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 ةنهائي للنيابة العامتمـس لم

ى اإلحالة على غرفة الجنايات رام إل

  االبتدائية

 بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء
  

 إن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالدار البيضاء 
 220و 218و 214و 89و 84و 83و 54و 40بنااء لل  متتضاااااااااااااياا  المواد و 

 من قانون المسطرة الجنائية. 222و
الصاااااااااادر ب اري   623/1على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد بناء 

 والقاضي بما يلي: 12315/6/1/2017في الملف عدد  02/06/2017
الرائجاااة بةيئاااة ال حقيم بمحكماااة  52/14/2017ساااااااااحااا  الااادعو  عااادد -1

حال ةا على هيئة لل حقيم بم  حكمة االس ئناف بالدار البيضاء االس ئناف بالحسيمة وا 
 إحالة كل ما قد ير بط بةا من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة-2

مع انعقاد االخ صاااااااص المحلي للنار في امفعال موضااااااوح القرار با حالة من 
أجل اممن العمومي، لمحكمة االساااااا ئناف بالدار البيضاااااااء بكل مكونا ةا القضااااااائية 

ل موضاااااااااوعةا وفي  لت ال ي ال  قبل ال جأئة عنةا أو واع بارها مخ صاااااااااة في امفعا
 256و 255المر بطة بةا وفي امشااااااخاص المعنيين بةا حساااااا  ما  ق ضااااااي  المواد 

 من قانون المسطرة الجنائية 272/1و 257و
وبناء لل  إرسااااالية الساااايد الوكيل العام للملك لدى محكمة االسااااتئناف بالحساااايمة 

الاامااربااتاااااااة بااماالااف الااتااحااتااياا  لااااااادد  02/06/2017بااتاااااااارياا   1587/2/2017لااااااادد 
 بجميع وثائته ومربتاته والمحجوز المتعل  به 52/14/2017

 المملكة المغربية 

 وزارة العدل 

 محكمة االستئناف

 بالدار البيضاء

 النيابة العامة

**** 

  حقيم عادد: اتملف
636/2301/2017 
637/2301/2017 
 638/2301/2017و

 م/م
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في  03/06/2017بمواصاااالة ال حقيم ب اري  مل مس النيابة العامة وبناء على 
 :وذلت في مواجةة الم ةمين 52/14/2017ملف ال حقيم أعاله عدد 

-4 إلياس الحاجي-3سمير أغيد -2محمد جلول -1

شخ من اجل ار كابةم ال ةم المسااطرة في صاات  عمر بوحراس-5م صالح ل
عام للملت لد  محكمة  يد الوكيل ال بة بإجراء  حقيم المنجأة من طرف السااااااااا المطال

 02/06/2017االس ئناف بالحسيمة ب اري  
بإجراء  حقيم ب مة  عا بة ال يا ناء على مل مساااااااااي الن  03/06/2016 ي اريخوب

 في مواجةة الم ةمين: 05/06/2017و
-5عبد الحم صااديم -4جمال بوحدو -3فؤاد السااعيد  -2إبراهيم بوأيان -1

محمد -9بالل أهباض -8أشااااااااارف اليخلوفي -7ربيع امبلم -6يوساااااااااف الحمديو  
نور  -13أكرياء أاةشور -12محمد بةنوش -11الحسين االدريسي -10المجاو  
مان ساالي-17وساايم البوساا ا ي -16عثمان بوأيان -15رشاايد المساااو  -14أشااةبار 
ناصر -21محمد فاضيل -20عبد الخير اليسنار  -19رشيد أعماروش -18الفاحلي 
شااااكر لمخروط -25الحبي  الحنود  -24أحمد هأاط -23فةيم غطاس -22الأفأافي 

من اجل ار كابةم ال ةم المسااااااطرة في صاااااات  ،محمد حاكي-27محمد المحدالي -26
 637/2301/2017موضاااااااااعي ملفي ال حقيم عاااادد   المطااااالب ين بااااإجراء  حقيم

 ،638/2301/2017و
ضااااااااام الرامي إلى  14/06/2017مل مس النيابة العامة المؤرخ في وبناء على 

فات ال حقيم عدد   638/2301/2017و 637/2301/2017و 636/2301/2017مل
هو  636/2301/2017مع ما ي ر   عن ذلت قانونا، مع اع بار ملف ال حقيم عدد 

 امصل
 28/06/2017عن السااااايد قاضاااااي ال حقيم ب اري  وبناء على اممر الصاااااادر 

مع اع باااااار ملف ال حقيم عااااادد والقااااااضاااااااااي بضااااااااام ملفاااااات ال حقيم أعاله 
 هو امصل  636/2301/2017
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 دقيم الوصف القانوني للجرائم موضوح وبناء على مل مس النيابة العامة بشأن 
 14/06/2017المؤرخ في  ال حقيم

إضاااافة  ةمة في مواجةة الم ةم عمر ن وبناء على مل مس النيابة العامة بشاااأ
 25/07/2017المؤرخ في  بوحراس

والرامي إلى  24/07/2017وبنااااء على مل مس النيااااباااة العااااماااة المؤرخ في 
 حميد المةداو االس ماح للمسمى 

وبناء على مل مس النيابة العامة بإجراء  حقيم في مواجةة المسااااااااامى حميد 
 28/07/2017المةداو  المؤرخ في 

المبينة هويا ةم  المساااااميينء على مسااااا ندات ال حقيم الجار  في مواجةة وبنا
 أدناه:

بالحسيمة،  04/11/1979، مغربي، مأداد ب اري : ناصر الزفزافي-1
أنقة الساااااااااراغنة  17من والدي  أحمد بن حمو وأليخة بنت حسااااااااان، يقطن بالرقم 

  R241933الحسيمة، عاطل عن العمل، بطاقة  عريف  الوطنية عدد: 
بالحسااااااااايمة، من  22/08/1986، مغربي، مأداد ب اري  محمد حاكي-2  

أنقة موسااى بن  01والدي  مرأوم بن امحمد وجميلة بنت ساايد  أحمد، يقطن بالرقم 
 . R293250نصير الحسيمة، بطاقة  عريف  الوطنية عدد: 

ــــاكر لمخرو -3 بمدينة  23/02/1985: ب اري  مأداد مغربي، ،ش
 ،سااااائم ساااايارة أجرة عاأ ، حمد،أ بنت وفاطمة أحمد بن يعل  والدي من ،الحساااايمة

 ال عريف بطاقة حملي الحساااايمة، 07حي ميرادور الساااافلي أنقة بنسااااعيد الرقم  قطني
 .R290537: عدد الوطنية
يب الحنودي-4 ب طوان،  1965.10.15، مغربي، مأداد ب ااري  الحب

أ  لثالثااة أبناااء، من والاادياا  عبااد الةاااد  بن محمااد وخاادو، بناات الةاااد ، م أو،، و 
الحساااايمة، بطاقة  عريف   7نونبر حي السااااالم الرقم  18سااااائم حافلة، يقطن شااااارح 

 .K145997الوطنية عدد: 
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، الملقاااا  باااااااااااااااااااالاااادك ورا، مغربي، مأداد محمــد المحــدالي-5
بإيمأورن إقليم الحسااااااايمة، من والدي  حدو بن محمد و أمينة  22/06/1985ب اري :

ة، ساااااااائم سااااااايارة أجرة من الصااااااانف امول، يقطن حي بنت أحمد، م أو،، أ  لطفل
 .R291575اسويقن إيمأورن إقليم الحسيمة، يحمل البطاقة الوطنية لل عريف عدد:

بدوار أحديد، من  05/06/1981مغربي، مأداد ب اري :  أحمد هزا ،-6
شاااااااااارح طارم بن أياد  01والي  محمد بن محمد ويمينة بنت محمد، يقطن بالرقم 

 . R246726اقة  عريف  الوطنية عدد: الحسيمة، بط
ب مسااااااااامان، من  21/03/1983، مغربي، مأداد ب اري : غطاس فهيم-7

والدي  أحمد بن عبد القادر ورشااااااااايدة بنت أحمد، يقطن بدوار إعوادن بني مرغينين 
  S553622 مسمان الدريوش، بطاقة  عريف  الوطنية عدد: 

حدو-8 مال بو باالناااور، من  09/09/1975، مغربي، مأداد ب ااري  ج
والدي  امحمد بن محمد وخدو، بنت محمد، عاأ ، مساااا خدم، يقطن حي المجد الأنقة 

 .S345693طنجة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد:  33الرقم  01

ــرف اليخلوفي-9 ب طوان،  27/10/1987، مغربي، مأداد ب اري  أش
 20عاطل، يقطن الرقم من والدي  امحمد بن أحمد وحورية بنت الحساااااااااين، عاأ ، 

طنجة، صاااااااااااح  البطاقة الوطنية  06محج عمرو بن العاص الطابم الثالث الرقم 
 . K501507لل عريف عادد: 

باااإمأورن،  27/09/1997، مغربي، مأداد ب ااااري  محمود بهنوش-10
أنقة  20من والدي  محمد بن عمرو ومليكة بنت محمد، عاأ ، عامل، يقطن الرقم 

ن الحساااااااايمة، صاااااااااح  البطاقة الوطنية لل عريف عااااااااااااااااادد: جبل العياشااااااااي إمأور
RB15884. 

ــي-11 ــيا اإلدريس بدوار  14/11/1991، مغربي، مأداد ب اري  حس
الأاوية، من والدي  امحمد بن مرأوم وحفياة بنت أيان، عاأ ،  اجر، يقطن الرقم 

 .R330300أنقة  روغوت الحسيمة صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد:  57
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ا اكرونةا  08/09/1991، مغربي، مأداد ب اري  رياء أدهشورزك-12 ب
 مسااامان إقليم النااور، من والدي  محمد بن حدو وعائشاااة بنت أحمد، عاأ ، عامل، 
يقطن دوار شااطار  أيت أوعلي الحساايمة، صاااح  البطاقة الوطنية لل عريف عااااااااااادد: 

RB4105. 

وار أيت بد 01/01/1971، مغربي، مأداد ب اري  محمد المجاوي-13
ةامي بن موح ولويأة بنت حماد ، م أو،، عامل، يقطن الرقم  لدي  ال  اعمر، من وا

 .K203995أنقة ساحل العا، الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد:  33

ـــتا ي-14 ـــيم البوس  23/05/1993، مغربي، مأداد ب اري  وس
عاأ ، عامل، يقطن بإمأورن، من والدي  المكي بن بوخيار ونعيمة بنت مساااااااااعود، 

أنقة ا سكندرية إمأورن الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عاااادد:  07الرقم 
RB5126. 

يان-15 باادوار  01/09/1986، مغربي، مأداد ب اااري  إبراهيم بوز
إعأوأن، من والدي  الحساااين بن محمد وشاااافية بنت عبد الساااالم، عاأ ، مسااا خدم 

يل الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف باااااااااااامرجانا، يقطن حي الشاط  الجم
 .R309936عادد: 

سعيدي-16 بالحساايمة،  08/08/1986، مغربي، مأداد ب اري  فؤاد ال
شاااااارح  33من والدي  محمد بن حماد  وعبيدة بنت أحمد، عاأ ، عامل، يقطن الرقم 

 .R296672الحسن الثاني الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 

بدوار  04/07/1996، مغربي، مأداد ب اري  شــيد الموســاوير-17
إياكين، من والدي  عبد المجيد بن مسااااعود ونعيمة بنت ياسااااين، عاأ ، عامل، يقطن 

إمأورن الحسااااااااايمة، صااااااااااح  البطاقة الوطنية لل عريف عاااااااااااااااااادد:  02حي برغام 
RB15434. 

، بالحسااااايمة، من 08/03/1998، مغربي، مأداد ب اري  بالل أهباض-18
والدي  رشاااايد بن أحمد ومينة الحا، علي، يقطن حي اخأان إمأورن، غير ي وفر على 

 بطاقة ال عريف الوطنية
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مان اللحيلي،-19  07/02/1987مغربي، مأداد ب اااري   ســـلي
 01وفاطمة بنت محمد، عاأ ، عامل، يقطن الرقم بالحسااااااااايمة، من والدي  عبد ا  

بطاقة الوطنية لل عريف عااااااااااااااادد: أنقة فلسااااااطين الحساااااايمة، صاااااااح  ال 02العمارة 
R329959. 

سناري-20 بإياكين،  1979، مغربي، مأداد سااانة عبد الخير الي
من والدي  عبد العأيأ بن شاااااااااعي  ومليكة بنت حماد ، م أو،، جأار، يقطن بدوار 
إياكين لوطى أيت أوعلي الحساااااااايمة، صاااااااااح  البطاقة الوطنية لل عريف عااااااااااااااااادد: 

R253520. 

، الحسيمة، 21/05/1991غربي مأداد ب اري  ، معبد الحق صديق-21
أنقة  44من والدي  امحمد بن علي وشااااادية بنت شااااعي ، عاأ ، عاطل، يقطن الرقم 

 .R347361 اليوين الحي الجديد الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 

بااادوار  01/091989، مغربي مأداد ب ااااري  عثمــان بوزيــان-22
سااااين بن محمد وشااااافية بنت عبد السااااالم، عاأ ، مساااااعد إعأوأن، من والدي  الح

 اجر، يقطن حي كاالبونيطا الحسااااايمة، صااااااح  البطاقة الوطنية لل عريف عاااااااااااااادد: 
R340107. 

بدوار  يغأا، من  15/02/1990، مغربي، مأداد ب اري  محمد فاضــ -23
ن أنقة وأا 30والدي  الحساااان بن محمد وخدو، بنت حمو، عاأ ، عاطل، يقطن الرقم 

 .R339811الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 

بار-24 باادوار  12/07/1987، مغربي، مأداد ب اااري  نوري أشـــه
 اأوراخت، من والدي  محمد بن أحمد واريفة بنت محمد، عاأ ، عامل، يقطن بدوار 

 .R304222 اأوراخت نكور الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 

بالحسااايمة، من  20/01/1987، مغربي، مأداد ب اري  األبلقربيع -25
والدي  ميمون بن شاااااااااعي  ومليكة بنت موح، عاأ ، عامل، يقطن حي مرموشاااااااااة 

من ذو  السوابم  .R339987الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عااااااااااادد: 
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ويج المخدرات ، على خلفية قضية   علم بحياأة و ر 2012القضائية في غضون سنة 
 .لصلبة )الكوكايين(ا

بالحسيمة،  30/05/1990، مغربي، مأداد ب اري  رشيد أعماروش-26 
من والدي  محمد بن أحمد وعائشة بنت أحمد، عاأ ، عامل، يقطن خلف أنقة القدس 

 . R343418الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 

مديوي-27  10/06/1984، مغربي، مأداد ب ااااري  يوســـل الح
حسيمة، من والدي  محمد بن بوخيار ونعيمة بنت محمد، م أو،، أس اذ، يقطن حي بال

 . R288954الشاط  الجميل الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 
ب يفاروين، من  14/10/1971مغربي، مأداد ب اري  محمد جلول، -28

سااااااكن الشااااااعبي والدي  محمد بن أحمد ورحيمو بنت عمر، عاأ ، معلم، يقطن حي ال
. R113631الطابم الثاني بني بوعياش، صاااح  البطاقة الوطنية لل عريف عااااااااااادد: 

من ذو  السوابم القضائية، حيث قضى خمس سنوات سجنا نافذا من أجل ال حريض 
 على ال مرد وال جمةر والعنف ضد القوات العمومية. 

بالحسااايمة، من  03/09/1987، مغربي، مأداد ب اري  سمير إغيد-29
شااااارح  05والدي  رشاااايد بن حميدو وعائشااااة بنت حساااان، عاأ ، عامل، يقطن الرقم 

 .R309264أحمد شوقي الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 
بالحسيمة،  28/02/1989مغربي، مأداد ب اري   إلياس الحاجي،-30

 15م من والدي  محمد بن محمد وربيعة بنت محمد، عاأ ، مساااااعد  اجر، يقطن الرق
شاااااارح ساااااال )موروبيوخو( الحسااااايمة، صااااااح  البطاقة الوطنية لل عريف عاااااااااااااادد: 

R328307. 
ب الروام  01/01/1991، مغربي، مأداد ب اري  صالالاللش ل الالال  -31

بالحسااااااااايمة، من والدي  عبد الساااااااااالم بن لحسااااااااان وفاطمة بنت محمد، يقطن دوار 
بطاقاااااااااة الوطنياااااااااة  اكركورت جماعة إساغن دائرة ك امة إقليم الحسيمة، صاحاااااا  ال

 .RC10087لل عريااااف عادد: 
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بالحسااايمة، من  13/09/1995، مغربي، مأداد ب اري  عمر بوحراس-32
شاااااارح  10والدي  مولود بن الجياللي وحسااااانية بنت علي، عاأ ، عامل، يقطن الرقم 

 .R359379الوحدة الحسيمة، صاح  البطاقة الوطنية لل عريف عادد: 
من والدي   01/01/1979مغربي، مأداد ب اري  ، حميد المهداوي-33

محمد بن جلول وفاطمة بنت الحا، بوشاااا ى، م أو،، وأ  لطفلين، صااااحفي، يسااااكن 
طريم قنيطرة ساااااااااال، الحامل لبطاقة ال عريف  10رقم  3ب جأئة البركة عمارة أ طابم 

  GN81622الوطنية عدد 
الجرائم  الجنااائيمنااذ أمن لم يمضاااااااااي علياا  أمااد ال قااادم  مبااار كااابة ينالم ةم

 :ال الية
 ناصر الزفزافي:-1
جناية المشاااااااااركة في ار كا  جناية المس بسااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  -

اع ااداء الغرض مناا  إحااداث ال خرياا  وال ق ياال والنةاا  في أكثر من منطقااة طبقااا 
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
من الفصل  2ية للدولة طبقا للفقرة جناية  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخل -

 من القانون الجنائي 201
مبالغ مالية وهبات   سااالمعن طريم المس بالساااالمة الداخلية للدولة، جرائم  -

دعاية من شاااأنةا المسااااس بوحدة  مويل نشااااط و مخصاااصاااة ل سااايير و وفوائد أخر  
ولمؤسااااااسااااااات  المملكة المغربية وسااااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية

 من القانون الجنائي( 129و 206طبقا للفصلين والمشاركة في ذلت ) الشع  المغربي
المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون  -

من قانون  20و 14و 11و 9 صااااريل والمشاااااركة في  جمةر مساااالل طبقا للفصااااول 
  27/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

المشااااااااااركة في ار كا  العنف في حم رجال القوة العامة ن ج إراقة دم طبقا  -
 من القانون الجنائي 267للفصل 
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هااانااة رجااال القوة العااامااة أثناااء قيااامةم بمةااامةم  - إهااانااة هيئااة منامااة وا 
 من القانون الجنائي 267و 265و 263والمشاركة في ذلت طبقا للفصول 

للمملكة والمشااااااركة في ذلت الفصااااالين  ال حريض علنا ضاااااد الوحدة ال رابية -
 من القانون الجنائي 5-267و  129

 عطيل بشاااكل م عمد مباشااارة عبادة وال ساااب  عمدا في إحداث اضاااطرا  نجم -
 من القانون الجنائي( 221عن  ا خالل بةدوئةا ووقارها )الفصل 

 301و 300المشاااركة في العصاايان المساالل وال حريض علي  طبقا للفصااول  -
 من القانون الجنائي 304و

 محمد حاكي:-2

جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2

جنحة المس بالسالمة الداخلية للدولة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة -
المملكة المغربية وسااياد ةا  ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة

وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااساااات الشاااع  المغربي والمشااااركة في 
 من القانون الجنائي. 129و 206ذلت طبقا للفصلين 

المسااااهمة في  نايم مااهرات غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون -
ات العمومية المؤرخ في من قانون ال جمع 14و  11و  9 صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 

15/11/1958  . 
ف المشاركة في إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم واس عمال العن-

 من القانون الجنائي . 304و  301،  300، 267، 263في حقةم ن ج عن  جروح 
من  304و 301و 300و 129المشاركة في العصيان المسلل طبقا للفصول  -

 القانون الجنائي
اخفاء شاااااااااخص عمدا مع علم  بار كاب  جناية وأن  مبحوث عن  بساااااااااببةا  -

من  297ومسااااااااعد   على االخ فاء ومحاولة  ةريب  من االع قال والبحث، الفصااااااال 
 القانون الجنائي .
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من القانون  5.267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصل  -
 الجنائي.
 شاكر لمخرو :-3

اة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة المس ب جنحة- ا ا سالمة الدولة الداخلي
ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا 
وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسة الشع  المغربي والمشاركة في ذلت 

 من القانون الجنائي. 129و 206طباااقا للفصلين 
مساااااهمة في  نايم مااهرة غير مرخص بةا، عقد  جمعات عمومية بدون ال -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ  15و  14و  11و  9 صاااااريل طبقا للفصاااااول 
 .27/11/1958في 

 5 - 267جنحة ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طباااااااااقا للفصل  -
 من القانون الجنائي .

ئة منامة ورجال القوة العمومية أثناء القيام بمةامةم المشاااركة في إهانة هي -
 من القانون الجنائي. 265و 263و 129طبقا للفصول 

  :الحبيب الحنودي-4
جنحة المس بالسالمة الداخلية للدولة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة -

 ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا
وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااساااات الشاااع  المغربي والمشااااركة في 

 من القانون الجنائي. 206و 129ذلت طبقا للفصلين 
المساااااهمة في  نايم مااهرة غير مرخص بةا، وعقد  جمعات عمومية بدون -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  15و 14و 11و 9 صاااريل طبقا للفصاااول 
27/11/1958. 

من  5 - 267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبااااااااااااااااااقا للفصل  -
 القانون الجنائي .
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من القانون  297محاولة  ةري  شاااخص من االع قال والبحث طبقا للفصااال  -
 الجنائي. 
ناء قيامةم بمةامةم  - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا   263إها

 جنائيمن القانون ال 265و
  :محمد المحدالي-5
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11،  9بدون  صااريل طبقا للفصااول 
27/11/1958 . 

 5 – 267ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة المغربية طبقا للفصااال -
 نائي .من القانون الج

إهانة هيئة منامة وموافين عموميين أثناء قيامةم بمةامةم طبقا للفصااااالين -
 .من القانون الجنائي 265و 263

مسااااااااااعدة مجرم على الفرار رغم علم  بأن  مبحوث من طرف العدالة طبقا -
 من القانون الجنائي 297للفصل 
ون من القان 209عدم ال بليغ عن المس بساااااااااالمة الدولة طبقا للفصااااااااال  -
 الجنائي
  :أحمد هزا -6
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااااال -

 القانون الجنائي
المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون  -

من قانون  20و 14و 11و  9 صاااريل والمشااااركة في  جمةر مسااالل طبقا للفصاااول 
  15/11/1958خ في ال جمعات العمومية المؤر 

من  304و 301و 300العصاااايان المساااالل وال حريض علي  طبقا للفصااااول  -
 القانون الجنائي
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ناء قيامةم بمةامةم  - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا   263إها
 من القانون الجنائي 265و

 م ، ( 297إخفاء شخص مبحوث عن  من أجل جناية )طبقا للفصل  -
  :غطاس فهيم-7
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  

 لجنائي(من القانون ا 206و 129)الفصلين  .والمشاركة في ذلت المغربي
المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9 صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 
15/11/1958  

مة أثنااء قياامةم بمةاامةم - نة رجال القوة العاا ها نة هيئاة مناماة وا  ها  263إ
 من القانون الجنائي 265و

من القانون  5-267ا ضاااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااال ال حريض علن -
 الجنائي
إخفاء شااااخص مبحوث عن  من اجل جناية ومساااااعد   على االخ فاء )طبقا  -
 م ، ( 297للفصل 
  :جمال بوحدو-8
جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا  -
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  

 نون الجنائي(من القا 206و  129)طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت المغربي
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جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 

27/11/1958  
ناء قيامةم بمةامةم - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  جنحة إها

 انون الجنائيمن الق 265و 263طبقا للفصلين 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااااال  -

 القانون الجنائي
  :أشرف اليخلوفي-9
جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا -
 من القانون الجنائي  129و 201للفصلين 
ة الداخلية للدولة طبقا للفقرة جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالم -

 من القانون الجنائي 201من الفصل  2
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9لفصاااول بدون  صاااريل طبقا ل
27/11/1958  

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال  -
 القانون الجنائي

 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -
اس بوحدة المملكة المغربية  مويل نشاط ودعاية من شأنةا المسمخصصة ل سيير و 

 وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربي
 من القانون الجنائي( 206و 129)طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت

 
 



 

14 

  :محمود بهنوش-10
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -

 من القانون الجنائي 201 يل طبقا للفصل ال خري  وال ق
جناية المشااااااااااركة في إيقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مساااااااااكون طبقا -
 من القانون الجنائي 580و 581و 129للفصول 
جناية عرقلة سير ناقلة )سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل -

 من القانون الجنائي. 591و 129المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 
جنحة المساااهمة في  نايم مااهرة غير مصاارح بةا )مع حمل أساالحة( وعقد -

من قانون  20و 15و 14و 11و 9 جمعات عمومية بدون  صااااااريل طبقا للفصااااااول 
  15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

  م ،( 265طبقا للفصل جنحة إهانة هيئات منامة ) -

ال العنف في لقوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم واسااااااااا عمجنحة إهانة رجال ا-
 (.م ، 267و 263حقةم ن ج عن  جروح )طبقا للفصلين 

-302-301-300طبقا للفصاول )حة العصايان المسالل وال حريض علي  جن-
 (من القانون الجنائي 304

  :حسيا اإلدريسي-11
ة للدولة طبقا للفقرة جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلي -

 من القانون الجنائي 201من الفصل  2
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 267و 265و 263طبقا للفصول 
جنحة المساهمة في  نايم مااهرة غير مصرح بةا )مع حمل أسلحة( وعقد  - 

من قانون ال جمعات  15و 14و 11و 9صريل طبقا للفصول  جمعات عمومية بدون  
  27/11/1958العمومية المؤرخ في 
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جنحة المشااااااركة في  عطيل بشاااااكل م عمد مباشااااارة عبادة )صاااااالة الجمعة(  -
طبقا للفصلين م عن  ا خالل بةدوئةا ووقارها )وال سب  عمدا في إحداث اضطرا  نج

 من القانون الجنائي( 129و 221
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم مس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، الجنحة  -

حدة المملكة المغربية دعاية من شأنةا المساس بو مخصصة ل سيير و مويل نشاط و 
 أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربيوسااااااياد ةا و 

 من القانون الجنائي( 129و 206)طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت
جنحة المشااااااااااركة في العنف وال ةديد بار كا  فعل من أفعال االع داء على -

من القانون  129و 303و 429و 400امشااااخاص بواسااااطة السااااالح طبقا للفصااااول 
 الجنائي

  :زكرياء أدهشور-12
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -

 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 
 129جناية إيقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مساااااااااكون طبقا للفصاااااااااول -

 من القانون الجنائي 580و 581و
جناية عرقلة سير ناقلة )سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل -

 من القانون الجنائي. 129و 591المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 
سااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا )مع حمل أسااالحة( وعقد جنل الم-

من قانون  20و 15و 14و 11و  9 جمعات عمومية بدون  صاااااريل طبقا للفصاااااول 
    15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 م ، (  265جنحة إهانة هيئات منامة ) طبقا للفصل -
ائفةم واسااااااااا عمال العنف في جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بوا-

 م ، ( 267و 263حقةم ن ج عن  جروح ) طبقا للفصلين 
-301-300جنحة العصاااااايان المساااااالل وال حريض علي  ) طبقا للفصااااااول  -

 م ،(. 302-304
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مكرر م  303و 303جنحة حياأة سالح بدون مبرر مشروح )طبقا للفصلين  -
)، 

 :محمد المجاوي-13
ناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا جناية ال حريض على ار كا  ج -
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9ول بدون  صاااريل طبقا للفصااا
27/11/1958  

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااااال  -
 القانون الجنائي

  :وسيم البوستا ي-14
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -

 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 
جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -

 من القانون الجنائي 201من الفصل  2
 .م ، 392و  114لعمد طبقا للفصلين جناية محاولة الق ل ا-
 م ،  265جنحة إهانة هيئات منامة طبقا للفصل -
مة أثناء قيامةم بواائفةم واسااااااا عمال العنف في جنحة إهانة رجال القوة العا -

 م ، (. 267و 263حقةم ن ج عن  جروح )طبقا للفصلين 
م  5-267جنحة ال حريض علنا ضااااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاااال  -

.، 
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جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرات غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية 
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ  15و 14و 11و 9بدون  صريل طبقا للفصول 

    15/11/1958في 
  :إبراهيم بوزيان-15
لدولة، جنحة - ية ل لداخل ية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة ا  مبالغ مال

حدة المملكة المغربية مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بو 
 لمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربيأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية و وسااااااياد ةا و 

 من القانون الجنائي( 206و 129طبقا للفصلين ) .والمشاركة في ذلت
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9بدون  صاااريل طبقا للفصاااول 
15/11/1958  

ها- نة هيئة منامة وا  ناء قيامةم بمةامةم جنحة إها نة رجال القوة العامة أث
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 القانون الجنائي

  :فؤاد السعيدي-16
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية ير و مويل نشاط و  سيمخصصة ل
 وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربي

 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت
 جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية-

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
15/11/1958  

قا - مة أثنااء قياامةم بمةاامةم طب نة رجال القوة العاا ها نة هيئاة مناماة وا  ها إ
 من القانون الجنائي 265و 263للفصلين 
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ن من القانو 5-267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصل -
 الجنائي
الم علم  88.13ادعااااء لقااا  م علم بمةناااة نامةاااا القاااانون )القاااانون رقم -

الم علم بالناام امسااااااساااااي للصاااااحافيين  89.13بالصاااااحافة والنشااااار والقانون رقم 
من القانون  381المةنيين( دون اسااااااا يفاء الشاااااااروط الالأمة لحمل ذلت اللق  طبقا 

 الجنائي
  :رشيد الموساوي-17

في  نايم مااهرة غير مصااااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية جنحة المسااااااااهمة 
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ  15و 14و 11و 9بدون  صريل طبقا للفصول 

    15/11/1958في 
  :بالل أهباض-18
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -

 انون الجنائيمن الق 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 
جناية عرقلة سير ناقلة )سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل -

 من القانون الجنائي. 591و 129المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 
هانة رجال القوة العامة وار كا  العنف في حقةم - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

عصااااااااايان المسااااااااالل وال حريض علي  طبقا أثناء قيامةم بمةامةم ن ج عن  جروح وال
 من القانون الجنائي 304و 301و 300و 267و 265و 263للفصول 
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9بدون  صاااريل طبقا للفصاااول 
27/11/1958  

من  5-267الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال جنحة ال حريض علنا ضااد  -
 القانون الجنائي
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  :سليمان اللحيلي-19
جنح  ال ةديد بار كا  جناية ضاااااااااد امشاااااااااخاص وال حريض على ذلت طبقا -
 م ،  425و 129للفصلين 
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ  15و 14و 11و 9بدون  صريل طبقا للفصول 
  15/11/1958في 

نشاااااااط  ل سااااااييرمبالغ مالية جنحة المس بسااااااالمة الدولة الداخلية ب ساااااالم  -
ودعاية من شاااأنةا المسااااس بوحدة المملكة وساااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة 

 206و 129 صاالينطبقا للف والمشاااركة في ذلت المغربية ولمؤسااسااات الشااع  المغربي
 م ،.

  :عبد الخير اليسناري-20
من  5-267جنحة ال حريض علنيا ضد الوحدة ال رابية للمملكة )طبقا للفصل -
 م ،(. 
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ  15و 14و 11و 9بدون  صريل طبقا للفصول 
  15/11/1958في 

 م ،( 304و  300جنحة ال حريض على العصيان المسلل ) طبقا للفصلين  -
  :عبد الحق صديق-21
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
واطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء الم

 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت المغربي
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  
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ناء قيامةم بمةامةم ج- عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  نحة إها
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 القانون الجنائي

  :عثمان بوزيان-22
عن طريم  سااليم مبالغ المشاااركة في المس بالسااالمة الداخلية للدولة جنحة -
نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة وسياد ةا وأعأعة والء  ل سييرمالية 

 129و  206طبقا للفصاالين  المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااسااات الشااع  المغربي
 .م ،

 م ،(.  209جنحة عدم ال بليغ عن المس بسالمة الدولة )طبقا للفصل -
 :محمد فاض -23
 5-267ال حريض علنيا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة ) طبقا للفصااااال جنحة -
 من م ،(
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية  15و 14و 11و  9بدون  صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 
  15/11/1958المؤرخ في 
 م ،(.  209ولة )طبقا للفصل جنحة عدم ال بليغ عن المس بسالمة الد -
مكرر من القانون  303-303حمل السااالح بدون  رخيص ) طبقا للفصاالين  -
 الجنائي(

  :نوري أشهبار-24
جنل المساااااهمة في  نايم مااهرات غير مصاااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  20و 15و 14و 11و  9بدون  صااريل طبقا للفصااول 
    15/11/1958ي المؤرخ ف
 م ،(.  304-301-300جنحة العصيان وال حريض علي  ) طبقا للفصول -
 م ،(  297جنحة مساعدة مجرم مبحوث عن  على االخ فاء )طبقا للفصل -
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 م ، (  265جنحة إهانة هيئات منامة ) طبقا للفصل -
 من م ،( 5-267جنحة ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة ) -

  :ع األبلقربي-25
جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا -
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
ير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غ -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  

من  5-267جنحة ال حريض ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااااااااال  -
 القانون الجنائي

جنحة ال ةديد بار كا  جناية ضاااااااااد امشاااااااااخاص وال حريض على ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 129و 425صلين للف

  :رشيد أعماروش-26
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون  20و 15و 14و 11و  9بدون  صاااريل وال جمةر المسااالل طبقا للفصاااول 
  15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 302و 301و 300طبقا للفصااول  جنحة العصاايان المساالل وال حريض علي  -
 م ،،  304و 

جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم واسااااااا عمال العنف في  -
 .م ، 267ن ج عن  جروح طبقا للفصل حقةم 

 :يوسل الحمديوي-27
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

عاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية داط و  مويل نشمخصصة ل سيير و 
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 أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربيوسااااااياد ةا و 
 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت

جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9لفصول بدون  صريل طبقا ل

27/11/1958  
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال  -

 ائيالقانون الجن
  :محمد جلول-28
المشااااااركة في ار كا  جناية المس بساااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء  -

 201الغرض من  إحداث ال خري  وال ق يل والنة  في أكثر من منطقة طبقا للفصاالين 
 من القانون الجنائي 129و

لفقرة جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا ل -
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2

لدولة، جنحة - ية ل لداخل ية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة ا  مبالغ مال
مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية 
 وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي

 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .ذلتوالمشاركة في 
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
15/11/1958  

ناء قيامة- عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  م بمةامةم جنحة إها
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
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جنحة ال حريض علنا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة والمشااااااركة في ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 5-267للفصل 

  :سمير إغيد-29
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث  -

 من القانون الجنائي 201طبقا للفصل ال خري  وال ق يل والنة  
 من القانون الجنائي 392و 114جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين -
من  594جناية  خري  منقوالت في جماعات باسااااا عمال القوة طبقا للفصااااال  -

 القانون الجنائي
من  595جنحة كساار و عيي  أشااياء مخصااصااة للمنفعة العامة طبقا للفصاال  -

 نائيالقانون الج
جنل ا هانة واالع داء على رجال القوة العمومية أثناء قيامةم بعملةم ن ج  -

هانة هيئة منامة والعصاايان المساالل طبقا للفصااول   267و 265و 263عن  جروح وا 
 من القانون الجنائي 302و 301و 300و

جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -
من قانون  20و 14و 11و  9وال جمةر المساااااااالل طبقا للفصااااااااول بدون  صااااااااريل 

  15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -

 القانون الجنائي
 من القانون الجنائي 297جنحة مساعدة مجرم على الةرو  طبقا للفصل  -

  :إلياس الحاجي-30
لدولة، جنحة - ية ل لداخل ية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة ا  مبالغ مال

مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية 
 وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي

 جنائي(من القانون ال 206و 129والمشاركة في ذلت )طبقا للفصلين 
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جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9بدون  صاااريل طبقا للفصاااول 

15/11/1958  
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال - 

 القانون الجنائي
  :صلش ل   -31
اية القيام بشااكل م عمد ب ةديدات وأعمال عنف ضااد الموجودين على م ن جن -

مكرر من القانون  607طائرة خالل  حليقةا قصاااااااد المس بساااااااالم ةا طبقا للفصااااااال 
 الجنائي.
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث  -

من القانون  129و 201صااالين ال خري  وال ق يل والنة  والمشااااركة في ذلت طبقا للف
 الجنائي
ناء قيامةم بمةامةم - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  جنحة إها

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
وامموال ال ةديد بار كا  فعل من أفعال االع داء على امشاااااااااخاص جنحة  -

 ون الجنائيمن القان 129و 429وال حريض على ذلت طبقا للفصلين 
 304و 302و 301و 300جنحة العصاااايان وال حريض علي  طبقا للفصااااول  -

 من القانون الجنائي
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9بدون  صاااريل طبقا للفصاااول 
15/11/1958  

من  5-267ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال جنحة ال حريض علنا -
 القانون الجنائي
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  :عمر بوحراس-32

جناية المس بالساااااااالمة الداخلية للدولة بار كا  اع داء الغرض من  ال خري  -
 من القانون الجنائي 201وال ق يل والنة  طبقا للفصل 

 نون الجنائيمن القا 392و 114جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين -
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -

 القانون الجنائي
من  594جناية  خري  منقوالت في جماعات باسااااا عمال القوة طبقا للفصااااال  -

 القانون الجنائي 
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون  20و 14و 11و 9جمةر المسااااااااالل طبقا للفصاااااااااول بدون  صاااااااااريل وال 
  15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

جنل ا هانة واالع داء على رجال القوة العامة ن ج عن  جروح، والعصااااااااايان  -
هانة هيئة منامة وكسر و عيي  أشياء مخصصة للمنفعة العامة ومساعدة  المسلل وا 

 302و 301و 300و 297و 265و 267و 263مجرم على الةرو  طبقا للفصاااااااااول 
 من القانون الجنائي. 595و

جنحة  بليغ الساالطات العامة عن وقوح جريمة يعلم بعدم حدوثةا و قديم أدلة  -
 من القانون الجنائي 264أائفة على ار كابةا طبقا لمق ضيات الفصل 

 : حميد المهداوي-33

نصاااااااااوص عليةا وعلى الم بساااااااااالمة الدولة عن المس  جنحة عدم ال بليغ  -
 من القانون الجنائي. 209عقوب ةا في الفصل 
 بملف القضية،  ةضر الشرطة القضائية المرفقاوبناء على مح

عن وثائم  وبناء على اممر بفصاااااال وثائم ملف  حقيم الم ةم حميد المةداو 
  02/08/2017ملف القضية المؤرخ في 

 ألاله، يند المتهملل  ناتج مختلف مستندا  التحتي  الجاري ض وبناء
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وبناء على القرار باالطالح بشااااأن ان ةاء ال حقيم الصااااادر عن الساااايد قاضااااي 
 03/08/2017ال حقيم ب اري  

 موجز الوقائع
 ال الية:الشرطة القضائية يس فاد من وثائم الملف، وال سيما محاضر 

 /102والثاااني عاادد  02/06/2017ف و ش م ب اااري  /101امول عاادد 
ف و ش م ب ااااري  /103عااادد  والثاااالاااث 03/06/2017ي  ف و ش م ب اااار 

 المنجأة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  05/06/2017

المنجأ من طرف مفوضاااية الشااارطة القضاااائية بإمأورن المحضااار الرابع و 
 ، ،/ ش م، /30 حت عدد  29/03/2017ب اري  

ملكي ك امة المحضااااااااار المنجأ من طرف المركأ ال رابي للدرت الالخامس و 
  1772 حت عدد  23/05/2017بسرية  ارجيست ب اري  

، ،/ ش م المنجأ من طرف فرقة الشااااااااارطة  /184والمحضااااااااار عدد 
  29/05/2017القضائية بأمن الحسيمة ب اري  

المحضااارين المنجأين امول من طرف المركأ القضاااائي للدرت الملكي  وكذا
والثاني من  06/02/2017ري  ب ا 21بسرية الدرت الملكي بالحسيمة  حت عدد 

 حاات عاادد  05/02/2017طرف المركأ ال رابي للاادرت الملكي بااإمأورن ب اااري  
220: 

 ورط الم ةمين أعاله بشاااااااكل ممنةج ومدروس في المس بالساااااااالمة الداخلية 
للدولة المغربية ووحد ةا ال رابية ب حريض و نسااااااايم مع عدد من انفصااااااااليي الخار، 

منطقة الريف عن باقي ال را  الوطني، وذلت من خالل وفم أجندة  ساااا ةدف  فصاااال 
االساااا غالل بسااااوء نية لمجموعة من المطال  لساااااكنة الحساااايمة في القيام بمااهرات 
و جمعات ومسيرات و جمةرات بدون  صريل  خلل ةا أعمال خطيرة من  خري  و عيي  
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ضاااارام النار في مم لكات الدولة والخواص وعصاااايان ومقاومة لرجال القو  ة العمومية وا 
هان ةم بمناسبة مأاول ةم لمةامةم واس ةداف سالم ةم الجسدية عن طريم رشقةم  وا 
ضرام النار في مقرات سكنةم ومركبات الشرطة كما هو  بالحجارة والقارورات الحارقة وا 

 .26/03/2017الشأن بالنسبة لألحداث ال ي وقعت بمنطقة اإمأورنا ب اري  
ية والرسائل القصيرة الواردة والصادرة على امرقام بعد  حليل اال صاالت الةا فو 
، وال ي  م ال قاطةا و سااااااجيلةا وأخذ نساااااا  منةا للم ةمين أعاله ومن معةمالةا فية 

ونقل مضااااااااامونةا و رجم   من اللغة امماأيغية االريفيةا إلى اللغة العربية،  نفيذا 
هذه اال صاااااالت  أن أصااااحا ا ضاااال ، إطار القانونلألوامر القضااااائية الصااااادرة في 

ينشاااااااااطون ااااهريااا في إطااار الحااديااث عن المطااالاا  ا ج ماااعيااة الةااا فيااة اللااذين 
 الم ةم الرئيساايبأعامة اوا ق صااادية، يشااكلون في حقيقة اممر وعمليا شاابكة ساارية 

معادية للمملكة المغربية  دعو إلى فصاااااااال منطقة الريف عن باقي  اناصاااااااار الأفأافي
العلم الوطني محاربة حمل لجمةورية الريفية المأعومة و ال را  الوطني، وحمل أعالم ل

 .          من اجل محاولة طمس معالم الةوية المغربية
الم ةمين أعاله ومن  سااجيالت لمكالمات ها فية جرت بين  كما أبان مضاامون 
الم واجدين داخل أرض الوطن، مباشرة أعضاء هذه الشبكة ا جرامية ا صاالت  معةم

ة، بعدما  بث  لقيةم ل مويالت مالية بطرم مدروساااااااااة ومعقدة وغير مع جةات أجنبي
االسااااا عانة بوساااااطاء،  م إرساااااالةا من طرف جةات أجنبية عبر عن طريم مباشااااارة 

سبانيا، وكذا  مويالت من  أشخاص ي واجدون بدول أوروبية كبلجيكا وهولندا وألمانيا وا 
صااااااااا  في إطار الدعم جبةة البوليسااااااااااريو المدعومة من جةات معادية للمملكة،  

اللوجساااااا يكي لةذه الشاااااابكة ال ي سااااااعى أعضاااااااؤها إلى المس الخطير بأمن الدولة 
من المناوئين للوحدة ال رابية واق ناء عدد الداخلي، الس غاللةا في اس قطا  عدد أكبر 

مساااااا لأمات مخططةم ا جرامي الرامي أساااااااسااااااا إلى فصاااااال منطقة الريف عن  را  
 المملكة.            

 دوينات وأشاارطة فيديو،  م بثةا من عدة امبحاث وال حريات أيضااا رصاادت  كما
طرف أعضااااء هذه الشااابكة ا جرامية على عدة مواقع لل واصااال ا ج ماعي بالشااابكة 
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العنكبو يااة، وال ي  بين بعااد  حليلةااا ودراسااااااااا ةااا من طرف خليااة مكااافحااة الجريمااة 
ية، واس قراء مضمونةا في محاضر المعلوما ية ال ابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائ

ناصااااار الأفأافي، خططوا لمشاااااروح إجرامي  الم ةمقانونية أن ناشاااااريةا وفي مقدم ةم 
م كامل يةدف إلى المس الخطير باممن الداخلي للمملكة، بمسااااااااااندة بعض الحركات 

االنفصااااااااالية ال ي  ناد  شاااااااا نبر  18الريف حركة كالمعادية للوحدة ال رابية للمملكة 
المبحوث سعيد شاعو )المسمى وال ي أسسةا  بفصل الريف عن باقي المملكة صراحة

عن  على الصاااااااااعيد الوطني بموج  أمر دولي بإلقاء القبض من أجل ا  جار الدولي 
المسااامى عبد الصاااادم بوجيبار المقيم بين وكذا ، 2013( بةولندا سااانة في المخدرات

فصااالية، والذ  يع بر أيضااا عضااوا في هولندا وبلجيكا والمعروف بعدواني   ونأع   االن
الحركة االنفصالية المذكورة، وسبم ل  أن اةر بشريط فيديو وهو يقوم ب مأيم بطاقة 
 عريف  الوطنية ويع بر حساااااااا  أعم  بان الدولة المغربية مساااااااا عمرة لمنطقة الريف، 

لك رونية ذلت عبر  دوينة ا مت معاينة كما ونفى عن نفسااااااااا  الجنساااااااااية المغربية )
شاااريط الفيديو(، كما اةر في شاااريط عبر شاااورة بالمصاااادر المف وحة للمعلومات و من

 ثاني وهو يقوم ب مأيم جواأ سفره المغربي.فيديو 
واس غلوا بسوء نية دعوا ةم إلى  حقيم مطال  إج ماعية بمجموعة من المنابر 

لفاساااد ا عالمية بإقحام  عبيرات معادية للدولة ومؤساااساااا ةا، من خالل نعت الناام با
والديك ا ور  الممارس للف نة وا رها ، وكذا عدم االع راف بمؤسااااااااسااااااااا ةا واع بارها 
فاسااااااادة، مةينين بذلت مجموعة من الةيئات ال ي ينامةا القانون بما في ذلت الةيئة 
القضائية، واخ الم امكاذي  ال ي  شوه سمعة الدولة وطنيا ودوليا، و رويج معلومات 

ة  ةميش سااااااكنة الريف واع بارها منطقة عساااااكرية معأولة مغلوطة عن  عمد المملك
 عن باقي ال را  الوطني. 

الوقفات المسااااايرات و كما نةجوا نفس امسااااالو  ا جرامي أعاله في المااهرات و 
 الم ةما ح جاجية ال ي عرف ةا مدينة الحسااااااااايمة ونواحيةا ب أطير و خطيط وأعامة 

 وثيم جلةا من قبل عناصااار هذه الشااابكة  خلل ةا خطابات  م ال ي و  ،ناصااار الأفأافي
ضاار  شاارعية مؤسااسااات الدولة و حقيرها وعدم االع راف  بقصاادبالصااوت والصااورة، 
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بجميع مساااؤوليةا بما في ذلت الوأراء والوالة والعمال والمن خبين، واع بارهم فاسااادين 
كذلت بغية موجةين من طرف الدولة ال ي سااااااماها غاشاااااامة ومح لة لمنطقة الريف، و 

ة اع قاد المواطنين في ان مائةم إلى المملكة وأرح الشااااااااات في نفوساااااااااةم حول أعأع
ذكاء حماس  و ةييجةم و سااااااةيل أمر  البعض منةمشاااااارعية مؤسااااااسااااااات الدولة، وا 

اسااااااااا قطابةم وجرهم إلى المساااااااااااهمة الفعلية على أرض الواقع في  حقيم مطمح  
الخطير باممن  المعاد  لل را  الوطني، وبال الي  وساااااااايع رقعة المساااااااا ةدفين للمس

 الداخلي للمملكة. 
وأكبر فرصاااااااااة كانت موا ية لةذه الشااااااااابكة ا جرامية للبروأ إلى العلن و نفيذ 

 المرحومادث وفااااة مخططةاااا ا جرامي الرامي إلى المس باااالوحااادة ال رابياااة، هو حااا
، والذ  اسااا غل  بمكر ودهاء الم ةم ناصااار الأفأافي قيد حيا   محسااان فكر المسااامى 

، بحيث للركو  على هذه الواقعة الجةات وامشااخاص الموالين ل  بالخار،ومناصااري  و 
بداية من نفسااا  مدافعا عن المواطنين المغاربة من أصااال ريفي،  المعني باممر فرض

عدم اع راف  بما آلت إلي  ال حقيقات وامحكام القضاااااااااائية ال ي قضااااااااات بإدانة جل 
منذ  اري  الواقعة وطيلة أطوار  في هذه القضااية، عن طريم اخ الم أكاذي  الم ةمين

المحاكمة، بأن الدولة  غطي على المش ب  فيةم الحقيقيين وبأن البحث لم يكن شامال 
ونأيةا، م عمدا إيصااااال معلومات مغلوطة للمواطنين و حساااايسااااةم أنةم يعيشااااون في 
دولة ال يحكمةا القانون، وبأنةم معرضااااين في أ  لحاة الن ةات حقوقةم ال ي يكفلةا 

م القانون من طرف أشاااااااااخاص فوم القانون  قوم الدولة بال سااااااااا ر عليةم و قدم لة
 عوضةم أكباش فداء من أجل المحاكمة. 

ية والوقفات ا ح جاجية ال ي دعا ومرورا ب قانون ال ااهرات وال جمةرات غير ال
والخطابات ال ي  م إلقاؤها من طرفةم، إلى اع بار منطقة الريف  ومناصاااااااااري  إليةا

ية، م عمدين حمل أعالم الجمةورية الريفية منطقة مح كة المغرب لة من طرف الممل  
محرضااااااين و ، واالعياشااااااةا المأعومة ناع ين من يحمل العلم الوطني المغربي بالخونة

المواطنين ضده وبضرورة معادا   وال صد  ل  واس ةداف  جسديا، إلى درجة أن رفع 
صاامة عار  لصاام بحامل ، وأضااحى العلم المغربي بمدينة الحساايمة ونواحيةا أصاابل و 
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الشااااااااابكة  من الطبيعي والعاد  حمل علم الجمةورية الريفية المأعومة، محاولة من
 لطمس ان ماء هذه المناطم إلى المملكة المغربية.ا جرامية المذكورة 

وامخطر في ذلت، أن   م رصااد عدة  دوينات وأشاارطة فيديو  م بثةا على مواقع 
ناصر الأفأافي،  للم ةمد معضاء هذه الشبكة ا جرامية جلةا ال واصل ا ج ماعي،  عو 

 دعم فكرة حمل السااالح ضااد القوات العمومية واساا ةداف عناصاار الشاارطة عن طريم 
 ةديدهم بال صااااافية الجسااااادية ذاكرين البعض منةم با سااااام أو عارضاااااين صاااااورهم 

باح هذه الفو وغرافية الشاااااااخصاااااااية،  لجعل أرواحةم هدفا ساااااااةال معروفا ومحددا م 
الشاااااااابكة ا جرامية، بعد  شااااااااوي  ساااااااامع ةم بدون وج  حم واخ الم امكاذي  حول 

بكونةم مغ صااااااااابي الف يات الريفيات على الرغم من عدم وجود أ   باالدعاءأخالقةم 
شاااااكاية في هذا الصااااادد ضاااااد أ  شااااارطي،  كما  م حث بعض فئات عناصااااار القوة 

ةم وا ل حام بما يسمى بالحرات العمومية من أصول ريفية على عصيان أوامر رؤسائ
الشعبي، بل أكثر من ذلت ذهبت بعض ال دوينات المنشورة للعموم على موقع ال واصل 
ا ج ماعي افايساااابوتا إلى حد ال رويج لمشااااروح مساااا قبلي لحمل السااااالح وا ح ماء 

 بالجبال في أفم  شكيل ما يسمى بجمةورية الريف. 
عة عناصااااار شااااارطة عاملين باممن و أكيدا لما سااااالف،  م  لقي شاااااكاو  ساااااب

ا قليمي بمدينة الحساايمة أدلوا من خاللةا بصااور شاامسااية ل دوينات منشااورة بموقع 
ال واصااال ا ج ماعي افايسااابوتا   ضااامن صاااورهم الفو وغرافية وال عليقات المصااااحبة 
لةا، الداعية إلى اس ةدافةم بال صفية الجسدية، مصرين على الم ابعة القضائية في 

 ر  هذه ال دوينات.   حم ناش
، الرامياااة إلى المس على أرض الميااادان و رجماااة لألهاااداف المساااااااااطرة أعاله

بالسااااااالمة الداخلية للدولة من خالل إحداث ال خري  والنة  وال ق يل وحمل السااااااالح 
منشآت ومم لكات الدولة سالمة و  ضد القوات العمومية واس ةداف سالم ةم الجسدية

ل حريات المعضاادة بالصااوت والصااورة قيام عناصاار هذه ، كشاافت امبحاث واوالخواص
ومناصري  داخل أرض الأفأافي الشبكة ا جرامية ب خطيط و حريض من الم ةم ناصر 

ي  من الخار، بمجموعة بوكيدارن ال ي كانت مناطم  ا جرامية امفعال الوطن وموال
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مأورن والحساايمة بقيادة ساايد  بوعفيف و  و ارجيساات ب مساامان  مغار أوالد وجماعةا 
 وفم ما يلي: مسرحا لةاعلى وج  الخصوص 

سيدي  • سبة لمنطقة بوكيدارن بقيادة  بالن

 :1بوعليل إمزورن

بلغ الم ةم ناااصااااااااار الأفأافي  أ باااحقااام عاادد كبير من  05/02/2017ب اااري  
بال جمةر شاااااااخص وهم يحملون راية لجمةورية الريف المأعومة  500عددهم حوالي 

قطع ب يد  بوعفيف بوسااااط الطريم العمومية، حيث قاموابقيادة ساااابمنطقة بوكيدارن 
باس عمال أفراد القوات العمومية بالحجارة  واورشقعن طريم وضع حواجأ حركة السير 

المقاااليع ال قليااديااة والأجاااجااات الحااارقااة )مولوطوف(، كمااا قاااموا بااإحرام العجالت 
طالقةا عبر المنحدرات با جاه عناصر   القوات العمومية. المطاطية في وسط الطريم وا 

وفي حدود السااااااعة ال اساااااعة ليال قام مجةولون ب خري  ا نارة العمومية لمدة 
دقائم، بغرض فساال المجال للم جمةرين من أجل القيام بأعمال  خريبية  5 صاال إلى 

لحام أضرار جسمانية بقوات المحافاة على الناام العام.  وا 
اسااااااااا  با  اممن ضااااااااامان أجل  نورغم  دخل القوات العمومية طبقا للقانون م

عناصااار من القوات المسااااعدة وعناصااار من اللواء و عناصااار الدرت الملكي  ممثلة في
ل السااريع، ال الم جمةرون في  عن ةم حيث واصاالوا رشاام هذه امخيرة الخفيف لل دخ

كما قاموا ب خري  المطاطية المشا علة بالنيران،  رقة والعجالتبالحجارة والأجاجات الحا
 المم لكات، من خلف مجموعة الخسائر البشرية والمادية، وفم ما يلي:عدد من 
 على مستوى الخسائر البشرية: -1

عنصاارا بإصااابات م فاو ة  20ة العمومية، إصااابالع داء على القوات لقد خلف ا
 ي علم اممر بكل من:، و الخطورة

*بالنســـبة ألفراد القوات العمومية التابعة 

سبعة منةم من بينةم عنصرين في حالة  : أصي لصلوف الدرك الملكي

                                                           
 21حقضووي ل حرك ا محمركل ريوو يد محك ا محمركل ريحريوويمد در   كك محم كز ممن ط ف  ين مألولمحمنجز ينموضوووا محمرضوو  1

 220در   كك  05/02/2017ومحثينل من ط ف محم كز محد مرل حرك ا محمركل رإمزو ن ردي يخ  06/02/2017ردي يخ 
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جد حرجة  طلبت نقلةم باسااا عجال عبر مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى المسااا شااافى 
 العسكر  بالرباط، وي علم اممر  :

للرشم بواسطة حجارة الذ   عرض المسمى عبد العالي سعيد الرقي   الدركي-1
، رغم أن  كان يضااع الخوذة مما أد  ب  إلى السااقوط أرضااا جبة  كبيرة على مساا و  

أصاااي  بكسااار و ، خضاااع لعملية جراحية من أجل وقف نأيف الدم حيثالواقية للرأس، 
على مساااا و  أحد عاام الجمجمة على مساااا و  أعلى الجبةة وكساااار بالفت اميساااار 
صاابات كثيرة على مسا و  أسافل امذنين والخد اميمن وعلى مسا و  الذقن والساام  وا 

يوما ليحصاال على شااةادة طبية مدة  19ب  بالمساا شاافى حوالي   فاااميمن، و م االح
 يوما قابلة لل جديد. 60العجأ الكلي المؤقت بةا 

لرشاااااام بالحجارة من ل بدورهالذ   عرض عبد الوها  الطال  الرقي  الدركي -2
الم جمةرين، حيث أصاااااااااي  بحجارة على مسااااااااا و  الرأس جعل   ي مايل فوم  طرف

والقدرة على الوقوف، وبعد سااااقوط  أرضااااا  عرض لةجوم امرض ويفقد الوعي نساااابيا 
مباشر من طرف هؤالء امشخاص اللذين عرضوه للركل والرفس بأرجلةم على مس و  

 ، وهي اللحاة ال ي فقد فيةا الوعي.محاولين ق ل  رأس  وعنق 
ت على و وعكامما نجم عن  إصااااب   ب وعكات على مسااا و  العنم ورضاااوض  

وحصل على شةادة طبية مدة العجأ الكلي المؤقت بةا اليمنى، مس و  الورت والرجل 
 يوما. 20

وبعد البحث وال حر   بين بأن الم ةم وسااااايم البوسااااا ا ي هو من قام باالع داء 
بالضر  والجرح في حم الدركي أعاله بركل  على مس و  الرأس، وعلى حد   عبير هذا 

اأن حذاءه الأال يحمل آثار  امخير ها فيا محد معارف  المساااااااااماة بشااااااااار  اليحياو 
 الدماء، وبأن الضحية يع بر في عداد المو ىا.

 عناصر الدرت الملكي اآل ية أسماؤهم:-3
 الرقي  أول حكيم ال ويةمي ال ابع لمجموعة الفيالم الم نقلة بفاس-
 الرقي  بوفرد  ياسين ال ابع لمجموعة الفيالم الم نقلة بفاس-
 ركأ اممن وال دخل بالقيادة الجةوية بالحسيمة.الرقي  خالد بشكرة ال ابع لم-



 

33 

 الرقي  إبراهيم العيساو  ال باح للقيادة الجةوية بالحسيمة-
الرقي  محمد هجر   قني في المحافاة على الصحة بمصحة القيادة الجةوية -
 بالحسيمة

 واللذين أصيبوا بإصابات م فاو ة الخطورة.
ة التابع القوات العمومية ألفراد*بالنســـبة 

 للقوات المساعدة:

  07/2013إسماعيل الحبي  رقم  المةني -
 87/019123حسن آمال مساعد رقم  المةني -
 9069/2013نور الدين أنبي رقم  المةني -
 726/2009فوأ عصام عريف رقم  المةني -
 2355/2012محمد رحمان رقم  المةني -
 798/2010محمد بوطوالة رقم  المةني -

وات العمومية التابعة *بالنســـبة ألفراد الق

ية  حة الملك خ  الســـريع للقوات المســــل تد لل

 بالحسيمة:

 عبد العأيأ وادري ، جند -
 امحرف رشيد، عريف-
 محمد الوريني، جند -
 مراد الدويدة، جند -
 ياسر بن موسى، جند -
 محسن كمار، جند -
 حمي عثمان، جند -

 على مستوى الخسائر المادية: -2

الساايارات وحافالت النقل العمومي المسااخرة لنقل شاارات عوي علم اممر ب خري  
بمااا في ذلاات نةاا  ال ااابعااة لمخ لف القوات العموميااة ولواأم العماال القوات العموميااة 

 :كما يليبعض الع اد 
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بة  بالنســـ لدرك الملكي ل* لمركز الترابي ل

 بامزورن:

 عرضااااات لخساااااائر مادية  GR182573سااااايارة من نوح كاد  فولأفاكن رقم -
لة عد  م مث با  اميمن للمق فذة ال نا جة  ية اممامية وأجا جة الواق في  كساااااااااير الأجا
 اممامي.

لقيادة الجهوية للدرك الملكي ل*بالنســـبة 

 بالحسيمة:

 عرضااااات لخساااااائر مادية م مثلة في  GR148618سااااايارة نوح طويوطا رقم -
ل ا الضااااااوء االمامي و كسااااااير الأجاجة الواقية اممامية وأجاجة النوافذ من ك كسااااااير 
 الجة ين.
 أضواء ال قابل  عرضت ل كسير  GR181512سيارة نوح نيسان رقم -
 عرضاااات ل كسااااير الأجاجة الواقية  GR179298ساااايارة نوح بوجو  يبي رقم -

 ت مركونة بالمكان.ناممامية با ضافة إلى بعض السيارات ال ي كا
 BOUCLIERS  واقيات منةا 6للحجارة و شقم واقية  14 كسير -
 خوذات للرأس 3  كسير-
 ضياح عصى من البالس يت من ع اد المحافاة على الناام -
 :بالنسبة لمجموعة الدرك المتنق  بلاس*
 واقية للحجارة و شقم اثنين منةا 23 كسير -
 خوذات للرأس  8 كسير -
وخوذ ين للرأس وواقية  MATRAQUEضااااااياح عصااااااى من البالساااااا يت -
 لألذرح

 بتازة: 20ق  *بالنسبة لمجموعة المخزن المتن

م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  178228ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 البا  اميسر واممامي من جةة السائم

م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  178230ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 البا  اميسر
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م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  168752ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 با  اميسرال

 م  كسير سدادات حاوية البنأين  180476سيارة من نوح بوجو بوكسير رقم  -
حداث ضغوط بةا واعوجاجات بمخ لف أنحاء هيكلةا.  وا 

م م  م إحداث ضاااااااااغوط بةا  197156سااااااااايارة من نوح لندرفر ديفاندر رقم -
 واعوجا، ببابةا اممامي اميمن 

  BOUCLIERSواقيات الحجارة  3 كسير -
 بالنااور: 38النسبة لمجموعة المخأن الم نقل *ب
م م  م  كساااير أجا، مرآ ةا االر دادية  163206سااايارة من نوح طويوطا رقم -

حداث اعوجا، بالجةة اليسر  للبا  اممامي.  على يسار السائم وا 
يارة نوح لندرفر ديفاندر رقم - م م،  م  كساااااااااير أجا، مرآ ةا  184225سااااااااا

 ائم.االر دادية على يسار الس
 قيات للحجارة و شقم خوذة واحدة للرأس او  8 كسير -

سابعة للواء الخليل  سبة للمجموعة ال  7*بالن

BLIR: 

  م  كسير أجاجةا الواقي اممامي. 178120سيارة من نوح فورد سطافيط رقم -
 م  كسير مرآ ةا االر دادية من الجةة  178121سيارة نوح فورد سطافيط رقم -
 اليمنى

  م  كسير أجاجةا الواقي اممامي 178122فورد سطافيط رقم  سيارة نوح-
 م  كسااااير ضااااوء  غيير اال جاه في  178128ساااايارة نوح فورد سااااطافيط رقم -

 الجةة الخلفية اليسر  مع ضوء االن باه
 8 أجا،  كسااير  م 6- -27609حافلة مخصااصااة لنقل القوة العمومية رقم -
 نوافذ

 م  كسااااير أجا،  15-أ-17301ة رقم حافلة مخصااااصااااة لنقل القوة العمومي-
 نافذ ين
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 واقية للحجارة  63 كسير -
 سدادات لواقية الرأس 9واقيات للحجارة و 7ضياح -

با ضاااافة إلى  عرض سااايارة ا ساااعاف ال ابعة لوأارة الصاااحة بإقليم الحسااايمة 
 لل خري  أيضا.

 :2بالنسبة ألحداث إمزورن •

 30 حوالي  جمع دقيقة 20 و 13 السااااعة حدود وفي 26/03/2017:  ب اري 
 القدس إعدادية من بالقر  و ماساااااااااينت امأورن وكذا بوعياش بني مدينة من  لميذ

 بوعياش ببني الشااارطة لمفوضاااية ال رابي النفوذ ضااامن الواقعة بوساااالمة حي بمحاذاة
 موال  بثانوية ال الميذية بالحركة ناشاااط العربي أيت بالل المسااامى طرف من مؤطرين

 الشااااعارات بعض مرددين بامأورن الشااااعبي بالحرات يساااامى وبما رنبامأو  اسااااماعيل
 والمخأن مق ول مات محسين - قبل من با قليم الشعبي بالحرات يسمى بما الم علقة

 يفنينا ال والق ل يرهبنا ال القمع يخلفوهم الشع  أوالد عدموهم ق لوهم -  المسؤول هو
 امخر  تاالشاااعار  من وغيرها – شاااع  مسااايرة يوقف ارها  وال قمع ال للعساااكرة ال –

 بةا   الخضااااراء ساااااحة ا جاه امقدام على مشاااايا بمساااايرة قاموا كما الريفية، باللةجة
:  عبارة  حمل العربية باللغة الف ة رافعين  لميذ 50 حوالي إلى عددهم لير فع المدينة

 100، ليصاااااااال عددهم إلى الحساااااااايمة بإقليم ال الميذية للحركة ا قليمية ال نساااااااايقية
 ذلت من ممنعة  م الحسااااااايمة مدينة ا جاه في بمسااااااايرة القيام ، ولما حاولواشاااااااخص
 مجموعات شكل على  فرق ةم وبعد العمومية القوات قبل من المذكورة الساحة ب طويم
 40 و 14 السااااعة حدود في وانطلقوا الرباط بشاااارح شاااخص 50 حوالي مجددا  جمع
 المدار ليغادروا الحسيمة مدينة إلى لمؤديةا 02 رقم الوطنية بالطريم مسيرة في دقيقة

 ال رابي النفوذ ضاامن الواقعة(  بوكيدارن)  بوعفيف ساايد  جماعة ا جاه في الحضاار 
 منع محاولة أثناء بالحجارة العمومية القوات برشم قاموا بعدما بامأورن الملكي للدرت
 .المسيرة ها  

                                                           
 ج ج/ ش ق/30در   كك  29/03/2017موضوا محمرض  محمنجز من ط ف مفوضيد محش طد محقضي يد رإمزو ن ردي يخ  2
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 المذكورة القروية ماعةالج من الفئة نفس عادت دقيقة 50 و 15 الساعة وعلى
 صو  بالمقابل م جةين الحسيمة ا جاه في المسيرة مواصلة دون امأورن مدينة إلى

 وفي العمومية الطريم مسااااااااا و  وعلى امأورن لمدينة المجاورة بوعياش بني مدينة
 الخ ير حميد القضاااائية الشااارطة ضاااابط برشااام قاموا دقيقة 45 و 16 السااااعة حدود
 من و مكنوا بالحجارة بوعياش بني بمفوضية العامة س عالماتلإل المحلي القسم رئيس

 citroen xsara نوح الخاصااااااة لساااااايار   السااااااائم جةة اممامية الأجاجة  كسااااااير
 مسااااا و  على بجرح أصاااااي  كما ، 72897 – ألف – 6 عدد  حت بالمغر  المرقمة

 .لل كسير  عرضت ال ي الأجاجة شاايا  طاير جراء اميسر فك 
 رقم الوطنية بالطريم الساااافير مقةى مساااا و  على أعاله الفئة سنف قامت كما

 للنقل حافلة برشاام بوعياش ببني الشاارطة لمفوضااية ال رابي النفوذ ضاامن الواقعة 02
  حمل تكان 89114 – ألف – 40 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي
 لإلقامة م وجةة كانت وال ي GIR الساااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصااااار
  كساااااير  م بحيث امأورن بمدينة بومنقد بحي الكائن الدعم بعناصااااار الخاص بالمقر
 وكذا بالحجارة خفيفة بإصابات أمني عنصر 12 إصابة  مت كماكامال،  الحافلة أجا،

 الحسااايمة بمدينة الجةو  المسااا شااافى إلى نقلةم  م والذين الم طاير الأجا، بشااااايا
 . يةالضرو  العالجات ل لقي

 :امحداث نفس سيام في
 600 حوالي إلى الم جمةرين عدد ار فع وبعدما دقيقة 30 و 18 الساعة وعلى
 على بالةجوم شااااااخص 250 حوالي عددها يناهأ الةوية مجةولة فئة قامت شااااااخص

 وقاموا بما يلي: إلي  المشار الدعم عناصر إقامة مقر
 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل بحافلة النار إضاارام-1

 السااااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااااااار  حمل كانت 89114 ألف – 40
GIR 

 ش عدد  حت مرقمة هياس  Toyota نوح من الشرطة بسيارة النار إضرام-2
179395  
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 – 2 عدد  حت بالمغر  مرقمة mutsibushi نوح من شاحنةإضرام النار ب-3
 .(couchage) الدعم عناصر ةأم ع  حمل كانت 44854 – ألف

  ساااب  مما بأكمل   كان يقيم ب  رجال اممن الذ الساااكن بمقر النار إضااارام-4
 وكذا والجماعية الفردية امساااااالحة) الدعم بعناصاااااار الخاص العمل معدات اح رام في

 من بعض ، ال ي أصي  على إثرهاالغاأ قنينيات من بعض انفجار بعد خاصة الذخيرة(
 .الكثيف بالدخان ا خ نام جراء لإلغماء بحاالت ةاممني العناصر
  مكنت دقيقة 00 و 20 السااااااااااعة وعلى الم جمةرين مع المواجةات أثناء-5
 بدورهما  ابع ين هياس Toyota نوح من بسااااااااايار ين النار إضااااااااارام من الفئة نفس

 مساااا و  على blair الخفيف للواء  ابعة وساااايارة بخريبكة السااااريع ال دخل لمجموعة
 .بةا ميكانيكية اعطا  وقوح بعد somipi افريقيا الوقود محطة

 ا سعاف وسيارات العمومية القوات سير لعرقلة العمومية الطريم قطع -6
 مقر صاااااااااو  القدس مدارة ا جاه فيا جرامية  الفئة نفس  وجةتبعدها -7

 عن عاادلوا أنةم غير عليةااا الةجوم بغيااة بااامأورن الم نقاال للمخأن 27 المجموعااة
 الشاارطة مفوضااية مقر صااو  دقيقة 00 و 21 الساااعة على بالمقابل و وجةوا كرةالف

 حدود إلى بالحجارة المقر رشم اس مر حيث لمةاجم   بامأورن النكور بشارح الكائن
 عناصااار مخ لف اسااا ما ة بعد اق حام  من ي مكنوا أن دون دقيقة 35 و 23 السااااعة
 نفسحينةا   راجعل  خلدال  أثناء سااااااعدةالم القوات وكذا الوطني لألمن ال ابعة الدعم
 02 رقم الوطنية الطريم ا جاه في إبعادهم  م أن بعد الفئة

 والمهمات اللرق رؤســـاء إلى وعند االســـتما 

 المجموعات وكذا السريع التدخ  فرق على المشرفيا

 :النظام لحلظ المتنقلة

 من الثامن ب اري  أن  على رحابي صــال  األما ضــاب  أوضاااال
 الفوسااافاطية بالمنشاااآت وال دخل الحماية بوجدة مةمة رئيس وبصاااف   الجار  الشاااةر

 مواف 49 رفقة قدم فقد بخريبكة اممنية للمنطقة ال ابعة اممن خريبكة بمدينة 11/1
 مخ لف ل غطية ا قليمي اممن إشارة رهن أمنية ك عأيأات الحسيمة مدينة إلى للشرطة
 12 رفقة اشااااااااا غل الناألة وب اري  ا قليم بةذا جيةا ح جا والوقفات الناامية امعمال



 

39 

 وفي بوعياش بني الشااارطة مفوضاااية إشاااارة رهن أمني كدعم وحد   من أمن عنصااار
 رفقة ال حم المباشرين رؤسائ  ل عليمات و نفيذا صباحا عشر الحادية الساعة حدود

 ال الميذية الحركة بةا قامت ال ي المسيرة ل غطية امأورن بمدينة كدعم للعمل عناصره
 اممنية ال شكيالت باقي رفقة  وج  دقيقة 30 و 18 الساعة حدود وفي ، ا قليم بةذا
 مقر ل   عرض الذ  الةجوم لفض بومنقد بحي الكائن الدعم عناصاااااار إقامة مقر إلى

 با ضااافة لمجموع   ال ابعة اممنية العناصاار من مجموعة بداخلةا كان وال ي إقام ةم
 من حافلة فوجدوا ، الجديدة وأمن مكناس أمن والية إلى ن ميةم أخر  عناصااااااااار إلى
 179395 ش عدد  حت مرقمة هياس Toyota نوح من للشااارطة وسااايارة volo نوح
  حمل كانت  mutsibushi وشاحنة بخريبكة 19 رقم السريع ال دخل لمجموعة  ابعة
 44854 – ألف – 2 عدد  حت بالمغر  مرقمة(  couchage) الدعم عناصاار أم عة

 بمقر شااااابت قد اللة  ألسااااانة وجدوا كما الم جمةرين قبل من بةا النار إضااااارام  م ،
 حالة في كان ال ي اممنية للعناصاااااااار المساااااااااعدة يد  قديم على عملوا حينةا ا قامة
 من للنأول اممنية العناصاااار اساااا عمل  بالساااا يكي حبل عبر خروجةم وسااااةلوا خطر
 .لإلح رام  عرضت ال ي الرئيسية البا  من و،الخر  عليةم  عذر بعدما ا قامة سطل

 الن ائج ال الية: ا قامة مقر على الةجوم نجم عن أن موضحا 
 خريبكة لألمن  ابعة أمن عنصاااااار 99 أصاااااال من أمن عنصاااااار 42إصااااااابة -

  19 و 11/1 بالمجموع ين
 FORD نوح من بسيارة ضغوط عدة إحداثفي  ف مثلت المادية الخسائر ماأ-
 وا  الف الساااااايارة لنفس الخلفي الأجا،  كسااااااير مع 205798 ش:  دعد  حت مرقمة
كما  اميساااار، الجانبي والأجا، اممامي الأجا، و كسااااير اميمن الجانبي البا  مقبض
 امسلحة اح رام مجموع   عناصر  أو  كانت ال ي ا قامة بمقر النار إضرام عن ن ج

 : ال الية
  ح،للدمو  المسيل القنابل لرمي FLG بندقية -
 FLG البندقية من نوح خراطيش من 15 -
  11/1 للمجموعة  ابع berretta نوح من فرد  مسدس 13 -
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  للمسدسات  ضافي خأان-
  خرطوشة 325المسدسات بمجموح  ذخيرة-
  النوح نفس من فرد  مسدس 20 -
 للمسدسات إضافي خأان-
 ساااريعال ال دخل لمجموعة  ابعة خرطوشاااة 500المسااادساااات بمجموح  ذخيرة -

 بخريبكة 19
  HK رشاش مسدس-
  خرطوشة 50 -
  ب  خاصة خرطوشة 25و FAP نوح من سالح -
 475 ا جمالي عددها البالغ بذخير ةا berreta نوح من فرد  سااااااااالح 19 -
 سالح لكل إضافي وخأان خرطوشة
 خرطوشة 20 بةما للدموح المسيلة القنابل لرمي FLG جماعيين سالحين-
  ب  خاصة خرطوشة 25و FAP نوح من سالح-
 خاصة ب  خرطوشة 50و  HK رشاش مسدس-
  FLG بالسالح خاصة للدموح مسيلة يدوية قنبلة 20 -
  GAM باليد ملقاة للدموح مسيلة يدوية قنبلة 20 -
 الصدرية الواقيات – الواقي – الدرح – الخوذة) الجماعي ال دخل لواأم من 17-

 ( tonfa الدفاح ىعص – امدرح واقيات – امرجل واقيات –
 الصااااااادرية الشاااااااارات في ممثلة أمن عنصااااااار 17   الخاصاااااااة العمل لواأم -
 الناامي والأ  وامصفاد
  لواأمةا بكافة أمن عنصر 28   الخاص الش و  الأ  -
  الواأمة بجميع لل دخل بدل أربعة -

كما ساااااااجلت عملية اح رام المبنى والةجوم علي  من قبل العناصااااااار ا جرامية 
 ا يلي:ضياح م
 أثناء ال دخل بحي بومنقد فارغة من أية خراطيش FAPبندقية من نوح  -
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 رقم  الصااااامود  يوساااااف: اممن لحارس مةني ين وبطاق ين أصااااافاد خمساااااة-
  69205 المةني رقم  البصير  صالل الشرطة ومقدم 89449 المةني
 أحأمة انيةثم -
 قبعات ثمانية-
 للرأس واقية خودات 10-
  للسام واقيات 10-
  للدفاح عصي ثمانية-
  واقي درح 12-

اللذين كانوا يضعون أقنعة  الجناة من أ  على ال عرف يس طع لم بكون  مصرحا
 وكذا اممن عناصااااار ل   عرضااااات الذ  بالحجارة الرشااااام لكثافةوألثمة على وجوهةم 

  لالح رام  عرض الذ  ا قامة مقر من ينبعث كان الذ  الدخان كثافة
 فصيلة رئيس مصطلى صوابي رئيس قدمملوعند االس ماح 

حدة خ  األما بو تد عة وال  بالجرف 11/06 بالمجمو

 عددها والبالغ بالجديدة اإلقليمي لألما التابعة األصـــلر
 :عنصر 50

 اح رم ما يلي: فقد النار إضرام واقعة جراء أن  علىصرح 
 بةا ش و  لباس 100 -
 صدرية شارة 50 -
  مةنيال للرقم حاملة معدنية شارة 50-
  pince col معدني مقبض 100-
  لل دخل لباس 16 -
 نوح من واحد وسااااالح BERRETTA نوح من منةا 38 فرد  سااااالح 39 -

DA 140 
  خرطوشة 975 -
 مسدسات خأان 78 -
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  صوفي غطاء 40 -
  واقية دروح س ة -
  واقية صدرية 26 -
  امرجل واقي 30 -
  TONFA للدفاح عصي 32 -
  اميد  واقي 18 -
  للرأس خوذة 31 -
  أصفاد -
  قبعات -
  مةنية بطاقات -
  الخاصة مح ويا ةا بجميع أحأمة -
  DA 140 نوح من الفرد  سالح -
 .وقبع   ال دخل بأ  الخاصة الصدر الصقة-
 الكيناني الكريم عبد رئيس مقدم بةا صرح امقوال نفسو 

حدة خ  األما بو تد عة وال  بالجرف 11/6 بالمجمو

 أقوال أكد والذ  بالجديدة اإلقليمي لألما بعةالتا األصــلر
 لإلح رام أم ع    عرضت فقد بدوره أن  على مضيفا مصطفى صوابي العمل في أميل 
 :بينةا ومن

 الحاملة المعدنية والشاااارة الصااادرية والشاااارة 39667 للرقم الحاملة أصااافاده -
 .وقبع   ال دخل بأ  الخاصة الصدر والصقة المةني للرقم

شرطة مقدمل الساا ماحوعند ا ضة صطلىم ال  الحام  برا

عة 76492 المهني للرقم لة بالمجمو  10 رقم المتنق

 :بمكناس النظام لحلظ
 ون يجة الم جمةرين قبل من لةجوم الدعم إقامة مقر  عرض بعد أن  على صرح
 ب  كان MP5 HK نوح من جماعي سااااالحب  حوأ فقد ب  النار إضاااارام في الشااااروح
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 إنذارية طلقات أراد أن يوج  بواساااااط   ملم 9 عيار خرطوشاااااة 50 على يح و  خأان
 الفردية امسااالحة على االسااا يالء في يرغبون كانوا الذ  الم جمةرين لردح الةواء في

 بعد مباشااااااااارة  عرض كون  إنذارية طلقة أية إخرا، على يقو  لم أن  غير والجماعية
 .المكان بعين حلت يال  اممن عناصر قبل من إسعاف  ف م اخ نام لحالة ذلت

 ال ي الفردية امسااااالحة كل اح رقت فقدا قامة،  مقر اح رام جراءموضاااااحا أن  
 :عددها كان

 خرطوشااااااة 875 و خأنة 70و BERRETTA نوح من فرد  سااااااالح 35 -
  ملم 7.65 عيار

  C01184 و C01182 رقم MP5 HK نوح من جمااااعيين ساااااااااالحين -
  خأنات 05 و ملم 09 عيار خرطوشة 250و

 بالخأنات خاصة etuilts جبيرة 03 -
  6018149 و 6017989 رقم FAP نوح من جماعيين سالحين -
  ملم 12 عيار خرطوشة 40 -
 ملم 38 عيار غاأية خرطوشااة 30 و 2951409 رقم FLG نوح من بندقية -
nf 01 ملم 38 عيار خرطوشات 10 و nf 04-3  مطاطية  
    nf 21 للدموح مسيلة يدوية قنبلة 15 -
 وامصااافاد 24981 للرقم الحاملة أصااافاده إلى با ضاااافة الغاأ من واقي قناح -
 للرقم الحامل سااااااالمي سااااااعيد اممن ضااااااابط برئيس الخاصااااااة 43333 للرقم الحاملة
 .الذخيرة لحمل أرقاء أكياس 05 إلى با ضافة 72457:  المةني
 خرطوشاااااة 375 و خأنة 30 و BERRETTA نوح من فرد  ساااااالح 15 -
 أمن بوالية مجموع ةم من قدمت إضااافي دعم عنصاار 20   خاصااة ملم 7.65 عيار

  مكناس
 من خرطوشة 25 و وخأن ين ملم 09 عيار BERRETTA نوح من سالح -
 50791 عدد مةنية أصافاد إلى با ضاافة 26074 عدد المةنية وأصافاده العيار نفس
  80850 المةني للرقم الحامل مصطفى بومسةولي الشرطة بمقدم خاصة
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 الختير حميد القضائية الشرطة ضاب ل وعند االس ماح

سم رئيس شرطة المحلي الق ضائية لل ضية الق  بملو

 :بوعياش بني الشرطة
 ا قليمية بال نساايقية يساامى لما ا ساا عالما ي ال  بع مةمة إطار في أن  صاارح 
 المؤدية نامأور بمدينة القدس بمدارة  واجده وأثناء الحسيمة بإقليم ال الميذية للحركة
 مشااااهد   من ي مكن لم الةوية مجةول شاااخص قام بوعياش بني مدينة إلى مباشااارة
 – ألف – 6 عدد  حت  ر بالمغ المرقمة citroen xsara نوح سااااااااايار   برشااااااااام
 وبعد اليساااااار جةة الجانية الأجاجة  كساااااير مما نجم عن  بالحجارة للرشااااام 72897
 العجأ أمد طبية بشااةادة مدليا يساارام بخده دامي بجرح أصااي  الأجا، شاااايا  طاير
 .يوما 12 بةا

ستما  صر وعند اال شرطة لعنا  التي المحلية ال

ــ  ــابات  عرض ــق جراء لإلص  ويتعلق بالحجارة الرش

 :ما بك  األمر
ــرطة مقدم-1 ــا: الش  المةني للرقم الحامل الحقوني محس
 بعد ةالمفوضاااااااي مقر عن الدفاح وأثناء الناألة ب اري  أن  على صااااااارح الذ  81618
 آخر وجرح اميمن بك ف  بجرح أصاااي  الم جمةرة الفئة قبل من عليةا الةجوم محاولة
 21 بةا العجأ أمد طبية بشااااةادة مدليا بالحجارة للرشاااام  عرضاااا  جراء اليمنى بركب  
  ايوم

 المةني للرقم الحامل الروان نبي : الشـــرطة مقدم-2
 جساااااده أنحاء بباقي ماتوكد اميمن بك ف  بجرح أصاااااي  بكون  صااااارح الذ  81423
 .أسابع ثالثة بةا العجأ أمد بشةادة مدليا

 صاااارح بأن   عرض الذ  بنشــعو ســليان الشــرطة مقدم-3
  يوم 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا بالحجارة  صابة بالرشم

ــرطة ملتش-4  المةني رقم  الدحماني العالي عبد الش
 للرشاااام بدوره  عرضبعدما  يوم 12 بةا العجأ أمد طبية بشااااةادة أدلى الذ  88294
 . بالحجارة
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شرطة مقدم-5  70410 المةني للرقم الحامل البهلي محمد ال
 ركب   مسااااا و  على أصاااااي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية بشاااااةادة أدلى الذ 

 اميسر ومعصم  اليسر 
ــرطة ملتش-6  الحامل لغمام المنعم عبد ممتاز الش
 بشاةادة أدلى الذ (  القضاائية للشارطة المحلي القسام رئيس)  70410 المةني للرقم
 رجل  وركبة وسااام الصاادر مساا و  على أصااي  بعدما يوما 15 بةا العجأ مدة طبية
 اليمنى

ــرطة مقدم-7  5314 المةني للرقم الحامل اليوبي فؤاد الش
 يده أصبع مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة أدلى الذ 
 اليمنى

 المالك عبد رحيــــــم ممتازال مااأل ضاب  -8
 أمد طبية بشةادة أدلى الذ (  الحضرية الةيئة رئيس)  65142 المةني لرقمالحامل ل
 اليسااار كاحل قدم   مس و  على لكسر  عرض بعدما يوم 21 بةا العجأ

ماد األما حارس-9 حاوي ع  86824 المةني للرقم الحاااماال فت
 يده مرفم مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة أدلى الذ 

 اليسر 
 ها   عملت فقد الحسااااايمة بمدينة ا قليمي اممن عناصااااار مع ال نسااااايم وبعد

 مأاول ةم أثناء  ع داءات  عرضاااااوا الذين اممن عناصااااار إلى ا سااااا ماح على امخيرة
 ددهمع والبالغ عملال لواأم منةم ضااااااااااعت واللذين المح جة الفئة قبل من لمةامةم

 القضااااائية الم ابعة على أصااااروا بحيث مخ لفة إصااااابات يحملون أمن عنصاااار 188
  للعجأ مدة   ضمن طبية بشواهد ا دالء على عملوا بعدما

بمناساااااااابة  دخل القوات  وفيما يخص امم عة ولواأم العمل ال ي  م ضااااااااياعةا 
 الناام على محافاةلالمكلفة با 11 المجموعة عناصااااااارفقد صااااااارح بعض العمومية، 

 بما يلي: بالنااور العام
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 اناا فقااد أكااد الااذ  89374 للرقم الحاااماال الخزراني ابراهيم-1
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل عملية اثناء وحأام الش و  معطف ل

 عصى فقدصرح أن   الذ  80972 المةني للرقم الحامل فحشوش جمال-2
 مسلل رال جمة لفض ال دخل عملية أثناء tonfa الدفاح

 عصاااااى فقد أكد أن  الذ  75860 المةني للرقم الحامل األعرج محمد-3
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل عملية أثناء tonfa الدفاح

 عصاااى فقد صااارح أن  ذ ال 75924 المةني للرقم الحامل فزة خالد -4
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل عملية أثناء tonfa الدفاح

ـــبور محمد -5  فقد أكد أن  الذ  87686 المةني للرقم الحامل بنص
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل عملية أثناء  tonfa الدفاح عصى

صاارح  الذ  102329 المةني للرقم الحامل مريني اللطيل عبد -6
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل عملية أثناء وقبع   tonfa الدفاح عصى فقد أن 

 صاااارح أن  الذ  100221 المةني للرقم الحامل اليخللي يوســل -7
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل عملية أثناء tonfa الدفاح عصى فقد

 فقد صااارح أن  الذ  809772 المةني للرقم الحامل فحشــوش جمال -8
 المسلل ال جمةر لفض خلدال  عملية أثناء tonfa الدفاح عصى

 الذ  105592 المةني للرقم الحامل األشقر جالل األما حارس -9
 عملية أثناء النضااامي بالأ  خاص وحأام وقبع   tonfa الدفاح صااىع فقد صاارح أن 
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل

 toyota نوح السيارة سائم 75806 المةني للرقم الحامل نبي  عمر-10
 بساااااااايارة النار أضاااااااارموا الم جمةرين أن أكد والذ  164087 ش عدد  حت المرقمة
 إليةا المشار الشرطة

 80660 المةني للرقم الحامل داليزه عادل شــرطة مقدم-11
 أن أكاد والاذ  164077 ش عادد  حات المرقماة  toyota نوح الساااااااااياارة سااااااااااائم
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 ا أعالهإلية المشاااار الشااارطة يارةساااب فادحة مادية خساااائر بإحداث قاموا الم جمةرين
 عديدة لضغوطات و عريضةا أجاجةا  كسير بعد وذلت

ــيا األما حارس-12 ــي الحس  المةني للرقم الحامل اليونس
 لفض ال دخل عملية أثناء وقبع   tonfa الدفاح عصى فقد صرح أن  الذ  102691
 .المسلل ال جمةر

صركما اكد   النظام على للمحافظة 05 المجموعة عنا

 عند االس ماح إليةم حدوث الخسائر المادية ال الية: بوجدة العام
شو  محمد شرطة مقدم -1  سائم 78507 المةني للرقم الحامل ق

 أن أكاااد والاااذ  205784 ش عااادد  حااات المرقماااة ford transit نوح لساااااااااياااارةا
 بعد وذلتالمذكورة  الشااااارطة بسااااايارة فادحة ماديةخساااااائر  بإحداث قاموا الم جمةرين

 البالساا يكية الصاادرية شااار   ضااياح مع عديدة لضااغوطات و عريضااةا أجاجةا  كسااير
  مأيق  الذ   م ال دخل بأ  الخاصة
 نوح السااااايارة ساااااائم 78779 المةني للرقم لحاملا عالمي اقويدر -2
toyota بإحداث قاموا الم جمةرين أن أكد والذ  171819 ش عدد  حت المرقمة 
 بالجان  والضااوئي الصااو ي المنب   كسااير بعد المذكورة الشاارطة بساايارة مادية خسااائر
 للسائم اميمن

شمي محمد -3  ارةبالسااي م ن رئيس 78711 المةني للرقم الحامل الوا
 قاااموا الم جمةرين أن أكااد والااذ  171819 ش عاادد  حاات المرقمااة toyota نوح

 والضااوئي الصااو ي المنب   كسااير بعد المذكورة الشاارطة بساايارة مادية خسااائر بإحداث
 .للسائم اميمن بالجان 

 مراد لمســـمىللمشـــتكي اومواصااااااالة للبحث  م االسااااااا ماح 

ــي  عناصاااار  أو  كانت وال ي ملإلح را  عرضاااات ال ي ا قامة مقر مالت العراص
 :الشرطة

 المديرية مع شراكة و جمع  الحفالت وممون  اجر بصف   أن  على صرح والذ 
 ساااااااكن ب وفير  كفل، الحسااااااايمة بإقليم العمومية القوات ل موين الوطني لألمن العامة
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 الساعة حدود وفي الناألة وب اري  الدعم عناصر قامة  كمقر بونقد بحي علي  ي وفر
 ال ي ا قامة مقر على بالةجوم الم جمةرين من فئة قامت مساااء والنصااف دسااةالسااا
 العمومي للنقل بحافلة النيران اممر بادئ في وأضااااااااارموا العمومية القوات  أو  كانت
 كما بالشرطة خاصة وبسيارة اممن رجال ع اد  حمل كانت بشاحنة ثم volo نوح من
 مليون 300  ناهأ فادحة مادية خساااااااااائر م كبدا آخره عن إقام   مقر بإحرام قاموا

 الخساااااارة حجم يبين مدمج وقرص  وغرافيةو ف بصاااااورفي هذا الصااااادد  مدليا ،سااااان يم
 الالحقة ب . المادية

شتوعند االسااا ماح  سمى كيللم  ا كيك العاطي عبد الم
 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح العمومي النقل حافلةا من جةة لمالكباع باره 

 ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصااااااااار  حمل كانت ال ي 89114 – ألف – 40
)  الشــريعة ابراهيم المسااامى ساااياق ةا ي ولى كان وال ي GIR الساااريع
من و  (اصاافراو  يونس المساامىحينةا  يرافق  وكان الفقر  بعموده لكساار  عرض الذ 

 – ألف – 2  عدد  حت بالمغر  المرقمة mutsibushi نوح من لشاحنةجةة أخر  ل
 ي ولى كان ال يو (  couchage)  الدعم عناصاااار بأم عة محملة كانت ال ي  44854
 :الكانوني محمد موال  المسمىبدوره  سياق ةا

 للنقل الوطنية الشاااااااااركة بين  جمع ال ي الشاااااااااراكة إطار في أن  على صااااااااارح
 والع اد اممنية العناصاااار نقل بخصااااوص الوطني لألمن العامة بالمديرية واللوجساااا يت

 من مجموعااة بنقاال 25/03/2017 ب اااري   م  كليفاا  المملكااة بربوح ال نقالت خالل
، حيث الحسااااااايمة مدينة إلى خريبكة بمدينة الساااااااريع لل دخل  ابعةال اممن عناصااااااار
 الحافلة  ةا فيما يخصسااااااااياق  ولى وال ي أعاله المذكور ين الناقل ين لةما خصااااااااص

 الكانوني حمدم موال  المسمىوفيما يخص الشاحنة  شريعة ابراهيم
 امأورن مدينة إلى بوصولةما أنةما على مس خدمي  قبل من أخبر أن موضحا 

 سااااااااان يم مليون 80 بمبلغ اق ناها ال ي بحافل   النار بإضااااااااارام م جمةرة فئة قامت
 .سن م مليون 32 مبلغ كلف   ال ي وبشاحن  
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ـــتخدميالوعند االساااااااا ماح   الكانوني محمد موالي لمس

  صريحات مشغلةما أعاله.أكدا  اصلراوي ويونس
 :افالح سعيد المسمىللمشتكي وعند االس ماح 

 المكان بجوار بومنقد بحي منأل يم لت لكون و  26/03/2017 ب اري  أن  صرح
 قامت فقد ،الم جمةرة والفئات العمومية القوات بين والمواجةات امحداث شااااااااةد الذ 
 10 من أأيد  كسير من و مكنوا رةبالحجا لمنأل  الأجاجية الواجةة رشمب امخيرة ها  
 ال ي نوافذال بصاااااااااور مدليا. درهم 8000 بحوالي الخساااااااااارة حجم امقدر  أجاجية قطع

 .لل كسير  عرضت
 :احدار الحميد عبد المسمىللمشتكي وحين االس ماح 

 02 رقم الوطنية بالطريم الساااياقة ل عليم خصاااوصاااية مدرساااة يم لت أن  صااارح
 مادية خساااااااااائر بإحداث م جمةرةال اتالفئ من فئة تقام الناألة وب اري  بامأورن
 العلوية الأجاجة  كساااااااااير مع للةواء وبمكيف المذكور لمحل  ا شاااااااااةارية بالواجةة
 – 4 عدد  حت بالمغر  المرقمة Renault نوح من حافل  ل اليساااااااااار جةة الخلفية
 الخاصااااة الأجاجة و كسااااير انأران بئر بشااااارح مساااا وقفة كانتال ي  12167 – ألف
 .اليمين جةة ةوية بال

 مغار أوالد جماعةبالنسبة ألحداث  •

 :3بتمسمان

أواال وصاال الم ةم ناصاار الأفأافي  15:30على الساااعة  21/04/2017ب اري  
سااااااااايارة إلى  20ما يأيد على ن رفقة مجموعة من أ باع  على م ن قافلة مكونة م

ى مسااااا و  الطريم جماعة أوالد أمغار بقيادة  مسااااامان حيث قاموا بعرقلة الساااااير عل
بالمقطع الطرقي الذ  يربط ا روكون بأوالد أمغار مرددين شاااااااااعارات  16الوطنية رقم 

وحاملين معالم ما يسااااااامى بالجمةورية الريفية وأعالم أخر  أماأيغية، محدثين بذلت 
 فوضى عارمة ومعرضين حياة مس عملي هذا الطريم للخطر.

                                                           
  21/04/2017دميمين ركم  ة مح يف محمؤ خ فل  ريب محثير  من دق ي  قي ك قييكة 3
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اجية بدون  صريل أمام مقر جماعة المعني باممر ب نايم وقفة اح جبعدها قام 
شاااخصاااا  150وذلت بحضاااور أأيد من  16أوالد امغار بمحاذاة الطريم السااااحلية رقم 

وبمسااااعدة كل من المساااميين خالد البركا ومحمد النعيمي وأشااارف عبد الباقي ومحمد 
 بوعالمي ومحمد خلوم

عة مجمو كما قاموا با ضااااافة إلى بعض امشااااخاص المحسااااوبين عليةم بإرغام 
من المواطنين على االل حام بالوقفة االح جاجية، كما كانوا ين قلون جماعة راجلين 
على طول مقطع الطريم السااااااااااحلية المجاور قصاااااااااد  رهي  المواطنين إما االل حام 

ة  حت ال ةديد، وهو ما خلم جوا من الخوف والرع  ر بالشاااااااااكل االح جاجي أو المغاد
 بالمنطقة.
ما  ات و وقفات كما  م رفع خمسااااة أعالمة مشااااادوقد شااااةدت هذه الوقفة عد 

يسمى بالجمةورية الريفية وعشرة أعالم أخر  أماأيغية والف ات مك و  عليةا بالعبارة 
 ال الية:

 اساكنة جماعة أوالد أمغار قبيلة  مسمان  ن فض ضد ا قصاء وال ةميشا
 با ضافة إلى  رديد مجموعة من الشعارات أهمةا:

 ار النضالية...للحسيمة الصامدةاا  حية أوالد أمغ
 ا حية نضالية ...للجماهير الشعبيةا

 اسيد  ذمني من ناأو اديير ا
 ا هذا الريف واحنا ناسو...والمخأن يجمع راسوا

 اهي كلمة واحدة...هاذ الدولة فاسدةا
 ا مسمان أرضي حرة...المخأن يطلع براا

 ابوس بوس وأيذ ركيعة... اخذ حقت في لوأيعةا
شهود العيان المستمع إليهم قائع ال ي أكاها بعض وهي الو 

ــم  واليد اي  بنهرو يياويتعلق األمر بك  ما المس

سعودي  صالحيوخالد الم سيا ال  أ باحبان  واوضااح نذيلال ويا
-)مديات كبيرة الحجم/فأسأسااااااالحة بيضااااااااء الم ةم ناصااااااار الأفأافي كانوا يحملون 
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شااااخاص اللذين كانوا يرفعون ساااااعة منعةم و ةديدهم لألهراوات خشاااابية( /-شاااااقور
عن مطالبةم  ويرغبون بدورهم في حضااااااااور الوقفة االح جاجية لل عبيرأعالما مغربية 

جبااارهم على االج ماااعيااة المشاااااااااروعااة،  حيااث  م منعةم من رفع امعالم المغربيااة وا 
 المغادرة.

لم  سااوداء اللون 250 واجد ساايارة من نوح ميرساايديس  او الحاموضااحين أنةم 
كاال  قم لوح ةااا  قوم بجوالت حول مكااان الوقفااة االح جاااجيااة، و سااااااااا طلعر  او ي ااذكر 

 القادمين إلى عين المكان، ومد  انضباطةم للوقفة بعدم حمل العلم المغربي.
قيام أ باح ناصر الأفأافي بمةاجمة ي حين أكد شاهد العيان ياسين الصالحي ف

ون وانةالوا علي  سااانة يحمل ملفا ورقيا أخضااار الل 50شاااخص يبلغ من العمر حوالي 
 بالضر .

أن  سااااعة حضاااوره  شاهد العيان محمد أبركانفي حين أكد 
الوقفة االح جاجية أعاله من أجل المشااااااركة فيةا ورفع العلم المغربي، أشاااااار الم ةم 
ناصاااااار الأفأافي على أ باع  من أجل ال عرض ل ، حيث قاموا بإسااااااقاط العلم المغربي 

 بيرة في شكل سيوف من أجل المغادرة.بمديات ك همن يده بالقوة، وهددو 
يحملون موضحا أن  شاهد ساع ةا بعض المةاجمين من أ باح ناصر الأفأافي 

 حجارة كبيرة وي عقبون شخصا كان يحمل العلم الوطني.
س  • سبة ألحداث منطقة  ارجي )دوار  الوراق  بالن

 :4و كركورت(

عنةا انةا  المعلن في إطار محاولة الدولة عبر ممثليةا ال فاعل مع المطال 
وفد وأار  رفيع المسااااااااا و  في اج ماعية من قبل الم جمةرين والمح جين،  م إيفاد 

محمد اليعقوبي والي كل من السااايد وأير الداخلية عبد الوافي أف يت والسااايد شاااخص 
الج ماح لجةة طنجة الحساااااايمة والساااااايد محمد فوأ  عامل إقليم الحساااااايمة بالنيابة 

لنار في ومحاااور ةم من أجاال ا ار  الروام و كركورتالمح جين من سااااااااااااكنااة دو باا
 15:15على السااااااااعة  23/05/2017ب اري   حيث حضااااااار الوفد المذكور ،مطالبةم

                                                           
در   كك  23/05/2017موضووووا محمرضووو  محمنجز من ط ف محم كز محد مرل حرك ا محمركل كديمد ريووو يد دي جييووو  ردي يخ  4

1772. 
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 CN-BZEصااااااااانف  EC 145من نوح مروحية  ابعة للدرت الملكي  على م ن أواال
وال ي بعد نأولةا بمكان مخصاااااااص لةا بأرض ال عاونية الفالحية امساااااااير ف لا ا ج  

جماعة اسااااااااكن و م اساااااااا قبالةم من طرف مخ لف ممثلي ورؤساااااااااء  لى مقرإالوفد 
الجماااعااات المحليااة والةيئااات المن خبااة، غير إناا  بعااد المناااداة على امشاااااااااخاااص 
الم أعمين لالح جا، من أجل الحوار معةم، رفضاااااااااوا االج ماح بالسااااااااايد الوأير رغم 

جماعة والسااااااااايد قائد مجموعة من المحاوالت ال ي قام بةا ممثل الدوار وكذا رئيس ال
قيادة اسااااااااااكن، وبعد ال أكد من عدم رغبة المح جين في الحوار، قام الوفد الوأار  

 .المروحيةفي ا جاه بمغادرة مقر جماعة اساكن 
وما هي إال لحاات ح ى  وج  مجموعة من المع صمين اللذين كانوا م جمةرين 

الح بعد  شاااااااااغيل طاقمةا منعةا من ا قوحاولوا مكان نأول المروحية  إلىبالمخيم 
 المحرت.

ورغم جميع المحاوالت ال ي قام بةا عناصااااااااار الدرت الملكي اللذين كانوا بعين 
المكان من أجل المحافاة على امن وساااااااااالمة الطائرة وطاقمةا، إال أن الم جمةرين 

وا بأعامة الم ةم صااالل لشااخم شااخصااا حاول 50اللذين  جاوأ عددهم في بادئ اممر 
 المروحيةبإضاااااارام النار في  هذا امخير الذ  هددديد ف ل با  المروحية، بالقوة وال ة
حرام  نفسااااا  محرضاااااا باقي الم جمةرين على اق راف هذا الفعل وبمعي   المسااااامون وا 

سماعيل وشي   ومحمد ولد لوخا ومحمد لشخم وسعيد محمد بوقديد  ونبيل الخلفي وا 
جلس عناصر الدرت الملكي  جالون ومحمد نجي  أفر وت، وعندما  م صدهم من طرف

ها من ا قالح ذمجموعة منةم على أ يا رح المروحية من اليمين واليسااااااااااار مانعين إ
بصاااااافة نةائية، وبعدها ال حم بةم باقي المع صاااااامين من مخ لف امعمار واالجناس 

فرد وقاموا بمحاصاااارة المروحية مرددين شااااعارات معادية  1000اللذين  جاوأ عددهم 
 فاسااد، الملكي الدرت فاساادة، الساالطة كأارة، كريسااا،، بيادم، شاافارة،ا قبيل منونابية 
 حريضااية م ةمين امجةأة المدنية والعسااكرية  شااعارات وكذاا فاساادة المخأنية الساالطة

 أخير  حقيم مطالبةم االج ماعية، ليساا مر الوضااع على هذه الحال بأنةا السااب  في 
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بقي عناصااااااار الدرت الملكي  مدة من الأمن  جاوأت سااااااااع ين ونصاااااااف  قريبا، فيما
 مل فين حول المروحية حفااا على سالم ةا وسالمة طاقمةا.

وبعد جةد جةيد غادر الم جمةرون في ا جاه مكان اع صاااامةم مةددين بالقيام 
بمسااايرة حاشااادة مشااايا على امقدام إلى مدينة الحسااايمة، ل  مكن  24/05/2017يوم 

     دقيقة مساء. 18:45الساعة حينةا المروحية من مغادرة مركأ اساكن على 
بالنســبة ألحداث الحســيمة ) عطي  صــالة  •

 :5الجمعة بمسجد محمد الخامس(

دقيقة  لقت المصاالحة  30و  13في حدود الساااعة  2017ما   26ب اري  الجمعة  
إشااعارا يفيد بكون  المخ صااةعلى غرار باقي المصااالل اممنية  اممنية بالحساايمةا قليمية 
ومجموعة من مناصري  قد قاموا بعرقلة سير صالة الجمعة بمسجد  لأفأافيناصر ا الم ةم

ديور الملت ( بالحسااايمة و بأن صاااالة الجمعة لم ( حمد الخامس الكائن ب جأئة المرساااى م
  نعقد بنفس المسجد.

 بين بأن المساااجد خال  ماما ى عجل لعين المكان، لوبعد ان قال العناصااار اممنية ع
ركان بط اال صاااااااال بكل من خطي  الجمعة المسااااااامى عبد الرحيم ارببعد من المصاااااالين، و 

ناصر الأفأافي الذ  كان مناصرا من قبل  أكدا أن الم ةموالشاهد المسمى بنعيسى مرأوقي 
سير صالة الجمعة بنفس المسجد بل وان أح الميكرفون حال  م بعرقلةاقعدد من امشخاص 

عبارات قدحية  موجةا لةذا امخيرلجمعة ي إلقاء الجأء الثاني من خطبة االخطي  ف شاااروح
 عطيل سااااير الصااااالة و لعرقلة ، مما نجم عن  على مساااامع من جموح المصاااالين بالمسااااجد

 بشكل كلي.أدائةا 
شاهد العيانبشااكل مفصاال االساا ماح  وعند سى  ل سمى بنعي الم

أفاد بأن   أثناء  واجده بفناء المسجد حيث كان يس مع لخطبة الجمعة بمسجد  مرزوقي
د الخامس بحي المرساااااااااى ال ي كان يلقيةا خطي  الجمعة عبد الرحيم ابركان، ان ب  محم
لما اق ر  من الخطي  فوج  ب جمع مجموعة ور ضجيج من جنبات محرا  المسجد و لصد

ناصاااار الأفأافي الذ  كان ي حدث بدال من  الم ةمعلى ضاااامنةم  منمن امشااااخاص  عرف 
خطي  من مواصاالة النع وباقي بمر رفقة أ باع  هذا امخيقام بعدما  الخطي  إلى المصاالين
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إلقاء خطبة الجمعة مما اضااااااااطر المصاااااااالين إلى مغادرة المسااااااااجد دون  مكنةم من أداء 
 شعائرهم الدينية. 

لخطيب الجمعة المســـمى عبد الرحيم وعند االسااااااااا ماح 

صااارح بأن  من د  على ام داد ما يأيد عن الثمانية عشااارة سااانة  لقاء خطبة  ابركان
مامة المصلين خالل  كل يوم جمعة بمسجد محمد الخامس الكائن بحي المرسي الجمع ة وا 

لنفس  2017ما   26بمدينة الحسااااايمة، موضاااااحا أن  حضااااار يوم الجمعة لموافم ل اري  
المساااجد حيث ألقى الجأء امول من خطبة الجمعة بمحرا  المساااجد، لكن ما إن شااارح في 

فوج  بالم ةم ناصااااااااار الأفأافي وهو ي قدم من  إلقاء الجأء الثاني من خطبة الجمعة ح ى 
بعدما كان يجلس بالصف الثاني من المسجد ويعبر بأسلو  فض عن اع راض  عن إلقاء 

وا ةام  ل  بالدعوة إلى  ابالدجالا لت الخطبة و نع   بأوصااااااااااف قدحية من قبيل نع   
جال لمواصاااالة خطبة بال أام الصاااامت لكي يفساااال ل  المل  رغم مطالب   ا، مفيدا أن  الف نةا

ال وقار شاااعائر صاااالة ذلت دونما مراعاة لحرمة المساااجد و في المعني باممر الجمعة  ماد  
خوفا من  عرض  م  مكروه من قبل المدعو ناصر الأفأافي و من مع  ، مؤكدا أن  الجمعة

لغرفة ملحقة ، مل جئا دون قيام صااااالة الاةرالخطبة و  اضااااطر لمغادرة المسااااجد قبل إنةاء
 من مع .و لمسجد اح مى بةا لحين مغادرة المعني باممر با

ـــمى خطي  الجمعة بمساااااااجد احد لفي سااااااايام البحث،  م االسااااااا ماح و  المس

بعد خطبة الجمعة بنفس المسااااااجد و الذ  صاااااارح بأن  ألقى و  بوجمعة با العلي
المسجد من غادر ليحال ان ةاء الصالة سمع ه افا بالقر  من المسجد و ذلت أم المصلين، 

 لمنأل .  الثانو  م وجةا باب
 فحص مواقع ال واصااااااال االج ماعي  م ال وصااااااال لشاااااااريط فيديو يوثم لعرقلة  وبعد

ضمن  م  فريغ  -المسمى ناصر الأفأافي ومن مع  لحرية العبادة بمسجد محمد الخامس، 
هو يلقي بفناء المسجد كلمة وسط و ناصر الأفأافي  الم ةمحيث ياةر ب   -قانونيمحضر 

امشااخاص بعضااةم يقوم ب سااجيل  صااريح  باساا عمال هوا فةم النقالة، ومما  مجموعة من
 : جاء في  صريحا  

يريدون للريف أن يركعوه يريدون من الريف أن  أ ي بطاريم الخليج و غ ص  أنةم ا
على خطبة الجمعة ح جا، وعبارات أخر  ال  خلوا من أسااالي  اال انسااائنا و غ صاا  أطفالنا
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 .نع   بالدجالب اليل الناس و ا ةام خطي  الجمعة و 
ناصاااااار  الم ةموعلى اثر  وافر معلومات أكيدة لد  المصاااااالحة الوالئية  فيد ب واجد 

الأفأافي بالقر  من مدخل منأل  الكائن بحي الميناء )ديور الملت(،  م  كوين مجموعة من 
ة الفرم اممنية المكونة من ضاااااباط الشااااارطة القضاااااائية ومسااااااعديةم وفرم أمنية مخ لط

مشااااااااكلة من أفراد قوات حفا الناام سااااااااواء ال ابعة للمدير العام لألمن الوطني أو القوات 
 النيابة العامة الك ابية. المساعدة من اجل  وقيف المعني باممر  نفيذا ل عليمات

 اممن  االن قال إلى  جأئة المرساااااى حيث يقطن المعني باممر، فوج  عناصاااااروبعد 
ابريل  9اص بمخ لف امأقة والدرو  الم فرعة عن مدارة ب جمةر عدد كبير من امشاااااااااخ

المصااااااالحة ال ي  قل عناصااااااار الذين  عمدوا ال وقف أمام سااااااايارات ، و المؤدية لنفس الحي
باقي أفراد القوة العمومية لمنعةم من مواصاااااالة السااااااير في ا جاه منأل المعني الشاااااارطة و 

 باممر.
المدارة ثم  رجل عناصاار القوة أمام نفس الوضااع،  م ركن ساايارات المصاالحة بنفس و 

امشاااخاص الم جمةرين وواصااالوا  شاااكيل ممر فارم  مكنوا من  خطي  العمومية منةا وبعد
ساايرهم في ا جاه منأل المدعو ناصاار الأفأافي لكن وبوصااولةم إلي  أثار ان باهةم من جديد 

أثناء هم م جمةرون بالقر  من با  منأل  و و  واجد عدد كبير من امشخاص من مناصري  
ناصاااااار  الم ةمذلت وعلى مرأ  من ضااااااابط الشاااااارطة القضااااااائية الذ  يؤطر ال دخل اةر 

الأفأافي بساااااطل منأل  المشااااا مل على طابم ارضاااااي وحيد وهو بمعية خمساااااة أشاااااخاص 
آخرين، وشاااارح في  أجيج الم جمةرين محرضااااا إياهم على  وجي  الساااا  والقذف في حم 

حول با  مسااااااكن   همفي ا جاهةم كما كان يدعو العمومية بعد ال لويل بإحد  يدي   اتالقو 
ببا  منأل  يوجةون عبارات وفي كل مرة كان امشااخاص الم جمةرون  ،إلى االنضاامام إلي 

بمواجة ةم في حال محاول ةم  وقيف المساااااااامى  الساااااااا  والقذف للقوات العمومية مةددين
 ناصر الأفأافي.

 الم ةممحاولة ل وقيف في ال ما يشااااااااكل  الوضااااااااع من  ةديد للناام العام، وفي و 
باقي أفراد القوة العمومية من با  مسكن  اق ر  ضباط الشرطة الم دخلين و  ناصر الأفأافي

ن منعوهم من االق را  أكثر مةدديلم جمةرين حول منأل   صاااادوا لةم و إال أن امشااااخاص ا
 م وعقدهم العأم على  وقيف .بمقاوم ةم في حال مواصل ةم مةامة
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من امشخاص الم جمةرين بنفس المكان  اعددلضابطة القضائية اوعلى اثر معاينة 
م حوأون بأساااالحة ااهرة عبارة عن عصااااي خشاااابية وقضاااابان معدنية و قطع أحجار وهم 

ولبنات البناء امجور وأجساااااام صااااالبة أخر  دون أن ي م إقصااااااؤهم من قبل أ  واحد من 
ما يشاااكل  أمام و  .مسااالل جمةر ،  أكد لألمن أن اممر ي علم بضااامن الم جمةرين أنفساااةم

من  ةديد صااريل للناام العام، فقد  م من عين المكان ربط اال صااال الةا في هذا ال جمةر 
بكل  فاصااااايل ال دخل وعمال بالمق ضااااايات القانونية المنامة  بالنيابة العامة ال ي أشاااااعرت

 دخلل لالمؤطر  ةلل جمةر المساالل بالشااارح العام وبناء على طل  ضااابط الشاارطة القضااائي
بمدخل  05/2017/ 26ة دقائم في نفس اليوم الجمع 5و  15وصاااااال في حدود الساااااااعة 

ية لمنأل ناصر الأفأافي ب جأئة المرسى الحسيمة عميد الشرطة امين كوراو  الأنقة المؤد
دينة الحسااااااااايمة في إطار الدعم مالعامل بوالية امن فاس الم واجد ب 85630رقم  المةني 

ي  الناامي وحامال  لشاااااااااارة وايف   ومكبر الصاااااااااوت حيث اخذ لأ   اممني بةا وهو مر د
مكان  قبالة امشاااااخاص الم جمةرين وأعلن عن وصاااااول  باسااااا عمال جةاأ مكبر الصاااااوت 

 .ومسموح لد  االشخاص الم جمةرينبصوت عال 
وبالحضاور الم واصال لضاابط الشارطة القضاائية المشارف على ال دخل اممني، وج  

أوال  ا جمةرين بصااوت مسااموح باساا عمال مكبر الصااوت إنذار عميد الشاارطة لألشااخاص الم
، كما  ال اباساااام القانون  فرقوااية: لال ابفض ال جمةر واالنصااااراف، حيث خاطبةم بالعبارة 

من الاةير رقم  20مكبر الصوت العقوبات المنصوص عليةا بالفصل  عبر على أسماعةم
بشااااااااااأن  1958بر ننو  15الموافم  1378جماد  امولى  03الصااااااااااادر في  1.58.377

الصاااااادر ب نفيذه الاةير الشاااااريف رقم  73.00ال جمعات العمومية كما  م  عديل  بالقانون 
 . 2002يوليوأ  23ب اري   1.02.200
بل عميد و  نذار امول الموج  إليةم من ق بة الم جمةرين لإل في ال عدم اسااااااااا جا

نيا بنفس صاااايغة ا نذار باساااا عمال مكبر الصااااوت إنذارا ثامن جديد الشاااارطة، وج  إليةم 
امول ثم إنذار ثالثا وبعد ذلت خاطبةم بصااااوت مسااااموح باساااا عمال مكبر الصااااوت بالعبارة 

سااااااااانعمل على  فريم ال جمةر بالقوةا لكن الم جمةرين في خرم صاااااااااريل  ال الية ا أننا
للمق ضااااااايات القانونية ال ي  مت  الو ةا على أساااااااماعةم و حذيرهم في ثالث مناسااااااابات 

رفضاااااوا فض ال جمةر  لقائيا واالنصاااااراف وابدوا إصااااارارا على مواجةة أفراد القوة م والية، 
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 العمومية الم واجدين بعين المكان، 
و في حدود الساااااااااعة الثالثة بعد الأوال و خمسااااااااة وثالثين دقيقة من نفس اليوم، 

أعطى ضاااااابط الشااااارطة القضاااااائية أمرا لعناصااااار القوة العمومية  2017ما   26الجمعة 
مام لحمل  شاااااااكيل حأام امني و الساااااااير إلى ام م الوساااااااائل ال قنية لل دخالت وباسااااااا خدا

حينةا عدد كبير من امشااخاص  ، ليشاارحالم جمةرين على ال راجع للخلف و فض ال جمةر
باقي أفراد القوة العمومية الم واجدين بعين م كل عناصااااار الشااااارطة و الم جمةرين في رشااااا

من قبيل لبنات البناء اامجورا رة وأجسام صلبة أخر  المكان في إطار إنفاذ القانون بالحجا
قطع الخشاااا  والقنينات الأجاجية والمعدنية اكانيطا مما  طل  مع   سااااخير عدد من أفراد و 

القوة العمومية المر دين لأيةم الناامي وحاملين لوسااااائل ال دخل ل شااااكيل ذرح وام أمامي 
لقوة إال في حالة الضارورة القصاو ، و ثم مطالب ةم بفض ال جمةر دونما لجوء السا عمال ا
حيث دونما إفراط، عدوانية الم جمةرين و في حال االضااطرار اساا عمالةا بشااكل م ناساا  مع 

أد  ال اادخاال اممني إلى  فرم امشاااااااااخاااص الم جمةرين إلى مجموعااات بمخ لف امأقااة 
صااار والدرو  الم فرعة عن أنقة الساااراغنة ب جأئة المرساااى حيث يوجد مساااكن المسااامى نا

الأفأافي ب جأئة المرسااااى إال أنةم واصاااالوا رشاااام عناصاااار القوة العمومية بالحجارة و باقي 
 من سطوح المناأل.امجسام الصلبة سواء من امأقة و 

وعلى مرأ  من ضابط الشرطة القضائية المشرف على  أطير ال دخل اممني أصي  
نة بناء ااجورةا من فوم مواف شاارطة بجرح من قبل احد الم جمةرين الذ  ألقى علي  بلب

سااطل منأل يقع بنفس الأقام حيث يوجد منأل المساامى ناصاار الأفأافي فسااقط أرضااا على 
سااايارة   ان دالي م  مت معاينة جرح غائر بمؤخرة رأسااا  حيث الفور وأصاااي  بحالة إغماء 

بمقدم الشرطة صلوان ي علم و لنقل  للمس شفى قصد  لقي العال،، ا سعاف 

منطقة امن سال/ والية امن الرباط والذ   م نقل  في وضع العامل ب 47892، رقم  رساف
حيث اخضع ل دخل جراحي على مس و  رأس  وهو  حر، إلى المس شفى العسكر  بالرباط،

 في حالة غيبوبة.
بالمواأاة مع ذلت، واصلت العناصر اممنية الم دخلة  فريم الم جمةرين الذين كانت 

عن   عرض عدد  أسااااافرةا  أداد و يرة الرشااااام بالحجارة، مما عدواني ةم  أداد  جاهةم ومع
من عناصااار القوة العمومية  صاااابات مخ لفة الخطورة  م نقلةم للمسااا شااافى م ن سااايارات 
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 ا سعاف ل لقي العال،.
المعدات الخاصااة بقوات ال دخل و كما  بين بأن عددا من ساايارات المصاالحة ووسااائل 

مديرية العامة لألمن الوطني أو القوات المسااااعدة قد حفا الناام ساااواء ال ابعة لمصاااالل ال
 .مادية مخ لفة  عرضت لخسائر

عناصر القوة العمومية من إأاحة الم جمةرين والوصول لمسكن المسمى وبعد  مكن 
ناصاااااااار الأفأافي  بين بأن  غير م واجد ب  وبأن  قد  مكن من الفرار لوجةة مجةولة بعدما 

 فراد القوة العمومية ورشقةم بالحجارة.اس غل فرصة مقاومة مناصري  م
وعلى اثر  كثيف أفراد قوات حفا النااااام من حمال ةم وعملياااا ةم اممنياااة بمحيط 
نفس المكان بةدف اسااا  با  اممن و وقيف كل شاااخص يشااا ب  في ضااالوع  في االع داء 

 رشاااااقةم بالحجارة والقوة العمومية و  بالضااااار  و الجرح باسااااا عمال الساااااالح في حم أفراد
امشاااااااخاص مجموعة من إلحام خساااااااائر مادية بالمم لكات العامة والخاصاااااااة،  م  وقيف 

شاااااااااخص  م  قديمةم امام السااااااااايد وكيل الملت لد  المحكمة االب دائية  38-الم ورطين 
 عمر بوحراس وسمير اغيد  الم ةمينبا ضافة إلى كل من  -بالحسيمة
د القوة العمومية الذين  عرضوا الضحايا من أفرااس رساال للبحث،  م االس ماح إلى و 

 حينةا صابات م فاو ة الخطورة بمناسبة  دخلةم اممني لفض ال جمةر والذين بلغ عددهم 
 .الالحم بةمأدلى بعضةم بشواهد طبية ال ي  ثبت مدة العجأ  حيث شخصا، 35

وبةدف ال وصاااال إلى باقي الم ورطين في امعمال ا جرامية موضااااوح البحث فقد  م 
بحث  قني باالع ماد على الصااور المل قطة من طرف  قني مساارح الجريمة لمخ لف  انجاأ

أطوار المواجةات مع رجال القوات العمومية أسااااااااافرت عن  شاااااااااخيص هوية مجموعة من 
 ألقابةم بمحضااااااااارين لمعاينة م  ضااااااااامين هويا ةم و  الم ورطين في هذه امفعال ا جرامية

 الةويات.و شخيص 
 حريات  م إيقاف جميع الم ةمين الم ورطين أعاله والبحث وبعد  كثيف امبحاث وال
 معةم حول المنسو  إليةم. 

 البحث التمهيدي



 

59 

بغرض الوقوف على حقيقة امفعال المنساااااااوبة لكل واحد من الم ةمين أعاله، و 
 م إجراء مجموعة من امبحاث وال حريات والخبرات ال قنية خلصااات ن يج ةا إلى إثبات 

 ما يلي:
  للمسمى وسيم البوستا ي:بالنسبة -1

أكد أن  يع بر عضوا نشيطا في حرات الريف، وحضر اج ماعات ناصر الأفأافي 
رفقة نبيل أحمجيم، والمر ضااااى اعمراشاااان، وال ي وضااااع خاللةا مخطط للحرات ا جاه 
السااالطات وانشااااء اللجان ال الية: لجنة اللوجيسااا يت، لجنة اليقاة، اللجنة ال نايمية، 

 ولجنة المنصة.

الساااااااا  والشاااااااا م للناام المخأني وممثلي اممة، ونعت الناام واع رف ب وجي  
 المغربي والحكومة والجرائد بالفاسدين واللصوص والخونة.

بعد مواجة   بفحو  المكالمة الةا فية ال ي جمع   بالمساااااااااماة بشااااااااار   مؤكدا
 34و  23على السااااااااعة  05/02/2017اليحياو  المل قطة ل  طبقا للقانون ب اري : 

دقيقة بأن  شااااااارت في أعمال ال خري  واساااااا ةداف رجال القوة العمومية جسااااااديا في 
، موضاااااااااحااا وقااائع 05/02/2017امحااداث ال ي عرف ةااا منطقااة بوكياادارن ب اااري : 

ركل  برجل  خالل  عمده إسقاط الضحية أرضا و  اع دائ  على رجال القوة العمومية من
ةا حساااا  مضاااامون المكالمة الةا فية على مساااا و  وجة ، وهي الواقعة ال ي أخبر ب

المعروضااة علي  مخاطب   بأن آثار الدم الأالت على حذائ  الرياضااي، مع برا الضااحية 
 في عداد المو ى. 

 220باساا قراء مضاامون المحضاار عدد: كما مضاامون المكالمة الةا فية أعاله 
ن، من طرف المركأ ال رابي للاااادرت الملكي ممأور 2017.02.05المنجأ ب اااااري : 

 خلل ةاااا أعماااال ال جمةر غير و والم علم باااامحاااداث ال ي عرف ةاااا منطقاااة بوكيااادان 
في وسط الطريم العمومي وقطع حركة السير والمرور في وج  مس عملي  المصرح ب 

الطريم، وذلت بإشااااااعال نيران بمطاطات العجالت وقمامات امأبال ورشاااااام أفراد قوات 
لحام خ لدولة وملت الغير، المحافاة على الناام بالحجارة وا  سااااااااااائر مادية بملت ا

حداث أضاااارار جساااامانية بأفراد القوة العمومية. حيث ا ضاااال  أن   م ا ساااا ماح إلى  وا 
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جميع ضاااااااااحايا ا ع داءات المذكورة بمن فيةم الدركيين ورجال القوات المسااااااااااعدة 
ة وعناصر اللواء الخفيف لل دخل السريع، باس ثناء دركيين بر بة رقي   ابعين لمجموع

الفيالم الم نقلة بفاس، هما المسااااااميان عبد العالي سااااااعيد وعبد الوها  الطالبي من 
لدرت الملكي إلى  عة ل نت حرجة و م نقلةما مثن مروحية  اب حال ةما الصاااااااااحية كا
المس شفى العسكر  بالرباط، وبعد  ماثلةما للشفاء  م اس دعاؤهما وا س ماح إليةما 

ء عليةما، بالركل والرفس على مسااااااااا و  الوج  من من جديد حيث أكدا واقعة ا ع دا
طرف الم ااهرين ببوكيدان بنفس الطريقة ال ي فصلةا المش ب  في  وسيم البوس ا ي 

 أعاله.  
بمساااااهم   في رشاااام القوات العمومية بالحجارة والرفس والركل إثر كما اع رف 

 كيدارنالمواجةات ال ي جرت بين الم ااهرين والقوات العمومية بمنطقة بو 
أن المةاجر المغربي بةولندا المساااامى فريد ايت لحساااان هو من أحضاااار  مؤكدا

 مجموعة من أعالم جمةورية الريف.

ومع برا أن المملكاة المغربياة بمثااباة مسااااااااا عمر للريف، وباال االي، وجا  عادم 
ال عامل معةا أو االنصاااااااياح لقرارات الحكومة، مؤكدا عدم اع راف  برموأ الدولة والعلم 

 .الوطني

ومواصااالة للبحث حجأت الضاااابطة القضاااائية لدي  ورقة مك وبة بخط يده  حمل 
م أن هذه الدولة  وفر عيشاااااا كريما صاااااالية صاااااريحة من قبيل عبارة اال أثعبارات انف

محد فالحل هو الجمةورية ال غيرا. كما مكنت الخبرة ال قنية المنجأة على حسااااااااااب  
ت قدحية في حم الدولة المغربية اراااللك روني بالفيساااااااابوت من ضاااااااابط  عليقات وعب

ريحة ومعادا   للدولة المغربية  غيي  مؤسسا ةا، بشكل يؤكد نأع   االنفصالية الصو 
جات ال ي عرف ةا مدينة شااااااااارائط فيديو وصاااااااااور لالح جا عليقات و  رموأها. وكذاو 

 نواحيةا.الحسيمة و 
 بالنسبة للمسمى محمود بهنوش:-2
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مية وال ااهرات بدون  صااااااااريل ال ي كانت أكد مساااااااااهم   في ال جمعات العمو 
  ضاااااامن ال حريض على العنف والمطالبة باالنفصااااااال ومعاداة الدولة ورموأها وحمل 

 علم الجمةورية الريفية
حافلة النقل العمومي ال ي كان  إضاااارام النار فيفي عملية  واع رف بالمشاااااركة

ر إقام ةم مقبإحرام و بإمأورن  26/03/2017على م نةا عناصااااااااار الشااااااااارطة يوم 
إلى  و سااااليم من البنأين  ال ر  ئ اق ناموضااااحا  .السااااكنية ومحاصاااارة ساااايارة ا طفاء

النيران،  فيةاالذ  ساكب  على حافلة الشارطة وأضارم  دهشاور الملق  )بأيكو(أ أكرياء
 ان قل لةيبةا إلى ا قامات الخاصة برجال اممن.ف

بالل أهباااض خرجااا و رفقااة الم ااااهرين عبااد الغفااار وكريم كمااا اع رف بقياااماا  
رشااااام اممن بالحجارة ومنع سااااايارة ا طفاء من بوعبد ا  بوقيوح، الملق  بشااااايبو  

 .دفعةا لالنسحا  بالحجارة مماومحاصر ةا  طفاء الحريم ال دخل 
برشاام اممن بالحجارة والمشاااركة في المااهرات اساا جابة للدعوات  كدا قيام ؤ م

 الحماسية للأفأافي.
   مى زكرياء أدهشور:بالنسبة للمس -3

بمقاااومااة امجةأة اممنيااة بمناااسااااااااابااة   26/03/2017ب اااري  اع رف بقياااماا  
االيوم مأاول ةا لمةامةا،  نفيذا للعبارات ال حريضية الصريحة لناصر الأفأافي من قبيل 

وال ي دفعاات باا  إلى ملي المخأن مااا عطاااناااش حقنااا، غاااد  ناااخااذو حقنااا بيااديناااا، 
باساا عمال -في إضاارام النار العمد  ة مجموعة من الم ااهرين رفقالمشاااركة الفعلية 
 مما اضاااطر مع  هؤالء، الخاصاااة برجال الشااارطة داخل البناية  -والعة كان ي حوأها

، إلى الصااااعود  لسااااطل العمارة ومحاولة النجاة بأرواحةم عبر اساااا عمال حبال للنأول
هؤالء الضااااحايا عن  حيث  عمد حينةا رفقة مشاااااركي  قطع كل الساااابل الممكنة لنجاة

وم اريس بدون وج  حم  وضااع حواجأ و بالحجارة  رشاام ساايارة الوقاية المدنيةطريم 
، والحيلولة بالطريم العمومية ومنع وصااااول عناصاااار الوقاية المدنية إلى عين المكان

 بال الي دون  قديم المساعدة للضحايا المذكورين.
 بالل أهباض:بالنسبة للمسمى -4
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ار ال خريبية والةدامة ال ي ما ف   يحرض عليةا المسااااااامى أكد  شااااااابع  بامفك
ب اااري  ناااصااااااااار الأفأافي ويؤطرهااا قياااديي هااذا ال نايم ا جرامي، مع رفااا بااانخراطاا  

، رفقة باقي الم ااهرينفي ال جمةرات والمااهرات غير المرخص لةا  26/03/2017
ية مفراد قوات ومشااااااارك   في أعمال ال خري  وال عيي  ال ي طالت السااااااالمة الجسااااااد

 بالحافالت والبناية عمديا إضااارام الناراممن برشاااقةم بالحجارة ومحاصااار ةم بعدما  م 
 ال ي كانوا بداخلةا، وذلت من قبل باقي الم ااهرين.

 
 
 رشيد المساوي:بالنسبة للمسمى - 5

بماااادينااااة إمأورن ب اااااري :  المصااااااااارح باااا في ال جمةر غير  أكااااد انخراطاااا 
مح جي مدينة الحساااايمة على إثر محاصاااارة قوات اممن  ضااااامنا مع  26/05/2017

شغ  ال ي قام بةا أعمال ال لناصر الأفأافي من أجل إيقاف ، نافيا مشارك   الفعلية في
 بعض هؤالء الم ااهرين. 

مشاااااااااااارك ااا  في امحاااداث ال ي عرف ةاااا ماااديناااة إمأورن ب ااااري :  أنكركماااا 
ف رجال القوة العمومية بالرشم وال ي  خلل ةا أعمال ال خري  واس ةدا 2017.03.26

بالحجارة و خري  بعض المم لكات ذات المنفعة العامة، مؤكدا أن  كان ي واجد ساع ةا 
 بمقةى المدعو افاضلا بنفس المدينة.    

 بالنسبة للمسمى فؤاد السعيـدي-6

ادعى أن  بعدما  غيرت لغة خطا  المسااااااااامى اناصااااااااار الأفأافيا من المطالبة 
مطلبي االج ماعي واالق صاااد  إلى إلقاء خطابات سااياسااية   ضاامن ب حقيم الملف ال

عبارات للساا  والشاا م في حم شااخصاايات سااياسااية بارأة، انسااح  من ال طوح لحماية 
المنصااة ال ي  لقى منةا كلمات المح جين لمنع صااعود أ  شااخص آخر غيرهم إليةا، 

( LIVEوأصااااااابل دوره يق صااااااار فقط على  صاااااااوير مقاطع فيديو على المباشااااااار )
لإلح جاجات ال ي ي م  نايمةا من طرف قادة ال نايم ا جرامي، ليقوم بإذاع ةا عبر 
صااافحات الفيسااابوت، إضاااافة إلى ال قاط صاااور فو وغرافية حية من قل  المااهرات و 
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ال جمةرات ال ي عرف ةا مدينة الحسااااايمة و بعثةا مسااااا غال موقع  كمراسااااال صاااااحفي 
م عدم  وفره على أ  شاااااااةادة أو دبلوم ا رغALT PRESSEللجريدة  ا لك رونية ا

 في هذا المجال.
وعند مواجة   بمضااامون المكالمة الةا فية ال ي أجراها مع المسااامى االحساااين 

 02دقائم مد ةا دقيقة و 06و 14على الساااااعة  2017أبريل  26ا دريساااايا ب اري  
فيما يخص  ثواني، وال ي أخبره من خاللةا هذا امخير أن  جاء بدعم من البوليساريو،

 عبئااات الةااا ف لاا  وللمصاااااااااورين، موضاااااااااحااا لاا  بااأن امهم هو أن الاادعم أ ى من 
البوليسااااريو، منح  إياه شاااخص ال داعي لذكر إسااام ، وأمره ب وأيع  على النشاااطاء، 
وعند اساااا فساااااره ل  خالل نفس المكالمة عن نصاااايب  من الدعم، أجاب  بأن  ال داعي 

  مراق ، وال يااااااااودون )أن  حشاليةم( والدعم لل طرم لةذا الموضوح عبر الةا ف كون
 موجود هنات:

أجا  بأن المسااااامى االحساااااين ا دريسااااايا صااااارح ل  فعال خالل هذه المكالمة 
الةا فية على أن   لقى الدعم من البوليسااااريو، ليل قي ب  بعد ذلت ويخبره أن   وصااال 

عصااااام أشااااةبارا، درهما واحدة لفائد   وامخر  لفائدة صااااديق  ا 50ب عبئ ين من فئة 
درهم، بعدما إدعى ل  أن المسااااااامى اعادل  100فيما حصااااااال هو على  عبئة من فئة 

بوشاااافاع يا المعروف بمواال   للمساااامى اناصاااار الأفافيا، هو من بعث ل  بةا كدعم 
من  لمصاااااااااور  هذه ا ح جاجات من أجل ا سااااااااا مرار في نقل أطوار المسااااااااايرات 

(، موضحا أن المسمى LIVEعلى المباشر )والمااهرات ال ي  نام بإقليم الحسيمة 
أفأافيا، ومعروف بفكره االحسااااين ا دريساااايا يع بر من الموالين للمساااامى اناصاااار ال

 .ا نفصالي
كما اع رف ب لقي  في أواخر شاةر مارس المنصارم بمدينة الحسايمة دعما ماليا 

قيم درهم عن طريم ممثل لجبةة البوليسااااااااريو يدعى امحمدا ي 5000مباشااااااارا قيم   
بةولندا، كمقابل ماد  الساا مراره في  صااوير امحداث والمااهرات والسااةر على نقلةا 

 بالمباشر.
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وبعد مواجة   بالمكالمة الةا فية ال ي أجراها مع المساااااااامى اناصاااااااار الأفأافيا 
ثواني، وضل  09دقيقة، مد ةا دقيقة و 58و 17على الساعة  02/05/2017ب اري  

 عرف عبر الفيسبوت على شخص يدعى ارضوانا ينشط أن  منذ حوالي ثالثة أشةر، 
ا بألمانيا، ال ي  دعم هذه الشااااااااابكة ا جرامية، حيث بدأ DOSSELDORFبلجنة ا

في ال واصاال مع  بين الفينة وامخر  عبر الفيساابوت، وكان يساا فسااره السااالف الذكر 
 .عن مس جدات ا ح جاجات، ليس غلةا في  نايم مسيرات  ضامنية  دعم  بأوروبا

وب اري  الحم  لقى رسااالة نصااية عبر الفيساابوت من المدعو ارضااوانا، يطل  
من خاللةا الحصاااااول على الرقم الةا في لناصااااار الأفأافي، حيث ا صااااال بةذا امخير 
وأخبره بطل  المدعو ارضاااااااااوانا، ليجيب  في البداية بعدم جدو  ذلت ل وفره على ف اة 

عدها على  ساااااااااDOSSELDORFبلجنة ا مدعو ا، ثم وافم ب ةا في لل ليم رقم  ال
ةذا امخير عبر موقع ال واصاااااااااال  ب  ل لذ  بعث  مة، وا ية المكال ةا ارضاااااااااوانا في ن

 ا ج ماعي فيسبوت.
مفيدا أن جميع محادثا   مع المدعو ارضاااااااااوانا كانت   م عبر الك ابة فقط  

بموقع ال واصل ا ج ماعي فيسبوت، بإس ثناء إ صال صو ي واحد عبر نفس الموقع، 
من المعني باممر خالل مساااء يوم الجمعة الذ  عرف أحداث رشاام قوات اممن   لقاه

س فسره  بالحجارة من طرف الم ااهرين بالقر  من منأل المسمى اناصر الأفأافيا، وا 
من خالل  حول ما إذا كان قد  م إيقاف هذا امخير من طرف الشااااااااارطة على خلفية 

ةا، فنفى ل  اممر، ثم إسااا فساااره إن أحداث العنف ال ي شاااةد ةا مدينة الحسااايمة يوم
كان قد  م إيقاف أ  أحد من الم ااهرين، فأكد ل  أن  جر  إيقاف بعضاااااااااةم، حينةا 

ا من DOSSELDORFأخبره المدعو ارضاااااوانا أن  سااااايج مع مع أعضااااااء لجنة ا
أجل إ خاذ قرار إما با  صااااال بالجمعيات والةيئات الحقوقية بأوروبا أو  نايم مساااايرة 

 عةم. ضامنية م
، ال ي  عرضااااات خاللةا 2017.05.26مضااااايفا بخصاااااوص أحداث يوم الجمعة 

قوات اممن للرشاااام بالحجارة من طرف الم ااهرين، من فوم سااااطل منأل المساااامى 
اناصر الأفأافيا ومحيط ، بأن  كان ي واجد ساع ةا بمنأل  بحي كاالبونيطا بالحسيمة، 
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ي على صفحة الفيسبوت اأوار لي وصل بإشعار على صفح   بالفيسبوت، بوجود بث ح
 يفيا، ي علم بكلمة يلقيةا المعني باممر من فوم ساااااااااطل منأل ، إلى مجموعة من 
الم ااهرين المح شااااااااادين حول ، في الوقت الذ  لم  كن أحداث رشااااااااام قوات اممن 
بالحجارة قد  اندلعت بعد، حيث حمل آلة ال صاااوير الخاصاااة ب ، و وج  صاااو  منأل 

 جل إل قاط صور فو وغرافية و صوير فيديوهات لةذا الحدث.المعني باممر من أ
واسااااااااا غالال لن يجة الخبرة ال قنية المنجأة على حساااااااااا  المشااااااااا ب  في  افؤاد 
الساااعيد ا بموقع ال واصااال ا ج ماعي فيسااابوت وعلى ها ف  المحمول المحجوأ من ، 

افعين علم  م رصد صور فو وغرافية ياةر فيةا المعني باممر رفقة أشخاص آخرين ر 
الجمةوريااة الريفيااة المأعومااة في مناااطم مخ لفااة من المغر ، وكااذا  اادوينااات يؤكااد 
مضاامونةا نأع   ا نفصااالية و وجي  ا  ةامات الكاذبة للدولة المغربية بطب  الملفات 
و لفيم السااااااايناريوهات، وا ةامات ضااااااامنية للقوات اممنية بأنةا آلة قمعية  سااااااا فأ 

القيام بأعمال الشاااااغ  ل برير اع قالةم الحقا، و دوينات أخر  المواطنين و دفعةم إلى 
  حرض على العنف ضد الدولة. 

نافيا أن يكون قد حضر أحداث إضرام النار بإقامة قوات اممن بإمأورن، مدعيا 
أن  كان ي واجد ساااع ةا بمدينة الحساايمة وعدم  وفره على أية معلومات بخصااوص ما 

 جر  بالضبط.
 مى "محمد فاضي "بالنسبة للمس -7

صااااارح أن  من مناصااااار  ال جمةرات والمااهرات ال ي عرف ةا مدينة الحسااااايمة 
 بقيادة المسمى ناصر الأفأافي وأن  شارت فعليا في العديد منةا.

وبعااد مواجة اا  بمضااااااااامون المكااالمااة الةااا فيااة ال ي أجراهااا معاا  االحساااااااااين  
دقائم و  07مد ةا  دقيقة، 43و 21على السااااعة  28/04/2017ا دريسااايا ب اري  

ثانية، أكد أن مخاطب  أطلع  من خاللةا بأن  سااااوف ي م  نايم مااهرة يوم امحد  50
المقبل وق ذات، وحرضاا  على الخرو، فيةا عوض م ابعة امحداث عبر النقل المباشاار 

(live كما أخبره مخاطب  أن  ومناصرو االح جاجات أعدوا مخططا  لمواجةة القوات ،)
اصيدياا، ووأعت المةام عليةم، كل حس  اخ صاص ، وأنةم ين ارون  العمومية بحي
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فقط ا شاااااااااارة ل نفيذ اموامر، كما أخبره مخاطب  من خالل نفس المكالمة  أن  وباقي 
المناصاارين والموالين للمساامى ناصاار الأفأافي قاموا بمعركة بمنطقة أوالد أمغار، على 

ارات مؤاأرين بأشااااخاص من مدينة حد  عبيره، إساااا عملوا فيةا الساااايوف مم طين سااااي
 الناضور يجةلةم .

كما أفصاال ل  المساامى الحسااين ا دريسااي خالل نفس المكالمة الةا فية أعاله 
بأن الحراس الشخصيين للمسمى اناصر الأفأافيا ي لقون أجورهم من جةات هولندية، 
 وأن  شاااخصااايا ومناصااارين آخرين يسااا فيدون من دعم جبةة البوليسااااريو، مؤكدا ل 
ام داد ال نايم ا جرامي الذ  ي أعم  المسااامى ناصااار الأفأافي إلى خار، أرض الوطن 

يين والمعادين من حيث ال مويل، كما أفصاااال ل  عن  واصاااال  مع أحد أبرأ االنفصااااال
رموأها المسااامى اساااعيد شاااعوا المقيم بةولندا، الذ  أبد  اسااا عداده للدولة المغربية و 

 الكامل في دعم  ماديا.
 بة للمسمى إبراهيم بوزيان:بالنس -8

أكد أن   ربط  عالقة وطيدة بالمساااامى ناصاااار الأفأافي يعود  اريخةا إلى ساااانة 
، بحيث أصاااااااابل يحضاااااااار ال جمعات العامة ال ي ي أعمةا هذا امخير بمنطقة  2010

الريف والحساايمة عبر قيام  بأنشااط   الدعائية لل حريض على الف نة والمس بسااالمة 
عأعة اسااااااااا قرارها بخطابا   وشاااااااااعارا   المعادية وذلت  حت قناح الدولة الداخلية وأ 

المطال  االج ماعية لسكان المنطقة وال ي كان خاللةا يأمر الحاضرين بعدم رفع العلم 
الوطني خالل  جمعا    ومااهرا   العامة، وقام في إحداها المسااامى اناصااار الأفأافيا 

ضاااارين من أجل المساااااهمة و ، بحث الحايمةمن مقةى ميرامار بوسااااط مدينة الحساااا
الدعم الماديين ل مويل هذه ال جمعات بةدف إنجاحةا واسااااااا مرارها ، و هو بالفعل  ما 

 انصاح ل  الحاضرون آنذات .
مع رفا أن  كان إلى جان  ذلت يشغل مةام ال وسط ما بين ناصر الأفأافي وباقي 

واقعة مده للمسااااااامى المناصااااااارين والموالين ل  في  لقي الدعم المالي، وهو ما أكد   
يوسااااف الحمديو  بالرقم الةا في الخاص بالمساااامى ناصاااار الأفأافي أو نبيل احمجيم 

دعما لمالية ال نايم، نةما بوصااااول مبلغ مالي من أوروبا من اجل إشااااعار كل واحد م
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وذلت رغم نفي المعني باممر علم  بقيمة هذا المبلغ المالي أو الجةة ال ي أرسااااااال  ، 
ي أكدها مضمون اال صال الةا في الذ   م ال قاط  و مت مواجة   ب  وهي الواقعة ال 
 دون ان ينفي .

كما أكد مسااااااااهم   في ال جمعات العامة ال ي ينامةا ناصااااااار الأفأافي بمنطقة 
 ،هو أعأعة والء المواطنين للدولة الريف والحسيمة مع علم  المسبم أن الةدف منةا

ةا و واب ةاوالمس بمقدسااااااااااا  ئل ، ومعاداة وا  ث م  ب وفير الوسااااااااااا يا نة رموأها، وق ها
اللوجيسااااااااا يكية لةذه ال جمعات بغرض إنجاحةا و اسااااااااا مرارها حيث وفر  حد  هذه 

ومكبرات الصوت وال ي أقيمت باااااااااا اكاالبونيطاا بالحسيمة ب اري  كرسيا  40 ال جمعات
23/04/2017 . 

من ي كما اع رف بعلم  بال حويالت المالية ال ي حصاااااااال عليةا ناصاااااااار الأفأاف
موضااحا أن هذا امخير لم يكن ي ساالمةا شااخصاايا  أشااخاص من خار، ال را  الوطني 

بل كان يساااخر في ذلت  مناصاااري  ح ى ي مكن من ال ملص من المساااؤولية الجنائية 
علما من  بأنةا أعمال  بقى محاورة قانونا. وكذا إشااااعاره للمساااامى اناصاااار الأفأافيا 

 ب حويل مبلغ مالي إلي  من أوروبا.
 بالنسبة للمسمى يوسل الحمديوي:  -9

أقر بمعرف   وعالق   بالمساااااااامى إبراهيم بوأيان وكذا معرف   بأعيم هذا ال نايم 
ا جرامي المسااااااااامى ناصااااااااار الأفأافي إلى جان  أبرأ القياديين في  المسااااااااامى نبيل 

من أجل  احمجيم، الذين ركبوا على واقعة مق ل المساااااااامى قيد حيا   محساااااااان فكر 
لاادولااة المغربيااة بجميع ال خريبيااة ال ي  نم عن المعاااداة لم الةاادامااة و  مرير أفكاااره
 اق صادية.  ا مقنعة في شكل مطال  اج ماعية و رموأهمكونا ةا و 

مؤكدا مشاااااااااارك   فعليا في مجموعة من المااهرات و ال جمةرات المنامة و 
ت خاللةا المؤطرة من طرف ناصاار الأفأافي و قياديو هذا ال نايم ا جرامي و ال ي رفع

العااديااد من الشاااااااااعااارات من قبياال اخرجنااا واح جينااا من بيو نااا جيناااا االعاادالااة لبغينااا 
والمخأن يقمع فيناا االيد في اليد شااابا  الكرامة اليد في اليد شااابا  الحريةا االشاااع  
لة اج مااعياةاا موال  محناد ار اح إر اح  مة عدا يريد من ق ال الشاااااااااةيادا احرية كرا
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لمة واحدة هاد الدولة فاساادةا ا ال للعسااكرةا، كما رفعت أعالم ساانواصاال الكفاحا اهذه ك
  خص ما يسمى االجمةورية الريفية المأعومةا، وأعالم  أماأيغية. 

ال جمةرات، سااااابم ل  مناصااااار   لةذه المااهرات و مفيدا أن   عبيرا من  ل أييده و 
امت بالقر  أن ساهم ماليا لفائدة ما يسمى باااااااااا االحراتا خالل إحد  الوقفات ال ي ن

من المناصااااااااارين على  قديم  مجموعةة االب دائية بالحسااااااااايمة حيث أقدم من المحكم
 لقى لفائدة اللجنة المالية لةذا ال نايم، مؤكدا علم  بأن أعيم هذا ال نايم   مويالت

 .ططا  لمخرض الوطن بةدف الدعم المالي ل  و داخل أمبالغ مالية مةمة من خار، و 
ة الةا فية ال ي جرت بين المسااااااااامى ناصااااااااار الأفأافي وبعد مواجة   بالمكالم

، أفاد  11س و 16على الساااااااعة  18/12/2016والمساااااامى إبراهيم بوأيان  ب اري  
أنةا كانت بمناساابة  قدم أحد امشااخاص المقيمين بالخار، من  ،و الذ  يجةل ، أثناء 

أخر،  واجده بمحاذاة مقةى شاااااابلين رفقة مجموعة من امشاااااخاص ال يعرفةم، حيث 
درهم لم يفصاااال ل   200هذا امخير من جيب  مبلغا مةما من العملة الوطنية من فئة 

عن قيم   واساااااا فساااااار عن المساااااامى ناصاااااار الأفأافي من أجل  سااااااليم  هذا المبلغ 
كمسااااااااااهمة من  لفائدة لةذا ال نايم ، ف طوح بال وج  إلى المسااااااااامى ابراهيم بوأيان 

ى المقةى المذكور من أجل أخذ المبلغ المالي وأخبره باممر مفيدا أن  بعد عود   إل
و سليم  للمسمى ناصر الأفأافي وجد المعني باممر قد غادر المكان رفقة امشخاص 

قصاااااد  ساااااليم المبلغ المذكور   GALAXYالحاضااااارين سااااااع ةا في إ جاه مقةى 
 للمسمى ناصر الأفأافي.

مسمى إبراهيم بوأيان وعند مواجة   بالمكالمة الةا فية ال ي جرت بين  وبين ال 
د، صاارح أن  ساااع ةا كان ي واجد  15س و  21على الساااعة  22/04/2017ب اري  

كلم، وقد  حدثا عن ا عداد الذ   18بمنطقة أيت قمرة البعيدة عن الحسااااايمة بحوالي 
 م بخصااوص ال جمع الذ  كان مقررا إقام   بعين الةندية بحي الشاااط  الجميل الذ  

ير ما يساااا لأم من وسااااائل لوجيساااا يكية من كراسااااي ال ي  مكن يقطن  وذلت عبر  وف
شاااااخصااااايا من  وفير ثالثة منةا، كما  حدثا عن مساااااالة  وفير مكبرات الصاااااوت مع 
المساااامى محمد البوساااا اني وكذا الفيديو المصااااور عن طريم البث المباشاااار من أجل 
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عبيرا عرضاااا  بمواقع ال واصاااال االج ماعي ك حريض للمشاااااركة في هذا االح جا،، و  
قشاااا فكرة إهداء هدية لةذا منةما لمناصااار ةما و والئةما  للمسااامى ناصااار الأفأافي نا

 .امخير
ولد  مواجة   أيضااا بالمكالمة الةا فية ال ي دارت بين  وبين المساامى إبراهيم  

ثانية مد ةا وأحد وثالثين  31س  13على السااااااااااعة  23/04/2017بوأيان ب اري  
رفقة المسمى ناصر GALAXY بره أن  ي واجد بمقةى ثانية ، صرح أن مخاطب  أخ

الأفأافي وأن   ساالم من  مجموعة ساا رات، و أن هذه المكالمة الةا فية كانت بمناساابة 
 نايم الوقفة االح جاجية بعين الةندية بحي الشااااااط  الجميل، حيث إل قى بالمسااااامى 

م ن سااايار   نوح إبراهيم بوأيان و المسااامى محمد البوسااا اني وطلبا من  ال وج  على 
ولقاء المساامى ناصاار الأفأافي  صااطحاب   GALAXYإلى مقةى  C MAXفورد 

الى حي الشاط  الجميل، وهو ما  م بالفعل حيث ال قى الماثل أمامكم بالمسمى ناصر 
الأفأافي  حيث مده هذا امخير  بمجموعة من الس رات قام بوضعةا بالصندوم الخلفي 

 .لمأمع  نايمةا كما هو مبين أعالهالوقفة االح جاجية اللسيارة لغرض اس عمالةا في 
مؤكدا أن المسااامى ناصااار الأفأافي ي بنى نةجا معاديا للدولة المغربية و رموأها 
و يبخس المساعي و المحاوالت ال ي  بذلةا كل الجةات المسؤولة والمن خبة من أجل 

فأافي ااهريا أن  يدافع  لبية المطال  االج ماعية و االق صااااادية ال ي يأعم ناصاااار الأ 
عنةا و عن مشااااروعي ةا مما نجم عن  أعأعة والء الساااااكنة للوطن لدفعةم إلى  بني 
فكر انفصااالي بوصااف  مجةأة ومؤسااسااات الدولة بالفساااد والقمع والديك ا ورية لدرجة 
 عبيره في إحد  المااهرات بكون االسااااااا عمار االساااااااباني كان أرحم من االسااااااا عمار 

افة إلى الحدث امخير الذ  القى اسااااااا نكارا كبيرا والم مثل في إقدام العروبي، با ضااااااا
 المسمى ناصر الأفأافي على عرقلة ممارسة شعائر صالة الجمعة بمسجد ديور الملت.

 للمسمى أشرف اليخلوفي: بالنسبة- 10

أكد معرف   الوطيدة بكل من أعيم ال نايم ا جرامي ناصااااااااار الأفأافي والقياد  
مساااامى نبيل احمجيم ،و مشااااارك   في العديد من ال جمعات ال ي نامت البارأ في  ال

ب حريض و  أطير من المسااامى ناصااار الأفأافي  ومناصاااري  وال ي انبثم عنةا  نايم 
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كلجنة ال واصل وا عالم   االحراتما يعرف با االلجان الخاصة بداخلي هيكلي في شكل 
ويم، ولجنة المالية ال ي  ضم ال ي  ضم ناصر الأفأافي، محمد امصريحي رضوان اس

أشاااااارف اليخلوفي ، أيو  بوعأة ، سااااااعيد الحقوني، كما  م إحداث لجان آنية  نشااااااط 
، خالل المساااايرات والمااهرات وهي لجنة الشااااعارات ولجنة اللوجيساااا يت ولجنة اليقاة

عبر مواقع   LIVEهذه ال جمعات كانت  ع مد على  طبيم ال صاااااااااوير المباشااااااااار 
سااااواء عبر حسااااا  فيساااابوت الخاص بناصاااار الأفأافي أو عبر   ال واصاااال االج ماعي

ا الخاصااااة بالمساااامى محمد امصااااريحي، أو عبر صاااافحة 24صاااافحة فيساااابوت اريف 
فيساابوت اريف بريسا الخاصااة بالمساامى حسااين ا دريسااي، أو عبر صاافحة فيساابوت 

، موضااحا أن  حضاار جل هذه ا ال ي كان يشاارف عليةا فؤاد السااعيد AWAR TVا
اسااااااااا ثناء واقعة أحداث إمأورن و أحداث منطقة اوالد امغار، كان آخرها ال جمعات ب

ا، الذ  liveأواخر شااةر مارس المنصاارم ، الذ   م بنفس طريقة ال صااوير المباشاار ا
عرف مجموعة من االن قادات غير المباشاااارة وجةةا ناصاااار الأفأافي وبعض المقربين 

ذين سماهم بااااا الجنة الوا سا  من  مثل كريم الملق  بااااا اميشيلا لبعض الحاضرين ال
السريةا وقد كان يقصد بةذا الحديث  أشرف اليخلوفي رفقة شاكر المخروط، مر ضى 
اعمراشاااا، أناس الخطابي ، حيث ادعى أن  ي وفر على  ساااجيالت صاااو ية وأدلة  فيد 
أنةم يعملون لفائدة اأجندة مخأنيةا ويطمحون لنساااااااااف الحرات، مما ن ج عن  جدال 

 ينةا بين نشطاء ما يسمى با االحراتا. ونقاش حاد ح
مفيدا أن مجموح المبالغ المالية ال ي كان ي م جمعةا كان يقوم بصااااارفةا بمعية 
الجنة اللوجس يتا ال ي كانت  ضم سعيد الحقوني وبعض مساعدي  في  وفير الوسائل 
ير اللوجساااااا يية  نجاح المااهرات والمساااااايرات ال ي كانوا يدعون إليةا، من قبيل  وف

مكبرات الصاااااااوت والالف ات الخشااااااابية والثو  والقماش الذ   ك   علي  الشاااااااعارات 
والسااااااااا رات ال ي  ميأ أعضااااااااااء لجان الحرات، الكراساااااااااي، وغيرها من امدوات ال ي 
يح اجون إليةا في كل شاااااااااكل نضاااااااااالي جديد، علما أن  كان في نةاية كل وقفة أو 

صاااارف بصااااف   أمين مال الحرات، مبينا مااهرة يح فا بباقي المبالغ المالية ال ي لم  
أنا  خالل الوقفااة االح جاااجيااة ال ي  م  نايمةااا من قباال نشاااااااااطاااء الحرات أماام مقر 
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درهم، ال ي اح فا بةا  8184المحكمة االب دائية بالحسااااااااايمة فقد  م جمع ما قيم   
 بصف   أمين المال لةذا ال نايم.

الغ مالية م فاو ة  راوحت كما أكد  لقي  مسااااهمات مادية مباشااارة عبارة عن مب
درهم من العديد من امشاااخاص، إضاااافة إلى ثالث حواالت  1500درهم و  20ما بين 

درهم  988مالية ، مرساااااالة من المسااااااماة اسااااااعاد أكأاو ا المقيمة باساااااابانيا بمبلغي 
درهما،  620درهم و من المسااماة احنان ريفيا المقيمة أيضااا باساابانيا بمبلغ  1041و

عية لجنة اللوجيسااااا يت في اق ناء اللواأم وامدوات الضااااارورية  نجاح قام بصااااارفةا بم
ال جمعااات و ال جمةرات المنامااة من طرف ناااصااااااااار الأفأافي و قياااديي هااذا ال نايم 
ا جرامي، وفي نفس ا طار  سلم من  المسمى عالل الحرشاو  الملق  بااااااااا اميمونا 

،كما  لقى  ة اكيطوناخيمدرهم كمساااااااااااهمة من  وكذا  1000المقيم بفرنسااااااااااا مبلغ 
درهم  10.000 عليمات شااافوية من ناصااار الأفأافي بعدم  سااالم أية مبالغ مالية  فوم 

 مخافة ال بعات القانونية ال ي قد  ؤد  إليةا.
كما اع رف بال وصااال من الجةة المعادية لوحدة ال را  الوطني المعروفة باسااام 

 اد السعيد .درهم  صرف في  المسمى فؤ  5000االبوليساريوا بمبلغ 
مضيفا بخصوص أعالم ما يسمى اجمةورية الريفا المأعومة ال ي كانت  رفع  

خالل المسااااااااايرات والمااااهرات ال ي كااانوا ينامونةااا، أناا  علم من المسااااااااامى كريم 
الموساو  الملق  باااااأمير الموساو ا واأمير كونأاليسا وهو أحد المةاجرين بإسبانيا، 

قطعة منةا إلى المغر ، وهو من بين المدافعين  20أن  هو من  كلف بإدخال حوالي 
والمناصاااااارين لألطروحة االنفصااااااالية الداعية لقيام الجمةورية الريفية، إلى درجة أن  

 كان يدعو إلى  بني الشكل النضالي المسلل من أجل  حقيم المطال  المرفوعة.
  :رشيد اعماروش للمسمىبالنسبة  -11

صااااااديق  سااااااعيد الأياني في ال جمةرات  صاااااارح بكون  كان يشااااااارت فعليا رفقة
 ساااير من قبل المسااامى كانت  نام و  والمااهرات ال ي عرف ةا مدينة الحسااايمة، وال ي

ناصااااار الأفأافي ومناصاااااري  و رفع خاللةا شاااااعارات معادية للدولة المغربية ورموأها. 
جد ال ي أداها المعني باالمر بمس وبعد صالة الجمعة 2017ما   26  مفيدا ان  ب اري
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لدينية الخاصة بصالة افأار، بلغ الى علم  بان ناصر الأفأافي عرقل ممارسة الشعائر ا
المقامة بمساااااجد اديور الملتا، وبعد ال حاق  بعين المكان وجد المسااااامى يوم الجمعة 

 ناصر الأفأافي مح ميا بسطل منأل .
دين مع رفا بمشاااااااارك   فعليا في رشااااااام رجال القوة العمومية بالحجارة الم واج 

سااااااااااع ةا بمحيط منأل ناصااااااااار الأفأافي وهي االفعال ال ي نجم عنةا الحام امذ  
صاب ةم بأضرار بليغة.  بالسالمة الجسدية لرجال اممن وا 

حوالي السااااعة العاشااارة ليال، في  27/05/2017كما اع رف بمشاااارك   ب اري  
من فندم البيرال ن أياد بالقر  بالضبط بشارح طارم بةر المنام بالشارح العام و ال جم

 حريضااا  للم جمةرين على عصااايان أوامر القوات العمومية المطالبة بفض ال جمةر و 
 ورشم قوات اممن بالحجارة.

 الخير اليسناري: بالنسبة للمسمى عبد  -12

الوقفات االح جاجية  اس جابة  أكد مشارك   في جميع المااهرات و ال جمعات و
ل ي  دعو إلى الخرو، إلى الشاااارح  من مواقع ل حريضاااات المسااامى ناصااار الأفأافي ا

والعمل على إغالم المحالت ال جارية من أجل  Facebookال واصااااااااال االج ماعي 
 عطياال الحركااة ال جاااريااة والاادخول في العصااااااااايااان الماادني، حيااث كاااناات  ردد بعض 
الشااااعارات  عصاااابا غير مبرر منةم لمنطقة الريف منةا: ا الريف حنا ناسااااو المخأن 

وا  و اعاش الريف و ال عاش من خان ا و اال لعسكرة الريفاو اكلنا ناصر يجمع راس
الأفأافيا، و أن   كان ي ابع جميع الخطابات ال ي كان يلقيةا  المسااااااااامى  ناصااااااااار 

 الأفأافي ضد كل من ممثلي السلطات المحلية و أعضاء السلطة ال نفيذية.
وباااااعاااااد ماااااواجاااااةااااا ااااا  بااااا ااااادوياااااناااااة عااااالاااااى ماااااوقاااااع الااااا اااااواصاااااااااااااال 

طال  فيةا    http://www.facebook. Com/abdelkir.elyasnariاالج ماعي
يج   شاااكيل لجان شاااعبية  - -بما يلي: ) الدفاح عن النفس و العرض حم مشاااروح

العين بالعين و  -  -مأودة بالةروات والعصاااااي و امسااااالحة في كل أنحاء الحسااااايمة
بادئ أالم(، اع رف بنشره لل دوينة المذكورة في ال  -السن بالسن و الجروح قصاص

إطار ال حريض على  أسااااايس و خلم لجان شاااااعبية أعضااااااؤها منحدرين من منطقة 

http://www.facebook/
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الريف و بالضاااااابط من مدينة الحساااااايمة، مأودين بالعصااااااي و الةراوات و امساااااالحة  
ل غطية جميع شاااااوارح و أحياء المدينة المذكورة  ضاااااد كل اع داء على أعراضاااااةم و 

م لكا ةم و أموالةم، وأن هذه اللجان الشاااااااعبية ينبغي أن    كون من  عدة سااااااارقة م
مجموعات، بحيث ان كل مجموعة   ولى فرض اممن  بالحي الذ   قطن ، وبال الي 
 مكين سكان الريف من الدفاح عن أنفسةم بشكل مس قل و دون الحاجة إلى القوات 

 اممنية المغربية، حس   صنيفةم.
 يجااااة الخبرة ال نقيااااة المنجأة على هااااا فاااا  المحمول نوح وبعااااد مواجة اااا  بن

SAMSUNG  GALAXY S4 Mini   وال ي أساااافرت عن رصااااد شااااريط فيديو
ثانية ياةر من خالل  شخص ي وعد بالقيام بأعمال  26مد   الأمنية  دقيقة واحدة و 

 عنف ببلد أجنبي:
صاال بةا ال ي ذكر الاروف ال ي  و أن  ليس لدي  أ   فسااير بخصااوصاا  و أجا  ب

بةذا الشريط موضوح البحث، كما أن  ال ي ذكر مصدره أو الشخص الذ  قام بإرسال  
 ال بالشخص الذ  ي كلم من خالل .أن  ال عالقة ل  بمح و  الشريط و إلي ، مؤكدا ب

 بالنسبة للمسمى عبد الحق صديق: -13

ا المااهرات االح جاجية ال ي عرف ة  في مجموعة من ال جمعات و أكد مشاااااااارك 
مااهرات ومعرف   مدينة الحسااااااااايمة وال ي حرضااااااااات عليةا اللجنة ال نايمية لةذه ال

م أعمي ال نايم ا جرامي أمثال ناصاار الأفأافي وكريمة مةوال ونبيل وصاال   بقياديي و 
احمجيم، أنس الخطابي، حيث يع بر محط ثق ةم، باع باره عنصر نشيط على صفح   

سبوت، ويقوم ب رويج كل امخبار والشائعات يالشخصية بموقع ال واصل االج ماعي فا
 انفصالية.ف وغرافية ذات إيحاءات  حريضية و الصور الالم علقة باالح جاجات و 

موضااااحا أن  ساااابم ل  أن ال قى بم أعم ما يساااامى االحراتا المساااامى ناصاااار  
ناشاااااااااطة هي امخر  ضااااااااامن  اللجنة المنامة لةذه الأفأافي بمنأل كريمة مةوال ال

 قوم ب مويل  لمااهرات وال ي لةا ا صااال دائم بالمساامى ناصاار الأفأافي و اال جمةرات و 
هير للخرو، إلى الشااااارح دعم  ماديا لالساااا مرار في  أجيج الوضااااع و حريض الجماو 

 رفع شعارات معادية لمؤسسات الدولة ورموأها.لل ااهر و 
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كما اع رف أن  كان همأة وصاااااااااال في  مويل ال نايم ا جرامي الذ  ي أعم   
مساامى ناصاار الأفأافي ذلت أن  وفي غضااون شااةر مارس من الساانة الجارية  وصال ال

في نفس اليوم بمبلغين ماليين باساااااااام ، امول مرساااااااال من طرف كريمة مةوال قدره 
درهم  25656.00درهم، و الثاني مرسل من طرف ابن ةا وئام أمالح قدره  25656.00

د الخامس بمدينة الحساايمة، و ، و  ساالمةما من البنت الشااعبي الم واجد بشااارح محم
بعد ذلت عمل على  سااليمةما إلى المساامى محساان  محساان الذ    كلف بإيصااالةما 
إلى المسااااامى ناصااااار الأفأافي و ذلت وفم رغبة كريمة مةوال، وأن  كان على علم أن 

 المبلغين الماليين المذكورين كانا موجةين ل مويل ال نايم المذكور.
و وغرافية المساا خرجة من صاافح   الشااخصااية على وبعد مواجة   بالصااورة الف

أمامةم قماش ما يسااامى ماعي فايسااابوت رفقة أشاااخاص آخرين و موقع ال واصااال ا ج 
ن  ا ل قطةا رفقة كل من ناصااااااااار الأفأافي، أيمن أمالح ابن بجمةورية الريف، أكد أ

بة حفل نام   كريمة مةوال كريمة مةوال و  ياس خالي، ونبيل احمجيم، بمناسااااااااا ل ا 
 مليون سن يم في ألعا  الرهان بالديار ا سبانية. 400لةا على إثر فوأها بمبلغ بمنأ 

أما بخصوص الصورة الف وغرافية ال ي ياةر من خاللةا قطعة قماش مايسمى 
بجمةورية الريف موضاااااااوعةا ثالثة أسااااااالحة حربية، أكد قيام  بنشااااااارها على مواقع 

الحراتا بعدما أعلن ناصااار ال واصااال االج ماعي إساااوة بباقي نشاااطاء ما يسااامى بااااااااااااا
الأفأافي خالل إحد  خرجا   أن  ساااااااي م اللجوء إلى رفع الساااااااالح في مواجةة أجةأة 

 الدولة إن اق ضى الحال. 
 بالنسبة للمسمى عثمان بوزيان:       - 14

أقر بمعرف   بالمساااامى ناصاااار الأفأافي وانخراط  في االح جاجات غير القانونية 
في ملت والده بحي ديور الملت بالحسااايمة، يعده لبيع و  بحكم اسااا غالل  لمحل  جار 

شاااااةر مارس إصاااااالح الةوا ف النقالة، مؤكدا مشاااااارك   في مااهرة واحدة في أواخر 
حرض من خاللةا المسمىا ناصر الأفأافيا الساكنة لل ااهر المنصرم بحي كالبونيطا 

 ضد الدولة و رموأها و مكونا ةا.
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ل حريات ال ي أجريت على مسااااااااا ويات عدة وبعد مواجة   بما أسااااااااافرت عن  ا
بخصااوص امشااخاص الم ورطين في دعم و خدمة ما يساامى ا بحرات الريفا مهداف 
 روم المس باممن الداخلي للدولة المغربية، و ال ي ورد من خاللةا اسااااام  كمشاااااارت 
لدعم الماد  من الخار،، من خالل ما أثب     إجراءات ال قاط المكالمات  في  لقي ا

ةا فية وا  صاااااااالت عن بعد، وبالضاااااابط المكالمات الةا فية ال ي أجريت بين  وبين  ال
وال ي  م ال قاطةا و أخد نساا  منةا  24/05/2017المساامىا ناصاار الأفأافيا ب اري :

لفائدة البحث، كما  م عرض ما نقل ك ابيا منةا م رجما من اللغة امماأيغية )اللةجة 
 لي :الريفية( إلى اللغة العربية ع

أكد ان  في إطار هذه ا ح جاجات ال ي يقودها المسااامىا ناصااار الأفأافيا اع اد 
المساايرات دعما ماديا من الخار، لإلعداد وال حضااير للمااهرات و  هذا امخير أن ي لقى

ا ح جاجية، ال ي  حولت من وقفات اح جاجية ل حقيم مطال  اج ماعية و اق صااادية 
ت و مساااااايرات حاشاااااادة مناهضااااااة للدولة و الناام و ثقافية مشااااااروعة، إلى مااهرا

المغربي، و ح ى ال ياةر في الصاااااااااورة، فاإنا  ي لقى هاذا الادعم الماااد  عن طريم 
أشاااااااخاص مخ لفين بةدف ال موي  و ال ملص من المساااااااؤولية الجنائية نارا لخطورة 

 ، وأن  شخصيا كان من بين هؤالء االشخاص الذينفعال ا جرامية الم ر بة عن ذلتام
 م  وايفةم من طرف المسااااااااامىا نااااااصااااااااار الأفأافيا في  سااااااااالم مبلغ ماااااالي 

درهم،  وصاال ب  من طرف شااخص مجةول بالخار، بعدما ا صاال ب  هذا ,2.600قدره:
(، وأوده بكلمة 0031امخير عبر رقم ها في يب د ء بامرقام ا سااااااااا داللية لةولندا)

لمسمى ناصر الأفأافي بوساطة السرا اممانة ديال  شي اا، ليقوم ب سليم  بدوره إلى ا
 كل من المدعوين عبد الرحيم و إلياس.

 بالنسبة للمسمى جمال بوحدو:- 15

لبعد مواجة   ب دور ا عالمي الذ  لعب  عبر موقع ال واصاااااااااال ا ج ماعي ا ا
فايساابوتا، والذ  اساا غل  في ال حريض واخ الم دعايات من شااأنةا المساااس بوحدة 

واسااااااااا قاللةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية  المملكة المغربية وساااااااااياد ةا
 ولمؤسسات الشع  المغربي، وهو ما  لخص   دوينا   ال الية: 



 

76 

االحرات الشعبي بالريف أنار الطريم للريفيين لل وج  صو   حقيم مطلبةم في 
اسااااااا قالل الريفا، االريفيون مصاااااااممون على  حقيم أهدافةم وأحالمةم بإقامة كيان 

طموحا ةم ال حررية االسااااااااا قاللية رغم كل العوائم ال ي يضاااااااااعةا االح الل يعبر عن 
المغربي في الطريما ،االناام المغربي يعلم جيدا أن هنات أساالحة نارية دخلت للمغر  
ذا كان الناام هو نفس  من وراء  وهي بين أياد  مواطنين إما منامين و إما عأل، وا 

لل أخر  نقلت ل ، ااساااااا مرار الحرات بعض عمليات ال ساااااالل ها  ، فان عمليات  ساااااا
الشاااعبي بالريف هو دليل أن الشاااع  الريفي قادر على أن يمضاااي نحو  حقيم غاي   
الكبر  و هو اسااااااااا قالل الريفا ، االحرات الشاااااااااعبي بالريف هو مناط اممل  حياء 
جمةورية الريفا  اال خيار أمام الشااااااااع  الريفي العايم سااااااااو  أن يناد  بحق  في 

 صير هذا هو المخر، من المات االس عمارا. قرير الم
 Facebookاع رف بأن  صاااااااااح  الصاااااااافحة بموقع ال واصاااااااال االج ماعي  

  le Profileال ي يضاااااااع في حائطةا  JAMAL BOUHADDOUالمساااااااماة 
صاااور   الفو وغرافية وخلفةا خريطة مق طعة من خريطة المملكة المغربية  حمل إسااام 

الريفا، وان جميع ال دوينات أعاله  خصااا  نشااارها  اجمةورية الريف اال حادية لقبائل
 على صفح   المذكورة، وال ي ي ضل أنةا  حرض على الثورة وقل  الناام.

مضاايفا أن  شااارت عدة صااور فو وغرافية ومقاالت وفيديوهات لةا نفس ال وج ، 
و دعو النفصال الريف عن المغر  عبر ما سماه ثورة شعبية مسلحة، كما ان  ساند 

ب دوينا   بصفح   المذكورة الثورة الشعبية بالحسيمة، عبر نشر عدة فيديوهات  دائما
 خص ا ح جاجات والمااهرات غير المرخص لةا بأعامة المسااااااامى ناصااااااار الأفأافي 
وأيضااا عدة صااور  دل على ما سااماه الفساااد في المغر  داعيا المواطنين بالحساايمة 

ينا أ  قوات اممن، وال صاااااد  للخونة إلى الخرو، واسااااا عمال القوة لمحاربة االمخأني
ال ابعين للناام المغربي. مسااااااا غال حسااااااااب  بالموقع االج ماعي المذكور لل عبير عن 
رفضاااا  خضااااوح جميع مناطم الريف بما فيةا مدينة الحساااايمة ونواحيةا لنفوذ الناام 

 المغربي أو اع بارها جأءا من  را  المملكة المغربية.
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وغرافية لمجموعة من الشااارطيين العاملين بأمن وحول ما نشاااره من صاااور فو  
الحساااايمة، يصاااااحبةا  عليم يقول: اكال  االح الل المغربي بالريف يساااا حقون الق لا 
وأيضااا  دوين   القد انذرناكما  عليقا على صااورة فو وغرافية   علم بالحريم الذ  اندلع 

 Ithriبمحيط مخفر الشااااااارطة بالمضااااااايم منشاااااااورة بصااااااافحة حساااااااا  المسااااااامى 

mustapha toufiatii ا و دوين   ال ي  قول ا بادة جنود وشااااارطة و درت االح الل
المغربي بالريف عن بكرة أبيةم و اهرام دمةم يكون دائما من امعمال المحدودة ال ي 
ي طلبةا الكفاح من اجل  حرير امرض الريفية من االسااااااااا عمار المغربيا  وغيرها من 

نائي الخطير الم وفر لدي ، ورغب   في أعأعة ال دوينات ال ي  دل على القصاااااااااد الج
اممن الداخلي للدولة المغربية وال حريض على  ق يل القوات العمومية ونشااااااار الف نة، 
خصوصا أن  يقوم بنشر ها   ال دوينات ال ي يطلع عليةا عدة أشخاص داخل المغر  

لى أساس العرم و خارج ، با ضافة إلى وجود  دوينات  دعو إلى الكراهية وال فرقة ع
واللةجة رغم أن جميع المواطنين في المملكة المغربية سااااااواسااااااية، ومن بينةا  دوينة 
يقول فيةا: اال نريد على ارض الريف سو  الريفيين أما ما  بقى من الساكنة العربية 
فعليةا الرحيلا، و أيضااااا ال دوينات ال ي  مس بساااايادة المغر  وخاصااااة عبر ال رويج 

با فة  ية االجيش مخبار أائ نات ال ال ل دخل امجنبي في المغر  وهو ي مثل في ال دوي
االسباني على أهبة الدخول إلى الريف و الجماهير الريفية الشعبية  علن عأمةا على 
اساا قبال  بالورود كمحررينا ارسااالة قصاايرة إلى الجيش االسااباني: اأودونا بامساالحة 

ر امأورن يحاصاااااااارون الثكنة العسااااااااكرية للدفاح عن وجودنا المةدد با بادة..ا اأحرا
 ويس عدون الق حامةاا:

اع رف بأن  صاااااااااح  ال دوينات  المذكورة وال ي نشاااااااارها  يمان  بالحر  على 
القوات العمومية المغربية من جنود وشااااااااارطة ودرت ح ى إذا  طل  اممر ق لةم، فةي 

رف بكون  ك   في رأي  ضااااارورة ل حقيم االنفصاااااال عن الدولة المغربية، كما ان  أع 
ها   ال دوينات ال ي  دخل في إطار اسااااا را يجية  يةام المطلعين على الصااااافحة بأن 
الجيش ا ساااااااااباني ساااااااااي دخل عن قري  لمسااااااااااعدة المواطنين بالريف على  حقيم 
االنفصااااااااال عن الساااااااايادة المغربية، من أجل  شااااااااجيع امشااااااااخاص الذين يقومون 
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بقاء اموضااااح على  باالح جاجات بالريف وخاصاااة بمدينة الحسااايمة على الصااامود وا 
حال ةا، ومن اجل الضاااااغط على المغر  من الداخل و شاااااجيع المواطنين بالريف على 
االسااااااااا مرار في المقاومة دون خوف من الجيش المغربي على اع بار أن الدعم قادم 
من الجيش االسباني. مفيدا في نفس ا طار أن نشر ا شاعة ال ي  فيد بأن مواطنين 

ن يحاصاارون الثكنة العسااكرية ويساا عدون الق حامةا، من شااأنةا إعطاء اممل بإمأور
لألشااخاص الذين يرغبون في حمل السااالح ضااد المغر  ومحاربة قوا   وأن  بإمكانةم 

 الحصول على امسلحة من الثكنات العسكرية بةذه الطريقة. 
ن اجاال وحول ال مويالت الااداخليااة والخااارجيااة ال ي ي لقاااهااا المعني باااممر م

المسااااااس الخطير بالساااااالمة الداخلية للدولة المغربية،  بين أن   سااااالم مجموعة من 
المبالغ المالية من أشاااااااااخاص وجةات داخلية وأجنبية، يشاااااااااااطرون  نفس النأعة 

شااااااا نبر ال ي ي واجد  18ا نفصاااااااالية والعدائية ا جاه المملكة المغربية، ومنةا حركة 
ى ساااعيد شااااعو، المبحوث عن  وطنيا ودوليا من مقرها بةولندا وال ي ي أعمةا المسااام
 أجل ا  جار الدولي في المخدرات.

وحول اح جاجات ومااهرات مدينة الحساااااايمة ال ي يقودها المساااااامى ناصاااااار  
الأفأافي، صرح ان  لم يسبم أن ال قى بالمسمى ناصر الأفأافي أو قام بال نسيم مع ، 

الريف عن المغر  الم واجدون  من هذا الدور ي كلف ب  مناصااااارو أطروحة انفصاااااال
بأوروبا الذين ينشااااااااطون بال نساااااااايقيات واللجان هنات كما هو الحال بالنساااااااابة مثال 
للمساامين: بوجيبار، أأرام، أسااوام، أجطار وغيرهم ، فةم من يشااكلون صاالة الوصاال 
بين القادة الميدانيين والمكلفين بالدعاية النفصاااااااااال الريف و أجيج االح جاجات عبر 

 واصااااال االج ماعي في حين ي واصااااالون مع  باع باره أحد المكلفين بالدعاية مواقع ال
والم ابعة على صاااافحات مواقع ال واصاااال االج ماعي ويشااااجعون  ماديا لمواصاااالة هذه 
المةمة، وفي نفس الوقت يعملون على ال نسااااااااايم مع العناصااااااااار الميدانية، حيث 

معونات المادية ولأوم ي واصااااالون مع ناصااااار الأفأافي من أجل ال نسااااايم مع  حول ال
اللوجيسااااااااا يت الذ  يأودون  ب ، وبال الي ينحصااااااااار دوره في الدعاية والبروباغاندا 

 بمفصل عن العمل الميداني.
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وبعد مواجة   بثالث قطع أورام ممأقة  م العثور عليةا بجي  سااروال  مك وبة  
ن  دوينات بخط يده عندما  م جسااااا  وقائيا لحاة إيقاف  بةا ك ابات بخط يده عبارة ع

كال الي اعالقات الريف مع االح الل المغربي كانت دائما عالقة صاااااااادام وان ةت دائما 
بحمامات دم هل نشاااااااةد حمام دم أخر  بالريف في الصااااااادام المقبلىا ارأيي أن على 
الريفيين في ال نسيقيات اموربية أن يعلنوا في مؤ مرهم القادم وعلى مسمع من العالم 

يفية شااامال المغر  وأن المقاومة المسااالحة ال يأال عندهم ساااالح أنةم يريدون دولة ر 
من امضااى امساالحة، االشااع  الريفي ين ارا  دخال عسااكريا إساابانيا  نةاء الكابوس 

ما ف   يدعو إلى الجالء  1921ا س عمار ا. امنذ أن اح ل المغر  ارض الريف عام 
رير البالد من نير االح الل والجةاد والقو  الريفية المخلصااااة  حاول الخالص عبر  ح

رفض –عدم حمل أعالم االساااا عمار المغربي. -امجنبياامن مااهر اساااا قالل الريف: 
ال نااادياااد –حمااال أعالم الجمةورياااة الريفياااة. –أ  حوار مع أعوان االسااااااااا عماااار. 

اإن طريم الريف -ال سااااااااايااادة للمغر  على أرض الريفا. -بااالأيااارات...االح الل، 
ااالح الل المغربي في الريف  -ل هو الساابيل الوحيد إلى ال قدما الطويل نحو االساا قال 

أدرت أن إغراء الحوار ساااااااااقط و ةاو  و ال ةديدات لم  جد  نفعا و ان  هنات معادلة 
اقد  -جديدة أفرأها الحرات ومواأين القو  الجديدة ال يمكن ال غاضااااي عنةا أو إنكارهاا

 الل المغربي بدولة الريف وقد يساااااا مر  ح ل دولة من الدول دولة أخر  كما فعل االح
االح الل مائة أو مئات السنين و لكن مجرد وجوده في  ال يجعل  شرعا من  ال ي صور 
أن يكون هنات اح الل ما ي فم مع رغبة الشاااااااااع  ويعبر عن إراد ةم وي رجم أمانيةم 

الكيان  ال ي  برأها هذا ا طاراتالكيان الريفي و خلم  ولو بأضاااااااااعف المعانيااإحياء
الدقيقة والحساااسااة ال ي  اموضاااحسااياساايا وعسااكريا هي ضاارورة ملحة خصااوصااا في 

اا ا فام نص الجالء: إن قيادة الحرات الشاااااااااعبي الممثلة لحكومة يعرفةا الريف حالي
 جمةورية الريف وحكومة المملكة المغربية...ا

ر  بين أنةا عبارة عن مشااااااروح بعض ال دوينات ال ي كان يساااااا عد لنشاااااارها عب
حساااااااب  في االفيس بوتا لخدمة الشاااااابكة ا جرامية ال ي ي رأسااااااةا ناصاااااار الأفأافي، 
و حقيم غاي ةا الحقيقية في االنفصاااااااااال عن المغر  ولو بالقوة، وأن ها   العبارات 
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عبر من خاللةا على ضااارورة اسااا خدام المقاومة المسااالحة أو طل  ال دخل العساااكر  
عالن دولة ريفية شاااامال المغر ، على أن امجنبي من أجل االنفصااااال عن المغر  وا  

 قوم ال نساااايقيات اموربية بإعالن ذلت صااااراحة وهي الفكرة الرئيسااااية ال ي يؤمن بةا 
قياديو هذا ال نايم على رأساااةم المسااامى اناصااار الأفأافيا، وأن الحديث عن المطال  

 ا ج ماعية وا ق صادية ليس إال مطية للةدف المنشود.
 ربيع األبلق: بالنسبة للمسمى -16

بأن  شااااارت في المااهرات وا ح جاجات ال ي عرف ةا مدينة الحساااايمة،  اع رف
ب نايم و أطير من طرف المساامى ناصاار الأفأافي ومناصااري  على خلفية الركو  على 
حادث وفاة المساااااامى قيد حيا   محساااااان فكر ، ورددت فيةا شااااااعارات معادية للدولة 

والمخأن هو المسااااؤولا واكلنا حاأنين وقا لنا والناام من قبيل امحساااان مات مق ول 
 المخأنا.
وأن  على إثر  وطد عالق   بالمساااااااامى ناصاااااااار الأفأافي، أصاااااااابل يحضاااااااار   

ا ج ماعات الخاصااااااة لةذا ل نايم ا جرامي بمعية قياديي  ومناصااااااري ، مع رفا برفع  
عارات رفقة ال جموح لعلم الجمةورية الريفية المأعومة خالل المااهرات و رديده شااااااااا

معادية للناام من قبيل االريف حنا ناسو والمخأن يجمع راسوا اعاش الريف والعاش 
 من خان  ا اوال لعسكرة الريفا اوكلنا ناصر الأفأافي ا.    

كما قام من اجل كسااااا  ثقة ناصااااار الأفأافي وباقي أفراد هذا ال نايم ا جرامي، 
اةار معادا   للسلطات اممنية، بنشر  دوين ين عل ى حساب  الخاص بموقع ال واصل وا 

االج ماعي افايس بوتا  يوج  فيةما الس  والش م ويحرض ويةدد السالمة الجسدية 
لمساائول أمني بمدينة الحساايمة: اأ منى أن ننشاار صااورة هذا الكل ا اعصااام مطلو  

 issam recherche mort ou vif au peupleحي أو ميت عند الشع  الريفيا

rural مقاطع فيديو باللةجة االماأيغية قام من خاللةا بساااا  بعض .، و نشاااار ثالث
المسااااااؤولين اممنيين، ومعاداة الناام، والمطالبة باالساااااا قالل وال حريض على العنف 

 والف نة.                   
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مؤكدا أن المسااااااااامى ناصااااااااار الأفأافي هو من يقود ا ح جاجات با خاذ قرارات 
ج ماعية وا ق صاااادية ليس ساااو  ذريعة يساااعى منفردة، وأن الحديث عن المطال  ا 

من ورائةا إلى  حقيم أهداف شااااخصااااية ومن الممكن أن  كون ل  عالقات مشاااابوهة 
بااأشاااااااااخاااص خااار، أرض الوطن و ي لقى منةم  عليمااات ل ااأجيج الوضاااااااااع وأعأعااة 
االساا قرار، حيث وصاال الى علم  أن المساامى مر ضااى اعمراشاان  وصاال ب مويل مالي 

ن خار، ارض الوطن وبدوره سااااالم هذا المبلغ للمسااااامى ناصااااار درهم م 5300قيم   
 الأفأافي من اجل  مويل هذه الشبكة ا جرامية.                

 بالنسبة للمسمى محمد المجاوي:- 17

يع بر من مؤطر  هاااذا ال نايم ا جرامي، ولااا  عالقاااة وطيااادة مع قياااادييااا  
نفصااااليين قات مع أشاااخاص احمجيم، كما ربط عالالمساااميين ناصااار الأفأافي ونبيل أ

ي واجدون بأوروبا، من بينةم المسااااااااامى عبد الحفيا أقلوش من هولندا، يعمل على 
 ال نسيم معةم في إطار ا ح جاجات والمااهرات بمدينة الحسيمة.

وعند البحث مع  أكد أن  ليس للمسااامى ناصااار الأفأافي أ  نية حقيقية ل حقيم 
طنة مدينة الحساااااايمة بقدر ما يحاول إطالة أمد المطال  االج ماعية واالق صااااااادية لقا

االح جاجات وكذا  أجيج الف نة بين السااااااااااكنة و حريض المواطنين على العنف ا جاه 
مؤسسات الدولة، وأن  ربط عالقات مشبوهة بأشخاص و منامات خار، أرض الوطن، 
ة ي لقى منةم ال عليمات من أجل  أجيج الغضااااا  والف نة بين سااااااكنة مدينة الحسااااايم

والمؤسسات العمومية و عدم ف ل با  الحوار مع السلطات العمومية، خدمة مجندات 
أجنبية هدفةا فصااااااااال الريف عن باقي  را  المملكة وأعأعة أمن واسااااااااا قرار الدولة 

 المغربية. 
كما اع رف بمساااااهم   في ال جمعات العمومية وال ااهرات بدون  صااااريل ال ي 

ل ااهر بالشاااارح العام وعدم رفع العلم المغربي كانت   ضااامن ال حريض على العنف وا
باسم مطال  اج ماعية، وقيام  بدور دور  أطير  في الحرات من خالل ك ابة خطابات 
لقائةا بنفسااا  امام الم ااهرين، ومسااااهم   في الجان  اللوجيسااا ي  ناصااار الأفأافي وا 

  للمااهرات، وقيام  بنشر  دوينات معادية للدولة بحساب  بالفيسبوت.
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كما ضاااابطت الضااااابطة القضااااائية مكالمات ها فية بشااااأن ال نساااايم بين  وبين 
 أشخاص أجان  لدعم المااهرات ال ي ي رأسةا ناصر الأفأافي.

 بالنسبة للمسمى الحسيا اإلدريسي:  -18

قام أيضاااا باسااا غالل حادثة وفاة المسااامى قيد حيا   محسااان فكر ، ب صاااوير  
لت وبثةا بالحسااااا  الخاص بالموقع ا لك روني المااهرات وا ح جاجات ال ي عقبت ذ

RIFPRESSE ،بالطريقة ال ي يمليةا علي  أعيم ال نايم ا جرامي ناصااار الأفأافي ،
وذلت ب عمد  صاااوير الحشاااود وهي  حمل امعالم الريفية دون أعالم المملكة المغربية 

فقة نساااء مع أخذ وضااعيات للمساامى ناصاار الأفأافي خالل إلقائ  خطبا وشااعارات أو ر 
 وأطفال صغار  ثارة الرأ  العام الريفي، الوطني والدولي ورسم صورة القائد.

وعند البحث مع  اع رف بمشاااااارك   الفعلية بمعية أعيم هذه الشااااابكة ا جرامية 
ناصاااار الأفأافي ومناصااااريةم في حمل السااااالح ومواجةة كل من يخالفةم الرأ ، وهو 

فاضااال ووصاااف  هذا الفعل ا جرامي بعبارة موضاااوح إ صاااال  الةا في بالمسااامى محمد 
القد قمنا بمعركة بأوالد امغار وواجةناهم بالسااااااااايوفا، وقد  م ال أكد من هذه الواقعة 
جراء  حريات بةا،  بين من خاللةا أن  بعد ا ن قال إلى قيادة أوالد أمغار ب مسااااامان وا 

جماعة أوالد رفقة مناصاااري  ب 2017.04.21المسااامى ناصااار الأفأافي قد حل ب اري : 
ية  امغاار، وقاموا بوقفاة اح جااجياة غير مرخص لةاا حاملين أعالم الجمةورية الريف
المأعومااة ومرددين شاااااااااعااارات معاااديااة للمملكااة  حاات غطاااء الحااديااث عن المطااالاا  
ا ج ماعية، وبعد عأم عدد من المواطنين ا ل حام بةذه الوقفة لل عبير عن مطالبةم 

منعوا  حت ال ةديد باساااااااا عمال الساااااااايوف وامساااااااالحة ا ج ماعية، ووجةوا بالعنف و 
البيضاااااء من رفع العلم الوطني، و م إجبارهم على مغادرة ساااااحة الوقفة المذكورة بعد 

 رفضةم ا نصةار داخل بوثقة العداء للدولة وا نفصال عنةا.
وقد أكد المسااامون ياساااين الصاااالحي ،وليد ايت بنةرو ،محمد ابركان و خالد   

 بارهم شااةودا لةذه الواقعة، بأن ناصاار الأفأافي حرض مناصااري  على المسااعود  باع
ا ع داء عليةم باسااااا عمال السااااايوف وامسااااالحة البيضااااااء ومنعوهم من رفع امعالم 
الوطنية ال ي كانوا ي حوأونةا مةددين إياهم إما با نضاااامام إليةم وفم  صااااورا ةم و 
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من ذلت أكد محمد أبركان أن    وجةا ةم االنفصاااااااااالية أو مغادرة المكان، بل امكثر
بمجرد رؤية ناصااااار الأفأافي ل ، أمر مناصاااااري  من فوم المنصاااااة ال ي كان يع ليةا 
وأشااااااااار إليةم بمةاجم  ، مؤكدا أن   عرض لل عنيف وال ةديد باساااااااا عمال الساااااااايوف 
وامسلحة البيضاء وجردوه من العلم الوطني وأسقطوه أرضا، مضيفا أن  نجا من موت 

 محقم.
درهم وعصاااااااا  سااااااا عمل ل ثبيت الةا ف المحمول  500ع رف ب لقي  مبلغ كما ا

درهم من جبةة  5000أثناء ال صاااااااااوير، عبارة عن نصااااااااايب  من  مويل مالي بمبلغ 
البوليسااااريو المأعومة حسااا  ما أفاده ب  المسااامى فؤاد الساااعيد  دون إطالع  على 

دعم الذ   م اساااااا عمال  الطريقة أو الكيفية ال ي  م ال وصاااااال بةا بةذا الدعم، وهو ال
ل مويل االح جاجات والمااهرات. كما حصااااال أيضاااااا رفقة مجموعة من مناصااااار  هذا 

 liveال نايم على مساااااااعدات عبارة عن بطائم  عبئة ها فية ل صااااااوير مقاطع فيديو 
خصاااااوصاااااا اللقطات ال ي  اةر  واجد قوات اممن كدليل على العساااااكرة بةدف  غليط 

 .الرأ  العام و أجيج الوضع
مفيدا أن المسااامى ناصااار الأفأافي ومناصاااري  كانوا يعملون على ال نسااايم مع 
باقي ا نفصاليين بأوروبا و لقي ال عليمات وال وجيةات منةم، خصوصا المسمى فريد 
أيت لحسن وعبد الصادم بوجيبار، مشيرا إلى أن المسمى فريد أيت الحسن سبم ل  

ما  يات خاصااااااااااة ب عات ورا ندا قب يعرف بجمةورية الريف وال ي ي م أن بعث من هول
 فريقةا على الم جمةرين ويحث المساااااااامى  ناصاااااااار الأفأافي على  صااااااااويرها خالل 
الوقفات والمااهرات ال ي كان يقوم بةا، مشيرا إلى أن  كان يرفض رفضا باثا رفع علم 

 المملكة المغربية خالل الوقفات وا ح جاجات أو الكلمات ال ي كان يلقيةا.
لمسمى ناصر الأفأافي ومناصري ، ي سلمون بطريقة مباشرة أو غير مؤكدا أن ا

مباشرة عن طريم المناولة باليد سواء من سكان مدينة الحسيمة أو من الخار، )عن 
طريم حواالت مرسااالة مشاااخاص آخرين( إعانات وهدايا ومبالغ مالية من أجل  مويل 

كان يريدها المسااامى ناصااار  ا ح جاجات والمااهرات والدعاية لةا على الشااااكلة ال ي
الأفأافي، إذ أن ساااكنة الريف كانت   أثر بخطب  وخرجا   ال ي كان يساا  من خاللةا 
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مؤساااساااات الدولة المغربية وال ي كان لةا وقع على السااااكنة الم مثل في أعأعة والء 
 المواطنين لمؤسسا ةا.    

افي مضاااااايفا بأن  حضاااااار أحداث  عطيل صااااااالة الجمعة من طرف ناصاااااار الأفأ 
 وأنصاره، حيث قام بنقل وقائعةا مباشرة من داخل المسجد.

 بالنسبة للمسمى نوري أشهبار:- 19

أقر بكون  عنصااااااااارا نشااااااااايطا  في ا ح جاجات والمااهرات ال ي عرف ةا مدينة 
الحساااايمة ب أطير و نايم من طرف المساااامين ناصاااار الأفأافي ونبيل احمجيم ومحمد 

رة شاااان طن، خالل ها   المااهرات ألقى الكلمة جلول،  منةا: مساااايرة امكفان ومسااااي
فيةا المساامى ناصاار الأفأافي، وقد كانت خطابا     ميأ بنبرة  حريضااية وثورية يساا  
من خاللةا مؤساااساااات الدولة ورموأها ويدعو فيةا إلى االن فاضاااة ضاااد الدولة، حيث 

ركة حضاااار بعض هذه االح جاجات في حين   بع أخبار  لت ال ي لم ي مكن من المشااااا
فيةا على موقع ال واصااااااال االج ماعي الفيسااااااابوت، كما كان يعمل على إعادة نشااااااار 

ومقاطع الفيديو ال ي ينشاااااارها على الحائط مخ لف خط  المساااااامى ناصاااااار الأفأافي 
الخاص بنفس الموقع، وال ي  حرض على العنف والكراهية ضااااااد مؤسااااااسااااااات الدولة 

 ورموأها.
ل للمسميين ناصر الأفأافي و محمد أحقي مع رفا ب وفيره ا يواء و الملجأ و النق

عق  أحداث واقعة صالة يوم الجمعة  ب واطأ مع المسمى خالد الشي ، حيث قام بنقل 
المعنيين باممر على م ن ساااااايارة العمل نوح مي سااااااوبيشااااااي بيكو  من مخبئةما إلى 
منأل مشااااااغل  المساااااامى أحمد صااااااديقي بحي كرابونيطا بمدينة الحساااااايمة مع علم  

كونةما مبحوث عنةما من طرف المصااااااالل اممنية، وبعد عود   من جديد  المساااااابم 
إلى الحي الصاااناعي من أجل نقل المسااامى خالد الشاااي  إلى محل ساااكن  علم أن هذا 
امخير  م إيقاف  من طرف المصااااااالل اممنية، عاد  إلى المسااااااميين ناصاااااار الأفأافي 

  . ومحمد أحقي و أخبرهما بعملية إيقاف المسمى خالد الشي
وعند اس فساره عن ا عانات المادية ال ي ي لقاها المسمى ناصر الأفأافي من   

الخار،، أوضاال المعني باممر ان  ليس على علم بذلت وأكد ان  لم يساابم ل  أن  لقى 
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أية إعانات أو  حويالت مالية من أ  شاااااااااخص أو جةة كانت لةا عالقة بالحرات 
كل من المساااميين ناصااار  بلغ مالي من طرفالريفي، كما لم يسااابم ل  أن  لقى أ  م

 محمد أحقي.الأفأافي و 
مضيفا أن  خالل عملية رشم عناصر الشرطة بالحجارة من طرف الم ااهرين   

، كان ي واجد بالعمل بورشة 26/05/2017ال ي  مت بعد صالة الجمعة الموافم لااااااااااا:
عن طريم وسائل  للبناء بشارح المحيط بمدينة الحسيمة وقد علم بوقوح هذه امحداث

 ال واصل االج ماعي االفايسبوتا.
وبعد إجراء خبرة  قنية على حساااااااب  الخاص بالفيساااااابوت،  بين اح واءه على  

مجموعة من الصاااااور الخاصاااااة ب  خالل مشاااااارك   في المسااااايرات االح جاجية، وكذا 
صااورة على الفيساابوت للمساامى ناصاار الأفأافي رفقة شااخص يدعى هشااام دلوح الذ  

شاأن  أن   م اع قال  مؤخرا على خلفية  ورط  بقضاية إرهابية، وقد نشار هذه  افاد في
 الصورة بدافع ال ضامن مع  من اجل إطالم سراح .

كما  بين أيضاااااااااا من خالل الخبرة المنجأة على ها ف  النقال نوح أيفون، ان    
ا،  قام بمشاااااركة ونشاااار وثيقة  حت عنوان: انداء إلى عموم أبناء شااااع  الريف البطل

وال ي جاء مضااااااااامونةا حول إعطاء مةلة أمنية للسااااااااالطات اممنية في حال اع قال 
المسااامى ناصااار الأفأافي والمسااامى محمد جلول من أجل إطالم ساااراحةما، وفي حالة 
عدم االسااااا جابة لةذه المطال  سااااايدعون كل أبناء الريف من خالل هذا ا عالن إلى 

ة بشااكل جماعي وعلى المباشاار في كل إحرام البطائم الوطنية وكل الوثائم الشااخصااي
مدن وقر  الريف من اجل إسااااااقاط الجنسااااااية المغربية، ومقاطعة كل المؤسااااااسااااااات 
ال عليميااة وا دارات العموميااة الم واجاادة في الريف، واالم ناااح عن أداء الضااااااااارائاا  
وفوا ير الماء والكةرباء، إصااادار بيان عام باسااام الحرات إلى المج مع الدولي من اجل 

ل لحماية شع  الريف،  حميل الدولة االسبانية كامل المسؤولية فيما ي عرض ل  ال دخ
سبانيا و م  شع  الريف من ق ل و رهي  من طرف الناام لكون الريف كان مس عمرة ا
 ساااااااليم  للناام المخأني بدون إرادة الريفيين وا عالن أن الريف مسااااااا عمرة مخأنية 

 والمطالبة بجالء كل قوا  .
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 للمسمى سليمان اللاحيلي: بالنسبة-20

أقر أن  شااااااااارت وأشاااااااااد ب دوينة على صاااااااافح   بموقع ال واصاااااااال االج ماعي 
Facebook دعو إلى ق ل مساااااؤول أمني بمدينة الحسااااايمة  م ذكره با سااااام، كما  ،

دون بنفس الصاافحة عبارة  حريضااية  ةدف إلى ال صاافية الجساادية للمسااؤول اممني 
 ضااطةاد المخأني حساا   عبيره، مما يبين انصااةاره المذكور باع باره رمأا من رموأ ا

يمان  بأفكارها ال خريبية.  داخل هذه الشبكة ا جرامية وا 
معربا صااااااراحة عن مواال   ومناصاااااار   للمساااااامى ناصاااااار الأفأافي على مواقع 
ال واصاال االج ماعي وعلى أرض الواقع بمشااارك   الفعلية في المااهرات وا ح جاجات 

 سبم أن أغل  المشاركين فيةا انفصاليون.بالرغم من علم  الم

وعند اسااااا فسااااااره عن مصااااادر الحواالت المالية ال ي كان ي لقاها من الخار، و 
بالضبط من بلجيكا، ادعى في هذا الخصوص أن  اس قبل ثالثة حواالت مالية م فاو ة 
القيمة، اثنان منةا أرسلت ل  من طرف أخي  المسمى رشيد بومأوم كمساعدة لوالد   

 Adelعبر وكالة  حويل امموال ويساااااااا رن يونيون بواسااااااااطة كل من المسااااااااميين 

Houmza  وAbdeladim El Bourini  أاعمااا أن أخاااه المااذكور يقيم بطريقااة
غير شاااارعية بدولة بلجيكا، و في ما يخص الحوالة الثالثة أضاااااف المعني باممر أن  

ة بطل  من رئيساااااا  في قام باساااااا المةا عبر وكالة  حويل امموال وفاكاش بالحساااااايم
العمل المدعو ايوسااافا بحجة ضاااياح بطاقة  عريف هذا امخير. ل بقى هذه ال مويالت 

  المالية موضوح شبةة لعدم إعطاء  برير منطقي حول عالق   بمرسليةا.
 بالنسبة للمسمى ناصر الزفزافي:-21
ــالمة الداخلية للدولة والمس -أ حول المس بالس

 بوحد ها الترابية 

 ن مطال  الحرات اج ماعية محضة وأن  ليس لدي  أ   وج  انفصاليأكد أ-

صاااااارح أن  أخذ المبادرة في ال ااهر مباشاااااارة بعد وفاة محساااااان فكر  ب اري  -
28/10/2016  
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صرح أن حرات الريف ضم  وجةات ايدولوجية مخ لفة بين من يطال  بمطال  -
اخ ار الفئة امولى دون اق صادية واج ماعية محضة وبين من يطال  باالنفصال وأن  

 الثانية وهو ما منح  على حد  عبيره المصداقية

 صرح أن  ربط عالقات لدعم الحرات مع أشخاص بالخار، منةم:-

 18* فريد أوالد لحسن مغربي لةولندا ذو  وج  انفصالي كان عضوا في حركة 
 ش نبر

 *عأ الدين أوالد خالي علي مغربي ببلجيكا ذو  وج  انفصالي 
 د الصادم بوجيبار مغربي بةولندا ذو  وج  انفصالي * عب

 18* رضوان اسويم مغربي باسبانيا ذو  وج  انفصالي كان عضوا في حركة 
 ش نبر

صااارح أن مسااااعده محمد جلول يعد ذو  وج  انفصاااالي ويدعو كمرحلة أولى -
 إلى  طبيم الحكم الذا ي

 يحث  كورسيكا من محمد المسمى مع ل  مل قطة ها فية مكالمة بمضمون أقر-
 .المرفوعة المطال  ضمن الريف اس قالل إدخال على امخير هذا فيةا

 بةولندا الحرات في ناشاااااط شااااامروكي خالد المسااااامى مع مل قطة بمكالمة أقر-
 سريا برنامجا إلي  سيرسل بأن  يخبره أوالد، الدين عأ المسمى طريم عن علي   عرف
 .أحمجيم نبيل المسمى مع للعمل

 على ل  ي حدث الذ  امصاااااااااريحي محمد الناشاااااااااط مع ها فية المةبمك أقر-
 القوات مع بالمواجةة المؤمنين النشااااطاء من يعد الذ  الغبأور  المع صاااام المساااامى
 .يرفض  ما وهو العمومية

 فؤاد الناشاااااااااط عم بلجيكا من شاااااااااخص مع مل قطة مكالمة بمضااااااااامون أقر-
 .ناته الناس إلى للحديث بلجيكا بأيارة ووعده اليعقوبي،
 ساااا نام كانت ال ي المليونية المساااايرة هو الصاااايف بمعركة المقصااااود أن أقر-
 .بأوروبا المقيمين فيةا سيشارت بالصيف
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 وأن  أمني كاح راأ الوا سااااااااا   طبيم في بلجيكي ها ف رقم باساااااااا عمال أقر-
 .علي  اس غنى ما سرعان
 الناس ب جميع يقوم الذ  شامروكي خالد مع ها فية مكالمة بمضامون اع رف-

 أجل من السوم إلى بةم وبعث جالبي  وألبسةم وأغنغان الكبداني ودوار النااور من
 .المواطنين و حريض  ةييج

 Awar بموقع صحافي السعيد  فؤاد المسمى مع مكالمة بمضمون اع رف-

Tv عناصاااار من مجموعة مع و واصاااال  بمعرف   وأقر بألمانيا، الحرات لجنة وعضااااو 
 .بةا يقومون ال ي امعمال حول معةم ل نسيما دون بأوروبا الحرات

  وسااايع ممكنات حول بةولندا مجةول شاااخص مع مكالمة بمضااامون اع رف-
 .ووجدة طنجة ليشمل الحرات

 معلى كالم   وجي  من  يطل  ببلجيكا مجةول مع مكالمة بمضااااامون اع رف-
 للحرات  نايم ووضع البالد، في سلطة

 كان ال ي االح جاجية امنشاااااااطة حول هولند  صاااااااحافي مع حوار إجراء أكد-
 .الحسيمة في فيةا يشارت

 أوروبا  نسااايقية سااا عقده الذ  باالج ماح أخبره بوجيبار الصاااادم عبد أن أكد-
 .اممر اس حسن وأن  أوروبا في النضالية امشكال ل وحيد
 امخير هذا رفض فيةا أيد داود بن محمد المسمى مع مل قطة بمكالمة اع رف-
 انليوطيا  علم داود بن علي  أطلم الذ  الوطني العلم حمل مق رح

أنكر علم  بمضاااامون المكالمة الةا فية المل قطة المجراة بين حميد المةداو  -
براهيم البوعأا ي وال ي صاااارح من خاللةا هذا امخير بأن   اجر مخدرات وساااايسااااخر  وا 

ة وأن  أرسل حوالي ثرو   لشراء أسلحة واس خدامةا في القيام بالثورة بمدينة الحسيم
أورو لدعم الحرات، وأن  دائم اال صااااااال ب  ها فيا إثر فراره من المصااااااالل  160.000

 اممنية

أقر بمعرفة جمال بوحدو عبر  دوينا   ال ي  حرض على الثورة واسااااااااا قالل -
 الريف وق ل رموأ السلطة، نافيا مشاطر   أفكاره
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دم بوجيبار ذو النأعة اع رف بإجراء عدة مكالمات ها فية مع عبد الصاااااااااا-
 االنفصالية ومحمد اج ار ذ  الفكر الشيعي 

اع رف بمضمن ما ك   بخط يده في مذكرة م وسطة الحجم  ضمنت مناشدة -
للمج مع الاادولي لمراجعااة موقفاا  من الاادولااة ومطااالبااة المنامااات الحقوقيااة بااال اادخاال 

 لوضع حد لخروقات القو  القمعية.

أورام رفقة نشاااااطاء  10حرات بالحسااااايمة من اع رف ب حرير وثيقة مطال  ال-
 الحرات

مد يل وواحدة  5شااااريحة ها فية ال صاااااالت المغر  و 24اع رف باساااا عمال -
 النو  ضبطت بمنأل  في ا صاال   الةا فية داخل أرض الوطن وخارج  

شريط فيديو عرضت علي ، نشرها على شبكة امن رنت  50اع رف بمضمون -
ديد والوعيد وال حريض في حم شااااااخصاااااايات عمومية  ضاااااامنت عبارات الساااااا  وال ة

 ومؤسسات رسمية للدولة ورجال القوة العامة  
حول  لقي دعم مالي ما الداخ  وما الخارج -ب

 لتموي  المشرو  االنلصالي 

درهم من عدة أشاااااااااخاص  30.000اع رف ب وصااااااااال  إلى غاية يوم  بمبلغ -
ن كورسااااااااايكا بطرم غير بأوروبا خاصاااااااااة من طرف عأ الدين أوالد خالي ومحمد م

 مباشرة  فاديا مية م ابعات قضائية 

على الساااااعة  02/12/2016أكد مضاااامون المكالمة الةا فية المجراة ب اري  -
دقيقة بين  وبين المساااااامى نبيل احمجيم حول جمع ال برعات و وخي الحيطة  12:12

مخافة  عرضاا   والحذر. مفيدا أن  كان ي فاد   لقي أية مبالغ مالية باساام  أو مباشاارة
 لم ابعات قضائية 

على الساااااعة  18/12/2016أكد مضاااامون المكالمة الةا فية المجراة ب اري  -
دقيقة بين  وبين إبراهيم بوأيان حول  ساااااااااليم مبلغ مالي مرسااااااااال من أحد  16:11

 امشخاص بأوروبا والذ  قبل  سلم 
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هشااااام  بين  وبين 29/12/2016أكد مضاااامون مكالمة ها فية مجراة ب اري  - 
أكروش حول رغبة شاااااااااخص من هولندا ارساااااااااال مبلغ مالي عن طريم أخي  ببني 
بوعياش وطل  من مخاطب  هشااام كروش أن يطل  من الم صاال ال حدث مع  مباشاارة 

 بشأن المبلغ المراد إرسال 

مع المدعو محمد من  07/01/2017أكد مضااااااااامون مكالمة ها فية ب اري  -
 1000عمومية لمنع مااهرة. وان   وصااااال بمبلغ كورسااااايكا ب أامن مع  دخل القوات ال

 درهم من السالف الذكر بواسطة المدعو البوس ا ي. 2000درهم و

مع المدعو محمد ي وفر  27/02/2017أكد مضااااااامون مكالمة ها فية ب اري  -
على حساااا  فيسااابوت  حت اسااام محمد أريفي وأن  أخبره بأن  ساااي صااال ب  شاااخص 

  ذكر طبيع ةا بالخار، وسيعطي  أمانة دون أن ي

مع رقم خااارجي  25/03/2017اع رف بمضااااااااامون مكااالمااة هااا فيااة ب اااري  -
للمساااامى عأ الدين أوالد خالي حول الحديث عن الشااااكايات المنشااااورة ضااااده بموقع 
ال واصااااااال االج ماعي وكون  مبحوث عن  من طرف المصاااااااالل اممنية بالنااور وكذا 

دد من النشطاء بأوروبا حيث ورد الحديث عن برنامج منشور على الفيسبوت جمع  بع
في المكالمة كلمة امشاااااروحا وال ي ادعى ان  ال يعرف ماذا كان يقصاااااد مخاطب  بةذه 
الكلمة في ساااااايام الحديث عن المشااااااروح الذ  يخطط للقيام ب  كل من  وفيم ولبي  

 فةمي مراسل قناة الجأيرة.

د خالي علي أكد  عرف  على الصااااااااورة الفو وغرافية للمساااااااامى عأ الدين أوال -
 الم حدث مع  ها فيا أعاله

إلى المسااامى محمد حاكي  06/04/2017أكد إرساااال  لرساااالة نصاااية ب اري  -
وال ي  طرم مضاامونةا إلى عبارة ا ويساا رن يونيون اوكيا بشااأن  لقي  مبلغ مالي ال 

 ي ذكر  فاصيل 

ناقش  09/04/2017أكد مضاااامون مكالمة ها فية مع المسااااماة فا ن ب اري  -
اللةا طرم الدعم الذ  ي لقاه من أربا  المطابع ومن بينةم صاح  مطبع بحي من خ

 مرموشة هذا امخير الذ  قام بطبع بعض الصور والالف ات للحرات
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مع المسااااامى أوالد خالي  30/04/2017أكد مضااااامون مكالمة ها فية ب اري  -
ات لألأرار رفقة عأ الدين حول إرسال هذا امخير مبالغ مالية قبل الحرات، وس ة كامير 

دليل االساا خدام. با ضااافة إلى قيام هذا امخير بإرسااال نصااف را ب  الشااةر  بطريقة 
و أكيد مخاطب  أوالد خالي عأ الدين  غير مباشااارة عن طريم المسااامى عثمان بوأيان

 علي  بأن اية م بالقضية باسبانيا باش يكون الجةدا 
مع المساااااامى عأ الدين  24/05/2017أكد مضاااااامون مكالمة ها فية ب اري  -

أوالد خالي حول مقال صحفي ك ب  عن  المدعو أنوأال، وعأم مخاطب  المذكور ارسال 
 بالونات معبأة بغاأ خاص يطلم خالل شةر رمضان لم ي وصل بةا

 للشاارطة مف شااا ابن  يعمل شااخص من للرصاااص واقية ساا رة ب ساالم  اع رف-
 .قيلالث وأنةا بسب  يس عملةا لم أن  إال. ببلجيكا
 بةولندا المقيم شااااااريفي رضااااااوان مع مل قطة ها فية مكالمة في جاء بما أقر-
 إحد  في عليةا المطال  بإلصاااااااام اسااااااا خدامةا ساااااااي م كان هوائية ببالونات لل أود

 .ال جمعات
 بقنينات ل أويده شااااريفي رضااااوان مع مل قطة ها فية مكالمة في جاء بما أقر-
 .مليلية بمدينة المعارف حد إ من  سلمةا بالون 500 لنف  مو يليوم
 .البالونات نف  آلة سلم  الذ  الشخص يعرف صرح أن  ال-

مع المسمى عأ الدين أوالد خالي  24/05/2017أكد مضمون مكالمة ب اري  -
 درهم 3000حول  لقي مبلغ مالي بواسطة عثمان بوأيان قدره 

خير على أكد مضاامون مكالمة ها فية مع عثمان بوأيان من أجل حث هذا ام-
ا جابة عن مكالمات المسااااااااميين عأ الدين أوالد خالي وجمال من هولندا ل لقي مبلغ 

 مالي

مع عثمان بوأيان يخبره  24/05/2017أكد مضاااااامون مكالمة ها فية ب اري  -
 الصحفيين الةولنديين أحدفيةا ب واجده بفندم ميرا بالس بالحسيمة مع 

مع المساااااامى عأ الدين  25/05/2017أكد مضاااااامون مكالمة ها فية ب اري  -
أوالد خالي  علم ب نايم شااكل اح جاجي عبارة عن نشاار بالونات  ضاام مطال  الحرات 
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أورو ل نفيذ  500واطالقةا في الةواء حيث أخبره مخاطب  المذكور بأن   سااااااااالم مبلغ 
 هذا الشكل االح جاجي بالحسيمة سيرسلةا إلي 

 المااهرات في المسااا عملة وتالصااا بمكبرات  وصااال   فيد ها فية برساااالة أقر-
 .يجةل  سعيد يدعى شخص بواسطة ببلجيكا المقيم أوالد الدين عأ المسمى من

 أخي  وأوجة والده بين مل قطة مكالمة في جاء مما لدي  موقف ال أن  أقر-
 .المغربية البنوت مقاطعة حول

 اةير رفع شااااااااااأن في أحمجيم نبياال مع مل قطااة مكااالمااة في جاااء بمااا أقر-
 .ال صعيد من كنوح بعد فيما وحرقةا أورام في رةالعسك

 
 
  عطي  أحداث صالة الجمعة حول-ج

بين أخي  طارم  26/05/2017أكد مضااااااااامون مكالمة ها فية جرت ب اري  -
الأفأافي وبين المدعو خالد يطل  من خاللةا هذا امخير من امول أن يطل  من  نشر 

  26/05/2017الجمعة ب اري  فيديو يدعو في  المواطنين إلى مقاطعة صالة 

وال ي جرت بين  وبين  26/05/2017أكد مضااااامون المكالمة الةا فية ب اري  -
أخي  طارم ووالد   أليخة ايت سااااي حدو حول موضااااوح خطبة الجمعة، بعدما اطلع  
أخوه أن موضااوعةا سااوف ي طرم إلي  شااخصاايا، حيث أخبره حينةا أن  سااوف ي وج  

 لخنام على الخطي  وهو ما حصل فعالإلى المسجد من أجل  شديد ا

اع رف ب عطيل أداء صاااالة الجمعة بمساااجد محمد الخامس المجاور لمساااكن  -
بعدما  طرم الخطي  لموضاااوح الف نة بشاااكل عام ملمحا إلى نشاااطاء الحرات دون أن 
ي عرض ل  باالسااااااااام، حيث قام ب وبيخ  ونع   بالدجال وقام بإلقاء خطا  أمام جموح 

 المصلين.

مضااامون شاااريط الفيديو المنشاااور على موقع ال واصااال االج ماعي والذ  أكد -
 يوثم محداث  عطيل أداء صالة الجمعة من طرف  
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 فيةا نعت إيقاف ، محاولة عند منأل  ساااااااااطل فوم من كلمة اع رف بإلقاء-
 ورجااال الم ااااهرين بين مواجةااات من بعاادهااا جر  ومااا بااالقمعيااة، العموميااة القوات
 .جارةبالح ورشم الشرطة

 األحداث اإلجرامية بمنطقة إمزورن حول-د

صااااارح أن  كان ي واجد بمدينة إمأورن ثالثة أيام قبل أحداث العنف ال ي نجم -
ضاااارام النار بمم لكات القوات العمومية ومحل إقامة الشاااارطة حيث قام  عنةا  خري  وا 

 بإلقاء خطبة في جموح الم ااهرين وانصرف إلى حال سبيل 

اهد العيان المسمى فكر  بولمراح وال ي أكد من خاللةا هذا أنكر  صريحات ش-
الموافم ليوم امحاااد  ااااري  وقوح أحاااداث العنف  26/03/2017امخير أنااا  ب ااااري  

ضاارام النار بمم لكات القوات العمومية ومحل إقامة  بإمأورن ال ي نجم عنةا  خري  وا 
القريبة من الطريم  الشاااااارطة، صااااااادف  حوالي الساااااااعة الثالثة بعد الأوال بالساااااااحة

الوطنية رفقة ثالثة أشااخاص على م ن ساايارة، وشاااهده وهو يخط  في الناس اللذين 
 جمةروا حول  حيث طل  منةم مواجةة المخأن مؤكدا لةم باللةجة الريفية االمخأن 

 خواف وما يقدر والوا ثم غادر على م ن السيارة 

قاطنة إمأورن إلى ثكنة وأن  حوالي الساعة الخامسة والنصف  وج  شبا  من 
القوات المسااااعدة وشااارعوا في رشااام عناصااار القوات المسااااعدة بالحجارة وبعد دخول 
هؤالء إلى الثكنة،  وجةوا إلى سااكن عناصاار الشاارطة ببني بوعياش وشاارعوا في رمي 
عناصااااار اممن بالحجارة وقاموا بإحرام الحافلة وأربع سااااايارات ومقر ساااااكن عناصااااار 

  ر الشرطة يقفأون من سطل السكن.اصالشرطة، حيث كان عن

أنكر  صااريحات شاااهد العيان حمأة بندحمان وال ي أكد من خاللةا هذا امخير -
 3رفقة  26/03/2017مشااااااااااهد   ل  بإمأورن يوم امحداث االجرامية أعاله ب اري  

أشااااخاص وهو يخط  في الناس اال للعسااااكرة ونعم ل حقيم المطال  وضاااارورة  وفير 
  منةم القيام باساا فأاأ عناصاار المخأن ومواصاالة النضااال وفي حالة الجامعاتا ويطل

ندلعت امحداث  ل  الصاااااااااعود إلى الجبل لمواجةة المخأن. حيث ا ية المطا عدم  لب
االجرامية المذكورة مباشاارة بعد مغادر   لعين المكان من إضاارام النار في ساايارة اممن 
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قامة اممن وقطع الطريم بوضع امحجار في وج  س يارة ا سعاف وشاحنة ا طفاء وا 
 و ةديد سائقةا  

أنكر كذلت  صااريحات شااةود العيان مصااطفى أبابر  وال ي  ؤكد حضااوره يوم - 
 امحداث أعاله و ةييج  للناس بعبارات: ااهجموا على المخأن قبل أن يةجم عليناا

غار  حول-ه عة أوالد م ما ية بج حداث االجرام األ

 بتمسمان

حداث ال ي وقعت بجماعة أوالد مغار بقيادة  مساااامان أنكر علم  ب فاصاااايل ام-
وال ي نجم عنةا قيام الم جمةرين من مناصاااااااااري  باع راض  21/04/2017ب اري  

ساابيل أشااخاص كانوا يحملون العلم الوطني، حيث قاموا ب ةديدهم باالساالحة البيضاااء 
الم الريف ونع ةم بالخونة و خييرهم بين االنضااااااااامام إلى وقف ةم االح جاجية ورفع اع

ودون أن ينفي حضااااوره بعين المكان بناء على دعوة من قبل  المأعوم او االنسااااحا 
 لجنة أوالد مغار هذه امخيرة ال ي  بقى مسؤولة بحسب  عن امحداث المذكورة 

أكد  صريحات شاهد العيان ياسين الصالحي حول حضوره إلى جان  المسمى -
ة أوالد امغار والذ  كان يخط  في محمد نعيمي بمنصااااااااااة الوقفة المنامة بجماع

الم جمةرين، حيث  عرض حينةا شااااااخص خمساااااايني لالع داء بعدما كان يحمل ملفا 
 أخضرا 

أرجع مسؤولية امحداث ال ي وقعت بجماعة أوالد مغار أعاله وال ي نجم عنةا -
 ةديد المواطنين الرافعين لألعالم الوطنية بامسااااالحة البيضااااااء حسااااا  شاااااةادة خالد 

 د  ووليد ايت نةرو إلى اللجنة المنامة باوالد امغار برئاسة محمد النعيمي المسعو 

أنكر  صريحات شاهد العيان محمد بركان ال ي أكد من خاللةا هذا امخير أن  -
عندما حضر إلى الوقفة االح جاجية بأوالد امغار حامال العلم الوطني شاهده يشير من 

ث قاموا بإساااااقاط العلم الوطني من يده فوم المنصاااااة إلى مناصاااااري  بال عرض ل  حي
 بالقوة وهددوه.
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 بةولندا المقيم لحسن أيت فريد المسمى مع مل قطة مكالمة بمضمون اع رف-
 في أخطأ بأن  مقرا السااياسااي، اللجوء وطل  سااب ة إلى الفرار على مساااعد   أجل من
 .ذلت

 ةريب   أجل من لحسااان أيت فريد المسااامى مع نسااام أوالد الدين عأ بأن أقر-
 .سب ة إلى سرا

 :بالنسبة للمسمى محمد حاكي-22

كشااافت امبحاث وال حريات المنجأة عن قيام هذا امخير باسااا غالل حادثة وفاة  
المسااامى قيد حيا   محسااان فكر ، في المشااااركة في المااهرات وا ح جاجات بدعو  

بين قياد   الحديث عن المطال  ا ج ماعية وا ق صااااااادية، أهل   فيما بعد ليكون من
 ال نايم ومؤطري  رفقة المعني باممر ناصر الأفأافي.

البحث مع  أقر أن   م إنشااااااء صاااااندوم مالي  ابع لل نايم من أجل جمع وعند 
 برعات أشااخاص داخل وخار، أرض الوطن بغية  وفير الوسااائل اللوجساا يكية  ق ناء 

ال الطرم الم بعة ل حديد ما  ساا لأم  الدعوة للمبادئ ال خريبية لل نايم المذكور مفصاا
 امدوار. 
كما أكد المعني  وجي  أعيم ال نايم المساااااااامى ناصاااااااار الأفأافي خطابا   على  

لس  المباشر سواء في خرجا   الميدانية أو على موقع ال واصل االج ماعي عبارات ا
أو رمأ في الدولة، سواء ما حررها أو ما أدخل عليةا والش م والقذف الى كل مسؤول 

 إضافات  س قطا  عدد أكبر من المناصرين لةذا ال نايم. من 
وعند مواجة   بشااريط الفيديو المصااور الذ  ياةر من خالل ، م واجدا بسااطل 
منأل المسمى ناصر الأفأافي مساعدا هذا االخير في الفرار والحيلولة دون ايقاف  من 

يرشقون رجال القوة قبل العناصر االمنية، ومشيرا بأصبع  في ا جاه االشخاص الذين 
العمومية بالحجارة، إدعى أن  كان يعني من هذه ا شارة  ةدئة الم جمةرين للمحافاة 
على طابع السلمية، كما أنكر مسألة  واجد الر بي من العناصر االمنية بالأ  الرسمي 
وهو يحمل شاااااارة ومكبر صاااااوت مناديا الم جمةرين بال فرم ساااااواء الم واجدين أمام 

كور أو فوم سطح  مرددا عبارة ا فرقواا ثالث مرات، مما يؤكد أن   ساهم المنأل المذ
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فعليااا في امفعااال ا جراميااة ال ي عرضاااااااااات رجااال القوة العموميااة للضااااااااار  والجرح 
 الخطيرين.
وما يأكي مساهم   الفعلية في رشم رجال القوة العمومية بالحجارة واس ةداف  

المسااامى ناصااار الأفأافي بمسااااعدة صاااةره  أرواحةم، هو فراره عبر بيت الجيران رفقة
خالد الشاااي  والمقدم فةيم غطاس الذ  أواهما بمنأل  الكائن بسااايد  عابد وأم ن لةما 
وساااااايلة النقل ورافقةما والمدعو موال  احمد هأات الذ  وفر لةما مخبأ بمقر سااااااكن  

 بالحراش، وهو نفس البيت الذ   م ايقافةم ب  من قبل العناصر االمنية. 
اصلة للبحث مع المعني باممر،  م رصد مكالمة ها فية بين  وبين المسمى ومو 

في شااااأن  وصاااال  ب مويالت خارجية  ساااا غل  2017.04.06ناصاااار الأفأافي ب اري : 
لفائدة ال نايم ا جرامي لمرات عديدة، م عمدا بمعية ناصااااااار الأفأافي وآخرين من هذا 

با س عانة بوسطاء  خفاء هويا ةم ال نايم سلت طرم مل وية ومعقدة وغير مباشرة و 
 كم سلمين حقيقيين لةذه ال مويالت.

كما  بين في نفس الساااايام  وصاااال المساااامى ناصاااار الأفأافي برسااااالة قصاااايرة 
يخص حوالة من فرنسا مرسلة من طرف  7959642280  ضمن رقم ال حويل النقد  

ر بإرساااال شاااخص  عمد إخفاء هوي   م صاااال من رقم غير مكشاااوف، ليقوم هذا امخي
هذا القن إلى المعني باممر محمد حاكي عبر رسااااااالة قصاااااايرة مساااااا عملين ها فيةما 
المحمولين، ليعقبةا  وصااااال هذا امخير برساااااالة أخر  قصااااايرة من المسااااامى ناصااااار 
الأفأافي يخبره فيةا بأن عملية  سلم الحوالة المالية المرسلة من فرنسا قد  مت مشيرا 

ا. وبعد ان دا  الضااابطة القضااائية لةذه الشااركة، western union okلذلت بعبارة ا
 1028.54 بين أن المساامى عبد الحي الواعأيأ   ساالم حوالة مالية من فرنسااا بمبلغ 

درهم من طرف المسمى محمد حجار من إسبانيا باس عمال نفس رقم ال حويل المالي، 
ر أ  منةما المرسل من طرف ناصر الأفأافي للمعني باممر محمد حاكي دون أن ياة

 في الصورة. 
كما عب ر المساااامى محمد حاكي عن اق ناع  بأن الوأراء ليسااااوا مؤهلين  يجاد 

 حل لألأمة والحد من المشاكل ال ي   خبط فيةا المدينة ويف قدون للمصداقية.
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 بالنسبة للمسمى الحبيب الحنودي:-23 
ر واحد  بين بأن المعني باممر سااابم ل  وأن قضاااى عقوبة حبساااية مد ةا شاااة

، ويعد من منار  ال نايم ا جرامي، بصاااف   2006من أجل إهانة مواف وذلت سااانة 
عضاااوا بلجنة ا عالم وال واصااال ال ي يرأساااةا ناصااار الأفأافي ومحمد امصاااريحي، كما 
 أكد مساهم   ماديا في دعم هذا ال نايم باق ناء بعض المعدات اللوجس يكية.          

ممر ا نفصاااااااالية، وبأن  أحد صاااااااالت الوصااااااال بين وما يثبت نأعة المعني با 
ال نايم ومجموعة من الحركات ا نفصاااااالية، اع راف  بعالقا   المشااااابوهة خالل المدة 

مع أعماء وأعضااااااء مجموعة من  2004و  1994ال ي قضااااااها بةولندا بين سااااان ي 
هذه الحركات ا نفصااااااااالية  بأوروبا، ال ي  دعو إلى فصاااااااال منطقة الريف عن باقي 

ل را  الوطني، واسا مراره في ربط هذه العالقات المشابوهة حاليا، ومن بينةم المسامى ا
جمال الك ابي والمساامى سااعيد شاااعو بارون المخدرات على الصااعيد الدولي المبحوث 

شاااا نبر من أجل اساااا قالل  18عن  وطنيا وبأمر دولي بإلقاء القبض امؤسااااس حركة 
المذكورة وحركة الجمةوريين المغاربة،  الريفا، و رضوان أسويم أحد أعضاء الحركة

الذ  كان يحضر للمااهرات وا ح جاجات بمدينة الحسيمة، وا نفصالي المسمى فريد 
فكر  امأرم المقيم بفرنساااا، الناطم الرسااامي  أوالد لحسااان المقيم بةولندا، والمسااامى

 ش نبر.   18بإسم حركة 

 مكين  من االس ماح إليةا  وعند مواجة   بمضمون المكالمات الةا فية ال ي  م
عبر مكبر الصااوت،  بين أن  من بين عناصاار ال نايم ا جرامي المكلفين بجل  الدعم 

 المالي، ويثبت ذلت ما يلي: 
بخصوص المكالمة الةا فية ال ي جمع   مع شخص مجةول الةوية يس غل رقم 

من  مالقا   ، أفاد أن  يجةل هوية هذا امخير، الذ  طل  06.50.73.69.91النداء 
بالمحطة الطرقية بطنجة، وسااالم  ارفا ب  مبلغ مالي يجةل قيم  ، كمسااااهمات مالية 
من أشاااااخاص بطنجة لفائدة هذا ال نايم ا جرامي، غير أن  لم يسااااا طع إيصاااااال هذا 
الارف نارا للاروف اممنية ال ي  شاااااااااةدها المنطقة نافيا  وصااااااااال  بدعم مالي من 

 جةات خارجية.
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 48و 23على الساااااااعة  25/05/2017الةا فية ب اري   وبخصااااااوص المكالمة
دقيقة، ال ي جمع   بالمساامى نبيل أحمجيم، فقد أقر السااالف الذكر أن  خالل ا صااال  
بةذا امخير، أخبره بأن  ي حوأ ارفا ب  مبلغا ماليا  وصااااااال ب  من المناصااااااارين لةذا 

 ال نايم ا جرامي وأن  يود  سليم  إياه.
 01و 00على الساااااااااعة  26/05/2017 فية ب اري  بخصااااااااوص المكالمة الةا

دقيقة، ال ي جمع   بالمسااااامى نبيل أحمجيم، فقد أكد أن هذا اال صاااااال الةا في   مة 
مالي المعد لدعم ال نايم، وفي  ن  وبين هذا امخير بخصاااااااااوص المبلغ ال ما دار بي ل

من  المقابل طل  من  المساااامى نبيل أحمجيم اال صااااال ب  عند عود   إلى الحساااايمة
مدينة طنجة من أجل مالقاة أمين مال الحرات قصاااد مده بالمبلغ موضاااوح الدعم، وأن 
قصده بعبارة ) وسيع الدائرة( هو جمع عدد أكبر من المساهمات المالية وحشد المأيد 

 من المناصرين.
 34و 02على الساااااعة  29/05/2017وبخصااااوص المكالمات الةا فية ب اري  

دقيقة، ال ي جمع   بالمسااااااامى جمال محدالي، فقد  41و 10دقيقة و 32و 09دقيقة، 
أكد المعني باممر مضااامون الحوار الذ  دار بينةما بخصاااوص حملة االع قاالت ال ي 
 عرفةا الحساااايمة في صاااافوف أعضاااااء ال نايم، أما فيما ي علم بمسااااألة  وفير مأو  

غم من علم  لالخ باء لكل من المساااامى ناصاااار الأفأافي ومرافقي ، فقد اع رف أن  بالر 
المساااااااابم بكون هذا امخير موضااااااااوح بحث من طرف العدالة، فقد قام بعدة محاوالت 
خائبة   صاااااالت ها فية مع شااااخص يدعى سااااعيد أبرشااااان قصااااد  مكين  من منأل 
بمنطقة أجدير، وخالل نفس ا  صال الةا في أخبره المسمى جمال محدالي بأن  ي وفر 

ان ي وج  علي  إخباره باممر مساااابقا ل ر ي  على سااااكن  يواء المذكورين غير أن  ك
 ذلت.

مبرأا خالل البحث مع  أن المساامى جمال محدالي اساا فسااره عما إذا  م اع قال 
المسااامى ناصااار الأفأافي ومرافقي  من هذا امخير  وصااال با صاااال من طرف صاااحفي 

( بجريدة هولندية  حمل إسااام Koen Greverالمسااامى ) -قاطن بإسااابانيا -هولند 
(NRC HANDELSBLAD وهو مراسل لةذه الجريدة بإسبانيا والبر غال ومة م )
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بالشااااااأن المغربي وبالضاااااابط اموضاااااااح ال ي  عرفةا مدينة الحساااااايمة، مؤكدا أن هذا 
الصااحفي ساابم ل  أن أجر  حوارا  لفأيا  مت إذاع   بالقنوات ال لفأية االساابانية، مع 

من  كلف ب رجمة ذلت الحوار، وأن  المسااامى ناصااار الأفأافي باللغة الةولندية وأن  هو
طأ المعني باممر في  ند ، ممايؤكد  وا هذا امخير من عرف  على الصاااااااااحفي الةول
 شوي  سمعة المغر  دوليا باخ الم امكاذي  و غليط الرأ  العام الدولي للوصول إلى 
الةدف الرئيسااي لل نايم وهو فصاال منطقة الريف عن باقي  را  المملكة، رغم إدعائ  

 بأن  يعارض هذه امطروحة.
كما أبان اسااااااااا غالل الةا ف المحمول المحجوأ من المعني باممر ان  يح و  

ثانية، ي حدث من خالل  باللةجة الريفية  30دقيقة و  21على  ساااااااااجيل فيديو مد   
كان يع أم  وجية  عبر شاااابكة ال واصاااال االج ماعي الى كافة الريفيين بالمغر ، بغية 

 نكار ما وقع من مداهمات لبيوت أ باح هذا ال نايم من قبل قوات حث الناس على اس
االمن، مما يبين عأم  حشاااااد المأيد من أنصاااااار ال نايم ا جرامي المذكور وني   في 
 وسااايع رقعة المااهرات  نةات مجةودات الدولة سااايما أن  حاول  وجي  هذا الخطا  

 ى ساكنة الريف.لساكني مجموعة من المدن المغربية دون ا ق صار عل
 بالنسبة للمسمى فهيم غطاس:-24

ام العام بعد مواجةة المعني باممر بالمنسااااااااو  الي  حول قضااااااااية المس بالنا
 دبر وسيلة وال حريض على العصيان ضد السلطة العامة و وبرموأ ومؤسسات الدولة 

مبحوث عن  على الصااااعيد الوطني،  بين أن   عمد بمعية نقل وسااااكن  يواء شااااخص 
ساااااامى قيد حيا   محساااااان فكر ، يي ال نايم المذكور الركو  على واقعة وفاة المقياد

حديث عن وشااااااااااارت  بدعو  ال ةا،  حد مؤطري كأ جات  جا بدوره في المااهرات وا ح 
المطال  ا ج ماعية وا ق صاااااااااادية،  خلل ةا شاااااااااعارات مناوئة للدولة ورموأ الناام 

 يف المأعومة.المغربي من قبيل حمل قماش يرمأ لعلم جمةورية الر 
كما  بث  قاسااااااااام  كل ال عليقات وال دوينات الم علقة بالمااهرات وا ح جاجات 

الس قطا  المأيد من مناصر   Facebookبصفح   عبر موقع ال واصل االج ماعي 
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هذا ال نايم ا جرامي، كما قام  بعا الساااااا را يجية ال نايم بجمع مساااااااهمات مالية من 
 درهم سلمةا محمد حاكي. 350دال، بلغت حوالي مر اد  المقةى حيث يش غل نا

ولد  مواجةة المعني باممر بن يجة الخبرة ال قنية المنجأة على حسااااااب  بموقع 
-أن  دأ  على  قاساااام افيساااابوتا وعلى ها ف  المحمول، أقر ب ال واصاااال االج ماعي

partage -  كااال ال عليقاااات و مقااااطع الفياااديو وكاااذا ال ااادخالت ال ي لةاااا عالقاااة
مااهرات وا ح جاجات عبر صااافح   الخاصاااة بموقع ال واصااال االج ماعي من أجل بال

نشااارها على نطام أوساااع و بال الي اسااا ةداف أكبر عدد ممكن من سااااكنة الحسااايمة 
 وربل المأيد من مناصر  المسمى ناصر الأفأافي لمناهضة سياسة الدولة بالمنطقة. 

ح بةا لقماش يرمأ وعن سااااااب  حمل المشاااااااركين في ال جمةرات غير المصاااااار 
بحسبةم إلى علم جمةورية الريف عوض العلم الوطني، صرح بأن  أثناء االج ماعات 
ال ي كان يعقدها بقيادة ناصااااااار الأفأافي و محمد حاكي كان ي م الحث على ذلت، كما 
ينعت كل من يرفع علم المملكة بعبارة * العياشة * في اشارة منةم  الى أن هؤالء هم  

في حين ادعى أن  لم يسااااابم ل  أن شاااااارت في أ  من المااهرات ال ي  خدام للناام،
عرفت احداث عنف و مواجةات مع رجال القوة العمومية، أاعما أنةا  أامنت مع وقت  
انشاااااااااغال  بعمل  بالمقةى، وهي  بريرات واهية يفندها واقع إغالم كل المقاهي لد  

 ونواحيةا. اندالح كل أعمال العنف ال ي عرف ةا مدينة الحسيمة
كما اع رف المشااا ب  في  بإيواء ناصااار الأفأافي بغرف   ال ي يقيم بةا على وج  
الكراء رفقة شريك  المسمى محمد حاكي، ومساعد ةما على الفرار ب دبره لةما وسيلة 
نقل ومسكن لالخ باء في  وال وار  عن االناار بمساهمة أميل  أحمد هأاط، رغم علم  

صاار الأفأافي يشااكل موضااوح بحث على الصااعيد الوطني من المساابم بأن المساامى نا
 قبل عناصر الشرطة.

وما يبين اق ناح المعني باممر بفكرة حمل الساااااااالح ضاااااااد الدولة المغربية، هو 
 قاسم  مع المدعو مراد المساو  صور ين، امولى ياةر بةا خمسة أشخاص ملثمين 

الى االماأيغية و بيدهم  يحملون بنادم رشااااااااشاااااااة أمام خلفية عبارة عن قماش يرمأ
قماش أحمر ب  رقعة بيضاء ي وسطةا هالل و نجمة سداسية باللون االخضر،  ك   
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والثااانيااة بةااا نفس القماااش  free rifian army عليةااا بااامحرف الال ينيااة عبااارة 
هده أخر امخير موضوح فوق  أسلحة نارية مماثلة وبأسفل الصور ين ك بت عبارات * 

ان  م اع قال  او اخ طاف  او مساااا  ا   nasser zafzafiم بشااااأن رسااااالة لي الناا
نحن ال نريد هدا لكن ان اساا دح االمر ساايصاابل واج   -مكروه و كل النشااطاء عامة

*، والل ان أفاد في شااأنةما ادا أصاابل الالم قانونا  صاابل القوة واجبا –علينا كريفين 
دة مع باعثةما مراد المساو  أن   بسب   حماس   و اندفاع   قاسمةما عن علم و إرا

الذ  يجةل ، بعدما أعج  بالطرح الذ  يدعو ل  هدا االخير من أجل  وسااااااايع قاعدة 
المناصارين وحثةم على دعم المسامى ناصار الأفأافي و حريضاةم على  بني اسا عمال 

 القوة وال صعيد في حالة اع قال هذا االخير أو  صفي   جسديا.
بموقع ال واصااال االج ماعي فايسااابوت لكلمة  كما أقر أيضاااا ب قاسااام  بصااافح  

المساامى ناصاار الأفأافي ال ي  حرض عن العنف بدال من الساالمية، مدعيا أن   قاساام 
أن  اع اد على نشر كل ما ر دون أن يعي مضمون ما جاء في  و مقطع الفيديو المذكو 

وجده من صاااور او مقاطع فيديو او منشاااورات  خص ما يعرف بالحرات الشاااعبي دون 
 ن يعير أ  اه مام لرمأي ةا ودالال ةا.أ

 بالنسبة للمسمى أحمد هزا :-25

للمسمى ناصر الأفأافي، بالرغم من علم   ب وفير وسيلة النقل والمسكن  فاع ر 
وعدم ال بليغ عن  لد  علي  ال سااااااا ر المسااااااابم بأن  مبحوث عن  ومطلو  للعدالة، و 

من سااائم الساايارة محمد   طل ناصاار الأفأافي  مضاايفا أن المساامى  ،منمصااالل ام
ماأور  فاد  السااد القضااائي ال ابع للدرت الملكي المنصاا  أثناء عود   من الحساايمة 

دوار حديد الساااااااااواني مخافة إيقاف  رفقة  المشااااااااا ب  فيةم با جاه مكان االيواء  في
 . الم واجدين مع  بنفس السيارة

إثبات إلى  يةالمنجأة من طرف الضااااابطة القضااااائال حريات ال قنية كما أفضاااات 
وافوا  ال نايم ا جرامي،وب نسااااايم مع باقي م أعمي ، أحمد هأاطالمشااااا ب  في  كون 

إما للدعاية ال حريضاااية  ،city rifموقع مواقع الك رونية معروفة من قبيل منصاااات و 
شر  عليقات ذات دالالت أو بندولة والدعوة إلى ا ضرا  العام ضد رموأ ومؤسسات ال
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 مس بةيبة الدولة ومؤسسا ةا، و مس باالح رام وال وقير للقيمين قدحية انفصالية أو 
الدينيين، مسااا غلين في ذلت  أثير الشااابكة العنكبو ية ومواقع ال واصااال االج ماعي في  

  . سةيل  داول هذه المغالطات و االكاذي 
الذ   محمولهو  ضااامن الةا ف ال ،ما أسااافرت عن  ال حريات ال قنية هممن أو 

ياةر في  أعيم  نايم القاعدة  ،مشااااااا ب  في  أحمد هأاط لمقطع فيديوضااااااابط بحوأة ال
المسمى أيمن الاواهر  وهو ي حدث عن ثورة الريف ضد االس عمار االسباني بأعامة 

 ا.المقاوم ا محمد بن عبد الكريم الخطابي
الفعلي في بعض ال جمعات ال حضاااااايرية لةذه المعني باممر  حضااااااوركما ثبت 
مشارك   ، و ال ي كان ي رأسةا المش ب  في  ناصر الأفأافي صرح لةاالمالمااهرات غير 

عالقا   الشااخصااية ، و لمح جينكمؤطر لمدينة الحساامية بساااحات شااوارح ةا الفعلية في
بأبرأ م أعمي  ثال المساااااااااميين هذا ال نايم ا جراميالم ميأة  يل و  محمد جلول أم نب

 داخل ال نايم.  ، مما يبين أهمي   أحمجيم
لموجةة لساكنة الريف ضد اد   و أييده لجميع الخطابات ال حريضية اإشوأقر ب
وال ي  ر   عنةا   بةا المشااب  في  ناصاار الأفأافي رموأ الدولة ال ي نادمؤسااسااات و 

المكلفة بحفا رجال القوة العمومية واالع داءات ال ي طالت  مواجةاتال من مجموعة
  .االمن والمحافاة على الناام العام

 ة للمسمى شاكر لمخرو :بالنسب-26

صااااااارح أن  شاااااااارت في عدة  جمةرات ومااهرات غير مصااااااارح بةا وال ي كان 
 ي كانت ي أعمةا المسمى ناصر الأفأافي بمنطقة الريف، وانضم إلى اللجنة المؤق ة ال

 ، وسيم بنعمار. ضم في أعضاءها اموائل كل من ناصر الأفأافي، نبيل أحمجيم

م إنشاااااااء قناة إعالمية عبر صاااااافحة الفيساااااابوت  وفي إطار الدعم ا عالمي،  
AWAR TV  من قبل أميل  ضاااامن نشااااطاء الحرات المساااامى فؤاد السااااعيد  ح ى

بموقع   RIF24 عكس إعالميااا ديناااميااة الحرات الشاااااااااعبي باالريف إلى جاانا  قناااة 
اليو و  ال ي يديرها المساااااااامى اصااااااااريحي محمد، و أفاد أن  لم يعد يحضاااااااار مؤخرا 

 نام في هذا ا طار لكون المسامى ناصار الأفأافي  بدأ يقرر بصافة لالج ماعات ال ي 
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انفرادية في عدد من القضاااااااااايا دون الرجوح لباقي عناصااااااااار الحرات، من قبيل رفض 
 الحوار مع الوفد الوأار  الذ  حل بمدينة الحسيمة.

حيث كان  مؤكدا  واصااااال  و نسااااايق  مع أعضااااااء اللجان الم واجدة في أوربا، 
لفيساااابوت مع المساااامى إبراهيم اعمراشاااان الذ  ينشااااط بلجنة بةولندا، ي واصاااال عبر ا

 وأيضا مع المسمى نوفل الم وكل المقيم بالعاصمة البريطانية لندن.
مفيدا بخصااوص العناصاار الذين ي بنون الطرح الجمةور  االنفصااالي، أن هنات 

امبلم، المسمى جمال مونا الملق  مسناريف، جمال ك روت الملق  الدمنا ريف، ربيع 
نااور. وبأوربا كل من: نوفل الم وكل علي  ركوت نة ال ، الميلود  المنحدر من مدي

المقيم ببريطانيا، بوجيبار عبد الصااااااادم بةولندا، رضااااااوان اسااااااويم باساااااابانيا، كريم 
 الموساو  الملق  أمير المقيم باسبانيا.

ال جمةرات والمسااااااايرات بمدينة الحسااااااايمة، عرفت مضااااااايفا من جان  آخر أن 
 ساااااااامى خديجة شاااااااانوفي باحثة في االن روبولوجيا شاااااااااركة أجان  من ضاااااااامنةم م

Khadija Chennoufi GILEKS  عرف عليةا إبان الحرات بمقةى La Belle 

Vue  بمدينة الحساايمة خالل إحد  المناساابات بمعية بعض أصاادقائ  الذين ينشااطون
 ال قت في نفس بلجنة الحرات، وعلم أنةا من أصااال ماليأ   حمل الجنساااية البريطانية

المقةى بأعيم الحرات المسااامى ناصااار الأفأافي، وصاااورت شاااريط فيديو منشاااور على 
 .الفيسبوت  حرض من خالل  على ال ااهر والخرو، في المسيرات

 Laجمال  اويسات بمقةى ال قى بالمةاجر المغربي المسامى  كما سابم ل  أن 

Belle Vue   قاء بالمسااااامى ناصااااار بالحسااااايمة الذ  كان يرغ  في اال صاااااال واالل
 الأفأافي والحصول على الملف المطلبي في إطار الدعم بكاطالونيا.

مؤكدا أن  كعضو نشيط إلى جان  المسمى ناصر الأفأافي، فقد أجر  حوارا عبر 
وأطلعةا أن نشاااطاء ما يسااامى  France 24الةا ف مع صاااحفية  عمل لحساااا  قناة 

لمالي، ولةذا السااااااااب  طلبوا المساااااااااعدة هذه المااهرات فقدوا اممل في دعم الدولة ا
 والدعم من الخار،. 
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وخالل عرض مكالمة ها فية  م رصااااااااادها بين رقم ها ف  النقال ورقم ها في 
يخص المدعو  أكد أن ال سجيل الصو ي يخص  وأن الرقم الةا في الةولند هولند ، 

االج ماعي جمال أماأيغ مةاجر مغربي يس قر بةولندا  عرف علي  عبر موقع ال واصل 
يدارن ال ي عرفت  بان وقوح أحداث بوك ية إ ةا ف مة ال الفيسااااااااابوت وأجر  مع  المكال
مواجةة بين نشطاء الحرات والقوات اممنية، وقال خالل المكالمة مم اأ خاصنا نطغاو 

 على أمةما ونسوم إعالمنا جيدا ح ى ال يقوموا ب غليط الرأ  العام.
الأفأافي، ا صال بالناشاط المسامى وسايم  كما أكد أن  بعد إيقاف المسامى ناصار

بنعمار وطل  من  القيام بأيارة والد ناصااار الأفأافي بةدف  ساااجيل فيديو أمام سااااكنة 
 الحسيمة، ل حريضةم على مواصلة االح جا، بالشارح العام.

ومن خالل الخبرة ال قنية ال ي أجر ةا مصاااااااالحة جمع و حليل المعطيات ال ابعة 
الةا ف النقال المحجوأ من المعني باممر لفائدة البحث من  للضااابطة القضااائية على

 م الوقوف على صاااااااااورة مخأنااة بااذاكرة  GALAXY S4 - SAMSUNGنوح 
الةا ف  خص صااافحااااااااااااة ورقية،  حمل عنوان  شاااكيل حكومة الريف الفيدرالية سااانة 

اسااااام  قابلةا أساااااماء الوأارات في إطار ما يسااااامى  28و شااااامل الئحة  ضااااام  2017
بما فيةا اساااااام  بدوره كوأير للعدل والحريات، حيث أكد أن ريف الفيدرالية، بحكومة ال

عملية اخ يار أسااماء الوأراء المع مد عليةا ضاامن الالئحة ي ناساا  مع شااخصااية كل 
ناشاااااااااط  يدا أن ال ية، مف ب  وحيا   الفرد لذ  يقوم  عة العمل ا فرد معين و ر بط بطبي

لورقة. وهو ما يدل على أن عناصر المسمى مر ضى اعمراشا هو من قام بنشر هذه ا
هذا ال نايم ذوو النأعة االنفصااالية ال يع رفون بأجةأة الدولة ومؤسااسااا ةا الدساا ورية 
الشاااارعية، ويرومون  أساااايس كيان انفصااااالي يضاااام حكومة من نشااااطاء ال جمةرات 
والمااهرات غير المرخصاااة ال ي أشااااعت االضاااطرا  والفوضاااى في مدينة الحسااايمة 

 ونواحيةا.
كان ي قاسااام وينشااار عبر صااافح   بالفيسااابوت صاااورا فو وغرافية ل جمةرات  كما

يحمل فيةا المشاركون والنشطاء أقمشة أماأيغية وأخر   خص ما يدعى بااالجمةورية 
 الريفيةا الوهمية.
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ــمى محمد المحدالي الملقب -27 ــبة للمس بالنس

 بـ"الدكتور":

ال جمةرات والمااهرات  يع بر المعني باممر معروفا ب فاني  في خدمة نشاااااااااطاء
غير المصاااارح بةا بمدينة الحساااايمة، وذلت ب سااااخير ساااايارة أجرة  خصاااا  لفائدة هذه 
امنشااطة ومناميةا، وعلى رأسااةم ناصاار الأفأافي إضااافة إلى كل من المسااميين نبيل 
أحمجيم والمدعوة سيليا وآخرين، حيث أن  عمل في العديد من المناسبات على  قديم 

مة من  لفائدة هذه ال جمةرات بدون مقابل، كما قام بمساااعدة هذا هذه الخدمة كمساااه
بعاد  2017.05.26امخير على الفرار عنادماا  قادم عنااصااااااااار اممن  يقاافا  ب ااري  

 عطيل  لخطبة الجمعة بالمساااجد وعرقلة  أدية المصااالين لشاااعائرهم. ثم قام بمشااااركة 
 جمةر في الشااااااارح العام المدعوة ساااااايليا في فيديو يحرض في  الناس على النأول لل

كرد فعل على محاولة إيقاف المسااااااااامى ناصااااااااار الأفأافي محذرا من مغبة إيقاف هذا 
 امخير من طرف القوات العمومية.

 بالنسبة لمحمد جلول -28

ثبت من خالل البحث أن المعني باالمر يبقى من الدعامات امسااااساااية لمخ لف 
ما يسمى باااااااا االحراتا، و ربط  عالقة  ا ح جاجات وال جمعات غير القانونية في إطار

نبيل احمجيم، الذ  إنضاااااام من بينةم المساااااامى ناصاااااار الأفأافي و وطيدة مع أعمائ  
بدوره إلى هذه الشاااابكة ا جرامية مساااا غال أساااالو  الركو  على المطال  االج ماعية 

دفعةم لالع قاد بأفكارهم الداعية إلى ا مطية فقط ل حريض سااااااااااكنة الريف و وا خاذه
 ياةر ذلت جليا من المعطيات ال الية:هذه المنطقة عن ال را  الوطني، و  فصل

على صاااافحة الريف اينو  نشاااار شااااريط فيديو عمد  ،30/04/2017* ب اري   
 نالريفييحرض على ال ااااهر وطلاا  ودعااا كاال و  حاات عنوان كلمااة محمااد جلول، 

 أبناءرية الريفيات الم واجدين خار، الحسااااااااايمة بكل الميادين، وال جمعات الحضاااااااااو 
يدار،  ناءبوك ناء، إمأورن أب يت بوعياش،  أب ناءا ناءالنكور،  أب جل  أب  يفروين من أ

 .االميادين من اجل كسر الحصارالخرو، إلى الساحات و ا
الفيديوهات المنشاااااااااورة  إحد في  30/4/2017قمرة ب اري   بأية* في  دخل  
ميع في كل اندعو الجقال بالحرف:  FACEBOOK االج ماعيبموقع ال واصااااااااال 
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إلى هنا  االل حام، الذ  في اسااااااا طاع   االع صاااااااامالمواقع قصاااااااد الخرو، من أجل 
عن  االعساااااكرةافليل حم، والذ  يسااااا طيع أن يع صااااام في مكان  فليع صااااام ح ى رفع 

 ون رت أبناء الريف في هدوء و حية نضالية عاليةا. االبلطجيةاالحسيمة وانسحا  
الوقفات قول  علم الريف في المسيرات و حد * اع راف  برفع قماش يجسد على  

 ال ي أشرف عليةا في الحرات بدال من العلم المغربي.
على  26/5/2017 ب اااري   مضااااااااامون المكااالمااة الةااا فيااة* بعااد مواجة اا  ب 
الذ  يقضاااي عقوبة د ال ي جمع   بالمسااامى البشاااير بن شاااعي   22و  11السااااعة 

، أقر بما جاء رفبراي 20حداث بساااجن الحسااايمة في إطار أ سااانة  12ساااجنية مد ةا 
مخاااطباا ، أخطر مااا جاااء فيةااا اطالح هااذا امخير المعني فيةااا من حوار هااا في مع 

مطالبة لجنة الحرات بمدريد الم كونة من بعض المةاجرين المنحدرين من باممر على 
و هو المطل   منطقة الريف،بالحكم الذا ي إقامة رغب ةم في عن الحساااايمة والنواحي 

بدعو  شاااااارعي   و لكون  مؤكدا أحقي ةم في   افع عن  المساااااامى محمد جلول الذ  د
باع ماد حكم  نشاااطاء الحرات لكي يطبم على أرض الواقع،موضاااوح انضاااال ا و باقي 

ذا ي و برلمان و علم محليين، وهو إقرار من طرف  عن نأعا   ا نفصااااالية، وميوال   
قبل  على  نأيل هذه المخططات  لإلنشقام عن الوطن امم مع ال حريض الصريل من

 ا جرامية.
 26/05/2017مضاااامون و سااااجيل المكالمة الةا فية ب اري  * بعد مواجة   ب 

أحد أبرأ النشااااطاء  دقيقة ال ي جمع   بالمساااامى بالل عأوأ  02و 17على الساااااعة 
بأوروبا الداعون لإلنفصاااااااال، وهي المكالمة ال ي عقبت واقعة  ةجم ناصااااااار الأفأافي 

جد اديور الملتا المذكورة و محاصااار   من طرف رجال الشااارطة و  ضاااييم على مسااا
الخنام علي  من أجل إيقاف ، طل  المسمى بالل عأوأ من المعني باالمر  سلم قيادة  
الحرات في ال محاصاارة المساامى ناصاار الأفأافي من طرف الساالطات اممنية، كما نقل 

فصااااالية ببروكساااايل للقيام بنفس ل  دعوة المساااامى بوجيبار المشاااارف عن اللجنة ا ن
على شااابكة ال واصااال ا ج ماعي من أجل المةمة، وحث  على إلقاء مداخالت مباشااارة 
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، وهو ما يبين أن موقع المعني باممر الذ  يبقى السااااكنة للخرو، لالح جا، حريض 
 بارأا  في ال سلسل الةرمي لةذا ال شكيل ا جرامي.

حول الماادعو بوجيبااار أباااناات أن اممر *  بين من خالل ال حريااات المجراة  
ي علم بالمساااااامى عبد الصااااااادم بوجيبار مقيم بين هولندا وبلجيكا، معروف بعدواني    

شاا نبر االنفصااالية ال ي  ناد  صااراحة  18ونأع   االنفصااالية، وهو عضااو في حركة 
من طرف المسمى  2013بفصل الريف عن باقي المملكة، وقد  أسست بةولندا سنة 

عو، المبحوث عن  على الصاعيد الوطني بموج  أمر دولي بإلقاء القبض من ساعيد شا
أجل ا  جار الدولي في المخدرات،  حيث سااااابم للمسااااامى عبد الصاااااادم بوجيبار أن 
اةر بشااريط فيديو وهو يقوم ب مأيم بطاقة  عريف  الوطنية  ويع بر حساا  أعم  بان 

فس  الجنسية المغربية، كما اةر الدولة المغربية مس عمرة لمنطقة الريف، ونفى عن ن
 في شريط ثاني وهو يقوم ب مأيم جواأ سفره المغربي.

مما  أكد مع  بالملموس أن هنات مخططا ي م  نفيذه من طرف ناصاااااار الأفأافي 
 18ومحمد جلول وباقي عناصااااااار هذه الشااااااابكة ا جرامية، يةدف ل نفيذ أجندة حركة 

 مملكة.            ش نبر االنفصالية وأعأعة أمن واس قرار ال
 4/2017 /10 مضاااااامون و سااااااجيل المكالمة الةا فية ب اري * لد  مواجة   ب

، حول جل  ال ي دارت بين المسااااااامى فؤاد غديو  والمساااااااميين الأوبير ربيعي وبلباو
 نايم  المسمى فؤاد أوالد لحسن حقيبة من النقود بالعملة الصعبة من هولندا من أجل

لد  خروج  من الساااااااااجن، أقر بأن   سااااااااالم فعال مبلغ   قافلة إلى  يفلت السااااااااا قبال
درهم من المسااامى فؤاد أوالد لحسااان، هذا امخير الذ  يع بر كذلت من دعاة  50.000

شاااا نبر ال ي  دعو النفصااااال الريف عن  18االنفصااااال بأوروبا وكان عضااااوا بحركة 
ال ي  المغر ، مما يؤكد مرة أخر  انخراط محمد جلول ضاااااامن هذه الشاااااابكة ا جرامية

  س ةدف  نفيذ امجندة االنفصالية لةذه الحركة المحاورة.
 بالنسبة لعمر بوحراس-29

أكد أن عالق   وطيدة بالمسااااااااامى ناصااااااااار الأفأافي بحكم عالقة الجوار ال ي -
فة من امة في مخ لف  ب  على المشاااااااااااركة بصااااااااا  جمعةما و عاطف  مع أفكاره ودأ
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جموعة من المقربين من هذا امخير المساااايرات ال ي نامت بمدينة الحساااايمة بمعية م
من بينةم: نبيل أحمجيم ومحمد جلول، وخاللةا كانوا يرددون عدة شااعارات ب حريض 

 حمسااااااااايةم ين جل  أكبر عدد من الم ااهرين و من المسااااااااامى نبيل أحمجيم م عمد
 للمشاركة في هذه المسيرات غير القانونياة.              

مقاطع الفيديو ال ي ينشاااارها  لف خرجات و ب   على إعادة نشاااار مخأكد مواا- 
ج ماعي ناصااااااار الأفأافي ومناصاااااااري  وال ي  حرض على العنف بمواقع ال واصااااااال اال

الكراهية ضااااد المؤسااااسااااات العمومية للدولة، و  ضاااامن ا فصاااااح صااااراحة عن عدم و 
 ا ع راف بةا، مع  حريض الساكنة ضدها.

ناصر الأفأافي مسجد  ، اق حام المسمى26/05/2017أكد أن  حضر ب اري   -
محمد الخامس الكائن بحي امحباس و قاطع ا مام و شااااااااارح في إلقاء كلمة  حرض 
على العنف و الكراهية ضاااد مكونات الدولة و المخأن، و  كفير ا مام، وكان يساااانده 
في ذلت كل من المساامين أنس مضاايان وعصااام أشااةبار والمدعوين أيمن وعبد ا ل ، 

ى أنس مضااااااايان إلى خار، المساااااااجد و ال حم ب  إلى جان  ثم غادر بمعية المسااااااام
مجموعة من المناصرين، حيث واصل ناصر الأفأافي  حميسةم بخطب   العدائية ضد 
مكونات الدولة، وقذفةا بالفساد و  أجيج مناصري  على العنف ضد القوات العمومية، 

حماية وحالوا فعال ليل حم بةم مجموعة من الموالين لفكره ال خريبي الذ  وفروا ل  ال
 دون ضبط ، مما مكن  من الفرار في ا جاه منأل .

اع رف برشم عناصر الشرطة بالحجارة للحيلولة دون إيقاف ناصر الأفأافي  -
 محمد الةاني.الفرار رفقة كل من محمد أوحقي و  وكذا قيام  ب سةيل عملية

رف على وبعد مواجة   بشااااااريط فيديو يوثم للحادث أعاله أقر بمضاااااامون  و ع
مجموعة من امشخاص الذين شاركوا في اس ةداف عناصر الشرطة جسديا ورشقةم 

 بالحجارة ذكر أسماءهم في معرض  صريحا  .
 بالنسبة لصالح لشخم:-30

م   يا نة  29/04/2017ب اري  أقر بق مدي جاجية ب فة اح  بالمشاااااااااااركة في وق
ح جين عن قرية  اركيست بحضور المسمى ناصر الأفأافي ونبيل أحمجيم وبعض الم
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 ماسااينت، ألقى كلمة  طرم فيةا إلى االع صااام المنام في السااةل امصاافر ب الروام 
من قبل السااااااااااكنة، ومأاعم المعاناة ال ي  عانيةا المنطقة والحوارات ال ي أجريت مع 
السااااااالطة المحلية وا قليمية وبعض البرلمانيين بالمنطقة من أجل إيجاد حل لقضاااااااية 

السااااكنة وال ي منحت ل عاونية الف ل، وخالل إلقاء كلم   بالوقفة  امرض المن أعة من
الريف مح ااا، للرجااال غير االح جاااجيااة اع رف بااأناا  قااال حرفيااا باااللةجااة الاادارجااة ا

بالشاااورط أنا ملي قلت ديت النةار إلى دعات الضااارورة نةأو الساااالح فةاد لبالد على 
أ  كيفما  د جرينا علي  بالسااالحالمساا عمر، المساا عمر ملي شاافنا كيةدد لينا هاد البال

لينا  يحطمكان سااااااااواء كيحكمنا و المكيحكمناش، سااااااااواء كان مغربي و ال يةود  ، 
 ا.المس قبل ديال اموالد ديالنا ، خاصنا ندخلو في  طول وعرض

محاصااااااااار   للمروحية ال ابعة للدرت الملكي ب الروام ب اري  اع رف بواقعة  -
ا رفيعا عن السلطة ال نفيذية، ومساهم   في منعةا ال ي كانت  قل وفد 23/05/2017

من ا قالح بعد اع صاااام  أسااافلةا، و ةديده بإحرام نفسااا  مع المروحية، مع رفا بأن  
صاااادرت من  عبارات  ةديدية من قبيل ا هاد الطيارة ما غاداش  طلع ح ى يالقوا  لينا 

و ما غاداش  طلع من حل منصف في هذه القضية، ولو الفرفارة طير امعنام ديالنا أ
هنا ا بجان  اسااااا عمال  عبارات قدحية وسااااا  وشااااا م لبعض مكونات الدولة من قبيل 
اشفارة، بيادم، كريسا،، كأارة، السلطة فاسدة، الدرت الملكي فاسد، السلطة المخأنية 

 .فاسدةا
 لسمير أغيد:بالنسبة -31

قبة المسااااؤول أكد مشااااارك   في المساااايرات والوقفات االح جاجية للمطالبة بمعا
عن مق ل محسن فكر ، و نديدا بسياسة الحكومة ال ي  أخرت حس  أعم  في إنجاأ 
المشااااريع بالحسااايمة، ومن بين امشاااخاص الذين كانوا يشااارفون على هذه المسااايرات 
والوقفات االح جاجية ذكر منةم: ناصااار الأفأافي، محمد جلول،  نبيل احمجيم، محمد 

مل بالثانوية االساابانية، وكريمة العاملة بالثانوية صاااح  مقةى كالكسااي و رضااى العا
، موضاااحا أن  خالل هذه الوقفات ةا سااابانية، نوال وحساااناء ال ي  درس بمعةد الفندق

االح جاجية كان ي كلف المسمى نبيل احمجيم ب رديد الشعارات المناهضة للحكومة و 
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ن اجل  نمية مدينة المسااااؤولين المحليين الذين لم يقوموا بواجبا ةم، حساااا  أعم ، م
 الحسيمة.
ما   26أكد مشاااارك   في أحداث صاااالة الجمعة ال ي قام من خاللةا ب اري   -

المساامى ناصاار الأفأافي بإأاحة الخطي  من المنبر أثناء إلقائ  لخطبة الجمعة  2017
ال ي  نةى عن الف نة وشااااااارح يخط  في المصااااااالين بالمساااااااجد، مع رفا بقيام  رفقة 

ةرين باع راض سااااااااابيل القوات العمومية لمقاوم ةا ومنعةا من مجموعة من الم جم
إيقاف ناصاااار الأفأافي عن طريم الرشاااام بالحجارة، وال ي نجم عنةا إحداث إصااااابات 

 بليغة لد  بعض رجال اممان.
عند مواجة   ب صريحات مف ش الشرطة مم اأ طارم أعكوش، مقدم الشرطة و 

ين  عرفوا علي  بكون  هو س القالي، الذوليد ا دريسااااي السااااليماني، حارس اممن يون
بقطع من لبنات البناء ااآلجورا من فوم  )سر صااااافوان فا (من قام برشااااام الشااااارطي

سااطل منأل ناصاار الأفأافي،  أصاااب   بجروح خطيرة على مساا و  الرأس، أكد المعني 
باممر بأن   فعال من رشم رجال الشرطة بقطع امجور وقد يكون فعال أصا  الشرطي 

 حية.الض
أبانت الخبرة المنجأة على حساااااب  الشااااخصااااي بموقع ال واصاااال ا ج ماعي  كما

نشااره ومشااارك   مجموعة من الصااور المساايئة للوحدة الوطنية برفقة ناصاار الأفأافي، 
خالل مشاااااااااارك   في إحد   )كفن(ب ساااااااااجيل فيديو مل حفا ثوبا أبيضاااااااااا  كما ياةر

 القانونية للقوات العمومية. ال ااهرات،  عبيرا من  على  حدي  ومجابة   غير
 بالنسبة للمسمى إلياس الحاجي:-32

عند مواجة   ب سااجيل لمكالمة ها فية جمع   بالمساامى ناصاار الأفأافي اع رف 
بأن  ا صااااال بةذا االخير ها فيا بناء على طل  المسااااامى بالل فارو الذ  حضااااار إلى 

مغربية المقيمة محل  الخاص ببيع المجوهرات رفقة بعض امشاااااااااخاص من الجالية ال
بالخار، وأعر  ل  عن رغب ةم في لقاء المسااااااامى ناصااااااار الأفأافي و ساااااااليم  بعض 
امشااااياء، موضااااحا أن المساااامى ناصاااار الأفأافي، اع اد اللقاء أحيانا بأشااااخاص من 
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الجاااليااة المغربيااة المقيمااة بااالخااار، وي سااااااااالم منةم مبااالغ ماااليااة ل موياال الوقفااات 
 يةا.االح جاجية بمدينة الحسيمة ونواح

وحاول الحوالة المالية ال ي  لقاها وسحبةا من وكالة اويس رن يونيونا بمدينة  
الحسيمة المرسلة ل  من فرنسا باسم المسماة حياة بوليلة، أكد أن  بالفعل سح  هذه 

درهم وأن المسااااااا فيد الحقيقي من  لت الحوالة  2000الحوالة المالية وال ي كان قدرها 
ي، حيث طل  هذا امخير من   أويده برقم بطاقة  عريف  هو المساااااامى ناصاااااار الأفأاف

 الوطنية ل لقي وسح  مبلغةا المالي نارا لعدم حمل  لبطاقة  عريف  الوطنية حينةا.
أن المسمى ناصر الأفأافي سبم أن ألقى كلمة خطابية بالبث المباشر من مقرا 

 لحسيمة.داخل سيار   كان موضوعةا ي علم بالوقفات االح جاجية بمدينة ا
 
 
 
 
 

 التحقيق اإلعدادي
اسااا نطم السااايد قاضاااي ال حقيم الم ةمين  وبغرض الكشاااف عن الحقيقة كاملة

 :واس مع إلى الشةود أعاله اب دائيا و فصيليا
، بر بة حارس أمن مواف با دارة العامة لألمن الوطني أميا ماســك -

 26/05/2017ب اري    عرضااا  للرشااام بالحجارةبعد أدائ  اليمين القانونية والذ  أكد 
من طرف مجموعة من الم جمةرين اللذين كانوا يحيطون بمساااااااااكن الم ةم ناصااااااااار 
الأفأافي وي وجد البعض منةم فوم أسااطل المناأل، حيث أصااي  بقطعة حجرية عبارة 
عن قطعة أجور كبير على مساااااا و  ك ف  اميمن نجم عنةا جرح  م ر ق  بأربعة غرأ 

يوما  م  مديدهابموج   20جأ الكلي المؤقت بةا وحصااااال على شاااااةادة طبية مدة الع
 شةادة طبية أخر .
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موضاااحا  عرض العديد من أمالئ  للرشااام بالحجارة والضااار  حيث أصاااي  عدد 
 منةم بإصابات م فاو ة الخطورة  

ضاااااابط شااااارطة مم اأ بمصااااالحة االسااااا عالمات العامة  ربيع بوزوبع-
أن   وج  إلى ئ  اليمين القانونية بعد أدابالحي الحسني بالدار البيضاء، والذ  وضل 

في مةمة من اجل  عأيأ العناصااااااار اممنية  26/05/2017مدينة الحسااااااايمة ب اري  
والقوات العمومية خالل عملية إيقاف الم ةم ناصااااااااار الأفأافي، غير إن   عرض رفقة 
مجموعة من أمالئ  في العمل للرشااااااااام بالحجارة وقطع الأجا، والقنينات من طرف 

 الم جمةرين بالقر  من منأل الم ةم ناصر الأفأافي.مجموعة من 
ا أن  ن يجة محاول   الفرار لالح ماء من الرشاام بالحجارة أصااي  بال واء حضاامو 

 و م نقل  للمس عجالت.  على مس و  ركب   من الجةة اليمنى
مؤكدا أن  شاااهد خالل امحداث المذكورة أعاله،  عنيف بعض عناصاار الشاارطة 

ن من أنصاااار الم ةم ناصااار الأفأافي، كما سااامع شاااعارات معادية من طرف الم جمةري
 لثوابت الدولة من طرف امشخاص المذكورين.

مواف با دارة العامة لألمن الوطني بر بة  محمد آي  بوســخان،-
 عرضاااااا  بدوره لإلصااااااابة ب اري  بعد أدائ  اليمين القانونية رطة، والذ  أكد مقدم شاااااا

اليمنى واليسر  ليسقط أرضا ن يجة رشق  بقطعة على مس و  ركب ي   26/05/2017
أجور من طرف الم جمةرين اللااذين كااانوا محيطين بمنأل الم ةم ناااصااااااااار الأفأافي 

إيقاف هذا امخير، حيث  م نقل  للمسااااااااا عجالت لي بين إصااااااااااب   على ومنعوهم من 
مسااا و  غضاااروف رجل  اليمنى. وهي ا صاااابة ال ي ال أال يعاني منةا لحد السااااعة 

 . يوما 15صل على شةادة طبية مدة العجأ الكلي المؤقت بةا وح
بعد أدائ  اليمين القانونية  أكدمقدم شاااااارطة، والذ   أشــرف بوراد،-

ات على مسااا و  موقع ال واصااال االج ماعي فيسااابوت بواساااطة الم ةم د عرضااا  ل ةدي
  ضااامن صاااوره رفقة رئيس مصااالحة االسااا عالمات العامة لبني بوعياش  جمال بوحدو

د  خا ر ورئيس الشااارطة القضاااائية عبد المنعم لغمام وعنصااار  اممن فؤاد أأيرار حم
وعبد الخالم حيون وعبارات مشااينة من قبيل اكال  االح الل المغربي بالريفا مضااافا 
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إليةا  حريضااااا و ةديدا بالق ل وال صاااافية الجساااادية ايساااا حقون الق لا، كما  م وضااااع 
 .رجال اممن وباقيعلى وج  الشاهد  صور

نشاار الجريدة االلك رونية )رصااد المغربية( لخبر  حت عنوان مفيدا أن  على إثر 
)  م رصااد عناصاار ال ي اع دت على المواطنين ببني بوعياش اغلبةم يلبسااون لباسااا 
مدنيا غالبا و اةر بينةا صورة الشاهد فجاء في إحد  ال عليقات  حت حسا  بحسين 

  بعةم ونحرهم كي يكونوا عبرة لباقي اوالد  السااااااااعيد بأن  )مادام ال عرف عليةم فيج 
الأنى امثالةم ...( كما جاء في  عليم آخر على نفس الخبر  حت حساااااااااا  يوغرطا 
ريف ) لماذا ال ي م دهسااةم بالساايارات مثل دهساان خاص المع دين( على نحو ما ورد 

د الشااااااهبمحضااااار الضاااااابطة كون  ال ي وفر على ال عليقين المذكورين وهو ما اع بره 
 . ةديدا و حريضا على  ق ل 

شاهد ميمون بجو - صااارح بعد أدائ  اليمين القانونية ان  ذ  : الال
حوالي الساعة الرابعة والنصف أواال كان ضمن عناصر االح ياط  26/3/2017ب اري  

ال ي  لقت أمرضاااااا  17بمقر اممن بالحسااااايمة ضااااامن مجموعة ال دخل الساااااريع رقم 
وعند وصااااولةم إلى مفوضااااية الشاااارطة بامأورن أخبروا  باالن قال إلى مدينة امأورن

نقاذ  بأن النار مشااااااااا علة في إقامة ساااااااااكنية لألمن وعليةم ال وج  من أجل ال دخل وا 
العناصااااار المحاصااااارة وفي طريقةم إليةا  عرض لةم الم جمةرين ورشاااااقوهم بالحجارة 

مجموعة ال ي و فادوهم للوصول إلى ا قامة المذكورة وعند وصولةم إليةا  م  قسيم ال
عنصااارا إلى مجموع ين فئة أساااندت لةا مةمة المسااااهمة  15كانت بالسااايارة وعددها 

في إنقاذ العناصاار المحاصاارة بالنيران في البناية وفئة كلفت بمقاومة الم جمةرين لكي 
 .ال يحرقوا السيارات ال ي حضر على م نةا عناصر ال دخل السريع

ة كانت النيران مشاااااااا علة في جميع مؤكدا أن  عند وصااااااااولةم لإلقامة السااااااااكني
لة م السااطل كما أن النيران كانت مشاا عطوابقةا وعناصاار اممن المحاصاارة بالنيران فو

في حافلة للركا  وشااااحنة م وساااطة مخصاااصاااة للع اد اممني موضاااحا أن  يجةل من 
قامة ووسااااايل ي النقل وأن  بساااااب  الدخان الذ  كان يعم المكان  أضااااارم النيران في ا  

عض الم جمةرين ملثمين فااااإن ذاكر اااا  لم  علم بةااااا أيااااة هويااااة محااااددة وكون ب
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للم جمةرين فضاااال عن امحجار ال ي كانت   سااااقط على العناصااار المكلفة بالمقاومة 
وال ي أصاابت الشااهد على مسا و  الكاحل اميمن و سالم على إثرها شاةادة طبية أمد 

 يوما. 21العجأ بةا 
بعد أدائ  اليمين القانونية  ح: الذ  صر الشاهد مصطلى ابابري -

على الساااااااعة الثالثة أواال كان بساااااااحة امأورن حيث قدم  26/3/2017ان  ب اري  
ناصر الأفأافي بمعية شخصين يجةلةما على م ن سيارة سوداء صغيرة يجةل الم ةم 

نوعةا فوجد في اس قبال  حشدا من الناس فخط  فيةم بأقوال من بينةا )ال للعكسرة(  
وليس( وأناا  ي عين الةجوم على المخأن قباال أن يةجم المخأن الن المخأن )ال للب

واسااا قل ناصااار ومرافقي  السااايارة ال ي  قدم رجال اممن و مت  فرقة الحشاااد،خواف ف 
قدموا على م نةا ليج مع الحشااااااد بعدها حوالي الساااااااعة الخامسااااااة أواال بجةة ثكنة 

ثكنة وعندما قدمت حافلة للبوليس القوات المساااااعدة وقاموا بالرشاااام بالحجارة جةة ال
 بعوهااا ليفر مسااااااااا قلوهااا من رجااال اممن نحو إقااامااة اممن وهي مك راة من طرفةم 
بالكامل وبواساااااااطة إشاااااااعال قنينات البنأين ورمي الحافلة بةا اندلعت بةا النيران وأن 
النيران اندلعت با قامة السااااااااكنية بفعل إلقاء قنينة حارقة على البا  وليس بسااااااااب  

 داد النيران من الحافلة ليصعد قاطنة ا قامة إلى السطل وبدأ بعضةم بالنأول عبد ام
الحبال ال ي لم  كن  صااال امرض لي م القفأ بعد ذلت وان الشااااهد ال يسااا طيع ال عرف 
على مشاااااااااعلي النيران لكونةم كانوا ملثمين وقد عمد الم جمةرون بع ذلت إلى إحرام 

شااااحنة ا طفاء  م منعةا بفعل وضاااع امحجار في أربع سااايارات للشااارطة وعند قدوم 
 .لى مركأ الوقاية المدنية بامأورنالطريم فرجعت ع

صاااارح بعد أدائ  : الذ  الشــاهد الزاكي عبد المصــباح -
اليمين القانونية أن  خياط و اجر أثوا  بمحل  بالقيسارية الجديدة بامأورن وفي شةر 

ناصااار الأفأافي وشاااخص يجةل  وبعد  فقد الم ةم ابريل من السااانة الجارية قدم عنده 
امول لألثوا  طل  من  شاااااراء لفيف  ثو  بر قالي اللون أسااااافر قيام  عن طول قدره 

درهم  500م را بعرض محدد في حوالي م ر ونصف وقد اب اعةا من  كاملة بمبلغ  50
دراهم للم ر الواحد وقد قام ناصااار الأفأافي بحملةا شاااخصااايا وأن  ال  10على أسااااس 
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يعرف ناصر إال  من صوره في االن رنيت مؤكدا أن ناصر هو من دفع الثمن من جيب  
وهي من نوح رونو كونغو بيضاااااااء اللون لم ين ب  أن مرافق  كان فقط يقود الساااااايارة و 

إلى لوحة  رقيمةا مؤكدا أنةا أول مرة وآخر مرة ي عامل فيةا  جاريا مع ناصر الأفأافي 
ان ةاء الشااااهد من معاملة  جارية بالمحل قبل أن ية م موضاااحا أن هذا امخير ان ار 

ب  وبمجرد أن دل  على امثوا  ال ي يعرضاااةا للبيع طل  من  مباشااارة الثو  المذكور 
وأن مرافق  كان ين اره ببا  المحل ال جار  وموصاافا   طويل القامة لون بشاار   مائل  

ر الأفأافي لم يطلع  على وأضاف أن ناص .إلى السمرة ذو لحية خفيفة م وسط  البنية
الغرض من شاااااراءه للثو  المذكور وان حسااااا  خبر   فإن  يصااااالل ل حية )ساااااا ان( 

 المالبس النسائية.
 
بعد أدائ  اليمين القانونية  : الذ  صرحمراحلالشاهد فكري بو -

المصاااادف ليوم امحد حوالي السااااعة الثالثة والنصاااف أواال  26/3/2017ان  ب اري  
أافي وبرفق   شااااااخصااااااين يجةلةما وساااااامع أن أحدهما مالت لمقةى قدم ناصاااااار الأف

بالحساايمة  وذلت على م ن ساايارة سااوداء اللون صااغيرة يجةل نوعةا وبمجرد نأولةم 
بسااااحة امأورن قر  المساااجد الجديد بدأ ناصااار الأفأافي في الحديث إلى امشاااخاص 

بالدارجة )حنا  الم واجدين بالساااااااااحة فاج مع علي  الحشااااااااد قائال لةم بالحرف الواحد
ليغاد  نواجةوا المخأن( مضاااااااايفا بالريفية )المخأن خواف ماعندوا ما يدير( وبمجرد 
 لفا  ناصاااار الأفأافي ب لت العبارات غادر رفقة مرافقي  على م ن نفس الساااايارة وعند 
حلول حوالي السااااااعة الرابعة إلى حدود الخامساااااة أواال قصاااااد الجمع المح شاااااد في 

 واجد بةا ثكنة القوات المساااعدة بامأورن وشاارعوا في مواجةة الساااحة الجةة ال ي  
القوات العمومية بامحجار قرابة السااااعة وبدأت الكفة  ميل لفائدة الم جمةرين ل صااال 
حافلة قوات ال دخل السااااريع حوالي الساااااعة السااااادسااااة ف عبةا الم جمةرون الذين لم 

يران ال ي كانت مشااااا علة بالحافلة  يعمدوا إلى إضااااارام النار با قامة الساااااكنية وانما الن
هي ال ي ام دت على ا قامة السكنية بفعل قر  مكان  وقف الحافلة  من با  ا قامة 
وبمجرد اندالح النيران لم يجد قاطنوها مفرا سااااو  اللجوء على سااااطل ا قامة وشاااارح 
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بعضااااةم في القفأ من السااااطل وان  لم يعاين قدوم شاااااحنة رجال ا طفاء  وأن  عق  
لت قام الم جمةرون بإحرام أربع سااااايارات للشااااارطة ولم يعاين كيفية ا حرام عندها ذ

قامت شاحنات رجال ا طفاء إال ان الم جمةرين منعوها من الوصول إلى مكان اندالح 
النيران وبعااد اأدياااد عاادد القوات العموميااة  مكنوا من فض الم جمةرين الااذين حولوا  

ورن إال ان اأدياد أعداد القوات العمومية مكنةم وجة ةم نحو مفوضااااية الشاااارطة بامأ 
من فض الم جمةرين مجااددا أناا  ال يسااااااااا طيع ال عرف على أحااد منةم كونةم كااانوا 
مقنعين مضااايفا  بأن ناصااار الأفأافي خط  في الجمع المح شاااد حول  بالسااااحة لمدة 
ن عشااااااار دقائم لم ي ذكر من اقوال  ساااااااو  ما ذكره أعاله وأن  لم يرد على لساااااااان  أ

 ال ااهر ينبغي أن يكون سلميا.
شاهد حمزة بندحمان - أفاد بعد أدائ  اليمين القانونية : الذ  ال

حوالي السااااااعة الثالثة أواال اج مع حشاااااد الحرات بسااااااحة   26/3/2017ان  ب اري  
المسيرة بامأورن عندها قدمت سيارة صغيرة سوداء اللون لم ين ب   إلى نوعةا  رجل 

ي وثالثة أشاااخاص يجةلةم وبعد  رديد ناصااار والحشاااد لشاااعار ) ال منةا ناصااار الأفأاف
للعسااااااااكرة( خط  فيةم حول المطال  قائال لةم بالحرف الواحد )إن لم   حقم مطالبنا 
سااانفعل مثل أجدادنا ونصاااعد إلى الجبال وأن  ي عين عليةا اسااا فأاأ المخأن ويةيجوه(  

يد  وعند محاولة اممن  فرقة الم جمةرين ذهبوا نحو الشاااااااااا ارح المؤد  على سااااااااا
بوعفيف وذه  ناصر رفقة من قدم مع  على نفس السيارة وعند وصول الم جمةرين 
قبالة وكالة البنت الشعبي بسيد  بوعفيف )بوكيدان(  لحم بةم ناصر على م ن نفس 
الساايارة وأشااار عليةم باالل حام بثكنة القوات المساااعدة وعدم االساا مرار في مسااير   

 العدو هو )المخأن(  نحو الحسيمة من
موضاااحا أن ساااند علم  هو مرافق   للجمع مع قدا أن المسااايرة سااا كون سااالمية 
وان الشااااهد اسااا قبل رجوح الحشاااد وأخبر حراس الثكنة الثالث بأن الحشاااد في طريق  
إليةم إال أنةم لم يصدقوه ح ى عاينوا طالئع الحشد الذ  بادر إلى الةجوم على الثكنة 

حافلة لألمن قاصاادة إقامة سااكنية لألمن هنات  بعوها وهاجموها  بامحجار وعند مرور
بالحجارة فةر  مسااااااا قلوها نحو ا قامة ف مكن الم جمةرين من كسااااااار أجا، الحافلة 
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واالساا يالء على حقائ  أفراد اممن وأحرقوها بقنينات البنأين وأن ا قامة أحرقت بفعل 
ليصاااااااعد قاطنوها ومن فر إليةا من رجال إلقاء القنينات الحارقة وام داد نيران الحافلة 

اممن نحو السااطل ومن  قفأ بعضااةم نحو الخار، بينما قفأ البعض اآلخر من النوافذ 
وأن بعض الم جمةرين قاموا بإحكام قبضاااااااااة البا  الحديدية لإلقامة الساااااااااكنية وأن 
دم الشااااااااااهد كان رفقة أفراد القوات المسااااااااااعدة الذين لم يكونوا مر دين أيا نااميا فق

عندهم كومندار البوليس وطل  منةم المسااااااااعدة فذهبوا برفق   إال أنةم منعوا من مد 
عناصر ا قامة بالحبال إلى أن وصلت  عأيأات أمنية وسلم أحد افراد القوات العمومية 
خوذة للشاااهد لكي اليصااا  على مساا و  رأساا  بامحجار وأن الم جمةرين  مكنوا رغم 

ام أربع ساااايارات للشاااارطة وأن  عند قدوم شاااااحنة لإلطفاء  اأدياد أعداد اممن من إحر 
وساايارة إسااعاف منعوهما  بوضااع أحجار بالطريم ورشااقةما بالحجارة فرجعوا من حيث 
أ وا وعند وصاااااااااول ال عأيأات ا ضاااااااااافية  مكنوا من  فريم الم جمةرين مؤكدا أن  ال 

ي الم اريس يسااا طيع ال عرف على أ  أحد من الم جمةرين ومضااارمي النيران وواضاااع
 بالطريم العمومية وراشقي الحجارة كونةم كانوا ملثمين.

بعد أدائ  اليمين  الذ  صرح :عبد الرحيم ابركانالشاهد  -
بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد محمد  االقانونية أن  يعمل موافا بالمجلس العلمي ومكلف
ن يلقي كا 26/5/2017وب اري   1999الخامس الكائن حي)ديور الملت( منذ سااااااااانة 

بالمساااااااااجد المذكور خطبة الجمعة ال ي  لقاها من مندوبية الشاااااااااؤون ا ساااااااااالمية 
بالحسيمة وال ي كان ي محور موضوعةا حول نعمة اممن واالس قرار والدعو  إلى نبذ 
الف نة وبعد ان ةائ  من الخطبة الكبيرة ويساااا عد لبدء الخطبة الصااااغيرة ساااامع صااااراخا 

ى دخل ناصاااار الأفأافي ي خطى الصاااافوف ح ى خار، المسااااجد لم ي بين مضاااامون  ح 
وقف بين الصف امول والثاني وبدأ يصرخ بكالم كثير لم ي بين مضمون  فأشار علي  
الشاهد بصف   خطيبا بأن يح رم المقام ويخر، خار، المسجد وبمعي   مساندون الذين 

 واصاااااال يجةل هوي ةم مؤكدا أن  لم يكن يعرف ناصاااااار الأفأافي إال من خالل قنوات ال
االج ماعي مضااااايفا أن ناصااااار بدأ يخط  جيئة وذهابا في المساااااجد وكان أبوه الذ  

في خطاب  مأيد  يعرف  الشاااهد يطل  من  السااكوت والخرو، من المسااجد لكن  اساا مر
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بينما خر، الشاهد إلى غرفة اآلذان ومكث هنات إلى أن خر، ناصر من عشرين دقيقة 
ن  بقى من الجمع أربع ركعات فرض صااااااالة ومن مع  ليعود إلى المحرا  وصاااااالى بم

 الاةر كون صالة الجمعة لم   م بفعل ما ذكر.  

ــامي - ــاهد عبد الرزاق الس : الذ  صاااارح بعد أدائ  الش
 2/6/2017بعين الساابع وب اري   نيكأ السااجا بالمر ن  يشاا غل طبيباليمين القانونية، أ

لى غرار باقي اسااااا قبل الساااااجين عمر بوحراس فور دخول  للمؤساااااساااااة الساااااجنية ع
الساااجناء وقام بفحصااا   وكانت حال   الصاااحية جيدة واسااا فساااره إن كان يحمل آثار 
ية  عاملت مع   عنف أو  عرض للعنف من طرف الشااااااااارطة فأخبره ان الفرقة الوطن

اخبرهم السجين عمر بوحراس أن   7/6/2017معاملة حسنة ولم ي م  عنيف   وب اري  
 شاااارة وفعال ال قى بطبي  امسااانان المذكور عبد يرغ  في أيارة طبي  امسااانان لالسااا

الجليل عمور وقام بفحصاا  و بين ل  أن أحد أضااراساا  مصااابة ب سااوس وهو الضاارس 
بالكامل ولم يبقى ساااااااو   الضااااااارس وقت أ لفت ال ساااااااوس الجأء الااهر من 36رقم 
 س.هذا الضر ديم وقام هذا الطبي  بإأالة جذور ور مما يؤكد ان   سوس قالجذ

السجين عمر بوحراس  مكن من أيارة الطبي  الخاص بالجناح الذ  ن مضيفا أ
المساااااامى الدك ور نور الدين بعدما أخبرهم ان  يشااااااعر  5/6/2017ي واجد ب  ب اري  

بألم في رأس  ووصف ل  دواء بةذا الخصوص ولم يصرح للطبي  المذكور أن  يشعر 
يبت أ  ضرس بكسر طبي  لو أصكوعن سؤال أجا  أن  حس  رأي   .بألم في أسنان 

مفاج  فإن المريض يشعر بألم كبير جدا ال يمكن   حمل  من شرايين الضرس  صبل 
جرح  إلىعارية با ضااافة على أن  كسااير إحد  امضااراس بشااكل مفاج  يؤد  ح ما 

على المساا و  الداخلي للفم وأكد أن السااجين عمر بوحراس لم يخبره نةائيا أن  يشااعر 
على أن ، مشيرا ولم يالحا علي  أ  شيء بةذا الخصوص بألم على مس و  أضراس 
الجةة الداخلية للخد المقابلة  كل مفاج  يؤد  إلى جرح من كسااااااير امضااااااراس بشاااااا

 للضرس و بقى آثار الجروح ااهرة رغم ال ئام الجرح.
ـــاهد عبد الجلي  عمور - بعد أدائ  اليمين أفاد : الذ  الش
سنان بالمر القانونية  سبع وب اري  ك  السجنأن  يش غل طبي  أ  7/6/2017ي بعين ال
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م آكل جدا  36 أاره الساااااجين عمر بوحراس وقام بفحصااااا  و بين ل  أن الضااااارس رقم
بفعل ال سوس ونخرت السوسة الجأء الااهر من الضرس فوم اللثة ولم ي بقى سو  

 . الجذور وقام باق الح اثنين من الجذور وسلمةما للمعني باممر
لسااااجين عمر بوحراس لم يخبره ان   عرض لكساااار على وعن سااااؤال أجا  أن ا

إلى أن  لم يعاين أ  آثار جروح على مس و  الخد من ضافة أضراس  با  أحدمس و  
  .36الجةة الداخلية المقابلة للضرس رقم 

ن  ال يمكن م  شاااخص  حمل اآلالم النا جة مضااايفا أن  حسااا  رأي  كطبي  فإ
ساااانان لكون شاااارايين الضاااارس  كون حية عن  كسااااير مفاج  محد امضااااراس أو ام

 .كبيرة جدا ال يمكن  حملةا او صبل مكشوفة و خلف آالم
وأخبره  15/6/2017وعن ساااااؤال أجا  أن الساااااجين عمر بوحراس أاره ب اري  

أال يشعر بألم في مكان إأالة الضرس فوصف ل  دواء وغادر بعدما  أكد ل  أن   ان  ال
فحصااا  وحسااا  هذه المعطيات با ضاااافة إلى عدم  ال وجود ل عفن أو ما شااااب  أثناء

أو عدم  36وجود جرح مشااااا رت على الخد من الجةة الداخلية المقابلة للضااااارس رقم 
وجود رض بةذا المكان يؤكد أن السجين عمر بوحراس لم ي عرض لكسر مفاج  على 
مساااا و  أضااااراساااا  بالطريقة ال ي يدعيةا فضااااال على أن  لو  م كساااار أحد أضااااراس 

عمر بوحراس بشااااااكل مفاج  فإن  يقع هنات آالم حادة ال يمكن  حملةا وال السااااااجين 
 يمكن إخفائةا.

 مستنتجات النيابة العامة
أعاله من أجل  ينالم ةمالتمساااااااااااا  النيابة العامة إجراء تحتي  ب  مواجهة  حيث

 ار كابةم الجرائم ال الية:
 بالنسبة للمته  ناصر الزفزافي:-1
جناية المس بسااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا   جناية المشاااااااااركة في ار كا -

اع ااداء الغرض مناا  إحااداث ال خرياا  وال ق ياال والنةاا  في أكثر من منطقااة طبقااا 
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
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من الفصل  2جناية  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -
 من القانون الجنائي 201

مبالغ مالية وهبات   سااالمعن طريم س بالساااالمة الداخلية للدولة، المجرائم  -
مخصااصااة ل ساايير و  مويل نشاااط و دعاية من شااأنةا المساااس بوحدة وفوائد أخر  

المملكة المغربية وسااااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات 
من القانون  129و 206والمشاااااااااركة في ذلت ) طبقا للفصاااااااالين   الشااااااااع  المغربي

 الجنائي(
المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون  -

من قانون  20و 14و 11و  9 صاااريل والمشااااركة في  جمةر مسااالل طبقا للفصاااول 
  27/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

طبقا المشااااااااااركة في ار كا  العنف في حم رجال القوة العامة ن ج إراقة دم  -
 من القانون الجنائي 267للفصل 
هااانااة رجااال القوة العااامااة أثناااء قيااامةم بمةااامةم  - إهااانااة هيئااة منامااة وا 

 من القانون الجنائي 267و 265و 263والمشاركة في ذلت طبقا للفصول 
ال حريض علنا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة والمشااااااركة في ذلت الفصااااالين  -

 ئيمن القانون الجنا 5-267و  129
 عطيل بشاااكل م عمد مباشااارة عبادة وال ساااب  عمدا في إحداث اضاااطرا  نجم -

 من القانون الجنائي( 129و 221عن  ا خالل بةدوئةا ووقارها )الفصلين 
 301و 300المشاااركة في العصاايان المساالل وال حريض علي  طبقا للفصااول  -

 من القانون الجنائي 304و
 محمد حاكي:بالنسبة للمتهم  -2

ة المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة جناي -
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2

جنحة المس بالسالمة الداخلية للدولة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة -
ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا 
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المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااساااات الشاااع  المغربي والمشااااركة في وأعأعة والء 
 من القانون الجنائي. 129و 206ذلت طبقا للفصلين 

المسااااهمة في  نايم مااهرات غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون -
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و  11و  9 صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 

15/11/1958  . 
مشاركة في إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم واس عمال العنف ال-

 من القانون الجنائي . 304و  301،  300،  267، 263في حقةم ن ج عن  جروح 
من  304و 301و 300و 129المشاركة في العصيان المسلل طبقا للفصول  -

 القانون الجنائي
ة وأن  مبحوث عن  بساااااااااببةا اخفاء شاااااااااخص عمدا مع علم  بار كاب  جناي -

من  297ث، الفصااااااال ومسااااااااعد   على االخ فاء ومحاولة  ةريب  من االع قال والبح
 .القانون الجنائي

من القانون  5.267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصل  -
 الجنائي.
 شاكر لمخرو :بالنسبة للمتهم  -3

ا- ا ا ة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة جنحة المس بسالمة الدولة الداخلي
ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا 
وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسة الشع  المغربي والمشاركة في ذلت 

 من القانون الجنائي. 129و 206طباااقا للفصلين 
غير مرخص بةا، عقد  جمعات عمومية بدون المساااااهمة في  نايم مااهرة  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ  15و  14و  11و  9 صاااااريل طبقا للفصاااااول 
 .27/11/1958في 

 5 - 267جنحة ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طباااااااااقا للفصل  -
 من القانون الجنائي .
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عمومية أثناء القيام بمةامةم المشاااركة في إهانة هيئة منامة ورجال القوة ال -
 من القانون الجنائي. 265و 263و 129طبقا للفصول 

 : الحبيب الحنوديبالنسبة للمتهم  -4

جنحة المس بالسالمة الداخلية للدولة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة -
ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا 

والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااساااات الشاااع  المغربي والمشااااركة في  وأعأعة
 من القانون الجنائي. 206و  129ذلت طبقا للفصلين 

المساااااهمة في  نايم مااهرة غير مرخص بةا، وعقد  جمعات عمومية بدون -
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  15و 14و 11و 9 صاااريل طبقا للفصاااول 

27/11/1958. 
من  5 - 267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبااااااااااااااااااقا للفصل  -

 القانون الجنائي .
من القانون  297محاولة  ةري  شاااخص من االع قال والبحث طبقا للفصااال  -
 الجنائي. 
ناء قيامةم بمةامةم  - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا   263إها

 من القانون الجنائي 265و
 : محمد المحداليبالنسبة للمتهم  -5

جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11،  9بدون  صااريل طبقا للفصااول 

27/11/1958 . 

 5 – 267ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة المغربية طبقا للفصااال -
 لقانون الجنائي .من ا

إهانة هيئة منامة وموافين عموميين أثناء قيامةم بمةامةم طبقا للفصااااالين -
 من القانون الجنائي. 265و  263
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مسااااااااااعدة مجرم على الفرار رغم علم  بأن  مبحوث من طرف العدالة طبقا -
 من القانون الجنائي 297للفصل 
من القانون  209عدم ال بليغ عن المس بساااااااااالمة الدولة طبقا للفصااااااااال  -
 الجنائي
  أحمد هزا :بالنسبة للمتهم  -6
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااااال -

 القانون الجنائي
المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون  -

نون من قا 20و 14و 11و  9 صاااريل والمشااااركة في  جمةر مسااالل طبقا للفصاااول 
  15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

من  304و 301و 300العصاااايان المساااالل وال حريض علي  طبقا للفصااااول  -
 القانون الجنائي

ناء قيامةم بمةامةم  - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا   263إها
 من القانون الجنائي 265و

 م ، ( 297فصل إخفاء شخص مبحوث عن  من أجل جناية )طبقا لل -
 : غطاس فهيمبالنسبة للمتهم  -7
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  

 من القانون الجنائي( 206و 129)الفصلين  .اركة في ذلتوالمش المغربي
المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية بدون  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9 صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 
15/11/1958  

مة أثنااء قياامةم بمةاامة- نة رجال القوة العاا ها نة هيئاة مناماة وا  ها  263م إ
 من القانون الجنائي 265و



 

124 

من القانون  5-267ال حريض علنا ضاااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااال  -
 الجنائي
إخفاء شااااخص مبحوث عن  من اجل جناية ومساااااعد   على االخ فاء )طبقا  -
 م ، ( 297للفصل 
 : جمال بوحدوبالنسبة للمتهم  -8
ة الدولة الداخلية طبقا جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالم -
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
  المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع

 من القانون الجنائي( 206و  129)طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت المغربي
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  

نة رجال الق- ها نة هيئة منامة وا  ناء قيامةم بمةامةم جنحة إها وة العامة أث
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااااال  -
 القانون الجنائي

 : أشرف اليخلوفي بالنسبة للمتهم -9
جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا -
 من القانون الجنائي  129و 201 للفصلين
جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -

 من القانون الجنائي 201من الفصل  2
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
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المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  جنحة -
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9بدون  صاااريل طبقا للفصاااول 

27/11/1958  
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال  -

 القانون الجنائي
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم ولة، المس بالساااااااااالمة الداخلية للدجنحة  -

مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية 
 وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربي

 من القانون الجنائي( 206و 129)طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت
 
 

  مود بهنوش:محبالنسبة للمته   -10
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -

 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 
جناية المشااااااااااركة في إيقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مساااااااااكون طبقا -
 من القانون الجنائي 580و 581و 129للفصول 
)سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل  جناية عرقلة سير ناقلة-

 من القانون الجنائي. 591و 129المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 
جنحة المساااهمة في  نايم مااهرة غير مصاارح بةا )مع حمل أساالحة( وعقد -

من قانون  20و 15و 14و 11و 9 جمعات عمومية بدون  صااااااريل طبقا للفصااااااول 
  15/11/1958مية المؤرخ في ال جمعات العمو 

  م ، ( 265جنحة إهانة هيئات منامة ) طبقا للفصل  -

جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم واسااااااااا عمال العنف في -
 م ، (. 267و 263حقةم ن ج عن  جروح ) طبقا للفصلين 
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-302-301-300جنحة العصيان المسلل وال حريض علي  ) طبقا للفصول -
 م ،( 304

  حسيا اإلدريسي:بالنسبة للمته   -11
جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -

 من القانون الجنائي 201من الفصل  2
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 ون الجنائيمن القان 267و 265و 263طبقا للفصول 
جنحة المساهمة في  نايم مااهرة غير مصرح بةا )مع حمل أسلحة( وعقد  - 

قا للفصاااااااااول  بدون  صاااااااااريل طب قانون  15و 14و 11و  9 جمعات عمومية  من 
  27/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

جنحة المشااااااركة في  عطيل بشاااااكل م عمد مباشااااارة عبادة )صاااااالة الجمعة(  -
إحداث اضطرا  نجم عن  ا خالل بةدوئةا ووقارها ) طبقا للفصلين  وال سب  عمدا في

 من القانون الجنائي( 129و 221
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
ن للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطني

 من القانون الجنائي( 129و 206)طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت المغربي
جنحة المشااااااااااركة في العنف وال ةديد بار كا  فعل من أفعال االع داء على -

من القانون  129و 303و 429و 400امشااااخاص بواسااااطة السااااالح طبقا للفصااااول 
 الجنائي

 : زكرياء أدهشورته  بالنسبة للم -12
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -

 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 
 129جناية إيقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مساااااااااكون طبقا للفصاااااااااول -

 من القانون الجنائي 580و 581و



 

127 

ارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل جناية عرقلة سير ناقلة )سي-
 من القانون الجنائي. 129و 591المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 

جنل المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا )مع حمل أسااالحة( وعقد -
من قانون  20و 15و 14و 11و  9 جمعات عمومية بدون  صاااااريل طبقا للفصاااااول 

    15/11/1958المؤرخ في ال جمعات العمومية 
 م ، (  265جنحة إهانة هيئات منامة ) طبقا للفصل -
جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم واسااااااااا عمال العنف في -

 م ، ( 267و 263حقةم ن ج عن  جروح ) طبقا للفصلين 
-301-300جنحة العصاااااايان المساااااالل وال حريض علي  ) طبقا للفصااااااول  -

 م ،(. 302-304
مكرر م  303و 303جنحة حياأة سالح بدون مبرر مشروح )طبقا للفصلين  -

)، 
 :محمد المجاويبالنسبة للمته   -13
جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا  -
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
هانة رجال القوة العامة - أثناء قيامةم بمةامةم  جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااااال  -
 القانون الجنائي

 : وسيم البوستا يبالنسبة للمته   -14

جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -
 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 
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جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -
 من القانون الجنائي 201ل من الفص 2

 م ، . 392و  114جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين -
 م ،  265جنحة إهانة هيئات منامة طبقا للفصل -
جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم واسااااااا عمال العنف في  -

 م ، (. 267و 263حقةم ن ج عن  جروح )طبقا للفصلين 
م  5-267ض علنا ضااااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاااال جنحة ال حري -

.، 
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرات غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية 

من قانون ال جمعات العمومية  15و 14و 11و  9بدون  صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 
    15/11/1958المؤرخ في 

  إبراهيم بوزيان:بالنسبة للمته   -15
لدولة، المس بجنحة - ية ل لداخل ية  سااااااااالمعن طريم الساااااااااالمة ا  مبالغ مال

مخصصة ل سيير و مويل نشاط و دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية 
 وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربي

 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
15/11/1958  

ناء قيامةم بمةامةم - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  جنحة إها
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 القانون الجنائي

  فؤاد السعيدي:بالنسبة للمته   -16
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 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -
مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 

د ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربية وسااااايا
 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت المغربي
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

ؤرخ في من قانون ال جمعات العمومية الم 14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
15/11/1958  

قا - مة أثنااء قياامةم بمةاامةم طب نة رجال القوة العاا ها نة هيئاة مناماة وا  ها إ
 من القانون الجنائي 265و 263للفصلين 
من القانون  5-267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصل -
 الجنائي
الم علم  88.13ادعااااء لقااا  م علم بمةناااة نامةاااا القاااانون )القاااانون رقم -

الم علم بالناام امسااااااساااااي للصاااااحافيين  89.13بالصاااااحافة والنشااااار والقانون رقم 
من القانون  381المةنيين( دون اسااااااا يفاء الشاااااااروط الالأمة لحمل ذلت اللق  طبقا 

 الجنائي
 : رشيد الموساويبالنسبة للمته   -17

جنحة المسااااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية 
من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ  15و 14و 11و 9دون  صريل طبقا للفصول ب

    15/11/1958في 
 : بالل أهباضبالنسبة للمته   -18

جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -
 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 

لة )سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل جناية عرقلة سير ناق-
 من القانون الجنائي. 591و 129المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 
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هانة رجال القوة العامة وار كا  العنف في حقةم - جنحة إهانة هيئة منامة وا 
أثناء قيامةم بمةامةم ن ج عن  جروح والعصااااااااايان المسااااااااالل وال حريض علي  طبقا 

 من القانون الجنائي 304و 301و 300و 267و 265و 263لفصول ل
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  

من  5-267صاال جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للف -
 القانون الجنائي

 
 

  سليمان اللحيلي:بالنسبة للمته   -19
جنح  ال ةديد بار كا  جناية ضاااااااااد امشاااااااااخاص وال حريض على ذلت طبقا -
 م ،  425و 129للفصلين 
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

نون ال جمعات العمومية من قا 15و 14و 11و  9بدون  صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 
  15/11/1958المؤرخ في 
نشاااااااط  ل سااااااييرمبالغ مالية جنحة المس بسااااااالمة الدولة الداخلية ب ساااااالم  -

ودعاية من شاااأنةا المسااااس بوحدة المملكة وساااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة 
 206و 129 طبقا للفصاالين والمشاااركة في ذلت المغربية ولمؤسااسااات الشااع  المغربي

 ،. م
  عبد الخير اليسناري:بالنسبة للمته   -20
من  5-267جنحة ال حريض علنيا ضد الوحدة ال رابية للمملكة )طبقا للفصل -
 م ،(. 
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جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -
من قانون ال جمعات العمومية  15و 14و 11و  9بدون  صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 

  15/11/1958ي المؤرخ ف
 م ،( 304و  300جنحة ال حريض على العصيان المسلل ) طبقا للفصلين  -

  عبد الحق صديق:بالنسبة للمته   -21
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
ا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  المغربية وساااااياد ة

 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت المغربي
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

في  من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ 14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  

ناء قيامةم بمةامةم - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  جنحة إها
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 القانون الجنائي

  عثمان بوزيان:بالنسبة للمته   -22
في المس بالسااالمة الداخلية للدولة عن طريم  سااليم مبالغ  المشاااركةجنحة -
نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة وسياد ةا وأعأعة والء  ل سييرمالية 

 129و  206طبقا للفصاالين  المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااسااات الشااع  المغربي
 .م ،

 م ،(.  209صل جنحة عدم ال بليغ عن المس بسالمة الدولة )طبقا للف-
 :محمد فاض بالنسبة للمته   -23
 5-267جنحة ال حريض علنيا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة ) طبقا للفصااااال -
 من م ،(
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جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -
من قانون ال جمعات العمومية  15و 14و 11و  9بدون  صاااااااااريل طبقا للفصاااااااااول 

  15/11/1958 المؤرخ في
 م ،(.  209جنحة عدم ال بليغ عن المس بسالمة الدولة )طبقا للفصل  -
مكرر من القانون  303-303حمل السااالح بدون  رخيص ) طبقا للفصاالين  -
 الجنائي(

 : نوري أشهباربالنسبة للمته   -24
جنل المساااااهمة في  نايم مااهرات غير مصاااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  20و 15و 14و 11و  9طبقا للفصااول بدون  صااريل 
    15/11/1958المؤرخ في 
 م ،(.  304-301-300جنحة العصيان وال حريض علي  ) طبقا للفصول -
 م ،(  297جنحة مساعدة مجرم مبحوث عن  على االخ فاء )طبقا للفصل -
 م ، (  265جنحة إهانة هيئات منامة ) طبقا للفصل -
 من م ،( 5-267نحة ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة ) ج-

 : ربيع األبلقبالنسبة للمته   -25
جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا -
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم  - بمةامةم جنحة إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
جنحة المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  

ن م 5-267جنحة ال حريض ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااااااااال  -
 القانون الجنائي
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جنحة ال ةديد بار كا  جناية ضاااااااااد امشاااااااااخاص وال حريض على ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 129و 425للفصلين 
 : رشيد أعماروشبالنسبة للمته   -26
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون  20و 15و 14و 11و  9بدون  صاااريل وال جمةر المسااالل طبقا للفصاااول 
  15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 302و 301و 300جنحة العصاايان المساالل وال حريض علي  طبقا للفصااول  -
 م ،،  304و 

جنحة إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم واسااااااا عمال العنف في  -
 م ، . 267حقةم ن ج عن  جروح طبقا للفصل 

 :يوسل الحمديويبة للمته  بالنس -27
 مبالغ مالية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، جنحة  -

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات الشاااااع  

 من القانون الجنائي( 206و 129للفصلين  ) طبقا .والمشاركة في ذلت المغربي
جنحة المسااااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااااارح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9بدون  صريل طبقا للفصول 
27/11/1958  

هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  - جنحة إهانة هيئة منامة وا 
 من القانون الجنائي 265و 263قا للفصلين طب

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال  -
 القانون الجنائي

 بالنسبة للمته  محمد جلول:  -28
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المشااااااركة في ار كا  جناية المس بساااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء  -
 201والنة  في أكثر من منطقة طبقا للفصاالين الغرض من  إحداث ال خري  وال ق يل 

 من القانون الجنائي 129و
جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -

 من القانون الجنائي 201من الفصل  2
لدولة، جنحة - ية ل لداخل ية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة ا  مبالغ مال

نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية مخصصة ل سيير و مويل 
 وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي

 من القانون الجنائي( 206و 129) طبقا للفصلين  .والمشاركة في ذلت
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و  9يل طبقا للفصول بدون  صر 
15/11/1958  

ناء قيامةم بمةامةم - عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  جنحة إها
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

جنحة ال حريض علنا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة والمشااااااركة في ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 5-267صل للف

 : بالنسبة للمته  سمير إغيد -29
جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث  -

 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل والنة  طبقا للفصل 
 من القانون الجنائي 392و 114جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين -
من  594ية  خري  منقوالت في جماعات باسااااا عمال القوة طبقا للفصااااال جنا -

 القانون الجنائي
من  595جنحة كساار و عيي  أشااياء مخصااصااة للمنفعة العامة طبقا للفصاال  -

 القانون الجنائي
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جنل ا هانة واالع داء على رجال القوة العمومية أثناء قيامةم بعملةم ن ج  -
هانة هيئة منامة وا  267و 265و 263لعصاايان المساالل طبقا للفصااول عن  جروح وا 

 من القانون الجنائي 302و 301و 300و
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون  20و 14و 11و  9بدون  صااااااااريل وال جمةر المساااااااالل طبقا للفصااااااااول 
  15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

من  5-267علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال جنحة ال حريض -
 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي 297جنحة مساعدة مجرم على الةرو  طبقا للفصل  -
  بالنسبة للمته  إلياس الحاجي: -30
لدولة، جنحة - ية ل لداخل ية  سااااااااالمعن طريم المس بالساااااااااالمة ا  مبالغ مال

اية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودع
 وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي

 من القانون الجنائي( 206و 129والمشاركة في ذلت )طبقا للفصلين 
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9فصاااول بدون  صاااريل طبقا لل
15/11/1958  

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال - 
 القانون الجنائي

 : بالنسبة للمته  صلش ل    -31
جناية القيام بشااكل م عمد ب ةديدات وأعمال عنف ضااد الموجودين على م ن  -

مكرر من القانون  607 حليقةا قصاااااااد المس بساااااااالم ةا طبقا للفصااااااال طائرة خالل 
 الجنائي.
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جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث  -
من القانون  129و 201ال خري  وال ق يل والنة  والمشااااركة في ذلت طبقا للفصااالين 

 الجنائي
نة رجال القوة - ها نة هيئة منامة وا  ناء قيامةم بمةامةم جنحة إها العامة أث

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
وامموال ال ةديد بار كا  فعل من أفعال االع داء على امشاااااااااخاص جنحة  -

 من القانون الجنائي 129و 429وال حريض على ذلت طبقا للفصلين 
 304و 302و 301و 300جنحة العصاااايان وال حريض علي  طبقا للفصااااول  -

 القانون الجنائيمن 
جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -

من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9بدون  صاااريل طبقا للفصاااول 
15/11/1958  

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 القانون الجنائي

 
 

 : ة للمته  عمر بوحراسبالنسب-32

جناية المس بالساااااااالمة الداخلية للدولة بار كا  اع داء الغرض من  ال خري  -
 من القانون الجنائي 201وال ق يل والنة  طبقا للفصل 

 من القانون الجنائي 392و 114جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين -
من  5-267بقا للفصااال جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة ط-

 القانون الجنائي
من  594جناية  خري  منقوالت في جماعات باسااااا عمال القوة طبقا للفصااااال  -

 القانون الجنائي 



 

137 

جنحة المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية  -
من قانون  20و 14و 11و 9بدون  صاااااااااريل وال جمةر المسااااااااالل طبقا للفصاااااااااول 

  15/11/1958مومية المؤرخ في ال جمعات الع
جنل ا هانة واالع داء على رجال القوة العامة ن ج عن  جروح، والعصااااااااايان  -

هانة هيئة منامة وكسر و عيي  أشياء مخصصة للمنفعة العامة ومساعدة  المسلل وا 
 302و 301و 300و 297و 265و 267و 263مجرم على الةرو  طبقا للفصاااااااااول 

 من القانون الجنائي. 595و
وحيث إن   بالرجوح إلى سائر وثائم الملف، واروف ومالبسات القضية، ي ضل 

ئل ال ي  ؤكد  ورط الم ةمين أعاله في  إ يان امفعال  وافر ما يكفي من امدلة والدال
 المنسوبة إليةم، وال سيما منةا وسائل ا ثبات ال الية:

 
 
 
 
 
 

سبة لأل سوبة أوال، بالن فعال المن

  :فيمته  ناصر الزفزالل
ما يخص -1 ية  دبير مؤامرة للمس  في نا ج

بالسالمة الداخلية للدولة  بعها ار كاب عم  

ـــرو  في إعداد  نليذها طبقا لللقرة   2والش

 ما القانون الجنائي: 201ما اللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201نص الفقرة الثانية من الفصل   حيث
دبر مؤامرة لةذا الغرض إذا نة من ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشرين سا 

 ا  بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  نفيذها. 
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حيث  دل ل على ضاالوح الم ةم ناصاار الأفأافي في ار كا  الجناية أعاله حساا  و 
الثابت من وثائم ومس ندات الملف خالل سائر مراحل البحث وال حقيم، مجموعة من 

 الكافية، وال ي ي عين بيانةا وفم ما يلي:المؤشرات المعأأة بوسائل ا ثبات 
المؤشــر األول: التنســيق مع أطراف انلصــالية 

ستقرار الوطا شرو   خارج المغرب لزعزعة ا وخدمة م

صال الريل عا المغرب  ما خالل  لقي التوجيهات انل

ــ  بووالتعليمات  ــتلادة تمويالت مالية والتوص االس

 :لوجيستيكيالدعم ما ال

 اإلثبا  التالية:والذي تعززه وسائل 
 فيما يخص مسألة  لقي التوجيهات-أ

 :والتعليمات

ينشطون  بالتنسي  مع لدة أشخاص بتيامه ناصر الأفأافي المتهم التراف-1
ومعروفين ب وجةةم االنفصالي الرامي إلى فصل منطم الريف عن ال را   بالخار،،
 ذكر من بينهم:، المغربي
احركة بيما يسم  با الضو والذي يعتبر  ةولندامقيم بال، فريد أوالد لحسنالمسم   -

من طرف  2014" الت  تم إنشاؤها بهولندا سنة ش نبر من أجل اس قالل الريف 18
منذ  بموجب أمر دول  بإلتاء التبضالمبحوث لنه  سعيد شعوبارون المخدرا  المسم  

 لمخدرا االتجار والتهريب الدول  لجرائم تكوين لصابة إجرامية و من أجل  2010سنة 
 واإلرشاء.

أنه التتاه بمدينة الحسيمة ورابته ولدد من النشطاء ال  صرح بشأنه المتهم والذي 
 خالل شهر ابريل المنصرم. هلن أبرجمدينة تيفل  إلستتبال المتهم محمد جلول الذي 

ب   اسابت الضو والذي يعتبر بدوره ، مقيم باسبانياال، رضوان اسويمالمسم   -
أطروحة انفصال ومعلوم لنه ربطه لالقا  بأشخاص أجانب يدلمون ، ش نبر 18حركة 

 .منطقة الريف
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سبم ل  أن أن  ما أكده في حق  الم ةم ناصر الأفأافي لما وضل عن فضال 
 مصرح بةاكما سبم أن شارك  في مااهرة غير  ،مدينة الحسيمة عدة مراتال قى ب  ب

 بمنطقة سيد  عابد بنفس المدينة. 
قناة ثور  ثور  والذي يتوبر لل  متيم بهولندا ال، لصادم بوجيبارعبد االمسم   -
تمزي  جواز سفره وث  لعملية بأنه لنه معروف و بالفيسبوك ذا  توجه انفصال ،   يفي

، والذي تم تفريغه ب  محضر قانون  )حسب ما هو لل  الهواءمباشرة المغرب  بفيديو 
كما أكد المتهم (. 02/06/2017ف و ش   المؤرخ ب   101مثب  ب  المحضر لدد 

 .6المعن  بأنه أجرى معه لدة مكالما  هاتفية
والذي كان بربتة المتهم ناصر متيم ببلجيكا وهولندا، ال، 7بالل عأوأالمسم    -
صرح بخصوصه المتهم أنه  بمدينة الحسيمة، وشارك معه ب  لدة تجمهرا . الزبزاب 

مة وقد قض  بمدينة الحسيمة حوال  كان يشاركهم بعض األشكال اإلحتجاجية بالحسي
أيام بعدما قدم من دولة بلجيكا حيث يتيم وقام باكتراء سيارة من نوع كيا والت  رابته  10

قبل مشاركته ب  المسيرة الت  نظم   18/05/2017لل  متنها إل  إمزورن بتاري  
 بنفس التاري  بمدينة الحسيمة

حدر من مدينة الناظور. أقر المتهم وين 8تيم بهولنداالم، خالد شمروكيالمسم  -
                                                           

 27/07/2017ف و ش ق محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرش طد محقضي يد ردي يخ /4698محدق ي  مإلخري ي  كك منظ  أيضي  6
 27/07/2017ف و ش ق محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرش طد محقضي يد ردي يخ /4698محدق ي  مإلخري ي  كك منظ  أيضي  7
ف و ش ق محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرشووووووو طد محقضووووووووي يد ردي يخ /4698  محذي درين ريووووووووب محثير  من محدق ي  مإلخري ي  كك هذم مألخي 8

د من قع محدومصل مالجدمي ل فيييروا نش  ره مجمو  رى مو Khalid Ithran Amsterdamيدوف   رى رييب شخصل در  إيم أنه  27/07/2017

 هل كيحديحل:محدكويني  ردوم يخ مخدرفد دؤكك نز ده مالنفصيحيد و

 ". دع فوم غي  دفدروم فيحدرقيقي  إوم ممدى ديكوم هيك محدرقيقي ؟"قام بنشر:  02/06/2017* بتاريخ 

 "أصرر  رنوا )يويي يد( حده يب أمومل محشعب.منيزل محيييييين ومحميؤوحين  :"قام بنشر 06/07/2017*بتاريخ 

 ".شه  يجني حشريب مح يف محدهمد )يقوحون يرميد ال رج ة ال جنويد( 18 محزمين أخي قضية قام بنشر: " 04/07/2017* بتاريخ 

 ".رني رغيني محمطيحب همي رغيو محمصي ب من شعي م  إمزو نقام بنشر: " 01/07/2017* بتاريخ 

 ".م زل يخ ج رمظيه م  يرميد ج م م ر ب ضك شعبهذه  محميي ة محمقررد محى محمركمد محكوحيدقام بنشر: " 27/06/0172* بتاريخ 

 ".رأكمرهدكا محرييمد دعينل رمف كهي مشكل محرييمد مشكل مح يف ال قام بنشر: " 27/06/2017*بتاريخ 

 ".محميدعم  مإل هيرلدطيف ال دندظ وم خي م من كو  محمخزن فل مح يف هو محقمع ومالخقام بنشر: " 26/06/2017* بتاريخ 

 ".ال صرح مع محنظيم وال ثقد فيه  يش مح يفأضيف رعض محكرمي  محى محقيم محذي أكيده، قام بنشر: " 26/06/2017* بتاريخ 

 ".يف نيغ مي م ميطين غيري مإقشريون مكيينش  يكا مر وا دعيك مودعيوك، إنمي يديمعون آ قام بنشرمنشور بالريفية : " 21/06/2017* بتاريخ 

ريحصعوك فوق أيطح محمنيزل و فع محشعي م  مالردجيجيد وأ الم مالردجيج يكون  مقد مح شكل مردجيجل نيجح ريح يفقام بنشر: " 19/06/2017* بتاريخ 

 Partagez)يدعمحمريشوو  مع مألجهزة محقم اليف ومحصووو  .. هكذم نضوومن ميوودم م  مإلردجيجي  وندجنب ماليوودطكممحمح يف ومألميزيغيد.. مع مإلكثي  من م
svp)." 

 ".محشي ا إحى، حدمنعهم من محخ وج مح يف أرنيءمحكوحد محقمعيد دوزا ماليدك يءم   رى قام بنشر: " 15/06/2017* بتاريخ 

 ".حأليررديس وح محك م محميكي محذي درقيه محنشطيء هو من مجل ش مء رعض محريجيي  محض و يدقام بنشر: " 10/06/2017*بتاريخ 

 رى إث  مي صوو ر  ره مألرزمب محمخزنيد محمدريحفد فل ركومد محذل و محعي  فل رق ر ما مح يف محيوورمل و فل قام بنشررر بيا : " 16/05/2017* بتاريخ 

حشعريد م ج  محجميهي  رق نشطي ه مألر م ، دعرن حجند رين فك ي هوحنكم م ة أخ ى  ن ك مهي محالمش وط حرمرف محمطررل محرقوقل، محذي من أجره خ
من جهد أخ ى نيجل دعيطفني مع محك وة  حرر ما محشعرل ريح يف. حرشي ا. كمي نعرن إصطفيفني و مء محريين أيفره، محذي أصك ده حجند مإل الم و محدومصل

  رى شووعب أ زل. زمب مالغرريد محغريدممثرل أرميي  كم  رى دكيحب  18محموجهد إحى مومقع محصووموك ريح يف حدنظيم شووكل إردجيرل يوم محخميس محمقرل 

https://www.facebook.com/amsterdam.ithran?hc_ref=OTHER
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 بتحدثه معه حول األشكال اإلحتجاجية بمدينة الحسيمة.
، أقر المتهم بأنه سب  التت  به بمته  ميرامار 9متيم بهولندا جمال الك ابي -

 بالحسيمة 
متيم بهولندا، صرح بشأنه المتهم أنه ناشط بلجنة لدلم الحراك  عماد الع ابي-

 برلية وما يشاع لنه انه يتوبر لل  اللجوء السياس  بهولندا والت  تضم لدة لجان
يتطن بمدينة مدريد، صرح المتهم أنه يسير الصفحة اإللكترونية  كريم الموساو -

 .10المسماة تاريفي  تيف  وله توجه انفصال 
، والذي كان ينس  مع المتهم متيم ببلجيكاال، عأ الدين أوالد خالي عليالمسم   -

معروف لدى السلطا  البلجيكية ويدلمه بمبالغ مالية، بضال لن كونه  فيناصر الأفأا
  11لسرقة وحيازة المخدرا بتورطه ب  قضايا ا

 15لل  السالة  25/03/2017مضمون المكالمة الهاتفية الت  جر  بتاري  -2
 عأ الدين اوالد خاليالمسم  وبين المتيم ببلجيكا  الم ةم ناصر الأفأافيدقيتة بين  07و
معظم  المتهم المذكوركان يمل  لل  يتضح من خاللها أن هذا األخير ، وال ي ليع

                                                           
، ألنني نرمل محيوورطي  محم كزيد محميووؤوحيد محديمد حكل دهو  قك يج  منطقد مح يف إحى ميوودنقع محعنفكوحد محمغ ريد من محرعب ريحني  ونرذ  محوفل مألخي  

 ".2017ميي  14أود يخ ،  حنكمحجند مرين فك ي هو ن فض إندمي ني حكيين يدرنى محعنف ركل محروم  ومحيرميد.ن فض محعنف و
يدوف   رى أنه  27/07/2017ف و ش ق محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرشووو طد محقضوووي يد ردي يخ /4698ريوووب محثير  من محدق ي  مإلخري ي  كك  9

ل نش  مجمو د من محصو  ، ريث درين أنه نيشط ضمن مي ييمى "ريحر ما محشعرل ريح يف" من خالJamal El Kattabiرإيمه رييب فل محفييروا 

ريحنيرد  وومقيطع فيكيوهي  حوقفي  مردجيجيد، ودكويني  وصو   كيكة م درطد ريألركمث محدل شهكدهي مكيند محرييمد، ريإلضيفد إحى صو ه محشخصيد، 
 حمقيطع أش طد محفيكيوهي  محمنشو ة فهل كيآلدل :

جيء فيه  كالم يقوحه شوووخا مي وي ككه محمدظيه ون مع محدصوووفيق فل ظالم  "...يدقن محشوووعب محمقيييس ركل دي يخيد محمعنون ب "دظيه ة محفيكيو مألول: 
 كممس مع إني ة ض يرد رهومدفهم محنقيحد، و مفعين أ الم وشعي  " ال حرعيك ة" وي ككون محكالم محديحل:

حيرغيني ومحمخزن يرك  فيني، ومحيك فل محيك يي شريب محعكمحد، ومحيك فل  ومحك ممد حيرغيني ومحمخزن يرك  فيني، ومحعكمحد حيرغيني ومحمخزن يرك  فيني، ومحعكمحد <

 ..محيك يي شريب محر يد، ومالندصي  فل هيذي محمع كد،وخ جني وردجيني....ومحك ممد حيرغيني ومحمخزن يرك  فيني، و الش جيني و الش ردجيني.
ثينل:  وقفد إردجيجيد ريح يف يظه  فل محفيكيو محمقكم من ط ف  يد ودقكم مألخري  وددكرم  نيظه  فل محفيكيو مكيعد أخري  ددكرم ررغد أجنر محفيكيو مح

 .>>ف" ورعك حرظي  رظ   محقوة محعموميد حمنع محدظيه ة ودف يقهم...يحعيك ة مح  ون ي فعون شعي م  من رينهي "ال محمذيعد مدظيه

فل محفيكيو محقطي  يرمل محعكيك من  <<مخصووووووصوووووود حرمل محيوووووورع ومحمنقوال  محثقيرد... قكيم رمقطو م   يردوي محفيكيو محثيحث  رى قطي  محثيحث: محفيكيو

 .>>..محكريري  وشيرني   يك يد.
أنه يدوف   27/07/2017ف و ش ق محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرشوو طد محقضووي يد ردي يخ /4698درين ريووب محثير  من محدق ي  مإلخري ي  كك  10

ومحذي ميووودعمره حنشووو  مجمو د من محدكويني   Karim EL Moussaoui محدومصووول مالجدمي ل فيييوووروا در  إيوووم  رى ريووويب شوووخصووول  رى موقع 

 وهل كيحديحل :دؤكك نز ده مالنفصيحيد ردوم يخ مخدرفد 
 ". يحدخطي  جكم ... رنعزوز يكشف رقي ق صيكمد  ن محرييمد ويهيجم محعثمينل و يطيحره رياليدققيم رنش : "  26/05/2017* ردي يخ 

يوووردمر  يخي  محمرا  18ر كد  أ ضووويءمرك " و رنفس محدي يخ قيم رنشووو  نشووو : "  ثيفيوين محر يد يي أر م  محعيحمقيم رنشووو : "  21/05/2017* ردي يخ 

 . "  ن جمهو يد مح يف محثينيد مإل النييدم  أومح يف  أهلمطيحب  إحىمرمك محييكس رين ماليدجيرد 

 ". مركما مردجيجل  مقل محيوم ريحرييمد ومقوى شعي م ش : " قيم رن 19/05/2017* ردي يخ 
أنه يدوف   رى  27/07/2017ف و ش ق محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرشووو طد محقضوووي يد ردي يخ /4698ريوووب محثير  من محدق ي  مإلخري ي  كك 11

ل نشوو  مجمو د من مقيطع محفيكيو محخيصوود رميووي م  ميوودعمره ف  Azdin Ouladموقع محدومصوول مإلجدي ل فيييووروا در  إيووم ريوويب شووخصوول  رى 

ري من قرل أشووخيا يرمرون أ الم مي ييوومى ب"جمهو يد مح يف". كمي درين أن محميوومى  ز محكين موالك خيحل  رل قك قيم رنشوو  وإردجيجيد نظم  رأو 

رمكيند محريوووويمد مع  20/07/2017دنظيمهي ردي يخ: دكويني   رى نفس صووووفرده  رى موقع محفيييووووروا م درطد ريحك وة محى محميووووي ة محدل كين مزمع 

 محك وة إحى محعصيين محمكنل ونش  صو  ألشخيا مصيرين منيورد إحى دكخال  محقوم  محعموميد.
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الخطوا  الت  يجب لليه التيام بها بما بيها لتد التجمهرا  وتواريخها وما يراب  ذلك 
من تصوير ونشر لل  مواقع التواصل االجتمال  أو لل  تطبيتا  المحادثا  المرتبطة 

فيذ هذه المخططا  الت  تمس بسالمة الدولة الداخلية دون ، مشجعا إياه لل  تنباألنترن 
خوف من إيتابه من طرف السلطا  حيث ولده بإجراء تصعيد غير مسبو  لو تم التتاله 

 :ما معناهبيباللهجة الريفية له قائال 
قسم أنه إذا قام "المخزن" باعتقالك أ" 

 " فسيكون هناك كالم آخر

المتهم " قام برنامجنسي  بخصوص "حديث لن التالكما تناول  المكالمة المذكورة 
بتصويره ونشره مباشرة لل  موقع التواصل االجتمال  بيسبوك باستخدام  ناصر الزبزاب 

، لل  السالة التاسعة ليال بتوقي  المغرب والعاشرة Skypeحساب ببرنامج المحادثا  
با المؤيدين و ر ن بأو يبا، شارك بيه مجمولة من األشخاص المتيمو ليال بتوقي  أور 

 المتهم بمدينة الحسيمة، والذين أخبر المعن  باألمرللتجمهرا  واالضطرابا  الت  يتودها 
نبيل  المتهمب  شأنهم بأن مشاركه عأ الدين اوالد خالي علي المسم   ناصر الأفأافي

 .لجنة بلجيكاهو من اتف  حولهم مع  أحمجيم
  وفيموشخص يدل   أحمجيم نبيلبيما أطلعه مخاطبه المذكور بأن المتهم 

وبأن  سيخبره ب  " ب  غضون اليومين المواليين، مشروحيخططان للتيام بما أسماه با"
  .حالما يكون جاهأا

" الذي ربض المتهم ناصر الزبزاب  لند البحث معه اإلبصاح لن المشروحوهو "
ب   " الذي سيشارك وفيمطبيعته ومضمونه بما ب  ذلك اإلبصاح لن هوية المدلو "

 إنجازه.
نما كان مما يؤكد أن المعني باممر  يخضع كان ال يقوم بخطوات  لقائية وا 

مالءات ل وجيةات و عليمات  ها بشكل من ام من الخار، من طرف أشخاص ي لقاوا 
 معروفين ب وجةا ةم االنفصالية ومعادا ةم للوحدة ال رابية للمملكة المغربية.

لل   2017.05.24طبتا للتانون بتاري   مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة-3
عأ الدين اوالد خالي المسم  دقيتة بعد الزوال بين االنفصال   24السالة الثانية و
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 المتهمتوصل بها هذا األخير لل  رقم مشاركه والت  الم ةم ناصر الأفأافي  وبين علي
 اصر الأفأافين المتهممن  عأ الدين اوالدالت  طلب من خاللها المتحدث ، و محمد حاكي

"برنامج" لبارة لن أن يتصل به كلما كان بحاجة لش ء ما مخاطبا إياه بأنه 
Programme." 

لل   2017.05.10مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  -4
وبين  الم ةم ناصر الأفأافيدقيتة بعد الزوال، والمنجزة بين  28السالة الخامسة و

من خاللها هذا وجه  والت -ربض اإلبصاح لن هويته– لجيكابب محمدشخص يدل  
معلى  وأن يوج  كالم تعليما  بأال يوجه كالمه للوال  ألنه أبضل منه،  األخير للمتهم

 كما طل  من  أن يضع  نايما منشط  . ، سلطة في البالد
محمد المجاو  الذ  أوضل أن امجندة المشبوهة ال ي  الم ةم  صريحات-5
ناصر الأفأافي   م بال نسيم مع المسميين فريد اوالد لحسن وعبد  الم ةم يخدمةا

 18الصادم بوجيبار إضافة إلى المسمى نوفل الم وكل الناشط االنفصالي في احركة 
 ش نبر من أجل اس قالل الريفا. 

وهي ال صريحات ال ي يعضدها مضمون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون 
مساء بين الم ةم محمد المجاو  عبر  18:30على الساعة  05/05/2017ب اري  

لمس عمل   316833727732وبين الرقم الةا في  0666222327رقم  الةا في 
المسمى عبد الحفيا أقلوش المقيم بةولندا والمعروف ب وجة  االنفصالي ضد الوحدة 

انفصاليي الخار،  ال رابية للمغر ، وال ي كشفت عن طبيعة ال نسيم الذ  كان ي م مع
من أجل  أجيج اموضاح في الحسيمة خدمة مجندة المس  بالوحدة ال رابية للمملكة، 

 بدليل مضمونةا الذ   ناول النقاط ال الية:
رغبة المسمى عبد الحفيا أقلوش في  وسيع رقعة االح جاجات ل شمل المجال -

السب  في عدم نجاح الحضر  بكل من بين حذيفة و اركيست، واس فساره للم ةم عن 
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ذلت، وما إذا كان راجعا لقصر المدة الأمنية أم أن الناس هنات لم يق نعوا بالم ةم 
 ناصر الأفأافي.

 حديد  وقيت إطفاء امنوار كشكل من أشكال االح جا، و فاد  الوقوح في  -
انأالقات، حيث طل  المسمى عبد الحفيا أقلوش من الم ةم محمد المجاو  إخبار 

ناصر الأفأافي بكون هذا ال وقيت مبكر  طفاء امنوار بعدما علم بأن الم اجر  الم ةم
بالحسيمة  غلم أبوابةا على الساعة العاشرة ليال وأن الناس يبقون مشغولين بالعشاء 

 ومشاهدة كرة القدم وغير ذلت...
طل  المسمى عبد الحفيا أقلوش من الم ةم محمد المجاو  بأن يخبر الم ةم -
 لأفأافي بأن يسجل شريط فيديو ليساعد على نشر الخبر بسرعة.ناصر ا
إخبار المسمى عبد الحفيا أقلوش للم ةم محمد المجاو  بأنةم بالخار، يثقون -

بالدرجة امولى في أربعة أشخاص فقط، هو والم ةمين ناصر الأفأافي ونبيل أحمجيم 
ة ال ي   وفر على وشخص آخر لم يعد يذكر اسم ، واصفا الدولة بالعدو والعصاب

 ا مكانيات والنقود، مفيدا إياه بالعبارة ال الية:
ابة عندهم إمكانيات "هادوك راهم كيتسماو عص

و ال...العدو عندو .العدوعندهم فلوس.

 مع ذلك "األمور" غادية مزيان." اإلمكانيات..

 ليجيب  الم ةم محمد المجاو  بالعبارة ال الية:
ظ إذا استمر في "هادشي رائع أخاي عبد الحلي

 الزمان ما عرف  شنو عا يعطي هادشي في الريل..." 

إخبار المسمى عبد الحفيا أقلوش للم ةم محمد المجاو  أن هنات  عاطفا  -
كبيرا من طرف امجان  مع ما يسمى بالحرات والذ  كلما طال عمره كلما اأدادت ثقة 

في ناره هو إفشال الخطة الحالية  الناس ب  واأداد ان شارا الف ا االن باه إلى أن المةم
 للمخأن 
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جوا  الم ةم محمد المجاو  للمسمى عبد الحفيا أقلوش، بأن  يطل  من  -
رفاق  عدم ال سرح من االح جا، سيبقى إلى السنة القادمة وأنةم يرحبون بكل 

 المبادرات الداعمة لما يسمى بالحرات. 
 07/05/2017ب اري  انون مضمون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للق-6

ثانية،  17دقيقة و 19دقيقة مد ةا  14دقيقة من صف الليل و 12:14على الساعة 
وبين  0670611606والمنجأة بين الم ةم ناصر الأفأافي على رقم  الةا في 
وال ي اس فسر من خاللةا المدعويين جمال ورضوان شريفي وعبد الصادم بوجيبار، 

ور عن سب  عدم حمل  للس رة الواقية من الرصاص، حيث هذا امخير الم ةم المذك
أخبره هذا امخير بأنةا ثقيلة جدا ومنفوخة بشكل ال ي ناس  مع اللباس الصيفي 
وطمأن  أن  يكون دائما مرفوقا بأشخاص يحمون ، كما أطلع  بأن شخصا من بلجيكا 

علي   ليرد gardes de corpsل ب  وأخبره أن  سيبعث ل  حارسين خاصين صا 
 عبد الصادم بوجيبار أن  سمع ذلت على قنا   ثور  ثور   يفي. 

 2017.01.17ب اري  المل قطة طبقا للقانون ةا فية المكالمة مضمون ال-7
والمنجأة بين الم ةم ناصر الأفأافي وبين دقيقة،  41على الساعة ال اسعة ليال و
الرقم الةا في الفرنسي المعروف ب وجة  االنفصالي عبر المدعو محمد من كورسيكا 
إلى وال ي دعا من خاللةا هذا امخير الم ةم المذكور ، 0033.62.95.55.208

 اإدخال نقطة ااس قالل الريف عن المغر ا ضمن المطال  ال ي يرفعةا
، مما يبين أن  يحمل فعال مشروعا الم ةم ناصر الأفأافيوهو ما لم يرفض  

 .ة ال ي يحرض الم ااهرين على رفعةاانفصاليا  حت غطاء المطال  االج ماعي
شااريط الفيديو المنشااور على موقع ال واصاال ا ج ماعي فايساابوت بصاافحة -8

RIF SAT   مد     حت عنوان )مناشاادة من ناصاار الأفأافي ( 28/04/2017ب اري
ثانية والذ  والذ  أشاااار في  الم ةم ناصااار الأفأافي بشاااكل صاااريل  27دقيقة و  33

 عطيةم دفعة وقوة  -على حد  عبيره–وروبا من طرف أشااااااااقائةم إلى وجود  حركات بأ
 من أجل  قوي ةم داخليا.
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أنه تلت  اتصاال من لند البحث معه، من محمد جلول ما الترف به المتهم -9
المتيم ببلجيكا وهولندا، وذلك بمجرد وقوع  بالل عأوأطرف الناشط االنفصال  المسم  

 ناصر الأفأافي المتهمالت  أصبح بموجبها  2017.05.26األحداث اإلجرامية بتاري  
مبحوثا لنه، طالبا منه خالبة هذا األخير والحلول محله من أجل ضمان استمرار وتيرة 

المشرف لن بوجيبار كما نتل له دلوة المسم  التصعيد واالضطرابا  بمنطتة الريف. 
مداخال  مباشرة لل   اللجنة اإلنفصالية ببروكسيل للتيام بنفس المهمة، وحثه لل  إلتاء
 .الحتجاجواشبكة التواصل اإلجتمال  من أجل تحريض الساكنة للخروج 

الم ةم بشأن  الذ  صرح  –محمد جلول  الم ةمأن موقع أن من جةة يبين مما 
ناصر الأفأافي بنفس  عند البحث مع  أن  ي بنى الفكر االنفصالي ويدعو كمرحلة أولى 

ليلع  دور من طرف هذا ال نايم كان مةيئا  -ة الريفإلى  طبيم الحكم الذا ي بمنطق
ناصر الأفأافي عند حدوث  الم ةمفي ال سلسل الةرمي الميداني وخالفة   2الرجل رقم 

 حضور المسمى فريد اوالد لحسن لالج ماح الذ  خصص الس قبال بدليلأ  طارئ ل ، 
درهم  00050.عند خروج  من السجن و سليم  مبلغ  المعني باممر محمد جلول

 االنفصالي.  المشروحل شجيع  على المواصلة في النشاط لخدمة 
مجرد اأداة ميدانيةا ناصر الأفأافي ليس سو  يؤكد بأن الم ةم ومن جةة أخر ، 

 شعال ف يل االضطرابات وا خالل باممن العام ي لقى ال عليمات وال وجيةات وابرنامجاا 
حقيم هدف امطراف الخارجية ال ي  وج ة  لخدمة والسالمة الداخلية للدولة في سبيل  

بين وهو ما دفع هذه امطراف إلى ال فكير في خالف   بعد وقوع  أهدافةا االنفصالية، 
 .أيد  مصالل اممن

لعدد من انفصاليي والمنشورات االلك رونية ما كشفت عن  بعض ال دوينات -10
ةم ناصر الأفأافي على أرض الخار، وال ي كانت  ص  في ا جاه دعم مخططات الم 

، و ةييج المواطنين ودفعةم إلى امنصار وام باح لفائد  الميدان وحشد مأيد من 
المس بالسالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية، كما رصدت ذلت مصلحة مكافحة 
الجريمة المعلوما ية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حس  الثابت 

والمنجأ  28/04/2017ف و ش م المؤرخ في  /3469ل قرير ا خبار  عدد من ا
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النفصالي فيديو ل بشريطمن طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وي علم اممر 
والذ  اكد الم ةم محمد المجاو   مةيديا أن  يبقى –نوفل الم وكل  الم واجد ببريطانيا 

 :حةنشر على صف-صديقا مقربا للم ةم المذكور 
  Rifland diaspora international community  :حت عنوان The 

truth about Moroccan regime by naoufal El Moutaoukil qnd 
Massin Hartit 2014  ثانية،  13دقيقة و  28، مد   16/04/2017[، ب اري

بط لرا https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/246:عبرا
718045797990/ . 

ولكن منطقة الريف ليست لةا أية ا: بما يليحرفيا في  صرح ل   اي ضمن حوار 
عالقة مع المخأن المغربي وليس لةا عالقة ال من بعيد وال من قري ، بحكم صراعات 

غاأات السامة، إبادة جماعية لألطفال والنساء اللوا ي  اريخية سياسية في المنطقة، ال
 اكن حامالت و م إقبارهن.

اس قالل الريف ليس بالشيء السةل وحرض على وفي مقطع آخر صرح بأن 
 قائال بالحرف:الكفاح المسلل، وحمل البندقية والدفاح عن الريف. 

" انه سيتم جلب االستقالل للريل، وإذا لم يتحقق، 

بندقية ليس لديهم بما يخيلونكم سنأخذ سنأخذ الذلك 

 البندقية، فكونوا مستعديا"
 17/04/2017ب اري : FACEBOOKعلى موقع ل  نشر وفي فيديو آخر 
 RIFLAND DISPORAثانية عبر الصفحة:  29دقيقة و  20مد   ساعة واحدة و

INTERNATIONALE COMMUNITY   الرابط االلك رونيعلى: 
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407

مباشرة معكم من لندن  02عنوان) في إطار فضل خونة الريف الحلقة  تح  /220
 :صرح من خالل مع الناشط السياسي نوفل الم وكل( 

ش ال يجب ما الضروري أن أن الوزير محمد أخنو "

يتم  عيينه وزيرا لقطا  الصيد البحري، وحم  

المسؤولية للوزير عزيز أخنوش كونه كان سببا في 

مشك  وفاة محسا فكري ما دام أنه مسؤوال عا قطا  

الصيد البحري، وقال حسب  عبيره أن الدولة  حكمها 

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/246718045797990/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/246718045797990/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/%20تحت
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/%20تحت


 

147 

المخابرات وأن أساليبه موسادية  ستعملها 

زنية للتضلي  على ملل حقوق اإلنسان المخابرات المخ

 "ومطالب الريل

 صريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي -11
بأن هذا امخير يرمي من خالل  أعم  ما يسمى بالحرات إلى  أجيج أكد من خاللةا 

ومية الف نة وال حريض على العنف بين ساكنة مدينة الحسيمة ضد المؤسسات العم
وليس المطالبة بحقوم   نفيذا ل عليمات أشخاص ومنامات خار، أرض الوطن

 اج ماعية أو اق صادية لساكنة مدينة الحسيمة.
موضحا أن  من بين امشخاص الذين ي لقى منةم ال عليمات الم ةم ناصر الأفأافي 

ر، من أجل  أجيج الف نة وال حريض على العنف بمدينة الحسيمة والذين يعيشون خا
 أرض الوطن وي بنون فكرة إقامة ما يسمى بجمةورية الريف كل من:

المسمى عبد الصادم بوجيبار، مقيم بالديار الةولندية، هذا امخير  ربط  عالقة -
 بالمسمى ناصر الأفأافي.

فريد أوالد لحسن، مقيم بالديار الةولندية وذو نأعة جمةورية انفصالية، كان -
 ش نبر،  18عضوا في حركة 

نوفل الم وكل، يقيم بالديار ا نجليأية، ذو نأعة جمةورية انفصالية، هو صديم -
 مقر  من المسمى ناصر الأفأافي 

ومن بين رضوان أسويم، يقيم بالديار ا سبانية، وهو بدوره ذو نأعة انفصالية -
 وهو صديم مقر  من المسمى ناصر الأفأافي وأحد داعمي  ش نبر  18أعضاء حركة 

ش نبر ويؤيدون فكرة ما  18ن السالفي الذكر أعضاء فيما يسمى حركة أمؤكدا  
 .جمةورية الريفاايسمى بإقامة 

 صريحات الم ةم أشرف اليخلوفي، وال ي أكد من خاللةا أن  بعد اةور -12
خالل –صور فريد اوالد لحسن الملق  با اقرطاسة ا إلى جان  الم ةم ناصر الأفأافي 

بدأ بعض نشطاء مواقع ال واصل -د جلول من السجنخرو، الم ةم محماس قبال 
خطورة هذا االج ماعي في حملة إشعار و نبي  الفاعلين بما يسمى حرات الريف إلى 

ش نبرا الداعية  18ى احركة الشخص المعروف ب وجة  االنفصالي وان مائ  لما يسم  
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الم ةم ناصر ا مذكرين الجميع أن  واجده مع لقيام ما يسمى با االجمةورية الريفية
 الأفأافي قد يؤد  إلى نسف الحرات.

مفيدا أن  ك   بدوره بموقع ال واصل االج ماعي فيسبوت  دوينة بعبارة اال لقرطسة 
الحرات ا في إشارة إلى عدم قبول اةور االنفصالي فريد اوالد لحسن معةم كنشطاء 

 .من من شأن ذلت أن يؤد  إلى ف ور جماهير عريضة عن مساندة الحرات
حد ة خطابات الم ةم ناصر الأفأافي امخيرة كما هو ملموس على ومؤكدا بأن 

أرض الواقع من خالل  صعيد لةج   بعدم محاورة المسؤولين المحليين و خوين كل 
مؤسسات الدولة وال عبير أن االس عمار االسباني كان أرحم باالس عمار العروبي  شير 

هداف  لخدمة أطراف معادية لوحدة الوطن و وجي  أبوضوح إلى  غيير نسم الحرات 
لى  أثر ناصر الأفأافي بامفكار المعروفة لفريد اوالد لحسن إلى درجة  بني  نفس  وا 

بما في ذلت  أثره بامفكار االنفصالية لكل من . امطروحة االنفصالية لةذا امخير
 رضوان أسويم وعأ الدين أوالد خالي وخالد شمروكي وغيرهم.

الم ةم شاكر لمخروط في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي   صريحات-13
 أكد من خاللةا ما يلي:

وجود أشخاص يطالبون بالجمةورية كانوا يحضرون من الخار، ويشاركون * 
في اح جاجات الحرات ال ي كان ي أعمةا الم ةم ناصر الأفأافي وحاولوا اس غالل  

ع  المغربي من بينةم المسمى فريد مهداف  مس بالوحدة ال رابية ومؤسسات الش
 وبالل عأوأ آيت لحسن

باحثة في  من بينةم* حضور أجان  خالل الوقفات االح جاجية والمسيرات 
من  KHADIJA CHENNOUFI GILEKS سمى خديجة شنوفي االن روبولوجيا 

ناقشت خالل حضورها وال ي سبم لةا أن أصل ماليأ   حمل الجنسية البريطانية 
ال قت بنفس المقةى و ، أطوار ومراحل الحرات LA BELLE VUEمقةى باج ماعا 

أماأيغي، إال أن  في إحد  اللقاءات الذ  أهداها بالمناسبة علم  ناصر الأفأافي الم ةمب
من داخل المقةى نشر على الفيسبوت اةرت في  وهي لةا  م  سجيل شريط فيديو 
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لسلطات اممنية خالل شةر جعل ا مما، إلى المشاركة في مسيرات اح جاجية دعو 
 حيلةا إلى انجل را عبر مطار طنجةفبراير  قريبا  قوم ب ر 

أن المسمى جمال طل  من  إخبار الم ةم ناصر الأفأافي بأن أعضاء لجنة * 
دعم الحرات بالحسيمة المقيمين بكطالونيا،  م اس دعائةم من طرف ناشطين كطالنيين 

 مؤ مر باسبانيا  لةم  مثيلية برلمانية كانت  ر   لعقد
* حضور المسمى بالل عأوأ المس قر ببجليكا او هولندا باس مرار للوقفات 
والمااهرات حيث كان يرافم باس مرار الم ةم ناصر الأفأافي، حيث اةر في إحد  
أشرطة الفيديو المنشورة عبر الفيسبوت يسوم سيارة كان يم طيةا رفقة هذا امخير 

 إقليم الحسيمة في إطار وقفة اح جاجية أثناء ال نقل  حد  مداشر 
مطالبة أشخاص كانوا يحضرون من الخار، ويشاركون في اح جاجات الحرات * 

مهداف  مس بالوحدة ال رابية ومؤسسات  الحرات حاولوا اس غاللاللذين و بالجمةورية 
 المذكور أعاله. بالل عأوأنةم المسمى فريد آيت لحسن و الشع  المغربي من بي

الحرات الذ  كان ي أعم  الم ةم ناصر الأفأافي دعما كبيرا من اللجان   لقي *
اموروبية بالخار، وال ي كانت  نام على إثرها عدة مااهرات بةولندا واسبانيا وبلجيكا 
وفرنسا، وكانت  رفع خاللةا شعارات انفصالية وأعالم ما يسمى بالجمةورية الريفية 

ةم  وج  جمةور  ومن بينةم: نوفل الم وكل وذلت بسب  أن بعض نشطاء الخار، لدي
ببريطانيا، بوجيبار عبد الصادم بةولندا، رضوان اسويم باسبانيا، وكريم الموساو  

 الملق  بأمير المقيم باسبانيا.
أن  أعم الم ةم ناصر من خاللةا  أكد صريحات الم ةم ربيع امبلم ال ي -14

لريفي، يوضل جليا أن نضال  ل حقيم الأفأافي للخطابات و سييره المنفرد للحرات ا
المطال  ليس سو  ذريعة يسعى من ورائةا ل حقيم أهداف شخصية، ومن الممكن 
أن  كون ل  عالقات مشبوهة بمنامات وأشخاص خار، أرض الوطن وأن  ي لقى 

  عليمات منةم ل أجيج الوضع ونشر الف نة بين قاطنة مدينة الحسيمة.
عيد ، وال ي أكد من خاللةا أن  انسح  من  صريحات الم ةم فؤاد الس-15

ال طوح لحماية المنصة المعدة  لقاء كلمات النشطاء بمناسبة المااهرات والمسيرات، 
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بسب   غير خطا  الم ةم ناصر الأفأافي من المطالبة ب حقيم الملف المطلبي 
االج ماعي واالق صاد  إلى خطا  سياسي ذو  وج  انفصالي، و أكد ل  ذلت من 

الل عدم قبول هذا امخير الدخول في حوار مع المسؤولين بمدينة الحسيمة ومع خ
المقيم الوفد الوأار  وكذا من خالل عالق   باالنفصالي المعروف  ابالل عأوأا 

وأيضا عالق    م ن سيار   خالل  واجده بالمغر . بةولندا والذ  كان يرافق  باس مرار
الملق  بقرطاسة المقيم بةولندا، مما جعل   باالنفصالي المعروف بفريد آيت لحسن

مق نعا بأن الم ةم المذكور أصبل ل   وجةا انفصاليا ويخون كل من عارض  ويع بره 
 خائنا للحرات.

إضافة إلى قيام الم ةم ناصر الأفأافي خالل أيار   للجماعة القروية ابن حذيفةا 
اص لالنفصالي اآلخر ال ابعة  قليم الحسيمة منذ أأيد من شةر ب وجي  شكر خ

المعروف عبد الصادم بوجيبار المقيم بةولندا على المجةودات ال ي يقوم بةا هذا 
 امخير في فضل المعادين ل  من بني قاطني الحسيمة.

بأن  الحا أن القرارات االنفرادية ال ي كان يخر، بةا الم ةم ناصر الأفأافي  موضحا
ي الم واضع الذ  ال ي عد  السنة السادسة للم ااهرين ال   ناس  مع مس واه الدراس

من ال عليم الثانو ، مما يع بر مع  دليال قاطعا بالنسبة ل  على أن  يس مد القرارات 
المذكورة من غيره، وبطبيعة الحال من غير ساكنة إقليم الحسيمة أ  من خار، أرض 

شاد    باالنفصالي الوطن، ال سيما وأن ل  عالقة وطيدة باالنفصالي ابالل عأوأا وا 
 اآلخر اعبد الصادم بوجيبارا المقيمان بالديار الةولندية.

الم ةم ناصر  صريحات الم ةم بالل أهباض وال ي أكد من خاللةا بأن -16
الأفأافي جمع أكبر عدد من المؤيدين، إال أن  بعد ذلت،  بين أن  كان يضلل الناس 

العنصرية والدعوة إلى مس غال عوأهم االج ماعي، من أجل نفث سم العصبية و 
االنفصال، حيث ا خذ المطال  االج ماعية لسكان الريف كمطية لمحاولة الوصول إلى 

 أهداف  السالفة الذكر.
ن يجة الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصلحة مكافحة الجريمة المعلوما ية -17

ت، على مس و  حسا  الم ةم نور  أشةبار بموقع ال واصل االج ماعي بالفيسبو 
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وال ي رصدت مشاركة هذا امخير ونشره لوثيقة  حت عنوان: انداء إلى عموم أبناء 
سراح  طالم أمنية منل السلطات مةلة الريف البطلا  محور مضمونةا حول  شع 

دعوة أبناء الريف إلى جلول، وعند عدم االس جابة محمد الأفأافي و الم ةمين ناصر 
بشكل جماعي وعلى المباشر في كل مدن  شخصيةإحرام البطائم الوطنية، والوثائم ال

المؤسسات ال عليمية ، ومقاطعة وقر  الريف من أجل إسقاط الجنسية المغربية
وفوا ير الماء  االم ناح عن أداء الضرائ و ، الم واجدة بالريف ا دارات العموميةو 

صدار بيان عام إلى المج مع الدولي من أجل ال دخل لحماية شع   الريف والكةرباء وا 
و حميل الدولة االسبانية كافة المسؤولية فيما ي عرض ل  شع  الريف من ق ل و رهي  
من طرف الناام لكون الريف كان مس عمرة اسبانية و م  سليم  للناام المخأني بدون 

 إرادة الريفيين وا عالن أن الريف مس عمرة مخأنية والمطالبة بجالء كل قوا  .
ن  مخططات الم ةم ناصر الأفأافي ال ي كان يضمرها مما يكشف بجالء طبيعة وك

 ويلقنةا سرا م باع  ومناصري ، ويعلن خالفةا جةارا  حت عدسات وكاميرات ال صوير.
من خاللةا وجود عدة لجان  أكد صريحات الم ةم جمال بوحدو وال ي -18

م م خصصة في نشر أفكار انفصال الريف واس قالل  عن المغر  والدعوة إلى  حقي
ذلت بش ى الوسائل عبر مواقع ال واصل االج ماعي بال نسيم فيما بينةم، ذاكرا ها   

 اللجان:
الجنة الحرات ال ي ي أعمةا الم ةم ناصر الأفأافي، لجنة الحرات ايت حديفة، لجنة 
الحرات بجماعة قاسيطة، لجنة الحرات بفرخانة، لجنة الحرات بلوطا، ال نسيقة اموروبية 

نيا ولجن بةولندا وبلجيكا ومدريد وكاطالونيا ولجنة دعم الحرات بالريف للحرات باسبا
 بالواليات الم حدة اممريكية..وغيرهاا

أن دورهم في هذه اللجان هو ا عالم وال واصل عبر الدعاية ل حركات  مؤكدا
العناصر الميدانية للحرات و أمين المعلومات حول  وقيت المااهرات واروفةا ال ي 

الن عنةا دائما أنةا  مر في أجواء عصيبة وي م ال ضييم عليةم من طرف ي م ا ع
المخأن وهو وصف القوات العمومية، كما يعملون على ال ةويل من أعداد هذه القوات 
و ضخيم عدد المشاركين في المااهرات وا شارة إلى رفعةم امعالم ال ي  دل على ما 
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م المغربية و مجيد قادة الحرات ونشطائ  يسمون  بجمةورية أقاليم الريف دون امعال
وخاصة المسمى ناصر الأفأافي القائد الميداني بالحسيمة، الذ  يدعون لالل فاف 

 حول  ومقاومة السلطات العمومية في حالة ال عرض ل  ومحاولة إيقاف .
وموضحا أن  لم يسبم ل  أبدا أن ال قى بالم ةم ناصر الأفأافي او قام بال نسيم 

الم واجدون  المغر ن هذا الدور ي كف ب  مناصروا أطروحة انفصال الريف عن مع ، م 
بأوروبا واللذين ينشطون بال نسيقيات واللجان هنات، كما هو الحال بالنسبة للمسمين 
عبد الصادم بوجيبار، أأرام، أسوام، أجطار وسعيد شاعو وغيرهم، وهم من يشكلون 

و أجيج كلفين بالدعاية النفصال الريف صلة الوصل بين القادة الميدانيين والم
االح جاجات عبر مواقع ال واصل االج ماعي، وبال الي فةم ي واصلون مع  باع باره 
أحد المكلفين بالدعاية والم ابعة على صفحات مواقع ال واصل االج ماعي ويشجعون  
ماديا لمواصلة هذه المةمة، وفي نفس الوقت يعملون على ال نسيم مع العناصر 
الميدانية، حيث ي واصلون مع الم ةم ناصر الأفأافي من أجل ال نسيم مع  حول 
المعونات المادية ولأوم اللوجيس يت الذ  يأودون  ب ، في حين ينحصر دوره في 

  الدعاية والبوباغاندا بمفصل عن العمل الميداني.
النقال  ن ائج  فريغ ال سجيالت الصو ية ال ي  م اس خراجةا من ذاكرة الةا ف-19

 للم ةم إبراهيم أبقو ، وال ي أسفرت عن رصد ما يلي:
د ي علم برسالة  51و12على الساعة  20/04/2017*  سجيل صو ي ب اري  

بعث ةا المسماة سعاد أكأاو  المعروفة ب وجةا ةا االنفصالية إلى الم ةم إبراهيم 
بوجيبار إلى من ا شارة إلى حاجة المسمى سعيد شعو وعبد الصاد أبقو ، ورد فيةا 

 :يساعدهم وان  يف قرون مناس أهل للثقة بأوروبا، كما يلي
نةم كانوا برفقة بوجيبار بأ وأخبرنيسابقا - قصد شاعو–ا لقد  حدث معي سعيد 

جمعية أو لجنة فرفض سعيد من هنات بمنأل  هذا امخير قال لةم يج  أن ننش  
فكر جيدا إن سعيد م بوح هنا  سب مبر وقال ل  ليس وقت هذا، وقلت لبوجيبار 18
اةور  لت امورام الصفراء، وقلت ل  فكر  وروبا من طرف المخابرات خاصة بعدبأ

سيقف بجانب  الن نسبة لي إذا ذه  علي إلى هولندا بعقلت كما يفكر سعيد بعقل ، بال
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عبد العالي الن سعيد بحاجة إلى عي الناس،  عجبني طريقة عمل آخي ل   وعية ويو 
 الذين يقفون بجانب  أفةمت يا إبراهيما الرجال

دقيقة ي علم  18و 16على الساعة  16/04/2017 *  سجيل صو ي ب اري :
بعث ةا أيضا المسماة سعاد أكأاو  إلى الم ةم إبراهيم أبقو   خبره بأن يخبر برسالة 

 .الجمةوريينناصر الأفأافي بأن آخر من سيبقى بجانب  في السراء والضراء هم 
بين الم ةم حميد المةداو  وبين  المنجأة ةا فيةالمكالمات ال ونمضم-20

المسمى إبراهيم البوعأا ي الملق  بنور الدين من هولندا)المعروف ب وجةا   
ب اري  االنفصالية( وال ي  م ال قاطةا طبقا للقانون، خمس منةا أجريت 

على  دقيقة والثانية 54امولى على الساعة السادسة مساء و 2017.05.27
دقيقة  47دقيقة والثالثة على الساعة الثامنة مساء و 33الساعة السابعة مساء و

دقيقة، والخامسة على الساعة الحادية  52والرابعة على الساعة الثامنة مساء و
على الساعة امولى 2017.05.28اثن ين منةا أجريت ب اري  و  دقيقة 59عشرة ليال و

 :دقيقة 37الثانية بعد الأوال وعلى الساعة  ثانيةوالدقيقة  20و الثانية بعد الأوال
وال ي كشفت عن وجود  نسيم خطير بين الم ةم ناصر الأفأافي وبين المذكور 

ووحد ةا ال رابية عن  يروم اس ةداف السالمة الداخلية للدولة إبراهيم البوعأا يأعاله 
المكالمات الةا فية الخطيرة ال ي وردت بمعطيات طريم اس عمال السالح، وذلت بدليل ال

 من قبيل:- قنية المرفقة بوثائم القضيةالمحاضر الكما  م  وثيقةا في -
على ف رات فراره  للم ةم ناصر الأفأافي خاللابراهيم البوعأا ي مساعدة المسمى -

االخ فاء عن أناار الشرطة ال ي كانت  بحث عن  من اجل  ورط  في ال ةم المنسوبة 
 إلي  المسطرة أعاله

للم ةم حراس الشخصيين الابراهيم البوعأا ي شخصيا دفع روا    ولي المسمى  -
 من اجل حماي   من الخونة والمر أقة. من هولنداناصر الأفأافي 

رسال  ومؤيدي  للم ةم ناصر الأفأافي  ابراهيم البوعأا ي مويل المسمى - وا 
 .ألف أورو من أجل دعمةم 160حوالي لفائد ةم 
إرسال لمخاطب  حميد المةداو  رغب   في راهيم البوعأا ي ابإبداء المسمى  -
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وطل  هذا امخير ، ناصر الأفأافيالم ةم لدعم الحرات الذ  يقوده المأيد من امموال 
عدم إرسال المأيد ح ى ال ي م كشفةا واع بارها  مويالت خارجية من طرف السيد  من 

 .الوكيل العام للملت
بالقيام بثورة كما هو الحال في  ونس بمشاركة  ا يابراهيم البوعأ  ةديد المسمى -

 أشخاص من النرويج والسويد والدنمارت 
لحميد المةداو  بقيام بعض البرجواأيين  ابراهيم البوعأا يإخبار المسمى -

  م دفع عربونةابالخار، بجمع مبالغ مالية كبيرة من اجل شراء أسلحة من روسيا 
 واس خدامةا في مواجةة المغر .

 بالقيام بثورة في الصيف ابراهيم البوعأا يةديد المسمى  -
حميد المةداو  بأن  يس حم منصبا كبيرا وأن  ابراهيم البوعأا يإخبار المسمى -

جميع الريفيين بةولندا والسويد والنرويج يحبون  وأنةم سيقفون مع  من أجل أ  
 ة البالد والوطن.شيء يطلب ، وأنةم سيعملون على جعل  رئيسا لةم من  يح  مصلح

بأن المخأن يقوم بلعبة في  ابراهيم البوعأا يإخبار حميد المةداو  المسمى -
حرات الريف الةدف منةا إنقاص ال عاطف مع ، وان  ي عين على ناصر الأفأافي  سليم 
نفس  ل أجيج الم عاطفين مع ، من بقائ  مخ فيا سيعأل  وأن  هو بدوره سي ع  في 

 ولة حينةا في أنةا  حكمت في الوضع.وقت ما، وس ثم الد
حميد المةداو  بأن  ي واصل مع ناصر الأفأافي  ابراهيم البوعأا يإخبار المسمى -

بواسطة رسائل نصية عبر ها ف سبم ل  أن أرسل  إلي ، وأن  سي صل ب  لكي يخبره 
 بنصيحة  سليم نفس  ل أجيج الوضع.

يد المةداو  بأن  يمول الناس في لمخاطب  حم ابراهيم البوعأا يإخبار المسمى -
هولندا وبلجيكا من أجل الخرو، وأن العين بالعين والسن بالسن وسيعملون على  عرية 

 الدولة
لحميد المةداو  بوجود اإخوانا ل  مس عدين  ابراهيم البوعأا يإخبار المسمى  -

اللجوء  ل ةري  ناصر الأفأافي خار، المغر  أينما يريد، ح ى ي سنى ل  ساع ةا طل 
 السياسي واالس مرار في إلقاء الخط  من الخار،.
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امشروح اس ةداف المغر  اق صاديا عبر مؤسسا   البنكيةا ما يفيد ا شارة إلى  -
لما أطلع المسمى ابراهيم بوعأا ي مخاطب  حميد المةداو  بأن  سيقوم رفقة مجموعة 

مغربية الس ثمارها في من امشخاص امثرياء بةولندا بسح  امموال من البنوت ال
قفال مشاريعةم المنشأة بداخل الوطن.  إسبانيا عوض المغر  وا 

أن  قام بشراء مخأون لمخاطب  حميد المةداو   ابراهيم البوعأا ي أكيد المسمى -
وسيعمل  transportكامل  coffreقام بشحنةا داخل صندوم مةم من امسلحة 
للقيام بثورة و رت الحسيمة غارقة في  ب ةا إلى المغر  عبر مدينة سعلى إدخالةا سر  

ي وفر على ثروة بالمليارات سيسخرها في شراء امسلحة  اجر مخدرات ، وأن  الدماء
واس خدامةا في القيام بثورة  با فام مع مجموعة من امشخاص امثرياء بةولندا

شعال حر  بمدينة الحسيمة  .وا 
  التوص  بتمويالت مالية:مسألة فيما يخص -ب

 30.000بمبلغ إجمال  قدره حوال  بتوصله  ناصر الأفأافيالتراف المتهم -1
با من أجل دلم التجمهرا  الت  ينظمها بمنطتة و درهم من لدة أشخاص يتطنون بأور 

، جراء ذلت وذلت بطرم غير مباشرة  فاديا مية م ابعات قضائية قد  لحم ب الريف، 
المدعو الذي سب  له أن أرسل له بواسطة و  عأ الدين أوالد خالي عليالمسم  من بينهم 

بوكالة  عثمان بوأيان المتهمدرهم استتبله  3000مبلغا ماليا بتيمة  جمال مقيم بةولندا
بطريتة أيضا مبالغ مالية شهرية كان يتلتاها باإلضابة إل  لتحويل األموال بالحسيمة، 

نفس المتهم  لن طري )نصف راتبه الشهري( من طرف المعن  باألمر غير مباشرة 
 .المذكور

والرسائل النصية ةا فية المكالمات وهي الواقعة ال ي أكدها مضمون عدد من ال
والرسائل  ، ومن أبرأ هذه المكالمات الةا فيةو سجيلةا طبقا للقانون ال ي  م ال قاطةا

 ما يلي:النصية 
بتاري   نبيل أحمجيممشاركه المسم  مكالمة هاتفية أجري  بينه وبين -

حث من خاللها هذا األخير بعد الزوال،  دقيتة 14:12لل  السالة  02/21/2016
 .تلت  األمواللل  ضرورة توخ  الحيطة والحذر بخصوص 
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 18/12/2016بتاري  إبراهيم بوأيان مكالمة هاتفية أجري  بينه وبين المتهم -
التيمة  غير محدد مبلغ مال دقيتة، يدور مضمونها حول تلت   11لل  السالة الرابعة و

لن  -ربض اإلبصاح لن هويته– باو امشخاص القاطنين بأور أرسل له من طرف أحد 
 .إبراهيم بوأيان السالف الذكرطري  
 29/12/2016بتاري   هشام كروشمكالمة هاتفية أجري  بينه وبين المسم   -

 مبلغ مال  آخر غير محددلل  السالة الرابعة والربع بعد الزوال، يدور مضمونها حول 
ربض  –لن طري  أخيه التاطن ببن  بولياش  هولنداشخص آخر من التيمة بعثه له 

 .- اإلبصاح لن هويته
دقيتة من  50و  19لل  السالة  27/02/2017مكالمة هاتفية تلتاها بتاري   -

 بخصوصها الترفرقم هاتف  غير ظاهر مستعمل من طرف شخص مجهول الهوية، 
يتوبر لل  حساب  -بض اإلبصاح لن هويتهر – محمدأنه أجراها مع شخص يدل  

شخص ، كلف خاللها هذا األخير بتلت  اتصال من محمد أريفيبايسبوك تح  اسم 
يكشف "، دون أن أمانةمن أجل تسلم " - ربض اإلبصاح لن هويته – ي واجد بالخار،

طبيعة هذه "األمانة" والشخص الذي أرسلها بدلوى أنه لم يعد خالل البحث معه لن 
ونفس األمر بالنسبة لرسالتين نصيتين األول   ،ر تفاصيل لملية التمويل المذكورةيتذك

لل  السالة  06.11.85.13.52أرسلها إل  الرقم الهاتف   06/04/2017بتاري  
 ا. مادل  أنه لم يعد يتذكر بحواه 7959642280دقيتة تتضمن الرقم:  16:14
بإسبانيا بتاري  عاللي  نجاةالمسماة أجري  بينه وبين مكالمة هاتفية  -

 خاللها هذه األخيرة بأن  من دقيتة أكد  له  51و 18لل  السالة  02/02/2017
أن هاته حينها ادل  لها ، حيث أشخاصا يتطنون بهولندا يرسلون لفائدته لدة مبالغ مالية

 األموال ترسل إل  ما يسم  با"الحراك" وليس لفائدته شخصيا.
دقيتة إل   37و  16لل  السالة  06/04/2017ي  رسالة هاتفية أرسلها بتار  -

 محمد حاكي مشاركه المتهمالمستعمل من طرف  06.11.85.13.52الرقم الهاتف  
أنها تتعل  بعال بمبلغ مال  بشأنها ، أكد western union oki  تضمن  لبارةالت  و 
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أو الشخص  ة المبلغ المذكورأية معلوما  حول قيم، رابضا بسوء نية اإلبصاح لن تلتاه
 أو الجهة الت  أرسلته له مدليا أنه لم يعد يتذكر تفاصيل هذه العملية المالية المشبوهة.

 0663389891رسالة نصية توصل بها لل  هاتفه المحمول ذي الرقم الهاتف   -
بتاري   0606399985من المسم  هشام أكروش من رقم هاتفه المحمول 

والمتعل  مضمونها برقم هاتف  أجنب  ة دقيت 17و  16لل  السالة  29/12/2016
يخص أحد األشخاص بهولندا، والت  اكد المتهم ناصر  0031626552955 هولندي

الذي ربض اإلقصاح لن –الزبزاب  بعد مواجهته بها أن الشخص األجنب  المذكور 
كان يرغب ب  إرسال مبلغ مال  له تبعا لما جاء ب  المكالمة  الهاتفية الت   -هويته
 ته بالمسم  هشام أكروش قبل توصله بالرسالة النصية المذكورةجمع

لل  السالة السادسة مساء  2017.05.27مكالمة هاتفية تم إنجازها بتاري   -
" الدين نورالملتب با"ابراهيم البوعأا ي دقيتة، بين ناشط انفصال  يتيم بهولندا يسم   54و

لل  رقمه الهاتف   يد المةداو حم المتهمبين و  3161717990400لل  رقمه الهاتف  
ورد  بيها اإلشارة إل  توصل المتهم ناصر الزبزاب  ومؤيديه من ، 0661739766

. كما لبر ألف أورو من أجل دلمهم 160حوال  طرف المتحدث إبراهيم البولزات  
خالل نفس المكالمة المسم  إبراهيم البولزات  لن رغبته ب  إرسال المزيد من األموال 

حصلها من االتجار ب  المخدرا ، ليطلب منه حينها مخاطبه المذكور لدم إرسال الت  ي
 المزيد حت  ال يتم كشفها والتبارها تمويال  خارجية من طرف السيد الوكيل العام للملك.
مما يبين اس فادة الم ةم ناصر الأفأافي وأ باع  من دعم مالي كبير من مصادر 

ومن طرف أشخاص يقيمون خار، أرض  غير مشروعة على خالف ما أفضى ب ،
الوطن يحملون نأعات انفصالية ويسعون ل حقيم أهداف إجرامية  مس بالسالمة 

 الداخلية وبأمن الوطن واق صاده
بمبلغ يتدر  مر ضى إيعمراشنلل  توصل المسم   ربيع امبلمتأكيد المتهم -2

 أافي.ناصر الأفدرهم من الخارج وقيامه بتسليمه إل  المتهم  5300با
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ناصر حول تلتيه تعليما  من طرف المتهم  عثمان بوأيانتأكيدا  المتهم -3
من أجل إرسال مبلغ  أشخاص بةولندا وبلجيكامن أجل ربط االتصال هاتفيا مع الأفأافي 
 درهم لفائدته، والت  سلمها إليه بعد توصله بها. 5600
من  2017مارس حول تلتيه ب  بداية شهر  عبد الحم صادمتأكيدا  المتهم -4

المتيمة بإسبانيا حوالتين إلكترونيتين قيمة كل واحدة منها  كريمة امةاولطرف المسماة 
 .ناصر الأفأافيدرهم، وقيامه بتسليم مجموع المبلغ إل  المتهم  25.000
العثور بمنأل الم ةم ناصر الأفأافي أثناء  ف يش  على مجموعة من وصوالت -5

 سم الغير، ادعى أن  ال ي ذكر أسمائةم. حواالت بنكية في اسم  وفي ا
عدة أشخاص من بينةم  عليم على الفايس بوت لرصد مجموعة من ال دوينات -6
 م نشره ب اري :  IMAD SAFADIيطلم على حسابااا  إسم:  لشخص

على الساعة الحادية عشرة وأربع وثالثين دقيقة ليال، جاء في  ما  13/04/2017
   12يلي:

ذا يمول  اجر المخدرات "سعيد شعو" هك "بالوثائق ..

  قادة حراك الحسيمة"
كما قام نفس الشخص بإرفام  دوين   بصورة شمسية لحوالة مالية  خص شركة 

WESTERN UNION  هي عبارة عن عملية  حويل  05/12/2016مؤرخة في
 R69667بطاقة  عريف  الوطنية عدد: أورو قام بةا المسمى سعيد شعو  3000لمبلغ 
 .R67345ة شخص يسمى مصطفى عالش بطاقة  عريف  الوطنية عدد: لفائد

 دوينة بصفحة  حت إسم االريفيون الصامدونا وفي نفس السيام،  م نشر 
حوالي الساعة الواحدة بعد الأوال،   حدث  16/04/2017بحسا  فايسبوت ب اري : 

مويل ما يسمى عن  ورط االنفصالي فريد أوالد لحسن في ال وسط لنقل أموال أجنبية ل 
 بالحرات الشعبي بالريف. 

 صريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، وال ي -7
الدعم المالي من طرف مجموعة  ذو نأعة انفصالية ي لقىهذا امخير أكد من خاللةا أن 

                                                           
 محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرش طد محقضي يد. 28/04/2017ف و ش ق ردي يخ  /3469منظ  محدق ي  مإلخري ي  كك  12
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من امشخاص المقيمين بالخار، ي بنون نفس الفكر في شخص كل من عبد الصادم 
إطالة أمد االح جاجات وعدم ف ل با  بار وفريد أوالد لحسن ونوفل الم وكل بةدف بوجي

سواء مع السلطات المحلية أو فعاليات المج مع المدني، ويدعي المطالبة الحوار 
بمجموعة من الحقوم االق صادية واالج ماعية لقاطنة مدينة الحسيمة في حين  أن  

بنفس المدينة أو بكافة مناطم المغر  من  يعمل على جمع أكبر عدد من الم عاطفين
 اجل إثارة الف نة و حريض المواطنين على العنف ضد مؤسسات الدولة.

االع رافات وال صريحات ال مةيدية للم ةم حسين االدريسي بأن الم ةم ناصر -8
الأفأافي وباقي نشطاء الحرات كانوا ي سلمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريم 

لة باليد سواء من سكان مدينة الحسيمة أو من الخار، )عن طريم حواالت مرسلة المناو 
مشخاص آخرين( إعانات وهدايا ومبالغ مالية من أجل  مويل االحراتا والدعاية ل  
على الشاكلة ال ي كان يريدها الم ةم المذكور، والذ  كانت ساكنة الريف   أثر بحسب  

اللةا مؤسسات الدولة المغربية وكان لةا وقع بخطب  وخرجا   ال ي كان يس  من خ
 في أعأعة والء المواطنين لمؤسسا ةا.

الأفأافي كان ي سلم مبالغ مالية من الخار،  ناصرالم ةم  مس دال على ذلت بأن  
 من: في اسم أشخاص آخرين، كما هو الشأن بالنسبة لكل  

 2000 الم ةم إلياس حجي صاح  محل بيع الحلي الذ   سلم من  مبلغ -
درهم عن طريم حوالة من فرنسا بعدما أخبره الم ةم المذكور بكون  سيربط ب  اال صال 

 ها فيا من الخار، شخص آخر سيبعث ل  بةا وهو ما  م بالفعل.
الم ةم عثمان بوأياني الذ  طل  من  أيضا الم ةم ناصر الأفأافي  سلم مبالغ  -

من الخار، بنفس الدولة اال صال  مالية من الخار، من هولندا بعدما يربط ب  شخص
 درهم. 3000ها فيا ل سلم مبلغ 

مضمون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين الم ةم حسين -9
 43و 21على الساعة  2017أبريل  28االدريسي وبين الم ةم محمد فاضل ب اري  

ف الم ةم بعد ثانية، وال ي اع ر  50دقائم و 07دقيقة وال ي اس غرقت أهاء دقيقة و
 أخبر الم ةم محمد فاضل بما يلي:مواجة   بةا بمضمونةا، موضحا بخصوصةا أن  
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* أنةم يملكون الدعم من االبوليساريوا، خاصة بعدما أخبره الم ةم فؤاد السعيد  
بقضية الدعم الذ   وصل ب  رفقة كل من الم ةمين أنس الخطابي وشاكر المخروط 

 درهم  5000اريو بمبلغ ومحمد امين عأوأ من البوليس
اع راف الم ةم حسين االدريسي  مةيديا باس فاد   من دعم البوليساريو -10

الممنوح للم ةم فؤاد السعيد  رفقة كل من الم ةمين شكير مخروط، أنس الخطابي، 
والمسمى أمين عأوأ من اجل دعم اس مرار نشاط المااهرات والمسيرات بالحسيمة، 

درهم سلم  ل  الم ةم المذكور فؤاد السعيد  وعصا ملحقة  500وذلت في حدود مبلغ 
ا اق ناها لفائد   هذا امخير بمبلغ supportبالةا ف النقال  س عمل كدعامة لل صوير ا

 درهم  قريبا من موقع على امن رنت أد  ثمن  ببطاق   الممغنطة. 300
االنفصالي  صديم الم ةم ناصر الأفأافي  أكيد الم ةم أشرف اليخلوفي بأن-11

ش نبرا الداعية لقيام ما يسمى با االجمةورية  18احركة فريد اوالد لحسن عضو 
ا وال ي  ع بر الصفحة الرئيسية للجنة ال واصل  24ا، هو الممول لصفحة ا ريف الريفية

وا عالم، حيث كانت  نشر فيةا جميع المقاطع الصو ية المباشرة والمصورة للم ةم 
 ناصر الأفأافي.

صريحات الم ةم أشرف اليخلوفي في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، وال ي  -12
ب طبيم  ا كلف  باالشراف على اللجنة المالية، أوصاهمأكد من خاللةا أن هذا امخير ل

رسال المبالغ المالية المخصصة  مبدأ السرية الذ  يج  أن يطبع عمليات  لقي وا 
درهم  10.000لم أية مبالغ مالية  فوم ل مويل نشاط المااهرات والمسيرات وعدم  س

 .وذلت ح ى ي فاد  المساءلة القانونية عنةا ويبعد الشبةة عن 
كأمين مال بدعم مالي من مؤكدا ان   وصل في هذا الصدد انطالقا من موقع  

مجموعة من مغاربة الخار، كالمسماة اسعاد أكأاو ا واحنان ريفيا من اسبانيا، عن 
ومن المسمى اعالل الحرشاو ا من فرنسا، با ضافة إلى دعم طريم حواالت مالية، 

مالي من مغاربة مقيمين بةولندا، مبينا بخصوص الدعم الماد  الذ   م ال وصل ب  
من الجةة المعادية لوحدة ال را  الوطني المعروفة باسم االبوليساريوا أن   م ال وصل 

 اد السعيد .درهم  صرف فيةا الم ةم فؤ  5000حس  معلوما   بمبلغ 
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موضحا أن المسماة سعاد الأكأاو   ع بر عضوة بلجنة كا الونيا الداعمة لحرات 
الريف الم واجدة بدولة بإسبانيا، ومعروفة ب وجةةا االنفصالي الداعي لقيام الجمةورية 

 الريفية.
 صريحات الم ةم عثمان بوأيان في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، وال ي -13

 :أكد من خاللةا
 لقي  ب كليف من الم ةم ناصر الأفأافي ا صاال ها فيا من رقم ها في من جةة 

(، خاطب  من خالل  شخص 0031ال ي ذكره يب دئ بامرقام االس داللية لدولة هولندا)
( الكائنة cashplusلم يطلع  على هوي  ، طل  من  ال وج  إلى وكالة  حويل امموال)

ريم الخطابي الس خالص مبلغ حوالة مالية مرسلة بالقر  من البريد بشارح عبد الك
 باسم  لم يحدده ل .

ومن جةة أخر ، قيام الم ةم ناصر الأفأافي ب وايف  مرة أخر  في  سلم مبلغ 
درهم، اس قبل  المسمىا الياسا الذ  يس غل محال  جاريا لبيع  2.600,00مالي قدره: 

 الةوا ف النقالة بحي سيد  عابد بالحسيمة،
مضمون المكالمات الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين المصرح بت ذلت كما أث

وبين الم ةما ناصر  06.39.27.60.59الم ةم عثمان بوأيان عبر رقم  الةا في 
، ومن بينةا رسالة نصية 06.70.61.16.06الأفأافيا عبر رقم النداء 

ي الأفأافي دقيقة، أرسل من خاللةا لطف36و21على الساعة: 24/05/2017ب اري :
 اناصر الأفأافيا، المعني باممر الرقم الةا في للمصرح المذكور إلى رقم ها ف الم ةم 

 وال ي وضل بشأنةا بعد مواجة   بمضمونةا ما يلي:
، وبعد أن  عذر على الم ةما ناصر الأفأافيا ا  صال 24/05/2017أن  ب اري :

 قدم إلى محل  ال جار  الكائن بحي ب  ها فيا، أرسل ل  شقيق ا لطفي الأفأافيا، الذ  
ديور الملت، وأشعره أن شقيق  اناصر الأفأافيا يرغ  في ا  صال ب  غير إن  يجد 

، أرسل  إلى 06.39.27.60.59ها ف  غير مشغل، فمده حينةا برقم ها في ثاني: 
 (.SMSشقيق  اناصر الأفأافيا في رسالة نصية قصيرة)

من الم ةما ناصر الأفأافيا طل  من  من خالل    م بعد ذلت  لقى ا صاال ها فيا 
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)إن ها ف  بعض امشخاص من هولندا أن يجيبةم(، وبعدما أبد  موافق  ، اخبره الم ةم 
 المذكور ان  سوف ي صل بةم كي يطلعةم على موافق  .

مؤكدا ان   لقى فعال ا صاال ها فيا من رقم ها في ال ي ذكره يب دئ بامرقام 
(، اخبره من خالل  مخاطب  الذ  لم يطلع  على هوي  ، أن 0031ولندا)االس داللية لة

يربط اال صال المباشر بالمسمىا الياسا صاح  محل بيع الةوا ف النقالة بحي سيد  
عابد بالحسيمة، ويطلع  على كلمة السر)اممانة ديال  شي ا( ح ى يسلم  مبلغا ماليا 

 ر الأفأافيا، لم يحدده ل ، كي يسلم  بدوره للم ةم ا ناص
موضحا أن  من با  الحيطة والحذر مخافة ال ورط مع الم ةم ناصر الأفأافي في 
أ  مشاكل قضائية، كلف المسمىا عبد الرحيما سائم سيارة امجرة من الحجم الصغير 

اطالع  على كلمة السر المذكورة، حيث المحل ال جار  للمسمىا الياسا و  باالن قال إلى
 2.600,00 يوافي  ب ، وهو ما حصل حيث سلم  هذا امخير مبلغسيسلم  مبلغ مالي 

درهم، سلمةا بدور  للم ةما ناصر الأفأافيا الذ   قدم إلي  بمحل  ال جار  بحي ديور 
 الملت.

من خاللةا  وصل الم ةم ناصر  أكد صريحات الم ةم شاكر لمخروط، وال ي -14
طرف أشخاص  هولندا واسبانيا من ب مويالت مالية  أ ي من الخار، خاصة منالأفأافي 
 .يجةلةم

أن  وصل إلى علم   صريحات الم ةم ربيع امبلم، وال ي أكد من خاللةا -15
درهم من خار، أرض  5300أن المسمى مر ضى اعمراشن  وصل ب مويل يقدر بااا 

 الوطن من جةة مجةولة سلمةا هذا امخير للم ةم ناصر الأفأافي ل مويل الحرات الشعبي
 صريحات الم ةم فؤاد السعيد  في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي -16

أكد من خاللةا أن هذا امخير ين مي لعائلة فقيرة وال ي عاطى م  نشاط مدر للدخل، 
ورغم ذلت  اةر علي  عالمات ا نفام الذ  يجاوأ قدر   االس ةالكية ك وفره على 

درهم و نقل  باس مرار  6500  أأيد من الذ   بلغ قيم  7ها ف نقال من نوح ايفون 
م ن سيارات امجرة وا نفام على المااهرات  حت إشراف  وأعضاء اللجنة المالية 

 للحرات، مما يوضل أن الحرات يمول من طرف الغير.
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 صريحات الم ةم عبد العأيأ خالي في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي -17
عأوأ من بلجيكا من هو كان ي كلف بال مويل الماد   المسمى بالل من خاللةا بأن أكد

 ل حركات ناصر الأفأافي. 
 صريحات الم ةم محمد امصريحي في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، -18

 وال ي أكد من خاللةا هذا امخير أن فريد أوالد لحسن هو من  كلف بعملي ي:
ةم ناصر الأفأافي ومحمد امولى شملت  مويل كراء سيار ين باسم  لفائدة الم  -

حاكي وفيصل وكريم من أجل ال نقل إلى السجن المحلي لمدينة  يفلت الس قبال المفر، 
 عن  محمد جلول

الثانية همت  مويل  ااهرة امكفان ال ي حمل خاللةا الم ةم ناصر الأفأافي -
  ومناصري  أثوابا بيضاء، وذلت من خالل دفع  ثمن هذه امثوا  محد  جار الثو 

 بامأورن، وهي ال ااهرة ال ي  ولى عملية نقل أحداثةا عبر المباشر.
 صريحات الم ةم جواد بنأيان في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي أكد -19

من خاللةا أن المسمى بالل عأوأ المقيم ببلجيكا كان يرسل بعض المبالغ المالية ال ي 
 لأفأافي وهو واحد منةم. صرف على روا   حراس الم ةم المذكور ناصر ا

االستلادة ما دعم مسألة فيما يخص -ج

  لوجيستيكي:

لل  السالة السادسة مساء  2017.05.27مكالمة هاتفية تم إنجازها بتاري  -1
" الدين نورالملتب با"ابراهيم البوعأا ي دقيتة، بين ناشط انفصال  يتيم بهولندا يسم   54و

لل  رقمه  حميد المةداو ين المسم  وب 3161717990400لل  رقمه الهاتف  
إبراهيم والت  ورد  بيها اإلشارة إل  العالقة الوطيدة الت  تجمع  0661739766الهاتف  
لدرجة قيامه بإخفاء هذا ، الحاصل بينهما تنسي وكذا ال ناصر الأفأافيالمتهم ب البوعأا ي
  الشخصيين من روا   حراسشخصيا دبع ، وتوليه ب  منزله ب  بترا  برارهاألخير 
 .هولندا

توبير  ب  عأ الدين أوالد خالي عليثبو  مساهمة المتيم بالخارج المسم  -2
مكبرا  من قبيل  الم ةم ناصر الأفأافيكابة مستلزما  الدلم اللوجستيك  الذي يطلبه 
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بالون للهواء من أجل استخدامهم ب   500و" les bafflesللصو  من الحجم الكبير "
مجهول الهوية، وذلك حسب  شخص مشبوهالسالف الذكر بواسطة إليه ا سلهالتجمهرا ، أر 

وبين المعن   الم ةم ناصر الأفأافيالثاب  من المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بين 
دقيتة  32و  23لل  السالة  25/05/2017بتاري   عأ الدين أوالد خالي عليباألمر 
 ليال.

المسميين عأ الدين أوالد خالي علي بمعونة  الم ةم ناصر الأفأافيسع  -3
من الخارج ألجل ببالونا  هوائية إل  التوصل  المقيمين بةولندا ورضوان شريفي

، كما كشف خالل شهر رمضان استخدامها ب  كتابة شعاراته لليها وربعها ب  التجمهرا 
لل   2017.05.11لن ذلك مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  

المذكور رضوان وبين  الم ةم ناصر الأفأافيدقائ  مساء بين  08السالة الخامسة و
 .شريفي
لنف  البالونا   الةيليومغاأ إل  الحصول لل   الم ةم ناصر الأفأافيسع  -4

بمسالدة ومعونة كل من ، بالون 500والبالغ لددها    سيتوصل بها من الخارجتال
نفصالية بموقع التواصل االجتمال  االتناة الصاحب  رعبد الصادم بوجيباالمسم  

رضوان شريفي المسم  و ، thori-thori tv" ثور  ثور   يفيبيسبوك تح  إسم "
وذلك حسب الثاب  من مضمون ، -لم يفصح المتهم لن هويته – جمال وشخص يدل 

 12لسالة ل  ال 2017.05.07بتاري  المكالمة الهاتفية الت  تم التتاطها طبتا للتانون 
 :دقيتة 14منتصف الليل و
لن الحاجة لتزويده  جمالمع المدلو  ناصر الأفأافي المتهمتحدث خاللها "والت  

بالونة، ادل  خالل استفساره حولها  500بتنينا  الهيليوم من أجل استخدامها ب  نف  
ده هو من اقتناها له من مدينة مليلية، وأن شخصا آخر زو  سعيدأن شخصا يجهله يدل  

 "بالونة الت  يتوبر لليها. 500بتنينة من الهيليوم إال أنها لم تكن كابية لنف  كمية 
أن لند البحث معه مؤكدا  الم ةم ناصر الأفأافيوه  الواقعة الت  الترف بها 

خالل المكالمة  جمال والمدلورضوان شريفي و عبد الصادم بوجيبارالمسمين مخاطبيه 
لجنة ضمن ما يدل  " اج ماح بمدينة بروكسيلوا يومها ب  كانالهاتفية المعروضة لليه 
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، بالقنينات المطلوبة لنف  البالوناتأبدوا استعدادهم التام لتزويده  حيث"، الحرات بةولندا
االستعانة بأحد المهربين أو الحمالة إليصالها رضوان شريفي المسم  حينها عرض لليه لي

 .إليه
كان ينةجةا الم ةم ناصر ال ي شروعة وغير الممما يبين الطرم المل وية 

 اآلثمة. ل حقيم مآربةمالأفأافي ومحرضي  من الخار، 
 صريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة ناصر الأفأافي، وال ي أكد من -5

بأن حرات مدينة الحسيمة يس فيد من دعم لوجيس ي خارجي ي مثل في طبع لةا خال 
لمااهرات وال ي ي م إدخالةا إلى المغر  بشكل الصور وامعالم ال ي كانت  رفع في ا

فرد  عن طريم المغاربة المقيمين بالخار، وخصوصا أعالم ما يسمى بجمةورية 
الريف، وأن الةدف من وراء قيام الم ةم ناصر الأفأافي بةذه الحركات االح جاجية هو 

 نة  نفيذ  عليمات أشخاص ومنامات ينشطون خار، أرض الوطن من أجل إثارة الف
 وال حريض على العنف وسط ساكنة مدينة الحسيمة.

 أكيد الم ةم حسين االدريسي بأن هنات  نسيم بين الم ةم ناصر الأفأافي -6
خصوصا بةولندا واللذين ي م ال نسيم  ةوبين نشطاء الحرات وباقي اللجان اموروبي

مات منةم معةم فيما يخص الخطوات الخاصة بما يعرف بحرات الحسيمة و لقي ال علي
خصوصا المسمى فريد أيت لحسن وعبد الصادم بوجيبار، مس دال على ذلت بواقعة 

قبعات ورايات الخاصة بجمةورية قيام المذكور فريد أيت الحسن بإحضار من هولندا 
الريف وال ي  م  فريقةا على الم جمةرين، موضحا أن الم ةم ناصر الأفأافي كان 

ال ي كان يقوم بةا، مؤكدا أن هذا امخير كان  يحثةم على  صويرها خالل الوقفات
يرفض رفضا باثا رفع علم المملكة المغربية خالل الوقفات والمسيرات أو الخط  ال ي 

 كان يلقيةا.
شر الثاني: ا سيق لمخط  إجرامي لمؤ سري التن

 خالل فترة الصيل  م  برمجته
متهم ناصر الزبزاب  من طرف اللداد والتحريا  أنه كان يتم اإلاألبحاث لتد كشف  

يجر  ال خطيط ل  بدقة لبرنامج سري ومعاوينه ومحرضيه بالخارج ومسالديه بالداخل 
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خاصة خالل  لمس بسالمة الدولة الداخلية وزلزلة استترارهامن أجل ا وبسرية  امة
 بدليل ما يل :، ف رة الصيف

ناصر  المتهم جر  بينالملتتطة طبتا للتانون، والت   هاتفيةالكالمة مضمون الم-1
بتاري   بةولنداالمعروف بتوجهه االنفصال   خالد شمروكيالمسمى بين و  الأفأافي

والت  أخبر بيها هذا األخير دقيتة،  13لل  السالة العاشرة ليال و 2017.03.22
من اجل السهر بأن  سيبعث ل  ببرنامج للعمل يحمل طابع السريةا المعن  باألمر "

في  -أي المسم  خالد شمروك -لند قدومه نبيل أحمجيم  المتهمربتة  لل  تطبيته
 .الصيف

اإلبصاح لنه بسوء نية خالل  الم ةم ناصر الأفأافيوهو البرنامج الذي ربض 
 جهل ما يتصده هذا األخير.أنه يالبحث معه، مدليا 

لل   2017.05.24مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  -2
عأ الدين اوالد خالي المسم  دقيتة بعد الزوال بين االنفصال   24و السالة الثانية

 المتهمتوصل بها هذا األخير لل  رقم مشاركه والت  الم ةم ناصر الأفأافي  وبين علي
 ناصر الأفأافي المتهممن  عأ الدين اوالدالت  طلب من خاللها المتحدث ، و محمد حاكي

"برنامج" طبا إياه بأنه أن يتصل به كلما كان بحاجة لش ء ما مخا

Programme." 
الم ةم لل  نحو يعكس درجة التخطيط من طرف انفصالي  الخارج بمسالدة  

وب  برنامج مدروس يشكل ووحدته الترابية باألمن الداخل  للمغرب للمس  ناصر الأفأافي
 .يعأ الدين اوالد خالي علالمسم  نواة له وبرنامجا مرحليا كما يؤكد ذلك  هذا األخير

لل   2017.04.10بتاري  الملتتطة طبتا للتانون هاتفية المكالمة مضمون ال -3
شخص مجهول  بين المتهم ناصر الزبزاب  وبين دقيتة بعد الزوال 57و 14السالة 

من فؤاد اليعقوبي أنه لم الناشط االنفصال   هذا األخير خالل المكالمة الهوية أخبر
مفصحا له أنهم كانوا يتوقعون و  منفيرس بببلجيكا،، طالبا منه أن يسابر لندهم بلجيكا

"، وبأنه لم يخطط سابتا اوالد الحرامكل يوم أن يصدر قرار من طرف من أسماهم "
ليجيبه ، وسيحل بالمغر  في الصيف القادمر قراره ولكنه غي   في هذا الصيفللعودة 
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معركتنا ستكون في "بتوله بشكل صريحة  ناصر الأفأافيالمتهم 

 "الصيل

برنامج العمل ذو الطابع السري الذي تردد ب  طبيعة يشرح من المتهم وهو تعبير 
 خالد شمروكيالت  تم التطر  إليها سابتا لندما أخبره المسم  الهاتفية األول  المكالمة 

لند نبيل أحمجيم بأنه سيبعث له بهذا البرنامج لل  أن يتوم بتطبيته ربتة المسم  
 ب  الصيف.  يخالد شمروكقدوم المسم  

" يعكس أن األمر يتعل  معركتنالتعبير " المتهم ألالهاستخدام  بضال لن أن  
، وال يمكن أن يتعل  األمر بتط بمسيرة احتجاجية ب خطيط خطير لل صعيد والمواجةة

أو أية مظاهرة مهما بلغ لدد المشاركين بيها، ألن هذا األمر معهود وقد سب  له مرارا 
 وشارك بيها، أن نظم لدة تجمهرا 

 ُنسج في  إجرامية كانت مخططاتعلى شيء فإنما يدل على وجود  وهذا إن دل  
-لوال يقاة المصالل اممنية و دخلةا في الوقت المناس  –الخفاء للمس بأمن الدولة 

 ، الصيفف رة خالل  ومن المأمع  نفيذها
ا سيتم كم –ما يؤكد هذا المعط  هو ما ثب  من خالل البحث والتحري  ولعل  

ربض الحوار مع ممثل  الدولة لل   الم ةم ناصر الأفأافيإصرار -توضيح ذلك أدناه
ألبعد مدة ممكنة حت  يبلغ تاري  -بأنها مشرولة –إليجاد حلول لمطالبهم المعلن لنها 

سيشارك بيه أشخاص يتيمون خارج أرض  كان الذياإلجرام  ألاله تنفيذ المخطط 
 الوطن.
بمنزله تم حجزها  بس رة واقية للرصاص ناصر الأفأافي الم ةمثبو  توصل  -4
، وه  السترة الت  الترف بأنه توصل بها من طرف شخص ربض اإلبصاح إيتابهلند 

لن هويته يعمل ابنه مفتشا للشرطة ببلجيكا، مما يكشف لن حجم ومستوى التصعيد 
طورة مع التوا  استعداده للتيام بمواجها  أكثر خالذي كان يتم اإللداد له ب  إطار 

ال بما حاجته لوا  من الرصاص لو لم يكن األمر كذلك.العمومية  ، وا 
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لل   30/04/2017تاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون ب-5
عأ الدين وبين المسم   الم ةم ناصر الأفأافي، والمنجزة بين دقيتة 29السالة السابعة و

تخدم ست ة أزرار ُتسمن الخارج  إرسالعأم هذا امخير  ، وال ي  محورت حولأوالد خالي
 .مربوقة بدليل كيفية استخدامها ككاميرا  للتصوير بشكل سري

إعطاء عند البحث مع  بسوء نية وهي الواقعة ال ي رفض الم ةم ناصر الأفأافي 
امهداف ال ي كان سي م  صويرها بةا   الكاميرات بخصوص حقيقة أية  وضيحات 

المسمى عأ  أن  -والسخرية في نفس الوقت–بشكل مثير لالس غرا  مدعيا السرية، 
وذلت بعدما  !!!.الدين أوالد خالي لم يطلع  على الغرض من إرسالةا ووقت اس عمالةا.

 فقد حيلة المناورة أمام هذه الحجة الدامغة على سوء نواياه ومخططا   ا جرامية. 
ار : اإلصــرار على مقاطعة الحوالثالثالمؤشــر 

لقطع الطريق على أية  الســـلطات المختصــــةمع 

محاولة الحتواء الوضـــع وإيجاد الحلول للمطالب 

طات  يذ المخط ق  لتنل مان الو ها وضـــ المعلا عن

 السرية ضد األما الداخلي للمغرب  

لتد كشف  األبحاث والتحريا  المنجزة ب  ملف التضية، أنه من أجل ضمان 
 من طرف أطرافلسري الذي كان يتم التخطيط له تطبي  وتنفيذ المشروع والبرنامج ا

ومن معه كأدوا  ميدانية ناصر الأفأافي  المتهمخارج أرض الوطن باستخدام  انفصالية
مع محاولة  اس مرار ال جمةرات والمااهراتبا جاه كان يتم الدبع لتحتي  هذا المبتغ ، 

قيل لنسف أي حوار مع توسعة رقعتها جغرابيا لتشمل مدنا أخرى، وخل  المشاكل والعرا
كان ناصر الأفأافي تبين بأن المتهم من أجل تهدئة األوضاع، حيث المختصة السلطا  

تعليما  من الجها  الت  تسيره من الخارج بربض أي تواصل مع السلطا   يتلت 
واالستمرار ب  محاوال  خل  األزما  واالحتتانا  بالمنطتة لبر خطابا  تحريضية 

اك تهدف إل  تهييج المتجمهرين واستغاللهم ب  خدمة مخططاته، وتجمهرا  هنا وهن
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بدليل ما ، من المجتمع وتحريضها لل  السلطا مع استهداف ممنهج لشرائح مختلفة 
 :يلي

بتاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون، والت  أجري  -1
تهم ناصر الزبزاب  وبين المدقائ ، بين  10لل  السالة العاشرة ليال و 2017.04.14

، 316.51.82.68.80المتيم بهولندا الحامل للرقم الهاتف   خالد شمروكياالنفصال  
أخبره خاللها هذا األخير بأنه يتواجد بدار الكبدان  بالناظور آي  سعيد، وبأنه والت  
بأنه و نبيل أحمجيم، أرسله ألشخاص ما يوم الثالثاء كما أرسله للمسم   منشوراكتب 

وألبسةم جالبي  ثم بعث بةم إلى الناس من النااور ودار الكبداني وأغنغان مع ج
، وأنه سيتوم  ةييج و حريض المواطنين على االح جاجات والمااهراتمن أجل  السوم

 . باس ةداف فئة الطلبة و وجي  اه مام  ل عبئ ةمب  المرة المتبلة 
المكالمة  من خاللهو مبين  كما وهو األمر الذي استحسنه المتهم ناصر الزبزاب 

يحفات ا   عالى، لقد أعجب ني : "له الت  شجعه بيها لل  خطته اإلجرامية قائالألاله 
لل  تهييج المواطنين من طرف األشخاص الذين  قام بتحريضه أيضا"، بل هذه المبادرة

  "يج  على الكل أن يصرخ" ما يل :طلب منه  لمابعثهم إل  السو  
تم  بتاري  الملتتطة طبتا للتانون والت  هاتفية لمة المضمون المكا-2

 المتهم ناصر الزبزاب دقيتة، بين  38لل  السالة الواحدة بعد الزوال و 2017.04.20
بأن أخاه هذه األخيرة خاللها من الت  أبلغته و ، سناء حوأ زوجة أخيه المسماة بين و 

من  من أجل ف ل با  الحوار   عليمات بأال ي حاور مع الوالي إذا  قدميعطيه  طارم
 اه.من ذلت يع بر نأوال من مس و 

لل   2017.05.10بتاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون -3
وبين  الم ةم ناصر الأفأافيدقيتة بعد الزوال، والمنجزة بين  28السالة الخامسة و

من خاللها هذا وجه  والت  -ربض اإلبصاح لن هويته – ببلجيكا محمدشخص يدل  
معلى تعليما  بأال يوجه كالمه للوال  ألنه أبضل منه، وأن يوجه كالمه  األخير للمتهم

 كما طل  من  أن يضع  نايما منشط  . ، سلطة في البالد
أشةر منذ  اري   7اس مرار المااهرات واالح جاجات لمدة  أيد عن -4
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فكر  إلى غاية  اري   وقيف    اري  وفاة المرحوم محسنلالموافم  28/10/2016
 رغم محاوالت السلطات المخ صة الجادة الح واء الوضع 29/05/2017في 

  واالس جابة للمطال  المعلن عنةا أنةا مشروعة.
شريط الفيديو المنشور على موقع ال واصل ا ج ماعي فايسبوت اريف ساتا -5

مد    26/04/2017 حت عنوان ساكنة حي المنأه  س قبل المناضلين ب اري : 
 ثوان على الرابط ا لك روني: 08دقائم و  06ساع ان و 

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/135898842749
 ارة ال الية:والذ  أشار من خالل  الم ةم ناصر الأفأافي بشكل صريل إلى العب  9709
ونحا " الدولة المخزنية  كرهكم أيها الريليون  

 ."ال يشرفنا أن نعترف بدولة مخزنية  قمعنا

نما هدف   على نحو يفةم من  بأن  ال يريد أ  حوار وال يسعى إلى أ  حوار، وا 
الرئيسي هو ضمان اس مرارية المااهرات والوقفات والمسيرات وال صعيد ضد القوات 

 ة للمشروح االنفصالي.العمومية خدم
 صريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، وال ي -6

أكد من خاللةا عدم رغبة الم ةم ناصر الأفأافي في اللقاء باممين العام للمجلس 
الذ  كان يأور ساع ةا مدينة  الوطني لحقوم ا نسان السيد إدريس الصبار

  س مرار االح جاجات بالحسيمة.الحسيمة، وذلت لرغب   في ا
اق نع خالل اآلونة امخيرة بأن الم ةم المذكور شخص عدمي وليست مؤكدا بأن  

ل  نية حقيقة ل حقيم المطال  االق صادية واالج ماعية لساكنة الحسيمة بقدر ما 
يحاول إطالة أمد االح جاجات و أجيج الف نة بين الساكنة وا خاذ قرارات فردية غير 

حيث اس ن ج أن ل  عالقات مشبوهة بأشخاص ومنامات خار، أرض الوطن ة، مسؤول
والذين ي لقى ال عليمات منةم من أجل  أجيج الغض  والف نة بين ساكنة مدينة 

 الحسيمة وكذا عدم ف ل با  الحوار مع السلطات العمومية.
 صريحات الم ةم حسين االدريسي في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي ومن -7

بدأت  عرف بعض العدمية و خوين هذا امخير    وال ي أكد من خاللةا بأن خطاباتمع
جميع ممثلي الدولة والمج مع المدني من أحأا  سياسية ووأراء و وجي  الس  

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358988427499709
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358988427499709
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واال ةامات للجميع وكثرة الخرجات باالضافة إلى ا خاذ بعض القرارات الفردية دون 
طالة الحرات وربل أكبر الوضع بالمدينة اس شارة باقي اللجان وذلت من أجل  أجيج  وا 

 وقت ممكن رغم ان الدولة قامت ببعض ا صالحات وف حت أوراشا بمدينة الحسيمة،
وهو الشيء الذ  لم يرم بعض ساكنة الريف، بل أكثر من ذلت هو ما قام ب  الم ةم 
 ناصر الأفأافي بمسجد محمد الخامس بعد منع  ا مام اس كمال خطبة الجمعة وهو

 ما لم يرم ساكنة الحسيمة وجعل الحرات ينحرف عن هدف  امساسي.
المؤشـــر الرابع: اســـتهداف اقتصـــاد مدينة 

الحســـيمة لشـــ  الحركة التجارية والضـــغ  على 

 الدولة خدمة للمشرو  االنلصالي

للمتهم ناصر الزبزاب  وأتباله المخطط اإلجرام  أن  لتد كشف  التحريا  واألبحاث
سواء من خالل دف محاولة ضرب اقتصاد المغرب بشت  الطر ، يستهومحرضيه كان 

مواصلة التجمهرا  والوقفا  والمظاهرا  والمسيرا  غير المصرح بها والت  كان  تؤدي 
الدلوة بين الفينة واألخرى ، او من خالل إقفال المحال  التجارية وتعثر حركة التجارة إل 

بناك المغربية متاطعة األإل  لدلوة لطيط أو من خالل التخإل  خوض إضرابا  لامة، 
 ، وذلك بدليل ما يل :وسحب األرصدة منها

اللذين يعمالن  المش كيين عأ الدين البودود  وسفيان مساعدتأكيدا  -1 
، المذكورةالمدينة با من تأثير المظاهرا  المستمرة همتضرر تاجرين بمدينة الحسيمة لل  

وخصوصا بعد تراجع  ،ة التتليدية بشلل تاملصنالواالت  أصاب  األنشطة التجارية و 
استهداف مدبري الحراك الشعب  ولل  رأسهم  مؤكدينسبة السياحة الداخلية والخارجية ن

التيام بها إلنعاش الحسيمة تجار اب  لجميع المبادرا  الت  يحاول ناصر الزبز  المتهم
 .الحركة التجارية

ة بضاء التعاونيا  بساحة محمد المعرض التجاري الذي قام  بتنظيمه جمعيبدليل 
الم ةم ناصر ، ليفاجأ بتيام أتباع سفيان مساعد المشتك السادس والذي شارك بيه 

مهددين بحرقها  االجتمال بتصوير سيارته ونشر صورها لل  مواقع التواصل  الأفأافي
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" أي غير  عياشوتكسيرها ردا لل  قيامه بالمشاركة ب  هذا المعرض ووصفه بكونه "
 صال .انف

 أحمد الأفأافي المسم بين  الملتتطة طبتا للتانون هاتفيةالمكالمة مضمون ال-2
لل  السالة  2017.01.06زوجة أخيه، بتاري   سناء حوأ والمتهم ألاله وبين والد 

بأن هناك هذه األخيرة مخاطبها تخبره خاللها والت  دقيتة بعد الزوال،  59الرابعة و
بمقاطعة كافة البنوت المغربية وسح  كل امرصدة جتمال  مطالبا  بمواقع التواصل اال

 . منةا
تم  بتاري  الملتتطة طبتا للتانون الت  هاتفية المكالمة مضمون ال-3

المتهم ناصر الزبزاب  دقيتة، بين  11لل  السالة الحادية لشرة ليال و 2017.05.05
هذا ث أبدى له مضمون متطع بيديو، حي حول، سفيان رحمونيصديته المسم  وبين 
بأن  لم  رم ل  فكرة  نايم مسيرة مليونية خالل فصل الصيف وسح  امموال  األخير

الم ةم ، ليجيبه أن يطلب من الناس التراجع لن هذه الفكرة ه، وطلب منمن امبنات
 ، -أي أنه سيتم تحتيته-، بأن ذلت مس حيلناصر الأفأافي 

يع شرح ذلك له أنه ال يستط" مضيفا له خالل نفس المكالمة

يستعم  مستفسرا إياه إن كان و، "عبر الها ل

 ..." طبيق الوا ساب على نلس الرقم
مما يبين بأنه كان يعتزم تفصيل شرحه لتشبثه بمشروع مخططه الرام  إل  سحب 

 كاح ياط أمنياألموال من األبناك المغربية لبر التحدث معه لبر تطبي  الواتساب 
 .تيتية بشكل جل   حت  ال تفتضح نواياه الح

بين  2017.05.27تم إنجازهما بتاري   اللت  ةهاتفيال ا مكالممضمون ال-4
بين متيم بهولندا و ال" الدين نورالملتب با"ابراهيم البوعأا ي  المسم نفصال  االناشط ال

أنه  مخاطبه ابراهيم بوعأا ي المذكورخاللهما  واللتين أباد من، حميد المةداو المسم  
سيقوم رفقة مجموعة بأنه إياه "، مطلعا ناصر الأفأافي" المتهمل دائم مع لل  تواص
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من امشخاص امثرياء بةولندا بسح  امموال من البنوت المغربية الس ثمارها في 
قفال مشاريعةم المنشأة بداخل الوطن.  إسبانيا عوض المغر  وا 

محاولة زعزعة والء المواطنيا المؤشر الخامس: 

  موظليهااستهداف سالمة و جهزة األمنيةلأل

نظرا لكون التشكيك ب  المؤسسا  األمنية يبتدئ بالمس بعناصرها وموظفيها، 
ناصر الزبزاب  نصب لينيه استهداف ممثل  التوا  العمومية بالتجريح  وضع المتهم 

كان يبدأ خطاباته بادلاء حيث بعدما ، هانة سواء بشكل لام أو بشكل خاصواإل
جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها  لل تأليب المواطنين  ث أن يشرع ب  ال يلب"السلمية"، 

امجةأة ال يتوقف لن ترديد وصف التوا  العمومية با"و وخاصة المؤسسا  األمنية، 
التأثير  قاصدا من وراء ذلك، " لتحريض المواطنين ضدهمالمخأن الغاشم" و"القمعية

باألمن  شعورهمب  محاولة لخلخلة  لل  هيبة أجهزة األمن ورجاله ب  ألين المواطنين
 بدليل ما يلي:زلزلة والئهم تجاه المؤسسا  األمنية. ب  المدينة و 

 من خاللها صب  الت  و الفيديوها  المنشورة لبر مواقع التواصل االجتمال  -1
قاصدا ، بأقبح النعو حتده لل  لناصر التوا  العمومية ونعتها المتهم ناصر الزبزاب  

شويه صورتها والمس بسمعتها أمام المواطنين وزلزلة والئهم تجاهها من وراء ذلك ت
ظهارها بسوء نية بمظهر المعتدي الذي يتعين محاربته وطرده، والحال أن تواجدها  وا 

 ومن بين ذلك قوله:بمدينة الحسيمة يرجع بتط لحماية األمن والنظام العامين، 
 م  علينها بسيارات الشرطة جمالية الحسيمة " 

المدينة بمسخهم المعهد  وشوهوا جهزة القمعيةواأل

 "االسباني

 حت  الملك العام  ألجهزة القمعية الوحشيةا" 

  "لساحات العمومية لترهب المواطنياوا

على األجهزة القمعية الديكتا ورية  يجب الرد" 

   "الوحشية بممارسة ك  جرائمه بالمنطقة.

لناصر األمن  لبعض ممنةجبشكل  ناصر الأفأافياستهداف المتهم ثبو  -2
عصام البوأيد  الشيخي  المسم لميد للشرطة  ، مثل حالةممثل  السلطة المحليةو 

للسب والشتم ب   ولرضهنعته بأقبح النعو  الذي باألمن اإلقليم  بالحسيمة و  العامل
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بمواقع التواصل المنشورة فيديوها  ال كما رصد  ذلكخطاباته أمام المتجمهرين، 
 :الت  تم توثيتها ب  محاضر قانونية، نذكر منها العبارا  التاليةو  االجتمال 
خسيس خبيث  مجرم متطرف إرهابيالشرطي "عصام" " 

داليا إل   امس عرض النساء وقام بالسب والضرب واحتقار
 حملة شرسة ضده. شن  

حقود إرهابي وخسيس وعنصري ومارس جميع األفعال "

قمعي   سام  معوكون ليس هناك المشينة  جاه النساء، 

 "مث  عصام أو عنصري أو خبيث

المجرم اإلرهابي الخبيث الخسيس الذي يحم  جميع " 

المواصلات القدحية التي  ليق به المسمى عصام هذا 

 رديد شعارات ما قب   المسمى عصام )يتبعها خطابه

: عصام يا حقير عاق  بك الجماهير... المتجمهريا

 ."عصام يا جبان ... ال  هان(

لمسمى "عصام" مجرم متطرف إرهابي خسيس خبيث ا"

مس عرض النساء وقام بالسب والضرب واالحتقار، وهو 

حقود إرهابي وخسيس وعنصري ومارس جميع األفعال 

ولا نسم  ألي قمعي أو عنصري المشينة  جاه النساء 

 مث  عصام لمسها". أو خبيث

وهذه األفعال شارك فيها ذلك المجرم اإلرهابي " 

الخسيس الذي يحم  جميع المواصلات القدحية الخبيث 

)يتبعه مى عصام هذا المسمى عصام التي  ليق به المس

: عصام يا  رديد هتافات ما قب  المتجمهريا خطابه

 (".ماهير..حقير عاق  بيك الج

وهو االس ةداف الممنةج الذ  شكل موضوح شكاية لعميد الشرطة أعاله المسمى 
 الثابت من  صريحات هذا امخير. عصام البوأيد  الشيخي حس  

لل   2017.03.31بتاري  الملتتطة طبتا للتانون هاتفية المكالمة مضمون ال-3
، سناء حوأ زوجة أخيه المسماة والمنجزة بينه وبين دقيتة،  47السالة العاشرة ليال و

تحدث  له خاللها هذه األخيرة لن اإلقاال  الت  شمل  مجمولة من الموظفين والت  
المعن  باألمر مختلف التطالا  وبعض رجال السلطة بالحسيمة ونواحيها، بأبدى لها ب

مبديا اس ياءه ، رغب   في  وريط عميد الشرطة عصام، وعن  شبث  باالن قام من  لن



 

175 

وأقسم لةا على أن  لن بل  من اس ثناء أفراد الشرطة من هذه ا قاالت وا عفاءات،
 . ي رك  بسالم

 27/03/2017الةا فية المل قطة طبقا للقانون، ب اري   مضمون المكالمة-4
دقيقة أواال بين الم ةم ناصر الأفأافي وبين الم ةم محمد  12:59على الساعة 

امصريحي ال ي  حدث من خاللةا هذا امخير على المسمى المع صم الغبروأ  الذ  
 ة.يعد من النشطاء اللذين يؤمنون بمنطم المواجةة مع القوات العمومي

مما يكشف عن حقيقة الوج  العدائي للم ةم ناصر الأفأافي  جاه المؤسسات 
نموذ، ال صعيد والمواجةة معةا كحل ل حقيم مشروع   هواخ يار  اممنية ورجاال ةا

 .االنفصالي
 صريحات الم ةم جمال مونا في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي أكد -5

د  نايم ال ااهرات بساحة محمد السادس بالقر  من خاللةا بأن هذا امخير كان ي عم
 من مقر منطقة امن الحسيمة من اجل اس فأاأ مسؤولي اممن.

: التحرك ضــما جماعات بشــك  الســادسالمؤشــر 

ضـــمان إنجاح المشـــرو  مدروس ما أج  ممنهج و

 االنلصالي:

لتد كشاااااااااف  التحريا  واألبحاث أنه لك  يتسااااااااان  للمتهم ناصااااااااار الزبزاب  إنجاح 
شاااروع االنفصاااال  الذي يتبناه ب  الخفاء تح  ساااتار المطالب االجتمالية الت  يعلن الم

لنها ويهيج بها مشالر ولتول لدد من المتظاهرين والمتعاطفين معه، لمد ربتة مواليه 
من بينهم المتهمين معه ب  نفس -من الخارج ومعاونيه ومناصااااريه بداخل أرض الوطن 

وليس الحرت -يصاادم علي  وصااف الحركة محكم إل  وضااع تنظيم  -ب  ملف التضااية
األدوار بكل دقة بين شااااااااااركائه، بحيث أنشااااااااااأ  من خاللهوزع -كما يرو، ل  بسااااااوء نية

 قاصدا من وراء ذلك تحتي  مجمولة من األهداف: التنظيميةمجمولة من اللجان 
توبير الحماية للمتظاهرين ولناصااااااار التنظيم وخاصاااااااة زليم هذا التنظيم المتهم -
الزبزاب ، حت  ال يتعوا ب  قبضة رجال الشرطة لل  خلفية األبحاث الجارية ب  ناصر 

 حتهم وبالتال  تعطيل استمرار المظاهرا  والمسيرا 
 ومحاولة استفزازهم استعراض التوة أمام رجال األمن للترهيب والتخويف -
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من ذوي ضاااااااااعاف النفوس أو الجاهلين أو  كساااااااااب المزيد من األتباع والمؤيدين-
 مغ رر بهمال

ضاااااامان اسااااااتمرارية المظاهرا  والمساااااايرا  والوقفا  غير المصاااااارح بها بشااااااكل -
 ممنهج ومدروس

نتلهااا للرأي العااام مع التركيز لل  لبر للمظاااهرا  إلالميااا ضااااااااااااامااان الترويج -
 الرأي العام الدول  ب  محاولة خبيثة لتأليب المجتمع الدول  بسوء نية ضد المغرب

خالل نتلها بين أشاااااخاص محددين تفاديا إلبشاااااائها ضااااامان سااااارية المعلومة من -
بطال مخططاتهم  وا 

وبمراجعة كافة  صااريحات الم ةمين في ملف القضااية ومطابق ةا على ضااوء ما 
 أسفر عن  البحث من إثبا ات، ي ضل أن هذه اللجان كانت على نوعين:

 تتألف من اللجان التالية:وقارة لجان دائمة -1
براهيم أبتوي شاااااكر لمخروط رف لليها المتهمون: يشاااالجنة اليقاة والحرص*   وا 

ولبد العزيز  وجمال مونا )أحد الحراس الشاااخصااايين للمتهم ناصااار الزبزاب ( وجواد بعل 
ب  تأمين الحماية ، وينحصااااااار دورها خال  )حارس شاااااااخصااااااا  للمتهم ناصااااااار الزبزاب (

 لعناصر التنظيم والحيلولة دون إيتابهم من طرف لناصر األمن
باإلضااااااابة إل  يشاااااارف لليها أساااااااسااااااا المتهم نبيل أحمجي   :شااااعاراتلجنة ال* 

لياس متوكل ، والتين ومنعم الفارساااا  المتهمة سااااليمة الزيان  والمسااااميين محمد الريف ، وا 
تحديد الشااعارا  ومضاامون الالبتا  والخطب والكلما  الت  سااتربع تنحصاار مهمتها ب  

الفيديوها    ذلك تحديد مضااااااااامون بما بوتلت  خالل المظاهرا  والمسااااااااايرا  والوقفا  
 .المنشورة لل  وسائل التواصل االجتمال  والحوارا  المنجزة مع وسائل اإللالم

كريم و  محمد حاك  يشااااااااارف لليها المتهمونالت   :لجنة الدعم اللوجيساااااا يكي* 
، وينحصاار وسااعيد يعمل ميكانيكيا بالحساايمة محمد حكيم وخالد الشااي  المسااميينأمغار و 

تكفل بمهمة الترتيبا  اللوجيساااااتية المتعلتة بالمسااااايرا  والمظاهرا  والوقفا  دورها ب  ال
مكبرا  الصاااااو  والكراسااااا  والزراب  وألالم جمهورية الريف اإلضااااااءة و من قبيل توبير 
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والصاااااااااااااور والالبتااااا  -او ترسااااااااااااااااال من الخااااارج الت  كااااان يتم خياااااطتهااااا–المزلومااااة 
  واألورا ...وغيرها 

تتشاااااكل من كل من: المتهم ناصااااار الزبزاب  نفساااااه،  وال واصاااال: ا عالملجنة  *
المتيم باسااااابانيا – رضاااوان أساااويمنبيل أحمجي ، محمد األصاااااريح ، لحبيب الحنودي، 

والت  وبؤاد السااعيدي وجمال بوحدو وحسااين االدريساا ،  -والمعروف بتوجهه االنفصااال 
لمسااااايرا  كان دورها منحصااااارا باألسااااااس ب  نتل أحداث مختلف المظاهرا  والوقفا  وا

وساااااااائل التواصااااااال الشااااااابكة العنكبوتية و واالجتمالا  والحوارا  والخطب والكلما  لبر 
 األحداثووساااااااااائل اإللالم األجنبية، ب  ساااااااااع  لتدويل االجتمال  والجرائد االلكترونية 

  ومحاولة تأليب الرأي العام الدول  لل  وجه الخصوص بسوء نية ضد المغرب. 
 المتهم أشاااااااااارف اليخلوب أساااااااااااسااااااااااا ان يشاااااااااارف لليها والت  ك: الماليةاللجنة * 

، وتنحصاار مهمتها ب  اسااتتبال التمويل بمسااالدة المسااميين أيوب بولزة وسااعيد الحتون 
 دلمالمال  من خارج وداخل أرض الوطن، والعمل لل  ضااااااااااااابطه وصاااااااااااااربه ب  إطار 

 أهداف التنظيم.
الت  تتول  و يترأساااااااها المسااااااام  نور الدين لمعلم : ة  حديد مساااااار المسااااايرةنلج*

 تحديد نتاط مرور المظاهرا  
: الت  كان  مكلفة باساااااتتبال الوابدين من خارج المغرب قصاااااد لجنة االساااا قبال*

 استضابتهم وتوبير المأوى لهم.
: يتجل  دورها ب  السااهر لل  منع صااعود أي شااخص لم لجنة حماية المنصااة*

برمجة، ولتفادي ربع العلم يكلف سااالفا بالصاااعود إليها لتفادي إلتاء أي كلمة تكون غير م
انظر تصاااااااااااريحا  المتهم -المغرب  الذي ال يعترف به جل المشااااااااااااركين ب  المظاهرا 

 .-وسيم البوستات 
تشكل قبل تنظيم كل مسيرة أو مظاهرة لل  حدة لضبط  مؤق ة،وايفية لجان -2
 الترتيبا .

 إل  ضاااااااامان والء أتباله ومناصااااااااريه، كان ناصاااااار الأفأافي وسااااااعيا من الم ةم
ب  لتاءاته بمناصااريه وأتباله لل  شااخصااية الزليم والتائد، كما يتجل  ذلك من يحرص 
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ب  إطار ما يشااااااااااابه - با  في جماعاتالقساااااااام  ة أديدهاء مكر و بخالل مطالبته لهم 
يتينا منه بأهمية معط  الدين ب  سااااالب التلوب وأسااااار العتول،  - لالقة الشاااااي  بالمريد

لاادد من  كمااا توث  ذلااكمن كاال جااانااب،  العاادو يحيط بهموكااأنهم ب  سااااااااااااااااحااة الوغ  
 الفديوها  المستترئة ب  ملف التضية من بينها:

مدته  27/04/2017بتاري : FACEBOOK* شااااااااريط بيديو نشاااااااار لل  موقع 
لل   RIF.SAT لبر الصاافحةسااالتين و ثمانية وثالثون دقيتة واثنين وخمسااون ثانية، 

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط االلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/2472924124072

مباشاار ناصاار الأفأافي ساايخاطبكم من  ال يوسااف وبعدها إلى حي تح  لنوان:  /20
   :صباديا شارح طارم ابن أياد وسكان الحي يس قبلون  بفرح وسرور

 :أداء القسمالم جمةرين ر من خالل  الم ةم المذكور وهو يطال  والذ  ياة
بال العلي ا يديكم: ) أقســـم  كذا، إرفعوا أ ه

العظيم "ثالثة مرات" أن ال نخون وأن ال نبيع قضــيتنا 

يل و ال عاش ما خانه ولو على حســـاب حيا نا عاش الر

 "(.)ثالثة مرات
 هو ما يلي: وما يؤكد امهداف غير المشروعة لل نايم أعاله،

طبيعة امشكال االح جاجية الممنةجة ال ي كان ي م سلوكةا او ال حضير لةا -1
والبعيدة كل البعد عن ال لقائية والعفوية من أشاااخاص مفروض أنةم يعبرون فقط عن 

 مطال  اج ماعية، نذكر منةا:
بتاري   بين المتهمين ناصر الزبزاب  ونبيل أحمجي هاتفية المكالمة مضمون ال-

والت  تمحور  حول خطة دقيتة صباحا،  14لل  السالة الواحدة و 2017.01.13
" ب  أورا  من اةير العسكرةلتيام بربع نس  مما يسمونه "جديدة للتصعيد تروم تنفيذ ا

 العمل لل  إحراقها...لل  أسطح المنازل، ثم  A3حجم 
ي علي المسميين عأ الدين أوالد خالبمعونة  الم ةم ناصر الأفأافيسع  -

من الخارج ألجل  ببالونات هوائيةإل  التوصل  المقيمين بةولندا ورضوان شريفي
، كما كشف خالل شةر رمضاناستخدامها ب  كتابة شعاراته لليها وربعها ب  التجمهرا  

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
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لل   2017.05.11لن ذلك مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  
المذكور رضوان وبين  الم ةم ناصر الأفأافيساء بين دقائ  م 08السالة الخامسة و

 .شريفي
اس ئثار الم ةم ناصر الأفأافي بحراس شخصيين كان ي م ان قاؤهم بعناية -2

بال ركيأ على أجسامةم الرياضية وعضال ةم المف ولة أو إ قانةم لفنون الق ال كما هو 
 الحال بالنسبة للم ةمين جمال مونا وجواد بلعلي.

دور بأنه يعد من بين األشخاص المناط بهم  جمال بوحدو ا  المتهمالتراب-3
الدلاية النفصال الريف وتأجيج االحتجاجا  لبر مواقع التواصل االجتمال ، وأن 
مجمولة من األبراد من داخل المغرب وخارجه يشجعونه ماديا لمواصلة هذه المهمة، 

با الذين ينشطون و جدون بأور وخاصة مناصرو أطروحة انفصال الريف لن المغرب المتوا
من يشكلون صلة الوصل بين المكلفين بالدلاية وبين  وهم، بالخارجبالتنسيتيا  واللجان 

، حيث يتومون بالتنسي  مع هذا األخير ناصر الأفأافي المتهمالتادة الميدانيين من أمثال 
 زم اللوجيستيك الت  يزودونه بها. واحول المعونا  المادية ول

عضو ب  تنسيتية الحراك الشعب  المحمد أوالد خالي علي  المسم هم بينمن ذاكرا 
عضو ب  التنسيتية الفؤاد أفجا   المسم و ، ناصر الأفأافيالمتهم بالحسيمة الت  يتزلمها 

يتطنان ببلجيكا ويؤمنان أيضا باستتالل عبد العأيأ ومحمد أجطار المسميان و الكتاالنية، 
الت  يتواجد مترها  ش نبر الس قالل الريف 18حركة لاينتميان معا و جمهورية الريف، 

 .سعيد شاعوبهولندا والت  يتزلمها المسم  
توبر المتهم لل  سترة واقية للرصاص حص ل لليها من الخارج من بلجيكا، -4

خالل  وه  نفس السترة الواقية الت  استفسره لنها االنفصال  لبد الصاد  بوجيبار
لل   07/05/2017طة طبتا للتانون الت  جر  بينهما بتاري  المكالمة الهاتفية الملتت

ثانية، لما رد  17دقيتة و 19دقيتة مدتها  14دقيتة منتصف الليل و 12:14السالة 
، كما مرفوقا بأشخاص يحمون لليه المتهم المذكور بأن يكون مطمئنا ألنه يكون دائما 

Ajtar Mohamed 
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 gardesله حارسين خاصين أطلعه بأن شخصا من بلجيكا اتصل به وأخبره أنه سيبعث 
de corps . 
الذ  يرفع  الم ةم ناصر الأفأافي ويردده  خدعة شعار "السلمية"-5

رفقة بعض مناصري  خالل ال ااهرات والمسيرات، وبالضبط خالل المواجةة مع القوات 
نور الدين الكبداني وطارم اعنيس  المسمون العمومية، بدليل ما أكده في هذا الصدد

اصي ويحيى الفقي  وصفوان شوبد ونجي  ابلحا، وأحمد البارود  ويوسف ومحمد بوعر 
الفقي  ومراد الأفأافي )ابن عم الم ةم( والحبي  افقير وسمير ال غدويني ومحمد الفاسي 
وعبد االل  ابن سيعمار وأيو  أغدود وعأ الدين الكارح وعبد ا  بلقيش وعادل الةاشمي 

جأة من طرف فرقة الشرطة القضائية بأمن الحسيمة في إطار المسطرة المرجعية المن –
 سلميةا/سلميةأو اشعار بأن  -، ،/ ش م /184 حت عدد  29/05/2017ب اري  

 هذا امخيرالذ  كان يردده الم ةم ناصر الأفأافي يبقى عبارة عن كلمة سر بين أنصار 
س عمال من اجل  ةييج الجماهير القصد منةا هو الةجوم على القوات العمومية وا

 .العنف في حقةا
اع رافات و صريحات الم ةم حسين االدريسي ال مةيدية في مواجةة الم ةم  -6

في إطار ا صال ها في ناصر الأفأافي وال ي أكد من خاللةا ان  سبم ل  أن أطلع 
الم ةم محمد فاضل، بواقعة ال خطيط لمااهرة حاشدة يوم امحد، وال ي  م حشد عدد 

أعمال لةا، موضحا ل  انةم مس عدون ل نفيذ اموامر بما في ذلت  كبير من المشاركين
ال دخل بالقوة لحماية المسمى ناصر الأفأافي مباشرة بعد  لقي ا شارة من المسمى 

أربعة ا هذا امخير الذ  كان يكلف جمال صاح  حسا  بالفايسبوت اجمالي ميسناريف
ي علم اممر بكل من: عأيأ، ، و أشخاص بحماي   ي لقون أجورهم من شركة هولندية

معربا ل  في هذا جواد ينحدر من الحسيمة، جواد ينحدر من إيمأورن، سعيد الحقوني، 
الصدد أن  المسمى لطفي أبو العالء سبم ل  أن كان مكلفا بعملية  نايم جولة للمسمى 

 ناصر الأفأافي بحي صاباديا بالحسيمة.
ا فية  م ال قاطةا طبقا للقانون، وهي االع رافات ال ي أكدها مضمون مكالمة ه

 21على الساعة  2017أبريل  28محمد فاضل ب اري  بين  وبين الم ةم المذكور 
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ثانية وال ي وردت فيةا  50دقائم و 07دقيقة وال ي اس غرقت أهاء دقيقة و 43و
 ا شارة إلى ما ذكر أعاله.

و وخي أســلوب التمويه : نهج الســابعالمؤشــر 

صاالت خالل الحيطة والحذر ستعمال بالها لية  اال  ا

واســـتعمال أرقام و"كلمات مشـــلرة"  "الرموز"

ــاب،  ــ  عبر  طبيق الوا س ها لية خارجية للتواص

ضاح المخط   وهويات باقي اإلجرامي ضمانا لعدم افت

 عناصر الشبكة اإلجرامية 

 بدليل ما يل :
عأ تيم بالخارج وبين الم الم ةم ناصر الأفأافيالمكالمة الهاتفية الت  جر  بين -1

دقيتة ليال، والت   32و  23لل  السالة  25/05/2017بتاري   الدين أوالد خالي علي
مكبرا  للصو  من من مستلزما  الدلم اللوجستيك  تمحور مضمونها حول توبير 

بالون للهواء من أجل استخدامهم ب  التجمهرا ،  500و" les bafflesالحجم الكبير "
مذكورين تمتم الحرص لل  إخفاء هوية الشخص الوسيط الذي حيث حرص المتحدثين ال

عأ الدين أوالد يشير إليه المسم  سيتكلف بإيصال المستلزما  المذكورة، حيث ظل 
 ".الذ   عرف لشخصبعبارة "ا
لل  السااااالة الخامسااااة  2017.05.11أجري  بتاري  مكالمة هاتفية مضاااامون -2

انفصاااال   المساامى رضااوان شااريفيوبين  الم ةم ناصاار الأفأافيدقائ  مسااااء بين  08و
تحدثا خاللها حول اتفا  هذا األخير متيم بهولندا متر ب من المساااااااااااام  لز الدين أوالد، 

ببالونا  هوائية كان ساااااايتوم باسااااااتخدامها ب  كتابة شااااااعاراته لل  تزويد المتهم المذكور 
خالل   وربعها ب  التجمهرا A3بواسااااااطة إلصااااااا  أورا  لل  واجهتها من حجم لليها 

 شهر رمضان. 
خالل هذه  بشااااااااكل مشاااااااافرتحدثا لن األمر غير إنه لوحظ أن المعنيين باألمر 

الما ش ديال "، و"البالونات" كبديل لكلمة "كرات ديال الفوليالمكالمة، باسااااااااتخدام لبارة "
" كبديل لمجمولة من المظاهرا ، حسااااااااااب ال ورنوا"، و"المااهرات" كبديل لكلمة "الفولي

متهم ناصر الزبزاب  نفسه لند البحث معه، رابضا بسوء نية اإلبصاح لن الما أوضحه 
ندما طمأن ع" والت  تم  اإلشااااارة إليها ب  المكالمة الهاتفية" البوصااالة"المتصااااود بكلمة 
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أال يقلم من  ي وفر على الم ةم المذكور بالمقيم بةولندا رضااااااوان شااااااريفي  الم حدث
بموضوع طبعا ، وهو ما ال لالقة له "لعملعناصر م مرسين يس خدمون البوصلة في ا

اسااااااا خدام البحر  دخال ها   جدا أن يكون المتصااااااااااود هو معه  يحتملالبالونا ، مما 
 .الشحنة و حديد مكان ال سليم باس خدام البوصلة كدأ  مةربي المخدرات عبر البحر

له كان يستغ ببلجيكالرقم ها في خارجي ثبو  استعمال المتهم ناصر الزبزاب  -3
للتواصل مع شركائه، كما أثب  ب  برنامج المحادثا  الواتساب ويستعمله كاحتياط أمن  

بتاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون، والت  أجري  ذلك 
خالد االنفصال  وبين ه دقائ ، بين 10لل  السالة العاشرة ليال و 2017.04.14

لما طلب من هذا ، 316.51.82.68.80م الهاتف  المتيم بهولندا الحامل للرق شمروكي
برنامج الخارج  ببلجيكا للتنسي  معه لبر خالل نفس المكالمة أن يأخذ رقمه األخير 

 كاحتياط أمن  كما جاء ب  المحادثة. وذلكالمحادثا  الواتساب 
شريحة ها فية ال صاالت المغر   24اع راف الم ةم ناصر الأفأافي باس عمال -4

وواحدة النو  ضبطت بمنأل  في ا صاال   الةا فية داخل أرض الوطن  مد يل 5و
 وخارج .

شر  ضية إلثارة الثاماالمؤ : محاولة  دوي  الق

 بسوء نية ضد المغربو أليبه الرأي العام الدولي 

لل   2017.05.07بتاري  المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون، والمنجزة -1
بين المتهم ناصر الزبزاب  ومشاركيه بالخارج  دقيتة 14منتصف الليل و 12السالة 

، والت  رضوان شريف  وشخص يدل  جمالوالمسم  المسم  لبد الصاد  بوجيبار 
دائم التنسي  وبشكل منتظم كشف االطالع لل  مضمونها بأن المتهم ناصر الزبزاب  كان 

، وله االنفصال من اجل الحصول لل  الدلم خدمة لمشر  اللجان الم واجدة بأوربامع 
  نسيقي ةم باال حاد اموربياالنفصاليون الثالثة السالف ذكرهم بأن بها أخبره  بدليل ما

ه االشكل و  وحيد طبيعة ما أسممن أجل االتفا  لل   الج ماح بمدريدكان  تحضر وقتها 
خالل نفس  جمالأطلعه المدلو  كما  عميم  على أوربا.الذي كان معتزما  النضاليا

، خالد إثرانو Amazigh Ayaouأنهم سيشكلون لجنة جديدة تضم المدلوين مة المكال
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 أنةم أناس جيدون. يخبرهم بو األمر  الم ةم ناصر الأفأافيس حسن لي
لجنة لناصر ما يسم  با"مع  الم ةم ناصر الأفأافيثبو  تنسي  -2

Düsseldorf طبتا  الملتتطةهاتفية المكالمة حسب الثاب  من مضمون ال"، بألمانيا
 2017.05.02بتاري   Awar Tvمن موقع  فؤاد السعيد جمعته بالمسم  للتانون والت  

 :األخير لما أخبره هذادقيتة بعد الزوال،  58لل  السالة الخامسة و
بألمانيا، عارضا علي  أن يعطيةم  Düsseldorfأن  مع أشخاص من لجنة  ا

اع اد ال نسيم مع ف اة أن  حينةا ليخبره الم ةم المذكور رقم  الةا في لال صال ب ، 
 ااموافقا على ال واصل معةم أيضضمن نفس اللجنة 

وهي الواقعة ال ي لم ينفةا الم ةم ناصر الأفأافي عند البحث مع ، مع رفا أن  
 ابا.و مع عناصر أخر  باللجان الم واجدة بأور  في هذا الصددي واصل كان 

ا ج ماعي فايسبوت بصفحة شريط الفيديو المنشور على موقع ال واصل -3
RIF SAT   مد    (عنوان )مناشدة من ناصر الأفأافي  حت 28/04/2017ب اري

ثانية والذ  نعرض عليت  سجيالت لمقاطع من  والذ  أشار في   27دقيقة و  33
–الم ةم ناصر الأفأافي بشكل صريل إلى وجود  حركات بأوروبا من طرف أشقائةم 

 عة وقوة من أجل  قوي ةم داخليا. عطيةم دف -على حد  عبيره
المذكرة الم وسطة الحجم ال ي  م حجأها بمنأل  و بين أن بةا عبارات مك وبة -4

بخط اليد من قبيل امناشدة المج مع الدولي بمراجعة موقف  من الدولة ومطالبة 
المنامات الحقوقية العمالية بال دخل لوضع حد لخروقات القو  القمعية في حم حرية 

 قل واالح جا، وغيرها من العبارات والمطال  ال ي  ص  في نفس المعنىال ن
وال ي اع رف الم ةم ناصر الأفأافي بعد مواجة   بةا أنةا  خص  وأن  كان 
يس عملةا في  دوين بعض النقط المةمة قبل إلقاء الخطابات وال سجيالت المباشرة 

 على مواقع ال واصل االج ماعي.
 24/05/2017 فية المل قطة طبقا للقانون ب اري  مضمون المكالمة الةا-5

دقيقة ليال بين الم ةم ناصر الأفأافي على رقم  الةا في  39و 22على الساعة 
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 06.39.27.60.59وبين عثمان بوأيان عبر رقم  الةا في  06.70.61.16.06
وال ي أشار من خاللةا الم ةم المذكور أن  ي واجد بفندم ميرا بالس بالحسيمة مع 

 وبعض نشطاء الحرات. الصحفيين الةولنديينأحد 
 02/05/2017مضمون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون ب اري  -6

دقيقة بعد الأوال بين الم ةمين ناصر الأفأافي وبين فؤاد  58على الساعة الخامسة أ
ان  ام مع اللجأن الم ةم المذكور ينسم بشكل من السعيد  وال ي  بين من خاللةا
 بألمانيا. DOSSELDORFالم واجدة بأوروبا من بينةا لجنة 

، ب ااااري  Alhoceima Daysشاااااااااريط فياااديو نشااااااااار على صااااااااافحاااة -7
  ثانية، على الرابط ا لك روني: 27دقيقة و  28، مد   17/04/2017

https://www.facebook.com/Alhoceima.Days/videos/4057
، ي ضااااااامن حوار للم ةم ناصااااااار الأفأافي وساااااااط مجموعة من /44116475386

 امشخاص، صرح من خالل  بما يلي: 
اأن  أجر  حوارا مع الصاااااااااحافة امجنبية، حول كون مافيا العقار  قوم بنة  
المنطقة و نة  امراضااااي بمباركة من الدولة، وبفضاااال الحرات سااااوف  ساااا رجع هذه 

 ..ان القوانين لصالحةا من أجل النة م بسامراضي، وان الدولة  قو 
: محاولة  وســـيع رقعة التاســـعالمؤشـــر 

 االحتجاجات خارج مدينة الحسيمة

إيجاد لم يكن يفكر ب   ناصر الأفأافي المتهم أنن لتد كشف  األبحاث والتحريا  ل
بتدر للنا ويضمر خالبه سر ا،  ذلك حلول لمشاكل ساكنة الحسيمة ونواحيها كما يدل 

االح جاجات والمااهرات بمدينة الحسيمة هي اس غالل األساسية غايته كان  ما 
ونواحيةا ل وسيع رقعة المااهرات وال جمةرات ح ى  شمل مدنا أخر  أبعد بكثير 

 بدليل ما يل :، جغرافيا عن المنطقة
الم ةم المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون، والت  أجري  بين ون مضم-1

لل  السالة  2017.05.07بتاري   سناء حوأ زوجة أخيه وبين  افيناصر الأفأ 

https://www.facebook.com/
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والت  يستفاد منها قيام المعن  باألمر بعتد اجتماع تنسيت   ء،دقيتة مسا 23الثامنة و
 " مدينة المضيم ارينكونمن بالحسيمة مع المتظاهرين 

بأن المتهم ناصر  الحسين ا دريسيو محمد المجاو تأكيدا  المتهمين -2 
لم يكن يهدف بتط إلطالة أمد المظاهرا  بالحسيمة ونواحيها دون البحث لن  بزاب الز 

أي حوار مع السلطا  إليجاد حلول واقعية، بل يستهدف أيضا نشر هذه العدوى ب  
والمساس بوحدة المملكة  مدن مختلفة من المغرب ب  محاولة لزلزلة استترار وأمن البلد،

 المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسا  الشعب المغرب .المغربية وسيادتها وزلزلة والء 
شاااريط الفيديو المنشاااور على موقع ال واصااال االج ماعي الفايسااابوت على  -3
على ثانية  33دقائم و  31مد    10/05/2017ب اري : AWAR COMحسااااااا  

الاااااااااااااااااااااااااااارابااااااااااااااااااااااااااااط االلااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااارونااااااااااااااااااااااااااااي 
https://www.facebook.com/Rif24h/videos/1991518517733729/  

 وضاااايل بخصااااوص ما حدث بميضااااار.ا والذ  دعا من خالل  الم ةم نوان: ا حت  ع
بشاااكل صاااريل باقي مدن المغر  وال سااايما مدينة الدار البيضااااء من اجل النأول إلى 

 العبارة:الشارح واالح جا، ضد الدولة، وذلت لما قال بصريل 
ماذا ال  تكلمون على  بة ل غار ما اإلخوان الم " أ

مدن أخرى، فأقول لكم وأنتم كم ما واحد مات عندكم 

ــــار  و ريدون أن  واحترق وكيل لم  خرجوا إلى الش

ــ  عليكم نحا،  ــار  ونحا نعلا نناض أخرجوا إلى الش

، أخرجوا للشــار  فما حقكم أن  بكوا  ضــامننا معكم

عندكم اللقر  الدار البيضــاءفي و حتجوا حتى أنتم، 

فيها اللقر المدقع لماذا وكذلك المدن األخرى مدقع 

 ال يحتجون"

منشااااور على صاااافحة ال واصاااال  ثانية 22دقيقة و 35مد   شااااريط الفيديو -4
 AWAR TV أوار  ااااياااافااااي ااااحااااات اساااااااااااام  FACEBOOKاالجاااا اااامااااااعااااي 

      عبر الرابط االلك روني ال الي:                  18/04/2017ب اري :
https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/7131016721

  ...!   حت عنوان ا مناشدة لكل المواقع /95698

https://www.facebook.com/Rif24h/videos/1991518517733729/
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والذ  راح الم ةم ناصااار الأفأافي من خالل  يحاول ال أثير على مشااااعر بعض 
ساكنة المغر  والركو  على بعض امحداث لدفعةم لالنضمام إلى مشروع  ال خريبي 

 نأول إلى الشارح واالح جا،، لما قال في الشريط أعاله ما يلي:واالنفصالي بال
" هناك مدن أخرى  دافع عا مطالبها منها أناس  

ويقتلون  بالقنيطرةمثال  مدن أخرىفي  يحرقون أنلسهم

ــرطة ــها ... ويعذبون بمخافر الش و عتبر الدولة نلس

بأنها دولة العهد والديمقراطية وحقوق اإلنســان، ك  

 ."..هذا خزعبالت

 صااريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة الم ةم ناصاار الأفأافي، وال ي -5
أكد من خاللةا أن الم ةم ناصااااار الأفأافي،  عمد من خالل  أعم  لما يسااااامى بالحرات 
بمدينة الحسااااااااايمة مسااااااااا غال المطالبة بالحقوم االج ماعية واالق صاااااااااادية إلى نقل 

نة  االح جاجات إلى المناطم المجاورة كم طقة يساااااااااااكن وبعدها إلى مدي إمأورن وا 
النااور والمناطم الم اخمة لةا حيث كان ي كلم في خطابا   إلى ساااكنة هذه المناطم 
باللةجة امماأيغية ثم ان قل إلى  وجي  خطابات للمح جين إلى كافة مناطم المغر  

ساااااساااااات باللغة العربية بةدف إثارة الف نة و حريض المواطنين على العنف ا جاه المؤ 
العمومية وذلت عن طريم إطالة امد االح جاجات من اجل إنةات المغر  وهو الةدف 

امشااخاص المقيمون بالخار، من أجل إقامة جمةورية الريف وفم ما الذ  يرمي إلي  
 خطط ل  المسمون عبد الصادم بوجيبار وفريد أوالد لحسن ونوفل الم وكل.

: محاولة  وظيل الديا الحادي عشـــرالمؤشـــر 

ــد أكبر  ــاعر المواطنيا بهدف حش إلثارة و هييج مش

 عدد ما المؤيديا

ال يخ لف اثنان أن  من أقو  اممور ال ي  ؤثر في نفوس وعقول البشاااار عامة 
و أساااارهم و دفعةم إلى ال سااااليم ليس فقط بالماديات بل وح ى بالغيبيات، هو الخطا  

ساال  وك ب  ومالئك   واليوم الديني وخاصااة بالنساابة للمساالمين اللذين يؤمنون با  ور 
اآلخر وبالقضااااااء خيره وشاااااره، من  م ى  علم اممر با يمانيات وبحم ا  ورساااااول  
علي  كان المرء مساااا عدا لبذل النفس قبل المال في ساااابيل رضااااى الخالم المولى عأ 

 وجل.
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وهذا ما يجعل الخطا  الديني على قدر كبير من الخطورة إذا اساااا عمل  و حدث 
لدين المخ صاااااااااين في أمور الفق  ب  غير أه ماء ورجال ا ل االخ صاااااااااااص من العل
 والشريعة   

ومن هذا المنطلم، فإن  بالرجوح إلى وثائم ملف القضااااااية، ي ضاااااال أن الم ةم 
االمن الااداخلي للمغر  وفم للمس باادبرهااا الأفأافي في إطااار المؤامرة ال ي ناااصااااااااار 

ا  مام الوعي بةذا المعطى، ف جد أجندات امطراف االنفصالية خار، المغر ، كان واعي
أغل  خطابا   ال  خلو من إشارة و وايف للمع قد الديني بةدف أسر عقول مخاطبي  

ا مشاااروعا وباطنةا غير مشاااروح هما يرو، ل  من أمور ااهر والدفع بةم إلى  صاااديم 
 كما يضمر ويخفي خدمة لمشروع  االنفصالي، وندلل على ذلت بما يلي:

عااااالاااااى الاااااراباااااط ا لاااااكااااا اااااروناااااي: شاااااااااااااارياااااط فااااايااااادياااااو نشاااااااااااااار -1
https://www.youtube.com/watch ?v=RKL su30ZpjE 

ثانية ي ضمن كلمة للم ةم ناصر  45دقائم و 09مد   الأمنية  20/03/2017ب اري :
 الأفأافي بامأورن، أشار من خاللةا هذا امخير إلى ما يلي:

، واقســم بال العظيم واســتغلر ا إذا قصــد ه"

هذه  ية، انظروا إن  تا ور لدك مة ا لو ســـبقوا األنظ

لم أرى ســلطانا أكثر ما هذا  فرعون لضــرب بهم مثال،

 المخزن"

سوله لكان أول  --- "فلو كان يقول ما قاله ا ور

شــيء نطق به " فال  ركنوا الى الذيا ظلموا فتمســكم 

 النار".

 04/05/2017شاااااريط فيديو بعنوان أمغار ناصااااار الأفأافي يخاطبكم ب اري  -2
  ساااعة ودقيقة وساابعة وثالثين ثانية على موقع يو و ، أشااار من خالل  الم ةم مد 

 إلى ما يلي:-بكل وقاحة–وهو يخاط  رجال االمن هذه المرة المذكور 
"والرســــالة للبوليس األجهزة القمعية ،عندما 

درهم  6000 أ ون لتقمعوا المواطا ،أن  كم  تقاضــى 

شرطة" و نام ف سيارة  صطافي  " ضي يها  جلس في  و ق

درهم  6000فيها و أك  فيها وحتى  حاجتك البيولوجية

التي  تقاضى لنقوم بعملية حسابية عندك أمك وزوجتك 

 500أختك وأبوك سترس  لهم نصيب ما النقود  بقى لك 

درهم صــــالحة لك أن  وهذه على قمع  500درهم وه  



 

188 

مةالمواطا،  يا عالميا يوم الق ماذا  قول لرب ال ، و

ما لم  نهه صال ه عا صلون في المساجد، و رى أحدهم ي

بدون ما أن  كذب على  اللحشاء و المنكر فال صالة له،

أن   قمع في رب العالميا ليس المخزن كي  كذب عليه 

صلي  سه و قتله ، و ذهب لت سر رأ "ا أكبر" أخيك و ك

و خرج  قمع في  أ حســب أنك  كذب على ضــاب  أم ماذا

سيروا الكركارات وأقول المواطا و قول أنا رج  أما 

 لألجهزة القمعية المتواجدة بالحسيمة..."

 MONDVIDEOبقناة  YOUTUBEشاااااريط فيديو نشااااار على موقع -3
ثااانيااة على الرابط االلك روني  20دقااائم و 10مااد اا   12/05/2017وذلاات ب اااري :

https://www.youtube.com/watch?v=NOZ5nuNCiV8حت عنوان  ، :
Live amghar Nasser zafzafi 13-05-2017  ،معكم أمغار ناصاااااااار الأفأافي

 والذ  جاء في  على لسان هذا امخير ما يلي:
ــعار  " كان ما الملروض على الدولة التي  رفع ش

دولة الحق والقانون ودولة العهد الجديد أن  كون 

هذه الحقوق موجودة و جد هذه الدولة  تماط  وهذه 

عدمية ألن  الدولة الالمســـؤولة ودولة عدمية ونقول

تارت منهج آخر وهو منهج  لة  رفض الحوار، واخ لدو ا

القمع والعصـــي وممارســــة الترهيب واإلرهاب على 

و إن المســمى "مر ضــي" اجتمع  فيه شــرو  المواطا، 

، "رفع القلم عا نائم الرسول صلى ا عليه وسلمحديث 

حتى يســتيقظ وعا المجنون حتى يعق  وعا الصــبي حتى 

 يحتلم ".

 27/04/2017ب اري : FACEBOOKفيديو نشااااااار على موقع  شاااااااريط-4
 عبر الصااااااااافحةثمانية وثالثون دقيقة واثنين وخمساااااااااون ثانية، مد   سااااااااااع ين و 

RIF.SAT  الرابط االلك روني: على 

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/24729241

 حت عنوان: امباشاار ناصاار الأفأافي ساايخاطبكم من  ال يوسااف وبعدها  /2407220
 إلى حي صباديا شارح طارم ابن أياد وسكان الحي يس قبلون  بفرح وسرورا

 والذ  كف ر في  الم ةم ناصر الأفأافي المؤسسات اممنية والدولة نفسةا، بقول :
يسمى اإلسالم أو ما يسمى أن المخزن ال يعرف ما "  

ــول ا ال يعرف، وأن هذه  ــمى قال رس ــجد أو ما يس مس

، المخزن اغتصــب النســاء في الدولة ال  خاف ا  عالى

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
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ومجموعة ويريد اآلن أن  1984وعذب في ســنة  1959و 1958

يطبق نلس الشـــيء، ألنهم يعرفون أن الريلييا ال 

بكرامتنا  يركعون إال ل الواحد األحد، فإما أن نعيش

مد ل لذل والح با ب   جال أحرار وال نق  .أو نموت ر

 .فالدولة المغربية دولة انلصالية

 العلي العايم أقسم با فعوا أيديكم: )هكذا، إر  أداء القسمطالبا من الم جمةرين 
ال نخون وأن ال نبيع قضااي نا ولو على حسااا  حيا نا عاش الريف و اثالثة مراتا أن 

 (. ثالثة مراتال عاش من خان  )
، نشااار على موقع ال واصااال االج ماعي 26/04/2017شاااريط فيديو ب اري  -5

FACEBOOK  عبر صااااافحةRIF.SAT  مد   سااااااعة واحدة وواحد وعشااااارون
،  حت عنوان ] سااااااكنة حي كوأينا  سااااا قبل المناضااااالين ناصااااار دقيقة وثالثة ثواني

لرابط ا   لأفأافي ومحماااااد جلول وبااااااقي نشااااااااااطااااااء الحرات[ على ا  لك روني:ا

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081 
 أشار في  إلى ما يلي:

عمر با الخطــاب كــان يطلــب دائمــا محكمــة " 

صل سول  سلميا، الر سلم نهى عا زخرفة  ىالم ا عليه و

ساجد، شخص ال ف الم ص  له ملياريا وال ص سجد خ كيل لم

حدة،  جد ولو خبزة وا جه اي ما وليتم فتم و ، فأين

ــديا أخالقيا ــالة مع أئمة فاس ــ  الص "كلمة غير  وليس

ملهومة" األنظمة الديكتا ورية ، فساد الدولة وفساد 

فالعالم الرباني كيل يكون الحكام بلســاد العلماء، 

طات ب  للســـل تاب ا و ط و منع اللقراء  ،حامال لك

شليات وبجامعات ومعام ،  ست كيل لما بالمطالبة بالم

يقول قال ا  عالى وقال الرســول أن يصــطل إلى جانب 

سحقا  سلطان جائر، شعار:  ال نخاف أحد ألننا على حق)

ــحقا لألقزام لمروجي األوهام(  ــ  ا س ــول ص منبر الرس

سول  شريل عليل ويقول ر صعده  سلم، يجب أن ي عليه و

ا عليه وســلم أفضــ  جهاد أن  قول كلمة حق في  صــلى

وجه ســـلطان جائر أيا أنتم ما قول الرســـول ) ( 

ية لقمع اللقراء وكب   تا ور لديك مة ا  طلبون لألنظ

العالم الرباني ال يخشـــى أن يجالس األصـــوات الحرة 

 .."سلطانا جائرا

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081
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منجأة ، ،/ش م   ال /184محضر المعاينة ال قنية المرفم بالمسطرة عدد -6
، والذ  وثم 29/05/2017من طرف فرقة الشااااااارطة القضاااااااائية بالحسااااااايمة ب اري  

لعملية ان ةات الم ةم ناصاااار الأفأافي لحرمة مسااااجد محمد الخامس بالحساااايمة خالل 
إمام وخطي  المساااجد  نةرخطبة صاااالة الجمعة، وشااارح يخط  في المصااالين بعد ان 

 ونع   بالدجال قائال:
رضـــي ا عنــه أمير " اإلخوة عمر با الخطــاب 

المؤمنيا كان   خاف منه الشــياطيا ولم  ســتطع منه 

هذه الشـــياطيا وكان يقول إذا رأيتم مني اعوجاجا 

 فقوموني..."

ما كشااااااااافت عن  ن يجة الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصااااااااالحة مكافحة -7
م الجريمة المعلوما ية بالفرقة الوطنية للشااارطة القضاااائية على مسااا و  حساااا  الم ة

أشااار فيةا صاااح  حسااا  عبد الكريم أشاارف اليخلوفي بالفيساابوت من رصااد ل دوينة 
 أفالح إلى عبارة:

 "ال إاله إال ا الزفزافي رسول ا" 

وضااال درجة امثر الذ  أحدث  الم ةم ناصااار الأفأافي بمحاولة  بني  يعلى نحو 
 خطا  ديني لد  بعض ضعاف النفوس وفارغي العقول. 

ــر  ــر يالثانالمؤش ــلي  الرأي عش : محاولة  ض

طات و زييل  غال جه ما خالل نشـــر م عام و أجي ال

 الحقائق

لقد كشفت امبحاث وال حريات كذلت، أن  في محاولة من الم ةم ناصر الأفأافي 
لل غطية على بعض امخطاء ال ي كان ير كبةا وال ي كانت  فضل بجالء مشروع  

ى بين الفينة وامخر  إلى محاولة قل  االنفصالي خدمة لألجندة الخارجية، كان يسع
الحقائم لصالح  من خالل ال رويج عبر مواقع ال واصل االج ماعي لمجموعة من 
المغالطات ح ى يضمن بمكر ودهاء والء المناصرين وام باح ل  و عاطف الناس مع ، 

 ي من بين ذلت محاول   قل  حقيقة االحداث ا جرامية ال ي عرف ةا منطقة إمأورن وال
كما اكد ذلت شةود العيان فكر  بولمراح –قام خاللةا أ باع  ب حريض مباشر من  
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بإضرام النار بمبنى إقامة رجال اممن، مدعيا  -13حمأة بندحمان ومصطفى أبابر و 
بشكل مثير للسخرية أن هذا الفعل الشنيع من صنيع الدولة المغربية في حم موافيةا 

 !!!وأبنائةا من رجال اممن...
 لت بدليل ما يلي:وذ
على صفحة  face bookشريط فيديو نشر بموقع ال واصل االج ماعي  -1

AWAR.TV : عبر الرابط دقيقة   25ثالثة ساعات و ، مد   13/04/2017ب اري
االلك روني 

http://www.facebook.com/AWAR.TV/video/71013959582523
بمقةى ميرامار والذ  اي علم باج ماح يخص نشطاء الحرات الشعبي بالحسيمة  /9

 جاء في  على لسان الم ةم ناصر الأفأافي ما يلي:بالحسيمة.ا 
أن أه  نقط آفاق الحراك هي نقطة المعتقلين  "

وضحية الع رة الذين ذهبوا على خلفية أحداث امزورن 

، والمتواجدون لمخزني قصد نسل الحراك خطي  النظام ا

الدولة بسجن الم زن ال بيث المتواجد بهذه 

  "الديكتا ورية الظالمة الوحشية

 وقوله:
" الدولة قادرة في المضي إن اقتضى الحال على 

استعمال السلش والنار والقيام بجميع ما في وسعها 

ر عن الوجه من أجل نسف الحراك، إال أن هذا الحراك عب  

وذلك عبر الليديو الذي لحقيقي للدولة الم زنية، ا

يبيا مجموعة ما رجال الشرطة وهم يقومون بالقلز ما 

 العمارة" 

 معتبرا:
" أن رجال ال رطة السالفي الذكر يقومون بعملية 

انتحار، الن أي واحد منه  يقوم بالقفز من أعلى السطح 

ال يعل  إن كان سيموت أو يعني إن كان هدف الدولة 

 تل عناصر ال رطة حتى تستمد ال رعية من أجل القمع."ق

 موجها رسالة باللغة العربية بالدارجة العامية:
"باش يفهموها راك  نتوما األجهزة القمعية راكوم 

مهددين، نقولوا لك  أن تواجدك  هنا تواجد م بوه، 

                                                           
من محفصل  1من شهيكدهم رمنييرد محركيث  ن جنييد محمشي كد فل م دكيب جنييد محمس ريحيالمد محكمخريد حركوحد طرقي حرفق ة كمي ييأدل دفصيل مض 13

 من محقينون محجني ل. 201

http://www.facebook.com/AWAR.TV/video/710139595825239/
http://www.facebook.com/AWAR.TV/video/710139595825239/
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وتواجد يهدد حياتك  ليس من عندنا بقدر ما هو من 

ى رأسها وزارة الداخلية الدولة المخزنية وعلعند 

التي  غامر بحيا كم وأرادت أن  قتلكم، وأرادت أن 

 نهي حيا كم لكي  كسب الشرعية، فلماذا؟ نحا نحذر 

ونقولها بك  صراحة وزارة الداخلية  سير إلى قت  

 .المواطنيا"

 YOUTUBEنشر على موقع  ثانية 31دقيقة و 46مد   شريط الفيديو -2
  الرابط االلك روني: عبر 09/04/2017ب اري :
 https://www.youtube.com/watch?v=mSdm7hx0QTI  حت 
 - Naser Zafzfi Hoceiam الحسيمة من مباشرة الأفأافي ناصر كلمةعنوان 

YouTube [360p ( أمام ا وهو ي حدث باللغة امماأيغية االريفيةحيث ياةر
، ورد مجموعة من الم ااهرين بساحة قبالة مدرسة عبد العأيأ الورياغلي بالحسيمة(

 :في  على لسان الم ةم ناصر الأفأافي
إلى " الحراك جع  الدولة  تموقع في موقل محرج  

درجة أنها كان   رغب قت  الشرطييا ما أج  خلق 

وأن هناك عناصر ما المخازنية ينهبون  المشاك ،

ن الحلوى وأن هناك فيديو يوثق لهذه السرقة ويسرقو

وك  ذلك ما استعماالت الدولة ما أج  نسل الحراك، 

 وأن اللتنة واإلرهاب  مارسه الدولة."

ش م المنجأ من طرف الفرقة  ف و/3469ما أثب   ال قرير ا خبار  عدد -3
يمة ، من رصد مصلحة مكافة الجر 28/04/2017الوطنية للشرطة القضائية ب اري  

المعلوما ية لعدد من ال دوينات وامخبار الكاذبة ال ي  ضمنت مغالطات و أييفا 
إثارة االضطرابات ودفع المناصرين إلى مواصلة االس مرار في  للحقائم، بقصد

ال ي قامت المااهرات والمسيرات ومواجةة القوات العمومية واالع قاد باالن صار، و 
  ي علم اممر بما يلي:حين  بنفيةا، و المديرية العامة لألمن الوطني في 

 :* خبر  م نشره بموقع أخبار الريف على الرابط ا لك روني
 http://www.akhbar-rif.com/permalink/10957.html  

حد  عشرة دقيق 11/04/2017ب اري :  ة بعد الأوال على الساعة الخامسة وا 
اخ  مقر عنصرا أمنيا د 30اعتصام أزيد ما ا  حت عنوان:

https://www.youtube.com/watch?v=mSdm7hx0QTI
http://www.akhbar-rif.com/permalink/10957.html
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  ااألما اإلقليمي بالحسيمة
 على الرابط ا لك روني ALTPRESSE* مقال منشور بموقع أل بريس 

http://www.altpresse.com/permalink/16348.html  : ب اري
لى الساعة ال اسعة وثالث وأربعين دقيقة صباحا ومعنونا با ع 11/04/2017
ما رجال األما يعتصمون بمقر األما  30عاج : أزيد ما ا

  اإلقليمي بالحسيمة واللرقة الوطنية  تدخ "

على الساعة الخامسة وسبع دقائم  11/04/2017ب اري :  م نشره مقال * 
اإصابات م فاو ة الخطورة إثر :بعنوان www.Badil.info لبموقع البديبعد الأوال، 

  .فض أمنيين الع صام أمالئةم بالحسيمةا
محاولة  وظيل  اريخ  :المؤشـــر الثالث عشـــر

ـــاعر المتظاهريا  ـــوء نية في  أجيج مش الريل بس

بلصــ  منطقة الريل عا  خدمة للمشــرو  االنلصــالي

 المغرب

 معطيا  المعززة بوسائل اإلثبا  التالية:وهو ما يتجل  من خالل ال
محاربة المتهم ناصر الزفزافي رفع العلم الوطني -أ

 14المجسد للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة

خالل المظاهرات والمسيرات والوقلات التي كان يدعو 

 على رفعه  حريضفي مقاب   ،لها ويسهر على  نظيمها

والتي جمهورية الريلية" لما يسمى "بال ورايات أعالم

 رجع إلى حقبة زمنية حكمتها ظروف ومالبسات  اريخية 

( في الوق  الذي كان فيه التراب 1925-1921معينة )

المغربي يرزح ساعتها  ح  وطأة االستعمار اللرنسي 

في فترة الحماية، والتي حاول خاللها محمد واالسباني 

جمهورية  با عبد الكريم الخطابي اإلعالن عا استقالل

                                                           
 و ك فيه: مدعرق ريحعرم محوطنل 17/11/1915ظهي  مركل ردي يخ رإصكم  حمي قيم  موالي يويفريرطين ي جع أول دنظيم حرعرم محوطنل ح 14

د مجكهي وفخي هي يعرم من كديرني هذم أيووومى ق مقكم ه وجعل  رى م كز محيمن ومحيوووعيكة مكم ه أنه نظ م حد قل شوووؤون ممركدني محشووو يفد ومندشوووي  أحوي"
دشوووره رعض مح ميي  وخصووووصوووي   ميد أيوووالفني محمقكيوووينوريث كين   ر ميد دميزهي  ن غي هي من رقيد محمميحاوحمي مقدضوووده مألرومل من دخصووويصوووهي 

مألخض   مجين من ق دمييز  ميدني محيعيكة رجعل محخيدم محيريمينل محمخمس فل ويطهي ريحرون محميدعمرد فل مإلشي م  محرر يد مقدضى نظ ني محش يف 
 "مريل فل محريل ومحمآل آمين ومحياليررينه أن يرقيهي خيفقد ر ييح محيعك ومإلق

 (2005نوفمر   23) 1426من شووومل  20محصوويك  فل  1.05.99 قم ظهي ه محشوو يف  مرمك محيوويكسأصووك  جالحد محمرا محمعظم  23/11/2005وردي يخ 

 : رم محممركد هو  رى أن ومحذي نا فل ميكدهخصوصيي   رم محممركد وريحنشيك محوطنل، دنظيم محمدعرق ر
يكون محنجم مفدوري، حونه و يكون محرومء من ثوب أرم  قين، غي  شفيف، وميدطيل محشكل.و ويطه نجم أخض  خمييل محف وا.محرومء مألرم  محذي يد "

أخض  كيعف محنخيل ويدأحف من خميد ف وا م يومد رشكل مدومصل ومنيوجي فل نفس محثوب رريث ي ى من جهدل محرومء. ويدجه  أس أرك محف وا 

( طول مخفق محرومء ويقع م كزهي 6/1ي قم محنجم كمخل كم  ة غي  ظيه ة يعيكل شعي هي يكس )و ( طول مخفقه.3/2ومء ثرثل )يررغ  رو محرو إحى مأل رى.

  "من طوحه. 20/1ويمثل   ض كل ف ا من ف وا محنجم  فل نقطد دقيطع محخطوط محقط يد غي  محظيه ة حميدطيل محرومء.

 .3379(، ا 2005كييمر   15) 1426ذو محقعكة  13ردي يخ  5378يحج يكة مح يميد  كك منشو  ر

http://www.altpresse.com/permalink/16348.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
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لالعتداء  مقاومتهالريل عا التراب المغربي بعد 

 االسباني على منطقة الريل. 

وذلك حتى يأّص  المتهم ناصر الزفزافي في نلوس 

المتظاهريا وما يشاهدهم ما غير المنضميا داخ  

الحسيمة وخارجها بسوء نية رمزية وشرعية المظاهرات 

قبول فكرة  ويدفع المتردديا منهم بشك  غير مباشر إلى

مخططه االنلصالي و بنيه وصوال إلى المطالبة بتطبيقه 

على أرض الواقع، وذلك وعيا منه أن ال أحد ما أبناء 

الريل سيتخلل عا االقتداء بركب و جربة أجداده في 

مقاومة االستعمار االسباني، و وظيل ذلك في محاربة 

ومستعمرا  الدولة المغربية التي  بقى بنظره عدوا

دحره على غرار االستعمار االسباني، وهنا مكما  ينبغي

المكر والدهاء للمتهم المذكور الذي وقع في شّر 

       :15أعماله

 وذلك بدليل ما يل :
لل   2017.01.02بتاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون -1 

لمسم  وبين ا أفأافيالم ةم ناصر ال، والت  أجري  بين دقيتة 34السالة العاشرة ليال و
 :أهم ما جاء بيها، محمد بن داود

أنةم قاموا بعقد اج ماح لما يسمى بااالحرات  المتهم المذكور أن هذا األخير أخبر "
حضر هذا االجتماع شخص مسير إلحدى الجمعيا  حيث ، الشعبي في النااورا

لين بنفس وطلب االنضمام للحراك، ثم استفسر المتطو  حكيم شماللبالناظور إسمه 
االجتماع لن سبب ربعهم للم "الجمهورية" بدل العلم المغرب  الذي أطل  لليها بن داود 

ليبدي له حينها المتهم " وهو ما لم يتتبله الجمهوريون وأصحاب الحركة، نليوطيكلمة "
 "لدم رغبته ب  انضمام الجمعيا  للحراك.المعن  لن 

يقبل في أن ينضم لل جمةرات ال ي  مما يفةم من  أن الم ةم ناصر الأفأافي ال
من هؤالء بحسب  مصدر خطر ينامةا أشخاص يناقشون فكرة حمل أعالم وطنية، 

ثارة في نفوس الم ااهرين وسواهم من غير  على مخططا   الرامية إلى أرح وا 
 .برفع اعالم ما يسمى بجمةورية الريفالنأعة االنفصالية  المنضمين

                                                           
دين  15  مح ميد   ضمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين   ميدرين  فع مي فشووووووو

أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمعنيد رهي..خيصد وأن فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شهكه من مركمث مثال، أو ميدع مضهي فل كديب  ةمحمذكو 
 محمغ ريد.محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيكة وركهي أخالقي وقينوني وكيدو م وش  ي حريييكة 
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جماعة أوالد أمغار بقيادة  مسمان ل ي عرف ةا وقائع االحداث ا جرامية ا-2
ما يأيد عن  ومناصري والذ  قام في  الم ةم ناصر الأفأافي  21/04/201716ب اري  
شخاص من منطقة بودينار وأوالد أمغار بال عرض لمجموعة من امشخص  150

معالم اهم بوأ أرادوا االل حام بةم لل عبير بدورهم عن مطالبةم، وذلت بسب   حو مسمان 
في شكل جماعات الم ةم المذكور مناصر  ، حيث  م  ةديدهم من طرف الوطنية

بااالخونةا  ونع وهمرفع امعالم الوطنية وبواسطة امسلحة البيضاء من أجل عدم 
وأرغموهم عن طريم ال ةديد إما با نضمام إلى وقف ةم ا ح جاجية ورفع أقمشة ما 

 من الساحة المذكورة.   االنسحا أو يسمى بالجمةورية الريفية المأعومة 
وهي الوقائع ال ي أكاها بعض شاااةود العيان المسااا مع إليةم وي علم اممر بكل 
من المساااميين واليد ايت بنةرو وخالد المساااعود  وياساااين الصاااالحي اللذين وضاااحوا 
بان مناصاااااار  الم ةم ناصاااااار الأفأافي كانوا يحملون أساااااالحة بيضاااااااء )مديات كبيرة 

هراوات خشبية( ساعة منعةم و ةديدهم لألشخاص اللذين كانوا /-اقورش-الحجم/فأس
يرفعون أعالما مغربية ويرغبون بدورهم في حضاااااااااور الوقفة االح جاجية لل عبير عن 
جبارهم  مطالبةم االج ماعية المشاااااااااروعة، حيث  م منعةم من رفع امعالم المغربية وا 

 على المغادرة.
سااوداء اللون لم  250نوح ميرساايديس  موضااحين أنةم الحاوا  واجد ساايارة من

ي ذكروا رقم لوح ةا كانت  قوم بجوالت حول مكان الوقفة االح جاجية، و ساااااااا طلع كل 
 القادمين إلى عين المكان، ومد  انضباطةم للوقفة بعدم حمل العلم المغربي.

في حين أكد شاهد العيان ياسين الصالحي قيام أ باح ناصر الأفأافي بمةاجمة 
سااانة يحمل ملفا ورقيا أخضااار اللون وانةالوا علي   50من العمر حوالي  شاااخص يبلغ

 بالضر .
كما أكد شاهد العيان محمد أبركان أن  ساعة حضوره الوقفة االح جاجية أعاله 

أشااار الم ةم ناصاار الأفأافي على أ باع  من أجل المشاااركة فيةا ورفع العلم المغربي، 
بمديات  ه، وهددو العلم المغربي من يده بالقوةمن أجل ال عرض ل ، حيث قاموا بإسقاط 

                                                           
  21/04/2017ريب محثير  من دق ي  قي ك قييكة دميمين ركم  ة مح يف محمؤ خ فل  16
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موضحا أن  شاهد ساع ةا بعض المةاجمين  كبيرة في شكل سيوف من أجل المغادرة.
من أ باح ناصاااااار الأفأافي يحملون حجارة كبيرة وي عقبون شااااااخصااااااا كان يحمل العلم 

 الوطني.
يأيد في  عضيد ما ذكر بخصوص  وايف أعالم ما يسمى بالجمةورية وما 

الشعارات  ، هوومحاولة طمس الةوية المغربية لريفية من إثارة النعرات االنفصاليةا
 ال ي  م  رديدها خالل امحداث المذكورة من قبيل:

 ا هذا الريف واحنا ناسو...والمخأن يجمع راسوا
 اهي كلمة واحدة...هاذ الدولة فاسدةا

 ا مسمان أرضي حرة...المخأن يطلع براا
ي  قرير قااائااد قيااادة  مسااااااااامااان باادائرة الريف المؤرخ في وال ي  م  وثيقةااا ف

21/04/2017  
لل   28/04/2017بتاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون -3
 ويتعل  األمر بكل منبعض مناصر  الم ةم ناصر الأفأافي  بين 21H43 السالة

 األولهذا األخير  من خاللهاستفسر والت  امحمد فضيل والحسين إدريسي  المتهمين
" كل واحد له الرفام، بأجابه الحسين اإلدريس  أن معه "إن كان مسلحا ومس عدا

" يتول محمد فضيلاختصاصه وينفذون األوامر ب  الحين وباإلشارة، مما جعل المسم  "
بمعركة في  قاموا"، بأجابه المسم  الحسين اإلدريس  بأنهم "أصبحت من المافيا"لتد  له:

 ار وواجةوهم بالسيوفا.أوالد أمغ
واقعة أحداث جمالة امغار المنوه بها ألاله، وتكشف بعال وه  المكالمة الت  تؤكد 

وأتباله للعلم الوطن  لما له من رمزية  ناصر الأفأافي المتهم ب  نفس الوق  لن محاربة
دة وقدسية للوطن ب  نفوس المغاربة ولما له من داللة أيضا لل  السيادة الوطنية والوح

الترابية للمملكة المغربية، خدمة للمشروع االنفصال  لفصل منطتة الريف لن التراب 
 المغرب .
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المتهم ناصر العديد من الفيديوها  الت  يعبر بيها ه تتنيا ب  رصدما تم -4
للنا أنه يربض ربع العلم المغرب  مما يبين نزلته االنفصالية الت  يسع   الزبزاب 

 تجمهرين، وكأمثلة لل  ذلك قوله:لتأجيجها ب  صدور الم
"نحا لسنا في حرب أو نتوس  الصدقات حتى نحم  

هذا العلم )العلم المغربي( هذه حقوقنا، يستوجب على 

هذا النظام الديكتا وري  حقيقها ألن هذا النظام 

لم ينتهي  العهد القديميسير في منحى خطير جدا، الن 

 .17"في هذا العهد

 أو قول :
مع دولة أخرى لحم  راية المغرب،  لسنا في حرب" 

ه الدولة اغتصب  ذهنحا لدينا معركة وملل حقوقي 

ثم  طلبون منا نسائنا، اختطل  أبنائنا، وعذبوهم 

 "حم  العلم لماذا نحمله

العثور ضمن بطاقة ال خأين المحجوأة بمنأل الم ةم ناصر الأفأافي، على -5
وهو يحملون علم ما يسمى شخاص مل قطة ب  رفقة عدة أٍأربعة صور فو وغرافية 

العلم على الحائط مةورية الريف، وواحدة منةا وهو جالس بمك ب  وخلف  معلم بج
  .المذكور
قيام  رفقة الم ةم  صريحات الم ةم أشرف اليخلوفي، وال ي أكد من خاللةا -6

ناصر الأفأافي وباقي نشطاء الحرات بالريف باالق صار خالل المسيرات والمااهرات 
الوقفات ا ح جاجية على رفع االعالم الخاصة بالجمةورية الريفية و لت الخاصة و 

وأنةم كانوا يصفون بال خوين كل من أقدم على حمل االعالم الوطنية باالماأيغ، 
الم ةم المذكور ناصر ا، مشيرا إلى أن ويمنعون  من ذلت مع نعث  بعبارة االعياشي

كلمة عق  أ  شكل نضالي في حضور االعالم الأفأافي كان يرفض إلقاء أ  خطا  أو 
 الوطنية.
الصورة المعثور عليةا ضمن الحسا  الخاص بالفيسبوت للم ةم أشرف -7

اليخلوفي، وال ي وضل بشأنةا هذا امخير أنةا   علم بالم ةم ناصر الأفأافي خالل 
وبة اس قبال  ببا  السجن المحلي بمدينة  يفلت المسمى محمد جلول بعد قضائ  للعق

                                                           
   الرظوم مريوحد دوظيف دي يخ مح يف فل خطيري  محمدهم نيص  محزفزمفل، ومريوحد  رط مألمس محذي ركمده ظ وف دي يخيد وكوحيد معيند ريحريض 17
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حول عنم المسمى  وهو يضع علم الجمةورية الريفيةالحبسية هنات، وياةر فيةا 
 محمد جلول الذ  كانت الى جانب  الناشطة سليمة الأياني وكذا كريم الملق  با ميشيل.

 صريحات الم ةم فؤاد السعيد  وال ي أكد من خاللةا أن ال أحد من -8
العلم الوطني، وذلت مخافة  عرض   المشاركين في المااهرات كان ي جرأ على رفع

لالع داء بالضر  والجرح على يد بعض أ باح الم ةم ناصر الأفأافي ومناصري  
المعروفين بنأع ةم االنفصالية والذ  قد يصل إلى حد الق ل، وهذا معروف ومشاح بين 

 أوساط ساكنة إقليم الحسيمة.
ن الم ةم ناصر  صريحات الم ةم فةيم غطاس، وال ي أكد من خاللةا بأ-9

الأفأافي كان يحثةم خالل االج ماعات بدئا من ال جمع االول الذ   م خالل   حديد 
اللجان المنامة ثم باقي ال جمعات امخر ، على رفع القماش الداعي مطروحة 

د من ال صعيد للضغا االنفصال بدال من العلم المغربي، وا باح نةج  الرامي الى المأي
 لمأيد من الدعم. كس  اعلى الدولة و 

موضحا ان  كان ي م نعت كل من يرفع علم المملكة بالعياشة في إشارة إلى 
 مساند ةم للناام.

اعتبار المتهم ناصر الزفزافي للمغرب -ب

بمثابة المستعمر لمنطقة الريل، و شبيهه 

 باالستعمار االسباني:  
 وذلك بدليل ما يل :

الذ   م رصده  قنيا،  صل االج ماعيمنشور على مواقع ال واالفيديو شريط ال-1
 والذ  أشار في  الم ةم المذكور صراحة إلى ما يلي:

االستعمار اإلسباني كان أرحم ما االستعمار "

 " العروبي

 وه  لبارة أراد من خاللها اإليحاء بأمرين خطيرين اثنين:
لها  أن انتهاء حتبة االستعمار اإلسبان  الت  كان  مناط  الريف خاضعة ،أولةما

 ألتبتها بترة استعمار آخر وهو سيادة الدولة المغربية لل  هاته األراض ، 
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سكان الريف ليسوا لربا وأنهم بالتبار أن النزلة العرقية العنصرية ، إثارة ثانيةما
 خاضعين الستعمار نظام لرب . 

 :هووالدليل لل  ما ذكر 
ب اري  لأفأافي ا ناصرال ي  وصل بةا الم ةم قصيرة النصية الرسالة ا ال

نة  حمل من طرف دقيقة بعد الأوال،  51على الساعة الخامسة و 2017.05.17 مدو 
سبم لةا أن أار   و م عاطفة مع  ال ي كشفت ال حريات أنةا اسم مايسة سالمة الناجي 

وطلبت حيث نبة   في الرسالة المذكورة إلى الخطأ الذ  وقع في  بمدينة الحسيمة، 
  اضبط أعصاب  ح ى ال يقع في الخطأ مجددا. من  في نفس الرسالة

للمتهم النزلة االنفصالية المتهمون ب  نفس ملف التضية، بخصوص ما أكده -2
يوسف ، نور  أشةبار، فؤاد السعيد المسمين كل من ، ويتعل  األمر بناصر الأفأافي

 :ومحمد المجاو  الحسين ا دريسي، وأشرف اليخلوفي، الحمداو 
الوطيدة بانفصاليين  ناصر الأفأافيالمسم  لالقة  فؤاد السعيد  المتهمحيث أكد 

" بالل عأوأبارزين معروبين بعدائيتهم الشديدة للدولة المغربية ووحدتها ورموزها مثل "
عبد "كذا متن سيارته خالل تواجده بالمغرب، و  باستمرار، الذي كان يرابته المتيم بهولندا

لندا وآخرين، مضيفا أن المعنيين باألمر يشكالن امتدادا بهو  بدوره لمتيما "الصادم بوجيبار
لهذا التنظيم اإلجرام  ولزلمائه وقيادييه ومصدرا للتوجيها  والمخططا  المبرمج لها 

السفر إل  الديار  ناصر الأفأافي المتهمدليل محاولة بوب  أجندا  مسبتة ومدروسة، 
ن ناشطين  انفصاليين  ينتميان لما اإلسبانية من أجل الحشد لمظاهرة مليونية بتحريض م

 ". لجنة مدريديسم  با "
للتجمهرا  ناصر الأفأافي  المتهمبأن تزلم  ربيع الحبلم المتهمب  حين أباد 

بمدينة الحسيمة ال يهدف من ورائه إل  تحتي  أية مطالب  المصرح بهاوالمظاهرا  غير 
صية، ومصالح أشخاص اجتمالية أو اقتصادية بتدر ما يسع  لخدمة مصالحه الشخ
خل  االضطرابا  والفتنة لوتنظيما  مشبوهة بالخارج، الت  توجه له التعليما  باستمرار 

 بمنطتة الريف. 
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محمد بن  المقاوماستحضاره ب كل ماكر لرمزية -ج

عبد الكري  ال طابي وأثرها في عقول ونفوس أبناء 

ومحاولة  الريف فيما ي ص محاربته للمستعمر االسباني،

في العديد من ال طب  ظيفها لصالحه، كما يظهر ذلكتو

والكلمات المن ورة للعموم عبر وسائل التواصل 

 ما يلي: وفقاالجتماعي، 

 YOUTUBEنشر لل  موقع  ثانية 31دقيتة و  46مدته شريط بيديو  -1
 لبر الرابط االلكترون : 09/04/2017بتاري :
 https://www.youtube.com/watch?v=mSdm7hx0QTI   تح
 - Naser Zafzfi Hoceiam الحسيمة من مباشرة الزبزاب  ناصر كلمة: "لنوان

YouTube [360p يتحدث باللغة والذي ظهر من خالله المتهم ناصر الزبزاب  وهو
قبالة مدرسة لبد العزيز  أمام مجمولة من المتظاهرين بساحةاألمازيغية "الريفية" 
 إل :داليا الورياغل  بالحسيمة، 

والبقاء  واالستمرار في هذا الحراك  جديد العهد"

أنه ال خوف من االعتقاالت  حتى  علم الدولةكيد واحدة 

واالختطافات" وأقس  بالتضحية بحياته من أجل هذا 

 الريف العظي 

 مضيفا:
اء ذكرى فبراير عند الخروج إلحي 05بتاريخ  " أنه

، عبد الكريم الخطابي للرجو  إلى التاريخ شيء ما

 تعرض المواطنون للضرب والترهيب" 

 face bookشريط بيديو نشر لل  صفحة مواقع التواصل االجتمال  -2
الرابط االلك روني على ثانية  06دقيقة و 39مد    21/04/2017ب اري :

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/135414573798397
 ااهرة لساكنة أوالد أمغار بحضور نشطاء الحرات بالريف وفي لنوان: "  حت  /8

 ما يل : الم ةم ناصر الأفأافيجاء بيه لل  لسان  مقدم ةم المناضل ناصر الأفأافي.ا
عملت على  نلدولة ا، مطالب، الدينا معركة" 

منازلنا وهدفنا ليس ممارسة  إلىتحقيقها سنعود 

امتهان اللصوصية كما ه  يفعلون، نحن  أوالسياسة 

نريد اإلحساس بدورنا كمواطنين وان يرفعوا ظهير 

https://www.youtube.com/watch?v=mSdm7hx0QTI
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978/
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978/
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العسكرة، حضورنا معك  سيكون فرض عين وإلزامي، 

دافعوا على منطقتكم كما دافع عنها الصنديد موالي 

 ..."معلا يأ ي هنا ويتصرف هنا أيوا محند وال  دع

 ب اري  youtubeعلى موقع  دقيقة نشر 38ساعة وريط فيديو مد   ش-3
 عبر الرابط االلك روني 01/05/2017

 https://www.youtube.com/watch/?v=b1HW14-ssZg حت  
 live amghar nassar zafzafi zi ilhoceima عنوان:

ن لبد الكريم الخطاب ، قاصدا منها محاولة والذي استحضر بيه متولة لمحمد ب
 تهييج أتباله ومناصريه:

فكر بهدوء وأضرب  موالي رضي ا عنه وأرضاه" قال 

بقوة، إذن سنلكر بهدوء ونضرب بقو يا حتى نزعز  

 أركان اللاسديا والملسديا."

وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي،  محاول    نايم مسيرة  خليذا لذكر  -4
الم ةم ناصر ما صرح ب  الم ةم أشرف اليخلوفي، والذ  كشف عن سعي الم ةم حس  
ال عبئة من أجل  خليد ذكر  وفاة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي  إلى الأفأافي

اع بارا للرمأية ال اريخية ال ي يحاى بةا لد  ساكنة الريف، عن طريم القيام بأيارات 
د م  وأيع منشورات  مت الدعوة فيةا إلى مسيرة ل خليميدانية لمدينة امأورن وعن طري

وال ي حضرها عدد من الناس بساحة كالبوني ا  05/02/2017هذه الذكر  ب اري  
رفعت خاللةا بعض الشعارات المعادية للقوات العمومية من قبيل اال للعسكرةا و 

ا الوطا وا  اانضموا الشهيد ضحى بدموااالجماهير انضموا 

يرها من الشعارات، موضحا أن هذه المسيرة لم يك   لةا النجاح المنشود وغ الشعب"
 بسب   دخل القوات العمومية.

وما يؤكد ما ذكر، حول نجاح الم ةم ناصر الأفأافي في إثارة مشاعر أ باع  
ومناصري  اللذين اح ذوا بحذوه في محاولة ل وايف  اري  الريف بسوء نية، هو 

م ةم عبد العالي حود ال ي أكد من خاللةا لما اسفسر   الضابطة االع رافات ال مةيدية لل
صورة ل  رفقة شخصين وهو يحملون  04/10/2016ب اري  القضائية عن نشره 
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:اال شعار يعلو فوم شعارنا بعد فيةا ب دوينة ك  جمةورية الريف، مصحوبة قماش 
 :لوطن(نموت شةداء ا)ال وال االالريف ا اليوم، اما ان نعيش ابطاال او

 هنه بتدوينتي ضمّ أنه بالنسبة للشعار الذ "

 محمد با عبد الكريم الخطابيلمقتبس ما مقولة ف

أثر وهو متعتبره شهيد الريلييا الثورية، الذي ي

ستعملها في كثير ما األحيان ضما يبمقوال ه دائما و

حتى  ؤثر في الشباب اللايسبوكية  هالتدوينات بصلحا 

ا بعد معرفتها كونها موروث الريلي الدي يتلاع  معه

 ." اريخي وجب احياؤه والحلاظ عليه

ـــر  ـــر الرابعالمؤش : العم  على خلق عش

اضـــطرابات وأحداث شـــغب لتحقيق األهداف 

 االنلصالية
لل  بوضوح يعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرا  المعززة بوسائل اإلثبا ، والدالة 

وتدلل لليه وسائل ، لداخلية للدولة المغربيةضلوع المتهم ب  تدبير مؤامرة للمس بالسالمة ا
 اإلثبا  التالية:

لدادها، ال بد أن تكون لها  ن أي  أ -1 مؤامرة مهما طال وجودها والتحضير لها وا 
، تمظهرا  مادية لل  المستوى الميدان ، وأن تخرج من الخفاء والسر إل  الوجود والعلن

ج  ألماله التحريضية لل  معاداة وهذا ما حدث مع المتهم ناصر الزبزاب  الذي تو  
األجهزة األمنية والثورة ضدها وضد أجهزة الدولة الت  التبرها باسدة ودكتاتورية ولبارة 

حداث أحداث الشغب واألبمجمولة من  ،لن لصابة ب  العديد من خطاباته وشعاراته
بعناية، اإلجرامية المنفذة ضد التوا  العمومية وممتلكا  الدولة وممتلكا  الخواص 

مناطم  مجمولة من المناط ، نذكر من أهمها ويتعل  األمر باألحداث الت  لربتها
مأورن والحسيمة   وفم ما يلي:و ارجيست، بوكيدارن بقيادة سيد  بوعفيف وا 

سيدي  • سبة لمنطقة بوكيدارن بقيادة  بالن

 :18بوعليل إمزورن

أفأافي بلغ قام عدد كبير من مناصااار  الم ةم ناصااار  ال 05/02/2017ب اري  
شاااااااخص وهم يحملون راية لجمةورية الريف المأعومة بال جمةر  500عددهم حوالي 

                                                           
 21محم كز محقضووي ل حرك ا محمركل ريوو يد محك ا محمركل ريحريوويمد در   كك من ط ف  ين مألولمحمنجز ينموضوووا محمرضوو  18

 220در   كك  05/02/2017ومحثينل من ط ف محم كز محد مرل حرك ا محمركل رإمزو ن ردي يخ  06/02/2017ردي يخ 
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بمنطقة بوكيدارن بقيادة ساااااايد  بوعفيف بوسااااااط الطريم العمومية، حيث قاموا قطع 
حركة السير عن طريم وضع حواجأ ورشقوا أفراد القوات العمومية بالحجارة باس عمال 

الحااارقااة )مولوطوف(، كمااا قاااموا بااإحرام العجالت المقاااليع ال قليااديااة والأجاااجااات 
طالقةا عبر المنحدرات با جاه عناصر القوات العمومية.   المطاطية في وسط الطريم وا 
وفي حدود السااااااعة ال اساااااعة ليال قام مجةولون ب خري  ا نارة العمومية لمدة 

 خريبية دقائم، بغرض فساال المجال للم جمةرين من أجل القيام بأعمال  5 صاال إلى 
لحام أضرار جسمانية بقوات المحافاة على الناام العام.  وا 

ورغم  دخل القوات العمومية طبقا للقانون من أجل ضااااااااامان اسااااااااا  با  اممن 
ممثلة في عناصااار الدرت الملكي وعناصااار من القوات المسااااعدة وعناصااار من اللواء 

شاام هذه امخيرة الخفيف لل دخل السااريع، ال الم جمةرون في  عن ةم حيث واصاالوا ر 
بالحجارة والأجاجات الحارقة والعجالن المطاطية المشاا علة بالنيران، كما قاموا ب خري  

 عدد من المم لكات، من خلف مجموعة الخسائر البشرية والمادية، وفم ما يلي:
 على مستوى الخسائر البشرية: -1

صاااااااارا عن 20حيث خلف االع داء على القوات على القوات العمومية، إصااااااااابة 
 منةم بإصابات م فاو ة الخطورة، وي علم اممر بكل من:

*بالنســـبة ألفراد القوات العمومية التابعة 

: أصي  سبعة منةم من بينةم عنصرين في حالة لصلوف الدرك الملكي
جد حرجة  طلبت نقلةم باسااا عجال عبر مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى المسااا شااافى 

  :العسكر  بالرباط، وي علم اممر 
الدركي الرقي  المساااامى عبد العالي سااااعيد الذ   عرض للرشاااام بواسااااطة  -1

حجارة كبيرة على مساا و  جبة   مما أد  ب  إلى السااقوط أرضااا، رغم أن  كان يضااع 
الخوذة الواقية للرأس، وبعد نقل  على م ن مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى المس شفى 

جل وقف نأيف الدم، حيث  بين أن  العسااااااااكر  بالرباط، خضااااااااع لعملية جراحية من أ
أصاااي  بكسااار على مسااا و  أحد عاام الجمجمة على مسااا و  أعلى الجبةة وكسااار 
صااابات كثيرة على مساا و  أساافل امذنين والخد اميمن وعلى مساا و   بالفت اميساار وا 
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يوما ليحصاااال على  19الذقن والسااااام اميمن، و م االح فاا ب  بالمساااا شاااافى حوالي 
 يوما قابلة لل جديد. 60لعجأ الكلي المؤقت بةا شةادة طبية مدة ا

الدركي الرقي  عبد الوها  الطال  الذ   عرض كذلت للرشااااااام بالحجارة من -2
قبل الم جمةرين، حيث أصااي  بحجارة على مساا و  الرأس جعل   ي مايل فوم امرض 
ويفقد الوعي نسااابيا والقدرة على الوقوف، وبعد ساااقوط  أرضاااا  عرض لةجوم مباشااار 

طرف هؤالء امشااخاص اللذين عرضااوه للركل والرفس بأرجلةم على مساا و  رأساا   من
 وعنق  محاولين ق ل ، وهي اللحاة ال ي فقد فيةا الوعي.

مما نجم عن  إصااااب   ب وعكات على مسااا و  العنم ورضاااوض و وعكات على  
مسااااااا و  الورت والرجل اليمنى اسااااااا دعت نقل  عبر مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى 

مساااا شاااافى العسااااكر  بالرباط، وبعد القيام بالفحوصااااات الضاااارورية  م االح فاا ب  ال
أيام وحصااااال على شاااااةادة طبية مدة العجأ الكلي  07بالمسااااا شااااافى المذكور حوالي 

 يوما. 20المؤقت بةا 
وبعد البحث وال حر   بين بأن الم ةم وسااااايم البوسااااا ا ي هو من قام باالع داء 

عاله بركل  على مس و  الرأس، وعلى حد   عبير هذا بالضر  والجرح في حم الدركي أ
امخير ها فيا محد معارف  المساااااااااماة بشااااااااار  اليحياو  اأن حذاءه الأال يحمل آثار 

 الدماء، وبأن الضحية يع بر في عداد المو ىا.
 با ضافة إلى عناصر الدرت الملكي اآل ية أسماؤهم:

 يالم الم نقلة بفاسالرقي  أول حكيم ال ويةمي ال ابع لمجموعة الف-
 الرقي  بوفرد  ياسين ال ابع لمجموعة الفيالم الم نقلة بفاس-
 الرقي  خالد بشكرة ال ابع لمركأ اممن وال دخل بالقيادة الجةوية بالحسيمة.-
 الرقي  إبراهيم العيساو  ال باح للقيادة الجةوية بالحسيمة-
ة القيادة الجةوية الرقي  محمد هجر   قني في المحافاة على الصحة بمصح-
 بالحسيمة

*بالنســـبة ألفراد القوات العمومية التابعة 

 للقوات المساعدة:
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  07/2013إسماعيل الحبي  رقم  المةني -
 87/019123حسن آمال مساعد رقم  المةني -
 9069/2013نور الدين أنبي رقم  المةني -
 726/2009فوأ عصام عريف رقم  المةني -
 2355/2012 محمد رحمان رقم  المةني-
 798/2010محمد بوطوالة رقم  المةني -

*بالنســـبة ألفراد القوات العمومية التابعة 

ية  حة الملك خ  الســـريع للقوات المســــل تد لل

 بالحسيمة:

 عبد العأيأ وادري ، جند -
 امحرف رشيد، عريف-
 محمد الوريني، جند -
 مراد الدويدة، جند -
 ياسر بن موسى، جند -
 محسن كمار، جند -
 ي عثمان، جند حم-

 على مستوى الخسائر المادية: -2

وي علم اممر ب خري  عدد من السااااااااايارات الخاصاااااااااة وحافالت النقل العمومي 
المسخرة لنقل القوات العمومية وعشرات السيارات ولواأم العمل ال ابعة لمخ لف القوات 

 العمومية بما في ذلت نة  بعض الع اد اآل ي بيانةا:
بة للمركز ال بالنســـ لدرك الملكي * ترابي ل

 بامزورن:

 عرضااااات لخساااااائر مادية  GR182573سااااايارة من نوح كاد  فولأفاكن رقم -
عد  با  اميمن للمق فذة ال نا جة  ية اممامية وأجا جة الواق لة في  كساااااااااير الأجا م مث

 اممامي.
*بالنســـبة للقيادة الجهوية للدرك الملكي 

 بالحسيمة:



 

206 

لخساااااائر مادية م مثلة في  عرضااااات  GR148618سااااايارة نوح طويوطا رقم -
 كسااااااير الضااااااوء االمامي و كسااااااير الأجاجة الواقية اممامية وأجاجة النوافذ من كل ا 

 الجة ين.
  عرضت ل كسير أضواء ال قابل  GR181512سيارة نوح نيسان رقم -
 عرضاااات ل كسااااير الأجاجة الواقية  GR179298ساااايارة نوح بوجو  يبي رقم -

 سيارات ال ي كات مركونة بالمكان.اممامية با ضافة إلى بعض ال
 BOUCLIERS واقيات منةا  6للحجارة و شقم واقية  14 كسير -
 خوذات للرأس 3 كسير -
 ضياح عصى من البالس يت من ع اد المحافاة على الناام -
 :بالنسبة لمجموعة الدرك المتنق  بلاس*
 واقية للحجارة و شقم اثنين منةا 23 كسير -
 أس خوذات للر  8 كسير -
وخوذ ين للرأس وواقية  MATRAQUEضااااااياح عصااااااى من البالساااااا يت -
 لألذرح

 بتازة: 20*بالنسبة لمجموعة المخزن المتنق  

م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  178228ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 البا  اميسر واممامي من جةة السائم

أجاجةا من جةة م م  م  كسااير  178230ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 البا  اميسر

م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  168752ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 البا  اميسر

 م  كسير سدادات حاوية البنأين  180476سيارة من نوح بوجو بوكسير رقم  -
حداث ضغوط بةا واعوجاجات بمخ لف أنحاء هيكلةا.  وا 

م م  م إحداث ضاااااااااغوط بةا  197156سااااااااايارة من نوح لندرفر ديفاندر رقم -
 واعوجا، ببابةا اممامي اميمن 
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  BOUCLIERSواقيات الحجارة  3 كسير -
 بالنااور: 38*بالنسبة لمجموعة المخأن الم نقل 

م م  م  كساااير أجا، مرآ ةا االر دادية  163206سااايارة من نوح طويوطا رقم -
حداث اعوجا، بالجةة اليسر  للبا  ام  مامي.على يسار السائم وا 

يارة نوح لندرفر ديفاندر رقم - م م،  م  كساااااااااير أجا، مرآ ةا  184225سااااااااا
 االر دادية على يسار السائم.

 وقيات للحجارة و شقم خوذة واحدة للرأس  8 كسير -
سابعة للواء الخليل  سبة للمجموعة ال  7*بالن

BLIR: 

 امي. م  كسير أجاجةا الواقي امم 178120سيارة من نوح فورد سطافيط رقم -
 م  كسير مرآ ةا االر دادية من الجةة  178121سيارة نوح فورد سطافيط رقم -
 اليمنى

  م  كسير أجاجةا الواقي اممامي 178122سيارة نوح فورد سطافيط رقم -
 م  كسااااير ضااااوء  غيير اال جاه في  178128ساااايارة نوح فورد سااااطافيط رقم -

 الجةة الخلفية اليسر  مع ضوء االن باه
 8 م  كسااير أجا،  6- -27609خصااصااة لنقل القوة العمومية رقم حافلة م-
 نوافذ

 م  كسااااير أجا،  15-أ-17301حافلة مخصااااصااااة لنقل القوة العمومية رقم -
 نافذ ين
 واقية للحجارة  63 كسير -
 سدادات لواقية الرأس 9واقيات للحجارة و 7ضياح -

إقليم الحسااايمة با ضاااافة إلى  عرض سااايارة ا ساااعاف ال ابعة لوأارة الصاااحة ب
 لل خري  أيضا.

 :19بالنسبة ألحداث إمزورن •

                                                           
 ج ج/ ش ق/30در   كك  29/03/2017موضوا محمرض  محمنجز من ط ف مفوضيد محش طد محقضي يد رإمزو ن ردي يخ  19
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 محاولين، بإمأورن شااااااااخص 100حوالي  26/03/2017 ب اري حيث  جمةر 
طرف  من منعةم  م، ولما الحساااايمة مدينة ا جاه فيغير مصاااارح بةا  بمساااايرة القيام

 بالحجارة. برشقةا قاموا القوات العمومية
 ما يلي: مما نجم عنه

 القسااام رئيس الخ ير حميد القضاااائية الشااارطة ضاااابط يارة كساااير أجا، سااا -
 citroen xsara نوحمن  بوعياش بني بمفوضاااااااااية العامة لإلسااااااااا عالمات المحلي
صاااااابة الضاااااابط المذكور  ، 72897 – ألف – 6 عدد  حت بالمغر  المرقمة  بجرحوا 
 .الأجا، شاايا  طاير جراء اميسر فك  مس و  على

 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من لعموميا للنقل حافلة كساااير أجا،  -
 السااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااار  حمل كانت 89114 – ألف – 40

GIR بومنقد بحي الكائن الدعم بعناصااار الخاص بالمقر لإلقامة م وجةة كانت وال ي 
صاااااابةو  امأورن بمدينة  بشااااااايا وكذا بالحجارة خفيفة بإصاااااابات أمني عنصااااار 12 ا 

 ل لقي الحساااااايمة بمدينة الجةو  المساااااا شاااااافى إلى نقلةم  م والذين الم طاير جا،الأ 
 . الضروية العالجات

ستعرف هذه األحداث  دقيقة 30 و 18 الساعةوعلى 

ـــعيدا خطيرا، لما   إلى المتجمهريا عدد ار لع ص

 عددها يناهز منهم فئة قام و شـــخص 600 حوالي

مدروس  بهجوم شـــخص 250 حوالي  رمق علىممنهج و

ــر إقامة امزورن،  بمدينة بومنقد بحي الدعم عناص

 يلي:نجم عنه ما 

 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل بحافلة النار إضاارام-1
 السااااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااااااار  حمل كانت 89114 ألف – 40

GIR 
 ش عدد  حت مرقمة هياس  Toyota نوح من الشرطة بسيارة النار إضرام-2

179395  
 – 2 عدد  حت بالمغر  مرقمة mutsibushi نوح من إضرام النار بشاحنة-3

 (  couchage) الدعم عناصر أم عة  حمل كانت 44854 – ألف
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  ساااب  مما ال ي كان يقيم بةا رجال اممن بأكمل  ا قامة بمقر النار إضااارام-4
 وكذا والجماعية الفردية حةامسااااال)  الدعم بعناصااااار الخاص العمل معدات اح رام في

ا قامة، ال ي أصي  على  بنفس الغاأ قنينيات من بعض انفجار بعد خاصة(  الدخيرة
 الكثيف بالدخان ا خ نام جراء لإلغماء بحاالت اممنية العناصااااااااار من بعض إثرها
 حبل مما اضااطر بعض رجال اممن إلى اساا عمال عبر النار. إضاارام عملية عن النا ج

 عليةم  عذر معرضاااااااين حيا ةم للخطر بعدما ا قامة ساااااااطل من للنأول بالسااااااا يكي
 .الكلي لإلح رام  عرضت ال ي الرئيسي البا  من الخرو،

 لمجموعة بدورهما  ابع ين هياس Toyota نوح من بسااايار ين النار إضااارام-5
 محطة مسااااااا و  على blair الخفيف للواء  ابعة وسااااااايارة بخريبكة الساااااااريع ال دخل
 بةا. ميكانيكية اعطا  وقوح بعد somipi قياافري الوقود

 ا ساااااعاف وسااااايارات العمومية القوات ساااااير لعرقلة العمومية الطريم قطع -6
غاثة للحيلولة دون وصولةا إلى مكان إضرام النار  سعاف   الجرحى والمصابين وا 

  بامأورن الم نقل للمخأن 27 المجموعة مقرمحاولة الةجوم على -7
من أجل  بامأورن النكور بشارح الكائن الشرطة مفوضية رمقعلى  الةجوم -8

 إلىليال  21:00 من السااااااعة بالحجارة المقر رشااااام اسااااا مر حيثمحاولة اق حام ، 
 اساااااا ما ةدقيقة ليال أ  بمعدل ساااااااع ين ونصااااااف، غير إن  23:35 الساااااااعة حدود

 دخلال  أثناء المسااااااااااعدة القوات وكذا الوطني لألمن ال ابعة الدعم عناصااااااااار مخ لف
 حالت دون ذلت.

ية أعاله  حداث اإلجرام ما نجم عا األ تائج ك الن

 التالية:

 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااااااااارطة من نوح اضااااااااارام النار بسااااااااايارة-
164087  
يارة ضاااااااااغوط عدة إحداث -  ش:  عدد  حت مرقمة FORD نوح من بسااااااااا

 نبيالجا البا  مقبض وا  الف الساااااااايارة لنفس الخلفي الأجا،  كسااااااااير مع 205798
 .اميسر الجانبي والأجا، اممامي الأجا، و كسير اميمن
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  حت المرقمة ford transit نوحالشاارطة من  إحداث خسااائر مادية بساايارة -
  عديدة لضغوطاتضت و عر  أجاجةا  كسير وال ي  م 205784 ش عدد

 ش عدد  حت المرقمة toyota نوحالشرطة من  إحداث خسائر مادية بسيارة -
 للسائم اميمن بالجان  والضوئي الصو ي ةامنبة  كسير ي  م وال 171819
 ش عدد  حت المرقمة toyota نوحالشرطة من  إحداث خسائر مادية بسيارة -

 للسائم. اميمن بالجان  والضوئي الصو ي منبةةا  كسير وال ي  م 171819
  حت المرقمة toyota من نوح الشرطة السيارة إحداث خسائر مادية بسيارة -

 عديدة لضغوطات و عريضةا أجاجةا  كسير وال ي  م 164077 ش عدد
اح رام كلي لألسااااااااالحة الفردية والجماعية ال ي كانت م واجدة بمبنى رجال -

 اممن المضرمة ب  النار، وي علم اممر بما يلي:
  للدموح، المسيل القنابل لرمي FLG بندقية -
 FLG خراطيش البندقية من نوح من 15 -
  11/1 للمجموعة  ابع berretta نوح من فرد  دسمس 13 -
   ضافي للمسدسات خأان-
  خرطوشة 325المسدسات بمجموح  ذخيرة-
  النوح نفس من فرد  مسدس 20 -
 للمسدسات إضافي خأان-
 الساااريع ال دخل لمجموعة  ابعة خرطوشاااة 500المسااادساااات بمجموح  ذخيرة -

 بخريبكة 19
  HK رشاش مسدس-
  خرطوشة 50 -
  ب  خاصة خرطوشة 25و FAP نوح من سالح -
 475 ا جمالي عددها البالغ بذخير ةا berreta نوح من فرد  سااااااااالح 19 -
 سالح لكل إضافي وخأان خرطوشة
 خرطوشة 20 بةما للدموح المسيلة القنابل لرمي FLG جماعيين سالحين-
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  ب  خاصة خرطوشة 25و FAP نوح من سالح-
 اصة ب خ خرطوشة 50و  HK رشاش مسدس-
  FLG بالسالح خاصة للدموح مسيلة يدوية قنبلة 20 -
  GAM باليد ملقاة للدموح مسيلة يدوية قنبلة 20 -
 الصدرية الواقيات – الواقي – الدرح – الخوذة)الجماعي  ال دخل لواأم من 17-

 ( tonfa الدفاح عصى – امدرح واقيات – امرجل واقيات –
 الصااااااادرية الشاااااااارات في ممثلة أمن رعنصااااااا 17   الخاصاااااااة العمل لواأم -
 الناامي والأ  وامصفاد
  لواأمةا بكافة أمن عنصر 28   الخاص الش و  الأ  -
  لواأمةا بجميع لل دخل بدل أربعة -
 بةا ش و  لباس 100 -
 صدرية شارة 50 -
  المةني للرقم حاملة معدنية شارة 50-
  pince col معدني مقبض 100-
  لل دخل لباس 16 -
 نوح من واحد وسااااالح BERRETTA نوح من منةا 38 فرد  سااااالح 39 -

DA 140 
  خرطوشة 975 -
 مسدسات خأان 78 -
  صوفي غطاء 40 -
  واقية دروح س ة -
  واقية صدرية 26 -
  امرجل واقي 30 -
  TONFA للدفاح عصي 32 -
  اميد  واقي 18 -
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  للرأس خوذة 31 -
  أصفاد -
  قبعات -
  مةنية بطاقات -
  الخاصة مح ويا ةا بجميع أحأمة -
  DA 140 نوح من الفرد  سالح -
 وقبع  . ال دخل بأ  الخاصة الصدر الصقة-
 الحاملة المعدنية والشاااارة الصااادرية والشاااارة 39667 للرقم الحاملة امصااافاد -

 وقبعة ناامية. ال دخل بأ  الخاصة الصدر والصقة المةني للرقم
 خرطوشااااااة 875 و خأنة 70و BERRETTA نوح من فرد  سااااااالح 35 -
  ملم 7.65 عيار

  C01184 و C01182 رقم MP5 HK نوح من جمااااعيين ساااااااااالحين -
  خأنات 05 و ملم 09 عيار خرطوشة 250و

 بالخأنات خاصة etuilts جبيرة 03 -
  6018149 و 6017989 رقم FAP نوح من جماعيين سالحين -
  ملم 12 عيار خرطوشة 40 -
 ملم 38 عيار غاأية خرطوشااة 30 و 2951409 رقم FLG نوح من بندقية -
nf 01 ملم 38 عيار خرطوشات 10 و nf 04-3 مطاطية  
    nf 21 للدموح مسيلة يدوية قنبلة 15 -
 وامصااافاد 24981 للرقم الحاملة أصااافاده إلى با ضاااافة الغاأ من واقي قناح -
 للرقم حاملال سااااااالمي سااااااعيد اممن ضااااااابط برئيس الخاصااااااة 43333 للرقم الحاملة
 الذخيرة. لحمل أرقاء أكياس 05 إلى با ضافة 72457: المةني
 خرطوشاااااااة 375و خأنة 30و BERRETTA نوح من فرد  ساااااااالح 15 -
 أمن بوالية مجموع ةم من قدمت إضااافي دعم عنصاار 20   خاصااة ملم 7.65 عيار

  مكناس
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 من خرطوشااة 25و وخأن ين ملم 09 عيار BERRETTA نوح من سااالح -
 50791 عدد مةنية أصافاد إلى با ضاافة 26074 عدد المةنية وأصافاده عيارال نفس
  80850 المةني للرقم الحامل مصطفى بومسةولي الشرطة بمقدم خاصة

ية  حداث اإلجرام حدث في األ ما  ع  األخطر  ول

شهادة مقدمهو ما ثب  أعاله،  صطلى ما  شرطة م  ال

 بالمجموعة 76492 المهني للرقم الحام  براضــــة

بمكناس، الذي كان  النظام لحلظ 10 رقم نقلةالمت

ضرام النار به،  ساعة إ متواجدا بمقر إقامة األما 

 االستيالء في يرغبون كانوا أن المعتدياأكد والذي 

، وهي الواقعة والجماعية اللردية األســـلحة على

ــرح التي أكد ها  نتيجة المعطيات المرفوعة ما مس

صاء معدات ولوازم عم  ال شرطة، حيث الجريمة وإح

 :األشياء التاليةنهب وسرقة  بيا 

 فارغة من أية خراطيش FAPبندقية من نوح  -
 رقم  الصااااامود  يوساااااف: اممن لحارس مةني ين وبطاق ين أصااااافاد خمساااااة-
  69205 المةني رقم  البصير  صالل الشرطة ومقدم 89449 المةني
 أحأمة عشرة -
 قبعات ثمانية-
 للرأس واقية خودات 10-
  للسام ياتواق 10-
  للدفاح عصي ثمانية-
  واقي درح 12-
  ش و  معطف -
 مسللال ال جمةر لفض ال دخلالمخصص لعمليات  tonfa الدفاحعصي  9 -
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل عمليةثالثة قبعات ناامية مخصصة ل -

ية أعاله  حداث اإلجرام ل  األ ما خل ما رشـــق ك

ـــرام للنار  ـــبالحجارة وإض ابات العديد ما اإلص

ـــلوف رجال األما، وذلك  المتلاو ة الخطورة بيا ص

 على النحو التالي:
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 76492 المةني للرقم الحامل براضاااااااااة الشااااااااارطة مصاااااااااطفى مقدم عرض -
، لحالة اخ نام عندما كان م واجدا بمكناس الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة

 الم جمةرين.بالمبنى الذ   م إضرام النار ب  من طرف 
 بإصابات م فاو ة الخطورة من بينةم: أمن عنصر 188 إصابة-
 صااااارح الذ  81618 المةني للرقم الحامل الحقوني محسااااان: الشااااارطة مقدم*

 عليةا الةجوم محاولة بعد المفوضااااااااية مقر عن الدفاح وأثناء الناألة ب اري  أن  على
 جراء اليمنى بركب   آخر وجرح اميمن بك ف  بجرح أصاااااااااي  الم جمةرة الفئة قبل من

  يوما 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا بالحجارة للرشم  عرض 
 بكون  صااااارح الذ  81423 المةني للرقم الحامل الروان نبيل: الشااااارطة مقدم*
 بةا العجأ أمد بشاااةادة مدليا جساااده أنحاء بباقي وكدمات اميمن بك ف  بجرح أصاااي 
 أسابع. ثالثة

 بالحجارة  صابة بالرشم أن   عرضصرح ب الذ  بنشعو سفيان الشرطة مقدم*
  يوم 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا

 بشةادة أدلى الذ  88294 المةني رقم  الدحماني العالي عبد الشرطة مف ش*
 . بالحجارة للرشم بدوره بعدما  عرض يوم 12 بةا العجأ أمد طبية

 بشااةادة أدلى الذ  70410 المةني للرقم الحامل البةلي محمد الشاارطة مقدم*
 ومعصاااام  اليساااار  ركب   مساااا و  على أصااااي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
 اميسر
 رئيس)  70410 المةني للرقم الحامل لغمام المنعم عبد مم اأ الشرطة مف ش*
 يوما 15 بةا العجأ مدة طبية بشااةادة أدلى الذ (  القضااائية للشاارطة المحلي القساام
 اليمنى رجل  وركبة وسام رالصد مس و  على أصي  بعدما

 بشاااااااةادة أدلى الذ  5314 المةني للرقم الحامل اليوبي فؤاد الشااااااارطة مقدم*
 اليمنى يده أصبع مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
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 رئيس) 65142 المةني الحامل للرقم المالت عبد رحياااااام المم اأ اممن ضابط*
 لكسر  عرض بعدما يوم 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة أدلى الذ ( الحضرية الةيئة
 مس و  كاحل قدم  اليسااار  على

 بشااااةادة أدلى الذ  86824 المةني للرقم الحامل ف حاو  عماد اممن حارس*
 اليسر  يده مرفم مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية

 وي علم اممر بكل من:ناهيت عن  عرض مم لكات الخواص للخسائر المادية، 
 لإلح رام  عرضااات ال ي ا قامة مقر مالت العراصاااي مراد مشااا كي المسااامىال -

  .سن يم مليون 300  ناهأ فادحة مادية خسائروالذ   كبد جراء ذلت 
 النقل باع باره مالكا من جةة لحافلة ا كيت العاطي عبد المسااااامى لمشااااا كيا -
 كاااناات ال ي 89114 – ألف – 40 دعااد  حاات بااالمغر  مرقمااة volo نوح العمومي
 سياق ةا ي ولى كان وال ي GIR السريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصر  حمل

ومن جةة  (الفقر  بعموده لكسااار  عرض الذ هذا امخير ) الشاااريعة ابراهيم المسااامى
 – ألف – 2  عدد  حت بالمغر  المرقمة mutsibushi نوح من أخر  للشااااااااااحنة

، وهما المركب ين ( couchage) الدعم عناصاااااااار بأم عة محملة انتك ال ي  44854
مليون سااان يم  112قيم ةا الل ين  عرضااا ا ل كساااير و خري ، مما كبده خساااارة مالية 

 مليون سن يم(. 32مليون سن يم والشاحنة   80)حاصل قيمة الحافلة 
 ربجوا بومنقد بحي الذ   عرض منأل  الكائن افالح سااعيد لمشاا كي المساامىا-
 رشمل الم جمةرة والفئات العمومية القوات بين والمواجةات امحداث شةد الذ  المكان
 مقدرا أجاجية قطع 10 من أأيد  كسااااااااايرعن   نجم بالحجارة لمنأل  الأجاجية الواجةة
 درهم.  8000 بحوالي الخسارة حجم

 خصاااوصااايةال   مدرساااالذ   عرضااات  احدار الحميد عبد لمشااا كي المسااامىا -
 ا شااةارية بالواجةة مادية خسااائرل بامأورن 02 رقم الوطنية بالطريم سااياقةال ل عليم

 نوح من لحافل   اليسااااااااار جةة الخلفية العلوية الأجاجة  كسااااااااير مع للةواء وبمكيف
Renault مسااااااااا وقفة ال ي كانت 12167 – ألف – 4 عدد  حت بالمغر  المرقمة 

 .اليمين جةة بال ةوية الخاصة الأجاجة و كسير انأران بئر بشارح
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 مغار أوالد بالنسبة ألحداث جماعة •

 :20بتمسمان

أواال وصاال الم ةم ناصاار الأفأافي  15:30على الساااعة  21/04/2017ب اري  
ساايارة إلى جماعة  20رفقة مجموعة من أ باع  على م ن قافلة مكونة مما يأيد على 

ريم الوطنية رقم أوالد أمغار بقيادة  مسمان حيث قاموا بعرقلة السير على مس و  الط
بالمقطع الطرقي الذ  يربط ا روكون بأوالد أمغار مرددين شعارات وحاملين معالم  16

ما يساااااامى بالجمةورية الريفية وأعالم أخر  أماأيغية، محدثين بذلت فوضااااااى عارمة 
 ومعرضين حياة مس عملي هذا الطريم للخطر.

صريل أمام مقر جماعة بعدها قام المعني باممر ب نايم وقفة اح جاجية بدون  
شاااخصاااا  150وذلت بحضاااور أأيد من  16أوالد امغار بمحاذاة الطريم السااااحلية رقم 

وبمسااااعدة كل من المساااميين خالد البركا ومحمد النعيمي وأشااارف عبد الباقي ومحمد 
 بوعالمي ومحمد خلوم

كما قاموا با ضااااافة إلى بعض امشااااخاص المحسااااوبين عليةم بإرغام مجموعة 
طنين على االل حام بالوقفة االح جاجية، كما كانوا ين قلون جماعة راجلين من الموا

على طول مقطع الطريم السااااااااااحلية المجاور قصاااااااااد  رهي  المواطنين إما االل حام 
بالشاااااااااكل االح جاجي أو المغادرة  حت ال ةديد، وهو ما خلم جوا من الخوف والرع  

 بالمنطقة.
وقفات كما  م رفع خمسااااة أعاله ما وقد شااااةدت هذه الوقفة عدة مشااااادات و  

يسمى بالجمةورية الريفية وعشرة أعالم أخر  أماأيغية والف ات مك و  عليةا بالعبارة 
 ال الية:

 اساكنة جماعة أوالد أمغار قبيلة  مسمان  ن فض ضد ا قصاء وال ةميشا
 با ضافة إلى  رديد مجموعة من الشعارات أهمةا:

 ...للحسيمة الصامدةاا  حية أوالد أمغار النضالية
 ا حية نضالية ...للجماهير الشعبيةا

                                                           
  21/04/7201دميمين ركم  ة مح يف محمؤ خ فل  ريب محثير  من دق ي  قي ك قييكة 20
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 اسيد  ذمني من ناأو اديير ا
 ا هذا الريف واحنا ناسو...والمخأن يجمع راسوا

 اهي كلمة واحدة...هاذ الدولة فاسدةا
 ا مسمان أرضي حرة...المخأن يطلع براا

 ابوس بوس وأيذ ركيعة... اخذ حقت في لوأيعةا
 كاها بعض شـــهود العيانوهي الوقائع التي ز

المساااا مع إليةم وي علم اممر بكل من المسااااميين واليد ايت بنةرو وخالد المسااااعود  
وياسااين الصااالحي اللذين وضااحوا بان مناصاار  الم ةم ناصاار الأفأافي كانوا يحملون 

هراوات خشااابية( سااااعة منعةم /-شااااقور-أسااالحة بيضااااء )مديات كبيرة الحجم/فأس
ين كانوا يرفعون أعالما مغربية ويرغبون بدورهم في حضااور و ةديدهم لألشااخاص اللذ

الوقفة االح جاجية لل عبير عن مطالبةم االج ماعية المشااااااااروعة، حيث  م منعةم من 
جبارهم على المغادرة.  رفع امعالم المغربية وا 

سااوداء اللون لم  250موضااحين أنةم الحاوا  واجد ساايارة من نوح ميرساايديس 
قوم بجوالت حول مكان الوقفة االح جاجية، و سااا طلع كل القادمين ي ذكرا رقم لوح ةا  

 إلى عين المكان، ومد  انضباطةم للوقفة بعدم حمل العلم المغربي.
في حين أكد شاهد العيان ياسين الصالحي قيام أ باح ناصر الأفأافي بمةاجمة 

علي   سااانة يحمل ملفا ورقيا أخضااار اللون وانةالوا 50شاااخص يبلغ من العمر حوالي 
 بالضر .
أكد شاهد العيان محمد أبركان أن  ساعة حضوره الوقفة االح جاجية أعاله من و 

أجل المشاااركة فيةا ورفع العلم المغربي، أشااار الم ةم ناصاار الأفأافي على أ باع  من 
أجل ال عرض ل ، حيث قاموا بإساااااااااقاط العلم المغربي من يده بالقوة، وهددوا بمديات 

 من أجل المغادرة.كبيرة في شكل سيوف 
موضحا أن  شاهد ساع ةا بعض المةاجمين من أ باح ناصر الأفأافي يحملون 

 حجارة كبيرة وي عقبون شخصا كان يحمل العلم الوطني.
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ــ  )دوار  • ــبة ألحداث منطقة  ارجيس بالنس

 :21 الوراق و كركورت(

من مناصاااار  الم ةم عدد من الم جمةرين  23/05/2017وذلت لما قام ب اري  
شااخص، بمنع إقالح طائرة المروحية ال ابعة  1000بلغ عددهم حوالي ر الأفأافي ناصاا

 من ا قالح بعد  شاااغيل محركةا CN-BZEصااانف  EC 145للدرت الملكي من نوح 
رفيع المساا و  في  اوأاري افدوال ي كانت  قل و لمدة  جاوأت ساااع ين ونصااف  قريبا، 

يت والسااايد محمد اليعقوبي والي شاااخص كل من السااايد وأير الداخلية عبد الوافي أف 
، هذا الوفد جةة طنجة الحسااااايمة والسااااايد محمد فوأ  عامل إقليم الحسااااايمة بالنيابة

الذ  قدم بحساااااااان نية من اجل محاورة المح جين والنار في مطالبةم ال ي كان يبدو 
  ااهرها حين  مشروعا.

حرام أنفساااااااةم، و  ارات شاااااااعنفس مرددين مةددين بإضااااااارام النار في الطائرة وا 
 كأارة، كريسااااااا،، بيادم، شاااااافارة،ا قبيل منللم ةم ناصاااااار الأفأافي نابية المعادية و ال

 ا فاسدة المخأنية السلطة فاسد، الملكي الدرت فاسدة، السلطة
ين إلى الم جمةر  من دفعبعد جةد جةيد إلى أن  مكنت عناصاااااار الدرت الملكي 

 18:45سااااااااكن على السااااااااعة مغادرة مركأ اا قالح و لمروحية من المغادرة و مكين ا
     دقيقة مساء.

صالة  • سيمة ) عطي   سبة ألحداث الح بالن

وما رافقها ما  الجمعة بمســـجد محمد الخامس

 :22 (احداث شغب

 2017ما   26ب اري  الجمعة وذلت لما قام الم ةم ناصااااااار الأفأافي بنفسااااااا   
مام المساااااااا جد وهو ب عطيل م عمد مداء صااااااااالة الجمعة من خالل مقاطع   لخطي  وا 

يخط  في المصاااااالين وان أح من  الميكروفون وسااااااب  وشاااااا م  ونع   بالدحال ثم راح 
يخط  بنفساااا  في المصاااالين محرضااااا إياهم من جديد على االن فاض ومعاداة أجةأة 

 الدولة، مما أد  إلى مغادرة جميع المصلين المسجد وعدم أداء صالة الجمعة.

                                                           
 .1772در   كك  23/05/2017موضوا محمرض  محمنجز من ط ف محم كز محد مرل حرك ا محمركل كديمد ري يد دي جيي  ردي يخ  21
 29/05/2017ج ج/ ش ق محمنجز من ط ف ف قد محش طد محقضي يد رأمن محرييمد ردي يخ  /184موضوا محمرض   كك  22
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 كن  لقائية بل كان أمرها مدبرا، كما  وهي المبادرة ال ي أثب ت ال حريات أنةا لم
 :طبقا للقانون ين المل قط  ينالةا في  ينذلت مضمون المكالم أثبت

بين شاااااااقيم الم ةم أعاله المسااااااامى  26/05/2017، ال ي جرت ب اري  امولى
طارم الأفأافي وبين المدعو خالد يطل  من خاللةا هذا امخير من امول أن يطل  

أافي نشار فيديو يدعو في  المواطنين إلى مقاطعة صاالة الجمعة من الم ةم ناصار الأف
  26/05/2017ب اري  

بين الم ةم ناصر الأفأافي وبين أخي   26/05/2017ال ي جرت ب اري  ، الثانية
وال ي اطلع من طارم ووالد   أليخة ايت ساااااااي حدو حول موضاااااااوح خطبة الجمعة، 

سوف ي طرم خطبة الجمعة  أن موضوح خاللةا المذكور شقيق  الم ةم ناصر الأفأافي
أن  سااوف ي وج  إلى المسااجد من أجل  شااديد هذا امخير خبره حينةا لإلي  شااخصاايا، 

 .الخنام على الخطي  وهو ما حصل فعال

إيقاف الم ةم ولما حاولت عناصااار الشااارطة القضاااائية مؤاأرة بالقوات العمومية 
وشاارح في الصااعود إلى سااطل منأل  و قديم  للعدالة، قام هذا امخير ب ناصاار الأفأافي

الس  والقذف في حم القوات العمومية  الم جمةرين محرضا إياهم على  وجي  أجيج 
ي  مام إل با   بعد ال لويل بإحد  يدي  في ا جاهةم كما كان يدعوهم إلى االنضااااااااا ب

عبارات السااااااا  والقذف للقوات العمومية  إلى  وجي ن يالم جمةر مما حذا ب، مساااااااكن 
وهم يحملون أسااااااااالحة  الم ةم المذكوراجة ةم في حال محاول ةم  وقيف مةددين بمو 

ااهرة عبارة عن عصاااي خشااابية وقضااابان معدنية و قطع أحجار ولبنات بناء امجور 
 وأجسام صلبة أخر .

وبعد  دخل القوات العمومية طبقا للقانون لفض ال جمةر المسااااااااالل، شااااااااارح 
لبنات البناء اامجورا وقطع الخش  و بالحجارة الم جمةرون في رشم القوات العمومية 

ح المناأل، مما من سااااااطو  وأوالقنينات الأجاجية والمعدنية اكانيطا سااااااواء من امأقة 
المشرف على  أطير ال دخل اممني،  على مرأ  من ضابط الشرطة القضائيةنجم عن  
مواف شاااااااارطة بجرح من قبل احد الم جمةرين الذ  ألقى علي  بلبنة بناء إصااااااااابة 

ناصااااااااار الم ةم ةا من فوم ساااااااااطل منأل يقع بنفس الأقام حيث يوجد منأل ااجور 
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بحالة إغماء حيث  مت معاينة جرح غائر يصاااا  ساااقط أرضاااا على الفور و ليالأفأافي 
وي علم ي م ان دا  سيارة ا سعاف لنقل  للمس شفى قصد  لقي العال،، و بمؤخرة رأس  

طقة امن سااااااال/ والية امن العامل بمن 78924رس، رقم  ابمقدم الشاااااارطة صاااااافوان ف
اخضع ل دخل و الرباط والذ   م نقل  في وضع حر، إلى المس شفى العسكر  بالرباط، 

طبي صاااادر ب قرير وبعد ال وصااال  جراحي على مسااا و  رأسااا  وهو في حالة غيبوبة.
عن الدك ور جبور  إبراهيم طبي  بر بة قبطان بمصاااااالحة امعصااااااا  وجراحة الدمام 

،  بين بأن المعني 02/06/2017حمد الخامس بالرباط ب اري  بالمس شفى العسكر  م
باممر أصااااي  بعاهة مساااا ديمة م مثلة في شاااالل جأئي على مساااا و  الذراح اميساااار 

  . 4/5بنسبة 
هذه  عرض عدد من عناصاار كما خلفت عملية رشاام القوات العمومية بالحجارة 

أدلوا بعضةم بشواهد  شخصا، 35بلغ عددهم حينةا إصابات مخ لفة الخطورة ب اتالقو 
 طبية  ثبت مدة العجأ الالحم بةم.

عدد من سااااايارات المصااااالحة ووساااااائل ال دخل والمعدات با ضاااااافة إلى  عرض 
الخاصاااة بقوات حفا الناام ساااواء ال ابعة لمصاااالل المديرية العامة لألمن الوطني أو 

 القوات المساعدة لخسائر مادية مخ لفة.
تم إنجازهما ن الملتتطتين طبتا للتانون، واللتين مضمون المكالمتين الهاتفيتي-2
" لل  رقمه الدين نورالملتب با"ابراهيم البوعأا ي بين المسميين  2017.05.27بتاري  

، 0661739766لل  رقمه الهاتف   حميد المةداو و 31617179904الهاتف  
دية لشرة ليال دقيتة، والثانية لل  السالة الحا 54األول  لل  السالة السادسة مساء و

" صلته نور الدينالمدلو " ابراهيم بوعأا يلمسم  واللتين أكد من خاللهما ادقيتة،  59و
بشراء مخأون مةم من أنه قام و وتنسيته معه باستمرار،  بالمتهم ناصر الزبزاب الوطيدة 

وأن   اجر مخدرات  امسلحة وسيعمل على إدخالةا سرا إلى المغر  عبر مدينة سب ة،
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على ثروة بالمليارات سيسخرها في شراء امسلحة با فام مع مجموعة من  وي وفر
شعال حر  بمدينة الحسيمةامشخاص امثرياء بةولندا واس خدامةا في القيام   .بثورة وا 

بتاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون، والت  جر  -3
عماد و الك  ابي جمالمسميين البين  صباحا 23لل  السالة العاشرة و 2017.06.01

الك  ابي  جمالخاللها المسم  من أباد والت  ، المعروبين بتوجههما االنفصال  العمراني
حراق  بسب  النسم المر فع الذ  أد  ب  الدور  ناصر الأفأافي المتهمأن   م اس ةالك  وا 

ب  موضحا  الذ   م  سخيره للقيام ب  في مدة قصيرة دون أن يكون مةيئا ل حمل ذلت،
يفوم قدرا   من أجل أن يحقم بشكل ناصر الأفأافي بأنه تم شحن المسم  هذا الصدد 

كلم في الساعة  60ضاربا المثل بمحرت يسير با ،سنة 60أشةر ما لم يحَقم في  6في 
لل  ضرورة  اشد دوم. كلم في الساعة إلى أن اح رم المحرت 160 م السير ب  بسرعة 

 اثغرة بوكيدارنالها لتجريم العناصر التابعة لهم ضاربا المثل باتفادي ثغرا  يمكن استغال
ضرام النار عمدا ال ي ار كبةا أنصارهم ب  إشارة -" واثغرة إيمأورن محداث العنف وا 

 . كما تم تفصيل ذلك ألاله وفضحت مخططا ةم العدائية ضد عناصر القوات العمومية
ها المتهم لجها  الت  يخدماالنفصالية لمخططا  ال يفضح بشكل جل وهو ما 
 تصعيد خطير باستعمال السالح للمساس بالسالمةالسالية إل  الدبع بو ناصر الزبزاب  

ميدانية  أداةبعال يشكل هذا األخير ، ويؤكد مرة أخرى بأن الداخلية للوطن وزلزلة استتراره
صالية أهدابهم االنف من لدن أطراف يتواجدون خارج أرض الوطن لتحتي  تم  برمجتها
 .بشت  السبل

 ناصر الأفأافي الم ةم البحث بهذا الخصوص معما يعضد ما ذكر، هو أنه لند و 
له أن التت   سب أنه  مؤكدا، عماد العمرانيو الك  ابي جمالالمسميين لم ينف  معربته ب

شريكه من أصدقاء  جمال الك ابيالمسم   بأنب  حين يعرف  عماد العمرانيبالمسم  
 .لولمحمد ج المتهم

أن مجرد تنظيم المتهم ناصر الزبزاب  للمسيرا  والمظاهرا  بالشارع العام دون -4
سلوك اإلجراءا  التانونية المتبعة ب  هذا المجال ب  إطار التوانين المنظمة للحريا  
العامة، يعتبر بحد  ذاته مظهرا آخر لحالة الفوض  الت  كان يسع  إليها المتهم من أجل 
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العمومية ودبع المتظاهرين إل  االصطدام بها خدمة لمشروله االنفصال ، استفزاز التوا  
طالما أنه ليس هناك ما يمنع من نزول الناس إل  الشارع العام والمطالبة بما يعتبرونه 
مشرولا، لكن يتعين بتط احترام التوانين المؤطرة لفضاء الحريا  العامة وب  متدمتها 

  .27/11/1958لمؤرخ في قانون ال جمعات العمومية اطبعا 
: التخطي  لللرار خارج عشر الرابعالمؤشر  

 أرض الوطا بعد فش  المخط  االنلصالي

يع بر هذا المؤشر، كذلكم من المؤشرات المةمة الدالة على  علم اممر بمؤامرة 
محبوكة بعناية من طرف الم ةم ناصااااار الأفأافي ومحرضاااااي  بالخار، من أجل  حقيم 

لي بفصل منطم الريف عن المغر ، ذلكم أن الم  بع لخط  وكلمات المشروح االنفصا
وشااااعارات المعني باممر، ي ضاااال بأن هذا امخير كان يدعي ساااالمية المااهرات وأن  
مس عد لل ضحية بنفس  من أجل الريف، غير إن حقائم المجريات على أرض الواقع، 

أحداث عنف و خري   لمااهرات نفساااااااااةا وال ي  خلل ةاأثب ت خالف ذلت، بدءا من ا
ونة  و ق يل كما حدث بالنساااابة  مأورن ومرورا بأحداث  عطيل صااااالة الجمعة ال ي 
قام خاللةا الم ةم المذكور باالع داء عنوة على حرمة صالة الجمعة وخطي  المسجد 
وما أعقبةا من رشاااااام للقوات العمومية بالحجارة من طرف أنصاااااااره وأ باع ، وان ةاء 

ومحاولة فراره خار، بعد صاااااادوره أمر بإيقاف  و قديم  للعدالة طة باخ بائ  عن الشاااااار 
المةربين وكبار ع اة المجرمين، وذلت بأساااااااااالي  الوطن عبر مليلية المح لة  أرض

فعال ا ويلة  حينةا ةال ي يأعم عوض أن يساااالم نفساااا  ويعطي الدليل على الساااالمية
 بما يلي: حماسة مناصري  لو كان صادقا كما يدعي، وندلل على ما ذكر

من قبضااااة الشاااارطة امولى عندما  مكن من  ثالثة مراتفراره محاولة ثبوت -1
الفرار عق   عطيل  لصالة الجمعة بمسجد محمد الخامس على م ن سيارة امجرة ال ي 
كان يقودها الم ةم محمد المحدالي الملق  باااااااااااا االدك ورا، حيث  وج  إلى غاية جبل 

أنقة الساااراغنة أة، ليعود بعد ذلت إلى مقر ساااكناه بسااايد  عابد الذ  ال ب  ف رة وجي
بالحسيمة والثانية مباشرة بعد  أجيج  لمناصري  بالةجوم على القوات العمومية عق  

ر  من منأل  للحيلولة دون إيقاف ، والثالثة عندما حاول الفرار ساااارا إلى  جمةرهم بالق
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ل ي  دعم  بالخار،، كما أوروبا عبر مليلية المح لة بمسااااعدة و نسااايم مع الجةات ا
 اكدت ذلت:

على  2017.05.28مضااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، ب اري  
دقيقة، بين  وبين ها في غير مكشاااااوف لشاااااخص  59السااااااعة الحادية عشااااارة ليال و

 بين أن  هو  -ب نسااااااااايم مع المسااااااااامى عأ الدين اوالد خالي علي -مجةول الةوية
ن، خاط  خاللةا هذا امخير المعني باممر باساام ارشاايدا من المساامى فريد أيت لحساا

أجل ال موي  وأبد  ثق   في قدر   على مساااااااااعد   على ال ساااااااالل إلى خار، المغر  
بشاااارط أن ي مكن من الوصااااول إلى  روكوت أو  مساااامان وي صاااال ب  من هنات، في 

ا بعدما  جاوأ الوقت الذ  أعلن في  الم ةم المذكور أن  ي واجد وق ةا قر  االصاااافيحة
 الجبال وأن  في طريق  للمكان الم فم علي .

مما يؤكد من جةة أن المعني باممر كان ساايلجأ إلى أحد أشااخاص ذو  الخبرة 
في مجال ال ةري  عبر معابر الحدود، ويكشف من جةة أخر  عن خطورة امشخاص 

 الم عاونين مع  ومن يقف خلفةم. 
لمسميين ابراهيم البوعأا ي الملق  باااانور مضمون المكالمات الةا فية بين ا -2

على السااااااااعة   2017.05.27الدينا وحميد المةداو ، ثالث منةا  م إنجاأها ب اري  
دقيقة،  52دقيقة ثم الثامنة مساااء و 47دقيقة والثامنة مساااء و 33السااابعة مساااء و

دقيقة  20على الساعة الثانية بعد الأوال و 2017.05.28ومكالم ان ها في ان ب اري  
دقيقة، وال ي أكد من خاللةا المسااااااااامى ابراهيم البوعأا ي  37و الثانية بعد الأوال و

الملق  بااااااااااااانور الدينا أن  ي صاال بالم ةم ناصاار الأفأافي ها فيا بان اام خالل الف رة 
ال ي كان ي واجد فيةا في حالة فرار من المصاااااااالل اممنية، حيث أبد  ل  هذا امخير 

نما يع أم الةرو  إلى الخار، وطل  بأن  ال يرغ  ف ي  ساااااااااليم نفسااااااااا  إلى العدالة وا 
 اللجوء السياسي.

على  28/05/2017المكااالمااة الةااا فيااة المل قطااة طبقااا للقااانون ب اااري  -3
عبر رقمااا  –ثوان بينااا   06دقاااائم و 04دقيقاااة ليال، ماااد ةاااا  23:07السااااااااااااعاااة 

خاص بالمساامى عأ ال 32485257841وبين الرقم الةا في امجنبي  0624027375



 

224 

برقم ها ف أجنبي يخص المساامى فريد من خاللةا أوده الدين أوالد خالي علي، الذ  
أيت لحسااان المقيم بةولندا وأحد عناصااار لجنة الحرات بالبلد اموربي المذكور، وأطلع  
على أن هذا امخير وعده بأن  سااايبعث ل  بأخي  لمسااااعد   من  يعرف الطرم جيدا، 

أن  بحاجة إلى من يؤمن ل  العبور ساااارا إلى  الم ةم المعني باممرفأفصاااال ل  حينةا 
مخاطب  عأ الدين اوالد خالي علي بأن هؤالء امشااااااااخاص  ، فشاااااااارح ل مدينة مليلية

 الم ةميس طيعون فقط  أمين العبور ل  سريا إلى سب ة، فقبل باممر وأخبره أن  برفقة 
ساااااايصااااااالن هنات ساااااايطل  اللجوء  محمد حاكي الذ  الأم  منذ فراره، وأنةما عندما

 السياسي. 
ناصاااار الأفأافي لم يكن يع أم  سااااليم نفساااا  لمصااااالل  الم ةموهو ما يبين أن 

اممن بل خطط لمغادرة أرض الوطن، مع أما طل  اللجوء السااااياسااااي واالساااا مرار من 
خار، المغر  في شااااحن ال جمةرات للمس باممن الداخلي للوطن، وذلت ب نساااايم مع 

م واجدين خار، المغر ، وهم نفسااااةم من  كلفوا بإيجاد منفذ ل  للةرو  امشااااخاص ال
 عند الحاجة لوال يقاة مصالل اممن  فشال خططةم.

مضااااااااامون مكااالم ين هااا في ين مل قط ين طبقااا للقااانون من رقماا  الةااا في -4
على  29/05/2017مع المسااااااامى فريد ايت لحسااااااان امولى ب اري   0624027375

ثانية، والثانية في نفس ال اري  على  30دقيقة مد ةا  22ل والساااااااعة من صااااااف اللي
ثانية، يساا فاد منةما أن الم ةم  32دقيقة مد ةا دقيقة و 54الساااعة من صااف الليل و

مجةودات كبيرة من أجل ال وار  عن امناار ومحاولة  فاد  إلقاء  بذل ناصر الأفأافي
على طول الطريم الساحلي ثم القبض علي  بعد فراره من مقر سكناه، حيث ال يسير 

دخل إلى الغابة بعدما ان اب  شااااات في إحد  السااااايارات، فيما اسااااا مر مخاطب  الخبير 
بمسااااالت ال ةري  عبر المنطقة يواصاااال إرشاااااده ها فيا إلى الخطوات ال ي يج  علي  

ساالكةا، بعدما طمأن  أن  بصاادد إعداد منأل في يوامماكن ال ي ُيساا حساان أن  ةاا باع
يا لكي يقضااااااااوا الليلة في  في ان اار ال خطيط لعملية  نايم هجر   ورفيق  االسااااااااوان
  سريا خار، أرض الوطن. محمد حاكيالم ةم 
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وامشااخاص الذين يقفون  ؤكد مرة أخر   وفر الم ةم أعاله وهي كلةا مؤشاارات 
 .بشر  ولوجس يكي جاهأ ومعد مسبقا لمثل ها   الحاالت وراءهم على دعم

كالمات ها فية مل قطة طبقا للقانون بين رقم  الةا في مضااااااااامون ثالثة م-5
ةا في  0624027375 مع شاااااااااخص مجةول الةوية،  0697117396وبين الرقم ال

قة ليال مد ةا  01:13امولى على الساااااااااااعة  29/05/2017ب اري   ية،  49دقي ثان
ثانية، والثالثة على السااااااااااعة  57دقيقة ليال مد ةا  01:18والثانية على السااااااااااعة 

 ثانية، يسااااااااا فاد منةا أن  حل بمكان اخ باء الم ةمين 23مد ةا دقيقة ليال  01:19
قدموا عبر  207ناصاااار الأفأافي ومحمد حاكي أشااااخاص على م ن ساااايارة نوح بوجو 

الطريم المؤدية إلى الصااافيحة، واسااا مروا بال نسااايم ها فيا معةما إلى أن اق ربوا من 
لطريم الساااااحلي، وبناء على إشااااارة ضااااوئية مكان اخ بائةما أساااافل القنطرة الكبيرة با

بواساااااطة مصاااااابيل السااااايارة  م اال فام عليةا ها فيا، خرجا مسااااارعين من مخبئةما 
المذكور وال حقا بةم فوم القنطرة، وهو أساالو  في ال نساايم وال خطيط ال يخ لف عن 

 .اصر العصابات ا جرامية المنامةأسالي  الةاربين من القانون وعن
م ةم فؤاد الساااعيد ، وال ي أكد من خاللةا قيام الم ةم ناصااار  صاااريحات ال-6

الأفأافي سرا بطل  الحصول على  أشيرة الدخول إلى امراضي االسبانية دون علم أ  
أحد من نشااطاء الحرات، غير إن  اف ضاال أمره بعد رفض ذلت الطل ، ف علل بأن طلب  

ة مدريد من اجل االل حام هذا كان بناء على دعوة وجةةا ل  ناشااااااااطان ين ميان للجن
بةما هنات بغرض ال عبئة لمساايرة مليونية خالل شااةر يوليوأ من الساانة الحالية، وأن 
هذا دليل آخر على أن  كان يسااااااااا مد ال عليمات من خار، المغر  في شاااااااااأن  دبير 

 الحرات.
 
 
 
)عا طريق فيما يخص جناية المشــــاركة -2

مة التحريض(  ية المس بســـال نا كاب ج في ار 
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لة الداخلية بار كاب اعتداء الغرض منه الدو

إحداث التخريب والتقتي  والنهب في أكثر ما 

ما القانون  129و 201منطقة طبقا لللصـــليا 

 الجنائي:

 من القانون الجنائي على ما يلي: 129و 201حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجناية المس بساااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، :ا 201الفصااااال 

إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو  اع داء الغرض من ر ك  من ا
ما بإحداث ال خري  وال ق يل دفعةم إلى ال سااالل ضاااد فريم آخر  والنة  في دوار أو وا 

 منطقة أو أكثر.
 ...ا

يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في : ا 129الفصاال 
 فعال اآل ية: نفيذها ولكن  أ ى أحد ام

أمر بار كا  الفعل أو حرض على ار كاب ، وذلت بةبة أو وعد أو  ةديد أو - 1
 إساءة اس غالل سلطة أو والية أو  حايل أو  دليس إجرامي. 

قدم أساالحة أو أدوات أو أية وساايلة أخر  اساا عملت في ار كا  الفعل، مع - 2
 علم  بأنةا س س عمل لذلت.

و الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضاااااايرية أو ساااااااعد أو أعان الفاعل أ- 3
 امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت. 

 ...ا
ضاالوح الم ةم ناصاار الأفأافي في ار كا  الجناية أعاله حساا   يدل ل علىحيث و 

ثابت من وثائم ومسااااااااا ندات الملف امدلة ، وكافة مجريات البحث وال حقيم مع  ال
 والدالئل ال الية:

ورط  في  دبير مؤامرة للمس بالسااااالمة الداخلية للدولة المنصااااوص ثبوت  -1
قانون الجنائي، كما  م  201من الفصاااااااااال  2عليةا وعلى عقوب ةا في الفقرة  من ال

 :23وفم ما يلي فصيل ذلت أعاله، 
                                                           

 أ اله.ركل مؤش  منظ  مي يرق  حروقوف  رى محدفيصيل وويي ل مإلثري  محمدعرقد 23
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المؤشاااار امول: ال نساااايم مع أطراف انفصااااالية خار، المغر  لأعأعة اساااا قرار 
ف عن المغر  من خالل  لقي ال وجيةااات الوطن وخاادمااة مشاااااااااروح انفصااااااااااال الري

 وال عليمات وال وصل ب مويالت مالية واالس فادة من الدعم اللوجيس يكي
 المؤشر الثاني: ال نسيم لمخطط إجرامي سر   مت برمج   خالل ف رة الصيف

المؤشاااار الثالث: ا صاااارار على مقاطعة الحوار مع الساااالطات المخ صااااة لقطع 
يجاد الحلول للمطال  المعلن عنةا وضمان الطريم على أية محاولة ال ح واء الوضع وا 

 الوقت ل نفيذ المخططات السرية ضد اممن الداخلي للمغر   
المؤشر الرابع: اس ةداف اق صاد مدينة الحسيمة لشل الحركة ال جارية والضغط 

 على الدولة خدمة للمشروح االنفصالي
لألجةأة اممنية واساااااا ةداف المؤشاااااار الخامس: محاولة أعأعة والء المواطنين 

 سالمة موافيةا 
المؤشاااار السااااادس: ال حرت ضاااامن جماعات بشااااكل ممنةج ومدروس من أجل 

 ضمان إنجاح المشروح االنفصالي:
المؤشاار السااابع: نةج أساالو  ال موي  و وخي الحيطة والحذر خالل اال صاااالت 

فية خارجية لل واصاال الةا فية باساا عمال االرموأا واكلمات مشاافرةا واساا عمال أرقام ها 
عبر  طبيم الوا سااا ، ضاامانا لعدم اف ضاااح المخطط ا جرامي وهويات باقي عناصاار 

 الشبكة ا جرامية 
المؤشااار الثامن: محاولة  دويل القضاااية  ثارة الرأ  العام الدولي و أليب  بساااوء 

 نية ضد المغر 
 سيمةالمؤشر ال اسع: محاولة  وسيع رقعة االح جاجات خار، مدينة الح 

محاولة  ضااااليل الرأ  العام و أجيج  من خالل نشاااار المؤشاااار الحاد  عشاااار: 
 مغالطات و أييف الحقائم

محاولة  وايف الدين  ثارة و ةييج مشااااعر المواطنين المؤشااار الثاني عشااار: 
 بةدف حشد أكبر عدد من المؤيدين
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المؤشااااااار الثالث عشااااااار: محاولة  وايف  اري  الريف بساااااااوء نية في  أجيج 
 ر الم ااهرين خدمة للمشروح االنفصالي بفصل منطقة الريف عن المغر مشاع

المؤشاااااار الرابع عشاااااار: العمل على خلم اضااااااطرابات وأحداث شااااااغ  ل حقيم 
 امهداف االنفصالية

عشااار: ال خطيط للفرار خار، أرض الوطن بعد فشااال المخطط  الخامسالمؤشااار 
 االنفصالي

أحداث ال خري  والنة   ت  ورط  بشاااااااااكل مباشااااااااار في اندالح و أجيجو ثب-2
وال ق يل ال ي عرف ةا عدد من المناطم بالحساايمة ونواحيةا، وذلت من خالل  حريضاا  

الخط  والكلمات والشاااااااااعارات ال ي كان يلقيةا خالل أ باع  ومناصاااااااااري  من خالل 
المااهرات والمسيرات والوقفات وال جمعات وعبر مواقع ال واصل االج ماعي على  نفيذ 

 مذكورة، وذلت وفم ما يلي:الاالع داءات 
سيدي  • سبة لمنطقة بوكيدارن بقيادة  بالن

 :24بوعليل إمزورن

قام عدد كبير من مناصااار  الم ةم ناصااار  الأفأافي بلغ  05/02/2017ب اري  
شاااااااخص وهم يحملون راية لجمةورية الريف المأعومة بال جمةر  500عددهم حوالي 

لطريم العمومية، حيث قاموا قطع بمنطقة بوكيدارن بقيادة ساااااايد  بوعفيف بوسااااااط ا
حركة السير عن طريم وضع حواجأ ورشقوا أفراد القوات العمومية بالحجارة باس عمال 
المقاااليع ال قليااديااة والأجاااجااات الحااارقااة )مولوطوف(، كمااا قاااموا بااإحرام العجالت 
طالقةا عبر المنحدرات با جاه عناصر القوات العمومية.   المطاطية في وسط الطريم وا 
وفي حدود السااااااعة ال اساااااعة ليال قام مجةولون ب خري  ا نارة العمومية لمدة 

دقائم، بغرض فساال المجال للم جمةرين من أجل القيام بأعمال  خريبية  5 صاال إلى 
لحام أضرار جسمانية بقوات المحافاة على الناام العام.  وا 

                                                           
 21محم كز محقضووي ل حرك ا محمركل ريوو يد محك ا محمركل ريحريوويمد در   كك من ط ف  ين مألولمحمنجز ينموضوووا محمرضوو  24

 220در   كك  05/02/2017ومحثينل من ط ف محم كز محد مرل حرك ا محمركل رإمزو ن ردي يخ  06/02/2017ردي يخ 
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اممن ورغم  دخل القوات العمومية طبقا للقانون من أجل ضااااااااامان اسااااااااا  با  
ممثلة في عناصااار الدرت الملكي وعناصااار من القوات المسااااعدة وعناصااار من اللواء 
الخفيف لل دخل السااريع، ال الم جمةرون في  عن ةم حيث واصاالوا رشاام هذه امخيرة 
بالحجارة والأجاجات الحارقة والعجالن المطاطية المشاا علة بالنيران، كما قاموا ب خري  

 مجموعة الخسائر البشرية والمادية، وفم ما يلي:عدد من المم لكات، من خلف 
 على مستوى الخسائر البشرية: -1

عنصاااااااارا  20حيث خلف االع داء على القوات على القوات العمومية، إصااااااااابة 
 منةم بإصابات م فاو ة الخطورة، وي علم اممر بكل من:

*بالنســـبة ألفراد القوات العمومية التابعة 

بعة منةم من بينةم عنصرين في حالة : أصي  سلصلوف الدرك الملكي
جد حرجة  طلبت نقلةم باسااا عجال عبر مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى المسااا شااافى 

 العسكر  بالرباط، وي علم اممر  :
الدركي الرقي  المساااامى عبد العالي سااااعيد الذ   عرض للرشاااام بواسااااطة  -1

رغم أن  كان يضااع  حجارة كبيرة على مساا و  جبة   مما أد  ب  إلى السااقوط أرضااا،
الخوذة الواقية للرأس، وبعد نقل  على م ن مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى المس شفى 
العسااااااااكر  بالرباط، خضااااااااع لعملية جراحية من أجل وقف نأيف الدم، حيث  بين أن  
أصاااي  بكسااار على مسااا و  أحد عاام الجمجمة على مسااا و  أعلى الجبةة وكسااار 

صااابات كثيرة على مساا و  أساافل امذنين والخد اميمن وعلى مساا و   بالفت اميساار وا 
يوما ليحصاااال على  19الذقن والسااااام اميمن، و م االح فاا ب  بالمساااا شاااافى حوالي 

 يوما قابلة لل جديد. 60شةادة طبية مدة العجأ الكلي المؤقت بةا 
الدركي الرقي  عبد الوها  الطال  الذ   عرض كذلت للرشااااااام بالحجارة من -2
مةرين، حيث أصااي  بحجارة على مساا و  الرأس جعل   ي مايل فوم امرض قبل الم ج

ويفقد الوعي نسااابيا والقدرة على الوقوف، وبعد ساااقوط  أرضاااا  عرض لةجوم مباشااار 
من طرف هؤالء امشااخاص اللذين عرضااوه للركل والرفس بأرجلةم على مساا و  رأساا  

 وعنق  محاولين ق ل ، وهي اللحاة ال ي فقد فيةا الوعي.
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مما نجم عن  إصااااب   ب وعكات على مسااا و  العنم ورضاااوض و وعكات على  
مسااااااا و  الورت والرجل اليمنى اسااااااا دعت نقل  عبر مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى 
المساااا شاااافى العسااااكر  بالرباط، وبعد القيام بالفحوصااااات الضاااارورية  م االح فاا ب  

مدة العجأ الكلي  أيام وحصااااال على شاااااةادة طبية 07بالمسااااا شااااافى المذكور حوالي 
 يوما. 20المؤقت بةا 

وبعد البحث وال حر   بين بأن الم ةم وسااااايم البوسااااا ا ي هو من قام باالع داء 
بالضر  والجرح في حم الدركي أعاله بركل  على مس و  الرأس، وعلى حد   عبير هذا 
امخير ها فيا محد معارف  المساااااااااماة بشااااااااار  اليحياو  اأن حذاءه الأال يحمل آثار 

 الدماء، وبأن الضحية يع بر في عداد المو ىا.
 با ضافة إلى عناصر الدرت الملكي اآل ية أسماؤهم:

 الرقي  أول حكيم ال ويةمي ال ابع لمجموعة الفيالم الم نقلة بفاس-
 الرقي  بوفرد  ياسين ال ابع لمجموعة الفيالم الم نقلة بفاس-
 ل بالقيادة الجةوية بالحسيمة.الرقي  خالد بشكرة ال ابع لمركأ اممن وال دخ-
 الرقي  إبراهيم العيساو  ال باح للقيادة الجةوية بالحسيمة-
الرقي  محمد هجر   قني في المحافاة على الصحة بمصحة القيادة الجةوية -
 بالحسيمة

*بالنســـبة ألفراد القوات العمومية التابعة 

 للقوات المساعدة:

  07/2013إسماعيل الحبي  رقم  المةني -
 87/019123حسن آمال مساعد رقم  المةني -
 9069/2013نور الدين أنبي رقم  المةني -
 726/2009فوأ عصام عريف رقم  المةني -
 2355/2012محمد رحمان رقم  المةني -
 798/2010محمد بوطوالة رقم  المةني -
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*بالنســـبة ألفراد القوات العمومية التابعة 

ي حة الملك خ  الســـريع للقوات المســــل تد ة لل

 بالحسيمة:

 عبد العأيأ وادري ، جند -
 امحرف رشيد، عريف-
 محمد الوريني، جند -
 مراد الدويدة، جند -
 ياسر بن موسى، جند -
 محسن كمار، جند -
 حمي عثمان، جند -

 على مستوى الخسائر المادية: -2

وي علم اممر ب خري  عدد من السااااااااايارات الخاصاااااااااة وحافالت النقل العمومي 
القوات العمومية وعشرات السيارات ولواأم العمل ال ابعة لمخ لف القوات  المسخرة لنقل

 العمومية بما في ذلت نة  بعض الع اد اآل ي بيانةا:
لدرك الملكي  بة للمركز الترابي ل بالنســـ *

 بامزورن:

 عرضااااات لخساااااائر مادية  GR182573سااااايارة من نوح كاد  فولأفاكن رقم -
ية ا جة الواق لة في  كساااااااااير الأجا عد م مث با  اميمن للمق فذة ال نا جة  ممامية وأجا

 اممامي.
*بالنســـبة للقيادة الجهوية للدرك الملكي 

 بالحسيمة:

 عرضااااات لخساااااائر مادية م مثلة في  GR148618سااااايارة نوح طويوطا رقم -
 كسااااااير الضااااااوء االمامي و كسااااااير الأجاجة الواقية اممامية وأجاجة النوافذ من كل ا 

 الجة ين.
  عرضت ل كسير أضواء ال قابل  GR181512ان رقم سيارة نوح نيس-
 عرضاااات ل كسااااير الأجاجة الواقية  GR179298ساااايارة نوح بوجو  يبي رقم -

 اممامية با ضافة إلى بعض السيارات ال ي كات مركونة بالمكان.
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 BOUCLIERS واقيات منةا  6للحجارة و شقم واقية  14 كسير -
 خوذات للرأس 3 كسير -
 البالس يت من ع اد المحافاة على الناام ضياح عصى من -
 :بالنسبة لمجموعة الدرك المتنق  بلاس*
 واقية للحجارة و شقم اثنين منةا 23 كسير -
 خوذات للرأس  8 كسير -
وخوذ ين للرأس وواقية  MATRAQUEضااااااياح عصااااااى من البالساااااا يت -
 لألذرح

 بتازة: 20*بالنسبة لمجموعة المخزن المتنق  

م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  178228وجو بوكسااير رقم ساايارة من نوح ب-
 البا  اميسر واممامي من جةة السائم

م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  178230ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 البا  اميسر

م م  م  كسااير أجاجةا من جةة  168752ساايارة من نوح بوجو بوكسااير رقم -
 البا  اميسر

 م  كسير سدادات حاوية البنأين  180476جو بوكسير رقم سيارة من نوح بو  -
حداث ضغوط بةا واعوجاجات بمخ لف أنحاء هيكلةا.  وا 

م م  م إحداث ضاااااااااغوط بةا  197156سااااااااايارة من نوح لندرفر ديفاندر رقم -
 واعوجا، ببابةا اممامي اميمن 

  BOUCLIERSواقيات الحجارة  3 كسير -
 بالنااور: 38ل *بالنسبة لمجموعة المخأن الم نق

م م  م  كساااير أجا، مرآ ةا االر دادية  163206سااايارة من نوح طويوطا رقم -
حداث اعوجا، بالجةة اليسر  للبا  اممامي.  على يسار السائم وا 

يارة نوح لندرفر ديفاندر رقم - م م،  م  كساااااااااير أجا، مرآ ةا  184225سااااااااا
 االر دادية على يسار السائم.
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 و شقم خوذة واحدة للرأس وقيات للحجارة  8 كسير -
سابعة للواء الخليل  سبة للمجموعة ال  7*بالن

BLIR: 

  م  كسير أجاجةا الواقي اممامي. 178120سيارة من نوح فورد سطافيط رقم -
 م  كسير مرآ ةا االر دادية من الجةة  178121سيارة نوح فورد سطافيط رقم -
 اليمنى

 سير أجاجةا الواقي اممامي م  ك 178122سيارة نوح فورد سطافيط رقم -
 م  كسااااير ضااااوء  غيير اال جاه في  178128ساااايارة نوح فورد سااااطافيط رقم -

 الجةة الخلفية اليسر  مع ضوء االن باه
 8 م  كسااير أجا،  6- -27609حافلة مخصااصااة لنقل القوة العمومية رقم -
 نوافذ

،  م  كسااااير أجا 15-أ-17301حافلة مخصااااصااااة لنقل القوة العمومية رقم -
 نافذ ين
 واقية للحجارة  63 كسير -
 سدادات لواقية الرأس 9واقيات للحجارة و 7ضياح -

با ضاااافة إلى  عرض سااايارة ا ساااعاف ال ابعة لوأارة الصاااحة بإقليم الحسااايمة 
 لل خري  أيضا.

 هو:ومما يؤكد وقوح االحداث ا جرامية أعاله، 
 06/02/2017ب اري :مضااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، -1

ثانية بين الم ةم شاااكر لمخروط  01دقائم و 05دقيقة مد ةا  31و 00على الساااعة 
وبين المسااااااااامى جمال أماأيغ مةاجر مغربي  06.15.21.54.86عبر رقم  الةا في 

وال ي ورد فيةا ا شاااارة إلى  0031626552925يسااا قر بةولندا رقم ها ف  الةولند  
 :، وفيما يلي نص المكالمةللب ر عرض أذن أحد رجال االمن 

شبان ما  صل  بأحد ال سمى جمال أمازيغ: "لقد ا  الم

نه في طريق العودة إلى بني  بأ قال لي  يدارن و بوك

شــــابا أصـــيبوا بجروح وال  12بوعياش، وأخبرني بأن 

 يتمكنون ما الحركة"
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ــاكر لمخرو  المتهم ــابون ما ش ــخا  المص : "ه  األش

 أبنائنا أم ما المخزن"

 ى جمال أمازيغ : "ال إنهم أبنائنا"المسم

شلى شاكر لمخرو  المتهم ست : " لقد مررت بجانب الم

 و م إخباري بأن أذن أحد رجال األما قد بترت"

ـــمى جمال أمازيغ: "جيد، المتظاهرون يهتلون   المس

هذا  بد الكريم " واآلخرون يقولون ما هو  ناء ع "نحا أب

 الكلب عبد الكريم ؟"

 : " أوالد الحرام اليهود"شاكر لمخرو  المتهم

المســمى جمال أمازيغ: "ا صــل  بك لكي أبلغك بهذه 

المعلومات، وأخبرك بأنني قم  بترجمة ما قاله لي إلى 

ص  به وقال  صا ا  شخ شاب أخبرني بأن  الهولندية، نلس ال

له بأنه أرســ  مراســلة إلى قســم "راديو هولندا" الذي 

 يبث أخبار عا المغرب"

: " ممتاز "خاصــنا نطغاو على  شــاكر لمخرو المتهم

أمهم" ونســوق إعالمنا جيدا حتى ال يقوموا بتغلي  الرأي 

 العام."

المســـمى جمال أمازيغ: "ه  اطلع  على ما أورد ه 

 وكالة المغرب العربي لألنباء؟"

 : " نعم أوالد الحرام"شاكر لمخرو  المتهم

سمى جمال أمازيغ: "لقد أمرت  شبان باالحتلاظ  05الم

يوهات في حواســـبهم ألنه حتى وإن حاول المخزن بالليد

 سحبهم ما اللايسبوك سيكون لدينا نسخ أخرى"

: "فكرة جيدة أن نحتلظ بهم في شاكر لمخرو  المتهم

 الحواسيب أو األقرا  المدمجة"

سأقول لك كالم يجب أن يبقى  سمى جمال أمازيغ: " الم

ـ  ما  amnesty internationalسرا بيننا، لقد ربطنا اال صال ب

 أج  إمدادهم بالصور والليديوهات"

الدركي عبد  بمحاولة ق لال مةيدية وسااااااااايم البوسااااااااا ا ي اع رافات الم ةم -2
المكالمة الةا فية ال ي مضاامون ، حساا  ما كشااف عن  أعالهكور ذالوها  الطال  الم

مع المسماة بشر  اليحياو  عبر رقمةا  0635954341أجراها بواسطة رقم  الةا في 
دقيقة مد ةا  23:34على السااااااااااعة  05/02/2017ب اري   0655954341في الةا 
ن  قام باالع داء بالضااااااااار  والجرح الخطيرين في حم أحد  30 دقيقة، لما أخبرها أ

العسكريين بعدما فر في اال جاه الخاط ، ذاكرا لةا ان   عمد إسقاط  على وجة  أرضا 
ى رأساا ، واع د  علي  بالضاار  بعد أن  اكد ل  ان  جند  من خالل وضااع  لخوذة عل

والجرح من خالل ركل  برجل  على مسااااااااا و  وجة ، مؤكدا لمخاطب   أن دم وجة  ال 
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أال على حذائ  الرياضااااي، ولد  اساااا فساااااره من طرف مخاطب   عن حالة العسااااكر  
 المذكور أخبرها بأن  ع بره في عداد المو ى.

مت  رجم ةا من اللةجة ولل دليل على ذلت نورد نص المكالمة الةا فية كما  
 الريفية إلى اللغة العربية وفم ما يلي:

 المتهم: أهال كيل حالك:

 بشرى: بخير ه  عدت إلى المنزل ؟

 المتهم: نعم أنا في المنزل

 بشرى: وأخيرا عدت إلى المنزل

 المتهم: حذائي الرياضي مليء بالدم

 بشرى: ما بك؟ ه  ضربوك ؟

 د القحبةالمتهم: ال إنه دم ذلك العسكري ول

 بشرى: ماذا  قول، ه  مات؟

 المتهم: ال ال لم يم  ولكا اعتبريه في عداد المو ى

 بشرى: يا إلهي قتلتم العسكري يا وسيم

 المتهم: لقد وجه  له ضربة قوية

 بشرى: أيا ضربته ؟

ــتوى الوجه وقدمنا  ــربة على مس المتهم: وجه  له ض

 بدفعه

ــيبة وإذا  ــكري مص ــرى: إذا قتلتم ذلك العس مات بش

 ستصب  مشكلة

المتهم: عندما هرب في ا جاهنا بالخطأ الحظ  أنه 

ــقاطه على وجهه ووجه  له  ــكرية فقم  بإس يحم  خوذة عس

 ركلة قوية على مستوى الوجه، لقد أشلي  فيه غليلي." 

 :25بالنسبة ألحداث إمزورن •

وال ي  أكد بموج  شااةادة الشااةود مساااهمة الم ةم ناصاار الأفأافي مباشاارة في 
جةا وال حريض على ار كابةا بعدما حضااااار شاااااخصااااايا رفقة بعض أ باع  ب اري   أجي
إلى منطقة إمأورن وراح يطل  من أفراد سااااااااااكن ةا مواجةة القوات  26/03/2017

 العمومية، وي علم اممر بشةود العيان اآل ية أسماؤهم: 
ــمى فكري بولمراح ــاهد المس : الذ  أكد أن  أوال، الش

الذ  صاااادف يوم امحد بالسااااحة القريبة من  26/03/2017  بينما كان ي واجد ب اري
الثالثة بعد الأوال، حضااااااار الماثل أمامكم ناصااااااار الطريم الوطنية وحوالي السااااااااعة 

                                                           
 ج ج/ ش ق/30در   كك  29/03/2017من ط ف مفوضيد محش طد محقضي يد رإمزو ن ردي يخ موضوا محمرض  محمنجز  25
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الأفأافي إلى الساحة المذكورة رفقة ثالثة أشخاص أحدهم حس  ما يرو، أن  صاح  
صاافيح ةا سااوداء مقةى بمدينة الحساايمة ، وكانوا على م ن ساايارة يجةل نوعةا ورقم 

اللون، وبمجرد نأولةم من الساااااايارة شاااااارح الم ةم المذكور في مخاطبة الناس، حيث 
وطل  منةم مواجةة القوات العمومية ال ي وصااافةا با أحاط ب  مجموعة من الساااكان، 

 االمخأنا مؤكدا لةم باللةجة الريفية  بالعبارة ا المخأن خواف وما يقدر يدير والوا،
حوالي ائ  على م ن السااايارة المذكورة. و نفيذا ل حريضااا ،  وج  ثم غادر رفقة أصااادق
أو الخامساااة والنصاااف مسااااءا من نفس اليوم، شااابا  من قاطنة  السااااعة الخامساااة

إمأورن  إلى ثكنة القوات المساعدة وشرعوا في رشم عناصر القوات المساعدة ال ي 
المساااعدة إلى الثكنة كانت  قوم بحراسااة الثكنة بالحجارة، وبعد دخول عناصاار القوات 

 وجةوا إلى ساااكن عناصااار الشااارطة الم واجد بالقر  من الطريم الوطنية المؤدية إلى 
بني بوعياش بالقر  من محطة البنأين إفريقيا، وان اروا إلى حين وصول حافلة على 
م نةا عناصاار الشاارطة فشاارعوا في رميةم بالحجارة، كما  م إحرام الحافلة و كذا أربع 

  وأيضا مقر سكن عناصر الشرطة، حيث كان عناصر الشرطة يقفأون سيارات أخر 
من ساااطل الساااكن، ثم   وج  الم ااهرون إلى مفوضاااية الشااارطة، غير أن عناصااار 

 الشرطة حالت بينةم وبين ذلت. 
سمى حمزة بندحمان شاهد الم الذ  صاارح  :ثانيا، ال

ان ي واجد بمدينة الذ  صادف يوم امحد، وبينما ك 26/03/2017أن  ب اري  امحداث 
امأورن حوالي السااعة الثالثة بعد الأوال على مسا و  سااحة المسايرة رفقة مجموعة 
من امشخاص،  قدم أمامةم الم ةم ناصر الأفأافي رفقة ثالثة أشخاص، وبدأ يحدثةم 

ا ال للعسكرة ونعم ل حقيم المطال  وضرورة  وفير الجامعاتا، محرضا  بالعبارة ال الية:
القيام باساا فأاأ عناصاار المخأن ومواصاالة النضااال ح ى  حقيم مطالبةم،  إياهم على

وفي حالة عدم  لبية المطال  الصاااااااااعود إلى الجبل لمواجةة المخأن، ثم غادر بعدها 
إلى وجةة مجةولة، ف وج  مجموعة من امشخاص على شكل مسيرة في ا جاه مدينة 

م ةم المذكور مجددا ومرافقي  الحسيمة،  وعند وصولةم إلى منطقة  بوكيدار، حضر ال
وأمرهم بالعودة إلى إمأورن ومةاجمة ثكنة القوات المساااااااعدة، ثم غادر رفقة مرافقي  
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 إلى وجةة مجةولة على م ن سيارة سوداء اللون. 
ف وج  المساااامى حمأة بندحمان مساااارعا إلى الثكنة المذكورة، وأشااااعر عناصاااار 

ن امشااخاص م وجةة نحوهم من أجل الحراسااة بالبا  الرئيسااي للثكنة بأن مجموعة م
مةاجم ةم بالحجارة والقنينات الحارقة، فخر، عناصااااااار القوات المسااااااااعدة لحراساااااااة 
الثكنة، وفي نفس الوقت شااااااااهد  لت المجموعات من امشاااااااخاص  ةاجم حافلة على 
م نةا عناصر من الشرطة كانت بمقربة من المسكن المخصص لةم، وذلت من خالل 

ينات مملوءة بخليط للمواد الحارقة، حيث أضاااااااارموا النار بالحافلة، رميةا بالحجارة وقن
 و مكنوا من إصابة عدد من عناصر الشرطة إصابات م فاو ة. 

مضااايفا أن   وج  رفقة بعض امشاااخاص وعناصااار القوات المسااااعدة وسااااعدوا 
عناصر الشرطة عبر  مكينةم من حبال  ساعدهم للنأول من سطل المنأل في الوقت 

قاموا  مر في  المةاجمون  في الرشام بالحجارة، مضايفا أن نفس المةاجمين الذ  اسا
باع راض ساااابيل وقطع الطريم بوضااااع امحجار في وج  ساااايارة ا سااااعاف، وشاااااحنة  
ا طفاء وطلبوا من سااااائقةا العودة ومنعوه من المرور، حيث هددوا سااااائم الشاااااحنة 

ن أجل  قديم المساااعدة ونجدة وطلبوا من  الرجوح من حيث أ ى وحالوا دون مرورهم م
 الشرطيين الذين كانوا في المسكن الذ  أضرمت في  النار.

ــطلى أبابريثالثا،  ــاهد مص الذ  أكد بأن امفعال  :الش
في الةجوم على مقر الم مثلاااة  26/03/2017ا جرامياااة ال ي  م ار كاااابةاااا ب ااااري  

ضاااااااارام النار ال عمد  بالحافالت السااااااااكن الخاص برجال اممن ورشااااااااقةم بالحجارة وا 
كانت ن يجة  حريض من الم ةم ناصر الأفأافي الذ  الخاصة بةم وبإقام ةم السكنية، 

حل قبل اندالعةا بمدينة إمأورن رفقة ثالثة أشااخاص على م ن ساايارة سااوداء اللون 
وشاااااارح في الحديث مع مجموعة من امشااااااخاص الذين  حلقوا حول  باللةجة الريفية 

مشاااااايرا بيدي   جاه ثكنة القوات اال للمخأنية ا و اال للبوليسا  بعبارة ا ال للعسااااااكرةا و
 ااهجموا على المخأن قبل أن يةجم علينااالمسااااااااااعدة. كما قال للم جمةرين حول  

 ا، ثم غادر بعدها إلى حال سبيل  على م ن السيارة المذكورة.المخأن خوافوكذا اراه 
 ورط الم ةم ناصاار الأفأافي في وما يؤكد خطورة امفعال ا جرامية أعاله الثابت 
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ال حريض عليةااا، ومااا عرف اا  من اع ااداءات بغرض ال خرياا  والنةاا  وال ق ياال، هو 
الن ائج الكارثية ال ي نجمت عنةا سااااااواء على مساااااا و  الخسااااااائر المادية بالنساااااابة 
لمم لكات الدولة ومم لكات الخواص أو على مساااااا و  الخسااااااائر البشاااااارية من خالل 

ة الخطورة ال ي مني بةا رجال اممن عبر رشااااقةم بالحجارة أو من ا صااااابات الم فاو 
خالل محاولة ق لةم عند إضااارام النار بمقر إقام ةم الساااكنية، بما في ذلت نة  بعض 

 امسلحة ومعدات ولواأم عمل الشرطة. 
ــاهد بالل اليحياوي ــهادة الش في مواجةة  رابعا، ش

ف و ش م المنجأة من طرف  /100الم ةم ناصاااار الأفأافي موضااااوح المسااااطرة عدد 
، وال ي أفضاااااى من خاللةا 29/05/2017الفرقة الوطنية للشااااارطة القضاااااائية ب اري  

وفي حدود السااااااعة الواحدة أواال حضااااار الم ةم المذكور  26/03/2017بأن  ب اري  
على م ن ساااايارة سااااوداء اللون إلى الساااااحة الم واجدة بمنطقة بامأورن حيث  حلم 

 جمةرين وألقى خطابات الشااااايء الذ  أاد من حماساااااةم وردد حول  مجموعة من الم
 شعارا   المعةودة من قبيل:

اعااااش الريف ال عااااش من خاااانوا والقمع  ال يرهبناااا والق ااال ال يفنيناااا واال  
للعسكرةا امحسن مات مق ول والمخأن هو المسؤولا وغيرها من الشعارات الحماسية 

ر إقامة عناصااااااااار الشااااااااارطة بحي بومنقد امخر ، اممر الذ  جعلةم ي وجون إلى مق
بإمأون حياث عمال رفقاة بعض الم اااهرين يجةال هوي ةم على مداهماة هذا المقر 
مسااااا غلين العدد الكبير من الم جمةرين وقلة رجال القو  اممنية، حيث أضااااارم بعض 
الم ااهرين النار أوال بحافلة للنقل العمومي  ساااا عمل في نقل عناصاااار الشاااارطة وكذا 

، وشاحنة أخر  كانت مركونة بعين المكان، ثم TOYOTAلشرطة من نوح بسيارة ل
عملوا على إضااارام النار بمقر ا قامة بأكملةا ورغم ذلت واصااالوا حصاااارهم لةذا المقر 
لذين يقفأون أعلى المبنى جراء  حا أنةم كانوا يرمون بالحجارة رجال اممن ا موضااااااااا

ش داد ألسنة اللة  بالمبنى، لكن قدوم أعداد أخ ر  من قو  اممن لفت الحصار عن ا
أمالئةم أجج حدة المواجةة مما  ساااااااااب  في إحرام المأيد من سااااااااايارات الشااااااااارطة 
والمعدات الخاصااااااة بةم، كما  م إحرام ساااااايارة أخر  للشاااااارطة على مساااااا و  محطة 
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SOMEIPI .بعدما أصابةا عط  ميكانيكي و وقفت عن السير 
جةوا إلى مقر مفوضية الشرطة مضيفا أن  في حدود الساعة ال اسعة مساءا  و 

بإمأورن وعمل رفقة باقي الم ااهرين برشااااااق  بالحجارة بغية اق حام  هو اآلخر لكن 
لم يفلحوا في ذلت نارا ل واجد عدد كبير من قو  اممن بما فيةا رجال الشاااارطة بالأ  

 المدني والأ  الرسمي والقوات المساعدة، 
لأفأافي إلى منطقة إمأورن ولقائ  بةم مؤكدا في الخ ام ان قدوم الم ةم ناصر ا

وشاااااحن  للم جمةرين كالعادة بشاااااعارا   المناوئة لساااااياساااااات الدولة وامجةأة اممنية 
بالخصاااوص دفعةم إلى مةاجمة المبنى الساااكني المخصاااص لساااكن رجال اممن وكذا 

 معدا ةم ومفوضية الشرطة بالمدينة.
ــريحات المتهم زكرياء  ــا، اعترافات و ص خامس

شور قيام  بإحرام شاااحنة الشاارطة عن ، وال ي أكد من خاللةا  مهيديا أظه
طريم إضااااارام النار فيةا، وذلت  حت  أثير  حريض الم ةم ناصااااار الأفأافي الذ  قدم 

إلى إمأورن وحر ض بعض ساااااااااااكن ةا على مواجةة القوات  26/03/2017ب اري : 
 د  ناخذو حق نا بيدينااالعمومية، قائال لةم:ا اليوم مل ي المخأن ماعطاناش حق نا غا

ايمأورن وبوعيااااش من احااداث إجرامياااة ب ااااري  موضاااااااااحاااا أن مااا وقع في 
مر بط بالحرات الذ   عرف  مدينة الحساايمة الذ  ي أعم  الم ةم ناصاار  26/03/2017

 أفأافي، هذا امخير أمر بذلت أثناء أيار   لمدينة امأورن المذكورة.
ــا،  ــادس ــريحات المتهم محمس ود اعترافات و ص

أكد من قيام  برشااااااااام القوات العمومية بإكأرون  ال يبهنوش  مهيديا، 
بالحجارة و سااااليم مادة البنأين للم ةم أكرياء ااةشااااور الذ   26/03/2017ب اري : 

أضااااارم بوسااااااط ةا النار في شااااااحنة ال ةم ةا النيران بالكامل ل ندلع أيضاااااا با قامة 
جراء االنساااايام لخطابات الم ةم حصاااال مؤكدا أن ما ذكر  السااااكنية لرجال الشاااارطة.

 ناصر الأفأافي.
 صااااااااعيدا  26/03/2017ب اري  وهي االحداث ال ي يمكن القول أنةا عرفت = 

 ممنةجا ومدروسا عبر مرحل ين اثن ين:
 بالنسبة للمرحلة األولى: •
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 برشااااااااام القوات العمومية وقامواشاااااااااخص بإمأورن،  100لما  جمةر حوالي 
الحساااايمة،  مدينة ا جاه غير مصاااارح بةا في بمساااايرة مالقيا بالحجارة عند منعةم من

 نجم عن :
 القساااام رئيس الخ ير حميد القضااااائية الشاااارطة ضااااابط  خري  أجا، ساااايارة -
 citroen xsara من نوح بوعياش بني بمفوضاااااااااية العامة لإلسااااااااا عالمات المحلي
صاااااابة الضاااااابط المذكور بجرح ، 72897 – ألف – 6 عدد  حت بالمغر  المرقمة  وا 
 .الأجا، شاايا  طاير جراء اميسر فك  مس و  على

 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل  خري  أجا، حافلة -
 السااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااار  حمل كانت 89114 – ألف – 40

GIR بومنقد بحي الكائن الدعم بعناصااار الخاص بالمقر لإلقامة م وجةة كانت وال ي 
صاااااابةو  امأورن ينةبمد  بشااااااايا وكذا بالحجارة خفيفة بإصاااااابات أمني عنصااااار 12 ا 

 ل لقي الحساااااايمة بمدينة الجةو  المساااااا شاااااافى إلى نقلةم  م والذين الم طاير الأجا،
 .الضروية العالجات
 بالنسبة للمرحلة الثانية: •

 شخص بما يلي: 250 حوالي عددها من الم جمةرين يناهأ لما قامت فئة
وماادروس في مواجةااة القوات العموميااة عن طريم الرشااااااااام  ممنةج هجوم -

ضرام النار   بالحجارة وا 
ا ساااااااعاف  وسااااااايارات العمومية القوات ساااااااير لعرقلة العمومية الطريم قطع -

غاثة الجرحى والمصابين   للحيلولة دون وصولةا إلى مكان إضرام النار  سعاف وا 
  بامأورن نقلالم  للمخأن 27 المجموعة محاولة الةجوم على مقر -
من أجل  بامأورن النكور بشااارح الكائن الشاارطة مفوضااية على مقر الةجوم -

 ليال إلى 21:00 من السااااااعة بالحجارة المقر رشااااام اسااااا مر محاولة اق حام ، حيث
 دقيقة ليال أ  بمعدل ساااااااع ين ونصااااااف، غير إن اساااااا ما ة 23:35 الساااااااعة حدود

 ال دخل أثناء المسااااااااااعدة القوات ذاوك الوطني لألمن ال ابعة الدعم عناصااااااااار مخ لف
 حالت دون ذلت.
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 حيث نجم عن الةجوم الممنةج أعاله ما يلي:
 * على مستوى الخسائر البشرية:

ضرام-  volo نوح من العمومي للنق  بحافلة النار إ
 ال ابعة الدعم عناصااااااااار  حمل كانت 89114 ألف – 40 عدد  حت بالمغر  مرقمة

 GIR السريع ال دخل لمجموعة
سيارة النار ضرامإ- شرطة ب  هياس Toyota نوح من ال
  179395 ش عدد  حت مرقمة

شاحنة- ضرام النار ب  بالمغر  مرقمة mutsibushi نوح من إ
 (  couchage) الدعم عناصر أم عة  حمل كانت 44854 – ألف – 2 عدد  حت

سيارة- ضرام النار ب شرطة ا  المرقمة toyota من نوح ال
  164087 ش عدد  حت

  ابع ين هياس Toyota نوح من بســيار يا النار امإضــر-
 على blair الخفيف للواء  ابعة وسااااايارة بخريبكة الساااااريع ال دخل لمجموعة بدورهما
 بةا. ميكانيكية اعطا  وقوح بعد somipi افريقيا الوقود محطة مس و 
ال ي كان يقيم بةا رجال اممن  اإلقامة بمقر النار إضــرام-
 الفردية امساالحة) الدعم بعناصاار الخاص العمل معدات اح رام في  سااب  مما بأكمل 

 بنفس الغاأ قنينات من بعض انفجار بعد خاصااااة( 26والذخيرة ولواأم العمل والجماعية
                                                           

 ويدعرق مألم  رمي يرل: 26

  حركموا، محمييل محقنيرل ح مل FLG رنكقيد -

 FLG خ مطيش محرنكقيد من نوا من 15 -

  11/1 حرمجمو د ديرع berretta نوا من ف كي ميكس 13 -
  إلضيفل حرميكيي  خزمن-

  خ طوشد 325محميكيي  رمجموا  ةذخي -

  محنوا نفس من ف كي ميكس 20 -

 حرميكيي  إضيفل خزمن-

 رخ يركد 19 محي يع محدكخل حمجمو د ديرعد خ طوشد 500محميكيي  رمجموا  ذخي ة -

  HK  شيش ميكس-

  خ طوشد 50 -

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح -

 يالح حكل إضيفل وخزمن خ طوشد 475 مإلجميحل  ككهي محريحغ هيرذخي د berreta نوا من ف كي يالح 19 -

 خ طوشد 20 رهمي حركموا محمييرد محقنيرل ح مل FLG جمي يين يالرين-

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح-

 خيصد ره خ طوشد 50و  HK  شيش ميكس-

  FLG ريحيالح خيصد حركموا مييرد يكويد قنررد 20 -

  GAM ريحيك مرقية حركموا مييرد يكويد قنررد 20 -

 ( tonfa محكفيا  صى – مألك ا ومقيي  – مأل جل ومقيي  – محصك يد محومقيي  – محومقل – محك ا – محخوذة)محجمي ل  محدكخل حومزم من 17-

 محنظيمل ومحزي ومألصفيك محصك يد محشي م  فل ممثرد أمن  نص  17 ب محخيصد محعمل حومزم -
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 ا قامة.
 ال الية:  خريب السيارات -
  م إحداث 205798 ش:  عدد  حت مرقمة FORD نوح الشاارطة من ساايارة-

 اميمن الجانبي البا  مقبض وا  الف خلفيال أجاجةا  خري  بةا مع ضاااااااااغوط عدة
 اميسر. الجانبي والأجا، اممامي الأجا، و خري 
 205784 ش عدد  حت المرقمة ford transit الشاااااارطة من نوح ساااااايارة -
حداث ضغوطات أجاجةا  خري  وال ي  م   عديدة بةا وا 
وال ي  م  171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح سااايارة -

 للسائم اميمن بالجان  والضوئي الصو ي منبةةا ري  خ
                                                           

  حومزمهي ركيفد أمن  نص  28 ب امحخي محشدوي محزي -

  حومزمهي رجميع حردكخل ركل أ رعد -

 رهي شدوي حريس 100 -

 صك يد شي ة 50 -

  محمهنل حر قم ريمرد معكنيد شي ة 50-

  pince col معكنل مقرض 100-

  حردكخل حريس 16 -

 DA 140 نوا من ومرك ويالح BERRETTA نوا من منهي 38 ف كي يالح 39 -

  شدخ طو 975 -

 ميكيي  خزمن 78 -

  صوفل غطيء 40 -

  ومقيد ك وا يدد -
  ومقيد صك يد 26 -

  مأل جل ومقل 30 -

  TONFA حركفيا  صل 32 -

  مأليكي ومقل 18 -

  حر أس خوذة 31 -

  أصفيك -
  قرعي  -
  مهنيد رطيقي  -
  محخيصد مردوييدهي رجميع أرزمد -

  DA 140 نوا من محف كي يالح -

 وقرعده. محدكخل رزي محخيصد محصك  الصقد-

 وقرعد نظيميد. محدكخل رزي محخيصد محصك  والصقد محمهنل حر قم محريمرد محمعكنيد ومحشي ة محصك يد ومحشي ة 39667 حر قم محريمرد مألصفيك -

  مرم 7.65  يي  خ طوشد 875 و خزند 70و BERRETTA نوا من ف كي يالح 35 -

  خزني  05 و مرم 09  يي  خ طوشد 250و  C01184 و C01182 قم  MP5 HK نوا من جمي يين يالرين -

 ريحخزني  خيصد etuilts جري ة 03 -

  6018149 و 6017989  قم FAP نوا من جمي يين يالرين -

  مرم 12  يي  خ طوشد 40 -

  مطيطيد  nf 04-3 ممر 38  يي  خ طوشي  10 و nf 01 مرم 38  يي  غيزيد خ طوشد 30 و 2951409  قم FLG نوا من رنكقيد -

    nf 21 حركموا مييرد يكويد قنررد 15 -

 حر قم محريمل يالمل يعيك مألمن ضيرط ر  يس محخيصد 43333 حر قم محريمرد ومألصفيك 24981 حر قم محريمرد أصفيكه إحى ريإلضيفد محغيز من ومقل قنيا -

 محذخي ة. حرمل ز قيء أكييس 05 إحى ريإلضيفد 72457:  محمهنل

 أمن رواليد مجمو دهم من قكم  إضيفل ك م  نص  20 ب خيصد مرم 7.65  يي  خ طوشد 375 و خزند 30 و BERRETTA نوا من ف كي يالح 15 -

  مكنيس

  كك مهنيد أصوووفيك إحى ريإلضووويفد 26074  كك محمهنيد وأصوووفيكه محعيي  نفس من خ طوشووود 25 و وخزندين مرم 09  يي  BERRETTA نوا من يوووالح -

  80850 محمهنل حر قم محريمل مصطفى روميهوحل محش طد رمقكم يصدخ 50791
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 وال ي  م 171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح سااايارة -
 للسائم. اميمن بالجان  والضوئي الصو ي  خري  منبةةا

 164077 ش عدد  حت المرقمة toyota من نوح الشاااارطة الساااايارة ساااايارة -
 عديدة طاتلضغو  و عريضةا أجاجةا وال ي  خري 

 ، وي علم اممر بكل من:ناهيت عن  عرض مم لكات الخواص لل خري  أيضا
 لإلح رام  عرضااات ال ي ا قامة مقر مالت العراصاااي مراد المشااا كي المسااامى -

 . سن يم مليون 300  ناهأ فادحة مادية خسائروالذ   كبد جراء ذلت 
 النقل ةة لحافلةباع باره مالكا من ج ا كيت العاطي عبد المسااااامى المشااااا كي -
 كاااناات ال ي 89114 – ألف – 40 عاادد  حاات بااالمغر  مرقمااة volo نوح العمومي
 ومن جةة أخر  للشاحنة GIR السريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصر  حمل
 كانت ال ي  44854 – ألف – 2  عدد  حت بالمغر  المرقمة mutsibushi نوح من

، وهما المركب ين الل ين  عرضا ا ل كساير ( couchage) الدعم عناصار بأم عة محملة
 80مليون سن يم )حاصل قيمة الحافلة  112و خري ، مما كبده خسارة مالية قيم ةا 

 مليون سن يم(. 32مليون سن يم والشاحنة  
 بجوار بومنقد بحي افالح الذ   عرض منأل  الكائن سااعيد المشاا كي المساامى-
 الم جمةرة لرشم والفئات العمومية القوات بين والمواجةات امحداث شةد الذ  المكان
 مقدرا أجاجية قطع 10 من أأيد عن   كساااااااااير نجم بالحجارة لمنأل  الأجاجية الواجةة
 درهم.  8000 بحوالي الخسارة حجم

 الخصاااوصاااية احدار الذ   عرضااات مدرسااا   الحميد عبد المشااا كي المسااامى -
 ا شااةارية بالواجةة مادية لخسااائر بامأورن 02 رقم الوطنية بالطريم السااياقة ل عليم

 نوح من لحافل   اليسااااااااار جةة الخلفية العلوية الأجاجة  كسااااااااير مع للةواء وبمكيف
Renault مسااااااااا وقفة ال ي كانت 12167 – ألف – 4 عدد  حت بالمغر  المرقمة 

 .اليمين جةة بال ةوية الخاصة الأجاجة و كسير انأران بئر بشارح
 ية:*على مستوى الخسائر البشر

 الكثيف بالدخان ا خ نام جراء ا غماء لحاالت اممنية  عرض بعض العناصر-
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النار في مقر إقام ةم السكنية وانفجار قنينات الغاأ )كما هو  إضرام عملية عن النا ج
 76492 المةني للرقم الحامل براضااااااة الشاااااارطة مصااااااطفى الشااااااأن بالنساااااابة لمقدم

مما اضطر بعضةم من اجل إنقاذ  بمكناس(، الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة
معرضااين حيا ةم  ا قامة سااطل من للنأول بالساا يكي حبل حيا ةم إلى اساا عمال عبر
لإلح رام   عرض ال ي الرئيسااااي البا  من الخرو، عليةم  عذر مرة أخر  للخطر بعدما

 الكلي.
 76492 المةني للرقم الحامل براضاااااااااة الشااااااااارطة مصاااااااااطفى  عرض مقدم-
بمكناس، لحالة اخ نام عندما كان م واجدا  الناام لحفا 10 رقم الم نقلة ةبالمجموع

 بالمبنى الذ   م إضرام النار ب  من طرف الم جمةرين.
 volo نوح العمومي النقل سااااااائم حافلة الشااااااريعة ابراهيم  عرض المساااااامى -
 الدعم عناصااااااااار  حمل كانت ال ي 89114 – ألف – 40 عدد  حت بالمغر  مرقمة
الفقر  جراء رشاااااام الحافلة  بعموده لكساااااار GIR السااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة

 بالحجارة.
 بإصابات م فاو ة الخطورة من بينةم: أمن عنصر 188إصابة -

 صااااارح الذ  81618 المةني للرقم الحامل الحقوني محسااااان: الشااااارطة *مقدم
 عليةا جومالة محاولة بعد المفوضااااااااية مقر عن الدفاح وأثناء الناألة ب اري  أن  على
 جراء اليمنى بركب   آخر وجرح اميمن بك ف  بجرح أصاااااااااي  الم جمةرة الفئة قبل من

  يوما 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا بالحجارة للرشم  عرض 
 بكون  صااااارح الذ  81423 المةني للرقم الحامل الروان نبيل: الشااااارطة *مقدم

 بةا العجأ أمد بشاااةادة مدليا سااادهج أنحاء بباقي وكدمات اميمن بك ف  بجرح أصاااي 
 أسابع. ثالثة

 بالحجارة  صابة بالرشم صرح بأن   عرض الذ  بنشعو سفيان الشرطة *مقدم
  يوم 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا

 بشةادة أدلى الذ  88294 المةني رقم  الدحماني العالي عبد الشرطة *مف ش
 . بالحجارة للرشم بدوره بعدما  عرض يوم 12 بةا العجأ أمد طبية
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 بشااةادة أدلى الذ  70410 المةني للرقم الحامل البةلي محمد الشاارطة *مقدم
 ومعصاااام  اليساااار  ركب   مساااا و  على أصااااي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
 اميسر

 رئيس)  70410 المةني للرقم الحامل لغمام المنعم عبد مم اأ الشرطة *مف ش
 يوما 15 بةا العجأ مدة طبية بشااةادة أدلى الذ (  لقضااائيةا للشاارطة المحلي القساام
 اليمنى رجل  وركبة وسام الصدر مس و  على أصي  بعدما

 بشاااااااةادة أدلى الذ  5314 المةني للرقم الحامل اليوبي فؤاد الشااااااارطة *مقدم
 اليمنى يده أصبع مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية

 رئيس) 65142 المةني الحامل للرقم المالت عبد حياااااامر  المم اأ اممن *ضابط
 لكسر  عرض بعدما يوم 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة أدلى الذ ( الحضرية الةيئة
 مس و  كاحل قدم  اليسااار  على

 بشااااةادة أدلى الذ  86824 المةني للرقم الحامل ف حاو  عماد اممن *حارس
 اليسر  يده مرفم مس و  على أصي  ابعدم يوما 15 بةا العجأ أمد طبية

سلحة ومعدات ولوازم  ستوى نهب بعض األ * على م

 عم  الشرطة:

 الم نقلة بالمجموعة العامل براضااة الشاارطة مصااطفى وذلت حساا  شااةادة مقدم
بمكناس، والذ  كان م واجدا بمقر إقامة اممن ساااااااعة إضاااااارام  الناام لحفا 10 رقم

 الفردية امساااااالحة على االساااااا يالء في يرغبون كانوا والذ  أكد أن المع دينالنار ب ، 
 ، والجماعية

وهي الواقعة ال ي أكد ةا ن يجة المعطيات المرفوعة من مسااااااااارح الجريمة بعد 
 إحصاء معدات ولواأم عمل الشرطة، حيث  بين نة  وسرقة امشياء ال الية:

 فارغة من أية خراطيش FAPبندقية من نوح  -
 رقم  الصااااامود  يوساااااف: اممن لحارس ةني ينم وبطاق ين أصااااافاد خمساااااة-
  69205 المةني رقم  البصير  صالل الشرطة ومقدم 89449 المةني
 أمنية أحأمة 10 -
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 للرأس واقية خودات 10-
  للسام واقيات 10-
  للدفاح عصي 8-
  واقي درح 12-
  ش و  معطف -
 المسلل ال جمةر لفض المخصص لعمليات ال دخل tonfa عصي الدفاح 9 -
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل ناامية مخصصة لعملية قبعة 11 -
ــ  )دوار  • ــبة ألحداث منطقة  ارجيس بالنس

 :27 الوراق و كركورت(

عدد من الم جمةرين من مناصاااار  الم ةم  23/05/2017وذلت لما قام ب اري  
شااخص، بمنع إقالح طائرة المروحية ال ابعة  1000ناصاار الأفأافي بلغ عددهم حوالي 

من ا قالح بعد  شاااغيل محركةا  CN-BZEصااانف  EC 145ت الملكي من نوح للدر 
لمدة  جاوأت ساااع ين ونصااف  قريبا، وال ي كانت  قل وفدا وأاريا رفيع المساا و  في 
شاااخص كل من السااايد وأير الداخلية عبد الوافي أف يت والسااايد محمد اليعقوبي والي 

لحسااااايمة بالنيابة، هذا الوفد جةة طنجة الحسااااايمة والسااااايد محمد فوأ  عامل إقليم ا
الذ  قدم بحساااااااان نية من اجل محاورة المح جين والنار في مطالبةم ال ي كان يبدو 

 ااهرها حين  مشروعا. 
حرام أنفساااةم، ومرددين نفس -وبمن فيةا–مةددين بإضااارام النار في الطائرة  وا 

 كريساااا،، م،بياد شااافارة،ا قبيل شاااعارات المعادية والنابية للم ةم ناصااار الأفأافي من
 ا فاسدة المخأنية السلطة فاسد، الملكي الدرت فاسدة، السلطة كأارة،

إلى أن  مكنت عناصاااااار الدرت الملكي بعد جةد جةيد من دفع الم جمةرين إلى 
 18:45المغادرة و مكين المروحية من ا قالح ومغادرة مركأ اسااااااااكن على السااااااااعة 

 دقيقة مساء.    

                                                           
در   كك  23/05/2017موضوووا محمرضوو  محمنجز من ط ف محم كز محد مرل حرك ا محمركل كديمد ريوو يد دي جييوو  ردي يخ  27

1772. 
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ــيمة  • ــبة ألحداث الحس ــالة ) عبالنس طي  ص

سجد محمد الخامس وما رافقها ما احداث  الجمعة بم

 :28 إجرامية(

 2017ما   26وذلت لما قام الم ةم ناصااااااار الأفأافي بنفسااااااا  ب اري  الجمعة  
مام المسااااااااجد وهو  ب عطيل م عمد مداء صااااااااالة الجمعة من خالل مقاطع   لخطي  وا 

بنفساا  في المصاالين يخط  في المصاالين وسااب  وشاا م  ونع   بالدحال ثم راح يخط  
محرضاااااااااا إياهم من جديد على االن فاض ومعاداة أجةأة الدولة، مما أد  إلى مغادرة 

 جميع المصلين المسجد وعدم أداء صالة الجمعة.
ولما حاولت عناصااار الشااارطة القضاااائية مؤاأرة بالقوات العمومية إيقاف الم ةم 

وشاارح في د إلى سااطل منأل  ناصاار الأفأافي و قديم  للعدالة، قام هذا امخير بالصااعو 
و أليبةم على عناصااااار اممن الم واجدة قر  المنأل وال ي أشاااااار  أجيج الم جمةرين 

إليةا بأصااااابع  ونع ةا بامجةأة القمعية ثم شااااارح يساااااأل ا  الشاااااةادة بشاااااكل يوحي 
اللذين شااااااااارعوا في  وجي  ، بالمواجةة والق ال مما أاد في  أجيج و ةييج الم جمةرين

  والقذف للقوات العمومية مةددين بمواجة ةم في حال محاول ةم  وقيف السااااعبارات 
الم ةم المذكور وهم يحملون أسلحة ااهرة عبارة عن عصي خشبية وقضبان معدنية 

 و قطع أحجار ولبنات بناء امجور وأجسام صلبة أخر .
وبعد  دخل القوات العمومية طبقا للقانون لفض ال جمةر المسااااااااالل، شااااااااارح 

ن في رشم القوات العمومية بالحجارة ولبنات البناء اامجورا وقطع الخش  الم جمةرو
والقنينات الأجاجية والمعدنية اكانيطا سااااااواء من امأقة أو من سااااااطوح المناأل، مما 
نجم عن  على مرأ  من ضابط الشرطة القضائية المشرف على  أطير ال دخل اممني، 

العامل بمنطقة امن ساااااال/  78924 محاولة ق ل مقدم الشااااارطة صااااافوان فارس )رقم 
والية امن الرباط( بعدما  م رشم هذا امخير في مق ل على مس و  مؤخرة رأس  بلبنة 

فوم سااااطل منأل يقع بنفس الأقام حيث يوجد منأل الم ةم ناصاااار  منبناء ااجورةا 
الأفأافي، ليسقط أرضا على الفور ويصا  بحالة إغماء اس دعت نقل  في حالة حرجة 

المس شفى العسكر  بالرباط، حيث اخضع ل دخل جراحي على مس و  رأس  وهو إلى 
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في حالة غيبوبة. وبعد ال وصاال ب قرير طبي صااادر عن الدك ور جبور  إبراهيم طبي  
امعصا  وجراحة الدمام بالمس شفى العسكر  محمد الخامس  بر بة قبطان بمصلحة

شاااااااالل جأئي على بممر أصااااااااي  ،  بين بأن المعني با02/06/2017بالرباط ب اري  
ووجود ندبات داخلية على مساا و  الجبةة جةة  .4/5مساا و  الذراح اميساار بنساابة 

 اليمين.  
كما خلفت عملية رشاام القوات العمومية بالحجارة  عرض عدد من عناصاار هذه 

أدلوا بعضةم بشواهد  شخصا، 35بلغ عددهم حينةا القوات بإصابات مخ لفة الخطورة 
 دة العجأ الالحم بةم.طبية  ثبت م

با ضاااااافة إلى  عرض عدد من سااااايارات المصااااالحة ووساااااائل ال دخل والمعدات 
الخاصاااة بقوات حفا الناام ساااواء ال ابعة لمصاااالل المديرية العامة لألمن الوطني أو 

 القوات لل خري .
ل حريضااات ال ي دعا ه لأكرياء أدهشااور ب نفيذاع رافات و صااريحات الم ةم -3
الم مثلااة في مقاااومااة و لم ااااهرين بماادينااة إمأورن، ا ناااصااااااااار الأفأافي الم ةمإليةااا 

االيوم ملي المخأن ما عطاناش امجةأة اممنية بمناساااابة مأاول ةا لمةامةا، من قبيل 
قيام  بإحرام شااااااااااحنة الشااااااااارطة عن طريم مؤكدا حقنا، غاد  ناخذو حقنا بيديناا، 

بوعياش من احداث إجرامية ايمأورن و إضاااااااارام النار فيةا، موضااااااااحا أن ما وقع في 
مر بط بالحرات الذ   عرف  مدينة الحسيمة الذ  ي أعم  الم ةم  26/03/2017ب اري  

 .ناصر أفأافي، هذا امخير أمر بذلت أثناء أيار   لمدينة امأورن
 21/04/2017ب اري : YOUTUBEعلى موقع  الذ  نشاارشااريط فيديو  -4
راباااط االلاااكااا اااروناااي الاااعااالاااى ثااااااناااياااااة  42دقاااياااقاااااة و  16سااااااااااااااعاااااة وماااااد ااااا  

https://www.youtube.com/watch?v=1FjmHCG_0EM  عنوان   حت
ااساا قبال ساااكنة أفاأار للمناضاال الشااةم ناصاار الأفأافي وباقي نشااطاء الحرات.ا والذ  

افي إلى امحداث ا جرامية ال ي وقعت بإمأورن وما قام لم ل في  الم ةم ناصاااااااار الأفأ 
 الم ااهرون ساع ةا من  حد  للقوات العمومية، وذلت من خالل العبارة ال الية:

فكلمــا حــاول المخزن المّس بــالريلييا إال "...

لكا ، امزورة، وحاول ذلك ببوكيدار، وزادوا  مســـكا

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/تحت
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/تحت
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كا في ، وهو األمر الذي لم ياللطنة جعل  الك  يتحدى

ـــو  ـــعار: هذا الريل وحنا ناس ـــبان،  رديد ش الحس

 والمخزن اجمع راسو."

عناصار اممن  لبعض ممنةجبشاكل ناصار الأفأافي اسا ةداف الم ةم ثبوت  -5
عصام البوأيد  الشيخي  المسمىلشرطة اعميد  ، مثل حالةوممثلي السلطة المحلية

بأقبل النعوت ، ونع   قام من الذ  حر ض على االن و باممن ا قليمي بالحسيمة  العامل
بمواقع ال واصل المنشورة فيديوهات ال كما رصدت ذلتفي خطابا   أمام الم جمةرين، 

 :وال ي  م  وثيقةا في محاضر قانونية، نذكر منةا العبارات ال الية االج ماعي
خسيس خبيث  مجرم متطرف إرهابيالشرطي "عصام" " 

ضرب واح سب وال ساء وقام بال داعيا  "تقارمس عرض الن

 إلى شا حملة شرسة ضده.

صري ومارس جميع األفعال " سيس وعن حقود إرهابي وخ

ــاء،  ــينة  جاه النس ــام  مع المش وكون ليس هناك  س

 "مث  عصام قمعي أو عنصري أو خبيث

المجرم اإلرهابي الخبيث الخســـيس الذي يحم  " 

جميع المواصلات القدحية التي  ليق به المسمى عصام 

سمى  شعارات ما هذا الم صام )يتبعها خطابه  رديد  ع

قبــ  المتجمهريا: عصـــــام يــا حقير عــاقــ  بــك 

 ."الجماهير... عصام يا جبان ... ال  هان(
سيس خبيث " صام" مجرم متطرف إرهابي خ سمى "ع الم

ضرب واالحتقار، وهو  سب وال ساء وقام بال مس عرض الن

ـــري ومارس جميع األفعال  ـــيس وعنص حقود إرهابي وخس

شينة  ج ساء الم صري اه الن سم  ألي قمعي أو عن ولا ن

 مث  عصام لمسها". أو خبيث

ــارك فيها ذلك المجرم اإلرهابي "  وهذه األفعال ش

صلات القدحية  سيس الذي يحم  جميع الموا الخبيث الخ

التي  ليق به المسمى عصام هذا المسمى عصام )يتبعه 

خطابه  رديد هتافات ما قب  المتجمهريا: عصـــام يا 

   بيك الجماهير.. (".حقير عاق

 م ال قاطةما   ينها في ين مكالمفضااااال عن ما أثب   في هذا الصاااادد مضاااامون 
 طبقا للقانون:
والمنجأة دقيقة،  47على السااااعة العاشااارة ليال و 2017.03.31ب اري  امولى، 

 حدثت ل  خاللةا هذه امخيرة عن وال ي أوجة أخي  المسماة سناء حوأ ، بين  وبين 
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ال ي شااملت مجموعة من الموافين بمخ لف القطاعات وبعض رجال الساالطة  ا قاالت
رغب   في  وريط عميد الشاااااارطة  المعني باممر عنبالحساااااايمة ونواحيةا، فأبد  لةا 
مبديا اساا ياءه من اساا ثناء أفراد الشاارطة من هذه ، عصااام، وعن  شاابث  باالن قام من 

 . ي رك  بسالم وأقسم لةا على أن  لنبل  ا قاالت وا عفاءات،
دقيقة أواال بين الم ةم  12:59على السااااااااااعة  27/03/2017الثانية، ب اري  

ناصار الأفأافي وبين الم ةم محمد امصاريحي ال ي  حدث من خاللةا هذا امخير على 
المسااامى المع صااام الغبروأ  الذ  يعد من النشاااطاء اللذين يؤمنون بمنطم المواجةة 

 مع القوات العمومية.
 FACEBOOK ال واصااااااال االج ماعي ط فيديو نشااااااار على موقعشاااااااري -6
  عبر صااااااااافحة  ثانية 16دقيقة و 37مد   ساااااااااااع ين و  18/04/2017ب اري :

Araghi.Tv : بالرابط االلك روني ال الي 
https___www.facebook.com_Avrid.tv_videos_7716262463

(، اليوم با روكوتكلمة مسااااايرة با روكوت ) الوقفة االح جاجية  حت عنوان:  26591
 لم ل من خالل  الم ةم ناصر الأفأافي بشكل صريل إلى مسألة الق ل، لم ا ذكر ما يلي:

ــروعية  واجده "  " كلمة وزير الداخلية وعدم مش

جاء  مان،  يه البرل ما دام لم يصـــوت عل بالريل، 

ــيئة واجتمع مع المنتخبيا ما أج   ــاريع س إحداث مش

 " لى مسألة القت ربما ستص  به األمور إ، مستقبال

ال سااااااااجيل  ولما ووج  الم ةم المذكور بمضاااااااامون هذا الشااااااااريط، اع رف بأن
يخص ، موضحا أن  اس نكر من خالل   واجد وأير الداخلية بمنطقة الريف الذ  جاء 
واج مع بحسب  مع المن خبين من أجل إحداث مشاريع سيئة مس قبال، مؤكدا أن   لفا 

 فعال بالعبارة ال الية:
ه ربما ســـتصــــ  األمور الى مســــألة " وان

 القت ..."

شااااااريط فيديو نشاااااار على موقع يو و   حت عنوان امباشاااااارة معكم أمغار  -7
 Live Akidkom amghar Nasser Zafzafi zi hosimaناصااااااار الأفأافي 

nhara  ثااااانيااااة، عبر الرابط  42دقيقااااة و 26، مااااد اااا  20/04/2017[، ب اااااري
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https://www.youtube.com/watch?v=HxBVztBNIgE  
والذ  عب ر من خالل  الم ةم المذكور بكل صاااااااااراحة عن  بني  لخيار المواجةة 
مع القوات العمومية والق ل، محرضاااا بذلت أ باع  ومناصاااري  على ا باح نفس النةج، 

 بقول :لمسؤولين، موجةا رسالة بحسب  إلى ابل وأقسم على ذلت 
سكرية  " أن الدولة نزل  بثقلها بالمخابرات الع

نقول ونوض  جيدا والمدنية والبلطجية وقل  بالحرف "

سما برب العزة أن لم  حققوا وا  سما بال وق سما ق وق

ـــوف نتبع  ـــتراق  أجدادنامللنا الحقوقي ياما س وس

طاهرة ية ال هذه األرض الزك نا على  ماء ب   د ولا نق

ــة المخزنيةو االنبطاح ولا نقب  بالدل أ ــياس ، بالس

رسالة للمسؤوليا ولبعض الديا كانوا وهذه عبارة عا 

فهذا اليوم  ينعمون في فضـــائ  النظام الديكتا وري

وكذلك كرد على  الجنونأغلق  الصنابير واقتربوا ما 

يدون الركوب على الحراك  لذيا ير يات ا بعض الطليل

  ".ولم يجدوا الطريق

بين المسميين والمنجأة ، طبقا للقانونة المل قطة الةا في اتمكالمال مضمون-8
 الخااارجي بةولناادا ابراهيم البوعأا ي الملقاا  بااااااااااااااااااانور الاادينا على رقماا  الةااا في

 0661739766حميااد المةااداو  على رقماا  الةااا في الم ةم بين و  31617179904
الم ةم ناصاااار الأفأافي  ينساااام معابراهيم بوعأا ي أن   المذكوروال ي أفاد من خاللةا 

بشااااراء مخأون مةم من امساااالحة وساااايعمل على إدخالةا ساااارا إلى قام ويمول ، وأن  
وأن   اجر مخدرات وي وفر على ثروة بالمليارات ساايسااخرها  المغر  عبر مدينة سااب ة،

واسااا خدامةا في شاااراء امسااالحة با فام مع مجموعة من امشاااخاص امثرياء بةولندا 
شااااااعال حر  بمدينة الحساااااايمةفي القيام بثورة  ...واع أام مجموعة من امشااااااخاص وا 

المقيمين في دول أوربيااة من بينةااا هولناادا والنرويج والساااااااااويااد والاادنمااارت االأحفا 
باليمين هاد العامين إلى ما للحسااااااااايمة من أجل القيام بمعركة كبيرة، مفيدا بالحرف ا
 ا يافةادرناش الثورة بحال اللي وقع في  ونس ما ن سماوش حنا ر 

ب ااااري   اNasser Zafzafi شاااااااااريط فياااديو نشااااااااار على صااااااااافحاااة  -9
كلمة للم ةم ناصاار الأفأافي أجا   دقيقة،  ضاامن 30، مد   ساااعة و 11/05/2017

عبر  LIVEمن خاللةا هذا امخير على  دوينات مجموعة من امشخاص عبر خدمة 

https://www.youtube.com/watch?v=HxBVztBNIgE
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الاااااااااااااااااااااااااااااراباااااااااااااااااااااااااااااط  الااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااي: 
https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/7265923

7752823 
يفيد اس عمال القوة وال ق يل في مواجةة القوات وال ي وردت ا شارة فيةا إلى ما 

 يلي:العمومية 
" إنهم يأكلون على ظهر المعتقليا، ونحا ال نلر  

ياســـييفي ا ج  المعتقليا المعتقليا الســـ ، ما ا

،  ثر ما قب  في أي وقلات احتجاجيةلم  االســياســيي

ــي، نحا نتكلم  ــياس وطريقة التعام  مع المعتق  الس

ر عليهم في جميع المحطات وفي جميع المناسبات لم يم

أ ريدوننا أن ، يوم دون الحديث عا معتق  ســـياســـي

لا نلر  نحم  البازوكات ونحررهم ما الســـجا نحا 

، وك  ما يكثر الحديث عنهم أضـــع عليه عالمة فيهم

استلهام ، حيث إننا لا نبخسهم يوما، إنهم دوما في 

أولويتنا ألننا نعلم انه  م اعتقالهم ظلما وعدوانا 

 "ما طرف الجهاز أو النظام المخزني الدكتا وري

 Nasser شريط فيديو خاص بالمسمى ناصر الأفأافي نشر على صفحة  -10

Zafzafiثااااانيااااة، عبر الرابط  16دقيقااااة و  22، مااااد اااا  10/05/2017ب اااااري   ا
https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/7261441

00906395 
فأافي مرة أخر  إلى المشاااروح ال خريبي والذ  لم ل من خالل  الم ةم ناصااار الأ 

 الذ  يسعى إلى  حقيق  خدمة مجندة االنفصال ال ي يرعاها حلفاؤه بالخار،، بقول :
" أقول وأكررها أن الوالي اليعقوبي والمسؤوليا 

بغاو اديوها إلى ما يقع في ســوريا وما بهاذ البالد 

 "  يقع في أفغانستان والعراق

 ل :ليضيف محرضا ومةددا بقو 
سؤولية ديالكم، أي حاجة وقعات "  غادي  حم  الم

في الريل غادي  حملو فيها المسؤولية ديالكم نتوما 

 "ومغاديش  خوفونا و خليونا نرجعوا للديور

  youtubeدقيقة  نشااااار على موقع  38شاااااريط فيديو مد    سااااااعة  و  -11
عااااااااااااااااابااااااااااااااااار الاااااااااااااااااراباااااااااااااااااط  01/05/2017بااااااااااااااااا ااااااااااااااااااريااااااااااااااااا :

 حت  https://www.youtube.com/watch/?v=b1HW14-ssZgااللك روني

https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/72659237752823وذلك
https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/72659237752823وذلك
https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/726144100906395
https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/726144100906395
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live amghar nassar zafzafi zi ilhoceima 
 والذ  أقسم من خالل  الم ةم على  ةييج المخأن بقول :

ما برب العزة أن نهيج المخزن أكثر  " قســـ

 فأكثر..."

 :وقول 
"هم ما ســــيخســـرون المالييا والماليير على 

 األجهزة القمعية"

 ثم قول :
 عنه وأرضاه فكر بهدوء وأضرب " قال موالي رضي ا

ــرب بقو يا حتى نزعز  بقوة،  ــنلكر بهدوء ونض إذن س

 "أركان اللاسديا والملسديا.

 04/05/2017شريط فيديو بعنوان أمغار ناصر الأفأافي يخاطبكم ب اري   -12
مد   ساااعة ودقيقة وساابعة وثالثين ثانية  م نشااره على موقع يو و ، هدد من خالل  

 الأفأافي القوات العمومية مباشرة، بقول :الم ةم ناصر 
وا يا بابكم المخزن ســـأجعلكم  مســـكون على "

 لم  نوها يالخزوماشوقييا"  بطونكم

 حث  2017ما   26ب اري   AWARشااااريط فيديو نشاااار على صاااافحة -13
خاااااطاااااباااااة الااااافااااا اااااناااااةا عااااابااااار الاااااراباااااط عاااااناااااوان انااااااصاااااااااااااار الاااااأفاااااأافاااااي و 

https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/73211871696066

أشااار في  الم ةم ناصاار الأفأافي إلى  بني  خيار  ثانية 06دقيقة و 19 مد   الأمنية 0
 العنف مع القوات العمومية بقول :

 ."يعجبه العنل" "الخنزير يعجبه الوح  المخزن 

 FACEBOOKنشااااار على موقع ال واصااااال االج ماعي شاااااريط فيديو  -14
 NASSERثواني على حساااااااااااا   02دقيقااة و 11مااد اا   05/05/2017ب اااري :

ZAFZAFI  :على الرابط ا لك روني 
https://www.facebook.com/rif.land.37819/videos/1209454

55135580 
دولة والذ  هد د من خالل  بشااااكل واضاااال باساااا عمال القوة في مواجةة أجةأة ال

 بقول :في إطار ما سماه  امس نقع الدما 
"أن الوالي اليعقوبي والماجيدي والهمة يريدون 

https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/732118716960660
https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/732118716960660
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، يريدون في مســـتنقع ما الدماءأن يدخلوا الريل 

ويحتقرون  بأكمله في مســـتنقع الدماءإدخال المغرب 

ويحاولون  صلية حسابا هم ما أج  التقرب أو ما أج  

صلي صة، وذلك عبر   ضيقة خدمة أجندات خا سابات  ة ح

 على هذا الريل."

 27/04/2017ب اري : FACEBOOKشاااااريط فيديو نشااااار على موقع -15
 عبر الصاااااااافحةمد   ساااااااااع ين و ثمانية وثالثون دقيقة واثنين وخمسااااااااون ثانية، 

RIF.SAT  الاااااااااااااارابااااااااااااااط االلااااااااااااااكاااااااااااااا ااااااااااااااروناااااااااااااي: عاااااااااااااالااااااااااااااى
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407

 حت عنوان: مباشر ناصر الأفأافي سيخاطبكم من  ال يوسف وبعدها إلى حي  /220
 :  صباديا شارح طارم ابن أياد وسكان الحي يس قبلون  بفرح وسرور

 القسم:أداء والذ  ياةر من خالل  الم ةم المذكور وهو يطال  الم جمةرين 
بال العلي  يديكم: ) أقســـم  كذا، إرفعوا أ "ه

العظيم "ثالثة مرات" أن ال نخون وأن ال نبيع قضــيتنا 

يل و ال عاش ما خانه ولو على حســـاب حيا نا عاش الر

 (.")ثالثة مرات

 ك يكي شااااااحذ هممةم ودفعةم إلى القبول واالساااااا عداد  على نحوقاصاااااادا بذلت 
ام بالقوات العمومية واالس شةاد عند االق ضاء، بشكل غير مباشر للمواجةة واالصطد

المطالبة بمطال  وكأنةم في ساااااحة الوغى يحيط بةم العدو من كل جان ، والحال أن 
اج ماعية مشروعة لو صحت فعال على أرض الواقع كما يحاول أن يوهم بذلت الم ةم 

ن و لقينةم المذكور بساااااوء نية، لما اسااااا حم اممر كل هذا ال أطير لجموح الم جمةري
مناصااااااااري  ومن واالهم على  أن الم ةم المذكور فعال كان يحرض القساااااااام، مما يؤكد

 ار كا  اع داءات ممنةجة ضاااااااااد القوات العمومية وكل مارم عن هواه ومخططا  
 .االنفصالية
على موقع ال واصااال االج ماعي فايسااابوت على  الذ  نشااارشاااريط فيديو  -16
ثانية  08دقيقة  و  44مد    19/04/2017ب اري : RIF.Sat was liveصااااااافحة 

الاااااااااااااااااااراباااااااااااااااااااط االلاااااااااااااااااااكااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااروناااااااااااااااااااي عااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااى 
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1352213028177249/ 

ن المناضاااال الشااااةم  ناصاااار الأفأافيا والذ  حرض م حت عنوان ا   م من مرموشااااة 

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1352213028177249/
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خالل  مرة أخر  هذا امخير مرة أخر  جمع مناصااااااري  وأ باع  بشااااااكل مباشاااااار على 
 المواجةة مع القوات العمومية:

ناك "  حده عدو وا حدة وال كة وا  هو المخزن، معر

تذر وأن يحقق الملل الحقوقي،  إلى حيا أن يخرج ويع

سنغلر له ولكا  صار، وربما هناك  ستمر في الح فإن ا

لكعبة بأن لا يدخلوا إلى أقســـم برب العزة ورب ا

 .منازلهم ولو على حساب حيا هم"

 YOUTUBEثانية نشر على موقع  37دقيقة و  24شريط فيديو مد   -17
عااااااااابااااااااار الاااااااااراباااااااااط االلاااااااااكااااااااا اااااااااروناااااااااي  16/04/2017بااااااااا ااااااااااريااااااااا :

https://www.youtube.com/watch?v=ZNA mODw_cmQ  ااااااحاااااات 
 عنوان : ناصر الأفأافي رفقة شخص آخر ا 

المااذكور ناااام المملكااة المغربيااة بااالناااام الاادك ااا ور  وصاااااااااف فياا  الم ةم 
والمؤسااااااسااااااات اممنية بالعدو، محرضااااااا المواطنين على مواجة ةا في إطار المعركة 

 الكبيرة ال ي يس عد لةا الريفيون حس  قول :
، وان عدوه وعدو الناام ديك ا ور  وان الدولة ماأالت  حكمةا وأارة الداخليةاأن 

، وان للرفيين ن  يج   وجي  صااااااااافعات للمخأن من كل الجوان واالريف هو المخأن 
 معركة كبيرة ضد المخأن ويج  ان يس مر فيةا..ا

الذ  كان يرفع  الم ةم ناصر الأفأافي  خدعة شعار "السلمية" -18
ويردده رفقة بعض مناصري  خالل ال ااهرات والمسيرات، وبالضبط خالل المواجةة مع 

نور الدين الكبداني وطارم  المسمون أكده في هذا الصددالقوات العمومية، حس  ما 
اعنيس ومحمد بوعراصي ويحيى الفقي  وصفوان شوبد ونجي  ابلحا، وأحمد البارود  
ويوسف الفقي  ومراد الأفأافي )ابن عم الم ةم( والحبي  افقير وسمير ال غدويني ومحمد 

لكارح وعبد ا  بلقيش وعادل الفاسي وعبد االل  ابن سيعمار وأيو  أغدود وعأ الدين ا
في إطار المسطرة المرجعية المنجأة من طرف فرقة الشرطة القضائية بأمن  –الةاشمي 
شعار أو بأن  -، ،/ ش م /184 حت عدد  29/05/2017ب اري  الحسيمة 

اسلمية/سلميةا الذ  كان يردده الم ةم ناصر الأفأافي يبقى عبارة عن كلمة سر بين 
ر من اجل  ةييج الجماهير القصد منةا هو الةجوم على القوات أنصار هذا امخي
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 . العمومية واس عمال العنف في حقةا
أن جميع  حريضات الم ةم ناصر الأفأافي على المس بالسالمة الداخلية -19

للدولة، كما سلف الذكر كانت  جد لةا صد  واس جابة من طرف مناصري  وأ باع ، 
ي كما حدث من أعمال  خري  و ق يل ونة  في عدد من إما بالفعل وال نفيذ الميدان

المناطم من قبيل منطقة إمأورن، أو بال حريض على ذلت، بدليل عدد من المنشورات 
االلك رونية ال ي  م رصدها في هذا الصدد م باح ومناصر  الم ةم ناصر الأفأافي، 

ة للشرطة القضائية مكافحة الجريمة المعلوما ية بالفرقة الوطنيوذلت من طرف مصلحة 
كما يثبت ال قرير ا خبار  الصادر عن هذه امخيرة ب اري  بالدار البيضاء 

 ، وي علم اممر بمن يلي:3469 حت عدد  28/04/2017
، الذ  رصدت ل   دوينة بحسا  المتهم سليمان اللحيلي* 

على الساعة  13/04/2017 م نشرها ب اري :   Ramsi Arifiفايس بوت  حت إسم 
 لسادسة و سبعة وخمسين دقيقة صباحا، جاء فيةا: ا

 .ما أخذ بالقوة يسترجع بالقوة" عاجال أم آجال. 

سنا ،  ح  راية االحتاللال يجب أن نحلم بعيش كريم   ل

مغاربة البتة كما ال يمكا لإلنجليز أن يعتبروا أنلســهم 

 ألمان. االســـتعمار وهم يتالشـــى أمام عزيمة الرجال.

 ا الوجدان ال يتوقل حتى النصر. النضال المنبثق م

لذا أقول للمســـترزقيا الخونة مناضـــلو الحلقيات 

وإال الجامعية االبتعاد عا شـــأن الريل قب  فوات األوان 

 "سنكون أول ما سنبدأ بكم ما أنذر فقد أعذر

عدة  دوينات منشورة  الذ  رصدت ل  كذلت المتهم جمال بوحدو *
 Jamalعي فايسبوت لمس عمل  المسمى للعموم على حائط حسا   واصل اج ما

Bouhaddou :كما يلي 
 دوينة   ضمن ال حريض وال ةديد بال صفية الجسدية والق ل في حم موافين -

عموميين من بينةا  دوينة عبارة عن مشاركة و عليم لنفس الشخص االف راضي ب اري  
لموافين  على نفس الحسا  يةم مجموعة من الصور الفو وغرافية 2017أبريل  02

 :ة على وجوهةم وعلم عليةا بما يليعموميين )شرطيين(  م وضع دائر 
 ". يستحقون القت "كالب االحتالل المغربي بالريل 
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على ال اسعة وخمسين دقيقة صباحا جاء فيةا:  26/04/2017 دوينة ب اري : -
  "لقد أنذرناكم"

حريم بمحيط   دوينة جاءت  عليقا على  دوينة أخر   ضمنت صورا الندالح -
 :مخفر للشرطة بمدينة المضيم مرفقة بال عليم ال الي

ا صباح يوم نشب حريق منذ قلي  "الساعات األولى م ا

 ابمحي  مخلر الشرطة بمدينة المضيق...أبري   26األربعاء 
على الساعة السابعة وأربع دقائم مساء جاء  25/04/2017 دوينة ب اري : -
 فيةا:

تالل الى الشار  بالريل وصدور " أمام نزول جيش االح

بيان المشؤوم للخونة أمام ما يسمى بمجالس الجماعات 

 ."اختار المواجهة وأعلا الحربيكون االحتالل المغربي قد 

، على الساعة الواحدة وواحد وأربعين دقيقة بعد 27/04/2017 دوينة ب اري  
 الأوال، جاء فيةا:

السكاكيا بالمناج  و"على الشعب الريلي ان يتسل  

والحجارة وقناب  مولو وف للدفا  عا نلسه ووجوده 

والتصدي لتحركات جيش االحتالل المغربي الذي يلد الى 

الريل بكثافة منذ اسبو  في استعراض ارعا وهستيري 

 للقوة..."

 والذ  رصدت ل  أيضا  دوينات كما يلي: المتهم ربيع األبلق* 
الثانية عشرة وواحد وعشرين  على الساعة 10/04/2017ب اري :  دوينة -

ب   الخاصفايسبوت  االج ماعيال واصل  حسا على  نشرت دقيقة بعد من صف الليل
وأمالئ   عصام اليأيد  البوشيخيصورة فو وغرافية جماعية  خص عميد الشرطة 

بعبارات   ضمن ال ةديد  مرفقةالشرطيين العاملين باممن ا قليمي لمدينة الحسيمة 
يقات ال ةديدية على وجاءت هذه ال علبة قيام  بعمل  كمواف للشرطة بالق ل بمناس
 :الشكل ال الي

 issam –"عصام مطلوب حي أو مي  عند الشعب الريلي" 

recherché mort ou vif au peuple rural . 

قام ب اري :  RABIE ABLAKEنفس مس عمل الحسا  المسمى و 
د من صف الليل، بنشر صورة على الساعة الواحدة ودقيق ين بع 10/04/2017
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فو وغرافية جماعية  خص عميد الشرطة المذكور وأمالئ  الشرطيين العاملين باممن 
 :بعبارة مرفقةا قليمي لمدينة الحسيمة 

 "أ منى أن ننشر صورة هذا الكلب".

شريط فيديو معنون بنشر أريف أينو  * قيام مس عمل حسا  الفايسبوت المسمى
م ومرافق  علي ومحاميان م ورطون في قضية خطيرة  خص الخيانة با ا الكوميسير عصا

على الساعة العاشرة  02/04/2017الأوجية و العبات خطيرة في القانونا، ب اري : 
مجموعة من ال عليقات على الفايس بوت لشخص يطلم    نشروثالثة دقائم ليال. أعقب
 والذ  دون ما يلي:  MED ELVIS MOعلى حسابااا  إسم: 

 بحال مرداس"، "القرطاس"،   وهاد عصام خا  لم ا

" لو كان عندك الكبدة كنتي طحنتي ديا مهوم 

 كاااامليا".

بنشر ب اري   khalid ben* قيام مس عمل حسا  الفيسبوت  حت اسم 
ليال  ةديدا باس ةداف السالمة البدنية لأوجة  21:22على الساعة  05/04/2017

 د  الشيخي بالعبارة ال الية:وبنات عميد الشرطة عصام البوأي
هذا خا  اللي يتهجم على مرا و وبنا و باش ا

 ايتعلم الكلب
دالئ   كما اكد على ذلت عمد  الشرطة المذكور أعاله عند االس ماح إلي  وا 

 capture ecranبمس خر، من صورة الشاشة الخاصة بعملية النشر عبر  قنية 

( بطاقة  عريف  الوطنية Tarik Errizki دوينة للمسمى طارم الريأقي ) *
ب اري :  Tarik Errizkiمنشورة بحسا  فايسبوت يسمى:  RB2482عدد: 

رة على الساعة الخامسة وعشر دقائم بعد الأوال، وهي عبارة عن صو  22/04/2017
س رشاش وأمام  جةاأ حاسو  على يساره مسدفو وغرافية لشخص مقنع ي واجد 

 أيغي ومرفوقة بال عليم ال الي: اةر بشاش   صورة لعلم أمامحمول 
"الموت في سبي  منطقتي مرحبا بها الوالدة وا 

 حتى نكون ما األوائ  في المعركة أعدك بهذا".

 حت  2017.04.01* نشرت الجريدة االلك رونية ارصد المغربيةا لخبر ب اري  
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لبسون عناصر ال ي اع دت على المواطنين في بنوعياش: أغلبةم يالا م رصد : عنوان
لباس مدني غالباا و اةر بينةا صور فو وغرافية لمجموعة من الشرطيين، إذ أن  وفي 

 جاء على الشكل ال الي: Bahsine Essadi يسمىإحد  ال عليقات لشخص 
كي  ونحرهم"ما دام التعرف عليهم فيجب  تبعهم 

 يكونوا عبرة لباقي أوالد الزنى أمثالهم..." 

من طرف الجريدة االلك رونية ارصد المغربيةا  و م رصد بنفس الخبر المنشور
 جاء فيةا: Yogorta Rif اسم أعاله أحد ال عليقات لشخص 

"لماذا ال يتم دهسهم باسيارات مثلا دهسا خا  

 المعتديا". 

 Enzo Enzo El Moussaoui*  دوينة منشورة بحسا  فايسبوت يسمى: 
رة وثمان دقائم ليال، ال دوينة على الساعة الحادية عش 17/04/2017منشورة ب اري : 

عبارة عن صورة فو وغرافية لشخص مقنع ي واجد على يساره مسدس رشاش وأمام  
 جةاأ حاسو  محمول  اةر بشاش   صورة لعلم أماأيغي ومرفقة بال عليم ال الي:

لي  حرير منطقة  ه  ما مستعيد لي حم  سالحا 

 ريل المستعمرة ما صهيونية العروبية"

المذكورة أعقب ةا مجموعة من ال عليقات لعدد من مس عملي موقع ال دوينة 
ال واصل االج ماعي الفايسبوت دارت في مجملةا على شكل نقاش حول موضوح حمل 
السالح ضد المغر  من أجل  نفيذ ما يسمى ب حرير الريف ومن بين هذه ال عليقات 

 :جاء فيةما Enzo Enzo El Moussaoui عليقين لنفس صاح  حسا  الفايسبوت 
في القرآن  نعم السالح هو الح  الوحيد كم ذكرتا 

قا لوا الذيا ال يؤمنون بال وال باليوم اآلخر وال 

 يحرمون ما حرم ا ورسوله وال يدينون ديا الحق."

"عندما سترا المهرجانات المنكرات في صيل وال و

مانتليبو هو الح  هوا الموت لي أج  هذهي األرض 

 المباركة."

 As Aghmir *  دوين ين منشور ين بحسا  المسمى حسا  المسمى 
IZzam ILy    : 2017.04.22بموقع ال واصل االج ماعي فايسبوت امولى ب اري 

 على الشكل ال الي:
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  "حان الوق  لنحم  سالح ونطرق إلى الجبال".
بموقع ال واصل االج ماعي  2017مارس  01والثانية بنفس الحسا  ب اري  

 وت  من بين ما جاء فيةا :فايسب
"...وك  هذا إن وصلنا الطريق لمحاربة هذا  

المخزن اللعيا أريدها جمهورية .... دمتم رجاال 

 يا أبناء الريل".

بموقع ال واصل االج ماعي فايسبوت  للمسمى عبد ا ل  أعالل منشورة  دوينات* 
 على حساب  الشخصي على الشكل ال الي:

شي مسؤول األمنية ديالي نقت  :ا 6201أك وبر  30ب اري :  ➢

 ".مغربي وا

بغيييي  نقت  شي بلطجي وال :ا 2016دجنبر  25ب اري :  ➢

 بال". بلطجية قسمان

إن قتلتوا عياشي أو عياشية حرام :ا 2017أبريل  23ب اري :  ➢

أليس الجهاد في سبي  ا حالل" ) ظهر صورة المعني ، أم حالل

 بالزي الرسمي(.وخلله عناصر الشرطة للتدخ  

 ناصر الأفأافي.  الم ةمكما  م رصد صورة فو وغرافية للمعني باممر رفقة  ➢

 صااااااورة نشاااااار على  عليقا 3/04/2017: ب اري  الفايساااااابوت على  دوين ين* 
 RASED المسمى بالحسا  البوشيخي البوأيد  عصام الشرطة لعميد فو وغرافية

MAROC ضرور  أمر ومحاكم   عصام المسمى بمحاسبة مطالبة ب عليم مرفوقة 
 Driss El إساااام  حت الحسااااا  مساااا عمل  خصااااان ال دوين ين أحمر، خط نساااااؤنا

Mobaraky (عدد الوطنية  عريف  بطاقة المباركي ادريس بالمساااامى اممر وي علم :
GK23835) فيةما جاء وال ي: 

ــداو. " ياله ــات يخططو األحرار. يب  المعلوم

 يتردد التي الماكاا هي وما يقيم وأيا هو عليهمنيا

 حق ياخذ اللرصــــة ليه ا اح غاد لي وكايا. عليها

 ".الكلب هاد بحال ما المغاربة
صد م مظاهرة نظمتم أنكم " لو  أو شرطة دائرة وق

 دفعة والجماعي المباغث بالشـــك  وأحرقتموهم درك

 ...أفض  لكان واحدة

 06/04/2017: ب اري  الفايسبوت االج ماعي ال واصل موقع على  دوينة* 
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 المسمى بالحسا  مااهرة  فريم لعملية فو وغرافية صورة نشر على  عليقا
RASED MAROC  إسم  حت الحسا  مس عمل  خص 06/04/2017: ب اري 

Driss El Mobaraky فيةا جاء وال ي : 
 درك أو شرطة دائرة حرق 10000 ما مواطا أن لو" 

 "...الحقوقية الدعارة أوكار قيادة أو

: ب اري  الفايسااااااااابوت االج ماعي ال واصااااااااال بموقع صااااااااافحة لىع  دوينة* 
 المسااااااااامى  حت اح جاجية لوقفة فيديو شاااااااااريط نشااااااااار على  عليقا 03/04/2017

RASED MAROC  إساام  حت الحسااا  مساا عمل  خص 03/04/2017: ب اري 
Driss El Mobaraky   

 :فيةا جاء وال ي
 نعم... نضالية  حية فاق الغرب األمام إلى " هيا

 الدعارة أوكار وك  والقيادات الشـــرطة دوائر لحرق

ية ما الحقوق قا حة مي قتيلتكم لروح انت ها فتي  رحم

 ".ا

والذ  رصااااااادت الخبرة ال قنية المنجأة على *المتهم أحمد هزا : 
  ضااااااااامن بداي   اةور  2017أبريل  05ها ف  النقال، وجود مقطع فيديو مؤرخ في 

 خلفية   ضمن الك ابات ال الية:
، العالم بين الكذ  والحقيقة، ثم  WWW.RIFCITY.NETسااااي ي  ا ريف

 اةر خلفية أخر    ضااااامن ما يلي : اصاااااورة لأعيم  نايم القاعدة الحالي المسااااامى 
أيمن الاواهر  ا ك    حثةا الشااااااي  ا ايمن الاواهر ا حفا  ا ، صااااااورة لخمسااااااة 

فةم الراقي لالسالم و الجةاد اشخاص بلباس عسكر  مسلحين ك    حثةا :ا وبةذا ال
 مكن الشااااااايشاااااااانيون من ال صاااااااد  للحمالت الروساااااااية منذ أربعة قرون ونصاااااااف 

RIFCITY.MA : نص ال سجيل الصو ي ما يلي 
" ويقرب ما انتصار الشيشان على الروس في الحرب 

ــرون بإذن ا في حربهم الثانية التي  ــينتص االولى وس

أه  الريل في   دور حتى اليوم أقول يقرب ما انتصار

المغرب االقصــى بقيادة االمير العالم المجاهد " عبد 

صورة محمد ابا عبد  -الكريم الخطابي " رحمه ا ظهور

طابي  يدة   -الكريم الخ عد بان في معرك  على اإلســـ

ومتنوعة أهمها وأعظمها معركة " أنوال " التي واجه 
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فيها قرابة ألل ما المجاهديا خمسة وعشرون أللا ما 

شر اإل ستة ع شر هزيمة ، وقتلوا مهم  سبان فهزموهم 

نا واثق أن معظم العرب و المصـــرييا ال  لا وأ أل

ــيئا في  ــون عنها ش يعرفون ما هي أنوال ، ولم يدرس

مدارســهم التي  لقنهم  اريخا مشــوها محرفا رغم أن 

المؤرخيا في حروب العصــــابات يعتبرونها ما أعظم 

لشيخ أيوب مصعب حروب التحرر ما االستعمار، ب  ذكر ا

سائ   صابات وقد يت سره في حرب الع سوري فك ا أ  –ال

 ظهر صورة  تضما  جمع لحشد كبير كتب  حتها التحرر 

ش   شان وما  –ما دائرة العبث و الل شي وما عالقة ال

يجري فيها بما يجري في مصــر و ونس وليبيا وهذا هو 

 السؤال."

صديق:* الصااورة ة   بوالذ  صاارح بعد مواج المتهم عبد الحق 
الف وغرافية المنشاااورة على صااافح   الشاااخصاااية بموقع ال واصااال االج ماعي فيسااابوت 
وال ي ياةر من خاللةا قطعة قماش ما يسااااااامى بجمةورية الريف موضاااااااوعةا ثالثة 
أساالحة حربية، أن  عمل على نشاار الصااورة المذكورة على مواقع ال واصاال االج ماعي 

 ةم ناصر الأفأافي خالل إحد  خرجا   أن  سي م بعدما أعلن المإسوة بباقي النشطاء 
اللجوء إلى رفع السالح في مواجةة أجةأة الدولة القمعية إن اق ضى الحال، وباع باره 
من بين النشااااااااطاء وداعمي الحرات فقد  حمس لخطاب  وعمل على نشاااااااار الصااااااااورة 

 المذكورة على صفح   الشخصية.
قفة  ارجيست بحضور الذ  ألقى كلمة خالل و  المتهم صالح لشخم:*

الم ةم ناصاار الأفأافي، حر ض من خاللةا ساااكنة الريف على ال ساالل ومواجةة الدولة 
 ا:الدارجةا العربية باللغة المغربية باع بارها مس عمرا، قائال لةم

صنا"  ضمائر خا  للرجال، محتاج الريل الحية، ال

 ديك كل  ملي أنا بالشور ، غير للرجال محتاج الريل

ضرورة دعات الإ النهار سالح نهزو ال  البالد هذه في ال

ــتعمر على ــتعمر ،المس ــلنا ملي المس  لينا كيهدد ش

 ســـواء كان كيلما أي بالســـالح، عليه جرينا البالد،

 يهودي، وال مغربي كان ســواء ،مكيحكمناش وال كيحكمنا

 خاصنا ديالنا، األوالد ديال المستقب  لينا كيحطم جا

 ".وعرض طول فيه ندخلو

 ب اااري  المنشاااااااااور فيااديوال شاااااااااريطلخطبااة ال ي  م  وثيقةااا بموجاا  وهي ا
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  حت الفيسااااابوت االج ماعي ال واصااااال بموقع االن رنيت شااااابكة على 29/04/2017:
 الرابط عبر ثانية 37و دقيقة 12 مد   ،ا اركيساات من مباشاارة اح جاجية وقفةا عنوان

: االلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
HTTPS://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953803 

الذ  أكد موااب   على   بع خط  الم ةم  المتهم عمر بوحراس:*
عادة نشر  ناصر الأفأافي بمواقع ال واصل ا ج ماعي فيسبوت وصفح   الشخصية، وا 

 حرض على العنف والكراهية ضاااااااااد  مخ لف خرجات ومقاطع فيديو هذا امخير ال ي
المؤسسات العمومية، و أكيده على مشارك   في الوقفات والمسيرات كل أسبوح بصفة 
من امة ال ي كانت   م بأعامة الم ةم المذكور الذ  كان يساااااا غلةا كفرصااااااة من أجل 
شااااحنةم بأفكار الحقد والكراهية ضااااد الدولة ورموأها و حريضااااةم على القيام بأعمال 

  .ال خري
لما قام الم ةم ناصااااار الأفأافي ب عطيل أداء  26/05/2017مضااااايفا أن  ب اري  

المسجد  حميسةم بخطب   النارية ضد المخأن  خار،صالة الجمعة واصل هذا امخير 
والفساااااد و حريضااااةم على العنف ضااااد القوات العمومية وباقي مكونات المخأن، مما 

ى يوفروا ل  الحماية، وشرعوا في  رديد دفع بمجموعة من الشبا  الى االل حام ب  ح 
ال كبير ثم قاموا برشااااااااام القوات العمومية بالحجارة وال ي نجم عنةا عبارات ال ةليل و 

 إصابات م فاو ة الخطورة في حم عناصر هذه امخيرة.
صاااااااديم الم ةم ناصااااااار الأفأافي والذ   * المتهم ربيع األبلق:

ل ابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مصلحة مكافحة الجريمة المعلوما ية ارصدت 
 RABIAEنشره لعدد من الفيديوهات على صفح   الخاصة بالفايسبوت  حت اسم: 

ABLAK  ال ي حرض من خاللةا على اس عمال العنف ضد أجةأة الدولة وموافيةا
، وي علم اممر -كما صااارح بذلت–من أجل ال قر  من الم ةم ناصااار الأفأافي وأ باع  

 وهات ال الية:بالفيدي
 ثواني عبر الرابط 3دقيقة و 27مد   الأمنية  11/05/2017الفيديو امول ب اري  -

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29171350792

 :أن  أقسم على أن يكون مجةأة الدولة وموافيةا مقابر بالريف، بقول  3003

https://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953803
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واحدة  "إخواني يجب أن يكون لدينا وعي ما حاجة

سنعود إلى الوراء  أو  40انه إذا انتهى هذا الحراك 

هذا الحراك يشك  فرصة لنا إذا سنة إلى الوراء،  50

لم نحافظ عليه ســواء باألنا أو بالشــيء آخر ســيلون 

 التاريخ كثيرا.

ـــنا مغاربة هذه المقولة لا أقولها أنا  نحا لس

أو أمي ب  قالها جدنا موالي محند، نحا لسنا مغاربة 

أبدا أن نكون مغاربة، نقول لهذا النظام إن كان و

يقولون لســـنا مغاربة  20ومنها  100في هذه المنطقة 

انه إذا اســتمر في ســياســة التجاه  لمطالب الحراك 

في مائة  20الشـــعبي أن يكون على يقيا أنه كانوا 

 ما المائة. 80سيصبحون 

 أقسم انه ستكون لهم مقابرهم هنا.

صيا  شخ ستعدون أنا  ، أموت على هذه المنطقة أنم

ـــهادة عا هذه المنطقة  ـــتعد للش ، أقول  100/100مس

سة التي يتعام  بها مع  سيا للنظام إذا لم يراجع ال

هذا األمر سيخرج هذه المنطقة، أن يكون على يقيا أن 

 .عا السيطرة

نحا أبناء عبد الكريم الخطابي مستعدون أن نموت 

 ولسنا جبناء..."

ثااانيااة عبر  34دقيقااة و  24مااد اا  الأمنيااة 15/05/2017ي  الفيااديو الثاااني ب ااار -
 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29313143778

 الذ  قال في  : 1210
شيء،  سنواجه" نحا حقا ال نملك أي  كما نحا  لكا 

ــلمية  ــحي  نقول س لكا يكون النظام على موجوديا، ص

ــنواجهه كما نحا موج ــنكون عزل،  وديايقيا أننا س س

 أطلال الحجارة.

ـــنكون ما أطلال إن جرنا النظام،  ـــم بال س أقس

 ."الحجارة

قة،  بأي طري ظام فكر  بأن "نقول للن كد  ولكا  أ

أحلاد موالي محند ال يرجعون إلى الوراء، ليس لك ح ، 

  "ماملاكش"

" وك  أبناء الريل لهم هذا المنظور نحب الحياة 

 نقوله ونكرره" وال نخشى الموت هذا المبدأ

مائةم  لدولة بأسااااااااا بل ووصاااااااااال ب  اممر إلى ال حريض على بعض موافي ا
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 وصفا ةم ومدليا بأرقامةم الةا فية، قائال:
ـــعد الديا العثماني رئيس الحكومة التي هي  " س

صعلوك رقمه الها لي  اعطوا  0661101814شكلية، هذا ال

ألنه ســبق أن قال  له ما يســتحق كأبناء هذه المنطقة

حينما كان وزير الخارجية أن الريل  2011ســـنة في 

نافع وأنه آن  ظام ضـــما المغرب غير ال له الن يدخ

ــته  جاه منطقة الريل، لكنه  ــياس األوان أن يراجع س

ــد  ــتخدام العنل ض وقع هو اآلخر عا البالغ ما اج  اس

 أبناء منطقة الريل.

الرقم الها لي للمســمى إدريس لشــكر الذي كان 

في حواره مع بدي  أنلو بأنه  كما قال أخونا ناصـــر

كان في حزب االســتقالل وكان  له مواقل، واآلن في حزب 

هو األخر اعطوا له ماذا  0661195103االشـــتراكي رقمه 

 ..يستحق

 "0661461010رقم ذلك المسمى فؤاد علي الهمة 

ثالث - مد    22h41 minعلى الساااااااااااعة  04/05/2017ب اري  الفيديو ال
      :يااللاااااكااااا ااااارونااااا  عااااابااااار الاااااراباااااط ثااااااناااااياااااة 40و  دقاااااائااااام 09الاااااأماااااناااااياااااة 

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/28916618

 أعلن من خالل  عن قر  نةاية الدولة قائال:  4844402
" فاعلم أن هذه الدولة اقترب  نهايتها، كما 

نا  ية ورأي بالبلطج عان  بارك اســـت نا أن الم رأي

ربية هنا، إذا مصـــير هذه الدولة المغمصـــيره.. 

اســـتمرت بهذه الطريقة في هذه المنطقة فلا  بقى 

 "الدولة المغربية هنا إذا استمرت على هذا المنوال

االســـتعمار الجديد  أكد " "أقول لهذه الدولة 

، إنني متأكد ما هذا األمر الك  بأنه آ يك يوم اسود

ولكا ال نخاف ما يحم  غصــة نحا ال نســعى إلى العنل، 

سابقا  ، وكماالعنل س  قل   سابقة لي إن المواجهة ال

 ". هي األخيرة

الذ  وصل ب  اممر إلى حد طل   دخل  *المتهم نوري أشهبار:
الدولة االسااااابانية لكون الريف كان مسااااا عمرة، وسااااالم بدون إرادة أبناء الريف للناام 

سااقاط الجنسااية المغربية، حساا  ما كشاافت عن  -على حد  عبيره–المخأني المغربي  وا 
جة الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصااااااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية على ن ي
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المشار  –مس و  حسا  الم ةم نور  أشةبار بموقع ال واصل االج ماعي بالفيسبوت
 ، وال ي رصدت مشاركة هذا امخير ونشره لوثيقة  حت عنوان: -إليةا أعاله

 الريف البطلا  شع انداء إلى عموم أبناء 
سااااااراح الم ةمين  طالم أمنية منل الساااااالطات مةلة ضاااااامونةا حول  محور م

دعوة أبناء الريل جلول، وعند عدم االساااااااا جابة محمد الأفأافي و ناصاااااااار 

 إلى إحراق البطائق الوطنية، والوثائق الشـــخصـــية

بشك  جماعي وعلى المباشر في ك  مدن وقرى الريل ما 

سية المغربية سقا  الجن سات ، ومقاطعة أج  إ س المؤ

ية وال يةتعليم بالريل اإلدارات العموم جدة  ، المتوا

ــبو ــا  عا أداء الضـــرائ ــاء  االمتن وفوا ير الم

والكهرباء وإصدار بيان عام إلى المجتمع الدولي ما 

أج  التدخ  لحماية شـــعب الريل و حمي  الدولة 

االسبانية كافة المسؤولية فيما يتعرض له شعب الريل 

ظام لكون يب ما طرف الن ت  و ره كان  ما ق الريل 

سليمه للنظام المخزني بدون  سبانية و م   ستعمرة ا م

إرادة الريلييا واإلعالن أن الريل مســـتعمرة مخزنية 

 والمطالبة بجالء ك  قوا ه.
رفقة مجموعة من المدونين : الذ  أكد أن  جمال بوحدو * المتهم

 يدخلون ضااااامن ما يسااااامون  ا لجان و نسااااايقيات الحرات الشاااااعبي بالحسااااايمة لخدمة
اسااااااااا قالل الريفا ويشاااااااااكلون الجناح ا عالمي وال رويجي االبروباغنداا للعناصااااااااار 
الميدانية ال ي  خر، في المااهرات والوقفات وال ي يقودها الم ةم ناصااااااااار الأفأافي 

 بالحسيمة، 
وهو ما كشاااافت عن  الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصاااالحة مكافحة الجريمة 

كور جمال بوحدو لمجموعة من ال دوينات على موقع المعلوما ية من نشر الم ةم المذ
بالفيساابوت، وال ي حرض من خاللةا على المس بالوحدة ال رابية  ال واصاال االج ماعي

 للمملكة وسالم ةا الداخلية، نذكر منةا ما يلي: 
 : 2017ما   9*  دوينة ب اري  

"رســالة قصــيرة إلى الجيش االســباني: زودونا 

 ودنا المهدد باإلبادة"باألسلحة للدفا  عا وج

 نشرت  دوينة:  2017 04 05* ب اري  
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ـــتكون مرحلة غليان  "المرحلة المقبلة بالريل س

وانلجارات شــــديدة القوة قد  تطور مع الوق  إلى 

حروب عصـــابات  ؤدي في النهاية الى اقامة جمهورية 

 الريل"

 قال فيةا:  2017 04 25*  دوينة ب اري  
مام نزول جيش االحتالل بالريل  "أ ــــار   إلى الش

سمى بمجالس  شؤوم للخونة داخ  ما ي صدور بيان الم و

ما يســـمى بمجالس الجماعات يكون االحتالل قد اختار 

  المواجهة وأعلا الحرب"

 : 2017 04 26*  دوينة ب اري  
قا على صـــورة  لك  علي ناكم" وذ نذر قد ا " ل

ــدلع بمحي  مخلر  ــالحريق ان ــة  تعلق ب فو وغرافي

ضي شرطة بالم سمى ال ساب الم صلحة ح شورة ب  Ithriق من

mustapha toufiatii. 

 : 27/04/2017 دوينة ب اري :  *
ج   نا بالم عب الريلي أن يتســـل   "على الشـــ

والســـكاكيا والحجارة وقناب  المولو وف للدفا  عا 

صدي لتحركات جيش االحتالل المغربي  سه ووجوده والت نل

ست سبو  في ا عراض الذي يلد إلى الريل بكثافة منذ أ

 أرعا وهستيري للقوة..." 

 : 2017 05 01*  دوينة ب اري   
"إبادة جنود وشرطة ودرك االحتالل المغربي بالريل 

عا بكرة أبيهم واهراق دمهم يكون دائما ما األعمال 

المحدودة التي يتطلبها الكلاح ما اج   حرير األرض 

 الريلية ما االستعمار المغربي" 

 :19:51امولى على الساعة : 2017  ما 26*  دوين ين ب اري  
ضربات  ستعد لتوجيه  سبانية   "القوات الجوية اال

لمواقع عســـكرية وأمنية لالحتالل المغربي بالريل" 

:" " كن  وال أزال ال 13 14الثانية على الســــاعة و

 أ صور للصرا  الريلي المغربي إال نهاية دموية"

ة لشااخص يحمل مساادس علم على صااور  2016فبراير من ساانة  17* ب اري  
 حيث ك  :

 لتحرير الريل بسواعدكم المسلحة" "استعدوا

 صريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، وال ي -20
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أكد من خاللةا أن الم ةم ناصااااار الأفأافي،  عمد من خالل  أعم  لما يسااااامى بالحرات 
عية واالق صاااااااااادية إلى نقل بمدينة الحسااااااااايمة مسااااااااا غال المطالبة بالحقوم االج ما

يساااااااااااكن وبعدها إلى مدينة  االح جاجات إلى المناطم المجاورة كم طقة إمأورن وا 
حيث كان ي كلم في خطابا   إلى ساااكنة هذه المناطم النااور والمناطم الم اخمة لةا 

باللةجة امماأيغية ثم ان قل إلى  وجي  خطابات للمح جين إلى كافة مناطم المغر  
لعربية بةدف إثارة الف نة و حريض المواطنين على العنف ا جاه المؤساااااساااااات باللغة ا

العمومية وذلت عن طريم إطالة امد االح جاجات من اجل إنةات المغر  وهو الةدف 
الذ  يرمي إلي  امشااخاص المقيمون بالخار، من أجل إقامة جمةورية الريف وفم ما 

 .الد لحسن ونوفل الم وكلخطط ل  المسمون عبد الصادم بوجيبار وفريد أو 
حا أن  الم ةم ناصااااااااار الأفأافي هو من كان ي لقى ال عليمات من لدن موضااااااااا

 18حركة فريد أوالد لحساان ونوفل الم وكل أعضاااء  المساامين: عبد الصااادم بوجيبار،
شااااااا نبر الداعية إلى  أسااااااايس ما يسااااااامى  اجمةورية الريفا، من أجل إثارة الف نة 

مساااا غال الدعم المالي الذ   ضااااد مؤسااااسااااات الدولة و حريض المواطنين على العنف
 يوفرون  ل  هؤالء.كانوا 

 صااااريحات الم ةم يوسااااف الحمديو  في مواجةة الم ةم ناصاااار الأفأافي، -21
وال ي أكد من خاللةا أن  بحكم كون  من الم عاطفين مع حرات الريف ومن الم  بعين 

ناصاار الم ةم الحرات من طرف في نساام  ال  فقد لمس كباقي الم  بعين اآلخرين  غيير 
و بخيسااا  للمسااااعي والمحاوالت ال ي  بذلةا كل الجةات  النةج الثور الأفأافي و بني  

المسااؤولة والمن خبة ومحاول   بذلت أعأعة والء الساااكنة للوطن لدفعةم إلى  بني فكر 
بالفسااااااااد والقمع وهذا ي جلى في وصاااااااف  مجةأة ومؤساااااااساااااااات الدولة  ،انفصاااااااالي
ورية لدرجة  عبيره في إحد  المااهرات بكون االسااا عمار االساااباني كان أرحم والديك ا 

  العديد من الم  بعين ب باالضافة الى الحدث االخير الذ  ندد من االس عمار العروبي،
على منع إمام مساااااااااجد محمد الخامس الكائن بديور الملت من   والم مثل في إقدام

 .مواصلة خطبة الجمعة
أن الةدف امسااااساااي م ربيع امبلم وال ي اكد من خاللةا  صاااريحات الم ة-22
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ناصر الأفأافي بمدينة الحسيمة كان  الم ةموراء امشكال النضالية ال ي كان ي أعمةا 
 الةدف منةا هو نشر الف نة بين الساكنة وال حريض على العنف وكراهية الناام.

ن  شاااااخص غير مضااااايفا أن  من خالل  قرب  للم ةم ناصااااار الأفأافي  بين ل  أ
عطاء الرمأية لوجوده من خالل االساااا حواذ بأخذ  مسااااؤول وم ةور، ويح  الاةور وا 
الكلمة و وجي  خطابات الغاية منةا  أجيج الوضااااااع وخلم الف نة وال و ر بين ساااااااكنة 
المدينة بعيدا عن الةدف الحقيقي الذ  من اجل أنشاااااااا  الحرات وهو  حقيم المطال  

 كنة المدينة.االج ماعية واالق صادية لسا
 صاااريحات الم ةم عبد العالي حود ال ي اكد من خاللةا أن ما ي م ال رويج -23

لاا  بخصاااااااااوص أهااداف الحرات ال ي  روم  حقيم المطااالاا  االج ماااعيااة والثقااافيااة 
واالق صادية، ما هي إال ذريعة ومبرر يس عمل  النشطاء أمام الرأ  العام سواء الوطني 

ويبقى الةدف لكل امنشااااطة ال ي  قام باساااام الحرات،  أو الدولي لكساااا  عطف  و ييده
، الحقيقي هو االس قالل عن الدولة المغربية واالنفصال عنةا وخلم كيان ريفي مس قل

بل الحرات. مؤكدا  طاء في الحرات أو ق م  وحلم مجموعة من النشااااااااا وأن هذا هو حل
اع باره أعيما جمع مبايع   إلى جان  العديد من أبناء الريف للم ةم ناصااااار الأفأافي ب

 شمل الريفيين.
سالمة الداخلية فيما يخص جنحة -3 المس بال

مبالغ مالية وهبات   ســـلمعا طريق للدولة، 

مخصصة لتسيير و  موي  نشا  و وفوائد أخرى 

ـــاس بوحدة المملكة  ـــأنها المس دعاية ما ش

المغربية وســياد ها و زعزعة والء المواطنيا 

شع سات ال س  ب المغربيللدولة المغربية ولمؤ

صليا   شاركة في ذلك )طبقا للل  129و 206والم

 ما القانون الجنائي(

 من القانون الجنائي على ما يلي: 206حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس من سنة إلى ا 

أو  خمس ساانوات، وغرامة من ألف إلى عشاارة آالف درهم، من  ساالم، بطريم مباشاار
غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأ  صورة من الصور هبات أو هدايا أو 
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قروضاااا أو أية فوائد أخر  مخصاااصاااة أو مسااا خدمة كليا أو جأئيا ل سااايير أو  مويل 
نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو اس قاللةا 

 اغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.أو أعأعة والء المواطنين للدولة الم
حيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم ناصااااااااار الأفأافي في ار كا  هذه الجنحة، هو و 
للمس بالوحدة مع أطراف انفصااااالية خار، المغر   29كما ساااابم اعاله   نساااايق ثبوت

 ال رابية للمملكة المغربية وسياد ةا وأعأعة والء المواطنين لةا ولمؤسسا ةا الرسمية،
ي الم علم نفصاااالاال مشاااروح لاخدمة  بةدف منةا بالدعم المالي واللوجيسااا يو وصااال  

 وسائل ا ثبات ال الية:ذلت ، كما  ؤكد لريف عن المغر بفصل منطقة ا
ما  التوجيهات والتعليمات فيما يخص  لقي -أ

 :أطراف بالخارج معروفة بتوجهها االنلصالي

ينشطون  مع لدة أشخاص بالتنسي  بتيامه ناصر الأفأافي المتهم التراف-1
بالخار،، ومعروفين ب وجةةم االنفصالي الرامي إلى فصل منطم الريف عن ال را  

 ذكر من بينهم:، المغربي
احركة بيما يسم  با الضو والذي يعتبر  مقيم بةولنداال، فريد أوالد لحسنالمسم   -

من طرف  2014" الت  تم إنشاؤها بهولندا سنة ش نبر من أجل اس قالل الريف 18
 بموجب أمر دول  بإلتاء التبضالمبحوث لنه  عواسعيد شبارون المخدرا  المسم  

االتجار والتهريب الدول  جرائم تكوين لصابة إجرامية و من أجل  2010منذ سنة 
 واإلرشاء. للمخدرا 
أن  ال قاه بمدينة الحسيمة ورافق  وعدد من النشطاء الى صرح بشأن  الم ةم و 

 عن خالل شةر ابريل المنصرم. أفر،قبال الم ةم محمد جلول الذ  مدينة  يفلت  س 
ب   اسابت الضو والذي يعتبر بدوره ، مقيم باسبانياال، رضوان اسويمالمسم   -
أطروحة انفصال ومعلوم لنه ربطه لالقا  بأشخاص أجانب يدلمون ، ش نبر 18حركة 

 .منطقة الريف
سبم ل  أن أن  في لما وضل فضال عن ما أكده في حق  الم ةم ناصر الأفأا

                                                           
 كمي دم محدع ض حذحا ريحش ح ومحدرريل رمنييرد دفصيل مإلثري  محمدعرق رجنييد دكري  مؤمم ة حرمس ريحيالمد محكمخريد حركوحد. 29
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 مصرح بةاكما سبم أن شارك  في مااهرة غير  ،مدينة الحسيمة عدة مراتال قى ب  ب
 بمنطقة سيد  عابد بنفس المدينة. 

قناة ثور  ثور  والذي يتوبر لل  متيم بهولندا ال، عبد الصادم بوجيبارالمسم   -
تمزي  جواز سفره ث  لعملية و بأنه لنه معروف و بالفيسبوك ذا  توجه انفصال ،   يفي

، والذي تم تفريغه ب  محضر قانون  )حسب ما هو لل  الهواءمباشرة المغرب  بفيديو 
(. كما أكد المتهم 02/06/2017ف و ش   المؤرخ ب   101مثب  ب  المحضر لدد 

 المعن  بأنه أجرى معه لدة مكالما  هاتفية.
والذي كان بربتة المتهم ناصر  متيم ببلجيكا وهولندا،ال، بالل عأوأالمسم    -
صرح بخصوصه المتهم أنه  بمدينة الحسيمة، وشارك معه ب  لدة تجمهرا . الزبزاب 

كان يشاركهم بعض األشكال اإلحتجاجية بالحسيمة وقد قض  بمدينة الحسيمة حوال  
ته أيام بعدما قدم من دولة بلجيكا حيث يتيم وقام باكتراء سيارة من نوع كيا والت  راب 10

قبل مشاركته ب  المسيرة الت  نظم   18/05/2017لل  متنها إل  إمزورن بتاري  
 بنفس التاري  بمدينة الحسيمة

وينحدر من مدينة الناظور. صرح المتهم  تيم بهولنداالم، خالد شمروكيالمسم  -
 شكال اإلحتجاجية بمدينة الحسيمة.انه تحدث معه حول األ

أقر المتهم بأنه سب  التت  به بمته  ميرامار متيم بهولندا،  جمال الك ابي -
 بالحسيمة 
متيم بهولندا، صرح بشأنه المتهم أنه ناشط بلجنة لدلم الحراك  عماد الع ابي-

 والت  تضم لدة لجان برلية وما يشاع لنه انه يتوبر لل  اللجوء السياس  بهولندا
صفحة اإللكترونية يتطن بمدينة مدريد، صرح المتهم أنه يسير ال كريم الموساو -

 المسماة تاريفي  تيف  وله توجه انفصال .
، والذي كان ينس  مع المتهم متيم ببلجيكاال، عأ الدين أوالد خالي عليالمسم   -

معروف لدى السلطا  البلجيكية ويدلمه بمبالغ مالية، بضال لن كونه  ناصر الأفأافي
 بتورطه ب  قضايا السرقة وحيازة المخدرا  
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 15لل  السالة  25/03/2017لمكالمة الهاتفية الت  جر  بتاري  مضمون ا-2
 عأ الدين اوالد خاليوبين المتيم ببلجيكا المسم   الم ةم ناصر الأفأافيدقيتة بين  07و

يتضح من خاللها أن هذا األخير كان يمل  لل  المتهم المذكور معظم علي، وال ي 
تد التجمهرا  وتواريخها وما يراب  ذلك الخطوا  الت  يجب لليه التيام بها بما بيها ل

من تصوير ونشر لل  مواقع التواصل االجتمال  أو لل  تطبيتا  المحادثا  المرتبطة 
باألنترن ، مشجعا إياه لل  تنفيذ هذه المخططا  الت  تمس بسالمة الدولة الداخلية دون 

و تم التتاله خوف من إيتابه من طرف السلطا  حيث ولده بإجراء تصعيد غير مسبو  ل
 قائال له باللهجة الريفية بيما معناه:

قسم أنه إذا قام "المخزن" باعتقالك فسيكون أ" 

 " هناك كالم آخر

" قام المتهم برنامجنسي  بخصوص "كما تناول  المكالمة المذكورة الحديث لن الت
خدام ناصر الزبزاب  بتصويره ونشره مباشرة لل  موقع التواصل االجتمال  بيسبوك باست

، لل  السالة التاسعة ليال بتوقي  المغرب والعاشرة Skypeحساب ببرنامج المحادثا  
ليال بتوقي  أوروبا، شارك بيه مجمولة من األشخاص المتيمين بأوروبا المؤيدين 
للتجمهرا  واالضطرابا  الت  يتودها المعن  باألمر بمدينة الحسيمة، والذين أخبر المتهم 

نبيل ب  شأنهم بأن مشاركه المتهم عأ الدين اوالد خالي علي م  المس ناصر الأفأافي
 .لجنة بلجيكاهو من اتف  حولهم مع  أحمجيم

  وفيموشخص يدل   أحمجيم نبيلبيما أطلعه مخاطبه المذكور بأن المتهم 
وبأن  سيخبره ب  " ب  غضون اليومين المواليين، مشروحيخططان للتيام بما أسماه با"

  .احالما يكون جاهأ 
" الذي ربض المتهم ناصر الزبزاب  لند البحث معه اإلبصاح لن المشروحوهو "

" الذي سيشارك ب   وفيمطبيعته ومضمونه بما ب  ذلك اإلبصاح لن هوية المدلو "
 إنجازه.

نما كان يخضع  مما يؤكد أن المعني باممر كان ال يقوم بخطوات  لقائية وا 
مالءات ي لقاها  بشكل من ام من الخار، من طرف أشخاص ل وجيةات و عليمات وا 
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 معروفين ب وجةا ةم االنفصالية ومعادا ةم للوحدة ال رابية للمملكة المغربية.
لل   2017.05.24مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  -3

عأ الدين اوالد خالي المسم  دقيتة بعد الزوال بين االنفصال   24السالة الثانية و
 المتهمتوصل بها هذا األخير لل  رقم مشاركه والت  الم ةم ناصر الأفأافي  وبين يعل

 ناصر الأفأافي المتهممن  عأ الدين اوالدالت  طلب من خاللها المتحدث ، و محمد حاكي
"برنامج" لبارة لن أن يتصل به كلما كان بحاجة لش ء ما مخاطبا إياه بأنه 

Programme." 
لل   2017.05.10تفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  مضمون المكالمة الها-4

وبين  الم ةم ناصر الأفأافيدقيتة بعد الزوال، والمنجزة بين  28السالة الخامسة و
من خاللها هذا وجه  والت  -ربض اإلبصاح لن هويته– ببلجيكا محمدشخص يدل  
معلى ن يوجه كالمه تعليما  بأال يوجه كالمه للوال  ألنه أبضل منه، وأ األخير للمتهم

 كما طل  من  أن يضع  نايما منشط  . ، سلطة في البالد
محمد المجاو  الذ  أوضل أن امجندة المشبوهة ال ي  الم ةم  صريحات-5
ناصر الأفأافي   م بال نسيم مع المسميين فريد اوالد لحسن وعبد  الم ةميخدمةا 

 18لناشط االنفصالي في احركة الصادم بوجيبار إضافة إلى المسمى نوفل الم وكل ا
 ش نبر من أجل اس قالل الريفا. 

مؤكدا أن الغرض من وراء ال مويل المالي للم ةم أعاله من طرف انفصاليي 
الخار، هو إطالة أمد االح جاجات وعدم ف ل با  الحوار مع المسؤولين وا دارات 

اح رقعة العمومية في أفم كس  المأيد من الم عاطفين مع الحرص على ا س
 ا ح جاجات.

لل   07/05/2017مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  -6
ثانية، والمنجزة  17دقيتة و 19دقيتة مدتها  14دقيتة منتصف الليل و 12:14السالة 

وبين المدلويين جمال  0670611606بين المتهم ناصر الزبزاب  لل  رقمه الهاتف  
الصاد  بوجيبار، والت  استفسر من خاللها هذا األخير المتهم  ورضوان شريف  ولبد

المذكور لن سبب لدم حمله للسترة الواقية من الرصاص، حيث أخبره هذا األخير بأنها 
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ثتيلة جدا ومنفوخة بشكل ال يتناسب مع اللباس الصيف  وطمأنه أنه يكون دائما مربوقا 
ا اصتل به وأخبره أنه سيبعث له بأشخاص يحمونه، كما أطلعه بأن شخصا من بلجيك

ليرد لليه لبد الصاد  بوجيبار أنه سمع ذلك  gardes de corpsحارسين خاصين 
 لل  قناته ثوري ثوري تيف . 

لل   2017.01.17بتاري  الملتتطة طبتا للتانون هاتفية المكالمة مضمون ال-7
 محمدالمدلو بزاب  وبين والمنجزة بين المتهم ناصر الز دقيتة،  41السالة التاسعة ليال و

الرقم الهاتف  الفرنس  المعروف بتوجهه االنفصال  لبر من كورسيكا 
إل  إدخال والت  دلا من خاللها هذا األخير المتهم المذكور ، 0033.62.95.55.208

 "" ضمن المطالب الت  يربعهانقطة ااس قالل الريف عن المغر 
ا يبين أنه يحمل بعال مشرولا انفصاليا ، ممالمتهم ناصر الزبزاب وهو ما لم يربضه 

 .تح  غطاء المطالب االجتمالية الت  يحرض المتظاهرين لل  ربعها
شااريط الفيديو المنشااور على موقع ال واصاال ا ج ماعي فايساابوت بصاافحة -8

RIF SAT   حت عنوان )مناشااادة من ناصااار الأفأافي (مد    28/04/2017ب اري 
لذ  أشاااار في  الم ةم ناصااار الأفأافي بشاااكل صاااريل ثانية والذ  وا 27دقيقة و  33

 عطيةم دفعة وقوة  -على حد  عبيره–إلى وجود  حركات بأوروبا من طرف أشااااااااقائةم 
 من أجل  قوي ةم داخليا.

أنه تلت  اتصاال من لند البحث معه، من محمد جلول ما الترف به المتهم -9
يكا وهولندا، وذلك بمجرد وقوع المتيم ببلج بالل عأوأطرف الناشط االنفصال  المسم  

 ناصر الأفأافي المتهمالت  أصبح بموجبها  2017.05.26األحداث اإلجرامية بتاري  
مبحوثا لنه، طالبا منه خالبة هذا األخير والحلول محله من أجل ضمان استمرار وتيرة 

 المشرف لنبوجيبار كما نتل له دلوة المسم  التصعيد واالضطرابا  بمنطتة الريف. 
اللجنة اإلنفصالية ببروكسيل للتيام بنفس المهمة، وحثه لل  إلتاء مداخال  مباشرة لل  

 .شبكة التواصل اإلجتمال  من أجل تحريض الساكنة للخروج لالحتجاج
الذي صرح بشأنه المتهم ناصر  – محمد جلول المتهمأن موقع من جهة يبين مما 

ر االنفصال  ويدلو كمرحلة أول  إل  الزبزاب  بنفسه لند البحث معه أنه يتبن  الفك
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ليلعب دور الرجل من طرف هذا التنظيم كان مهيئا  -تطبي  الحكم الذات  بمنطتة الريف
لند حدوث أي ناصر الأفأافي  المتهمب  التسلسل الهرم  الميدان  وخالبة   2رقم 

 لالجتماع الذي خصص الستتبال فريد اوالد لحسنحضور المسم   بدليلطارئ له، 
درهم  50.000لند خروجه من السجن وتسليمه مبلغ  المعن  باألمر محمد جلول

 االنفصال .  المشروعلتشجيعه لل  المواصلة ب  النشاط لخدمة 
 أداة ميدانيةامجرد "ليس سوى  ناصر الأفأافي الم ةمومن جهة أخرى، يؤكد بأن 

  واإلخالل باألمن إلشعال بتيل االضطرابايتلت  التعليما  والتوجيها  " برنامجاو"
هه  العام والسالمة الداخلية للدولة ب  سبيل تحتي  هدف األطراف الخارجية الت  توج 

وهو ما دبع هذه األطراف إل  التفكير ب  خالبته بعد وقوله لخدمة أهدابها االنفصالية، 
 .بين أيدي مصالح األمن

 مويالت واالستلادة ما  ص فيما يخص التو-ب

  مالية:

 30.000بمبلغ إجمال  قدره حوال  بتوصله  ناصر الأفأافيالمتهم التراف -1
با من أجل دلم التجمهرا  الت  ينظمها بمنطتة و درهم من لدة أشخاص يتطنون بأور 

، من وذلك بطر  غير مباشرة تفاديا ألية متابعا  قضائية قد تلح  به جراء ذلكالريف، 
المدعو   له أن أرسل له بواسطة والذي سب عأ الدين أوالد خالي عليالمسم  بينهم 

بوكالة  عثمان بوأيان المتهمدرهم استتبله  3000مبلغا ماليا بتيمة  جمال مقيم بةولندا
بطريتة أيضا مبالغ مالية شهرية كان يتلتاها باإلضابة إل  لتحويل األموال بالحسيمة، 

متهم نفس اللن طري  )نصف راتبه الشهري( من طرف المعن  باألمر غير مباشرة 
 المذكور.

الت  والرسائل النصية هاتفية المكالما  وه  الواقعة الت  أكدها مضمون لدد من ال
والرسائل النصية  ، ومن أبرز هذه المكالما  الهاتفيةوتسجيلها طبتا للتانون تم التتاطها

 ما يل :
بتاري   نبيل أحمجيممشاركه المسم  مكالمة هاتفية أجري  بينه وبين -

حث من خاللها هذا األخير بعد الزوال،  دقيتة 14:12لل  السالة  02/12/2016
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 .لل  ضرورة توخ  الحيطة والحذر بخصوص تلت  األموال
 18/12/2016بتاري  إبراهيم بوأيان مكالمة هاتفية أجري  بينه وبين المتهم -

 مبلغ مال  غير محدد التيمةدقيتة، يدور مضمونها حول تلت   11لل  السالة الرابعة و
لن  -ربض اإلبصاح لن هويته– باو امشخاص القاطنين بأور أرسل له من طرف أحد 

 .إبراهيم بوأيان السالف الذكرطري  
 29/12/2016بتاري   هشام كروشمكالمة هاتفية أجري  بينه وبين المسم   -

مبلغ مال  آخر غير محدد لل  السالة الرابعة والربع بعد الزوال، يدور مضمونها حول 
ربض  –لن طري  أخيه التاطن ببن  بولياش  هولنداشخص آخر من بعثه له  التيمة

 .- اإلبصاح لن هويته
دقيتة من  50و  19لل  السالة  27/02/2017مكالمة هاتفية تلتاها بتاري   -

 بخصوصها الترفرقم هاتف  غير ظاهر مستعمل من طرف شخص مجهول الهوية، 
يتوبر لل  حساب  -صاح لن هويتهربض اإلب– محمدأنه أجراها مع شخص يدل  

شخص ، كلف خاللها هذا األخير بتلت  اتصال من محمد أريفيبايسبوك تح  اسم 
يكشف "، دون أن أمانةمن أجل تسلم " - ربض اإلبصاح لن هويته – ي واجد بالخار،

طبيعة هذه "األمانة" والشخص الذي أرسلها بدلوى أنه لم يعد خالل البحث معه لن 
ونفس األمر بالنسبة لرسالتين نصيتين األول   ،ل لملية التمويل المذكورةيتذكر تفاصي

لل  السالة  06.11.85.13.52أرسلها إل  الرقم الهاتف   06/04/2017بتاري  
 ا. مادل  أنه لم يعد يتذكر بحواه 7959642280دقيتة تتضمن الرقم:  16:14
بإسبانيا بتاري  نجاة عاللي المسماة أجري  بينه وبين مكالمة هاتفية  -

 خاللها هذه األخيرة بأن  من دقيتة أكد  له  51و 18لل  السالة  02/02/2017
أن هاته حينها ادل  لها ، حيث أشخاصا يتطنون بهولندا يرسلون لفائدته لدة مبالغ مالية

 األموال ترسل إل  ما يسم  با"الحراك" وليس لفائدته شخصيا.
دقيتة إل   37و  16لل  السالة  06/04/2017رسالة هاتفية أرسلها بتاري   -

 محمد حاكي مشاركه المتهمالمستعمل من طرف  06.11.85.13.52الرقم الهاتف  
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أنها تتعل  بعال بمبلغ مال  بشأنها ، أكد western union oki  تضمن  لبارةالت  و 
خص أو الشة المبلغ المذكور أية معلوما  حول قيم، رابضا بسوء نية اإلبصاح لن تلتاه

 أو الجهة الت  أرسلته له مدليا أنه لم يعد يتذكر تفاصيل هذه العملية المالية المشبوهة.
 0663389891م الهاتف  رسالة نصية توصل بها لل  هاتفه المحمول ذي الرق -

بتاري   0606399985 هشام أكروش من رقم هاتفه المحمولمن المسم  
تعل  مضمونها برقم هاتف  أجنب  دقيتة  والم 17و  16لل  السالة  29/12/2016

يخص  أحد األشخاص بهولندا، والت  اكد المتهم ناصر   0031626552955هولندي  
الذي ربض اإلقصاح لن –الزبزاب  بعد مواجهته بها أن الشخص األجنب  المذكور 

كان يرغب ب  إرسال مبلغ مال  له تبعا لما جاء ب  المكالمة  الهاتفية الت   -هويته
 بالمسم  هشام أكروش قبل توصله بالرسالة النصية المذكورةجمعته 
لل  السالة السادسة مساء  2017.05.27مكالمة هاتفية تم إنجازها بتاري   -

الملتب وابراهيم البوعأا ي  المسم بهولندا  المتيمنفصال  االناشط الدقيتة، بين  54و
حميد  المتهمبين و  3161717990400 الخارج  " لل  رقمه الهاتف الدين نوربا"

ورد  بيها اإلشارة إل  توصل المتهم ، 0661739766لل  رقمه الهاتف   المةداو 
ألف أورو من  160حوال  ناصر الزبزاب  ومؤيديه من طرف المتحدث إبراهيم البولزات  

. كما لبر خالل نفس المكالمة المسم  إبراهيم البولزات  لن رغبته ب  أجل دلمهم
األموال الت  يحصلها من االتجار ب  المخدرا ، ليطلب منه حينها إرسال المزيد من 

مخاطبه المذكور لدم إرسال المزيد حت  ال يتم كشفها والتبارها تمويال  خارجية من 
 طرف السيد الوكيل العام للملك.

مما يبين اس فادة الم ةم ناصر الأفأافي وأ باع  من دعم مالي كبير من مصادر 
ف ما أفضى ب ، ومن طرف أشخاص يقيمون خار، أرض غير مشروعة على خال

الوطن يحملون نأعات انفصالية ويسعون ل حقيم أهداف إجرامية  مس بالسالمة 
 الداخلية وبأمن الوطن واق صاده

بمبلغ يتدر  مر ضى إيعمراشنلل  توصل المسم   ربيع امبلمتأكيد المتهم  -2
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 ناصر الأفأافي.لمتهم درهم من الخارج وقيامه بتسليمه إل  ا 5300با
ناصر حول تلتيه تعليما  من طرف المتهم  عثمان بوأيانتأكيدا  المتهم  -3
من أجل إرسال مبلغ  أشخاص بةولندا وبلجيكامن أجل ربط االتصال هاتفيا مع الأفأافي 
 درهم لفائدته، والت  سلمها إليه بعد توصله بها. 5600
من  2017تيه ب  بداية شهر مارس حول تل عبد الحم صادمتأكيدا  المتهم  -4

المتيمة بإسبانيا حوالتين إلكترونيتين قيمة كل واحدة منها  كريمة امةاولطرف المسماة 
 .ناصر الأفأافيدرهم، وقيامه بتسليم مجموع المبلغ إل  المتهم  25.000
وصوالت مجموعة من  علىبمنأل الم ةم ناصر الأفأافي أثناء  ف يش  العثور  -5
   وفي اسم الغير، مدعيا أن  ال ي ذكر أسمائةم. نكية في اسمحواالت ب
العثور بمنأل الم ةم ناصر الأفأافي أثناء  ف يش  على مجموعة من وصوالت -6

 حواالت بنكية في اسم  وفي اسم الغير، ادعى أن  ال ي ذكر أسمائةم. 
م عدة أشخاص من بينةم  عليعلى الفايس بوت لرصد مجموعة من ال دوينات -7
 م نشره ب اري :  IMAD SAFADIيطلم على حسابااا  إسم:  لشخص

على الساعة الحادية عشرة وأربع وثالثين دقيقة ليال، جاء في  ما  13/04/2017
   30يلي:

  هكذا يمول  اجر المخدرات اسعيد شعوا قادة حرات الحسيمةا ابالوثائم ..
ة مالية  خص شركة كما قام نفس الشخص بإرفام  دوين   بصورة شمسية لحوال

WESTERN UNION   هي عبارة عن عملية  حويل  05/12/2016مؤرخة في
 R69667بطاقة  عريف  الوطنية عدد: أورو قام بةا المسمى سعيد شعو  3000لمبلغ 

 .R67345لفائدة شخص يسمى مصطفى عالش بطاقة  عريف  الوطنية عدد: 
لريفيون الصامدونا  دوينة بصفحة  حت إسم ااوفي نفس السيام،  م نشر 

حوالي الساعة الواحدة بعد الأوال،   حدث  16/04/2017بحسا  فايسبوت ب اري : 
عن  ورط االنفصالي فريد أوالد لحسن في ال وسط لنقل أموال أجنبية ل مويل ما يسمى 

                                                           
 محمنجز من ط ف محف قد محوطنيد حرش طد محقضي يد. 28/04/2017ف و ش ق ردي يخ  /3469منظ  محدق ي  مإلخري ي  كك  30
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 بالحرات الشعبي بالريف. 
ناصر  االع رافات وال صريحات ال مةيدية للم ةم حسين االدريسي بأن الم ةم-8

الأفأافي وباقي نشطاء الحرات كانوا ي سلمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريم 
المناولة باليد سواء من سكان مدينة الحسيمة أو من الخار، )عن طريم حواالت مرسلة 

ومبالغ مالية من أجل  مويل االحراتا والدعاية ل   وهدايامشخاص آخرين( إعانات 
يريدها الم ةم المذكور، والذ  كانت ساكنة الريف   أثر بحسب   على الشاكلة ال ي كان

بخطب  وخرجا   ال ي كان يس  من خاللةا مؤسسات الدولة المغربية وكان لةا وقع 
 في أعأعة والء المواطنين لمؤسسا ةا.
الأفأافي كان ي سلم مبالغ مالية من الخار،  ناصرمس دال على ذلت بأن الم ةم 

 ن، كما هو الشأن بالنسبة لكل من:في اسم أشخاص آخري
 2000الم ةم إلياس حجي صاح  محل بيع الحلي الذ   سلم من  مبلغ  -

درهم عن طريم حوالة من فرنسا بعدما أخبره الم ةم المذكور بكون  سيربط ب  اال صال 
 ها فيا من الخار، شخص آخر سيبعث ل  بةا وهو ما  م بالفعل.

طل  من  أيضا الم ةم ناصر الأفأافي  سلم مبالغ الم ةم عثمان بوأياني الذ   -
مالية من الخار، من هولندا بعدما يربط ب  شخص من الخار، بنفس الدولة اال صال 

 درهم. 3000ها فيا ل سلم مبلغ 
مضمون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين الم ةم حسين -9

 43و 21على الساعة  2017يل أبر  28االدريسي وبين الم ةم محمد فاضل ب اري  
ثانية، وال ي اع رف الم ةم بعد  50دقائم و 07دقيقة وال ي اس غرقت أهاء دقيقة و

 أخبر الم ةم محمد فاضل بما يلي:مواجة   بةا بمضمونةا، موضحا بخصوصةا أن  
* أنةم يملكون الدعم من االبوليساريوا، خاصة بعدما أخبره الم ةم فؤاد السعيد  

عم الذ   وصل ب  رفقة كل من الم ةمين أنس الخطابي وشاكر المخروط بقضية الد
 درهم  5000ومحمد امين عأوأ من البوليساريو بمبلغ 

اع راف الم ةم حسين االدريسي  مةيديا باس فاد   من دعم البوليساريو -10
الممنوح للم ةم فؤاد السعيد  رفقة كل من الم ةمين شكير مخروط، أنس الخطابي، 
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مى أمين عأوأ من اجل دعم اس مرار نشاط المااهرات والمسيرات بالحسيمة، والمس
درهم سلم  ل  الم ةم المذكور فؤاد السعيد  وعصا ملحقة  500وذلت في حدود مبلغ 

ا اق ناها لفائد   هذا امخير بمبلغ supportبالةا ف النقال  س عمل كدعامة لل صوير ا
 ت أد  ثمن  ببطاق   الممغنطة.درهم  قريبا من موقع على امن رن 300

 صريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، وال ي -11
أكد من خاللةا أن هذا امخير ذو نأعة انفصالية ي لقى الدعم المالي من طرف مجموعة 
من امشخاص المقيمين بالخار، ي بنون نفس الفكر في شخص كل من عبد الصادم 

يد أوالد لحسن ونوفل الم وكل بةدف إطالة أمد االح جاجات وعدم ف ل با  بوجيبار وفر 
الحوار سواء مع السلطات المحلية أو فعاليات المج مع المدني، ويدعي المطالبة 
بمجموعة من الحقوم االق صادية واالج ماعية لقاطنة مدينة الحسيمة في حين  أن  

لمدينة أو بكافة مناطم المغر  من يعمل على جمع أكبر عدد من الم عاطفين بنفس ا
 اجل إثارة الف نة و حريض المواطنين على العنف ضد مؤسسات الدولة.

 صريحات الم ةم محمود بةنوش وال ي أكد من خاللةا ما ي م ال رويج ل  -12
من قبل سكان إمأورن والحسيمة ومن خالل ما يصل إلى مسامعةم أن الم ةم ناصر 

  لقى مبالغ مالية من خار، المغر الأفأافي ي لقى بالفعل ي
 صريحات الم ةم عثمان بوأيان في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، وال ي -13

 أكد من خاللةا:
 لقي  ب كليف من الم ةم ناصر الأفأافي ا صاال ها فيا من رقم ها في من جةة 

ل  شخص (، خاطب  من خال 0031ال ي ذكره يب دئ بامرقام االس داللية لدولة هولندا)
( الكائنة cashplusلم يطلع  على هوي  ، طل  من  ال وج  إلى وكالة  حويل امموال)

بالقر  من البريد بشارح عبد الكريم الخطابي الس خالص مبلغ حوالة مالية مرسلة 
 باسم  لم يحدده ل .

ومن جةة أخر ، قيام الم ةم ناصر الأفأافي ب وايف  مرة أخر  في  سلم مبلغ 
درهم، اس قبل  المسمىا الياسا الذ  يس غل محال  جاريا لبيع  2.600,00: مالي قدره

 الةوا ف النقالة بحي سيد  عابد بالحسيمة،
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كما أثبت ذلت مضمون المكالمات الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين المصرح 
وبين الم ةما ناصر  06.39.27.60.59الم ةم عثمان بوأيان عبر رقم  الةا في 

، ومن بينةا رسالة نصية 06.70.61.16.06يا عبر رقم النداء الأفأاف
دقيقة، أرسل من خاللةا لطفي الأفأافي 36و21على الساعة: 24/05/2017ب اري :

 الرقم الةا في للمصرح المذكور إلى رقم ها ف الم ةم المعني باممر اناصر الأفأافيا، 
 وال ي وضل بشأنةا بعد مواجة   بمضمونةا ما يلي:

، وبعد أن  عذر على الم ةما ناصر الأفأافيا ا  صال 24/05/2017ب اري :أن  
ب  ها فيا، أرسل ل  شقيق ا لطفي الأفأافيا، الذ   قدم إلى محل  ال جار  الكائن بحي 
ديور الملت، وأشعره أن شقيق  اناصر الأفأافيا يرغ  في ا  صال ب  غير إن  يجد 

، أرسل  إلى 06.39.27.60.59 في ثاني: ها ف  غير مشغل، فمده حينةا برقم ها
 (.SMSشقيق  اناصر الأفأافيا في رسالة نصية قصيرة)

 م بعد ذلت  لقى ا صاال ها فيا من الم ةما ناصر الأفأافيا طل  من  من خالل   
)إن ها ف  بعض امشخاص من هولندا أن يجيبةم(، وبعدما أبد  موافق  ، اخبره الم ةم 

 بةم كي يطلعةم على موافق  . المذكور ان  سوف ي صل
مؤكدا ان   لقى فعال ا صاال ها فيا من رقم ها في ال ي ذكره يب دئ بامرقام 

(، اخبره من خالل  مخاطب  الذ  لم يطلع  على هوي  ، أن 0031االس داللية لةولندا)
يربط اال صال المباشر بالمسمىا الياسا صاح  محل بيع الةوا ف النقالة بحي سيد  

بالحسيمة، ويطلع  على كلمة السر)اممانة ديال  شي ا( ح ى يسلم  مبلغا ماليا  عابد
 لم يحدده ل ، كي يسلم  بدوره للم ةم ا ناصر الأفأافيا، 

موضحا أن  من با  الحيطة والحذر مخافة ال ورط مع الم ةم ناصر الأفأافي في 
ة من الحجم الصغير أ  مشاكل قضائية، كلف المسمىا عبد الرحيما سائم سيارة امجر 

باالن قال إلى المحل ال جار  للمسمىا الياسا و اطالع  على كلمة السر المذكورة، 
حيث سيسلم  مبلغ مالي يوافي  ب ، وهو ما حصل حيث سلم  هذا امخير 

درهم، سلمةا بدور  للم ةما ناصر الأفأافيا الذ   قدم إلي  بمحل   2.600,00مبلغ:
 ال جار  بحي ديور الملت.
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 صريحات الم ةم شاكر لمخروط، وال ي أكد من خاللةا  وصل الم ةم ناصر -14
ب مويالت مالية  أ ي من الخار، خاصة من هولندا واسبانيا من طرف أشخاص الأفأافي 
 يجةلةم.
أن  وصل إلى علم   صريحات الم ةم ربيع امبلم، وال ي أكد من خاللةا -15

درهم من خار، أرض  5300يقدر بااا  أن المسمى مر ضى اعمراشن  وصل ب مويل
 الوطن من جةة مجةولة سلمةا هذا امخير للم ةم ناصر الأفأافي ل مويل الحرات الشعبي

 صريحات الم ةم فؤاد السعيد  في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي -16
، أكد من خاللةا أن هذا امخير ين مي لعائلة فقيرة وال ي عاطى م  نشاط مدر للدخل

ورغم ذلت  اةر علي  عالمات ا نفام الذ  يجاوأ قدر   االس ةالكية ك وفره على 
درهم و نقل  باس مرار  6500الذ   بلغ قيم   أأيد من  7ها ف نقال من نوح ايفون 

م ن سيارات امجرة وا نفام على المااهرات  حت إشراف  وأعضاء اللجنة المالية 
 من طرف الغير. للحرات، مما يوضل أن الحرات يمول

 صريحات الم ةم عبد العأيأ خالي في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي -17
من خاللةا بأن المسمى بالل عأوأ من بلجيكا من هو كان ي كلف بال مويل الماد   أكد

 ل حركات ناصر الأفأافي. 
 صريحات الم ةم محمد امصريحي في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي، -18

 أكد من خاللةا هذا امخير أن فريد أوالد لحسن هو من  كلف بعملي ي: وال ي
امولى شملت  مويل كراء سيار ين باسم  لفائدة الم ةم ناصر الأفأافي ومحمد  -

حاكي وفيصل وكريم من أجل ال نقل إلى السجن المحلي لمدينة  يفلت الس قبال المفر، 
 عن  محمد جلول

مكفان ال ي حمل خاللةا الم ةم ناصر الأفأافي الثانية همت  مويل  ااهرة ا-
ومناصري  أثوابا بيضاء، وذلت من خالل دفع  ثمن هذه امثوا  محد  جار الثو  

 بامأورن، وهي ال ااهرة ال ي  ولى عملية نقل أحداثةا عبر المباشر.
 صريحات الم ةم جواد بنأيان في مواجةة الم ةم ناصر الأفأافي وال ي أكد -19
لةا أن المسمى بالل عأوأ المقيم ببلجيكا كان يرسل بعض المبالغ المالية ال ي من خال 
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  صرف على روا   حراس الم ةم المذكور ناصر الأفأافي وهو واحد منةم.
 
 
  االستلادة ما دعم لوجيستيكي:فيما يخص -ج

لل  السالة السادسة مساء  2017.05.27مكالمة هاتفية تم إنجازها بتاري  -1
" الدين نورالملتب با"ابراهيم البوعأا ي تة، بين ناشط انفصال  يتيم بهولندا يسم  دقي 54و

لل  رقمه  حميد المةداو وبين المسم   3161717990400لل  رقمه الهاتف  
إبراهيم والت  ورد  بيها اإلشارة إل  العالقة الوطيدة الت  تجمع  0661739766الهاتف  
وكذا التنسي  الحاصل بينهما، لدرجة قيامه بإخفاء هذا  ناصر الأفأافيالمتهم ب البوعأا ي

روا   حراس  الشخصيين من األخير ب  منزله ب  بترا  براره، وتوليه شخصيا دبع 
 .هولندا

توبير  ب  عأ الدين أوالد خالي عليثبو  مساهمة المتيم بالخارج المسم  -2
مكبرا  من قبيل  الأفأافيالم ةم ناصر كابة مستلزما  الدلم اللوجستيك  الذي يطلبه 

بالون للهواء من أجل استخدامهم ب   500و" les bafflesللصو  من الحجم الكبير "
مجهول الهوية، وذلك حسب  شخص مشبوهالسالف الذكر بواسطة إليه ا التجمهرا ، أرسله

معن  وبين ال الم ةم ناصر الأفأافيالثاب  من المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بين 
دقيتة  32و  23لل  السالة  25/05/2017بتاري   عأ الدين أوالد خالي عليباألمر 
 ليال.

المسميين عأ الدين أوالد خالي علي بمعونة  الم ةم ناصر الأفأافيسع  -3
من الخارج ألجل ببالونا  هوائية إل  التوصل  المقيمين بةولندا ورضوان شريفي

، كما كشف وربعها ب  التجمهرا  خالل شهر رمضان استخدامها ب  كتابة شعاراته لليها
لل   2017.05.11لن ذلك مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون بتاري  

المذكور رضوان وبين  الم ةم ناصر الأفأافيدقائ  مساء بين  08السالة الخامسة و
 .شريفي
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لنف  البالونا   الةيليومغاأ إل  الحصول لل   الم ةم ناصر الأفأافيسع  -4
بمسالدة ومعونة كل من ، بالون 500  سيتوصل بها من الخارج والبالغ لددها الت

نفصالية بموقع التواصل االجتمال  االتناة الصاحب  عبد الصادم بوجيبارالمسم  
رضوان شريفي المسم  و ، thori-thori tv" ثور  ثور   يفيبيسبوك تح  إسم "

وذلك حسب الثاب  من مضمون ، -تهم لن هويتهلم يفصح الم – جمال وشخص يدل 
 12لل  السالة  2017.05.07بتاري  المكالمة الهاتفية الت  تم التتاطها طبتا للتانون 

 :دقيتة 14منتصف الليل و
لن الحاجة لتزويده  جمالمع المدلو  ناصر الأفأافي المتهمتحدث خاللها "والت  

بالونة، ادل  خالل استفساره حولها  500 بتنينا  الهيليوم من أجل استخدامها ب  نف 
هو من اقتناها له من مدينة مليلية، وأن شخصا آخر زوده  سعيدأن شخصا يجهله يدل  

 "بالونة الت  يتوبر لليها. 500بتنينة من الهيليوم إال أنها لم تكن كابية لنف  كمية 
أن مؤكدا  لند البحث معه الم ةم ناصر الأفأافيوه  الواقعة الت  الترف بها 

خالل المكالمة  جمال والمدلورضوان شريفي و عبد الصادم بوجيبارالمسمين مخاطبيه 
لجنة ضمن ما يدل  " اج ماح بمدينة بروكسيلكانوا يومها ب  الهاتفية المعروضة لليه 

، بالقنينات المطلوبة لنف  البالوناتأبدوا استعدادهم التام لتزويده  حيث"، الحرات بةولندا
االستعانة بأحد المهربين أو الحمالة إليصالها رضوان شريفي المسم  حينها ليه عرض للي

 .إليه
 أكيد الم ةم حسين االدريسي بأن هنات  نسيم بين الم ةم ناصر الأفأافي -5

خصوصا بةولندا واللذين ي م ال نسيم  ةوبين نشطاء الحرات وباقي اللجان اموروبي
يعرف بحرات الحسيمة و لقي ال عليمات منةم معةم فيما يخص الخطوات الخاصة بما 

خصوصا المسمى فريد أيت لحسن وعبد الصادم بوجيبار، مس دال على ذلت بواقعة 
قبعات ورايات الخاصة بجمةورية قيام المذكور فريد أيت الحسن بإحضار من هولندا 

 الريف وال ي  م  فريقةا على الم جمةرين، موضحا أن الم ةم ناصر الأفأافي كان
يحثةم على  صويرها خالل الوقفات ال ي كان يقوم بةا، مؤكدا أن هذا امخير كان 
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يرفض رفضا باثا رفع علم المملكة المغربية خالل الوقفات والمسيرات أو الخط  ال ي 
 كان يلقيةا.

 صريحات الم ةم محمد المجاو  في مواجةة ناصر الأفأافي، وال ي أكد من -6
لحسيمة يس فيد من دعم لوجيس ي خارجي ي مثل في طبع خاللةا  بأن حرات مدينة ا

الصور وامعالم ال ي كانت  رفع في المااهرات وال ي ي م إدخالةا إلى المغر  بشكل 
فرد  عن طريم المغاربة المقيمين بالخار، وخصوصا أعالم ما يسمى بجمةورية 

ت االح جاجية هو الريف، وأن الةدف من وراء قيام الم ةم ناصر الأفأافي بةذه الحركا
 نفيذ  عليمات أشخاص ومنامات ينشطون خار، أرض الوطن من أجل إثارة الف نة 

 وال حريض على العنف وسط ساكنة مدينة الحسيمة.
فيما يخص جنحة المســــاهمة في  نظيم -4

مظاهرات غير مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية 

ما  14و 11و 9و 4و 3بدون  صري  طبقا لللصول 

ــانون التج ــة المؤر  في ق ــات العمومي مع

27/11/1958  

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسبوقا ب صريل أمام السلطة أن ( 1
  العموميةفي الطرم ، وال ال يمكن عقده 31المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

 فيوال يسمل ب نايمةا أمام السلطة المحلية، صريل ي عين أن  كون بدورها مسبوقة ب 
والجمعيات  والةيئات المةنية منامات النقابيةالسياسية والالطرم العمومية إال لألحأا  

 نونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.المصرح بةا بصفة قا
من  14و 9وذلك تح  طائلة العتاب وب  ما تنص لليه متتضيا  الفصلين 

 ا يلي:كم 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
                                                           

مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ اله يح ودعفى من يوويرق محدصوو 31

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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 :الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية 9لفصل *بالنسبة ل
 2.000  بغرامة   راوح بين يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك اا 

درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين

وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 
 ا.ج ماعاتالمر كبة خالل هذه اال

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما  المنصوص
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

أنه ما يؤكد تورط المتهم ناصااااااار الزبزاب  ب  ارتكاب الجنح ألاله، هو  إن   وحيث
والمنوه بهاا ألاله إلجراءا  التاانونياة المتطلباة ا هلملف لل  ما يفياد سااااااااااااالوكاال دليال با

ب  الطر  المظاهرا  والتجمعا  الت  كان يساااااااااااااهر لل  تنظيمها ربتة أتباله  إلجراء
 .العمومية وخارجها بالمتاه  وغيرها

مة -5 ئة منظ نة هي ها حة إ ما يخص جن في

يامهم  ناء ق مة أث عا جال القوة ال نة ر ها وإ

صول  بمهامهم شاركة في ذلك طبقا للل  263والم

 ما القانون الجنائي 129و 265و

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا
أو من  موميينالموافين العأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 
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أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو  أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اامقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.هذه النفقات الحد 
إهانة الةيئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال 

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيااث من الثااابات من خالل وثاائم الملف، أن كاافاة المااااهرات والمسااااااااايرات و 

بحضور القوات العمومية  –ي والوقفات ال ي كان ينامةا ويقودها الم ةم ناصر الأفأاف
وكذا الفيديوهات ال ي كانت  نشاار لةذا امخير على  -بعين المكانوالساالطات المحلية 

اصل االج ماعي، صفحات ومواقع ووسائط ال و خاصة م ن الشبكة العنكبو ية وبصفة 
بما  لم  كن  خلو من شااعارات وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا

العبارات المةينة ال ي وجةةا الم ةم ناصااااااااار الأفأافي نفسااااااااا   مام وخطي   في ذلت
 224والذ  يع بر موافا عموميا في مفةوم الفصل  –الجمعة بمسجد محمد الخامس 

، وذلت بدليل 26/05/2017خالل أحداث  عطيل صااااااااالة الجمعة ب اري   -من م ،
 ي نذكر من بعضةا ما يلي:مجموعة من وسائل ا ثبات الم وافرة بملف القضية، وال 

حول  21/04/2017 قرير قائد قيادة  مسااااااامان بدائرة الريف المؤرخ في  -1
عارات ال ي عرف ةا  المظاااهرة الت  نظمهااا المتهم ناااصااااااااااااار الزبزاب  ربتااة أتبااالااه الشااااااااا

خمساااااة ألالم ما يسااااام  بتمسااااامان، والت  ربع  خاللها  مغار أوالد ومناصاااااريه بجمالة
لشااااااااااااارة ألالم أخرى أمازيغية باإلضااااااااااااااابة إل  ترديد مجمولة من بالجمهورية الريفية و 
 الشعارا  من قبيل:

 اوالمخأن يجمع راسوا هذا الريف واحنا ناسو...
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 اهاذ الدولة فاسدةاهي كلمة واحدة...
 االمخأن يطلع براا مسمان أرضي حرة...

 ابوس بوس وأيذ ركيعة... اخذ حقت في لوأيعةا
مام مسااااااجد محمد الخامس بصااااااالم الجمعة اع راف الم ةم بنع   خطي  -2 وا 
 بااالدجالا امام المصلين 26/05/2017ب اري  
 MONDVIDEOبقناة  YOUTUBEشااااريط فيديو نشاااار على موقع  -3

ثااانيااة على الرابط االلك روني  20دقااائم و 10مااد اا   12/05/2017وذلاات ب اااري :
https://www.youtube.com/watch?v=NOZ5nuNCiV8 حااات عنوان  ،

 :Live amghar Nasser zafzafi 13-05-2017  ،معكم أمغار ناصااااار الأفأافي
 والذ  جاء في  على لسان هذا امخير ما يلي:

بطبيعة الحال با رادة والعأيمة والصاامود والثبات ضااد السااياسااة ال ي ينةجةا ا 
ضااد المنطقة أو ضااد أبناء المنطقة ، وكما  عرفون المخأن العفن المجرم الديك ا ور  

في منطقة الريف إقليم الحسااايمة الذين أ وا من  جحافل امجةأة القمعيةال  واجد  في
 أجل نسف الحرات الشعبي المبارت العايم المقدسا

 وقول  خالل نفس الفيديو:
شعار " كان ما الملروض على   الدولة التي  رفع 

دولة الحق والقانون ودولة العهد الجديد أن  كون 

وهذه  هذه الدولة  تماط  هذه الحقوق موجودة و جد

ونقول عدمية ألن  الدولة الالمســـؤولة ودولة عدمية

تارت منهج آخر وهو  لة  رفض الحوار، واخ لدو منهج ا

القمع والعصـــي وممارســــة الترهيب واإلرهاب على 

اجتمع  فيه شــرو  ، و إن المســمى "مر ضــي" المواطا

الرســول صــلى ا عليه وســلم ، "رفع القلم  عا حديث 

صبي نائم  ستيقظ وعا المجنون حتى يعق  وعا ال حتى ي

 حتى يحتلم ".

 RIFNOW WEBبقناة  YOUTUBEشااريط فيديو نشاار على موقع  -4
ثاااانياااة على الرابط االلك روني  18ماااد ااا  دقيق ين و  12/11/2016وذلااات ب ااااري :

https://www.youtube.com/watch?v=Udg2YqVSBWk :حااااات عنوان  ،

https://www.youtube.com/watch?v=Udg2YqVSBWk
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االأفأافي يحذر من عصاااااايان مدني بالريف. جاء في  على لسااااااان الم ةم المذكور ما 
 يلي:

ــذا " اليوم  ــذا المخزن العلا الليروس ه ه

، ماذا يســــتعم  لم يســـتطيع نســـل الســـرطان

ــاهير  ــب الجم ــال ــال إن لم  لبوا مط الحراك،...ب

 صيان مدني"الشعبية سوف نصعد وندعو إلى ع

شااريط فيديو نشاار على موقع ال واصاال االج ماعي الفايساابوت على حسااا   -5
AWAR COM : الرابط على ثااانيااة  33دقااائم و 31مااد اا   10/05/2017ب اااري

االلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
https://www.facebook.com/Rif24h/videos/1991518517733729/ 

 وضاااايل بخصااااوص ما حدث بميضااااار.ا جاء في  على لسااااان الم ةم نوان: ا حت  ع
 ناصر الأفأافي ما يلي:

ــعبية  " الك  يعلم أن ما خرج  به الجماهير الش

ية  قاف ية وث ماع ية اجت ــــاد لب اقتص طا اليوم هي م

به  نا  حاصـــر لذي ي ظام والظهير المشـــؤوم ا الن

ــم ــتة الديكتا وري الغاش ــال وما ، س ــهر ما النض أش

 تعام   الدولة المخزنية واجدنا في الشــار  إال أن 

صال  مع  سان يوما ما أن يت ستحي  اإلن معنا بتعام  ي

ــا  ــوص وأن هذه الدولة والنظام المخزني المخزن، خص

حاد األوروبي يه اال  قة التي  عط ــــد  يعيش على الص

 بمنطقة الريل لكي  نموا"

 FACEBOOKل واصااااااال االج ماعي شاااااااريط فيديو نشااااااار على موقع ا -6
 NASSERثواني على حساااااااااااا   02دقيقااة و 11مااد اا   05/05/2017ب اااري :

ZAFZAFI  :على الرابط ا لك روني 
https://www.facebook.com/rif.land.37819/videos/1209454

55135580 
والذ  بلغ بالم ةم ناصااااااار الأفأافي اممر إلى حد  ال ةجم بشاااااااكل ساااااااافر على 

 ش المغربي، بقول :مؤسسة الجي
ضه "  الجيش المغربي هرب ما الكركرات و رك أغرا

مر زقة، فهرب إلى  10وعتاده بعدما  م طرده ما طرف 

 "الريل

https://www.facebook.com/Rif24h/videos/1991518517733729/
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 وعند مواجة   بشريط الفيديو أعاله لم يجد بدا من االع راف بمضمون .
 27/04/2017ب اري : FACEBOOKشاااااااريط فيديو نشااااااار على موقع -7

 عبر الصااااااااافحةثالثون دقيقة واثنين وخمساااااااااون ثانية، ثمانية و مد   سااااااااااع ين و 

RIF.SAT  الرابط االلك روني: على 

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/24729241

بكم من  ال يوسااف وبعدها  حت عنوان: امباشاار ناصاار الأفأافي ساايخاط /2407220
 إلى حي صباديا شارح طارم ابن أياد وسكان الحي يس قبلون  بفرح وسرورا

م في  من جديد الم ةم ناصااااار الأفأافي على المؤساااااساااااات اممنية للدولة،  ةج  
 بقول :

أن المخزن ال يعرف ما يسمى اإلسالم أو ما يسمى "  

ــول ا ال يعرف، وأن ه ــمى قال رس ــجد أو ما يس ذه مس

، المخزن اغتصــب النســاء في الدولة ال  خاف ا  عالى

ومجموعة ويريد اآلن أن  1984وعذب في سنة  1959و  1958

يطبق نلس الشـــيء، ألنهم يعرفون أن الريلييا ال 

يركعون إال ل الواحد األحد، فإما أن نعيش بكرامتنا 

مد ل لذل والح با ب   جال أحرار و ال نق  .أو نموت ر

لة ال لدو يةفا ــــال لة انلص ية دو ب  ما مغرب ، وطل

المتجمهريا أداء القســـم هكذا، إرفعوا أيديكم: ) 

أقسم بال العلي العظيم "ثالثة مرات" أن ال نخون وأن 

ال نبيع قضيتنا ولو على حساب حيا نا عاش الريل و ال 

 عاش ما خانه )ثالثة مرات (. 

 وبقول :
لة "وأن  باني أرحم ما الدو مار االســـ االســــتع

 وأن هناك  خطي  العتقالنا." خزنية،الم

وعند مواجة   بمضااااااااامون شاااااااااريط الفيديو أعاله، لم يجد بد ا من االع راف 
كون الدولة ال  خاف ا  وأنةا دولة  بمضااااااامون ، مقر ا أن  فعال  حد ث من خالل  على

 .ا س عمار ا سباني أرحم من الدولة المخأنية وأن  أشار فعال إلى كونانفصالية 
ريط فيديو نشااره على موقع ال واصاال االج ماعي الفايساابوت على حسااا  شاا -8

Rivision  : الرابط االلك روني على ثانية  18دقائم  و  5مد    10/05/2017ب اري
  حت عنوان  االأفأافي في امأرون.ا

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
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 ةجم في  من جديد على مؤسسة الجيش المغربي والمؤسسات اممنية والدولة 
 ل :المغربية بأكملةا بقو 

شة  شا وبيا  الدولة المخزنية" هذا الحراك بيا ه

حقيقة  واجد الوالي اليعقوبي هنا ما أج   صـــلية 

سابا ه ، لماذا هذا التح سه الدولة ح قير الذي  مار

ية نا المخزن عدوا ع جب أن يب ف  األجهزة ، ي حا ج

ية هذه األخيرة  القمع كاراتألن  بالكر ها  كان وليس  م

ج   حقير الريلييا و نا ما أ قدوا أنهم ه أن ال يعت

ية نازل باألجهزة القمع بالرجو  إلى الم نا  ، يجبرون

الكركارات  نادي وعلى الجيش الحربي إال أن يتوجهوا 

ــدرك الحربي واألجهزة  ــك ال ــذل ــارات وك إلى الكرك

القمعية عشـــرة ما المر زقة أجبروا الجيش المغربي 

 ".على الهروب وما  م االختلاء في أسيادهم الريلييا

 مواجةة الم ةم المذكور اع رف بمضمون . وعند
 YOUTUBEنشاار على موقع  ثانية 18دقائم و  07مد   شااريط فيديو  -9

عااااااااابااااااااار الاااااااااراباااااااااط االلاااااااااكااااااااا اااااااااروناااااااااي  01/04/2017بااااااااا ااااااااااريااااااااا :
https://www.youtube.com/watch?v=f24ieIyD89o  حت عنوان Live 

Nasser zafzafi 02_04_2017  الأفأافي ناصرYouTube [360p -   
الم ةم المذكور وهو واقف بداخل محل للمأكوالت وي حدث باللغة حيث ياةر )

 ( بقول :امماأيغية االريفيةا
ضوا للتعذيب ما  ضاما مع اإلخوان الذيا  عر " الت

يكنون ك  الذيا  األجهزة القمعية البوليســـيةطرف 

قة هذه المنط قد ل م  الح عا بادي ما خالل الت ، ال

تقالهم بالشوار ، و أن الالقانوني مع المواطنيا واع

حدث  هات التي  وثق لل يديو عة ما الل ناك مجمو أن ه

، ولم يتم استدعاء أي ما هذه األجهزة  قوم بالتخريب

المخزن ال يريد ســـوى الضـــحك ، وأن األجهزة القمعية

سرحيات سا  وأنها م سحب الب سكات الناس و ، ومحاولة إ

ك   حاولون أن يعينوا  وأنهم يلعبون دورا خطيرا ي

ج  ال ج   وريطهم وما أ مســـؤوليا الريلييا ما أ

  حميلهم المسؤولية باعتبارهم أبناء ريل واحد."

 وبقول :
، ألنه منذ ســـتة هذا المخزن ال يرجى منه خير" 
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أشهر وهو يتصرف بمسرحيات، إعلاءات فق  دون محاسبة 

 أو معاقبة" 

ة على صاافح face bookشااريط فيديو نشاار بموقع ال واصاال االج ماعي  -10
AWAR.TV : عبر الرابط دقيقة   25ثالثة سااااعات و ، مد   13/04/2017ب اري

االلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
http://www.facebook.com/AWAR.TV/video/710139595825239/ 

بمقةى ميرامار يمة والذ  اي علم باج ماح يخص نشاااااااطاء الحرات الشاااااااعبي بالحسااااااا
 بالحسيمة.ا

 جاء في  على لسان الم ةم العبارة ال الية: 
بســـجا المخزن الخبيث المتواجد المتواجدون  "

 "بهذه الدولة الديكتا ورية الظالمة الوحشية

على موقع ال واصل االج ماعي فايسبوت على صفحة  نشرشريط فيديو  -11 
RIF.Sat was live : الرابط على ثانية  08دقيقة و 44  مد  19/04/2017ب اري

االلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1352213028177249/ 

 المناضل الشةم  ناصر الأفأافي.ا حت عنوان ا   م من مرموشة 
الدولة في هيئة ا نصاااف والمصااالحة وما  مخض والذ  سااف   في  مجةودات  

عنةا من  قارير  ع بر لبنة قوية في  وطيد دعائم حقوم ا نساااان بالمغر ، بشاااةادة 
 هيئات المج مع الدولي قبل الةيئات الوطنية، وذلت بقول :

شرة أبرياء، وإذا أردنا أن "  أن المعتقليا الع

ية لة المغرب لدو حاكم ا حاكم فلت ــــاف ن فاإلنص  ،

 المصالحة مع المنطقة"  و

 وبقول :
اعترف ضـــمنيا على أنه ار كب بنلســـه  أبوه" 

كب الجرائم جرائم فإذا ار  ــــاف ،  باإلنص فليقوموا 

سكان ستليد جميع ال شك  عام لي صالحة ب وهنا )  والم

( اغتصـــب  جد ه وأمه ما طرف الرعا  والقوات ميخور

ية  ع   1984و  1959،  1958الردع لة جم لدو ولكا ا

ما األشخا  أعطتهم مجموعة ما النقود والبعض  مجموعة

 منهم  حول إلى أن يقول أنا مناض  "

http://www.facebook.com/AWAR.TV/video/710139595825239/
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1352213028177249/
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 مضيفا:
الدولة فيها قطا  الطرق واللصـــو  ومافيات " 

هابيون كا فرنســــا ، وإر لدعم ما أمري و تلقى ا

والســعودية وبطاريق الخليج الذيا يلســدون في األرض 

 إسرائي  بصلة سرية"، وكذلك ما وال يصلحون

 ا المؤسسات اممنية بالعدو، بقول :واصف
حدة  كة وا ناك معر حد" ه عدو وا  هو المخزن، وال

تذر وأن يحقق الملل الحقوقي،  إلى حيا أن يخرج ويع

صار،  ستمر في الح سنغلر له ولكا فإن ا وربما هناك 

أقســـم برب العزة ورب الكعبة بأن لا يدخلوا إلى 

 منازلهم ولو على حساب حيا هم"

منشاااااور على صااااافحة ال واصااااال  ثانية 22دقيقة و 35مد   مقطع فيديو -12
 AWAR TV أوار  ااااياااافااااي ااااحااااات اساااااااااااام  FACEBOOKاالجاااا اااامااااااعااااي 

 عبر الرابط االلك روني ال الي:                       18/04/2017ب اري :
https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/7131016721

   ....!  حت عنوانا مناشدة لكل المواقع /95698
 نعت في  الدولة بممارسة الف نة وا رها  والالم، بقول :

هاب  نة واإلر مارس اللت لة هي ما   لدو " أن ا

لة  عاد لب بحقوق  طا لذي ي والظلم في حق المواطا ا

 وبسيطة مشروعة."

هانا   ح ى الجمعيات ووسائل ا عالم، بقول :  ولم  سلم من لسان  وا 
، خبزيةثقة في الجمعيات االر زاقية أو ال" "ال 

فالحراك المبارك الذي يتقا   منذ ستة أشهر ما أج  

 المصلحة العامة" 

فهي  المواقع االلكترونية التي  طب  للمخزن"أن 

كموقع شـــوف  يلي وموقع جون أفريك كموقع معروفة، 

أركــان ، ممــا دّل على أن الحراك زعز  مخــابرا ي

 "الدولة اللاسدة

 face bookال واصاال االج ماعي شااريط فيديو نشاار على صاافحة مواقع   -13
الرابط االلك روني على ثااااانيااااة  47دقيقااااة و  39مااااد اااا   21/04/2017ب اااااري :

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1354072037991348  ،
عنوان ا ااهرة لساكنة أوالد أمغار بحضور نشطاء الحرات بالريف وفي مقدم ةم   حت

file:///G:/ملف%20الحسيمة/ملتمس%20النيابة%20العامة%20النهائي/،%20والرابط%20الالكتروني%20https:/www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978تحت
file:///G:/ملف%20الحسيمة/ملتمس%20النيابة%20العامة%20النهائي/،%20والرابط%20الالكتروني%20https:/www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978تحت
file:///G:/ملف%20الحسيمة/ملتمس%20النيابة%20العامة%20النهائي/،%20والرابط%20الالكتروني%20https:/www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978تحت
file:///G:/ملف%20الحسيمة/ملتمس%20النيابة%20العامة%20النهائي/،%20والرابط%20الالكتروني%20https:/www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978تحت
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 المناضل ناصر الأفأافي.ا

ة ال ي  ةجم من خالل  على عامل ا قليم والقائد وح ى امحأا  الساااااااااياساااااااااي
 ل ي  حمي الفساد، بقول :وصفةا بالدكاكين السياسية ا

ــليا وهو انه  " العديد ما المكالمات ما المناض

عام  إقليم  وأ حم  المسؤولية في هذا،عام  اإلقليم 

الدريوش والقائد ورئيس المنطقة أرادوا اســـتخدام 

ونحا نحم  المســـؤولية للعام  والقائد ، البلطجية

 ال نخاف أحدا إال ا، نحا ما...والدكاكيا الســياســية

ض   ساد بالمنطقة الذي يحميه عام  اإلقليم أج  ف الل

 ".والقائد والدكاكيا السياسية

 face bookشااريط فيديو نشاار على صاافحة مواقع ال واصاال االج ماعي  -13
الرابط االلك روني على ثااااانيااااة  06دقيقااااة و  39مااااد اااا   21/04/2017ب اااااري :

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978/ 
عنوان ا ااهرة لساكنة أوالد أمغار بحضور نشطاء الحرات بالريف وفي مقدم ةم  حت 

 المناضل ناصر الأفأافي.ا
 وال ي ا ةم من خالل  الم ةم المذكور مرة أخر  الدولة بممارسة الف نة، بقول :

 ..."اللتنة  قوم بها الدولة" 

، على موقع ال واصل االج ماعي 26/04/2017شريط فيديو نشر ب اري   -14
FACEBOOK  عبر صااااافحةRIF.SAT مد   سااااااعة واحدة وواحد وعشااااارون ،

سااااااكنة حي كوأينا  سااااا قبل المناضااااالين ناصااااار دقيقة وثالثة ثواني،  حت عنوان ] 
 -[ على الرابط ا لك روني:الأفأافي ومحماااااد جلول وبااااااقي نشاااااااااطااااااء الحرات

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/. 
م ةما إياها بالالم واالسااااااااا بداد المغربية الدولة على  ةجم من خالل  الم ةم 

 وال حقير، بقول :
ــعبا يخرج عيب وعا " ر على دولة كهذه أن  ترك ش

ما أج  المطالبة بجامعة ومســتشــلى وأبســ  الحقوق، 

لب والق  ونحا  ط  حقوق للك مة أع قد لدول المت ا

مازلنا نلج مســتشــلى بدون أدوية و ال أســرة معاملة 

ستوى،  ضي  للدولة دون الم شكال ما أج  التو وهذه األ

حقير المخزنية التي  عيش بالظلم واالســـتبداد والت

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978/
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/
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 ..وقمع المواطا وكب  األصوات الحرة

شرفني أن أكون كذلك،  لكا الريل ينادي فأنا ال ي

ــ   ــه ينزف في ظ ــا وري قمعيألن ــام ديكت  وجود نظ

 كهذا..."

ولم يقم االمر عند حد إهانة الدولة بشكل عام بل خص  ح ى السلطة القضائية 
 با هانة بشكل عام، بقول :

، والدولة في حظيرةال نعيش في دولة ب  " أننا 

لديها ركائز وهي الصـــحة والتعليم اليوم شـــاهد م 

ثمانية أشـــهر لماذا اعتقلتموه ما دام  دولة العار

أنكم حكمتم فق  بثمانية أشهر هذه وفاة، قت  إنسان 

ــم عند في حاوية األزبال،  ــي  بس ــرحية القاض هذه مس

أن الك  مطبو  في وهذا حتى  علموا  دخول المتهميا

ـــنبقى مدافعيا عنه الكواليس ـــا فكري س رغم ، ومحس

 األحكام المشبوهة الصادرة."

شااااااريط فيديو نشاااااار على موقع ال واصاااااال االج ماعي الفايساااااابوت على  -15
AWAR TV : الرابط على ثااانيااة  38دقااائم  و  45مااد اا   08/05/2017ب اااري

االلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/72348654782387

7/ 
 حت عنوان: اكلمة المناضااااال والناشاااااط في الحرات الشاااااعبي ناصااااار الأفأافي، 

 لل حدث عن مس جدات الساحة النضالية.ا
 ةجم في  على الدولة ومؤسااسااا ةا اممنية والمؤسااسااات ا عالمية والصااحافية 

 المسلحة الملكية بقول : بما في ذلت القوات
، المخزن الدكتا وري الغاشم حاصر اإلعالم الرسمي"

سائله الخبيثة  سل الحراك بو ستطا  ن ويحاول قدر الم

ما  دائما  شــرعا العنلوالخســيســة، الن هذه الدولة 

أج  أن  تقوى وأن  ســـتمد الشـــرعية ما أج  نســـل 

الحركات االحتجاجية التي افضـــ  هذه الدولة معروفة 

 عها واإلرهاب."بقم

 وقول :
 حاول  الدولة المخزنية الديكتا ورية الجاثمة"

شعبي عبر مجموعة ما  شويه الحراك ال ستطا    قدر الم

ها  عدة ما بين ئ   ــــا فة المواقع أو بوس حا الصـــ

https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/723486547823877/
https://www.facebook.com/AWAR.TV/videos/723486547823877/
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الن أجورا ما طرف المخابرات التي  تقاضى  االر زاقية

ــي ــم الدكتا وري الوحش ــبق له في النظام الغاش ، س

ــتع ــي اس ــل عدة حركات الماض ــائ  لنس مال نلس الوس

 احتجاجية."

 وكذا قول :
ية على  أن علمون " عة ما المواقع اإلعالم مجمو

ــيرة الطنطنة التي  ــره  تبع  مس ــتوى العالم بأس مس

ها  نا ب تا ورييا طنط لديك فاعي ورؤوس ا رؤوس األ

 ."الوحشييا

 أو قول :
لمــاذا يتواجـد الجيش الحربي هنــا بمــدينــة "

جموعة ما المظلييا الذيا جاؤوا ، رفقة مالحســـيمة

ـــقطون في البحر  ـــتس ليمثلون علينا أنكم جميعكم س

سباحة، كان ما الملروض  ستغرقون ألنكم ال  جيدون ال و

الكركارات ألن  إلىعلى الدولة المخزنية أن  نقلهم 

قة جعلوا الجيش المغربي والجيش الحربي  10 المر ز

بالريل، نقول لكم  مظلييا الجيش وال أنيلر ويختبئ 

وليس هنا ألننا نحا أقوى منكم  مكانكم في الكركارات

وعزيمتنا وإصـــرارنا كذلك في المضـــي قدما ما أج  

ــذه  حقيق الملل الحقوقي كبيرة على  ــة ه هرطق

 ."الدولة

 :بكل وقاحة وقول 
ــتقدم  الجيش الحربي والدرك الحربي  "الدولة اس

نات  يةومختلل  لوي لك   األجهزة القمع واألكثر ما ذ

نا،  طائرات، والجنراالت يجتمعون ه الهليكوبترات وال

ـــ  لديهم الجرأة لتتجهوا نحو  ـــاءل لماذا ليس نتس

 الكركارات".

 حت عنوان اكلمة نشطاء  Rif24.com شريط فيديو نشر على صفحة  -16
 27، مد   20/04/2017الحرات الشااااااعبي، أمام مقر عمالة إقليم الحساااااايمةا ب اري  

الاااااااااااارابااااااااااااط  ثاااااااااااااناااااااااااايااااااااااااة، عااااااااااااباااااااااااار 51دقاااااااااااايااااااااااااقااااااااااااة و
https://www.facebook.com/Rif24h/videos/1980364935515754/  

 ةجم في  الم ةم ناصاااااااار الأفأافي مرة أخر  على مديرية مراقبة ال را  الوطني 
 ف اللذين اع برهم أسيادها، بقول :م ةما إياها بإرشاء الصحافة للنيل من أبناء الري

أن المخابرات المغربية  قدم األموال للصـــحل "

https://www.facebook.com/Rif24h/videos/1980364935515754/
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الصــلراء و تقاضــى ما أج   شــويه ســمعة أســيادهم 

ــرفاء ــهم  الش ــناديد المجاهديا وعلى رأس أبناء الص

الصنديد موالي موحند عبد الكريم الخطابي رضي ا عنه 

 وأرضاه."

 حت عنوان امباشاار من أجدير  Rif.sat شااريط فيديو نشاار على صاافحة -17
دقيقاااة، عبر الرابط  33، ماااد ااا  سااااااااااااعاااة و24/04/2017الصاااااااااااامااادةا، ب ااااري  

/https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1356929427705609  
 ةجم في  مرة أخر  على الدولة وهيئا ةا وامحأا  الساااااااااياساااااااااية والسااااااااالطة 

 القضائية، بقول :
ية،"أن  ية همج لة قمع لدو ــــدة،  هذه ا فاس

ية تا ور طالبون  بقمع المواطنياو قوم  ديك لذي ي ا

بحقهم، وأنهــا  ر عش ما الحراك وال  ريــد  حقيق 

، حيث طلب  ما السلطات باإلفصاح عدميةالمطالب ألنها 

سا  سمى قيد حيا ه مح عا الكيلية التي  وفي بها الم

به الجماعات فكري، وان ما وقع له يشـــبه ما  قوم 

 ا الحراك مبارك ومقدس." ، وان هذاإلرهابية

 مضيفا:
بمباركة الدكاكيا "عمالة اقليم الحسيمة اجتمع  

قصد فش  هذا الحراك  السياسية الملعونة واللاسديا

 العظيم وقصد رفع دعوى عليه بإيعاز ما والي الجهة،

 مصرحا بالحرف:
طز في شكايتكم وطز في قضائكم وطز في الدكاكيا "

و رفض  حقيق وعدمية  الدولة علنة"، وأن الســياســية

حزب المطالب، وان الريلييا مســـتعدون للموت، وان 

 ..""البام" أضا  الريل ودمر منطقة أجدير

 حت عنوان امباشر من أجدير  Rif.sat شريط فيديو نشر على صفحة  -18
ثاااانياااة، عبر الرابط  48دقاااائم و  2، ماااد ااا  24/04/2017الصاااااااااااامااادةا، ب ااااري  

/https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1357012741030611 ، 
ألقى في  الم ةم ناصاااار الأفأافي كلمة رفقة المساااامين نوال بن عيسااااى ومحمد 
جلول، اع بر فيةا الدولة دولة اللصاااااوص وقطاح الطرم وأهان السااااالطة القضاااااائية، 

 بقول :
ــو  وقطا  الطرق الدولة المخزنية"  ، دولة اللص
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القائمة، لم وقل  بالحرف" وضـــعوا اســـمي على رأس 

أ وص  بأي استدعاء، فإذا كان  لدى المقدم الشجاعة 

سب  ستدعاء، إنني متهم بال سليمي اال فليطرق بابي لت

والشتم ألن الدولة ال  ستطيع اعتقالي، ألنها ستعطيني 

الشــرعية ما أج  االعتقال الســياســي، إال أنها  وجه 

صد  شرو  المخدرات مثال ق شاك  وهمية، م  هما أخرى، م

طز فيك وطز ج في الســجا، لذا أقول لهذا البلد "الز

 ".في هذه المحكمة

اس قبال ساكنة ا  حت عنوان ا Rif.Sat شريط فيديو نشر على صفحة ا -19
ا موروبييخو للمناضاالين ناصاار الأفأافي و محمد جلول وباقي نشااطاء الحرات الشااعبي.

الرابط  ثااانيااة، عبر 16دقيقااة و 41سااااااااااااعااات و 2، مااد اا  26/04/2017ب اااري  
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1359076960824189 ، 

ألقى في  رفقة الم ةم محمد جلول كلمة للجمةور، وج  فيةا إهانات شاااااااااديدة  
سمل بوجود المخدرات وليست سو  للدولة واصفا إياها بالدك ا ورية والوحشية وانةا  

دولة رساااااوم م حركة، بل ووصااااال ب  الحد إلى اع بارها أنةا ال أالت مسااااا عمرة لدولة 
 فرنسا، بقول : 

شهر  ستة أ والدولة المخزنية الديكتا ورية "منذ 

شية شرعية،  الوح  تجاه  هذا الحراك، كي ال  منحه ال

ــتها منذ  ــياس ــرة هذا  60و نهج س ــنة ما أج  محاص س

الدولة المخزنية هي )وحوش(، وليســــ  يل، وبأن الر

 بدولة"

 مصرحا بما يلي:
ـــتعدون العتقالنا في حالة عدم  ـــتمرون ومس " مس

وبمباركة  حقيق الملل الحقوقي لا نرضى بهذا الذل، 

الدولة المخزنية  سم  بوجود الكوكاييا والحشيش ما 

 أج   دمير عقول األشخا  بهذه المنطقة"

 ومؤكدا:
الدولة المخزنية، حقيقة أظهر هشاشة  "أن الحراك

، والتي الدولة المخزنية، وهشاشة الدولة الكر ونية

 ما زال  فرنسا  ستعمرها بسياستها".

في إطار طن ا  حت عنوان ا Rif.Sat شااااريط فيديو نشاااار على صاااافحة ا-20
ا، طن فيديو كامل من الحساااايمة لقرح امواني كشااااكل اح جاجي  نديدا بعسااااكرة الريف

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1359076960824189
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ثاااانياااة، عبر الرابط  52دقيقاااة و 32، ماااد ااا  ساااااااااااااعاااة و07/05/2017  ب ااااري
https://www.youtube.com/watch?v=E68_r4ZUUZI&feature=y

outu.be 

مية الرساااااوج  من خالل  مجموعة من ا هانات للدولة المغربية ومؤساااااساااااا ةا 
واصااااافا إيةا مرة أخر  بالمسااااا عمرة من طرف فرنساااااا وممارساااااة ا رها  وغيرها من 

 بقول :وناع ا امجةأة اممنية بالكال  الوحشية ، املفاا القبيحة
واجهتنا  أجهز ها القمعية" الدولة في شـــخص 

هذا الموقع أعلا  ها ما  ية، وأقول بالقوة والبلطج

ا في بني  ضــــامني المطلق والالمشـــرو  مع إخوانن

لك اليوم في  ــــ  ذ ناطق التي  عرض بوفراح ومع الم

للهجمة الشرسة الكالبية الوحشية أشكالهم النضالية 

ها  قاد نة التي  ية النت هاب طة اإلر ثة اللقي الخبي

القائد المنبوذ الخبيث الخســـيس والذي هدفه هو 

 ."الركو  ألسياده

ــية، دكتا ورية، وخبيثة"أن  يقودها  الدولة وحش

قطا  الطرق ومجموعة ما اللصو ، ومجموعة  مجموعة ما

 "ما المر زقة ما ال ضمير لهم

 وقال بالحرف:
ما زال   ر عد الزال   نتظر "ولكا هذه الدولة 

، ما ال يجب ما ماما فرنسا أن  قول لها ما يجب قوله

له،  ية أو قو لة المغرب لدو هذه ا ها جرأة  جد ل ال  و

ية المتوحشة الدولة المخزنية أو هذه الدولة اإلرهاب

 "النتنة

، ب اااري  Alhoceima Daysشاااااااااريط فيااديو نشااااااااار على صااااااااافحااة  -21
 ثاااااانااياااااة، عاالااى الاارابااط ا لااكاا اارونااي 27دقاايااقاااااة و  28، ماااااد ااااا  17/04/2017

Alhoceima.Days/videos/405744116475386/ 

https://www.facebook.com/ناصااااار الأفأافي وساااااط  ، ي ضااااامن حوار للم ةم
مجموعة من امشاااااااااخاص، كال في  من جديد مجموعة من ال ةم المجانية في حم 

 الدولة المغربية ال ي وصفةا بالشيطان، بقول : 
سيمة  ستثمر عندما يأ ي إلى مدينة الح " أن الم

ما أج  االستثمار في المنطقة  قل الدولة كعقبة ضده 

ضون عليه ظهيرا  شيطان"، ويعر شير إلى كون مث  "ال ي

المنطقة منطقة عسكرية، مما يجع  المستثمر يعدل عا 

https://www.youtube.com/watch?v=E68_r4ZUUZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E68_r4ZUUZI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/
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 فكر ه ويبتعد"

 وقول :
ية ديكتا ورية" أن  ، وانه ال الدولة دولة قمع

سة المخزن، وان  سيا الدولة  عيش على النهب، يقب  ب

سرقة  شية و قوم بترهيب المواطنيا، و سرقة والوح ال

 ."خيرات البالد ونقلها إلى بنما وسويسرا..

 YOUTUBEثانية نشر على موقع  37دقيقة و  24شريط فيديو مد    -22
عااااااااابااااااااار الاااااااااراباااااااااط االلاااااااااكااااااااا اااااااااروناااااااااي  16/04/2017بااااااااا ااااااااااريااااااااا :

https://www.youtube.com/watch?v=ZNA mODw_cmQ  ااااااحاااااات 
 عنوان : ناصر الأفأافي رفقة شخص آخر ا 

وصاااااااااف فياا  الم ةم المااذكور ناااام المملكااة المغربيااة بااالناااام الاادك ااا ور  
 المؤسسات اممنية بالعدو، بقول :و 

ل  "أن  مازا لة  لدو تا وري وان ا ظام ديك الن

ية ها وزارة الداخل ، وان عدوه وعدو الريل هو  حكم

ك  المخزن  عات للمخزن ما  يه صـــل جب  وج نه ي وا

، وان للريلييا معركة كبيرة ضــــد المخزن الجوانب

 ويجب ان يستمر فيها.."

  youtubeدقيقة  نشااااار على موقع  38شاااااريط فيديو مد    سااااااعة  و  -23
عااااااااااااااااابااااااااااااااااار الاااااااااااااااااراباااااااااااااااااط  01/05/2017بااااااااااااااااا ااااااااااااااااااريااااااااااااااااا :

 حت  https://www.youtube.com/watch/?v=b1HW14-ssZgااللك روني
live amghar nassar zafzafi zi ilhoceima 

 مةينا في  القضاة، بقول :
سيقومون بمحاكمة  ستقدمونهم  سي ضاة الذيا  "الق

 صورية."

 ة قمعية وعبارة عن كال ، بقول : مع برا أن امجةأة اممني
ـــطهاد ما طرف األجهزة  ـــل وقمع و رهيب واض " عس

 القمعية أو الكالب البوليسية."

 ا."هي دولة الكارطونوواصفا الدولة بأنةا دولة كارطون بقول : 
ثانية   نشااااااااار على صااااااااافحة  55دقيقة و  10شاااااااااريط فيديو مد     -24

ي عااااااااابااااااااار الاااااااااراباااااااااط االلاااااااااكااااااااا ااااااااارونااااااااا 06/05/2017بااااااااا ااااااااااريااااااااا :
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https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/7212516

74728971    
  حت عنوان: طن طن الوقت الم فم علي  لقرح الصحون

 أهان من خاللةا الدولة ومؤسسا ةا اممنية والعسكرية بقول :
سة المخزنية  سيا " هذا اإلحتجاج يأ ي ردا على ال

ــة ال ــياس ــؤولة أو كرد على الس مخزنية التي الالمس

قة  ــــار المنط ها حص ف  قوى القمعنهج حا . وهم وج

صر نا بهذا  ستقدمون القوة القمعية المخزنية لمحا ي

في الوق  الذي كان ما الملروض أن يذهبوا الشـــك  

حافلهم إلى البوليزاريو وإلى  قة  10بج ما المر ز

 "التي طرد هم

لى الساااعة ع 2017.04.17فيديو نشاار على صاافحة أريف اينو، ب اري   -25
ثانية،  حت عنوان ] الصااانديد ناصااار الأفأافي يوج  رساااالة قوية  40، مد    21:40

  لااوأياار الاااااداخاالااياااااة بااخصااااااااااوص مشااااااااااروح الاامااناااااارة[ عاالااى الاارابااط ا لااكاا اارونااي
https://www.facebook.com/arifino45/?fref=ts 

الل  من هيبة وقدر ومكانة مؤسااااسااااة الجيش المغربي في نفوس ان قص من خ
 المواطنين المغاربة، بقول :

ضروا لنا  ستوجب أن يح شيء ي " " نحا ال نطالب ب

ناء أو  ية إلى المي ية الملك األجهزة بواخر البحر

، ال  لك الرجولة قوموا بها في الكركارات، القمعية

هرب عشـــرة ما أصـــحاب النعال  لعلوها علينا نحا، 

 "منهم الجيش المغربي

بموقع ال واصاااااال  RIF LANDشااااااريط فيديو منشااااااور على صاااااافحة  -26
 35دقيقة مد    13و18على الساااااااعة  04/05/2017االج ماعي فايساااااابوت ب اري  

 ثانية 50دقيقة و
والذ  أعاد في  الم ةم ناصاار الأفأافي  وجي  ا هانة للدولة ولمؤسااسااة الجيش 

 المغربي، بقول :
هذه  " ردا على ــــة  ياس فة ســـ لة المتطر لدو ا

، التي كان ملروضـــا عليها أن ال  ســـتقدم االرهابية

ية ها القمع ها  أجهز  جب علي كان ي ب   إلى الريل، 

يث أن  هذه القوة إلى الكركرات، ح يه  ما  10 وج

، ما أج  وفر هاربا، المر زقة طردوا جيشـــا بأكمله

https://www.facebook.com/arifino45/?fref=ts
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 ."االختباء هنا في الريلييا

عرض لكالم، اع رف للضاااااابطة القضاااااائية بأن  وبعد ساااااؤال  عن ساااااب  هذا ا
الجيش المغربي لإلهانة من أجل كساا  مأيد من الم عاطفين مع امشااكال ا ح جاجية 

 ال ي يقوم بةا بمدينة الحسيمة.
 RIVISIONعلى صفحة  24/05/2017شريط فيديو منشور ب اري   -27

TV ية في ان ااركم حت عنوان االأفأافي للدولة أن لم  س جيبوا مسيرة مليون 
ا ةم من خالل  هذه المرة الحكومة بالعنصاااااااارية والخبث ناأعا عنةا الشاااااااارعية 

 :والمشروعية بقول 
سيمة،  صابة التي حل  بمدينة الح " أن ها ه الع

يب الوطا  ج   خر ج   دمير البالد وما أ ل  ما أ ح

وليســــ  لها حس الوطنية كما  دعي، هذه الحكومة 

مة غير شـــر ية، حكو مة دون الغير شـــرع ية، حكو ع

شعوب  ستوى  طلعات ال ستوى، حكومة ال  رقى إلى م الم

حث عا وطا  ية، و ب حث عا الحر التي  رقى التي  ب

حقيقي يعيش فيه الجميع بمختلل ألوانهم وألســـنتهم 

بالخبث ديالها وبالعنصــرية وأعراقهم حكومة معروفة 

 ديالها  جاه المواطا"

 وكذا بقول :
صابة التي مرت  صد الحكومة –" "فالع ما هنا  -يق

ــوار   ــ  الش ــتوجب منا غس ــيمة، ويس ما إقليم الحس

والمدن واألزقة التي مرت منها هذه العصــابة بالماء 

القاطع ،ألن ها هؤالء أســــاؤوا إلى هذه المنطقة ،و 

كان ما الملروض هؤالء نحا ال  قة  هذه المنط هانوا  أ

صحافة راه ال حقا راه  شحال  كما كيقولو بعض ال أنا 

عاه ال يشـــرفني الجلوس إلى  مني قا ش م ما  ل جات 

 عصابة "

شااااااااااااااااريااااااااط فاااااااايااااااااديااااااااو  اااااااام نشااااااااااااااااره عااااااااباااااااار الاااااااارابااااااااط -28
https://www.youtube.com/watch?v=fS9q6zg5M   بااااااااااا ااااااااااااريااااااااااا

2017.04.09  
  شب  من خاللةا الم ةم أعاله الدولة ب نايم داعش ا رهابي:

ــنة  ــتيا س ــية  نهب " منذ س ــياس والدكاكيا الس

بان كالثع ك   ها و أ م  مع عا لات   ، الكثير ما المل

ية هاب م  داعش اإلر عا ما  ت لة ، إذن المخزن ك لدو ا

https://www.youtube.com/watch?v=fS9q6zg5M
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  ؤما بالعنل واالغتياالت والموت." عدمية

شاااااريط فيديو منشاااااور على صااااافحة ناصااااار الأفأافي بموقع الفايسااااابوت  -29
قة و  57مد    20/05/2017ب اري :  ية عبر الرابط ا لك روني ال الي:  34دقي ثان

https:/www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/7310207

07085401 
 وصف من خالل  الم ةم ناصر الأفأافي موافي الدولة باالرهابيين:

"هنــاك ارهــابيون متطرفون  ــابعيا للــدولــة 

خ  ما المخزنية كانوا يشرعنون لوزير الداخلية التد

 اج  قمع األبرياء وما يطالبون بأبس  حقوقهم"

*** 

ــــد -6 نا ض حة التحريض عل ما يخص جن في

الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك 

ما القــانون  5-267و 129لصـــليا طبقــا لل

 الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5-267حيث ينص الفصل 
ــتة ما بالحبسيعاقب بالحبس ا  ــهر س ــنتيا ىإل أش  س

مة حدى أو درهم  200.000إلى 20.000ما وبغرا  ها يا بإ

ــاء ما ك  العقوبتيا، ــالمي الديا إلى أس  النظام أو اإلس

 .للمملكة الترابية الوحدة ضد حرض أو الملكي

 ســنوات خمس إلى ســنتيا ما الحبس إلى العقوبة  رفع

مة حدى أو درهم 500.000 إلى 50.000ما وبغرا  ها يا بإ

ة اللقر في إليها المشار األفعال ار كب  إذا العقوبتيا،

 التهديدات أو الصــياح أو الخطب بواســطة أعاله األولى

سطة أو العمومية والتجمعات األماكا في بها الملوه  بوا

 البيع بواسطة أو العموم أنظار على المعروضة الملصقات

سطة أو التوزيع أو سيلة ك  بوا سيلة ك  و  شر   حقق و

ية ه ماب العلن ــــائ  افي ية الوس ية اإللكترون  والورق

 ا.البصرية والسمعية
حيث من الثابت كذلت من خالل وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمساااايرات و 

ال ي كان ينامةا ويقودها الم ةم ناصر الأفأافي وكذا الفيديوهات وال جمعات والوقفات 
ة خاصااااااة على ال ي كانت  نشاااااار لةذا امخير على م ن الشاااااابكة العنكبو ية وبصااااااف
أفعال من بدورها صااااااااافحات ومواقع ووساااااااااائط ال واصااااااااال االج ماعي، لم  كن  خلو 
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 حرض ضااااااد الوحدة ال رابية و ةديدات عبارات صااااااياح و شااااااعارات وكلمات وخط  و و 
، وذلت بدليل مجموعة من وسائل ا ثبات الم وافرة بملف القضية، وال ي نذكر للمملكة
 ما يلي: أهمةامن 

عدم رفع العلم على أ باع  ومناصاااااااااري   ناصااااااااار الأفأافيالم ةم   حريض -1
خالل المااهرات والمسيرات  الوطني المجسد للسيادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة
وذلت في مقابل  حريضااااااا  لةم  والوقفات ال ي كان يدعو لةا ويساااااااةر على  نايمةا،

 رفع أعالم ورايات لما يسمى ابالجمةورية الريفيةا على 
يات ال ي  ع بر في حد ذا ةا دعوة هذه ا للمس بالوحدة ال رابية  صاااااااااريحةلرا

حمولة  اريخية  حيل على انفصاال الريف عن ال را  المغربي ، لما  حمل  من للمملكة
يرأح ساع ةا  حت وطأة االس عمار  المغر ( في الوقت الذ  كان في  1921-1925)

محمد بن عبد الكريم محاولة وذلت خالل في ف رة الحماية، واالساااااااااباني الفرنساااااااااي 
 مقاوم  الخطابي ا عالن عن اسااااااااا قالل جمةورية الريف عن ال را  المغربي بعد 

  .لالع داء االسباني على منطقة الريف
ل في وهي خطوة ماكرة من الم ةم ناصاااااااار الأفأافي، أراد من خاللةا أن  يأصاااااااا 

وخارجةا بسوء  نفوس الم ااهرين ومن يشاهدهم من غير المنضمين داخل الحسيمة
نية رمأية وشااااارعية المااهرات ويدفع الم رددين منةم بشاااااكل غير مباشااااار إلى قبول 
فكرة مخطط  االنفصااالي و بني  وصااوال إلى المطالبة ب طبيق  على أرض الواقع، وذلت 
وعيا من  أن ال أحد من أبناء الريف سااااااي خلف عن االق داء برك  و جربة أجداده في 

، و وايف ذلت في محاربة الدولة المغربية -و ر حساس– سبانيمقاومة االس عمار اال
 .32حره على غرار االس عمار االسبانيال ي  بقى بناره عدوا ومس عمرا ينبغي د

 وذلك بدليل ما يل :

                                                           
 مح ميد   ضل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخ  ميدرين  فع مي فشدين  32

فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمعنيد رهي...خيصووود  ةمحمذكو 
 ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيكة وركهي أخالقي وقينوني وكيدو م وش  ي حريييكة محمغ ريد وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر

 ووركدهي محد مريد.
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لل   2017.01.02بتاري  مضااامون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون *  
لمسم  وبين ا الم ةم ناصر الأفأافيري  بين ، والت  أجدقيتة 34السالة العاشرة ليال و

 :، أهم ما جاء بيهامحمد بن داود
أنةم قاموا بعقد اج ماح لما يسمى بااالحرات  المتهم المذكور أن هذا األخير أخبر "

حضر هذا االجتماع شخص مسير إلحدى الجمعيا  حيث ، الشعبي في النااورا
حراك، ثم استفسر المتطولين بنفس وطلب االنضمام لل حكيم شماللبالناظور إسمه 

االجتماع لن سبب ربعهم للم "الجمهورية" بدل العلم المغرب  الذي أطل  لليها بن داود 
ليبدي له حينها المتهم " وهو ما لم يتتبله الجمهوريون وأصحاب الحركة، نليوطيكلمة "

 "لدم رغبته ب  انضمام الجمعيا  للحراك.المعن  لن 
يقبل في أن ينضم لل جمةرات ال ي  م ةم ناصر الأفأافي المما يفةم من  أن ال

من هؤالء بحسب  مصدر خطر ينامةا أشخاص يناقشون فكرة حمل أعالم وطنية، 
ثارة في نفوس الم ااهرين وسواهم من غير  على مخططا   الرامية إلى أرح وا 

 .برفع اعالم ما يسمى بجمةورية الريفالنأعة االنفصالية  المنضمين
جماعة أوالد أمغار بقيادة  مسمان ئع االحداث ا جرامية ال ي عرف ةا وقا-2
ما يأيد عن  ومناصري والذ  قام في  الم ةم ناصر الأفأافي  21/04/201733ب اري  
شخاص من منطقة بودينار وأوالد أمغار شخص بال عرض لمجموعة من ام 150

امعالم هم بوأ م، وذلت بسب   حأرادوا االل حام بةم لل عبير بدورهم عن مطالبةو مسمان 
في شكل جماعات الم ةم المذكور مناصر  ، حيث  م  ةديدهم من طرف الوطنية

بااالخونةا  ونع وهمرفع امعالم الوطنية وبواسطة امسلحة البيضاء من أجل عدم 
وأرغموهم عن طريم ال ةديد إما با نضمام إلى وقف ةم ا ح جاجية ورفع أقمشة ما 

 من الساحة المذكورة.   االنسحا ورية الريفية المأعومة أو يسمى بالجمة
 :وهي الوقائع ال ي أكاها

واليد  بعض شاااةود العيان المسااا مع إليةم وي علم اممر بكل من المساااميين-أ
ما  م  فصاااايل ذلت فيما ساااابم ك–ايت بنةرو وخالد المسااااعود  وياسااااين الصااااالحي 

                                                           
  21/04/2017ريب محثير  من دق ي  قي ك قييكة دميمين ركم  ة مح يف محمؤ خ فل  33
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الأفأافي كانوا يحملون أسااااالحة  بان مناصااااار  الم ةم ناصااااار صااااارحوااللذين و -أعاله
هراوات خشاابية( ساااعة منعةم و ةديدهم /-شاااقور-بيضاااء )مديات كبيرة الحجم/فأس

لألشااااااخاص اللذين كانوا يرفعون أعالما مغربية ويرغبون بدورهم في حضااااااور الوقفة 
االح جاجية لل عبير عن مطالبةم االج ماعية المشاااااااااروعة، حيث  م منعةم من رفع 

جبارهم على المغادرة.امعالم المغرب  ية وا 
سااوداء اللون لم  250موضااحين أنةم الحاوا  واجد ساايارة من نوح ميرساايديس 

ي ذكروا رقم لوح ةا كانت  قوم بجوالت حول مكان الوقفة االح جاجية، و ساااااااا طلع كل 
 .ومد  انضباطةم للوقفة بعدم حمل العلم المغربيالقادمين إلى عين المكان، 

ناصااار الأفأافي الم ةم يان ياساااين الصاااالحي قيام أ باح في حين أكد شااااهد الع
ساااااانة يحمل ملفا ورقيا أخضاااااار اللون  50بمةاجمة شااااااخص يبلغ من العمر حوالي 

 وانةالوا علي  بالضر .
ساااعة الم ةم ناصاار الأفأافي شااخصاايا قيام كما أكد شاااهد العيان محمد أبركان 

شااااااااااركة فيةا ورفع العلم أعاله من أجل المالمذكورة حضاااااااااوره الوقفة االح جاجية 
قاموا  والذين، بعدما أشاااااااااار إلي  بيده أ باع  من أجل ال عرض ل  ب حريضالمغربي، 
، وهددوه بمديات كبيرة في شكل سيوف من بإسقاط العلم المغربي من يده بالقوةحينةا 

أجل المغادرة. موضااحا أن  شاااهد ساااع ةا بعض المةاجمين من أ باح ناصاار الأفأافي 
 ارة كبيرة وي عقبون شخصا كان يحمل العلم الوطني.يحملون حج

لد البركة -ب فات الم ةم خا بمشااااااااااارك   في الوقفة االح جاجية ال ي  م اع را
ناصااااااااار الم ةم  نايمةا بجماعة أوالد امغار ال ابعة لنفوذ قيادة  مسااااااااامان بأعامة 

ا يرفعون الأفأافي، وقيام  رفقة مناصر  هذا امخير بال عرض لعدد من امشخاص كانو 
العلم الوطني و ةديدهم بواساااطة أسااالحة بيضااااء )مديات وساااكاكين( من أجل إجبارهم 

 على المغادرة أو رفع علم الجمةورية الريفية عوض العلم الوطني 
إفادة قائد قيادة  مساااامان المساااامى محمد بكيس موضااااوح محضاااار االن قال -ج

لذ  أكد من خالل  قيام وا 12/05/2017والبحث وال حريات و ساالم وثائم المؤرخ في 
بالةجوم في شكل جماعات  21/04/2017مناصر  الم ةم ناصر الأفأافي فعال ب اري  
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مااانعين بعض امشاااااااااخاااص من رفع امعالم الوطنيااة وموجةين لةم ال ةاادياادات كمااا 
نع وهم بالخونة وأرغموهم عن طريم ال ةديد إما باالنضاااااااامام إلى وقف ةم االح جاجية 

رية الريفية المأعومة أو االنسحا  من الساحة المذكورة مما جعل ورفع أعالم الجمةو 
 أغلبةم يخضع ل ةديدات مناصر  الأفأافي ويب عد عن مكان الوقفة.

اع رافات الم ةم حسااااين االدريسااااي بقيام مناصااااروا الم ةم ناصاااار الأفأافي -د
موعة ب حريض من هذا امخير باالع داء بواسااطة ال ةديد بامساالحة البيضاااء على مج

من امشاااااااااخاص كانوا يحملون أعالما مغربية مةددين إياهم بعدم رفعةا ورفع علم 
 جمةورية الريف المأعومة أو االنسحا  من الوقفة.

بمضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا وهي االع رافات ال ي  م  عأيأها 
أبريل  28للقانون بين الم ةم الحسااااين ا دريسااااي وبين الم ةم محمد فاضاااال ب اري  

 50دقائم و07دقيقة وال ي اسااااااا غرقت أهاء دقيقة و 43و 21على السااااااااعة  2017
 ثانيةا.
بمشاااااااااارك   في الوقفة االح جاجية  ات الم ةم خالد البركة ال مةيديةاع رف-ه

ال ي  م  نايمةا بجماعة أوالد امغار ال ابعة لنفوذ قيادة  مسااااااااامان بأعامة ناصااااااااار 
بال عرض لعدد من امشخاص كانوا يرفعون هذا امخير الأفأافي، وقيام  رفقة مناصر  

العلم الوطني و ةديدهم بواساااطة أسااالحة بيضااااء )مديات وساااكاكين( من أجل إجبارهم 
 على المغادرة أو رفع علم الجمةورية الريفية عوض العلم الوطني  

ما كان يصاح  عملية رفع أعالم الجمةورية الريفية المأعومة من شعارات -3
، كما هو ينالمغربيوالناام داعية إلى  مييأ الريف واسااااااااا قاللةا عن ال را   وعبارات

حس  الثابت من  قرير قائد  جماعة أوالد أمغار بقيادة  مسمانالشأن بالنسبة لوقفة 
والااذ  ردد من خاللاا   21/04/2017قيااادة  مسااااااااامااان باادائرة الريف المؤرخ في 

الشااعارات من  مناصااري  مجموعة منالم ااهرون ب أطير من الم ةم ناصاار الأفأافي و 
 قبيل:

 ...والمخزن يجمع راسو"واحنا ناسو هذا الريل" 

 "المخزن يطلع برا... مسمان أرضي حرة"
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لل   28/04/2017بتاري  مضمون المكالمة الهاتفية الملتتطة طبتا للتانون -4
 ويتعل  األمر بكل منبعض مناصر  الم ةم ناصر الأفأافي  بين 21H43 السالة

 األولهذا األخير من خاللها ستفسر والت  امحمد فضيل والحسين إدريسي  لمتهمينا
" كل واحد له الرفام، بأجابه الحسين اإلدريس  أن معه "إن كان مسلحا ومس عدا

" يتول محمد فضيلاختصاصه وينفذون األوامر ب  الحين وباإلشارة، مما جعل المسم  "
بمعركة في  قامواالمسم  الحسين اإلدريس  بأنهم ""، بأجابه أصبحت من المافيا"لتد  له:

 أوالد أمغار وواجةوهم بالسيوفا.
وهي المكالمة الةا فية ال ي  عضد حقيقة ما حصل فعال من  ةديد لحملة العلم 

خالل وقفة جماعة أوالد امغار و خييرهم بين مغادرة  21/04/2017الوطني ب اري  
فع علم الجمةورية الريفية المأعومة الماس مكان الوقفة المذكورة وبين حضورها ور 

 بالوحدة ال رابية للمملكة.
المتهم ناصر لبر بيها الت   الفيديوهاتالعديد من ه تتنيا ب  رصدما تم -5
والوحدة الترابية الوطنية الممثل للسيادة  ربع العلم المغرب  هربض لنللنا  الزبزاب 
الت  يسع  لتأجيجها ب  صدور المتجمهرين، نزلته االنفصالية  بذلك لن وكاشفاللمملكة، 

 وكأمثلة لل  ذلك قوله:
"نحا لسنا في حرب أو نتوس  الصدقات حتى نحم  

هذا العلم )العلم المغربي( هذه حقوقنا، يستوجب على 

هذا النظام الديكتا وري  حقيقها ألن هذا النظام 

لم ينتهي  العهد القديميسير في منحى خطير جدا، الن 

 .34"لعهدفي هذا ا

 أو قول :
لسنا في حرب مع دولة أخرى لحم  راية المغرب، " 

ه الدولة اغتصب  ذنحا لدينا معركة وملل حقوقي ه

ثم  طلبون منا نسائنا، اختطل  أبنائنا، وعذبوهم 

 "حم  العلم لماذا نحمله

العثور ضمن بطاقة ال خأين المحجوأة بمنأل الم ةم ناصر الأفأافي، على -6
  رفقة عدة أشخاص وهو يحملون علم ما يسمى لو وغرافية مل قطة ٍأربعة صور ف

                                                           
 ريحريض   ريوء نيدل، ومريوحد  رط مألمس دي يخ مح يف فل خطيري  محمدهم نيص  محزفزمفمإلريحد من جكيك  رى الرظوم  34
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بجمةورية الريف، وواحدة منةا وهو جالس بمك ب  وخلف  معلم على الحائط العلم 
 المذكور.
مد    27/04/2017ب اري : FACEBOOKشريط فيديو نشر على موقع -7

على  RIF.SAT ةعبر الصفحثمانية وثالثون دقيقة واثنين وخمسون ثانية، ساع ين و 
 الرابط االلك روني: 

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292
 حت عنوان: امباشر ناصر الأفأافي سيخاطبكم من  ال يوسف وبعدها  412407220

رم ابن أياد وسكان الحي يس قبلون  بفرح وسرورا، أشار إلى حي صباديا شارح طا
 من خاللةا الم ةم المذكور إلى ما يلي:

" وأن االستعمار االسباني أرحم ما الدولة 

 المخزنية، وأن هناك  خطي  العتقالنا."

 حريضية صريحة من الم ةم المذكور عبر وسيلة الك رونية ضد وهي عبارة 
ال ي لم ينفةا واع رف بمضمونةا عند مواجة   بةا أثناء و الوحدة ال رابية للمملكة، 

 البحث مع .
ال ي  وصل بةا قصيرة النصية الرسالة الوما يدل على فداح ةا، هو مضمون 

دقيقة بعد  51على الساعة الخامسة و 2017.05.17ب اري  الم ةم ناصر الأفأافي 
نة  حمل اسم مايسة سالمة الناجي من طرف الأوال،  من نبة   -د المناصرينأح –مدو 

وطلبت من  في نفس الرسالة ضبط إلى الخطأ الذ  وقع في  خاللةا هذه امخيرة 
 أعصاب  ح ى ال يقع في الخطأ مجددا.

 face bookشريط بيديو نشر لل  صفحة مواقع التواصل االجتمال  -8
الرابط االلك روني على ثانية  06دقيقة و 39مد    21/04/2017ب اري :

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/135414573798397
 ااهرة لساكنة أوالد أمغار بحضور نشطاء الحرات بالريف وفي لنوان: "  حت  /8

الترابية للمملكة، والت  حرض من خالله ضد الوحدة  مقدم ةم المناضل ناصر الأفأافي.ا

https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/Rifland.co.uk/videos/247292412407220/
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978/
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1354145737983978/


 

310 

وذلك لما دل  إل  الدباع لن الريف لل  النفس النحو الذي دابع به لنه محمد بن لبد 
 :الكريم الخطاب ، معتبرا أن األمر يتعل  بمعركة بين الريف وبين الدولة المغربية، بتوله

عملت على  ن، مطالب، الدولة الدينا معركة" 

س ممارسة منازلنا وهدفنا لي إلىتحقيقها سنعود 

امتهان اللصوصية كما ه  يفعلون، نحن  أوالسياسة 

نريد اإلحساس بدورنا كمواطنين وان يرفعوا ظهير 

العسكرة، حضورنا معك  سيكون فرض عين وإلزامي، 

دافعوا على منطقتكم كما دافع عنها الصنديد موالي 

 ..."معلا يأ ي هنا ويتصرف هنا أيمحند وال  دعوا 

ب اري   youtubeدقيقة نشر على موقع  38ساعة وشريط فيديو مد   -9
 عبر الرابط االلك روني 01/05/2017

 https://www.youtube.com/watch/?v=b1HW14-ssZg  حت 
 live amghar nassar zafzafi zi ilhoceimaعنوان: 

من جديد والذي استحضر بيه متولة لمحمد بن لبد الكريم الخطاب ، قاصدا منها 
 :لوحدة الترابية للمملكةالتحريض ضد ا

" قال موالي رضي ا عنه وأرضاه فكر بهدوء وأضرب 

حتى نزعز  إذن سنلكر بهدوء ونضرب بقو يا بقوة، 

 أركان اللاسديا والملسديا."

، على موقع ال واصاال االج ماعي 26/04/2017شااريط فيديو نشاار ب اري  -10
FACEBOOK  عبر صااااافحةRIF.SATوعشااااارون  ، مد   سااااااعة واحدة وواحد

سااااااكنة حي كوأينا  سااااا قبل المناضااااالين ناصااااار دقيقة وثالثة ثواني،  حت عنوان ] 
 -[ على الرابط ا لك روني:الأفأافي ومحماااااد جلول وبااااااقي نشاااااااااطااااااء الحرات

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/. 
ب  في  الم ةم  لذ  شااااااااا لدو من يمج   ناصااااااااار الأفأافيوا لة المغربية بقطيع د ا

، المواشاااي، محرضاااا الريفيين على عدم فعل ذلت بأن الريفي بناره ال يقول عاش أبدا
 وذلت بقول : وهو كالم يعكس النأعات االنفصالية للم ةم المذكور

ما  ظنون ن "  نا نحا الريلييا ليس ك يد أن حا 

في يد ما أج  الوصـــول إلى حقنا، ورغم ما  قولونه 

عة األوراق  جب مراج نا أوباش ولكا ي نا على أن في حق

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/
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لكا ال نقول عاش بخصـــو  لماذا قي  في حقنا أوباش، 

 "ولا نقول عاش أبدا ألننا لسنا قطيع المواشي..

  youtubeدقيقة  نشااااار على موقع  38شاااااريط فيديو مد    سااااااعة  و  -11
عااااااااااااااااابااااااااااااااااار الاااااااااااااااااراباااااااااااااااااط  01/05/2017يااااااااااااااااا :بااااااااااااااااا اااااااااااااااااار 

 حت  https://www.youtube.com/watch/?v=b1HW14-ssZgااللك روني
live amghar nassar zafzafi zi ilhoceima 

حرض في  من جديد الم ةم ناصاار الأفأافي الريفيين ضااد الدولة المغربية وضااد 
 وحد ةا ال رابية، بقول :

يكره والنظام  الدولة المخزنية  رفض الريل"أن 

 "منطقة ريل

ثاااانياااة نشااااااااار على صااااااااافحاااة  55دقيقاااة و 10شاااااااااريط فياااديو ماااد ااا  -12
عااااااااابااااااااار الاااااااااراباااااااااط االلاااااااااكااااااااا اااااااااروناااااااااي  06/05/2017بااااااااا ااااااااااريااااااااا :

https://www.facebook.com/official.page.zafzafi/videos/7212516

  حت عنوان: طن طن الوقت الم فم علي  لقرح الصحونا 74728971
لى الوحدة ال رابية للمملكة، لما اساااااا ةأئ حر ض في  الم ةم ناصاااااار الأفأافي ع

بالقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الجيش المغربي ودورها في حماية ال را  المغربي، 
 على حسا  الجبةة غير الشرعية للبوليأاريو بقول :

سة المخزنية  سيا " هذا اإلحتجاج يأ ي ردا على ال

ــة المخزنية التي  ــياس ــؤولة أو كرد على الس الالمس

ه ف  قوى القمع. وهم نهج حا قة وج ــــار المنط ا حص

صر نا بهذا  ستقدمون القوة القمعية المخزنية لمحا ي

الشـــك  في الوق  الذي كان ما الملروض أن يذهبوا 

حافلهم إلى البوليزاريو وإلى  قة  10بج ما المر ز

ــاك وجميع  التي طرد هم و ركوا أغراضــــهم هن

 .."المسائ 

(،  حت عنوان: انفس Rifan.TVشااااااريط فيديو نشاااااار على صاااااافحة ) -13
دقيقة.  20المكان الذ  يجد في  الوالي اليعقوبي وناصاااااار الأفأافي ولكن الفرم بينةم 

ثااااااناااياااااة، عااابااار الاااراباااط  28دقاااياااقاااااة و 25، ماااااد ااااا  16/05/2017بااا ااااااريااا  
https://www.facebook.com/RiFan.tv/videos/455963388070137 

https://www.facebook.com/RiFan.tv/videos/455963388070137


 

312 

والذ  حرض من خالل  من جديد ضاااااااد الوحدة ال رابية للمملكة، وذلت لما لمل 
 بأن  بعية الريف  سبانيا أرحم من  بعي ةا للمغر  بقول : 

و جد االســـتعمار  ضـــرر أخلوالمخزن يبحث عا "

، وبــالتــالي ما أزال عا الجو  االســـبــاني ارحم

أوروبا ك  واحد يســــاعد  فإخواننا في الخارج في

االسبان  ركوا لنا المعام  عائلته، وزيادة على ذلك 

 ..."والشركات وا ى المخزن وهدم المعام 

شريط فيديو منشور على موقع ال واصل ا ج ماعي فايسبوت اريف ساتا  -14
مد    26/04/2017 حت عنوان ساااااااكنة حي المنأه   ساااااا قبل المناضاااااالين ب اري : 

 ثوان على الرابط ا لك روني: 08قائم و د 06ساع ان و 
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/13589884274997

09 
ية ال ي اع برها دولة  لدولة المغرب با ل  الريفيين على االع راف  حرض من خال

راء ذلت طبعا دفعةم إلى ال مرد والمطالبة باسااا قالل الريف عن مخأنية، قاصااادا من و 
 ال را  المغربي، بقول :

ونحا   كرهكم أيها الريليون" الدولة المخزنية 

 ال يشرفنا أن نعترف بدولة مخزنية  قمعنا"

أن جميع  حريضاااات الم ةم ناصااار الأفأافي ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة، -15
بة من طرف أ باع  ومناصري ، كما رصدت ذلت مصلحة كانت  جد لةا صد  واس جا

مكافحة الجريمة المعلوما ية بالفرقة الوطنية للشاااارطة القضااااائية بموج   قريرها عدد 
من خالل عاااادد من ال اااادوينااااات  28/04/2017ف و ش م المؤرخ في  /3469

 االلك رونية ال ي كانت  ص  في نفس اال جاه، نذكر منةا:
ساااااافيان  ورة بحسااااااا  فايساااااابوت يخص المساااااامى:مجموعة  دوينات منشاااااا* 
 منةا: S728630بطاقة  عريف  الوطنية عدد:  Soufyane Boulakhrif بولخريف
 جاء فيةا:  09/02/2017 دوينة منشورة ب اري : -

عا  ية الريل" م كان  لتحرير جمهور لة ال م المحت

 للخونة بيننا "

 جاء فيةا:  04/03/2017 دوينة منشورة ب اري : -

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358988427499709
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358988427499709
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واطا ما جمهورية الريل األمازيغية المحتلة، " كم

بإحراق علم ســأحتج على ما يحصــ  اآلن في الحســيمة، 

( ... ب  يجب ان أطلق حملة خاصــــة ليوطي )المغرب

سا  ستها فرن س بإحراق علم المافيا المغربية التي أ

... 

على الساعة الثالثة وخمس دقائم  حدث فيةا  04/04/2017 دوينة ب اري : -
 حسا  عن نفس  بقول : صاح  ال

ــوري  ــمي الحقيقي وص ــي بإس ــخص ــابي الش "هذا حس

صية الحقيقية،  شخ شيء ربما ال ستعد ألي  بمعنى أنني م

فال أخاف ، ألنني ريلي أمازيغي حر وربما السجا الموت

ما احد ال ما نظام االحتالل ال ما المســـلميا الدواعش 

اإلرهابييا، وأنا أبدا لا أحترم عقيدة ال  ســـتحق 

 ..."حتراماال

 جاء فيةا: 18/04/2017 دوينة ب اري : -
الثورة ، الشعب يريد الشعب يريد إسقا  النظام"

 ، الشعب يريد حرية التعبير... "والتحرير

على الساعة الرابعة  17/03/2017*  دوينة المسمى عبد ا ل  أعالل ب اري : 
ونة بمناصااااا  وثمانية وخمساااااين دقيقة سااااارد من خاللةا مجموعة من امساااااماء مقر 
 حكومية،  حت عنوان أحسن  شكيلة الحكومة بالنسبة ل   حت عنوان :

 رئيس الحكومة : ناصر الزفزافي" 

  نائب رئيس الحكومة: نبي  أمجيق

 Ilyass Ilyass : وزير الدولة

 Chakir Lmakhrout :وزير الداخلية

 Achraf El :الوزير المنتــدب لــدى وزير الــداخليــة

Yakhloufi 

 Abdessadik Boujibar :وزير الدفا 

 Hassan Elgholbzouri : الوزير المنتدب لدى وزير الدفا 

 Abdessadak Elbouchattaoui : وزير العدل والحريات

 Nawal Ben Aissa : المالية وزيرة

 Yadjis Nmoulay Mohend : وزيرة الصحة

 Fatii Amghaar : وزيرة التعليم

 Anass El Khattabi : وزير التجهيز والنق 

 محمد البرودي :وزير اللالحة والصيد البحري

 Driss Chtiou : وزير اإلعالم

 Hicham Amazigh : التربية والتكوياوزير 

https://www.facebook.com/ilyass.ilyass.5473
https://www.facebook.com/wassim.alhoceima.7
https://www.facebook.com/achraf.elyakhloufi.5
https://www.facebook.com/achraf.elyakhloufi.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013123150788
https://www.facebook.com/hassanelgholbzouri
https://www.facebook.com/abdessadak.elbouchattaoui
https://www.facebook.com/nawal.benaissa.96
https://www.facebook.com/yadjis.nmoulaymohend
https://www.facebook.com/fati.med.1253
https://www.facebook.com/Anass.Benazzouz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015499578919
https://www.facebook.com/hicham.akarouch
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 SiLya Ziani : وزيرة الخارجية

 Mohamed Amin : الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية

Azzouz 

 األشراف يشرف الحياة :وزير الطاقة والمعادن

 Mohamed Jawharati : وزير التكنولوجيا الحديثة

 ياسيا الشريل : رئيس مجلس النواب

 Rachid Zannay :الناطق الرسمي باسم الحكومة

 Boya Narif : وزيرة العالقات الدولية

 YouSsef Aouattah : وزير السياحة

 فاطمة الزهراء الرضواني :وزيرة التشغي 

 Achraf Bou : وزير التشغي وزير المنتدب لدى 

 Shakir Ballaali : وزير الشبيبة والرياضة

 وزيرة المنتدبة لدى وزير الشـــبيبة والرياضـــة

: Yadjiss Orifi 

 IBrahim DJ-Show :رئيس مجلس المستشاريا
االع رافات ال مةيدية للم ةم حسين االدريسي، وال ي أكد من خاللةا  عمده -16

امعالم الريفية دون أعالم المملكة المغربية بأمر من  صاااااااوير الحشاااااااود وهي  حمل 
 الم ةم ناصر الأفأافي.

 صااااااااريحات الم ةم محمود بةنوش في مواجةة الم ةم ناصاااااااار الأفأافي، -17
وال ي أكد من خاللةا قيام هذا امخير بحث الم ااهرين على عدم رفع العلم الوطني 

 الريف. المغربي وحمل القماش امحمر الذ  يرمأ لجمةورية
 صريحات الم ةم فؤاد السعيد  وال ي أكد من خاللةا أن ال أحد من -18

المشاركين في المااهرات كان ي جرأ على رفع العلم الوطني، وذلت مخافة  عرض  
لالع داء بالضر  والجرح على يد بعض أ باح الم ةم ناصر الأفأافي ومناصري  

إلى حد الق ل، وهذا معروف ومشاح بين المعروفين بنأع ةم االنفصالية والذ  قد يصل 
 أوساط ساكنة إقليم الحسيمة.

 صااااريحات الم ةم فةيم غطاس، وال ي أكد من خاللةا بأن الم ةم ناصاااار -19
الأفأافي كان يحثةم خالل االج ماعات بدئا من ال جمع االول الذ   م خالل   حديد 

ش الااداعي مطروحااة اللجااان المنامااة ثم باااقي ال جمعااات امخر ، على رفع القمااا

https://www.facebook.com/sali.thanirth
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007795635612
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007795635612
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009421736978
https://www.facebook.com/jawharati1
https://www.facebook.com/rifiinho.yassin
https://www.facebook.com/rachid.zannay
https://www.facebook.com/taziri.narif.376
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004539370457
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013984934211
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004849800071
https://www.facebook.com/shakir.ballaali
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009516288466
https://www.facebook.com/RifiRifiBrahim
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د من ال صعيد للضغا االنفصال بدال من العلم المغربي، وا باح نةج  الرامي الى المأي
 كس  المأيد من الدعم.على الدولة و 

موضااااااااحا أن  كان ي م نعت كل من يرفع علم المملكة المغربية بالعياشااااااااي في 
 إشارة إلى مساند   للناام المغربي.

 شابع  باالفكار سا ا ي، وال ي أكد من خاللةا  صاريحات الم ةم وسايم البو -20
ال ي يدعو إليةا الم ةم ناصااااار الأفأافي ومن أهمةا  غيي  جميع مؤساااااساااااات الدولة 
وعدم االع راف بةا كمؤسسات شرعية بما في ذلت الدس ور وامحأا  السياسية ال ي 

المغربية يع برها دكاكين ساااياساااية  خدم لصاااالل الناام المسااا بد الاالم، وأن المملكة 
بمثابة المساااا عمر لمنطقة الريف ولةذا وج  عدم ال عامل معةا أو االنصااااياح لقرارات 
الحكومة المنبثقة عنةا. وأن   ولد لدي  من هذا المنطلم إسااااوة بباقي الناشااااطين حقد 
دفين للناام المغربي على النحو الذ  جعلةم ال يع رفون برموأ الدولة المغربية ومنةا 

لذ  يع برون  ال يرمأ للةوية الريفية، وانةم كانوا يساااااااااعون العلم الوطني ا لمغربي ا
جاهدين على عدم حمل هذا العلم في المااهرات واسااااااااا بدال  بعلم الجمةورية الريفية 
وبامعالم امماأيغية، حيث ساااابم في هذا الشااااأن للم ةم ناصاااار الأفأافي ان دعا إلى 

اره خائنا وج  ال صاااااااااد  ل  ونع   معاداة كل من يرفع العلم الوطني بالريف واع ب
 بمجموعة من الصفات القدحية ح ى يكون عبرة لآلخرين.

مد -7 ك  متع ي  بشـــ حة  عط ما يخص جن في

مباشـــرة عبادة والتســـبب عمدا في إحداث 

اضـــطراب نجم عنه اإلخالل بهدوئها ووقارها 

 ما القانون الجنائي( 129و 221)اللصليا 

 نائي على ما يلي:من القانون الج 221حيث ينص الفصل 
من عطل عمدا مباشااارة إحد  العبادات، أو الحفالت الدينية، أو  ساااب  عمدا ا 

في إحداث اضاااااطرا  من شاااااأن  ا خالل بةدوئةا ووقارها، يعاق  بالحبس من سااااا ة 
 اأشةر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.

ةم ناصااااااااار الأفأافي ب اري  حيث من الثابت من خالل وثائم الملف، قيام الم و 
ب عطيل م عمد مداء صالة الجمعة من خالل مقاطع   لخطي   2017ما   26الجمعة 
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ال  مام المسجد عندما كان يخط  هذا امخير في المصلين وسب  وش م  ونع   بالدج  وا 
ثم راح يخط  بنفساااا  في المصاااالين محرضااااا إياهم من جديد على االن فاض ومعاداة 

 مما أد  بجميع المصلين إلى مغادرة المسجد وعدم أداء صالة الجمعة.أجةأة الدولة، 
 وحيث يثبت ما ذكر ما يلي:

 اع رافات الم ةم ناصر الأفأافي نفس  بالمنسو  إلي  أعاله-1
وهو خال  ماما من للمساااااااااجد معاينة الضاااااااااابطة القضاااااااااائية بعد االن قال -2
 المصلين.

قي، وال ي أفاد من خاللةا بأن  شةادة شاهد العيان المسمى بنعيسى مرأو  -3
أثناء  واجده بفناء المساااجد حيث كان يسااا مع لخطبة الجمعة بمساااجد محمد الخامس 
بحي المرساااااااااى ال ي كان يلقيةا خطي  الجمعة عبد الرحيم ابركان، ان ب  لصااااااااادور 
ضااااااجيج من جنبات محرا  المسااااااجد ولما اق ر  من الخطي  فوج  ب جمع مجموعة 

ضااامنةم على الم ةم ناصااار الأفأافي الذ  كان ي حدث بدال  ف منمن امشاااخاص  عر  
نع وباقي مناصاااري  الخطي  هذا امخير بم قيام ، موضاااحاالخطي  إلى المصااالين عن

من مواصاااااالة إلقاء خطبة الجمعة مما اضااااااطر المصاااااالين إلى مغادرة المسااااااجد دون 
  مكنةم من أداء شعائرهم الدينية. 

من صاااااارح  ، وال يالرحيم ابركاني  الجمعة المساااااامى عبد  صااااااريحات خط-4
لمسااااااااجد حيث ألقى ل 2017ما   26أن  حضاااااااار يوم الجمعة لموافم ل اري  خاللةا 

الجأء امول من خطبة الجمعة بمحرا  المسااااااااجد، لكن ما إن شاااااااارح في إلقاء الجأء 
الثاني من خطبة الجمعة ح ى فوج  بالم ةم ناصااااااااار الأفأافي وهو ي قدم من  بعدما 

لثاني من المسااجد ويعبر بأساالو  فض عن اع راضاا  عن إلقاء كان يجلس بالصااف ا
 لت الخطبة و نع   بأوصاااااااف قدحية من قبيل نع   ابالدجالا وا ةام  ل  بالدعوة إلى 
االف نةا، مفيدا أن  رغم مطالب   ل  بال أام الصااااامت لكي يفسااااال ل  المجال لمواصااااالة 

لحرمة المساااااااااجد وال وقار  خطبة الجمعة  ماد  المعني باممر في ذلت دونما مراعاة
الم ةم المذكور شعائر صالة الجمعة، مؤكدا أن  خوفا من  عرض  م  مكروه من قبل 
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ومن مع  اضااطر لمغادرة المسااجد قبل إنةاء الخطبة ودون قيام صااالة الاةر، مل جئا 
 لغرفة ملحقة بالمسجد اح مى بةا لحين مغادرة المعني باممر ومن مع .

م وث  المنشور على مواقع ال واصل االج ماعي والذ  و فيديالشريط مضمون -5
-لعرقلة المساااامى ناصاااار الأفأافي ومن مع  لحرية العبادة بمسااااجد محمد الخامس، 

اةر ب  الم ةم ناصر الأفأافي وهو يلقي حيث -والذ   م  فريغ  ضمن محضر قانوني
 بفناء المساااجد كلمة وساااط مجموعة من امشاااخاص بعضاااةم يقوم ب ساااجيل  صاااريح 

 باس عمال هوا فةم النقالة، ومما جاء في  صريحا  : 
أنةم يرياادون للريف أن يركعوه يرياادون من الريف أن  ااأ ي بطاااريم الخليج ا

وعبارات أخر  ال  خلوا من أسالي  االح جا، على  و غ ص  نسائنا و غ ص  أطفالناا
 خطبة الجمعة وا ةام خطي  الجمعة ب اليل الناس ونع   بالدجال.

جدير بالذكر، في هذا المقام ما أثب    ال حريات من كون الفعل الذ  قام وحيث 
مضمون المكالم ين ب  الم ةم أعاله لم يكن  لقائيا، بل كان أمرا مدبرا، كما وضل ذلت 

 الةا في ين المل قط ين طبقا للقانون:
بين شاااااااقيم الم ةم أعاله المسااااااامى  26/05/2017، ال ي جرت ب اري  امولى
فأافي وبين المدعو خالد يطل  من خاللةا هذا امخير من امول أن يطل  طارم الأ 

من الم ةم ناصار الأفأافي نشار فيديو يدعو في  المواطنين إلى مقاطعة صاالة الجمعة 
  26/05/2017ب اري  

بين الم ةم ناصر الأفأافي وبين أخي   26/05/2017جرت ب اري   ال ي، الثانية
ي حدو حول موضاااااااوح خطبة الجمعة، وال ي اطلع من طارم ووالد   أليخة ايت سااااااا

خاللةا المذكور شقيق  الم ةم ناصر الأفأافي أن موضوح خطبة الجمعة سوف ي طرم 
إلي  شااخصاايا، لخبره حينةا هذا امخير أن  سااوف ي وج  إلى المسااجد من أجل  شااديد 

 .الخنام على الخطي  وهو ما حصل فعال
اجةة الم ةم ناصاااار الأفأافي وال ي اكد  صااااريحات الم ةم احمد هأاط في مو -6

لذ  وجة  هذا امخير للم جمةرين من فوم سااااااااا ةا أن الخطا  ا طل أحد من خالل
ساااهم في  حريض الجمةور خصااوصااا القاصاارين منةم بعد المناأل المجاورة لمسااكن  
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رشاااام  انت بصاااادد إيقاف  مما دفع بةم إلىأن بلغ إلى علمةم أن عناصاااار الشاااارطة ك
 ية بالحجارة حيث أصي  العديد منةم.القوات العموم

اع رافااات و صاااااااااريحااات الم ةم عمر بوحراس، وال ي أكااد من خاللةااا هااذا -7
امخير أن  بينما كان يحضاااااااار صااااااااالة الجمعة بمسااااااااجد محمد الخامس الكائن بحي 
امحباس بال اري  المذكور، حيث كان ا مام بصاادد إلقاء خطبة الجمعة، اق حم الم ةم 

يا المساااااااجد، وقاطع ا مام من على المنبر، وشااااااارح في إلقاء كلمة ا ناصااااااار الأفأاف
  محور حول  كفير إمام المسجد وال حريض على العنف والكراهية ضد مكونات الدولة 
ومؤسااسااا ةا، م باهيا بكون  أعلم من الجميع وأن  يحار  الف نة والعر  والفساااد، مما 

 عبارات ال كبير وال ةليل.دفع  إلى ال حمس حينةا وشرح في مناصر   ب رديد 
فيما يخص جن  المشــــاركة في ار كاب -8

العنل في حق رجال القوة العامة نتج إراقة 

سل  والتحريض  صيان الم شاركة في الع دم والم

عليه والمشاركة في  جمهر مسل  طبقا لللصول 

ما القانون الجنائي  304و 302و 301و 300و 267

مؤر  في ما قانون التجمعات العمومية ال 20و

27/11/1958  

من القانون الجنائي  304و 302و 301و 300و 267حيث  نص الفصاااااااااول 
  باعا على ما يلي: 15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  20و

أو  ار ك  عنفايعاق  بالحبس من ثالثة أشااةر إلى ساان ين من : ا 267الفصاال 
أو رؤساااااء أو رجال القوة  لعموميينالموافين اإيذاء ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو 

 أو بسب  قيامةم بةا.أثناء قيامةم بواائفةم العامة 
ذا  ر   عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار  وا 

أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة 
  ين إلى خمس سنوات.أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن

فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو 
 عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
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ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 
 عشرين إلى ثالثين سنة.
ذا  ر   عن الع  نف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.وا 

وعالوة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من 
 اا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.

أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجومكل : ا 300الفصل 
أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  اموامرالقائمين ب نفيذ ممثلي الساالطة العامة 

القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 
 يع بر عصيانا.

 اوال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .
، فعقوبة العصااايان من شاااخص أو شاااخصاااينإذا وقعت جريمة : ا 301الفصااال 

 لى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. الحبس من شةر إ
، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحافإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا 

 اأشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.
 من أكثر من شااااخصااااين مج معينجريمة العصاااايان ال ي  قع : ا 302الفصاااال 

 ث سنوات وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.يعاق  عليةا بالحبس من سنة إلى ثال
ويكون الحبس من سن ين إلى خمس والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم إذا كان 

 .يحملون أسلحة ااهرةفي االج ماح أكثر من شخصين 
أما إذا وجد أحد امشااااخاص حامال لسااااالح غير ااهر، فإن العقوبة المقررة في 

 االفقرة السابقة  طبم علي  وحده.
يع بر مر كبا للعصيان من حرض علي ، سواء بخط  ألقيت في  : ا304الفصل 

 اأمكنة أو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات.
يعاق  : ا 15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  20الفصاال 

 كل من يشارت في  جمةر مسلل كما يلي:
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ال جمةر بعد  وجي  إنذار ل  ودون اسااااا عمال أسااااالح    كون  إذا انفض –أوال 
 العقوبة بالحبس لمدة   راوح بين س ة أشةر وسنة؛

إذا وقع ال جمةر ليال  كون العقوبااة بااالحبس لماادة   راوح بين سااااااااانااة -ثااانيااا 
 وسن ين؛

من قبل  بعد اسااااا عمال امسااااالحةأو  إذا لم ي م  فريم ال جمةر إال بالقوة –ثالثا
 ين  كون العقوباااااة باااااالساااااااااجن لمااااادة أقصااااااااااااااهاااااا خمس سااااااااانوات. الم جمةر 

من المقطع امول من  3و 2ويمكن في الحال ين المنصاااااااااوص عليةما في الفقر ين  
 .اهذا الفصل الحكم بالمنع من ا قامة على امشخاص المثب ة إدان ةم

حيااث   محور هااذه ال ةم حول امفعااال الجرميااة ال ي أ اااهااا الم ةم ناااصااااااااار و 
ا لم  ، وذلت عق   عطيل  لصااااالة الجمعة بشااااكل م عمد 26/05/2017 اري  الأفأافي ب

 و قديم  للعدالة،   حاولت عناصر الشرطة القضائية مؤاأرة بالقوات العمومية إيقاف
اللذين وشرح في  أجيج الم جمةرين بالصعود إلى سطل منأل  حينةا قام حيث 

ت العمومية ال ي أشااااار إليةا وشاااارح في  أليبةم على القوااع صااااموا امام با  منأل  
بأصااااااابع  ناع ا إياها بامجةأة القمعية مطالبا إياها باالنصاااااااراف عن المكان، لي مكن 

في الصاااااااااياح والة اف  أخذواحينةا من إثارة حماس الم جمةرين حول منأل  اللذين 
بأنةم لن يدعوه ي عرض لالع قال، وهي اللحاة ال ي أخذ يةدد فيةا بأن  ايسااااااااأل ا  

لى الشاااااةادةا قاصااااادا بذلت  أجيج مشااااااعر الم جمةرين وهو االمر الذ  نجل في   عا
وهم يحملون أساااااالحة ااهرة عبارة عن عصااااااي خشاااااابية وبدأووا في  رديد ا  أكبر، 

 .وقضبان معدنية و قطع أحجار ولبنات بناء امجور وأجسام صلبة أخر 
قا  عد  دخل القوات العمومية طب قانونوب ما يفرضاااااااااا   ية ال جمعا ل ت العموم

فض ال جمةر المسااااااااالل، شااااااااارح من  وجي  إنذارات قبل  27/11/1958المؤرخ في 
في رشااااااام القوات العمومية بالحجارة ولبنات ب حريض من الم ةم أعاله الم جمةرون 

البناء اامجورا وقطع الخشاااا  والقنينات الأجاجية والمعدنية اكانيطا سااااواء من امأقة 
ينةا الم ةم ناصاااااار الأفأافي من الفرار رفقة بعض لي مكن ح من سااااااطوح المناأل. أو

 معاوني .
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 وحيث يعضد ما ذكر ما يل :
شاااريط المعأأ ب–محضااار االن قال والمعاينة واالنذار و فريم  جمةر مسااالل -1
لألحداث ب فصااااايل والذ  يوثم  -مرفم بملف القضااااايةوألبوم صاااااور ف وغرافية فيديو 

 المذكورة أعاله
أفأافي خالل البحث مع   مةيديا نع   لقوات اممن العدم نفي الم ةم ناصار -2

الم واجدة بالقر  بمنأل  من اجل إيقاف  بالقوات القمعية وأن  طل  منةم فعال ال راجع 
واالنصاااراف وأن  أخبر الم جمةرين أن عناصااار اممن ال يج  عليةا أن  أ ي  يقاف ، 

 ر  من منأل  كان موضااااااااحا أن  قدم الم جمةرين من عناصاااااااار اممن ال ي كانت  ق
 يوضل مااهر االح قان وأن المواجةة س كون ح مية الحدوث، وهو ما حدث فعال.

 -رغم محاولة ادعائ  السااااالمية  –وهي  صاااااريحات من الم ةم المذكور  ع بر 
اع رافا ضاامنيا من  ب حريضاا  للم جمةرين على العصاايان ومواجةة القوات العمومية، 

طة لو كان فعال يدعي الساالمية أن يساالم نفساا  حينةا طالما ان  كان بإمكان  بكل بسااا
عوض إثارة ويعطي المثال لمناصااااري  لو كان فعال حساااان النية، للشاااارطة القضااااائية 

ال ي ال  ذكر وال  نطم عادة إال في المعارت هذه امخيرة الشةادة، أعم نيل مشاعرهم ب
الشااااااااارطة لحال أن وابالمرء من طرف عدو...يكون فيةا الخطر محدقا ال ي والمواقف 
أمر القانون وأمر السااااالطة الشااااارعية بإيقاف  و قديم  للعدالة من أجل فقط كانت  نفذ 

 المنسو  إلي .
بشااااكل يؤكد ان هم الم ةم ناصاااار الأفأافي لحاة  واجد القوات العمومية بمنأل  
من أجل إيقاف ، كان هم  فقط هو الفرار من قبضااااااااة الشاااااااارطة و أجيج الم جمةرين 

 للحيلولة دون ذلت، وهو ما  أ ى ل  ساع ةا بنجاح  في الفرار.و حريضةم 
ثبوت  عرض مواف شرطة على مرأ  من ضابط الشرطة القضائية المشرف -3

على  أطير عملية ال دخل اممني، للرشم بالحجارة من طرف احد الم جمةرين )الم ةم 
يقع بنفس  ساااااااامير أغيد( الذ  ألقى علي  بلبنة بناء ااجورةا من فوم سااااااااطل منأل

الأقام حيث يوجد منأل الم ةم ناصر الأفأافي ليسقط أرضا على الفور ويصا  بحالة 
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إغماء حيث  مت معاينة جرح غائر بمؤخرة رأسااا  وي م ان دا  سااايارة ا ساااعاف لنقل  
 للمس شفى قصد  لقي العال،، 

العامل بمنطقة امن سال/  78924وي علم بمقدم الشرطة صفوان فارس، رقم  
ة امن الرباط والذ   م نقل  في وضااااع حر، إلى المساااا شاااافى العسااااكر  بالرباط، والي

 واخضع ل دخل جراحي على مس و  رأس  وهو في حالة غيبوبة. 
وبعد ال وصل ب قرير طبي صادر عن الدك ور جبور  إبراهيم طبي  بر بة قبطان 
اط بمصاااالحة امعصااااا  وجراحة الدمام بالمساااا شاااافى العسااااكر  محمد الخامس بالرب

،  بين بأن المعني باممر أعاله أصاااااااااي  بعاهة مسااااااااا ديمة 02/06/2017ب اري  
 .  4/5م مثلة في شلل جأئي على مس و  الذراح اميسر بنسبة 

ثبوت  عرض عدد من عناصاااار القوات العمومية  صااااابات مخ لفة الخطورة -4
الحم أدلوا بعضاااةم بشاااواهد طبية  ثبت مدة العجأ ال شاااخصاااا، 35بلغ عددهم حينةا 

 بةم، وي علم اممر بكل من:
 محمد الجأير ، حارس أمن-1)
 عبد الحم السليماني، مقدم شرطة رئيس-2
 مف ش شرطةجواد قجوح، -3
 عأيأ ابريغن، مف ش شرطة-4
 ربيع بوأوبع، ضابط شرطة مم اأ-5
 قاسم الرالي، مف ش شرطة-6
 عادل بالل، مف ش شرطة مم اأ-7
 اأالمصطفى بنور، ضابط شرطة مم -8
 نبيل عطوشي، حارس أمن-9
 محمد اليعكوبي، ضابط شرطة-10
 رشيد بوشامة، ضابط شرطة-11
 سمير فركوس، حارس أمن-12
 عمر نايت حمو، حارس أمن-13
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 محمد ال ائ ، مقدم شرطة-14
 جالل الناصر ، حارس أمن-15
 رضوان خيال، حارس أمن-16
 محمد ايت بوسخان، مقدم شرطة-17
 رس أمنأكرياء أأيأبي، حا-18
 أمين ماست، حارس أمن-19
 حمأة بدر ، مف ش شرطة-20
 عبد اللطيف بن الةشمي، حارس أمن-21
 محمد حربال، حارس أمن-22
 محسن ايت احساين، حارس أمن-23
 منير بوركي، مف ش شرطة-24
 محمد صديم، حارس أمن-25
 عمر مفيد، حارس أمن-26
 عمر نايت حمو، حارس امن-27
 أمن فةد بحبوحي، حارس-28
 يونس أأروم، حارس أمن-29
 نضال بنحدو، حارس أمن-30
 أايد مف وحي، حارس أمن-31
 عبد السالم  أغرت، حارس أمن-32
 محمد ناج  قنفود، حارس أمن-33
 قاسم عباد، حارس أمن-34
 (-المذكور أعاله–صفوان فارس، مقدم شرطة -35
ات الخاصااة ساايارات المصاالحة ووسااائل ال دخل والمعدثبوت  عرض عدد من -5

بقوات حفا الناام سااااااواء ال ابعة لمصااااااالل المديرية العامة لألمن الوطني أو القوات 
 المساعدة لخسائر مادية مخ لفة.
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اع رافات و صريحات مصرحي المسطرة المرجعية أعاله ب مكن الم ةم ناصر -6
الأفأافي من الفرار من قبضااااة الشاااارطة بعد قيامةم مباشاااارة برشاااام القوات العمومية 

ومطالب   بالحجارة، وذلت بعد إلقاء هذا امخير خط  وشااعارات من فوم سااطل منأل  
 وي علم اممر بكل من:للم جمةرين بال صعيد في االح جاجات 

وطارم اعنيس ومحمد  خير الدين شااانةوط ووسااايم بوبوح ونور الدين الكبداني
حمد وعصاااااام أشاااااةبار وأونجي  ابلحا، وأكرياء لكحل  صااااافوان شاااااوبدبوعراصاااااي و 

 عبد الكريم البوكر .وخالد الشي  وأحمد الكرود  و  البارود 
 نور الدين الكبداني وطارم اعنيس ومحمد بوعراصاااااااااي المساااااااااميين أكيد -7

ويوسااااف الفقي  ومراد ونجي  ابلحا، وأحمد البارود  وصاااافوان شااااوبد  ويحيى الفقي 
لفاسي وعبد االل  ومحمد اوالحبي  افقير وسمير ال غدويني الأفأافي )ابن عم الم ةم( 

بأن ابن ساااااايعمار وأيو  أغدود وعأ الدين الكارح وعبد ا  بلقيش وعادل الةاشاااااامي 
كلمة سااار بين الذ  كان يردده الم ةم ناصااار الأفأافي يبقى عبارة عن شاااعار سااالمية 
القصااد منةا هو الةجوم على القوات من اجل  ةييج الجماهير  المذكورأنصااار الم ةم 

  العنف في حقةا العمومية واس عمال
وأحمد البارود  يحيى الفقي   يينالمساااطرة المرجعية المسااام ي أكيد مصااارح-8

بأن الم ةم ناصار وعأ الدين الكارح وعبد ا  بلقيش وعادل الةاشامي ويوساف الفقي  
قام ب حريضاااااةم على العصااااايان ومجابةة القوات العمومية برشاااااقةا الأفأافي هو من 

لقابالحجار    ء القبض علي .ة لمنع  قدمةا وا 
****** 
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ثانيا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  محمد جلول: 
ـــاركة في  دبير  -1 فيما يخص جناية المش

مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا 

 ما القانون الجنائي: 201ما اللص   2لللقرة 

 لى ما يلي:من القانون الجنائي ع 201حيث  نص الفقرة الثانية من الفصل 
ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لةذا الغرض إذا ا 

  ا بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  نفيذها.
ناصااااااااار الأفأافي دب ر مؤامرة و  قدم أعاله، أن الم ةم  بت من خالل ما   حيث ث

داءات كان الغرض للمس بالسااااااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية  بعةا  نفيذ اع 
منةا إحداث ال خري  وال ق يل والنة ، كشفت امبحاث وال حريات المنجأة في القضية، 

كما  م  فصااااايل ذلت  –عن أبرأ مؤشااااارا ةا وما يعضااااادها من حجج ووساااااائل إثبات 
 وفم ما يلي:  -أعاله

المؤشاااار امول: ال نساااايم مع أطراف انفصااااالية خار، المغر  لأعأعة اساااا قرار 
دمااة مشاااااااااروح انفصااااااااااال الريف عن المغر  من خالل  لقي ال وجيةااات الوطن وخاا

 وال عليمات وال وصل ب مويالت مالية واالس فادة من دعم لوجيس يكي
 المؤشر الثاني: ال نسيم لمخطط إجرامي سر   مت برمج   خالل ف رة الصيف

المؤشاااار الثالث: ا صاااارار على مقاطعة الحوار مع الساااالطات المخ صااااة لقطع 
يجاد الحلول للمطال  المعلن عنةا وضمان  الطريم على أية محاولة الح واء الوضع وا 

 الوقت ل نفيذ المخططات السرية ضد اممن الداخلي للمغر   
المؤشر الرابع: اس ةداف اق صاد مدينة الحسيمة لشل  الحركة ال جارية والضغط 

 على الدولة خدمة للمشروح االنفصالي
عة والء المواطنين لألجةأة اممنية واساااااا ةداف المؤشاااااار الخامس: محاولة أعأ 

 سالمة موافيةا 
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المؤشاااار السااااادس: ال حرت ضاااامن جماعات بشااااكل ممنةج ومدروس من أجل 
 ضمان إنجاح المشروح االنفصالي

المؤشاار السااابع: نةج أساالو  ال موي  و وخي الحيطة والحذر خالل اال صاااالت 
اساا عمال أرقام ها فية خارجية لل واصاال الةا فية باساا عمال االرموأا واكلمات مشاافرةا و 

عبر  طبيم الوا سااا ، ضاامانا لعدم اف ضاااح المخطط ا جرامي وهويات باقي عناصاار 
 الشبكة ا جرامية 

المؤشااار الثامن: محاولة  دويل القضاااية  ثارة الرأ  العام الدولي و أليب  بساااوء 
 نية ضد المغر 

 ات خار، مدينة الحسيمةالمؤشر ال اسع: محاولة  وسيع رقعة االح جاج 
المؤشاااار الحاد  عشاااار: محاولة  ضااااليل الرأ  العام و أجيج  من خالل نشاااار 

 مغالطات و أييف الحقائم
المؤشااار الثاني عشااار: محاولة  وايف الدين  ثارة و ةييج مشااااعر المواطنين 

 بةدف حشد أكبر عدد من المؤيدين
نية في  أجيج المؤشااااااار الثالث عشااااااار: محاولة  وايف  اري  الريف بساااااااوء 

 مشاعر الم ااهرين خدمة للمشروح االنفصالي بفصل منطقة الريف عن المغر 
المؤشاااااار الرابع عشاااااار: العمل على خلم اضااااااطرابات وأحداث شااااااغ  ل حقيم 

 امهداف االنفصالية
المؤشااار الخامس عشااار: ال خطيط للفرار خار، أرض الوطن بعد فشااال المخطط 

 االنفصالي
عانة الم ةم محمد جلول للم ةم ناصااااار الأفأافي وحيث إن ما يؤكد مسااااااعدة  وا 
 في  دبير المؤامرة أعاله هو ما يلي:

فيما يخص التنســيق مع أطراف انلصــالية داخ   أوال،

ـــرو   ـــتقرار الوطا وخدمة مش وخارج المغرب لزعزعة اس

هات  ــــال الريل عا المغرب ما خالل  لقي التوجي انلص

ص  بتمويالت مالية واال ستلادة ما دعم والتعليمات والتو

 لوجيستيكي
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مقيم عدم نفي الم ةم محمد جلول معرف   باالنفصاااااالي فريد اوالد لحسااااان ال-1
ش نبر من أجل اس قالل الريفا  18فيما يسمى بااااااااااحركة  اعضو والذ  يع بر بةولندا 

من طرف بارون المخدرات المسامى ساعيد شاعو  2014ال ي  م إنشااؤها بةولندا سانة 
جرائم  كوين من أجل  2010منذ ساانة  مر دولي بإلقاء القبضبموج  أالمبحوث عن  

 وا رشاء. اال جار وال ةري  الدولي للمخدراتعصابة إجرامية و 
لدرجة أن هذا امخير خصاااص ل  بمعية الم ةم ناصااار الأفأافي اح فاال خاصاااة 

على خلفية اع قال  في أحداث  12/04/2017يوم خروج  من ساااااااااجن  يفلت ب اري  
 50.000وال ي أدين من أجلةا بخمسااة ساانوات حبسااا نافذا، وساالم  مبلغ فبراير  20

درهم من أجل االساااااا مرار في ال ااهر ضااااااد الدولة وهو اممر الذ  اع رف ب  الم ةم 
 المعني باممر.

 26/5/2017ب اري  مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون -2
وبين المسمى البشير بن  0618703312بين  بواسطة رقم :  22و 11على الساعة 

والذ  أفصااااال للم ةم المذكور  0539982699شاااااعي  عن طريم الخط الةا في رقم 
من خاللةا عن قيام انفصااااااليي الخار، بالمطالبة صاااااراحة بالحكم الذا ي في لقاء في 

 مدريد، وهو اممر الذ  اس حسن  المعني باممر، مخبرا مخاطب  بالعبارة ال الية:
 حم عندما طالبوا بالحكم الذا ي.اا هم على 

سنة  12كما طمأن الم ةم مخاطب  المع قل الذ  يقضي عقوبة سجنية مد ةا  
فبراير بأن قضاااااااااية المع قلين في مطال  الحرات، وهو  20من أجل  ورط  في أحداث 

 اممر الذ  يوضل درجة وحجم ال خطيط وال صعيد المدب ر ل  في مواجةة الدولة.
ةم محمد جلول بعد مواجة   بمضااامون المكالمة الةا فية أعاله اع راف الم -3

بأن  يناضااال فعال إلى جان  باقي نشاااطاء الحرات من أجل  طبيم مطل  الحكم الذا ي 
 لمنطقة الريف على أرض الواقع.

 26/5/2017ب اري   مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون-4
وبين  0618703312الةااا في رقم:  د بيناا  عبر خطاا  02و 17على السااااااااااااعااة 

 32466336885عن طريم الخط رقم:  مقيم ببلجيكا وهولنداالاالنفصالي بالل عأوأ 
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وال ي طل  من خاللةا هذا امخير من الم ةم المذكور  ولي مةمة قيادة ما يسااااااااامى 
بالحرات خالفة للم ةم ناصاااار الأفأافي بعد محاصاااارة هذا امخير ودعوة الناس للخرو، 

ن فاض، مما يكشاااااف عن درج   القيادية في ال نايم الميداني المبرمج من الخار، واال 
 لأعأعة امن واس قرار المغر  والمس بوحد   ال رابية، قائال ل  بالحرف:

، سااااااااوف نمضااااااااي إلى مقر ا  حاد اموربيبالل عأوأ: االمةم أنا وبوجيبار  
الوصاااية لت أيةا فارة، ساااوف نع صااام وننام هذه الليلة، ل وصااايل رساااائلنا لفضااال الشااا

سااااااوف  قوم  امساااااا اذ، مادام بوناصاااااار محاصاااااار، سااااااوف  قوم انت بقيادة الحرات،
 LIVE   -  - .ل قول للناس السلمية ثم السلميةا 

علما أن الم حدث عن  في المكالمة أعاله المساامى عبد الصااادم بوجيبار ليس 
خاصة لةذا قناة على  والذ  ي وفرمقيم بةولندا ال سو  أحد أشرس انفصاليي الخار،

والعضاااو النشااايط  بالفيسااابوت ذات  وج  انفصاااالي اثور  ثور   يفيالغرض  سااامى ا
المبحوث عن  –شااا نبر االنفصاااالية لمؤساااساااةا اساااعيد شاااعوا  18كذلكم ضااامن حركة 

سااااااااافره   جواأ   لبطاقة  عريف  الوطنية المغربية و  مأيقكما  م  وثيم عملية ، -دوليا
يث( بالصااااااوت والصااااااورة وفي محاضاااااار قانونية مرفقة بملف ين )القديم والحدالمغربي
 القضية.

فضال عن كون المسمى بالل عأوأ يبقى باع راف الم ةم نفس  من امشخاص 
 خروج  من سجن  يفلت وخصوصا ل  حفال على شرف  بالحسيمة. اللذين أاروه يوم

 10/4/2017ب اري  مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون -5
ثانية، بين المسمى فؤاد غديو   16دقيقة و 16دقيقة ومد ةا  32و 00على الساعة 

 والمسميين الأوبير ربيعي وبلباو،  حدثوا من خاللةا عن:
ا جل  المساامى فريد أوال لحساان من هولندا لحقيبة من النقود بالعملة الصااعبة 

DEVISE  ةم محمد جلول من أجل  نايم قافلة إلى  يفلت وأن  يريد أن يساا قبل الم
بةذه المدينة بعد خروج  من السااااااجن، وبأن  جل  حاسااااااوبين وساااااالمةما للمساااااامى 

، وبأن نبيل احمجيم كلما  سااالم أ   RIF24امصاااريحي والجوهر ي، وأن  الممول ل 
مبلغ مالي يفكر في  نايم مسااايرة، وأن مصاااطفى بةني اشااا كى للمسااامى الأوبير بأن 
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ر وطل  من ناصر الأفأافي ونبيل احمجيم كل من يرسل مبلغ مالي يصبل هو المسي
البقاء في امن د  الجمعية المغربية لحقوم ا نساااااااااانا لكنةما فرا من ذلت، كما عبر 

داعيا إلى عدم المساااومة مع المساامى فؤاد غديو  عن اساا يائ  من اروف ال ساايير 
ذا ساءت اممور أكثر سينسحبونا. أوربا  وا 

الم ةم محمد جلول بمضمونةا، موضحا أن وهي المكالمة الةا فية ال ي اع رف 
من د  حقوم ا نسان بشمال المغر  هو الذ  نام عملية اس قبال  ب يفلت بمناسبة 
خروج  من السااااااااجن وكذا المةرجان الخطابي المنام أمام منألي ببني بوعياش الذ  

الد ومؤكدا أن   سلم أثناء ذلت من المسمى فريد أو حضره قياديون بارأون في الحرات، 
لحساان مبلغ خمسااين ألف درهم  شااجيعا من  كي يساا مر من خالل  جرب   في نضااال  

 في ما يسمى  احراتا منطقة الريف.
 صاااااااريحات الم ةم ناصااااااار الأفأافي في مواجة   وال ي اكد من خاللةا هذا -6

باممر ي بنى الفكر االنفصااااااااااالي ويدعو كمرحلة أولى إلى  طبيم  امخير أن المعني 
 ي بمنطقة الريف.الحكم الذا 

ثــانيــا، فيمــا يخص محــاولــة زعزعــة والء 

المواطنيا للدولة وأجهز ها األمنية واســـتهداف 

 سالمة موظليها 

ثبوت مالأماااة الم ةم محماااد جل ول للم ةم نااااصااااااااار الأفأافي خالل جااال  -1
المااهرات والمسااااااااايرات المقنعة والممنةجة، وما كانت   ضااااااااامن  من خط  عدائية 

أجةأ ةا اممنية، كما  ؤكد ذلت عدد من شرائط الفيديو المنشورة محرضة ضد الدولة و 
 على المواقع االلك رونية، نذكر من بينةا:
 27/04/2017نشار ب اري   YOUTUBE* شاريط فديو منشاور على موقع 

 عبر الرابط االلك روني ال الي:
 wa8-v=FBA5BGv?.com/watchwww.youtube  :ااحااااات عاانااوان 

live zi sabadiya lhouceima idanat  اةر فيااا  الم ةم محماااد جلول رفقاااة
الم ةم ناصااار الأفأافي، و ضااامن   مجموعة من الخط  العدائية مجةأة الدولة اممنية 

 من قبيل:

http://www.youtube.com/watch?v=FBA5BGv-wa8
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 امجرمون مجرمونا
 امن حاول المس بالريف لن نرحم '

احة الباشااااوية اآلن يمارسااااون القمع والحكرة واالساااا فأاأ االعسااااكرة الم واجدة بب
 ومن بينةم المجرم الخائن المنافم الخسيس والخبيث على وج  امرض عصام...ا

 ا الجةاأ القمعي...ا
 ا أ   صرف غبي من الدولة المخأنية سيؤد  إلى ا صابة بالصفعاتا 

االج ماعي ، على موقع ال واصاااال 26/04/2017شااااريط فيديو نشاااار ب اري  * 
FACEBOOK  عبر صااااافحةRIF.SAT مد   سااااااعة واحدة وواحد وعشااااارون ،

سااااااكنة حي كوأينا  سااااا قبل المناضااااالين ناصااااار دقيقة وثالثة ثواني،  حت عنوان ] 
 -[ على الرابط ا لك روني:الأفأافي ومحماااااد جلول وبااااااقي نشاااااااااطااااااء الحرات

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/. 
هذا امخير اةر في  من جديد الم ةم محمد جلول رفقة الم ةم ناصاار الأفأافي، 

الذ   ةجم على الدولة المغربية م ةما إياها بالالم واالساااااااا بداد وال حقير، وهو نفس 
لدولة وأجةأ ةا النةج الذ  سااااااااااار علي  الم ةم محم د جلول عندما  لفا في حم ا

 بالعبارات ال الية:
ا يكفي مشاااااااااهدة المعاناة اليومية لشااااااااعبنا لمعرفة ال عاطي الرساااااااامي للدولة 

 المخأنية إأاء المنطقة..ا
نا  ا نقول للدولة المركأية أن هذا ال يح ا، إلى حوار فأن م  سااااااااامعون مطالب

ة ونقلو بأن المساااااااااؤولين الحقيقيين عن مق ل وعليكم ال نفيذ، ما وقع اليوم بالمحكم
محسااااااان فكر  لم يقدموهم بالمرة إلى المحكمة، وهذه محاكمة صاااااااورية مفبركة وهذا 

 الملف ما أال مف وحا إن اع قد م أن  مغلم...ا
* شاااريط فيديو نشااار على مواقع ال واصااال االج ماعي الفايسااابوت على حساااا  

RIF24.COM   ثااانيااة على الرابط  33قيقااة ود 31مااد اا   10/05/2017ب اااري
 االلك روني:

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/
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www.facebook.com/rif24h/videos/1991518517733729/  حااات 
بحضور الم ةم محمد جلول من ضمن  عنوان: ا وضيل بخصوص ما حدث بميضارا

 ما رود في  ما يلي:
قع اليوم في ميضااااااااار أبان على أن المخأن جةاأ شاااااااامكر  بام ياأ ا إن ما و 

وليس هنا أية دولة أو بوادر دولة المخأن يع مدون على المةلوساااااااااون والمقرقبين 
 والشمكار  ذو  السوابم العدليةا

عة    قاط ما يخص اإلصـــرار على م ثا، في ثال

ــة لقطع الطريق على  ــلطات المختص الحوار مع الس

الوضع وإيجاد الحلول للمطالب  أية محاولة الحتواء

طات  يذ المخط ق  لتنل مان الو ها وضـــ المعلا عن

 السرية ضد األما الداخلي للمغرب  

باادلياال مااا  ضااااااااامناا  شاااااااااريط الفيااديو المنوه باا  أعاله المنشاااااااااور ب اااري  
عبر صااااااااافحة  FACEBOOK، على موقع ال واصااااااااال االج ماعي 26/04/2017

RIF.SAT دقيقة وثالثة ثواني،  حت عنوان ] ، مد   ساااعة واحدة وواحد وعشاارون
سااااكنة حي كوأينا  سااا قبل المناضااالين ناصااار الأفأافي ومحمد جلول وباقي نشاااطاء 

 -[ عاااااااااااالااااااااااااى الاااااااااااارابااااااااااااط ا لااااااااااااكاااااااااااا اااااااااااارونااااااااااااي:الااااااااااااحاااااااااااارات
0839081/https://www.facebook.com/rifsatt/videos/135892804. 

محمااد جلول صاااااااااراحااة مقاااطع اا  م  حوار مع والااذ  أكااد من خاللاا  الم ةم 
 قائال: -على غرار الم ةم ناصر الأفأافي –الجةات المخ صة 

نا أن هذا ال يح ا، إلى حوار ا نقول للدولة المركأية  فأن م  سااااااااامعون مطالب
 ...اال نفيذوعليكم 

عة  لة  وســـيع رق حاو ما يخص م عا، في راب

ـــيمة ومحاولة إثارة االحتج اجات خارج مدينة الحس

 الرأي العام الوطني والدولي بسوء نية

 LIVE ZIعن طريم  27/04/2017ب اري  بدليل قيام الم ةم محمد جلول 

SABADIYA LHOUCEIMA IDANAT  بإلقاء كلمة لم يق صااار فيةا على
نما وجةةا للرأ  العام المحلي والوطني و   الدولي، ساكنة الحسيمة ونواحيةا، وا 

http://www.facebook.com/rif24h/videos/1991518517733729/
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/
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وهي الكلمة ال ي وضاااااااال  مةيديا أن  يقصااااااااد من خاللةا بالرأ  العام المحلي 
قاطنة مدينة الحساايمة وضااواحيةا، أما الوطني المراكشااي فيقصااد ب  الشااع  المغربي 

 عامة، 
ــطرابات  ــا، فيما يخص العم  على خلق اض خامس

 وأحداث شغب لتحقيق األهداف االنلصالية

في احد  الفيديوهات  30/4/2017ية قمرة ب اري   دخل  بافي بدليل ما ورد 
وال ي صااارح من خاللةا بما  FACEBOOKالمنشاااورة بموقع ال واصااال ا ج ماعي 

 يلي:
، الذ  في ا ع صااااااااااما ندعو الجميع في كل المواقع قصاااااااااد الخرو، من أجل 

اساا طاع   ا ل حام إلى هنا فليل حم، والذ  يساا طيع أن يع صاام في مكان  فليع صاام 
رفع العسااااااكرة عن الحساااااايمة وانسااااااحا  البلطجية ون رت أبناء الريف في هدوء  ح ى

 و حية نضالية عاليةا
والحال ان اع صااااااام الناس بالشااااااارح العام إلى ما ال نةاية من شااااااان  إحداث 
اضاااااطرابات ووقوح أحداث شاااااغ ، مما يكشاااااف عن ساااااوء ني   وساااااعي  إلى ال أجيج 

ليس إال  حقيقا  -لم ةم ناصاااااااار الأفأافيعلى غرار ا–وال صااااااااعيد في مواجةة الدولة 
 مجندة الخار، الةادفة إلى المس بالوحدة ال رابية للمملكة.

وحيث إن امدهى من ذلت هو محاولة الم ةم أعاله  أجيج اموضااااااااااح بمدينة 
الحساااااااايمة وهو مع قل من داخل السااااااااجن حساااااااا  الثابت من ال قرير ا خبار  عدد 

فرقة الوطنية للشااااااااارطة القضاااااااااائية ب اري  ف و ش م المنجأ من طرف ال /5421
مة  24/07/2017 بة العاا ب  هذه النياا لذ  أمرت  للوقوف على على خلفياة البحاث ا

 م نشااارها على الشااابكة العنكبو ية ونسااابت مجموعة من ال ساااجيالت الصاااو ية  حقيقة
خالل ف رة اع قالةم -بينةم الم ةم المذكورومن –لعدد من الم ةمين في ملف القضية 

 سجن،بال
وذلت لما أكد الم ةم محمد جلول للضااااابطة القضااااائية أن ال سااااجيل الصااااو ي 

ثانية المنشاااااااااور على موقع يو و  عبر الرابط االلك روني  46البالغة مد   دقيق ين و



 

333 

ن:  احااااات عانااوا www.youtube.com/watch?v=JnCLj8Twd14الا اااااالاي:
 :ارسالة صو ية للمع قل محمد جلول من سجن عكاشةا

أن ال سااااجيل المذكور يخصاااا  وقام بإرسااااال  عن طريم مكالمة ها فية انطالقا ا
المخدح الةا في العمومي الخاص بالمؤساااااساااااة الساااااجنية ال ي ي واجد بةا، حيث من 

 حدث مع شاااقيق  خالد جلول وطل  من  نشااار هذا ال ساااجيل الصاااو ي على امن رنت 
 بناء على طلب .

وأن  قرر نشاار الرسااالة الصااو ية لدعوة سااكان منطقة الريف إلى المشاااركة في 
لدعوة إلى إطالم  20/07/2017المسااااااااايرة ال ي كان من المأمع  نايمةا ب اري   وا

 اسراح المع قلين.
ـــاركة في ار كاب جناية -2 فيما يخص المش

كاب  بار  ية  لداخل لة ا لدو مة ا المس بســــال

منه إحداث التخريب والتقتي  اعتداء الغرض 

صليا   201والنهب في أكثر ما منطقة طبقا للل

 ما القانون الجنائي 129و

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 

يم من السااااااااكان أو دفعةم إلى إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فر  اع داء الغرض من 
ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 

 أكثر.
 ...ا
 ما يلي:أعاله، ، الجناية محمد جلولحيث يدلل على ار كا  الم ةم و 
 26/5/2017ب اري   مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون-1

وبين  0618703312د بيناا  عبر خطاا  الةااا في رقم:  02و 17على السااااااااااااعااة 
 32466336885عن طريم الخط رقم:  مقيم ببلجيكا وهولنداالاالنفصالي بالل عأوأ 

وال ي طل  من خاللةا هذا امخير من الم ةم المذكور  ولي مةمة قيادة ما يسااااااااامى 

http://www.youtube.com/watch?v=JnCLj8Twd14
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ناس للخرو، بالحرات خالفة للم ةم ناصاااار الأفأافي بعد محاصاااارة هذا امخير ودعوة ال
 واالن فاض، 
الذ  صااارح بشاااأن  الم ةم ناصااار  –محمد جلول  الم ةميبين أن موقع أن مما 

الأفأافي بنفسااا  عند البحث مع  أن  ي بنى الفكر االنفصاااالي ويدعو كمرحلة أولى إلى 
ليلعاا  دور من طرف هااذا ال نايم كااان مةيئااا  - طبيم الحكم الااذا ي بمنطقااة الريف

ناصار الأفأافي عند حدوث  الم ةمسالسال الةرمي الميداني وخالفة في ال  2الرجل رقم 
 .أ  طارئ ل 

مطالبة الم ةم للم ااهرين والناس عامة في مداخلة ل  باية قمرة ب اري   -2
في احاااد  الفياااديوهاااات المنشاااااااااورة بموقع ال واصاااااااااااال ا ج مااااعي  30/4/2017

FACEBOOK  ى  حقم المطال  بالشاااارح العام إلى ما ال نةاية ح  ا ع صاااامإلى
المعبر عنةا، وهو أساااالو  مقنع من الم ةم المذكور الغرض من  في جوهر اممر هو 
الدعوة الى ال جمةر الماس بالناام العام بقصاااااااااد إحداث ال خري  وال ق يل والنة ، 
على اع بار درجة ال و ر ال ي  سااود في هذه الحالة بين الم جمةرين المع صاامين في 

ي ر   عن ذلت من  عطيل للحركة ال جارية وشاال االق صاااد المحلي الشااارح العام، وما 
 وغيرها...
على الرابط  youtubeعلى موقع  18/05/2017شريط فيديو نشر ب اري   -3

AlHoceima days zi ayt boyach     ثانية، والذ  اةر ب   51دقائم و 9مد
ألقى خاللةا كلمة  الم ةم بسااااحة بالةواء الطلم ويحيط ب  مجموعة من الم جمةرين،

 حريضااية على ممارسااة العنف في مواجةة القوات العمومية بدعو  ال ضااحية قاصاادا 
 من وراء ذلت إثارة مشاعر الم ااهرين، قائال:

نقول أن  ا أغرقوا الريف بالعساااااااااكرة من أجل إدخال الرع  والخوف لل راجع،  
 على أن نعيش بذل...الموت واحدة، نفضل الموت بشرف 

 ع آخر:وفي مقط
، موعدنا غدا وهذه بداية وليس نةايةو حية،  مسااااااا عدون لل ضاااااااحية بدمائناا 

 ...ا.وعلى العةد سنموت
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بموقع  awar.tvعلى صاافحة  30/04/2017شااريط فيديو منشااور ب اري  -4
ال واصاااال االج ماعي فيساااابوت يوثم لمااهرة ممن منطقة ايت قمرة، حضاااارها الم ةم 

ين، وردت فيةا ا شارة على لسان أحد الم دخلين محمد جلول وسط ه افات الم جمةر 
ما  -بمباركة من الم ةم المذكور الحاضر لعين المكان من حشد امنصار والمؤيدين –

 يلي:
نا ا  احنا أوالد يا ريف جدودنا حرروا البالد وحنا عايشاااااااااين في الحكرة، حارب

 االس عمار واالس عمار بقا...ا
يد في يد على طردهم نةائيا من أرضااااانا ولن ا إننا قادرين ان ا حدنا ووضاااااعنا 

يبقوا في أرضنا عليةم الةجرة، لةذا علينا وضع اليد في اليد واال حاد لكي نن صر في 
 هذه المعركة.. نحرر أرضنا من هذه العصابة الاالمة المجرمةا

 ا إننا مس عدون لل ضحية بدمائنا...ا
 ا سنفكر بةدوء ونضر  بالنار...ا

لمعركة القادمة سااا كون معكم، سااانصااافي خونة الدار قبل خونة ا نقول لةم أن ا
 الخار،ا

ا من كال من يادور في فلاات المخأن معاا  في خططاا  الشااااااااايطااانيااة بمااا فيةاا 
الصاااحف الصااافراء في حالة عدم االسااا جابة لمطالبنا...سااانن فض سااانقوم بان فاضاااة 

 أو أكثر من االن فاضاااااااات 84أو ان فاضاااااااة  59و 58سااااااا كون أكثر من ان فاضاااااااة 
 امخر ...ا

 لي دخل الم ةم محمد جلول مباركا كل ما قيل أعاله:
 ا  حية نضالية عالية،  حية الصمود والنضال...داعيا الى االع صام...ا

حة  -3 ما يخص جن مة في بالســـال المس 

لة،  لدو ية ل لداخل بالغ   ســـلمعا طريق ا م

مخصصة لتسيير و موي  نشا  ودعاية ما  مالية

ـــاس بوحدة الم ـــأنها المس ملكة المغربية ش

وســـياد ها وزعزعة والء المواطنيا للدولة 

 المغربية ولمؤســـســــات الشـــعب المغربي
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 206و 129) طبقا لللصليا  .والمشاركة في ذلك

 ما القانون الجنائي(

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 206حيث ينص الفصل 
، ويعاق  بالحبس يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة: ا 206الفصل 

من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم 
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 

نةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو أو  مويل نشاط أو دعاية من شأ
 ااس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.

هو  في ار كااا  هااذه الجنحااة، محمااد جلولوحيااث إن  مااا يؤكااد  ورط الم ةم 
 اع رافا   الصاااريحة ب وصااال  لحاة خروج  من الساااجن على خلفية اع قال  من أجل

والذ  مقيم بةولندا )المن االنفصااااالي فريد أوالد لحساااان  فبراير 20 ورط  في أحداث 
ش نبر من أجل اس قالل الريفا ال ي  م إنشاؤها  18فيما يسمى بااااحركة  اعضو يع بر 

من طرف بارون المخدرات المسااامى ساااعيد شاااعو المبحوث عن   2014بةولندا سااانة 
جرائم  كوين عصاااااااااابة من أجل  2010منذ سااااااااانة  بموج  أمر دولي بإلقاء القبض

مبلغ خمسيا ألل ب، وا رشاء( اال جار وال ةري  الدولي للمخدراتإجرامية و 

 شااجيعا من  كي يساا مر من خالل  جرب   في نضااال  في ما يساامى  احراتا  درهم
 منطقة الريف.

وهي الواقعة ال ي اكد ةا مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون 
ثانية، بين  16دقيقة و 16دقيقة ومد ةا  32و 00على الساعة  10/4/2017 ب اري 

 المسمى فؤاد غديو  والمسميين الأوبير ربيعي وبلباو،  حدثوا من خاللةا عن:
ا جل  المساامى فريد أوال لحساان من هولندا لحقيبة من النقود بالعملة الصااعبة 

DEVISE  يساا قبل الم ةم محمد جلول من أجل  نايم قافلة إلى  يفلت وأن  يريد أن
بةذه المدينة بعد خروج  من السااااااجن، وبأن  جل  حاسااااااوبين وساااااالمةما للمساااااامى 

، وبأن نبيل احمجيم كلما  سااالم أ   RIF24امصاااريحي والجوهر ي، وأن  الممول ل 
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مبلغ مالي يفكر في  نايم مسااايرة، وأن مصاااطفى بةني اشااا كى للمسااامى الأوبير بأن 
بل هو المسير وطل  من ناصر الأفأافي ونبيل احمجيم كل من يرسل مبلغ مالي يص

البقاء في امن د  الجمعية المغربية لحقوم ا نساااااااااانا لكنةما فرا من ذلت، كما عبر 
داعيا إلى عدم المساااومة مع المساامى فؤاد غديو  عن اساا يائ  من اروف ال ساايير 

ذا ساءت اممور أكثر سينسحبونا. أوربا  وا 
مة في  نظيم فيما يخص جنحة المســــاه-4

مظاهرات غير مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية 

ما  14و 11و 9و 4و 3بدون  صري  طبقا لللصول 

ــة المؤر  في  ــات العمومي ــانون التجمع ق

27/11/1958  

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 يلي: مابشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العموميةيمكن عقده ، وال 35المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 يلي: كما 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و

وب ين فقط، درهم أو بإحد  العق 10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  35

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 
 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  بإحد  ها ين العقوب ين فقط درهم او 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  ةاالذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح ب امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  الجنل أعاله، هو أن  ال  محمد جلولوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
المنوه بةا أعاله  جراء قانونا إلجراءات الم طلبة ل  لف على ما يفيد سااااااالوكدليل بالم

 نايمةا في الطرم العمومية يسااااااااةر ويساااااااااهم في المااهرات وال جمعات ال ي كان 
 وخارجةا.

ضااااد ما ذكر، شاااارائط الفيديو الموثقة لعدد من المااهرات ال ي شااااارت وحيث يع
 فيةا الم ةم محمد جلول وال ي  م اس قراء مضمونةا في محاضر قانونية.

مة -5 ئة منظ نة هي ها حة إ ما يخص جن في

يامهم  ناء ق مة أث عا جال القوة ال نة ر ها وإ

ما القانون  265و 263بمهامهم طبقا لللصــليا 

 الجنائي

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263فصلين حيث ينص ال
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 مةم بةا،أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قياأو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 
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ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 يكون من سنة إلى سن ين. في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنا: ا265الفصاااااااااال  نة الةي قا محكام الفقر ين إها عاق  عليةا طب مة ي

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيااث من الثااابات من خالل وثاائم الملف، أن كاافاة المااااهرات والمسااااااااايرات و 

بحضااااااور القوات العمومية  –والوقفات ال ي شااااااارت في  نايمةا الم ةم محمد جلول 
ت  نشاار لةذا امخير على وكذا الفيديوهات ال ي كان -والساالطات المحلية بعين المكان

م ن الشبكة العنكبو ية وبصفة خاصة صفحات ومواقع ووسائط ال واصل االج ماعي، 
لم  كن  خلو من شاااااااااعارات وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا، 

 نذكر منةا:
بموقع  awar.tvعلى صاافحة  30/04/2017شااريط فيديو منشااور ب اري  -1

فيساااابوت يوثم لمااهرة ممن منطقة ايت قمرة، حضاااارها الم ةم ال واصاااال االج ماعي 
 محمد جلول وسط ه افات الم جمةرين، وردت فيةا ا شارة إلى ما يلي:

 .."عصابة" وطا  حكمه 

 "العصابة الظالمة المجرمة" نحرر أرضنا ما هذه 

يادقهم ومخبريهم إلى  عات وب ما ــــاء الج " رؤس

 التاريخ." الجحيم إلى مزبلة التاريخ ملعونيا في

 الدار قب  خونة الخارج" خونة" سنصلي 

ــد اللاقد  " هذه الدولة الظالمة والنظام اللاس

 للشرعية الدستورية.."

عه في  لك المخزن م يدور في ف ك  ما  طه " ألن  خط

 ..."الشيطانية

 " الدولة المخزنية"

 هذه الدولة ال  توفر فيها مقومات الدولة"ا 
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 27/04/2017نشر ب اري   YOUTUBEشريط فديو منشور على موقع -2
 عبر الرابط االلك روني ال الي:

 wa8-www.youtube.com/watch?v=FBA5BGv  :ااحااااات عاانااوان 
live zi sabadiya lhouceima idanat  اةر فيااا  الم ةم محماااد جلول رفقاااة

من   مجموعة من ا هانات في امجةأة الدولة اممنية من الم ةم ناصر الأفأافي، و ض
 قبيل:

 "مجرمون مجرمون"

 " الجهاز القمعي..."

، على موقع ال واصاال االج ماعي 26/04/2017شااريط فيديو نشاار ب اري   -3
FACEBOOK  عبر صااااافحةRIF.SAT مد   سااااااعة واحدة وواحد وعشااااارون ،

كوأينا  سااااا قبل المناضااااالين ناصااااار سااااااكنة حي دقيقة وثالثة ثواني،  حت عنوان ] 
لأفأافي ومحماااااد جلول وبااااااقي نشااااااااااطااااااء الحرات لك روني:ا لرابط ا   [ على ا

https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/. 
هانة صااااريحة للدولة والساااالطة القضااااائية الم ةم محمد جلول إوج  من خالل  

 بقول :
ية" نقول  لة المركز لدو تاج إلى  ل هذا ال يح أن 

حوار فأنتم  ســـمعون مطالبنا وعليكم التنليذ، ما 

ــة  ــالمحكم ــأن المســـؤوليا وقع اليوم ب ونقلو ب

الحقيقييا عا مقت  محســـا فكري لم يقدموهم بالمرة 

ا وهذإلى المحكمة، وهذه محاكمة صـــورية ملبركة 

 الملل ما زال ملتوحا إن اعتقد م أنه مغلق..."

شااريط فيديو نشاار على مواقع ال واصاال االج ماعي الفايساابوت على حسااا   -4
RIF24.COM   ثااانيااة على الرابط  33دقيقااة و 31مااد اا   10/05/2017ب اااري

 االلك روني:
www.facebook.com/rif24h/videos/1991518517733729/  حااات 

عنوان: ا وضيل بخصوص ما حدث بميضارا بحضور الم ةم محمد جلول، من ضمن 
 ما ورد في  ما يلي:

http://www.youtube.com/watch?v=FBA5BGv-wa8
https://www.facebook.com/rifsatt/videos/1358928040839081/
http://www.facebook.com/rif24h/videos/1991518517733729/


 

341 

بان على أن  ــــار أ ما وقع اليوم في ميض " إن 

وليس هنا أية دولة أو بامتياز  المخزن جهاز شــمكري

 "بوادر دولة المخزن...

ل   26/04/2017ب ااري  لقااهاا الم ةم محماد جلول كلماة أ-5 حينةاا اسااااااااا قب
الم ةم ناصااااااار الأفأافي وسااااااااكنة حي كوأينا وباقي نشاااااااطاء الحرات، وال ي أفاد من 

ــد ك  خاللةا أن موقف الريف يرفض  ــاية المذلة وض ــكال الوص أش

 .أشكال األنظمة الالديمقراطية

ود بامنامة وعند اسااااااا فسااااااااره من طرف الضاااااااابطة القضاااااااائية عن المقصااااااا
 الالديمقراطية:

اع رف بأن  يقصاااااااااد بذلت امنامة الالديمقراطية مثل المغر  الذ  يع بره بلدا 
 ليس بديموقراطي مقارنة مع الشعارات المرفوعة من طرف الجةات الحكومية.

ــــّد -6 نا ض حة التحريض عل ما يخص جن في

الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك 

 ما القانون الجنائي 5-267طبقا لللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .لكةض ضد الوحدة ال رابية للممحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
سااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو أو بوا العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

حيث من الثابت كذلت من خالل وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمساااايرات و 
ال ي كاااان يشاااااااااااارت في  نايمةاااا الم ةم محماااد جلول وكاااذا والوقفاااات وال جمعاااات 

الفيديوهات ال ي كانت  نشاار لةذا امخير على م ن الشاابكة العنكبو ية وبصاافة خاصااة 
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أفعال على صاااافحات ومواقع ووسااااائط ال واصاااال االج ماعي، لم  كن  خلو بدورها من 
ابية وشااااااعارات وكلمات وخط  وصااااااياح وعبارات و ةديدات  حرض ضااااااد الوحدة ال ر 

، وذلت بدليل مجموعة من وسائل ا ثبات الم وافرة بملف القضية، وال ي نذكر للمملكة
 من أهمةا ما يلي:

اع راف الم ةم أعاله بعدم حمل العمل المغربي المجسااااااد للساااااايادة الوطنية -1
والوحدة ال رابية للمملكة خالل المااهرات والمسااااااااايرات وحمل عوضاااااااااا عن ذلت علم 

موقفا علنيا ودعوة صاااااااااريحة مأعومةا والذ  يع بر في حد ذا   اجمةورية الريف ال
، لما  حمل  الراية المذكورة من حمولة  اريخية علنية للمس بالوحدة ال رابية للمملكة

( في اروف ساااياساااية 1925-1921 حيل على انفصاااال الريف عن ال را  المغربي )
سااا عمار الفرنساااي خالل  اريخية معينة كان يرأح فيةا المغر  سااااع ةا  حت وطأة اال

عةااد الحمااايااة، وذلاات خالل محاااولااة محمااد بن عبااد الكريم الخطااابي ا عالن عن 
اس قالل جمةورية الريف عن ال را  المغربي بعد دحره لالع داء االسباني على منطقة 

 الريف. 
أن  -كما ساااااابقت ا شااااااارة إلى ذلت أعاله –وهي خطوة ماكرة أريد من خاللةا 

م ااهرين ومن يشاااااهدهم من غير المنضاااامين داخل الحساااايمة في نفوس ال ي أصاااال
رمأية وشرعية المااهرات ودفع الم رددين منةم بشكل غير مباشر  بسوء نيةوخارجةا 

إلى قبول فكرة المخطط االنفصااااااالي و بني  وصااااااوال إلى المطالبة ب طبيق  على أرض 
ق داء برك  و جربة الواقع، وذلت يقينا بأن ال أحد من أبناء الريف ساااااااااي خلف عن اال

، و وايف ذلت في -احسااااسااا او ر باع باره –أجداده في مقاومة االسااا عمار االساااباني 
محاااربااة الاادولااة المغربيااة ال ي  بقى بناره عاادوا ومسااااااااا عمرا ينبغي دحره على غرار 

 .36االس عمار االسباني
 وهذا ما  جلى بشكل صريل في:

                                                           
مح ميد  فشووووووودين رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين   ض 36

هي...خيصووود محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمعنيد ر
يكة محمغ ريد وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيكة وركهي أخالقي وقينوني وكيدو م وش  ي حريي

 ووركدهي محد مريد.
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 awar.tvصااااااافحة  على 30/04/2017شاااااااريط الفيديو المنشاااااااور ب اري  -أ
بموقع ال واصااال االج ماعي فيسااابوت والذ  يوثم لمااهرة بمنطقة ايت قمرة، حضااارها 

 الم ةم محمد جلول وسط ه افات الم جمةرين، وردت فيةا ا شارة إلى ما يلي:
" احنا أوالد يا ريل جدودنا حرروا البالد وحنا 

ــيا في الحكرة،  ــتعمار عايش ــتعمار واالس حاربنا االس

 بقا..."

 وكذا عبارة أخر :
ضنا  " نحا مقبلون على معارك التحرير...نحرر أر

 ما هذه العصابة الظالمة المجرمة"

نشااااااااار ب اااااري   YOUTUBEشاااااااااريط فااااديو منشاااااااااور على موقع  - 
عااااااااااااابااااااااااااار الاااااااااااااراباااااااااااااط االلاااااااااااااكااااااااااااا اااااااااااااروناااااااااااااي  27/04/2017

 حااااات عنوان:  wa8-tch?v=FBA5BGvwww.youtube.com/wa ال اااااالي:
live zi sabadiya lhouceima idanat  اةر فيااا  الم ةم محماااد جلول رفقاااة

الم ةم ناصااااااااار الأفأافي، حيث أشاااااااااار أحد الم دخلين بمباركة من طرف الم ةمين 
 المذكورين:

ــي  فالعالم الذي ينظر  "  حية للك ، أود التوض

ر  متد إليه الجهاز القمعي بنظرة نصـــلية لها جذو

منذ عقود التي قام صاحب )الشواري( ليوطي بإخلائها 

وبلض  مجهودات محمد با عبد الكريم الخطابي استرجع 

جندي،  24.000 لك الراية ومات ما اجلها ما يناهز عا 

 هؤالء يريدون نسيانها..." 

على الرابط  youtubeعلى موقع  18/05/2017شريط فيديو نشر ب اري  -2
AlHoceima days zi ayt boyach     ثانية، والذ  اةر ب   51دقائم و 9مد

الم ةم بساااااااااااحااة بااالةواء الطلم ويحيط باا  مجموعااة من الم جمةرين، ورفعاات فياا  
 شعارات لةؤالء  ع بر  منطقة الريف واحدة وخاصة بالريفيين لوحدهم، كما يلي:

 " ريلنا واحد" 

 ليرد عليةم الم ةم قائال:
ية ا بدا هذه  غدا و نا  عد ية، وعلى مو ها وليس ن

 العهد سنموت..."

****** 

http://www.youtube.com/watch?v=FBA5BGv-wa8
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ثالثا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  محمد حاكي: 
جناية المشــــاركة في  دبير مؤامرة  -1

للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا لللقرة 

 ما القانون الجنائي 201ما اللص   2

 على ما يلي:من القانون الجنائي  201حيث  نص الفقرة الثانية من الفصل 
ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لةذا الغرض إذا ا 

  ا بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  نفيذها.
ناصااااااااار الأفأافي دب ر مؤامرة و  قدم أعاله، أن الم ةم  بت من خالل ما   حيث ث

 داءات كان الغرض للمس بالسااااااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية  بعةا  نفيذ اع
منةا إحداث ال خري  وال ق يل والنة ، كشفت امبحاث وال حريات المنجأة في القضية، 

كما  م  فصااااايل ذلت  –عن أبرأ مؤشااااارا ةا وما يعضااااادها من حجج ووساااااائل إثبات 
 وفم ما يلي: -أعاله

المؤشاااار امول: ال نساااايم مع أطراف انفصااااالية خار، المغر  لأعأعة اساااا قرار 
دمااة مشاااااااااروح انفصااااااااااال الريف عن المغر  من خالل  لقي ال وجيةااات الوطن وخاا

 وال عليمات وال وصل ب مويالت مالية واالس فادة من دعم لوجيس يكي
 المؤشر الثاني: ال نسيم لمخطط إجرامي سر   مت برمج   خالل ف رة الصيف

المؤشاااار الثالث: ا صاااارار على مقاطعة الحوار مع الساااالطات المخ صااااة لقطع 
يجاد الحلول للمطال  المعلن عنةا وضمان  الطريم على أية محاولة الح واء الوضع وا 

 الوقت ل نفيذ المخططات السرية ضد اممن الداخلي للمغر   
المؤشر الرابع: اس ةداف اق صاد مدينة الحسيمة لشل  الحركة ال جارية والضغط 

 على الدولة خدمة للمشروح االنفصالي
عة والء المواطنين لألجةأة اممنية واساااااا ةداف المؤشاااااار الخامس: محاولة أعأ 

 سالمة موافيةا 
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المؤشاااار السااااادس: ال حرت ضاااامن جماعات بشااااكل ممنةج ومدروس من أجل 
 ضمان إنجاح المشروح االنفصالي

المؤشاار السااابع: نةج أساالو  ال موي  و وخي الحيطة والحذر خالل اال صاااالت 
اساا عمال أرقام ها فية خارجية لل واصاال الةا فية باساا عمال االرموأا واكلمات مشاافرةا و 

عبر  طبيم الوا سااا ، ضاامانا لعدم اف ضاااح المخطط ا جرامي وهويات باقي عناصاار 
 الشبكة ا جرامية 

المؤشااار الثامن: محاولة  دويل القضاااية  ثارة الرأ  العام الدولي و أليب  بساااوء 
 نية ضد المغر 

 ات خار، مدينة الحسيمةالمؤشر ال اسع: محاولة  وسيع رقعة االح جاج 
المؤشاااار الحاد  عشاااار: محاولة  ضااااليل الرأ  العام و أجيج  من خالل نشاااار 

 مغالطات و أييف الحقائم
المؤشااار الثاني عشااار: محاولة  وايف الدين  ثارة و ةييج مشااااعر المواطنين 

 بةدف حشد أكبر عدد من المؤيدين
نية في  أجيج المؤشااااااار الثالث عشااااااار: محاولة  وايف  اري  الريف بساااااااوء 

 مشاعر الم ااهرين خدمة للمشروح االنفصالي بفصل منطقة الريف عن المغر 
المؤشاااااار الرابع عشاااااار: العمل على خلم اضااااااطرابات وأحداث شااااااغ  ل حقيم 

 امهداف االنفصالية
المؤشااار الخامس عشااار: ال خطيط للفرار خار، أرض الوطن بعد فشااال المخطط 

 االنفصالي
عانة الم ةم محمد حاكي للم ةم ناصاااار الأفأافي وحيث إن ما يؤكد مساااااعدة  وا 
 في  دبير المؤامرة أعاله هو ما يلي:

ـــك  فيما يخص أوال،  ـــما جماعات بش التحرك ض

ممنهج ومدروس ما أج  ضـــمان إنجاح المشـــرو  

 االنلصالي

حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله، عند مناقشة امفعال المنسوبة للم ةم ناصر 
يات وامبحاث المنجأة في القضاااية، كشااافت أن  لكي ي سااانى للم ةم الأفأافي، أن ال حر 
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ناصر الأفأافي إنجاح المشروح االنفصالي الذ  ي بناه في الخفاء  حت س ار المطال  
االج ماااعيااة ال ي يعلن عنةااا ويةيج بةااا مشااااااااااااعر وعقول عاادد من الم ااااهرين 

اصاااااااااري  بداخل أرض والم عاطفين مع ، عمد رفقة موالي  من الخار، ومعاوني  ومن
إلى وضع  نايم محكم يصدم  -من بينةم صديق  الحميم الم ةم محمد حاكي-الوطن 

وأح من خالل  امدوار -وليس الحرت كما يرو، ل  بساااااوء نية-علي  وصاااااف الحركة 
بكل دقة بين شركائ ، بحيث أنشأ مجموعة من اللجان ال نايمية قاصدا من وراء ذلت 

  حقيم مجموعة من امهداف:
 وفير الحماية للم ااهرين وعناصاار ال نايم وخاصااة أعيم هذا ال نايم الم ةم -

ناصاااار الأفأافي، ح ى ال يقعوا في قبضااااة رجال الشاااارطة على خلفية امبحاث الجارية 
 في حقةم وبال الي  عطيل نشاط اس مرار المااهرات والمسيرات

 ة اس فأاأهم اس عراض القوة أمام رجال اممن لل رهي  وال خويف ومحاول-
كسااا  المأيد من ام باح والمؤيدين من ذو  ضاااعاف النفوس أو الجاهلين أو -

 المغ رر بةم
ضااامان اسااا مرارية المااهرات والمسااايرات والوقفات غير المصااارح بةا بشاااكل -

ممنةج ومدروس ح ى ي ساااااااانى بلوم امهداف المرسااااااااومة في  حقيم المس بالوحدة 
 ف.ال رابية ب حقيم االنفصال عن الري

ضااااااااامان ال رويج إعالميا للمااهرات عبر نقلةا للرأ  العام مع ال ركيأ على -
 الرأ  العام الدولي في محاولة خبيثة ل ألي  المج مع الدولي بسوء نية ضد المغر 

ضمان سرية المعلومة من خالل نقلةا بين أشخاص محددين  فاديا  فشائةا -
بطال مخططا ةم.  وا 

 الم ةم فيما ذكر أعاله هو ما يلي: وحيث إن ما يدل  على  ورط
ن  -1 يادات المؤطرة لل نايم، ولدرجة أ كون الم ةم محمد حاكي يع بر من الق

كان ية م ب أطير و وجي  الم ةم ناصااار الأفأافي نفسااا ، حسااا  ما اع رف ب   مةيديا 
 في هذا الشأن، لما صر ح:
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اة المسااااامى قيد ابأن   عر ف على المسااااامى اناصااااار الأفأافيا الذ  برأ ليلة وف
حيا   امحسااااااااان فكر ا الذ   بين ل   م ع  بكاريأما قيادية غير إن  الحا علي  ان  
يل  ية كل من الم ةمين انب ي  بمع يح ا، إلى  أطير و وجي  وهو ما كان يحرص عل
أحمجيما الملق    دينامو حرات الريف، وامحمد المجاو ا و المدعو امحمدا البالغ 

المخ ص في  رديد الشاااااعارات المرفوعة بالحرات وا محمد  سااااانة 25من العمر حوالي 
عطاء  بداء ال عليقات وا  بإ بانية وكان ي كلف  لذ  ي قن اللغة االسااااااااا رضاااااااااى بنأاأاا ا
المعلومات  للصااااااحافة امجنبية، با ضااااااافة إلى المدعو كريم البالغ من العمر حوالي 

 أربعين سنة حرف   النجارة وصةره المسمى خالد الشي ا
فات الم ةم محمد حاكي كذلت، بمساااااهم   في  أطير و حريت الجماهير اع ر -2

، موضحا أن طريقة عملةم  -غير المصرح بةا –المنخرطة في المسيرات والمااهرات 
عام وهي لجنة  خل الجمع ال جان من دا يل ل ياديين ومؤطرين   محور حول  شاااااااااك كق

فيدا أن  مع خ ام كل اللوجسااا يت و لجنة الشاااعارات و لجنة  حديد مساااار المسااايرة، م
 مسيرة  حل اللجان  المنامة.

 وفير الم ةم للمقةى الحاملة لالسم االشةار  كالكسي وال ي يشرف عليةا  -3
 كمحل لالج ماعات ال حضيرية لل نايم لفائدة الم ةم ناصر الأفأافي وأنصاره.

 صاااااااااريحات الم ةم فةيم غطاس الذ  كان يعمل عند الم ةم محمد حاكي، -4
ذا امخير يع بر الساعد االيمن للم ةم ناصر الأفأافي يساعده في جميع اعمال  بأن ه

وي نقل مع  اينما حل وار حل ويقدم ل  كل الدعم والعون ويحرر ل  في بعض االحيان 
 الخطابات والكلمات ال ي كان ينشرها على المباشر بمواقع ال واصل االج ماعي
ــرار على مقاطعة ا لحوار ثانيا، فيما يخص اإلص

مع الســـلطات المختصــــة لقطع الطريق على أية 

محاولة الحتواء الوضـــع وإيجاد الحلول للمطالب 

طات  يذ المخط ق  لتنل مان الو ها وضـــ المعلا عن

 السرية ضد األما الداخلي للمغرب  

لقد كشااافت امبحاث وال حريات المنجأة في ملف القضاااية، أن  من أجل ضااامان 
 من طرف أطرافج السااار  الذ  كان ي م ال خطيط ل   طبيم و نفيذ المشاااروح والبرنام
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ناصااااااار الأفأافي ومن مع  كأدوات  الم ةمخار، أرض الوطن باسااااااا خدام  انفصاااااااالية
اسااااااااا مرار ال جمةرات والمااهرات كان ي م الدفع با جاه ميدانية ل حقيم هذا المب غى، 

عراقيل لنسف مع محاولة  وسعة رقع ةا جغرافيا ل شمل مدنا أخر ، وخلم المشاكل وال
 بين بأن الم ةم من أجل  ةدئة اموضااااااح، حيث المخ صاااااة أ  حوار مع السااااالطات 

 عليمات من الجةات ال ي  ساااااااايره من الخار، برفض أ  كان ي لقى ناصاااااااار الأفأافي 
 واصل مع السلطات واالس مرار في محاوالت خلم امأمات واالح قانات بالمنطقة عبر 

وهنات  ةدف إلى  ةييج الم جمةرين واسااااا غاللةم خطابات  حريضاااااية و جمةرات هنا 
في خدمة مخططا  ، مع اسااا ةداف ممنةج لشااارائل مخ لفة من المج مع و حريضاااةا 

 ، على السلطات
وما يدل على  ورط الم ةم محمد حاكي فيما ذكر أعاله، هو اع راف  بعدم ف ل 

أار  الحوار مع الجةااات المخ صاااااااااااة رغم  جاااو  الحكومااة من خالل حلول وفااد و 
بالمنطقة و نايم لقاء مف وح للنار في المطال  المعبر عنةا، موضااااااااحا على اأن  لم 
ي م إيقاف االح جاجات الساااا ئنافةا، وأن الوفد الوأار  ال يعني  في شاااايء وال يثم في 
المن خبين ومكوناااات المج مع المااادني الاااذين اج معوا باااالوفاااد الوأار  منةم  كلةم 

رح ب  الم ةم ناصاااار الأفأافي الملق  كذلت   اأمغارا فاساااادين وينطبم عليةم ما صاااا
باللةجة الريفية )الكبير( من نعو ات كما ياةر ب ساااجيالت الفيديو ال ي نقلت مباشااارة 

 و  ناقل ةا وسائل ا عالم.ا FACEBOOKعلى الفايسبوت 
ثالثا، فيما يخص محاولة  وظيل الديا إلثارة 

شد أكبر  شاعر المواطنيا بهدف ح عدد ما و هييج م

 المؤيديا

حيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم محمد حاكي في هذا اممر، هو مبارك   الصريحة 
لما قام ب  شاااريك  الم ةم ناصااار الأفأافي من  عطيل لصاااالة الجمعة ومقاطعة خطي  
المسااجد أثناء الخطبة وسااب  ونع   بالدجال، وحرمان المصاالين من أداء أعام شااعائر 

يع بر  صاااارفا منطقيا وردة فعل طبيعية ، مع برا بأن ذلت ا سااااالم وهي صااااالة الجمعة
الس غالل المساجد من اجل  مرير مواقف سياسية وليس  حريضا على الشغ ، مؤكدا 

 أن  لو كان حاضرا لقام بنفس الفعل  جاه خطي  الجمعة.
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ـــلوب التمويه و وخي  رابعا، فيما يخص نهج أس

الرسائ  الحيطة والحذر خالل اال صاالت الها لية أو 

النصــية باســتعمال "الرموز" و"كلمات مشــلرة" 

ضاح المخط  اإلجرامي وهويات باقي  ضمانا لعدم افت

 عناصر الشبكة اإلجرامية 

 يؤكد هذا االمر، هو:حيث إن ما 
 06/04/2017ب اري  الم ةم ناصااار الأفأافي أرسااالةا ال ي ةا فية الرساااالة ال -

المسااااا عمل من  06.11.85.13.52ا في دقيقة إلى الرقم الة 37و  16على السااااااعة 
دون بيانات ، western union oki  ،  ضااااااااامنت عبارةمحمد حاكي الم ةمطرف 

أخر  بةدف إخفاء هوية المرساااال وحقيقة ال مويل الذ  كان يرساااال من الخار، لدعم 
 وخدمة المشروح االنفصالي.

خامسا، فيما يخص محاولة استهداف سالمة موظلي 

 األجهزة األمنية 

لت لما  حفا الم ةم  مةيديا عن الجوا  فيما يخص  فسااير  صااادف و أامن وذ
اندالح العنف مع رفع شاااااعار اسااااالمية سااااالمية ال حجرة ال جنويةا برشااااام السااااالطات 

 العمومية واممنية بالحجارة وكدا سيارا ةم،
في إطار  –هذا الشاااعار الذ  كشااافت امبحاث وال حريات المنجأة في القضاااية، 

ب اري  جعية المنجأة من طرف فرقة الشااارطة القضاااائية بأمن الحسااايمة المساااطرة المر 
خاادعااة وكااان أناا  عبااارة عن  -18 -، ،/ ش م /184 حاات عاادد  29/05/2017

يرفع  الم ةم ناصاار الأفأافي ويردده رفقة بعض مناصااري  خالل ال ااهرات والمساايرات 
 ت العمومية، ومن بينةم الم ةم محمد حاكي، وبالضبط خالل المواجةة مع القوا

نور الدين الكبداني وطارم  المسااااااااامون وذلت بدليل ما أكده في هذا الصااااااااادد
اعنيس ومحمد بوعراصاااااااااي ويحيى الفقي  وصااااااااافوان شاااااااااوبد ونجي  ابلحا، وأحمد 
البارود  ويوساااااااااف الفقي  ومراد الأفأافي )ابن عم الم ةم( والحبي  افقير وسااااااااامير 

مار وأيو  أغدود وعأ الدين الكارح ال غدويني ومحمد الفاساااااااي وعبد االل  ابن سااااااايع
 وعبد ا  بلقيش وعادل الةاشمي بأن:
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شااعار أو اساالمية/ساالميةا الذ  كان ي م  رديده يبقى عبارة عن كلمة ساار بين ا 
الم ةم ناصر الأفأافي وأنصاره من اجل  ةييج الجماهير القصد منةا هو الةجوم على 

 .االقوات العمومية واس عمال العنف في حقةا
سا، فيما يخص التخطي  لللرار خارج أرض   ساد

 الوطا بعد فش  المخط  االنلصالي

بمؤامرة حيث ثبت حسااااااااا  ما  قدم أعاله، أن ما يدل على كون اممر ي علم 
محبوكة بعناية من طرف الم ةم ناصر الأفأافي ومشاركي  ومحرضي  بالخار، من أجل 

غر ، هو أن  على خالف ما  حقيم المشااروح االنفصااالي بفصاال منطم الريف عن الم
كان يدعي  هذا امخير من سااالمية المااهرات وأن  مسااا عد لل ضاااحية بنفسااا  من أجل 
الريف، وال ي  فرض حسااااا  منطم اممور أن يسااااالم نفسااااا ، لجأ المعني باممر إلى 
الفرار مر ين من الشااااااااارطة وراح يخطط بمعية الم ةم محمد حاكي إلى الفرار خار، 

ية المح لة بأسااااااالي  المةربين وكبار ع اة المجرمين، بدليل ما أرض الوطن عبر مليل
 يلي:

على  28/05/2017المكااالمااة الةااا فيااة المل قطااة طبقااا للقااانون ب اااري  -1
–ثوان بين الم ةم ناصر الأفأافي  06دقائم و 04دقيقة ليال، مد ةا  23:07الساعة 

الخاااص  32485257841وبين الرقم الةااا في امجنبي  0624027375عبر رقماا  
بالمسمى عأ الدين أوالد خالي علي، الذ  أود من خاللةا الم ةم المذكور برقم ها ف 
أجنبي يخص االنفصااااالي فريد أيت لحساااان المقيم بةولندا وأحد عناصاااار لجنة الحرات 
باوروبا، وأطلع  على أن هذا امخير وعده بأن  ساااااااايبعث ل  بأخي  لمساااااااااعد   من  

ل  حينةا الم ةم الأفأافي أن  بحاجة إلى من يؤمن ل  يعرف الطرم جيدا، فأفصااااااااال 
العبور سرا إلى مدينة مليلية، فشرح ل  مخاطب  عأ الدين اوالد خالي علي بأن هؤالء 
امشاااااخاص يسااااا طيعون فقط  أمين العبور ل  ساااااريا إلى ساااااب ة، فقبل باممر وأخبره 

نةما عندما ساااااايصااااااالن برفقة الم ةم محمد حاكي الذ  الأم  منذ فراره، وأحينةا أن  
 هنات سيطل  اللجوء السياسي. 
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مضاامون مكالم ين ها في ين مل قط ين طبقا للقانون  م إجراؤهما بين الم ةم -2
وبين المسااااامى فريد ايت لحسااااان: امولى  0624027375ناصااااار الأفأافي عبر رقم  

ثانية،  30دقيقة مد ةا  22على السااااااااااعة من صاااااااااف الليل و 29/05/2017ب اري  
 32دقيقة مد ةا دقيقة و 54انية في نفس ال اري  على الساااااعة من صااااف الليل ووالث

قة الم ةم محمد حاكي بذال  ناصااااااااار الأفأافي رف فاد منةما أن الم ةم  ية، يسااااااااا  ثان
مجةودات كبيرة من أجل ال وار  عن امناار ومحاولة  فاد  إلقاء القبض عليةما، 

خال إلى الغابة بعدما ان ابةما شاات حيث اال يساايران على طول الطريم الساااحلي ثم د
في إحد  السااااااايارات، فيما اسااااااا مر مخاطب  الخبير بمساااااااالت ال ةري  عبر المنطقة 
يواصاال إرشاااده ها فيا إلى الخطوات ال ي يج  علي  ا باعةا وامماكن ال ي ُيساا حساان 
أن يساالكةا، بعدما طمأن  أن  بصاادد إعداد منأل في االسااوانيا لكي يقضاايا الليلة في  
في ان اار ال خطيط لعملية  نايم هجر   ورفيق  الم ةم محمد حاكي سريا خار، أرض 

 الوطن. 
مما يكشف عن طبيعة الدعم البشر  واللوجس يكي الجاهأ والمعد مسبقا لفائدة 

 الم ةم ناصر الأفأافي وشريك  الم ةم محمد حاكي في حالة الطوارئ.
للقانون بين الم ةم ناصاااااااار مضاااااااامون ثالثة مكالمات ها فية مل قطة طبقا -3

ةا في  مع  0697117396وبين الرقم الةا في  0624027375الأفأافي عبر رقم  ال
دقيقة  01:13امولى على السااااااعة  29/05/2017شاااااخص مجةول الةوية، ب اري  

ثانية،  57دقيقة ليال مد ةا  01:18ثانية، والثانية على السااااااااااعة  49ليال مد ةا 
ثانية، يسا فاد منةا أن  حل بمكان  23دقيقة ليال مد ةا  01:19والثالثة على السااعة 

أشااااخاص على م ن ساااايارة نوح بوجو  ومحمد حاكياخ باء الم ةمين ناصاااار الأفأافي 
قدموا عبر الطريم المؤدية إلى الصفيحة، واس مروا بال نسيم ها فيا معةما إلى  207

طريم الساااااااحلي، وبناء على أن اق ربوا من مكان اخ بائةما أساااااافل القنطرة الكبيرة بال
إشااارة ضااوئية بواسااطة مصااابيل الساايارة  م اال فام عليةا ها فيا، خرجا مساارعين من 

 مخبئةما المذكور وال حقا بةم فوم القنطرة، 
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قانون  وذلت وفم أسااااااااالو  و خطيط ال يخ لف عن أسااااااااااالي  الةاربين من ال
 وعناصر العصابات ا جرامية المنامة.

ــابعا، ــطرابات فيما يخص العم س   على خلق اض

 وأحداث شغب لتحقيق األهداف االنلصالية

 وي علم اممر على وج  الخصاااااااااوص بامحداث ا جرامية ال ي عرف ةا منطقة
من إضاارام النار في مقر إقامة سااكن رجال اممن وفي  26/03/2017إمأورن ب اري  

 ارة، سيارات الشرطة ومم لكات الدولة والغير ورشم القوات العمومية بالحج
حيث إن  بالرجوح إلى أحد شةود العيان المسمى فكر  بولمراح، ي ضل أن  أكد 

إلى جان  الم ةم ناصر  -صاح  المقةى كالكسي–على حضور الم ةم محمد حاكي 
الأفأافي إلى منطقة إمأرون قبل اندالح امحداث ا جرامية المذكورة أعاله بوقت قليل، 

مواجةة القوات العمومية ال ي الناس بالبة هذا امخير الذ  شااااااااارح بحساااااااااب  في مط
وصفةا بااااااااااا االمخأنا مؤكدا لةم باللةجة الريفية  بالعبارة ا المخأن خواف وما يقدر 

ثم غادر رفقة الم ةم المذكور واثنين من أصاادقائ  على م ن ساايارة يجةل  يدير والوا،
 .37نوعةا ورقم صفيح ةا سوداء اللون

ـــالمة الداخلية-2 للدولة  جنحة المس بالس

سيير  صة لت ص سلم مبالغ مالية مخ عا طريق  

و موي  نشا  ودعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها وزعزعة والء 

المواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب 

ــليا  ــاركة في ذلك طبقا لللص المغربي والمش

 ما القانون الجنائي. 129و 206

 قانون الجنائي على ما يلي:من ال 206حيث ينص الفصل 

                                                           
 وذلك لما وضح ما يلي: 37

محثيحثد رعك محزومل، رضوووو  رد محق يرد من محط يق محوطنيد ورومحل محيووووي د محذي صوووويكف يوم مألرك ريحيووووي 26/03/2017أنه رينمي كين يدومجك ردي يخ  "

، وكينوم  رى مدن  ي وج أنه صووويرب مقهى رمكيند محريووويمدمحميثل أميمكم نيصووو  محزفزمفل إحى محيووويرد محمذكو ة  فقد ثالثد أشوووخيا أركهم ريوووب مي 
محيوووويي ة شوووو ا محمدهم محمذكو  فل مخيطرد محنيس، ريث أريط ره مجمو د من يوووويي ة يجهل نو هي و قم صووووفيردهي يوووووكمء محرون، ورمج ك نزوحهم من 

ثم  ،وطرب منهم مومجهد محقوم  محعموميد محدل وصفهي رـوووو "محمخزن" مؤككم حهم ريحرهجد مح يفيد  ريحعري ة " محمخزن خومف ومي يقك  يكي  ومحو"محيكين، 
أو محخيميد ومحنصف مييءم من نفس محيوم، شريب من  رومحل محيي د محخيميدحدر يضه، دوجه غيك   فقد أصكقي ه  رى مدن محييي ة محمذكو ة. ودنفيذم 

نيصوو  قيطند إمزو ن  إحى ثكند محقوم  محميووي كة وشوو  وم فل  شووق  نيصوو  محقوم  محميووي كة محدل كين  دقوم رر ميوود محثكند ريحرجي ة، ورعك كخول  
صو  محشو طد محمدومجك ريحق ب من محط يق محوطنيد محمؤكيد إحى رنل رو ييش ريحق ب من مرطد محرنزين محقوم  محميوي كة إحى محثكند دوجهوم إحى يوكن  ني

أخ ى إف يقيي، ومندظ وم إحى رين وصووووول ريفرد  رى مدنهي  نيصوووو  محشوووو طد فشوووو  وم فل  ميهم ريحرجي ة، كمي دم إر مق محريفرد و كذم أ رع يوووويي م  
 نيصوو  محشوو طد يقفزون من يووطح محيووكن، ثم  دوجه محمدظيه ون إحى مفوضوويد محشوو طد، غي  أن  نيصوو  وأيضووي مق  يووكن  نيصوو  محشوو طد، ريث كين 

 "محش طد ريح  رينهم ورين ذحا.
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يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس من سنة إلى ا 
خمس ساانوات، وغرامة من ألف إلى عشاارة آالف درهم، من  ساالم، بطريم مباشاار أو 
غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأ  صورة من الصور هبات أو هدايا أو 

خر  مخصاااصاااة أو مسااا خدمة كليا أو جأئيا ل سااايير أو  مويل قروضاااا أو أية فوائد أ
نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو اس قاللةا 

 اأو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.
 يلي: ما وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم محمد حاكي في ار كا  هذه الجنحة،

ثبوت  ورط الم ةم ناصااار الأفأافي حسااا  جميع وساااائل ا ثبات المبساااوطة -1
أعاله في اساااااا قبال و لقي أموال من الخار، ومن الداخل من أجل  سااااااخيرها في دعم 
اسااااااا مرار نشااااااااط المااهرات والمسااااااايرات المقنعة بالمطال  االج ماعية والةادفة في 

ي لداخلي خدمة مجندة حقيق ةا وجوهرها إلى المس بالوحدة ال راب ة للمملكة وأمنةا ا
 انفصاليي الخار،  

اع راف الم ةم محمااد حاااكي  مةيااديااا بوجود  موياال خاااص باادعم نشاااااااااااط -2
 المااهرات والمسيرات المقنعة أعاله.

على  06/04/2017ب اري  ل  الم ةم ناصاار الأفأافي أرساالةا  نصاايةرسااالة -3
  ،  ضااااااااامنت عبارة06.11.85.13.52الةا في   دقيقة إلى رقم 37و  16السااااااااااعة 

western union oki ، دون بيانات أخر  بةدف إخفاء هوية المرسااااااااال وحقيقة
 ال مويل الذ  كان يرسل من الخار، لدعم وخدمة المشروح االنفصالي.

بدليل أن  عندما سئل الم ةم ناصر الأفأافي عنةا رفض ا فصاح عن اروفةا، 
لدعم ال نايم -فاد  اساااااا قبال امموال المرساااااالة علما أن  اع رف  مةيديا بأن كان ي 

 بشكل مباشر ح ى ال يكون محال لم ابعات قضائية. -الذ  يقوده
ي علم بعملية  حويل  7959642280 وصااااااااال الم ةم محمد حاكي بقن رقم -4
درهم من المساااامى محمد حجار  الى المساااامى عبد الحي الواعأيأ   1028,54مبلغ 

 ا الى الحسيمةمن فرنس 06/04/2017ب اري  
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 06/04/2017مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون ب اري  -5
دقيقة بين  وبين الم ةم ناصاار الأفأافي، وال ي يؤكد مضاامونةا  14و16على الساااعة 

  وصل  وما يسمون  بالحرات ب مويل من الخار، من طرف مجموعة من امشخاص،
  : اليحيث جاء فحو  المكالمة على الشكل ال

 ناصر الزفزافي: اهال محمد ه  وصلك الكود االن؟

 محمد حاكي: نعم نعم لقد وصلني ذلك 

ناصــر الزفزافي: انه هو دلك الشــخص الدي اعطانا  

 ذلك المرة السابقة 

 محمد حاكي: ه  ارس  ذلك 

 ناصر الزفزافي: نعم نعم 

 محمد حاكي :حسنا

فيما يخص جنحة المســــاهمة في  نظيم -3

غير مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية مظاهرات 

ما  14و 11و 9و 4و 3بدون  صري  طبقا لللصول 

ــة المؤر  في  ــات العمومي ــانون التجمع ق

27/11/1958 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة  كل اج ماحأن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 38المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية  لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابيةالطرم العمومية إال في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9صل *بالنسبة للف

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  38

 يضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  ي
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 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين
رف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل وذلت بصااااااا

 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  ب ين فقطدرهم او بإحد  ها ين العقو  5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  الجنل أعاله، هو أن   محمد حاكيوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء   ال دليل بالملف على ما يفيد سلوك

المااهرات وال جمعات ال ي كان يسااااااااةر ويساااااااااهم في  نايمةا في الطرم العمومية 
 وخارجةا.

  المتهم نفساااااااه التمهيدية بدوره كتيادي ب  تنظيم وحيث يعضاااااااد ما ذكر، الترابا
 المظاهرا  والمسيرا  إل  جانب المتهم ناصر الزبزاب  الذي أكد مالزمته له. 

شاركة في إهانة رجال القوة العامة -4 الم

أثناء قيامهم بمهامهم واســـتعمال العنل في 

حقهم نتج عنه جروح والمشــاركة في العصــيان 

صول  سل  طبقا للل  263و 304و 301و 300و 129الم

 ما القانون الجنائي 267و

من القانون الجنائي  304و 301و 300و 267و 263 حيث  نص الفصاااول
  باعا على ما يلي:
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يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين : ا 263الفصل 
ين إلى خمسااة آالف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاااء أو من الموافين العمومي

أو من رؤسااااااااء أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا، 
بأقوال أو إشااارات أو  ةديدات أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير 

 علنية وذلت بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.هذه النفقات الحد امق
أو  ار ك  عنفايعاق  بالحبس من ثالثة أشةر إلى سن ين من : ا 267الفصل 

أو رؤساااااء أو رجال القوة  الموافين العموميينإيذاء ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو 
 أو بسب  قيامةم بةا.أثناء قيامةم بواائفةم العامة 

ذا  ر   عن العنف إراقة دم و جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار أ وا 
أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة 

 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات.
فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو 

 العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة. عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن
ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 

 عشرين إلى ثالثين سنة.
ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
المنع من وعالوة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم ب

 اا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.
أو ا يذاء ضاااد موافي  العنفأو مقاومة، بواساااطة  هجومكل : ا 300الفصااال 

أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة  القائمين ب نفيذ اموامرأو ممثلي الساالطة العامة 
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موامر القضااائية أو القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضاااء أو قرارا   أو ا
 يع بر عصيانا.

 اوال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .
، فعقوبة العصاايان من شااخص أو شااخصااينإذا وقعت جريمة : ا 301الفصاال 

 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 
، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحافإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا 

 اأشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.
يع بر مر كبا للعصاااايان من حرض علي ، سااااواء بخط  ألقيت  : ا304الفصاااال 

في أمكنة أو اج ماعات عامة أو بواساااااااطة ملصاااااااقات أو إعالنات أو منشاااااااورات أو 
 اك ابات.
لأفأافي حيث   محور هذه ال ةم حول امحداث ال ي أعقبت قيام الم ةم ناصر او 
ب عطيل صاااااالة الجمعة بشاااااكل م عمد، وبالضااااابط لم ا حاولت  26/05/2017ب اري  

 عناصر الشرطة القضائية مؤاأرة بالقوات العمومية إيقاف هذا امخير و قديم  للعدالة، 
وشرح في  أجيج الم جمةرين اللذين حينةا بالصعود إلى سطل منأل  حيث قام 

وشاااارح في  أليبةم على القوات العمومية ال ي أشااااار إليةا اع صااااموا امام با  منأل  
بأصااااابع  ناع ا إياها بامجةأة القمعية ومطالبا إياها باالنصاااااراف عن المكان، لي مكن 
حينةا من إثارة حماس الم جمةرين حول منأل  اللذين أخذوا في الصاااااااااياح والة اف 

د فيةا بأن  ايسااااااااأل ا  بأنةم لن يدعوه ي عرض لالع قال، وهي اللحاة ال ي أخذ يةد
 عالى الشاااااةادةا قاصااااادا بذلت  أجيج مشااااااعر الم جمةرين وهو االمر الذ  نجل في  
وبدأووا في  رديد ا  أكبر، وهم يحملون أساااااالحة ااهرة عبارة عن عصااااااي خشاااااابية 

 وقضبان معدنية و قطع أحجار ولبنات بناء امجور وأجسام صلبة أخر .
عد  دخل القوات العمومية طب قانونوب ما يفرضاااااااااا   ال جمعات العمومية  قا ل

من  وجي  إنذارات قبل فض ال جمةر المسااااااااالل، شااااااااارح  27/11/1958المؤرخ في 
الم جمةرون ب حريض من الم ةم أعاله في رشااااااام القوات العمومية بالحجارة ولبنات 
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البناء اامجورا وقطع الخشاااا  والقنينات الأجاجية والمعدنية اكانيطا سااااواء من امأقة 
 من سطوح المناأل، نجم عن  ما يلي: أو

 عرض مواف شاارطة على مرأ  من ضااابط الشاارطة القضااائية المشاارف على -
 أطير عملية ال دخل اممني، للرشااااااااام بالحجارة من طرف احد الم جمةرين )الم ةم 
ساااااااامير أغيد( الذ  ألقى علي  بلبنة بناء ااجورةا من فوم سااااااااطل منأل يقع بنفس 

الم ةم ناصر الأفأافي ليسقط أرضا على الفور ويصا  بحالة  الأقام حيث يوجد منأل
إغماء حيث  مت معاينة جرح غائر بمؤخرة رأسااا  وي م ان دا  سااايارة ا ساااعاف لنقل  

 للمس شفى قصد  لقي العال،، 
العامل بمنطقة امن سال/  78924وي علم بمقدم الشرطة صفوان فارس، رقم  

وضااااع حر، إلى المساااا شاااافى العسااااكر  بالرباط، والية امن الرباط والذ   م نقل  في 
 واخضع ل دخل جراحي على مس و  رأس  وهو في حالة غيبوبة. 

وبعد ال وصل ب قرير طبي صادر عن الدك ور جبور  إبراهيم طبي  بر بة قبطان 
بمصاااالحة امعصااااا  وجراحة الدمام بالمساااا شاااافى العسااااكر  محمد الخامس بالرباط 

المعني باممر أعاله أصاااااااااي  بعاهة مسااااااااا ديمة  ،  بين بأن02/06/2017ب اري  
 .  4/5م مثلة في شلل جأئي على مس و  الذراح اميسر بنسبة 

بلغ  عرض عدد من عناصااااااااار القوات العمومية  صاااااااااابات مخ لفة الخطورة -
أدلوا بعضااةم بشااواهد طبية  ثبت مدة العجأ الالحم بةم،  شااخصااا، 35عددهم حينةا 

 وي علم اممر بكل من:
 مد الجأير ، حارس أمنمح-1)
 عبد الحم السليماني، مقدم شرطة رئيس-2
 جواد قجوح، مف ش شرطة-3
 عأيأ ابريغن، مف ش شرطة-4
 ربيع بوأوبع، ضابط شرطة مم اأ-5
 قاسم الرالي، مف ش شرطة-6
 عادل بالل، مف ش شرطة مم اأ-7
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 المصطفى بنور، ضابط شرطة مم اأ-8
 نبيل عطوشي، حارس أمن-9
 يعكوبي، ضابط شرطةمحمد ال-10
 رشيد بوشامة، ضابط شرطة-11
 سمير فركوس، حارس أمن-12
 عمر نايت حمو، حارس أمن-13
 محمد ال ائ ، مقدم شرطة-14
 جالل الناصر ، حارس أمن-15
 رضوان خيال، حارس أمن-16
 محمد ايت بوسخان، مقدم شرطة-17
 أكرياء أأيأبي، حارس أمن-18
 أمين ماست، حارس أمن-19
 ة بدر ، مف ش شرطةحمأ -20
 عبد اللطيف بن الةشمي، حارس أمن-21
 محمد حربال، حارس أمن-22
 محسن ايت احساين، حارس أمن-23
 منير بوركي، مف ش شرطة-24
 محمد صديم، حارس أمن-25
 عمر مفيد، حارس أمن-26
 عمر نايت حمو، حارس امن-27
 فةد بحبوحي، حارس أمن-28
 يونس أأروم، حارس أمن-29
 بنحدو، حارس أمن نضال-30
 أايد مف وحي، حارس أمن-31
 عبد السالم  أغرت، حارس أمن-32
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 محمد ناج  قنفود، حارس أمن-33
 قاسم عباد، حارس أمن-34
 (-المذكور أعاله–صفوان فارس، مقدم شرطة -35
 عرض عدد من ساايارات المصاالحة ووسااائل ال دخل والمعدات الخاصااة بقوات  -

مصالل المديرية العامة لألمن الوطني أو القوات المساعدة حفا الناام سواء ال ابعة ل
 لخسائر مادية مخ لفة.

وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم محمد حاكي في المشااااااااااركة في امفعال أعاله، 
 هو ما يلي:
والذ  يوثم لحضاااور الم ةم  -المفرم في محضااار قانوني –شاااريط الفيديو -1

الأفأافي فوم ساااااطل منأل هذا امخير، محمد حاكي يوم الجمعة رفقة الم ةم ناصااااار 
وهو يشااااير بأصاااابع  الى الم جمةرين الدين كانوا يقومون ساااااع ةا برشاااام العناصاااار 

 االمنية بالحجارة وامجور.
وهي الواقعة ال ي لم يسااااااااا طع الم ةم أعاله  فنيدها  مةيديا، موضاااااااااحا قيام 

من برشاااااااااقةم الجماهير المح شااااااااادة امام المنأل بالدخول في مواجةة مع رجال اال
بالحجارة، كما هو االمر بالنسبة لمجموعة منةم كانوا فوم سطل المنأل الدين رشقوا 

وذلت بدورهم العناصااااااااار االمنية بالحجارة وامجور أعدوها من قبل مجل هذا الغرض 
 للفت أناار السلطات ح ى يس طيع الفرار رفقة الم ةم ناصر الأفأافي.

داني وطارم اعنيس ومحمد بوعراصاااااااااي  أكيد المساااااااااميين نور الدين الكب-2
ويحيى الفقي  وصاااافوان شااااوبد ونجي  ابلحا، وأحمد البارود  ويوسااااف الفقي  ومراد 
الأفأافي )ابن عم الم ةم ناصااااااار الأفأافي( والحبي  افقير وسااااااامير ال غدويني ومحمد 
الفاسااااااااي وعبد االل  ابن ساااااااايعمار وأيو  أغدود وعأ الدين الكارح وعبد ا  بلقيش 

 –ل الةاشاامي بأن شااعار ساالمية الذ  كان يردده الم ةم ناصاار الأفأافي وا باع  وعاد
يبقى عبارة عن كلمة سر بين أنصار الم ةم المذكور  -من بينةم الم ةم محمد حاكي

من اجل  ةييج الجماهير القصااااااد منةا هو الةجوم على القوات العمومية واساااااا عمال 
 العنف في حقةا 
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ل وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااايرات حيث من الثابت كذلت من خال 
بحضااور القوات  –والوقفات ال ي شااارت في  نايمةا الم ةم محمد حاكي بصااف   قياديا

وكذا الفيديوهات ال ي كانت  نشاااااار على  -العمومية والساااااالطات المحلية بعين المكان
ج ماعي، م ن الشبكة العنكبو ية وبصفة خاصة صفحات ومواقع ووسائط ال واصل اال

أنةااا لم  كن  خلو من شاااااااااعااارات وكلمااات وخطاا  وعبااارات مةينااة مجةأة الاادولااة 
 ، وموافيةا

 وذلت بدليل:
أعاله، لما اس فسر   الضابطة القضائية حول كيفية  فسير  ما صرح ب  الم ةم 

اةوره الم واصاال والمساا مر بجان  الم ةم ناصاار الأفأافي، وأحيانا خلف  مباشاارة عند 
  ضااااامن عبارات بديئة ونعوت مشاااااينة من سااااا  ا   ال نديدية ال ي كانت إلقائ  خطاب

حيث لوحا ان  كان بين الفينة وقذف لمساااااؤولين و شاااااخصااااايات عمومية ورسااااامية 
وامخر  يةمس في أذن الم ةم ناصااااااار الأفأافي ليسااااااا أنف هذا امخير خطابا   ال ي 

 االج ماعي:كانت مسجلة بالصوت و الصورة و الم داولة عبر مواقع ال واصل 
مةم   كانت   جلى في ال أطير والمسااااااااااعدة في  سااااااااايير الجماهير  ا من أن

مبررا أن همسااا  في أذن هذا امخير كان من أجل ومسااااندة  الم ةم ناصااار الأفأافي، 
 ال صحيل او  دارت  بعض االخطاء في خطابا  ا

أن  عند محاولة  صاااااااااريحات الم ةم سااااااااامير إغيد وال ي اكد من خاللةا  -3
قام بطل  من الم ةم محمد حاكي صااااح  مقةى اكالكسااايا اصااار الشااارطة ال قدم، عن

من  بال قاط بعض قطع االجور ال ي كانت بالسطل ورمى بةا عناصر الشرطة لمنعةم
ايقاف الم ةم ناصااار الأفأافي ورفاق  المع صااامين بالساااطل ح ى ي سااانى لةم الةرو  

 وا فالت من قبضة الشرطة.
علمه بار كابه  اخلاء شـــخص عمدا مع -5

جناية وأنه مبحوث عنه بسببها ومساعد ه على 

االختلــاء ومحــاولــة  هريبــه ما االعتقــال 

 ما القانون الجنائي . 297والبحث، اللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 297حيث ينص الفصل 
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، 295و 196)رابعا( و 129في غير الحاالت المشاااااااار إليةا في الفصاااااااول ا 
من شاااااااةر إلى سااااااان ين، وغرامة من مائ ي إلى ألف درهم أو بإحد  يعاق  بالحبس 

ها ين العقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشخاص مع علم  بار كاب  جناية أو 
مجرم أو  من يقوم عن علم ب ةري بأن العدالة  بحث عن  بساااااااااب  جناية، وكذلت 

 .الةرو  فاء أو على االخ من يساعدهمحاولة  ةريب  من االع قال أو البحث أو 
وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصاااااةار المجرم إلى غاية 

 االدرجة الرابعة.
حيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم محمد حاكي في ار كا  هذه الجنحة، هو ما و 
 يلي:

اع رافات الم ةم ال مةيدية الصااريحة بمحاولة  ةريب  للم ةم ناصاار الأفأافي -1
والبحث خالل أحداث رشااااااااام الم جمةرين للقوات العمومية بالحجارة من من االع قال 

أجل الحيلولة دون إيقاف الم ةم المذكور و قديم  للعدالة، ومسااااااااااعد   لةذا امخير 
على االخ فاء بمنأل مةجور ثم بمنأل الم ةم فةيم غطاس الكائن بسايد  عابد وذلت 

ا الذ  سيلقى عليةما القبض في   بمنطقة االرحاشإلى غاية منأل الم ةم احمد هأاط 
 رفقة كل من المذكورين احمد هأاط وفةيم غطاس.

على  28/05/2017المكااالمااة الةااا فيااة المل قطااة طبقااا للقااانون ب اااري  -2
ثوان بين الم ةم ناصااار الأفأافي  06دقائم و 04دقيقة ليال، مد ةا  23:07السااااعة 

 32485257841نبي وبين الرقم الةاااااا في امج 0624027375عبر رقمااااا  –
الخاص بالمساااااااامى عأ الدين أوالد خالي علي، الذ  أود من خاللةا الم ةم المذكور 
برقم ها ف أجنبي يخص االنفصاااااالي فريد أيت لحسااااان المقيم بةولندا وأحد عناصااااار 
بأخي   ل   ن  سااااااااايبعاث  بأ باوروبا، وأطلعا  على أن هذا امخير وعده  لجناة الحرات 

يدا، فأفصااال ل  حينةا الم ةم الأفأافي أن  بحاجة إلى لمسااااعد   من  يعرف الطرم ج
من يؤمن ل  العبور سااااارا إلى مدينة مليلية، فشااااارح ل  مخاطب  عأ الدين اوالد خالي 
علي بأن هؤالء امشاااخاص يسااا طيعون فقط  أمين العبور ل  ساااريا إلى ساااب ة، فقبل 
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ذ فراره، وأنةما عندما برفقة الم ةم محمد حاكي الذ  الأم  منباممر وأخبره حينةا أن  
 سيصالن هنات سيطل  اللجوء السياسي. 

التحريض علنا ضــــد الوحدة الترابية  -6

ــــ   قا لللص كة طب قانون  5.267للممل ما ال

 الجنائي.

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
 إلىدرهم  20.000يعاق  بالحبس من سااا ة أشاااةر إلى سااان ين وبغرامة من ا 

ساااااء إلى الدين ا سااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساان ين إلى خمس ساانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

مشاااااااااار إذا ار كبت امفعال الدرهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 
ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن
بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو

 ا.ة والورقية والسمعية البصريةفيةا الوسائل ا لك روني
حيث من الثابت من خالل وثائم القضااااااااية، أن كافة المااهرات والمساااااااايرات و 

والوقفات وال جمعات ال ي كان يشاااااارت في  نايمةا و أطيرها الم ةم محمد حاكي وكذا 
الفيديوهات ال ي كانت  نشر على م ن الشبكة العنكبو ية وبصفة خاصة على صفحات 

أفعال وشااااعارات ط ال واصاااال االج ماعي، أنةا لم  كن  خلو بدورها من ومواقع ووسااااائ
، وكلمات وخط  وصاااااااااياح وعبارات و ةديدات  حرض ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم 39وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف المأعومة
                                                           

، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركدهذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده  39

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف  ن محد مب محمغ رل )

 هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف  ن محد مب محمغ رل  وماليرينل فل فد ةمحف نيل 
 د مح يف. حال دكمء ماليرينل  رى منطق مقيومدهرعك 

شووووووودين رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه 
رد محدي يخيد محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررق

وشووو  ي  رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م
 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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لكة المغربية، بدليل أن  المغربي المجساااد لوحده للسااايادة الوطنية والوحدة ال رابية للمم
منشور الك روني مؤرخ عند  فحص صفحة الم ةم على الفيسبوت، عثر ضمنةا على 

 ش نبر مجسد للعلم المذكور، ومعلم علي  بعبارة: 30في 
اا أ  ما معناه   the 90th anniversary of the republic of rifا ا

ةم بعد مواجة   بةا نفيةا، عيد الميالد ال ساااااعون لجمةورية الريف، لم يسااااا طع الم 
 مؤكدا مشاطر   ومشارك   للصورة المذكورة مع كل من يلج صفح   على الفايسبوت.

**** 
 

 

رابعا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  محمد المجاوي: 
ية المس  -1 نا كاب ج كة في ار  ــــار المش

بســـالمة الدولة الداخلية بار كاب اعتداء 

التقتي  والنهب الغرض منه إحداث التخريب و

ما  129و 201في أكثر ما منطقة طبقا لللصليا 

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث  نص الفقرة الثانية من الفصل 
ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لةذا الغرض إذا ا 

  ا بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  نفيذها.
ناصااااااااار الأفأافي دب ر مؤامرة و  قدم أعاله، أن الم ةم  بت من خالل ما   حيث ث

للمس بالسااااااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية  بعةا  نفيذ اع داءات كان الغرض 
منةا إحداث ال خري  وال ق يل والنة ، كشفت امبحاث وال حريات المنجأة في القضية، 

كما  م  فصااااايل ذلت  –ج ووساااااائل إثبات عن أبرأ مؤشااااارا ةا وما يعضااااادها من حج
 .-أعاله
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عانة الم ةم محمد المجاو  للم ةم ناصر الأفأافي  وحيث إن  ما يؤكد مساعدة وا 
 في  دبير المؤامرة أعاله هو ما يلي:

أوال، ثبوت  نســـيق المتهم محمد المجاوي مع 

ضير لج   صر الزفزافي في اإلعداد والتح المتهم نا

شكال االحتجاجية الت ي كان يقوم بها هذا األخير األ

بشك  مقنع خدمة لمشرو  وأجندة انلصال الريل عا 

، وال ي كشف البحث عن حقيقة جوهرها، مس غال في ذلت  جرب   المةنية المغرب
والجمعوية كأساااااا اذ حاصاااااال على شااااااةادة ا جاأة في القانون العام ورئيس الجمعية 

دليل اع رافا   ال مةيدية، وال ي أكد الوطنية لحاملي الشااااااةادات والمعطلين بالمغر ، ب
من خاللةا أن  كان من بين المؤطرين امساااساايين لمجموعة من امشااكال االح جاجية 

 لما يسمى بالحرات الذ  كان ي أعم  الم ةم المذكور ناصر الأفأافي.
صر الزفزافي  ساعد ه للمتهم نا ثانيا، ثبوت م

ـــالية خارج المغرب  ـــيق مع أطراف انلص في التنس

زعزعة اســتقرار الوطا وخدمة مشــرو  انلصــال ل

ــات  الريل عا المغرب ما خالل  لقي التوجيه

 والتعليمات 

وذلاات باادلياال مضااااااااامون المكااالمااة الةااا فيااة المل قطااة طبقااا للقااانون ب اااري  
 0666222327مساااء بين  عبر رقم  الةا في  18:30على الساااعة  05/05/2017

عمل  المسامى عبد الحفيا أقلوش المقيم لمسا  316833727732وبين الرقم الةا في 
بةولنادا والمعروف ب وجةا  االنفصااااااااااالي ضااااااااااد الوحدة ال رابياة للمغر ، وال ي دار 

 مضمونةا حول النقاط ال الية:
رغبة المسمى عبد الحفيا أقلوش في  وسيع رقعة االح جاجات ل شمل المجال -

السب  في عدم نجاح  الحضر  بكل من بين حذيفة و اركيست، واس فساره للم ةم عن
ذلت، وما إذا كان راجعا لقصااااااااار المدة الأمنية أم أن الناس هنات لم يق نعوا بالم ةم 

 ناصر الأفأافي.
 حديد  وقيت إطفاء امنوار كشااااكل من أشااااكال االح جا، و فاد  الوقوح في  -

انأالقات، حيث طل  المسااااااااامى عبد الحفيا أقلوش من الم ةم محمد المجاو  إخبار 
م ناصااار الأفأافي بكون هذا ال وقيت مبكر  طفاء امنوار بعدما علم بأن الم اجر الم ة
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بالحسيمة  غلم أبوابةا على الساعة العاشرة ليال وأن الناس يبقون مشغولين بالعشاء 
 ومشاهدة كرة القدم وغير ذلت... 

طل  المسمى عبد الحفيا أقلوش من الم ةم محمد المجاو  بأن يخبر الم ةم -
 الأفأافي بأن يسجل شريط فيديو ليساعد على نشر الخبر بسرعة. ناصر

إخبار المسااااااااامى عبد الحفيا أقلوش للم ةم محمد المجاو  بأنةم بالخار، -
يثقون بالدرجة امولى في أربعة أشااااخاص فقط، هو والم ةمين ناصاااار الأفأافي ونبيل 

ابة ال ي   وفر أحمجيم وشخص آخر لم يعد يذكر اسم ، واصفا الدولة بالعدو والعص
 على ا مكانيات والنقود، مفيدا إياه بالعبارة ال الية:

يات وعندهم فلوس...العدو  بة عندهم إمكان ماو عصااااااااااا اهادوت راهم كي سااااااااا
 ال...العدو عندو ا مكانيات....مع ذلت ااممورا غادية مأيان.ا 

 ليجيب  الم ةم محمد المجاو  بالعبارة ال الية:
الحفيا إذا اسا مر في الأمان ما عرفت شانو عا يعطي اهادشاي رائع أخا  عبد 

 هادشي في الريف...ا 
إخبار المساااااااامى عبد الحفيا أقلوش للم ةم محمد المجاو  أن هنات  عاطفا  -

كبيرا من طرف امجان  مع ما يسااااامى بالحرات والذ  كلما طال عمره كلما اأدادت ثقة 
المةم في ناره هو إفشال الخطة الحالية الناس ب  واأداد ان شارا الف ا االن باه إلى أن 

 للمخأن 
جوا  الم ةم محمد المجاو  للمسااااااااامى عبد الحفيا أقلوش، بأن  يطل  من  -

رفاق  عدم ال ساااااااارح من االح جا، ساااااااايبقى إلى الساااااااانة القادمة وأنةم يرحبون بكل 
 المبادرات الداعمة لما يسمى بالحرات. 

م محمد المجاو  بمضااااااااامونةا بعد وهي المكالمة الةا فية ال ي اع رف الم ة
 مواجة  .

ن  قام  ن  انطالقا مما سااااااااابم، فإن الم ةم محمد المجاو  لما ثبت أ وحيث إ
بمسااااااااعدة الم ةم ناصااااااار الأفأافي من جةة في ا عداد وال حضاااااااير لجل امشاااااااكال 
االح جاجية ال ي كان يقوم بةا هذا امخير بشكل مقنع خدمة لمشروح وأجندة انفصال 
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المغر ، ومن جةة أخر  في ال نسااايم مع أطراف انفصاااالية خار، المغر  الريف عن 
)عبد الحفيا أقلوش( لأعأعة اساااااا قرار الوطن وخدمة مشااااااروح انفصااااااال الريف عن 

ــد أ ى جميع المغر  من خالل  لقي ال وجيةاااااات وال عليماااااات،  يكون ق

شاركة في  دبير مؤامرة  صر التكوينية لجناية الم العنا

ما  2اخلية للدولة طبقا لللقرة للمس بالســـالمة الد

ما القانون الجنائي بعد إعادة التكييل  201اللصــــ  

 .وإعماال للوصل القانوني المناسب
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -2

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 الجنائي  باعا على ما يلي:من القانون  265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.

ي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار وف
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام: ا265الفصاااااااااال  نة الةي الفقر ين  إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات و 

بحضااااااور  –ال ي شااااااارت في  نايمةا و أطيرها الم ةم محمد المجاو  بصااااااف   قياديا
وكذا الفيديوهات ال ي كانت  نشااار  -القوات العمومية والسااالطات المحلية بعين المكان

على م ن الشاابكة العنكبو ية وبصاافة خاصااة على صاافحات ومواقع ووسااائط ال واصاال 
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االج ماعي، أنةا لم  كن  خلو من شاااااااااعارات وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة 
 الدولة وموافيةا.

ب حرير وحيث اع رف في نفس الساااااايام الم ةم محمد المجاو   مةيديا بقيام  
أافي مةمة إلقائةا على مجموعة من قاطنة عدة خطابات  ولى الم ةم ناصااااااااار الأف

 مدينة الحسيمة، 
وهي الخطابات ال ي بي ن البحث المجر  في القضاااااية، أنةا ال  خلو من عبارات 

 عدائية ومةينة في حم مؤسسات الدولة وموافيةا.
وحيث اع رف الم ةم أعاله كذلت، بنشااااااره لعدة  دوينات على حساااااااب  الخاص 

وكذا إلقائ  عدة كلمات إبان الوقفات  FACEBOOK بموقع ال واصاااااااال االج ماعي
االح جاجية ال ي شااااااةد ةا مدينة الحساااااايمة وال ي  أامنت مع الذكر  امربعينية لوفاة 
المسااامى قيد حيا   محسااان فكر  وكذا خالل مسااايرة الورود ال ي نامت خالل شاااةر 

مع ما إضااااافة إلى كلمة قام بإلقائةا خالل مساااايرة  ضااااامنية  2016نونبر من ساااانة 
موجةا مجموعة  2017.05.14يسااامى بالحرات الذ  شاااةد   مدينة الحسااايمة ب اري  

من اال ةامات للسااااااااالطات المحلية واممنية باسااااااااا عمال العنف والقوة و ذلت لقيامةا 
مضيفا أن   ب فريم عدة وقفات اح جاجية نام ةا ساكنة المدينة و المناطم المجاورة.

 FACEBOOKبموقع ال واصل االج ماعي  نشر عدة بالغات على حساب  الخاص
  ص  في نفس السيام. 

ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -3 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

 27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15اةير من  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
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كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 40المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2
وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل أن  كون بدورها مساابوقة ب ي عين 

 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في
 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.

من  14و 9ضاااايات الفصاااالين وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 

ين شااااااااةر واحد درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح ب 5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين

وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 
 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
  راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين  يعاق  بحبس لمدةا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .ي مااهرة بعد منعةااس دعاء للمشاركة ف

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم أعاله في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال دليل 
لإلجراءات الم طلبااة قااانونااا المنوه بةااا أعاله  جراء   بااالملف على مااا يفيااد سااااااااالوكاا

                                                           
ي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحه أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  40

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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 ي كان يسااااااااةر ويساااااااااهم في  نايمةا في الطرم العمومية المااهرات وال جمعات ال
 وخارجةا.

وحياااث يعضااااااااااااااااد ماااا ذكر، التراباااا  المتهم التمهيااادياااة بااادوره كتياااادي ب  تنظيم 
المظاهرا  والمسااااايرا  إل  جانب المتهم ناصااااار الزبزاب  الذي أكد مالزمته له وتنسااااايته 

 معه ب  كابة األشكال االحتجاجية. 
الوحـدة  جنحـة التحريض علنـا ضــــد-4

الترابية للمملكة والمشـــاركة في ذلك طبقا 

 ما القانون الجنائي 5-267لللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من سااا ة أشاااةر إلى سااان ين وبغرامة من ا 

ن ا سااااالمي أو ساااااء إلى الديكل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساان ين إلى خمس ساانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 
ه بةا في المفو   ال ةديدات أو الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن
بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية
م محمد المجاو  في ار كا  هذه الجنحة، حيث إن ما يدل على  ورط الم ةو 

هو ما ثبت من خالل كافة وثائم القضااااية ومجريات البحث، حول أن كافة المااهرات 
والمسااايرات والوقفات وال جمعات ال ي كان يشاااارت في  نايمةا و أطيرها الم ةم محمد 
 المجاو  وكذا الفيديوهات ال ي كانت  نشااااااار على م ن الشااااااابكة العنكبو ية وبصااااااافة
خاصااة على صاافحات ومواقع ووسااائط ال واصاال االج ماعي، لم  كن  خلو بدورها من 
أفعال وشعارات وكلمات وخط  وصياح وعبارات و ةديدات  حرض ضد الوحدة ال رابية 
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، ومحاربة حمل 41، وخاصاااة رفع أعالم ما يسااامى بجمةورية الريف المأعومةللمملكة
 ة والوحدة ال رابية للمملكة المغربية.العلم المغربي المجسد لوحده للسيادة الوطني

ل بأن  وهو ما اع رف ب  الم ةم نفسااااا  عند االسااااا ماح إلي   مةيديا، لما وضااااا 
العلم ذ  اللون امحمر والةالل والنجمااة الخماااسااااااااايااة الااذ  كااان ي م حملاا  خالل 

 المااهرات والمسيرات غير المصرح بةا يرمأ إلى ما يسمى  اجمةورية الريفا.
***** 

، بالنسبة لألفعال المنسوبة خامسا

 للمته  حسين االدريسي:
جناية المشــــاركة في  دبير مؤامرة  -1

للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا لللقرة 

 ما القانون الجنائي 201ما اللص   2

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث  نص الفقرة الثانية من الفصل 
ين سنة من دبر مؤامرة لةذا الغرض إذا ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشر ا 

  ا بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  نفيذها.
ناصااااااااار الأفأافي دب ر مؤامرة و  قدم أعاله، أن الم ةم  بت من خالل ما   حيث ث

للمس بالسااااااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية  بعةا  نفيذ اع داءات كان الغرض 
يل والنة ، كشفت امبحاث وال حريات المنجأة في القضية، منةا إحداث ال خري  وال ق 

كما  م  فصااااايل ذلت  –عن أبرأ مؤشااااارا ةا وما يعضااااادها من حجج ووساااااائل إثبات 
 .-أعاله

عانة الم ةم حساااااين ا دريساااااي للم ةم ناصااااار  وحيث إن  ما يؤكد مسااااااعدة وا 
 الأفأافي في  دبير المؤامرة أعاله هو ما يلي:

                                                           
 ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد ، حمي درمره محموقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركدهذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده  41

وماليرينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف.  فل
 فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين شووووووودين رين هيا  ن منه ني

محمعنيد    ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد
وشوووو  ي  رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيوووودو م

 .حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد
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ـــك  التحرفيما يخص أوال،  ـــما جماعات بش ك ض

ممنهج ومدروس ما أج  ضـــمان إنجاح المشـــرو  

 االنلصالي

حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله، عند مناقشة امفعال المنسوبة للم ةم ناصر 
الأفأافي، أن ال حريات وامبحاث المنجأة في القضاااية، كشااافت أن  لكي ي سااانى للم ةم 

ي بناه في الخفاء  حت س ار المطال   ناصر الأفأافي إنجاح المشروح االنفصالي الذ 
االج ماااعيااة ال ي يعلن عنةااا ويةي ج بةااا مشااااااااااااعر وعقول عاادد من الم ااااهرين 
والم عاطفين مع ، عمد رفقة موالي  من الخار، ومعاوني  ومناصاااااااااري  بداخل أرض 

وليس الحرات كما يرو، -الوطن إلى وضاااع  نايم محكم يصااادم علي  وصاااف الحركة 
من خالل  امدوار بكل دقة بين شااركائ ، بحيث أنشااأ مجموعة من  وأح-ل  بسااوء نية

 اللجان ال نايمية بغاية  حقيم مجموعة من امهداف، من بينةا:
 وفير الحماية للم ااهرين وعناصاار ال نايم وخاصااة أعيم هذا ال نايم الم ةم -

ارية ناصاااار الأفأافي، ح ى ال يقعوا في قبضااااة رجال الشاااارطة على خلفية امبحاث الج
 في حقةم وبال الي  عطيل نشاط اس مرار المااهرات والمسيرات

 اس عراض القوة أمام رجال اممن لل رهي  وال خويف ومحاولة اس فأاأهم -
كسااا  المأيد من ام باح والمؤيدين من ذو  ضاااعاف النفوس أو الجاهلين أو -

 المغ رر بةم
المصااارح بةا بشاااكل ضااامان اسااا مرارية المااهرات والمسااايرات والوقفات غير -

ممنةج ومدروس ح ى ي ساااااااانى بلوم امهداف المرسااااااااومة في  حقيم المس بالوحدة 
 ال رابية ب حقيم االنفصال عن الريف.

ضمان سرية المعلومة من خالل نقلةا بين أشخاص محددين  فاديا  فشائةا -
بطال مخططا ةم.  وا 
 بما في ذلت:

مساايرات والوقفات وال جمعات عبر ا ضاامان ال رويج إعالميا لكافة المااهرات وال
نقلةا للرأ  العام مع ال ركيأ على الرأ  العام الدولي في محاولة ل أليب  بسوء ني ة ضد 
المغر  من خالل ال ركيأ على نقل مشاااااااهد النساااااااء وامطفال وال واجد اممني للقوات 
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م الم واجدة أصاااااااااال لحماية الناام العا-العمومية كدليل بحسااااااااابةم على العساااااااااكرة
بشاااااااااكل ممنةج في محاولة  اةار الدولة بماةر المع د  على حقوم -والمم لكات
 االنسانا

وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم حساااااين ا دريساااااي في  حقيم امهداف أعاله، 
 امدلة ال الية:

كة -أ مان الترويج اإلعالمي لحر ما يخص ضـــ في

صالية ومحاولة  دوي   صر الزفزافي االنل المتهم نا

سوء األحداث  إلثارة الرأي العام الدولي و أليبه ب

 نية ضد المغرب:

حيث إن الثابت من خالل وثائم الملف أن الم ةم ناصر الأفأافي خصص لجنة 
سماها بلجنة ا عالم وال واصل، حرص على أن يكون فيةا هو شخصيا مهمي ةا في 

بامهداف ال رويج لمشاااااااااروع  المغلف بالمطال  االج ماعية واالق صاااااااااادية والمبطن 
الم ةم حسااااااااين االنفصااااااااالية وال خريبة، وذلت إلى جان  بعض شااااااااركائ  من بينةم 

  االدريسي.
ال مةيدية للم ةم حسين ا دريسي،  توحيث إن  ما يؤكد هذا اممر هو االع رافا

 وال ي أك د من خاللةا ما يلي:
ر أن مةم     جلى في  صاااوير ونقل امحداث والمااهرات وبثةا على المباشااا *

عبر  -ال ي يديرها المساااااامى امحمد الةالليا- RIFPRESSEبالحسااااااا  الخاص 
الذ  اق ناه لةذا الغرض، وذلت كما يمليةا علي  الم ةم  7ها ف  النقال نوح آيفون 

ناصاار الأفأافي ونشااطاء الحرات، حيث كان ي عمد  صااوير الحشااود وهي  حمل امعالم 
ذ وضاااااااااعيات للم ةم المذكور خالل إلقائ  الريفية دون أعالم المملكة المغربية مع أخ

جراء مون اجات على الفيديوهات، بغرض ال أثير  خطبا وشاااعارات لرسااام صاااورة القائد وا 
على الجماهير من أجل االنصياح موامره، كما كان يقوم في هذا الصدد ب صويره رفقة 

 لدولي.نساء وأطفال صغار وهي صور  ؤثر بحسب  في الرأ  العام الريفي، الوطني وا
مساا دال على ذلت بفيديو  حت اساام امساايرة أحرار الريفا يلخص مهم مساايرات 

ثواني، قااام بااإنجاااأه وفم المعااايير ال ي حااددهااا الم ةم  09دقااائم و 08الحرات مااد اا  
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ناصاااار الأفأافي والم مثلة في أخذ صااااور النساااااء وامطفال وخصااااوصااااا امطفال ذوو 
 ريفية بغرض  أثيره على الرأ  العام ا عاقات واعالم ما يعرف بالجمةورية ال
ال ي  اةر محاسن ما يسمى الحرات أو ال ي * أن  كان يرك أ على نقل اللقطات 

   واجد قوات اممن كدليل على العسكرة.  اةر
أمر بعدم  صوير مشاهد امحداث ا جرامية *  أكيده بأن  الم ةم ناصر الأفأافي 

 علقة باع داء مناصر  هذا امخير وب حريض من  ال ي عرف ةا منطقة أوالد امغار والم
على أشااااااخاص كانوا يحملون العلم الوطني مساااااا عملين امساااااالحة البيضاااااااء بغرض 
إجبااارهم على مغااادرة الوقفااة وعاادم حماال العلم المغربي أو حماال علم مااا يسااااااااامى 

 بالجمةورية الريف المأعومة.
ورايات خاصاااااااااة  قبعات  أكيده بأن الم ةم ناصااااااااار الأفأافي أمره ب صاااااااااوير* 

خالل الوقفات ال ي كان يقوم بةا، وال ي أرسلةا من هولندا المسمى  بجمةورية الريف
فريد ايت لحساااان الذ  كان ينساااام مع الم ةم ناصاااار الأفأافي ويعطي  ال عليمات فيما 
يخص الخطوات الخاصااة بما يعرف بحرات الحساايمة إلى جان  المساامى عبد الصااادم 

 .بوجيبار
لةم نأعة انفصااالية  دعو العديد من المصااورين ل مةيدية بوجود اع رافا   ا -5

 .إلى انفصال منطقة الريف عن المغر 
وحيث يعضد ما ذكر، هو مضمون الوثيقة ال ي حجأت عند الم ةم أعاله وال ي 
هي عبارة عن مساااودة خطاطة ضااام نةا الم ةم المراحل ال ي سااايع مدها في ال صاااوير 

 ناصر الأفأافي، وفم ما يلي:لمااهرة من مااهرات الم ةم 
 بداية االس قبال: دخول النشطاء لألحياء )لقطات مكملة(-
اشاااااااعار جينا واح جيناا م بوعة بساااااااةم في ا جاه عبارة:  حديد مجموعة من -
 االماكن
 جميع امحياء-
 بعض كلمات النشطاء-
 إضافة إلى بعض الشعارات-
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 أداء القسم-
 لقطة من جميع امحياء-
 مخ لفات-
 ريقة العملط-

على نحو يؤكد أن  كان يعد لعملية ال صاوير ونقل امحداث بشاكل قبلي ومبرمج 
وب نساااايم مع الم ةم ناصاااار الأفأافي على النحو الوارد في اع رافا   ال مةيدية، علما 
أن  ال عالقة ل  بمجال ا عالم وليس بصااااااااحفي ح ى يمكن  برير اع ماده لةذا النوح 

 من ال خطيط.
الم ةم فؤاد الساااعيد  وال ي أكد من خاللةا بأن الم ةم الحساااين  صاااريحات -6

االدريسي يع بر من الموالين للم ةم ناصر الأفأافي ويطيع  في جميع قرارا   و وجةا   
 ومعروف بفكره االنفصالي. 

ية لزعيم التنظيم -ب ما ما يخص  وفير الح في

ــتمرار  ــمان اس ــر الزفزافي ما أج  ض المتهم ناص

 نشا  حركته:

ذلت بحسااا  اع رافات الم ةم ال مةيدية وال ي أكد من خاللةا ان  سااابم ل  أن و 
في إطار ا صااااال ها في الم ةم محمد فاضاااال، بواقعة ال خطيط لمااهرة حاشاااادة أطلع 

يوم امحد، وال ي  م حشااد عدد كبير من المشاااركين لةا، موضااحا ل  انةم مساا عدون 
قوة لحماية المسمى ناصر الأفأافي مباشرة أعمال ال دخل بالل نفيذ اموامر بما في ذلت 

ا بعد  لقي ا شااارة من المساامى جمال صاااح  حسااا  بالفايساابوت اجمالي ميسااناريف
أربعة أشاااااااااخاص بحماي   ي لقون أجورهم من شاااااااااركة هذا امخير الذ  كان يكلف 

، وي علم اممر بكل من: عأيأ، جواد ينحدر من الحسااااااااايمة، جواد ينحدر من هولندية
، سعيد الحقوني، معربا ل  في هذا الصدد أن  المسمى لطفي أبو العالء سبم إيمأورن

 ل  أن كان مكلفا بعملية  نايم جولة للمسمى ناصر الأفأافي بحي صاباديا بالحسيمة.
وهي االع رافات ال ي أكدها مضااااامون مكالمة ها فية  م ال قاطةا طبقا للقانون، 

 21على الساااااااعة  2017أبريل  28ري  محمد فاضاااااال ب ابين  وبين الم ةم المذكور 
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ثانية وال ي وردت فيةا  50دقائم و 07دقيقة وال ي اسااااااااا غرقت أهاء دقيقة و 43و
 ا شارة إلى ما ذكر أعاله.

ثانيا، التنســـيق مع أطراف انلصـــالية خارج 

ـــرو   ـــتقرار الوطا وخدمة مش المغرب لزعزعة اس

صال الريل عا المغرب ما خالل  لقي التوجيهات  انل

ــتلادة وال ــ  بتمويالت مالية واالس تعليمات والتوص

 ما دعم لوجيستيكي

 وذلت بدليل ما يلي:
مضاااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  عبر رقم  الةا في -1

على السااعة  2017أبريل  26وبين الم ةم فؤاد الساعيد  ب اري   06.15.53.83.93
ثواني، وال ي أكد من خاللةا لةذا  02ة ودقيقة وال ي اسااااااااا غرقت أهاء دقيق 06و 14

وقد أحضااااره شااااخص ال يج  ذكر اساااام   الدعم قد أ ى من البوليساااااريوامخير بأن 
 خصوصا ها فيا كون الةا ف مراق .

وهي المكالمة الةا فية ال ي لم ينفي مضاامونةا عند مواجة   بةا، موضااحا بأن 
الةا لالن رنت من خالل  صاااااااوير اممر ببطائم ال عبئة الةا فية ال ي كان ي م اسااااااا عم

للحرات خصااااوصااااا اللقطات ال ي  اةر محاساااان  أو ال ي  liveمقاطع فيديو مباشاااارة 
ل عليةا من طرف المسااامى   اةر  واجد قوات اممن كدليل على العساااكرة، وال ي حصااا 

 100درهم و 50عادل بو شااااااافاعا ي والذ  سااااااالم  بطائم ال عبئة المذكورة من فئ ي 
 دراهم. 

المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  وبين الم ةم محمد  مضااااااامون-2
دقيقة وال ي اساااا غرقت أهاء  43و 21على الساااااعة  2017أبريل  28فاضاااال ب اري  

ثانية، وال ي اع رف الم ةم بعد مواجة   بةا بمضااااااااامونةا،  50دقائم و 07دقيقة و
 أخبر  الم ةم محمد فاضل بما يلي:موضحا بخصوصةا أن  

أنةم يملكون الدعم من االبوليسااااااااااريوا، خاصاااااااااة بعدما أخبره الم ةم فؤاد * 
السااعيد  بقضااية الدعم الذ   وصاال ب  رفقة كل من الم ةمين أنس الخطابي وشاااكر 

 درهم  5000المخروط ومحمد امين عأوأ من البوليساريو بمبلغ 
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 شاا نبر 18*  حدث  مع االنفصااالي سااعيد شااعو المقيم بةولندا مؤسااسااة حركة 
عبر الةا ف النقال للمسااامى مصاااطفى عالش ليعأي  في والده الم وفي، معربا ل  عن 

 على حد  عبير سعيد شعو.–ني   في إرسال مبلغ مالي اواحد البركةا 
اع راف  باساا فاد   من دعم البوليساااريو الممنوح للم ةم فؤاد السااعيد  رفقة -3

أمين عأوأ من اجل دعم كل من الم ةمين شاااكير مخروط، أنس الخطابي، والمسااامى 
درهم  500اساااا مرار نشاااااط المااهرات والمساااايرات بالحساااايمة، وذلت في حدود مبلغ 

سلم  ل  الم ةم المذكور فؤاد السعيد  وعصا ملحقة بالةا ف النقال  س عمل كدعامة 
درهم  قريبا من موقع  300ا اق ناها لفائد   هذا امخير بمبلغ supportلل صاااااااااوير ا

 د  ثمن  ببطاق   الممغنطة.على امن رنت أ
 نساايم بين الم ةم ناصاار الأفأافي اع راف الم ةم حسااين االدريسااي بوجود -4

خصاااوصاااا بةولندا واللذين ي م ال نسااايم  ةوبين نشاااطاء الحرات وباقي اللجان اموروبي
معةم فيما يخص الخطوات الخاصااة بما يعرف بحرات الحساايمة و لقي ال عليمات منةم 

يد أيت لحساان وعبد الصااادم بوجيبار، مساا دال على ذلت بواقعة خصااوصااا المساامى فر 
قبعات ورايات الخاصااة بجمةورية قيام المذكور فريد أيت الحساان بإحضااار من هولندا 

الريف وال ي  م  فريقةا على الم جمةرين، وكان يحثةم الم ةم ناصاااااااار الأفأافي على 
امخير كان يرفض رفضاااااا   صاااااويرها خالل الوقفات ال ي كان يقوم بةا، مؤكدا أن هذا

 باثا رفع علم المملكة المغربية خالل الوقفات والمسيرات أو الخط  ال ي كان يلقيةا.
العديد من نشااااطاء الحرات لةم علم بكون اع رافا   ال مةيدية بأن  كان على -5

، ذكر منةم الم ةمين عبد نأعة انفصالية  دعو إلى انفصال منطقة الريف عن المغر 
د حدو وجمال مونا وآخرين ممن لم يكونوا يعلنون هذا الطرح، با ضااافة إلى العالي ول

 .العديد من المصورين الذين كانوا يقومون بنفس المةمة
اع رافا   ال مةيدية بأن الم ةم ناصااااار الأفأافي وباقي نشاااااطاء الحرات كانوا -6

من سااكان ي ساالمون بطريقة مباشاارة أو غير مباشاارة عن طريم المناولة باليد سااواء 
مدينة الحساايمة أو من الخار، )عن طريم حواالت مرساالة مشااخاص آخرين( إعانات 
وهدايا ومبالغ مالية من أجل  مويل االحراتا والدعاية ل  على الشااااااااااكلة ال ي كان 
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يريدها الم ةم المذكور ناصااااااااار الأفأافي، والذ  كانت سااااااااااكنة الريف   أثر بخطب  
مؤسااااااسااااااات الدولة المغربية وكان لةا وقع في وخرجا   ال ي كان يساااااا  من خاللةا 

 أعأعة والء المواطنين لمؤسسا ةا.
مؤكدا بأن الم ةم ناصر الأفأافي كان ي لقى دعما ماليا من الخار، والدليل على 
ذلت هو أن  كان ي ساااالم مبالغ مالية في اساااام أشااااخاص آخرين من الخار،، مساااا دال 

 على ذلت بحال ي:
 2000حل بيع الحلي الذ   ساااااالم من  مبلغ الم ةم إلياس حجي صاااااااح  م -

درهم عن طريم حوالة من فرنساااااااااا بعدما أخبره الم ةم المذكور بكون  سااااااااايربط ب  
 اال صال ها فيا من الخار، شخص آخر سيبعث ل  بةا وهو ما  م بالفعل.

الم ةم عثمان بوأياني الذ  طل  من  أيضاااااا الم ةم ناصااااار الأفأافي  سااااالم  -
ار، من هولندا بعدما يربط ب  شاااااااااخص من الخار، بنفس الدولة مبالغ مالية من الخ

 درهم. 3000اال صال ها فيا ل سلم مبلغ 
بأن الم ةم الحسااين ا دريسااي مدعوم من  صااريحات الم ةم محمد فاضاايل -7

طرف جةة خارجية من قبيل البوليسااااريو وشاااركات هولندية كما يسااا شاااف من خالل 
 .28/04/2017 المكالمة ال ي أجريت بينةما ب اري 

ثالثا، فيما يخص اإلصـــرار بســـوء نية على 

صة لقطع الطريق  سلطات المخت مقاطعة الحوار مع ال

على أية محاولة الحتواء الوضـــع  نليذا ألجندة 

   المس بالوحدة الترابية للمملكة
وذلت بدليل  صااااريحات الم ةم نفساااا  في مواجةة الم ةم ناصاااار الأفأافي ومن 

لةا بأن خطابات هذا امخير بدأت  عرف بعض العدمية و خوين مع  وال ي أكد من خال 
جميع ممثلي الدولة والمج مع المدني من أحأا  سااااااياسااااااية ووأراء و وجي  الساااااا  

طالة واال ةامات للجميع وكثرة الخرجات وذلت من أجل   أجيج الوضاااااااااع بالمدينة وا 
وف حت أوراشااا الحرات وربل أكبر وقت ممكن رغم ان الدولة قامت ببعض ا صااالحات 

 وهو الشيء الذ  لم يرم بعض ساكنة الريف. بمدينة الحسيمة،
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وهي ال صاااريحات ال ي  ؤكد ضااالوع  في امفعال المذكورة على اع بار أن  كان 
 من انصار الم ةم ناصر الأفأافي يأ مر بأوامره وعلى علم بمخططا   ا جرامية.

رابعا، فيما يخص مشــاركته في خلق اضــطرابات 

شــغب لتحقيق األهداف االنلصــالية لمشــرو   وأحداث

 المتهم ناصر الزفزافي

حيث يؤكد هذا اممر، ثبوت  ورط الم ةم حساااااين االدريساااااي في امحداث ال ي 
عرف ةا منطقة أوالد امغار بخصااوص االع داء الذ   عرض ل  امشااخاص اللذين كانوا 

ةم ناصاااار الأفأافي، يحملون امعالم المغربية من طرف الم ااهرين ب حريض من الم 
 ما يلي: وذلت بدليل

االمكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين الم ةم حسين ما كشفت عن   -1
 43و 21على الساااعة  2017أبريل  28ا دريسااي وبين الم ةم محمد فاضاال ب اري  

 ثانيةا 50دقائم و07دقيقة وال ي اس غرقت أهاء دقيقة و
 بعد مواجة   بمضمونةا، بما يلي: وال ي اع رف الم ةم المذكور

* إخباره للم ةم محمد فاضيل بأن لدي  كل شيء بحي صباديا، الذين يضربون 
والذين يحملون، وأن  أشااارف على كل شااايء، وقد  أامن ذلت مع ال حضاااير لحضاااور 

 المسمى ناصر الأفأافي لحي صاباديا.
 لمة كما يلي:ولل دليل على خطورة هذا اممر نورد بعض المقاطع من المكا

ا الحسين االدريسي: في حي صباديا عند  كل شيء اللذين يضربون واللذين 
 يحملون..لقد نأمت كل شيء

 محمد فاضل: هل الكل هنات ى
 الحسين االدريسي: الكل معي في الحرات
 محمد فاضل: أنت مجند ومس عد إذن

صااااا  الحساااااين االدريساااااي: أ كلم معت بجدية معي الرفام كل واحد ل  اخ صاااااا
 وينفذون اموامر في الحين با شارة

 محمد فاضل: لقد أصحبت من المافيا
 الحسين االدريسي: لقد قمنا بمعركة في أوالد أمغار وواجةناهم بالسيوفا
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* إطالع  الم ةم محمد فاضااااال عن  فاصااااايل المعركة ال ي دارت بين اأنصاااااار 
 موضحا : -والذين كان هو من ضمنةم –ناصر الأفأافي ا بأوالد أمغار 

بعضااااةم  انةم وجةوا الطرف اآلخر ممن كانوا يحملون أعالم المغر  مساااا عمال
امساااالحة البيضاااااء اساااايوفا وثالثة ساااايارات رباعية الدفع وثالث ساااايارات نوح بوجو 

، وانةم قاموا بال صااااااااد  لمجموعة من الشاااااااابا  يحملون امعالم الوطنية كانوا 207
رأسةا الم ةم ناصر الأفأافي ، لكن وبأمر من يودون االنضمام إلى الوقفة ال ي كان ي 

حيث كان يشير إلى مناصري  لل وج  هذا امخير فقد  م  ةديدهم وطردهم من الوقفة، 
نحو بعض امشااااااااخاص الذين كانوا يحملون علم المغر  والذ  كان ينع ةم بالخيانة، 

 ويلل عليةم في حمل أعالم جمةورية الريف
ال ةديد وال عنيف وا جبار باسااااااااا عمال سااااااااا عمال وأن  خالل ها   الوقفة،  م ا

السااااااااايوف لعاادم رفع علم المغر  ومغااادرة المكااان، كمااا أن بعض المةاااجمين كااانوا 
فة االح جاجية وذلت  يمنعون كل من يحمل العلم الوطني على المشاااااااااااركة في الوق

 بال ةديد باس عمال السيوف وامسلحة، 
امسلحة البيضاء كل من: المسمى  من بين امشخاص الذين كانوا يحملونوأن  

ابراهيم بن علي الذ  كان يحمل مدية كبيرة الحجم، والمسااااااااامى محمد احمجيم الذ  
 كان  ي حوأ شاقور.

مؤكدا أن الم ةم ناصاااااار الأفأافي رفض إلقاء أية كلمة إلى حين سااااااح  أعالم 
 المملكة المغربية، كما أمر بعدم  صوير ها   المشاهد.

ن مكالمة ها فية  م ال قاطةا طبقا للقانون بين بين  ما كشااااف عن  مضاااامو-2
دقيقة  15:53على السااااااااااعة  03/03/2017وبين الم ةم ناصااااااااار الأفأافي ب اري  

ثوان، أقسااام من خاللةا لةذا امخير أن  سااايسااا مر  06اسااا غرقت أهاء دقيقة واحدة و
 معةم ح ى  حقيم المراد.

ي   طااابم مع اع رافااات الم ةم ات الم ةم خااالااد البركااة ال مةيااديااة ال فااااع ر -3
مشاااااااارك   في الوقفة  الحساااااااين االدريساااااااي، لما أكد من خاللةا المصااااااارح المذكور

االح جاجية ال ي  م  نايمةا بجماعة أوالد امغار ال ابعة لنفوذ قيادة  مساااامان بأعامة 
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الم ةم ناصر الأفأافي، وقيام  رفقة مناصر  هذا امخير بال عرض لعدد من امشخاص 
ا يرفعون العلم الوطني و ةديدهم بواسااطة أساالحة بيضاااء )مديات وسااكاكين( من كانو 

 أجل إجبارهم على المغادرة أو رفع علم الجمةورية الريفية عوض العلم الوطني.
إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال  تيجنح -2

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 يما القانون الجنائ 267و 265و 263لللصول 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 أو بساااااااب  قيامةم بةا، أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةمأو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 ة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.في محكمة، أثناء الجلس

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
نة ا: ا265الفصاااااااااال  ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين إها لةي

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات و 

بحضور القوات العمومية والسلطات المحلية بعين  –ال ي نامةا الم ةم ناصر الأفأافي
سااااااين االدريسااااااي نقلةا ونشاااااارها على المباشاااااار وال ي كان ي ولى الم ةم ح -المكان

عارات وكلمات وخط   RIFPRESSEبالحسااااااااااا  الخاص  لم  كن  خلو من شااااااااا
لشاااااااريط الفيديو وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا، كما هو الشاااااااأن بالنسااااااابة 
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حسااااااا  الوارد في –المنجأ من طرف هذا امخير  حت اسااااااام امسااااااايرة أحرار الريفا 
 -أعاله اع رافا   ال مةيدية

مما يكون مع  الم ةم حساااين االدريساااي قد أ ى طبقا لما ذكر، جميع العناصااار 
المشاركة )عا طريق المساعدة واإلعانة( في ال كوينية لجنحة 

إهانة هيئة منظمة والمشــاركة في إهانة رجال القوة 

 265و 263العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا لللصول 

عد 267و نائي، ب قانون الج عادة التكييل  ما ال إ

  وإعماال للوصل القانوني المناسب.
جنحة المســــاهمة في  نظيم مظاهرات  -3 

غير مصـــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون 

ـــول  ـــري  طبقا لللص ما  14و 11و 9و 4و 3 ص

ــة المؤر  في  ــات العمومي ــانون التجمع ق

27/11/1958  

نونبر  15 من اةير 11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 42المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل كون بدورها مساابوقة ب ي عين أن  
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9الفصاااالين  وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 
ةر واحد درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااا 5.000و

                                                           
رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  42

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين
وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 

 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

اوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين يعاق  بحبس لمدة   ر ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اهرة بعد منعةااس دعاء للمشاركة في ما

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم أعاله في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال دليل 
لإلجراءات الم طلبااة قااانونااا المنوه بةااا أعاله  جراء   بااالملف على مااا يفيااد سااااااااالوكاا

 .ان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةاال ي كالمااهرات وال جمعات 
رصااااااااد مصاااااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية بالفرقة وحيث يعضااااااااااااد ما ذكر 

حسااااااب  على الفايسااااابوت  حت مسااااامى  الوطنية للشااااارطة القضاااااائية على مسااااا و  
Houssain El Idrissi:صورا فو وغرافية  وثم لما يلي ، 

ةورياااة الريف دون امعالم نشاااااااااطااااء الحرات يرفعون ماااا يعرف براياااة جم* 
 المغربية.

 * مجموعة من الحشود ال ابعة للحرات ببني بوعياش.
 * لحاات ال ر ي  لمسيرة امكفان.
 * ناصر الأفأافي بمسيرة امكفان.

 * محمد جلول ببني بوعياش بعد خروج  من سجن  يفلت.
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ي، * المساامى محمد جلول يلقي كلمة بحي باديسااي رفقة كل من ناصاار الأفأاف
محمد المجاو ، نبيل أحمجيم والمساااماة وردة االجور  وبمعي ةم أطفال صاااغار بينةم 

 أطفال من ذو  االح ياجات الخاصة.
 * وقفة بحي باديسي.

* صورة من الاةر للم ةم ناصر الأفأافي وسط الحشود يحملون علم جمةورية 
 الريف وهو يلقي كلمة.

 * صورة الحشود يحملون علم جمةورية الريف.
* مجموعة من الصور مل قطة من امعلى خصوصا من مقةى الكالكسي يبدو 

 من خاللةا الجماهير  حمل ما يعرف بأعالم جمةورية الريف في المقدمة.
دقائم و  08با ضااافة إلى فيديو  حت اساام امساايرة أحرار الريفا البالغة مد   

 ثواني يلخص مهم مسيرات الحرات. 09
  بشــك  متعمد جنحة المشــاركة في  عطي-4

سبب عمدا  صالة الجمعة( والت شرة عبادة ) مبا

في إحداث اضـــطراب نجم عنه اإلخالل بهدوئها 

قا لللصـــليا  ها ) طب قار ما  129و 221وو

 القانون الجنائي(

 من التانون الجنائ  لل  ما يل : 221حيث ينص الفصل 
  عمدا من عطل عمدا مباشااارة إحد  العبادات، أو الحفالت الدينية، أو  سااابا 

في إحداث اضاااااطرا  من شاااااأن  ا خالل بةدوئةا ووقارها، يعاق  بالحبس من سااااا ة 
 اأشةر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.

وحيث إن  ما يؤكد تورط المتهم ب  ارتكاب هذه الجنحة، هو التراباته التمهيدية 
بها هذا األخير يوم الجمعة بتصااااااااااوير المتهم ناصاااااااااار الزبزاب  خالل األحداث الت  قام 

ماي لم ا لط ل أداء صااااااااااالة الجمعة بمسااااااااااجد محمد الخامس ونع  خطيبها  26بتاري  
 وألانبالدجال، وه  األحداث الت  تم تصويرها مم ا يكون معه المتهم المذكور قد سالد 

بتصااويره العمدي لدحداث المذكورة من داخل المسااجد ب  تعطيل مباشاارة لبادة )صااالة 
 عة( والتسبب لمدا ب  إحداث اضطراب نجم لنه اإلخالل بهدوئها ووقارها. الجم
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سالمة الداخلية للدولة، جنحة  -5 المس بال

مخصصة لتسيير و  مبالغ مالية  سلمعا طريق 

 موي  نشا  و دعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها و زعزعة والء 

لمؤسسات الشعب المواطنيا للدولة المغربية و

والمشــاركة في ذلك )طبقا لللصــليا  المغربي

 ما القانون الجنائي( 129و 206

 من التانون الجنائ  تبالا لل  ما يل : 129و 206حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجريمة المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، ويعاق  : " 206الفصاااااااااااااال 

شااااارة آالف درهم، من بالحبس من سااااانة إلى خمس سااااانوات، وغرامة من ألف إلى ع
 سالم، بطريم مباشار أو غير مباشار، من شاخص أو جماعة أجنبية، بأ  صاورة من 
الصااور هبات أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو 
جأئيا ل ساايير أو  مويل نشاااط أو دعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية 

أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع   أو سياد ةا أو اس قاللةا
 االمغربي.

يع بر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في  : "129الفصاال 
  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:

... 
قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخر  اس عملت في ار كا  الفعل، مع  - 2

 س س عمل لذلت. علم  بأنةا
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

 امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت. 
"... 
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وحيث إن ما يؤكد ارتكاب المتهم الحسااااين االدريساااا  للجنحة المذكورة ألاله، هو 
 ما يل :
وباقي نشاااااطاء الحرات كانوا  اع رافا   ال مةيدية بأن الم ةم ناصااااار الأفأافي-1

ي ساالمون بطريقة مباشاارة أو غير مباشاارة عن طريم المناولة باليد سااواء من سااكان 
مدينة الحساايمة أو من الخار، )عن طريم حواالت مرساالة مشااخاص آخرين( إعانات 
وهدايا ومبالغ مالية من أجل  مويل االحراتا والدعاية ل  على الشااااااااااكلة ال ي كان 

المذكور ناصااااااااار الأفأافي، والذ  كانت سااااااااااكنة الريف   أثر بخطب   يريدها الم ةم
وخرجا   ال ي كان يساااااا  من خاللةا مؤسااااااسااااااات الدولة المغربية وكان لةا وقع في 

 أعأعة والء المواطنين لمؤسسا ةا.
مؤكدا بأن الم ةم ناصر الأفأافي كان ي لقى دعما ماليا من الخار، والدليل على 

مبالغ مالية في اساااام أشااااخاص آخرين من الخار،، مساااا دال ذلت هو أن  كان ي ساااالم 
 على ذلت بحال ي:

 2000الم ةم إلياس حجي صاااااااح  محل بيع الحلي الذ   ساااااالم من  مبلغ  -
درهم عن طريم حوالة من فرنساااااااااا بعدما أخبره الم ةم المذكور بكون  سااااااااايربط ب  

 فعل.اال صال ها فيا من الخار، شخص آخر سيبعث ل  بةا وهو ما  م بال
الم ةم عثمان بوأياني الذ  طل  من  أيضاااااا الم ةم ناصااااار الأفأافي  سااااالم  -

مبالغ مالية من الخار، من هولندا بعدما يربط ب  شاااااااااخص من الخار، بنفس الدولة 
 درهم. 3000اال صال ها فيا ل سلم مبلغ 

مضااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  وبين الم ةم محمد -2
دقيقة وال ي اساااا غرقت أهاء  43و 21على الساااااعة  2017أبريل  28ب اري  فاضاااال 
ثانية، وال ي اع رف الم ةم بعد مواجة   بةا بمضااااااااامونةا،  50دقائم و07دقيقة و

 الم ةم محمد فاضل بما يلي:أخبر موضحا بخصوصةا أن  
* أنةم يملكون الدعم من االبوليسااااااااااريوا، خاصاااااااااة بعدما أخبره الم ةم فؤاد 

د  بقضااية الدعم الذ   وصاال ب  رفقة كل من الم ةمين أنس الخطابي وشاااكر السااعي
 درهم  5000المخروط ومحمد امين عأوأ من البوليساريو بمبلغ 
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شاا نبر  18*  حدث  مع االنفصااالي سااعيد شااعو المقيم بةولندا مؤسااسااة حركة 
عن  عبر الةا ف النقال للمسااامى مصاااطفى عالش ليعأي  في والده الم وفي، معربا ل 

 على حد  عبير سعيد شعو.–ني   في إرسال مبلغ مالي اواحد البركةا 
اع راف  باساا فاد   من دعم البوليساااريو الممنوح للم ةم فؤاد السااعيد  رفقة -3

كل من الم ةمين شاااكير مخروط، أنس الخطابي، والمسااامى أمين عأوأ من اجل دعم 
درهم  500ي حدود مبلغ اساااا مرار نشاااااط المااهرات والمساااايرات بالحساااايمة، وذلت ف

سلم  ل  الم ةم المذكور فؤاد السعيد  وعصا ملحقة بالةا ف النقال  س عمل كدعامة 
درهم  قريبا من موقع  300ا اق ناها لفائد   هذا امخير بمبلغ supportلل صاااااااااوير ا

 على امن رنت أد  ثمن  ببطاق   الممغنطة.
فأافي وبين نشااااطاء الحرات  أكيده بأن هنات  نساااايم بين الم ةم ناصاااار الأ  -3

خصااااااوصااااااا بةولندا واللذين ي م ال نساااااايم معةم فيما يخص  ةوباقي اللجان اموروبي
الخطوات الخاصة بما يعرف بحرات الحسيمة و لقي ال عليمات منةم خصوصا المسمى 
فريد أيت لحسااان وعبد الصاااادم بوجيبار، مسااا دال على ذلت بواقعة قيام المذكور فريد 

قبعات ورايات الخاصااااة بجمةورية الريف وال ي  م ار من هولندا أيت الحساااان بإحضاااا
 فريقةا على الم جمةرين، وكان يحثةم الم ةم ناصااااار الأفأافي على  صاااااويرها خالل 
الوقفات ال ي كان يقوم بةا، مؤكدا أن هذا امخير كان يرفض رفضاااااااااا باثا رفع علم 

 ي كان يلقيةا.المملكة المغربية خالل الوقفات والمسيرات أو الخط  ال 
جنحة المشــــاركة في العنل والتهديد -6

بار كاب فع  ما أفعال االعتداء على األشــخا  

 303و 429و 400بواســطة الســالح طبقا لللصــول 

 ما القانون الجنائي 129و

 من القانون الجنائي على ما يلي: 429و 303و 400حيث  نص الفصول 
ضاااربا أو أ  نوح آخر من  من ار ك  عمدا ضاااد غيره جرحا أو : ا400الفصااال 

العنف أو ا يذاء سااواء لم ين ج عن  مرض أو عجأ عن امشااغال الشااخصااية أو ن ج 
عن  مرض أو عجأ ال   جاوأ مد   عشرين يوما، يعاق  بالحبس من شةر واحد إلى 

 سنة وغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم، أو بإحد  ها ين العقوب ين فقط.
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رار أو ال رصاااد أو اسااا عمال الساااالح  كون العقوبة وفي حالة  وفر سااابم ا صااا
 ا الحبس من س ة شةور إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.

ال ةديد بار كا  فعل من أفعال االع داء على امشاااااااخاص أو  : ا429الفصااااااال 
، إذا ار ك  بإحد  الوساااااااائل 427إلى  425امموال عدا ما نص علي  في الفصاااااااول 

في  لت الفصاااااول، وكان مصاااااحوبا بأمر أو معلقا على شااااارط، يعاق   المشاااااار إليةا
مر كب  بالحبس من شااااااةر واحد إلى ثالثة وغرامة من مائ ين إلى مائ ين وخمسااااااين 

 ادرهما أو بإحد  ها ين العقوب ين فقط.
يعد سااااااالحا في  طبيم هذا القانون، جميع امساااااالحة النارية  : ا303الفصاااااال 

وامدوات أو امشااااااااياء الواخأة أو الراضااااااااة أو القاطعة أو والم فجرات وجميع امجةأة 
   االخانقة.
حيث ي علم اممر هنا بمشاااااااااركة الم ةم الحسااااااااين االدريسااااااااي في امحداث و 

ا جرامية ال ي عرفةا  نايم وقفة بمنطقة أوالد أمغار وال ي قام خاللةا مناصاااااااااروا 
واساااطة ال ةديد بامسااالحة الم ةم ناصااار الأفأافي ب حريض من هذا امخير باالع داء ب

البيضااااااااء على مجموعة من امشاااااااخاص كانوا يحملون أعالما مغربية مةددين إياهم 
بعدم رفعةا ورفع علم جمةورية الريف المأعومة أو االنساااااااااحا  من الوقفة، لدرجة 
 عنيفةم محدهم وي علم اممر بالمساااااااامى محمد أبركان الذ  أسااااااااقطوا العلم من يده 

 وقاموا ب عنيف .
يث إن ما يؤكد ضاااالوح الم ةم في المشاااااركة في امحداث ا جرامية المذكورة وح

 أعاله، هو كما  مت ا شارة إلى ذلت أعاله:
مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين الم ةم الحساااااااااين -1

 43و 21على الساااعة  2017أبريل  28ا دريسااي وبين الم ةم محمد فاضاال ب اري  
 ثانيةا 50دقائم و07اس غرقت أهاء دقيقة و دقيقة وال ي

 وال ي اع رف الم ةم المذكور بعد مواجة   بمضمونةا، موضحا يلي:
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* إخباره للم ةم محمد فاضيل بأن لدي  كل شيء بحي صباديا، الذين يضربون 
والذين يحملون، وأن  أشااارف على كل شااايء، وقد  أامن ذلت مع ال حضاااير لحضاااور 

 لحي صاباديا. المسمى ناصر الأفأافي
 ولل دليل على خطورة هذا اممر نورد بعض المقاطع من المكالمة كما يلي:

" الحســيا االدريســي: في حي صــباديا عندي ك  شــيء 

 اللذيا يضربون واللذيا يحملون..لقد نظم  ك  شيء

 محمد فاض : ه  الك  هناك ؟

 الحسيا االدريسي: الك  معي في الحراك

 تعد إذنمحمد فاض : أن  مجند ومس

سي: أ كلم معك بجدية معي الرفاق ك   سيا االدري الح

 واحد له اختصاصه وينلذون األوامر في الحيا باإلشارة

 المافيامحمد فاض : لقد أصحب  ما 

سي:  سيا االدري لقد قمنا بمعركة في أوالد أمغار الح

 وواجهناهم بالسيوف"

ت بين اأنصاااااار * إطالع  الم ةم محمد فاضااااال عن  فاصااااايل المعركة ال ي دار 
 موضحا : -والذين كان هو من ضمنةم –ناصر الأفأافي ا بأوالد أمغار 

بعضااااةم  انةم وجةوا الطرف اآلخر ممن كانوا يحملون أعالم المغر  مساااا عمال
امساااالحة البيضاااااء اساااايوفا وثالثة ساااايارات رباعية الدفع وثالث ساااايارات نوح بوجو 

  يحملون امعالم الوطنية  كانوا ، وانةم قاموا بال صااااااد  لمجموعة من الشاااااابا207
يودون االنضمام إلى الوقفة ال ي كان ي رأسةا الم ةم ناصر الأفأافي ، لكن وبأمر من 

حيث كان يشير إلى مناصري  لل وج  هذا امخير فقد  م  ةديدهم وطردهم من الوقفة، 
نة، نحو بعض امشااااااااخاص الذين كانوا يحملون علم المغر  والذ  كان ينع ةم بالخيا

 ويلل عليةم في حمل أعالم جمةورية الريف
ال ةديد وال عنيف اع رافا   ال مةيدية أن  خالل وقفة أوالد أمغار  م اس عمال -2

وا جبار باساااااااا عمال الساااااااايوف لعدم رفع علم المغر  ومغادرة المكان، كما أن بعض 
قفااة المةاااجمين كااانوا يمنعون كاال من يحماال العلم الوطني على المشاااااااااااركااة في الو 

كل من: االح جاجية وذلت بال ةديد باساااااا عمال الساااااايوف وامساااااالحة، ذاكرا من بينةم 
المسمى ابراهيم بن علي الذ  كان يحمل مدية كبيرة الحجم، والمسمى محمد احمجيم 

 الذ  كان ي حوأ شاقور.
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شةود العيان المس مع إليةم وي علم اممر بكل من المسميين واليد  شةادة-3
د المسااعود  وياسااين الصااالحي اللذين وضااحوا بان مناصاار  الم ةم ايت بنةرو وخال
كانوا يحملون  -ومن بينةم بطبيعة الحال الم ةم الحسااين االدريسااي –ناصاار الأفأافي 

هراوات خشااابية( سااااعة منعةم /-شااااقور-أسااالحة بيضااااء )مديات كبيرة الحجم/فأس
ون بدورهم في حضااور و ةديدهم لألشااخاص اللذين كانوا يرفعون أعالما مغربية ويرغب

الوقفة االح جاجية لل عبير عن مطالبةم االج ماعية المشااااااااروعة، حيث  م منعةم من 
جبارهم على المغادرة.  رفع امعالم المغربية وا 

سااوداء اللون لم  250موضااحين أنةم الحاوا  واجد ساايارة من نوح ميرساايديس 
ية، و سااا طلع كل القادمين ي ذكرا رقم لوح ةا  قوم بجوالت حول مكان الوقفة االح جاج

 إلى عين المكان، ومد  انضباطةم للوقفة بعدم حمل العلم المغربي.
في حين أكد شاهد العيان ياسين الصالحي قيام أ باح ناصر الأفأافي بمةاجمة 

سااانة يحمل ملفا ورقيا أخضااار اللون وانةالوا علي   50شاااخص يبلغ من العمر حوالي 
 بالضر .

أبركان الذ  أكد أن  ساعة حضوره الوقفة االح جاجية  وكذا شاهد العيان محمد
أعاله من أجل المشاااركة فيةا ورفع العلم المغربي، أشااار الم ةم ناصاار الأفأافي على 
أ باع  من أجل ال عرض ل ، حيث قاموا بإسااقاط العلم المغربي من يده بالقوة، وهددوه 

شااااهد سااااع ةا بعض  بمديات كبيرة في شاااكل سااايوف من أجل المغادرة. موضاااحا أن 
المةاجمين من أ باح ناصاااااار الأفأافي يحملون حجارة كبيرة وي عقبون شااااااخصااااااا كان 

 يحمل العلم الوطني.
لد البركة -4 فات الم ةم خا فة االح جاجية ال ي  م اع را بمشااااااااااارك   في الوق

ناصااااااااار الم ةم  نايمةا بجماعة أوالد امغار ال ابعة لنفوذ قيادة  مسااااااااامان بأعامة 
وقيام  رفقة مناصر  هذا امخير بال عرض لعدد من امشخاص كانوا يرفعون  الأفأافي،

العلم الوطني و ةديدهم بواساااطة أسااالحة بيضااااء )مديات وساااكاكين( من أجل إجبارهم 
 على المغادرة أو رفع علم الجمةورية الريفية عوض العلم الوطني 
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يام مناصر   صريحات قائد قيادة  مسمان المسمى محمد بكيس والذ  اكد ق-5
حوالي الساااااااعة الثالثة والنصااااااف بعد  21/04/2017الم ةم ناصاااااار الأفأافي ب اري  

سااايارة  20شاااخص  قريبا إلى جماعة أوالد امغار على م ن حوالي  150الأوال بعمية 
منةا ثالثة ساااااايارات رباعية الدفع وساااااايارات خفيفة وساااااايارات أجرة من النوح الكبير، 

لم ةم المذكور كلمة خطابية في حين رفع مناصاااروه أعالم وقاموا بوقفة ألقى خاللةا ا
 الجمةورية الريفية المأعومة وأعالم أماأيغية.

وهي اللحاة ال ي  قدم فيةا منةم أشاااااااااخاص من مناطم بودينار وأوالد امغار 
و مسمان م حوأين بامعالم الوطنية رافضين أن ي كلم غرباء باسمةم، مفصحين بأن 

عن أنفساااةم وال حدث عن مطالبةم االج ماعية. وعند محاول ةم لةم الحم في ال عبير 
رفع امعالم الوطنيااة ووجةوا من طرف مناااصااااااااار  الم ةم ناااصااااااااار الأفأافي اللااذين 
هاجموهم في شاااااااااكل جماعات مانعين إياهم من رفع امعالم الوطنية وموجةين لةم 

نضمام إلى وقف ةم ال ةديدات كما نع وهم بالخونة وأرغموهم عن طريم ال ةديد إما باال 
االح جاجية ورفع أعالم الجمةورية الريفية المأعومة أو االنساااااااااحا  من السااااااااااحة 
المذكورة مما جعل أغلبةم يخضاااااااااع ل ةديدات مناصااااااااار  الأفأافي ويب عد عن مكان 

 الوقفة.
 16سيارة بالطريم الوطنية رقم  20دقائم  وقفت حوالي  10وبعد مرور حوالي 
ين الحسااااااايمة على م نةا أشاااااااخاص يحملون امعالم الوطنية الرابطة بين النااور وب

منةم من أخرجةا عبر نوافذ الساااااايارات منددين بأعالم الشااااااغ  ال ي يقوم بةا الم ةم 
ناصار الأفأافي ومناصاري ، غير إن  أثناء  أهبةم للنأول من السايارات هاجمةم هؤالء 

خفاء امعالم الوطنية المناصرين وأرغموهم  حت ال ةديد على البقاء داخل السيارا ت وا 
وهو ما خضااااع ل  هؤالء امشااااخاص حيث غادرت مجموعة من الساااايارات المكان في 

 حين أن السيارات ال ي الت مس وقفة لم ي جرأ راكبوها على الخرو،.
مفيدا أن طريم الةجوم ال ي نفذها مناصاارو الم ةم ناصاار الأفأافي في مواجةة 

حمل المةاجمين المذكورين لألسااالحة البيضااااء،  حاملي امعالم الوطنية يرجل مساااألة
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وهو ما كشفت عن  ال حريات ال ي باشرها من خالل بعض امخبار المس قاة من مكان 
 االح جا، بعد فض .

جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -7

الترابية للمملكة والمشـــاركة في ذلك طبقا 

 ما القانون الجنائي 129و 5-267 يالللصل

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من إلى الحبس من ساااان   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
عموم أو أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار ال العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

حيث إن ما يدّل على  ور  المتهم الحســـيا و

حة، التي يتعيا  هذه الجن كاب  االدريســـي في ار 

صرها التكوينية ضافتها في حقه لتوافر عنا هو ما ، إ
ية ومجريات البحث، حول كون كافة المااهرات  ثبت من خالل كافة وثائم القضااااااااا
والمساااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي كان يشااااااارت فيةا )وقفة أوالد أمغار( أو ي ولى 
مةمة نقل أحداثةا عبر  قنية ال صااااااوير والبت المباشاااااار على صاااااافحات الفيساااااابوت 

أفعال وشعارات وكلمات وخط  وصياح رها من والمواقع االلك رونية، لم  كن  خلو بدو 
، وخاصااة رفع أعالم ما يساامى وعبارات و ةديدات  حرض ضااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجساااااد لوحده للسااااايادة 43بجمةورية الريف المأعومة
                                                           

 دي يخيد رموحد من ةمحمذكو  مح ميد درمره حمي حرممركد، محد مريد ريحوركة حرمس  رنيد صووووووو يرد وك وة  رنيي موقفي ذمده رك فل يعدر  محذي محعرم هذم 43

 وماليرينل محف نيل ماليدعمي  وطأة در  يي دهي محمغ ب فيهي ي زح كين معيند دي يخيد يييييد ظ وف فل( 1925-1921) مح يف منفصيل  رى دريل

 . مح يف جمهو يد ميدقالل  ن مإل الن محخطيرل محك يم  رك رن مرمك مريوحد خالل وذحا محرمييد،  هك فل
 ورين وممثريهي أجهزدهي  رى ومحدهجم محكوحد معيكمة فيهي يدم مظيه ة كمخل محخطيرل محك يم  رك رن حمرمك مح يف  ميد  فع رينمي  دينشووووو منه  ن نيهيا
 محمعنيد محدي يخيد حررقرد يوثق مؤحف أو كديب فل ميودع مضوهي أو مثال، مركمث من شوهكه ومي مح يف دي يخ رول  رميد نكوة فل محمذكو ة مح ميد   ض
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أوالد أمغار الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة المغربية، كما هو الشااااأن بالنساااابة لوقفة 
 أعاله.

 وحيث يعضد ما ذكر ما يلي:
 صاااااااوير االع رافات ال مةيدية للم ةم نفسااااااا ، وال ي أكد من خاللةا  عمده -1

الحشاااااااااود وهي  حمل امعالم الريفية دون أعالم المملكة المغربية بأمر من الم ةم 
نفصالية ناصر الأفأافي، وان  كان على علم بكون العديد من نشطاء الحرات لةم نأعة ا

 دعو إلى انفصاااااااااال منطقة الريف عن المغر  يذكر منةم الم ةمين عبد العالي ولد 
حدو وجمال مونا وآخرين ممن لم يكونوا يعلنون هذا الطرح، كما هو الحال بالنساااااااابة 

 إلي  والعديد من المصورين الذين كانوا يقومون بنفس المةمة.
علوما ية بالفرقة الوطنية ما  م رصده من طرف مصلحة مكافحة الجريمة الم-2

 Houssain Elحساب  على الفايسبوت  حت مسمى للشرطة القضائية على مس و  

Idrissi:من صور فو وغرافية  وثم لما يلي ، 
نشاااااااااطااااء الحرات يرفعون ماااا يعرف براياااة جمةورياااة الريف دون امعالم * 
 المغربية.

لون علم جمةورية * صورة من الاةر للم ةم ناصر الأفأافي وسط الحشود يحم
 الريف وهو يلقي كلمة.

 * صورة الحشود يحملون علم جمةورية الريف.
* مجموعة من الصور مل قطة من امعلى خصوصا من مقةى الكالكسي يبدو 

 من خاللةا الجماهير  حمل ما يعرف بأعالم جمةورية الريف في المقدمة.
الريفا البالغة مد   اع راف  ال مةيد  بأن الفيديو المسااااامى امسااااايرة أحرار -3

ثواني والذ  يلخص مهم مسااايرات الحرات، قام بإنجاأه وفم المعايير  09دقائم و  08
ال ي حددها ل  ناصااار الأفأافي والم مثلة في أخذ صاااور النسااااء وامطفال وخصاااوصاااا 

                                                           
 وشووو  ي وكيووودو م وقينوني أخالقي وركهي محمجيوووكة محمغ ريد مأل الم  فع  كم  رى محر ا يدم كين أنه محمرف وثي ق خالل من محثير  وأن خيصووود...رهي

 .محد مريد ووركدهي محمغ ريد حريييكة
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بغرض ال أثير على الرأ   واعالم ما يعرف بالجمةورية الريفيةامطفال ذوو ا عاقات 
 العام. 

***** 
سادسا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  أشرف الي لوفي:
جنايتي المشــــاركة في  دبير مؤامرة  -1

للمس بالســـالمة الداخلية للدولة والتحريض 

لة  لدو مة ا ية المس بســـال نا كاب ج على ار 

 201ما اللص   2و  1الداخلية طبقا لللقر يا 

 ما القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201لفصل حيث  نص الفقرة الثانية من ا
ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لةذا الغرض إذا ا 

  ا بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  نفيذها.
 من القانون الجنائي على ما يلي: 201وحيث ينص الفصل 

ا عدام، من ار ك  يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با 
إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  اع داء الغرض من 

ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 
 أكثر.

 ...ا
ناصااااااااار الأفأافي دب ر مؤامرة و  قدم أعاله، أن الم ةم  بت من خالل ما   حيث ث

ة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية  بعةا  نفيذ اع داءات كان الغرض للمس بالسااااااااالم
منةا إحداث ال خري  وال ق يل والنة ، كشفت امبحاث وال حريات المنجأة في القضية، 

كما  م  فصااااايل ذلت  –عن أبرأ مؤشااااارا ةا وما يعضااااادها من حجج ووساااااائل إثبات 
 .-أعاله

عانة الم ةم أشااااااارف اليخلوفي للم ةم ناصااااااار  وحيث إن  ما يؤكد مسااااااااعدة وا 
 الأفأافي في  دبير المؤامرة أعاله هو ما يلي:
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ـــك   ـــما جماعات بش أوال، فيما يخص التحرك ض

ممنهج ومدروس ما أج  ضـــمان إنجاح المشـــرو  

 االنلصالي

حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله، عند مناقشة امفعال المنسوبة للم ةم ناصر 
حاث المنجأة في القضاااية، كشااافت أن  لكي ي سااانى للم ةم الأفأافي، أن ال حريات وامب

ناصر الأفأافي إنجاح المشروح االنفصالي الذ  ي بناه في الخفاء  حت س ار المطال  
االج ماااعيااة ال ي يعلن عنةااا ويةيج بةااا مشااااااااااااعر وعقول عاادد من الم ااااهرين 

خل أرض والم عاطفين مع ، عمد رفقة موالي  من الخار، ومعاوني  ومناصاااااااااري  بدا
إلى وضاااااع  نايم محكم يصااااادم علي   -من بينةم الم ةم أشااااارف اليخلوفي-الوطن 

وأ ح من خالل  امدوار بكل دقة -وليس الحرات كما يرو ، ل  بسوء نية-وصف الحركة 
بين شااركائ ، بحيث أنشااأ مجموعة من اللجان ال نايمية قاصاادا من وراء ذلت  حقيم 

اساااا مرارية المااهرات والمساااايرات والوقفات مجموعة من امهداف من بينةا اضاااامان 
غير المصااارح بةا بشاااكل ممنةج ومدروس ح ى ي سااانى بلوم امهداف المرساااومة في 
 حقيم المس بالوحدة ال رابية ب حقيم االنفصااااااااال عن الريف.ا وذلت عن طريم خلم 

 لجنة مالية مةم ةا  لقي وجمع امموال المخصصة لنشاط حرك  .
 ورط الم ةم أشااااااااارف اليخلوفي فيما ذكر أعاله هو ما وحيث إن ما يدل  على 

 يلي:
كوناا  يع بر من القيااادات داخاال  نايم الم ةم ناااصااااااااار الأفأافي، باااع باااره  -1

المسااؤول امول والمباشاار عن اللجنة المالية ال ي كانت  ساا قبل امموال المخصااصااة 
ية في جوهرها ل ساااايير و مويل نشاااااط المااهرات والمساااايرات وال جمعات المقنعة الرام

المسااااااااااس بوحدة المملكة المغربية وساااااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة إلى 
من خالل كافة الشعارات والعبارات والخط  ال ي  المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي

كانت  لقى و رد د خاللةا بشااااااكل مناوء لمؤسااااااسااااااات الدولة بما في ذلت رفع القماش 
ية الريف المأعومة في مقابل الحرص على عدم رفع العلم امحمر الرامأ إلى جمةور 

 الوطني المجسد لوحده للسيادة المغربية والوحدة ال رابية للمملكة
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وهو اممر الذ  لم ينفي  الم ةم لما اكد  مةيديا أن الم ةم ناصاااااار الأفأافي هو 
مليات بمبدأ السرية الذ  يج  أن يطبع عمن كلف  بمنص  أمين المال، بعدما أوصاه 

رساااال المبالغ المالية المخصاااصاااة ل مويل نشااااط المااهرات والمسااايرات وعدم   لقي وا 
درهم وذلت ح ى ي فاد  المسااااااااءلة القانونية  10.000 سااااااالم أية مبالغ مالية  فوم 

  عنةا ويبعد الشبةة عن ،
أن المبالغ المالية ال ي كان ي م جمعةا يقوم بصاااااااارفةا بمعية الجنة موضااااااااحا 
في  وفير ل ي كانت  ضاااام المساااامى سااااعيد الحقوني وبعض مساااااعدي  اللوجساااا يتا ا

الوساااائل اللوجسااا يية  نجاح المااهرات و المسااايرات من قبيل  وفير مكبرات الصاااوت 
والالف ات الخشاااابية والثو  والقماش الذ   ك   علي  الشااااعارات والساااا رات ال ي  ميأ 

 .أعضاء لجان الحرات، الكراسي، وغيرها من امدوات
أن حد ة خطابات الم ةم ناصااااااااار الأفأافي امخيرة كما هو ملموس رفا بأن ومع 

على أرض الواقع من خالل  صااعيد لةج   بعدم محاورة المسااؤولين المحليين و خوين 
كل مؤسااسااات الدولة وال عبير أن االساا عمار االسااباني كان أرحم باالساا عمار العروبي 

اف  لخدمة أطراف معادية لوحدة و وجي  أهد شاااااير بوضاااااوح إلى  غيير نسااااام الحرات 
لى  أثر ناصااااار الأفأافي بامفكار المعروفة على فريد اوالد لحسااااان إلى درجة  الوطن وا 

 .  بني  نفس أطروح   االنفصالية
شاااااا نبرا  18احركة  أكيده على أن االنفصااااااالي فريد اوالد لحساااااان عضااااااو -2

ا  24صااافحة ا ريف ا، هو الممول لالداعية لقيام ما يسااامى باااااااااااا االجمةورية الريفية
وال ي  ع بر الصاافحة الرئيسااية للجنة ال واصاال وا عالم، حيث كانت  نشاار فيةا جميع 

 المقاطع الصو ية المباشرة والمصورة للم ةم ناصر الأفأافي.
 
 
ثانيا، فيما يخص التنسيق مع أطراف انلصالية  

شرو   ستقرار الوطا وخدمة م خارج المغرب لزعزعة ا

صال الريل عا ال مغرب ما خالل  لقي التوجيهات انل
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ــتلادة  ــ  بتمويالت مالية واالس والتعليمات والتوص

 ما دعم لوجيستيكي

 حيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم أشرف اليخلوفي في هذا اممر ما يلي:
اع رافات الم ةم أشاارف اليخلوفي ال مةيدية ال ي أكد من خاللةا ان   وصاال -1

باادعم مااالي من  -الم ةم ناااصااااااااار الأفأافيبحركااة –كااأمين مااال انطالقااا من موقعاا  
مجموعة من مغاربة الخار، كالمسااماة اسااعاد أكأاو ا واحنان ريفيا من اساابانيا، عن 
طريم حواالت مالية، ومن المساامى اعالل الحرشاااو ا من فرنسااا، با ضااافة إلى دعم 
 مالي من مغاربة مقيمين بةولندا، مبينا بخصاااوص الدعم الماد  الذ   م ال وصااال ب 
من الجةة المعادية لوحدة ال را  الوطني المعروفة باسم االبوليساريوا أن   م ال وصل 

 درهم  صرف فيةا الم ةم فؤاد السعيد . 5000حس  معلوما   بمبلغ 
بمبدأ السااااارية الذ  يج  أن وذلت طبعا بعدما أوصااااااه الم ةم ناصااااار الأفأافي 

رساااااال المبالغ المالية المخصاااااصاااااة ل مويل نشااااااط المااهرات  يطبع عمليات  لقي وا 
درهم وذلت ح ى ي فاد   10.000والمسااااااااايرات وعدم  سااااااااالم أية مبالغ مالية  فوم 

  المساءلة القانونية عنةا ويبعد الشبةة عن ،
مضاااااااامون المكالم ين الةا في ين المل قط ين طبقا للقانون، بين  عبر رقم   -2
مقيم ببلجيكا عبر رقم وبين المساامى مصااطفى الحماو  ال 06.48.44.80.79الةا في 
د  03س و  12على السااااااعة  23/04/2017امولى ب اري   32488192881ندائ  

على الساااااعة  24/04/2017مد   اربع دقائم و سااااع وثالثون ثانية، والثانية ب اري  
د مد   دقيق ان و واحد و أربعين ثانية، وال ي يساا شااف منةما  نساايق  مع 52س 12

حصول منةم على دعم لوجيس يكي ل أمين اس مرار نشاط أشخاص بالخار، من أجل ال
 المااهرات والمسيرات، وكذا  لقي  وجيةات منةم،

لت هو اع راف الم ةم أشااااااااارف اليخلوفي بمضااااااااامون المكالم ين  وما يؤكد ذ
 23موضاااحا بأن اال صاااال امول المجر  ب اري  الةا في ين أعاله بعد مواجة   بةما، 

صااااااااايل ال حضاااااااااير لبعض المااهرات وذلت ب وفير بعض  ناول فعال  فا 2017أبريل 
المعدات حيث طل  من مخاطب  بالخار، من   وفير جةاأ مكبر الصاااااااااوت في اميام 
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 رجمة حوار ، كما  حدث مع  أيضاااااااااا عن القليلة المقبلة السااااااااا عمال  في المااهرات
دية بالعربية كان الم ةم ناصاااار الأفأافي قد أجراه بمدينة الحساااايمة مع صااااحيفة هولن

حول الحرات و اريخ  ودوافع ، حيث لما اطلع علي  بالخار، قام ب رجم   إلى اللغة 
وال ي  ساااااااالمةا فؤاد السااااااااعيد   العربية وأرساااااااال ل   رجمة هذا الحوار عبر الفاكس

 ا، AWAR TVوأحضرها ل ، لنشره على ا
ما اال صااااااااااال الةاا في الثااني معا  المجر  ب ااري   ف نااول  2017أبريل  24أ

ث عن ضاارورة  وفير المساامى مصااطفى الحماو  مكبر صااوت من الحجم الكبير الحدي
بعد أن كان قد وعده هذا امخير خالل أحد لقائا    السااا خدام  في ال جمعات الخطابية

المباشااااااارة مع  بمدينة الحسااااااايمة على جلبةا لةم من بلجيكا خالل أيار   المقبلة أو 
 إرسالةا مع أحد امشخاص.

حواالت ماااليااة من خااار، المغر  من اجاال دعم نشااااااااااااط  اع رافاا  ب لقي -3
مرسلة من المسماة اسعاد  24/11/2016المااهرات والمسيرات، امولى كانت ب اري  

درهم، وقد كان ذلت قبيل الذكر  امربعينية لوفاة  988أكأاو ا المقيمة باساابانيا بمبلغ 
الحوالة المالية الثانية امحسن فكر ا حيث حضرت المعنية باممر لةذه المناسبة، أما 

درهم، فيما  620فقد أرسل ةا ل  المسماة احنان ريفيا المقيمة بدورها باسبانيا بمبلغ 
الحوالة المالية الثالثة أرسل ةا ل  أيضا المسماة اسعاد أكأاو ا المقيمة باسبانيا بمبلغ 

 درهم. 1041
رف عليةا قام بصااااارف جميع هذه الحواالت بمعية لجنة اللوجيسااااا يت ال ي يشااااا

المساامى سااعيد الحقوني في اق ناء اللواأم وامدوات الخاص بنشاااط ما يساامى بالحرات 
وكذا في  نقالت النشطاء للمداشر المجاورة للحسيمة لحشد مأيد من الم عاطفين عبر 

 وسائل النقل المخ لفة.
موضاحا علم  ال ام بكون المساماة ساعاد الأكأاو   ع بر عضاوة بلجنة كا الونيا 

اعمة لحرات الريف الم واجدة بدولة بإساابانيا، ومعروفة ب وجةةا االنفصااالي الداعي الد
 لقيام الجمةورية الريفية.
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اع راف  بحصاااول  مباشااارة بمدينة الحسااايمة من المسااامى عالل الحرشااااو  -4
الملق  بااااااااااااا اميمونا حينما عاد إلى أرض الوطن من فرنسااااا غضااااون شااااةر مارس 

درهم كمسااااهمة من  في نشااااط ما يسااامى  1000لغ المنصااارم على ما ي ذكر على مب
السااا عمالةا بدورها في الصااايف في أ  نشااااط آخر في  خيمة اكيطونا،بالحرات وكذا 

نفس الموضااااوح، وذلت حساااا  المثبت من مضاااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا 
 للقانون بين خميس بو كامنت وعالل الحرشاو .

اوالد لحساان الملق  بقرطاسااة هو من  كلف  أكيده على ان االنفصااالي فريد -5
ب أدية مصاريف  نقل النشطاء بأعامة الم ةم ناصر الأفأافي بمناسبة القافلة ال ي  م 
 نايمةا إلى مدينة  يفلت الساااااااا قبال خرو، الم ةم محمد جلول من السااااااااجن، حيث 
 داولت صااااااوره مع ناصاااااار الأفأافي وكذا نشااااااطاء آخرين في بعض مواقع ال واصاااااال 

  ماعي، االج
مؤكدا أن  بعد اةور صور فريد اوالد لحسن الملق  باااااااااا اقرطاسة ا إلى جان  
الم ةم ناصاار الأفأافي بدأ بعض نشااطاء مواقع ال واصاال االج ماعي في حملة إشااعار 

خطورة هذا الشاااااخص المعروف ب وجة  و نبي  الفاعلين بما يسااااامى حرات الريف إلى 
شاااااااا نبرا الداعية لقيام ما يساااااااامى با  18االنفصااااااااالي وان مائ  لما يساااااااامى احركة 

ا مذكرين الجميع أن  واجده مع الم ةم ناصااااااااار الأفأافي قد يؤد  االجمةورية الريفية
 إلى نسف الحرات.

مضاااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  عبر رقم  الةا في -6
 06.68.20.18.43وبين المساامى أحمد أوالد محند رقم  الةا في  06.48.44.80.79

د انطالقا من رقمت الةا في مد ةا  47س 12على السااااااااااعة  21/03/2017ب اري  
 أربع دقائم وثانية واحدة،

وال ي أكد من خاللةا الم ةم بعد مواجة   بمضااااامونةا أن   طرم فيةا مع  إلى 
امهمية ال ي وصااااال إليةا الحرات ومد  وصاااااول ام داده إلى جميع المناأل وشااااارائل 

المقيم بالديار يفي، حيث أخبره مخاطب  بأن المسااااااامى عالل الحرشااااااااو  المج مع الر 
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وهو ما حصاال بعد لقائ  بةذا امخير  الفرنسااية على اساا عداد ل قديم المساااعدة للحرات
 درهم والخيمة المذكورين أعاله. 1000بالحسيمة بمقةى ميرامار حيث سلم  مبلغ 

ون بين  عبر رقم  الةا في مضاااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقان-7
وبين المسااامى رضاااى )أسااا اذ ال ربية البدنية بمؤساااساااة كوليخيو  06.48.44.80.79

الخاص بالمساااااامى خالد الشااااااي   06.77.58.96.50بالحساااااايمة( عبر الرقم الةا في 
 د مد ةا دقيقة وخمسة واربعون ثانية،  18س 20على الساعة  15/04/2017ب اري  

ف اليخلوفي بمضاامونةا، موضااحا أنةا  ناولت الحديث وال ي اع رف الم ةم أشاار 
ال ي ي م اسااااااااا عمالةا في  22عددها  GILETSعن دفعات جديدة من السااااااااا رات 

المااهرات والمساايرات االح جاجية، وال ي ساابم أن ساالم ثمنةا لمخاطب ، وقام الم ةم 
 .ناصر الأفأافي ب سليمةا للم ةم محمد امصريحي

ة المل قطة طبقا للقانون بين  عبر رقم  الةا في مضاااااامون المكالمة الةا في -8
في  عضاااو، و مقيم باسااابانياال -وبين االنفصاااالي رضاااوان اساااويم 06.48.44.80.79

على  21/03/2017ب اري   06.31.03.42.71عبر رقم النداء  -شااااااااا نبر 18حركة 
د مد ةا  ساااااع دقائم و ثالثة عشااااار ثانية، وال ي  وضااااال درجة 38س 12السااااااعة 
لذ  كان حاصاااااال بين الم ةم وبين االنفصاااااالي المذكور فيما يخص   بع ال نسااااايم ا

صاااادار ال وجيةات  -المقنعة –مساااا جدات و طورات نشاااااط المااهرات والمساااايرات  وا 
 -خدمة مجندة الخار، -وال عليمات لضمان اس مرار النشاط المذكور 

   وهي المكالمة ال ي اع رف الم ةم أشاااااارف اليخلوفي بمضاااااامونةا بعد مواجة
 بةا، موضحا أنةا  ناولت بالفعل الحديث عن ما يلي:

لقاء المذكور رضااااوان اسااااويم بعض امشااااخاص من ضاااامنةم شااااخص يقيم -
بةولندا اساااااااام  جمال الك ابي، حيث  طرقوا لموضااااااااوح ام داد الحرات ودعم  بةولندا 

 ومدريد، 
 إخبار الم ةم لمخاطب  رضوان أسويم بأن بعض الرفام في الحرات يج معون -

لوحدهم ويقررون وحدهم مثل ما وقع في إمأورن، ليعق  علي  هذا امخير بالقول أن 
أ  مبادرة من الناس ال ي لةا غيرة  بقى جيدة، وأخبره أن  قد  حدث مع الم ةم ناصر 
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الأفأافي وشخص آخر أسماه ل  باااا )هذات(، حيث فطن أن اممر ي علم بااااالم ةم نبيل 
 احمجيم.
ان اساااويم بأن الجموح العامة يج  أن  عقد كما في  وجية  من طرف رضاااو  -

 السابم بمشاركة الجميع واالل أام بالعمل النضالي.
شبا  قاموا ب حركات وجولة في  - إخباره من طرف رضوان اسويم أن بعض ال

 الساااواني  يغا لينين و واصااالوا مع حسااان  درين )فنان موسااايقي معروف بالحسااايمة(

 ات، وأنةم يقومون بذلت باسم الحر 
إخباره من طرف رضااوان اسااويم حول أهمية وجود دعم من الخار، من أجل  -

 .الضغط وضرورة أن ي م ال نسيم بين الداخل والخار، في أمور الحرات
اع راف  بعلم  المباشاار من لدن المساامى كريم الموساااو  الملق  بااااااااااااأمير -9

  ومناصاار   لألطروحة الموساااو ا واأمير كونأاليسا المقيم بإساابانيا والمعروف بدفاع
االنفصالية الداعية لقيام الجمةورية الريفية عن طريم  بني الشكل النضالي المسلل، 

بقيام هذا امخير بإدخال أعالم -خالل لقاء جمعةما بمقةى جوهرة بمدينة الحساااااايمة-
ال ي كانت  رفع خالل المسيرات والمااهرات ال ي كانوا -المأعومة–الجمةورية الريفية 

 قطعة منةا إلى المغر . 20ونةا، حيث أخبره بأن   كلف بإدخال حوالي ينام
عدم نفي الم ةم ربط  عالقات بمغاربة الخار، خاصااة بأوربا الذين ي بنون -10

امطروحة االنفصااالية الداعية لقيام ما يساامى بالجمةورية الريفية في شااخص كل من 
روكي المقيمين بدولة المسااااااامون عبد الصاااااااادم بوجيبار، وبالل عأوأ  وخالد شااااااام

هولندا، باالضااافة إلى المساامى عأالدين أوالد خالي علي المقيم ببلجيكا، و المسااميان 
 رضوان اسويم وسعاد أكأاو  المقيمان باسبانيا.

ثالثا، فيما يخص محاولة  وظيل  اريخ الريل 

ــاعر المتظاهريا  ــوء نية في  أجيج و هييج مش بس

قة الريل عا خدمة للمشــرو  االنلصــالي بلصــ  منط

 المغرب

حيث إن ما يؤكد هذا اممر هو ما اع رف ب  الم ةم أشااااااااارف اليخلوفي حول 
بال عبئة من  -وفي مقدم ةم الم ةم ناصاار الأفأافي –قيام  إلى جان  باقي الم ةمين 
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أجل  خليد ذكر  وفاة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي اع بارا للرمأية ال اريخية 
لد  سااااكنة الريف، عن طريم القيام بأيارات ميدانية لمدينة امأورن ال ي يحاى بةا 

وعن طريم  وأيع منشااااورات  مت الدعوة فيةا إلى مساااايرة ل خليد هذه الذكر  ب اري  
، لي حقم لةم ذلت ب نايم وقفة بساااااااااحة كالبوني ا رفعت خاللةا بعض 05/02/2017

انضااموا سااكرةا االجماهير انضااموا الشااعارات المعادية للقوات العمومية من قبيل اال للع
وا ا  الوطن الشاااع ا وغيرها من الشاااعارات، موضاااحا أن هذه  الشاااةيد ضاااحى بدمواا

 المسيرة لم يك   لةا النجاح المنشود بسب   دخل القوات العمومية.
عة  لة  وســـيع رق حاو ما يخص م عا، في راب

 االحتجاجات خارج مدينة الحسيمة

لم يكن ومن مع  ناصااار الأفأافي  الم ةم أنن لقد كشااافت امبحاث وال حريات ع
علنا  ون ذلتحلول لمشاااااااكل ساااااااكنة الحساااااايمة ونواحيةا كما يدعإيجاد في  ونيفكر 

االح جاجات امسااااساااية هي اسااا غالل  مغاي ةبقدر ما كانت خالف  سااار ا،  ونويضااامر 
والمااهرات بمدينة الحسااااااااايمة ونواحيةا ل وسااااااااايع رقعة المااهرات وال جمةرات ح ى 

 .مل مدنا أخر  أبعد بكثير جغرافيا عن المنطقة ش
وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم أشااااااااارف اليخلوفي في هذا اممر، هو اع رافا   

الحرص على  عبئة الجماهير ال مةيدية وال ي يساااااااا خلص منةا أن  كان ي م في إطار 
 للخرو، والنضااااال اساااا ةداف المداشاااار المجاورة لمدينة الحساااايمة من قبيل الجماعة
القرويااة بني عباااد ا  ، الجمااااعااة القرويااة بني حااديفاااة، بني بوعيااااش، إمأورن، 
الرواضااااااي،  ماسااااااينت، بوكيدران، وال ي كان ي م أيار ةا إضااااااافة إلى إقليم النااور، 
والحال أن المطال  المعلن عنةا لو كانت فعال هي الغاية المقصاااااااودة ل م االق صاااااااار 

 يحصل.على مدينة الحسيمة وحدها، وهو ما لم 
سالمة الداخلية للدولة، جنحة  -2 المس بال

سلمعا طريق  صة و"فوائد"  مبالغ مالية   ص مخ

لتســـيير و موي  نشـــا  ودعاية ما شـــأنها 

المساس بوحدة المملكة المغربية وسياد ها و 

ية  لة المغرب لدو عة والء المواطنيا ل زعز

 .والمشاركة في ذلك ولمؤسسات الشعب المغربي
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ــا لللصـــليا  ــانون  206و 129)طبق ما الق

 الجنائي(

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 206حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس من سنة إلى ا 

خمس ساانوات، وغرامة من ألف إلى عشاارة آالف درهم، من  ساالم، بطريم مباشاار أو 
بأ  صورة من الصور هبات أو هدايا أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، 

قروضاااا أو أية فوائد أخر  مخصاااصاااة أو مسااا خدمة كليا أو جأئيا ل سااايير أو  مويل 
نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو اس قاللةا 

 اأو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.
من خالل ما  قدم أعاله، أن الم ةم أشااارف اليخلوفي هو المساااؤول  حيث ثبتو 

عن اللجنة المالية لل نايم الذ  يقوده الم ةم ناصااااااااار الأفأافي خدمة مجندة الخار، 
الرامية إلى المس بالوحدة ال رابية للمغر ، وال ي  نحصااااااااار مةم ةا في  لقي وجمع 

ات والمساايرات المقنعة الرامية أموال الدعم المخصااصااة ل مويل و ساايير نشاااط المااهر 
وساااااااااياااد اا  و أعأعااة والء المواطنين للاادولااة  المغر المس بوحاادة في حقيق ةااا إلى 

، من خالل كافة الشااااعارات والخط  والكلمات المغربية ولمؤسااااسااااات الشااااع  المغربي
ال ي كانت  لقى و ردد فيةا بشااكل معاد  لمؤسااسااات الدولة ال ي  م وصاافةا بالقمعية 

ية والفاسدة، كما كانت  رفع خاللةا رايات حمراء  رمأ إلى جمةورية الريف واالس بداد
المأعومة في مقابل الحرص على عدم رفع العلم الوطني المجساااااااااد لوحده للسااااااااايادة 

 المغربية والوحدة ال رابية للمملكة
وحيث  م  عأيأ ما ذكر، بمجموعة من وساااااائل ا ثبات ال ي نعيد عرضاااااةا من 

بإثبات قيام العناصر ال كوينية للجنحة المنصوص عليةا في الفصل جديد، فيما ي علم 
 من القانون الجنائي في حم الم ةم أعاله، كما يلي: 206

اع رافات الم ةم أشرف اليخلوفي ال مةيدية ال ي أكد من خاللةا ان   وصل -1 
باادعم مااالي من  -بحركااة الم ةم ناااصااااااااار الأفأافي–كااأمين مااال انطالقااا من موقعاا  

عة من مغاربة الخار، كالمسااماة اسااعاد أكأاو ا واحنان ريفيا من اساابانيا، عن مجمو 
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طريم حواالت مالية، ومن المساامى اعالل الحرشاااو ا من فرنسااا، با ضااافة إلى دعم 
مالي من مغاربة مقيمين بةولندا، مبينا بخصاااوص الدعم الماد  الذ   م ال وصااال ب  

المعروفة باسم االبوليساريوا أن   م ال وصل من الجةة المعادية لوحدة ال را  الوطني 
 درهم  صرف فيةا الم ةم فؤاد السعيد . 5000حس  معلوما   بمبلغ 

بمبدأ الساااارية الذ  مؤكدا في هذا الساااايام بأن الم ةم ناصاااار الأفأافي أوصاااااه 
رساااااااال المبالغ المالية المخصاااااااصاااااااة ل مويل نشااااااااط  يج  أن يطبع عمليات  لقي وا 

درهم وذلت ح ى  10.000ت وعدم  ساااااالم أية مبالغ مالية  فوم المااهرات والمساااااايرا
  ي فاد  المساءلة القانونية عنةا ويبعد الشبةة عن ،

اع رافاا  ب لقي حواالت ماااليااة من خااار، المغر  من اجاال دعم نشااااااااااااط  -2
مرسلة من المسماة اسعاد  24/11/2016المااهرات والمسيرات، امولى كانت ب اري  

درهم، وقد كان ذلت قبيل الذكر  امربعينية لوفاة  988اساابانيا بمبلغ أكأاو ا المقيمة ب
امحسن فكر ا حيث حضرت المعنية باممر لةذه المناسبة، أما الحوالة المالية الثانية 

درهم، فيما  620فقد أرسل ةا ل  المسماة احنان ريفيا المقيمة بدورها باسبانيا بمبلغ 
ل  أيضا المسماة اسعاد أكأاو ا المقيمة باسبانيا بمبلغ الحوالة المالية الثالثة أرسل ةا 

 درهم. 1041
قام بصرفةا بمعية لجنة اللوجيس يت ال ي يشرف عليةا المسمى سعيد الحقوني 
في اق ناء اللواأم وامدوات الخاص بنشاط ما يسمى بالحرات وكذا في  نقالت النشطاء 

 فين عبر وسائل النقل المخ لفة.للمداشر المجاورة للحسيمة لحشد مأيد من الم عاط
موضاحا علم  ال ام بكون المساماة ساعاد الأكأاو   ع بر عضاوة بلجنة كا الونيا 
الداعمة لحرات الريف الم واجدة بدولة بإساابانيا، ومعروفة ب وجةةا االنفصااالي الداعي 

 لقيام الجمةورية الريفية.
ل الحرشااااو  اع راف  بحصاااول  مباشااارة بمدينة الحسااايمة من المسااامى عال -3

الملق  بااااااااااااا اميمونا حينما عاد إلى أرض الوطن من فرنسااااا غضااااون شااااةر مارس 
درهم كمسااااهمة من  في نشااااط ما يسااامى  1000المنصااارم على ما ي ذكر على مبلغ 

السااا عمالةا بدورها في الصااايف في أ  نشااااط آخر في  خيمة اكيطونا،بالحرات وكذا 
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لمكالمة الةا فية المل قطة طبقا نفس الموضااااوح، وذلت حساااا  المثبت من مضاااامون ا
 للقانون بين خميس بو كامنت وعالل الحرشاو .

وهو ما أكده مضاااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  عبر رقم  
وبين المسااااااااامى أحمااااد أوالد محنااااد رقماااا  الةااااا في  06.48.44.80.79الةااااا في 

د مد ةا أربع  47 س12على السااااااااااعة  21/03/2017ب اري   06.68.20.18.43
 دقائم وثانية واحدة،

مضاااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  عبر رقم  الةا في -4
وبين المسااامى رضاااى )أسااا اذ ال ربية البدنية بمؤساااساااة كوليخيو  06.48.44.80.79

الخاص بالمساااااامى خالد الشااااااي   06.77.58.96.50بالحساااااايمة( عبر الرقم الةا في 
 د مد ةا دقيقة وخمسة واربعون ثانية،  18س 20على الساعة  15/04/2017ب اري  

وال ي اع رف الم ةم أشاارف اليخلوفي بمضاامونةا، موضااحا أنةا  ناولت الحديث 
ال ي ي م اسااااااااا عمالةا في  22عددها  GILETSعن دفعات جديدة من السااااااااا رات 

وقام الم ةم ، ساالم ثمنةا لمخاطب المااهرات والمساايرات االح جاجية، وال ي ساابم أن 
 .ناصر الأفأافي ب سليمةا للم ةم محمد امصريحي

درهم  م جمعةا بمناساابة الوقفة االح جاجية ال ي  8184اع راف  ب لقي مبلغ -5
 م  نايمةا أمام مقر المحكمة االب دائية بالحسيمة لل نديد بال أخير الذ  طال ال حقيم 

 ةم ناصاار الأفأافي الذ  أكد في قضااية حادث وفاة محساان فكر ، وذلت بدعوة من الم
على ضاارورة المساااهمة المالية ل مويل أنشااطة الحرات و م وضااع صااندوم لةذه الغاية 

دار  .  عةد إلي  بمسك  وا 
اع راف  ب لقي  العديد من اال صااااااالت الةا فية من طرف أشاااااخاص من أجل -6

 هم.در  1500درهم و  20 سليم   مباشرة مبالغ مالية م فاو ة  راوحت ما بين 
وال ي أكد من خاللةا أن  ساابم لصااديق   صااريحات الم ةم شاااكر لمخروط، -7

درهم  سااالم  بمدينة  1000الم ةم أشااارف اليخلوفي بأن  وصااال نقدا بمبلغ مالي قدره 
الحسااااااايمة من أحد امشاااااااخاص يقيم بالديار الةولندية يجةل اسااااااام ، في إطار دعم 

 المااهرات بالريف.
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إهانة رجال جنحة إهانة هيئة منظمة و -3

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينقضاااء أو من أحدا من رجال ال أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 
ذا وق عت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال    جاوأ حكمةا وا 
 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها
 ا.263امولى والثالثة من الفصل 

حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات و 
بحضور القوات العمومية والسلطات المحلية بعين  –أفأافيال ي نامةا الم ةم ناصر ال

وال ي شااارت في  نايمةا الم ةم أشاارف اليخلوفي، لم  كن  خلو من شااعارات  -المكان
 وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا، بدليل ما يلي:

 في مااهرة 10/12/2016 اع رافات هذا امخير  مةيديا بمشاااااااارك   ب اري -1
 كبيرة رفعت خاللةا شعارات عديدة من قبيل:

ا االيد في والمخأن يقمع فينااخرجنا واح جينا من بيو نا جيناا االعدالة لبغينا 
اليد شااابا  الكرامة اليد في اليد شااابا  الحريةا االشاااع  يريد من ق ل الشاااةيدا احرية 
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ةوريااة كرامااة عاادالااة اج ماااعيااةا، كمااا رفعاات خاللةااا أعالم  خص مااا يسااااااااامى االجم
 الريفيةا.
الصاااااااورة الف وغرافية ال ي  م قام بنشااااااارها على حسااااااااب  بموقع ال واصااااااال -2

ن  ح ةا عبارة ن وما احكومة  االج ماعي فيسبوت، و  علم بصور   الشخصية ال ي دو 
 أم عصابةا قاصدا بةا الحكومة المغربية.

جنحة المســــاهمة في  نظيم مظاهرات  -4 

مية بدون غير مصـــرح بها وعقد  جمعات عمو

ـــول  ـــري  طبقا لللص ما  14و 11و 9و 4و 3 ص

ــة المؤر  في  ــات العمومي ــانون التجمع ق

27/11/1958  

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
ب صااااااريل أمام الساااااالطة  كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقاأن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 44المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية ت النقابيةالطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمناما في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
  جمعات العمومية:الخاص بمخالفة أحكام ال 9*بالنسبة للفصل 

 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين

                                                           
ونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قين أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  44

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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مكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي ي
 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
قدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات امشخاص الذين ي-1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

م أعاله في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال دليل وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ة
لإلجراءات الم طلبااة قااانونااا المنوه بةااا أعاله  جراء   بااالملف على مااا يفيااد سااااااااالوكاا
في الطرم العمومية ويسااااااااهم في  نايمةا يشاااااااارت المااهرات وال جمعات ال ي كان 

 وخارجةا.
 
حدة  -5 ــــد الو نا ض حة التحريض عل جن

قا للل كة طب ية للممل ــــ  التراب ما  5-267ص

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من سااا ة أشاااةر إلى سااان ين وبغرامة من ا 

ساااااء إلى الدين ا سااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ابية للمملكةض ضد الوحدة ال ر حر  الناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساان ين إلى خمس ساانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 
ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
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أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  يةالعموم وال جمعات امماكن
بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية
حيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات و 

والوقفات وال جمعات ال ي سااااااااهم الم ةم أشااااااارف اليخلوفي في  نايمةا والمسااااااايرات 
أفعال وشااااعارات وكلمات وخط  وصااااياح وشااااارت فيةا، أنةا لم  كن  خلو بدورها من 

، وخاصااة رفع أعالم ما يساامى وعبارات و ةديدات  حرض ضااد الوحدة ال رابية للمملكة
ي المجساااااد لوحده للسااااايادة ، ومحاربة حمل العلم المغرب45بجمةورية الريف المأعومة

 الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة المغربية.
 وحيث يعضد ما ذكر، اآل ي بيان :

 أكيد الم ةم علم  المباشر من لدن المسمى كريم الموساو  الملق  بااااأمير -1
الموساااو ا واأمير كونأاليسا المقيم بإساابانيا والمعروف بدفاع  ومناصاار   لألطروحة 

الداعية لقيام الجمةورية الريفية عن طريم  بني الشكل النضالي المسلل، االنفصالية 
بقيام هذا امخير بإدخال أعالم -ةما بمقةى جوهرة بمدينة الحساااااايمةخالل لقاء جمع-

ال ي كانت  رفع خالل المسااااااااايرات والمااهرات ال ي  -المأعومة–الجمةورية الريفية 
 قطعة منةا إلى المغر . 20ال حوالي كانوا ينامونةا، حيث أخبره بأن   كلف بإدخ

اع راف  بقيام  رفقة الم ةم ناصااااااار الأفأافي وباقي نشاااااااطاء الحرات بالريف -2
باالق صار خالل المسيرات والمااهرات والوقفات ا ح جاجية على رفع االعالم الخاصة 
بالجمةورية الريفية و لت الخاصااااااة باالماأيغ، وأنةم كانوا يصاااااافون بال خوين كل من 

  بعبارة االعياشااااااااايا، ومع ع أقدم على حمل االعالم الوطنية ويمنعون  من ذلت مع ن

                                                           
د دي يخيد ، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحهذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 45

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
ن  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين ريمي نيهيا  ن منه شووووودين 

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
د وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووو

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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ا شااارة أن الم ةم المذكور ناصاار الأفأافي كان يرفض إلقاء أ  خطا  أو كلمة عق  
 أ  شكل نضالي في حضور االعالم الوطنية.

نية الخبرة ال ي قامت بةا مصااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية بالفرقة الوط-3
للشاارطة القضااائية على مساا و  حساااب  بموقع ال واصاال االج ماعي فيساابوت، وال ي 

 رصدت نشر ما يلي:
* صاورة ال قطةا عن طريم  قنية السايلفي برفقة مجموعة من النشاطاء بداخل 

و ضاااااام من جةة اليسااااااار كل من المسااااااماة سااااااليمة  LA BELLE VUEمقةى 
ناريف وأحد المعاقين ذهنيا بمدينة الأياني، إلى جانبةا أحمد الملق  باااااااااااااااااااأحمد دم

علم وأنس الخطابي الذ  كان يحمل بيدي   ساااااااااعاد الأكأاو الحسااااااااايمة، إلى جانب  
بجانب  المسااماة نةال المنحدرة من مدينة الحساايمة، با ضااافة إلى  الجمةورية الريفية

 شخص آخر بيمين الصورة 
بمدينة  * صااااااااورة  خص إحد  الوقفات ال ي  م  نايمةا بساااااااااحة الشااااااااةداء

والف ات  حمل  أعالم الجمةورية الريفية وأعالم االماأيغيةالحسااايمة وقد رفعت خاللةا 
عبارة اعدالةا با ضافة الى صورة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي والف ة كبيرة 

ا كما كان يحمل أحد المشاااااركين صااااورة المساااامى الريف ال يركعك بت عليةا شااااعار ا
فبراير والمع قل بالسااجن المحلي  والل  20أحد نشااطاء حركة  البشااير بن شااعي  وهو

 .2011بمكناس منذ أحداث  01
  ا  الوطن الريفو حمل شعار  يسمى بالجمةورية الريفية* صورة لعلم ما 

* صااااورة   علم بالم ةم ناصاااار الأفأافي خالل اساااا قبال  ببا  السااااجن المحلي 
للعقوبة الحبسااااية هنات، وياةر في بمدينة  يفلت المساااامى محمد جلول بعد قضااااائ  

حول عنم  وهو يضااااااع علم الجمةورية الريفيةهذه الصااااااورة الم ةم ناصاااااار الأفأافي 
المسمى محمد جلول الذ  كانت الى جانب  الناشطة سليمة الأياني وكذا كريم الملق  

 با ميشيل.
* صاااورة   علم بحوار أجراه عبر  طبيم الفيسااابوت أشاااار في  صااااح  حساااا  

  .اال إاله إال ا  الأفأافي رسول ا كريم أفالح إلى  دوينة عبارة ا عبد ال
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سابعا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  أحمد هزاط: 
ـــخص مبحوث عنه ما أج  جناية  -1 إخلاء ش

 (:ما القانون الجنائي 297)طبقا لللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 297حيث ينص الفصل 
، يعاق  295و 196)رابعا( و 129ت المشار إليةا في الفصول في غير الحاالا 

بالحبس من شاااااااةر إلى سااااااان ين، وغرامة من مائ ي إلى ألف درهم أو بإحد  ها ين 
العقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشااااااااخاص مع علم  بار كاب  جناية أو بأن 

رم أو محاولة مج من يقوم عن علم ب ةري العدالة  بحث عن  بساااااااب  جناية، وكذلت 
 .الةرو على االخ فاء أو  من يساعده ةريب  من االع قال أو البحث أو 

وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصاااااةار المجرم إلى غاية 
 االدرجة الرابعة.

 حيث يدل على ار كا  الم ةم أحمد هأاط هذه الجنحة، ما يلي:و 
خفائ  رغم علم  بأن  ضاابط  م لبسااا بال ساا ر على الم ةم ناصاار-1 الأفأافي وا 

هذا امخير مطلو  للعدالة ومبحوث عن  من قبل المصاااااااااالل اممنية، وذلت حسااااااااا  
 الثابت من محضر إيقاف الم ةم المذكور.

يوائ  للم ةم ناصااااااار الأفأافي بمنأل أحد -2 اع رافات الم ةم  مةيديا بإخفائ  وا 
لعدالة، موضاااااااااحا ان  ألل على أقرباء عائل   رغم علم  بأن  مبحوث عن  من طرف ا

السااائم ا محمد ماأور ا الذ   كلف بنقلةم من اجل مواصاالة السااير بعدما رفض ذلت 
 لعلم  بأن الم ةم ناصر الأفأافي مبحوث عن  من قبل مصالل االمن.

الم ةم ناصااااار الأفأافي من طريقةم بمكان االخ باء طل  مشااااايرا إلى أن  خالل 
يقافةم بمعي    فاد  نقطة ال ف يش االسااااااائم  ل ابعة للدرت الملكي مخافة ضاااااابطةم وا 

حيث ساالت السااائم طريقا غير معبدة مرورا بدوار االسااوانيا عوض اساا عمال الطريقة 
 الوطنية المؤدية مباشرة ال مسمانا
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اع رافاا  بااأناا  كااان على علم بااأن قياااماا  بااإخفاااء الم ةم ناااصااااااااار الأفأافي -3
أن  كان على علم بأن هذا امخير يشااااكل ساااايعرضاااا  للمسااااائلة القانونية على اع بار 

أح من أن الوا موضااااااوح بحث من قبل المصااااااالل االمنية ومطلو  للعدالة، موضااااااحا
باممر باع باره أعيما لحرات بعامل ال عاطف مع المعني إقدام  على هذا الفعل كان 
 الريف و يع بر من مؤيدي .

ما صاااااارح ب   صااااااريحات السااااااائم محمد ماأور وال ي جاءت م طابقة مع -4
الم ةم أعاله بخصاااوص رفضااا  مواصااالة الساااير بعد اك شااااف  بأن المطلو  نقل  هو 

 الم ةم ناصر الأفأافي، وقيام  بالمةمة المذكورة بعد طمأن   وااللحاح علي .
ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -2 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العموميةقده ، وال ال يمكن ع46المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 ح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات المصر 
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

                                                           
ل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محد أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  46

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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 2.000يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين يعاق  عن كل مخالفة لمق ضاااااااااا 
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين
وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 

 ا.خالل هذه االج ماعات المر كبة
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
يانات امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن الب-1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

 وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم أعاله في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال دليل
لإلجراءات الم طلبااة قااانونااا المنوه بةااا أعاله  جراء   بااالملف على مااا يفيااد سااااااااالوكاا
 في الطرم العمومية وخارجةا.يشارت فيةا المااهرات وال جمعات ال ي كان 

إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة  -3

هامهم  يامهم بم ناء ق عامة أث ما  265و 263ال

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 
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ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 ى سن ين.في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إل

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا : ا265الفصاااااااااال  نة الةي طبقا محكام الفقر ين إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات و 

بحضور القوات العمومية والسلطات المحلية بعين  –ال ي نامةا الم ةم ناصر الأفأافي
ارات وكلمات وال ي شاااااااااارت فيةا الم ةم أحمد هأاط، لم  كن  خلو من شاااااااااع -المكان

 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا، بدليل ما يلي:
لما يسااااااااامى بحرات اع رافات الم ةم ال مةيدية بمشاااااااااارك   في إطار  أييده -1

شااااااااااد   بما يقوم ب  أعيم  الم ةم ا ناصااااااااار الأفأافيا في خمس مااهرات  الريف وا 
وعة من الشعارات من قبيل: ومسيرات جابت شوارح مدينة الحسيمة، رد د خاللةا مجم

ا،ا ال للعياشاااااااةا، ورفعت المخأن ياحقيرا ا كلنا ناصااااااار الأفأافيا و اعاش الريفا ، 
خاللةا أعالم حمراء اللون ي وسااااااااطةا مربع أبيض اللون ب  هالل و نجمة خضااااااااراء 

  رمأ إلى ما يسمى بعلم ا جمةورية الريفا.
بالفيسااااابوت باح ضاااااان اع رافا   ال مةيدية بقيام  على مسااااا و  صااااافح   -2

ال ي ينشاااااارها الم ةم ا ناصاااااار الأفأافيا  توال عليم على العديد من المقاطع الفيديوها
ال ااهر ضااد الساالطة ومؤسااسااات الدولة والدعوة إلى وباقي النشااطاء ال ي  دعو إلى 

 ا ضرا  العام
ما  م رصاااده من طرف المصاااالل المخ صاااة في محاربة الجرائم المعلوما ية  -3
 و  صفح   الشخصية بشبكة ال واصل االج ماعي ا فايسبوتا من صور و على مس

 عليقات قام باح ضااانةا ونشاارها عبر صاافح   للعموم وال ي   ضاامن عبارات صااريحة 
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 مس بالناام العام وبمؤساساات الدولة و قدح في موافيةا بعبارات نابية و عنصارية، 
 من قبيل:
بية  خص اللةجة االماأيغية إلى مقطع لك ابة على ورم مدونة باالحرف العر *

ا راحمو  اعربت إقشااليوان الدرات رمقودام جانبةا رسااوم وشااعار  فينام و هي كال ي : 
 إعيشان، إ ح ح ح = سخنأم أريف

ل بشاااااأنةا الم ةم أن المقصاااااود بةا ا الحر والعربية، المخاأنية، الدرت،   وضااااا 
 المقدمين، العياشة، أصبل الريف عفن بسببكما

ان المســـل  والتحريض عليه العصـــي -4

صول  سل  طبقا للل شاركة في  جمهر م  300والم

ما قانون  20ما القانون الجنائي  و 304و 301و

  15/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

من قانون  20من القانون الجنائي و 304و 301و 300 نص الفصااااااول حيث 
 ما يلي:  باعا على 15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجومكل : ا 300الفصل 
أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرممثلي الساالطة العامة 

القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 
 يع بر عصيانا.

 ا ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .وال
، فعقوبة العصااايان من شاااخص أو شاااخصاااينإذا وقعت جريمة : ا 301الفصااال 

 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 
، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحافإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا 

 اإلى خمسمائة درهم. أشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين
يع بر مر كبا للعصيان من حرض علي ، سواء بخط  ألقيت في  : ا304الفصل 

 اأمكنة أو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات.
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يعاق  : ا 15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  20الفصاال 
 يلي:كل من يشارت في  جمةر مسلل كما 

إذا انفض ال جمةر بعد  وجي  إنذار ل  ودون اسااااا عمال أسااااالح    كون  –أوال 
 العقوبة بالحبس لمدة   راوح بين س ة أشةر وسنة؛

إذا وقع ال جمةر ليال  كون العقوبااة بااالحبس لماادة   راوح بين سااااااااانااة -ثااانيااا 
 وسن ين؛

من قبل  سااااالحةبعد اسااااا عمال امأو  إذا لم ي م  فريم ال جمةر إال بالقوة –ثالثا
 الم جمةرين  كون العقوباااااة باااااالساااااااااجن لمااااادة أقصااااااااااااااهاااااا خمس سااااااااانوات. 

من المقطع امول من  3و 2ويمكن في الحال ين المنصاااااااااوص عليةما في الفقر ين  
 .اهذا الفصل الحكم بالمنع من ا قامة على امشخاص المثب ة إدان ةم

صاار الأفأافي لحرمة حيث ي علم اممر هنا بامحداث ال ي  لت ان ةات الم ةم ناو 
مساااااااااجد محمد الخامس، من خالل مقاطع   لخطبة الجمعة ونع    مام المساااااااااجد 
بالدجال و عطيل  مداء صالة الجمعة، وال ي قام خاللةا مجموعة من الم جمةرين رغم 
إنذارهم بال فرم طبقا لقانون ال جمعات العمومية، برشااااااااام القوات العمومية بالحجارة 

 الم ةم المذكور و مكين  من الفرار، للحيلولة دون إيقاف
حيث اع رف الم ةم أحمد هأاط بةذا الخصوص بأن  كان من ضمن المشاركين 
في هذه امحداث بصاااااااف   مؤطرا، موضاااااااحا بأن الخطا  الذ  وجة  الم ةم ناصااااااار 
الأفأافي للمح جين من فوم سااااطل أحد المناأل المجاورة لمسااااكن  ساااااهم حينةا في 

ا القاصااااارين منةم بعد أن بلغ إلى علمةم أن عناصااااار  حريض الجمةور خصاااااوصااااا
 الشرطة كانت بصدد إيقاف  مما دفع بةم إلى رشم القوات العمومية بالحجارة.

وحيث إن محاولة الم ةم أعاله إنكار مشارك   في ال حريض على رشم القوات 
ت من العمومية بالحجارة، يبقى مجرد محاولة لل ملص من المساااؤولية الجنائية وا فال

العقا ،  كذبةا و دحضااةا قرينة عدم  سااليم  لنفساا  ساااع ةا للشاارطة القضااائية أو 
قياااامااا  بطرد الم جمةرين المسااااااااالحين من ال جمةر  ثباااات حس ني ااا  على فرض 

 صح ةا.
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جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -5

ــ   ما القانون  5-267الترابية للمملكة اللص

 الجنائي

 لقانون الجنائي على ما يلي:من ا 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من سااا ة أشاااةر إلى سااان ين وبغرامة من ا 

ساااااء إلى الدين ا سااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 
 50.000ات وبغرامة من إلى الحبس من ساان ين إلى خمس ساانو   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 
ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن
بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  البيع أو ال وأيع أو بواساااطة

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية
حيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات و 

وشاااااارت والمسااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي سااااااهم الم ةم أحمد هأاط في  نايمةا 
أفعال وشااااعارات وكلمات وخط  وصااااياح وعبارات فيةا، أنةا لم  كن  خلو بدورها من 

، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى و ةديدات  حرض ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة
، ومحاربة حمل العلم المغربي المجساااااد لوحده للسااااايادة 47بجمةورية الريف المأعومة

 بية.الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة المغر 
 وحيث يعضد ما ذكر، اآل ي بيان :

                                                           
د ، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيهذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 47

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووووودين رين  فع  ميد 

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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 م رصااده من طرف مصاالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية مقطع غير مؤرخ -1
الخاص  الشااخصااية بحساااب  بالفرقة الوطنية للشاارطة القضااائية على مساا و  صاافح  

المنسو  لشخص يدعى ا محماد   بةذا المقطع إعجاب من خالل  ، أبد  بالفايسبوت
يخص جمةورية الوهم الريفية، على ارات ذات دالالت انفصاااااالية فاطميا ي ضااااامن عب

 :الشكل ال الي
ناصااااار  رئيس الحكومة: : م  عيين الحكومة في جمةورية الريف وهي كال الي*

الأفأافي / وأير الداخلية : محمد جلول /وأير الخارجية : عبد الصادم بوجيبار/وأير 
االسااارة و ال ضاااامن :نوال بنعيساااى / اال صاااال و الناطم الرسااامي ا أحمجيم / وأيرة 

وأير الثقافة و الفن : نور الدين لمعلم / وأير الشااااااااغل : شااااااااكاير المخروط / وأير 
 االوقاف و الشؤون االسالمية :مر ضى إعمرشن

الخبرة ال قنية المنجأة على ها ف  النقال، وال ي رصاااااادت وجود مقطع فيديو  -2
 ر خلفية   ضمن الك ابات ال الية :  ضمن بداي   اةو  2017أبريل  05مؤرخ في 

، العالم بين الكذ  والحقيقة، ثم  WWW.RIFCITY.NETا ريف سااااي ي 
 اةر خلفية أخر    ضااااامن ما يلي : اصاااااورة لأعيم  نايم القاعدة الحالي المسااااامى 
أيمن الاواهر  ا ك    حثةا الشااااااي  ا ايمن الاواهر ا حفا  ا ، صااااااورة لخمسااااااة 

وبةذا الفةم الراقي لالسالم و الجةاد باس عسكر  مسلحين ك    حثةا :ا اشخاص بل
 مكن الشااااااايشاااااااانيون من ال صاااااااد  للحمالت الروساااااااية منذ أربعة قرون ونصاااااااف 

RIFCITY.MA : نص ال سجيل الصو ي ما يلي 
ويقر  من ان صاااار الشااايشاااان على الروس في الحر  االولى وساااين صااارون ا 

ل ي  دور ح ى اليوم أقول يقر  من ان صااااااار أهل الريف بإذن ا  في حربةم الثانية ا
في المغر  االقصاااااااااى بقيادة االمير العالم المجاهد ا عبد الكريم الخطابي ا رحم  ا  

على ا ساااااااابان في معرت عديدة   -صااااااااورة محمد ابن عبد الكريم الخطابي  -اةور
لف من المجاهدين وم نوعة أهمةا وأعامةا معركة ا أنوال ا ال ي واج  فيةا قرابة أ

خمسااة وعشاارون ألفا من ا ساابان فةأموهم شاار هأيمة ، وق لوا مةم ساا ة عشاار ألفا 
وأنا واثم أن معام العر  و المصااااريين ال يعرفون ما هي أنوال ، ولم يدرسااااون عنةا 
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شااااايئا في مدارساااااةم ال ي  لقنةم  اريخا مشاااااوها محرفا رغم أن المؤرخين في حرو  
أيو  ، بل ذكر الشااااي  عام حرو  ال حرر من االساااا عمارالعصااااابات يع برونةا من أ

 اةر صورة   ضمن  –وقد ي سائل  مصع  السور  فت ا  أسره في حر  العصابات
وما عالقة الشيشان  – جمع لحشد كبير ك    ح ةا ال حرر من دائرة العبث و الفشل 

 وما يجر  فيةا بما يجر  في مصر و ونس وليبيا وهذا هو السؤال.ا
****** 

 

 

 

ثامنا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  عبد الحق صديق: 
ــالمة الداخلية للدولة، جنحة -1 المس بالس

مخصصة لتسيير و  مبالغ مالية  سلمعا طريق 

 موي  نشا  و دعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها و زعزعة والء 

لشعب المواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات ا

) طبقا لللصليا  .والمشاركة في ذلك المغربي

 ما القانون الجنائي(: 206و 129

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 129و 206حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 

ف درهم، من  سلم، بطريم من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آال
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 
أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو 

 اأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.اس قاللةا أو أع
يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 

  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:
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... 
أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 مل لذلت.علم  بأنةا س س ع
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 اأما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.
حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله،  ورط الم ةم ناصااااااااار الأفأافي في  دبير و 

أطراف خارجية انفصااالية من أجل المس  بالسااالمة الداخلية للدولة مؤامرة ب نساايم مع 
ووحد ةا ال رابية، هذه المؤامرة ال ي ثبت كذلت أن   نفيذها يع مد بشااكل أساااسااي على 

ةا بان اام  ال مويالت المالية لضمان اس مرار  -وخاصة من الخار،–ال ي كان ي م ضخ 
ممنةج و ك يكي يروم  عبئة الجماهير المااهرات والمساايرات غير المصاار ح بةا بشااكل 

و ةييج مشااااااااعرها والم اجرة بحقيقة مطالبةا ودفعةا و حريضاااااااةا على معاداة الدولة 
حااداث ال خرياا  والنةاا  وال ق ياال خاادمااة  وأجةأ ةااا والمواجةااة مع القوات العموميااة وا 
مجندة المشروح االنفصالي بفصل منطقة الريف عن المغر  وفرض اممر الواقع على 
الدولة المغربية بمحاولة إاةارها بساااااااوء نية أمام الرأ  العام الدولي بماةر المع دية 

 على الحريات العامة والمحاربة لحقوم ا نسان، 
وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم عبد الحم صااااااااديم في المساااااااااهمة في  مويل 

 نشاط المااهرات والمسيرات المقنعة وفم ما ذكر أعاله، هو ما يلي:
كريمة افا   ال مةيدية بأن  يع بر محطة ثقة الم ةم ناصااااااااار الأفأافي و اع ر -1

مةوال والم ةمين نبيل احمجيم وأنس الخطابي باع باره عنصاارا نشاايطا على صاافح   
الشااااخصااااية بموقع ال واصاااال االج ماعي فايساااابوت، ال ي يقوم من خاللةا ب رويج كل 

في هذا السااااايام عدة صاااااور امخبار والشاااااائعات الم علقة بما يسااااامى بالحرات، ول  
 فو وغرافية معةم، با ضافة إلى مشارك   في عدة مااهرات بالشارح العام
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مفيدا ان  ساااابم ل  أن ال قى بالم ةم ناصاااار الأفأافي بمنأل كريمة مةوال ال ي 
لةا ا صااال دائم بةذا امخير و قوم ب مويل  ودعم  ماديا لالساا مرار في  أجيج الوضااع 

خرو، إلى الشااااارح لل ااهر ورفع شااااعارات معادية لمؤسااااسااااات و حريض الجماهير لل
 الدولة ورموأها.

وهي الثقة ال ي أهل   من ي لقى أمواال مخصاااااصاااااة لدعم نشااااااط  نايم الم ةم 
ناصاااار الأفأافي نيابة عن هذا امخير، حيث بي ن بةذا الخصااااوص أن المسااااماة كريمة 

يم بإحد  ألعا  الرهان مليون سااااااااان  400مةوال ال ي سااااااااابم لةا أن فاأت بما قدره 
بالديار ا ساابانية ا صاالت ب  عندما   واجد بإساابانيا في غضااون الشااةور امولى من 
الساااانة الجارية، ل خبره بأنةا ساااا رساااال ل  مبلغا ماليا بإساااام  على أساااااس  سااااليم  
لصااااديق  محساااان سااااائم ساااايارة امجرة من الحجم الصااااغير بمدينة الحساااايمة، الذ  

لى الم ةم ناصااااار الأفأافي وذلت من أجل  مويل أنشاااااطة ساااااي كلف بدوره ب ساااااليم  إ
 الحرات.

مؤكدا أن  في غضااااون شااااةر مارس من الساااانة الجارية  وصاااال فعال في نفس 
 25656.00اليوم بمبلغين ماليين باساااام ، امول مرساااال من طرف كريمة مةوال قدره 

ن عمل درهم، واللذي 25656درهم، والثاني مرسااااااااال من طرف ابن ةا وئام أمالح قدره 
على سااااحبةما من البنت الشااااعبي الم واجد بشااااارح محمد الخامس بمدينة الحساااايمة 
وسااااالمةما لصاااااديق  محسااااان الذ  كان يرافق  و كلف بإيصاااااالةما إلى الم ةم ناصااااار 

 الأفأافي وفم رغبة المذكورة كريمة مةوال.
الذ  اع مد   المدعوة كريمة مةوال إلى  مرجعا بحسااااااب  طبيعة هذا امساااااالو 

في  ال وهيم ولفت النار عن هوية المرسااااال الحقيقي كونةا  ع بر من م أعمي  الرغبة
الحرات و كون إلى جان  الم ةم ناصااااار الأفأافي خالل المااهرات ال ي سااااابم الدعوة 

 إليةا بالشارح العام. 
الحوالة المرسلة باسم  من طرف وئام حجأ الضابطة القضائية بمنأل  على -2

رهم، وال ي أكاااد بعاااد مواجة ااا  بةاااا أنةاااا   علم بنفس د 25.656.00أمالح بقيماااة 
اع رافا   أعاله، وال ي أرساااااال ةا المسااااااماة كريمة مةوال باساااااام ابن ةا المذكورة على 
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أسااااس  ساااليمةا إلى صاااديق  محسااان من أجل  ساااليمةا إلى الم ةم ناصااار الأفأافي، 
بقيت بحوأة  المرسلة من طرف كريمة مةوالن الحوالة الثانية بنفس المبلغ و موضحا أ

 صديق  محسن
 
 
ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -2 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:معات العمومية كما وقع  غييره و  ميم  بشأن ال ج 1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 48المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية،  صااريلي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في قانون 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000 راوح بين وبغرامة   وشاااااااااةرين

                                                           
خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  48

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 
 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
ةر وبغرامة   راوح بين يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا صامشااااااخا-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو  عبد الحم صاااااااديموحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله   أن  ال دليل بالملف على ما يفيد ساااااااالوك

 الطرم العمومية وخارجةا.  جراء المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -3

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
وخمسين يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 فةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.بقصد المساس بشر علنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
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وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطر  يقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
اهرات والمسااااااااايرات والوقفات حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة الماو 

بحضور القوات العمومية والسلطات المحلية بعين  –ال ي نامةا الم ةم ناصر الأفأافي
وال ي شاااااااارت فيةا الم ةم عبد الحم صاااااااديم، لم  كن  خلو من شاااااااعارات  -المكان

وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا، بدليل اع رافات هذا امخير 
بأن المااهرات ال ي شااااااارت فيةا وكان يدعو إليةا الم ةم المذكور ناصاااااار ال مةيدية 

 الأفأافي كانت  رفع فيةا شعارات معادية لمؤسسات الدولة ورموأها.
جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -4

ــــ   قا لللص كة طب ية للممل ما  5-267التراب

 القانون الجنائي

 ى ما يلي:من القانون الجنائي عل 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من سااا ة أشاااةر إلى سااان ين وبغرامة من ا 

ساااااء إلى الدين ا سااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 
 .00050إلى الحبس من ساان ين إلى خمس ساانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 
ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن
بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  أو بواساااطة البيع أو ال وأيع

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية
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حيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات و 
والمساااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شااااارت فيةا الم ةم عبد الحم صااااديم، أنةا لم 

أفعال وشاااااااااعارات وكلمات وخط  وصاااااااااياح وعبارات و ةديدات دورها من  كن  خلو ب
، وخاصاااة رفع أعالم ما يسااامى بجمةورية الريف  حرض ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 49المأعومة
 ال رابية للمملكة المغربية.

 يان :وحيث يعضد ما ذكر، اآل ي ب
الصورة الف وغرافية المس خرجة من صفح   الشخصية على موقع ال واصل -1

ا ج ماعي فايسااااابوت وال ي ياةر فيةا رفقة الم ةم ناصااااار الأفأافي وأيمن أمالح ابن 
لياااس خااالي، والم ةم نبياال احمجيم وأمااامةم قماااش مااا يسااااااااامى  كريمااة مةوال وا 

 بجمةورية الريف.
طت ل  خالل حفلة نام ةا كريمة مةوال بمنألةا وال ي وضااال بشاااأنةا بانةا ال ق

 مليون سن يم في ألعا  الرهان بالديار ا سبانية. 400بمناسبة فوأها بمبلغ 
الصاااورة الف وغرافية المسااا خرجة كذلت من خالل نفس صااافح   الشاااخصاااية -2

وال ي ياةر من خاللةا قطعة قماش ما يسااااااامى بجمةورية الريف موضاااااااوعةا ثالثة 
  أسلحة حربية،

وضاال بخصااوصااةا أن  عمل على نشاارها على مواقع ال واصاال االج ماعي إسااوة 
بباقي النشااااااطاء بعدما أعلن الم ةم ناصاااااار الأفأافي خالل إحد  خرجا   أن  سااااااي م 
اللجوء إلى رفع السالح في مواجةة أجةأة الدولة القمعية إن اق ضى الحال، وباع باره 

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 49

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921منفصيل مح يف )دريل  رى 

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
رمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين رين  فع  ميد مح يف حممي نيهيا  ن منه شووووودين 

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
ل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خال

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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طاب  وعمل على نشاااااااار الصااااااااورة من بين النشااااااااطاء وداعمي الحرات فقد  حمس لخ
 المذكورة على صفح   الشخصية.

****** 
تاسعا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  يوسف الحمديوي: 
سالمة الداخلية للدولة، جنحة  -1 المس بال

مخصصة لتسيير و  مبالغ مالية  سلمعا طريق 

 موي  نشا  و دعاية ما شأنها المساس بوحدة 

د ها و زعزعة والء المملكة المغربية وســـيا

المواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب 

) طبقا لللصليا  .والمشاركة في ذلك المغربي

 ما القانون الجنائي( 206و 129

 من القانون الجنائي على ما يلي: 129و 206حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 

من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم 
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 

المملكة المغربية أو سياد ةا أو  أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة
 ااس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.

يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 
  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:

... 
ر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع أو أية وسايلة أخقدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 
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 اأما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.
الم ةم ناصااااااااار الأفأافي في  دبير حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله،  ورط و 

مؤامرة ب نساايم مع أطراف خارجية انفصااالية من أجل المس  بالسااالمة الداخلية للدولة 
ووحد ةا ال رابية، هذه المؤامرة ال ي ثبت كذلت أن   نفيذها يع مد بشااكل أساااسااي على 

ةا بان اام  ال مويالت المالية  مرار لضمان اس -وخاصة من الخار،–ال ي كان ي م ضخ 
المااهرات والمساايرات غير المصاار ح بةا بشااكل ممنةج و ك يكي يروم  عبئة الجماهير 
و ةييج مشااااااااعرها والم اجرة بحقيقة مطالبةا ودفعةا و حريضاااااااةا على معاداة الدولة 
حااداث ال خرياا  والنةاا  وال ق ياال خاادمااة  وأجةأ ةااا والمواجةااة مع القوات العموميااة وا 

صل منطقة الريف عن المغر  وفرض اممر الواقع على مجندة المشروح االنفصالي بف
الدولة المغربية بمحاولة إاةارها بساااااااوء نية أمام الرأ  العام الدولي بماةر المع دية 

 على الحريات العامة والمحاربة لحقوم ا نسان، 
وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم يوسااااااااف الحمديو  في المساااااااااهمة في  مويل 

 رات المقنعة وفم ما ذكر أعاله، هو ما يلي:نشاط المااهرات والمسي
بين الم ةمين ناصااااااار مضااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، -1

براهيم بوأيان ب اري   دقيقة أواال،  16:11على السااااااااااعة  18/12/2016الأفأافي وا 
لرقم وال ي يساا فاد منةا قيام الم ةم إبراهيم بوأيان ب أويد الم ةم يوسااف الحمديو  با

الةا في الخاص بالم ةم ناصاااااااار الأفأافي بناء على طلب ، وذلت بغرض  سااااااااليم هذا 
على حد  عبير الم ةم –إلي  من أحد امشاااااخاص من )الةي ( امخير )أمانة( مرسااااالة 

 وذلت بعدما أبد  الم ةم ناصر الأفأافي موافق  .-يوسف الحمديو 
الةا فية أعاله بعد  اع رافات الم ةم يوسااااااف الحمديو  بمضاااااامون المكالمة-2

مواجة   بةا، وال ي أوضااال من خاللةا أن  فعال سااابم ل  أن  قدم عند الم ةم إبراهيم 
ةا في الخاص بالم ةم ناصااااااااار الأفأافي، من أجل  بوأيان وطل  من  مده بالرقم ال

ساالمةا ل  أحد االشااخاص المقيمين بالخار، -على حد قول –درهم  200 سااليم  مبلغ 
 دعم الحرات.من اجل  خصيصةا ل
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مضمون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، بين  وبين الم ةم إبراهيم -3
د مد ةا دقيق ان وثالثة  15س و 21على السااااااااااعة  22/04/2017بوأيان ب اري  

وأربعون ثانية، وال ي يساااا فاد منةا مشاااااركة الم ةم المعني باممر نفساااا  في ال مويل 
وده الم ةم ناصاااار الأفأافي، وال ي  محورت حول  ر يبات اللوجيساااا ي لل نايم الذ  يق

ا عداد لل جمع الذ  كان مقررا إقام   بعين الةندية بحي الشااااط  الجميل، من خالل 
  وفير الكراسي ومكبرات الصوت ب نسيم مع الم ةم محمد البوس اني.

ن مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، ال ي دارت بين  وبي-4
ثانية مد ةا  31س  13على السااااااااااعة  23/04/2017الم ةم إبراهيم بوأيان ب اري  

 GALAXYواحد وثالثين ثانية، وال ي  محورت أيضااااا حينما كان ساااااع ةا بمقةى 
رفقة الم ةم ناصاار الأفأافي حول  ر يبات ا عداد لل جمع الذ  كان مقررا إقام   بعين 

  وفير الس رات لفائدة عناصر النشطاء.الةندية بحي الشاط  الجميل، من خالل 
ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -2 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 50المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل بوقة ب ي عين أن  كون بدورها مساا
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.

                                                           
حى غييد ثقيفيد أو مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إ أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  50

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 

درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  نوشاااااااااةري

وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 
 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
احد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر و ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .ااس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعة

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو  يوسااااااااف الحمديو وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
أن  ال دليل بالملف على ما يفيد ساااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله 

 ارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا. جراء المااهرات وال جمعات ال ي كان يش
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال  -3

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
ائ ين وخمسين يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من م : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
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 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 
أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال

 اس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.بقصد المسعلنية وذلت 
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 
 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها
 ا.263امولى والثالثة من الفصل 

ة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافو 
ة والسلطات المحلية بعين بحضور القوات العمومي –ال ي نامةا الم ةم ناصر الأفأافي

وال ي شااارت في  نايمةا الم ةم يوسااف الحمديو ، لم  كن  خلو من شااعارات -المكان
 وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا، بدليل اع رافات هذا امخير
ال مةيدية بأن المااهرات ال ي شااااااارت فيةا وكان يدعو إليةا الم ةم المذكور ناصاااااار 

 الأفأافي كانت  رفع فيةا شعارات معادية لمؤسسات الدولة ورموأها.
 وذلت بدليل ما يلي:

ال جمع الذ  نام على مسااااااااا و  ال مةيدية للم ةم ب رديد خالل  االع رافات-1
ا ا ال للعساااكرةمن الشاااعارات من قبيل ا مجموعة عين الةندية بحي الشااااط  الجميل، 

اعاش الريف ال عاش من خان ا، با ضافة إلى هذه كلمة واحدة هذه الدولة فاسدةا وا
 رفع أعالم ما يسمى بالجمةورية الريفية واالعالم االماأيغية.

ال مةيدية للم ةم ب رديد خالل المااهرة المنامة بمناسبة الذكر   االعترافات-2
عينية لوفاة المسمى قيد حيا   محسن فكر  العديد من الشعارات من قبيل اخرجنا االرب

با  والمخأن يقمع فيناواح جينا من بيو نا جيناا االعدالة لبغينا  ا االيد في اليد شااااااااا
الكرامة اليد في اليد شاابا  الحريةا االشااع  يريد من ق ل الشااةيدا احرية كرامة عدالة 
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هذه كلمة واحدة هاد الدولة اح إر اح ساااااانواصاااااال الكفاحا ااج ماعيةاا موال  محند ار 
ا، با ضاااافة أيضاااا إلى رفع أعالم ما يسااامى بالجمةورية الريفية ال للعساااكرةا ا فاسااادة

 واالعالم االماأيغية.
التحريض علنـا ضــــد الوحـدة  جنحـة-4

ــــ   قا لللص كة طب ية للممل ما  5-267التراب

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من سااا ة أشاااةر إلى سااان ين وبغرامة من ا 

ساااااء إلى الدين ا سااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 
 50.000س ساانوات وبغرامة من إلى الحبس من ساان ين إلى خم  رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 
ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن
بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  واساااطة البيع أو ال وأيع أوب

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية
حيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات و 

و ، لم  كن والمسااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شاااااارت فيةا الم ةم يوساااااف الحميد
أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  خلو بدورها من 

، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة
لوحدة ، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية وا51المأعومة

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 51

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921مح يف )دريل  رى منفصيل 

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
 رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن 

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيوووودو م وشوووو  ي  رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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  ال رابية للمملكة المغربية
يل اع فات الم ةم ال مةيدية برفع الم ااهرين خالل الوقفات والمااهرات بدل  را

والمساايرات وال جمعات بالشااارح العام ال ي كان يدعو لةا الم ةم ناصاار الأفأافي رايات 
 ما يسمى بالجمةورية الريفية المأعومة.

وحيث إن مساااهمة الم ةم في  مويل وا عداد اللوجساا يكي للوقفات والمساايرات 
رات وال جمعات ال ي كان يدعو لةا الم ةم ناصاااااااار الأفأافي وفم ما هو مثبت والمااه

ـــاركة أعاله وال ي  رفع فيةا رايات الجمةورية الريفية المأعومة،  يعتبر مش

حدة  بالو ك  علني على المّس  نه في التحريض بشـــ م

ــة وفق ملهوم اللصــــليا  ــة للمملك  129الترابي

عــادة ما القــانون الجنــائي، بعــد إ 5فقرة /267و

 التكييل وإعماال للوصل القانوني المناسب.  

****** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاشرا، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  سليمان الفحيلي: 
جنحة المس بســـالمة الدولة الداخلية  -1

سلم  سييرمبالغ مالية بت شا  ودعاية ما  لت ن

ــياد ها  ــاس بوحدة المملكة وس ــأنها المس ش
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ل عة والء المواطنيا ل ية وزعز لة المغرب دو

 والمشاركة في ذلك ولمؤسسات الشعب المغربي

 ق ج. 206و 129 طبقا لللصليا

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 129و 206حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 

رة آالف درهم، من  سلم، بطريم من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عش
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 
أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو 

 اأو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.اس قاللةا 
يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 

  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:
... 
أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 س س عمل لذلت.علم  بأنةا 
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 اأما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.
حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله،  ورط الم ةم ناصااااااااار الأفأافي في  دبير و 

م مع أطراف خارجية انفصااالية من أجل المس  بالسااالمة الداخلية للدولة مؤامرة ب نسااي
ووحد ةا ال رابية، هذه المؤامرة ال ي ثبت كذلت أن   نفيذها يع مد بشااكل أساااسااي على 

ةا بان اام  ال مويالت المالية لضمان اس مرار  -وخاصة من الخار،–ال ي كان ي م ضخ 
بشااكل ممنةج و ك يكي يروم  عبئة الجماهير المااهرات والمساايرات غير المصاار ح بةا 

و ةييج مشااااااااعرها والم اجرة بحقيقة مطالبةا ودفعةا و حريضاااااااةا على معاداة الدولة 
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حااداث ال خرياا  والنةاا  وال ق ياال خاادمااة  وأجةأ ةااا والمواجةااة مع القوات العموميااة وا 
على  مجندة المشروح االنفصالي بفصل منطقة الريف عن المغر  وفرض اممر الواقع

الدولة المغربية بمحاولة إاةارها بساااااااوء نية أمام الرأ  العام الدولي بماةر المع دية 
 على الحريات العامة والمحاربة لحقوم ا نسان، 

وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم سليمان الفاحلي في المساهمة في  مويل نشاط 
 المااهرات والمسيرات المقنعة وفم ما ذكر أعاله، هو ما يلي:

ثبوت  وصاااااااال  بحوال ين مالي ين من خار، المغر  وبالضاااااااابط من بلجيكا، -1
بقيمااااة  16/11/2016ب اااااري :  Adel Houmzaواحاااادة من طرف المسااااااااامى 

 Abdeladimمن طرف المسمى  06/03/2017درهم، وامخر  ب اري :  1451.86

El Bourini  درهم 1530.92قيم ةا 
مي ومؤيااد  الحرات الشاااااااااعبي اع رافاا  ال مةيااد  على اناا  يع بر من داع-2

بالحسااااااااايمة ومن م  بعي فيديوهات الم ةم ناصااااااااار الأفأافي على مواقع ال واصااااااااال 
وعلى بعض المواقع االلك رونية الناشااطة بمدينة الحساايمة،   Facebookاالج ماعي 

حيث قام في هذا ا طار بالمشااااااااركة والنأول إلى الشاااااااارح في مجموعة من الوقفات 
من أجل المطالبة  ت الداعمة لما يعرف ا بحرات الحسااااااااايمة ااالح جاجية والمسااااااااايرا

بإساااااااااقاط العساااااااااكرة عن المنطقة مؤكدا إيمان  إلى جان  مخ لف المشااااااااااركين في 
 المااهرات بإنشاء جمةورية الريف المس قلة.

ــــد -2 ية ض نا كاب ج بار  يد  هد حة الت جن

صليا  شخا  والتحريض على ذلك طبقا للل  129األ

 ق ج  425و

 من القانون الجنائي على ما يلي: 425صل حيث ينص الف
د بار كا  جناية ضاااد امشاااخاص أو امموال، وذلت بك ابة موقع عليةا من هد  ا 

أو بدون  وقيع، أو صااااااااورة أو رمأ أو عالمة، يعاق ، بالحبس من ساااااااانة إلى ثالث 
 اسنوات وغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.
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الفحيلي في ار كا  هذه الجنحة، هو حيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم ساااااااليمان و 
 ما يلي:
ال مةيد  بال حريض على إعدام عميد الشااااارطة المسااااامى عصاااااام  اع راف -1

البوأيد  الشاااايخي من خالل نشاااار  دوينة على موقع ال واصاااال االج ماعي فيساااابوت 
ا، وذلت بعدما أثار إعجاب  على Hassnae Akchi Di Hiyaبصااافحة  حت اسااام ا
 16/04/2017ينة باللغة االماأيغية )الريفية(  م نشاارها ب اري  حسااا  الفايساابوت  دو 

 على الساعة العاشرة وثمان وعشرين دقيقة صباحا بالصفحة المذكورة  حت عبارة:
اأرااجا راجا أريغشاااكوم ثوثيم طم خ عصاااام السااافاحا وال ي  عني باللغة العربية 

 اان اروا ان اروا الحات أنكم قد سك م على عصام السفاحا 
 hhh la wani 3ad otnatooوقام بال عليم عليةا بعبارة باللغة االماأيغية ا

a9zin ni mess an khiriya  ال ي  عني باللغة العربية:ا و 
 اهاهاها لن ننساه ابن الخيرية ا 

 ثم أردفةا ب عليم ثان على نفس ال دوينة بعبارة:
م ال ي  حااااث على وجو  إعاااادا اsafah wani ikhasa atna3dammا 

 المسمى عصام.
 صاااريحات عميد الشااارطة عصاااام البوأيد  الشااايخي، وال ي اكد من خاللةا -2

إصااراره على م ابعة الم ةم سااليمان الفحيلي جراء  ةديده ل  من خالل ال دوينة اعاله 
با عدام، وذلت على إثر حقد يكن  ل  هذا امخير بخصوص بحث  مةيد  سبم ل  أن 

ا المعني باممر امام النيابة العامة لد  المحكمة أجراه في شاااااااااأن شاااااااااكاية  قدم بة
االب دائية بالحسااااااايمة ضاااااااد أوج   إيمان حديدوش من أجل الخيانة الأوجية وقدمت 
بموجبةا هذه امخيرة رفقة خليلةا المسااااااااامى علي العمراني في حالة اع قال بموج  

مع ، م ةما إياه بال واطؤ 21/10/2016، ،/ش م ب اري   /719المساااااااااطرة عدد 
محامي  من أجل إطالم سراح أوج   ال ي حكمت محكمة امسرة ب طليقةا من  ب اري  

   ال قديم أمام النيابة العامة، وأدلي بحكم ال طليم أمام القضاء الجالس.
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ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -3 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  ق 14و 11و 9و 4و 3طب انون ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 52المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 3

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 ا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات المصرح بة
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

 2.000هذا الك ا  بغرامة   راوح بين يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات ا 
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين
وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 

 ا.ل هذه االج ماعاتالمر كبة خال 
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200

                                                           
ثقيفيد أو  مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  52

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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ت امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانا-1
المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 

 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا
أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو  ساااااااااليمان الفحيليوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد ساااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  أن  ال

  جراء المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
حول إضــــافة جنحة إهانة هيئة منظمة  -4

يامهم  ناء ق مة أث عا جال القوة ال نة ر ها وإ

قانون ما ال 265و 263بمهامهم طبقا لللصــليا 

 الجنائي

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 مةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو رجال القوة العامة أثناء قياأو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين. في محكمة،

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
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حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات و 
بحضور القوات العمومية والسلطات المحلية بعين  –ال ي نامةا الم ةم ناصر الأفأافي

يةا الم ةم سليمان الفحيلي، لم  كن  خلو من شعارات وكلمات وال ي شارت ف -المكان
وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا، بدليل اع رافات هذا امخير ال مةيدية 
بأن  كان يبد   فاعل  مع خطابات الم ةم ناصااار الأفأافي، وطال  في هذا ا طار من 

لااداعمااة لمااا يعرف ا بحرات خالل مجموعااة من الوقفااات االح جاااجيااة والمسااااااااايرات ا
، وذلت انطالقا من إيمان  بإنشاااء جمةورية بإسااقاط العسااكرة عن المنطقة الحساايمة ا

 الريف المس قلة.
وحيث إن  لفاة عسااااكرة بما  عني  من دالالت حول  واجد عسااااكر  في المنطقة 

دارة عسااكرية  سااي  وو  د وجو وكذا  الساالطات المدنية ر ا قليم محل  جود حاكم عسااكر  وا 
، وهو ما ال يسااا قيم وحقيقة الوضاااع ار ال جوالوح قوانين اسااا ثنائية أو حالة حصاااار

في مدينة الحسااااااااايمة إطالقا،  ع بر في حد  ذا ةا مةينة لعمل امجةأة اممنية وا دارة 
 المحلية )جماعات  رابية( والمركأية )العمالة( العاملة بإقليم الحسيمة.

**** 
 

 

 

ل حادي ع الالالر: بالنسالالالبة لألفعا

 المنسوبة للمته  عثمان بوزيان:

المشــــاركة في المس بالســـالمة جنحة -1

بالغ  لة عا طريق  ســـليم م لدو ية ل لداخل ا

نشا  ودعاية ما شأنها المساس  لتسييرمالية 

عة والء  ها وزعز ياد  كة وســـ حدة الممل بو

المواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب 

 .ق ج 129و 206طبقا لللصليا  المغربي

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 129و 206ينص الفصلين  حيث
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يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 
من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم 

الصااور هبات  مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 
أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو 

 ااس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.
مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في يع بر  : ا129الفصاال 

  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:
... 
أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  عمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.ام
... 

 اأما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.
حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله،  ورط الم ةم ناصااااااااار الأفأافي في  دبير و 

مؤامرة ب نساايم مع أطراف خارجية انفصااالية من أجل المس  بالسااالمة الداخلية للدولة 
ذه المؤامرة ال ي ثبت كذلت أن   نفيذها يع مد بشااكل أساااسااي على ووحد ةا ال رابية، ه
ةا بان اام  ال مويالت المالية لضمان اس مرار  -وخاصة من الخار،–ال ي كان ي م ضخ 

المااهرات والمساايرات غير المصاار ح بةا بشااكل ممنةج و ك يكي يروم  عبئة الجماهير 
ا و حريضاااااااةا على معاداة الدولة و ةييج مشااااااااعرها والم اجرة بحقيقة مطالبةا ودفعة

حااداث ال خرياا  والنةاا  وال ق ياال خاادمااة  وأجةأ ةااا والمواجةااة مع القوات العموميااة وا 
 مجندة المشروح االنفصالي بفصل منطقة الريف عن المغر ، 

وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم عثمان بوأيان في المسااااهمة في  مويل نشااااط 
 ما ذكر أعاله، هو ما يلي: المااهرات والمسيرات المقنعة وفم
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اع راف الم ةم أعاله بصااداق   القوية للم ةم ناصاار الأفأافي، هذه الصااداقة -1
ال ي كشف البحث كما هو مبين أدناه، أن   م  سخيرها و وايفةا بسوء نية في خدمة 

 أجندة هذا امخير للمس بالوحدة ال رابية للمغر .
ن  اع اع راف-2 بأ ناصااااااااار الأفأافي  خار، الم ةم  يا من ال  اد  لقي دعما ماد

لإلعداد وال حضااااااير للمااهرات والمساااااايرات ا ح جاجية ال ي كان يقودها هذا امخير، 
وال ي  حولت من وقفات اح جاجية ل حقيم مطال  اج ماعية واق صاااااااااادية وثقافية 
مشااروعة، إلى مااهرات ومساايرات حاشاادة مناهضااة للدولة والناام المغربي، موضااحا 

 ياةر هذا امخير في الصاااااااااورة، كان ي لقى هذا الدعم الماد  عن طريم أن  ح ى ال
أشااااخاص مخ لفين، ومن بينةم هو شااااخصاااايا بعدما واف  في اساااا قبال و لقي مبالغ 

 مالية مرسلة من الخار، من دولة هولندا.
اع راف  ب لقي  ب كليف من الم ةم ناصاااااااار الأفأافي ا صاااااااااال ها فيا من رقم -3

(، خاطب  من خالل  0031ب دئ بامرقام االساااااااا داللية لدولة هولندا)ها في ال ي ذكره ي
( cashplusشخص لم يطلع  على هوي  ، طل  من  ال وج  إلى وكالة  حويل امموال)

الكائنة بالقر  من البريد بشاااااارح عبد الكريم الخطابي السااااا خالص مبلغ حوالة مالية 
 مرسلة باسم  لم يحدده ل .

نااصااااااااار الأفأافي وافا  في  سااااااااالم مبلغ ماالي قادره: اع رافا  باأن الم ةم -4
درهم، اسااا قبل  المسااامىا الياسا الذ  يسااا غل محال  جاريا لبيع الةوا ف  2.600,00

 النقالة بحي سيد  عابد بالحسيمة، كما يثبت ذلت:
ا مضاااااااامون المكالمات الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  عبر رقم  الةا في 

، 06.70.61.16.06م ةما ناصر الأفأافيا عبر رقم النداء وبين ال 06.39.27.60.59
دقيقة، أرسل من 36و21على الساعة: 24/05/2017ومن بينةا رسالة نصية ب اري :

، من طرف لطفي الأفأافي من رقم ها ف : 06.39.27.60.59خاللةا رقم  الةا في: 
بالم ةم  المذكور الخاص 06.70.61.16.06إلى الرقم الةا في:  06.77.05.90.37
 اناصر الأفأافيا، 

 وال ي وضل بشأنةا بعد مواجة   بمضمونةا ما يلي:
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، وبعد أن  عذر على الم ةما ناصر الأفأافيا ا  صال 24/05/2017أن  ب اري :
ب  ها فيا، أرسل ل  شقيق ا لطفي الأفأافيا، الذ   قدم إلى محل  ال جار  الكائن بحي 

ر الأفأافيا يرغ  في ا  صاااال ب  غير إن  يجد ديور الملت، وأشاااعره أن شاااقيق  اناصااا
، أرسااااااال  إلى 06.39.27.60.59ها ف  غير مشاااااااغل، فمده حينةا برقم ها في ثاني: 

 (.SMSشقيق  اناصر الأفأافيا في رسالة نصية قصيرة)
 م بعد ذلت  لقى ا صااااااااااال ها فيا من الم ةما ناصااااااااار الأفأافيا طل  من  من  

من هولندا أن يجيبةم(، وبعدما أبد  موافق  ،  خالل  )إن ها ف  بعض امشاااااااااخاص
 الم ةم المذكور ان  سوف ي صل بةم كي يطلعةم على موافق  . أخبره

مؤكدا ان   لقى فعال ا صااااااااااال ها فيا من رقم ها في ال ي ذكره يب دئ بامرقام 
(، اخبره من خالل  مخاطب  الذ  لم يطلع  على هوي  ، أن 0031االس داللية لةولندا)

بط اال صاااااال المباشااااار بالمسااااامىا الياسا صااااااح  محل بيع الةوا ف النقالة بحي ير 
)اممانة ديال  شاااي ا( ح ى يسااالم  د بالحسااايمة، ويطلع  على كلمة السااار سااايد  عاب

 مبلغا ماليا لم يحدده ل ، كي يسلم  بدوره للم ةم ا ناصر الأفأافيا، 
 ةم ناصااااار الأفأافي موضاااااحا أن  من با  الحيطة والحذر مخافة ال ورط مع الم

في أ  مشااااكل قضاااائية، كلف المسااامىا عبد الرحيما ساااائم سااايارة امجرة من الحجم 
الصاااااغير باالن قال إلى المحل ال جار  للمسااااامىا الياسا و اطالع  على كلمة السااااار 
المذكورة، حيث سايسالم  مبلغ مالي يوافي  ب ، وهو ما حصال حيث سالم  هذا امخير 

للم ةما ناصااااار الأفأافيا الذ   قدم إلي  بمحل   هلمةا بدور درهم، سااااا 2.600,00 مبلغ
 ال جار  بحي ديور الملت.

مة -2 عدم التبليغ عا المس بســـال حة  جن

ــــ   قا لللص لة )طب لدو قانون  209ا ما ال

 (.الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 209حيث ينص الفصل 
ويعاق  بالحبس من يؤاخذ بجريمة عدم ال بليغ عن المس بساااااااااالمة الدولة،  ا

كل شااااخص كان ساااان ين إلى خمس ساااانوات وغرامة من ألف إلى عشاااارة آالف درهم، 
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على علم بخطط أو أفعااال  ةاادف إلى ار كااا  أعمااال معاااقاا  عليةااا بعقوبااة جنااايااة 
بمق ضااااى نصااااوص هذا البا ، ورغم ذلت لم يبلغ عنةا فورا الساااالطات القضااااائية أو 

 ا.ا دارية أو العسكرية بمجرد علم  بةا
وحياااث إن  ماااا يؤكاااد  ورط الم ةم في ار كاااا  هاااذه الجنحاااة هو اع رافاااا ااا  
و صااااريحا   ال مةيدية ال ي يساااا شااااف منةا علم  ب ورط الم ةم ناصاااار الأفأافي في 

روم المس  بااالوحاادة ال رابيااة للمملكااة المغربيااة وأمنةااا وأعأعااة والء    اادبير مؤامرة
 ااصااااااااار الأفأافي اع اد  لقي دعما ماديالمواطنين لةا، وذلت لما اع رف بأن الم ةم ن

من الخار، لإلعداد وال حضااااااير للمااهرات والمساااااايرات ا ح جاجية ال ي كان يقودها، 
وال ي  حولت من وقفات اح جاجية ل حقيم مطال  اج ماعية واق صاااااااااادية وثقافية 
مشااروعة، إلى مااهرات ومساايرات حاشاادة مناهضااة للدولة والناام المغربي، موضااحا 

 ى ال ياةر هذا امخير في الصاااااااااورة، كان ي لقى هذا الدعم الماد  عن طريم أن  ح
أشااااخاص مخ لفين، ومن بينةم هو شااااخصاااايا بعدما واف  في اساااا قبال و لقي مبالغ 

 مالية مرسلة من الخار، من دولة هولندا.
 . 53لم يقم بال بليغ عن  لد  السلطات المخ صة في حين رغم علم  بذلت و 

ة لألفعال ثاني ع الالالر، بالنسالالالب

 المنسوبة للمته  صلش ل   : 
ــك  متعمد بتهديدات  جنايتي-1 "القيام بش

وأعمال عنل ضــــد الموجوديا على متا طائرة 

ــالمتها" و" المس  ــد المس بس خالل  حليقها قص

بســـالمة الدولة الداخلية بار كاب اعتداء 

الغرض منه إحداث التخريب والتقتي  والنهب 

ــاركة في ذلك" طبقا لل ــول والمش مكرر  607لص

 ما القانون الجنائي. 129و 201و
بالنســـبة لجناية القيام بشـــك  متعمد -أ

ــــد الموجوديا على متا  بتهديدات وأعمال عنل ض

                                                           
، ويزكمك يميعدر  محدرريغ  ن محج م م ومجري  يمي يف ضه دضيمن أف مك محمجدمع ودعيونهم فل مكيفرد محج يمد محدل دعك  صفو محدعييش مالجدمي ل محير 53

   ريحيالمد محكمخريد حركوحد.مألم  ركة مدى دعرق مألم

  ومي يريهي  104، مطرعد محمعي ف محجكيكة. ا: 1985محجزء مألول، محطرعد محثينيد -محقينون محجني ل محخيا-ي مجع فل هذم محصكك: ك.أرمك محخمريشل 
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ـــالمتها طبقا  ـــد المس بس طائرة خالل  حليقها قص

 مكرر ما القانون الجنائي  607لللص  

 مكرر من القانون الجنائي على ما يلي: 607حيث ينص الفصل 
سنة كل من كان على م ن طائرة ما،  20سنوات إلى  10ق  بالسجن من يعا ا

خالل  حليقةا فاسااااا ولى على هذه الطائرة أو فرض مراقب   عليةا بعنف بأية وسااااايلة 
 من الوسائل.

ضااد المالحين الموجودين على م ن أو أعمال عنف  كل من قام عمدا ب ةديدات
يعاق  بالساااجن من خمس  بساااالم ةاالمس ما خالل  حليقةا قصاااد  حويلةا أو  طائرة

إلى عشر سنوات بصرف النار عن العقوبات امكثر شدة ال ي يمكن أن ي عرض إليةا 
  من القانون الجنائي. 403و 392 طبيقا للفصلين 

 ع بر الطائرة في حالة  حليم من الوقت الذ   الفصااالين الساااابقينمجل  طبيم 
ي  جميع ا ية الركو  و غلم ف ي  عمل لذ   ف ل  ن ةي ف خارجية إلى الوقت ا مبوا  ال

 في  هذه امبوا  مجل نأول الركا .
وفي حالة نأول اضاااااااااطرار  يع بر ال حليم مسااااااااا مرا إلى أن   كفل السااااااااالطة 

 المخ صة بالطائرة وامشخاص وامم عة الموجودة على م نةا.
يعاق  بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النار عن  طبيم مق ضيات 

من ألحم عمدا بطائرة في حالة  من القانون الجنائي كل   585و 581و 580 الفصاااول
 عمل أضرارا  جعلةا غير قادرة على ال حليم أو من شأنةا المس بسالمة  حليقةا.

 ع بر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذ  يشاااارح في  المساااا خدمون بامرض 
ينصااااااااارم أجل أربع وعشااااااااارين أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة ل حليم معين إلى أن 

ساااعة على كل نأول، و م د مدة العمل كيفما كان الحال إلى مجموح المدة ال ي  وجد 
 ا الطائرة خاللةا في حالة  حليم حس  مدلول الفقرة الثالثة أعاله.

حيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم صااااااااالح لشااااااااخم في ار كا  الجناية أعاله، هو 
 وسائل ا ثبات اآل ي بيانةا:
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 إلىبال وج    الروام، سااااااااااكنةبقيام  رفقة مجموعة من اع راف  ال مةيد  -1
محاولة و  ، ةامحاصااااااااار ال ي كانت  قل وأير الداخلية و  الملكي الدرت مروحية مكان

 مقدمة من اليمنى بالجةة الحديدية أعمد ةا إحد  وعلى أساافلةا والجلوس االع صااام
 لعرقلة أساااااااافلةا االع صااااااااام امشااااااااخاص بعض في  حاول الذ  الوقت في المروحية
   حركةا، أو إقالعةا

 الم جمةرين عموم أماما الدارجةا العربية باللغة بالحرفموضااحا أن  قال حينةا 
 الحادث ويساااجل نقالة هوا ف يحمل من منةم كان والذين المروحية يحاصااارون الذين
 :الفيسبوت االج ماعي ال واصل مواقع عبرا الاليفاعبر  مباشرة
 القضية، هذه في منصف حل لينا يالقوا ح ى  طلع غاداش ما الطائرة هاذ أنا 

 اهنا من  طلع غاداش ما أو ديالنا امعنام طير الفرفارة ولو
المركأ ال رابي للاادرت الملكي ك ااامااة بساااااااااريااة المعاااينااة المنجأة من طرف -2
 وال ي يس فاد منةا: 23/05/2017ب اري   1772موضوح المحضر عدد   ارجيست

في إطار محاولة الدولة عبر ممثليةا ال فاعل مع المطال  المعلن عنةا  ا أن 
انةا اج ماعية من قبل الم جمةرين والمح جين،  م إيفاد وفد وأار  رفيع المسااااااااا و  
في شاااااخص كل من السااااايد وأير الداخلية عبد الوافي أف يت والسااااايد محمد اليعقوبي 

إقليم الحسيمة بالنيابة لالج ماح والي جةة طنجة الحسيمة والسيد محمد فوأ  عامل 
بااالمح جين من سااااااااااااكنااة دوار  الروام و كركورت ومحاااور ةم من أجاال النار في 

 15:15على السااااااااعة  23/05/2017مطالبةم، حيث حضااااااار الوفد المذكور ب اري  
 CN-BZEصااااااااانف  EC 145أواال على م ن مروحية  ابعة للدرت الملكي من نوح 

ص لةا بأرض ال عاونية الفالحية امساااااااير ف لا ا ج  وال ي بعد نأولةا بمكان مخصااااااا
الوفد إلى مقر جماعة اسااااااااكن و م اساااااااا قبالةم من طرف مخ لف ممثلي ورؤساااااااااء 
الجماااعااات المحليااة والةيئااات المن خبااة، غير إناا  بعااد المناااداة على امشاااااااااخاااص 
الم أعمين لالح جا، من أجل الحوار معةم، رفضاااااااااوا االج ماح بالسااااااااايد الوأير رغم 

عة من المحاوالت ال ي قام بةا ممثل الدوار وكذا رئيس الجماعة والسااااااااايد قائد مجمو 
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قيادة اسااااااااااكن، وبعد ال أكد من عدم رغبة المح جين في الحوار، قام الوفد الوأار  
 بمغادرة مقر جماعة اساكن في ا جاه المروحية.

 وما هي إال لحاات ح ى  وج  مجموعة من المع صمين اللذين كانوا م جمةرين
بالمخيم إلى مكان نأول المروحية وحاولوا منعةا من ا قالح بعد  شاااااااااغيل طاقمةا 

 المحرت.
ورغم جميع المحاوالت ال ي قام بةا عناصااااااااار الدرت الملكي اللذين كانوا بعين 
المكان من أجل المحافاة على امن وساااااااااالمة الطائرة وطاقمةا، إال أن الم جمةرين 

 الم ةم صااالل لشااخمشااخصااا حاولوا بأعامة  50ر اللذين  جاوأ عددهم في بادئ امم
بالقوة وال ةديد ف ل با  المروحية، هذا امخير الذ  هدد بإضاااااارام النار في المروحية 
حرام نفسااااا  محرضاااااا باقي الم جمةرين على اق راف هذا الفعل وبمعي   المسااااامون  وا 

سماعيل وشي  ومحمد ولد لوخا ومحمد لشخم وسعيد  محمد بوقديد  ونبيل الخلفي وا 
جالون ومحمد نجي  أفر وت، وعندما  م صدهم من طرف عناصر الدرت الملكي جلس 
ها من ا قالح  يا مجموعة منةم على أدرح المروحية من اليمين واليسااااااااااار مانعين إ
بصاااااافة نةائية، وبعدها ال حم بةم باقي المع صاااااامين من مخ لف امعمار واالجناس 

محاصاااارة المروحية مرددين شااااعارات معادية فرد وقاموا ب 1000اللذين  جاوأ عددهم 
 فاسااد، الملكي الدرت فاساادة، الساالطة كأارة، كريسااا،، بيادم، شاافارة،ا قبيل ونابية من
وكذا شااعارات  حريضااية م ةمين امجةأة المدنية والعسااكرية ا فاساادة المخأنية الساالطة

ذه الحال بأنةا السااب  في  أخير  حقيم مطالبةم االج ماعية، ليساا مر الوضااع على ه
مدة من الأمن  جاوأت سااااااااع ين ونصاااااااف  قريبا، فيما بقي عناصااااااار الدرت الملكي 

 مل فين حول المروحية حفااا على سالم ةا وسالمة طاقمةا.
وبعد جةد جةيد غادر الم جمةرون في ا جاه مكان اع صاااامةم مةددين بالقيام 

سااايمة، ل  مكن بمسااايرة حاشااادة مشااايا على امقدام إلى مدينة الح 24/05/2017يوم 
 دقيقة مساء.  18:45حينةا المروحية من مغادرة مركأ اساكن على الساعة 

 قسما)خالل محاصر   لطائرة الدرت الملكي بالعبارة ال الية:  اع راف  ب ةديده-3
    ( الطيارة هاد مع ندفنوا ح ى العايم العلي با 
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بالنســـبة لجناية المس بســـالمة الدولة -ب

كاب بار  ية  لداخل حداث  ا نه إ تداء الغرض م اع

 التخريب والتقتي  والنهب والمشــــاركة في ذلك

 ما القانون الجنائي 201و 129طبقا لللصليا 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 

هلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى إما إثارة حر  أ اع داء الغرض من 
ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 

 أكثر.
 ...ا

 من القانون الجنائي على ما يلي: 129وحيث ينص الفصل 
يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  نفيذها ولكن  ا 
 امفعال اآل ية:أ ى أحد 
أو  ةديد أو  وعد، وذلت بةبة أو حرض على ار كاب أمر بار كا  الفعل أو  - 1

 إساءة اس غالل سلطة أو والية أو  حايل أو  دليس إجرامي. 
... 
أو  في امعمال ال حضااااايريةسااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة  - 3

 ، مع علم  بذلت. امعمال المسةلة الر كابةا
 ...ا

وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم صااااااالح لشااااااخم في ار كا  الجناية أعاله، هو 
 وسائل ا ثبات اآل ي بيانةا:

 مدينةخالل وقفة ب 29/04/2017  اري اع رافا   ال مةيدية بإلقاء كلمة ب-1
 قرية عن ونشاااااااطاء أحمجيم ونبيل الأفأافي ناصااااااار الم ةمين بحضاااااااور  اركيسااااااات
 ما يلي:ا  الدارجةا العربية واللغة رفبالحقال فيةا   ماسينت،
 دعااات إلى النةااار دياات قلاات ملي أنااا بااالشاااااااااورط غير للرجااال مح ااا، الريفا

 لينا كيةدد شااافنا ملي المسااا عمر المسااا عمر، على لبالد فةاد الساااالح نةأو الضااارورة
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 سواء مكيحكمناش، ال و كيحكمنا سواء كان كيفما أ  بالسالح علي  جرينا البالد هاد
 ندخلو خاصاااانا ديالنا، اموالد ديال المساااا قبل لينا كيحطم جا ،يةود  ال و مغربي كان
  ،اوعرض طول في 

الم ةمين المذكورين  رفقة فو وغرافية صاااااااااورة  ل ال قطت كلم   ان ةاء وعند
 أعاله.

وهي االع رافات ال ي يسااااا فاد منةا  حريضااااا  بشاااااكل مباشااااار لسااااااكنة مدينة 
وكل من شااااااهده أو سااااامع  خالل الوقفة لمذكورة أو  ارجيسااااات و الروام ال ي يمثل  

عبر الفيااديو الااذ  وثم لكلم اا  المااذكورة، على رفع الساااااااااالح في مواجةااة القوات 
العمومية ودعوة كذلت ل نفيذ اع داءات ضاااد الساااالمة الداخلية للدولة المغربية بغرض 

من ساكنة بدليل أن  حريض  ودعو   هذين، لقيا صد  واس جابة ال خري  وال ق يل، 
 23/05/2017 ال روام بمناساابة امحداث ال ي عرفةا مركأ إساااكن ب اري  الحم في 

المساامون محمد ومن بينةم  –شااخص بأعام   هو شااخصاايا  50عندما قام أأيد من 
سماعيل وشي  ومحمد ولد لوخا ومحمد لشخم وسعيد جالون  بوقديد  ونبيل الخلفي وا 

وفدا وأاريا الدرت الملكي ال ي كانت  قل  بمحاصاااااااارة مروحية - ومحمد نجي  أفر وت
رفيع المساااا و  في شااااخص كل من الساااايد وأير الداخلية عبد الوافي أف يت والساااايد 
 محمد اليعقوبي والي جةة طنجة الحسااايمة والسااايد محمد فوأ  عامل إقليم الحسااايمة

وعندما  م صااااادهم من طرف بإضااااارام النار فيةا. محاولين بالقوة ف ل بابةا ومةددين 
عناصاااار الدرت الملكي جلس مجموعة منةم على أذرح المروحية من اليمين واليسااااار 
مانعين إياها من ا قالح بصااااااااافة نةائية، ليل حم بةم حينةا باقي المع صااااااااامين من 

فرد وقاموا بمحاصرة المروحية  1000مخ لف امعمار واالجناس اللذين  جاوأ عددهم 
 السااااالطة كأارة، كريساااااا،، بيادم، فارة،شاااااا قبيل مرددين شاااااعارات معادية ونابية من

وكذا شعارات  حريضية، ليس مر ا فاسدة المخأنية السلطة فاسد، الملكي الدرت فاسدة،
 الوضع على هذه الحال مدة من الأمن  جاوأت ساع ين ونصف  قريبا.

كما هو مثبت بموج  المحضاااااار المنجأ من طرف المركأ ال رابي للدرت الملكي 
 .1772 حت عدد  23/05/2017ست ب اري  ك امة بسرية  ارجي
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 االن رنيت شاااااابكة على 29/04/2017: ب اري  نشاااااارالذ   فيديوال شااااااريط-2
 من مباشاااااااارة اح جاجية وقفةا عنوان  حت الفيساااااااابوت االج ماعي ال واصاااااااال بموقع

: االلااكاا اارونااي الاارابااط عااباار ثاااااانااياااااة 37و دقاايااقاااااة 12 ماااااد ااااا  ،ا ااااااركاايسااااااااااااات
HTTPS://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953

803 ، 
والذ  وثم ل حريضااااااااااات الم ةم أعاله للناس بار كا  اع داءات في مواجةة 

 أمام-كما ورد أعاله – ، والذ  قال في  هذا امخيرالدولة المغربية باسااا عمال الساااالح
 ا:الدارجةا العربية وباللغة ركيستب ا الم جمةرين

 غير للرجال مح ا، الريف للرجال، مح ا، الريف الحية، الضااااااامائر خاصاااااااناا 
 البالد هذه في السااااالح نةأو الضاااارورة دعات إال النةار ديت كلت ملي أنا بالشااااورط،

 أ  بالسااااالح، علي  جرينا البالد، لينا كيةدد شاااافنا ملي المساااا عمر المساااا عمر، على
 كيحطم جا يةود ، وال مغربي كان سااااواء مكيحكمناش، وال كيحكمنا سااااواء نكا كيفما
 ا.وعرض طول في  ندخلو خاصنا ديالنا، اموالد ديال المس قبل لينا

 21و دقيق ان مد ةاالمل قطة طبقا للقانون،  ةا فيةال مكالمةمضااااااااامون ال -3
 بين دقائم وساابع ال اسااعة الساااعة حوالي 24/05/2017:  ب اري  رصاادتال ي  ثانية
 امحمد لمساااامىل 06.77.94.60.63 الةا في والرقم 06.90.81.98.53 الةا في  رقم
وال ي  بين من خالل الحوار الدائر فيةا أن الم ةم  ،مراسااااااااال جريدة الصاااااااااباح خيي

المعني باممر كان مصاااااااام ما فعال على المس  بسااااااااالمة الطائرة ال ي كانت  قل  وأير 
ميا بغرض  أجيج اموضااااااح والدفع إلى ار كا  المأيد من الداخلية وال وثيم لذلت إعال

االع داءات بغرض المس بالسااااالمة الداخلية للدولة، وذلت لما أفاد مخاطب  المراساااال 
 الصحفي بما يلي:

 ح ى طلقناها السااااااعات ديال 8  اح الارفية في محاصااااارة بقات الطائرة بأن ا 
 ا طلقناها عاد الليل

 لواحد دابا من كي جمعو راهم الجماهير للحساااااايمة غادين حنا راها ثم أضاااااااف:
 ديال وشااحال القو  ديال الجحافل لينا وجايبين الحساايمة نخرجو غادين ساااعة نصااف

https://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953803
https://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953803


 

449 

 ذات قولي معاهم حنا هنا يدير ما عند ماا EN FACE هنايا راه والساااايمي االواكس
 ااطاب   المقال

 .االبارح لتوص يا  دابا نبداه غاد  أناا ليجيب  المراسل الصحفي: 
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -2

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شااةر إلى ساانة وغرامة من مائ ين وخمسااين  :ا263الفصاال 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانة آالف درهم، من إلى خمساا
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 أو االح رام الواج  لسلط ةم. بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهمعلنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حدده ا، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
ات والوقفات ال ي حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسير 

بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي
وال ي شااارت فيةا الم ةم صااالح امشااخم، لم  كن  خلو من شااعارات وكلمات  -المكان

 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.
 وحيث يعضد ما ذكر:
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م  خالل محاصااااااااار   لطائرة الدرت الملكي الم ةم ال مةيدية بقيا اع رافات-1
 كانا اللذان الملكي الدرت من عنصاارين إلى  يدي بأصااابعبا شااارة ومنعةا من ا قالح 

 للرشااااااااوة بال عاطي اا ةام لةما اووجة المروحية وحراسااااااااة بحماية المكلفين بين من
 ا فاسد هذا فاسد، هذاا: هكذا مباشرة لةما قائال ،والفساد

 :االدارجةا العربية باللغة حرفبال وقول  كذلت
 ، بيادم شااااااااافارة،)و( الطيارة هاد مع ندفنوا ح ى العايم العلي با  قساااااااااما)

 ، فاساادة المخأنية الساالطة ، فاسااد الملكي الدرت ، فاساادة الساالطة ، كأارة الكريسااا،،
 .(فاسد الرئيس

ة مضمن المحضر المنجأ من طرف المركأ ال رابي للدرت الملكي ك امة بسري-2
قيام الم ةم صااااااالح والذ  أثبت  1772 حت عدد  23/05/2017 ارجيساااااات ب اري  

 شاافارة،ا قبيل لشااخم ومن مع  بمحاصاارة المروحية مرددين شااعارات معادية ونابية من
ا فاسدة المخأنية السلطة فاسد، الملكي الدرت فاسدة، السلطة كأارة، كريسا،، بيادم،

المدنية والعسااكرية بأنةا السااب  في  أخير  وشااعارات أخر   حريضااية م ةمين امجةأة
  حقيم مطالبةم االج ماعية.

 
التهديد بار كاب فع  ما أفعال  جنحة-3

واألموال والتحريض على االعتداء على األشــخا  

قا لللصـــليا  لك طب قانون  129و 429ذ ما ال

 الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 429حيث ينص الفصل 
عدا ما    فعل من أفعال االع داء على امشاااااااااخاص أو امموالال ةديد بار كاا 

، إذا ار ك  بإحد  الوساااائل المشاااار إليةا في 427إلى  425نص علي  في الفصاااول 
، يعاق  مر كب  بالحبس من وكان مصااااحوبا بأمر أو معلقا على شاااارط لت الفصااااول، 

و بإحد  ها ين شااةر واحد إلى ثالثة وغرامة من مائ ين إلى مائ ين وخمسااين درهما أ
 االعقوب ين فقط.
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وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم صاااااااااالح لشاااااااااخم في ار كا  هذه الجنحة، هو 
اع راف  ال مةيد  بمحاصاار   للمروحية ال ي كانت  قل وأير الداخلية عن طريم القوة 

 الم جمةرين عموم أماما الدارجةا العربية باللغة بالحرفحينةا وال ةديد، مؤكدا قول  
 الحادث ويساااجل نقالة هوا ف يحمل من منةم كان والذين المروحية يحاصااارون الذين
 :الفيسبوت االج ماعي ال واصل مواقع عبرا الاليفاعبر  مباشرة
 القضية، هذه في منصف حل لينا يالقوا ح ى  طلع غاداش ما الطائرة هاذ أنا 

 اهنا من  طلع غاداش ما أو ديالنا امعنام طير الفرفارة ولو
    ( الطيارة هاد مع ندفنوا ح ى العايم العلي با  قسما)قول : وكذا 

وهي الوقائع ال ي أكاها مضمن المحضر المنجأ من طرف المركأ ال رابي للدرت 
والذ  يك سي  1772 حت عدد  23/05/2017الملكي ك امة بسرية  ارجيست ب اري  
 الجنائية. من قانون المسطرة 290حجية قانونية طبقا لمق ضيات المادة 

جنحة العصـــيان والتحريض عليه طبقا  -4

ما القــانون  304و 302و 301و 300لللصـــول 

 الجنائي

من القانون الجنائي على ما  304و 302و 301و 300حيث  نص الفصااااااااول 
 يلي:

أو  ضد موافيأو ا يذاء  بواسطة العنفأو مقاومة،  هجومكل : ا 300الفصل 
أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  فيذ اموامرب نالقائمين الساالطة العامة ممثلي 

القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 
 يع بر عصيانا.

 اوال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .
، فعقوبة من شاااخص أو شاااخصاااينإذا وقعت جريمة العصااايان : ا 301الفصااال 
 ةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. الحبس من ش

فإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا مسااالحا، فإن الحبس يكون من ثالثة 
 اأشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.
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 ال ي  قع من أكثر من شااااخصااااين مج معينجريمة العصاااايان : ا 302الفصاااال 
 ى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.يعاق  عليةا بالحبس من سنة إل

ويكون الحبس من سن ين إلى خمس والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم إذا كان 
 في االج ماح أكثر من شخصين يحملون أسلحة ااهرة.

أما إذا وجد أحد امشااااخاص حامال لسااااالح غير ااهر، فإن العقوبة المقررة في 
 اه.الفقرة السابقة  طبم علي  وحد

بخط  ألقيت في ، سااواء ض علي مر كبا للعصاايان من حر  يع بر : ا304الفصاال 
  اأو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات. أمكنة

حيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه الجنل، هو  أعم  لمجموعة من 
جماعة عن طريم القوة  شاااااااااخص، قاموا بالةجوم 1000امشاااااااااخاص ناهأ عددهم 

وعندما  م  صااادهم وال ةديد على الطائرة ال ابعة للدرت الملكي وعملوا على محاصااار ةا 
من طرف عناصاااار الدرت الملكي اللذين كانوا مأمورين بالحراسااااة والحفاا على الناام 
العام، جلس مجموعة منةم على أذرح المروحية من اليمين واليساااار مانعين إياها من 

 ليشرح الم ةم المذكور في  حريض المع صمين قائال لةم: بصفة نةائية. ا قالح
 القضية، هذه في منصف حل لينا يالقوا ح ى  طلع غاداش ما الطائرة هاذ أنا 

 اهنا من  طلع غاداش ما أو ديالنا امعنام طير الفرفارة ولو
وج  وذلت حسااااا  الثابت من االع رافات ال مةيدية للم ةم أعاله والمعضااااادة بم

المحضر المنجأ من طرف المركأ ال رابي للدرت الملكي ك امة بسرية  ارجيست ب اري  
 .1772 حت عدد  23/05/2017

ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -5 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/8195التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
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كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 54المحلية
ضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية س عراالمواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 يل السابم.والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صر 
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا.خالل هذه االج ماعات
 بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: الخاص 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما  المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

                                                           
حدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد م أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  54

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال  صالح لشخموحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
بة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طل

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
 بكون علم علىالم ةم  مةيااديااا بااأناا  كااان  اتاع رفاايعضااااااااااد مااا ذكر، وحيااث 

 منمصااارحا بةا  يكن لم  اركيسااات بمدينة فيةما شاااارت الل ين االح جاجي ين الوقف ين
 .يةالمحل السلطاتطرف 

جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -6

ــــ   قا لللص كة طب ية للممل ما  5-267التراب

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

إلى الدين ا سااااااالمي أو  ساااااااءكل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

الم ةم في ار كا  هذه الجنحة، هو الخطبة ال ي ألقاها حيث إن ما يؤكد  ورط 
خالل وقفة  ارجيساااات بحضااااور الم ةم ناصاااار الأفأافي، لما حر ض بموجبةا ساااااكنة 

 ا:الدارجةا العربية باللغة الريف على المس بالوحدة ال رابية للمملكة، قائال لةم
 غير الللرج مح ا، الريف للرجال، مح ا، الريف الحية، الضااااااامائر خاصاااااااناا 

 البالد هذه في السااااالح نةأو الضاااارورة دعات إال النةار ديت كلت ملي أنا بالشااااورط،
 أ  بالسااااالح، علي  جرينا البالد، لينا كيةدد شاااافنا ملي المساااا عمر ،المساااا عمر على
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 كيحطم جا يةود ، وال مغربي كان سااااواء مكيحكمناش، وال كيحكمنا سااااواء كان كيفما
 ا.وعرض طول في  ندخلو خاصنا ديالنا، اموالد ديال المس قبل لينا

 ب اااري  المنشاااااااااور فيااديوال شاااااااااريطوهي الخطبااة ال ي  م  وثيقةااا بموجاا  
  حت الفيسااااابوت االج ماعي ال واصااااال بموقع االن رنيت شااااابكة على 29/04/2017:

 الرابط عبر ثانية 37و دقيقة 12 مد   ،ا اركيساات من مباشاارة اح جاجية وقفةا عنوان
: االلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
HTTPS://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953
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ثالث ع الالالر، بالنسالالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  عمر بوحراس: 
ــالمة الداخلية للدولة -1 جناية المس بالس

ــه  ــداء الغرض من ــاب اعت ــار ك ــب ب التخري

ما القانون  201والتقتي  والنهب طبقا لللص  

 الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 

إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  اع داء الغرض من 
ما بإحداث ال خري  وال ق يل د فريم آخر ال ساااالل ضاااا والنة  في دوار أو منطقة أو وا 

 أكثر.
 ...ا

https://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953803
https://www.facebook.com/INFO.RIFF/video/742080055953803
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وحيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله،  ورط الم ةم ناصاار الأفأافي في ال حريض 
على المس بالسالمة الداخلية للدولة من خالل ار كا  اع داءات في منطقة الحسيمة 

نة ، من ضاااامنةا امحداث ا جرامية ال ي وقعت ونواحيةا بغرض ال خري  وال ق يل وال
لما قام الم ةم المذكور بشااااااااكل م عمد ومدبر ب عطيل  2017ما   26ب اري  الجمعة 

أداء صاااالة الجمعة من خالل مقاطع    مام المساااجد وهو يلقي خطبة الجمعة وساااب  
 ةا من ونع   بالدجال وحر ض المصااااالين على االن فاض ومعاداة أجةأة الدولة، وما  ل

وهم  أحداث لما قام عدد كبير من مناصااااااااري  ب حريض من  بال جمةر أمام با  منأل 
، وقاموا برشاااام يحملون أساااالحة ااهرة عبارة عن عصااااي خشاااابية وقضاااابان معدنية

ال ي حضاااارت لعين المكان من اجل -عناصاااار الشاااارطة القضااااائية والقوات العمومية 
لة عدا م  لل قدي ف  و  قا نبالحجارة  -إي نات ب نات ولب اء امجور وقطع الخشاااااااااا  والقني

الأجاجية والمعدنية اكانيطا سااواء من امأقة أو من سااطوح المناأل، مما نجم عن  ما 
 يلي:

العامل بمنطقة امن  78924محاولة ق ل مقدم الشرطة صفوان فارس )رقم  -1
ساال/ والية امن الرباط( على مرأ  من ضاابط الشارطة القضاائية المشارف على  أطير 

خل اممني، بعدما  م رشاق  في مق ل على مسا و  مؤخرة رأسا  بلبنة بناء اأجورها ال د
من فوم سااااااااطل منأل يقع بنفس الأقام حيث يوجد منأل الم ةم ناصاااااااار الأفأافي، 
ليسااااقط أرضااااا على الفور ويصااااا  بحالة إغماء اساااا دعت نقل  في حالة حرجة إلى 

على مس و  رأس  وهو في المس شفى العسكر  بالرباط، حيث اخضع ل دخل جراحي 
حالة غيبوبة. وبعد ال وصااااااال ب قرير طبي صاااااااادر عن الدك ور جبور  إبراهيم طبي  

امعصا  وجراحة الدمام بالمس شفى العسكر  محمد الخامس  بر بة قبطان بمصلحة
،  بين بأن المعني باممر أصااااااااي  بشاااااااالل جأئي على 02/06/2017بالرباط ب اري  

ووجود ندبات داخلية على مسااا و  الجبةة جةة  4/5بة مسااا و  الذراح اميسااار بنسااا
 اليمين.  
عنصار من عناصار القوات العمومية بإصاابات مخ لفة الخطورة،  35 عرض -2

 أدلوا بعضةم بشواهد طبية  ثبت مدة العجأ الالحم بةم.
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 عرض عدد من سيارات المصلحة ووسائل ال دخل والمعدات الخاصة بقوات -3
 ابعة لمصالل المديرية العامة لألمن الوطني أو القوات لل خري .حفا الناام سواء ال 

وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم عمر بوحراس في ار كا  االع داءات ا جرامية 
أعاله ال ي كان الغرض منةا ال ق يل وال خري  والمس بالساااااالمة الداخلية للدولة، هو 

 ما يلي:
برشااااااااام القوات العمومية  26/05/2017اع رافا   ال مةيدية بقيام  ب اري  -1

من فوم سااااااطل المنأل بواسااااااطة الحجارة ولبنات امجور ال ي كان قد  م إحضااااااارها 
 بشكل مسبم رفقة باقي المع دين.

اع رافا   القضااااائية خالل مرحلة االساااا نطام االب دائي أمام الساااايد قاضااااي -2
 ال حقيم برشم القوات العمومية بالحجارة.

   ال مةيدية على أن الحجارة ولبنات امجور ال ي  أكيده خالل  صاااااااااريحا-3
رشاااااقت بةا القوات العمومية، كانت معدة بشاااااكل مسااااابم بساااااطوح المناأل من طرف 

 مناصر  الم ةم ناصر الأفأافي.
ل النية ا جرامية للم ةم عمر بوحراس ومن مع  في  نفيذ اع داءات   مم ا يوضاا 

منةا ال خري  وال ق يل في مواجةة   روم المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، الغرض
القوات العمومية عند االصااااااااطدام بةا وفم المؤامرة المدبرة من طرف الم ةم ناصاااااااار 

 الأفأافي وشركائ  بالخار،.
 صاااااااااريحات الم ةم عمر بوحراس ابخصاااااااااوص موااب   على   بع خط   -4

، الم ةم ناصاااار الأفأافي بمواقع ال واصاااال ا ج ماعي فيساااابوت وصاااافح   الشااااخصااااية
عادة نشاااااااار مخ لف خرجات و مقاطع فيديو هذا امخير ال ي  حرض على العنف و  وا 
الكراهية ضد المؤسسات العمومية، و أكيده على مشارك   في الوقفات والمسيرات كل 
أسااابوح بصااافة من امة ال ي كانت   م بأعامة الم ةمين ناصااار الأفأافي ومحمد جلول 

ة الم ةم الساااالف ذكر ناصااار الأفأافي من ونبيل أحمجيم، وال ي كان يسااا غلةا كفرصااا
أجل شاااااااحنةم بأفكار الحقد والكراهية ضاااااااد الدولة ورموأها و حريضاااااااةم على القيام 

 بأعمال ال خري .
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لما قام الم ةم ناصااااار الأفأافي ب عطيل أداء صاااااالة  26/05/2017وأن  ب اري  
مخأن الجمعة واصااااال هذا امخير خرا، المساااااجد  حميساااااةم بخطب   النارية ضاااااد ال

والفساااااد و حريضااااةم على العنف ضااااد القوات العمومية وباقي مكونات المخأن، مما 
دفع بمجموعة من الشبا  الى االل حام ب  ح ى يوفروا ل  الحماية، وشرعوا في  رديد 

 عبارات ال ةليل وال كبير.ا
مما يسااااا ن ج مع  عن حم ، أن  حريضاااااات الم ةم ناصااااار الأفأافي الرامية إلى 

–مة الداخلية للدولة بار كا  اع داءات الغرض منةا ال ق يل وال خري  المس بالسااااااال
كفاعل  –وجدت فعال صااااد  واساااا جابة لد  الم ةم عمر بوحراس -باع باره محرضااااا

 .  26/05/2017ومن مع  خالل امحداث ا جرامية أعاله ب اري  -أصلي
بط دقيقااة المنشاااااااااور على الرا 14شاااااااااريط الفيااديو البااالغااة مااد اا  حوالي -5

ttps://www.facebook.com/rif.sat.media/videos/19103577889817

دقيقة بعد الأوال مساااااااااء،  41على الساااااااااعة الثالثة و 26/05/2017ب اري     /16
والذ  ياةر في  مجموعة من امشاااااااااخاص يقومون برشااااااااام أفراد القوات العمومية 

 01عند الدقيقة  بالحجارة، من بينةم الم ةم عمر بوحراس والذ  ياةر في الشاااااااااريط
 ثانية، وهو يضع قبعة سوداء وير د  س رة نوم بيضاء)سلي (.  34و

قا -2 مد طب ت  الع لة الق حاو ية م نا ج

 ما القانون الجنائي 392و 114لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 392و 114حيث ينص الفصلين 
بأعمال  نفيذها أو  بدت بالشاااروح في كل محاولة ار كا  جناية : ا114الفصااال 
أو لم يحصاااااال امثر ،  ةدف مباشاااااارة إلى ار كابةا، إذا لم يوقف  نفيذها ال لبس فيةا

،  ع بر كالجناية ال امة ويعاق  الم وخى منةا إال لاروف خارجة عن إرادة مر كبةا
 ا عليةا بةذه الصفة.

 كل من  سااااب  عمدا في ق ل غيره يعد قا ال، ويعاق  بالسااااجن : ا392الفصاااال 
 المؤبد. 

 لكن يعاق  على الق ل با عدام في الحال ين اآل ي ين:
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 إذا سبق   أو صحب   أو أعقب   جناية أخر ؛ -
إذا كان الغرض من  إعداد جناية أو جنحة أو  ساااااااااةيل ار كابةا أو إ مام  -

 ا نفيذها أو  سةيل فرار الفاعلين أو شركائةم أو  خليصةم من العقوبة.
 ط الم ةم في ار كا  هذه الجناية ما يلي:وحيث إن ما يؤكد  ور 

ق  ب اري  -1 فا   ال مةيدية والقضااااااااااائية برشااااااااا القوات  26/05/2017اع را
العمومية من فوم سااااااااطل المنأل بواسااااااااطة الحجارة ولبنات امجور ال ي كان قد  م 

 إحضارها لةذا الغرض بشكل مسبم.
ي أكد من شااااةادة شاااااهد العيان طارم أعكوش )مف ش شاااارطة مم اأ( وال -2

خاللةاااا مشااااااااااااهاااد ااا  خالل وقاااائع امحاااداث ا جرامياااة المفصااااااااالاااة أعاله ب ااااري  
، للم ةم ساااامير أغيد وهو يةو  من فوم سااااطل منأل الم ةم ناصاااار 26/05/2017

صاااافوان فارس بحجارة )لبنة بناء كاملة( على مساااا و  رأساااا  الأفأافي على الشاااارطي 
وذلت عندما أف من رأساا  بغأارة، سااقط معةا هذا امخير مباشاارة على امرض والدم ين

كان الم ةم المذكور ساامير أغيد برفقة الم ةم عمر بوحراس الذ  شاااهده أيضااا يقوم 
 بالرشم بالحجارة من فوم سطل المنأل.  

وحيث إن  مشاااااااااهدة شاااااااااهد العيان طارم أعكوش للم ةم عمر بوحراس إلى  
بالحجارة على نحو  جان  الم ةم سااااااااامير أغيد وهما يرشاااااااااقان معا القوات العمومية

أفضى إلى إصابة المجني علي  صفوان فارس بجرح غائر على مس و  رأس  كاد يفقد 
خضااااااااااع  للعالجات  مع  هذا امخير الحياة، لوال إساااااااااعاف  في الوقت المناسااااااااا  وا 

 الضرورية، يؤكد أمرين اثنين:
أولةما، أن  الم ةم عمر بوحراس كان يسااااااااا ةدف فعال المجني علي  صااااااااافوان 

غير إن  محاول   كانت خائبة بسااااب  عدم نجاح  في ال سااااديد وال صااااوي ، في فارس 
حين كانت محاولة صديق  الم ةم سمير أغيد ناجحة غير إنةا أضحت موقوفة بسب  

نقاذ حيا  .  إسعاف المعني باممر في الوقت المناس  وا 
ثانيةما، أن  فعل الرشااااام بالحجارة )قطع امجور( من فوم ساااااطل المنأل بقوة 
في ا جاه رؤوس عناصااااااااار القوات العمومية، يع بر في حد  ذا   قرينة قوية على ني ة 
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من القانون الجنائي يةدف  114إأهام الروح وعمال ال لبس في  بمفةوم الفصاااااااااال 
مباشاااااارة إلى ار كا  الجريمة، باع بار أن قطع امجور  ع بر أساااااالحة قا لة بطبيع ةا 

حيث ي أايد وأنةا –ومن امعلى إلى امسفل  خاصة إذا ما  م رشقةا من مسافة بعيدة
في ا جاه الرأس الذ  يع بر مكانا حساااااسااااا من  -ن يجة قوة السااااقوط وبفعل الجاذبية

الجسااام من شاااان  أن يؤد  إلى الموت م ى كانت ا صاااابة قوية. وهو ما حصااال مع 
الجاني عمر بوحراس والمجني علي  صاااااااافوان فارس الذ  كاد ان يفارم الحياة وكان 

  !!!ا لةيةيمكن أن يحصل مع باقي القوات العمومية لوال العناية 
جنــايــة  خريــب منقوالت في جمــاعــات -3

صة  ص شياء مخ سر و عييب أ ستعمال القوة وك با

ما  595و 594للمنلعة العامة طبقا لللصـــليا 

 القانون الجنائي 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 595و 594حيث ينص الفصلين 
منقوالت لمواد غذائية أو بضاااائع أو  ال خري النة  أو  مر كبو: ا 594ل الفصااا

، يعاقبون بالسااااجن من عشاااار إلى باساااا عمال القوةأو عصااااابات  في جماعات، أخر 
عشاااارين ساااانة، ما لم يكن الفعل جريمة أشااااد مثل إحد  الجنايات المشااااار إليةا في 

 .203و 201الفصلين 
نةم قااد دفعوا إلى المساااااااااااهمااة في هااذه ومع ذلاات فااإن الجناااة الااذين يثب ون أ

االضطرابات بواسطة محرضين أو مةيجين،  كون عقوب ةم السجن من خمس سنوات 
 اإلى عشر.

يعاق  بالحبس من شااااةر إلى ساااان ين وغرامة من مائ ين إلى : ا 595الفصاااال 
 عمدا شيئا مما يأ ي:  خمسمائة درهم من خر  أو هدم أو كسر أو عي ،

المنفعة مخصاااااااص للأينة أو  شااااااايء آخرو رساااااااما أو أ  بناء أو  مثاال أ -
 أنشأ   أو وضع   السلطة العامة أو أذنت ب .  العمومية
بناء أو  مثاال أو رساااااما أو شااااايئا ما ل  قيمة فنية موضاااااوعا في م حف أو  -

 امكان مخصص للعبادة، أو في أ  مبنى مف وح للجمةور.
 جناية ما يلي:وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه ال
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الم ةم ناصاار  عدد من مناصاار اع رافات الم ةم عمر بوحراس برشااق  رفقة -1
 الأفأافي )في شكل جماعات( للقوات العمومية بالحجارة حس  الثابت أعاله.

، ،/ ش م المنجأ من طرف فرقة الشااارطة  /184المحضااار عدد مضااام ن -2
 عرض عدد من سااايارات  الذ  أثبت 29/05/2017القضاااائية بأمن الحسااايمة ب اري  

المصلحة ووسائل ال دخل والمعدات الخاصة بقوات حفا الناام سواء ال ابعة لمصالل 
 المديرية العامة لألمن الوطني أو القوات المساعدة لل خري  ن يجة الرشم بالحجارة.

مســــاعدة مجرم على الهروب طبقا  جنحة-4

 ما القانون الجنائي 297لللص  

 ن القانون الجنائي على ما يلي:م 297حيث ينص الفصل 
، يعاق  295و 196)رابعا( و 129في غير الحاالت المشار إليةا في الفصول ا 

بالحبس من شااااااةر إلى ساااااان ين، وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم أو بإحد  ها ين 
العقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشااااااااخاص مع علم  بار كاب  جناية أو بأن 

مجرم أو محاولة  من يقوم عن علم ب ةري ن  بساااااااب  جناية، وكذلت العدالة  بحث ع
 .الةرو على االخ فاء أو  من يساعده ةريب  من االع قال أو البحث أو 

وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصاااااةار المجرم إلى غاية 
 االدرجة الرابعة.

 ة ما يلي:وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه الجريم
اع رافا   ال مةيدية بمساااااااااعدة الم ةم ناصاااااااار الأفأافي على الةرو  خالل -1

 رشم القوات العمومية بالحجارة
دقيقااة المنشاااااااااور على الرابط  14شاااااااااريط الفيااديو البااالغااة مااد اا  حوالي -2

ttps://www.facebook.com/rif.sat.media/videos/19103577889817

دقيقة بعد الأوال مساااااااااء،  41لساااااااااعة الثالثة وعلى ا 26/05/2017ب اري     /16
والذ  ياةر في  مجموعة من امشاااااااااخاص يقومون برشااااااااام أفراد القوات العمومية 

 01بالحجارة، من بينةم الم ةم عمر بوحراس والذ  ياةر في الشاااااااااريط عند الدقيقة 
ثانية، وهو يضاااع قبعة ساااوداء وير د  سااا رة نوم بيضااااء)سااالي (، وفي حدود  34و
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ثانية، ياةر وهو يف ل با  المنأل للم ةم ناصر الأفأافي ويسةل ل   15و 02 الدقيقة
 عملية الفرار.

جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -5

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شااةر إلى ساانة وغرامة من مائ ين وخمسااين  :ا263الفصاال 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير أو إرسااال أشااياء   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.

ة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكم
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها
 ا.263من الفصل امولى والثالثة 

حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 
بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي

وال ي شاااااارت فيةا الم ةم عمر بوحراس، لم  كن  خلو من شاااااعارات وكلمات  -المكان
 ةأة الدولة وموافيةا.وخط  وعبارات مةينة مج
اع رافات الم ةم عمر بوحراس ال مةيدية بشااااأن إعادة نشااااره وحيث يعضااااد ما 

لمخ لف خرجااات ومقاااطع فيااديو الم ةم ناااصااااااااار الأفأافي ال ي  حرض على العنف 
، وكذا  أكيده على مشارك   في الوقفات والمسيرات المؤسسات العموميةوالكراهية ضد 
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كانت   م بأعامة الم ةم ناصااااار الأفأافي وال ي كان  كل أسااااابوح بصااااافة من امة ال ي
يسااااا غلةا هذا امخير كفرصاااااة من أجل شاااااحنةم بأفكار الحقد والكراهية ضاااااد الدولة 

 ورموأها و حريضةم على القيام بأعمال ال خري .
 
جن  ار كاب العنل ضــــد رجال القوة  -6

العامة نتج عنه جروح، والعصـــيان المســـل  

سل  طبقا  صول والتجمهر الم  301و 300و 267للل

ما قـانون  20ما القـانون الجنـائي و 302و

 .15/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

من  20من القانون الجنائي و 302و 301و 300و 267حيث  نص الفصاااااول 
  باعا على ما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

أو  ار ك  عنفاأشااةر إلى ساان ين من يعاق  بالحبس من ثالثة : ا 267الفصاال 
أو رؤساااااء أو رجال القوة  الموافين العموميينإيذاء ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو 

 أو بسب  قيامةم بةا.أثناء قيامةم بواائفةم العامة 
ذا  ر   عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار  وا 

ال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رج
 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات.

فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو 
 عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 
 عشرين إلى ثالثين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
وعالوة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من 

 اا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.
أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفبواسطة  أو مقاومة، هجومكل : ا 300الفصل 

أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرممثلي الساالطة العامة 



 

464 

القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 
 يع بر عصيانا.

 اوال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .
، فعقوبة العصااايان من شاااخص أو شاااخصاااينإذا وقعت جريمة : ا 301لفصااال ا

 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 
، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحافإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا 

 اأشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.
 من أكثر من شااااخصااااين مج معينلعصاااايان ال ي  قع جريمة ا: ا 302الفصاااال 

 يعاق  عليةا بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سن ين إلى خمس والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم إذا كان 

 .يحملون أسلحة ااهرةفي االج ماح أكثر من شخصين 
 لسااااالح غير ااهر، فإن العقوبة المقررة في أما إذا وجد أحد امشااااخاص حامال

 االفقرة السابقة  طبم علي  وحده.
يعاق  : ا 15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  20الفصاال 

 كل من يشارت في  جمةر مسلل كما يلي:
إذا انفض ال جمةر بعد  وجي  إنذار ل  ودون اسااااا عمال أسااااالح    كون  –أوال 

 لمدة   راوح بين س ة أشةر وسنة؛ العقوبة بالحبس
إذا وقع ال جمةر ليال  كون العقوبااة بااالحبس لماادة   راوح بين سااااااااانااة -ثااانيااا 
 وسن ين؛

من قبل  بعد اسااااا عمال امسااااالحةأو  إذا لم ي م  فريم ال جمةر إال بالقوة –ثالثا
 الم جمةرين  كون العقوباااااة باااااالساااااااااجن لمااااادة أقصااااااااااااااهاااااا خمس سااااااااانوات. 

من المقطع امول من  3و 2لمنصاااااااااوص عليةما في الفقر ين ويمكن في الحال ين ا 
 .اهذا الفصل الحكم بالمنع من ا قامة على امشخاص المثب ة إدان ةم

وحيااث إن  مااا يؤكااد  ورط الم ةم عمر بوحراس في ار كااا  الجنل أعاله، هو 
ذا اع رافا   ال مةيدية ب جمةره رفقة مناصاار  الم ةم ناصاار الأفأافي أمام با  منأل ه
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امخير وهجومةم على القوات العمومية عن طريم رشاااااااااقةم بالحجارة، بعد  دخل هذه 
امخيرة لفض ال جمةر المسااالل طبقا لما يفرضااا  قانون ال جمعات العمومية، مما نجم 

عنصااااار من عناصااااار القوات العمومية بإصاااااابات مخ لفة الخطورة،  35 عرض عنةا 
لالحم بةم. وذلت حساااااا  الثابت من أدلى بعضااااااةم بشااااااواهد طبية  ثبت مدة العجأ ا

، ،/ ش م المنجأ من طرف  /184المسطرة عدد مضمن محضر المعاينة موضوح 
المرفقة نسااااخة منةا  29/05/2017فرقة الشاااارطة القضااااائية بأمن الحساااايمة ب اري  

 بوثائم الملف.
ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير -7 جنحة المس

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول ط قانون  14و 11و 9و 4و 3ب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

لطة كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام الساااااااأن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 55المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 3

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 ئات المةنيةوالةي الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  55

 د أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فني
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درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
ص الجرائم أو الجنل المر كبة بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااو 

 ا.خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات  امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير-1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال في  عمر بوحراسوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -8

ــــ   قا لللص كة طب ية للممل ما  5-267التراب

 يالقانون الجنائ

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
روضااة على أناار العموم أو أو بواسااطة الملصااقات المع العمومية وال جمعات امماكن
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بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
رت فيةا الم ةم عمر بوحراس، أنةا لم  كن والمسااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شاااااا

أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  خلو بدورها من 
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 56المأعومة
 ة للمملكة المغربية.ال رابي

إعادة نشااااااااره لمخ لف وحيث يعضااااااااد ما ذكر، اع رافات الم ةم عمر بوحراس ب
خرجات ومقاطع فيديو الم ةم ناصااار الأفأافي ال ي  حرض على العنف والكراهية ضاااد 

، وكذا  أكيده على مشااارك   في الوقفات والمساايرات كل أساابوح المؤسااسااات العمومية
بأعامة هذا امخير وال ي كان يس غلةا كفرصة من أجل بصفة من امة ال ي كانت   م 

شااااحنةم بأفكار الحقد والكراهية ضااااد الدولة ورموأها و حريضااااةم على القيام بأعمال 
 ال خري .
ـــلطات العامة عا وقو  -9 جنحة  بليغ الس

جريمة يعلم بعدم حدوثها و قديم أدلة زائلة 

ص   ضيات الل ما  264على ار كابها طبقا لمقت

 الجنائي القانون

 من القانون الجنائي على ما يلي: 264حيث ينص الفصل 
ا يع بر إهانة، ويعاق  بةذه الصااااااافة، قيام أحد امشاااااااخاص ب بليغ السااااااالطات 
العامة عن وقوح جريمة يعلم بعدم حدوثةا أو ب قديم أدلة أائفة م علقة بجريمة خيالية 

                                                           
حد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رمو 56

ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
خل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كم

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
ر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم مح

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد
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كبةا ولم يسااااااااهم في أو ال صاااااااريل لد  السااااااالطة القضاااااااائية بار كاب  جريمة لم ير 
 اار كابةا.

 03/07/2017ب اري  أمام الساااايد قاضااااي ال حقيم وحيث  قدم الم ةم أعاله 
بواسطة دفاع ، بطل  رام إلى عرض  على فحص طبي من اجل إثبات ادعاءا   حول 
 عرض  للعنف من طرف الضابطة القضائية أثناء إيقاف  بمدينة الحسيمة والبحث مع  

ية للشرطة القضائية، والذ  نجم عنةا حس  أعم  اق الح ضرسين بمقر الفرقة الوطن
 من فم  ال أال يح فا بةما، 

 ،لكا
مكا بة السااااااااايد مدير الساااااااااجن المحلي من أجل الموافاة بحقيقة  حيث إن  بعد

الوضاااعية الصاااحية للم ةم المذكور أعاله منذ سااااعة و اري  إيداع  من طرف السااايد 
كان قد شاااكل موضاااوعا مية مالحاات أو معاينات قاضاااي ال حقيم بالساااجن، وما إذا 

من طرف طبي  المؤسسة السجنية عند فحص  من قبيل  عرض  مية إصابة أو جرح 
أو ما شااااب  ذلت، أو أن يكون قد صااارح للطبي  المذكور بأ  شااايء في هذا ا طار، 

من القانون الم علم ب نايم و ساااايير المؤسااااسااااات  52طبقا لمق ضاااايات المادة وذلت 
 ال ي  نص على ما يلي: 25/08/1999سجنية المؤرخ في ال

ا يج  أن   م في أقر  اآلجال معاينة كل مع قل عند دخول  إلى المؤساااااااساااااااة 
وعلي  أن السااااااااجنية، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصاااااااالحة االج ماعية، 

 يخبر النيابة العامة بكل ا صابات أو امعراض البادية.
 لفحص طبي، داخل أجل ثالثة أيام على امكثر. يخضع المع قل كذلت

 ...ا
 من نفس القانون أعاله، وكذا 129المادة  فضال عن ما  نص علي  مق ضيات

الصاااااااااااادر ب اااري   85200القرار المشااااااااا رت لوأير العاادل ووأير الصاااااااااحااة رقم 
ب حديد المةام الخاصاااااة المساااااندة لألطباء العاملين بالمؤساااااساااااات  22/06/2000

، وال سااااااايما المادة امولى من ، واللذين يلأمان امطباء بعة لوأارة العدلالساااااااجنية ال ا
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العاملين بالمؤسااسااات السااجنية بفحص الحالة الصااحية للمع قلين الجدد أو المع قلين 
 الذين أشعر بمرضةم أو الذين صرحوا بذلت 

ب قرير ك ابي صادر عن السيد مدير  06/07/2017وحيث  م ال وصل ب اري  
 ت مفاده:/17072بالدار البيضاء  حت عدد  01محلي بعين السبع السجن ال

ا أن  بعد فحص المعني باممر سااااااريريا من طرف الساااااايد طبي  المؤسااااااسااااااة 
 بين بأن حال   الصاااااااحية  02/06/2017الساااااااجنية فور إيداع  بالساااااااجن ب اري  

 حسنة، وال  اةر علي  أية عالمات أو آثار لل عذي  الجسد . 
 م عرض  على طبي  امسنان بالسجن بعد  07/06/2017وب اري  الحم في 

ان أحس بألم حاد على مساا و  أساانان  حيث قدمت ل  العالجات الضاارورية و م إأالة 
 جذور ضرس  المريض وأنجأت ل  وصفة طبية.ا

من قانون المساطرة  85وحيث ال مسات النيابة العامة  طبيقا لمق ضايات المادة 
ضاااااااي ال حقيم، الحم في ا خاذ جميع ا جراءات ال ي الجنائية ال ي  عطي للسااااااايد قا

 :ها صالحة للكشف عن الحقيقة كاملةيرا
إعادة اساااا نطام الم ةم عمر بوحراس في محضاااار مساااا قل ومواجة   ب قرير  ا

إدارة السااااااااجن أعاله، الذ  يثبت عدم معاينة أية آثار عنف أو ما شاااااااااب  علي  فور 
ق الح جذور ضاااارساااا  الوحيد  م داخل وأن ا 02/06/2017إيداع  بالسااااجن ب اري  

المؤساااساااة الساااجنية وفي اروف عادية في إطار ال م ع بحق  في االسااا شااافاء كأ  
سااااجين، وذلت على خالف ما حاول ادعائ  عند اساااا نطاق   فصاااايليا لما صاااار ح بأن  
ن يجة  عريضاا  للعنف أثناء إيقاف  على فكي   كساارت اثنين من أضااراساا  جأئيا وبعد 

الفرقة الوطنية للشااااارطة القضاااااائية بالدار البيضااااااء  عرض للعنف من نقل  إلى مقر 
جديد اممر الذ  أد  إلى  كساااير ضااارساااي  المذكورين وفقدهما بصااافة نةائية، مفيدا 

 ان  ال أال يح فا بةما كما ورد في طلب  المقدم من طرف دفاع .
ابة مع اساااااا فساااااااره حول سااااااب  عدم ادعائ  هذه الواقعة أثناء مثول  امام الني

العامة وأمام السااااايد قاضاااااي ال حقيم الذ  اسااااا نطق  اب دائيا وأمر باع قال  اح ياطيا 
دون ان يعاين علي  في المحضر أية أعراض آالم أو آثار ااهرية أو ما شاب  ذلت قد 
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 وحي ب عرض  للعنف، خصوصا وأن العنف الذ  يدعي  ان  نجم عن   كسير ضرسي ، 
لمنطقي لألمور أن يخلف آثار إصاااااابات وجروح من شاااااان  حسااااا  المجر  العاد  وا

على الوجن ين أو الفم أو على امقل آالم يمكن أن  الحا بالعين المجردة، وهو ما ال 
 . ادليل علي  حس  ما ذكر

على هذه النيابة  25/07/2017وحيث أحال الساااااايد قاضااااااي ال حقيم ب اري  
بحضاااور دفاع ،  24/07/2017العامة محضااار اسااا نطام الم ةم أعاله المؤرخ في 

 مساا و  فك  اميسااروالذ  صاارح من خالل  الم ةم المذكور أن   عرض للضاار  على 
، وبعد اثنين من أضااراساا من طرف الشاارطة بالحساايمة، اممر الذ  أد  إلى ار جا، 

نقل  إلى مقر الفرقة الوطنية للشاااااااارطة القضااااااااائية  عرض للضاااااااار  من جديد أثناء 
ضااااارساااااي   و  فك  المذكور مما أد  إلى  كسااااار االسااااا ماح إلي   مةيديا على مسااااا

 .المذكورين جأئيا
لم يصرح بذلت أثناء اس نطاق  اب دائيا لكون  أرجأ االدالء ب صريحات مفيدا أن  

. موضحا أن سقوط حول اروف اع قال  واالس ماح إلي  إلى غاية اس نطاق   فصيليا
ة القضائية بالحسيمة جأء من أحد امضراس بعد  حسسةا بلسان  كانت بمقر الشرط

وهنات بدأ شاااااااعوره باملم والذ  اسااااااا مر مع  إلى غاية نقل  إلى مقر الفرقة الوطنية 
للشاارطة القضااائية بالدار البيضاااء، وبعد نقل  للسااجن المحلي بعين الساابع  م اق الح 

 ضرسي .
 الدك وربوحراس  عمرالمؤسااسااة السااجنية المع قل بةا الم ةم وحيث أكد طبي  

بعد أدائ  السااااايد قاضاااااي ال حقيم م ساااااامي عند االسااااا ماح إلي  من طرف عبد الرأا
صادر عن السيد مدير السجن الك ابي ال قرير ما ورد بال اليمين القانونية، على ضوء

 حاات عاادد  06/07/2017بااالاادار البيضاااااااااااء ب اااري   01المحلي بعين السااااااااابع 
راس فور الساااااااااجين عمر بوح باسااااااااا قبال 2/6/2017ب اري  قام ، أن  ت/17072

كانت حال   ، حيث على غرار باقي السااااجناءدخول  للمؤسااااسااااة السااااجنية وفحصاااا  
عنف أو  عرض للعنف من طرف الشرطة لل االصحية جيدة واس فسره إن كان يحمل آثار 

ب اري  . مفيدا أن  فأخبره ان الفرقة الوطنية  عاملت مع  معاملة حساانة ولم ي م  عنيف 
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أن  يرغ  في أيارة طبي  امساانان لالساا شااارة  ورالمذكاخبرهم السااجين  7/6/2017
وفعال ال قى بطبي  امسنان المذكور عبد الجليل عمور وقام بفحص  و بين ل  أن أحد 

أ لف ال سوس الجأء الااهر من  الذ  36أضراس  مصابة ب سوس وهو الضرس رقم 
 ينةا، ليقوم حيؤكد ان   ساااوس قديمبشاااكل بالكامل ولم يبقى ساااو  الجذور  سالضااار 

 .ذكورالم الضرس بإأالة جذور طبي  امسنان
مضيفا أن السجين عمر بوحراس  مكن من أيارة الطبي  الخاص بالجناح الذ  

الدك ور نور الدين بعدما أخبرهم ان  يشعر في شخص  5/6/2017ي واجد ب  ب اري  
لم يصرح للطبي  . وأن  دواء بةذا الخصوصهذا امااااااااااخير بألم في رأس  ووصف ل  

 المذكور أن  يشعر بألم في أسنان . 
لو أصاااايبت أ  ضاااارس بكساااار مفاج  فإن فإن  أن  حساااا  رأي  كطبي   مؤكدا

المريض يشاااااعر بألم كبير جدا ال يمكن   حمل  من شااااارايين الضااااارس  صااااابل عارية 
با ضاااافة على أن  كساااير إحد  امضاااراس بشاااكل مفاج  يؤد  ح ما إلى جرح على 

لى جرح من الجةة الداخلية للخد المقابلة للضااااارس و بقى ا  ، و المسااااا و  الداخلي للفم
 آثار الجروح ااهرة رغم ال ئام الجرح.

وأن السجين عمر بوحراس لم يخبره نةائيا أن  يشعر بألم على مس و  أضراس  
 ولم يالحا علي  أ  شيء بةذا الخصوص،

 طبي  المؤسااااسااااة السااااجنية المع قل بةا الم ةم عمر بوحراسبدوره وحيث أكد 
عند االساااا ماح إلي  من طرف الساااايد قاضااااي ال حقيم بعد  الجليل عمورعبد  الدك ور

صاااادر عن السااايد مدير الك ابي ال قرير ما ورد بال أدائ  اليمين القانونية، على ضاااوء
 حت عدد  06/07/2017بالدار البيضااااء ب اري   01الساااجن المحلي بعين السااابع 

ك  السااااااجني بعين الساااااابع وب اري  ساااااانان بالمر لأل اأن  يشاااااا غل طبيب ،ت/17072
 36أاره السااجين عمر بوحراس وقام بفحصاا  و بين ل  أن الضاارس رقم  7/6/2017

م آكل جدا بفعل ال سااوس ونخرت السااوسااة الجأء الااهر من الضاارس فوم اللثة ولم 
 ي بقى سو  الجذور وقام باق الح اثنين من الجذور وسلمةما للمعني باممر
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جين عمر بوحراس لم يخبره ان   عرض لكسااااار على ساااااؤال أن السااااا مجيبا عن
أ  آثار جروح على مساا و  علي  مساا و  أحد أضااراساا  با ضااافة إلى أن  لم يعاين 

 . 36الخد من الجةة الداخلية المقابلة للضرس رقم 
ل اآلالم النا جة عن أن  حساااااااا  رأي  كطبي  فإن  ال يمكن م  شااااااااخص  حم  و 

ساانان لكون شاارايين الضاارس  كون حية و صاابل  كسااير مفاج  محد امضااراس أو ام
 مكشوفة و خلف آالما كبيرة جدا ال يمكن  حملةا.

وأخبره ان  ال أال  15/6/2017أن الساااجين عمر بوحراس أاره ب اري   مضااايفا
يشااعر بألم في مكان إأالة الضاارس فوصااف ل  دواء وغادر بعدما  أكد ل  أن  ال وجود 

س  هذه المعطيات با ضافة إلى عدم وجود جرح وح .ل عفن أو ما شاب  أثناء فحص 
أو عدم وجود رض  36مشاااا رت على الخد من الجةة الداخلية المقابلة للضاااارس رقم 

بةذا المكان يؤكد أن السااااجين عمر بوحراس لم ي عرض لكساااار مفاج  على مساااا و  
أضراس  بالطريقة ال ي يدعيةا فضال على أن  لو  م كسر أحد أضراس السجين عمر 

 اس بشكل مفاج  فإن  يقع هنات آالم حادة ال يمكن  حملةا وال يمكن إخفائةا.بوحر 
 :وحيث إن  لما كانت أجوبة الم ةم أعاله، لم  دحض ما يلي

والمشاااار ب  أعاله ن يجة ما ورد ب قرير مدير الساااجن المحلي بعين السااابع -1
لسااجن على إيداع  في ا ب اري  الحم اق الح جذور ضاارس واحد وليس ضاارسااينإلى 
وعدم معاينة أية على إيداع  بالساااااااااجن، أيام  5مرور أ  بعد  07/06/2017في 

ساااااااريريا من طرف السااااااايد طبي  عند فحصااااااا  عالمات أو آثار لل عذي  الجساااااااد  
وأن حال   الصحية  02/06/2017المؤسسة السجنية بمجرد إيداع  بالسجن ب اري  

 حسنة. 
ال طرم إليةا أعاله، واضااااااااحة  والحال أن القوانين المنامة للسااااااااجون ال ي  م

في فحص  في  حديد مسااؤولية إدارة السااجن وموافي السااجن وطبي  السااجنودقيقة 
  بأية أصابات أو أعراض بادية. أ  مع قل جديد وا شعار

وهي الن يجة ال ي  م  عضيدها بموج  شةادة طبيبي المؤسسة السجنية المنوه 
 نونية أمام السيد قاضي ال حقيم.بةا أعاله، والمؤداة بعد أداء اليمين القا
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 9ما ثبت من خالل محضااار اسااا نطاق  اب دائيا بحضاااور دفاع  المكون من -2
عالل شااااارقي وعبد المجيد اأرياح وامحمد الغلبأور  محامين في شاااااخص امساااااا ذة 

ونااير اليحياو  وياساااين الفاساااي وعبد اللطيف اليوسااافي وحساااين العياشاااي ومحمد 
، ةيأة النااور وعبد الصادم البوش او  المحامي بةيأة  طوانأوالد الحا، المحامون ب

والذ  ال دليل ب  على ما يفيد  قديم  او دفاع  م  طل  إجراء فحص طبي طبقا 
من قانون المسطرة الجنائية، أو ما يفيد معاينة السيد قاضي  134لمق ضيات المادة 

و أعراض آالم أو ما ال حقيم علي  حينةا أية عالمات على مساااااااا و  فك  اميساااااااار أ
ال كان حينةا السااااايد قاضاااااي ال حقيم مجبرا قانونا وبشاااااكل  شااااااب  ذلت كما يدعي، وا 

  لقائي على عرض  على فحص طبي دون ان اار طلب .
خصوصا وأن العنف الذ  يدعي  ان  نجم عن   كسير ضرسي ، من شان  حس  

على فك  اميساااااار إصااااااابات وجروح المجر  العاد  والمنطقي لألمور أن يخلف آثار 
يمكن أن  الحا بالعين المجردة، وهو ما ال دليل علي  حسااااا  ما با ضاااااافة إلى آالم 

 ذكر.
االدالء ب صااااااااريحات حول اروف أن ادعاء الم ةم عمر بوحراس بأن  أرجأ -3

اع قال  واالس ماح إلي  إلى غاية اس نطاق   فصيليا، مما ال يس قيم عقال ومنطقا من 
عرضااة للعنف، ويواج  قرارا مصاايريا عند مثول  أمام الساايد  شااخص يح مل أن يكون

قاضاااااي ال حقيم إن باالع قال أو ا بقاء في حالة ساااااراح، وعوض أن يثير بحضاااااور 
دفاع  واقعة  عرضاا  للعنف واق الح اجأء من ضاارسااي ا على فرض صااحة ما يدعي ، 

ار بعد ان كانت يرجأ ذلت إلى اأجل غير معلوما ح ى  ندثر وساااائل ا ثبات و أول اآلث
غضاااااااااة طرية و ةدأ و ساااااااااكن اآلالم بعد أن كانت حادة وقوية يمكن معةا أن  درت 
بالحواس قبل العين المجردة...ذلت مما ال يساااااا قيم مع  الحال، فأعمال العقالء منأهة 

 عن العبث كما يقال.
فااإن الم ةم عمر بوحراس يكون قااد ا ى عن بينااة واخ يااار جميع العناااصااااااااار 

ــلطات العامة عا وقو  جريمة  نحة:ال كوينية لج "  بليغ الس
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يعلم بعدم حدوثها و قديم أدلة زائلة على ار كابها 

 ما القانون الجنائي." 264طبقا لمقتضيات اللص  

حول إضــافة جنحة المســاهمة في  عطي  -10

سبب عمدا في  شرة عبادة والت شك  متعمد مبا ب

ها  هدوئ نه اإلخالل ب حداث اضـــطراب نجم ع إ

ها  قار قانون  128 221)اللصـــليا وو ما ال

 بعد إعادة التكييل: الجنائي(

من القانون الجنائي أعاله  باعا على ما  128و 221حيث ينص الفصااااااااالين 
 يلي:

ل عمدا مباشرة إحد  العبادات، أو الحفالت الدينية، أو من عط  : ا 221الفصل 
اق  بالحبس  سااب  عمدا في إحداث اضااطرا  من شااأن  ا خالل بةدوئةا ووقارها، يع
 امن س ة أشةر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.

يع بر مسااااهما في الجريمة كل من ار ك  شاااخصااايا عمال من : ا 128الفصااال 
 اأعمال ال نفيذ الماد  لةا.

وحيث إن الثابت من خالل وثائم القضاااااااااية، أن الم ةم عمر بوحراس اع رف 
  الأفأافي في أحداث  عطيل أداء صااالة الجمعة ب اري  مةيديا بمشااارك   الم ةم ناصاار

 ، موضحا:26/05/2017
ا أن  بينما كان يحضااااااار صاااااااالة الجمعة بمساااااااجد محمد الخامس الكائن بحي 
امحباس بال اري  المذكور، حيث كان ا مام بصاادد إلقاء خطبة الجمعة، اق حم الم ةم 

لمنبر، وشااااارح في إلقاء كلمة ا ناصااااار الأفأافيا   المساااااجد، وقاطع ا مام من على ا
  محور حول  كفير إمام المسجد وال حريض على العنف والكراهية ضد مكونات الدولة 
ومؤسااسااا ةا، م باهيا بكون  أعلم من الجميع وأن  يحار  الف نة والعر  والفساااد، مما 

 دفع  إلى ال حمس حينةا وشرح في مناصر   ب رديد عبارات ال كبير وال ةليلا.
الم ةم عمر بوحراس لما قام بال ةليل وال كبير داخل المسااااجد بعد قيام  وحي إن

الم ةم ناصاااار الأفأافي بمقاطعة إمام المسااااجد خالل إلقائ  لخطبة الجمعة ونع   لةذا 
يكون قد أ ى امخير بالدجال مما عطل أداء العبادة المذكورة بشاااااااااكل كلي، 

ساهمة في صر التكوينية لجنحة الم   عطي  جميع العنا
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سبب عمدا في إحداث  شرة عبادة والت شك  متعمد مبا ب

قا  ها طب قار ها وو هدوئ نه اإلخالل ب اضـــطراب نجم ع

ما القانون الجنائي، وذلك بعد  128و 221لللصـــليا 

 إعادة التكييل وإعماال للوصل القانوني المناسب.

***** 
رابع ع الالالر، بالنسالالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  سمير إغيد: 
ــالمة الداخلية للدولة جناية المس -1 بالس

ــب  ــه التخري ــداء الغرض من ــاب اعت ــار ك ب

ما القانون  201والتقتي  والنهب طبقا لللص  

 الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 

أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  إما إثارة حر  اع داء الغرض من 
ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 

 أكثر.
 ...ا

وحيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله،  ورط الم ةم ناصاار الأفأافي في ال حريض 
ي منطقة الحسيمة على المس بالسالمة الداخلية للدولة من خالل ار كا  اع داءات ف

ونواحيةا بغرض ال خري  وال ق يل والنة ، من ضاااامنةا امحداث ا جرامية ال ي وقعت 
لما قام الم ةم المذكور بشااااااااكل م عمد ومدبر ب عطيل  2017ما   26ب اري  الجمعة 

أداء صاااالة الجمعة من خالل مقاطع    مام المساااجد وهو يلقي خطبة الجمعة وساااب  
المصااااالين على االن فاض ومعاداة أجةأة الدولة، وما  ل ةا من  ونع   بالدجال وحر ض

وهم  أحداث لما قام عدد كبير من مناصااااااااري  ب حريض من  بال جمةر أمام با  منأل 
، وقاموا برشاااام يحملون أساااالحة ااهرة عبارة عن عصااااي خشاااابية وقضاااابان معدنية

من اجل  ال ي حضاااارت لعين المكان-عناصاااار الشاااارطة القضااااائية والقوات العمومية 
لة عدا م  لل قدي ف  و  قا نات بالحجارة  -إي ناء امجور وقطع الخشاااااااااا  والقني نات ب ولب
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الأجاجية والمعدنية اكانيطا سااواء من امأقة أو من سااطوح المناأل، مما نجم عن  ما 
 يلي:

العامل بمنطقة امن  78924محاولة ق ل مقدم الشرطة صفوان فارس )رقم  -1
مرأ  من ضاابط الشارطة القضاائية المشارف على  أطير ساال/ والية امن الرباط( على 

ال دخل اممني، بعدما  م رشاق  في مق ل على مسا و  مؤخرة رأسا  بلبنة بناء اأجورها 
من فوم سااااااااطل منأل يقع بنفس الأقام حيث يوجد منأل الم ةم ناصاااااااار الأفأافي، 
لى ليسااااقط أرضااااا على الفور ويصااااا  بحالة إغماء اساااا دعت نقل  في حالة حرجة إ

المس شفى العسكر  بالرباط، حيث اخضع ل دخل جراحي على مس و  رأس  وهو في 
حالة غيبوبة. وبعد ال وصااااااال ب قرير طبي صاااااااادر عن الدك ور جبور  إبراهيم طبي  

امعصا  وجراحة الدمام بالمس شفى العسكر  محمد الخامس  بر بة قبطان بمصلحة
باممر أصااااااااي  بشاااااااالل جأئي على  ،  بين بأن المعني02/06/2017بالرباط ب اري  

ووجود ندبات داخلية على مسااا و  الجبةة جةة  4/5مسااا و  الذراح اميسااار بنسااابة 
 اليمين.  
عنصار من عناصار القوات العمومية بإصاابات مخ لفة الخطورة،  35 عرض -2

 أدلوا بعضةم بشواهد طبية  ثبت مدة العجأ الالحم بةم.
ل ال دخل والمعدات الخاصة بقوات  عرض عدد من سيارات المصلحة ووسائ-3

 حفا الناام سواء ال ابعة لمصالل المديرية العامة لألمن الوطني أو القوات لل خري .
وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم سااااااااامير إغيد في ار كا  االع داءات ا جرامية 

هو أعاله ال ي كان الغرض منةا ال ق يل وال خري  والمس  بالساااااالمة الداخلية للدولة، 
 ما يلي:
برشااااااااام القوات العمومية  26/05/2017اع رافا   ال مةيدية بقيام  ب اري  -1

من فوم ساااااااطل المنأل بواساااااااطة قطع امجور، مؤكدا أن  من المح مل أن يكون قد 
 أصا  فعال أحد الشرطيين.

أن الخطابات ال ي كان يلقيةا الم ةم ناصااااااااار الأفأافي كان لةا دور في مؤكدا 
، ولد  باقي المح جين، هذا الحماس الذ  أصاااابل ي طور بحسااااب  دي إثارة الحماس ل
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مع  طور خطابات الم ةم المذكور ناصاااااار الأفأافي، حيث ان قلت المطال  من مطال  
 اج ماعية عادية إلى مطال   عجيأية.

مف ش الشااااارطة مم اأ اطارم أعكوشا وحارس اممن  عرف شاااااةود العيان -2
يد ا دريساااي الساااليمانيا على الم ةم سااامير إغيد، ايونس البقاليا ومقدم شااارطة اول

و أكيدهم بأن  هو من قام برشم الشرطي صفوان فارس بقطعة آجور من فوم سطل 
 منأل الم ةم ناصر الأفأافي اصاب   على مس و  الرأس بجرح بليغ.

 صاااااريحات الم ةم عمر بوحراس حول الحجارة ولبنات امجور ال ي رشاااااقت -3
أنةا كانت معدة بشكل مسبم بسطوح المناأل لعمومية، وال ي أكد بةا عناصر القوات ا

 من طرف مناصر  الم ةم ناصر الأفأافي.
ل النية ا جرامية للمع دين ساااع ةا ب اري    في  نفيذ  26/05/2017مم ا يوضاا 

اع داءات  روم المس  بالسااااااااالمة الداخلية للدولة، الغرض منةا ال خري  وال ق يل في 
العمومية عند االصاااااااااطدام بةا وفم المؤامرة المدبرة من طرف الم ةم مواجةة القوات 

 ناصر الأفأافي وشركائ  بالخار،.
 صاااااااااريحاااات الم ةم عمر بوحراس، وال ي أكاااد من خاللةاااا أنااا  ب ااااري  -4

لما قام الم ةم ناصااار الأفأافي ب عطيل أداء صاااالة الجمعة واصااال هذا  26/05/2017
   النارية ضد المخأن والفساد و حريضةم على امخير خار، المسجد  حميسةم بخطب

العنف ضاااد القوات العمومية وباقي مكونات المخأن، مما دفع بمجموعة من الشااابا  
 الى االل حام ب  ح ى يوفروا ل  الحماية، وشرعوا في  رديد عبارات ال ةليل وال كبير.ا
مس مما يساااااااا ن ج مع  أن  حريضااااااااات الم ةم ناصاااااااار الأفأافي الرامية إلى ال

بالساااااااااالمة الداخلية للدولة بار كا  اع داءات الغرض منةا ال ق يل وال خري  وجدت 
والذ  كان حاضاااارا بدوره مع الم ةم –فعال صااااد  واساااا جابة لد  الم ةم ساااامير إغيد

المذكور عمر بوحراس حس  الثابت من شةادة شاهد العيان طارم أعكوش الذ  أك د 
غيد معا خالل عملية رشااااااااام القوات مشااااااااااهد   للم ةمين عمر بوحراس وسااااااااامير إ

   العمومية بالحجارة.
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قا -2 مد طب ت  الع لة الق حاو ية م نا ج

 ما القانون الجنائي 392و 114لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 392و 114حيث ينص الفصلين 
بأعمال بدت بالشاااروح في  نفيذها أو  كل محاولة ار كا  جناية : ا114الفصااال 

أو لم يحصاااااال امثر ،  ةدف مباشاااااارة إلى ار كابةا، إذا لم يوقف  نفيذها فيةا ال لبس
،  ع بر كالجناية ال امة ويعاق  الم وخى منةا إال لاروف خارجة عن إرادة مر كبةا

 ا عليةا بةذه الصفة.
كل من  سااااب  عمدا في ق ل غيره يعد قا ال، ويعاق  بالسااااجن  : ا392الفصاااال 

 المؤبد. 
 لق ل با عدام في الحال ين اآل ي ين:لكن يعاق  على ا

 إذا سبق   أو صحب   أو أعقب   جناية أخر ؛ -
إذا كان الغرض من  إعداد جناية أو جنحة أو  ساااااااااةيل ار كابةا أو إ مام  -

 ا نفيذها أو  سةيل فرار الفاعلين أو شركائةم أو  خليصةم من العقوبة.
 جناية ما يلي:وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه ال

برشاااااام القوات العمومية  26/05/2017اع رافا   ال مةيدية بقيام  ب اري   -1
من فوم ساااااااطل المنأل بواساااااااطة قطع امجور، مؤكدا أن  من المح مل أن يكون قد 

 أصا  فعال أحد الشرطيين.
مف ش الشاااارطة مم اأ اطارم شااااةادة شااااةود العيان في شااااخص كل من  -2

نس البقاليا ومقدم شاااااارطة اوليد ا دريسااااااي السااااااليمانيا أعكوشا وحارس اممن ايو 
وال ي أكدوا من خاللةا أن الم ةم سااامير إغيد، هو من قام برشااام الشااارطي صااافوان 
فارس بقطعة آجور من فوم سطل منأل الم ةم ناصر الأفأافي اصاب   على مس و  

 الراس بجرح بليغ.
لعامل بمنطقة ا 78924مقدم الشاااارطة صاااافوان فارس )رقم  ثبوت إصااااابة -3

امن سااااال/ والية امن الرباط( في مق ل على مساااا و  مؤخرة رأساااا  بلبنة بناء اأجورها 
صااااااب   بجرح غائر فقد مع  الوعي وأصاااااي  بحالة إغماء اسااااا دعت نقل  في حالة  وا 
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حرجة إلى المس شفى العسكر  بالرباط، حيث اخضع ل دخل جراحي على مس و  رأس  
 وصاااال ب قرير طبي صااااادر عن الدك ور جبور  إبراهيم وهو في حالة غيبوبة. وبعد ال
امعصاااا  وجراحة الدمام بالمسااا شااافى العساااكر  محمد  طبي  بر بة قبطان بمصااالحة

،  بين بأن المعني باممر أصاااي  بشااالل جأئي 02/06/2017الخامس بالرباط ب اري  
ةة مع وجود ندبات داخلية على مساا و  الجب 4/5على مساا و  الذراح اميساار بنساابة 

 جةة اليمين.  
أن   بغض النار عن اساا ةداف الم ةم ساامير إغيد وحيث إن  غني عن البيان، 

لرأس الشااااارطي صااااافوان فارس بلبنة أجور من فوم الساااااطل على نحو كاد مع  هذا 
امخير أن يفارم الحياة، لوال إساااعاف  في الوقت المناسااا ، فإن فعل الرشااام بالحجارة 

أل بقوة في ا جاه رؤوس عناصر القوات العمومية، )قطع امجور( من فوم سطل المن
ة إأهااام الروح وعمال ال لبس فياا  بمفةوم  يع بر في حااد  ذا اا  قرينااة قويااة على نياا 

من القانون الجنائي يةدف مباشرة إلى ار كا  الجريمة، باع بار أن قطع  114الفصل 
فة بعيدة ومن امجور  ع بر أسااالحة قا لة بطبيع ةا خاصاااة إذا ما  م رشاااقةا من مساااا

في ا جاه  -حيث ي أايد وأنةا ن يجة قوة السااقوط وبفعل الجاذبية–امعلى إلى امساافل 
الرأس الذ  يع بر مكانا حساسا من الجسم من شان  أن يؤد  إلى الموت م ى كانت 
ا صااابة قوية. وهو ما حصاال مع المجني علي  صاافوان فارس وكان يمكن أن يحصاال 

  !!!لوال العناية ا الهية مع باقي القوات العمومية
عات  -3 ما يب منقوالت في ج ية  خر نا ج

صة  ص شياء مخ سر و عييب أ ستعمال القوة وك با

ما  595و 594للمنلعة العامة طبقا لللصـــليا 

 القانون الجنائي 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 595و 594حيث ينص الفصلين 
منقوالت مواد غذائية أو بضاااائع أو ل ال خري النة  أو  مر كبو: ا 594الفصااال 

، يعاقبون بالسااااجن من عشاااار إلى باساااا عمال القوةأو عصااااابات  في جماعات، أخر 
عشاااارين ساااانة، ما لم يكن الفعل جريمة أشااااد مثل إحد  الجنايات المشااااار إليةا في 

 .203و 201الفصلين 
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ومع ذلاات فااإن الجناااة الااذين يثب ون أنةم قااد دفعوا إلى المساااااااااااهمااة في هااذه 
الضطرابات بواسطة محرضين أو مةيجين،  كون عقوب ةم السجن من خمس سنوات ا

 اإلى عشر.
إلى  57يعاق  بالحبس من شااةر إلى ساان ين وغرامة من مائ ين: ا 595الفصاال 

 عمدا شيئا مما يأ ي:  خمسمائة درهم من خر  أو هدم أو كسر أو عي ،
المنفعة أو مخصاااااااص للأينة  شااااااايء آخربناء أو  مثاال أو رساااااااما أو أ   -
 أنشأ   أو وضع   السلطة العامة أو أذنت ب .  العمومية
بناء أو  مثاال أو رساااااما أو شااااايئا ما ل  قيمة فنية موضاااااوعا في م حف أو  -

 امكان مخصص للعبادة، أو في أ  مبنى مف وح للجمةور.
 وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه الجناية ما يلي:

الم ةم  عدد من مناصر مير إغيد ال مةيدية برشق  رفقة اع رافات الم ةم س-1
 ناصر الأفأافي )في شكل جماعات( للقوات العمومية بالحجارة حس  الثابت أعاله.

، ،/ ش م المنجأ من طرف فرقة الشااارطة  /184المحضااار عدد مضااام ن -2
 عرض عدد من سااايارات الذ  أثبت  29/05/2017القضاااائية بأمن الحسااايمة ب اري  

لحة ووسائل ال دخل والمعدات الخاصة بقوات حفا الناام سواء ال ابعة لمصالل المص
 المديرية العامة لألمن الوطني أو القوات المساعدة لل خري  ن يجة الرشم بالحجارة.

مســــاعدة مجرم على الهروب طبقا  جنحة-4

 ما القانون الجنائي 297لللص  

 يلي: من القانون الجنائي على ما 297حيث ينص الفصل 
، يعاق  295و 196)رابعا( و 129في غير الحاالت المشار إليةا في الفصول ا 

بالحبس من شااااااةر إلى ساااااان ين، وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم أو بإحد  ها ين 
العقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشااااااااخاص مع علم  بار كاب  جناية أو بأن 

مجرم أو محاولة  يقوم عن علم ب ةري من العدالة  بحث عن  بساااااااب  جناية، وكذلت 
 .الةرو على االخ فاء أو  من يساعده ةريب  من االع قال أو البحث أو 
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وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصاااااةار المجرم إلى غاية 
 االدرجة الرابعة.

وحيااث إن  مااا يؤكااد  ورط الم ةم سااااااااامير إغيااد في ار كااا  هااذه الجريمااة هو 
وال ي أوضل من خاللةا أن  عند محاولة عناصر الشرطة ال قدم، ال مةيدية  اع رافا  

قام بطل  من محمد صاااااح  مقةى اكالكساااايا بال قاط بعض قطع االجور ال ي كانت 
بالسااطل ورمى بةا عناصاار الشاارطة لمنعةم من ايقاف الم ةم ناصاار الأفأافي ورفاق  

 من قبضة الشرطة. المع صمين بالسطل ح ى ي سنى لةم الةرو  وا فالت
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -5 

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

إلى خمساااة يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين  ا
أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 

أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات

 بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.بقصد المساس بشرفةم أو 
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 

عالن ، بالطريقة ال  ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ حكمةا وا 
 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها
 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
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والمسيرات والوقفات ال ي حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات 
بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي

وال ي شااااااارت فيةا الم ةم ساااااامير إغيد، لم  كن  خلو من شااااااعارات وكلمات  -المكان
 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.

خاللةا أن  ، وال ي أكد من اع رافات الم ةم ساامير إغيد ال مةيديةوحيث يعضااد 
عند مشاااارك   في الوقفات أو المسااايرات االح جاجية كان بدوره يقوم ب رديد الشاااعارات 

والذ  كان  الحماسية ويردد الشعارات خلف الم ةم نبيل احمأيم صاح  مكبر الصوت
يرافق  في بعض االحيان كل من رشاااااايد صاااااااح  محلبة بساااااايد  عابد وعماد المقدم 

يضاااا بسااايد  عابد، مؤكدا أن  كانوا يرددون خالل هذه المسااايرات او صااااح  محلبة أ
الوقفات شاااعارات  ندد بساااياساااة المساااؤولين المحلين وبعدها اصااابحت  ندد بالحكومة 
ونعت اعضائةا بالعصابة والشفارة، كما كانت  كيل أحيانا الشعارات الس  والقذف في 

رض على عصاايانةا و عدم حم بعض الشااخصاايات العامة ورجال القوة العمومية و ح
 الخضوح موامرها.

جن  ار كاب العنل ضــــد رجال القوة  -6

العامة نتج عنه جروح، والعصـــيان المســـل  

صول  سل  طبقا للل  301و 300و 267والتجمهر الم

ما قـانون  20ما القـانون الجنـائي و 302و

 .15/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

من  20من القانون الجنائي و 302و 301و 300و 267حيث  نص الفصاااااول 
  باعا على ما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

أو  ار ك  عنفايعاق  بالحبس من ثالثة أشااةر إلى ساان ين من : ا 267الفصاال 
أو رؤساااااء أو رجال القوة  الموافين العموميينإيذاء ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو 

 أو بسب  قيامةم بةا.واائفةم أثناء قيامةم بالعامة 
ذا  ر   عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار  وا 

أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة 
 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات.
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رمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو ح
 عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 
 عشرين إلى ثالثين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
وة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من وعال 

 اا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.
أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجومكل : ا 300الفصل 

أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرممثلي الساالطة العامة 
ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية  القائمين

 يع بر عصيانا.
 اوال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .

، فعقوبة العصااايان من شاااخص أو شاااخصاااينإذا وقعت جريمة : ا 301الفصااال 
 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 

، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحا  الجريمة أو أحد مر كبيةا فإذا كان مر ك
 اأشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.

 من أكثر من شااااخصااااين مج معينجريمة العصاااايان ال ي  قع : ا 302الفصاااال 
 يعاق  عليةا بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.

ن سن ين إلى خمس والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم إذا كان ويكون الحبس م
 .يحملون أسلحة ااهرةفي االج ماح أكثر من شخصين 

أما إذا وجد أحد امشااااخاص حامال لسااااالح غير ااهر، فإن العقوبة المقررة في 
 االفقرة السابقة  طبم علي  وحده.

يعاق  : ا 15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  20الفصاال 
 كل من يشارت في  جمةر مسلل كما يلي:
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إذا انفض ال جمةر بعد  وجي  إنذار ل  ودون اسااااا عمال أسااااالح    كون  –أوال 
 العقوبة بالحبس لمدة   راوح بين س ة أشةر وسنة؛

إذا وقع ال جمةر ليال  كون العقوبااة بااالحبس لماادة   راوح بين سااااااااانااة -ثااانيااا 
 وسن ين؛

من قبل  بعد اسااااا عمال امسااااالحةأو   فريم ال جمةر إال بالقوةإذا لم ي م  –ثالثا
 الم جمةرين  كون العقوباااااة باااااالساااااااااجن لمااااادة أقصااااااااااااااهاااااا خمس سااااااااانوات. 

من المقطع امول من  3و 2ويمكن في الحال ين المنصاااااااااوص عليةما في الفقر ين  
 .اهذا الفصل الحكم بالمنع من ا قامة على امشخاص المثب ة إدان ةم

يؤكااد  ورط الم ةم سااااااااامير إغيااد في ار كااا  الجنل أعاله، هو وحيااث إن  مااا 
اع رافا   ال مةيدية ب جمةره رفقة مناصاار  الم ةم ناصاار الأفأافي أمام با  منأل هذا 
امخير وهجومةم على القوات العمومية عن طريم رشاااااااااقةم بالحجارة، بعد  دخل هذه 

معات العمومية، مما نجم امخيرة لفض ال جمةر المسااالل طبقا لما يفرضااا  قانون ال ج
، 58عنصااار من عناصااار القوات العمومية بإصاااابات مخ لفة الخطورة 34 عرض عنةا 

أدلى بعضااااااةم بشااااااواهد طبية  ثبت مدة العجأ الالحم بةم. وذلت حساااااا  الثابت من 
، ،/ ش م المنجأ من طرف  /184المسطرة عدد مضمن محضر المعاينة موضوح 

المرفقة نسااااخة منةا  29/05/2017مة ب اري  فرقة الشاااارطة القضااااائية بأمن الحسااااي
 بوثائم الملف.

ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -7 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15اةير من  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
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كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 59المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2
وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل أن  كون بدورها مساابوقة ب ي عين 

 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في
 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.

من  14و 9ضاااايات الفصاااالين وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال

ين شاااااااااةر واحد درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح ب 5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين

بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 
 ا.خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
  راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين  يعاق  بحبس لمدةا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .ي مااهرة بعد منعةااس دعاء للمشاركة ف

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا
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في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال  سااااااامير إغيدوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 ت ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.المااهرات وال جمعا
جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -8

ــــ   قا لللص كة طب ية للممل ما  5-267التراب

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  .000200
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.ورقية والسمعية البصريةفيةا الوسائل ا لك رونية وال

وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
والمسيرات والوقفات وال جمعات ال ي شارت فيةا الم ةم سمير إغيد، أنةا لم  كن  خلو 

أفعال وشااااعارات وكلمات وخط  وصااااياح وعبارات و ةديدات  حرض ضااااد بدورها من 
، 60، وخاصاااة رفع أعالم ما يسااامى بجمةورية الريف المأعومةللمملكةالوحدة ال رابية 

                                                           
حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد  ،هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 60

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 يد مح يف. فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو 
رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين مي نيهيا  ن منه شووووووودين 

حررقرد محدي يخيد محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق 
وشوووو  ي  رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيوووودو م

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااد لوحده للساايادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة 
 المغربية.

وحيث يعضاااد ما ذكر ما أسااافرت عن  عملية  فحص مصااالحة مكافحة الجريمة 
صااافحة الم ةم بالفيسااابوت من رصاااد المعلوما ية بالفرقة الوطنية للشااارطة القضاااائية ل

 وجود:
* صاااااااورة ف وغرافية ياةر فيةا وهو يحمل علما احمر ي وساااااااط  مربع ابيض 

 بداخل  نجمة سداسية وهالل. 
* صورة ياةر فيةا وهو واقف وأمام  علمين العلم امحمر الذ  ي وسط  مربع 

  rif bladiابيض والنجمة السداسية والةالل ومك و  
الوحدة الوطنية وال ي  اةر ان منطقة الريف لةا حدود   سااااااايء الى*صاااااااورة 

 خاصة عن باقي امقاليم المغربية
وهي الصااااور ال ي أكد الم ةم ساااامير إغيد بعد مواجة   بةا أن ةا  خصاااا   وأن   
نشاااارها بموقع  على الفيساااابوت ك عبير من  على  ضااااامن  مع الم ةم ناصاااار الأفأافي 

دا أن  العلم امحمر الذ  ي وسط  مربع أبيض ب  وباقي المح جين بمنطقة الريف، مؤك
 نجمة سداسية وهالل يخص جمةورية الريف. 

***** 
 

خامس ع الالالر، بالنسالالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  زكرياء أظه ور: 
ـــالمة الدولة الداخلية -1 جنايتي المس بس

بار كاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب 

مد نار ع قاد ال هب وإي ي  والن ا في والتقت

 581و 201ناقلة وفي مبنى مسكون طبقا لللصول 

 ما القانون الجنائي 580و

 من القانون الجنائي على ما يلي: 580و 581و 201حيث  نص الفصول 
 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل  : ا201الفصل 
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ار ك  يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ا 
إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  اع داء الغرض من 

ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 
 أكثر.

 ...ا
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مساااااكن أو خيمة أو  : ا580الفصااااال 

إذا كانت هذه المحالت  رة أو سااااافينة أو م جر أو ورش،مأو  ثابت أو م نقل، أو باخ
مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أ  محل آخر مسكون أو معد للسكنى، 

 سواء كان مملوكا ل  أو لغيره، يعاق  با عدام.
ويعاق  بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقالت أو طائرات أو عربات بةا 

 ايس بةا أحد ولكنةا  كون جأءا من قافلة بةا أشخاص.أشخاص أو في عربات ل
يعاق  بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا : ا 581الفصل 

 في شيء غير مملوت ل  من امشياء اآل ية:
مبنى أو بيت أو مساااااااااكن أو خيمة أو مأو ، ثابت أو م نقل، أو باخرة أو  -

 كون وال معد للسكنى. سفينة أو ورش أو م جر، إذا كان غير مس
 ناقلة أو طائرة ليس بةا أشخاص. -
 غابات أو أخشا  مقطوعة أو أخشا  موضوعة في حأم أو أكوام. -
 مأروعات قائمة أو  بن أو قش أو محصوالت موضوعة في حأم أو أكوام. -
عربات خاوية أو عامرة ببضااااااااااائع أو منقوالت أخر ، إذا لم  كن جأءا من  -
 اقافلة.
الثابت من خالل وثائم القضاااااااااية، أن منطقة إمأورن عرفت ب اري  حيث إن و 

مجموعة من امحداث ا جرامية  م  نفيذها بشاااااااااكل ممنةج ومدروس  26/03/2017
شااخصااا، وال ي أقدمت ب حريض من  250 عددها من الم جمةرين ناهأ من طرف فئة

ي  وال ق يل الم ةم ناصاااار الأفأافي على ار كا  مجموعة من االع داءات بغرض ال خر 
 والنة ، وذلت وفم ما يلي:
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ممنةج ومدروس في شااااكل جماعات ضااااد القوات العمومية عن   نفيذ هجوم -
ضرام النار   طريم الرشم بالحجارة وا 

ا ساااااااعاف  وسااااااايارات العمومية القوات ساااااااير لعرقلة العمومية الطريم قطع -
غاثة الج  رحى والمصابين للحيلولة دون وصولةا إلى مكان إضرام النار  سعاف وا 

  بامأورن الم نقل للمخأن 27 المجموعة محاولة الةجوم على مقر -
من أجل  بامأورن النكور بشااارح الكائن الشاارطة مفوضااية على مقر الةجوم -

 ليال إلى 21:00 من السااااااعة بالحجارة المقر رشااااام اسااااا مر محاولة اق حام ، حيث
 ونصااااااف، غير إن اساااااا ما ةدقيقة ليال أ  بمعدل ساااااااع ين  23:35 الساااااااعة حدود

 ال دخل أثناء المسااااااااااعدة القوات وكذا الوطني لألمن ال ابعة الدعم عناصااااااااار مخ لف
 حالت دون ذلت.

 حيث نجم عن الةجوم الممنةج أعاله ما يلي:
 * على مستوى الخسائر البشرية:

 القساااام رئيس الخ ير حميد القضااااائية الشاااارطة ضااااابط  خري  أجا، ساااايارة -
 citroen xsara من نوح بوعياش بني بمفوضاااااااااية العامة اتلإلسااااااااا عالم المحلي
 .72897 – ألف – 6 عدد  حت بالمغر  المرقمة
 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل  خري  أجا، حافلة -

 السااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااار  حمل كانت 89114 – ألف – 40
GIR بومنقد بحي الكائن الدعم بعناصااار الخاص بالمقر لإلقامة م وجةة كانت وال ي 
 .امأورن بمدينة

 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل بحافلة النار إضااااااارام-
 السااااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااااااار  حمل كانت 89114 ألف – 40

GIR 
 ش ددع  حت مرقمة هياس Toyota نوح من الشاااارطة بساااايارة النار إضاااارام-

179395  
 – 2 عدد  حت بالمغر  مرقمة mutsibushi نوح من إضااارام النار بشااااحنة-

 (  couchage) الدعم عناصر أم عة  حمل كانت 44854 – ألف
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 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااااااااارطة من نوح اضااااااااارام النار بسااااااااايارة-
164087  
 جموعةلم بدورهما  ابع ين هياس Toyota نوح من بسااااايار ين النار إضااااارام-
 محطة مسااااااا و  على blair الخفيف للواء  ابعة وسااااااايارة بخريبكة الساااااااريع ال دخل
 بةا. ميكانيكية اعطا  وقوح بعد somipi افريقيا الوقود

 في  سب  مما ال ي كان يقيم بةا رجال اممن بأكمل  ا قامة بمقر النار إضرام-
والذخيرة  والجماعية الفردية امسااااااالحة) الدعم بعناصااااااار الخاص العمل معدات اح رام

 ا قامة. بنفس الغاأ قنينات من بعض انفجار بعد خاصة( 61ولواأم العمل
                                                           

 ويدعرق مألم  رمي يرل: 61

  ا،حركمو محمييل محقنيرل ح مل FLG رنكقيد -

 FLG خ مطيش محرنكقيد من نوا من 15 -

  11/1 حرمجمو د ديرع berretta نوا من ف كي ميكس 13 -
  إلضيفل حرميكيي  خزمن-
  خ طوشد 325محميكيي  رمجموا  ذخي ة-

  محنوا نفس من ف كي ميكس 20 -

 حرميكيي  إضيفل خزمن-

 رخ يركد 19 ي يعمح محدكخل حمجمو د ديرعد خ طوشد 500محميكيي  رمجموا  ذخي ة -

  HK  شيش ميكس-

  خ طوشد 50 -

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح -

 يالح حكل إضيفل وخزمن خ طوشد 475 مإلجميحل  ككهي محريحغ رذخي دهي berreta نوا من ف كي يالح 19 -

 خ طوشد 20 رهمي حركموا محمييرد محقنيرل ح مل FLG جمي يين يالرين-

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح-

 خيصد ره خ طوشد 50و  HK  شيش ميكس-

  FLG ريحيالح خيصد حركموا مييرد يكويد قنررد 20 -

  GAM ريحيك مرقية حركموا مييرد يكويد قنررد 20 -

 ( tonfa محكفيا ى ص – مألك ا ومقيي  – مأل جل ومقيي  – محصك يد محومقيي  – محومقل – محك ا – محخوذة)محجمي ل  محدكخل حومزم من 17-

 محنظيمل ومحزي ومألصفيك محصك يد محشي م  فل ممثرد أمن  نص  17 ب محخيصد محعمل حومزم -

  حومزمهي ركيفد أمن  نص  28 ب محخيا محشدوي محزي -

  حومزمهي رجميع حردكخل ركل أ رعد -

 رهي شدوي حريس 100 -

 صك يد شي ة 50 -

  محمهنل حر قم ريمرد معكنيد شي ة 50-

  pince col معكنل مقرض 100-

  حردكخل حريس 16 -

 DA 140 نوا من ومرك ويالح BERRETTA نوا من منهي 38 ف كي يالح 39 -

  خ طوشد 975 -

 ميكيي  خزمن 78 -

  صوفل غطيء 40 -

  ومقيد ك وا يدد -

  ومقيد صك يد 26 -

  مأل جل ومقل 30 -

  TONFA حركفيا  صل 32 -

  مأليكي ومقل 18 -

  حر أس وذةخ 31 -

  أصفيك -
  قرعي  -
  مهنيد رطيقي  -
  محخيصد مردوييدهي رجميع أرزمد -

  DA 140 نوا من محف كي يالح -
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  خري  السيارات ال الية: -
  م إحداث 205798 ش:  عدد  حت مرقمة FORD نوح الشاارطة من ساايارة-

 اميمن الجانبي البا  مقبض وا  الف الخلفي أجاجةا  خري  بةا مع ضاااااااااغوط عدة
 اميسر. الجانبي والأجا، ماميام الأجا، و خري 
 205784 ش عدد  حت المرقمة ford transit الشاااااارطة من نوح ساااااايارة -
حداث ضغوطات أجاجةا  خري  وال ي  م   عديدة بةا وا 
وال ي  م  171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح سااايارة -
 للسائم اميمن بالجان  والضوئي الصو ي منبةةا  خري 
 وال ي  م 171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح سااايارة -

 للسائم. اميمن بالجان  والضوئي الصو ي  خري  منبةةا
 164077 ش عدد  حت المرقمة toyota من نوح الشاااارطة الساااايارة ساااايارة -

 عديدة لضغوطات و عريضةا أجاجةا وال ي  خري 
، ناهيك عا  عرض ممتلكات الخوا  للتخريب أيضا

  علم اممر بكل من:وي
 لإلح رام  عرضااات ال ي ا قامة مقر مالت العراصاااي مراد المشااا كي المسااامى -

 . سن يم مليون 300  ناهأ فادحة مادية خسائروالذ   كبد جراء ذلت 
 النقل باع باره مالكا من جةة لحافلة ا كيت العاطي عبد المسااااامى المشااااا كي -
 كاااناات ال ي 89114 – ألف – 40 عاادد  حاات بااالمغر  مرقمااة volo نوح العمومي

                                                           
 وقرعده. محدكخل رزي محخيصد محصك  الصقد-

 وقرعد نظيميد. كخلمحد رزي محخيصد محصك  والصقد محمهنل حر قم محريمرد محمعكنيد ومحشي ة محصك يد ومحشي ة 39667 حر قم محريمرد مألصفيك -

  مرم 7.65  يي  خ طوشد 875 و خزند 70و BERRETTA نوا من ف كي يالح 35 -

  خزني  05 و مرم 09  يي  خ طوشد 250و  C01184 و C01182  قم MP5 HK نوا من جمي يين يالرين -

 ريحخزني  خيصد etuilts جري ة 03 -

  6018149 و 6017989  قم FAP نوا من جمي يين يالرين -

  مرم 12  يي  خ طوشد 40 -

  مطيطيد  nf 04-3 مرم 38  يي  خ طوشي  10 و nf 01 مرم 38  يي  غيزيد خ طوشد 30 و 2951409  قم FLG نوا من رنكقيد -

    nf 21 حركموا مييرد يكويد قنررد 15 -

 حر قم محريمل يالمل يعيك مألمن ضيرط ر  يس محخيصد 43333  قمحر محريمرد ومألصفيك 24981 حر قم محريمرد أصفيكه إحى ريإلضيفد محغيز من ومقل قنيا -

 محذخي ة. حرمل ز قيء أكييس 05 إحى ريإلضيفد 72457:  محمهنل

 أمن رواليد مجمو دهم من قكم  إضيفل ك م  نص  20 ب خيصد مرم 7.65  يي  خ طوشد 375 و خزند 30 و BERRETTA نوا من ف كي يالح 15 -

  مكنيس

  كك مهنيد أصوووفيك إحى ريإلضووويفد 26074  كك محمهنيد وأصوووفيكه محعيي  نفس من خ طوشووود 25 و وخزندين مرم 09  يي  BERRETTA نوا من يوووالح -

  80850 محمهنل حر قم محريمل مصطفى روميهوحل محش طد رمقكم خيصد 50791
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 ومن جةة أخر  للشاحنة GIR السريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصر  حمل
 كانت ال ي  44854 – ألف – 2  عدد  حت بالمغر  المرقمة mutsibushi نوح من

، وهما المركب ين الل ين  عرضا ا ل كساير ( couchage) الدعم عناصار بأم عة محملة
 80مليون سن يم )حاصل قيمة الحافلة  112بده خسارة مالية قيم ةا و خري ، مما ك

 مليون سن يم(. 32مليون سن يم والشاحنة  
 بجوار بومنقد بحي افالح الذ   عرض منأل  الكائن سااعيد المشاا كي المساامى-
 الم جمةرة لرشم والفئات العمومية القوات بين والمواجةات امحداث شةد الذ  المكان
 مقدرا أجاجية قطع 10 من أأيد عن   كساااااااااير نجم بالحجارة لمنأل  جاجيةالأ  الواجةة
 درهم.  8000 بحوالي الخسارة حجم

 الخصاااوصاااية احدار الذ   عرضااات مدرسااا   الحميد عبد المشااا كي المسااامى -
 ا شااةارية بالواجةة مادية لخسااائر بامأورن 02 رقم الوطنية بالطريم السااياقة ل عليم

 نوح من لحافل   اليسااااااااار جةة الخلفية العلوية الأجاجة  كسااااااااير مع للةواء وبمكيف
Renault مسااااااااا وقفة ال ي كانت 12167 – ألف – 4 عدد  حت بالمغر  المرقمة 

 .اليمين جةة بال ةوية الخاصة الأجاجة و كسير انأران بئر بشارح
 *على مستوى الخسائر البشرية:

 الكثيف بالدخان ناما خ  جراء ا غماء لحاالت اممنية  عرض بعض العناصر-
النار في مقر إقام ةم السكنية وانفجار قنينات الغاأ )كما هو  إضرام عملية عن النا ج

 76492 المةني للرقم الحامل براضااااااة الشاااااارطة مصااااااطفى الشااااااأن بالنساااااابة لمقدم
مما اضطر بعضةم من اجل إنقاذ  بمكناس(، الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة

معرضااين حيا ةم  ا قامة سااطل من للنأول بالساا يكي حبل ل عبرحيا ةم إلى اساا عما
لإلح رام   عرض ال ي الرئيسااااي البا  من الخرو، عليةم  عذر مرة أخر  للخطر بعدما

 الكلي.
 76492 المةني للرقم الحامل براضاااااااااة الشااااااااارطة مصاااااااااطفى  عرض مقدم-

ا كان م واجدا بمكناس، لحالة اخ نام عندم الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة
 بالمبنى الذ   م إضرام النار ب  من طرف الم جمةرين.
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 volo نوح العمومي النقل سااااااائم حافلة الشااااااريعة ابراهيم  عرض المساااااامى -
 الدعم عناصااااااااار  حمل كانت ال ي 89114 – ألف – 40 عدد  حت بالمغر  مرقمة
الحافلة الفقر  جراء رشاااااام  بعموده لكساااااار GIR السااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة

 بالحجارة.
ـــابة - ـــر 188إص ـــابات متلاو ة  أما عنص بإص

 الخطورة ما بينهم:

 صااااارح الذ  81618 المةني للرقم الحامل الحقوني محسااااان: الشااااارطة *مقدم
 عليةا الةجوم محاولة بعد المفوضااااااااية مقر عن الدفاح وأثناء الناألة ب اري  أن  على
 جراء اليمنى بركب   آخر وجرح اميمن بك ف  بجرح أصاااااااااي  الم جمةرة الفئة قبل من

  يوما 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا بالحجارة للرشم  عرض 
 بكون  صااااارح الذ  81423 المةني للرقم الحامل الروان نبيل: الشااااارطة *مقدم

 بةا العجأ أمد بشاااةادة مدليا جساااده أنحاء بباقي وكدمات اميمن بك ف  بجرح أصاااي 
 أسابع. ثالثة

 بالحجارة  صابة بالرشم صرح بأن   عرض الذ  بنشعو سفيان ةالشرط *مقدم
  يوم 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا

 بشةادة أدلى الذ  88294 المةني رقم  الدحماني العالي عبد الشرطة *مف ش
 . بالحجارة للرشم بدوره بعدما  عرض يوم 12 بةا العجأ أمد طبية

 بشااةادة أدلى الذ  70410 المةني للرقم الحامل البةلي محمد الشاارطة *مقدم
 ومعصاااام  اليساااار  ركب   مساااا و  على أصااااي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
 اميسر

 رئيس)  70410 المةني للرقم الحامل لغمام المنعم عبد مم اأ الشرطة *مف ش
 يوما 15 بةا العجأ مدة طبية بشااةادة أدلى الذ (  القضااائية للشاارطة المحلي القساام

 اليمنى رجل  وركبة وسام الصدر مس و  على أصي  عدماب
 بشاااااااةادة أدلى الذ  5314 المةني للرقم الحامل اليوبي فؤاد الشااااااارطة *مقدم

 اليمنى يده أصبع مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
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 رئيس) 65142 المةني الحامل للرقم المالت عبد رحياااااام المم اأ اممن *ضابط
 لكسر  عرض بعدما يوم 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة أدلى الذ ( الحضرية ةيئةال

 مس و  كاحل قدم  اليسااار  على
 بشااااةادة أدلى الذ  86824 المةني للرقم الحامل ف حاو  عماد اممن *حارس

 اليسر  يده مرفم مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
ستوى نهب بعض األ سلحة ومعدات ولوازم * على م

 عم  الشرطة:

 الم نقلة بالمجموعة العامل براضااة الشاارطة مصااطفى وذلت حساا  شااةادة مقدم
بمكناس، والذ  كان م واجدا بمقر إقامة اممن ساااااااعة إضاااااارام  الناام لحفا 10 رقم

 الفردية امساااااالحة على االساااااا يالء في يرغبون كانوا والذ  أكد أن المع دينالنار ب ، 
 ، ةوالجماعي

وهي الواقعة ال ي أكد ةا ن يجة المعطيات المرفوعة من مسااااااااارح الجريمة بعد 
 إحصاء معدات ولواأم عمل الشرطة، حيث  بين نة  وسرقة امشياء ال الية:

 فارغة من أية خراطيش FAPبندقية من نوح  -
 رقم  الصااااامود  يوساااااف: اممن لحارس مةني ين وبطاق ين أصااااافاد خمساااااة-
  69205 المةني رقم  البصير  صالل الشرطة مومقد 89449 المةني
 أحأمة أمنية 10 -
 للرأس واقية خودات 10-
  للسام واقيات 10-
  للدفاح عصي 8-
  واقي درح 12-
  ش و  معطف -
 المسلل ال جمةر لفض المخصص لعمليات ال دخل tonfa عصي الدفاح 9 -
 لالمسل ال جمةر لفض ال دخل قبعة ناامية مخصصة لعملية 11 -
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وحيث إن ما يؤكد مسااااااااااهمة الم ةم في ار كا  امفعال الجرمية المبساااااااااوطة 
 أعاله، اآل ي بيان :

عن  بإحرام شااااحنة الشااارطةاع رافا   ال مةيدية ال ي أكد من خاللةا قيام  -1
طريم إضااااارام النار فيةا، وذلت  حت  أثير  حريض الم ةم ناصااااار الأفأافي الذ  قدم 

أورن وحر ض بعض ساااااااااااكن ةا على مواجةة القوات إلى إم 26/03/2017ب اري : 
 العمومية، قائال لةم:ا اليوم مل ي المخأن ماعطاناش حق نا غاد  ناخذو حق نا بيديناا

ايمأورن وبوعيااااش من احااداث إجرامياااة ب ااااري  موضاااااااااحاااا أن مااا وقع في 
مر بط بالحرات الذ   عرف  مدينة الحساايمة الذ  ي أعم  الم ةم ناصاار  26/03/2017
 أافي، هذا امخير أمر بذلت أثناء أيار   لمدينة امأورن المذكورة.أف

محمود بةنوش في مواجة   خالل ساااائر مراحل  صاااريحات صاااديق  الم ةم -2
البحث بما في ذلت مرحلة المواجةة بينةما لد  الضااااااابطة القضااااااائية، وال ي أكد من 

أن مدينة ايمأورن  لما بلغ إلى علم  26/03/2017خاللةا هذا امخير أن  ب اري : 
 عرف مااااهرة، ام طى دراج اا  الناااريااة صاااااااااو  محطااة البنأين واق نى ل را من مااادة 
البنأين ووضااااعةا بقنينة من سااااعة ل ر ونصااااف، و وج  نحو منطقة بوسااااالمة حيث 
  واجد ا قامة السااكنية لرجال اممن، حيث شاااهد عناصاار من الشاارطة بصاادد النأول 

من إقام ةم السااااااااكنية، ولد  وصااااااااول الم ااهرين قام من الحافلة ال ي كانت قريبة 
بمعية الم ةم أكرياء أاةشور وآخرون برشقةم بالحجارة، مما دفع برجال الشرطة إلى 

 إخالء الحافلة والدخول  قام ةم السكنية ليح موا من الحجارة، 
موضاااااااحا أن  قبل الشاااااااروح في رشااااااام رجال اممن بالحجارة طل  من  الم ةم 

اء أاةشاااااور أن يمده بقطعة قماش  خفاء مالمل وجة  بعدما شااااااهده المذكور أكري
رجااال اممن بااإخالء الحااافلااة يقوم بنفس اممر، مؤكاادا أناا  في الوقاات الااذ  قااام فياا  

والدخول  قام ةم الساااااكنية ليح موا من الحجارة ال ي كانوا يرشاااااقوهم بةا،  قدم نحوه 
أويده بالبنأين الذ  كان بحوأ  ، الم ةم أكرياء أاةشااااور الملق  بأيكو وطل  من   

ولما اساا جا  لطلب  قام هذا امخير بسااكب  بالحافلة وأضاارم النار بةا، حيث ال ةم ةا 
النيران بالكامل ل ندلع أيضااا با قامة السااكنية الخاصااة برجال اممن، ورغم ذلت واصاال 
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ارة في رشاااااام الحج -ومن بينةم الم ةم طبعا أكرياء أاةشااااااور–هو وباقي المع دين 
 على رجال اممن بةدف محاصر ةم بداخل ا قامة.

شااةادة شااةود العيان فكر  بولمراح وحمأة بندحمان ومصااطفى أبابر  وبالل -3
اليحياو  ال ي وردت من جةة منسااااااااجمة مع  صااااااااريحات الم ةم أعاله، فيما يخص 
واقعة قدوم الم ةم ناصااار الأفأافي  مأورن و حريضااا  للسااااكنة على مواجةة القوات 
العمومية، و ؤكد من جةة أخر  صاااااااااحة وقوح امحداث ا جرامية المفصااااااااالة أعاله، 

سكن عناصر اممن، واللذين اضطروا إلى وخاصة واقع إحرام مركبات الشرطة ومقر 
 القفأ من سطل السكن بواسطة حبل بالس يكي، مغامرين بحيا ةم من أجل النجاة.

لذ  قامت بوجب   30/04/2017ن يجة محضااااااااار ال حريات المؤرخ في -4 وا
جراء  حريات بةا،  الفرقة الوطنية للشااااارطة القضاااااائية باالن قال إلى منطقة إمأورن وا 

ااةشااااور في امحداث ا جرامية  ءخلصاااات ن يج ةا إلى إثبات مساااااهمة الم ةم أكريا
والم علقاااة برشااااااااام القوات  26/03/2017ال ي عرف ةاااا المنطقاااة الماااذكورة ب ااااري  

ضااااارام النار في سااااايارات  ابعة العمومية بالحجارة و خ ري  مم لكات في ملت الدولة وا 
 للدولة وبمسكن مخصص لعناصر الشرطة.

وحيث ينبني على ما ذكر أعاله، أن االع داء الذ  نفذه الم ةم أكرياء أاةشور 
في منطقة إمأورن ب حريض من الم ةم ناصااااااار  26/03/2017ب اري   -ومن مع –

خير لمؤامرة المس بالساااااااااالمة الداخلية للدولة، كان الأفأافي في إطار  نفيذ هذا ام
 ، بدليل:ال خري  والنة  وال ق يلالغرض من  هو 

ال خري  الذ  طال مم لكات الدولة والخواص، عن طريم الرشااااااااام بالحجارة  -
ضرام النار  وا 

ولواأم عمل الشااااارطة، حسااااا  الثابت من  بعض امسااااالحةوالنة  الذ  طال -
 المفصلة أعاله،  براضة ىالشرطة مصطف شةادة مقدم

ال ق يل، بدليل عملية إضرام النار في مقر إقامة سكن الشرطة وال ي نجم وكذا -
عنةااا حاااالت اخ نااام وكااان يمكن أن  ؤد  إلى إأهااام أرواح رجااال اممن لوال قيااام 
بعضةم بالقفأ من سطل المبنى المح رم عبر حبل بالس يكي، و دخل عناصر الدعم 
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الوقت المناساا ، وال ي فسااحت المجال لساايارات ا سااعاف والوقاية  بعد جةد جةيد في
المدنية لل دخل بعد منعةا من طرف الم جمةرين للحيلولة دون اسااااااعاف رجال اممن، 
فضااال عن محاصاارة المع دين للمبنى المح رم بالرشاام بالحجارة للحيلولة دون خرو، 

للبعض منةم اللذين  أ  أحد من رجال الشاااااارطة من البا  الرئيسااااااي ورشااااااقةم كذلت
فضلوا القفأ من أعلى سطل المنأل بواسطة حبل بالس يكي، مما يوضل بشكل جلي 

في  ق يل  -واللذين من ضااااااااامنةم الم ةم أكرياء أاةشاااااااااور –رغبة هؤالء المع دين 
 عناصر اممن.

سيارة إطلاء -2 سير ناقلة ) جناية عرقلة 

سعاف( بغرض  عطي  المرور  سيارة اال الحريق و

ما  129و 591ركة في ذلك طبقا لللصليا والمشا

 القانون الجنائي.

 من القانون الجنائي على ما يلي: 591حيث ينص الفصل 
من وضااع في ممر أو طريم عام شاايئا يعوم مرور الناقالت، أو اساا عمل أ  ا 

وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرض  من ذلت ال سب  في حادث أو  عطيل المرور 
   يعاق  بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.أو مضايق  ، فإن

ذا ن ج عن الجريمة المشااار إليةا في الفقرة السااابقة ق ل إنسااان أو جروح أو  وا 
عاهة مساااااااا ديمة للغير، فإن الجاني يعاق  با عدام في حالة الق ل، وبالسااااااااجن من 

 اعشر إلى عشرين سنة في الحاالت امخر .
ء أاةشاااااااور في إ يان الجناية أعاله، حيث إن  ما يدل على  ورط الم ةم أكرياو 

 هو امدلة والدالئل ال الية:
أن  لما سئل بةذا الخصوص من طرف الضابطة القضائية حول ما إذا كان -1

 26/03/2017قد قام خالل ار كا  االع داءات المفصااااااااالة أعاله بامأورن ب اري : 
خماد الحرائم،  بمنع مرور سااايارات ا ساااعاف والوقاية المدنية مجل نقل المصاااابين وا 

 وذلت عن طريم وضع حواجأ:
أجا  بشاااكل مفصااال ودقيم بأن  فعال شااااهد مجموعة من امشاااخاص يجةلةم 
على مس و  قاعة امفراح بمنطقة بوسالمة، يرشقون سيارة الوقاية المدنية بالحجارة، 
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ويمنعونةا من ال وج  لمكان الحريم وقاموا بوضااااع الحاويات البالساااا يكية من الحجم 
لكبير المخصاااصاااة للقمامة في الطريم العام، اممر الذ  جعل طاقمةا ي راجع ويغادر ا

 عين المكان.
وهي  صريحات يس شف منةا أن  كان من ضمن هؤالء، خاصة وأن  سبم ل  
أن ادعى في  صاااريحا   مغادر   لمسااارح امحداث بمجرد إضااارام  للنار في الشااااحنة 

رطة م وجةا صاااو  إحد  ال الل القريبة وذلت مخافة اع قال  من طرف عناصااار الشااا
من ثكنة فرقة ال دخل الساااااااريع حيث اخ فى هنات عن امناار، فكيف اسااااااا طاح إذن 

 !!!مشاهدة ما حصل إن لم يكن قد شارت في 
 صاااريحات شااااهد العيان المسااام ى حمأة بندحمان، ال ي أك د من خاللةا قيام -2

طع الطريم بوضاااع امحجار في باع راض سااابيل وق 26/03/2017المةاجمين ب اري  
وج  سيارات ا سعاف وشاحنة ا طفاء وطلبوا من سائقةا العودة ومنعوه من المرور، 

من حيث هددوا سااائم الشاااحنة وطلبوا من  الرجوح من حيث أ ى وحالوا دون مرورهم 
أجل  قديم المساااااعدة ونجدة الشاااارطيين الذين كانوا في المسااااكن الذ  أضاااارمت في  

 النار.
ال صااااااريحات ال ي   طابم مع  صااااااريحات الم ةم أعاله، و ؤكد في نفس  وهي

الوقت أن   كان أيضااااااا ضاااااامن هذه الفئة ا جرامية ال ي اع رضاااااات طريم ساااااايارات 
من أجل  قديم المساااااااعدة ونجدة ا سااااااعاف وشاااااااحنة ا طفاء للحيلولة دون مرورها 

بغرض ال ق يل  الشااااااااارطيين الذين كانوا في المساااااااااكن الذ  ثبت إضااااااااارام  للنار في 
 وال خري  والنة  حس  ما فصل أعاله.

رجال اممن  صريحات الم ةم محمود بةنوش وال ي أكد من خاللةا أن  قام  -3
بإخالء الحافلة والدخول  قام ةم السااااااكنية ليح موا من الحجارة ال ي كانوا يرشااااااقوهم 

يده بالبنأين بةا،  قدم نحوه الم ةم أكرياء أاةشاااااااااور الملق  بأيكو وطل  من   أو 
الذ  كان بحوأ  ، ولما اسااا جا  لطلب  قام هذا امخير بساااكب  بالحافلة وأضااارم النار 
بةا، حيث ال ةم ةا النيران بالكامل ل ندلع أيضااااااا با قامة السااااااكنية الخاصااااااة برجال 
اممن، ورغم ذلت واصل رفقة باقي المع دين في رشم الحجارة على رجال اممن بةدف 
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با ضااااافة إلى منع ساااايارة ا طفاء من ال دخل عن طريم ا قامة، محاصاااار ةم بداخل 
 محاصر ةا ورشقةا بالحجارة مما دفعةا لإلنسحا .

جن  المســــاهمة في  نظيم مظاهرة غير -3

ـــلحة( وعقد  جمعات  ـــرح بها )مع حم  أس مص

صول صري  طبقا للل و  9و 4و 3 عمومية بدون  

ية  15و 14و 11 عات العموم قانون التجم ما 

    15/11/1958ر  في المؤ

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 62المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا  ( أن  2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 ت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدم
يمنع خاللةا حمل الساااااااااالح ولو كان الطريم العمومية في  مااهرةأن كل ( 3

 مصرحا بةا
 15و 14و 9ل ووذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضيات الفص

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في من 
 أحكام ال جمعات العمومية:الخاص بمخالفة  9*بالنسبة للفصل 

 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين

                                                           
رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  62

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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ت ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل وذلت بصااااااارف النار عن العقوبا
 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات

 بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: ينالخاص 15و 14 ين*بالنسبة للفصل
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شاااةر واحد وسااا ة أشاااةر وبغرامة ا :14الفصااال 
  ين فقطدرهم او بإحد  ها ين العقوب  5.000و 1.200  راوح بين 
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااةر واحد وساا ة أشااةر وبغرامة ا  :15فصاال لا

درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين فقط كل من يوجد في  8.000و 2.000  راوح بين 
إحد  المااهرات حامال لساااااااااالح ااهر أو خفي أو مداة خطيرة على اممن العمومي 

لت بصااااااااارف النار عن العقوبات امكثر شاااااااااادة ال ي القاانون الجناائي أو مقررة فوذ
ال شاااااريع الخاص بال جمعات أو الم علم بالأجر عن المخالفات لل شاااااريع الخاص  في

 ابامسلحة والع اد وامدوات الم فجرة أو في هذا القانون.
في ار كا  هذه الجنل، هو أن  أكرياء أاةشور وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 

ك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا على ما يفيد سااااااااالو من جةة ال دليل بالملف 
أعاله  جراء المااااهرات وال جمعااات ال ي كااان يشااااااااااارت فيةااا في الطرم العموميااة 

ومن جةة أخر  ثبوت مشااااارك   في امحداث ا جرامية ال ي عرف ةا منطقة  وخارجةا.
ي وال ي كان حامال خاللةا الحجارة ال ي اسااا عملةا ف 26/03/2017إمأورن ب اري  

 .رشم القوات العمومية بالحجارة والبنأين الذ  اس عمل  في إضرام النار
أ ماوحيث   25/05/2017يوم الخميس مشااارك   نفساا  ذكر،  أكيد الم ةم  يعأ 

رددت خاللةا شااعارات و بالمااهرة ال ي نامةا الم ةم ناصاار أفأافي بمدينة الحساايمة، 



 

501 

لحكرة ا وا كلنا ناصر الأفأافي ا، فضال من قبيل: ا عاش الريف ا، ا ال للعسكرة ا، ال ل
 .اعالهعن مشارك   في المااهرة ال ي عرف ةا منطقة إمأورن 

 صاااريحات صاااديق  الم ةم محمود بةنوش وال ي أكد من خاللةا با ضاااافة إلى 
مشاركة هذا امخير ل  في المسيرات االح جاجية والمااهرات ال ي كان ي أعمةا الم ةم 

كاال من الم ةم بالل أهباااض، من بينةااا مسااااااااايرة ب اااري   ناااصااااااااار الأفأافي رفقااة
 ال ي صادفت يوم الجمعة. 26/05/2017

جنحتي إهانة هيئات منظمة وإهانة رجال -4

طبقا العامة أثناء قيامهم بوظائلهم ) القوة

 ق ج (  265و  263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

، أو بك ابة أو رسااوم غير أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا  ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.علنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.

، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها

 ا.263 امولى والثالثة من الفصل
حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات و 

بحضور القوات العمومية والسلطات المحلية بعين  –ال ي نامةا الم ةم ناصر الأفأافي
وال ي شااارت في بعضااةا الم ةم أكرياء أاةشااور، لم  كن  خلو من شااعارات  -المكان
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الدولة وموافيةا، بدليل  صاااااااااريحات الم ةم  وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة
محمود بةنوش ال ي اكد من خاللةا مشااااااارك   رفقة الم ةم المذكور في مجموعة من 
المسايرات ا ح جاجية والمااهرات رددت خاللةا شاعارات موالية للم ةم ناصار الأفأافي 

 .وأخر   دعو  سقاط العسكرة عن مدينة الحسيمة
ــتعمال العنل في -5 حق رجال القوة جن  اس

ـــل  العامة نتج عنه جروح  ـــيان المس والعص

ــول والتحريض عليه )  301و 300و 267طبقا لللص

 ق ج ( 304و 302و

من القانون الجنائي  304و 302و 301و 300و 267حيث  نص الفصاااااااااول 
 على ما يلي:
أو  ار ك  عنفايعاق  بالحبس من ثالثة أشااةر إلى ساان ين من : ا 267الفصاال 
أو رؤساااااء أو رجال القوة  الموافين العموميينمن رجال القضاااااء أو  إيذاء ضااااد أحد

 أو بسب  قيامةم بةا.أثناء قيامةم بواائفةم العامة 
ذا  ر   عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار  وا 

أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة 
 الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات. أثناء

فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو 
 عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 
 ثالثين سنة. عشرين إلى

ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
وعالوة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من 

 اا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.
أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجومكل : ا 300الفصل 

أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرلساالطة العامة ممثلي ا
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القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 
 يع بر عصيانا.

 اوال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .
، فعقوبة شاااخصاااين العصااايان من شاااخص أوإذا وقعت جريمة : ا 301الفصااال 

 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 
، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحافإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا 

 اأشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.
 من أكثر من شااااخصااااين مج معينجريمة العصاااايان ال ي  قع : ا 302الفصاااال 

 ق  عليةا بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.يعا
ويكون الحبس من سن ين إلى خمس والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم إذا كان 

 .يحملون أسلحة ااهرةفي االج ماح أكثر من شخصين 
أما إذا وجد أحد امشااااخاص حامال لسااااالح غير ااهر، فإن العقوبة المقررة في 

 اقرة السابقة  طبم علي  وحده.الف
يع بر مر كبا للعصيان من حرض علي ، سواء بخط  ألقيت في  : ا304الفصل 

 اأمكنة أو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات.
حيااث ثباات من خالل مااا  قاادم أعاله، قيااام الم ةم أكرياااء أاةشاااااااااور خالل و 

برشاااااام القوات  26/03/2017رف ةا منطقة إمأرون ب اري  امحداث ا جرامية ال ي ع
العمومية بالحجارة بدليل  صااااريحات الم ةم محمود بةنوش في مواجة   وما أساااافرت 
عن  ن يجة ال حريات الميدانية ال ي باشااااار ةا الضاااااابطة القضاااااائية بعد االن قال لعين 

 المكان من ثبوت  ورط  في رشم القوات العمومية بالحجارة.
نحة حيازة ســالح بدون مبرر مشــرو  ) ج -6

 مكرر ق ج ( 303و  303طبقا لللصليا 

 مكرر من القانون الجنائي على ما يلي: 303و 303حيث ينص الفصلين 
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يعد سااااااالحا في  طبيم هذا القانون، جميع امساااااالحة النارية : ا 303الفصاااااال 
أو القاطعة أو  والم فجرات وجميع امجةأة وامدوات أو امشااااااااياء الواخأة أو الراضااااااااة

  االخانقة.
دون ا خالل بالعقوبات المقررة في حالة خرم النصوص مكرر: ا  303الفصل 

الم علقة بامساااااالحة والع اد وامدوات المفرقعة، يعاق  بالحبس من شااااااةر إلى ساااااانة 
درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين فقط، كل من ضاااابط  5000إلى  1200وبالغرامة من 

ا لألمن العام أو لساااااالمة امشاااااخاص أو امموال وهو يحمل في اروف  شاااااكل  ةديد
جةاأا أو أداة أو شيئا واخأا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلت بسب  نشاط  

 االمةني أو لسب  مشروح.
حيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه الجنحة هو إيقاف  مل بسااااااااااا و 

ثابت من محضااااااااار ا يقاف المؤرخ في بحياأة مدي ين من الحجم الكبير حساااااااااا  ا ل
27/05/2017. 

****** 
سالالادس ع الالر، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  محمود بهنوش: 
ـــالمة الدولة الداخلية -1 جنايتي المس بس

بار كاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب 

والتقتي  والنهب والمشاركة في إيقاد النار 

ا لللصول عمدا في ناقلة وفي مبنى مسكون طبق

 ما القانون الجنائي 580و 581و 129و 201

من القانون الجنائي على ما  580و 581و 129و 201حيث  نص الفصااااااااول 
 يلي:

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل  : ا201الفصل 
يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 

إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  من اع داء الغرض 
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ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 
 أكثر.

 ...ا
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مساااااكن أو خيمة أو  : ا580الفصااااال 

إذا كانت هذه المحالت  أو ورش، مأو  ثابت أو م نقل، أو باخرة أو سااااافينة أو م جر
مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أ  محل آخر مسكون أو معد للسكنى، 

 سواء كان مملوكا ل  أو لغيره، يعاق  با عدام.
ويعاق  بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقالت أو طائرات أو عربات بةا 

 اكون جأءا من قافلة بةا أشخاص.أشخاص أو في عربات ليس بةا أحد ولكنةا  
يعاق  بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا : ا 581الفصل 

 في شيء غير مملوت ل  من امشياء اآل ية:
مبنى أو بيت أو مساااااااااكن أو خيمة أو مأو ، ثابت أو م نقل، أو باخرة أو  -

  سفينة أو ورش أو م جر، إذا كان غير مسكون وال معد للسكنى.
 ناقلة أو طائرة ليس بةا أشخاص. -
 غابات أو أخشا  مقطوعة أو أخشا  موضوعة في حأم أو أكوام. -
 مأروعات قائمة أو  بن أو قش أو محصوالت موضوعة في حأم أو أكوام. -
عربات خاوية أو عامرة ببضااااااااااائع أو منقوالت أخر ، إذا لم  كن جأءا من  -
 اقافلة.
م القضاااااااااية، أن منطقة إمأورن عرفت ب اري  حيث إن الثابت من خالل وثائو 

مجموعة من امحداث ا جرامية  م  نفيذها بشاااااااااكل ممنةج ومدروس  26/03/2017
شااخصااا، وال ي أقدمت ب حريض من  250 عددها من الم جمةرين ناهأ من طرف فئة

الم ةم ناصاااار الأفأافي على ار كا  مجموعة من االع داءات بغرض ال خري  وال ق يل 
 وذلت وفم ما يلي: والنة ،
ممنةج ومدروس في شااااكل جماعات ضااااد القوات العمومية عن   نفيذ هجوم -

ضرام النار   طريم الرشم بالحجارة وا 
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ا ساااااااعاف  وسااااااايارات العمومية القوات ساااااااير لعرقلة العمومية الطريم قطع -
غاثة الجرحى والمصابين   للحيلولة دون وصولةا إلى مكان إضرام النار  سعاف وا 

  بامأورن الم نقل للمخأن 27 المجموعة اولة الةجوم على مقرمح -
من أجل  بامأورن النكور بشااارح الكائن الشاارطة مفوضااية على مقر الةجوم -

 ليال إلى 21:00 من السااااااعة بالحجارة المقر رشااااام اسااااا مر محاولة اق حام ، حيث
 ةدقيقة ليال أ  بمعدل ساااااااع ين ونصااااااف، غير إن اساااااا ما  23:35 الساااااااعة حدود

 ال دخل أثناء المسااااااااااعدة القوات وكذا الوطني لألمن ال ابعة الدعم عناصااااااااار مخ لف
 حالت دون ذلت.

 حيث نجم عن الةجوم الممنةج أعاله ما يلي:
 * على مستوى الخسائر البشرية:

 القساااام رئيس الخ ير حميد القضااااائية الشاااارطة ضااااابط  خري  أجا، ساااايارة -
 citroen xsara من نوح بوعياش نيب بمفوضاااااااااية العامة لإلسااااااااا عالمات المحلي
 .72897 – ألف – 6 عدد  حت بالمغر  المرقمة
 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل  خري  أجا، حافلة -

 السااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااار  حمل كانت 89114 – ألف – 40
GIR بومنقد بحي الكائن الدعم ربعناصااا الخاص بالمقر لإلقامة م وجةة كانت وال ي 
 .امأورن بمدينة

 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل بحافلة النار إضااااااارام-
 السااااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااااااار  حمل كانت 89114 ألف – 40

GIR 
 ش عدد  حت مرقمة هياس Toyota نوح من الشاااارطة بساااايارة النار إضاااارام-

179395  
 – 2 عدد  حت بالمغر  مرقمة mutsibushi نوح من النار بشااااحنة إضااارام-

 ( couchage) الدعم عناصر أم عة  حمل كانت 44854 – ألف
 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااااااااارطة من نوح اضااااااااارام النار بسااااااااايارة-

164087  
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 لمجموعة بدورهما  ابع ين هياس Toyota نوح من بسااااايار ين النار إضااااارام-
 محطة مسااااااا و  على blair الخفيف للواء  ابعة وسااااااايارة بخريبكة الساااااااريع ال دخل
 بةا. ميكانيكية اعطا  وقوح بعد somipi افريقيا الوقود

 في  سب  مما ال ي كان يقيم بةا رجال اممن بأكمل  ا قامة بمقر النار إضرام-
والذخيرة  والجماعية الفردية امسااااااالحة) الدعم بعناصااااااار الخاص العمل معدات اح رام

 ا قامة. بنفس الغاأ قنينات من بعض انفجار بعد خاصة( 63لواأم العملو 
                                                           

 ويدعرق مألم  رمي يرل: 63

  حركموا، محمييل محقنيرل ح مل FLG رنكقيد -

 FLG خ مطيش محرنكقيد من نوا من 15 -

  11/1 حرمجمو د ديرع berretta نوا من ف كي ميكس 13 -
  إلضيفل حرميكيي  خزمن-
  خ طوشد 325محميكيي  رمجموا  ذخي ة-

  محنوا نفس من ف كي ميكس 20 -

 حرميكيي  إضيفل خزمن-

 رخ يركد 19 محي يع محدكخل حمجمو د ديرعد خ طوشد 500محميكيي  رمجموا  ذخي ة -

  HK  شيش ميكس-

  خ طوشد 50 -

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح -

 يالح حكل إضيفل وخزمن خ طوشد 475 مإلجميحل  ككهي محريحغ رذخي دهي berreta نوا من ف كي يالح 19 -

 خ طوشد 20 رهمي حركموا محمييرد محقنيرل ح مل FLG جمي يين يالرين-

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح-

 خيصد ره خ طوشد 50و  HK  شيش ميكس-

  FLG ريحيالح خيصد حركموا مييرد يكويد قنررد 20 -

  GAM ريحيك مرقية حركموا مييرد يكويد قنررد 20 -

 ( tonfa محكفيا  صى – مألك ا ومقيي  – مأل جل ومقيي  – محصك يد محومقيي  – محومقل – محك ا – محخوذة)محجمي ل  محدكخل حومزم من 17-

 محنظيمل ومحزي ومألصفيك محصك يد محشي م  فل ممثرد أمن  نص  17 ب محخيصد محعمل حومزم -

  حومزمهي ركيفد أمن  نص  28 ب محخيا محشدوي محزي -

  حومزمهي رجميع حردكخل ركل أ رعد -

 رهي شدوي حريس 100 -

 صك يد شي ة 50 -

  محمهنل حر قم ريمرد معكنيد شي ة 50-

  pince col معكنل مقرض 100-

  حردكخل حريس 16 -

 DA 140 نوا من ومرك ويالح BERRETTA نوا من منهي 38 يف ك يالح 39 -

  خ طوشد 975 -

 ميكيي  خزمن 78 -

  صوفل غطيء 40 -

  ومقيد ك وا يدد -

  ومقيد صك يد 26 -

  مأل جل ومقل 30 -

  TONFA حركفيا  صل 32 -

  مأليكي ومقل 18 -

  حر أس خوذة 31 -

  أصفيك -
  قرعي  -
  مهنيد رطيقي  -
  محخيصد مردوييدهي عرجمي أرزمد -

  DA 140 نوا من محف كي يالح -

 وقرعده. محدكخل رزي محخيصد محصك  الصقد-

 وقرعد نظيميد. محدكخل رزي محخيصد محصك  والصقد محمهنل حر قم محريمرد محمعكنيد ومحشي ة محصك يد ومحشي ة 39667 حر قم محريمرد مألصفيك -

  مرم 7.65  يي  خ طوشد 875 و خزند 70و BERRETTA نوا من ف كي يالح 35 -

  خزني  05 و مرم 09  يي  خ طوشد 250و  C01184 و C01182  قم MP5 HK نوا من جمي يين يالرين -
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  خري  السيارات ال الية: -
  م إحداث 205798 ش:  عدد  حت مرقمة FORD نوح الشاارطة من ساايارة-

 اميمن الجانبي البا  مقبض وا  الف الخلفي أجاجةا  خري  بةا مع ضاااااااااغوط عدة
 اميسر. الجانبي والأجا، اممامي الأجا، و خري 
 205784 ش عدد  حت المرقمة ford transit الشاااااارطة من نوح ساااااايارة -
حداث ضغوطات أجاجةا  خري  وال ي  م   عديدة بةا وا 
وال ي  م  171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح سااايارة -
 للسائم اميمن بالجان  والضوئي الصو ي منبةةا  خري 
 وال ي  م 171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح سااايارة -

 للسائم. اميمن بالجان  والضوئي الصو ي  خري  منبةةا
 164077 ش عدد  حت المرقمة toyota من نوح الشاااارطة الساااايارة ساااايارة -

 عديدة لضغوطات و عريضةا أجاجةا وال ي  خري 
، ناهيك عا  عرض ممتلكات الخوا  للتخريب أيضا

 وي علم اممر بكل من:
 لإلح رام  عرضااات ال ي ا قامة مقر مالت العراصاااي مراد المشااا كي المسااامى -

 . سن يم مليون 300  ناهأ فادحة مادية خسائروالذ   كبد جراء ذلت 
 النقل باع باره مالكا من جةة لحافلة ا كيت العاطي عبد المسااااامى المشااااا كي -
 كاااناات يال  89114 – ألف – 40 عاادد  حاات بااالمغر  مرقمااة volo نوح العمومي
 ومن جةة أخر  للشاحنة GIR السريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصر  حمل

                                                           
 ريحخزني  خيصد etuilts جري ة 03 -

  6018149 و 6017989  قم FAP نوا من جمي يين يالرين -

  مرم 12  يي  خ طوشد 40 -

  مطيطيد  nf 04-3 مرم 38  يي  خ طوشي  10 و nf 01 مرم 38  يي  غيزيد خ طوشد 30 و 2951409  قم FLG نوا من رنكقيد -

    nf 21 حركموا مييرد يكويد قنررد 15 -

 حر قم محريمل يالمل يعيك مألمن ضيرط ر  يس محخيصد 43333 حر قم محريمرد ومألصفيك 24981 حر قم محريمرد أصفيكه إحى ريإلضيفد محغيز من ومقل قنيا -

 محذخي ة. حرمل ز قيء أكييس 05 إحى ريإلضيفد 72457:  محمهنل

 أمن رواليد مجمو دهم من قكم  إضيفل ك م  نص  20 ب خيصد مرم 7.65  يي  خ طوشد 375 و خزند 30 و BERRETTA نوا من ف كي يالح 15 -

  مكنيس

  كك مهنيد أصوووفيك إحى ريإلضووويفد 26074  كك محمهنيد أصوووفيكهو محعيي  نفس من خ طوشووود 25 و وخزندين مرم 09  يي  BERRETTA نوا من يوووالح -

  80850 محمهنل حر قم محريمل مصطفى روميهوحل محش طد رمقكم خيصد 50791
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 كانت ال ي  44854 – ألف – 2  عدد  حت بالمغر  المرقمة mutsibushi نوح من
، وهما المركب ين الل ين  عرضا ا ل كساير ( couchage) الدعم عناصار بأم عة محملة

 80مليون سن يم )حاصل قيمة الحافلة  112ةا و خري ، مما كبده خسارة مالية قيم 
 مليون سن يم(. 32مليون سن يم والشاحنة  

 بجوار بومنقد بحي افالح الذ   عرض منأل  الكائن سااعيد المشاا كي المساامى-
 الم جمةرة لرشم والفئات العمومية القوات بين والمواجةات امحداث شةد الذ  المكان
 مقدرا أجاجية قطع 10 من أأيد عن   كساااااااااير نجم ةبالحجار  لمنأل  الأجاجية الواجةة
 درهم.  8000 بحوالي الخسارة حجم

 الخصاااوصاااية احدار الذ   عرضااات مدرسااا   الحميد عبد المشااا كي المسااامى -
 ا شااةارية بالواجةة مادية لخسااائر بامأورن 02 رقم الوطنية بالطريم السااياقة ل عليم

 نوح من لحافل   اليسااااااااار جةة لفيةالخ العلوية الأجاجة  كسااااااااير مع للةواء وبمكيف
Renault مسااااااااا وقفة ال ي كانت 12167 – ألف – 4 عدد  حت بالمغر  المرقمة 

 .اليمين جةة بال ةوية الخاصة الأجاجة و كسير انأران بئر بشارح
 *على مستوى الخسائر البشرية:

 الكثيف بالدخان ا خ نام جراء ا غماء لحاالت اممنية  عرض بعض العناصر-
النار في مقر إقام ةم السكنية وانفجار قنينات الغاأ )كما هو  إضرام عملية عن لنا جا

 76492 المةني للرقم الحامل براضااااااة الشاااااارطة مصااااااطفى الشااااااأن بالنساااااابة لمقدم
مما اضطر بعضةم من اجل إنقاذ  بمكناس(، الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة

معرضااين حيا ةم  ا قامة سااطل من لنأولل بالساا يكي حبل حيا ةم إلى اساا عمال عبر
لإلح رام   عرض ال ي الرئيسااااي البا  من الخرو، عليةم  عذر مرة أخر  للخطر بعدما

 الكلي.
 76492 المةني للرقم الحامل براضاااااااااة الشااااااااارطة مصاااااااااطفى  عرض مقدم-

بمكناس، لحالة اخ نام عندما كان م واجدا  الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة
 ى الذ   م إضرام النار ب  من طرف الم جمةرين.بالمبن
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 volo نوح العمومي النقل سااااااائم حافلة الشااااااريعة ابراهيم  عرض المساااااامى -
 الدعم عناصااااااااار  حمل كانت ال ي 89114 – ألف – 40 عدد  حت بالمغر  مرقمة
الفقر  جراء رشاااااام الحافلة  بعموده لكساااااار GIR السااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة

 بالحجارة.
ـــابة إ- ـــر 188ص ـــابات متلاو ة  أما عنص بإص

 الخطورة ما بينهم:

 صااااارح الذ  81618 المةني للرقم الحامل الحقوني محسااااان: الشااااارطة *مقدم
 عليةا الةجوم محاولة بعد المفوضااااااااية مقر عن الدفاح وأثناء الناألة ب اري  أن  على
 جراء منىالي بركب   آخر وجرح اميمن بك ف  بجرح أصاااااااااي  الم جمةرة الفئة قبل من

  يوما 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا بالحجارة للرشم  عرض 
 بكون  صااااارح الذ  81423 المةني للرقم الحامل الروان نبيل: الشااااارطة *مقدم

 بةا العجأ أمد بشاااةادة مدليا جساااده أنحاء بباقي وكدمات اميمن بك ف  بجرح أصاااي 
 أسابع. ثالثة

 بالحجارة  صابة بالرشم رح بأن   عرضص الذ  بنشعو سفيان الشرطة *مقدم
  يوم 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا

 بشةادة أدلى الذ  88294 المةني رقم  الدحماني العالي عبد الشرطة *مف ش
 . بالحجارة للرشم بدوره بعدما  عرض يوم 12 بةا العجأ أمد طبية

 بشااةادة أدلى لذ ا 70410 المةني للرقم الحامل البةلي محمد الشاارطة *مقدم
 ومعصاااام  اليساااار  ركب   مساااا و  على أصااااي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
 اميسر

 رئيس) 70410 المةني للرقم الحامل لغمام المنعم عبد مم اأ الشااارطة *مف ش
 يوما 15 بةا العجأ مدة طبية بشاااةادة أدلى الذ ( القضاااائية للشااارطة المحلي القسااام
 اليمنى رجل  وركبة وسام صدرال مس و  على أصي  بعدما

 بشاااااااةادة أدلى الذ  5314 المةني للرقم الحامل اليوبي فؤاد الشااااااارطة *مقدم
 اليمنى يده أصبع مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
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 رئيس) 65142 المةني الحامل للرقم المالت عبد رحياااااام المم اأ اممن *ضابط
 لكسر  عرض بعدما يوم 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة ىأدل الذ ( الحضرية الةيئة
 مس و  كاحل قدم  اليسااار  على

 بشااااةادة أدلى الذ  86824 المةني للرقم الحامل ف حاو  عماد اممن *حارس
 اليسر  يده مرفم مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية

سلحة ومعدات ولوازم  ستوى نهب بعض األ * على م

   الشرطة:عم

 الم نقلة بالمجموعة العامل براضااة الشاارطة مصااطفى وذلت حساا  شااةادة مقدم
بمكناس، والذ  كان م واجدا بمقر إقامة اممن ساااااااعة إضاااااارام  الناام لحفا 10 رقم

 الفردية امساااااالحة على االساااااا يالء في يرغبون كانوا والذ  أكد أن المع دينالنار ب ، 
 ، والجماعية

كد ةا ن يجة المعطيات المرفوعة من مسااااااااارح الجريمة بعد وهي الواقعة ال ي أ
 إحصاء معدات ولواأم عمل الشرطة، حيث  بين نة  وسرقة امشياء ال الية:

 فارغة من أية خراطيش FAPبندقية من نوح  -
 رقم  الصااااامود  يوساااااف: اممن لحارس مةني ين وبطاق ين أصااااافاد خمساااااة-
  69205 المةني رقم  البصير  صالل الشرطة ومقدم 89449 المةني
 أحأمة أمنية 10 -
 للرأس واقية خودات 10-
  للسام واقيات 10-
  للدفاح عصي 8-
  واقي درح 12-
  ش و  معطف -
 المسلل ال جمةر لفض المخصص لعمليات ال دخل tonfa عصي الدفاح 9 -
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل قبعة ناامية مخصصة لعملية 11 -
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مة الم ةم محمود بةنوش في ار كا  امفعال الجرمية وحيث إن ما يؤكد مسااااااه
 المبسوطة أعاله، اآل ي بيان :

لما بلغ  26/03/2017أن  ب اري : اع رافا   ال مةيدية ال ي أكد من خاللةا -1
إلى علم  أن مدينة ايمأورن  عرف مااهرة، ام طى دراج   النارية صاااااااااو  محطة 

ضااااعةا بقنينة من سااااعة ل ر ونصااااف، و وج  البنأين واق نى ل را من مادة البنأين وو 
نحو منطقة بوسااالمة حيث   واجد ا قامة السااكنية لرجال اممن، حيث شاااهد عناصاار 
من الشااارطة بصااادد النأول من الحافلة ال ي كانت قريبة من إقام ةم الساااكنية، ولد  
 وصول الم ااهرين قام بمعية الم ةم أكرياء أاةشور وآخرون برشقةم بالحجارة، مما
 دفع برجال الشرطة إلى إخالء الحافلة والدخول  قام ةم السكنية ليح موا من الحجارة، 
موضحا أن  قبل الشروح في رشم رجال اممن بالحجارة طل  من  الم ةم أكرياء 
أاةشور أن يمده بقطعة قماش  خفاء مالمل وجة  بعدما شاهده يقوم بنفس اممر، 

من بالحجارة طل  من  هذا امخير من جديد مده مفيدا أن  أثناء رشاااااااااقةما لرجال اال
بقنينة بةا ل ر من البنأين شااااهدها بصاااندوم دراج   النارية، ولما سااالمةا إلي   وج  
بةا وشاااارح في سااااك  البنأين المعبأ بةا على الحافلة وأضاااارم النار في هذه امخيرة، 

 جال الشرطة.حيث ال ةم ةا النيران بالكامل ل ندلع أيضا با قامة السكنية لر 
 ومؤكدا أن ما ذكر حصل جراء االنسيام لخطابات الم ةم ناصر الأفأافي.

 صاااريحات الم ةم أكرياء أاةشاااور في مواجة  ، لما أكد أن  مسااااء يوم لم -2
يعد ي ذكره من شةر مارس من هذه السنة،  وج  رفقة صديم ل  يسمى إبراهيم  لميذ 

ف واعلي ايموأرن من اجل  ناول فنجان بثانوية ايمأون يقطن دوار شطار  أيت يوس
قةوة بمدينة ايمأورن، وخالل  واجده بمدينة ايمأورن وبالضبط على مس و  الساحة 
القريبة من بلدية ايمأورن، أثار ان باه   واجد مجموعة من امشاااخاص يفوم عددهم 

شااخصااا ومن بينةم الم ةم محمود بوهنوش ي وسااطةم شااخص وهو يحدثةم، وقد  50
 : يجةل  أفادهم بالعبارات ال الية مسامع  كون هذا امخير الذ  بلغ إلى

 ا خاصنا ن جمعو ون حدوا على هذا الشيء الذ  كاين في ايمأورن ا



 

513 

شااةادة شااةود العيان فكر  بولمراح وحمأة بندحمان ومصااطفى أبابر  وبالل -3
اليحياو  ال ي وردت من جةة منسااااااااجمة مع  صااااااااريحات الم ةم أعاله، فيما يخص 

أكيد صااااحة وقوح امحداث ا جرامية المفصاااالة أعاله، وخاصااااة واقعة إحرام مركبات  
ساااكن عناصااار اممن، واللذين اضاااطروا إلى القفأ من ساااطل الساااكن الشااارطة ومقر 

 بواسطة حبل بالس يكي، مغامرين بحيا ةم من أجل النجاة.
لذ  قامت بوجب   30/04/2017ن يجة محضااااااااار ال حريات المؤرخ في -4 وا
جراء  حريات بةا، الفرق ة الوطنية للشااااارطة القضاااااائية باالن قال إلى منطقة إمأورن وا 

خلصت ن يج ةا إلى إثبات مساهمة الم ةم محمود بةنوش في امحداث ا جرامية ال ي 
والم علقة برشااااااااام القوات العمومية  26/03/2017عرف ةا المنطقة المذكورة ب اري  

ضااااااااارام النار في سااااااااايارات  ابعة للدولة بالحجارة و خري  مم لكات في ملت الدول ة وا 
 وبمسكن مخصص لعناصر الشرطة.

وحيث ينبني على ما ذكر أعاله، أن االع داء الذ  نفذه الم ةم محمود بةنوش 
في منطقة إمأورن ب حريض من الم ةم ناصااااااااار  26/03/2017ب اري  -ومن مع –

الداخلية للدولة، كان الأفأافي في إطار  نفيذ هذا امخير لمؤامرة المس بالساااااااااالمة 
 ، بدليل:ال خري  والنة  وال ق يلالغرض من  هو 

ال خري  الذ  طال مم لكات الدولة والخواص، عن طريم الرشااااااااام بالحجارة  -
ضرام النار  وا 

ولواأم عمل الشااااارطة، حسااااا  الثابت من  بعض امسااااالحةوالنة  الذ  طال -
 المفصلة أعاله،  براضة الشرطة مصطفى شةادة مقدم

ال ق يل، بدليل عملية إضرام النار في مقر إقامة سكن الشرطة وال ي نجم ذا وك-
عنةااا حاااالت اخ نااام وكااان يمكن أن  ؤد  إلى إأهااام أرواح رجااال اممن لوال قيااام 
بعضةم بالقفأ من سطل المبنى المح رم عبر حبل بالس يكي، و دخل عناصر الدعم 

المجال لساايارات ا سااعاف والوقاية بعد جةد جةيد في الوقت المناساا ، وال ي فسااحت 
المدنية لل دخل بعد منعةا من طرف الم جمةرين للحيلولة دون اسااااااعاف رجال اممن، 
فضااال عن محاصاارة المع دين للمبنى المح رم بالرشاام بالحجارة للحيلولة دون خرو، 
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أ  أحد من رجال الشاااااارطة من البا  الرئيسااااااي ورشااااااقةم كذلت للبعض منةم اللذين 
قفأ من أعلى سطل المنأل بواسطة حبل بالس يكي، مما يوضل بشكل جلي فضلوا ال

واللذين كان من ضاااامنةم الم ةم محمود بةنوش الذ  رشاااام  –رغبة هؤالء المع دين 
 في  ق يل عناصر اممن. -بالحجارة ووف ر البنأين المس عمل في الحريم

سيارة إطلاء -2 سير ناقلة ) جناية عرقلة 

سعاف سيارة اال ( بغرض  عطي  المرور الحريق و

ما  129و 591والمشاركة في ذلك طبقا لللصليا 

 القانون الجنائي.

 من القانون الجنائي على ما يلي: 591حيث ينص الفصل 
من وضااع في ممر أو طريم عام شاايئا يعوم مرور الناقالت، أو اساا عمل أ  ا 

طيل المرور وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرض  من ذلت ال سب  في حادث أو  ع
 أو مضايق  ، فإن  يعاق  بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

ذا ن ج عن الجريمة المشااار إليةا في الفقرة السااابقة ق ل إنسااان أو جروح أو  وا 
عاهة مساااااااا ديمة للغير، فإن الجاني يعاق  با عدام في حالة الق ل، وبالسااااااااجن من 

 اعشر إلى عشرين سنة في الحاالت امخر .
ية أعاله،  حيث إن  ماو  يان الجنا يدل على  ورط الم ةم محمود بةنوش في إ 

رجاال اممن باإخالء الحاافلاة هو اع رافاا ا  ال مةيادياة وال ي أكاد من خاللةاا أنا  قاام 
والدخول  قام ةم الساااااكنية ليح موا من الحجارة ال ي كانوا يرشاااااقوهم بةا،  قدم نحوه 

أويده بالبنأين الذ  كان بحوأ  ، الم ةم أكرياء أاةشااااور الملق  بأيكو وطل  من   
ولما اساا جا  لطلب  قام هذا امخير بسااكب  بالحافلة وأضاارم النار بةا، حيث ال ةم ةا 
النيران بالكامل ل ندلع أيضااا با قامة السااكنية الخاصااة برجال اممن، ورغم ذلت واصاال 
ل رفقة باقي المع دين في رشاااااااام الحجارة على رجال اممن بةدف محاصاااااااار ةم بداخ

ا قامة، با ضااافة إلى منع ساايارة ا طفاء من ال دخل عن طريم محاصاار ةا ورشااقةا 
 بالحجارة مما دفعةا لإلنسحا .

 صاااريحات شااااهد العيان المسااام ى حمأة بندحمان، ال ي أك د من خاللةا قيام -2
باع راض سااابيل وقطع الطريم بوضاااع امحجار في  26/03/2017المةاجمين ب اري  
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سعاف وشاحنة ا طفاء وطلبوا من سائقةا العودة ومنعوه من المرور، وج  سيارات ا 
من حيث هددوا سااائم الشاااحنة وطلبوا من  الرجوح من حيث أ ى وحالوا دون مرورهم 

أجل  قديم المساااااعدة ونجدة الشاااارطيين الذين كانوا في المسااااكن الذ  أضاااارمت في  
 النار.

ـــاهمة في  نظيم مظاهرة غير  ةجنح-3 المس

ـــرح ب ـــلحة( وعقد  جمعات مص ها )مع حم  أس

 11و 9و 4و 3عمومية بدون  صري  طبقا لللصول 

ما قانون التجمعات العمومية المؤر   15و 14و

    15/11/1958في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضيات الفصول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958
كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مساااااابوقا ب صااااااريل أمام الساااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 64المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن  2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية م العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابيةالطر في

 ح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات المصر  
يمنع خاللةا حمل الساااااااااالح ولو كان الطريم العمومية مااهرة في  ( أن كل  3
 حا بةامصر  

 15و 14و 9مق ضيات الفصول  وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في من 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضااااااااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 

 راوح بين شااااااااةر واحد درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   5.000و

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  64

 أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد. فنيد
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درهم أو بإحد  العقوب ين فقط،  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشاااااااااةرين
وذلت بصااااااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااااااوص الجرائم أو الجنل 

 ا.المر كبة خالل هذه االج ماعات
 الخاصين بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 15و 14*بالنسبة للفصلين 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شاااةر واحد وسااا ة أشاااةر وبغرامة :ا 14فصااال ال
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200  راوح بين 
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

قة ما المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطري
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااةر واحد وساا ة أشااةر وبغرامة : ا 15الفصاال 
درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين فقط كل من يوجد في  8.000و 2.000  راوح بين 

لمااهرات حامال لساااااااااالح ااهر أو خفي أو مداة خطيرة على اممن العمومي إحد  ا
لت بصااااااااارف النار عن العقوبات امكثر شاااااااااادة المقررة في القاانون الجناائي أو  وذ

ال شاااااريع الخاص بال جمعات أو الم علم بالأجر عن المخالفات لل شاااااريع الخاص  في
 انون.بامسلحة والع اد وامدوات الم فجرة أو في هذا القا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن   محمود بةنوشوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
ه بةا ال دليل بالملف من جةة على ما يفيد سااااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنو  

أعاله  جراء المااااهرات وال جمعااات ال ي كااان يشااااااااااارت فيةااا في الطرم العموميااة 
   في امحداث ا جرامية ال ي عرف ةا منطقة وخارجةا. ومن جةة أخر  ثبوت مشااااارك

وال ي كان حامال خاللةا الحجارة ال ي اسااا عملةا في  26/03/2017إمأورن ب اري  
سلم  للم ةم أكرياء أاةشور من اجل رشم القوات العمومية بالحجارة والبنأين الذ  

 النار إضرام
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  في عدد من الم ةم محمود بةنوش بمشااااارك وحيث يعضااااد ما ذكر، اع رافات 
المساااايرات االح جاجية والمااهرات ال ي كان ي أعمةا الم ةم ناصاااار الأفأافي رفقة كل 

ال ي صاااااادفت يوم  26/05/2017من الم ةم بالل أهباض، من بينةا مسااااايرة ب اري  
ى علم  الجمعة،  عبيرا من  عن  ضامن  ومساند   للم ةم ناصر الأفأافي بعدما بلغ إل

 علي .محاولة إلقاء القبض 
جنحتي إهانة هيئات منظمة وإهانة رجال -4

ظائلهم )  يامهم بو ناء ق مة أث عا القوة ال

 ق ج (  265و  263طبقا لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين وخمسين  : ا263الفصل 

 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهان، من إلى خمسااة آالف درهم
 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 

أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 م الواج  لسلط ةم.بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح راعلنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن الثابت من وثائم الملف، أن كافة المااهرات والمسااااااااايرات والوقفات و 

بحضور القوات العمومية والسلطات المحلية بعين  –ال ي نامةا الم ةم ناصر الأفأافي
وال ي شااااارت في بعضااااةا الم ةم محمود بةنوش، لم  كن  خلو من شااااعارات  -المكان

وكلمااات وخطاا  وعبااارات مةينااة مجةأة الاادولااة وموافيةااا، باادلياال اع رافااات الم ةم 
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المساايرات ا ح جاجية    في مجموعة من المذكور نفساا  ال ي اكد من خاللةا مشااارك
والمااهرات رددت خاللةا شااعارات موالية للم ةم ناصاار الأفأافي وأخر   دعو  سااقاط 
العسااكرة عن مدينة الحساايمة، موضااحا أن  حالة اع راضااةم من قبل رجال اممن ال ي 

شااااااكال يساااااامونةا في الحرات ابالقوات القمعية والبلطجيةا، يقومون بمواجة ةا بكافة أ
 العنف من رشم بالحجارة و كسير السيارات ال ابعة لةم.

وحيث غني عن البيان أن كلمة اعسكرةا  شكل في حد ذا ةا إهانة للمؤسسات 
اممنية على اع بار أن  واجدها بالشاااااااارح العام مبرر قانونا بغاية الحفاا على الناام 

عات غير المصرح بةا  شكل العام والمم لكات ال ي كانت المسيرات والمااهرات وال جم
 مصدر  ةديد مباشر بةا.

ــتعمال العنل في حق رجال القوة -5 جن  اس

ـــل  العامة نتج عنه جروح  ـــيان المس والعص

ــول طبقا لللوالتحريض عليه )  301و 300و 267ص

 (ق ج 304و 302و

من القانون الجنائي  304و 302و 301و 300و 267حيث  نص الفصاااااااااول 
 على ما يلي:
أو  ار ك  عنفايعاق  بالحبس من ثالثة أشااةر إلى ساان ين من ا : 267الفصاال 

أو رؤساااااء أو رجال القوة  الموافين العموميينإيذاء ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو 
 أو بسب  قيامةم بةا.أثناء قيامةم بواائفةم العامة 

ذا  ر   عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار  وا 
د، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة أو ال رصاااا

 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات.
فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو 
 عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

ذا  ر     عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من وا 
 عشرين إلى ثالثين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
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وعالوة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من 
 اا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.

أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجومكل : ا 003الفصل 
أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرممثلي الساالطة العامة 

القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 
 يع بر عصيانا.

 ابر مماثال للعنف نفس .وال ةديد بالعنف يع 
، فعقوبة العصااايان من شاااخص أو شاااخصاااينإذا وقعت جريمة : ا 301الفصااال 

 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 
، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحافإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا 

 ام.أشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة دره
 من أكثر من شااااخصااااين مج معينجريمة العصاااايان ال ي  قع : ا 302الفصاااال 

 يعاق  عليةا بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سن ين إلى خمس والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم إذا كان 

 .يحملون أسلحة ااهرةفي االج ماح أكثر من شخصين 
إذا وجد أحد امشااااخاص حامال لسااااالح غير ااهر، فإن العقوبة المقررة في أما 

 االفقرة السابقة  طبم علي  وحده.
يع بر مر كبا للعصيان من حرض علي ، سواء بخط  ألقيت في  : ا304الفصل 

 اأمكنة أو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات.
لصاااااااااادد الم ةم محمود بةنوش  مةيااديااا بااأناا  حااالااة اع رف في هااذا احيااث و 

اع راضااةم خالل المساايرات والمااهرات من قبل رجال اممن ال ي يساامونةا في الحرات 
ابالقوات القمعية والبلطجيةا، يقومون بمواجة ةا بكافة أشاااااااااكال العنف من رشااااااااام 

إمأورن  بالحجارة و كسااير الساايارات ال ابعة لةم، معطيا كمثال على ذلت بما حدث في
وال ي ن ج عنةا إضاااارام النار في حافلة خاصااااة بنقل عناصاااار  26/03/2017ب اري  
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الشااارطة وكذا بالعمارة الساااكنية ال ي يقطنوها، وذلت جراء االنسااايام لخطابات الم ةم 
 ناصر الأفأافي.

حول إضـــافة جنحة التحريض علنا ضـــد  -6

ص    5-267الوحدة الترابية للمملكة طبقا للل

 الجنائيما القانون 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من  لعقوبة رفع ا
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
ت المعروضااة على أناار العموم أو أو بواسااطة الملصااقا العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

 فحص مصااااااالحة مكافحة الجريمة حيث ثبت من خالل وثائم الملف، أن  بعد و 
القضاااااااااائية، لحساااااااااا  الم ةم أعاله باسااااااااام المعلوما ية بالفرقة الوطنية للشااااااااارطة 

 بين أن   ا على موقع ال واصااااال ا ج ماعي فيسااااابوتMAHMOUD ZILZALا
ي ضاامن عدة صااور فو وغرافية خاصااة ب  وسااط مااهرات  حمل القماش امحمر الذ  
ي وساااااااط  مربع أبيض وهالل ونجمة باللون امخضااااااار، الذ  يرمأ لجمةورية الريف 

 من قبيل:  نات لشعارات بعباراتالمأعومة، إضافة إلى  دوي
 اعاش الريف وال عاش من خان ا

رات والمسااايرات وعند اسااا فسااااره أكد بعد مواجة   بةا ان  ال قطةا خالل المااه
امساااابا  والدوافع ال ي جعلت المشاااااركين في ال ااهرات المذكورة يرفعون قماش عن 

الرسااااامي، أجا  أن حمل باع باره العلم الرسااااامي لمنطقة الريف عوض العلم المغربي 
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القماش بدل العلم الوطني المغربي كانت بدعو  من م أعمي الحرات، وخاصااااة الم ةم 
ناصر الأفأافي الذ  كان يحث الم ااهرين على عدم رفع العلم الوطني المغربي وحمل 

 ذلت القماش باع باره علم جمةورية الريف.
حد   ذا   موقفاا علنياا ودعوة وحياث إن  رفع القمااش الماذكور أعاله يع بر في 

، ومحاربة للعلم المغربي الرساااااااامي 65صااااااااريحة علنية للمس  بالوحدة ال رابية للمملكة
 المجسد لوحده للسيادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة المغربية.

قد أ ى عالوة  عه المتهم محمود بهنوش  ما يكون م م

على المنســــوب إليه جنحة التحريض علنا ضــــد الوحدة 

بية للمملكة المنصـــو  عليها وعلى عقوبتها في الترا

ما القانون الجنائي، بعد إعادة  5فقرة /267اللصــــ  

 التكييل وإعماال للوصل القانوني المناسب.

****** 

 

 

 

 

 

 

سالالابع ع الالر، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  إلياس الحاجي: 
ـــالمة الداخلية للدولة،  -1 عا المس بالس

ــلمطريق  ــيير  ةمبالغ مالي  س ــة لتس ــص مخص

و موي  نشا  ودعاية ما شأنها المساس بوحدة 

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 65

 وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل ظ1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
ل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخ

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
 ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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المملكة المغربية وســـياد ها وزعزعة والء 

المواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب 

صليا  المغربي شاركة في ذلك ) طبقا للل والم

 ما القانون الجنائي( 206و 129

 ى ما يلي:من القانون الجنائي  باعا عل 129و 206حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 

من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم 
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 

خصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  م
أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو 

 ااس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.
 يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في : ا129الفصاال 

  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:
... 
أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 
 المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.أما ا
حيث  دل ل على ضاالوح الم ةم أعاله في ار كا  هذه الجنحة حساا  الثابت من و 

وثائم ومساا ندات الملف خالل سااائر مراحل البحث وال حقيم، مجموعة من المؤشاارات 
 المعأأة بوسائل ا ثبات الكافية، وال ي ي عين بيانةا وفم ما يلي:

ود عالقة صاااااااااداقة م ينة بين الم ةم إلياس الحاجي وبين الم ةم وجثبوت -1
هذا امخير الذ  ثبت في حق  كما  م  فصااااااااايل ذلت أعاله بالحجة ناصااااااااار الأفأافي 

والدليل،  دبيره لمؤامرة ب نسايم مع أطراف خارجية انفصاالية من أجل المس  بالساالمة 
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ية، هذه المؤامرة ال  ةا ال راب لدولة ووحد  ية ل لداخل مد ا يذها يع  لت أن   نف كذ بت  ي ث
ةا بان اام  ال مويالت الماليةبشااااكل أساااااسااااي على  وخاصااااة من –ال ي كان ي م ضااااخ 

لضاااامان اساااا مرار المااهرات والمساااايرات غير المصاااار ح بةا بشااااكل ممنةج  -الخار،
و ك يكي يروم  عبئة الجماهير واللع  على مشاعرها والم اجرة بحقيقة مطالبةا ودفعةا 

ةا  حداث و حريضااااااااا لدولة وأجةأ ةا والمواجةة مع القوات العمومية وا  على معاداة ا
ال خري  والنة  وال ق يل خدمة مجندة المشااروح االنفصااالي بفصاال منطقة الريف عن 
المغر  وفرض اممر الواقع على الدولة المغربية بمحاولة إاةارها بساااااااااوء نية أمام 

 ت العامة والمحاربة لحقوم ا نسان، الرأ  العام الدولي بماةر المع دية على الحريا
وهي العالقة ال ي  مثلت في مسااااااااااعدة الم ةم المعني باممر للم ةم ناصااااااااار 
الأفأافي، من جةة في الحصااول على  مويالت مالية من الخار، بشااكل ساار  من اجل 
دعم  نفيذ مشااروع  ال خريبي واالنفصااالي أعاله، ومن جةة أخر  في ال حريض علنا 

االلك رونية ومواقع ال واصااااال االج ماعي ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة  عبر الوساااااائط
هانة موافيةا  ، وا 

، هو محاولة الم ةم إلياس الحاجي في محضااااااااار وما يؤكد ثبوت هذه العالقة
سااماع  امول إنكار وجودها مصاارحا للضااابطة القضااائية بأن  لم يساابم للم ةم ناصاار 

ما يساااامى بالحرات أو ا صاااال ب  ها فيا أو الأفأافي أن حدث  في أ  موضااااوح ي علم ب
 لقى من  أ  ا صاااااااااال ها في، مدعيا أن عالق   ب  ال   عد   حدود إلقاء ال حية ولم 

 يسبم أن جمع  مع  أ  حديث يذكر،
غير إن  بعد مواجة   بمكالمة ها فية  م ال قاطةا طبقا للقانون بينةما،  راجع 

راد بإنكاره المذكور إخفاء طبيعة عالق   عن إنكاره مما يدلل على ساااااااااوء ني   وان  أ
ح ى ال يف ضااال أمره باع باره من داعمي هذا امخير  بالم ةم ناصااار الأفأافي ليس إال

 في مشروع  االنفصالي والمعاد  للدولة.
مضاامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، بين  وبين الم ةم ناصاار -2

ثانية، وال ي  33دقيقة مد ةا  18:58لسااااااااااعة على ا 10/05/2017الأفأافي ب اري  
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ا صااااااال من خاللةا بةذا امخير ليخبره برغبة أشاااااااخاص بالخار، قدموا إلى محل  في 
 لقائ  من اجل  سليم  بعض امشياء، وال ي ورد فيةا بالحرف ما يلي:

هنات شاااخص مع بعض أصااادقائ  ا الم ةم إلياس: يا ناصااار أنا إلياس قلت لت 
 ، أين أنتىبأشياء من أجلتأ وا  يكونون في أوروبا

هنا  شكل نضاليالم ةم ناصر الأفأافي: يا أخي إلياس أنا في ميضار سأحضر 
 بعد ساعة سوف أكون في الحسيمة

 اصعد عند  إلى الدكانإلياس: حسنا عندما  أ ي ها فني أو 
 اآ ي عندت للدكانناصر: حسنا سوف 
ويالت من أشاااخاص بالخار،  ورط الم ةم في اسااا قبال  موال ي يسااا شاااف منةا 

لدعم نشاااط المااهرات والمساايرات والوقفات غير المصاارح بةا وال ي  روم كما ساابقت 
، وما يؤكد ا شااااااارة إلى ذلت أعاله المس بالسااااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية

 ذلت ما يلي:
* اع رافات الم ةم ناصاااااااار الأفأافي في محاضاااااااار سااااااااماع  بأن  كان ي فاد  

–ال امموال المرساالة ل  من الخار، من أجل دعم نشاااط المااهرات والمساايرات اساا قب
طرم غير مباشااارة  فاديا مية م ابعات بشاااكل مباشااار ويلجأ إلى  -غير المصااارح بةا

 ، حيث كان يس قبلةا عوضا عن  أ باع  ومناصري قضائية قد  لحم ب  جراء ذلت
ئ  عند مواج حاجي ادعا ياس ال ية * ما حاول الم ةم إل ةا ف مة ال بالمكال ة   

ال ي كان يرغ  في  ساااااليمةا ل  امشاااااخاص أعاله، من أن  ال يعلم بطبيعة امشاااااياء 
القادمين من أوروبا، والحال أن  بالرجوح إلى مضمون المكالمة الةا فية أعاله، ي ضل 
أن الم ةم المذكور كان على اطالح بطبيعة هذه امشاااااياء، بدليل أن  يسااااا شاااااف من 

 المكالمة:
أن امشاااااخاص القادمين من الخار،، قدموا فعال إلى محل الم ةم ورحلوا بعدم -

  ركوا ل  امشياء المراد  سليمةا للم ةم ناصر الأفأافي، كما ورد في العبارة ال الية:
هنات شاااااخص مع بعض أصااااادقائ  يكونون في ا يا ناصااااار أنا إلياس قلت لت 

 ، أين أنتىبأشياء من أجلت أ واأوروبا 
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م ةم راح يسااااااااأل عن مكان الم ةم ناصاااااااار الأفأافي من اجل  سااااااااليم  أن ال-
امشاااااااياء المذكورة، ولما  بين ل  بأن  ي عذر مجيئ ، طل  من  القدوم إلى دكان ، مما 

 يعني أن  كان يريد  سليم  امشياء المذكورة، كما يفةم من العبارة ال الية:
 ااصعد عند  إلى الدكانا حسنا عندما  أ ي ها فني أو 

 للدكانحيث أخبره الم ةم ناصر الأفأافي أن  سيأ ي ويصعد عنده 
ر - أن الم ةم ناصر الأفأافي لما أخبر الم ةم إلياس الحاجي ب عذر حضوره، بر 

ل  ذلت بأن  في اشااااكل نضاااااليا مما يعني أن هذا امخير على اطالح بطبيعة نشاااااط 
 النشاط.الم ةم المذكور وأن امشياء المذكورة لةا عالقة بةذا 

أن ما يفند ادعاءات الم ةم إلياس الحاجي من ان المدعو بالل فارو هو من -
طل  من  إخبار الم ةم ناصر الأفأافي برغبة أشخاص بالخار،  سليم  بعض امشياء، 
هو ان  ال دليل بالمكالمة الةا فية المذكورة أعاله على ما يثبت هذا اممر، والحال أن 

لو صااحت حساان نوايا الم ةم المعني باممر أن يشااير في منطم اممور كان يق ضااي 
  !!!اال صال الةا في إلى المدعو بالل فارو وهو ما لم يحصل 

ما أكده الم ةم إلياس الحاجي  مةيديا من ان  على علم بكون الم ةم ناصاار  -
الأفأافي كان يعيش حالة عطالة وأن  كان يل قي بأشاااخاص وي سااالم منةم مبالغ مالية 

 ة من اجل  مويل مصاريف ال نقل وال نايم الم علقة باالح جاجات.مخ لف
أن الم ةم ناصااااااااار الأفأافي اع اد االنفراد بالم ةم إلياس الحاجي بمحل هذا -

 امخير وهو ما يفةم من المكالمة أعاله.
درهم من  2000اع راف الم ةم إلياس الحاجي بسااااااااح  حوالة بنكية بمبلغ -3

مدينة الحسااااايمة أرسااااال ةا المساااااماة حياة بوليلة من دولة وكالة اويسااااا رن يونيونا ب
فرنسااااا إلى الم ةم ناصاااار الأفأافي، وذلت بحضااااور هذا امخير الذ  طل  من   أويده 
برقم بطاقة  عريف  الوطنية ل لقي وساااااااح  مبلغ الحوالة المالية المذكورة بدعو  عدم 

 حمل  لبطاقة  عريف  الوطنية حينةا.
سلو   مويةي ي ما شى واع رافات الم ةم ناصر الأفأافي أعاله، بأن  كان وهو أ

ي فاد  اساااااااا قبال امموال المرساااااااالة ل  من الخار، من أجل دعم نشاااااااااط المااهرات 
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طرم غير مباشرة  فاديا مية بشكل مباشر ويلجأ إلى  -غير المصرح بةا–والمسيرات 
أ باع   ، حيث كان يسااااااا قبلةا عوضاااااااا عن م ابعات قضاااااااائية قد  لحم ب  جراء ذلت

 ومناصري 
أن مرسااااالة الحوالة المالية أعاله المساااااماة حياة بوليلة، معروفة حسااااا   -4 

الثابت من ال حريات المنجأة من طرف الضابطة القضائية على مس و  شركات  حويل 
امموال بانخراطةا في  مويل مجموعة من نشاااااااااطاء الحرات المقنع الةادف إلى المس 

ومن بين هؤالء المساا فيدين المسااميين نوال بنعيسااى وعبد بالسااالمة الداخلية للدولة، 
 ا ل  أوعالل، هذا امخير الذ   وصل من المعنية باممر بالمبالغ ال الية:

 درهم 1028.31: مبلغ 28/02/2017ب اري  -
 درهم 4000: مبلغ 05/03/2017ب اري  -

ة طرف مصااااااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما يوكشااااااااافت ال حريات المنجأة من 
بالفرقة الوطنية للشااااارطة القضاااااائية بالدار البيضااااااء عن  ورط  في نشااااار عدد من 
ال دوينات على موقع ال واصااااال االج ماعي فايسااااابوت الداعمة للمشاااااروح االنفصاااااالي 
والمس بالساااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية حسااا  الثابت من ال قرير ا خبار  

 ، نذكر من بينةا:28/04/2017ف و ش م المؤرخ في  /3469عدد 
على الساااااااعة الرابعة وثمانية وخمسااااااين دقيقة  17/03/2017 دوينة ب اري : 

سرد من خاللةا مجموعة من امسماء مقرونة بمناص  حكومية،  حت عنوان أحسن 
  شكيلة الحكومة بالنسبة ل   حت عنوان :

 رئيس الحكومة : ناصر الأفأافيا 
  نائ  رئيس الحكومة: نبيل أمجيم

 Ilyass Ilyass : وأير الدولة
 Chakir Lmakhrout :وأير الداخلية

 Achraf El Yakhloufi :الوأير المن د  لد  وأير الداخلية
 Abdessadik Boujibar :وأير الدفاح

 Hassan Elgholbzouri : الوأير المن د  لد  وأير الدفاح

https://www.facebook.com/ilyass.ilyass.5473
https://www.facebook.com/wassim.alhoceima.7
https://www.facebook.com/achraf.elyakhloufi.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013123150788
https://www.facebook.com/hassanelgholbzouri


 

527 

 Abdessadak Elbouchattaoui : وأير العدل والحريات
 Nawal Ben Aissa : وأيرة المالية
 Yadjis Nmoulay Mohend : وأيرة الصحة
 Fatii Amghaar : وأيرة ال عليم

 Anass El Khattabi : وأير ال جةيأ والنقل
 محمد البرودي :ر وأير الفالحة والصيد البح

 Driss Chtiou : وأير ا عالم
 Hicham Amazigh : وأير ال ربية وال كوين

 SiLya Ziani : وأيرة الخارجية
 Mohamed Amin Azzouz : الوأير المن د  لد  وأير الخارجية

 األشراف يشرف الحياة :وأير الطاقة والمعادن
 Mohamed Jawharati : وأير ال كنولوجيا الحديثة

 ياسي  الشريف : رئيس مجلس النوا 
 Rachid Zannay :الناطم الرسمي باسم الحكومة

 Boya Narif : وأيرة العالقات الدولية
 YouSsef Aouattah : وأير السياحة

 فاطمة الزهراء الرضواني :ال شغيل وأيرة
 Achraf Bou : وأير المن د  لد  وأير ال شغيل

 Shakir Ballaali : وأير الشبيبة والرياضة
 Yadjiss Orifi : وأيرة المن دبة لد  وأير الشبيبة والرياضة

 IBrahim DJ-Show :رئيس مجلس المس شارين
* كما أن نفس الشاااخص أعاله قام بنشااار  دوينات بموقع ال واصااال االج ماعي 

 فايسبوت على حساب  الشخصي  حت إسم عبد ا ل  أعالل على الشكل ال الي:
 ا.اممنية ديالي نق ل شي مسؤول مغربي وا :ا2016أك وبر  30ب اري :  ➢

https://www.facebook.com/abdessadak.elbouchattaoui
https://www.facebook.com/nawal.benaissa.96
https://www.facebook.com/yadjis.nmoulaymohend
https://www.facebook.com/fati.med.1253
https://www.facebook.com/Anass.Benazzouz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015499578919
https://www.facebook.com/hicham.akarouch
https://www.facebook.com/sali.thanirth
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007795635612
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009421736978
https://www.facebook.com/jawharati1
https://www.facebook.com/rifiinho.yassin
https://www.facebook.com/rachid.zannay
https://www.facebook.com/taziri.narif.376
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004539370457
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013984934211
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004849800071
https://www.facebook.com/shakir.ballaali
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009516288466
https://www.facebook.com/RifiRifiBrahim


 

528 

ت نق ل شاااااي بلطجي وال بلطجية قسااااامان :ابغيييي2016دجنبر  25ب اري :  ➢
 با ا.

. وا عياشااااااااي أو عياشااااااااية حرام أم حالل:اإن ق ل 2017أبريل  23ب اري :  ➢
أليس الجةاد في سااااابيل ا  حاللا ) اةر صاااااورة المعني وخلف  عناصااااار الشااااارطة 

 لل دخل بالأ  الرسمي(.

 أافي. كما  م رصد صورة فو وغرافية للمعني باممر رفقة المسمى ناصر الأف ➢

*** 
مما يوضااال بجالء ساااوء نية الم ةم إلياس الحاجي ويكشاااف عن حقيقة  ورط  
في ال وصل بأموال من اجل دعم نشاط المااهرات والمسيرات المقنع الرامي في جوهره 
إلى المس بالسااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية، وان ما يدعي  من كون سااااب  

محاولة  سديد الم ةم ناصر الأفأافي جأء من دين  درهم يرجع إلى 2000سحب  لمبلغ 
 م خلد بذم   لفائد   محض كذ  وبة ان يعوأه الحجة والبرهان.

ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -2 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 66المحلية
ت وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية س عراضاالمواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 السابم. والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  66

 ضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  يي
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من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال

هم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد در  5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين

بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 
 ا.خالل هذه االج ماعات

 مخالفة أحكام المااهرات العمومية:الخاص ب 14*بالنسبة للفصل 
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

لقانون أو الذين وجةوا بطريقة ما المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا ا
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

ما يؤكد ثبوت هذه الجنحة في حم الم ةم أعاله، هو ما يساااااا شااااااف  حيث إن  و 
ن إلقاء كلمة خطابية بالبث مك ن الم ةم ناصر الأفأافي مأن من اع راف  بأن  سبم ل  

المباشااااااااار من داخل سااااااااايار   كان موضاااااااااوعةا ي علم بالوقفات االح جاجية بمدينة 
الحسااااااايمة، وهي الكلمة ال ي اع اد هذا امخير من ضااااااامن العديد من كلما   وخطب  
 حريض المواطنين من خاللةا على ال ااهر والقيام بمساااايرات، مما يكون مع  الم ةم 

عل  هذا مساهما في  نايم مااهرات و جمعات غير مصرح بةا طبقا إلياس الحاجي بف
 15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  14و 11و 9للفصول 
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التحريض علنا ضــــد الوحدة الترابية  -3

ــــ   قا لللص كة طب قانون  5-267للممل ما ال

 الجنائي

 :من القانون الجنائي على ما يلي 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلى درهم

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن

طة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما بواسااا بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

ف  بأن الم ةم  يؤكد ثبوت هذه الجنحة في مواجةة الم ةم أعاله،وحيث  اع را
ناصاار الأفأافي ساابم ل  أن ألقى كلمة خطابية بالبث المباشاار من داخل ساايار   كان 

قفات االح جاجية بمدينة الحسيمة،   ضمن إهانات صريحة في موضوعةا ي علم بالو 
مواجةة الساالطات العمومية و حريضااا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة حساا  الثابت من 

ف و ش م المنجأة من طرف  /103مجريات ون يجة البحث وال سااايما المساااطرة عدد 
 05/06/2017الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ب اري  

لت الم ةم أعاله قد ساااااااااعد واعان الم ةم ناصاااااااار الأفأافي على حيث يكون بذ
تالي جميع ال حريض علنااا ضااااااااااد الوحاادة ال رابيااة للمملكااة،  بال وأ ى 

شاركة في التحريض  صر التكوينية لجنحة الم العنا

صليا  ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للل علنا 

ما القانون الجنائي، بعد إعادة  5فقرة /267و 129

 .وإعماال للوصل القانوني المناسب التكييل
****** 
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ثامن ع الالالر، بالنسالالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  شاكر الم روط: 
ـة -1 ـ ـ جنحة المس بسالمة الدولة الداخلي

سيير  صة لت ص سلم مبالغ مالية مخ عا طريق  

و موي  نشا  ودعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها وزعزعة والء 

شعب المو سة ال س اطنيا للدولة المغربية ولمؤ

المغربي والمشاركة في ذلك طبـــقا لللصليا 

 ما القانون الجنائي. 129و 206

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 129و 206حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 

وات، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم من سنة إلى خمس سن
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 

أو سياد ةا أو  أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية
 ااس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.

يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 
  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:

... 
كا  الفعل، مع أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 اأما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.
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ه الجنحة، هو وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم شااااااااااكر المخروط في ار كا  هذ
في غضون باس فاد   الم ةم الحسين ا دريسي، وال ي اع رف من خاللةا  صريحات 

من دعم البوليساريو الممنوح للم ةم فؤاد السعيد  رفقة  2017شةر أبريل من سنة 
كل من الم ةمين شاااكير مخروط، أنس الخطابي، والمسااامى أمين عأوأ من اجل دعم 

درهم  500يرات بالحساااايمة، وذلت في حدود مبلغ اساااا مرار نشاااااط المااهرات والمساااا
سلم  ل  الم ةم المذكور فؤاد السعيد  وعصا ملحقة بالةا ف النقال  س عمل كدعامة 

درهم  قريبا من موقع  300ا اق ناها لفائد   هذا امخير بمبلغ supportلل صاااااااااوير ا
 على امن رنت أد  ثمن  ببطاق   الممغنطة.

 ال صريحات أعاله، هو الدالئل ال الية: وحيث إن ما يؤكد مصداقية
اع راف الم ةم فؤاد السعيد   مةيديا ب لقي  في أواخر شةر مارس المنصرم -1

درهم عن طريم ممثل لجبةة  5000بمدينة الحسااااااااايمة دعما ماليا مباشااااااااارا قيم   
البوليساااريو يدعى امحمدا يقيم بةولندا، كمقابل ماد  الساا مراره في  صااوير امحداث 

 مااهرات والسةر على نقلةا بالمباشر.وال
مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين المصااااااااارح أعاله -2

وبين الم ةم فؤاد السااعيد   06.15.53.83.93الحسااين االدريسااي عبر رقم  الةا في 
دقيقة وال ي اسااااااا غرقت أهاء دقيقة  06و 14على السااااااااعة  2017أبريل  26ب اري  

وقد  الدعم قد أ ى من البوليسااااريول ي أكد من خاللةا لةذا امخير بأن ثواني، وا 02و
 أحضره شخص ال يج  ذكر اسم  خصوصا ها فيا كون الةا ف مراق .

مضااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين المصااااارح الحساااااين -3
 43و 21على الساااعة  2017أبريل  28االدريسااي وبين الم ةم محمد فاضاال ب اري  

ثانية، وال ي اع رف من خالل  50دقائم و 07دقيقة وال ي اسااااااااا غرقت أهاء دقيقة و
أخبر فعال الم ةم محمد فاضل بوجود المصرح المذكور بعد مواجة   بمضمونةا، بأن  

دعم من االبوليساااريوا، خاصااة بعدما أخبره الم ةم فؤاد السااعيد  بقضااية الدعم الذ  
س الخطابي وشااااكر المخروط ومحمد امين عأوأ  وصااال ب  رفقة كل من الم ةمين أن

 درهم  5000من البوليساريو بمبلغ 
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كون الم ةم شااااااكر لمخروط يع بر من النشاااااطاء المعول عليةم في ال نايم -4
الذ  يقوده الم ةم ناصاار الأفأافي، بدليل أن  خالل االساا ماح إلي   مةيديا قدم شاارحا 

ا   ولجان  واالج ماعات ال ي كان يعقدها وافيا عن هذا ال نايم وعناصره ومخ لف حلق
وطرم  مويل ، لدرجة ان  أكد أن  كان يسااااااااااهم بدوره بقدر من المال من اجل  وفير 
اللواأم امساسية لالح جا،، ويشارت في لجنة االيقاة واممنا، وهو ما ياةر ان  كان 

 مة ما بدعم و مويل ال نايم المذكور.
 - GALAXY S4 من نوحها ف  النقال  بذاكرةكما عثر على صاااااااورة ورقية 

SAMSUNG    مدونة بةا بخط اليد عبارة الجنة اللوجساااااا يتا وأسااااااماء مفصاااااالة
 أمامةا أرقام ها فية على الشكل كال الي:

  06.65.28.41.11محمد موحا 
  06.1008.42.62رشيد الةاشمي 

  06.99.43.22.75فؤاد بكر  
  06.96.42.71.72مر ضا اعمراشا 

  06.93.21.81.83/  06.66.20.08.53د ميلود عبو 
  06.51.81.41.60أكو، محمد 
 محمد إبأار 

اع رافات الم ةم أعاله ب لقي الحرات الذ  كان ي أعم  الم ةم ناصر الأفأافي  -5
دعما كبيرا من اللجان اموروبية بالخار، وال ي كانت  نام على إثرها عدة مااهرات 

ا، وكانت  رفع خاللةا شاااعارات انفصاااالية وأعالم ما بةولندا  واسااابانيا وبلجيكا وفرنسااا
يسمى بالجمةورية الريفية وذلت بسب  أن بعض نشطاء الخار، لديةم  وج  جمةور  
ومن بينةم: نوفل الم وكل ببريطانيا، بوجيبار عبد الصاااادم بةولندا، رضاااوان اساااويم 

 باسبانيا، وكريم الموساو  الملق  بأمير المقيم باسبانيا.
ــا-2 ركة في إهانة هيئة منظمة ورجال المش

القوة العمومية أثناء القيام بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي. 265و 263و 129لللصول 
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 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا
أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانم، من آالف دره
أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات

 ام الواج  لسلط ةم.بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح ر 
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفق ة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ حكمةا وا 
 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها
 ا.263امولى والثالثة من الفصل 

ت ال ي حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفا
ة والسااااالطات المحلية بعين بحضاااااور القوات العمومي –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي

وال ي شاااااارت وسااااااهم في  نايمةا الم ةم شااااااكر لمخروط، لم  كن  خلو من -المكان
 شعارات وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.

 ذكر ما يلي:وحيث يعضد ما 
ديااة بكون الوقفااات والمااااهرات االح جاااجيااة ال ي اع رافااات الم ةم ال مةياا-1

شاااااااارت فيةا كانت  عرف  رديد شاااااااعارات دفاعا عن منطقة الريف منةا: ا الريف حنا 
ال واعاش الريف وال عاش من خان ا اعاش الشاااع ا و االمخأن يجمع راساااوا ناساااو 

لكلمات ا و اكلنا ناصاااار الأفأافي إلى غيرها من الشااااعارات والخطابات والعسااااكرة الريف
ال ي كان يخون فيةا الم ةم ناصاار الأفأافي جميع ممثلي الدولة والمج مع المدني من 
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أحأا  سااااياسااااية ووأراء، كما يوج  وابال من الساااا  واال ةامات إلى موافي المخأن 
 على حد  عبيره.

وقفات والمااهرات ال ي  م  نايمةا بعدد اع رافات الم ةم ال مةيدية بكون ال-2
لمجاورة للحساااااااايمة في إطار  وساااااااايع رقعة االح جاجات من قبيل بني من المناطم ا

بوفراح، بني بوعياش،  ركوت،  الروام،  اليوسف، سيد  عابد،  ارجيست إلى غيرها 
من المناطم امخر ، كانت  رفع فيةا شاااااااااعارات قوية من قبل الم ااهرين  ةان فيةا 

 مؤسسات الدولة وموافيةا.
منشاااورة من طرف الم ةم أعاله عبر موقع ال واصااال ال دوينات االلك رونية ال-3

 CHAKIR LAMKHROUTEاالج ماااعي على حساااااااااااباا  الحاااماال السااااااااام 

BENKADOUR   وال ي رصااااااد ةا مصاااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية ال ابعة
للفرقة الوطنية للشااارطة القضاااائية بالدار البيضااااء، وال ي  ضااامنت عبارات مةينة في 

 بينةا: حم امجةأة اممنية، من
على الساااااعة الثامنة وثالث وأربعين  13/01/2017*  دوينة منشااااورة ب اري :

... والقادم سااايدهش  الحر  الورقية فاقت كل امجةأة الف اكةدقيقة مسااااء جاء فيةا: 
هؤالء، حيث ياةر الم ةم في صااورة جماعية مع مجموعة من امشااخاص بالقر  من 

 ة وشعارات ال للعسكرة.شاط  صخر  وهم يحملون أعالما أماأيغي
وال ي اع رف الم ةم بعد مواجة   بةا، بأن  هو من قام ب دوينةا ونشااااارها على 
موقع ال واصاال االج ماعي في إطار  بني  امفكار ال ي يؤمن بةا في إطار دعم الحرات 

 الشعبي بالريف بأعامة الم ةم ناصر الأفأافي.
شاد   للخط-4 ابات ال ي كان يلقيةا الم ةم ناصر اع رافا   ال مةيدية ب أييده وا 

 الأفأافي ضد كل من ممثلي السلطات المحلية من عامل ا قليم وأعضاء الحكومة.
 06/02/2017مضااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، ب اري :-5

ثانية بين الم ةم شاااكر لمخروط  01دقائم و 05دقيقة مد ةا  31و 00على الساااعة 
وبين المسااااااااامى جمال أماأيغ مةاجر مغربي  06.15.21.54.86ا في عبر رقم  الة
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وال ي  ضمنت عبارات مةينة  0031626552925يس قر بةولندا رقم ها ف  الةولند  
 في حم امجةأة اممنية وموافيةا ومؤسسات الدولة، حيث ورد فيةا ما يلي:

شبان ما  صل  بأحد ال سمى جمال أمازيغ: "لقد ا  الم

قال  يدارن و نه في طريق العودة إلى بني بوك بأ لي 

شــــابا أصـــيبوا بجروح وال  12بوعياش، وأخبرني بأن 

 يتمكنون ما الحركة"

المتهم: "ه  األشــخا  المصــابون ما أبنائنا أم ما 

 المخزن"

 المسمى جمال أمازيغ : "ال إنهم أبنائنا"

المتهم: " لقد مررت بجانب المســتشــلى و م إخباري 

 قد بترت"بأن أذن أحد رجال األما 

ـــمى جمال أمازيغ: "جيد، المتظاهرون يهتلون   المس

هذا  بد الكريم " واآلخرون يقولون ما هو  ناء ع "نحا أب

 الكلب عبد الكريم ؟"

 المتهم: " أوالد الحرام اليهود"

المســمى جمال أمازيغ: "ا صــل  بك لكي أبلغك بهذه 

المعلومات، وأخبرك بأنني قم  بترجمة ما قاله لي إلى 

ص  به وقال الهولن صا ا  شخ شاب أخبرني بأن  دية، نلس ال

له بأنه أرســ  مراســلة إلى قســم "راديو هولندا" الذي 

 يبث أخبار عا المغرب"

المتهم: " ممتاز "خاصــنا نطغاو على أمهم" ونســوق 

 إعالمنا جيدا حتى ال يقوموا بتغلي  الرأي العام."

المســـمى جمال أمازيغ: "ه  اطلع  على ما أورد ه 

 المغرب العربي لألنباء؟"وكالة 

 المتهم: " نعم أوالد الحرام"

سمى جمال أمازيغ: "لقد أمرت  شبان باالحتلاظ  05الم

بالليديوهات في حواســـبهم ألنه حتى وإن حاول المخزن 

 سحبهم ما اللايسبوك سيكون لدينا نسخ أخرى"

سيب أو  المتهم: "فكرة جيدة أن نحتلظ بهم في الحوا

 األقرا  المدمجة"

سأقول لك كالم يجب أن يبقى الم سمى جمال أمازيغ: "

ـ  ما  amnesty internationalسرا بيننا، لقد ربطنا اال صال ب

 أج  إمدادهم بالصور والليديوهات"

أحداث وال ي اع رف الم ةم بعد مواجة   بةا بمضااااااااامونةا، مؤكدا أنةا   علم ب
 اممنية. بوكيدارن ال ي عرفت مواجةة بين نشطاء الحرات وبين القوات

ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -3 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  
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قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:ما وقع  غييره و  ميم  بشأن ال جمعات العمومية ك 1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال ال يمكن عقده 67المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا محلية، أمام الساالطة الصااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958ية المؤرخ في قانون ال جمعات العموم
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا.خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

وح بين يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  67

 ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  



 

538 

أو وقع  في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا الذين يساااااااهمون امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن   شااااااكر لمخروطوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
ال دليل بالملف على ما يفيد سلوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 خارجةا.المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية و 
فضااااال عن اع رافا   الصااااريحة بأن  كان على علم بأن المااهرات ال ي شااااارت 

 فيةا كانت   م بدون أ   صريل لد  السلطات المحلية.
حدة  -4 ــــد الو نا ض حة التحريض عل جن

ما  5- 267الترابية للمملكة طبـــقا لللص  

 القانون الجنائي

 على ما يلي:من القانون الجنائي  5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 0.0005إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  يع أوبواساااطة البيع أو ال وأ 
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
والمسااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شاااارت فيةا الم ةم شااااكر لمخروط، أنةا لم  كن 

أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض دورها من  خلو ب
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة
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د لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 68المأعومة ، ومحاربة حمل العلم المغربي المجساااااا 
 ال رابية للمملكة المغربية.

 بيان :وحيث يعضد ما ذكر، اآل ي 
اع رافات الم ةم أعاله بان الوقفات والمااهرات ال ي كان يشااارت فيةا كانت -1

ا الريف حنا ناسااو المخأن يجمع  عرف  رديد شااعارات دفاعا عن منطقة الريف منةا: 
ا اعاش الشاااع ا و اال لعساااكرة الريفا، كما عاش الريف وال عاش من خان واا راساااو

 .بأعالم جمةورية الريفمى  حمل فيةا أعالم أماأيغية وما يس
ال دوينات االلك رونية المنشاااااااااورة من طرف الم ةم أعاله عبر موقع ال واصااااااااال -2

   CHAKIR LAMKHROUTE BENKADOURاالج ماعي على حساب  الحامل السم 
وال ي رصااااااااد ةا مصاااااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية ال ابعة للفرقة الوطنية للشاااااااارطة 

 ، وال ي  ضمنت عبارات  مس بالوحدة ال رابية للمملكة، من بينةا:القضائية بالدار البيضاء
عبارة عن  عليم جاء في : ال يفصلنا  10/12/2016*  دوينة منشورة ب اري :

العالم ل كن صااااارخ نا واحدة إذا -سااااااعة ... يا أحرار 14عن حدثنا ال اريخي ساااااو  
اةر فيةا في إحد  بإذن ا  في سااااااحة الشاااااةداء بالحسااااايمة. وهي ال دوينة ال ي ي

 المااهرات مل حفا بعلم أماأيغي.
على الساعة ال اسعة وثالث وأربعين  28/01/2017*  دوينة منشورة ب اري :

فبراير الكفاح الحقيقي هو الذ  ينبثم من وجدان الشاااااااااع   6دقيقة ليال جاء فيةا: 
مناا  ال ي وقف ح ى النصااااااااار عبااد الكريم الخطااابي وهي  اادوينااة مرفوقااة بصاااااااااورة 
فو وغرافية لمجموعة من امشخاص يحملون الف ات بةا عبارات ال للعسكرة، الريف ال 

 يركع ال للعسكرة با ضافة إلى أعالم أماأيغية.

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 68

 دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
دهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهز

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
القي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخ

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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وال ي اع رف الم ةم بعد مواجة   بةا، بأن  هو من قام ب دوينةا ونشااااارها على 
ار دعم الحرات موقع ال واصاال االج ماعي في إطار  بني  امفكار ال ي يؤمن بةا في إط

 الشعبي بالريف بأعامة الم ةم ناصر الأفأافي.
ن يجة الخبرة ال قنية المنجأة على الةا ف النقال المحجوأ من الم ةم ساعة -3

، وال ي أساافرت عن ضاابط صااورة  GALAXY S4 - SAMSUNG إيقاف  من نوح
  خص صااافحااااااااااااة ورقية مخأنة بذاكرة الةا ف المذكور،  حمل عنوان  شاااكيل حكومة

 و شمل الئحة أسماء على الشكل ال الي: 2017الريف الفيدرالية سنة 
  Alaaeddine chamsرئيس الحكومة : 
 sarat saraوأيرة الدولة : 
 . nabil ahamjikوأير الداخلية: 

 الوأير المن د  لد  وأير الداخلية: كريم أمغار.
 وأير الدفاح: ناصر الأفأافي.

 hassan elgholbzouriح: الوأير المن د  لد  وأير الدفا
 chakir lmakhrouteوأير العدل والحريات: 

 achraf el yakhloufiوأير المالية: 
 وأير امديان : المر ضى اعمراشا.

 karima mhaouelوأير الصحة: 
 wassim benamarوأير ال عليم: 

 nawal ben aissaوأيرة ال جةيأ والنقل: 
 noureddine lemallamوأير امسرة: 

 syphaw rifking syphawلوأير المكلف بالعالقات مع البرلمان:ا
 asennafay U – muritanjaوأير الفالحة والصيد البحر : 

  ashraf el idrissiوأير ا عالم: 
  fouad ghadiouiوأير ال ربية وال كوين: 

 mohamed el majjaouiوأير ال عليم العالي والبحث العلمي: 
  asouik riduanوأير الخارجية: 
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 fouad saidiالوأير المن د  لد  وأير الخارجية: 
   karim oualkadi وأير الطاقة والمعادن :

 anass el khattabiالوأير المن د  لد  وأير الطاقة : 
 miloud aboudوأير ا سكان وسياسة المدينة: 

 silya zianiوأير الثقافة: 
 mohamed yahyaوأير البيئة : 
 ayoub el rifi: وأير السياحة 
 ayoub ben bouazzaوأير ال جارة : 

 وأير الةجرة : حسن محمد اقلوش
وال ي اع رف الم ةم بعد مواجة   بةا بان  اح فا بةا بحسااااب  على الفيسااابوت 
من أجل  قاسااامةا و داولةا عبر شااابكة االن رنيت بشاااكل موساااع السااايما مع الشااابا  

ت وافية بشااااأنةا حول أساااابا  ودواعي الذين وردت أساااامائةم بالالئحة، بةا شااااروحا
 . وأير كل واحد من المذكورين أعاله

******* 
تاسالالع ع الالر، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  ربيع األبلق: 
جناية التحريض على ار كاب جناية المس -1

ــليا  ــالمة الدولة الداخلية طبقا لللص  201بس

 ما القانون الجنائي 129و

 انون الجنائي على ما يلي:من الق 201حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 

إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  اع داء الغرض من 
ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 

 أكثر.
 ...ا

 إن  ما يؤكد  ورط الم ةم ربيع امبلم في هذه الجناية، هو ما يلي: وحيث
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باق ناع  بخطابات و وجةات الم ةم ناصر الأفأافي المعادية للناام،  أكيدا   -1
 هذا امخير الذ   وطدت عالق   ب .

اع راف  ال مةيد  والذ  اكد من خالل  ان  بغية كسااا   عاطف وثقة اللجنة  -2
و نشاايط الحرات الشااعبي بدأ في نشاار  دوينات على صاافح   بحساااب  المكلفة ب ساايير 

الخاص على موقع ال واصاااال االج ماعي فايساااابوت معادية للناام وصااااور أخر  يرفع 
فيةا علم ما يساامى بجمةورية الريف وكذا مقاطع فيديو سااجلةا ونشاارها بنفساا  ناع ا 

ا مغاربة، كما قام بال ةديد فيةا الناام بأن  اساا عمار  واالم وأنةم كأبناء الريف ليسااو 
 وبال صعيد باللجوء للعنف ضد السلطات العمومية وامجةأة القمعية.

المعاينة المنجأة من طرف مصااااااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية ال ابعة -3
للفرقة الوطنية للشااااارطة القضاااااائية للفيديو المنشاااااور على صااااافحة الم ةم الخاصااااة 

مد   الأمنية  11/05/2017ب اري   RABIAE ABLAKبالفايساابوت  حت اساام: 
 ثاااااااااااواناااااااااااي عااااااااااابااااااااااار الاااااااااااراباااااااااااط 3دقاااااااااااياااااااااااقاااااااااااة و  27

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29171350

االماأيغية )الريفية( حرض من والذ  ياةر في  وهو يلقي خطابا باللغة  7923003
م على أن خالل  على اسااااا عمال العنف ضاااااد أجةأة الدولة وموافيةا لدرجة أن  أقسااااا

 :يكون لةذه امخيرة مقابر بالريف، ولل دليل على هذا اممر نورد مق طفا من خطاب 
حدة  جة وا حا نا وعي ما  لدي جب أن يكون  "إخواني ي

سنعود إلى الوراء   50أو  40انه إذا انتهى هذا الحراك 

هذا الحراك يشــك  فرصــة لنا إذا لم ســنة إلى الوراء، 

سواء باألنا أو ب سيلون التاريخ نحافظ عليه  شيء آخر  ال

 كثيرا.

ـــنا مغاربة هذه المقولة لا أقولها أنا أو  نحا لس

أمي ب  قالها جدنا موالي محند، نحا لسنا مغاربة وأبدا 

هذه  كان في  ظام إن  هذا الن بة، نقول ل غار أن نكون م

يقولون لســـنا مغاربة انه إذا  20ومنها  100المنطقة 

راك الشــعبي أن اســتمر في ســياســة التجاه  لمطالب الح

ــبحون  20يكون على يقيا أنه كانوا  ــيص ما  80في مائة س

 المائة.

 أقسم انه ستكون لهم مقابرهم هنا.

ــيا  ــخص ــتعدون أنا ش ، أن أموت على هذه المنطقةمس

شهادة عا هذه المنطقة  ستعد لل ، أقول للنظام  100/100م
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إذا لم يراجع الســـياســــة التي يتعام  بها مع هذه 

هذا األمر ســـيخرج عا ن على يقيا أن المنطقة، أن يكو

 .السيطرة

ـــتعدون أن نموت  نحا أبناء عبد الكريم الخطابي مس

 ولسنا جبناء..."

وهو الفيديو الذ  أكد الم ةم ربيع امبلم مضااامون  بعد مواجة   ب ، مؤكدا ان  
 هو من قام بنشره.

يمة كما عاين   مصاالحة مكافحة الجر  –الفيديو المنشااور من طرف الم ةم  -3
 RABIAE ABLAKعلى صاافح   الخاصااة فايساابوت  حت اساام:  -المعلوما ية 
 ثاااااانياااااة عبر الرابط 34دقيقاااااة و  24ماااااد ااااا  الأمنياااااة 15/05/2017ب ااااااري  

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29313143

ن والذ  ياةر في  وهو يلقي خطابا باللغة االماأيغية )الريفية( ويحرض م 7781210
 جديد على اس عمال العنف ضد أجةأة الدولة وموافيةا، قائال :

ــيء،  ــنواجه" نحا حقا ال نملك أي ش كما نحا  لكا س

سلمية  صحي  نقول  لكا يكون النظام على يقيا موجوديا، 

ـــنواجهه كما نحا موجوديا ـــنكون أطلال عزل،  أننا س س

 الحجارة.

أقســـم بال ســـنكون ما أطلال إن جرنا النظام، 

 ."رةالحجا

قة،  بأي طري ظام فكر  بأن "نقول للن كد  ولكا  أ

ح ،  لك  ند ال يرجعون إلى الوراء، ليس  لاد موالي مح أح

 .." "ماملاكش"

ياة  حب الح هذا المنظور ن ناء الريل لهم  ك  أب " و

 وال نخشى الموت هذا المبدأ نقوله ونكرره"

مائةم  لدولة بأسااااااااا بل ووصاااااااااال ب  اممر إلى ال حريض على بعض موافي ا
 صفا ةم ومدليا بأرقامةم الةا فية، قائال:و 

مة التي هي  ماني رئيس الحكو لديا العث عد ا " ســـ

صعلوك رقمه الها لي  اعطوا له  0661101814شكلية، هذا ال

ستحق كأبناء هذه المنطقة سنة  ما ي سبق أن قال في  ألنه 

حينما كان وزير الخارجية أن الريل يدخله النظام  2011

ناف نه آن األوان أن يراجع ضـــما المغرب غير ال ع وأ

سياسته  جاه منطقة الريل، لكنه وقع هو اآلخر عا البالغ 

 ما اج  استخدام العنل ضد أبناء منطقة الريل.

الرقم الها لي للمســمى إدريس لشــكر الذي كان كما 

قال أخونا ناصـــر في حواره مع بدي  أنلو بأنه كان في 
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زب االشــتراكي حزب االســتقالل وكان  له مواقل، واآلن في ح

 ..هو األخر اعطوا له ماذا يستحق 0661195103رقمه 

 ا0661461010رقم ذلك المسمى فؤاد علي الهمة 
وهو الفيديو الذ  أكد الم ةم ربيع امبلم أيضااااااااا مضاااااااامون  بعد مواجة   ب ، 

 مؤكدا ان  هو من قام بنشره.
ت الخاصااااة فايساااابوت  ح  على صاااافح من طرف الم ةم المنشااااور الفيديو -4
مد   الأمنية  22h41 minعلى السااااااعة  04/05/2017ب اري   ربيع امبلماسااااام: 

      :يااللاااااااكااااااا ااااااارونااااااا عااااااابااااااار الاااااااراباااااااط ثااااااااناااااااياااااااة 40و  دقاااااااائااااااام 09
/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/28916618

االماااأيغيااة )الريفيااة( خطااابااا باااللغااة  يلقي الم ةم من جااديااد  فيااياةر   4844402
على اسااااا عمال العنف ضاااااد أجةأة الدولة، هذه امخيرة ال ي أعلن  خالل  حرض من و 

 قر  نةاي ةا، قائال:
ها، هايت ب  ن لة اقتر لدو هذه ا فاعلم أن  ما  "  ك

نا  ية ورأي بالبلطج عان  بارك اســــت نا أن الم رأي

مصــير هذه الدولة المغربية هنا، إذا اســتمرت مصــيره..

لدو قة فلا  بقى ا هذه المنط قة في  هذه الطري لة ب

 "المغربية هنا إذا استمرت على هذا المنوال

ــتعمار الجديد  أكد بأنه " "أقول لهذه الدولة  االس

، إنني متأكد ما هذا األمر الك  يحم  آ يك يوم اســـود

ــعى إلى العنل،  ــة نحا ال نس ، ولكا ال نخاف ما العنلغص

  "إن المواجهة السابقة ليس  هي األخيرةوكما قل  سابقا 
ي-2 هد حة الت ــــد جن ية ض نا كاب ج بار  د 

صليا  شخا  والتحريض على ذلك طبقا للل  425األ

 ما القانون الجنائي 129و

 من القانون الجنائي على ما يلي: 425حيث ينص الفصل 
د بار كا  جناية ضاااد امشاااخاص أو امموال، وذلت بك ابة موقع عليةا من هد  ا 

س من ساااااااانة إلى ثالث أو بدون  وقيع، أو صااااااااورة أو رمأ أو عالمة، يعاق ، بالحب
 اإلى خمسمائة درهم. 69سنوات وغرامة من مائ ين

 وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم ربيع امبلم في ار كا  هذه الجنحة هو ما يلي:
                                                           

 أعاله.  111انظر الهامش المضم  في الفصل  - 69
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ال دوين ين المنشور ين من طرف  للعموم موقع ال واصل االج ماعي فايسبوت -1
مكافحة الجريمة  ، والل ين رصد ةما مصلحةrabie ablakeعلى صفحة  حت اسم 

 المعلوما ية ال ابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية:
حدة ودقيق ين ليال مرفوقة  10/04/2017امولى ب ااري :  عة الوا على السااااااااااا

بصااورة فو وغرافية  خص عميد الشاارطة عصااام اليأيد  البوشاايخي وأمالئ  بمناساابة 
 ما ، جاء فيةا: 16اح فاالت 

 الكلب"."أ منى أن ننشر صورة هذا 

على الساااااااعة الثانية عشاااااارة وواحد وعشاااااارين  10/04/2017والثانية ب اري  
الجماعية  خص عميد الشرطة عصام  ةدقيقة ليال عبارة عن نفس الصورة الفو وغرافي

اليأيد  البوشاااااايخي وأمالئ  الشاااااارطيين العاملين باممن ا قليمي لمدينة الحساااااايمة 
 مرفوقة بعبارة على الشكل ال الي:

ــا ــعب الريلي""عص  issamم مطلوب حي أو مي  عند الش

recherche mort ou vif au peuple rural 

والل ين اع رف الم ةم ربيع امبلم بعد مواجة   بةما، أنةما يخصااااااااااان  وقام 
بنشارهما على حسااب  المساجل على موقع ال واصال االج ماعي فايسابوت على صافحة 

إاةار  ضاااامن  ومسااااند   للحرات قاصااادا من وراء ذلت  rabie ablake حت اسااام 
 الريفي ومعادا   للسلطات اممنية.

 صاااريحات عميد الشااارطة عصاااام البوأيد  الشااايخي، ال ي أكد من خاللةا -2
 عرضاا  لل ةديد بالق ل من طرف الم ةم ربيع امبلم من خالل ال دوين ين االك روني ين 

 أعاله.
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال  -3 

لعامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا القوة ا

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا
أو من  ن العموميينالموافيأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 
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أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واح د أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 االحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.هذه النفقات 
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 

قوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين بحضاااااور ال –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي
وال ي شااااااااارت فيةا الم ةم ربيع امبلم، لم  كن  خلو من شااااااااعارات وكلمات  -المكان

 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.
 ذكر، اآل ي بيان :وحيث يعضد ما 

اع راف  ال مةيد  ب رديده خالل الوقفات االح جاجية شاااااعارات معادية للدولة -1
" و"كلنا والمخزن هو المسؤولمحسا مات مقتول "ن قبيل م

 ا." "المخزن يجمع راسووقا لنا المخزنحازنيا 
اع راف   مةيديا بأن  لكساااا   عاطف وثقة اللجنة المكلفة ب ساااايير و نشاااايط -2

الحرات الشااااااعبي بدأ في نشاااااار  دوينات على صاااااافح   بحساااااااب  الخاص على موقع 
ية للناام وصاااور أخر  يرفع فيةا علم ما يسااامى ال واصااال االج ماعي فايسااابوت معاد

بجمةورية الريف وكذا مقاطع فيديو ساااااجلةا ونشااااارها بنفسااااا  ينعت فيةا الناام بأن  
اس عمار  واالم وأنةم أبناء الريف ليسوا مغاربة، مةددا بال صعيد باللجوء للعنف ضد 

 السلطات العمومية وامجةأة القمعية
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 دوينات ومقاطع فيديو ساااجلةا بنفسااا  على اع راف   مةيديا بنشااار صاااور و -3
موقع  الخاص ب  بموقع ال واصاااااااال االج ماعي فيساااااااابوت معادية للناام و حت على 

 الف نة، وس  من خاللةا بعض المسؤولين في الدولة
الفيديو المنشااااور على صاااافحة الم ةم الخاصااااة بالفايساااابوت  حت اساااام:  -4

RABIAE ABLAK   ي 11/05/2017ب اري ثواني  3دقيقة و  27ة مد   الأمن
 عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29171350

االماأيغية )الريفية( قال في  ما والذ  ياةر في  وهو يلقي خطابا باللغة  7923003
 :يلي

ـــه  ـــعلوك،  افه رأس " الوالي اليعقوبي مجرد ص

 فارغ"

ح   الخاصاااة فايسااابوت  حت الفيديو المنشاااور من طرف الم ةم على صاااف -5
 34دقيقة و  24مد   الأمنية 15/05/2017ب اري   RABIAE ABLAKاساااااام: 

 ثاااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااارابااااااااااااااااااااااط

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29313143

 والذ  نعت في  الحكومة بالعصابة وممثلي الدولة بقطاح الطرم، بقول  : 7781210
إن قال لهم ه  انتم " ســـبق لجدنا موالي محند 

حكومة أم عصــابة؟ الدولة المغربية يتزعمها عصــابة 

 أكثر ما قطا  الطرق ما أللهم إلى يائهم."

الخاصاااة فايسااابوت  حت   على صااافح من طرف الم ةم المنشاااور الفيديو  -6
مد   الأمنية  22h41 minعلى السااااااعة  04/05/2017ب اري   ربيع امبلماسااااام: 

      :يااللاااااااكااااااا ااااااارونااااااا  عااااااابااااااار الاااااااراباااااااط ثااااااااناااااااياااااااة 40و  دقاااااااائااااااام 09
/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/28916618

 والذ  قال في  :  4844402
" "لكي يعرفوا أننا في دولة دكتا ورية ظاهرة 

 دولة مؤمنة بالقمع"

ساهمة في  نظيم مظاهرات غير  -4 جنحة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  
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قا ل قانون  14و 11و 9و 4و 3للصـــول طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العموميةال يمكن عقده ، و 70لمحليةا

س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2
وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 

 نيةوالةيئات المة الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في
 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.

من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين  يعاق ا  فة لمق ضااااااااا  2.000عن كل مخال

درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين

م أو الجنل المر كبة بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائ
 ا.خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
دف ال غليط بشأن البيانات امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بة-1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  70

 وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  ييضيد 
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أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

هذه الجنل، هو أن  ال في ار كا   وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم ربيع امبلم
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
بان  ن  كان على علم  بأ ية  فات الم ةم ال مةيد وحيث يعضااااااااااد ما ذكر، اع را

ي كان يشااااااااارت فيةا وكان ي أعمةا الم ةم ناصاااااااار الأفأافي االح جاجات والوقفات ال 
  كانت   م بدون  صريل قانوني لد  السلطات المخ صة.

جنحة التحريض ضــــد الوحدة الترابية  -5

ــــ   قا لللص كة طب قانون  5-267للممل ما ال

 الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من  يعاق  بالحبس من ساااا ةا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار حد  ها ين العقوب ين، درهم أو بإ 500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن

قم شااارط العلنية بما بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  ح بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
والمسااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شاااااارت فيةا الم ةم عمر بوحراس، أنةا لم  كن 

وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  خلو بدورها من 
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة
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، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 71المأعومة
 ال رابية للمملكة المغربية.

 وحيث يعضد ما ذكر، اآل ي بيان :
نات على صاااافح   بحساااااب  الخاص على موقع اع راف   مةيديا بنشااااره  دوي-1

علم ما يسااامى ال واصااال االج ماعي فايسااابوت معادية للناام وصاااور أخر  يرفع فيةا 
وكذا مقاطع فيديو ساااااجلةا ونشااااارها بنفسااااا  ينعت فيةا الناام بأن   بجمةورية الريف
ضد  مةددا بال صعيد باللجوء للعنف وأنةم أبناء الريف ليسوا مغاربة،اس عمار  واالم 

 السلطات العمومية وامجةأة القمعية
اع راف   مةيديا ب وأيع  في إحد  الوقفات أعالم خاصاااااااااة بما يسااااااااامى -2

بجمةورية الريف على الحاضااااااااارين في المسااااااااايرة، و رديد شاااااااااعارات معادية للناام 
 وللسلطات المحلية 

الفيديو المنشااااور على صاااافحة الم ةم الخاصااااة بالفايساااابوت  حت اساااام:  -3
RABIAE ABLAK   ثواني  3دقيقة و  27مد   الأمنية  11/05/2017ب اري

 عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29171350

االماأيغية )الريفية( قال في  ما والذ  ياةر في  وهو يلقي خطابا باللغة  7923003
 :يلي

لديا يرفعون علم المغرب،  هد م إخواني ا " شـــ

يقولون لماذا ال  رفعون علم المغرب؟  ويخرج أشـــخا 

لذيا ألن  ية المنحرفون ا خذه البلطج يأ علم المغرب 

يأخذه الذيا يحملون ، علم المغرب ليســــ  لهم قيمة

ضرب بها  صا ي علم المغرب في اليد وفي اليد األخرى ع

 "الناس ويقول "ديا مك"

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 71

دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل ظ وف يييييد 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
م فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يد

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
 فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم 

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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" نحا لســنا مغاربة هذه المقولة لا أقولها وقول :

نحا لســــنا قالها جدنا موالي محند،  أنا أو أمي ب 

 ..."مغاربة وأبدا أن نكون مغاربة

الفيديو المنشااااور من طرف الم ةم على صاااافح   الخاصااااة فايساااابوت  حت -4
 34دقيقة و  24مد   الأمنية 15/05/2017ب اري   RABIAE ABLAKاساااااام: 

 ثاااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااارابااااااااااااااااااااااط

/https://www.facebook.com/rabie.motamarid/videos/29313143

 والذ  نعت في  الحكومة بالعصابة وممثلي الدولة بقطاح الطرم، بقول  : 7781210
االســـتعمار " إعطاء صـــالحية للدولة المغربية 

 ، حق استخدام القوة في هذه المنطقة.الجديد

ــنا مغاربةوأكررها  ــاء هذا ، نحا ريلييا لس إنش

 االستعمار أن ال يخرج هذا األمر عا السيطرة..."

النظام المغربي لو كان يعتبر الريل جزء " وقول :

نا ال يتجزأ ما المغرب  بة ما ه ل  الجزر قري ما ق ك

حررهم اذهب إلى الصحراء، وال  أ ي إلى أناس أبرياء 

بأبســـ  الحقوق،  طالبون  مع العلم إن حق  قرير ي

نقول للنظام إن  المصـــير حق كلله القانون الدولي،

أبدا إنك فق   كن   عتقد )كلمة غير ملهومة( ســـهلة

  توهم."

***** 
ع رون، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  فؤاد السعيدي: 
ـة -1 ـ ـ جنحة المس بسالمة الدولة الداخلي

سيير  صة لت ص سلم مبالغ مالية مخ عا طريق  

و موي  نشا  ودعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها وزعزعة والء 

شعب المواطنيا للدولة ال سة ال س مغربية ولمؤ

المغربي والمشاركة في ذلك طبـــقا لللصليا 

 ما القانون الجنائي. 129و 206

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 129و 206حيث ينص الفصلين 
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يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 
ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 

مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 
أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو 

 ااس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.
يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 

  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:
... 
أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 لم  بأنةا س س عمل لذلت.ع
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 اأما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.
 وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم فؤاد السااااااعيد  في ار كا  هذه الجنحة، هو ما

 يلي:
مضااااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين الم ةم الحساااااااااين -1

وبين الم ةم فؤاد السااااعيد  ب اري   06.15.53.83.93االدريسااااي عبر رقم  الةا في 
 02دقيقة وال ي اسااااااااا غرقت أهاء دقيقة و 06و 14على السااااااااااعة  2017أبريل  26

فيما  الدعم قد أ ى من البوليساريوبأن  ثواني، وال ي أكد من خاللةا امول لةذا امخير
 -المكلفين بعملية نقل أحداث المااهرات والمساااااايرات –يخص ال عبئات للمصااااااورين 

منح  إياه شااخص ال داعي لذكر اساام  أمره ب وأيع  على النشااطاء. وعند اساا فسااار 
الم ةم فؤاد الساااااااعيد  لمخاطب  المذكور عن نصااااااايب  من الدعم أخبره بأن  ال داعي 

 طرم للموضوح عبر الةا ف لكون  مراق  وال يودون حس   عبيره ا أن  حشا لينااالل 
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وهي المكالمة ال ي اع رف الم ةم فؤاد الساااااعيد  بمضااااامونةا، مؤكدا أن   لقى 
 فعال دعما من البوليساريو.

اع رافات الم ةم الحسااااااين االدريسااااااي وال ي وردت منسااااااجمة مع اع رافات -2
 ي أكد من خاللةا امول مضااامون المكالمة الةا فية أعاله، الم ةم فؤاد الساااعيد ، وال

موضحا بأن اممر ببطائم ال عبئة الةا فية ال ي كان ي م اس عمالةا لالن رنت من خالل 
للحرات خصااوصااا اللقطات ال ي  اةر محاساان  أو  live صااوير مقاطع فيديو مباشاارة 

 ال ي  اةر  واجد قوات اممن كدليل على العسكرة. 
مون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين الم ةم الحساااااااااين مضااااااااا-3

 43و 21على الساااعة  2017أبريل  28االدريسااي وبين الم ةم محمد فاضاال ب اري  
ثانية، وال ي صاااااارح من خاللةا  50دقائم و 07دقيقة وال ي اساااااا غرقت أهاء دقيقة و

 خاللةا الم ةم محمد فاضل:أخبر من الم ةم امول بعد مواجة   بةا بمضمونةا، بأن  
* أنةم يملكون الدعم من االبوليسااااااااااريوا، خاصاااااااااة بعدما أخبره الم ةم فؤاد 
السااعيد  بقضااية الدعم الذ   وصاال ب  رفقة كل من الم ةمين أنس الخطابي وشاااكر 

 درهم  5000المخروط ومحمد امين عأوأ من البوليساريو بمبلغ 
درهم  5000ب وصاااال  مباشاااارة بمبلغ اع راف الم ةم فؤاد السااااعيد   مةيديا -4

دعم من جبةة البوليساااريو من طرف شااخص قدم ل  نفساا  باساام محمد يقيم بةولندا 
دون إضااافات أخر ، وأمره ب وأيع  على المصااورين دعما للحرات مجل االساا مرار في 

  صوير امحداث والمااهرات والسةر على نقلةا بالمباشر.
يسي بخصوص اس فاد   من دعم البوليساريو اع رافات الم ةم الحسين االدر -5

الممنوح للم ةم فؤاد الساااعيد  رفقة كل من الم ةمين شاااكير مخروط، أنس الخطابي، 
والمساامى أمين عأوأ من اجل دعم اساا مرار نشاااط المااهرات والمساايرات بالحساايمة، 

 درهم سلم  ل  الم ةم المذكور فؤاد السعيد  وعصا ملحقة 500وذلت في حدود مبلغ 
ا اق ناها لفائد   هذا امخير supportبالةا ف النقال  ساااااااا عمل كدعامة لل صااااااااوير ا

 درهم  قريبا من موقع على امن رنت أد  ثمن  ببطاق   الممغنطة. 300بمبلغ 
 وال ي  عضد اع رافات الم ةم فؤاد السعيد  المشار إليةا أعاله.
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 0660398749ا في مضاامون المكالمة الةا فية المنجأة بين  عبر رقم  الة-6
وبين المسااااامى إبراهيم أعومي )المسااااا خدم بوكالة  حويل امموال( عبر رقم  الةا في 

دقيقة مد ةا دقيقة  16:06على الساااااااااااعة  11/05/2017ب اري   0614576892
واحدة، وال ي اساا فساار من خاللةا هذا امخير عن إمكانية سااح  مبالغ مالية مرساالة 

لة  بأن اممر ي علم من مدي MONEY GRAMعبر وكا ب   جا لذ  أ نة أخر ، وا
 أرقام. 8ي حول من الخار، ما دام الرمأ مكونا من 

مضااامون المكالمة الةا فية ال ي أجراها مع الم ةم اناصااار الأفأافيا ب اري   -7
ثواني، وال ي  ؤكد  09دقيقة، مد ةا دقيقة و 58و 17على الساااااااااعة  02/05/2017

ي وبين لجان أوروبية من أجل الحصااول على دعم وساااط   بين الم ةم ناصاار الأفأاف
 ا بألمانيا.DOSSELDORFمالي من بينةا لجنة ا

جنحتي إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -2

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 :من القانون الجنائي  باعا على ما يلي 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا
أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 

أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
ء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت أو إرسال أشيا  ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
كمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار وفي جميع امحوال، يجوأ لمح

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 
 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
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ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها
 ا.263ة من الفصل امولى والثالث

حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 
بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي

لم  كن  -من خالل  صااويرها ونشاارها  –وشااارت فيةا الم ةم فؤاد السااعيد   -المكان
 ات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا. خلو من شعارات وكلم

ذكر هو ن يجة الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصااااااااالحة  وحيث يعضاااااااااد ما
مكافحة الجريمة المعلوما ية على مساااااا و  حساااااااب  الشااااااخصااااااي بموقع ال واصاااااال 
االج ماعي فيساابوت وال ي كشاافت عن نشااره ل دوينات   ضاامن عبارات مةينة في حم 

 ن قبيل:أجةأة الدولة م
 دقيقة، جاء فيةا: 19:15على الساعة  23/05/2017*  دوينة نشرها ب اري  

كل هذا العدد الضاااااخم واسااااا قدام  الأيارة الخيرة للوفد الوأار ا حلل وناقش هل 
من القوات بكل  الوينةا إلى الحساايمة فقط من أجل اساا عراض العضااالت أم أن هنات 

 ىا شيء يطب  في الكواليس
 دقيقة، جاء فيةا: 20:37على الساعة  17/05/2017ها ب اري  *  دوينة نشر 

االسااايناريوهات المح ملة غدا: السااايناريو امول: إغالم كل الطرم المؤدية إلى 
فبراير واسااااا فأاأ المواطنين من اجل القيام بأعمال شاااااغ   5الحسااااايمة كما فعلوا يوم 

كمااا فعلوا في طاااء من اجاال ف ل بااا  اع قااال النشااااااااا القوات القمعيااةوالمواجةااة مع 
الساااماح ب وافد امشاااخاص . السااايناريو الثاني: إمأورن بدعو  ال حريض على العنف

إلى الحسااايمة والخرو، في  ااهرة بعد ذلت اسااا عمال القوة ضاااد الم ااهرين من أجل 
 بعد ذلت...ال برير االع قاالت وان شار الشغ   المواجةة
جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -3

ية لل ــــ  التراب قا لللص كة طب ما  5-267ممل

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
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إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 
ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000

 .ضد الوحدة ال رابية للمملكةض حر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية ل جمعاتوا امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

رات وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااه
من خالل  –والمساااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شااااارت فيةا الم ةم فؤاد السااااعيد  

أفعال وشعارات وكلمات ، أنةا لم  كن  خلو بدورها من - ولي  مةمة  صويرها ونشرها
، وخاصااة رفع وخط  وصااياح وعبارات و ةديدات  حرض ضااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجساااد 72مأعومةأعالم ما يسااامى بجمةورية الريف ال
 لوحده للسيادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة المغربية.

 هو ما يلي:وحيث يعضد ما ذكر، 
الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصلحة مكافحة الجريمة المعلوما ية  ن يجة-1

 ي رصدت نشره على مس و  حساب  الشخصي بموقع ال واصل االج ماعي فيسبوت وال
 لصور  مس بالوحدة ال رابية للمملكة من قبيل:

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 72

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921ح يف )دريل  رى منفصيل م

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق 

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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ياةر فيةا برفقة مجموعة من  18/04/2017* صاااااااااورة فو وغرافية ب اري  
امشاااااااخاص وهو يرفعون علم ما يسااااااامى بجمةورية الريف دون حمل العلم الوطني، 

، Vويشير بعالمة النصر برفع أصبع يده اليمنى )السبابة والوسطى( على شكل حرف 
 علم عليةا بعبارة اأبناء الريف يح فلون ب حرير ساحة الشةداءا 

ن يجاااة الخبرة ال قنياااة المنجأة من طرف مصااااااااالحاااة مكاااافحاااة الجريماااة  -2
سااااااااعة  SANDISKالمعلوما ية على مساااااااا و  بطاقة الذاكرة الخاصااااااااة ب  من نوح 

16GB  المثب ة بةا ف  النقال من نوحHUAWEI وال ي رصااادت اح فاا  بصاااورة  م 
ال قاطةا ل  رفقة الم ةمين أشاارف اليخلوفي وعصااام أشااةبار ومحمد أمين عأوأ بعد 

  نايم مسيرة الطنطنة بالحسيمة، وهم يحملون علم ما يسمى بجمةورية الريف.
ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير -4 جنحة المس

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  العمومية في الطرم، وال يمكن عقده 73المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 انونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات المصرح بةا بصفة ق
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

                                                           
ثقيفيد أو مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  73

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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يات هذا الك ا  فة لمق ضااااااااا  2.000ا  بغرامة   راوح بين يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا.ج ماعاتخالل هذه اال
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1
ص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما المنصو 

 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا
أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال  فؤاد السعيد وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
لف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء دليل بالم

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون -5

قانون رقم  فة  88.13)ال حا بالصـــ المتعلق 

المتعلق بالنظام  89.13والنشر والقانون رقم 

ستيلاء األ صحافييا المهنييا( دون ا سي لل سا

شرو  الالزمة لحم  ذلك اللقب طبقا  ما  381ال

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 381حيث ينص الفصل 
أو شااةادة رساامية أو  لقبا م علقا بمةنة نامةا القانونمن اساا عمل أو ادعى ا 

أن يس وفي الشروط الالأمة لحمل  صفة حددت السلطة العامة شروط اك سابةا، دون
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ذلت اللق  أو  لت الشةادة أو  لت الصفة، يعاق  بالحبس من ثالثة أشةر إلى سن ين 
وغرامة من مائ ين إلى خمساااااااااة آالف درهم، أو بإحد  ها ين العقوب ين فقط، ما لم 

 ايوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
ؤاد الساااااااااعيد  ادعى في وحيث إن الثابت من خالل وثائم الملف، أن الم ةم ف

محاضااار ساااماع  بأن  يعمل مراساااال صاااحفيا للجريدة االلك رونية المحلية بالحسااايمة 
alt press، 

 ،لكا
حيث ال دليل على  وفر الم ةم على بطاقة صحافي ال ي  ع بر الوسيلة الوحيدة 
المع برة قانونا  ثبات  وفر حاملةا على صاااافة صااااحافي مةني حساااا  ما  نص علي  

الم علم بالناام امساااااااااسااااااااي للصااااااااحافيين  89.13من القانون رقم  4لمادة أحكام ا
 ،27/04/2016المةنيين المؤرخ في 

وذلت باع بار أن المةنة )مراسل صحفي( ال ي يدعي المعني باممر ممارس ةا، 
من نفس القانون،  1 دخل في حكم عمل االصاااااحافي الحرا الذ  عرف   أحكام المادة 

 بأن :
ي ي عامل بناء على طل  مع مؤسسة صحافية واحدة أو أكثر اكل صحافي مةن

يوجد مقرها الرئيسي بالمغر ، وأن يكون أجره الرئيسي من مأاولة مةنة الصحافة وال 
 ي قاضى أجرا قارا.ا

 89.13من القانون رقم  12وحيث  نص أيضاااااااا في هذا الشاااااااأن أحكام المادة 
 ، على أن :24/04/2016لمؤرخ في الم علم بالناام امساسي للصحافيين المةنيين ا

ا ي عرض للعقوبااات المقررة في مجموعااة القااانون الجنااائي كاال من أدلى عماادا 
ب صريل ي ضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المةنية أو 
اس عمل بطاقة من ةية مدة صالحي ةا أو ملغاة، أو ان حل صفة صحافي مةني أو من 

دون أن يكون حاصال على بطاقة الصحافة المةنية أو قام عمدا في حكم  لغرض ما 
 ب سليم بطاقات مشابةة لبطاقة الصحافة المةنية المنصوص عليةا في هذا القانون.ا
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 altوحيث ال دليل أيضاااااااا بملف القضاااااااية على ما يفيد أن الموقع االلك روني 

press  لصاااااحافةدون  وفره على بطاقة ا–ال ي يدعي عمل  ب  كمراسااااال صاااااحفي- 
يع بر فعال صاااااحيفة  الك رونية مؤساااااساااااة ومصااااارح بةا و مارس عملةا طبقا محكام 

وال سااايما  10/08/2016الم علم بالصاااحافة والنشااار المؤرخ في  88.13القانون رقم 
 .25و 23و 22و 21و 17و 16و 15و 8و 2و 1المواد 

سعيدي  سس على ما ذكر، أن المتهم فؤاد ال وحيث يتأ

صحلي الذي لما ادعى  وفره عل س   صحلي مهني )مرا صلة  ى 

ن قد ادعى لقبا متعلقا ويدخ  في فئة الصــحلي الحر( يك

بمهنة نظمها القانون دون استيلاء الشرو  الالزمة لحم  

ما القانون  381ذلك اللقب طبقا لمقتضـــيات اللصــــ  

نائي والمواد  قانون رقم  4و 1و 12الج المتعلق  89.13ال

ـــحافييا ـــي للص ـــاس المهنييا المؤر  في  بالنظام األس

27/04/2016. 

***** 
واحد وع الالرون، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  فهي  غطاس: 

المس بالسالمة الداخلية للدولة، جنحة  -1

مخصصة لتسيير و  مبالغ مالية  سلمعا طريق 

 موي  نشا  و دعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها و زعزعة والء 

مواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب ال

 129)اللصــليا  .والمشــاركة في ذلك المغربي

 ما القانون الجنائي( 206و

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 129و 206حيث ينص الفصلين 
يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس : ا 206الفصل 

، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم من سنة إلى خمس سنوات
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 
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سياد ةا أو  أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو
 ااس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.

يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 
  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:

... 
الفعل، مع  أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 اأما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.
هو اع رافاا  وحيااث إن  مااا يؤكااد  ورط الم ةم أعاله في ار كااا  هااذه الجنحااة، 

 مةيديا ب ولي  مةمة جمع مبلغ مالية من مر اد  مقةى كالكسي من أجل دعم نشاط 
المااهرات والمساااااايرات و سااااااليمةا لمشااااااغل  الم ةم محمد حاكي وال ي كانت   رواح 

درهم، وذلت  بعا لما قرره أعضاااء اللجنة المنامة برئاسااة  350و 300قيم ةا ما بين 
 الم ةم ناصر الأفأافي.

ث إن ما يؤكد ساااوء ني   وعلم  ب ساااخير أموال الدعم الم حصااال عليةا في وحي
المي بالوحدة ال رابية وأعأعة والء المواطنين للدولة ولمؤساااساااا ةا، هو ثبوت  شااابع  
بأفكار ال نايم الذ  يقوده الم ةم ناصااااااار الأفأافي، من خالل اع راف  بمشااااااااركة هذا 

ع ارات مناوئة ومعادية مجةأة الدولة، امخير في المااهرات ال ي رددت خاللةا شااااااااا
ونشاااره لمقاطع فيديو وصاااور  ساااير على هذا المنوال، لدرجة أن  اكد بعدما اسااا فسااار 
عن صااااورة  قاساااامةا على الفيساااابوت  حمل أساااالحة و ةديدات بالعمل المساااالل ضااااد 
الدولة، أن  قصااد من وراء ذلت ا شااارة إلى أن  على عةده بالسااير قدما بالحرات مةما 

وان اسااااا دعى االمر الى اسااااا عمال العنف والقوة في مواجةة كل من وقف الثمن  كلف 
وأن  مسااااااا عد للدفاح عن وعارض  حقيم مطالبةم المساااااااطرة بالبرنامج، في وجوهةم 
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الم أعم الم ةم ناصاااار الأفأافي في حال اع قال  و صاااافي   وان اق ضااااى االمر ساااالوت 
 .الخيار المسلل ا  اس عمال القوة

مبحوث عنه ما أج  جناية  إخلاء شـــخص -2

ق ج  297ومساعد ه على االختلاء )طبقا لللص  

) 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 297حيث ينص الفصل 
، يعاق  295و 196)رابعا( و 129في غير الحاالت المشار إليةا في الفصول ا 

بالحبس من شاااااااةر إلى سااااااان ين، وغرامة من مائ ي إلى ألف درهم أو بإحد  ها ين 
لعقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشااااااااخاص مع علم  بار كاب  جناية أو بأن ا

مجرم أو محاولة  من يقوم عن علم ب ةري العدالة  بحث عن  بساااااااب  جناية، وكذلت 
 .الةرو على االخ فاء أو  من يساعده ةريب  من االع قال أو البحث أو 

ةار المجرم إلى غاية وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصااااا
 االدرجة الرابعة.

فا    وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم أعاله في ار كا  هذه الجنحة، هو اع را
رفقة  –ال مةيدية ال ي أكد من خاللةا قيام  من جةة بإخفاء الم ةم ناصااااار الأفأافي 

بمنأل  الكائن بمسااااقط رأساااا  بمنطقة  مساااامان لل خفي  -مشااااغل  الم ةم محمد حاكي
ل وار  عن أناار الشااااارطة القضاااااائية ال ي كانت  طارده و بحث عن  من أجل إلقاء وا

القبض علي ، ومن جةة أخر  مسااااااااااعد   للم ةم المذكور على االخ فاء من جديد 
بمنأل أحد أقرباء الم ةم أحمد هأاط الكائن بدوار الحرش، وذلت إلى حين مداهمة هذا 

يقافةم.   المنأل من طرف عناصر الشرطة وا 
جنحة المســاهمة في  نظيم مظاهرات غير -3

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 
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نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:يره و  ميم  بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غي 1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 74المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

مل ب نايمةا وال يسااأمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  درهم 10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا.خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  هرة غير مصاااااارح بةاالذين يساااااااهمون في  نايم ماا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  74

 محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  
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في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال  فةيم غطاسوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
هيئة منظمة وإهانة رجال القوة  إهانة-4

ما  265و 263العامة أثناء قيامهم بمهامهم 

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا
أو من  الموافين العموميينقضاااااااااااء أو من أحدا من رجال ال أهانآالف درهم، من 

أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وق عت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال    جاوأ حكمةا وا 
 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها
 ا.263امولى والثالثة من الفصل 

حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 
بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –الأفأافينام ةا الم ةم ناصااااار 

وال ي شااااااارت فيةا الم ةم فةيم غطاس، لم  كن  خلو من شااااااعارات وكلمات  -المكان
 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.

 ذكر اآل ي بيان :وحيث يعضد ما 
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 ةم ناصاااار بمشااااارك   في المااهرات المنامة من طرف الماع راف   مةيديا -1
الأفأافي بشااوارح المدينة، وال ي كان يحرص على ال واجد بمقدم ةا من بين االعضاااء 

، كما كان ي قاساام كذلت ل رديد الشااعارات المناوئة لسااياسااة الدولة والناامالمحر ضااين 
نشر مقاطع الفيديو وال عاليم ال ي  حر ض على  أجيج الوضع عبر الموقع االج ماعي 

 فايسبوت.
ف   مةيديا ب قاساام  بصاافح   الخاصااة مقاطع فديو لمساايرات   ضاامن اع را -2

عبارات ساا  وقذف في حم قوات حفا الناام ورشااقةم بالحجارة واساا عمال العنف في 
حقةم، مؤكدا أن الغاية من وراء ذلت هي ايصال الخبر والمعلومة لعامة الناس حس  

س غالل كل مواقع ال واصل ما  م اال فام علي  بالجمع العام المؤسس الذ  حث على ا
 االج ماعي للدعاية بخصوص كل ما يةم الحرات.

اع راف   مةيديا ب قاساام  مع المدعو مراد الموساااو  صااور ين، االولى بةا  -3
خمسة أشخاص ملثمين يحملون بنادم رشاشة أمام خلفية عبارة عن قماش يرمأ الى 

هالل ونجمة سداسية باللون  االماأيغية وبيدهم قماش أحمر ب  رقعة بيضاء ي وسطةا
االخضااااااار، والثانية بةا نقس القماش االخير موضاااااااوعة فوق  أسااااااالحة نارية مماثلة 

 nasserوبأسفل الصور ين ك بت أسفلةما عبارات *هذه أخر رسالة لي الناام بشأن 

zafzafi نحن  -ان  م اع قال  او اخ طاف  ان مسااا  ا  مكروه و كل النشاااطاء عامة
اذا أصااابل الالم  –ان اسااا دعى االمر سااايصااابل واج  علينا كريفين  ال نريد هذا لكن

 قانونا  صبل القوة واجبا*
موضحا أن هدف  من  قاسم الصورة المذكورة على موقع الفايسبوت هو االشارة 
الى أني على عةده بالسااااااير قدما بالحرات مةما كلف  الثمن وان اساااااا دعى االمر الى 

كل من وقف في وجوهةم وعارض  حقيم مطالبةم  اساا عمال العنف والقوة في مواجةة
المسااااطرة بالبرنامج، وأن  مساااا عد للدفاح عن الم أعم الم ةم ناصاااار الأفأافي في حال 

 اع قال  و صفي   وان اق ضى االمر سلوت الخيار المسلل ا  اس عمال القوة.
التحريض علنا ضــــد الوحدة الترابية  -5

 ائيما القانون الجن 5-267للمملكة اللص  
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 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من  بة رفع العقو 
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
معروضااة على أناار العموم أو أو بواسااطة الملصااقات ال العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
شاااااارت فيةا الم ةم عمر بوحراس، أنةا لم  كن والمسااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي 

أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  خلو بدورها من 
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 75المأعومة
 بية للمملكة المغربية.ال را

 هو اآل ي بيان :وحيث يعضد ما ذكر، 
اع راف  برفع  خالل المااهرات واالج ماعات بناء على طل  الم ةم ناصااااااار -1
علم جمةوريااة الريف باادال من العلم المغربي، والااذ  عماال على  قاااساااااااااماا   الأفأافي

أخذت منحى بصاافحة الفايساابوت الخاصااة ب  مع باقي أمالئ ، موضااحا أن المااهرات 

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 75

ن ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كي1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
كوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة مح

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
 ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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أخر وأصبحت  دعو الى المواجةة المسلحة لرجال القوة العمومية كلما  دخلوا لفضةم 
و فرق ةم ومنعةم، وذلت بعدما  م االجماح على ان سياسة الدولة ا جاه منطقة الريف 
 هي من ساهمت في  رد  االوضاح المعيشية بالمنطقة كونةا  ع برها منطقة معسكرة.

الموقع ال واصل االج ماعي فايسبوت لصور ين واحدة   قاسم  بصفح   على-2
 خص أربعة أشااااااخاص ملثمين حاملين مساااااالحة نارية ك   عليةا بامحرف الال ينية 

واخر   حمل نفس القماش فوق  أساااااااالحة نارية مماثلة،  free rifian armyعبارة 
ن وال ي اع رف بعد مواجة   بةا بأن  عمل على  قاسااااااااامةما بصااااااااافح   المذكورة ع

طريم االعجا  من أجل  وسااااايع قاعدة المناصااااارين وحثةم على دعم الم ةم الم أعم 
ناصاااار الأفأافي و حريضااااةم على  بني أطروحة الخيار المساااالل في حالة اع قال  أو 

  صفي   جسديا.
****** 

ثاني وع الالرون، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  محمد فاضل: 

ة جنحة عدم التبليغ عا المس بســـالم -1

 ق ج(.  209الدولة )طبقا لللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 209حيث ينص الفصل 
، ويعاق  بالحبس من عدم ال بليغ عن المس بساااااااااالمة الدولةيؤاخذ بجريمة ا 

كل شااااخص كان ساااان ين إلى خمس ساااانوات وغرامة من ألف إلى عشاااارة آالف درهم، 
 معاااقاا  عليةااا بعقوبااة جنااايااة على علم بخطط أو أفعااال  ةاادف إلى ار كااا  أعمااال

لم يبلغ عنةا فورا الساااالطات القضااااائية أو بمق ضااااى نصااااوص هذا البا ، ورغم ذلت 
 ا.ا دارية أو العسكرية بمجرد علم  بةا

وحياااث إن ماااا يؤكاااد  ورط الم ةم أعاله، في ار كاااا  هاااذه الجنحاااة وعلمااا  
كة و سااااااااا ةدف أ  ية للممل بالوحدة ال راب عأعة والء بمخططات وار كا  أعمال  مس 

 المواطنين للدولة ومؤسسا ةا، هو ما يلي:
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مضااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون بين  عبر رقم  الةا في -1
في  0623586666 لةاااااا  لرقم ا ين ا دريسااااااااااي عبر ا لحساااااااااا ةم ا م  ل ين ا وب

دقيقة اس غرقت  43و 21على الساعة  28/04/2017ب اري   0615.53.83.93
ثانية وال ي ورد فيةا الحديث عن ال خابر مع جةات أجنبية  50دقائم و 07أهاء 

 و لقي الدعم منةا.
وبعد مواجةة الم ةم بمضااامونةا صااارح أنةا  خصااا ، مقرا أنةا  ناولت مجموعة 

 من النقاط أخبره بةا الم ةم الحسين االدريسي على الشكل ال الي:
الخرو، إلى الشااارح  أخبره ب نايم مااهرة حاشاادة يوم امحد القادم طالبا من  -

 ا .liveاالعام بدل م ابعة امحداث عبر النقل المباشر
أطلع  أن  واساا عدادا لةذه المااهرة المر قبة فإن  ورفاق  قد ناموا كل شاايء  -

وأعدوا العدة لمواجةة القوات العمومية بحي صاااااابديا كل حساااااا  اخ صاااااااصاااااا  وأنةم 
م ةكما واصاااااااافا إياه باالن ماء إلى  ين ارون فقط ا شااااااااارة ل نفيذ اموامر، ليرد علي 

 المافيا.
أطلع  أن  ورفاق  قاموا بمعركة بمنطقة أوالد امغار اساااااا عملوا فيةا الساااااايوف -

وأن أشااخاص من مدينة  207وثالث ساايارات رباعية الدفع وثالثة ساايارات نوح بوجو 
 الناضور مجةولي الةوية قد شاركوا في هذه العملية.

عة ح - ع  أن هنات أرب ناطل ي لقون أجورهم من جةات  اصااااااااار الأفأافيراس ل
 هولندية.
أطلع  أن  ورفاق  يساا فيدون من دعم جبةة البوليساااريو وهو ما أثار حفيا   -

 ليجيب  بالعبارة ال الية:
 اإنكم   وفرون على الدعم و كذبون على الشع  وسأفضحكم.ا

 دريسااي فاجأه ب  الم ةم الحسااين اموضااحا حول موضااوح الدعم الماد  الذ  
ضااااااااامن المكالمة الةا فية، أن  ان فض في وجة  وا ةم  باالغ ناء على حساااااااااا  

 المح جين من شبا  ريف الحسيمة.
 أفصل ل  بأن المسمى سعيد شعو المقيم بةولندا رغ  في مساعد   ماديا.-
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 أكيده بخصااااااوص العبارة ال ي اساااااا عملةا خالل المكالمة ا أعرف أن لديكم -2
ةا السااا درا، الم ةم الحساااين ا دريساااي، الذ  أكد ل   وفره على الدعم ا أن  اسااا عمل

 الدعم من جةات خارجية، كي يفصل ل  عن المأيد حول هذا الموضوح ليس إال.
 أكيده بأن الم ةم الحساااااين ا دريساااااي أن  مدعوم من طرف جةة خارجية  -3

 من قبيل البوليساريو وشركات هولندية.
حد-2 ــــد الو يا ض حة التحريض علن ة جن

ص   ما ق  5-267الترابية للمملكة ) طبقا للل

 ج(

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةر  حالناام الملكي أو 

 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات نامماك

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

مااهرات وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة ال
والمساااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شااااارت فيةا الم ةم محمد فاضاااايل، أنةا لم  كن 

أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  خلو بدورها من 
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة
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المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة ، ومحاربة حمل العلم المغربي 76المأعومة
 ال رابية للمملكة المغربية.

جنحة المســاهمة في  نظيم مظاهرات غير -3

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 77المحلية
 س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العموميةالمواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9لي  مق ضاااايات الفصاااالين وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص ع

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
 راوح بين شاااااااااةر واحد درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 76

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
رل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطي

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
دم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين ي

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.

مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  77

 ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  
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بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 
 ا.خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
بس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين يعاق  بحا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .شاركة في مااهرة بعد منعةااس دعاء للم

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال  محمد فاضيلوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.المااهرات 
حم  السالح بدون  رخيص ) طبقا لللصليا -4

 مكرر ما القانون الجنائي( 303-303

 مكرر من القانون الجنائي على ما يلي: 303و 303حيث ينص الفصلين 
يعد ساااااالحا في  طبيم هذا القانون، جميع امسااااالحة النارية : ا 303الفصااااال 

والم فجرات وجميع امجةأة وامدوات أو امشااااااااياء الواخأة أو الراضااااااااة أو القاطعة أو 
  االخانقة.

دون ا خالل بالعقوبات المقررة في حالة خرم النصوص مكرر: ا  303الفصل 
الم علقة بامساااااالحة والع اد وامدوات المفرقعة، يعاق  بالحبس من شااااااةر إلى ساااااانة 

رهم أو بإحد  ها ين العقوب ين فقط، كل من ضبط د 5000إلى  1200وبالغرامة من 
في اروف  شاااااكل  ةديدا لألمن العام أو لساااااالمة امشاااااخاص أو امموال وهو يحمل 
جةاأا أو أداة أو شيئا واخأا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلت بسب  نشاط  

 االمةني أو لسب  مشروح.
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كا  هو  الجنحة، هو الصاااااااااورة ال ي  ذهحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار 
الخبرة ال قنية المنجأة على ها ف  المحمول، وال ي  بين وجود صااورة ل  وهو رصااد ةا 

  حمل بندقية في وضع  سديد بإحد  البنايات بمنطقة  مسمان.
**** 

ثالث وع الالرون، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  بلل أهباض: 

 جناية المس بســـالمة الدولة الداخلية-1

بار كاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب 

ــــ   قا لللص هب طب ي  والن ما  201والتقت

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل 
يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 

من السااااااااكان أو دفعةم إلى  إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم اع داء الغرض من 
ما بإحداث ال خري  وال ق يل والنة ال ساااالل ضااااد فريم آخر  في دوار أو منطقة أو  وا 

 أكثر.
 ...ا

حيث إن الثابت من خالل وثائم القضاااااااااية، أن منطقة إمأورن عرفت ب اري  
مجموعة من امحداث ا جرامية  م  نفيذها بشاااااااااكل ممنةج ومدروس  26/03/2017

شااخصااا، وال ي أقدمت ب حريض من  250 عددها الم جمةرين ناهأمن  من طرف فئة
الم ةم ناصاااار الأفأافي على ار كا  مجموعة من االع داءات بغرض ال خري  وال ق يل 

 والنة ، وذلت وفم ما يلي:
ممنةج ومدروس في شااااكل جماعات ضااااد القوات العمومية عن   نفيذ هجوم -

ضرام النار   طريم الرشم بالحجارة وا 
ا ساااااااعاف  وسااااااايارات العمومية القوات ساااااااير لعرقلة العمومية الطريم قطع -

غاثة الجرحى والمصابين   للحيلولة دون وصولةا إلى مكان إضرام النار  سعاف وا 
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  بامأورن الم نقل للمخأن 27 المجموعة محاولة الةجوم على مقر -
ل من أج بامأورن النكور بشااارح الكائن الشاارطة مفوضااية على مقر الةجوم -

 ليال إلى 21:00 من السااااااعة بالحجارة المقر رشااااام اسااااا مر محاولة اق حام ، حيث
 دقيقة ليال أ  بمعدل ساااااااع ين ونصااااااف، غير إن اساااااا ما ة 23:35 الساااااااعة حدود

 ال دخل أثناء المسااااااااااعدة القوات وكذا الوطني لألمن ال ابعة الدعم عناصااااااااار مخ لف
 حالت دون ذلت.

 ما يلي: حيث نجم عن الةجوم الممنةج أعاله
 * على مستوى الخسائر البشرية:

 القساااام رئيس الخ ير حميد القضااااائية الشاااارطة ضااااابط  خري  أجا، ساااايارة -
 citroen xsara من نوح بوعياش بني بمفوضاااااااااية العامة لإلسااااااااا عالمات المحلي
 .72897 – ألف – 6 عدد  حت بالمغر  المرقمة
 عدد  حت بالمغر  مةمرق volo نوح من العمومي للنقل  خري  أجا، حافلة -

 السااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااار  حمل كانت 89114 – ألف – 40
GIR بومنقد بحي الكائن الدعم بعناصااار الخاص بالمقر لإلقامة م وجةة كانت وال ي 
 .امأورن بمدينة

 عدد  حت بالمغر  مرقمة volo نوح من العمومي للنقل بحافلة النار إضااااااارام-
 السااااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصاااااااار  حمل كانت 89114 ألف – 40

GIR 
 ش عدد  حت مرقمة هياس Toyota نوح من الشاااارطة بساااايارة النار إضاااارام-

179395  
 – 2 عدد  حت بالمغر  مرقمة mutsibushi نوح من إضااارام النار بشااااحنة-

 (  couchage) الدعم عناصر أم عة  حمل كانت 44854 – ألف
 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااااااااارطة من نوح نار بسااااااااايارةاضااااااااارام ال-

164087  



 

574 

 لمجموعة بدورهما  ابع ين هياس Toyota نوح من بسااااايار ين النار إضااااارام-
 محطة مسااااااا و  على blair الخفيف للواء  ابعة وسااااااايارة بخريبكة الساااااااريع ال دخل
 بةا. ميكانيكية اعطا  وقوح بعد somipi افريقيا الوقود

 في  سب  مما ال ي كان يقيم بةا رجال اممن بأكمل  ا قامة بمقر النار إضرام-
والذخيرة  والجماعية الفردية امسااااااالحة) الدعم بعناصااااااار الخاص العمل معدات اح رام

 ا قامة. بنفس الغاأ قنينات من بعض انفجار بعد خاصة( 78ولواأم العمل
                                                           

 ويدعرق مألم  رمي يرل: 78

  حركموا، محمييل محقنيرل ح مل FLG رنكقيد -

 FLG خ مطيش محرنكقيد من نوا من 15 -

  11/1 حرمجمو د ديرع berretta نوا من ف كي ميكس 13 -
  إلضيفل حرميكيي  خزمن-
  خ طوشد 325محميكيي  رمجموا  ذخي ة-

  محنوا نفس من ف كي ميكس 20 -

 حرميكيي  إضيفل خزمن-

 رخ يركد 19 محي يع محدكخل حمجمو د ديرعد خ طوشد 500محميكيي  رمجموا  ذخي ة -

  HK  شيش ميكس-

  خ طوشد 50 -

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح -

 يالح حكل إضيفل وخزمن خ طوشد 475 مإلجميحل  ككهي محريحغ يرذخي ده berreta نوا من ف كي يالح 19 -

 خ طوشد 20 رهمي حركموا محمييرد محقنيرل ح مل FLG جمي يين يالرين-

  ره خيصد خ طوشد 25و FAP نوا من يالح-

 خيصد ره خ طوشد 50و  HK  شيش ميكس-

  FLG ريحيالح خيصد حركموا مييرد يكويد قنررد 20 -

  GAM ريحيك مرقية حركموا ييردم يكويد قنررد 20 -

 ( tonfa محكفيا  صى – مألك ا ومقيي  – مأل جل ومقيي  – محصك يد محومقيي  – محومقل – محك ا – محخوذة)محجمي ل  محدكخل حومزم من 17-

 محنظيمل ومحزي ومألصفيك محصك يد محشي م  فل ممثرد أمن  نص  17 ب محخيصد محعمل حومزم -

  حومزمهي ركيفد أمن  نص  28 ب محخيا محشدوي محزي -

  حومزمهي رجميع حردكخل ركل أ رعد -

 رهي شدوي حريس 100 -

 صك يد شي ة 50 -

  محمهنل حر قم ريمرد معكنيد شي ة 50-

  pince col معكنل مقرض 100-

  حردكخل حريس 16 -

 DA 140 نوا من ومرك ويالح BERRETTA نوا من منهي 38 ف كي يالح 39 -

  دخ طوش 975 -

 ميكيي  خزمن 78 -

  صوفل غطيء 40 -

  ومقيد ك وا يدد -

  ومقيد صك يد 26 -

  مأل جل ومقل 30 -

  TONFA حركفيا  صل 32 -

  مأليكي ومقل 18 -

  حر أس خوذة 31 -

  أصفيك -
  قرعي  -
  مهنيد رطيقي  -
  محخيصد مردوييدهي رجميع أرزمد -

  DA 140 نوا من محف كي يالح -

 وقرعده. محدكخل رزي محخيصد محصك  الصقد-

 وقرعد نظيميد. محدكخل رزي محخيصد محصك  والصقد محمهنل حر قم محريمرد محمعكنيد ومحشي ة محصك يد ومحشي ة 39667 حر قم محريمرد مألصفيك -

  مرم 7.65  يي  خ طوشد 875 و خزند 70و BERRETTA نوا من ف كي يالح 35 -

  خزني  05 و مرم 09  يي  خ طوشد 250و  C01184 و C01182 م ق MP5 HK نوا من جمي يين يالرين -
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  خري  السيارات ال الية: -
  م إحداث 205798 ش:  عدد  حت مةمرق FORD نوح الشاارطة من ساايارة-

 اميمن الجانبي البا  مقبض وا  الف الخلفي أجاجةا  خري  بةا مع ضاااااااااغوط عدة
 اميسر. الجانبي والأجا، اممامي الأجا، و خري 
 205784 ش عدد  حت المرقمة ford transit الشاااااارطة من نوح ساااااايارة -
حداث ضغوطات أجاجةا  خري  وال ي  م   عديدة بةا وا 
وال ي  م  171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح يارةسااا -
 للسائم اميمن بالجان  والضوئي الصو ي منبةةا  خري 
 وال ي  م 171819 ش عدد  حت المرقمة toyota الشااارطة من نوح سااايارة -

 للسائم. اميمن بالجان  والضوئي الصو ي  خري  منبةةا
 164077 ش عدد  حت المرقمة toyota من نوح الشاااارطة الساااايارة ساااايارة -

 عديدة لضغوطات و عريضةا أجاجةا وال ي  خري 
، ناهيك عا  عرض ممتلكات الخوا  للتخريب أيضا

 وي علم اممر بكل من:
 لإلح رام  عرضااات ال ي ا قامة مقر مالت العراصاااي مراد المشااا كي المسااامى -

 . سن يم مليون 300  ناهأ فادحة مادية خسائروالذ   كبد جراء ذلت 
 النقل باع باره مالكا من جةة لحافلة ا كيت العاطي عبد المسااااامى المشااااا كي -
 كاااناات ال ي 89114 – ألف – 40 عاادد  حاات بااالمغر  مرقمااة volo نوح العمومي
 ومن جةة أخر  للشاحنة GIR السريع ال دخل لمجموعة ال ابعة الدعم عناصر  حمل

                                                           
 ريحخزني  خيصد etuilts جري ة 03 -

  6018149 و 6017989  قم FAP نوا من جمي يين يالرين -

  مرم 12  يي  خ طوشد 40 -

  مطيطيد  nf 04-3 مرم 38  يي  خ طوشي  10 و nf 01 مرم 38  يي  غيزيد خ طوشد 30 و 2951409  قم FLG نوا من رنكقيد -

    nf 21 حركموا مييرد يكويد قنررد 15 -

 حر قم محريمل يالمل يعيك مألمن ضيرط ر  يس محخيصد 43333 حر قم محريمرد ومألصفيك 24981 حر قم محريمرد أصفيكه إحى ريإلضيفد محغيز من ومقل قنيا -

 محذخي ة. حرمل ز قيء أكييس 05 إحى ريإلضيفد 72457:  محمهنل

 أمن رواليد مجمو دهم من قكم  إضيفل ك م  نص  20 ب خيصد مرم 7.65  يي  خ طوشد 375 و خزند 30 و BERRETTA نوا من ف كي يالح 15 -

  مكنيس

  كك مهنيد أصوووفيك إحى ريإلضووويفد 26074  كك محمهنيد وأصوووفيكه محعيي  نفس من خ طوشووود 25 و وخزندين مرم 09  يي  BERRETTA نوا من يوووالح -

  80850 محمهنل حر قم محريمل مصطفى روميهوحل محش طد رمقكم صدخي 50791
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 كانت ال ي  44854 – ألف – 2  دعد  حت بالمغر  المرقمة mutsibushi نوح من
، وهما المركب ين الل ين  عرضا ا ل كساير ( couchage) الدعم عناصار بأم عة محملة

 80مليون سن يم )حاصل قيمة الحافلة  112و خري ، مما كبده خسارة مالية قيم ةا 
 مليون سن يم(. 32مليون سن يم والشاحنة  

 بجوار بومنقد بحي أل  الكائنافالح الذ   عرض من سااعيد المشاا كي المساامى-
 الم جمةرة لرشم والفئات العمومية القوات بين والمواجةات امحداث شةد الذ  المكان
 مقدرا أجاجية قطع 10 من أأيد عن   كساااااااااير نجم بالحجارة لمنأل  الأجاجية الواجةة
 درهم.  8000 بحوالي الخسارة حجم

 الخصاااوصاااية مدرسااا   احدار الذ   عرضااات الحميد عبد المشااا كي المسااامى -
 ا شااةارية بالواجةة مادية لخسااائر بامأورن 02 رقم الوطنية بالطريم السااياقة ل عليم

 نوح من لحافل   اليسااااااااار جةة الخلفية العلوية الأجاجة  كسااااااااير مع للةواء وبمكيف
Renault مسااااااااا وقفة ال ي كانت 12167 – ألف – 4 عدد  حت بالمغر  المرقمة 

 .اليمين جةة بال ةوية الخاصة الأجاجة رو كسي انأران بئر بشارح
 *على مستوى الخسائر البشرية:

 الكثيف بالدخان ا خ نام جراء ا غماء لحاالت اممنية  عرض بعض العناصر-
النار في مقر إقام ةم السكنية وانفجار قنينات الغاأ )كما هو  إضرام عملية عن النا ج

 76492 المةني للرقم لحاملا براضااااااة الشاااااارطة مصااااااطفى الشااااااأن بالنساااااابة لمقدم
مما اضطر بعضةم من اجل إنقاذ  بمكناس(، الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة

معرضااين حيا ةم  ا قامة سااطل من للنأول بالساا يكي حبل حيا ةم إلى اساا عمال عبر
لإلح رام   عرض ال ي الرئيسااااي البا  من الخرو، عليةم  عذر مرة أخر  للخطر بعدما

 الكلي.
 76492 المةني للرقم الحامل براضاااااااااة الشااااااااارطة مصاااااااااطفى عرض مقدم -

بمكناس، لحالة اخ نام عندما كان م واجدا  الناام لحفا 10 رقم الم نقلة بالمجموعة
 بالمبنى الذ   م إضرام النار ب  من طرف الم جمةرين.
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 volo نوح العمومي النقل سااااااائم حافلة الشااااااريعة ابراهيم  عرض المساااااامى -
 الدعم عناصااااااااار  حمل كانت ال ي 89114 – ألف – 40 عدد  حت ر بالمغ مرقمة
الفقر  جراء رشاااااام الحافلة  بعموده لكساااااار GIR السااااااريع ال دخل لمجموعة ال ابعة

 بالحجارة.
ـــابة - ـــر 188إص ـــابات متلاو ة  أما عنص بإص

 الخطورة ما بينهم:

 صااااارح الذ  81618 المةني للرقم الحامل الحقوني محسااااان: الشااااارطة *مقدم
 عليةا الةجوم محاولة بعد المفوضااااااااية مقر عن الدفاح وأثناء الناألة ب اري  ن أ على
 جراء اليمنى بركب   آخر وجرح اميمن بك ف  بجرح أصاااااااااي  الم جمةرة الفئة قبل من

  يوما 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا بالحجارة للرشم  عرض 
 بكون  صااااارح الذ  81423 المةني للرقم الحامل الروان نبيل: الشااااارطة *مقدم

 بةا العجأ أمد بشاااةادة مدليا جساااده أنحاء بباقي وكدمات اميمن بك ف  بجرح أصاااي 
 أسابع. ثالثة

 بالحجارة  صابة بالرشم صرح بأن   عرض الذ  بنشعو سفيان الشرطة *مقدم
  يوم 15 بةا العجأ أمد طبية بشةادة مدليا

 بشةادة أدلى الذ  88294 يالمةن رقم  الدحماني العالي عبد الشرطة *مف ش
 . بالحجارة للرشم بدوره بعدما  عرض يوم 12 بةا العجأ أمد طبية

 بشااةادة أدلى الذ  70410 المةني للرقم الحامل البةلي محمد الشاارطة *مقدم
 ومعصاااام  اليساااار  ركب   مساااا و  على أصااااي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية
 اميسر

 رئيس)  70410 المةني للرقم الحامل لغمام مالمنع عبد مم اأ الشرطة *مف ش
 يوما 15 بةا العجأ مدة طبية بشااةادة أدلى الذ (  القضااائية للشاارطة المحلي القساام
 اليمنى رجل  وركبة وسام الصدر مس و  على أصي  بعدما

 بشاااااااةادة أدلى الذ  5314 المةني للرقم الحامل اليوبي فؤاد الشااااااارطة *مقدم
 اليمنى يده أصبع مس و  على أصي  بعدما وماي 15 بةا العجأ أمد طبية
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 رئيس) 65142 المةني الحامل للرقم المالت عبد رحياااااام المم اأ اممن *ضابط
 لكسر  عرض بعدما يوم 21 بةا العجأ أمد طبية بشةادة أدلى الذ ( الحضرية الةيئة
 مس و  كاحل قدم  اليسااار  على

 بشااااةادة أدلى الذ  86824 المةني للرقم الحامل ف حاو  عماد اممن *حارس
 اليسر  يده مرفم مس و  على أصي  بعدما يوما 15 بةا العجأ أمد طبية

سلحة ومعدات ولوازم  ستوى نهب بعض األ * على م

 عم  الشرطة:

 الم نقلة بالمجموعة العامل براضااة الشاارطة مصااطفى وذلت حساا  شااةادة مقدم
دا بمقر إقامة اممن ساااااااعة إضاااااارام بمكناس، والذ  كان م واج الناام لحفا 10 رقم

 الفردية امساااااالحة على االساااااا يالء في يرغبون كانوا والذ  أكد أن المع دينالنار ب ، 
 ، والجماعية

وهي الواقعة ال ي أكد ةا ن يجة المعطيات المرفوعة من مسااااااااارح الجريمة بعد 
 إحصاء معدات ولواأم عمل الشرطة، حيث  بين نة  وسرقة امشياء ال الية:

 فارغة من أية خراطيش FAPبندقية من نوح  -
 رقم  الصااااامود  يوساااااف: اممن لحارس مةني ين وبطاق ين أصااااافاد خمساااااة-
  69205 المةني رقم  البصير  صالل الشرطة ومقدم 89449 المةني
 أحأمة أمنية 10 -
 للرأس واقية خودات 10-
  للسام واقيات 10-
  للدفاح عصي 8-
  واقي درح 12-
  ش و  معطف -
 المسلل ال جمةر لفض المخصص لعمليات ال دخل tonfa عصي الدفاح 9 -
 المسلل ال جمةر لفض ال دخل قبعة ناامية مخصصة لعملية 11 -
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وحيث إن  ما يؤكد مسااااااااااهمة الم ةم في ار كا  امفعال الجرمية المبساااااااااوطة 
 أعاله، اآل ي بيان :

ارة ب ااااري  هو اع رافاااا ااا  ال مةيااادياااة برشااااااااام القوات العمومياااة باااالحجااا-1
 بإمأورن، شأن  في ذلت شأن باقي الم ااهرين. 26/03/2017

موضااااحا أن  بال اري  المذكور قام بإشااااعارهم المساااامى وليد ال ةامي بأن هنات 
مواجةات بين الم ااهرين وقوات اممن على مسااااااا و  مبنى خاص بقوات اممن قر  

من عين المكان، فةرعوا  قاعة امفراح بعد أن  لقى أحد الم ااهرين مكالمة ها فية
إلى عين المكاااان من أجل مساندة الم ااهرين، وبوصولةم وجدوا أن  الحريم ش   في 
حافلة كانت  قل قوات اممن كانت مس وقفة بالقر  من با  العمارة ال ي يقطنةا رجال 
الشاااارطة و كذا ساااايارة  ابعة لألمن، في حين كانت أعمدة الدخان   صاااااعد من داخل 

ة، مقابل ذلت صاااااعد مجموعة من أفراد الشااااارطة ساااااطل العمارة محاولين النجاة العمار 
بأنفساااةم، كما وجدوا مجموعة من الم ااهرين يرشاااقون قوات اممن بالحجارة، ولفرط 
حماس    ناول أيضا الحجارة ورشم قوات اممن، واس مرت المواجةة مع رجال اممن، 

 م الم ااهرين.ح ى حضرت  عأيأات أمنية كبيرة، قامت ب فري
الذ  يدرس ك لميذ بثانوية محمد  أكيده على كون المسااااااااامى وليد ال ةامي -2

الساااادس بمسااا و  الباكالوريا شاااعبة االق صااااد، وكان يقوم ب حريضاااةم على مواجةة 
بمثابة حلقة الوصااااااااال بين هؤالء معطلي منطقة إمأورن وبين اممن بالحجارة، يع بر 

رير جميع الرساااائل ال ي يرغ  أنصاااار الم ةم ناصااار ال الميذ، ومن خالل  كان ي م  م
الأفأافي  مريرها إلى ال الميذ والسااااااااااكنة، ونفس الدور كان يلعب  المدعو بالل وهو 
 لميذ يدرس بثانوية موال  اساااااماعيل، وحسااااا  ما ي داول بشاااااأن ، فإن  ي بنى أفكار 

 شيوعية، وال يؤمن بوجود ا .
ن الم ةم بالل أهباض وبين المساامى محمد المحادثة الك ابية ال ي جمعت بي-3

أمين بن ال ةامي باللةجة الريفية على موقع ال واصااااال االج ماعي الفيسااااابوت ب اري  
دقيقة، و ناوال خاللةا أحداث ال خري   59و 21اب داء من السااااااااااعة  26/03/2017

ومواجةة رجال الشاارطة بالرشاام بالحجارة ال ي كانت إمأورن وضااواحيةا مساارحا لةا، 



 

580 

وأهم ما جاء في هذه المحادثة قول الم ةم لمخاطب  محمد أمين بن ال ةامي اأن لدي  
 خبر بأن أوالد إمأورن سيحرقون مقر الشرطةا

لذ  قامت بوجب   30/04/2017ن يجة محضااااااااار ال حريات المؤرخ في -4 وا
جراء  حريات بةا،  الفرقة الوطنية للشااااارطة القضاااااائية باالن قال إلى منطقة إمأورن وا 

لصاااات ن يج ةا إلى إثبات مساااااهمة الم ةم بالل أهباض في امحداث ا جرامية ال ي خ
والم علقة برشااااااااام القوات العمومية  26/03/2017عرف ةا المنطقة المذكورة ب اري  

ضااااااااارام النار في سااااااااايارات  ابعة للدولة  بالحجارة و خري  مم لكات في ملت الدولة وا 
 وبمسكن مخصص لعناصر الشرطة.

–ي على ما ذكر أعاله، أن االع داء الذ  نفذه الم ةم بالل أهباض وحيث ينبن
في منطقة إمأورن ب حريض من الم ةم ناصااااااااار  26/03/2017ب اري   -ومن مع 
فكر  بولمراح وحمأة بندحمان حساااااا  الثابت من شااااااةادة شااااااةود العيان  –الأفأافي 

مرة المس بالسالمة في إطار  نفيذ هذا امخير لمؤا - ومصطفى أبابر  وبالل اليحياو 
 ، بدليل:ال خري  والنة  وال ق يلالداخلية للدولة، كان الغرض من  هو 

ال خري  الذ  طال مم لكات الدولة والخواص، عن طريم الرشااااااااام بالحجارة  -
ضرام النار  وا 

ولواأم عمل الشااااارطة، حسااااا  الثابت من  بعض امسااااالحةوالنة  الذ  طال -
 لمفصلة أعاله، ا براضة الشرطة مصطفى شةادة مقدم

ال ق يل، بدليل عملية إضرام النار في مقر إقامة سكن الشرطة وال ي نجم وكذا -
عنةااا حاااالت اخ نااام وكااان يمكن أن  ؤد  إلى إأهااام أرواح رجااال اممن لوال قيااام 
بعضةم بالقفأ من سطل المبنى المح رم عبر حبل بالس يكي، و دخل عناصر الدعم 

مناساا ، وال ي فسااحت المجال لساايارات ا سااعاف والوقاية بعد جةد جةيد في الوقت ال
المدنية لل دخل بعد منعةا من طرف الم جمةرين للحيلولة دون اسااااااعاف رجال اممن، 
فضااال عن محاصاارة المع دين للمبنى المح رم بالرشاام بالحجارة للحيلولة دون خرو، 

ةم اللذين أ  أحد من رجال الشاااااارطة من البا  الرئيسااااااي ورشااااااقةم كذلت للبعض من
فضلوا القفأ من أعلى سطل المنأل بواسطة حبل بالس يكي، مما يوضل بشكل جلي 
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في  ق يل عناصااار  -واللذين من ضااامنةم الم ةم بالل أهباض –رغبة هؤالء المع دين 
 اممن.

سيارة إطلاء -2 سير ناقلة ) جناية عرقلة 

سعاف( بغرض  عطي  المرور  سيارة اال الحريق و

ــاركة في ذلك ط ــليا والمش  591و 129بقا لللص

 ما القانون الجنائي.

 من القانون الجنائي على ما يلي: 591حيث ينص الفصل 
اساا عمل أ  من وضااع في ممر أو طريم عام شاايئا يعوم مرور الناقالت، أو ا 

  عطيل المروروكان غرض  من ذلت ال سب  في حادث أو وسيلة كانت لعرقلة سيرها، 
 جن من خمس سنوات إلى عشر.أو مضايق  ، فإن  يعاق  بالس

ذا ن ج عن الجريمة المشااار إليةا في الفقرة السااابقة ق ل إنسااان أو جروح أو  وا 
عاهة مساااااااا ديمة للغير، فإن الجاني يعاق  با عدام في حالة الق ل، وبالسااااااااجن من 

 اعشر إلى عشرين سنة في الحاالت امخر .
ية، هو من جةة وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم أعاله في ار كا  هذه ا لجنا

 ساااااااااير لعرقلااة العموميااة للطريم 26/03/2017المع اادين ب اااري   ثبوت واقعااة قطع
ا سااااعاف للحيلولة دون وصااااولةا إلى مكان إضاااارام النار  وساااايارات العمومية القوات

غاثة الجرحى والمصاااااابين كما ضااااامن ذلت بمحاضااااار المعاينة  موضاااااوح  ساااااعاف وا 
ية الشااااااااا بإمأورن ب اري  المحضااااااااار المنجأ من طرف مفوضااااااااا ية  رطة القضااااااااااائ

عدم نفي الم ةم  واجده ، ،/ ش م، ومن جةة أخر  /30 حت عدد  29/03/2017
في خضااام امحداث المذكورة وقيام  برشااام القوات العمومية بالحجارة في الوقت الذ  

 أضرمت في النيران بمركبات الشرطة ومقر إقام ةم السكنية. 
رجال وإهانة جنحة إهانة هيئة منظمة -3

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
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 :263الفصل 
يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا

أو من  الموافين العموميينو من أحدا من رجال القضاااااااااااء أ أهانآالف درهم، من 
أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا  هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 اهذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين : ا265الفصاااااااااال  نة الةي إها

 ا.263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 

بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –فينام ةا الم ةم ناصااااار الأفأا
وال ي شااااااارت فيةا الم ةم بالل أهباض، لم  كن  خلو من شااااااعارات وكلمات  -المكان

 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.
 : وال ي اع رف من بينةا الم ةم

 اا باسم الشع ، باسم الثورة الشعبية، نشعلةا نار في صفوف الخونةا
 ا المخأن حذار  كلنا الأفأافيا
 ا الريف ديالنا والمخأن براا

 
 
جال القوة -4 كاب العنل في حق ر جن  ار 

العامة أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنه جروح 
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والعصـــيان المســـل  والتحريض عليه طبقا 

قانون  304و 301و 300و 267لللصـــول  ما ال

 الجنائي

من  20قانون الجنائي ومن ال 304و 301و 300و 267حيث  نص الفصاااااول 
  باعا على ما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

أو  ار ك  عنفايعاق  بالحبس من ثالثة أشااةر إلى ساان ين من : ا 267الفصاال 
أو رؤساااااء أو رجال القوة  الموافين العموميينإيذاء ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو 

 بسب  قيامةم بةا.أو أثناء قيامةم بواائفةم العامة 
ذا  ر   عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار  وا 

أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة 
 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات.

عمال عضاااااااو أو عمى أو فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا 
 عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 
 عشرين إلى ثالثين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من وعالوة على ذلت 

 اا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.
أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجومكل : ا 300الفصل 

أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرممثلي الساالطة العامة 
وانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية القائمين ب نفيذ الق
 يع بر عصيانا.

 اوال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .
، فعقوبة العصااايان من شاااخص أو شاااخصاااينإذا وقعت جريمة : ا 301الفصااال 

 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 
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، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحاو أحد مر كبيةا فإذا كان مر ك  الجريمة أ
 اأشةر إلى سن ين والغرامة من مائ ين إلى خمسمائة درهم.

يع بر مر كبا للعصيان من حرض علي ، سواء بخط  ألقيت في : ا 304الفصل 
  اأمكنة أو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات.

 ورط الم ةم بالل أهباااض في ار كااا  الجنل أعاله، هو  وحيااث إن  مااا يؤكااد
بإمأورن،  26/03/2017اع رافا   ال مةيدية برشم القوات العمومية بالحجارة ب اري  

 أمن عنصااااار 188شاااااأن  في ذلت شاااااأن باقي الم ااهرين، وال ي نجم عنةا إصاااااابة 
جأ الالحم بإصاااابات م فاو ة الخطورة أدلوا بشاااأنةا بشاااواهد طبية  وضااال نسااابة الع

 بةم.
جنحة المســاهمة في  نظيم مظاهرات غير -5

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:ية كما وقع  غييره و  ميم  بشأن ال جمعات العموم 1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 79المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا لمحلية، أمام الساالطة اصااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958مية المؤرخ في قانون ال جمعات العمو 

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  79

 عيفيد أو محخي يد.فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  مالي
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 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال

درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين

بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 
 ا.خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
اوح بين يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   ر ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  ن في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةاالذين يساااااااهمو امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال  بالل أهباضوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 خارجةا.المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية و 
حدة -6 نا ضــــد الو حة التحريض عل جن

ما  5-267الترابية للمملكة طبقا لللصــــ  

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو أكل من أو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 
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 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو  إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط 
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  بواساااطة البيع أو ال وأيع أو
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات  وحيث ثبت من خالل
والمساااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شااااااارت فيةا الم ةم بالل أهباض، أنةا لم  كن 

أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  خلو بدورها من 
ة الريف ، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةوريضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 80المأعومة
 ال رابية للمملكة المغربية.

 هو اع رافا   ال مةيدية:وحيث يعضد ما ذكر، 
من جةااة بحماال العلم الااذ  يرمأ للجمةوريااة الريفيااة خالل المااااهرات  لبيااة 

 موامر أ باح الم ةم ناصر الأفأافي.
جةة أخر  ب رديده خالل المااهرات والوقفات مجموعة من الشاااااااااعارات،  ومن

ال ي ي بين بالرجوح إليةا أنةا  سااام بالوحدة ال رابية للمملكة، من قبيل: عبارة ا الريف 
 ديالنا والمخأن براا

بال عليقات  facebookفضاااااااااال عن إشااااااااااد   بموقع ال واصااااااااال االج ماعي 
   ا جمةورية الريف ا. االنفصالية الداعية لقيام ما يسمى

******* 
                                                           

، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 80

ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
رين مثريهي ونيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وم

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
كيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني و

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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رابع وع الالرون، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  رشيد الموساوي: 

جنحة المســاهمة في  نظيم مظاهرات غير -1

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول ت من حيث إن الثاب
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 81المحلية
ع المااهرات بالطرم العمومية س عراضات وبصفة عامة جميالمواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9ت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين وذلت  ح

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
د يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد درهم وفي حالة العو  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا.خالل هذه االج ماعات
 ااهرات العمومية:الخاص بمخالفة أحكام الم 14*بالنسبة للفصل 

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  81

 محخي يد. فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو
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يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

وجةوا بطريقة ما المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن   رشيد الموساو وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
وه بةا أعاله  جراء ال دليل بالملف على ما يفيد سلوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المن

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
شاركة في التحريض -2 ضافة جنحة الم حول إ

علنا ضــــد الوحدة الترابية للمملكة طبقا 

صليا  بعد  ما القانون الجنائي 129و 5-267للل

 إعادة التكييل

 نائي على ما يلي:من القانون الج 5فقرة -267حيث ينص الفصل 
إلى درهم  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 

ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةحر  الناام الملكي أو 

 50.000من  إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة  رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000 إلىدرهم 

ه بةا في المفو   ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  العمومية وال جمعات امماكن

بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما  ال وأيع أوبواساااطة البيع أو 
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
والمسااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شاااارت في بعضاااةا الم ةم رشااايد الموسااااو ، لم 
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أفعال وشعارات وكلمات وخط  وصياح وعبارات و ةديدات  حرض ضد  خلو من  كن 
، 82، وخاصاااة رفع أعالم ما يسااامى بجمةورية الريف المأعومةالوحدة ال رابية للمملكة

ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااد لوحده للساايادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة 
 المغربية.

 26/05/2017يدية ال ي أكد من خاللةا أن  ب اري  وذلت بدليل اع رافا   ال مة
الذ  صادف يوم الجمعة، وبعد أن بلغ إلى علم  بأن القوات العمومية قامت ب دخالت 
ضد الم ااهرين بمدينة الحسيمة، خر، ضمن مجموعة من الم ااهرين من السكان، 

وقام حينةا حيث قاموا بمسيرة اح جاجية جابت معام شوارح ومدارات مدينة امأورن، 
الم ااهرون بأعمال شاااااغ  وحمل الف ات وشاااااعارات  شااااايد بالم ةم ناصااااار الأفأافي. 
با ضااافة إلى حمل قماش احمر ي وسااط  هالل ونجمة خضااراء، مرددين مجموعة من 
الشااااعارات من قبيل: اعاش الريفا ا كلنا  ناصاااار الأفأافيا اال للعياشااااةا إضااااافة إلى 

 شعارات أخر  لم ي ذكرها.
****** 

 

خامس وع الالرون، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  وسي  البوستاتي: 
جناية المس بســـالمة الدولة الداخلية -1

بار كاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب 

ــــ   قا لللص ي  طب قانون  201والتقت ما ال

 الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل 

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 82

  محف نيل وماليرينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
مثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وم

نيد مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمع  ض 
شووو  ي و رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيوووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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ة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالما 
إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  اع داء الغرض من 

ما بإحداث ال خري  وال ق يل ال ساااالل ضااااد فريم آخر  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 
 أكثر.

 ...ا
افي في ال حريض وحيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله،  ورط الم ةم ناصاار الأفأ 

على المس بالسالمة الداخلية للدولة من خالل ار كا  اع داءات في منطقة الحسيمة 
ونواحيةا بغرض ال خري  وال ق يل والنة ، من ضاااامنةا امحداث ا جرامية ال ي وقعت 

الم ةم ناصااااااار   أ باحقام عدد كبير من لما  05/02/2017ب اري  بمنطقة بوكيدارن 
بمنطقة بوكيدارن بقيادة سااايد  بوعفيف بوساااط الطريم العمومية،  الأفأافي بال جمةر

لحام خسائر مادية بقاموا و  قطع حركة السير ورشم أفراد القوات العمومية بالحجارة وا 
 بملت الدولة وملت الغير.

عناصر الدرت الملكي بمؤاأرة عناصر من القوات المساعدة وعناصر لما قامت و 
من اجل الحفاا على الناام  ريع، بال دخل طبقا للقانونمن اللواء الخفيف لل دخل الساا

، قام الم جمةرون باالع داء على القوات العمومية، مما خلف إصااااااابات م فاو ة العام
 الخطورة في حم هؤالء، ومن بينةم:

 عرض الدركي المساامى عبد العالي سااعيد للرشاام بواسااطة حجارة كبيرة على -1
وط أرضااااا، رغم أن  كان يضااااع الخوذة الواقية مساااا و  جبة   مما أد  ب  إلى السااااق

للرأس، وبعد نقل  على م ن مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى المسااااا شااااافى العساااااكر  
بالرباط، خضااع لعملية جراحية من أجل وقف نأيف الدم، حيث  بين أن  أصااي  بكساار 
على مساااا و  أحد عاام الجمجمة على مساااا و  أعلى الجبةة وكساااار بالفت اميساااار 

صااب ات كثيرة على مسا و  أسافل امذنين والخد اميمن وعلى مسا و  الذقن والساام وا 
يوما ليحصاال على شااةادة طبية مدة  19اميمن، و م االح فاا ب  بالمساا شاافى حوالي 

 يوما قابلة لل جديد. 60العجأ الكلي المؤقت بةا 
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 عرض الاادركي عبااد الوهااا  الطااالاا  كااذلاات للرشااااااااام بااالحجااارة من قباال -2
ن، حيث أصااااااااي  بحجارة على مساااااااا و  الرأس جعل   ي مايل فوم امرض الم جمةري

ويفقد الوعي نسااابيا والقدرة على الوقوف، وبعد ساااقوط  أرضاااا  عرض لةجوم مباشااار 
من طرف هؤالء امشااخاص اللذين عرضااوه للركل والرفس بأرجلةم على مساا و  رأساا  

 وعنق  محاولين ق ل ، وهي اللحاة ال ي فقد فيةا الوعي.

نجم عن  إصااااب   ب وعكات على مسااا و  العنم ورضاااوض و وعكات على مما  
نقل  عبر مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى  اسااااااا دعتمسااااااا و  الورت والرجل اليمنى 

المساااا شاااافى العسااااكر  بالرباط، وبعد القيام بالفحوصااااات الضاااارورية  م االح فاا ب  
العجأ الكلي  أيام وحصااااال على شاااااةادة طبية مدة 07بالمسااااا شااااافى المذكور حوالي 

 يوما. 20المؤقت بةا 
وحيااث إن مااا يؤكااد  ورط الم ةم في هااذه االع ااداءات ال ي كااان الغرض منةااا 
ناصااااااااار الأفأافي يروم المس  طار  نفيذ مخطط جماعي بأعامة الم ةم  يل في إ ال ق 

 بالسالمة الداخلية للدولة، هو ما يلي:
ي عبد الوها  الطال  اع رافات الم ةم ال مةيدية بأن  هو من عر ض الدرك-1

ال ي أجراها المذكور أعاله لمحاولة الق ل، حساااااا  ما كشاااااافت عن  المكالمة الةا فية 
عبر رقمةا  مع المساااااااماة بشااااااار  اليحياو  0635954341بواساااااااطة رقم  الةا في 

دقيقة مد ةا  23:34على السااااااااااعة  05/02/2017ب اري   0655954341الةا في 
ن  قام دقيقة 30 في حم أحد الخطيرين  باالع داء بالضااااااااار  والجرح، لما أخبرها أ

عدما فر في اال جاه الخاط ، ذاكرا لةا ان   عمد إسقاط  على وجة  أرضا العسكريين ب
بعد أن  اكد ل  ان  جند  من خالل وضااع  لخوذة على رأساا ، واع د  علي  بالضاار  

وجة  ال والجرح من خالل ركل  برجل  على مسااااااااا و  وجة ، مؤكدا لمخاطب   أن دم 
أال على حذائ  الرياضااااي، ولد  اساااا فساااااره من طرف مخاطب   عن حالة العسااااكر  

 المذكور أخبرها بأن  ع بره في عداد المو ى.
ولل دليل على ذلت نورد نص المكالمة الةا فية كما  مت  رجم ةا من اللةجة 

 الريفية إلى اللغة العربية وفم ما يلي:
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 المتهم: أهال كيل حالك:

 ير ه  عدت إلى المنزل ؟بشرى: بخ

 المتهم: نعم أنا في المنزل

 بشرى: وأخيرا عدت إلى المنزل

 المتهم: حذائي الرياضي مليء بالدم

 بشرى: ما بك؟ ه  ضربوك ؟

 المتهم: ال إنه دم ذلك العسكري ولد القحبة

 بشرى: ماذا  قول، ه  مات؟

 المتهم: ال ال لم يم  ولكا اعتبريه في عداد المو ى

 ا إلهي قتلتم العسكري يا وسيمبشرى: ي

 المتهم: لقد وجه  له ضربة قوية

 بشرى: أيا ضربته ؟

ــتوى الوجه وقدمنا  ــربة على مس المتهم: وجه  له ض

 بدفعه

ــيبة وإذا مات  ــكري مص ــرى: إذا قتلتم ذلك العس بش

 ستصب  مشكلة

المتهم: عندما هرب في ا جاهنا بالخطأ الحظ  أنه 

ــقاط ــكرية فقم  بإس ه على وجهه ووجه  له يحم  خوذة عس

 ركلة قوية على مستوى الوجه، لقد أشلي  فيه غليلي." 

ثبوت النأعة االنفصااالية للم ةم ومعادا   للدولة المغربية ومؤسااسااا ةا، كما -2
 هو مثبت من خالل ما يلي:

*مشاااارك   على الفيسااابوت لعدد من ال عليقات ال ي رصاااد ةا مصااالحة مكافحة 
 عة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نذكر منةا:الجريمة المعلوما ية ال اب

المةلكة المغربية  ساا مد شاارعي ةا من  ساايس الدين واليوم شااعرت بأول  ةديد ا
 احقيقي لمؤسس ةا ولن  سمل بذلت

وك وضاااايل لمغالطة المخأن االساااا باقية اليمكن اع بار قضااااية منطقة الريف ا 
ة كانت كيان دولة فيما سااابم قضاااية انفصاااال  حت أ  ارف كان كون ان هذه االخير 

 .اوال عبير االصل هو االس قالل واالنع ام
عأيأ  المواطن ايةا الغثاء اعلم جيدا بان المخأن الكافر مسااااااا عد ان يذبحت ا 

ويحرقت ويغ صاا  اهلت، لةذا ال قف مثل الدجاجة  ن ار دورت لي م ذبحت وساالخت قم 
 ..اودافع عن
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على شاااااااااكل -كما اع رف بذلت–يده بخط  مك وبةالمحجوأة بمنأل  والورقة * ال
 : ح و  على عبارات انفصالية، ومنةا عبارةوال ي رسالة باللغة العربية 

 اال أثم أن هذه الدولة قد  وفر عيشا كريما محد فالحل هو الجمةورية وال غيرا
* اع راف  ب شااابع  باالفكار ال ي يدعو إليةا الم ةم ناصااار الأفأافي ومن أهمةا 

ع مؤساااساااات الدولة وعدم االع راف بةا كمؤساااساااات شااارعية بما في ذلت  غيي  جمي
الدس ور وامحأا  السياسية ال ي يع برها دكاكين سياسية  خدم لصالل الناام المس بد 
الاااالم، وأن المملكااة المغربيااة بمثاااباة المسااااااااا عمر لمنطقااة الريف ولةااذا وجا  عادم 

ثقة عنةا. وأن   ولد لدي  من هذا ال عامل معةا أو االنصاااااااااياح لقرارات الحكومة المنب
المنطلم إساااوة بباقي الناشاااطين حقد دفين للناام المغربي على النحو الذ  جعلةم ال 
لذ  يع برون  ال يرمأ  ةا العلم الوطني المغربي ا ية ومن لدولة المغرب يع رفون برموأ ا

ااهرات للةوية الريفية، وانةم كانوا يساااااعون جاهدين على عدم حمل هذا العلم في الم
واساااا بدال  بعلم الجمةورية الريفية وبامعالم امماأيغية، حيث ساااابم في هذا الشااااأن 
للم ةم ناصاااااار الأفأافي ان دعا إلى معاداة كل من يرفع العلم الوطني بالريف واع باره 
خائنا وج  ال صاااااااااد  ل  ونع   بمجموعة من الصااااااااافات القدحية ح ى يكون عبرة 

 لآلخرين.
شاركة في-2  دبير مؤامرة للمس  جناية الم

سالمة الداخلية للدولة طبقا لللقرة  ما  2بال

 ما القانون الجنائي 201اللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201من الفصل  2حيث  نص الفقرة 
ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لةذا الغرض إذا ا 

 انفيذها. بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  
ناصااااااااار الأفأافي دب ر مؤامرة و  قدم أعاله، أن الم ةم  بت من خالل ما   حيث ث

للمس بالسااااااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية  بعةا  نفيذ اع داءات كان الغرض 
منةا إحداث ال خري  وال ق يل والنة ، كشفت امبحاث وال حريات المنجأة في القضية، 
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كما  م  فصااااايل ذلت  –ضااااادها من حجج ووساااااائل إثبات عن أبرأ مؤشااااارا ةا وما يع
 .-أعاله

عانة الم ةم وسااااايم البوسااااا ا ي للم ةم ناصااااار  وحيث إن ما يؤكد مسااااااعدة وا 
 الأفأافي في  دبير المؤامرة أعاله هو ثبوت ما يلي:

فبراير  20محاولة الم ةم وساايم البوساا ا ي اساا ثمار  جرب   في إطار حركة -1
إلى  20/02/2011ولة ومؤسااااسااااا ةا وال ي نشااااط فيةا ب اري  المعروفة بمعادا ةا للد
 غاية إلقاء القبض علي 

ثبوت عالقة صااااااداقة بين الم ةم وساااااايم البوساااااا ا ي وبين الم ةم ناصاااااار -2
يل  الأفأافي، إلى درجاة مالأم ا  لةاذا امخير وبااقي قياادات ال نايم )محماد جلول ونب

من -حسااااااااا  اع رافا   ال مةيدية–احمجيم( خالل أبرأ االج ماعات ال ي  م عقدها 
والمقنعة طبعا ااهريا بمطال  -اجل  كوين اللجان وال حضاااير للمااهرات والمسااايرات 

 .-اج ماعية والمبطنة داخليا بمخططات انفصالية  مس بالوحدة ال رابية للمملكة
ثبوت نأع   االنفصالية ومعادا   المفرطة للدولة المغربية ومؤسسا ةا، كما  -3

ارة إلى ذلت أعاله، من خالل مشااااركا   على الفيسااابوت لعدد من ال عليقات  مت ا شااا
ال ي رصااااد ةا مصاااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية ال ابعة للفرقة الوطنية للشاااارطة 

يده مك وبة بخط الورقة الالقضااااااااائية وال ي  مس بالوحدة ال رابية للمملكة، وخاصااااااااة 
اع راف  الصااريل االنفصااال، فضااال عن  وال ي ضاامنةا صااراحة ما يفيد  بني  مطروحة

ب شاااااااابع  باالفكار ال ي يدعو إليةا الم ةم ناصاااااااار الأفأافي ومن أهمةا  غيي  جميع 
مؤسسات الدولة وعدم االع راف بةا كمؤسسات شرعية بما في ذلت الدس ور وامحأا  
الساااياساااية ال ي يع برها دكاكين ساااياساااية  خدم لصاااالل الناام المسااا بد الاالم، وأن 
المملكة المغربية بمثابة المسااااااااا عمر لمنطقة الريف ولةذا وج  عدم ال عامل معةا أو 
االنصياح لقرارات الحكومة المنبثقة عنةا. وأن   ولد لدي  من هذا المنطلم إسوة بباقي 
الناشاطين حقد دفين للناام المغربي على النحو الذ  جعلةم ال يع رفون برموأ الدولة 

لذ  يع برون  ال يرمأ للةوية الريفياة، وانةم المغربياة ومنةاا العلم  الوطني المغربي ا
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كانوا يساااااااااعون جاهدين على عدم حمل هذا العلم في المااهرات واسااااااااا بدال  بعلم 
 الجمةورية الريفية وبامعالم امماأيغية.

ثبوت مشاااااارك   في االحداث ا جرامية ال ي عرف ةا منطقة بوكيدارن ب اري  -4
انت  ساااا ةدف المس بالسااااالمة الداخلية للدولة بغرض إحداث وال ي ك 05/02/2017

 ال خري  وال ق يل، بدليل  ورط  في محاولة ق ل الدركي عبد الوها  الطال .
قا -3 مد طب ت  الع لة الق حاو ية م نا ج

 ما القانون الجنائي 392و  114لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 392و 114حيث ينص الفصلين 

بأعمال بدت بالشاااروح في  نفيذها أو  كل محاولة ار كا  جناية : ا114صااال الف
أو لم يحصاااااال امثر ،  ةدف مباشاااااارة إلى ار كابةا، إذا لم يوقف  نفيذها ال لبس فيةا

،  ع بر كالجناية ال امة ويعاق  الم وخى منةا إال لاروف خارجة عن إرادة مر كبةا
 ا عليةا بةذه الصفة.

 سااااب  عمدا في ق ل غيره يعد قا ال، ويعاق  بالسااااجن  كل من : ا392الفصاااال 
 المؤبد. 

 لكن يعاق  على الق ل با عدام في الحال ين اآل ي ين:
 إذا سبق   أو صحب   أو أعقب   جناية أخر ؛ -
إذا كان الغرض من  إعداد جناية أو جنحة أو  ساااااااااةيل ار كابةا أو إ مام  -

 ئةم أو  خليصةم من العقوبة.ا نفيذها أو  سةيل فرار الفاعلين أو شركا
وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  ما ذكر أعاله، هو اع راف  ال مةيد  
باالع داء على الدركي عبد الوها  الطال ، والمعضد بمضمون المكالمة الةا فية ال ي 

 أجريت بين  وبين المسماة بشر  اليحياو  كما فصل أعاله.
والذ  اكد  عرضاا  ب اري  كي عبد الوها  الطال  الدر با ضااافة إلى  صااريحات 

 موضاااحا ان للرشااام بالحجارة من قبل الم جمةرين، بمنطقة بوكيدارن  05/02/2017
أصاااااي  بحجارة على مسااااا و  الرأس جعل   ي مايل فوم امرض ويفقد الوعي نسااااابيا 

وبعد ساااااااقوط  أرضاااااااا  عرض لةجوم مباشااااااار من طرف هؤالء والقدرة على الوقوف، 
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ص اللذين عرضااوه للركل والرفس بأرجلةم على مساا و  رأساا  وعنق  محاولين امشااخا
 ، وهي اللحاة ال ي فقد فيةا الوعي.ق ل 

مما نجم عن  إصااااب   ب وعكات على مسااا و  العنم ورضاااوض و وعكات على  
نقل  عبر مروحية  ابعة للدرت الملكي إلى  اسااااااا دعتمسااااااا و  الورت والرجل اليمنى 

لرباط، وبعد القيام بالفحوصااااات الضاااارورية  م االح فاا ب  المساااا شاااافى العسااااكر  با
أيام وحصااااال على شاااااةادة طبية مدة العجأ الكلي  07بالمسااااا شااااافى المذكور حوالي 

 يوما. 20المؤقت بةا 
مؤكدا أن  ال أال يشاااااااااكو من آالم حادة على مسااااااااا و  العنم والرجل اليمنى 

 والرأس.
مجني علي  عبد الوها  الطال  وحيث إن قيام الم ةم وسااايم البوسااا ا ي بركل ال

برجل  بقوة عندما سقط هذا امخير على امرض، لدرجة أن دم المجني علي  ال عالقا 
بحذائ  الرياضااااااي، على نحو دفع  إلى االع قاد الجاأم بأن  أصاااااابل في عداد المو ى 
كما أخبر بذلت صااااااديق   بشاااااار  اليحياو  ها فيا، يشااااااكل دليال قويا على أن الم ةم 

ور كان قاصااااااادا سااااااااعة االع داء إأهام روح المجني علي  الذ  كاد أن يفارم المذك
الحياة فعال، لوال إساااعاف  في الوقت المناسااا ، مما يكون مع  قد أ ى جميع العناصااار 

 من القانون الجنائي.  392و 114ال كوينية لجناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين 
جال إهانة روإهانة هيئات منظمة  تيجنح-4

القوة العامة أثناء قيامهم بوظائلهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263يا لللصل

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 

 :263الفصل 
يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا

أو من  الموافين العموميينو من أحدا من رجال القضاااااااااااء أ أهانآالف درهم، من 
أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
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أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.

ذا وقعت ا  هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 هذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.ا
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين 265الفصاااااااااال  نة الةي : اإها

 .ا263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 

بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –فينام ةا الم ةم ناصااااار الأفأا
، لم  كن  خلو من وساااااايم البوساااااا ا يالم ةم  نايم جلةا  وال ي شااااااارت في -المكان

، بدليل اع رافا   شاااااااااعارات وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا
 ال مةيدية بذلت المفصلة أعاله.
 با ضافة إلى ما يلي:

ان  كان ي م خالل االج ماعات ال ي ي رأسةا الم ةم ناصر الأفأافي اع رافا   ب-1
 وجي  الساا  والقذف للناام المخأني ونع   بالناام الفاسااد ووجود دولة عميقة وساا  
ممثلي االمااة، ونع ةم بااالخونااة واللصاااااااااوص وبطون الحرام بمااا في ذلاات المن خبين 

 للجماعات ال رابية وامحأا  السياسية.
لى الفيسااااابوت لعدد من ال عليقات رصاااااد ةا مصااااالحة مكافحة مشاااااارك   ع -2

 الجريمة المعلوما ية ال ابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نذكر منةا:
" أقدم  ســــلطات القمع قب  قلي  بالقنيطرة على 

 اعتقال عدد ما مناضلي أوطم..."

ـــيطا مرور جحاف  قوات القمع واإلرهاب  " منطقة كاس

 سيمة الصامدة. المخزنية نحو الح

 "يا مخزن يا جبار ال  لعب بالنار..."

 ا " ه  انتم حكومة ام عصابة
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ـــكر الوافدون الجدد  ـــورة البا خيرية ما العس " ص

يغتســــ  امام اعيا العامة وامام اعدادية اي  قمرة 

 وامام دار اللتاة. سانشر ك  الصور التي بحوز ي."

"القــائــد يتزعم البلطجيــة بــالعاللي و" يرفس " 

دما يكشـــل " العهد مواطنيا عزل أمام المأل... أو عن

يد " على و جد قديم والقبي  والحقيقي في بني ال هه ال ج

 بوفراح... انتهى الكالم..."
 " المحاكمة الشعبية للدولة المخزنية " 

تاريخ ل"  فه ال " في المغرب ينشـــ  أكبر  جمع عر

 قطا  طرق  ح  مسمى علي بابا واألربعون وزيرا "

 ننتظر في دولة العار فخرها في عواهرها." " ماذا

بة "  ها العصــــا يب ايت جة الريل الحب ال لبلط

 ."العلوية

 "سبحان ا على هذه الدولة القمعية. "

ـــا ك)  " ووراء العديد ما هذه االفعال الخبيثة ايض

سالة الى  شويه،...( وهنا اوجه ر شويش،   التحريض، الت

لمخزنييا واقول  لك المجموعة الخبيثة ما العياشـــة وا

ان الحراك اكبر ما مطامعهم المكروبية وان الصـــغيرة 

لذي  ج  عليكم وكونوا على يقيا ان ا ا والكبيرة  ســـ

عهدناه لا ينصركم ايها اللاسقيا ولا يهم  يوم عقابكم 

 "فتتمة السورة ما يعما مثق  ذرة شرا يره

مال العنل في حق -5 حة اســـتع جال  جن ر

 جروح )طبقا لللصــــ نتج عنه القوة العامة 

 ق ج ( 267

 من القانون الجنائي على ما يلي: 267ينص الفصل حيث 

أو إيذاء ضد أحد  ار ك  عنفاا يعاق  بالحبس من ثالثة أشةر إلى سن ين من 
أثناء أو رؤسااااااااااء أو رجال القوة العامة  الموافين العموميينمن رجال القضااااااااااء أو 

 أو بسب  قيامةم بةا.قيامةم بواائفةم 
أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  مع سبم ا صرار  ذا  ر   عن العنف إراقة دموا  

أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة 
 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات.

فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو 
 عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
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ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 
 عشرين إلى ثالثين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
م علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من وعالوة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكو 

 ا قامة من سن ين إلى خمس سنوات.ا
هو أعاله،  ةفي ار كا  الجنح وساايم البوساا ا يوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 

اع رافااا اا  برشاااااااااقاا  بااالحجااارة للقوات العموميااة عنااد  اادخلةااا لفض ال جمةر بمنطقاة 
 .05/02/2017بوكيدارن ب اري  

حات الدركي عبد العالي ساااعيد الذ  أكد  عرضااا  للرشااام وال ي يعضااادها  صاااري
بالحجارة على مسااااا و  الرأس، مما أحدث ل  جرحا غائرا على مسااااا و  أعلى الجبةة 
صااااابات أساااافل االذنين والخد اميمن والذقن والسااااام اميمن،  وكساااار بفك  اميساااار وا 

 يوما قابلة لل جديد. 60ليحصل على شةادة طبية مدة العجأ المؤقت بةا 
جنحـة التحريض علنـا ضــــد الوحـدة -6

 ق ج. 5-267الترابية للمملكة طبقا لللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 

درهم إلى  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 
مي أو ساااااااء إلى الدين ا سااااااالكل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000

 .حر ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةالناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000إلى درهم 
المفو ه بةا في  اتال ةديدأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  وال جمعات العمومية امماكن
بواساااطة البيع أو ال وأيع أو بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما 

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية
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جريات البحث، أن  كافة المااهرات وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية وم
، وساايم البوساا ا يلم ةم  نايم جلةا ا والمساايرات والوقفات وال جمعات ال ي شااارت في

ياح وعبارات أنةا لم  كن  خلو بدورها من  أفعال وشاااااااااعارات وكلمات وخط  وصااااااااا
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى و ةديدات  حرض ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجساااااد لوحده للسااااايادة 83المأعومةبجمةورية الريف 
 الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة المغربية.

 ما يلي: وحيث يعضد ما ذكر،
مشااااااارك   على الفيساااااابوت لعدد من ال عليقات رصااااااد ةا مصاااااالحة مكافحة -1

 ا:الجريمة المعلوما ية ال ابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نذكر منة
صال البناء  " صر المخزن على  لليق  همة االنل اذا ا

الريل بهذه الطرق الخبيثة والتماط  في  حقيق المطالب 

 فسوف يتلاجئ بعبارة " انلصالي وافتخر "

" وكتوضـــي  لمغالطة المخزن االســـتباقية اليمكا 

اعتبار قضية منطقة الريل قضية انلصال  ح  أي ظرف كان 

  كيان دولة فيما سبق والتعبير كون ان هذه االخيرة كان

 االص  هو االستقالل واالنعتاق."

سير، لنلك قيد الوطا  " على نهجك نهجك يا لخطابي ن

األسير والمعسكر، أصدقائي صديقا ي  صبحون على وطا حر 

خال ما البلطجييا والعياشة والقشالوة، رددوا معي آميا 

 يارب العالميا"

ت" ناس اليلهمون لغ نك أ نك حيا يحكمو فاعلم أ ك 

 "مستعمر.

 "العرب ال ينتظر منهم خير." 

بان " ع يدا  ثاء اعلم ج ها الغ زيزي المواطا اي

المخزن الكافر مســتعد ان يذبحك ويحرقك ويغتصــب اهلك، 

 قل مث  الدجاجة  نتظر دورك ليتم ذبحك وســلخك  لهذا ال

 .."قم ودافع عا

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 83

ي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيه1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
جم  رى أجهزدهي وممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحده

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوهكه من مركمث مثال، أو ميودع مضوهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
كة وركهي أخالقي وقينوني وكيووودو م وشووو  ي رهي...خيصووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووو

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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لى شااكل رسااالة باللغة ع يدهمك وبة بخط المحجوأة بمنأل الم ةم والورقة ال-2
"ال أثق أن هذه الدولة العربية  ح و  على عبارات انفصالية، ومنةا عبارة 

 .قد  وفر عيشا كريما ألحد فالح  هو الجمهورية وال غير

ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير -7 جنحة المس

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958تجمعات العمومية المؤر  في ال

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  لعموميةفي الطرم ا، وال يمكن عقده 84المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 ونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات المصرح بةا بصفة قان
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا ا  فة لمق ضااااااااا  2.000بغرامة   راوح بين  يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا. ماعاتخالل هذه االج
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  84

 ي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعي
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يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما المنصوص 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو  وسااااايم البوسااااا ا يوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
لف على ما يفيد ساااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله أن  ال دليل بالم

  جراء المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
****** 

سبة لألفعال  سادس وع رون، بالن

 المنسوبة للمته  الحبيب الحنودي: 
ـــالمة الداخلية للدولة -1 جنحة المس بالس

سلم سيير  عا طريق   صة لت ص مبالغ مالية مخ

و موي  نشا  ودعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها وزعزعة والء 

المواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب 

ــليا  ــاركة في ذلك طبقا لللص المغربي والمش

 ما القانون الجنائي. 206و  129

 ي  باعا على ما يلي:من القانون الجنائ 129و 206حيث ينص الفصلين 

: ا يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس 206الفصل 
من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم 
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 

ائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير أو هدايا أو قروضااا أو أية فو 
أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو 

 اس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.ا
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مباشاارة في  يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم : ا129الفصاال 
  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:

... 
أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 أما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.ا
حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله بالحجة والدليل،  دبير الم ةم ناصر الأفأافي 
لمؤامرة ب نسيم مع أطراف خارجية انفصالية من أجل المس  بالسالمة الداخلية للدولة 

فيذها يع مد بشااكل أساااسااي على ووحد ةا ال رابية، هذه المؤامرة ال ي ثبت كذلت أن   ن
ةا بان اام  ال مويالت المالية لضمان اس مرار  -وخاصة من الخار،–ال ي كان ي م ضخ 

المااهرات والمساايرات غير المصاار ح بةا بشااكل ممنةج و ك يكي يروم  عبئة الجماهير 
وال أثير على مشااااااااااعرها والم اجرة بحقيقة مطالبةا ودفعةا و حريضاااااااااةا على معاداة 

حااداث ال خرياا  والنةاا  وال ق ياال الاادو  لااة وأجةأ ةااا والمواجةااة مع القوات العموميااة وا 
 خدمة مجندة المشروح االنفصالي بفصل منطقة الريف عن المغر ، 

وحيث من الثابت كذلت اع راف الم ةم ناصااااااااار الأفأافي بأن  اع اد  لقي دعما 
ح جاجية ال ي كان ماديا من الخار، لإلعداد وال حضاااااااااير للمااهرات والمسااااااااايرات ا 

يقودهااا هااذا امخير، وال ي  حولاات من وقفااات اح جاااجيااة ل حقيم مطااالاا  اج ماااعيااة 
واق صادية وثقافية مشروعة، إلى مااهرات ومسيرات حاشدة مناهضة للدولة والناام 
المغربي، موضااااااحا أن  ح ى ال ياةر هذا امخير في الصااااااورة، كان ي لقى هذا الدعم 

 مخ لفين.الماد  عن طريم أشخاص 
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 لقي أموال نيااابااة عن في  الحبياا  الحنود وحيااث إن  مااا يؤكااد  ورط الم ةم 
الم ةم ناصر الأفأافي من اجل  سخيرها في دعم نشاط المااهرات والمسيرات وفم ما 

 هو ما يلي: ،ذكر أعاله
على الساااااااعة  25/05/2017ب اري : مضاااااامون المكالمة الةا فية المنجأة -1

وبين  06.18.70.33.12  عبر رقم  الةا في ثانية بين 53 ادقيقة، مد ة 00و  22
والذ   محور حول ، 06.50.73.69.91شاااااااخص مجةول يسااااااا غل رقم النداء ال الي:

الحديث عن  وصااال  بأموال من أجل  وايفةا في دعم نشااااط المااهرات والمسااايرات، 
 وفيما يلي نص المكالمة: 

لك : الحبيب، أريد أن  خبره أن  الشخص المجهول

األموال التي ســتســلمها له هي ما طرف شــباب ريلييا 

 متعاطليا مع الحراك.

جة، المتهم:  باب الحراك بطن له أنهم شـــ أقول 

 ريلييا امازيغ.

: كذلك، ق  له أن ال يتصــ  عبر الشــخص المجهول

 الها ل نهائيا.

ل  فعال وهي المكالمة ال ي لم ينكرها الم ةم عند مواجة   بةا،  مؤكدا  وصااااااااا
، رافضاااا بساااوء دعم حرات الريفمن اجل بالمحطة الطرقية بطنجة ل داخل ارف باموا

نية ا فصاح عن هوية الم صل وهوية الشخص المعني باس قبال هذه امموال، والذ  
 ليس سو  الم ةم ناصر الأفأافي حس  الثابت أعاله.

وحيث إن ما يدل على أن امموال المذكورة مسااالمة بشاااكل سااار  من اجل دعم 
ن اسااا مرار نشااااط المااهرات والمسااايرات الةادف إلى المس بالساااالمة الداخلية ضاااما

–للدولة، هو طل  الشخص المجةول الذ  ا صل ب  إخبار المعني باس قبال امموال 
أن ال ي صااااااال ب ، وذلت بغرض  فاد   -المقصاااااااود طبعا هو الم ةم ناصااااااار الأفأافي

 اف ضاح اممر.
 بر من منار  الحرات وعضااااوا بلجنة ا عالم اع راف الم ةم  مةيديا بأن  يع-2

الديار الةولندية لمدة ناهأت العشااار سااانوات  عرف خاللةا ، وأن  هاجر إلى وال واصااال
على العديد من اللجن وال نسيقيات الكائنة بأوروبا وال ي  ة م بمنطقة الريف، بعضةا 
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ال منطقة يدعوا إلى  حقيم مطال  ذات صاااابغة اج ماعية وبعضااااةا يدعوا إلى انفصاااا
 على سبيل المثال ال الحصر: من بينةمالريف عن المغر ، 

 شااا نبر الداعية إلى إحياء  18أحد مؤساااساااي حركة  الذ  يعد: ساااعيد شاااعو
 الجمةورية الريفية وبال الي ل   وج  انفصالي.

  هذا امخير مقيم بفرنساااا، يعد الناطم الرسااامي باسااام حركة فكر  االأرم :
 انفصال منطقة الريف عن المغر ،  ش نبر الداعية إلى 18

 شااا نبر الداعية إلى  18مقيم باسااابانيا وين مي إلى حركة  :رضاااوان اساااويم
ه شااااهدوالذ  كان يانفصاااال الريف عن المغر ، وكذلت بحركة الجمةوريين المغاربة، 

 خالل ال جمعات العامة للحرات.
بالديار  هواجدعرف  حم المعرفة مند  ييعيش في هولندا و  فريد اوالد لحسااااااااان:

 اال صاالت الةا فية باس مرار. ي بادالن الةولندية و 
ي بنى  الذ ين مي إلى ال يار االماركسااي ال رو سااكيا،   : صااديم لعماد الع ابي
 وهو يقطن بةولندا. فكر الثورة الدائمة

ة ال واصاااال كا عبر شاااابliveيبث باساااا مرار فيديوهات مباشاااارة ا سااااعيد خطور:
 وجةا   هي  وجةات انفصالية، وهو يقطن بةولندا.االج ماعي، كما أن  
معا خالل المرحلة االب دائية. وسبم  حيث درساالصغر  ذمن يعرف  محمد اجدار:

وأن اع قل بجامعة اةر المةراأ ن يجة نشااااطا   الطالبية النضاااالية ليقرر السااافر بعد 
يناااد  خروجا  من الساااااااااجن إلى بلجيكااا و يسااااااااا قر بةااذا البلااد حااليااا. هاذا امخير 

 بالجمةورية الريفية وانفصال الريف عن المغر .
ال نساااايقيات المساااااندة للحرات الدائر في الريف الكائنة خار، بخصااااوص مفيدا 

 :ارض الوطن وال ي  ضم من بين أعضاءها أشخاص ذوا  وجةات انفصالية
ضااام من بين أعضااااءها العديد من االنفصااااليين الداعيين  نسااايقية مدريد  :

منطقة الريف عن المغر  حاولوا في إحد  اللقاءات المنعقدة مؤخرا  إلى انفصااااااااااال
بةذا اممر الناشااط عبد  هفرض  وجةا ةم االنفصااالية على باقي المناضاالين. وقد اخبر 
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الحم بوعأيأ المن مي إلى  نسااااايقية بيلباو باسااااابانيا والذ  كان من بين الحضاااااور، 
 وأثار إسم االنفصالي بوجيبار عبد الصادم.

هذه ال نسااايقية  ضااام كذلت بعض االنفصااااليين على غرار قية هولندا نساااي :
 المسمى: عبد الصادم بوجيبار.

مما يؤكد بما ال يدح مجاال للشاات أن الم ةم الحبي  الحنود  اساا غل بسااوء نية 
سااااااااانوات باادولااة هولناادا و ااأثره  10 جرب اا  الجمعويااة والحقوقيااة وكااذا هجر اا  لماادة 

إلى جان  عمل ال نساااااايقيات والحركات المعادية  بأشااااااخاص ذو   وجةات انفصااااااالية
شاااا نبر لمؤسااااسااااةا المبحوث عن  دوليا  18للوحدة ال رابية للمملكة ومن بينةا حركة 

ساااااعيد شااااااعو، وواف ذلت في ال نايم والحركة ال ي  أعمةا الم ةم ناصااااار الأفأافي 
 بالحسيمة، وخاصة الجان  الم علم بال مويل.

لدائر نشاااااط المااهرات اماديا في دعم يساااااهم  صااااريحات الم ةم بان  كان -3
وذلت بةدف اق ناء الوساااااااائل   بمنطقة الريف حسااااااا  ا مكانيات المادية الم وفرة لدي

 ، اللوجيس يكية على غرار اق ناء الالف ات المرفوعة في المسيرات االح جاجية وغيرها
ة وهي ال صااااريحات ال ي  ؤكد في ضااااوء المنسااااو  إلي  في هذا الشااااأن حقيق

اه مام  بجان  ال مويل والدعم من أجل ضاامان اساا مرار نشاااط المااهرات والمساايرات 
وال ي كشاااف البحث عن اسااا غاللةا من طرف الم ةم ناصااار الأفأافي وأ باع  من اجل 

 خدمة اجندة خارجية  روم المس بالوحدة ال رابية للمملكة.
من  المنحدرينات مبلغا ماليا من داعمي الحر اع رافا   ال مةيدية ب سااااااااالم  -4

والذ  الشااااخص المجةول،   مدينة طنجة وي علم اممر بالمبلغ المالي الذ  ساااالم  ل
ور الوساطة في  سلم فعال د لع مؤكدا أن  كاملة في هذا الصدد، ال   حمل مسؤولي ي

 ن.الدعم الموج  ل دعيم الحرات بةدف  سليم  إلى قادا   الميدانيي
ي  في مرحلة البحث ال مةيد  عجأه عن الجوا  عن الساااااااااؤال ال-5 موج  إل

 ادعى أن  يجةل على الشااااااااخص الذ   ه ساااااااا ر والم علم بما إذا كان يرمي من وراء 
مبلغا ماليا لدعم حرات الريف إلى طمس حقيقة  لقي الحرات لدعم مالي   الذ  سااااالمو 

عرف مكان إقامة يال أصااار أن    نأ أجيج الوضاااع، السااايما و المغر  بةدف  من خار،
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في  لقي هذا  هالمجةول وال المصاااادر الحقيقي ل لت امموال، حيث  مثل دور  الشااااخص
. مما -الذ  أكد أن  من مناري – الدعم المالي والسااعي إلى  سااليم  إلى قادة الحرات

 يوضل سوء ني   ويؤكد صحة المنسو  إلي .
على الساااااااعة  25/05/2017ب اري : المنجأة  مضاااااامون المكالمة الةا فية-6

ق اااااان و  اقيقاااااة، ماااااد ةاااااد 48و  23 ينااااا 23دقي نياااااة ب بواسااااااااااطاااااة رقم   ثاااااا
رقاااام عااااباااار نااااباااايااااال احاااامااااجااااياااام  الااااماااا ااااةااااموبااااياااان  06.70.44.75.38: نااااادائااااا
والذ   حور أيضااااااااا حول اساااااااا قبال  أمواال من اجل دعم ، 06.59.02.32.79النداء:

 نشاط المااهرات والمسيرات، وفيما يلي نص المكالمة المذكورة:

ــب الحنودي ــة: أود ان أخبرالحبي ، ك بمعلوم

أريد الحراك قاموا بجمع مبلغ بســي ، و النشــطاء في

 أن أسلمك إياه غدا.

ـــي   :نبي  احمجيق لقد قاموا بجمع هذا كدعم بس

 للجنة المالية، حسنا.

ـــلموني اياه )المبلغ( الحبيب الحنودي  : لقد س

 في ظرف، و أريد مدك به غدا.

 : حسنا، سوف انتظر قدومك.نبي  احمجيق

 :حسنا، عند مجيئي سوف ا ص  بك.ديالحبيب الحنو

 : ه  الليزازي قام بنشر منشور ما؟نبي  احمجيق

 : لقد كتب رسالة ه  أرسلها لك؟الحبيب الحنودي

 .: حسنا، أرسلها لينبي  احمجيق

 وهي المكالمة ال ي لم ينكرها الم ةم الحبي  الحنود  عند مواجة   بةا.
على الساااااااعة  26/05/2017 : ب اريمضاااااامون المكالمة الةا فية المنجأة -7

بواسطة   ثانية بين 23دقيق ان و ادقيقة، مد ة 01الثانية عشرة من من صف الليل و 
نبيااااال احمجيم صااااااااااااااحااااا  رقم  الم ةموبين  06.70.44.75.38: رقم نااااادائااااا

نداء: بال الم ةم الحبي  ، و 06.59.02.32.79ال لذ   محور مرة أخر  حول اسااااااااا ق ا
اجل  ساخيرها في دعم نشااط المااهرات والمسايرات. الحنود  بشاكل سار  مموال من 
 وفيما يلي نص المكالمة المذكورة:

ـــباحا أريد أن الحبيب الحنودي ـــ  ي غدا ص : س

أخبرك أنه عند وصولي مدينة طنجة، شباب الحراك هنا 

بطنجة قد جمعوا مبلغا بســـيطا، وأرادوا  وســـيع 
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ـــ   ـــوا أن أحدا ما يريد فض الدائرة، إال أنهم أحس

، وأريد  ســليم الظرف غدا بعد  حديد موعد مع أمرهم

 ممث  الصندوق.

: أ قصــد أنهم جمعوا دعما صــغيرا نبي  احمجيق

 للجنة المالية للحراك، حسنا إلى حيا عود ك.

 : سأ ص  بك عند عود ي. الحبيب الحنودي

شخص ما االعتقال والبحث  -2 محاولة  هريب 

 ما القانون الجنائي.  297طبقا لللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 297ينص الفصل حيث 

، يعاق  295و 196)رابعا( و 129ا في غير الحاالت المشار إليةا في الفصول 
بالحبس من شاااااااةر إلى سااااااان ين، وغرامة من مائ ي إلى ألف درهم أو بإحد  ها ين 
العقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشااااااااخاص مع علم  بار كاب  جناية أو بأن 

مجرم أو محاولة  من يقوم عن علم ب ةري العدالة  بحث عن  بساااااااب  جناية، وكذلت 
 .الةرو على االخ فاء أو  من يساعده ةريب  من االع قال أو البحث أو 

وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصاااااةار المجرم إلى غاية 
 الدرجة الرابعة.ا

 ي ار كا  هذه الجنحة هو ما يلي:وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم أعاله ف
على الساااااااعة  29/05/2017ب اري : المنجأة مضاااااامون المكالمة الةا فية -1

 06.70.44.75.38 : بواسطة رقم ندائ  ثانية بين 58دقيقة و ادقيقة، مد ة 34و  02
ال ي دار ، و 06.37.50.10.39وبين المسااااااااامى جمال محدالي صااااااااااح  رقم النداء:

ان للم ةم ناصاااار الأفأافي كي يخ بأ ب  وح ى ال يلقى علي  مضاااامونةا حول إيجاد مك
القبض من طرف الشااااااااارطة القضاااااااااائية ال ي  بحث عن . وفيما يلي نص المكالمة 

 المذكورة:

 مــاذا هنــاك، المكــان يغص جمــال محــدالي :

 باألفراد، )القشلة(، ماذا يقع. 

 :أن   علم على ما نتحدث.الحبيب الحنودي 

ـــو ك :ه  أن  جمال محدالي أم احد ما ارفع ما ص

 فالمكان يعج بالناس

يب الحنودي جة لمنزل ليختبؤا الحب حا : انهم في 

 فيه ما المطر.
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 :أليس ان ؟جمال محدالي

 : لس  أنا، أنا في المنزل.الحبيب الحندودي

: وجب عليك إخباري ما قب  ألوفرها جمال محدالي

 لدي منزل. لك،

ندودي يب الح نا : لم يكا األمر في علمالحب ي، أ

 بدوري أعلم  للتو.

: بما يتعلق األمر؟ هــ  هم ما جمــال محــدالي

  الشباب؟

 كذلك، انهم الشباب انلسهم. :الحبيب الحنودي

سكناك مراقب جمال محدالي سكرة –: مكان   ادن -مع

 .العملية  نج  لا

 : سأ ص  بك عبر اللايسبوك.الحبيب الحنودي

 :عبر الوا ساب. جمال محدالي
الةا فية ال ي لم ينكر الم ةم الحبي  الحنود  مضمونةا موضحا  هي المكالمةو 

قطن في  أال وهو حي يأن المكان الذ  أخبره من خاللةا المسااااااامى محدالي جمال  أن
كون مدينة الحساايمة  شااةد حملة من  اب السااالم   واجد ب  عناصاار أمنية، حينةا أج

الشخص المعني كان هو ن إ هاالع قاالت في صفوف نشطاء الحرات، وبال الي اس فسر 
 با يقاف.

األيس  و :ا إنةم في حاجة لمنأل ليخ بؤوا في  من المطراوان  يقصااااااااد بعبارات
 :الواردة في المكالمة والست أنا، أنا في المنأل أنتا

 وصااااااااال من قبل   ناصااااااااار الأفأافي ومرافقي  من الم ةمإيجاد مأو  لكل من  
البحث عن مكان   لفايسبوت طل  منبإشعار من طرف شخص عبر  طبيم اال صال ا

 .ورفاق  الفارين من أعين امجةأة اممنية ح ى ال ي م اع قالةم هذا امخيريخ بأ في  
في ميدان النقل بغية   ربط اال صااال بالمدعو سااعيد اأبرشااانا أميلموضااحا أن  

ناصااااار الأفأافي ومرافقي  وبالضااااابط في منطقة أجدير،  الم ةممن منأل يأو     مكين
 ب  في غير ما مرة   الةا فية رغم ا صال  غير أن هذا امخير لم يج  على مكالما 

   الشااخص المعني باالع قال وأن  ليس بأخبر المساامى جمال محدالي بكون وأن 
 الكائن بالعنوان المشار إلي  أعاله.  م واجد بمنأل
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 هد أخبر ناصااااااااار الأفأافي ومرافقي  بمنأل لالح ماء، فق الم ةم مكين  ومن اجل
إخباره من   المسااااااااامى جمال محدالي أن  ي وفر على منأل غير ان  كان ي وج  علي

كن على علم من يلم  أن ب  اقبل وليس في هذا الوقت الم أخر من الليل، وبعدها أج
 لل و. هقبل وأن   م إخبار 

مراق  من   وأن ما جاء في محادثة المساااااامى جمال محدالي كون مكان سااااااكن
 همنية وأن العملية لن  نجل، فكان قصااده أن  ال يمكن  المجيء عندطرف العناصاار ام

 . نارا ل واجد العناصر اممنية أمام منأل
ع مد مس قبال في اال صال ب  يس  المسمى جمال محدالي كونوفي الخ ام أخبره 

 طبيم  حبذ، إال ان  face bookوال نساااااايم مع  على شاااااابكة ال واصاااااال االج ماعي 
 .نةمااال صاالت فيما بي الوا سا   جراء

 09على الساااعة  29/05/2017مضاامون المكالمة الةا فية المنجأة ب اري  -2
و  06.70.44.75.38 : بواسااااطة رقم ندائ  ثانية بين 21دقيقة و ادقيقة، مد ة 32و 

الذ   محور ، و 06.37.50.10.39بين المسااااااامى جمال محدالي صااااااااح  رقم النداء:
خ فاء الم ةم ناصااار الأفأافي ورفاق  وأحوالةم ورغبة أيضاااا حول الحديث عن اروف ا

شاااااخص هولند  في االطمئنان عليةم وال أكد مما إذا كان قد  م اع قالةم. وفيما يلي 
 :نص المكالمة الةا فية المذكورة

 إنني في الطريق، في بني عبد الحبيب الحنودي :

 ا بالتحديد.

 ه  الشباب بخير؟. :جمال محدالي

 : إنهم بخير.نوديالحبيب الح

ا صــ  بي الهولندي متســائال حول  :جمال محدالي

 صحة خبر االعتقاالت.

 :ال ال ال.الحبيب الحنودي 

 : حسنا.جمال محدالي

ـــخص، حاليا الحبيب الحنودي : لقد غادر ذلك الش

 يتواجد باسبانيا ربما.

 : سأخبره أن الخبر غير صحي .جمال محدالي

عة الرابعة : إلى حدود الســــاالحبيب الحنودي

صـــباحا، األمور على ما يرام، لكا إمكانية خروجهم 

  بقى واردة، علي أي سنتقصى األخبار فيما بعد. 
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وهي المكالمة الةا فية ال ي لم ينكرها الم ةم عند مواجة   بةا، موضاااااااااحا أن 
 KOENحد الصاااااحافيين الةولنديين يدعى  الةولند  المشاااااار إلي  في الحوار هو أ

GREVER ، مراسااال صااحفيا لجريدة هولندية  حمل ال ساامية باساابانيا ويعمل يقطن
ية م بالشااااأن و ا، في دول اساااابانيا والبر غال، NRC HANDELSBLADال الية ا

ناصااااااااار الأفأافي باللغة  الم ةممع  ا لفأي احوار  ل  أن أجر سااااااااابم والذ  المغربي. 
لبرنامج في هذا اوقد  مت إذاعة شاااااااااخصااااااااايا بمةمة ال رجمة، هو الةولندية،  كلفت 

  ، دون ان ينشر بالجريدة السالفة الذكر.إحد  القنوات ال لفأية االسبانية
هو عندما كان الم ةم  الكن إمكانية خروجةم  بقى واردةا وان المقصاااااااود بعبارة

ناصااااااااار الأفأافي إلى جان  باقي النشاااااااااطاء الفارين يخ بؤون بأحد الغابات الكائنة 
لقاااء القبض عليةم من بمنطقااة اجاادير، حيااث رجل إمكااانيااة خ روجةم من مخبئةم وا 

 طرف المصالل اممنية
على الساااااااعة  29/05/2017ب اري : مضاااااامون المكالمة الةا فية المنجأة -3

وبين  06.70.44.75.38: بواساااااااااطة رقم ندائ  بين دقيق ان ادقيقة، مد ة 41و  10
من والذ   محور ، 06.37.50.10.39المسااااااامى جمال محدالي صااااااااح  رقم النداء:

ناصااااااااار الأفأافي ومن مع  وبعض  فاء الم ةم  جديد حول الحديث  عن اروف اخ 
 الحوار: االخبار الرائجة حول اع قال ، وفيكما يلي نص

يب الحنودي نه  م الحب فادت ا : فرانس بريس أ

 اعتقال ناصر.

 فرانس بريس والداخلية. :جمال محدالي

 : الداخلية المغربية.الحبيب الحنودي

ــميا ب  افادة  :جمال محدالي  أحدهمليس خبرا رس

 ما الداخلية.

: لو  م اعتقاله ســيصــرحون به الحبيب الحنودي

 رسميا، حاول  اال صال بهم دون جدوى، األمر صعب.

ــيمة جمال محدالي : ه  هم متواجدون حاليا بالحس

 أم خارجها؟

ـــيمة، الحبيب الحنودي : هم متواجدون خارج الحس

ـــ  لدي أخبار عنهم بعد ا ـــاعة الرابعة لكا ليس لس

 صباحا.

 ؟لا يخرجوا: ه  سيبقون بالمنزل وجمال محدالي
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 : نعم.الحبيب الحنودي

: االعتقال أحســا بالنســب لهم، الن جمال محدالي

 جربة اللرار جد صــعبة وســبق لي ان مررت بها، على 

 اي بعد قلي  ستظهر الحقيقة. 

ر الأفأافي ومرافقي  ناصااا الم ةمبمحاولة إيجاد مخبأ  يواء اع راف  الصاااريل -4
امخير شخص مبحوث عن  من هذا على علم بأن بأن  كان من الفارين من العدالة، و 

 .طرف العدالة
إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة -3

هامهم  يامهم بم ناء ق عامة أث ما  265و 263ال

 القانون الجنائي

 يلي:من القانون الجنائي  باعا على ما  265و 263حيث ينص الفصلين 

 :263الفصل 
يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا

أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 
أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
شياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت أو إرسال أ  ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار وفي جميع امحوال، يجوأ 

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 
 هذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.ا

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين 265الفصاااااااااال  نة الةي : اإها
 .ا263الثة من الفصل امولى والث

حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 
بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي
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، لم  كن  خلو من الحبيا  الحنود الم ةم  نايم جلةاا  وال ي شااااااااااارت في -المكاان
 وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا. شعارات وكلمات وخط 
 ذكر، هو ما يلي: وحيث يعضد ما

 كان ي م رفعةابين الشااعارات ال ي اع رافات الم ةم ال مةيدية، على أن  من  -1
 :شعارالمااهرات خالل 

 اواهيا واهيا، هي كلمة واحدة، هذه الدولة فاسدةا
ة واس فحال مااهر الرشوة فساد ا دارة المغربي الشعارموضحا أن  يقصد بةذا 

 .والمحسوبية والأبونية
ساااااااااعة   النقال الذ   م حجأه من  ها فالمنجأة على ال قنية ن يجة الخبرة  -2

وجود  ساااااااااجيل بذاكر   والذ  رصاااااااااد ، Samsung- Galaxy A3من نوح   إيقاف
يديو يخصاااااااااا ية  30دقيقة و  21مد     لمقطع ف غة ياةر في  وهو يثان  حدث بالل

اح جاجا على قرار اع قال الم ةم ناصاااااااار الأفأافي، والذ  ية االلةجة الريفيةا االماأيغ
 ضاااااامن بعض العبارات المةينة في حم الدولة ومؤسااااااسااااااا ةا، من قبيل نع   للدولة 

 بالمخأنية وهي عبارة قدحية، أو قول  م ةكما على مؤسسة الوكيل العام للملت: 
حيث صاااااااارح أن هذه الخطبة  ا أخونا ناصاااااااار الأفأافي اح ج على هذه الخطبة

نما نرغ  في إثارة الف نة، وهذا الكالم ربما اسااااااااا مع م ل ، الوكيل  عبارة عن أكاذي  وا 
من القانون  221العام للملت والمخأن كانوا في االن اار..مما جعل  ي ابع  بالفصااااااال 
 الجنائي...حيث  م إقرار هذا الفصل بسرعة فائقة  دان   واع قال .ا

 أو قول :
 لقانون يطبم على المس ضعفين والفقراء مثلنا وأبناء الشع  ونقول لةم الاا ا

 ا والقانون ليس بقانونا
 كما أهان خطباء المساجد بقول :

 ا الخطباء يلقون امكاذي ا
 وأهان القضاء بقول :
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ذا  ا الشاااااااااخص الذ  يحال إلى المحكمة يحاولون  لفيم  ةمة ل  وأكل رأق  وا 
 السجنااح ج على ذلت يودعون  

ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير -4 جنحة المس

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:قع  غييره و  ميم  بشأن ال جمعات العمومية كما و  1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 85المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958رخ في قانون ال جمعات العمومية المؤ 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا.خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  85

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  يم مااهرة غير مصاااااارح بةاالذين يساااااااهمون في  نا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

ما يؤكد  ورط الم ةم  ي  الحنود وحيث إن   كا  هذه الجنل، هو  الحب في ار 
أن  ال دليل بالملف على ما يفيد ساااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله 

 ةا. جراء المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارج
التحريض علنا ضــــد الوحدة الترابية -5

ــقا لللص   ـــ ـــ ما  5فقرة  – 267للمملكة طبـ

 القانون الجنائي 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 

درهم إلى  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 
ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو ن أكل مأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000

 .حر ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةالناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000إلى درهم 
المفو ه بةا في  ال ةديداتأو  الصااياحأو ط  إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخ

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  وال جمعات العمومية امماكن
بواساااطة البيع أو ال وأيع أو بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما 

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

ل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات وحيث ثبت من خال 
، لم  كن  خلو الحبيل الحنود والمسيرات والوقفات وال جمعات ال ي شارت فيةا الم ةم 
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أفعال وشااااعارات وكلمات وخط  وصااااياح وعبارات و ةديدات  حرض ضااااد بدورها من 
، 86ية الريف المأعومة، وخاصاااة رفع أعالم ما يسااامى بجمةور الوحدة ال رابية للمملكة

ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااد لوحده للساايادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة 
 المغربية.

***** 
سبة لألفعال  سابع وع رون، بالن

المنسالالالوبالالة للمته  عبالالد ال ير 

 اليسناري: 
حدة -1 ــــد الو يا ض حة التحريض علن جن

ــ   ما ق  5-267الترابية للمملكة )طبقا لللص

  ج(.

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 

درهم إلى  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 
ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000

 .حر ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةالناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000إلى درهم 
المفو ه بةا في  ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

روضااة على أناار العموم أو أو بواسااطة الملصااقات المع وال جمعات العمومية امماكن
بواساااطة البيع أو ال وأيع أو بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما 

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركدهذم  86

ينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل ومالير1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
مثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وم

فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة 
وشوووو  ي  رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيوووودو م

 غ ريد ووركدهي محد مريد.حريييكة محم
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وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
رت فيةا الم ةم عمر بوحراس، أنةا لم  كن والمسااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شاااااا

أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  خلو بدورها من 
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 87المأعومة
 ة للمملكة المغربية.ال رابي

اع رافات الم ةم ب رديده خالل الوقفات االح جاجية ال ي وحيث يعضاااااد ما ذكر، 
 بعض الشعارات دفاعا عن منطقة الريف منةا: كان يشارت فيةا 

   يجمع راسواالمخأن  الريف حنا ناسوا 
 وال عاش من خان ا  واعاش الريف

لمملكة، من خالل ا يحاء بان وهي عبارات  مس في كنةةا بالوحدة ال رابية ل
امجةأة اممنية الموضاااااااااوعة ل أمين حماية كافة المواطنين بمخ لف ربوح المملكة، ال 

 عالقة لةا بالريف وي عين عليةا مغادر  .
جنحة المساهمة في  نظيم مظاهرات غير مصرح -2

قا  بدون  صـــري  طب ية  عات عموم قد  جم ها وع ب

قانون 14و 11و 9و 4و 3لللصـــول  عات  ما  التجم

  27/11/1958العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  م العموميةفي الطر، وال يمكن عقده 88المحلية

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد هذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركد 87

در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل ( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. 
ممثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي و

محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد 
وقينوني وكيوووودو م وشوووو  ي رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي 

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
 
 
 

مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  88

 يعيفيد أو محخي يد.فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  مال
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س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2
وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 

 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في
 قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات المصرح بةا بصفة 

من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
يات هذا الكا  فة لمق ضااااااااا  2.000 ا  بغرامة   راوح بين يعاق  عن كل مخال

درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و
درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين

بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 
 ا.الج ماعاتخالل هذه ا

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1
وص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما المنص

 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا
أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو  عبد الخير اليسنار وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
يل بالملف على ما يفيد ساااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله أن  ال دل

  جراء المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
سل  )  -3 صيان الم جنحة التحريض على الع

 ق ج( 304و 300طبقا لللصليا 
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 ما يلي: من القانون الجنائي على 304و 300 ينالفصل ينصحيث 

أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجوم: ا كل 300الفصل 
أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرممثلي الساالطة العامة 

القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 
 يع بر عصيانا.

  ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .اوال
يع بر مر كبا للعصيان من حرض علي ، سواء بخط  ألقيت في  ا: 304الفصل 

 أمكنة أو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات.ا
في ار كا  الجنل أعاله،  عبد الخير اليسااااااانار وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 

جة الخبرة ال قنية ال ي قامت بةا مصااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية ال ابعة هو ن ي
للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وال ي رصدت رصد معطيات منشورة 

 .http://www.facebook)اآل اااااااي: عااااااابااااااار الاااااااراباااااااط ا لاااااااكااااااا اااااااروناااااااي

Com/abdelkir.elyasnari !fref=nf ) خير الدين اليسنار ،  الم ةمحسا  عبر
 جاء في  ما يلي:

 الدفا  عا النلس والعرض حق مشرو . *

شعبية مزودة بالهر* شكي  لجان  صي ايجب   وات والع

 واألسلحة في ك  أنحاء الحسيمة.

 .العيا بالعيا والسا بالسا والجروح قصا * 

م ةم نشااااااره لةا بعد مواجة   بةا وهي المنشااااااورات االلك رونية ال ي لم ينكر ال
 عبر حساب  على موقع ال واصل االج ماعي بالفيسبوت.

حول إضــــافة جنحتي إهانة هيئة منظمة -4

يامهم  ناء ق مة أث عا جال القوة ال نة ر ها وإ

ما القانون  265و 263بمهامهم طبقا لللصــليا 

 بعد إعادة التكييل. الجنائي

 لجنائي  باعا على ما يلي:من القانون ا 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

http://www.facebook/


 

620 

يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا
أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 

أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتو أ إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار  وفي

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 
 هذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.ا

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام 265الفصاااااااااال  نة الةي الفقر ين : اإها
 .ا263امولى والثالثة من الفصل 

حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 
بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي

رات ، لم  كن  خلو من شاااااعاعبد الخير اليسااااانار وال ي شاااااارت فيةا الم ةم  -المكان
 وكلمات وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.

على علم بأن اع رافات الم ةم ال مةيدية، بان  كان ذكر، وحيث يعضااااااااااد ما 
شارت فيةا وال ي كان ي رأسةا المسمى ناصر الأفأافي كانت   م ي كانالمااهرات ال ي 

ؤيد ا أن  كان يمؤكدا في شاااأنةقانوني من لدن السااالطات المحلية،   صاااريلبدون أ  
ناصااار الأفأافي ضاااد كل من ممثلي  خاللةا الم ةمشااايد بالخطابات ال ي كان يلقيةا يو 

بعض  ، با ضااااااافة إلى  رديدالساااااالطات المحلية من عامل ا قليم وأعضاااااااء الحكومة
ا المخأن يجمع راسااااو:االريف حنا ناسااااو قبيل الشااااعارات دفاعا عن منطقة الريف من

 مجةأة اممنية، وهي عبارة مةينة في حم ا
يه  عه المتهم عالوة على المنســـوب إل ما يكون م م

لجنحتي إهانة أعاله، قد أ ى جميع العناصـــر التكوينية 

هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم 
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ما القانون الجنائي،  265و 263بمهامهم طبقا لللصـــليا 

يل ويتعيا متابعته وإحالته ما اجلها بعد إعادة التكي

 وإعماال للوصل القانوني المناسب.

******** 
ثامن وع الالرون، بالنسالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  محمد المحدالي: 
عدم التبليغ عا المس بســـالمة الدولة -1

 ما القانون الجنائي 209طبقا لللص  

 من القانون الجنائي على ما يلي: 209حيث ينص الفصل 
، ويعاق  بالحبس من مس بساااااااااالمة الدولةعدم ال بليغ عن اليؤاخذ بجريمة ا 

ساااان ين إلى خمس ساااانوات وغرامة من ألف إلى عشاااارة آالف درهم، كل شااااخص كان 
 علم بخطط أو أفعااال  ةاادف إلى ار كااا  أعمااال معاااقاا  عليةااا بعقوبااة جنااايااةعلى 

لم يبلغ عنةا فورا الساااالطات القضااااائية أو بمق ضااااى نصااااوص هذا البا ، ورغم ذلت 
  ا.رية بمجرد علم  بةاا دارية أو العسك

 وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه الجنحة هو ما يلي:
اع ياد الم ةم محمد المحدالي على االح كات بالم ةم ناصر الأفأافي والم ةم -1

نبيل احمجيم و ضاااامن  معةما من خالل نقلةما إلى مكان  نايم المسااايرات، دون أن 
ة أن  أصبل يلق  وسط النشطاء  االدك ورا، فضال ي قاضى ثمن رحالت النقل، لدرج

عن مشااااااارك   في المساااااايرات والمااهرات كما اع رف بذلت بنفساااااا ، وهي أمور من 
المفروض جعل  مطلعا على  فاصاايل ال نايم الذ  يقوده الم ةم ناصاار الأفأافي والذ  

ية بالحجة أثب ت امبحاث وال حريات المنجأة من طرف الفرقة الوطنية للشاارطة القضااائ
والدليل أن  عبارة عن مشروح انفصالي يروم المس بالوحدة ال رابية للمملكة والسالمة 

 الداخلية للدولة.
قيام  بمساااعدة الم ةم ناصاار الأفأافي على الةرو  عبر ساايارة امجرة ال ي -2

، 26/05/2017يسوقةا من قبضة الشرطة عق  أحداث  عطيل صالة الجمعة ب اري  
صراره خال   ل عملية الةرو  على عدم ال وقف للشرطة رغم مالحق ةا ل .وا 
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شاااااريط الفيديو الذ  وثم لحاات نقل  عبر سااااايارة امجرة للم ةمة ساااااليمة -3
 الأياني، بعد إيصال  للم ةم ناصر الأفأافي بحي سيد  عابد، والذ  ذكر في  أن :

د يخوض امر  على الم ةم ناصااار الأفأافي الذ  كان موجودا بالقر  من المساااج
شاااااكال اح جاجيا، مناشااااادا سااااااكنة الحسااااايمة من اجل مؤاأرة هذا امخير ح ى ال ي م 

 ، وواصفا الحكومة بالعصابةا-على حد  عبيره –اع قال  من طرف امجةأة القمعية 
مما يدل على أن لقائ  بالم ةم ناصاار الأفأافي لم يكن من با  الصاادفة بل كان 

 ، وما يأكي هذا اممر هو:مخططا ل  أن يأ ي لنقل  من المسجد
 مضمون المكالم ين الةا في ين المل قط ين طبقا للقانون:من جةة، 

شاااااقيم الم ةم –وال ي جرت بين طارم الأفأافي  26/05/2017، ب اري  امولى
ةا هذا امخير من امول أن يطل  من -ناصااااااااار لد يطل  من خالل وبين المدعو خا

في  المواطنين إلى مقاطعة صاااااالة الجمعة  الم ةم ناصااااار الأفأافي نشااااار فيديو يدعو
  26/05/2017ب اري  

ثانية وال ي جرت بين الم ةم ناصااااااااار الأفأافي وبين  26/05/2017ب اري  ، ال
أخي  طارم ووالد   أليخة ايت ساااااي حدو حول موضاااااوح خطبة الجمعة، وال ي اطلع 

سااااوف من خاللةا طارم شااااقيق  الم ةم ناصاااار الأفأافي أن موضااااوح خطبة الجمعة 
ي طرم إلي  شخصيا، ليخبره حينةا هذا امخير أن  سوف ي وج  إلى المسجد من أجل 

 . شديد الخنام على الخطي  وهو ما حصل فعال
ومن جةااة أخر ، ثبوت اع ياااد الم ةم محمااد المحاادالي نقاال الم ةم ناااصااااااااار 

 الأفأافي وأ باع  لكافة المااهرات والمسيرات وح ى خار، الحسيمة.
لم ةم محمد المحدالي صاااااااام ا ولم يبلغ السااااااالطات المخ صاااااااة ومع ذلت ال ا

  26/05/2017ل فاد  ما وقع من احداث يوم 
ن يجة الخبرة ال قنية المنجأة على حساب  بالفسبوت، وال ي أسفرت عن رصد -4

 ورد فيةا: 01/06/2017 دوينة للم ةم محمد المحدالي ب اري  
دما روعوا وأرهبوا عائل ي حوالي ا في طريقي ل سليم نفسي للشرطة بإمأورن بع

لنقول بصااااوت واحد  01/06/2017الساااااعدة السااااادسااااة صااااباحا هذا اليوم الخميس 



 

623 

اع قاال كم و رهيبكم واس فأاأكم ال يثننيا عن السير إلى االمام فاف حوا أبوا  سجونكم، 
أناشد مةنيي الطاكسيات الصطفاف جنبا لجن  فةنات آخرون في هذا القطاح البئيس 

 قلون مننا كنا نؤد  واجبنا المةني...ال الساااااااجن يوقفنا ...ومع ذلت فةو بام سااااااايع
 وي مدد محمد المحدالي )الدك ور( سائم طاكسي كبير بالحسيمةا

وال ي يساا شااف منةا أن  كان فاعال ضاامن  نايم الم ةم ناصاار الأفأافي ومطلع 
إلى السااااااااالطات  على حقيقة أفكار و وجةات هذا امخير وأهداف ، ومع ذلت لم يلجأ

المخ صاااااااة لل بليغ عنةا، وال ي من بينةا كما سااااااابم أحداث صاااااااالة الجمعة ب اري  
26/05/2017. 

ــــاعدة مجرم على اللرار رغم علمه -2 مس

ص    297بأنه مبحوث ما طرف العدالة طبقا للل

 ما القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 297حيث ينص الفصل 

، يعاق  295و 196)رابعا( و 129لمشار إليةا في الفصول ا في غير الحاالت ا
بالحبس من شاااااااةر إلى سااااااان ين، وغرامة من مائ ي إلى ألف درهم أو بإحد  ها ين 
العقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشااااااااخاص مع علم  بار كاب  جناية أو بأن 

و محاولة مجرم أ من يقوم عن علم ب ةري العدالة  بحث عن  بساااااااب  جناية، وكذلت 
 .الةرو على االخ فاء أو  من يساعده ةريب  من االع قال أو البحث أو 

وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصاااااةار المجرم إلى غاية 
 الدرجة الرابعة.ا

 وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم في ار كا  هذه الجنحة هو ما يلي:
ناصاار الأفأافي على الفرار من قبضااة اع رافا   ال مةيدية بمساااعد   الم ةم -1

وذلت بعدما عمد  26/05/2017الشااااارطة عق  أحداث  عطيل صاااااالة الجمعة ب اري  
إلى نقل  عبر سيارة امجرة رفقة الم ةمة سليمة الأياني وسلت ب  طرقا غير اع يادية 

  يصال  إلى المخر، امقصى لحي سيد  عابد.
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ارة الم ةم محمد المحدالي من إنجاأ  مكن الم ةم ناصاااار الأفأافي داخل سااااي-2
 سااجيل فيديو رفقة الم ةمة سااليمة الأياني يخبر في  أن المخأن يسااعى الع قال  قبل 

 أن يفر لوجةة مجةولة بمجرد إيصال  إلى حي سيد  عابد.
 أكيد الم ةم محمد المحدالي أن  بعد إيصاااااال  للم ةمة ساااااليمة الأياني إلى -3

مةا ب سااااجيل فيديو دعت في  إلى مؤاأرة الم ةم ناصاااار شااااارح الحساااان الثاني بعد قيا
 الأفأافي ل فاد  اع قال ، حاول ال وار  عن امناار ح ى ال ي م إلقاء القبض علي .

شاااااريط الفيديو الذ  وثم لحاات نقل  عبر سااااايارة امجرة للم ةمة ساااااليمة -4
ر في  أن الأياني، بعد إيصااااااال  للم ةم ناصاااااار الأفأافي بحي ساااااايد  عابد، والذ  ذك

 الشرطة الحق   عند نقل  للم ةم ناصر الأفأافي وحاولت إيقاف .
مة وموظليا عمومييا -3 ئة منظ نة هي ها إ

ــليا  و  263أثناء قيامهم بمهامهم طبقا لللص

 ما القانون الجنائي. 265

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 

 :263الفصل 
ن شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة يعاق  بالحبس م ا

أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 
أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
غير علنية وذلت  أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم  ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
 أمر بنشااااار  وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 
 هذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.ا
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ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين 265الفصاااااااااال  نة الةي : اإها
 .ا263امولى والثالثة من الفصل 

بت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي حيث إن  الثا
بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي

، لم  كن  خلو من شااعارات وكلمات محمد المحداليوال ي شااارت فيةا الم ةم  -المكان
 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.

ذكر ما صاااااااارح ب  الم ةم أعاله  مةيديا بخصااااااااوص بعض ث يعضااااااااد ما وحي
 الشعارات ال ي كان ي م  رديدها من قبيل:

 ا واهيا واهيا ولي حاكمين مافيا...هذ  كلمة واحدة هاذ الدولة فاسدةا

ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير -4 جنحة المس

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العموميةمكن عقده ، وال ي89المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.والجمعيات 
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  89

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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فة ا  يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين يعاق  عن كل مخال  2.000لمق ضااااااااا
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
ر كبة بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل الم

 ا.خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
ن البيانات امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأ-1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

و أن  في ار كا  هذه الجنل، ه محمد المحداليوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
ال دليل بالملف على ما يفيد سلوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
التحريض علنا ضــــد الوحدة الترابية -5

ما  5 – 267للمملكة المغربية طبقا لللصـــ  

 القانون الجنائي 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267فصل حيث ينص ال

درهم إلى  20.000يعاق  بالحبس من ساااااااا ة أشااااااااةر إلى ساااااااان ين وبغرامة من ا 
سااااء إلى الدين ا ساااالمي أو الناام كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000
 .حر ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةالملكي أو 

درهم  50.000ن سااان ين إلى خمس سااانوات وبغرامة من إلى الحبس م  رفع العقوبة
إذا ار كبت امفعال المشار إليةا في الفقرة درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000إلى 

وال جمعات  امماكنالمفو ه بةا في  ال ةديداتأو  الصااااياحأو امولى أعاله بواسااااطة الخط  
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ار العموم أو بواسطة البيع أو ال وأيع أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنا العمومية
أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة  حقم شرط العلنية بما فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية 

 ا.والسمعية البصرية

وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضاااااااااية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات 
، لم  كن  خلو محمد المحداليةم والمساااااااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شااااااااارت فيةا الم 

أفعال وشااعارات وكلمات وخط  وصااياح وعبارات و ةديدات  حرض ضااد الوحدة بدورها من 
، ومحاربة 90، وخاصاااااااة رفع أعالم ما يسااااااامى بجمةورية الريف المأعومةال رابية للمملكة

 ربية.حمل العلم المغربي المجسد لوحده للسيادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة المغ
وذلت بدليل اع رافا   ال مةيدية ال ي أكد من خاللةا حمل امعالم الخاصاااااااااة بما 
يساااامى بجمةورية الريف وال ي  عطي بحسااااب  إشااااارات لمناوئة الساااالطة المركأية للمملكة 

 المغربية والقوات العمومية.
**** 

سبة لألفعال  سع وع رون، بالن تا

 : رشيد اعماروشالمنسوبة للمته  
انة رجال القوة العامة أثناء جنحة إه-1

قيامهم بوظائلهم مع إضافة جنحة إهانة هيئة 

ما القانون  265و 263منظمة طبقا لللصـــليا 

 الجنائي )بعد إعادة التكييل(

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 

وخمسين يعاق  بالحبس من شةر إلى سنة وغرامة من مائ ين  ا :263الفصل 
 الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااء أو من  أهانإلى خمسااة آالف درهم، من 

 أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااااااب  قيامةم بةا،أو من رؤسااااااااء 
                                                           

، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد مريد حرممركدهذم محعرم محذي يعدر  90

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 د، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. فل  هك محرميي
مثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وم

دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمعنيد    ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول
وشوووو  ي  رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيوووودو م

  مريد.حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد
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أو إرسااال أشااياء أو وضااعةا، أو بك ابة أو رسااوم غير   ةديداتأو  إشاااراتأو  بأقوال
 فةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.بقصد المساس بشر علنية وذلت 

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطر  يقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ حكمةا وا 

 هذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.ا
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين 265الفصاااااااااال  نة الةي : اإها

 .ا263امولى والثالثة من الفصل 
ااهرات والمسيرات والوقفات ال ي حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة الم

بحضاااااور القوات العمومية والسااااالطات المحلية بعين  –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي
، لم  كن  خلو من شعارات وكلمات رشيد اعماروشوال ي شارت فيةا الم ةم  -المكان

 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.
ل مةيدية بكون المسااايرات وال جمعات سااابم، اع رافات الم ةم ا وحيث يعضاااد ما

ال ي شاااارت فيةا كانت  حرض على العنف وعصااايان القوات العمومية ونعت الحكومة 
 بالعصابة والشفارة. وال ي أكد أن  كان يشارت فيةا أمال في  حقيم مكس  ماد .

ــتعمال العنل في حق رجال القوة -2 جن  اس

ـــل   ـــيان المس العامة نتج عنه جروح والعص

يض عليه مع إضــــافة "جنحة التجمهر والتحر

و  302و 301و 300و 267المســل " طبقا لللصــول 

ما قــانون  20ما القــانون الجنــائي و 304

 15/11/1958التجمعــات العموميــة المؤر  في 

 )بعد إعادة التكييل(

من  20ومن القانون الجنائي  302و 301و 300و 267حيث  نص الفصاااااول 
 على ما يلي:  باعاقانون ال جمعات العمومية 
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أو  ار ك  عنفا: ا يعاق  بالحبس من ثالثة أشااةر إلى ساان ين من 267الفصاال 
أو رؤساااااء أو رجال القوة  الموافين العموميينإيذاء ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو 

 أو بسب  قيامةم بةا.أثناء قيامةم بواائفةم العامة 
ذا  ر   عن العنف إراقة دم مع سبم ا صرار  أو جرح أو مرض أو إذا ار ك  وا 

أو ال رصااااد، أو ار ك  ضااااد أحد من رجال القضاااااء أو امعضاااااء المحلفين بالمحكمة 
 أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن ين إلى خمس سنوات.

فإذا  ر   عن العنف قلع أو ب ر أو حرمان من اسااااااا عمال عضاااااااو أو عمى أو 
 ر إلى عشرين سنة.عور أو أ  عاهة مس ديمة، فإن العقوبة  كون السجن من عش

ذا  ر   عن العنف موت، دون نية إحداث ، فإن العقوبة  كون الساااااااااجن من  وا 
 عشرين إلى ثالثين سنة.

ذا  ر   عن العنف موت مع  وفر نية إحداث ،  كون العقوبة ا عدام.  وا 
وعالوة على ذلت يجوأ بالنسبة للمحكوم علي  بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من 

 إلى خمس سنوات.ا ا قامة من سن ين
أو ا يذاء ضد موافي أو  العنفأو مقاومة، بواسطة  هجوم: ا كل 300الفصل 

أو القرارات الصااادرة من  لت الساالطة أو  القائمين ب نفيذ اموامرممثلي الساالطة العامة 
القائمين ب نفيذ القوانين أو النام أو أحكام القضااااااااء أو قرارا   أو اموامر القضاااااااائية 

 انا.يع بر عصي
 وال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفس .ا

، فعقوبة العصااايان من شاااخص أو شاااخصاااين: ا إذا وقعت جريمة 301الفصااال 
 الحبس من شةر إلى سنة والغرامة من س ين إلى مائة درهم. 

، فإن الحبس يكون من ثالثة مسااالحافإذا كان مر ك  الجريمة أو أحد مر كبيةا 
 ن مائ ين إلى خمسمائة درهم.اأشةر إلى سن ين والغرامة م

 من أكثر من شااااخصااااين مج معينجريمة العصاااايان ال ي  قع : ا 302الفصاااال 
 يعاق  عليةا بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائ ين إلى ألف درهم.
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ويكون الحبس من سن ين إلى خمس والغرامة من مائ ين إلى ألف درهم إذا كان 
 .يحملون أسلحة ااهرةفي االج ماح أكثر من شخصين 

أما إذا وجد أحد امشااااخاص حامال لسااااالح غير ااهر، فإن العقوبة المقررة في 
 الفقرة السابقة  طبم علي  وحده.ا

يع بر مر كبا للعصيان من حرض علي ، سواء بخط  ألقيت في : ا 304الفصل 
  اات.أمكنة أو اج ماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك اب

يعاق  : ا 15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  20الفصاال 
 كل من يشارت في  جمةر مسلل كما يلي:

إذا انفض ال جمةر بعد  وجي  إنذار ل  ودون اسااااا عمال أسااااالح    كون  –أوال 
 العقوبة بالحبس لمدة   راوح بين س ة أشةر وسنة؛

عقوبااة بااالحبس لماادة   راوح بين سااااااااانااة إذا وقع ال جمةر ليال  كون ال-ثااانيااا 
 وسن ين؛

من قبل  بعد اسااااا عمال امسااااالحةأو  إذا لم ي م  فريم ال جمةر إال بالقوة –ثالثا
 الم جمةرين  كون العقوباااااة باااااالساااااااااجن لمااااادة أقصااااااااااااااهاااااا خمس سااااااااانوات. 

من المقطع امول من  3و 2ويمكن في الحال ين المنصاااااااااوص عليةما في الفقر ين  
 المنع من ا قامة على امشخاص المثب ة إدان ةم.اهذا الفصل الحكم ب

 هو:في ار كا  الجنل أعاله،  رشيد اعماروشوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
 من جةة اع رافا   ال مةيدية برشق  للقوات العمومية بالحجارة:

خالل أحداث  عطيل صالة الجمعة، من أجل اع راض  26/05/2017ب اري  -1
 دون إيقافةا للم ةم ناصر الأفأافي. سبيلةا والحيلولة 

بال جمةر المسلل الذ   م على مس و  شارح طارم  27/05/2017ب اري  -2
 بن أياد بالقر  من فندم البيرال 

ومن جةة أخر ، شةادة مصرح المسطرة المرجعية عابد بنةاد  المقدم بموج  
ة بأمن ، ،/ش م المنجأة من طرف فرقة الشااااااارطة القضاااااااائي/185المساااااااطرة عدد 

، والذ  أكد من خاللةا أن الم ةم رشااااايد اعماروش 29/05/2017الحسااااايمة ب اري  
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هو من حر ضااااا  وحرض باقي الم جمةرين على اسااااا عمال العنف في حم رجال القوة 
 العامة عند  دخلةا لفض ال جمةر طبقا للقانون.

ة محضاار  المعاينة المثب ين لوقائع ال جمةر المساالل ورشاام القوات العمومي-3
بالحجارة والعصيان وال حريض علي  المنجأين من طرف الضابطة القضائية موضوعي 

، ،/ ش م المنجأ من طرف فرقة الشاارطة القضااائية  /184المسااطر ين امولى عدد 
)فيماااا يخص أحاااداث الجمعاااة ب ااااري   29/05/2017باااأمن الحسااااااااايماااة ب ااااري  

فرقااة الشااااااااارطااة  ، ،/ش م المنجأة من طرف/185( والثااانيااة عاادد 26/05/2017
)فيما يخص أحداث شااارح طارم بن  29/05/2017القضااائية بأمن الحساايمة ب اري  

 ( 27/05/2017أياد ب اري  
ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير -3 جنحة المس

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/5819التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااااااااايات الفصاااااااااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

، 91كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسبوقا ب صريل أمام السلطة المحليةأن ( 1
  في الطرم العموميةوال يمكن عقده 

ت وبصااااافة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية سااااا عراضااااااالمواك  وا ( أن 2
 فيوال يسااامل ب نايمةا أمام السااالطة المحلية، صاااريل ي عين أن  كون بدورها مسااابوقة ب 

والجمعيات  والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  السااااااياسااااااية والمنامات النقابية
 السابم. المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل

قانون من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضيات الفصلين 
 كما يلي: 15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  91

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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 5.000و 2.000يعاق  عن كل مخالفة لمق ضاااايات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا 
وبغرامة  هم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شااةر واحد وشااةريندر 

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت بصااااااااارف النار عن  10.000و 2.000  راوح بين 
 ا.العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصوص الجرائم أو الجنل المر كبة خالل هذه االج ماعات

 مخالفة أحكام المااهرات العمومية:الخاص ب 14*بالنسبة للفصل 
 1.200يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شةر واحد وس ة أشةر وبغرامة   راوح بين ا 

  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و
امشااااخاص الذين يقدمون  صااااريحا غير صااااحيل بةدف ال غليط بشااااأن البيانات -1

لقانون أو الذين وجةوا بطريقة ما المنصاااااوص عليةا في الفصااااال الثاني عشااااار من هذا ا
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

 ا.أو وقع منعةا الذين يساهمون في  نايم مااهرة غير مصرح بةا امشخاص-2
وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم رشاااااايد اعماروش في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال 

يد سااااااااالوك  لإلجراءات الم ط بالملف على ما يف يل  ةا أعاله  جراء دل قانونا المنوه ب بة  ل
 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.

**** 
ثلثون، بالنسبة لألفعال المنسوبة 

 للمته  نوري أشهبار: 
نه على -1 عدة مجرم مبحوث ع ــــا حة مس جن

 ق ج(  297االختلاء )طبقا لللص  

 جنائي على ما يلي:من القانون ال 297حيث ينص الفصل 

، يعاق  295و 196)رابعا( و 129ا في غير الحاالت المشار إليةا في الفصول 
بالحبس من شاااااااةر إلى سااااااان ين، وغرامة من مائ ي إلى ألف درهم أو بإحد  ها ين 
العقوب ين فقط، كل من يخفي عمدا أحد امشااااااااخاص مع علم  بار كاب  جناية أو بأن 

، وكذلت من يقوم عن علم ب ةري  مجرم أو محاولة العدالة  بحث عن  بساااااااب  جناية
  ةريب  من االع قال أو البحث أو من يساعده على االخ فاء أو الةرو .
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وال  طبم مق ضااااايات الفقرة الساااااابقة على أقار  أو أصاااااةار المجرم إلى غاية 
 الدرجة الرابعة.ا

هو وحيث إن ما يؤكد  ورط الم ةم نور  أشاااااااااةبار في ار كا  هذه الجنحة، 
اع راف   مةيديا بمسااااااعدة الم ةم ناصااااار الأفأافي على االخ فاء عن أناار الشااااارطة 
القضااااااااائية ال ي كانت  بحث عن  عق  امحداث ا جرامية ال ي نفذها هذا امخير يوم 

، موضاااااااااحا أن  قام بنقل  و قديم المأو  ل  بمساااااااااكن  26/05/2017الجمعة ب اري  
المذكور مبحوث عن  من طرف المصااااالل  الشااااخصااااي، وذلت رغم علم  بكون الم ةم

 اممنية.
يان )-2 حة التحريض على العصـــ قا جن طب

ــ   ما القانون الجنائي )بعد إعادة  304لللص

 التكييل(

 من القانون الجنائي على ما يلي: 304حيث ينص الفصل 
يع بر مر كبا للعصااااااااايان من حرض علي ، ساااااااااواء بخط  ألقيت في أمكنة أو ا

 ااسطة ملصقات أو إعالنات أو منشورات أو ك ابات. اج ماعات عامة أو بو 
وحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم نور  أشاااااااااةبار في ار كا  هذه الجنحة، هو 
 ن يجة الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصااااااااالحة مكافحة الجريمة المعلوما ية على
مساا و  حساااب  الخاص بالفيساابوت، وال ي رصاادت قيام  بمشاااركة ونشاار وثيقة  حت 

الريف البطلا يدعو من خاللةا إلى العصاايان في  شااع نوان: انداء إلى عموم أبناء ع
إحرام وذلت من خالل جلول، محمد الأفأافي و سراح الم ةمين ناصر إطالم حالة عدم 

بشكل جماعي وعلى المباشر في كل مدن وقر   البطائم الوطنية، والوثائم الشخصية
ا دارات المؤساااساااات ال عليمية و ، ومقاطعة الريف من أجل إساااقاط الجنساااية المغربية

وفوا ير الماء والكةرباء  االم ناح عن أداء الضااااااااارائ و ، الم واجدة بالريف العمومية
 ويةدد من خ لةا بشكل غير مباشر إلى اس عمال العنف لما  حدث عن 

كون الريف كان مسااااا عمرة اسااااابانية و م  ساااااليم  للناام المخأني بدون إرادة ا
  عالن أن الريف مس عمرة مخأنية والمطالبة بجالء كل قوا  .االريفيين وا
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، وي حقم وال ةديد بالعنف يع بر مماثال للعنف نفسااا وحيث غني عن البيان أن 
 من القانون الجنائي. 300ب  العصيان حس  مفةوم الفصل 

ـــافة جنحة -3 جنحة إهانة هيئة منظمة وإض

يامهم  ناء ق مة أث عا جال القوة ال نة ر ها "إ

ما القانون  265و 263امهم" طبقا لللصليا بمه

 الجنائي )بعد إعادة التكييل(

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 
 :263الفصل 

يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا
أو من  العموميين الموافينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 

أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 لحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.اهذه النفقات ا
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين 265الفصاااااااااال  نة الةي : اإها

 .ا263امولى والثالثة من الفصل 
حيث إن  الثابت من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي 

وات العمومية والسااااالطات المحلية بعين بحضاااااور الق –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي
، لم  كن  خلو من شااااعارات وكلمات نور  أشااااةباروال ي شااااارت فيةا الم ةم  -المكان

 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.
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ذكر اع رافا   ال مةيدية بكون خط  الم ةم ناصااااااار الأفأافي وحيث يعضاااااااد ما 
م بنبرة  حريضية وثورية يس  من خاللةا خالل المااهرات ال ي شارت فيةا كانت   س

 مؤسسات الدولة ورموأها ويدعو فيةا إلى االن فاضة ضد الدولة. 
مؤكدا أن  كان يعمل على إعادة نشر م لف خط  الم ةم أعاله ومقاطع الفيديو 

 الم علقة ب  وال ي  حرض على العنف والكراهية ضد مؤسسات الدولة ورموأها.
خبرة ال قنية المنجأة من طرف مصااالحة مكافحة الجريمة ن يجة البا ضاااافة إلى 

المعلوما ية على مساااااا و  حساااااااب  الخاص بالفيساااااابوت، وال ي رصاااااادت لعبد الكريم 
يقصاااد الخطابي معنونة  : هل أن م حكومة أم عصاااابة، صااارح بعد مواجة   بةا أن  

 بةا كل أعضاء الحكومة واللذين يع برهم مجموعة من المفسدين. 
ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير جنحة الم-4 س

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي: بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم  1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 92المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

 وال يساامل ب نايمةاأمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

                                                           
مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  92

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

لعقوب ين فقط، وذلت درهم أو بإحد  ا 10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 

 ا.خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  او بإحد  ها ين العقوب ين فقط درهم 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  ح بةاالذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااار  امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن  ال  نور أشااااةباروحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
نـا ضــــد الوحـدة جنحــة التحريض عل-5

الترابية للمملكة طبقا لمقتضـــيات اللصـــ  

 ما القانون الجنائي 5-267

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 

درهم إلى  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 
 سااااااالمي أو ساااااااء إلى الدين اكل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000

 .حر ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةالناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000إلى درهم 



 

637 

المفو ه بةا في   ةديداتالأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  
أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  وال جمعات العمومية امماكن

بواساااطة البيع أو ال وأيع أو بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما 
 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

ية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضاا
، لم  كن  خلو نور  أشاااةباروالمسااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شاااارت فيةا الم ةم 

أفعال وشااااعارات وكلمات وخط  وصااااياح وعبارات و ةديدات  حرض ضااااد بدورها من 
، 93، وخاصاااة رفع أعالم ما يسااامى بجمةورية الريف المأعومةالوحدة ال رابية للمملكة

محاربة حمل العلم المغربي المجسااد لوحده للساايادة الوطنية والوحدة ال رابية للمملكة و 
 المغربية.

وذلت بدليل ن يجة الخبرة ال قنية المنجأة من طرف مصااااااااالحة مكافحة الجريمة 
 المعلوما ية على مس و  حساب  الخاص بالفيسبوت، وال ي رصدت ما يلي:

حمراء   وساااااااطةا نجمة وهالل  نشاااااااره لصاااااااور ياةر فيةا وهو يحمل راية-1
 ، جمةورية الريفأكد أن  يرمأ إلى  أخضر،
الريف  شاااااع مشاااااارك   ونشاااااره لوثيقة  حت عنوان: انداء إلى عموم أبناء -2

سااااااااراح  طالم أمنية منل الساااااااالطات مةلة البطلا وال ي  محور مضاااااااامونةا حول 
بناء الريف إلى دعوة أجلول، وعند عدم االساااا جابة محمد الأفأافي و الم ةمين ناصاااار 

بشااااكل جماعي وعلى المباشاااار في كل  إحرام البطائم الوطنية، والوثائم الشااااخصااااية
المؤسااسااات ال عليمية ، ومقاطعة مدن وقر  الريف من أجل إسااقاط الجنسااية المغربية

بالريف ا دارات العموميةو  جدة  ئ و ، الم وا ناح عن أداء الضااااااااارا ماء  االم  وفوا ير ال
صدار بيان عام إلى المج مع الدولي من أجل ال دخل لحماية شع  الريف  والكةرباء وا 

                                                           
، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد وركة محد مريد حرممركدهذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريح93

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

  الن  ن ميدقالل جمهو يد مح يف. فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل
مثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وم

فل كديب أو مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمعنيد    ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي
وشوووو  ي  رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيوووودو م

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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و حميل الدولة االسااااااابانية كافة المساااااااؤولية فيما ي عرض ل  شاااااااع  الريف من ق ل 
و رهي  من طرف الناام لكون الريف كان مسااااااا عمرة اسااااااابانية و م  ساااااااليم  للناام 

والمطالبة بجالء المخأني بدون إرادة الريفيين وا عالن أن الريف مسااااااااا عمرة مخأنية 
 كل قوا  .

وهي الوثيقة اع رف الم ةم نور  أشاااةبار بمشاااارك   لةا ونشااارها عبر حسااااب  
 بموقع ال واصل االج ماعي فيسبوت  عبيرا من  عن  ضامن  مع الم ةم ناصر الأفأافي.
مما يكشف بجالء عن ال وج  االنفصالي للم ةم أعاله، و حريض  بشكل صريل 

  رابية للمملكة.على المس بالوحدة ال
***** 

واحد وثلثون، بالنسالالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  إبراهي  بوزيان: 
ــالمة الداخلية للدولة، جنحة -1 المس بالس

سلمعا طريق  سيير  مبالغ مالية   صة لت ص مخ

ــاس  ــأنها المس ــا  و دعاية ما ش و موي  نش

بوحدة المملكة المغربية وســياد ها و زعزعة 

لة المغربية ولمؤســســات والء المواطنيا للدو

) طبقا  .والمشــاركة في ذلك الشــعب المغربي

 ما القانون الجنائي( 206و 129لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 129و 206حيث ينص الفصلين 

: ا يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس 206الفصل 
مة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم من سنة إلى خمس سنوات، وغرا

مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 
أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصااصااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير 

ةا أو أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد 
 اس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.ا

يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 
  نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية:
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... 
، مع أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعلقدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 أما المشاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.ا
الأفأافي  حيث ثبت من خالل ما  قدم أعاله بالحجة والدليل،  دبير الم ةم ناصر

لمؤامرة ب نسيم مع أطراف خارجية انفصالية من أجل المس  بالسالمة الداخلية للدولة 
ووحد ةا ال رابية، هذه المؤامرة ال ي ثبت كذلت أن   نفيذها يع مد بشااكل أساااسااي على 

ةا بان اام  ال مويالت المالية لضمان اس مرار  -وخاصة من الخار،–ال ي كان ي م ضخ 
مساايرات غير المصاار ح بةا بشااكل ممنةج و ك يكي يروم  عبئة الجماهير المااهرات وال

وال أثير على مشااااااااااعرها والم اجرة بحقيقة مطالبةا ودفعةا و حريضاااااااااةا على معاداة 
حااداث ال خرياا  والنةاا  وال ق ياال  الاادولااة وأجةأ ةااا والمواجةااة مع القوات العموميااة وا 

 ف عن المغر ، خدمة مجندة المشروح االنفصالي بفصل منطقة الري
وحيث من الثابت كذلت اع راف الم ةم ناصااااااااار الأفأافي بأن  اع اد  لقي دعما 
ماديا من الخار، لإلعداد وال حضاااااااااير للمااهرات والمسااااااااايرات ا ح جاجية ال ي كان 
يقودهااا هااذا امخير، وال ي  حولاات من وقفااات اح جاااجيااة ل حقيم مطااالاا  اج ماااعيااة 

مااهرات ومسيرات حاشدة مناهضة للدولة والناام  واق صادية وثقافية مشروعة، إلى
المغربي، موضااااااحا أن  ح ى ال ياةر هذا امخير في الصااااااورة، كان ي لقى هذا الدعم 

 الماد  عن طريم أشخاص مخ لفين.
 لقي أموال نيابة عن الم ةم في  إبراهيم بوأيانوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 

م نشااااط المااهرات والمسااايرات وفم ما ذكر ناصااار الأفأافي من اجل  ساااخيرها في دع
 هو ما يلي: ،أعاله
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ثبوت وجود عالقة وطيدة بين الم ةم ناصااااااااار الأفأافي وبين الم ةم إبراهيم -1
 بوأيان حس   أكيدات هذا امخير نفس  في محاضر سماع  ال مةيدية

ةا االع رافات الضااامنية للم ةم إبراهيم بوأيان ال مةيدية، وال ي أكد من خالل-2
أن  ي م عادة  حويل مبالغ مالية إلى الم ةم ناصااااااااار الأفأافي عن طريم أشاااااااااخاص 
آخرين وباساااامةم وال ي م  حويلةا إلي  في اساااام ، ل فاد  إيقاح الحجة علي  مباشاااارة 

 ب سليم  امموال المذكورة في اسم .
مما يثبت ان  كان على علم بامساالو  المع مد من طرف الم ةم ناصاار الأفأافي 

ل وصاااال بامموال المخصااااصااااة لدعم نشاااااط المااهرات والمساااايرات بشااااكل ساااار  في ا
 و مويةي.

بين الم ةمين ناصااااااار مضااااااامون المكالمة الةا فية المل قطة طبقا للقانون، -3
براهيم بوأياااان عبر رقمااا  الةاااا في  0663389891الأفأافي عبر رقمااا  الةاااا في  وا 

يقة أواال، وال ي أبلغ دق 16:11على الساااعة  18/12/2016ب اري   0670010036
 11من خاللةا هذا امخير امول بأن أحد امشااااخاص سااااي صاااال ب  رقم ها ف  يب دأ  

، وساااايساااالم  امانة مرساااالة إلي  من )الةي ( وأن  أعطى لةذا الشااااخص 11وين ةي  
 رقم  الةا في ورقم الم ةم نبيل أحمجيم

مت بناء على وال ي اع رف الم ةم إبراهيم بوأيان بمضاااامونةا، موضااااحا أنةا  
ةا في الخاص  لذ  قدم عنده وطل  من  الرقم ال طل  الم ةم يوساااااااااف الحمديو  ا

إلي  من أحد بالم ةم ناصااار الأفأافي، وذلت بغرض  ساااليم هذا امخير )أمانة( مرسااالة 
رافضا بسوء نية ا فصاح عن هوية  -أ  من الخار، بأوروبا–امشخاص من )الةي ( 
 الجةة المرسلة بالخار،.

ال أن  كان باسااا طاعة الم ةم يوساااف الحمديو  ال وج  إلى الم ةم ناصااار والح
الأفأافي مباشاارة او طل  الرقم الةا في لةذا امخير من شااخص آخر، وهو اممر الذ  
يدل على مكانة الم ةم إبراهيم بوأيان عند الم ةم ناصاار الأفأافي والذ  كان يساا أمن  

على االشاااااااااراف على عملية ال وصااااااااال من جةة على رقم  الةا في ومن جةة أخر  
 بأموال الدعم المرسلة من الخار، )الوساطة والمراقبة(.
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ومااا يأيااد في  ااأكيااد هااذا اممر هو إقرار الم ةم ابراهيم بوأيااان  مةيااديااا بااأن 
درهم  500الم ةم محمد البوسااا ا ي أخبره ب سااالم  من المسااامى محمد الحجار  مبلغ 

الم ةم ناصااااااار الأفأافي من اجل  وايف  في دعم بعث  هذا امخير من فرنساااااااا لفائدة 
 نشاط المااهرات والمسيرات.

مضاااامون المكالم ين الةا في ين المل قط ين طبقا للقانون، بين  وبين الم ةم -4
 يوسف الحمديو :

د مد ةا دقيق ان  15س و 21على الساااااااااااعة  22/04/2017امولى ب اري  
مشاااااركة الم ةم المعني باممر في ال مويل وثالثة وأربعون ثانية، وال ي يساااا فاد منةا 

اللوجيساااا ي لل نايم الذ  يقوده الم ةم ناصاااار الأفأافي، وال ي  محورت حول  ر يبات 
ا عداد لل جمع الذ  كان مقررا إقام   بعين الةندية بحي الشااااط  الجميل، من خالل 

  وفير الكراسي ومكبرات الصوت ب نسيم مع الم ةم محمد البوس ا ي.
ث ثانية مد ةا واحد  31س  13على الساااااااااااعة  23/04/2017انية ب اري  ال

رفقة  GALAXYحينما كان ساااااع ةا بمقةى -وثالثين ثانية، وال ي  محورت كذلت 
حول  ر يبات ا عداد لل جمع الذ  كان مقررا إقام   بعين  -الم ةم ناصااااااااار الأفأافي 

 ائدة عناصر النشطاء.الةندية بحي الشاط  الجميل، من خالل  وفير الس رات لف
مما يؤكد مرة أخر  في ضااااااااوء المنسااااااااو  للم ةم إبراهيم بوأيان، اه مام هذا 
امخير بجان  ال مويل واللوجيساااااا يت من أجل ضاااااامان اساااااا مرار نشاااااااط المااهرات 
والمساايرات ال ي أثب ت امبحاث وال حريات اساا غاللةا من طرف الم ةم ناصاار الأفأافي 

  روم المس بالوحدة ال رابية والسالمة الداخلية للدولة.خدمة مجندة الخار، ال ي 
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -2

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 263لللصليا 

 من القانون الجنائي  باعا على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 

 :263الفصل 
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ةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة يعاق  بالحبس من شااا ا
أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 

أو  بأقوال أو رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،رؤسااااء 
ر علنية وذلت أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غي  ةديداتأو  إشارات

 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.
ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 

 في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.
مر بنشااااار وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أ

عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 
 هذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.ا

ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين 265الفصاااااااااال  نة الةي : اإها
 .ا263امولى والثالثة من الفصل 

من وثائم الملف، أن  كافة المااهرات والمسيرات والوقفات ال ي حيث إن  الثابت 
ة والسااااالطات المحلية بعين بحضاااااور القوات العمومي –نام ةا الم ةم ناصااااار الأفأافي

، لم  كن  خلو من شاااااعارات وكلمات إبراهيم بوأيانوال ي شاااااارت فيةا الم ةم -المكان
 وخط  وعبارات مةينة مجةأة الدولة وموافيةا.

ساهمة في  نظيم مظاهرات غير جنح -3 ة الم

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قا لللصـــول  قانون  14و 11و 9و 4و 3طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي: ميم  بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  1958

كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالطة أن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 94المحلية

                                                           
محدل دعقكهي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو  مالجدمي ي  أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  94

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2
ايمةا وال يساامل ب نأمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 

 والةيئات المةنية الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في
 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.

من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 
 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 

 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 
يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين ا  فة لمق ضااااااااا  2.000يعاق  عن كل مخال

درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و
حد  العقوب ين فقط، وذلت درهم أو بإ 10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين

بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص الجرائم أو الجنل المر كبة 
 ا.خالل هذه االج ماعات

 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 
يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحيل بةدف ال غليط بشأن البيانات -1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  ر مصاااااارح بةاالذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غي امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

في ار كا  هذه الجنل، هو أن   إبراهيم بوأيانوحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
ال دليل بالملف على ما يفيد سلوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
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لتحريض علنـا ضــــد الوحـدة جنحـة ا-4

ــــ   قا لللص كة طب ية للممل ما  5-267التراب

 القانون الجنائي

 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 

درهم إلى  20.000يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة من ا 
 سااااااالمي أو ساااااااء إلى الدين اكل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000

 .حر ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةالناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

إذا ار كبت امفعال المشاااااااااار درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000إلى درهم 
المفو ه بةا في   ةديداتالأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  وال جمعات العمومية امماكن
بواساااطة البيع أو ال وأيع أو بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما 

 ا.فيةا الوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصرية

ية ومجريات البحث، أن  كافة المااهرات وحيث ثبت من خالل كافة وثائم القضاا
، أنةا لم  كن إبراهيم بوأيانوالمساااايرات والوقفات وال جمعات ال ي شااااارت فيةا الم ةم 

أفعال وشاااااعارات وكلمات وخط  وصاااااياح وعبارات و ةديدات  حرض  خلو بدورها من 
، وخاصاااااااااة رفع أعالم ما يسااااااااامى بجمةورية الريف ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة

، ومحاربة حمل العلم المغربي المجسااااااد لوحده للساااااايادة الوطنية والوحدة 95عومةالمأ 
 ال رابية للمملكة المغربية.

**** 
 

 
                                                           

، حمي درمره مح ميد محمذكو ة من رموحد دي يخيد ريد حرممركدهذم محعرم محذي يعدر  فل رك ذمده موقفي  رنيي وك وة صووووووو يرد  رنيد حرمس ريحوركة محد م95

( فل ظ وف يييييد دي يخيد معيند كين ي زح فيهي محمغ ب يي دهي در  وطأة ماليدعمي  محف نيل وماليرينل 1925-1921دريل  رى منفصيل مح يف )

 يدقالل جمهو يد مح يف. فل  هك محرمييد، وذحا خالل مريوحد مرمك رن  رك محك يم محخطيرل مإل الن  ن م
مثريهي ورين نيهيا  ن منه شووووووودين مي رين  فع  ميد مح يف حمرمك رن  رك محك يم محخطيرل كمخل مظيه ة يدم فيهي معيكمة محكوحد ومحدهجم  رى أجهزدهي وم

و مؤحف يوثق حررقرد محدي يخيد محمعنيد   ض مح ميد محمذكو ة فل نكوة  رميد رول دي يخ مح يف ومي شوووهكه من مركمث مثال، أو ميووودع مضوووهي فل كديب أ
وشوووو  ي  رهي...خيصوووود وأن محثير  من خالل وثي ق محمرف أنه كين يدم محر ا  رى  كم  فع مأل الم محمغ ريد محمجيووووكة وركهي أخالقي وقينوني وكيوووودو م

 حريييكة محمغ ريد ووركدهي محد مريد.
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ثاني وثلثون، بالنسالالالبة لألفعال 

 المنسوبة للمته  جمال بوحدو: 
ية  -1 نا كاب ج ية التحريض على ار  نا ج

كاب  بار  ية  لداخل لة ا لدو مة ا المس بســــال

ب والتقتي  والنهب اعتداء الغرض منه التخري

 ما القانون الجنائي 129و 201طبقا لللصليا 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 201حيث ينص الفصل 

يؤاخذ بجناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية ويعاق  با عدام، من ار ك  ا 
إما إثارة حر  أهلية ب سااااااااليل فريم من السااااااااكان أو دفعةم إلى  اع داء الغرض من 

ما بإحداث ال خري  وال ق يل ضااااد فريم آخر ال ساااالل  والنة  في دوار أو منطقة أو وا 
 أكثر.

 ...ا
 ما يلي: ،الجنايةفي ار كا  هذه  جمال بوحدووحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 

اع رافا   ال مةيدية للضاااااااابطة القضاااااااائية عند إيقاف ، بأن  من مناصااااااار  -1
الخاص وحدودها الجغرافية الخاصاااة ال ي الجمةورية الريفية، ويع رف بأن لةا علمةا 

 ب دأ بحسب  من  اأة إلى كرسيف والنااور والحسيمة، وأن  يشيد بانفصال الريف عن 
باقي جةات المغر . وي وفر لةذا الغرض على صااااااااافحة خاصاااااااااة بموقع ال واصااااااااال 
  االج ماعي الفايسبوت يعرض فيةا أفكاره ومناصر   للجمةورية الريفية حس  إفاد  .

ع راف  بنشااار عدة  دوينات بصااافح   على الفيسااابوت عدة  دوينات  حرض ا-2
على الثورة وقل  الناام، ويشاااااااااارت لةذا الغرض عدة صاااااااااور فو وغرافية ومقاالت 
وفيديوهات ذات نفس ال وج  داعية النفصاااااااااال الريف عن المغر  عبر القيام بثورة 

 شعبية مسلحة. 
ة صاااور وفيديوهات  دل على اع راف  بنشاااره ومشاااارك   على الفيسااابوت عد-3

 واساا عمال القوةالفساااد في المغر ، وأن  كان يدعو المواطنين بالحساايمة إلى الخرو، 
مسااا غال  للخونة ال ابعين للناام المغربيأ  قوات االمن وال صاااد   المخأنيينلمحاربة 

في ذلت حساب  بموقع ال واصل االج ماعي الفيسبوت لل عبير عن رفض  خضوح جميع 
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الريف بما فيةا مدينة الحسااااااااايمة ونواحيةا لنفوذ الناام المغربي أو اع بارها  مناطم
 جأءا من  را  المملكة المغربية.  

اع راف  بأن ما ينشااااااره نابع من اع قاد راساااااا  لدي  ينطلم من مبادئ  ال ي -4
يؤمن بةاااا بكون منااااطم الريف يجااا  أن  نفصااااااااااال عن المغر  عن طريم القوة 

جبار السااالطات المغربية على ذلت، وأن هذا هو الةدف الوحيد وباسااا عمال الساااالح  
من إنشائ  لحساب  على الفيسبوت والذ  خصص  بشكل حصر  للدعوة لقل  الناام 

 واالنفصال عن  فال ينشر في   دوينات عامة أو  ةاني امعياد او غيرها. 
موضااااااحا في هذا الشااااااأن أن  رفقة مجموعة من المدونين يدخلون ضاااااامن ما 

مون  ا لجان و نساااااايقيات الحرات الشااااااعبي بالحساااااايمة لخدمة اساااااا قالل الريفا يساااااا
ويشااكلون الجناح ا عالمي وال رويجي االبروباغنداا للعناصاار الميدانية ال ي  خر، في 
المااهرات والوقفات وال ي يقودها الم ةم ناصااااااااار الأفأافي بالحسااااااااايمة، بعدما ي م 

 ال نسيم لذلت مسبقا.
قنية المنجأة من طرف مصلحة مكافحة الجريمة المعلوما ية ن يجة الخبرة ال -5

ال ابعة للفرقة الوطنية للشااارطة القضاااائية على حساااا  الخاص بالم ةم جمال بوحدو 
 بموقع ال واصل االج ماعي فيسبوت، وال ي رصدت نشر هذا امخير:
حول  02/04/2017*  دوينة عبارة عن مشااااااااااركة و عليم من طرف  ب اري  

الصاااااور الفو وغرافية ال ي قام بنشااااارها لموافين عموميين بعد وضاااااع   مجموعة من
 دوائر على وجوهةم و عليق  عليةا بالعبارة ال الية:

 " كالب االحتالل المغربي بالريل يستحقون القت " 

حيث  بين بأن بالصاااورة لخمساااة عناصااار شااارطة  عمل بكل من الفرقة المحلية 
ةيئة الحضااااااارية بالحسااااااايمة والفرقة المحلية لالسااااااا عالمات العامة ببني بوعياش وال

للشرطة القضائية ببني بوعياش ودائرة الشرطة بالحسيمة والفرقة المخ لطة للمدارس 
 بنفس الدائرة.
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وبعد مواجةة الم ةم بال دوينة أعاله، اع رف بأن هذه امخيرة  أ ي في سااااااايام 
ل يدفعةم لمقاومة ال دوينات ال ي ينشااارها و ةدف أسااااساااا إلى  ةييج المواطنين بشاااك

 عناصر اممن المخأنية ح ى لو كان اممر يدعو ق لةم.
اع راف  ب لقي  حويالت مالية من الخار، من اجل  شاااااااااجيع  على الدعاية -6 

 الطروحة االنفصال والقيام بثورة مسلحة لقل  الناام، من بينةا: 
يؤمن درهم أرسااااااال  ل  المسااااااامى عبد العأيأ أجطار، يقطن ببلجيكا  722مبلغ 

ش نبر ال ي  18باس قالل جمةورية الريف، وذلت في إطار  واصل  مع عناصر حركة 
ي واجد مقرها بةولندا وال ي ي أعمةا سااااعيد شاااااعو. حيث أن  ساااابم ل  أن راساااال هذا 
امخير مر ين إحداهما عبر رسااالة ها فية قصاايرة وامخر  عبر موقع الفيساابوت وطل  

دعوة النفصااال الريف والثورة الشااعبية ضااد الناام من  إرسااال المال لدعم  في نشاار ال
شاااا نبر  18المغربي، وهو ما اساااا جا  ل  هذا امخير عن طريم أحد أعضاااااء حركة 

المسااااااااامى محمد اجطار الذ  كلف أخوه عبد العأيأ أجطار بإرساااااااااال المبلغ المالي 
الساااالف الذكر ل شاااجيع  على مواصااالة نشااار مواضااايع  ؤيد إحداث جمةورية الريف 

 عوة لقيمةا و حريض مواطني الريف على الثورة من اجل  حقيم هذا المطل .  والد
اع راف  ب واصااال  مع جميع االطياف الموالية لفكرة االنفصاااال ساااواء بالداخل -7

شاا نبر لأعيمةا سااعيد شاااعو  18أو بالخار، مثل عالق   المساا مرة مع عناصاار حركة 
لذ  ين مي بدوره للحركة االنفصالية وامخوين أجطار والمسمى فكر  امأرم بفرنسا وا

الداعية السااااااااا قالل الريف، وكذا المسااااااااامى عبد الصاااااااااادم بوجيبار المقيم بةولندا 
والمعروف ب خصاااايصاااا  لحسااااابا   بمواقع ال واصاااال االج ماعي وخاصااااة موقع يديره 
باالن رنت  حت اسااام اثور  ثور   يفيا لل حريض على انفصاااال أقاليم الريف، وأيضااا 

 MARIA DEم الم واجد بأوروبا. بما في ذلت المواطنة االسااابانية رضاااوان أساااوي

LOS QUINTANA   
ن يجااة الخبرة ال قنيااة المنجأة على صااااااااافحااة الم ةم جمااال بوحاادو بموقع -8

، وال ي JAMAL BOUHADDOUال واصاااااال االج ماعي فيساااااابوت  حت إساااااام 
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ة و حرض أسااااااافرت عن رصاااااااد عدد من ال دوينات ال ي  مس بالوحدة ال رابية للمملك
 على المس بالسالمة الداخلية للدولة وفم ما يلي:

 :2017 05 01*  دوينتيا بتاريخ 

 :10:18األولى على الساعة 

"النظام المغربي يعلم جيدا أن هناك أســـلحة 

ما  يادي مواطنيا إ ل  للمغرب وهي بيا أ ية دخ نار

منظميا وإما عزل، وإذا كان النظام هو نلســــه ما 

ــل  وراء بعض عمليات الت ــل  ها ه، فان عمليات  س س

 اخرى نقل  له"

 :10:43الثانية على الساعة 

"الحراك الشـــعبي بالريل هو منا  األم  إلحياء 

 جمهورية الريل" 

 :2017ماي  9*  دوينة بتاريخ 

"رســالة قصــيرة إلى الجيش االســباني: زودونا 

 باألسلحة للدفا  عا وجودنا المهدد باإلبادة"

ع رف الم ةم بك اب ةا على حسااااااااااب  بموقع ال واصااااااااال وهي ال دوينات ال ي ا
االج ماعي بالفيسبوت، مؤكدا انةا  دخل ضمن قناعا   بضرورة اس قالل الريف على 
المملكة المغربية ال ي يع برها مس عمرة لةذه المناطم، وبال الي فإن الحراكات والثورات 

 هي السبيل الوحيد من وجةة ناره ل حقيم هذه الغاية.
وت نشره لعدد من ال دوينات على صفح   بالفيسبوت وصل ب  اممر من ثب -9

ثاااارة حر  أهلياااة والةجوم على القوات  خاللةاااا إلى حاااد  ال حريض على ال ق يااال وا 
 العمومية بمناطم الريف، وفم ما يلي:

قام بإعادة نشر  دوينة سبق  2017 04 02بتاريخ * 

 Ayew N Molay Mouhandنشــرها ما طرف حســاب بإســم 

تاريخ  ي   1ب ية  2017أبر  تعلق بصـــور فو وغراف

ـــيمة،  ـــرطييا العامليا بأما الحس لمجموعة ما الش

 حتهم  عليق لصــاحب الحســاب المذكور يليد فيه "في 

ـــرات  ـــ  الكالب المخزنية. هؤالء ما بيا عش إطار فض

شتمون  ستلزون وي شرطة باي  بوعياش الذيا ي صر ال عنا

نا تدون على المواطنيا والمواط كال ويع ت في األشـــ

 النظالية. وجوه الكالب ال يعرفون الرحمة." 

نة: "كالب االحتالل المغربي  تدوي يه ب يث عّلق عل ح

 بالريل يستحقون القت ".
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 نشرت  دوينة: 2017 04 05* بتاريخ 

ـــتكون مرحلة غليان  "المرحلة المقبلة بالريل س

وانلجارات شــــديدة القوة قد  تطور مع الوق  إلى 

ؤدي في النهاية الى اقامة جمهورية حروب عصـــابات  

 الريل"

 قال فيها: 2017 04 25*  دوينة بتاريخ 

بالريل  ــــار   مام نزول جيش االحتالل إلى الش "أ

سمى بمجالس  شؤوم للخونة داخ  ما ي صدور بيان الم و

ما يســـمى بمجالس الجماعات يكون االحتالل قد اختار 

  المواجهة وأعلا الحرب"

 :2017 04 26*  دوينة بتاريخ 

قا على صـــورة  لك  علي ناكم" وذ نذر قد ا " ل

ــدلع بمحي  مخلر  ــالحريق ان ــة  تعلق ب فو وغرافي

سمى  ساب الم صلحة ح شورة ب ضيق من شرطة بالم  Ithriال

mustapha toufiatii. 

 :27/04/2017 دوينة بتاريخ:  *

ج   نا بالم عب الريلي أن يتســـل   "على الشــــ

فا  عا والســـكاكيا والحجارة وقناب  المولو وف للد

صدي لتحركات جيش االحتالل المغربي  سه ووجوده والت نل

ستعراض  سبو  في ا الذي يلد إلى الريل بكثافة منذ أ

 أرعا وهستيري للقوة..." 

 :2017 05 01*  دوينة بتاريخ  

"إبادة جنود وشرطة ودرك االحتالل المغربي بالريل 

عا بكرة أبيهم واهراق دمهم يكون دائما ما األعمال 

ودة التي يتطلبها الكلاح ما اج   حرير األرض المحد

 الريلية ما االستعمار المغربي" 

وهي ال دوينات ال ي أجا  عنةا الم ةم جمال بوحدو بعد مواجة   بةا بأنةا 
 خصااااااا  فعال، باع بار أن  يؤمن بأن الحر  على القوات العمومية المغربية من جنود 

ضاااارورة ل حقيم االنفصااااال عن الدولة  وشاااارطة ودرت ح ى إذا  طل  اممر ق لةم هي
 المغربية ال ي يدعوها بااالمح لا. 

بنشاااار على صاااافح   بالفيساااابوت  2016فبراير  19اع راف  بقيام  ب اري  -10
 ح و  على صااااورة لعلم مجةول،  Capture d’écranصااااورة لشاااااشااااة الكمبيو ر 

جموعة من و ح   عنوان في أعلى الصااااااافحة يإسااااااام االريف اليوما با ضاااااااافة إلى م
 العناوين من بينةا عنوان:
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 ". 4"الكلاح المسل  في الريل متى يندلع؟  

 وقام بالتعليق على ها ه الصورة بقوله:

سان حركة  صحيلة ورقية ريلية ناطقة بل "نموذج ل

  استقالل الريل".
موضحا ان  قام بذلت في إطار امهداف ال ي  سعى ل حقيقةا الحراكات الشعبية 

 مسلل في الريف من أجل  حقيم االنفصال عن السيادة المغربية.وهي الكفاح ال

اع راف الم ةم بقيام  بنشاااار مجموعة أخر  من ال دوينات على صاااافح    -11
ل ي  حمااااال إساااااااااام  بوت ا ل واصااااااااااااال االج مااااااعي فيساااااااااا  JAMALبموقع ا

BOUHADDOU انطالقا من قناع   ال امة بمبدأ اسااااااااا قالل الريف عن المملكة ،
بة المغربية، ومن اج ل  حريض الريفيين ساااااااااواء في المغر  أو خارج  على المطال

باسااا قالل الريف عن المملكة المغربية، با ضاااافة إلى  حريف مساااار الحرات الشاااعبي 
بالحسيمة إلى نةج مسار العنف  والمطالبة باالنفصال عن المغر  وذلت ب نسيم مع 

المغر  أو خارج ،  مجموعة من النشاااااااااطاء المجندين لةذه الفكرة الم واجدين داخل
 وي علم اممر بال دوينات ال الية:

  2017ماي  26*  دوينتيا بتاريخ 

 :19:51األولى على الساعة 

ضربات  ستعد لتوجيه  سبانية   "القوات الجوية اال

 لمواقع عسكرية وأمنية لالحتالل المغربي بالريل" 

 :13 14على الساعة الثانية 

الريلي  " " كن  وال أزال ال أ صـــور للصـــرا 

 المغربي إال نهاية دموية"

سنة  17* بتاريخ  صورة  2016فبراير ما  علق على 

 لشخص يحم  مسدس حيث كتب:

 -"استعدوا لتحرير الريل بسواعدكم المسلحة"

 :2016دجنبر  12*  دوينة بتاريخ 

"اعتبر هذا الحراك الشـــعبي الغير المســـبوق 

تالل بالريل  حديا ريليا و مردا علنيا على حكم االح

 المغربي "

 :2017ماي  24*  دوينات بتاريخ 

 :15 02األولى على الساعة 

" الشــعب الريلي ينتظر  دخال عســكريا اســبانيا 

 سريعا إلنهاء الكابوس االستعماري المغربي بالريل "
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 :15: 08الثانية على الساعة 

" قد  حت  دولة ما الدول دولة أخرى كما فع  

لة الر بدو هذا االحتالل المغربي  قد يســـتمر  يل، و

االحتالل مائة أو مئات السنيا، ولكا مجرد وجوده فيه 

ال يجعله شرعيا ألنه ال يتصور أن يكون هناك احتالل ما 

عب ويعبر عا إراد ه ويترجم  بة الشـــ يتلق مع رغ

أمانيه ولو بأضعل المعاني، انه وجود بحكم القوة ال 

 بحكم الرضا، ومصيره إلى الزوال ولو إلى حيا"

 :15: 07ثالثة على الساعة ال

ما  ن  دائ كا قة الريل مع االحتالل المغربي  " عال

عالقة صــدام على ممر التاريخ وانته  دائما بحمامات 

 الدم فه  نشهد في هذا الصدام الجديد نلس المال"

  15: 04الرابعة على الساعة 

ـــبانية أن  قود عملية  حرير  "على المملكة االس

اريخي كما قادت الواليات الريل لتصـــحي  خطئها الت

 المتحدة األمريكية عملية  حرير الكوي "

 صاااااااريحات العناصااااااار اممنية ال ي حرض الم ةم جمال بوحدو من خالل -12
ال دوينات ال ي كان ينشااارها الك رونيا على  صااافي ةا جساااديا، وال سااايما ال دوينة ال ي 

لمجموعة من حول صاااااااااور فو وغرافية  2017 04 02قام بإعادة نشااااااااارها ب اري  
 الشرطيين العاملين بأمن الحسيمة، مصحوبة ب عليم:

"في إطار فضـــ  الكالب المخزنية. هؤالء ما بيا 

ستلزون  شرطة باي  بوعياش الذيا ي صر ال شرات عنا ع

نات في  تدون على المواطنيا والمواط ويشـــتمون ويع

 األشكال النظالية. وجوه الكالب ال يعرفون الرحمة." 

ها ال نة: "كالب ثم عّلق علي تدوي يد ب جد متهم ما 

 االحتالل المغربي بالريل يستحقون القت ".

وي علم اممر بكل من المسااااااا مع إليةم  مةيديا مقدم الشااااااارطة أشااااااارف بوراد 
ومف ش الشااارطة عبد الخالم حيون وحارس اممن فؤاد أأيرار ومف ش الشااارطة مم اأ 

 عبد المنعم لغمام وضابط الشرطة القضائية حميد خا ر.
ضافة  -2 شاركة في  دبير حول إ جناية الم

مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا 

ص   2لللقرة   ما القانون الجنائي 201ما الل

 )بعد إعادة التكييل(
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 من القانون الجنائي على ما يلي: 201من الفصل  2حيث  نص الفقرة 
الغرض إذا ويعاق  بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لةذا ا 

 ا بعةا ار كا  عمل أو الشروح في   عداد  نفيذها.
ناصااااااااار الأفأافي دب ر مؤامرة و  قدم أعاله، أن الم ةم  بت من خالل ما   حيث ث

للمس بالسااااااااالمة الداخلية للدولة ووحد ةا ال رابية  بعةا  نفيذ اع داءات كان الغرض 
 حريات المنجأة في القضية، منةا إحداث ال خري  وال ق يل والنة ، كشفت امبحاث وال

كما  م  فصااااايل ذلت  –عن أبرأ مؤشااااارا ةا وما يعضااااادها من حجج ووساااااائل إثبات 
 .-أعاله

عانة الم ةم جمال بوحدو للم ةم ناصاااار الأفأافي  وحيث إن ما يؤكد مساااااعدة وا 
 اآل ي بيان : في  دبير المؤامرة أعاله هو

نشاااار أفكار انفصااااال  اع رافا   ال مةيدية بوجود عدة لجان م خصااااصااااة في-1
الريف واساااااا قالل  عن المغر  والدعوة إلى  حقيم ذلت بشاااااا ى الوسااااااائل عبر مواقع 

 ال واصل االج ماعي بال نسيم فيما بينةم، ذاكرا ها   اللجان:
الجنة الحرات ال ي ي أعمةا الم ةم ناصااااااااار الأفأافي، لجنة الحرات ايت حديفة، 

بفرخانة، لجنة الحرات بلوطا، ال نساااااايقة  لجنة الحرات بجماعة قاساااااايطة، لجنة الحرات
اموروبية للحرات باسبانيا ولجن بةولندا وبلجيكا ومدريد وكاطالونيا ولجنة دعم الحرات 

 بالريف بالواليات الم حدة اممريكية..وغيرهاا
مؤكدا أن دورهم في هذه اللجان هو ا عالم وال واصااااااااال عبر الدعاية ل حركات 

ت و أمين المعلومات حول  وقيت المااهرات واروفةا ال ي العناصااااااااار الميدانية للحرا
ي م ا عالن عنةا دائما أنةا  مر في أجواء عصاااايبة وي م ال ضااااييم عليةم من طرف 
المخأن وهو وصف القوات العمومية، كما يعملون على ال ةويل من أعداد هذه القوات 

عالم ال ي  دل على ما و ضخيم عدد المشاركين في المااهرات وا شارة إلى رفعةم ام
يسااامون  بجمةورية أقاليم الريف دون امعالم المغربية و مجيد قادة الحرات ونشاااطائ  
وخاصااااة المساااامى ناصاااار الأفأافي القائد الميداني بالحساااايمة، الذ  يدعون لالل فاف 

 حول  ومقاومة السلطات العمومية في حالة ال عرض ل  ومحاولة إيقاف .
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أبدا أن ال قى بالم ةم ناصر الأفأافي او قام بال نسيم  وموضحا أن  لم يسبم ل 
ب  مناصاااااااااروا أطروحة انفصااااااااااال الريف عن المغر   لدور ي كلف  مع ، من هذا ا
الم واجدون بأوروبا واللذين ينشاااااااااطون بال نسااااااااايقيات واللجان هنات، كما هو الحال 

عو وغيرهم، بالنسبة للمسمين عبد الصادم بوجيبار، أأرام، أسوام، أجطار وسعيد شا
وهم من يشااااكلون صاااالة الوصاااال بين القادة الميدانيين والمكلفين بالدعاية النفصااااال 
الريف و أجيج االح جاجات عبر مواقع ال واصااال االج ماعي، وبال الي فةم ي واصااالون 
ية والم ابعة على صااااااااافحات مواقع ال واصاااااااااال  لدعا با حد المكلفين  باره أ باع  مع  

اصاااااالة هذه المةمة، وفي نفس الوقت يعملون على االج ماعي ويشااااااجعون  ماديا لمو 
ال نساايم مع العناصاار الميدانية، حيث ي واصاالون مع الم ةم ناصاار الأفأافي من أجل 
ال نساااايم مع  حول المعونات المادية ولأوم اللوجيساااا يت الذ  يأودون  ب ، في حين 

 ينحصر دوره في الدعاية والبوباغاندا بمفصل عن العمل الميداني.
جااة الخبرة ال قنيااة المنجأة على صااااااااافحااة الم ةم جمااال بوحاادو بموقع ن ي -2

، وال ي JAMAL BOUHADDOUال واصاااااال االج ماعي فيساااااابوت  حت إساااااام 
أسااااااافرت عن رصاااااااد عدد من ال دوينات ال ي  مس بالوحدة ال رابية للمملكة و حرض 

 على المس بالسالمة الداخلية للدولة وفم ما يلي:
 :فبراير 28*  دوينة ب اري  

االحرات الشاااااعبي بالريف أنار الطريم للريفيين لل وج  صاااااو   حقيم مطلبةم  
 في اس قالل الريفا 

 : 2016مارس من سنة  19*  دوينة ب اري  
يان يعبر عن  مة ك قا بإ هدافةم وأحالمةم  االريفيون مصاااااااااممون على  حقيم أ

المغربي في طموحا ةم ال حررية االسااااا قاللية رغم كل العوائم ال ي يضاااااعةا االح الل 
 الطريما 

 :2017 05 01*  دوينات ب اري  
 :10:18على الساعة 
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االناام المغربي يعلم جيدا أن هنات أسلحة نارية دخلت للمغر  وهي بين أياد  
ذا كان الناام هو نفسااااااااا  من وراء بعض عمليات  ما عأل، وا  مواطنين إما منامين وا 

 ال سلل ها  ، فان عمليات  سلل اخر  نقلت ل ا
 :10:41ى الساعة عل

ااساااااا مرار الحرات الشااااااعبي بالريف هو دليل أن الشااااااع  الريفي قادر على أن 
 يمضي نحو  حقيم غاي   الكبر  وهو اس قالل الريفا 

 :10:43على الساعة 
 االحرات الشعبي بالريف هو مناط اممل  حياء جمةورية الريفا 

 :2017ما   6*  دوينة ب اري  
لريفي العايم سااااو  أن يناد  بحق  في  قرير المصااااير اال خيار أمام الشااااع  ا

 هذا هو المخر، من المات االس عمارا 
 :2017ما   9*  دوينة ب اري  

ارساااااالة قصااااايرة إلى الجيش االساااااباني: أودونا بامسااااالحة للدفاح عن وجودنا 
 المةدد با بادةا

ل وهي ال دوينات ال ي اع رف الم ةم بك اب ةا على حسااااااااااب  بموقع ال واصااااااااا
االج ماعي بالفيسبوت، مؤكدا انةا  دخل ضمن قناعا   بضرورة اس قالل الريف على 
المملكة المغربية ال ي يع برها مس عمرة لةذه المناطم، وبال الي فإن الحراكات والثورات 

 هي السبيل الوحيد من وجةة ناره ل حقيم هذه الغاية.
مااال بوحاادو بموقع ن يجااة الخبرة ال قنيااة المنجأة على صااااااااافحااة الم ةم ج-3

، وال ي JAMAL BOUHADDOUال واصاااااال االج ماعي فيساااااابوت  حت إساااااام 
أسفرت عن رصد عدد من ال دوينات نشرها الم ةم بغاية ال رويج مخبار أائفة بال دخل 
امجنبي في المغر  من اجل خدمة أجندة االنفصاااااااال والمس بالوحدة ال رابية للمملكة 

 دوينات ال الية: ية، من قبيل ال وسالم ةا الداخل
 : 2017فبراير  16*  دوينة ب اري  
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االجيش االساااااااباني على أهبة الدخول إلى الريف والجماهير الريفية الشاااااااعبية 
  علن عأمةا على اس قبال  بالورود كمحررينا 

 :2017مارس  21*  دوينة ب اري  
 اعاجل: أحرار امأورن يحاصرون الثكنة العسكرية ويس عدون الق حامةاا.

ال ي اع رف الم ةم جمال بوحدو بعد مواجة   بةا أن  ك   ها   ال دوينات و 
ال ي  دخل في إطار اساا را يجية  يةام المطلعين على الصاافحة بأن الجيش ا سااباني 
ساااي دخل عن قري  لمسااااعدة المواطنين بالريف على  حقيم االنفصاااال عن السااايادة 

بالحراكات واالح جاجات بالريف  المغربية، من أجل  شاااجيع امشاااخاص الذين يقومون
بقاء اموضاح على حال ةا.   وخاصة بمدينة الحسيمة على الصمود وا 

مؤكدا في نفس ا طار قيام  بنشاااار ا شاااااعة ال ي  فيد بأن مواطنين بإمأورن 
يحاصااااارون الثكنة العساااااكرية ويسااااا عدون الق حامةا وال ي من شاااااأنةا إعطاء اممل 

الساااااااالح ضاااااااد المغر  ومحاربة قوا   بإمكانية  لألشاااااااخاص الذين يرغبون في حمل
 الحصول على امسلحة من الثكنات العسكرية بةذه الطريقة.

حرض فيةااا على ال مييأ  2015دجنبر  26ثبوت نشاااااااااره ل اادوينااة ب اااري  -4
 والعنصرية خدمة لمشروح االنفصال:

اال نريد على ارض الريف ساااااااااو  الريفيين أما ما  بقى من السااااااااااكنة العربية 
 عليةا الرحيلاف

وبعد مواجة   بةا أكد ك اب   لةذه ال دوينة عن قناعة بما  ضااااااامن  ، حيث أن  
في اع قاده أن المواطن الريفي ليس مغربي وليس عربي، وأن غير الريفيين ال يج  

 أن يعيشوا معةم على نفس أرض الريف.
من ثبوت نشااره لعدد من ال دوينات على صاافح   بالفيساابوت وصاال ب  اممر -5

ثاااارة حر  أهلياااة والةجوم على القوات  خاللةاااا إلى حاااد  ال حريض على ال ق يااال وا 
 العمومية بمناطم الريف، وفم ما يلي:

قام بإعادة نشر  دوينة سبم نشرها من طرف حسا   2017 04 02* ب اري  
  علم بصاااااااااور  2017أبريل  1ب اري   Ayew N Molay Mouhandبإسااااااااام 
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طيين العاملين بأمن الحسااايمة،  ح ةم  عليم لصااااح  فو وغرافية لمجموعة من الشااار 
الحساااا  المذكور يفيد في  افي إطار فضااال الكال  المخأنية. هؤالء من بين عشااارات 
عناصااار الشااارطة بايت بوعياش الذين يسااا فأون ويشااا مون ويع دون على المواطنين 

 والمواطنات في امشكال الناالية. وجوه الكال  ال يعرفون الرحمة.ا 
 عل م علي  ب دوينة: اكال  االح الل المغربي بالريف يس حقون الق لا.حيث 

 نشرت  دوينة: 2017 04 05* ب اري  
االمرحلة المقبلة بالريف س كون مرحلة غليان وانفجارات شديدة القوة قد   طور 

 مع الوقت إلى حرو  عصابات  ؤد  في النةاية الى اقامة جمةورية الريفا
 قال فيةا: 2017 04 25*  دوينة ب اري  

اأمام نأول جيش االح الل إلى الشاااارح بالريف وصااادور بيان المشاااؤوم للخونة 
داخل ما يسااااااااامى بمجالس ما يسااااااااامى بمجالس الجماعات يكون االح الل قد اخ ار 

  المواجةة وأعلن الحر ا
 :2017 04 26*  دوينة ب اري  

م بالحريم اندلع بمحيط ا لقد انذرناكما وذلت  عليقا على صاااورة فو وغرافية   عل
 Ithri mustaphaمخفر الشااارطة بالمضااايم منشاااورة بصااافحة حساااا  المسااامى 

toufiatii. 
 :27/04/2017 دوينة ب اري :  *

اعلى الشع  الريفي أن ي سلل بالمناجل والسكاكين والحجارة وقنابل المولو وف 
  يفد إلى للدفاح عن نفسااااا  ووجوده وال صاااااد  ل حركات جيش االح الل المغربي الذ

 الريف بكثافة منذ أسبوح في اس عراض أرعن وهس ير  للقوة...ا 
 :2017 05 01*  دوينة ب اري   

اإبادة جنود وشرطة ودرت االح الل المغربي بالريف عن بكرة أبيةم واهرام دمةم 
يكون دائما من امعمال المحدودة ال ي ي طلبةا الكفاح من اجل  حرير امرض الريفية 

 عمار المغربيا من االس 
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وهي ال دوينات ال ي أجا  عنةا الم ةم جمال بوحدو بعد مواجة   بةا بأنةا 
 خصااااااا  فعال، باع بار أن  يؤمن بأن الحر  على القوات العمومية المغربية من جنود 
وشاااارطة ودرت ح ى إذا  طل  اممر ق لةم هي ضاااارورة ل حقيم االنفصااااال عن الدولة 

 مح لا. المغربية ال ي يدعوها بااال
على صفح   بالفيسبوت صورة لبطاقة  2016 07 10اع راف  بنشر ب اري  -6

  ضاااامن صااااور   الفو وغرافية وفي أعالها عبارة االجمةورية اال حادية لقبائل الريفا 
 وك ابات أخر  بامماأيغية، مصحوبة ب عليم ل  جاء في :

ت االساااااا عمارية انموذ، لبطاقة ال عريف الريفية ال ي سااااااوف  حل محل البطاقا
 المغربية مس قبالا. 

موضاااااحا أن  قام بذلت من أجل  شاااااجيع رواد الصااااافحة على الحلم بجمةورية 
 ريفية مس قلة عن المغر .

بنشااااار على صااااافح   بالفيسااااابوت  2016فبراير  19اع راف  بقيام  ب اري   -7
 ح و  على صااااورة لعلم مجةول،  Capture d’écranصااااورة لشاااااشااااة الكمبيو ر 

عنوان في أعلى الصااااااافحة يإسااااااام االريف اليوما با ضاااااااافة إلى مجموعة من و ح   
 العناوين من بينةا عنوان:

 ا. 4االكفاح المسلل في الريف م ى يندلعى ص
 وقام بال عليم على ها   الصورة بقول :

 انموذ، لصحيفة ورقية ريفية ناطقة بلسان حركة اس قالل الريفا. 
هداف ال ي  سعى ل حقيقةا الحراكات الشعبية موضحا ان  قام بذلت في إطار ام

 وهي الكفاح المسلل في الريف من أجل  حقيم االنفصال عن السيادة المغربية.

الورقة المحجوأة لد  الم ةم سااااعة إيقاف  وجسااا  وقائيا، وال ي عثر عليةا -8
ن والمك وبة بخط يده، وال ي  بي -إلى ثالثة قطع–بجي  سااااااروال  بعدما قام ب مأيقةا 

بأنةا  ضااام مجموعة من امرقام الةا فية والعبارات ذات الطابع االنفصاااالي ال ي  دعو 
 إلى انفصال الريف عن الدولة المغربية ال ي وصفةا بالمح ل.
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وبعد مواجة   بةا وضال بانةا مقطعة من وثيقة  خص اشاركة النةضاة العربية 
عالنات مسااااا شاااااةرين العقاريةا ال ي حصااااال على  فويض منةا عبر ا ن رنت لجل  إ

عقاريين، مؤكدا بالنسااااابة للك ابات المدونة عليةا بخط يده، أن  عب ر من خاللةا على 
ضاااااارورة اساااااا خدام المقاومة المساااااالحة أو طل  ال دخل العسااااااكر  امجنبي من أجل 
عالن دولة ريفية شاااامال المغر ، على أن  قوم ال نساااايقيات  االنفصااااال عن المغر  وا 

راحة وهي الفكرة الرئيسااااااااية ال ي يؤمن بةا كل من منامي اموربية بإعالن ذلت صاااااااا
الحراكات بالريف وعلى رأساااااااااةم الم ةم اناصااااااااار الأفأافيا، وي علم اممر بال عبيرات 

 والعبارات ال الية:
اعالقات الريف مع االح الل المغربي كانت دائما عالقة صااااااااادام وان ةت دائما 

 الصدام المقبلىابحمامات دم هل نشةد حمام دم أخر  بالريف في 
ارأيي أن على الريفيين في ال نسااااااااايقيات اموربية أن يعلنوا في مؤ مرهم القادم 
وعلى مسمع من العالم أنةم يريدون دولة ريفية شمال المغر  وأن المقاومة المسلحة 

 ال يأال عندهم سالح من امضي امسلحةا
 وس ا س عمار اا الشع  الريفي ين ارا  دخال عسكريا إسبانيا  نةاء الكاب

مااا ف   الاادعوة إلى الجالء  1921امنااذ أن اح اال المغر  ارض الريف عااام 
والجةاد و القو  الريفية المخلصة  حاول الخالص عبر  حرير البالد من نير االح الل 

 امجنبيا
ال ي  برأها هذا الكيان سياسيا وعسكريا  ا طاراتالكيان الريفي و خلم  اإحياء

 اا.الدقيقة والحساسة ال ي يعرفةا الريف حالي اموضاحوصا في هي ضرورة ملحة خص
 مضيفا أن  يقصد بالعبارة ال الية:
رفض أ  –عدم حمل أعالم االس عمار المغربي. -امن مااهر اس قالل الريف: 
ال نااااادياااااد –حمااااال أعالم الجمةورياااااة الريفياااااة. –حوار مع أعوان االسااااااااا عماااااار. 

 بالأيارات...االح اللا.
عن منةجية الحراكات بالريف ال ي  نام بشاااااكل م فم علي  مسااااابقا أنةا  عبير 

عبر مواقع ال واصااااااااال االج ماعي، وال ي  ر كأ بالخصاااااااااوص على عدم رفع امعالم 
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المغربية منةم يع برونةا أعالم االسااااااااا عمار المغربي، وحمل ما يطلقون علي  اأعالم 
ة ل ساااااوية اموضااااااح الجمةورية الريفيةا، ورفضاااااةم أ  حوار مع السااااالطات المغربي

نما  وال شاابث بعرقلة هذه الحوارات ال ي يع برونةا ليس هي الغاية من هذه الحراكات وا 
 الغاية هي االس قالل عن المغر  نةائيا.

 وفيما يخص باقي العبارات ال ي ضمنةا بالقطع الممأقة المبينة ادناه:
 -اال سيادة للمغر  على أرض الريفا.

 حو االس قالل هو السبيل الوحيد إلى ال قدما اإن طريم الريف الطويل ن
ااالح الل المغربي في الريف أدرت أن إغراء الحوار سقط و ةاو  وال ةديدات لم 
 جد  نفعا وان  هنات معادلة جديدة أفرأها الحرات ومواأين القو  الجديدة ال يمكن 

 ال غاضي عنةا أو إنكارهاا
عل االح الل المغربي بدولة الريف اقد  ح ل دولة من الدول دولة أخر  كما ف

وقد يس مر االح الل مائة أو مئات السنين ولكن مجرد وجوده في  ال يجعل  شرعا من  
ال ي صااور أن يكون هنات اح الل ما ي فم مع رغبة الشااع  ويعبر عن إراد ةم وي رجم 

 أمانيةم ولو بأضعف المعانيا
 دوينا   بمواقع ال واصااااااااال أجا  أن ها   العبارات  دخل كلةا في نفس إطار 

االج ماعي، و عبر عن الرغبة في االنفصااااال عن المغر  كغاية وحيدة للحراكات وعدم 
ن  ال مطال   رغ  فيةا الحراكات غير  جدو  أ  حوار مع السااااااااالطات المغربية، م
 حقيم االنفصااااااال، وهو ما دأ  على ك اب   ب دوينا   ب شااااااجيع من مخ لف امطراف 

 الحراكات داخل المغر  وخارج .المعنية بةا   
 مبينا بخصوص العبارة ال الية:

اا فام نص الجالء: إن قيادة الحرات الشااااعبي الممثلة لحكومة جمةورية الريف 
 وحكومة المملكة المغربية...ا

أن اممر ي علم بفقرة ك بةا كمشروح ال فام معاهدة ما يسمون  بااااااجالء القوات 
حديد بنود هذا الجالء وانسااحا  ها   القوات خالل أجل المغربية من منطقة الريفا و 

 شةرا من  نفيذ هذا اال فام. 30
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اع راف الم ةم بقيام  بنشاااااار مجموعة أخر  من ال دوينات على صاااااافح    -9
ل ي  حمااااال إساااااااااام  بوت ا ل واصااااااااااااال االج مااااااعي فيساااااااااا  JAMALبموقع ا

BOUHADDOUمملكة ، انطالقا من قناع   ال امة بمبدأ اسااااااااا قالل الريف عن ال
بة  المغربية، ومن اجل  حريض الريفيين ساااااااااواء في المغر  أو خارج  على المطال
باسااا قالل الريف عن المملكة المغربية، با ضاااافة إلى  حريف مساااار الحرات الشاااعبي 
بالحسيمة إلى نةج مسار العنف  والمطالبة باالنفصال عن المغر  وذلت ب نسيم مع 

الفكرة الم واجدين داخل المغر  أو خارج ، مجموعة من النشاااااااااطاء المجندين لةذه 
 وي علم اممر بال دوينات ال الية:

 :1: 56على الساعة  2017ما   27*  دوينة ب اري  
الن يحاكم جلول للمرة الثانية ولن يدخل الأفأافي السااجن إذا صاامدت الجماهير  

 في الشوارح بنفس ا يقاح وال نايما
  2017ما   26*  دوين ين ب اري  
 :19:51امولى على الساعة 

االقوات الجوية االساااااابانية  ساااااا عد ل وجي  ضااااااربات لمواقع عسااااااكرية وأمنية 
 لالح الل المغربي بالريفا 
 : 13 14الثانية على الساعة 

 ا ا كنت وال أأال ال أ صور للصراح الريفي المغربي إال نةاية دمويةا
يحمل مساادس  علم على صااورة لشااخص 2016فبراير من ساانة  17* ب اري  

 حيث ك  :
 -ااس عدوا ل حرير الريف بسواعدكم المسلحةا

 :2016دجنبر  12*  دوينة ب اري  
ااع بر هذا الحرات الشاااااااعبي الغير المسااااااابوم بالريف  حديا ريفيا و مردا علنيا 

 على حكم االح الل المغربي ا
 :2017ما   24*  دوينات ب اري  

 :15 02امولى على الساعة 
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يفي ين ار  دخال عسااااااااكريا اساااااااابانيا سااااااااريعا  نةاء الكابوس ا الشااااااااع  الر 
 االس عمار  المغربي بالريف ا
 :15: 08الثانية على الساعة 

ا قد  ح ل دولة من الدول دولة أخر  كما فعل االح الل المغربي بدولة الريف، 
وقد يساااااااا مر هذا االح الل مائة أو مئات الساااااااانين، ولكن مجرد وجوده في  ال يجعل  

ا من  ال ي صااااور أن يكون هنات اح الل ما ي فم مع رغبة الشااااع  ويعبر عن شاااارعي
إراد   وي رجم أماني  ولو بأضااااااااعف المعاني، ان  وجود بحكم القوة ال بحكم الرضااااااااا، 

 ومصيره إلى الأوال ولو إلى حينا
 :15: 07الثالثة على الساعة 

على ممر ال اري  ا عالقة الريف مع االح الل المغربي كانت دائما عالقة صدام 
 وان ةت دائما بحمامات الدم فةل نشةد في هذا الصدام الجديد نفس المالا

  15: 04الرابعة على الساعة 
اعلى المملكة االسبانية أن  قود عملية  حرير الريف ل صحيل خطئةا ال اريخي 

 كما قادت الواليات الم حدة اممريكية عملية  حرير الكويتا
 مك و  فيةا:  2017ما   27ري  * أعاد نشر صورة ب ا

 االعصيان المدني أيةا امحرار في كل مدن الريفا 
 :2017ما   24*  دوينة ب اري  

امن ابرأ مااهر اساااااااا قالل الريف غيا  أعالم االح الل المغربي وبروأ أعالم 
 جمةورية الريف

سالمة الداخلية للدولة، جنحة  -3 المس بال

ة لتسيير و مخصص مبالغ مالية  سلمعا طريق 

 موي  نشا  و دعاية ما شأنها المساس بوحدة 

المملكة المغربية وســـياد ها و زعزعة والء 

المواطنيا للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب 

شاركة في ذلك المغربي صليا  .والم )طبقا للل

 ما القانون الجنائي( 206و  129
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 ما يلي:من القانون الجنائي  باعا على  129و 206حيث ينص الفصلين 

: ا يؤاخذ بجريمة المس بالسالمة الداخلية للدولة، ويعاق  بالحبس 206الفصل 
من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم، من  سلم، بطريم 
مباشاار أو غير مباشاار، من شااخص أو جماعة أجنبية، بأ  صااورة من الصااور هبات 

صااة أو مساا خدمة كليا أو جأئيا ل ساايير أو هدايا أو قروضااا أو أية فوائد أخر  مخصاا
أو  مويل نشاط أو دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية أو سياد ةا أو 

 اس قاللةا أو أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي.ا
يع بر مشاااركا في الجناية أو الجنحة من لم يساااهم مباشاارة في  : ا129الفصاال 

 نفيذها ولكن  أ ى أحد امفعال اآل ية: 
... 
أو أية وسايلة أخر  اسا عملت في ار كا  الفعل، مع قدم أسالحة أو أدوات  - 2

 علم  بأنةا س س عمل لذلت.
سااااااعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في امعمال ال حضااااايرية أو  - 3

  امعمال المسةلة الر كابةا، مع علم  بذلت.
... 

 شاركة في المخالفات فال عقا  عليةا مطلقا.اأما الم
هو ما  في ار كا  هذه الجنحة، جمال بوحدووحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 

 يلي:
اع رافا   ال مةيدية ب لقي حواالت مالية من الخار، من اسااااااااابانيا وهولندا -1

ل، وألمانيا وفنلندا من اجل  شاااااجيع  على االسااااا مرار في الدعاية مطروحة االنفصاااااا
 وي علم اممر بكل من:

المساااامى عمر أكوح عضااااو في ال نساااايقية الكا الونية ال ي  دعو إلى الثورة، -
درهم بعد ان أعج  بمقاال   ال ي   حدث عن  300أرساااااااااال ل  حوالة مالية بمبلغ 

 اس قالل جمةورية الريف ومن أجل  شجيع  على االس مرار.



 

663 

الكا الونية، أرساال ل  حوالة المساامى فؤاد أفجا ، عضااو أيضااا في ال نساايقية -
درهم من أجل  شااااااجيع  على االساااااا مرار في نشاااااار  دوينات حول  200مالية بمبلغ 

 اس قالل جمةورية الريف.
المسمى محمد أوالد عضو في  نسيقية حرات الحسيمة، أرسل ل  حوالة مالية -
 درهم  1000بمبلغ 

جمةورية الريف، المساامى عبد العأيأ أجطار، يقطن ببلجيكا يؤمن باساا قالل -
شاا نبر ال ي  18درهم، وذلت في إطار  واصاال  مع عناصاار حركة  722أرساال ل  مبلغ 

ي واجد مقرها بةولندا وال ي ي أعمةا سااااعيد شاااااعو. حيث أن  ساااابم ل  أن راساااال هذا 
امخير مر ين إحداهما عبر رسااالة ها فية قصاايرة وامخر  عبر موقع الفيساابوت وطل  

في نشاار الدعوة النفصااال الريف والثورة الشااعبية ضااد الناام من  إرسااال المال لدعم  
شاااا نبر  18المغربي، وهو ما اساااا جا  ل  هذا امخير عن طريم أحد أعضاااااء حركة 

المسااااااااامى محمد اجطار الذ  كلف أخوه عبد العأيأ أجطار بإرساااااااااال المبلغ المالي 
لريف الساااالف الذكر ل شاااجيع  على مواصااالة نشااار مواضااايع  ؤيد إحداث جمةورية ا

 والدعوة لقيمةا و حريض مواطني الريف على الثورة من اجل  حقيم هذا المطل .  
درهم ب اري   462محمد الصاااااااااغير ساااااااااكفا ي من هولندا، أرسااااااااال ل  مبلغ -

05/01/2017 
 21/04/2017درهم ب اري   200امحمد اوفكير من دولة فنلندا أرسل ل  مبلغ -
 درهم 308  مبلغ عبد الواحد العيسا ي من هولندا، أرسل ل-
 17/01/2017درهم ب اري   300رشيد عومار  من بلجيكا أرسل ل  مبلغ -
 23/01/2017درهم ب اري   200عبد الغني بجاط من بلجيكا أرسل ل  مبلغ -
 09/12/2016درهم ب اري   200وديع  يجريني أرسل ل  مبلغ -
ن الكطاالنية رضااوان أسااويت الم واجد بفرنسااا، وعضااو ال نساايقي ين االسااباني ي-

 درهم. 100والمدريدية أرسل ل  مبلغ 
درهم. ووعده  1000أغراولي ناريف من دوسااالدورف بألمانيا، أرسااال ل  مبلغ -

من اجل  حميسااااااا  على  كثيف  29/05/2017درهم ب اري   10.000بإرساااااااال مبلغ 
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مجةودا اا  الاادعااائيااة للحركااات الثوريااة بمناااطم الريف بمااا فيةااا الحرات الااذ  يقوده 
 م ةم ناصر الأفأافي. ال

موضاااااحا بان كل هؤالء امشاااااخاص ذووا نأعة انفصاااااالية عن الناام المغربي، 
 ويعيش معامةم بأوروبا.

خاص -2 ية من مجموعة من امشااااااااا ن  ي لقى مبالغ مال با ف  ال مةيد   اع را
والجةات ساااواء بداخل المغر  أو خارج  من أجل  أمين الدعاية عبر مواقع ال واصااال 

لحركاااات االح جااااجياااة والثورات القاااائماااة بمنااااطم الريف في  أامن مع االج مااااعي ل
 حركات امشخاص الميدانيين عبر امن رنت كما هو الحال بالنسبة للحرات الذ  يقوده 

 الم ةم ناصر الأفأافي بالحسيمة ونواحيةا.
ــاهمة في  نظيم مظاهرات غير -4 جنحة المس

مصــرح بها وعقد  جمعات عمومية بدون  صــري  

قانون  14و 11و 9و 4و 3قا لللصـــول طب ما 

  27/11/1958التجمعات العمومية المؤر  في 

نونبر  15من اةير  11و 4و 3خالل مق ضااايات الفصاااول حيث إن الثابت من 
 ما يلي:بشأن ال جمعات العمومية كما وقع  غييره و  ميم   1958

طة كل اج ماح عمومي ي عين أن يكون مسااااااابوقا ب صاااااااريل أمام السااااااالأن ( 1
  في الطرم العمومية، وال يمكن عقده 96المحلية
س عراضات وبصفة عامة جميع المااهرات بالطرم العمومية المواك  وا ( أن 2

وال يساامل ب نايمةا أمام الساالطة المحلية، صااريل ي عين أن  كون بدورها مساابوقة ب 
 المةنيةوالةيئات  الطرم العمومية إال لألحأا  الساااااااااياساااااااااية والمنامات النقابية في

 والجمعيات المصرح بةا بصفة قانونية وال ي قدمت لةذا الغرض ال صريل السابم.
من  14و 9وذلت  حت طائلة العقا  وفم ما  نص علي  مق ضاااايات الفصاااالين 

 كما يلي: 15/11/1958قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 
 الخاص بمخالفة أحكام ال جمعات العمومية: 9*بالنسبة للفصل 

                                                           
هي محجمعيي  ومحهي ي  محمؤيوويوود رصووفد قينونيد محدل دهكف رصووفد خيصوود إحى غييد ثقيفيد أو مالجدمي ي  محدل دعقك أ الهودعفى من يوويرق محدصوو يح  96

 فنيد أو  ييضيد وكذم مالجدمي ي  محدل دعقكهي محجمعيي  ومحمؤييي  ماليعيفيد أو محخي يد.
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يات هذا الك ا  بغرامة   راوح بين يا  فة لمق ضااااااااا  2.000عاق  عن كل مخال
درهم وفي حالة العود يعاق  المخالف بحبس لمدة   راوح بين شاااااااااةر واحد  5.000و

درهم أو بإحد  العقوب ين فقط، وذلت  10.000و 2.000وبغرامة   راوح بين  وشااةرين
جرائم أو الجنل المر كبة بصااارف النار عن العقوبات ال ي يمكن  طبيقةا بخصاااوص ال

 ا.خالل هذه االج ماعات
 الخاص بمخالفة أحكام المااهرات العمومية: 14*بالنسبة للفصل 

يعاق  بحبس لمدة   راوح بين شااااةر واحد وساااا ة أشااااةر وبغرامة   راوح بين ا 
  درهم او بإحد  ها ين العقوب ين فقط 5.000و 1.200
ل بةدف ال غليط بشأن البيانات امشخاص الذين يقدمون  صريحا غير صحي-1

المنصوص عليةا في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجةوا بطريقة ما 
 .اس دعاء للمشاركة في مااهرة بعد منعةا

أو وقع  الذين يساااااااهمون في  نايم مااهرة غير مصاااااارح بةا امشااااااخاص-2
 ا.منعةا

ا  هذه الجنل، هو أن  ال في ار ك جمال بوحدووحيث إن  ما يؤكد  ورط الم ةم 
دليل بالملف على ما يفيد سااااااالوك  لإلجراءات الم طلبة قانونا المنوه بةا أعاله  جراء 

 المااهرات وال جمعات ال ي كان يشارت فيةا في الطرم العمومية وخارجةا.
جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال -5

القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا 

 ما القانون الجنائي 265و 326لللصليا 

 من القانون الجنائي على ما يلي: 265و 263حيث ينص الفصلين 

 :263الفصل 
يعاق  بالحبس من شاااةر إلى سااانة وغرامة من مائ ين وخمساااين إلى خمساااة  ا

أو من  الموافين العموميينأحدا من رجال القضاااااااااااء أو من  أهانآالف درهم، من 
أو  بأقوال اء قيامةم بواائفةم أو بساااب  قيامةم بةا،أو رجال القوة العامة أثنرؤسااااء 
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أو إرسال أشياء أو وضعةا، أو بك ابة أو رسوم غير علنية وذلت   ةديداتأو  إشارات
 بقصد المساس بشرفةم أو بشعورهم أو االح رام الواج  لسلط ةم.

ذا وقعت ا هانة على واحد أو أكثر من رجال القضااااء أو امعضااااء المحلفين  وا 
 محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سن ين.في 

وفي جميع امحوال، يجوأ لمحكمة القضااااااء، عالوة على ذلت، أن  أمر بنشااااار 
عالن ، بالطريقة ال ي  حددها، على نفقة المحكوم علي ، بشااااااارط أال   جاوأ  حكمةا وا 

 هذه النفقات الحد امقصى للغرامة المقررة في الفقرة امولى.ا
ئات المنامة يعاق  عليةا طبقا محكام الفقر ين 265لفصاااااااااال ا نة الةي : اإها

 .ا263امولى والثالثة من الفصل 
 سبم، هو ما يلي: وحيث يعضد ما

اع رافات الم ةم ال مةيدية بنشاااااره ومشاااااارك   على الفيسااااابوت عدة صاااااور -1
مة إلى وفيديوهات  دل على الفسااااااااد في المغر ، وأن  كان يدعو المواطنين بالحساااااااي

للخونة ال ابعين أ  قوات االمن وال صااد   المخأنيينالخرو، واساا عمال القوة لمحاربة 
مساا غال في ذلت حساااب  بموقع ال واصاال االج ماعي الفيساابوت لل عبير  للناام المغربي

عن رفضاااااا  خضااااااوح جميع مناطم الريف بما فيةا مدينة الحساااااايمة ونواحيةا لنفوذ 
 جأءا من  را  المملكة المغربية.  الناام المغربي أو اع بارها 

ثبوت نشره لعدد من ال دوينات ال ي   ضمن إهانات واضحة في حم أجةأة -2 
 الدولة وموافيةا، من قبيل:

 قال فيةا: 2017 04 25*  دوينة ب اري  
اأمام نأول جيش االح الل إلى الشاااارح بالريف وصااادور بيان المشاااؤوم للخونة 

يكون االح الل قد اخ ار  بمجالس الجماعاتمى داخل ما يسااااااااامى بمجالس ما يسااااااااا
  المواجةة وأعلن الحر ا

حدة  -6 ــــد الو نا ض حة التحريض عل جن

ـــ    5فقرة -267الترابية للمملكة طبقا لللص

 ما القانون الجنائي
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 من القانون الجنائي على ما يلي: 5فقرة -267حيث ينص الفصل 

درهم إلى  20.000ن يعاق  بالحبس من ساااا ة أشااااةر إلى ساااان ين وبغرامة ما 
ساااااااء إلى الدين ا سااااااالمي أو كل من أأو بإحد  ها ين العقوب ين، درهم  200.000

 .حر ض ضد الوحدة ال رابية للمملكةالناام الملكي أو 
 50.000إلى الحبس من ساااان ين إلى خمس ساااانوات وبغرامة من   رفع العقوبة

ار كبت امفعال المشاااااااااار إذا درهم أو بإحد  ها ين العقوب ين،  500.000إلى درهم 
المفو ه بةا في  ال ةديداتأو  الصااياحأو إليةا في الفقرة امولى أعاله بواسااطة الخط  

أو بواسااطة الملصااقات المعروضااة على أناار العموم أو  وال جمعات العمومية امماكن
بواساااطة البيع أو ال وأيع أو بواساااطة كل وسااايلة كل وسااايلة  حقم شااارط العلنية بما 

 ا.لوسائل ا لك رونية والورقية والسمعية البصريةفيةا ا

 سبم، ما يلي:وحيث يعضد ما 
الورقة المحجوأة لد  الم ةم ساااعة إيقاف  وجساا  وقائيا، وال ي عثر عليةا -1

والمك وبة بخط يده، وال ي  بين  -إلى ثالثة قطع–بجي  سااااااروال  بعدما قام ب مأيقةا 
والعبارات ذات الطابع االنفصاااالي ال ي  دعو  بأنةا  ضااام مجموعة من امرقام الةا فية

 إلى انفصال الريف عن الدولة المغربية ال ي وصفةا بالمح ل.
وضال بانةا مقطعة من وثيقة  خص اشاركة النةضاة العربية وبعد مواجة   بةا 

العقاريةا ال ي حصااااال على  فويض منةا عبر ا ن رنت لجل  إعالنات مسااااا شاااااةرين 
للك ابات المدونة عليةا بخط يده، أن  عب ر من خاللةا على  عقاريين، مؤكدا بالنسااااابة

ضاااااارورة اساااااا خدام المقاومة المساااااالحة أو طل  ال دخل العسااااااكر  امجنبي من أجل 
عالن دولة ريفية شاااامال المغر ، على أن  قوم ال نساااايقيات  االنفصااااال عن المغر  وا 

كل من منامي  اموربية بإعالن ذلت صااااااااراحة وهي الفكرة الرئيسااااااااية ال ي يؤمن بةا
الحراكات بالريف وعلى رأساااااااااةم الم ةم اناصااااااااار الأفأافيا، وي علم اممر بال عبيرات 

 والعبارات ال الية:
"عالقات الريل مع االحتالل المغربي كان  دائما عالقة 

شهد حمام دم أخرى  صدام وانته  دائما بحمامات دم ه  ن

 بالريل في الصدام المقب ؟"
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سيقيات األوربية أن "رأيي أن على الريلييا  في التن

يعلنوا في مؤ مرهم القادم وعلى مســمع ما العالم أنهم 

يريدون دولة ريلية شمال المغرب وأن المقاومة المسلحة 

 ال يزال عندهم سالح ما امضي األسلحة"

ــبانيا  ــكريا إس ــعب الريلي ينتظرا  دخال عس " الش

 إلنهاء الكابوس اإلستعماري"

ما فتئ  1921الريل عام  "منذ أن احت  المغرب ارض

الدعوة إلى الجالء والجهاد و القوى الريلية المخلصـــة 

  حاول الخال  عبر  حرير البالد ما نير االحتالل األجنبي"

التي  برزها  اإلطاراتخلق الكيان الريلي و "إحياء

صا في  صو ضرورة ملحة خ سكريا هي  سيا وع سيا هذا الكيان 

 ا".رفها الريل حاليالدقيقة والحساسة التي يع األوضا 
 مضيفا أن  يقصد بالعبارة ال الية:

عدم حم  أعالم االستعمار -"ما مظاهر استقالل الريل: 

ستعمار. –المغربي.  حم  أعالم –رفض أي حوار مع أعوان اال

 التنديد بالزيارات...االحتالل".–الجمهورية الريلية. 

ل م فم علي  مسااااابقا أنةا  عبير عن منةجية الحراكات بالريف ال ي  نام بشاااااك
عبر مواقع ال واصااااااااال االج ماعي، وال ي  ر كأ بالخصاااااااااوص على عدم رفع امعالم 
المغربية منةم يع برونةا أعالم االسااااااااا عمار المغربي، وحمل ما يطلقون علي  اأعالم 
الجمةورية الريفيةا، ورفضاااااةم أ  حوار مع السااااالطات المغربية ل ساااااوية اموضااااااح 

نما وال شاابث بعرقلة هذه الح وارات ال ي يع برونةا ليس هي الغاية من هذه الحراكات وا 
 الغاية هي االس قالل عن المغر  نةائيا.

 وفيما يخص باقي العبارات ال ي ضمنةا بالقطع الممأقة المبينة ادناه:
 ال سيادة للمغرب على أرض الريل""

ــبي   ــتقالل هو الس "إن طريق الريل الطوي  نحو االس

  الوحيد إلى التقدم"

االحتالل المغربي في الريل أدرك أن إغراء الحوار ا

ناك  نه ه عا وا جدي نل يدات لم   هد هاوى والت ســـق  و 

معادلة جديدة أفرزها الحراك وموازيا القوى الجديدة ال 

 يمكا التغاضي عنها أو إنكارها"

"قد  حت  دولة ما الدول دولة أخرى كما فع  االحتالل 

االحتالل مائة أو مئات  المغربي بدولة الريل وقد يســتمر

ـــرعا ألنه ال  ـــنيا ولكا مجرد وجوده فيه ال يجعله ش الس

يتصـــور أن يكون هناك احتالل ما يتلق مع رغبة الشـــعب 

 ويعبر عا إراد هم ويترجم أمانيهم ولو بأضعل المعاني"
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أجا  أن ها   العبارات  دخل كلةا في نفس إطار  دوينا   بمواقع ال واصااااااااال 
عن الرغبة في االنفصااااال عن المغر  كغاية وحيدة للحراكات وعدم االج ماعي، و عبر 

ن  ال مطال   رغ  فيةا الحراكات غير  جدو  أ  حوار مع السااااااااالطات المغربية، م
 حقيم االنفصااااااال، وهو ما دأ  على ك اب   ب دوينا   ب شااااااجيع من مخ لف امطراف 

 المعنية بةا   الحراكات داخل المغر  وخارج .
 العبارة ال الية:مبينا بخصوص 

"ا لــاق نص الجالء: إن قيــادة الحراك الشـــعبي 

الممثلــة لحكومــة جمهوريــة الريل وحكومــة المملكــة 

 المغربية..."
أن اممر ي علم بفقرة ك بةا كمشروح ال فام معاهدة ما يسمون  بااااااجالء القوات 

خالل أجل المغربية من منطقة الريفا و حديد بنود هذا الجالء وانسااحا  ها   القوات 
 شةرا من  نفيذ هذا اال فام. 30

اع رافا   ال مةيدية للضاااااااابطة القضاااااااائية عند إيقاف ، بأن  من مناصااااااار  -2
الجمةورية الريفية، ويع رف بأن لةا علمةا الخاص وحدودها الجغرافية الخاصاااة ال ي 
  ب دأ بحسب  من  اأة إلى كرسيف والنااور والحسيمة، وأن  يشيد بانفصال الريف عن
باقي جةات المغر . وي وفر لةذا الغرض على صااااااااافحة خاصاااااااااة بموقع ال واصااااااااال 
  االج ماعي الفايسبوت يعرض فيةا أفكاره ومناصر   للجمةورية الريفية حس  إفاد  .

صفح   الشخصية بموقع ال واصل  PROFILEاع راف  بوضع  على حائط -3
اصاااال االج ماعي بنشاااار على م ن صاااافح   الخاصااااة بموقع ال و االج ماعي فيساااابوت 

فيساااااابوت خريطة مق طعة من خريطة المملكة المغربية  حمل اساااااام اجمةورية الريف 
 اال حادية لقبائل الريفا

اع راف  بمشااارك   على صاافح   بالفيساابوت عدة صااور فو وغرافية ومقاالت -4
 وفيديوهات داعية النفصال الريف عن المغر  عبر القيام بثورة شعبية مسلحة. 

نشاااره ومشاااارك   على الفيسااابوت عدة صاااور وفيديوهات  دل على اع راف  ب-5
الفساااد في المغر ، وأن  كان يدعو المواطنين بالحساايمة إلى الخرو، واساا عمال القوة 
لمحاربة المخأنيين أ  قوات االمن وال صاااد  للخونة ال ابعين للناام المغربي مسااا غال 
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رفض  خضوح جميع  عبير عن في ذلت حساب  بموقع ال واصل االج ماعي الفيسبوت لل
مناطم الريف بما فيةا مدينة الحسااااااااايمة ونواحيةا لنفوذ الناام المغربي أو اع بارها 

 .  جأءا من  را  المملكة المغربية
ن يجااة الخبرة ال قنيااة المنجأة على صااااااااافحااة الم ةم جمااال بوحاادو بموقع -6

، وال ي JAMAL BOUHADDOUال واصاااااال االج ماعي فيساااااابوت  حت إساااااام 
فرت عن رصاااااااد عدد من ال دوينات ال ي  مس بالوحدة ال رابية للمملكة و حرض أسااااااا

 على المس بالسالمة الداخلية للدولة وفم ما يلي:
 فبراير: 28*  دوينة بتاريخ 

"الحراك الشـــعبي بالريل أنار الطريق للريلييا  

 للتوجه صوب  حقيق مطلبهم في استقالل الريل" 

 : 2016نة مارس ما س 19*  دوينة بتاريخ 

هدافهم وأحالمهم  "الريليون مصـــممون على  حقيق أ

بإقامة كيان يعبر عا طموحا هم التحررية االســـتقاللية 

ها االحتالل المغربي في  ك  العوائق التي يضـــع رغم 

 الطريق" 

 :2017 05 01*  دوينتيا بتاريخ 

 :10:41األولى على الساعة 

لشعب "استمرار الحراك الشعبي بالريل هو دلي  أن ا

الريلي قادر على أن يمضي نحو  حقيق غايته الكبرى وهو 

 استقالل الريل" 

 :10:43الثانية على الساعة 

ياء  م  إلح نا  األ بالريل هو م "الحراك الشـــعبي 

 جمهورية الريل" 

 :2017ماي  6*  دوينة بتاريخ 

سوى أن ينادي  شعب الريلي العظيم  "ال خيار أمام ال

هذا قه في  قرير المصـــير  مات  بح هو المخرج ما ظل

 االستعمار" 

وهي ال دوينات ال ي اع رف الم ةم بك اب ةا على حسااااااااااب  بموقع ال واصااااااااال 
االج ماعي بالفيسبوت، مؤكدا انةا  دخل ضمن قناعا   بضرورة اس قالل الريف على 
المملكة المغربية ال ي يع برها مس عمرة لةذه المناطم، وبال الي فإن الحراكات والثورات 

 السبيل الوحيد من وجةة ناره ل حقيم هذه الغاية. هي
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حرض فيةااا على ال مييأ  2015دجنبر  26ثبوت نشاااااااااره ل اادوينااة ب اااري  -7
 والعنصرية خدمة لمشروح االنفصال:

سوى الريلييا أما ما  بقى  "ال نريد على ارض الريل 

 ما الساكنة العربية فعليها الرحي "

ال دوينة عن قناعة بما  ضااااااامن  ، حيث أن  وبعد مواجة   بةا أكد ك اب   لةذه 
في اع قاده أن المواطن الريفي ليس مغربي وليس عربي، وأن غير الريفيين ال يج  

 أن يعيشوا معةم على نفس أرض الريف.
على صفح   بالفيسبوت صورة لبطاقة  2016 07 10اع راف  بنشر ب اري  -8

جمةورية اال حادية لقبائل الريفا   ضاااامن صااااور   الفو وغرافية وفي أعالها عبارة اال
 وك ابات أخر  بامماأيغية، مصحوبة ب عليم ل  جاء في :

سوف  ح  مح   "نموذج لبطاقة التعريل الريلية التي 

 البطاقات االستعمارية المغربية مستقبال". 

موضاااااحا أن  قام بذلت من أجل  شاااااجيع رواد الصااااافحة على الحلم بجمةورية 
  .ريفية مس قلة عن المغر 

بنشاااااار على صاااااافح   بالفيساااااابوت  2016فبراير  19اع راف  بقيام  ب اري  -9
 ح و  على صااااورة لعلم مجةول،  Capture d’écranصااااورة لشاااااشااااة الكمبيو ر 

و ح   عنوان في أعلى الصااااااافحة يإسااااااام االريف اليوما با ضاااااااافة إلى مجموعة من 
 العناوين من بينةا عنوان:

 ". 4لع؟  "الكلاح المسل  في الريل متى يند

 وقام بالتعليق على ها ه الصورة بقوله:

"نموذج لصـــحيلة ورقية ريلية ناطقة بلســـان حركة 

 استقالل الريل". 

موضحا ان  قام بذلت في إطار امهداف ال ي  سعى ل حقيقةا الحراكات الشعبية 
 وهي الكفاح المسلل في الريف من أجل  حقيم االنفصال عن السيادة المغربية.

ف الم ةم بقيام  بنشااااار مجموعة أخر  من ال دوينات على صااااافح   اع را-10
ل ي  حمااااال إساااااااااام  بوت ا ل واصااااااااااااال االج مااااااعي فيساااااااااا  JAMALبموقع ا

BOUHADDOU انطالقا من قناع   ال امة بمبدأ اسااااااااا قالل الريف عن المملكة ،
بة  المغربية، ومن اجل  حريض الريفيين ساااااااااواء في المغر  أو خارج  على المطال
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يف عن المملكة المغربية، با ضاااافة إلى  حريف مساااار الحرات الشاااعبي باسااا قالل الر 
بالحسيمة إلى نةج مسار العنف  والمطالبة باالنفصال عن المغر  وذلت ب نسيم مع 
مجموعة من النشاااااااااطاء المجندين لةذه الفكرة الم واجدين داخل المغر  أو خارج ، 

 وي علم اممر بال دوينات ال الية:
  2017ماي  26يخ *  دوينتيا بتار

 :19:51األولى على الساعة 

ــربات  ــتعد لتوجيه ض ــبانية  س "القوات الجوية االس

 لمواقع عسكرية وأمنية لالحتالل المغربي بالريل" 

 :13 14الثانية على الساعة 

صرا  الريلي المغربي  صور لل " " كن  وال أزال ال أ 

 إال نهاية دموية"

ق على صــورة عل 2016فبراير ما ســنة  17* بتاريخ 

 لشخص يحم  مسدس حيث كتب:

 -"استعدوا لتحرير الريل بسواعدكم المسلحة"

 :2016دجنبر  12*  دوينة بتاريخ 

سبوق بالريل  شعبي الغير الم "اعتبر هذا الحراك ال

  حديا ريليا و مردا علنيا على حكم االحتالل المغربي "

 :2017ماي  24*  دوينات بتاريخ 

 :15 02األولى على الساعة 

" الشعب الريلي ينتظر  دخال عسكريا اسبانيا سريعا 

 إلنهاء الكابوس االستعماري المغربي بالريل "

 :15: 08الثانية على الساعة 

ع   ما ف لة أخرى ك لدول دو لة ما ا ت  دو قد  ح  "

االحتالل المغربي بدولة الريل، وقد يســـتمر هذا االحتالل 

ه ال يجعله مائة أو مئات الســـنيا، ولكا مجرد وجوده في

ــور أن يكون هناك احتالل ما يتلق مع  ــرعيا ألنه ال يتص ش

رغبة الشعب ويعبر عا إراد ه ويترجم أمانيه ولو بأضعل 

صيره  ضا، وم المعاني، انه وجود بحكم القوة ال بحكم الر

 إلى الزوال ولو إلى حيا"

 :15: 07الثالثة على الساعة 

ئما عالقة " عالقة الريل مع االحتالل المغربي كان  دا

صدام على ممر التاريخ وانته  دائما بحمامات الدم فه  

 نشهد في هذا الصدام الجديد نلس المال"

  15: 04الرابعة على الساعة 
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ية  حرير  ية أن  قود عمل بان كة االســـ "على الممل

يات  قادت الوال ما  تاريخي ك ها ال الريل لتصـــحي  خطئ

 المتحدة األمريكية عملية  حرير الكوي "

 :2017ماي  24وينة بتاريخ *  د

ـــتقالل الريل غياب أعالم االحتالل  أبرز"ما  مظاهر اس

 المغربي وبروز أعالم جمهورية الريل"

****** 
في  اصااحيح وحيث إن  بالرجوح إلى محضاار الضااابطة القضااائية ي ضاال أن  ورد

وهو يمارس مةام وايف   ما عاين  أو  ضااابط الشاارطة القضااائية ن في الشااكل وضاام  
، مما يكون مع  مع برا من الناحي ين القانونية اه شااااخصاااايال في مجال اخ صاااااصاااا  لق  

 من قانون المسطرة الجنائية.  289والموضوعية طبقا لمق ضيات المادة 
وحيث يوثم بمضاامن المحاضاار ال ي ينجأها ضااباط الشاارطة القضااائية في إطار 

 من م م ،.  290ال ثبت من الجنل إلى أن يثبت ما يخالفةا، حس  مفةوم المادة 
الصااااااااااادر  306محكمة النقض من خالل قرارها الجنائي عدد  ما أكد  هذا و 
في  اأن المحضاار المساا وفي لما يشاا رط  القانون  والذ  جاء 1963-02-05ب اري  

يقوم حجة ال يمكن دحضةا إال بقيام الدليل القاطع على مخالف ةا للواقع بواسطة حجة 
ة الشاااااااةود أو  قارير الخبراء أو ما شااااااااب  ذلت من  ماثلةا في قوة ا ثبات كشاااااااةاد

فمجرد االدعاءات الخالية من أية برهان ال  وعلي  الوثائم الموثوم بصاااااااااح ةا قانونا 
 يصوم بأية حال اع بارها حجة مضادةا.

وحيث إن  عالوة على كل  ما ذكر أعاله، فإن  من الثابت قانونا وقضااااااااااء، أن 
يس مطلوبا إال بالنساابة للمحكمة، أما قاضااي ال حقيم، االق ناح الجاأم بثبوت ال ةمة ل

ر الم ابعة، ولو لم  كن مقنعة لإلدانة، ليأمر بإحالة الملف  فيكفي قيام أدلة كافية  بر 
 على المحكمة.
)المجلس األلل  سابتا( وب  هذا المعن  ب  خمسة  محكمة النقضقض   وحيث

 قرارا  مرجعية، صادرة لنها، بما يل :
عد تاريخ  962/5د األول،  في الملف  20/05/2009ب

 :19634/6/5/2007عدد 
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لكن حيااث يتجل  من التعلياال المااذكور،أن وصاااااااااااااف قاااضااااااااااااا  التحتي  لددلااة ا 
المعروضااااااااااة لليه المتمثلة ب  الشااااااااااهادة الطبية المعززة لتصااااااااااريحا  الضااااااااااحية، بأنها 
تعرضااااااااااا  لاللتداء من طرف زوجها المتهم الذي هو معها ب  نزاع بشاااااااااااأن ربضاااااااااااها 
المكوث بين والديه، وتأكيد هذا األخير بأن ساااااااااااابب اتهامها له هو النزاع المذكور، بأنها 

والحال أن االق ناح الجاأم بثبو ةا ليس مطلوبا إال بالنسبة غير كابية إلثبا  الجريمة، 
عة  عة ولو لم  كن مقن لة  برر الم اب يام أد قاضاااااااااي ال حقيم فيكفي ق ما  للمحكمة، أ

عن القاعدة المذكورة، مما يكون مع  القرار المطعون في  فيما لإلدانة، يعد خروجا 
 اع مده فاسد ال عليل المنأل منألة انعدام ، والموج  للنقض وا بطال.ا

في  27/10/2010بتالالاريخ  2425/7الثالالاني عالالدد 

 :8901/2010الملف عدد 

حيث إن  لما كان المقرر قانونا أن الغرفة الجنحية وهي  نار في اسااااااااا ئناف ا 
رار قاضاااي ال حقيم إنما  ضاااع يدها على جميع امدلة الم وفرة أمامةا، و قرر ما إذا ق

ةا الثبو ية  قدير قيم  ية لذلت، من غير أن  قوم ب  ية للم ابعة أم غير كاف كانت كاف
براأ أسبا  قبولةا أو أسبا  اس بعادها، وما إذا كانت كافية لإلدانة أم ال  لما كان  –وا 

نحية مصااادرة الترار المطعون بيه لندما ناقشااا  تصاااريحا  شااااهد بإن الغربة الج -ذلك
اإلثبا  المساااااام  سااااااعيد حارث وتصااااااريحا  شاااااااهدي النف  بوشااااااعيب رحيم  ولبد ا  
لتااااق  وانتهااا  إل  التمااااد هاااذه االخيرة، وطرح األول ، التباااارا للعاااداوة التاااائماااة بين 

من حيث اإلدانة ال  صاااااحبها والمشااااهود ضاااادها، تكون قدر  األدلة المعروضااااة لليها،
من حيث المتابعة، مارسااا  تبعا لذلك لمل محكمة الموضاااوع الت  يبت  لها وحدها ح  
تتاادير األدلااة واألخااذ بمااا اطمااأناا  إليااه وطرح مااا لم تتتنع بااه األمر الااذي يجعاال الترار 

 .  المطعون بيه باسد التعليل، ولرضة للنتض واإلبطال
عدد  لث  ثا تاريخ  51ال الملف  في 13/01/2011ب

 :13310/6/9/2010عدد 

ن ليس ل  أن  ا حيث إن وايفة قضاااااااء ال حقيم هي جمع امدلة عن الجرائم وا 
ن الغرفة الجنحية  يعمل على  قدير هذه امدلة، من ذلت من سااااالطة قضااااااء الحكم، وا 
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باع بارها درجة ثانية لقضااااااااء ال حقيم، مدعوة بدورها إلى الساااااااةر على القيام بةذه 
 لنحو المذكور...االوايفة على ا

في الملف  31/05/2012بتاريخ  486/9الرابع عدد 

 :5279/6/9/2012عدد 

 صاااريحات الضاااحية جاءت " حيث إنه لما كان قاضااااا  التحتي  للل أمره بكون 
يكون قد أام عن وايفة ، بإنه مجردة وغير معأأة بأية وساااااااايلة من وسااااااااائل ا ثبات

على أساااااساااا ، و عداها إلى  قييم قوة الدليل إقامة الدليل والبحث عن  و وجي  اال ةام 
تكون الغربة الجنحية الت  تبن  تعليله  الذ  أقام  وال ي  دخل في سلطة قضاء الحكم،

قد حاد  ه  األخرى لن وظيفتها، مما يكون معه قرارها غير مؤسس ومعرضا للنتض 
 واإلبطال." 

في  19/09/2012بتالالاريخ  1657/7ال الالامس عالالدد 

 : 7048/2012الملف عدد 

حياااث إناااه لماااا كاااان من المترر قاااانوناااا أنم الغرباااة الجنحياااة وه  تنظر ب  " 
اسااتئناف أمر قاضاا  التحتي  تتوم باإلضااابة إل  مراقبة سااالمة األمر المسااتأنف أمامها 

محكمااة ، وأن وبيااان ماا إذا كاانات كاافيااة او غير كاافيااة للم ااابعااةبااالبحااث لن األدلااة 
قييم امدلة وامخذ أو عدم امخذ بةا إعماال للسلطة الموضوح هي ال ي يرجع لةا أمر  

، بإنه لما قضاااااااااااا  الغربة المطعون ب  قرارها بتأييد أمر قاضاااااااااااا  المخولة لةا في ذلت
 التحتي  بعدم متابعة المطلوب ب  النتض بتعليلها الذي أورد  بيه:

" وحيث إن الغربة الجنحية بعد دارسااااااااااتها للتضااااااااااية واطاللها لل  أروا  الملف 
كما ان الشاااهد عبد بين لها أن المتهم نف  المنسااااوب إليه ب  سااااائر مراحل المسااااطرة، ت

الجليل لح ال صااارح أمام السااايد قاضاااي ال حقيم وأثناء المواجةة المنجأة بينةما بأن  
يعرف الم ةم أعاله لكون  من جيران  وأن هذا امخير لم يسااااااااابم ل  أن أوده بمخدر 

قد بثت تكون  عناصاااااار جنحة اال جار في المخدراتا المعجون، اممر الذ   نعدم مع 
بطال .ا  في موضوح الدعو  العمومية مما يجعل قرارها فاسد ال عليل وي وج  نقض  وا 
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ولثبوتها  أعاله ينللم ةميتعين التبارا لخطورة األبعال الجرمية المنساااااااااوبة  وحيث
غرباااة الجنااااياااا   لل  على حااال ةم الجنااائيااة مثبوتاااا كاااابياااا، األمر باااإحاااالته مب  حت ه

 .طبتا للتانون ماالبتدائية بهذه المحكمة لمحاكمته
ألجــلــــه 

بعد اإلشهاد لل  هذه النيابة العامة بإدالئها قاض  التحتي  السيد لتمس من ن
 بملتمسها الكتاب : 

للمنسوب الم ةمين أعاله : التصريح بتوابر أدلة ودالئل كابية لل  ارتكاب أوال
 المتابعة ألاله.وب  بصول  مإليه

حال ة مبم ابع ة: األمر ثانيا غربة الجنايا  لل   على حال ةم الجنائية موا 
 :ممن أجل ار كابةطبتا للتانون  ملمحاكمته االبتدائية بهذه المحكمة

 بالنسبة للمتهم ناصر الزفزافي: -1

لدولة  بعةا ار كا  عمل - ية ل لداخل بالساااااااااالمة ا ية  دبير مؤامرة للمس  جنا
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2ح في إعداد  نفيذها طبقا للفقرة والشرو 

جناية المشاااااااااركة )عن طريم ال حريض( في ار كا  جناية المس بسااااااااالمة -
الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث ال خري  وال ق يل والنة  في أكثر 

 من القانون الجنائي 129و 201من منطقة طبقا للفصلين 
جنحة المس بالسااااالمة الداخلية للدولة، عن طريم  ساااالم مبالغ مالية وهبات -

وفوائد أخر  مخصاااصاااة ل سااايير و مويل نشااااط ودعاية من شاااأنةا المسااااس بوحدة 
المملكة المغربية وساااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااااساااااااات 

 من القانون الجنائي 129و 206الشع  المغربي والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم   يجنح- إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 129و 265و 263والمشاركة في ذلت طبقا للفصول 
جنحة ال حريض علنا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة والمشااااااركة في ذلت طبقا -
 نائيمن القانون الج 5-267و 129للفصلين 
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جنل المشااااااااااركة في ار كا  العنف في حم رجال القوة العامة ن ج إراقة دم -
والمشاااركة في العصاايان المساالل وال حريض علي  والمشاااركة في  جمةر مساالل طبقا 

من قانون  20و 15من القانون الجنائي و 304و 302و 301و 300و 267للفصول 
  27/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية   يجنح-
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
جنحة  عطيل بشااكل م عمد مباشاارة عبادة وال سااب  عمدا في إحداث اضااطرا  -

 من القانون الجنائي 129و 221لفصلين طبقا لنجم عن  ا خالل بةدوئةا ووقارها 
 بالنسبة للمتهم محمد جلول: -2

جناية المشاااركة في  دبير مؤامرة للمس بالسااالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة -
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2

المشاااااااااركة في ار كا  جناية المس بسااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا   جنحة-
ل خرياا  وال ق ياال والنةاا  في أكثر من منطقااة طبقااا اع ااداء الغرض مناا  إحااداث ا

 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 
ية - لدولة، عن طريم  سااااااااالم مبالغ مال ية ل لداخل جنحة المس بالساااااااااالمة ا

مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية 
ربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغ

 من القانون الجنائي 206و 129لين والمشاركة في ذلت طبقا للفص
جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 
 27/11/1958المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم إهانة هيئة   يجنح- منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
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جنحة ال حريض علنا ضاااااد  الوحدة ال رابية للمملكة والمشااااااركة في ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 5-267للفصل 
 بالنسبة للمتهم محمد حاكي: -3

مس بالسااالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة جناية المشاااركة في  دبير مؤامرة لل-
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2

جنحة المس بالسالمة الداخلية للدولة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة -
ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا 

ؤساااساااات الشاااع  المغربي والمشااااركة في وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولم
 من القانون الجنائي. 129و 206ذلت طبقا للفصلين 

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
ال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم واسااا عمال المشااااركة في إهانة رججنل -

 129العنف في حقةم ن ج عن  جروح والمشاركة في العصيان المسلل طبقا للفصول 
  من القانون الجنائي 267و 263و 304و 301و 300و

اخفاء شخص عمدا مع علم  بار كاب  جناية وأن  مبحوث عن  بسببةا جنحة -
من  297ة  ةريب  من االع قال والبحث، الفصااااااال ومسااااااااعد   على االخ فاء ومحاول

 القانون الجنائي.
من  5-267ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال جنحة -

 القانون الجنائي.
 لمتهم محمد المجاوي: ل بالنسبة -4

جناية المشاااركة في  دبير مؤامرة للمس بالسااالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة -
عماال للوصااف القانوني من القانون الجنائي  201فصاال من ال 2 بعد إعادة ال كييف وا 

 .المناس 
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هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم   يجنح- إهانة هيئة منامة وا 
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3ن  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول بدو

 27/11/1958المؤرخ في 
جنحة ال حريض علنا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة والمشااااااركة في ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 5-267للفصل 
 حسيا االدريسي:البالنسبة للمتهم -5

لسااالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة جناية المشاااركة في  دبير مؤامرة للمس با-
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2

المشااااااااركة )عن طريم المسااااااااعدة وا عانة( في إهانة هيئة منامة جنح ي -
 263والمشااااااااركة في إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم طبقا للفصاااااااول 

قانوني بعد إعادة ال كييف و من القانون الجنائي،  267و 265و عماال للوصاااااااااف ال ا 
 المناس 
المساهمة في  نايم مااهرة غير مصر ح بةا )مع حمل أسلحة( وعقد   يجنح-

من قانون  15و 14و 11و 9و 4و 3  جمعات عمومية بدون  صاااريل طبقا للفصاااول
  27/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

الجمعة( جنحة المشاااااااركة في  عطيل بشااااااكل م عمد مباشاااااارة عبادة )صااااااالة -
لين وال سااب  عمدا في إحداث اضااطرا  نجم عن  ا خالل بةدوئةا ووقارها طبقا للفصاا

 من القانون الجنائي 129و 221
لدولة، عن طريم - ية ل لداخل ية جنحة المس بالساااااااااالمة ا  سااااااااالم مبالغ مال

من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية ودعاية  مويل نشاط مخصصة ل سيير و 
الشااااااع  المغربي المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات  عة والءوأعأ وسااااااياد ةا 

 نائيمن القانون الج 129و 206طبقا للفصلين والمشاركة في ذلت 
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جنحة المشااااااااااركة في العنف وال ةديد بار كا  فعل من أفعال االع داء على -
من القانون  129و 303و 429و 400امشااااخاص بواسااااطة السااااالح طبقا للفصااااول 

 الجنائي
نحة ال حريض علنا ضاااااد الوحدة ال رابية للمملكة والمشااااااركة في ذلت طبقا ج-
 من القانون الجنائي 129و 5-267 ينللفصل

 النسبة للمتهم أشرف اليخلوفي:ب-6

جناي ي المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة وال حريض -
من الفصاااااال  2و 1ا للفقر ين على ار كا  جناية المس بسااااااالمة الدولة الداخلية طبق

 من القانون الجنائي 201
جنحة المس بالسااالمة الداخلية للدولة، عن طريم  ساالم مبالغ مالية وافوائدا -

مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية 
ربي الشااااااع  المغوسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات 

 .من القانون الجنائي 206و 129لين طبقا للفص والمشاركة في ذلت
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم   يجنح- إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
جنحة المساااهمة في  نايم مااهرة غير مصاار ح بةا )مع حمل أساالحة( وعقد -

من قانون  15و 14و 11و 9و 4و 3 ن  صاااريل طبقا للفصاااول جمعات عمومية بدو
  27/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 القانون الجنائي

 بالنسبة للمتهم أحمد هزا : -7

 من 297طبقا للفصااااااااال إخفاء شاااااااااخص مبحوث عن  من أجل جناية جنحة -
 القانون الجنائي
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جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  يجنح-  إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263 طبقا للفصلين
العصيان المسلل وال حريض علي  والمشاركة في  جمةر مسلل طبقا جنح ي -

من قانون ال جمعات  20و 15من القانون الجنائي و 304و 301و 300للفصاااااااااول 
  15/11/1958العمومية المؤرخ في 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة الفصااااااااال -
 لجنائيالقانون ا
 سبة للمتهم عبد الحق صديق: بالن-8

لدولة، عن طريم - ية ل لداخل ية جنحة المس بالساااااااااالمة ا  سااااااااالم مبالغ مال
 مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية مخصصة ل سيير و 

وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي 
 من القانون الجنائي 206و 129ذلت طبقا للفصلين والمشاركة في 

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيام  يجنح- ةم بمةامةم إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -

 القانون الجنائي
 بالنسبة للمتهم يوسل الحمديوي: -9

لدولة، عن طريم  جنحة- ية ل لداخل ية المس بالساااااااااالمة ا  سااااااااالم مبالغ مال
عاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية دو مخصصة ل سيير و مويل نشاط 
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والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي وأعأعة وسااااااياد ةا 
 من القانون الجنائي 206و 129والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3صااااااااول بدون  صااااااااريل طبقا للف

 27/11/1958المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم  جنح ي- إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
ي ال حريض بشاااااااااكل علني على المس  بالوحدة ال رابية ف جنحة المشااااااااااركة-
بعااد إعااادة ال كييف من القااانون الجنااائي  5-267و 129لفصااااااااالين طبقااا لللمملكااة 

عماال للوصف القانوني المناس .   وا 
 بالنسبة للمتهم سليمان اللحيلي: -10 

المس بسالمة الدولة الداخلية ب سلم مبالغ مالية ل سيير نشاط ودعاية  جنحة-
للدولة المغربية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة وسااياد ةا وأعأعة والء المواطنين 

 م ،. 206و 129ولمؤسسات الشع  المغربي والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 

جنحة ال ةديد بار كا  جناية ضاااااااااد امشاااااااااخاص وال حريض على ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 425و 129للفصلين 
جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3طبقا للفصااااااااول بدون  صااااااااريل 
 27/11/1958المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم   يجنح- إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
 بالنسبة للمتهم عثمان بوزيان:-11

لية للدولة عن طريم  سااليم مبالغ جنحة المشاااركة في المس بالسااالمة الداخ-
مالية ل سيير نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة وسياد ةا وأعأعة والء 
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م  129و 206المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشع  المغربي طبقا للفصلين 
.، 

من القانون  209جنحة عدم ال بليغ عن المس بسااااالمة الدولة طبقا للفصاااال -
 الجنائي

 بالنسبة للمتهم صالح لشخم: -12

االقيام بشكل م عمد ب ةديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على م ن  جناي ي-
طائرة خالل  حليقةا قصااد المس بسااالم ةاا وا المس بسااالمة الدولة الداخلية بار كا  
اع داء الغرض من  إحداث ال خري  وال ق يل والنة  والمشاركة في ذلتا طبقا للفصول 

 من القانون الجنائي. 129و 201مكرر و 607

هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم   يجنح- إهانة هيئة منامة وا 
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

خاص وامموال  جنحة- عال االع داء على امشااااااااا كا  فعل من أف بار  يد  ال ةد
 قانون الجنائيمن ال 129و 429وال حريض على ذلت طبقا للفصلين 

 304و 302و 301و 300العصااااايان وال حريض علي  طبقا للفصاااااول  جنحة-
 من القانون الجنائي

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
من  5-267ض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال جنحة ال حري-

 القانون الجنائي
 بالنسبة للمتهم عمر بوحراس: -13

جناية المس بالساااااااالمة الداخلية للدولة بار كا  اع داء الغرض من  ال خري  -
 من القانون الجنائي 201وال ق يل والنة  طبقا للفصل 

 من القانون الجنائي 392و 114لين جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفص-
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 خري  منقوالت في جماعات باسااااا عمال القوة وكسااااار و عيي  أشاااااياء  جناية-
 من القانون الجنائي  595و 594مخصصة للمنفعة العامة طبقا للفصلين 

 من القانون الجنائي 297جنحة مساعدة مجرم على الةرو  طبقا للفصل -
هانة رجا  يجنح- ل القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
جنل ار كا  العنف ضد رجال القوة العامة ن ج عن  جروح، والعصيان المسلل -

 15من القانون الجنائي و 302و 301و 300و 267وال جمةر المسلل طبقا للفصول 
 15/11/1958 من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في 20و

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -

 القانون الجنائي
غ الساااالطات العامة عن وقوح جريمة يعلم بعدم حدوثةا و قديم أدلة جنحة  بلي-

 من القانون الجنائي. 264أائفة على ار كابةا طبقا لمق ضيات الفصل 
جنحة المسااااهمة في  عطيل بشاااكل م عمد مباشااارة عبادة وال ساااب  عمدا في -

 من 128و 221لفصااااالين طبقا لإحداث اضاااااطرا  نجم عن  ا خالل بةدوئةا ووقارها 
عماال للوصف القانوني المناس القانون الجنائي   .بعد إعادة ال كييف وا 

 بالنسبة للمتهم سمير إغيد:  -14

جناية المس بالساااااااالمة الداخلية للدولة بار كا  اع داء الغرض من  ال خري  -
 من القانون الجنائي 201وال ق يل والنة  طبقا للفصل 

 من القانون الجنائي 392و 114 جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين-
 خري  منقوالت في جماعات باسااااا عمال القوة وكسااااار و عيي  أشاااااياء  جناية-

 من القانون الجنائي  595و 594مخصصة للمنفعة العامة طبقا للفصلين 
 من القانون الجنائي 297جنحة مساعدة مجرم على الةرو  طبقا للفصل -
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هانة رجال ا  يجنح- لقوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم إهانة هيئة منامة وا 
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

ار كا  العنف ضد رجال القوة العامة ن ج عن  جروح، والعصيان المسلل  جنل-
 15من القانون الجنائي و 302و 301و 300و 267وال جمةر المسلل طبقا للفصول 

 .15/11/1958من قانون ال جمعات العمومية المؤرخ في  20و
جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 
 27/11/1958المؤرخ في 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -

 القانون الجنائي
 للمتهم زكرياء أظهشور: بالنسبة  -15

جناي ي المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -
يقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مسكون طبقا للفصول  ال خري  وال ق يل والنة  وا 

 من القانون الجنائي 580و 581و 201

اف( بغرض  عطيل جناية عرقلة سير ناقلة )سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسع-
 من القانون الجنائي. 129و 591المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 

جنل المسااااهمة في  نايم مااهرة غير مصااارح بةا )مع حمل أسااالحة( وعقد -
من قانون  15و 14و 11و 9و 4و 3  جمعات عمومية بدون  صاااريل طبقا للفصاااول

    15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم جنح-  ي إهانة هيئات منامة وا 

  من القانون الجنائي. 265و 263طبقا للفصلين 
اساا عمال العنف في حم رجال القوة العامة ن ج عن  جروح والعصاايان   يجنح-

من القانون  304و 302و 301و 300و 267المسلل وال حريض علي  طبقا للفصول 
 الجنائي.
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من مكرر  303و 303حياأة سااالح بدون مبرر مشااروح طبقا للفصاالين  جنحة-
 القانون الجنائي.

 بالنسبة للمتهم محمود بهنوش: -16

جناي ي المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -
ال خري  وال ق يل والنة  والمشاركة في إيقاد النار عمدا في ناقلة وفي مبنى مسكون 

 من القانون الجنائي 580و 581و 129و 201طبقا للفصول 

جناية عرقلة سير ناقلة )سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل -
 من القانون الجنائي. 129و 591المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 

المساااهمة في  نايم مااهرة غير مصاارح بةا )مع حمل أساالحة( وعقد  ةجنح-
من قانون  15و 14و 11و 9و 4و 3 عمومية بدون  صاااريل طبقا للفصاااول  جمعات

    15/11/1958ال جمعات العمومية المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم - جنح ي إهانة هيئات منامة وا 

  من القانون الجنائي. 265و 263طبقا للفصلين 
امة ن ج عن  جروح والعصااااايان جنل اسااااا عمال العنف في حم رجال القوة الع-

من القانون  304و 302و 301و 300و 267المسلل وال حريض علي  طبقا للفصول 
 الجنائي.
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -

عماال للوصف القانوني المناس . القانون الجنائي  بعد إعادة ال كييف وا 
 ياس الحاجي: بالنسبة للمتهم إل -17

ية جنحة - لدولة، عن طريم  سااااااااالم مبالغ مال ية ل لداخل المس بالساااااااااالمة ا
مخصصة ل سيير و مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية 
وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات الشااااااع  المغربي 

 ن القانون الجنائيم 206و 129والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 
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جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
جنحة المشاركة في ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصلين -

عماال للوصف القانوني من القانون الجنائي،  5فقرة /267و 129 بعد إعادة ال كييف وا 
 .المناس 

 بالنسبة للمتهم شاكر المخرو :  -18

اة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة - ا ا جنحة المس بسالمة الدولة الداخلي
ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا 

ء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسة الشع  المغربي والمشاركة في ذلت وأعأعة وال
 من القانون الجنائي. 129و 206طباااقا للفصلين 

المشااااااااااركة في إهانة هيئة منامة ورجال القوة العمومية أثناء القيام جنح ي -
 من القانون الجنائي. 265و 263و 129بمةامةم طبقا للفصول 

 نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية جنح ي المساهمة في -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
من  5- 267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طباااقا للفصل  جنحة-

 القانون الجنائي
 بالنسبة للمتهم ربيع األبلق: -19

ة ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية طبقا جناي-
 من القانون الجنائي 129و 201للفصلين 

جنحة ال ةديد بار كا  جناية ضاااااااااد امشاااااااااخاص وال حريض على ذلت طبقا -
 من القانون الجنائي 129و 425للفصلين 
ناء قيامةم بم- عامة أث نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا  ةامةم جنحة إها

 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 
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جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
من  5-267ال حريض ضاااااااااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااااااااال  جنحة-

 القانون الجنائي
 بالنسبة للمتهم فؤاد السعيدي:  -20

اة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة - ا ا جنحة المس بسالمة الدولة الداخلي
ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية وسااياد ةا 

والمشاركة في ذلت وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسة الشع  المغربي 
 من القانون الجنائي. 129و 206طباااقا للفصلين 

هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم - جنح ي إهانة هيئة منامة وا 
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 القانون الجنائي

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
ادعاء لق  م علم بمةنة نامةا القانون دون اساا يفاء الشااروط الالأمة لحمل -

 4و 1و 12القانون الجنائي والمواد  من 381ذلت اللق  طبقا لمق ضاااااااايات الفصاااااااال 
الم علم بالناام امسااااااااساااااااي للصاااااااحافيين المةنيين المؤرخ في  89.13القانون رقم 

27/04/2016. 
 بالنسبة للمتهم فهيم غطاس: -21

لدولة، عن طريم  جنحة- ية ل لداخل ية المس بالساااااااااالمة ا  سااااااااالم مبالغ مال
بوحدة المملكة المغربية   مويل نشاط ودعاية من شأنةا المساسمخصصة ل سيير و 
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الشااااااع  المغربي  وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسااااااسااااااات
 من القانون الجنائي 206و 129طبقا للفصلين  والمشاركة في ذلت

شاااااخص مبحوث عن  من أجل جناية ومسااااااعد   على االخ فاء  جنحة إخفاء-
 من القانون الجنائي. 297طبقا للفصل 

لمساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية جنح ي ا-
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةمجنح ي -  إهانة هيئة منامة وا 

 من القانون الجنائي 265و 263 طبقا للفصلين
من  5-267فصااال طبقا للال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة جنحة -

 القانون الجنائي
 بالنسبة للمتهم محمد فاض : -22

من القانون  209طبقا للفصاااال عدم ال بليغ عن المس بسااااالمة الدولة  جنحة-
 الجنائي.

من  5-267جنحة ال حريض علنيا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال -
  انون الجنائيالق

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
مكرر من  303-303حمل الساااااااااالح بدون  رخيص طبقا للفصااااااااالين جنحة -

 القانون الجنائي
 بالل أهباض:  بالنسبة للمتهم-23

جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -
 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل والنة  طبقا للفصل 
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جناية عرقلة سير ناقلة )سيارة إطفاء الحريم وسيارة االسعاف( بغرض  عطيل -
 القانون الجنائي. من 591و 129المرور والمشاركة في ذلت طبقا للفصلين 

هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم إهانة هيئة منامة   يجنح- وا 
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

ار كا  العنف في حم رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم ن ج   يجنح-
 301و 300و 267عن  جروح والعصااااايان المسااااالل وال حريض علي  طبقا للفصاااااول 

 من القانون الجنائي 304و
جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 
 27/11/1958المؤرخ في 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
 الجنائي القانون

 بالنسبة للمتهم رشيد الموساوي: -24

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
ا للفصلين جنحة المشاركة في ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة طبق-

عماال للوصاااااااااف القانوني  بعد إعادة ال كييفمن القانون الجنائي  129و 5-267 وا 
 المناس .
 بالنسبة للمتهم وسيم البوستا ي: -25

جناية المس بساااااااااالمة الدولة الداخلية بار كا  اع داء الغرض من  إحداث -
 من القانون الجنائي 201ال خري  وال ق يل طبقا للفصل 

ة في  دبير مؤامرة للمس بالسااالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة جناية المشااارك-
 من القانون الجنائي 201من الفصل  2

 من القانون الجنائي 392و 114جناية محاولة الق ل العمد طبقا للفصلين -
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هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم - جنح ي إهانة هيئات منامة وا 
 ن القانون الجنائيم 265و 263طبقا للفصلين 

جنحة اس عمال العنف في حم رجال القوة العامة ن ج عن  جروح طبقا للفصل -
 من القانون الجنائي 267

من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -
  القانون الجنائي

 جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية-
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
 بالنسبة للمتهم الحبيب الحنودي: -26

جنحة المس بالسالمة الداخلية للدولة عن طريم  سلم مبالغ مالية مخصصة -
سااياد ةا ل ساايير و مويل نشاااط ودعاية من شااأنةا المساااس بوحدة المملكة المغربية و 

وأعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااساااات الشاااع  المغربي والمشااااركة في 
 من القانون الجنائي. 206و 129ذلت طبقا للفصلين 

من  297محاولة  ةري  شاااااااخص من االع قال والبحث طبقا للفصااااااال جنحة -
 القانون الجنائي. 

عامة أثجنحة - نة رجال القوة ال ها نة هيئة منامة وا   ناء قيامةم بمةامةمإها
 من القانون الجنائي 265و 263 طبقا للفصلين

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
فقرة  – 267ة طباااااااااقا للفصل ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكجنحة -

 من القانون الجنائي  5
 بالنسبة للمتهم عبد الخير اليسناري: -27
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من  5-267جنحة ال حريض علنيا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال -
 القانون الجنائي

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3ول بدون  صااااااااريل طبقا للفصاااااااا

 27/11/1958المؤرخ في 
من  304و 300جنحة ال حريض على العصااااااايان المسااااااالل طبقا للفصااااااالين -

  القانون الجنائي
هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم - حول إضافة جنح ي إهانة هيئة منامة وا 

عماال  بعد إعادة ال كييفلجنائي من القانون ا 265و 263بمةامةم طبقا للفصااااالين  وا 
 .للوصف القانوني المناس 

 بالنسبة للمتهم محمد المحدالي: -28

من القانون  209عدم ال بليغ عن المس بسااااالمة الدولة طبقا للفصاااال جنحة -
 الجنائي

مسااااااااااعدة مجرم على الفرار رغم علم  بأن  مبحوث من طرف العدالة جنحة -
 لجنائيمن القانون ا 297طبقا للفصل 

قا جنح ي - يامةم بمةامةم طب ناء ق ئة منامة وموافين عموميين أث نة هي إها
 من القانون الجنائي. 265و 263للفصلين 
جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 
 27/11/1958المؤرخ في 
 267ال حريض علنا ضد الوحدة ال رابية للمملكة المغربية طبقا للفصل جنحة -

 من القانون الجنائي  5 –
 : رشيد اعماروشبالنسبة للمتهم -29
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هانة هيئة منامة و إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بواائفةم  ي جنح- ا 
عماال للوصااااف  ل كييفبعد إعادة امن القانون الجنائي  265و 263طبقا للفصاااالين  وا 

 القانوني المناس .
جنل اسااااا عمال العنف في حم رجال القوة العامة ن ج عن  جروح والعصااااايان -

 301و 300و 267ال جمةر المسااااااللا طبقا للفصااااااول واالمساااااالل وال حريض علي  
من قاانون ال جمعاات العمومياة المؤرخ في  20من القاانون الجناائي و 304و 302و

عماال للوصف القانوني المناس . ادة ال كييفبعد إع 15/11/1958  وا 

جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
 للمتهم نوري أشهبار: النسبة ب-30

من  297على االخ فاء طبقا للفصااااااااال جنحة مسااااااااااعدة مجرم مبحوث عن  -
  القانون الجنائي

من القانون الجنائي بعد  304جنحة ال حريض على العصااااايان طبقا للفصااااال -
عماال للوصف القانوني المناس . إعادة ال كييف  وا 

إهانة هيئة منامة واإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةما   يجنح-
عماال للوصااااف  بعد إعادة ال كييفلقانون الجنائي من ا 265و 263طبقا للفصاااالين  وا 

 القانوني المناس .
جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 
 27/11/1958المؤرخ في 
لمملكة طبقا لمق ضاااايات الفصاااال جنحة ال حريض علنا ضااااد الوحدة ال رابية ل-
 من القانون الجنائي 267-5

 بالنسبة للمتهم إبراهيم بوزيان: -31
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لدولة، عن طريم  سااااااااالم مبالغ م- ية ل لداخل ية جنحة المس بالساااااااااالمة ا ال
دعاية من شأنةا المساس بوحدة المملكة المغربية مخصصة ل سيير و مويل نشاط و 

الشااااااع  المغربي ة المغربية ولمؤسااااااسااااااات وسااااااياد ةا وأعأعة والء المواطنين للدول
 من القانون الجنائي 206و 129طبقا للفصلين  والمشاركة في ذلت

هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم   يجنح- إهانة هيئة منامة وا 
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

معات عمومية جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  ج-
من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 

 27/11/1958المؤرخ في 
من  5-267جنحة ال حريض علنا ضاااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصااال -

 القانون الجنائي
 بالنسبة للمتهم جمال بوحدو: -32

الدولة الداخلية بار كا  جناية ال حريض على ار كا  جناية المس بساااااااااالمة -
من القانون  129و 201اع داء الغرض من  ال خري  وال ق يل والنة  طبقا للفصااالين 

 الجنائي

جناية المشاركة في  دبير مؤامرة للمس بالسالمة الداخلية للدولة طبقا للفقرة  -
عماال للوصااف القانوني  من القانون الجنائي بعد إعادة ال كييف 201من الفصاال  2 وا 

 المناس .
ية - لدولة، عن طريم  سااااااااالم مبالغ مال ية ل لداخل جنحة المس بالساااااااااالمة ا

مخصااااصااااة ل ساااايير و  مويل نشاااااط و دعاية من شااااأنةا المساااااس بوحدة المملكة 
الشاااااع  المغربية وساااااياد ةا و أعأعة والء المواطنين للدولة المغربية ولمؤساااااساااااات 

 القانون الجنائي من 206و 129طبقا للفصلين  المغربي والمشاركة في ذلت
جنح ي المساهمة في  نايم مااهرات غير مصرح بةا وعقد  جمعات عمومية -

من قانون ال جمعات العمومية  14و 11و 9و 4و 3بدون  صااااااااريل طبقا للفصااااااااول 
 27/11/1958المؤرخ في 
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هانة رجال القوة العامة أثناء قيامةم بمةامةم   يجنح- إهانة هيئة منامة وا 
 من القانون الجنائي 265و 263طبقا للفصلين 

 5فقرة -267جنحة ال حريض علنا ضااد الوحدة ال رابية للمملكة طبقا للفصاال -
 .من القانون الجنائي

اساا خرا، نسااخة مشااةود بمطابق ةا لألصاال طبقا لمق ضاايات المادة  ،ثالثا
طي ، قصااد مواصاالة من قانون المسااطرة الجنائية من جميع وثائم ملف ال حقيم  85

 الم ةم حميد المةداو  من أجل ار كاب : ضوئةا ضد   ال حقيم في
من  209جنحة عدم ال بليغ عن المس بسااالمة الدولة طبقا لمق ضاايات الفصاال 

 القاون الجنائي.
كل من ثبت  ورط  في وقائع القضية إن بصف   فاعال أصليا أو مساهما وضد  

 لجنائية.من قانون المسطرة ا 84و 89أو مشاركا طبقا لمق ضيات الماد ين 
 04/08/2017، ب اري  بالدار البيضاءر بالنيابة العامة ر  ح            
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