المغرب

رغـ الحيوية التي يشيدىا النقاش العاـ في المغرب حوؿ اﻹصالح السياسي ،وحقوؽ

اﻹنساف ،وبشكؿ خاص حقوؽ المرأة ،شيد عاـ  5102استمرار التضييؽ عمى عدد مف

مؤسسات المجتمع المدني ،وجمعيات حقوؽ اﻹنساف ،واﻹعالـ المستقؿ ،وقد تزامف ىذا التراجع
مع التدىور المتسارع لحالة حقوؽ اﻹنساف في المنطقة العربية بشكؿ عاـ ،والحرب األىمية في

ليبيا ،والتوسع السريع لتنظيـ "الدولة اﻹسالمية" في العراؽ وسوريا .لذلؾ كاف الشغؿ الشاغؿ
المشترؾ لممؤسسة الممكية ،وحزب العدالة والتنمية الحاكـ -ذو التوجيات اﻹسالمية -الحفاظ

عمى االستقرار الداخمي .وقد استفادت الجيات المحافظة داخؿ النظاـ الحاكـ مف الوضع
السياسي الجديد لمواصمة التضييؽ عمى حرية التعبير تحت ذريعة األمف ومحاربة اﻹرىاب.

البيئة السياسية الراهنة:
تميزت قواعد المعبة السياسية بالمغرب بالدور المركزي الذي تضطمع بو المؤسسة الممكية

لتحقيؽ التوازنات السياسية الكبرى ،وفؽ منطؽ يعتمد استراتيجيات اﻹدماج التدريجي،

والمحاصرة ،والقمع إف اقتضى األمر ذلؾ .وقد أظير حزب العدالة والتنمية مرونة كبيرة في

المراوغة وتقديـ التنازالت مف أجؿ البقاء حاض ًار في المشيد السياسي كرقـ صعب في المعادلة
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السياسية المغربية .بؿ وىناؾ مف ينسب لو الفضؿ في نجاح التجربة ،التي بات ينظر إلييا

كنموذج يحتذى بو يتعايش فييا حزب إسالمي محافظ وتقميدي مع ما تبقى مف "الحزب

الشيوعي" المغربي مع أحزاب تقميدية وأخرى يمينية ،وأحزاب بال ىويات إيديولوجية خمقتيا

السمطة .البحث في آثار حكومة العدالة والتنمية عمى احتراـ حقوؽ اﻹنساف ،لف يتأتى بمعزؿ
عف دراسة مسار إدماجو السياسي ،وعالقتو بباقي القوى السياسية ،خاصة بعد انتقالو مف دور

المعارضة إلى موقع الفاعؿ الذي يمتمؾ القرار السياسي ،بؿ ال بد مف إدراؾ طبيعة النظاـ
السياسي في المغرب ،الذي يعتبر الحكومة جياز تنفيذي تابع لمممؾ يساعده في تنفيذ

السياسات العمومية ، 0مع التأكيد عمى أف التغيير في اﻹطار الدستوري القانوني لممممكة لـ

يترتب عنو أي تبدؿ في موازيف القوى وتغيير في الواقع السياسي .إف المآؿ المأساوي الذي
عرفتو أغمب تجارب اﻹسالمييف في مصر وتونس وليبيا وسوريا ،أعادت مف جديد اﻹسالمييف

إلى دائرة الشؾ والحيطة والحذر منيـ .وبالنسبة ﻹسالميي المغرب ،خاصة حزب "العدالة

والتنمية" فقد حصد تعاطؼ جزء كبير مف الناخبيف معو في انتخابات  ،5100إضافة إلى

انتخابات  4سبتمبر  5102البمدية والجيوية ،عندما رفع شعار "محاربة الفساد" ،رغـ أنو وقؼ
ضد حراؾ جزء كبير مف الشعب خرج يرفع شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد واالستبداد".

آثار اإلصالحات القانونية والدستورية والمؤسساتية:
لقد عرفت المغرب في السنوات األخيرة انفتاحًا ممموسا لمحياة السياسية وبروز الرغبة في

المضي نحو اتجاه احتراـ أكثر لحقوؽ اﻹنساف مع االستجابة لحركة حقوؽ اﻹنساف المغربية

والدولية .وذلؾ بفضؿ نضاؿ مرير خاضتو قوى ديمقراطية مختمفة المشارب وبفضؿ صمود
آال ؼ المعتقميف السياسييف وضحايا االختطاؼ واالختفاء القسري والمعتقالت السرية وعائالتيـ،
وعائالت المختفيف وضحايا الشطط والتعذيب ،وبفضؿ الجمعيات الحقوقية والييئات الوطنية

 وهذا ٌرُالض تانرأكٍذ يغ يمرضٍاخ انفظىل ( ) 90-89-87يٍ دسرىر انًًهكح انذي ٌؼرثز انحكىيح سهطحذُفٍذٌح وذُظًٍٍح.
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الديمقراطية ووسائؿ اﻹ عالـ ومؤسسات المجتمع المدني ،إال أنو ال يمكف الجزـ بأنو ىناؾ
قطيعة فعمية وكمية مع ممارسات الماضي مف انتياكات حقوؽ اﻹنساف.

وقد تبنت المممكة المغربية في يوليو  5100دستو ًار جديدًا يكرس حقوؽ اﻹنساف كما ىي

متعارؼ عمييا عالميا وينص عمى حماية منظومتيا ،مع مراع اة طابعيا الكوني وعدـ قابميتيا

لمتجزيء .وفي ىذا السياؽ نص الدستور المغربي الجديد عمى مجمؿ حقوؽ اﻹنساف الواردة في
اﻹعالف العالمي لحقوؽ اﻹنساف ،باﻹضافة إلى تكريس سمو االتفاقيات الدولية كما صادؽ

عمييا المغرب عمى التشريعات الوطنية .وقد نفذ المغرب اﻹصالحات التي أعمف عنيا في عاـ

 5102بخصوص سياستو بشأف المياجريف ،ومنح وضعا قانونيا مؤقتا لمئات مف الالجئيف
واآلالؼ مف األجانب اآلخريف ،معظميـ مف جنوب الصحراء .ورغـ األحكاـ القوية التي
تضمنيا الدستور بشأف حقوؽ اﻹنساف ،فإف ىذه اﻹصالحات الدستورية لـ تؤد إلى تحسيف

الممارسات ،واقرار تشريعات تطبيقية ،ومراجعة القوانيف القمعية ،فبعد أكثر مف أربع سنوات

عمى صدور الدستور الجديد ،فإف الحكومة المغربية والنخبة السياسية ،قد فشمت في تنزيؿ
ديمقراطي وحقوقي لمضامينو ،مع استمرار التراجعات في الحقوؽ والحريات في غياب ترسانة

قانونية تك رس المحاسبة وعدـ اﻹفالت مف العقاب.

استأثرت مسودة لتعديؿ القانوف الجنائي بالمغرب نشرتيا و ازرة العدؿ والحريات ،باىتماـ

الفاعميف الحقوقييف والسياسييف الذيف اختمفوا بيف مف يرى أنيا عززت المكتسبات الحقوقية،

وبيف مف يعتبرىا مشروعا محافظا يتضمف مقتضيات فضفاضة يمكف توظيفيا لمتضييؽ عمى

الحريات .وقد أحدثت و ازرة العدؿ والحريات "نافذة لمتشاور عمى موقعيا اﻹلكتروني "منتدى
التشريع" بتاريخ  2أبريؿ  5102وذلؾ مف أ جؿ تمقي المالحظات والمقترحات حوؿ مضاميف
المسودة عمى موقعيا اﻹلكتروني .وبحسب وثيقة رسمية ،فإف المشروع الحكومي يسعى إلى

مراجعة شاممة بما يحقؽ إصالح سياسة التجريـ والعقاب بإرساء العقوبات البديمة ،وتخفيض

عدد المواد التي تنص عمى عقوبة اﻹعداـ مف  20مادة إلى  00مادة فقط ،مع تحويؿ 02

مادة مف أصؿ  52تعاقب بالسجف المؤبد إلى السجف المحدد ،وتشديد العقاب عمى التعذيب،

وتعزيز ح ماية المرأة مف خالؿ توسيع مفيوـ التحرش الجنسي ،وتجريـ اﻹكراه عمى الزواج،
وتشديد عقوبة السب والقذؼ إذا استيدؼ المرأة بسبب جنسيا.
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وقد نصت المواد مف  0-520إلى  ، 8-520بالعقاب عمى جريمة التعذيب بالسجف مف

خمس إلى عشر سنوات وغرامة مف  2111إلى  21111درىـ ،دوف اﻹخالؿ بالمقتضيات

الجنائية األشد ،وترتفع العقوبة إلى ما بيف  01سنوات و 51سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بيف

 51111إلى  21111درىـ في حالة إثبات فعؿ التعذيب في الظروؼ التالية –:مف طرؼ
مجموعة مف األشخاص بصفتيـ فاعميف أ ومشاركيف مع سبؽ اﻹصرار أ وباستعماؿ السالح أ

والتيديد بو– ضد قاض أ وعوف مف أعواف القوة العمومية أ وموظؼ عمومي أثناء ممارستو
لميامو أ وبمناسبة ممارستو ليا– ضد شاىد أ وضحية أ وطرؼ مدني بسبب إدالئو بتصريح أ
وتقديمو لشكاية أ وﻹقامة دعوى أ ولمحيمولة دوف القياـ بيا ىذه العقوبات يمكف أف تصؿ إلى

 21سنة سجنا والى  51111درىـ غرامة ،وفؽ المادة  ،4-520إذا تعمؽ األمر بتعذيب

ارتكب ضد قاصر دوف السنة  08مف عمره ،أ وضد شخص يعاني مف وضعية صعبة بسبب

تقدمو في السف أ وبسبب إعاقة أ ومرض أ وضد امرأة حامؿ ،شريطة أف يكوف حمميا ظاى ار

ويعرؼ بو الفاعؿ أ واذا كاف مسبوقا أ ومقرونا أ وتاله اعتداء جنسي .ىذا األمر يمكف أف

يعتبر خطوة ميمة في تطبيؽ االلتزامات الدولية لممغرب ،في ما يتعمؽ بمنع جميع أشكاؿ

التعذيب وعدـ اﻹفالت مف العقاب.

عممت مسودة المشروع الجديد لمقانوف الجنائي عمى تجريـ التحرش الجنسي في المادة

 ،0-212وعاقبت عميو بعقوبة حبسية تتراوح بيف سنة وثالث سنوات وغرامة مالية مف 2111

إلى  21111درىـ ،كؿ مف استعمؿ ضد الغير أوامر أ وتيديد أ ووسائؿ لإلكراه أ وأي وسيمة
ال السمطة التي تخوليا لو ميامو ،ألغراض ذات طبيعة جنسية .ويعاقب بنفس العقوبة إذا
مستغ ً
ارتكب التحرش مف طرؼ األصوؿ أ والمح ارـ أ ومف لو والية أ وسمطة عمى الضحية أ ومكمفا

برعايتو أ وكافال لو ،أ واذا كاف الضحية قاص ار دوف السنة  08مف عمره ،وىذه الحاالت تقع
كميا ضمف ما يسمى في القانوف الجنائي بظروؼ التشديد.

أما في الحاالت األخرى فالنص الجديد يعاقب كؿ متحرش بالحبس مف شير إلى ستة

أشير وغرامة مف  5111إلى  01111درىـ ،أ وبإحدى العقوبتيف فقط كؿ مف:
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– أمعف في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أ وغيرىا ،بأفعاؿ أ وأقواؿ أ واشارات

ذات طبيعة جنسية أ وألغراض جنسية

– كؿ مف وجو رسائؿ مكتوبة أ وىاتفية أ والكترونية أ وتسجيالت أ وصور ذات طبيعة

جنسية أ وألغراض جنسية .وحسب المسودة ،فإف ىذه العقوبات تتضاعؼ في حالة إذا كاف
التحرش صاد ار عف زميؿ في العمؿ أ ومف األشخاص المكمفيف بحفظ النظاـ واألمف في

الفضاءات العمومية وغيرىا .ويعد ىذا التنصيص انتصا ار لمطمب مف مطالب المرأة التي ما
فتئت تنادي بحمايتيا مف "المتحرشيف” سواء في اﻹدارة أ وفي األماكف العمومية.

ونص مشروع القانوف عمى تجريـ ما يعرؼ بازدراء األدياف ،األمر الذي يزيد المخاوؼ مف

توظيؼ ىذه المادة لمتضييؽ عمى حرية الرأي والتعبير والحريات األكاديمية ،وحرية الديف

والمعتقد .ورغـ المناداة بإلغاء عقوبة اﻹفطار جي ًار في رمضاف ،فإف المسودة الجديدة نصت
عمى عقوبة بالحبس مف شير إلى ستة أشير وغرامة مف  5111إلى  01111درىـ أ وبإحدى
العقوبتيف لمرتكبي ىذا الفعؿ ،عكس الغرامات المنصوص عمييا في القانوف الساري المفعوؿ

والتي ال تتعدى  0511درىـ.

تخوفات من قانون مكافحة اإلرهاب:
صادؽ مجمس النواب المغربي عمى تعديالت قانوف مكافحة اﻹرىاب في  51مايو ،5102

رغـ التخوفات التي أبدتيا الجمعيات الحقوقية ،حيث أضافت ىذه التعديالت قيودًا تتعمؽ بزيارة

بعض البمداف التي يسودىا الصراعات والتوتر ،والقياـ بأي فعؿ مف أفعاؿ الدعاية أ واﻹشادة أ

والترويج لفائدة الكيانات أ والتنظيمات أ والعصابات أ والجماعات اﻹرىابية ،حيث سادت
العبارات الغامضة في صياغة ىذه الفصوؿ التي مف شأنيا أف تترؾ مجاؿ التأويؿ الواسع في
تطبيقيا مف طرؼ القضاء عمى غرار ما شاىدناه مف انتياكات واكبت تطبيؽ قانوف 5112

والتي تـ االعتراؼ بيا رسميًا عمى أنيا تجاوزات فردية ،ال سيما أماـ غياب أي مساءلة قانونية

لمف انتيؾ حقوؽ اﻹنساف في تطبيؽ القانوف المذكور .ولـ تأخذ الحكومة والبرلماف بمقترحات
المجمس الوطني لحقوؽ اﻹنساف الذي ابدي مجموعة مف االقتراحات مف أبرزىا؛ أف يضـ
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يعرؼ بوض وح ىدؼ الكيانات أ والتنظيمات أ والعصابات أ والجماعات
مشروع القانوف مقتضى ّ
اﻹرىابية بػ"إشاعة حالة مف الرعب ،وتخويؼ السكاف أ وارغاـ حكومة أ ومنظمة دولية عمى
القياـ بعمؿ ما أ وعدـ القياـ بو" .وبيدؼ تفادي كؿ تقييد غير ضروري لحرية التنقؿ المضمونة

بموجب الدستور والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،اقترح أيضًا المجمس أف

درج في مشروع القانوف مقتضى يعرؼ التدريب مف أجؿ اﻹرىاب بوصفو "إعطاء تدريبات
ُي َ
لصنع أ واستعماؿ المتفجرات ،أ واألسمحة النارية أ وأسمحة أخرى أ ومواد سامة وخطيرة ،أ
وتقنيات خاصة بيدؼ ارتكاب جريمة إرىابية أ والم ساىمة في ارتكابيا ،مع العمـ أف التكويف أ

والتدريب المقدـ يتوخى استعمالو في تحقيؽ ىذا اليدؼ" .واقترح المجمس أيضًا أف يتضمف

يكرس اعتبار تجنيد واستخداـ األطفاؿ مف طرؼ المجموعات اﻹرىابية
مشروع القانوف مقتضى ّ
بمثابة ظرؼ تشديد .كما دعا إلى عدـ توسيع مدى جريمة ا ﻹشادة باﻹرىاب مف خالؿ إضافة
مرادفات جديدة مف قبيؿ "الدعاية" و"الترويج" ،مقترحًا في ىذا اﻹطار استبداؿ عبارة "اﻹشادة"

بعبارة أكثر دقة تتمثؿ في التحريض العمومي الرتكاب جريمة إرىابية .واعتبر المجمس أف مف

المستحسف استمياـ مقتضيات المادة  2مف اتفاقية مجمس أوروبا لموقاية مف اﻹرىاب والتي

تعرؼ "التحريض العمومي لمقياـ بجريمة إرىابية" بوصفو "نش ًار لرسالة أ ووضعيا رىف إشارة
ّ
بنية الحث عمى القياـ بجريمة إرىابية ،عندما يكوف ىذا السموؾ ،الذي
العموـ بأي شكؿ آخرّ ،

ينادي مباشرة أ وغير مباشرة لمقياـ بجرائـ إرىابية ،يخمؽ خطر إمكانية ارتكاب جريمة أ وعدة

جرائـ إرىابية" .كما اقترح أيضًا استبداؿ عبارات "الدعاية"" ،اﻹشادة" و"الترويج" المنصوص
يجرـ استعماؿ الوسائؿ المنصوص عمييا
عمييا في الفقرة الثانية مف الفصؿ  5-508بمقتضى ّ
في ىذه الفقرة مف أجؿ التحريض العمومي عمى االلتحاؽ بالمجموعات اﻹرىابية .واستبداؿ

عبارة "إقناع الغير" واﻹبقاء عمى العبارتيف األكثر وضوحًا مف الناحية المعيارية وىما الدفع
والتحريض باﻹضافة إلى التغرير إذا كاف األمر يتعمؽ بالقاصريف.
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الجدل حول تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة
أولى المجمس الوطني لحقوؽ اﻹنساف أ ىمية قصوى لممبادئ الدستورية المتعمقة بالمساواة

والمناصفة وحظر كؿ أشكاؿ التمييز،وفي ىذا اﻹطار اشتغؿ المجمس عمى أولويتيف أساسيتيف:

تقديـ المقترحات المتعمقة بإحداث ىيئة المناصفة ومكافحة كؿ أشكاؿ التمييز المنصوص عمييا

في الفصميف  01و 064مف الدستور .واﻹطار القانوني المتعمؽ بمكافحة العنؼ ضد النساء

والطفالت .وىكذا فقد قدـ المجمس تقرير األوؿ مف نوعو حوؿ موضوع المساواة بيف الجنسيف
والمناصفة ،جاء فيو عدد مف التوصيات الموجية لمحكومة ،كاف أبرزىا تعديؿ مدونة األسرة
بشكؿ يمنح لممرأة حقوقا متساوية مع الرجؿ فيما يتصؿ بانعقاد الزواج وفسخو ،وفي العالقة مع

األطفاؿ وكذا في مجاؿ اﻹرث.

وجاء في التقرير أف " المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة لإلرث في الرفع مف

ىشاشة وفقر الفتيات والنساء .كما أف الوقؼ والقواعد التي تحكـ الجموع تسيـ في تجريدىف
مف حقيف في ممكية األرض أ واﻹرث" .ودعـ التقرير توصيتو بالمساواة في اﻹرث باﻹشارة إلى

المادة  06مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة بالفصؿ  01مف الدستور
والتي تنص عمى أف الرجؿ والمرأة يتمتعاف عمى قدـ المساواة بالحقوؽ والحريات المدنية

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف ية وأف الدولة تسعى إلى تحقيؽ مبدأ المناصفة بيف
الرجاؿ والنساء .كما أكد التقرير في توصياتو عمى ضرورة التطبيؽ الصارـ ألحكاـ مدونة

األسرة المتعمقة بالنفقة .وتوسيع نطاؽ الدعـ المقدـ في إطار تدابير محددة تتوخى توعية
وتكويف جميع المتدخميف في قطاع العدالة وتحميميـ المسؤولية.

وطالب المجمس الوطني لحقوؽ اﻹنساف أيضًا في جممة توصياتو لمحكومة بمنح المرأة

الحؽ في نقؿ جنسيتيا لزوجيا األجنبي وفؽ الشروط المنصوص عمييا فيما يتعمؽ بالزوجات

األجنبيات .وسف قانوف لمناىضة جميع أشكاؿ العنؼ في حؽ المرأة.وكذا المصادقة عمى

اتفاقية مجمس أوروبا بشأف منع ومكافحة العنؼ ضد المرأة والعنؼ المنزلي .ولـ يفت المجمس
أف يوصي بسحب اﻹعالنات التفسيرية المتعمقة باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد

المرأة والعمؿ عمى تعميـ ىذه االتفاقية عمى نطاؽ واسع ،ال سيما أوساط القضاة وميني العدالة
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مع حثيـ عمى أخذ معايرىا ومقتضياتيا بنظر االعتبار في أدائيـ لعمميـ .شددت األمانة

العامة لحزب العدالة والتنمية عمى أف التوصية تعتبر تجاو ًاز لمؤسسة إمارة المؤمنيف ومنطوؽ

الخطاب الممكي في افتتاح السنة التشريعية  5102الذي اكد فيو الممؾ أنو "بوصفو أمي ًار

لممؤمنيف ال يمكف أ ف يحؿ ما حرـ اهلل أ ويحرـ ما أحؿ اهلل" مشيرة إلى أف توصية المجمس
الوطني لحقوؽ اﻹنساف ستفتح جدال عقيما حوؿ مواضيع تنظميا نصوص قرآنية قطعية الثبوت

والداللة كموضوع اﻹرث .مف ناحية أخرى أكدد محمد الفيزازي أحد أبرز شيوخ السمفية في

المغرب في إطار رفضو لتوصيات المجمس أ نو ال يجوز لممجمس بأي حاؿ مف األحواؿ أف
يخوض فيما ال يعنيو والذيف يفيموف كتاب اهلل ىـ أىؿ العمـ ويجتيدوف فيو ،وأضاؼ أف ىذه

التوصية ىي اعتداء عمى المؤسسات عمى اعتبار أ ف المممكة المغربية ىي دولة إسالمية ،وتعد

أيضًا تجاو ًاز لوظيفة العمماء ،ووظيفة المجمس العممي األعمى الذي يرأسو الممؾ بصفتو أمي ًار
لممؤمنيف .أما الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة ،مصطفى الخمفي ،فقد اكتفى بالقوؿ إف الحكومة
لـ تتدارس الموضوع بدعوى أ نو لـ تـ مراسمة الحكومة مف طرؼ المجمس الوطني لحقوؽ

اﻹنساف.

تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة:
لقد كاف ﻹحداث ىيئة اﻹنصاؼ والمصالحة سنة  5114أثر قوي في المجتمع المغربي،

حيث عبرت عف أمة قررت بشجاعة مواجية ماضييا المؤلـ ،والعمؿ عمى إنصاؼ الضحايا

والبحث عف كشؼ حقيقة ما جرى مف تجاوزات وانتياكات جسيمة لحقوؽ اﻹنساف ،تجمت في

العنؼ المنيجي ضد المواطنيف والتعسؼ السمطوي أدى إلى االختفاء القسري واالعتقاؿ

التعسفي والتعذيب بكؿ أشكالو .وقد قدمت السمطات المغربية ىيئة اﻹنصاؼ والمصالحة
بوصفيا واسطة العقد في عممية تعزيز الديمقراطية وسيادة القانوف ،لكف استمرار بعض أشكاؿ

انتياؾ حقوؽ اﻹنساف يمقي بظمو عمى ىذا االدعاء.

فعمى الرغـ مف مرور أكثر مف  1سنوات عمى مصادقة الممؾ عمى التقرير الختامي لييئة

اﻹنصاؼ والمصالحة ،في  6يناير  ،5116وبالرغـ مف دسترة توصيات الييئة ،فإف أىـ
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وأغمب التوصيات الصادرة عنيا لـ تعرؼ طريقيا إلى التنفيذ5؛ ومف ضمنيا ما ال يتطمب سوى

اﻹرادة السياسية مف قبيؿ االعتذار الرسمي والعمني لمدولة ،وعدـ التكرار ،والغاء عقوبة

اﻹعداـ ،ومكافحة اﻹفالت مف العقاب ،وترشيد الحوكمة األمنية والتصديؽ عمى االتفاقيات

والبروتوكوالت،بؿ ظمت الحقيقة غائبة في العديد مف الممفات واألحداث السياسية واالجتماعية

التي شيدتيا المممكة ،خاصة ما يتعمؽ بممفات الشيداء الميدي بف بركة وعمر بف جموف
ومحمد كرينة وعبد المطيؼ زرواؿ ،وممفات عدد مف مجيولي المصير مف أمثاؿ الحسيف

المانوزي وعبد الحؽ الرويسي وعبد الحؽ الوسولي وممفات األحداث التي شيدتيا منطقة الريؼ

والصحراء وغيرىا .كما لـ يتـ تحديد المسؤوليات المؤسساتية بدقة وتـ القفز عمى تحديد
المسؤوليات الفردية فيما جرى مف انتياكات جسيمة لحقوؽ اﻹنساف ،ولـ يفتح القضاء المغربي

ممفات المتابعة القضائية في حؽ المتورطيف في ىذه االنتياكات.

حرية التنظيم والرأي والتعبير:
تعرض عدد مف المدافعيف والمدافعات عف حقوؽ اﻹنساف في المغرب لمعنؼ والمتابعة

القضائية وتشويو السمعة والسجف .واستمرت االعتقاالت السياسية واعتقاالت الرأي في حؽ
العديد مف فئات المجتمع والحركات االجتماعية وباألخص في صفوؼ التنسيؽ الميداني

لممجازيف المعطميف .تصاعد اليجوـ عمى الحركة الحقوقية وعمى الرابطة المغربية لممواطنة
وحقوؽ اﻹنساف تمثؿ في منع العديد مف األشكاؿ االحتجاجية آخرىا مسيرة الرابطة المغربية

لممواطنة وحقوؽ اﻹنساف ،بمناسبة اليوـ العالمي لمتضامف ورفض تسمـ الممؼ القانوني لفرع

طنجة 2.كما تعرضت الجمعية المغربية لحقوؽ اﻹنساف لمنع عشرات مف أنشطتيا ،وتسجيؿ
فروعيا المحمية في مناطؽ مختمفة في المغرب .وقد قامت السمطات في نياية عاـ 5102

 ترارٌخ  1 2 /8 / 2أرسهد انؼظثح انًغزتٍح نهذفاع ػٍ حمىق اإلَساٌ ،رسانح إنى ػثذ اإلنه تٍ كٍزاٌ،رئٍس انحكىيح ،تخظىص اإلهًال انذي طال يطانة آٍَح ويسرؼجهح نًجًىػح يٍ ضحاٌا االَرهاكاخ
انجسًٍح نحمىق اإلَساٌ خالل سُىاخ انزطاص تانًغزب ،و"انذٌٍ نى ذشًههى ذسىٌح انًهف تظفح كهٍح ،أ
وحزيىا ذؼسفا يٍ اإلدياج االجرًاػً".
 تٍاٌ تزنًاٌ انزاتطح انًغزتٍح نهًىاطُح وحمىق اإلَساٌ،انمٍُطزج فً ٌُاٌز ، 1 2http://.hedaws blogspot.com/2015/01/blog-post_5.html
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بإحالة سبعة مف المدافعيف عف حقوؽ اﻹنساف والصحفييف إلى المحاكمة .حيث وجيو لخمسة

منيـ تيمة "تمقي تمويؿ أجنبي بيدؼ اﻹخالؿ باألمف العاـ" ،في حيف يواجو االثناف اآلخراف

تيمة "عدـ اﻹبالغ غف تمويؿ أجنبي" .تستند االتيامات ألي مادة ذات عبارات فضفاضة في
قانوف العقوبات المغربي.

مف ناحية أخرى تعرض الداعوف لمقاطعة االنتخابات إلى االعتقاالت التي مست أطر

وأعضاء حزب النيج الديمقراطي ،ونشطاء الجمعية الوطنية لحممة الشيادات المعطميف وحركة

 51فبراير ،بعدد مف مناطؽ المغرب ،مع القياـ بمصادرة منشوراتيـ ،وحرمانيـ مف استعماؿ
وسائؿ اﻹعالـ العمومية لشرح موقفيـ لمرأي العاـ .واستمرت السمطات المغربية في التضييؽ

عمى تأسيس بعض الجمعيات ،عبر منع العديد منيا مف وصوالت اﻹيداع رغـ استيفائيا لكؿ
اﻹجراءات القانونية ،منيا جمعية الحقوؽ الرقمية ،وجمعية الحرية اآلف المدافعة عف حرية
الصحافة ،وجمعيات تدافع عف حقوؽ الصحراوييف ،والصحفييف واألمازيغ ،والمياجريف في

المغرب مف أفريقيا جنوب الصحراء ،وخريجي الجامعات العاطميف عف العمؿ ،فضال عف
الجمعيات الخيرية والثقافية والتربوية التي تضـ قيادتيا أعضاء مف جماعة العدؿ واﻹحساف.

ورفضت السمطات تسجيؿ عددًا مف المنظمات التي مقرىا في الصحراء الغربية ،بما فييا

التجمع الصحراوي لممدافعيف عف حقوؽ اﻹنساف (كوديسا) ،الرابطة الصحراوية لمدفاع عف
حقوؽ اﻹنساف وحماية الثروات الطبيعية ،وفرع السمارة لمجمعية المغربية لحقوؽ اﻹنساف ،وفرع

العيوف لمييأة المغربية لحقوؽ اﻹنساف .لكف سمحت ألوؿ مرة لمنظمة صحراوية لحقوؽ
اﻹنساف تنتقد الحكومة بحدة ،بالتسجيؿ بشكؿ قانوني .وتأتي ىذه الخطوة بعد01سنوات عمى

تقديـ الجمعية الصحراوية لممفيا ،وتسعة أعواـ عمى قرار المحكمة بأف السمطات عرقمت تسجيؿ

الجمعية عف دوف حؽ

فيما يخص حرية الصحافة واﻹعالـ ،فقد واصمت السمطات المغربية تضييؽ الخناؽ عمى

الصحفييف والفنانيف والناشطيف ودعاة حقوؽ اﻹنساف منيـ مف حرـ مف حرية التنقؿ .وقد حد

مف حرية التعبير والصحفييف تمؾ القوانيف التي تجرـ األفعاؿ التي تعتبر مسًا بالممؾ أ واﻹسالـ

أ وسيادة المغرب عمى الصحراء الغربية .وىكذا فقد أديف عدد مف الصحفييف المستقميف بتيـ
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نشر أخبار كاذبة والقذؼ واﻹىانة ،وفرضت عمييـ غرامات باىظة .ففي مارس 5102

صادرت المحكمة االبتدائية بالرباط حكما بالسجف  01أشير عمى الصحفي ىشاـ المنصوري،

إ ثر إدانتو بارتكاب الزنا في محاكمة جائرة بتيـ ذات دوافع سياسية ،كما أدانت ابتدائية القنيطرة
رساـ الكاريكاتير خالد كدار بتيمة السكر العمني والتسبب في إىانة ىيئة منظمة وحكمت عميو

بالسجف ثالثة أشير .4كما أديف الصحفي توفيؽ بوعشريف مدير تحرير جريدة أخبار اليوـ في

نوفمبر  ، 5102بالسجف لمدة شيريف مع وقؼ التنفيذ وغرامة قدرىا  0.6مميوف درىـ مغربي
بتيمة القذؼ بعد نشره خب ار استند إلي برقيات دبموماسية مسربة .2كما عرفت سنة  5102شدًا

وجذبًا بيف الحكومة المغربية وبيف منظمة مراسموف بال حدود بسب إصدار األخيرة لتقرير في

مارس  5102انتقد ما سماه بتراجع حرية الصحافة واﻹعالـ في المممكة مستدال بالعديد مف
الوقائع في ىذا الصدد .كما اتيـ الحكومة بالضغط عمى الصحافة حتى ال تغطي بكؿ حرية
قضايا حساسة.

النزاع عمى الصحراء الغربية:
بالرغـ مف تجريـ المممكة المغربية سنة  5116لممارسة لمتعذيب وحظره بموجب مقتضيات

الدستور المغربي لسنة  ،5100فإنيا مستمرة في ضماف الحماية لمرتكبي التعذيب وانتياكات
حقوؽ اﻹنساف الذيف يظموف بعيدا عف المساءلة والمحاكمة ،خاصة بأقاليـ الصحراء الغربية.

وأوضح تقرير األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة  6حوؿ الوضع الخاص بالصحراء الغربية

الذي نشر في  02أبريؿ 5102أ ف السمطات المغربية لـ ترخص تنظيـ مظاىرات في الصحراء
الغربية خاصة المطالبة بالحؽ في تقرير المصير وما زالت قوات األمف وحفظ النظاـ المغربية

 راجغ انرمزٌز انسُىي نًُظًح انؼفى انذونٍح نؼاو  1 2ػٍ انًغزب وانظحزاء انغزتٍح. -2انًزجغ انساتك.
 َض ذمزٌز األيٍٍ انؼاو نأليى انًرحذج تاٌ كً يىٌ حىل انرطىراخ فً انظحزاء انغزتٍح.-http://alifpost.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA %D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D
8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/18864
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تفرؽ ىذه التجمعات باستعماؿ القوة المفرطة لقمعيا ال سيما تجاه النساء واألطفاؿ .وفي بعض
الحاالت يتعرض بعض المتظاىريف والمناضميف لمتوقيؼ التعسفي والتعذيب والمعاممة السيئة

ولمتابعات قضائية .وأشارت مجموعة العمؿ لألمـ المتحدة حوؿ التوقيؼ التعسفي إلى مسالة

حبس  50صحراويا مف مجموعة "اكديـ ايزيؾ" إثر قرار المحكمة العسكرية لسنة .5102

وقد دخمت مسألة حقوؽ اﻹنساف بالصحراء الغربية منعطفًا جديدًا إثر االعتراؼ المغربي

الرسمي بالجمعية الصحراوية لضحايا االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اﻹنساف المرتكبة مف طرؼ

الدولة المغربية ( ، )HDVSAفي التسجيؿ طبقا لمقانوف المغربي ،واشتراط عقد تجمع المدافعيف
الصحراوييف عف حقوؽ اﻹنساف لمجمع العاـ قبؿ الحصوؿ عمى وصؿ اﻹيداع ،والمغرب بيذا

االعتراؼ يقر الحؽ لمصحراوييف في تأسيس وانشاء المنظمات المدنية واألىمية ،في أفؽ
المرافعة عف حقيـ في تأسيس اﻹطارات والتنظيمات السياسية.

وقد شدد قرار مجمس األمف 2بتاريخ  58أبريؿ  5102عمى أىمية تحسيف وضع حقوؽ

اﻹنساف في الصحراء الغربية ومخيمات تندوؼ ،وحث األطراؼ المعنية عمى العمؿ مع
المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقمة وتتمتع بالصدقية في ىذا الصدد .وقد صادقت

المجنة الرابعة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في  02أكتوبر ،5102بدوف تصويت ،عمى قرار

يدعـ المسمسؿ السياسي األممي لتسوية قضية الصحراء الغربية ،ويدعو دوؿ المنطقة إلى

تعاوف كامؿ مع األميف العاـ ومبعوثو الشخصي ،وشددت األمـ المتحدة عمى ضرورة التزاـ
األطراؼ بمواصمة إبداء اﻹرادة السياسية لمعمؿ في جو مالئـ لمحوار ،لمدخوؿ بحسف نية -

ودوف شروط مسبقة -في مرحمة مف المفاوضات المكثفة ،تأخذ بعيف االعتبار الجيود المبذولة

والوقائع الجديدة منذ  ،5116وتضمف تنفيذ ق اررات مجمس األمف.

ختامًا ،عمي الرغـ مف تصاعد ا نتياكات حقوؽ اﻹنساف ،خاصة فى العاميف األخيريف ،فإف

المبادرات اﻹ صالحية المطروحة عمي الصعيد التشريعى والمؤسسي واالجتماعى ،وخاصة مف
خالؿ الدور النشيط لممجمس الوطنى لحقوؽ االنساف ،تشكؿ فرصة يجب عمى كؿ األطراؼ
انًرؼهك تمضٍح انظحزاء انغزتٍح،
 انُض انكايم نمزار يجهس األيٍ انذونً رلى 8http://mapnr.blogspot.com/2015/04/2218.html
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الفاعمة العمؿ عمي تفعيميا ،بحيث تنعكس عمي السياسات والق اررات اليومية التي تمس جميع

أوجو المجتمع المغربي ،بما في ذلؾ حرية الصحافة ومنظمات حقوؽ اﻹنساف .الموقؼ الفعمى

والعمنى لممؤسسة الممكية مف ىذه المبادرات ،سيحدد وجية وتيرة اﻹصالح البطيئة فى الغرب،

أو يفسح المجاؿ أماـ انتكاسة نوعية أكبر.
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