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 أحداث بالحسيمة يتدارس اإلنسان لحقوق الوطني للمجلس العام األمين
 الريف

مارس بمدينة  25اإلنسان يوم األحد  لحقوق الوطني للمجلسعقد السيد محمد الصبار، األمين العام 
حقوق اإلنسان بالحسيمة وذلك لتدارس األحداث األخيرة بمنطقة بني الحسيمة لقاء بمقر المجلس الجھوي ل

  . بوعياش
وحضر اللقاء الذي ترأسه محمد الصبار مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والمدنية بمناطق ببني 

  . بوعياش وإمزورن وبوكيدران والحسيمة
األخيرة للقوات العمومية لتفريق مجموعة وقد تمحور اللقاء حول التجاوزات التي حدثت خالل التدخالت 
  . من المسيرات اإلحتجاجية ببني بوعياش وإمزورن وبوكيدان
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 الصبار يترأس لقاء بالحسيمة حول أحداث الريف األخيرة
   

مارس بالحسيمة لقاء مع  25ترأس محمد الصبار األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان مساء ھذا اليوم األحد 
موعة من الفعاليات المدنية و الجمعوية من مختلف مناطق إقليم الحسيمة كبني بوعياش امزورن بوكيدارن والحسيمة مج

  .وذلك حول األحداث التي عرفتھا منطقة الريف مؤخرا
وانصب نقاش الحاضرين في مجمله حول تدخل القوات العمومية بكل من بني بوعياش و بوكيدارن ما رافقه من تجاوزات 

ناصر القوات العمومية كتخريب ونھب المحالت التجارية ودھم المنازل واالعتقاالت العشوائية وطريقة التدخل التي لع
  .تحترم القواعد القانونية المعمول بھا إضافة إلى استعمال غازات مسيلة للدموع وصفت بالخطيرة ومنتھية الصالحية

ف عناصر القوات العمومية متحدثا بالمقابل على وجود من جھته أكد محمد الصبار على وجود تجاوزات في صفو
تجاوزات من طرف المحتجين كقطع الطرقات واحتالل اإلدارات العمومية مشيرا إلى أن اللجنة الجھوية للمجلس قامت 
ة بتوثيق حيثيات ھذه األحداث، وبخصوص استعمال الغازات المنتھية الصالحية أكد الصبار التزام المجلس بإجراء دراس

  .لمعرفة مدى خطورتھا
وتطرق بعض المتدخلون خالل ھذا اللقاء إلى إمكانية محاكمة المسؤولين األمنيين المتورطين في التجاوزات مثلما يحاكم 

  .المحتجون حيث أوضح الصبار إلى التزام المجلس بمراسلة المسؤولين بناء على الصور والفيديوھات التي يتوفر عليھا
  متابعة : دليل الريف
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خريبكة بني مالل خالل  نسان بجهةنشطة المجلس الوطني لحقوق اإلأ

  2012مارس 25و24يام التواصلية مع الجمعيات يومياأل
 

نظم المجلس الوطني لحقوق االنسان بجھةخريبكة بني مالل اياما تواصلية مع النسيج الجمعوي بالجھةبفندق البساتين 
 ببني مالل

عالل البصراوي رئيس المجلس بالجھة مرحبا الحضور الفعاليات الجمعوية وقدم بعد ذلك  حيث افتتح االيام االستاذ
عرضا حول لتشخيص الوضع الحقوقي بالمنطقة في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية 

 وغيرھا 
 وبعد دلك اجتمع الحاضرون الى اربع ورشات ينظمھا مسيرون ومقررون 

 لحقوق المدنية والسياسيةورشة ا 1
 ورشة الصحة وااالعالم السمعي البصري 2
 ورشة الحقوق الفئوية 3
 ورشة اندية التربية على المواطنة وحقوق االنسان بالمؤسسات التعليمية  4

ومباشرة بعد ذلك بدات الورشات في االشتغال وفق منھجية التشخيص للوضع والتحليل والوصول الى المقترحات في جو 
بعته االنصات واالصغاءواالحترام الى كل المتدخلين والتوافق حول االفكار والمقترحات وقد استمر عمل بعض الورشات ط

 الى وقت مناخر من الليل 
وبموازاة مع ذلك اجتمع النسيج الجمعوي لكل اقليم ومدينةوصل عددھا الى ستة على حدة بعد العشاء وفي الصباح من 

 بط عالقات اجل التشاور والتعرف ور
وتمثلت انشطة اليوم الثاني بتدخل لالستاذ عالل البصراوي الدي اعطى ملخصا حول اجواء عمل الورشات وبعد دلك 

 تدخل مقرر كل ورشة العطاء حصيلة كل ورشة من تشخيص وتحليل ومقترحات وعرض التوصيات
ض االراء ومن تم انتھت اشغال االيام متدخال مضيفين بعض االقتراحات وبع 23وفتح باب النقاش بعد دلك لحاولي 

 التواصلية للنسيج الجمعوي مع المجلس الوطني لحقوق االنسان بالجھة
وبعد دلك نظم االستاد عالل البصراوي رئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان بجھة بني مالل خريبكة ندوة صحفية 

منھا خريبكة اونالين ولنا عودة لفحوى الندوة بحضور الصحافة المحلية والجھوية المكتوبة وااللكترونية ومن ض
  .الصحافية في مراسلة قادمة
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  بالغ+ المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشارك في فعاليات موسم طانطان 
 

 . جع اليت أجنزها اجمللسيف اطار احياء فعاليات مومس طانطان قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بإقامة رواق خاص به يسـتعرض مجموعة من التقارير واملرا

جلريدة الصحراء نيوز فان الرواق يعرض املنشورات " وحدة تدبري برانمج جرب الرضر امجلاعي التابعة لصندوق التدبري واإليداع "وحسب ترصحي السـيد محمد عيل احلسني ممثل 
  .والواثئق اخلاصة حلقوق اإلنسان

 . ن طرف صندوق اإليداع والتدبري يف إطار برانمج جرب الرضر امجلاعيوكذا عرض املنتوجات اخلاصة ابمجلعيات املموةل م

 .ط يف مسلسل املصاحلةوهتدف هذه املشاركة إىل إبراز التغيري الاجيايب املمنوح إلقلمي الطانطان من اجل إبراز معل جبار لتجاوز مايض سـنوات الرصاص والاخنرا

 

  : جاء فيه ماييل صادرعن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابلرابط  و يف و قت سابق توصلت جريدة الصحراء نيوز ببالغ

  2012مارس  21الرابط يف 
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  ھل تسقط انتفاضات المدن خيار المقاربة األمنية؟
األسلوب ھو األسلوب والھمجية ھي الھمجية والمخزن ھو المخزن، فما وقع في سيدي إفني :سماعيل العلوي ـ جيل بريس

قبل سنتين ونيف، تكرر مند مدة بنفس الطريقة الوحشية في تازة بأحياء الكوشة والمسيرة والكعدة، " آيت باعمرانعروس "
وھاھو يتكرر اليوم بإيمزون وبني بوعياش والحسيمة حيث قامت قوات المخزن باستباحة متعمدة لألعراض وانتھاك جسيم 

 .ة البدنية للمواطنين وسطو على الممتلكات واألمواللحرمة البيوت ودوس على حق الحياة واستخفاف بالسالم
  

والقصة كالعادة بسيطة مبتدأ وخبرا، والمطالب متواضعة ومشروعة نعتا وحاال، مواطنون كادحون بسطاء يطالبون بحقھم 
القار في كل في الحياة، يحتجون على غالء فواتير الماء والكھرباء ومعطلون يطالبون بحقھم في العمل ألن العمل والراتب 

والقمع " الزرواطة"األعراف واألديان واألوطان يعني الرجولة والكرامة والعزة، وألن المخزن ال يعرف إال لغة العنف و
والمنع فقد كان جوابه على احتجاج السكان واعتصامھم السلمي تھديد ووعيد، ومشاھد مخزية مما صورته عدسات 

    .االلكترونية من شھادات صادمة تعود إلى حقبة سنوات الرصاصالمصورين الھواة، وما تناقلته المواقع 
  

إيھامنا أن المغرب تغير وأنه يسير إلى األمام، وأن الدستور  -جاھدا لألسف-اآلن وبعد ما رأيناه ھل سيحاول بعضھم مجددا 
كيران وحكومته بأن ما  تم تعديله وأنه جاء ليضمن كرامة المواطن ويحميه من استذئاب أجھزة القمع؟وھل سيقنعنا ابن

     يحصل اآلن ھو التنزيل اإلجرائي لمضامين الدستور الجديد؟
  

المؤكد أنه لم يتغير أي شئ سواء جاء أوفقير أم ذھب البصري أو أدبر الفاسي أم أقبل ابن كيران، فالمخزن يظل وفيا لنفس 
مطبق لغة خشبية باردة وكذب أبلق، فھل يختلف السلوك والمنھجية القمعية، بنفس اللغة ونفس المبررات ونفس الصمت ال

تعليق الوزير مصطفى الخلفي عن تصريحات نبيل بن عبد هللا أو الناصري أو غيرھم، فكل التصريحات ھي أحكام مسبقة 
واتھامات جزافية قبل إجراء أي تحقيق، وحتى قبل التأكد من حقيقة ما وقع من جھات مستقلة، ال حديث عن فتح تحقيق 

   .وال عن مساءلة وزير الداخلية، وال عن متابعة المسؤولين األمنيين المحليين جنائي
  

بكل تأكيد كل مواطن يفھم ويتفھم مسؤولية الدولة في حماية الممتلكات العامة والخاصة، ويقدر مسؤوليتھا في الحفاظ على 
تدخل السريع القتراف الجرائم وانتھاك األمن، لكن ھذا ال يعني إطالق يد قوات البوليس والقوات المساعدة وقوات ال

الحرمات تحت أي مبرر أو مسوغ، فحتى في حالة الحروب يعاقب على جرائم االغتصاب والقتل والنھب والسلب وفق 
   .أحكام الشرائع السماوية ونصوص القانون الدولي

  
رفھم وأدبياتھم إما بقرات حلوب يعرف الجميع بكل تأكيد كيف ينظر رجال السلطة إلى المواطن في المغرب، فھو في ع

يحلبونھا بالرشا واإلتاوات، أو بغال يضرب المربوط منھا ليخاف السائب، أو نعاج تقاد إلى المسالخ دون مقاومة، لھذا ال 
يقيمون له وزنا، فالمغربي يھان في كل مناطق المغرب سواء كان أمازيغيا أو ريفيا أو عربيا أو صحراويا، فاالستبداد 

ي باألمس استباح أعراض وأجساد قبائل آيت باعمران، وبعدھا استباح قبائل الصحراء في مخيم أكديم إيزيك، المخزن
وبعدھا قبائل أيت سغروشن وأيت عياش في صفرو، وفخوذ زناتة في أزيالل، واليوم يستبيح أعراض قبائل مكناسة وغياثة 

حداث السابقة أو قدم للمحاكمة رغم تبوث األدلة ووجود وبني وراين في الشرق، فھل حوسب أحد من المتورطين في األ
    الشھود والشھادات؟

  
إن إرسال لجان التحقيق وتقصي الحقائق لم يعد كافيا اليوم، وال تقارير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اآلن تكتسي 

معاقبة من أعطى التعليمات، المصداقية، فالمطلوب بإلحاح اآلن محاكمة المسؤولين عن الشطط في استعمال السلطة، و
وعلى حكومة ذ ابن كيران ووزير داخليته محمد العنصر أن يتحملوا المسؤولية السياسية الكاملة عما حدث، فالتستر على 
جريمة العبث بأمن المواطنين وانتھاك أعراضھم وحرماتھم، ھو جريمة سياسية وأخالقية وإنسانية بكل المقاييس، ولعب 

جني منه المغرب إال الكوارث، فالمقاربة األمنية لم تكن حال في يوم من األيام ولن تكون حال للمشاكل أبدا، خطير بالنار لن ي
فالشعوب والدول المتحضرة تحمي نفسھا من الفوضى بالديمقراطية والقانون، وليس باالستعمال المفرط للقوة والشطط في 

النتفاضات المتوالية في شمال المغرب وشرقه تستدعي إنصاتا وتفھما استعمال السلطة، فالعنف ال يجلب إال العنف، وھذه ا
وعلى المجتمع المدني بمختلف ھيئاته .وحلوال فعلية وجريئة لمشاكل الناس ال إرسال تعزيزات أمنية وتغليب لغة الھراوة

تشكل ارتدادا عن ما حققه الحقوقية والسياسية واإلعالمية، أن يتحمل مسؤوليته التاريخية في فضح ھذه الممارسات التي 
  .الشعب المغربي طيلة سنوات من النضال الشاق والمضني
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ويطالبون بوقف " تي في 1ميدي " سكان القنيطرة ينتفضون ضد قناة 
  "مسرح الجريمة"برنامج 

 

 سبب اإلساءة التي يلحقھا البرنامج العديد من المتتبعين يطالبون بوقفه

  

 رضى سعيد ـ 

  

، وذلك بسبب بثھا لبرنامج "تي في 1ميدي  "غلب سكان مدينة القنيطرة عن سر اإلساءة التي تلحقھا بھم قناة يتساءل أ
إن القناة تتعمد تقديم القنيطرة كبؤرة للجريمة  "ھبة بريس"، وقال السكان في رسالة توصلت بھا "مسرح الجريمة"

رجال القنيطرة سكيرين بلطجية و بأن نساؤھم يمتھنون  بامتياز،كما أنھا أعطت انطباعا عاما من خالل برامجھا بأن
 ...القوادة ألجل الخليجيين و يھيئون لھم دور المجون و األنس

  

وأوضح السكان في الرسالة ذاتھا أن الذين يقومون بتلك الجرائم ھم رعاع متوحشون أنذال خسيسين ، ال يستحقون ال 
نيطرة ، بل استوطنوا في براريك ھامشية ، تركوا أراضيھم و مواشيھم في رحمة و ال شفقة ،ھم ال ينتمون إلى ساكنة الق

و يمارسوا االتجار في المخدرات و تبييض .البادية ، أتوا إلى ھاته المدينة الفاضلة ليدنسوھا بأفعالھم الدنيئة الشريرة
الدعارة و النصب و اغتصاب و ممارسة المضاربات العقارية، واستنبات مواخير " غابات اإلسمنت"أموالھا قصد بناء 

 ....القاصرات و المتزوجات ، والتسول المنظم

  

من شرفاء المدينة و أصواتھا الوطنية الشجاعة وقدماء  : والتمس السكان أوال،على المستوى المحلي الجھوي
جمعيات ،و فعاليات مقاوميھا، مثقفيھا وبرلمانييھا، حقوقييھا ،و رياضييھا ،و فنانيھا، و ماجدات حاللة ،و رؤساء ال

المجتمع المدني بجھة الغرب الشراردة بني احسن، إلى التصدي لھاته الھجمة الشرسة الجبانة من قناة عمومية ھي ملك 
 . لجميع المغاربة،و التي تستلزم منا القيام بمتابعات قضائية ضد ھا

  

ومة ، السيد وزير االتصال الناطق الرسمي السيد رئيس الحك: ندعو السادة المحترمين  :ثانيا، على المستوى الرسمي
، رئيس المجلس ، السيد وزير الداخلية، السيد وزير العدل  (و للتذكر فھو من مواليد و ساكنة القنيطرة(باسم الحكومة

 فورا" مسرح الجريمة:" ،السيد الوكيل العام للملك، المدير العام لألمن الوطني ،إلى وقف برنامجالوطني لحقوق اإلنسان
 .ألنه بدأ بالفعل يخلق أضرارا مادية و نفسية للساكنة
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عمال النظافة المحتجين بماسة يرفعون مطالبھم للجھات المركزية 
  واإلقليمية

 حسن حسني ماسة

الذي أصدره في حقھم رئيس الجماعة المعنية، على ” الطرد “أقدم عمال النظافة المحتجين بماسة ضد ما اعتبروه قرار 
والجمعية  ، فضال عن رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسانة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل اإلقليممراسل

وكان عدد من المحتجين قد تم توقيفھم منذ . المغربية لحقوق اإلنسان باشتوكة أيت باھا للمطالبة برفع الضرر وإنصافھم
مسؤولية رعاية أطفال، وظلوا يمارسون مھام النظافة بتراب الجماعة  اليوم الثاني من شھر مارس الجاري، منھم من يتحمل

ويوضح المعنيون أنھم يشتغلون في مجال النفايات ليال ونھارا، وخالل المناسبات واألعياد، بل حتى في . منذ مدة غير يسيرة
فان رغم انعدام وسائل العمل ويضيف ھؤالء، أنھم ظلوا يدون عملھم بت. فترات اإلضراب التي تنھجھا المصالح الجماعية

 .كاألحذية، القفازات والتلقيح
أنھم عمال في إطار ” رئيس الجماعة، من جھته، نفى أن يكون قد اتخذ قرارا بطرد المعنيين باالحتجاج على اعتبار 

ھؤالء وأضاف المسؤول ذاته، أن . ”اإلنعاش والتربطھم بالجماعة أية عقود عمل حتى يصيروا موضوع قرارات جماعية
العمال قد طلب منھم التوقف عن االشتغال لفترة في انتظار استئناف المھام من جديد انسجاما مع القوانين الجاري بھا العمل 
سيما تلك المرتبطة بمقتضيات منشور للوزير األول في شأن تنظيم مدة اشتغال عمال اإلنعاش على المستوى الوطني، 

 .”لم يطبق إال القانون“ وبالتالي يقول المسؤول الجماعي إنه
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان لجهة الشمال تعقد دورتها األولى 

  بطنجة
 محمد حمضي ـ المبادرة بريس

 

بعد حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان لجهة طنجة الذي أشرف عليه األمين العام للمجلس الوطني 

خير، وبعد جملة من الترتيبات سيكون أعضاء اللجنة الجهوية على موعد في أول لحقوق اإلنسان يوم ثاني فبراير األ

من القانون  21دورة تحتضن اشغالها مدينة طنجة يوم فاتح أبريل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، وذلك طبقا للمادة 

  .الداخلي للمجلس الوطني

 

نطلق بتقديم الظهير المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق مداوالت أعضاء اللجنة الجهوية في دورتهم العادية ، ست

  : اإلنسان ، ليتم اإلنتقال بعد ذلك إلى استنفاذ باقي النقط الواردة بجدول األعمال وهي كالتالي

 

تقديم األرضية المواطنة للنهوض بثقافة  -. عرض حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان  -

تقديم العناصر األولية حول خطة عمل المجلس الوطني    -  .عرض حول منهجية شعبة الحماية  -  .إلنسان حقوق ا

  . 2012لحقوق اإلنسان لسنة 

 

فريق حماية حقوق اإلنسان ـ فريق النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ـ فريق إثراء : تشكيل فرق العمل الموضوعاتية  -

 . حقوق اإلنسانالفكر والحوار حول الديمقراطية و
 
 
  
  

  


