
  

ةحول احتجاجات احلس مي  الوطين حلقوق الإنسان   تقرير اجمللس   

 

 

 

 

 

 

 حتديد مفهوم »احتجاجات احلس مية« 



  

ةحول احتجاجات احلس مي  الوطين حلقوق الإنسان   تقرير اجمللس   

 

 

ذا اكن هذا التعدد محمودا العديد من ال يف الفضاء العمويم مت تداول  قلمي احلس مية. واإ توصيفات خبصوص وقائع اإ

نه  زاءها، فاإ )تعدد ومطلواب من حيث املبدأ ، ابعتباره متظهرا طبيعيا حلرية الرأ ي والتعبري حول قضااي اجملمتع وبناء املواقف اإ

جياد أ رضية قانونية متكن من قراءة ما حدث وتقيميه من زاوية  املصطلحات( يفتقد اإىل ادلقة املطلوبة حيامن يتعلق ال مر ابإ

اتسمت ابلتعدد، حيث جسلنا ابخلصوص ثالثة مصطلحات تس تعمل من طرف الفاعلني لتوصيف ما جرى  .حقوقية

 .ميةويه: أ حداث احلس مية، حراك الريف، احتجاجات احلس  

قلمي  وبناء عليه فاإن هذا التقرير يقرتح اس تعامل عبارة " احتجاجات احلس مية" لتوصيف أ غلب الوقائع اليت شهدها اإ

 :للمرحوم حمسن فكري مع اس تعامل العنف احلاد يف بعض مهنا، وذكل لالعتبارات التاليةاملأ ساوي احلس مية منذ احلادث 

طالق. وقد يعين لك ما يقع يف يس توعب مفهوم"أ حداث احلس مية" العديد من  .1 ادلللت، فقد يعين لك ما يقع، وابإ

أ ي أ ن احلديث عن احلدث يعين معاينة بدايته وهنايته يف فرتة وجزية. كام قد يعين، ابلإضافة اإىل  ،فرتة زمنية حمدودة

هو سليب كام يعرب عام قد ذكل، نوعا من اجلدة أ و الكثافة فامي وقع؛ كام يف التعبري )فالن خلق احلدث(. كام أ ن احلدث 

 الكهام خيلقان احلدث.  مثال، رمية وحتطمي رمق قيايس،ج شاعة . فب عام هو اإجيايب

ومبا أ ن مقاربة اجمللس ملا جرى يف اقلمي احلس مية تعمتد عىل منظومة حقوق الإنسان والاجهتادات القانونية  

 بتحديد ظروف" لن تفي، بشلك اكف، ةاحداث احلس ميفان عبارة " السلمي،والقضائية ذات الصةل ابلتظاهر 

 .جرى من وقائع  وجحم ماومالبسات 

 أ ساس يني: أ ما مفهوم "حراك الريف " فيكتنفه الغموض لس ببني  .2
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يس تعمل »احلرراك«، مرن فعرل حتررك، بشرلك  رازي، دون أ ن يسرعف عرىل حتقيرق ادلقرة  من الناحية اللغوية •

والضبط املطلوبني يف تقرير حقويق. كام أ نه متش بع بشحنة ايديولوجية وس ياس ية عالية جتعهل يعكس موقفا مسر بقا مرن 

 دون متيزي. احلاء الوقائع اليت يسعى التقرير لتوصيفها اإىل جانب أ نه يس تعمل حراك بفتح احلاء وحراك بكرس

، فيررتجىل يف أ ن ةمررة الريررف ل تررهتدي وظيفهتررا شظرررف مررون بشررلك دقيررق للوقررائع املررراد أ مررا السرربب ال رراي •

قلمي احلس مية اذلي يعترب جزءا من منطقة الريف، فاإن اس تعامل "الرلك" )أ ي  توصيفها. ومع أ ن هذه الوقائع حدثت يف اإ

احلس مية(، يفتقر اإىل مسوغات منطقية يف هذه احلاةل. كرام أ نره ينطروي عرىل تعمراميت الريف( لدللةل عىل "اجلزء" )أ ي 

 .غري موضوعية ويبالغ يف تضخمي اجملال اجلغرايف ملا حدث

تأ سيسا عىل ما س بق، فاإن عبارة احتجاجات احلس مية يه اليت تضمن أ كرب قدر من ادلقة واملوضوعية وتسمح 

د املفهومني السابقتني. مففهوم الاحتجاج السلمي يعترب أ حد راكئز حقوق الانسان بتفادي ال غرات اليت أ دت اإىل استبعا

من العهد ادلويل للحقوق  20اليت تضمهنا املواثيق ادلولية والقوانني اجلاري هبا العمل يف املغرب، وعىل رأ سها الفصل 

تعبري مكفوةل جبميع أ شولها"، اإضافة  من ادلس تور اذلي ينص عىل أ ن " حرية الفكر وال  25املدنية والس ياس ية والفصل 

اذلي مبوجبه "حرايت الاجامتع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأ سيس امجلعيات والانامتء النقايب والس يايس   29اىل الفصل 

مضمونة"، ةها ميكن أ ن تكون شالك من أ شول ممارسة فعل الاحتجاج وندمج يف مفهوم الاحتجاج، تبعا ذلكل، التجمع 

يف الاجامتعات والتجمهرات  ، يمتظهروالتظاهر سواء اكن سلميا أ و عنيفا. كام يس تعمل يف هذا التقرير والتجمهر

 Les" )أ عامل شغبعبارة "عىل بعضها التقرير  طلق  يوالتظاهرات السلمية أ و الاحتجاجات اليت عرفت طابع عنيف. وس  

émeutes) حلدة العنف اذلي عرفته اعتبارا وذكل. 
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لحس مية، فاإن التقرير يس تعمل احتجاجات احلس مية  اورةل الاحتجاجات وقعت يف مناطق من عددا ونظرا ل ن 

قلمي ليعين مجموع الاحتجاجات اليت شهد  احلس مية.ها اإ

ن تكل الفصول ال الثة )  ضافة اإىل نصوص قانونية أ خرى، تبقى   29و 25من العهد ادلويل و 20اإ من ادلس تور(، اإ

اجمللس الوطين حلقوق الانسان، يف تعاطيه مع الوقائع وتشلك ال ساس القانوي اذلي يعمتده يف ال كرث انسجاما مع مقاربة 

توصيف الوقائع موضوع هذا التقرير وتقيمي طريقة تعاطي السلطات العمومية معها، وكذكل ما ترتب عهنا من ادعاءات 

ايدة وموضوعية تتأ سس عىل الالزتامات ادلولية وحتديد مظاهر العنف وأ حياان العنف احلاد. وذكل وفق مقاربة حقوقية حم

 للمملكة املغربية وعىل الاجهتادات ال وروبية وادلولية يف وقائع ميكن وصفها ابملشاهبة.

 


