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وفاة الناصري تؤجل فتوى اجمللس الوطين 
 حلقوق اإلنسان حول حصانة العسكريني 

 
 عادل املكناسي الرباط

 12:27 - 2012ماي  30االربعاء 
مل يعقد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، جلسته اليوم األربعاء، بالرباط 
إلعطاء فتواه بصدد ملتمس تقدم به نواب فريقي اإلحتاد اإلشتراكي، 

واألصالة واملعاصرة داخل جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون 
من مشروع القانون املتعلق  7اإلسالمية، مبجلس النواب، حول املادة 

بالضمانات األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة، واملرتبطة 
 .  باحلصانة املمنوحة للعسكريني

 
بأن تأجيل االجتماع " كود"مصادر من داخل اجمللس الوطين أكدت ل

جملس اليازمي الذي يقاطعه بشكل ضمين نواب العدالة والتنمية نتيجة 
عدم متثيله داخلهم، إىل موعد الحق جاء بعد وفاة حممد الطيب 

الناصري، وزير العدل السابق، أول أمس، األربعاء، مبقر وزارة العدل، 
 .إثر وعكة صحية مفاجئة
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 مشروع قانون حصانة العسكريني 
 

 متابعة -آش كاين 
 

وتواصل اجلدل بشأن مشروع . مفارقات عديدة سجلها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
والتحفظ بشأن املادتني السابعة  ٬القانون املتعلق بالضمانات املمنوحة للعسكريني

والدليل على ذلك هو أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان سيخص له  ٬والثامنة مستمر
 .اليوم ورشة عمل دعيت إليها احلكومة وأعضاء الفرق الربملانية

وكان اجمللس قد دعا السبت املاضي ثالثة خرباء يف القانون اإلنساين الدويل وحقوق 
 ٬اإلنسان من أجل تقدمي عروض أمام أعضاء مكتبه الذين خرجوا ببعض االستنتاجات

من بينها أن املشروع مل يأخذ يف االعتبار توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة اليت تروم 
محاية املواطنني املغاربة من كل أشكال خرق القانون وكذا تلك املتعلقة باحلكامة 

 .األمنية اليت ينبغي أن يكون مطابقة ألحكام الدستور
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 «اإلفالت من العقاب»للعسكريني ونواب يرفضون استغالهلا لـ« احلصانة»وزارة الدفاع تتمسك بـ: املغرب" 
 حممد األشهب -الرباط  -" احلياة

كلفة تعديل بعض ة مرّحل جملس النواب املغريب اجلدل الدائر حول حصانة العسكريني أثناء تنفيذ مهماهتم إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وأقر تشكيل جلن
داء ن أودافع الوزير املنتدب يف الدفاع عبداللطيف الودي عن شرعية مشروعه، مؤكدًا أن إقرار مبدأ محاية العسكريني من املساءلة اجلنائية إبا. بنود املشروع

ضرورة تعزيز احلقوق القانونية ملنتسيب القوات املسلحة امللكية »، وأن مشروع القانون الذي أحيل على جلنة نيابية حّتمه «واجب تكفله الدولة»مهماهتم 
 .«كوهنم َمن خيضعون ألعباء استثنائية وجيب تشجيعهم على مضاعفة اجلهود

يني وذويهم  سكروقال الوزير الودي الذي ُيعترب أول مسؤول عن القطاع العسكري َيْمُثل أمام النواب لعرض مشروع قانون هبذا الصدد، إن منح احلصانة للع
، أما ما عداها من أخطاء فردية  «ترتبط بشرعية العمل وتنفيذه بطريقة سليمة»سريى مفعوله يف غالبية الدول، موضحًا أن األسباب اليت حتظر املساءلة اجلنائية 

 .وربط قيام العسكريني مبهمات، بصدور األمر هبا عن سلطة شرعية. وانتهاكات قانونية فإن مرتكبيها سيتعرضون للمساءلة واحملاسبة
لدستور الذي ن الكن نوابًا يف املعارضة واملواالة على حد سواء، انتقدوا فصاًل تضمنه مشروع القانون جلهة تكريس حصانة العسكريني وذويهم، من منطلق أ

من العام املاضي يرهن املسؤولية باحملاسبة ويضع القوانني الدولية ذات الصلة باحترام حقوق اإلنسان يف ( يوليو)صّدق عليه الشعب املغريب يف األول من متوز 
وذهب نواب يف هذا الصدد إىل انتقاد ممارسات عسكرية عرفتها البالد على خلفية اندالع قالقل مدنية خباصة يف الريف، . مرتبة تسمو على القانون احمللي

ورأى آخرون أن حصانة العسكريني ال جيب أن تكون مربرًا لإلفالت . كوهنا تركت املزيد من اجلراح اليت مل تفلح هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف جرب أضرارها
 .من العقاب يف حال ارتكاب أفعال خمّلة بالقانون واالنضباط العسكري

ة واملساواة أمام  اسبودعا حسن طارق النائب يف الكتلة االشتراكية إىل التعاطي ومشروع القانون املطروح وفق املرجعية الدستورية اليت ترهن املسؤولية باحمل
العدالة »وقالت اعتماد الزاهيدي النائبة يف كتلة حزب . وطالب بتنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة وإقرار احلوكمة الرشيدة يف اجملاالت األمنية. القانون
ورأت أن . «حنن مع حصانة العسكريني وال ميكن أن نعاود النظر يف مسار املساواة وربط املسؤولية باحملاسبة»: اإلسالمي الذي يقود احلكومة« والتنمية

 .إصالح القضاء أفضل ضمانة يف هذا النطاق
لكن » ته،وأوضح النائب خالد بوقرعي من احلزب اإلسالمي أن ال اعتراض على محاية العسكريني عند قيامهم مبهماهتم يف الدفاع عن حوزة الوطن وسياد

أما النائبة من كتلة حزب التقدم واالشتراكية نزهة الصقلي، فقد أكدت أن القوات العسكرية  . «ذلك جيب أن يتم يف إطار الدستور واحترام القانون الدويل
، موضحة أن بعض  «ال ميكن القوانني اليت يسري مفعوهلا على املدنيني أن تنسحب على العسكريني»فوق التصنيفات السياسية بني املواالة واملعارضة، وبالتايل 

 .ولذلك جيب تعديل بعض بنوده« نوع من اللبس»ورأت أن الصيغة اليت جاء هبا مشروع القانون أدت إىل . «هلا خصوصياهتا»املهن 
حني توّرط جنراالت يف مقدمهم الفريق حممد املذبوح  1972و 1971وتعود وقائع أكرب احملاكمات اليت تعّرض هلا عسكريون منذ استقالل البالد إىل عامي 

  20يف قصر الصخريات، املنتجع الصيفي الذي ال يبعد عن العاصمة الرباط بأكثر من  1971يف حماولة إطاحة نظام امللك الراحل احلسن الثاين يف صيف 
وقتها جرت حماكمات سرية لكبار العسكريني قادت إىل إعدام ما ال يقل عن عشرة منهم يف ساحة عند الساحل األطلسي، غرب العاصمة، كانت . كلم

  1972( أغسطس)فيما قاد اجلنرال حممد أوفقري الرجل املتنفذ يف ستينات القرن املاضي حماولة انقالب ثانية يف آب . خمصصة ملمارسة تدريبات على الرماية
 .من خالل حماولة اإلجهاز على الطائرة اليت كانت تقل احلسن الثاين يف طريق عودته من فرنسا

يب بأفدح انتهاكات غرومن نتائج احلادثني أن أعدادًا كبرية من العسكريني الذين دينوا يف احملاولتني سيقوا إىل معتقل تازمامارت الرهيب الذي وصم اجلسد امل
 .ومل يتم اإلفراج عنهم إال يف أواخر حكم امللك الراحل احلسن الثاين بعدما غّيب املوت رفاقًا هلم يف املعتقل ذاته يف ظروف أشد قساوة. حقوق اإلنسان

  1965و 1958بيد أن نشطاء حقوقيني ما فتئوا يتهمون اجليش بالتدخل العنيف لتفريق تظاهرات حاشدة يف سنوات االحتقان السياسي خباصة خالل أعوام 
ومن أجل تبديد هذه الصفحات أقرت هيئة اإلنصاف واملصاحلة خطة جلرب الضرر تضمنت تعويض ضحايا االعتقال التعسفي وصون ذاكرة  . 1981و

غري أن ذلك مل مينع من ارتفاع أصوات ما زالت جتاهر باستمرار ممارسات . األماكن اليت كانت مراكز تعذيب وقمع وممارسات متس بالكرامة اإلنسانية
 .تعسفية يف مراكز االعتقال وتتهم جهات أمنية بالضلوع يف االنتهاكات

فقد دأب الربملان على احلسم يف  . بيد أهنا املرة األوىل اليت تلجأ فيها مؤسسة اشتراعية إىل طلب استشارة من مؤسسة دستورية تعىن بقضايا حقوق اإلنسان
وحىت عندما كانت تطفو على السطح خالفات ومنازعات سياسية، كان يتم اللجوء إىل حتكيم . اإلشكاالت املطروحة من موقعه يف جتسيد إرادة الناخبني

 .ما يعين أن ترحيل بنود مشروع قانون حصانة العسكريني على هيئة استشارية هدفه أخذ رأيها يف جمال اختصاصها. القصر
ن أجل اإلفراج ة مجتدر اإلشارة إىل أن اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، قبل أن يتحّول إىل جملس وطين، كثريًا ما كان يقدم على مبادرات أقرهبا الوساط

ومع أن الوضع يبدو خمتلفًا هذه املرة، فإن مثة خماوف من سوء تأويل مشروع احلصانة قد تكون وراء  . عن معتقلني سياسيني لتجنيب السلطات مناطق احلرج
 .احتدم اجلدل حوله قبل إقراره، يف وقت زادت حدة االنتقادات ضد سّجل البالد يف انتهاكات حقوق اإلنسان

magharib.com 
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 صفعة جديدة للمغرب يف حقوق اإلنسان 
 

    عثمان حنزاز/ بقلم 
Hanzaz.othman@gmail.com 

  
املغرب، فاملواثيق العاملية حلقوق اإلنسان من العهد الدويل  يف حقوق اإلنسان مازال املنتظم الدويل يوجه انتقادات ملا تتعرض له

بالقوانني امللحقة ، مجيعها قد انتهكت حىت أصبح رصيد املغرب يف احترام حقوق اإلنسان حتت   وميثاق األمم املتحدة مرورًا
، حني أعرب اجمللس 2012ماي 22يوم الثالثاء  ولعل آخر صفعة وجهها جملس حقوق اإلنسان األممي للمغرب . الصفر 

املذكور عن قلقه الشديد من استمرار مسلسل العنف والقمع من طرف السلطات املغربية ضد املتظاهرين السلميني ، باإلضافة 
    .إىل تعذيب املعتقلني واحملتجزين و املختطفني قسريا

إن املالحظ البسيط حلقوق اإلنسان باملغرب يرى العديد من االنتهاكات الواضحة و اخلروقات املتعددة والصارخة اليت حتط من 
حسب آخر " أمنسيت"كرامة وحرية املواطنني املغاربة، وترسم صورة قامتة حلقوق اإلنسان وهو ما صرحت به أخريا منظمة 

 .  تقاريرها
انتهاكات  2012و  2011اليت شهدت خالل الفترة املمتدة مابني " مدينة أسفي"وكنموذج على هذه اخلروقات املتكررة ، 

فقد عرفت املدينة اكرب محلة اختطاف وتعذيب يف تارخيها بشهادة منظمة التحالف . جسيمة يف جمال حقوق اإلنسان 
اليت قالت بان السلطات املغربية يف مدينة أسفي تلجأ إىل اختطاف واعتقال  " " AFD Internationalالدولية

قبل املظاهرات وخالهلا وبعدها ليتم تعذيبهم والرمي هبم يف أماكن مهجورة خارج املدينة جمردين من مالبسهم   املواطنني
 .. .مضيفة بأن هذه السلطات سخرت مجيع الوسائل إلرهاب الشباب وإجبارهم على عدم املشاركة يف املظاهرات.. وأمواهلم

  
ماي  29ومازالت جرمية قتل الشهيد كمال عماري شاهدة على هذه االنتهاكات، فجراء القمع املفرط الذي تعرض له يوم 

ليصادر حقه يف احلياة كمواطن مل يقترف أي ذنب سوى خروجه لالحتجاج  –بعدما خرج يف مسرية سلمية  - 2011
وحلد . السلمي الذي يكفله الدستور بل األكثر من ذلك فاملادة العاشرة من الدستور تنص على أن حق احلياة مكفول للجميع 

يراوح مكانه ومل يقدم اجلناة إىل العدالة و التقرير الذي  اآلن فعائلة الشهيد كمال عماري مل تتسلم التقرير الطيب وامللف ال زال 
 .  أعده اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدوره اليعرف مصريه

  
مراكز الشرطة على نطاق واسع وبصورة وحشية، هذا ما شاهدناه و مسعناه من   الزال ميارس يف وحىت التعذيب اجملرم قانونا 

فحالة الشاب ياسني مهيلي الذي خرج من السجن غري قادر على املشي والكالم خري شاهد .   2011معتقلي فاتح غشت 
 ..على هذا التعذيب وسوء املعاملة

  
هذا فيض من غيض مما يتعرض له املواطن من هدر للكرامة واحلرية يف بلد يدعي العهد اجلديد واحترام حقوق اإلنسان وطي 

 .كما يعترب هذا مبثابة امتحان عسري لتنزيل الدستور اجلديد.. صفحة املاضي واإلنصاف واملصاحلة
  

قواعدها والقطع مع ممارسات املاضي ، فان مل يكن هناك   إن حقوق اإلنسان ثقافة جيب االلتزام مببادئها والعمل على إرساء
 .فصل بني ممارسات املاضي واحلاضر فلن يكون هناك مستقبل ، وإذا مل تستح فاصنع ما شئت 

  


