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 0505ماي  69الدار البيضاء يوم 

  موجه للرأي العام الوطنيبيان استنكاري 

أمام تجاهل السيد وزير الفالحة عزيز أخنوش لشكاياتنا ولتظلماتنا المرفوعة إليه حول خروقات وتجاوزات السيد 

واإلتجار بالبشر التي خالد اليوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وحول جرائم التزوير 

ارتكبها مسؤولو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأمام سكوته وتغاضيه عما 

تين تقعان تحت لتنشره الصحافة الوطنية وما تتداوله الصحف بخصوص المؤسستين العموميتين المذكورتين وال

أن إال  ننا نخبر الرأي العام الوطني بأن الجهازين السالفي الذكر يأبيافإن ،اإلدارية والسياسية كوزير وصيسلطته 

حيث أن مدراء وكالة  ،فواه المهندسينأل همامارسا تكميمتحرية التعبير والرأي وتأبيان إال أن من قمعهما ليصعدا 

الفايسبوكية  التحفيظ العقاري بمعية رئيس هيئة المهندسين عمدوا إلى مالحقة المهندسين حتى في الصفحات

يعود عمرها لخمس سنوات ببث الروح في تدوينات فايسبوكية مؤخرا إذ قاموا  ،والتضييق على حريتهم في التعبير

مصطفى و عمدوا إلى جرهم الواعتمدوها في تحريك متابعة تأديبية ضد المهندسين بورزة هشام والكوشي  مضت

ارية التابعة لوزير الفالحة عند حد التضييق على حرية إلى المجلس التأديبي. ولم تقف انتهاكات السلطات اإلد

بل تعدته إلى المتابعة القضائية  ،والتوقيف عن مزاولة المهنة ،والجرجرة أمام المجلس التأديبي ،التعبير والتنكيل

من السلطات القضائية مسايرتها في ظلمها عزيز أخنوش لسيد ل ناان التابعتتالهيئتان اإلداريحيث طالبت 

التي وهي الفصول  ،عليهمامن القانون الجنائي  362إلى  362لفصول ا مقتضياتتطبيق و للمهندسين المذكورين

 أعضاءك ،الوكالة كذا مدراءوالهيئة رئيس كل من اعتبر  قدل مع الغرامة. قد تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا

مذكرات بأمامهم  ن  ي  المهندس  أن يتقدم لهم كموظفين عموميين  اهنة اإل أنه منب ،بارزين في المجلس التأديبي للهيئة

 اأن ال يعترفأو  ،أي عيب مسطريبوجود  أمامهم يدعياأن  أو ،بطلب تجريحلديهم  اأن يتقدمو أ ،دفاعيةومرافعات 

حاكمة أمام المحكمة الزجرية بعين ملل ة المهندسين بورزة والكوشيتمت إحال قدو التأديبية،لمخالفة رتكابهما لبا

قد وكالة التحفيظ العقاري ومدراء رئيس هيئة المهندسين كون بذلك يف .23/2/3232على أول جلسة يوم السبع 

أصبحت تفكر بعقلية قد ن هذه السلطات أمما يبين ب ،الدفاع وقبحقانتقلوا من تكميم األفواه إلى قطع األلسن والمس 

وطلب تجريح أحد أعضاء المجلس  ،أمام المجلس التأديبيحيث أن مجرد ممارسة حق الدفاع  ،القرون الوسطى

وإهانة هيئة  ،بمثابة جريمة إهانة موظف عمومي أخنوشوزارة لتعتبره سلطات القمع اإلداري التابعة  ،التأديبي

التي  ،الجسيمةاإلنتهاكات الهجمة الشرسة ووتأتي هذه  العقاب بالسجن. ستوجبتوبالتالي  ،"بقانون"منظمة 

بقانون  الحكومة للمرسومإصدار إلى الذي أدى وإصابة المغرب بجائحة كورونا في عز  ،ف ردع المهندسيندتسته

 ديقيتو ،حظر التجولتم بناء عليه والذي  ،الصحية بحالة الطوارئ يتعلق بسن أحكام خاصة 3.32.3.3رقم 

وهذه هذا الظلم حتجاج على الخروج لإلحيث لم يعد بإمكاننا  ،منازلهم المواطنين البقاء في وألزم ،الحركة في البالد

ولعل خطورة هذه اإلنتهاكات التي يتعرض لحالة الطوارئ الصحية.  استغالل مقيتجبن ونعتبره الحكرة، وهو ما 

آخر ا مع استغالل هتزامنتكمن في  ،مسؤوليتها وزير الفالحة والتي يتحمل ،ينيالمساحين الطبوغرافالمهندسين لها 

والذي  33.32وع القانون رلتمرير مش ،غال المغاربة بأمور جائحة كوروناوانش ،ظروف الطوارئ الصحيةل

جرم مقاطعة المنتوجات واعتبر مئات الذي ذلك القانون  ."قنةون تكميم األفواه"بالمغاربة  أصبح معروفا عند

الفالحة عزيز  منتجات هولدينغ وزير 3232اآلالف من المغاربة بمثابة مجرمين ال لذنب إال ألنهم قاطعوا سنة 

المغاربة سيستفيقون  وهكذا كان ،المغاربةخلسة وفي غفلة من قانون تكميم األفواه كان سيمرر وش. هكذا إذن نأخ

عالم ما  علىويستفيقوا  ،وراء جاللة الملك ليجدوا حريتهم في التعبير قد أصبحت جريمة لحمتهم وتجندهمعبق من 

 33.32حيث كان مخطط القانون  ،وقد حصن السيد أخنوش إمبراطوريته المالية من أي مقاطعة جديدةبعد كورونا 
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الظلم يصبح فان التشريعي إلى الميد المتابعات القضائيةو ةاإلداريالقرارات ميدان الظلم والتعسف من هو نقل 

معالي مصالح خدمة لالشعب المغربي في السجون  أبناء فيزج بمئات اآلالف من ،في قلب القانونوالتعسف 

الدعوة  ويمنعهم منائهم ير عن آريثنيهم عن التعبصبح هذا القانون سيفا موضوعا على رقاب المواطنين يف .الوزير

مما سينتج عنه إعدام أصوات المغاربة خدمة للوبي  ،وحضاريةسلمية مهما كانت  وسيلةراء بأي لهذه اآل

في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين يجعلنا  وهذا التزامن والتوقيت الدقيقوزير الفالحة. لالكبرى  والشركات

يستهدف ليمتد بل  فحسبال يستهدف المهندسين ال يستثني أحدا و" مخطط أسودأمام "كد بأننا ؤالطبوغرافيين ن

عن  من التعبيرو ،المقاطعة سالحمن غاربة وتجريدهم كسر شوكة المإلى  فيهد، مخطط أسود المغاربة أجمعين

بالضبط في هذه يرتكب كل هذا و ،المضاد تعسفه بالحكموالحكم  لموازنةمن أي إمكانية وآرائهم بأي شكل نضالي، 

 ،غةمشكل حجة داولعل ما ي اعتصام.أو مسيرة أو  احتجاجية ةوقفأي تنظيم  افيه الظرفية التي ال يمكن للمغاربة

ونشر  ،في الدولة المغربية واتباعه للتحكم أسود ينفذه وزير الفالحة مخطط وجود منللتأكد فعال  ،لمن يحتاجها

الوطنية للمهندسين المساحين هو قيام خالد اليوسفي رئيس الهيئة  ،السلطوية وهدم دولة الحق والقانون

على استغالل  ،والمقرب من الوزير المذكور ،على حزب وزير الفالحةالمحسوب الطبوغرافيين، ذلك الرئيس 

على  وظروف الحجر الصحي للتطاول على المؤسسات المنتخبة وللسطو على اختصاصات المجلس الوطني 

فيظ مساهمة خبت ،ودون مداوالت المجالس المذكورة ،وبصفة انفرادية للتقرير وحدهللهيئة الس الجهوية جالم

حتى ال يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني وذلك في صندوق كورونا ماليين سنتيم  32 إلىمجالس الهيئة 

هيئة قام المجلس الوطني لل حسابوللتغطية على جرائم اإلختالس وإفراغ  .الذي أفرغته جرائم التبديد واإلختالس

وزارة المالية وأعلن عن جمع التبرعات بصفة غير قانونية  لدىالرئيس المذكور بالحلول مكان الخازن الوزاري 

الرئيس في جمع ف لحساب البنكي المفتوح من طرف الدولة.مواز لحيث فتح لهذا الغرض حساب بنكي مشبوه 

المجلس الوطني دون إذن ال من األمين العام للحكومة وال من  ،التبرعات بصفة غير قانونيةحسابه المشبوه 

 .32 ليعلن رئيس الهيئة في بالغ صحفي كاذب بأنه تبرع ب .المختص بالترخيص للهيئة في تلقي التبرعات

من حساب المجلس  ماليين سنتيم 32مليون سنتيم لفائدة صندوق وباء كورونا وهو في الحقيقة لم يتبرع إال ب 

 ةتلك القدسي .بأمر من صاحب الجاللة ئالذي أنشينطوي على مساس خطير بقدسية صندوق كورونا  مما الوطني،

صورته تلميع  القانونية بقصدالتي لم تشفع للصندوق عند الرئيس حيث سمح لنفسه بتدنيسه بأالعيبه وخروقاته 

ولو حتى وتحقيق المكاسب السياسية  ،الفارغة وتسجيل األهداف ،لظهورفي ا هوإشباع حب والتغطية عن خروقاته

ل والظروف المتعلقة بتفشي وباء خطير قتل عشرات اآلالف في الدو األوقات في أحلك ولو ،الوطنعلى حساب 

التعفف وتغليب المصلحة  اينبغي فيه ظروف كان ،من الدول العظمىإلى حدود األمس القريب كانت تحسب التي 

واالنضمام للوحدة الوطنية  ،س والمكائد المعتادةئوالتوقف ولو مؤقتا عن الدسا ،العامة على المصلحة الشخصية

فهكذا إذن يلتزم المهندسين بالبقاء في محاجرهم فيما رئيس الهيئة السيد خالد اليوسفي يبقى حرا طليقا  .للتغلب عليه

وال رقيب وأمام أعين دون حسيب  يعيث فسادا في األرض ويخرق القانون ويعتدي على المهندسين كما يشاء

 . وزيره الوصي السيد عزيز أخنوش

" أي بث مع الملينرديريع" بالمصير المحتوم الذي ينتظر كل منواعون اآلن وأكثر من أي وقت مضى إننا وعليه ف

 ،في مؤسساته العمومية أو شركاته الخاصةأكان ذلك سواء  ،التحكمية أو يعارض مخططاته ،كل من يعارضه

بأن  "الملينردير" نخبرفإننا  هذال .والمحاكم تعج باألمثلة لعل السجونو ،ذلك بمقال أو شكاية أو مقاطعةن اسواء أك

نصرة نتعرض له  وأ ،دفاعا عن الحقوق والحريات نا سنتعرض لهمرحبا به إن كبل عتقال ال يخيفنا السجن واال

لذلك وتأسيسا على ما سبق فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين المغربي العادلة، لقضايا الشعب 

 نعلن ما يلي: الطبوغرافيين 
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تتم على خلفية انتقامية بسبب تبليغهم لرئاسة النيابة المصطفى والكوشي هشام بورزة أن محاكمة المهندسين -

 الوطنية وكالةافيين وجرائم مدراء الالوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرالعامة عن جرائم رئيس الهيئة 

من تزوير المذكورة خصوصا ما تعلق منها بجرائم مدراء الوكالة والمسح العقاري والخرائطية لمحافظة العقارية ل

والتي كان ينبغي على الدولة تطبيق قانون المسطرة الجنائية وحماية المهندسين باعتبارهم مبلغين  واتجار بالبشر

كما نؤكد  ،من طرف مدراء وكالة التحفيظ العقاري لالنتقامعن جرائم اإلتجار بالبشر عوض ان تتركهم عرضة 

مجددا أمام القضاء وسيتم إخبار الصحافة  مساندتنا للمهندسين وبأننا سنقوم بإثبات جرائم التزوير واإلتجار بالبشر

وأنه سيتخللها  ومرافعات وحكمالوطنية بكافة مستجدات المحاكمة وفي سائر أطوارها بما في ذلك من دفوعات 

 ندوات صحفية.

خالد اليوسفي الهيئة رئيس من طرف أمام المحكمة الزجرية لعين السبع اعتبارنا لتحريك الدعوى العمومية -

بتهم للمحكمة عن طريق لالذين يقعون تحت الوصاية الوزارية ألخنوش، ومطا ،لة المحافظة العقاريةومدراء وكا

النائب األول والثاني صب امن اللذان يشغالنو مصطفىالمهندسين بورزة هشام والكوشي تزوير الحقائق بسجن ال

هو استهداف خطير ومباشر من طرف عزيز أخنوش للنقابة وإعالن حرب من وزير الفالحة  ،رئيس النقابةل

 وعلى كل األقالم الحرة والمزعجة المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد.وأتباعه على النقابة 

يستحيل فيها أن تتوفر لهما هي محاكمة سياسية المصطفى والكوشي بورزة هشام أن محاكمة المهندسين  -

أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائية الذي  ن أحدأل ،إبتدائيا واستئنافيا ونقضا ،المحاكمة العادلة ضمانات

ألخنوش والمتمثلة  التابعةاإلدارية لقضاة هو طرف في الدعوى ويساند المؤسسات على اتأديبية السلطة ال رسماي

بحكم أنه مستشار  المساحين الطبوغرافيين في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والهيئة الوطنية للمهندسين

 .قانوني للهيئة

ر بع اضطهادهمفي  االستمرار نحذره منوبالمهندسين والتقليل منهم  االستهتارزير الفالحة من مغبة نحذر و-

الذي حاول من خالله بمعية مدير وكالة المحافظة  22.33ونذكره بوقائع مشروع القانون  ،المؤسسات التابعة له

نضالهم قوة ن بوأحبطها المهندسعملية التحديد من المهندسين والتي  انتزاعتعديل قانون التحفيظ العقاري والعقارية 

على المسار  يها محاكمة المهندسينستتسبب ف الوخيمة التيوالعواقب التبعات  كلوزير الفالحة  ونحملالجماعي، 

 للمملكة. والحقوقي والقانونيالقضائي 

صادر له في عز في مقال معالي وزير الفالحة لشأن الوطني نجد تناقضا كبيرا بين ما عبر عنه لأننا كمتتبعين -

حالم األ نة الطبوغرافية ميال حظ لمهنة الهندسة المساحإذ  ،مع تصرفاته كوزير وصي على المهنةالجائحة 

وال حظ  .اإلستبداد التفقير وسوى  في مقاالته وتصريحاتهالدفاع عنها الوزير الوردية والمبادئ السامية التي يدعي 

القاضي بإحداث الوكالة الوطنية  22.22في حين أن القانون  ،الوهم والسراب" إال أغنراس أغنراسلنا من "

 ى معالي الوزيرعل انيفرض ،32..3.22ومرسومه التطبيقي  ،العقاري والخرائطية والمسح  للمحافظة العقارية

القانون التنظيمي الدستور ويفرض عليه ، كما لهوإخضاعها لقانون باالوطنية للمحافظة العقارية إلزام الوكالة 

 2..22تنفيذ القانون السهر على المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها  62.32

رغم العشرات من وزير الفالحة وهو أمر يمتنع عنه الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المتعلق بالهيئة 

مما يجعله مسؤوال في الهيئة ووكالة التحفيظ العقاري الشكايات التي تم تبليغه فيها بالجرائم والخروقات المرتكبة 

 .في هذه الخروقات والمشارك المتواطئحكم  عما يقع في هذه المؤسسات وفي

جزء هو  ،ومتابعات قضائية انتقامية وجائرة ،ومالحقات تأديبية اضطهادن من والمهندس نعلن بأن ما يتعرض له-

بتربية المغاربة في ميالنو تطبيقا لوعيده الذي ينفذه عزيز أخنوش ضد المغاربة  "المخطط األسود"ال يتجزأ من 
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 قانونمشروع هو  آخرهاكان و ،ومحاكمتهمصحفيين مدونين وواعتقال والذي أعقبه التضييق على حرية التعبير 

 .وتدجينهبأسره الشعب المغربي لتكميم أفواه 

سحب لبساط التشريع من  بمثابةلدى المغاربة هو انون تكميم األفواه قروع شم القاهالسخط الواسع الذي أن ب نعتبر-

التشريع نيابة عنها تفويض المؤسسات قد سحبت من هذه بذلك ألمة ونعتبر معه بأن ا ،تحت الحكومة والبرلمان

بدون وبنفسها مباشرة األمة ضمن السيادة التي تمارسها  نيدخال يد حرية التعبير وتجريم المقاطعةمعتبرة بأن تقي

في موضوع قانون تكميم  ،يعفلم يعد باإلمكان التشر ،أساسيةدستورية لتعلقه بحقوق حكومي أو برلماني وسيط 

لما نص عليه وذلك  ،مقترح قانونحتى أو  ،وليس بمشروع قانونمباشرة  المغربيالشعب إال باستفتاء األفواه، 

 ".ة بواسط  ممثليهنالسيندة لألم ، تمنرسهن مبنشرة بنالستفتنء، وبصف  غير مبنشرأن "بالدستور  من 3الفصل 

وعدم إشراك المواطنين في  ،وعدم نشره 33.32به المصادقة على القانون  تن التكتم الشديد الذي تمبأنعتبر -

إلى تشريع مقتضيات  ،تحكم عزيز أخنوش في الحكومة منذ التشكيلكذا  و ،تكوين القانون الذي سيطبق عليهم

خرق وت ،الصفر حكم الشعب بنفسه الذي تقوم عليه الديموقراطيةضرب في ت كلها وقائع ،تحميه وتحمي الكارتيل

نظام الحكم ل نعتبره هدم مرفوض ورهيب وهو ما ،مبادئ التشاركية والمواطنة والديموقراطية اسافرخرقا 

ةظنم الحكم " دستور الذي نص أنمن ال 3ويخرق الفصل  ،ى هذه المبادئوالذي يرتكز عل ،الدستوري المغربي

 ".ةظنم ملكي  دستوري ... يقوم النظنم الدستوري للمملك  على أسنس الديمقراطي  المواطن  والتشنركي بنلمغرب 

ذلك الطريق  ،دولة الحق والقانونعن  وعن الطريق الديموقراطي  نكوص هذه الخروقات ردة حقوقية ونعتبر كما 

دون رجعة حيث وردت  غربية ماشية فيهلشعب المغربي بأن المملكة المالذي صدحت الكلمة الدستورية العليا ل

 إن المملك  المغربي ، وفنء الختينراهن الذي ال رجع  فيه، في بننء دول  ":كلمة الشعب في تصدير الدستور كالتالي

. لذلك فإننا  " دول  حديث ... ديمقراطي  يسوداهن الحق والقنةون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوي  مؤسسنت

تعيينها من طرف جاللة الملك من األحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد االنتخابية نذكر الحكومة بأن 

ليس شيكا على بياض لخرق الدستور وهدم مبادئ الحكم الدستوري للمملكة وإلصدار ما يحلو لها من القوانين 

وجا أو قاموا بمقاطعته كشكل منتال لذنب اقترفوه إال ألنهم انتقدوا  لتزج في السجن بمئات اآلالف من المغاربة

 اري من أشكال التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.حض

ضد المهندسين وضد غزوة حقوقية  عزيز أخنوشمعالي الوزير  " الذي يقود بهالمخطط األسود" انتفاضتنا ضد-  

الشعب المغربي ونستنكر استغالله لجائحة كورونا واستغالل ظرفية الجائحة والتزام الناس في محاجرهم دون أي 

  لتمرير قرارات ومقتضيات تشريعية لم تكن تتأتى له في الظروف العادية. لالحتجاجأمكانية 

هو تجريده من سالح  33.32ء تمرير القانون نشيد بالشعب المغربي األبي الذي فطن إلى أن القصد من ورا-

وفطن بأن  ،قدرته على موازنة الحكم بالحكم المضادلوإضعاف  ،التكنولوجيا الرقمية وشبكات التواصل االجتماعي

كد بأن تجريم المقاطعة وعقابها بالسجن لم يتم ؤون ،ترسيخ الديكتاتورية واإلستعبادهذا القانون ال هدف له إال 

 .غالئهالولطبيعتها االحتكارية  ض  ر  وف   اتمنتوجالرداءة انون إال حماية لإقراره بالق

ورفض اإلنبطاح  ،نحيي عاليا الشعب المغربي الحر الذي رفض تمرير قانون تكميم األفواه في جنح الظالم -

غير كافي إجراء  33.32ونعتبر قرار الحكومة تأجيل البث في مشروع القانون  ،"أصحنب الشكنرةإلمالءات "

ونطالب بالسحب النهائي لمشروع  ،داخل مكونات الشعب المغربي اي خلفهتالموجة الغضب العارمة بالنظر إلى 

للنقاش أو إحالته على البرلمان ولو بعد "عمليات  قانون تكميم األفواه ونؤكد أن إعادة طرح .القانون وإلغائه نهائيا

ية في حق الشعب المغربي سيتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة التجميل" لصيغته الحالية تعتبر جريمة تاريخ

يناقش في البرلمان ويصدر في الجريدة الرسمية وعدم  33.32مشروع القانون بتركه وستكتمل جميع عناصرها 
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والتي  ،من النظام الداخلي لمجلس المستشارين .32والمادة  لمجلس النواب،من النظام الداخلي  322 ادةلمل هتفعيل

 مجلس النواب.من بين أيدي مجلس المستشارين و تتيح للحكومة ولرئيسها سحب مشروع القانون ولو

النص المعتمد في من رئيس الحكومة  عزيز اخنوش في بالغ  لحزبه بأنه لم يتسلمالسيد نستغرب لما صرح به -

وتملص مفضوح من مسؤوليته عن  ،يونعتبر بالغه هذا استغباء مرفوض للشعب المغرب 33.32مشروع القانون 

إذ أن الذي يسلم للوزراء نصوص مشاريع القوانين ليس رئيس الحكومة بل هو األمين العام  ،قانون تكميم األفواه

 .3المنعقد بتاريخ  ،في المجلس الحكومي  33.32للحكومة، كما أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون 

من القانون التنظيمي  32بنص المشروع طبقا للمادة  هتوصل توش وتثبتكذب ادعاءات الوزير أخن ،3232مارس 

ي نذكر معالي وزير الفالحة  تومة والوضع القانوني ألعضائها الالمتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحك 262.32

يتولى األمين العنم للحكوم ، قبل اةعقند مجلس الحكوم ، توزيع مشنريع النصوص  " هأن مقتضياتها التي نصتب

التشريعي  والتنظيمي ، والمعناهدات واالتفنقينت الدولي  المعروض  على مسطرة المصندق  أو االةضمنم إليهن، 

 شأةهن.على أعضنء الحكوم  داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، قبل عرضهن على مجلس الحكوم  للتداول في 

ويقوم، عالوة على ذلك، بتوزيع جميع الوثنئق التي تعتزم إحدى السلطنت الحكومي  المعني  تبليغهن إلى بنقي 

 ".أعضنء الحكوم  أو عرضهن على أةظنر مجلس الحكوم .

يجرم مقاطعة المغاربة الذي  33.32ومصادقتها على مشروع القانون  ،3232 مارس .3الحكومة بمداوالت أن -

على سلب خطير لحق المغاربة وحريتهم في التعبير  إنما ينطوي ،نتوج أو سلعة ومعاقبتهم بالسجن على ذلكألي م

لمقاطعة هذه المنتوجات  ةتجريم الدعوكما أن  .عن آرائهم وانتقادهم كمستهلكين لجودة أي منتوج أو خدمة أو سلعة

لحقوق دستورية أساسية  وانتهاكمرفوض من الحق في نشر األفكار حرمان عقوبات سالبة للحرية لها هو  قراروإ

وهي  ،من طرف البرلمان أو الحكومة ااالنتهاك مرتكبأكان سواء  ،أي انتهاك من 32و 25تحميها فصول الدستور 

للجميع ." و"" حري  الفكر والرأي والتعبير مكفول  بكل أشكنلهنأن بالدستور التي تشدد  من 32و 32الفصول 

 " بما فيها المقاطعة.الحق في التعبير، وةشر األخبنر واألفكنر واآلراء، بكل حري ، ومن غير قيد

نذكر الحكومة بأن صاحب الجاللة قد عينها لخدمة مصالح الشعب المغربي وليس لخدمة أي جهة ولو كانت من  -

مسؤولة  وبهذا فهي ،بلة للتبعيضغير قابأنها  وحدة ال تتجزأ وبأنها أيضا ونذكر الحكومة  ،مكونات الحكومة

خدمة وحماية لمصالح شركات وذلك عن محاولة تكميم أفواه المغاربة بسالح القانون ووزرائها وبكافة أعضائها 

أمام الشعب وأمام و نذكر األحزاب التي تبرأت من مشروع القانون بأنها تبقى مسؤولة عنه  ،معالي وزير الفالحة

 2من الدستور والمادة  2.لتضامن الحكومي الذي تخضع له تصرفات السلطة الحكومية طبقا للفصل وفق االملك 

 .المتعلق بتنظيم وتسيير أشغنل الحكوم  والوضع القنةوةي ألعضنئهن 60..31لقنةون التنظيمي امن 

دد الشعب المغربي ته ،33.32في القانون  ،زجريةلتمرير مقتضيات لسرية والكتمان نستهجن اعتماد الحكومة ل-

من  32ادة بالم لشعبل ذلك الحق المحمي ،حقه في المعلومة المتعلقة بمشاريع القوانينلسلب خطير وتنطوي على 

باعتماد مفاجأة الشعب المغربي كان سينتج عنه  مما، بنلحق في الحصول على المعلوم المتعلق  60.60القنةون 

من جائحة كورونا يستفيق المغاربة ف ،وجعله نافذ في حق المغاربة وإصداره في الجريدة الرسمية 33.32القانون 

وآرائهم الطبيعية  األمس القريب وقد أصبحت أفعاليستفيقون ف ،الحجر الصحي إلى الحجر الفكري من وقد انتقلوا

 جرائم تسوقهم للسجون.

 ،على الحكومة والدستورحتى ابقة نذكر الحكومة بأن حقوق اإلنسان تنبع من إنسانيته وليس من القانون وبأنها س -

هبة من الخالق وليست منحة ال من أمر فطري وونذكرها لعل الذكرى تنفعها بأن حرية التعبير والتفكير هي 

بمشروع  الحد منها وأتقييدها إذن ونرفض  ،ن البرلمانعالتنظيم الصادر عن الحكومة وال من التشريع الصادر 

بأن الدستور إنما هو كلمة الشعب العليا التي تم إقرارها ليحمي الشعب نفسه به  . كما نذكر الحكومة33.32القانون 
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إذن إعادة تلحين مقتضيات ونرفض  ويحصن به حقوقه من الغصب ومن تسلط الحكومات وانحراف البرلمان

  الحقوق والحريات. واإلعتداء على 33.32لتمرير القانون  الدستور

الفة مخحرية التعبير، هو غتيال ال ،خلسة وفي جنح الظالم 33.32نون القا محاولة الحكومة تمريرأن بنعتبر -

السلطة  والتي فرضتها ،من الدستور 6لزامية النشر المنصوص عليها في الفصل إلرادة األمة وخرق سافر إل

هي و ،كقرينة على علم الجميع بالقانونوذلك  ،على جميع مكونات الدولة المغربية التأسيسية للشعب المغربي

كمشروع قانون إلى غاية له منذ المرحلة الجنينية  وذلكالتكوينية  همراحلية تشمل نشر "القانون" في جميع إلزام

 .التصويت في البرلمان والتنفيذ بظهير

من مبدأ العمومية والتجريد  33.32قد أفرغت مشروع القانون  ونعتبر أنها ،نرفض السرية والتكتم في التشريع-

ض في  أجهضته كقانون ولم يعد يشرف المملكة أن يصدر بظهير قد والتكتم  أن السريةو ،أي قاعدة قانونيةالمفتر 

 أن ينضاف إلى الترسانة القانونية المغربية. ال شريف و

ظل جائحة  بإحالته على البرلمان فيالحكومة  ثشبتوعدم  ،أن تأجيل مشروع القانون لما بعد كورونانعتبر ب-

بالغ عن اةعقند االجتمنع األسبوعي التي وردت في "زيف علة التشريع وسببه  كاشف عن ، هو دليلكورونا

الظرفي  الحنلي  التي يعرفهن العنلم، وتعيشهن بالدةن، "والمتمثلة في " 0303منرس  61لمجلس الحكوم  ل 

وتمريره في  33.32إعداد مشروع القانون الحكومة التي بررت بها و" " 61والمرتبط  بتفشي كوروةن "كوفيد 

عليها المصادقة على مشروع القانون  ت  ين  مصداقية علة التشريع التي ب  يضرب مما  .هذه الظرفية اإلستثنائية

التشريع  ةعل النعدامبعد تعافي البالد من جائحة كورونا تأجيل مشروع القانون وتمريره مشروعية  ويعدم ،33.32

مما  .3232مارس  .3الحكومة وقت المصادقة عليه في المحتج بها من طرف والختفاء ظروف الجائحة 

 مشروع القانون إقباروينبغي معه  ،روناووليس تأجيله لما بعد كب النهائي لمشروع القانون حيستوجب الس

 لغير رجعة وغير مأسوف عليه. المذكور

أننا نعتبر بأن اعتماد السرية من طرف األمانة العامة للحكومة وعدم نشرها لقانون تكميم األفواه أمر غير بريء -

ودون أدنى مقاومة  ،تسهيل تمرير القانون المذكور المتضمن لتجريم المقاطعة دون علم الشعب المغربي غايته

تدناه منها من نشر لمشاريع القوانين على موقعها ألن األمانة العامة للحكومة أوال خالفت ما اع وذلك ،منه

اإللكتروني ليبدي الرأي العام رأيه فيها، وثانيا ألن عدم نشر قانون تكميم األفواه مخالفة للقانون المتمثل في خرق 

بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية  .322ماي  33صادر في  .3.22.33المرسوم رقم 

بنشر مشاريع القوانين في من هذا المرسوم والتي تلزمها  3خرقت المادة نة العامة للحكومة األماف ،والتنظيمية

من ذات المرسوم  2المادة في حين أن  ،مهمن العلم بمقتضيات تكمم أفواه وحرمت المغاربةموقعها اإللكتروني 

 ،الذي تنشر فيه مشاريع القوانين أن الموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة هو الموقع الوحيد الرسميبينت ب

، عليها تفرضوالتي من المرسوم نفسه  6المادة ن األمانة العامة للحكومة أخلت بواجباتها المسطرة في كما أ

يومن ....وذلك  .6عن  لمدة ال تقوبصريح العبارة،  أن تبقي مشروع القانون منشورا في موقعها اإللكتروني "

" وأوردت نفس المادة على حق العموم ... إبداء تعنليق بخصوص تلك المشنريع لتمكين األشخنص المهتمين من

لموقع ايمكن للعموم أن يطلع على التعنليق في على هذه التعاليق حيث ورد أيضا فيها أنه " االطالعفي 

األمانة العامة أما المادة الثامنة من المرسوم الذي تم خرقه من طرف  ،"اإللكتروةي لألمنة  العنم  للحكوم 

لحكومة فقد أكدت على إلزامية إعادة نشر مشروع القانون من جديد وإتاحة التعليق عليه من جديد إذا تم تغيير ل

 صيغته أو مقتضياته.

قد أخلت بالتزاماتها أمام تكون نعتبر بأن الحكومة بمصادقتها على قانون تكميم األفواه والذي يجرم حرية التعبير -

ي حيث تعهدت بضمان حرية التعبير المنصوص عليها بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت المنتظم الدول
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عليها الدولة المغربية، تلكم المعاهدات الدولية التي أصبحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية في مرتبة تسمو على 

التطاول  33.32انون أدنى مثل القانون القانون الصادر عن البرلمان طبقا لتصدير الدستور، وبالتالي ال يمكن لق

طبقا لتراتبية النصوص القانونية وهرميتها وذلك على معاهدة دولية أسمى منه وانتهاك الحقوق المضمونة بها 

من الدستور. وعلى سبيل المثال فإن الحكومة بتجريم المقاطعة تكون قد  6المفروضة أيضا بموجب الفصل 

القاضي بنشر الميثاق  326..3.2خرقت الظهير الشريف رقم  وتكون قد ارجرمت حرية التعبير ونشر األفك

ملزمة ذلك الظهير الذي جعل هذه المعاهدة الدولية الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية 

فردد الحق في اتخنذ لكل من هذه المعاهدة والتي نصت بأن " .3وال سيما المادة خرقها بأي قانون  وأصبح ممنوع

اآلراء دون تدخل. لكل فرد الحق في حري  التعبير، واهذا الحق يشمل حري  البحث عن المعلومنت أو األفكنر من 

أي ةوع واستالمهن وةقلهن بغض النظر عن الحدود وذلك شفناه  أو كتنب  أو طبنع  وسواء كنن ذلك في قنلب 

 ."فني أو بأي  وسيل  يختنراهن

 

لكل المخططنت التي ةشتم منهن رائح  زعزع  االستقرار والطمأةين  لدى  ىةعلن بأةنن سنتصدوأخيرا فإةنن 

والتي تروم إلى تقويض مجهودات ومبندرات الدول  التي أصبحت تحظى بإشندة دولي  وذلك تبعن المغنرب  

 .للسينس  الرشيدة والحكيم  لصنحب الجالل  الملك محمد السندس ةصره الله

 

 المغنرب  أحرارا مجندين وراء جالل  الملك مدافعين عن حقوقهم وعن وطنهم.وعنش 

 

 

 النقنب  الوطني  للمهندسين المسنحين

 بنلقطنع الخنصالطبوغرافيين  

 


