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مقرتح قانون
يتعلق ابلعفو العام عىل نشطاء احلراكت الاجامتعية
ديباجة :
أقر دس تور اململكة املغربية جماالت اختصاصات ترشيعية للربملان يف الفصليني  70و  71مهنا الترشيع خبصوص "العفو العام".
كام كرس ادلس تور املغريب مجموعة من املبادئ و احلقوق و احلرايت نذكر ببعضها:
يف التصدير :تأكيد اململكة املغربية عىل " حامية منظوميت حقوق االإنسان والقانون ادلويل االإنساين والهنوض هبام ،واالإسهام يف تطويرهام؛
مع مراعاة الطابع الكوين لتكل احلقوق ،وعدم قابليهتا للتجزيء".
يف ابب الحاكم العامة:
 استناد المة عىل "ثوابت جامعة" من بيهنا "الاختيار ادلميقراطي".
" القانون هو أمسى تعبري عن إارادة المة .وامجليع ،أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني ،مبا فهيم السلطات العمومية ،متساوون أمامه،
وملزمون ابالمتثال هل .تعمل السلطات العمومية عىل توفري الظروف اليت متكن من تعممي الطابع الفعيل حلرية املواطنات
واملواطنني ،واملساواة بيهنم ،ومن مشاركهتم يف احلياة الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والاجامتعية".
" تعمل السلطات العمومية عىل اإحداث هيئات للتشاور ،قصد إارشاك خمتلف الفاعلني الاجامتعيني ،يف اإعداد الس ياسات
العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقيميها".
يف ابب احلرايت و احلقوق الساس ية:
" تضمن السلطات العمومية سالمة الساكن ،وسالمة الرتاب الوطين ،يف اإطار احرتام احلرايت و احلقوق الساس ية املكفوةل
للجميع".
" حرية الفكر والرأي والتعبري مكفوةل بلك أشاكلها"
" للجميع احلق يف التعبري ،ونرش الخبار والفاكر والآراء ،بلك حرية ،ومن غري قيد ،عدا ما ينص عليه القانون رصاحة"
" حرايت الاجامتع والتجمهر والتظاهر السلمي ،وتأسيس امجلعيات ،والانامتء النقايب والس يايس مضمونة .وحيدد القانون
رشوط ممارسة هذه احلرايت .حق ا إالرضاب مضمون .وحيدد قانون تنظميي رشوط وكيفيات ممارس ته".
 " تعمل ادلوةل واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية ،عىل تعبئة لك الوسائل املتاحة ،لتيسري أس باب اس تفادة املواطنات
واملواطنني ،عىل قدم املساواة ،من احلق يف:
 oالعالج والعناية الصحية؛
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o
o
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o
o
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o
o
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امحلاية الاجامتعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من دلن ادلوةل؛
احلصول عىل تعلمي عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛
التنش ئة عىل التشبث ابلهوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراخسة؛
التكوين املهين والاس تفادة من الرتبية البدنية والفنية؛
السكن الالئق؛
الشغل وادلمع من طرف السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل ،أو يف التشغيل اذلايت؛
احلق يف العمل
ولوج الوظائف العمومية حسب الاس تحقاق؛
احلصول عىل املاء والعيش يف بيئة سلمية؛
التمنية املس تدامة".

بيان الس باب:
عرف املغرب منذ عدة أشهر حراكت اجامتعية نوعية يف خمتلف املناطق متزي بعضها ابنطالق رشارهتا حبوادث مأساوية  :وفاة حمسن
فكري ابحلس مية ،وفاة الطفةل اإيداي خفر ادلين من تنغري ،وفاة ابراهمي صياك بلكممي ،وفاة الطفةل هاجر بس بع عيون ،وفاة عاملني منجميني
جبرادة ... ،بيامن ارتبط بعضها الآخر ابس رمرار توررات سابقة متعلقة وموما مبطالبة الساكن حبقوقهم .وررمزي هذه احلراكت الاجامتعية اليت
نشأ أغلهبا بعد حراك  20فرباير ودس تور  ،2011بوالدهتا يف مناطق بعيدة عن املركز و يف حوارض متوسطة اإىل صغرية.
وإاذا اكن مسلسل االإنصاف و املصاحلة قد وضع اللبنات الوىل لعهد جديد يقطع قطعا جذراي مع اإرث س نوات امجلر والرصاص ،فاإن
تعامل السلطات مع احلراكت الاحتجاجية يف العرشية السابقة مل يرتمج هذه النقةل التارخيية وظل حمكوما بنفس املقاربة المنية الرصفة
(أحداث العيون عام  ،2005أحداث متاس ينت بنفس الس نة  ،2005حدث وفاة الشاب عبد الغفور حداد حبي املزرعة بسال س نة
 ،2006أحداث صفرو خالل س نة  ،2007أحداث س يدي اإفين يف .)2008
وإاذا اكن هذا التعامل قد شهد حتس نا نسبيا خالل الس نوات الخرية ،وهو حتسن ال ميكن اإال أن ننوه به ونشجعه ،فاإنه مل خيرج بعد عن
الرباديغم القائل بعدم التجاوب مع احلراكت الاجامتعية خش ية "مس هيبة ادلوةل" و خمافة "اإعطاء املثال حلراكت أخرى" ومل يرق حلجم
حلظة ما بعد دس تور .2011
لكن حتوال يف مقاربة التعامل مع هذه احلراكت الاحتجاجية قد وقع ليعود منطق املقاربة المنية و القضائية و يفيض اإىل اعتقال مئات من
النشطاء خصوصا مبنطقة الريف .لقد اس تلهمنا روح املصاحلة التارخيية اليت حصلت ابجامع لك القوى احلية حول تقرير هيأة الانصاف و
املصاحلة و اليت أسست تعاقدا جمرمعيا جديدا رامك اإىل جانب جوانب أخرى يف ررس يخ قمي الانتقال لدلميقراطية و الانصاف و جرب
الرضر الفردي و امجلاعي و امجلاعي و الارساء لن يصبح املغرب بدلا يتطلع حقيقة لدلميقراطية س ياس يا و حقوقيا و هيدف ملصاف
ادلول النامية اقتصاداي .يسعى هذا القانون اإىل اإجياد خمرج س يايس و حقويق حيفظ ماء وجه امجليع يف ملف عرف تدبريه تعرثا كبريا من
طرف امجليع ،دوةل و حكومة و أحزااب و جمرمعا مدنيا.

املادة الوىل:
يس تفيد مجيع الشخاص املهتمني ابرراكب أفعال اجرامية ،سواءا صدر حمك ابإدانهتم أم مل يصدر ،خالل الاحتجاجات و املظاهرات اليت
عرفهتا مدن احلس مية و امزورن و اترجييست و جرادة و لكممي و تنغري و أوطاط احلاج و تندرارة و لك املناطق اليت عرفت حراكت
اجامتعية احتجاجية مماثةل مرتبطة مبطالب اجامتعية و اقتصادية ،يف الفرتة املمتدة من فاحت نونرب  2016اإىل غاية  30يونيو  ،2018من
عفو عام يسقط مجيع املتابعات القضائية و يسقط العقوابت احملكوم هبا علهيم.
املادة الثانية:
تقع مجيع التعويضات املدنية احملكوم هبا قبل صدور هذا القانون لفائدة املترضرين من تكل الحداث عىل ادلوةل املغربية يف اإطار حساب
خاص حيدث لهذا الغرض.
املادة الثالثة:
يدخل هذا القانون حزي التنفيذ جبرد مصادقة الربملان عليه بغرفتيه دون انتظار نرشه ابجلريدة الرمسية.

