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يعيد جدل اإلعدام إلى الواجهة بالمغربالنمر السعودي 
23:00 - 2016يناير  06األربعاء   الراجي.م|  كنني.أ

الرياض  شخصا، خاصة رجل الدين الشيعي املعارض، منر باقر النمر، وهو ما أفضى إىل أزمة دبلوماسية بني 47إعدام السلطات السعودية لـ لقَي 
.واجهة بالبالدودول عربية أخرى من جهة، وإيران من جهة ثانية، معارضة شديدًة من طرف منظمات حقوقية مغربية، وأعاَد موضوع اإلعدام إىل ال

هلذه املؤسسة، داعيا " إهانة"إىل السعودية، معتربا وجودها يف جملس حقوق اإلنسان " ما ثقيلة"ووجه االئتالف املغريب من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام 
".ضوية اجمللسال يليق لدولة مثل السعودية، اليت تقتل املئات باإلعدامات سنويا، أن يبقى هلا حظ يف ع"إىل طردها من اجمللس بالقول 

، "عة من الدول للسعوديةالتي تقدمه مجمو  واللوجيستيكيوقف التعامل السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري "وبعد أن دعا االئتالف إلى 
يات المجلس الوطني طالب المغرب بإلغاء اإلعدام، والقيام بالمالءمة التشريعية للمنظومة الجنائية مع الدستور، والمواثيق الدولية، وتوص

".لحقوق اإلنسان

لدولية واإلقليمية، إىل ، داعيا املنظمات اليت تشتغل ضد عقوبة اإلعدام، واهليئات ا"سجل أسود ملطخ بدم اإلعدامات"وأشار املصدر إىل أن للسعودية 
".نفيذالتفكري يف اآلليات واإلمكانيات املالئمة حلمل السعودية، ومعها الدول اليت ال زالت تنفذ عقوبة اإلعدام، على وقف الت"

ذ اإلعدام عامليا، من خالل حتديا للرأي العام الدويل الذي ينادي من خمتلف املواقع بوقف تنفي"واعترب االئتالف أن ما أقدمت عليه السعودية يعد 
".ه املواثيق واالتفاقيات الدوليةااللتزام احلقيقي باحرتام حقوق اإلنسان ببعدها الكوين، كما قررت"، داعيا البالد إىل "قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة

ا كل اآلليات وبة اإلعدام، وخصوصووجه االئتالف دعوته للرأي العام الوطين والدويل، وإىل اهليئات واملنظمات احلقوقية يف العامل، ومجيع املناهضني لعق
".األممية املعنية، وعلى رأسها جملس حقوق اإلنسان، قصد إجبار السعودية على إلغاء عقوبة اإلعدام ووقف تنفيذها

دات الواسعة اليت أثارها إعدامات االنتقا"إنَّ  هلسربيس، رئيسة شبكة برملانيات وبرملانيني ضّد عقوبة اإلعدام، قالْت يف تصريح الرويسيخدجية 
 السعودية جيب أن تُعجل مبرور الضّجة اليت خّلفتها اإلعدامات باجلملة يف"، مضيفة بأن "السلطات السعودية تعّزُز موقَف ُدعاة إلغاء اإلعدام باملغرب

".املغرب إىل اخلطوة القادمة

ائية من قوانني البالد، موضح الرويسيوتتمّثل اخلطوة اليت دعت  الشبكة وضعْت مقرتح قانون "ة أنَّ إىل االنتقال إليها، يف إلغاء عقوبة اإلعدام بصفة 
، إال أنَّ 1993عدام منذ سنة يف الربملان يرمي إىل إلغاء هذه العقوبة من القانون اجلنائي والعسكري؛ وعلى الرغم من أّن املغرب مل ينّفذ أّي عقوبة إ

".املناضلني يُطالبون بإلغائها من القوانني

ائ إّن  الرويسييا باملغرب، قالت وجوابا على سؤال حْول ما إْن كاَن ُمقرتح القانون الذي وضعْته الشبكة لدى الربملان سيُـْفضي إىل إلغاء اإلعدام 
جتري مبا ال تشتهي سفينة  لكّن الرياح"، سبق أن صرح بأن املغرَب مقبل على إلغائها قريبا، بنزكريرئيس هيأة اإلنصاف واملصاحلة الراحل، إدريس 

.، تقول الناشطة احلقوقية، يف إشارة إىل وجود حتفظات بشأن اختاذ قرار إلغاء العقوبة"التقدميني

http://www.hespress.com/orbites/290177.html
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عادلأسلوب الحكومة في تمرير المناصفة غير : حازب
م  2016يناير  06

عيدا عن تطبيق مبدأ املقاربة حازب، رئيسة فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب، أسلوب احلكومة يف التعاطي مع مشاريع القوانني ب ميلودةانتقدت 
.التشاركية اليت نص عليها الدستور

يئة المناصفة لمشروع قانون المتعلق بهو اعتربت، خالل حديثها أثناء اجتماع جلنة القطاعات االجتماعية والذي خصص للمناقشة العامة 
، يف وق اإلنسانومكافحة كل أشكال التمييز، أن الحكومة أهملت آراء الكثير من الفعاليات والمؤسسات وعلى رأسها المجلس الوطني لحق

ا ملشروع القانون قيد الدراسة، مبدية ختوفها من أن تتمكن احلكومة باالعتماد على أغلبيتها العددية من مترير مش اء، دون روع القانون كما جبلور
ا فرق املعارضة .األخذ بعني االعتبار خمتلف املالحظات والتعديالت اليت تتقدم 

ادرا على  الذي مل يعد قوتساءلت القيادية حبزب اجلرار إىل أي حد ميكن اعتبار هذه املبادرة التشريعية قادرة على جتاوز النموذج االجتماعي احلايل
ا يف بنية اجملتمع املغريب، مب عجز هذه اهليئة، دية ختوفها من أن تتقدمي أجوبة وحلول ملموسة لفائدة إنصاف املرأة املغربية وختويلها املكانة الالئقة 

.بالشكل الذي جاءت به، عن محاية مبدأ املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

http://www.febrayer.com/306165.html
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. .مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشأن هيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز 
2016 - 01 - 07  الشرقينشرمنري 

من منطلق أن مييز المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اختالل توازن السلط في مجال التعيين بهيئة المناصفة و محاربة كل أشكال التسجل 
و من وجهة .. ا امللك و الربملانرئيس احلكومة يتوفر طبقا ملشروع القانون على سلطات واسعة للتعيني على حساب السلط الدستورية األخرى مبا فيه

اجمللس يف مذكرة له أن أولوية  و اعترب.. نظر اجمللس فإن هذه اخلطاطة تبتعد عن منطق توازن السلط بوصفه مبدأ مكرسا يف الفصل األول من الدستور 
ة تتوفر ستورية بالنظر لكون احلكومرئيس احلكومة يف خطاطة التعيني من شأنه أن يتضمن خماطر التأثري السليب على استقاللية اهليئة بوصفها مؤسسة د

ضوعية متعلقة خبطاطة و بعد استعراضه ملالحظات مو .. على اإلدارة املوضوعة حتت تصرفها كما متارس اإلشراف و الوصاية على املؤسسات العمومية
اء يتم اختيارهم عينان بظهري، من خرب التعيني يقرتح اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن تتألف اهليئة عالوة على رئيسها أو رئيستها و أمينها العام اللذان ي

و ) ة(يني الرئيس ز معتربا أن تعمن الشخصيات املشهود هلا باخلربة العالية و العطاء املتميز وطنيا و دوليا يف جمال املساواة و املناصفة و مكافحة التميي
حة كل أشكال و عدد من أعضاء اهليئة من طرف امللك ، يشكل ضمانة أساسية ليس فقط الستقالل هيئة املناصفة و مكاف) ة(العام ) ة(األمني 

كما سجل اجمللس يف هذا السياق أن عدد األعضاء .. من الدستور  170إىل  161التمييز و إمنا لكل املؤسسات املنصوص عليها يف الفصول 
من مبادئ باريس اليت تنص على أنه  1املنحدرين من اجملتمع املدين ال يستجيب من منظور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ملتطلبات الفقرة األوىل ب 

الة وفر الضمانات الالزمة لكفينبغي أن يكون تكوين املؤسسة الوطنية و تعيني أعضائها سواء باالنتخاب أو بغري االنتخاب وفقا إلجراءات تتيح ت
.  التمثيل التعددي للقوى االجتماعية املعنية بتعزيز و محاية حقوق اإلنسان 

 احلساسيات السياسية و و يف هذا الصدد نبه اجمللس إىل احلرص على تفادي عوامل شلل سري عمل اهليئة الذي حيتمل أن ترتتب عن تداخل بني.. 
ا أن  ات اإليديولوجية مناإليديولوجية معتربا أن الشرعيات النامجة عن أمناط تعيني أعضاء على أساس التمثيلية السياسية أو احرتام تعدد التيار  شأ

.ترهن بشكل جدي جناعة مؤسسة من هذا النوع 
يئة املناصفة و حماربة كل أشكال التمييز عددا من املال مشروع  حظات يف مقدمتها أنو استعرض اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف مذكرته املتعلقة 

نون خيتزل اختصاصات ذلك أن مشروع القا. القانون خيلط بني صالحيات اهليئة يف جمايل احلماية و النهوض و الصالحيات ذات الطابع االستشاري
ا إىل اجلهات املعنية و ت و هذا اخليار من شأنه . تبع مآهلااهليئة يف جمرد تلقي الشكايات بشأن حاالت التمييز و النظر فيها و إصدار التوصيات بشأ

عليه املشروع الدستوري حييل  الذي نص» هيئة«يف حني أن مصطلح . أن يؤدي إىل اختزال صالحيات اهليئة املتعلقة باحلماية يف جمال الرصد و التتبع 
تتجاوز جمرد معاجلة و  -يف نظر اجمللس  -إىل مؤسسة متخصصة حلماية حقوق اإلنسان و مكافحة التمييز املبين على النوع ، ذلك أن مهمة اهليئة 

ن التدخل لدى و ضمن مالحظاته أيضا سجل اجمللس كذلك أن مشروع القانون ال يتضمن مقتضيات متكن اهليئة م. إحالة و تتبع الشكايات 
املشروع ال ميكن  كما أن. الوساطة أو عرب قرار ملزم / السلطات و غريها من اهليئات املعنية بالشكايات من أجل إجياد حل هلا ، عن طريق الصلح 

كما . ز رة منها يف حاالت التميياهليئة من صالحية البحث و التحري لدى املؤسسات املعنية يف حاالت التمييز و ال يتيح للهيئة صالحية النظر مبباد
ا يف جمال احلماية  لقانون بنظر اجمللس ال يكرس فمشروع ا. سجل االختالل املقلق يف التوازن بني اختصاصات اهليئة يف جمال النهوض ، و اختصاصا

ا ، و ينزع على خالف ذلك عة إىل منح اهليئة طبي الطبيعة و الغاية الدستورية من إحداث اهليئة بوصفها هيئة حلماية حقوق اإلنسان و النهوض 
من  19و  164صلني استشارية حمضة و موجهة بشكل واضح حنو النهوض فقط ، و يبدو أن هذا اخليار حيتمل خماطر عدم تالؤمه مع مقتضيات الف

.الدستور 
ل تصاصات اهليئة يف جمابناء على هذه اخلالصات و غريها، يقرتح اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، إدراج مادة جديدة يوصي بتكريسها كلية يف اخ

يات وفق املتاحة ، ودراسة الشكا احلماية و مكافحة التمييز مبا يسمح هلا مبمارسة الصالحيات املتعلقة بإخبار املشتكني حبقوقهم و بسبيل االنتصاف
يئات طات و غريها من اهلاملعايري و املساطر املعتمدة و توجيهها حنو السلطات املختصة و الفاعلني اآلخرين املعنيني إىل جانب التدخل لدى السل

.  النساء و الفتيات  الوساطة مع استبعاد أي إمكانية للوساطة يف حاالت العنف ضد/ املعنية بالشكايات من أجل إجياد حل هلا ، عن طريق الصلح 

                            10 / 45



 

07/01/2016 18
Conseil national des droits de 

l'Homme

إلنسان لس الوطين حلقوق اكذا القيام بالتحري لدى املؤسسات العمومية اخلاصة و اهليئات األخرى، و معاجلة حاالت التمييز املتعدد بتنسيق مع اجملو  
ت التمييز د إجراء املتعني بصدد حاالباإلضافة إىل تبليغ السلطات القضائية أو املهنية املختصة باملعلومات حول الشكايات اليت تتوىل النظر فيها قص

أن حاالت الطرف املدين بش اليت متت معاينتها مع إمكانية تنصيب اهليئة كطرف مدين و ذلك يف حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو
.التمييز املندرجة يف جمال اختصاصها

لفاعلني املعنيني من اجمللس و يف إطار توسيع صالحيات اهليئة يرى إضافة اختصاصات جديدة كإعداد توصيات للسلطات العمومية و غريها من ا
على تتبع حاالت  خالل اقرتاح إصالح القوانني و املمارسات اإلدارية و غريها على أساس حتليل الشكايات و تقييم مسلسل التسويات و السهر

.التمييز والعنف و ما مت اختاذه من قرارات 

https://www.maghress.com/alittihad/1229670
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وتخيب آمال المغاربةتحديث و دمقرطة المغرب بنكيران تفشل في حكومة 
أنغريبوبكر 

  06-01-2016: تاريخ النشر

ا ، فهي حكومة جاءت على مجيع املستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسي ودمقرطتهبنكريان حكومة عاجزة عن كسب رهان حتديث املغرب حكومة 
 لالسفاملؤسسات  لكن  و احرتام حقوق االنسان واصالح للدمقرطةيف سياق حراك مغريب دميوقراطي شبايب متوج بدستور جديد يفتح افاقا واعدة 

ب ي مغريب ينقل املغر الشديد هذه احلكومة خذلت اجلماهري املغربية اليت كانت تأمل يف هذه احلكومة ان تكون مبادرة يف خلق مسار سياسي اصالح
رتمة وظروف العيش االقتصادية واالزمات االجتماعية اىل مرحلة افضل حيث الكرمة االنسانية حم واالنتظاريةواملغاربة من مرحلة التخبط السياسي 

ق وضاربة عهود وللمواثياملالئم متوفرة وابواب االنتقال الدميوقراطي ممهدة على االقل ، لكن مع مرور الوقت والسنني تبني ان هذه احلكومة ناكرة لل
لفساد عدها وتطبعت مع اعرض احلائط لكل املطالب الشعبية يف التغيري الدميوقراطي وارساء دولة احلق والقانون ، لكنها   وعدت املغاربة واخلفت و 

زيلة جدا حلصيلة احلكومية هواالستبداد والعجز االجتماعي وكل املشاكل الكربى اليت كانت تعرقل املسار الدميوقراطي والتنموي املغريب املنشود ، فا
اهلشاشة االجتماعية وازمة التعليم الفقر و  الوضاعوضعيفة وال تستجيب للتحديات املطروحة على اقتصادنا وسياستنا وجمتمعنا ، ولعل تشخيص بسيط 

بية مع ا قضية الصحراء املغر واستمرار ضعف اخلدمات الصحية وانتشار السكن الغري الالئق واستمرار اخلروقات احلقوقية واملخاطر الكربى اليت تعرفه
ات رغم كل اخلطاب استمرار التدخل اجلزائري السافر يف الشؤون املغربية عرب دعم اطروحة االنفصال سياسيا وماليا رغم كل هذه االمور جمتمعة و

ية النامية يف جانب الدول الدميوقراط احلكومية وكل اخلطط املربجمة وامليزانية املرصودة هلا تبقى احلصيلة غري مشرفة وال تليق مبغرب يطمح ان يصطف اىل
ليس حتامال او تنقيصا من  هي استمرار للحكومات السابقة اليت عطلت ساعة انطالق املغرب على مجيع املستويات وهذا   البنكريانيةاحلكومة .العامل 

ات وللمغاربة يف كل املستوي اجملهودات اليت بذلت ولكن كل املؤشرات الرقمية املوضوعية تثبت عجز حكومة بنكريان عن حتقيق نقلة نوعية للمغرب
حلالية ليس مستداما وال يسمح من بعض النتائج االجيابية امللموسة يف بعض القطاعات اال ان التوجه العام للسياسة احلكومية ا فالربغمداخليا وخارجيا 

ن ذلك ج للثروات واالهم مخبلق ظروف مالئمة لوترية منو اكرب من شأنه ان خلق فرص الشغل واعداد ارضية حقيقية لالستثمار الداخلي واخلارجي املنت
. .الوضع العام يف عهد هذه احلكومة ال يسمح بتوزيع عادل للخريات وللثروات بني املغاربة

اجتماعيا

كل ي من براجمها وخططها بشترتيب املغرب يف ذيل دول العامل يف التنمية البشرية جييب عن هذا السؤال ، فحكومة بنكريان اقصت اجلانب االجتماع
دولة تسبق املغرب يف  130دولة  اي ان  175من اصل  130كلي وواضح فاملغرب حيتل وفق اخر تقرير االمم املتحدة للتنمية البشرية الرتبة 

التخبط عيد التعليم يالحظ املؤشرات املعتمدة وهي التعليم والصحة وامد احلياة ومن هذه الدول اليت تتقدم املغرب دول تعيش حروبا اهلية ، فعلى ص
سات ة والتكوين ، فكل الدرااحلكومي يف اصالح التعليم وسيطرة اهلواجس االيديولوجية العقيمة على التوجهات العقالنية يف اصالح منظومة الرتبي

لعربية التدريس فاستعمال اللغة ا املنجزة من طرف اخلرباء املختصني وطنيا ودوليا اثبتت فشل منظومتنا التعليمية  على مستوى اللغة املستعملة يف
ي متوفرة فقط باللغات العاملية على الطالب املغريب الذي يطمح لالستفادة من اخلربات العلمية اليت ه باالعداملتدريس املواد العلمية مثال مبثابة حكم 

يب لروح العصر ومتطلباته مبكر له من العمل ولكن حكومة بنكريان مصرة على تعريب التعليم وهو خمطط فاشل وال يستج وافصاءوخاصة االجنليزية 
ل لسهولة ولوجهم سوق العم ففي الوقت الذي حيرص فيه زعماء العدالة والتنمية مثال على تدريس ابنائهم يف اجلامعات االجنبية وخاصة يف تركيا
يئ الطالب املغريب للبطالة والتطرف واالمي املغريب مل يعد  ة املقنعة ، كذلك التعليمحيرصون ذات احلرص على تعريب واسلمة املناهج التدريسية املغربية و

الثورةيف ظل  عد جيدي نفعا اليومينتج اخلربات الضرورية يف سوق العمل فالرتكيز على الدراسات الدينية والفقهية واالعتماد على املناهج القدمية   مل ي
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ذة املتدربني والذين يفصلون والتكنولوجية كما ان احلكومة اقرت مشاريع ومراسيم منافية للدستور ومنها املرسومني موضوع احتجاجات االساتاملعلوماتية 
طبيق تواىن حكومة بنكريان يف تالتدريب والتكوين عن العمل ، ففي الوقت الذي يفقد فيه املغرب االالف املوظفني نتيجة وصوهلم لسن التقاعد ال ت

 ك الدويل يف اطار سياسات التقوميسياسة تقشفية يف توظيف اخللف واعتبار التعليم دائما قطاعا غري منتج يف تطبيق صريح وامني لتوصيات البن
بتخفيض امثان بعض  ايتعلقماما ما يتعلق حبصيلة احلكومة يف جمال الصحة فاحلكومة املغربية احلالية بذلت جمهودات مهمة يف . اهليكلية املشؤومة 

والرشوة املنتشرة يف القطاع  لزبونيةااالدوية وبناء بعض املستشفيات اجلديدة لكن تبقى اخلدمات الصحية اليت تعطى يف املستشفيات املغربية رهينة 
الصحية يف  قطاع الصحة يطرح تساؤالت كثرية عن مسؤولية احلكومة على تردي اخلدمات خلوصصةبشكل مهول ، كما ان تشجيع احلكومة 

اذا  سريع والتعامل الالئق ،املستشفيات العمومية حيث ان املواطن املغريب اصبح جمربا على ولوج املستشفيات اخلصوصية ان هو اراد االستشفاء ال
ية تصطدم بصخرة الفاتورة الصحية اصبحت ترهق االنسان املغريب ومجيع اخلطابات احلكومية عن اصالح االدارة الصحية وجودة اخلدمات العموم

فمعدل احلصول على .. نيالرشوة وانعدام االمكانيات الضرورية واالليات الكفيلة مبعاجلة املرضى وقلة املوارد البشرية خصوصا من االطباء االختصاصي
بدو اصالحا البد منه ولكن صناديق التقاعد فهي وان ت الصالحمثال يف بعض املستشفيات يتجاوز ثالث اشهر اما اخلطة احلكومية  للسكانريموعد 

حلكومة لني عن ذلك كما ان اتتوارى وراء هذه البديهية غياب احلكامة يف هذه الصناديق املنهوبة سلفا واليت تعجز احلكومة حاليا عن متابعة املسؤو 
وهو املكتسب  على حق االضراب لالجهازمجدت احلوار االجتماعي احلقيقي وجعلته مومسيا وغري مؤسس ومهشت العمل النقايب بل وختطط 

مية احلالية حيث ارتفاع البطالة العامل القروي كان الضحية املباشرة للسياسة احلكو . الدستوري املهم واحليوي بالنسبة للعمال واملأجورين لفرض حقوقهم
.غري مقبولة بتاتا  بارقاميف صفوف القرويني وارتفاع االمية واستمرار اهلدر املدرسي لدى الفتيات 

اقتصاديا

يف  7ادل حقيق منو اقتصادي يععلى الصعيد االقتصادي كانت احلكومة قد وعدت املغاربة يف برناجمها احلكومي الذي نالت الثقة الربملانية على اثره بت
اي 7املئة ولكن احلكومة سرعان ما متلصت من هذا الرقم مومهة املتتبعني بان  ة الوالية يف املئة ليس املقصود به السنة االوىل من عمر احلكومة امنا عند 

رقم يف املئة كمعدل للنمو خالل هذه السنوات االربع رغم شكنا يف مدى صحة هذا ال 5لكن احلقيقة ان احلكومة عجزت عن جتاوز عتبة . احلكومية
الف وافد جديد من الشباب والشابات  300يف حد ذاته وعندما يكون معدل النمو ضعيفا يعين ان االقتصاد املغريب لن يستطيع حتقيق فرص شغل ل

املغريب تؤثر يف االقتصاد  اىل سوق الشغل سنويا مبعىن اخر البطالة مشرعة االبواب يف ظل حكومة بنكريان مع العلم ان الفاتورة الطاقية اليت كانت
ضخم بعد االلغاء اجلزئي ما مييز حكومة بنكريان اقتصاديا هو ارتفاع االسعار والت.بشكل قوي قد اخنفضت مع اخنفاض اسعار احملروقات يف العامل 

، فارتفاع االستثمار  بهاالغللصندوق املقاصة وارتفاع نسب االستثمار لكن يف قطاعات غري منتجة ومكلفة ومشكوك يف دراسات اجلدوى املصاحبة 
الشغل للخرجيني  يف املئة هذه السنة كان جيب ان يعطي فرص شغل اضافية لكن حكومة بنكريان عاجزة عن توفري فرض 35املغريب الذي وصل اىل 

الف باحث  200منصب شغل فيما يذهب سنويا  100من اجلامعات املغربية يف خمتلف التخصصات حيث ال تستطيع احلكومة توفري اكثر من 
ن ، فهل هلذه احلكومة رؤية يف احسن االحوال اواىل تعاطي املخدرات والتطرف والتشرد يف معظم االحيا املهيكلوباحثة عن العمل اىل االقتصاد الغري 

قتصاد كومة اىل رهن االاقتصادية ؟ احلكومة احلالية اجتهدت طيلة الوقت من اجل ربح ثقة املاحنني الدوليني من صناديق وابناك دولية مما شجع احل
اظب على احلرص على التوازنات االقتصاد املغريب يف ظل هذه احلكومة و . املغربية يف مديونية مستدامة يف وقت كان املغاربة ينتظرون تنمية مستدمية 

عليها بكل رعونة  املمالة ةالنيوليرباليعلى حساب مصاحل الفقراء واملستضعفني واصبحت هذه احلكومة حكومة تطبق السياسات  املاكرواقتصادية
اكها وتفقريها مما ادى ولالجراءوحتدي للفاعليني النقابيني  ذه احلكومة اىل توسيع هرم الفقراء  والعمال والطبقات املقهورة وحىت الطبقة املتوسطة مت ا

فوارق الطبقية اليت متيز اقتصاديا دائما عجزت احلكومة عن التصدي للريع االقتصادي والختالل منظومة االجور ولل. مقابل تناقص نسبة امليسورين 
عالمي من قبيل عارات لالستهالك االالنظام اجلبائي املغريب املتبع واكتفت احلكومة ووزراء العدالة والتنمية حتديدا يف بداية واليتهم احلكومية برتديد ش

ايهام  كان الغرض منها نشر بعض رخص املقالع يف االعالم وبعض ضور الوزراء وهم يأكلون البصارة وميشون يف االسواق اخل من الصور االعالمية اليت
ا بالتواضع والعمل اجلدي حنو االصالح   ، ولكن يف الواقع  الفقريسوى ان احلكومة افقرت  تغري الشئالناخب املغريب بان احلكومة خمتلفة عن سابقا
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ة احلالية ابقت على نفس وتغاضت عن اصحاب الريع وعن القطط السمان واخلطري يف كل هذا وذاك ان احلومة املغربي وتركيعهيف اذالله واستبسلت 
يف ظل هذه  ن االقتصاد املغريبالبنية االنتاجية لالقتصاد املغريب اذ رهنت االقتصاد املغريب بعنصرين خارجيني وقاهريني العنصر االول هو املطر اذ ا

اما العنصر الثاين وهو التقلبات . يف املئة 14احلكومة مل يستطع ان يغري اجتاهه حنو الصناعة اليت تراجعت مسامهتها يف الناتج املغريب اخلام بنسبة 
. .وية كبريةالبرتولية وهذين العنصرين رغم توفرمها طيلة السنيني االربع اال ان االقتصاد املغريب مازال يئن حتت نري مشاكل بني

حقوقيا

ل االصوات النقابية على الصعيد احلقوقي اتسم التعامل احلكومي بالقمع واالقصاء لعدد من احلركات االحتجاجية بكل املناطق املغربية وضد ك
ا ملزمة دستوريا فماتزال احلكومة املغربية غري قادرة على تنزيل عدد كبري من النصو . واحلقوقية والنسائية املطالبة باحلقوق واحلريات  ص الدستورية رغم ا

يف احلياة  لالمازيغيةاء فعلي وواضح مازال معلقا ومنسيا يف دواليب احلكومة وهو اقص لالمازيغيةبذلك فالقانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي 
غة وثقافة كما ان احداث جلنة ل لالمازيغيةالعامة وتراجع كبري عن املكتسبات الدستورية وجتاهل للمطالب االمازيغية الدميوقراطية يف انصاف فعلي 

مل تفعل املناصفة  غ ، احلكومة ال تزالصياغة قانون اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية مهش التمثيلية االمازيغية وكبلها بعناصر معادية حلقوق االمازي
ر يف ملناصفة وتضرب الدستو وال هيئة مكافحة التمييز كما هو منصوص عليه دستوريا واستمرت احلكومة يف تعيينات يف مهام ادارية سامية ال حترتم ا

ق مبا قوقهم، اما ما يتعلالعمق ، وماتزال احلكومة مقصرة يف انصاف شرحية كبرية من ذوي االعاقات اجلسدية والعقلية وال تكرتث احلكومة بتاتا حل
وانتشار الفقر  ولالراملعازبات ال لالمهات املزريفالواقع  راميدصناديق التكفل العائلي وتعميم  كاحداثتعتربه احلكومة فتوحات اجتماعية وحقوقية    

ة ، فاحلكومة احلالية عجزت عن املغارب للمواطنننيواالمية يف صفوف النساء يظهر جبالء متلص احلكومة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
العدل  يدة املوقف يف قطاعتوفري قضاء عادل ومنصف يف احملاكم املغربية رغم جمهودات وخطط وزير العدل فالرشوة واحملسوبية واالحكام اجلاهزة هي س

جا امنيا صرفا يف.اىل جانب متابعة عدد من القضاة يف قضايا مشكوك يف امرها   تعاملها مع النصوص اما اصالح قانون الصحافة فاحلكومة اتبعت 
تهديدية وابقت على العقوبات والنشر احلر فزادت يف الغرامات ال لالبداعالقانونية اجلديدة ومل تستطع اعطاء الصحافة والصحافيني احلريات الضرورية 

عدد من االتفاقيات الدولية  مل تستطع الرقي حبقوق االنسان وان وقعت على البنكريانيةووسعت جمال التأويالت يف العقوبات ، احلكومة  احلبسية
 ظل استمرار منع عدد من املغربية واحلريات االساسية وحقوق التجمع والتظاهر والتنظيم مهدورة يف ظل هذه احلكومة يف املراة فاوضاعحلقوق االنسان 

ا القانونية و زيادة على قمع وارهاب املتظاهرين امام  كما ان والدويل ،  ومسمع من االعالم الوطين مرائاالنشطة العمومية ومنع مجعيات من وصوال
تزال توصيات اجمللس اذ العالقة حكومة بنكيران مع توصيات المجلس الوطني لحقوق االنسان لم ترق بعد الى العالقة المؤسساتية الضرورية 

. .تنظر بعني الريبة من لدن بعض اعضاء احلكومة 

قب يف صناديق العجز املرت قرارات احلكومية املتعلقة بالزيادة يف اسعار املاء والكهرباء والزيادة يف سن التقاعد والرفع من االقتطاعات من االجور لسد
ا ال تستطي ال حماسبة ع منع التهرب الضرييب و التقاعد تؤكد ما اكدناه سابقا من ان احلكومة احلالية تتجاسر فقط على الفقراء واملستضعفني يف حني ا

بوا االموال العمومية  طلب دائما من الفقراء وهم معروفني باالسم لدى رئيس احلكومة واعضاء حكومته فلماذا ي باملاليرياملسؤولني الكبار الذين 
 حماربة الريع كومة االستمرار يفواملستضعفني من الناس تأدية فاتورة الفساد املايل واالداري الذي ينخر البالد ويرهن العباد؟ فلماذا مل يستطع رئيس احل

قرار الوطن ؟ حكومة االقتصادي بشكل واضح وقوي ؟ ملاذا ختلى عن اختصاصاته الكثرية حرصا على حكومته ؟ هل استقرار احلكومة اهم من است
ا الرباقة ولكن عند االمتحان يعز املرء او يهان ، حكومة وعدت  يع القطاعات ولكننا نرى يف مج باالصالحبنكريان استطاعت ان ختدع املغاربة بشعارا

ان لمجتمع املدين لنقول بيف النتيجة حكومية ذكورية يف نسخة معدلة عن احلكومات السابقة فهل يكفي ان نضيف احلريات للعدل ؟ او حندث وزارة ل
تم باجملتمع املدين  نا عنها احوال الناس ومعدالت هناك تسويق سياسي كبري هلذه احلكومة ولكن االداء واحلصيلة خترب . احلكومة حتمي احلريات او 

.الفقر واهلشاشة وارتفاع االسعار االساسية وانتشار اجلرمية بكل انواعها
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:ديبلوماسيا

رده نية وهذا الغياب معلى الصعيد السياسة اخلارجية للحكومة يبدو ان هناك غياب رؤية اسرتاتيجية لدى احلكومة يف جمال الدفاع عن الوحدة الوط
 الوقت الذي يعطي فيه االساسي عمل احلكومة مبنطق الدستور القدمي الذي جيعل العالقات اخلارجية جمال حمفوظ بشكل مطلق للمؤسسة امللكية يف

اضحة ة وهذه حقيقية و الدستور اجلديد لرئيس احلكومة صالحيات مهمة يف هذا اجملال ، ولكن احلكومة عاجزة عن ربح رهان الدفاع عن الوحدة الرتابي
تطرفة يف يب للحركات املللعيان فمن جهة فاحلكومة مرتبكة يف مواقفها من عدد كبري من القضايا اهلامة دوليا فما موقف احلكومة مثال من الدعم الوها

ص ة خبصو العامل ؟ ما موقف احلكومة من جبهة النصرة وهو مشكل اساسا من االخوان املسلمني ؟ ماذا فعلته احلكومة ازاء قرار احملكمة االوروبي
منتوجات  متوازن وجمحف للاالتفاق الفالحي والذي ميس بالسيادة املغربية ؟ هل للحكومة املغربية اجلرأة لفسخ هذا االتفاق الذي كان يف االساس غري

سفري فهل هذا هو العمل  ومازالت سفارة املغرب بالسويد بدون للبوليساريواملغربية؟ ، كما ان احلكومة مل تستطع اقناع السويد مبوقفها املساند 
ذ يف موضوع ما بل ردود افعال فقط ، مستان رئيسيتان للسياسة اخلارجية للحكومة املغربية احلالية فال قرار جرئ اخت واالنتظاريةالديبلوماسي ؟ ان التبعية 

صرفت على برية اليت كما ان احلكومة عاجزة عن جماراة اجلزائر يف توغلها يف االوساط الدولية للمنظمات الدولية رغم السفريات الكثرية واالموال الك
او تنتظر  خضر من القصرسفريات الوزراء ، احلكومة حالية ليست هلا القدرة وال االرادة يف الدفاع عن القضايا الوطنية خارجيا وتنتظر تارة الضوء اال

كانت الديبلوماسية املغربية فقدت قالع لوال الديبلوماسية امللكية القوية يف السنني االخرية اجتاه افريقيا والقارة اهلندية ل. حىت تفجر القضايا يف االعالم 
يف . احلكومات السابقة عكس بالبوليساريوتارخيية هلا ومناصرين هلا يف عدد من دول العامل ، ففي عهد هذه احلكومة مل تسحب اي دولة اعرتافها 

ا اخلريطة السياسية الدو  الفضاء االورو لية   جيب ان تتجه حنو نظري املتواضع الديبلوماسية املغربية احلكومية ووفقا للمعطيات اجليوسياسية اليت افرز
 ب لدوره احملوري يفمتوسطي على ان ال يتم اغفال الفضاءات االقليمية االخرى وخصوصا العمق االفريقي للمغرب واملهم اساسا هو اسرتداد املغر 

مبدينة الصخريات  الليبيةاحلة الليبية االزمات الدولية كعنصر استقرار وتقريب وجهات النظر بني املتصارعني كما وقع بشكل اجيايب عند توقيع وثيقة املص
ابية اليت جلزائر وللحركات االرهاملغربية والذي يعترب حدثا مهما وحيويا بالنسبة للعالقات املغربية الليبية من جهة ومن جهة اخرى سحب للبساط من ا

.راهنت على الفوضى يف ليبيا

ة وتنزيل احلكم صحراء املغربيان الرهانات الكربى والتحديات املطروحة امام قضية الصحراء املغربية ال تنسجم بتاتا مع اجملهودات املبذولة اذ ان قضية ال
ول الكربى به ال للرتويج له واقناع الدالذايت كخيار اسرتاتيجي مقبول دوليا كحل توافقي لقضية الصحراء كان يستلزم حتركا ديبلوماسيا حكوميا قويا وفعا

ج  جت  .والتبعية كما اسلفنا سابقا االنتظاريةلكن يبقى ان احلكومة 

http://baninews.ma/23910.html
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راثالميحول المساواة بين الرجل والمرأة في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في توصية تأمالت 
يناير / كانون الثاين   04,اإلثنني  2016  

ميادحممد العريب 

جمال  تساوية مع الرجل يفأصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤخرًا، توصية مفادها التفكري يف تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوًقا م 
.  اإلرث

ن من الرجال، وكأن احلدثياتوقد هلل هلذه التوصية زمرة من النساء   هذه التوصية مبثابة فتح مبني  امللتئمات يف الشبكات واجلمعيات النسائية،  وأقرا
ق يف صف ما للرجل من حقو سيؤدي إىل رفع احليف عن املرأة  الذي طاهلا من تطبيق تعاليم الشريعة اإلسالمية اليت مل تنصف املرأة عندما منحتها ن

.اإلرث
.عظيم صدق اهللا ال" يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني" من سورة النساء  11ومصدر هذا االعتقاد ما ورد يف اآلية الكرمية رقم    

ا وتأصيلها، ذلك أن هذه ، مل تكلف عناءها البحث يف منظومة اإلرث يف الشريعة اإلسالمية وفلسفتهياحسرةوالغريب أن هذه املؤسسة الدستورية 
اصة املؤمنني ري على عباده، وخاملنظومة كل ال يتجزأ  يف ارتباطها بباقي املؤسسات القانونية، على اعتبار أن التعاليم القرآنية إمنا هي شرع اهللا، تس

ا ما عليه إال إعالن تربئه منها بكل جرأة .منهم، ومن مل يريد مراعا
انت ن ظهور اإلسالم كمث إنه لفهم هذه اآلية  الكرمية الفهم الصحيح ، جيب وضعها يف سياقها التارخيي ، ذلك أن الديانات السماوية السابقة ع 

ا حجب حرمان وهذا ما سارت عليه األعراف يف بية  اجلزيرة العر تقصي املرأة من املرياث يف احلالة اليت يكون هلا أخوة من الذكور ، حيث حيجبو
.وغريها من البلدان

ول اهللا هاتان ابنتا سعد بن بابنتيها من زوجها، فقالت يا رس) صلى اهللا عليه وسلم(وسبب نزول هذه اآلية أن امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول اهللا   
.  قضي اهللا يف ذلك ي) صلى اهللا عليه وسلم(فقال . الربيع قتل أبوها معك شهيًدا، وإن عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلما ماال، وال ينكحان إال مبال

بتقسيم الرتكة على ) ليه وسلمصلى اهللا ع(وبناء عليه أمر النيب ......".  يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني«فنزلت تلك اآلية الكرمية 
.حديث رواه اخلمسة إال النسائي. الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للعم: للبنتني :الشكل التايل 

.وقد فسر بعض فقهاء الشريعة هذه اآلية بأن اهللا سبحانه وتعاىل قدم األبناء على باقي الورثة نظرًا لصلة الرحم
بالنفقة  أن تكون ملزمة والعلة يف التوصية أن الرجل زوج كان أو أخ ملزم بالنفقة واملهر وغري ذلك من النفقات  األسرية، عكس املرأة اليت ترث دون

.على نفسها والغري، حيث تكون نفقتها على أبيها بداية وزوجها انتهاء أو ابنها، وإن قامت بذلك فمن باب التلطف 
ا م الفرائض ، ويف هذوالغريب أن بعض احلقوقيني أخذوا قاعدة للذكر مثل حظ األنثيني وعمموها على مجيع احلاالت، إما بسبب عدم إملامهم بعل 

 العلمانيني، وهذا عيب ألنه أو تقليدا للغربيني" تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم " جتاوز للسنة النبوية ، حيث قال عليه السالم ، 
.ميحو اهلوية الوطنية ، أو عنوة وهذا خطأ جسيم وجتين

ثرت فيها املرأة أكثر من  بينما هناك حاالت كثرية.ذلك أن احلالة اليت يأخذ فيها الرجل الضعف مقصورة كقاعدة بتوريث األبناء لألسباب أعاله    
.الرجل أو بالتساوي معه، على ما سنفصل، بعد التعرف عن مربرات اإلرث وأنواعه وموانعه

  
مربرات اإلرث وأنواعه : الفصل األول                                       

:  نرى من الفائدة معرفة مربرات اإلرث أو أسبابه وشروطه وموانعه من خالل الفقرات التالية  
اإلرثأسباب : الفقرة األوىل 
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هم ، حبيث ال تنتقل هي جمموع ما يرتكه امليت من أموال أو حقوق مالية ، والورثة ال يلتزمون إال يف حدود الرتكة وبنسبة مناب كل واحد منالرتكة 
.إليهم إال احلقوق دون الديون 

املواريث حبسب ترتيبها يف مدونة *وصية؛ ال*الديون؛ *نفقات جتهيز امليت؛ *احلقوق املتعلقة بعني الرتكة، : *وتكون احلقوق اليت تتعلق بالرتكة كالتايل   
.األسرة 

اإلرث "من مدونة األسرة عندما نصت على أن  323وهذا ما عربت عنه املادة . واحلاصل أنه إذا استغرق الدين الرتكة ال يلزم الورثة بأداء هذا الدين 
."انتقال حق مبوت مالكه بعد تصفية الرتكة ملن استحقه شرعا بال تربع وال معاوضة 

:  و بصفة عامة فإن أسباب اإلرث ال خترج عن اثنني 
كاألعمام   كما لو تعلق األمر بفروع اهلالك وإن سفلوا أو أصوله وإن علو كاجلد واجلدة، أو اإلخوة أو فروع األجداد واجلدات: ـ  روابط الدم  1

.واخلاالت وفروعهم 
.اسدا يف املذهب املالكييقصد بالعالقة الزوجية تلك العالقة اليت تربط بني رجل وامرأة إذا كان عقد زواجهما صحيحا أو حىت ف: ـ  العالقة الزوجية 2

يبة ي كما يف حالة الغولالستفادة من املرياث ، ال بد من حتقق مجلة من الشروط نلخصها يف موت املوروث إما عن طريق حلول أجله ، أو حبكم قضائ
.وانعدام موانع اإلرث. ووجود وارث شرعي وكذا العلم جبهة اإلرث. 

موانع اإلرث: الفقرة الثانية 
:صها يف سببني قد تتحقق يف الوارث شروط االستفادة ، دون أن يكون له احلق يف اإلرث مىت حتققت بعض املوانع ، اليت ميكن تلخي  
.عد إسالمه قوال أو فعال أما املرتد فهو الذي يرتاجع عن إميانه ب.يقصد بالكافر من ال يؤمن بوجود اهللا والتعاليم اإلسالمية جحودا : الكفر أو الردة *

.من مدونة األسرة بأنه ال توارث بني مسلم وغري املسلم  332وقد جاء يف املادة     
.خطأ  أوالقتلالقتل نوعان إما القتل العمد : القتل *

ة اليت ينعدم فيها الركن املعنوي أما يف احلال. ويقصد بالقتل العمد احلالة اليت تتجه نية الوارث إىل إزهاق روح املورث عنوة وبدون مربرات تبيح ذلك    
.فيكون القتل خطأ 

.وبناء عليه فإنه من قتل مورثه عمدا أو بشبهة ال حق له يف تركة املقتول وال حيجب وارثا    
.  هم املقدر للوارث يف الرتكة ويقصد بالفرض الس, واجلدير بالذكر ، أنه خصصت مدونة األسرة نصيبا للوارث يف الرتكة إما بالفرض أو بالتعصيب    

.رض أو التعصيب ـ الورثة بالفرض؛ ـ الورثة بالتعصيب، ـ الورثة بالفرض والتعصيب؛ ـ والورثة بالف: وميزت بني أربعة أنواع من الورثة 
.وهم الزوج ، الزوجة ، األم، اجلدة من جهة األب أو األم،  األخ ، واألخت من جهة األم : الورثة بالفرض ستة*  

.ويكون هذا الفرض إما النصف ،الثلثان ، الربع، السدس ، أو الثمن  
قي منها بعد أخذ ذوي فهم الذين يرثون بغري تقدير حيث تؤول الرتكة إىل العصب كلية مع عدم وجود وارث آخر أو ما ب: أما الورثة بالتعصيب*

.الفروض فروضهم 
م من جهة االبن ، احلفيد من جهة االبن ، األخ الشقيق ، األخ لألب ، ابن األخ الشقيق أو من األب ، العم الشقيق ، الع: حاالت  8و هناك   

.  األب ، وابن العم الشقيق أو من األب وإن سفل 
.ومها األب واجلد: الوارث بالفرض والتعصيب مجعا*
.البنت ، بنت االبن ، األخت الشقيقة ، واألخت لألب : الوارث بالفرض أو التعصيب وال جيمع بينهما هم*

اإلرثوضعية املرأة يف منظومة :  الفصل الثاين 
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:يف هذا الفصل إىل خمتلف وضعيات املرأة يف املنظومة اإلسالمية لإلرث ، على الشكل التايل سنتطرق 
  

:الوضعية اليت ترث فيها املرأة نصف الرجل :الفقرة األوىل 
:هناك أربع حاالت ترث فيها املرأة نصف ما للرجل وهي كالتايل 

.أ  ـ   وجود البنت مع االبن ؛ يكون لالبن ضعف ما للبنت
.  ب ـ وجود األب مع األم وال يوجد أبناء سواء ذكورا أو إناثا ، أو زوج أو زوجة ، فهنا القسمة تكون لألم الثلث ولألب الثلثني 
مىت   يرث يف زوجتهواجلدير بالذكر أن االبن من زنا يرث يف أمه ويؤثر على سهم الزوج الذي بدونه يرث النصف ومعه الربع ، كما أن هذا الزوج ال

.  كانت على غري دينه متاما كاملرأة املتزوجة بنصراين أو يهودي أو ملحد
ج ـ عدم وجود وارث إال األخت مع األخ ، لألخ ضعف ما لألخت؛ 

ا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد ، فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن من بع"قال تعاىل : د ـ مرياث الزوجني  د وصية يوصني 
)12سورة النساء اآلية " (أو دين

ن مل يكن له ولد ، أما إذا ترث الربع يف زوجها اهلالك إ أنثى،واملرأةوهكذا إذا فإن الزوج يرث النصف إذا توفيت زوجته ومل يكن هلا ولد ذكرا كان أو   
.كان له ولد فللزوجة الثمن واألب الربع 

:من مدونة األسرة وما يليها، عندما نصت على أن أصحاب الربع اثنان  343وهذا ما نصت عليه املادة   
ـ الزوج إذا وجد فرع وارث؛ 1
.ـ الزوجة إذا مل يكن للزوج فرع وارث  2

.وترث الزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث     
  

احلاالت اليت تتساوى فيها املرأة مع الرجل يف اإلرث:الفقرة الثانية 
:هناك كذلك بعض احلاالت اليت تتساوى فيها املرأة مع الرجل ، نذكر على سبيل املثال  
.حالة مرياث األبوين مع وجود فرع ذكر أو بنتني ، حيث ترث األم السدس واألب كذلك السدس والباقي للفرع تعصيبا*

.11سورة النساء اآلية ....." وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد:" يقول تعاىل 
.حالة مرياث األبوين مع وجود بنت ، حيث يؤول للزوج الربع، والبنت النصف، واألم السدس واألب السدس*
أكثر من  وإن كان رجل يورث كاللة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا" يقول تعاىل : حالة وجود اإلخوة واألخوات لألم *

.واملقصود بالشركاء هنا أن حصصهم متساوية ) . 12سورة النساء آلية " (ذلك فهم شركاء يف الثلث
أكثر وأخ من مدونة األسرة فإنه يأخذ الذكر من األخوة كاألنثى يف املسألة املشرتكة وهي زوج وأم أو جدة وإخوان ألم ف 365هذا وإنه طبقا للمادة   

خلهم لإلرث هي شقيق فأكثر، فيشرتكان يف الثلث اإلخوة ألم واألخوة األشقاء الذكور واإلناث يف ذلك سواء على عدد رؤوسهم ومرد ذلك أن مد
.األم 

  
احلاالت اليت ترث فيها املرأة أكثر من الرجل:الفقرة الثالثة 
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:بعض احلاالت اليت ترث فيها املرأة أكثر من شقيقها الرجل ، نذكر مثال هناك 
أما إذا ترك زوج وأبوين وابنان . ان احلالة اليت ميوت فيها رجل عن زوجة وأبوين وبنتني ، يكون للزوجة الربع واألبوين لكل منهما السدس والبنتان الثلث* 

.فإن للزوج الربع كذلك واألبوين السدس لكل واحد منهما ولالبنني الباقي بالتعصيب
ولألبوين الثلث  ) سهما 16(للبنتني الثلثان :سهما  27وكذلك احلال يف املسألة املنربية ، حيث جتتمع زوجة وبنتان وأبوان ، حيث الفريضة تكون من 

، وللبنتني  ونفس الشيء يف احلالة اليت ميوت رجل عن زوجة وبنتني وأما وأخ ، حيث يكون للزوجة الثمن). أسهم3(وللزوجة الثمن) أسهم  8( 
.حصص األخ ، ونصيب البنت مثانية حصصه ، ونصيب األم أربعة أمثاله  3ويكون نصيب الزوجة . الثلثان ولألخ الباقي

  
احلالة اليت ترث فيها املرأة دون الرجل:الفقرة الرابعة 

يقة وأخ ألب ، وهذا ما يسمى احلجب أي منع قريب من املرياث كليا وهو حجب حرمان ، ومثاله احلالة اليت يهلك هالك ويرتك زوجة وأخت شق  
:فإن املسألة تعاجل كالتايل 

.للزوج النصف لعدم وجود فرع ولألخت النصف كذلك أما األخ لألب فيحجب باألخت الشقيقة وال يرث شيئا  
أكثر من مدونة األسرة تدعى مسألة املالكية، حيث جيتمع مع اجلد زوج وأم أو جدة وأخ لألب ف 362وباملوازاة مع ذلك هناك حالة وردت يف املادة  

 جبهم حجبوإخوان ألم فأكثر ، حيث يكون للزوج النصف ولألم السدس وللجد الباقي، وال يأخذ اإلخوة لألم شيئا ذكورا أو إناثا ، ألن اجلد حي
.حرمان ، وال يأخذ األخ لألب شيئا كذلك 

صدق " نه وقولوا قوال معروفا م فأرزوقهمإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني " غري أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر يف مثل هذه احلاالت بأنه   
).من سورة النساء  8اآلية (اهللا العظيم 

بيها أو أمها ، ذلك بعد وفاة أ وهذا األمر اإلهلي  يفتح اجملال لالستفادة من الرتكة، زوجة األب، وزوج األم ، يف احلالة اليت يعوالن الربيب أو الربيبة   
م زوج األم أو زوجة األب اليت مل تلدهم إىل أن يرشدوا ائلة وعند ويكونوا ثروة ه أنه كثريا ما قد يهلك هالك أو هالكة وترتك أبناء قصر ، فيتكفل 

ا ليست من ذوي األرحام وال عصبة ، فإن اهللا سبحانه وتعاىل أوصى بضرورة ختصي ا ال ترث فيهم أل م قيد حيا مثل  ص جزء من الرتكة لفائدةمما
.ا كانوا معوزينهؤالء ، وكذلك اليتامى واملساكني، وبصفة عامة كل من حضر القسمة سواء كان خدم أو حشم بل وحىت أبناء اجلريان املسلمني إذ

ن الصيغة وتكو . وما يليها ما يسمى بالتنزيل ، أي إحلاق شخص غري وارث بوارث وإنزاله منزلته 315كما أنه ورد يف املدونة وبالضبط يف املادة    
.له  املوصىيرث فالن الفالين مع أوالدي أو أحلقوه مبرياثي وهو يف هذه احلالة مبثابة :" كالتايل 

منها إلغاء اإلسالمية املراد  يستخلص مما سبق، أن املطالبة باملساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة ، إمنا هي عدوى انتقلت من تقييم خاطئ للشريعة  
سرة مل يلتفت إليها وإذا كانت هناك رغبة يف املساواة فيجب أن تنطلق من مجلة من املواد وردت يف مدونة األ. نصوص قطعية بناء على سوء الظن 

:  واضع توصية اجمللس الوطين حلقوق االنسان ، تكرس احليف ضد الرجل ، نذكر على سبيل املثال 
......املتعلقة بالصداق ، اليت تنص على أن الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة يف عقد الزواج :   26املادة *
. أصدقها إياه الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، وال حق للزوج يف أن يطالبها بأثاث أو غريه ، مقابل الصداق الذي:  29املادة *
.  كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعترب ملكا هلا : 34املادة *
.الصداق املؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، واملتعة : تشتمل مستحقات الزوجة : 84املادة *
.للزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة احلالة الواجبة عليه:102املادة *
.يتحمل األب تكاليف سكىن احملضون مستقلة يف تقديرها عن النفقة وأجرة احلضانة وغريها : 168املادة *
؟ملاذا ليس ألم األب. ختول احلضانة لألم ، مث لألب ، مث ألم األم : 171املادة *
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.جتب نفقة الزوجة على زوجها مبجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها : 194املادة *
.ته تستمر نفقة األب على أوالده إىل حني بلوغهم سن الرشد ، أو إمتام اخلامسة والعشرون بالنسبة ملن يتابع دراس: 198املادة *

..على االبن ويف كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، بينما تسقط النفقة   
ضل ا يف وضعية أفيستشف من كل هذه النماذج الساطعة من مواد مدونة األسرة ، بأن  واضع هذه األخرية منح امتيازات استثنائية للمرأة، جعلته  

ال األسرة ، ابعة جنائيا بإمهمن الرجل ، فالرجل أي األب ملزم باإلنفاق عليها إىل أن تتزوج ، وإذا تزوجت هلا احلق على الزوج بالنفقة حتت طائلة املت
ق متاما س للزوج عليها من حوليست ملزمة بدفع املهر له عند الزواج ، عكس ما هو عليه األمر بالنسبة إليه ، وإذا خولتها عائلتها بعض األمتعة فلي

 عالقة فهو أيكالصداق ، وإذا أرضعت ابنها حيق هلا طلب األجرة من زوجها على ذلك حىت لو كانت العالقة الزوجية قائمة ، وإذا احنلت هذه ال
ضعية املتدنية للرجل يف ورغم كل هذه الو . واملرأة مفضلة يف الرتتيب بالنسبة للحضانة . املطلق ، ملزم بدفع مؤخر الصداق واملتعة وأجرة السكن 

م إال علية القوم ، أما با ملواطنني فال قي اأحكام مدونة األسرة ، نتحدث عن انعدام املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث ، رغم أن مؤسسة اإلرث ال 
.يرثون من أصوهلم إال األمراض الوراثية 

، مبا يرمز  2015نونرب  6بتاريخ  إن اإلشكال يف حقيقته وكما ورد يف بيان اجلمعيات والتنسيقيات والشبكات واملراصد والفعاليات اجملتمعة بالرباط   
ضمان وصول " لرغبة يف هلذا اليوم من رمزية تارخيية يف نفوس املغاربة مجعاء من طنجة إىل الكويرة ، وباقي أحناء العامل حيث يكون املغاربة ، هو ا

" .النساء إىل املوارد وامللكية 
ول على املال يف حال إن الدعوة إىل املساواة يف اإلرث مؤسسة على اإلغراء باحلص"  بنحمزةوهذا توجه خطري ، وكما قال فضيلة الدكتور مصطفى     

.  الوصول إىل تغيري حكم اهللا يف اإلرث
فسه، وملبدأ املساواة، فكيف ذلك ضرب للدستور ن اإلسالمية،فيعدوهذا التوجه إذا كانت متليه بعض التحركات ذات التوجه البعيد عن اخلصوصية    

ة يف طاله باملقارنة مع املرأترتضي اجلمعيات النسائية ومعها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن تتغافل عن حقوق الرجل فيما خيص التمييز الذي ي
.ل وامرأةامليادين اليت سقناها ، وال تطالب بإقرار املساواة، فاجمللس املذكور على ما أعتقد هو جملس حلقوق اإلنسان ال فرق بني رج

ا التوصية كانت حمتشمة، ويظهر هذا من خالل إقحامها يف التقرير، معطوفة على بع     ض احلقوق، وكأن واضعهالذلك نرى أن الصيغة اليت أتت 
.يريد أال تصل إىل عامة الناس ، وإال كان عليه أن جيعلها عنوان كبري وعريض لكي يلتقطها اجلميع بسهولة

http://www.almaghribtoday.net/news/blogs/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB
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هذه شروط الحصول على بطاقة الصحافي المهني المغربي
2016-01-06  

القاضي  90.13املتعلق بالنظام األساسي للصحافيني املهنيني ومشروع قانون رقم  89.13صادق جملس النواب، مؤخرا، على مشروع قانون رقم  
.بإحداث اجمللس الوطين للصحافة

عالم سيما يف جمال اإلوتندرج املصادقة على هذين املشروعني يف إطار مواكبة التحوالت العميقة اليت يشهدها املغرب يف جمال احلريات العامة، ال
 إطار املسؤولية والتحوالت املهنيني وفعاليات اجملتمع املدين واحلقوقي يف احلصول على قانون يضمن احلرية يف النتظاراتوالصحافة واالستجابة 

لبية ة والنشر، مع األخذ بغاالتكنولوجية اجلارية، واليت تطرح حتديات كربى على القطاع، وكذا احلفاظ على املكتسبات املوجودة يف قانون الصحاف
لتكون ء هذه املدونة املالحظات املنبثقة عن عمل اللجنة العلمية االستشارية املكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، وإعطاء أولوية إلرسا

.عصرية وحديثة عرب اعتماد إصالح شامل ومتكامل وتشاركي وعلمي
الوساطة لصحافة وممارسة دور وخبصوص مهام اجمللس الوطين للصحافة  فقد  أناط به املشرع دور التنظيم  الذايت لقطاع الصحافة والنشر  ومنح بطاقة ا

 7ناشرين و  7: عضوا موزعني على النحو التايل21اجمللس من  ويتألف.املهنةوالتحكيم  يف النزاعات  والسهر على ضمان احرتام املهنيني ألخالقيات 
ن اجمللس الوطين وممثل واحد عوممثل واحد عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان صحافيني وممثل واحد عن اجمللس األعلى للسلطة القضائية 

سابق تعينه نقابة الصحافيني األكثر  كتاب املغرب وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين األكثر متثيلية  وصحايف  إحتادللغات والثقافة املغربية وممثل عن 
.متثيلية

حايف ؛حيث مت منح وقد أقر مشروع قانون الصحافيني املهنيني ألول مرة شروط جديدة للحصول على بطاقة الصحافة سواء ملدير اجلريدة أو الص 
اقة، يف تطور وصف صالحية منح بطاقة الصحافة للمجلس الوطين للصحافة ؛ومت  ضبط من خالل القانون اجلديد  شروط االستفادة من هذه البط

.بأنه أوىل خطوات تنظيم قطاع اإلعالم الذي ظل يعاين من فوضى كبرية منذ سنني
األقل أو شهادة متخصصة  سنة ملزاولة  املهنة بالنسبة للحاصلني على شهادة اإلجازة على"ومن أبرز شروط االستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحايف 

طاقة الصحافة متنح كذلك وأضاف املشرع أن ب".يف جمال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو اخلاص أو دبلوم معرتف به مبعادلته هلا 
قضي به من أجل جناية امل الشئءمل يصدر يف حقه حكم مكتسب لقوة  أنه:يليبناء على شروط أخرى من بينها  أن يثبت طالب بطاقة الصحافة ما 

ات أو أفعال إرهابية أو واستغالل النفوذ وخيانة األمانة ؛أو يف قضايا اإلجتار يف املخدر  واإلرتشاءوالنصب  واإلحتيال اإلبتزازأو جنحة يف قضايا 
.أو املدنية اجلنسي للقاصرين أو اجلرائم ضد األصول والفروع أو حكم حبرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية اإلستغاللأو  اإلغتصاب

اقة الوطنية للصحايف املهين ضد كل من يتعمد اإلدالء بتصريح كاذب بغرض احلصول على البط) أحاهلا على القانون اجلنائي(ويسلط املشروع عقوبات 
ة لبطاقة الصحافة املهنية، حسب ما جاء يف املادة .12 أو حيوزها أو حيتال يف استعماهلا، أو كل من قام بتسليم بطاقات مشا

إجنازا "قانون يعد ويف هذا السياق، قال وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة، مصطفى اخللفي، إن مصادقة جملس النواب على مشروعي ال
".دميقراطيا بالنسبة للمملكة

نح بطاقة الصحافيني من وأشار اخللفي إىل أن هذين املشروعني يهدفان إىل تعزيز وإرساء مبدأ استقاللية الصحافيني، وذلك عرب جعل اختصاص م
جامعي،  و التوفر على مؤهلاختصاص املهنيني، وكذا إىل إرساء ضمانات بغية االرتقاء باملهنة وتقنني الولوج إليها عن طريق نظام التكوين املستمر أ
.حافةيق اجمللس الوطين للصباإلضافة إىل ترسيخ آليات احرتام أخالقيات املهنة والوساطة والتحكيم يف املنازعات املرتبطة بقضايا الصحافة عن طر 

مان م وتوفري شروط األوأضاف الوزير أن هذين املشروعني يرومان، أيضا، إرساء الضمانات املرتبطة باحلماية االجتماعية للصحافيني وضمانة كرامته
، وكذا ترسخ التوجهات "قوة دفع خاصة وتقدم إجابة للعديد من مالحظات بعض الناشرين واملهنيني"املهين هلم، مشريا إىل أن هذه املصادقة تشكل 

.الدستورية وااللتزامات الدولية للمملكة يف هذا اجملال
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ذالعديد من اخلرباء والصحافيني من شأن جتسيد هذا املشروع القانون أن يقضي على الكثري من املتطّفلني على اوحسب  ه لقطاع، الذين أضروا كثريا 
.املهنة، بالنظر للشروط املوضوعة يف هذا القانون

 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 1713وجتدر اإلشارة أن وزارة االتصال سبق هلا أن أعلنت أن جلنة بطاقة الصحافة قررت املوافقة على 
.، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية املطلوبة2015

، املتعلق بالنظام 21.94وأفاد بالغ للوزارة، أن جلنة بطاقة الصحافة املنصوص على تشكيلتها ومهمتها مبقتضى املادة السادسة من القانون رقم  
، انكبت خالهلما على الدراسة 2015فرباير  19، والثاين بتاريخ 2014دجنرب  11األساسي للصحافيني املهنيني، عقدت اجتماعني، األول بتاريخ 

ية، وبروح وذلك يف إطار االحرتام الدقيق للمعاير املهنية والضوابط القانون"ملفا،  2371املستفيضة للملفات املعروضة على أنظارها، واليت بلغ عددها 
.من اجلدية واملسؤولية والشفافية

بطاقة لوكالة املغرب  170بطاقة للقطب اإلعالمي السمعي البصري العمومي واإلذاعات اخلاصة، و 758وأوضح املصدر ذاته أن اللجنة وافقت على 
.  بطاقة للجرائد اجلهوية 53بطاقة للمطبوعات الشهرية، و 37بطاقة للجرائد األسبوعية و 106بطاقة للصحف اليومية، و 476العريب لإلنباء، و

بطاقة  60بطاقة لوكاالت اإلنتاج السمعي البصري، و 17بطاقة للمواقع اإلخبارية اإللكرتونية املنشأة بصفة قانونية، و 36ووافقت اللجنة أيضا على 
.للصحافيني املستقلني

ا ال تستويف كل الشروط القانونية 658وأشار البالغ خبصوص امللفات املتبقية وعددها  .إىل أن اللجنة اعتربت أ

http://www.almolahid.net/articles.php?categorie=presse&id=828
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حازب تطالب بـتغييب الحسابات السياسية في تركيبة هيئة المناصفة
  2016يناير  07: ملسلمفىرشيد 

عيدا عن تطبيق مبدأ املقاربة حازب، رئيسة فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب، أسلوب احلكومة يف التعاطي مع مشاريع القوانني ب ميلودةانتقدت 
لمناقشة العامة ملشروع التشاركية اليت نص عليها الدستور، حيث اعتربت، خالل حديثها أثناء اجتماع جلنة القطاعات االجتماعية والذي خصص ل

يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،  79.14قانون رقم  وعلى يات واملؤسسات أن احلكومة أمهلت آراء الكثري من الفعال -اعتربت-املتعلق 
ا ملشروع القانون قيد الدراسة، مبدية ختوفها من أن تتمكن احلكومة برأسها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان االعتماد على أغلبيتها ، يف بلور

ا فرق ا .ملعارضةالعددية من مترير مشروع القانون كما جاء، دون األخذ بعني االعتبار خمتلف املالحظات والتعديالت اليت تتقدم 

يعد قادرا حلايل الذي مل هذا، وتساءلت القيادية حبزب اجلرار إىل أي حد ميكن اعتبار هذه املبادرة التشريعية قادرة على جتاوز النموذج االجتماعي ا
ا يف بنية اجملتمع املغريب أن تعجز هذه اهليئة، ، مبدية ختوفها من على تقدمي أجوبة وحلول ملموسة لفائدة إنصاف املرأة املغربية وختويلها املكانة الالئقة 

.بالشكل الذي جاءت به، عن محاية مبدأ املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

كنا، ائية خاصة، حيث  وأكدت رئيسة الفريق على أن مشروع القانون كما جاءت به احلكومة، ال يتالءم وتطلعات اجملتمع املغريب عامة، واحلركة النس
قريرية وليست استشارية ننتظر مشروع قانون حبمولة قوية ووازنة ومنصفة للمرأة، نلمس من خالله معامل هيئة بصالحيات واسعة، هيأة ت“تقول حازب، 

ومية يف قضايا املناصفة متكنها من التأثري على التوجه العام للسياسات العم ميكانيزماتفقط، تتماشى مع روح ومنطوق الدستور، وتتوفر على 
.”ومكافحة كل أشكال التمييز

يئة، باعتبارها هيئة هدفها هو خدمة واحلزبية الضيقة فيما خيص تركيبة هذه اهل والسياسويةكما طالبت رئيسة الفريق باستبعاد كل احلسابات السياسية 
شروع، ال ة اهليئة، حسب املالقضية النسائية أوال وأخريا، منتقدة يف ذات السياق حصر متويل اهليئة فقط من إعانات امليزانية العامة، حيث أن ميزاني

.تتجاوز اعتمادات مالية متنح هلا من امليزانية العامة

http://www.almrsd.co/Mnwat/21060.html

http://sahafaharabiah.net/news2571239.html
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسانبن بركة يؤجل تقرير 
2016, 07يناير 

اية تأخر   7، حول ما وصلت إليه التحريات النوعية اليت ختص 2015اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف إصدار تقريره النهائي الذي كان مرتقبا قبل 
، قرب مقهى ليب 1965أكتوبر  29حاالت ال تزال جمهولة املصري، وذلك جراء تعقد ملف الزعيم اليساري املهدي بن بركة، الذي اختطف يف 

.بباريس، واغتيل بعدها
، لدفع وزارة الدفاع ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وحممد الصبار، األمني العام للمجلساليزميوأوضحت املصادر نفسها أن مساعي إدريس 

.الفرنسية للكشف عن أسرار عملية اختطاف واغتيال بن بركة، مل تكلل بالنجاح
ا هي من مت اليزميوأكدت املصادر أن  لك مفتاح لغز اغتيال بن والصبار شعرا حبرج شديد، ألن وزارة الدفاع الفرنسية مل تتعاون بالقدر الكايف، أل

رات املتقاعدين إىل روايات عدد من رجال املخاب االرتكانبركة، وميكنها بقرار صادر عن رئاسة الدولة الفرنسية كشف احلقيقة كاملة، بدال من 
ا تتضارب يف حتديد املسؤوليا ا، أل غاز احملرية، بل ت وتغرق امللف يف األلالفرنسيني واإلسرائيليني واألمريكيني وكذا املغاربة، اليت ال ميكن الوثوق 

.تسعى إىل خلط األوراق وطمس احلقيقة
ا أن رئاسة الدولة الفرنسية وحكومتها االشرتاكية لديهما القدرة على اختاذ قرار شجاع يهدف إىل كشف بركة،  حقيقة اغتيال بن وأضافت املصادر ذا

دول  الصفحة األليمة من تاريخ قصد تضمينها يف التقرير النهائي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، والتعرف على قرب الراحل، والرتحم عليه وطي هذه
فيها واملخططني ة وحتدد املشاركني املنطقة املتوسطية، مشرية إىل أن أسرة بن بركة ال تسعى إىل معاقبة اجلناة املنفذين ولكنها تريد أن تفكك لغز اجلرمي

.هلا
احلارق بيد األجهزة األمنية  والصبار من استمرار املوقف السليب للفرنسيني املعرقل لكشف احلقيقة كاملة، ورمي امللف اليزميو يتخوف رفاق جملس 

إدريس جطو، اليوسفي، أو حكومة  املغربية، اليت بدورها مل ترفع أيضا السرية سواء يف عهد حكومة التناوب التوافقي اليت قادها االشرتاكي عبد الرمحان
.اليت ترأس وزارة العدل فيها الراحل حممد بوزوبع، وعبد الواحد الراضي، املنتميان إىل حزب االحتاد االشرتاكي

ت اليت ختص أسرار ملف كان حبث يف أرشيف وزارة الدفاع األمريكية، ووجد أنه مت التشطيب على الفقرا  بنزكريوأكدت املصادر نفسها، أن الراحل 
بركة، وأين  الزعيم اليساري بن بن بركة، واألمر نفسه مع وزارة الدفاع الفرنسية، إذ يرجع للدولتني أمر رفع السرية ملعرفة من خطط ونفذ عملية اغتيال

.دفن
وجد حبوزة  املعلومات السرية اليت توحسب منظمة العفو الدولية فإن العراقيل الرئيسية اليت تواجه التحقيق يف هذه القضية، تتجسد يف منع الولوج إىل

 ى الوثائق السريةالسلطات الفرنسية، وعدم إمكانية التواصل مع الشهود باملغرب، الذين قد يكونون على علم مبا جرى ولو من خالل االطالع عل
كما   بضواحي الرباط، والذي يعتقد أنه يأوي بعض رفات بن بركة،) 3ب ف (للملف، وعدم الدخول إىل املعتقل السري السابق املعروف اختصارا 

 إسرائيل بالكشف عن املنشورة أخريا، الذي مل يتمكن أيضا من استجواب أحد الشهود يف راماييلجاء يف مذكرات قاضي التحقيق املتقاعد باتريك 
.يف اختفاء بن بركة” املوساد“تفاصيل جديدة تتعلق بتورط جهاز املخابرات اإلسرائيلية 

أمحد األرقام

http://www.filwajiha.com/2016/01/07/37090
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المساواة مع الّرجل في اإلرثناشطات تكافحن من أجل : المغرب
هـ1437ربيع األول  26/  ٦/١/٢٠١٦: التاريخ

.  الّرجل واملرأة زّع الرتكة بفوارق بنيتطالب منّظمات حقوقّية ونسائّية يف املغرب، بضرورة القيام بإصالحاٍت يف نظام اإلرث اإلسالمّي القائم، واّلذي يو 
.ويبدو أّن السياسّيني هناك يتحّفظون يف التعامل مع هذا املوضوع الذي ينطلق من نّص قرآينّ 

ا، حيث إنّه كان ميارس التجارة)عاماً  45( ح .توّيف والد أمينة  يف الّشريعة  وطبقاً ألحكام اإلرث. ، وترك هلا وألختها وألخيها ثروًة البأس 
صف الثروة املتمثلة يف عقارات لكّن أمينة تتحّسر على ن. اإلسالمّية، فقد ورث االبن الوحيد نصف الثّروة، بينما تقامست األختان الّنصف الباقي

ا بالّتحايل على القانون والّرشوة"األخ السّكري واملقامر"وحمطّة وقود، واليت بّذرها  الرّياح يف اخلمر والّليايل احلمراء  كّلها ذهبت أدراج: "ـ أو استفرد 
."واهلدايا القّيمة اليت أنفقها على صديقاته

، يف إشارٍة "ات العصر واحلاجةأنا مسلمة وملتزمة دينّياً، لكّنين أؤمن بأّن الّدين منفتح وقابل للّتغيري، حسب متطّلب"  DW: وتقول أمينة يف لقاٍء مع
ا للمواقف املطالبة بتغيري نظام اإلرث اّلذي  ، كما يطالب به "املناصفة"يق نظام ، وذلك من خالل تطب"للذّكر مثل حّظ األنثيني" أّن  يعبرتإىل مساند

.عدد من اجلمعّيات احلقوقّية واحلداثّيني عند احلديث عن توزيع الرتكة بني الرجل واملرأة

ا، تدّر علي ما أدارتا مشاريع ال بأس  ا وأختها استفادتا من تدبري جزٍء من الثروة املوروثة، وأ ّ لكن : "وتتساءل. هما دخالً حمرتماً وتضيف املتحدثة أ
".أليس حراماً أن يذهب أكثر من نصف ثروة العائلة سدى؟

ا، فكان وضعها اسوأ عندما تركها أبوها وسط مخسة من )عاماً  52( الّرويشيأّما فاطمة   تستفد من الذّكور، حيث حتايلوا على قسمتها، ومل أخوا
" مثل حّظ األنثيني للذّكر"ولم، اهللا عادل وال يقبل الظّ : "وتالحظ قائلةً . نصيبها من أرض شاسعة يف إحدى القرى، إضافًة إىل عقارات يف مدن خمتلفة

كّل واجبات ث يتكّلف الّرجل بكانت قاعدًة ممتازًة وعادلًة لو كانت تطبَّق دائماً كما جاءت يف النص القرآّين، ولو بقي اجملتمع كما كان سابقاً، حي
".الّنفقة على املرأة وبيته وأسرته

لمساعدة على إعالة األسرة، حيث زوجي يشتغل يف جتارة صغرية ال تدّر عليه دخًال مستقرّاً وحمرتما، وقد اضطررت للعمل ل: "وتشري فاطمة إىل وضعها
."يف املائة من مصاريف البيت واألوالد 80أحتّمل أكثر من 

لمحافظين والحداثّيين، وكان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وهو هيئة حقوقّية رسمّية منذ أكثر من شهرين، قد فجَّر جدًال كبيرًا بين ا
ما في ذلك المساواة في عندما شّدد في آخر تقرير له على ضرورة تحقيق المساواة والمناصفة بين الّنساء والرجال في المجتمع المغربي، ب

.اإلرث

غربّية حقوقاً متساوية مع الّرجل يف ، بضرورة تعديل مدّونة األسرة بشكل يضمن للمرأة امل"وضعّية املساواة واملناصفة باملغرب"وأوصى تقرير اجمللس بشأن 
واعترب التقرير أّن . ةمن اتفاقّية القضاء على كّل أشكال الّتمييز ضّد املرأة، وطبقاً للمعايري الدولي 16من الّدستور، واملاّدة  19اإلرث، وفقاً للفصل 

."املغرب ال ميكنه ترسيخ الدميقراطّية وحتقيق تنمية مستدامة دون حتقيق املناصفة واملساواة"
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حلقوق املرأة املعاصر تطّوراً وضماناً  األسرة اّليت أقّرها العاهل املغريب حممد الّسادس قبل عشر سنوات، اعتربت آنذاك أكثر مدّونة يف تاريخ املغربمدّونة 
.يف مواضيع الّزواج والّطالق واحلضانة، لكن تبقى فيها ثغرات غري حمّقة جتاه املرأة

ني عن حقوق داثّيني واملدافعوكان عبد اإلله بن كريان، رئيس احلكومة املغربّية، وزعيم حزب العدالة والّتنمية، قد واجه ردود فعل منتقدة من طرف احل
".باالعتذار للمغاربة"املرأة، عندما رفض يف حواٍر تلفزيوّين توصية اجمللس خبصوص املناصفة يف اإلرث وطالب 

وحسب . د تغّري، فالّنساء يشتغلنأّن الوضع يف يومنا هذا ق"نومان يف الرّباط،  فريدريتش، الناشط احلقوقي، وممّثل مؤسَّسة بوغريانويرى عبدالواحد 
فلماذا التشّبث بقاعدة ! عملكما أّن هناك رجاًال عاطلني من ال. إحصائّيات رمسّية، فإّن نسبة مخس عدد العائالت املغربّية يتّم إعالتها من لدن امرأة

املغرب، ومل تتغّري القوانني إال يف  يف" األراضي الساللية"هناك نساء مل يرثن عرب الّتاريخ يف مناطق : "بوغريانويتساءل ". للذّكر مثل حّظ األنثيني؟"
حكام الّشريعة اإلسالمّية يف ، منتقداً بذلك األصوات املدافعة عن تطبيق أ"عهد العاهل حممد الّسادس اّلذي أعطى للمرأة احلّق يف وراثة تلك األراضي

.اإلرث

ا استطعنا أن نتجاوز هذه النصوص لكّنن: "إىل وجود نصوص قطعّية يف القرآن، مثل قطع يد الّسارق ورجم الزانية وحترمي الرّبا، ويالحظ بوغريانويشري 
."القطعّية، ووجدنا خمرجاً، حبيث ال نقطع يد الّسارق وال نرجم الزّانية ونتعامل بالرّبا مع البنوك

بالّشكل اّلذي يراه مناسباً، حسب  ضرورة الّتعامل مع موضوع اإلرث من منظور الوصّية، مثًال، يوصي رجٌل بتقسيم ثروته بني أبنائه بوغريانويقرتح 
.احتياجات كّل واحد منهم، أو ترك األمر ملعادلة اإلرث القرآنّية

حيتاج " ّعب، مالحظاً أنّه موضوع اإلرث طويل ومتش"، مدير مؤّسسة دار احلديث احلسنّية، وهي مؤّسسة رمسّية، أّن اخلمليشيمن جهته، اعترب أمحد 
".إىل سلسلة من الّندوات واملؤمترات ملناقشة الّنصوص الشرعّية

مته، اّلذي كان معتقالً على خلفّية مواقف سلفّية متشّددة الفيزازيأّما الفقيه حممد  أّن "، قبل أن ينال عفواً ملكّياً، فقد اعترب ا السلطات املغربّية ا
صات كّل مؤّسسة على وال بّد من احرتام ختصّ "، وأّن للّدولة مؤّسسات، "اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليس مؤهَّالً للحديث يف موضوع اإلرث

."حدة

الّنساء يف عصرنا احلايل "أّن  ، DWاملدافع عن حقوق الّنساء، يف تصرحيات ل" ربيع الكرامة"، عضوة حتالف ماجدولنيوتعترب الناشطة احلقوقّية ليلى 
، نمية االقتصاديّة واالجتماعّيةلسن جمّرد ربّات بيوت مستهلكات، بل مسؤوالت يشتغلن داخل البيت وخارجه، ويدفعن الّضرائب، وهّن مصدر للتّ 

".ورائدات يف الفكر واالقتصاد، فكيف حنرم نصف اجملتمع من حقوقه؟

..وتعليق

املواقفمّي وإثارة الّصخب اإلعال على اجملتمع اإلسالمّي أن ينظر نظرًة مشوليَّة إىل أبعاد نظام اإلرث يف اإلسالم، ومعرفة الغاية واحلكمة منه، بعيداً عن
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.وال جيوز باملنطق اإلنساين والّديين حرمان املرأة أو أّي شخص من حّقه يف اإلرث الذي جعله اهللا له كما.وهناكهنا من 
):رض(نظام اإلرث وما يّتصل به، يقول مساحة املرجع السّيد حممد حسني فضل اهللاوحول 

.}مَّْفُروضاً  وَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـَُر َنِصيباً َك اْلَواِلَداِن َواألَقـَْربُ لِّلرَِّجاِل َنصِيٌب ممَِّّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواألَقـَْربُوَن َولِلنَِّساء َنِصيٌب ممَِّّا تـَرَ { "
ضاً من املرأة نصيباً مفرو  هذه اآلية إمجاٌل ملا سيفصِّله القرآن يف هذه الّسورة من النظام اإلسالمّي لإلرث؛ وقد أّكدت خّط اإلسالم يف إعطاءيف 

ظام، وإن افرتقا يف عليه هذا الن الرتكة، كما هو احلال يف إعطاء الّرجل نصيباً منها ـ قليًال كان أو كثرياً ـ ألنّه ال فرق بينهما يف األساس اّلذي ارتكز
ا ال تقّدم شيئ بعض الّتفاصيل يف ما سنفصِّله من حديث؛ وذلك على خالف الّنظام املّتبع يف اجلاهلّية من منع املرأة حّقها من اً للمعركة مما ذلك، لكو
للولد األكرب ألبناء، ورمبا كان يقّدمه الرجل يف الدفاع عن العشرية، وال تقدٍّم شيئاً لإلنتاج يف ما يقدِّمه للعائلة من جهده الذايت؛ فكان اإلرث ل

صل عليها اآلخرون من خالل يف املقابل، ال تنطلق النظرة اإلسالمّية من املكاسب اّليت حي. بالذات، ألنه الذي يقوم مقام األب يف رعاية شؤون العائلة
ته يف توزيع ألرحام، ويف نظريّ الوارث، ليكون ذلك هو الفارق يف إعطاء هذا احلّق؛ بل ترتكز على أساس املفهوم اإلسالمي يف العالقات اإلنسانّية بني ا

.الثّروة، ما جيعل دور املرأة والّرجل على حدٍّ سواء من ناحية املبدأ

من املال اّلذي بقي له من جمموع ما كان عنده } َربُونَ ممَِّّا تـََرَك اْلواِلداِن َواألقْـ {أي حّصٌة وسهٌم، من دون فرٍق بني الكبار والّصغار } لِّلرَِّجاِل َنصِيبٌ {
أي مجيع الّنساء ومن غري ختصيص، فلهنَّ احلّق يف اإلرث } َنِصيٌب ممَِّّا تـََرَك اْلواِلداِن َواألقـَْربُونَ  َولِلنَِّسآءِ {فرتكه وارحتل، واألقربون هم القرابة األدنون، 

 مهّم يف احلياة إذا كان للّرجل دورٌ كمورٍد خاّص من الرتكة، ألّن موقع املرأة يف احلقوق اإلنسانّية املرتبطة بعنصر القرابة ال خيتلف عن موقع الّرجل، و 
الولد واألّم واألخ، ملا ايتها بالّزوج واألب و االقتصادية، فإّن هلا دوراً ال ينقص عنه يف األمهّية، فلوال رعايتها للبيت يف كّل شؤونه، وحضانتها لألوالد، وعن

ليدوّي والّذهّين يف خمتلف هذا من جهة، ومن جهٍة أخرى، فإّن للمرأة أكثر من فرصة لإلنتاج يف عملها ا. استطاع الّرجل أن يتفرّغ لعمله اإلنتاجيّ 
ت اليت تتوّفر فيها ة، يف احلاالجماالت الواقع االقتصادي، كما أّن هلا أكثر من دوٍر يف عملّية املواجهة للعدّو، وحتّمل أثقال املسؤولّيات العاّمة واخلاصّ 

ة الفاعلة يف بعدها عن ساحة احلركالظروف احمليطة لتحقيق الّشروط الالزمة للقيام بذلك يف احلرب والسِّلم، ألّن الواقع الذي كانت تعيش فيه املرأة، أ
َنِصيباً {ة ليست يف حجم املال بل يف املبدأ، ، أي من كّل ما يرتكه امليت من قليل املال وكثريه، ألّن القضيّ }ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـُرَ {القضايا العاّمة، 

.، أي حظّاً الزماً يف احلدود الشرعّية اّليت فرضها اهللا للوارثني}مَّْفُروضاً 
القتصادّي من م يف هذا النظام ايكون من املفيد ـ يف هذا اجملال ـ أن نقف وقفة تأّمل، لنفهم األسس اإلنسانّية واالقتصاديّة اّليت انطلق منها اإلسالوقد 

...شريعته
ا متّثل خليَّة حإّن  تمع، حتّقق ألفراده يَّة من خاليا اجملاملفهوم اإلسالمّي لعالقات القرابة بني اآلباء واألبناء، أو بني ذوي القرىب، أو بني األزواج، هو أ

ؤولّيات، عليهم العالقات من مس نوعاً من الرتابط الروحي والعاطفي واالقتصادي، سواء كان ذلك يف نطاق احلياة اّليت يعيشون فيها معاً، فيما تفرضه
ب واألّم بولدمها، وبالعكس، يف ففي احلالة األوىل، هناك تنظيٌم لعالقة األ. أو كان ذلك يف نطاق اّلذين تركوا احلياة جتاه اّلذين ال زالوا يعيشون فيها

ولكن من  ة الّزوجة بزوجها،وجوب اإلنفاق؛ فيجب على الطرف القادر مالّياً أن يعيل غري القادر، من دون اعتباٍر لعامل السّن؛ وكذلك احلال يف عالق
متداد العملّي للعالقة حمفوظاً ويف احلالة الثانية، هناك ختطيط لتوزيع الرتكة على األقرباء أو األزواج، من أجل إبقاء اال. طرف الّزوج ال من جانب الّزوجة

، ص 7من أراد االستزادة حول املوضوع، فلرياجع تفسري من وحي القرآن، ج . (91، ص 7تفسري من وحي القرآن، ج : املصدر...".[بعد املوت
)].وما يليها 91

http://arabic.bayynat.org.lb/NewsPage.aspx?id=20131
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المجتمع المدني في الرحامنة يدعو لتعديل قانون تقديم الملتمسات والعرائـض
اعالن  

يناير  6عد زوال اليوم االربعاء الرحامنة ب باقليم اجلمعويونالفاعلون  إلتئمبشراكة مع مجعية تنمية  سكيلزيف إطار األنشطة اليت ينظمها مركز الرحامنة 
 23يوم  ه اجمللس احلكومي املنعقـدللتداول يف موضوع مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني باحلق يف تقدمي امللتمسات والعرائـض الذي صادق علي

.،بعد جوالت من اللقاءات التشاورية مع اجملتمع املدين باملغرب2015أبريـل 

وعرف تقدمي . فيالنسان مراكش آساللقاء حضره ممثلو الوزارة املكلفة بالعالقة مع الربملان واجملتمع املدين وممثل اللجنة اجلهوية للمجلس الوطين حلقوق ا
وقراطية التشاركية لة ما بني الدمياملسؤولني الوزاريني حملصلة وخمرجات احلوار الوطين مؤكدين على أمهية التعاقد بني السلطة واجملتمع من خالل أدوار متكام

.  والتمثيلية مبنية على التعاون وتظافر اجلهود واملصاحلات عوض الصراعات واملواجهات

داعية إلى وجاءت مداخلة ممثل المجلس الوطني لحقوق االنسان خالد مصباح متقاطعة مع مطالب المجتمع المدني الوطني والمحلي ال
قة الدستورية لفاتح يوليوز وهو ما اعتربومها ال يعكسان الفلسفة اليت قامت عليها الوثيتسهيل المساطر الخاصة بتقديم العرائض والملتمسات 

يف صناعة السياسات  أحـد مقومات الدولة احلديثة، بعد ان تـم كْبـح وفْرَملـة أية مشاركة للمجتمع املدين" مبـدأ املشاركة" ، واليت جعلت من 2011
.  العمومية عرب آلية امللتمسات وآلية العرائـض

 64.14و  44.14تمسات والعرائـض هذا وطرح املشاركون يف اللقاء أهم نقاط الضعف اليت اعرتت القانونني التنظيميني املتعلقني باحلق يف تقدمي املل
ط املشرع يف هؤالء، أن يف الذين حيـق هلم تقدمي امللتمسات أو العرائـض، بـل األكثـر من ذلك اشرت " االنتخاب"خاصة منها املتعلقة باشرتاط معيـار 

دد ألف توقيع لتقدمي يف جمال التشريع وع 25000يكونوا متمتعيـن باحلقوق املدنية والسياسية، إضافة إىل اشرتاط عدد كبري جدا من التوقيعات يصل 
.مواطنة ومواطـن من اجل تقديـم العريـضة إىل السلطات العمومية 7200

املتعلق باحلق يف تقدمي العرائـض إىل  44.14ومعهم اجمللس الوطين حلقوق االنسان اعرتضا على مشروع القانون التنظيمي رقم  اجلمعويونالفاعلون 
، تأويال ضّيقـا، حيـث حصـر هذه العبارة 2011من دستور  15الواردة يف الفصل " السلطات العمومية" السلطات العمومية، بعد ان مت تأويل عبارة 

مشريين أنه كان . تقدمـةيف شخص رئيس احلكومة، وهو ما يعـد ترسيخا ملنطق الدولة املركزية، وشذوذا يعـوق التنزيـل الدميقراطي لورش اجلهوية امل
ركزية أو حملية، إدارية أو السلطات العمومية، لتشمل كل شخص معنوي عام له صفة هيأة عمومية، م" باألحرى على املشرع التوسـع يف تفسيـر عبارة 

.  منتخبة، تتوىل مسؤولية معينة يف إعداد أو تنفيذ أو تقييم سياسة عمومية

الطعن يف قرار رئيس  سكوت املشرع يف شأن الطعن يف العرائض املقدمة من طرف املواطنات واملواطنني، اليت مل ينص على حقهم يف انتقذواكما 
.احلكومة حالة رفـض العريضة بعلة عدم استيفاءها أحد الشروط الشكلية أو املوضوعية، على اعتبار أنه جهـة إدارية

ر دقة يف طرح املوضوع خاصة الرحامنة لضرورة تنظيم لقاءات اخرى تكون اكث باقليماجلمعيات احمللية  ممثلىمن  بنجريرهذا وخلص املشاركون يف لقاء 
.معياتيف شقه املتعلق بتقدمي العرائض على املستوى احمللي واالقليمي واجلهوي دون إغفال القانون اجلديد املنظم لعمل اجل

http://www.4tanmia.com/2016/01/6_53.html
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Pétitionner à 25.000 ! L’OMDH dénonce le fait d’empêcher les 
citoyens d’exercer leurs droits

«Nous voulons que les citoyens aient voix au chapitre». C’est ainsi que s’est exprimé le président de 
l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH), Boubker Largou, pour expliquer pourquoi son 
organisation s’intéressait aux deux projets de loi organique relatifs aux conditions et modalités d’exercice 
du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics et aux conditions et modalités d’exercice du droit 
de présenter des propositions en matière législative. 
Lors de a conférence de presse organisée hier à Rabat, l’OMDH a  rendu public un document contenant 
ses remarques, ses propositions et ses  recommandations à propos de ces deux projets de loi ainsi que 
l’étude initiée par  son  ex-présidente, Amina Bouyach sur le sujet et les conclusions de la journée d’étude 
organisée par cette association en partenariat la Dynamique de l’Appel de Rabat des associations 
démocratiques à la Chambre des conseillers le 10 décembre 2015. 
Selon la déclaration de presse distribuée aux journalistes, ce mémorandum est le fruit d’une étude réalisée 
par cette ONG  « à titre individuel ou avec ses partenaires, parmi les associations et organisations, et aussi 
des acteurs dans  le domaine législatif, aussi bien  des représentants que des conseillers. Il comporte ses 
principales observations et propositions à ce sujet ». Le document précise, en outre, que « l’OMDH vise  à 
travers ce mémorandum, à apporter une contribution  positive au débat  public  sur ces deux projets de loi, 
et présenter des propositions d’amendements qu’elle juge utiles pour l’édification  d’une démocratie 
participative, fidèle à l’esprit de la Constitution, et conforme aux traités internationaux des droits de 
l’Homme, et répondant  aux espoirs et aspirations des citoyens et citoyennes ». 
Le  président de l’OMDH, a, par ailleurs, assuré que son organisation avait présenté, il y a quelques jours, 
son mémorandum à tous les groupes parlementaires et à la présidence de  la Chambre des représentants 
et va également le remettre aux groupes parlementaires de la Chambre des conseillers, au Conseil 
national des droits de l’Homme et à d’autres institutions et organisations de défense des droits 
humains. 
Boubker Largou a, en outre, critiqué le projet de loi organique concernant les pétitions. Selon lui, ledit 
projet ne comporte pas de préambule définissant le cadre de cette loi et exposant les motifs de sa 
promulgation.  Selon lui, ce préambule devrait contenir toutes les dispositions constitutionnelles ayant trait 
à la participation des citoyennes et des citoyens, aux conventions internationales que le Maroc a ratifiées, et 
insister sur le rôle de la société civile dans la présentation de ces pétitions. 
La question du nombre de personnes constitue, selon le président de l’OMDH , un grand handicap pour 
l’exercice de ce droit.   «Il faut faciliter l’accès des citoyens, même aux étrangers et vivant légalement dans 
notre pays,  à ces droits de la démocratie participative. Imposer la signature de 25.000 citoyennes et 
citoyens est une condition visant à empêcher l’exercice de ce droit », a-t-il souligné. Dans ce sens, l’OMDH 
recommande que le nombre de signataires soit porté à 6.000 comme un seuil minimum.  
Il a, par ailleurs, proposé que la pétition ou la proposition soit écrite en deux langues : (l’arabe et l’amazigh), 
qu’elle contienne un exposé des motifs justifiant la nécessité de l’adoption d’une loi ou d’une norme. 
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Dans le projet actuel, les pétitions peuvent être présentées seulement au chef du gouvernement ou aux 
deux présidents des deux Chambres du Parlement, alors que l’OMDH propose qu’elles le soient également 
aux présidents des collectivités locales. « Certes le projet  en discussion au Parlement sur les collectivités 
locales prévoit cette éventualité, mais seulement en ce qui concerne le point inscrit à l’ordre du jour des 
conseils, alors que nous, nous voulons élargir ce droit pour inclure d’autres points qui n’y sont pas inscrits», 
a précisé le président de l’OMDH. 
Autre question qui a provoqué l’ire de l’OMDH :  la décision de  refus d’une pétition ou d’une proposition 
par les autorités sans justification et sans que ses promoteurs aient le pouvoir d’attaquer cette décision. A 
ce propos, l’ONG estime que ce fait est inacceptable et propose que tout refus soit  justifié et qu’il puisse 
faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes (soit devant le Conseil constitutionnel ou le 
tribunal administratif ou autre). 
L’OMDH propose également de clarifier et de détailler les exceptions pour l’exercice de ce droit, et cela 
dans le but d’éviter tout abus de la part de la Commission chargée d’examiner et de valider les pétitions et 
les propositions. Laquelle commission, telle qu’elle figure dans le texte concocté par le gouvernement, a un 
pouvoir discrétionnaire, ce qui est tout à fait aberrant, selon cette ONG. 
Par ailleurs, l’OMDH a proposé que les autorités compétentes procurent une aide technique et financière à 
même de permettre de faciliter la tâche aux initiateurs des pétitions et des propositions. Elle a également 
proposé que tous les travaux en relation avec l’exercice de ce droit soient gratuits.
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Droits de succession au Maroc: Le président du CNDH Driss 
El Yazami ouvert au débat

EGALITE – En matière de changement de droit successoral, le président du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) reste ouvert à la critique. Publié fin octobre, le rapport du CNDH sur l’état de la parité 
et de l’égalité au Maroc avait fait polémique. En cause: un passage sur l’égalité dans l’héritage, visant à 
garantir aux femmes les mêmes droits de succession que les hommes.
« L’ensemble des acteurs, notamment politiques, ont le droit légitime d’exprimer leur opposition à telle ou 
telle recommandation du CNDH, c’est même de leur responsabilité », a affirmé le président du Conseil, 
Driss El Yazami, dans un entretien à la MAP. M. El Yazami a assuré respecter ce droit, se disant toutefois 
étonné par la « sélectivité entre les recommandations ».
« La polémique a porté sur quatre mots d’un rapport qui en compte plus de 40.000 » a-t-il dit, estimant « 
injuste de réduire un rapport qui propose 97 recommandations portant sur différents domaines à une seule 
recommandation qui appelle à l’ouverture d’un débat public, serein, pluriel, constructif et pluridisciplinaire 
sur l’égalité des hommes et des femmes dans les droits économiques y compris en matière successorale ».
Le président du CNDH a souligné que la recommandation ayant suscité la polémique appelle également « à 
accorder aux femmes les mêmes droits dans la formation du mariage, dans sa dissolution et dans les 
relations avec les enfants (…), à appliquer avec rigueur les dispositions du Code de la famille relatives à la 
pension alimentaire, à élargir les bénéfices du fonds de la solidarité familiale aux enfants nés hors mariage et 
adopter un plan de mesures destinées à sensibiliser, former et responsabiliser l’ensemble des intervenants 
du secteur de la justice ».
Débat « sain »

Au lendemain de la publication du rapport, plusieurs hommes politiques -essentiellement issus du Parti 
islamiste justice et développement (PJD) – étaient montés au créneau pour fustiger la position progressiste 
du CNDH. Parmi eux, le Chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, qui n’a 
pas hésiter à brandir la carte de l’atteinte à l’Islam.
« Driss El Yazami, doit justifier son opinion avec des preuves acceptées par la communauté musulmane », 
car « partant d’un autre référentiel (les droits de l’Homme, ndlr), proposer l’égalité de l’héritage n’est pas 
possible (…) Est-ce que ces gens cherchent la fitna? », avait martelé Benkirane, estimant que le président du 
CNDH « met de l’huile sur le feu » et « devrait retirer ses propos et s’excuser ».
D’autres personnalités politiques se sont en revanche montrées favorables à une révision des lois pour 
garantir l’égalité femmes-hommes en matière d’héritage. C’est notamment le cas de Nabila Mounib, chef de 
file du Parti socialiste unifié (PSU), Khadija Rouissi, députée du Parti authenticité et modernité (PAM), 
Rachid Belmokhtar, ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle ou encore Omar 
Balafrej, Membre du conseil communal de Rabat sous les couleurs de la Fédération de la Gauche 
Démocratique .
De son côté, le Conseil supérieur des oulémas (CSO), qui s’était déjà exprimé en 2008 sur le sujet en
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affirmant que les « constantes religieuses et les préceptes de la Charia énoncés par le Saint Coran ne 
peuvent faire l’objet d’Ijtihad comme c’est le cas notamment pour les préceptes régissant l’héritage », serait 
en train de préparer une réponse à la recommandation du CNDH, selon Yabiladi.
Pour le président du CNDH, « quelle que soit la position des uns et des autres », le débat engendré par 
cette question est « saine ». « Les réactions sociétales suscitées (…) nous renseignent sur la priorité de 
lancer le débat public sur la question dans un cadre serein qui permet l’échange rationnel des arguments en 
faveur du renforcement des garanties des droits économiques des femmes », a-t-il conclu.
Interrogée par le HuffPost Maroc, Michèle Zirari, juriste et secrétaire générale adjointe de Transparency
Maroc, estime pour sa part que le CNDH « a eu beaucoup de courage » en faisant cette proposition, mais 
qu’elle sera « très difficile » à mettre en œuvre. « Car si certains estiment que ce qui est écrit dans le 
Coran prévalait à une époque mais n’est plus adapté à la nôtre, d’autres estiment que ces préceptes ne 
peuvent être remis en question », indique la juriste. « Dans le domaine de la famille, c’est le droit musulman 
qui prévaut, malgré de nombreuses ouvertures introduites en 2004 dans le nouveau Code de la famille ».

http://monasso.ma/118425-118425
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السياسات , لترافعفي ا بالبشر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشأن مشروع قانون مكافحة االتجار بيان 
المستجدات, الجمعوية

06/01/2016

 27.14ة مشروع القانون علمنا يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب أن جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب قد شرعت يف مناقش
ن وحنن، إذ نعرب عن ارتياحنا إلخراج وبرجمة مشروع القانو .2016يناير 05املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، وذلك خالل اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 

لنساء املغرب يف هذا الشأن،  مع توصيات اجملتمع الدويل ومذكرات األحزاب السياسية واجلمعيات النسائية، ومن بينها اجلمعية الدميقراطية هذا،تفاعال
ن أن يكون تارة أخرى، دو  فإننا نسجل أن مشروع القانون قيد الدراسة ال يعدو أن يكون إال تتميما ملقتضيات القانون اجلنائي تارة واملسطرة اجلنائية

معاجلة يسبب يف عدم قانونا شامال وخاصا ملكافحة االجتار بالبشر وخباصة النساء واألطفال، مما من شأنه أن خيلق ارتباكا يف املمارسة القضائية و 
.الظاهرة يف مشوليتها

ا  دف نتقدم ببعض املقرتحات للمسامهة يف جتويد النص وسد الثغ املشروع،فإنناوإذ نسجل بعض اإلجيابيات اليت جاء  رات اليت يعرفها، وذلك 
:ونقرتح يف هذا الصدد ما يلي. التمكن من التصدي الفعلي هلذه الظاهرة

أن تتناول  وينبغي.وأهدافهن وخلفياته تصدير القانون بديباجة نظرا ألمهيتها يف تأطري فهم مقتضيات القانون وتطبيقها ويف حتديد سياقات هذا القانو × 
ية للنساء سان عامة وباحلقوق اإلنسانالديباجة ظاهرة االجتار بالبشر يف مشوليتها وجبميع أصنافها وتذكر باملقتضيات الدستورية املرتبطة حبقوق اإلن

اقبة االجتار بالبشر وخباصة منع وقمع ومع“وبااللتزامات الدولية للمغرب خاصة املواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مع الرتكيز على بروتوكول 
، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، والذي انضم إليه املغرب؛”النساء واألطفال

اقية الدولية ملكافحة اجلرمية ، كما نصت على ذلك االتفوتدقيقها”الوطنيةعرب  اجلرمية”و” اإلجرامية املنظمة اجلماعة”قبيلإضافة تعاريف أخرى من × 
املنظمة عرب الوطنية، ملا يف ذلك من أمهية يف ضمان التطبيق الفعال للقانون؛

Ø معاقبة ها كشريك، باإلضافة إىل إدراج التجرمي بشكل واضح للمتورطني يف التنظيم والتوجيه، عوض االقتصار على جترمي ارتكاب اجلرمية واملسامهة في
ريف يات املتضمنة يف تععناصر اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف اجلانب اجلزائي، وذلك متاشيا مع الربوتوكول أعاله الذي يقضي بتجرمي كل السلوك

؛”مجاعة إجرامية منظمة“أو كان من فعل ” عابرا للحدود الوطنية“االجتار باألشخاص بغض النظر عما إذا كان السلوك 
Ø هلن، مع ضرورة / املساعدة هلمإعادة صياغة بعض الفصول للتنصيص على تدابري واضحة تلزم بتوفري احلماية الكاملة للضحايا والشهود وبتقدمي

 ميكن”و” ى الدولةتسع“هن األساسية، عوض استعمال تعابري فضفاضة وغري ملزمة من قبيل /هن اإلنسانية وحقوقهم/احملافظة على كرامتهم
، واليت تغيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع االلتزام لديها؛”للسلطات

Ø ا ومصاحلها ودواعي ق لقها واحلق يف الوصول إىل التنصيص على توفري احلقوق اإلنسانية للضحية ومتكينها من احلق يف عرض آرائها واحتياجا
املعلومة بصدد التدابري والربامج اخلاصة حبماية الضحايا واحلق يف فرتة التعايف والتفكري؛

Ø  دره مداخيل مؤسسات خلق صندوق ملساعدة الضحايا يكون مص الضحايا،معالتنصيص على التعويض املادي عن االنتهاكات اليت يتعرض هلا
ذكور سالفا؛حكومية ختلق هلذا الغرض باإلضافة لألموال احملجوزة من شبكات االجتار باألشخاص، وذلك متاشيا مع مضمون الربوتوكول امل

Ø  وطنية  إسرتاتيجيةأس مهامها وضع استبدال اللجنة الوطنية االستشارية التابعة لرئيس احلكومة، الواردة يف املشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على ر
وفق مؤشرات واضحة؛ يجيةاإلسرتاتملكافحة االجتار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها وكذا محاية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه 

Ø ن تيات وضرورة محايتهإدماج مقاربة النوع فيما خيص صياغة القانون من حيث اللغة املستعملة، مع اإلشارة إىل خصوصية الضحايا من النساء والف
.من العنف املبين على النوع الذي يالزم هذه الظاهرة
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ون شامل خاص متعلق ، ونذكر أنه سبق للجمعية الدميقراطية لنساء املغرب أن تقدمت مبذكرة للحكومة حتثها فيها على العمل على إخراج قانهذا
وقائي البعد العقايب وال مبناهضة االجتار بالبشر، مع إبالء أمهية خاصة للنساء حبكم العنف اخلاص الذي ميارس عليهن، يشمل األبعاد الثالثة وهي

.، علما أن بروتوكول منع وقمع ومناهضة االجتار بالبشر، خاصة بالنساء واألطفال يتعرض لكل هذه األبعادواحلمائي
2015يناير  6مراكش 
:لإلتصال

0661262724: بلقشلةنزهة  –
0661499320: وداد بواب –
0660400664: الزويينمرية  –

http://ar.monasso.ma/39949-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1-5
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Hommage à Hocine Aït Ahmed: Un géant s’en est allé
Par Driss EL YAZAMI

C’est ce premier janvier 2016 que sa Kabylie natale, toute l’Algérie et les Marocains et les Tunisiens qui 
l’ont connu, ont dit adieu à Si Hocine Aït Ahmed, l’un des géants de cette génération de nationalistes 
maghrébins du siècle dernier, à laquelle nous devons tant.

Légende Image: 
Ancien du groupuscule très virulent d’extrême gauche Ilal Amam (dit «les Frontistes»), expulsé de France 
pour une grève de sans-papiers, tombé en prison au Maroc, puis reparti pour résider clandestinement dans 
l’Hexagone pendant qu’il était lourdement condamné par contumace au Maroc, Driss El Yazami évolue vers 
les droits de l’Homme. Secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, 
une décennie après sa contumace, il est nommé à l’IER (qui auditionne publiquement et dédommage les 
victimes de la répression), puis il préside le Conseil consultatif des Marocains de l’étranger. En 2011, en 
pleine manifestation du «Printemps arabe», il prend la direction du Conseil national des droits de l’Homme 
(Ph. Khalifa)

C’est une marée humaine qui a assisté aux obsèques du leader historique Hocine Aït Ahmed. Les Algériens, 
de toutes les régions du pays, ont rendu un hommage exceptionnel, vendredi 1er janvier, au dernier chef 
historique de la Révolution dans son village natal, Ath Ahmed, sur les hauteurs d’Aïn El Hammam, dans la 
wilaya de Tizi Ouzou (Ph. AFP)

Photo datée de 1963 de Hocine Aït Ahmed à Alger, un des leaders historiques du Front de libération 
nationale (FLN) pendant la guerre d’Algérie. Après l’indépendance, il créa le FFS (Front des forces 
socialistes) le 29 septembre 1963 et fut arrêté en 1964 pour «menées contre-révolutionnaires». Il réussit à 
s’évader de prison et vécut en exil pendant de longues années jusqu’à son amnistie en 1989 (Ph. AFP)

Montage de photos d’archives de huit des neuf «chefs historiques» du FLN initiateurs du déclenchement de 
l’insurrection en Algérie le 1er novembre 1954. De gauche à droite, en haut: Ahmed Ben Bella, Hocine Aït 
Ahmed, Mohamed Khider et Larbi Ben M’hidi; en bas: Mohammed Boudiaf, Rabah Bitat, Krim Belkacem et 
Mostefa Ben Boulaïd. Le neuvième (pas de photo) était Didouche Mourad

http://www.marocbuzz.com/fr/2016/01/06/hommage-a-hocine-ait-ahmed-un-geant-sen-est-allepar-driss-el-
yazami/
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