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تقدمي
عمل مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية منذ ن�ش�أته ،على �أن
يكون ف�ضاء للتناظر والبحث والتفكري اجلماعي وتبادل الر�أي يف الق�ضايا
احلقوقية والدميقراطية و�سبل ت�أ�صيلها ور�صد معيقات تطورها.
هكذا ،انخرط املركز يف حتفيز التفكري يف الق�ضايا الثقافية وال�سيا�سية
والقانونية وامل�ؤ�س�ساتية املرتبطة بالبناء الدميقراطي ودولة القانون ،كما
عمل على مواكبة م�ستجدات الآليات واملعايري يف جمال حقوق الإن�سان
والق�ضايا ذات ال�صلة وطنيا و�إقليميا مبا يف ذلك ق�ضايا احلكامة الأمنية
والعدالة االنتقالية وحل النزاعات بالطرق ال�سلمية والبناء الدميقراطي ف�ضال
عن تطوير ر�صيد وثائقي مرتبط بالبحث حول هذه الق�ضايا.
وقد اختار املركز ،للقيام بهذه املهام التي طرحها على نف�سه ،عدة
و�سائل ومداخل ترتاوح بني تنظيم الندوات ودورات تدريبية ،و�إجناز
درا�سات و�أبحاث ،وتبادل اخلربات وبلورة برامج التعاون وال�رشاكة مع
م�ؤ�س�سات وطنية ودولية ،وامل�شاركة بفعالية يف املنتديات الوطنية والدولية،
و�إ�صدار املطبوعات وو�ضع موقع على النيت يهتم بالنهو�ض بثقافة حقوق
الإن�سان والدميقراطية وتوفري املعلومة ،عالوة على امل�ساهمة يف تقوية
القدرات واملهارات بخ�صو�ص املقاربة املبنية على حقوق الإن�سان يف و�ضع
ال�سيا�سات العمومية وتقييمها.
ويف هذا الإطار� ،أ�صدر مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
عدة مذكرات همت العديد من الق�ضايا التي كانت حمور نقا�شات وتقاطبات
يف احلياة ال�سيا�سية واحلقوقية والثقافية ببالدنا ،وذلك م�ساهمة منه يف
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�إثراء احلوارات الوطنية التي �شهدتها ال�ساحة ال�سيا�سية واحلقوقية يف املغرب،
مثل تلك التي همت التعديل الد�ستوري ،والإعالم واملجتمع �أو اجلهوية
املتقدمة باملغرب ودور املجتمع املدين وغريها� ،إميانا منه بالدور الذي ميكن
�أن يلعبه املجتمع املدين ،كرافعة من رافعات الدميقراطية الت�شاركية ،يف
تفعيل مقت�ضيات د�ستور  ،2011وبلورة وتتبع وتقييم ال�سيا�سات العمومية،
واالنت�صار لرت�سيخ املبادئ واملمار�سات الدميقراطية ،و�صيانة حقوق الإن�سان
وحت�صني اختيارات بالدنا يف املجاالت ذات ال�صلة .وقد وجهت هذه
املذكرات �إىل اجلهات املعنية وطنيا ،و�أحيان ًا دوليا ،ق�صد امل�ساهمة يف تقدمي
املقرتحات� ،أو �إثارة الإنتباه �إىل مواطن اخللل يف الن�صو�ص �أو املقاربات� ،أو
للرتافع من �أجل الدفاع عن ق�ضايا.
وقد كان لهذه املذكرات قدر كاف من الت�أثري واالهتمام �سواء لدى
الدوائر املكلفة ب�إدارة احلوارات امل�شار �إليها� ،أو لدى الأو�ساط ال�سيا�سية
وامل�ؤ�س�سات� ،سواء كانت تنفيذية �أو ت�رشيعية �أو وطنية ،كما لقيت �صدى
لدى عدد من املنابر ال�صحفية ب�شتى �أ�صنافها ،وهو ما ي�ؤكد الدور الذي
ميكن �أن تنه�ض به مكونات املجتمع املدين على الرغم من حمدودية
الو�سائل التي تتوفر عليها ،والذي �سيزداد وال�شك قوة وفعالية �إذا ما مت
احلر�ص على �إعطاء النف�س ال�رضوري للدميقراطية الت�شاركية التي ن�ص
عليها الد�ستور ،ومتكني املجتمع املدين من الو�سائل ال�رضورية للم�شاركة يف
�إعداد ال�سيا�سات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
و�إذ نن�رش هذه املذكرات جمتمعة يف هذا الإ�صدار اجلديد كح�صيلة
عملنا �إىل حد الآن يف هذا الباب ،فذلك رغبة منا يف توثيق هذا املجهود
الذي بذله مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية كمكون من مكونات
املجتمع املدين العاملة يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان من جهة،
وو�ضعه رهن �إ�شارة خمتلف الفاعلني واملهتمني ،خا�صة و�أن عددا منها ال زال
يتمتع براهنيته �أو يتطلب مزيدا من االجتهاد والتطوير والتعبئة والرتافع.
		احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
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مـذكرة
حول املجل�س الأعلى للأمن
الرباط �أبريل

2013

نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بتعاون مع مركز
جنيف للمراقبة الدميقراطية على القوات امل�سلحة يومي  21و  22مار�س 2013
بالرباط ا�ست�شارة دولية حول مو�ضوع «املجال�س الوطنية للأمن يف �ضوء
التجارب الدولية» ،وذلك لال�ستفادة من التجارب الدولية واخلرباء الأجانب
واملغاربة الذين ح�رضوا هذا اللقاء للوقوف على دواعي و�سياق و�أهداف
و�أدوار و�صالحيات املجل�س الأعلى للأمن الذي �أقره الد�ستور املغربي يف
ف�صله الرابع واخلم�سني.
جاء تنظيم هذا اللقاء مواكبة لتفعيل املقت�ضيات التي �أقرها الد�ستور
املغربي بخ�صو�ص �إحداث جمل�س �أعلى للأمن ،ويف �سياق االهتمام الذي
ما فتئ يوليه املركز للق�ضايا املتعلقة باحلكامة الأمنية يف عالقتها بتفعيل
تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة و�إ�شكاليات تدبري ات�ساع ف�ضاء ممار�سة
احلريات ،والتحديات التي �أفرزتها عوملة الإرهاب واجلرمية الدولية والتي
تقو�ض حقوق الإن�سان وا�ستثباب الأمن واال�ستقرار� ،إميانا منه ب�أن هذه
الق�ضايا مرتابطة وتدخل يف �صلب البناء الدميقراطي ببالدنا والتمتع
باحلقوق واحلريات ،ف�ضال عما �أكدته التحوالت اجلارية يف املنطقة من
حيث ارتباط ق�ضايا الأمن ب�إ�شكاليات االنتقال الدميقراطي.

5

6

مذكرات وتو�صيات
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

وقد ثمن امل�شاركون املكت�سب الد�ستوري اجلديد يف املغرب القا�ضي
ب�إحداث املجل�س الأعلى للأمن باعتباره �إطارا للت�شاور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
الأمن الداخلي واخلارجي ،وتدبري حاالت الأزمات ،وم�أ�س�سة �ضوابط
احلكامة الأمنية اجليدة .كما �أ�شادوا بكون مكوناته تعك�س روح الد�ستور
ومنطوقه باعتبار احلق يف الأمن من حقوق الإن�سان ،واعتماد املقاربة
الت�شاركية يف التخطيط والتدبري كما مثلتها تركيبته التي ت�ضم �إىل جانب
جاللة امللك كال من احلكومة والربملان والق�ضاء ف�ضال عن امل�ؤ�س�سات الأمنية
و�شخ�صيات قد يكون ح�ضورها مفيدا لأ�شغال املجل�س.
و�سجل امللتقى �أن �إحداث املجل�س الأعلى للأمن قد جاء يف ظرف
يتميز بدخول املغرب مرحلة جديدة من الإ�صالح ،وتطور التحديات املتعلقة
باحرتام احلريات واحلقوق ،وت�صاعد العنف واجلرمية مبختلف �أنواعها،
وتداخل التهديدات وعوملتها ،وتغيري مفهوم احلدود وتراجع مفهوم �سيادة
الدول ،وظهور فاعلني جدد يف ال�ساحة الدولية ،من جماعات م�سلحة
عابرة للأوطان والقارات و�رشكات عابرة للقارات وم�ؤ�س�سات التمويل الدويل
واجلرمية الدولية املنظمة.
كما �إن �إحداث هذا املجل�س يندرج يف �سياق وطني ات�سم من جهة
بالتطورات يف جمال حقوق الإن�سان ،وانخراط امل�ؤ�س�سات الأمنية يف هذا
الور�ش الإ�صالحي ،وتفاعل الفاعلني املدنيني والإعالميني مع هذا التطور؛
ومن جهة �أخرى يف عالقة بالتحديات التي فر�ضتها الأعمال الإرهابية منذ
 16ماي  ،2003وتطورات ق�ضية الأقاليم اجلنوبية وما رافقها من ا�ضطرابات
(�أكدمي �إزيك ،العيون .)...2013
وي�ؤمل من املجل�س الأعلى للأمن �إدخال مفهوم الأمن �ضمن ان�شغاالت
ال�سيا�سات العمومية ،و�إقرار مقاربة �شمولية تدمج خمتلف الأبعاد واملجاالت،
وكافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،وت�ضمن ان�صهار جهودها يف �إطار
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�سيا�سة موحدة و�شاملة لتدبري التحديات الأمنية والأزمات ،و�إ�صالح
القطاعات الأمنية والت�رشيعات امل�ؤطرة لها ،ف�ضال عن ان�صهار خمتلف
الر�ؤى لتوحيد املفاهيم واملقاربات ،وال�سماح بقيا�س م�ؤ�رشات الإجناز.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن �إقرار �سيا�سة وطنية يف جماالت الأمن ي�ستلزم
�إعادة تنظيم ال�سلطات �أو الهيئات ذات ال�صلة باملجال ،مبا ي�سمح �أن
تكون تدخالتها ناجعة ،يف �إطار احرتام مقت�ضيات الد�ستور ،وتوفر املجل�س
الأعلى للأمن على املعلومة يف الوقت املالئم ،ومن م�صادر متعددة� ،إىل
جانب �إحداث الآليات التي ت�سمح بتدبري التمف�صالت والتقاطعات بني
خمتلف الأجهزة الأمنية ،ف�ضال عن خ�ضوع خمتلف جوانب القرارات
الأمنية ل�ضوابط متكن من ترجمة اال�سرتاتيجيات و اخلطط املعتمدة.
كما �أن توطيد ثقة املواطن يف م�ؤ�س�سة الأمن ،يتطلب ا�سرتاتيجية
متكاملة مبا تقت�ضيه من رقابة داخلية م�ؤطرة ب�ضوابط قانونية ،مع حتديد
�صالحيات و�أدوار خمتلف ال�سلط (التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية) عالوة
على االنفتاح على املجتمع املدين والإعالم ،و ربطه امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
وقد بينت التجارب الدولية �أن من �أ�سباب �إن�شاء املجال�س الوطنية
للأمن تطور مفهوم الأمن من اعتباره واجبا من واجبات الدولة �إىل كونه
مطلبا جمتمعيا وحقا من احلقوق التي على الدولة توفريها و�صيانتها
جتاوبا مع الطلب االجتماعي للأمن وحماربة ال�شعور بالال �أمن .وقد كان
لهذا التطور ت�أثريات مبا�رشة حيث �أ�صبحت الدولة مطالبة ب�إعداد �سيا�سات
عمومية ،و�أ�صبحت الإدارات مطالبة بالتحديث الأمني لتحقيق مطلب
الأمن؛ كما �أ�ضحى الفاعلون ال�سيا�سيون واملدنيون والإعالميون يتعاملون
مع هذا املو�ضوع باهتمام متزايد؛ عالوة على �أن هذا االهتمام �شمل �أي�ضا
حقول املعرفة واخلربة الأمنية.
وي�ستفاد من التجارب الدولية �أي�ضا �أن لي�س هناك منوذج موحد
للمجال�س الوطنية للأمن ،بل �إنها ترتبط بال�سياقات اخلا�صة بكل بلد،
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غري �أن �إن�شاءها يتطلب ر�صد التحديات ور�سم الأهداف واال�سرتاتيجيات
املتوخاة ،وتوفري املوارد املادية والب�رشية الالزمة؛ كما يجب �أن تكون
هذه اال�سرتاتيجية وا�ضحة على كل امل�ستويات ،و�أن ت�شكل و�سيلة فعلية
للتن�سيق بني عمل وجهود خمتلف امل�ؤ�س�سات الأمنية ،و�أن تطبع ال�شفافية
عمله قدر الإمكان من خالل توفري املعلومة الالزمة التخاذ القرارات وو�ضع
اخلطط .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن �أهمية مثل هذه امل�ؤ�س�سة
يف االنتقال الدميقراطي ترتبط مبنهجية �إن�شائها وعملها وال�صالحيات
املخولة لها واملوارد املتاحة لها.
وللمجال�س الوطنية للأمن عدة �أدوار يف �إعداد اال�سرتاتيجيات الأمنية
تنعك�س على ال�سيا�سات العمومية للأمن وطنيا وحمليا وقطاعيا ،والتقييم
املرافق لهذه ال�سيا�سات ،و�إنتاج مراجع الأداء الأمني ،واخلربة يف جمال
مراقبة الإدارات الأمنية ،ف�ضال عن التن�سيق بني امل�صالح والإدارات املكلفة
بالأمن من �أجل عقلنة التدخالت والأعمال امليدانية؛ �إ�ضافة �إىل دوره يف
تعزيز امل�شاركة يف �أنظمة الدفاع اجلماعية والتحالفات الع�سكرية ،وبعثات
احلفاظ على الأمن و�إعادة ا�ستثبابه .كما تكون ملجال�س الأمن الكلمة
الف�صل يف الق�ضايا املرتبطة بالدفاع والأمن ،وامليزانيات والربامج ذات
ال�صلة باملو�ضوع.
وعلى العموم ،ف�إن للمجل�س الوطني للأمن جمالني للعمل يف �إطار
اخت�صا�صاته ،وهما:
 tاال�شتغال على جمموعة من الوثائق الأ�سا�سية يف جمال الأمن التي
تقدم توجهاتها الكربى للربملان وتتمثل �أ�سا�سا يف الوثائق املرتبطة
باال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ،وما ت�شمله من ا�سرتاتيجيات �أمنية
فرعية وقطاعية؛
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 tتدبري الأزمات ،حيث تبدو �أهمية التن�سيق املتوفر داخل املجل�س
الوطني للأمن بني خمتلف الأجهزة الأمنية والقطاعات املعنية
مبو�ضوع الأزمة.
هكذا ،ف�إن من نقط قوة هذا املجل�س �أن ب�إمكانه �ضمان التن�سيق بني
خمتلف الأجهزة الأمنية ،كما �أن من متطلبات ح�سن الأداء ،عدم التداخل
بني اخت�صا�صات املجل�س واحلكومة ،وجتاوز ال�ضعف املعريف للربملانيني يف
جمال الدفاع والأمن ،ف�ضال عن التحديد الدقيق للم�س�ؤوليات ،والتمييز بني
م�س�ؤولية التخطيط واال�ست�رشاف ومهام التنفيذ والتدبري اليومي واملنا�سباتي
للأحداث والأزمات.
بناء على كل ما �سبق ،ميكن بلورة بع�ض الأفكار واملقرتحات التي
ميكن �أن ت�ساعد على نهو�ض املجل�س الأعلى للأمن باملهام التي �أناطه
بها الد�ستور بال�شكل الذي ميكن من تكري�س البناء الدميقراطي ببالدنا
وتتمثل يف:
✓ احرتام ال�سياق الإ�صالحي الذي كر�سه الد�ستور يف جمال تدبري
الأمن (احلق يف الأمن ،تو�سيع جمال القانون واحلريات ،)...وتو�سيع
�صالحيات الربملان والف�صل بني ال�سلط وتعزيز احلكامة ،والإقرار
مبكانة املجتمع املدين؛
✓ �أهمية التحديد الدقيق ملفهوم الأمن واجلهات التي تتكفل به ،وذلك
يف �إطار قانون خا�ص� ،إ�ضافة �إىل التحديد الدقيق لل�صالحيات
والواجبات وامل�س�ؤوليات �سواء يف زمن احلرب �أو زمن ال�سلم؛
✓ �أهمية تدقيق عالقات رقابة تطبعها ال�شفافية وربط املحا�سبة
بامل�س�ؤولية ،مع �أخذ خا�صيات وطبيعة املجل�س وجمال تدخله
يف االعتبار ،رقابة داخلية م�ؤطرة ب�ضوابط قانونية ،ويف عالقته
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بال�سلطة التنفيذية والربملان ،والق�ضاء ،عالوة على مكانة املجتمع
املدين والإعالم؛
✓ �أهمية بلورة ا�سرتاتيجية �أمنية وا�ضحة على امل�ستوى الوطني واجلهوي
والقطاعي والفرعي ،وحتديد الأولويات وم�ؤ�رشات القيا�س؛
✓ القيام بالتوا�صل ال�رضوري حول هذه اال�سرتاتيجية وبالأ�شكال
املنا�سبة لذلك؛
✓ تعزيز القدرات على م�ستوى اخلربات الإدارية والفنية يف جمال
احلكامة الأمنية ،و�إحداث معاهد متكن من تطوير املعرفة واخلربة
يف املجال ،مع اال�ستفادة مما قد توفره اجلامعة يف هذا الباب؛
✓ ت�أهيل خمتلف اجلهات املكونة للمجل�س واملتعاملة معه ،مبا يف
ذلك الربملانيني وخمتلف امل�صالح الإدارية واخلرباتية على امل�ستوى
الفني والإداري مع الت�أكيد على �أهمية ت�أهيلها �أي�ضا يف جمال
الرتبية على املواطنة واحرتام حقوق الإن�سان و�صيانتها؛
✓ �ضبط قنوات بلورة اال�سرتاتيجيات والتقييم واملحا�سبة؛
✓ ت�سهيل رواج املعلومة الأمنية و�ضبط ولوجها مبا يكر�س احلق
يف ذلك كما ن�ص عليه الد�ستور ،وي�ضمن �أمن البالد وم�صاحلها،
ويوفر �رشوط ال�شفافية يف عالقة بباقي املتدخلني ويف عالقة كذلك
باملجتمع؛
✓ تدقيق مهام الت�شاور والتخطيط اال�سرتاتيجي واملعياري للمجل�س
الأعلى للأمن وعالقتها بالتدبري امليداين ومتطلبات ال�سيا�سة
العمومية يف املجال التي تدخل �ضمن االخت�صا�ص احلكومي؛
✓ امل�ساهمة اجلادة يف ن�رش ثقافة �أمنية قائمة على مرتكزات علمية
وقادرة على متكني خمتلف املكونات املعنية على تطوير درايتها
ب�أبعاد م�س�ؤولياتها يف هذا املجال.
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ملحق
الف�صل  54من الد�ستور املغربي :

« ُيحدث جمل�س �أعلى للأمن ،ب�صفته هيئة للت�شاور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
الأمن الداخلي واخلارجي للبالد ،وتدبري حاالت الأزمات ،وال�سهر �أي�ضا
على م�أ�س�سة �ضوابط احلكامة الأمنية اجليدة.
ير�أ�س امللك هذا املجل�س ،وله �أن يفو�ض لرئي�س احلكومة �صالحية
رئا�سة اجتماع لهذا املجل�س ،على �أ�سا�س جدول �أعمال حمدد.
ي�ضم املجل�س الأعلى للأمن يف تركيبته ،عالوة على رئي�س احلكومة،
ورئي�س جمل�س النواب ،ورئي�س جمل�س امل�ست�شارين ،والرئي�س املنتدب
للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،الوزراء املكلفني بالداخلية ،واخلارجية،
والعدل ،و�إدارة الدفاع الوطني ،وكذا امل�س�ؤولني عن الإدارات الأمنية،
و�ضباط �سامني بالقوات امل�سلحة امللكية ،وكل �شخ�صية �أخرى ُيعترب
ح�ضورها مفيدا لأ�شغال املجل�س.
ويحدد نظام داخلي للمجل�س قواعد تنظيمه وت�سيريه».
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مالحظات وتو�صيات ب�ش�أن الو�ضع يف ال�صحراء
وحقوق الإن�سان موجهة �إىل الأمني العام للأمم املتحدة
الرباط� 20 ،أبريل

2013

ر�سالة �إىل
فخامة ال�سيد بان كي مون
الأمني العام للأمم املتحدة

املو�ضوع  :مالحظات حول تقرير الأمني العام ب�ش�أن الو�ضع يف
ال�صحراء الغربية (وثيقة .)2013/220 S/
ال�سيد الأمني العام
 - 1ان مركز حقوق الإن�سان والدميقراطية منظمة غري حكومية مغربية
تعمل من �أجل النهو�ض بحقوق الإن�سان والدميقراطية وتر�سيخ
دولة القانون .كما �أنها تعمل على تعزيز قدرات خمتلف الفاعلني
من �أجل امل�ساهمة ب�شكل �أف�ضل يف حتقيق هذه الأهداف .يف
هذا الإطار� ،شكلت ف�ضاء للتفكري واحلوار واالقرتاح والنقد
وتقييم ال�سيا�سات العمومية يف خمتلف جماالت حقوق الإن�سان
والدميقراطية  ،وخا�صة العدالة االنتقالية واحلكامة الأمنية واحلماية
الد�ستورية والقانونية حلقوق الإن�سان ،...وذلك من خالل تنظيم
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الندوات وور�شات التكوين واملذكرات واملذكرات املو�ضوعاتية و�إ�صدار
الكتب واملن�شورات .وقد اعتمد مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية مقاربة منفتحة على التجارب الدولية والتعاون مع
الهيئات املتخ�ص�صة ،مثل املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،ومركز
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة ،وم�ؤ�س�سة فورد،
وم�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت �إ�ضافة �إىل هيئات دولية �أخرى.
 - 2لقد اطلعت الهيئة املديرية ملركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية باهتمام كبري على حمتويات تقريركم املوجه
�إىل جمل�س الأمن حول الو�ضع يف ال�صحراء الغربية
بتاريخ  ،2013/04/8وقررت �أن توجه لكم مالحظاتها الأ�سا�سية
املتعلقة بجانب حقوق الإن�سان من خالل هذه املذكرة التي تنوي
رفعها �إىل �أع�ضاء جمل�س الأمن املحرتمني.
 - 3بعد حتليل التقرير ال�سالف الذكر ،يالحظ مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية التقييم الإيجابي بخ�صو�ص التزامات املغرب
الدولية يف جمال حقوق الإن�سان ،وخا�صة من خالل م�صادقاته
اجلديدة ،ودعوته الآليات غري التعاقدية لزيارة املغرب ،والتزاماته جتاه
جمل�س حقوق الإن�سان وجتاه جلان الأمم املتحدة املن�ش�أة مبوجب
اتفاقيات حقوق االن�سان؛ ب�إ�ضافة ،طبعا� ،إىل التدابري املتخذة على
امل�ستوى الد�ستوري والت�رشيعي وامل�ؤ�س�سي والعملي لتح�سني حماية
وتعزيز حقوق الإن�سان ودولة القانون.
 - 4غري �أن الفقرة 116من التقرير املذكور ،التي تدعو �إىل «ر�صد
م�ستقل ،وحيادي و�شامل وم�ستمر حلالة حقوق الإن�سان يف
ال�صحراء الغربية ويف املخيمات ت�صبح �أكرث �إحلاحا» ،تثري م�شكلة
يف املنطق التحليلي ،حيث يتناق�ض ذلك مع الت�رصيحات واملعطيات
التي اوردها التقرير نف�سه ،كما �سنبني ذلك �أدناه.
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 - 5قبل كل �شيء ،نود �أن نذكر �أنه بالعودة �إىل �أكرث من �أربعني
تقريرا وجهها الأمني العام للأمم املتحدة �إىل جمل�س الأمن ما بني
يناير  1998و�أبريل  ،2013مل تظهر م�س�ألة حقوق الإن�سان يف هذه
التقارير حتى �أكتوبر  ،2006كما �أن جبهة البولي�ساريو مل جتعل من
ذلك ح�صان طروادة �إال �سنة  2008حيث دعت �إىل تو�سيع مهمة
املينور�سو لت�شمل ر�صد حقوق الإن�سان� ،أي انها تقدمت بطلبها
�سنة بعد تقدمي خمطط احلكم الذاتي من قبل املغرب يف �إطار
املفاو�ضات الرامية اىل �إيجاد حل �سيا�سي لهذا النزاع.
 - 6غري �أنه ،وعلى امتداد الفرتة ال�سابقة على هذين التاريخني،
مل تكن م�س�ألة حماية وتعزيز حقوق الإن�سان غائبة عن اهتمامات
املنظمات والهيئات امل�س�ؤولة عن تتبع هذا امللف ،وذلك من خالل
التقارير ال�سنوية ،وتقدمي التقارير الدورية �أو املوازية� ،أو املهام املنجزة
على �إثر بع�ض الأحداث اخلا�صة التي �شهدتها املنطقة .ويف ما يلي
بع�ض الأمثلة عن ذلك:
● تقارير املنظمات غري احلكومية املغربية حلقوق الإن�سان ،مثل
املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان ،واجلمعية املغربية حلقوق
الإن�سان ،واملنتدى املغربي للحقيقة والإن�صاف خالل �سنوات
الر�صا�ص ،والتي كانت من بني املبادرين الرئي�سيني يف ال�سريورة
التي �أف�ضت �إىل جتربة العدالة االنتقالية باملغرب؛ �أو تقارير
�إئتالفات املنظمات غري احلكومية عقب بع�ض الأحداث امل�ؤملة
مثل �أكدمي �إيزيك وحماكمة الأ�شخا�ص الذين اعتقلوا يف هذا
الإطار� ،أو النزاعات االجتماعية مثل نزاع العاملني ب�رشكة
الفو�سفاط ببوكراع؛
● العمل امليداين والر�صد التي تقوم بها ع�رشات من املنظمات غري
احلكومية العاملة يف خمتلف املجاالت من �أجل تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان يف �أقاليم ال�صحراء؛
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● تقارير املنظمات غري احلكومية الدولية مثل منظمة العفو الدولية
�أو هيومان رايت�س ووت�ش؛ وكذا التقرير الدوري ال�صادر عن
وزارة اخلارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإن�سان يف املغرب
وال�صحراء الغربية؛
● التقرير الهام الذي �أجنزته هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف �إطار
�سريورة العدالة االنتقالية يف املغرب ،والذي مت الرتحيب به من
قبل الأمني العام للأمم املتحدة يف عام  2005يف تقريره ب�ش�أن
م�س�ألة �أ�س�س ومعايري جرب ال�رضر وغريه من مكونات العدالة
االنتقالية؛
● التقارير التي �أجنزها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان واللجان
الربملانية واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي باملغرب ...
● مراقبة الو�ضع من قبل هيئات الأمم املتحدة املكلفة بحقوق
الإن�سان واللجان واملقررين اخلا�صني وفرق العمل؛
● زيارات الوفود وو�سائل الإعالم الدولية للمنطقة.
ويجب �أن ن�ضيف �إىل ذلك �أن املغرب �صادق �أي�ضا على العديد من
الربوتوكوالت االختيارية التي ت�سمح بتقدمي ال�شكاوى الفردية ،وتدعو �إىل
�إن�شاء �آليات وطنية للحماية والوقاية وت�سمح للآليات الأممية بزيارات ميدانية.
ويهم ذلك ،بالأ�سا�س ،م�س�ألة مناه�ضة التعذيب ،والعنف �ضد املر�أة ،وحقوق
الطفل .وتن�ضاف هذه الرت�سانة �إىل الآليات الوطنية والإقليمية حلماية
حقوق الإن�سان املتوفرة (املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،الو�سيط.)...
هكذا ،ميكن القول �إن الآليات واملعلومات عن حالة حقوق الإن�سان يف
هذه الأقاليم متوفرة ومتاحة للر�أي العام الوطني والدويل .وهذا لي�س هو
احلال فيما يتعلق بالو�ضع يف خميمات تندوف بجنوب اجلزائر.
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 - 7على الرغم من �أن االنتهاكات والنواق�ص يف جمال حقوق الإن�سان
ال تزال قائمة ،ويتم التنديد بها من قبل الفاعلني العاملني يف امليدان،
ف�إنه ال ميكن مقارنة الو�ضع يف املغرب مع الو�ضع يف خميمات
تندوف املغلقة يف وجه جل الفاعلني ذوي امل�صداقية يف هذا املجال
ويف وجه �آليات الأمم املتحدة املتخ�ص�صة التي مل تتم دعوتها من
طرف البلد امل�ضيف للمخيمات.
 - 8كما �أ�رشنا �سابقا ،فمنذ تقدمي املغرب خمطط احلكم الذاتي كحل
�سيا�سي قابل للتفاو�ض ،والذي اعترب م�رشوعا جديا وذا م�صداقية ،مبا
يف ذلك من طرف الأمني العام ،ومبعوثه ال�شخ�صي بيرت فان وال�سوم
وعدد من البلدان �أع�ضاء جمل�س الأمن ،غريت جبهة البولي�ساريو
تكتيكاتها ،داعية �إىل تو�سيع مهمة املينور�سو لت�شمل ر�صد وحماية
حقوق الإن�سان (الفقرة  51من تقرير الأمني العام  S/2008/251املقدم
�إىل جمل�س الأمن يف � 14أبريل  ،)2008بدال من التفاو�ض على حل
�سيا�سي للنزاع مقبول من قبل الأطراف املعنية.
 - 9انطالقا من ذلك� ،أ�صبحت ق�ضية حقوق الإن�سان �أداة للتوظيف
يف ال�رصاع ال�سيا�سي من خالل �أ�شكال خمتلفة ،مثل �أحداث �أكدمي
�إزيك التي �أعلنت خاللها جبهة البولي�ساريو عن مقتل � 36صحراويا،
فيما جتاوز عدد اجلرحى ح�سبها  700و�أ�صبح � 163شخ�صا يف
عداد املفقودين ( S/2011/249 1فاحت �أبريل  .)2011وللأ�سف،
مل تبادر التقارير الالحقة للأمني العام �أو املبعوث ال�شخ�صي �إىل
التو�ضيحات املطلوبة بخ�صو�ص هذه االدعاءات التي تخالف كثريا
احلقائق والأحداث التي تعرفها املنطقة؛ �أو حمالت التدخل الوا�سعة
لدى الأمم املتحدة ،والتي و�صف جزءا منها ال�سيد كري�ستوفر
رو�س ،املبعوث ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة يف ر�سالته
�إىل الأمني العام يف  18يونيو  ،2010التي ن�رشتها �صحيفة البايي�س
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يف �صيغتها االلكرتونية ليوم  2010/08/20و التي دعى من خاللها
كل االطرف �إىل احرتام �أف�ضل لاللتزامات املتعلقة بحقوق الإن�سان
وحقوق الالجئني ،ودعا املغرب �إىل مزيد من الت�سامح يف جمال
حرية التعبري وتكوين اجلمعيات ،مبا يف ذلك جتاه االنف�صاليني.
 - 10لهذه الأ�سباب ،و�أخذا بعني االعتبار جميع املعطيات والوقائع
املذكورة ،ف�إن اقرتاحات تو�سيع �صالحيات املينور�سو يف هذا ال�سياق،
ال ميكن اعتباره �سوى:
● �إجراء متييزي �ضد املغرب وال�سكان ال�صحراويني الذين يعي�شون
يف هذه الأقاليم ،ول�صالح �أطروحة البولي�ساريو ،الدي ال
ميكنه ابدا ادعاء احتكار متثيلية �ساكنة ال�صحراء ،التي يعي�ش
جزء كبري منها يف الأقاليم املغربية وينا�ضل داخل اجلمعيات
والأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية لتعزيز الدميقراطية وحقوق
الإن�سان؛
● عقاب للمغرب على انفتاحه ،والتزاماته الدولية يف جمال حقوق
الإن�سان وتعاونه مع الآليات التعاقدية وغري التعاقدية للأمم
املتحدة يف هذا املجال .و�إن التطورات التي وردت يف التقرير
نف�سه تعك�س هذه الدينامية التي لي�س لها مثيل على اجلانب
الآخر من احلدود اجلزائرية؛
● �إنكار للجهود التي تبذلها املنظمات غري احلكومية املغربية
حلقوق الإن�سان ،مبا فيها تلك التي تن�شط يف �أقاليم ال�صحراء
و�شمال البالد على ال�سواء ،حلماية احلقوق واحلريات كما هي
متعارف عليها عامليا؛
● عائق يف وجه اجلهود والديناميات التي تعمل من �أجل حل
�سيا�سي متفاو�ض عليه ومقبول من قبل الأطراف املتنازعة.
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انطالقا مما �سبق ،ف�إن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
يدعو جميع الأطراف �إىل مراعاة االعتبارات التالية:
 )1بالن�سبة للأمم املتحدة:

 lمقرتحات ال�سيد كري�ستوفر رو�س �أعاله يف ر�سالته املوجهة �إىل الأمني
العام يوم  18يونيو  2010ال تزال �صاحلة يف احلالة الراهنة؛
 lتعزيز تدابري بناء الثقة بني الأطراف والعمل من �أجل حرية حركة
الأ�شخا�ص لدعم هذه الدينامية؛
 lت�شجيع الآليات التي من �ش�أنها ت�سهيل التبادالت الالزمة لتحقيق حل
�سيا�سي �شامل ي�ضمن الدميقراطية والتنمية وال�سلم يف املنطقة؛
 lت�شجيع الدول الأطراف يف املنطقة لتمكني �آليات حماية حقوق
الإن�سان من القيام باملهام والزيارات التي ت�سمح لها بالنهو�ض على
نحو �أف�ضل بدورها يف حماية وتعزيز حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين يف جميع البلدان املعنية بالنزاع ،مبا يف ذلك يف خميمات
تندوف؛
 )2بالن�سبة للمغرب:

● ت�رسيع عملية الت�صديق على �صكوك حماية حقوق االن�سان املوقعة
يف نوفمرب  ،2012وخا�صة تلك املتعلقة ب�إن�شاء �آلية وطنية م�ستقلة
للوقاية التعذيب؛
● تقوية قدرات امل�ؤ�س�سات الوطنية ،حتى تتمكن من �أداء دور الو�ساطة
بني الإدارة و�ساكنة املنطقة؛
● احلر�ص على احرتام التزامات املغرب وتنفيذ تعهداته يف هذا املجال،
خا�صة ما يتعلق بت�أ�سي�س اجلمعيات واملظاهرات ال�سلمية.
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 )3بالن�سبة للجزائر والبولي�ساريو

 lان اجلزائر ملزمة باحرتام التزاماتها التعاقدية جتاه ما يحدث يف
خميم تندوف ،الذي يوجد حتت �سلطتها الق�ضائية؛
� lضمان حرية فعلية يف التنقل والتعبري ل�سكان املخيمات؛
� lضمان متتع �سكان املخيمات متتعا كامال بالأحكام املتعلقة بالالجئني
والو�صول �إىل �آليات املفو�ضية العليا لالجئني؛
 )4بالن�سبة للمملكة املغربية وجبهة البولي�ساريو:

 lالرفع من تدابري بناء الثقة من خالل �إحداث �آلية �أو ف�ضاء حلوار
م�ستمر ومفتوح و�صادق مع �ساكنة الأقاليم وخميمات تندوف.
�إن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ي�أمل ،من خالل هذه
املالحظات واملقرتحات ،امل�ساهمة يف حت�سني احرتام حقوق الإن�سان يف
اطار عملية البحث عن حل تفاو�ضي للنزاع يف املنطقة ،ي�أخذ يف االعتبار
املعايري وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان ،وحتديات التنمية
واال�ستقرار ،ومكافحة الإرهاب الذي يثبت قواعده يف املنطقة كما يت�ضح
من الأحداث الأخرية يف منطقة ال�ساحل وجنوب اجلزائر .و�إن م�ساهمة
الأمني العام ،ومبعوثه ال�شخ�صي ،وجمل�س الأمن وجميع الدول والقوى
املحبة لل�سالم واحلرية مدعوة �إىل �أن ت�سهم يف دينامية ت�ساعد على ك�سب
هذا الرهان.
وتقبلوا ،ال�سيد الأمني العام للأمم املتحدة� ،أ�سمى عبارات
التقدير واالحرتام.
احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
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م�ساهمة يف احلوار الوطني حول املجتمع املدين

مذكرة
بخ�صو�ص املجتمع املدين والأدوار الد�ستورية اجلديدة
الرباط

2013/08/16

كر�ست الوثيقة الد�ستورية مكانة املجتمع املدين و�أدواره يف �سياق
البناء امل�ؤ�س�ساتي والدميقراطي ،ويف �إطار الدميقراطية الت�شاركية ك�أحد
املرتكزات الأ�سا�سية للتجربة املغربية .وقد جاء ذلك ك�إقرار وتتويج للأدوار
التي ا�ضطلع بها خالل عقود من العمل امليداين والرتافع واالقرتاح والتوا�صل
والرتبية للنهو�ض بقيم الت�ضامن والعدل واحلرية ،والدفاع عنها يف جماالت
متعددة �شملت التنمية والتعليم وحقوق الإن�سان واملر�أة والطفل وحماربة
ال�سيدا والدفاع عن العدالة االجتماعية وامل�ساواة والكرامة...
وقد �ساهمت املنظمات غري احلكومية بدور بارز يف طرح و�إجناح
�أورا�ش هامة متثل مداخل بارزة يف البناء الدميقراطي باملغرب ،نذكر منها
بالأ�سا�س ور�ش العدالة االنتقالية واللغة الأمازيغية ومدونة الأ�رسة واملبادرة
الوطنية للتنمية الب�رشية ،وكان لها �أثر وا�ضح يف الوثيقة الد�ستورية ويف
الإ�صالحات الت�رشيعية ببالدنا.
وبهدف االرتقاء ب�أداء املجتمع املدين وب�أدواره ،ومتكينه من اال�ضطالع
بها يف �أح�سن ال�رشوط ،يكت�سي «احلوار الوطني للمجتمع املدين و�أدواره
الد�ستورية اجلديدة» �أهميته ،وتربز االنتظارات املتوخاة منه كمخرجات
تعزز ا�ستقالليته ،وحت�سن الإطار الت�رشيعي امل�ؤطر له ،وترفع من قدراته
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و�إمكاناته للقيام ب�أدواره بفعالية وجناعة ،وت�ضع �أ�س�سا ملعاجلة االختالالت
التي قد يعاين منها �أو قد تعوق عمله.
وا�ستح�ضارا لذلك ،ي�ساهم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
يف �أ�شغال احلوار الوطني حول املجتمع املدين ،وذلك �إميانا منه بف�ضيلة
احلوار والت�شاور بني الفرقاء يف بناء الأر�ضيات امل�شرتكة التي حتكم �أداء
اجلميع ،وحتمي مكانتهم و�أدوارهم يف امل�رشوع الدميقراطي لبالدنا ،ويف
�ضمان �أو�سع م�شاركة ممكنة للجمعيات واملنظمات غري احلكومية يف هذا
احلوار ،ويف �صياغة خمتلف الأر�ضيات ال�رضورية لبلوغ �أهدافه بنجاح،
وامل�شاركة الفعلية والفعالة يف �صياغة خمرجاته مبا ميكن من ا�ستخال�ص
القواعد املرتبطة ب�أحكام الد�ستور املتعلقة بتفعيل احلق يف �إعداد قرارات
وم�شاريع لدى امل�ؤ�س�سات العمومية والهيئات املنتخبة و�صياغة وتنفيذ
وتقييم ال�سيا�سات العمومية وغريها من الق�ضايا ذات ال�صلة.
ويف هذا ال�سياق ترى الهيئة املديرية ملركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية �أن بلوغ املبتغى من تنظيم ور�ش احلوار الوطني حول املجتمع
املدين يتطلب التحلي باملرونة ال�رضورية لفتح قنوات احلوار والتبادل
املتنوعة مع خمتلف مكونات املجتمع املدين املغربي ،مبا فيها اجلمعيات
وال�شبكات التي مل ت�شارك مبا�رشة يف هذا احلوار ،اعتبارا للأهمية الق�صوى
لذلك بهدف اال�ستفادة من خمتلف التجارب والر�ؤى يف تفعيل امل�ستجدات
الد�ستورية املت�صلة بالدميقراطية الت�شاركية يف عالقة باملجتمع املدين،
وا�ستثمار اخلربات واملمار�سات الف�ضلى التي �أفرزتها املمار�سة والعمل ،وبلورة
�أ�س�س حكامة جيدة يف تدبري ال�ش�أن اجلمعوي ،ف�ضال عن بلورة وتفعيل
ميثاق وطني للمجتمع املدين.
وتتميما للحوار الذي ي�ساهم فيه املركز �إىل جانب جمعيات ومنظمات
و�شبكات �أخرى من املجتمع املدين املغربي ،وجتاوبا مع نداء اللجنة الوطنية
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لإدارة احلوار الوطني حول املجتمع املدين بخ�صو�ص�« إعداد و�إر�سال
املذكرات واملقرتحات املكتوبة» ك�شكل من «امل�ساهمة يف �صياغة جواب
م�شرتك (…) تفعيال للأحكام الد�ستورية ذات العالقة مع الدميقراطية
الت�شاركية» ،تتقدم الهيئة املديرية بهذه املذكرة املت�ضمنة ملقرتحات املركز
بخ�صو�ص حماور احلوار الوطني حول املجتمع املدين.
ال بد من الت�أكيد بداية على �أهمية تثمني املوقع الهام الذي �أ�صبح
يحتله الن�سيج اجلمعوي يف املغرب ،كن�سيج مدين وازن ومتعدد الوظائف
و�أ�شكال العمل وجماالت التدخل� ،ضمن خريطة ت�أطري املواطنني ومواكبتهم،
وامتداداتها املجتمعية والتنظيمية ،ف�ضال عن قدرته االقرتاحية والرتافعية
والر�صدية ،ومدى ات�ساع عالقاته الداخلية والدولية يف جماالت ذات �أهمية
ق�صوى يف التطورات التي عرفتها بالدنا.
لقد اكت�سب املجتمع املدين املغربي هذه املكانة بف�ضل التطور املتنامي
ملكوناته واملجهودات التي بذلها على امتداد عقود تفاعال مع حتديات
و�إجنازات و�إكراهات بالدنا ،خالل خمتلف املراحل ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،حيث ا�ضطلعت جمعيات املجتمع املدين ب�أدوار
بارزة يف ما حققته بالدنا من تقدم يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية
وولوج خدمات اجتماعية (احل�صول على املاء ال�صالح لل�رشب والكهرباء يف
مناطق عدة ،بناء طرق لفك العزلة ،الرتبية غري النظامية ،)...والرتافع من
�أجل �إ�صالح القوانني ،والدفاع عن الق�ضايا الوطنية ،وحماربة تبذير املال
العام وغريها.
و�أبرزت عدة درا�سات �أكادميية و حكومية و دولية هذه املكانة ،كما بني
ذلك بجالء� ،أي�ضا ،البحث الوطني الذي �أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط
و�صدر يف دجنرب  2011حول امل�ؤ�س�سات غري الهادفة للربح ،والذي ت�ضمن
ب�صفة ر�سمية معطيات مرقمة حول الن�سيج اجلمعوي يف املغرب ،وخا�صة
بالن�سبة ل�سنة  2007ك�سنة مرجعية للبحث.
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لقد خل�صت هذه الدرا�سات �إىل �أن �أغلبية مكونات الن�سيج اجلمعوي
تعاين من معيقات عدة منها عدم التوفر على مقرات خا�صة ،وغياب
التجهيزات ال�رضورية للت�سيري ،و�صعوبة احل�صول على التمويل ،والنق�ص يف
التكوين وقدرات التدبري ب�شكل مهني ،وال�صعوبات امللمو�سة ب�شكل متزايد
يف �إقناع املتطوعني باال�ستمرار يف العمل اجلمعوي ،ف�ضال عن جتاوز
دينامية املجتمع املدين للإطار القانوين امل�ؤطر للعمل اجلمعوي.
وعمال على جتاوز بع�ض هذه املعيقات ،ومنها الإطار القانوين الذي
مل يعد قادرا على مرافقة هذه الدينامية التي اتخذت �أ�شكاال متعددة
داخل املجتمع ويف عالقتها بالدولة وبالقطاعات احلكومية وباجلماعات
الرتابية والعديد من القطاعات العمومية ،بادرت احلكومة �إىل مراجعة قانون
اجلمعيات حيث ثم تعديل العديد من مقت�ضياته �سنة  ،2002غري �أن
بع�ض ممار�سات الإدارة ظلت حمكومة يف حاالت عدة بهاج�س �أمني
�أو خا�ضعة لتقديرات متييزية ميكن �إدراجها يف باب ممار�سة ال�شطط يف
ا�ستعمال ال�سلطة.
وقد كر�ست الوثيقة الد�ستورية املعتمدة يف يوليو  2011املكانة اخلا�صة
للمجتمع املدين ،م�ؤكدة على دوره املتميز يف �إقامة وتر�سيخ الدميقراطية
الت�شاركية .و هكذا ن�ص الف�صل  12على حرية ت�أ�سي�س جمعيات املجتمع
املدين واملنظمات غري احلكومية وممار�سة «�أن�شطتها بحرية ،يف نطاق احرتام
الد�ستور والقانون» .كما �أكد على �أنه « ال ميكن حل هذه اجلمعيات واملنظمات
�أو توقيفها من لدن ال�سلطات العمومية� ،إال مبقت�ضى مقرر ق�ضائي».
ون�ص ذات الف�صل على �أن «ت�ساهم اجلمعيات املهتمة بق�ضايا ال�ش�أن
العام ،واملنظمات غري احلكومية ،يف �إطار الدميقراطية الت�شاركية ،يف �إعداد
قرارات وم�شاريع لدى امل�ؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية ،وكذا يف
تفعيلها وتقييمها .وعلى هذه امل�ؤ�س�سات وال�سلطات تنظيم هذه امل�شرتكة،
طبق �رشوط وكيفيات يحددها القانون» .و«يجب �أن يكون تنظيم اجلمعيات
واملنظمات غري احلكومية وت�سيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية».
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ودعا الف�صل � 33إىل �إحداث جمل�س ا�ست�شاري لل�شباب والعمل
اجلمعوي ميكن (…) من م�ساعدة ال�شباب على االندماج يف احلياة
الن�شيطة واجلمعوية ،...ف�ضال عن �أن الف�صل  139ين�ص على �أن « ت�ضع
جمال�س اجلهات ،واجلماعات الرتابية الأخرى� ،آليات ت�شاركية للحوار
والت�شاور ،لتي�سري م�ساهمة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف �إعداد
برامج التنمية وتتبعها .كما ي�ؤكد على �أنه «ميكن للمواطنات واملواطنني
واجلمعيات تقدمي عرائ�ض ،الهدف منها مطالبة املجل�س ب�إدراج نقطة
تدخل يف اخت�صا�صه �ضمن جدول �أعماله».
وعمال على تفعيل املقت�ضيات الد�ستورية املخ�ص�صة للمجتمع املدين،
�أكد الربنامج احلكومي ،املقدم يف يناير � 2012أمام الربملان ،ب�أن احلكومة
�ستعمل على:
● فتح ور�ش الدميقراطية الت�شاركية بتفعيل املقت�ضيات الد�ستورية ذات
ال�صلة وتطوير العالقة مع املجتمع املدين مبا يخدم التنمية ويعزز
احلقوق واحلريات ويحفز على القيام بالواجبات.
● �إر�ساء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وم�ؤ�س�سات احلكامة وتعميق الت�شاور
مع الفاعلني االجتماعيني واالقت�صاديني ومنظمات املجتمع املدين
واجلماعات الرتابية يف بلورة ال�سيا�سات العمومية وتفعيلها وتنفيذها
وتقييمها.
ومتا�شيا مع كل ذلك ،يتقدم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
مبقرتحاته التالية:
 - 1تفعيل املقت�ضيات الد�ستورية ذات العالقة باملجتمع املدين

يرى مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية �أن تفعيل املقت�ضيات
الد�ستورية املتعلقة بالدميقراطية الت�شاركية وبالأدوار املنوطة بجمعيات
املجتمع املدين يتطلب:
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• �إ�صدار القانون امل�شار �إليه يف الف�صل  12املتعلق بتنظيم م�شاركة
جمعيات املجتمع املدين يف �إعداد قرارات وم�شاريع لدى امل�ؤ�س�سات
املنتخبة وال�سلطات العمومية ،ويف تفعيلها وتقييمها ،وحتديد
�رشوط وكيفيات هذه امل�شاركة ،مع �إدراج �إ�صدار هذا القانون
�ضمن �أولويات املخطط الت�رشيعي للحكومة ،باعتبار �أنه يهم �أحد
املرتكزات التي يقوم عليها الد�ستور املغربي املتمثلة يف الدميقراطية
الت�شاركية؛
• الن�ص على م�سطرة هذه امل�شاركة يف القانون الداخلي من جمل�س
النواب وجمل�س امل�ست�شارين والهيئات الرتابية واملرا�سيم والقرارات
املنظمة للم�ؤ�س�سات العمومية؛
• �إحداث املجل�س اال�ست�شاري لل�شباب واملجتمع املدين وفق مقاربة
دميقراطية ناجعة حتفز ال�شباب على امل�شاركة الفعلية يف ال�ش�أن العام
وتعك�س مكانة املجتمع املدين وان�شغاالته وانتظاراته؛
• متكني جمعيات املجتمع املدين من متثيلية فعلية وعادلة يف املجال�س
الإدارية للم�ؤ�س�سات العمومية ذات ال�صلة مبجاالت عملها؛
• �إ�رشاك ممثلني جلمعيات املجتمع املدين يف خمتلف الهيئات اجلماعية
حلماية احلقوق ،واحلكامة اجليدة ،والتنمية الب�رشية  ،والدميقراطية
الت�شاركية الواردة يف الد�ستور املغربي ،باعتبار �أن هذه الهيئات
ت�ساهم يف بلورة وتنفيذ ور�صد وتقييم ال�سيا�سات العمومية ،الأمر
الذي ي�ساعد جمعيات املجتمع املدين على النهو�ض بالأدوار املنوطة
بها د�ستوريا بر�ؤية �شاملة يتكامل فيها الأداء بني خمتلف امل�ؤ�س�سات،
وخا�صة ما يتعلق بتفعيل ال�سيا�سات العمومية وتقييمها؛
• تي�سري ولوج جمعيات املجتمع املدين �إىل الإعالم العمومي باعتباره �أداة
ناجعة يف التعبري عن الر�أي وتقدمي املقرتحات ونتائج الر�صد والتقييم،

مذكرات وتو�صيات
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

وخمتلف االنتقادات واملالحظات اخلا�صة ال�سيا�سات العمومية ،وفق
معايري و�ضوابط تعك�س التعددية واملمار�سات الف�ضلى وتكري�س
قيم الت�ضامن وحقوق االن�سان والثقافة الدميقراطية ؛
• ت�سهيل ولوج اجلمعيات �إىل املعلومة الكفيلة بتمكني املجتمع املدين
من اال�ضطالع ب�أدواره ،اعتبارا لل�رضورة احليوية التي تكت�سيها يف
�إعداد قرارات وم�شاريع امل�ؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية،
ويف تفعيلها وتقييمها ،وكذا يف تقدمي العرائ�ض وامللتم�سات ،وو�ضع
القوانني الالزمة لتفعيل ذلك؛
• التفكري الهادئ والعميق يف مدى جدوى تكليف قطاع حكومي
حمدد بالعالقة مع املجتمع املدين ،وح�رص ذلك خالل املرحلة احلالية
يف ميدان الت�رشيع ذي العالقة باملقت�ضيات الد�ستورية اجلديدة ذات
ال�صلة ،وذلك ت�سهيال ملتطلبات تفعيل هذه املقت�ضيات الهامة يف
البناء امل�ؤ�س�ساتي اجلديد .ومرد هذا احل�رص �إىل كون كل قطاع
حكومي له خطة عمله و�إ�سرتاتيجيته والفاعلني من منظمات املجتمع
املدين ذوي الأولوية يف عالقة برباجمه واخت�صا�صاته ،ف�ضال عن
ر�صده للموارد الب�رشية واملالية لتفعيل هذه العالقة ،والتمكني من
�أكرب قدر من متطلبات التخ�ص�ص والنجاعة وترجمة �سيا�سة القرب،
هذا ف�ضال عن قطاعات �أخرى ،منها تلك ذات ال�صلة بالت�أ�سي�س
واحلل :الداخلية والق�ضاء .واحلال �أن احلر�ص على ا�ستمرارية الو�ضع
احلايل كما هو ،قد ال يزيد �إال من تقوية التخوف من �إ�ضافة �إجراءات
بريوقراطية ال جدوى منها .كما �أن �إحداث املجل�س اال�ست�شاري
لل�شباب واملجتمع املدين �سيوفر �إطارا م�ؤ�س�ساتيا للإقرتاح والتتبع
والتقييم لل�سيا�سات العمومية والقطاعية يف عالقة ب�أدوار املنظمات
املدنية ومتطلبات النهو�ض بها.
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 - 2تطوير احلياة اجلمعوية

يقت�ضي تطوير احلياة اجلمعوية ببالدنا اتخاذ تدابري قانونية وتنظيمية
وم�ؤ�س�سية من �ش�أنها تعزيز حرية وا�ستقاللية اجلمعيات ،ومتكينها من
امل�شاركة الفعلية يف �إعداد وتنفيذ ال�سيا�سات العمومية .ومن بني متطلبات
ذلك:

�أ .تعزيز الو�ضعية القانونية :
ي�شكل احلوار الوطني حول املجتمع املدين منا�سبة لتمكني املغرب من
ت�رشيع يعزز املكت�سبات املرتاكمة منذ  ،1958وي�ستجيب للأدوار اجلديدة
املنوطة باملجتمع املدين ،وهذا يقت�ضي:
● احلفاظ على حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات كما كر�سها القانون منذ ،1958
و�أكدها جمددا الد�ستور (الفقرة الأوىل من الف�صل )12؛
● و�ضع حد للمعيقات التي تواجه تكوين اجلمعيات ،و�أن�شطتها،
وحقها يف التعبري ،وحقها يف احل�صول على املوارد الكافية لتغطية
�أن�شطتها .ويعود الت�أكيد على هذا �إىل ما يالحظ من ممار�سات
�إدارية ما�سة باحلق يف ت�أ�سي�س اجلمعيات �أحيانا (عدم التمكني من
و�صل الإيداع) ،والتي تعد �شططا يجب �أن ينتج عنه جزاء؛
● الت�أكيد ال�رصيح يف القانون املنظم لت�أ�سي�س اجلمعيات على احرتام
مبادئ احلكامة اجليدة اجلمعوية� ،إىل جانب احرتام قواعد التدبري
املحا�سباتي؛
● �إعادة النظر يف الت�صنيفات املعمول بها جتاه اجلمعيات :جمعيات
عادية +جمعيات ريا�ضية وجمعيات القرو�ض ال�صغرى وم�ستعملي
مياه الري ،التي تتوفر على نظام خا�ص من حيث االمتيازات
والإعفاءات ال�رضيبية؛
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● �إعادة النظر جذريا يف النظام اجلبائي املطبق على اجلمعيات لأنه
متييزي ،وال ي�ضمن امل�ساواة ،وذلك ب�إقامة �إعفاءات جبائية وجمركية
معقولة ،ت�ستفيد منها كافة اجلمعيات ،وو�ضع �أنظمة تف�ضيلية
خا�صة ب�أ�صناف حمددة من اجلمعيات مرتبطة بخا�صية جمال
تدخلها؛
● و�ضع نظام قانوين خا�ص بامل�ؤ�س�سات ( )Fondationsمن حيث مواردها
و�أهدافها وتدبريها (املوارد اخلا�صة ،غري ر�سمية )...و�سيكون من
املفيد تخ�صي�ص مواد من هذا القانون «للم�ؤ�س�سات ذات الطابع
ال�سيا�سي» (� )fondations à vocation politiqueإىل جانب نظام عام
ي�شمل كافة امل�ؤ�س�سات مبا فيها العاملة يف املجاالت االجتماعية
والثقافية والفنية والإن�سانية وغريها؛
● �إعادة النظر يف املقت�ضيات القانونية املنظمة للجمعيات الأجنبية ،مبا
يي�رس للأجانب تنظيم �أنف�سهم جمعويا ببالدنا ،خا�صة و�أن القانون
ي�سمح لهم بامل�ساهمة يف االنتخابات اجلماعية؛
● التخلي عن «�صفة املنفعة العامة» ،و�إن كانت من �رضورة للإبقاء
عليها ،فمن املفيد التحديد القانوين لل�رشوط امل�ؤهلة الكت�ساب
جمعية ما �صفة املنفعة العامة تطبيقا ملبد�أ امل�ساواة ،ولي�س االقت�صار
على حتديد النتائج القانونية املرتتبة على اكت�ساب هذه ال�صفة ،كما
هو الو�ضع حاليا؛ ف�ضال عن مراجعة �آليات تدبري �أ�صول اجلمعيات،
احلا�صلة على هذه ال�صفة ،املالية والعينية بال�شكل الذي ي�ضمن
تطبيق مبد�أ ال�شفافية واملحا�سبة؛
● مالءمة مفهوم التطوع ،مع تطور املهام املطروحة على جمعيات
املجتمع املدين ،و�إقرار حوافز للفاعلني اجلمعويني من غري الأجراء
مقابل �أداء عمل حمدد لفائدة اجلمعية (�إجناز درا�سات� ،إعداد

29

30

مذكرات وتو�صيات
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

م�شاريع ،)...وهو �إجراء من �ش�أنه �أن يحفز الفاعلني اجلمعويني على
تكري�س املزيد من الوقت واجلهد لإجناح م�شاريع جمعياتهم ،خا�صة
و�أن درا�سات خمتلفة (منها درا�سة املفو�ضية العليا للتخطيط) بينت
�أن من �أهم معيقات العمل اجلمعوي ال�صعوبات امللمو�سة ب�شكل
متزايد يف �إقناع املتطوعني باال�ستمرار يف العمل اجلمعوي ،علما ب�أن
عددا من �أطر اجلمعيات ي�شتغلون لفائدة جمعيات �أخرى (مغربية
و�أجنبية) كخرباء نظرا لإمكانية ذلك قانونيا .ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد
البحث الذي �أجنزته املندوبية ال�سامية للتخطيط امل�شار �إليه �آنفا:
«�أن �أكرث من ن�صف اجلمعيات �رصحت ب�صعوبة �إيجاد املتطوعني �أو
�إقناعهم باال�ستمرار يف العمل اجلمعوي»� .إن �إقرار هذه االجراءات
التحفيزية ال ينزع عن اجلمعيات كونها م�ؤ�س�سات غري هادفة للربح،
باعتبار �أنها ال تقدم خدماتها للم�ستفيدين �أو امل�ستعملني نظري
مقابل مادي ،كما �أنها تتم وفق قواعد و�ضوابط قانونية وا�ضحة يف
�إطار ي�ضمن �شفافية وجناعة التدبري.
● �إحداث �آلية �أو بنية خا�صة بالعمل التطوعي وتوفري املعلومات
واملعطيات بخ�صو�ص �إعداد برامج حتفيزية على التطوع اجلمعوي
و التعريف به،
● اتخاذ ال�سلطات العمومية لإجراءات م�شجعة للعمل التطوعي يف
اجلمعيات من خالل ،مثال ،و�ضع نظام للتغطية على املخاطر التي
قد ت�صيب املتطوع ،ومتكني اجلمعيات من تغطية امل�صاريف التي
ي�ؤديها املتطوع �أثناء عمله التطوعي.
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ب� .شفافية التمويل :

و�ضع نظام حما�سباتي مالئم لأ�صناف اجلمعيات ،يت�ضمن القواعد
العامة امل�شرتكة ل�ضمان ال�شفافية ،مع ت�شديده كلما جتاوزت ميزانية
اجلمعية مبلغا ماليا معينا؛ الغر�ض من ذلك متكني اجلمعيات من الأداء
ال�سليم وال�شفاف وجتنب االختالالت املمكنة ،ب�شكل يقوي موقعها جتاه
�رشكائها ومموليها وامل�ستفيدين من خدماتها ،كما يت�ضمن املقت�ضيات
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات؛
● احلفاظ على امل�ساطر املرنة يف احل�صول على التمويل الدويل مع
�إلزامية الإخبار يف �آجال حمددة عن م�صادرها والأهداف املر�صودة
لها ،وفق ما هو معمول به يف الت�رشيع حاليا ،علما ب�أن الهيئات
الدولية املانحة تتابع دائما م�سار التمويل وطرق �رصفه ،وفق �ضوابط
�صارمة ،خالل خمتلف مراحل كل م�رشوع؛
● ر�صد ن�سبة من امليزانية العامة لدعم العمل اجلمعوي من قبل القطاعات
�أو امل�ؤ�س�سات املعنية مبجال تدخل كل �صنف من اجلمعيات ،على
�أ�سا�س برامج عمل وجدولة و�أهداف حمددة وم�ساطر �شفافة؛
● تن�صي�ص القانون على مقت�ضيات حتفيزية للقطاع اخلا�ص ق�صد دعم
املجتمع املدين ماديا وفق �ضوابط وا�ضحة،
● �إحداث �صندوق للتعاون الدويل لتمويل الأن�شطة �أو الربامج ذات
البعد الإقليمي �أو الدويل بناء على موا�صفات و�ضوابط حمددة
وعلى قاعدة ال�شفافية والتقييم .و�سيمكن هذا ال�صندوق من دعم
ح�ضور املنظمات غري احلكومية املغربية على ال�صعيد الدويل يف
�إطار �رشاكات مع منظمات يف اخلارج وو�ضع �ضوابط لتو�سيع
�إ�شعاع بالدنا و�أ�شكال احل�ضور الدويل ،مع احرتام ا�ستقاللية
العمل املدين.
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ج .دعم القدرات
● و�ضع برامج للتكوين لفائدة املنتمني جلمعيات املجتمع املدين من
�أجل تطوير املعارف واملهارات التي يقت�ضيها تطور الن�سيج املدين
املغربي.
● و�ضع برامج لدعم القدرات والتمكن من امل�ساطر وال�ضوابط التي
حتكم التمويل والتدبري من طرف القطاعات العمومية الداعمة
للجمعيات وم�ؤ�س�سات مغربية ودولية متخ�ص�صة؛
● �إعداد دالئل لتعميم املعرفة القانونية وتب�سيطها وت�سهيل الإملام مبا
يوفره القانون من �ضمانات وما يفر�ضه من واجبات والتزامات،
● و�ضع قاعدة بيانات مركزية حول الن�سيج اجلمعوي يف متناول
العموم؛
● و�ضع �إطار قانوين خا�ص بالعمل االجتماعي (نظرا لأهميته الق�صوى)
وحماية العاملني فيه قانونيا واجتماعيا ،من خالل �ضمان الت�أمني
الالزم للمتطوعني والتغطية االجتماعية ،علما ب�أن البحث ال�صادر عن
املندوبية ال�سامية للتخطيط قد ك�شف على �أن اجلمعيات �ساهمت
يف خلق فر�ص �شغل ا�ستفاد منها � 27919شخ�صا ب�شكل ر�سمي
�سنة  2007و 35409عمال غري متفرغني .وال �شك من �أنه ب�إمكان
هذه امل�ساهمة �أن تتطور مع تنامي مكونات املجتمع املدين وحت�سن
�رشوط االنخراط يف العمل التطوعي وحت�سن مناخ العمل؛
● تو�ضيح �ضوابط ا�ستفادة اجلمعيات من املوظفني بالقطاع العمومي
واجلماعات وفق م�ساطر �شفافة.
ويف الأخري ،ف�إن هذا التوجه البد و�أن يتعزز من خالل اعتماد ميثاق
�رشف يعك�س املبادئ والقيم والغايات النبيلة التي حتكم العمل اجلمعوي،
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كتتويج لكل ما تراكم من ممار�سات ف�ضلى يف م�سار عمل املنظمات
املدنية ،وم�ستلزمات حمايتها مما قد يطالها من اختالالت� ،أو ينال من
م�صداقتها وا�ستقالليتها ،بعيدا عن �أي توظيف مي�س عمق ر�سالتها
الإن�سانية .و�إن بلورة م�رشوع كهذا يتطلب انبثاقه من خالل دينامية حوار
وا�سع ،وبكافة الأ�شكال والآليات املمكنة ،يف �صفوف مكونات املجتمع
املدين لإعداد هذه الوثيقة ،ك�أر�ضية �أخالقية م�شرتكة ،و�ضمن ا�سرتاتيجية
متكاملة للنهو�ض مبكانته و�أدواره ور�سالته ،خدمة للبناء الدميقراطي
ويف تفاعل مع م�ستلزمات التنمية امل�ستدامة والرتبية على املواطنة واحرتام
حقوق الإن�سان.
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مالحظات وتو�صيات بخ�صو�ص

«م�رشوع قانون رقم  01.12متعلق بال�ضمانات الأ�سا�سية
املمنوحة لع�سكريي القوات امل�سلحة امللكية»
 18مـاي

2012

01.12

تقدمت �إدارة الدفاع الوطني مب�رشوع قانون رقم
بال�ضمانات الأ�سا�سية املمنوحة لع�سكريي القوات امل�سلحة امللكية.

متعلق

�إن الهيئة املديرية ملركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية �إذ تعرب
عن تثمينها لهذه املبادرة وملا حملته من مقت�ضيات تكر�س م�ضامني الد�ستور
اجلديد ،وملا وفرته من ال�ضمانات القانونية ال�رضورية للع�سكريني يف جمال
التوظيف ،واال�ستفادة من احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي ي�ضمنها
الد�ستور لكافة املواطنني ،و�ضمان احلماية القانونية يف جمال الت�أديب �أو
املتابعة الق�ضائية� ،إ�ضافة �إىل احلق يف الأجرة ويف معا�ش الزمانة ومعا�ش
التقاعد واحلماية االجتماعية ،وتوفري ال�ضمانات الالزمة للم�سار الإداري من
حق يف الرتقية والتعيني يف املنا�صب والتكوين امل�ستمر والرخ�ص واحلق يف
االنخراط يف اجلمعيات وحرية الن�رش «يف جماالت الأدب والفن والبحث
العلمي والتقني».
�إننا نعترب هذا التن�صي�ص خطوة هامة ت�ستوجب الدعم لتوفري ال�رشوط
املنا�سبة لإعمالها ،ومتكني العاملني يف القطاع من اال�ضطالع مبهامهم يف
ظروف الئقة وحماية حقوقهم مبا ي�ضمن الكرامة وامل�ساواة ،وميكنهم من
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اال�ستفادة من ال�ضمانات واحلقوق واحلريات التي يكفلها الد�ستور والقوانني
للمواطنني ،مع مراعاة خ�صائ�ص القطاع.
�إال �أن املادة ال�سابعة من امل�رشوع تثري �إ�شكاال بارزا �سواء يف عالقتها
مبقت�ضيات الد�ستور و القوانني ال�سارية املفعول ذات ال�صلة وااللتزامات
الدولية لبالدنا ،وهذا ما حدا بنا �إىل تقدمي مالحظات يف هذه املذكرة
الرتافعية لإثارة االنتباه �إىل ذلك ،والإ�سهام من موقعنا كمجتمع مدين
يف امل�ساهمة يف توفري �ضمانات حكامة �أمنية تتما�شى واملعايري وااللتزامات
الدولية لبالدنا.
بنية امل�رشوع
يتكون امل�رشوع من  16مادة مق�سمة ح�سب املذكرة التقدميية لإدارة
الدفاع الوطني �إىل �أربعة �أق�سام :ال�ضمانات القانونية ،وال�ضمانات املتعلقة
باحلقوق املادية ،وال�ضمانات املتعلقة بامل�سار الإداري ،وال�ضمانات املتعلقة
باحلماية القانونية.

وقد جاء يف تقدمي الباب الأخري «اعتبارا للم�س�ؤوليات امللقاة على كاهل
�أفراد القوات امل�سلحة امللكية وللمخاطر التي يتعر�ضون لها ،فقد �أقر م�رشوع
القانون عدم م�ساءلتهم جنائيا �أثناء قيامهم مبهامهم بطريقة �سليمة �سواء
داخل الرتاب الوطني �أو خارجه كما منحهم حماية الدولة مما قد يتعر�ضون
�إليه من تهديدات واعتداءات مبنا�سبة ممار�سة مهامهم �أو بعدها».
�أما املادة ال�سابعة مو�ضوع هذه املذكرة ،فقد �صيغت على النحو
التايل:
املادة « 7ال ي�س�أل جنائيا الع�سكريون بالقوات امل�سلحة امللكية الذين
يقومون ،تنفيذا للأوامر التي تلقوها من ر�ؤ�سائهم الت�سل�سليني ،يف �إطار
عملية ع�سكرية جتري داخل الرتاب الوطني مبهمتهم بطريقة عادية.
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يف هذا الإطار وطبقا للأحكام الت�رشيعية اجلاري بها العمل ،يتمتع
الع�سكريون بحماية الدولة مما قد يتعر�ضون �إليه ،من تهديدات �أو متابعات
�أو تهجمات �أو �رضب �أو �سب �أو قذف �أو �إهانة ،مبنا�سبة مزاولة مهامهم �أو
�أثناء القيام بها �أو بعدها.
وي�ستفيد �أزواج و�أوالد و�آباء و�أمهات الع�سكريني من نف�س حماية
الدولة ،عندما يتعر�ضون بحكم مهام ه�ؤالء� ،إىل التهديدات �أو التهجمات
�أو ال�رضب �أو ال�سب �أو القذف �أو الإهانة.
ال ي�س�أل كذلك جنائيا الع�سكريون الذي يقومون بطريقة عادية مع
احرتام قواعد القانون الدويل الإن�ساين ،يف �إطار عملية ع�سكرية جتري
خارج الرتاب الوطني ،بامل�أمورية التي انتدبوا من �أجلها».
يقت�ضي م�رشوع هذه املادة ،املالحظات التالية:
�أوال� ،إن احلديث عن القيام باملهام «طريقة عادية» ي�ستدعي التدقيق
من الناحية القانونية .و�سيكون من الأن�سب التن�صي�ص على القيام باملهام
يف �إطار القانون .وقد انتبه امل�رشوع يف الفقرة الأخرية من هذه املادة
�إىل ذلك ،ف�أ�ضاف «مع احرتام قواعد القانون الدويل الإن�ساين» بالن�سبة
للعمليات خارج الوطن.
�إن القيام باملهام يف احرتام لقواعد القانون ي�شكل يف حد ذاته احلماية
الأ�سا�سية للعاملني يف هذا املجال كما يف غريه.
ومعلوم �أن تدخل قوات اجلي�ش يف ال�ش�ؤون الداخلية للبلد ،يكون �أمرا
ا�ستثنائيا و�رضورة ق�صوى يجب �أو توفر لها ال�ضمانات القانونية الالزمة.
ف�إذا �أخدنا على �سبيل املثال احلالة الق�صوى لال�ضطرابات الداخلية التي
ت�ستوجب فر�ض حالة اال�ستثناء ،ف�إن امل�رشع الد�ستوري �أحاطها ب�ضمانات
دقيقة ل�ضمان احرتام حقوق وحريات املواطنات و املواطنني� ،إذ ن�ص الد�ستور
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يف الف�صل  59على �أنه حتى «�إذا كانت حوزة الرتاب الوطني مهددة� ،أو وقع
من الأحداث ما يعرقل ال�سري العادي للم�ؤ�س�سات الد�ستورية� ،أمكن للملك
�أن يعلن حالة اال�ستثناء بظهري ( ،)...ويخول امللك بذلك �صالحية اتخاذ
الإجراءات التي يفر�ضها الدفاع عن الوحدة الرتابية ،ويقت�ضيها الرجوع ،يف
�أقرب الآجال� ،إىل ال�سري العادي للم�ؤ�س�سات الد�ستورية».
«ال يحل الربملان �أثناء ممار�سة ال�سلطات اال�ستثنائية.
« تبقى احلريات واحلقوق الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور
م�ضمونة».
ثانيا ،يطرح مو�ضوع عدم امل�ساءلة اجلنائية �إ�شكالية تعار�ضه مع
مقت�ضيات القانون الدويل و التزامات بالدنا يف جمال حقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين ،و ما �أكده الد�ستور املغربي و عدد من املقت�ضيات
القانونية املتعلقة بتنظيم املجال الع�سكري.
و هكذا نالحظ ما يلي:
 - 1عدم مطابقة م�رشوع القانون ملقت�ضيات الد�ستور :ذلك �أن مفهوم «عدم
امل�ساءلة اجلنائية» ال يتما�شى مع املقت�ضيات الد�ستورية التالية:
 1 .1خ�ضوع اجلميع للقانون
 .1الف�صل ( 6فق « )1القانون هو �أ�سمى تعبري عن �إرادة الأمة
واجلميع� ،أ�شخا�صا ذاتيني �أو اعتباريني ،مبا فيهم ال�سلطات
العمومية ،مت�ساوون �أمامه ،وملزمون باالمتثال له».
 .2الف�صل « 37على جميع املواطنات واملواطنني احرتام الد�ستور
والتقيد بالقانون .ويتعني عليهم ممار�سة احلقوق واحلريات التي
يكفلها الد�ستور بروح امل�س�ؤولية واملواطنة امللتزمة التي تتالزم
فيها ممار�سة احلقوق بالنهو�ض ب�أداء الواجبات».
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 2 .1جترمي جميع االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
 .1الف�صل « 22ال يجوز امل�س بال�سالمة اجل�سدية �أو املعنوية لأي
�شخ�ص ،يف �أي ظرف ،ومن قبل �أي جهة كانت ،خا�صة �أو
عامة.
ال يجوز �أن يعامل الغري ،حتت �أي ذريعة ،معاملة قا�سية �أو ال
�إن�سانية �أو مهنية �أو حاطة بالكرامة الإن�سانية.
ممار�سة التعذيب بكافة �أ�شكاله ،ومن قبل �أي �أحد ،جرمية يعاقب
عليها القانون»
 .2الف�صل « 23ال يجوز �إلقاء القب�ض على �أي �شخ�ص �أو اعتقاله
�أو متابعته �أو �إدانته� ،إال يف احلاالت وطبقا للإجراءات التي ين�ص
عليها القانون.
االعتقال التع�سفي �أو ال�رسي واالختفاء الق�رسي ،من �أخطر
اجلرائم ،وتعر�ض مقرتفيها لأق�سى العقوبات.
...............................................................................
.................................................
يتمتع كل �شخ�ص معتقل بحقوق �أ�سا�سية ،وبظروف اعتقال
�إن�سانية...
يحظر كل حتري�ض على العن�رصية �أو الكراهية �أو العنف.
يعاقب القانون على جرمية الإبادة وغريها من اجلرائم �ضد
الإن�سانية ،وجرائم احلرب ،وكافة االنتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة
حلقوق الإن�سان».
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 3 .1عدم خ�ضوع احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها د�ستوريا لأي
ا�ستثناء كيفما كان
من ال�ضمانات اجلديدة بالن�سبة حلماية احلقوق واحلريات يف الد�ستور
املغربي هو بقا�ؤها �سارية املفعول ،وال ينتق�ص منها �سواء يف الظروف
العادية �أو اال�ستثنائية التي متر منها البالد ،وكان ذلك �إعماال اللتزامات
بالدنا الدولية يف جمال حقوق الإن�سان .ذلك ما ن�ص عليه الف�صل  59من
الد�ستور كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك.
 4 .1احلكامة الأمنية
�أناط الف�صل  54من الد�ستور م�س�ألة «م�أ�س�سة �ضوابط احلكامة الأمنية
اجليدة « باملجل�س الأعلى للأمن ،ف�إقرار عدم م�ساءلة جنائية ،عالوة على
عدم املالءمة مع ال�ضوابط القانونية وطنيا ودوليا ،ف�إنه ي�ضع امل�ؤ�س�سة
القائمة للت�شاور ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات الأمن يف البالد �أمام موقف حرج.
 - 2عدم املطابقة مع القوانني ال�سارية املفعول

�سنقت�رص هنا فقط على الإ�شارة �إىل الظهري املحدد لالن�ضباط العام
يف حظرية القوات امل�سلحة امللكية( ،ن�رش باجلريدة الر�سمية عدد 3240
مكرر بتاريخ  9دجنرب  ،)1974والظهري املنظم للدرك امللكي (ن�رش باجلريدة
الر�سمية عدد  2366بتاريخ  28فرباير .)1958
1 .2

نظام االن�ضباط العام

 .1حتديد امل�س�ؤوليات درءا لل�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة
يحدد الف�صل  11من هذا الظهري قواعد الرتاتبية ،وتدقق الفقرة الثالثة
من هذا الف�صل ب�أن «االحرتام الدقيق لقواعد نظام الت�سل�سل وامل�أمورية
�أهمية �أ�سا�سية يف حتديد م�س�ؤولية كل واحد فيما يتعلق بحقوقه وواجباته،
ومينع معه ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة».
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	.2االمتناع عن تنفيذ الأوامر غري القانونية و�رضورة الإبالغ عنها :
ي�ؤكد ظهري االن�ضباط العام يف حظرية القوات امل�سلحة على االمتناع
عن تنفيذ الأوامر غري القانونية ،على الأقل يف الف�صول التالية :
?• يحدد الف�صل
ين�ص على :

16

واجبات الع�سكريني وم�س�ؤولياتهم ،حيث

.................................................................« -1
ويجب عليه مراعاة االن�ضباط و�سلم الت�سل�سل ح�سبما هو مبني
وحمدد يف هذا النظام ،مثلما يجب عليه االمتناع من القيام
بكل عمل يتنافى والقوانني والأنظمة ويكون من �ش�أنه �إحلاق �رضر
بامل�ؤ�س�سات ،وعليه فوق هذا ا�ستعمال جميع الو�سائل لإخبار القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة امللكية بكل عمل من هذا القبيل.
..................................................................................
...................................................................
« -2يتحمل الع�سكريون يف كل زمان ومكان م�س�ؤولية فردية ب�سبب
�أعمالهم .وال �سيما ب�سبب كل �إخالل بواجباتهم ،ويتحمل ال�شخ�ص الذي
�أ�صدر الأمر م�س�ؤولية هذا الأمر كما يتحمل ال�شخ�ص املعهود �إليه بالتنفيذ
م�س�ؤولية التنفيذ وم�س�ؤولية عدم التنفيذ ،وكل امتناع من �إ�صدار الأوامر
الالزمة يحمل الع�سكري م�س�ؤولية هذا االمتناع».
• يحدد الف�صل  20واجبات امل�أمورين ،يف فقرته الثانية ،ب�أنه :
«غري �أن امل�أمور الذي يتلقى �أمرا ي�شكل خرقا �رصيحا للق�سم الذي �أداه
وميكن �أن مي�س بامل�ؤ�س�سات الد�ستورية وقوانني الأمة و�أنظمتها يجب عليه
االمتناع من تنفيذ هذا الأمر وتبليغ ذلك على الفور وبجميع الو�سائل �إىل
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة امللكية».
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• يحدد الف�صل  21م�س�ؤولية امل�أمور ب�أنه :
«يعترب امل�أمور م�س�ؤوال عن تنفيذ الأمر ال�صادر له ب�صفة قانونية كما
يعد م�س�ؤوال ب�صفة �شخ�صية عن كل �إخالل بواجباته وهو م�س�ؤول ب�صفة
�شخ�صية عن تنفيذ الأوامر املنافية للقوانني وعن الأعمال التي يقوم بها
خالل تنفيذ املهام امل�سندة �إليه».
 2 .2حقوق وواجبات الدرك امللكي
1958

حددت ال�ضوابط القانونية الناظمة لعمل الدرك امللكي ،منذ �سنة
بدقة ،ق�ضية احرتام حقوق وحريات املواطنني �أثناء قيام رجال الدرك امللكي
باحلفاظ على الأمن ،حيث �شدد الباب الفريد باجلزء الثالث من الظهري
املنظم مل�صلحة الدرك امللكي املغربي ،على م�ساءلة ومعاقبة كل �شطط يف
ا�ستعمال ال�سلطة يعزى لرجال الدرك �إذ ين�ص الف�صل  55على �أنه «يعد
�شططا يف ا�ستعمال ال�سلطة كل عمل من �أعمال الدرك يحدث ا�ضطرابا
يف نفو�س املواطنني �أثناء التمتع بحريتهم ال�شخ�صية ويحكم على �ضباط
الفيالق وقوادها ورجال الدرك الذين ي�ستعملون خالل ت�أدية وظيفتهم
�شططا يف ال�سلطة �أو مي�سون بحق التمتع باحلريات املعرتف بها قانونيا
بالعقوبات الت�أديبية ب�رصف النظر عن املتابعات الق�ضائية التي ميكن �إجرا�ؤها
يف حقهم».
كما ن�ص نف�س الظهري على �ضمان حرمة امل�ساكن (الف�صل  )57ومعاقبة
�أي اعتقال يتم خارج ال�ضوابط القانونية (الف�صالن  58و .)59
 -3عدم املطابقة مع االلتزامات الدولية للمغرب

البد هنا من الإ�شارة يف البداية �إىل مكانة االلتزامات الدولية لبالدنا
يف الد�ستور .فقد ن�صت ديباجته على ما يلي :
«و�إدراكا منها ل�رضورة تقوية الدور الذي ت�ضطلع به على ال�صعيد
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الدويل ،ف�إن اململكة املغربية ،الع�ضو العامل الن�شيط يف املنظمات الدولية،
تتعهد بالتزام ما تقت�ضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ،وت�ؤكد
ت�شبثها بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا .كما ت�ؤكد عزمها
على موا�صلة العمل للمحافظة على ال�سالم والأمن يف العامل».
كما �أكدت الديباجة على �أن اململكة املغربية «ت�ؤكد وتلتزم مبا يلي :
 حماية منظومتي حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساينوالنهو�ض بهما ،والإ�سهام يف تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع
الكوين لتلك احلقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء؛
 جعل االتفاقيات الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،ويف نطاق�أحكام الد�ستور ،وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية الرا�سخة،
ت�سمو ،فور ن�رشها ،على الت�رشيعات الوطنية ،والعمل على مالءمة
هذه الت�رشيعات ،مع ما تتطلبه تلك امل�صادقة».
والبد هنا من التذكري كذلك بتو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
الداعية �إىل «و�ضع �إ�سرتاتيجية ملكافحة الإفالت من العقاب» وتلك املتعلقة
ب «تر�شيد احلكامة الأمنية».
�إن هذه املقت�ضيات الواردة �ضمن تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة،
جتد مرتكزاتها يف القانون الدويل املتعلق بعدم الإفالت من العقاب ،علما
ب�أن قوانني العفو التي �صدرت يف بع�ض التجارب الدولية مل يكن لها
مفعول طويل ،وقد جاء الق�ضاء الدويل لتجاوز هذا اخللل الذي قد يطال
�أنظمة العدالة داخل بلد ما .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عددا من اجلرائم ال
ي�شملها التقادم (جرائم االنتهاكات اجل�سيمة يف جمال حقوق الإن�سان،
جرائم احلرب ،وجرائم الإبادة و اجلرائم �ضد الإن�سانية) ،وبالتايل ال تكون
للإعفاء اجلنائي قيمة قانونية ،بقدر ما يكون �إجراء �سيا�سيا ظرفيا حمدود
الأثر ويتنافى ومقت�ضيات القانون الدويل .و قد �أكدت العديد من االتفاقيات

43

44

مذكرات وتو�صيات
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

الدولية امل�صادق عليها من طرف بالدنا على م�ساواة اجلميع �أمام القانون،
نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�رص:
 1. 3العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
ن�صت املادة  26من العهد على �أن «النا�س جميعا �سواء �أمام القانون
ويتمتعون دون �أي متييز بحق مت�ساو يف التمتع بحمايته .ويف هذا ال�صدد
يجب �أن يحظر القانون �أي متييز و�أن يكفل جلميع الأ�شخا�ص على ال�سواء
حماية فعالة من التمييز لأي �سبب ،كالعرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو
الدين �أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو
الثورة �أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب.
 - 2. 3اتفاقية مناه�ضة التعذيب و غريه من �رضوب املعامالت �أو
العقوبات القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو املهينة
�إن هذه االتفاقية ال جتيز التذرع بظروف ما� ،أو �صدور �أوامر من جهة
ما ،كمربر ملمار�سة التعذيب ،حيث تن�ص املادة الثانية منها (الفقرتان 2
و )3على �أنه :
«ال يجوز التذرع ب�أية ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت� ،سواء �أكانت هذه
الظروف حالة حرب �أو تهديد باحلرب �أو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي �أو �أية
حالة من حاالت الطوارئ العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
ال يجوز التذرع بالأوامر ال�صادرة عن موظفني �أعلى مرتبة �أو عن
�سلطة عامة كمربر للتعذيب».
 - 3. 3مدونات ال�سلوك يف �إنفاذ القانون
كما �أن هناك عددا من املعايري والقواعد املعتمدة من قبل املنتظم
الدويل ذات ال�صلة ،التي يجب ا�ستح�ضارها يف هذا الباب ،منها:
• مدونة قواعد �سلوك املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني املعتمدة
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من طرف اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها  34/169بتاريخ
 17دجنرب 1979؛
• املبادئ الأ�سا�سية ال�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب
املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،التي �أقرها م�ؤمتر الأمم املتحدة
الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،يف �شتنرب  1990بهافانا.
وت�ؤكد هاتان الوثيقتان على �أنه حتى يف احلاالت اال�ستثنائية لتدخل
اجلي�ش ال�ستعادة النظام ،تكون القاعدة هي عدم ا�ستخدام القوة ،و�إذا ما
دعت ال�رضورة �إىل ذلك ،يجب �أن يقت�رص ا�ستعمالها على احلد الأدنى
ال�رضوري.
كما �أن اال�ستخدام التع�سفي للقوة �أو الأ�سلحة النارية �أو �إ�ساءة
ا�ستخدامها يعترب جرمية جنائية مبقت�ضى القانون.
خال�صة القول :

�إن مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،وانطالقا من جماالت
اهتمامه وا�شتغاله ،وللمكانة التي حظيت بها ق�ضايا احلكامة الأمنية �ضمن
برامج عمله ،و�إعماال ملقت�ضيات القوانني الوطنية والدولية والتزامات بالدنا،
وم�ساهمة يف تفعيل مقت�ضيات الد�ستور والإرادة ال�سيا�سية الوا�ضحة يف
بالدنا لبناء دولة القانون ،ف�إنه يدعو �إىل �إعادة النظر يف املادة ال�سابعة من
م�رشوع القانون املذكور.
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مـذكـرة

حول مراجعة الد�ستور
الربـاط ،يف  19مـار�س

2011

يعترب مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ور�ش الإ�صالح
الد�ستوري حمطة بارزة يف م�سار بناء دولة احلق والقانون وتكري�س
االختيارات الدميقراطية وحقوق الإن�سان على م�ستوى الوثيقة الد�ستورية.
و�إذا كانت بالدنا قد حققت تراكمات هامة يف النهو�ض بحقوق الإن�سان
وحمايتها ،واتخاذ الرتتيبات القانونية وامل�ؤ�س�ساتية والإجرائية ملعاجلة
االختالالت التي عرفتها يف جماالت متعددة (االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان ،حقوق املر�أة ،الثقافة الأمازيغية ،)...والتي �أثمرت نتائج جيدة كان
من �أبرزها تو�صيات هي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة ،فال بد �أن يتم تكري�س هذه
اخلال�صات يف الوثيقة الد�ستورية مبا يربز الإرادة ال�سيا�سية للدولة ملوا�صلة
هذا االختيار ويعك�س دينامية التغيري التي يعرفها املجتمع.
وم�ساهمة منه يف النقا�ش الوطني الهادف �إىل �إغناء م�رشوع الد�ستور
املغربي ،ف�إن الهيئة املديرية ملركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية تعرب
بداية ،عن تقديرها لروح انفتاح اللجنة املكلفة مب�رشوع �إ�صالح الد�ستور
على مكونات حركة حقوق الإن�سان للتفاعل مع �آرائها ومقرتحاتها .كما ان
م�ساهمتها هذه ،تندرج �ضمن التوجه الذي �سار عليه املركز يف حمطات
�سابقة ،تقدم فيها مبقرتحاته بخ�صو�ص موا�ضيع الإعالم واجلهوية وتفعيل
تو�صيات هي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة.
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وتتميما للحوار الذي �ساهم فيه املركز �إىل جانب منظمات حقوقية
�أخرى �أمام جلنتكم املوقرة ،ف�إن الهيئة املديرية تتقدم �إليكم بهذه املذكرة
املت�ضمنة ملقرتحات املركز بخ�صو�ص م�رشوع �إ�صالح الد�ستور.
لقد اخرتنا يف هذه املذكرة� ،أن نركز اقرتاحاتنا على جمال حقوق
الإن�سان ،وذلك من خالل املحاور التالية:
● تقدمي
● مرتكزات الوثيقة الد�ستورية
● يف باب املعاهدات
● د�سرتة احلريات واحلقوق الأ�سا�سية
● تقوية ا�ستقالل الق�ضاء
● احلكامة الأمنية
● د�سرتة هيئات احلكامة
وال يفوتنا التذكري هنا ،ب�أننا ا�ستح�رضنا تراكمات التجربة املغربية
وتطورها ،وخال�صات الإن�صاف وامل�صاحلة ،والإلتزامات الدولية لبالدنا،
وتو�صيات اللجن املخت�صة بالأممم املتحدة مع ا�ستح�ضارنا ل�سياق وروح
توجهات الإ�صالحات باملغرب.

 - Iمرتكزات الوثيقة الد�ستورية :
ال �شك �أن املقرتحات الواردة يف هذه املذكرة ت�ستدعي ا�ستح�ضار
البناء امل�ؤ�س�ساتي ال�ضامن لتفعيلها وممار�ستها .ويف هذا الباب ،نرى �أنه من
ال�رضوري �أن ت�ؤكد الوثيقة الد�ستورية على املرتكزات التالية :
 - 1ان كل م�س�ؤولية ت�ستوجب امل�ساءلة،
2

 �أن تكون امل�ؤ�س�سات على امل�ستويات املركزية واجلهوية منبثقة عنالتعبري احلر والنزيه عن �إرادة الناخبني.
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ج� -أن يكون هناك ف�صل لل�سلط مبا ي�ضمن جناعة الأداء و�إمكانية
التقييم واملحا�سبة.
د� -أن يتم التن�صي�ص على توازن ال�سلط بني املركز واجلهات مبا
يقوي الدميقراطية املحلية وي�ضمن جودة اخلدمات وانخراط
النخب اجلهوية يف الت�سيري والتدبري والتقييم.
ه -تكري�س التعددية الثقافية مبا يعك�س غنى وتنوع الثقافة واللغة
وي�ضمن الوحدة والإندماج يف �إطار التعدد والتنوع.
د -التن�صي�ص على مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف املجاالت
ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،و�ضمان
تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني يف تب�ؤ مواقع القرار يف جماالت
تدبري ال�ش�أن العام واالنتدابات االنتخابية.
ع -د�سرتة مبادئ ح�سن تدبري املوارد الوطنية الطبيعية منها واملادية
وتدبري املال العام وعدالة توزيع الرثوات الوطنية مبا ي�ضمن العدالة
االجتماعية والتعاقد االجتماعي اجلديد.

 - IIيف باب املعاهدات
�سمو املعاهدات على القانون الوطني
يق�صد بذلك:
 - 1منح الأولوية الد�ستورية للمعاهدات على القانون الوطني
 - 2جعل املعاهدات مرجعا لو�ضع القوانني الوطنية
3

 �إعطاء الأ�سبقية للمعاهدات على القانون الوطني يف حالةالتعار�ض

 - 4حتديد مرجعية التف�سري
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مالحظة� :إدماج املغرب ل�سمو املعاهدات على القانون الداخلي ما هو
�إال حت�صيل حا�صل اللتزامه دوليا يف �إطار اتفاقية فيينا ل�سنة  1968املقننة
للمعاهدات بني الدول بعدم االحتجاج بالقانون الوطني للتن�صل من التزام
تعاقدي يف �إطار معاهدة ،حيث �صادق املغرب على املعاهدة املذكورة
يف � 26شتنرب  ،1972ون�رشت يف اجلريدة الر�سمية عدد  3239بتاريخ 27
نونرب .1974
�أوال -طريقة الإدماج

ونقرتح اعتبار املعاهدات امل�صادق عليها واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية
مبثابة قانون وطني ،الأمر الذي يقت�ضي يف حالة تعار�ض مقت�ضيات املعاهدة
مع القانون الوطني ،تعديل هذا الأخري حتى ولو تعلق الأمر مبقت�ضيات
د�ستورية.
ثانيا -مكانة املعاهدة يف هرم القانون الوطني

هل تعطى املعاهدات املدجمة مكانة تفوق الت�رشيعات
�أو مكانتها �أقل من الد�ستور  infra-constitutionnelleو�أرقى من الت�رشيع؟

supra-législative

نحبذ �أن تكون مكانتها �أرقى من الت�رشيع ،ويف حالة تعار�ض
مقت�ضياتها مع الد�ستور يلج�أ �إىل تعديل مقت�ضيات هذا الأخري قبل �إمتام
�إجراءات الت�صديق �أو االن�ضمام.
ثالثا -مقت�ضيات و�آليات م�صاحبته

 - 1املقت�ضيات

◆ حتديد باب جديد خا�ص باملعاهدات يف الد�ستور
◆ يت�ضمن الباب املذكور املوقف من باقي مكونات القانون الدويل مع
الإ�شارة �إليه بداية يف املبادئ العامة امل�ؤطرة لديباجة الد�ستور
◆ تو�سيع �صالحيات املجل�س الد�ستوري لت�شمل جمال املعاهدات،
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مع �إمكانية �إبداء ر�أيه يف د�ستورية مقت�ضيات معاهدة قبليا،
وف�صله يف د�ستورية املنازعات التي ميكن �أن حتيلها عليه املحاكم
مبا فيها مقت�ضيات القوانني ال�سارية املفعول قبل الت�صديق �أو
االن�ضمام �إىل معاهدة.

 - 2الآليات :

يقت�ضي �سمو املعاهدات على القانون الوطني م�صاحبته ب�آليات �إ�رشاف
قبلية ،ومتابعة بعدية بهدف:
◆ احلر�ص على مدى مالءمة املعاهدة مع الد�ستور
◆ �إعادة النظر وترتيب البنية /البنيات الإدارية امل�رشفة على التفاو�ض
على املعاهدات
◆ خربة قانونية ب�ش�أن املقت�ضيات املتفاو�ض ب�ش�أنها ب�إمكانها الت�أثري
والتوقع – -anticipationمبجريات املفاو�ضات
◆ هيئات ق�ضائية يف مقدمتها املجل�س الد�ستوري ،وم�ستقبال جمل�سا
للدولة �أو ما ي�شابهه �إن �أحدث ،مهمتهما �ضمان الأمن القانوين
 sécurité juridiqueوال�سهر على مطابقة القانون الداخلي.
 - IIIد�سرتة احلريات واحلقوق الأ�سا�سية
طالبت تو�صية هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة بـ«التن�صي�ص الد�ستوري
ال�رصيح بفحوى احلريات واحلقوق الأ�سا�سية التي يت�ضمنها مع التن�صي�ص
على املقت�ضى الذي يجعل تنظيم هذا املجال من اخت�صا�ص القانون».

نعتقد يف مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية �أن املطلوب هو
�إعادة �صياغة وترتيب احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف الف�صول من
� 2إىل  6و� 8إىل  15من الد�ستور احلايل ،وفق ما حلقها من تطورات،وح�سب
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متطلبات املرحلة والتزامات البالد وطنيا ودوليا .لذا ارت�أينا �أن تكون بنية
احلريات واحلقوق الأ�سا�سية على ال�شكل التايل:
�أوال -بنية احلريات واحلقوق الأ�سا�سية

 - 1الكرامة الإن�سانية:
تقت�ضي �ضمان كرامة الإن�سان ويقع على ال�سلطات العمومية واجب
احرتامها وحمايتها ،ويرتبط بهذا احلق :احلق يف احلياة وال�سالمة البدنية
ومناه�ضة التعذيب واالعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رسي واال�ستعباد
وال�سخرة و�إلغاء عقوبة الإعدام.
�آليات م�صاحبة � :إمتام �إجراءات امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي للمحكمة
اجلنائية الدولية ،على اعتبار �أن اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�صها مرتبطة
باالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وت�شكل الكرامة الإن�سانية جوهرها
الأ�سا�سي ،والتي ال يجوز ب�أي حال من الأحوال التنازل عنها �أو التقلي�ص
من االنتفاع بها.
جعل الق�ضاء الع�سكري كق�ضاء ا�ستثنائي خمت�صا يف وقت احلرب
فقط ،وكيف ما كانت الأحوال ال ميكن تقدمي املدنيني مهما كانت التهم
املوجهة �إليهم �إال �أمام املحاكم املدنية.

 - 2حريات التنقل والتعبري
تت�ضمن حريات التجول واال�ستقرار ،واحلق يف الأمن ،وحريات الر�أي
والتعبري بكل �أ�شكاله ،وت�أ�سي�س اجلمعيات والأحزاب والنقابات واالنخراط
فيها ،وحرية االجتماع والتظاهر وحماية احلياة اخلا�صة والعائلية ،وحماية
املعطيات ال�شخ�صية.
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 - 3م�ساواة املواطنني
تت�ضمن م�ساواة املغاربة يف احلقوق والواجبات ،ومتتعهم بحماية
القانون وبدون �أي �شكل من �أ�شكال التمييز فيما بينهم .ف�ضال عن امل�ساواة
بني املر�أة والرجل يف املجاالت ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية.
4

– الت�ضامن االقت�صادي واالجتماعي

يت�ضمن احلق يف الرتبية وال�شغل وال�صحة وال�ضمان االجتماعي
وامللكية ،وحرية املبادرة ،وحماية البيئة وامل�ستهلك ،والت�ضامن �أمام التكاليف
العمومية ،والت�ضامن بني اجلهات.
�آليات م�صاحبة :
 lالتن�صي�ص د�ستوريا على عهد �أو ميثاق اجتماعي جديد.
 lم�ساهمة جميع الفرقاء ال�سيا�سيني والنقابيني واملهنيني يف �سن
قانون /قوانني حتدد بو�ضوح تدبري املجال االقت�صادي مبا ي�ضمن
ازدهار ومنو اقت�صاد البالد وانعكا�س ذلك على رفاه – bien–être
– املواطن خارج قواعد اقت�صاد الريع واالحتكار وامل�ضاربات
واملناف�سة غري ال�رشيفة.

 – 5حقوق وواجبات املواطنة
تت�ضمن احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،ويف احل�صول على خدمات
�إدارية جيدة والو�صول �إىل م�صادر املعلومات والولوج �إىل الوثائق الإدارية،
وحق تقدمي العرائ�ض.
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ومن بني الواجبات� ،إلزامية امل�ساهمة يف الأعباء ال�رضيبية والواجبات
االجتماعية.

 - 6حقوق فئوية:

التن�صي�ص على �ضمان حقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا،
وحقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة والفئات يف �أو�ضاع ه�شة.
ثانيا – �ضمانات ملمار�سة احلقوق

�رضورة التن�صي�ص د�ستوريا على �أنه :
 - 1ال يجوز احلد من ممار�سة احلقوق واحلريات �إال بقانون،
 - 2يجب التحديد الدقيق للقيود التي قد ترد على بع�ض احلقوق
يف حالة اال�ستثناء ،علما �أن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ت�سائل
املغرب دوما عن هذه الو�ضعية مبنا�سبة مناق�شة تقريره الدوري
لإعمال العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية.
 - 3يجب التن�صي�ص د�ستوريا على �أن احلقوق املرتبطة بالكرامة
الإن�سانية ال يجوز �أن تكون مو�ضوع تقييد مهما كانت الظروف،
�سواء حالة ا�ستثناء� ،أو ح�صار� ،أو حرب �أو حل الربملان ،ومن
احلقوق غري القابلة للت�رصف هناك:
◆ احلق يف احلياة
◆ ال�سالمة البدنية والعقلية
◆ منع التعذيب واملعامالت القا�سية واملهنية واحلاطة بالكرامة
◆ اال�ستعباد وال�سخرة
◆ �رشعية العقوبات واملحاكمات
◆ احلق يف حماكمة عادلة
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◆ حرية الر�أي والفكر وال�ضمري
◆ الإكراه البدين
و�سبق للمغرب �أن التزم بذلك يف �إطار م�صادقته على العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية (املادة  )4واتفاقيات جنيف الأربعة ل�سنة 1949
(املادة  3امل�شرتكة بني االتفاقيات).
 - IVتقوية ا�ستقالل الق�ضاء
 - 1االرتقاء بالق�ضاء د�ستوريا �إىل م�ستوى �سلطة

 - 2جترمي كل �إخالل �أوم�سا�س بحرمة الق�ضاء� ،أو التدخل �أو الت�أثري
على ا�ستقالليته ،مبا فيها عدم تنفيذ الأحكام الق�ضائية من
قبل الإدارات العمومية واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العمومية
والهي�آت التي متار�س �صالحيات ال�سلطة العمومية وباقي املن�ش�آت
والهي�آت اخلا�ضعة للمراقبة املالية للدولة.
3

 د�سرتة انفتاح املجل�س الأعلى للق�ضاء على حميطه بتطعيمهبكفاءات عليا ،نزيهة وم�ستقيمة.

 - 4احرتام مقاربة النوع يف تركيبة املجل�س الأعلى للق�ضاء،
 - 5ح�ضور كل مكونات الق�ضاء يف تركيبة املجل�س (املجل�س الأعلى،
حماكم ا�ستئناف ،حماكم �إدارية ،حماكم جتارية  ،ق�ضاء الأ�رسة،
وق�ضاء النيابة العامة وق�ضاة التحقيق وق�ضاة احلكم).
� - 6إلغاء ع�ضوية وزير العدل من تركيبة املجل�س الأعلى للق�ضاء .
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مقت�ضيات و�آليات م�صاحبة

 – 1مقت�ضيات

يجب د�سرتة احلق يف حماكمة عادلة  ،وكحد �أدنى �إعالء مبد�أ
قرينة الرباءة �إىل م�ستوى حق د�ستوري كما طالبت بذلك هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة ،علما ب�أن هذا املبد�أ مت�ضمن يف امل�سطرة اجلنائية وماهو �إال فرع
من احلق الأ�صلي الذي هو التمتع مبحاكمة عادلة.

� – 2آليات

�رضورة العمل واحلر�ص على تكوين �أو االرتقاء بق�ضائنا �إىل ق�ضية
«القا�ضي امل�ستقل» عن طريق التكوين �سواء الأ�سا�سي �أو امل�ستمر ،و�ضبط
و�شفافية امل�سار املهني للقا�ضي و�إيالء و�ضعه االجتماعي عناية خا�صة،
عالوة على جترمي جميع امل�ؤثرات اخلارجية املتدخلة يف عمل القا�ضي كما
�أ�سلفنا لأن «القا�ضي امل�ستقل» هو �صمام �أمان ال�ستقاللية الق�ضاء.
 - Vاحلكامة الأمنية
تعد الدولة الطرف الوحيد يف املجتمع الذي ي�ست�أثر باحلق ال�رشعي
يف ا�ستخدام القوة ،لذا يجب �أن تخ�ضع اخلدمات الأمنية الحرتام �رشوط
و�ضوابط ال�رشعية وامل�ساءلة �أمام امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.
�أوال – احرتام �ضوابط ال�رشعية:

تعمل الأجهزة الأمنية على تعزيز �رشعية الدولة �إن هي حققت ثالثة
�رشوط:
 - 1ا�ستجابتها حلاجيات وتطلعات النا�س من خالل :
 lاملحافظة على ال�سلم والقانون والنظام العام؛
 lحماية احلقوق واحلريات الأ�سا�سية؛
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 lمنع اجلرمية وحماربتها؛
 lتقدمي امل�ساعدات واخلدمات املطلوبة؛
2

 ا�ستخدام �سلطة الدولة (ا�ستخدام القوة) لفائدة املجتمع ،حيثيجب �أن يت�سم قطاع الأمن باحليادية ال�سيا�سية ،وال يجوز ب�أي
حال من الأحوال �أن يكون طرفا يف �رصاع �سيا�سي �أو يوظف
لق�ضاء م�صالح فئوية على ح�ساب امل�صالح العليا للمجتمع؛

 - 3تعزيز الأجهزة الأمنية ل�سيادة القانون ،حيث تتمتع هذه الأجهزة
مبا فيها املخابرات بال�رشعية �إذا ما ا�ستندت يف عملها �إىل القانون
وا�ستمدت �صالحيتها من منظومة قانونية وا�ضحة ومعانة ،و�إال
انعدم الأ�سا�س الالزم للتمييز بني ما ينفذ با�سم الدولة ونيابة عنها
والأفعال التي يرتكبها اخلارجون عن القانون .وحتى يف احلاالت
الإ�ستثنائية يجب �أن ت�ستند ال�صالحيات التي تتمتع بها الأجهزة
الأمنية �إىل �إطار قانوين ،و�أن تعمل هذه الأجهزة يف �إطار نظام
من ال�ضوابط القانونية والأخالقية وا�ضح ومعروف.
ثانيا :امل�ساءلة �أمام امل�ؤ�س�سات ال�رشعية

عالوة على خ�ضوع �أجهزة الأمن مل�ساءلة املحاكم يف حالة خمالفتها
للقوانني ال�سارية املفعول ،ف�إنها تخ�ضع ل�سلطة اجلهاز التنفيذي
ومراقبة الربملان.

 - 1اخل�ضوع ل�سلطة احلكومة

يتميز الو�ضع احلايل بنوع من الغمو�ض ب�ش�أن حتديد امل�س�ؤوليات
عن العمليات الأمنية مبا فيها املخابراتية ،وهذا ناجت على �أن الن�صو�ص
اجلديدة �سواء املنظمة للإدارة العامة للأمن الوطني �أو املفت�شية العامة للقوات
امل�ساعدة تتجه نحو �إعطاء هذه الهيئات ا�ستقاللية عن وزارة الداخلية التي
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يجب �أن تكون امل�س�ؤول الأول على عمليات حفظ النظام الداخلي ،ولو
ت�شارك فيها قوات الدرك امللكي ،وذلك حتديدا للم�س�ؤوليات .كما �أن
الظهري املنظم ملديرية مراقبة الرتاب الوطني ( ،)DSTعالوة على كونه يعود
�إىل فرتة ا�ستثنائية ( )1973متيزت بتقلي�ص جمال احلريات ,ف�إنه ال ي�سعف
يف تنظيم جهاز قادر على مواجهة التحديات التي تواجه بالدنا .وتزيد
املمار�سات غري القانونية لهذا اجلهاز هذا الو�ضع قتامة.
لذا وجب �أكرث من �أي وقت� ،رضورة خ�ضوع �أجهزة املخابرات للقانون
وملراقبة احلكومة وم�ساءلة الربملان.

 - 2م�ساءلة الربملان لأجهزة الأمن

يف �إطار حتقيق نوع من التوازن بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية،
وتو�سيع �صالحيات الربملان ت�رشيعا ومراقبة كما جاء يف خطاب جاللة امللك
لتا�سع مار�س املا�ضي ،يجب:
 lخ�ضوع جميع الن�صو�ص القانونية املنظمة لقطاع الأمن ملجال القانون،
�أي �صدورها من الربملان ،وعدم اللجوء �إىل الت�رشيع اال�ستثنائي
بوا�سطة الف�صل  19من الد�ستور ،لأن هذا املنحى ال يعمل �إال على
م�ساعدة القطاعات الأمنية للتحلل من م�س�ؤوليات �أفعالهم والتهرب
من امل�ساءلة �سواء �أمام اجلهاز التنفيذي �أو الت�رشيعي؛
 lيجب �أن ين�صب تو�سيع �صالحيات الربملان يف هذا الإطار على:
 مراقبة كافة �أعمال ال�سلطة التنفيذية يف جمال ال�سيا�ساتالأمنية؛
 التحقق من ح�سن ا�ستخدام املوارد املالية التي رخ�صت بها،ب�صورة فعالة وبكفاءة عالية مبا فيه خم�ص�صات القوات
امل�سلحة؛
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 الت�أكد من احرتام تنفيذ القانون واحرتام احلريات وحقوق النا�سخالل ا�ستعمال القانون.
ثالثا :اقرتاح مل�سطرة الد�سرتة

 - 1د�سرتة مفهوم الأمن
� lإدماج مفهوم «القوة العمومية  »- la Force Publique -امل�سخرة
خلدمة ال�صالح العام مبا يعزز �رشعية الدولة ،و�إحالة تنظيمها �إىل
جمال القانون.
 lجعل احلكومة م�س�ؤولة على حتديد ال�سيا�سة الأمنية الداخلية
وخ�ضوع كافة الأجهزة الأمنية (�أمن ،قوات م�ساعدة ،خمابرات)
ل�سلطتها ،وجعل عمليات حفظ النظام داخليا مهما كانت الأجهزة
امل�شاركة فيه من اخت�صا�ص احلكومة.

� - 2آليات م�صاحبة

 lعلى �صعيد الت�رشيع وامل�ؤ�س�سات� ،رضورة حتديد القانون ملفهوم
الأمن على اعتبار �أنه من احلقوق الأ�سا�سية ،و�رشط ال حميد عنه
ملمار�سة احلقوق واحلريات الأخرى.
 lومن جهة �أخرى ،التفكري يف �آلية خمتلطة (�سلطة تنفيذية ،ت�رشيعية
�أجهزة �أمنية وجمتمع مدين )...للت�شاور حول ال�سيا�سات الأمنية،
وجعل القطاع كباقي القطاعات الأخرى يف املجتمع؛
 lا�ستكمال البناء الدميقراطي بن�صو�ص و�آليات تنظيمية ملراقبة
�أخالقيات املهنة  -déontologie-ومهنية املمار�سة -professionnalisme-
وحتديث القوة العمومية.
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� lآليات حبية حلل اخلالفات الداخلية للقوات العمومية ،وللخالفات
الب�سيطة التي قد تن�ش�أ مع املواطن .مع حق متكني هذه القوات من
جمعيات مهنية لت�ساهم يف الأخالقيات واملهنية ،وامل�ساهمة يف مد
ج�سور مع املجتمع.
 - VIد�سرتة هيئات احلكامة

تفاديا ل�سلبيات التعداد ،والت�سا�ؤالت واجلدل حول �أ�سباب د�سرتة
م�ؤ�س�سات دون �أخرى ،نرى �رضورة �إخ�ضاع هذه امل�س�ألة ملجال القانون يف
�إطار تو�سيع �صالحيات الربملان ،وذلك من خالل �إحداث ما ي�سمى بالهيئات
الإدارية امل�ستقلة ،حيث يحدد القانون معايري التعيني بها ،وا�ستقالليتها
�إداريا وماليا ،وعالقتها بباقي ال�سلط ،وطرق حما�سبتها.
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مذكرة بخ�صو�ص
احلوار الوطني حول الإعالم
الرباط ،يف

 13شتنبر 2010

يت�رشف مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ب�أن يعرب لكم
عن عميق التقدير واالعتزاز بهذه الدعوة للم�ساهمة يف حمطة متميزة يف
منهجية معاجلتنا لق�ضايا بالدنا ،وخا�صة يف حقل له مكانة ا�سرتاتيجية
يف تر�سيخ االختيارات الدميقراطية لبالدنا.
وال �شك �أن احت�ضان امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية لهذا احلوار يعك�س االن�شغال
الكبري واالنخراط القوي يف دينامية ت�شاركية ومنفتحة على خمتلف
الهي�آت وامل�ؤ�س�سات املعنية من �أجل بلورة ر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة ملعاجلة
ق�ضايا هذا القطاع احليوي.
لقد متكنت بالدنا من حتقيق مكت�سبات هامة يف جمال احلريات،
و�ضمنها حرية ال�صحافة خا�صة خالل العقد الأخري� .إال �أن هذا التطور ظل
يت�سم ب�إ�شكاليات وتوترات مرتبطة بهذه التحوالت نف�سها وكيفية تدبريها،
ف�ضال عن ما يعرفه العامل من تغريات تكنولوجية وحتديات اقت�صادية
ومالية وما ي�ستلزمه ذلك من ت�أهيل للمقاولة والإن�سان.
ويف هذا الإطار ،يجدر التذكري ب�أننا ب�صدد ور�ش يهم املجتمع
بكامله ،ويتوخى تر�سيخ وت�أ�صيل القيم واملمار�سات املرتبطة بحقوق

61

62

مذكرات وتو�صيات
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

الإن�سان والدميقراطية ،وهو ما يقت�ضي ت�أهيل خمتلف الفئات املهنية
وعموم املواطنني للت�شبع بهذه الثقافة.
وبقدر ما ينطبق ذلك على املكلفني ب�إنفاذ القانون ،ف�إنه ي�سائل بنف�س
الدرجة باقي الفئات ومن �أهمها ال�صحفيني والعاملني يف حقل الإعالم.
�إن هذه املذكرة الأولية التي نقدمها ال تدعي ال�شمولية ،بل تتطرق
ب�إيجاز لبع�ض املحاور الأ�سا�سية.
ون�أمل �أن ي�ساهم املركز كمنظمة غري حكومية يف �إثراء هذا احلوار
الوطني الذي ال ن�شك يف �أنه ي�ساهم يف االرتقاء بقطاع ال�صحافة والإعالم
خدمة ق�ضايا الدميقراطية وحرية التعبري ودولة القانون ،مبا ي�ؤهله ملواجهة
التحديات الكونية يف ظل عوملة زاحفة على كافة امل�ستويات.
�سنقت�رص يف هذه الورقة على تقدمي مداخل نراها �رضورية للقيام
ب�إ�صالح �شمويل للمنظومة الإعالمية �سواء يف جانبها املعياري �أو امل�ؤ�س�ساتي
مبا يتما�شى مع واقع احلال� ،أي الأخذ بعني االعتبار كل التطورات التي
ح�صلت يف البالد حقوقيا ومهنيا وما و�صلت �إليه التكنولوجيا ذات ال�صلة
مبجال الإعالم ،وذلك حتى ميكن للإعالم �أن ينه�ض بدوره املجتمعي كامال
يف بلد حتكمه �سيادة القانون.
لذا نرى �أن الإ�صالح ال�شمويل لقطاع الإعالم يتجاوز بكثري ق�ضية
العقوبات ال�سالبة للحرية ،وال ميكن �أن يح�رص يف عالقة مت�شنجة بني
ال�سلطات العمومية وجزء من ال�صحافة املكتوبة  -و�إن كانت الق�ضيتان
ت�شكالن م�شاغل حقيقية ملا لهما من انعكا�سات �سلبية  ،-بل يجب �أن
يتجه التفكري نحو �إعادة هيكلة املجال الإعالمي جذريا من حيث الإطار
القانوين امل�ؤطر له ،وممار�سة ال�صحفي/املقاولة ال�صحفية.
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لذلك نرى �رضورة معاجلة الق�ضية من الزوايا التالية:
 - 1بنية القانون امل�ؤطرة للعمل الإعالمي
 - 2العالقة بني الق�ضاء والإعالم
� - 3أخالقيات املهنة
 - 4احلق يف الو�صول �إىل املعلومات
 - 5الإعالم بوا�سطة و�سائل �إلكرتونية
 - 6الإعالم العمومي
 - 1بنية القانون امل�ؤطرة للعمل الإعالمي
يقت�ضي قانون ال�صحافة كما وقع تعديله منذ � 1958إىل  2002املالحظات
التالية:

 - 1يعود الفكر القانوين امل�ؤطر لقانون ال�صحافة �إىل نهاية القرن
التا�سع ع�رش ،وهذا لوحده كايف لإعادة النظر فيه على الأقل من
زاوية التجرمي ،وما عرفته ال�صحافة من تطورات �إن على امل�ستوى
املهني �أو التكنولوجي ،عالوة على ما �شهدته قوانني وم�ؤ�س�سات
البالد من تقدم.
� - 2رضورة احلفاظ على روح  1958لداللته يف خيار دعم احلريات
العامة ببالدنا ،وعدم تذويبها يف قوانني �أخرى ،حفاظا على
ذاكرة الأمة.
� - 3إ�شكالية العقوبات ال�سالبة للحرية  :بالعودة �إىل الن�ص ال�ساري
املفعول جند �أن هناك  34جنحة وحوايل  39غرامة ،الأمر الذي
يبدو �إح�صائيا كثريا ،ولكن بقراءته يف �سياق الفكر القانوين
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الأ�صلي امل�ؤطر والذي كان يغلب عليه االحرتاز عن طريق
التجرمي ،تكون امل�س�ألة عادية.
لذا نرى �رضورة فك االرتباط بني العقوبات التي مت�س حرية التعبري
عن طريق ال�صحافة كما هو حال الق�ضايا املرتبطة بالقذف وال�سب
�سواء تعلق الأمر باجلنح املا�سة بالأ�شخا�ص �أو بر�ؤ�ساء الدول
واملمثلني الدبلوما�سيني ،وبني جنح وخمالفات �إل�صاق الإعالنات
والن�رشات والتجول بها وبيعها يف الطرق العمومية� ،أو انتهاك
حرمة الآداب العامة� ،أو الن�رشات املتنافية مع الأخالق والآداب
العامة� ،أو التحري�ض على ارتكاب اجلرائم واجلنح والإ�شادة
بجرائم القتل �أو النهب �أو احلريق �أو ال�رسقة �أو جرمية التخريب
باملواد املتفجرة...فهذه املخالفات و�إن ارتكبت بوا�سطة ال�صحافة
فال عالقة لها بحرية التعبري.
 - 4املالءمة مع املقت�ضيات الدولية ذات ال�صلة بحرية التعبري ال�سيما
املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،مع الأخذ
بعني االعتبار مقت�ضيات املادة  5من نف�س العهد ،ال�سيما التف�سري
الذي �أعطته �إياها املادة  14من االتفاقية الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،وذلك للحد من التع�سف يف ا�ستعمال احلق.
 - 5عدم م�س حرية التعبري والإخبار باحلق يف احلياة اخلا�صة.
 - 6مزيد من �ضبط حاالت �إيقاف ومنع اجلرائد بتقوية ح�ضور
الق�ضاء ملواجهة �أية ممار�سة تع�سفية.
� - 7إعادة النظر يف املقت�ضيات املالية املنظمة للمقاوالت ال�صحفية
مبا مينع االحتكار وي�ضمن التعددية وال�شفافية.
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 - 2العالقة مع الق�ضاء
 - 1الأهمية احليوية للق�ضاء وال�صحافة يف حماية ا�ستمرار ثقافة
دميقراطية واحلفاظ عليها من التحكم والت�سلط.

 - 2العمل يف اجلانبني لتجاوز الأحكام امل�سبقة وبناء الثقة �أو
ا�ستعادتها بني الفاعلني (ق�ضاء�/صحافة)
 - 3تفادي االنتقادات املوجهة �ضد الق�ضاء بدافع اال�ستياء مما
يتخذونه من قرارات ملا فيها من تهديد ال�ستقالل الق�ضاء ،لأنه
يف بلد حتكمه �سيادة القانون يجب اتخاذ القرارات الق�ضائية يف
�إطار االحرتام التام للقانون ،ولي�س حتت ت�أثري �أو يف �إطار اخلوف
من االنتقادات من �أي كان.
 - 4االبتعاد عن االنتقائية يف اللجوء �إىل الق�ضاء.
 - 5احرتام حماية م�صادر اخلرب حتى ال تتحول �إىل جمرد معلن
عن البالغات ال�صحفية املوزعة يف �إطار العالقات العامة.
 - 6التفكري يف تكوين ق�ضاة متخ�ص�صني يف جمال ال�صحافة.
�- 3أخالقيات املهنة
 - 1التو�صل من طرف املهنيني �إىل مدونة �أخالق ميكن الرجوع �إليها
لتحديد ممار�سات املهنة و�ضبطها واحلفاظ عليها.

 - 2اعتبار مدونة الأخالق بقيمتها املعنوية بوابة �صون حرية ال�صحافة
وحقوق الأغيار.
 - 3مدخال ال�ستباق حل املنازعات قبل عر�ضها على الق�ضاء عن
طريق خلق الآليات املالئمة لذلك.
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- 4احلق يف الو�صول �إىل املعلومات
جتدر الإ�شارة بداية� ،أن احلق يف الو�صول �إىل م�صادر املعلومات ال
تنح�رص يف العمل ال�صحفي/الإعالمي فقط ،بل تتعداه �إىل عموم النا�س،
لذا نرى �رضورة معاجلة هذه الق�ضية من زاوية ثالثية:

- 1ا�ستغالل وتطوير ممار�سات الآليات القائمة والتي لها عالقة بتقنني
جوانب من العملية الإعالمية ،ال�سيما الهي�أة العليا لالت�صال
ال�سمعي الب�رصي ،وهي�أة تقنني املوا�صالت ،وجلنة حماية معاجلة
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي � -صدر القانون يف فرباير 2009
ومل تتحدث اللجنة حلد الآن  ،-و�ست�سهر هذه اللجنة على
تنظيم �أحد �أ�صناف احلق يف الإخبار ويف الولوج �إىل الأخبار.
- 2تنظيم جمال احل�صول على الوثائق واملعطيات الإدارية ،والذي
ما يزال يعرف فراغا ت�رشيعيا ،وذلك بتحديد ما يجب وما ال
يجب الو�صول �إليه ،وكيفية الو�صول �إليه ،ويف �أي مرحلة ميكن
الو�صول �إليه �إذا كان املجال خا�ضعا مل�سطرة حمددة.
- 3نظريا من خالل التعديل الذي حلق الف�صل الأول من قانون
ال�صحافة �سنة  ،2002للمواطن احلق يف الإعالم ولو�سائل الإعالم
احلق يف الو�صول �إىل م�صادر اخلرب واحل�صول على املعلومات
من خمتلف م�صادرها ،ولكن لي�ست هناك �أية �آلية لأجرة هذا
احلق ،لذا ي�شكل هذا احلوار الوطني منا�سبة مهمة للتفكري يف
�إحداثها ،وقد تكون �آلية مدونة ال�سلوك �أو الأخالقيات �أداة مهمة
لتعزيز عملها.
 - 5الإعالم بوا�سطة و�سائل �إلكرتونية
يثري حتليل واقع اللجوء املتزايد �إىل الو�سائل الإلكرتونية لإخبار العموم
مفارقة عجيبة .فتنظيمها ال يخ�ضع لأي قانون ،لكن من زاوية الزجر ف�أي

مذكرات وتو�صيات
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

قذف �أو �سب يف حق الأ�شخا�ص �أو م�س بحياتهم اخلا�صة معاقب عليه
مبوجب املواد  38و 51و 51مكرر من قانون ال�صحافة .لذلك ،ت�شكل هذه
املنا�سبة فر�صة القرتاح �إعادة النظر يف البنية العتيقة لقانون ال�صحافة مع
احلفاظ على روحه وذلك من خالل:
 - 1حتديد �إطار قانوين لل�صحافة الإلكرتونية واملدونات ومنها:
• ثالثية

information-vigilance-action

• جماالت التطبيق-املخالفات-املحتويات غري امل�رشوعة
• �آجال التقادم ،حتديد متى يبتدئ؟
• حق الرد ،كيفية �ضمانه؟
• م�س�ؤولية املدونني عن املحتويات املن�شورة من خالل التعرف على
من يلج�أ �إىل الن�رش بها -l’obligation de les identifier en ligne -
• حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
 - 2التفكري يف مدونة ال�سلوك املالئمة للمجال،
 - 3التفكري يف �آليات ف�ض النزاعات مبا فيها الق�ضاء.
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خال�صات وتو�صيات بخ�صو�ص
الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية
الرباط ،يف  24غ�شت

2010

نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية واحتاد كتاب املغرب
يومي ال�سبت والأحد  29و 30ماي  2010بفندق كولدن توليب (فرح �سابقا)
بالرباط ندوة حول مو�ضوع “�س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية”.
يندرج تنظيم هذه الندوة التي متيزت مب�شاركة عدد من املثقفني
املغاربة يف �إطار تو�سيع دائرة النقا�ش حول الأورا�ش التي فتحها املغرب
لرت�سيخ م�رشوع جمتمعي ي�ضمن احلرية والكرامة ،والنهو�ض بحقوق
الإن�سان وتقوية ركائز دولة احلق والقانون ،ب�شكل عام ،ويف ارتباط
مبو�ضوع اجلهوية املو�سعة كمرحلة جديدة يف بناء الدولة احلديثة التي
ظلت قائمة على ن�سق املركزية القوية.
ومتحورت هذه الندوة التي انتظمت �أ�شغالها يف
املو�ضوعات التالية:

4

جل�سات حول

• “الثقافة والدميقراطية” :مب�شاركة ذة.خديجة الكور ،ذ�.أحمد
بوكو�س ،ذ.عثمان �أ�شقرا ،ذ�.إدري�س الكراوي ،وقام بتي�سري اجلل�سة
ذ .احلبيب بلكو�ش.
• “الهوية الوطنية واخل�صو�صيات اجلهوية” :التكامل يف
التعدد والوحدة يف التنوع” :مب�ساهمة ذ.م�صطفى امل�سناوي،
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ذ.عبد الكرمي اجلويطي ،ذ .حممد وقيدي ،و�سري �أ�شغال اجلل�سة
ذ.نورالدين �أفاية.
• “التـنوع الثقايف للجهات :طريق للتنوع والدمقرطة” :مب�شاركة
ذ�.سـعيد بني�س ،ذ .اخلمار العلمي ،ذ .حممد �أحليان ،و�سري
اجلل�سة ذ.مبارك ربيع.
• “اجلهوي  -الوطني  -الكوين :جدلية التفاعل والتوا�صل
والإبداع” :مب�شاركة ذ�.أحمد ع�صيد ،ذ.حممد بودويك،
ذ.حممد العربي امل�ساري ،ذة.ر�شيدة بنم�سعود ،و�سري اجلل�سة
ذ.عبد الرحيم العالم.
�إن اختيار �س�ؤال الثقافة ورهانات الدميقراطية املحلية وطرحه للنقا�ش
مع ثلة من املثقفني والأكادمييني ي�سعى �إىل فتح نافذة جديدة تتوخى
ت�سليط ال�ضوء على م�رشوع اجلهوية املو�سعة حتى ال تبقى معاجلته فقط
من زاوية تقنية �أو قانونية �أو �أمنية على �أهميتها ،مع ما يتطلبه هذا االختيار
من انخراط واع وقوي للنخب يف هذه املعركة �إنتاجا وتقييما ومرافقة،
كما يرجى من هذا الف�ضاء �أن ي�شكل �إحدى املحطات يف هذه امل�سرية
حتى يتبو�أ الفكر واملثقف مكانته الفعلية يف معركة االنت�صار للدميقراطية
واحلداثة واحلرية .وقد �شكلت الورقة التقدميية مدخال يحدد �إطار هذه
املبادرة والأهداف املتوخاة منها.
ومكنت املداخالت التي مت تقدميها من بلورة جملة من اال�ستنتاجات
واالقرتاحات ميكن �إجمالها فيما يلي:
�أوال� :إن طرح م�س�ألة اجلهوية املو�سعة يف املغرب الراهن ي�شكل نقلة
نوعية يف م�سار تطور الفكر املغربي احلديث واملعا�رص.
ثانيا� :إن جناح �أي م�رشوع للجهوية مير بال�رضورة عرب التعبئة الوطنية
لفهم عمق امل�رشوع وتغيري العقليات يف ذات الآن.
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ثالثا :اجلهة باعتبارها مظهر توازن يف املجتمع بني وحدته واختالفاته
هي يف حاجة �أن يتحقق يف داخلها توازن يف ال�سيا�سات اخلا�صة بها.
وت�شكل اجلهة جماال منا�سبا ل�ضمان التوازن املجتمعي يف احلاالت التي
التكون فيها اجلهة جغرافية فح�سب ،بل تكون �أي�ضا موقعا ملكون من
مكونات املجتمع الثقافية واللغوية .وعلى هذا ال�صعيد ،ت�صبح اجلهة
م�ستوى متار�س فيها �سيا�سة لغوية وتربوية وتكوينية خا�صة ت�ستجيب
خل�صائ�ص �سكان اجلهة.
رابعا  :ت�شكل اجلهوية ف�ضاء مالئما للتدبري الدميقراطي لل�ش�أن الثقايف
الوطني واملحلي يف تنوعه ووحدته� .إن ا�ستح�ضار البعد الثقايف يف م�رشوع
اجلهوية ال يعني �أن هوية اجلهة تتحدد على �أ�سا�س عرقي لغوي �أو �إثني
ثقايف ،بقدر ما يطرح العن�رص الثقايف كرافعة للتنمية املحلية والوطنية؛
�إن النخب اجلهوية واملحلية املت�شبثة بثقافة الدميقراطية واحلداثة هي
امل�ؤهلة لتجديد النخب عرب �إعادة هيكلة احلقل ال�سيا�سي واحلقل الثقايف
جهويا ووطنيا.
خام�سا � :إن م�رشوع بناء اجلهوية املو�سعة يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار
احلاجات امللحة للمواطن املغربي ،ومن �أبرزها احلاجيات الثقافية واللغوية
امللحة ،ولعل تعديل وثيقة الد�ستور وجعلها ت�ؤكد الهوية املغربية املتميزة يف
تعددها اللغوي وتنوعها ي�شكل �أحد املداخل الرئي�سة لت�أطري هذا االنتقال
�إىل اجلهوية املو�سعة و�إعادة بناء التنوع الثقايف والتعدد اللغوي يف �إطار
م�رشوع ثقافة وطنية غنية ومتينة مبكوناتها ،من ركائزها اجلوهرية قيم
احلداثة مبا هي قيم ترف�ض التع�صب واالنغالق وتي�رس رفع احليف الثقايف
واللغوي على ما مت التعامل معه كهوام�ش لفرتة طويلة.
�ساد�سا � :إن م�رشوع اجلهوية املو�سعة يتطلب و�ضع �سيا�سة ثقافية
وطنية �شاملة ومندجمة تقوم على خيارات ت�سمح ملختلف املكونات الثقافية
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املغربية اجلهوية واملحلية مبمار�سة حقها يف التعبري عن الذات والتطور
واالرتقاء و�أن تكون مكونا �أ�سا�سيا من مكونات التنمية اجلهوية� .إن من
بني املبادئ التي يجب �أن تقوم عليها هذه اخليارات هي مبد�أ التكاف�ؤ
والإن�صاف والتوازن بني خمتلف املكونات الثقافية املغربية وبني خمتلف
اللغات وبني خمتلف اجلهات ،مع الدعوة �إىل انخراط اجلميع من هيئات
ثقافية و�أحزاب �سيا�سية وجمعيات املجتمع املدين يف بلورة هذه ال�سيا�سة
الثقافية حتى تتمكن كل مكونات املجتمع من متلك �أطروحاتها الرئي�سية
وامل�ساهمة يف جعل الثقافة الوطنية املن�سجمة يف تنوعها ،واملوحدة يف
تعدد مكوناتها ،رافعة حقيقية للتنمية اجلهوية والوطنية على ال�سواء.
�سابعا� :إن م�س�ألة التعدد اللغوي والثقايف لي�ست حديثة العهد بل
لديها جدور تاريخية �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية وثقافية ،كما �أن هذا
التعدد اللغوي مازال قائما �إىل اليوم� .إال �أنه ال ميكن ح�رص تواجد اللغات
التي نتوفر عليها يف مناطق جغرافية .و�إن �إيجاد حل مل�س�ألة التعدد ال
ميكنه �أن ينبع �إال من ذواتنا.
ثامنا � :إن التق�سيم اجلهوي يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار اخل�صو�صية
الثقافية للجهة بعيدا عن الغيتوهات املغلقة واملنعزلة ،مما يتطلب �إعادة
قراءة تاريخ املغرب يف �ضوء التاريخ االجتماعي واملحلي.
تا�سعا  :ي�شكل البعد الثقايف ركنا �أ�سا�سيا يف �إجناح اجلهوية املو�سعة
باعتبار �أن الإ�صالح ال�سيا�سي والتنمية امل�ستدامة يف حاجة �إىل تنمية
ثقافية� .إن الثقافة هي الطريق امل�ؤدي للتنمية ،و�أن التنمية الثقافية التي ت�ؤهل
اجلهة متر عرب البحث العلمي واملعلوميات والإعالم والإبداع واالنت�صار
للعقل والت�شبع بقيم االختالف والت�سامح واالنفتاح واحلرية؛ كما �أن �إحياء
الرتاث املحلي الغني بتعدده واختالفه ويف �أنواعه وتنوعه ،و�إعادة االعتبار
�إىل امل�رسح وال�سينما وغريها ،من �ش�أنه �أن يبعث حيوية ثقافية وفكرية،
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وحراكا ي�شكل �أحد ركائز التنمية الثقافية اجلهوية .كما ثم الإحلاح على
�أهمية وحيوية خلق تقليد حممود يتمثل يف �إجناز تقرير عن حالة املغرب
الثقافية باملعنى ال�شامل للثقافة وبدل مزيد من اجلهود لتطوير املنظومة
الرتبوية ببالدنا لت�ستجيب للأهداف الكربى لتنمية بالدنا مبا فيها بناء
اجلهوية املو�سعة كاختيار ا�سرتاتيجي ،وذلك من خالل الرفع من وترية
الإ�صالح �سواء على امل�ستوى الرتبوي �أو التدبريي.
عا�رشا� :إن ت�أ�صيل الثقايف الذي يعرتف بالتعدد اللغوي والتنوع الثقايف
للبالد ،عرب �أ�ساليب جديدة يف املمار�سة ال�سيا�سية و�إعادة ت�أهيل الإن�سان
وتر�سيخ مفهوم املواطنة و�إعادة النظر يف املنظومة الرتبوية هو �أكرب حتدي
مل�رشوع اجلهوية املو�سعة.
�إحدى ع�رش� :إن املثقف املغربي مطالب اليوم بالقيام بثورة هادئة
قوامها امل�ساهمة يف الذكاء االجتماعي والنبوغ الوطني واليقظة العامة
للمجتمع لتقوية مناعته الداخلية واخلارجية ،من خالل امل�ساهمة يف بلورة
فكر ا�سرتاتيجي وطني ي�ساعد على الإجابة على الأ�سئلة والق�ضايا الكربى
املرتبطة بالتنمية حمليا وجهويا ووطنيا .فالبد من العمل على �إعادة �إحياء
دور النخب يف بناء امل�رشوع املجتمعي وا�ستعادة العالقة اخلالقة بني الثقايف
وال�سيا�سي وتنمية العالقة بني الثقايف واجلمعوي واحلقوقي.
و�أعقبت العرو�ض ،على مدى يوم ال�سبت  29ماي  2010و�صبيحة
يوم الأحد  30ماي  ،2010تعقيبات وم�ساءالت و�إ�ضافات نظرية ونقدية
ان�صبت ،يف معظمها ،على ت�شخي�ص مكونات الثقافة املغربية يف ارتباطها
باملجال الثقايف الراهن� ،إىل جانب ا�ستعادة الذاكرة الثقافية والتاريخ
الثقايف الطويل الذي تزخر به هذه الثقافة من خالل مظاهرها وت�شكالتها
ومتظهراتها ومتثالتها التي التحمت بوجود الإن�سان املغربي يف املغرب القدمي
والو�سيط واحلديث واملعا�رص ،وكان من �أبرز املفاهيم التي فر�ضت نف�سها
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يف التو�صيف والتحليل واملقاربة والت�أويل مفاهيم «التعدد» و«التنوع»
واملركز» و«املحيط» والتوازن»� ،إىل جانب مفاهيم «الدميقراطية» و«التنمية»
و«الإ�صالح الدميقراطي» واجلهوية املو�سعة» و«الهوية» و«التدبري الثقايف»
ثم مفاهيم «الكونية» و«التوا�صل» و«الإبداع».
و هكذا تقاطعت يف �أغلب العرو�ض واملقاربات والتعقيبات والإ�ضافات
املفاهيم الأنرثبولوجية والل�سانية والتاريخية وال�سو�سيولوجية والفل�سفية مع
املفاهيم الإجرائية التي تقربها من املجال ال�سيا�سي يف ت�صور اجلهة-اجلهات
واجلهوية ،ومن الطرح االقت�صادي واالجتماعي والتخطيط للدخول يف جتربة
الدميقراطية اجلهوية على م�ستوى الدولة وامل�ؤ�س�سات والهيئات واملجتمع
املدين والأحزاب وخمتلف الأفراد واجلماعات �أو الن�سيج االجتماعي باملعنى
الوظيفي ،يف ت�صور ال�ش�أن الثقايف ومدى �أهميته يف �إبراز قيمة هذه
الدميقراطية اجلهوية التي يراهن عليها املغرب يف �ضوء التحوالت املحلية
اخلا�صة ،والتحوالت الكونية العامة ،على �أ�سا�س �رضورة ا�ستثمار خمتلف
الت�صورات التي قدمتها العرو�ض والتعقيبات والإ�ضافات ل�صياغة �أر�ضية
فكرية ثقافية-اقت�صادية و�سيا�سية جديدة جلعل الدميقراطية اجلهوية مبثابة
«رافعة» وال�ش�أن الثقايف مبثابة «عمود فقري».
�إن الثقافة والدميقراطية ،يف املغرب الراهن ،ح�سب امل�شاركني يف
الندوة� ،رشطان متالزمان لت�صور �أفق املجتمع املغربي وت�صور املغرب
الدميقراطي احلداثي وبناء الدولة الوطنية احلديثة من خالل التفكري
يف امل�شاريع التنموية والأدوار والوظائف التي تقوم بها الثقافة املغربية،
بتعددها وتنوعها وزخمها وتعبرياتها ،يف �إبراز الهوية املغربية ب�إ�سهام الدولة
والفاعلني اجلهويني والنخب واملثقفني ومكونات املجتمع املدين بحثا عن
منوذج ثقايف-اقت�صادي-اجتماعي و�سيا�سي يراعي املكونات الكربى وكذلك
اخل�صو�صيات اجلهوية.
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ومن ثم يكون «ال�ش�أن الثقايف» حجر زاوية يف امل�رشوع الدميقراطي
امل�أمول ،مقرتنا باالعرتاف باحلقوق والواجبات والوحدة واالختالف و�إر�ساء
قيم احلوار والت�سامح و�إن�ضاج م�سل�سل االهتمام باملر�أة والأ�رسة والطفل
والإعالم واعتبار «املواطنة» �إبداال جوهريا يف هذا امل�رشوع.
يقت�ضي الأمر ،يف هذا االجتاه ،بلورة �سيا�سات عمومية تدرك
معادالت «املح ّلي» و«اجلهوي» والوطني» ،بقدر ما تدرك �أي�ضا مقومات
الهوية يف �رشوطها اللغوية والثقافية واالجتماعية والإن�سانية ل�ضمان
التوازن بني اجلهات ،والتكامل بني الدولة وبني هذه اجلهات من منظور
وظيفي وا�سرتاتيجي لرت�شيد احلكامة اجليدة ،وجعل �سيا�سة القرب معربا
و�أداة للتدبري والتخطيط .وهكذا ت�صري اجلهوية� ،أو الدميقراطية املحلية
كما �سعت الندوة �إىل طرح ذلك ،ف�ضاء م�شرتكا من �ش�أنه احلفاظ على
املمتلكات املادية والرمزية و�أجر�أة الت�صور الدميقراطي البديل للنموذج القائم،
كما حتقق تلك النقلة النوعية التي يراهن عليها املغرب الآن وهو ينخرط يف
م�رشوع اجلهوية ،كما يراهن عليها الباحثون والفاعلون واملهتمون بال�ش�أن
الثقايف-الدميقراطي وال�ش�أن ال�سيا�سي مت�ضافرين مع ما يت�ضمن ذلك
من ا�ستقراء وا�ستق�صاء وا�ستب�صار ملختلف ما تزخر به الثقافة املغربية من
مكونات وتعبرّ عنه الت�صورات والتنظريات واملقاربات النظرية ب�صدد هذه
الثقافة وتراكماتها قدميا وحديثا وراهنا.
• من ينتج الثقافة اليوم ؟
• ما عالقة الثقافة بالتنمية ؟
• كيف يتعامل املثقف يف املغرب مع ما يحدث يف املغرب ؟
• � ّأي دور للمثقف ؟
�إنها �أ�سئلة من �ضمن �أ�سئلة ملحة �أخرى طرحتها ندوة «�س�ؤال الثقافة
ورهانات الدميقراطية املحلية» ،وذلك لتجاوز امل�سلمات واملراهنة على ال�س�ؤال
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املعريف النقدي وجعل املثقف املغربي-املثقف يف املغرب معنيا بال�س�ؤال
الثقايف وت�شخي�ص قيم االنتماء �إىل الهوية الثقافية املغربية واالنخراط يف
امل�رشوع الدميقراطي اجلهوي احلداثي وجتاوز اخللل القائم يف امل�ؤ�س�سات
والهياكل ونقد العقليات والذهنيات ال�سائدة يف مغرب اليوم.
�إن امل�رشوع الدميقراطي احلداثي رهان ،غري �أنه لن يجد طريقه �إىل
حيز الإجناز �إال �إذا كانت اجلهوية ذات م�ضمون جديد يف ت�صور املكان
والإن�سان واملكونات واملمتلكات املادية والرمزية وتدبريها وجعلها قاطرة يف
التخطيط والتنمية وحتمل امل�س�ؤوليات على م�ستوى املركز وعلى م�ستوى
اجلهات باملعنى الثقايف واالجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي تفاديا
لل�سقوط يف ذلك الف�صل القاتل بني املركز واملحيط� ،أو بني املركز والأطراف
�أو الهام�ش ،وجتنبا لقناعات وجود جهات على ح�ساب جهات �أخرى
بدعوى «الغنى» الثقايف -االقت�صادي وغريها ،مما يزكي خطابات الع�صبية
والتع�صب والتطرف ويعر�ض اجلميع للتلف والن�سيان والإق�صاء كما ت�ؤكد
ذلك عدة معطيات عرب التاريخ الثقايف االجتماعي املغربي قدميا وحديثا؛
مما ي�ستدعي ربط امل�رشوع الدميقراطي بر�ؤية نقدية معرفية جديدة ي�ساهم
فيها املفكرون والباحثون واملنظرون والفاعلون القرتاح �صيغ جعل اجلهوية
مطلبا و�رشطا و�إمكانا يف نف�س الآن ،ومن الأ�س�س العامة :
• التدبري اللغوي-الثقايف-احل�ضاري واالجتماعي للجهة.
• التخطيط االقت�صادي ملكونات و�رشوط اجلهة-اجلهات من
منظور التنمية.
• الت�رشيع ال�سيا�سي لنظام ت�سيري اجلهة  -اجلهات من منظور
حملي.
يرتبط ال�رشط الأول مب�أ�س�سة اللغة-اللغات الوطنية ،ويرتبط ال�رشط
الثاين بتحليل دقيق للمعطيات االقت�صادية ومدى ا�ستجابتها للنهو�ض

مذكرات وتو�صيات
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

االقت�صادي يف كل املجاالت االقت�صادية والعمل على تدارك ما تعانيه من
قلة املوارد� ،أما ال�رشط الثالث فيعني �ضمان التوازن بني املركز واجلهة يف
�إدارة ال�ش�ؤون التي تهم الأفراد واجلماعات ب�إ�سهام من اجلمعيات والأحزاب
واملنتخبني واملجال�س املنتخبة بت�أطري من الدولة واحلكومة وامل�ؤ�س�سات
املعنية بالتدبري والتخطيط والت�رشيع.
يقت�ضي الأمر ،بناء على كل هذه العنا�رص واملحددات ،نوعا من
التعبئة الوطنية لفهم هذا امل�رشوع و�أجر�أته ،كما يقت�ضي �رشط الإرادة
ال�سيا�سية ومراعاة التوازن يف اقرتاح الربامج واملخططات التنموية والثقافية
واالقت�صادية يف التق�سيم الرتابي والإداري للجهة-اجلهات باال�ستفادة مما
يختزله التاريخ ويوفره الواقع ويقرتحه امل�ستقبل ،انطالقا من مناذج �سابقة
والحقة يف املغرب وخارج املغرب.
*** *** *** ***
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