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تقدمي 

عمل مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية منذ ن�ش�أته، على �أن 

يكون ف�ش�ء للتن�ظر و�لبحث و�لتفكري �جلم�عي وتب�دل �لر�أي يف �لق�ش�ي� 

�حلقوقية و�لدميقر�طية و�شبل ت�أ�شيله� ور�شد معيق�ت تطوره�.

هكذ�، �نخرط �ملركز يف حتفيز �لتفكري يف �لق�ش�ي� �لثق�فية و�ل�شي��شية 

كم�  �لق�نون،  ودولة  �لدميقر�طي  ب�لبن�ء  �ملرتبطة  و�ملوؤ�ش�ش�تية  و�لق�نونية 

عمل على مو�كبة م�شتجد�ت �لآلي�ت و�ملع�يري يف جم�ل حقوق �لإن�ش�ن 

و�لق�ش�ي� ذ�ت �ل�شلة وطني� و�إقليمي� مب� يف ذلك ق�ش�ي� �حلك�مة �لأمنية 

و�لعد�لة �لنتق�لية وحل �لنز�ع�ت ب�لطرق �ل�شلمية و�لبن�ء �لدميقر�طي ف�شال 

عن تطوير ر�شيد وث�ئقي مرتبط ب�لبحث حول هذه �لق�ش�ي�.

عدة  نف�شه،  على  طرحه�  �لتي  �مله�م  بهذه  للقي�م  �ملركز،  �خت�ر  وقد 

و�إجن�ز  تدريبية،  ودور�ت  �لندو�ت  تنظيم  بني  ترت�وح  ومد�خل  و�ش�ئل 

مع  و�ل�رش�كة  �لتع�ون  بر�مج  وبلورة  �خلرب�ت  وتب�دل  و�أبح�ث،  در��ش�ت 

موؤ�ش�ش�ت وطنية ودولية، و�مل�ش�ركة بفع�لية يف �ملنتدي�ت �لوطنية و�لدولية، 

و�إ�شد�ر �ملطبوع�ت وو�شع موقع على �لنيت يهتم ب�لنهو�ض بثق�فة حقوق 

تقوية  يف  �مل�ش�همة  على  عالوة  �ملعلومة،  وتوفري  و�لدميقر�طية  �لإن�ش�ن 

�لقدر�ت و�مله�ر�ت بخ�شو�ض �ملق�ربة �ملبنية على حقوق �لإن�ش�ن يف و�شع 

�ل�شي��ش�ت �لعمومية وتقييمه�.

ويف هذ� �لإط�ر، �أ�شدر مركز  در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية 

عدة مذكر�ت همت �لعديد من �لق�ش�ي� �لتي ك�نت حمور نق��ش�ت وتق�طب�ت 

يف �حلي�ة �ل�شي��شية و�حلقوقية و�لثق�فية ببالدن�، وذلك م�ش�همة منه يف 
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�إثر�ء �حلو�ر�ت �لوطنية �لتي �شهدته� �ل�ش�حة �ل�شي��شية و�حلقوقية يف �ملغرب، 

�جلهوية  �أو  و�ملجتمع  و�لإعالم  �لد�شتوري،  �لتعديل  �لتي همت  تلك  مثل 

�ملتقدمة ب�ملغرب ودور �ملجتمع �ملدين وغريه�، �إمي�ن� منه ب�لدور �لذي ميكن 

�لت�ش�ركية، يف  �لدميقر�طية  ر�فع�ت  كر�فعة من  �ملدين،  �ملجتمع  يلعبه  �أن 

تفعيل مقت�شي�ت د�شتور 2011، وبلورة وتتبع وتقييم �ل�شي��ش�ت �لعمومية، 

و�لنت�ش�ر لرت�شيخ �ملب�دئ و�ملم�ر�ش�ت �لدميقر�طية، و�شي�نة حقوق �لإن�ش�ن 

هذه  وجهت  وقد  �ل�شلة.  ذ�ت  �ملج�لت  يف  بالدن�  �ختي�ر�ت  وحت�شني 

�ملذكر�ت �إىل �جله�ت �ملعنية وطني�، و�أحي�نً� دولي�، ق�شد �مل�ش�همة يف تقدمي 

�ملقرتح�ت، �أو �إث�رة �لإنتب�ه �إىل مو�طن �خللل يف �لن�شو�ض �أو �ملق�رب�ت، �أو 

للرت�فع من �أجل �لدف�ع عن ق�ش�ي�.

لدى  �شو�ء  و�لهتم�م  �لت�أثري  من  ك�ف  قدر  �ملذكر�ت  لهذه  ك�ن  وقد 

�ل�شي��شية  �لأو�ش�ط  لدى  �أو  �إليه�،  �مل�ش�ر  �حلو�ر�ت  ب�إد�رة  �ملكلفة  �لدو�ئر 

و�ملوؤ�ش�ش�ت، �شو�ء ك�نت تنفيذية �أو ت�رشيعية �أو وطنية، كم� لقيت �شدى 

لدى عدد من �ملن�بر �ل�شحفية ب�شتى �أ�شن�فه�، وهو م� يوؤكد �لدور �لذي 

من حمدودية  �لرغم  على  �ملدين  �ملجتمع  مكون�ت  به  تنه�ض  �أن  ميكن 

�إذ� م� مت  �لو�ش�ئل �لتي تتوفر عليه�، و�لذي �شيزد�د ول�شك قوة وفع�لية 

ن�ض  �لتي  �لت�ش�ركية  للدميقر�طية  �ل�رشوري  �لنف�ض  �إعط�ء  على  �حلر�ض 

عليه� �لد�شتور، ومتكني �ملجتمع �ملدين من �لو�ش�ئل �ل�رشورية للم�ش�ركة يف  

�إعد�د �ل�شي��ش�ت �لعمومية وتفعيله� وتقييمه�. 

و�إذ نن�رش هذه �ملذكر�ت جمتمعة يف هذ� �لإ�شد�ر �جلديد كح�شيلة 

عملن� �إىل حد �لآن يف هذ� �لب�ب، فذلك رغبة من� يف توثيق هذ� �ملجهود 

�لذي بذله مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية كمكون من مكون�ت 

�لع�ملة يف جم�ل �لدميقر�طية وحقوق �لإن�ش�ن من جهة،  �ملجتمع �ملدين 

وو�شعه رهن �إ�ش�رة خمتلف �لف�علني و�ملهتمني، خ��شة و�أن عدد� منه� ل ز�ل 

يتمتع بر�هنيته �أو يتطلب مزيد� من �لجته�د و�لتطوير و�لتعبئة و�لرت�فع.

�حلبيب بلكو�ض   

رئي�ض مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية   
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مـذكرة 

حول املجل�س الأعلى للأمن

�لرب�ط �أبريل 2013

مركز  مع  بتع�ون  و�لدميقر�طية  �لإن�ش�ن  حقوق  در��ش�ت  مركز  نظم 

جنيف للمر�قبة �لدميقر�طية على �لقو�ت �مل�شلحة يومي 21 و 22 م�ر�ض 2013 

ب�لرب�ط ��شت�ش�رة دولية حول مو�شوع  »�ملج�ل�ض �لوطنية لالأمن يف �شوء 

�لتج�رب �لدولية«، وذلك لال�شتف�دة من �لتج�رب �لدولية و�خلرب�ء �لأج�نب 

و�أهد�ف  و�شي�ق  دو�عي  على  للوقوف  �للق�ء  هذ�  �لذين ح�رشو�  و�ملغ�ربة 

�ملغربي يف  �لد�شتور  �أقره  �لذي  لالأمن  �لأعلى  �ملجل�ض  و�أدو�ر و�شالحي�ت 

ف�شله �لر�بع و�خلم�شني. 

ج�ء تنظيم هذ� �للق�ء مو�كبة لتفعيل �ملقت�شي�ت �لتي �أقره� �لد�شتور 

�ملغربي بخ�شو�ض �إحد�ث جمل�ض �أعلى لالأمن، ويف �شي�ق �لهتم�م �لذي 

م� فتئ يوليه �ملركز للق�ش�ي� �ملتعلقة ب�حلك�مة �لأمنية يف عالقته� بتفعيل 

تو�شي�ت هيئة �لإن�ش�ف و�مل�ش�حلة و�إ�شك�لي�ت تدبري �ت�ش�ع ف�ش�ء مم�ر�شة 

و�لتي  �لدولية  و�جلرمية  �لإره�ب  عوملة  �أفرزته�  �لتي  و�لتحدي�ت  �حلري�ت، 

تقو�ض حقوق �لإن�ش�ن و��شتثب�ب �لأمن و�ل�شتقر�ر، �إمي�ن� منه ب�أن هذه 

و�لتمتع  ببالدن�  �لدميقر�طي  �لبن�ء  �شلب  يف  وتدخل  مرت�بطة  �لق�ش�ي� 

من  �ملنطقة  �جل�رية يف  �لتحولت  �أكدته  عم�  ف�شال  و�حلري�ت،  ب�حلقوق 

حيث �رتب�ط ق�ش�ي� �لأمن ب�إ�شك�لي�ت �لنتق�ل �لدميقر�طي.



6
مذكرات وتو�صيات

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

وقد ثمن �مل�ش�ركون �ملكت�شب �لد�شتوري �جلديد يف �ملغرب �لق��شي 

ب�إحد�ث �ملجل�ض �لأعلى لالأمن ب�عتب�ره �إط�ر� للت�ش�ور ب�ش�أن ��شرت�تيجي�ت 

�شو�بط  وم�أ�ش�شة  �لأزم�ت،  ح�لت  وتدبري  و�خل�رجي،  �لد�خلي  �لأمن 

�حلك�مة �لأمنية �جليدة. كم� �أ�ش�دو� بكون مكون�ته تعك�ض روح �لد�شتور 

�ملق�ربة  و�عتم�د  �لإن�ش�ن،  حقوق  من  �لأمن  �حلق يف  ب�عتب�ر  ومنطوقه 

�لت�ش�ركية يف �لتخطيط و�لتدبري كم� مثلته� تركيبته �لتي ت�شم �إىل ج�نب 

جاللة �مللك كال من �حلكومة و�لربمل�ن و�لق�ش�ء ف�شال عن �ملوؤ�ش�ش�ت �لأمنية 

و�شخ�شي�ت قد يكون ح�شوره� مفيد� لأ�شغ�ل �ملجل�ض.

ج�ء يف ظرف  قد  لالأمن  �لأعلى  �ملجل�ض  �إحد�ث  �أن  �مللتقى  و�شجل 

يتميز بدخول �ملغرب مرحلة جديدة من �لإ�شالح، وتطور �لتحدي�ت �ملتعلقة 

�أنو�عه�،  مبختلف  و�جلرمية  �لعنف  وت�ش�عد  و�حلقوق،  �حلري�ت  ب�حرت�م 

وتد�خل �لتهديد�ت وعوملته�، وتغيري مفهوم �حلدود وتر�جع مفهوم �شي�دة 

م�شلحة  جم�ع�ت  من  �لدولية،  �ل�ش�حة  يف  جدد  ف�علني  وظهور  �لدول، 

ع�برة لالأوط�ن و�لق�ر�ت و�رشك�ت ع�برة للق�ر�ت وموؤ�ش�ش�ت �لتمويل �لدويل 

و�جلرمية �لدولية �ملنظمة.

كم� �إن �إحد�ث هذ� �ملجل�ض يندرج يف �شي�ق وطني �ت�شم من جهة 

ب�لتطور�ت يف جم�ل حقوق �لإن�ش�ن، و�نخر�ط �ملوؤ�ش�ش�ت �لأمنية يف هذ� 

�لور�ض �لإ�شالحي، وتف�عل �لف�علني �ملدنيني و�لإعالميني مع هذ� �لتطور؛ 

ومن جهة �أخرى يف عالقة ب�لتحدي�ت �لتي فر�شته� �لأعم�ل �لإره�بية منذ 

16 م�ي 2003، وتطور�ت ق�شية �لأق�ليم �جلنوبية وم� ر�فقه� من ��شطر�ب�ت 

)�أكدمي �إزيك، �لعيون 2013...(.

ويوؤمل من �ملجل�ض �لأعلى لالأمن �إدخ�ل مفهوم �لأمن �شمن �ن�شغ�لت 

�ل�شي��ش�ت �لعمومية، و�إقر�ر مق�ربة �شمولية تدمج خمتلف �لأبع�د و�ملج�لت، 

وك�فة �لهيئ�ت و�ملوؤ�ش�ش�ت ذ�ت �ل�شلة، وت�شمن �ن�شه�ر جهوده� يف �إط�ر 
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و�إ�شالح  و�لأزم�ت،  �لأمنية  �لتحدي�ت  لتدبري  و�ش�ملة  موحدة  �شي��شة 

خمتلف  �ن�شه�ر  عن  ف�شال  له�،  �ملوؤطرة  و�لت�رشيع�ت  �لأمنية  �لقط�ع�ت 

�لروؤى لتوحيد �ملف�هيم و�ملق�رب�ت، و�ل�شم�ح بقي��ض موؤ�رش�ت �لإجن�ز. 

ويف هذ� �ل�شي�ق، ف�إن �إقر�ر �شي��شة وطنية يف جم�لت �لأمن ي�شتلزم 

�أن  ي�شمح  مب�  ب�ملج�ل،  �ل�شلة  ذ�ت  �لهيئ�ت  �أو  �ل�شلط�ت  تنظيم  �إع�دة 

تكون تدخالته� ن�جعة، يف �إط�ر �حرت�م مقت�شي�ت �لد�شتور، وتوفر �ملجل�ض 

�إىل  �لوقت �ملالئم، ومن م�ش�در متعددة،  �لأعلى لالأمن على �ملعلومة يف 

بني  و�لتق�طع�ت  �لتمف�شالت  بتدبري  ت�شمح  �لتي  �لآلي�ت  �إحد�ث  ج�نب 

�لقر�ر�ت  جو�نب  خمتلف  خ�شوع  عن  ف�شال  �لأمنية،  �لأجهزة  خمتلف 

�لأمنية ل�شو�بط متكن من ترجمة �ل�شرت�تيجي�ت و �خلطط �ملعتمدة.

��شرت�تيجية  يتطلب  �لأمن،  موؤ�ش�شة  �ملو�طن يف  ثقة  توطيد  �أن  كم� 

متك�ملة مب� تقت�شيه من رق�بة د�خلية موؤطرة ب�شو�بط ق�نونية، مع حتديد 

�شالحي�ت و�أدو�ر خمتلف �ل�شلط )�لتنفيذية و�لت�رشيعية و�لق�ش�ئية( عالوة 

على �لنفت�ح على �ملجتمع �ملدين و�لإعالم، و ربطه �مل�شوؤولية ب�ملح��شبة.

�لوطنية  �ملج�ل�ض  �إن�ش�ء  �أ�شب�ب  من  �أن  �لدولية  �لتج�رب  بينت  وقد 

لالأمن تطور مفهوم �لأمن من �عتب�ره و�جب� من و�جب�ت �لدولة �إىل كونه 

و�شي�نته�  توفريه�  �لدولة  على  �لتي  �حلقوق  من  وحق�  مطلب� جمتمعي� 

جت�وب� مع �لطلب �لجتم�عي لالأمن وحم�ربة �ل�شعور ب�لال �أمن. وقد ك�ن 

لهذ� �لتطور ت�أثري�ت مب��رشة حيث �أ�شبحت �لدولة مط�لبة ب�إعد�د �شي��ش�ت 

مطلب  لتحقيق  �لأمني  ب�لتحديث  مط�لبة  �لإد�ر�ت  و�أ�شبحت  عمومية، 

�لأمن؛ كم� �أ�شحى �لف�علون �ل�شي��شيون و�ملدنيون و�لإعالميون يتع�ملون 

مع هذ� �ملو�شوع  ب�هتم�م متز�يد؛ عالوة على �أن هذ� �لهتم�م �شمل �أي�ش� 

حقول �ملعرفة و�خلربة �لأمنية.

موحد  منوذج  هن�ك  لي�ض  �أن  �أي�ش�  �لدولية  �لتج�رب  من  وي�شتف�د 

بلد،  بكل  �خل��شة  ب�ل�شي�ق�ت  ترتبط  �إنه�  بل  لالأمن،  �لوطنية  للمج�ل�ض 
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غري �أن �إن�ش�ءه� يتطلب ر�شد �لتحدي�ت ور�شم �لأهد�ف و�ل�شرت�تيجي�ت 

تكون  �أن  يجب  كم�  �لالزمة؛  و�لب�رشية  �مل�دية  �ملو�رد  وتوفري  �ملتوخ�ة، 

هذه �ل�شرت�تيجية و��شحة على كل �مل�شتوي�ت، و�أن ت�شكل و�شيلة فعلية 

للتن�شيق بني عمل وجهود خمتلف �ملوؤ�ش�ش�ت �لأمنية، و�أن تطبع �ل�شف�فية 

عمله قدر �لإمك�ن من خالل توفري �ملعلومة �لالزمة لتخ�ذ �لقر�ر�ت وو�شع 

�خلطط. وجتدر �لإ�ش�رة يف هذ� �ل�شدد �إىل �أن �أهمية مثل هذه �ملوؤ�ش�شة 

و�ل�شالحي�ت  وعمله�  �إن�ش�ئه�  مبنهجية  ترتبط  �لدميقر�طي  �لنتق�ل  يف 

�ملخولة له� و�ملو�رد �ملت�حة له�.

وللمج�ل�ض �لوطنية لالأمن عدة �أدو�ر يف �إعد�د �ل�شرت�تيجي�ت �لأمنية 

تنعك�ض على �ل�شي��ش�ت �لعمومية لالأمن وطني� وحملي� وقط�عي�، و�لتقييم 

�ملر�فق لهذه �ل�شي��ش�ت، و�إنت�ج مر�جع �لأد�ء �لأمني، و�خلربة يف جم�ل 

مر�قبة �لإد�ر�ت �لأمنية، ف�شال عن �لتن�شيق بني �مل�ش�لح و�لإد�ر�ت �ملكلفة 

ب�لأمن من �أجل عقلنة �لتدخالت و�لأعم�ل �مليد�نية؛ �إ�ش�فة �إىل دوره يف 

تعزيز �مل�ش�ركة يف �أنظمة �لدف�ع �جلم�عية و�لتح�لف�ت �لع�شكرية، وبعث�ت 

�لكلمة  �لأمن  ملج�ل�ض  تكون  كم�  ��شتثب�به.  و�إع�دة  �لأمن  على  �حلف�ظ 

ذ�ت  و�لرب�مج  و�مليز�ني�ت  و�لأمن،  ب�لدف�ع  �ملرتبطة  �لق�ش�ي�  يف  �لف�شل 

�ل�شلة ب�ملو�شوع. 

�إط�ر  للعمل يف  لالأمن جم�لني  �لوطني  للمجل�ض  ف�إن  �لعموم،  وعلى 

�خت�ش��ش�ته، وهم�:

t �ل�شتغ�ل على جمموعة من �لوث�ئق �لأ�ش��شية يف جم�ل �لأمن �لتي 

تقدم توجه�ته� �لكربى للربمل�ن وتتمثل �أ�ش��ش� يف �لوث�ئق �ملرتبطة 

ب�ل�شرت�تيجية �لوطنية لالأمن، وم� ت�شمله من ��شرت�تيجي�ت �أمنية 

فرعية وقط�عية؛
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�ملجل�ض  د�خل  �ملتوفر  �لتن�شيق  �أهمية  تبدو  �لأزم�ت، حيث  تدبري   t

�ملعنية  و�لقط�ع�ت  �لأمنية  �لأجهزة  خمتلف  بني  لالأمن  �لوطني 

مبو�شوع �لأزمة.

هكذ�، ف�إن من نقط قوة هذ� �ملجل�ض �أن ب�إمك�نه �شم�ن �لتن�شيق بني 

خمتلف �لأجهزة �لأمنية، كم� �أن من متطلب�ت ح�شن �لأد�ء، عدم �لتد�خل 

بني �خت�ش��ش�ت �ملجل�ض و�حلكومة، وجت�وز �ل�شعف �ملعريف للربمل�نيني يف 

جم�ل �لدف�ع و�لأمن، ف�شال عن �لتحديد �لدقيق للم�شوؤولي�ت، و�لتمييز بني 

م�شوؤولية �لتخطيط و�ل�شت�رش�ف ومه�م �لتنفيذ و�لتدبري �ليومي و�ملن��شب�تي 

لالأحد�ث و�لأزم�ت.

�لتي  و�ملقرتح�ت  �لأفك�ر  بع�ض  بلورة  �شبق، ميكن  م�  بن�ء على كل 

�أن�طه  �لتي  ب�مله�م  لالأمن  �لأعلى  �ملجل�ض  نهو�ض  على  ت�ش�عد  �أن  ميكن 

ببالدن�  �لدميقر�طي  �لبن�ء  تكري�ض  �لذي ميكن من  ب�ل�شكل  �لد�شتور   به� 

وتتمثل يف:

تدبري  �لد�شتور يف جم�ل  كر�شه  �لذي  �لإ�شالحي  �ل�شي�ق  �حرت�م   ✓

�لأمن )�حلق يف �لأمن، تو�شيع جم�ل �لق�نون و�حلري�ت...(، وتو�شيع 

و�لإقر�ر  �حلك�مة،  وتعزيز  �ل�شلط  بني  و�لف�شل  �لربمل�ن  �شالحي�ت 

مبك�نة �ملجتمع �ملدين؛ 

✓  �أهمية �لتحديد �لدقيق ملفهوم �لأمن و�جله�ت �لتي تتكفل به، وذلك 

لل�شالحي�ت  �لدقيق  �لتحديد  �إىل  �إ�ش�فة  خ��ض،  ق�نون  �إط�ر  يف 

و�لو�جب�ت و�مل�شوؤولي�ت �شو�ء يف زمن �حلرب �أو زمن �ل�شلم؛

�ملح��شبة  وربط  �ل�شف�فية  تطبعه�  رق�بة  عالق�ت  تدقيق  �أهمية   ✓

تدخله  وجم�ل  �ملجل�ض  وطبيعة  خ��شي�ت  �أخذ  مع  ب�مل�شوؤولية، 

ق�نونية، ويف عالقته  ب�شو�بط  موؤطرة  د�خلية  رق�بة  �لعتب�ر،  يف 
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�ملجتمع  مك�نة  على  و�لق�ش�ء، عالوة  و�لربمل�ن،  �لتنفيذية  ب�ل�شلطة 

�ملدين و�لإعالم؛

✓  �أهمية بلورة ��شرت�تيجية �أمنية و��شحة على �مل�شتوى �لوطني و�جلهوي 

و�لقط�عي و�لفرعي، وحتديد �لأولوي�ت وموؤ�رش�ت �لقي��ض؛

وب�لأ�شك�ل  �ل�شرت�تيجية  هذه  حول  �ل�رشوري  ب�لتو��شل  �لقي�م   ✓

�ملن��شبة لذلك؛ 

و�لفنية يف جم�ل  �لإد�رية  �خلرب�ت  م�شتوى  على  �لقدر�ت  تعزيز   ✓

�حلك�مة �لأمنية،  و�إحد�ث مع�هد متكن من تطوير �ملعرفة و�خلربة 

يف �ملج�ل، مع �ل�شتف�دة مم� قد توفره �جل�معة يف هذ� �لب�ب؛

معه، مب� يف  و�ملتع�ملة  للمجل�ض  �ملكونة  �جله�ت  ت�أهيل خمتلف   ✓

ذلك �لربمل�نيني وخمتلف �مل�ش�لح �لإد�رية و�خلرب�تية على �مل�شتوى 

�أي�ش� يف جم�ل  ت�أهيله�  �أهمية  على  �لت�أكيد  مع  و�لإد�ري  �لفني 

�لرتبية على �ملو�طنة و�حرت�م حقوق �لإن�ش�ن و�شي�نته�؛ 

✓ �شبط قنو�ت بلورة �ل�شرت�تيجي�ت و�لتقييم و�ملح��شبة؛

�حلق  يكر�ض  مب�  ولوجه�  و�شبط  �لأمنية  �ملعلومة  رو�ج  ت�شهيل   ✓

يف ذلك كم� ن�ض عليه �لد�شتور، وي�شمن �أمن �لبالد وم�ش�حله�، 

ويوفر �رشوط �ل�شف�فية يف عالقة بب�قي �ملتدخلني ويف عالقة كذلك 

ب�ملجتمع؛

✓ تدقيق مه�م �لت�ش�ور و�لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�ملعي�ري للمجل�ض 

�ل�شي��شة  ومتطلب�ت  �مليد�ين  ب�لتدبري  وعالقته�  لالأمن  �لأعلى 

�لعمومية يف �ملج�ل �لتي  تدخل �شمن �لخت�ش��ض �حلكومي؛

ق�ئمة على مرتكز�ت علمية  �أمنية  ثق�فة  ن�رش  �مل�ش�همة �جل�دة يف   ✓

وق�درة على متكني خمتلف �ملكون�ت  �ملعنية على تطوير در�يته� 

ب�أبع�د م�شوؤولي�ته� يف هذ� �ملج�ل.
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ملحق

الف�سل 54 من الد�ستور املغربي :

» ُيحدث جمل�ض �أعلى لالأمن، ب�شفته هيئة للت�ش�ور ب�ش�أن ��شرت�تيجي�ت 

�أي�ش�  و�ل�شهر  �لأزم�ت،  ح�لت  وتدبري  للبالد،  و�خل�رجي  �لد�خلي  �لأمن 

على م�أ�ش�شة �شو�بط �حلك�مة �لأمنية �جليدة.

�شالحية  �حلكومة  لرئي�ض  يفو�ض  �أن  وله  �ملجل�ض،  هذ�  �مللك  ير�أ�ض 

رئ��شة �جتم�ع لهذ� �ملجل�ض، على �أ�ش��ض جدول �أعم�ل حمدد.

ي�شم �ملجل�ض �لأعلى لالأمن يف تركيبته، عالوة على رئي�ض �حلكومة، 

�ملنتدب  و�لرئي�ض  �مل�شت�ش�رين،  جمل�ض  ورئي�ض  �لنو�ب،  جمل�ض  ورئي�ض 

للمجل�ض �لأعلى لل�شلطة �لق�ش�ئية، �لوزر�ء �ملكلفني ب�لد�خلية، و�خل�رجية، 

�لأمنية،  �لإد�ر�ت  عن  �مل�شوؤولني  وكذ�  �لوطني،  �لدف�ع  و�إد�رة  و�لعدل، 

ُيعترب  �أخرى  �شخ�شية  وكل  �مللكية،  �مل�شلحة  ب�لقو�ت  �ش�مني  و�شب�ط 

ح�شوره� مفيد� لأ�شغ�ل �ملجل�ض.

ويحدد نظ�م د�خلي للمجل�ض قو�عد تنظيمه وت�شيريه«.
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ملحظ�ت وتو�سي�ت ب�س�أن الو�سع يف ال�سحراء 

وحقوق الإن�س�ن موجهة اإىل الأمني الع�م للأمم املتحدة

�لرب�ط، 20 �أبريل 2013

ر�س�لة اإىل

فخ�مة ال�سيد ب�ن كي مون

 الأمني الع�م للأمم املتحدة

�ملو�شوع : مالحظ�ت حول تقرير �لأمني �لع�م ب�ش�أن �لو�شع يف 

.)2013/220 S/ ل�شحر�ء �لغربية )وثيقة�

�ل�شيد �لأمني �لع�م

1 - �ن مركز حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية منظمة غري حكومية مغربية 

وتر�شيخ  و�لدميقر�طية  �لإن�ش�ن  بحقوق  �لنهو�ض  �أجل  من  تعمل 

�لف�علني  قدر�ت خمتلف  تعزيز  على  تعمل  �أنه�  كم�  �لق�نون.  دولة 

يف  �لأهد�ف.  هذه  حتقيق  يف  �أف�شل  ب�شكل  �مل�ش�همة  �أجل  من 

و�لنقد  و�لقرت�ح  و�حلو�ر  للتفكري  ف�ش�ء  �شكلت  �لإط�ر،  هذ� 

�لإن�ش�ن  �لعمومية يف خمتلف جم�لت حقوق  �ل�شي��ش�ت  وتقييم 

و�لدميقر�طية ، وخ��شة �لعد�لة �لنتق�لية و�حلك�مة �لأمنية   و�حلم�ية 

تنظيم  خالل  من  وذلك  �لإن�ش�ن...،  و�لق�نونية حلقوق  �لد�شتورية 
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�لندو�ت وور�ش�ت �لتكوين و�ملذكر�ت و�ملذكر�ت �ملو�شوع�تية و�إ�شد�ر 

�لإن�ش�ن  حقوق  در��ش�ت  مركز  �عتمد  وقد  و�ملن�شور�ت.  �لكتب 

مع  و�لتع�ون  �لدولية  �لتج�رب  على  منفتحة  مق�ربة  و�لدميقر�طية 

ومركز  �لنتق�لية،  للعد�لة  �لدويل  �ملركز  مثل  �ملتخ�ش�شة،  �لهيئ�ت 

فورد،  وموؤ�ش�شة  �مل�شلحة،  �لقو�ت  على  �لدميقر�طية  للرق�بة  جنيف 

وموؤ�ش�شة فريدريك �إيربت �إ�ش�فة �إىل هيئ�ت دولية �أخرى.

�لإن�ش�ن  حقوق  در��ش�ت  ملركز  �ملديرية  �لهيئة  �طلعت  لقد   -  2

�ملوجه  تقريركم  حمتوي�ت  على  كبري  ب�هتم�م  و�لدميقر�طية 

�لغربية  �ل�شحر�ء  يف  �لو�شع  حول  �لأمن  جمل�ض   �إىل 

�لأ�ش��شية  مالحظ�ته�  لكم  توجه   �أن  وقررت   ،2013/04/8 بت�ريخ 

�ملتعلقة بج�نب حقوق �لإن�ش�ن من خالل هذه �ملذكرة �لتي تنوي 

رفعه�  �إىل �أع�ش�ء جمل�ض �لأمن �ملحرتمني.

3 - بعد حتليل �لتقرير �ل�ش�لف �لذكر، يالحظ مركز در��ش�ت حقوق 

�لإن�ش�ن و�لدميقر�طية �لتقييم �لإيج�بي بخ�شو�ض �لتز�م�ت �ملغرب 

م�ش�دق�ته  من خالل  وخ��شة  �لإن�ش�ن،  �لدولية يف جم�ل حقوق 

�جلديدة، ودعوته �لآلي�ت غري �لتع�قدية لزي�رة �ملغرب، و�لتز�م�ته جت�ه 

جمل�ض حقوق �لإن�ش�ن وجت�ه جل�ن �لأمم �ملتحدة �ملن�ش�أة مبوجب 

�تف�قي�ت حقوق �لن�ش�ن؛ ب�إ�ش�فة، طبع�، �إىل �لتد�بري �ملتخذة على 

�مل�شتوى �لد�شتوري و�لت�رشيعي و�ملوؤ�ش�شي و�لعملي لتح�شني حم�ية 

وتعزيز حقوق �لإن�ش�ن ودولة �لق�نون.

»ر�شد  �إىل  تدعو  �لتي  �ملذكور،  �لتقرير  �لفقرة 116من  �أن  غري   -  4

يف  �لإن�ش�ن  حقوق  حل�لة  وم�شتمر  و�ش�مل  وحي�دي  م�شتقل، 

�أكرث �إحل�ح�«، تثري م�شكلة  �لغربية ويف �ملخيم�ت ت�شبح  �ل�شحر�ء 

يف �ملنطق �لتحليلي، حيث يتن�ق�ض ذلك مع �لت�رشيح�ت و�ملعطي�ت 

�لتي �ورده�  �لتقرير نف�شه، كم� �شنبني ذلك �أدن�ه.
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�أربعني  �أكرث من  �إىل   ب�لعودة  �أنه  نذكر  �أن  نود  �شيء،  قبل كل   - 5

 تقرير� وجهه� �لأمني �لع�م لالأمم �ملتحدة �إىل جمل�ض �لأمن م� بني 

ين�ير 1998 و�أبريل 2013، مل تظهر م�ش�ألة حقوق �لإن�ش�ن يف هذه 

�لتق�رير حتى �أكتوبر 2006، كم� �أن جبهة �لبولي�ش�ريو مل جتعل من 

�إل �شنة 2008 حيث دعت �إىل تو�شيع مهمة  ذلك ح�ش�ن طرو�دة 

بطلبه�   تقدمت  �نه�  �أي  �لإن�ش�ن،  ر�شد حقوق  لت�شمل  �ملينور�شو 

�إط�ر  �ملغرب يف  قبل  من  �لذ�تي  �حلكم  تقدمي خمطط  بعد  �شنة 

�ملف�و�ش�ت �لر�مية  �ىل �إيج�د حل �شي��شي لهذ� �لنز�ع.

�لت�ريخني،  هذين  على  �ل�ش�بقة  �لفرتة  �متد�د  وعلى  �أنه،  غري   -  6

مل تكن م�ش�ألة حم�ية وتعزيز حقوق �لإن�ش�ن غ�ئبة عن �هتم�م�ت 

�مللف، وذلك من خالل  تتبع هذ�  �مل�شوؤولة عن  و�لهيئ�ت  �ملنظم�ت 

�لتق�رير �ل�شنوية، وتقدمي �لتق�رير �لدورية �أو �ملو�زية، �أو �مله�م �ملنجزة 

على �إثر بع�ض �لأحد�ث �خل��شة �لتي �شهدته� �ملنطقة. ويف م� يلي 

بع�ض �لأمثلة عن ذلك:

مثل  �لإن�ش�ن،  �ملغربية حلقوق  �حلكومية  �ملنظم�ت غري  تق�رير   ●

حلقوق  �ملغربية  و�جلمعية  �لإن�ش�ن،  حلقوق  �ملغربية  �ملنظمة 

�شنو�ت  خالل  و�لإن�ش�ف  للحقيقة  �ملغربي  و�ملنتدى  �لإن�ش�ن، 

�لر�ش��ض، و�لتي ك�نت من بني �ملب�درين �لرئي�شيني يف �ل�شريورة 

تق�رير  �أو  ب�ملغرب؛  �لنتق�لية  �لعد�لة  جتربة  �إىل  �أف�شت  �لتي 

�ملوؤملة  �لأحد�ث  بع�ض  �حلكومية عقب  �ملنظم�ت غري  �إئتالف�ت 

�إيزيك وحم�كمة �لأ�شخ��ض �لذين �عتقلو� يف هذ�  مثل �أكدمي 

ب�رشكة  �لع�ملني  نز�ع  مثل  �لجتم�عية  �لنز�ع�ت  �أو  �لإط�ر، 

�لفو�شف�ط ببوكر�ع؛

● �لعمل �مليد�ين و�لر�شد �لتي تقوم به� ع�رش�ت من �ملنظم�ت غري 

�حلكومية �لع�ملة يف خمتلف �ملج�لت من �أجل تعزيز وحم�ية 

حقوق �لإن�ش�ن يف �أق�ليم �ل�شحر�ء؛
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● تق�رير �ملنظم�ت غري �حلكومية �لدولية مثل منظمة �لعفو �لدولية 

عن  �ل�ش�در  �لدوري  �لتقرير  وكذ�  ووت�ض؛  ر�يت�ض  هيوم�ن  �أو 

وز�رة �خل�رجية �لأمريكية حول ح�لة حقوق �لإن�ش�ن يف �ملغرب 

و�ل�شحر�ء �لغربية؛

�إط�ر  �أجنزته هيئة �لإن�ش�ف و�مل�ش�حلة يف  �لذي  �له�م   ● �لتقرير 

�شريورة �لعد�لة �لنتق�لية يف �ملغرب، و�لذي مت �لرتحيب به من  

قبل �لأمني �لع�م لالأمم �ملتحدة يف ع�م 2005 يف تقريره ب�ش�أن 

�لعد�لة  مكون�ت  من  وغريه  �ل�رشر  جرب  ومع�يري  �أ�ش�ض  م�ش�ألة 

�لنتق�لية؛

�لوطني حلقوق �لإن�ش�ن و�للج�ن  �ملجل�ض  �أجنزه�  �لتي  ● �لتق�رير 

�لربمل�نية و�ملجل�ض �لقت�ش�دي و�لجتم�عي ب�ملغرب ...

بحقوق  �ملكلفة  �ملتحدة  �لأمم  هيئ�ت  قبل  من  �لو�شع  مر�قبة   ●

�لإن�ش�ن و�للج�ن و�ملقررين �خل��شني وفرق �لعمل؛

● زي�ر�ت �لوفود وو�ش�ئل �لإعالم �لدولية للمنطقة.

ويجب �أن ن�شيف �إىل ذلك �أن �ملغرب �ش�دق �أي�ش� على �لعديد من 

�لربوتوكولت �لختي�رية �لتي ت�شمح بتقدمي �ل�شك�وى �لفردية، وتدعو �إىل 

�إن�ش�ء �آلي�ت وطنية للحم�ية و�لوق�ية وت�شمح لالآلي�ت �لأممية بزي�ر�ت ميد�نية. 

ويهم ذلك، ب�لأ�ش��ض، م�ش�ألة من�ه�شة �لتعذيب، و�لعنف �شد �ملر�أة، وحقوق 

حلم�ية  و�لإقليمية  �لوطنية  �لآلي�ت  �إىل  �لرت�ش�نة  هذه  وتن�ش�ف  �لطفل. 

حقوق �لإن�ش�ن �ملتوفرة )�ملجل�ض �لوطني حلقوق �لإن�ش�ن، �لو�شيط...(.

هكذ�، ميكن �لقول �إن �لآلي�ت و�ملعلوم�ت عن ح�لة حقوق �لإن�ش�ن يف 

هذه �لأق�ليم متوفرة ومت�حة للر�أي �لع�م �لوطني و�لدويل. وهذ� لي�ض هو 

�حل�ل فيم� يتعلق ب�لو�شع يف خميم�ت تندوف بجنوب �جلز�ئر.
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7 - على �لرغم من �أن �لنته�ك�ت و�لنو�ق�ض يف جم�ل حقوق �لإن�ش�ن 

ل تز�ل ق�ئمة، ويتم �لتنديد به� من قبل �لف�علني �لع�ملني يف �مليد�ن، 

�لو�شع يف خميم�ت  مع  �ملغرب  �لو�شع يف  مق�رنة  ف�إنه ل ميكن 

تندوف �ملغلقة يف وجه جل �لف�علني ذوي �مل�شد�قية يف هذ� �ملج�ل 

ويف وجه �آلي�ت �لأمم �ملتحدة �ملتخ�ش�شة �لتي مل تتم دعوته�  من 

طرف  �لبلد �مل�شيف للمخيم�ت.

8 - كم� �أ�رشن� �ش�بق�، فمنذ تقدمي �ملغرب خمطط �حلكم �لذ�تي كحل 

�شي��شي ق�بل للتف�و�ض، و�لذي �عترب م�رشوع� جدي� وذ� م�شد�قية، مب� 

يف ذلك من طرف �لأمني �لع�م، ومبعوثه �ل�شخ�شي بيرت ف�ن و�ل�شوم 

وعدد من �لبلد�ن �أع�ش�ء جمل�ض �لأمن، غريت جبهة �لبولي�ش�ريو 

تكتيك�ته�، د�عية �إىل تو�شيع مهمة �ملينور�شو لت�شمل ر�شد وحم�ية 

حقوق �لإن�ش�ن )�لفقرة 51 من تقرير �لأمني �لع�م S/2008/251 �ملقدم 

�إىل جمل�ض �لأمن يف 14 �أبريل 2008(، بدل من �لتف�و�ض على حل 

�شي��شي للنز�ع مقبول من قبل �لأطر�ف �ملعنية.

9 - �نطالق� من ذلك، �أ�شبحت ق�شية حقوق �لإن�ش�ن �أد�ة للتوظيف 

يف �ل�رش�ع �ل�شي��شي من خالل �أ�شك�ل خمتلفة، مثل �أحد�ث �أكدمي 

�إزيك �لتي �أعلنت خالله� جبهة �لبولي�ش�ريو عن مقتل 36 �شحر�وي�، 

�شخ�ش� يف   163 و�أ�شبح   700 ح�شبه�  �جلرحى  عدد  فيم� جت�وز 

ولالأ�شف،   .)2011 �أبريل  ف�حت   S/2011/249 1( �ملفقودين  عد�د 

�إىل  �ل�شخ�شي  �ملبعوث  �أو  �لع�م  لالأمني  �لالحقة  �لتق�رير  تب�در  مل 

�لتو�شيح�ت �ملطلوبة بخ�شو�ض هذه �لدع�ء�ت �لتي تخ�لف كثري� 

�حلق�ئق و�لأحد�ث �لتي تعرفه� �ملنطقة؛ �أو حمالت �لتدخل �لو��شعة 

كري�شتوفر  �ل�شيد  منه�  جزء�  و�شف  و�لتي  �ملتحدة،  �لأمم  لدى 

ر�ش�لته  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لع�م  لالأمني  �ل�شخ�شي  �ملبعوث  رو�ض، 

�إىل �لأمني �لع�م يف 18 يونيو 2010، �لتي ن�رشته� �شحيفة �لب�يي�ض 
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يف �شيغته� �للكرتونية ليوم 2010/08/20 و �لتي دعى من خالله� 

كل �لطرف �إىل �حرت�م �أف�شل لاللتز�م�ت �ملتعلقة بحقوق �لإن�ش�ن 

�لت�ش�مح يف جم�ل  وحقوق �لالجئني، ودع� �ملغرب �إىل مزيد من 

حرية �لتعبري وتكوين �جلمعي�ت، مب� يف ذلك جت�ه �لنف�ش�ليني. 

�ملعطي�ت و�لوق�ئع  و�أخذ� بعني �لعتب�ر جميع  �لأ�شب�ب،  10 - لهذه 

�ملذكورة، ف�إن �قرت�ح�ت تو�شيع �شالحي�ت �ملينور�شو يف هذ� �ل�شي�ق، 

ل ميكن �عتب�ره �شوى: 

● �إجر�ء متييزي �شد �ملغرب و�ل�شك�ن �ل�شحر�ويني �لذين يعي�شون 

ل  �لدي  �لبولي�ش�ريو،  �أطروحة  ول�ش�لح  �لأق�ليم،  هذه  يف 

ميكنه �بد� �دع�ء �حتك�ر متثيلية �ش�كنة �ل�شحر�ء، �لتي يعي�ض 

وين��شل د�خل �جلمعي�ت  �ملغربية  �لأق�ليم  جزء كبري منه� يف 

و�لأحز�ب �ل�شي��شية و�لنق�ب�ت �ملهنية لتعزيز �لدميقر�طية وحقوق 

�لإن�ش�ن؛

● عق�ب للمغرب على �نفت�حه، و�لتز�م�ته �لدولية يف جم�ل حقوق 

لالأمم  �لتع�قدية  وغري  �لتع�قدية  �لآلي�ت  مع  وتع�ونه  �لإن�ش�ن 

�لتقرير  وردت يف  �لتي  �لتطور�ت  و�إن  �ملج�ل.  �ملتحدة يف هذ� 

نف�شه تعك�ض هذه �لدين�مية �لتي لي�ض له� مثيل على �جل�نب 

�لآخر من �حلدود �جلز�ئرية؛

�ملغربية  �حلكومية  غري  �ملنظم�ت  تبذله�  �لتي  للجهود  �إنك�ر   ●

حلقوق �لإن�ش�ن، مب� فيه� تلك �لتي تن�شط يف �أق�ليم �ل�شحر�ء 

و�شم�ل �لبالد على �ل�شو�ء، حلم�ية �حلقوق و�حلري�ت كم� هي 

متع�رف عليه� ع�ملي�؛

�أجل حل  من  تعمل  �لتي  و�لدين�مي�ت  �جلهود  وجه  ع�ئق يف   ●

�شي��شي متف�و�ض عليه ومقبول من قبل �لأطر�ف �ملتن�زعة.
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و�لدميقر�طية  �لإن�ش�ن  در��ش�ت حقوق  مركز  ف�إن  �شبق،  �نطالق� مم� 

يدعو جميع �لأطر�ف �إىل مر�ع�ة �لعتب�ر�ت �لت�لية:

1( ب�لن�سبة للأمم املتحدة:

● مقرتح�ت �ل�شيد كري�شتوفر رو�ض �أعاله يف ر�ش�لته �ملوجهة �إىل �لأمني 

�لع�م يوم 18 يونيو 2010 ل تز�ل �ش�حلة يف �حل�لة �لر�هنة؛

حركة  حرية  �أجل  من  و�لعمل  �لأطر�ف  بني  �لثقة  بن�ء  تد�بري  تعزيز   ●

�لأ�شخ��ض لدعم هذه �لدين�مية؛

● ت�شجيع �لآلي�ت �لتي من �ش�أنه� ت�شهيل �لتب�دلت �لالزمة لتحقيق حل 

�شي��شي �ش�مل ي�شمن �لدميقر�طية و�لتنمية و�ل�شلم يف �ملنطقة؛

حقوق  حم�ية  �آلي�ت  لتمكني  �ملنطقة  يف  �لأطر�ف  �لدول  ت�شجيع   ●

�لإن�ش�ن من �لقي�م ب�مله�م و�لزي�ر�ت �لتي ت�شمح له� ب�لنهو�ض على 

و�لق�نون  �لإن�ش�ن  حقوق  وتعزيز  حم�ية  يف  بدوره�  �أف�شل  نحو 

�لإن�ش�ين يف جميع �لبلد�ن �ملعنية ب�لنز�ع، مب� يف ذلك يف خميم�ت 

تندوف؛

2(  ب�لن�سبة للمغرب:

● ت�رشيع عملية �لت�شديق على �شكوك حم�ية حقوق �لن�ش�ن �ملوقعة  

يف نوفمرب 2012، وخ��شة تلك �ملتعلقة  ب�إن�ش�ء �آلية وطنية م�شتقلة 

للوق�ية �لتعذيب؛

● تقوية قدر�ت �ملوؤ�ش�ش�ت �لوطنية، حتى تتمكن من �أد�ء دور �لو�ش�طة 

بني �لإد�رة و�ش�كنة �ملنطقة؛

● �حلر�ض على �حرت�م �لتز�م�ت �ملغرب وتنفيذ تعهد�ته يف هذ� �ملج�ل، 

خ��شة م� يتعلق بت�أ�شي�ض �جلمعي�ت و�ملظ�هر�ت �ل�شلمية.
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3( ب�لن�سبة للجزائر والبولي�س�ريو

يحدث يف  م�  جت�ه  �لتع�قدية  �لتز�م�ته�  ب�حرت�م  ملزمة  �جلز�ئر  �ن   ●

خميم تندوف، �لذي يوجد حتت �شلطته� �لق�ش�ئية؛

● �شم�ن حرية فعلية يف �لتنقل و�لتعبري ل�شك�ن �ملخيم�ت؛

● �شم�ن متتع �شك�ن �ملخيم�ت متتع� ك�مال ب�لأحك�م �ملتعلقة ب�لالجئني 

و�لو�شول �إىل �آلي�ت �ملفو�شية �لعلي� لالجئني؛

4(  ب�لن�سبة للمملكة املغربية وجبهة البولي�س�ريو:

ف�ش�ء حلو�ر  �أو  �آلية  �إحد�ث  من خالل  �لثقة  بن�ء  تد�بري  من  �لرفع   ●

م�شتمر ومفتوح و�ش�دق مع �ش�كنة  �لأق�ليم وخميم�ت تندوف.

�إن مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية ي�أمل، من خالل هذه 

يف  �لإن�ش�ن  حقوق  �حرت�م  حت�شني  �مل�ش�همة يف  و�ملقرتح�ت،  �ملالحظ�ت 

�ط�ر عملية �لبحث عن حل تف�و�شي للنز�ع يف �ملنطقة، ي�أخذ يف �لعتب�ر 

�لتنمية  �لإن�ش�ن، وحتدي�ت  �لدولية يف جم�ل حقوق  و�للتز�م�ت  �ملع�يري 

و�ل�شتقر�ر، ومك�فحة �لإره�ب  �لذي يثبت قو�عده يف �ملنطقة كم� يت�شح 

و�إن م�ش�همة  �جلز�ئر.  �ل�ش�حل وجنوب  �لأخرية يف منطقة  �لأحد�ث  من 

�لدول و�لقوى  �ل�شخ�شي، وجمل�ض �لأمن وجميع  �لع�م، ومبعوثه  �لأمني 

�ملحبة لل�شالم و�حلرية مدعوة �إىل �أن ت�شهم يف دين�مية ت�ش�عد على ك�شب 

هذ� �لره�ن.

عب�ر�ت  �أ�شمى  �ملتحدة،  لالأمم  �لع�م  �لأمني  �ل�شيد   وتقبلو�، 

�لتقدير و�لحرت�م.

 �حلبيب بلكو�ض            

رئي�ض مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية
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م�س�همة يف احلوار الوطني حول املجتمع املدين

مذكرة

 بخ�سو�س املجتمع املدين والأدوار الد�ستورية اجلديدة

�لرب�ط 2013/08/16

�شي�ق  يف  و�أدو�ره  �ملدين  �ملجتمع  مك�نة  �لد�شتورية  �لوثيقة  كر�شت 

ك�أحد  �لت�ش�ركية  �لدميقر�طية  �إط�ر  ويف  و�لدميقر�طي،  �ملوؤ�ش�ش�تي  �لبن�ء 

�ملرتكز�ت �لأ�ش��شية للتجربة �ملغربية. وقد ج�ء ذلك ك�إقر�ر وتتويج لالأدو�ر 

�لتي ��شطلع به� خالل عقود من �لعمل �مليد�ين و�لرت�فع و�لقرت�ح و�لتو��شل 

و�لرتبية للنهو�ض بقيم �لت�ش�من و�لعدل و�حلرية، و�لدف�ع عنه� يف جم�لت 

متعددة �شملت �لتنمية و�لتعليم وحقوق �لإن�ش�ن و�ملر�أة و�لطفل وحم�ربة 

�ل�شيد� و�لدف�ع عن �لعد�لة �لجتم�عية و�مل�ش�و�ة و�لكر�مة...

و�إجن�ح  ب�رز يف طرح  بدور  �حلكومية  غري  �ملنظم�ت  �ش�همت  وقد 

�أور��ض ه�مة متثل مد�خل ب�رزة يف �لبن�ء �لدميقر�طي ب�ملغرب، نذكر منه� 

ب�لأ�ش��ض ور�ض �لعد�لة �لنتق�لية و�للغة �لأم�زيغية ومدونة �لأ�رشة و�ملب�درة 

�لوطنية للتنمية �لب�رشية، وك�ن له� �أثر و��شح يف �لوثيقة �لد�شتورية ويف 

�لإ�شالح�ت �لت�رشيعية ببالدن�.

وبهدف �لرتق�ء ب�أد�ء �ملجتمع �ملدين وب�أدو�ره، ومتكينه من �ل�شطالع 

به� يف �أح�شن �ل�رشوط، يكت�شي »�حلو�ر �لوطني للمجتمع �ملدين و�أدو�ره 

كمخرج�ت  منه  �ملتوخ�ة  �لنتظ�ر�ت  وتربز  �أهميته،  �جلديدة«  �لد�شتورية 

قدر�ته  من  وترفع  له،  �ملوؤطر  �لت�رشيعي  �لإط�ر  وحت�شن  ��شتقالليته،  تعزز 



22
مذكرات وتو�صيات

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

و�إمك�ن�ته للقي�م ب�أدو�ره بفع�لية وجن�عة، وت�شع �أ�ش�ش� ملع�جلة �لختاللت 

�لتي قد يع�ين منه� �أو قد تعوق عمله.

و��شتح�ش�ر� لذلك، ي�ش�هم مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية 

يف �أ�شغ�ل �حلو�ر �لوطني حول �ملجتمع �ملدين، وذلك �إمي�ن� منه بف�شيلة 

�أد�ء  �حلو�ر و�لت�ش�ور بني �لفرق�ء يف بن�ء �لأر�شي�ت �مل�شرتكة �لتي حتكم 

�جلميع، وحتمي مك�نتهم و�أدو�رهم يف �مل�رشوع �لدميقر�طي لبالدن�، ويف 

�شم�ن �أو�شع م�ش�ركة ممكنة للجمعي�ت و�ملنظم�ت غري �حلكومية يف هذ� 

�حلو�ر، ويف �شي�غة خمتلف �لأر�شي�ت �ل�رشورية لبلوغ �أهد�فه بنج�ح، 

و�مل�ش�ركة �لفعلية و�لفع�لة يف �شي�غة خمرج�ته مب� ميكن من ��شتخال�ض 

�لقو�عد �ملرتبطة ب�أحك�م �لد�شتور �ملتعلقة بتفعيل �حلق يف �إعد�د قر�ر�ت 

وتنفيذ  و�شي�غة  �ملنتخبة  و�لهيئ�ت  �لعمومية  �ملوؤ�ش�ش�ت  لدى  وم�ش�ريع 

وتقييم �ل�شي��ش�ت �لعمومية وغريه� من �لق�ش�ي� ذ�ت �ل�شلة.

�لإن�ش�ن   در��ش�ت حقوق  ملركز  �ملديرية  �لهيئة  ترى  �ل�شي�ق  ويف هذ� 

و�لدميقر�طية �أن بلوغ �ملبتغى من تنظيم ور�ض �حلو�ر �لوطني حول �ملجتمع 

و�لتب�دل  �حلو�ر  قنو�ت  لفتح  �ل�رشورية  ب�ملرونة  �لتحلي  يتطلب  �ملدين 

�ملتنوعة مع خمتلف مكون�ت �ملجتمع �ملدين �ملغربي، مب� فيه� �جلمعي�ت 

و�ل�شبك�ت �لتي مل ت�ش�رك مب��رشة يف هذ� �حلو�ر، �عتب�ر� لالأهمية �لق�شوى 

لذلك بهدف �ل�شتف�دة من خمتلف �لتج�رب و�لروؤى يف تفعيل �مل�شتجد�ت 

�ملدين،  ب�ملجتمع  عالقة  يف  �لت�ش�ركية  ب�لدميقر�طية  �ملت�شلة  �لد�شتورية 

و��شتثم�ر �خلرب�ت و�ملم�ر�ش�ت �لف�شلى �لتي �أفرزته� �ملم�ر�شة و�لعمل، وبلورة 

�أ�ش�ض حك�مة جيدة يف تدبري �ل�ش�أن �جلمعوي، ف�شال عن بلورة وتفعيل 

ميث�ق وطني للمجتمع �ملدين.

وتتميم� للحو�ر �لذي ي�ش�هم فيه �ملركز �إىل ج�نب جمعي�ت ومنظم�ت 

و�شبك�ت �أخرى من �ملجتمع �ملدين �ملغربي، وجت�وب� مع ند�ء �للجنة �لوطنية 
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و�إر�ش�ل  بخ�شو�ض »�إعد�د  �ملدين  �ملجتمع  حول  �لوطني  �حلو�ر  لإد�رة 

جو�ب  �شي�غة  يف  »�مل�ش�همة  من  �ملكتوبة« ك�شكل  و�ملقرتح�ت  �ملذكر�ت 

�لدميقر�طية  مع  �لعالقة  ذ�ت  �لد�شتورية  لالأحك�م  تفعيال   )…( م�شرتك 

�ملركز  ملقرتح�ت  �ملت�شمنة  �ملذكرة  بهذه  �ملديرية  �لهيئة  تتقدم  �لت�ش�ركية«، 

بخ�شو�ض حم�ور �حلو�ر �لوطني حول �ملجتمع �ملدين.

�أ�شبح  �لذي  �له�م  �ملوقع  تثمني  �أهمية  بد�ية على  �لت�أكيد  بد من  ل 

يحتله �لن�شيج �جلمعوي يف �ملغرب، كن�شيج مدين و�زن ومتعدد �لوظ�ئف 

و�أ�شك�ل �لعمل وجم�لت �لتدخل، �شمن خريطة ت�أطري �ملو�طنني ومو�كبتهم، 

و�متد�د�ته� �ملجتمعية و�لتنظيمية، ف�شال عن قدرته �لقرت�حية و�لرت�فعية 

و�لر�شدية، ومدى �ت�ش�ع عالق�ته �لد�خلية و�لدولية يف جم�لت ذ�ت �أهمية 

ق�شوى يف �لتطور�ت �لتي عرفته� بالدن�.

لقد �كت�شب �ملجتمع �ملدين �ملغربي هذه �ملك�نة بف�شل �لتطور �ملتن�مي 

حتدي�ت  مع  تف�عال  عقود  �متد�د  على  بذله�  �لتي  و�ملجهود�ت  ملكون�ته 

و�إجن�ز�ت و�إكر�ه�ت بالدن�، خالل خمتلف �ملر�حل �ل�شي��شية و�لقت�ش�دية 

ب�أدو�ر  �ملدين  �ملجتمع  جمعي�ت  ��شطلعت  حيث  و�لثق�فية،  و�لجتم�عية 

ب�رزة يف م� حققته بالدن� من تقدم يف جم�ل حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية 

وولوج خدم�ت �جتم�عية )�حل�شول على �مل�ء �ل�ش�لح لل�رشب و�لكهرب�ء يف 

من�طق عدة، بن�ء طرق لفك �لعزلة، �لرتبية غري �لنظ�مية...(، و�لرت�فع من 

�أجل �إ�شالح �لقو�نني، و�لدف�ع عن �لق�ش�ي� �لوطنية، وحم�ربة تبذير �مل�ل 

�لع�م وغريه�.

و�أبرزت عدة در��ش�ت �أك�دميية و حكومية و دولية هذه �ملك�نة، كم� بني 

ذلك بجالء، �أي�ش�، �لبحث �لوطني �لذي �أجنزته �ملندوبية �ل�ش�مية للتخطيط 

و�شدر يف دجنرب 2011 حول �ملوؤ�ش�ش�ت غري �له�دفة للربح، و�لذي ت�شمن 

ب�شفة ر�شمية معطي�ت مرقمة حول �لن�شيج �جلمعوي يف �ملغرب، وخ��شة 

ب�لن�شبة ل�شنة 2007 ك�شنة مرجعية للبحث.
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لقد خل�شت هذه �لدر��ش�ت �إىل �أن �أغلبية مكون�ت �لن�شيج �جلمعوي 

وغي�ب  خ��شة،  مقر�ت  على  �لتوفر  عدم  منه�  عدة  معيق�ت  من  تع�ين 

�لتجهيز�ت �ل�رشورية للت�شيري، و�شعوبة �حل�شول على �لتمويل، و�لنق�ض يف 

�لتكوين وقدر�ت �لتدبري ب�شكل مهني، و�ل�شعوب�ت �مللمو�شة ب�شكل متز�يد 

جت�وز  عن  ف�شال  �جلمعوي،  �لعمل  يف  ب�ل�شتمر�ر  �ملتطوعني  �إقن�ع  يف 

دين�مية �ملجتمع �ملدين لالإط�ر �لق�نوين �ملوؤطر للعمل �جلمعوي.

وعمال على جت�وز بع�ض هذه �ملعيق�ت، ومنه� �لإط�ر �لق�نوين �لذي 

متعددة  �أ�شك�ل  �تخذت  �لتي  �لدين�مية  هذه  مر�فقة  على  ق�در�  يعد  مل 

وب�جلم�ع�ت  �حلكومية  وب�لقط�ع�ت  ب�لدولة  عالقته�  ويف  �ملجتمع  د�خل 

�لرت�بية و�لعديد من �لقط�ع�ت �لعمومية، ب�درت �حلكومة �إىل مر�جعة ق�نون 

�أن  غري   ،2002 �شنة  مقت�شي�ته  من  �لعديد  تعديل  ثم  حيث  �جلمعي�ت 

�أمني  به�ج�ض  عدة  �لإد�رة ظلت حمكومة يف ح�لت  بع�ض مم�ر�ش�ت 

 �أو خ��شعة لتقدير�ت متييزية ميكن �إدر�جه� يف ب�ب مم�ر�شة �ل�شطط يف 

��شتعم�ل �ل�شلطة.

وقد كر�شت �لوثيقة �لد�شتورية �ملعتمدة يف يوليو 2011 �ملك�نة �خل��شة 

�لدميقر�طية  �إق�مة وتر�شيخ  �ملتميز يف  �ملدين، موؤكدة على دوره  للمجتمع 

�لت�ش�ركية. و هكذ� ن�ض �لف�شل 12 على حرية ت�أ�شي�ض جمعي�ت �ملجتمع 

�ملدين و�ملنظم�ت غري �حلكومية ومم�ر�شة »�أن�شطته� بحرية، يف نط�ق �حرت�م 

�لد�شتور و�لق�نون«. كم� �أكد على �أنه » ل ميكن حل هذه �جلمعي�ت و�ملنظم�ت 

�أو توقيفه� من لدن �ل�شلط�ت �لعمومية، �إل مبقت�شى مقرر ق�ش�ئي«.

ون�ض ذ�ت �لف�شل على �أن »ت�ش�هم �جلمعي�ت �ملهتمة بق�ش�ي� �ل�ش�أن 

�لع�م، و�ملنظم�ت غري �حلكومية، يف �إط�ر �لدميقر�طية �لت�ش�ركية، يف �إعد�د 

�لعمومية، وكذ� يف  �ملنتخبة و�ل�شلط�ت  �ملوؤ�ش�ش�ت  قر�ر�ت وم�ش�ريع لدى 

تفعيله� وتقييمه�. وعلى هذه �ملوؤ�ش�ش�ت و�ل�شلط�ت تنظيم هذه �مل�شرتكة، 

طبق �رشوط وكيفي�ت يحدده� �لق�نون«. و»يجب �أن يكون تنظيم �جلمعي�ت 

و�ملنظم�ت غري �حلكومية وت�شيريه� مط�بق� للمب�دئ �لدميقر�طية«.
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و�لعمل  لل�شب�ب  ��شت�ش�ري  جمل�ض  �إحد�ث  �إىل   33 �لف�شل  ودع� 

�حلي�ة  يف  �لندم�ج  على  �ل�شب�ب  م�ش�عدة  من   )…( ميكن  �جلمعوي 

�لن�شيطة و�جلمعوية...، ف�شال عن �أن �لف�شل 139 ين�ض على �أن » ت�شع 

للحو�ر  ت�ش�ركية  �آلي�ت  �لأخرى،  �لرت�بية  و�جلم�ع�ت  �جله�ت،  جم�ل�ض 

�إعد�د  يف  و�جلمعي�ت  و�ملو�طنني  �ملو�طن�ت  م�ش�همة  لتي�شري  و�لت�ش�ور، 

للمو�طن�ت و�ملو�طنني  �أنه »ميكن  �لتنمية وتتبعه�. كم� يوؤكد على  بر�مج 

نقطة  ب�إدر�ج  �ملجل�ض  مط�لبة  منه�  �لهدف  عر�ئ�ض،  تقدمي  و�جلمعي�ت 

تدخل يف �خت�ش��شه �شمن جدول �أعم�له«.

وعمال على تفعيل �ملقت�شي�ت �لد�شتورية �ملخ�ش�شة للمجتمع �ملدين، 

�أكد �لربن�مج �حلكومي، �ملقدم يف ين�ير 2012 �أم�م �لربمل�ن، ب�أن �حلكومة 

�شتعمل على:

● فتح ور�ض �لدميقر�طية �لت�ش�ركية بتفعيل �ملقت�شي�ت �لد�شتورية ذ�ت 

ويعزز  �لتنمية  يخدم  �ملدين مب�  �ملجتمع  �لعالقة مع  وتطوير  �ل�شلة 

�حلقوق و�حلري�ت ويحفز على �لقي�م ب�لو�جب�ت.

�لت�ش�ور  وتعميق  وموؤ�ش�ش�ت �حلك�مة  �لد�شتورية  �ملوؤ�ش�ش�ت  �إر�ش�ء    ●

�لف�علني �لجتم�عيني و�لقت�ش�ديني ومنظم�ت �ملجتمع �ملدين  مع 

و�جلم�ع�ت �لرت�بية يف بلورة �ل�شي��ش�ت �لعمومية وتفعيله� وتنفيذه� 

وتقييمه�.

ومت��شي� مع كل ذلك، يتقدم مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية 

مبقرتح�ته �لت�لية:

1 - تفعيل املقت�سي�ت الد�ستورية ذات العلقة ب�ملجتمع املدين

يرى مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية �أن تفعيل �ملقت�شي�ت 

بجمعي�ت  �ملنوطة  وب�لأدو�ر  �لت�ش�ركية  ب�لدميقر�طية  �ملتعلقة  �لد�شتورية 

�ملجتمع �ملدين يتطلب:
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بتنظيم م�ش�ركة  �ملتعلق   12 �لف�شل  �إ�شد�ر �لق�نون �مل�ش�ر �إليه يف   •
جمعي�ت �ملجتمع �ملدين يف �إعد�د قر�ر�ت وم�ش�ريع لدى �ملوؤ�ش�ش�ت 

وحتديد  وتقييمه�،  تفعيله�  ويف  �لعمومية،  و�ل�شلط�ت  �ملنتخبة 

�لق�نون  هذ�  �إ�شد�ر  �إدر�ج  مع  �مل�ش�ركة،  هذه  وكيفي�ت  �رشوط 

�شمن �أولوي�ت �ملخطط �لت�رشيعي للحكومة، ب�عتب�ر �أنه يهم �أحد 

�ملرتكز�ت �لتي يقوم عليه� �لد�شتور �ملغربي �ملتمثلة يف �لدميقر�طية 

�لت�ش�ركية؛

�لن�ض على م�شطرة هذه �مل�ش�ركة يف �لق�نون �لد�خلي من جمل�ض   •
و�لقر�ر�ت  و�ملر��شيم  �لرت�بية  و�لهيئ�ت  �مل�شت�ش�رين  �لنو�ب وجمل�ض 

�ملنظمة للموؤ�ش�ش�ت �لعمومية؛

�إحد�ث �ملجل�ض �ل�شت�ش�ري لل�شب�ب و�ملجتمع �ملدين وفق مق�ربة   •
دميقر�طية ن�جعة حتفز �ل�شب�ب على �مل�ش�ركة �لفعلية يف �ل�ش�أن �لع�م  

وتعك�ض مك�نة �ملجتمع �ملدين و�ن�شغ�لته و�نتظ�ر�ته؛

• متكني جمعي�ت �ملجتمع �ملدين من متثيلية فعلية وع�دلة يف �ملج�ل�ض 
�لإد�رية للموؤ�ش�ش�ت �لعمومية ذ�ت �ل�شلة مبج�لت عمله�؛

• �إ�رش�ك ممثلني جلمعي�ت �ملجتمع �ملدين يف خمتلف �لهيئ�ت �جلم�عية 
حلم�ية �حلقوق، و�حلك�مة �جليدة، و�لتنمية �لب�رشية ، و�لدميقر�طية 

�لهيئ�ت  هذه  �أن  ب�عتب�ر  �ملغربي،  �لد�شتور  يف  �لو�ردة  �لت�ش�ركية 

ت�ش�هم يف بلورة وتنفيذ ور�شد وتقييم �ل�شي��ش�ت �لعمومية، �لأمر 

�لذي ي�ش�عد جمعي�ت �ملجتمع �ملدين على �لنهو�ض ب�لأدو�ر �ملنوطة 

به� د�شتوري� بروؤية �ش�ملة يتك�مل فيه� �لأد�ء بني خمتلف �ملوؤ�ش�ش�ت، 

وخ��شة م� يتعلق بتفعيل �ل�شي��ش�ت �لعمومية وتقييمه�؛

• تي�شري ولوج جمعي�ت �ملجتمع �ملدين �إىل �لإعالم �لعمومي ب�عتب�ره �أد�ة 
ن�جعة يف �لتعبري عن �لر�أي وتقدمي �ملقرتح�ت ونت�ئج �لر�شد و�لتقييم، 



27
مذكرات وتو�صيات

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

وخمتلف �لنتق�د�ت و�ملالحظ�ت �خل��شة �ل�شي��ش�ت �لعمومية، وفق 

وتكري�ض  �لف�شلى  و�ملم�ر�ش�ت  �لتعددية  تعك�ض  مع�يري و�شو�بط 

قيم �لت�ش�من وحقوق �لن�ش�ن و�لثق�فة �لدميقر�طية ؛

• ت�شهيل ولوج �جلمعي�ت �إىل �ملعلومة �لكفيلة بتمكني �ملجتمع �ملدين 
من �ل�شطالع ب�أدو�ره، �عتب�ر� لل�رشورة �حليوية �لتي تكت�شيه� يف 

�لعمومية،  و�ل�شلط�ت  �ملنتخبة  �ملوؤ�ش�ش�ت  وم�ش�ريع  قر�ر�ت  �إعد�د 

ويف تفعيله� وتقييمه�، وكذ� يف تقدمي �لعر�ئ�ض و�مللتم�ش�ت، وو�شع 

�لقو�نني �لالزمة لتفعيل ذلك؛

�لتفكري �له�دئ و�لعميق يف مدى جدوى تكليف قط�ع حكومي   •
حمدد ب�لعالقة مع �ملجتمع �ملدين، وح�رش ذلك خالل �ملرحلة �حل�لية 

يف ميد�ن �لت�رشيع ذي �لعالقة ب�ملقت�شي�ت �لد�شتورية �جلديدة ذ�ت 

�ل�شلة، وذلك ت�شهيال ملتطلب�ت تفعيل هذه �ملقت�شي�ت �له�مة يف 

قط�ع  كل  كون  �إىل  �حل�رش  هذ�  ومرد  �جلديد.  �ملوؤ�ش�ش�تي  �لبن�ء 

حكومي له خطة عمله و�إ�شرت�تيجيته و�لف�علني من منظم�ت �ملجتمع 

�ملدين ذوي �لأولوية يف عالقة برب�جمه و�خت�ش��ش�ته، ف�شال عن 

ر�شده للمو�رد �لب�رشية و�مل�لية لتفعيل هذه �لعالقة، و�لتمكني من 

�أكرب قدر من متطلب�ت �لتخ�ش�ض و�لنج�عة وترجمة �شي��شة �لقرب، 

ب�لت�أ�شي�ض  �ل�شلة  ذ�ت  تلك  منه�  �أخرى،  ف�شال عن قط�ع�ت  هذ� 

و�حلل: �لد�خلية و�لق�ش�ء. و�حل�ل �أن �حلر�ض على ��شتمر�رية �لو�شع 

�حل�يل كم� هو، قد ل يزيد �إل من تقوية �لتخوف من �إ�ش�فة �إجر�ء�ت 

�ل�شت�ش�ري  �ملجل�ض  �إحد�ث  �أن  كم�  منه�.  بريوقر�طية ل جدوى 

�إط�ر� موؤ�ش�ش�تي� لالإقرت�ح و�لتتبع  لل�شب�ب و�ملجتمع �ملدين �شيوفر 

و�لتقييم لل�شي��ش�ت �لعمومية و�لقط�عية يف عالقة ب�أدو�ر �ملنظم�ت 

�ملدنية ومتطلب�ت �لنهو�ض به�.  
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2 - تطوير احلي�ة اجلمعوية

يقت�شي تطوير �حلي�ة �جلمعوية ببالدن� �تخ�ذ تد�بري ق�نونية وتنظيمية 

من  ومتكينه�  �جلمعي�ت،  و��شتقاللية  حرية  تعزيز  �ش�أنه�  من  وموؤ�ش�شية 

�مل�ش�ركة �لفعلية يف �إعد�د وتنفيذ �ل�شي��ش�ت �لعمومية. ومن بني متطلب�ت 

ذلك:

�أ. تعزيز �لو�شعية �لق�نونية :

ي�شكل �حلو�ر �لوطني حول �ملجتمع �ملدين من��شبة لتمكني �ملغرب من 

ت�رشيع يعزز �ملكت�شب�ت �ملرت�كمة منذ 1958، وي�شتجيب لالأدو�ر �جلديدة 

�ملنوطة ب�ملجتمع �ملدين، وهذ� يقت�شي:

●  �حلف�ظ على حرية ت�أ�شي�ض �جلمعي�ت كم� كر�شه� �لق�نون منذ 1958، 

و�أكده� جمدد� �لد�شتور )�لفقرة �لأوىل من �لف�شل 12(؛

و�أن�شطته�،  �جلمعي�ت،  تكوين  تو�جه  �لتي  للمعيق�ت  حد  و�شع   ●

وحقه� يف �لتعبري، وحقه� يف �حل�شول على �ملو�رد �لك�فية لتغطية 

مم�ر�ش�ت  من  يالحظ  م�  �إىل  هذ�  على  �لت�أكيد  ويعود  �أن�شطته�. 

�إد�رية م��شة ب�حلق يف ت�أ�شي�ض �جلمعي�ت �أحي�ن� )عدم �لتمكني من 

و�شل �لإيد�ع(، و�لتي تعد �شطط� يجب �أن ينتج عنه جز�ء؛

● �لت�أكيد �ل�رشيح يف �لق�نون �ملنظم لت�أ�شي�ض �جلمعي�ت على �حرت�م 

مب�دئ �حلك�مة �جليدة �جلمعوية، �إىل ج�نب �حرت�م قو�عد �لتدبري 

�ملح��شب�تي؛

● �إع�دة �لنظر يف �لت�شنيف�ت �ملعمول به� جت�ه �جلمعي�ت: جمعي�ت 

�ل�شغرى وم�شتعملي  �لقرو�ض  ع�دية+ جمعي�ت ري��شية وجمعي�ت 

�لمتي�ز�ت  حيث  من  خ��ض  نظ�م  على  تتوفر  �لتي  �لري،  مي�ه 

و�لإعف�ء�ت �ل�رشيبية؛
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● �إع�دة �لنظر جذري� يف �لنظ�م �جلب�ئي �ملطبق على �جلمعي�ت لأنه 

متييزي، ول ي�شمن �مل�ش�و�ة، وذلك ب�إق�مة �إعف�ء�ت جب�ئية وجمركية 

تف�شيلية  �أنظمة  وو�شع  �جلمعي�ت،  ك�فة  منه�  ت�شتفيد  معقولة، 

جم�ل  بخ��شية  مرتبطة  �جلمعي�ت  من  حمددة  ب�أ�شن�ف  خ��شة 

تدخله�؛

● و�شع نظ�م ق�نوين خ��ض ب�ملوؤ�ش�ش�ت )Fondations( من حيث مو�رده� 

من  و�شيكون  ر�شمية...(  �خل��شة، غري  )�ملو�رد  وتدبريه�  و�أهد�فه� 

�لط�بع  ذ�ت  »للموؤ�ش�ش�ت  �لق�نون  هذ�  من  مو�د  تخ�شي�ض  �ملفيد 

ع�م  نظ�م  ج�نب  �إىل   )fondations à vocation politique( �ل�شي��شي« 

�لجتم�عية  �ملج�لت  يف  �لع�ملة  فيه�  مب�  �ملوؤ�ش�ش�ت  ك�فة  ي�شمل 

و�لثق�فية و�لفنية و�لإن�ش�نية وغريه�؛

● �إع�دة �لنظر يف �ملقت�شي�ت �لق�نونية �ملنظمة للجمعي�ت �لأجنبية، مب� 

يي�رش لالأج�نب تنظيم �أنف�شهم جمعوي� ببالدن�، خ��شة و�أن �لق�نون 

ي�شمح لهم ب�مل�ش�همة يف �لنتخ�ب�ت �جلم�عية؛

لالإبق�ء  �رشورة  من  ك�نت  و�إن  �لع�مة«،  �ملنفعة  »�شفة  عن  �لتخلي   ●

لكت�ش�ب  �ملوؤهلة  لل�رشوط  �لق�نوين  �لتحديد  �ملفيد  فمن  عليه�، 

جمعية م� �شفة �ملنفعة �لع�مة تطبيق� ملبد�أ �مل�ش�و�ة، ولي�ض �لقت�ش�ر 

على حتديد �لنت�ئج �لق�نونية �ملرتتبة على �كت�ش�ب هذه �ل�شفة، كم� 

هو �لو�شع ح�لي�؛ ف�شال عن مر�جعة �آلي�ت تدبري �أ�شول �جلمعي�ت، 

ي�شمن  �لذي  ب�ل�شكل  و�لعينية  �مل�لية  �ل�شفة،  هذه  على  �حل��شلة 

تطبيق مبد�أ �ل�شف�فية و�ملح��شبة؛

جمعي�ت  على  �ملطروحة  �مله�م  تطور  مع  �لتطوع،  مفهوم  مالءمة   ●

�لأجر�ء  غري  من  �جلمعويني  للف�علني  حو�فز  و�إقر�ر  �ملدين،  �ملجتمع 

�إعد�د  در��ش�ت،  )�إجن�ز  �جلمعية  لف�ئدة  حمدد  عمل  �أد�ء  مق�بل 
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م�ش�ريع...(، وهو �إجر�ء من �ش�أنه �أن يحفز �لف�علني �جلمعويني على 

تكري�ض �ملزيد من �لوقت و�جلهد لإجن�ح م�ش�ريع جمعي�تهم، خ��شة 

و�أن در��ش�ت خمتلفة )منه� در��شة �ملفو�شية �لعلي� للتخطيط( بينت 

ب�شكل  �مللمو�شة  �ل�شعوب�ت  �جلمعوي  �لعمل  معيق�ت  �أهم  من  �أن 

متز�يد يف �إقن�ع �ملتطوعني ب�ل�شتمر�ر يف �لعمل �جلمعوي، علم� ب�أن 

عدد� من �أطر �جلمعي�ت ي�شتغلون لف�ئدة جمعي�ت �أخرى )مغربية 

و�أجنبية( كخرب�ء نظر� لإمك�نية ذلك ق�نوني�. ويف هذ� �ل�شدد يوؤكد 

�آنف�:  �إليه  �مل�ش�ر  للتخطيط  �ل�ش�مية  �ملندوبية  �أجنزته  �لذي  �لبحث 

»�أن �أكرث من ن�شف �جلمعي�ت �رشحت ب�شعوبة �إيج�د �ملتطوعني �أو 

�إقر�ر هذه �لجر�ء�ت  �إن  �إقن�عهم ب�ل�شتمر�ر يف �لعمل �جلمعوي«. 

�لتحفيزية ل ينزع عن �جلمعي�ت كونه� موؤ�ش�ش�ت غري ه�دفة للربح، 

نظري  �مل�شتعملني  �أو  للم�شتفيدين  خدم�ته�  تقدم  ل  �أنه�  ب�عتب�ر 

مق�بل م�دي، كم� �أنه� تتم وفق قو�عد و�شو�بط ق�نونية و��شحة يف 

�إط�ر ي�شمن �شف�فية وجن�عة �لتدبري.

�ملعلوم�ت  وتوفري  �لتطوعي  ب�لعمل  خ��شة  بنية  �أو  �آلية  �إحد�ث   ●

و�ملعطي�ت بخ�شو�ض �إعد�د بر�مج حتفيزية على �لتطوع �جلمعوي 

و �لتعريف به،

يف  �لتطوعي  للعمل  م�شجعة  لإجر�ء�ت  �لعمومية  �ل�شلط�ت  �تخ�ذ   ●

�جلمعي�ت من خالل، مثال، و�شع نظ�م للتغطية على �ملخ�طر �لتي 

�لتي  قد ت�شيب �ملتطوع، ومتكني �جلمعي�ت من تغطية �مل�ش�ريف 

يوؤديه� �ملتطوع �أثن�ء عمله �لتطوعي.
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ب. �شف�فية �لتمويل :

�لقو�عد  يت�شمن  �جلمعي�ت،  لأ�شن�ف  مالئم  نظ�م حم��شب�تي  و�شع 

ميز�نية  جت�وزت  كلم�  ت�شديده  مع  �ل�شف�فية،  ل�شم�ن  �مل�شرتكة  �لع�مة 

�جلمعية مبلغ� م�لي� معين�؛ �لغر�ض من ذلك متكني �جلمعي�ت من �لأد�ء 

�ل�شليم و�ل�شف�ف وجتنب �لختاللت �ملمكنة، ب�شكل يقوي موقعه� جت�ه 

�ملقت�شي�ت  يت�شمن  كم�  خدم�ته�،  من  و�مل�شتفيدين  ومموليه�  �رشك�ئه� 

�خل��شة ب�ملوؤ�ش�ش�ت؛

مع  �لدويل  �لتمويل  على  �حل�شول  �ملرنة يف  �مل�ش�طر  على  �حلف�ظ   ●

�إلز�مية �لإخب�ر يف �آج�ل حمددة عن م�ش�دره� و�لأهد�ف �ملر�شودة 

�لهيئ�ت  ب�أن  �لت�رشيع ح�لي�، علم�  به يف  له�، وفق م� هو معمول 

�لدولية �مل�نحة تت�بع د�ئم� م�ش�ر �لتمويل وطرق �رشفه، وفق �شو�بط 

�ش�رمة، خالل خمتلف مر�حل كل م�رشوع؛

● ر�شد ن�شبة من �مليز�نية �لع�مة لدعم �لعمل �جلمعوي من قبل �لقط�ع�ت 

�أو �ملوؤ�ش�ش�ت �ملعنية مبج�ل تدخل كل �شنف من �جلمعي�ت، على 

�أ�ش��ض بر�مج عمل وجدولة و�أهد�ف حمددة وم�ش�طر �شف�فة؛

● تن�شي�ض �لق�نون على مقت�شي�ت حتفيزية للقط�ع �خل��ض ق�شد دعم 

�ملجتمع �ملدين م�دي� وفق �شو�بط و��شحة،

�لرب�مج ذ�ت  �أو  �لأن�شطة  لتمويل  �لدويل  للتع�ون  �إحد�ث �شندوق   ●

و�شو�بط حمددة  مو��شف�ت  على  بن�ء  �لدويل  �أو  �لإقليمي  �لبعد 

وعلى ق�عدة �ل�شف�فية و�لتقييم. و�شيمكن هذ� �ل�شندوق من دعم 

�لدويل يف  �ل�شعيد  على  �ملغربية  �حلكومية  غري  �ملنظم�ت  ح�شور 

لتو�شيع  �شو�بط  وو�شع  �خل�رج  يف  منظم�ت  مع  �رش�ك�ت  �إط�ر 

��شتقاللية  �حرت�م  مع  �لدويل،  �حل�شور  و�أ�شك�ل  بالدن�   �إ�شع�ع 

�لعمل �ملدين.
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ج. دعم �لقدر�ت

�ملنتمني جلمعي�ت �ملجتمع �ملدين من  لف�ئدة  للتكوين  ● و�شع بر�مج 

�ملدين  �لن�شيج  تطور  يقت�شيه�  �لتي  و�مله�ر�ت  �ملع�رف  تطوير  �أجل 

�ملغربي.

�لتي  و�ل�شو�بط  �مل�ش�طر  من  و�لتمكن  �لقدر�ت  لدعم  بر�مج  و�شع   ●

�لد�عمة  �لعمومية  �لقط�ع�ت  طرف  من  و�لتدبري  �لتمويل  حتكم 

للجمعي�ت وموؤ�ش�ش�ت مغربية ودولية متخ�ش�شة؛

● �إعد�د دلئل لتعميم �ملعرفة �لق�نونية وتب�شيطه� وت�شهيل �لإمل�م مب� 

يوفره �لق�نون من �شم�ن�ت وم� يفر�شه من و�جب�ت و�لتز�م�ت،

متن�ول  يف  �جلمعوي  �لن�شيج  حول  مركزية  بي�ن�ت  ق�عدة  و�شع   ●

�لعموم؛

● و�شع �إط�ر ق�نوين خ��ض ب�لعمل �لجتم�عي )نظر� لأهميته �لق�شوى( 

�لت�أمني  و�جتم�عي�، من خالل �شم�ن  ق�نوني�  فيه  �لع�ملني  وحم�ية 

�لالزم للمتطوعني و�لتغطية �لجتم�عية، علم� ب�أن �لبحث �ل�ش�در عن 

�ملندوبية �ل�ش�مية للتخطيط قد ك�شف على �أن �جلمعي�ت �ش�همت 

27919 �شخ�ش� ب�شكل ر�شمي  ��شتف�د منه�  يف خلق فر�ض �شغل 

ب�إمك�ن  �أنه  2007 و35409 عم�ل غري متفرغني. ول �شك من  �شنة 

هذه �مل�ش�همة �أن تتطور مع تن�مي مكون�ت �ملجتمع �ملدين وحت�شن 

�رشوط �لنخر�ط يف �لعمل �لتطوعي وحت�شن من�خ �لعمل؛

● تو�شيح �شو�بط ��شتف�دة �جلمعي�ت من �ملوظفني ب�لقط�ع �لعمومي 

و�جلم�ع�ت وفق م�ش�طر �شف�فة.

ويف �لأخري، ف�إن هذ� �لتوجه لبد و�أن يتعزز من خالل �عتم�د ميث�ق 

�رشف يعك�ض �ملب�دئ و�لقيم  و�لغ�ي�ت �لنبيلة �لتي حتكم �لعمل �جلمعوي، 
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�ملنظم�ت  عمل  م�ش�ر  يف  ف�شلى  مم�ر�ش�ت  من  تر�كم  م�  لكل  كتتويج 

ين�ل من  �أو  �ختاللت،  يط�له� من  قد  وم�شتلزم�ت حم�يته� مم�  �ملدنية، 

ر�ش�لته�  عمق  مي�ض  توظيف  �أي  عن  بعيد�  و��شتقالليته�،  م�شد�قته� 

�لإن�ش�نية. و�إن بلورة م�رشوع كهذ� يتطلب �نبث�قه من خالل دين�مية حو�ر 

�ملجتمع  مكون�ت  �شفوف  �ملمكنة، يف  و�لآلي�ت  �لأ�شك�ل  وبك�فة  و��شع، 

�ملدين لإعد�د هذه �لوثيقة، ك�أر�شية �أخالقية م�شرتكة، و�شمن ��شرت�تيجية 

�لدميقر�طي  للبن�ء  خدمة  ور�ش�لته،  و�أدو�ره  مبك�نته  للنهو�ض  متك�ملة 

 ويف تف�عل مع م�شتلزم�ت �لتنمية �مل�شتد�مة و�لرتبية على �ملو�طنة و�حرت�م 

حقوق �لإن�ش�ن.
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ملحظ�ت وتو�سي�ت بخ�سو�س 

»م�رشوع ق�نون رقم 01.12 متعلق ب�ل�سم�ن�ت الأ�س��سية 

املمنوحة لع�سكريي القوات امل�سلحة امللكية«

18 مـ�ي 2012

متعلق   01.12 رقم  ق�نون  مب�رشوع  �لوطني  �لدف�ع  �إد�رة  تقدمت 

ب�ل�شم�ن�ت �لأ�ش��شية �ملمنوحة لع�شكريي �لقو�ت �مل�شلحة �مللكية.

�إن �لهيئة �ملديرية ملركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية �إذ تعرب 

عن تثمينه� لهذه �ملب�درة ومل� حملته من مقت�شي�ت تكر�ض م�ش�مني �لد�شتور 

�جلديد، ومل� وفرته من �ل�شم�ن�ت �لق�نونية �ل�رشورية للع�شكريني يف جم�ل 

ي�شمنه�  �لتي  �لأ�ش��شية  و�حلري�ت  �حلقوق  من  و�ل�شتف�دة  �لتوظيف، 

�لد�شتور لك�فة �ملو�طنني، و�شم�ن �حلم�ية �لق�نونية يف جم�ل �لت�أديب �أو 

�ملت�بعة �لق�ش�ئية، �إ�ش�فة �إىل �حلق يف �لأجرة ويف مع��ض �لزم�نة ومع��ض 

�لتق�عد و�حلم�ية �لجتم�عية، وتوفري �ل�شم�ن�ت �لالزمة للم�ش�ر �لإد�ري من 

حق يف �لرتقية و�لتعيني يف �ملن��شب و�لتكوين �مل�شتمر و�لرخ�ض و�حلق يف 

�لنخر�ط يف �جلمعي�ت وحرية �لن�رش »يف جم�لت �لأدب و�لفن و�لبحث 

�لعلمي و�لتقني«.

�إنن� نعترب هذ� �لتن�شي�ض خطوة ه�مة ت�شتوجب �لدعم لتوفري �ل�رشوط 

�ملن��شبة لإعم�له�، ومتكني �لع�ملني يف �لقط�ع من �ل�شطالع مبه�مهم يف 

ظروف لئقة وحم�ية حقوقهم مب� ي�شمن �لكر�مة و�مل�ش�و�ة، وميكنهم من 
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�ل�شتف�دة من �ل�شم�ن�ت و�حلقوق و�حلري�ت �لتي يكفله� �لد�شتور و�لقو�نني 

للمو�طنني، مع مر�ع�ة خ�ش�ئ�ض �لقط�ع.

�إل �أن �مل�دة �ل�ش�بعة من �مل�رشوع تثري �إ�شك�ل ب�رز� �شو�ء يف عالقته� 

و�للتز�م�ت  �ل�شلة  ذ�ت  �ملفعول  �ل�ش�رية   �لقو�نني  و  �لد�شتور  مبقت�شي�ت 

�ملذكرة  تقدمي مالحظ�ت يف هذه  �إىل  بن�  م� حد�  وهذ�  لبالدن�،  �لدولية 

موقعن� كمجتمع مدين  و�لإ�شه�م من  ذلك،  �إىل  �لنتب�ه  لإث�رة  �لرت�فعية 

يف �مل�ش�همة يف توفري �شم�ن�ت حك�مة �أمنية تتم��شى و�ملع�يري و�للتز�م�ت 

�لدولية لبالدن�.

بنية امل�رشوع

يتكون �مل�رشوع من 16 م�دة مق�شمة ح�شب �ملذكرة �لتقدميية لإد�رة 

�لدف�ع �لوطني �إىل �أربعة �أق�ش�م: �ل�شم�ن�ت �لق�نونية، و�ل�شم�ن�ت �ملتعلقة 

ب�حلقوق �مل�دية، و�ل�شم�ن�ت �ملتعلقة ب�مل�ش�ر �لإد�ري، و�ل�شم�ن�ت �ملتعلقة 

ب�حلم�ية �لق�نونية.

وقد ج�ء يف تقدمي �لب�ب �لأخري »�عتب�ر� للم�شوؤولي�ت �مللق�ة على ك�هل 

�أفر�د �لقو�ت �مل�شلحة �مللكية وللمخ�طر �لتي يتعر�شون له�، فقد �أقر م�رشوع 

�لق�نون عدم م�ش�ءلتهم جن�ئي� �أثن�ء قي�مهم مبه�مهم بطريقة �شليمة �شو�ء 

د�خل �لرت�ب �لوطني �أو خ�رجه كم� منحهم حم�ية �لدولة مم� قد يتعر�شون 

�إليه من تهديد�ت و�عتد�ء�ت مبن��شبة مم�ر�شة مه�مهم �أو بعده�«.

�لنحو  على  �شيغت  فقد  �ملذكرة،  هذه  مو�شوع  �ل�ش�بعة  �مل�دة  �أم� 

�لت�يل:

�مل�دة 7 »ل ي�ش�أل جن�ئي� �لع�شكريون ب�لقو�ت �مل�شلحة �مللكية �لذين 

�إط�ر  �لت�شل�شليني، يف  روؤ�ش�ئهم  تلقوه� من  �لتي  لالأو�مر  تنفيذ�  يقومون، 

عملية ع�شكرية جتري د�خل �لرت�ب �لوطني مبهمتهم بطريقة ع�دية.
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يف هذ� �لإط�ر وطبق� لالأحك�م �لت�رشيعية �جل�ري به� �لعمل، يتمتع 

�لع�شكريون بحم�ية �لدولة مم� قد يتعر�شون �إليه، من تهديد�ت �أو مت�بع�ت 

�أو تهجم�ت �أو �رشب �أو �شب �أو قذف �أو �إه�نة، مبن��شبة مز�ولة مه�مهم �أو 

�أثن�ء �لقي�م به� �أو بعده�.

حم�ية  نف�ض  من  �لع�شكريني  و�أمه�ت  و�آب�ء  و�أولد  �أزو�ج  وي�شتفيد 

�لدولة، عندم� يتعر�شون بحكم مه�م هوؤلء، �إىل �لتهديد�ت �أو �لتهجم�ت 

�أو �ل�رشب �أو �ل�شب �أو �لقذف �أو �لإه�نة.

�لذي يقومون بطريقة ع�دية مع  �لع�شكريون  ل ي�ش�أل كذلك جن�ئي� 

ع�شكرية جتري  عملية  �إط�ر  �لإن�ش�ين، يف  �لدويل  �لق�نون  قو�عد  �حرت�م 

خ�رج �لرت�ب �لوطني، ب�مل�أمورية �لتي �نتدبو� من �أجله�«. 

يقت�شي م�رشوع هذه �مل�دة، �ملالحظ�ت �لت�لية:

�أول، �إن �حلديث عن �لقي�م ب�مله�م »طريقة ع�دية« ي�شتدعي �لتدقيق 

من �لن�حية �لق�نونية. و�شيكون من �لأن�شب �لتن�شي�ض على �لقي�م ب�مله�م 

�مل�دة  هذه  من  �لأخرية  �لفقرة  يف  �مل�رشوع  �نتبه  وقد  �لق�نون.  �إط�ر  يف 

ب�لن�شبة  �لإن�ش�ين«  �لدويل  �لق�نون  قو�عد  �حرت�م  ف�أ�ش�ف »مع  �إىل ذلك، 

للعملي�ت خ�رج �لوطن.

�إن �لقي�م ب�مله�م يف �حرت�م لقو�عد �لق�نون ي�شكل يف حد ذ�ته �حلم�ية 

�لأ�ش��شية للع�ملني يف هذ� �ملج�ل كم� يف غريه.

ومعلوم �أن تدخل قو�ت �جلي�ض يف �ل�شوؤون �لد�خلية للبلد، يكون �أمر� 

��شتثن�ئي� و�رشورة ق�شوى يجب �أو توفر له� �ل�شم�ن�ت �لق�نونية �لالزمة.

ف�إذ� �أخدن� على �شبيل �ملث�ل �حل�لة �لق�شوى لال�شطر�ب�ت �لد�خلية �لتي 

ت�شتوجب فر�ض ح�لة �ل�شتثن�ء، ف�إن �مل�رشع �لد�شتوري �أح�طه� ب�شم�ن�ت 

دقيقة  ل�شم�ن �حرت�م حقوق وحري�ت �ملو�طن�ت و �ملو�طنني، �إذ ن�ض �لد�شتور 
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يف �لف�شل 59 على �أنه حتى »�إذ� ك�نت حوزة �لرت�ب �لوطني مهددة، �أو وقع 

من �لأحد�ث م� يعرقل �ل�شري �لع�دي للموؤ�ش�ش�ت �لد�شتورية، �أمكن للملك 

�أن يعلن ح�لة �ل�شتثن�ء بظهري )...(، ويخول �مللك بذلك �شالحية �تخ�ذ 

�لإجر�ء�ت �لتي يفر�شه� �لدف�ع عن �لوحدة �لرت�بية، ويقت�شيه� �لرجوع، يف 

�أقرب �لآج�ل، �إىل �ل�شري �لع�دي للموؤ�ش�ش�ت �لد�شتورية«.

»ل يحل �لربمل�ن �أثن�ء مم�ر�شة �ل�شلط�ت �ل�شتثن�ئية.

» تبقى �حلري�ت و�حلقوق �لأ�ش��شية �ملن�شو�ض عليه� يف هذ� �لد�شتور 

م�شمونة«.

مع  تع�ر�شه  �إ�شك�لية  �جلن�ئية  �مل�ش�ءلة  عدم  مو�شوع  يطرح  ث�ني�، 

�لإن�ش�ن  حقوق  بالدن� يف جم�ل  �لتز�م�ت  و  �لدويل  �لق�نون  مقت�شي�ت 

و�لق�نون �لدويل �لإن�ش�ين، و م� �أكده �لد�شتور �ملغربي و عدد من �ملقت�شي�ت 

�لق�نونية �ملتعلقة بتنظيم �ملج�ل �لع�شكري.

و هكذ� نالحظ م� يلي:

1 -  عدم مط�بقة م�رشوع الق�نون ملقت�سي�ت الد�ستور: ذلك �أن مفهوم   »عدم 

�مل�ش�ءلة �جلن�ئية« ل يتم��شى مع �ملقت�شي�ت �لد�شتورية �لت�لية:

1. 1 خ�شوع �جلميع للق�نون

�لأمة  �إر�دة  عن  تعبري  �أ�شمى  هو  »�لق�نون   )1 )فق   6 �لف�شل   .1

�ل�شلط�ت  فيهم  مب�  �عتب�ريني،  �أو  ذ�تيني  �أ�شخ��ش�  و�جلميع، 

�لعمومية، مت�ش�وون �أم�مه، وملزمون ب�لمتث�ل له«.

�لد�شتور  �حرت�م  و�ملو�طنني  �ملو�طن�ت  »على جميع   37 �لف�شل   .2

و�لتقيد ب�لق�نون. ويتعني عليهم مم�ر�شة �حلقوق و�حلري�ت �لتي 

تتالزم  �لتي  �مللتزمة  و�ملو�طنة  �مل�شوؤولية  بروح  �لد�شتور  يكفله� 

فيه� مم�ر�شة �حلقوق ب�لنهو�ض ب�أد�ء �لو�جب�ت«.
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1. 2 جترمي جميع �لنته�ك�ت �جل�شيمة حلقوق �لإن�ش�ن

1.  �لف�شل 22 »ل يجوز �مل�ض ب�ل�شالمة �جل�شدية �أو �ملعنوية لأي 

�أو  خ��شة  ك�نت،  جهة  �أي  قبل  ومن  ظرف،  �أي  يف  �شخ�ض، 

ع�مة.

ل يجوز �أن يع�مل �لغري، حتت �أي ذريعة، مع�ملة ق��شية �أو ل 

�إن�ش�نية �أو مهنية �أو ح�طة ب�لكر�مة �لإن�ش�نية.

مم�ر�شة �لتعذيب بك�فة �أ�شك�له، ومن قبل �أي �أحد، جرمية يع�قب 

عليه� �لق�نون«

2.  �لف�شل 23 »ل يجوز �إلق�ء �لقب�ض على �أي �شخ�ض �أو �عتق�له 

�أو مت�بعته �أو �إد�نته، �إل يف �حل�لت وطبق� لالإجر�ء�ت �لتي ين�ض 

عليه� �لق�نون.

�أخطر  من  �لق�رشي،  و�لختف�ء  �ل�رشي  �أو  �لتع�شفي  �لعتق�ل 

�جلر�ئم، وتعر�ض مقرتفيه� لأق�شى �لعقوب�ت.

...............................................................................

.................................................

�عتق�ل  وبظروف  �أ�ش��شية،  بحقوق  معتقل  �شخ�ض  كل  يتمتع 

�إن�ش�نية...

يحظر كل حتري�ض على �لعن�رشية �أو �لكر�هية �أو �لعنف.

�شد  �جلر�ئم  من  وغريه�  �لإب�دة  جرمية  على  �لق�نون  يع�قب 

�لإن�ش�نية، وجر�ئم �حلرب، وك�فة �لنته�ك�ت �جل�شيمة و�ملمنهجة 

حلقوق �لإن�ش�ن«.



40
مذكرات وتو�صيات

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

 1. 3  عدم خ�شوع �حلقوق و�حلري�ت �ملن�شو�ض عليه� د�شتوري� لأي 

��شتثن�ء كيفم� ك�ن

من �ل�شم�ن�ت �جلديدة ب�لن�شبة حلم�ية �حلقوق و�حلري�ت يف �لد�شتور 

�لظروف  يف  �شو�ء  منه�  ينتق�ض  ول  �ملفعول،  �ش�رية  بق�وؤه�  هو  �ملغربي 

�إعم�ل للتز�م�ت  �أو �ل�شتثن�ئية �لتي متر منه� �لبالد، وك�ن ذلك  �لع�دية 

بالدن� �لدولية يف جم�ل حقوق �لإن�ش�ن. ذلك م� ن�ض عليه �لف�شل 59 من 

�لد�شتور كم� �شبقت �لإ�ش�رة �إىل ذلك.

1. 4 �حلك�مة �لأمنية

�أن�ط �لف�شل 54 من �لد�شتور م�ش�ألة »م�أ�ش�شة �شو�بط �حلك�مة �لأمنية 

�جليدة » ب�ملجل�ض �لأعلى لالأمن، ف�إقر�ر عدم م�ش�ءلة جن�ئية، عالوة على 

�ملوؤ�ش�شة  ي�شع  ف�إنه  ودولي�،  وطني�  �لق�نونية  �ل�شو�بط  مع  �ملالءمة  عدم 

�لق�ئمة للت�ش�ور ب�ش�أن ��شرت�تيجي�ت �لأمن يف �لبالد �أم�م موقف حرج.

عدم املط�بقة مع القوانني ال�س�رية املفعول  - 2

�شنقت�رش هن� فقط على �لإ�ش�رة �إىل �لظهري �ملحدد لالن�شب�ط �لع�م 

 3240 عدد  �لر�شمية  ب�جلريدة  )ن�رش  �مللكية،  �مل�شلحة  �لقو�ت  حظرية  يف 

مكرر بت�ريخ 9 دجنرب 1974(، و�لظهري �ملنظم للدرك �مللكي )ن�رش ب�جلريدة 

�لر�شمية عدد 2366 بت�ريخ 28 فرب�ير 1958(.

2. 1  نظ�م �لن�شب�ط �لع�م

1. حتديد �مل�شوؤولي�ت درء� لل�شطط يف ��شتعم�ل �ل�شلطة

يحدد �لف�شل 11 من هذ� �لظهري قو�عد �لرت�تبية، وتدقق �لفقرة �لث�لثة 

و�مل�أمورية  �لت�شل�شل  نظ�م  لقو�عد  �لدقيق  »�لحرت�م  ب�أن  �لف�شل  هذ�  من 

�أهمية �أ�ش��شية يف حتديد م�شوؤولية كل و�حد فيم� يتعلق بحقوقه وو�جب�ته، 

ومينع معه �ل�شطط يف ��شتعم�ل �ل�شلطة«.
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�لمتن�ع عن تنفيذ �لأو�مر غري �لق�نونية و�رشورة �لإبالغ عنه� :  .2

يوؤكد ظهري �لن�شب�ط �لع�م يف حظرية �لقو�ت �مل�شلحة على �لمتن�ع 

عن تنفيذ �لأو�مر غري �لق�نونية، على �لأقل يف �لف�شول �لت�لية :

حيث  وم�شوؤولي�تهم،  �لع�شكريني  و�جب�ت   16 �لف�شل  يحدد   •?
ين�ض على :

.................................................................« -1

ويجب عليه مر�ع�ة �لن�شب�ط و�شلم �لت�شل�شل ح�شبم� هو مبني 

�لقي�م  من  �لمتن�ع  عليه  يجب  مثلم�  �لنظ�م،  هذ�  يف  وحمدد 

بكل عمل يتن�فى و�لقو�نني و�لأنظمة ويكون من �ش�أنه �إحل�ق �رشر 

ب�ملوؤ�ش�ش�ت، وعليه فوق هذ� ��شتعم�ل جميع �لو�ش�ئل لإخب�ر �لق�ئد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �مللكية بكل عمل من هذ� �لقبيل.

..................................................................................

...................................................................

»يتحمل �لع�شكريون يف كل زم�ن ومك�ن م�شوؤولية فردية ب�شبب   -2

�أعم�لهم. ول �شيم� ب�شبب كل �إخالل بو�جب�تهم، ويتحمل �ل�شخ�ض �لذي 

�أ�شدر �لأمر م�شوؤولية هذ� �لأمر كم� يتحمل �ل�شخ�ض �ملعهود �إليه ب�لتنفيذ 

م�شوؤولية �لتنفيذ وم�شوؤولية عدم �لتنفيذ، وكل �متن�ع من �إ�شد�ر �لأو�مر 

�لالزمة يحمل �لع�شكري م�شوؤولية هذ� �لمتن�ع«.

• يحدد �لف�شل 20 و�جب�ت �مل�أمورين، يف فقرته �لث�نية، ب�أنه :

»غري �أن �مل�أمور �لذي يتلقى �أمر� ي�شكل خرق� �رشيح� للق�شم �لذي �أد�ه 

وميكن �أن مي�ض ب�ملوؤ�ش�ش�ت �لد�شتورية وقو�نني �لأمة و�أنظمته� يجب عليه 

�لمتن�ع من تنفيذ هذ� �لأمر وتبليغ ذلك على �لفور وبجميع �لو�ش�ئل �إىل 

�لق�ئد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �مللكية«.
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يحدد �لف�شل 21 م�شوؤولية �مل�أمور ب�أنه :  •

»يعترب �مل�أمور م�شوؤول عن تنفيذ �لأمر �ل�ش�در له ب�شفة ق�نونية كم� 

يعد م�شوؤول ب�شفة �شخ�شية عن كل �إخالل بو�جب�ته وهو م�شوؤول ب�شفة 

به�  يقوم  �لتي  �لأعم�ل  للقو�نني وعن  �ملن�فية  �لأو�مر  تنفيذ  �شخ�شية عن 

خالل تنفيذ �مله�م �مل�شندة �إليه«.

2. 2 حقوق وو�جب�ت �لدرك �مللكي

حددت �ل�شو�بط �لق�نونية �لن�ظمة لعمل �لدرك �مللكي، منذ �شنة 1958 

بدقة، ق�شية �حرت�م حقوق وحري�ت �ملو�طنني �أثن�ء قي�م رج�ل �لدرك �مللكي 

�لظهري  �لث�لث من  �لفريد ب�جلزء  �لب�ب  �لأمن، حيث �شدد  ب�حلف�ظ على 

�ملنظم مل�شلحة �لدرك �مللكي �ملغربي، على م�ش�ءلة ومع�قبة كل �شطط يف 

��شتعم�ل �ل�شلطة يعزى لرج�ل �لدرك �إذ ين�ض �لف�شل 55 على �أنه »يعد 

�شطط� يف ��شتعم�ل �ل�شلطة كل عمل من �أعم�ل �لدرك يحدث ��شطر�ب� 

يف نفو�ض �ملو�طنني �أثن�ء �لتمتع بحريتهم �ل�شخ�شية ويحكم على �شب�ط 

وظيفتهم  ت�أدية  خالل  ي�شتعملون  �لذين  �لدرك  ورج�ل  وقو�ده�  �لفي�لق 

�لتمتع ب�حلري�ت �ملعرتف به� ق�نوني�  �أو مي�شون بحق  �ل�شلطة  �شطط� يف 

ب�لعقوب�ت �لت�أديبية ب�رشف �لنظر عن �ملت�بع�ت �لق�ش�ئية �لتي ميكن �إجر�وؤه� 

يف حقهم«.

كم� ن�ض نف�ض �لظهري على �شم�ن حرمة �مل�ش�كن )�لف�شل 57( ومع�قبة 

�أي �عتق�ل يتم خ�رج �ل�شو�بط �لق�نونية )�لف�شالن 58 و 59(.

عدم املط�بقة مع اللتزام�ت الدولية للمغرب  -3

لبد هن� من �لإ�ش�رة يف �لبد�ية �إىل مك�نة �للتز�م�ت �لدولية لبالدن� 

يف �لد�شتور. فقد ن�شت ديب�جته على م� يلي : 

�ل�شعيد  على  به  ت�شطلع  �لذي  �لدور  تقوية  ل�رشورة  منه�  »و�إدر�ك� 
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�لدويل، ف�إن �ململكة �ملغربية، �لع�شو �لع�مل �لن�شيط يف �ملنظم�ت �لدولية، 

تتعهد ب�لتز�م م� تقت�شيه مو�ثيقه� من مب�دئ وحقوق وو�جب�ت، وتوؤكد 

ت�شبثه� بحقوق �لإن�ش�ن كم� هي متع�رف عليه� ع�ملي�. كم� توؤكد عزمه� 

على مو��شلة �لعمل للمح�فظة على �ل�شالم و�لأمن يف �لع�مل«. 

كم� �أكدت �لديب�جة على �أن �ململكة �ملغربية »توؤكد وتلتزم مب� يلي :

�لإن�ش�ين  �لدويل  و�لق�نون  �لإن�ش�ن  حقوق  منظومتي  حم�ية   -

�لط�بع  مر�ع�ة  مع  تطويرهم�؛  يف  و�لإ�شه�م  بهم�،  و�لنهو�ض 

�لكوين لتلك �حلقوق، وعدم ق�بليته� للتجزيء؛

جعل �لتف�قي�ت �لدولية، كم� �ش�دق عليه� �ملغرب، ويف نط�ق   -

�لر��شخة،  �لوطنية  وهويته�  �ململكة،  وقو�نني  �لد�شتور،  �أحك�م 

ت�شمو، فور ن�رشه�، على �لت�رشيع�ت �لوطنية، و�لعمل على مالءمة 

هذه �لت�رشيع�ت، مع م� تتطلبه تلك �مل�ش�دقة.«

و�مل�ش�حلة  �لإن�ش�ف  هيئة  بتو�شي�ت  كذلك  �لتذكري  من  هن�  ولبد 

�لد�عية �إىل »و�شع �إ�شرت�تيجية ملك�فحة �لإفالت من �لعق�ب« وتلك �ملتعلقة 

ب »تر�شيد �حلك�مة �لأمنية«.

�إن هذه �ملقت�شي�ت �لو�ردة �شمن تو�شي�ت هيئة �لإن�ش�ف و�مل�ش�حلة، 

جتد مرتكز�ته� يف �لق�نون �لدويل �ملتعلق بعدم �لإفالت من �لعق�ب، علم� 

له�  يكن  مل  �لدولية  �لتج�رب  بع�ض  يف  �شدرت  �لتي  �لعفو  قو�نني  ب�أن 

مفعول طويل، وقد ج�ء �لق�ش�ء �لدويل لتج�وز هذ� �خللل �لذي قد يط�ل 

�أنظمة �لعد�لة د�خل بلد م�. وجتدر �لإ�ش�رة �إىل �أن عدد� من �جلر�ئم ل 

�لإن�ش�ن،  �لتق�دم )جر�ئم �لنته�ك�ت �جل�شيمة يف جم�ل حقوق  ي�شمله� 

جر�ئم �حلرب، وجر�ئم �لإب�دة و �جلر�ئم �شد �لإن�ش�نية(، وب�لت�يل ل تكون 

لالإعف�ء �جلن�ئي قيمة ق�نونية، بقدر م� يكون �إجر�ء �شي��شي� ظرفي� حمدود 

�لأثر ويتن�فى ومقت�شي�ت �لق�نون �لدويل. و قد �أكدت �لعديد من �لتف�قي�ت 
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�لدولية �مل�ش�دق عليه� من طرف بالدن� على م�ش�و�ة �جلميع �أم�م �لق�نون، 

نذكر منه� على �شبيل �ملث�ل ل �حل�رش:

3 .1 �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�شي��شية

ن�شت �مل�دة 26 من �لعهد على �أن »�لن��ض جميع� �شو�ء �أم�م �لق�نون 

ويتمتعون دون �أي متييز بحق مت�ش�و يف �لتمتع بحم�يته. ويف هذ� �ل�شدد 

يجب �أن يحظر �لق�نون �أي متييز و�أن يكفل جلميع �لأ�شخ��ض على �ل�شو�ء 

حم�ية فع�لة من �لتمييز لأي �شبب، ك�لعرق �أو �للون �أو �جلن�ض �أو �للغة �أو 

�لدين �أو �لر�أي �شي��شي� �أو غري �شي��شي، �أو �لأ�شل �لقومي �أو �لجتم�عي، �أو 

�لثورة �أو �لن�شب، �أو غري ذلك من �لأ�شب�ب.

�أو  �ملع�مالت  من �رشوب  غريه  و  �لتعذيب  من�ه�شة  �تف�قية   -  2.  3

�لعقوب�ت �لق��شية �أو �لال �إن�ش�نية �أو �ملهينة

�إن هذه �لتف�قية ل جتيز �لتذرع بظروف م�، �أو �شدور �أو�مر من جهة 

 2 )�لفقرت�ن  منه�  �لث�نية  �مل�دة  تن�ض  �لتعذيب، حيث  ملم�ر�شة  كمربر   م�، 

و3( على �أنه :

�أك�نت هذه  �أي� ك�نت، �شو�ء  ب�أية ظروف ��شتثن�ئية  �لتذرع  »ل يجوز 

�لظروف ح�لة حرب �أو تهديد ب�حلرب �أو عدم ��شتقر�ر �شي��شي د�خلي �أو �أية 

ح�لة من ح�لت �لطو�رئ �لع�مة �لأخرى كمربر للتعذيب.

عن  �أو  مرتبة  �أعلى  موظفني  عن  �ل�ش�درة  ب�لأو�مر  �لتذرع  يجوز  ل 

�شلطة ع�مة كمربر للتعذيب«.

3 .3 - مدون�ت �ل�شلوك يف �إنف�ذ �لق�نون

�ملنتظم  قبل  من  �ملعتمدة  و�لقو�عد  �ملع�يري  من  عدد�  هن�ك  �أن  كم� 

�لدويل ذ�ت �ل�شلة، �لتي يجب ��شتح�ش�ره� يف هذ� �لب�ب، منه�:

�ملعتمدة  �لقو�نني  ب�إنف�ذ  مدونة قو�عد �شلوك �ملوظفني �ملكلفني   •
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 من طرف �جلمعية �لع�مة لالأمم �ملتحدة يف قر�ره� 34/169 بت�ريخ 

17 دجنرب 1979؛

�ملب�دئ �لأ�ش��شية ل�شتخد�م �لقوة و�لأ�شلحة �لن�رية من ج�نب   •
�ملوظفني �ملكلفني ب�إنف�ذ �لقو�نني، �لتي �أقره� موؤمتر �لأمم �ملتحدة 

�لث�من ملنع �جلرمية ومع�ملة �ملجرمني، يف �شتنرب 1990 به�ف�ن�.

وتوؤكد ه�ت�ن �لوثيقت�ن على �أنه حتى يف �حل�لت �ل�شتثن�ئية لتدخل 

�جلي�ض ل�شتع�دة �لنظ�م، تكون �لق�عدة هي عدم ��شتخد�م �لقوة، و�إذ� م� 

�لأدنى  ��شتعم�له� على �حلد  يقت�رش  �أن  �إىل ذلك، يجب  �ل�رشورة  دعت 

�ل�رشوري.

�إ�ش�ءة  �أو  �لن�رية  �لأ�شلحة  �أو  للقوة  �لتع�شفي  �ل�شتخد�م  �أن  كم� 

��شتخد�مه� يعترب جرمية جن�ئية مبقت�شى �لق�نون.

خل�سة القول :

�إن مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية، و�نطالق� من جم�لت 

�هتم�مه و��شتغ�له، وللمك�نة �لتي حظيت به� ق�ش�ي� �حلك�مة �لأمنية �شمن 

بر�مج عمله، و�إعم�ل ملقت�شي�ت �لقو�نني �لوطنية و�لدولية و�لتز�م�ت بالدن�، 

وم�ش�همة يف تفعيل مقت�شي�ت �لد�شتور و�لإر�دة �ل�شي��شية �لو��شحة يف 

بالدن� لبن�ء دولة �لق�نون، ف�إنه يدعو �إىل �إع�دة �لنظر يف �مل�دة �ل�ش�بعة من 

م�رشوع �لق�نون �ملذكور.





47
مذكرات وتو�صيات

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

مـذكـرة

حول مراجعة الد�ستور

�لربـ�ط، يف 19 مـ�ر�ض 2011

�لإ�شالح  ور�ض  و�لدميقر�طية  �لإن�ش�ن  حقوق  در��ش�ت  مركز  يعترب 

وتكري�ض  و�لق�نون  �حلق  دولة  بن�ء  م�ش�ر  يف  ب�رزة  حمطة  �لد�شتوري 

�لختي�ر�ت �لدميقر�طية وحقوق �لإن�ش�ن على م�شتوى �لوثيقة �لد�شتورية.

و�إذ� ك�نت بالدن� قد حققت تر�كم�ت ه�مة يف �لنهو�ض بحقوق �لإن�ش�ن 

ملع�جلة  و�لإجر�ئية  و�ملوؤ�ش�ش�تية  �لق�نونية  �لرتتيب�ت  و�تخ�ذ  وحم�يته�، 

�لختاللت �لتي عرفته� يف جم�لت متعددة )�لنته�ك�ت �جل�شيمة حلقوق 

�لإن�ش�ن، حقوق �ملر�أة، �لثق�فة �لأم�زيغية...(، و�لتي �أثمرت نت�ئج جيدة ك�ن 

من �أبرزه� تو�شي�ت هي�أة �لإن�ش�ف و�مل�ش�حلة، فال بد �أن يتم تكري�ض هذه 

�خلال�ش�ت يف �لوثيقة �لد�شتورية مب� يربز �لإر�دة �ل�شي��شية للدولة ملو��شلة 

هذ� �لختي�ر ويعك�ض دين�مية �لتغيري �لتي يعرفه� �ملجتمع.

وم�ش�همة منه يف �لنق��ض �لوطني �له�دف �إىل �إغن�ء م�رشوع �لد�شتور 

�ملغربي، ف�إن �لهيئة �ملديرية ملركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية تعرب 

بد�ية، عن تقديره� لروح �نفت�ح �للجنة �ملكلفة مب�رشوع �إ�شالح �لد�شتور 

على مكون�ت حركة حقوق �لإن�ش�ن للتف�عل مع �آر�ئه� ومقرتح�ته�. كم� �ن 

م�ش�همته� هذه، تندرج �شمن �لتوجه �لذي �ش�ر عليه �ملركز يف حمط�ت 

�ش�بقة، تقدم فيه� مبقرتح�ته بخ�شو�ض مو��شيع �لإعالم و�جلهوية وتفعيل 

تو�شي�ت هي�أة �لإن�ش�ف و�مل�ش�حلة.
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حقوقية  منظم�ت  ج�نب  �إىل  �ملركز  فيه  �ش�هم  �لذي  للحو�ر  وتتميم� 

�ملذكرة  �إليكم بهذه  تتقدم  �ملديرية  �لهيئة  ف�إن  �ملوقرة،  �أم�م جلنتكم  �أخرى 

�ملت�شمنة ملقرتح�ت �ملركز بخ�شو�ض م�رشوع �إ�شالح �لد�شتور. 

حقوق  على جم�ل  �قرت�ح�تن�  نركز  �أن  �ملذكرة،  هذه  �خرتن� يف  لقد 

�لإن�ش�ن، وذلك من خالل �ملح�ور �لت�لية:

● تقدمي

● مرتكز�ت �لوثيقة �لد�شتورية

● يف ب�ب �ملع�هد�ت

● د�شرتة �حلري�ت و�حلقوق �لأ�ش��شية

● تقوية ��شتقالل �لق�ش�ء 

● �حلك�مة �لأمنية

● د�شرتة هيئ�ت �حلك�مة

�ملغربية  �لتجربة  تر�كم�ت  ��شتح�رشن�  ب�أنن�  هن�،  �لتذكري  يفوتن�  ول 

لبالدن�،  �لدولية  و�لإلتز�م�ت  و�مل�ش�حلة،  �لإن�ش�ف  وخال�ش�ت  وتطوره�، 

وتو�شي�ت �للجن �ملخت�شة ب�لأممم �ملتحدة مع ��شتح�ش�رن� ل�شي�ق وروح 

توجه�ت �لإ�شالح�ت ب�ملغرب.

I - مرتكزات الوثيقة الد�ستورية :

��شتح�ش�ر  ت�شتدعي  �ملذكرة  هذه  يف  �لو�ردة  �ملقرتح�ت  �أن  �شك  ل 

�لبن�ء �ملوؤ�ش�ش�تي �ل�ش�من لتفعيله� ومم�ر�شته�. ويف هذ� �لب�ب، نرى �أنه من 

�ل�رشوري �أن توؤكد �لوثيقة �لد�شتورية على �ملرتكز�ت �لت�لية :

1 - �ن كل م�شوؤولية ت�شتوجب �مل�ش�ءلة،

2 - �أن تكون �ملوؤ�ش�ش�ت على �مل�شتوي�ت �ملركزية و�جلهوية منبثقة عن 

�لتعبري �حلر و�لنزيه عن �إر�دة �لن�خبني.
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ج- �أن يكون هن�ك ف�شل لل�شلط مب� ي�شمن جن�عة �لأد�ء و�إمك�نية 

�لتقييم و�ملح��شبة.

مب�  و�جله�ت  �ملركز  بني  �ل�شلط  تو�زن  على  �لتن�شي�ض  يتم  �أن  د- 

و�نخر�ط  �خلدم�ت  جودة  وي�شمن  �ملحلية  �لدميقر�طية  يقوي 

�لنخب �جلهوية يف �لت�شيري و�لتدبري و�لتقييم.

ه- تكري�ض �لتعددية �لثق�فية مب� يعك�ض غنى وتنوع �لثق�فة و�للغة 

وي�شمن �لوحدة و�لإندم�ج يف �إط�ر �لتعدد و�لتنوع.

�ملج�لت  يف  و�لرجل  �ملر�أة  بني  �مل�ش�و�ة  مبد�أ  على  �لتن�شي�ض  د- 

�ل�شي��شية و�ملدنية و�لقت�ش�دية و�لجتم�عية و�لثق�فية، و�شم�ن 

�لقر�ر يف جم�لت  مو�قع  تبوؤ  �جلن�شني يف  بني  �لفر�ض  تك�فوؤ 

تدبري �ل�ش�أن �لع�م و�لنتد�ب�ت �لنتخ�بية.

ع- د�شرتة مب�دئ ح�شن تدبري �ملو�رد �لوطنية �لطبيعية منه� و�مل�دية 

وتدبري �مل�ل �لع�م وعد�لة توزيع �لرثو�ت �لوطنية مب� ي�شمن �لعد�لة 

�لجتم�عية و�لتع�قد �لجتم�عي �جلديد. 

II - يف ب�ب املع�هدات

�شمو �ملع�هد�ت على �لق�نون �لوطني

يق�شد بذلك:

1 - منح �لأولوية �لد�شتورية للمع�هد�ت على �لق�نون �لوطني

2 - جعل �ملع�هد�ت مرجع� لو�شع �لقو�نني �لوطنية

ح�لة  يف  �لوطني  �لق�نون  على  للمع�هد�ت  �لأ�شبقية  �إعط�ء   -  3

�لتع�ر�ض

4 - حتديد مرجعية �لتف�شري
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مالحظة: �إدم�ج �ملغرب ل�شمو �ملع�هد�ت على �لق�نون �لد�خلي م� هو 

�إل حت�شيل ح��شل للتز�مه دولي� يف �إط�ر �تف�قية فيين� ل�شنة 1968 �ملقننة 

للمع�هد�ت بني �لدول بعدم �لحتج�ج ب�لق�نون �لوطني للتن�شل من �لتز�م 

�ملذكورة  �ملع�هدة  على  �ملغرب  �ش�دق  حيث  مع�هدة،  �إط�ر  يف  تع�قدي 

 يف 26 �شتنرب 1972، ون�رشت يف �جلريدة �لر�شمية عدد 3239 بت�ريخ 27 

نونرب 1974.

اأول- طريقة الإدم�ج

ونقرتح �عتب�ر �ملع�هد�ت �مل�ش�دق عليه� و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية 

مبث�بة ق�نون وطني، �لأمر �لذي يقت�شي يف ح�لة تع�ر�ض مقت�شي�ت �ملع�هدة 

مع �لق�نون �لوطني، تعديل هذ� �لأخري حتى ولو تعلق �لأمر مبقت�شي�ت 

د�شتورية.

ث�ني�- مك�نة املع�هدة يف هرم الق�نون الوطني

 supra-législative هل تعطى �ملع�هد�ت �ملدجمة مك�نة تفوق �لت�رشيع�ت

�أو مك�نته� �أقل من �لد�شتور infra-constitutionnelle و�أرقى من �لت�رشيع؟

تع�ر�ض  ح�لة  ويف  �لت�رشيع،  من  �أرقى  مك�نته�  تكون  �أن  نحبذ 

مقت�شي�ته� مع �لد�شتور يلج�أ �إىل تعديل مقت�شي�ت هذ� �لأخري قبل �إمت�م 

�إجر�ء�ت �لت�شديق �أو �لن�شم�م.

ث�لث�- مقت�سي�ت واآلي�ت م�س�حبته

1 - �ملقت�شي�ت

◆ حتديد ب�ب جديد خ��ض ب�ملع�هد�ت يف �لد�شتور

◆ يت�شمن �لب�ب �ملذكور �ملوقف من ب�قي مكون�ت �لق�نون �لدويل مع 

�لإ�ش�رة �إليه بد�ية يف �ملب�دئ �لع�مة �ملوؤطرة لديب�جة �لد�شتور

◆ تو�شيع �شالحي�ت �ملجل�ض �لد�شتوري لت�شمل جم�ل �ملع�هد�ت، 
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قبلي�،  مع�هدة  مقت�شي�ت  د�شتورية  ر�أيه يف  �إبد�ء  �إمك�نية  مع 

وف�شله يف د�شتورية �ملن�زع�ت �لتي ميكن �أن حتيله� عليه �ملح�كم 

�أو  �لت�شديق  قبل  �ملفعول  �ل�ش�رية  �لقو�نني  مقت�شي�ت  فيه�  مب� 

�لن�شم�م �إىل مع�هدة.

2 - �لآلي�ت :

يقت�شي �شمو �ملع�هد�ت على �لق�نون �لوطني م�ش�حبته ب�آلي�ت �إ�رش�ف 

قبلية، ومت�بعة بعدية بهدف:

◆ �حلر�ض على مدى مالءمة �ملع�هدة مع �لد�شتور

◆ �إع�دة �لنظر وترتيب �لبنية/ �لبني�ت �لإد�رية �مل�رشفة على �لتف�و�ض 

على �ملع�هد�ت

◆ خربة ق�نونية ب�ش�أن �ملقت�شي�ت �ملتف�و�ض ب�ش�أنه� ب�إمك�نه� �لت�أثري 

و�لتوقع –anticipation- مبجري�ت �ملف�و�ش�ت

◆ هيئ�ت ق�ش�ئية يف مقدمته� �ملجل�ض �لد�شتوري، وم�شتقبال جمل�ش� 

للدولة �أو م� ي�ش�بهه �إن �أحدث، مهمتهم� �شم�ن �لأمن �لق�نوين 

sécurité juridique و�ل�شهر على مط�بقة �لق�نون �لد�خلي.

III - د�سرتة احلري�ت واحلقوق الأ�س��سية

�لد�شتوري  بـ»�لتن�شي�ض  و�مل�ش�حلة  �لإن�ش�ف  هيئة  تو�شية  ط�لبت 

�ل�رشيح بفحوى �حلري�ت و�حلقوق �لأ�ش��شية �لتي يت�شمنه� مع �لتن�شي�ض 

على �ملقت�شى �لذي يجعل تنظيم هذ� �ملج�ل من �خت�ش��ض �لق�نون«.

نعتقد يف مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية �أن �ملطلوب هو 

�إع�دة �شي�غة وترتيب �حلقوق و�حلري�ت �ملن�شو�ض عليه� يف �لف�شول من 

2 �إىل 6 و8 �إىل 15 من �لد�شتور �حل�يل، وفق م� حلقه� من تطور�ت،وح�شب 
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متطلب�ت �ملرحلة و�لتز�م�ت �لبالد وطني� ودولي�. لذ� �رت�أين� �أن تكون بنية 

�حلري�ت و�حلقوق �لأ�ش��شية على �ل�شكل �لت�يل:

اأول- بنية احلري�ت واحلقوق الأ�س��سية

1 - �لكر�مة �لإن�ش�نية:

تقت�شي �شم�ن كر�مة �لإن�ش�ن ويقع على �ل�شلط�ت �لعمومية و�جب 

�حرت�مه� وحم�يته�، ويرتبط بهذ� �حلق: �حلق يف �حلي�ة و�ل�شالمة �لبدنية 

و�ل�شتعب�د  �لق�رشي  و�لختف�ء  �لتع�شفي  و�لعتق�ل  �لتعذيب  ومن�ه�شة 

و�ل�شخرة و�إلغ�ء عقوبة �لإعد�م.

�آلي�ت م�ش�حبة : �إمت�م �إجر�ء�ت �مل�ش�دقة على �لنظ�م �لأ�ش��شي للمحكمة 

�جلن�ئية �لدولية، على �عتب�ر �أن �جلر�ئم �لتي تدخل يف �خت�ش��شه� مرتبطة 

ب�لنته�ك�ت �جل�شيمة حلقوق �لإن�ش�ن وت�شكل �لكر�مة �لإن�ش�نية جوهره� 

�لأ�ش��شي، و�لتي ل يجوز ب�أي ح�ل من �لأحو�ل �لتن�زل عنه� �أو �لتقلي�ض 

من �لنتف�ع به�.

�حلرب  وقت  ��شتثن�ئي خمت�ش� يف  كق�ش�ء  �لع�شكري  �لق�ش�ء  جعل 

فقط، وكيف م� ك�نت �لأحو�ل ل ميكن تقدمي �ملدنيني مهم� ك�نت �لتهم 

�ملوجهة �إليهم �إل �أم�م �ملح�كم �ملدنية.

2 - حري�ت �لتنقل و�لتعبري 

تت�شمن حري�ت �لتجول و�ل�شتقر�ر، و�حلق يف �لأمن، وحري�ت �لر�أي 

و�لتعبري بكل �أ�شك�له، وت�أ�شي�ض �جلمعي�ت و�لأحز�ب و�لنق�ب�ت و�لنخر�ط 

فيه�، وحرية �لجتم�ع و�لتظ�هر وحم�ية �حلي�ة �خل��شة و�لع�ئلية، وحم�ية 

�ملعطي�ت �ل�شخ�شية.
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3 - م�ش�و�ة �ملو�طنني

بحم�ية  ومتتعهم  و�لو�جب�ت،  �حلقوق  يف  �ملغ�ربة  م�ش�و�ة  تت�شمن 

�لق�نون وبدون �أي �شكل من �أ�شك�ل �لتمييز فيم� بينهم. ف�شال عن �مل�ش�و�ة 

بني �ملر�أة و�لرجل يف �ملج�لت �ل�شي��شية و�ملدنية و�لقت�ش�دية و�لجتم�عية 

و�لثق�فية. 

�لت�ش�من �لقت�ش�دي و�لجتم�عي   –  4

�لجتم�عي  و�ل�شم�ن  و�ل�شحة  و�ل�شغل  �لرتبية  يف  �حلق  يت�شمن 

و�مللكية، وحرية �ملب�درة، وحم�ية �لبيئة و�مل�شتهلك، و�لت�ش�من �أم�م �لتك�ليف 

�لعمومية، و�لت�ش�من بني �جله�ت. 

�آلي�ت م�ش�حبة :

● �لتن�شي�ض د�شتوري� على عهد �أو ميث�ق �جتم�عي جديد.

�لفرق�ء �ل�شي��شيني و�لنق�بيني و�ملهنيني يف �شن  ●  م�ش�همة جميع 

ق�نون/ قو�نني حتدد بو�شوح تدبري �ملج�ل �لقت�ش�دي مب� ي�شمن 

 bien–être – زده�ر ومنو �قت�ش�د �لبالد و�نعك��ض ذلك على رف�ه�

و�مل�ش�رب�ت  و�لحتك�ر  �لريع  �قت�ش�د  قو�عد  خ�رج  �ملو�طن   –
و�ملن�ف�شة غري �ل�رشيفة.

حقوق وو�جب�ت �ملو�طنة   – 5

خدم�ت  على  �حل�شول  ويف  �ل�شي��شية،  �مل�ش�ركة  يف  �حلق  تت�شمن 

�إد�رية جيدة و�لو�شول �إىل م�ش�در �ملعلوم�ت و�لولوج �إىل �لوث�ئق �لإد�رية، 

وحق تقدمي �لعر�ئ�ض. 
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�إلز�مية �مل�ش�همة يف �لأعب�ء �ل�رشيبية و�لو�جب�ت  ومن بني �لو�جب�ت، 

�لجتم�عية.

 6 - حقوق فئوية:

�لتن�شي�ض على �شم�ن حقوق �لطفل كم� هي متع�رف عليه� دولي�، 

وحقوق ذوي �لحتي�ج�ت �خل��شة و�لفئ�ت يف �أو�ش�ع ه�شة.

ث�ني� – �سم�ن�ت ملم�ر�سة احلقوق 

�رشورة �لتن�شي�ض د�شتوري� على �أنه : 

1 - ل يجوز �حلد من مم�ر�شة �حلقوق و�حلري�ت �إل بق�نون، 

2 - يجب �لتحديد �لدقيق للقيود �لتي قد ترد على بع�ض �حلقوق 

يف ح�لة �ل�شتثن�ء، علم� �أن �للجنة �ملعنية بحقوق �لإن�ش�ن ت�ش�ئل 

�ملغرب دوم� عن هذه �لو�شعية مبن��شبة من�ق�شة تقريره �لدوري 

لإعم�ل �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�شي��شية.

3 - يجب �لتن�شي�ض د�شتوري� على �أن �حلقوق �ملرتبطة ب�لكر�مة 

�لإن�ش�نية ل يجوز �أن تكون مو�شوع تقييد مهم� ك�نت �لظروف، 

ومن  �لربمل�ن،  حل  �أو  حرب  �أو  ح�ش�ر،  �أو  ��شتثن�ء،  ح�لة  �شو�ء 

�حلقوق غري �لق�بلة للت�رشف هن�ك: 

◆ �حلق يف �حلي�ة 

◆ �ل�شالمة �لبدنية و�لعقلية 

◆ منع �لتعذيب و�ملع�مالت �لق��شية و�ملهنية و�حل�طة ب�لكر�مة 

◆ �ل�شتعب�د و�ل�شخرة 

◆ �رشعية �لعقوب�ت و�ملح�كم�ت 

◆ �حلق يف حم�كمة ع�دلة 
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◆ حرية �لر�أي و�لفكر و�ل�شمري 

◆ �لإكر�ه �لبدين 

و�شبق للمغرب �أن �لتزم بذلك يف �إط�ر م�ش�دقته على �لعهد �لدويل 

للحقوق �ملدنية و�ل�شي��شية )�مل�دة 4( و�تف�قي�ت جنيف �لأربعة ل�شنة 1949       

)�مل�دة 3 �مل�شرتكة بني �لتف�قي�ت(.

IV - تقوية ا�ستقلل الق�س�ء 

1 - �لرتق�ء ب�لق�ش�ء د�شتوري� �إىل م�شتوى �شلطة 

2 -  جترمي كل �إخالل �أوم�ش��ض بحرمة �لق�ش�ء، �أو �لتدخل �أو �لت�أثري 

من  �لق�ش�ئية  �لأحك�م  تنفيذ  عدم  فيه�  مب�  ��شتقالليته،  على 

قبل �لإد�ر�ت �لعمومية و�جلم�ع�ت �ملحلية و�ملوؤ�ش�ش�ت �لعمومية 

و�لهي�آت �لتي مت�ر�ض �شالحي�ت �ل�شلطة �لعمومية وب�قي �ملن�ش�آت 

و�لهي�آت �خل��شعة للمر�قبة �مل�لية للدولة.

3 -  د�شرتة �نفت�ح �ملجل�ض �لأعلى للق�ش�ء على حميطه بتطعيمه 

بكف�ء�ت علي�، نزيهة وم�شتقيمة.

4 -  �حرت�م مق�ربة �لنوع يف تركيبة �ملجل�ض �لأعلى للق�ش�ء، 

5 -  ح�شور كل مكون�ت �لق�ش�ء يف تركيبة �ملجل�ض )�ملجل�ض �لأعلى، 

حم�كم ��شتئن�ف، حم�كم �إد�رية، حم�كم جت�رية ، ق�ش�ء �لأ�رشة، 

وق�ش�ء �لني�بة �لع�مة وق�ش�ة �لتحقيق وق�ش�ة �حلكم(.

6 -  �إلغ�ء ع�شوية وزير �لعدل من تركيبة �ملجل�ض �لأعلى للق�ش�ء .
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مقت�سي�ت واآلي�ت م�س�حبة 

مقت�شي�ت   – 1

مبد�أ  �إعالء  �أدنى  وكحد   ، ع�دلة  حم�كمة  يف  �حلق  د�شرتة  يجب 

قرينة �لرب�ءة �إىل م�شتوى حق د�شتوري كم� ط�لبت بذلك هيئة �لإن�ش�ف 

و�مل�ش�حلة، علم� ب�أن هذ� �ملبد�أ مت�شمن يف �مل�شطرة �جلن�ئية وم�هو �إل فرع 

من �حلق �لأ�شلي �لذي هو �لتمتع مبح�كمة ع�دلة.

2 – �آلي�ت 

�إىل ق�شية  �أو �لرتق�ء بق�ش�ئن�  �لعمل و�حلر�ض على تكوين  �رشورة 

»�لق��شي �مل�شتقل« عن طريق �لتكوين �شو�ء �لأ�ش��شي �أو �مل�شتمر، و�شبط 

خ��شة،  عن�ية  �لجتم�عي  و�شعه  و�إيالء  للق��شي  �ملهني  �مل�ش�ر  و�شف�فية 

عالوة على جترمي جميع �ملوؤثر�ت �خل�رجية �ملتدخلة يف عمل �لق��شي كم� 

�أ�شلفن� لأن »�لق��شي �مل�شتقل« هو �شم�م �أم�ن ل�شتقاللية �لق�ش�ء.

V - احلك�مة الأمنية

�ل�رشعي  ي�شت�أثر ب�حلق  �لذي  �ملجتمع  �لوحيد يف  �لطرف  �لدولة  تعد 

يف ��شتخد�م �لقوة، لذ� يجب �أن تخ�شع �خلدم�ت �لأمنية لحرت�م �رشوط 

و�شو�بط �ل�رشعية و�مل�ش�ءلة �أم�م �ملوؤ�ش�ش�ت �لد�شتورية.

اأول – احرتام �سوابط ال�رشعية:

تعمل �لأجهزة �لأمنية على تعزيز �رشعية �لدولة �إن هي حققت ثالثة 

�رشوط:

1 - ��شتج�بته� حل�جي�ت وتطلع�ت �لن��ض من خالل :  

● �ملح�فظة على �ل�شلم و�لق�نون و�لنظ�م �لع�م؛

● حم�ية �حلقوق و�حلري�ت �لأ�ش��شية؛



57
مذكرات وتو�صيات

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

● منع �جلرمية وحم�ربته�؛

● تقدمي �مل�ش�عد�ت و�خلدم�ت �ملطلوبة؛

�لقوة( لف�ئدة �ملجتمع، حيث  2 - ��شتخد�م �شلطة �لدولة )��شتخد�م 

يجب �أن يت�شم قط�ع �لأمن ب�حلي�دية �ل�شي��شية، ول يجوز ب�أي 

يوظف  �أو  �شي��شي  �رش�ع  طرف� يف  يكون  �أن  �لأحو�ل  من  ح�ل 

لق�ش�ء م�ش�لح فئوية على ح�ش�ب �مل�ش�لح �لعلي� للمجتمع؛

3 - تعزيز �لأجهزة �لأمنية ل�شي�دة �لق�نون، حيث تتمتع هذه �لأجهزة 

مب� فيه� �ملخ�بر�ت ب�ل�رشعية �إذ� م� ��شتندت يف عمله� �إىل �لق�نون 

و�إل  و��شحة ومع�نة،  ق�نونية  و��شتمدت �شالحيته� من منظومة 

�نعدم �لأ�ش��ض �لالزم للتمييز بني م� ينفذ ب��شم �لدولة وني�بة عنه� 

و�لأفع�ل �لتي يرتكبه� �خل�رجون عن �لق�نون. وحتى يف �حل�لت 

�لإ�شتثن�ئية يجب �أن ت�شتند �ل�شالحي�ت �لتي تتمتع به� �لأجهزة 

�لأمنية �إىل �إط�ر ق�نوين، و�أن تعمل هذه �لأجهزة يف �إط�ر نظ�م 

من �ل�شو�بط �لق�نونية و�لأخالقية و��شح ومعروف.

ث�ني�: امل�س�ءلة اأم�م املوؤ�س�س�ت ال�رشعية

�أجهزة �لأمن مل�ش�ءلة �ملح�كم يف ح�لة خم�لفته�  عالوة على خ�شوع 

�لتنفيذي  �جله�ز  ل�شلطة  تخ�شع  ف�إنه�  �ملفعول،  �ل�ش�رية   للقو�نني 

ومر�قبة �لربمل�ن.

1 - �خل�شوع ل�شلطة �حلكومة

�مل�شوؤولي�ت  حتديد  ب�ش�أن  �لغمو�ض  من  بنوع  �حل�يل  �لو�شع  يتميز 

�لن�شو�ض  �أن  ن�جت على  �ملخ�بر�تية، وهذ�  فيه�  �لأمنية مب�  �لعملي�ت  عن 

�جلديدة �شو�ء �ملنظمة لالإد�رة �لع�مة لالأمن �لوطني �أو �ملفت�شية �لع�مة للقو�ت 

�مل�ش�عدة تتجه نحو �إعط�ء هذه �لهيئ�ت ��شتقاللية عن وز�رة �لد�خلية �لتي 
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ولو  �لد�خلي،  �لنظ�م  �لأول على عملي�ت حفظ  �مل�شوؤول  تكون  �أن  يجب 

�أن  كم�  للم�شوؤولي�ت.  حتديد�  وذلك  �مللكي،  �لدرك  قو�ت  فيه�  ت�ش�رك 

�لظهري �ملنظم ملديرية مر�قبة �لرت�ب �لوطني )DST(، عالوة على كونه يعود 

�إىل فرتة ��شتثن�ئية )1973( متيزت بتقلي�ض جم�ل �حلري�ت، ف�إنه ل ي�شعف 

وتزيد  بالدن�.  تو�جه  �لتي  �لتحدي�ت  مو�جهة  ق�در على  تنظيم جه�ز  يف 

�ملم�ر�ش�ت غري �لق�نونية لهذ� �جله�ز هذ� �لو�شع قت�مة.

لذ� وجب �أكرث من �أي وقت، �رشورة خ�شوع �أجهزة �ملخ�بر�ت للق�نون 

وملر�قبة �حلكومة وم�ش�ءلة �لربمل�ن.

2 - م�ش�ءلة �لربمل�ن لأجهزة �لأمن

يف �إط�ر حتقيق نوع من �لتو�زن بني �ل�شلطتني �لتنفيذية و�لت�رشيعية، 

وتو�شيع �شالحي�ت �لربمل�ن ت�رشيع� ومر�قبة كم� ج�ء يف خط�ب جاللة �مللك 

لت��شع م�ر�ض �مل��شي، يجب:

● خ�شوع جميع �لن�شو�ض �لق�نونية �ملنظمة لقط�ع �لأمن ملج�ل �لق�نون، 

�ل�شتثن�ئي  �لت�رشيع  �إىل  �للجوء  وعدم  �لربمل�ن،  من  �شدوره�  �أي 

بو��شطة �لف�شل 19 من �لد�شتور، لأن هذ� �ملنحى ل يعمل �إل على 

م�ش�عدة �لقط�ع�ت �لأمنية للتحلل من م�شوؤولي�ت �أفع�لهم و�لتهرب 

من �مل�ش�ءلة �شو�ء �أم�م �جله�ز �لتنفيذي �أو �لت�رشيعي؛

● يجب �أن ين�شب تو�شيع �شالحي�ت �لربمل�ن يف هذ� �لإط�ر على:

�ل�شي��ش�ت  جم�ل  يف  �لتنفيذية  �ل�شلطة  �أعم�ل  ك�فة  مر�قبة   -

�لأمنية؛

به�،  رخ�شت  �لتي  �مل�لية  �ملو�رد  ��شتخد�م  ح�شن  من  �لتحقق   -

�لقو�ت  خم�ش�ش�ت  فيه  مب�  ع�لية  وبكف�ءة  فع�لة  ب�شورة 

�مل�شلحة؛
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-  �لت�أكد من �حرت�م تنفيذ �لق�نون و�حرت�م �حلري�ت وحقوق �لن��ض 

خالل ��شتعم�ل �لق�نون.

ث�لث�: اقرتاح مل�سطرة الد�سرتة

1 - د�شرتة مفهوم �لأمن

�مل�شخرة   »-  la Force Publique  - �لعمومية  »�لقوة  مفهوم  �إدم�ج   ●

خلدمة �ل�ش�لح �لع�م مب� يعزز �رشعية �لدولة، و�إح�لة تنظيمه� �إىل 

جم�ل �لق�نون.

�لد�خلية  �لأمنية  �ل�شي��شة  حتديد  على  م�شوؤولة  �حلكومة  جعل   ●

م�ش�عدة، خم�بر�ت(  قو�ت  )�أمن،  �لأمنية  �لأجهزة  ك�فة  وخ�شوع 

ل�شلطته�، وجعل عملي�ت حفظ �لنظ�م د�خلي� مهم� ك�نت �لأجهزة 

�مل�ش�ركة فيه من �خت�ش��ض �حلكومة.

2 - �آلي�ت م�ش�حبة

ملفهوم  �لق�نون  حتديد  �رشورة  و�ملوؤ�ش�ش�ت،  �لت�رشيع  �شعيد  على   ●

�لأمن على �عتب�ر �أنه من �حلقوق �لأ�ش��شية، و�رشط ل حميد عنه 

ملم�ر�شة �حلقوق و�حلري�ت �لأخرى.

● ومن جهة �أخرى، �لتفكري يف �آلية خمتلطة )�شلطة تنفيذية، ت�رشيعية 

�أجهزة �أمنية وجمتمع مدين...( للت�ش�ور حول �ل�شي��ش�ت �لأمنية، 

وجعل �لقط�ع كب�قي �لقط�ع�ت �لأخرى يف �ملجتمع؛

ملر�قبة  تنظيمية  و�آلي�ت  بن�شو�ض  �لدميقر�طي  �لبن�ء  ��شتكم�ل   ●

 -professionnalisme- ومهنية �ملم�ر�شة -déontologie- أخالقي�ت �ملهنة�

وحتديث �لقوة �لعمومية.
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●  �آلي�ت حبية حلل �خلالف�ت �لد�خلية للقو�ت �لعمومية، وللخالف�ت 

�لب�شيطة �لتي قد تن�ش�أ مع �ملو�طن. مع حق متكني هذه �لقو�ت من 

جمعي�ت مهنية لت�ش�هم يف �لأخالقي�ت و�ملهنية، و�مل�ش�همة يف مد 

ج�شور مع �ملجتمع. 

VI - د�سرتة هيئ�ت احلك�مة

د�شرتة  �أ�شب�ب  حول  و�جلدل  و�لت�ش�وؤلت  �لتعد�د،  ل�شلبي�ت  تف�دي� 

موؤ�ش�ش�ت دون �أخرى، نرى �رشورة �إخ�ش�ع هذه �مل�ش�ألة ملج�ل �لق�نون يف 

�إط�ر تو�شيع �شالحي�ت �لربمل�ن، وذلك من خالل �إحد�ث م� ي�شمى ب�لهيئ�ت 

و��شتقالليته�  به�،  �لتعيني  مع�يري  �لق�نون  يحدد  �مل�شتقلة، حيث  �لإد�رية 

�إد�ري� وم�لي�، وعالقته� بب�قي �ل�شلط، وطرق حم��شبته�.
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مذكرة بخ�سو�س

احلوار الوطني حول الإعلم

�لرب�ط، يف 13 شتنبر 2010

  يت�رشف مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية ب�أن يعرب لكم 

عن عميق �لتقدير و�لعتز�ز بهذه �لدعوة للم�ش�همة يف حمطة متميزة يف 

منهجية مع�جلتن� لق�ش�ي� بالدن�، وخ��شة يف حقل له مك�نة ��شرت�تيجية 

يف تر�شيخ �لختي�ر�ت �لدميقر�طية لبالدن�.

ول �شك �أن �حت�ش�ن �ملوؤ�ش�شة �لت�رشيعية لهذ� �حلو�ر يعك�ض �لن�شغ�ل 

خمتلف  على  ومنفتحة  ت�ش�ركية  دين�مية  يف  �لقوي  و�لنخر�ط  �لكبري 

�لهي�آت و�ملوؤ�ش�ش�ت �ملعنية من �أجل بلورة روؤية ��شرت�تيجية �ش�ملة ملع�جلة 

ق�ش�ي� هذ� �لقط�ع �حليوي.

لقد متكنت بالدن� من حتقيق مكت�شب�ت ه�مة يف جم�ل �حلري�ت، 

و�شمنه� حرية �ل�شح�فة خ��شة خالل �لعقد �لأخري. �إل �أن هذ� �لتطور ظل 

يت�شم ب�إ�شك�لي�ت وتوتر�ت مرتبطة بهذه �لتحولت نف�شه� وكيفية تدبريه�، 

�قت�ش�دية  وحتدي�ت  تكنولوجية  تغري�ت  من  �لع�مل  يعرفه  م�  عن  ف�شال 

وم�لية وم� ي�شتلزمه ذلك من ت�أهيل للمق�ولة و�لإن�ش�ن.

�ملجتمع  يهم  ور�ض  ب�شدد  ب�أنن�  �لتذكري  يجدر  �لإط�ر،  هذ�  ويف 

بحقوق  �ملرتبطة  و�ملم�ر�ش�ت  �لقيم  وت�أ�شيل  تر�شيخ  ويتوخى  بك�مله، 
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�ملهنية  �لفئ�ت  خمتلف  ت�أهيل  يقت�شي  م�  وهو  و�لدميقر�طية،  �لإن�ش�ن 

وعموم �ملو�طنني للت�شبع بهذه �لثق�فة.

وبقدر م� ينطبق ذلك على �ملكلفني ب�إنف�ذ �لق�نون، ف�إنه ي�ش�ئل بنف�ض 

�لدرجة ب�قي �لفئ�ت ومن �أهمه� �ل�شحفيني و�لع�ملني يف حقل �لإعالم.

�ل�شمولية، بل تتطرق  �لتي نقدمه� ل تدعي  �لأولية  �ملذكرة  �إن هذه 

ب�إيج�ز لبع�ض �ملح�ور �لأ�ش��شية.

�حلو�ر  هذ�  �إثر�ء  غري حكومية يف  كمنظمة  �ملركز  ي�ش�هم  �أن  ون�أمل 

�لوطني �لذي ل ن�شك يف �أنه ي�ش�هم يف �لرتق�ء بقط�ع �ل�شح�فة و�لإعالم 

خدمة ق�ش�ي� �لدميقر�طية وحرية �لتعبري ودولة �لق�نون، مب� يوؤهله ملو�جهة 

�لتحدي�ت �لكونية يف ظل عوملة ز�حفة على ك�فة �مل�شتوي�ت.

للقي�م  �رشورية  نر�ه�  مد�خل  تقدمي  على  �لورقة  هذه  يف  �شنقت�رش 

ب�إ�شالح �شمويل للمنظومة �لإعالمية �شو�ء يف ج�نبه� �ملعي�ري �أو �ملوؤ�ش�ش�تي 

مب� يتم��شى مع و�قع �حل�ل، �أي �لأخذ بعني �لعتب�ر كل �لتطور�ت �لتي 

ح�شلت يف �لبالد حقوقي� ومهني� وم� و�شلت �إليه �لتكنولوجي� ذ�ت �ل�شلة 

مبج�ل �لإعالم، وذلك حتى ميكن لالإعالم �أن ينه�ض بدوره �ملجتمعي ك�مال 

يف بلد حتكمه �شي�دة �لق�نون.

ق�شية  بكثري  يتج�وز  �لإعالم  لقط�ع  �ل�شمويل  �لإ�شالح  �أن  نرى  لذ� 

بني  مت�شنجة  عالقة  يح�رش يف  �أن  ميكن  ول  للحرية،  �ل�ش�لبة  �لعقوب�ت 

�لق�شيت�ن  ك�نت  و�إن   - �ملكتوبة  �ل�شح�فة  من  وجزء  �لعمومية  �ل�شلط�ت 

�أن  ت�شكالن م�ش�غل حقيقية مل� لهم� من �نعك��ش�ت �شلبية -، بل يجب 

يتجه �لتفكري نحو �إع�دة هيكلة �ملج�ل �لإعالمي جذري� من حيث �لإط�ر 

�لق�نوين �ملوؤطر له، ومم�ر�شة �ل�شحفي/�ملق�ولة �ل�شحفية.
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لذلك نرى �رشورة مع�جلة �لق�شية من �لزو�ي� �لت�لية:

1 - بنية �لق�نون �ملوؤطرة للعمل �لإعالمي

2 - �لعالقة بني �لق�ش�ء و�لإعالم

3 - �أخالقي�ت �ملهنة

4 - �حلق يف �لو�شول �إىل �ملعلوم�ت

5 - �لإعالم بو��شطة و�ش�ئل �إلكرتونية

6 - �لإعالم �لعمومي

 

1 - بنية الق�نون املوؤطرة للعمل الإعلمي

يقت�شي ق�نون �ل�شح�فة كم� وقع تعديله منذ 1958 �إىل 2002 �ملالحظ�ت 

�لت�لية:

1 - يعود �لفكر �لق�نوين �ملوؤطر لق�نون �ل�شح�فة �إىل نه�ية �لقرن 

�لت��شع ع�رش، وهذ� لوحده ك�يف لإع�دة �لنظر فيه على �لأقل من 

ز�وية �لتجرمي، وم� عرفته �ل�شح�فة من تطور�ت �إن على �مل�شتوى 

�ملهني �أو �لتكنولوجي، عالوة على م� �شهدته قو�نني وموؤ�ش�ش�ت 

�لبالد من تقدم.

2 - �رشورة �حلف�ظ على روح 1958 لدللته يف خي�ر دعم �حلري�ت 

على  حف�ظ�  �أخرى،  قو�نني  يف  تذويبه�  وعدم  ببالدن�،  �لع�مة 

ذ�كرة �لأمة.

3 - �إ�شك�لية �لعقوب�ت �ل�ش�لبة للحرية : ب�لعودة �إىل �لن�ض �ل�ش�ري 

�ملفعول جند �أن هن�ك 34 جنحة وحو�يل 39 غر�مة، �لأمر �لذي 

�لق�نوين  �لفكر  �شي�ق  يف  بقر�ءته  ولكن  كثري�،  �إح�ش�ئي�  يبدو 
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طريق  عن  �لحرت�ز  عليه  يغلب  ك�ن  و�لذي  �ملوؤطر  �لأ�شلي 

�لتجرمي، تكون �مل�ش�ألة ع�دية.

لذ� نرى �رشورة فك �لرتب�ط بني �لعقوب�ت �لتي مت�ض حرية �لتعبري 

عن طريق �ل�شح�فة كم� هو ح�ل �لق�ش�ي� �ملرتبطة ب�لقذف و�ل�شب 

�لدول  بروؤ�ش�ء  �أو  ب�لأ�شخ��ض  �مل��شة  ب�جلنح  �لأمر  تعلق  �شو�ء 

و�ملمثلني �لدبلوم��شيني، وبني جنح  وخم�لف�ت �إل�ش�ق �لإعالن�ت 

�أو �نته�ك  و�لن�رش�ت و�لتجول به� وبيعه� يف �لطرق �لعمومية، 

حرمة �لآد�ب �لع�مة، �أو �لن�رش�ت �ملتن�فية مع �لأخالق و�لآد�ب 

و�لإ�ش�دة  و�جلنح  �جلر�ئم  �رتك�ب  على  �لتحري�ض  �أو  �لع�مة، 

بجر�ئم �لقتل �أو �لنهب �أو �حلريق �أو �ل�رشقة �أو جرمية �لتخريب 

ب�ملو�د �ملتفجرة...فهذه �ملخ�لف�ت و�إن �رتكبت بو��شطة �ل�شح�فة 

فال عالقة له� بحرية �لتعبري.

4 - �ملالءمة مع �ملقت�شي�ت �لدولية ذ�ت �ل�شلة بحرية �لتعبري ل�شيم� 

�مل�دة 19 من �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�شي��شية، مع �لأخذ 

بعني �لعتب�ر مقت�شي�ت �مل�دة 5 من نف�ض �لعهد، ل�شيم� �لتف�شري 

حلقوق  �لأوروبية  �لتف�قية  من   14 �مل�دة  �إي�ه�  �أعطته  �لذي 

�لإن�ش�ن، وذلك للحد من �لتع�شف يف ��شتعم�ل �حلق.

5 -  عدم م�ض حرية �لتعبري و�لإخب�ر ب�حلق يف �حلي�ة �خل��شة.

�إيق�ف ومنع �جلر�ئد بتقوية ح�شور  6 - مزيد من �شبط ح�لت 

�لق�ش�ء ملو�جهة �أية مم�ر�شة تع�شفية.

7 -  �إع�دة �لنظر يف �ملقت�شي�ت �مل�لية �ملنظمة للمق�ولت �ل�شحفية 

مب� مينع �لحتك�ر وي�شمن �لتعددية و�ل�شف�فية.
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2 -  العلقة مع الق�س�ء

1 - �لأهمية �حليوية للق�ش�ء و�ل�شح�فة يف حم�ية ��شتمر�ر ثق�فة 

دميقر�طية و�حلف�ظ عليه� من �لتحكم و�لت�شلط.

�أو  �لثقة  وبن�ء  �مل�شبقة  �لأحك�م  لتج�وز  �جل�نبني  �لعمل يف   -  2

��شتع�دته� بني �لف�علني )ق�ش�ء/�شح�فة(

�ل�شتي�ء مم�  بد�فع  �لق�ش�ء  �ملوجهة �شد  �لنتق�د�ت  تف�دي   - 3

يتخذونه من قر�ر�ت مل� فيه� من تهديد ل�شتقالل �لق�ش�ء، لأنه 

يف بلد حتكمه �شي�دة �لق�نون يجب �تخ�ذ �لقر�ر�ت �لق�ش�ئية يف 

�إط�ر �لحرت�م �لت�م للق�نون، ولي�ض حتت ت�أثري �أو يف �إط�ر �خلوف 

من �لنتق�د�ت من �أي ك�ن.

4 - �لبتع�د عن �لنتق�ئية يف �للجوء �إىل �لق�ش�ء.

5 - �حرت�م حم�ية م�ش�در �خلرب حتى ل تتحول �إىل جمرد معلن 

عن �لبالغ�ت �ل�شحفية �ملوزعة يف �إط�ر �لعالق�ت �لع�مة.

6 - �لتفكري يف تكوين ق�ش�ة متخ�ش�شني يف جم�ل �ل�شح�فة.

3 -اأخلقي�ت املهنة

1 - �لتو�شل من طرف �ملهنيني �إىل مدونة �أخالق ميكن �لرجوع �إليه� 

لتحديد مم�ر�ش�ت �ملهنة و�شبطه� و�حلف�ظ عليه�.

2 - �عتب�ر مدونة �لأخالق بقيمته� �ملعنوية بو�بة �شون حرية �ل�شح�فة 

وحقوق �لأغي�ر.

عن  �لق�ش�ء  على  عر�شه�  قبل  �ملن�زع�ت  حل  ل�شتب�ق  مدخال   -  3

طريق خلق �لآلي�ت �ملالئمة لذلك.
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4 -احلق يف الو�سول اإىل املعلوم�ت

جتدر �لإ�ش�رة بد�ية، �أن �حلق يف �لو�شول �إىل م�ش�در �ملعلوم�ت ل 

تنح�رش يف �لعمل �ل�شحفي/�لإعالمي فقط، بل تتعد�ه �إىل عموم �لن��ض، 

لذ� نرى �رشورة مع�جلة هذه �لق�شية من ز�وية ثالثية:

1 -��شتغالل وتطوير مم�ر�ش�ت �لآلي�ت �لق�ئمة و�لتي له� عالقة بتقنني 

لالت�ش�ل  �لعلي�  �لهي�أة  ل�شيم�  �لإعالمية،  �لعملية  من  جو�نب 

�ل�شمعي �لب�رشي، وهي�أة تقنني �ملو��شالت، وجلنة حم�ية مع�جلة 

�ملعطي�ت ذ�ت �لط�بع �ل�شخ�شي - �شدر �لق�نون يف فرب�ير 2009 

على  �للجنة  هذه  و�شت�شهر   ،- �لآن  حلد  �للجنة  تتحدث  ومل 

تنظيم �أحد �أ�شن�ف �حلق يف �لإخب�ر ويف �لولوج �إىل �لأخب�ر.

2 -تنظيم جم�ل �حل�شول على �لوث�ئق و�ملعطي�ت �لإد�رية، و�لذي 

م� يز�ل يعرف فر�غ� ت�رشيعي�، وذلك بتحديد م� يجب وم� ل 

يجب �لو�شول �إليه، وكيفية �لو�شول �إليه، ويف �أي مرحلة ميكن 

�لو�شول �إليه �إذ� ك�ن �ملج�ل خ��شع� مل�شطرة حمددة.

3 -نظري� من خالل �لتعديل �لذي حلق �لف�شل �لأول من ق�نون 

�ل�شح�فة �شنة 2002، للمو�طن �حلق يف �لإعالم ولو�ش�ئل �لإعالم 

�حلق يف �لو�شول �إىل م�ش�در �خلرب و�حل�شول على �ملعلوم�ت 

من خمتلف م�ش�دره�، ولكن لي�شت هن�ك �أية �آلية لأجرة هذ� 

�حلق، لذ� ي�شكل هذ� �حلو�ر �لوطني من��شبة مهمة للتفكري يف 

�إحد�ثه�، وقد تكون �آلية مدونة �ل�شلوك �أو �لأخالقي�ت �أد�ة مهمة 

لتعزيز عمله�.

5 - الإعلم بوا�سطة و�س�ئل اإلكرتونية

يثري حتليل و�قع �للجوء �ملتز�يد �إىل �لو�ش�ئل �لإلكرتونية لإخب�ر �لعموم 

مف�رقة عجيبة. فتنظيمه� ل يخ�شع لأي ق�نون، لكن من ز�وية �لزجر ف�أي 
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قذف �أو �شب يف حق �لأ�شخ��ض �أو م�ض بحي�تهم �خل��شة مع�قب عليه 

مبوجب �ملو�د 38 و51 و51 مكرر من ق�نون �ل�شح�فة. لذلك، ت�شكل هذه 

�ملن��شبة فر�شة لقرت�ح �إع�دة �لنظر يف �لبنية �لعتيقة لق�نون �ل�شح�فة مع 

�حلف�ظ على روحه وذلك من خالل:

1 - حتديد �إط�ر ق�نوين لل�شح�فة �لإلكرتونية و�ملدون�ت ومنه�:

information-vigilance-action ثالثية •

• جم�لت �لتطبيق-�ملخ�لف�ت-�ملحتوي�ت غري �مل�رشوعة

• �آج�ل �لتق�دم، حتديد متى يبتدئ؟

• حق �لرد، كيفية �شم�نه؟

• م�شوؤولية �ملدونني عن �ملحتوي�ت �ملن�شورة من خالل �لتعرف على 
-l’obligation de les identifier en ligne  - �من يلج�أ �إىل �لن�رش به

• حقوق �ملوؤلف و�حلقوق �ملج�ورة

2 - �لتفكري يف مدونة �ل�شلوك �ملالئمة للمج�ل،

3 - �لتفكري يف �آلي�ت ف�ض �لنز�ع�ت مب� فيه� �لق�ش�ء.
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خل�س�ت وتو�سي�ت بخ�سو�س

الثق�فة وره�ن�ت الدميقراطية املحلية 

�لرب�ط، يف 24 غ�شت 2010

نظم مركز در��ش�ت حقوق �لإن�ش�ن و�لدميقر�طية و�حت�د كت�ب �ملغرب 

يومي �ل�شبت و�لأحد 29 و30 م�ي 2010 بفندق كولدن توليب )فرح �ش�بق�( 

ب�لرب�ط ندوة حول مو�شوع “�شوؤ�ل �لثق�فة وره�ن�ت �لدميقر�طية �ملحلية”.

�ملثقفني  من  عدد  مب�ش�ركة  متيزت  �لتي  �لندوة  هذه  تنظيم  يندرج 

�ملغرب  فتحه�  �لتي  �لأور��ض  �لنق��ض حول  د�ئرة  تو�شيع  �إط�ر  �ملغ�ربة يف 

بحقوق  و�لنهو�ض  و�لكر�مة،  �حلرية  ي�شمن  جمتمعي  م�رشوع  لرت�شيخ 

�رتب�ط  ويف  ع�م،  ب�شكل  و�لق�نون،  �حلق  دولة  رك�ئز  وتقوية  �لإن�ش�ن 

�لتي  �حلديثة  �لدولة  بن�ء  جديدة يف  كمرحلة  �ملو�شعة  �جلهوية  مبو�شوع 

ظلت ق�ئمة على ن�شق �ملركزية �لقوية. 

ومتحورت هذه �لندوة �لتي �نتظمت �أ�شغ�له� يف 4 جل�ش�ت حول 

�ملو�شوع�ت �لت�لية: 

ذ.�أحمد  �لكور،  ذة.خديجة  مب�ش�ركة  و�لدميقر�طية”:  “�لثق�فة   •
بوكو�ض، ذ.عثم�ن �أ�شقر�، ذ.�إدري�ض �لكر�وي، وق�م بتي�شري �جلل�شة 

ذ. �حلبيب بلكو�ض.

يف  �لتك�مل  �جلهوية”:  و�خل�شو�شي�ت  �لوطنية  “�لهوية   •
�مل�شن�وي،  ذ.م�شطفى  �لتنوع”: مب�ش�همة  و�لوحدة يف   �لتعدد 
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ذ.عبد �لكرمي �جلويطي، ذ. حممد وقيدي، و�شري �أ�شغ�ل �جلل�شة 

ذ.نور�لدين �أف�ية.

• “�لتـنوع �لثق�يف للجه�ت: طريق للتنوع و�لدمقرطة”: مب�ش�ركة 
و�شري  �أحلي�ن،  ذ. حممد  �لعلمي،  �خلم�ر  ذ.  بني�ض،  ذ.�شـعيد 

�جلل�شة ذ.مب�رك ربيع.

و�لتو��شل  �لتف�عل  جدلية  �لكوين:   - �لوطني   - “�جلهوي   •
بودويك،  ذ.حممد  ع�شيد،  ذ.�أحمد  مب�ش�ركة  و�لإبد�ع”: 

�جلل�شة  و�شري  بنم�شعود،  ذة.ر�شيدة  �مل�ش�ري،  �لعربي  ذ.حممد 

ذ.عبد �لرحيم �لعالم.

�إن �ختي�ر �شوؤ�ل �لثق�فة وره�ن�ت �لدميقر�طية �ملحلية وطرحه للنق��ض 

تتوخى  ن�فذة جديدة  فتح  �إىل  ي�شعى  و�لأك�دمييني  �ملثقفني  من  ثلة  مع 

ت�شليط �ل�شوء على م�رشوع �جلهوية �ملو�شعة حتى ل تبقى مع�جلته فقط 

من ز�وية تقنية �أو ق�نونية �أو �أمنية على �أهميته�، مع م� يتطلبه هذ� �لختي�ر 

ومر�فقة،  وتقييم�  �إنت�ج�  �ملعركة  للنخب يف هذه  وقوي  و�ع  �نخر�ط  من 

�مل�شرية  هذه  �ملحط�ت يف  �إحدى  ي�شكل  �أن  �لف�ش�ء  هذ�  من  يرجى  كم� 

حتى يتبو�أ �لفكر و�ملثقف مك�نته �لفعلية يف معركة �لنت�ش�ر للدميقر�طية 

و�حلد�ثة و�حلرية. وقد �شكلت �لورقة �لتقدميية مدخال يحدد �إط�ر هذه 

�ملب�درة و�لأهد�ف �ملتوخ�ة منه�.

ومكنت �ملد�خالت �لتي مت تقدميه� من بلورة جملة من �ل�شتنت�ج�ت 

و�لقرت�ح�ت ميكن �إجم�له� فيم� يلي:

�أول: �إن طرح م�ش�ألة �جلهوية �ملو�شعة يف �ملغرب �لر�هن ي�شكل نقلة 

نوعية يف م�ش�ر تطور �لفكر �ملغربي �حلديث و�ملع��رش.

ث�ني�: �إن جن�ح �أي م�رشوع للجهوية مير ب�ل�رشورة عرب �لتعبئة �لوطنية 

لفهم عمق �مل�رشوع وتغيري �لعقلي�ت يف ذ�ت �لآن.
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ث�لث�: �جلهة ب�عتب�ره� مظهر تو�زن يف �ملجتمع بني وحدته و�ختالف�ته 

به�.  �ل�شي��ش�ت �خل��شة  تو�زن يف  �أن يتحقق يف د�خله�  هي يف ح�جة 

وت�شكل �جلهة جم�ل من��شب� ل�شم�ن �لتو�زن �ملجتمعي يف �حل�لت �لتي 

ملكون من  موقع�  �أي�ش�  تكون  بل  فيه� �جلهة جغر�فية فح�شب،  لتكون 

�جلهة  ت�شبح  �ل�شعيد،  هذ�  وعلى  و�للغوية.  �لثق�فية  �ملجتمع  مكون�ت 

ت�شتجيب  خ��شة  وتكوينية  وتربوية  لغوية  �شي��شة  فيه�  مت�ر�ض  م�شتوى 

خل�ش�ئ�ض �شك�ن �جلهة. 

ر�بع� : ت�شكل �جلهوية ف�ش�ء مالئم� للتدبري �لدميقر�طي لل�ش�أن �لثق�يف 

�لوطني و�ملحلي يف تنوعه ووحدته. �إن ��شتح�ش�ر �لبعد �لثق�يف يف م�رشوع 

�جلهوية ل يعني �أن هوية �جلهة تتحدد على �أ�ش��ض عرقي لغوي �أو �إثني 

للتنمية �ملحلية و�لوطنية؛  �لثق�يف كر�فعة  �لعن�رش  ثق�يف، بقدر م� يطرح 

هي  و�حلد�ثة  �لدميقر�طية  بثق�فة  �ملت�شبثة  و�ملحلية  �جلهوية  �لنخب  �إن 

 �ملوؤهلة لتجديد �لنخب عرب �إع�دة هيكلة �حلقل �ل�شي��شي و�حلقل �لثق�يف 

جهوي� ووطني�.

خ�م�ش� : �إن م�رشوع بن�ء �جلهوية �ملو�شعة يجب �أن ي�أخذ يف �لعتب�ر 

�لثق�فية و�للغوية  �أبرزه� �حل�جي�ت  �حل�ج�ت �مللحة للمو�طن �ملغربي، ومن 

�مللحة، ولعل تعديل وثيقة �لد�شتور وجعله� توؤكد �لهوية �ملغربية �ملتميزة يف 

تعدده� �للغوي وتنوعه� ي�شكل �أحد �ملد�خل �لرئي�شة لت�أطري هذ� �لنتق�ل 

�إىل �جلهوية �ملو�شعة و�إع�دة بن�ء �لتنوع �لثق�يف و�لتعدد �للغوي يف �إط�ر 

م�رشوع ثق�فة وطنية غنية ومتينة مبكون�ته�، من رك�ئزه� �جلوهرية قيم 

�حلد�ثة مب� هي قيم ترف�ض �لتع�شب و�لنغالق وتي�رش رفع �حليف �لثق�يف 

و�للغوي على م� مت �لتع�مل معه كهو�م�ض لفرتة طويلة.

�إن م�رشوع �جلهوية �ملو�شعة يتطلب و�شع �شي��شة ثق�فية  �ش�د�ش� : 

وطنية �ش�ملة ومندجمة تقوم على خي�ر�ت ت�شمح ملختلف �ملكون�ت �لثق�فية 
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و�لتطور   �لذ�ت  عن  �لتعبري  يف  حقه�  مبم�ر�شة  و�ملحلية  �جلهوية  �ملغربية 

�إن من  �أ�ش��شي� من مكون�ت �لتنمية �جلهوية.  و�لرتق�ء و�أن تكون مكون� 

�لتك�فوؤ  مبد�أ  هي  �خلي�ر�ت  هذه  عليه�  تقوم  �أن  يجب  �لتي  �ملب�دئ  بني 

�ملغربية وبني خمتلف  �لثق�فية  �ملكون�ت  و�لتو�زن بني خمتلف  و�لإن�ش�ف 

�للغ�ت  وبني خمتلف �جله�ت، مع �لدعوة �إىل �نخر�ط �جلميع من هيئ�ت 

ثق�فية و�أحز�ب �شي��شية وجمعي�ت �ملجتمع �ملدين يف بلورة هذه �ل�شي��شة 

�لثق�فية حتى تتمكن كل مكون�ت �ملجتمع من متلك �أطروح�ته� �لرئي�شية  

و�ملوحدة يف  تنوعه�،  �ملن�شجمة يف  �لوطنية  �لثق�فة  و�مل�ش�همة يف جعل 

تعدد مكون�ته�، ر�فعة حقيقية للتنمية �جلهوية و�لوطنية على �ل�شو�ء.

بل  �لعهد  لي�شت حديثة  و�لثق�يف  �للغوي  �لتعدد  م�ش�ألة  �إن  �ش�بع�: 

لديه� جدور ت�ريخية �شي��شية و�جتم�عية و�قت�ش�دية وثق�فية، كم� �أن هذ� 

�لتعدد �للغوي م�ز�ل ق�ئم� �إىل �ليوم. �إل �أنه ل ميكن ح�رش تو�جد �للغ�ت 

�لتعدد ل  مل�ش�ألة  �إيج�د حل  و�إن  من�طق جغر�فية.  عليه� يف  نتوفر  �لتي 

ميكنه �أن ينبع �إل من ذو�تن�.

ث�من� : �إن �لتق�شيم �جلهوي يجب �أن ي�أخذ يف �لعتب�ر �خل�شو�شية 

�إع�دة  يتطلب  و�ملنعزلة، مم�  �ملغلقة  �لغيتوه�ت  بعيد� عن  للجهة  �لثق�فية 

قر�ءة ت�ريخ �ملغرب يف �شوء �لت�ريخ �لجتم�عي و�ملحلي.

ت��شع� : ي�شكل �لبعد �لثق�يف ركن� �أ�ش��شي� يف �إجن�ح �جلهوية �ملو�شعة 

تنمية  �إىل  ح�جة  يف  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �ل�شي��شي  �لإ�شالح  �أن  ب�عتب�ر 

ثق�فية. �إن �لثق�فة هي �لطريق �ملوؤدي للتنمية، و�أن �لتنمية �لثق�فية �لتي توؤهل 

و�لنت�ش�ر  و�لإبد�ع  و�لإعالم  و�ملعلومي�ت  �لعلمي  �لبحث  عرب  متر  �جلهة 

للعقل و�لت�شبع بقيم �لختالف و�لت�ش�مح و�لنفت�ح و�حلرية؛ كم� �أن �إحي�ء 

�لرت�ث �ملحلي �لغني بتعدده و�ختالفه ويف �أنو�عه وتنوعه، و�إع�دة �لعتب�ر 

ثق�فية وفكرية،  �أن يبعث حيوية  �ش�أنه  و�ل�شينم� وغريه�، من  �مل�رشح  �إىل 
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وحر�ك� ي�شكل �أحد رك�ئز �لتنمية �لثق�فية �جلهوية. كم� ثم �لإحل�ح على 

�أهمية وحيوية خلق تقليد حممود يتمثل يف �إجن�ز تقرير عن ح�لة �ملغرب 

�ملنظومة  لتطوير  للثق�فة وبدل مزيد من �جلهود  �ل�ش�مل  ب�ملعنى  �لثق�فية 

بن�ء  فيه�  مب�  بالدن�  لتنمية  �لكربى  لالأهد�ف  لت�شتجيب  ببالدن�  �لرتبوية 

وترية  من  �لرفع  خالل  من  وذلك  ��شرت�تيجي،  ك�ختي�ر  �ملو�شعة  �جلهوية 

�لإ�شالح �شو�ء على �مل�شتوى �لرتبوي �أو �لتدبريي.

ع��رش�: �إن ت�أ�شيل �لثق�يف �لذي يعرتف ب�لتعدد �للغوي و�لتنوع �لثق�يف 

للبالد، عرب �أ�ش�ليب جديدة يف �ملم�ر�شة �ل�شي��شية و�إع�دة ت�أهيل �لإن�ش�ن 

وتر�شيخ مفهوم �ملو�طنة و�إع�دة �لنظر يف �ملنظومة �لرتبوية هو �أكرب حتدي 

مل�رشوع �جلهوية �ملو�شعة.

ه�دئة  بثورة  ب�لقي�م  �ليوم  مط�لب  �ملغربي  �ملثقف  �إن  ع�رش:  �إحدى 

�لع�مة  و�ليقظة  �لوطني  و�لنبوغ  �لجتم�عي  �لذك�ء  يف  �مل�ش�همة  قو�مه� 

للمجتمع لتقوية من�عته �لد�خلية و�خل�رجية، من خالل �مل�ش�همة يف بلورة 

فكر ��شرت�تيجي وطني ي�ش�عد على �لإج�بة على �لأ�شئلة و�لق�ش�ي� �لكربى 

�ملرتبطة ب�لتنمية حملي� وجهوي� ووطني�. فالبد من �لعمل على �إع�دة �إحي�ء 

دور �لنخب يف بن�ء �مل�رشوع �ملجتمعي و��شتع�دة �لعالقة �خلالقة بني �لثق�يف 

و�ل�شي��شي وتنمية �لعالقة بني �لثق�يف و�جلمعوي و�حلقوقي. 

و�شبيحة   2010 م�ي   29 �ل�شبت  يوم  مدى  على  �لعرو�ض،  و�أعقبت 

ونقدية  نظرية  و�إ�ش�ف�ت  وم�ش�ءلت  تعقيب�ت   ،2010 م�ي   30 �لأحد  يوم 

�ن�شبت، يف معظمه�، على ت�شخي�ض مكون�ت �لثق�فة �ملغربية يف �رتب�طه� 

و�لت�ريخ  �لثق�فية  �لذ�كرة  ��شتع�دة  ج�نب  �إىل  �لر�هن،  �لثق�يف  ب�ملج�ل 

�لثق�يف �لطويل �لذي تزخر به هذه �لثق�فة من خالل مظ�هره� وت�شكالته� 

ومتظهر�ته� ومتثالته� �لتي �لتحمت بوجود �لإن�ش�ن �ملغربي يف �ملغرب �لقدمي 

و�لو�شيط و�حلديث و�ملع��رش، وك�ن من �أبرز �ملف�هيم �لتي فر�شت نف�شه� 
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و»�لتنوع«  »�لتعدد«  مف�هيم  و�لت�أويل  و�ملق�ربة  و�لتحليل  �لتو�شيف  يف 

و�ملركز« و»�ملحيط« و�لتو�زن«، �إىل ج�نب مف�هيم »�لدميقر�طية« و»�لتنمية« 

و»�لإ�شالح �لدميقر�طي« و�جلهوية �ملو�شعة« و»�لهوية« و»�لتدبري �لثق�يف« 

ثم مف�هيم »�لكونية« و»�لتو��شل« و»�لإبد�ع«. 

و هكذ� تق�طعت يف �أغلب �لعرو�ض و�ملق�رب�ت و�لتعقيب�ت و�لإ�ش�ف�ت 

�ملف�هيم �لأنرثبولوجية و�لل�ش�نية و�لت�ريخية و�ل�شو�شيولوجية و�لفل�شفية مع 

�ملف�هيم �لإجر�ئية �لتي تقربه� من �ملج�ل �ل�شي��شي يف ت�شور �جلهة-�جله�ت 

و�جلهوية، ومن �لطرح �لقت�ش�دي و�لجتم�عي و�لتخطيط للدخول يف جتربة 

و�ملجتمع  و�لهيئ�ت  و�ملوؤ�ش�ش�ت  �لدولة  �لدميقر�طية �جلهوية على م�شتوى 

�ملدين و�لأحز�ب وخمتلف �لأفر�د و�جلم�ع�ت �أو �لن�شيج �لجتم�عي ب�ملعنى 

هذه  قيمة  �إبر�ز  يف  �أهميته  ومدى  �لثق�يف  �ل�ش�أن  ت�شور  يف  �لوظيفي، 

�لدميقر�طية �جلهوية �لتي ير�هن عليه� �ملغرب يف �شوء �لتحولت �ملحلية 

�خل��شة، و�لتحولت �لكونية �لع�مة، على �أ�ش��ض �رشورة ��شتثم�ر خمتلف 

�أر�شية  ل�شي�غة  و�لإ�ش�ف�ت  و�لتعقيب�ت  �لعرو�ض  قدمته�  �لتي  �لت�شور�ت 

فكرية ثق�فية-�قت�ش�دية و�شي��شية جديدة جلعل �لدميقر�طية �جلهوية مبث�بة 

»ر�فعة« و�ل�ش�أن �لثق�يف مبث�بة »عمود فقري«.

يف  �مل�ش�ركني  ح�شب  �لر�هن،  �ملغرب  يف  و�لدميقر�طية،  �لثق�فة  �إن 

�ملغرب  وت�شور  �ملغربي  �ملجتمع  �أفق  لت�شور  متالزم�ن  �رشط�ن  �لندوة، 

�لتفكري  خالل  من  �حلديثة  �لوطنية  �لدولة  وبن�ء  �حلد�ثي  �لدميقر�طي 

�ملغربية،  �لثق�فة  به�  تقوم  �لتي  و�لوظ�ئف  و�لأدو�ر  �لتنموية  �مل�ش�ريع  يف 

بتعدده� وتنوعه� وزخمه� وتعبري�ته�، يف �إبر�ز �لهوية �ملغربية ب�إ�شه�م �لدولة 

و�لف�علني �جلهويني و�لنخب و�ملثقفني ومكون�ت �ملجتمع �ملدين بحث� عن 

منوذج ثق�يف-�قت�ش�دي-�جتم�عي و�شي��شي ير�عي �ملكون�ت �لكربى وكذلك 

�خل�شو�شي�ت �جلهوية.
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�لدميقر�طي  �مل�رشوع  ز�وية يف  �لثق�يف« حجر  »�ل�ش�أن  ومن ثم يكون 

�مل�أمول، مقرتن� ب�لعرت�ف ب�حلقوق و�لو�جب�ت و�لوحدة و�لختالف و�إر�ش�ء 

قيم �حلو�ر و�لت�ش�مح و�إن�ش�ج م�شل�شل �لهتم�م ب�ملر�أة و�لأ�رشة و�لطفل 

و�لإعالم و�عتب�ر »�ملو�طنة« �إبد�ل جوهري� يف هذ� �مل�رشوع.

تدرك  عمومية  �شي��ش�ت  بلورة  �لجت�ه،  هذ�  يف  �لأمر،  يقت�شي 

مع�دلت »�ملحّلي« و»�جلهوي« و�لوطني«، بقدر م� تدرك �أي�ش� مقوم�ت 

ل�شم�ن  و�لإن�ش�نية  و�لجتم�عية  و�لثق�فية  �للغوية  �رشوطه�  يف  �لهوية 

�لتو�زن بني �جله�ت، و�لتك�مل بني �لدولة وبني هذه �جله�ت من منظور 

وظيفي و��شرت�تيجي لرت�شيد �حلك�مة �جليدة، وجعل �شي��شة �لقرب معرب� 

�ملحلية  �لدميقر�طية  �أو  للتدبري و�لتخطيط. وهكذ� ت�شري �جلهوية،  و�أد�ة 

كم� �شعت �لندوة �إىل طرح ذلك، ف�ش�ء م�شرتك� من �ش�أنه �حلف�ظ على 

�ملمتلك�ت �مل�دية و�لرمزية و�أجر�أة �لت�شور �لدميقر�طي �لبديل للنموذج �لق�ئم، 

كم� حتقق تلك �لنقلة �لنوعية �لتي ير�هن عليه� �ملغرب �لآن وهو ينخرط يف 

م�رشوع �جلهوية، كم� ير�هن عليه� �لب�حثون و�لف�علون و�ملهتمون ب�ل�ش�أن 

ذلك  يت�شمن  م�  مع  مت�ش�فرين  �ل�شي��شي  و�ل�ش�أن  �لثق�يف-�لدميقر�طي 

من ��شتقر�ء و��شتق�ش�ء و��شتب�ش�ر ملختلف م� تزخر به �لثق�فة �ملغربية من 

مكون�ت وتعرّب عنه �لت�شور�ت و�لتنظري�ت و�ملق�رب�ت �لنظرية ب�شدد هذه 

�لثق�فة وتر�كم�ته� قدمي� وحديث� ور�هن�.

• من ينتج �لثق�فة �ليوم ؟

• م� عالقة �لثق�فة ب�لتنمية ؟ 

• كيف يتع�مل �ملثقف يف �ملغرب مع م� يحدث يف �ملغرب ؟

• �أّي دور للمثقف ؟

�إنه� �أ�شئلة من �شمن �أ�شئلة ملحة �أخرى طرحته� ندوة »�شوؤ�ل �لثق�فة 

وره�ن�ت �لدميقر�طية �ملحلية«، وذلك لتج�وز �مل�شلم�ت و�ملر�هنة على �ل�شوؤ�ل 
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ب�ل�شوؤ�ل  معني�  �ملغرب  يف  �ملغربي-�ملثقف  �ملثقف  وجعل  �لنقدي  �ملعريف 

�لثق�يف وت�شخي�ض قيم �لنتم�ء �إىل �لهوية �لثق�فية �ملغربية و�لنخر�ط يف 

�مل�رشوع �لدميقر�طي �جلهوي �حلد�ثي وجت�وز �خللل �لق�ئم يف �ملوؤ�ش�ش�ت 

و�لهي�كل ونقد �لعقلي�ت و�لذهني�ت �ل�ش�ئدة يف مغرب �ليوم.

�إىل  لن يجد طريقه  �أنه  �لدميقر�طي �حلد�ثي ره�ن، غري  �مل�رشوع  �إن 

حيز �لإجن�ز �إل �إذ� ك�نت �جلهوية ذ�ت م�شمون جديد يف ت�شور �ملك�ن 

و�لإن�ش�ن و�ملكون�ت و�ملمتلك�ت �مل�دية و�لرمزية وتدبريه� وجعله� ق�طرة يف 

�لتخطيط و�لتنمية وحتمل �مل�شوؤولي�ت على م�شتوى �ملركز وعلى م�شتوى 

تف�دي�  و�ل�شي��شي  و�لقت�ش�دي  و�لجتم�عي  �لثق�يف  ب�ملعنى  �جله�ت 

لل�شقوط يف ذلك �لف�شل �لق�تل بني �ملركز و�ملحيط، �أو بني �ملركز و�لأطر�ف 

�أخرى  جه�ت  ح�ش�ب  على  جه�ت  وجود  لقن�ع�ت  وجتنب�  �له�م�ض،  �أو 

بدعوى »�لغنى« �لثق�يف- �لقت�ش�دي وغريه�، مم� يزكي خط�ب�ت �لع�شبية 

و�لتع�شب و�لتطرف ويعر�ض �جلميع للتلف و�لن�شي�ن و�لإق�ش�ء كم� توؤكد 

ذلك عدة معطي�ت عرب �لت�ريخ �لثق�يف �لجتم�عي �ملغربي قدمي� وحديث�؛ 

مم� ي�شتدعي ربط �مل�رشوع �لدميقر�طي بروؤية نقدية معرفية جديدة ي�ش�هم 

فيه� �ملفكرون و�لب�حثون و�ملنظرون و�لف�علون لقرت�ح �شيغ جعل �جلهوية 

مطلب� و�رشط� و�إمك�ن� يف نف�ض �لآن، ومن �لأ�ش�ض �لع�مة :

• �لتدبري �للغوي-�لثق�يف-�حل�ش�ري و�لجتم�عي للجهة.

من  �جلهة-�جله�ت  و�رشوط  ملكون�ت  �لقت�ش�دي  �لتخطيط   •
منظور �لتنمية. 

منظور  من  �جله�ت   - �جلهة  ت�شيري  لنظ�م  �ل�شي��شي  �لت�رشيع   •
حملي.

يرتبط �ل�رشط �لأول مب�أ�ش�شة �للغة-�للغ�ت �لوطنية، ويرتبط �ل�رشط 

للنهو�ض  ��شتج�بته�  �لقت�ش�دية ومدى  للمعطي�ت  بتحليل دقيق  �لث�ين 
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�لقت�ش�دي يف كل �ملج�لت �لقت�ش�دية و�لعمل على تد�رك م� تع�نيه من 

قلة �ملو�رد، �أم� �ل�رشط �لث�لث فيعني �شم�ن �لتو�زن بني �ملركز و�جلهة يف 

�إد�رة �ل�شوؤون �لتي تهم �لأفر�د و�جلم�ع�ت ب�إ�شه�م من �جلمعي�ت و�لأحز�ب 

و�ملوؤ�ش�ش�ت  و�حلكومة  �لدولة  من  بت�أطري  �ملنتخبة  و�ملج�ل�ض  و�ملنتخبني 

�ملعنية ب�لتدبري و�لتخطيط و�لت�رشيع.

من  نوع�  و�ملحدد�ت،  �لعن��رش  هذه  كل  على  بن�ء  �لأمر،  يقت�شي 

�لإر�دة  �رشط  يقت�شي  كم�  و�أجر�أته،  �مل�رشوع  هذ�  لفهم  �لوطنية  �لتعبئة 

�ل�شي��شية ومر�ع�ة �لتو�زن يف �قرت�ح �لرب�مج  و�ملخطط�ت �لتنموية و�لثق�فية 

و�لقت�ش�دية يف �لتق�شيم �لرت�بي و�لإد�ري للجهة-�جله�ت ب�ل�شتف�دة مم� 

يختزله �لت�ريخ ويوفره �لو�قع ويقرتحه �مل�شتقبل، �نطالق� من من�ذج �ش�بقة 

ولحقة يف �ملغرب وخ�رج �ملغرب.

*** *** *** ***
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