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I. قرار التقصي  خبصوص 

إليه  ما تعرضو، 2011 يونيه 2تواتر اخلرب املتعلق بوفاة كمال عماري يوم اخلميس  إثرعلى 
كل من  ، مبدينة آسفي، قرر2011 ماي 29مية لتفريق متظاهرين يوم تدخل القوات العمو إثر اعتداءمن 

، يف إيفاد فريق تقصي" للحريات العامةاملرصد املغريب "، و"الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان"
الذي تضمن  1، وليصدرا بالغهماالتحرياتى مستوى سياق ما راكمته اهليئتني من عمل مشترك عل

لفقيد وقرارمها بالتقصي، ولتتم مباشرة بعد ذلك مراسلة وزارة الداخلية يف شخص تعازيهما ألسرة ا
وطلب تسهيل مهمة الفريق بشأن لقاء ممثلي السلطات العمومية بأسفي،  خبصوص موضوع التقصي الوزير،

  :ويتكون الفريق من. 2011يونيه  6و 5و 4اليت ستغطي أيام هي املهمة و
  .يوسف غويركات .ذ و حسن السماليل .ذ ،يبكمال حلب.ذ ،خدجية مروازيذة 

  
II. خبصوص منهجية العمل:  

األساس  الفردي والثنائي واجلماعي، ي على أن جيعل من تقنية اإلستماعاستقر فريق التقص •
شهاداا ستفيد يف فهم إفاداا و ملختلف األطراف اليت يفترض أن االستماع املنهجي لبلورة هذا التقرير، 

ماي  29رض له كمال عماري، وبني ما عرفته تظاهرات األحد رابط قائم بني ما تعما جرى، وألن الت
يف عالقة بالنازلتني، وقد مت اإلستماع  االستماعفكان البد من توسيع قاعدة  ،من اعتداء وعنف املاضي

  :خالل اإلستماع إىل السادةمن ة على مستوى املدين العموميةلطات الس ممثلي إىلبشكل تناويب 
 ؛يل العام للملك مبحكمة اإلستئنافالوك 

  ؛دكالة عبدةجهة وايل 

  املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة.  
  :إىل مبوازاة ذلكاالستماع  كما مت

 ؛أفراد من عائلة الفقيد 

  على كمال عماري؛ االعتداءالشهود الذين عاينوا 

   ؛االحتجازو االختطافو لالعتداءعينة من الضحايا الذين تعرضوا 

   نقابية؛احمللية مدنية وسياسية ويات الفعالعينة من 

   اليت عرفت االعتداء من املواطنني بالقرب من األحياءعينة عشوائية. 

                                                           
1
 )1أنظر ملحق رقم . (2011يونيو  03البالغ الصادر بتاريخ  
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  .كما انتقل فريق التقصي إىل نواحي آسفي لالستماع إىل بعض الضحايا والشهود
ويف مرحلة الحقة شكلت حصيلة اإلستماع موضوعا ملواجهة األطروحات ومادة خلفية  •

  .الشهاداتاإلفادات وخمتلف تلك  وتطابق تر وتقاطعتوا إنطالقا من راءلالستق
املكتوبة  الوثائقمن  فريق التقصي تمكنيمبختلف هذه األطراف ل االتصالمت ذلك  ومبوازاة •

  .لة بالنازلة وسياقها وتداعيااواملرئية وخمتلف الدعامات ذات الص
استقباله،  اإلقليمي األمن رئيس ويف نفس السياق يشري فريق التقصي إىل رفض السيد •

حيث مت االتصال به هاتفيا واالنتقال إىل والية األمن، وحماولة االتصال به عرب وسائط خمتلفة من أجل 
  .خبصوص املعطيات اليت ختص التدبري األمين احمللي اللقاء، لتمكني الفريق من إفاداته

رئيس األمن اإلقليمي ملقابلة السيد  ،طاتعرب بعض الوسا ،ويشري الفريق بأنه مل يتم االتصال به
مدار آسفي  بأن الفريق قد ترك، عندما تأكد مساء يونيو على الساعة السابعة والنصف 6إال يوم االثنني 

  .كيلومتر، يف اجتاه الرباط 60ب 
   

III.  االعتداء على كمال عماري ووفاتهخبصوص:  
 :ماي 29وم على كمال عماري ي االعتداء بشأنإفادات ومعطيات : أوال

، وما ترتب 2011ماي  29تتقاطع خمتلف الشهادات املتصلة باالعتداء على كمال عماري يوم 
  :يونيه، من خالل الوقائع التالية 2اخلميس  نها من تداعيات انتهت بوفاته يومع

  2004 عام ذيف الكيمياء، من ازشاب جم 24/08/1981كمال عماري من مواليد ،
كما كان يقدم بعض دروس الدعم  ، بالعمل كحارس أمين بامليناء بآسفي،)شهرين ذمن( التحق مؤخرا

 .للتالميذ يف ماديت الرياضيات والفيزياء

  مل يسبق لعائلته وال أصدقائه أن الحظوا أي تدهور أو معاناة من مرض ما، كما أن قبوله
  اليت يتطلبها الولوج إىلؤكد سالمته البدنية، انطالقا من املواصفات واملعايرييشهرين كحارس أمين  ذمن

  .مثل هذه الوظائف
 سعيدا بأنه  حسب إفادة العائلة التحاقه مل يقبض بعد، أي راتب، وكان ذكمال عماري من

  .درهم كل شهر 1300الذي ال يتجاوز أول راتب له، و )اية هذا الشهر(سيتسلم قريبا 
  التظاهرات اليت دعت  يؤكد املتظاهرون كان من املشاركني يف خمتلفكمال عماري كما

مبدينة آسفي، شهود من النساء والرجال الذين يعرفونه وتعرفوا عليه، أقروا به  "فرباير 20تنسيقية "اليها 
  .مشارك يف هذه  احلركة اإلحتجاجيةك
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  ،كمال عماري ومن خالل شهادات العائالت والشهود من املتظاهرين وغري املتظاهرين
ماي  29يوم األحد  عليه، من خالل تقاطعها وإقرارها بتواجده منقوات األ من اعتداء رجالتؤكد 
بوعودة، يدفع دراجته النارية ويستعد لركوا، مبجرد تدخل عناصر من القوات العمومية دار  بشارع

 .لتفريق املتظاهرين

  كمال عماري ما بني الساعة اخلامسة والسادسة مساء نفس اليوم ، بنفس الشارع تقدم
بالدرجات  2، وعناصر التدخل السريعومنهم من القوات العمومية  6ن رجال األمن معناصر  حنوه

 .ورالنارية اخلاصة مبا يعرف بفئة الصق

توجهوا إليه بالسؤال حول سبب تواجده يف عني املكان وهل يشارك املتظاهرين، وحني أجاب 
ه، ورجليه ويديه اللتان ظال رأسه، وصدره وظهر: ، االوا عليه بالضرب على مجيع أحناء جسمه"نعم"ب

  .دقائق 7، ملدة قد تصل إىل واألرجل" الزرواطة"حيتمي ما من 
  

 :عينة من الشهادات ذات الصلة باالعتداء: ثانيا

 

 )أخ الفقيد( عماري اإللهعبد  :1شهادة 

نه ولكو. ذهب إىل املسرية على منت دراجته النارية 29/05/2011األحد  من يوم اعصر 5على الساعة 
 . مساء، كان يعتزم عند انتهاء املسرية الذهاب مباشرة إىل العمل 8بامليناء وعمله يبدأ على الساعة  اًليلي اًيعمل حارس

. لفض املتظاهرين الذين يعتزمون تنظيم املسرية حضرت الفرقة األمنية املكونة من فرقة الصقور والسيمي،
 وثائقعن أوراق الدراجة النارية، سلمها هلم، حتققوا من سالمة  كان الفقيد على دراجته حني أوقفوه، سأله أحدهم

" نعم"سبب تواجده يف مكان املسرية وهل هو من املشاركني يف املسرية، ومبجرد ما أجام ب  نوسألوه ع الدراجة،
دوه بسرعة بدأ رجال من قوات األمن ينهالون عليه بالضرب والشتم، وعند تراجعه على منت دراجته إىل الوراء، طار

ووحشية، وكان عدد املهامجني  وقبضوا عليه وعذبوه يف مكان مرتوي واالوا عليه بالضرب والرفس بطريقة مهجية
دقائق، مث تركوه ممددا على األرض لينقل من طرف  5 تتجاوز استمر الضرب ملدة.سبعة عناصر من الصقور 

  .أصدقائه إىل املرتل
جرح باإلضافة إىل لني، الصدر، الظهر ومناطق أخرى من اجلسم الرج على مستوى: ثار الضربعاينا آ
هذا ما حدث . حاولنا عالجه يف املرتل، فإىل املستشفى خوفا من االعتقال يشأ الذهابمل ورغم ذلك غائر يف الرأس، 

  .29/05/2011يوم األحد 
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      صاحب حمل جتاري .د. أ : 2شهادة 

بوعودة كانت عناصر القوات العمومية، تالحق دار بشارع  املعروف عبد الرمحان الوزاينهنا بشارع 
مشاركا ومشاركة على أكرب تقدير، خرجنا من حمالتنا لنتطلع إىل ما جيري، وإذ  60املتظاهرين الذين مل يتجاوزوا 
، ينهالون بالضرب بالعصي على )القوات املساعدة والصقور ورجال أمن بلباس مدين(برجال األمن من فرق خمتلفة 

املشاركني، والحقوا حىت من كان يتفرج منا على جنبات الرصيف، هرعت إىل حملي، والحقوين، يريدون ضريب، 
تدخل بعض الباعة اآلخرين ليشرحوا هلم بأنين صاحب احملل، عندما تركوين وجدوا، على القرب من احملل، الفقيد 

رية، حماوال امتطاءها، أوقفوه وسألوه هل هو مع جير دراجته النا) الذي تعرفت على امسه الحقا، وهو كمال عماري(
ولينهالوا عليه مباشرة بالضرب، حاول االنفالت منهم ليدخل على بضع " نعم"املتظاهرين، وأجاب املسكني بعفوية 

دقائق،  5خطوات زقاقا حماديا للشارع، حلقوا به، وهناك بدأ تعنيفه والضرب على مجيع أعضاء جسمه، ملدة تقارب 
  .وقفوبدون ت

  
  :يونيو 2يوم وفاة ال إفادات ومعطيات بشأن: ثالثا

  :بالوفاة من خالل ما يلي الصلةتتحدد املعطيات ذات  بناء على تقاطع اإلفادات والشهادات،
  ماي، التوجه إىل املستشفى  29بعد االعتداء عليه يوم األحد " كمال عماري"د ييريكن مل

 ؛احلال بالنسبة لعدة متظاهرين آخرين كما هو، ختوفاته من احتمال اعتقاله هناك بسبب

 األسفل اخللفي برأسه، يف جرح غائر بسبب يتأمل طيلة ليلة األحد ويوم اإلثنني،  ظل
 وظهره مع صعوبات يف التنفس؛ الكدمات على رجليهو

  ،على أصدقائه  بعضو أسرته تأحلوبناء على التدهور املتصاعد لصحته منذ االعتداء عليه
  . اليمىن رجلهلكامل " بتجبيص" سيفحصه وسيقومالذي و، خاصزيارة طبيب 
 ،يعد يقوى على  حبيث مل عند عودته إىل البيت الحظت أسرته استمرار تدهور حالته

  .النوم، وال األكل، وال الكالم
  الساعة الثامنة والنصف صباح يوم اخلميس، على حممد اخلامس مستشفىوليتم نقله إىل. 

 ا ت األولية اليت طالبأجريت له بعض الفحوصا طبيب الذي عاينه بقسم ال
  .، والذي سجل صعوبات يف التنفس، وارتفاع حرارتهاملستعجالت
 كما أجريت له بعض الفحوصات الدقيقة باملستشفى وخارجه؛ 

 إحالته على قسم العناية املركزة على إثر أزمة حادة على مستوى التنفس؛ 

 اري احلياة مبستشفى حممد اخلامسالساعة الثانية زواال يفارق كمال عم  
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الوفاة اليت ربطها مباشرة كل من األسرة واألصدقاء والشهود واحمليط بصفة عامة، وهي 
 ماي؛ 29باالعتداء الذي تعرض إليه الفقيد يوم 

 صدر الوكيل العام للملك أمره بالقيام بتشريح اجلثة، ودعوة فريق خمتص من الدار أ
 .البيضاء والرباط

  أصدر الوكيل العام للملك بالغه خبصوص ما يلي2011يونيو  06خالل يوم ،: 

  :بشان الوفاة ♣
نتجت عن اعتالل رئوي واسع مع " فيمبستشفى حممد اخلامس مبدينة آس "كمال عماري"وفاة اهلالك إن 

 إىل وأدى معقدة، غري صدرية رضة مفعول فاقم الرئوي االعتالل هذا وإن ... فقد الدماغ لألكسجني

  .ومناسب مبكر عالج غياب يف الوفاة
« Le rapport des médecins légistes a conclu que le décès est dû à une pneumopathie extensive avec 
anoxie cérébrale. Cette pneumopathie a aggravé les effets d'un traumatisme thoracique non compliqué 
et habituellement bénin et a entraîné la mort en l'absence d'un traitement précoce et adéquat ». 

 

  : بشأن التحقيق ♣
النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء حبث شامل ومعمق لتحديد ظروف إن 

  .الوفاة ومالبسات
  .صدور البالغ ذي الصلةوهو التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مباشرة بعد 
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  :عينة من الشهادات ذات الصلة بالوفاة:رابعا
 

  )أخ كمال عماري( الفقيد عائلة: 1شهادة 

، فحص الطبيب كامل جسمه، له أصدقاء رفقة إىل طبيب خاص املرحوم ذهبماي  30يوم اإلثنني ...
   .إىل القدم ذوضع له اجلبس على مستوى رجله، من الفخو

مل يستطع النوم وال األكل، بدا يعاين إذ ، بأن حالته الصحية بدأت تتدهوريف اليوم املوايل  الحظنا انغري أن
  .من أمل شديد، وصعوبة يف التنفس

أدخل من طرف أخته وأصدقائه إىل قسم املستعجالت باملستشفى حممد اخلامس  يونيو 02 يوم اخلميس
 .9بأسفي، زرته يوم اخلميس صباحا على الساعة 

باملستشفى، وقبل هذا " ايكوغرايف"لفحوصات منها ما يتعلق بتحليل الدم، كما مت إجراء فحص أخضعوه  
 .)األشعة(مت إجراء فحص بالراديو على الصدر 

، وكان هناك طبيب واحد يف قطاع الصحةا أن هذا اليوم كان يوم إضراب نويف انتظار قدوم الطبيب علم
الطبيب  أخربنا وبعد معاينته. زواال 12جنحة ومل حيضر إال يف الساعة لإلنعاش وحبثنا عن هذا الطبيب يف مجيع األ

بليغنا بأن السكانري معطل وجيب أن تملدة نصف ساعة مت  االنتظار وبعد. أن الفقيد جيب أن خيضع لفحص بالسكانريب
  .إىل السكانري خارج املستشفى يف القطاع اخلاص نلجأ

ليتم إخضاعه  ة إسعاف املستشفى فاستأجرنا سيارة إسعاف خاصة تقبل إدارة املستشفى أن نستعمل سيارمل
  .للسكانري عند الطبيب محودي

ساعة  48قرر وضعه باإلنعاش ملدة  السكانري للطبيب املنعش باملستشفى،نتائج بعد إحضار 
  ."سنحاول إسعافه بكافة الوسائل:"وقال

أين توصلت مبكاملة  بعد الزوال، غري بعةالراخارج املستشفى بنية الرجوع عنده يف الساعة  إىلانصرفت 
  .قد فارق احلياة لهاتفية على الساعة الثانية مفادها بأن أخي كما

 Embolie  يعاين من أعراضيف املستعجالت ذكر يل أحد املمرضني أن أخي  اعندما كن

pulmonaire  ن جراء تعرضه أنه رمبا عندما فقد الوعي م، واختناقبسبب الضرب على مستوى الصدر نتج عنه
ني يف صدره عند الفحص باألشعة، حيث تظهر بقعت. إىل الضرب تسرب إىل داخل جهازه التنفسي جسم غريب

ظاهرة عن  قبل أن يتوقف القلب كانت هذه األعراض. املؤكد هو تعرض الفقيد للضرب املربح على كامل جسمهو
  .صعوبة كبرية يف التنفس كان الفقيد يشكو بسبب هذه األعراض منطريق الفحص باألشعة، و
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  )أم الفقيد(فاطمة بنت البشري : 2شهادة 

  ".وباركا من الكذوب:إبين قتله البوليس . إبين سليم البنية مل تطأ قدماه املستشفى قط طلبا للعالج
مات إبين . ابين ضربوه يوم األحد وهو ذاهب إىل عمله، وازدادت حالته سوًء يوم األربعاء حيث تقيأ الدم

  .هذا هو حق إبين .م اخلميس جراء تعرضه للضرب، وأنا أطالب مبعاقبة املسؤولني عن ذلكيو
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IV.  وتداعياته ماي 29على املتظاهرين يوم  االعتداءخبصوص:  
  :خبصوص االعتداء يف النقاط املفترضة النطالق التظاهر : أوال

ماي، عرب تنظيم  29حد فرباير بآسفي قد دعت إىل التظاهر السلمي يوم األ 20كانت تنسيقية 
مسريتني تكون انطالقتهما من حي كاوكي وحي سانية زين العابدين ابتداء من الساعة اخلامسة مساء، 
على أن تنتهي املسريتني باعتصام حبي الكورس، وتعترب األحياء الثالثة طبوغرافيا امتدادا لبعضها، كما 

نسب الفقر والبطالة واهلدر املدرسي  رف ارتفاعليت تعالسكانية وا الكثافةتعترب اجتماعيا من األحياء ذات 
  .التهميش واخلصاص على خمتلف املستوياتو

باألعضاء الذين تعرضوا  الشهادات ذات الصلةمن لعينة  االستماعحصيلة انطالقا من و
نني املتظاهرين أو املارة من املواط فرباير، أو 20من أعضاء التنسيقية احمللية ل لالختطاف واالحتجاز

  ، لالعتداءلثالثة لإلحتجاج، سواء الذين تعرضوا أو مل يتعرضوا النقط ا بالقرب من
  : يقر مبا يلي واإلفادات وبناء عليه فإن التقاطع بني خمتلف الشهادات

 ية املفترض تنظيمها اإلستعمال املفرط وغري املتناسب للقوة جتاه التظاهرات السلم
  النهاية؛ كنقطةالكورس  حبيومن جهة سانية ال يحبي كاوكي وح
  احلضور املكثف لرجال من خمتلف فئات القوات واألجهزة األمنية بتلك األحياء

  ؛الثالثة وعلى امتدادها، بساعات قبل موعد انطالق التظاهرات
 صول أعضاء التنسيقية، واستهداف بعضهم ىل العنف مع بداية واللجوء إ

  قبل ذلك مبجاالت سكنهم أو عملهم؛ بساعات
 املتظاهرين وغري املتظاهرين من املواطنني الذين عربوا على  واالعتداءيم العنف تعم

    .عن استيائهم من درجة القمع اليت عاينوها
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  :عينة من الشهادات ذات الصلة باالعتداء: ثانيا
  )حي كاوكي(حياة  :1شهادة 

ي قرب مسجد السالم، بعد ماي على الساعة اخلامسة بعد الزوال، مت تفريقنا يف حي كاوك 29األحد يوم 
عدت أدراجي رفقة جمموعة من النساء، . أن قرأ أحد املسؤولني فصوال من القانون، يأمرنا من خالهلا بعدم التظاهر

عند وصويل إىل درب بوعودة، الحظت أن رجال األمن قد فرقوا املسرية قبل انطالقتها وعنفوا الشباب، بل رأيت 
وجه حق ودون أن تكون له عالقة بالتظاهر، وامرأة عجوز تصرخ وتطلب  رجال أمن يضربان رجال مسنا دون

النجدة، حاولت الدفاع عنه وختليصه من يدي رجلي األمن فطرحين أحدهم أرضا ونزع احلجاب الذي أرتديه 
وشرعا يف ضريب يف خمتلف أحناء جسدي، شعرت بعدها بتوعك يف ضلوعي، وعنقي، ورجلي وال زلت أشعر حلد 

  . يف أذيناآلن بأمل
يف اليوم املوايل شعرت بتوعك حاد يف عنقي، مل أشأ الذهاب إىل املستشفى، اكتفيت بزيارة طبيب خاص 

  .، وما يزال عنقي يوجعينوصف يل دواء، مل أخربه بتعرضي للعنف

  
  )دار بوعودة(أمساء : 2شهادة 

ة تتعرض لعنف قوي ماي حوايل الساعة السادسة مساء، رأيت صديقيت حياة ادشري 29األحد يوم 
ا امرأة مل الرمحة، ومل حيترمن بني يدي رجلي أمن ال يعرفامصحوبا بالسب بكالم سوقي، عند حماوليت ختليصها من 

ما إن اقتربت منهما حىت مسكا يب وأشبعاين ضربا ورفسا وكالما نابيا ينذى له اجلبني . تفعل شيئا مما جيرمه القانون
. حولنا لترى، رمبا ألول  مرة، رجال األمن يعنفون النساء والشيوخ بال رمحة أمام حشود من الناس حتلقت من

  .ولفرط ضرم يل يف خمتلف أحناء جسدي مل أعد أحس مبا يدور حويل
هناك دواعي عديدة لالحتجاج، حنن نعاين من االرتفاع املهول يف األسعار، وتسعرية املاء والكهرباء ال  

  .وضيق ذات اليد تطاق، أمام انعدام فرص الشغل
منذ بداية احلركات االحتجاجية مل يسجل أي عمل خترييب، بل بالعكس، داست سيارة الشرطة عند 

  .مطاردا للشباب أواين أحد الباعة املتجولني
واملواطنني يف األحياء الشعبية واملهمشة، لعمت  الذين يؤطرون احملتجنيفرباير  20 شبابوأعتقد أنه لوال 

  . للقهر والظلم اللذان حيس م كل املواطننيالفوضى، نظرا 
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  حممد الكبناين .ذ:  3شهادة 

تدخل . دقيقة 30و5ماي على الساعة  29يوم األحد  الوقفة نيف اجلهة األخرى ملكا خالل وقويف
 إذاك تصدى يل أحد. خالل اهلجوم على أحد الواقفني حاولت محايته. مل أهرب ،بدأ الوقفةمع السيمي الشرطة و

 أمتار 10ابتعدت . من كل جانب بدأ الضرب علي ،كان عددهم مخسة.السيمي و جتمع حوله آخرون  رجال
سقطت على األرض خارج خرجت من بينهم و. حلقوا يب وأشبعوين ضربا من جديد. دخلت إىل دكان فارغتقريبا و
، ضربين على رأسيد، وبعد وقويف هامجين شرطي عن قصدقائق،  5مطروحا على األرض ملدة  تمكث. الدكان

  . 2شهادة طبية أتوفر على
 ، نظرابعدة شكايات يف مواجهة رئيس الضابطة القضائية تألين تقدم" من املؤكد أنين كنت مقصودا"

ت تقدمفيما خيص تعرضي للضرب، .  29/05/2011فرباير قبل  20لدوره يف القمع الذي تعرضت له حركة 
وقد حدد يل موعدا . حمامني وجهت ضد شخص وايل األمنطريق عدة عن  3بشكاية إىل الوكيل العام بشأنه

  .يونيو على الساعة احلادية عشرة صباحا 06لالستماع يوم االثنني 
  عضو جملس الدعم

 

  )حي السانية(عبد اهللا معاشي :  4شهادة 

فا مل أكن ماي لنقطة انطالق املسرية حبي السانية، الحظت إنزاال أمنيا مكث 29عند وصويل يوم األحد 
أتوقع درجته، علمت بعد ذلك أن حماصرة احلي بأعداد كبرية من قوات األمن مبختلف مستوياا قد بدأ منذ الساعة 

  .الثانية ظهرا
على الساعة اخلامسة بدأ التدخل األمين العنيف بدون سابق إنذار، هربت ساعتها مثل مجيع من كان هناك 

بعد ذلك مسعت أنني والدي وصراخه طالبا . طنني الذين كانوا يف عني املكانسواء املتظاهرين أو املواطنات واملوا
أمر  ها، فرجعت ألمحيه من هراوات البوليس، حين)نعم يعنفون والدي(ه النجدة، عند التفايت رأيت رجال أمن يعنفون

مسرية سابقة باعتقايل، وهو الشخص الذي كان قد ضربين يف زي مدين وحامل هلراوة إمسه بادو ضابط شرطة ب
  .وهددين باالعتقال إن رآين يف مسرية أخرى

يكفي هذه "رجل أمن تناوبوا على ضريب يف خمتلف أحناء جسدي لدرجة أن أحدهم قال هلم  12أكثر من 
أثناء ضريب كان الكثري من رجال األمن يصرخون يف وجوهنا ويهددونا باالغتصاب ". احلصة اليوم من الضرب

 لكنبعد جهد جهيد وصمود أمام هراوات وأقدام وسواعد رجال األمن متكنت من اهلروب،  .ويسبوننا بكالم نايب
  .متر أغمي علي ومل أستعد وعيي إال يف مستشفى حممد اخلامس 200بعد حوايل 

بعد حصويل على إسعافات أولية مل يرد الطبيب . رأيت جمموعة من رجال األمن بالزي املدين يف املستشفى

                                                           
 .2أنظر ملحق رقم  2

 .3أنظر ملحق رقم  3
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   .تثبت تعرضي للضرب منحي شهادة طبية
  فرباير 20عضو بالتنسيقية احمللية ل 

 مصطفى سانديا :  5شهادة 

ماي جمزرة، من حيث وثرية القمع اهلمجي الذي تعرض إليه املتظاهرون وغري  29أعترب ما وقع يوم 
  .املتظاهرين

يمت  يف وقت مبكر يف أق" الرباجات"كانت املسريات مجيعها ستنطلق من ثالثة أحياء، لكن احلواجز األمنية
  اجتاه تلك األحياء وكذالك كانت تلك الشوارع وبعض األزقة مطوقة، 

من  7قوات األمن خترج الزراويط، وتستهدفنا، حلق يب  تبدأ عبد اجلليل يصفق للتمهيد للوقفة، وبدأ
  ، )فئة الصقور(الدراجات النارية 

إياها، وبعد تصاعد و، مت رفض تسليمهم تثبت الضرب واجلرح بشواهد طبية اشاب 90هناك ما يقارب 
  .منحوهم الشواهد الطبية والضغوط االحتجاج
  .أنفسهم تظاهروا أمام مركز الشرطة بالبيار والكاوكي اشاب 90و

  ".ها احنا جايينكم:"كانوا يرفعون الشواهد الطبية ويصرخون
  .سقفنا واضح وال أحد يستهدف املؤسسات بل نستهدف الفساد واالستبداد

  . نا بالعدل واالحسان، كما ال ميكن أن نقبل التضييق عليهمن نقبل أن يفزعووال
فيوم " احلامد"ماي هو تتويج لالستفرازات اليت دشنها مسؤول أمين يسمى  29على مستوى آسفي يوم 

  .مارس توجه بسيارته إىل املسرية يريد أن يدوس املتظاهرين  20
  .ينة نظرا لفسادها واستبدادهاهناك نقمة الناس على أجهزة األمن باملد

  ماي بعدما عاينت القمع املسلط علينا 29والناس التحقت بنا يوم 
  عضو جبمعية أتاك

  فرباير 20وبتنسيقية 
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  ماي 29خبصوص اختطاف واحتجاز جمموعة من املتظاهرين يوم : لثاثا
تظاهرين، انطالقا من خمتلف اإلفادات املقدمة من طرف نساء ورجال، متظاهرين وغري م

على املتظاهرين، قبل انطالق  ماي 29ذي مارسته قوات األمن يوم خبصوص حجم العنف واالعتداء ال
ابتداء من اخلامسة مساء على أن  ،املسريتني اللتان كان يفترض انطالقهما من حي كاوكي وحي السانية

  .باعتصام حبي الكورس تنتهي
يتم الطعن يف صحتها، توصل مل كد ذلك، واليت وانطالقا من خمتلف الدعامات املرئية اليت تؤ

فريق التقصي مبجموعة من اإلفادات ختص متظاهرين تعرضوا لالختطاف واالحتجاز يف سياق االعتداءات 
  .، مت اختطافهم واحتجازهم4فردا 13اليت عرفتها األحياء الثالثة، والذين وصل عددهم إىل 

ينة ويف نواحيها، للقاء بكل من حممد الشماليل، وقد انتقل فريق التقصي يف خمتلف أحياء املد
سني، هشام بية، عثمان حرتاز، عبد اجلليل أكاضيل، أمني أمواجي، ورشيد بنوح، وانطالقا من احفيظ ي

  :م، مت الوقوف من خالل تقاطع خمتلف اإلفادات على ما يلي من وقائعاستقراء شهادا
 سيارات غري  يفملدار احلضري آلسفي، ونقلهم االختطاف واالحتجاز يف سيارات نظامية داخل ا

 ؛نظامية خارجه

 والركل والعصي  تعريضهم للضرب عري املنقطع باهلراوات واحلجر والرفس باألرجل والصفع
 والتهديد باالغتصاب؛

  م ساعات؛ 7بالنسبة للبعض إىل  وصلتعلى مدى ساعات داخل تلك السيارات الطواف 

 معبأة باألحجار احلادة واملصقولة من النوع الذي يوجد بالسكك  معاينتهم لوجود علب بالسيارة
 ة، وأخذ صور لبعضهم معها على أساس أا حمجوزات؛ياحلديد

  التجريد من البطاقات الوطنية والوثائق اإلدارية املوجودة حينها مع املختطفني وكذا من اهلواتف
 ؛)دراهم 8و 5تتراوح ما بني (اهلزيلة اليت تتواجد معهم  املالية النقالة ومن املبالغ

 م ورميهم باخلالءالهم يف ريدجتحتديدا يف األماكن التالية ليال، نهاية من أحذيتهم وضر: 

 ؛كلم بالنسبة للبعض 6بعد بالقرب من املعمل الكيماوي على  •

 كلم، 40لمدينة على الطريق البحري بأزيد من ليف االجتاه الشمايل  •

طريق الصويرة بالقرب من ( يف االجتاه اجلنويب ألسفي 12بينما مت رمي آخر يف الكلم  •
  .)سبت كزولة

  

                                                           
 .سنة 30و 20مار أغلبيتهم ما بني تتراوح أع 4
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 :عينة من الشهادات ذات الصلة باالختطاف واالحتجاز:رابعا

  )سنيااملعروف حبفيظ ي(حفيظ زرزان :  1شهادة 

نا أمن القوات العمومية يف اجتاهنا  الساعة اخلامسة، تقدمت عناصرعلى ماي،  29املسرية يوم  قبل انطالق
لتبدأ . القوات األمنيةختلف مب نا من قيادة احلركة على املستوى احمللي، ومت تطويقنانأكاضيل، إذ يعتربو وعبد اجلليل

  .عسكرة شارع بوعودة  بالقرب من صيدلية النصيحة حبي كاوكيفصول 
سب حاولت املقاومة، فبدأ ال".استدعيناك ونبهناك من قبل: "أخذوا عبد اجلليل وهم يصرخون فيه

ونقلوين إىل ) من نوع سيمكا(والشتم، هناك من يقبض علي ومن يضرب على األرجل، محلوين يف سيارة صغرية 
أمرنا مسؤول أمين باجللوس، وبدأ االستفزاز  .آخرين ثالثة معتقلنيلينا إانضافوا . األول للبوليس" الستافيت"

    .وبدأ  التهديد والوعيد. والضرب، نقلنا إىل سيارة أخرى
نزعوا . ومن يلتحق ا من عناصر األمن يبدأ بضربنا بسرعة ويف كل االجتاهات تتنقلنت السيارة كا

  ".ها هي اهلواتف اليت تقولون بأننا نسرقها"هواتفنا وبدؤوا بتكسريها حبجرة، وهم يرددون، 
معبئة " ناتكارطو"داخل السيارات اللكمات لنا، فوجئنا م حيملون مل يتوقفوا عن سبنا وشتمنا وتوجيه

  .باحلجر من النوع املصقول واحلاد الشبيه باحلجر املتوفر بالسكك احلديدية
معتقلني أو خمتطفني  7اعتقدنا بأن االعتقال يعين املتابعة وأم يأخذوننا إىل والية األمن، عندها أصبحنا 

  .لست أدري، وبدأت السيارة تتجه حنو املعامل الكيماوية
بل فقط أجابوا، لدينا . الربو كمرض مزمن، وال دواء معي لكنهم مل يرمحوين أخربم بأنين أعاين من

وترافقنا ثالثة من الدرجات " احلامد"كان أحد املسؤولني األمنيني موجودا ضمنهم وهو املدعو . األوامر بذلك
  "بفرقة الصقور"اخلاصة 

الضرب والتعذيب الذي " بةأموال نو: "بدأ تعذيبنا وكل واحد يصل دوره يشريون إليه وهم يهتفون 
  ...بالعصا واحلجر والرفس" دمغ بطانة العيد"تعرضت إليه يشبه إىل حد ما طريقة 

 ".ال تضرب على الرأس: "كان الضرب يستهدف مجيع  أحناء اجلسد، وحينها صرخ  أحدهم 

  .دقائق 7و 5كان الرفس والضرب والتعذيب يستمر ملدة تتراوح مابني 
كان ( املغربية حلقوق اإلنسان عضو اجلمعية" فريد فريتون"دونا للسيارة وأحلقوا بنا أعا: يف مرحلة ثانية

يف اإلهانة  بدوره اجتهدم أحد ضباط الشرطة الذي وبدأ الصفع والضرب للجميع، التحق أحد ) يوثق بكامريا
مع ..." لك رتعسن" نابية وجارحة وتتكئ على معجم جنسي مكانت كلما.والتنكيل الضربتفنن يف أشكال و

  ".حنن املخزن، نتحكم يف كل شيء: "التشديد على اجلملة التالية
إىل الدار  يأخذوننااجتهوا بنا عرب طريق بانوراما مسعنا سؤاهلم عن الوجهة، وقلنا رمبا : يف مرحلة ثالثة

ون املعين بإعادة اجلملة رتل ويأمركي ي ،لكنهم توصلوا عرب اهلاتف بتعليمات تشري عليهم بأحد األمساء منا. البيضاء
  ".عاش املخزن، واملخزن هو الضمانة: "التالية

  ."حفيظ يسني يهبط"جاء األمر بإنزايل، نادوين  تسعة معتقلنيعندما أصبحنا  
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، وبدؤوا يهددوين بالقرعة والضرب "يهبط ال يهبط، ال إنه من قيادة احلركة"وبعد ذلك بدأ النقاش  
  .أهبطوالعصا، وحسم األمر  بأن ال 

 3وبدؤوا يف الرجوع، أنزلوا ) مشال آسفي لمكي 30(البدوزة، /الكاب، وصلنا (2)حلقت م سيارتان  
، ئي بعنفحذانزعوا ) كلم مشال آسفي 27( دوار سيدي بوشىتويف نقطة قريبة من البدوزة، وبالضبط قرب  .قبلي

لضريب، كما اخذوا حجرة كبرية وضربوين ا أخذوا عمودا  بعد ذلك معي،كانت فتشوا جيويب، أخذوا النقود اليت 
  .أزحت رأسي وجسدي ونزلت على رجلي

 فرباير 20 بالتنسيقية احمللية لعضو 
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  عبد اجلليل أكاضيل:  2شهادة 

ماي على الساعة اخلامسة بعد الزوال، أمام صيدلية النصيحة حبي كاوكي، وهي أحد  29األحد يوم 
ملفترضة بآسفي، مسعت أصوات البوليس تناديين بامسي، اعتقلوين صحبة الشاب النقط الثالثة النطالق املسريات ا
وتذكرينا . بدأت عمليات السب والشتم والتهديد باالغتصاب). من نوع سيمكا(حفيظ ياسني يف سيارة غري نظامية 

  .فعل الشيء نفسه ، وقالوا لنا إن الدولة اليوم قادرة على"البخوش حبالكم"قتل املئات من  1981بأن املغرب سنة 
ذهبوا بنا على منت نفس . الحظت أكواما من احلجارة أخربنا أحدهم أا من احملجوزات وأا عنصر إدانتنا

السيارة إىل منطقة خالء بالقرب من املعمل الكيماوي، وكانوا متبوعني برجال أمن على منت ثالث دراجات نارية 
  .ة القضائية الذي كان يعطيهم التعليماتضابط الشرط "احلامد"حبضور املدعو ) الصقور(

ضربين أحدهم على فمي سقطت معها إحدى أسناين، ومع ذلك مل يتوقفوا عن ضريب يف خمتلف أحناء 
جسدي، لكن أقوى الضربات كانت تلك اليت ضربوين فيها على قفصي الصدري انقطعت معها أنفاسي للحظات 

  .قبل أن أسترجعها بصعوبة بالغة
أركبونا سيارة من نوع سطافيط غري  ي،، وسلبوا مين هاتف)مبلغ زهيد(دي ين من نقوبعد ذلك جردو

نظامية، وانطلقوا لوجهة غري معلومة، مل أتبينها إال بعد مساعي صوت أحدهم خيرب رئيسه باهلاتف عن مكان وصولنا 
  .وهو الذي يقع مبنطقة بسيدي بوزيد" بالقرب من فندق بانوراما"

نزال أحد املعتقلني ضربوه بقوة وهددوه بالسجن وتركوه هناك، حيث مل أتبني املكان بعد دقائق فقط مت إ
  .خارج مدار املدينة يف االجتاه البحري مشال آسفي  عرفت أنهبالضبط غري أين

أنزلوا املعتقلني بالتتابع كل واحد يف مكان وبنفس الطريقة، وال يتركوه إال بعد أن يتوسل إليهم من فرط 
  .القدرة على التحمل الضرب وعدم
، نزعوا نظاريت )كلم مشال آسفي 30(ة البدوز/الكابدقيقة أنزلوين بالقرب من شاطئ  45حوايل بعد 

بعد قطعي ملسافة كلمترين أو أكثر قليال، . الطبية أشبعوين ضربا مثل ما وقع لآلخرين وتركوين أتدبر أمري لوحدي
 اتصلت بأحد رفاقي يف احلركة من حسن حظي أين أحفظ وجدت دكانا به هاتف ثابت، أقرضين صاحبه درمهني

بعد ساعة من اتصايل به أتى رفاقي من أعضاء جملس الدعم ليخلصوين من كابوس دام . رقمه اهلاتفي عن ظهر قلب
  .هي األطول يف حيايت أزيد من ست ساعات

ي من الطاقة ما ميكنين من مل أشأ الذهاب إىل املستشفى، ليس خوفا من البوليس بل أعتقد أنه ما يزال لد
  .الصمود

  فرباير 20عضو بالتنسيقية احمللية ل 
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  عثمان حرتاز : 3شهادة 

 21ماي، تتويج ملسلسل من االستفزازات واالعتداءات علي، منذ يوم  29أعترب ما حلقين من اعتقال يوم 
ة، الذي جردين من البطاقة الوطنية، فرباير، مت استدعائي من طرف رئيس الدائر 20فرباير، اليوم املوايل ملسرية 

أبريل، متت حماولة اعتقايل بدرب موالي  17واال علي بالسب والقذف بالكالم النايب، وقبل مسرية اجلمعة 
  .احلسن

فردا  19ماي، كنا  29ماي، ويف سياق اإلعداد ملسرية األحد  27يف مرحلة ثانية، وبالتحديد يوم اجلمعة 
للتنقل والتعبئة، وهي السيارة اليت سيتم حجزها ومل يتم استردادها حىت اليوم، وذلك ، "إركاط"نستعمل سيارة 

  .بالقرب من إعدادية بئر أنزران حبي الزاوية
يومها توجهت عناصر األمن إىل أحد الشباب بالضرب بطريقة مهجية، تدخلت وأطلقوه، وليبدأ مباشرة 

  .غتصابديدي وسيب، جاءين عميد الشرطة وبدأ يهددين باال
من فئة (دراجات ميتطيها رجال األمن  6ساعات قبل املسرية، أوقفتين  3ماي مت اختطايف ب  29ويف يوم 

، وجدت ا علب ا حجر، وجاءوا مبصور وأخذ يل صور مع )نوع ستافيط(، أركبوين سيارة غري نظامية )الصقور
، مث "لقد وجدناه معه: "احلجر؟ فكان جوام ملاذا" املصور"احلجر، وهو من نوع مثلث مل أره من قبل سأهلم 

جردوين من هاتفني حممولني، ومن البطاقة الوطنية ودراجيت النارية، وأجربين أحد رجال األمن برتع مالبسي، وهو 
  ".لدينا أوامر، لدينا أوامر: "يؤكد

من النقود اليت أخذوين يف اجتاه سبت كزولة جنوب آسفي، ورموين مبنطقة تسمى اخلميس، بعدما جردوين 
بعد ذلك ، مث أعادوها إيل، وقمت باألوتوستوب يف اجتاه سبت كزولة، )ريال 160(دراهم  8كانت جبييب وقيمتها 

  .متكنت من إجراء اتصال هاتفي
  .اعترف بأنين مل أتعرض إىل التعذيب أو الضرب خالل اختطايف وحجزي

يونيو  2يوم اخلميس  ،فرباير 20س دعم بعدها توصلت مبنع للوقفة اليت كان قد قرر تنظيمها جمل
، وسبق استدعائي أيضا من طرف وكيل ماي 29احلركة يوم األحد احتجاجا على اقمع الذي تعرض له نشطاء 

  .امللك
  فرباير 20عضو بالتنسيقية احمللية ل 

 

  أمني أمواجي :4شهادة 

  2011ماي  29األحد 
من املسجد بعد صالة لتوي ، كنت خارجا Partner من نوع يف سيارة" عزيب الدرعي"أخذوين من حي (

  .العصر
  ...بييت، وبدؤوا يهددوين باالغتصابوالنصف  أربعة دراجات نارية، قرب  الثالثة وقبلها تبعين يف حدود
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" عزيب الدرعي"ومباشرة بعد خروجي منه مت اعتقايل من أمام سوق  ضربوين وأنا يف طريقي إىل املسجد،
  .ة اليت كانت مقررة على الساعة اخلامسة والنصفقبل االلتحاق باملسري

وهي مريضة بالقلب يب أمي  التحقتوقبيل ركويب سيارة األمن،  الرابعةأخذوين إىل امللحقة اإلدارية 
  .وبالرغم من ذلك أهانوها وضربوها بدون رمحة

" فرباير 20ركة ح"ساعات تقريبا، تركزت أسئلتهم حول مخس ، واستمر التحقيق قر الدائرة مل ميسوينمب
  ."أعضاء جملس الدعم"من  احلركة واللوجستيك، ومن يدعم

من كل  بعد ذلك أخرجوين من الدائرة الرابعة إىل الفاركونيت ومباشرة بدأت العصا والصفع ينهال علي
   .جانب

بتهديدي ا وهم يصرخون يف وجهي  واوبدأ) كوكاكوال(جاءوين بقنينة بعد تناوهلم وجبة مسك مقلي  
  .بصقون على وجهيي، يهددوين باغتصايب ا وهم "القرعة"ب

ري من احلجر املوجود عادة بالسكك ثسيارة صناديق كارطونية وضع بداخلها الكالبداخل الحظت 
وهناك ا ال . ، اجتهوا يب حنو املعمل الكيماويتتبعنا )احلامد(سيارة رئيس الضابطة القضائية كما الحظت . احلديدية

ا ضربين أحدهم حاولت االحتماء بيدي اليسرى فرتلوا علي بزرواطة حديدية معند. بالضرب شخصا 16علي 
  .كسرت معها يدي

حىت مل أعد أقوى  العصا خاصة على الرجلنيحيث ضربوين مرات عديدة ببعدها رموين خارج الفاركو 
  .نظريهايف سادية قل  وقلبوين على ظهري وبدأ الضرب عليبعدها دفعين أحدهم  على الوقوف،

خر من اليسرى ورفع هو حجرة صفراء من آأخذين واحد من اليد اليمىن و) احلامد(الضابط بعدها تدخل 
وأغمي علي لبعض الوقت، أحسست بعدها الضرب على جسمي . ونزل ا على رجلي اليمىن تقريبا كيلو 4

  .وخاصة رجلي

أركبوين سيارم مرة ثانية، ، راب منابدأت يف االقت سيارةراكبني على منت ا رأوا بعض الشباب مبعد
 من بطاقة بعد أن جردوين ، تركوين هناك يف اخلالء،دقيقة ليال 45و 12يف  كلم 9مدينة آسفي بخارج وذهبوا يب 

أخذها احلامد ووضعها يف جيبه اليت كانت حبوزيت  ريال 160وبطاقة العشابني املغاربة، حىت  اهلالل األمحر املغرب
  ."به الطاكسي تقل جتد مبا حىت ال"وقال يل 

حكيت هلم ما أوقعه البوليس يب، وأخذوين يف كروصة  ،كانوا سكارى اشباببعد قليل من املشي وجدت  
  .اإلسالمية وأتوا يب إىل قرب مدرسة اهلداية) برويطة(صغرية 

ليلة (احا على الساعة الواحدة صب لدعم وأخذين ملستشفى حممد اخلامسبعدها حلق يب أحد أعضاء جملس ا
  ).األحد صبيحة يوم االثنني

عز الدين  مها) مقدمني(وعوين سلطة  رجلي أمنو منري رئيس امللحقة الثانية يوم الثالثاء جاء القايد 
  ".لقد وجدنا الكلب" :ويقول  للطرف املوجود على اخلط" Talkie Walkie"ومسحمد، كان القايد حيمل الراديو 

، )الكورص(ة أمام الكوميسارية يف الوقفة املقرر يونيو 02 ج يوم اخلميسجاءين بقرار املنع لكي ال أخر
يوم اخلميس، رفضت تسلمه وبدأ  منع وقرار ،29وم األحد مسرية ي نعخربوين أيضا بقرار سابق ومتأخر خاص مبوأ
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  .يهددين باالغتصاب وبإتالف عائليت وطرد أخيت من العمل
، وبصق أمام وجهي وهو نفس القايد أستلم قرار املنعمل  بأين أخرب القايد أحداو على القرارين مل أوقع

  .اجلميع ومسمع من يوم مجعة بعد الصالة ويبدأ يف سيب وقذيف على مرأىكل الذي يالحقين ) منري(
  فرباير 20عضو بالتنسيقية احمللية ل 

 

  رشيد بنوح:  5شهادة 

    .مسرياافرباير غري أين أحضر أغلب  20لست من أعضاء تنسيقية حركة 
ماي فوجئت بأربعة رجال شرطة راكبون على  29قبل انطالق املسرية من حي كاوكي يوم األحد 

عند حماوليت اهلروب، حاصروين وصرخ أحدهم يف . من نوع سطافيط) غري نظامية(دراجتني ناريتني متبوعني بسيارة 
  .ن ألجل ذلكوجهي ناعثا إياي بأين خائن ومن عمالء بوليساريو وسيزج يب يف السج

  .ضربوين أكثر من عشر ضربات على رجالي وختموها بضريب على رأسي فقدت على إثرها الوعي
استفقت على وقع رميي يف سطافيط فوق كومة من احلجر، اكتشفت بعد حني أين لست الوحيد، بل 

  .ويف كل اجتاه سبقين ثالثة معتقلني، بعد ساعتني تقريبا من السياقة بشكل سريع
آخرين ومن أحياء متفرقة علمت بعد ذلك أن اعتقالنا مت يف أحياء بوعودة والسانية  اًشباب اعتقلوا

  .12والكورس، وبلغ عدد املعتقلني 
كانوا ال يكفون عن ضربنا الواحد تلو اآلخر، ويهددونا باالغتصاب ويشتمونا بكالم نايب، ويسخرون من 

ياحه من القرار احلكيم اليت اختذته السلطة بضرب اخلونة عرب أحدهم عن ارت. شعاراتنا ويكرروا بشكل مغلوط
  .فرباير 20أعضاء حركة 

  .مت تكسري هواتف املعتقلني وجتريدهم من النقود اليت يف جيوم، من جانيب مل يكن لدي هاتف وال نقود
فندق  بعد أذان صالة املغرب حبوايل نصف ساعة، مسعت أحدهم خيرب رئيسه عرب اهلاتف بأم وصلوا قرب

بانوراما، إذ ذاك متلكين رعب شديد واعتقدت أم ال حمالة سيقذفون بنا يف البحر نظرا ملا أبدوه لنا من قسوة يف 
  .التعامل، تؤشر على أم ال يعرفون الرمحة، ومن املمكن فعل ذلك بسهولة

السب والشتم مبعجم عند كل مسافة معينة يرتلون أحد املعتقلني ويشبعونه ضربا وركال وسبا بشىت أنواع 
  .ويف كل مرة كانوا يتصلون هاتفيا لتلقي األوامر. مبتذل وغري الئق

جاء دوري، بعد إنزال ستة معتقلني قبلي، أنزلوين يف منطقة خالء أشبعوين ضربا إىل درجة مل تستطع معها 
أنزلوين فيه ومل أتعرف عليه رجالي على محلي إال بصعوبة كبرية انتابين خوف شديد خاصة أين مل أتبني املكان الذي 

البدوزة تبعد /ال آسفي، أقرب نقطة هلا هي الكابمن مش 40أخرباين أين يف الكيلومتر ) 2(إال بعد مرور صيادين 
  .كلم، وأخرباين أن الساعة تشري إىل الثانية عشر ليال 7ب حوايل 

وسلي لسائقها نقلين إىل بعد أزيد من ساعتني، وجدت شاحنة لنقل الرمال على وشك االنطالق، بعد ت
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ىل بييت على الساعة الثالثة إغاية مدخل مدينة آسفي، حيث أكملت طريقي إىل أن وجدت سيارة أجرة نقلتين 
  .، وهناك تكلفت أسريت بواجب الطاكسيوالنصف صباحا

كان أحدهم يصور مجيع وقائع الضرب داخل السيارة، خاصة حلظة ايار البعض منا بفعل قوة : ملحوظة
  .الضرب وتوسالتنا إليهم بالكف عن ذلك

  فرباير 20مشارك يف تظاهرات 

 

  حممد الشماليل         :  6شهادة 

كان مقررا أن ألتحق بشباب احلركة يف حي السانية لنبدأ املسرية يف اجتاه حي الكورس على الساعة 
ام، وشروعهم يف تفريقنا قبل أن اخلامسة عصراً، غري أن التواجد املكثف لرجال األمن مبختلف أصنافهم ودرج

سلمية، سلمية "نتجمع، عجل من بداية املظاهرة حيث شرعنا يف ترديد شعارات تؤكد على سلمية املسرية من قبيل 
  . مت تفريقنا باستعمال القوة، فبدأت عمليات الكر والفر باألزقة ااورة ملكان االنطالق". بال حجرة بال جنوية

، اعتقالين ومل يضرباين إال بعد أن التحق م )فرقة الصقور(نصرين بدراجتني ناريتني مت تطويقي بواسطة ع
أربعة من رجال األمن، حيث عمد أحدهم على ضريب بقوة على رأسي، ونقلوين إىل سيارة تابعة لألمن الوطين 

. ار توصلهم بالتعليماتوجدت داخلها رجال من التدخل السريع مل يضرباين كما مل يتكلما معي، بل كانوا يف انتظ
ملسؤول ) Talkie walkie(مسعت أثناء تواجدي بسيارة الشرطة أم يتكلمون مرارا عرب الراديو اخلاص باالتصال 

  .ينادونه سي خالد
يف تلك . ، فتشوها وعبثوا مبحتوياا)sac à dos(كنت أمحلها على ظهري جردوين من هاتفي وحقيبة

" ملا سيطلقون سراحك سأكون يف انتظارك ألعتقلك: "آسفي، حيث خاطبين بقولهاللحظة التحق م باشا مدينة 
  .يب وانصرف" خريا"وأوصاهم 

أحلقوا بنا أربعة معتقلني من بينهم واحدا اقتحموا بيته أمام أعيننا واعتقلوه ألم شاهدوه يأخذ صورا 
اعتقلوا خامساً، ولكن نظرا ملعرفة أحد  بعد ذلك. للعنف ضد كل من كان هناك سواء من املتظاهرين أو من املارة

  .رجال األمن به أطلقوا سراحه
مت ديدنا باالغتصاب والتعذيب خاصة من طرف سائق السيارة الذي عرب عن امتعاضه من كون سياقته 

  .للسيارة تقف حاجزا أمام ضربه لنا ضربا مربحا
اإلقليم الذين بعثوا هلم برجال من ، ظل يستهزئ من مسؤويل األمن ب)فرقة الصقور(أحد العناصر من 

، وكنا حنن املعنيني، وذلك حني رفض احد "يرأفون باخلونة"القوات املساعدة من فئة املبتدئني، والذين ما يزالون 
  .عناصر القوات املساعدة الضرب، وعلقوا على أن ما يفعله اآلخرين بنا غري مقبول

افيط بيضاء سجلت رقمها بسرعة يف ذاكريت، بعد أذان املغرب، التحقت بنا سيارة من نوع صط
022 144 )M-Rouge .( اا اتضح يل بعد ذلك أ وجدت داخلها مخسة معتقلني باإلضافة لدراجة نارية مرمية



23 

 

لعثمان حرتاز من احلركة، كما علمت يف اليوم املوايل أن رجال األمن رموه يف طريق سبت اكزولة جنوب مدينة 
  .كلم 25آسفي على بعد 

أول ما الحظته أثناء صعودي للسيارة أكوام من احلجارة من النوع املستعمل يف دك وترصيص السكك 
يف حتد لنا، وهو يشرع يف سبنا ويشرف على إنزالنا من سيارة األمن إىل ) أقصيب(قدم لنا عميد األمن إمسه . احلديدية

  .السيارة اليت حتمل رقما رمسيا وذلك بكالم نايب
إننا بالقرب ": طع أن أتبني اجتاه السيارة إال بعد أن مسعت أحدهم يتحدث لزميله ويقول لهبعد ذلك مل أست

يف هذه " اتصل باحلامد ليجمعهم من هناك ويلحقهم بنا، شاب من املصابني 20وهناك جتمع حلوايل  5من املستشفى
  :األثناء نبههم أحد املسؤولني بقوله

Ne dites pas les noms et Pas de discussion 
مل تتوقف السيارة عن املسري كما مل أتبني االجتاه الذي تسري فيه رغم أين حدست بأا يف االجتاه الشمايل 
آلسفي عن طريق الشاطئ ألين أحسست مبرتفع سيدي بوزيد، وتأكد يل ذلك بعد قليل حني أجاب أحدهم على 

 . اهلاتف بأن السيارة قرب فندق بانوراما

فيقومون بإنزال واحدا من املعتقلني، ومبجرد ) احلامد(تقريبا يهاتفهم رئيسهم كلم  10الحظت أن كل 
نزوله يكسرون هاتفه وجيردونه من حذائه و يتركوه وحيدا ليتدبر أمره بعد أن يكونوا قد أشبعوا ساديتهم بضربه 

  .وركله وسبه
اء داخل السيارة أو ، إذ كلما بعدت املسافة تزداد حدة الضرب سواًالحظت بأن حجم العنف متفاوت

ضربوين بشكل هستريي لدرجة توسلت إىل أحدهم، الذي تبينت وجهه ألول مرة، بدون . خارجها عند الرتول
  .نتيجة حيث زاد من حدة ضربه يل إىل أن فقدت اإلحساس جبسدي

خيرب  أربعة معتقلني، مسعت أحدهم زلناكنا ما ) كلم 60حوايل (العكارطة  مجاعةوصلت السيارة إىل غاية 
مسؤوله عرب اهلاتف بقوله إنه مل يعد معهم سوى أربعة من نشطاء مجاعة العدل واإلحسان، وأخربنا أحدهم، تبينت 

عاش "وفعال تفننوا يف ضربنا وتعذيبنا، وأمرونا بتقبيل أرجلهم وقول . أن لكنته وجدية، بأن هلم توجيها بالتنكيل بنا
وكانوا كلما . سب بعضنا البعض ومن ال يفعل يضربونه ضربا مربحا، وأرغمونا على قول كالم فاحش أو "املخزن

  ".هذي غري قريصة أما القرعة والطيارة وقلع األظافر والشيفون ال زلتم مل جتربوه بعد"أنزلوا أحدنا يقولون له 
عندما توقفت للحظات مت خالهلا إنزال أحدهم . عادت السيارة أدراجها بقرار مسعته من أحد رجال األمن

حينذاك أدركت أن . كان قد مجع من عندهم العصي مل يكن متفقا على ما يبدو على اإلفراط يف استعمال القوة
  .السيارة اليت تقلنا تتبعها سيارات أخرى ستتأكد يل عند نزويل

بعد ذلك وزعوا العصي من جديد وعاودوا ضربنا، حيث مل تنفع توسالتنا إال يف شحذ حنقهم علينا، غري 
  .   توسلي إليهم مكنتين من معرفة ثالثة منهم الزلت أتذكرهم جيدا، ميكنين التعرف عليهمأن حلظة 

توقفت السيارة اليت مل يبق فيها  )كلم تقريبا مشال آسفي يف االجتاه الشاطئي 28( قرب دوار سيدي بوشىت

                                                           
تعرف عليهما أحد املختطفني داخل السيارة اليت كان حمتجزا  اخلامس حممد مدخل مستشفىصورة لرجلني أمام (اخلاص بعينة من الصور  5أنظر ملحق  5

 .ا
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ثائقي الرمسية، ضربين قبل أن يرتلوين طلبت منهم أن يعطوين حقيبيت ألن فيها أغلب و. سواي صحبة هشام بيا
تبعين . أحدهم حىت سقطت أرضاً، غري أين متكنت من اهلرب يف ظالم دامس، يف اجتاه معاكس ألضواء السيارات

حذار أن يسقط من التل املطل :"أحدهم جرياً بضوء كاشف غري أن مسؤوله ره وأمره بالتوقف صارخا يف وجهه
  ".على البحر

دي من ذهام، خرجت إىل الطريق الرئيسية حبثا عن وسيلة نقل تقلين بعد أزيد من دقيقتني، وبعد تأك
مل متر سوى نصف ساعة تقريبا حىت وقفت يل سيارة األستاذ اشويدة عضو جملس دعم احلركة، وجبانبه . آلسفي

  .هشام بيا، وآخرون سبق ملعتقلني آخرين أنزلوا من البداية أن أخربوهم مبصرينا
الساعة الثانية صباحا، مل تكن العناية كافية، بقينا هناك إىل غاية الساعة الرابعة وصلنا إىل املستشفى على 

  .صباحاً
بعد يومني من املكوث يف مدينة آسفي ال أقوى على الوقوف من فرط الضرب الذي تلقيته، توصلت 

ق األمر ببعض ما كان يف حقيبيت عن طريق أحد األصدقاء وجدها مرمية قرب مستشفى حممد اخلامس، ويتعل
  .يف حني مل أجد مفكريت ومايل فضال عن نقود مغربية قدمية كنت أحتفظ ا. برخصة السياقة، وبطاقة ائتمانية

وضعت سقفا لكل ما ... عتقالقد يصل حد االعندما بدأنا يف االحتجاج، ختيلنا أن يكون هناك تضييق 
السؤال  مما أبقى. ضون إليه جتاوز كل احلدودميكن أن حيل يب، غري أن ما تعرضت له، وما عاينت أصدقائي يتعر

  ؟ما بعد هيئة اإلنصاف واملصاحلة هل ميكن أن يقع هذا مبغربمتمردا يف ذهين 
  فرباير 20عضو بالتنسيقية احمللية ل 

 

  )تاجر(هشام بية :  7شهادة 

ار من أجل فض نذمل تقم قوات األمن بأي إ، إذ بدون مقدمات وقع اهلجوم حبي السانية بداية الوقفةمع 
رفعت و أشخاص كل واحد من جهة و 4عرض يل ، بعد تفريق الواقفني ذهبت حال سبيلي فتالتجمع أو الوقفة

إال  5ركال من الساعة ل أمن ببدل رمسية و أشبعت ضربا وأدخلت إىل السطافيط، بداخل السيارة كان هناك رجا
السيارة  ،من رجال الشرطة 12ا إىل السيارة وكان بداخل السيارة شخصني أدخال مها أيض. ربع حىت املغرب

ضحايا و دراجة نارية و كثريا  7بعدها أتت سيارة ثانية ليس عليها أي إشارة بكوا سيارة أمن ا . كانت واقفة
يقوم بضربنا  كان منبعدها أشبعت ضربا وركال، و. انيةنقلت من السيارة األوىل إىل السيارة الث. من األحجار
يف الطريق البحري  .40اه الساحل و جتاوزنا عالمة يف اجت) أسفي(، نقلنا إىل خارج املدينة سا مدنيايرتدون لبا

هوياتنا أخذت من بطاقات . كانت تنقل عنا معلومات بواسطة الراديو عن طريق هؤالء األشخاصأشبعنا ضربا و
ه وهاتفه ءيرتع منه حذاضربا ويشبع بعد إعطاء اسم كل واحد من سيارة الشرطة، يرتل يف اخلالء مث . تعاريفنا

ثالثة ضحايا يف السيارة من التسعة الذين كانوا قد مت نقلهم على منت  اهكذا دواليك إىل أن بقينويترك يف اخلالء و
طلب أن يقوم ) املدعو احلامد(تلقوا مكاملة من الضابط القضائي . ملستهدفونأعلم الباقون أم هم ا. هذه السيارة
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) أنا هشام بياحافظ ياسني، سي حممد الشماليل و الباقون هم( عذيب من تبقى داخل هذه السيارة هو شخصيا بت
رئيس الضابطة القضائية الذي مارس التعذيب بنفسه صحبة أشخاص " حامد"أنزل حافظ ياسني بعد أن حضر 

  .رفس جسدهمت مد الشماليل حلقه نفس التعذيب وحم. رافقوه وبعد أن تركوه أكملوا السري
بدئوا ومرافقوه و )احلامد(ائي وأتى ذالذي تعرض إىل الضرب بعد أن أنزلت ونزع ح أنا هو األخري

ليال تقريبا أي يف ظروف جد قاسية من  12كانت الساعة  .علي بشىت الوسائل و هددين بالقتلميارسون الضرب 
قط من أي مكان خصوصا بالنظر أنا ال أعرف أين أذهب يف ظل خطر أن أسيهددونين و كانوا. الناحية النفسية
إىل أن أحسست بأم ذهبوا  )خنلة(اختبأت وراء شجرة .عبارة عن تل صخري مرتفع مبحاذاة البحرلكون املنطقة 

متلكين خوف شديد، اعتقدت أم عادوا  ،رأيت سيارة تقترب مين بعد مرور وقتا غري يسري. فخرجت إىل الطريق
من جملس الدعم أتوا لنجدتنا بعد علمهم أنه مت رمينا يف  كتشفت أم إخوانلكن االعتقايل وتعذييب مرة أخرى، 

كانت . )كلم مشال آسفي يف الشريط الساحلي 60حوايل (العكارطة مجاعة الشريط الساحلي ما بني آسفي و
نتمكن  ، لكن ملاآلخرين نا عنثحب .السيارة تقل أيضا معتقلني كانوا معي وذاقوا مثل ما ذقت من أصناف التعذيب

  .سنيعبد احلفيظ ي من إجياد
  .إيصاله إىل املستشفىالذين أتوا لنقله و" البدوزة"رك علمنا أن أحد األشخاص وجده يف اخلالء فاتصل بدو

  فرباير 20عضو بالتنسيقية احمللية ل 

 

  )قطاع خاص(أمال :  8شهادة 

  )األحد األسود( 2011ماي  29األحد : الزمان
على إثر وصول أحد  ،)كلم مشال آسفي يف الشريط الساحلي7( عن سيدي بودالة بضع كيلومترات: املكان

أخرب أحد الشباب عن  ،إىل مقر احلزب االشتراكي املوحد عن طريق األوطو سطوب" سليمةعبد اإلله "املختطفني 
 إىل احلادية كانت الساعة تشري  بداية إطالق سراح املعتقلني ووضعهم يف الطريق الساحلي بني آسفي والعكارطة

األوىل للسيد عبد الرحيم : رفقة سيارتني" شويدة"عشر ليال عندما استقلينا سيارة أحد املتعاطفني مع احلركة األستاذ 
  .زبيدة عضو جملس دعم احلركة والسيد عادل يلي عضو جملس دعم احلركة

يارتني تتوقفان فتوقفنا بدورنا، كان كانت السيارات الثالث تسري تباعا عند وصولنا منطقة سيدي بودالة رأينا الس
هناك جمموعة من الشباب ينتمون للدوار الذي حللنا به، أما الشاب حايف القدمني فما أن رأى موكب السيارات 

الشاب كان مرعوبا " البوليس"حىت بدأ يركض مسعورا، صويت وصوريت ردا له بعض الطمأنينة تؤكد أننا لسنا من 
أخربنا أنه مثة شاب آخر أخذوه رجال الدوار وال يقوى على املشي، األمر يتعلق بعبد  ومثقال بالكدمات واخلدوش

" بدار بوعودة"الواحد بن الضاوية، شاب ليس له أي انتماء للحركة أخذوه من أمام مقر حزب العدالة والتنمية 
يف القدمني كان يدعى وعلى الرغم من صراخه بأنه ليس مع املتظاهرين أخذوه وعذبوه، ولالستدراك فالشاب حا

  .سعيد



26 

 

تركناهم بعد أن وعدناهم بالرجوع، استمررنا يف رحلة البحث خففنا السرعة وركزنا على املراقبة مشاال وغربا، على 
عضو  بعد كيلومترين، رأينا شابا حيذق يف السيارة ما إن توقفت حىت بدأ يركض اجتاه البحر، صرخ حممد الكناوي

هشام "كان الشاب هو .... فرباير، جئنا إلنقاذك، أنا حممد الكناوي 20حنن شباب : الياع فرباير 20تنسيقية شباب 
  .ركب هشام السيارة، كان جمرد اقترايب منه يؤمله وكان يئن من األمل" بية

، رأينا شابا على حافة الطريق، السيناريو نفسه يتكرر، الشباب الثالثة كانت هلم ردة آخرين على بعد كيلومترين
 تعرف علينا" حممد الشماليل"الشاب كان .. واحدة ما إن يشع عليهم ضوء السيارة حىت يركضون مذعورينفعل 

استمررنا يف رحلة .. ، أراد الكناوي عناقه فصرخ من األمل، ذراعاه كانت مستودعا للحروق والكدمات بسرعة
الرجل " يلضعبد اجلليل اكَا"نا فإذا بنا نرى البحث رأينا سيارة عبد الرحيم زبيدة اليت سبقتنا هذه املرة تتوقف، نزل

  .تكن له ردة فعل باقي الشباب، رمبا ألن سيارة عبد الرحيم كانت مألوفة لديه الوحيد الذي مل
، كنا نوقف السيارة ونرتل للمناداة عنه عاليا، فشلت حماوالتنا يف "حافظ زرزان"استمررنا يف رحلة البحث عن 

ألخذ عبد الواحد ) شاطئ سيدي بودالة(من األمل، قفلنا عائدين توقفنا يف النقطة األوىل  نويئن وااب كانبالش .إجياده
حممد الشماليل، هشام بية، وعبد : كانت سيارة األستاذ شويدة تضم الشباب.اجتاه مستشفى حممد اخلامس وعدنا

رحيم زبيدة فكانت تقل عبد اجلليل الواحد بن الضاوية، كنت باملقعد األمامي رفقة حممد الكناوي، أما سيارة عبد ال
  .سيارة عادل يلي أصاا عطب تقين اضطره لالنسحاب. يلضأكَا

يعج باملرضى، حبثت فيهم  املستعجالت قسمكان . وصلت سيارة أشويدة على الساعة الواحدة صباحا املستشفى
  .عن مصابني أثناء املظاهرات فلم أجد أي أحد

  .املرضىوكان الطبيب الوحيد مشغوال بفحص 
مني أمواجي رفقة والده وشقيقه مكان املستعجالت، أجلس الثالثة يف انتظار دورهم، يف هذه األثناء دخل الشاب 

  ...كان أمني ال يقوى على املشي، وآثار الكدمات على عينه وعنقه وذراعيه
كسور يف صفوف  مصلحة األشعة، ثبتتاملداوم، الذي أحاهلم على  خضع الشباب األربعة للفحص عند الطبيب

كسر على مستوى اليد : عبد الواحد بن الضاوية وأمني أمواجي/ كسر على مستوى الرجل : هشام بية: الشباب
  ....والذراع 

حمموال من طرف رجل كان ميلك سيارة كَولف، ما إن دخل املصلحة حىت بدأ " حافظ زرزان"يف هذه األثناء جاء 
أحاله  ،آخرين، كان علينا انتظار دورنا، أدخلنا حافظ غرفة الفحص يتقيأ، كان الطبيب مشغوال يف فحص مرضى

على الساعة الرابعة صباحا مت إخراج كل الشباب، .الطبيب إىل غرفة األشعة، مل يثبت أي كسر على مستوى العظام
  .إدارة املستشفى مل تسمح ألي مسعوف بقضاء الليلة هناك

  
  
  
 



27 

 

  عبد الرحيم زبيدة :9شهادة 

وخرجنا كنشطاء يف احلركة رفقة ثالت سيارات لتفقد آثارهم، حيث وجدنا  ،بوجود خمتطفني األخبار وصلتنا... 
حيث وجدنا الثاين  تكيلومتراأول املختطفني قرب منطقة لالفاطنة وتبدو عليه آثار التعذيب، بعد ذلك قطعنا بضع 

ا عن بقية نشي، بعد ذلك واصلنا حبثلوع مكسرة ال يستطيع املضأسنان مهشمة و :عجز عن وصفهاأوهو يف حالة 
املختطفني حيث وجدنا اثنني آخرين أحدهم كسروا له رجله والثاين يف حالة تعذيب خطرية ويف حالة نفسية 

  .ومل جند بقية املختطفني )كلم 68 ( حبثنا حىت اقتربنا من منطقة العكارطة .عن الكالم عجز معهامتدهورة 

   فرباير 20اب عضو جملس الدعم احمللي حلركة شب
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V. خبصوص السياق احمللي لالحتجاج 

  باملدينة التنمية مستوىمعطيات حول : أوال
فرباير ضمن سياق االحتجاج على املستوى  20رغم من انتظام احلركة االحتجاجية احمللية بآسفي منذ لبا

للمدينة ومطالبها سيظل  ، فإن السياق احمللي"حماربة الفساد واالستبداد"الوطين العام، والذي يؤطره شعار 
  :ضاغطا على طبيعة االحتجاج ومستوى التفاعل معه، وذلك من خالل

 ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة؛ 

 تردي اخلدمات املتصلة بالبنيات والتجهيزات سواء يف جمال الطرق، الصحة، التعليم... 

  :وذلك من خالل 6للبالد امةقصاء والتهميش للمدينة من الدينامية العسياسة اإل حتضريف مقابل ذلك 
 :غياب آسفي يف أغلب املخططات الوطنية االستراتيجية الكربى من قبيل

 األزرق املخطط  plan d’azur ؛"2020رؤية "يف نسخته األوىل والثانية 

        برنامج إقالعPlan Emergence ى بالنسبة للسنوات العشر املتعلق باملناطق االقتصادية الكرب
  ؛املقبلة

 يوتيسأل" ملخطط الوطين لتنمية املصايد البحريةا/Halieutis"؛ 

  خمطط األوفشورينغoffshoring عن بعد، الذي أعطت احلكومة  أو قطاع ترحيل اخلدمات
 ؛انطالقته يف مخس مدن كربى

 حري إغفال آسفي يف املخططات الوطنية اخلاصة بكل أشكال النقل اجلوي والسككي والب
 ؛ربط آسفي بالطريق السيار تسجيل تأخر و ؛والطرقي

  أكدت خمتلف الدراسات  الذيكربى كمشروع امليناء املعدين  إستراتيجيةمجود ملفات ملشاريع
  ؛مردوديته املاليةجدواه االقتصادية و 1999ذ ومن

يف مقابل ذلك تتميز آسفي مبجموعة من اخلصائص اليت يفترض أن تكون داعمة النطالقها 
 :وتقدمها وهي كالتايل

 سفي تتصدر قائمة املدن املنجمية على مستوى اإلنتاج والتصدير، حسب نشرة رمسية لوزارة آ
ر مباشر على مستوى فرص الشغل، أو خلق وحدات صناعية ثدون أن يكون لذلك أي أ الطاقة واملعادن،

 ؛للموارد البشرية املؤهلة، أو اليد العاملة احمللية ذجديدة تساهم يف إجياد مناف

   دون أن ا يقارب مخسة ماليري متر مكعبمب ملادة اجلبص، خزان يف إفريقيا ر على اكربتتوفآسفي ،
  ..يكون له من انعكاس على التنمية احمللية وفرص الشغل
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  من العملة الصعبةهامة صة حبآسفي املدينة اليت تدعم خزينة املغرب.  
 إىلص على مستوى الولوج خصامن من جهة إن تقابل املعطيات أعاله، مع واقع املدينة وما يعرفه 

اخلدمات األساسية، وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة، والنقص الكبري يف فضاءات الطفولة والشباب، 
مستوى اجلرمية وتعاطي املخدرات ما تعرفه من تنامي والفنون، ومن جهة أخرى  السينماواملنتزهات ودور 

قائمة ومتراكمة بآسفي، يف ظل  واالحتقاناالجتماعي جيعل مربرات التوتر  كل هذا ..االحنرافاتوخمتلف 
  .وال حكامته اجليدة والشهادات على ال شفافيته اآلراءتدبري حملي تتقاطع 

  
  :بآسفيإفادات ومعطيات خبصوص كرونولوجيا االحتجاج احمللي : ثانيا

  :كرنولوجيا االحتجاج احمللي ♣
، مل تعرف عموما 7تظاهرة 19ا يتجاوز تنظيم م ،ماي 29فرباير و 20عرفت مدينة آسفي ما بني 

  .8إال يف بعض احلاالت احملدودةتدخل عنيف اعتداء أو أي 
 فرباير، فقد غطت 20وازي لدينامية وبالرغم من انتظامها يف سياق االحتجاج العام باملغرب امل

  : ماي، موضوعات ومطالب متنوعة، مثل 29فرباير و 20التظاهرات املنظمة بآسفي ما بني 
 مارس؛ 8حتفاء باليوم العاملي للمرأة يوم اال 

  ماي للتنديد بالعمل اإلرهايب الذي استهدف مقهى أركانة مبراكش 8ثالث مسريات يوم. 

وجتمع اإلفادات على أن التظاهر على امتداد هذه املدة مل يعرف أية انزياحات من اجلانبني إال يف 
  .حاالت حمدودة

                                                           
 20/مارس 13/مارس 08/ مارس 06/ فرباير 27/ فرباير 20: بآسفي فرباير 20الذي دعت إليه تنسيقية  وجيا االحتجاج احملليالئحة بكرونول 7

 .ماي 29/ ماي 22/ ماي 15/  ماي 08/ ماي 01/ أبريل 17/ أبريل 15/ أبريل 14/ أبريل 10/ أبريل 03/ مارس 27/مارس
 )للمداسين وباهي 5وشهادة رقم  4رقم شهادة (اخلاص بالشهادات  4أنظر ملحق رقم  8
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  لةعينة من الشهادات ذات الص: ثالثا
  حلسن صبري : 1شهادة 

   .فرباير  20ضمن فعاليات حركة شباب  2011ماي  29تندرج املسريات االحتجاجية  ليوم 
سلمية هادئة دون انفالتات  أجواءيف  ماي قد مرت 29إياها السابقة على كانت املسريات والوقفات  وإذا

ازنات ظلت على العموم حتكم التحركات وتو أعرافمن جانب القوى االمنية وصمن احترام  أومن املتظاهرين 
عمال بعض  أو ظاهرات واعتصامات حركات املعطلنيخاصة ما اتصل بت باألساسذات الطابع الشعيب والفئوي 

ما اتصل  أوبكذا حركيات  اإلشعاراملؤسسات والقطاعات،حىت من دون احترامها للشكليات القانونية اليت حتكم 
باستثناءات نادرة مت اللجوء فيها رأسا  إالاستعمال مكربات الصوت  أوالفتات كتابة  أوا من  نشر مطبوعات 

  .اعتقال  بعض مؤطريها أو إياهاالستخدام القوة العمومية لتفريق االحتجاجات 
مرده التفاعل مع ما تعرضت له التظاهرات  يف غري ما موقع  ماي 29إن املتغري الذي طرأ على تظاهرات ف

 تناقلتهوفق ما  اختذكثري من التجاوزات غري املتصلة حبدود التفريق املوكول للقوة العمومية بل وطين  لردع حيمل ال
 إىلعلى نقل التظاهر  اإلصرارخمتلف الوسائط السمعية البصرية طابع االنتقام الشخصي، وجتسد هذا التفاعل يف 

بذلك من  أحاطتم اخلالفات اليت اقتصادية  برغ-السوسيو األوضاعهشاشة من حيث  األكثرالشعبية  األحياء
  .فرباير احمللية ،خوفا وترقبا من انفالتات ممكنة20داخل تنسيقية 

حي الكورس على  إىلوهكذا مت نقل ملتقى جتمع التظاهرات من ساحة االستقالل وساحة موالي يوسف 
ومها التظاهرتني اللتني تعرضتا ,تنطلق من دار بوعودة والثانية من حي السانية األوىليكون نقطة جتمع تظاهرتني  أن

لتدخل جراحي عنيف يف عني املكان كما تعرضت حماولة استجماع القوى بنقطة الكورس لنفس املصري وبذات 
  9...األسلوب

  فاعل مدين وسياسي

 

  حممد الكناوي : 2شهادة 

ف أركانة مبراكش، ماي للتنديد بالعمل اإلرهايب الذي استهد 8سبق أن دعينا إىل تنظيم مسرية يوم (...) 
بعدها بدأت األعداد . فرباير  20وميكنين القول بأا كانت أكرب مسرية حىت ذلك الوقت عرفتها آسفي يف سياق 

لقد بدؤوا يتعبون من مطالب عامة، كانوا يريدون التركيز . ماي كان حضور الناس حمدودا 29تتناقص، وحىت يوم 
   سرت خبصوص مدى صحة قرار نقل االحتجاج إىل األحياء الشعبية، إضافة اىل اخلالفات اليت. على ما هو حملي

 جعل الشارع يتعاطف معاملتظاهرين، ، والذي مل مييز بني املارة وماي 29إن القمع الذي تعرضنا له يوم 
ها نظرا ألننا منذ البداية أظهرنا لعموم املواطنني مدى سلمية حركتنا و مشروعية مطالب طالبهاويلتحق مب احلركة
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  . خصوصا فيما يتعلق مبا هو اجتماعي واقتصادي
أنسى ، فلن ان حمتجزا لدى قوات األمن، والذي مت رميه خارج املدينةفيما يتعلق بإحضار الشباب الذي ك

غم ندائي عليه فلم يستجب ، خصوصا هشام بية الذي بدأ بالركض هربا منا ، رحجم اخلوف الذي كان يتملكهم
  .لنا حىت قطع عشرات األمتار، رغم أنه مصاب بكسر يف إحدى رجليه

  فرباير 20 احمللية ل تنسيقيةالعضو 

 

  حممد غاندي : 3شهادة 

 20سلفا يف مواجهة شباب حركة  على إيقاع العنف املفرط واملقرر ماي املاضي 29عاشت أسفي مساء األحد 
  ...) أطلق سراحهم بعد إشباعهم ضربا  وترهيبا حاطا بالكرامة اإلنسانية( ى  ومعتقلني فرباير ما خلف عدة جرح

عنف مل يكن له ما يربره يف مدينة عرفت بقدرة مناضليها مبختلف تلوينام السياسية على التنظيم والسهر حد 
 أون الزمن أية  انزياحات والعامة إذ مل تسجل على امتداد ما يزيد عن عقدين م املمتلكات اخلاصة اهلوس على

 ة القمع يف مواجهة احتجاجاتوحىت تدخالت أجهز األمن أو ختلق أي نوع من التوتر،انفالتات من شأا أن دد 
واعتصامات املعطلني وفئات أخرى ضد التهميش واإلقصاء مل تكن تواجه بغري جلد وصرب املتظاهرين واحملتجني بعيدا 

  10...لقمعهم" امسوغ"عن أي رد فعل قد يصري 
  فاعل سياسي

 

  عبد اجلليل لبداوي:4شهادة 

على خلفية التظاهرات اليت تنظمها حركة  2011ماي  29يف إطار األحداث اليت عرفتها مدينة آسفي يوم األحد 
جروح تعرض كثري من املواطنني لكسور و فرباير، واليت اتسمت يف ذلك اليوم بتدخل أمين عنيف نتج عنه 20

طورة، نقلوا على إثرها إىل مستشفى حممد اخلامس،لتلقي العالجات األولية الضرورية، توج بلفظ الشاب متفاوتة اخل
  .بقسم املستعجالت الذي نقل إليه يف اليوم ذاته 2011يونيو  02كمال العماري أنفاسه يوم اخلميس 

  :و حنيطكم علما مبا يلي
فرباير مبدينة آسفي قبل هذا احلدث سواء عندما  20ة مل يسبق لقوات األمن أن تدخلت لتفريق متظاهري حرك -

مشال وشرق : مارس أو كانت تنطلق من األحياء الشعبية 20فرباير و 20كانت التظاهرات متمركزة بوسط املدينة 
  .ماي 29و جنوب مدينة آسفي متوجهة حنو وسط املدينة خالل اآلحاد املوالية قبل 

اعتداء على ممتلكات الغري، بل كانت التظاهرات متر يف كامل املسؤولية،  مل يسبق أن سجل أي انفالت أمين أو -

                                                           
10
 4 رقم أنظر ملحق 



32 

 

  .بل كان رجال األمن يهيئون الظروف للمتظاهرين حىت حيافظوا على النظام العام
فرباير، إمنا  20كان عنيفا مل يقتصر على متظاهري حركة  2011ماي  29نسجل بكل مسؤولية أن التدخل يوم  -

  .بطريقة عشوائية و دون متييز، وذلك حسب شهادات عدد كبري ممن عاين التدخل العنيف طال عموم املواطنني
ذ بعض ممتلكام وخاصة اهلواتف ضرب املربح، إضافة إىل أخالنسجل تعرض بعض املواطنني للعنف عن طريق  -

تعرض له رشيد بن خبتة ما : نذكر على سبيل املثال ال احلصر. مل يستردوها حلد اآلنوبطاقات تعريفهم الوطنية، و
للشغل باملغرب الذي تعرض للضرب الكاتب احمللي للجامعة الوطنية ملوظفي اجلماعات احمللية التابعة لالحتاد الوطين 

ونفس الشيء بالنسبة لعبد اجلليل الشقومي .سحبت منه بطاقته الشخصية اليت مل جيد سبيال الستردادها إىل اآلنو
  .نمية الذي تعرض للضرب وسحب منه هاتفه النقال الذي مل يتسلمه هو اآلخرالتالة وعضو شبيبة حزب العد

نؤكد أن الشاب كمال العماري قد تعرض للضرب العنيف من طرف قوات األمن، لذلك نؤكد على ضرورة  -
 تسجيل تضارب التصرحيات الرمسية حول سبب وفاته، فالسلطات احمللية اعتربت وفاته نتيجة سكتة قلبية، وتقرير

ناف بآسفي على العائلة، الذي حدد أسباب الوفاة يف كيل امللك لدى حمكمة االستئالتشريح الطيب الذي تاله و
  .اعتالء رئوي واسع مع فقدان الدماغ لألوكسجني

للرواية الرمسية حول مالبسات وفاة كمال  –كما عرب يف جمموع بياناته  -نعلن رفض حزب العدالة و التنمية  -
للعائلة، مع إحداث جلنة حمايدة منها تسليم نسخة من تقرير التشريح الطيب املطالبة بكشف احلقيقة، وري، مع العما

  .دينةاملالفقيد وعموم مواطين  مزكاة من طرف املنظمات احلقوقية ملتابعة امللف حىت تتجلى احلقيقة املطمئنة لعائلةو
االنتقام يف مواجهة االحتجاجات السلمية، الردع و  املقاربة األمنية دفنطالب بالوقف الفوري اللجوء إىل -

  .ونعترب ذلك نكوصا يشوش على مسار اإلصالح الدميقراطي باملغرب
  "هوي حلزب العدالة والتنميةاجلكاتب ال"فاعل سياسي 

 

  منري الشرقي: 5شهادة 

ببالدنا؟ وهل ستمتد إىل مىت ستدمج أسفي يف سريورة األوراش التنموية الكربى اليت تعرفها العديد من اجلهات 
  . نفوذها الترايب التجهيزات اهليكلية الكربى احملفزة على االستثمار املنتج للثروة ولفرص الشغل؟

أسئلة يطرحها الرأي العام احمللي بإحلاح يف سياق زمن املصاحلة التنموية اليت تعرفها ربوع بالدنا خاصة بعد جتاوز 
ر اجلماعي وطي صفحة املاضي األليم اليت كانت آلسفي ومناضليها البصمات مرحلة املصاحلة احلقوقية وجرب الضر

  .القوية فيه حلظة الصراع السياسي طيلة أربعة عقود 
مربره يف االختيارات الكربى اليت  وردود الفعل املتشنجة أحيانا جيدما يقع بآسفي من توترات ونزوع حنو السخط 

ينة اليت تراجعت ، كما جيد سنده يف املستوى املتدين للتدبري احمللي للمديةلدولة يف إطار سياساا العمومجتها ا
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استطاعت  ،نة بدون مشروعية شعبية أو سياسيةهجي" خنبة"، وتنامي الفساد االنتخايب ا والذي أفرز جودة احلياة ا
  11...أن تراكم الثروة عرب منافذ الريع واالمتيازات 

  وإعالمي) للقوات الشعبية االحتاد االشتراكي(فاعل سياسي 

  

                                                           
11
 4 أنظر ملحق رقم 
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VI.  السلطات العمومية ممثليخبصوص إفادات: 

بأم حديثي االلتحاق باملدينة، يف إطار التغيريات العمومية الحظ فريق التقصي خبصوص ممثلي السلطات 
  .يف الفترة األخريةستوى امل هذا اليت عرفتها املدينة على

ماي املاضي،  12اريخ الوكيل العام للملك بآسفي بت، و2010دجنرب  16وايل اجلهة يف  التحقفقد 
  .واملندوب اإلقليمي للصحة منذ ستة أشهر تقريبا ورئيس األمن اإلقليمي

بوفاة كمال أو ماي،  29ويف سياق اإلجابة عن خمتلف األسئلة املتعلقة سواء باالعتداء واالختطاف ليوم 
  :عماري متثلت اإلفادات يف ما يلي

  

  :وكيل العام للملكالإفادات : أوال
  :بالنسبة للوكيل العام للملك مبحكمة االستئناف فقد أكد ما يلي

 بتظاهرة مت فضها بالعنف سواء بشكل كتايب أو شفهي منذ  قط مل يتم إشعاره: خبصوص العنف
التحاقه باملدينة، وأنه سبق وأن اجتمع برؤساء الضابطة القضائية، وأكد على احلرص الكامل على 

 .لسليم للقانونالتطبيق ا

 .أن حياسب بذلكعلى من أعطى أوامره واعترب أنه إذا ثبت استعمال العنف 

 اليت وضعها األشخاص املعتدى عليهم متت  بأن الشكايات أفاد فقد :خبصوص مآل الشكايات
 .إحالتها على الضابطة القضائية من أجل التحري والبحث

  .، لغرض االستماع واختاذ املتعني بصددهاهبكما أحال شكاية أحد أعضاء هيئة الدفاع على نائ
  تتمثل يف األمر جراءات اليت مت اختاذها من طرفه اإلأفاد بأن : "كمال عماري"خبصوص وفاة

  : ، وقد مت تعيني كل من12من قانون املسطرة اجلنائية 77بإجراء خربة طبية بناء على الفصل 
 ابن رشد بالدار البيضاء؛ طبيب شرعي باملستشفى اجلامعي: الدكتور هشام بنعيسى -

 أستاذة مساعدة يف كلية الطب؛: الدكتورة فضيلة بوهيمة -

 .طبيب شرعي: الدكتور عبد اهللا دامي -

  :ما يلي مهمتهم يف تتحددوالذين 

                                                           
ل سبب موته غري ظيتعني على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غريه، و: "ج.م.من ق 77الفصل  12

ميكن ملمثل النيابة العامة . ة العامة، أو ينتقل يف احلال إىل مكان العثور على اجلثة وجيري املعاينات األوىلمعروف أو حييط به شك، أن خيرب بذلك فورا النياب
باط الشرطة أن ينتقل إىل مكان العثور على اجلثة، إذا رأى ضرورة لذلك، و أن يستعني بأشخاص هلم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن خيتار من بني ض

الضمري، ء رأيهم مبا ميليه عليهم الشرف ويؤدي األشخاص الذين تستعني م النيابة العامة اليمني كتابة على إبدا. عنه للقيام بنفس املهمة القضائية من ينوب
 ."لوفاةجيوز ملمثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل اخلربة للكشف عن أسباب ا. ما مل يكونوا مسجلني يف الئحة اخلرباء احمللفني لدى احملاكم
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تشريح اجلثة من أجل بيان أسباب الوفاة، ووصف كل اجلروح وعالقتها بالوفاة، وبيان الوسائل  •
  .اليت أحدثت الوفاة

نه البد من انتظار نتائج اخلربة، وأقر بأن البحث ما يزال يف طور إجراء األحباث األولية وأنه كما أوضح بأ
  .سيطول، واعترب بأن القضاء يف امتحان عسري أمام هذه النازلة

  
  :وايل جهة دكالة عبدةإفادات : ثانيا

  :ما يلي أما بشأن إفادات السيد وايل جهة دكالة عبدة، فأوضح
 ا املدينة، تندرج يف سياق حراك سياسي عام، وبأن املغرب املظاهرات ال كونيت شهد

، وبأنه يف زمان قياسي خالل الستة أشهر األخرية مت رصيدا هاما مستوى ثقافة االحتجاج على راكم
بفتح باب بل وقفة، من دون تدخل أو عنف،  16ومسرية،  15تظاهرة، و 180التدبري السلمي ل 

 .احلوار

 ا 29نف بشأن يوم أي تدخل أو ع ىنف ماي وتداعياته، انطالقا من التقارير اليت توصل ،
 ؛واستبعد حدوث أي عنف بشكل قطعي

 فال بد من إعمال القانون بالنسبة جلميع احلاالت اإلقرار بأنه إذا كان هناك من جتاوز.  

  
  صحةاإلقليمي لوزارة الاملندوب إفادات : ثالثا

  :يلي ما فقد أكد وزارة الصحةل قليمياإل ندوباملأما خبصوص إفادات السيد 
 الثامنة على الساعة يونيو  2صحبة عائلته وأصدقائه إىل املستشفى يوم اخلميس جاء  كمال عماري

 كانت حرارتهكما أسئلة الطبيب،  وبالكاد جييب على ،والنصف صباحا، وكان يعاين من مشكل حاد يف التنفس
  :التحاليل اخلاصةمل يعرف سببها، وأجريت له بعض ومرتفعة، 

⇐ (NFS / Glecimie : 1.54g / Urée. Créatinie : 12)  
 )Echographie-Abdominale( :مث بعد ذلك مت إجراء كشف باألشعة ⇐

⇐ Rx Standards du thorx أكد وجود جروح  ،على القفص الصدري باملستشفىLésions  على مستوى
 ؛الرئة
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ى الرأس خارج املستشفى نظرا لوجود عطب يف آلة على مستو) سكانري(كما مت إجراء مسح باألشعة  ⇐
  :وكانت نتائجه كالتايل. سكانري

TDM Cranio Encephalique 

Coupes axiales du tronc occipital jusqu’au vertex 

 Absence de lésion encéphalique de nature traumatique en foyer 

 Absence d’hématome sous ou extra – dural visible 

 Absence de lésion osseuse de nature traumatique visible 

 حوايل أنه فارق احلياة ري، غاحلادة للتنفسوقد أحاله الطبيب على العناية املركزة على إثر تنامي األزمة 
 الساعة الثانية زواال؛

ل فريق وبعد قرار الوكيل العام للملك، بإجراء تشريح طيب ملعرفة أسباب الوفاة، وعند وصو ⇐
 )فحصا 50(بلغت حسب إفادات املندوب الطب الشرعي طلبوا إجراء جمموعة من الفحوص باألشعة 

 .بواسطة راديو

بأن نسبة احلرارة غري مشار إليها على امللف الطيب لكمال عماري، كما أن وقد الحظ الفريق  ⇐
  .أعضاء الفريق مل يطلعوا على نتيجة الفحص باألشعة اخلاصة بالقفص الصدري

وقد طالب فريق التقصي املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة مبعاينة السجل اخلاص بالدخول إىل 
، 2011ماي  30و 29املستشفى، من أجل االطالع على الئحة األمساء اليت التحقت باملستشفى يومي 

  .واخلروج وعددهم، وطبيعة أسباب االلتحاق، وتوقيت الدخول
سجل ذي الصلة، بسبب وجود املسؤول عليه خارج املستشفى تمكن من اإلمساك باليمل  غري أنه

  .خالل اللقاء، حسب إفادة املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة
 يونيو 13عن طريق الفاكس، يوم بصفحة واحدة  مت جتديد االتصال به، ومتت موافاة الفريق وقد

2011.  
  :واليت تتضمن اإلفادات التالية

من الساعة السادسة والربع  ماي، بدء 30و 29شخص ليلة  19يل لااللتحاق املتوا •
حيث قدمت مساء إىل الساعة اخلامسة صباحا، بإصابات متفاوتة على مستوى اجلسد، 

 .العالجات

بالسجل اخلاص بقسم املستعجالت،  ماي، 29مل ترد كل أمساء املصابني خالل تظاهرة يوم األحد 
  :باستثناء كل من
 .مستوى الذراع والرجل واليدالسجل إصابته على األستاذ حممد الكبناين الذي يثبت  - 

 .حممد الشماليل، استفاد من فحص باألشعة على مستوى الرأس - 

  .هشام بية، يثبت السجل تعرضه لكسر يف رجله - 
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بري دويل خمتص اتصال فريق التقصي خبمت  وانطالقا من بالغ الوكيل ذي الصلة،ويف هذا السياق  ⇐
  :ملا يلي 13وبناء عليه مت استنتاج اخلبري أجل استقراء مضامني البالغ،من  خارج املغربب الشرعي يف الط

بني العنف ومرض  سببيةالعالقة بالإن األمر يتعلق يف هذه النازلة ...
  . لضحيةا

هل كان ، هالضحية بقي يف مرتللو كان : للغايةالسؤال بسيط 
، مل تكن الوفاة ذا السيناريو؟ وبتعبري آخر، وطبقا هل...سيتوىف

  . الشرطةتحدث لوال تدخل ل
واخلوف، والقلق،  ،، وحالة التوتراالعتداءمالبسات أعتقد أن 

 ،فيفة، حىت ولو كانت خضربة، كل ذلك جنم عنه أن الوالعنف
عيف الرئتنيمرض بوفاة ضحية رمبا كانت تعاين أصال من  تلج .  

وفاة عنه  ترتبتعرض لعنف هذا الشخص كان يف أيدي الشرطة و
ثار عنف، جسم الضحية حيمل آ إذا كان. بضع ساعاتب تتأخر

من . ثابتةعالقة سببية مباشرة وفقد يكون مثة ، مهما بدت خفيفة
ر تأخفإن املدين، على املستوى جيب أال ننسى أنه  ،ناحية أخرى

تقدمي اإلسعافات قد سامها أيضا يف العالج الطيب أو إمهال تقدمي 
كن أن ال مي، رغم كونه ثابتا، غري أن هذا التقصري. حدوث الوفاة

، لي الذي هو عنف الشرطةصالفعل األتربئة من أو تربيرا شكل ي
  .قضية برمتهاالكان وراء العنف الذي وهو 

  خبري دويل يف الطب الشرعي

... Il est question dans ce cas de figure du LIEN DE 

CAUSALITÉ entre la violence et la maladie de la victime. 
la question est toute simple : si la victime était restée 
chez lui serait il décédé... Autrement dis en l'absence de 
cette intervention policière la mort n'aurait pas eu lieu 
selon ce scénario. 
À mon avis les circonstances du rixe, l'état de stress, la 
peur, l'angoisse , et la violence font que le coup porté 
même minime constitue un événement précipitant le 
décès chez une victime qui aurait été malade de ses 
poumons.  
 La personne était entre les mains de la police et a été 
violentée, il s'en suit une mort différée de quelques 
heures, s'il existe des traces de violence sur le corps, 
même minimes, le lien de causalité serait direct et 
certain. 
D'autre part il ne faut pas oublier que sur le plan civil, le 
retard dans la prise en charge médicale ou la négligence 
des soins de secours ont contribué également au décès, 
mais cette négligence bien que établie, ne constituerait 
pas une excuse ou une absolution de l'acte initial qui est 
la violence policière, violence qui a déclenché tout le 
processus" 

  

                                                           
 1أنظر النص كامال يف امللحق  13
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VII. ت استنتاجا 
    

  :خبصوص وفاة كمال عماري: أوال
   .والوثائق والدعامات إنطالقا من التقاطع بني خمتلف اإلفادات، املستخلصة من خمتلف الشهادات

 ، يف انتظار تعميم التقرير14وانطالقا من النتائج األولية للتشريح اليت عممها الوكيل العام للملك عرب بالغ
  : تقر مبا يلياملفصل اخلاص بنتائج التشريح، واليت

مفعول رضة صدرية غري معقدة وأدى إىل  الوفاة نتجت عن اعتالل رئوي مع فقد الدماغ لألوكسجني، هذا االعتالل الرئوي فاقم"
  ".ومناسب الوفاة يف غياب عالج مبكر

جلثة الفقيد مبستودع األموات، امللحق  ق التقصي من خالل أحد أعضائهوانطالقا من معاينة فري
ء اجلسم، الضرب على خمتلف أعضا ثارآولكدمات واجلروح ا إفاداته بوجودو حممد اخلامس، مبستشفى

  .والرجل وخاصة على الظهر والرأس
يف الطب  خبري دويل خمتصعلى  ،العام للملك بالغ الوكيلل فريق التقصي وانطالقا من عرض

  ؛الشرعي
فقد  خبصوص االعتداء وتداعياته، نتائج االستقراء على ضوء خمتلف اإلفادات املقدمة وبناء على

  :خبصوص ما يلي الفريق لدىمت ترجيح القناعة 
يوم  وعنف غري مربر من طرف رجال األمنإن ما تعرض له كمال عماري من اعتداء  -1

يوم  والذي سيؤدي إىل وفاته لتدهور الذي ستعرفه حالته الصحية، كان السبب املباشر يف اماي 29األحد 
األمين إقليميا خاصة وعامة على مستوى التدبري  ا يترتب عن ذلك من مسؤوليات، وميونيه 2اخلميس 

 ؛ووطنيا
  

إن ختوفات الفقيد كمال عماري من التوجه للمستشفى بسبب احتمال اعتقاله من هناك،  -2
، وكذا تقاطع اإلفادات ذا الشأن، 15له ما يربره من خالل صور لرجال األمن يرابطون مبداخل املستشفى

أخالقيا وقانونيا بالنسبة للجهات اليت حولت  إشكااللصة من خمتلف الشهادات، وهو ما يطرح املستخ
اجلهات  كتل ، أواالعتقالو والترهيب فضاءات للتخويف إىلاملستشفيات من وظائفها اإلستشفائية 

       ؛دون إشعار بذلك اليت قبلت ذا التجاوز اخلطري املختصة

                                                           
14
 .1انظر ملحق رقم  
15
 .اخلاص بعينة من الصور 5أنظر ملحق  
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ت الصحية بقسم املستعجالت على صعيد مستشفى حممد رية اخلدماثإن التباطؤ يف و -3
اليت تطال اخلدمات واملسؤوليات املنوطة أصال بأقسام  االختالالتاخلامس، يطرح من جهة أوىل 

وما يترتب عنها من تعثر يف التسريع  )سكانري( املستعجالت، ومن جهة ثانية طبيعة التجهيزات املعطلة
للمراقبة ، ومن جهة ثالثة مدى وجود أو غياب أنظمة احلرجةالت بالتشخيص خاصة بالنسبة لتلك احلا

 ؛على مستوى هذا  القطاع واحملاسبة حمليا ومركزيا
  

فريق التقصي باستهداف شباب مجاعة العدل  لدىبينما ترجحت القناعة يف مقابل ذلك و -4
عاملة ع أشكال املوالعنف املفرط ومجي االعتداءفرباير، بالنصيب األوفر من  20واإلحسان ضمن شباب 
ماي، فإن فريق التقصي يف مقابل ذلك مل جيد من القرائن ما يدل على  29يوم  املهينة واحلاطة بالكرامة

يوم  عليه حتديدا كأحد املتظاهرين االعتداءمت  استهداف كمال عماري كأحد املنتمني للجماعة، بقدر ما
  . ماي 29

 

القة باخلرب حول وفاة كمال عماري مل حتترم ع يف إن أداء املؤسسات اإلعالمية الرمسية -5
  .املعاجلة املهنية املوضوعية، حيث مت استباق نتائج التقرير الطيب، املوكول له رمسيا حتديد أسباب الوفاة

  
  :ماي وتداعياته 29على املتظاهرين يوم  االعتداءصوص خب: ثانيا

ترجح لدى فريق التقصي القناعة  ماي وتداعياته، 29على مستوى االعتداء على املتظاهرين يوم 
  :يلي خبصوص ما
املفرط وغري املتناسب للقوة يف تفريق املتظاهرين، يوم األحد ابتداء من الساعة  االستعمال -1

مل يتم يف إطار املقتضيات القانونية، فبينما مت استعمال مكرب  املتظاهرين تفريقن ألربع، و إالاخلامسة 
حبي كاوكي، مت اللجوء مباشرة  التظاهر انطالقلصلة بالتفريق بنقطة الصوت وقراءة حمتوى الفصل ذي ا

 اوكي، مل يتجاوزيف حي ك 16إىل العنف حبي السانية وحي الكورص، كما أن احترام مقتضيات القانون
 ؛وغري املتظاهرين القوة جتاه املتظاهرين الستعمالمستوى الشكل ليتم مباشرة بعد ذلك اللجوء 

  

واللجوء إىل العنف خالل تفكيك التظاهرات مل يكن له ما يربره يوم إن استعمال القوة  -2
مل  تكرس عمليا على امتداد التظاهرات السابقة، والذي الطابع السلمي للتظاهر، والذي باعتبارماي،  29

  اخلاصة أو العامة؛ ينتج عنه أي مساس باملمتلكات
، واالحتجاز لالختطافسفي آفرباير ب 20تعرض جمموعة من األعضاء يف تنسيقية  إن -3

احتجازهم يف سيارات نظامية ، والثالثةالتظاهرات اإلحتجاجية منها باألحياء  بالنقط املفترض انطالق
                                                           

 2002يوليوز23 بتاريخ 1-02-200كما مت تغيريه وتتميمه، وصدر األمر بتنفيذه مبوجب ظهري  أنظر قانون احلريات العامة، 16
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،  لمك 40 توأخرى غري نظامية، والطواف م على مدار املدينة يف خمتلف اجتاهاا، على مسافة جتاوز
ومجيع أصناف املعامالت  املهينة  والتعذيبف خبصوص تعرضهم لنفس أشكال العن وإمجاع خمتلف اإلفادات

جيعل فريق التقصي يرجح القناعة وبقوة خبصوص ، وعرب تقابل خمتلف تلك الشهادات واحلاطة بالكرامة،
 ينحدر سفي، والذيآب فرباير 20الطابع املمنهج للقمع الذي تعرض له املختطفون واحملتجزون من شباب 

 األوىل؛الشباب املنتمي جلماعة العدل واإلحسان بالدرجة وخاصة  من تيارات سياسية ومدنية،
  

 29والتنكيل الذي تعرض إليه املختطفون واحملتجزون يوم  والتعذيبإن مستوى العنف  -4
على وجود تعليمات بإعماله، من خالل عمليات التنسيق والتواصل بني املسؤولني عليها يف  ماي، يؤشر
، وذلك عرب وسائل االحتجازاملرافقة لبعضها خالل عمليات  ثالثةالوعلى امتداد السيارات  نقط خمتلفة،

، عليهم نفس صيغ اإلكراه والتعذيببتعميم املتاحة وعلى مسمع من الضحايا احملتجزين، و االتصال
أمساء ر التوصل باألوامر خبصوص الئحة ، وتنسيق عمليات اإلفراج عرب انتظالديهموبتواتر نفس املعجم 

 ؛رتيب ال ميكن اإلخالل بهاملفرج عنهم يف ت
  

يتطلب اجلواب حول العالقة بني تلك التعليمات وبني القرار األمين احمللي، وبينهما  إن كل ذلك
وبني القرار األمين املركزي، هل حنن أمام مجاعات من داخل األجهزة األمنية منفلتة عن كل رقابة، أم حنن 

عن القرار األمين املركزي، أم حنن أمام ترابط بينهما  بصدد قرار أمين واضح على مستوى اإلقليم ومنفلت
       ؟السلمي األمين للتظاهروالتراجع على مستوى التدبري  لالنتكاسمبا يؤشر عن سياسة أمنية عامة تؤسس 

    
  :لالحتجاجخبصوص السياق احمللي : ثالثا

بالرغم من وجود بعض املؤشرات على التضييق على بعض األفراد  يف عالقة  -1
مارس، فقد ترجح لدى فريق التقصي بأن معطى  20فرباير، و 20املنتظمة يف سياق  االحتجاجاتب

إىل األحياء الشعبية، شكل منعطفا سواء على مستوى النقاش  بشكل مستدام اإلصرار على نقل التظاهر
من خالل تعاطي  فرباير، أو 20املعارض  هلذا التوجه داخل املكونات املنتظمة يف سياق  الداخلي املؤيد أو

الدولة مع هذا التحول وتدبريه بشكل خمالف يتصف بالتوجه حنو املنع، واستعمال القوة يف مواجهة 
 ؛املتظاهرين

  

عليه االجتاه الداعم هلذا املنحى إىل األحياء الشعبية كما يكشف  االحتجاجإن ترحيل  -2
 مبطالب احلركةحياء اليت مل تلتحق زيد من التعبئة من داخل األمن أجل امل، "فرباير 20"مكونات  داخل

يف كل  االنفالتاحتمال وقوع  من ظاالجتاه املتحف أيضا عن ختوفات ، يكشفباملستوى املطلوب
وي ذمن  جمموعات من األفراد، حتتضن )كاوكي والكورص والسانية( ، مبربر كون تلك األحياءاالجتاهات



41 

 

من الظلم والعنف واإلستياء املتراكم على مستوى  واجلرمية، والذين عانوا املخدراتالسوابق يف جمال 
تعامل العناصر األمنية ذات الصلة بتلك األحياء وامللفات، وبأن تقابل الطرفني يف نفس الفضاءات يف سياق 

 ؛واالنتقاميف اجتاه العنف  انفالتاتميكن معه ضمان عدم وقوع  ال احتجاجي
  

ماي، ال ينفي تنظيمها  يف جتاوز  29وم إن تكريس الطابع السلمي للمسريات السابقة لي -3
للمقتضيات القانونية، اليت تنظم التظاهر يف إطار احلريات العامة باملغرب، وخاصة القانون اخلاص 

مبا يتطلبه ذلك من " يف املظاهرات يف الطرق العمومية"وهو ما عنونه املشرع ب  17بالتجمعات العمومية
  ى السلطات اإلدارية واحمللية،دوالتصريح املسبق ل توفر عناصر قانونية تتحدد يف التنظيم

ال يعين يف القانون من الناحية القانونية، وبناء عليه، فإن السجال القائم حول الترخيص من عدمه، 
ذي الصلة سوى مستوى التصريح املسبق، مبا يفيد معيار اإلعداد من حتديد لنقطة اإلنطالق ونقطة 

رور منها، والتوقيت واملوضوع، وهي إجراءات ضرورية، الغاية منها حسب التفكك، والطرق اليت سيتم امل
احلق يف مجيع الترتيبات األمنية لضمان ممارسة  ذىت تتخاملكلفة حبفظ النظام حالسلطات  إشعاراملشرع هو 

  .احلريات العامة يضمنه قانونالتظاهر كما 
كما (مر ال يتعلق لذلك فإن األعلى األقل، ىل السلطة احمللية ثالثة أيام كاملة إ ويسلم هذا التصريح

يف  كما هو متداول(ال يتعلق  األمر أجل الترخيص من طرف املنظمني، كما أن بطلب من ) هو متداول
عدم طلب الترخيص، بل إن القانون ذي الصلة يف منطوقه ومضمونه  بسببنع املب )خطاب السلطة احمللية

احلريات يف تلك مجيع التدابري اليت يفترض أن تعمل على ممارسة  ذاال يتجاوز مسألة التصريح مبا يضمن اخت
  . ظروف مالئمة

  

إن التهميش اإلجتماعي الذي تعيشه فئات وطبقات واسعة من املواطنات واملواطنني  -4
ى دبأسفي، وكذا إإلقصاء اإلقتصادي للمدينة من خمتلف املشاريع اإلستراجتية للبالد يضاعف اإلحتقان ل

على  ةثى خنبها من السياسة العامة جتاه املدينة، إضافة إىل السجالت املتواردمر لذويراكم التتلك الفئات 
وغياب احلكامة  االنتخايب والتدبريي مرتبطة بالفسادميقة مستوى التدبري احمللي مبا تعكسه من  اختالالت ع

   .اجليدة

                                                           
 بتاريخ 1-02-200كما مت تغيريه وتتميمه، وصدر األمر بتنفيذه مبوجب ظهري  ، من قانون احلريات العامة،22إىل  11أنظر الفصول من  17

 2002يوليوز23
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VIII. توصيات 

  
ال عماري ووفاته، ومبا تعرض له انطالقا من توصيف الوقائع املرتبطة باالعتداء على كم

املتظاهرون وغري املتظاهرين من اعتداء وعنف، وانطالقا من الوقائع املتصلة باالختطاف واالحتجاز 
  فعاليات من حميطها؛لو فرباير 20احمللية ل التنسيقيةمن عضاء ألوالتعذيب 

توى احلكامة، يتقدم وبناء على السياق احمللي للمدينة وما يعرفه من خصاص واختالالت على مس
" املرصد املغريب للحريات العامة"و" للوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان"فريق التقصي 

  :بالتوصيات التالية
  

  :حتديد املسؤوليات خبصوص :أوال
حتديد املسؤوليات يف ذلك مع يف ظروف وفاة كمال العماري و   لةعلى كشف احلقيقة كام العمل -1

، مبا يضع حدا لإلفالت من إليهاءات القانونية ملساءلة مرتكيب االعتداءات اليت تعرض اختاذ مجيع اإلجرا
 .العقاب

  

دقيق خبصوص اإلفادات املتضمنة يف  ة العامة وبأقصى سرعة بإجراء حبثعلى أن تأمر النياب العمل -2
مع  2011ماي  29احلجز يوم ذين تعرضوا لالعتداء والتعذيب واالختطاف وشهادات مجيع األشخاص ال

 .حتريك املتابعات يف مواجهة املتورطني يف ارتكاب هذه األفعال
  

، "القرار األمين يف خمتلف مستوياته" لتحديد املسؤوليات على مستوى  فتح حتقيقالعمل على  -3
وتعذيب ومعامالت مهينة  خبصوص اإلفراط يف استعمال القوة وما رافقه من اعتداء واختطاف واحتجاز

 .واختاذ التدابري الالزمة على مستوى ما وقع من جتاوزات وانتهاكات ،وحاطة بالكرامة

   
امها، خبصوص ما تعرفه املستشفيات خالل أحداث مماثلة من انزياحات عن مه العمل على التحقيق -4

 .وحتويلها مللحقات لإلعتقال
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  :إعمال آليات احلوارخبصوص إحداث و: ثانيا
ازية للحوار الوطين حول احلق يف التظاهر وبناء التعاقدات مومؤسساتية أو لية آ ضعالعمل على و -1

 عزز مكتسبات احلريات العامة ويؤسس للتدبري السلمي هلا يف إطاريبني خمتلف األطراف ذات الصلة مبا 
   ،قتضياته يف كل الظروف والنوازلالسليم ملتطبيق على الاحترام القانون واحلرص 

  

لمي لالختالف، الس املالئمة، وانتهاجه كسبيل وحيد للتدبري احلوار ضرورة إجياد الدولة آلليات -2
والعنف، والقطع مع  باالعتداءسياسيني ومدنني ضمن التيارات اليت مت استهدافها  مع خمتلف الفاعلني

بكون  يف عالقة مبلفات املاضي، وإمياناسياسة اإلقصاء مبربرات سبق وأن خرب املغرب نتائجها وتكلفتها 
 .يار الوحيد الذي يؤسس للتعاقدات بني خمتلف الفاعلنياحلوار هو اخل

 

خمتلف القضايا  ، ويففسح جمال االعالم العمومي جلميع التيارات والتعبريات للتداول يف النوازل -3
 . ، وتعزيز متثيلية الشباب ضمن هذه التيارات والتعبرياتبشكل دائم ومستمر

 

وحمليا، اخلاصة باملراقبة واحملاسبة على مستوى  ياوجهو على إحداث اآلليات املالئمة مركزياالعمل  -4
إعادة النظر يف سياسة اإلقصاء والتهميش اليت تطال مدينة آسفي، والتسريع  التدبري احمللي وحكامته، وكذا

 .ا الطبيعية والبشريةبإدماجها يف خمتلف األقطاب اإلقتصادية، انطالقا من مؤهالا وموارده
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    مالحق
  : 1ملحق 
  الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملرصد املغريب للحريات العامةبالغ  

 املرصد املغريب للحريات العامة

 
Observatoire Marocain 

des Libertés Publiques 

 

 الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

 

Le Médiateur Pour la Démocratie 

et les Droits de l’Homme 

2011يونيو  03يف الرباط   
 

 بالغ

 
بتأثر بالغ  ،"املرصد املغريب للحريات العامة"و" الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان"تلقى

، والذي سبق وأن تعرض لالعتداء من طرف عناصر من قوات األمن "كمال عماري"خرب وفاة الشاب 
  .أسفييف سياق املنع الذي تعرض له املتظاهرون مبدينة  ،ماي 29يوم 

     

 فاطمة بنت البشريلسيدة ا  ،واملرصد بتعازيهم احلارة لوالدي الفقيد  وإذ يتقدم أعضاء الوسيط
   .وجلميع إخوته وأخواته وعائلته وأصدقائه  عبد الرمحان بن بوشعيب عماريوالسيد 

    

 :يلي فإن اهليئتان تشريان إىل ما

، واليت نشهد ما ميكن أن يترتب كل أشكال العنف اليت يواجه ا املتظاهرون استنكارمها -1
 باحلق يف احلياة، عنها من مس خطري

 ملعرفة أسباب الوفاة، الطيب لقرار الوكيل العام بفتح التحقيق، وإجراء التشريح تسجيلهما -2

اليوم إىل مدينة أسفي للتحري واالستماع  ستنتقالن اهليئتان إخبارمها الرأي العام بأن -3
 . تعميم نتائج حترياته يف وقت الحق ، على أن تعمال علىالتقصيملختلف األطراف من خالل فريق 
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 بالغ الوكيل العام للملك 

يعلن الوكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف بآسفي أنه على إثر وفاة اهلالك كمال عماري مبستشفى "
ثة أطباء خمتصني يف الطب حممد اخلامس مبدينة آسفي بعد زوال يوم ثاين يونيه اجلاري، كلف جلنة طبية من ثال

 .الشرعي بتشريح جثة اهلالك وحتديد أسباب وفاته

وقد خلص تقرير األطباء الشرعيني إىل كون الوفاة نتجت عن اعتالل رئوي واسع مع فقد الدماغ 
  .لألكسجني

هذا االعتالل الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غري معقدة، وأدى إىل الوفاة يف غياب عالج مبكر 
  .بومناس

وأن النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء حبث شامل ومعمق لتحديد ظروف 
  ".ومالبسات الوفاة

  
  

  خبصوص استقراء مضامني بالغ الوكيل العام للملك بشأن نتائج  دويلخبري رأي
 التشريح

" j'ai effectivement suivi le cas à travers les médias, je suis désolé pour la victime. 
Malheureusement je ne pense pas que ma contribution puisse avancer la situation , 

analyser les conclusions du rapport d'un médecin ce n'est pas la même chose que si on 
avais soi même pratiqué l'autopsie, quoique je dise je ne serai que subjectif, sachant aussi 
que le rapport complet des médecins peut contenir d'autres enseignements et détails de 
grande valeur mais non rapportés dans les conclusions finales diffusées par les médias. 

Il est question dans ce cas de figure du LIEN DE CAUSALITÉ entre la violence et 
la maladie de la victime. 

la question est toute simple : si la victime était restée chez lui, serait il 
décédé...Autrement dis en l'absence de cette intervention policière la mort n'aurait pas eu 
lieu selon ce scénario. 

À mon avis les circonstances du rixe, l'état de stress, la peur, l'angoisse , et la 
violence font que le coup porté même minime constitue un événement précipitant le 
décès chez une victime qui aurait été malade de ses poumons. 

La personne était entre les mains de la police et a été violentée, il s'en suit une mort 
différée de quelques heures, s'il existe des traces de violence sur le corps , même 
minimes, le lien de causalité serait  direct et certain. 

D'autre part il ne faut pas oublier que sur le plan civil, le retard dans la prise en 
charge médicale ou la négligence des soins de secours ont contribué également au décès, 
mais cette négligence bien que établie, ne constituerait pas une excuse ou une absolution 
de l'acte initial qui est la violence policière, violence qui a déclenché tout le processus" 



46 

 

  
  احملليبالغ جملس الدعم 
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 بيان العائلة حول بالغ الوكيل العام للملك خبصوص نتائج التشريح الطيب  
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 شهادات طبية: 2ملحق 
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  شهادات لفعاليات سياسية ومدنية: 4ملحق 
  :حلسن صبري:1شهادة 

عمومها برغم  وهي يف  فرباير20ضمن فعاليات حركة شباب  2011ماي  29ليوم  سريات االحتجاجيةملتندرج ا
العام للمطالبة بتغيري دميقراطي جوهري  اإلطارماي تبقى ضمن  8مع حمطة  أساسااليت شهدا  تجاوزات الشعاريةال

  ذي ابعاد سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية،
يف اجواء سلمية هادئة دون انفالتات من  قد مرت ماي 29ها السابقة على واذا كانت املسريات والوقفات ايا

تظاهرين او من جانب القوى االمنية وصمن احترام اعراف وتوازنات ظلت على العموم حتكم التحركات ذات امل
او عمال بعض  ظاهرات واعتصامات حركات املعطلنيالطابع الشعيب والفئوي باالساس خاصة ما اتصل بت

ر بكذا حركيات او ما اتصل املؤسسات والقطاعات،حىت من دون احترامها للشكليات القانونية اليت حتكم االشعا
ا من  نشر مطبوعات او كتابة الفتات او استعمال مكربات الصوت اال باستثناءات نادرة مت اللجوء فيها رأسا 

  .الستخدام القوة العمومية لتفريق االحتجاجات اياها او اعتقال  بعض مؤطريها
ما تعرضت له التظاهرات  يف غري ما موقع وطين  ماي  مرده التفاعل مع  29فان املتغري الذي طرأ  على تظاهرات 

لردع حيمل الكثري من التجاوزات غري املتصلة حبدود التفريق املوكول للقوة العمومية بل اختد وفق ما تناقالته خمتلف 
الوسائط السمعية البصرية طابع االنتقام الشخصي، وجتسد هذا التفاعل يف االصرار على نقل التظاهر اىل االحياء 

اقتصادية  برغم اخلالفات اليت احاطت بذلك من داخل - الشعبية االكثر هشاشة من حيث االوضاع السوسيو
  .فرباير احمللية ،خوفا وترقبا من انفالتات ممكنة20تنسيقية 

وهكذا مت نقل ملتقى جتمع التظاهرات من ساحة االستقالل وساحة موالي يوسف اىل حي الكورس على ان يكون 
ومها التظاهرتني اللتني تعرضتا لتدخل ,اهرتني االوىل تنطلق من دار بوعودة والثانية من حي السانيةنقطة جتمع تظ

  .جراحي عنيف يف عني املكان كما تعرضت حماولة استجماع القوى بنقطة الكورس لنفس املصري وبذات االسلوب
وكالمها متصلني اتصاال جدليا، فاملنطقة ان عنصرين يلزم  االنتباه هلما حكما خيار  التركيز على آسفي اجلنوبية 

اجلنوبية  باحياءها الشعبية العديدة  هي الثقل الدميغرايف االكثر وزنا بآسفي وهي املنطقة اليت وان شهدت امتدادا 
توطني العديد من برامج اعادة اهليكلة من قبل االيراك وبعدها العمران فاا على  رانيا واسعا بفعل اا كانت جمالعم

املستوى االقتصادي شهدت حتوالت عنيفة  مردها تطور حجم طلبها االجتماعي  االقتصادي واخلدمايت والثقايف 
باجتاه مضاد لتراجع العرض او مجوده على هذه املستويات ،فعلى مستوى التشغيل  شهدت املنطقة الصناعية اغالقا 

حلاجة االغالق او اعادة اهليكلة وعلى مستوى  واسعا لوحدات التصبري وتسرحيا متواليا من قبل وحدات النسيج
التمدرس ظلت املنطقة يف حدود ثانوية يتيمة اضيفت هلا مؤخرا  مدرسة ابتدائية حولت قسرا لثانوية دون ان تفي 
باملطلوب حيث حيتاج املتمدرسني بالتاهيلي اساسا او بالعايل القاطنني باهلوامش الكثيفة اىل  خطني للنقل مع ما لكل 

ك منُ تأثريات على سري حتصيلهم يف حني ظل االعدادي على مجوده يف حدود اربع اعداديات وعلى املستوى ذل
  ,اخلدمي تظل معظم احلاجات مرتبطة مبركز املدينة اما على املستوى احلاجيات الثقافية فان بنياا شبه معدومة

ية حيث صب املوارد التجهيزية االساس بوسط ان املنطقة ظلت دوما عرضة للتهميش بكل الربامج التنموية احملل
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بل ان ما مسي بربنامج التنمية ) النافورات(املدينة واحيانا يف مشروعات بادخة مبذرة للموارد كما هو حال برجمة 
البشرية فباستثناء ما هم باعة السمك فان املنطقة ظلت بعيدة عن اية مشروعات مهيكلة قابلة لتأهيل الطاقات 

اطار مشاريع مدرة للدخل وميكن اعتبار الفترة الوحيدة اليت نعمت ا املنطقة جلهة االهتمام ببنياا اليشرية يف 
التحتية احنصرت ببداية التسعينات وتوقفت عندها حني كانت مجاعة مستقلة يف اطار نظام اموعة احلضرية حيث 

مام حباجات فتيتها وشباا واملتمدرس منه باالساس عرفت جمهودا لشق الطرق واستحداا او العناية بصيانتها واالهت
ويف هذا السياق استحدث مركز ايواء ,لبنيات استقبال ثقايف لتنمية شخصيتها ومنحها بعدا اجيابيا حىت جلهة الترافع

متصل مبشروعني مهيكلني مها قاعة مغطات متعددة الرياصات ومركز ثقايف من احلجم املتوسط غري ان املشروعني 
ز عليهما حيث فوت املركز الثقايف ملكتب التكوين املهين وتولت القاعة اىل اطالل بعد امتام اشغاهلا الكربى وظل اجه

املشروع  ليتحول ملقر –مركز االيواء عدمي املعىن واجلدوى مغلقا يف حني فوت مشروع روض االطفال وحديقته 
ف امواال طائلة دومنا حماسبة  واملسمى باملركب مجعوي الحدى مجعيات مركز املدينة اما املشروع الذي استرت

  .بعد استكمال كل بنياته,الفالحي الغذائي فال يزال معظمه اطالال مغلقة
ويف ظل هكذا وضع متسم بارتفاع احلاجات املتنوعة  ما كان لشباب املنطقة اال ان يشكل مرتعا خصبا لنمو 

و اجلرمية الصغرى واستشراء استهالك اخلمور وترعرع  كل الظواهر الشاذة  سواء من حيث مؤشرات من
واملخدرات من خمتلف االصناف  او من حيث  توسع ظاهرة التطرف الديين على اختالف درجاته وال غرابة ان 
يكون موطن استنبات الفعل االرهايب االخري مبراكش بدات االحياء االكثر عرضة للخصاص السوسيواقتصادي 

س من الغرابة ان يكون للعدل واالحسان كلمته الوازنة يف اختاد االحياء اياها مربطا ال والسوسيو ثقايف كما انه لي
ان االحياء اياها هي مرابط الوزن الدميغرايف ملنتسبيها الشعبيني برغم كل  طالق واحتضان املسرية االخرية اذن

قت هوى بعض مناضلي اليسار اجلدر التحفظات اليت اثريت على ذلك ،مما يبني نيتها التصعيدية الصدامية اليت واف
ومع ذلك فان املسريات اياها مل تكن تعدم قوة وازنة متزنة لضمان سريها العادي حىت باملناطق  ذو املنحى الشعبوي،

االكثر حساسية من الناحية االمنية لذا مل يكن هناك من اي مربر ميداين ملموس يربر باي شكل من االشكال املبادءة 
  .ف املفرط ضد احملتجنيباستعمال العن

  باحث سياسي، وحقوقي

  :حممد غاندي: 2شهادة 

 20ماي املاضي على إيقاع العنف املفرط واملقرر  سلفا يف مواجهة شباب حركة  29عاشت أسفي مساء األحد 
  .) ..أطلق سراحهم بعد إشباعهم ضربا  وترهيبا حاطا بالكرامة اإلنسانية( فرباير ما خلف عدة جرحى  ومعتقلني 

عنف مل يكن له ما يربره يف مدينة عرفت بقدرة مناضليها مبختلف تلوينام السياسية على التنظيم والسهر حد 
اهلوس على املمتلكات اخلاصة   والعامة إذ مل تسجل على امتداد ما يزيد عن عقدين من الزمن أية  انزياحات او 

التوتر،  وحىت تدخالت أجهزة القمع يف مواجهة احتجاجات  انفالتات من شأا أن دد األمن أو ختلق أي نوع من 
واعتصامات املعطلني وفئات أخرى ضد التهميش واإلقصاء مل تكن تواجه بغري جلد وصرب املتظاهرين واحملتجني بعيدا 
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  .لقمعهم" مسوغا"عن أي رد فعل قد يصري 
متداد ربوع الوطن بضراوة أسقطت  ماي بالضبط حىت تواجه احتجاجات الشباب على ا 29فما الذي حصل يوم 

  " االستثناء املغريب"مقولة 
  .يسوق املسئولون  الرمسيون اعتبارات غاية يف السخافة لتربير التنكيل بأبناء الشعب املغريب

 التظاهر بدون ترخيص 

 فرباير كماشة العدل واإلحسان واليسار الراديكايل  20سقوط حركة 

 فرباير دون ترخيص؟  20يوم  امل خيرج الشباب يف مسريات ضخمة

مارس مبشروعة مطالبهم الرامية إىل التغيري العميق والشمويل للدستور وحماربة الفساد  9امل يقر  امللك يف خطابه يوم 
 ؟ .وهي مشروعية يستمدون منها حقهم يف التظاهر السلمي... واملفسدين

فهل تريد الدولة العدل و  )هي يف حكم املؤكد و  ( وأما حكاية هيمنة العدل واإلحسان واليسار الراديكايل
أم أن هلا أطرافا سياسية حمددة فشلت يف تنصيبها وحدها وصيا على اإلحسان و اليسار الراديكايل على مقاسها ، 

  فرباير؟ 20حركة 
 20وإذا كان مستساغا ، بل ومشروعا أن يتخوف مسؤول حزيب من فرض فصيل ما أجندته اخلاصة على حركة 

ير مبا يترتب عن ذلك من مهام  التصدي السياسي ، فليس مقبوال البثة من مسؤول حكومي أيا  يكن موقع فربا
 .مسؤوليته أن يعلن تربمه من هكذا وضع أمام الكامريات ويكون تربمه مصدر قمع تمع بأكمله

أجهزة القمع و تفسد  لتدخل* النهاية السعيدة*بأسفي تعلن اية  2011يونيو  2يوم اخلميس :عود على بدء 
  .عليها رمبا حلظة االنتشاء بتنويه مركزي و تصبح يف قفص االام أمام الرأي العام الوطين و الدويل

فاحتا اال للتأويالت و التأويالت  املضادة بشان األسباب * موته*فمن يكون هدا الشاب  الذي قضى و معه سر 
  احلقيقية ملوته ؟

هو مكرها وعطالة و درج بعد أن عيل صربه على االحتجاج ضمن حركة املعطلني ليقنع انه شاب جماز عاىن من ال
 :منكم طبيبا سأعينه سائسا حلصاين من كانو(ااز يف العلوم الفيزيائية بالعمل كحارس امن خاص مبيناء املدينة 

و االجتماعي الذي دشنته أي حتديدا يف ظل احلراك السياسي  قبل شهرين، )!! حممود درويش يف خطب الديكتاتور
لذا مل يكن مستغربا أن يلتصق هذا الشاب حبركة سرعت بإدماجه يف سوق الشغل على حمدودية  .فرباير 20حركة 

  دخله و عدم استقراره 
ى أنين لست مؤهال من باب أنا مدعو لإلدالء بإفاديت يف نازلة وفاة املرحوم كمال العماري اشدد علشخصيا و
فرباير  20يت تسوقها حركة شباب أو الرواية ال "الوفاة"واء جلهة تأكيد الرواية الرمسية ألسباب األمانة سالصدق و

صدره هو السبب الرئيسي يف عناصر من أجهزة األمن على رأسه والعائلة من كون تعرضه للضرب من طرف و
ماي أو  29األحداث يوم  ال لعدم تصديقي هلذه اجلهة أو تلك بل بكل بساطة لعدم معاينيت لوقائع. استشهاده

  .يونيو قبل رحيله 2للحالة الصحية للراحل يوم 
فرباير مبن فيهم  20كذا استماعي لتصرحيات نشطاء حركة بعض ردود أفعال اجلهات الرمسية وغري أن قراءيت ل

اليت أسوقها  متورطة يف قتله من خالل بعض املؤشرات الدالة و" أجهزة األمن"ل املعطلون جعلتين أتوصل إىل ما جيع



72 

 

  :تباعا كما يلي
تدى املغريب للحقيقة أعضاء من اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان و املنفرباير و 20مرافقة بعض نشطاء :ولاملؤشر األ

، لكمال العماري إىل املستشفى بعض اإلطارات املدنيةو اإلنصاف ومسؤولني حمليني من العدل واإلحسان و
  ."أجهزة األمن"سوغه إال معرفتهم املسبقة بتعرضه للضرب على أيدي حرصهم على انقاد حياته ال يو

جيب و من ... مهمة الطبيب الذي أجرى املعاينة جلثة الراحل و تقريره بان الوفاة نامجة عن سكتة قلبية :املؤشر الثاين
اير و إصراره فرب 20ا، فما سبب دخوله على اخلط إعالميا ضد نشطاء حركة هناملنطق املهين الصرف ان تنتهي 

متحججا بعدم  قدومه إىل املستشفى مشككا يف اعتبار  )فكأمنا رافقه كظله ذالك اليوم (على عدم تعرضه للضرب 
أنظر جريدة الصباح  (كون ختوفه من االعتقال هو  السبب يف ذالك، يؤشر على أن جهة ما اوحت له بكل ذلك 

   )04/06/2011ليوم 
رب من الوالية بان هذه األخرية ستتكفل مبصاريف الدفن،هل هو حب يف سواد تصريح مصدر مق: املؤشر الثالث

   )04/06/2011انظر جريدة اخلرب ليوم   (عيون الراحل أم حماولة للتكفري عن ذنب ما؟
و  » يديل باحلجة على دلك   « تصريح الناطق الرمسي باسم احلكومة و مطالبته من يتهم الدولة بان: املؤشر الرابع

علما أن هكذا إجراء جيب أن يكون تلقائيا » إثبات حلسن نية الدولة  « األمر بإجراء حتقيق يف املوضوع   يعترب
  .رد الشك يف أسباب الوفاة 

كما ال يستقيم احلديث عن املطالبة باحلجة دون ضمانات للعائلة يف اختيار الطبيب املشرف على التشريح املضاد 
الذي أفاد بتعرضه  »السلفية اجلهادية  «عرب الس الوطين حلقوق اإلنسان ملعتقل على غرار ما اقترحته الدولة 

  .للتعذيب بسجن سال ، عوضا عن اإلسراع بعملية الدفن حىت قبل صدور التقرير الطيب 
ادعاء كون اهلالك مصاب مبرض صدري أفضى إىل وفاته تقلل من مصداقيته حداثة اشتغاله : املؤشر اخلامس 

ن خاص يف موقع حساس من املفروض أال تناط به هذه املسؤولية إال بعد التثبت من سالمته البدنية  و كحارس ام
 العقلية من خالل شواهد طبية تؤكد ذلك 

من لدن طبيب عظام و هو املصاب باعتالل صدري و   �جتبيس �ما موقع إخضاع الراحل لعملية: املؤشر السادس
  .فرباير  20مل يشارك يف حركة 

أية ضمانات لدى اآلمرين باستعمال العنف لتفريق املتظاهرين السلميني بعدم سقوط ضحايا ، عدى : ؤشر السابع امل
و هنا حتضرين حاالت عبد اللطيف زروال ـ حممد ( ! الرواية الرمسية اجلاهزة بكون الضحية مصاب مبرض ما

   )كرينة ـ امني التهاين ـ مول الصباطـ
  . إىل استبعاد فرضية املوت الطبيعيا كلها مؤشرات تقودين شخصي

التصرحيات املضادة بشان موت ا قاده إليه متحيصه للتصرحيات وإا مسامهة من مواطن حز يف نفسه أال يديل مب
آمال أن تساهم هذه اإلفادة اخلاصة . أن يلقى الرعاية الصحية الالزمةمواطن يف ضيافة وزارة الصحة العمومية دون 

   .يف تنوير إطاركم لبلوغ احلقيقة مهما كانت مرة و تقدميها عارية من غري مساحيق ضمن إفادات أخرى
  وحقوقي  ) احلزب االشتراكي املوحد(فاعل سياسي 
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  :منري الشرقي: 3شهادة 

    ..االجتماعيحماولة لفهم أسباب التوتر .. يف انتظار املصاحلة التنموية..
الكربى اليت تعرفها العديد من اجلهات ببالدنا ؟ وهل ستمتد إىل مىت ستدمج أسفي يف سريورة األوراش التنموية 

  . نفوذها الترايب  التجهيزات اهليكلية الكربى احملفزة على االستثمار املنتج للثروة ولفرص الشغل؟
اوز أسئلة يطرحها الرأي العام احمللي بإحلاح يف سياق زمن املصاحلة التنموية اليت تعرفها ربوع بالدنا خاصة بعد جت

مرحلة املصاحلة احلقوقية وجرب الضرر اجلماعي وطي صفحة املاضي األليم اليت كانت آلسفي ومناضليها البصمات 
  .القوية فيه حلظة الصراع السياسي طيلة أربعة عقود 

 ما يقع بآسفي من توترات ونزوع حنو السخط وردود الفعل املتشنجة أحيانا جيد  مربره يف االختيارات الكربى اليت
ينة اليت تراجعت ، كما جيد سنده يف املستوى املتدين للتدبري احمللي للمدلدولة يف إطار سياساا العموميةجتها ا

استطاعت  ،نة بدون مشروعية شعبية أو سياسيةهجي" خنبة"، وتنامي الفساد االنتخايب ا والذي أفرز جودة احلياة ا
  ..ازات أن تراكم الثروة عرب منافذ الريع واالمتي

لقد دخل املغرب ومنذ عشر سنوات األخرية يف إيقاع جديد لتسريع وترية التنمية وتشجيع االستثمار ومتنيع  
النسيج االقتصادي وتقوية التماسك االجتماعي وذلك وفق مقاربات مندجمة تعتمد التخطيط االستراتيجي وتعبئة 

لكن ومع التقدير الكامل للدينامية اليت عرفتها  بعض . املوارد وفق أجندة مضبوطة على مستوى الربجمة واإلجناز
اجلهات واألقاليم اليت تشهد اآلن قفزة نوعية على مستوى اإلقالع االقتصادي فإن آسفي ظلت على هامش هذه 

تشهد الدينامية التنموية الوطنية رغم ما قدمته ثرواا املعدنية من موارد مالية جد هامة خلزينة الدولة منذ الستينات 
على ذلك املعطيات الرمسية لوزارة الطاقة ورقم املعامالت التجارية املسجلة لدى جمموعة املكتب الشريف للفوسفاط 

...  
إقصاء آسفي من الدينامية الوطنية الكربى ميكن التدليل عليه  بغياب آسفي عن أغلب املخططات الوطنية 

، وبرنامج 2020يف نسخته األوىل والثانية رؤية  plan d’azur االستراتيجية الكربى نذكر منها املخطط األزرق
، واملخطط  plan emergenceإقالع املتعلق باملناطق االقتصادية الكربى بالنسبة للسنوات العشر املقبلة 

عن  أو قطاع ترحيل اخلدمات  offshoring، وخمطط األوفشورينغ " ألتويس"الوطين لتنمية املصايد البحرية  
والرباط وطنجة وفاس ومراكش، دون  عطت احلكومة انطالقته يف مخس مدن كربى، هي الدارالبيضاءبعد، الذي أ

بالقطاع  قطاع ترحيل اخلدمات يعترب من ركائز املخطط االستراتيجي للنهوض.  أن يكون آلسفي موقع مرة أخرى 
 2012يف أفق  % 7 وسيخفف من نسبة البطالة بـ منصب شغل إضايف سنويا، 250.000الصناعي، و سيوفر 

 .  
اجلوي والسككي والبحري   هذا مع تسجيل إغفال آسفي يف املخططات الوطنية اخلاصة بكل أشكال النقل

تسجيل تأخر ربط آسفي بالطريق السيار، كما نشري إىل مجود ملفات ملشاريع استراتيجية كربى والطرقي، و
جدواه االقتصادية و مردوديته املالية والزال  1999 كمشروع امليناء املعدين اليت أكدت خمتلف الدراسات ومنذ

، مما سيجعل من أسفي رغم تأثرياته البيئية السلبيةامللف عالقا ومرهونا مبشروع احملطة احلرارية اليت ستشتغل بالفحم 
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يكون  دون أن لتأمني احلاجيات املتنامية لعدد من األوراش  الكربى مبناطق أخرى ببالدنا، مصدرا إلنتاج الطاقة
تساهم يف امتصاص املوارد البشرية  لذلك أي أثر مباشر على مستوى فرص الشغل أو خلق وحدات صناعية جديدة

قدر كبري من االحترافية، وبالتايل لن تساهم احملطة احلرارية اليت سيتم  املؤهلة، أو اليد العاملة احمللية، اليت تتوفر على
مؤشرات التنمية البشرية احمللية، ويف مقدمتها حماربة البطالة   حتسنيمليار درهم  بشكل مباشر يف 20متويلها ب 

،  واهلشاشة االجتماعية ، وهو التأثري االقتصادي واالجتماعي املأمول يف كل مشروع تنموي املزمنة والفقر املدقع
  .أي الوقع اإلجيايب واملباشر على حياة املواطنني

، فإن امليناء التجاري احلايل يستقبل يوميا جممل األنشطة املعدنية ملعدين اجلديدعن مشروع امليناء اويف انتظار اإلفراج 
 الزنك فيما يتم استرياد الكربيت و احلامض الفسفوريوالباريتني و صاجلبحيث يتم تصدير احلامض الفسفوري و، 

فيما يبلغ عدد البواخر مليون طن ،  5يصل الرواج العام مبيناء آسفي إىل ما يقارب و... و األمسدة و احلبوب 
باخرة سنويا ذلك أن آسفي تتصدر قائمة املدن املنجمية على مستوى اإلنتاج و التصدير،  700العابرة بامليناء إىل 

حسب نشرة رمسية لوزارة الطاقة و املعادن، الريادة على هذا املستوى كانت بفضل استثمارات جمموعة املكتب 
كما . عقود إحداث وحدات صناعية جديدة استجابة حلاجيات السوق الدولية الشريف للفوسفاط اليت تطلبت عرب 

تزخر آسفي مبواد معدنية أخرى يف مقدمتها اجلبص إذ تعترب منطقة سيدي التيجي أكرب خزان يف إفريقيا هلذه املادة مبا 
وات األخرية و تبعا لذلك ظهرت وحدات صناعية جديدة كان آخرها يف السن. يقارب مخسة ماليري متر مكعب
  .كإمسنت املغرب وشركة الفارج 

الوظائف ي إىل جانب أنشطة الصيد البحري واإلفراغ مبيناء آسفالضغط الذي تعرفه عمليات الشحن وبالنظر إىل و
اجلديدة مليناء آسفي كمحطة للعبور بالنسبة للبواخر السياحية الدولية ، فإن الفاعلني االقتصاديني و مهنيو الصيد 

املتضرر مشروع امليناء املعدين ، و نهيئات اتمع املدين ما فتؤوا يطالبون بالتعجيل باإلفراج عالسياحة وو البحري
األول من هذه العملية هو القطب الكيماوي بآسفي الذي مجد كل مشاريع االستثمار املتعلقة بإحداث وحدات 

ه أحيانا بأداء ة االستقبال بامليناء مما يلزمصناعية جديدة حيث قرر حتويلها إىل اجلرف األصفر نظرا لضعف بني
. م احترام توقيت الشحن أو اإلفراغبالعملة الصعبة لفائدة أرباب البواخر األجنبية بسبب عدغرامات التأخري و

  ...وبتأجيل مشاريع االستثمار بالقطب الكيماوي فإن فرص الشغل بدورها تظل مؤجلة إىل حني 
 ألف هكتار  وذلك 34تد على مساحة ع اهليدروفالحي عبدة العليا الذي كان سيمباملقابل توقف جتهيز املشرو 

مبربر حتيني الدراسات املتعلقة باملوارد املائية املتوقعة رغم الفترة الزمنية الطويلة اليت استغرقتها عملية ضم األراضي 
هذا املشروع اهليدروفالحي . ة بآسفيجد بأجود األراضي الفالحيوتسوية الوضعية العقارية للقطع الفالحية اليت تو

  ..الكبري كان سيوفر يف حالة تنفيذه وعاء كبريا لفرص الشغل وفرصة لالستثمار يف العديد من الصناعات الغذائية 
مجود وترية التنمية بآسفي كانت له كلفته االجتماعية نلمس ذلك من خالل مؤشرات الفقر والبطالة املقلقني  

  ...إىل اخلدمات األساسية وضعف مؤشرات الولوج 
 استقالل املغرب ، وبفضل الصناعات الكيماوية الثقيلة أعطت آسفي الشيء الكثري لقد مرت مخسة عقود على

الكثرية اليت جنتها طيلة هذه  لالقتصاد الوطين، مما بوأها لتصبح أول إقليم مصدر للمعادن، ورغم األضرار البيئية
  . مهمة و بالعملة الصعبة من عائدات مالية جدالعقود، فقد مكنت خزينة البالد 
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  أن تنتج آسفي الثروة دون أن تستفيد من عائداا ؟ فهل من املقبول اليوم، يف زمن املصاحلة احلقوقية والتنموية،
االختيار مرة أخرى على آسفي إلنتاج الطاقة من خالل مشروع احملطة احلرارية الذي  وهل من مكر الصدف أن يقع

تستفيد آسفي من موارد هذه الطاقة، بتحويلها إىل قطب صناعي  مليار درهم دون أن20فته ب قدرت كل
؟ لتحفيز االستثمار املنتج لفرص الشغل والقادر على  un paradis fiscalيةـبائـنة جـاستراتيجي وإىل ج

   .يا بآسفياستيعاب العدد الكبري من اخلرجيني العاطلني من مراكز التكوين املهين واملعاهد العل
للسكان عن حقائق مقلقة بآسفي، تتعلق خبريطة الفقر، ومؤشرات البطالة، ونسب  لقد أبانت نتائج اإلحصاء األخري

بعني االعتبار  الولوج إىل اخلدمات األساسية، وهو الوضع الذي حيتاج إىل مقاربة بديلة للتنمية، تأخذ اخلصاص يف
 .كل مشروع تنمويالعنصر البشري، اهلدف األول واألخري يف 

  التدبري احمللي للمدينة حمط مساءلة..بعد تراجع جودة احلياة بآسفي
املدينة عانت وال تزال من ف. تؤدي آسفي اليوم فاتورة التدبري احمللي العشوائي والتدخالت العمرانية غري املضبوطة 

خصوصية دسي ومعماري يراعي ألي طابع هن احالة االغتراب يف هويتها احلضرية بنمو نسيجها السكين مفتقد
، واليت ال تزال مدينتها العتيقة شاهدة على عصرها آسفي التارخيية واحلضارية، فاملدينة اليت صمدت منذ قرون

، شكلت إرثا غنيا أثار وما يزال اهتمام املنشغلني بالتراث ها وأقواسها وأبواا وفسيفساءهاالذهيب بأبراجها وأسوار
فكانت  ارتفع الطلب على السكن االجتماعي، ل عامل اهلجرة والنمو الدميغرايفوبفع...والبحث األركيولوجي 

لكن ومن سوء حظ آسفي أن تدخالت املؤسسات  .ضي املواطن ويقوي مجالية املدينةاحلاجة ملحة ملنتوج سكين ير
خالت اخلواص مل تف بتعهداا والوكالة الوطنية حملاربة السكن غري الالئق إىل جانب تد" لرياك"التابعة للدولة ومنها 

نافسيتها وحتسني جودة احلياة بتوفري منتوج سكين يغطي الضغط املنتنامي وحيترم خصوصية مدينة تتطلع إىل تقوية ت
، مل تسلم منه ال املناطق اخلضراء وال األخضر واليابس بالوسط احلضريواحلصيلة أن زحفا إمسنتيا قضى على . ا

ينمو دون يئة استشرافية تراعي التوازن اايل للمدينة وتوجه بشكل توسع عمراين منا و. ؟؟...ملسلمنيمقابر ا
ري يف اإلبداع واخليال ، يعمق هذه االختالالت فقر كبواخلدماتية والتجارية والصناعية عقالين كل أنشطتها السكنية

ات األساسية مع هشاشة واضحة للبنية ، وتنصل أغلب املتدخلني يف جمال السكن من استكمال باقي التجهيزاهلندسي
أي ما يقارب مائة ... بآسفي  بدون تسليم ائي لألشغالجتزئة سكنية  120التحتية املنجزة ، لتصبح يف امل  

مما يتطلب تعبئة ...ألف نسمة من السكان يعيشون يف األوحال واحلفر بل وبدون مناطق خضراء أو مرافق اجتماعية 
  ..مليار سنتيم لتستعيد آسفي طرقها املعبدة ومناطقها اخلضراء 17ىل موارد مالية تصل إ

ومما زاد من حدة التوتر االجتماعي هو تعثر برامج الدولة اخلاصة بإعادة إسكان الفئات االجتماعية اهلشة وخاصة 
إىل حي أموين جنوب فهل يسمح بترحيل املواطنني ...القاطنة بأحياء املدينة العتيقة والتراب الصيين وشارع الرباط 

متر  60، سكن مثل الصناديق ال تتجاوز مساحته يط ال تتوفر فيه احلياة الكرميةأسفي جبوار املركب الكيماوي يف حم
هكتار حازا العمران بقيمة  70، ما يفوق من تعبئة العقار العمومي للدولة مربع ، باملقابل تستفيد مؤسسة العمران

وباملقابل ..درهم  3000و 2000تعيد بيعها بعد عمليات التجهيز بأسعار تتراوح بني درهم للمتر املربع فقط ل 36
الزالت تتلكأ يف املعاجلة اجلدية مللف إعادة اإليواء حىت أصبح املواطنون ميوتون تباعا حتت األنقاض باملدينة القدمية 

  . ؟  ..
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رتهات ودور السينما واملسرح والفنون ، وخصاص كبري يف املتكبري يف فضاءات الطفولة والشباب بآسفي نقص
بآسفي يوجد منتخبون ال جييدون إال ترييف املدينة بتشجيع البناء العشوائي واألنشطة غري املهيكلة اليت احتلت  ..

  ...الفضاء العمومي 
ملال، يف املائة فقط الىت توجهت إىل صناديق االقتراع رغم استعمال ا22بآسفي نسب عالية من العزوف االنتخايب 

  ...بالغرفتني أميون ومفسدون  برملانيونآسفي اليوم ب
، فإن مدخل املعاجلة جيد جوابه يف مراجعة السياسات ع مربرات التوتر االجتماعي بآسفيومن أجل بناء الثقة ونز

  ..فسدين ، ومساءلة التدبري احمللي للمدينة وتطهري املشهد التمثيلي من املمية واختيارات الدولة اجتاه آسفيالعمو
  وإعالمي) االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية(فاعل سياسي 

  :حسن املداسين: 4شهادة 

، أمام مقر احملافظة العقارية كنت بصحبة األستاذ بعد الزوال 4.00على الساعة  2011أبريل  27ربعاء يوم األ
وتلي ذراعي، فيبدأ مسلسل الضرب من كل حممد الكبناين، طلبت منه هاتفه إلجراء مكاملة، فإذا بيد متتد إىل هاتفي 

إال بعد حتلق جمموعة كبرية من ) ستة رجال أمن(مل أسلم من اعتدائهم . جانب دون أن أتبني سببا معقوال لذلك
نصاف ومجعية اإل تنسيقية خرجيي املعاهد بأسفيأن  بعد ذلك علمت. الشباب مستنكرة ما يقع على من اعتداء

  . جوت بتدخل عنيف لرجال األمنالعمالة  أمام مقر وقفةقاما بللمجاز املعطل 
الحظت أمرا غريبا حيث استمر رجال األمن يضربون الشباب أثناء نقلهم إىل  ،أثناء صعودي إىل سيارة إسعاف

  .سيارة اإلسعاف، ناهيك عن سبنا والبصق يف وجوهنا وحنن داخل سيارة الوقاية املدنية
، واالوا بالقوةمن املستشفى  ينمن الذين أخرجورجال األ طرف خر منآعتداء ال تتعرض ىل املستشفىإ يبعد نقل 

  .احملمول يحتجزوا هاتفا، وسب بكالم نايببالضرب وال علي
رفض رجال  حيث، الشباب أكتافعرب ىل املستشفى علمت وأنا بقسم املستعجالت أن جمموعة من املصابني نقلوا إ

  .ساعةإال بعد أزيد من  ومل يسمحوا هلم بالدخولني لتلقي العالج، يدخلوا املصاب أن باملستشفى احلراسة
  .أحد املسؤولني باملستشفى هددن مرجال األأن أحد املستشفى  داخلكما علمت 

ضافة إوقفة شارك فيها شباب التنسيقيات اليت تعرضت للضرب ، نظموا حدث وفور علم أعضاء جملس الدعم مبا
  .فرباير 20شباب من حركة  إىل

  ضو الس احمللي للدعمع

  



77 

 

  :عمر باهي: 5شهادة 

ماي حبي العريصة على الساعة اخلامسة عصرا، إثر تدخل أمين إليقاف سيارتنا اليت كنا نقوم من  27مت اختطايف يوم 
اعتقلوين، يف سيارة األمن إىل مركز الشرطة يف حي البيار، أحدهم ضربين بعنف . ماي 29خالهلا بالدعاية ملسرية 

بعد ذلك اختلوا فيما بينهم يتحدثون ملدة قليلة، بعد ذلك أخرجوين وأركبوين سيارة من نوع . دين باالغتصابوهد
ونقلوين إىل خارج مدينة آسفي وبالضبط بعد املعمل الكيماوي حيث . سطافيط مل أتبني هل هي لألمن الوطين أم ال

ل أمن، سألوين عن مستواي الدراسي وما إن تنشط جتارة املخذرات، وجدت نفسي وجها لوجه أمام ثالثة رجا
كنت أفهم حمتوى الشعارات اليت أرددها وأشبعوين ضربا وسلبوين املطبوعات اليت كانت حبوزيت وتركوين هناك على 

  .الساعة السابعة مساء عدت إىل بييت بعد اتصال بأحد أعضاء احلركة
  فرباير 20عضو بالتنسيقية احمللية ل 

  



78 

 

   ينة من الصورع: 5ملحق 
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  رجال أمن يرابطون أمام مستشفى حممد اخلامس، تعرف عليهم بعض ضحايا االعتداء من املختطفني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


