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 تقدمي:

حتاول هذه الكرونولوجيا، رصد ال حداث املهمة وفق تسلسلها، سواء من الناحية الزمنية أ و عىل مس توى انتشارها 

قلمي احلس مية. والغاية من ذكل توثيق هذه ال حداث، بعتبارها مرجعا لفهم التحوالت  فات اليت مرت مهنا واملنعطاجملايل بإ

 الاحتجاجات، وما ترتب عهنا من نتاجئ عىل املس توى القضايئ واملشهد احلقويق.

ىل تقدمي املعطيات واملعلومات احملصل علهيا من خمتلف الفاعلني، املؤسساتيني وغري  كام هتدف هذه الكرونولوجيا اإ

اءات مع تدقيق عدد من املعطيات واس تكامل تفاصيلها بعد لقاملؤسساتيني، واليت مت رصد معظمها خالل ال حداث. كام مت 

عائالت املعتقلني عىل خلفية الاحتجاجات وجلسات اس امتع مع بعض أ فراد القوات العمومية ومتابعة الفيديوهات املنشورة 

 عىل اليوتيوب.

ال سود  بللباسوتسائل هذه الاحتجاجات، يف أ مناطها اخملتلفة )مسريات نساء، طقطقة ال واين، مسريات 

وغريها...(، التعابري العمومية اجلديدة الناش ئة، واليت تغري مالمح احلرايت العامة املعروفة، يف تعاطهيا مع مطالب اجامتعية، 

قلمي باكمهل.2017أ كتوبر  -2016اقتصادية وثقافية وس ياس ية، وحىت هوايتية ممتدة عىل الزمن )أ كتوبر   (، وعىل جمال اإ



 

 

قلمي وجتدر االإشارة اإ  ىل أ ننا مل نذكر املسريات أ و الاحتجاجات املساندة لالحتجاجات احلس مية يف مناطق جماورة لالإ

أ و يف مدن أ خرى أ و حىت خارج اململكة، فهذا رمبا س يثري اهامتم الباحثني يف القضااي املتعلقة بلبحث يف ال نرتوبولوجيا أ و 

  اسرتاتيجية.-اي اجليوالسوس يولوجيا الس ياس ية أ و املسائل ذات الصةل بلقضا

يقاف الس يد حمسن فكري، ومصادرة 2016اكتوبر  28بدأ ت احتجاجات احلس مية، بشلك غري مبارش، بتارخي  : بعد اإ

( اكن حبوزته. من قبل اللجنة املكونة من مندوب الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل Espadon) مسك ابو س يف

عد الس يد أ لقيت البضاعة يف حاوية شاحنة لل زبل. ص ماه لضاعته بلفشل، عندالسلطة احمللية. وبءت حماوالت اسرتجاع

ىل احلاوية السرتجاع البضاعة. تشغيل طاحونة حاوية الشاحنة ىل انزالق 1حمسن فكري، رفقة أ صدقائه، اإ . وأ دى ذكل اإ

لها ولقي مرصعه ث علق بداخ الس يد حمسن فكري، اذلي مل يمتكن من اخلروج والقفز مهنا مثل بيق ال شخاص الثالثة. حي

. بعد هذا احلادث مبارشة، جتمع عدد من املواطنني، وحولوا التجمع 2يف حينه "مضغوطا" بني دواليب أ ةل عرص النفاايت

قلمي احلس مية والس يد انئب الوكيل العام للمكل. ثرها الس يد عامل اإ ىل وقفة احتجاجية. حرض عىل اإ  اإ

  حدواها:وفامي ييل تسلسل الوقائع حسب، توارخي

ىل وقفة احتجاجية. حرض عىل  :2016أ كتوبر  28 (1 بعد هذا احلادث مبارشة، جتمع عدد من املواطنني، وحولوا التجمع اإ

ىل عني املاكن؛ قلمي احلس مية والس يد انئب الوكيل العام للمكل اإ ثرها الس يد عامل اإ  اإ

بحلس مية دعت لها مجموعة من الش باب اذلين اكنوا نظمت وقفة احتجاجية أ مام مقر مفوضية ال من  :2016أ كتوبر 29 (2

 حارضين أ ثناء حادثة وفاة الس يد حمسن فكري، رفعت خاللها شعارات تطالب بفتح حتقيق وحمامكة املسؤولني؛

                                                           
 ذلك كان مقصودا، من طرف أحد أصدقائه الذين كانوا معهوسحب مقبض آلة الضغط، وال يمكن الجزم بأن . 1 

 أثناء اللقاء التواصلي مع منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان 2016يوليوز  6تصريح السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان بتاريخ . 2 

 لتحقيقات واملحاكمة الجنائية في مرحلتها االبتدائية(.تسجيالت الكاميرات املثبتة باملكان والتي اعتمدتها األبحاث وا -



 

 

ىل وفاتندد خالل تشييع جنازة املرحوم حمسن فكري، رفعت شعارات ت  :2016أ كتوبر  30 (3 ه، بحلادث اذلي أ دى اإ

 عىل مطلب فتح التحقيق وحماس بة لك من تبني تورطه فهيا سواء بطريقة مبارشة او غري مبارشة؛ وشعارات أ خرى تؤكد

رحجت النيابة العامة، من خالل دراس هتا لتفاصيل ال حداث، كون ال فعال املرتكبة تكتيس طابع  :2016نونرب  01 (4

 ؛تقدمي املتابعني واملعنيني املفرتضني هبذه احلادثةالقتل غري العمد. ومت 

تشكيل "اللجنة املؤقتة للحراك الشعيب بلريف"، أ س ندت لها هممة متابعة احلادثة، ملعرفة ال س باب  :2016نونرب  04 (5

  واحليثيات الاكمةل وحماس بة املسؤولني عىل ذكل؛

تنظمي لقاءات من طرف اجمللس الوطين حلقوق االإنسان مع بعض الفاعلني واملتدخلني، حول : 2016نونرب  10 (6

 يات املرتبطة بتنظمي همنة الصيد البحري؛الاشاكل 

جابت مسرية الشوارع الرئيس ية مبدينة احلس مية، حامةل الفتات تطالب "بفك احلصار عن املنطقة" : 2016نونرب  11 (7

 ومطالبة بفتح حتقيق حول اخلروقات اليت يعرفها ميناء احلس مية. كام توقفت هذه املسرية أ مام لك من احملمكة الابتدائية ومقر

 مفوضية الرشطة وعادت اىل نقطة انطالقها بساحة محمد السادس؛

(،  17h:00ظمت وقفة احتجاجية بساحة محمد السادس انطالقا من الساعة اخلامسة مساء )ن :2016دجنرب  10 (8

ىل مسرية جابت أ مه شوارع مدينة احلس مية. وعادت لنقطة الانطالق حيث تناول اللكمة عدد من املشاركني.  حتولت اإ

قلمي الناظور وادلريوش، (11h:00وانهتت عند الساعة احلادية عرش ليال ) . وقد عرفت مشاركة متظاهرين قادمني من اإ

ميزورن وبوكيدارن واجدير وبين بوعياش؛  واإ

  جتمع عدد من املشاركني للتظاهر بساحة محمد السادس من أ جل تقدمي مقرتحات مطلبية؛ :2016دجنرب  17 (9

اعتصم احملتجون بساحة محمد السادس بحلس مية وحاولوا نصب مجموعة من اخليام. وبعد توجيه  :مساء 2017يناير  04 (10

نذار  نذار، من طرف معيد الرشطة، مرتداي زيه النظايم وحامال للشارة القانونية، بدأ  املتجمهرون يف الانرصاف بعد االإ االإ

 الثالث، وقد تفرقوا بدون اس تعامل للقوة ضدمه وغادروا املاكن؛



 

 

 حاولت مجموعة من ال شخاص تنظمي جتمعات بساحة الكلبونيطا والساحات اجملاورة بوسط احلس مية، :2017فرباير  05 (11

صابت؛وبعد دعوة معيد الرشطة الإخالء الفضاء العام،   مت تسجيل رشق بحلجارة وعرفت ال حداث اإ

مزورن مواهجات بني احملتجني : 2017فرباير 06 (12 من  والقوات العمومية، اس مترت لوقت متأ خرعرفت بدلة بوكيدارن واإ

( 54للسلطات القضائية. وأ صيب خاللها حوايل أ ربعة ومخسون ) خشصني وتقدميها حيث مت اعتقال صباح يوم املوايل،

 ؛3س يارة مصلحة 33عنرصا من خمتلف التشكيالت ال منية، وجسلت خسائر مادية هتم 

. واختمتت بساحة الكبونيطا بالإعالن عن امللف املطليب اذلي جابت مسرية أ مه شوارع احلس مية: 2017مارس  03 (13

 عن املطالب السابقة؛  عرف تطورا

تبادل العنف بني مجهور الفريق احمليل ش باب الريف احلس ميي واندي الوداد البيضاوي، ومت تبادل : 2017مارس  03  (14

ي يوجد وسط كرة القدم )مبلعب مميون العريس اذلالرشق بحلجارة واعرتاض سبيل املارة وختريب بعض ممتلاكت بعد مباراة 

ىل ال رضار  15( خشصا الإصابت جسدية من بيهنم 69مدينة احلس مية(. وتعرض تسعة وس تون ) موظف رشطة، بالإضافة اإ

 ؛4( س يارات خاصة وس يارتني اتبعتني لقوات العمومية10( حافالت وعرش )5املادية اليت مهت مخس )

ة نسائية مبدينة احلس مية مرت بأ مه شوارعها، رفعت خاللها شعارات تؤكد نفس النقط نظمت مسري  :2017مارس  08 (15

 الواردة يف امللف املطليب؛

نظم تالميذ وتلميذات بعض مدارس لك من امزورن وبين بوعياش و"بوكيدارن"  )حريق امزورن(: 2017مارس 26 (16

ال أ نه مت اعرتاضها( مسرية يف اجتاه احلس مي11h00حوايل الساعة احلادية عرش صباحا )  من طرف القوات العمومية. ة، اإ

مزورن وبين بوعياش وفتحوا حلقة نقاش. ونشبت بعد ذكل، مبنطقة "بوسالمة"، مواهجة  حيهنا رجع التالميذ يف اجتاه اإ

 عنيفة بني مجموعة من التالميذ وأ فراد القوات العمومية؛

                                                           
 . حسب تقرير وزير العدل والحريات معطيات تهم إقليم الحسيمة3 

 . حسب تقرير السيد وزير العدل والحريات4



 

 

حدى حافالت القوات العمومية اليت اكنت ويف نفس اليوم، وحوايل الساعة الرابعة مساء، أ رضمت ال  (17 نريان، يف اإ

قامة السكنية  قامة عنارص ال من الوطين، من طرف بعض املشاركني امللمثني. كام مت رشق احلافةل واالإ متواجدة مبدخل اإ

ىل  حلس مية، وقامت االيت اكنت تأ وي بعض أ فراد ال من الوافدين عىل  االإقامةبلزجاجات احلارقة. مث انتقلت مجموعة امللمثني اإ

ىل القفز من أ سطح البناية، مما أ سفر عن  رضام النار فيه وحمارصة عنارص ال من املتواجدة بداخهل، وقد اضطر بعضهم اإ بإ

صابت متفاوتة اخلطورة وحروق بليغة. وانتقلت املواهجات ليال الإمزورن واس مترت حىت صباح يوم   .20175مارس  27اإ

رضام  فادة حول اإ  .النار()انظر امللحق اإ

قلمي احلس مية ومناديب وزارات التجهزي والصحة والصيد  :2017مارس  28 (18 عفاء عدد من املسؤولني من بيهنم عامل اإ اإ

 البحري ومدير املستشفى االإقلميي بحلس مية؛

عفاء بشوات امجلاعات احلرضية وامجلاعات القروية، وممثيل السلطات احمللية ببعض امجلاعات الرتابية؛  :2017أ بريل  3 (19  اإ

بساحة محمد السادس، بالإضافة ( 17h00جتمع عدد من احملتجني ابتداء من الساعة اخلامسة مساء ) :2017أ بريل  9 (20

ميزرن( جابوا أ مه شوارع مدينة احلس مية وانهتت التظاهرة عىل وقد  .عىل مشاركني من املناطق اجملاورة )أ جدير، بوكيدارن، اإ

 ؛(21h00الساعة التاسعة ليال )

( مثانية أ شهر يف 8قضت الغرفة اجلنائية الابتدائية، مبحمكة الاس تئناف بحلس مية، بلسجن النافذ) :2017ابريل  26 (21

يطري ندوب الصيد البحري والطبيب الب حق املهتمني يف حادث وفاة الس يد "حمسن فكري" ويتعلق ال مر بلك من م 

مكة، سممسة أ شهر أ دانت احمل كامورئيس مصلحة الصيد البحري مبندوبية الصيد البحري وخليفة قائد بباشوية احلس مية. 

حبسا انفذة وغرامة ثالث وثالثني أ لف درمه، الشخص اذلي شغل، بشلك غري مقصود، مقبض أ ةل الضغط وحارس 

 166.000مكة كذكل بتعويض مادي تؤديه لك من رشكة التأ مني ورشكة النظافة قدره حوايل قوارب الصيد. وقضت احمل

 أ لف درمه لفائدة ورثة حضية احلادث، الس يد حمسن فكري؛

                                                           
 . تسجيالت فيديو5



 

 

الطرق عىل ال واين املزنلية من فوق السطوح ورشفات ملنازل، عىل الساعة الثامنة مساء وبعد صالة  :2017ماي  06 (22

 املغرب خالل رمضان؛

عدد من احملتجني ببعض الشوارع الرئيس ية بس تخدام نفس الشلك الاحتجايج، ومل يعرف أ ي تدخل للقوات  جتمع (23

 العمومية؛

رضاب عام حميل كرد فعل، حسب ما مت تداوهل، عىل ما ورد من : 2017ماي  18 (24 تنظمي مسرية احتجاجية مرفوقة بإ

 ال مة"؛ النفصال وخدمة ال جندة ال جنبية واملس بثوابتترصحيات أ حزاب ال غلبية احلكومية، اليت اهتمت احملتجني "ب

 وظيفة الإقلمي احلس مية؛ 200أ علنت وزرارة ادلاخلية ختصيصها حوايل  :2016ماي  20 (25

زار وفد وزاري، يرتأ سه الس يد وزير ادلاخلية، ويتكون من وزراء الفالحة والصيد البحري والتجهزي  :2017ماي  21 (26

والنقل واللوجستيك واملاء ووزير الصحة والرتبية الوطنية والتكوين املهين والثقافة واالتصال واملدير العام للمكتب الوطين 

تكل  دى تقدم ال شغال واملشاريع املتعلقة بلتمنية احمللية، خاصةللكهربء واملاء الصاحل للرشب، من أ جل الوقوف عىل م

 املربجمة يف مرشوع "احلس مية منارة املتوسط"؛

ساكن مروحية هبا عدد من الوزراء واملسؤولني ورشقوها بحلجارة وهددوا  :2017ماي  23 (27 حارص حمتجون مبنطقة اإ

ال بعد س رضام النار". ومل يسمح للمروحية بلتحليق اإ  ؛اعات"بإ

وقام مبقاطعة االإمام، خالل خطبة امجلعة، ومت منع  توجه الس يد انرص الزفزايف ملسجد محمد اخلامس :2017ماي  26 (28

 املصلني من تأ دية صالة امجلعة؛

يقاف الس يد انرص الزفزايف من  6ويف نفس اليوم، أ علن الوكيل العام للمكل دلى حممكة الاس تئناف (29 يف بالغه، قراره بإ

 رية العبادة وسري خطبة امجلعة؛أ جل عرقةل ح

                                                           
 . بالغ الوكيل العام للملك6 



 

 

(، حاولت تشكيةل من رجال ال من اعتقال املعين 15h00بعد حادث املسجد، وحوايل الساعة الثالثة بعد الزوال ) (30

بل مر من بيت عائلته، غري أ ن بعض ال شخاص تصدوا لرجال ال من وعنارص القوات العمومية ورشقهم بحلجارة قبل أ ن 

 ؛7القوات العموميةيمت تفريقهم من طرف 

وأ مام مقر سكناه، منع مجموعة من احملتجني رجال ال من من الاقرتاب من مزنهل. ومن فوق سطح مزنهل، مبعية  -

ايمه بلرتاجع مرافقيه، بدأ  خي اطب الناس املتجمهرين. ونعت القوات العمومية ب "ال هجزة القمعية"، مطالبا اإ

هللا تعاىل الشهادة"، وبدأ  املتظاهرون يصيحون "هللا أ كرب". وحسب وبدأ  يردد "يسأ ل  والانرصاف عن املاكن.

ن عددا كبريا مهنم اكنوا حيملون أ دوات وأ سلحة ظاهرة ممتثةل يف جحارة وعيص  ؛التسجيالت فاإ

صابت عديدة مبا فهيم أ فراد  - وبدأ  رشق القوات العمومية بحلجارة من فوق السطوح. وقد خلفت هذه املواهجات اإ

تالف مجموعة من الس يارات التابعة لدلوةل؛القوات الع ىل ختريب واإ  مومية، بالإضافة اإ

 ؛8واختفى الس يد انرص الزفزايف ورفاقه من فوق السطح، )حسب تسجيل الفيديو( -

قلمي احلس مية ملذكرة اعتقال يف حق  :2017ماي  26 (31 صدار السلطات ال منية بإ خشصا من بيهنم الس يد انرص  57اإ

 ؛9الزفزايف

: تنظمي مسرية من طرف مجموعة من احملتجني، من يح س يدي عابد يف اجتاه ساحة محمد السادس 2017ماي  27 (32

ىل رشق بحلجارة؛  بحلس مية حتولت اإ

رضام النار بس يارات القوات  :2017ماي  27 (33 ىل رشق بحلجارة واإ مزورن حتولت اإ تنظمي وقفة احتجاجية ومسرية بإ

 العمومية؛

                                                           
 . تسجيل الفيديو7 

 . فيديو8

 ةعدد من املنابر اإلعالمي .9



 

 

خشص" لالشتباه يف ارتاكهبم جناايت وجنح متس  20عن اعتقال  10العام بحلس ميةمت االإعالن من طرف الوكيل  (34

 بلسالمة ادلاخلية لدلوةل ..."؛

رضام النار بس يارات القوات  :2017ماي  28 (35 مزورن عرفت أ حداث عنف وحماوةل اإ تنظمي وقفة احتجاجية ومسرية بإ

 العمومية؛

ائية ورد  تلفزي، أ ن النيابة العامة تلقت تقريرا من الرشطة القضأ علن الوكيل العام دلى حممكة الاس تئناف، يف ترصحي (36

قامة  نتج 2017مارس  26فيه "أ ن الاحداث اليت وقعت يف مدينيت امزورن وبين بوعياش يوم  رضام النار يف اإ عهنا اإ

حلاق خسائر مادية مبنقول الغري وكرس وتعييب أ ش ياء خمصصة  حراق انقالت واإ لمنفعة العامة ل خمصصة للقوات العمومية واإ

ضافة ل فعال أ خرى"؛  والاعتداء عىل موظفني معوميني اإ

يقاف خشصني أ خرين؛ (37  أ علن وكيل العام اإ

يقاف الس يد انرص الزفزايف وأ شخاص  11أ علن وكيل العام للمكل دلى حممكة الاس تئناف بحلس مية :2017ماي  29 (38 عن اإ

 أ خرين؛

مزو :2017يونيو  01 (39 حلاق خسائر تنظمي وقفة احتجاجية ومسرية يف اإ ىل أ حداث عنف ورشق بحلجارة واإ رن حتولت اإ

 بس يارات القوات العمومية؛

ىل أ حداث عنف ورشق القوات العمومية بحلجارة؛ :2017يونيو  02 (40 مزورن حتولت اإ  تنظمي وقفة احتجاجية ومسرية بإ

ساء ، شاركت فهيا ن نظمت مسريتني، واللتني حسب شعارهتا ضد مداهامت املنازل، واحدة هنارا :2017يونيو  04 (41

خمتلف الفئات العمرية مرتدايت لباسا أ سودا، مطالبات "بوقف مداهامت املنازل"، والثانية ليال: اليت متت ليةل السبت  من
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طالق رساح املعتقلني وحتقيق امللف املطليب. ودامت مدة املسرية  2017يونيو  03 و"داعية اىل احرتام حرمة البيوت"، واإ

ميزورن؛ السلمية ساعتني من  الزمن، حيث جابت أ مه شوارع اإ

ىل أ حداث عنف ورشق بحلجارة؛ :2017يونيو  07 (42 مزورن حتولت اإ  تنظمي وقفة احتجاجية ومسرية بإ

بعض الش باب، مضهنم نساء وأ طفال، وقفة احتجاجية حبي  نظمحوايل الساعة السادسة مساء  :2017يونيو  08 (43

صابت يف صفوف الطرفني بسبب الرتاشقس يدي عابد، وقد مت فضها حسب القوانني ذات ا  بحلجارة؛ لصةل. وترتبت عهنا اإ

طالق رساح املعتقلني، وانهتت  :2017يونيو  08  (44 عىل الساعة العارشة والنصف ليال نظم احملتجون وقفة تطالب بإ

 بأ داء" قسم احلراك"؛

ىل مسرية، طافت الشو نظم احملتجون ببدلة بوكيدارن وقفة احتجاجية، قبل أ ن تتحول  :2017يونيو  08 (45 ارع الرئيس ية. اإ

 ومل يشاهد أ و يسجل حضور أ ي من أ فراد القوات العمومية؛

ىل م حتولت الوقفة الاحتجاجية اليت نظمت يف العارشة ليال،: 2017يونيو  09  (46 واهجات مبنطقة "أ يت موىس وعامر، اإ

ىل حدود صباح يوم السبت  صابت يف 2017ونيو ي 10بني القوات العمومية واحملتجني. واس مترت اإ ، حيث أ سفرت عن اإ

 فرادا حسب الس يد مندوب الصحة؛ 45صفوف أ فراد القوات العمومية اذلين بلغ عددمه حوايل 

ببدلة متاس ينت وقفات احتجاجية بعد صالة الرتاوحي واكنت  حسب معلومات متعددة، نظمت: 2017يونيو  09  (47

ال أ نه مت  مزورن، اإ نذار احملتجنيهناك حماوةل التوجه سريا حنو اإ  توقيفها من طرف القوات العمومية عند دوار أ زغاين، عرب اإ

 من طرف املسؤول ال مين عرب مكرب الصوت. وتراجع املشاركون عن الاس مترار يف املسرية؛

زايرة اثنية لوفد وزاري يتكون من وزراء ادلاخلية والتجهزي والنقل واللوجستيك واكتبة ادلوةل دلى  :2017يونيو  12  (48

لوزارة نفسها، واملدير العام للامء والكهربء من أ جل تتبع اجناز مجموعة من املشاريع وخصوصا مرشوع سد غيس ومرشوع ا

 حتلية مياه البحر؛



 

 

الانفصال  شعارات مبا فهيا "مبغيناش نظمت وقفة احتجاجية حبي املدارس، واليت رددت: حوايل احلادية عرشة ليال   (49

 الرشوة واملطالبة برفع العسكرة. انهتت الوقفة برتديد قسم احلراك؛و  وكذكل شعارات منددة بلفساد "بغينا املطالب

نظمت وسط املدينة وقفة احتجاجية، مت تطويقها من طرف القوات  حوايل احلادية عرشة ليال،يونيو:  14ليةل   (50

(، والنصف احلادية عرشةاج. وعند الساعة ) العمومية. مما جعل بعض احملتجني جيمتعون قرب الشارع اذلي يشهد الاحتج

نذار اذلي وهجته القوات العمومية للمحتجني من أ جل ردد املتظاهرون قسم احلراك وتفرقوا دون تدخل، بعدواكلعادة   االإ

 فض التجمهر؛

ىل مناوشات بني احلادية عرش ليال حوايل  :2017يونيو  15ليةل  (51 حملتجني احبي وزان، حتولت الوقفة الاحتجاجية اإ

 والقوات العمومية؛

: جابت عدة احتجاجات أ زقة وأ حياء س يدي عابد ويح بريو، حيث عرفت الرشق بحلجارة، مما 2017يونيو  15 (52

صابت متعددة؛  تسبب يف اإ

: نظمت عدة جتمهرات بأ حياء املزنه، مرموشة، أ فازاز، مريادور، موربيخو، شارع وزان وس يدي عابد 2017يونيو  16 (53

 عامل عنف؛ختللهتا أ  

 جتمهر عدد من احملتجني يف شارع برئ انزران وشارع تونس، وختلل التجمهر أ حداث عنف؛: 2017يونيو  17 (54

 جتمهر عدد من احملتجني بملنحدر املطل عىل يح اكالبونيطا. وعرف التجمع رشقا بحلجارة؛ :2017يونيو  18 (55

عداد تقارير مفصةل التمنوية ب وتقيمي سري املشاريع صدور أ مر مليك بتعيني جلنة للقيام بتفتيش :2017يونيو  25 (56 ملنطقة واإ

 حولها، وكذا بفتحاص مايل حول مرشوع "احلس مية منارة املتوسط" من طرف املفتش ية العامة للاملية؛

ث عنف التجمهرات أ حدا جتمهر عدد من احملتجني، مبناطق متفرقة مبدينة احلس مية، وعرفت هذه :2017يونيو  26 (57

صابت خمتلفةنتجت   ؛عهنا اإ



 

 

عرفت منطقة أ جدير مواهجات وتبادل الرشق الكثيف بحلجارة بني القوات العمومية واحملتجني، : 2017يونيو 26 (58

 واس مترت ال حداث ساعات؛

مزورن يف اجتاه مدينة احلس مية :2017يونيو  26 (59 وعرفت  .حاولت مجموعة من املتجمهرين تنظمي مسرية انطالقا من اإ

 ؛حداث عنف ورشقا بحلجارةاحملاوالت أ  

ىل أ حداث عنف ورشق  :2017يونيو  27 (60 مزورن، وما لبث أ ن حتول التجمهر اإ جتمهر عدد من احملتجني مبدينة اإ

 ؛بحلجارة

ىل أ حداث عنف ورشق بحلجارة: 2017يونيو  28 (61 مزورن. وحتول التجمهر اإ  ؛جتمهرت مجموعة من احملتجني مبدينة اإ

ىل أ حداث عنف ورشق بحلجارةجتمهر بعض : 2017يوليوز  03 (62 مزورن. وحتول التجمهر اإ  ؛احملتجني مبدينة اإ

مارس، مبدينة احلس مية، أ حداث عنف خالل الوقفات  03: عرف شاطئ كاميدو وحديقة  2017يوليوز  04 (63

  ؛الاحتجاجية

رشاف وزير ادلوةل امللكف حبقوق االإنسان لقاء مع اجملمتع :2017يوليوز  06 (64  لتقدمي املدين نظمت احلكومة حتت اإ

 وزارة الرتبية الوطنية ممثيل املعطيات وتبادل وهجات النظر حول املشاريع التمنوية بملنطقة من طرف فاعلني مؤسساتيني:

والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ووزارة الفالحة والصيد البحري ووزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء. 

 اء ممثل عن اجمللس الوطين حلقوق االإنسان؛وشارك يف اللق

مارس، مبدينة احلس مية،  03: عرف لك من شارع محمد السادس وشارع عبد الكرمي اخلطايب وحديقة 2017يوليوز  07 (65

 ؛وقفات احتجاجية ختللهتا أ حداث عنف

مزورن، حتولت 2017يوليوز  08 (66 ىل مواهجة ور: حاولت مجموعة من ال شخاص تنظمي وقفة احتجاجية مبدينة اإ شق اإ

 ؛بحلجارة



 

 

شهدت مدينة احلس مية العديد من الاحتجاجات. وأ كدت االإفادات أ ن أ غلب أ حياء املدينة عرف : 2017يوليوز  20 (67

 ولعل أ مهها:، جتمع عدد من احملتجني. وختلل هذه التجمعات أ عامل عنف حادة

ىل قطع الطرق بواسطة أ جحاقرب مستشفى محمد اخلامس  (68 الت ر كبرية وعدد من املتاريس والعج: جلا احملتجون اإ

 املطاطية؛

 ؛س يارات القوات العمو مية ومت الرشق بحلجارة بشلك مكثف : قام احملتجون بقطع الطريق وحمارصة يح بوجيبار (69

: متزيت املسرية بتواجد النساء بلصفوف الامامية وبعد تراجعهن مت اس تعامل احلجارة واملقالع من طرف حبي أ فرار (70

 ومت اس تعامل الغازات املس يةل لدلموع؛ملمثني، 

يقاف بعض ظهار مسعودجسلت حبي " (71 ىل أ حداث عنف، بعد اإ " حوايل السابعة مساء وقفات احتجاجية حتولت اإ

رضام النار ووضع متاريس  احملتجني. وهناك علقت الس يارة اليت اكنت تقل املوقوفني فوق راكم من الرتاب. ومت تسجيل اإ

 رص احملتجون س يارة الرشطة وهامجوا من اكن بداخلها؛وحواجز عىل الطريق. وحا

صابة الس يد عامد لعتايب ونقهل للمستشفى )انظر امللحق رمق  (72 اخلاص بظروف  01تداولت معلومات سمصوص اإ

 ومالبسات ذكل(؛

حلا2017يوليوز  21  (73 ىل الرشق بحلجارة واإ مزورن، حيث حتول الاعتصام اإ  ق: اعتصمت مجموعة من احملتجني مبدينة اإ

 خسائر مادية بس يارات القوات العمومية؛

ىل أ ن االإصابت البرشية املسجةل، نتيجة  ويف نفس التارخي (74 قلمي احلس مية بالغا حصفيا أ شارت فيه اإ أ صدرت عامةل اإ

ثنني وس بعني )2017يوليوز 20لتداعيات أ حداث  صابة اإ حدى عرش 72، متثلت يف اإ ( عنرصا من عنارص القوة العمومية واإ

 ؛12( مدنيا11)
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( معتقال 35صدور عفو مليك مبناس بة اذلكرى الثامنة عرش لعيد العرش لفائدة مخسة وثالثني ) :2017يوليوز 29 (75

 من احملتجني املعتقلني؛ 13( حداث14وأ ربعة عرش )

حلاق 2017غشت  01 (76 مزورن، حيث عرف الاعتصام الرشق بحلجارة واإ : اعتصمت مجموعة من ال شخاص مبدينة اإ

 ؛ت القوات العموميةخسائر مادية بس يارا

مزورن، حيث عرف الاعتصام الرشق بحلجارة2017غشت  06 (77  ؛: اعتصمت مجموعة من احملتجني مبدينة اإ

: بالغ للس يد الوكيل العام للمكل يعلن فيه عن وفاة الس يد عامد العتايب، اذلي أ صيب عىل مس توى 2017غشت 08 (78

 ؛14 حاةل غيبوبةاكن يفواذلي  2017يوليوز 20الرأ س خالل مواهجات وأ حداث 

امد بعد الانهتاء من مراس مي دفن الس يد ع-مواهجات عنيفة بني القوات العمومية واحملتجني حدوث: 2017غشت 09 (79

بأ حياء بوجيبار، يح مرموشة، يح أ فزار، يح مريادور، منطقة كورنيش صباداي وشارع احلسن الثاين. حيث -العتايب

حراق س يارة ات من الوطين. كام خلفت ال حداث العديد من االإصابت والاعتداء عىل اس تعمل الرشق بحلجارة ومت اإ بعة لل 

 املمتلاكت؛

: وقوع أ عامل عنف حادة بلرشيط الساحيل "صباداي" من طرف حمتجني، أ غلهبم ملمثني، وذكل 2017غشت  09 (80

رضام   عد ذكل؛النار فهيا ببس تعامل الرشق بحلجارة. كام حارص احملتجون س يارة الرشطة وقاموا بتكسري زجاهجا واإ

مزورن، جابت أ مه شوارع وسط املدينة، رددت خاللها شعارات تطالب  :2017غشت  12 (81 تنظمي مسرية مبنطقة اإ

طالق رساح املعتقلني.  وقد فضهتا القوات العمومية مس تعمةل عيص دفاع بالستيكية؛ بإ

مفادها: "أ ن الس يد  15التواصل الاجامتعينرش، احملايم عبد الصادق البوش تاوي تدوينة عىل موقع : 2017غشت  14 (82

نعاش مبستشفى محمد اخلامس بحلس مية، نتيجة تعرضه لالختناق بسب  عبد احلفيظ احلداد يوجد يف غيبوبة اتمة بقسم االإ
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بيامن اكنت زوجة الس يد عبد احلفيظ احلداد قد تقدمت  ."2017غشت  09اس تنشاقه للغازات املس يةل لدلموع بتارخي 

 ؛ 201716غشت  51لطبيب املعاجل بتارخي بشاكية ضد ا

: االإعالن عن وفاة الس يد عبد احلفيظ احلداد بملستشفى اجلامعي بوجدة بعد دخوهل يف غيبوبة 2017غشت  18 (83

 ؛17، بسبب مضاعفات حالته الصحية11/8/2017اتمة منذ 

ىل2017غشت  27 (84 مزورن، حيث حتول الاعتصام اإ ةل يف أ عامل عنف ممتث : اعتصمت مجموعة من احملتجني مبدينة اإ

 الرشق بحلجارة؛

مزورن. وأ خذ الاعتصام طابع مسرية عرفت أ عامل عنف  :2017ش تنرب  01 (85 اعتصمت مجموعة من احملتجني مبدينة اإ

 ممتثةل يف الرشق بحلجارة؛

ىل2017ش تنرب  02 (86 مزورن. وقد أ خذ التجمهر طابع مسرية، حتولت اإ  : نظمت مجموعة من ال شخاص جتمهرا مبدينة اإ

 أ عامل عنف بلرشق بحلجارة؛

مزورن. وأ خذ الاعتصام طابع مسرية عرفت أ عامل 2017ش تنرب  03 (87 : اعتصمت مجموعة من ال شخاص وسط مدينة اإ

 عنف متثلت يف الرشق بحلجارة؛

ىل أ عامل عنف : 2017ش تنرب  10 (88 مزورن متبوعني مبسريتني. وقد حتول ذكل اإ نظمت مجموعة من املتجمهرين مبدينة اإ

 ق بحلجارة؛بلرش

ىل مسرية وعرف أ عامل عنف بلرشق 2017ش تنرب  17 (89 مزورن، حتول اإ : نظمت مجموعة من ال شخاص جتمهرا مبدينة اإ

 بحلجارة؛

                                                           
 . بالغ وكيل امللك 16 

 . بالغ وكيل امللك17



 

 

مزورن بتنظمي جتمهر متبوع مبسرية. وقد عرف ذكل أ حداث : 2017ش تنرب  24 (90 قامت مجموعة من ال شخاص مبدينة اإ

 عنف ورشق بحلجارة؛

مزورن بعتصام، عرف أ حداث عنف ورشق : قامت مجم2017ش تنرب  28 (91 عدادية النرص مبدينة اإ وعة من تالميذ اإ

 بحلجارة؛

مزورن بتنظمي جتمهر متبوع مبسرية، عرفت أ حداث عنف 2017أ كتوبر  01 (92 : قامت مجموعة من ال شخاص مبدينة اإ

 ورشق بحلجارة؛

مزورن بتنظمي جتمه2017أ كتوبر  27 (93 ر متبوع مبسرية، عرفت أ حداث عنف : قامت مجموعة من ال شخاص مبدينة اإ

 ورشق بحلجارة.

 

 

 مالحق

قامة القوات العمومية  :1ملحق رمق  رضام النار بإ فادة سمصوص اإ  اإ

 

)شاهد اس متع هل قايض التحقيق(، وهو تلميذ بلس نة الثانية من التعلمي الثانوي. حيث فصل  .ب .أ دىل الس يد ح

ميزورن. ورصح أ نه بتارخي  حوايل الساعة الثالثة زوالا اجمتع حشد احلراك بساحة  26/3/2017الشاهد يف وقائع حادث اإ

عد ترديد  الزفزايف وثالثة أ شخاص جيهلهم. وباملسرية بمزورن. عندها قدمت س يارة صغرية سوداء اللون، ترجل مهنا انرص

ن مل تتحقق مطالبنا س نفعل  انرص واحلشد لشعار "ال للعسكرة"، خطب فهيم حول املطالب قائال هلم بحلرف الواحد: "اإ

ىل اجلبال"، وأ ضاف انرص أ نه "يتعني علينا اس تفزاز اخملزن وهييجوه". وعند حماوةل ال من تفرقة  مثل أ جدادان ونصعد اإ



 

 

ىل س يدي بوعفيف، وذهب انرص رفقة من قدم معه عىل نفس الس يارة. وعند  ىل الشارع املؤدي اإ املتجمهرين، ذهبوا اإ

وصول املتجمهرين قباةل واكةل البنك الشعيب بس يدي بوعفيف )بوكيدان(، حلق هبم انرص عىل منت نفس الس يارة وأ شار 

 ار يف مسريته حنو احلس مية، ل ن العدو هو "اخملزن".الهيم باللتحاق بثكنة القوات املساعدة، وعدم الاس متر 

وأ وحض الشاهد أ ن س ند علمه هو مرافقته للجمع، معتقدا أ ن املسرية س تكون سلمية. وأ نه أ خرب حراس الثكنة 

ىل الهجوم عىل الثكنة  ال أ هنم مل يصدقوه، حىت عاينوا طالئع احلشد اليت بدرت اإ لهيم، اإ الثالث، بأ ن احلشد يف طريقه اإ

قامة ب قامة سكنية لل من، تبعها احلشد وهامجها بحلجارة، فهرب مس تقلوها حنو االإ ل جحار. وعند مرور حافةل لل من قاصدة اإ

 السكنية. ومتكن املتجمهرين من كرس زجاج احلافةل والاستيالء عىل حقائب أ فراد ال من، وأ حرقوها بقنينات البزنين.

قامة السكنية أ حرقت لقاء القنينات احلارقة، وامتداد نريان احلافةل، صعد قاطنوها،  وأ ضاف الشاهد أ ن "االإ بفعل اإ

لهيا من رجال ال من، حنو السطح ومنه قفز بعضهم حنو اخلارج، بيامن قفز البعض ال خر من النوافذ، وأ ن بعض  ومن فر اإ

قامة السكنية". حاكم قبضة الباب احلديدية لالإ  املتجمهرين قاموا بإ

"اكن رفقة أ فراد القوات املساعدة اذلين مل يكونوا مرتدين زاي نظاميا، فقدم عندمه كومندار  وأ وحض الشاهد أ يضا انه

ىل أ ن وصلت تعزيزات  ال أ هنم منعوا من مد عنارص االإقامة بحلبال، اإ البوليس وطلب مهنم املساعدة، فذهبوا برفقته، اإ

كنوا عىل مس توى رأ سه بل جحار، وأ ن املتجمهرين مت  أ منية، وسمل أ حد افراد القوات العمومية، خوذة للشاهد ليك ال يصاب

حراق أ ربع س يارات للرشطة، وعند قدوم شاحنة االإطفاء وس يارة االإسعاف منعوهام بوضع أ جحار بلطريق، ورشقهام  من اإ

مومية عبحلجارة"، مؤكدا أ نه ال يس تطيع التعرف عىل أ ي أ حد من املتجمهرين ومرضيم النريان وواضعي املتاريس بلطريق ال

 وراشقي احلجارة لكوهنم اكنوا ملمثني.
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، أ علنت السلطات احمللية منع التظاهر. ومع ذكل، حفوايل السابعة والنصف مساء، مت تنظمي 2017يوليوز  20يوم 

يقاف بعض احملت ،وقفات احتجاجية حبي "ظهار مسعود"، ختللهتا أ حداث عنف وشغب. وأ ثناء تفريقها جني. وخالل مت اإ

ثر تدخل عنارص الرشطة، مت توقيف الس يد  نقل املوقوفني، حورصت س يارة الرشطة من طرف مجموعة من املتجمهرين اإ

رضام النار ووضع ( و .م) ىل املفوضية. غري أ نه ونتيجة أ عامل اإ وخشصني أ خرين. ومت وضعهم داخل س ياريت الرشطة لنقلهم اإ

ىل حمارصهتا وأ حلقوا خسائر مادية هبا. وهامجوا املتاريس واحلواجز ، علقت الس يارة فوق راكم من الرتاب. فعمد املتجمهرون اإ

بعاده عن زمالئه  أ فراد الرشطة اذلين اكنوا بداخلها بعد فتح ال بواب اجلانبية واخللفية. وقاموا جبر السائق )ع.ت( قصد اإ

الرشطي )ح.ف( وأ مسكوا به من يديه بغية الاستيالء عىل  واس هتدافه جسداي. فامي حاول البعض ال خر شل حركة

 سالحه الناري.

ودفعا للخطر الوش يك عىل عنارص القوات العمومية، وكوس يةل لتفريق املهامجني ولدلفاع عن نفسه وزمالئه من 

ص بة أ ي خشص ااخلطر احملدق به، أ طلق الرشطي )ح.ف( ثالثة عيارات انرية من مسدسه الوظيفي اجتاه ال رض لتفادي اإ

ىل ال عىل الإطالق الرصاصات يف الهواء، نتيجة شل حركته من طرف بعني املاكن. وذكل ل   نه مل يمتكن من رفع يده اإ

حدى الرصاصات اليت ارتطمت بل رض  .همامجيه. حيث أ صيب الس يد عامد العتايب بشظية من اإ

حماوةل حسبه من داخل الس يارة من  بعد ذكل، ترجل الرشطي )ح.ف( ليعاين أ ن السائق )ع.ت( ما زال يقاوم

طالق رصاصتني أ خرينت حتذيريتني يف الهواء لتخليصه من قبضهتم ىل اإ  .طرف املهامجني، مما اضطره اإ

صابة عدد كبري من موظفي الرشطة من بيهنم الرشطي مطلق ال عرية النارية  أ سفرت هذه الاعتداءات عىل اإ

( داخل الس يارة وء خمتلفة من جسدهيام. كام أ صيب الشخص املوقوف )م التحذيرية، وزميهل سائق الس يارة برضوض بأ حنا

 بحلجارة.بدوره جبروح نتيجة الرشق 



 

 

ىل املستشفى، رمغ ما واكب معلية نقهل من رشق  نقلت عنارص القوات العمومية بلزي النظايم الس يد عامد العتايب اإ

ىلبحلجارة وخمتلف ال جسام الصلبة من طرف املهامجني. وبعد   ذكل مت نقل الس يد عامد العتايب، عرب مروحية خاصة، اإ

 .املستشفى العسكري بلربط لتلقي العناية الطبية الالزمة

طال ق وتنفيذا لتعلاميت النيابة العامة القاضية مبوافاهتا مبأ ل احلاةل الصحية للمصاب وبنتاجئ اخلربات املنجزة، سمصوص اإ

ىل ما ي  :يلالعيارات النارية، مت التوصل اإ

ىل تبني نتيجة تقرير اخلربة الباليستية املنجزة، سواء عىل القطعتني املعدنيتني اللتني عرث علهيام مباكن احلادث أ و ع

طالقها من السالح الناري الوظيفي. بلرشطي )ح.ف( وأ هنا تعود  جزء الرصاصة املس تخرج من رأ س املصاب، أ نه مت اإ

ثر اصطداهما بأ رض خراسانية 7.65ر لنفس املقذوف اخلاص سمرطوشة رصاصة من عيا   .ممل، اليت جتزأ ت اإ

صابة  وقد رصح املوقوفون عىل خلقية هذا الواقعة مبحرض النيابة ما جاء من معلومات حول ظروف ومالبسات اإ

 الس يد عامد لعتايب. وهو ما أ كده ذكل شهود وموظفي القوات العمومية.

 

فادات زوجة الس يد عبد احلفيظ 3 رمق امللحق  حداد: اإ

 

اكن الس يد عبد احلفيظ احلداد يعاين من مرض الربو. فقد أ فادت زوجته أ نه اكن بني الفينة وال خرى تنتابه نوبت 

ويتناول مجموعة أ خرى من العقاقري. وهل ملف طيب  ventolineانمجة عن هذا املرض. وذلكل، اكن يس تعمل سماخا من نوع

 بملستشفى االإقلميي محمد اخلامس.

ىل املستشفى املذكور، 10/08/2017أ نه بتارخي وقد رصحت  ، شعر زوهجا بضيق يف التنفس فعملت عىل نقهل اإ

ىل  خضاعه للعالج، قبل أ ن يغادر املستشفى. ويف اليوم املوايل تعرض لنفس الوعكة الصحية فنقلته من جديد اإ حيث مت اإ

حساسه مبضاعفات حص  نعاش، بعد اإ ىل  16/08/2017ية، ومت نقهل بتارخي املستشفى. حيث مت الاحتفاظ به بقسم االإ اإ

 . 18/08/2017املستشفى اجلامعي مبدينة وجدة، حيث وافته املنية بتارخي 



 

 

قلميية للواكةل القضائية بحلس مية  15/08/2017وقد تقدمت بتارخي  )أ ي قبل وفاة زوهجا بثالثة أ ايم( أ مام املصلحة االإ

لتسجيل شاكية بخلطأ  الطيب ضد الطبيب اذلي اكن يؤمن فرتة ادلميومة الليلية مبستشفى محمد اخلامس يوم امجلعة 

ا كور حوايل الساعة اخلامسة صباحا أ يقظها زوهجا عبد احلفيظ احلداد وأ خربه. ومما جاء فهيا، أ نه بلتارخي املذ11/08/2017

ىل قاعة املس تعجالت مبستشفى محمد اخلامس بحلس مي ىل املستشفى الإحساسه بضيق يف التنفس. فرافقته اإ ة أ نه يود اذلهاب اإ

وقد غادر املستشفى يف حدود  .ventoline حيث تلقى العالجات ال ولية، بزتويده بل كسجني وحقنه حبقنة مزودة مبحلول

الساعة التاسعة صباحا. وزوال نفس اليوم، وحوايل الساعة الواحدة، أ شعرها زوهجا أ نه ال زال يعاين من ضيق يف التنفس. 

ىل نفس املؤسسة الصحية، فاس تقبلها الطبيب املداوم اذلي أ كد لها أ ن حالته الصحية تس تدعي  فعملت عىل نقهل جمددا اإ

 ه يف املستشفى. وذكل بعدما أ جنز هل حفصا بل شعة وقياس نس بة التنفس من طرف املمرضة.الاحتفاظ ب

وأ ضافت أ نه أ ثناء قياس نس بة التنفس، من قبل املمرضة، اكن زوهجا يشعرها أ نه حيس بضيق حاد يف التنفس. 

ج اتصل هاتفيا بطبيب الصحية للزوفعملت عىل ربط االتصال بلطبيب املداوم يف الفرتة الليلية، واذلي بعد تفقد احلاةل 

نعاش ورشح هل احلاةل الصحية للمريض. وأ ثناء املاكملة رشع يف حترير وصفة طبية مث اتصل بطبيب  أ خر بقسم االإ

املس تعجالت لتسلميها ال دوية جماان. وقد تسلمت املعنية بل مر فعال دواء عىل شلك سائل بثالث علب. فعادت حنو 

فعملت هذه ال خرية عىل حقن الزوج بلسائل املذكور بعرق ساعده ال يرس مع حملول السريوم. املمرضة وسلمهتا ذكل، 

وأ ثناء ذكل شاهدت زوهجا يتأ مل دلرجة هنض من رسيره ومعل عىل نزع كاممة ال كسجني وحقنة السريوم، مما جعل املمرضة 

نعاشا بأ نه سيمت الاحتفاظ بزوهجا بقستأ مرها بالإرساع بملناداة عىل طبيب املس تعجالت. وأ ثناء حضوره أ خربه  .م االإ

 ع)ويف س ياق أ خر، رصحت زوجة الس يد عبد احلفيظ حداد دلى مصلحة الرشطة القضائية بحلس مية أ ن احملايم 

، طالبا مهنا –ل وفاته قب –قام بتحريضها عىل االإدالء بترصحيات اكذبة سمصوص ال زمة الصحية اليت تعرض لها زوهجا  (ب

ذا ال خري تعرض لالختناق من جراء الغاز املس يل لدلموع، اذلي اس تعملته القوات العمومية، من أ جل تفريق ادعاء أ ن ه

التجمهر اذلي اكن زوهجا مشاراك فيه، ومقابل ذكل، عرض علهيا مساعدة مادية لعالج زوهجا. وسمل رمقها الهاتفي لشخص 



 

 

مزورن، قصد جمهول قام بالتصال هبا، وهو اذلي طلب مهنا لقاءه بلق رب من حمطة البزنين، املتواجدة مبدخل مدينة اإ

  .تسلميها مبلغا ماليا، لكهنا رفضت عرضه

ثر ذكل مثل  دانته ب  08/02/2018أ مام النيابة العامة بتارخي  (ب ع)احملايم واإ شهرا  20حيث متت متابعته واإ

اذلي رصح أ ن احملايم املذكور هو من ( أ و. ع) درمه. ويف نفس القضية، مت تقدمي الس يد 500انفذا وغرامة مالية قدرها 

( بأ ن يتلكف جبمع مبالغ مالية، لفائدة خشص ادعى أ نه أ صيب أ ثناء أ عامل الشغب وذكل ح .عطلب من صديق هل )امسه 

  .قصد تسلميها لزوجته

قلمي احلس مية : 4ملحق رمق    شاكية التجار بإ

ميزورن، بشاكية دلى مصاحل الرشطة،  80احلس مية ومهنم مبدينة  56اتجر صغري، مهنم  136تقدم  أ خرين مبدينة اإ

 مطالبني السلطات برضورة حامية النظام العام وذكل من جراء الارضار الثقيةل اليت أ حلقت بتجارهتم.

 

 اليت مت جتميعها من متابعة احملاكامت  معطيات أ ولية حول ما ترتب عن الاحتجاجات:  5ملحق رمق 

 مهنا تطلبت تأ طريا خاصا 340مظاهرة،  814 -

 من مجموع املظاهرات %10مظاهرة؛ أ ي أ قل من  60تفريق  -

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

 لل من الوطين

عالمية عن محمد احلسني كروط، حمايم املديرية العامة لل من الوطين يف - مكة  مرافعته أ مام حمنقلت مصادر اإ

 حضية: 902الاس تئناف، أ ن الاحداث خلفت يف اجملموع 

 من رجال أ من 604 -



 

 

 من القوات املساعدة 178 -

 من ادلرك  120 -

صابة جب 500 -  روح جسدية يف صفوف القوات العموميةاإ

 يةعنرصا حتث العناية الطبية النفس   34عنرصا من عنارص ال من من مضاعفات عقلية، مهنم  111معاانة  -

 يوما 760احلد ال قىص ملدة العجز اللكي املؤقت:  -

 خشصا 400عدد ال شخاص املوقوفني:  -

 مت تسلميهم ل ولياهئم مهنم 84واحتفظ هبم يف االإصالحية  45( مهنم 129املوقوفني: )عدد القارصين  -

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

( وقنابل الغاز املس يل لدلموع Tonfasقبل الرشطة: ادلروع الواقية والهراوات )الوسائل املس تخدمة من  -

 وخراطمي املياه

 حمايم الطرف املدين خالل احملامكة أ ن اخلسائر قدرت: نقل -

 مليون درمه خسائر مديرية ال من الوطين 25أ كرث من  -

 أ كرث من أ ربعة ماليني درمه بلنس بة لدلرك -

 أ لف درمه بلنس بة للقوات املساعدة 160أ زيد من مليون و -

 اتعرش ل ب اجمللس ويقدرها ،املدنيني من اجلرىح عدد من التحقق من اخملتلفة مصادرانمن  كنمتن  مل -

ميزورن، 80س مية ومهنم مبدينة احل  56اتجر صغري، مهنم  136من  توصلت السلطات بشاكايت -  أ خرين مبدينة اإ

 .من جراء الارضار اجلس مية اليت أ حلقت بتجارهتم يطالبون برضورة حامية النظام العام وذكل



 

 

 

 

 

 

 


