
المملكة المغربية

وزارة الداخلية

المديرية العامة لألمن الوطني

يةالرياضالعنف أثناء التظاهرات 
ورهان اإلنتاج المشترك لألمن
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بالمالعبمفهوم العنف 1)

09-09نالقانوفيالمغربيالمشرعتبناهالذيالعنفمفهوممنشيوعاأكثرالرياضيالشغبمصطلحيعتبر.

داخلاألفرادعنتصدرالتيالمقبولةغيروالتصرفاتالتجاوزاتمنمجموعةالمفهومهذايختزلعموما

لكاتوالممتباألشخاصبليغةوأضرارااصاباتتخلفوالتيالدول،بمختلفالرياضيةالمالعبأسواروخارج

.والخاصةالعامة

لطاتسوحتىبلواإلعالميوالحكموالمسيرالالعبعنيصدرقدالذياالنفعالأشكالمنشكالالعنفويأخذ

قيمتجعلالتيتلكهيوالجمهور،تتلبسالتيتلكهيحدةوأكثرهامظاهرهابرزلكنالمباريات،تأمين

واالعترافمةبالهزيوالقبولالتسامحعلىترتكزالتيالمنافسةمبادئمقتلفيوتصيبالريحمهبفيالرياضة

...األخربانتصار

واالعتداءللمنشآتتخريبمنالعدوانيةاألعمالالرياضية،التظاهراتوبمناسبةاثناءالمرتكببالعنفويقصد

لملكباواألضرارالملعبرقعةواكتساحالناريةالشهبواستعمالالكراهية،شعاراتورفعالسلطة،رجالعلى

.والخاصالعام
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ما هي طبيعة الوضعية الحالية؟2)

:تشهد بالدنا منحى تصاعديا مع بداية الموسم الكروي الحالي يتجلى في

.بروز الخطاب االجتماعي والسياسي في بعض الالفتات المرفوعة في المالعب•

.تعدد حاالت العنف المرتكب بالمالعب وخارجها بالشارع العام•

.البيضاويالديربياتجاه نحو تعصب أقوى بين جماهير بعض األندية، نموذج •

.تزايد أعداد القاصرين المترددين على مضامير التباري الرياضي وأعمالهم المخالفة للقانون•

.ارتفاع حجم استعمال الشهب النارية•

.أثناء تنقالت الجماهيرسيماتعدد حاالت االضرار بالممتلكات العامة والخصوصية، •

(.طنجة، وجدة، أكادير، سال)تمطط خريطة العنف الى مواقع جغرافية جديدة •
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:دوافع العنف3)

.  المخدرات والكحولتأثير •

وعرات للفريق الذي يغديه فكرر مجمالتعصب الشديد •

(.قيادة غير مهيكلة)األلتراس 

ا التأثر بطقوس دخيلة مستوردة مرن مالعرب أوروبر•
.وأمريكا الالتينية

خطرررررورة الررررردور الرررررذي تلعبررررره مواقرررررع التواصرررررل •
. االجتماعي عبر االنترنيت

.عوامل اجتماعية واقتصادية•

.انعدام التأطير من طرف األندية•

.انعدام الثقافة الرياضية السليمة•

.ضعف التأطير التربوي على صعيد األسرة•

تراجرررع ادوار المدرسرررة ودور الشرررباب والمجتمرررع •
.المدني

ون فرري فرررض الررذات لرردى فةررات ناشررةة تتكررالرغبررة •
.من األحداث والقاصرين

يم السرررلبي للبنيرررة الرياضرررية وسررروء التنظرررالررردور •

.واالستقبال

.السلبي لإلعالمالتأثير •
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: خلفيات تصدر العنف للمشهد الرياضي4)

بروز  :أساليب متعصبة للتشجيع-أ

.يكن الرأي العام المغربي يعرف شيةا اسمه الشغب الرياضي في سنوات سابقةلم •

.، دون االستناد الى مرجعية قانونية"األلترس"طفت على السطح أول مجموعات 2005مند سنة •

.الناديمكتب القطيعة مع : الفلسفة•

".الميساجات"و" التيفو"تحويل الفرجة من المستطيل األخضر الى المدرجات عبر طقوس •

.على السلطات العموميةالتمرد •

.انتاج العنف المادي والمعنوي•

.الجماهير وتهييج المشاعرحشد على القدرة •

.التنقل الجماهيري بين المدن لمناصرة االندية•
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:البنية التحتية-ب

:تنقسم المالعب الكروية بالمغرب إلى

ب أدرار مركب موالي عبد هللا، ملع" )سونرجيس"مالعب تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة تقوم بتدبيرها •

(.بأكادير، الملعب الجديد بطنجة، الملعب الكبير بمراكش

(.مركب محمد الخامس)مالعب في ملكية المجالس البلدية وأخرى في ملكية مجلس المدينة •

تميز المالعب البلدية على الخصوص انتماةها إلى بداية القرن الماضي،•

.ضعف البنية•

.الصعوبات التي يطرحها محيط الملعب•
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: الوضعياتيةانعدام شروط الوقاية  

.ال وجود لفواصل مادية•

.ضعف شروط االستقبال والولوج والمغادرة•

.سياجات ال تستجيب للمعايير األمنية المطلوبة•

.عدم وجود تجهيزات المراقبة بالكاميرات•

:الجيل الجديدمالعب 

... (.آليات مراقبة التذاكر/مرافق ترفيه/أسيجة/كاميرات)تجهيزات حديثة •

وجررود /صررعوبة سرريولة المرررور/صررعوبة المغررادرة للملعررب)موقررع جغرافرري يسرراهم فرري تعقيررد الترردبير األمنرري •

...(.أحجار ومقذوفات، انعدام اإلنارة

.عدم االستشارة القبلية للمصالح األمنية بخصوص تصاميم ومواقع المالعب الجديدة•
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:سؤال التدبير والحكامة5)

.الدور السلبي لبعض مكاتب االندية في تأطير المشجعين•

.انعدام لجنة محلية لتنظيم المباريات على صعيد النادي•

.طغيان طابع الهواية في تنظيم المباريات من طرف األندية•

. ترقيم المقاعد وعالقته بالحكامة ونظام التذاكر•

.(DOS)عدم وجود مدير أمن المالعب •

.عالقة طبع التذاكر بالقدرة االستيعابية للملعب وأثرها على التدبير األمني•

.عدم اصدار القانون الداخلي للملعب•

.Stadiersدور شركات الحراسة وإشكالية التكوين •
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:مقومات الفعل األمني و الكلفة المادية 6)

ظررل كررل االكراهررات المشررار إليهررا، فررنن مصررالح األمررن معررززة بعناصررر القرروات وفرري رغررم محدوديررة االمكانررات •

ة المساعدة والدرك والوقايرة المدنيرة، تقروم بمجهرودات ضرخمة الحترواء هرذه اأفرة ولترأمين المباريرات الرسرمي

.للعصبة االحترافية والقسم الثاني وقسم الهواة

مرن خرالل أداء ( 2014و 2013كأس العالم لألندية )استطاعت المملكة المغربية أن تحتضن منافسات عالمية •

.أمني رفيع

.الثقة الكبيرة التي وضعتها الفيفا في القدرات التنظيمية واألمنية على الخصوص•

ادة علرى لجوء عدد من الدول اإلفريقية لبرمجرة اسرتقبالها للمباريرات التري تخصرها بمالعرب المغررب يعتبرر شره•

. الكفاءة االمنية المغربية

كأس إفريقياتصفيات 11/10/2014غانا / غينيا ---تصفيات كأس العالم 07/09/2013أوغندا / السينغال 

تصفيات كأس إفريقيا07/09/2013أوغندا/ غينيا ---تصفيات كأس العالم 16/11/2013ساحل العاج / السينغال 

عصبة األبطال اإلفريقية03/03/2013البنزتي/ اتحاد ليبيا ---تصفيات كأس إفريقيا09/09/2012الجزاةر / ليبيا 
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:رصد مجهود قيم للتواصل •

  للتحسيس بأهمية الظاهرة2015و 2013تنظيم مناظرتين بالمعهد الملكي.

 غب المدرسررة بمختلررف المرردن المغربيررة للتعريررف بخطررورة حرروادث السررير وشررعلررى انفترراح المديريررة العامررة

المالعب 

(.2015-2014الموسم الدراسي –تلميذ 1022365مؤسسة تعليمية بمعدل 7590)

(.2016-2015الدراسيالموسم –تلميذ 392340مؤسسة تعليمية بمعدل 2806)

 واأللتراسمصالح األمن الترابية للقاءات مع جمعيات األنصار والمحبين تنظيم.

تمريررر رسرراةل تحسيسررية تسررتهدف النخبررة وعمرروم الجمهررور، مررن خررالل مشرراركة أطررر المديريررة العامررة فرري

.واإلدالء بمعطيات ميدانية للصحافة المكتوبةوتلفزيةبرامج إذاعية 
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روي أثنرراء كررل مبرراراة يررتم تجنيررد أعررداد كبيرررة مررن رجررال الشرررطة يمكررن تفصرريلها حسررب اسررتعماالت الموسررم  الكرر

:السابق كما يلي

.506: العدد البشري اإلجمالي الموظف في كل مباراة معدل •

.4051: الموظف كل دورة •

.123245: طيلة الموسم الكروي •

.------: المادية لتنقل الحصيص والعتاد الكلفة •

.حالة53: (وساةل النقل)الخساةر المادية •

.107: اإلصابات في صفوف رجال األمن •

بلرررج إجمرررالي القررروات األمنيرررة السرررابقة، 1اتصررراالت المغررررب  "البطولرررة االحترافيرررة دورة مرررن 30خرررالل : مالحظرررة

.86755القوات المساعدة ، 121542المديرية العامة : المستعملة 
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:المواكبة القانونية للظاهرة7)

دة سرنتين ضرورة الدفع في اتجراه تفعيرل مرؤثر للمقتضرى المتعلرق برالمنع مرن حضرور المباريرات الرياضرية لمر•

(.09-09قانون 308-18)

إيجاد حل ردعي مناسب لترورط األحرداث القاصررين فري أعمرال الشرغب، سريما أنره ال وجرود ألي نرص تنظيمري•

.أو أية جهة أخرى( قانون الملعب)صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

التحرريض علرى التمييرز أو علرى الكراهيرة أثنراء : " 5-308باعتبار أن هناك صعوبة عملية في تطبيق مقتضريات المرادة •

ة هرذامباريات أو تظاهرات رياضرية أو بمناسربتها أو أثنراء برث تلرك المباريرات أو التظراهرات أو بمناسربة هرذا البرث فري أمراكن عموميرة أو بمناسرب

ضررد شررخص أو عرردة . البررث، بواسررطة خطررب أو صررراء أو نررداءات أو شررعارات أو الفتررات أو صررور أو تماثيررل أو منحوتررات أو بأيررة وسرريلة أخرررى

سري أوأشخاص بسبب األصل الوطني أو األصل أالجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العاةليرة أو الحالرة الصرحية أو اإلعاقرة أو الررأي السيا

،". االنتماء النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء الحقيقي أو المفترض لعر  أو ألمة أو لساللة أو لدين معين

ي صرياغة وبحكم أن األمر يتعلق بسلوك جماعي للجماهير داخل الملعب، فننه يقترح إلضفاء مزيد مرن الواقعيرة فر

و علرى علرى التمييرز أالنص والحصول على الردع المطلوب، أن تدرس إمكانيرة تحميرل المسرؤولية فري التحرريض 

". Capo“بواسطة الصراء والشعارات والالفتات، للمحرض الرةيسي المسمى في لغة األلتراس الكراهية 
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:االقتراحات 8)

يشدد العقوبرات فري حرق األشرخاص الرذين يقومرون 09-09دراسة إمكانية استصدار نص خاص داخل القانون •

باالعتررداء الجسرردي أو اللفظرري علرررى رجررال القرروة العموميررة أثنررراء أداء مهررامهم بمناسرربة وأثنرراء التظررراهرات 

.الرياضية، لتحقيق زجر أقوى وللحفاظ على سمعة وهيبة الدولة

تفتح المجال للتحري حول األموال التي تتحصل لدى 09-09دراسة إمكانية إضافة مادة قانونية ضمن القانون •

.مجموعات األلتراس ومصادر التمويل التي تقف وراءهم

، فري ظرل دراسة وضع شراكة حقيقية بين المديرية العامة لألمن الوطني والجامعة الملكية المغربية لكررة القردم•

: ارتفاع تكلفة محاربة العنف بالمالعب الرياضية، وذلك من أجل 

دعررم الخطررط األمنيررة، وتحقيررق ترروازن فرري مجررال برمجررة المباريررات الكرويررة الترري يجررب أن تراعرري الجانررب

ة، كما أـن هذه الشراكة تضمن للجامعرة االسرتفادة مرن خبررة األطرر األمنير. األمني و االكراهات المرتبطة به

. أثناء تنظيم البطولة االحترافية أو االستحقاقات الدولية المتعددة
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سلباتؤثرالتيالعنفصورابرازيتجنبأنيجبالتلفزيالنقلأنالقدملكرةالدولياالتحادتوصياتتؤكد•

حركاتيجعلالذياألسلوبهذالتحاشيالعموميالقطبقنواتمراسلةينبغيثمةومنالناشةة،على

.اتساعاأكثروقاعدتهاحماساأكثرتزداداأللتراس

الوحدهالاألمنيةالمقاربةبأنووعياوالتحسيسية،التربويةاألدوارمعوموازاةالتشاركيةالمقاربةإطارفي•

:ليةالتااإلجراءاتاعتماديقترحالرياضية،المنافساتوبمناسبةأثناءالمرتكبالعنفمنللحدتكفي

اتخاددقصوذلكالمؤسساتيةالهيةاتكافةتجمعالتيالشغبلمحاربةالوطنيةاللجنةإحياءضرورة

.وتشاركيةمندمجةوطنيةاستراتيجيةلوضعاألولىالخطوات

عمديالتياألنديةحقفيالزاجرةالعقوباتاستصدارالقدملكرةالمغربيةالملكيةالجامعةمواصلة

تعطيأصبحتاإلجراءاتهذهأنإذالرياضي،التباريبمناسبةعنفأعمالارتكابإلىجمهورها

.االيجابيةالنتاةجبعض
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بمنرع تكريس التوجه الذي أخدت به السلطات المحلية على صعيد الواليات وعماالت المملكرة، والقاضري

.تنقل بعض الجماهير إلى مدن أخرى، تفاديا ألعمال العنف، وسعيا للحفاظ على السكينة العامة

تدخل السلطات المحلية من أجل إجراء مباريات دون جمهور في الحاالت التري قرد تتضرمن أخطرارا علرى

ب نمروذج تردخل عامرل إقلريم برشريد، أولمبيرك أسرفي ضرد المغرر: )األمن العام أو لعدم صرالحية الملعرب 

(.14الفاسي برسم الدورة 
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التدبير األمني الجديد9)

خالصات على هامش الديربي البيضاوي

ألمرن فرنن المديريرة العامرة ل. تفاديا لعررض تيفوهرات بالملعرب تخررج عرن السريا  الرياضري أو تمرس األمرن العرام

:الوطني تعتزم  في إطار المقاربة التشاركية تبني اإلجراءات التالية 

قبل المباراة

مباريرات تقوم لجنة مشتركة تحرت إشرراف السرلطة المحليرة وبحضرور ممثلري كافرة المصرالح األمنيرة المعنيرة بال•

وممثرل النرادي المستضريف باسرتقبال ممثلري ( 1اتصراالت المغررب  -العصبة االحترافية لكرة القردم )الرياضية 

يررين ، مررع إلزاميررة اإلدالء ببطرراةق هويررة المعن"التيفررو"الجمهررور بأيررام قبررل يرروم المقابلررة، لالطررالع علررى فحرروى 

.باألمر
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هيل ولوج يتعهد ممثل النادي المستضيف رسميا أمام السلطات المحلية بعدم قيام أي العب أو مؤطر للنادي بتس•

.الشهب النارية إلى داخل الملعب

يوم المباراة

عرب تفعيال لإلجراءات المعمول بها من طرف االتحراد الردولي لكررة القردم، يسرمح ألعضراء األلترراس بردخول المل•

.، وليس الليلة السابقة للمباراة"التيفو"ساعات قبل انطال  المقابلة لتنصيب 

.تمنع العصي الخشبية في هذا التنصيب أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في االعتداء على األشخاص•

ورة حرس ينبغي التذكير أن هذه التدابير التقنية تظل ذات طابع وقاةي، على أن األساسي مرن هرذا االجتمراع هرو بلر

لمتردخلين جماعي بخطورة اأفة، والوقوف على ضرورة وضع استراتيجية مندمجة وتشاركية، تشرك في صلبها كافة ا

.المؤسساتيين

27



شـكـــــرا على 
انتباهكم
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