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 مقدمة 

خالل ابملعايري ادلولية واملبادئ  اعتبارا للحق الأسايس يف حمامكة عادةل توفر ضامانت اكفية للمشتبه فهيم دومنا ا 

ادلس تورية والقوانني اجلاري هبا العمل؛ قرر اجمللس الوطين حلقوق ال نسان مالحظة حماكامت املعتقلني عىل خلفية 

قلمي احلس مية. ويه الأ  يقاف املعتقلني عىل الاحتجاجات اليت عرفها ا  ىل الالسلمية، ومت ا  حداث اليت حتولت من السلمية ا 

ثر الوقائع اليت مت توثيقها ابلصوت والصورة واملمتثةل يف:  ا 

مزورن بتارخي  ●  ؛2017مارس 26ا 

 ؛2017أأبريل  21جامعة أأولد مغار بمتسامن بتاريــخ  ●

 ؛2017ماي 23منطقــــة اتركيست بتارخي   ●

 .2017ماي 26اخلامس مسجد محمد  ●

وقد شلك اجمللس لهذه الغاية فريقا من املالحظني، للقيام مبتابعة أأطوار احملامكة أأمام حممكة الاس تئناف ابدلار 

البيضاء. كام يدخل يف هذا ال طار، الزايرات امليدانية اليت اكن يقوم هبا اجمللس للمعتقلني لتفقد أأوضاعهم ابلسجن وتيسري 

 اكنت تعرتض عائالهتم أأثناء الزايرة.الصعوابت اليت 

 واستند فريق املالحظة يف متابعته لأطوار احملامكة عىل املرجعيات ادلولية والوطنية التالية: 

 منه؛ 11ال عالن العاملي حلقوق ال نسان، خاصة املادة  -

 منه؛ 14، خاصة املادة 1العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية  -

 ؛2ية لس تقالل السلطة القضائية املبادئ الأساس   -

 ؛3املبادئ الأساس ية املتعلقة بدور احملامني -

 ؛4املبادئ التوجهيية املطبقة عىل قضاة النيابة العامة -

ىل  117و 24و 23دس تور اململكة ولس امي ديباجته والفصول  -  ؛ 128وما يليه ا 

 كام وقع تمتميه وتعديهل.  2002وبر أأكت  23املتعلق ابملسطرة اجلنائية واملؤرخ يف  22.01القانون رمق  -

 
 ( XXIأأ ) 220مبوجب القرار عدد  1966دجنرب  16الصادر عن امجلعية العامة للأمم املتحدة بتارخي -1

 40/146وقرارها عدد  1985نونرب  29املؤرخ يف  40/32وأأقرهتا امجلعية العامة للأمم املتحدة مبقتىض قرارها عدد  1985ش تنرب  6غشت و 26كام تبناها املؤمتر السابع للأمم املتحدة حول الوقاية من اجلرمية وحامية اجلاحنني واملنعقد مبيالنو بني -2

 .1985دجنرب  13املؤرخ يف 

ىل  27صدرت عن املؤمتر الثامن للأمم املتحدة حول الوقاية من اجلرمية وحامية اجلاحنني واملنعقد هبافاان من  كام-3  . 1990ش تنرب  7غشت ا 

 كام صدرت عن املؤمتر الثامن املذكور يف ال حاةل السابقة. -4
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عامل املعايري ادلولية للمحامكة العادةل .1  مالحظة ا 

ذ ينص   نسان اليت كرس هتا التفاقيات واملواثيق ادلولية. ا  يعترب احلق يف احملامكة العادةل من احلقوق الأساس ية لال 

 ال عالن العاملي حلقوق ال نسان يف مادته العارشة، عىل أأنه:

نسان ، نظرا منصفا احلق يف أأن تنظر يف قضيته حممكة مس تقةل وحمايدة  -عىل قدم املساواة التامة مع الآخرين- "للك ا 

ليه".  وعلنيا، للفصل يف حقوقه والزتاماته يف أأية هتمة جزائية توجه ا 

 من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية عىل أأنه:   14وتنص املادة 

 "من حق لك فرد أأن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حممكة خمتصة مس تقةل حيادية ومنشأأة حبمك القانون". 

جاملها فامي ووف ق املواثيق والعهود ادلولية ذات الصةل، هناك عدة معايري الزامية يتعني توافرها لتحقيق حمامكة عادةل، ميكن ا 

 ييل: 

 احلق يف عدم التعرض للقبض أأو الاعتقال التعسفي؛ -

 ؛احلق يف ال بالغ ابحلقوق -

 واحملامكة؛احلق يف توكيل حمام يف مجيع مراحل القبض والتحقيق  -

بالغ أأرسة املهتم ابلقبض عليه؛ -  احلق يف ا 

 ؛احلق يف التحقيق يف مزامع التعذيب -

 ؛ احلق يف افرتاض الرباءة -

جراء احملامكة داخل أأجل معقول -  ؛احلق يف ا 

 ؛احلق يف املساواة أأمام القانون -

 ؛ احلق يف عالنية احملامكة -

نسانيةاحلق يف معامةل املعتقلني يف أأوضاع احتجاز  -  ؛ا 

اتحة ما يكفي من الوقت والتسهيالت لدلفاع -  ؛ا 

 ؛ احلق يف مناقشة الشهود واكفة الأدةل الأخرى -

 ؛ حظر تطبيق القانون بأأثر رجعي -
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 حق الطعن يف احلمك الابتدايئ الصادر ابل دانة؛ -

تقةل عن يف الباب السابع منه للسلطة القضائية. ونص عىل أأهنا مس   2011عىل املس توى الوطين خصص دس تور 

ل مبقتىض القانون )107السلطتني الترشيعية والتنفيذية )  (. كام منع لك 108(، وعىل أأن قضاة احلمك ل ينقلون ول يعزلون ا 

(. ونص عىل أأن اجمللس الأعىل للسلطة القضائية يسهر عىل تطبيق الضامانت 109تدخل يف القضااي املعروضة عىل القضاء )

 (.113فامي خيص اس تقالهلم وتعييهنم وترقيهتم وتقاعدمه وتأأديهبم )املمنوحة للقضاة، ول س امي 

يف نفس الس ياق تضمن ادلس تور عدة مقتضيات تكرس حقوق املتقاضني وقواعد سري العداةل، من بيهنا أأن حق 

يه  (. ويعترب لك مشتبه ف 118التقايض مضمون، وللك خشص احلق لدلفاع عن حقوقه وعن مصاحله اليت حيمهيا القانون )

دانته مبقرر قضايئ مكتسب لقوة اليشء املقيض به ) ىل أأن تثبت ا  (. وللك خشص احلق 119أأو مهتم ابرتاكب جرمية بريئا، ا 

(. وينبغي أأن 120يف حمامكة عادةل، ويف حمك يصدر داخل أأجل معقول، كام أأن حقوق ادلفاع مضمونة أأمام مجيع احملامك )

حداث حمامك اس تثنائية.) 125)  تكون الأحاكم معلةل وتصدر يف جلسة علنية  (. 127(. كام منع ادلس تور ا 

 وفامي ييل متابعة لأمه هذه املعايري ابلنس بة لأحداث احلس مية. 

 العلنية:   .1.1

 يسجل اجمللس هبذا اخلصوص ما ييل:

القاعة اخملصصة جللسات حمامكة معتقيل احتجاجات احلس مية اكنت مفتوحة طيةل أأطوار احملامكة، حيث حرض  -

مجموعة من املالحظني واملالحظات من املغرب ومن اخلارج، مبا فهيم متثيلية دبلوماس ية وعضوي الربملان اجللسات  

 الأوريب )أأنظر مضن امللحق لحئة املالحظني ولحئة الشخصيات لحئة امجلعيات(؛

 لحئة الصحافة(؛ مواكبة أأطوار احملامكة من طرف مجموعة من وسائل ال عالم الوطنية وادلولية )أأنظر مضن امللحق  -

حضور عائالت املهتمني وأأصدقاهئم خاصة يف اجللسات الأوىل للمحامكة وكذا جلسات الاس امتع للمهتمني  -

 وللشهود؛

 انعقاد جلسات احملامكة بعد الساعة الرابعة )بعد انهتاء أأوقات العمل الرمسية(، رمبا لمتكني املهمتني من املتابعة؛ -

 جماورة للمتكن من متابعة أأطوار احملامكة مىت امتلأت القاعة اخملصصة للجلسة؛ختصيص احملمكة قاعة  -

ل أأنه مت تسجيل، يف بعض الأحيان، عدم  - عالن احملمكة يف هناية لك جلسة عن موعد اجللسة املقبةل وتوقيهتا، ا  ا 

سرتاحة خالل بعض احرتام توقيت بداية اجللسات بنصف ساعة. كام مت تسجيل عدم الالزتام ابلوقت احملدد لال 

 اجللسات؛

أأاثر دفاع املهتمني أأحياان منع بعض الأشخاص من ادلخول للقاعة من طرف عنارص الأمن املتواجدين ابلباب  -

لهيا، وأأن  ل أأن احملمكة أأوحضت بأأن اجللسة علنية وأأن ابب القاعة مفتوح للراغبني يف ادلخول ا  ادلاخيل للمحمكة، ا 
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القاعة ل سلطة لها علهيا، وأأهنا ل تعترب تدخال يف شؤون القضاء لأهنا تقام للحفاظ احلواجز اليت تقام بعيدة عن 

 عىل الأمن العام؛

قام اجمللس بتسهيل الولوج اىل قاعة اجللسات ابلنس بة لبعض املشاركني يف الوقفات الاحتجاجية اليت اكنت تنظم  -

 خارج احملمكة، وذكل بدمع من عائالت املعتقلني.

 بار بأأس باب الاعتقال احلق يف ال خ  .2.1

شعارمه  - شعار مجيع املوقوفني بأأس باب اعتقاهلم، غري أأن عددا من املوقوفني نفوا ا  تفيد حمارض الرشطة القضائية ا 

 بذكل خالل البحت المتهيدي.

لقاء القبــــــض عىل مجموعة من املشتبه فهيم، من بيهنم  - ـــــــة معتقال. وقد مت استنطاقهـــــــــم أأمام الرشطـ 53مت ا 

حاةل امللــــــــف عىل حممكة احلس مية، وفتح هلم ملف التحقيق عدد  .  2017/ 52/14القضائية ابحلس مية. ومتت ا 

ىل ادلار البيضاء  ووهجت اىل املهتمني عدة هتم، من بيهنا املس ابلسالمة ادلاخلية لدلوةل واملؤامرة. مث ترحيلهم ا 

 نقض من أأجل الأمن العمويم طبقا للقانون.بناء عىل قرار ال حاةل الصادر عن حممكة ال 

 احلق يف املثول فورا أأمام قايض التحقيق .3.1

حبسب املعطيات اليت اطلع علهيا اجمللس، أأحيل مجيع املشتبه فهيم فور تقدميهم اىل النيابة العامة، اليت فتحت هلم  -

حالهتم عىل الس يد قايض التحقيق، اذلي قام ابستنطاقهم ابتدا  ئيا وتفصيليا حبضور دفاعهم؛ملف حتقيق ومتت ا 

خالل هذه املرحةل أأاثر عدد من املشتبه فهيم ادعاءات ابلتعذيب. تبعا ذلكل وأأمر قايض التحقيق بناء عىل ملمتس  -

 النيابة العامة بعرضهم عىل حفص طيب. )أأنظر مضن ملحق التقرير لحئة طلبات الفحص الطيب(.

طار التحقيق يف ادعاءات التعذيب اس متع  - قايض التحقيق لشهادة أأطباء املؤسسة السجنية حول واقعة ادعاء ويف ا 

 ومهنا: 5التعذيب.

انه يش تغل طبيبا ابملركب السجين بعني الس بع.  عبد الرزاق السايمحاةل املعتقل معر بوحراس: أأفاد الشاهد  ●

ابيق السجناء. ، اس تقبل السجني معر بوحراس فور دخوهل للمؤسسة السجنية عىل غرار 2/6/2017وبتارخي 

آاثر عنف أأو تعرض للعنف من طرف  ن اكن حيمل أ وقام بفحصه، واكنت حالته الصحية جيدة، واس تفرسه ا 

أأخربمه السجني   7/6/2017الرشطة، فأأخربه أأن الفرقة الوطنية تعاملت معه معامةل حس نة ومل يمت تعنيفه. وبتارخي  

قد عرض عىل طبيب الأس نان املذكور اذلي قام املذكور أأنه يرغب يف زايرة طبيب الأس نان لالستشارة، و 

 بفحصه؛
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زاره  7/6/2017كام أأفاد الشاهد عبد اجلليل معور طبيب الأس نان ابملركب السجين بعني الس بع، أأنه بتارخي  ●

آلك جدا بفعل التسوس وخنرت السوسة اجلزء   36السجني معر بوحراس وقام بفحصه وتبني هل أأن الرضس رمق   متأ

فوق اللثة ومل يتبقى سوى اجلذور وقام ابقتالع اثنني من اجلذور وسلمهام للمعين ابلأمر. الظاهر من الرضس 

وأأضاف أأيضا أأن السجني معر بوحراس مل خيربه أأنه تعرض لكرس عىل مس توى أأحد أأرضاسه. كام أأنه مل يعاين أأي 

آاثر جروح عىل مس توى اخلد من اجلهة ادلاخلية املقابةل للرضس رمق  نه ل ميكن  . وحسب رأأيه،36أ كطبيب، فا 

لأي خشص حتمل الآلم الناجتة عن تكسري مفاجئ لأحد الأرضاس أأو الأس نان لكون رشايني الرضس تكون حية 

آلم كبرية جدا ل ميكن حتملها؛  وتصبح مكشوفة وختلف أ

نيابة اس تجاب قايض التحقيق خالل مرحةل التحقيق لطلب متتيع الس يد الياس حايج ابلرساح، وقد اس تأأنفته ال  -

لغائه. -ختتص هذه الأخرية ابلبت يف الطعون املقدمة ضد قرارات قايض التحقيق-العامة، وقضت الغرفة اجلنحية  اب 

 ورفضت ابيق الطلبات املتعلقة ابلرساح؛

لهيم. كام قرر: - جراءات التحقيق، قرر قايض التحقيق متابعة املوقوفني ابجلنح واجلناايت املنسوبة ا   بعد استنفاذ ا 

تابعة الس يد صالح لشخم جبناية "القيام بشلك متعمد بهتديدات وأأعامل عنف ضد املوجودين عىل منت طائرة *عدم م 

 مكرر من القانون اجلنايئ؛ 607خالل حتليقها قصد املساس بسالمهتا" طبقا للفصل 

من القانون   5-  267*عدم متابعة الس يد محمد حايك جبنحة "التحريض علنا ضد الوحدة الرتابية للمملكة" طبقا للفصل  

 اجلنايئ؛

 114*عدم متابعة السادة وس مي البوس تايت، مسري أأغنيد، ومعر بوحراس جبناية "حماوةل القتل العمد" طبقا للفصلني 

 من القانون اجلنايئ. 392و

 مت اس تئناف قرار الس يد قايض التحقيق من طرف النيابة العامة أأمام الغرفة اجلنحية. -

ء عرض الاس تئناف عىل الغرفة اجلنحية، ورصح أأنه حيرض بصفة مراقب، ول حيرض بصفة حرض دفاع املهتمني أأثنا -

 ادلفاع؛

متسك ادلفاع برضورة اس تدعائه رمغ أأنه مل يس تأأنف قرار قايض التحقيق، ورمغ طلب النيابة العامة مبنح الأجل  -

ل أأن هذا الأخري رفض ذكل ومتسك برضورة اس تدعائه؛  لدلفاع، ا 

مل يمتكن من حضور جلسات التحقيق ال عدادي أأمام قايض التحقيق وجلسة الغرفة اجلنحية،   يسجل اجمللس أأنه -

 لكوهنا جلسات رسية طبقا للقانون.

 . احلق يف التواصل مع العامل اخلاريج4.1

o شعار العائالت  عىل مس توى احلق يف ا 
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شعار  - عائالهتم بوضعهم رهن احلراسة النظرية،  تفيد حمارض الرشطة القضائية متكني مجيع املوقوفني من حقهم يف ا 

 وأأماكن تواجدمه، غري أأن عددا من املوقوفني انزعوا يف مدى متكيهنم من هذا احلق.

o عىل مس توى احلق يف التصال مبحام 

مت متكني املوقوفني من احلق يف التصال ابدلفاع، وقد قام عدد من احملامني بزايرة املعتقلني. وقدم بعض احملامني  -

 ات لوسائل ال عالم، أأكدوا فهيا عىل التعامل ال نساين للفرقة الوطنية مع عدد من املوقوفني؛ترصحي

 يقدم اجمللس الوطين حلقوق ال نسان مضن ملحق التقرير لحئة زايرة ادلفاع للمعتقلني؛ -

لطلبات زايرة املعتقلني مت متكني احملامني من التسهيالت الالزمة ل عداد دفاعهم، من خالل الاس تجابة الفورية  -

 احتياطيا، وتصوير واثئق امللف؛

اس تجاب قايض التحقيق للمهل القانونية اليت طلهبا ادلفاع، وجدوةل جلسات استنطاق املعتقلني مبا يتوافق مع  -

 مواعيد زايرات عائالهتم ابلسجن.

 احلق يف الطعن يف مرشوعية الاعتقال  .5.1

ماكنية للموقوفني رهن احلراسة النظرية يف الطعن يف قرار طبقا لقانون املسطرة اجلنائية اجلاري ب ه العمل، ل توجد ا 

 الوضع رهن احلراسة النظرية؛ 

يقافهم، لكوهنم مل يكونوا مشاركني يف الاحتجاجات  - أأاثر عدد من املوقوفني أأمام النيابة العامة عدم مرشوعية قرار ا 

منا جتمعهم فقط بعض العالقات الاجامتعية وعالقات اجلوار مع بعض املشتبه فهيم الآخرين   اليت عرفهتا احلس مية، وا 

 يف امللف؛

 انزع عدد من املوقوفني يف مدى توفر حاةل التلبس عند توقيفهم. -

 مالحظة املبادئ ال جرائية للمحامكة العادةل .2

 احلق يف احملامكة أأمام حممكة مس تقةل حمايدة خمتصة ومنشأأة مبوجب القانون  .1.1

احملامكة العادةل احلق يف أأن تعرض ادلعوى أأمام حممكة مس تقةل حمايدة خمتصة ومنشأأة مبوجب القانون. من رشوط 

وجيب أأن يكون البت يف الوقائع قامئا عىل الأدةل والقرائن وحدها حفسب، وأأن تكيف الوقائع حسب القوانني املعمول هبا  

آخر. دون أأدىن تدخل أأو قيد أأو حتريض أأو ضغط أأو هتديد من أأي جا  نب أ

واملمتثةل أأن احملمكة حمايدة لنتفاء حالت الطعن يف احليادية يف املرحةل الابتدائية يف ملف احتجاجات احلس مية ميكن القول 

 يف: 

 كون القايض مل يشارك يف مراحل أأخرى من ال جراءات القضائية؛ ▪
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 ليس دليه مصلحة خشصية يف ادلعوى؛ ▪

 ادلعوى.ليس دليه صةل القرابة لأحد أأطراف  ▪

فقد تقدم دفاع املهتمني مبذكرة التشكك املرشوع اىل حممكة النقض، وقد أأاثرت املذكرة  مرحةل الاس تئنافأأما يف 

غياب حيادية احملمكة عندما رصح رئيس اجللسة بأأن القضية املعروضة عليه ل متثل جرمية س ياس ية، واعترب دفاع املهتمني 

 . هدا الترصحي حكام مس بقا من هيئة احلمك

أأصدرت حممكة النقض قرارها اذلي يقيض برفض طلب ال حاةل من أأجل التشكك املرشوع.  2019يناير  23بتارخي  -

 وجاء فيه: "ليس فامي عرضه )دفاع املهتمني(، بشأأن تس يري اجللسة يف مرحةل التأأكد من هوية وحضور املهتم، حبسب 

، املرفق ابلطلب، ما يويح بأأن الهيئة القضائية اليت تنظر 2018-11-14ما أأثبتته صورة ورقة حمرض اجللسة بتارخي 

القضية املعنية ل تتسم ابحلياد والزناهة، كام ل )يس تنتج( منه أأنه توجد أأس باب اكفية للتشكك املرشوع تربر حسب 

حالهت  ا عىل هيئة أأخرى".ادلعوى من هيئة احلمك اليت تروج أأماهما، وا 

حاةل القضية من  ومن حيث الاختصاص، أأاثر دفاع املهتمني دفعا ببطالن قرار الغرفة اجلنائية حملمكة النقض، اذلي قىض اب 

حممكة الاس تئناف ابحلس مية اىل حممكة الاس تئناف ابدلار البيضاء، من أأجل الأمن العام لعدم مراعاته لأحاكم الظهري املتعلق 

لغاء النصوص اخملالفة لقانون    756ىل )املقصود به حممكة النقض حاليا( ومقتضيات املادة  ابجمللس الأع من ق م ج )املتعلقة اب 

 املسطرة اجلنائية(.  

ماكنية مناقش هتا لقرار حممكة النقض، ولكون قرار ال حاةل من أأجل الاختصاص جاء طبقا   وقضت احملمكة برد ادلفع لعدم ا 

 للقانون.

 الفوري ابلهتماحلق يف ال خبار  .2.2

ليه )أأنظر مضن ملحق التقرير لحئة املتابعات(. شعاره ابلهتم املنسوبة ا   اكن رئيس الهيئة، يقوم فور التأأكد من هوية لك مهتم، اب 

 احلق يف حضور احملامكة .3.2

ة وادلفوع وذكل أأثناء مناقشة الطلبات الأولي  ،متكن مجيع املهتمني من حضور احملامكة، املعتقلني ومن مه يف حاةل رساح 

جراءات قامت هبا احملمكة، أأمهها:  الشلكية، وأأثناء عرض طلباهتم املتعلقة بوضعية الاعتقال. يتجىل كذكل من خالل عدة ا 

 حرصها عىل التأأكد من التوصل ابلس تدعاءات ابلنس بة للمتابعني يف حاةل رساح؛ ▪

حضار املعتقلني والتأأكد من هويهتم؛ ▪  احلرص عىل التأأكد من ا 

احلرص عىل أأمر اكتب الضبط بتالوة ما راج يف اجللسة عىل املهتمني اذلين يتواجدون مبقر احملمكة حيامن رفضوا  ▪

 املثول أأماهما، والانتقال اىل السجن احمليل ل شعار من رفض احلضور.
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رد احلرص عىل مناقشة وسائل ال ثبات بشلك حضوري ومواهجة املهتمني ابلشهود ومتكيهنم من التعقيب وال ▪

ثبات املعروضة يف اجللسة العلنية، مبا يف ذكل مضمون املاكملات الهاتفية وتسجيالت  عىل ما جاء يف وسائل ال 

 الفيديو والرسائل النصية وتدوينات مواقع التواصل الاجامتعي.

 احلق يف ادلفاع .1.1

مل يواكب جلسات احملامكة، حمامية وحمام من خمتلف هيئات احملامني ابململكة، و  65تشلك دفاع املهتمني من حوايل   -

 مهنم. )أأنظر مضن ملحق التقرير لحئة ادلفاع(.  15سوى 

 أأما دفاع الطرف املدين فقد تكون من أأربعة حمامني من هيئة الرابط وادلار البيضاء.

 احلق يف مساعدة مرتمج .5.2

 مت الاس تعانة مبوظف الرشطة أأثناء البحث المتهيدي للقيام ابلرتمجة؛ -

ة مت توفري مرتمج ليرتمج للمهتمني، اذلين ل يفهمون اللغة العربية، ما يروج ابلقاعة، والهتم  خالل جلسات احملامك -

لهيم، وليرتمج بعض التسجيالت الهاتفية والأرشطة املعروضة من طرف احملمكة عىل املهتمني كوسائل  املنسوبة ا 

ثبات.  ا 

 احلق يف مناقشة القضية علنا .6.1

 متت مناقشة القضية علنا، كام مت عرض وسائل ال ثبات ومناقش هتا يف جلسات علنية. -

 مبدأأ احرتام قرينة الرباءة .1.2

 أأكدت النيابة العامة عىل احرتام قرينة الرباءة ابلنس بة لاكفة املهتمني؛ -

بقاء املهتمني يف حاةل اعتقال مس بقرينة الرباء -  ة اليت تبقى يه الأصل؛تقدم ادلفاع بعدة طلبات للرساح معتربا أأن ا 

 عارضت النيابة العامة ملمتسات الرساح بعةل خطورة الأفعال موضوع املتابعة وعدد الضحااي. -

 الفضاء الزجايج ●

اعترب دفاع املهتمني أأن وضعهم يف قفص زجايج داخل القاعة، خرق لقرينة الرباءة لكونه من بني احلالت اليت  -

ىل أأن املهتم مذنب قبل أأن حيمك  عليه؛  تشري ا 

ىل أأنه مذنب أأثناء احملامكة مما قد يؤثر عىل  - أأكد ادلفاع أأنه جيب احلرص بشدة عىل أأل حياط املهتم بسامت تشري ا 

 افرتاض براءته؛ 
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أأوحضت النيابة العامة أأن قاعة اجللسات هميئة بفضاء زجايج شفاف أأعد خصيصا لس تقبال وجلوس مجيع املهتمني  -

ىل حني مثوهلم فرادى أأمام رئيس الهيئة والرشوع يف املعتقلني ومه غري مقيدين ابلأ  صفاد، ومرفوقني ابحلراس، ا 

 استنطاق لك مهتم عىل حدة.

 الاس امتع للمهتمني ●

جلسة، أأي ما يقارب نصف اجللسات اليت شهدهتا   41اس متعت احملمكة أأمام غرفة اجلناايت الابتدائية للمهتمني يف   -

 أأطوار احملامكة؛

، يف الوقت 2018/ 03/05و  2018/ 09/04جلسات، ما بني    10الاس امتع للمهتم انرص الزفزايف وحده  اس تغرق   -

ىل ثالث جلسات عىل الأكرث؛  اذلي مل يس تغرق الاس امتع اىل ابيق املهتمني ما بني جلسة واحدة ا 

بسط قضيهتم أأاتح رئيس الهيئة الفرصة للك مهتم ل اثرة ظروف اعتقاهل ووضعيته ابلسجن. ومكهنم من عرض و  -

أأمام احملمكة ابلشلك اذلي يريد، ومن الاطالع عىل الواثئق اليت أأجنزوها مس بقا، وكذا عىل نسخ احملارض والتعليق 

 عىل ما ورد فهيا؛

 قبل الاس امتع للك مهتم اكنت احملمكة تتلو عليه الهتم املوهجة هل؛ -

 أأنكر جل املهتمني الهتم والوقائع املتابعني من أأجلها؛ -

ب املعتقلني أأهنم تعرضوا للعنف أأثناء الاعتقال ابحلس مية، ومهنم من ادعى التعرض للتعذيب دلى ادعى أأغل -

 الرشطة القضائية ابحلس مية؛ 

نسانية دلى الفرقة الوطنية ابدلار البيضاء، ما عدا حالتني )محمود بوهنوش وزكراي  - رصحوا أأهنم تلقوا معامةل ا 

 أأدهشور(؛

رصح املهتمون أأهنم تعرضوا للتدليس، حبيث اطلعوا عىل حمارض مل يوقعوها. فقد أأحرضت هلم الرشطة القضائية  -

حمارض أأخرى، وطلب مهنم التوقيع دون الاطالع عىل حفواها، بعةل أأنه مت تصحيح اترخي أأو لكمة ما فقط. وأأهنم 

  .مل يدلوا هبا فوجئوا، فامي بعد، بأأن احملارض اليت وقعوا علهيا تضم ترصحيات

 ال ثباتوسائل  .8.2

 عرض أأدةل الادعاء -أأ 
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نسان أأن احملمكة اعمتدت عىل الفيديوهات والصور والرسائل النصية وتسجيالت  جسل اجمللس الوطين حلقوق ال 

ثبات، مع التأأكيد عىل أأن حمارض الرشطة القضائية  يه املاكملات الهاتفية والتدوينات واحلوالات املالية والشهود كوسائل ا 

ىل أأن يثبت عكس ذكل.6جمرد معلومات يف القضااي اجلنائية  ، عكس اجلنح اليت يوثق مبحارض الضابطة ا 

 الفيديوهات  ▪

مشلت فيديوهات توثق مشاركة عدد من املهتمني يف مسريات غري مرخص لها وترصحيات بعضهم مبن فهيم املهتم  -

هواتف املهتمني أأنفسهم بعد جحزها وتفريغ  انرص الزفزايف ومت تسجيل أأن مصدر تصوير تكل التظاهرات يه

 حمتواها. 

 مواقع التواصل الاجامتعي )الفيس بوك( ▪

ثبات بعض اجلنح واجلناايت. واملقصود هبا أأساسا لك ما يتعلق  - اعمتدت احملمكة عىل مواقع التواصل الاجامتعي ل 

 تدوينات/أأرشطة فيديو/صور/رسائل...؛ابملعطيات اليت تتواجد يف احلساب الفيس بويك للك مهتم، من 

والقن الرسي للحساب  ب"امس املس تعمل"، -أأطلع املهتمون الرشطة القضائية حسب ما هو مدون يف احملارض -

 الفيس بويك للك واحد مهنم؛

بتفريغ مجيع املعطيات املس تخرجة من حساب فيس بوك لك مهتم، يف  قامت الفرقة الوطنية للرشطة القضائية، -

 . حيث تعذر عىل الرشطة الولوج اىل حسابه اخلاص؛7املهتم ربيع الأبلق  ت لهذا الغرض، ابس تثناء حاةلحمارض أأعد

عرضت احملمكة عىل املهتمني، خالل الاس امتع هلم، املعطيات اليت مت اس تخراهجا من الفيس بوك، واكن عرض  -

 ميكن تغيريها أأو تعديلها، اذلي ميكن من حامية املعطيات حبيث ل PDF بعض املس تخرجات عىل شلك وثيقة

لهيا أأو مسحه مهنا؛ ضافة يشء ا   ول ا 

املس تخرجات عبارة عن صور وتدوينات متت كتابهتا من طرف املهتم خشصيا أأو نرشها أأو ضغط عىل  اكنت -

جعاب يقاد النار/اجامتع  (j’aime) ا  آخر، أأو عبارة عن أأرشطة )املظاهرات/ رشق ابحلجارة/ا  لتدوينة كتهبا خشص أ

 اخلاصة. هىى...(، كام مت عرض مجموعة من الرسائليف مق 

 أأمثةل للتدوينات اليت مت عرضها ▪

 ل للعسكرة -

 
 الفصل اخلاص ابملسطرة اجلنائية 6

ىل حسابه الفيس بويك )دليه حسابني اثنني( لأنه أأدىل للضابطة القضائية بقن رسي خطأأ ابلنس بة للح  -7  ساب الأول، وابمس مس تعمل غري موجود ابلنس بة للحساب الثاين. ابلنس بة لربيع الأبلق مل يمت الولوج ا 

 يه. وأأمام احملمكة نفى أأن ذكل هو حسابه ورصح أأنه ل عالقة هل ابحلساب املعروض عل 
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مجعراسوا  -  اخملزن ا 

 عاش جالةل الشعب  -

 ادلوةل فاسدة -

 النظام اللعني" "هبذا احلراك الريفي املقدس س تكون بداية هناية استبداد وسلطوية هذا -

 .." الريفية. اجلنس ية "......الش باب اذلين حيملون -

 عصابة؟ هل أأنمت حكومة أأم -

 دمع اجلزائر وصل امحلد هلل -

هانة لهذا " -  هو أأن خترج امجلاهري يف دوةل متكل الرثوات..." النظام اجلبان أأكرب ا 

 املاكملات الهاتفية والتسجيالت الصوتية ابلواتساب  ▪

لهيم مع أأشخاص مهتمني ابلنفص - ال خارج أأرض الوطن متت مواهجة املهتمني بعرض ماكملات هاتفية منسوبة ا 

ىل عرض تفريغ املاكملات الهاتفية املنجز  آخرين جمهويل الهوية، مبن فهيم املهتم انرص الزفزايف، حيث جلأأت احملمكة ا  وأ

 من طرف الضابطة القضائية ملعرفة رأأي املهتمني فهيا؛

غري مؤهلني ينمتون جلهاز اعرتض املهتمون ودفاعهم عىل الرتمجة املوجودة يف التفريغات، واليت قام هبا أأشخاص  -

 الرشطة القضائية، وأأن التفريغات غري مطابقة متاما لبعض املاكملات املعروضة من طرف احملمكة؛ 

اس تجابت احملمكة لطلب الاس تعانة ابملرتمج للهجة الريفية اذلي حرض وساعد احملمكة عىل ترمجة مضمون املاكملة   -

 الهاتفية؛

بعض اللكامت والتعابري اليت ترمجها املرتمج املعني من طرف احملمكة، اذلي    اعرتض املهتمون من داخل القفص عىل -

 برر ذكل بوجود الاختالفات عىل مس توى املناطق؛

مت الاعرتاض أأيضا عىل عدم عرض املاكملات اكمةل، والاكتفاء بأأجزاء معينة ل دانة املهتمني، دون متكيهنم من حقهم  -

 يف عرض املاكملة اكمةل دون برت.

 الشخصية رالصو  ▪

جسل مهتمني اس تغراهبم من عرض بعض صورهام، ويف مراحل خمتلفة من حياهتم اخلاصة، وتساءلوا عن عالقة   -

 الصور ابلهتم املوهجة هلم؛

 عرض صورة توثق لجامتعات املعتقلني يف أأحد املقايه. مت -
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 احلوالات املالية  ▪

املتابعة وقرار الاحاةل بكوهنا موهجة دلمع ما مسي ابحلراك. كام عرضت عرضت احملمكة احلوالات املالية، واليت وصفهتا   -

آخرين بتحويالت مالية من أأشخاص خارج  واثئق تفيد توصل الس يد انرص الزفزايف يف امسه أأو يف امس أأشخاص أ

س بانيا أأو بلجياك أأو فرنسا. ما هولندا أأو ا   املغرب: ا 

 مناقشة أأدةل الادعاء من طرف دفاع املهتمني -ب

جاملها فامي ييل:ت  قدم دفاع املهتمني بعدة طلبات حول أأدةل الادعاء اليت عرضهتا النيابة العامة، ميكن ا 

 احلصول عىل نسخة من التسجيالت الرمقية املس تخرجة من الهواتف النقاةل والأرشطة املعمتدة يف البحث المتهيدي؛ ●

حضار مجيع تسجيالت املاكملات الهاتفية ومن بيهنا، اليت مت ● التقاطها للمهتم انرص الزفزايف واملهتم محيد املهداوي،  ا 

 أأشهر؛ 7واليت جرى التنصت علهيم أأكرث من 

جراء التقاط املاكملات لكون معلية التنصت مل حترتم الأجل القانوين؛ ●  ادلفع بعدم قانونية ا 

 يغ تسجيالت املاكملات الهاتفية.الاحتجاج عىل عدم مصداقية الرتمجة الواردة يف حمرض الرشطة القضائية املتعلقة بتفر  ●

 مناقشة أأدةل الادعاء من طرف دفاع الطرف املدين-ج

ىل احلقيقة  ● طار التحرايت للوصول ا  اعترب ادلفع املتعلق ابلتفتيش يف صفحات الفايس بوك اخلاصة ابملهتمني يدخل يف ا 

 وما يفيد يف ارتاكب اجلرمية؛

جراءات الت ● جراءات التنصت متت طبقا للقانون اعترب ادلفع املتعلق بعدم قانونية ا  قاط املاكملات غري جدي لأن مجيع ا 

 وبأأمر صادر عن رئيس حممكة الاس تئناف ابلرابط، وداخل املدة القانونية، وبذكل يكون التنصت قانونيا. 

 تعقيب النيابة العامة-د

 المتست النيابة العامة رفض طلبات دفاع املهتمني لالعتبارات التالية: 

ىل العربية بواسطة موظف أأدى لأن الأرشط  ● ة الصوتية والفيديوهات مس تخرجة مبحارض رمسية ومرتمجة من الريفية ا 

 الميني عىل الرتمجة؛ 

 من ق م ج؛ 108مت التنصت عىل هواتف املهتمني طبقا ملقتضيات املادة  ●

مفهوم الوثيقة عقبت النيابة العامة عىل طلب احلصول عىل نسخة من التسجيالت الرمقية من طرف ادلفاع أأن  ●

من قانون املسطرة اجلنائية ينرصف اىل املستندات  421املسموح للمهتم ودفاعه ابحلصول عىل نسخة مهنا طبقا للامدة 

اخلطية املكتوبة عىل دعامة ورقية، أأما عندما يتعلق الأمر بأأدةل رمقية مس تخرجة من احلاسوب أأو الهاتف أأو الواتساب 

يتعني عىل ضابط الرشطة القضائية أأن يعمل عىل نقل حمتواها يف حمرض رمسي يثبت من أأو مواقع التواصل الاجامتعي ف 
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هجة اترخي القيام ابل جراء ويضفي عليه الرشعية القانونية، وميكن املهتم ودفاعه من الاطالع عليه واحلصول عىل نسخة 

 ورقية منه من هجة أأخرى؛

منا حمجوزات ل جمال لأخذ نسخ مهنا  421وثيقة مبفهوم املادة أأن الأقراص املدجمة املرفقة ابحملارض ليست  ● ق م ج وا 

 مادام قد مت تفريغ مضموهنا يف احملارض الرمسية، ومتكن ادلفاع من احلصول عىل نسخة من هذه احملارض؛

حضار مجيع تسجيالت املاكملات الهاتفية امللتقطة مبا ●  ييل:  عقبت النيابة العامة عىل طلب ادلفاع الرايم اىل ا 

ق م ج أأوجبت عىل قايض التحقيق أأو الضابط امللكف من طرفه بكتابة حمتوايت التصال املفيدة  112املادة  أأن -

لهيا  ل ظهار احلقيقة واليت لها عالقة ابجلرمية فقط دون غريها من التصالت حىت ولو تضمنت أأفعال جرمية مل يرش ا 

جراء حتقيق   وحترر حمرضا عن هذا النقل يوضع يف ملف القضية؛يف ملمتس النيابة العامة اب 

جراء خربة تقنية عىل حساابت الفايس بوك وبعض املواقع   - لأن املهتمني مل ينازعوا   ال لكرتونيةرفضت النيابة العامة طلب ا 

ماكنية النرش ابلصفحة الفايس بوكية  يف صدور التدوينات عهنم، فضال عن كون عدم تواجدمه مباكن معني ل ينفي ا 

لهيا يف أأي وقت شاء ومن أأي ماكن.  مادام املهتم هو صاحهبا وميكل حق الولوج ا 

 الشهود .9.2

 شهود ال ثبات -1

 شاهدا وشاهدة؛ 34بلغ عدد الشهود  -

نساء صعب علهين  3شهود، مهنم  5رصح ممثل النيابة العامة يف أأول جلسة لالس امتع للشهود أأنه تعذر اس تدعاء  -

 بشأأن تبليغ الشهود؛ 2018/ 15/06بتارخي  3635ولس هنن، كام جاء يف تقرير احلضور لبعد املسافة 

ابلرابط، ضابط أأمن اتبع ملصلحة الرشطة القضائية بسال، يسكن  19/10/1982من مواليد  فارس صفوانالشاهد  -

خبصوص    يوما، وهو بدون سوابق. أأدىل الشاهد بشهادته بعد أأداء القسم،  15بامترة، مزتوج وأأب لطفل بعمر س نة و

الاعتداء اذلي تعرض هل أأثناء توهجه رفقة زمالئه يف العمل لتنفيذ أأوامر/ تعلاميت ابلتوجه لس يدي عابد لتوقيف انرص 

صابته حبجر عىل رأأسه، ورصح أأنه وجد نفسه مصااب بشلل نصفي، أأثر عليه نفس يا   الزفزايف، وما عاانه ويعانيه جراء ا 

 أأحد زمالئه هو اذلي عرف من رضبه وقال هل أأن امسه مسري أأغيد؛ وعىل عائلته، وقد رصح الشاهد صفوان أأن

حىك ظروف كساب،  همنته ،ابدلريوش، مزتوج وأأب لثالثة أأولد 1979مغريب مزداد س نة أأبراكن:  محمدالشاهد  -

  10وحيثيات انتقاهل لأولد امغار رفقة أأخيه وبعض أأصدقائه للحضور لوقفة، وكيف مت اعرتاض طريقه من طرف 

 من املهتمني مه: محمد النعميي وخادل الربكة ونبيل أأمحجيق؛ 3ص مهنم أأشخا
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طار هممة، وأأنه  أأمني ماسكالشاهد  - ، حارس أأمن ابلفرقة الوطنية ابدلار البيضاء، رصح أأنه توجه ملدينة احلس مية يف ا 

م انرصالزفزايف، ، تلقى أأوامر من رؤسائه ابلتوجه حلي ديور اجلامع بعد صدور أأمر اعتقال املهت26/05/2017يوم 

آخرين فوق سطح مزنلـه   وأأثناء تواجده هناك تفاجأأ بتواجد مجموعة من املتظاهرين مبحيط مزنل الس يد انرص الزفزايف، وأ

لقاء القبض عىل الزفزايف، ورشقومه ابحلجارة، وأأنه  والسطوح اجملاورة، وأأن هؤلء املتظاهرين حاولوا منعهم من ا 

 رح مت رتقه بأأربعة غرز...؛أأصيب عىل مس توى كتفه الأمين جب

صاابت متفاوتة اخلطورة، وأأنه مل يعرف الشخص اذلي أأصابه؛ -  وأأن مجموعة من زمالئه أأصيبوا ا 

، ضابط رشطة ممتاز مبصلحة الاس تعالمات العامة ابحلي احلس ين ابدلار البيضاء، أأفاد أأنه اكن قد ربيع بوزوبع الشاهد   -

طار هممة، وأأنه  اكن رفقة عنارص القوة العمومية، امللكفة ابلتعزيز من   26/05/2017بتارخي توجه ملدينة احلس مية يف ا 

ذ تعرض رفقة زمالئه، للرشق ابحلجارة والقنينات من طرف املتظاهرين قرب   يقاف املدعو انرص الزفزايف. ا  أأجل ا 

ين أأعامل شغب وعنف مزنل الزفزايف. وأأثناء فراره لالحامتء تعرض لاللتواء عىل مس توى الركبة الميىن، ورصح أأنه عا

 من طرف املشاغبني يف حق القوات العمومية؛

، مقدم رشطة ابل دارة العامة للأمن الوطين، بعد أأداء الميني القانونية، أأدىل الشاهد الس يد أأرشف بورادالشاهد  -

مزورن، بأأقواهل حول عالقته ابملهتم جامل  بوحدو، حيث أأكد أأنه ل أأرشف مراد اذلي يزاول همامه ابدلائرة الأمنية اب 

من أأجل أأن يكون عربة لأهل الريف. حيث  والتصفية اجلسدية تربطه أأي عالقة ابملهتم وأأنه تلقى هتديدات ابلقتل

الهتديدات هل بصفة  اكن ذكل عرب موقع التواصل الاجامتعي فيس بوك، مؤكدا أأنه جيهل ادلافع وراء توجيه هذه

هل ولأقرابئه بأأزمة نفس ية. مث أأكد الشاهد تواجده ابلصورة اليت عرضت خشصية. وقد عرب الشاهد أأن ذكل تسبب 

 عليه من طرف النيابة العامة واليت كتب علهيا "الكب الاحتالل املغريب ابلريف"؛

 2017ماي  26حارس أأمن ابلفرقة الوطنية بفاس، أأدىل بشهادته حول أأحداث امجلعة  عبد الوهاب طالبالشاهد  -

تظاهرين وثنهيم عن حماوةل احتالل الشارع العام وعرقةل السري. حيث أأكد خالل شهادته حماوةل عند حماوةل تفريق امل 

والكتف الأمين.  بعض املواطنني مواهجة القوات العمومية ورشقها ابحلجارة، مما عرضه ل صابة عىل مس توى الرأأس

ذ ىل املستشفى العسكري ابلرابط حيث اس تغرقت مدة عالجه م ا  ثرها ا  ا يناهز الشهر. ونفى الشاهد قدرته نقل عىل ا 

 عىل التعرف عىل الأشخاص اذلين عرضوا حياته للخطر ابلرشق ابحلجارة؛

)شاهد اس متع هل قايض التحقيق(، وهو تلميذ ابلس نة الثانية من التعلمي الثانوي، فصل الشاهد يف  ح. ب.الشاهد  -

قامة القوات العمومية؛  رضام النار اب   وقائع حادث ا 

حوايل الساعة الثالثة زوالا، اجمتع حشد احلراك بساحة املسرية ابمزورن. عندها  26/3/2017تارخي ورصح أأنه ب  -

قدمت س يارة صغرية سوداء اللون، ترجل مهنا انرص الزفزايف وثالثة أأشخاص جيهلهم. وبعد ترديد انرص واحلشد 
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ن مل تتحقق مطالبنا س نفعل مثل لشعار "ل للعسكرة"، خطب فهيم حول املطالب قائال هلم ابحلرف الواحد: "ا  

ىل اجلبال"، وأأضاف انرص أأنه "يتعني علينا اس تفزاز اخملزن وهييجوه"، وعند حماوةل الأمن تفرقة  أأجدادان ونصعد ا 

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

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

 وأأشار الهيم ابللتحاق بثكنة القوات املساعدة، وعدم الاس مترار يف مسريهتم حنو احلس مية، لأن العدو هو "اخملزن".

وأأنه أأخرب حراس الثكنة  وأأوحض الشاهد أأن س ند علمه هو مرافقته للجمع، معتقدا أأن املسرية س تكون سلمية،

ىل الهجوم عىل الثكنة  ل أأهنم مل يصدقوه، حىت عاينوا طالئع احلشد اذلي ابدر ا  لهيم، ا  الثالث، بأأن احلشد يف طريقه ا 

قامة  قامة سكنية للأمن، تبعها احلشد وهامجها ابحلجارة، فهرب مس تقلوها حنو ال  من قاصدة ا  ابلأجحار. وعند مرور حافةل للأ

 كن املتجمهرين من كرس زجاج احلافةل، والاستيالء عىل حقائب أأفراد الأمن، وأأحرقوها بقنينات البزنين. السكنية. ومت

لقاء القنينات احلارقة، وامتداد نريان احلافةل، ليصعد قاطنوها  قامة السكنية أأحرقت بفعل ا  وأأضاف الشاهد أأن "ال 

لهيا من رجال الأمن حنو السطح، ومنه قفز بعضهم حن و اخلارج، بيامن قفز البعض الآخر من النوافذ، وأأن بعض ومن فر ا 

قامة السكنية". حاكم قبضة الباب احلديدية لال   املتجمهرين قاموا اب 

وأأوحض الشاهد أأيضا أأنه "اكن رفقة أأفراد القوات املساعدة اذلين مل يكونوا مرتدين زاي نظاميا، فقدم عندمه كومندار 

ىل أأن وصلت تعزيزات  البوليس وطلب مهنم املساعدة، فذهبوا ل أأهنم منعوا من مد عنارص ال قامة ابحلبال، ا  برفقته، ا 

أأمنية، وسمل أأحد أأفراد القوات العمومية، خوذة للشاهد ليك ل يصاب عىل مس توى رأأسه ابلأجحار، وأأن املتجمهرين متكنوا 

حراق أأربع س يارات للرشطة، وعند قدوم شاحنة ال طفاء وس يارة ال سعاف منعوه ام بوضع أأجحار ابلطريق، ورشقهام من ا 

ابحلجارة"، مؤكدا أأنه ل يس تطيع التعرف عىل أأي أأحد من املتجمهرين ومرضيم النريان وواضعي املتاريس ابلطريق العمومية  

 وراشقي احلجارة لكوهنم اكنوا ملمثني.

زوالا اكن بساحة امزورن عىل الساعة الثالثة  26/3/2017: ابئع متجول، أأفاد أأنه بتارخي مصطفى أأاببريالشاهد  -

حيث قدم انرص الزفزايف مبعية خشصني جيهلهام عىل منت س يارة سوداء صغرية جيهل نوعها. فوجد يف اس تقباهل حشدا 

من الناس، خفطب فهيم بأأقوال من بيهنا "ل للعكرسة، ..ل للبوليس، ..يتعني الهجوم عىل اخملزن قبل أأن هيجم اخملزن 

دم عنارص الأمن ومتت تفرقة احلشد، واس تقل انرص ومرافقوه الس يارة اليت قدموا عىل متهنا لأن اخملزن خواف..." فتق

ليجمتع احلشد بعدها حوايل الساعة اخلامسة زوالا جبهة ثكنة القوات املساعدة. وقاموا برشق الثكنة ابحلجارة، وعندما 

قامة  شعال قنينات البزنين. قدمت حافةل للبوليس تبعوها ليفر مس تقلوها من رجال الأمن حنو ا  الأمن. وبواسطة ا 

لقاء قنينة حارقة عىل الباب، وليس  قامة السكنية بفعل ا  وريم احلافةل هبا اندلعت هبا النريان، وأأن النريان اندلعت ابل 

ىل السطح، وبدأأ بعضهم ابلزنول عرب احلبال اليت مل تكن  قامة ا  بسبب امتداد النريان من احلافةل، ليصعد قاطنة ال 

 ل الأرض، مث القفز.تص
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حراق أأربع س يارات للرشطة، وعند قدوم شاحنة ال طفاء مت منعها بفعل وضع  ىل ا  وقد معد املتجمهرون بعد ذكل ا 

 الأجحار يف الطريق.

 وأأكد الشاهد أأنه ل يس تطيع التعرف عىل مشعيل النريان لكوهنم اكنوا ملمثني.

، طبيب عام ابملؤسسة السجنية عني الس بع، بعد أأداءه الميني القانونية، قدم شهادته حول عبد الرزاق سايمالشاهد  -

عداد تقرير طيب حول  02/07/2018معاينة وحفص املهتم معر بوحراس بتارخي  فور ولوجه املؤسسة السجنية وا 

آاثر رضب أأو عنف، وضعه الصحي. بني تقريره أأن حالته الصحية اكنت عادية ومل تكن تظهر عليه أأية عالمات  أأو أ

آلم. بعد ذكل أأن تلقى طلبا من املهتم  وأأن املهتم مل يش تيك خالل معاينته من طرف الطبيب من معاانته من أأية أ

 بعرضه عىل طبيب أأس نان، فمت عرضه عىل طبيب الأس نان عبد اجلليل معور.

دته حول اس تقباهل بتارخي طبيب أأس نان ابملؤسسة السجنية عني الس بع. قدم شها عبد اجلليل معورالشاهد  -

آلك جدا بفعل التسوس اذلي خنر   07/06/2017 للمهتم معر بوحراس. حيث قام بفحصه وتبني هل أأن رضسه متأ

فوق اللثة، وأأنه مل يتبقى سوى اجلذور. فقام ابقتالع جذرين وسلمهام  36جزءا كبريا من اجلزء الظاهر للرضس رمق 

آاثر أأو جروح للمعين ابلأمر. ورصح أأيضا ابن املعين  ابلأمر مل خيربه أأثناء حفصه بأأنه تعرض لكرس، وأأنه مل يعاين أأية أ

عىل مس توى اخلد من اجلهة ادلاخلية املقابةل للرضس. وأأكد أأنه لو وقع كرس بشلك مفاجئ عىل مس توى الأرضاس 

خفاؤها. آلم حادة ل ميكن حتملها ول ا   ابلطريقة اليت يدعهيا املهتم، فس تكون هناك أ

دان وليد الادرييس السلاميين ويونس البقايل وهام موظفان ابل دارة العامة للأمن الوطين، أأدليا بشهادهتام حول الشاه -

 وقائع تعرض الرشطي صفوان للرضب عىل رأأسه. 

مزورن،  2017مارس  26، حارس أأمن بدون سوابق، واذلي أأدىل بشهادته حول أأحداث مميون ابجوالشاهد  - اب 

ارص الاحتياط مبقر الأمن ابحلس مية مضن مجموعة التدخل الرسيع، وأأهنم تلقوا أأمرا ابلنتقال  مرصحا أأنه اكن مضن عن

قامة سكنية للأمن وأأن  خبارمه ابش تعال النار يف ا  ميزورن، مت ا  ميزورن. وعندما وصلوا ملفوضية الرشطة اب  ىل مدينة ا  ا 

نقاذ العنارص الأمنية احملارصة هناك. ويف طريقهم قامة السكنية تعرض هلم املتظاهرون ورشقومه  علهيم الانتقال ل  لال 

قامة السكنية. حيث وجدوا العنارص الأمنية حمارصة ابلنريان املش تعةل يف مجيع  ىل أأن وصلوا لال  ابحلجارة اليت تفادوها ا 

 الطوابق، والعنارص الأمنية فوق السطح. كام أأن النار اكنت مش تعةل يف حافةل للراكب ويف شاحنة خمصصة للعتاد

نه وبسبب ادلخان مل يتبني هل وجه أأي أأحد من الأشخاص اذلين اكنوا يرشقون العنارص الأمنية امللكفة  الأمين. مث ا 

ثر ذكل شهادة طبية مدة العجز هبا   يوم. 21ابملقاومة، وأأنه أأصيب عىل مس توى اكحهل الأمين وتسمل عىل ا 

آيتبوخسانمت الاس امتع للشاهد  - ،/فرقة ماكحفة الشغب، التحق للعمل ابحلس مية يف ، مقدم رشطة بدون سوابقمحمد أ

طار هممة لتعزيز الأمن. أأدىل بشهادته حول أأحداث يوم امجلعة  مبسجد ديور "املكل". ورصح أأنه  2017ماي  26ا 
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يقاف انرص الزفزايف بعد صدور أأوامر ابعتقاهل، لكهنم قوبلوا ابلرشق ابحلجارة واملنع من  توجه رفقة زمالئه من أأجل ا 

آجور اعتق ال الشخص املذكور من طرف بعض "أأتباعه" املتواجدين مبحيط مزنهل. وأأفاد الشاهد بأأنه أأصيب بقطعة أ

صابته عىل مس توى غرضوف رجهل الأمين.   ونقل للمستشفى حيث مت تأأكيد ا 

)خبصوص واقعة املسجد(، وهو خطيب امجلعة ابملسجد اذلي شهد واقعة تعطيل صالة  الشاهد عبد الرحمي أأبراكن -

امجلعة. فقد أأكد يف شهادته قيام املهتم الزفزايف مبقاطعة اخلطبة حتديدا بني اخلطبتني عن طريق الاحتجاج داخل 

لقاء اخلطبة الثانية وعدم أأدائه صالة امجلعة، حيث أأدى  ىل انسحاب أأغلب املصلني وعدم ا  املسجد. وقد أأدى ذكل ا 

لني. وذكل ابلرمغ من حماوةل الشاهد وبعض املصلني وكذا اخلطيب صالة الظهر عوض صالة امجلعة مبن تبقى من املص

 وادل املهتم حثه عىل التوقف عن الاحتجاج داخل املسجد.

، مياوم، رصح بأأنه اكن جيلس رفقة أأربعة اشخاص ابملقهىى، من بيهنم صديقه وليد اذلي أأخربه خادل املسعودي  الشاهد -

هبم الأمر خصوصا وأأنه عاطل عن العمل. واقرتح علهيم صديقهم بأأن انرص الزفزايف س يقوم بوقفة بأأولد أأمغار، فأأجع

حيىي نقلهم بس يارته، فأأجعهبم الأمر فعال. وتوهجوا عرب تكل الس يارة اىل أأولد أأمغار. وقبل وصوهلم اىل عني املاكن اذلي  

اص، السائق وجبانبه  تتواجد فيه الوقفة، حوايل الثالثة أأو الثالثة والربع مساء، وجد س يارة سوداء، هبا ثالثة أأشخ

خشص، وابخللف الشخص الثالث. فقال هلم حيىي بأأن يرفعوا عمل املغرب، وفعال أأخرجوا العمل، ورفعوا شعار عاش 

املكل عاش املكل. فوقفت تكل الس يارة السوداء ابحملاذاة مع س يارهتم، فقالو هلم بأأن يزنلوا الأعالم الوطنية "الراية"  

ما ماغاديش يعجبمك احلال ". فتدخل حيىي واس تفرسمه عن سبب ذكل فرد عليه نفس الشخص بعبارة "غادي و"ا 

تزنل الراية والا ماغاديش يعجبك احلال!"، فأأنزلوا الراية من بعد ما مت هتديدهام، خاصة وأأن اذلي اكن جبانب السائق 

جوع جتنبا لأي مكروه. أأخرج "شاقورا"، والآخر أأخرج "جنوية" كبرية )مدية كبرية(، فطلب مهنم صديقهم حيىي الر 

وفعال رجعوا قبل الوصول اىل ماكن الوقفة. وأأوحض الشاهد أأنه مل يتعرف عىل أأي أأحد من راكب الس يارة اذلين 

 عرضوه ورفاقه للهتديد.

 شهود النفي -ب

، مياكنييك هل سوابق )عقوبتني حبس يتني شهرين+شهر(. أأدىل امليك شاهني، ويوسف ايسني بورحوالشاهد  -

مزورن ليوم  أأدهشور، اب . وأأدلوا  2017مارس    26ن مع زكرايء أأدهشور، بدون سوابق، بشهادهتم حول أأحداث ا 

قرار كتايب يوحضون فيه مرافقهتم لزكرايء أأدهشور خالل ذكل اليوم.   اب 

)خبصوص أأحداث امزورن(، وهو عامل مبقهىى اكلكيس اململوك لوادل املهتم احلايك. صبت   مراد الشتيويالشاهد   -

لهيام خبصوص الواقعة، بتأأكيده أأمام احملمكة أأن املهتم شهادته يف  اجتاه تربيء املهتمني الزفزايف واحلايك من املنسوب ا 

( وابلضبط حوايل الساعة الثامنة أأو  26/03احلايك يعمل عادة طوال اليوم ابملقهىى وأأنه اكن متواجدا يوم الواقعة)
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ىل حدود هناية معهل عىل الساعة  لكيس. كام رصح أأن املهتم الزفزايف اكن متواجدا بنفس مبقهىى اك 14التاسعة ا 

ىل حدود هناية معهل عىل الساعة  11املقهىى بني الساعة  شهاد جامعي اكن ادلفاع 14ا  . وأأكد الشاهد ما جاء يف ا 

ىل  ل عىل النصف الأول من اليوم عىل عكس ما جاء ابل شهاد اذلي يشري ا  ل أأنه ل يشهد ا  قد تقدم به، مشريا ا 

 وم اكمال.الي

)خبصوص أأحداث امزورن(، وهو عامل أأيضا مبقهىى اكلكيس اململوك لوادل املهتم احلايك.  سفيان عالويالشاهد  -

لهيام خبصوص الواقعة. وذكل بتأأكيده  انصبت شهادته كذكل يف اجتاه تربيء املهتمني الزفزايف واحلايك من املنسوب ا 

( وابلضبط بني 03/ 26طوال اليوم ابملقهىى وأأنه اكن متواجدا يوم الواقعة)أأمام احملمكة أأن املهتم احلايك يعمل عادة 

ىل حدود هناية معهل عىل الساعة    14الساعة   ل لفرتات قصرية من أأجل   23ا  مبقهىى اكلكيس، وأأنه مل يغادر املقهىى ا 

اكن متواجدا بنفس   رشاء أأو جلب بعض مس تلزمات املقهىى من اخملزن املتواجد مبزنهل. كام رصح أأن املهتم الزفزايف

ىل حوايل    14املقهىى رفقة املهتم احلايك بني الساعة   شهاد جامعي اكن ادلفاع 19أأو    18ا  . وأأكد الشاهد ما جاء يف ا 

ىل  ل عىل النصف الأول من اليوم عىل عكس ما جاء ابل شهاد اذلي يشري ا  ل أأنه ل يشهد ا  قد تقدم به، مشريا ا 

 اليوم اكمال.

  26/03/2017)شهادة لفائدة املهتم بالل أأهباط خبصوص متابعته عىل خلفية أأحداث    زواغعبد احلكمي أأ الشاهد   -

مزورن(  اب 

بعد أأداه الميني القانونية، رصح الشاهد أأنه عىل يقني من براءة املهتم بالل أأهباط، معتربا أأن الهتم املنسوبة هل ملفقة 

د الأشخاص بساحة الشهداء ابحلس مية بعد زوال يوم الواقعة لأنه عاين، رفقة صديق هل، تواجد املهتم بالل أأهباط رفقة أأح

وابلتحديد بني توقيت العرص واملغرب. وأأكد بعد سؤال للمحمكة أأنه اكن يرتدي مقيصا أأبيضا ورسوالا   26/03/2017أأي  

رب اتراك املهتم أأسود، مضيفا أأنه تبادل التحية معه من بعيد. واس تطرد أأنه غادر الساحة رفقة صديقه مع اقرتاب توقيت املغ

 بالل ابلساحة املذكورة.

وخبصوص ال شهاد اذلي أأدىل به للمحمكة رصح املهتم أأنه أأجنز ال شهاد بعد علمه بطبيعة الهتمة املوهجة للمهتم وعالقهتا  

 . 2018/ 26/03بأأحداث 

لي  ه.أأهنىى الشاهد ترصحيه ابلتأأكيد عىل براءة املهتم وعىل أأخالقه اليت تتعارض مع ما هو منسوب ا 

 26/03/2017)شهادة لفائدة املهتم بالل أأهباط خبصوص متابعته عىل خلفية أأحداث  أأرشف أأزونالشاهد  -

مزورن(.  اب 

بعد أأدائه الميني القانونية، أأدىل الشاهد بشهادة ش به متطابقة مع الشهادة السابقة حيث أأكد معاينته، رفقة الشاهد 

 26/03/2017ة الشهداء ابحلس مية بعد زوال يوم الواقعة أأي الأول، املهتم بالل أأهباط رفقة أأحد الأشخاص بساح
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وابلتحديد بني توقيت العرص واملغرب. مضيفا، بعد سؤال لرئيس اجللسة، أأن املهتم اكن يرتدي مقيصا أأبيضا ورسوالا 

 أأسود. ورصح أأنه غادر رفقة صديقه الساحة مع اقرتاب توقيت املغرب اتراك املهتم بالل ابلساحة املذكورة.

 وتبعا ذلكل، ميكن تسجيل املالحظات التالية: 

ذا اكنت هل قرابــــة أأو  عند أأخذ املعلومات املتعلقة ابلشهود ● اكن الرئيس يسأأل لك شاهــــد عن امسه، سنـــــه، همنته، ا 

ذا اكنت لأحدمه عالقة معل مع أأحد املهتمني، مع العمل أأن من بني الشهود من اكن  عـــداوة مع الأطراف، لكنه مل يسأأل ا 

 مأأجورا دلى أأحد املهتمني؛

اذلي ينوب عن  )ادلوةل(، اع املهتمني يف بعض شهود ال ثبات لكوهنم تربطهم عالقة معل مع الطــرف املدينجّرح دف ●

 بشهادهتـــم؛ املديريــــة العامة للأمن وأأن الشاهــــــد اتبع لها، وابلتايل ل ميكن الأخذ بعيـــــــن الاعتبـــــــار

العمومية   هـــــد وادلوةل هـــــي عالقة نظامية حيمكهـــــا قانون الوظيفـــــةعقب دفاع الطرف املدين بأأن العالقة بني الشا ●

اجلنائية  مــــن املسطــــرة 330 ، وليســـــت عالقــــة معـــل تبعيـــة حيمكهــــا عقــــــد شغــــل، وأأن الفصل1958وظهيـــر 

 اذلي حيـــــدد املمنوعيـــــن مـــن أأداء المييـــن؛  332كـــــس الفصل  يس تفســر الشاهـــــد عن عالقتــــه مـــــع الطـــــرف ع

ذ اكنوا جيلســـــون يف هبو  ● مل يمت ختصيص قاعة للشهـود للمكوث فهيا يف انتظار املناداة علهيـــــم من طرف الرئيس. ا 

ىل أأحد مهنـــــم، خيرج هذا الأخيـــــر وخيرب احملمكـــة،  مه مبا جــــرى داخل اجللسة.وبعد الاس متــــاع ا 

 تفاعل احملمكة مع ادلفاع .10.2

تفاعلت احملمكة مع عدد من الطلبات اليت تقدم هبا دفاع املهتمني ودفاع املطالب ابحلق املدين. حيث اس تجابت لعدة 

 طلبات، أأمهها:

 طلب الاس تعانة برتمجة من الريفية اىل العربية؛  -

 ضور املهتمني؛طلب عرض الفيديوهات ابجللسة العلنية وحب -

 طلب عرض املاكملات ابجللسة العلنية وحبضور املهتمني؛ -

 طلب عرض الصور ابجللسة العلنية وحبضور املهتمني؛ -

طلب اس تدعاء مجموعة من الشهود، حيث مل ترفض سوى الطلبات اليت اعتربهتا غامضة وغري مربرة )طلب  -

 ودبلوماس ية...(؛ اس تدعاء مؤرخ اململكة، وخشصيات س ياس ية 

طلب اخضاع املستندات الرمقية اىل خربة تقنية، أأكدت احملمكة أأن املهتمني مل ينازعوا يف صدور هذه املستندات  -

 عهنم.

 ادعاءات التعذيب  ●
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يف شأأن مصداقية الترصحيات الصادرة عهنم خالل مرحةل البحث المتهيدي، بعةل أأهنا  انزع عدد من املهتمني ودفاعهم

 مهنم حتت الاكراه والتعذيب، وقد اعمتدت احملمكة يف معاجلة ادعاءات التعذيب عىل ما ييل:انزتعت 

نسان؛  5املرجعية ادلولية، ول س امي املادة  -  من ال عالن العاملي حلقوق ال 

من قانون املسطرة اجلنائية، واليت نصت عىل  134و 88و 74و 73املرجعية الوطنية املمتثةل ابلأساس يف املواد  -

ثبااتت كتابية؛   حضور ادلفاع أأثناء الاستنطاق والامتس اجراء حفص طيب ملولكه، وال دلء بأأي واثئق أأو ا 

اس تفادة غالبية املعتقلني أأثناء فرتة الوضع يف احلراسة النظرية من زايرة دفاعهم، وعدم تسجيل أأي شاكية من  -

أأنظر مضن امللحق لحئة املعتقلني اذلين اس تفادوا طرف ادلفاع بتعرض مولكهيم للعنف أأثناء فرتة البحث المتهيدي. )

 من احلق يف التصال مبحايم خالل فرتة احلراسة النظرية(؛ 

ترصحيات عدد من املوقوفني أأثناء مرحةل الاستنطاق الابتدايئ أأمام قايض التحقيق حبضور دفاعهم، واليت أأكدوا  -

ام النيابة العامة وأأمام قايض التحقيق حبضور دفاعه، فهيا عدم تعرضهم للعنف، حيث أأكد املهتم انرص الزفزايف أأم

صابة عىل مس توى رأأسه وصدغه الأيرس وفوق وركه الأيرس، عىل نفس النحو املوثق يف حمرض  آاثر ا  بعد معاينة أ

يقافه املؤرخ يف  بداء املعين  2017/ 29/05الرشطة القضائية، وابلأخص حمرض ا  ىل ما يفيد ا  واذلي أأشري به ا 

صابته ابجلروح املذكورة. وبعد  ابلأمر أأثناء يقافه مقاومة عنيفة يف حق عنارص التدخل مما جنم عنه ا  حماوةل ا 

يقافه مبدينة   صاابت حصل هل أأثناء معلية ا  اس تفسار املعين ابلأمر عن ذكل، أأفاد أأن ما متت معاينته عليه من ا 

ر البيضاء تعاملت معه معامةل جد حس نة احلس مية، مؤكدا حبضور دفاعه أأن الفرقة الوطنية للرشطة القضائية ابدلا

 وبأأسلوب رايق، ومل يمت تعريضه لأي عنف أأثناء البحث معه؛

ترصحيات دفاع املهتمني يف خشص الأس تاذين عبد العزيز النوييض والنقيب محمد زاين احملاميني هبيئة الرابط،   -

اء مبارشة بعد استنطاق املهتم انرص الزفزايف  أأمام مقر حممكة الاس تئناف ابدلار البيض  8الذلان أأكدا لوسائل ال عالم 

أأن هذا الأخري مل يمت تعنيفه من طرف الفرقة الوطنية للرشطة القضائية، وأأهنا عاملته معامةل حس نة، وأأن العنف 

يقافه مبدينة احلس مية؛   الظاهر عليه حصل أأثناء ا 

 نتاجئ الفحص الطيب اذلي أأمر به قايض التحقيق عىل املعتقلني ومه: -

-7نوري أأشهبار، -6محمود هبنوش، -5عبد احلق صديق، -4ربيع الأبلق، -3بالل أأهباض، -2ش يد أأعامروش، ر -1

غطاس -13أأمحد هزاط،  -12محمد احملدايل،  -11احلبيب احلنودي،  -10شاكر خملروط  -9حايك محمد،  -8زكرايء أأظهشور،  

براهمي بوزاين،  -15عبد اخلري اليس ناري،  -14فهمي،   احلسني الادرييس، -18فؤاد السعيدي،  -17،  وس مي البوس تايت-16ا 

يقافهم مبدينة احلس مية،  -21عامثن بوزاين، -20جامل بوحدو، -19 سلامين الفاحيل، بعدما ادعوا تعرضهم للعنف أأثناء ا 
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ىل نفي تعرض املهتمني املذكورين لأي  وقد خلصت نتيجته حسب املثبت يف تقرير الطبيب ادلكتور جامل العبايس، ا 

 ماعدا املهتمني:  عنف جسدي،

اذلي عاين عليه جرح أأفقي عىل مس توى حاجب عينه اليرسى يف طور الالتئام، وهو مثبت   عبد احلق صديق ●

 يف حمرض الضابطة القضائية؛

آلم عىل مس توى عضالت اجلسم  محمود هبنوش ● اذلي تبني أأنه يعاين من صعوبة يف حتريك رأأسه وادعاء وجود أ

آاثر أأو عالمات ألكينيكية عىل مس توى اجلدل تربرها.  اخللفية مل يثبت الفحص الطيب وجود أأية أ

يداع املعتقلني واذلي كشف أأن حالهتم - الصحية عادية،    نتاجئ تقارير الفحص الطيب لأطباء املؤسسة السجنية فور ا 

ضافة اىل رضوض   ما عدا السجني انرص الزفزايف اذلي لحظ عليه الأطباء وجود جرح عىل مس توى رأأسه، ا 

يقافه بتارخي    29/05/2017حتت عينه اليرسى وعىل مس توى رأأسه، واليت أأفاد عهنا أأنه أأصيب هبا أأثناء ا 

 املعاينة اذلي أأجراه الوكيل العام للمكل؛ ابحلس مية. وقد مت توثيقها يف حمرض الرشطة القضائية ويف حمرض

التقرير الطيب للسجني معر بوحراس من طرف طبيب الأس نان ابملؤسسة السجنية بناء عىل أأمر قايض التحقيق  -

 وبناء عىل ال دلء بشهادته )أأنظر اجلزء املتعلق ابلس امتع اىل الأطباء من طرف قايض التحقيق(؛ 

والهتذيب بعني الس بع حول ترصحيات بالل أأهباض ومحمود هبنوش ابهنام يعانيان من ترصحي مدير مركز ال صالح  -

توعك ويشعران ببعض الآلم عىل مس توى كتفهام الأيرس جراء احتاكك تعرضا هل خالل فرتة احلراسة النظرية،  

آاثر للرضب أأو العنف.  حسب ترصحيهام ل دارة السجن. وأأفادت املعاينة الأولية ملدير املركز أأنه ل تظهر علهيام أأي  أ

 احلق يف احملامكة دون تأأخري مربر .11.2

 مبوجب املعايري ادلولية يمت تقيمي مفهوم الأجل املعقول، أأخذا بعني الاعتبار لعدة عوامل أأمهها:

 درجة تعقيد الفعل، حمل املتابعة، وعدد الأشخاص املتابعني املشتبه فهيم، وعدد الضحااي احملمتلني؛ -

 ومجع الأدةل؛ درجة تعقيد التحقيق -

 درجة تعقيد املسائل القانونية اليت تثريها القضية من حيث تقيمي طول مدة الاحتجاز السابق للمحامكة؛ -

 سلوك املهتم؛ -

جراء التحقيق وتكييف الهتم، وكذا سلوك احملمكة أأو القايض والطريقة اليت تعامال  - سلوك السلطات املسؤوةل عن ا 

 هبا مع القضية.
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املهتمني يف ملف احتجاجات احلس مية أأمام غرفة اجلناايت مبحمكة الاس تئناف ابدلار البيضاء  ويالحظ أأن حمامكة 

احرتمت مبدأأ صدور احلمك داخل الأجل املعقول، خاصة وأأن املدة اليت اس تغرقهتا احملامكة تبدو معقوةل ابلنظر للمدة اليت 

بعني وعدد املطالبني ابحلق املدين وعدد الشهود خصصت للمناقشات، وللمهل اليت طلهبا ادلفاع ولعدد الأشخاص املتا

لهيم وطبيعة الهتم موضوع احملامكة.  املس متع ا 

 ويالحظ أأن الأجل املعقول مل يمت احرتامه ابلنس بة للمهتمني املتابعني ابجلنح.

 احلق يف أأن يكون احلمك علنيا ومربرا .12.2

شارة الأطراف للحصول عىل نسخة منه كام متت تالوة احلمك يف جلسة علنية، وقد وضع بعد مدة قصرية رهن  ا 

 اش متل احلمك عىل التعليل طبقا للقانون. 

 احلق يف الاس تئناف  .13.2

 . 2018/ 26/06مت ختويل املهتمني احلق يف التقايض عىل درجتني، واس تئناف القرار الابتدايئ الصادر بتارخي 

 مرحةل الاس تئناف  .1

 عرضت القضية من جديد عىل أأنظار غرفة اجلناايت الاس تئنافية مبحمكة الاس تئناف ابدلار البيضاء

 سري اجللسات  .2

يف بداية جلسات الاس تئناف قام رئيس اجللسة ابملناداة عىل املعتقلني لك واحد ابمسه للتحقق من هوايهتم وتأأكيد قرار 

ىل القفص الزجايج املتواجد داخل القاعة. اس تئنافهم للحمك الابتدايئ الصادر يف حقهم، بعد   ذكل يمت ارجاع املهتمني ا 

 ويف هذا الصدد يالحظ:

 تشديد رئيس اجللسة عىل ضوابط تس يري اجللسة؛ -

خالل برشوط احملامكة العادةل؛ - رجاع مولكهيم داخل القفص الزجايج معتربين ذكل ا   رفض دفاع املهتمني ا 

دانهتم ابتدائيا؛رفض أأغلب املهتمني الترصحي هبويهتم بس  -  بب ا 

 عدم احرتام املهتمني هيئة احملمكة حيث اكن غالبيهتم يرصخ أأو يقاطع الهيئة؛ -

ىل احملمكة؛  -  احتجاج املهتمني عىل ظروف اعتقاهلم وطريقة نقلهم من املؤسسة السجنية ا 

عامروش، محمد بوهنوش(؛  -  رفض بعض املهتمني التحدث ابلعربية )مسري أأغيد، رش يد ا 

زاةل القفص الزجاج )عبد العايل حود، نبيل أأمحجيق(.هتديد بعض  - ذا مل تمت ا   املعتقلني بعدم احلضور ا 
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 حمامكة محيد املهداوي .3

 مقدمة

من الس يد قايض التحقيق الاس امتع اىل الس يد محيد املهداوي بشأأن  24/07/2017المتست النيابة العامة بتارخي 

مضمون مجيع املاكملات الهاتفية والرسائل النصية اليت مت التقاطها وتسجيلها هل طبقا للقانون، واس تفساره عن أأس باب 

براهمي البوعزايت امللقب  بنور ادلين واملعروف بتوهجاته الانفصالية.  ودواعي تواصهل مع املسمى ا 

ليه يف حمرض قانوين بصفته شاهدا، بتارخي  وبناء عىل اس تدعاء الس يد قايض التحقيق للمعين ابلأمر، مت الاس امتع ا 

. حيث أأكد تلقيه عدة ماكملات هاتفية عرب رمقه الهاتفي من طرف املسمى نور ادلين، اذلي مل يكن يعرف 28/07/2017

قناعه ابلتخيل عن فكرة اس تعامل العنف يف مواهجة السلطات. 18متي اىل حركة أأنه ين   سبمترب. وقد حاول ا 

وبناء عىل ملمتس النيابة العامة بتوجيه الهتام اىل الس يد محيد املهداوي من أأجل جنحة عدم التبليغ عن املس 

جراءات التحقيق، متابعة املهتم محيد املهداوي بسالمة ادلوةل ادلاخيل، قرر الس يد قايض التحقيق وبعد استنفاذ مجيع ا  

حالته للمحامكة عىل أأنظار غرفة اجلناايت مبحمكة الاس تئناف ابدلار البيضاء، مضن ملف املعتقلني عىل  جبنحة عدم التبليغ وا 

قلمي احلس مية.  خلفية الاحتجاجات اليت عرفها ا 

مكة بفصل ملفه عن ابيق املعتقلني عىل خلفية متسك املهتم الس يد محيد املهداوي ودفاعه طوال أأطوار احملا 

قلمي احلس مية.  الاحتجاجات اليت عرفها ا 

جراءات احملامكة .1.2 عامل املعايري ادلولية يف ا   مالحظة ا 

 احلق يف العلنية ✔

لهيا يف حمكها، وأأمهها: - جراءات قامت هبا احملمكة، وأأشارت ا   يتجىل احرتام مبدأأ احلق يف العلنية من خالل عدة ا 

السامح بولوج قاعة احملامكة للك من أأهايل املهتم والضحااي واملالحظني ادلوليني والوطنيني والصحافة ولك من  ●

رغب يف متابعة أأطوار احملامكة. )أأنظر مضن امللحق لحئة املالحظني، ولحئة الشخصيات، ولحئة امجلعيات ولحئة 

 الصحافة(؛

للحضور مبتابعة أأطوار احملامكة يف ظروف مالمئة، متثلت يف شاشات جتهزي قاعة احملمكة ابلتجهزيات اليت تسمح  ●

تلفاز متوسطة وكبرية احلجم، ومكربات الصوت تساعد املهتمني ودفاعهم واحلضور من تتبع أأطوار احملامكة بصفة 

 علنية وشفافة ويف ظروف مرحية؛

ة ملتابعة أأطوار احملامكة جمهزة ابلوسائل ختصيص قاعة جماورة لقاعة اجللسات لستيعاب مجموع الوافدين عىل احملمك ●

 تلفاز ومكرب الصوت(؛–التقنية السمعية والبرصية )هجاز 
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ل أأنه مت تسجيل عدم احرتام توقيت بداية  - اكنت احملمكة تعلن يف هناية لك جلسة عن موعد اجللسة املقبةل وتوقيهتا. ا 

 وقت احملدد لالسرتاحة يف بعض اجللسات؛اجللسات، أأحياان بنصف ساعة. كام مت تسجيل عدم الالزتام ابل

أأاثر دفاع املهتم عدم احرتام رشط العلنية من خالل ال جراءات اليت تقوم هبا عنارص الرشطة يف بوابة احملمكة. وقد   -

أأكدت الهيئة عىل أأن رشوط العلنية متوفرة، وأأنه ل دخل لها ابل جراءات الأمنية اليت تقوم هبا اجلهات اخملتصة خارج 

 ة اجللسات واليت هتدف اىل حفظ الأمن.قاع

 احلق يف املثول فورا أأمام قايض التحقيق  ✔

يسجل اجمللس أأنه مل يمتكن من حضور جلسات التحقيق ال عدادي أأمام قايض التحقيق لكوهنا جلسات رسية طبقا  -

 للقانون.

 احلق يف ادلفاع  ✔

خمتلفة ومن هيئات حمامني متعددة. ومل يواكب حماميا من "أأطياف س ياس ية"    82تشلك دفاع محيد املهداوي من حوايل   -

 حماميا وحمامية )أأنظر مضن امللحق لحئة دفاع املهتم محيد املهداوي(. 15جلسات احملامكة، سوى 

 احلق يف الطعن يف مرشوعية الاعتقال ✔

لقانون اجلنايئ، تقدم دفاع املهتم بدفع يتعلق بعدم مرشوعية الاعتقال، لكون املهتم حصايف، ومتت متابعته مبقتىض ا -

وليس مبقتىض قانون الصحافة. والمتس تطبيق القانون الأصلح للمهتم وهو قانون الصحافة لكونه ل يتضمن عقوابت 

 سالبة للحرية؛

من القانون اجلنايئ،موضوع املتابعة، يتعلق جبرمية عدم التبليغ عن أأفعال جرمية  209أأوردت النيابة العامة كون الفصل  -

ىل املهتم. فضال عن أأن الفصل    متس أأمن وسالمة  209ادلوةل ادلاخيل. وأأن قانون الصحافة ل يتضمن الأفعال املنسوبة ا 

 من القانون اجلنايئ يطبق عىل امجليع وبدون متيزي أأو اس تثناء وهمام اكنت صفة أأو همنة املتابع.

 مالحظة املبادئ ال جرائية للمحامكة العادةل .2.2

 حممكة مس تقةل حمايدة خمتصة ومنشأأة مبوجب القانوناحلق يف احملامكة أأمام  ✔

جراءات حسب القضية من حممكة  - أأاثر دفاع املهتم دفعا بعدم اختصاص احملمكة للبت يف القضية، ملمتسا بطالن ا 

حالهتا عىل هذه احملمكة بعةل عدم قانونية القرار الصادر عن الغرفة اجلنائية مبحمكة النقض يف  الاس تئناف ابحلس مية وا 

 املوضوع؛
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من قانون املسطرة اجلنائية اليت تعطي للغرفة اجلنائية مبحمكة    272رفضت احملمكة هذا ادلفع معمتدة عىل مقتضيات املادة   -

حالهتا عىل حممكة أأخرى من أأجل احلفاظ عىل الأمن العمويم، مؤكدة  ماكنية حسب دعوى راجئة أأمام حممكة وا  النقض ا 

 طعن.عدم قابلية هذا القرار لأي 

 احلق يف ال خبار الفوري ابلهتم ✔

ليه، فور التأأكد من هويته. -  أأشعر رئيس الهيئة املهتم ابلهتم املنسوبة ا 

 احلق يف حضور احملامكة ✔

جراءات قامت هبا احملمكة، أأمهها:  -  يتجىل احرتام هذا الرشط من خالل عدة ا 

حضار املعتقل والتأأكد من هويته؛ ●  احلرص عىل التأأكد من ا 

ثبات بشلك حضوري ومتكني املهتم من التعقيب والرد عىل ما جاء يف وسائل احلرص عىل من ● اقشة وسائل ال 

 ال ثبات املعروضة يف اجللسة العلنية، مبا يف ذكل مضمون املاكملات الهاتفية والرساةل النصية. 

 احلق يف مناقشة القضية علنا  ✔

 يف جلسات علنية.متت مناقشة القضية علنا، كام مت عرض وسائل ال ثبات ومناقش هتا  -

 احلق يف قرينة الرباءة  ✔

أأاثر ادلفاع مسأأةل وضع املهتم داخل قفص زجايج، بعةل أأنه يعطي انطباعا دلى العامة خبطورته، وهو ما اعتربه مسا  -

 بقرينة الرباءة؛

وس أأكدت النيابة العامة أأن قاعة اجللسات هميئة مند مدة حبزي أأو فضاء زجايج شفاف، أأعد خصيصا لس تقبال وجل -

 املهتمني املعتقلني ومه أأحرار، مرفوقني حبراس، اىل حني اعتبار القضية جاهزة، والرشوع يف استنطاق لك مهتم.

 تقدم دفاع املهتم بعدة طلبات من أأجل متتيعه ابلرساح املؤقت معلال ذكل ب:

 وجود الضامانت الأساس ية املمتثةل يف السكن/ املهنة/ املسؤولية العائلية؛ ▪

 فاع متعددة؛وجود هيئة د ▪

 املهتم ل يشلك خطورة؛ ▪

 متابع جبنحة مرتبطة بعمهل كصحفي؛ ▪

 اس تعداده لأداء كفاةل مالية؛  ▪
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 ميكن أأن خيضع للمراقبة القضائية؛ ▪

 متكينه من متابعة دراس ته ... ▪

 عارضت النيابة العامة طلبات الرساح املؤقت بعةل خطورة الأفعال املرتكبة. -

 الرساح املؤقت اليت قدهما املهتم محيد املهداوي ودفاعه.رفضت احملمكة مجيع طلبات  -

 الاس امتع للمهتم

 مت الاس امتع اىل املهتم محيد املهداوي يف ثالث جلسات؛

أأكد املهتم انه فعال تلقى عدة ماكملات هاتفية من خشص ادعى انه يتواجد يف هولندا، وأأخربه بأأنه ينوي رشاء أأسلحة ل دخالها 

ما جمنون أأو أأنه خمرب حياول اختبار ولءه  للمغرب للقيام بثورة. وأأكد أأنه مل يأأخذ هذا الالكم مأأخذ اجلد. واعترب أأن املتحدث ا 

بالغ السلطات مبضمون هذه املاكملات، لشكه يف جديهتا، ولكونه س بق وأأن أأدين من أأجل لدلوةل. وأأضاف بأأنه مل  يقم اب 

 .الوشاية الاكذبة 

 ويالحظ أأن:

 املهتم تلكم حبرية عن ظروف اعتقاهل؛ ●

مسحت احملمكة للمهتم ابلس تعانة بأأوراق وأأقالم حرب لتسجيل مالحظاته وأأوجه دفاعه خبصوص ما راج خالل  ●

 امكة؛مجيع أأطوار احمل

ذن، وأأحياان مقاطعته لدلفاع، جعل رئيس الهيئة يقرر  ● عدم احرتام املهتم لضوابط تس يري اجللسة، والكمه دون ا 

 طرده من القاعة عدة مرات ويمت ارجاعه من طرف دفاعه والنيابة العامة.

 وسائل ال ثبات 1.2.3

 عرض أأدةل الادعاء -أأ 

 متثلت أأدةل الادعاء أأساسا فامي ييل:

براهمي البوعزايت. أأفاد   7ملتضمنة لتسجيالت احملارض ا - ماكملات هاتفية متت بني املهتم محيد املهداوي، وبني املدعو ا 

دخاهل رسا اىل املغرب، للقيام بثورة وترك احلس مية  فهيا هذا الأخري أأنه اشرتى خمزوان من الأسلحة وس يعمل عىل ا 

لزفزايف عىل الاختفاء وأأنه يتكفل خشصيا مبصاريف غارقة يف ادلماء. كام رصح بأأنه يعمل عىل مساعدة انرص ا

حراس ته. وأأنه س يقوم، أأيضا، رفقة مجموعة من الأثرايء هبولندا بسحب الأموال من البنوك املغربية لستامثرها يف  

س بانيا عوض املغرب.  ا 

براهمي البوع -  زايت؛رساةل نصية بعث هبا املهتم محيد املهداوي اىل املدعو ربيع الأبلق تتضمن رمق ا 
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براهمي البوعزايت. -  رساةل صوتية منسوبة لنارص الزفزايف حصل علهيا املهتم من طرف املدعو ا 

 مناقشة دفاع املهتم لأدةل الادعاء-ب

 انقش دفاع املهتم ادةل الادعاء من خالل تقدمي عدة طلبات أأمهها:

حضار مجيع تسجيالت املاكملات الهاتفية امللتقطة؛ -  طلب ا 

جراءات التقاط املاكملات لكون معلية التنصت متت يف غياب فعل جريم خرقا ملقتضيات املادة ادلفع ببطالن  - ا 

 من قانون املسطرة اجلنائية؛ 109و 108

 ادلفع ابلتقاط املاكملات الهاتفية خارج املدة الزمنية املأأذون فهيا ويف غياب الأمر القضايئ؛ -

ما معيال   التأأكيد عىل عدم أأخذ املهتم محيد املهداوي لالكم - براهمي البوعزايت مأأخذ اجلد وشكه يف كونه ا  املسمى ا 

 للمخابرات أأو خشصا جمنوان.

 تعقيب النيابة العامة عىل مناقشة دفاع املهتم-ج

 عقبت النيابة العامة عىل مجيع الطلبات اليت تقدم هبا ادلفاع.

حضار مجيع تسجيالت املاكملات الهاتفية امللتقطة:  نيابة العامة رفض هذا الطلب، لأنه مبين عىل المتست ال بشأأن طلب ا 

ل تسجيل املاكملات الهاتفية املفيدة واليت لها عالقة مبلف القضية واليت جرى   غري أأساس قانوين أأو واقعي. ذكل أأنه مل يمت ا 

ن ق م ج اليت م  112تفريغ مضموهنا يف حمارض قانونية عرضت عىل املهتم. وقد استندت النيابة العامة عىل مقتضيات املادة  

أأوجبت عىل قايض التحقيق أأو الضابط امللكف من طرفه كتابة حمتوايت التصال املفيدة ل ظهار احلقيقة واليت لها عالقة  

جراء   لهيا يف ملمتس النيابة العامة اب  ابجلرمية فقط دون غريها من التصالت، حىت ولو تضمنت أأفعال جرمية مل يرش ا 

النقل يوضع يف ملف القضية. وابلتايل فا ن الضابط ل يعمل عىل تسجيل ونسخ وجحز  التحقيق، وحترر حمرض عن هذا

وتدوين سوى ماهل عالقة ابلأفعال موضوع البحث. ول ميكنه أأن يتعداها الزتاما منه ابلرشعية املس متدة من ال ذن القضايئ 

 الصادر ابللتقاط. 

جراءات التقاط املاكملات:  لية التنصت متت يف غياب فعل جريم فقد أأكدت النيابة العامة لكون مع بشأأن ادلفع ببطالن ا 

يف ردها عىل أأن مجيع ال جراءات القانونية املنظمة ل جراءات التقاط املاكملات، مت احرتاهما. فبالرجوع اىل واثئق امللف يتضح 

آمرون، مبناطق خمتلفة من ال رتاب الوطين، لرتاكب جرامئ أأن الفرقة الوطنية توصلت مبعلومات تفيد أأن بعض الأشخاص يتأ

متس أأمن ادلوةل. وحىت يتأأىت ملصاحل الضابطة القضائية رصد حتراكهتم ومجع اكفة البياانت واملعلومات عن هذه الش بكة 

ىل أأرقاهمم الهاتفية ، الاجرامية وتتبع ارتباطاهتا احملمتةل داخل املغرب وخارجه، المتست التقاط املاكملات الهاتفية الصادرة من وا 

 وأأن معلية التقاط املاكملات الهاتفية والتصالت املنجزة، بواسطة وسائل التصال، تأأسست عىل أأوامر قضائية معلةل.
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أأجابت النيابة العامة أأنه بشأأن ادلفع ابلتقاط املاكملات الهاتفية خارج املدة الزمنية املأأذون فهيا ويف غياب الأمر القضايئ: 

قضائية يتضح أأن الأرقام الهاتفية املعنية ابدلفع مت التقاطها داخل املدة املأأذون فهيا قضائيا ابلرجوع اىل حمرض الضابطة ال

مبوجب نفس الأوامر الصادرة عن الرئيس الأول حملمكة الاس تئناف، واليت نصت يف منطوقها عىل التجديد ملرة واحدة أأي 

أأهنا أأشارت بشلك وايف ومضبوط ملراجع أأوامر الرئيس  ما يعادل أأربعة أأشهر أأخرى. كام يتضح من حمارض تفريغ املاكملات

 الأول الآذنة ابللتقاط.  

بشأأن ادلفع ببطالن املتابعة مبقتضيات القانون اجلنايئ لكون املهتم حصايف وموضوع املتابعة يتعلق بأأفعال تتجىل يف تلقيه 

ليه املاكملات ابعتباره حص ملاكملات:  ذ أأن ذكل مت من خشص جمهول. ووصلت ا  فيا ومدير نرش موقع أأنفو"، مما يقتيض ا 

متابعته مبقتىض قانون الصحافة، واذلي يقيد حتريك املتابعة برضورة تقدمي شاكية. بشأأن هذا ادلفع المتست النيابة العامة 

ا من القانون اجلنايئ املتعلق جبنحة عدم التبليغ عن املس بسالمة ادلوةل، ل يقمي متيزي  209رفض الطلب لكون الفصل 

 يف التجرمي والعقاب بني الشخص العادي وبني الصحفي.

انبة قضائية ملعرفة الهوية احلقيقة ل براهمي البوعزايت:  صدار ا  المتست النيابة العامة رفض امللمتس لأن الثابت من بشأأن طلب ا 

ية تنقيط املعين ابلأمر حول معل   24/07/2017بتارخي    5257التقرير املنجز من طرف الفرقة الوطنية للرشطة القضائية عدد  

جراءات التنصت عىل الرمق الهاتفي اخلاص ابملهتم  محيد تؤكد أأنه معروف الهوية، كام أأنه موضوع برقية حبث. فضال عىل أأن ا 

 اتسمت ابلرشعية القانونية.   املهدوي

براهمي البوعزايت مأأخذ اجلد:  ردت النيابة العامة بأأن تقدير مدى بشأأن تأأكيد املهتم محيد املهداوي عدم أأخذه الكم املسمى ا 

ىل املهتم وحدود مساسها بأأمن وسالمة ادلوةل ل ميكن أأن خيضع )نظرا للظرفية   مصداقية وجدية املعلومات اليت وصلت ا 

ماكنيات اليت جتتازها احلس مية( لتحليهل الشخ منا للأهجزة الرمسية اليت تبقى وحدها اخملوةل ذلكل قانوان مبا متلكه من ا  يص، وا 

 وصالحيات ومبا أأنيط هبا من اختصاص حرصي يف حامية أأمن الوطن واملواطنني.

 . الاس امتع اىل الشهود2.2.3

براهمي البوعزايت. وقد المتست النيابة العامة من احملمكة رفض  المتس دفاع املهتم محيد املهداوي الاس امتع اىل شهادة الشاهد ا 

براهمي البوعزايتمع املسمى    محيد املهداويهذا الطلب، لكون املاكملات الهاتفية امللتقطة للمهتم   ل حتتاج عند مناقش هتا ل ثبات   ا 

ىل علمه من أأفعال ل خيضع  صدقية مضموهنا من عدمه، لأن ما أأحيل من أأجهل املهتم عىل احملامكة هو عدم التبليغ عام وصل ا 

 تقدير خطورهتا ملا اس تقر يف اعتقاده عند علمه هبا من كوهنا صادرة عن خشص خمتل عقليا أأو يش تغل دلى هجة اس تخباراتية. 

ادلعوى، ما دام أأن املهتم محيد املهدوي مل ينف يف مجيع مراحل التحقيق   وقد رفضت احملمكة هذا امللمتس بعةل أأنه غري منتج يف

براهمي البوعزايت متواجد  جراءه ماكملات هاتفية مع الشخص املذكور، ومل ينازع يف حمتواها. فضال عن أأن املسمى ا  واحملامكة ا 

 خارج ادلاير املغربية وموضوع مذكرة حبث عىل الصعيد ادلويل.
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م أأيضا اس تدعاء عدد من الشهود من بيهنم عدد من املسؤولني احلكوميني وال داريني وزعامء الأغلبية  المتس دفاع املهت

احلكومية وسفريي هولندا وروس يا ورئيس اجمللس الوطين حلقوق ال نسان، ورئيس اجمللس الأعىل للحساابت وبعض 

 املفكرين والنشطاء احلقوقيني وأأساتذة قسم التارخي...

 يابة العامة رفض امللمتس للعلل التالية: وقد المتست الن 

ىل املهتمني  ● لهيم ليسوا شهودا، ابملعىن القانوين للشاهد، ول عالقة هلم ابلأفعال املنسوبة ا  الأشخاص املطلوب الاس امتع ا 

لهيم؛ ثباات أأو نفيا، ول فائدة من الاس امتع ا   ا 

 كومية أأو زعامء الأحزاب الس ياس ية من بالغات؛أأن احملمكة مس تقةل، ل يعنهيا يف يشء ما أأصدرته الأغلبية احل ●

ليس من اختصاص غرفة اجلناايت ويه تنظر يف وقائع جرمية، أأن تس تدعي مسؤولني حكوميني أأو أأي موظف  ●

جناز مشاريع تمنوية ل عالقة لها ابلأفعال املنسوبة للمهتمني  منوط به تدبري الشأأن احمليل لس تفسارمه عن الزتاهمم اب 

 امكون عىل رفعهم ملطالب اجامتعية أأو اقتصادية؛واذلين ل حي

أأن وقائع القضية ارتكبت من طرف مغاربة، وفوق الرتاب املغريب، ول تتوقف يف البحث أأو املناقشة عىل رأأي أأي  ●

 هجة أأجنبية. 

 . تفاعل احملمكة مع الطلبات 3.2.3

 :تفاعلت احملمكة مع عدد من الطلبات اليت تقدم هبا دفاع املهتم، أأمهها

 طلب عرض املاكملات ابجللسة العلنية وحبضور املهتم؛ -

طلب اس تدعاء مجموعة من الشهود، حيث مل ترفض سوى الطلبات اليت اعتربهتا غامضة وغري مربرة )طلب  -

 اس تدعاء مؤرخ اململكة، وخشصيات س ياس ية ودبلوماس ية...(؛ 

هتمني مل ينازعوا يف صدور هذه املستندات طلب اخضاع املستندات الرمقية اىل خربة تقنية، أأكدت احملمكة أأن امل -

 عهنم.

 احلق يف احملامكة دون تأأخري مربر ✔

 مبوجب املعايري ادلولية يمت تقيمي مفهوم الأجل املعقول، أأخذا بعني الاعتبار لعدة عوامل أأمهها:

 لني؛درجة تعقيد الفعل، حمل املتابعة، وعدد الأشخاص املتابعني املشتبه فهيم، وعدد الضحااي احملمت -

 درجة تعقيد التحقيق ومجع الأدةل؛ -

 درجة تعقيد املسائل القانونية اليت تثريها القضية، من حيث تقيمي طول مدة الاحتجاز السابق للمحامكة؛ -

 سلوك املهتم؛ -



31 

 

جراء التحقيق وتكييف الهتم، وكذا سلوك احملمكة أأو القايض والطريقة - اليت تعامال  سلوك السلطات املسؤوةل عن ا 

 هبا مع القضية.

تقدم دفاع املهتم بطلب من احملمكة من أأجل جدوةل موعد الاس امتع للمهتم نظرا لطول املدة اليت اس تغرقهتا معلية الاس امتع  

ىل ابيق املهتمني املرتبطني مبلفه، واملتابعني من أأجل جناايت، وهو ما رفضته احملمكة.   ا 

 ومربرااحلق يف أأن يكون احلمك علنيا  ✔

شارة الأطراف للحصول عىل نسخة منه.  متت تالوة احلمك يف جلسة علنية. وقد وضع بعد مدة قصرية رهن ا 

 احلق يف الاس تئناف  ✔

مت ختويل املهتم احلق يف التقايض عىل درجتني، حيث عرضت القضية يف مرحةل لحقة عىل أأنظار غرفة اجلناايت  -

 الاس تئنافية؛ 

ناقشة القضية من جديد من طرف النيابة العامة ودفاع املهتم بيامن تنازلت ادلوةل خالل مرحةل الاس تئناف متت م  -

 عن تنصيب نفسها كطرف مدين يف ملف الس يد محيد املهداوي؛

أأكد املهتم محيد املهداوي مجيع ترصحياته اليت أأدىل هبا خالل املرحةل الابتدائية، انفيا الهتمة املنسوبة اليه، موحضا  -

تبليغ عن املعلومات اليت وصلته من طرف املدعو "نور ادلين" لكونه شك يف مصداقيهتا، ويف كون  بأأنه مل يقم ابل 

املتصل به، "خمرب"، أأو "خشص جمنون"، خاصة وأأن الكمه ميلء ابلتناقضات، كام أأنه س بق وأأن قام ابلتبليغ عن 

 جرامئ للسلطات، ومتت مالحقته قانونيا؛

صل ملفه عن ملف املعتقلني عىل خلفية احتجاجات احلس مية، وعدم رشعية  ظل املهتم محيد املهداوي متشبثا بف -

 حمامكته بفصول القانون اجلنايئ، لكونه حصافيا؛

طالبت النيابة العامة بتأأييد احلمك الابتدايئ الصادر يف حق الس يد محيد املهداوي ورفع العقوبة، مؤكدة أأن "اخلطورة  -

ف راد نص خاص لتجرمي عدم التبليغ عهنا، ولو انتفى القصد اخلاص، اعتبارا اليت تكتس هيا جرامئ أأمن ادلوةل اقتضت ا 

ملا قد يرتتب عن الرتايخ يف التبليغ من خطر جس مي عىل مكوانت ادلوةل. وأأنه ل ينفع املهتم محيد املهداوي ما ساقه 

ثين حماوره عن  دفاعا عن نفسه من قول بعدم جدية ما تلقاه من معلومات أأو نبذه خشصيا للعنف، وسعيه اىل 

الاجنرار اليه، أأو اشتباهه يف خشصه، من كونه خمربا خيترب قناعته الوطنية. مفا دامت املاكملات تكررت مزتامنة مع 

رضام النار يف مبىن اكن يأأوي عنارص أأمنية  أأحداث احلس مية اليت بلغت درجة ابلغة من اخلطورة وصلت حد ا 

ذ تنامت ادلعوات، يف املسريا ىل التعاطي مع الريف وس ياراهتم. ا  ت ومواقع التواصل الاجامتعي والفيديوهات، ا 

براء ذمته والتعجيل  كدوةل مس تقةل بشعب وعمل خاصني، فا ن الالزتام ابملواطنة اكن ينبغي أأن يدفع املهتم اىل ا 
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ىل علمه من معلومات. ول ميكن أأن خيضع تقدير مدى خطورهتا ول حدود مساسها بأأمن وسالمة   ابلتبليغ عام وصل ا 

ماكنيات وصالحيات  منا للأهجزة الرمسية اليت تبقى وحدها اخملوةل قانوان مبا متلكه من ا  ادلوةل اىل حتليهل الشخيص، وا 

 ومبا أأنيط هبا من اختصاص حرصي يف حامية أأمن الوطين واملواطنني".

البيضاء قرارها بتأأييد القرار الابتدايئ أأصدرت غرفة اجلناايت الاس تئنافية مبحمكة الاس تئناف ابدلار    2019/ 05/04بتاريــخ  

دانته من أأجل املنسوب اليه، ومعاقبته بثالث س نوات حبسا انفذا، وغرامة انفذة  الصادر يف حق املهتم محيد املهداوي اب 

 درمه. 3000,00قدرها 

 خالصات حمامكة الس يد محيد املهداوي

 س تئناف ابدلار البيضاء متزيت مبا ييل:يسجل اجمللس أأن حمامكة الس يد محيد املهداوي أأمام حممكة الا

 طبيعة الهيئة اليت نظرت يف القضية وتشكيلهتا وضامانت اس تقاللها ونزاههتا وحيادها؛ -

 علنية احملامكة والتغطية ال عالمية الواسعة لوقائعها؛ -

 نونية؛توفري وقت اكف ورشوط مناس بة خملتلف الأطراف لبسط مواقفهم وادلفاع عن أأنفسهم ومراكزمه القا -

اثرة ادلفوع وتقدمي امللمتسات والطلبات ومناقش هتا؛ -  ا 

 ختصيص حزي زمين متاكئف ومتناسب للمناقشة وللأطراف؛  -

براز أأن معلية التنصت والتقاط املاكملات متت بأأمر قضايئ وطبق القانون؛ -  مت ا 

ىل فصل ملف الس يد محيد املهداوي عن ملف املعتقلني عىل  - مل تس تجب احملمكة بشلك واحض للملمتس الرايم ا 

 خلفية احتجاجات احلس مية؛

 متت متابعة الس يد محيد املهداوي يف امللف جبنحة عدم التبليغ عن جناية املس ابلأمن ادلاخيل؛ -

اثرة الس يد محيد املهداوي طيةل أأطوار احملامكة أأن  - متابعته متت بسبب قيامه مبهامه كصحفي ورئيس حترير موقع ا 

 الكرتوين، ومطالبته بتطبيق قانون الصحافة، وليس القانون اجلنايئ.

 

 

 خالصات 

 

 مالحظة احملاكامت  ●
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يسجل اجمللس أأن حمامكة املتابعني يف احتجاجات احلس مية أأمام حممكة الاس تئناف ابدلار البيضاء متزيت   .1

 مبا ييل: 

اذلي ينص عىل أأن السلطة القضائية   2011مت استيفاء معيار "اس تقالل" احملمكة، وفقا دلس تور  ●

ل مبقتىض  107مس تقةل عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية ) (، وأأن قضاة احلمك ل ينقلون ول يعزلون ا 

(. وقد  109اء )املقتىض القانوين(. كام مينع لك تدخل يف القضااي املعروضة عىل القض 108القانون )

من ادلس تور، ل  109من النظام الأسايس للقضاة عىل أأنه: "تطبيقا لأحاكم الفصل  48نصت املادة 

يتلقى القايض بشأأن هممته القضائية أأي أأوامر أأو تعلاميت، ول خيضع لأي ضغط، وجيب عىل لك قاض  

ىل اجمللس الأعىل للسلطة ال قضائية ".ويسهر اجمللس الأعىل  اعترب أأن اس تقالهل همددا، أأن حييل الأمر ا 

للسلطة القضائية عىل تطبيق الضامانت املمنوحة للقضاة، ول س امي فامي خيص اس تقالهلم وتعييهنم وترقيهتم  

 (؛ 113وتقاعدمه وتأأديهبم )

حداث حمامك اس تثنائية ) ● (، 127احملمكة اليت بتت يف القضية حمدثة مبوجب القانون، وقد منع ادلس تور ا 

حا ةل القضية من حممكة الاس تئناف ابحلس مية )ماكن وقوع الاحتجاجات( اىل حممكة الاس تئناف  كام أأن ا 

من قانون  272ابدلار البيضاء، متت بقرار من حممكة النقض من أأجل الأمن العمويم، طبقا للفصل 

 املسطرة اجلنائية؛ 

الابتدائية أأو خالل  اكنت احملامكة علنية، واكن املهتمون حارضين يف اجللسة، سواء خالل املرحةل ●

 الاس تئناف؛ 

مت النطق ابلأحاكم يف جلسة علنية، ومت الالزتام بأأجل معقول بني فرتة الاعتقال والنطق احلمك، وقد   ●

 لوحظ احرتام منح الأجل املعقول ل عداد ادلفاع؛ 

ئية )املادة  (، وقانون املسطرة اجلنا23فامي يتعلق ابحلق يف احرتام قرينة الرباءة، واذلي كفهل ادلس تور ) ●

(، فيالحظ أأن البالغات اليت صدرت عن النيابة العامة مل متس بقرينة الرباءة، ومل تعلن عن أأي 1

موقف مس بق خبصوص منحى احملامكة. كام مل يمت الترصحي مبضمون عنارص احملامكة، وبأأن تقدمي ال ثبااتت  

ىل  ضد املعتقلني من اختصاص النيابة العامة. ويسجل اجمللس جلوء عدد  من أأعضاء دفاع املهتمني ا 
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مناقشة حماور وأأطوار احملامكة بوسائل ال عالم اخملتلفة مبا فهيا الصفحات الشخصية عىل مواقع التواصل  

 الاجامتعي؛ 

ليه أأو الشهادة ضد نفسه يقر   ● كراه املهتم عىل الاعرتاف ابلهتمة املوهجة ا  خبصوص احرتام احلق يف عدم ا 

ق م ج(، ول يعتد بأأي اعرتاف ثبت انزتاعه ابلعنف أأو ال كراه   66مت )القانون املغريب احلق يف الص

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل   15(. وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة  293)

نسانية أأو العقوبة املهينة؛   أأو العقوبة القاس ية أأو الالا 

شعار مجيع امل ● ىل ا  هتمني حبقهم يف الصمت بيامن عارض بعض املعتقلني تشري حمارض الرشطة القضائية ا 

ذكل ويالحظ اجمللس مثال أأن املعتقلني انرص الزفزايف وربيع الابلق مارسا حقهام يف عدم جترمي أأنفسهام  

بعدم اجلواب عىل عدد من الأس ئةل أأثناء البحث المتهيدي. كام متسك املهتم جامل بوحدوي حبقه يف  

 . الصمت طوال فرتة احملاكامت

يف    2015يونيو    16وقرار احملمكة الأوروبية حلقوق ال نسان ل  9ويذكر اجمللس ابلجهتاد القضايئ املغريب  .2

(حيث اس تخلصت  Requête no 41269/08) .SCHMID-LAFFER c. SUISSEقضية  

بأأن عدم ال خبار ابحلق ابلصمت مل ميس بعداةل احملامكة، لأن البحث مل ميثل سوى عنرصا اثنواي ابملقارنة 

 الأخرى؛  ال ثبااتت مع عنارص 

وجسل اجمللس أأن اثبااتت النيابة العامة اكنت عديدة يف ملفات احملاكامت. انزع عدد من املهتمني، خالل   .3

لهيم من طرف الفرقة  مرحةل التحقيق وأأثناء أأ  شعارمه حبقوقهم خالل مرحةل الاس امتع ا  طوار احملاكامت يف ا 

  ال كراه الوطنية للرشطة القضائية، كام انزعوا يف حصة الاعرتافات الصادرة عهنم لكوهنا انزتعت حتت 

 والتعذيب؛ 

ثبات الوقائع استند أأساسا عىل فيديوهات مسجةل من طرف املعتقلني أأ  .4 نفسهم، ويسجل اجمللس أأن ا 

وصور وتسجيالت املاكملات الهاتفية وعرب الواتساب وحتويالت مالية وتدوينات عرب موقع التواصل  

 
 . 779/11/2014، يف امللف اجلنايئ عدد 2014أأبريل  10، صادر بتارخي 411 النقض عددقرار حممكة  -9

 . 25/07/2014، بتارخي 1969/2601/14يف امللف رمق  6955قرار حممكة الاس تئناف بأأاكدير عدد 
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جعاب   ، أأكرث  10" لتدوينات   j’aimeالاجامتعي )فايس بوك( وترصحيات الشهود وحالت "ضغط عىل ا 

براز أأن معل  ية التنصت والتقاط  من الاعامتد عىل ترصحيات املهتمني املدونة يف حمارض الرشطة. كام مت ا 

 املاكملات متت بأأمر قضايئ وطبقا للقانون؛ 

ابلنس بة لطلب دفاع املهتمني عرض اكفة تسجيالت املاكملات الهاتفية امللتقطة وعرض فيديوهات   .5

أأخرى ل توجد مضن واثئق امللف، اعتربت احملمكة أأهنا معنية فقط ابلتسجيالت الواردة يف موضوع  

الأفعال حمل املتابعة والأشخاص املتابعني، دون ابيق التسجيالت والفيديوهات. كام  القضية وخبصوص  

اعتربت أأن الفيديوهات اليت طالب دفاع املهتمني بعرضها تتعلق بوقائع أأخرى ل عالقة لها ابلوقائع حمل  

 ؛11املتابعة

(.  contradictoire( ومسطرة التعارض)égalité des armesمت احرتام مبدأأي تساوي ال ثبااتت ) .6

(. ومتكنت  désavantageذكل أأن لك طرف متكن من ادلفاع عن موقفه بدون عراقيل وبدون نقصان)

ثبااتت ضد املعتقلني وتقدمي مالحظاهتم خبصوصها، واليت مت   لك الأطراف من عنارص امللف ومن ا 

 حفصها؛ 

وبدون اس تثناء،   (حيث أأن لك املهتمني،principe d’immédiatetéمت احرتام مبدأأ الفورية  )  .7

متكنوا من مواهجة الشهود حبضور القايض. كام متكنوا مجيعا من طرح أأس ئلهتم )واليت اكنت تأأخذ طابعا  

ماكنية مساءةل حصة عنارص ال ثبااتت املقدمة من   عدائيا وقدحيا اجتاه شهود الطرف املدين(. وكذكل ا 

 طرف النيابة العامة، خاصة احلامسة يف منحى احملامكة؛  

يسجل اجمللس أأي رفض من طرف احملمكة خبصوص حفص ال ثبااتت املقدمة من طرف ادلفاع.   ومل .8

ماكنه تربئة املهتمني؛   كام أأهنا مل ترفض أأي عنرص اكن اب 

 البحث يف ادعاءات التعذيب  ●

ن م  293و  134و  74و  73مت البحث يف ادعاءات التعذيب وفق القواعد العامة، وابلأخص يف املواد   .9

وادماج   الأطباء التحقيق ملهتمني للفحص الطيب والاس امتع اىل شهادة  قايض ق.م.ج، حيث أأخضع 

 امللف؛  التقارير الطبية يف

 
10- « Liker un post » a été considéré comme pouvant constituer une preuve à charge par la juridiction suisse en 2017 )Geschäfts-Nr. GG160246) . 

11 CEDH/ AFFAIRE JASPERc. Royaume-Uni )Requête no 27052/95( 
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يقافهم من طرف   .10 كام مت فتح حبث يف شاكايت بعض املهتمني بشأأن العنف اذلي تعرضوا هل أأثناء ا 

 الرشطة القضائية ابحلس مية؛ 

 اجئ البحث؛ مل يمت اشعار املهتمني ودفاعهم بنت .11

يسجل اجمللس أأن حالت ادعاءات العنف، اليت اعتربها اجمللس قد تتوفر فهيا عنارص فعل التعذيب   .12

 مل حتظى ابلتداول واملناقشة الاكفيني خبصوصها خالل احملاكامت؛ 

صدار احملامك املغربية .13 أأحاكما قضت ببطالن حمارض الرشطة  - عرب خمتلف ادلرجات - يذكر اجمللس اب 

من اتفاقية التعذيب   15وت انزتاع اعرتافات املهتمني ابل كراه أأو العنف. وذكل طبقا للامدة القضائية لثب

(la règle d’exclusionكام هو احلال ،) دانة املهتم من أأجل الأفعال املنسوبة 12حبمك حممكة النقض بعد ا 

ليه دون مراعاة لظرف التعذيب البدين اذلي تعرض هل، وجبعل القرار املطعون فيه  انقص التعليل   ا 

بأأاكدير اليت قضت ببطالن احملرض   13ويزنل مبزنةل انعدامه. كام هو احلال ابلنس بة حملمكة الاس تئناف 

 ؛14بسبب التعذيب 

مل يسجل اجمللس أأي عائق للمشاركة الفعلية للمعتقلني اذلين متكنوا من الاس امتع واملتابعة والتدخل   .14

بقاء مؤازرهيم ابلفضاء الزجايج ميس  . ويبدو أأن  15خالل املناقشات  ترصحيات هيئة ادلفاع، خبصوص ا 

بقرينة الرباءة ومشاركهتم يف حماكامهتم، بدون أأساس. لأن رئيس الهيئة، اكن ينادي عىل لك مهتم عىل  

ىل جانب دفاعه؛ كام أأن الفضاء الزجايج اكن جمهزا ابلوسائل   انفراد، وميثل أأمامه خارج الفضاء الزجايج ا 

اس ية من كرايس ملتابعة احملامكة بشلك مرحي كام اكن املعتقلون يتوفرون عىل أأقالم ودفاتر لتسجيل  الأس 

 ؛16مالحظاهتم 

ىل بعض املهتمني احتجاجا من طرفهم ومن طرف   .15 أأاثرت بعض الأس ئةل اليت وهجهتا احملمكة الابتدائية ا 

ذا اكن "مغربيا". وقد  ادلفاع، لكوهنا متس حبياد احملمكة، من بيهنا سؤال وجه لأحد املهت مني، عام ا 

 
 . 25/07/2014، بتارخي 1969/201/14يف امللف رمق  6955قرار حممكة الاس تئناف بأأاكدير عدد  12

 779/11/2014، يف امللف اجلنايئ عدد 0142أأبريل  10، صادر بتارخي 411قرار حممكة النقضعدد  -13

14Re, Richard. "The Due Process Exclusionary Rule: A new textual foundation for a rule in crisis", Harvard Law Review, Vol. 127(2014). 

15CEDH /AFFAIRE StanfordRoyaume Uni ) requête n° 16757 

16CEDH/ Affaire Murtazaliyeva c Russie ) requête n° 36658 
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فعال  وحضت احملمكة بأأن الغرض من هذا السؤال هو حتديد ادلافع وراء أأفعال املهتم وسبب ارتاكبه للأ

 املزعومة، بعيًدا عن أأي حتزي ضده؛ 

مت الاس امتع اىل شهود ال ثبات والنفي حبضور املهتمني ومناقش هتم، يف حني مل يمتكن ادلفاع من تقدمي   .16

ثباات نه ل ميكن أأن يكون حقا لدلفاع حسب  ا  ت أأخرى، فا ذا اكن احلق يف الصمت حقا للمهتم فا 

 القانون؛

 Markبناء عىل طلب دفاع املهتمني، لس تدعاء بعض الشهود من الشخصيات العامة مثال )  .17

Zuckerburg   ووزراء ومسؤولني وطنيني( رفضت احملمكة اس تدعاهئم لكون الطلب غري مربًر وغري

ىل  منتج.  ويعترب اجمللس أأن طلب الاس امتع لهؤلء الشهود مل يكن معلال ووجهيا مبا يكفي ابلنظر ا 

موضوع الهتمة. ول وجود لعالقة مبارشة بني الشخصيات العمومية ووقائع موضوع املتابعة. كام حفصت  

امكة  احملمكة، بشلك انجع، هذه الطلبات وبررت رفضها بأأس باب اكفية بأأن هذا الرفض ل يرض ابحمل

العادةل يف مجملها. وتطبيقا لهذه املعايري، يس تنتج اجمللس بأأنه مل يكن هناك أأي رفض لالس امتع لأي 

 شاهد انجع يف هذه القضية؛ 

اس تجابت احملمكة لطلب تعيني مرتمج للهجة الريفية، رمغ أأن النيابة العامة أأكدت أأن بعض املهتمني  .18

 ن التحقيق مت ابلعربية دون اعرتاض من طرفهم؛ يفهمون العربية اليت تس تعملها احملمكة، وأأ 

بالغ لك مهتم بطبيعة الهتام املوجه ضده واحلق   .19 احرتمت احملاكامت حقوق ادلفاع، ول س امي احلق يف ا 

يف احلصول عىل الوقت الالزم ل عداد دفاعه؛ واحلق يف احلصول عىل مساعدة حمام من اختياره؛ واحلق  

ب والمتكن من اس تجواب شهود النيابة العامة، واحلق يف احلصول  يف احلصول عىل اس تدعاء واس تجوا

 عىل مساعدة مرتمج جماان؛ 

مل تعرتض احملمكة عىل ترصحيات املهتمني ومل تعمل عىل مقارنهتا ابحملارض، بل النيابة العامة يه اليت   .20

 ابلنظام العام لدلوةل؛ اكنت تقوم هبذا ادلور، خصوصا ابلنس بة لبعض املهتمني املتابعني بهتم متعلقة ابملس  

 جراء املواهجات بيهنم طبقا للقانون؛ ا  مت الاس امتع اىل شهود الثبات وشهود النفي و  .21

 تلكم جل املهتمني حبرية عن ظروف اعتقاهلم؛  .22

 مت ختصيص حزي زمين متاكئف ومتناسب للمناقشة بني الأطراف؛  .23

 ملربئني، اعمتدت عىل أأسس قانونية  ويعترب اجمللس أأن الأحاكم الصادرة يف حق املهتمني، املدانني وا .24
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 توصيات: 

 مراجعة مقتضيات قانونية  ●

ىلجيدد اجمللس دعوته  .1 من القانون اجلنايئ يف اجتاه تدقيق العنارص   206تغيري صياغة الفصل  ا 

 ؛18وصورها 17التكوينية جلرمية املس ابلسالمة ادلاخلية 

ضافة مقتىض جديد يتعلق ابلعنف يف الفضاء العمويم والتحريض عليه يف س ياق التظاهر .2  ؛19ا 

 التجمع والتظاهر السلمي؛ جترمي العنف غري املرشوع، مبا يضمن ممارسة احلق يف التعبري و  .3

دماج احلق يف الطعن يف اكفة القرارات املتعلقة بسلب احلرية خاصة الوضع حتت احلراسة النظرية؛  .4  ا 

 ادعاءات التعذيب   ●

جرائية خاصة ابلبحث والتحقيق يف ادعاءات التعذيب واملعامةل القاس ية  .5 التنصيص عىل مقتضيات ا 

نسانية واملهينة؛   والالا 

ثبات ادعاءات التعذيب؛ عدم حتميل املعتق .6  ل عئب ا 

سطنبول كدليل للتقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعامةل أأو   .7 اعامتد بروتوكول ا 

نسانية أأو املهينة؛   العقوبة القاس ية أأو الالا 

فعل التعذيب   مطالبة السلطات املعنية بتعميق البحث حول حالت ميكن أأن تتوفر فهيا عنارص .8

نسانية، مبا يضمن حق املعنيني ابلأمر يف الانتصاف؛   واملعامةل القاس ية والالا 

 مطالبة السلطات املعنية بنرش نتاجئ البحث.  .9

 معايري احملاكامت العادةل  ●

 
 . 2019توصيات مذكرة اجمللس خبصوص تعديل القانون اجلنايئ: من أأجل قانون جنايئ حيمي احلرايت ويس تويف مبادئ الرشعية والرضورة والتناسب، - 17

نسان.وهو ما خلصت اليه أأيضا ادلراسة اليت أأعدها للمجلس ادلكتور محمد الادرييس العلمي املشيش ىي حول مالءمة القانون اجلنايئ مع املبادئ و  - 18  القواعد املعمتدة يف منظومة حقوق ال 

 توصيات مذكرة اجمللس خبصوص تعديل القانون اجلنايئ، م ج. - 19
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اعامتد التسجيل السمعي البرصي أأثناء اس تجواب الأشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية،  .10

 بحث المتهيدي؛وتوس يع حق حضور ادلفاع خالل مرحةل ال 

 رضورة مراجعة قانون املسطرة اجلنائية ملالءمته مع الالزتامات ادلولية، خاصة عىل مس توى: .11

 تقوية دور ادلفاع خالل مرحةل ما قبل احملامكة، حبضوره أأثناء مرحةل البحث المتهيدي؛  ●

دماج احلق يف الطعن يف اكفة القرارات املتعلقة بسلب احلرية؛  ●  ا 

اجللسات الرسية ملالحظي احملاكامت املنتدبني من طرف اجمللس الوطين حلقوق  السامح حبضور  ●

 ال نسان.
 


