منجزنا

يف جمال احلماية
والو�ساطة والرتافع

منجزنا

يف جمال احلماية
والو�ساطة والرتافع

الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
رقم اإليداع القانوين2018MO1075 :
ردمك978-9920-731-01-0 :
اإلخراج الفني :برشى الترب
املطبعةLa Plume Rouge :

الفهرس

تقديم 05 .......................................................................................................
مذكرة ببيان أسباب ملتمس طلب اإلفراج عن "طلبة جامعة العدل واإلحسان" (مجموعة
09 ....................................................................................................... )1991
ملتمس بخصوص املعتقلني عىل خلفية ما يعرف بـ "خلية بلعريج" 17 ........................
مذكرة حول املغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر  /دجنرب 23 .................. 1975
ترصيح بشأن املعتقلني السبعة املنتمني "لجامعة العدل واإلحسان" 29 ......................
من أجل دعم املراجعة الشاملة للدستور ومسار اإلصالح :تدابري الثقة ذات الطبيعة
اإلستعجالية 35 ................................................................................................
مداخل رضورية ملبارشة عمل الحكومة :مستلزمات ذات صلة بالحامية 43 .................
بشأن اعتصام مجموعة من الطلبة املنحدرين من منطقة الصحراء 51 ........................
تقرير تركيبي بخصوص دراسة امللفات ( )56ذات الصلة بـرشكة "فوس بوكراع" 57 .......
مذكرة الوسيط بخصوص البيوت املشمعة 67 .......................................................
بالغات 73 ......................................................................................................
رسائل 91 .......................................................................................................

تقدمي:
منذ البداية عرفنا بأن تحديث العمل يف مجال الحامية سيطرح تحديا أساسيا عىل الوسيط
من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،فالتقييم الذي أجريناه بشأن أداء املنظامت العامة
العاملة يف مجال حقوق اإلنسان كام أكد عىل املنجز اإليجايب لهذه املنظامت يف فضح
ملفات االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان عىل مدى ثالثة عقود من تاريخ املغرب
املعارص ،وأكد عىل رصد الخروقات يف مجال الحقوق والحريات خالل العقدين األخريين،
فقد توقف أيضا عند استنتاج أسايس شكل بالنسبة لنا منطلقا للتفكري يف الصيغ التي
ميكن أن تكون مالمئة للتعاطي مع تحديات الراهن املغريب يف مجال الحقوق والحريات.
لقد استنتجنا فعال بأن صيغ العمل املتواثرة يف مجال الحامية قد استنفذت ذاتها ،وهي
الصيغ التي تعتمد عىل اإلخبار والفضح بواسطة البيان والبالغ الذي يؤسس للموقف
انطالقا من الوقائع.
يف مقابل ذلك ظل العمل يف مجال الحامية بواسطة التقيص وإنجاز التحريات العميقة
محدودا ويرتبط باألحداث وليس بالحاالت ،وليظل العمل الحاميئ عىل مستوى التفاعل
مع اآلليات األممية لحامية حقوق اإلنسان أيضا تأسيسيا ضمن رصيد الفاعلني باستثناء
املنظامت النسائية التي حاولت ترسيع وثرية منجزها والحرص عىل استدامة تقاريرها
املوازية لدى الهيئات التعاهدية.
لذلك ونحن نقبل عىل إحداث الوسيط ،كنا نستحرض كل هذا ونأخذه بعني االعتبار ،ونشدد
عىل أن عملنا يف مجال مراقبة السياسات العمومية هو أيضا عمل حاميئ حني يحرص عىل
إعامل اليقظة تجاه وضع الحقوق والحريات ببالدنا ،كان هذا هو عرضنا لكن الطلب كان
عكس ذلك ،حني بدأ الوسيط يتلقى ملفات تتعلق بالحاالت الفردية والجامعية ،وهي
حاالت تتصل بالحقوق املدنية والسياسية ،كام تتصل بالحقوق االجتامعية واالقتصادية،
وعليه قررنا أن يكون تدخلنا انتقائيا وتجريبيا لصيغ الرتافع والوساطة كلام استنفذنا
التقيص بشأن ما نتوصل به من مزاعم ،وجعلنا امللفات التي نشتغل عليها محدودة
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مجاليا وموضوعاتيا ،بعضها يتصل مبنطقة الصحراء ،واآلخر باملتابعات عىل خلفية قانون
مكافحة اإلرهاب ،وأحيانا نضطر للتعاطي مع ملفات ذات صلة بالصحافة ،هكذا عملنا
عىل تجريب بعض صيغ الوساطة والرتافع يف عالقة بهذا النوع من امللفات ،والتي نقدم
اليوم عينة منها للرأي العام ،ألن منجزنا يف مجال الحامية والوساطة والرتافع أهم بكثري
مام يحمله هذا اإلصدار ،وسيظل يحتاج إىل مستويات أخرى لتقدميه والتعريف مبنهجية
العمل وطبيعة التعاقد مع مختلف األطراف ذات الصلة بالوساطة والرتافع ،ومستويات
التعاطي مع مختلف املؤسسات ،وقياس التجاوب ،الذي سنظل نعتز به فيام حققناه من
نتائج ،دون أن ننىس اإلشارة إىل الخصاص الذي ما يزال يحيط مبلفات أخرى رغم وجود
وقوة مربرات إنهائها.
لذلك سنتعهد اليوم أمام الفاعلني والرأي العام ،بأن مقاربتنا يف مجال الحامية والوساطة
والرتافع تستحق التوثيق ملختلف املراحل ،ملفات وحاالت ،وخاصة تلك التي مل نعمل
عىل التواصل بشأنها أو تعميم مآلها ،والتي تعلمنا الكثري خالل التعاطي معها ،وندرك
جيدا بأنها تستحق التوثيق وتقاسمها مع املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان.
إن مجال الحامية هو منت من آالم الناس ،لكن الوساطة والرتافع بشأنها لدى املسؤولني
أبرز لنا أيضا الوجه اآلخر ،وهو حني يكون الرتافع معقوال ومسنودا ،وتكون الوساطة
قادرة عىل أن تفي بالتزاماتها يف احرتام متوازن ملختلف األطراف ذات الصلة ،فإننا حتام
سنجد مسؤوال منصتا ،وهو ما يغذي شيئا فشيئا منسوب التجاوب والثقة ،ويساهم يف
إيجاد الحل لهذا امللف أو تلك الحالة.
هذه هي قناعتنا ،ألن الضحايا واملترضرين ال ينتظرون منا موقفا بل حال للرضر الالحق
بهم ،وذلك لن يكون حتام عىل حساب املبدئ يف مواقفنا.
خديجة مروازي
الكاتبة العامة
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق االنسان
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مذكرات

مذكرة

ببيان �أ�سباب ملتم�س طلب الإفراج
عن " طلبة جماعة العدل والإح�سان"
(جمموعة )1991

فرباير 2009

انطالقا من اعتبارات إنسانية وحقوقية ،يتقدم الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق
اإلنسان ،بهذه املذكرة الرامية إىل طلب اإلفراج عن الطلبة اإلثني عرش ،معتقيل جامعة
العدل واإلحسان ،املحكومني بعرشين سنة سجنا نافذا ،إثر اعتقالهم مبدينة وجدة عام
( 1991رفقته بطاقة تعريفية).
ملف مجموعة طلبة وجدة ،املحكوم عىل كل واحد منهم بعرشين سنة سجنا نافذا ،من
أجل ارتكاب جرمية قتل طالب والقيام بأعامل عنف أخرى.
امللف الذي أضحى يكتيس طابعا إنسانيا وحقوقيا ،يتجاوز كل االعتبارات السياسية
والقانونية التي حكمته يف البدء ،بسبب التعقيدات القانونية التي رافقت تعليل قرار
مؤاخذتهم ،وبسبب طول املدة التي قضوها يف السجن ،وكذا املناشدات الحقوقية التي
رافقت ملفهم فضال عن املكتسبات والتطورات الحاصلة يف مجال حقوق اإلنسان.
امللف الذي تزداد حدة األبعاد اإلنسانية والحقوقية املتصلة به ،بالنظر ،لسياسات العفو
واإلفراج التي بورشت يف نوازل مامثلة وللديناميات التي عرفها مجال حقوق اإلنسان ببالدنا.
امللف الذي اعترب املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يف مذكرته املؤرخة يف  28شتنرب
 ،1998موضوع اجتامعه الثاين عرش ،أنه يستحق "تعميق البحث وتدقيقه وذلك بواسطة
لجنة من املجلس تحدث لهذه الغاية يرأسها قاض من أعضائه عىل أن تقدم نتائج أعاملها
يف دورة قادمة ."...
وقد كان املجلس بهذا امللتمس ،يثري االنتباه للتعقيدات القانونية التي طرحتها وضعية
ملف املجموعة.
وألنه امللف ،ويف نفس السياق ،الذي تفاعلت مواقف املنظامت الحقوقية الوطنية معه
وبرز يف إطارها اتجاه قوي استغرب الحكم املبني عىل قرار يرجح تضامن املجموعة ،بدال
من املسؤولية الفردية الجنائية الواجب إثباتها بالنسبة للحالة املعنية ،وتراوحت مواقفها
بني داع للمطالبة باإلفراج عنهم ،باعتبار الطبيعة السياسية للملف ،وبني املطالبة بإعادة
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محاكمتهم ،وبذلك كانت تلك املواقف تعبريا عن مناخ املكتسبات واملقاربات الرامية
إىل تسوية امللفات العالقة ،كام كانت هذه املواقف تأكيدا إضافيا عىل سالمة االتجاه
املسطري الذي فكر فيه املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان أنذاك.
وبني زمن محاكمة طلبة العدل واإلحسان وقضائهم اليوم ،أزيد من  17سنة يف السجن،
تبقى لالعتبارات الحقوقية واإلنسانية مكانتها املميزة ،وهي مبعث مناشدتنا وتقدمينا
لهذه املذكرة.
أوال :اعتبار تأهيل المعتقلين ألنفسهم:

مل تحل طول املدة املحكوم بها قضائيا وتلك التي قضاها الطلبة يف السجن ،وكذا معدل
أعامرهم الذي مل يتجاوز يف املتوسط ،زمن االعتقال 22 ،عاما ،من أن يتمكنوا من إعطاء
منوذج جدي يف عملية تأهيل السجناء ألنفسهم ،حيث واصلوا دراساتهم الجامعية ومتكنوا
من الحصول عىل شواهد جامعية متعددة(.تجدون بعضا من تلك الشواهد عىل سبيل
املثال ال الحرص مضمنا يف البطاقة التعريفية بهم).
ثانيا :اعتبار خلو سياسات العفو المباشرة في نوازل مماثلة ،من
سوابق استنفاذ أمد العقوبة:

متيزت سياسات العفو املبارشة عىل امتداد تاريخ املغرب السيايس منذ االستقالل ،وإىل
غاية االختصاص الزمني الذي اعتمدته هيئة اإلنصاف واملصالحة سابقا ،مبامرسات متميزة
حيث مل يرتك املحكومون بعقوبات سالبة للحرية ،يقضون كل آماد املدد الصادرة يف
حقهم ،اليشء الذي مكن اآلالف ،من أن يستفيدوا من إطالق الرساح.
ولقد بورشت تلك السياسة بصفة خاصة ،بالنسبة للعديد من األفراد الذين اكتست
ملفاتهم طابع نزاعات سياسية ،تخللها العنف وأحيانا االغتيال السيايس ،وهو ما خلق
تقاليد إيجابية ساعدت عىل عدم بروز ثقافة الحقد والكراهية.
وسيكون من غري املنسجم أن يكون قضاء طلبة وجدة لكامل العقوبة الحبسية ،مخالفا
لسياسات العفو املبارشة وحتى ال يفيض بالنتيجة إىل تكريس استثناء ،ال تبدو هناك
رضورة له أصال.
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ثالثا :اعتبار التوجه نحو اإلنصاف والمصالحة جدير باالستحضار
بخصوص هذه الحالة أيضا:

متكن املغرب بفعل تفاعل جهود مختلف اإلرادات عىل مستوى الدولة ومختلف الفاعلني
واملجتمع ،من التصدي اإليجايب لعرشات امللفات التي كان أفراد فيها ،قد استعملوا
العنف ألغراض سياسية ،وقد شملت مجموعات طالبية وسياسية حزبية وحاالت مترد
تعود لنزاعات كربى.
ولقد مكن هذا العمل الذي استند عىل مقاصد اإلنصاف وإعادة االعتبار واملصالحة مع
التاريخ السيايس والحقوقي والقانوين ،من فتح مسالك للعديد من امللفات املشابهة التي
اكتست من حيث طابعها وحجمها أبعاد أعقد من ملف طلب مجموعة وجدة.
وبذلك متكنت بالدنا ،من أن تضع معيارا سيعزز بدون شك سياسات العفو ،كام سريشد
عىل الدوام ،روح وسياسات التسامح والتعايل.
رابعا :اعتبار قضاء أغلبية المدد المحكوم بها ،وعوامل السلوك
اإلنساني:

تنبني فلسفة الترشيع الجنايئ املغريب يف مجال العقوبة السالبة للحرية ،عند تقرير اإلفراج
أو العفو عىل جملة اعتبارات سلوكية ،إنسانية ،حقوقية واجتامعية ،يتم عىل أساسها ترجيح
أحقية اإلفراج بالنسبة لألشخاص الذين قضوا مددا طويلة ،من العقوبة املحكوم بها.
تفيد معظم الشهادات واإلفادات الصادرة عن مجموعات معتقلني سابقني ومنظامت
حقوقية وإداريني ،عن خلو سلوك أعضاء مجموعة طلبة وجدة من أية مامرسات تسيئ أو
ترض بشخصيتهم أو بسمعتهم ،وما سعيهم الدائم إىل مواصلة حياتهم الجامعية وصربهم
وحياتهم الطبيعية ،طوال السنوات التي قضوها ،إال مظاهر لسلوكهم اإلنساين الذي يعترب
معيارا أساسيا يف حق استفادتهم من اإلفراج عنهم.
لهذه األسباب يتقدم الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وبناء عىل االعتبارات
اإلنسانية والحقوقية الخالصة السالفة الذكر ،التي تم بيانها أعاله ،مبلتمس طلب اإلفراج
عن مجموعة الطلبة اإلثني عرش املحكومني بعرشين سنة سجنا ،مع متكينهم من كافة
حقوقهم يف اإلدماج االجتامعي والتغطية الصحية دعام لفضائل اإلنصاف واملصالحة.
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بطاقة تعريفية
بالمعتقلين موضوع طلب اإلفراج

•يحيى العبدالوي ،رقم االعتقال ،22761 :تاريخ االزدياد ،1968 :السكن :بركان ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :القراءات /السنة الثالثة قانون عام؛
•محمد اللياوي ،رقم االعتقال ،22762 :تاريخ االزدياد ،1971 :السكن :بركان ،املستوى
الدرايس :الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية /اإلجازة يف القانون؛
•أحمد التاج ،رقم االعتقال ،22763 :تاريخ االزدياد ،1966 :السكن :تاهلة "تازة" ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :املناظرات /اإلجازة يف القانون؛
•بلقاسم الزقاقي ،رقم االعتقال ،22764 :تاريخ االزدياد ،1968 :السكن :الناظور ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :أصول الفقه /اإلجازة يف القانون؛
•مصطفى حسيني ،رقم االعتقال ،22765 :تاريخ االزدياد ،1970 :السكن :تازة ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :أصول الفقه /اإلجازة يف القانون؛
•محمد بهادي ،رقم االعتقال ،22766 :تاريخ االزدياد ،1963 :السكن :بوعرفة ،املستوى
الدرايس:دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية/
السنة الثالثة يف قانون عام؛
•نور الدين التاج ،رقم االعتقال ،22767 :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :القراءات؛
•محمد الزاوي ،رقم االعتقال ،22768 :تاريخ االزدياد ،1968 :السكن :تازة ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية/
اإلجازة يف علم االجتامع؛
•محمد الغزايل ،رقم االعتقال ،22769 :تاريخ االزدياد ،1968 :السكن :تازة ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :القراءات؛
•عيل حيداوي ،رقم االعتقال ،22770 :تاريخ االزدياد ،1967 :السكن :تاهلة "تازة"،
املستوى الدرايس :اإلجازة يف الرشيعة اإلسالمية /الثالثة اقتصاد؛
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املتوكيل بلخضري ،رقم االعتقال ،22771 :تاريخ االزدياد ،1966 :السكن :فكيك ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :املناظرات /اإلجازة يف القانون؛
بلقاسم التنوري ،رقم االعتقال  ،23303تاريخ االزدياد ،1966 :السكن :فكيك ،املستوى
الدرايس :دبلوم الدراسات العليا املعمقة تخصص :املناظرات /الثالثة علم االجتامع.

17

ملتم�س

بخ�صو�ص املعتقلني على خلفية
ما يعرف بـ "خلية بلعريج"

مار�س 2010

يعترب استثامر املغرب يف مجال الحريات وحقوق اإلنسان رافعة أساسية يف التحوالت
الجارية وطنيا ،ومقياسا أساسيا بالنسبة للمراقبني إقليميا ودوليا لتحديد مختلف
التقييامت تجاه ااملغرب .لذلك سيكون مطلوبا الترسيع بسن سياسة عمومية يف مجال
حقوق اإلنسان ،تتغيا خلق االنسجام يف سياسة الدولة ،بخصوص توجهاتها ومبادراتها
ومواقفها عىل هذا املستوى.
إننا اليوم وأكرث من أي وقت مىض ،ملزمون بتجنب األخطاء يف تدبري املشاكل والنوازل،
مع الحرص عىل تأكيد أن سياسة املغرب يف مجال الحريات واحرتام حقوق اإلنسان هي
اختيار ثابت ،وأن ما يقع من تجاوزات قد تؤطر ضمن الحوادث التي ال ينبغي أن متس
بجوهر هذا االختيار .كام ال ينبغي أن تتصف بالتواثر من حني آلخر.
إن تدابري الثقة بقدر ما هي أوراش تهم إصالح القضاء ،والتنظيم الذايت ملهنة الصحافة،
ومحاربة الرشوة ،وتفعيل أداء املؤسسات الوطنية للمهام التي وجدت من أجلها ،فإنها
أيضا تهم مستوى التوجهات ذات الصلة باختيارات بناء املغرب املتسامح التعددي،
والذي يدرك أن هذه الخصائص هي مصدر قوته ومتاسكه واتجاهه نحو املستقبل.
ويف هذا السياق يتقدم الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،باملذكرة
الرتافعية التالية بخصوص املعتقلني السياسيني الستة 1عىل خلفية ما يعرف "بخلية
بلعريج" ،بناء عىل مواكبته ألطوار هذا امللف عىل مدى سنتني ،وانطالقا من الحيثيات
و العنارص التي تواترت خالل مرافعات الدفاع ،ومن خالل مداخالت املتهمني ،ومتابعة
فريق الوسيط ملختلف أطوار هذه املحاكمة ،وهي العنارص التي تسهم يف بناء سندنا
ملالحظة ما ييل:

 .1تم االحتفاظ بالتسمية املتداولة برغم إنهاء السيد حميد نجيبي للمدة املحكوم عليه بها.
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أوال:

أجمعت األوساط الحقوقية والدميقراطية يف املغرب ،عىل أن اعتقال السياسيني الستة يف
إطار ما عرف "بقضية بلعريج" قد شكل امتحانا عسريا لألسس التي تبني ملجتمع مغريب
متسامح وتعددي ،قادر عىل احتضان كل مكوناته ،وإدماجها يف بنيات العمل السيايس
الرشعي ،املحتكم لآلليات الدستورية والقانونية.
إن اعتقال قياديي حزب البديل الحضاري ،وحله بتغليب املسطرة اإلدارية ،يف تأويل غري
صحيح للمقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إىل هذا اإلجراء ،شكل صدمة للفاعلني
الحقوقيني وأغلب الدميقراطيني باملغرب.
إن التربيرات التي تأسست عليها املتابعة واالعتقال من طرف السلطات املغربية ،مردها
أساسا أنه تم اكتشاف تورط هؤالء املعتقلني يف أعامل يعاقب عليها القانون ،وعىل عالقات
مع مجموعات إرهابية.
وهو ما يتطلب اإلشارة إىل عنرصين أساسيني يف قضية املعتقلني الستة:
ـ ـأولهام  :مرتبط بتاريخ ارتكاب األفعال املنسوبة إليهم ومدى خطورتها؛
ـ ـوثانيهام :يتعلق بالتقييم الذي تناولت به هذه السلطات تلك األفعال.
إن قيمة األفعال الجرمية ،من الزاوية القانونية واإلجرائية الرصفة ،تقاس بالتاريخ أو الفرتة
التي تعود إليها ،إضافة إىل مستوى انعكاسها الفعيل عىل الواقع مبا يأخذ بعني االعتبار
خطورتها وحجم تهديدها ألمن األفراد واملجتمع.
إن األفعال املنسوبة إىل هؤالء املعتقلني الستة ترجع أحداثها إىل ما قبل سنة  ،1994أما
املتابعة واالعتقال فقد تم يف سنة  ،2008بينام مل يتم اكتشاف املنسوب إليهم كأفعال ،إال
مبناسبة اعتقال املتهم الرئييس يف القضية.
وهي األفعال التي مل تكن باملرة محل بحث سابق ومنذ تاريخ ارتكابها إال استثناء.
وإذا كان تربير املتابعة واالعتقال يركز يف جانب منه ،عىل خطورة األفعال املنسوبة إليهم،
فهذا التربير يضعف أمام غياب انعكاس تبعات هذه األفعال عىل مستوى الواقع الفعيل
والذي ال وجود له.
إنه من وجهة النظر القانونية واإلجرائية الرصفة ،يحتكم يف اللجوء للمتابعات واالعتقال
كأعىل مستوى لها ،إىل نوعية األفعال املنسوبة إىل املتهمني بها ،و تقييم حجم تأثرياتها
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وتداعياتها إن تم الرشوع يف التنفيذ فعليا ،وهل ما يزال يشكل األفراد املتابعني بها خطرا
عىل األمن العام.
كام أن اتهام املعتقلني الستة باالزدواجية السياسية من خالل رصد استمرار عالقاتهم مع
املتهمني يف قضايا ذات صلة باإلرهاب كحجة إضافية ضدهم ،ميكن معه هنا أيضا ،القفز عىل
املدة الطويلة التي تفصلنا عن ما قبل سنة .1994
إن إقدام هؤالء املعتقلني السياسيني الستة ،عىل القطيعة مع مامرسات سابقة وانخراطهم
الكيل يف العمل السيايس الرشعي ،ومنذ سنوات طويلة ،توجت بالنسبة لبعضهم يف االعرتاف
بتنظيمهم السيايس ،ويف تفاعل مختلف التعبريات املدنية بالنقاش مع وجهات نظرهم ،مبا
يعزز البناء الدميقراطي.
إن املنطق القانوين قد بنى لنفسه مفهوم التقادم الجنايئ ليأخذ يف االعتبار العامل الزمني
عند قيام الفعل الجرمي ،الذي يزيل تدريجيا تأثرياته باستثناء إذا تعلق األمر بالجرائم ضد
اإلنسانية وهي الصورة غري الواردة يف حالة املعتقلني الستة.
وإذا ما ثم األخذ بعني االعتبار كون هذه املدة مل تكتمل ،باملفهوم القانوين للتقادم الجنايئ
يف حالة املعتقلني الستة ،فال ميكن القفز باملرة عىل الحيز الزمني الذي يفصلهم عن قناعات
سابقة ،قدموا بشأنها تقييام نقديا ،وتجاوزوها ومل يكونوا وحدهم ضمن تيارها ،بل بجانب
أطراف أخرى من مرجعيات مختلفة اختارت لنفسها اإلميان بالعمل الرشعي واالنخراط فيه.
كذلك ويف نفس املرحلة حاول املغرب ومن خالل مؤرشات أكيدة أن يقطع مع مجموعة
من التجاوزات التي طالت تدبري ملفات مشابهة ،وهو ما يتطلب التعامل مع حالة املعتقلني
الستة باعتامد منطق القطيعة والتقادم السيايس الذي عززته تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة
يف أفق املغرب التعددي واملتسامح الذي يفتح أحضانه للجميع.
ثانيا:

إن مختلف املرافعات واملداخالت خالل مختلف أطوار املحاكمة ،وكذا أغلبية التقارير
املوازية ،أو الالحقة لصدور األحكام دولية ووطنية ،وخاصة منها تعليقات املنظمة املغربية
لحقوق اإلنسان ،2جميعها أكد عىل اإلختالالت التي شابت مختلف أطوار املحاكمة والتي
نجملها يف ما ييل:
 .2أنظر وثيقة املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان بخصوص "عرش تعليقات أساسية حول قرار صادر يف شأن محاكمة معتقلني
لهم آراء سياسية" املقدمة يف ندوة صحفية بتاريخ  2دجنرب .2009
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انحياز قناعة املحكمة إىل أطروحة قايض التحقيق ومحارض الرشطة القضائية ،مام حرم
املعتقلني من التمتع بالحق يف املحاكمة أمام محكمة مستقلة ،وهو ما سيتأكد خالل
رفض املحكمة بالجملة ملختلف طعون الدفاع املتصلة بإجراءات التحقيق ،وطلب
اإلحالة من أجل التشكيك املرشوع .إضافة إىل عدم استجابة املحكمة لطلبات إجراء
الخربة الطبية بخصوص ادعاءات التعذيب؛
   •عدم تجاوب املحكمة مع ملتمسات الدفاع بشأن متتيع املعتقلني الستة بالرساح،
بالرغم من توفر الضامنات ذات الصلة؛
   •عدم استجابة املحكمة لطلبات دفاع املتهمني ،بخصوص استدعاء بعض الشهود،
واالستامع لشهاداتهم ،مام أخل بأحد املبادئ املؤسسة لسري املحاكمة العادلة.
   •رفض املحكمة لطعون الدفاع الخاصة بعرض األسلحة املحجوزة؛
   •خلو األحكام من الحيثيات ومن أي تعليل بناء عىل ما راج يف الجلسات.
من هذا املنطلق ،وبناء عىل الحيثيات أعاله ،نلتمس منكم التدخل العاجل لوضع حد
ملعاناة عرشات األفراد من أبناء وبنات هذا البلد ،معتقلني وأرسهم وعائالتهم ومحيطهم،
والذين نؤكد لكم جازمني مبدى إميانهم باملسار املتعاقد عليه منذ ما يزيد عن عرش
سنوات ،وهو مسار بناء الدميقراطية بالسلم وعرب تعزيز املؤسسات ،والذين خربناهم
يف محطات مختلفة داخل وخارج املغرب ونعتز أميا اعتزاز بروحهم الوطنية العالية،
وتشبثهم بالعمل السلمي واملؤسسايت من أجل بناء دولة الحق وسيادة القانون.
ثالثا:

إن ما يرسي عىل حالة املعتقلني السياسيني الستة ،من خالل غياب الضامنات التي توفر
لهم التمتع بقرينة الرباءة ،ورشوط املحاكمة العادلة ،هي نفسها ترسي كذلك عىل جميع
املتهمني عىل خلفية هذا امللف.
لذلك نلتمس منكم كجهات معنية بهذا امللف النظر يف ملتمسنا يف عالقة بأغلبية أفراد
هذه املجموعة مبا يضمن لهم حقوقهم ،يف ظل غياب قوة القرائن واألدلة التي تسند
االتهام واملنحى الذي طبع محاكمتهم.
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مذكرة

حول املغاربة �ضحايا الطرد التع�سفي
من اجلزائر /دجنرب 1975

�أبريل 2010

يف إطار تقديم التقرير الذي أعدته الدولة الجزائرية واملتعلق بتطبيق االتفاقية
الدولية حول حقوق كل العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم أمام اللجنة املختصة باألمم
املتحدة ،بجنيف يومي  27و 28من أبريل .2010
اعتبارا للصالحيات املوكولة للخرباء ،واملتعلقة مبراقبة تطبيق االتفاقية ،وإمكانية التعبري
عن انشغاالت اللجنة وتوصياتها يف إطار ما يسمى ب"مالحظات أخرية" ،سيستمع
الخرباء إىل رشوح البعثة الجزائرية ،وستكون لهم بالتأكيد الفرصة لطرح أسئلة جديدة
وطلب رشوح إضافية حول موضوع حقوق املغاربة املهجرين قرسا من الجزائر.
إن الهدف من ملتمسنا هو تزويد لجنة الخرباء مبعلومات حول حقوق هؤالء املهاجرين
املغاربة بالجزائر الذين تم طردهم سنة  1975والذين مل تتم تسوية حقوقهم بعد.
هذه االتفاقية التي تشكل جزءا من القانون الجزائري تشكل آلية لهؤالء املهاجرين
الذين مازالت حقوقهم مهضومة.
بهذه املناسبة نستغل فرصة اجتامع  26ابريل  2010املخصص للمنظامت غري الحكومية
الجزائرية والدولية التي تتوفر عىل معلومات لتسليمها حول وضعية حقوق املهاجرين
بالجزائر.
وفحص تقرير الجزائر سيكون فرصة يف قلب األمم املتحدة لطرح قضية املغاربة
املهجرين قرسا من الجزائر.
وباعتبارنا جمعية مغربية غري حكومية نتوجه إليكم إلطالعكم عىل وضعية املغاربة
املطرودين من الجزائر.
يف  18من ديسمرب  1975طردت الحكومة الجزائرية وعىل رأسها الهواري بومدين 45
ألف عائلة مغربية كانت تقيم بشكل قانوين فوق الرتاب الجزائري.هؤالء األشخاص
املندمجون منذ عدة عقود فوق الرتاب الجزائري تم طردهم بشكل تعسفي ودون
سابق إنذار نحو املغرب.
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تعليامت الهواري بومدين التي تم اإلعداد لها جيدا مع وزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة
نتج عنها طرد دون أي إنذار ويف ظروف غري إنسانية ملجموع هذه الجالية املغربية.
وتم حجز األشخاص يف معتقالت رسية محرومني من الزيارة مدة شهرين قبل طردهم
نحو املغرب و 45ألف عائلة التي تم طردها من الجزائر خلفت وراءها:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـجزءا من عائالتهم.
ـممتلكاتهم العقارية واملالية.
ـتعويضاتهم عن التقاعد وأجورهم.
ـاألطفال الذين كانوا غائبني أثناء الرتحيل القرسي.
ـاملرىض من املغاربة هم اآلخرين مل يتم استثناؤهم من هذا املطاردة.

شهادة بعض املغاربة املطرودين من الجزائر تعكس حجم هذه الرتاجيديا :االعتقال،
التجريد من املمتلكات ،الحجز ،التفتيش ،السب ،االغتصاب ،كام تم تسجيل وفيات أثناء
هذه العمليات.
عند وصولهم إىل الحدود املغربية ،تم إسكان املطرودين يف خيام نصبتها السلطات
املغربية برسعة وهي مالجئ ال تتوفر فيها أدىن الرشوط ،دامت إقامتهم فيها عدة أسابيع
للبعض وسنوات عديدة للبعض األخر.
أالف املطرودين الذين مل يتم استعابهم يف مدينة وجدة لوحدها تم تنقيلهم نحو مدن
أخرى.
واملطرودين كانوا مجربين عىل إعادة حياتهم من جديد .والدولة املغربية قامت بدمجهم
يف السلك األسفل للوظيفة العمومية .األطفال تم دمجهم يف أقسام وتخصصات ليست
أقسامهم أو تخصصاتهم بل تطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية .ومستواهم املعييش
عرف تحوال جذريا ،وعوض املنازل الفردية أصبحوا يسكنون يف غرف مستأجرة ،وعوض
األجر املستمر ،األجر اليومي ،وعوض مقاعد املدرسة ورشات التصنيع.
   •إن جمعية املغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر التي يوجد مقرها بالرباط
تنصب نفسها للدفاع عن هؤالء الضحايا من املغاربة .1وهدفها األسايس مساعدتهم
 .1تتوفر عىل بيانات وشهادات وقاعدة معطيات خاصة بالضحايا.
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عىل اسرتجاع كرامتهم ومتكينهم من التعويض املادي والرمزي عن ما تعرضوا له من
تجاوزات وإقناع الدولة الجزائرية بتقديم االعتذار لهم.
   •إن خرق حقوق هؤالء املغاربة املهجرين قرسا الزال مستمرا ،وقد كرست الدولة
الجزائرية ذلك بإصدار مقتضيات جديدة برسم القانون املايل لسنة  2010والصادر يف
الجريدة الرسمية رقم  78بتاريخ  31دجنرب  2009والذي نص عىل ما ييل:
ـ ـإلحاق وضم ممتلكات عقارية ألسامء مل تعد موجودة عىل أرض الواقع باألمالك
العقارية التابعة للدولة الجزائرية.
ـ ـيطلب مبوجبه من املحافظة العقارية الجزائرية التشطيب عىل أسامء األمالك
لألرايض الذي تم التخيل عنها من طرف أصحابها.
وعليه يلتمس الوسييط مساءلة دولة الجزائر حول مختلف اإلنتهاكات ذات الصلة بهذا
امللف وحثها عىل إنصاف الضحايا والرتاجع عن القوانني التي رشعتها من أجل تجريدهم
من حقوقهم ومممتلكاتهم.
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ت�صريح

ب�ش�أن املعتقلني ال�سبعة

"
املنتمني جلماعة العدل والإح�سان

يوليوز 2010

"

تلقينا يف الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يوم الخميس  08يوليوز ،2010
إفادات بخصوص السادة :محمد السليامين ،عبد الله بلة ،هشام الهواري ،هشام صباح،
عز الدين السليامين ،أبو عيل املنور ،طارق مهلة ،املنتمني لجامعة العدل واإلحسان بفاس،
واملوجودين يف حالة اعتقال عىل خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدهم السيد محمد الغازي.
وهي اإلفادات التي وافانا بها أفراد من عائالت املعتقلني السبعة وتتمحور حول ما ييل:
أوال :بخصوص مداهمة البيوت:

   • تعرضت بيوت املعتقلني السبعة يوم اإلثنني  ،2010-6-28حوايل الساعة الرابعة صباحا،
إىل مداهمتها بطريقة عنيفة وصلت حد كرس األبواب والتسلل عرب األسطح ،وبعرثة
أثاث البيوت وحجز الحواسيب والهواتف املحمولة واألقراص املدمجة واملمتلكات
الخاصة؛
   • رفض عنارص  -ادعت أنها من الرشطة  -الكشف عن هويتها ،وعدم متكني العائالت
من االطالع عىل اإلذن القضايئ بالتفتيش؛
   • تعرض العائالت إىل أنواع من املعاملة القاسية كالرتهيب واإلهانة والتهديد والتعنيف.
ثانيا :بخصوص مصير المعتقلين السبعة:

عدم متكني العائالت من املعلومات بخصوص مكان احتجاز واعتقال املعنيني عىل مدى
ثالثة أيام.
ثالثا :بخصوص التعذيب ومختلف المعامالت القاسية والحاطة
بالكرامة:

بناء عىل اإلفادات التي تم تجميعها خالل االستامع ألفراد من عائالت املعتقلني السبعة ()7
خالل زيارتهم لهم عند نقلهم إىل السجن املدين "عني قادوس" بفاس ،والتي تقر  -بناء عىل
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ترصيحات املعتقلني السبعة -بتعرضهم إىل التعذيب النفيس والجسدي ومختلف رضوب
املعاملة القاسية والحاطة بالكرامة والتي حددتها تلك اإلفادات يف تعرضهم ملا ييل:
 .1التعذيب بواسطة إقعادهم عىل ما يعرف "بالقرعة"؛
 .2التعذيب باستعامل تقنية الخنق "بالشفون"؛
 .3التعذيب عن طريق االعتداء الجنيس "من خالل إيالج قلم والعبث به يف الدبر" مام
تسبب يف نزيف حاد مايزال مستمرا لحظة زيارة العائالت لهم؛
 .4التعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء؛
 .5التعذيب عن طريق التعليق مبا يعرف "بالطيارة" وذلك بعد تلفيف اليدين والرجلني
بضامدات اسفنجية حتى ال تظهر عالمة القيد بعد تكبيل اليدين والرجلني؛
 .6تهديد البعض منهم باستقدام الزوجات وتعريضهن لالغتصاب أمامهم؛
 .7الحرمان من األدوية بالنسبة للحاالت التي تعاين من أمراض مزمنة وأخرى تستوجب
دميومة العالج واستعجاليته.
إن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان إذ يستشعر خطورة ما تناهى
إىل علمه من اإلفادات عن هذه األفعال واملامرسات ،فإنه يطالب بالتدخل الفوري
والعاجل بخصوص ماييل:
 .1فتح تحقيق بشأن التعذيب وكل أنواع املعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي
تعرض إليها املعتقلون السبعة ،حسب ما ورد يف مختلف اإلفادات بدقة وتفصيل وما
تزال أعراضها بادية عىل املعتقلني حسب عائالتهم والترسيع بعرضهم عىل الخربات
الطبية الرضورية؛
 .2تحديد املسؤوليات مع اتخاذ كل اإلجراءات القانونية يف حق كل من تبث تورطه يف
هذه االنتهاكات التي يعاقب عليها القانون؛
 .3التدخل باستعجال للتمكني من الرعاية الطبية الالزمة للمعتقلني السبعة جميعا،
مع تأمني األدوية بشكل منتظم لحاالت ضمن املعتقلني ملا يتهددها من أخطار كحالة
"السيد محمد السليامين" (بعد إجرائه ألربع عمليات جراحية عىل القلب) ،و"السيد
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عبد الله بلة" الذي يعاين من مرض السكري وما يتطلب ذلك من رصامة يف إتباع
األدوية والحمية الخاصة بذلك؛
 .4فتح تحقيق حول ما تعرضت له عائالت املعتقلني من مداهمة بيوتهم أو بيوت
ذويهم من طرف أشخاص ادعوا االنتامء إىل قوات األمن بدون تقديم ما يثبت هويتهم أو
استئذان أصحاب هذه البيوت قبل تفتيشها ،وما ترتب عن ذلك من بعرثة األثاث وحجز
الحواسيب والهواتف املحمولة واملمتلكات الخاصة ،وترهيب الصغار والكبار.
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من �أجل دعم املراجعة ال�شاملة
للد�ستور وم�سار الإ�صالح

تدابري الثقة ذات الطبيعة الإ�ستعجالية

مار�س 2011

حسب مختلف املتتبعني واملراقبني يعترب الخطاب املليك ليوم  9مارس  2011إحدى
اللحظات التاريخية القوية يف مسار املغرب املعارص ،ففي ظل التحوالت الجارية عىل
مستوى املنطقة املغاربية ،والعامل العريب ،يسجل اإلصغاء العميق والتفاعل اإليجايب
للمؤسسة امللكية مع النبض املجتمعي مبختلف تعبرياته من خال ل ما تضمنه الخطاب
املليك وخاصة يف ما يتعلق ب:
ـ ـااللتزام الرصيح بتمكني البالد من إطار دستوري جديد يعيد االعتبار للسيادة
الشعبية وسموها يف االختيارات األساسية ويرسخ الدميقراطية ودولة الحق والقانون،
ـ ـإقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والترشيعية والقضائية وفقا للمعايري
الدميقراطية املتعارف عليها كونيا،
ويف هذا السياق حدد الخطاب املليك املرتكزات السبعة التي ينبغي أن تستند عليها
اللجنة املكلفة بإعداد مرشوع الدستور الجديد ،كام أكد عىل رضورة إفساح املجال
للجنة ذات الصلة بتوسيع دائرة االستشارة وإمكانية االجتهاد يف اقرتاح كل اآلليات
التي متكن من ترسيخ الدميقراطية والتوزيع املتوازن للسلط وخضوعها ملبدأ املحاسبة،
إن الخطاب املليك وهو يؤسس للمبادئ والتوجهات واملجاالت ،التي ستؤطر املراجعة
الشاملة للدستور ،فقد جعل من فصل السلط وسمو الدستور منطلقا وهدفا لهذا
املرشوع.
واليوم ومختلف ردود الفعل تدرك وتقدر قيمة هذه الخطوة امللكية ،ومبوازاة بداية
انطالق هذا الورش اإلصالحي الكبري ،سيكون مطلوبا إقرار وتفعيل بعض املبادرات
واإلجراءات التي تؤطر يف سياق تدابري تعزيز الثقة والتي ال ميكن إال أن تعزز هذا
املسار وتسنده وتضاعف فرص إنجاحه ،وهي إجراءات وتدابري ذات طبيعة استعجالية،
تخص املستويات التالية:
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أوال :بخصوص اإلفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي ،وتسوية ملفات المعتقلين على خلفية قضايا اإلرهاب،
ورد اإلعتبار لبعض المعتقلين السابقين وإعادة إدماجهم.
 .1بشأن مجموعة المعتقلين السياسيين الستة:

شكل اعتقال السياسيني الستة يف إطار ما عرف "بقضية بلريج" امتحانا عسريا لألسس التي
تبني ملجتمع ينفتح عىل مختلف مكوناته ويدمجها يف بنيات العمل السيايس الرشعي
املحتكم لآلليات الدستورية والقانونية.
إن قيمة األفعال الجرمية موضوع املتابعة ،مل تجعل من قرينة الرباءة أصال ،كام أنها
تقاس من الزاوية القانونية واإلجرائية الرصفة ،بالتاريخ أي الفرتة التي تعود إليها ،وإىل
مستوى انعكاسها عىل الواقع مبا يأخذ باالعتبار خطورتها وحجم تهديدها ألمن األفراد
واملجتمع .وإذا كانت تلك األفعال تعوذ إىل مابني  1994و .2000فإن تاريخ املتابعة
واالعتقال كان يف.2007
وإذا كان املنطلق القانوين قد بنى لنفسه مفهوم التقادم الجنايئ ،فإن حالة املعتقلني
الخمسة تندرج يف إطار ما ميكن أن نسميه بالتقادم السيايس ،الذي يفصل بخصوص
قناعات سابقة قدموا بشأنها تقييام نقديا وتجاوزوها عمليا ،ومل يكونوا وحدهم بل ضمن
أطراف أخرى اختارت لنفسها اإلميان بالعمل الرشعي واالنخراط فيه .أما باقي التهم
املنسوبة إليهم فلم تستطع املحكمة تقديم أدلة اإلدانة بالنسبة إليهم ،بل حتى شهود
النفي جاءت شهاداتهم خالل مرحلة اإلستئناف لصالحهم.
إن هذا امللف ،إضافة إىل ما سبق ،ال يقترص ضحاياه فقط عىل املعتقلني السياسيني وهم
السادة مصطفى املعتصم ،ومحمد األمني الركالة ،وعبد الحفيظ الرسيتي ،ومحمد املرواين،
والعبادلة ماء العينني ،بل يتجاوزه إىل أغلبية األعضاء املوقوفني عىل خلفية هذا امللف
خاصة حني تكون التهمة املوجهة إليهم هي عالقتهم ،باألعضاء بالرئيسيني.
.2بشأن اإلفراج عن ما يعرف بالنشطاء الصحراويين ضمن ما يسمى
"بمجموعة التامك".

بعد اعنقال "النشطاء الصحراويني" عىل خلفية عودتهم من زيارة مخيامت تندوف ،تم
اإلفراج عىل دفعتني يف إطار املتابعة يف حالة الرساح بالنسبة ألربعة أفراد من املجموعة
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وهم الدكجة لشكر ،والصالح لبيهي ،ويحضيه الرتوزي ،ورشيد الصغيري ،وبينام تم
اإلحتفاظ بكل من حامدي النارصي و ابراهيم الدحان وعيل سامل التامك ،رهن اإلعتقال
بالرغم من كون املجموعة تم توقيفها عىل خلفية نفس التهم و يف إطار نفس امللف ,وهو
ما يتطلب تعميم نفس اإلجراء عىل الثالثة ،يف انتظار صدور حكم املحكمة.
.3بشأن المعتقلين على خلفية أحداث  16ماي اإلرهابية:

أدت أحداث  16ماي اإلرهابية غري املسبوقة لعام  2003إىل إدخال املغرب إىل دائرة
البلدان واملناطق املهددة بالظاهرة ،وبحكم موقعه الجيوسرتاتيجي وبعده اإلفريقي تجاه
جنوب الصحراء تزداد مخاطر التهديد ،وتؤكد األحداث املتفرقة التي حصلت فيام بعد
والتي تعيشها دول الجوار هذا االحتامل.
لقد تصدى الرأي العام املدين والسيايس باملغرب بقوة لألحداث اإلرهابية ساعتها وعرب
من خالل مسرياته وأصوات مثقفيه وإعالمييه ومختلف فاعليه ،رجاال ونساء عن يقظة
املغاربة وحرصهم عىل مكتسباتهم الدميقراطية وتشبثهم بالسلم املدين؛
وباملقابل ظل املدافعون واملدافعات عن الحقوق اإلنسانية حريصني وحريصات عىل
رضورة إحاطة التبعات القانونية والقضائية للمتابعات التي لحقت املتورطني واملشتبه
فيهم بكافة الضامنات والرشوط التي تستوجبها املعايري الدولية لحقوق اإلنسان يف نطاق
محاكامت عادلة؛
لقد قادت األحداث اإلرهابية املفاجئة بحكم حجمها ووقعها إىل ترصف كافة األجهزة
األمنية االستخباراتية ،واإلدارية ،والرشطة القضائية ،وغالبا خارج الضوابط القانونية ،يف
إطار مخطط أمني اتخذ طابعا استثنائيا أجمع معظم املالحظني والفاعلني عىل أنه أدى
إىل حصول اعتقاالت واسعة النطاق من حيث املكان والزمان وشملت مئات األشخاص مبا
فيهم أولئك الذين ،مل يكن متصورا تواجدهم يف عني املكان أو ارتباطهم املبارش بشبكة
األحداث؛ وانعكست تلك األحداث ومناخها والتدبري األمني االستثنايئ الذي طالها عىل
فضاءات العدالة حيث وضع القضاء يف غضون األسابيع األوىل ،أمام نوازل وملفات غري
مسبوقة من حيث الطبيعة وصدرت األحكام التي غلب عىل معظمها طول املدد ،ووضع
املحكومون يف عرشات السجون بالبالد يف ظروف انتقدت عىل نطاق واسع.
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وهو ما يتطلب اليوم تدخال إلصالح الوضع ،من خالل إطالق مجموعة تدابري تهم
التمتيع بالحرية ،وتسوية امللفات ذات الصلة والبحث يف الوسائل والصيغ التي ستؤسس
للمراجعات الفكرية سياسيا وثقافيا وإعالميا.
.4بشأن معتقلي جماعة العدل واإلحسان.
e eبالنسبة للمعتقلين السبعة:

سيكون مطلوبا وقف املتابعة بخصوص معتقيل العدل واإلحسان السبعة ،والذين متت
تربئتهم ابتدائيا ،حتى يتمكن هؤالء من االلتحاق بوظائفهم واستئناف حياتهم العملية.
e eبالنسبة للمعتقلين اإلثني عشر ()12

بالرغم من اعتبار تأهيل املعتقلني اإلثني عرش ألنفسهم عىل امتداد وجودهم رهن
اإلعتقال ،وبالرغم من خلو سياسات العفو املبارشة يف نوازل مامثلة ،من سوابق استنفاد
أمد العقوبة ،فإن هؤالء املعتقلني قد استنفدوا املدة املحكوم بها عليهم ( 20سنة)،
وهي سابقة يف تاريخ السياسة الجنائية باملغرب ،لذلك سيكون من املفيد الترسيع بجرب
أرضارهم بتيسري إدمامجهم يف الحياة العملية إضافة إىل وقف إغالق وتشميع بيوت
مجموعة من قادة وأعضاء الجامعة يف مختلف مناطق املغرب ،والقطع مع هذه اإلجراء
الذي ال يستند إىل أي أساس قانوين.
ثانيا :بخصوص اإلعالم:

ينبغي فتح اإلعالم العمومي والخاص أمام مختلف التعبريات السياسية والثقافية
والجمعوية يف تعددها وتنوعها ،وبتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة يف مرافقة
مختلف مراحل هذا الورش اإلصالحي الكبري ومواكبته بالنقاش املوازي ،والذي ينبغي
أن يكون مستمرا عىل امتداد اشتغال اللجنة اإلستشارية ملراجعة الدستور ،ملإل دوره
اإلخباري والبيداغوجي والتوعوي تجاه جميع املواطنني واملواطنات يف عالقة مبرشوع
املراجعة الشاملة للدستور ،إن لحظة اإلستفتاء عىل مرشوع الدستور ينبغي أن تؤطر
ضمن اسرتاتجية إعالمية مرافقة تحرر اإلعالم من سلطة الرسمي وتعيده إىل طبيعته
األصلية كخدمة عمومية.
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ثالثا :بخصوص التدبير األمني للتظاهر السلمي:

ينبغي الترسيع بوضع حد لالستعامل املفرط وغري املربر للقوة يف تفريق الحركات االحتجاجية
واملظاهرات ذات الطابع السلمي؛ واإلفراج عىل املعتقلني ووقف املتابعات واملالحقات
واملضايقات التي يتعرض لها املشاركات واملشاركون من حني آلخر يف مختلف املظاهرات
السلمية.
رابعا:بخصوص ملفات الفساد المالي واإلداري:

ينبغي ترسيع إجراءات مقاضاة من تبت تورطهم يف ملفات الفساد وإهدار املال العام
عىل إثر صدور تقارير لجن تحقيق برملانية ،ومختلف املحاكم املالية (املجلس األعىل
واملجالس الجهوية للحسابات) ،وأجهزة الرقابة واالفتحاص.
خامسا :بخصوص مراكز اإلعتقال والحجز المشبوهة:

العمل عىل تفكيك مراكز اإلعتقال والحجز املشبوهة والتي تواتر ذكرها يف تقرير هيئة
اإلنصاف واملصالحة ،ويف تقارير وطنية ودولية ،كمراكز مورس فيها التعذيب وسوء
املعاملة.
سادسا :بخصوص اإلتفاقيات الدولية:

ترسيع إجراءات إنضامم وتصديق املغرب عىل مجموعة من اإلتفاقيات الدولية تعزيزا
لجهوده يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان.
وإذ يؤكد الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان عىل الطبيعة اإلستعجالية لهذه
التدابري ،إلقتناعه باألثر اإليجايب الذي سيرتكه تفعيلها عىل األجواء العامة لتعزيز الثقة
مبوازاة انطالق ورش اإلصالح العميق باملغرب.
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مداخل �ضرورية ملبا�شرة عمل احلكومة
م�ستلزمات ذات �صلة باحلماية
الترسيع باإلفراج عىل الصحفي رشيد نيني ،باإلفراج عن أغلبية املعتقلني عىل خلفية ما يعرف مبلف بلعريج ،باإلجراءات واملبادرات ذات الصلة مبلفات املعتقلني عىل خلفية قضايا اإلرهاب،
بالكشف عن مآل البحث يف ملف الفقيد "كامل عامري" ،باستكامل إجراءات التقايض يف ملف املتابعني عىل خلفية أحداث "أكديم إيزيك" ،بإطالق رساح الصديق كبوري واملحجوب شنو

يناير 2012

السيد رئيس الحكومة املحرتم،
نتوجه إليكم اليوم ،يف سياق يتطلع فيه املغاربة إىل قرارات منصفة عىل مستوى امللفات
العالقة ،وكلنا أمل بأن يجد ملتمسنا التفاعل االيجايب بخصوص مجموعة من اإلجراءات
الرضورية ،بشأن املطالب التي شكلت موضوع مساءالتنا ومناشداتنا وترافعنا لدى مختلف
املؤسسات والفاعلني ،والتي نتوجه إليكم بها من جديد عرب هذا امللتمس ،لقناعتنا يف
الوسيط برضورة الترسيع بالنظر فيها باعتبارها تشكل املستلزمات الرضورية والقبلية،
التي تؤسس ملرحلة ما قبل مبارشة الحكومة ملهامها التي تتعلق بالربامج واإلسرتاتجيات.
إننا نعتقد بأن الترسيع بإعامل هذه املستلزمات ملن شأنه املساهمة يف تعزيز الثقة يف
مسار التغيري الذي يطمح إليه جميع املواطنني واملواطنات ،وخاصة الفئات املترضرة من
تداعيات امللفات موضوع مناشداتنا وملتمسنا والتي تتحدد يف ما ييل:
أوال :بخصوص التسريع باإلفراج على الصحفي رشيد نيني:

إن اعتقال الصحفي رشيد نيني مدير "جريدة املساء" قد كشف منذ األيام األوىل عن
ارتباك واضح يف تعاطي السلطات العمومية مع هذا املوضوع ،بدءا بقرار وضعه رهن
الحراسة النظرية ملدة  96ساعة ،مرورا بقرار إغالق الحدود يف وجهه ،ووصوال إىل استعامل
بالغ الوكيل العام ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء ،ليوم  28أبريل  ،2011لتعبريات
وأوصاف ،هي أقرب إىل األحكام املسبقة ومحاكمة النوايا واالستعداء ،منها إىل توصيف
القضايا املفرتض أن تكون موضوع بحث؛
وهو ما مل يكن ليستقيم مع طبيعة التهم املفرتضة سواء منها التي تضمنها بالغ الوكيل
العام بالدار البيضاء ،أو تلك التي أبلغ بها محامي جريدة املساء بالدار البيضاء ،والتي
استندت عىل مقتضيات الفصل  266من القانون الجنايئ ،وبالتايل فإن محاكمته بخصوص
قضايا النرش يف إطار القانون الجنايئ يعترب خرقا للقانون وللضامنات ذات الصلة ،وليرتتب
عن هذه الخروقات األساسية خروقات تتصل باملس بضامنات املحاكمة العادلة ،والتي
أخذت كل متظهراتها حني ظلت هيئة الحكم ترفض ملتمسات الدفاع بتمتيع الصحفي
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رشيد نيني باملتابعة يف حالة الرساح ،وعىل عكس ما صار عليه العمل القضايئ بالبث يف
طلب الرساح يف نهاية الجلسة حني يكون املتابع يف حالة اعتقال ،ظل القضاء بالنسبة
لهذه الحالة ،يرجئ ذلك لجلسات الحقة ،يفصل ما بينها أكرث من أسبوعني عند وضع كل
طلب يف املوضوع.
إن اعتقال صحايف عىل خلفية قضايا النرش ،وتجاوز القانون الخاص بالصحافة ومحاكمته
يف إطار القانون الجنايئ يف وقت يرتفع فيه مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية يف
قضايا النرش ،وإقرار عقوبات بديلة تتناسب مع األرضار الناجمة عن االختالالت املتصلة
باملهنة واملهنية ،يؤكد بأن إرادة اإلصالح ما تزال بالنسبة لهذا القطاع مل تتجاوز خطاب
النوايا.
ثانيا :بخصوص التسريع باإلفراج عن أغلبية المعتقلين على خلفية
ما يعرف بملف بلعيرج:

كشف هذا امللف يف مختلف مراحله بأن قيمة األفعال الجرمية موضوع املتابعة ،مل
تجعل من قرينة الرباءة أصال ،بالنسبة لجميع املتابعني عىل خلفيته ،وإنطالقا من طبيعة
الحيثيات التي شكلت منطلقا لقناعتنا وترافعنا من أجل إطالق رساح املعتقلني السياسيني
الستة ومن معهم يف وقت سابق ،سواء من زاوية التقادم السيايس ،الذي يفصل بخصوص
قناعات سابقة قدم السياسيون الستة بشأنها تقييام نقديا وتجاوزوها عمليا ،ومل يكونوا
وحدهم بل ضمن أطراف أخرى اختارت لنفسها اإلميان بالعمل الرشعي واالنخراط فيه.
أو من زاوية باقي التهم املنسوبة إليهم والتي مل تستطع املحكمة تقديم أدلة اإلدانة
بالنسبة إليهم.
وانطالقا من كون األفعال الجرمية املنسوبة للمعتقلني السياسيني الستة ومن معهم ضمن
نفس امللف تقاس من الزاوية القانونية واإلجرائية الرصفة ،بالزمن أي الفرتة التي تعود
إليها ،وإىل مستوى انعكاسها عىل الواقع مبا يأخذ باالعتبار خطورتها وحجم تهديدها ألمن
األفراد واملجتمع .وألن تلك األفعال املنسوبة تعود إىل مابني  1992و .2000بينام تاريخ
املتابعة واالعتقال كان سنة .2008
وبناء عىل كون املعتقلني السياسيني الستة قد تم اإلفراج عليهم يف سياق استفادتهم من
العفو املليك بتاريخ  14أبريل  ،2011فسيكون من غري املنطقي استمرار من تبقى من
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املعتقلني عىل خلفية هذا امللف رهن االعتقال ،خاصة حني تكون التهمة املوجهة إىل 19
منهم هي عالقتهم باألعضاء الرئيسيني املفرتضني ،وهم املعتقلني السياسيني الستة.
ثالثا :بخصوص التسريع باإلجراءات والمبادرات ذات الصلة بملفات
المعتقلين على خلفية قضايا اإلرهاب:

سيكون مطلوبا الترسيع باستئناف إجراءات ومبادرات الحوار مع مجموعات ما يعرف
بشيوخ السلفية املعتقلني عىل خلفية قانون مكافحة االرهاب وتفعيل مسطرة العفو
يف حق من ثبت عدم تورطهم يف جنايات ،وإعادة محاكمة من مل توفر له رشوط
املحاكمة العادلة ،وخاصة الذين عربوا يف السابق عن رغبة يف القيام مبراجعات فكرية
يف اتجاه نبذ العنف كوسيلة للرصاع السيايس.
ألن األحداث اإلرهابية بتاريخ  16ماي  ،2003واملفاجئة بحكم حجمها ووقعها قادت
إىل ترصف كافة األجهزة األمنية االستخباراتية ،واإلدارية ،والرشطة القضائية ،يف إطار
مخطط أمني اتخذ طابعا استثنائيا أجمع معظم املالحظني والفاعلني عىل أنه أدى إىل
حصول اعتقاالت واسعة النطاق من حيث املكان والزمان وشملت مئات األشخاص مبا
فيهم أولئك الذين ،مل يكن متصورا تواجدهم يف عني املكان أو ارتباطهم املبارش بشبكة
األحداث؛ وانعكست تلك األحداث ومناخها والتدبري األمني االستثنايئ الذي طالها عىل
فضاءات العدالة حيث وضع القضاء يف غضون األسابيع األوىل ،أمام نوازل وملفات
غري مسبوقة من حيث الطبيعة وصدرت األحكام التي غلب عىل معظمها طول املدد،
ووضع املحكومون يف عرشات السجون بالبالد يف ظروف انتقدت عىل نطاق واسع.
وقد ارتفع بشأن ذلك تنصيص األصوات املدافعة عىل حقوق اإلنسان بالحرص عىل
رضورة إحاطة املتابعات القانونية والقضائية التي لحقت املتورطني واملشتبه فيهم
بكافة الضامنات والرشوط التي تستوجبها املعايري الدولية لحقوق اإلنسان يف نطاق
محاكامت عادلة؛
اليوم وبعد  8سنوات تقريبا عىل إعامل قانون مكافحة اإلرهاب ،وبعد تسجيل الكثري
من الخروقات عىل هذا مستوى إعامله ،نلتمس منكم التدخل إلصالح الوضع ،من
خالل إطالق مجموعة تدابري تهم التمتيع بالحرية لكل من مل يتورط يف جرائم الدم،
وتسوية امللفات ذات الصلة والبحث يف الوسائل والصيغ التي ستؤسس للمراجعات
الفكرية سياسيا وثقافيا وإعالميا.
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رابعا :بخصوص التسريع بالكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد
"كمال عماري":

سيكون مطلوبا الترسيع بالكشف عن مآل البحث يف ملف الفقيد "كامل عامري" ،الذي
قامت به الفرقة الوطنية للرشطة القضائية بتكليف من الوكيل العام بآسفي ،بخصوص
مالبسات وفاة "كامل عامري" وتداعيات اإلعتداء عىل املتظاهرين يوم  24ماي 2011
مبدينة آسفي .ومعرفة التدابري القانونية التي اتخذت بشأن الشهادات التي تضمنتها
تحريات منظامت حقوقية عىل تورط القوات العمومية يف وفاته ،وعممتها وسائل اإلعالم
املكتوبة بخصوص اإلفادات املتضمنة يف شهادات األشخاص الذين تعرضوا بنفس التاريخ،
لالختطاف واالحتجاز والتعذيب من طرف "أمنيني" تواترت أسامؤهم يف مختلف اإلفادات
والشهادات ،من أجل التعجيل باستكامل إجراءات البحث واملتابعة.
خامسا :بخصوص التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف
المتابعين على خلفية أحداث "أكديم إيزيك":

بعد مرور ما يزيد عن  15شهرا ،ينبغي العمل عىل الترسيع باستكامل إجراءات التقايض
يف ملف املتابعني عىل خلفية أحداث "أكديم إيزيك" ،والحرص عىل توفري كافة رشوط
املحاكمة العادلة للمتابعني ،وتحمل الدولة ملسؤوليتها يف إنصاف وتعويض أرس ضحايا
قوات الدرك املليك ،واألمن الوطني ،والقوات املساعدة والوقاية املدنية ،ممن تعرضوا
للقتل والتشويه والتمثيل بالجثث خالل فك االعتصام وتداعياته.
سادسا :بخصوص التسريع بإطالق سراح الناشط الحقوقي الصديق
كبوري ،والفاعل النقابي المحجوب شنو:

يعترب اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي الصديق كبوري ،والفاعل النقايب املحجوب شنو،
خالل االحتجاجات التي شهدتها مدينة بوعرفة بتاريخ  18ماي  ،2011خرقا لإلعالن
العاملي لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان املعتمد من طرف األمم املتحدة ،انطالقا من
تقاطع مختلف اإلفادات بشأن اللجوء إىل الصديق كبوري ،من طرف السلطات اإلقليمية
بعاملة فك ََيك ،يف سياقات سابقة للوساطة يف حل النزاعات.
وانطالقا من تواثر اإلفادات بشأن دور كل من كبوري وشنو يف التأطري والرصد ،أثناء
احتجاجات  18ماي ،وما ستعرفه من أحداث والتي سيعتقالن خاللها.
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وإضافة إىل عدم متتيعهام بضامنات املحاكمة العادلة ،وخاصة رفض هيئة املحكمة
لطلب دفاعهام باالستامع ملجموعة من الشهود الذين كانت شهادتهم لصالح إثبات
براءتهام من املنسوب إليهام ،فإننا نلتمس منكم الترسيع بالعمل عىل وضع حد
العتقالهام ومتتيعهام بالحرية.
الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط  12يناير 2012
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ب�ش�أن

اعت�صام جمموعة من الطلبة
املنحدرين من منطقة ال�صحراء

يناير 2012

أوال :السياق

تلقى الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،كمنظمة مستقلة تعنى بحامية
حقوق اإلنسان والنهوض بها ،من مجموعة من الطلبة املنحدرين من منطقة الصحراء،
رسالة يلتمسون فيها من الوسيط املؤازرة بشأن ما يعتربونه مسا بحقهم يف التعليم،
من خالل حرمانهم من التسجيل بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء،
وألن الوسيط يعتمد أسلوب التقيص لبلورة القناعة بخصوص ما يعرض عليه من قضايا
يف مجال الحامية ،قبل أن يقرر يف املوقف الذي سيتبعه يف الرتافع بخصوص املشكل.
فقد انتقل فريق التقيص مابني  1و  6يناير  ،2012إىل الدار البيضاء للتحري وذلك عىل
مرحلتني ،املرحلة األوىل :ملعاينة املعتصم ،وعدد املعتصمني به خالل مختلف ساعات
اليوم ،وتجميع الشعارات والبالغات،
واملرحلة الثانية :للقاء األطراف ذات الصلة واالستامع إليها ،من طلبة معتصمني،
ومسؤولني إداريني وأساتذة وكل من ميكن أن تساعد إفاداته عىل إضاءة عمل الفريق.
ثانيا :بخصوص إفادات الطلبة المعنيين بالمشكل

قدم الطالب حمزة عياش الئحة تضم  33طالبا ،يعتربون بأن إدارة كلية الحقوق بجامعة
الحسن الثاين بالدار البيضاء قد مست بحقهم يف التعليم حني رفضت تسجيلهم كطلبة
قادمني من منطقة الصحراء ،وهو ما جعلهم يعتصمون يف فضاء بداخل الكلية ملا
يزيد عن 7أسابيع ،وبأنهم حسب أقوال الطالب خالل اعتصامهم تعرضوا للعنف الذي
تفاوتت درجاته من طالب آلخر ،وبأن بعضهم يحمل شهادة طبية تثبت الكدمات
والجروح التي لحقتهم بسبب العنف املامرس.
وألن فريق التقيص وخالل الزيارات املتواترة للكلية حيث املعتصم ،ويف ساعات
مختلفة ،مل يجد من أعضاء الالئحة املقدمة للوسيط سوى أربعة من الطلبة الثالثة
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والثالثون ( )33املعنيني باملشكل ،فإن التوصيف اقترص عىل التقاطع مابني إفادات هؤالء
يف املرحلة األوىل.
وقد تقدم الطلبة لإلدارة بطلب من أجل تشكيل لجنة مستقلة من األساتذة للنظر يف النتائج
التي أسفرت عليها اإلدارة ،والقاضية بعدم قبول طلباتهم بتحويل امللف الجامعي.
ثالثا :بخصوص إفادات المسؤولين اإلداريين بالجامعة:

متحورت إفادات رئاسة الجامعة ،والكتابة العامة لكلية الحقوق :حول توصل الكلية بطلبات
تحويل التسجيل إىل كلية الحقوق بالدار البيضاء من جهات جامعية مختلفة ،والتي يتحدد
عددها اإلجاميل يف  389طلبا ،تم قبول  200منها ،وضمنها  24تخص الطلبات املقبولة للطلبة
املنحدرين من منطقة الصحراء ،من إجاميل  50طلبا تقدموا بها.
غري أن مجموعة من الطلبة ظلت تنازع يف النتائج ،مبربر أن اإلقصاء استهدفهم كطلبة
صحراويني ،بينام األمر ،حسب املسؤولني عن الجامعة ،يتعلق مبلفات ال تستجيب من الناحية
اإلدارية للرشوط واملعايري املطلوبة يف عملية تحويل التسجيل من كلية ألخرى ،مع تأكيد
كل من رئيس الجامعة والكاتب العام للكلية استعدادهام للنظر يف الطلبات واالستجابة لها
مبجرد استيفائها للرشوط املطلوبة.
أما بخصوص العنف املامرس عىل الطلبة ،فقد تم تسجيل وقوعه ،وحمل الكاتب العام
مسؤولية حدوثه الستمرار احتالل الطلبة لفضاء بداخل الكلية التي تعترب مرفقا عاما،
ولتدخل رشكة الحراسة التي حملتها إدارة الكلية مسؤولية الرتاخي الذي أدى لذلك .خاصة
وأن احتالل املدخل الخاص باإلداريني عرقل النفاد املبارش لإلدارة ،لتضطر األطر اإلدارية إىل
التوجه نحو الباب الخلفي من أجل االلتحاق مبكاتب عملهم .وهو ما متت معاينته من طرف
فريق التقيص.
رابعا :بخصوص استنتاجات الوسيط:

انطالقا من االستامع ملختلف األطراف ،ومن املعاينة ملعتصم الطلبة بالكلية ،واإلطالع عىل
جميع الوثائق املرتبطة بالتنظيم اإلداري للجامعة ،والوثائق املطلوبة ،يف كل تحويل للتسجيل
من جامعة ألخرى ،واستقراء النتائج املعلن عليها من طرف اإلدارة بخصوص امللفات ذات
الصلة نستنتج ما ييل:
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•يتعلق األمر مبشكل إداري رصف يخص طلبة ينحدرون من منطقة الصحراء ،حصلوا
عىل شهادة البكالوريا يف يونيه  ،2011وألن الخارطة الجامعية باملغرب تنتظم من
خالل التسجيل بأقرب الجامعات املتاحة داخل كل جهة ،تجنبا ملشكل اإلكتضاض
والذي كان سببا مبارشا يف إحداث الجامعات وسياسة تعميمها مبختلف الجهات،
فإن هؤالء الطلبة تسجلوا بعد حصولهم عىل شهادة الباكلوريا ،بجامعة ابن زهر
بأكادير ،أو جامعة القايض عياض مبراكش ،باعتبارهام األقرب للمدن التي تسكنها
أرسهم ،مبا يجعل الحق يف التعليم مضمونا لهؤالء ،وكام تؤكده شهادات تسجيلهم
بتلك الكليات؛
•إن االتجاه نحو تقديم مشكل إداري رصف عىل أساس أنه متييز ضد طلبة منحدرين
من منطقة الصحراء ،مل نجد ما يؤرش عليه ،حيث ال يستقيم ذلك مع قبول  24ملفا،
من مجموع  50ملفا لطلبة آخرين ينحدرون من نفس املنطقة ،تم قبول طلباتهم
بخصوص تحويل التسجيل ،يف مقابل ذلك وقفنا عىل طلبات لطلبة من شامل
ورشق املغرب توجد ضمن امللفات املرفوضة ،ولنفس األسباب ،وهو عدم استيفائها
للمعايري املطلوبة ،والتي تتحدد يف إعداد ملف يتضمن وثائق محددة3؛
•إن ملتمس الطلبة بتشكيل لجنة مستقلة من األساتذة ،إلعادة النظر يف نتائج
اإلدارة بشأن تحويل ملفات التسجيل ،قد متت استجابة رئاسة الجامعة له من خالل
تشكيل لجنة مستقلة من األساتذة ،وهي التي أعادت دراسة امللفات وتوقفت عند
معطى عدم استفاء مجموعة منها للمعايري املطلوبة ،وخاصة يف ما يتعلق بشهادة
السكنى وعدم املالءمة بني تاريخها وتاريخ الحصول عىل شهادة الباكالوريا ،كام
ينص عليه التنظيم الجامعي باملغرب ،الذي يجعل التسجيل متالمئا ،مع الجامعة
املتواجدة يف نفس الجهة ،ويبقى تغيري التسجيل من جهة ألخرى ممكنا ويستجيب
للنظر يف الطلبات املقدمة ومدى استجابتها إلعداد امللف متضمنا الوثائق املطلوبة.
وقد تم متكني فريق التقيص من االطالع عىل محرض االجتامع وعمل اللجنة ذات
الصلة مبراجعة تلك النتائج؛
 .3يتضمن طلب تحويل امللف الجامعي الوثائق التالية:
شهادة السكنى للطالب بإحدى عامالت الدار البيضاء ،شهادة العمل لألب ،شهادة وضع امللف ،طلب االنتقال ،نسخة من
شهادة الباكالوريا ،نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها،محارض النقط بالكلية األصلية.

57

•إذا كان القانون املغريب واضحا يف ضامن حرية التظاهر السلمي ،فإنه يف مقابل ذلك
يعترب إقامة معتصم داخل الكلية بدون ترخيص ،احتالال ملرفق عمومي مبا يعكسه
ذلك من تجاوز للقانون وملقتضياته.
•ومن جهة ثانية ،وبينام يعمل القانون املغريب عىل حامية املرتفقني ،وهو يضمن
لهم حق الطعن يف القرارات اإلدارية ،فإن هؤالء الطلبة مل يلجؤوا إىل ما يوفره
القانون ،عىل هذا املستوى بدءا باللجوء للمحكمة اإلدارية ،ووصوال إىل مؤسسة
 l’Ombudsmanوالطعن أمامه يف قرارات املحكمة اإلدارية يف حالة عدم
إنصافها لهم؛
•يعتقد الوسيط بأن االطالع عىل عينة من الطلبات املقبولة ملعاينة مدى استجابتها
هي أيضا للمعايري املحددة ،سيعمل عىل إبراز مدى إعامل مبدأ اإلنصاف بالنسبة لهذا
امللف ،وهو امللتمس الذي سيتقدم به الوسيط إىل عميد الكلية ذات الصلة باملوضوع.
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تقرير تركيبي

بخ�صو�ص درا�سة امللفات ()56
ذات ال�صلة بـ�شركة "فو�س بوكراع"

.Iبخصوص طبيعة الملفات ومنهجية العمل:
أوال :بخصوص طبيعة الملفات:

يتحدد موضوع ما يسمى بامللفات ( )56ذات الصلة بفوسبوكراع ،يف مجموعة من
التظلامت التي ينازع أصحابها مؤسسة "املجمع الرشيف للفوسفاط"(م ش ف) من أجل
اسرتداد حقوقهم ،باعتبار املعنيني مبارشة بامللفات قد تعرضوا للطرد التعسفي من العمل،
أو انقطعوا عنه إلكراهات خارج إرادتهم (االعتقال أو االختطاف) ،وهو ما مس بحقوقهم،
حسب رسالتهم ،خالل نقل الرشكة من اإلدارة اإلسبانية إىل اإلدارة املغربية ،وذلك حسب
املعطيات املتضمنة يف امللفات ذات الصلة.
توصل الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،بتاريخ  11ماي  2012برسالة من
ممثيل ما يسمى بـ "مجموعة املفقودين واملختطفني املطرودين تعسفيا من رشكة فوس
بوكراع املورثون عن اإلدارة االسبانية" ،4من أجل املؤازرة واملرافقة بشأن ما يعتربونه
حقوقا مكتسبة ملجموعة من املفقودين واملختطفني املطرودين تعسفيا من رشكة فوس
بوكراع.
وبعد تدارس املكتب اإلداري للوسيط لفحوى الرسالة ،ارتأى مراسلة "املجمع الرشيف
للفوسفاط" بخصوص املوضوع ،وموافاة الوسيط بنسخ من امللفات (.)56
وعند توصلنا بامللفات ،وبعد االطالع عليها ،طلب الوسيط عقد لقاء مع ممثلني عن إدارة
"املجمع الرشيف للفوسفاط" للتشاور حول املوضوع.
ثانيا :بخصوص اللقاء مع ممثلي إدارة المجمع الشريف للفوسفاط:

بعد التداول حول طبيعة املشكل ،ومستوياته ،اتضح بأن امللفات تحتاج إىل استشارة قانونية
عىل أساس دراسة كل ملف من امللفات ( )56عىل حدة ،باعتبار اختالف الحاالت والفئات.
 .4وهام السادة :محمد ملني السويح ومحمد سعيد بارك الله
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ويف هذا السياق التمس ممثلوا إدارة "املجمع الرشيف للفوسفاط" من الوسيط ما ييل:
 .1الوساطة ما بني أصحاب امللفات ( )56وإدارة املجمع ،وذلك من أجل توقف املجموعة
عن االحتجاج واالعتصام أمام اإلدارة املركزية للمجمع الرشيف للفوسفاط ،إىل غاية إعداد
الخربة القانونية يف عالقة مبجموع امللفات (.)56
 .2إبداء الوسيط للرأي االستشاري قانونيا وحقوقيا يف امللفات ( )56ذات الصلة ،وموافاة
املجمع بها ،ومقابلتها مع الرأي القانوين للمؤسسة (م ش ف) ،واالستئناس برأي املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان قبل االنتقال للبث النهايئ يف امللفات.
وبناء عليه ،تم التعاقد ما بني "املجمع الرشيف للفوسفاط" والوسيط من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان عىل التعاون من أجل إيجاد حلول منصفة لهذه الحاالت ،كلام ثبت
قانونيا االستحقاق.
ثالثا :بخصوص االختصاص الزمني

تعاقد الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان وإدارة "املجمع الرشيف للفوسفاط"،
عىل ستة أشهر كسقف زمني إلنهاء املهام املوكولة للوسيط ،سواء عىل مستوى الوساطة،
أو الرأي االستشاري القانوين بشأن امللفات ( ،)56وهو ما تحدد يف ستة أشهر ،من منتصف
ماي  2012إىل منتصف دجنرب .2012
ويلتزم الوسيط بتقدميه للجنة املعنية مبتابعة امللف من طرف "م ش ف" ،لتقارير مرحلية
كل شهر بشأن مجموعة من امللفات مصحوبة بدارسة لكل واحد منها ،وللوثائق املضمنة،
ومدليا مبالحظاته بشأنها ،ولتتم موافاة اللجنة املكلفة (م ش ف) بجميع امللفات خالل
أربعة أشهر.
بينام يكون تقدميه للتقرير النهايئ الذي يتكون من دراسة ملجموع امللفات ( ،)56وتقرير
تركيبي ملراحل اشتغاله وخالصاته ،مبثابة إنهائه ملرشوع الوساطة ولالستشارة القانونية
ذات الصلة بامللفات (.)56
وتتحدد مسؤولية الوسيط يف املرحلة املوالية لذلك يف تنظيم اللقاء بني الطرفني ،وتقديم
اللجنة املكلفة عىل مستوى إدارة (م ش ف) ،لرأيها وللمالحظات واالستفسارات ذات
الصلة بامللفات ( )56مبارشة إىل املعنيني من ممثليهم.
وليتوج ذلك فيام بعد بإصدار "م ش ف" ملالحظاته ،وبعد تعليقات ممثيل امللفات عليها،
ميكن إلدارة "م ش ف" إحالة مجمل امللفات واآلراء عىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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من أجل إبداء رأيه االستشاري والتحكيمي بشأن كل ملف ،و تصوره لصيغ اإلنصاف التي
سيتبناها يف عالقة بامللفات الجاهزة لذلك.
رابعا :بخصوص منهجية العمل

شكل الوسيط أربعة فرق عمل ،التي ستضطلع مبتابعة مختلف مستويات املرافقة
والتدخل والخربة يف عالقة بامللفات (.)56
وتتحدد فرق العمل يف ما ييل:
•فريق التدبري واإلدارة؛
•فريق الخربة القانونية؛
•فريق البحث والتقيص؛
•فريق الوساطة املدنية.
 .1فريق التدبير واإلدارة:

عمل فريق التدبري واإلدارة عىل امتداد الستة أشهر ،عىل تنظيم العمل والتنسيق بني
مختلف فرق العمل ،وبينها وبني هذه األخرية وبني املكتب اإلداري للوسيط ،وكذا إعداد
اللقاءات ،وإعداد نسخ من امللفات ،والتحضري لالجتامعات.
 .2فريق الخبرة القانونية:

عمل فريق الخربة القانونية عىل إعداد قراءة أولية للملفات ،وتصنيفها وجرد الوثائق
املتضمنة فيها ،كل ملف عىل حدة ،وإبداء الرأي بشأنها ،وتعليله بناء عىل الوثائق ذات الصلة
بالشغل بفوس بوكراع ،ومدته ،وأسباب توقف عالقة الشغل والجهة املسؤولة عنه ،ومطابقة
الوثائق عىل مستوى املعني باألمر وممثله ،من خالل عالقة النسب وتطابق األسامء.
 .3فريق البحث والتقصي:

عمل فريق البحث والتقيص ،عىل القيام بالتحريات الالزمة بخصوص كل ملف من زاوية
ادعاءات االختطاف أو االعتقال كأسباب للغياب عن العمل ،والذي سينتج عنه التوقف
عن العمل أو الطرد منه.
لذلك وجب التحري بخصوص مختلف اللوائح الواردة لدى مختلف األطراف ذات صلة.
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.4فريق الوساطة المدنية:

عمل فريق الوساطة عىل عقد لقاءات مع ممثيل املجموعة للتعريف بالوسيط وبرؤيته
للعمل يف مجال الحامية ومقاربته للوساطة املدنية يف امللفات التي عرضت عليه خالل
الخمس سنوات املاضية ،وكيف يتم التعاقد بني األطراف ومسؤولية الجميع يف احرتامه،
كام قدم منهجيته يف االشتغال والتزامات كل طرف من األطراف ،مبوازاة اإلرشاك التدريجي
من أجل ترجيح القناعة بشأن كل مجموعة ملفات ،ليتم تدارسها ومناقشة بعض
املالحظات ذات الصلة ،واإلعداد إىل جلسة املناقشة ،ما بني مختلف األطراف ،وهو ما
سيتطلب املرافقة والتواصل عىل امتداد فرتة االشتغال.
.IIبخصوص دراسة الملفات:

من أجل دراسة امللفات  56تم ما ييل:
.1فرز ونسخ الملفات:

عمل الفريق خالل هذه املرحلة عىل تصنيف امللفات حسب الفئات :فئة مجهويل املصري،
فئة املختطفني والعائدين وفئة غري مصنفة ،وليتم جرد الوثائق املتضمنة يف كل ملف
ودراساتها من حيث:
• إثبات عالقة الشغل؛
• إثبات النسب؛
• إثبات اإلراثة.
.2جرد واستقراء الشهادات المتضمنة في كل ملف من خالل ما يلي:

•تحديد سبب التوقف عن العمل؛
•تحديد الجهة املسؤولة عن االعتقال أو االختطاف يف حالة التعرض له ،وهو ما تطلب
البحث املقارن يف ما ييل:
ـ ـلوائح هيئة اإلنصاف واملصالحة .
ـ ـلوائح املجلس الوطني لحقوق اإلنسان(.املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سابقا).
ـ ـلوائح جمعيات ضحايا االنتهاكات الجسيمة املرتكبة من طرف البوليساريو.
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 .3إعداد الملفات على مستوى الوثائق التكميلية .من خالل ما يلي:

ـ ـتحديد وطلب الوثائق التكميلية.
ـ ـتقديم مالحظات بشأنها.
ـ ـتصنيفها حسب جاهزيتها.
يف مرحلة أوىل :تم فرز وتصنيف ونسخ امللفات ( ،)56بناء عىل الخانات املوضوعاتية التي
صنفها واضعوها ضمنها لدى اإلدارة وهي :فئة غري مصنف ،وفئة مختطف وعائد ،وفئة
مجهول املصري .وتم جرد ما بها من وثائق وتسميتها.
ويف مرحلة ثانية :تم تصنيفها بناء عىل ما توفره هذه امللفات من وثائق مدىل بها.
ويف مرحلة ثالثة :متت مطالبة أصحابها بالوثائق الناقصة بخصوص كل ملف عىل حدة.
وقد تم التحيني ودراسة امللفات ( )56بناء عىل مجموعة من املؤرشات ،وهي :عالقة
الشغل ،مدة الشغل ،عالقة النسب ،تطابق األسامء ،وجاهزية امللف للبث.
ويف مرحلة رابعة :تم تحديد الوثائق التكميلية وموافاة املعنيني بامللفات بالئحة الوثائق
املطلوب موافاة الوسيط بها .وبناء عليه ،نديل باملالحظات التالية:
أوال :على مستوى عالقة الشغل:

من خالل تصنيف امللفات ودراستها ،كان من الرضوري أوال التأكد من ثبوت عالقة الشغل
مع رشكة فوس بوكراع ،وهي العالقة التي تم االعتامد يف إثباتها ،يف مجمل الحاالت ،بناء
عىل ما ييل من وثائق:
•بطاقة العمل؛
•وصل األجر؛
•وثائق الضامن االجتامعي االسباين التي تحمل طابع فوس بوكراع؛
•عقد العمل (وهو ما ينطبق عىل حاالت قليلة).
وبخصوص الحاالت التي تم إثبات عالقة الشغل بشأنها بناء عىل أحد الوثائق أعاله ،فإن
هذه الوثائق املدىل بها ال توفر ما يحدد املدة التي قضاها األجري يف عمله ،وهو تاريخ
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بداية عمله وتاريخ نهايته ،مبا يساعد عىل احتساب سنوات العمل و تقدير التعويض بعد
وضع معايريه بالنسبة لكل حالة.
كام ال توفر ما يجزم يف سبب نهاية عالقة الشغل ،باستثناء ما جاء يف إشهاد الطالب عىل
أن املعني باألمر تم طرده أو اختطافه ،أو اعتقاله ،خالل مدة غيابه.
إن الوثائق اإلثباتية يف مجملها مشهود مبطابقتها لألصل ،وهي وثائق إثباتية كلام توفرت
يأخذ بها القانون مكان األصل ،ويجعل امللفات ،بناء عىل مختلف املحددات أعاله ،جاهزة
للبث فيها من طرف املؤسسة.
ثانيا :على مستوى طالب التعويض:

طالب التعويض ليس بالرضورة املعني باألمر ،أي األجري السابق عند فوس بوكراع.
ففي أغلب األحيان ،يتقدم هذا الطالب أصالة عن نفسه وعن باقي ذوي الحقوق مبقتىض
وكالة ال تتضمن الحق يف قبض مبالغ مالية وهو رشط وجب التنصيص عليه رصاحة يف
التوكيل.
فالطالب يكون يف بعض األحيان له عالقة نسب مع األجري السابق لكن بدون أي إفادة
عن كونه املستحق الوحيد للتعويض.
لذلك وجب يف الحاالت التي ال تتوفر فيها معلومات عن باقي ذوي الحقوق أن يدىل
بوثيقة عدلية (إراثة) حتى ميكن تحديد نسبة التعويض املستحق لهذا الطالب مبفرده،
بشأن كل ملف ثبت استحقاقه لإلنصاف بعد استكامله لرشوط جاهزيته للبث.
ثالثا :على مستوى عالقة النسب:

عالقة النسب تم التأكد منها يف حاالت قليلة من خالل الوثيقة العدلية (اإلراثة) وهي
الوسيلة القانونية واإلثباتية املدىل بها ،لكن ويف غياب هذه الوسيلة ،تم التأكد من عالقة
النسب مع املعني باألمر من خالل ما ُد ِّون يف النسخة املوجزة من رسم الوالدة عن اسم
األب و اسم األم ،أو عن طريق شهادة األبوة.
كذلك ،كان لوثائق الضامن االجتامعي االسباين دور يف معرفة أسامء األشخاص الذين كانوا
تحت كفالة املعني باألمر يف التاريخ املدون عىل هذه الوثائق.
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رابعا :على مستوى تطابـق األسماء :

يف الوثائق املدىل بها واملتعلقة بالهوية ،ال نجد تطابقا بني األسامء كام هي واردة يف
الوثائق اإلثباتية اإلسبانية .ولتجاوز هذا اإلشكال تم االستناد عىل ما تم اإلدالء به من
شواهد مطابقة االسم.
وألن هذه الشواهد صادرة عن السلطات املغربية ،فلها بذلك قوة إثباتية وميكن األخذ بها.
ومبوازاة ذلك راسل الوسيط بتاريخ  24ماي  2012املجمع الرشيف يف شخص ممثله
القانوين من أجل موافاته باملعطيات التالية:
تاريخ تحويل فوس بوكراع وما نص عليه اتفاق التحويل بخصوص حقوق العامل الذين سبقوا
أن عملوا عند فوس بوكراع.
هل تم رصد مبالغ تعويض وعىل أي أساس إىل العامل السابقني أو ذوي الحقوق؟
ما هي املقاييس التي اعتمدت يف هذا التعويض؟
هل متت تسوية وضعية العامل املستمرين يف العمل بعد تحويل فوس بوكراع حتى يصنفوا
كباقي عامل OCP؟
هل يتوفر املجمع الرشيف للفوسفاط عىل أرشيف بالنسبة للعامل عند فوس بوكراع؟

وهي املراسلة التي تلقينا بشأنها جوابا بتاريخ  9يوليوز  2012واملتضمن للمعطيات
التالية:
منذ فاتح ماي  1977أصبح النظام األسايس للمجمع الرشيف للفوسفاط ،املستنبط من القوانني
املنجمية املعمول بها يف املغرب ،هو املطبق عىل رشكة فوسبوكراع إسوة بباقي مراكز املجمع.
بالنسبة للعامل السابقني أو ذوي الحقوق ،الذين عملوا خالل الفرتة اإلسبانية واستمروا يف العمل
بالرشكة بعد تطبيق النظام األسايس الجديد ،فقد تم رصد تعويضات مادية لهم وتشغيل أحد
أبنائهم 5ومنحهم بقعة أرضية واملساهمة مببلغ مايل قصد بنائها.
التعويضات التي منحت لهؤالء العامل ،طبقا للنظام األسايس للمجمع الرشيف للفوسفاط ،كانت
عىل أساس األقدمية التي قضوها برشكة فوسبوكراع قبل أن يحالوا عىل التقاعد أو تتوافاهم املنية.

 .5وذلك كلام تطلبت حاجبات املجمع إىل ذلك  ،وتالءمت حاجياته مع بروفيالت أبناء العامل السابقني.
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بعد تطبيق هذا النظام األسايس ،اتخذت املؤسسة كل اإلجراءات الرضورية من أجل صيانة
الحقوق املكتسبة لهذه الفئة من العامل وكذا استفادتهم من جميع الحقوق واملزايا التي يتمتع
بها باقي عامل املجمع الرشيف للفوسفاط.
تتوفر رشكة فوسبوكراع عىل أرشيف يحتوي عىل جميع امللفات اإلدارية للعامل الذين استمروا
بالعمل يف الرشكة بعد تطبيق النظام األسايس للمجمع.

وأخريا تم تصنيف امللفات بناء عىل املعايري أعاله ،وتحديد ما هو مكتمل منها عىل مستوى
الوثائق األساسية ،كام تم تحديد امللفات الناقصة بخصوص بعض الوثائق األساسية،
وكذلك امللفات غري املكتملة بخصوص كل تلك الوثائق املتعلقة باملعايري املحددة أعاله.
لتتواىل اإلجتامعات بعد ذلك مع مختلف األطراف املعنية بامللفات ،وبحضور ممثلني
عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان .حيث تم تقديم الفئات وتحديد امللفات الجاهزة
للتعويض والبت فيها بعد مناقشات مستفيضة حول قيمة التعويض ومربرات ومرجعيات
تحديده يف تلك القيمة.
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منذ  25ماي  2006تعرض منزل السيد محمد عبادي بوجدة لعملية مداهمة وتفتيش
أعقبها إغالق املنزل وتشميعه ومنع مالكه من دخوله إىل اآلن ،نفس األمر سيتكرر مع
السيد الحسن العطواين مبدينة بوعرفة يف  18شتنرب  ،2006ويف نفس السياق وبشكل
متزامن قامت السلطات بإغالق وتشميع  3بيوت بكل من الناضور ،زايو والعروي
ضمنهم منزل السيد جامل بوطيبي بالناضور ،واعتربت السلطات أن السبب املوجب
إلغالق وتشميع هذه البيوت هو احتضانها لتجمعات "غري مرصح بها" ملواطنني ينتمون
لجامعة العدل واإلحسان.
إن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،يعترب أن حرمة املسكن تكتيس
أهمية خاصة نظرا الرتباطها الوثيق بالحريات الشخصية لألفراد ،لذلك أحاط املرشع
املغريب ،إسوة بغريه من الترشيعات املقارنة ،مسكن اإلنسان مبجموعة من الضامنات
حفاظا عىل حرمته ،بل إنه ارتقى بالقواعد املتعلقة بحرمة املسكن إىل مصاف القواعد
الدستورية طبقا للامدة العارشة من الدستور" :املنزل ال تنتهك حرمته ،وال تفتيش وال
تحقيق إال طبق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون".
كام يعترب الوسيط أن هذا اإلجراء ميس أيضا الحق يف امللكية ،باعتبارها حقا من
الحقوق املدنية األساسية ،أفردها املرشع يف فصل خاص حيث نص يف الفصل  35من
الدستور عىل أن القانون يضمن الحق يف امللكية وال ميكن الحد من نطاقها ومامرستها
مبوجب القانون ...وال ميكن نزع امللكية إال يف الحاالت ووفق اإلجراءات التي ينص
عليها القانون.
وإذا كان املعنيون بقرارات اإلغالق والتشميع قد توجهوا للقضاء إلنصافهم ،فإن
القرارات الصادرة بهذا الخصوص قد حملت توجهني متعارضني ،فالحكم الصادر عن
محكمة االستئناف بوجدة بتاريخ  29مارس  ،2007والذي تم تأييده بقرار للمجلس
األعىل (محكمة النقض) بتاريخ  21مارس  ،2017قد كرس واقع إغالق بيت السيد
محمد عبادي بوجدة وبيت السيد الحسن العطواين ببوعرفة ،فيام ذهبت محكمة
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االستئناف بوجدة إىل تكريس عدم رشعية تشميع بيت السيد جامل بوطيبي بالناضور
حيث جاء يف قرارها رقم  271بتاريخ  22فرباير  2007يف امللف رقم :1/2007
"حيث إن الرشطة القضائية قامت بإغالق منزل املتهم وتشميع بابه بناء عىل تعليامت
الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالناضور وأن املتهم قام بفتح املنزل بعد
أن قام بكرس الختم ،وحيث إن إغالق املحل أو املؤسسة التي استغلت يف ارتكاب
الجرمية يعترب من التدابري الوقائية العينية طبقا للفصل  62من القانون الجنايئ ،ويجب
أن تقيض به املحكمة التي تصدر العقوبة األصلية والحال أن إغالق منزل املتهم كان
بأمر من الوكيل العام للملك وقبل صدور الحكم من أجل األفعال املتابع بها املتهم".
"وحيث إنه مبراجعة ظهري  15/11/1958املتعلق بالتجمعات العمومية يتضح أنه ال
يتضمن كتدبري وقايئ إغالق املقرات أو املحالت التي تعقد فيها التجمعات العمومية
بدون ترصيح ،وعليه يبقى أمر إغالق منزل املتهم عمل غري مرشوع .وبغض النظر عن
قيام املتهم بكرس الختم املوضوع عىل منزله أو عدم قيامه بذلك ،فإن الدخول إىل
املنزل بعد كرس الختم من طرف املتهم يبقى مربرا مادام أن وضع الختم بداية كان من
جهة غري مخولة قانونا للقيام بهذا التدبري وقبل صدور العقوبة األصلية".
"وحيث إنه استنادا إىل ما ذكر تكون جنحة كرس أختام موضوعة بأمر من السلطة
العامة غري ثابتة يف حق املتهم ،وأن الحكم املستأنف عندما قىض بإدانته من أجلها كان
مجانبا للصواب ويتعني إلغاؤه يف هذا الجانب".
وبالرجوع للفصل التاسع من الظهري الرشيف رقم  1.58.377بتاريخ  3جامدى األوىل
 15( 1378نونرب  )1958بشأن الجمعيات العمومية كام تم تعديله وتتميمه ،نجد أن
العقوبات التي ترتتب عن مخالفة الترصيح بعقد التجمعات العمومية معاقب عليها
"بغرامة ترتاوح ما بني  2000درهم و 5000درهم ،ويف حالة العود يعاقب املخالف
بالسجن ملدة ترتاوح ما بني شهر واحد وشهرين وغرامة ترتاوح بني  2000و10.000
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط" ،وبالتايل فإن علة عقد تجمع عمومي بدون
سابق ترصيح ال ميكن أن تكون مسوغا قانونيا ملصادرة حق دستوري وهو الحق يف
امللكية وحرمة املسكن.
وعىل املستوى الترشيعي ليس هناك نص خاص يؤطر عملية تشميع البيوت ،لذلك
وجب عىل املرشع املغريب أن يتناول هذه الظاهرة بالتقنني عىل النحو الذي ال يدع
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مجاال للتأويل والتكييف التعسفي (كام هو الحال بالنسبة للفصل  62من الكتاب
األول من الجزء الثاين من مجموعة القانون الجنايئ) ،الذي قد يكون سند السلطات
املحلية يف انتهاك حرية التجمع تحت ذريعة الحفاظ عىل األمن والسلم االجتامعيني،
علام أن حق التجمع يندرج ضمن الحقوق األساسية واملكرسة دستوريا ،ويف املواثيق
الدولية التي صادقت عليها بالدنا ،وضمنها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،الذي اعرتف لألفراد بحق التجمع السلمي والحق يف حرية املشاركة مع
اآلخرين مبا يف ذلك تشكيل النقابات.
وعموما فإن القرارات اآلمرة بإغالق بيوت نشطاء من جامعة العدل واإلحسان ،قرارات
صادرة عن السلطات األمنية بناء عىل تعليامت من النيابة العامة ،وتشميعها بدعوى
عقد اجتامعات عمومية بدون ترصيح ،وليست صادرة عن أحكام قضائية ،وهو
ما يتعارض ومقتضيات الفصل  35من الدستور املغريب املشار إليه أعاله ،ومخالف
للقاعدة القانونية التي تقول بأنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص حسب ما أكده الفصل
 3من القانون الجنايئ الذي جاء فيه:
"ال يسوغ مؤاخذة أحد عىل فعل ال يعد جرمية برصيح القانون ،وال معاقبته بعقوبات
مل يقررها القانون".
وبناء عليه ،فإن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،يناشد السلطات
العمومية وضع حد لهذه الوضعية التي سيستمر معها انتهاك حقوق أساسية
لجامعة من املواطنني ،وبرصف النظر عن اتفاقنا أو اختالفنا مع توجهاتهم الفكرية
واإليديولوجية ،فإن استمرار هذا الوضع يتعارض كليا مع املكتسبات الجديدة التي
كرسها دستور ( ،2011كل اإلجراءات التي اعتمدت كانت سابقة عن صدور الدستور)،
كام يتعارض مع االلتزامات الدولية لبالدنا يف مجال حامية حقوق اإلنسان وسيادة
القانون املبني عىل مبدأي العدل واإلنصاف.
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بالغات

بالغ
إطالق سراح السيدة الدكجة لشكر

يف إطار انشغال الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بالوضعية الصحية
للسيدة الدكجة لشكر ،املعتقلة بالسجن املدين بسال ،وانطالقا من زياراته املتوالية
لها منذ يوم األربعاء  30دجنرب ،2009وبناء عىل ما الحظناه من اضطراب نفيس عىل
مدى ثالث ساعات ونصف خالل الزيارة األوىل لها ،راسل الوسيط الجهات املسؤولة
للتحسيس بوضعيتها تلك ،وعىل إثر تقرير الخربة الطبية ،التي تم عرضها عليها ،يوم
اإلثنني  4يناير  ،2010والتي أثبتت بعض تخوفاتنا ،وضع الوسيط ملتمسا لدى قايض
التحقيق من طرف األستاذ حسن السماليل الذي انتدبه للدفاع عن السيدة الدكجة
لشكر ،من أجل متتيعها بالرساح املؤقت .وإذ يعرب الوسيط عن ارتياحه ألخذ هذه
املناشدة اإلنسانية بعني االعتبار ،وهو ميتع السيدة الدكجة بالرساح املؤقت ،فإنه يلتزم
بأن يقوم مبرافقتها خالل األشهر املقبلة إىل أن تتعاىف.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  28يناير 2010
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بالغ صحفي
بخصوص المغاربة ضحايا هذا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975

تقدم الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يوم األربعاء  28أبريل ،2010
بتنسيق مع جمعية املغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ،ملمثل األمم املتحدة
بالرباط مبذكرة حول املغاربة ضحايا هذا الطرد التعسفي من الجزائر سنة  1975والذين
مل تتم تسوية حقوقهم ،وذلك وفق ما تنص عليه االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.
فقد قامت الدولة الجزائرية يف  18من دجنرب  ،1975بطرد  45ألف عائلة مغربية
كانت تقيم بشكل قانوين فوق الرتاب الجزائري ،بشكل تعسفي يف ظروف ال إنسانية،
حيث عملت الحكومة الجزائرية عىل حجزهم يف معتقالت رسية ويف ظروف ال إنسانية
محرومني من الزيارة ملدة شهرين ،باإلضافة إىل تجريدهم من كل ممتلكاتهم التي تم
اكتسابها مدة عملهم و اندماجهم يف املجتمع الجزائري.
والجدير بالذكر أن املذكرة التي أعدها الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
سبق أن أرسلت إىل أعضاء اللجنة األممية الخاصة مبناقشة تقرير الدولة الجزائرية بشان
إعامل االتفاقية الدولية لحامية العامل املهاجرين وأرسهم يوم االثنني املايض ( 26أبريل
 ،)2010وركزت املذكرة باألساس عىل استمرار حرمان املغاربة املهجرين قرسا من الجزائر
من كافة حقوقهم ،ومتادي الدولة الجزائرية يف هذا الخرق بإصدارها ملقتىض جديد ضمن
القانون املايل لسنة  ،2010تم مبوجبه منح الدولة الجزائرية حق مصادرة كل املمتلكات
العقارية التي تعود ملكيتها لبعض الضحايا املغاربة الذين تعرضوا للطرد التعسفي سنة
 1975رغم توفرهم عىل رسوم امللكية.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  28يناير 2010
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بالغ
بخصوص ما يتعرض له
السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من منع

وجه الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،رسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة،
وإىل منظامت دولية عاملة يف مجال حقوق اإلنسان "كمركز روبرت كيندي للعدالة
وحقوق اإلنسان ،ومنظمة العفو الدولية ،وهيومن رايتس وتش" بخصوص ما يتعرض
له السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ،من منع له من االلتحاق بعائلته وعمله
مبخيامت تندوف ،بسبب التعبري عن رأيه ،وقد ذكرت الرسالة مختلف تلك الهيئات
بأن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ،قرر منذ ثالثة أشهر زيارة والده وعائلته
مبدينة السامرة بعد  31عاما من الغياب ،وعندما أنهى زيارته للصحراء ،وقرر العودة إىل
أهله مبخيامت تندوف عقد ندوة صحافية عرب فيها عن وجهة نظره بعدما عايش األهل
والظروف عن قرب ،وهي وجهة نظر تنطلق من تقييم مقارن لألوضاع ،واقرتاح مسالك
لترسيع الحل السيايس الذي يراعي مصلحة الجميع حسب رأيه.
وذكرت الرسالة بأن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود هو اليوم يف طريق العودة إىل
أهله مبخيامت تندوف ،يف مقابل ذلك تتعرض أرسته هناك للتضييق من طرف املسؤولني
عىل املخيامت من مسؤويل تنظيم البوليساريو ،كام يتم حشد مجموعات أمام مسكن
األرسة لالحتجاج وترهيب أفرادها واملتعاطفني معها ،يف مقابل ذلك أخرب من طرف أحد
املسؤولني عىل املخيامت بأن هناك قرارا يفيد منعه من الدخول وتهجري عائلته إليه ،أو
اعتقاله عند عودته ومحاكمته بسبب رأيه.
وأشارت الرسالة بأن ما عرب عنه السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يدخل يف إطار
حقه يف حرية التعبري والرأي والتي ال ميكن أن تكون مربرا للتضييق عليه وال عىل أرسته.
كام نبه الوسيط إىل أن اإلفادات التي توصل بها من عائلته ومن جمعيات وأفراد بالصحراء
ومبخيامت تندوف تشري إىل أن حياة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يف خطر،
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مام يتطلب التدخل الفوري لدى الدولة الجزائرية التي توجد املخيامت عىل أراضيها
وتحت سلطتها ،لضامن حاميته وهو يلتحق بأرسته وعمله.
وناشد الوسيط األمني العام لألمم املتحدة واملفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وباقي املنظامت الحقوقية الدولية ،للتدخل العاجل لحامية حياة وسالمة السيد مصطفى
سلمى ولد سيدي مولود وهو يعود إىل مخيامت تندوف ،مؤكدا أن ما عرب عنه يدخل يف
إطار الحريات والحقوق التي تعترب حاميتها مربر وجود هذه اآلليات.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  14شتنرب 2010
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بالغ صحفي
بخصوص األحداث التي عرفتها مدينة العيون
على خلفية أحداث اكديم إيزيك

نظم الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بتنسيق مع املرصد املغريب للحريات
العامة ،زيارتني ميدانيتني ملدينة العيون للتقيص حول أحداث مخيم "أكديم إزيك"
وتداعيات تفكيكه .حيث شارك يف الزيارة األوىل كل من عزيز إدمني ومصطفى الحطاب
وجواد الباقييل ،يف الفرتة املمتدة من  31أكتوبر إىل  04نونرب .والزيارة الثانية شارك فيها
كل من خديجة مروازي ،وكامل لحبيب ،ومحمد الصبار وحورية إسالمي يف الفرتة املمتدة
من  9إىل  12نونرب .2010
ويذكر أنه متت زيارة مخيم "أكديم إزيك" واالتصال بالنازحني ،وزيارة ميدانية ملدينة
العيون حيث تم االستامع للساكنة والجمعيات الفاعلة باملدينة والسلطات املحلية ،كام
متت زيارة للمستشفى اإلقليمي واالتصال باملصابني .وينتظر من التقرير استيفاء مدى
حجم وانتشار العنف والرضر الذي الحق من جرائه ،واإلشاعات التي كانت تتجاوز الواقع
و الوقائع ،والتالعب بالصور واألرقام يف حرص الخسائر البرشية ،واالنفالتات األمنية التي
أدت إىل عدم االستقرار يف مدينة العيون ،باإلضافة إىل دور األوضاع والقضايا االجتامعية
يف تأجيج ما وقع.
ويف هذا الصدد يعلن الوسيط عن قرب إصداره للتقرير املشرتك حول تداعيات ما عاشته
مدينة العيون يف األيام األخرية وذلك يف األيام املقبلة ،انطالقا من الزيارتني امليدانيتني
للجنتي تقصيهام.
وسوف تتم موافاة الرأي العام بتاريخ ومكان انعقاد الندوة الصحفية لعرض هذا التقرير.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  15نونرب 2010
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بالغ
بشأن حالة التعذيب التي تعرض إليه السيد "أحمد كشبار"
على خلفية أحداث العيون

توصل الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان و "املرصد املغريب للحريات العامة"
و "منتدى بدائل املغرب" ،بإفادات بشأن حالة التعذيب التي تعرض إليه السيد "أحمد
كشبار" عىل خلفية أحداث العيون ،وما عرفته من عنف وعنف مضاد ،عند الهجوم عليه
ببيته ،وخالل اعتقاله يوم  8نونرب .2010
وإذ توصلنا يف الهيئات الثالثة بهذه اإلفادات مبارشة بعد تقدمينا للتقرير ذي الصلة
بأحداث مخيم "كديم إيزيك والعيون" ،صباح يوم  4دجنرب  2010بالرباط ،فإننا راسلنا
كل من السادة :السيد وزير الداخلية ووزير العدل واملدير العام لألمن الوطني ،من أجل:
•الترسيع بفتح تحقيق بشأن التعذيب وكل أنواع املعاملة القاسية التي جاءت ضمن
إفادات املعني باألمر؛
•العمل عىل إرجاع وثائق السيد "أحمد كشبار" الخاصة بالهوية والعمل التي متت
مصادرتها.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  06دجنرب 2010
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بالغ
بخصوص إصالح الدستور والتسريع بإعمال تدابير الثقة

يف سياق عمله يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ومن خالل مواكبته ملختلف
الديناميات املطالبة بالتغيري واإلصالح ،وعىل ضوء ما شهدته بالدنا من تفاعل إيجايب مع
محيطها اإلقليمي من خالل املبادرات التي أطلقتها مجموعات الشباب ،والتي توجت
مبسرية  20فرباير  2011وما نتج عنها من تفاعالت.
وانطالقا مام سبق للوسيط أن عرب عنه من مواقف وآراء وما أصدره من تقارير ومذكرات
بشأن مجمل قضايا انشغاله واشتغاله يف مجال حقوق اإلنسان والدميقراطية ،فإنه:
يعتز مبا تشهده بالدنا اليوم من حركية مجتمعية ومن زخم وتواتر للمطالب اإلصالحية
العميقة،
ويسجل اإلصغاء العميق والتفاعل اإليجايب للمؤسسة امللكية مع هذا النبض املجتمعي
مبختلف تعبرياته من خالل ما تضمنه الخطاب املليك ليوم األربعاء  9مارس  2011وخاصة
يف ما يتعلق بـ :
•االلتزام الرصيح بتمكني البالد من إطار دستوري جديد يعيد االعتبار للسيادة الشعبية
وسموها يف االختيارات األساسية ويرسخ الدميقراطية ودولة الحق والقانون،
•التمكني من إقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والترشيعية والقضائية وفقا
للمعايري الدميقراطية املتعارف عليها كونيا.
وإذ يسجل الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان تحديد الخطاب املليك
للمرتكزات السبعة التي ينبغي أن تستند عليها اللجنة املكلفة بإعداد مرشوع الدستور
الجديد ،فإنه يؤكد ويعتز بااللتزام الوارد يف الخطاب املليك بخصوص إفساح املجال للجنة
ذات الصلة بتوسيع دائرة االستشارة وإمكانية االجتهاد يف اقرتاح كل اآلليات التي متكن
من ترسيخ الدميقراطية والتوزيع املتوازن للسلط وخضوعها ملبدأ املحاسبة.
وإذ يستحرض الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان أهمية هذه الخطوات ،فإنه
يؤكد عىل رضورة التعجيل باتخاذ تدابري متكن من اسرتجاع الثقة وتحقيق انفراج سيايس
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واسع وتيسري كل العمليات املواكبة إلنجاح ما تضمنه الخطاب املليك األخري ،وهي التدابري
التي أصبحت ضمن هذا السياق ذات طبيعة مستعجلة ونخص منها بالتحديد ما ييل:
•إطالق رساح كافة املعتقلني السياسيني ويف مقدمتهم املعتقلني الخمسة ومن معهم
فيام بات يعرف مبلف بلعريج"؛
•اإلفراج عىل املعتقلني ووقف املتابعات واملالحقات واملضايقات التي يتعرض لها
املشاركات واملشاركني يف مختلف املظاهرات السلمية؛
•ترسيع تسوية ملفات املعتقلني عىل خلفية ما "يعرف بالسلفية الجهادية" املعتقلني
عىل خلفية أحداث  16ماي  2003ممن أجمعت مختلف التقارير الحقوقية الوطنية
والدولية عىل انتفاء رشوط املحاكمة العادلة لهم؛
•وقف املتابعات واإلفراج عن "النشطاء الصحراويني" وكذا عن املعتقلني عىل خلفية
األحداث االجتامعية التي عرفتها بعض املدن املغربية (سيدي إفني ،صفرو ،العيون)..
ممن مل يثبت تورطهم يف أفعال جنائية؛
•وضع حد لالستعامل املفرط وغري املربر للقوة يف تفريق الحركات االحتجاجية
واملظاهرات ذات الطابع السلمي؛
•فتح اإلعالم العمومي أمام مختلف التعبريات السياسية والثقافية والجمعوية يف
تعددها وتنوعها ،وبتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة يف مرافقة مختلف مراحل
هذا الورش اإلصالحي الكبري ومواكبته بالنقاش املوازي،
وإذ يؤكد الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان عىل أهمية اللحظة التاريخية
التي تجتازها بالدنا مبا هي لحظة التغيري الحاسم والتي يتصدرها ،وكام جاء متضمنا يف
الخطاب املليك ،هدفان أساسيان هام سمو الدستور وفصل السلط كدعامتني محددتني
ألي بناء دميقراطي ،فإنه يناشد مختلف الفاعلني يف مجال اإلعالم والسياسة والجمعيات
باليقظة ومضاعفة الجهود عىل مستوى املواكبة واالقرتاح والضغط مبا يسهم يف تحقيق
األهداف التي تؤسس لدولة الحق والقانون ومغرب الدميقراطية الحقة.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  10مارس 2011
84

بالغ
بخصوص اعتقال الصحفي رشيد نيني

إن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وانطالقا من اهتاممه بحامية حقوق
اإلنسان والنهوض بها ،وبحرية الرأي والتعبري والصحافة ،وبعد اطالعه عىل بالغ الوكيل
العام ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء ،ليوم  28أبريل  ،2011وباإلفادات التي توصل بها
من هيئة تحرير"جريدة املساء ،يسجل ما ييل:
أوال :إن اعتقال الصحفي رشيد نيني مدير "جريدة املساء" يكشف عن ارتباك واضح يف
تعاطي السلطات العمومية مع هذا املوضوع ،بدءا بقرار وضع الصحفي رهن الحراسة
النظرية ملدة  96ساعة ،مرورا بقرار إغالق الحدود يف وجهه ،ووصوال إىل استعامل البالغ
املذكور لتعبريات وأوصاف ،هي أقرب إىل األحكام املسبقة ومحاكمة النوايا واالستعداء،
منها إىل توصيف للقضايا املفرتض أن تكون موضوع بحث؛
ثانيا :إن األمر بوضع الصحفي رشيد نيني رهن الحراسة النظرية ملدة  96ساعة ،ال يتالءم
قطعيا مع طبيعة ما درجت عليه مختلف املتابعات املتعلقة بالصحافة ،وهو األمر الذي
يؤرش عىل منحى يهدف باألساس إىل إعادة تكييف املتابعة ،نحو اتجاه يخرجها من سياق
املامرسة الصحفية والتعبري عن الرأي والنرش؛
ثالثا :إن استمرار وضع الصحفي رشيد نيني رهن الحراسة النظرية ال يستقيم مع طبيعة
التهم املفرتضة سواء منها التي تضمنها بالغ الوكيل العام بالدار البيضاء ،أو تلك التي أبلغ
بها محامي جريدة املساء بالدار البيضاء ،والتي استندت عىل مقتضيات الفصل  266من
القانون الجنايئ.
وأمام هذه الوقائع واملعطيات ،فإن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ومن
منطلق تشبثه بسيادة القانون ،ورضورة احرتامه ،يعرب عىل ما ييل:
 .1تضامنه مع الصحفي رشيد نيني ،ورفضه لقرار وضعه رهن الحراسة النظرية كيفام
كانت مدتها ،وهو ما يتناىف مع مقتضيات قانون الصحافة ،الذي تنتفي فيه حالة التلبس،
وال يسمح باعتقال الصحفيني ،إال بعد صدور حكم اإلدانة؛
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 .2مطالبته باإلفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني ،ومتتيعه بكل الضامنات القانونية،
التي تكفل حقه يف التعبري ومامرسة مهنته كصحفي؛
 .3مطالبته بإخراج قانون الصحافة الجديد للوجود مبا يضمن ويعزز حرية الصحافة،
ويقطع مع كل املامرسات التي تحد منها ،من قبيل تعريض الصحفيني للعقوبات السالبة
للحرية بسبب مامرستهم الصحفية ،ومبا ميكن مهنة الصحافة من آليات تضمن لها
التنظيم والتضبيط الذايت.
إن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يشدد عىل أن دقة الظرفية التي
تجتازها بالدنا ،تتطلب حرص الجميع عىل تقدير املسؤولية ،وحرص مختلف مؤسسات
الدولة وبشكل مضاعف عىل احرتام القانون يف تعاطيها مع مختلف النوازل والقضايا.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  30أبريل 2011

86

بالغ بشأن
الحادث اإلرهابي بمراكش وتداعياته

تابع الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،بقلق بالغ الحادث اإلرهايب الذي
تعرضت له مدينة مراكش يوم  28أبريل  ،2011إثر تفجري عبوة ناسفة مبقهى أركانة بساحة
جامع الفنا ،نجم عنه وفاة  16شخصا ،وجرح  26آخرين ،والوسيط الذي سبق له أن عرب
عن موقفه من هذا الفعل اإلجرامي املدان ،يف بالغ مشرتك مع جمعيات ومنظامت املجتمع
املدين يؤكد من جديد:
 .1إدانته الشديدة لهذا العمل اإلرهايب الذي استهدف أمن واستقرار البالد وأودى بحياة
أبرياء من املغاربة واألجانب؛
 .2تعازيه الحارة إىل عائالت الضحايا ومؤازرته للمصابني وعائلتهم؛
 .3تثمينه لاللتزام الرصيح والواضح ألعىل سلطة يف البالد بالقيام "بفتح تحقيق قضايئ
لتحديد أسباب ومالبسات هذا الحادث املؤسف ،وبالتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج هذا
البحث ،مبا يقتضيه األمر من شفافية وكشف للحقيقة ،ومن التزام بسيادة القانون ،وحفظ
للطأمنينة وألمن األشخاص واملمتلكات ،يف ظل سلطة القضاء"؛
 .4تنديده الشديد بكل محاوالت التشويش عىل سري التحقيقات الجارية ،وبسعي البعض
إىل زرع بذور التشكيك ،ومحاولة استباق ما ميكن أن يسفر عنه التحقيق من نتائج بتوجيه
األنظار نحو رؤية معينة لألحداث ،تنطلق من موقف مسبق من الجهات املسؤولة قانونيا
عن متابعة امللف؛
 .5تشبثه برضورة تقيد الجهات املسؤولة بالضوابط القانونية ،واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة
للحيلولة دون وقوع أي نوع من اإلنزالقات أو التجاوزات خالل مراحل البحث والتحقيق،
ووصوال إىل توفري كل رشوط املحاكمة العادلة ملن سيثبت تورطه يف هذا العمل اإلجرامي.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  30أبريل 2011
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بالغ
بخصوص وفاة كمال عماري

تلقى الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان و"املرصد املغريب للحريات العامة"،
بتأثر بالغ خرب وفاة الشاب "كامل عامري" ،والذي سبق وأن تعرض لالعتداء من طرف
عنارص من قوات األمن يوم  29ماي ،يف سياق املنع الذي تعرض له املتظاهرون مبدينة
أسفي.
وإذ يتقدم أعضاء الوسيط واملرصد بتعازيهم الحارة لوالدي الفقيد ،السيدة فاطمة
بنت البشري والسيد عبد الرحامن بن بوشعيب عامري ولجميع إخوته وأخواته وعائلته
وأصدقائه.
فإن الهيئتان تشريان إىل ما ييل:
.1استنكارهام كل أشكال العنف التي يواجه بها املتظاهرون ،والتي نشهد ما ميكن أن
يرتتب عنها من مس خطري بالحق يف الحياة،
.2تسجيلهام لقرار الوكيل العام بفتح التحقيق ،وإجراء الترشيح الطبي ملعرفة أسباب
الوفاة،
.3إخبارهام الرأي العام بأن الهيئتان ستنتقالن اليوم إىل مدينة أسفي للتحري واالستامع
ملختلف األطراف من خالل فريق التقيص ،عىل أن تعمال عىل تعميم نتائج تحرياته يف
وقت الحق.
وهو الفريق الذي يتكون من خديجة مروازي ،يوسف غويركات وحسن السماليل عن
الوسيط ،ولحبيب كامل عن املرصد املغريب للحريات العامة.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  03يونيو 2011
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بيان
بخصوص الحكم الصادر في حق الصحفي رشيد نيني مدير جريدة المساء

أصدرت املحكمة االبتدائية بعني السبع (الدار البيضاء) يوم الخميس  9يونيو  ،2011حكام يف
حق الصحفي رشيد نيني مدير جريدة املساء ،قىض يف حقه بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية
حددت يف  10ألف درهم ،واستندت املحكمة يف حكمها هذا عىل مقتضيات القانون الجنايئ.
إن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،الذي أصدر بيانه يف وقت سابق عرب
فيه عن قلقه إثر اعتقال الصحفي رشيد نيني وإيداعه السجن ،وإخضاعه لالستجواب مع
وضعه تحت الحراسة النظرية ،قبل أن يتابع يف حالة اعتقال ،ورفض املحكمة طلب دفاعه
متتيعه بالرساح املؤقت ،وإعادة تكييف التهم املوجهة إليه بعد أن استبق السيد الوكيل العام
للملك مبحكمة االستئناف بالدار البيضاء قرار املحكمة عرب إصدار بالغ صحفي وجه فيه تهام
خطرية إىل الصحفي رشيد نيني ،تندرج ضمن الجنايات ليعاد النظر فيها ،وميثل أمام املحكمة
االبتدائية بعني السبع بتهم أخرى ،وليصدر ضده هذا الحكم الذي ال ميكن إال أن يشكل
نكسة وخطوة إىل الوراء ،وتضييقا واضحا عىل حرية التعبري والصحافة.
إن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،إذ يجدد تضامنه مع الصحفي رشيد نيني
وكل أرسة تحرير جريدة املساء يؤكد عىل ما ييل:
•مواصلته العمل ضمن اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية
الصحافة؛
•مطالبته القضاء مبراجعة الحكم االبتدايئ الصادر يف حقه ،وإعامل مقتضيات قانون
الصحافة بدل القانون الجنايئ ومتتيعه بالرساح املؤقت؛
•كام يدعو السلطات العمومية إىل الترسيع بفتح ورش إصالح قانون الصحافة لتعزيز
ضامنات حرية التعبري والصحافة ،وجعل الفرتة الفاصلة بني إخراجه للوجود وبني التعاطي
مع النوازل ذات الصلة بالصحافة ،مرحلة يتم فيها الحرص بشكل مضاعف عىل احرتام
املقتضيات القانونية وعىل استبعاد إعامل العقوبات السالبة للحرية يف حق الصحفيني.
املكتب اإلداري
للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  10يونيو 2011
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بالغ
بخصوص اعتقال الصحفي علي أنوزال

تتبعنا يف الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،بقلق بالغ خرب اعتقال السيد
عيل أنوزال مدير موقع "لكم" اإللكرتوين عىل خلفية نرشه رابط لرشيط فيديو منسوب
لتنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي .وانطالقا مام دأبنا عليه يف قضايا مامثلة ،وانطالقا
من اهتاممنا بحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،وبحرية الرأي والتعبري والصحافة،
ومن منطلق تشبثنا بسيادة القانون ،ورضورة احرتامه ،فإن الوسيط من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،يسجل ما ييل:
 .1قامت الرشطة القضائية صباح يوم الثالثاء  17شتنرب  2013باعتقال الصحايف عيل
أنوزال من بيته بالرباط ،كام قامت بحجز التجهيزات املعلوماتية (مثانية وحدات مركزية)
للجريدة من مقرها .وأمرت النيابة العامة مبتابعة البحث التمهيدي معه يف حالة اعتقال
يف إطار الحراسة النظرية ،والذي امتد إىل غاية يوم  24شتنرب  ،2013عىل عكس ما دأبت
عليه املتابعات املتعلقة بالصحافة .ويف تناقض تام مع مرشوع قانون الصحافة الذي عمل
عىل إلغاء العقوبات السالبة للحرية ،ويف تجاوز لكل التوصيات التي ترفض االعتقال خالل
األبحاث التمهيدية.
 .2أصدر الوكيل العام للملك بالغني حول املوضوع األول بتاريخ  17شتنرب  2013حول
األمر بإجراء بحث مع املسؤول عن املوقع اإللكرتوين "لكم" .والثاين يوم  24شتنرب 2013
أعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط بأن عيل أنوزال وبالصفة
أعاله أحيل عىل قايض التحقيق املكلف باإلرهاب من أجل إجراء تحقيق مع املعني باألمر
طبقا للقانون وذلك من أجل جرائم :تقديم املساعدة عمدا ملن يرتكب أفعاال إرهابية
وتقديم أدوات لتنفيذ جرمية إرهابية واإلشادة بأفعال تكون جرمية إرهابية .وأشار ذات
البالغ أن النيابة العامة ستحرص عىل متتيعه بكافة الحقوق والضامنات التي يخولها له
القانون واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان املتعلقة بظروف ورشوط املحاكمة العادلة.
انطالقا مام سبق فإن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يعرب عن ما ييل:
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 .1مطالبته باإلفراج الفوري عن الصحفي عيل أنوزال ،ومتتيعه بكل الضامنات القانونية
من أجل محاكمة عادلة يف إطار قانون الصحافة الذي تنتفي فيه حالة التلبس .خاصة
وأنه باإلمكان إجراء كل األبحاث التمهيدية دون اللجوء إىل مسطرة الوضع رهن الحراسة
النظرية؛
 .2مطالبته الفاعلني املعنيني بإخراج املنظومة القانونية للصحافة ومنها الصحافة
اإللكرتونية الترسيع بذلك مبا يكفل حرية الرأي والتعبري مع التشديد عىل إلغاء العقوبات
السالبة للحرية؛
 .3مطالبته الجسم الصحفي باالرتقاء بأخالقيات املهنة واعتبارها خطا أحمر ال ميكن
تجاوزه بدعوى حرية النرش .وتوخي الحذر والحيطة من كل أشكال التحريض عىل العنف
أو الكراهية انطالقا من املسؤولية األخالقية أمام القراء .إذ ال تقدم دميقراطي دون صحافة
حرة ومسؤولة.
 .4تأكيده عىل كون مرشوع قانون الصحافة واتجاهه نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية
ال يعني شيئا إذ مل يحكم هذا االتجاه هذه املرحلة االنتقالية اليوم بكل تحدياتها ونوازلها.
عن الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  25شتنرب
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ر�سائل
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الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  06أكتوبر 2009

السيد املحرتم أحمد غزايل
رئيس الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي
املوضوع :بشأن برنامج إذاعي مبارش عىل محطة "شدى ف م"
تحية طيبة،
يترشف الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بأن يلفت انتباه الهيئة العليا
للسمعي البرصي ،إىل ما تم بته عىل القناة اإلذاعية "شدى ف م" ليلة  28شتنرب،2009
خالل الربنامج املبارش ،ما بني التاسعة ومنتصف الليل ،وما عرفه من انزياحات عىل مستوى
مضمون الخطاب الخاص مبنشط الربنامج (شادو) ،مبا يحرض عىل ما ييل:
انتهاك حرمة املساكن الخاصة؛
التحريض عىل املساس بالحريات الفردية؛
الحث عىل تجريم العالقة بني الجنسني.
وألن املادة  4من الظهري املحدث للهيئة تخول فقط للجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة
العامة وضع الشكايات ،فإننا نلتمس منكم أن تولوا مضمون مالحظتنا فائق عنايتكم.
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الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  21مارس 2011

إىل
السيد املحرتم ادريس اليزمي
رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
املوضوع :استهداف الحق يف التعبري
تحية تقدير واحرتام وبعد،
يؤسفنا يف الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان بأن نطلعكم عىل ما تعرضت
له "جامعة العدل واإلحسان" من حرمان من الحق يف التعبري عن الرأي من خالل وسيلة
إعالم عمومية وذلك أثناء تناول القناة التلفزية الثانية  ،2Mملوضوع "محاولة جامعة العدل
اإلحسان االحتواء والهيمنة عىل حركة شباب  20فرباير" ،ضمن تغطيتها للمسرية السلمية
ليوم األحد  20مارس يف نرشيت األخبار املسائية باللغتني العربية والفرنسية وهي تفتح
املجال ملمثيل األحزاب السياسية التالية:
•حزب األصالة واملعارصة يف شخص أمينه العام محمد الشيخ بيد الله؛
•حزب االستقالل يف شخص عبد الله البقايل عضو اللجنة التنفيذية للحزب؛
•حزب االتحاد الدستوري يف شخص أحمد أولباز عضو املكتب السيايس للحزب؛
•حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية يف شخص عبد العايل دومو عضو املجلس
الوطني للحزب.
للتعبري عن وجهات نظرهم فيام اعتربته القناة سعيا من "جامعة العدل واإلحسان"الركوب
عىل مطالب "حركة شباب  20فرباير" ذات الطبيعة االجتامعية واالقتصادية وتحويلها إىل
"خدمة األجندة السياسية للجامعة" التي وصفتها القناة "بالجامعة املحظورة املسموح لها
بالحركة".
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إن ما قدمته القناة من آراء للفرقاء الحزبيني املشار إليهم سابقا ،وإن كان يعكس تعدد
املشهد الحزيب ،فإنه باملقابل أفسح املجال لتمرير رأي واحد نعترب أن فيه الكثري من عبارات
التحامل والتجني والتشهري يف حق أعضاء الجامعة دون أن تتاح لهؤالء فرصة للتعبري عن
رأيهم فيام نسب إليهم ،وهو ما يشكل يف نظرنا إقصاء غري مربر لوجهة نظر معينة وحرمان
أصحابها من التعبري عن آرائهم .
ويف هذا السياق نلتمس منكم" ،السيد الرئيس" استعامل ما لديكم من اختصاصات لضامن
حرية التعبري عرب وسائل اإلعالم العمومية ،لكل املكونات واملشارب الفكرية والسياسية
التي لها امتداداتها يف املجتمع ،برصف النظر عن التقييامت والتقديرات املختلفة لوجاهة
أو صواب هذا الرأي أو ذاك ،ويف حدود ما تستوجبه قيم حقوق اإلنسان والدميقراطية
واملواطنة.
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الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
الرباط يف  21مارس 2011

إىل
السيد رئيس الهيئة العليا لإلعالم السمعي – البرصي
املوضوع :حملة للتشهري بواسطة متعهد عمومي ضد "جامعة العدل واإلحسان".
تحية تقدير واحرتام وبعد،
يؤسفنا يف الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة
التي نرمي من خاللها لفت االنتباه واالحتجاج عىل سلوك فريق األخبار بالقناة الثانية
 2Mالذي عمد أثناء متابعته للمسرية السلمية املنظمة يوم األحد  20مارس  ،2011خالل
نرشات األخبار لهذا اليوم ،وخاصة:
•نرشة األخبار باللغة الفرنسية يف املساء ()45: 20؛
•النرشة اإلخبارية األخرية باللغة العربية ( يف حدود الساعة .)45: 22
•عند إفساح املجال ملمثيل األحزاب السياسية التالية:
•حزب األصالة واملعارصة يف شخص أمينه العام محمد الشيخ بيد الله؛
•حزب االستقالل يف شخص عبد الله البقايل عضو اللجنة التنفيذية للحزب؛
•حزب االتحاد الدستوري يف شخص أحمد أولباز عضو املكتب السيايس للحزب؛
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية يف شخص عبد العايل دومو عضو املجلس الوطني
للحزب.
للتعبري عن وجهات نظرهم فيام اعتربته القناة سعيا من جامعة العدل واإلحسان الركوب
عىل مطالب "حركة شباب  20فرباير" ذات الطبيعة االجتامعية واالقتصادية وتحويلها إىل
"خدمة األجندة السياسية للجامعة" التي وصفتها القناة "بالجامعة املحظورة املسموح
لها بالحركة".
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إن ما قدمته القناة من آراء للفرقاء الحزبيني املشار إليهم سابقا ،وإن كان يعكس تعدد
املشهد الحزيب ،فإنه باملقابل أفسح املجال لتمرير رأي واحد نعترب أن فيه الكثري من
عبارات التحامل والتجني والتشهري يف حق أعضاء الجامعة ،دون أن تتاح لهؤالء الفرصة
للتعبري عن رأيهم فيام نسب إليهم ،وهو ما يشكل يف نظرنا إخالال واضحا برشوط
ومقتضيات دفرت التحمالت الخاص باملتعهدين يف القنوات التلفزية العمومية .
وألجل ذلك نلتمس منكم إجراء بحث يف هذه النازلة ،واتخاذ كل التدابري القانونية
املخولة لكم ،والسعي لدى مسؤويل القناة الثانية لتصحيح هذا الخطأ املهني ،والحرص
عىل عدم تكراره مستقبال.
وألن املادة  4من الظهري املحدث للهيئة تخول فقط للجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة
العمومية وضع الشكايات ،فإننا نلتمس منكم أن تولوا مضمون مالحظتنا فائق عنايتكم
املعهودة.
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الرباط يف  13أكتوبر 2011

السيد املحرتم عباس الفايس
الوزير األول
املوضوع :مآل البحث بخصوص "مالبسات وفاة "كامل عامري" بآسفي وباقي الحاالت
التي تعرضت لالحتجاز والتعذيب.
تحية طيبة وبعد،
سبق للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،و"املرصد املغريب للحريات العامة"،
بأن بعثا إليكم بتقريرهام بخصوص "مالبسات وفاة "كامل عامري" وتداعيات اإلعتداء عىل
املتظاهرين يوم  29ماي  ،"2011وهو التقرير الذي أعده فريق تقيص الهيئتني ،وتوصلتم
بنسخة منه ،بعد تعميمه يف الندوة الصحفية املنعقدة بتاريخ  16يونيو .2011
اليوم وبعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر ،ال نعرف ما مصري هذا امللف ،وما مآل الخالصات
والتوصيات التي وجهناها ملختلف الجهات املسؤولة ،كل يف نطاق اختصاصه ،والتي نبعث
لكم مجددا نسخة منها رفقته ،ولهذا الشأن ،ولهذه الغاية نلتمس منكم ،وباستعجال
التدخل يف إطار اختصاصاتكم الدستورية ،كمسؤول أول عن الجهاز التنفيذي لحث مختلف
الجهات املعنية عىل إنصاف املترضرين.
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بتاريخ  13أكتوبر 2011

السيد املحرتم ادريس اليزمي
رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
املوضوع :مآل البحث بخصوص "مالبسات وفاة "كامل عامري" بآسفي وباقي الحاالت
التي تعرضت لالحتجاز والتعذيب.
تحية طيبة وبعد،
سبق للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،و"املرصد املغريب للحريات العامة"،
بأن بعثا إليكم بتقريرهام بخصوص "مالبسات وفاة "كامل عامري" وتداعيات اإلعتداء عىل
املتظاهرين يوم  29ماي  ،"2011وهو التقرير الذي أعده فريق تقيص الهيئتني ،وتوصلتم
بنسخة منه ،بعد تعميمه يف الندوة الصحفية املنعقدة بتاريخ  16يونيو .2011
اليوم وبعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر ،ال نعرف ما مصري هذا امللف ،وما مآل الخالصات
والتوصيات التي وجهناها إليكم بهذا الشأن ،والتي يدخل جزء منها يف إطار اختصاصاتكم،
خاصة منها ما يتعلق بتفعيل ما أتيح لكم من صالحيات ،يف إطار الظهري املحدث للمجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،وخاصة منه الفصل األول من الباب األول.
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بتاريخ  13أكتوبر 2011

السيد املحرتم الطيب الرشقاوي
وزير الداخلية
املوضوع :مآل البحث بخصوص "مالبسات وفاة "كامل عامري" بآسفي وباقي الحاالت
التي تعرضت لالحتجاز والتعذيب.
تحية طيبة وبعد،
سبق للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،و"املرصد املغريب للحريات العامة"،
بأن بعثا إليكم بتقريرهام بخصوص "مالبسات وفاة "كامل عامري" وتداعيات اإلعتداء
عىل املتظاهرين يوم  29ماي  ،"2011وهو التقرير الذي أعده فريق تقيص الهيئتني،
وتوصلتم بنسخة منه ،بعد تعميمه يف الندوة الصحفية املنعقدة بتاريخ  16يونيو .2011
اليوم وبعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر ،ال نعرف ما مصري هذا امللف ،وما مآل
الخالصات والتوصيات التي وجهناها إليكم بهذا الشأن ،والتي يدخل جزء منها يف إطار
اختصاصاتكم ،سيام منها ما يتعلق بتحديد املسؤوليات اإلدارية وإعامل ما يرتتب عن
ذلك بشأنها.
لذلك نتوجه إليكم من جديد ،من أجل معرفة التدابري اإلدارية املتخذة بخصوص بعض
املوظفني األمنيني ممن تواترت شهادات جميع األشخاص الذين استمعت إليهم اللجنة
املكلفة بإعداد التقرير عىل تورطهم املحتمل يف مامرسات يجرمها القانون.
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بتاريخ  13أكتوبر 2011

السيد املحرتم محمد الطيب النارصي
وزير العدل
املوضوع :مآل بحث الفرقة الوطنية للرشطة القضائية بخصوص "مالبسات وفاة "كامل
عامري" بآسفي وباقي الحاالت التي تعرضت لالحتجاز والتعذيب.
تحية طيبة وبعد،
سبق للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،و"املرصد املغريب للحريات العامة"،
بأن شكال لجنة تقيص للتحري بشأن "مالبسات وفاة "كامل عامري" وتداعيات اإلعتداء
عىل املتظاهرين بآسفي ،يوم  29ماي  ،"2011وهي املهمة التي تضمن نتائجها وخالصاتها
وتوصياتها ،التقرير الذي تم تعميمه يف الندوة الصحفية املنعقدة بتاريخ  16يونيو .2011
وألن الوكيل العام للملك مبحكمة االستئناف بآسفي ،سبق وأن أمر بفتح البحث من طرف
الفرقة الوطنية للرشطة القضائية ،بخصوص مالبسات وأسباب وفاة كامل عامري ،فإننا
اليوم وبعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر عن الوفاة ،مل تتوصل العائلة ،وال هيئة الدفاع،
بأية نتائج ،لذلك نلتمس منكم ما ييل:
•معرفة مآل البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للرشطة القضائية بتكليف من
الوكيل العام بآسفي ،بخصوص مالبسات وفاة "كامل عامري" وتداعيات اإلعتداء عىل
املتظاهرين.
•معرفة التدابري القانونية التي اتخذت بشأن الشهادات التي تضمنها تقرير لجنة التقيص،
وعممتها وسائل اإلعالم املكتوبة بخصوص اإلفادات املتضمنة يف شهادات األشخاص
الذين تعرضوا أيضا يوم  29ماي  2011بآسفي ،لالختطاف واالحتجاز والتعذيب من
طرف "أمنيني" تواترت أسامؤهم يف مختلف اإلفادات والشهادات والتي نبعث إليكم
نسخة من التقرير الذي يحيل عليها.
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