
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممارسة حرية التعبري والتجمع
 

 

 

 

  



 

 

ىل  ل انه وابلنظر اإ تردد اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، لفرتة طويةل، يف تكريس فصل خاص حلرية التعبري، اإ

لبدلان، وأأمهيهتا لأي دميقراطية، اعترب أأنه من الرضوري التعامل مع هذا املوضوع يف ضوء التجارب ادلولية واملبادئ  لراهنتهيا

الرئيس ية حلقوق الإنسان اليت حيمكها. لأن مسأأةل حرية التعبري، اليت مت طرهحا ابنتظام يف بدلان، تطورت بطريقة حادة وغري 

 مس بوقة خالل احتجاجات احلس مية. 

كل اهمت اجمللس مبحتوى هذه التعبريات، ابذلات، ومن خالل ذكر بعض الأمثةل الهامة من أأجل توضيح احلدود ذل

 والفروق ادلقيقة اخملتلفة اليت تنطوي علهيا املامرسة الاكمةل حلرية التعبري والتجمع، وكذكل النتاجئ اليت ترتتب علهيا.

 الإطار النظري  .1

شلك وتكوين امجلعيات والتجمع يف جمال احلرايت الأساس ية، وترتبط فامي بيهنا ب تدخل حرايت التفكري والتعبري 

متفاعل وأ ين، وتؤثر مبارشة عىل السريورات ادلميقراطية والمتتع جبميع احلقوق. ويعد ضامن لك حق مهنا رضوراي للمتتع ابحلق 

ري والرأأي. وعىل ما ل يمتتع الفرد حبرية التفكال خر وممارسة مجيع حقوق الإنسان، حيث يكون حلرية التعبري معىن أأقل عند

سبيل املثال، تعد حرية التعبري جزًءا ل يتجزأأ من ممارسة احلق يف التجمع وتكوين امجلعيات وممارسة احلق يف التصويت. 

ن هذه احلرايت مجيعها تكون متشابكة  ذا اكنت لك حرية تمتزي عن الأخرى من الناحية النظرية، فاإ مرتابطة و وابلتايل، فاإ

من الناحية العملية. وتكرس العديد من النصوص ادلولية ماكنة هذه احلرايت الأساس ية وتاكملها، بدًءا من الإعالن العاملي 

عىل حرية الرأأي  19مادته  وادلين أأو املعتقد، وتنص والضمري عىل حرية الفكر 18حلقوق الإنسان، حيث تنص مادته 

ية تكوين امجلعيات والتجمع. وتعترب لك حرية من هذه احلرايت أأمرا رضوراي ابلنس بة عىل حر  20والتعبري وتتحدث مادته 

من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان. وينبغي  21حلق الفرد يف املشاركة ادلميقراطية، وهو احلق املنصوص عليه يف املادة 

من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان(. ويمت التعبري  2ة أأيًضا فهم لك حرية عىل أأهنا تشمل احلق يف املساواة وعدم المتيزي )املاد

عن لك حرية، عىل النحو احملدد يف القانون ادلويل، عىل أأهنا حرية للفرد، غري أأهنا تكتيس أأيًضا بُعدا جامعيا، حيث تنص 

مبفرده أأو املعتقد "من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان عىل أأنه للك خشص حق ممارسة حرية الفكر أأو ادلين أأو  18املادة 

 مع جامعة".

ن ممارس هتا من قبل الفرد أأو امجلاعة قد  ن السمة املشرتكة بني هذه احلرايت يه خضوع ممارس هتا لرشوط حيث اإ اإ

نسان الأس باب املسموح هبا للحد من هذه احلرايت أأو  تكون مقيدة من قبل ادلوةل. وحتدد املعايري ادلولية حلقوق الإ

من القيود. أأوًل، ميكن تنظمي احلرايت بصورة مرشوعة مبوجب القانون قصد حامية حقوق ال خرين  تقييدها. وهناك فئتان

وحرايهتم. اثنيًا، قد يكون هناك ما يربر التقييد لأس باب خمتلفة تتعلق ابملصلحة العامة، اكلنظام العام أأو الصحة أأو ال داب 

جياد توازن مقبول، يف جممتع دميقراطي، بني اأأو الأمن القويم. ويف املامرسة العملية، يُطرح دامئا  حلق يف التحدي املتعلق ابإ

ممارسة احلرية من هجة، ورضورة حامية حقوق ال خرين واملصلحة العامة من هجة أأخرى. وحىت عندما يمت احرتام هذه 



 

 

ت نفسها أأو مع احلقوق احلرايت عىل نطاق واسع، قد تُطرح أأس ئةل صعبة حول كيفية الرد عىل التضارب املبارش بني احلراي

الأخرى. ففي حاةل وسائل الإعالم مثال، هناك تضارب يويم بني حرية الصحافة واحلق يف احلياة اخلاصة. وجتلت التوترات 

وحالت سوء الفهم اليت ميكن أأن تنشأأ بني حرية ادلين وحرية التعبري بوضوح يف اجلدل العاملي اذلي رافق نرش رسوم 

 .2005يف جريدة دمناركية عام  صىل هللا عليه وسمل داكرياكتورية للنيب محم

ن الأمر يتعلق، ابلأحرى، بوضع تمت فيه  ن اجملمتع اذلي يمتتع حبرايته ل يعين أأنه ل يقيد ممارس هتا. اإ وابختصار، فاإ

ن الهدف من هذ طار دوةل احلق والقانون. اإ العرض  امناقشة حدود احلرية عالنية ويمت حسمها بطريقة دميقراطية يف اإ

دراجه يف هذا التقرير، هو وضع معامل النقاش الناشئ يف جممتعنا، أأي موضوع حرية التعبري بصفة  املقتضب، اذلي قرران اإ

عامة، وحدودها. وس نفحص هذه الأس ئةل يف الس ياق اذلي هيمنا، أأي س ياق الاحتجاج، غري أأنه ميكن هنا ذكر بعض 

 :املبادئ العامة املطبقة عىل امجليع

جيب أأن يكون أأي تقييد للحرية مثبتا أأو منصوصا عليه يف القانون. ول ميكن أأن يكون التقييد مرشوعًا  :يةالرشع 

 .عندما خيضع للمزاجية أأو ان يكون تعسفيا. وجيب أأن ينص القانون الوطين عىل سبب التقييد بعبارات واحضة ودقيقة

ىل حتقيق هدف مرشوع، أأي جيب أأن يستن : جيب أأن يسعى التدخل يف احلرية أأو تقييدهاالهدف املرشوع ىل اإ د اإ

 .يف املعايري ادلولية اليت حتدد احلرية (enumérés) أأحد الأس باب احلرصية للتقييد احملددة

"، وأأن يكون أأي تدبري يمت 2أأن متليه "حاجة اجامتعية ملحة 1: جيب أأن يكون التقييد "رضوراًي" مبعىنالتناسب

 .املطلوب لتحقيق الهدف املتعلق ابلتقييد يف جممتع دميقراطياختاذه ل يتجاوز احلد الأدىن 

يظل تقييد احلق هو الاس تثناء. ففي قضية حصيفة صنداي  أأخرًيا، جيب أأن يظل مبدأأ افرتاض احلرية هو القاعدة وأأن

 ابلنس بة للقيود لكام هو احلااتميز، لحظت احملمكة الأوروبية حلقوق الإنسان أأن حرية التعبري ليست حقًا، ميكن موازنته 

املسموح هبا، بل يتعلق الأمر حبق خيضع لعدد حمدود من القيود اليت جيب أأن تؤول بشلك ضيق وتربر بشلك مقنع أأمام 

ذن، الانطالق من قرينة قوية لصاحل احلرية ذات الصةل، وأأن عىل السلطات أأن تثبت مرشوعية  احملمكة. ذلكل، من الالئق اإ

 .تقييدها

 حرية التعبري .2

 يفتعر  .1.1

                                                           
مصحواًب ابس تثناءات تتطلب تفسرًيا ضيقًا )راجع حمك الكس وأ خرين  -حرية التعبري  -أأمام خيار بني مبدأأين متعارضني، بل أأمام مبدأأ  [احملمكة]: ل توجد  30رمق  A، السلسةل 1979أأبريل  26حمك يف قضية حصيفة صنداي اتميز بتارخي  1

جراءات التعديالت الالزمة.42، الفقرة 21، الصفحة 28رمق  A، السلسةل 1978ش تنرب  6بتارخي   (، مع اإ

 .161رمق  A، السلسةل 1987مارس  26حمك ليندر ضد السويد الصادر يف  2



 

 

من العهد  20و 19من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان ويف املادتني  19مت التنصيص عىل حرية التعبري يف املادة 

ىل حرية واعترب  ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية، ومت وصفها كحجر الزاوية يف لك جممتع دميقراطي. ت ابلإضافة اإ

ل غىن عهنام لتحقيق المنو الاكمل للفرد، وهام عنرصان أأساس يان من عنارص أأي جممتع ]...[ وترتبط حرية  «رشط الرأأي،

حفرية التعبري ل ميكن فصلها عن غريها  . »3الرأأي ارتباطًا وثيقًا ابعتبار أأن حرية التعبري تتيح الأداة لتبادل ال راء وتطويرها

هنا رضورية للمتتع جبميع احلقوق، مبا يف ذكل احلمن احلرايت مثل حرية الفكر وتكوين امجلع  قوق يات والتجمع فقط، بل اإ

 .الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

، اليت تتعلق حبظر 4أأيًضا مقتضيات هامة، ل س امي املادة  وتتضمن اتفاقية الأمم املتحدة للقضاء عىل المتيزي العنرصي

، 1993تفاقية حقوق الطفل، كذكل، حق الطفل يف حرية التعبري. ويف عام اخلطاب العنرصي واملنظامت العنرصية. وتقر ا

حداث منصب املقرر اخلاص املعين بتعزيز وحامية احلق يف حرية الرأأي والتعبري، اذلي يعينه حاليا جملس حقوق الإنسان  مت اإ

 .التابع للأمم املتحدة

  :ياس ية عىل ما ييلمن العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس   19وتنص املادة 

نسان حق يف اعتناق أ راء دون مضايقة .أأ   .للك اإ

نسان حق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف البحث عن خمتلف رضوب املعلومات والأفاكر  .ب للك اإ

ىل أ خرين دومنا اعتبار للحدود، سواء عىل شلك مكتوب أأو مطبوع أأو يف قالب فين أأو بأأية  وتلقهيا ونرشها اإ

 .خرى خيتارهاوس يةل أأ 

من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وابلتايل، جيوز  2تتضمن ممارسة احلقوق املنصوص علهيا يف الفقرة  .ت

خضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أأن تكون حمددة بنص القانون وأأن تكون رضورية  :اإ

 لحرتام حقوق ال خرين أأو مسعهتم؛ 

  الصحة العامة أأو ال داب العامة.محلاية الأمن القويم أأو النظام العام أأو 

ن حرية الرأأي والتعبري مضمونة، حيث تنص الفقرة  عىل أأنه ل جيوز لأحد أأن يتعرض  19من املادة  1وابلتايل، فاإ

للأحاكم املس بقة أأو المتيزي أأو القمع بسبب وهجات نظره أأو أ رائه. ومن انحية أأخرى، وعىل الرمغ من أأهنا تفرض قيوًدا عىل 

                                                           
نسان، التعليق العام رمق  3  .34اللجنة املعنية حبقوق الإ



 

 

ل أأنه ل ميكن تقييد حرية الرأأي. فعىل حد تعبري اللجنة املعنية حبقوق الإنسان: "فهذا حق ل حرية التعب ري بشلك واحض، اإ

خضاعه لس تثناء أأو تقييد  ".4جيزي العهد اإ

( من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية املعىن الإجيايب حلرية التعبري يف القانون 2) 19وحتدد املادة 

ف بأأنه يشمل حرية البحث عن خمتلف أأشاكل املعلومات والأفاكر وتلقهيا ونقلها  ادلويل. فنطاق تطبيقه واسع، حيث يُعرَّ

ىل أ خرين. وتشمل حرية البحث واس تقبال والتواصل ابملعلومات والأفاكر مبختلف أأشاكلها. وتشمل حرية البحث الصحافة  اإ

 سبيل املصلحة العامة. والتحقيق يف

تأأويل حرية تلقي املعلومات والأفاكر، من قبل احملمكة الأوروبية حلقوق الإنسان، عىل أأهنا تشمل حق  وقد مت 

ىل امجلهور  .5امجلهور يف احلصول عىل املعلومات وواجب وسائل الإعالم يف نقل املعلومات اإ

جيايب   تعترب غري مؤذية أأو أأو اليتوتلح احملمكة أأن حرية التعبري ل تشمل فقط "الأفاكر" اليت يمت تلقهيا بشلك اإ

منا أأيًضا تكل الأفاكر اليت تغضب أأو تصدم أأو تزجع ن حرية التعبري ختضع 6حمايدة، واإ ىل ذكل أأعاله، فاإ . وكام متت الإشارة اإ

ثبات رضورة تقييدها بشلك مقنع  .7لس تثناءات تتطلب، مع ذكل، تفسريات ضيقة، وينبغي اإ

ن التعبري محمية. ويتعلق الأمر خاصة ابللغة املنطوقة واملكتوبة، وكذكل الفوأأخرًيا، وجب التذكري بأأن مجيع أأشاكل 

والصور. كام تمت حامية الطريقة اليت يمت هبا نقل هذه املعلومات، أأي من خالل الكتب والصحف والإنرتنت والكتيبات 

ىل ذكل  .والأفالم واللوحات واملنحواتت والأغاين، وما اإ

 القيود.2.2

عالن حقوق الإنسان واملواطن لعام من الشائع أأن حرية ال  ، يف مادته 1789تعبري ختضع لبعض القيود، حيث يقر اإ

ذا أأساء اس تخدام هذه احلرية يف احلالت اليت حيددها 11 نسان حرية التعبري ولكنه "س يكون مسؤوًل اإ ، بأأن للك اإ

 القانون." 

، من التفاقية 2، الفقرة 10اس ية، وكذكل املادة من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ي 19كام تعدد املادة 

القيود اليت حيق لدلول أأن تضعها عىل حرية التعبري، وذكل اعتبارا لس ببني هام: املصلحة العامة  الأوروبية حلقوق الإنسان

                                                           
 املرجع نفسه. 4

 .63، الفقرة 13778/88قضية ثورجري ثورجرسون ضد أأيسلندا )طلب عدد  5

نسان، السلسةل  6 يفشري برونس تاين ضد البريو، احملمكة الأمريكية حلقوق الإ  (.2001يونيو  6) 24رمق  Cانظر أأيًضا قضية اإ

 .63، الفقرة 13778/88قضية ثورجري ثورجرسون ضد أأيسلندا )طلب عدد  7

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["13778/88"]}
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يس تفيد  ناملضمونتني بسلطة القضاء وحياده، ضد التشهري والسب. مفثال، ل ميكن أأ  وحامية مسعة ال خرين أأو حقوقهم؛

 متجيد الإرهاب من حرية التعبري. ونفس اليشء ينطبق عىل أأي حتريض عىل العنف واجلرمية. 

 :من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية واحضة بشأأن هذا املوضوع 20فاملادة 

 .حتظر ابلقانون أأية دعاية للحرب .أأ 

ىل الكراهية الوطنية أأو العن .ب و العداوة أأو رصية أأو ادلينية اليت تشلك حتريضا عىل المتيزي أأ حتظر ابلقانون أأية دعوة اإ

  .العنف

وهكذا، جترم غالبية الاجهتادات القضائية خطاب الكراهية والعنرصية، لأهنا تعتربه متعارضا مع املبادئ ادلميقراطية 

من التفاقية  10ملادة وص علهيا يف اامحلاية املنص»اليت من املفرتض أأن حتمهيا حرية التعبري. وتوحض احملمكة الأوروبية أأن 

حمدودة، أأو حىت ملغاة، يف حاةل خطاب الكراهية، وهو مصطلح جيب فهمه عىل أأنه يشمل مجيع أأشاكل التعبري اليت تنرش 

أأو العنرصية أأو كره الأجانب أأو معاداة السامية أأو غريها من أأشاكل الكراهية القامئة عىل التعصب وحترض علهيا  الكراهية

 .8 » وج لها أأو تربرهاوتر 

فيه نظرية التحريض عىل أأي خطاب يشجع الفعل غري القانوين، معتربا أأن  الاجهتاد الأجنلو ساكسوين، فتنطبق أأما 

بعيد عن أأن يكون حقًا، بل هو شلك من أأشاكل اجلرمية غري املكمتةل، كام هو الشأأن ابلنس بة هو  هذا الشلك من التعبري

ىل الكراهية والمتيزي والعنف هو حاةل خاصة لنظرية التحريضجلرمية املؤامرة عىل سبي  .ل املثال. فادلعوة اإ

وهكذا، جيرم القانون الربيطاين أأي معل عنف أأو هتديد ابلعنف، يف الأماكن العامة أأو اخلاصة، يكون من شأأنه أأن 

 .يسبب اخلوف عىل سالمته الشخصية لأي خشص معقول، يوجد يف اجملال

ىل  ذكل، يمت جترمي أأي فعل يسبب اخلوف أأو من شأأنه أأن يسبب اذلعر أأو الضيق لل خرين، وخاصة ابلإضافة اإ

 .9تعسفي لك خطاب أأو سلوك هتديدي أأو

ن الاجهتاد القضايئ يكون أأشد. ففي قضية جانوفسيك ، 10أأما عندما يتعلق الأمر مبهامجة املوظفني العموميني، فاإ

هاانت )"جوجات" و "أأغبياء"( ضد اعتربت احملمكة الأوروبية حلقوق الإنسان  أأن الإدانة اجلنائية ملقدم الطلب عقب اإ

اثنني من حراس البدلية ل تشلك انهتااك. ويف بعض احلالت، أأوسع ملوظفي اخلدمة املدنية يف ممارسة سلطاهتم مقارنة 

                                                           
س بانيا )طلبان عدد  8  (51186/15؛51168/15 قضية س ترين تولتس ورورا اكبيلريا ضد اإ

 .5والفصل  4(، الفصل 1986قانون النظام العام ) 9

( للمتيزي عن الهجامت اليت تش هنا 31611/96( ونيكول ج. فنلندا )الطلب رمق 53582/09و 53579/09. الربتغال )الطلبات رمق o and Domingos Correia vãBarg(. انظر أأيضا 25716/94بولندا )الطلب رمق يك ضد سجانوف 10 

 (11039/02. مودلوفا )الطلب رمق Savitch vالصحافة، انظر يف هذا املوضوع قضية 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51168/15"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51168/15"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51186/15"]}


 

 

فاهتم كام هو احلال قيق يف ترص ابخلواص ... فال ميكن القول أأن املوظفني العموميني يعرضون أأنفسهم عن معد للتدقيق ادل

مع الس ياس يني. جيب أأن يمتتع املوظفون العموميني، من أأجل أأداء واجباهتم، بثقة امجلهور، وابلتايل قد يكون من الرضوري 

 حاميهتم من الهجامت اللفظية الهجومية أأثناء تأأديهتم لواجهبم".

ل  بري ملعايري صارمة للغاية، وجترم لك اخلطاابت اليتفهيا تقييد حرية التع  وحىت يف الولايت املتحدة، اليت خيضع

جيابية للمجمتع واليت تثري رد فعل عنيف من قبل الشخص املس هتدف  ومهنا:  .11تضيف أأي قمية اإ

  خطاب التشهري والافرتاء(Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1973) 

 اخلطاب الفاحش Miller v. California, 413 U.S. 15, 23–24(1973) ) 

 اللكامت املسببة للعراك) fighting words )انظر الإطار  

  ؛الإطار()انظر التحريض عىل الكراهية 

  جس مية ولك خطاب غري ذي قمية، ميكن أأن يتسبب يف أأرضارWeirum v. RKO Gen., Inc., 539 

P.2d 36, 48 (Cal. 1975). ( واملقصود ابللكامت املسببة للعراكfighting words أأي اللكامت املكتوبة ،)

( أأو أأي فعل غري قانوين 2أأو املنطوقة اليت حترض املس هتدف به عىل الكراهية أأو العنف )انظر الإطار رمق 

 .12وش يك

 clear and) والقامئ معيار اخلطر الواحضففي بداية القرن العرشين، وضعت احملمكة العليا للولايت املتحدة 

present danger من أأجل حتديد اللحظة اليت يمت فهيا اس تثناء الالكم من امحلاية املنصوص علهيا يف التعديل الأول )

س تينيات، واذلي يف هناية ال  للعمل الوش يك وغري القانوين. وسيمت استبدال هذا املعيار ابختبار أأكرث تساهاًل 13لدلس تور

ن اخلطاب اذلي يروج لسلوك غري قانوين يظل محمًيا  .14 اختبار براندنبور يُطلق عليه أأيًضا امس وحسب هذا املعيار، فاإ

 مبوجب التعديل الأول، ما مل يكن من شأأنه التحريض عىل "معل غري قانوين ووش يك". ذلكل تربز ثالثة عنارص خمتلفة: 

لقاء خطاب حيرض عىل العنف،  .أأ   النية يف اإ

 الاحامتل الكبري يف ارتاكب هذه الأفعال  .ب

                                                           
11 Lakier, Genevieve, The Invention of Low-Value Speech (September 19, 2014). 128 Harv. L. Rev. 2166 (2015). 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2498741 

12 Lakier, Genevieve, The Invention of Low-Value Speech (September 19, 2014). 128 Harv. L. Rev. 2166 (2015). 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2498741 

ذا اكنت اللكامت املس تخدمة تُس تخدم يف مثل هذه الظروف وأأهنا ذات طبيعة جتعلها تشلك 1919ضد الولايت املتحدة ) دانس شينك 13 اجلوهرية  خطًرا واحًضا وقامئا، حيث س تحدث الرشور( : اإن السؤال اذلي يطرح يف لك قضية هو ما اإ

هنا مسأأةل قرب ودرجة. اليت حيق للكونغرس  منعها. اإ

14 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969) 

https://ssrn.com/abstract=2498741
https://ssrn.com/abstract=2498741


 

 

 . 15كون هذه الأفعال وش يكة الوقوع .ت

ىل ذكل، حيظر القانون الفيدرايل للولايت املتحدة التحريض عىل أأعامل الشغب، أأو التواطؤ يف التحريض  ابلإضافة اإ

 .16علهيا أأو تنظميها أأو الرتوجي لها أأو التشجيع علهيا أأو املشاركة فهيا

ن جترمي  .Giboney cالتوجهييي )تفسريات وتعلاميت لرتاكب معل غري قانوين( مت تكريسه يف قضية  طاباخل اإ

Empire Storage and Ice Co. 1949))  حيث اعلنت احملمكة العليا، انه " اندرا ما متتد، احلصانة، اليت مضهنا ادلس تور حلرية

ىل اخلطاب والكتابة املس تعمةل اليت تنهت كل اكنهتاك حلرية ذعتبار ول يمت ا ]…[ جنائية املرشوعة مادةك التعبري والصحافة، اإ

 مورست بواسطة خطاب شفوي أأو مكتوب أأو مطبوع". فقط لأهنا التعبري

فضال عن ذكل، فعىل الرمغ من أأن الانتقاد والاحتجاج يظالن محميان، حىت ولو اكان موهجان ضد الرشطة وحىت 

هانهتم أأو هتديدمه ل تشملهم هذه امحلاية. وقد 17عندما ينطواين عىل العدوان والفظاظة ل أأن الهتجم عىل الأشخاص أأو اإ ، اإ

 ،ت مسببة للعراكلكامأأكد الاجهتاد الأمرييك مراًرا وتكراًرا عىل أأن الش مت والهتديد، وأأي سلوك همني جتاه ال خرين، يشلك 

 ش ادلميقراطي، يلحق من ذاته، رضرا ابملرسلذكل أأن هذا النوع من اخلطاب، اذلي يكون بعيًدا عن املسامهة يف النقا

خالل ابلنظام العام، لأنه يسبب رد فعل عنيف عنده ليه واإ ىل أأن الترصحيات العنرصية 18اإ . وهكذا، خلصت احملمكة العليا اإ

هانة ضابط الرشطة ابلتعبري عن الرغبة يف موت وادلته19املنطوقة ضد خشص ما أأمر  21، أأو ش مته والبصق عليه20، أأو اإ

 .وجب الإدانة القضائيةيس ت

 ويبقى التحدي هو فصل اخلطاب النقدي عندما يكون منطواي عىل لكامت مسببة للعراك. 

وحىت يومنا هذا ل تزال العديد من الأس ئةل املطروحة. ففي احلاةل اخلاصة ابملوظفني العموميني، اختارت عدة 

ضافية لهذه الفئة عند أأدا ن نظرية اللكامت 22ء واجهبمبدلان منذ وقت طويل توفري حامية اإ . ويف الولايت املتحدة نفسها، فاإ

 .23يف احلاةل اخلاصة بضباط الرشطة ما تزال تثري التساؤلت وما زال النقاش بعيدا عن احلسم املسببة للعراك

                                                           
 ,Press University Harvard: MA Cambridge,. speech hate in harm The. (2014). J Waldronللحصول عىل انتقاد حديث حلرية التعبري يف الولايت املتحدة، انظر  15

16 18 U.S.C. § 2101 - U.S. Code - Unannotated Title 18. Crimes and Criminal Procedure § 2101. Riots 

ىل ضباط الرشطة.(: التعديل الأول حيمي قدرًا كبريًا من الانتقاد اللفظي والتحدي 1987) 451الولايت املتحدة  482مدينة هيوسنت ضد هيل،  17  املوجه اإ

وحمدودة بشلك ضيق، مل  ( : من املفهوم جيًدا أأن احلق يف حرية التعبري ليس مطلقًا يف مجيع الأوقات وحتت مجيع الظروف. هناك فئات من التعبري معينة1942) 568، الولايت املتحدة 315قضية تشابلينسيك ضد ولية نيو هامبشاير،  18

 ها ومعاقبهتا يثريان أأية مشلكة دس تورية. يكن يُعتقد أأبدا أأن منع 

 .2003؛ قضية ويسكنسن ضد أأوفادال، حممكة الاس تئناف بالية ويسكنسن، 2001خبصوص قضية جون م.، حممكة الاس تئناف بولية أأريزوان،  19

 .1999قضية الولية ضد الكي، حممكة الاس تئناف بولية مينيسوات،  20

 .1999العليا القضائية بولية ماين، قضية الولية ضد يورك، احملمكة  21

هانة موظف. 22  مثال يف فرنسا، جنحة اإ

 وخاصة فامي يتعلق بنظرية "احلصانة املرشوطة". 23



 

 

ىل هذه املفاهمي املعقدة للغاية يف عالقهتا حبرية التجمع، ويف تطبيقها عىل حاةل احتجاجات  حلس مية؛ من اوس نعود اإ

 أأجل توضيحها مبثال ملموس.

 اختبار براندنبور  :1لإطار رمق ا

ىل جتمع صغري لأعضاء مجموعة كو لكوكس الكن يف ولية أأوهايو. يف هذا اخلطاب، اذلي جسهل ممثلو وسائل  حتدث الكرنس براندنبور  اإ

ة ضد أأيدي احلكومة وأأدىل بترصحيات معادية للسامية والعنرصيالإعالم املدعوون، جشب براندنبور  حمنة "العرق الأبيض القوقازي" عىل 

بيض لأ الأمريكيني من أأصل أأفريقي من خالل الهتديد "ابلنتقام" من احلكومة الفيدرالية والنظام القضايئ يف حاةل اس مترارهام يف "مقع العرق ا

 . مسرية يف واش نطن العامةوالقوقازي". كام أأعلن أأيًضا أأن أأعضاء مجموعة كو لكوكس الكن يعزتمون تنظمي

ري القانونية غ أأدين براندنبور  ابنهتاك القانون اجلنايئ للتنظمي النقايب لولية أأوهايو، اذلي جيرم ادلعوة للجرمية أأو للتخريب أأو لأساليب الإرهاب

صالح صناعي أأو س يايس.  كوس يةل لتحقيق اإ

دا دام نة، وقضت بأأنه ل ميكن للحكومة أأن تعاقب، دس توراي، عىل ادلفاع اجملرد من اس تخوقد أألغت احملمكة العليا يف الولايت املتحدة هذه الإ

ل عندما هتدف ادلعوة املتضم  صدار عقوابت مرتبطة بأأي خطاب اإ ة نالقوة أأو انهتاك القانون. ورصحت احملمكة أأنه من ال ن فصاعدًا، ل ميكن اإ

نتاج معل غري قانوين فورا وعندم ىل التحريض أأو اإ  .24ا يكون من شأأهنا أأن حترض عىل هذا العمل أأو تنتجهفيه اإ

، ذكرت احملمكة العليا يف الولايت املتحدة أأنه فامي يتعلق ابختبار براندنبور  أأنه عىل الرمغ من أأن رشط النتيجة "الوش يكة" 2002ويف عام 

ن نفس املربر ل ينطبق عىل اخلطاب اذلي  عطاء تعلاميت ]...[. فالتخ هل ما يربره فامي يتعلق مبجرد ادلعوة، فاإ ىل اإ طيط الطويل الأمد هيدف اإ

فعال اجلرمية  عداد واثئق مكتوبة  واذلي-للأ ي وصفه رصاحة بأأنه جمرد عىل خطاب ل ينبغ ينطوي-قد يتضمن نصاحئ شفوية ومتارين تكوينية واإ

 .25"مرافعة" وميكن أأن خيلق ابلتأأكيد خطرا معوميا كبريا
 

 : اللكامت املسببة للعراك  2الإطار رمق 

فاعلهام. يمتزي  يةن يصعب التفريق بني التحريض عىل معل غري قانوين وش يك واللكامت املسببة للعراك، ولكن ميكن المتيزي بيهنا بواسطة 

 أأن اللكامت تدمري؛ يف حنيالتحريض عىل العمل غري قانوين وش يك بنية املتحدث اذلي جبعل من خشص أ خر أأداة لإرادته يف الأذى وال 

اثرة الشعور ابلكراهية دلى املس متع وجتعهل يرد عىل املتلكم بطريقة عنيفة ىل اإ  .املسببة للعراك هتدف اإ

(، كنوع من اخلطاابت 1942تأأسست نظرية اللكامت املسببة للعراك من قبل احملمكة العليا يف قضية تشابلينسيك ضد ولية نيو هامبشاير )

وقد اكن والرت شابلنسيك، أأحد أأفراد طائفة شهود هيوه، يوزع كراسات دينية عندما  .ري احملمي مبوجب التعديل الأول لدلس تورأأو التواصل غ

ىل مركز الرشطة، صاح تشابلنسيك  عالن حاةل الشغب، ومت اعتقال تشابلنسيك. وأأثناء نقهل اإ بدأأ حشد من حوهل يظهر عالمات الهيجان. فمت اإ

رشطة: "أأنت ***** من املبزتين" و"***** وأأحد الفاش يني ولك حكومة روتشسرت" مه من الفاش يني أأو معالء يف وجه أأحد ضباط ال 

 ." الفاش يني

ىل تشابلنسيك هتمة انهتاك قانون من قوانني ولية نيو هامبشاير حيظر اس تخدام عبارة "مسيئة أأو ساخرة أأو مزجعة" جتاه ال خرين  وهجت اإ

دانته، اس تأأنف تشابلنسيك احلمك، حبجة أأن القانون املذكور يقيد حريته يف التعبريأأو منعهم من اذلهاب ملامرس  .ة أأعامهلم القانونية. بعد اإ

                                                           
ون من شأأهنا أأن حترض عىل هذا العمل أأو تنتجه. انظر أأيضا قضااي هيس ( : عندما يمت توجيه مثل هذه ادلعوة للتحريض عىل معل غري قانوين وش يك وعندما يك1969) 444الولايت املتحدة  395قضية براندنبور  ضد ولية أأوهايو،  24

 (.1973) 105الولايت املتحدة  414ضد ولية أأندايان، 

 (2002) 993الولايت املتحدة  537قضية ستيوارت ضد ماكوي،  25



 

 

ردود  وهكذا، أأعلنت احملمكة العليا أأن "بعض اللكامت املكتوبة أأو املنطوقة مس تثناة من امحلاية املنصوص علهيا يف التعديل الأول، عندما تثري

هناء فوري فعل عنيفة من جانب امل  ىل التسبب يف اإ س متعني ]...[. فاللكامت املسببة للعراك، من خالل لفظها يف حد ذاهتا، تؤدي أأو تتجه اإ

ن احلكومة ميكن للحقيقة، واب« قمية اجامتعية»للسمل. ول يس تطيع مثل هذا اخلطاب املسامهة يف التعبري عن الأفاكر ول يتضمن أأية  لتايل فاإ

لقاء   .26"هذا اخلطاب يف سعهيا لتعزيز "املصلحة الاجامتعيةأأن تقيد احلق يف اإ
 

 27حرية التجمع .3

 تعريف .1.2

 :عىل ما ييل العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية من 21تنص املادة 

ل تكل اليت تفرض  يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به. ول جيوز أأن توضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق اإ

للقانون وتشلك تدابري رضورية، يف جممتع دميقراطي، لصيانة الأمن الوطين أأو السالمة العامة أأو النظام العام أأو طبقا 

 حامية الصحة العامة أأو ال داب العامة أأو حامية حقوق ال خرين وحرايهتم.

ري وتكوين حرايت التعبلنتذكر أأوًل أأن هذا احلق الأسايس رضوري لسري أأية دميقراطية وأأنه ل ميكن فصهل عن 

طار هذا التقرير، س نلزتم بتعريف الأمم املتحدة ملصطلح .امجلعيات والرأأي التجمع" اذلي يعين احتشاد متعمد  "ويف اإ

ابلتايل املظاهرات أأو  .ومؤقت يف ماكن خاص أأو عام لغرض معني. ويشمل التجمعات أأو املـسريات أأو الاحتـشادات

اابت امجلاهريية أأو حىت الاعتصامات. ومعلوم أأن للتجمعات دور انبض ابحليوية يف حشد الاجامتعات ادلاخلية أأو الإرض 

 ."28الساكن وصياغة املظامل والتعبري عن املطامح وتيسري الاحتفال ابلأحداث

يه الوحيدة اليت حتمل هذه الصفة يف العهد ادلويل. ويؤكد  السلمي بعد ذكل، من املهم التذكري بأأن حرية التجمع

مم املتحدة عىل ما ييل: " جملس ل التجمع السلميحقوق الإنسان التابع للأ . كام 29"ل تشمل حامية احلق يف حرية التجمع اإ

، أأما التفاقية الأمريكية حلقوق 11تتحدث التفاقية الأوروبية حلقوق الإنسان عن "حرية التجمع السلمي" يف مادهتا 

هنا تتحدث عن حق "التجمع السلمي، (، وكذكل الشأأن ابلنس بة لإعالن حقوق 15بدون أأسلحة" )املادة  الإنسان فاإ

                                                           
ا، تلحق تكل اللكامت اليت، بسبب النطق هب -البذيئة والفاحشة واملدنسة، ولكامت القذف، واللكامت املهينة أأو اللكامت املسببة للعراك  : يشمل ذكل اللكامت (1942)568الولايت املتحدة  315قضية تشاملينسيك ضد نيو هامبشاير،  26

لفاظ ليست جزًءا أأساس ًيا من أأي عرض للأفاكر، وأأهنا  ىل التحريض عىل خرق فوري للسالم. لقد لوحظ جيًدا أأن مثل هذه الأ ىل احلقيقة، حىت أأن الفائدة اليت ميكن جنهيا مذات ق الرضر أأو متيل اإ هنا تتفوق علهيا مية اجامتعية ضعيفة للوصول اإ

(؛ ر.أأ.ف ضد مدينة سانت بول، 1989) 973الولايت املتحدة  491(؛ ولية تكساس ضد جونسون، 1949) 1الولايت املتحدة  337بشلك واحض الفائدة الاجامتعية يف النظام والأخالق. انظر أأيًضا قضااي تريمينيلو ضد ولية ش ياكغو، 

 (.1992) 377الولايت املتحدة  505

ننا س نقترص عىل ذكل يف هذه الفقرة. 27  عىل الرمغ من أأن حرية التجمع ل تتعلق فقط حباةل املظاهرات، فاإ

 .24، الفقرة 20/27HRC/A UNDOC/تقرير املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين امجلعيات، ماينا كياي  28

دارة السلمية للتجمعات تقرير مشرتك للمقرر اخلاص املعين ابحلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين امجلعيات واملقرر اخلاص املعين حبالت الإعدام خارج القضاء أأ  29 جراءات موجزة أأو تعسفًا بشأأن الإ  و ابإ



 

 

( ودس تور الولايت املتحدة اذلي يتحدث عن "احلق يف التجمع 24الإنسان لرابطة دول جنوب رشق أ س يا )املادة 

 ."30السلمي

 l’affaireان، يف سوتؤكد ذكل العديد من الاجهتادات القضائية الأوروبية، حيث أأعلنت احملمكة الأوروبية حلقوق الإن 

Lashmankin et autres c. Russie حامية احلق يف التجمع السلمي ل يشمل التجمعات اليت يكون فهيا للمنظمني  «أأن

. وميكن الاطالع عىل الترصحيات 31»وللمشاركني نوااي عنيفة أأو حترض عىل العنف أأو ترفض أأسس أأي جممتع دميقراطي

 .l’affaire Stankov et organisation Macédoine unie Ilinden c. Bulgarie ; l’affaire Fáber cالسابقة للمحمكة هبذا اخلصوص، مثال يف قضية 

Hongrie(2012) & l’affaire Cisse c. France (2002) يت " تستبعد "املظاهرات الاليت أأعلنت فهيا احملمكة أأن صفة "التجمع السلمي

 ."32يكون ملنظمهيا واملشاركني فهيا نوااي عنيفة

ن احلق يف التجمع السلمي حيمي التجمعات غري العنيفة اليت تُنظم يف الأماكن العمومية واخلاصة، داخلها  وهكذا، فاإ

من العهد  21لهيا يف املادة مراعاة القيود املنصوص ع»وخارهجا، سواء رصح هبا من دلن السلطات أأو مل يرصح هبا، مع 

. ويشمل هذا احلق مجموعة واسعة من التجمعات، مبا يف ذكل التجمعات 33«ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية

الس ياس ية والاقتصادية والفنية والاجامتعية. كام ميتد احلق أأيًضا ليشمل املظاهرات املضادة، عىل الرمغ من أأن ادلول 

، كام تلزتم حبامية املتظاهرين من العمل "الاس تفزازي 34نهتك املظاهرات املضادة حق ال خرين يف التجمعملزمة بضامن أأل ت 

 .لأي عنرص" قد يعيق عقد التجمع

 

 تقييد حق التجمع .2.3

من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية  21كام عرضنا سابقا، ميكن فرض قيود عىل التجمع السلمي مبوجب املادة 

ورة تكون متالمئة مع القيود املرشوعة اليت تنطبق عىل احلقوق املذك»رشيطة أأن ينص علهيا القانون، وأأن والس ياس ية، 

أأعاله. مثال عندما يتعلق الأمر برساةل تدعو للكراهية عىل أأساس وطين أأو عنرصي أأو ديين وحترض عىل المتيزي أأو 

 .35«العداوة أأو العنف

                                                           
 دس تور الولايت املتحدة، التعديل الأول. 30

عىل مجيع التجمعات ابس تثناء تكل اليت يكون فهيا للمنظمني وللمشاركني نوااي عنيفة ، أأو حيرضون عىل العنف أأو  11( : وابلتايل تطبق ضامانت املادة 2017)فرباير  51169/10, 57818/09،4618/11 -نكني وأ خرون ضد روس يا لشام 31

 ( 92و  91 § §يرفضون أأسس جممتع دميقراطي. )انظر قضية كودريفيش يوش وأأخرون، املذكورة أأعاله ، 

 .37، الفقرة 2002أأبريل  9، 51346/99سا، عدد طلب سييس ضد فرن  32

 أأعاله. 17انظر الهامش  33

 (10126/82ضد المنسا )طلب عدد  LEBEN DAS FÜR ÄRZTEقضية منصة  34
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اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية عىل ما ييل: "يكون احلق يف التجمع من العهد ادلويل  21وهكذا، تنص املادة 

ل تكل املفروضة طبقا للقانون وتشلك تدابري  السلمي معرتفا به. ول ميكن أأن توضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق اإ

ل داب العامة أأو حامية الصحة أأو ارضورية، يف جممتع دميقراطي، ملصلحة الأمن الوطين أأو السالمة العمومية أأو النظام العام 

 أأو حامية حقوق ال خرين وحرايهتم".

تدابري الأقل ينبغي تكييف ال »ول ميكن لهذه القيود، طبعا، أأن خترج عن مبادئ الرشعية والرضورة والتناسب. و

البة. مربرا أأكرث ص . وقد يكون املنع الرصحي للمظاهرة رضوراًي، لكنه يتطلب36«تقييًدا لضامن سالمة املشاركني وغريمه

ل عند حفص مجيع البدائل الأخرى  «عنف وخمالفات عفوية»، حىت عندما يمت ارتاكب أأعامل 37ول ميكن تربير هذا املنع اإ

، عىل الرمغ من 38«من قبل بعض املتظاهرين، طاملا بقيت نوااي )املشاركني ال خرين( وترصفاهتم تتسم ابلطبيعة السلمية

 .«واسع من املناورة يف اختيار الوسائل املس تخدمة لضامن عقد التجمعات بشلك سلمي هامش»أأنه يبقى للسلطات 

أأكيد أأن وضع نظام الاشعارات والرتاخيص قبل أأية مظاهرة يتوافق مع ضامن حرية التجمع، حيث يتبني أأنه من 

ق يف حرية عام، ول س امي احلالرضوري التوفيق بني حرية جتمع مجموعة ما وحرايت أأفراد أ خرين ومجموعة أأخرى والنظام ال

، خاصة 39ل ينبغي منع مظاهرة سلمية عفوية أأو مظاهرة مل تضع ترصحيا فقط لهذا السبب لكن التنقل واملتطلبات الأمنية.

نه  جيب افرتاض »عندما يكون تأأثريها عىل النظام العام ضعيفا. وحسب جلنة الأمم املتحدة املعنية حبقوق الإنسان، فاإ

ن التأأخر يف تسلمي الرتخيصات ميكن أأن يشلك خرقا للحق يف «. لنوع من التجمعاتقانونية هذا ا وعىل مس توى أ خر، فاإ

 .40التجمع

وعىل مس توى املامرسة، تواصل غالبية ادلول فرض عقوابت عىل عقد جتمعات غري مرصح هبا عىل الطريق 

غرامة مالية ظورة ابلسجن ملدة س تة أأشهر و العمويم. ففي فرنسا مثال، يعاقب عىل تنظمي تظاهرة غري مرصح هبا أأو حم

ضد املنظمني )ولكن ليس ضد املشاركني(. ففي بريطانيا العظمى والولايت املتحدة، وحدها  41يورو 7500قدرها 

 املسريات اليت تعرقل حركة املرور وختل ابلنظام العام، تتطلب ترصحيا مس بقًا. 

ودات معقوةل لالمتثال للقانون وتشجيع السري السلمي بذل جمه»وعىل أأي حال، يتعني عىل منظمي التجمع 

، خاصة عندما يتعلق الأمر مبفاهمي الأمن واحرتام حقوق ال خرين. وعىل الرمغ من أأن عدم الترصحي املس بق 42«للتجمع
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 (76900/01قضية أأولينجر ضد المنسا )طلب عدد  37

 .2010أأكتوبر  21، 14599/09، 25924/08، 4916/07، وقضية أأليكسييف ضد روس يا، طلبات عدد 2004مايو  4، 61821/00قضية زيليبريبر  ضد مودلوفا، طلب عدد  38

شعار السلطات بتجمع ما ل جيعهل غري قانوين، وذلكل ل ينبغي اس تخدام ذكل أأساسا لتفريق التجمع  39 ليه أأعاله. [...]"عدم اإ  وينطبق ذكل عىل حد سواء يف حاةل التجمعات العفوية" التقرير املشرتك املشار اإ

صدار ترصحي ملظاهرة2007مايو  3 ،1543/06ضد بولونيا، طلب عدد انظر قضية ابكزكوفسيك وأ خرون 40 -  ىل أأن رفض معدة وارسو اإ نسان اإ من أأجل ادلعاية للمثلية اجلنس ية يشلك تدخاًل  ، اذلي خلصت بشأأنه احملمكة الأوروبية حلقوق الإ

 متيزياًي يف احلق يف حرية التجمع.

 .9-431القانون اجلنايئ الفرنيس، املادة  41

 أأعاله. 17الهامش انظر  42

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["76900/01"]}


 

 

ن املصادمات اليت تنشب عىل هامش املظاهرة ختضع للق دارية، فاإ نون امبظاهرة ل جيب أأن ترتتب عنه عقوبة جنائية أأو اإ

 .اجلنايئ

ىل العقوبة. ويف هذه احلاةل، وبغض النظر عن الوضعية  أأخريا يبدو من البدهييي أأن رفض تفريق التجمع يؤدي اإ

القانونية للتجمع أأو الأساس اذلي بين عليه التفريق، فاإن املقاومة ضد أأوامر السلطات يكون موضوع عقوبة، لأنه يشلك 

 الهيئات القضائية. جتاهال، مبثابة عنف، تعاقب عليه خمتلف

ن مجيع الولايت القضائية الوطنية ل حتمي ول تتساهل مع  وبتطبيق هذه املبادئ العامة للقانون ادلويل، فاإ

 التجمعات العنيفة أأو تكل اليت تكون فهيا نية املشاركني عنيفة أأو فهيا حتريض عىل العنف. ففي بريطانيا، تنص القوانني

 دام غري قانوين للعنف. عىل فرض عقوابت عىل أأي اس تخ

تبلغ عقوبة اخملالفة املتعلقة ابلعصيان، اليت تقابل الاس تخدام غري القانوين للعنف من قبل أأكرث اثين عرش خشًصا 

وامر تمت الزايدة فهيا عندما يرفض مثريي الشغب الامتثال لأ و  وثالثة يف الولايت املتحدة، مدة أأقصاها عرش س نوات؛

 .التفريق القضائية

وكذكل الشأأن يف أأملانيا أأو الياابن، حيث الإخالل ابلنظام العام يصبح شغبا عندما تكون هناك مقاومة أأو اعتداء 

اثرة مبارشة  أأو هتديد لضابط رشطة. وتكون العقوبة أأشد عىل املزتمعني. ويعرف القانون اجلنايئ الفرنيس أأعامل العنف بأأهنا اإ

ما ابلرصاخ أأو اخلطب ال»للمترد  ما من خالل نقل الكتاابت املنشورة أأو املوزعة، أأو بأأية وس يةل أأخرى تتجىل اإ عمومية، واإ

 لنقل املكتوب أأو الالكم أأو الصورة. 

تالف ممتلاكت ال خرين 43يورو 7500ويعاقب عىل هذه الأعامل ابلسجن ملدة شهرين وغرامة قدرها  ، ويعاقب عىل اإ

 . 44يورو 30000أأو ختريهبا أأو تدمريها ابلسجن س نتني وغرامة قدرها 

ن العقوابت اليت يمت فرضها يف حالت العنف تتوقف عىل خطورة هذه احلالت، حيث  ن العنف اذلي »وأأخريًا، فاإ اإ

ىل العجز التام عن العمل لأكرث من مثانية أأايم يعاقب عليه ابلسجن ملدة  «. يورو 45000س نوات وغرامة قدرها  3أأدى اإ

ىل السجن ملدة يورو عندما ترتكب أأعامل العنف ضد  75000س نوات وغرامة مالية قدرها  5 ويمت رفع هذه العقوبة اإ

 . 45الرشطة أأو ادلرك
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لقاء القبض عىل  ن املشاركة يف جامعة مسلحة هبدف التحضري لأعامل العنف أأو التخريب يرتتب عهنا اإ وأأخريًا، فاإ

ذا مت العثور ع ب اجلرمية ىل عنارص مادية تثبت نية ارتاكالأفراد حىت قبل ارتاكب أأعامل العنف أأو التخريب، ل س امي اإ

)أأسلحة، براغي، كرات حديدية، مضارب البيس بول، نظارات، قناع أأو لتام، وغريها من املالبس الواقية اليت يرتدهيا 

 15000املشتبه هبم(. ويه لكها عنارص تشلك أأدةل لالهتام. ويبلغ احلد الأقىص للعقوبة السجن ملدة عام وغرامة قدرها 

ىل مقع بعض أأشاكل اجلنوح اجلديدة جرمية جديدة تتعلق  6. وقد أأحدثت املادة 46يورو من القانون اجلديد، الهادف اإ

خفاء الوجه، ويه تنص عىل العقوبة ابلسجن ملدة س نة واحدة وغرامة قدرها  داخل »يورو لشخص يوجد  15000ابإ

خالل فعيل أأو حممتلمظاهرة عىل الطريق العام أأو ابلقرب مهنا، وجرى أأثناءها أأو عىل اإ  م، وقد خيفي ابلنظام العا« ثرها، اإ

 هذا الشخص طوعا لك وهجه أأو جزءا منه. 

ىل أأن الشخص قد أأىت حتس بًا لالضطراابت أأثناء  وترى بريطانيا العظمى أأن وجود مثل هذه العنارص قد يشري اإ

يد من احملامك وجود هذه العنارص كدليل . وابلتايل، تعترب العد47املظاهرة، وأأن هناك عنرص ختطيط قبل ارتاكب اجلرمية

 .48عىل النية العنيفة للمتظاهرين وتشلك، من خالل وجودها، ظرفًا مشدًدا يف حال ارتاكب أأي عنف

وعىل سبيل اخلمت، ورمغ وجود افرتاض قوي يف اجتاه حرية التجمع، ويه حرية ل جيب عىل ادلوةل احرتاهما حفسب، 

ن الإخال بل علهيا أأيضا تسهيل ممارس هتا، ل يف ظروف اس تثنائية، وفقط مكالذ أأخري، فاإ ل ورمغ أأنه ل ميكن منع التجمع اإ

ابلنظام العام والأمن ل ميكن تربيره. ويف هذه احلاةل، ينبغي اختاذ التدابري الأقل تقييًدا لضامن سالمة املشاركني وغريمه 

 .طلباتهبدف ضامن التوازن قدر الإماكن بني احلق يف التجمع وهذه املت 

ن اكن رضوراي، وفقًا للقواعد املعمول هبا واملتعلقة اب  .(3انظر الإطار رمققوة )س تعامل الوجيب أأن يمت تفريق التجمع، اإ

 49: قواعد اس تعامل القوة3الإطار رمق 

ىل أأقىص حد ممكن. وينبغي فقط فرض القيود  ورية يف جممتع دميقراطي، الرض تعد حرية التجمع السلمي حًقا أأساس ًيا، جيب ممارس ته دون قيود اإ

غي بمن أأجل مصلحة الأمن القويم أأو الأمن العام أأو النظام العام أأو حامية الصحة العامة أأو ال داب العامة أأو حقوق ال خرين وحرايهتم، وين 

ملساس بروح ، دون اأأن تكون هذه القيود قانونية ورضورية ومتناس بة مع الهدف احملدد. وجيب أأن يكون لك قيد اس تثناء وليس قاعدة

 هذا احلق.

يقع عىل عاتق ادلوةل واجب تسهيل املظاهرات من خالل اختاذ تدابري معقوةل ومناس بة تسمح بسري املظاهرات دون خوف من اندلع 

ىل أأدىن حد، من الاضطراابت واخملاطر من  جل أأ أأعامل عنف جسدي أأو انهتااكت حلقوق الإنسان الأساس ية للمتظاهرين، مع التقليل، اإ
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ىل الاحتجاج مزوًدا مبالبس أأو قناع ملنع 47 ذا اكن هناك دليل عىل أأن خشًصا ما قد حرض اإ ح، حتديد الهوية، أأو أأش ياء ميكن اعتبارها لوازم محلاية اجلسد، أأو أأداة ميكن اس تخداهما كسال ينبغي أأن ينظر املدعون العامون بشلك خاص يف ما اإ

ىل أأن الشخص حرض حتس با ل ىل وجود عنرص للتخطيط قبل ارتاكب اجلرمية. كام قد يشري ادلليل اإ خالل ابلنظام أأثناء الاحتجاج أأو قد يشري اإ  protests-guidance/public-https://www.cps.gov.uk/legalالإ

زاةل أأي قطعة مالبس يعتربها ضابط الرشطة أأداة لإخفاء الهوية، وخاصة أأثناء املظاهرات. 1994م العام لس نة من قانون العدل اجلنايئ والنظا 60AAوفقًا للامدة  48 جنلرتا(، من غري القانوين رفض اإ  )اإ

نسان وحامية يف س ياق الاحتجاجات السلمية. املبادئ الأ  25/38املصادر: القرار  49 نسان بشأأن تعزيز حقوق الإ مم املتحدة بشأأن اس تخدام القوة واس تخدام الأسلحة النارية من جانب املوظفني امللكاذلي اعمتده جملس حقوق الإ فني ساس ية للأ

نفاذ القانون )  (.1990ابإ

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/public-protests


 

 

سالمة الأشخاص اذلين متسهم هذه الأعامل. وينبغي أأن تدرك ادلول أأنه يف ظروف معينة، عندما تُنَظم مظاهرة يف خرق للقوانني املعمول 

ن سلطات الرشطة ل ينبغي لها دامئًا ممارسة القمع، وأأن عدم التدخل هو معوًما املقاربة الأفضل.  هبا، فاإ

ىل جانب الأشخاص أ خرين، من أأي شلك من أأشاكل الهتديد والعنف من طرف ويقع عىل عاتق ادلوةل واجب امحلا ية الفعاةل للمتظاهرين، اإ

 أأولئك اذلين يرغبون يف منع الاحتجاجات أأو تعطيلها أأو عرقلهتا، مبا يف ذكل "العنارص املس تفزة" واملناوئة للمتظاهرين.

ذا اكن الهتوجيب اختاذ قرار تفريق املظاهرة مكالذ أأخري وفقًا ملبدأأي ا ل اإ ديد لرضورة والتناسب، ول جيب أأن تأأمر به السلطة اخملتصة اإ

 الوش يك ابلعنف حيظى ابلأس بقية عىل احلق يف التظاهر. وعىل وجه اخلصوص يراعي ما ييل:

 )و بسبب أأ  ل ينبغي أأن يكون الأمر بتفريق املتظاهرين بسبب عدم الامتثال لرشوط الترصحي املس بق )يف حاةل وجود هذه الرشوط

 عدم احرتام قيود أأخرى غري مرشوعة تتعلق ابملطالب؛

 ل اندرًا؛ ن أأعامل العنف املعزوةل أأو املتفرقة، اليت يرتكهبا أأشخاص أأثناء املظاهرة، ل ميكن أأن تكون مربرا لتفريق املظاهرة اإ  اإ

  نفاذ القانون بتبليغ ورشح أأوامر تفريق املظاهرة امتثال املتظاهرين بوضوح، من أأجل احلصول عىل فهم و ينبغي أأن يلزتم املسؤولون عن اإ

 قدر الإماكن؛

 ىل الوسائل القرسية؛ ماكنية اللجوء اإ  جيب أأن حيظى املتظاهرون بوقت اكف يك يتفرقوا، قبل اإ

  ن الأشخاص عجيب عىل السلطات التأأكد من أأن املتظاهرين غري العنيفني واملارة احملارصين، نتيجة لسرتاتيجية التدخل الأمين، فضاًل

 اذلين يوجدون يف حاةل هشاشة أأو ضيق، ميكهنم املغادرة دون املساس بشخصهم؛

  ،ل ضد املتظاهرين العنيفني ل يف ظروف اس تثنائية: ول جيب اس تخداهما اإ ىل القوة ضد املتظاهرين اإ ل جيوز لقوات الأمن اللجوء اإ

ل عند استنفاد مج  وفقط عندما يكون ذكل رضوراًي جًدا ومبا يتناسب مع الهتديد ىل القوة رضوراًي اإ يع ابلعنف. ولن يعترب اللجوء اإ

 الوسائل الأخرى لتخفيف التصعيد ومنع املزيد من العنف.

  جيب أأن تتوفر الرشطة عىل مجموعة من املعدات الأقل تسببا يف القتل واليت تسمح ابللجوء املتنوع للقوة مع احرتام مبدأأي الرضورة

قليص، قدر الإماكن، من الأرضار اليت قد تلحق ابملتظاهرين. وعىل وجه اخلصوص، ل ميكن اس تخدام املعدات والتناسب وتسمح ابلت 

ل يف حالت وجود العنف عىل نطاق واسع هبدف تفريق احلشد، وفقط  ماكنية كبرية للتسبب يف الأرضار، اإ اليت تنتج تأأثريا عشوائيا واإ

ل عندما يمت حتذير عندما يمت استنفاذ مجيع الوسائل الأخرى ل حتواء العنف. ول ميكن اس تخدام املعدات ذات التأأثري العشوايئ اإ

 احملتجني وغريمه من أأنه سيمت اس تخدام هذه املعدات وأأنه اكنت هلم فرصة التفرق.

 ل لأس باب ووفقًا لإجراءات حيددها القانون، بناًء عىل ش هبة معق ةل بأأن الشخص وول ينبغي حرمان أأي خشص من حريته تعسًفا، اإ

طار املظاهرات  :قد ارتكب جرمية أأو عندما يكون الأمر رضوراًي ملنع ارتاكهبا أأو فراره بعد القيام هبا، ودون جلوء للقوة املفرطة. ويف اإ

  يقاف والتفتيش وكذكل يقاف والبحث. وجيب تفريد أأي اس تخدام لسلطات الإ جيب أأل يكون هناك اس تخدام مكثف لسلطات الإ

 تظاهرين واحتجاز مه، وأأن يمت ذكل عىل أأساس وقائع حمددة؛اعتقال امل 

  يف احلالت اليت يُعتقل فهيا عدد من الأشخاص بسبب سلوكهم غري القانوين أأثناء مظاهرة ما، ينبغي عىل عنارص القوات العمومية

مية ابلقرب من منطقة معو  مه يففقط جمرد تواجداحلرص عىل أأن يكون الأفراد املعتقلون قد مارسوا أأنشطة غري قانونية، وليس 

 نشاط غري قانوين؛



 

 

  جرايم. وجيب أأن يستند جيب أأل تشلك املشاركة يف املظاهرة مبفردها الأساس لتوجيه هتمة جنائية أأو ش هبة التورط يف نشاط اإ

 أأي اعتقال احتياطي عىل ش هبة معقوةل تتعلق ابلتخطيط خملالفة جنائية أأو مبوهنا قيد التنفيذ؛

 عند تطبيق العقوابت. كظرف خمففطات القضائية اعتبار الطابع التعبريي للسلوك ينبغي للسل 

جراء تقيمي للمصلحة العامة، مع مراعاة ما ييل: .أ  لتحديد مدى تناسب القيود ورضورة فرضها، جيب عىل السلطات القضائية اإ

 حبقهم يف التظاهر؛أأمهية احرتام ممارسة احلقوق الأساس ية واحلفاظ عىل قدرة الأفراد عىل المتتع  -

 الطريقة غري العنيفة للسلوك التعبريي؛ -

 مس توى الاضطراابت الناجتة عن السلوك التعبريي؛ -

 نوع الهيئة املس هتدفة؛ -

 الرضر الفعيل النامج؛ -

  وينبغي عىل السلطات، قدر الإماكن، السامح بتسهيل التغطيات الصحفية واملالحظة املس تقةل للتظاهرات من طرف مجيع وسائل

عاقة رمسية لها.الإ   عالم واملالحظني املس تقلني، دون فرض قيود تعسفية عىل أأنشطهتم ودون اإ

  نفاذ القانون عند التخطيط قامة عالقات تعاون ورشاكة مع السلطات اخملتصة وموظفي اإ جيب عىل منظمي املظاهرات، قدر الإماكن، اإ

نظمني امة أأو يف حاةل توقع عدد كبري من املتظاهرين، جيب عىل امل لسري املظاهرات. ويف احلالت اليت جيب فهيا جحز الفضاءات الع

جراءات الإخطار الطوعي.  الامتثال لإ

  ت ونرش عنارص، ميكن للسلطات التصال هبم لتسهيل املظاهرا« خماطبني»وعىل أأساس تطوعي، ينبغي للمنظمني واملتظاهرين تعيني

 وضامن الامتثال للقيود املفروضة قانواًن. ميكن حتديدها بسهوةل، لتسهيل تنظمي هذه املظاهرات

  ينبغي عىل الصحفيني واملالحظني املس تقلني تعريف أأنفسهم بوضوح، يف حني ينبغي تطبيق أأساليب حتديد الهوية عىل نطاق واسع

بدقة وفقًا للمعايري  ثودون متيزي )مبا يف ذكل عىل عنارص القوات العمومية(. وجيب عىل الصحفيني واملالحظني املس تقلني تغطية الأحدا

 الأخالقية للصحافة ومعايري مراقبة املظاهرات.
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 اليت مت جتميعها من متابعة احملاكامت الاحتجاجاتمعطيات أأولية حول ما ترتب عن 

 

 مهنا تطلبت تأأطريا خاصا 340مظاهرة،  814 -

 من مجموع املظاهرات %10مظاهرة؛ أأي أأقل من  60تفريق  -



 

 

 املصابني املدنيني: مل نمتكن من حتديد عددمه، لكن اجمللس يقدرمه ابلعرشات -

من املديرية العامة  610عنرصا من القوات املساعدة و 178عنرصا من عنارص القوات العمومية:  788جرح  -

 للأمن الوطين

 املصابني من القوات العمومية: -

 من رجال أأمن 604 -

 املساعدةمن القوات  178 -

 من ادلرك  120 -

صابة جب 500 -  روح جسدية يف صفوف القوات العموميةاإ

 عنرصا حتث العناية الطبية النفس ية 34عنرصا من عنارص الأمن من مضاعفات عقلية، مهنم  111معاانة  -

 يوما 760احلد الأقىص ملدة العجز اللكي املؤقت:  -

 خشصا 400عدد الأشخاص املوقوفني:  -

 مت تسلميهم لأولياهئم مهنم 84واحتفظ هبم يف الإصالحية  45( مهنم 129) املوقوفني:عدد القارصين  -

ىل حدود  -  خشصا 55 مارس:عدد الأشخاص اذلين يقضون عقوبة جسنية اإ

( وقنابل الغاز املس يل لدلموع Tonfasالوسائل املس تخدمة من قبل الرشطة: ادلروع الواقية والهراوات ) -

 وخراطمي املياه

 يم الطرف املدين خالل احملامكة أأن اخلسائر قدرت:حما نقل -

 مليون درمه خسائر مديرية الأمن الوطين 25أأكرث من  -

 أأكرث من أأربعة ماليني درمه ابلنس بة لدلرك -

 أألف درمه ابلنس بة للقوات املساعدة 160أأزيد من مليون و -

ميزورن،  80مهنم مبدينة احلس مية و 56اتجر صغري، مهنم  136من  توصلت السلطات بشاكايت - أ خرين مبدينة اإ

 .يطالبون برضورة حامية النظام العام وذكل من جراء الارضار اجلس مية اليت أأحلقت بتجارهتم
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جياز، وبناء عىل عامل العنارص النظرية اليت عرضناها ابإ قوق  املعلومات املتوفرة دلى اجمللس الوطين حلمن خالل اإ

الإنسان، واليت جرى حتصيلها انطالقا من املالحظة يف عني املاكن وكذكل من خالل الاطالع عىل الفيديوهات املنشورة 

 عرب مواقع التواصل الاجامتعي وشهادات املعتقلني والعائالت والقوات العمومية، يسجل اجمللس اخلالصات التالية:

مهنا تأأطريا أأمنيا  %40( شهرا، تطلبت 12( احتجاج اليت شهدهتا احلس مية، عىل مدى اثين عرش )814من بني ) -

خاصا، يف مجيع هذه الاحتجاجات بدون اس تثناء، ومل يقم املنظمون بتقدمي أأي طلب للحصول عىل أأي ترخيص، رمغ 

 أأن تنظمي هذه املظاهرات اكن خمططا هل وليس عفواي يف غالبيته؛

من الاحتجاجات اس تخدام القوة، وعادت أأس باب تفريق الاحتجاجات ابس تخدام القوة ملربرات احلفاظ  %8تطلبت  -

 عىل النظام العام والسالمة اجلسدية للأشخاص وضامن حق املواطنني يف التنقل؛

ن  - تأأخذ طابعا ية و من العهد ادلويل للحقوق ل حيمي التظاهرات اليت ل تدخل يف خانة التجمعات السلم  12الفصل اإ

 ؛50عنيفا

، عىل هامش مظاهرة يف الساحة العمومية، 2017يناير  5جسلت أأوىل وقائع املواهجات بني الرشطة واحملتجني يف  -

اج دون فض الاحتجومت اجملاورة، قامت بعض العنارص املس تفزة، برشق القوات العمومية ابحلجارة يف الأزقة 

 اصطدامات؛

، اس تخدمت الرشطة القوة املفرطة خالل هذه 51ا بعض املنظامت غري احلكوميةووفقًا للشهادات اليت مجعهت -

الاصطدامات، نتج عهنا سقوط عدد من اجلرىح من بني احملتجني. وحسب هذه الشهادات، قامت الرشطة بتوقيف 

 العرشات مهنم؛

 أأي توقيفات؛قياهما بونفت القوات العمومية، من هجهتا، اس تخدام أأي وس يةل عنيفة لتفريق املتظاهرين ودحضت  -

                                                           
 2016فرباير  2ـ املقرر اخلاص ابحلق يف التظاهر السلمي/50 

51 - Coalision des ONGs des droits humains 



 

 

، حني رفض مئات من احملتجني وقف شلكهم الاحتجايج واذلهاب 2017فرباير  6و 5جسلت واقعة مماثةل أأخرى يويم  -

نذارات القوات العمومية. عقب ذكل، جسلت أأعامل عنف )الرشق ابحلجارة( يف حق القوات  ىل حال سبيلهم، رمغ اإ اإ

ىل ب ىل مطاردات بني الرشطة واحملتجني العمومية؛ وامتدت أأعامل العنف هذه اإ وكيدارن ابلقرب من احلس مية، وأأدت اإ

 اس مترت لساعات؛

مل يس تطع اجمللس الوطين حلقوق الإنسان التحقق من حصة ادعاءات الاس تخدام املفرط للقوة والرشوع يف أأي اعتقالت  -

اس تخدام للقوة  للتدخل ومل يسجل أأي يف ذكل التارخي. ووفقا للمعلومات املتوفرة دلى اجمللس، مل تس تخدم أأي وس يةل

ابنه أأو عقب ذكل؛  من قبل الرشطة أأو أأي توقيفات، سواء يف اإ

ىل  2017فرباير  6وجتلت حصيةل يوم  -  مصااب؛ 54يف ارتفاع عدد املصابني، يف صفوف القوات العمومية، اإ

 احتجاًجا دون تسجيل أأي اشتبااكت 20، جرى تنظمي حوايل 2017ابتداء من ذكل التارخي وحىت أأواخر مارس  -

 ؛2017ابس تثناء أأعامل "الهوليغانس" عىل هامش مباراة لكرة القدم يف الثالث من مارس 

، حاول حوايل مائة خشص، من بيهنم التالميذ، السري عىل الأقدام حنو مدينة احلس مية انطالقا من 2017مارس  26يف  -

خالل ابلنظام العام، حاولت السلطات حمارصة  بوكيدارن عرب الطريق الوطنية. ونظرًا لوجود هتديد كبري حممتل لالإ

 املتظاهرين مث تفريقهم، دون جدوى؛ وهو ما تسبب يف ردود أأفعال، جتلت يف السب ورشق القوات العمومية ابحلجارة؛

رضام ىل اإ قامة القوات العمومية ومعدوا اإ ىل ماكن اإ يف  النار ساعات بعد ذكل، توجه عدد من العنارص امللمثة اإ

 س يارات وانقالت مركونة جبوار الإقامة، وكذكل يف املبىن السكين اذلي اكنت عنارص من القوات العمومية تقمي فيه. 

ونظرا لأهنم اكنوا حمارصين ابلنريان اليت أأتت عىل الإقامة، اضطرت العنارص احملارصة للقفز من سطح املبىن احملرتق. 

ل مبسا عدة من اجلريان. وبعد أأن قام مثريو الشغب مبنع وصول املساعدة، عن طريق وضع متاريس ومل يمت درء اخلطر عهنم اإ

ىل رشق عنارص القوات العمومية ابحلجارة، يف الوقت اذلي اكن فيه هؤلء حياولون  يف طريق س يارة الإسعاف، معدوا اإ

نقاذ زمالهئم. يف املساء، توجه نفس الأفراد  ىل عني املاكن من أأجل اإ مزورن ورشعوا يفالوصول اإ  حنو مركز الرشطة ابإ

، كام حاولوا اقتحامه. )انظر الفقرات املتعلقة ابلكرونولوجيا 2017مارس  27رشق املركز ابحلجارة، حىت صباح يوم 

 وابلشهادات(.



 

 

خشًصا بناًء عىل  14، اعتقل جرحًيا يف صفوف القوات العمومية 50يف أأعقاب أأعامل الشغب هذه، اليت خلفت حوايل  -

ىل الإحراق أأو  امر النيابة العامة. وأأوردت الشهادات املدلة هبا يف احملامكة تطور الأحداث من التحريض عىل العنف اإ

قامة؛  الفعيل لالإ

مل يكن ممكنا التحقق من املزامع اليت كررها احملتجني مراًرا وتكراًرا، ومفادها أأن القوات العمومية يه اليت قامت معدا  -

رضام النار يف الناق ن الت واملبىن السكين. وما يه يف احلقيقة سوى دفوعات توفرت دلى اجمللس الوطين حلقوق الإنساابإ

قناعة أأهنا ل تعدو أأن تكون جمرد حماولت متكررة للتضليل من جانب مؤلفهيا )انظر الفقرة اخلاصة ابلتضليل والأخبار 

 الزائفة(. 

ىل حمرض اجللسات اذلي يت - ثناء وفر اجمللس عىل نسخة منه، رصح الس يد محزة بن دحامن أأنه أأ أأثناء احملامكة، وابلرجوع اإ

توجه احملتجني حنو احلس مية، وابس تعامهلم رشق القوات العمومية ابحلجارة، لإجياد طريق ساكل، أأمرمه ن. ز. ابلعودة مع 

لقاء خطاب حترييض ضد   ؛«اخملزن عدو وغري قادر عىل فعل أأي يشء»اإ

ن أأعامل الشغب هاته، ل ميك - ن فقط وصفها بكوهنا اس تخدام غري قانوين للقوة يف حق القوات العمومية، بل يه اإ

 ؛52مس توفية لعنارص جرمية المترد، وتشلك جهوما مبارشا وخطريا عىل احلياة والسالمة اجلسمية للأشخاص

ع عىل الأواين ر خالل شهري أأبريل وماي، نُظمت عدة احتجاجات يف مدينة احلس مية ونواحهيا، من بيهنا الاحتجاج ابلق -

 املزنلية، أأو تكل اليت جاءت ردا عىل بال  الأغلبية احلكومية اليت اهتمت من خاللها املتظاهرين ابلنفصالية؛

، مت تنظمي جتمع أأمام اجمللس البدلي يف أأولد أأمغار. تشري املعلومات اليت يتوفر علهيا اجمللس الوطين 2017أأبريل  21يف  -

ىل أأن حشدا مض هبا، مضن شهادات أأخرى، ثالثة مواطنني مه: و.ب.؛ ك,م.؛ ي.س( حلقوق الإنسان )واليت أأدىل  اإ

لهيم، حتت الهتديد، ووصفومه بـ  أأكرث من مائة خشص، بعضهم اكن حيمل أأسلحة بيضاء، قاموا بدعوة املارة لالنضامم اإ

محل  رغب يف التظاهر مع"اخلونة". وهو ما تسبب يف جو من انعدام الأمن واخلوف بني املواطنني. كام تعرض من 

 العمل املغريب للهجوم من قبل املتظاهرين املسلحني؛

                                                           
قامة الرشطة، ملقيا خطااب حتريضيا ضد "اخملزن، العدHBأأثناء احملامكة، قال مواطن ) 52 ىل احلس مية، يرشق( اكن حارضًا يف املظاهرة الأصلية اإن انرص زفزايف أأمرمه ابلعودة واقتحام ماكن اإ ون القوات و"، عندما اكن املتظاهرون يف طريقهم اإ

 العمومية ابحلجارة من أأجل شق طريقهم.



 

 

تلقى اجمللس الوطين حلقوق الإنسان العديد من املعلومات يف شأأن هتديد املواطنني وأأقارهبم، )يوصفون ب "العياشة"(  -

رفضوا  املغريب أأو من التجار اذليمن اذلين رفضوا املشاركة يف املظاهرات أأو اذلين أأرادوا القيام بذكل مع محل العمل 

 ؛53مقاطعة أأنشطة "اخملزن". وقد تقدم بعض املواطنني بوضع شاكايت يف املوضوع

ل أأن يدين املواقف المتيزيية والعدائية فضاًل عن العنف املرتكب ضد بعض  - ول يسع اجمللس الوطين حلقوق الإنسان اإ

خطرًيا  تجني نفس الرأأي. من الواحض أأن مثل هذه الأعامل تشلك انهتااكً املتظاهرين واملواطنني اذلين مل يتقامسوا مع احمل 

ن مثل هذه الأفعال والترصفات اليت ختيف أأي  للحق يف حرية الرأأي والتعبري والتجمع والأمن وحرية تنقل املواطنني. اإ

 خشص عادي )انظر اجلزء النظري( عىل سالمته الشخصية، ل ميكن أأن تكون حرية من احلرايت؛

ىل حدود يوم  - ، وهو اليوم 2017ماي  26مل يسجل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأي حوادث أأثناء املظاهرات، اإ

مام صالة امجلعة ) لنس بة للمجلس . ابانظر الفقرة اخلاصة حبرية العبادة(اذلي اختار فيه الس يد ن.ز. القيام مبقاطعة اإ

ىل الاقتحام العني نالوطين حلقوق الإنسان، ابلإضافة اإ  ف والترصحيات التشهريية للس يد ن.ز. داخل املسجد، فاإ

يقافه ولوذه ابلفرار، يعد يف نظر  اخلطاب التحرييض اذلي أألقاه من عىل سطح مزنهل، بعد أأن قاوم بشدة حماوةل اإ

ىل ذكل، ( و 4رمق الإطار)انظر اجمللس حاةل منوذجية  سهاب. ابلإضافة اإ لهيا ابإ يذكر اجمللس الوطين حلقوق س نعود اإ

يقاف، حتت أأي ظرف اكن، يف دوةل يسودها القانون؛  الإنسان أأنه ل ميكن تربير مقاومة أأي اإ

نه منذ اليوم التايل لعتقاهل 54شلك اعتقال الس يد ن.ز. بضعة أأايم بعد فراره - ، نقطة حتول يف الاحتجاجات. حيث اإ

ىل أأعامل عنف، ومل تتوقف٪80، أأفضت غالبية الاحتجاجات )2017حىت أأكتوبر  أأعداد املصابني عن الارتفاع،  ( اإ

ن اكنت الاعتقالت مل جتري بشلك  عند الك اجلانبني؛ ويه الفرتة ذاهتا اليت جسلت خاللها معظم معليات الاعتقال. واإ

طالق رساهحم ووضع القارصون عند  نسقي يف لك مرة حتدث فهيا اشتبااكت، فالعديد من الأشخاص املوقوفني مت اإ

 أأولياء أأمرمه؛

ذا اكنت - ن احامتل حدوث ذكل بدأأ يضعف تدرجييا  اإ نذارات فض التجمهرات قد حققت مرادها يف السابق، فاإ بعض اإ

ذا مل يمت فض التجمهر، بداية أأعامل العنف؛ نذارات قوات حفظ النظام ابس تعامل القوة، اإ  يف هذه املرحةل. وشلكت اإ

                                                           
 مبدينة اإمزورن، بشاكايت دلى الرشطة مطالبني السلطات برضورة حامية النظام العام من جراء الأرضار الثقيةل اليت أأحلقت بتجارهتم, 80مهنم مبدينة احلس مية و 56اتجر صغري،  136تقدم  ـ53 

54. https://youtu.be/tkzzydl_gi4 



 

 

ىل أأن التواصل بني الرشطة واملتظاهرين اكن حمدودا ج - شهًرا من الاحتجاجات. ويذكر  12دا، طوال جتدر الإشارة اإ

اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأن منظمي أأي جتمع ملزمون، قدر الإماكن، ابحلفاظ عىل عالقات تعاون ورشاكة مع 

. فلو اكن هناك اتصال أأفضل بني الطرفني وتشاور 55السلطات اخملتصة، ول س امي عن طريق تعيني خماطب حمدد

 علق مبخاوف الإخالل ابلنظام العام، لاكن من املمكن جتنب تفرقة وفض العديد من املظاهرات؛متبادل، خاصة فامي يت

ويعترب اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأن جتذر عنف احلركة الاحتجاجية قابهل اس تخدام مزتايد للقوة من جانب  -

صوصا اكن أأن تكون غري مفرًطة، خالسلطات العمومية. وعندما اكن اس تخدام القوة رضوراي يف بعض، فقد اكن ابلإم

يقافات؛  أأثناء تفريق التجمهرات والإ

ن مبدأأ التناسب يف اس تخدام القوة مل حيرتم دامئًا، كام حدث خالل احتجاجات  - يوليوز  20يونيو و 26و 6وعليه، فاإ

 ، عىل سبيل املثال؛2017

تجنب وهو ما يتطلب اس تخدام القوة ل -ومقاوميــــن ورمغ أأن احملتجني اكن من املمكن أأن يكونوا عنيفني ومسلحيـــن  -

ن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان يرى أأنه مبجرد ما يمت حتييد الشخص، فال جيوز -الأذى واخلطر اذلي يشلكونه ، فاإ

الامتدي يف اس تعامل العنف. حيث ل ميكن اعتبار أأن مواطنا ملقى عىل الأرض ومصفد اليدين ميكن أأن يشلك هتديدا، 

ذ  مل يعد هناك من سبب لس تعامل القوة اجتاهه؛ اإ

فامي يتعلق ابلوسائل املس تعمةل لفض التجمهر، يسجل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان ابرتياح عدم اس تخدام أأي أأسلحة  -

وسائل فتاكة خالل اثين عرش شهرًا من الاحتجاجات اليت شهدهتا احلس مية. حفاةل الوفاة الوحيدة املسجةل اكنت يف 

 الفصل اخلاص ابلكرونولوجيا(؛ -ادلفاع عن النفس )انظر الإطار حاةل

جالؤمه عند  - مل يسجل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأية حالت بعدم تقدمي املساعدة ملدنيني مصابني، واذلين يمت اإ

طمي املياه( االرضورة لتلقي الإسعافات الالزمة. أأما الوسائل اليت تفقد الرؤية )عبوات الغاز املس يل لدلموع وخر 

خبارمه بذكل، وليس كخيار أأول؛ نذار الأفراد احلارضين واإ  فاس تعملت، عىل العموم، بشلك متناسب، ودامئا بعد اإ
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من الواحض يف نظر اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأن تعلاميت احلياد والانضباط اليت توصل هبا رجال التدخل، خالل  -

ان؛ حصيح أأن ظروف تدخل القوات العمومية اكنت صعبة للغاية يف بعض الأحي احتجاجات احلس مية، مل تكن حترتم دامئًا.

ىل حتمل "سوء املعامةل" من جانب املتظاهرين، مثل البصق والشتمية  وحصيح أأن بعض رجال الرشطة اضطروا اإ

عدد  ملؤكد أأنومن ا(، « fighting words »والهتديد والرشق ابلبول )انظر الفقرة اخلاصة ابللكامت املسببة للعراك 

ل أأن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان يؤكد، رمغ لك ذكل، أأنه ل  اجلرىح يف صفوف القوات العمومية اكن مرتفعا، اإ

ىل  السلوك المنوذيج،يوجد أأي اس تثناء لواجب  اذلي عىل أأفراد القوات العمومية الالزتام به. حيث علهيم، ابلنظر اإ

ًة عندما همنية. فش مت أأحد املشاغبني أأو الرد عليه بعنف جسدي أأو لفظي، خاص طبيعة وظيفهتم، المتسك بأأشد املعايري

طار الكراهية، )"ولد الصبليون"( غري مقبول  ىل نتاجئ عكس ية. كام أأنه من غري املقبو ومدان يدخل يف اإ ل، يف ويؤدي اإ

 دوةل القانون، استبدال قواعد النظام العام بقواعد املواهجات يف الشوارع؛

نسان أأنه، ويف عدة مناس بات وابتداء من يونيو ويعترب  - ، مل يكن اس تعامل القوة متناس با 2017اجمللس الوطين حلقوق الإ

(، رمغ مرشوعيته، لأنه مل يقترص عىل ما هو رضوري فقط، من أأجل اس تعادة النظام وحتييد cibléesومس هتدفا )

ل ملظاهرت .العنارص العنيفة ن اجمللس الوطين حلقوق  814ني فقط، من أأصل ورمغ أأنه مل يمت املنع الرمسي اإ مظاهرة، فاإ

الإنسان يشجب أأنه من بني الس تني مظاهرة جرى فضها، مل يكن سوى عدد قليل مهنا موضوع تواصل معويم من 

 طرف السلطات؛

ىل أأنه ل يتوفر عىل أأية معلومات حول حفص وتقيمي - ل مع يف الأخري، يود اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأن يشري اإ

شهرا من الاحتجاجات اليت شهدهتا، حيث ظلت أأجوبة وزير ادلاخلية عىل أأس ئةل  12القوات العمومية، خالل 

 ؛الربملانيني حمدودة

وابلنس بة للمجلس الوطين، من املتعني أأن خيلص التدبري الأمين لالحتجاجات يف احلس مية، ويف املغرب بشلك عام،  -

ىل  56.تدخالت القوات العمومية، وفقًا للمبادئ ادلولية يف هذا الشأأن مبادئ توجهيية وطنية تؤطرتطوير  اإ

اجمللس الوطين حلقوق الإنسان عن قلقه من الطبيعة املتعمدة للعديد من حلقات العنف، حيث تبني  يعربأأخرًيا، 

ىل ارتداء اللثام أأو الأقنعة، اكن الأخطر  من خالل ذكل أأن احملتجني اكنوا مس تعدين بشلك واحض لالشتبااكت. فبالإضافة اإ
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 جدا ر يصعب ادلفاع عنه، دون احلديث عن العدد الكبريمحل بعضهم لأسلحة بيضاء، وابخلصوص أأثناء اعتقاهلم، وهذا أأم

(، اليت غريت بشلك جذري طبيعة ٪80)بنس بة  2017حلالت اس تخدام العنف الالمرشوع، وذكل منذ ماي 

قلمي احلس مية.  الاحتجاجات اليت شهدها اإ

 رية التعبري حل القانونيةقيود ال احرتام مل يمت  .2.4

 املغاربة وحتليلها، نين أأن تطرق، يف أأي من تقاريره، حملتوى خطاابت املواطنمل يس بق للمجلس الوطين حلقوق الإنسا

طار احرتام القيود احملددة اليت أأوردها هذا التقرير. ذ جاء يف اإ وقف،  لكن اجمللس خاصة أأن هذا الأمر ل يكون ذا أأمهية اإ

 الضامانت ادلس تورية ول مقتضياتخالل احتجاجات احلس مية، يف مناس بات عديدة، عىل أأشاكل خطاب ل تشملها 

 القانوين ادلويل حلقوق الإنسان املتعلقة حبرية التعبري، اليت تناولها هذا التقرير.

ملفاهمي معقدة ورئيسة تتعلق حبرية  57ذلكل قرر اجمللس دراسة أأشاكل هذا اخلطاب وحتليلها وتقدمي أأمثةل ملموسة

فظ فيه مجيع ورية اليت ختضع لها ممارسة هذه احلرية يف جممتع دميقراطي حتالتعبري، عىل أأمل تسليط الضوء عىل القيود الرض 

 احلقوق واحلرايت.

 أأمثةل من اخلطاابت احملية قانونيا  .أأ 

رددها احملتجون املطالبة ابملزيد  الشعارات اليتاكن لالحتجاجات فئتني أأساس يتني من املطالب، حيث اكن هدف 

 الاجامتعية"، مدينني الفساد وضعف البنيات التحتية الصحية والتعلميية والبطاةل والهتميشمن "احلرية والكرامة والعداةل 

وارتفاع املعيشة. أأما الفئة الثانية من املطالب فاكنت تتعلق بقضااي الهوية وذاكرة الريف، ويه املطالب اليت ما فتأأت ترتفع 

  .نأأكرث فأأكرث مع توايل التجمعات لتصبح هممينة يف بعض الأحيا

ن القانون ادلويل املتعلق حبرية التعبري واسع لكنه، يف نفس ال ن،  سهاب، فاإ ىل ذكل ابإ وكام تطرق هذا التقرير اإ

ن اكن لذعا وهتمكيا ابلنس بة للبعض، عندما يوجه  يتضمن حيثيات وجزئيات أأساس ية ودقيقة. فالنقد عىل سبيل املثال، واإ

يون ضد فرنساضد املسؤولني الس ياس يني يبقى مشمول بضامان ، أأقرت احملمكة الأوروبية 58ت احلق يف التعبري. ففي ملف اإ

القضااي  أأو -تكون فيه حرية التعبري ذات أأمهية قصوى  اذلي -حلقوق الإنسان أأن "... يف جمال اخلطاب والنقاش الس يايس 

موهجة هل هبذه  ، عندما تكوناليت تس تأأثر ابهامتم الرأأي العام، تكون حدود النقد املسموح به أأوسع ابلنس بة للس يايس

الصفة، أأكرث من املواطن العادي. فعىل خالف هذا الأخري، يعرض الأول نفسه حامت وبوعي ملراقبة دقيقة عىل أأفعاهل وأأقواهل 

 سواء من قبل الصحفيني أأو من قبل معوم املواطنني؛ ذلكل جيب عليه أأن يتوفر عىل قدرا أأكرب من درجات التسامح".
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بنعوت خمتلفة ووصف الأحزاب الس ياس ية  60وأأعضاهئا 59كن تقبل أأن ينعت احملتجون مثال احلكومةبناء عليه، مي

"، ووسائل الإعالم  62ملرويج الأوھام" أأو "أأقزام أأو 61ب "ادلاككني الس ياس ية" والس ياس يني ب "الشفارة والكفار

اذلي تشمهل حامية احلق يف التعبري، ل  ، فذكل جزء من اخلطاب63واملنظامت غري احلكومية ب "الارتزاقية" أأو "اخلزبية"

 س امي أأهنا تعرب عن انشغالت هتم املصلحة العامة وتندد ابلفساد والزبونية والريع و"عدم كفاءة احلكومة".

من انحية أأخرى، يظل انتقاد هيئات تنفيذ القانون بصفة عامة، أأو النظام القضايئ، جائزا، ما دام غري موجه ضد  

ذا اكن ذكل يتعلق حبمك قمية وليس خشص معني، ل س امي طار احلياة العامة، أأو يف حاةل ما اإ ذا اكن ميس أأمورا تدخل يف اإ  اإ

ذ ميكن ثباهتا اإ طار التشهري حبقائق ميكن اإ ذا اكنت املنطوقات غري حصيحة. ذلكل أأن يدخل يف اإ  اإ

غالبية اخلطاابت، اليت مل  فس ال نفامي يتعلق بشعارات الهوية واذلاكرة، غطت ثنائية الريفي "البطل والضحية" يف ن

ختلوا من التذكري ابلتضحيات اليت قدهما ساكن احلس مية ملاكحفة "الاس تعامر" وكذكل الانهتااكت اجلس مية اليت اكنوا حضية 

 .64جاعلني من ساكن هذا الاقلمي مجموعة مفضةل بشلك خاص ملامرسة حقوقها لها،

ن اس تخدام اذلاكرة والهوية من أأجل حتقيق  املطالب ليس ظاهرة جديدة، سواء يف املغرب أأو يف مناطق خمتلفة اإ

كن ل تغدي التعبري الشخيص واذلايت للمواطنني وتصوراهتم. ومتعددة من العامل، بل أأصبحت هذه الظاهرة ش به طبيعية،

طار املطالب وس ياقاهتا، بغض النظر عن اعت  ، تظليلال ارات باس تخدام اذلاكرة من أأجل التحريض والإاثرة، ليس فقط يف اإ

 . 65يشلك ظاهرة جديدة يف املغرب

 وفامي ييل بعض الأمثةل عىل ذكل:

"حضوران معمك س يكون فرض عني واإلزايم، دافعوا عىل منطقتمك كام دافع عهنا الصنديد مولي حمند ول  -

 تدعوا أأي معفن يأأيت هنا ويترصف هنا.. "؛

 اجملاھدين وعىل رأأسهم الصنديد مولي موحند عبد الكرمي"تشويه مسعة أأس يادھم الرشفاء أأبناء الصناديد  -

 اخلطايب"؛

                                                           
ىل مس توى تطلع"، "حكومة دون املس توى"   59"حكومة ل ترىق اإ

 "أأفشل حكومة" "رمبا كيخدوا القرقويب" "كذابة ما عندانش فهيوم الثقة"، "الكركوز"، "الصعلوك" 60

ىل مزبةل التارخي ملعونني"  ىل اجلحمي اإ  61"رؤساء امجلاعا ت وبيادقھم وخمربيھم اإ

وھام" 62 قزام ملرويج الأ   "حسقا حسقا للأ

 "اخلزبية أأو الارتزاقية امجلعيات يف ثقة ل " 63

نصاف واملصاحلة بشلك عام ليس تفيد مجيع الساكن و ھنا ) ميخور( "64  " 1984و 1959و  1958ا غتصبت جدتھ و أأمھ من طرف الرعاع و القوات الردعية  فاإذا ارتكب اجلرامئ فليقوموا ابلإ

 :للقراءة حول ظاهرة مماثةل يف أأرواب 65

Soroka, George, and Félix Krawatzek. “Nationalism, Democracy, and Memory Laws.” Journal of Democracy 30, no. 2 (2019): 157–71. 

 



 

 

كرث من انتفاضة  - كرث من الانتفاضات  84أأو انتفاضة  59و 58"س ننتفض س نقوم ابنتفاضة س تكون أأ أأو أأ

خرى".  الأ

ىل ذكل، بدى تطرف حركة الاحتجاج واحضا بشلك أأكرب مع مرور الشهور.  التطرف  قبلف كام س بقت الإشارة اإ

"لفظي". وقد زادت  تطرف والاشتبااكت العنيفة، طفا عىل السطح (émeute)"اجلسدي"، أأي تعدد أأعامل الشغب 

الشعارات أأصبحت هتمت بشلك أأقل ابملطالب الاجامتعية والاقتصادية،  أأن ، حيث2017فرباير  بعد أأواخر شهر حدته

لهيا عىل أأهنا "هتديد أأجنيب وخبيث جاء لرتاكب أأسوأأ وأأصبحت تشجب "تواجد" القوة العمومية، اليت اكن يُن ظر اإ

 ضده. "، وجب رفضه ومن الرضوري ادلفاع66 اجلرامئ

التأأثري عىل الناس من أأجل قبول أأعامل عنف ضد مجموعة  ة"قدر  " تمكن خطورته يف67خطاب خطريهكذا برز "

مس هتدفة ومن أأجل تشجيعها وارتاكهبا" ضد "اخلونة" )"اخلونة" / "العياشة"(؛ ابس تحضار ومص التارخي ورمس صورة 

 ش يطانية "للعدو". وتدخل "أأسطورة العسكرة" يف هذه اخلانة )انظر اجلزء املتعلق ب"ظهري العسكرة"(. 

 مثةل املسجةل يف هذا الإطار ما ييل:ومن بني الأ 

هجزة ة القمعية راكوم همددين، نقولو ا لمك أأن تواجدمك ھنا تواجد مش بوه، وتواجدي " - ابش يفهوهما رامك نتوما الأ

ھدد حياتمك ليس من عندان بقدر ما ھو من عند ادلو ةل اخملزنية وعىل رأأسها وزارة ادلاخلية اليت تغامر 

تلمك، وأأرادت أأن تهنيي حياتمك ليك تكسب الرشعية، فلامذ ا؟ حنن حنذر ونقولها بلك حبياتمك وأأرادت أأن تق 

ىل قتل املواطنني  ؛"رصاحة وزارة ادلاخلية تسري اإ

 ؛"ادلوةل اخملزنية تكرهمك أأهيا الريفيون وحنن ل يرشفنا أأن نعرتف بدوةل خمزنية تقمعنا" -

هجزة القمعية الوحش ية حتتل املكل العام والساحات" -  "؛العمومية لرتهب املواطنني الأ

 يريدون للريف أأن يركعوه يريدون من الريف أأن تأأيت بطاريق اخلليج وتغتصب نسائنا وتغتصب أأطفالنا"؛" -

دخال الرعب -  "؛"أأغرقو ا الريف ابلعسكرة من أأجل اإ

                                                           
66 ». motive attribution asymmetry « déshumanisation et de-classique de déshumanisation/méta Dans une rhétorique 

the United Proceedings of the National Academy of Sciences of “Motive Attribution Asymmetry for Love vs. Hate Drives Intractable Conflict.” : Waytz, Adam, et al.  Se référer à 

Kteily, N., Hodson, G., & Bruneau, E. (2016) They see us as less than  & www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25331879, National Academy of Sciences, 4 Nov. 2014, States of America

370. –(3), 343Journal of Personality and Social Psychology, 110umanization predicts intergroup conflict via reciprocal dehumanization. human: Metadeh

https://doi.org/10.1037/pspa0000044 
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مية، حلت من أأجل تدمري البالد -  "؛ھاته العصابة اليت حلت مبدينة احلس 

 "؛مستنقع من ادلماء يريدون أأن يدخلوا الريف يف" -

 "؛ادلو ةل اخملزنية ترفض الريف والنظام يكره منطقة الريف" -

مية من أأجل الاستامثر يف املنطقة تقف ادلوةل كعقبة ضده مثل " - ىل مدينة احلس  مثر عندما يأأيت اإ املست

مثر يعدل "، و"الش يطان ىل كون املنطقة منطقة عسكرية، مما جيعل املست ن عيعرضون عليه ظهريا يشري اإ

 "؛فكرته ويبتعد

لك اكلثعبان، الكثري من امللفات تعامل معها اخملزن كام تتعامل داعش الإرهابية، " - ادلاككني الس ياس ية تهنب وتأأ

ذن ادلوةل عدمية تؤمن ابلعنف والاغتيالت واملوت  "؛اإ

بت ص لس نا يف حرب مع دوةل أأخرى محلل راية املغرب، حنن دلينا معركة وملف حقويق ھذه ادلوةل اغت " -

 "؛نسائنا، اختطفت أأبنائنا، وعذبوھم مث تطلبون منا محل العمل ملاذا حنمهل

 غري احملمية قانونيا تعىل أأشاكل اخلطاابأأمثةل  .ب

 والكراهية العنف التحريض عىل  
ىل أأي ابمحلاية بأأي حال من الأحوال، كام هو احلال أأيضيؤكد اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأن أأشاكل اخلطاب اليت حترض عىل العنف والكراهية والعنرصية والمتيزي ل تمتتع  ا ابلنس بة اإ

ىل كوهنا بعيدة لك البعد عن ممارسة حرية التعبري، مسا خطريا ابملبادئ اليت يتوجب68خطاب ميس ب "مسعة ال خر ضافة اإ ن هذه الأشاكل من اخلطاب تشلك، ابلإ اميهتا والهنوض هبا ح "، حيث اإ

 يف جممتع دميقراطي. 

 يتعلق ابحتجاجات احلس مية، جسلت مثل هذه احلالت يف عدة مناس بات. ومن بني الأمثةل عىل ذكل ما ييل:فامي 

وهلل وقسام ابهلل وقسام برب العزة أأن مل حتققوا ملفنا احلقويق اي ما سوف نتبع أأجدادان وسرتاق دماءان عىل " -

 "؛ھذه الأرض الزكية الطاھرة

ننا قادرين ان احتدان ووضعنا يد " - ذا يف يد عىل طردھم هنائيا من أأرضنا ولن يبقوا يف أأرضنا علهيم الهجرة، لهاإ

 ؛"علينا وضع اليد يف اليد والاحتاد ليك ننترص يف هذه املعركة... حنرر أأرضنا من هذه العصابة الظاملة اجملرمة

 "؛أأتريدوننا أأن حنمل البازواكت وحنررھم من السجن. حنن لن نفرط فهيم" -

 "؛هجزة القمعية ادليكتاتورية الوحش ية مبامرسة لك جراهئا ابملنطقةجيب الرد عىل الأ " -
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ىل منازهلم ولو عىل حساب حياهتم" - متر يف احلصار، أأقسم برب العزة ورب الكعبة بأأن لن يدخلوا اإ ن اس   ؛"فاإ

 ..."؛نقول هلم أأن املعركة القادمة س تكون معمك، س نصفي خونة ادلار قبل خونة اخلارج" -

ننا مس تعدون للت " -  "؛ضحية بدمائنا... س نفكر هبدوء ونرضب ابلناراإ

 "؛حنن مقبلون عىل معارك التحرير ...حنرر أأرضنا من ھذه العصابة الظاملة اجملرمة" -

ىل مسأأةل القتل" - حداث مشاريع سيئة مس تقبال، رمبا س تصل به الأمور اإ متع مع املنتخبني من أأجل اإ  ؛"واج

حنن لس نا مغاربة. ھذه املقوةل لن أأقولها أأان أأو أأيم. بل قالها جدان مولي حمند، حنن لس نا مغاربة وأأبدا أأن " -

ن اكن يف هذه املنطقة  متر  20ومهنا  100نكون مغاربة، نقول لهذا النظام اإ ذا اس  يقولون لس نا مغاربة. انه اإ

يف  80يف مائة س يصبحون  20أأنه اكنوا يف س ياسة التجاھل ملطالب احلراك الشعيب أأن يكون عىل يقني 

مائة أأقسم انه س تكون هلم مقابرھم هنا. مس تعد أأان خشصيا أأن أأموت عىل ھذه املنطقة، مس تعد للشهادة عن 

ذا مل يراجع الس ياسة اليت يتعامل هبا مع ھذه املنطقة، أأن يكون عىل يقني أأن 100/100ھذه  ، أأقول للنظام اإ

 ؛"ن أأبناء عبد الكرمي اخلطايب مس تعدون أأن منوت ولس نا جبناءھذا الأمر س يخرج عن الس يطرة حن

 "؛ول خنىش املوت هذا ا املبدأأ نقوهل ونكرره" -

نين متأأكد من هذا الأمر اللك حيمل غصة  - "أأقول لهذه ادلوةل الاس تعامر اجلديد تأأكد بأأنه أ تيك يوم أأسود، اإ

ىل العنف، ولكن ل خناف من العنف، وكام قلت س ن املواهجة السابقة ليست يه حنن ل نسعى اإ ابقا اإ

 الأخرية"؛

"س نواجه كام حنن موجودين، حصيح نقول سلمية لكن يكون النظام عىل يقني أأننا س نواهجهم كام حنن  -

ذا جران النظام، أأقسم ابهلل س نكون من أأطفال احلجارة"  موجودين عزل، س نكون أأطفال احلجارة. اإ

 

طار رمق  الس يد ن. ز. عىل سطح مزنهل أأو التحريض املبارش عىل أأعامل الشغب: : 4 اإ



 

 

نسان حالت عنف عديدة تفيد العديد من املصادر تسبب الس يد ن. ز.، ن حركة م جسل اجمللس الوطين حلقوق الإ

أأرضم  ك.و. وي.س. وو.ب أأو احلريق اذلي )شهادات 2017أأبريل  21الاحتجاج، فهيا، مثل حاةل العنف ضد مدنيني يف 

 .69اذلي تقدم للرشطة ، اذلي أأدانه فيه الشاهد ح.ب.2017مارس  26يف مركز للرشطة بتارخي 

ماي  26ولأنه من النادر تتبع تطور أأحداث للتحريض عىل ارتاكب أأعامل عنف بشلك مبارش، كام هو احلال يف أأحداث 

 عىل هذه احلاةل. ، اعترب اجمللس الوطين حلقوق الإنسان أأنه من الرضوري تسليط الضوء2017

يعترب اخلطاب اذلي أألقاه الس يد ن.ز. يف ذكل اليوم، قبل الفرار من الرشطة مرة أأخرى، مثال اندر عىل اقرتان التحريض 

 .70عىل العنف ابلفعل، حيث نتجت عنه أأعامل شغب تناقلهتا وسائل التواصل الاجامتعي عىل الهواء مبارشة

 املعين، اذلي اكنت قد صدرت يف حقه مذكرة اعتقال بعد مقاطعته خلطبة يفيتبني من خالل تتبع الواقعة أأن الشخص 

دانة عسكرة املنطقة وشدد أأن "71يسمل نفسه أأن لاملسجد واختار  " جيب أأن حيافظ عىل احلراك، ابرش خطابه أأوًل ابإ

هجزة القمعيةالسلمية، قبل همامجة وزير ادلاخلية و"  ".الأ

ن يف اعتقاهل انتصا نه س يقدم عىل الإرضاب عن الطعام واملاء يف السجن، قبل أأن يعرب يف الأخري عن بعد ذكل قال اإ ر واإ

 "(... وهو ما تفاعل معه احلشد برتديد "هللا أأكرب"(. اسأأل هللا تعاىل الشهادةرغبته يف املوت شهيدا )"

 الوقت ابذلات، بدأأ رشق القوات العمومية ابحلجارة، دون أأن يكون ذلكل أأي مربر. هذايف 

يقافا وعرشات اجلرىح، من بيهنا ثالث حالت خطرية يف صفوف  22وصلت حصيةل الاشتبااكت النامجة عن ذكل   اإ

 القوات العمومية )انظر فقرة الشهادات(.

يعد خطاب الس يد ن. ز. أأمام حشد هاجئ، يف نظر اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، مثال جيل عن "اخلطاب املقرون 

 يكون أأبرز مثال واحض عىل ذكل يف اترخي بدلان املعارص."، بل لعهل  72عنيف بفعل

                                                           
نسان من التحقق من حمارض شهادة الشاهد ح.ب. وجسل شهادته أأثناء احملامكة. 69  متكن اجمللس الوطين حلقوق الإ

70 https://www.youtube.com/watch?v=C6dlrVwgKiU&t= 
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ل عندما يثري اخلطاب مقروان بشلك وثيق ابلفعنس تحرض يف هذا الس ياق ملف أأمام احملمكة الأمريكية العليا، اعترب فيه "

والفعل اذلي . يف هذه احلاةل، يكون اخلطاب 73"" يف مرسح مزدمح يف الشغب!النار !عنفا، مثل أأن يتسبب رصاخ "النار

 .74يتبعه يشء واحد ل ينفصل، لك مهنام نتيجة مبارشة لل خر

 " ازدراء القوات العمومية واللكامت املسببة للشجارfighting words" 

ل يدخل انتقاد القوات العمومية عندما يكون مرشوعا يف أأشاكل اخلطاب اليت حتمهيا ممارسة حرية التعبري وأأحاكم 

ل أأن هذا الأمر ل ينطبق عىل الإهانة أأو الاعتداء  نه رضوري للك جممتع دميقراطي. اإ ادلس تور املغريب حفسب، بل اإ

 ملهامه)ا( )انظر الشق املتعلق ابجلانب النظري(. الشخيص عىل رشطي)ة( أأو موظف)ة( أأثناء مزاولته)ا( 

ىل الاعتداءات  يف هذا الإطار، جسل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان العديد من حالت الاعتداء اللفظي، ابلإضافة اإ

ىل مس توى اللكامت املسببة للعراك  ، "fighting words"اجلسدية، يف حق القوات العمومية، تصل يف بعض الأحيان اإ

ىل طبيعهتا املسيئة للغاية وردود الافعال العنيفة اليت ميكن أأن تتسبب فهياابل  ن مثل هذه 75نظر اإ . وغين عن القول اإ

طار ممارسة "احلق" ابلنظر للرضر والإذلل اذلي من احملمتل  اخلطاابت والسلواكت ل تدخل بأأي شلك من الأشاكل يف اإ

 أأن تسببه. 

ات العمومية عىل احملتجني، سواء جاء ذكل ردًا عىل الاس تفزازات أأم ل القو  76الأمر نفسه ينطبق عىل ردود فعل

 وذيجالامتثال للسلوك المنلأهنا تشلك، يف مثل هذه احلالت، خطأأ يس توجب الإدانة واس تثناًء غري مربر لواجب 

(devoir d’exemplarité.اذلي جيب أأن يلزتم به مجيع عنارص القوات العمومية ،) 

يستنكر اجمللس الوطين حلقوق الإنسان طبيعة هذه اخلطاابت املتبادةل احلاطة من الكرامة واحملمةل عالوة عىل ذكل، 

ىل تصاعد العنف من الك اجلانبني، واليت ما اكن لها أأن تكون يف نظر اجمللس 77ابلعنرصية ، اليت ل ميكن سوى أأن تؤدي اإ

 )انظر الفقرة اخلاصة بش باكت التواصل الاجامتعي(.

                                                           
triggers a fight, as shouting ‘fire’ in a crowded theater DeFunis v. Odegaard, 416 U.S. 312, 343 (1974) (Douglas, J., dissenting) (“Speech is closely brigaded with action when it  73

triggers a riot.” 

99 (1973) (Douglas, J., dissenting) (“There comes a time, of course, when speech and action –Pittsburgh Press Co. v. Pittsburgh Comm’n on Human Relations, 413 U.S. 376, 398 74

.”) . . . Parker v. Levy, 417 U.S. 733, 768 (1974) (Rehnquist, J., dissenting) (“A command is a speech brigaded with action voir aussiclosely brigaded that they are really one.”);  are so 

رهابيني" " وكزارة" و "الشواذ العبيد" و"العياشة اخملنتنيو" "اجلنس ية العروبيةخملفات الس ياحة و " "ولد الإمارات" و "عريبان/ عريبوش" " وولد سواعدة"75   "...أأبناء العاهرات" "هللا ينعل ادلين د مياكو" "غنحرق ادلين د مياك" و "اإ

وابش" و "أأبناء العاهرات" و"أأبناء الزاندقةو " "الزاندقةو " "الشواذو " "ولد السبنويل"76  "رابعة الأ

خار الانامتء واخلصويص تفاخر ابلامتيز التارخيي والتفرد الهواييت)...( اكن يصل حدا يتجاوز افتيف كتاب بعنوان "حراك الريف، ديناميات الهوية الاحتجاجية"، يقول محمد سعدي، صاحب الكتاب، أأن "امجلاعية ومتجيد التارخي البطويل وال . 77 

ىل نوع من )"أأان ريفي وأأفتخر"،...( ليتحول دلى بعض ال  تب عىل هذا اخلطاب: "الريفي )من بني الأمثةل اليت ساقها الاك الطهرانية الإقصائية والقومية الشعبوية بل والعنرصية العرقية أأحياانش باب )خصوصا صغار السن(، وبدون وعي مهنم، اإ

تكل ماهية طبيعية ست كجيناهتم"(. الاكتب يضيف "حيث يعربون أأنفسهم خمتلفني جذراي عن ال خرين"، "ينمتون لشعب ممزي وفريد يتوحد يف قومية مت النقي"، "الشعب الريفي العظمي" "الريف للريفيني" "الريفي الأصيل والقح"، "جيناتنا لي 

هم معادلهتا" غري مأألوفة "ل متت بصةل "لبايق املغاربة" و"دلهيم كميياء خاصة يصعب فك ش يفراهتا وف  الاكتب وثق أأمثةل عن خطاابت مضادة يف نفس الس ياق، مثل الريفيون "اكئنات غريبة .وذاتية روحية مشرتكة تنتقل عرب ادلم ول توهب أأبد" 



 

 

طار رمق   "ع."حاةل الضابط  :5 اإ

مراًرا وتكراًرا من قبل احملتجني، كام تعرض للهتجم عدة مرات  "ع."امس ضابط الرشطة  خالل الاحتجاجات، ُذكر

عدامه.  ىل اإ  وصلت حد ادلعوة اإ

 من الأمثةل اليت ترددت يف هذا الإطار ما ييل:

رهايب خسيس خبيث مس عرض النساء وقام الرشطي "ع." " -  ابلسب والرضب واحتقار"؛جمرم متطرف اإ

فعال املشينة جتاه النساء، ليس هناك تسامح مع مقعي أأو عنرصي  - رهايب وخسيس وعنرصي ومارس مجيع الأ "حقود اإ

 ."؛أأو خبيث مثل ع

 ؛."اجملرم الإرهايب اخلبيث اخلسيس اذلي حيمل مجيع املواصفات القدحية اليت تليق به املسمى ع" -

رهايب خسيس خبيث مس عرض النساء وقام ابلسب والرضب والاحتقار، وهو حقود املسمى "ع." جمرم متطرف" -  ؛ "اإ

فعال املشينة جتاه النساء ولن نسمح لأي مقعي أأو عنرصي أأو خبيث مثل " - رهايب وخسيس وعنرصي ومارس مجيع الأ اإ

 .؛ع. ملسهن"..

  شعارات يف هذا الباب من بيهنا:لقد تكررت الإهاانت والهتديدات يف حق الشخص املعين، كام ردد احملتجني 

 "...ع. اي حقري عاقت بك امجلاهري... ع. اي جبان ... ل هتان"

ىل أأنه اكن لأحد أأعضاء حركة الاحتجاج، قبل وقت  تشري املعلومات اليت يتوفر علهيا اجمللس الوطين حلقوق الإنسان اإ

 انونية تتعلق بزوجته السابقة.طويل من بداية هذه الأخرية، نزاع مع هذا الضابط يف س ياق قضية ق

ية القانونية، سوى القض  صو صاكن جملرى القانون أأن يأأخذه خبل ميكن للمجلس الوطين حلقوق الإنسان، بغض النظر عن ما 

هانة حفسب بل تتضمن هتديدات رصحية للشخص املعين ل عالقة لها  دانة مثل هذه السلواكت، اليت ل تتضمن تشهريا واإ اإ

ام يشدد اجمللس عىل أأن محةل التشويه اليت تعرض لها الشخص املعين فعل يس توجب الاس هتجان والإدانة بأأية مطالب؛ ك

طار ممارسة احلق يف حرية التعبري.  ل يدخل يف اإ

ىل أأن القانون حيمي مجيع املوظفني أأثناء مزاولهتم لعملهم، )انظر الشق املتعلق ابجلانب النظري(،  جتدر الإشارة يف الأخري اإ

 يف ذكل يف س ياق ممارسة احلق يف حرية التعبري والتظاهر. مبا

 

                                                           
ىل أأن هذا املثال الأخري )الريفيون "مغاربة... ولكن"(، اذلي أأدرجه الاكتب مضن الأمثةل اليت ليه يف هوامش الكتاب، لكن عىل قناة أأج  قدهما يف مؤلفه، هو عنوان برانمج، كام ومه "مغاربة... ولكن"... جتدر الإشارة اإ نية وليس عىل هو مشار اإ

شارة يف هذا الس ياق أأنه س بق لنفس القناة املعنية أأن قامت بنرش صور لقمع احتجاجات يف فزنويال اثناء حديهثا عن  خبارية بثهتا يوم منرب مغريب. جتدر الإ  .2017يوليوز  11احتجاجات احلس مية خالل نرشة اإ

 



 

 

طار رمق   العنف يف ش باكت التواصل الاجامتعي : 6اإ

ىل القتل ويف بع ىل الش باكت التواصل الاجامتعي، اليت ما فتأأت تتعدد فهيا ادلعوات اإ  ضميتد التطرف "اللفظي" اذلي يتناوهل هذا التقرير اإ

ىل الإابدة وكذكل   العنف اللفظي احلاط ابلكرامة املقرون ابلكراهية بني أأنصار احلركة الاحتجاجية والرافضني لها.الأحيان اإ

ويرى اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، اذلي يعرب عن انشغاهل الشديد من انتشار جوانب العنف وأأشاكهل عىل ش باكت التواصل الاجامتعي، 

(، اس تعراض مناذج وأأمثةل، يه من بني الأخطر  XI املفربكة أأو الاكذبة )انظر الفقرة فضاًل عن الانتشار غري املس بوق للتضليل والأخبار

، هاليت اس تطاع رصدها، ويه يف احلقيقة مجيعها خطاابت وأأقوال ل قمية مضافة لها تقوض النقاش ادلميقراطي وتبادل ال راء اخملتلفة ومتس ب

 من خالل الهجوم املبارش عىل جامعات وفئات مس هتدفة.

 ومن بني هذه الأمثةل ما ييل:

كوار والقيادات ولك الرشطة دوائر حلرق نعم" -  ؛هللا" رمحه ميفتيحة قتيلتمك لروح انتقاما احلقوقية ادلعارة أأ

 "؛أأمثاهلم الزىن د أأول لبايق عربة يكونوا يك وحنرھم تتبعهم فيجب" -

ابدة جنود ورشطة ودرك الاحتالل املغريب ابلريف عن بكرة " - أأبهيم واھراق دهمم يكون دامئا من الأعامل احملدودة اليت يتطلهبا الكفاح اإ

رض الريفية من الاس تعامر املغريب  "؛منأأاجل حترير الأ

ملان. أأنفسهم يعتربوا أأن لالإجنلزي ميكن ل كام البتة مغاربة لس نا الاحتالل، راية حتت كرمي بعيش حنمل أأن جيب ل" -  الومهي الاس تعامر أأ

 اجلامعية احللقيات مناضلو اخلونة للمسرتزقني أأقول ذلا .النرص حىت قف يتو ل ان الوجد من املنبثق النضال الرجال. عزمية أأمام تالىش

 ؛"أأعذر فقد أأنذر من بمك سنبدأأ  من أأول س نكونو واإل الأوان فوات قبل الريف شأأن عن الابتعاد

 واحلجارة وقنابل مولوتوف لدلفاع عن نفسه ووجوده والتصدي لتحراكت جيشعىل الشعب الريفي ان يتسلح ابملناجل والساككني " -

ىل الريف بكثافة منذ أأس بوع يف اس تعراض أأرعن وهس تريي للقوة...  "؛الاحتالل املغريب اذلي يفد اإ

 "؛بغييييت نقتل يش بلطجي ول بلطجية قسامن ابهلل" -

ن قتلتوا عيايش أأو عياش ية حرام أأم حالل، أأليس اجله" -  "؛اد يف سبيل هلل حاللاإ

 "؛املوت للعياشة""، املوت لالنفصاليني" - 

عدام اخلونة" و"املوت للخونة"؛   "اإ

 "؛78ندقومه ابلهراوة حىت يترسحو" -

ىل الانفصال" -  )...("؛ وئد أأعداء الوطن وادلاعني اإ
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نسان، حلقوق الوطين جمللسويعترب    القانوين؛ غري عنفلل تجني احمل  اس تخدام عنأأعلن  اللفظي العنفأأن   اس تعامل  الإ

ىل الاحتجاجية احلركة طبيعة حتولت 2017 يونيو شهرذكل أأنه منذ  بيعة ات ذات ط الاحتجاج بعض تفصهل حاد عنف اإ

 مطليب

 

 


