
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقائع ومآ الت :احلس ميةمطالب احتجاجات 



 

 

 ميقدت

س مية شف اخلطاب املواكب الحتجاجات احل ضور  عن ك جه اذلي غذت وصامته وأ و ذلاكرة امجلاعية، قوي لبعد اح

ثنائية "البطوةل" واالإحساس "ابلامتيز" تطورت رؤية تعارضت فهيا  وهكذا وتنفي ال خر. تزنع الصفة االإنسانيةأ لية قصوره 

حساسو"التعايل"   وعي اترخيي خاص.، ومع تواتر التظاهرات تشلك " دضطهامل "و "الضحية» ابإ

ا مملواهجة عبئة سةةةا نة املنطقة  لت للريف"، كعنصةةة املهمشةةةة عىل تقدمي "اذلاكرة امجلاعيةمعل  هذا الوعي التارخيي

قصةةةا  اكن أ ول مطلب للمحتجني وأ  رثها رمزية ابلنسةةة بة هو هو "العسةةةكرة" و ورة  وقد الرمسي". قدم "ك شةةةلل لصإ

لغا  ال  لغا  العسكرة "(. الفصل" )انظر .1962وهو مطلب مل يعد هل أ ساس منذ  1.58.381ظهري اإ  اخلاص "ابإ

الإضافة اىل اب .وعرفت الاحتجاجات توظيفا مكثفا لبعض الرموز التارخيية مما خلق التباسا من حيث احلوار وأ فاقه

 ذكل مت الاس تحواذ علهيا وجعلها ملكية للمحتجني. 

 لمتيزيارغبة من اجمللس يف تقدمي معطيات حول مطالب احملتجني ابحلسةةة مية، الر عرفت وترية متصةةةاعدة، فقد مت 

لتوصةةيف من رتبط ابمملطالب الاقتصةةا ية والاجامتعية والفقافية والبي،ية، ومهاهيام مرتبط ابمعيارين أ سةةاسةة ينيو أ وهام  بني

 حيث طبيعهتا واالإجرا ات الر تتطلهباو

 مطالب احتجاجات احلس مية .1

قلمي عرب    عاها من طر  سةةةا نة املعرب عن مطالب ال ختتلف يف غالبيهتا عن ابيق املطالب ةسةةة مياحل احملتجون يف اإ

هتا بعض  جاجية الر عرف كة. سةةةةةوا  عرب ال شةةةةةلل الاحت ناطق واجلهات ابململ ملدن والقرى أ و عرب الق ابيق امل نوات ا

  .املؤسساتية املتاحة عىل املس تويني احمليل أ و املر زي

 وميكن ترتيب املطالب يف اجملاالت التاليةو  .1.1



 

 

 بعض تفاصيل املطالب اجملال

لمي
لتع
ا

 

 توس يع ش بكة املؤسسات التعلمية بلمل أ سصكها وختصصاهتا )التقنية والعلمية، ال قسام التحضريية(.

حة
ص
ال

 

شغال املستشفى االإقلميي وتوفري طامق طيب يف مجيع التخصصات؛ تعممي املس توصفات واخلدمات الطبية عىل  متام أ  اإ

سعا ، را يو، أ  وية...( ولك املوار  البرشية املؤهةل.  ابيق مناطق االإقلمي مع تزويدها مبختلف ال الت الرضورية )اإ

فة
فقا
ل ا

 

قلميية تتوفر عىل مراجع هتو بة مع ابدلرجة ال وىل لك ال حباث وادلراسةةةةات الر هتر ابلريف، ومتناسةةةة   بنا  مكتبة اإ

شطة وال جنحة الفقافية )مرسح، معهد موس يقي،  شمل خمتلف ال ن حداث مر ز ثقايف ي متطلبات البحث العلمي. اإ

نشةةا  مرا ز خاصةةة ابلنسةةا  لصسةة تفا ة من خمتلف التكوينات الفقافية واملهنية وزعة م جناح خاص ابل طفال...( اإ

 عىل خمتلف امجلاعات الرتابية ابالإقلمي.

ري
بح
ل  ا
يد
ص
ل ا

 

صارم للراحة البيولوجية للسمك. هيلكة  س بة تصدير خمتلف أ نواع السمك اإىل خارج الاقلمي، والاحرتام ال حتديد ن

عا ة النظر يف مشالك البحارة وأ رابب مراكب ال  صغار وضامن امحلاية القانونية هو. اإ صيا ين ال شجيع ال يد بعني ص وت

من املسةةؤولية واجلدية لضةةامن السةةري العا ي لهذا القطاع ومن أ جل وضةةع حا  للفسةةا  اذلي يعيشةةه القطاع. اإ ا  

طار )امحلاةل...( وحاميهتو من الناحية القانونية )التغطية الصحية االإجبارية،  حل لعامل املينا  غري املنضويني حتت أ ي اإ

 التقاعد...(.

ضة
راي
ال

 

نشا   مزورن. اإ نشا  مصعب  ربى لكرة القدم بلك من مدينر اتر يست واإ نشا  ملعب لكرة القدم مبعايري  ولية. اإ اإ

 مرا ز تشمل خمتلف ال نشطة الرايضية موزعة عىل خمتلف جامعات االإقلمي.

حة
ص
الف

 

 ق ا تفا  ذايت غذايئ.لتحقيتشجيع الفصحني البسطا  وتقدمي يد املساعدة هو. اس تغصل مؤهصت املنطقة الفصحية 



 

 

ية
لتمن
 وا
عة
صنا
ل ا

 

تشةةجيع خلق معامل خاصةةة لتصةةبري السةةمك وللصةةناعة الغذائية عرب مني امتياز  ييب؛ االإذاع يف تنفيذ أ شةةغال 

ر املنطقة الصناعية بتغااميني اخملصصة للمهنيني واحلرفيني؛ سن س ياسات  يبية شعبية تشجع عىل الاستامثرات ال

 ؛ تآ سةةيس أ بنات تمنوية هجوية؛ حتمل املؤسةةسةةات البنكية ملسةةؤوليهتا يف التمنية احمللية والوطنية؛ اإ راجختلق الرثوة

قلمي احلس مية يف املناطق الر تس تفيد من خمتلف املشاريع واالإستامثرات الر وقعها اجمللس اجلهوي.  اإ

ت
ص
ص
ملوا
 وا
ل
لنق
ا

 

قلمي احلسةة مية  ط السةةكة احلديدية. ربط الاقلمي متام أ شةةربط اإ ةيع اإ غال  ابلشةة بكة الوطنية للطرل السةة يارة؛ ترسة

الطريق الربطة بني اتزة واحلسةة مية؛ توسةة يع مطار الرشةةيف االإ ري ةة وفتي خطود جوية جديدة بآ سةةعار مناسةة بة 

عىل غرار ابيق املطارات؛ فتي خطود حبرية جديدة بني احلسةةةة مية وأ رواب لتسةةةةهيل معلية العبور؛ تعزيز الشةةةة بكة 

قلميي احلسة مية وادلريو؛؛ هيلكة قطاع النقل واملواصةصت ملا فيه مصةلحة للمواطنني، الطرقية بني  خمتلف مدارش اإ

 واملمتفل يف س يارات الاجرة الصغرية والكبرية، وتقدمي حل قانوين لضامن تقاعدمه وتغطيهتو الصحية.

يئة
لب ا

 

قلمي مع حتسةةةةةني تدبري احلفاظ عىل القطاع الغابوي  وصةةةةةيانته وفق املعايري ادلولية. احلفاظ عىل الرثوة املائية لصإ

اس تغصلها لصاحل السا نة، وحتسني جو ة املا  الصاحل للرشب. احلفاظ عىل شواطئ االإقلمي وعدم السامح ابلتسيب 

ل مسنتية تتسابق اإ  ات العقار.هيا لوبيوالفوىض يف تدبريها. جعل سهل النكور منطقة فصحية ال منطقة اإ

حة
س يا
ل ا

 
ساكن حداث منشآ ت س ياحية تعر  جباملية واترخي املنطقة يف خمتلف مناطق االإقلمي )حمطات ثلجية ابإ بين -شقران-اإ

عطا  ال ولوية ل بنا  املنطقة يف التشغيل ابملنشآ ت الس ياحية املتواجدة ابالإقلمي.  عامرث (؛ اإ

مة
ل
احل

 

ارج طاةل؛ وضع حد دلور ال بنات يف هتريب أ موال العامل املهاجرين الريفيني اإىل خخلق برامج حقيقية للقضا  عىل الب

منائية ابلريف. مراقبة أ سعار املوا  الغذائية والاس هتصكية وختفيضها جناز مشاريع اقتصا ية واإ  املنطقة عرب توظيفها يف اإ

ةائية للمواطنني، ووضةةع حد للوبيات احملتكرة ل   اصةةة يف لال توزيع تكل املوا  الغذائية و مبا يتص م مع القدرة الرشة

سةةول اخلرضةة والفوا ه. اختيار مسةةؤولني أ  فا  متشةة بعني بفقافة حقول الانسةةان من أ جل القطع مع الشةةطط يف 



 

 

ن القول بآ ن أ غلب املطالب تندرج مضن املطالب املعرب عاها يف خمتلف مناطق املغرب، يسةةةةة تدعي التدقيقات  اإ

 التاليةو 

  من رهتا أ و سةةةوا  من حيث بلو  غلب املطالب، يف شةةةلكها املعتا ، متقطعة أ و متدرجة وتبعا ل سةةة بقيات،أ  تآ يت

د ة ال بعا  رمغ كوهنا ذات طبيعة متع تراتبيةموحدة وبدون  ، جا ت ككتةلحيث الاسةةةةة تعجالية بيذ يف هذه احلاةل

جرا ات خمتلفة   وتتطلب اإ

  وهذا ما نتج عنه نوع من الالتباس اعتبارا للصةةةةعوابت فع يتعلق بتعيني خماطب رمسي  صةةةةوص لك مطلب

ملنية تفعيل و مع الاليات ادلميوقراطية ذات الصةل ابملشار ة والصمر زي  الصمتر ز.ة و وابلتايل صعب من اإ

 توصيف املطالب  2.1

من حيث التدبري وقابلية املطالب للتنفيذ واالإجناز، ميكن المتيزي بني املطالب املعتا ة والر تسةةةةةمي أ ليات احلوار 

جرا ات ومساطر خاصة.   بتحقيقها، وتكل الر تتعلق بسو  التدبري واحللمة، وتكل الر تعمتد عىل اإ

 بسو  التدبريمطالب ذات صةل و النوع ال ول

جنازها أ و مت . وهذه مراجعهتا تويه املطالب الر تعلقت مبشةةةةةاريع متت برلهتا أ و تآ خر حتقيقها أ و وقع متاطل يف اإ

 حللمة؛ا وسو لتدبري امع  والقطعمن شآ هنا حمد ة ها بشلك يسمي بوضع جدوةل املطالب اكن ابالإملن احلوار حول 

اسةة تعامل السةةلطة. حتمل السةةلطات ملسةةؤوليهتا يف السةةري العا ي للحياة العامة وختليق احلياة العامة واحرتام املكل 

العا ل خملتلف نفقات الاسةةةةةتامثر العموح؛ مني ال ولوية لسةةةةةا نة االإقلمي للولوج اإىل وظائف  املشةةةةةرتت؛ التوزيع

 حتسةةني لك اخلدمات القنصةةلية ابخلارج؛ معاقبة لك اللوبيات املتورطة يف املؤسةةسةةات العمومية املتواجدة ابالإقلمي؛

 مجيع الاختصالت الر يعرفها هذا القطاع.



 

 

 القرب مطالب ذات عصقة بس ياسةو النوع الفاين

 لتايلوويه اكاحمليل.  ىهتا أ و تلبيهتا أ و عدم تلبيهتا عىل املس تو برلها أ و ديحتد مت الرات بل ط ت مل تتعلق بنفس اويه 

  خضاعتقيمي موضوعي لكفا ات النخب احمللية  أ  ا ها ملعايري احللمة اجليدة؛ ابإ

  ىل أ ليات موضوعية  ولية وتفعيل احملاس بة؛للمتكني الفعيل من املسؤ التقدم يف نوعية المتفيلية احمللية ورمبا الوصول اإ

عامل مساطر قانونية خاصة  النوع الفالثو مطالب تتطلب اإ

ن النقا؛ وابلتايل  ، املطالب الر تعمتد عىل قوانني ومسةةةاطر حمد ةيفوتمتفل  ال يف حولها ال ميكفاإ طار ن أ ن ير اإ اإ

عند هذا النوع الفالث وذكل بتقدمي االإطار القانوين خاص متناسةةةةةب مع خصةةةةةوصةةةةةياهتا. وارتآ ى اجمللس أ ن يقف مليا 

ضا ات واملساطر املعمول هبا بعصقة مع القطاعات موضوع هذه املطالب زنع ال رايض  صوصها. ويتعلق ال مر ب، مبا يقدم اإ

غابوي وتسعرية لبسبب املنفعة العامة وعدم تدخل وزارة ال وقا  يف ال رايض الر وههبا املواطنون ل غراض  ينية واملكل ا

عامل ا املا  والكهراب . ويه ال مور الر يآ يت تفصةةةيل أ سةةةسةةةها واملسةةةاطر القانونية الصزمة لطرلا وحلها )امللحق خلاص ابإ

 املساطر اخلاصة(.

 

 

 تعاطي ادلوةل مع مطالب احملتجني 3

ن تقيمي طريقة تعامل ادلوةل مع احتجاجات احلس مية ال ميكن أ ن يقتص عىل رصد أ ساليب وأ شلل تعامل خمتلف  اإ

ذ أ ن الاقتصةةةار علهيا يسةةةمي، بص شةةةك، بتقيمي قدرة ادلوةل عىل التفاعل مع  مؤسةةةسةةةات ادلوةل مع حلظة الاحتجاج. اإ

 ةل عىل التخطيط واالإرشا  والتوقع. الهتديدات الظرفية، غري أ نه يبقى قارصا عىل قياس قدرة ادلو



 

 

مواهجة التوترات الطارئة املرتبطة بتقلبات عىل  Résilienceقدرهتا ادلوةل احلديفة تتحد  بدرجة  ال شةةةةةك أ ن

حقيق س ياسات معومية قا رة عىل توفري االإطار املناسب لت  وضعالظرفية الاجامتعية والاقتصا ية، من خصل قدرهتا عىل 

ية قبل أ ن تتحول الطموحات اإىل  باق تطلعات املواطنني وطموحاهتو وحقهو يف المتتع ابلعيش الكرمي، وفق مقاربة اسةةةةةت

ىل مظامل. حباطات واحلقول اإ  اإ

ريي يمتزي حبضور ن مسار تدبفاإن طريقة تعاطي السلطات العمومية مع احملتجني ليست سوى حلظة مض بنا  عليه،

نه من الصةةعب اخ ال  ةيتني ال خريتني. ومن هنا فاإ قوي الإقلمي احلسةة مية يف أ جندة السةة ياسةةة التمنوية للوةل خصل العرشة

طريقة تعاطي السةةلطات العمومية مع سةةا نة املنطقة يف ال حداث والوقائع الر عرفهتا الاحتجاجات. وذلكل، وتفا اي للك 

سلطات العمومية مع الاحتجاجات، يقتيض وضع هذه ال خرية مضن االإطار العام  ازعة اخ الية، ملتعلق افاإن فهو تعاطي ال

 .لس ياسات العموميةومطالب سا نهتا اباحلس مية مبنطقة 

قلمي احلس مية يف الس ياسات العمومية  .1.2  اإ

عا ة بنا  الفقة حلة املصةةةافبقدر ما تتطلب . عىل الاشةةة تغال عىل اذلات والتارخي فقط املصةةةاحلةال يقتصةةة حتقيق  اإ

لصشةة تغال عىل املايض، بقدر ما تسةة تدعي،  ذكل وابلرضةةورة، مواهجة حتدايت احلا  واملسةة تقبل خاصةةة فع يتعلق 

 ابضطصع ادلوةل مبسؤولياهتا يف ضامن احلقول الاقتصا ية والاجامتعية والفقافية والبي،ية للمواطنني. 

عا ة تصةةةةحيي مسةةةة ار التمنية يف املنطقة لتدارت اخلصةةةةاص املهول اذلي تعرفه خاصةةةةة يف لقد معلت ادلوةل عىل اإ

جنازهام، عني املهيلكني الذلين متو. ويتجىل ذكل ابل سةةةاس يف املرشةةة قطاعات التعلمي والصةةةحة والبنيات التحتية  وهو ما اإ

" للريف عىل تارخييادلين ال جديدة يف التعاطي مع تمنية املنطقة مبا يسةةمي بتدارت ما يسةةميه البعض ب"  يؤسةةس ملقاربة

 ادلوةل."



 

 

سعيدية عىل امتدا   والطريق ادلائرية املتوسطية - كيلومرت، والر مت الااهتا  ماها  507الرابطة بني هجر طنجة وال

. وقد سامه هذا املرشوع يف حتسني رشود عيش أ زيد من ثصثة مصيني نسمة من سا نة الريف يف اجلهتني 2012س نة 

قلمي  (la mobilité humaine)سةةامه هذا املرشةةوع املهيلك يف تسةةهيل احلركية االإنسةةانية  ام  .بشةةلك عام لسةةا نة اإ

 الطريق ادلائرية املتوسةةطية تربط بني تسةةعة أ قالمي وعامالت ومان مدن،  ام احلسةة مية ومنطقة الريف بشةةلك عام. ذكل أ ن

ىل ما يزيد عن مائر كيلومرت من الشةةواطئ. وسةة أ لف منصةةب شةةغل  50امهت يف خلق أ زيد من أ هنا تسةةمي ابلوصةةول اإ

 7موائن و 4ني بربطها ب ينامية اقتصةةةا ية كبرية يف املنطقة  أ لف منصةةةب غري مبارش.  ام أ هنا خلقت 200مبارش وحوايل 

 1مواقع س ياحية.

أ زيد مليار  مه. ويضةةو  6.5غص  مايل يناهز هل رصةةد واذلي  منارة املتوسةةط"-برانمج التمنية اجملالية "احلسةة مية -

مرشوعا ويوفر بنيات حتتية أ ساس ية. وهذا ما يعزز فعلية الولوج للحقول الانسانية الاساس ية للمنطقة، خاصة  533من 

 2احلق يف التعلمي والصحة.

ىل فتي حتقيق بآ مر من جصةل املكل محمد السا س  ال أ ن تعرث عد  من هذه املشاريع والاختصالت يف تدبريها أ  ى اإ اإ

عفا  هو ما ترتب عنه قرارات ملكية مهت ابو ؤوليات، وتفعيل مبدأ  ربط املسؤولية ابحملاس بة، هبد  حتديد املس خلصوص اإ

 وزرا  ومسؤولني.

س بة الإقلمي احلس مية. ويتوزع ع برانمج تقليص الفوارل الاجامتعية - ىل اذلي رصد هل مبلغ يناهز ملياري  رمه ابلن

 قطاعات الصحة والتعلمي والشغل والبنية التحتية مبختلف مناطق االإقلمي. 

                                                           
1 http://www.equipement.gov.ma/Infrastructures-Routieres/Actualites/Pages/Actualites.aspx 

2 https://assabah.ma/219058.html 

http://www.equipement.gov.ma/Infrastructures-Routieres/Actualites/Pages/Actualites.aspx
https://assabah.ma/219058.html


 

 

قلميي كبري مبدينة احلسةة مية مببلغ يناهز  - مليون  رمه، ومسةةتشةةفى أ خر  250ففي لال الصةةحة مت بنا  مسةةتشةةفى اإ

مزورن. وابالإ  عا ة هيلكة مبنطقة اإ . غري أ هنا عانت من 3مرا ز جديدة 5مر زا حصيا وتشةةييد  24ضةةافة اإىل ذكل فقد متت اإ

 زمة.صوار  البرشية والتجهزيات الاملالنقص يف 

عا ة بنا  حوايل  أ ما يف لال التعلمي والتكوينو فقد مت حتسةةةةةني البنية التحتية التعلميية، وهو ما تىل يف تفكيك واإ

قابل للتفكيكجحرة من  600 ثصث  تشةةةةةييداالإقلمي و ، وهتيئة العديد من املدارس وادلاخليات مبختلف مناطق البنا  ال

ىل املؤسسات املوجو ة يف االإقلمي ساكن، واترجيست، لتنضا  اإ  .4مؤسسات للتكوين املهين بلك من بين بوعيا؛، اإ

التقنية  تعممي التعلمي ومن النقص يف التجهزياتورمغ ذكل مفا زال االإقلمي يعاين من الهدر املدريس ومن بعده عن 

 املسهةل لصستيعاب.

قلمي احلس مية حوايل  مليار  رمه خصل فرتة ال تتجاوز  25بلغت الاعامت ات الر رصدهتا ادلوةل الإجناز مشاريع يف اإ

كة خصل نفس ات اململوال شةةةك أ ن هذا اجلهد يبقى اسةةة ت نائيا ابملقارنة مع الاسةةةتامثرات املنجزة يف ابيق هج سةةة نة. 14

 الفرتة. ومازالت منطقة الريف تتطلب هجدا متواصص لتجاوز العجز املرتامك.

  عاطي السلطات العمومية مع مطالب احملتجنيت .2.2

ك أ ن الهيئات املنتخبة. ال شةةةةأ  رب من طر  ، وبدرجة احلكومة ملطالب احملتجنياجمللس بط  اسةةةة تجابة الحظ 

وش به انعدامه مع منتخيب املنطقة ملدة س تة أ شهر، قد أ ثر سلبا عىل منحى الاحتجاجات. تآ خر احلوار مع أ عضا  احلكومة 

  ام أ ن احملاوالت ال وىل للحوار مل تعمتد عىل مقاربة تشاركية.

                                                           
3. https://anfaspress.com/news/voir/40277-2018-06-28-06-31-23 

4.http://www.asdaerif.net/2019/09/18/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7/ 

https://anfaspress.com/news/voir/40277-2018-06-28-06-31-23
http://www.asdaerif.net/2019/09/18/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://www.asdaerif.net/2019/09/18/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://www.asdaerif.net/2019/09/18/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://www.asdaerif.net/2019/09/18/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://www.asdaerif.net/2019/09/18/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/


 

 

ويسةةةجل اجمللس أ ن التجاوب الفعيل للحكومة، جا  يف فرتة اكنت فهيا الاحتجاجات قد أ خذت منحى تصةةةاعداي، 

لغا  "ظهري العسكرة" ورفضهو فقد جا  عىل لسان وزير  حلاح احملتجني عىل اإ ادلاخلية، أ ن جلسات احلوار تعرثت بسبب اإ

 أ ي نقا؛ أ خر.

 النتاجئ املرتتبة عن الاحتجاجات .3

 عرفت سريورة التفاعل مع املطالب ثصث حمطات أ ساس ية ويهو 

 حماوالت احلوار  .1.3

ابهن عقد وزرا  ومسؤولون لقا ات متعد ة مع املنتخبني وفاعلني غري  و ا وماهاحكوميني يف حماوةل ملناقشة املطالب اإ

 وظيفة الإقلمي احلس مية؛  200وزرارة ادلاخلية ختصيصها حوايل و أ علنت 2016ماي  20 -

زار وفد وزاري يرتأ سه الس يد وزير ادلاخلية، ويتكون من وزرا  الفصحة والصيد البحري  و2017ماي  21 -

والتجهزي والنقل واللوجستيك واملا  ووزير الصحة والرتبية الوطنية والتكوين املهين والفقافة واالتصال واملدير 

صاحل  شغال وامل من أ جل الوقو  عىل م للرشب،العام للمكتب الوطين للكهراب  واملا  ال شاريع دى تقدم ال 

 املتعلقة ابلتمنية احمللية، خاصة تكل املربلة يف مرشوع "احلس مية منارة املتوسط"؛

سةةةاكن مروحية عد  من املسةةةؤولني والوزرا  ورشةةةقومه ابحلجارة 2017ماي  23 - و حارص حمتجون مبنطقة اإ

ال بعد ساعات  ؛وهد وا "ابإ ام النار " ومل يسمي للمروحية ابلتحليق اإ

و زايرة مهنية لوفد وزاري يتكون من وزرا  ادلاخلية والتجهزي والنقل واللوجسةةةةةتيك واكتبة 2017يونيو 12 -

ادلوةل دلى الوزارة نفسةها، واملدير العام للمكتب الوطين للكهراب  واملا  الصةاحل للرشةب من أ جل تتبع اجناز 

 لبحر.مجموعة من املشاريع وخصوصا مرشوع سد غيس ومرشوع حتلية مياه ا

عفا ات من املسؤولية  .2.3  اإ



 

 

عفا  العديد   -  الوزرا  واملسؤولني بعد خصصات التحقيق حول مرشوع احلس مية منارة املتوسطمن اإ

قلمي احلسةة مية ومنا يب وزارات التجهزي والصةةحة والصةةيد البحري ومدير املسةةتشةةفى االإقلميي  - عفا  عامل اإ اإ

 ابحلس مية؛

عفا  ابشوات امجلاعات احلرضية وامجلاعات القروية، وممفيل السلطات احمللية ببعض امجلاعات الرتابية.  -  اإ

 تآ مل  صوص تفاعل وطين  .3.3

ص ب الربط بني الاحتجاجات يف احلس مية أ و حىت يف جرا ة وزاكورة وبني منوذج التمنية اجلديد اذلي عليس من ال

ذن حاجة ملحة سةةة هو طور البلورة. ا لتجديد العقد اذلي يربط ادلول مبواطنهي وا  يف املغرب،  ام يف  ول أ خرى،هنات اإ

 عىل املس توى الس يايس والاجامتعي والاقتصا ي والفقايف، هبد  ضامن فعلية احلقول املنصوص علهيا ابدلس تور.

جنازات بص ان من حيث ن ترمجة اإ سةة ياسةةات حقول الانسةةان  ب أ ن  وسةةوا  يف احلسةة مية أ و طنجة أ و لكويرة اإ

خضةاعه  تكون مضن مقاربة تشةاركية شةامةل ومسة تفيضةة. أ ن أ ي خلل يف تدبري الشةآ ن العام  ب تصةحيحه عىل الفور واإ

 للمحاس بة. 

ضمن للمواطنني  صبي اليات حقيقية ت سار فان لك مؤسسات احللمة مطالبة بلعب  ورها اللمل لت ويف هذا امل

 .ممارسة حقوقهو ال ساس ية

لغا  "ظهري العسكرة"  .4  مطلب اإ

لغا  ظهري  والا عا  اذلي يعترب  1.58.381يسجل اجمللس الشعار اذلي مت تداوهل من طر  احملتجني  صوص اإ

قلمي احلس مية منطقة عسكرية. واتبع ال را  املعرب عاها  ؛اإ

 بنا  عىل  ورة التذ ري ابلتدابري ال منية الر ختضع لها منطقة احلس مية؛



 

 

 ومتحيص املعطيات القانونية والواقعية ذات الصةل ابملوضوع؛حفص 

قلمي احلس مية ذات الصةلو  يقدم اجمللس معطيات قانونية واترخيية واالإجرا ات التدبريية الر ختضع لها اإ

 1.58.381لظهري  عىل مس توى الوضع القانوين .2.4

لغا  ظهري  يؤ د اجمللس عىل قلمي احلس مية منط 1.58.381اإ  قة عسكرية متت من خصل ما ييلواذلي يعترب اإ

قرار  س تور   -1 لغا  العمل جبميع الظهائر الر س بقت صدور ادلس تور ل ن الظهري صدر يف فرتة فراغ  1962ابإ مت اإ

  س توري؛

ية اخملالفة عىل "أ نه تلغى مجيع املقتضيات الترشيعية أ و التنظمي  ينص الفصل السا س من ظهري التقس مي االإ اري  -2

 ؛1.58.381يعين انه نسخ ما قبهل أ ي ظهري  لظهريان هذا" مما

أ لغى ظهري التقس مي االإ اري الظهري وذكل طبقا للقاعدة القانونية بآ ن نص خاص واخلاص يقدم عىل العام عند   -3

 التعارض؛

حدى لقا اته مع بعض الفعاليات املنتخبة واملدنية ال  ويعزز هذه -4 نظرية التصحي اذلي أ  ىل به وزير ادلاخلية خصل اإ

قلمي احلس مية، كبايق أ قالمي اململكة، ترسي عليه ابتدا  من س نة مبنطقة احلس مية، حيث أ  د أ ن " مقتضيات  1959اإ

 4بتارخي  2458بشآ ن التقس مي االإ اري للمملكة، واملنشور ابجلريدة الرمسية عد   1.59.351الظهري الرشيف رمق 

قلمي كواحد من بني 1959 جنرب  قلع  16، واذلي صنف االإ وعاملتني املشلكني للمملكة يف تكل الفرتة، علام أ ن هذا اإ

 .5الظهري قد خضع لعدة تعديصت واكبت التطور اجملايل اذلي عرفته بص ان

                                                           
-A%D9%8A%D9%80%D8%AAhttps://www.rue20.com/%D9%84%D9%93%D9%81%D8%A. 5

-%D9%83%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/ 

https://www.rue20.com/%D9%84%D9%93%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%80%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/
https://www.rue20.com/%D9%84%D9%93%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%80%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/
https://www.rue20.com/%D9%84%D9%93%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%80%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/
https://www.rue20.com/%D9%84%D9%93%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%80%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/


 

 

ال بقوانني الح»من قانون الال امات والعقو  اذلي ينص عىل أ نه  474استنا ا عىل الفصل  -5 قة، ال تلغى القوانني اإ

ذا نصت هذه رصاحة عىل  لغا ، أ و اكن القانون اجلديد متعارضا مع قانون سابق أ و منظام للك املوضوع وذكل اإ االإ

  .»اذلي ينظمها

 االإجرا ات التدبريية للشآ ن العام الإقلمي احلس مية .2.4

يسةةةةةجل اجمللس مجموعة من املعطيات الواقعية الر تؤ د أ ن منطقة احلسةةةةة مية ال تنطبق علهيا أ ي من املقومات 

 :ما منطقة عسكرية، من قبيل الرضورية العتبار منطقة

 ؛وجو  قيو  عىل حرايت وحقول ال شخاص يف التحرت يف املنطقة أ و جز  ماها 

  تواجد عسكري يف املنطقة، وتعيني حامك عسكري واإ ارة عسكرية تسري االإقلمي حمل السلطات املدنية أ و وجو  قوانني

 اس ت نائية أ و حاةل حصار أ و حظر التجوال؛

 ن اعتبار منطقة ما منطقة عسكرية يعين ابلرضورة ختويلها نظاما قانونيا خاصا للحامية خارج املنظومة القانونية العا ية  اإ

 املقررة محلاية ابيق املناطق املسامة مدنية؛

  ن تدبري حفظ الامن العام وحامية أ من السا نة خصل الاحتجاجات خصل س نة اكمةل اكن من مسؤولية الامن الوطين اإ

 ة  اخل املدار احلرضي ومن طر  ادلرت املليك  اخل املدار القروي؛والقوات العمومي

  لغا  الضمين للظهري، فانه يبقى من الصعب، من ويف غياب هذه العنارص، وبص  النظر عن ابيق احلجج الر تؤ د االإ

 الناحية الواقعية، اعتبار منطقة احلس مية منطقة عسكرية.

 

 

 1.58.381ظهريعىل مس توى موقف البحث التارخيي من  .3.4



 

 

ظهائر صدرت من قبل املغفور هل املكل محمد اخلامس، وابلتايل مل يكن الريف وحده هو  4يسجل اجمللس أ ن هنات 

من أ طلق عليه مصطلي "العسكرة" هنات أ يضا منطقة اتفيصلت الر أ صدر فهيا ظهري  ذكل الإيقا  متر  عدي أ وبهييي، 

عصنه جعل من الر 1958بعدها ظهري صدر يف أ  توبر  قلمي ير اإ ابد منطقة عسكرية ليآ يت بعدها بآ ايم اتزة واحلس مية ك خر اإ

 . " منطقة عسكرية

  عندما عني حا ام مدنيا جديدا يف احلس مية بدال من احلامك  1959أ صدر املغفور هل املكل محمد اخلامس ظهريا يف عام

ذ أ ن الظهري يلغى بظهري    ."وهذا ما حصل العسكري مما أ لغى تلقائيا الظهري السابق اإ

طار القوانني  قلع عا اي وهو ما كرس ته اإ قلمي احلس مية يعترب اإ ففضص عن العنارص الواقعية الر تدل مبا ال يدع لاال للشك أ ن اإ

 .1.58.381الر تعاقبت عىل تنظمي التقس مي االإ اري للمملكة، فاإن لك املقتضيات القانونية املتوفرة أ لغت ظهري

جرا ات خاصة لتدبري شؤون منطقة احلس مية وبنا  عىل ما س بق  يؤ د اجمللس عدم وجو  نصوص قانونية وال اإ

 ال أ ساسا قانونيا هل."ظهري العسكرة"، لةتؤرش عىل أ ن ما يسميه احملتجون أ ن منطقة احلس مية ختضع 

 

 


