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   المعطي منجب محاكمة هوس الدولة

  عمر الراضي، 18 نونبر 2015

  

وستبدأ النظام حلق في شوكة األیام مرور مع منجب المعطي المؤرخ أصبح لقد               
 محاكمته بتهمة التخابر مع مصالح أجنبیة یوم 19/11/2015.

ثالث یمثلون آخرین متهمین ستة مع جنب إلى جنبا نونبر 19 یوم محاكمته ستنطلق                
و أجنبیة مصالح مع بالتخابر هؤالء كل توبع الفردیة. والحریات التعبیر حریة مجال في تنشط                 جمعیات

 بعدة تهم أخرى، إنها محاكمة سیاسیة بامتیاز.
  

               المنع المتكرر من مغادرة التراب الوطني:
 

القضائیة للشرطة الوطنیة الفرقة طرف من الصیف خالل المتهمین استنطاق تم             
من بالمنع مستعجال قرارا ، بالمتابعة أمر الذي الرباط في العام المدعي وأصدر البیضاء، بالدار BNPJ                
یتواجد كان حینها منجیب. للمعطي سابق مساعد عیشة آیت الصمد عبد حق في الوطني التراب                 مغادرة
الخامس محمد مطار شرطة طرف من احتجازه تم عودته عند و الوطن خارج منجب المعطي                 األستاذ

 بالدار البیضاء و أخبروه شفویا بأنه موضوع بحث قضائي بتهمة المس بأمن الدولة.
و دولیة ندوة لحضور النرویج إلى متوجها كان عندما أكتوبر 6 یوم السفر من منعه وتم                  
منجب المعطي قرر التضییق هذا على واحتجاجا البلد. خارج السفر من ممنوع بأنه علم فقط                 حینها

 الدخول في إضراب عن الطعام وبدأ مواجهة شاقة مع السلطات.
الصمد عبد و المنصوري هشام إلى امتدت بل لوحده المؤرخ اإلجراءات هذه تشمل لم                

  آیت عیشة و هما مسؤوالن  سابقان عن مشاریع بمعهد ابن رشد .
طارق رشید و AMJI التحقیق لصحافة المغربیة للجمعیة السابقة الرئیسة مكریم             ماریة
الرقمیة الحقوق لجمعیة السابق الرئیس المرآة) بهشام (المعروف خریبش هشام و الحالي              رئیسها

.    AMEJو محمد الصابر رئیس الجمعیة المغربیة لتربیة الشبیبة ADN 
المعطي من كل حق في الدولة بأمن المس بهدف خارجیة تمویالت تلقي تهم هت ُوجِّ                
تمت حین في الصابر محمد حق في التهمة نفس العام المدعي وأصدر عیشة آیت الصمد عبد و                   منجب
بتهمة خریبش هشام توبع حین في لتمویالت. بتلقیهم السلطات تبلیغ بعدم AMJI مسؤولي               متابعة
للمناضلین اإللكترونیة المراقبة حول Privacy International إنجاز من تقریرا لنقله وذلك             التشهیر

 و الصحفیین في المغرب.
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التي التعبیر حریة عن للدفاع بدیلة جبهة إلى الجمعیات من الجدید الجیل هذا یرمز                
زمن إلى بالعودة یتسم جو في نشاطها ثمن الجبهة هذه ستؤدي فهل للتضییق. عامین منذ                 تتعرض
) حكومیة غیر منظمات عدة طرف من سابقا شجبها تم التي الجمعویة الحریات على               التضییق

 ONG)؟
بینهم یجمع ال الذي النشطاء من المجموعة لهذه نوعها من فریدة محاكمة إجراء ألیس                
بالقیام التهامها الصحافة اتحادات في شرخ إحداث في الدولة رغبة على دلیال الطموح، من نوع                 إال

 بأنشطة تضر باألمن الوطني ؟
النیویورك فصحیفة ، الدولي الصعید على حتى مشترك شعور فهو حال، أي وعلى               

 تایمز New York Times مقتنعة بذلك، حیث  كتبت في افتتاحیتها لیوم 18 أكتوبر ما یلي :
الحكومة على البلد. بصورة خطیرا ضررا ُتلحق النظام منتقدي ضد المنسقة الحملة هذه "              
الدستور مع یتماشى بما بعملها القیام في للجمعیات الحق إعطاء و الصحفیین على التضییق                إنهاء
السنوات خالل إحرازه تم الذي التقدم تهدد الحكومة فإن هذا، استمر وإذا الدولیة. المعاییر و                 المغربي

 األربع األخیرة."
  
 
 

في منجب المعطي ساعد ، جبهات عدة على بها یقوم التي المتعددة أنشطته خالل من                 
 خلق دینامیة جدیدة  بین الصحفیین والناشطین الشباب منذ الربیع العربي.

َتْشبیك وراءها منجب المعطي األستاذ كان التي الندوات و التدریبیة الدورات             أتاحت
 الجهات الفاعلة في مجال الخبر و المعلومات  سواء كانوا صحفیین محترفین  أو مواطنین  أو مدونین.

و اإلسالمیین و المعارض الیسار بین الجسور مد في سیاسي، كناشط ، ساعد               لقد
سیقول المجتمع. في المكونات هذه بین االحتماالت نطاق توسیع على وعمل التقدمیین،              الدیمقراطیین

 منجب بدون مبالغة أو تحدٍّ بأن النظام الملكي یعتُبر عمَلُه "أكَبر خطٍر سیاسي ُیهدُِّده".
قد كانا اللذان ،2015 في المغرب من فرنسیین صحافیین لطرد القوة السلطات استعملت               عندما
هذا َشَجَب الذي تقریبا الوحید كان منجب المعطي فإن السادس، محمد ثروة عن تحقیق إلنجاز                 حضرا
دون هذا أفعل أن یمكن ال بأنني "أعرف قائًال وعقَّب االستعالمات. أجهزة وراءه َّ أن إلى مشیرًا                   السلوك
َردعي(...) علیهم َوَجَب بالتالي و خطیرة أفكارًا ُأغذِّي بأنني یعتقدون الجهاز أعلى في إنهم "                 عقاب"،

  وهذا ما یحُدُث لي الیوم".
البدایة منذ مباشرًا انتقاده كان لقد التعبیر ؟ حریة أجل من نضاله في منجب المعطي َف تَطرَّ فهل                  
أماكن وفي داكار في یلقیها كان ،التي محاضراته و كتاباته في و كتبه ففي السلطة. تعجب ال                   وبطریقة

 أخرى ،نجد نقدًا الذعا یذكرنا بجیل المناضلین الیساریین الذین واجهوا قسوة نظام الحسن الثاني.
 

 -الجزء األول :  - الرافضون الجدد بالرباط
للرافضین ملجًأ و- للدراسات مكتبًا جعله و رشد ابن مركز - 2009 سنة منجب المعطي أنشأ عندما                   
المستقلة الصحافة كانت الناشئین للصحافیین للحیاة مدرسًة و- األنترنیت على للنُّشطاء مشتًال -               و

هة من طرف السلطات.   تحتضر تحت ضربات موجَّ
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األنترنیت على تنشط بدأت التي الجدیدة للصحافة - ُمتنفَّسًا رشد ابن مركز في المنعقدة الندوات شكلت                  لقد
وبفضل االستقصاء. أو التحقیق صحافة - : عنها المتخلَّى الصحافة من جدید نوٍع أبجدیات تعلُُّم یتم                  حیث
من رشد ابن مركز تمكَّن ONG) Free Press Unlimited) هولندیة حكومیة غیر منظمة               دعم

 تقدیم  - منٍح و  -جوائَز للصحافیین.
Le journal Hebdo) إیبدو لجورنال - مثل الصحف من مجموعة منع تم الذي الوقت في                
استفاد متكرر، بشكل علیها التضییق أو - اإلغالق على أخرى إرغام و الیوم أخبار و- نیشان                  )،و-
بمركز تكوین من كوم فبرایر. مثل العربي الربیع عقب ظهرت العهد حدیثة أخرى جرائد                مسؤولوا

 ابن رشد  حیث  تولََّدت لدیهم فكرة خلق إطار نقابي لصحافة التحقیق.
الجمعیة آخرین و منجب جانب إلى تؤسس أن من كوم فبرایر. مدیرة مكریم ماریة الصحافیة تمكنت                  
هذا في یحدث ما كل قرب عن تراقب كانت التي الدولة لكن - و .(AMJI)التحقیق لصحافة                  المغربیة

  الوسط لن تعترف بهذه الجمعیة  التي تعتبر نشاطها تطاوال على  اختصاصها.
سیبدؤون - Free Press Unlimited من بدعٍم المنع، هذا الجمعیة مسؤولو سیتجاوز ذلك               رغم
تقنیات و- أدوات تعلُّم - یتم حیث النضال من نوعًا التكوین سیكون و- للصحافیین تكوینیة دورات                  بعقد

 إنجاز التحقیقات في ظروف قاسیة  في جهات نائیة للمملكة.
الجهویة الصحافة تطعیم خاللها من تم - وجدة و ورززات في AMJI لجمعیة محطات خلق تم                  لقد
الیساریة- الحقوقیة الجمعیات مسؤولیة من السابق في كانت ا مهام عاتقهم على یحملون الذین نین               بالُمَكوَّ
، العمیق المغرب عن خفّیة مواضیع تكشف بدأت التي الجهویة اإلعالمیة المواقع تنشیط إلى أّدى                 هذا
في التواصل مواقع عبر تداولها وتمَّ الوطنیة الصحافة في رئیسیة عناوین إلى َلت تحوَّ التي المواضیع                 هذه

 فترات التوترات المحلیة، وشكلت تعبئًة كبرى مهَّدت لحركة 20فبرایر.
                      اعتراف تكتیكي إبَّان اندالع حركة 20 فبرایر

العدمیة عن و- االستقرار زعزعة عن یتكلمون الذین األمنیین بال اإلعالمیة البؤر من النوع هذا                 یشغل
أحست لقد .Chris Coleman ل الغامض الحساب في عنها الكشف تم التي - الداخلیة مراسالتهم                 في
وتسلیم الوراء إلى خطوة التراجع فضلت إذ 20فبرایر حركة مع التغییر ریاح بهبوب               السلطات

 الجمعیة وصل اإلیداع اعترافًا  بشرعیتها.
عالقاتها لُتطبِّع الدولة قدمتها التي التنازالت من مجموعة ضمن من الشرعیة هذه على الحصول                تم

مي الحركة.  المتوترة مع الشارع ومع ُمتزعِّ
في الزیادة و Belliraj "بلعیرج" مجموعة سراح بإطالق فقامت ، الشيء بعض الدولة الجو هذا                 أزعج
جدید دستور اعتماد وتمَّ البرلمان وحّلت الحكومة وأقالت مبكرة انتخابات هّیأت كما الموظفین               رواتب

 كخطوة تالیة.
من تمویل و دعم على وحصال مستدیرة موائد و ندوات بعقد رشد ابن مركز و AMJI جمعیة                   وقامت

 جهات خارجیة كما هو الحال مع نظیراتها في العالم العربي.
الدولة أن منه فهمنا ما الدولة، أوراق في رشد ابن مركز و- AMJI جمعیة حفظ تم بأنه اعتقدنا                    لقد
مصطفى مثل الجمعیتین، أنشطة یحضرون المسؤولین بعض بدأ فقد : تعاملها تغییر في فعال                بدأت
نشاط خالل الصحافة قانون موضوع في تدخل الذي للحكومة الرسمي الناطق و- االتصال وزیر                الخلفي

 نظمه مركز ابن رشد.
موقع مدیر أنوزال علي الصحافي متابعة بدایة مع 2013 صیف في سیحدث التحول أن إال                 
بدایة كانت وهذه باإلرهاب، اإلشادة بتهمة (Lakome2.com سیصبح          Lakome.com(الذي

 التحول.
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قضایا في المتخصص Ignacio Cembrero الصحافي اعتبار سیتم السنة نفس من سبتمبر              في
  المغرب في جریدة

وذلك المغرب داخل فیها مرغوب غیر شخصیة (El Mundo جریدة إلى انتقل الذي (و El Pais                
إیبیس بفندق الجمعیة عقدته حدث آخر اللقاء هذا وكان بالرباط. AMJI لجمعیة لقاء في مشاركته                 عشیة

 Ibis بالرباط؛ وستصبح بعد ذلك الجمعیة هدفًا للسلطات.
اإلسالمیین. و الیساریین بعض و المعروفة المدنیة الشخصیات بعض حوله منجیب األستاذ              سیستقطب
سیتم مظلتها وتحت .2014 أبریل في Freedom Now اآلن" "الحریة جمعیة میالد توقیع               وسیتم
سیاسي خصٌم منجب أن النظام سیرى وهكذا المتنوع. السیاسي للتقارب موضوعا التعبیر حریة               استخدام

 نشیط و ملتزم.
برصد الدولة، بها تقوم التي اإللكترونیة بالمراقبة یهتم كان الذي النقاش سیتحول ،2013 غشت                في
للمواطنین الرقمیة الحقوق عن للدفاع جمعیة خلق عبر وذلك بها التكفُّل إلى والمتفرقة المنفردة                الحاالت

.ADN 
كریمة ، سالم نضال خریبش، هشام مثل: فبرایر 20 حركة مناضلي طرف من الجمعیة هذه تنشیط                  تم
مقر إلى التجأوا العمومیة األماكن في االجتماع من ُمنعوا أن وبعد وآخرون. بنعثمان رضى                نادر،

 الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان AMDH التي كانوا على اتصال بها.
جمعیة ب مشاریع عن مسؤول وهو المنصوري هشام سیتعرض شتنبر ففي التصعید، هذا               سیستمر
الغالب في كان بالرباط فندق من خروجه عند مجهولین أشخاص ثالثة طرف من شنیع العتداء AMJI                

 یحتضن أنشطة الجمعیة ومركز ابن رشد.
من بالرغم التحقیق ملف إلى تضیفه أن ترد ولم الملف بحفظ الشرطة قامت لقد منجب المعطي                  حسب
التو:" على المنصوري هشام أخبره وقد المؤسسة. كامیرات طرف من موثقة للحادثة تسجیالت               وجود

 بأنني أنا من كنت المستهدف من االعتداء".
                       مؤامرة بقیادة السلطات:

ویحكي الرباط. في بیته داخل من عنیفة بطریقة المنصوري هشام توقیف سیتم 2015 مارس شهر                 في
مركز إلى معهم أخذوه و بالقوة الباب فتحوا مدني بزي األمن رجال من عشرات بأن الشهود                  بعض

 الشرطة في مالبسه الداخلیة فقط هو وصدیقة كانت تتواجد معه.
 "قبل نقلي لم یتوانوا عن التفتیش في أغراضي و ملفاتي" یقول المنصوري.

السلطات لكن ، الرباط في األمن والیة نشرته بالغ في للدعارة" وكر ب"اعداد رسمیا اتهامه تم                  وقد
الحكم و معًا محاكمتهما ستتم معه. كانت التي وللسیدة له الزوجیة الخیانة تهمة بتوجیه اكتفت                 القانونیة

 علیهما بعشرة أشهٍر نافذة ، الحكم الذي سیتم تأكیده استئنافیًا.
منجب بالمعطي عالقتي حول تصبُّ األسئلة كل كانت الشرطة، معي أجرتها التي االستنطاقات               "خالل

حًا  من داخل زنزانته بسجن سال.  ولیس حول الخیانة الزوجیة". قال  هشام المنصوري مصرِّ
حلقة إال هو ما التوقیف:" هذا حول AMJI ل آخر عضو عیشة آیت الصمد وعبد منجب المعطي                   حسب

 أخرى من حلقات المؤامرة التي تقودها السلطات"
 

حاسوبه أن اكتشف وقد (...) بالمغرب اإللكترونیة المراقبة موضوع في یحقق المنصوري كان "              
وثائق بینت وقد - Hacking Team اإلیطالیة للشركة برنامج طرف من اختراقه تم قد                الشخصي
أدوات یخص فیما المغربیة االستعالمات أجهزة و اإلیطالیة الشركة بین تمت التي البیع عملیة بة                مسرَّ
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بالرباط الخوادم بعض تواجد مكان تحدید إلى أوصله قد المنصوري به قام الذي التحقیق هذا                 المراقبة-
د عبد الصمد آیت عیشة.  ولكنه لم یستطع متابعة التحقیق" یؤكِّ

 
            - الجزء الثاني :  - انتقام الدولة ؟

الموقع على منجب المعطي منصة موضوع المنصوري هشام قضیة ستصبح أخرى، حاالت بین من                
أفواه لتكمیم الدولة تستعملها التي القمع أسالیب أن یبین حیث Orient XXI 21 شرق                الرقمي

 المعارضین المنتقدین تتوزع حسب لون المعارضین إن كانوا یساریین أو إسالمیین.
إلیهم ه فتوجَّ اإلسالمیون أما المخدرات بتناول فبرایر 20 وشباب أموال تلقي بتهم یتابعون               فالیساریون

 تهم أخالقیة.
حول ًال مطوَّ استجوبوه بحیث إسالمیًا، المنصوري هشام أن الشرطة اعتقدت فلقد ذلك، إلى               "إضافة

 عالقاته بجماعة العدل واإلحسان " عقَّب المعطي منجب ساخرًا.
،2015 غشت في القضائیة الشرطة طرف من اآلخر هو استدعاؤه فسیتم عیشة آیت الصمد عبد                 أما
القضائیة الشرطة مقر في الوطني. التراب مغادرة من ممنوع أنه األحداث غمرة في سیكتشف                حیث
هشام و منجب المعطي بـ عالقته عن استغراب بدون االستجوابات ستتطرق البیضاء بالدار BNPJ              
متهمون بأننا أفهم :"جعلوني بأنهم وقال ؛ رشد ابن مركز و Free Press Unlimited و                 المنصوري

 بتلقي أموال من الخارج من أجل تقویض والء المواطنین للمؤسسات ".
نادر كریمة استنطاق وسیتم علیها، األسئلة نفس طرح سیتم حیث الالئحة في التالیة مكریم ماریة                 ستكون

 و هشام خریبش من جمعیة ADN لنفس األسباب.
 

                  منٌع على الحدود ألسباب غیر واضحة :
  

قبل الخامس محمد مطار شرطة رتني أخَّ "- فرنسا من منجب المعطي سیعود ،2015 غشت 30 یوم                  
الدولة" بأمن تتعلق قضیة في بحث مذكرة موضوع بأنني هناك مسؤول أخبرني و سفري، جواز تختم                  أن
من سیمنع ولكن منجب المعطي توقیف یتم لم - سوف .24 فرانس منبر على من منجب المعطي ح                   صرَّ

 مغادرة التراب الوطني.
و حركته تقیید مكذِّبة شتنبر 19 یوم بالغ بواسطة علیه لترد الداخلیة وزارة التصریحات هذه                 دفعت
لها قضیة في متابع إنه ": المؤرخ مع التحقیق وراء األسباب كشفت حصاد وزارة ،أن ذلك من                   األهم

 عالقة باختالالت مالیة تخص إدارته لمركز الدراسات" ، یوضح البالغ.
شرطة لكن علمیة، ندوة في للمشاركة النرویج إلى السفر منجب المعطي سیحاول أكتوبر، شهر                بدایة
تم قد أنه أكتوبر، 10 في آخر، بالغ في توضح الداخلیة و المفعول ساري فالمنع ستمنعه.                  المطار
متابعة" موضوع أنه إلى مشیرة العدل" وزارة من بأمر " الوطني التراب مغادرة من منجب المعطي                  منع

 -من أجل سوء تدبیر مركز ابن رشد". احتجاجًا على هذا دخل المؤرخ في إضراب عن الطعام.
فرحت التي اإلعالمیة المنابر نفس طرف من مكثف إعالمي لقدٍف رفاقه و منجب المعطي ض -تعرَّ                 
- الصحف فیه تصفني الذي الوقت في " قائال: منجب المعطي یالحظ - أنوزال علي العتقال                  سابقا
فالتشهیر صهیوني، بأنني بالعربیة الناطقة - الصحف عني تقول "رفضاوي"، بأنني بالفرنسیة              الناطقة

 إذن -یختلف حسب نوع القراء -".
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محاضر من مقاطع بت ُسرِّ و التحقیقات سریة خرق تم االستعالمات، من القریبة المغربیة األحداث                ففي
 الشرطة.

اإلنسان حقوق على دفاعه من باالسترزاق ویتهمه منجب المعطي على م یتهجَّ ناري مقال ُكِتب فلقد                 
شتنبر، 18 لیوم عددها في الجریدة وأضافت األنشطة. هذه بفضل اغتنى وبأنه التحقیق، صحافة                ومن
یتعلق إنما و - تكذیبها تم التي للمؤسسات" المغاربة والء "تقویض - بتهمة یتعلق یعد لم األمر                   بأن

 بقضیة مالیة ال عالقة لها بالسیاسة، وادَّعى المقال أن الخبر مأخوذ من مصدر أكید.
بواسطة مالیة بمضاربات بالقیام منجب المعطي لتتهم شتنبر 24 یوم للهجوم المغربیة األحداث               تعود
بینها من بنكیة حسابات أربع إلى بتسریبها یقوم یتلقاها التي األموال من جزًء بأن - و خارجیة                   تمویالت

 - حساب باسم زوجته و - آخر باسم أخته محدثًا خرقًا في الوضعیة القانونیة لمركز ابن رشد.
 

SARL المسؤولیة محدودة شركة وهي رشد ابن مركز حسابات بجرد Le Desk موقع قام                
إرجاء تم ،2014 غایة إلى تأسیسها منذ أنه یبدو - .2009 سنة منذ بالرباط التجاري السجل في لة                   مسجَّ
حجم وأعلى درهم ملیون 1,8 بلغ معامالت رقم 2011 سنة الشركة حققت فلقد األرباح.                توزیع
800.00 و درهم 300.000 بین تراوح والالحقة السابقة أنشطته خالل من المركز حقَّقه               لألعمال
هي رشد ابن مركز مصاریف أن حین قضیتها.في منه جعلت الدولة كْوَن ، للسخریة یدعو وهذا                  درهم.

  تقریبا بحجم  مداخیله، و نتائجه  ملموسة و إیجابیة  بعد كل أنشطته.
 

                      مساندة واسعة تتجاوز الحدود :
 

صحافیین تكوین أجل من درهم، ملیون 4 ب توصلنا لقد قائًال:" نفسه عن بشدة منجب المعطي دافع                   
" ممنوعًا یكن ولم حیدًا و حدثًا - كان وهذا ،Free Press Unlimited من خصوصًا                 استقصائیین،

  -وقد تشكلت لجنة لدعمه  ومساندته.
و الیوسفي الرحمان عبد السابق- األول الوزیر بینها من عمومیة شخصیات عدة مته دعَّ حیث                
سیاسیة -شخصیات و التازي كریم - األعمال رجل و المومني عبد فؤاد - السابق السیاسي                 المعتَقل
كان وقد ،- والتنمیة العدالة لحزب الحر اإللكترون افتاتي العزیز عبد مثل السیاسیة األطیاف لكل                 تنتمي

 الضعف بادیا على المؤرخ نتیجة إضرابه عن الطعام احتجاجًا.
من منجب المعطي للمؤرخ مساندتهم العالمیین المثقفین من مجموعة أعلنت الدولي، الصعید وعلى               

  أمثال  :
Human مثل حكومیة غیر منظمات كذا و Richard Greenman و Noam Chomsky            
والفیدرالیة Front Line Defenders و Rights Watch Amnesty International         

 الدولیة لحقوق اإلنسان كل هؤالء جعلوا من  قضیة المعطي منجب  قضیة حقوقیة عالمیة.
في بالرباط، البرلمان مقر أمام منجب المعطي مع تضامنیة وقفة الدعم لجنة مت نظَّ أكتوبر، 21                 یوم
جامعیون الوقفة، حضر وقد الطعام. عن اإلضراب من الثاني أسبوعه المؤرخ فیه یدخل كان الذي                 الوقت
حریة في بحقِّه والمطالبة لمساندته جنٍب إلى جنبًا ویساریون إسالمیون ومناضلون حقوقیون نشطاء               و
یسعى كان ،ما معینة قضیة حول والثقافیة السیاسیة األطیاف كل جمع الذي ، الحدث د جسَّ لقد                  التنقل.

 إلیه المعطي منجب  و نجاح فكرته ، في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها.
من ممنوعًا یعد فلم ، عنه المنع ُرفع إذ ، إیجابي المحاكمة قبل السلطات به تقوم فعل رد أول كان                      و

 مغادرة التراب الوطني.
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