اإلقاء القب�س يوم 30 اأكتوبر 1999، فاإن املعنيني قد اأخلي �سبيلهم ومل 
يو�سعوا حتت احلرا�سة النظرية اإل يوم فاحت نونرب 1999 على ال�ساعة اخلام�سة م�ساء وكان املح�رض 
الأ�سلي خاليا من ذكر هذا املعطى الذي دلل على فربكة املحا�رض وطالب الدفاع با�ستبعاد البيان.
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حيث  من  اأو  التوقيت  حيث  من  �سواء  بالتفتي�س  املتعلقة  القانونية  املقت�سيات  ■    خرق 
بانعدام الإذن الكتابي اأو ال�سهود وفقا لالإجراءات املحددة قانونا؛

■   انتهاك حرمة امل�سكن واإحلاق خ�سائر مادية من خالل تك�سري الأبواب اأثناء التفتي�س ؛

■    وعليه فقد التم�س الدفاع ا�ستبعاد حما�رض ال�سابطة الق�سائية كاأ�سا�س للمحاكمة والقول 
اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  من   765 و   165 الف�سول  مقت�سيات  اإىل  ا�ستنادا  ببطالنها 

وترتيب ما يلزم عن الخاللت املذكورة.

ويف املو�سوع مت ت�سجيل اخلروقات التالية:

التكوينية             العنا�رض  املراحل  جميع  يف  املتهمني  اإنكار  اأمام  الإثبات  و�سائل  ■    انعدام 
لف�سول املتابعة؛

اأداء  بعد  قانونية  بطريقة  ك�سهود  اإليهم  امل�ستمع  الق�سائية  ال�رضطة  و�سابط  ■   املت�رضرون 
اليمني القانوين اأكدوا اأن املتابعني املاثلني اأمام املحكمة لي�سوا اجلناة الذين قاموا بعملية 

تك�سري واجهات حمالتهم؛
■   �سعف الو�سائل املقدمة كاإثبات واملتمثلة يف:

■  ت�سبب العرق
■  خفقان القلب

■  تلوث الأيادي بالغبار
■  التواجد بقرب مكان الأحداث

■  التواجد يف غري منازل الأهل
■  التواجد حتت الأغطية ليال والوقت خا�س بالنوم )حالة عالتي اأهل ميارة(.

كل هاته الو�سائل ل ميكن اأن تكون القناعة لدى اأي قا�س بثبوت �سدورها عن املتابعني.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن املناف�سة ا�ستمرت من ال�سباح حتى امل�ساء وتخللتها ا�سرتاحة ملدة �ساعة 
كان  فكيف  الوطنية.  ال�سحف  من  والعديد  املحلي  العام  الراأي  من طرف  متابعة  وكانت حمل 

حكم الق�ساء؟.
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15 متابعا،  النافذ ملدة �سنة ون�سف يف حق  متت تربئة خم�سة )5( متابعني واحلكم باحلب�س 
و�سنة نافذة بعد اإعادة تكييف اأفعال اأحد املتابعني بجنحة اإهانة ال�سابطة الق�سائية. )حكم عدد: 

642 بتاريخ 17 نونرب 1999، ملف جنحي تلب�سي عدد: 99/626(.

بالرغم من ا�ستئناف احلكم اإل اأن م�ساحة الرباءة مل تت�سع �سوى للمتهم الذي اأعيد تكييف اأفعاله، 
النافذ  فيها  اأدنى  اأق�سى و�سهرين كحد  نافذا كحد  اأ�سهر حب�سا  �ستة  اإىل  العقوبة  ومت تخفي�س مدد 

املوقوف. )ملف جنحي تلب�سي ا�ستئنايف عدد: 99/686 قرار 692 بتاريخ 30 نونرب 1999(.

و�ساعت  �سيا�سية،  اأحكاما  كانت  ما  بقدر  القانون  على  موؤ�س�سة  الأحكام  تلك  تكن  مل 
الالهتني وراء  املتابعني«، و»عرق«  قلوب  الأحداث، »وخفقان  بني »غبار«  الق�ساء  ا�ستقاللية 

العدالة الغائبة يف تلك املحاكمة.

نغمة  اأ�سوات جديدة يف  ترتفع  اأن  اإىل  اأدت موؤخرا  التي  الأخطاء اجل�سيمة  تتكر  وحتى ل 
ن�ساز اأمام �سمفونية الوحدة فاإننا مطالبون باإعادة النظر يف اأ�ساليب معاجلة الختناقات ال�سيا�سية 

والجتماعية.

اأن ا�ستح�سار هاته املراحل من تاريخ النتهاكات يف هذا اجلزء من وطننا الكبري لي�س من اأجل 
لعنة الظالم واإمنا لإ�سعال �سمعة على حقائق املا�سي مهما كانت درجة ق�ساوتها.

تراكمات التجربة املغربية يف جمال امل�ساحلة مع املا�سي فتحت العديد من الأورا�س ملاأ�س�سة 
بر  اإىل  العبور  اأجل  من  الأول  يقودها  وال�سعب  للملك  ثورة جديدة  الإن�سان يف  ثقافة حقوق 

الأمان ال�سيا�سي والقت�سادي… يف وطن يت�سع جلميع مكوناته.
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املتابعات  حول  ندوة   2005 فرباير   19 و   18 بتاريخ  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  نظمت 
واملحاكمات ذات ال�سبغة ال�سيا�سية خالل الفرتة املمتدة بني �سنتي 1956 و1999، وذلك ب�رضاكة 
مع جمعية هيئة املحامني باملغرب وبتعاون مع كلية احلقوق بالدار البي�ساء. و�سارك يف اأ�سغال هذه 
الندوة حمامون ممار�سون ممن واكبوا املحاكمات املذكورة وجامعيون باحثون وحقوقيون طالتهم 
ومناق�سات  عرو�س  على  اأ�سغالها  وا�ستملت  املدين.  املجتمع  من  ومهتمون  املعنية  املحاكمات 
معمقة ركزت على اجلوانب القانونية والظروف ال�سيا�سية والجتماعية التي اأحاطت باملتابعات 

واملحاكمات املعنية.

انطلقت اأ�سغال الندوة بجل�سة افتتاحية ت�سمنت عر�سا لالأ�ستاذ النقيب حممد الري�سوين الذي 
قدم �سورة عامة حول مو�سوعها باعتبار ما عا�سته البالد من اأحداث و�رضا عات، عر�س عدد 
منها على اأنظار الق�ساء. وتبعته كلمة ترحيب لل�سيد قيدوم الكلية بني فيها اأهمية الندوة النابعة 
من طبيعة املو�سوع املطروح للنقا�س من جهة، ومن الختالف النوعي للم�ساركني وهو �سمانة 

لي�س لتعدد الآراء واملواقف وح�سب، واإمنا لتحري املو�سوعية واحلقيقة من جهة اأخرى.

ثم تناول الكلمة رئي�س هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة ف�سكر ال�رضكاء يف الإعداد والتنظيم، وبني 
حلقوق  اجلديد  باملفهوم  ا�ستغلت  جمعية  اأول  باعتبارها  باملغرب  املحامني  هيئات  جمعية  دور 
الإن�سان، كما اأ�سار اإىل تعدد جوانب عمل هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة واإىل اأهمية الندوة بالن�سبة 

لها وملا هو مطلوب منها.

الكلمة  الف�سل  اأبو  اإدري�س  النقيب  باملغرب  اأخذ رئي�س جمعية هيئات املحامني  وبعد ذلك 
وعرب عن اعتزازه بامل�ساركة يف هذا اللقاء واأ�سار اإىل ما عرفته البالد يف تاريخها احلديث من وقائع 
وحقائق واإىل الدللت الفا�سلة لهذه الوقائع واحلقائق، وما طبع هذا املا�سي من ع�سف وجور 

�لأ�ستاذ حممد �لإدري�سي �لعلمي �مل�سي�سي

جامعة حممد �خلام�س، �لرباط

التقرير الرتكيبي
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واإىل �رضورة القطع مع هذا املا�سي، كما اأ�ساد بالتدابري املتخذة حلد الآن يف �سياق اإحداث هذه 
القطيعة وبانخراط اجلمعية يف جميع الأورا�س التي تفتحها هيئة امل�ساحلة والإن�ساف، وبالدور 

الذي ما فتئ املحامون يلعبونه يف هذا الإطار.

بعد ذلك قدم الأ�ستاذ عبد العزيز بناين تقريرا افتتاحيا تطرق ل�سياق الندوة وخلفياتها وغاياتها 
مبينا ارتباط مو�سوعها باملهام املوكولة اإىل هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، واأ�سار اإىل التزامات املغرب 
بالعتقال  املتعلقة  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  مقت�سيات  واإىل  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف 
والتعذيب واملحاكمة العادلة )املواد 5 و9 و10 و11( باعتبارها مرجعية معتمدة من الهيئة وت�رضي 
على اجلميع ب�سفة مت�ساوية. وحدد �سورة العتقال التع�سفي وانتهاك احلق يف احلرية والآمن وما 
نتج عن هذا النتهاك. كما ذكر بكون اأزيد من 70 يف املائة من الطلبات املعرو�سة على اأنظار 

الهيئة تت�سل بالعتقال التع�سفي واإىل قرارات الأمم املتحدة يف هذا الباب. 

وبني من جهة اأخرى اأهمية الندوة واملعايري املعتمدة يف اختيار مو�سوعاتها واملتدخلني فيها، 
فاأو�سح اأن املعايري تدور حول امل�سا طري املطبقة وطبيعة املتابعات واملحاكمات واأهمية امللفات 
وتعدد اأ�سخا�سها، واإكراه الزمن، واإرجاع تناول مو�سوعاتها اإىل حمامني ممن اأمنوا الدفاع عن 
املتابعني، يف حدود الخت�سا�س الزمني ملهمة الهيئة. واأهاب باإحلاح على جتنب اإ�ساعة الوقت 
يف امل�سائل الثابتة واملعروفة التي اأ�سبحت من باب حت�سيل احلا�سل. تبعا لهذا، حدد اجلوانب 
التي يرجى اأن توؤكد عليها املداخالت بحيث ت�سمح بت�سخي�س العوامل املو�سوعية التي اأفرزت 
النتهاكات، وبتحديد اخللل الذي نتج عنها، مع �رضورة ا�ستبعاد الوقوف عند امل�سئولية الفردية 

ملا يهدد ذلك من خماطر النتقالية وال�سلبية والتع�سف.

اأ�ساد التقرير الفتتاحي من جهة اأخرى بالندوة املنعقدة مبكنا�س حول ال�سيا�سة اجلنائية وببع�س 
التدابري املتخذة موؤخرا يف هذا امل�سمار ومنها تبني م�رضوع قانون جترمي التعذيب مع الدعوة اإىل 

اتخاذ تدابري منا�سبة اإزاء خملفات النتهاكات والإخاللت احلا�سلة.

تركز حول  الذي  الندوة  برنامج  تنفيذ  امل�ساركون يف  الفتتاحي �رضع  التقرير  اثر هذا  على 
ثالثة حماور تن�سب على املتابعات واملحاكمات املوؤ�س�سة على الت�رضيع ال�سادر اإبان احلماية وعلى 
مدونة احلريات العامة، املتابعات واملحاكمات يف الق�سايا ذات ال�سبغة ال�سيا�سية اإىل غاية الن�سف 
الأول من ال�سبعينات، اأخريا املتابعات ذات ال�سبغة ال�سيا�سية ابتداء من الن�سف الثاين لل�سبعينات.
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وتراأ�س اأ�سغالها على التوايل الأ�ستاذ حممد الطوزي والنقيب اإدري�س اأبو الف�سل والنقيب عبد 
العزيز بنزاكور. ومت يف اإطارها تقدمي خم�سة ع�رض عر�سا �سارك بها الأ�ساتذة عبد العزيز بن�سغري، 
عبد اللطيف احلامتي، عبد اللطيف اأوعمو، عبد العايل التكناتي، خالد ال�سفياين، حممد النا�رضي، 
م�سطفى بن ال�رضيف، حممد الترب، عبد الرحيم بنربكة، عبد الرحمن بن عمرو، حممد كرم، نزهة 

العلوي، عائ�سة خلما�س، خالد الإدري�سي وجالل الطاهر.

املحاكمات  ال�سخ�سية،  للحرية  القانونية  ال�سمانات  على  واملحا�رضات  املحا�رضون  وركز 
الد�ستورية  القاعدة  تاأويل  وعلى  العام  بالنظام  املتعلقني   1939 و   1935 ظهريي  على  املوؤ�س�سة 
املتعلقة بالدين الإ�سالمي للدولة املغربية، وعلى التنظيم اجلمعوي واحلزبي النقابي وال�سحايف. 
لالحتاد  ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء  اأهمت  حمددة  ومتابعات  حماكمات  وناق�سوا  حللوا  كما 
ال�سرتاكي، واأني�س بالفريج ومن معه، اأحداث منطقة الريف، موؤامرة 1963، حماكمة مراك�س 

الكربى وق�سية دهكون ومن معه.

اأ�سار  انطلقت درا�سة املحور الأول ع�سية اجلمعة 18 فرباير 2005 ويف بداية اجلل�سة الأوىل 
اأن العمل بن�سب نوعا ما على كتابة تاريخ املغرب احلديث  اإىل  الرئي�س الأ�ستاذ حممد الطوزي 
من لبدن موؤثثي املرحلة و�سهودها وهم املحامون، من خالل معاجلة ت�ساوؤل اأ�سا�سي يتعلق مبعرفة 
بناء  هو  الهدف  اأن  واأو�سح  القانون.  �سكلية  جتاوز  تعذر  واإىل  وقع  ما  اإىل  اأدت  التي  الآليات 

امل�ستقبل وجتاوز املرحلة اإىل غري رجعة.

ال�سفة  مو�سحا  الزجري  القانون  يف  الفردية  احلرية  �سمانات  بن�سغري  حممد  الأ�ستاذ  وقدم 
القانونية ال�رضفة ملقاربته وتعلقها مب�سمون الن�س الأ�سلي. كما عر�س تعريف للحرية من منظور 
القانون اجلنائي واأبرز �سماناتها املفرت�سة واأوجه تكري�سها من الناحية القانونية واآثارها. وتوقف 
اأي�سا عند وظيفة ال�سمانات يف احلماية وعاجلها من خالل احلرا�سة النظرية والإعتقال الحتياطي 
بالتقدم احلا�سل على  اأ�ساد  اأحكامها حيث  بها وعدم مراعاة  الإخالل  املرتتبة على  واجلزاءات 

امل�ستوى م�ستدركا باأنه مل مي�س اجلوهر والعمق.

جرت  التي  الع�سكرية  املحاكمات  حول  عمرو  بنب  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  عر�س  واأعقبه 
مبدينة القنيطرة �سنة 1973 اأو ما ي�سمى بق�سية عمر دهكون ومن معه. وعاجلها من خالل طرح 

ومناق�سة طبيعة.
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ونوعية القوانني املو�سوعية والإجرائية التي مت تطبيقها ومدى �سحة ذلك التطبيق يف جميع 
طعون  من  عنها  تفرع   وما  ب�سددها  �سدرت  التي  الأحكام  ونوعية  وطبيعة  الق�سية،  مراحل 

وت�رضفات وم�ساطري.

وتناول الأ�ستاذ عبد اللطيف احلامتي يف عر�سه ظهريي 1935 و 1939 ارتباطا مع مو�سوع 
املقد�سات من خالل التوقف عند ثالث ق�سايا كربى طبعها التاأويل الر�سمي للقاعدة الد�ستورية 
املتعلقة باملرجعية الدينية، هي حماكمة �سنة 1959 التي نتج عنها حل احلزب ال�سيوعي وحماكمة 

البهائيني �سنة 1963 التي ق�ست بالإدانة واأخريا حماكمة جماعة العدل والإح�سان.

وبني النقيب اأوعمو يف عر�سه كيف اتخذ ظهري 1939 كاأداة لتطويق احلركات الحتجاجية 
له،  الإ�رضاب والإعداد  التحري�س على  للموؤاخذة على جمرد  يعتمد  1969 حيث كان  �سنة  منذ 
املنا�سري وتوزيعها، وعلى تنظيم اجتماعات واإعالن ت�سامن ولو �سفويا...، نظرا  وعلى م�سك 
العمل. وظهرت  بها  القوانني اجلاري  بتطبيق  الأن�سطة  بتلك  القائمني  ل�سعوبة حماكمة ومعاقبة 
احلاجة اإىل ظهري 1939 من اأجل اإعالن قمع غري موؤ�س�س وكان التم�سك به حماولة لإلغاء مرحلة 

تاريخية حا�سمة ولإحياء ذكرى جالدي البلد.

اإثبات معينة  اأو�سح النقيب اأوعمو من جهة اأخرى اأن الن�س املنتقد ي�سمح بالأخذ بو�سائل 
الت�رضيحات  للمتابعة،  اخلا�سعني  الأ�سخا�س  وجود  اأماكن  املحا�رض،  ديباجة  القوة:  ويعطيها 
املوؤولة، كما اأدى تطبيقه اإىل رف�س معاينة الإكراه والتعذيب، ورف�س الدفوع ال�سكلية وا�ستبعاد 
القواعد املوؤ�س�سة للفعل اجلرمي. واأعطى امثلة لهذا النوع من التطبيق بالإ�سارة اإىل متابعة بع�س 
التالميذ �سنة 1981 ب�سبب كتابة �سعارات ت�سامن مع الحتاد الوطني لطلبة املغرب، ومتابعة علي 
يعته ورفاقه على بيان معار�سة حرب الرمال �سنة 1963، وحماكمة �سنة 1969 القا�سية مبنع حزب 
التحرر وال�سرتاكية ثم حماكمة عبد ال�سالم بورقية والدويب �سنة 1971 ب�سبب بيان حول اعتقال 

علي يعته.

املداخالت بكونها  الرئي�س على  املحور، علق  الباقيني يف  للمحا�رضين  الكلمة  اإعطاء  وقبل 
املهنية م�سريا  اإنتاج احلكمة وتوخي  تقنيات  التجاوزات وملعاجلة  دعوة ملمو�سة ل�ستبعاد هذه 

كذلك اإىل اأن تلك التجاوزات ل تزال قائمة.
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وعر�س الأ�ستاذ التكناوتي اإثره طرحا لقانون ال�سحافة تناوله من الناحية النظرية ومن خالل 
ما تعر�ست له حرية التعبري والراأي يف عهد احلماية ثم يف عهد ال�ستقالل من منع وت�سييق.

1982 وبني  وانتهت العرو�س مبداخلة الأ�ستاذ ال�سفياين الذي تطرق ملحاكمة الأموي �سنة 
ظروفها و�سياقها، وما طبع م�ساطرها والإجراءات التي اتبعت فيها من اإخالل وانتهاك ل �سيما 

تطبيق الف�سل 400 من قانون امل�سطرة اجلنائية ال�سابق الأموي فور النطق بحكم الإدانة.

اأ�سهم بها بع�س  اإطار هذا املحور مبالحظات وت�ساوؤلت  متت مناق�سة العرو�س املقدمة يف 
امل�ساركني وتلتها تعقيبات املحا�رضين. هكذا ت�ساءل الأ�ستاذ اأبا درين عن العتذار ومن املطلب 
به؟ هل هو الدولة؟ وهنا ما هو مفهوم الدولة وما هي مكوناتها؟ ولحظ الأ�ستاذ النوي�سي اأنه 
القمعية  القانونية  الرت�سانة  هي  اأ�سا�سية  اأ�سباب  ثالثة  اأن  يظهر  ال�سيا�سية  املحاكمات  خالل  من 
اأهم ملاذا  العن�رض  الق�ساء، وهذا هو  ا�ستقالل  الدفاع و�رضب  املتهمني وحقوق  و�رضب حقوق 
مت ا�ستعمال الق�ساء يف ت�سفية اخل�سوم ال�سيا�سيني؟ ال�سبب الرئي�سي هو عدم التفاق على قواعد 
جل�سة  عقد  يجب  باأنه  ال�سقوري  الأ�ستاذ  واأ�ساف  دميوقراطي.  د�ستور  وعلى  ال�سيا�سية  اللعبة 
تكون  حتى  واقرتح  الدميوقراطية،  ق�سايا  ومع  النتخابات  مع  اأ�سكالها  يف  املحاكمات  لإبراز 
امل�ستويات.  العربة من املحاكمات على كافة  اأخذ  للدرا�سة والبحث وجوب  املحاكمات مادة 
واأعطيت الكلمة لل�سيدة ماريا �رضف، اأرملة اأمني التهاين، ف�رضحت اأن ابنها اأمين تقدم بطلب فتح 
حتقيق حول ظروف قتل والده يف خمفر ال�رضطة، واأ�سافت اأنه تبني لها اأن احلقوقيني واملحامني 
ل يوؤمنون باأن هذه املحاكمة �سوف تكون عادلة، وهذا ما فاجاأها لتت�ساءل عن راأي املحا�رضين 
يف هذه الق�سية قائلة األ�سنا نعي�س يف عهد جديد، ولحظ الأ�ستاذ عبد ال�سالم الباهي اأن ما وقع 
�ساهمت فيه عدة اأطراف، وان�سحب ممثلوا الوزارة والق�ساة احلا�رضون من اجلل�سة، و�سار احلوار 
النتهاكات.  اأ�سا�سي يف  الق�ساء طرف  باأن  اآخر  واأكد متدخل  ثمة حماورون.  فلي�س  ال�سم  بني 
وقدم الأ�ستاذ عبد العزيز بناين تدقيقا حول تعديل الف�سل 76 وق�سية برت الفقرة املتعلقة بال�سحافة.

الثقافة  1974 مالحظا �سيادة  اأخطاأ الطريق منذ �سنة  باأن املغرب  اأوعمو قائال  النقيب  عقب 
ال�سكالنية الفارغة من مفهوم احلقوق، باأن القانون جمرد اأداة يف قلب التحولت داخل املجتمع، 
عن  تعرب  املجتمع  حركة  للقا�سي.  ال�ستقالل  يوفر  اأن  ميكن  ل  للقانون  ال�سطحي  الفهم  وباأن 

حريته والقانون يتدخل حلمايتها ويجب حتويل املكا�سب اإىل اآليات واأدوات.
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متت درا�سة املحور الثاين منطقة �سباح ال�سبت 19 فرباير 2005 برئا�سة النقيب الأ�ستاذ ادري�س 
الأول  للمحا�رض  الكلمة  اأعطى  العرو�س،  بع�س  تغري موعد  اأ�سباب  تو�سيح  وبعد  الف�سل،  اأبو 

الأ�ستاذ النقيب حممد النا�رضي.

بداأ املحا�رض عر�سه باإ�سارة اإىل اأهمية الندوة وتطور احلياة ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان ودور 
كليات احلقوق يف جمال التكوين والتوعية بها ور�سالة املحامني يف الدفاع عنها. ثم اأو�سح اأن 
حماكمة اأني�س بالفريج ومن معه متت �سنة 1973 اثر اأحداث ح�سلت بداية من �سنة 1971، بينما 
كانت حماكمة اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي لالحتاد ال�سرتاكي �سنة 1981 بعيد قرار ال�ستفتاء حول 

ال�سحراء املغربية.

ذكر املحا�رض بعد ذلك باحلريات العامة الد�ستورية وبخ�سوع  كل تقلي�س من نطاقها للقانون، 
واأ�سار اإىل تعديل قانون امل�سطرة اجلنائية �سنة 1974 قبل بيان عدد ة واأعمار املحاكمني يف ق�سية 
بالفريج ومن معه. وميز بني خم�سة مراحل قطعتها  املتابعة واملحاكمة بداأ من البحث التمهيدي 
وانتهاء بالنق�س اأمام املجل�س الأعلى، مرورا باإجراءات املتابعة يف النيابة العامة، وم�سطرة التحقيق 
الإعدادي اأمام قا�سي التحقيق وعلى �سعيد غرفة التهام اأنئد، وحمتويات املناق�سة اأثناء املحاكمة.

مت  املحاكمة، حيث  الذي طبع  ال�سكل  وقانون  امل�سمون  قانون  املحا�رض على خرق  وركز 
التعامل جوهريا مع اأ�س�س التجرمي اأو اجلرائم املن�سوبة للمتابعني مبا ل يتنا�سب مع مبداأ ال�رضعية، 
تنطوي  التي  ال�سمانات  يخالف  ب�سكل  والإجرائية  امل�سطرية  ال�سكلية  املقت�سيات  تطبيق  ومت 
عليها، فكان الرف�س �سامال لطلبات معاينة احلالة ال�سحية للمتهمني، وا�ستدعاء ال�سهود، واإلغاء 
حما�رض ال�سابطة الق�سائية لأكرث من �سبب قانوين، ومناق�سة القيمة الإثباتية للمطبوعات، منا�سري 
وجمالت، بل ورف�س حتى قراءتها. وجاء قرار النق�س ب�رضعة ل مزيد عليها حاكما بالرف�س يف 

اثنني من الطعون وعدم القبول يف �ستني منها.

وا�ستنتج املحا�رض باأن كفالة ن�س الد�ستور للحريات العامة ل تكفي ول حتول �سد انتهاكها 
يف غياب اآليات منا�سبة حلمايتها عند احلاجة اإىل تطبيقها وتفعيلها. ذلك اأن امل�سادقة على القوانني 
ون�رضها ل يعفي من �رضورة مراقبة تطبيقها وتاأويلها، خا�سة مبا يتعلق مو�سوعها بالقانون اجلنائي 
وامل�سطرة اجلنائية، وبا�ستقالل الق�ساء وحياده و�سمو ر�سالته. ويف غياب هذه ال�سمانات جاء رد 
فعل �سلبي جتلى يف رف�س املتهمني ملوؤازرتهم من الدفاع مبنا�سبة حماكمات �سنة 1977 يف ق�سية 
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ال�رضفاتي ومن معه، و�سنة 1981 يف ق�سية اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي لالحتاد ال�سرتاكي واإخال�سها 
مفتقرا  اأي�سا  التفتي�س  ال�رضوري وكان  القانوين  ال�سند  من  واأن ذلك ح�سل يف خلو  للمغرب، 
باحلب�س ومت  املعروف  اآلة راقنة مع قرارات نريوبي وجاء احلكم  القانونية. ومت حجز  لل�سوابط 

تنفيده مبدينة مي�سور.

يف �سوء هذه املحاكمة يجوز القول باأنه ملا يطال خرق القانون اأ�سخا�سا من حجم املتابعني 
واملحكوم عليهم يف هذه النازلة، فاإن باحلماية تغيب عن كل فرد ول يبقى لأحد مفر من حتمل 
وهذا  وجوهه،  بكل  العبث  اأمام  ن�سبح  بالتايل  اخلرق.  هذا  �سد  له  �سمانة  ول  القانون  خرق 
يفر�س على اجلميع اأن ي�ساهم يف الدفاع من اأجل �سلطة ق�سائية حقيقية م�ستقلة، ولي�س من اأجل 

هيئة اأو ادارة ق�سائية.

وعلق الرئي�س اأبو الف�سل مالحظا اأن هذا العر�س يقدم لوحة �ساملة عن املحاكمات ال�سيا�سية 
وباأن خال�سته تكون �سهادة قيمة عما وقع. واأ�ساف باأن بو عبيد والفرقاتي كانا، قبل احلكم، 

يف زنزانة واحدة بها مرحا�س واحد بدون باب.

اعتذر عن  الذي  الترب  الأ�ستاذ حممد  لعر�س  ملخ�سا  بناين  العزيز  عبد  الأ�ستاذ  قدم  هذا  بعد 
مت  التي   1963 �سنة  مراك�س  مبوؤامرة  املداخلة  مو�سوع  وتعلق  قاهر.  �سبب  اإىل  الراجع  غيابه 
من  ابتدءا  وطبق  ن�رض  الذي  اجلنائي  القانون  �سدر  حيث   1962 �سنة  جهنميا  تدبريا  ملحاكمتها 
1963 ومت  تعديل قانون امل�سطرة اجلنائية اأي�سا �سنة 1962 لتمديد  اأجل احلرا�سة النظرية وتخفي�س 
عدد املحلفني يف املحاكمات اجلنائية، زيارة على انتداب عدد من الق�ساة حتى يت�سنى تكوين 
الأ�سا�سية  املبادئ  خرق  ح�سل  وبهذا  ووجدة  ملالل  وبني  الرباط  حماكم  روؤ�ساء  من  املحكمة 
كممار�سة املحاكمة بدون موؤازرة الدفاع الذي �سبق ان�سحابه، ورف�س طلبات الدفاع وا�ستدعاء 
ال�سهود الذين اختفوا فجاأة، وموافقة النيابة العامة على ت�سجيل �سوتي �سمن و�سائل الإثبات، 
ورف�س املحكمة لقول املتهمني باأن اعرتافاتهم جاءت منتزعة بالإكراه. وذكر املحا�رض باأن عامل 
الدار البي�ساء كان وقتها ع�سكريا برتبة جرنال وباأن وزير الداخلية اأ�سبح رئي�سا للمجل�س الأعلى 
بالإعدام  ال�سادرة  القا�سية  الأحكام  يف�رض  وهذا  اأمامه.  بالنق�س  الطعن  فيه  مت  الذي  التاريخ  يف 
وال�سجن املوؤبد اأو لفرتات طويلة. ولحظ اأن اأغلب امل�سئولني عن هذه املحاكمة قد اختفوا اأو 

دخلوا يف �سبه الختفاء راجيا عدم تكرار مثل هذه املاأ�ساة.
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وعلق رئي�س اجلل�سة مذكرا باأنواع خرق القانون يف النازلة وما يعك�سه من �رضر وخلل ثم 
اأعطى الكلمة بعد ذلك للنقيب عبد الرحيم بنربكة يف مو�سوع حماكمة مراك�س الكربى املتعلقة 
لهم، وحيث ن�رضت  املوؤازرين  املحامني  فيها وعدد  املتابعني  بعدد  1971 واملتميزة  �سنة  مبوؤامرة 
وقائعها بجريدة العلم ب�سبب منع التحرير من ال�سدور ب�سفة نهائية. وقد ق�سم املحا�رض عر�سه 

لالإ�سارة اإىل الظروف التاريخية املواكبة قبل التوقف عند اإجراءاتها واأهم اخلروق التي طبعتها.

من  بعدها  وما   1959 �سنة  منذ  انطلقت  وظروف  وقائع  اإىل  املحا�رض  اأملح  اأوىل  مرحلة  يف 
ال�سعبية  للقوات  الوطني  الحتاد  اعترب  الذين  التحرير  وجي�س  املقاومة  �سد  ممنهجة  حمالت 
اختطاف  تو�سطها  مت�ساعدة  اعتقالت   1962 د�ستور  غداة  لت�سفيته،  لهما،ونظمت  ا�ستمرار 
واغتيال املهدي بنربكة، و�سملت يف نهاية 1966 عددا كبريا من منا�سلي احلزب، وت�سليم اأوجار 
الع�سكرية  املحكمة  اإىل  اجلميع  تقدمي  بعد  الأ�سبانية.  ال�سلطات  لدن  من  وبنجلون  وبونعيالت 

بتهمة امل�س باأمن الدولة اخلارجي.

برر  مما  التحقيق  قا�سي  اخت�سا�س  وعدم  التوجه  بخطاأ  اأ�سهر  �ستة  بعد  املحكمة  واقتنعت 
الدفاع على �سعيدي  ثم على حمكمة مراك�س. وبعد رف�س دفوع  الرباط  الإحالة على حمكمة 
قا�سي التحقيق وغرفة التهام بعيوب حما�رض ال�رضطة واإجراءات املتابعة، �سدر القرار مبتابعة 172 
ادارية وقتل عمد، واإحالتهم  الداخلي وترويج وثائق  الدولة  بالنظام واأمن  امل�س  متهما بجرائم 
واعتمد  التهام  غرفة  قرار  �سد  املوجه  الطعن  الأعلى  املجل�س  ورف�س  اجلنايات.  حمكمة  على 

تاأويل امكانية متديد احلرا�سة النظرية ب�سكل.

العتقال  هما  جرميتني  ا�ستمرار  يعني  النظرية  احلرا�سة  ا�ستمرار  باأن  علما  للن�س،  خمالف 
التع�سفي والتعذيب.

وقد اأدت اإحالة امللف على املحكمة الإقليمية اإىل نهج م�سطرة نادرة من لدن الدفاع حيث 
اأثار الت�سكك امل�رضوع �سد اأحد ق�ساة الهيئة وطلب تاأخري البت لكن بدون جدوى اإذ ا�ستمرت 
مناق�سة الق�سية من طرف الهيئة مب�ساركة القا�سي املعني. وتقدم الدفاع بطلب ا�ستثنائي ثان مبني 
على جتريح رئي�س الهيئة ملا �سبق نعته به من خيانة مما يوؤثر على حياده اجتايه املتابعني الذين و�سفوه 

بها. وتخل�س القا�سي املعني باعتبار الأمر جمرد خالف بني النيابة العامة والدفاع.
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اثر هذا الت�سوير، عمد املحا�رض اإىل عر�س جممل اخلروق اجلوهرية وخا�سة الإجرائية التي 
ليال  الوقائع  الختطاف حلدوث  اأو�ساف  مع  العتقال  تطابق ظروف  �ساردا  املحاكمة  �سابت 
اأي�سا، وملحا  بونعيالت وبنجلون  اإىل تقدمي  اأدت  قانوين يف خ�سم حملة �سحافية  �سند  بدون 
اأنواع  ثمانية  على  ا�ستمل  والذي  اجلل�سة  اأثناء  بتف�سيل  ف�سحه  مت  الذي  والعنف  التعذيب  على 
من املمار�سات خالل مائة وثالثة اأيام خا�سة يوم 13 مار�س الذي تعر�س فيه اأحد املعذبني اإىل 
بالقنيطرة.  املدين  بال�سجن  حتى  والتعذيب  احلرا�سة  ا�ستمرار  اإىل  وم�سريا  �سوط،  مائة  خم�س 
وتعر�س املحا�رض يف ذات الباب اإىل تفاهة و�سائل الإثبات املعتمدة بل واأحيانا اإىل هزليتها من 
اأوراق وجمالت قدمية فاقدة لكل فائدة، ومالب�س و�سنادق بل ولأبيات �سعرية قالها املتنبي يف              

هجاء كافور.

امل�رضوع،  الت�سكك  التمهيدي،  البحث  بطالن  الق�سية  هذه  يف  القول  خال�سة  وكانت 
التجريح، املحا�رض املزورة، �سعف تربير متديد فرتة العتقال، �سعف احلياد الق�سائي، الكتفاء 
الدفاع  وان�سحاب  بل  املتابعني  ت�رضيحات  اإغفال  ال�رضطة،  حما�رض  وحمتوى  العامة  النيابة  براأي 
اإىل  ال�ستماع  العادلة،  املحاكمة  �رضوط  من  �رضط  كل  من  لياأ�سهم  اأنف�سهم  املتابعني  من  بطلب 
املتابعني اأثناء اجلل�سة يف غياب الدفاع، املداولة. وكانت النتيجة هي 49 حكم بالإعدام و 129 

باملوؤبد... وت�رضيح وزير العدل بالربملان بالإ�سافة اإىل ت�رضيحات بوعيد وبو�ستة وبنجلون.

اإىل  دخوله  عند  قال  احلكم  هيئة  رئي�س  باأن  مذكرا  الغر�س  هذا  على  اجلل�سة  رئي�س  وعلق 
القاعة باأنه اأعد الأجوبة املنا�سبة لكل امللف والدفوع، وخرق هكذا مبداأ اأ�سا�سيا بتعبريه عن راأيه 
 1971 اأن حدوث موؤامرة ال�سخريات �سيف �سنة  اإىل  التعليق  قبل مناق�سة الق�سية. واأ�سار ذات 

�ساعدت على تخفي�س حدة الأحكام ال�سادرة.

وجرت مناق�سة مو�سوعات املحور من خالل املالحظات والت�ساوؤلت والتو�سيحات التي 
جاءت بها التدخالت الآتية بعده. 

النقيب اجلاي ذكر باأن غاية اللقاء هي و�سع حد ملا �سبق. وربط العتداءات باحلدث ال�سيا�سي 
واحلدث القانوين، واأ�سار اإىل نوع من �سكوت امل�سئولني رغم معاي�ستهم لالعتداءات. ثم ذكر 
الكم على ح�ساب ق�ساء  القانونية واإن�ساء حماكم بدون ق�ساة بحثا عن ق�ساء  الن�سو�س  برتاجع 
النوع بات�سال مع جتميد رابطة الق�ساة ونهج التن�ست على املحاكمات من لدن وزارة العدل مما 

يدعو اإىل �رضورة البحث اجلماعي حول م�سار الق�ساء.
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الأ�ستاذ عبد الرحيم املعدين  اأو�سح باأن تفا�سيل املحاكمات غري مهمة باملقارنة مع تو�سيح 
ال�سهادات واملعاينات براأي املحامني وبيان اأوجه املعاناة التي عا�سها املحامون لأنف�سهم مبنا�سبة 
املحاكمات لكون املهم هو العتداء على القانون الذي يعك�سه العتداء عليهم ب�سبب عملهم 
مكنا�س  بندوة  نوه  امل�ستقبل  خال�سات  منظور  ومن  اإليه.  والحتكام  القانون  �سيادة  اأجل  من 
حول ال�سيا�سة اجلنائية و�رضورة ادماج الق�ساة يف تكري�س دولة احلق من خالل عدالة مت�ساوية 

الأطراف ومن خالل مكونات العدالة اأي ق�ساة يف امل�ستوى، دفاع �سجاع وحتقيق نزيه.

الندوة  هذه  عقد  اإىل  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  و�سول  اأن  لحظ  الطاهر  جالل  الأ�ستاذ 
باجلامعة منا�سبة اإيجابية ل بد من ت�سجيلها. واقرتح توجيه البحث العلمي اجلامعي لهذه الظاهرة 

ال�سلبية يف تاريخ العتداء على احلقوق.

الأ�ستاذ حدا�س ذكر ب�رضورة اإعطاء هذا اللقاء غاية واأثرا بالعمل على بلورة ثالث اجتاهات 
اإجراءات منا�سبة يف قانون املو�سوع وامل�سطرة لتعميق وتقوية موؤ�س�سات الدولة  عملية اعتماد 
�سد امل�س بالقانون مع و�سع حد لهيمنة الدولة لالإحاطة بهذا امل�رضوع، على امل�ستوى النظري 
لورقة العنف الطبقية ل ببد من طرح الإ�سكالت املت�سببة يف املعركة ال�سيا�سية، وك�سف ال�رضاع 
وجهات  تغييب  اإىل  اإ�سافة  املنا�سلني  وانزواء  واملقاومة  التحرير  جي�س  حول  املوؤ�س�سات  بني 
�سيا�سية عن اللقاءات. وختم مبالحظة تق�سري الندوة يف مو�سوع حماكمة القاعديني يف الت�سعينات 

التي يراد اإقبارها.

البحث اجلامعي وا�ستقالل  الندوة و�رضورة  ت�ساءل عن خال�سة  ال�سقوري  الأ�ستاذ عبد اهلل 
واآليات  العادلة  للمحاكمة  قوانني جيدة  تعديل واعتماد  يقر�س  الق�سائية و�سماناته مما  ال�سلطة 
ومناه�سة  احلقوقية  الثقافة  ون�رض  ال�ساملة  الدميوقراطية  �رضورة  واأكد  القوانني.  لتطبيق  جيدة 
ال�ستحواذ على املال العام وعلى اأ�سوات املواطنني، مبينا اأن ال�سمانة الكربى لذلك هي الإدارة 

ال�سيا�سية احلقيقية لتطبيق هذه الطموحات.

يف  �ساركوا  ممار�سني  حمامني  �سهادات  قيمة  لها  العرو�س  باأن  �سجل  كرم  حممد  الأ�ستاذ 
املحاكمات وباأن الن�سو�س القانونية كانت اأحيانا جيدة بخالف تاأويلها وتطبيقها، ال�سيء الذي 
1975 حيث ظهر  1965 و  الظروف ال�ستثنائية والق�سائية ال�ستثنائي بني  اإىل مفارقة بني  اأدى 
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الق�ساء كاآلية مت ا�ستعمالها لتدبري ال�رضاع ال�سيا�سي مع املعار�سة، وهو ما افرغ ال�سمانات النظرية 
من قيمتها بحيث بقي امل�سكل قائما حول ا�ستقالل الق�ساء وهل يحتاج اإىل تعديل د�ستوري؟ اأم 
يجب الإجهاز على املظاهر ال�سلبية ومراجعة ال�سمانات املكفولة للق�ساء؟ ويالحظ اأن الق�ساء 
الدور  اإىل  اإ�سافة  واجلماعات،  واملقاطعات  الع�سكرية  املحاكم  يف  م�ستمرا  يزال  ل  ال�ستثنائي 

الإعالم الر�سمي اخلطري الذي كان ول يزال موؤثرا على املو�سوع.

�سنة  طنطان  واقعة  مثل  املحاكمات  من  اأخرى  بجوانب  التذكري  طلب  احل�سن  اأبو  الأ�ستاذ 
1972 لقمع جمموعة من الطلبة مما دفع اإىل خلق جبهة البولي�ساريو غري بعيد عن م�سئولية الق�ساء 
غري امل�ستقل. ول يزال اأثر هذا امل�سكل قائما بخالف ما عليه الأمر مب�رض )اأحداث 1972( ومثاله 

جتلى بوقائع مدينة لعيون �سنة 1999  وما ترتب عنها من اإقالة الب�رضي.

الأ�ستاذ عبد اهلل الولالدي* اعترب القراءة احلالية للمحاكمات بداية مهمة رغم توا�سعها، لكن 
م�سكل الفالت من العقاب يكون اأحيانا جتاوزا اأكرب واأبعد مما يطلب من الق�ساء من هذه الزاوية 
تازمامارت،  مثل  باملعتقالت  للعادة  خارقة  ب�سفة  كثريا  جتاوزه  مت  الأوامر  هدف  باأن  يالحظ 
وبوجود �رضطة للتعذيب وق�ساء غري معتاد. ولقد �سارت عادة الإفالت من العقاب قاعدة جارية 
ومت العمل بها حتى يف اأحداث 16 ماي الإرهابية. ولن نذهب بعيدا يف اأعمالنا واإ�سالحاتنا ما 

بقينا نقبل ال�سكوت عن امل�ساءلة والإفالت من العقاب.

حيث اأ�سار اإىل �رضاحة الن�س يف حالة امل�س باأمن الدولة. واأدىل بعن�رض ا�سايف يف ق�سية اأني�س 
بال فريج با�سارة اإىل وجود تقرير طبي اأجنزه خبري، وبعد اختفائه من ملف الق�سية مل يعد له وجود 

ال عند املحامي الأجنبي.

فيما يخ�س املوؤاخذات املوجهة للهيئة، ذكر با�ستعدادها لتقبل كل م�ساهمة من اأجل اإعداد 
النوعية  العرو�س واملحاور مل تكن على ح�ساب  انتقالية  اأن  ن�سو�س واإجراءات مالئمة. وبني 
والتعددية ومل تهملهما مبا يف ذلك حالة القاعديني وطنطان ولعيون، واأ�سار هنا اإىل اأن منظمة 
عن  امل�سئولني  �سد  �سكاية  تقدمي  على  و�سهرت  العيون  اإىل  جمموعة  اأوفدت  الإن�سان  حقوق 

الأحداث بقيت بدون اأثر.

* تويف يوم 18 يناير 2010 .
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بعد هذه التداخالت اأخذ املحا�رضون الكلمة للتعقيب، فاأ�سار النقيب النا�رضي باأن حماكمات 
بال فريج والحتاد ال�سرتاكي مل تعر�س بكامل جوانبها نظرا ل�سيق الوقت املخ�س�س، واأعطى 
لبع�س  ال�سجاع   وال�ستثناء  العامة  النيابة  على  ال�سغط  حالت  من  عنه  ال�سكوت  مت  ملا  اأمثلة 

اأع�سائها حيث اقرتح التنويه بهم.

واأ�ساف النقيب بنربكة باأن م�سطرية الت�سكك امل�رضوع وجدت �سندها يف حملة اإعالمية مل 
تعرف مل تعرف حوارا حقيقيا من لدن امل�سئولني مبا فيهم املعنيني بالعمل الق�سائي.

مراحل  طيلة  الق�ساة  على  متلى  كانت  والأجوبة  الأ�سئلة  باأن  املحور  اأ�سغال  الرئي�س  وختم 
املحاكمات.

ومبا�رضة بعد ذلك �رضع امل�ساركون يف الندوة ع�سية ال�سبت 19 فرباير 2005 يف اإجناز املحور 
عرفها  التي  ال�سيا�سية  واملحاكمات  املتابعات  دارت عرو�سه حول  والذي  برناجمها  من  الثالث 
ق�سية  على  الإطار  هذا  املحا�رضات يف  وقد ركزت  ال�سبعينات.  من  الثاين  الن�سف  املغرب يف 
ال�رضفاتي ومن معه واملجموعات الي�سارية واملجموعات الدينية ال�سيا�سية والأحداث الجتماعية 
واألقاها على التوايل الأ�ساتذة حممد كرم ونزهة العلوي وعائ�سة خلما�س وخليل الإدري�سي وجالل 
الطاهر، برئا�سة النقيب عبد العزيز بنزكور الذي طلب من املتدخلني يف بداية اجلل�سة اأن يركزوا 

على خا�سية املحاكمات املدرو�سة.

بعد ذلك اأعطيت الكلمة لالأ�ستاذ حممد كرم حول ق�سية ال�رضفاتي ومن معه، فمهد لعر�سه 
بالت�ساوؤل عن حقيقة احرتام حماكمة يناير 1977 ل�سفة املحاكمة العادلة يف اإدانتها للمتابعني؟ ثم 
ق�سم العر�س اإىل ثالثة حماور تتعلق مبا قبل املحاكمة وما جرى خاللها ثم ما حلقها، ثم اأ�سار اإىل اأن 
املجموعة املعينة باملحاكمة كانت تنتمي للتيار املاك�سي اللينيني واأن املحاكمة متت باإهمال �رضط 

العالنية، حيث مل ي�سمح باحل�سور اأحيانا حتى لل�سحافة.

ويف اطار املحور الأول ذكر املحا�رض بات�ساع نطاق العتقالت لي�سمل كل م�ستبه بالنتماء 
للتيار ال�سيا�سي املعني، وبطول مدة احلرا�سة النظرية التي جرت اأحيانا يف اأماكن جمهولة �سهلت 
بدون  متديدها  وجرى  ال�سواء،  على  واأحداث  ر�سداء  طالت  والتي  العامة  النيابة  رقابة  عياب 
ال�ستماع اإىل املعتقلني، وبني رف�س النيابة العامة لطلب اخلربة الطبية ق�سد معاينة التعذيب خالل 
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احلرا�سة. واأ�سار اإىل اأن الوكيل العام للملك اأحال الأظناء على قا�سي التحقيق بتهم اأخطرها امل�س 
باأمن الدولة الداخلي، ومل تبداأ املحاكمة اإل بعد اإ�رضاب املعتقلني عن الطعام للمطالبة بها. ومل 
يتمكن الدفاع من الإطالع على الوثائق وعانى من �سعوبة املخابرة مع املوؤازرين بال�سجن املدين 

بالدار البي�ساء .

للرئي�س  القانونية  غري  الت�رضفات  1977 حول  يناير  الدفاع يف  هيئة  ببالغ  املحاكمة  متيزت 
وخرق حقوق الدفاع واإعالن اللتزام مبوجبات الدفاع ان�سجاما مع تقاليد املهنة. كما ات�سمت 
برف�س قراءة قرار الإحالة رغم اأهميته يف املناق�سة ال�سفوية وامل�سطرة اجلنائية واإطالع الراأي العام. 
كما حرم املتهمون من تن�سيب دفاع جديد ومنع املحامون املنت�سبون من التدخل يف املناق�سات 
ومن معرفة ترتيب ا�ستنطاق املتهمني. وق�رض الرئي�س دفاع املتهمني يف اجلواب على الأ�سئلة التي 
يطرحها عليهم وعلى اأ�سئلة النيابة العامة. كما خرق الرئي�س مبداأ حياد املحكمة بالتعبري عن راأيه 
عن  موؤاخذاته  خالل  من  املتابعني  وبني  بينه  باخللط  الدفاع  ا�ستقالل  وجتاهل  ال�ستنطاق،  اأثناء 
�سلوك املتهمني باجلل�سة. ومت حتويل امل�سطرة اإىل اجلل�سة �رضية بعد اإخالء القاعة. وجرى التن�ست 
عليها من لدن الإدارة بوا�سطة ربط مع اأجهزة خا�سة وغرفة باأحد فنادق املدينة. ومل يكن ي�سمح 
لأ�رض املتابعني باأي ات�سال بهم ول مبدهم باأكل اأو لبا�س. وم�سايرة لطلب النيابة العامة اأ�سيفت 
تهم جديدة مثل ال�سو�ساء باجلل�سة واإهانة احلكمة �سدر ب�ساأنها حكم م�ستقل يق�سي باحلب�س 

والغرامة عالوة على عقوبات املتابعة الأ�سلية. 

ومتيز ما بعد املحاكمة مبتابعة حمامني منت�سبني بجنحة اإهانة الق�ساء ومل تف�س اإىل حكم بحيث 
�سقطت بالتقادم يف الإدانة، وكذا من ت�ستيت على �سجون متعددة دفع بع�سهم اإىل �سن ا�رضاب 

عن الطعام لزالوا يعانون من عواقبه.

بعد هذا �رضع امل�ساركون يف درا�سة معطيات حماكمة مكنا�س من خالل عر�س الأ�ستاذة نزهة 
واخلا�سعني  اأ�سهر  ل�سبعة  املتجاوزة  احلرا�سة  رهن  املعتقلني  عدد  اإىل  بداية  اأ�سارت  التي  العلوي 
حق  يف  والقذف  الدولة  باأمن  امل�س  بتهم  مبكنا�س  التحقيق  قا�سي  على  اإحالتهم  قبل  للتعذيب 
امللك. وذكرت مبعطيات مماثلة لتلك التي طبعت حماكمة ال�رضفاتي ثم بتق�سيم املتابعني  اإىل عدة 
جمموعات خالل واثر التحقيق. واأحيلت جمموعة ثانية على حمكمة مكنا�س التي اأدانت خم�سة 
اأ�سخا�س و�سمت الدفوع ال�سكلية  اإىل اجلوهر. ومت توجيه جمموعة ثالثة اإىل حمكمة خلمي�سات 
بيتهم تكوين جمعية غري م�رضوعة وامل�س بالأمن العام حيث رف�س ابطال حم�رض بالرغم من عدم 

توقيعه، واأثري عدم الخت�سا�س.
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لالإح�سان  تربعات  وجمع  العام  بالنظام  الخالل  على  مالل  بني  مبدينة  امللفات  وتاأ�س�ست 
بدون رخ�سة وتوزيع ن�رضات والنتماء اإىل جمعية غري م�رضوعة. ومتيزت املعطيات هنا كذلك 
بحرا�سة نظرية غري قانونية وب�رضية اجلل�سات وبخرق اأحكام التفتي�س والتلب�س. وجاءت حماكمة 
القنيطرة مع الإ�رضاب العام وتخللها انتزاع العرتاف بالإكراه وخرق اأحكام احلرا�سة النظرية 

الذي مل يرتب البطالن يف راأي املحكمة.

اأحيانا  تاأ�س�ست  التي   1984 حماكمة  هي  كانت  حماكمة  اأي�سع  باأن  املحا�رضة  ال�سيدة  وراأت 
على احلقد وعلى رف�س بع�س القرارات، ومتيزت مب�سايقات ومالحقات رجال ال�رضطة وكان 

التن�سيب للدفاع فيها مثار �سبهة.

امللفات اجلنحية  بعدد من  الأ�ستاذة عائ�سة خلما�س يف عر�سها لثالث حماكمات  وتعر�ست 
وتاأ�س�ست على اجلنح املن�سو�س عليها بظهري 1935 وببع�س مقت�سيات القانون اجلنائي وقانون 
الدولية للمحاكمة  باملعايري  اجلمعيات. ومتيزت هذه املحاكمات واملتابعات جميعها بالإخالل 
العادلة ل �سيما من خالل عدم �سحة الوقائع الواردة يف حما�رض ال�رضطة الق�سائية، تزوير تواريخ 
الو�سع حتت احلرا�سة النظرية ورف�س اإثباته، املتابعة مبقت�سى ظهري 1935 ال�سادر يف عهد احلماية، 

التعذيب وامل�ساركة فيه، رف�س الدفوعات ال�سكلية.

الواقعة  واملحاكمات  املتابعات  حول  الإدري�سي  خليل  الأ�ستاذ  قدمها  التي  الورقة  واأبرزت 
ال�سابقة لإجراءات  1994، النتهاكات  ل�سنة  الع�سكرية  فيما يعرف مبجموعة املحاكمة  خا�سة 
املحاكمة، الحتجاز والإعتقال، التعذيب خالل فرتة الحتجاز، رف�س الدفوع الأولية، اعتماد 

احلكم على حما�رض ال�سابطة الق�سائية، ماآل الطعن بالنق�س والتع�سف يف تنفيذ العقوبة.

لالنتقال  ك�سمان  ال�ساملة  ال�سيا�سية  الت�سوية  حول  �رضيف  بن  م�سطفى  الأ�ستاذ  ورقة  اأما 
فقد  الريف،  حالة  خالل  من  واملجتمع،  والدولة  الدولة  بني  للم�ساحلة  ومدخل  الدميوقراطي 
التي حتكمت يف  1959، وال�رضوط  1958 و  الريف ل�سنتي  اأحداث  ت�سمنت ملحة تاريخية عن 
قيامها اأو الأ�سباب الداعية اليها، علما اأن تلك الأحداث ات�سمت بطابع �سلمي مدين يف بدايتها، 
لتتحول اإىل حركة مطلبية م�سلحة يف بع�س منها، و�سطرت لها ميثاقا اعترب اأن احلركة هي ا�ستمرار 

للحركة التحريرية التي قادها حممد عبد الكرمي اخلطابي �سد الأ�سبان �سنوات 1921 اإىل 1926.
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خمتطفون  بينهم  من  كان  فردا   323 وحوكم  الأ�سخا�س  الف  الأحداث  هذه  يف  اعتقل 
عدد  وجتنيد  قا�سية،  واأحكام  العادلة  املحاكمة  ل�رضوط  خمالفة  �سورية  مبحاكمات  ومفقودون، 
كبري من املعتقالت ال�رضية. واأ�سارت الورقة اإىل جانب من م�سئولية الق�ساء والإدارة. كما بينت 
واعتماد           احلقيقة  عن  الك�سف  وكذا  ال�سحايا  وتعوي�س  الدولة  اعتذار  تتطلب  امل�ساحلة  باأن 

امل�ساءلة والعقاب.

املوالية  املحاكمات  حول  جالل  الأ�ستاذ  قدمه  الذي  هو  املحور  بهذا  عر�س  اآخر  وكان 
لالأحداث الجتماعية �سنوات 1981 و 1984 و 1990 باحل�سيمة وتطوان ومراك�س والنا�سور 
وفا�س. ومتيزت كلها بخرق القانون واإهمال حقوق امل�ستبه فيهم. اأثناء البحث التمهيدي كان 
العتقال جماعيا رغم اختالف التاريخ واملكان والأ�سخا�س وكان الكل مقحما مبلف واحد، 

مما ينتهك �رضوط احلرا�سة النظرية ويعتمد الإكراه الوا�سح على اأج�سام املعتقلني.

وبني املحا�رض اخالل النيابة العامة مب�سئوليتها ل يف رقابة وت�سيري ال�رضطة الق�سائية، ول مبعاينة 
اعتبار  التلب�س عن غريها، ول يف �رضورة  م�سطرة  متييز  اجل�سدي ول يف �رضورة  العتداء  اآثار 
باأفعال  متهمني  اجلنايات  حمكمة  على  اأحالت  اأنها  ثم  احلالت،  بع�س  يف  الإعدادي  التحقيق 

جنائية مع متابعني باأفعال جنحية رغم انعدام الرتباط.

للقانون،  خالفا  اأحيانا  البت  هيئات  فتكونت  املحاكمة  اأثناء  بالقانون  الإخالل  وا�ستمر 
و�سمت الدفوع امل�سطرية للجوهر رغم �رضورة العك�س يف حالة وجود قا�رض، ورف�س ا�ستدعاء 
ال�سهود ب�سكل منهجي، ورف�ست معاجلة جريح مع الت�رضع يف البت، وجاءت التزكية ال�رضيحة 
لتجاوزات ال�رضطة وكان ا�ستمرار املحاكمني رهن العتقال رغم نطق املحكمة برباءتهم، وتاأخري 
مت  ذلك  العفو. وعالوة على كل  ي�سدر  العتقال حتى  ا�ستمرار  مع  تعيني جل�سة  ملفات دون 
حتريك م�سطرة التفتي�س �سد بع�س الق�ساة ومت توقيف اأحدهم ب�سبب اإ�سداره لأحكام مل تكن 

من�سجمة مع ما ينتظر منهم.

واجلوهرية  ال�سكلية  النتهاكات  اأن  اأو�سحت  التي  العرو�س  هذه  بعد  املناق�سة  وانطلقت 
ولو كانت  واملحاكمة،  املتابعة  مراحل  �سواء يف كل  مت�سابهة،  اأو  دائما واحدة  للقانون كانت 
خ�سو�سية كل حالة يف وقائعها واأ�س�سها واأحكامها متيزة عن غريها. و�سارك الأ�ساتذة بنعياد 

وحدا�س واجلاي والباهي والولدي بالإ�سافة والتو�سيح والتعليق.
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بداية ذكر الأ�ستاذ بنعياد بغاية الندوة وتاأ�سي�سها على نظام هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، واأ�سار 
اعرتفوا  املحا�رضين  اأن  مع  الريف  حرب  منذ  الق�ساء  اهمال  عن  حتدثت  املداخالت  اأن  اإىل 
هيئة  اأو  نقابة  اإن�ساء  واقرتح  وتكرميهم.  هوؤلء  دعوة  يفر�س  مما  الق�ساة  بع�س  و�سجاعة  بنزاهة 
متعلقة                 جزئيات  بع�س  ت�سحيح  اإىل  اأي�سا  واأ�سار  وا�ستقالله.  الق�ساء  عن  الدفاع  لتقوية  للق�ساة 

مبحاكمة مكنا�س.

األح الأ�ستاذ حدا�س على اأن تكون املبادرات احلالية ورقة م�رضوع فا�سل �سيا�سي لت�سع حدا 
بني  الأدوار  ولتناوب  للمحاكمة  الالحقة  وللخروق  ولالغتيالت  العادلة  غري  للمحاكمات 
اأجهزة ال�سلطة ولالإنزال، حتى يكون الف�سيل ال�سيا�سي املق�سود، القاعديون، متمتعا بامل�ساواة 

مع التيارات ال�سيا�سية الأخرى.

ولحظ الأ�ستاذ اجلاي اأن خال�سة العرو�س هي اأن كل املحاكمات خ�سعت ملنهجية واحدة. 
اقرتح تقييم م�ساركة الدفاع يف هذه املحاكمات لبيان ما ربحه الدفاع وما ا�ستفاد منه املتابعون 
وما ترتب عن ذلك، اإيجابا اأو �سلبا، على م�ستوى العدالة والقانون، علما باأن التوعية بوا�سطة 
ال�سحافة كانت م�ستحيلة بفعل م�سادرة اجلرائد، وبوا�سطة الإذاعة والتلفزيون كانت غري واردة 

لحتجاب الإعالم ال�سمعي الب�رضي، وكانت تافهة على �سعيد املجتمع املدين املغيب.

متعددة،  موؤ�س�سات  بتورط  اأحكام  م�ساألة �سدور عدة  اجلاي  الأ�ستاذ  اأثار  اأخرى  من جهة 
اأ�سا�س غري  تبت على  احلماية حني كانت  ال�ستثنائية يف عهد  باملحاكم  ق�سائية وغريها. وذكر 
قانوين بحيث يبقى الق�ساء العادي حمرتما، ويف ذات الباب، اأ�سار اإىل اأن القائد يف الق�ساء املخزين 
كان يطلب الدفاع اثر كل حكم، وكان املحامون ي�ستجيبون لعلمهم اأن املحكمة العليا كانت 

تاأخذ راأيهم باعتبار، خالفا ملوقف املجل�س الأعلى.

تبينت  �سخ�س  فيها  اأدين  باجلديدة  ر�سام  الناجت عن حماكمة  التعقيد  اإىل  الباهي  الأ�ستاذ  اأ�سار 
براءته وبقي و�سعه معلقا بني وزارة العدل واملحكمة.

الأ�ستاذ عبد اهلل الولالدي ت�ساءل عمن كان ي�ستعمل الق�ساء يف فرتة الر�سا�س مما يوؤدي اإىل 
ال�سوؤل كذلك عن م�سئولية القا�سي اأو م�سئولية املنظومة ال�سيا�سية اأو م�سئولية املنظومة؟ احلاكمة 
فكل ذلك اأدى اإىل خلق ا�سطراب يف اجلوانب لأن الق�ساء يف نهاية املطاف كان اأ�سا�سا ملعاجلة 
الأو�ساع. الق�ساء �سلطة اأ�سا�سية ولي�س اإدارة. فهته ل تعمل ب�سفة عامة غري التجاوزات. فكيف 
الق�ساء؟  اإ�سالح  قبل  الإدارة  اإ�سالح  ميكن  وكيف  الإدارة  اإ�سالح  قبل  الق�ساء  اإ�سالح  ميكن 
اإعدادا  الق�ساة  اإعداد  من  لبد  املراجعة،  يتطلب  الذي  الد�ستوري  الو�سع  عن  النظر  ب�رضف 

متكامال ومن�سجما مع املعايري الدولية املعتمدة يف املو�سوع.
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وعقب الرئي�س على هذه التدخالت مبينا اأنها جاءت بتو�سيحات مهمة مبا يف ذلك ما يتعلق 
لعرقلة  امللفات  و�سنع  للمواطنني،  الدائم  احلكام  وبرعب  لدورها،  الأمنية  ال�سلطات  بتجاوز 
التقارب بني ال�سيا�سيني، ولحظ باأن ا�ستقالل الق�ساء م�سكل معقد جدا من الزاوية املو�سوعية 
زيادة على ما يحيط به من اعتبارات الغتباط والتع�سف واخللط بجهاز خدمة طيعة قد ل تتوافق 

مع مبادئ احلرية والقيم الأخالقية والرتبوية واحل�سارية.

�سلطت  الندوة  احت�سنتها  التي  واملناق�سات  العرو�س  كل  باأن  القول  ميكن  الجتاه  ذات  يف 
ال�سوء على املتابعات واملحاكمات التي جرت يف املغرب يف الفرتة املمتدة من 1956 اإىل 1999 
اأي الفرتة التي يرجع النظر فيما �سابها من خرق حلقوق الإن�سان اإىل هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة. 
وتتعلق املتابعات واملحاكمات باأحداث لها طبيعة �سيا�سية اأو عقائدية اأو اجتماعية. ولقد توجهت 
املتابعات  بتلك  اأحاط  الذي  العام  املناخ  اإغفال  اأ�سا�سا دون  القانونية  اإىل اجلوانب  الأ�سغال  كل 
ال�سواء  على  النتهاكات حلقت  اأن  واملناق�سات  العرو�س  من جممل  وي�ستخل�س  واملحاكمات. 
مقت�سيات اجلوهر وامل�سطرة التي و�سعها امل�رضع حماية حلقوق وحريات الأفراد، و�سدرت من 
لدن امل�سئولني عن تف�سري وتطبيق القانون وخا�سة منهم اأجهزة ال�رضطة والهيئة الق�سائية مبختلف 
مكوناتها من نيابة عامة وحتقيق وحكم بحيث كان ال�سوؤال املهيمن على كل الأفكار وهو �سبب 
هذا النزلق ومدى ارتباطه بخلل البناء القانوين اأو منظومة ال�سلطتني التنفيذية والق�سائية التي 

ا�ستحوذ مو�سوع ومفهوم ا�ستقاللها على اهتمام كل امل�ساركني. 

املداخالت بحيث مل  ال�سكلية على كل  اخلروق  �سيطرت  النتهاكات  م�ستوى حتديد  على 
كانت  اأنها  مع  مبا�رضة  غري  ب�سفة  اأو  موجزة  اإل  القانون  بجوهر  حلقت  التي  املخالفات  تظهر 
اأ�سا�سية هي  اإجمالها يف م�ساألة  املتابعني يف املحاكمات. وميكن  خطرية على حقوق وحريات 
اإهمال مبداأ ال�رضعية املتجلية يف قاعدة ل جرمية ول عقاب اإل بن�س القانون. وظهر هذا اخلرق 
اأوىل مبنا�سبة تطبيق مقت�سيات القانون اجلنائي وخا�سة منها ما يتعلق بجرائم  وا�سحا من جهة 
امل�س باأمن الدولة، ومقت�سيات ظهري 1935 املتعلق بالنظام العام، وحمتوى ظهري 1939 املطبق على 
بع�س املن�سورات واملطبوعات، وم�سمون ظهائر 1958 املكونة ملدونة احلريات العامة. كما برز 
من جهة ثانية عند تاأويل مقت�سيات الد�ستور املن�سبة على مفهوم الإ�سالم دين الدولة يف املغرب.

فيما يتعلق بتف�سري وتطبيق مقت�سيات القوانني امل�سار اليها يالحظ اأن املحاكمات والأحكام 
اعتمدت مفاهيم اأو�سع مما ت�سمله الن�سو�س املطبقة بحيث اأ�سافت اإىل نطاق التجرمي والعقاب 
وحريات  حقوق  على  اعتداءات  اإىل  واملتابعات  الأحكام  وحتولت  الت�رضيع  يحددهما  الذين 
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املتابعني. ولقد كان النقد املوجه اإىل ظهريي 1935 و 1939 منح�رض يف �سدوهما يف عهد احلماية 
اأن هذا لي�س بعيب اذ الكثري من القوانني �سدرت بهذه الفرتة من تاريخ املغرب ول تثري  رغم 
م�سكل ال�رضعية. ول �سك اأن اكراه ال�رضعة والقت�ساب دفعا باملتدخلني اإىل اغفال حيثيات هذين 
الن�سني. فلقد �سدرا يف ظروف حالة احل�سار التي خ�سع لها املغرب منذ اندلع احلرب العاملية 
اإل نادرا رغم انتهاء احلربني العاملتني ورغم عودة الو�سع  بفرن�سا اإىل  الأوىل والتي مل ترفع فيه 

حالته الطبيعية. 

وكان املق�سود من الظهري الأول ردع املقاومة ال�سليمة، وجتنب ما حدث بعد �سدور الظهري 
الرببري 1930 وما تعر�ست له بريطانيا يف الهند من مقاومة بزعامة غاندي. وكان العيب الرئي�سي 
يف هذا الن�س هو جترمي كل ما من �ساأنه امل�س بالنظام العام بحيث مل يحدد افعال دقيقة جملية للنظام 
العام، ومل يقرر �رضوطا معينة لعتماد خرق النظام العام، فكان مبثابة و�سيلة قانونية لتطبيق العقاب 
على وجه اعتباطي وحتكيمي ل يبقى معه لل�رضعية اجلنائية اأي دور يف حماية احلقوق واحلريات.

التي كانت  التعبري  املبا�رضة حلرية  املمار�سة  ميدان  املناخ يف  1939 يف ذات  ولقد جاء ظهري 
خا�سعة بالن�سبة للمغاربة ومنذ 1914 اإىل قيود �سارمة مل يتم اإلغاوؤها اإل ب�سدور مدونة احلريات 
التاريخية  خلفيته  من  مبتورا  املعنية  املحاكمات  يف  الن�س  هذا  وا�ستعمل   .1958 �سنة  العامة 
وال�سيا�سية بحيث لعب دور التقلي�س لنطاق احلرية الذي قرره ظهري 1958 ليكمل مفعول ظهري 
الوقائع  من  لعدد  واحتوائه   1963 منذ  وتطبيقه   1962 منذ  اجلنائي  القانون  وجود  رغم   1935

املحددة التي ميكن ح�سولها بوا�سطة املطبوعات وتقع حتت طائلة التجرمي والعقاب.

فيما يرجع اإىل تاأويل املقت�سيات الد�ستورية حول مكانة الإ�سالم يف مكونات الدولة املغربية، 
يجب العرتاف باأن الد�ساتري املغربية مل تن�س اأبدا على اأن ال�رضيعة الإ�سالمية م�سدر من م�سادر 
القانون باملغرب �سواء يف امليدان اجلنائي اأو املدين. وقررت �رضاحة مبداأ ال�رضعية مبفهوم �سامل 
باأن  القول  ميكن  بالتايل  القانون.  يقرره  الذي  ال�ستثناء  على  اإل  تن�س  ومل  وال�سكل،  للجوهر 
القانونية  ال�رضعية  ملبداأ  خمالفة  كانت  الإ�سالمية  العقيدة  على  موؤ�س�سة  جرت  التي  املحاكمات 
ولقواعد �سري املوؤ�س�سات الد�ستورية. ذلك اأن القول مبخالفة �سلوك ملا تفر�سه ال�رضيعة الإ�سالمية 
النظم والأحكام  الق�ساء ح�سب  اإىل  فيه  النظر  الو�سعي و ل يرجع  القانون  ل يدخل يف نطاق 

املعمول بها يف املغرب حلد الآن.  
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 على امل�ستوى اخلروق التي اأ�سابت املقت�سيات ال�سكلية املقررة قانونا يف مو�سوعات الثبات 
والبحث التمهيدي واحلرا�سة النظرية والعتقال الحتياطي وعالنية وتواجهية املحاكمة وحقوق 
وحريات الدفاع، ح�سل اإجماع على خرقها من لدن ال�رضطة والهيئة الق�سائية. ومل ي�سفر النقا�س 
عن تف�سري لذلك اخلرق بعيوب كبرية يف الن�سو�س القانونية بقدر ما طال وتعمق يف اإرجاعه اإىل 
خلل غري قانوين، اإىل خلل يجد اأ�سا�سه يف العمل ال�سيا�سي ال�سائد وقت املحاكمات ويف الرتباك 

املهيمن على مفهوم ال�سلطة الق�سائية وا�ستقاللها.

لقد كان العمل ال�سيا�سي مبنيا ب�سكل يكاد يكون مطلقا على الهاج�س الأمني الذي فر�سته 
الوحدة  حماية  يف  بداية  جتلى  حيث  ال�ستقالل،  فجر  منذ  بع�سا  بع�سها  يتبع  خمتلفة   مربرات 
موؤ�س�سات  وبناء  للبالد  الرتابية  الوحدة  حتقيق  يف  ذلك  وبعد  املجتمعي  الن�سجام  ثم  الوطنية 
الدولة. ومن طبيعة الهاج�س الأمني اأن يفر�س تقلي�س احلريات بل واإق�ساءها اأحيانا باملرة. بالتايل 
ل يبقى جمال للم�ساركة ال�سيا�سية واحلياة الدميوقراطية وممار�سة احلريات العامة. ومن خ�سائ�سه 
واأحيانا  بل  لل�سلطات  ف�سل  الت�سور  فيه  ي�سعب  بحيث  غايته  لتحقيق  الدولة  اأجهزة  جتنيد كل 
حتى ف�سل املهام ومتييز بع�سها عن بع�س. وي�ساف اإىل ذلك غياب اأي تكوين لالأ�سخا�س يف 
اجتاه اآخر بحيث ت�سبح عقليتهم من�سجمة مع الفكر والعمل ال�سائد، ويعتقدون اأن خرق القانون 
للو�سول اإىل حتقيق مهمتهم الأمنية لأنهم يوؤمنون اأن القانون ل يعلو على الأمن واأن ال�رضر الناجت 

عن انتهاكه م�ساألة ثانوية باملقارنة مع الأمن.

يف �سوء ذلك ي�سري التغيري املطلوب معقدا و�ساقا وطويل الأمد، ينطلق من التكوين املنا�سب 
والبحريات  احلقوق  على  والإطالع  املعرفة  تعميم  ومن  احلق،  دولة  وروح  مبعنى  املت�سبع 
العلمي  البحث  ت�سجيع  يتطلب  مما  وتع�سف،  وظلم  خرق  من  حلقها  ما  وعلى  والواجبات، 

وتو�سيع نطاق ال�ستفادة منه اإىل اأبعد حد، با�سرتاك اجلامعات واملوؤ�س�سات الثقافية املختلفة.

من جهة اأخرى ودائما يف اإطار ن�رض ثقافة دولة احلق وتر�سيخها يف الفكر واملمار�سة، يقت�سي 
الأمر تعبئة جميع و�سائل الإعالم، املكتوبة وامل�سموعة واملرئية، من اأجل اإقناعها ب�رضورة احرتام 
حدود حرية الراأي والتعبري مبنا�سبة تقدمي اخلرب اأو التعليق اأو التحقيق اأو غري ذلك من اأن�سطتها. 
وان من �ساأن هذا التوجه اأن يوقف عملها عند احلد املطلوب، واأن يقويه يف الدفاع عن ا�ستقالل 
الق�ساء وعن حقوق وحريات املواطنني، واأن يبتعد به عن كل �سلوك يوؤثر �سلبيا على عمل الق�ساء 

اأو يوحي اليه بقرار معني.
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العمومية  املوؤ�س�سات  وت�سجيع  وتنويع  اإن�ساء  يرجى  الغاية،  ولذات  ال�سعيد  ذات  وعلى 
ومكونات املجتمع املدين املدافعة عن دولة احلق وعن ا�ستقالل الق�ساء. هنا يجمل باجلمعيات 
املوجودة اأن ت�سمن هيكلتها م�سلحة خا�سة بتتبع العمل الق�سائي والعمل على ا�ستقالله. كما 
املهتمني  وكل  واملحامني  الق�ساة  وجمعيات  هيئات  مع  بالتعاون  وتقويته  عملها  تن�سيق  ميكن 
نفوذها و�رضاعها مع  التي ل يخفى  املوؤ�س�سات واملقاولت القت�سادية  باملو�سوع مبا يف ذلك 

الق�ساء للتحكم يف جمراه.

الو�سول  �رضورة  تقت�سيه  مبا  وامل�سطرية  اجلوهرية  القوانني  تعديل  يتعني  ذلك،  مع  باملوازاة 
اإىل التاأويل ال�سحيح والتطبيق ال�سليم ل�رضوط ال�رضعية واملحاكمة العادلة. يف هذا الإطار يجب 
التمهيدي  بالبحث  يتعلق  ما  كل  الداخلية يف  وزارة  �سيطرة  من  اأي  الإدارية  ال�رضطة   تخلي�س 
وتنفيذ الإجراءات التي يقررها الق�ساء. وتبعا لهذا يكون من ال�رضوري فعيل دور النيابة العامة 
القب�س  والقاء  املحا�رض  النظرية وحترير  احلرا�سة  �سجالت  م�سلك  اأعمالها خا�سة يف  مراقبة  يف 
على الأ�سخا�س وا�ستنطاقهم ومعاينة الو�سع مبراكز ال�رضطة ب�سكل منتظم ان مل يكن يوميا الخ. 
كما يتعني تدقيق عالقة التعاون بني التحقيق والنيابة العامة ب�سورة تعيد لق�ساء التحقيق ا�ستقالله 

وتخل�سه من �سيطرة النيابة العامة. 

اإىل  بها  الو�سول  يف  امل�سكل  ميكن  عامة،  ب�سفة  الق�سائية  وال�سلطة  احلكم  لهيئات  بالن�سبة 
مفهوم ال�سلطة الد�ستورية امل�ستقلة حقيقيا. من هذه الزاوية يتطلب الأمر فعال تعديال تو�سيحيا 
ملقت�سيات الد�ستور، وف�سال حقيقيا للق�ساء عن ال�سلطة التنفيذية، واعتماد نظام للق�ساة ين�سجم 
مع مفهوم ال�ستقالل دون الوقوع يف م�سكل ا�ستبداد وحتكم الق�ساة يف املتابعة واملحاكمة ودون 

انزلقهم للتدخل يف الت�رضيع اأي التجرمي والعقاب.

ول �سك اأن هذه الروح واملمار�سة املتوخاة منها تتطلب اإعادة نظر يف تكوين الق�ساة ويف 
�رضوط ولوجهم ل�سلك الق�ساء، ويف املراقبة التقنية لعملهم واجتهادهم، ويف الو�سائل الكفيلة 
بتمكينهم من قول احلق اأو النطق بالقانون باإميان اأن قرارهم يحتكم اإىل القانون وال�سمري واأنه 
�سيعرف طريقه اإىل التنفيذ ل�رضورة خ�سوع اجلميع، مبا فيه الدولة وموؤ�س�ساتها، اإىل �سلطة القانون، 
دون اإخالل باأية دعامة من دعامات املجتمع �سواء منها ما يتاأ�س�س على روح دولة احلق اأبو ما 
اإطاره حماية احلريات  تت�ساوى يف  ي�سبح بدوره ركنا من دولة احلق  الذي  العام  النظام  يتطلبه 

واحلقوق وامل�سلحة العامة.
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اجلمعة 18 فرباير 2005 

 15.15 - 16.00 : ا�ستقبال و ت�سجيل امل�ساركني.

16.00 : جل�سة الفتتاح : رئا�سة النقيب الأ�ستاذ حممد م�سطفى الري�سوين. 

■  كلمة ال�سيد عميد كلية احلقوق بالدار البي�ساء.
■  كلمة رئي�س هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.

■  كلمة رئي�س جمعية هيئات املحامني باملغرب.
■  تقرير تقدميي، الأ�ستاذ عبد العزيز بناين.

 16.30 : حفل �ساي

العامة،  احلريات  ومدونة  احلماية  اإبان  ال�سادر  الت�رصيع  اأ�سا�س  على  واملحاكمات  املحور الأول :  املتابعات 

رئا�سة الأ�ستاذ حممد الطوزي.

 17.00 - 17.15 :   ال�سمانات القانونية للحرية ال�سخ�سية، الأ�ستاذ حممد عز الدين  بن�سغري.

العام،  بالنظام   املتعلقني   1939 و   1935 اأ�سا�س ظهريي  17.15 - 17.30 :      حماكمات على 
الإ�سالمي  بالدين  املتعلقة  الد�ستورية  القاعدة  تاأويل  اأ�سا�س  على  وكذا 

للدولة املغربية، الأ�ستاذ عبد اللطيف احلامتي.
وال�سحافة،                              واحلزبي  اجلمعوي  التنظيم  جمال  يف   17.30 - 17.45 :     املحاكمات 

النقيب الأ�ستاذ عبد اللطيف اأوعمو.
17.45 - 18.00 :      املتابعات واملحاكمات املرتبطة بال�سحافة والن�ساط النقابي،             

الأ�ستاذ عبد العايل التكناوتي.
18.00 - 18.15 :   حماكمة الأموي )1993(، الأ�ستاذ خالد ال�سفياين.

18.15 - 20.00 : مناق�سة

21.00 : حفل ع�ساء

برنامج الندوة
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ال�سبت 19 فرباير 2005 

من    الأول  الن�سف  غاية  اإىل  ال�سيا�سية  ال�سبغة  ذات  الق�سايا  يف  واملحاكمات  املحور الثاين :  املتابعات 

ال�سبعينات. رئا�سة النقيب الأ�ستاذ اأبو الف�سل.

ال�سيا�سي لالإحتاد الإ�سرتاكي )1981( واملحاكمة  اأع�ساء املكتب   09.00 - 09.20 :  حماكمة 

املتعلقة بق�سية اأني�س بال فرج و من معه، النقيب الأ�ستاذ حممد النا�رضي.
09.20 - 09.40 : املحاكمات على اإثر اأحداث الريف، الأ�ستاذ م�سطفى بن ال�رضيف.

09.40 - 10.00 : ق�سية املوؤامرة 1963، الأ�ستاذ حممد الترب.

10.00 - 10.20 : حماكمة مراك�س الكربى 1971، النقيب الأ�ستاذ عبد الرحيم بن بركة.

10.20 - 10.40 :  حماكمة ق�سية دهكون ومن معه 1973، النقيب الأ�ستاذ عبد الرحمان بن عمرو.

10.40 - 11.00 : حفل ال�ساي

11.00 - 12.30 : مناق�سة

21.00 : غداء

املحور الثالث :  املتابعات واملحاكمات ذات ال�سبغة ال�سيا�سية اإبتداءا من الن�سف الثاين لل�سبعينات. رئا�سة 

النقيب الأ�ستاذ عبد العزيز بنزاكور.

15.00 - 15.20 : ق�سية ال�رضفاتي ومن معه )1977(، الأ�ستاذ حممد كرم.

15.20 - 15.40 : حماكمات املجموعات الي�سارية )1984 - 1990(، الأ�ستاذة نزهة العلوي.

15.40 - 16.00 :   حماكمات املجموعات الي�سارية )1984 - 1990(، الأ�ستاذة عائ�سة   خلما�س.

16.00 - 16.20 :  املحاكمات املتعلقة باملجموعات الدينية ال�سيا�سية، الأ�ستاذ خالد  الإدري�سي.

16.20 - 16.40 : حماكمات اإثر الأحداث الإجتماعية، الأ�ستاذ جالل الطاهر.

16.40 - 18.00 : مناق�سة

18.00 : حفل �ساي

18.30 : التقرير الرتكيبي، الأ�ستاذ حممد الإدري�سي العلمي امل�سي�سي، اأ�ستاذ جامعي.



مطبعة املعارف اجلديدة - الرباط

2013

اليداع القانوين: 0006         2013 
ردمك: 7-7-  9125 - 9954 - 978

M0




