رد السلطات العمومية بخصوص البالغ الصادر
عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أحداث جرادة

على إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش لبالغ بتاريخ  40يونيو  8402حول
أحداث جرادة حتت عنوان "قمع جديد لالحتجاجات يف املغرب :قوة مفرطة واعتقاالت
وسوء معاملة يف جرادة" والذي تضمن ادعاءات ومغالطات جمانبة للصواب وخمالفة للحقيقة
والواقع ،تود السلطات العمومية تقدمي التوضيحات التالية:
أوال :سياق ألاحداث
انطلقت أحداث جرادة عقب وفاة مواطنني ،لألسف الشديد ،بتاريخ  88دجنرب
 ،8402داخل بئر عشوائية الستخراج الفحم احلجري بعد أن غمرهتما كميات هائلة من
املياه ،حيث أثبتت التحريات حينئذ أن الفقيدين مل يُ َق ِّدرا حجم املخاطر اليت عرضا نفسيهما
هلا باملغامرة يف ُح َفر عشوائية عميقة باستخدام آليات تقليدية ومباشرة احلفر داخلها دون
اختاذ االحتياطات الالزمة واحرتام شروط السالمة الضرورية.
وجدير بالذكر أنه سبق للدولة أن قامت بإغالق أكرب منجم يف املنطقة سنة 0992
بعد التوقيع على اتفاقية مجاعية مع شركات مناجم املغرب والنقابات األكثر متثيلية ،كما
حرصت منذ الشروع يف تطبيق مضامني هذه االتفاقية على أن تعطي نفسا جديدا للمسار
التنموي باملنطقة ،حيث كلفت عملية تنفيذها حينئذ ما يناهز  8.8مليار درهم لتعويض
مستخدمي القطاع ونقل املرافق االجتماعية إىل الدولة ،وتسوية الذمة املالية هلذا القطاع إزاء
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صندوق التقاعد ،وتدبري حوادث الشغل العالقة ،فضال عن تفويت السكن لألشخاص
املعنيني ب  04يف املائة من كلفته.
وباملوازاة مع ذلك ،حرصت الدولة على دعم الربامج التنموية باإلقليم ،حيث أن قيمة
االستثمارات اليت مت ضخها باملنطقة بلغت  08مليار درهم ،خالل الفرتة ما بني سنوات
 8442و ،8402واليت مهت أساسا مشاريع البنيات التحتية والقطاعات االنتاجية
واالجتماعية والتنمية البشرية.
لكن رغم هذه اجملهودات املبذولة ،فإن املنطقة مازالت تعاين من اخلصاص على
مستوى العديد من اجملاالت االجتماعية واالقتصادية ،شأهنا يف ذلك شأن العديد من
العماالت واألقاليم ،وهو ما تعمل احلكومة جاهدة على تداركه من خالل برامج تنموية حتاول
من خالهلا االستجابة النتظارات الساكنة.
ثانيا :مساعي الحوار التي بادرت بها الحكومة
حرصت احلكومة منذ الواقعة املؤملة على إبداء تفاعلها اإلجيايب مع املتطلبات التنموية
باإلقليم ،وهو ما مت جتسيده منذ البداية من خالل استبعاد أية مقاربة أمنية يف التعامل مع
الوقفات االحتجاجية املنظمة من طرف الساكنة ملا يقارب ثالثة أشهر ،علما أن هذه
األحداث جاءت يف سياق حملي سابق متيز باالحتجاج على "فواتري املاء والكهرباء" من
طرف بعض املواطنني.
واجلدير بالذكر أن احلكومة حرصت على تغليب منطق احلوار والتشاور من خالل ثالث
مستويات:
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 املستوى األول :اللقاءات اليت عقدهتا السلطة الوالئية واإلقليمية مع خمتلف الفرقاءباإلقليم من أحزاب سياسية ومنتخبني ومجعيات اجملتمع مدين.
 املستوى الثاين :زيارات تفقدية للحكومة من بينها زيارة رئيس احلكومة جلهة الشرقيوم السبت  04فرباير  ،8402وزيارة لوفد باسم احلكومة ترأسه وزير الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة ،يوم  2يناير  8402وزيارة برئاسة وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات يوم  09يناير  ،8402حيث مت خالهلا عقد لقاءات
كذلك مع اهليئات السياسية واجلمعوية واملؤسسات املنتخبة ،قصد االطالع على
اإلكراهات اليت يعيشها اإلقليم على مجيع األصعدة واإلنصات للمطالب املعرب عنها
وحبث احللول املمكنة ملعاجلتها.
 املستوى الثالث :األخذ أيضا بعني االعتبار جبميع االنشغاالت اليت مت التعبري عنهاخارج اللقاءات املذكورة ،سواء من طرف الساكنة خالل الوقفات االحتجاجية اليت
مت تنظيمها ،أو من خالل املواقف اليت مت التعبري عنها من طرف الطبقة الشغيلة
واملركزيات النقابية ،كشركاء اجتماعيني ،ومجعيات اجملتمع املدين.
وعلى أساس هذه املقاربة التشاركية ،عملت احلكومة على اختاذ اإلجراءات والتدابري
الكفيلة بدعم املسار التنموي باملنطقة واليت تشمل جمموعة من املشاريع ذات النفع االجتماعي
واالقتصادي والبيئي ،يف إطار خطة واضحة مت اإلعالن عنها خالل زيارة السيد رئيس احلكومة
رفقة وفد وزاري هام لوجدة باجلهة الشرقية بتاريخ  04فرباير .8402
ثالثا :الوقوف في وجه محاوالت الدفع باملنطقة إلى الاحتقان
إنه وبالرغم من التفاعل اإلجيايب للحكومة مع املطالب املشروعة للساكنة ،أبت بعض
الفئات إال أن تتعامل معها بالرفض والعدمية ،ومل تكتف بذلك بل إهنا حاولت الدفع باملناطق
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اجملاورة إىل االحتقان ،وقد بدا ذلك واضحا من خالل انتقال املئات من املتظاهرين من جرادة
إىل العيون الشرقية بإقليم تاوريرت ،بتاريخ  00مارس  ،8402وهو ما جعل احلكومة  ،من
خالل وزارة الداخلية ،تصدر بالغا بتاريخ  02مارس  8402أوضحت فيه موقفها مما جيري،
حيث أكدت على أحقيتها يف إعمال القانون مبدينة جرادة من خالل منع التظاهر غري
املصرح به بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غري املسؤولة حفاظا
على األمن وضمانا للسري العادي للحياة العامة ومحاية ملصاحل املواطنات واملواطنني.
غري أن التطورات امليدانية أوضحت أن هناك من كان ديدنه املس بالوضع األمي
للمنطقة ،وذلك من خالل التحريض على عدم احرتام القانون ،منوذج ذلك ما قامت به
جمموعات من األشخاص يوم  00مارس ( ،8402أي بعد يوم واحد من تاريخ إصدار
البالغ املومأ إليه) إلحداث مزيد من االحتقان ،عندما اعتصموا مبحيط اآلبار املهجورة وقيام
بعض العناصر امللثمة منهم باستفزاز ومهامجة القوات العمومية مدججني بالعصي واحلجارة
واألسلحة البيضاء ،مما نتج عنه وقوع إصابات بني الطرفني ،من بينها إصابة  824عنصرا
من القوات العمومية جبروح متفاوتة اخلطورة نقل  20منهم لتلقي العالج بعد تعرضهم
إلصابات خطرية ،كما مت تسجيل إصابة  89شخصا من املتظاهرين مت نقل  2منهم إىل
املصاحل الطبية لتلي اإلسعافات الالزمة ،إضافة إىل إحلاق خسائر جسيمة ب  002عربة
تابعة للقوات العمومية ،منها  6سيارات تعرضت إلضرام النار.
وجتذر اإلشارة إىل أن الضحية احلدث عبد املوىل زعيقر البالغ من العمر  06سنة كان
ضمن اجملموعات اليت حتاصر سيارات عناصر األمن وتقذفها باحلجارة ،وأنه يف الوقت الذي
كانت السيارات املذكورة حتاول إجياد منفذ للخروج من احلصار عرب الدوران داخل دائرة
احلصار مستعملة املنبهات الصوتية واإلشارات الضوئية ،تسببت إحداها ،يف هذه الظروف،
يف صدم الضحية املذكور.
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وعلى خلفية هذه األحداث ،متت متابعة  90شخصا من أجل االشتباه يف ارتكاهبم
ألعمال عنف وأفعال جمرمة قانونا أمام احملاكم املختصة باملنطقة ،حيث قضت بعقوبات
متفاوتة يف حق البعض وعددهم  00شخصا من بينهم  2أشخاص صدرت يف حقهم
عقوبات موقوفة التنفيذ و 0أشخاص صدرت يف حقهم عقوبات نافذة .بينما مازال آخرون
أمام هيئات التحقيق أو احلكم وعددهم  24شخصا من بينهم  00شخصا يف حالة سراح
(  2رشداء و  0أحداث) و  69يف حالة اعتقال ( 66رشداء و  2أحداث).
خالصات:
وهكذا يتضح جبالء أن ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش يبقى يف أغلبه جمرد
مزاعم ال أساس هلا يف الواقع ،حيث يتضح من معطيات األحداث ما يلي:
 -0أن حادث وفاة مواطنني يف ظروف مأساوية كان بسبب عدم اختاذ االحتياطات
الالزمة واحرتام شروط السالمة الضرورية.
 -8أن التظاهر الذي عرفته املنطقة ملدة ثالثة أشهر مل يعرف أي مواجهة من طرف
السلطات العمومية.
 -2أن عددا من املتظاهرين سلك ،بتاريخ  00مارس  ،8402مسلك التصعيد
بانتقاهلم إىل مدينة العيون الشرقية بإقليم جماور إلقليم جرادة هبدف توسيع رقعة
االحتجاجات.
 -0أنه على إثر التصعيد الذي حدث يف  00مارس  8402أعلنت السلطات
العمومية ،من خالل بالغ لوزارة الداخلية بتاريخ  02مارس  ،8402عزمها
على التصدي لكل تظاهر ال حيرتم القانون هبدف وضع حد لالحتقان الذي
كانت تقف خلفه بعض الفئات.
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 -5أن االستفزازات الصادرة عن بعض املتظاهرين يف حق القوات العمومية أدت
إىل مواجهات بني الطرفني أسفرت عن وقوع إصابات يف صفوف العناصر
األمنية واملتظاهرين ،إضافة إىل إحلاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة.
 -6أن احلكومة عاجلت املوضوع مبقاربة شاملة تبوأت فيها الربامج التنموية
الصدارة ،إضافة إىل هنج احلوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات حملية.
 -2أن مجيع احلاالت اليت يشتبه يف ارتكاهبا جرائم عرضت على السلطة القضائية
اليت حكمت يف بعضها وما زال ينتظر أن تقرر بشأن البعض اآلخر يف إطار
من االحرتام التام حلقوق الدفاع وضمانات احملاكمة العادلة.
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