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قضية بلقاسم وزان
Abderrahim Ouzzane

 املصاحلةواعضاءو االنصاف  هيءةحبكم ان أعضاء  تاءكيديةان وفاة بلقاسم وزان ، تدعون االمين العام للمجلس الوطني لحقوق االنسانالسيد 
ا هلم السلطات املركزية و السلطات االقليمية ،و استمعوا لشهادات م الوفاة  وظفني عاينوا ظروفاجمللس الوطين قد اطلعوا على معطيات و وثائق وفر

و الدفن،
ا فيما يتعلق هذه الوثائق عاءلةمما ال يدع للشك ،ان  او الشهادات ، وزان قد مت جتاهلها كالعادة ،ومل يتم إشراكها او على األقل استشار

حتد ا ال اليه مصريه ،و ان حضورنا اىل مقر اجمللس الوطين حلقوق االنسان هذا اليوم هو يف حد ذاته حتد للمتورطني يف اختطاف بلقاسم وزان ، وم
جملالس و هيئات السلطة اليت تسعى للتخلص من قضية بلقاسم وزان بطرق ملتوية وأعذار واهية ،

قيقة املصري اجملهول مل ترتدد يف طرق كل األبواب ،وعلى كل مستويات ادارات الدولة ،من اجل معرفة ح العاءلةنعم نتحداكم ، ولنا الربهان على ان 
ان،الذي اريد لبلقاسم وزان ،فنحن كّنا السباقني دوما اىل املبادرة بل و توسلنا املسؤولني من اجل إنقاذ والدنا قبل فوات االو 

ية بقضية الكشف تصفية روح و جسد بلقاسم وزان رهن االختطاف ،وخنشى اكثر ان أمرا اخر صدر للعبث بطرق ملتو  صدر،وقررامر  لالسفلكن 
بلقاسم وزان ،و احلقيقة الكاملة لبلقاسم وزان، مصرياملختطفعن 

نعم بكل مرارة و غضب اذكركم ان بلقاسم وزان روح بشرية ازهقت بعناد و بال حياء،
كه التعذيب و االمهال ، بلقاسم وزان جسد أكيد أ
بلقاسم وزان نفس إنسانية مضت بال نعي وال جنازة،
بلقاسم وزان جثمان غيب يف ال قرب بدون خجل،

بلقاسم وزان قضية حاولت جهات التملص من املسؤولية ، وجهات اخرى حتاول االن التخلص منها باحليل و االعذار ،
اية للقضية ،و عقاب  اية لإلنسان و  .ا،و إذالل هلا بفرض االمر الواقع عليه للعاءلةكان لديهم ولديكم ايضا، موت بلقاسم 

بال ،روح بلقاسم شاهدة على تورط الدولة يف حرمان بلقاسم يف حقه يف احلرية ،وحقه يف احلياة،
ايفروح بلقاسم شاهدة على فشل جمالس السلطة حلقوق االنسان ،وفشل  لقاسم وزان ،الكشف عن احلقيقة عما ال اليه مصري ب مقاربا

طوا يف اختطاف بلقاسم ،و ادارات ،وأفراد هم موظفني تابعني هلا ،تور  موءسساتروح بلقاسم وزان شاهدة على عجز هذه اجملالس يف حتديد مسؤولية 
ا، عاءلةوزان ،روحا و جسدا، و سببوا يف ماس و معاناة وصدمات حلقت  وزان عقابا هلا ملواقفها ، وانتقاما منها لعدم سكو

عسفي ، وجرمية اختطاف، وأنتم ادرى بتفاصيلها ، هي جرمية اعتقال ت. ان قضية بلقاسم وزان ،السيد االمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان ،
نها ،،،،،وكلها طبعا وزان ، ومعاقبتها و االنتقام م عاءلةوجرمية تعذيب ، وجرمية قتل رهن االختطاف ،،،،،بل هي جرمية استهدفت حصار و اذالل 

ا بواسطة أفراد ينتمون هلا و معروفني لديها  جراءم ا و تسرتت عليها الدولة و اجهز ا و نفذ نشطاء . لالسفم ، واآلن و صفا بامسائهمدبر
وزان مل تكشف بعد  حقوقيون يسامهون من داخل جمالس السلطة حلقوق االنسان يف تكريس هذه اجلرمية مادامت احلقيقة الكاملة عن مصري بلقاسم

.من معطيات ماتزعمهبكل تفاصيلها وحجج تثبت .
:اذكركم السيد االمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان

فكيك ،مقر عمله، حيث  داءرة،احتجزته ثالثة ايام يف  1973مارس  3عقب احداث  1973ابريل  17بلقاسم وزان ،اعتقلته السلطات يف 
.متكنت أسرته من زيارته خالل هذه املدة
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(  18353،حيث أودع بالسجن املركزي بالقنيطرة قبل احملاكمة حتت رقم  1973بلقاسم لالختطاف ومل يظهر له خرب حىت مطلع شهر يونيو تعرض 
). الرسالة

، ودرب ) لكوربيسا( ، و معتقل مطار آنفا بوجدةشهادات اكدت ان بلقاسم وزان مر مبراكز اعتقال و تعذيب نعرف منها املخفر الرئيسي للشرطة 
.موالي الشريف ،

إيواء أشخاص اىل منزله ينتمون اىل émoticône frownبتهمة  1973غشت  30حوكم بلقاسم وزان امام احملكمة العسكرية بالقنيطرة يف 
وقد ازره يف الدفاع . من قانون العدل العسكري ./ 102و./104و. / 3،طبقا للفصول )منظمة مسلحة هدفها اثارة حرب أهلية بني السكان 

.بنعمرواحملامي عبد الرمحان 
).نسخة حكم الرباءة ( الرباءة : احلكم 

، على منت شاحنات للدرك امللكي اىل وجهة جمهولة 1973/08/30اختطف بلقاسم وزان مرة اخرى من داخل السجن املركزي ،يف نفس يوم براءته 
ا سنة، مبعّية جمموعة من املعتقلني، و قد تأكد ،حسب شهادات محو وزان و حممد اليازغي ،ان بلقاسم نقل معهم حنو ثكنة بتمارة ،  حيث قضى 

اقليم (نور سيدي ب بداءرةوثبت بعدها ان محو وزان كان حمتجزا . حنو وجهة اخرى مبعّية محو وزان  1974كاملة ،ليتم ترحيله من جديد يف صيف 
).1979شهادة محو وزان بعد إطالق سراحه يف يوليوز (بينما ظل مصري بلقاسم وزان جمهوال ) اجلديدة

م التقوا مع بلقاسم وزان  تكونيتو افادت شهادات الناجني من معتقالت  من جديد اىل معتقل اكدز  املعتقلني قبل ان يرحل ذينو قلعة مكونة ا
  فاضيلو حممد . شهادة املختطفني شاري احلو ( 1977شهادات الناجني من جحيم اكدز ،حيث صرحوا لنا بوفاته سنة  ماأكدتهحيث مات ،وهو 

.(
:اذكركم السيد االمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان

لوزارة االوىل ،وزارة ا:اجلهات املعنية ، نذكر منها  هنا،مبراسلة،احلاضر معنا  بنعمرومباشرة بعد اختطاف بلقاسم وزان ، قام احملامي عبد الرمحان 
.الداخلية ، املفتشية العامة للقوات املساعدة حبكم انتماء بلقاسم وزان اليها كمخازين، وزارة العدل 

.  دون جدوى لالسف
مضمونة  الرساءلكثري من للمسؤولني ،اىل مراسلتهم ب جرءة،إحراجاالسلطة املركزية ،فبادرنا بكل  مسوءويلقلقنا اكثر على مصري بلقاسم امام صمت 

اعدة، املديرية العامة الديوان امللكي، الوزارة االوىل ،وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، املفتشية العامة للقوات املس: تارة ، وعادية تارة اخرى ،نذكر منها 
ما لالمن .الوطين ، الربملان، وزارة حقوق االنسان واجمللس االستشاري حلقوق االنسان منذ نشاء

.دون جدوى لالسف
حيث تبنت قضية بلقاسم و املساندة يف احلركة احلقوقية الوطنية والدولية ، وجدناالدعممفتوحة و بيانات، كما  رساءلجلاءنا اىل الصحافة لتنشر لنا 

،مجعية اباء و أصدقاء  املغريب للحقيقة واالنصاف االنسان،املنتدىاملغربية حلقوق  االنسان،املنظمةاجلمعية املغربية حلقوق : وزان ،ونذكر منها 
العفو الدولية ،الفدرالية الدولية حلقوق االنسان، باملغرب،منظمةاملختطفني 

لف االختطاف، فكان اللقاء بقادة املختطفني ،بدء التنسيق و التحرك للتحسيس مب عاءالت العاءلة،فأصبحت  الرويسي عاءلةو  املانوزيالتقينا بعائلة 
.عن الطعام و قوافل احلقيقة،،،، االعتصامات،واإلضراباتاألحزاب الوطنية، والنقابات ، وكانت املهرجانات و 

غري ان كل تظلماتنا و مراسالتنا و اتصاالتنا لقيت ال مباالة السلطة ، واملسؤولني ،
شرتاكي زب االحتاد االرفعنا قضية والدنا بلقاسم وزان مباشرة اىل جاللة امللك الراحل احلسن الثاين ، وهو االمر الذي مت يف مناسبتني عرب قادة ح

)الرمحان اليوسفي و حممد اليازغي عبد:الثانية/،بوعبيدعبد الرحيم : االوىل ( للقوات الشعبية
.طال االنتظار، وخاب األمل  لالسف
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ته بالقنيطرة بعد براء توقف ،وتأكد لنا ان تصفية بلقاسم وزان ،االنسان و القضية، كانت أكيدة ال حمالة منذ اختطافه من داخل السجن املركزياملنا 
بل الصحفية و قد تأكد قلقنا وخوفنا هذا ال سيما بعد استضافة جاللة امللك الراحل احلسن الثاين من ق.1973غشت 30امام احملكمة العسكرية يف 

ة حيث تطرقت الصحفية مع جاللته اىل قضية حماكم 7/7يف برنامج  1993ماي  17يوم  ANNE SANCLAIREسانكلريالفرنسية ان 
.،واختطافه مباشرة من داخل السجن املركزي بعد براءته1973/08/30بلقاسم وزان امام احملكمة العسكرية بالقنيطرة يف 

تاريخ  1973(سنة 20التقيت بباريس ابن احد املفقودين يسمى بلقاسم وزان ،الذي اختفى من سجن القنيطرة منذ : الصحفية جلاللته سوءال
يف نفس اليوم الذي أطلقت سراحه احملكمة العسكرية،) تاريخ االستجواب  1993. /االختطاف

الة ذلك فيما خيص ح: مث يف سياق جواب جاللته أضاف قائال . سنة مل تكن هناك حماكمة باحملكمة العسكرية 20قبل : جواب جاللة امللك
تح ملف معك عندما أوّد ان أقول ارضاء و إقناعا لك يا سيديت اننا على استعداد لف) يقصد بلقاسم وزان ( الشخص الذي تكلمت عنه قبل قليل

حزينا ان كنت على  يسعك الوقت ، وما عليك اال ان تعطيين كل العناصر و سأكون سعيدا بان تكوين خمطئة الن ذلك سيسرين ، غري انين سأكون
لك انك على صواب ان كنت كذلك، ساقولصواب و 

دون  ولالسفتظار طال بلقاسم وزان بكل عناصرها، لكن االن والدنااملختطفنقلنا جلاللة امللك الراحل احلسن الثاين ملفا يشرح تفاصيل قضية 
.جدوى

رتتيب محو بلقاسم وزان ،رقم ال( وفاة بلقاسم وزان ،حيث ورد يف الئحته حتت اسم  1998أقر اجمللس االستشاري حلقوق االنسان يف دورة اكتوبر 
اجمللس ،حيث  رءيسقاء وهو الشيء الذي رفضناه يف حينه ،راسلنا اجمللس مستفسرين عن هذا االلتباس دون ان نتلقى اي جواب فطالبنا بل) 35

 العاءلة،وجاءن مطالب جتاهل اجمللس االستشاري حلقوق االنسا لالسفوضحنا له قضية والدنا بلقاسم وزان ، وشرحنا له قضية عمنا محو وزان ،لكن 
دون سند او إثبات لبلقاسم وزان، التمويتليؤكد نية  1999ملتمس ابريل 
ا ترفض وفاة بلقاسم وزان بالشكل الذي أعلنه اجمللس االستشاري ،وصرحنا ان لدينا الشجاعة لتق العاءلةحينئذ أعلنت  بل احلقيقة كل احلقيقة اليت ا

ا ،و أكدنا اننا نرفض مقررات و ملتمسات اجمللس االستشاري ، ونقاطع  الن قضية بلقاسم وزان مل  املستقلة للتعويض اهليءةطاملا انتظرناها رغم مرار
ف عن املصري اجملهول، ،قضية الكش:قناعتنا تصب يف اعتبار قضية املختطف بلقاسم وزان  مساومة،بلتكون أبدا حمل  مال،ولن مسءلةتكن يوما 

.وقضية الكشف عن احلقيقة ،كل احلقيقة
يرد االعتبار له و  ياانسانيته،وثانان قضية بلقاسم وزان ،حلها ال بد ان مير عرب حل عادل و شامل يصون اوال كرامة بلقاسم وزان الضحية و يصون 

لعائلته،
وهلذا الغرض قدم وكيل ) ةالعاءلدون علم (وزارة العدل تامر باستصدار امر قضاءي يقضي بتقييد وفاة بلقاسم وزان بسجل احلالة املدنية :وعقابا لنا 

ناء والرامي اىل تقييد الوفاة بسجل احلالة املدنية ،و ب) 99/ن ع133حتت عدد (1999ابريل28ببوعرفة مقاال بتاريخ  االبتداءيةامللك لدى احملكمة 
ابية للسيد وكيل امللك البحث الذي اجري إلقامة احلجة على صحة الوقائع املعروضة على احملكمة ،وبعد االطالع على املستنتجات الكت نتاءجعلى 

/.)/حكم تقييد الوفاة://(،)يف حني تويف بلقاسم وزان مبعتقل اكدز( بزاكورة  1977يناير  27ان بلقاسم وزان تويف بتاريخ : ،أسفر عن 
اجملهول املصري بلقاسم  وجهنا مذكرة اىل هيئة االنصاف و املصاحلة تتضمن كل املعطيات و التفاصيل املتعلقة بقضية املختطف 2004يونيو  3يف 

.وزان ،مبا فيها تاريخ و مكان الوفاة و شهادات شهود الناجني من جحيم معتقل اكدز وأمساءهم
ا  ا متكنت من حتديد مكان دفنه ،ب تاكدتاتصلت بَِنا هيئة االنصاف و املصاحلة لتخربنا ا ل تسرعت لتقدمي التعازي و من وفاة بلقاسم وزان و ا

ا لإلنصاف و وزان عن خيبة املها و عربت عن أسفها و غضبها على هيئة تزع عاءلةحينها أعلنت .اىل حضور حفل التأبني  العاءلةدعوة  م ا
من حبث و تقص ميداين ،  هليءةاصرحنا ان ما تزعمه  مطالبنا،و انتظاراتناوالتراع  للعاءلة،فلماملصاحلة باعتبارها مل تف بااللتزامات اليت عربت عنها 

ا هلا السلطات املركزية والسلطات االقليمية ، وان  اينوا ظروف الوفاة و الدفن استمعت لشهادات موظفني ع اهليءةواطالع على معطيات و وثائق وفر
.،و أمل وضعناه يف مقاربة يقودها نشطاء حقوقيون تفاوءلناال يرق اىل مستوى 
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اسم وزان وزان ،تزويدها بشهادة وفاة بلق عاءلةاالنصاف و املصاحلة تطلب منا ،حنن  هيءةتوصلنا مبراسلة من  2005مارس  10يف: لالسف
علينا اخلوف  املاضي فتحت ،شكوك ساورت العقل قبل القلب ،استحوذ هوت،جراحات،صدمة مل تصمد أمامها معنوياتنا هذه املرة ،اهتزت و 

).  لتزويدها بشهادة وفاة بلقاسم وزان اهليءةمراسلة ( والقلق مما يرسم لقضية بلقاسم وزان ،،،
اجلسيمة حلقوق االنسان ،ال  االنصاف و املصاحلة القيام جبولة خارج الوطن لتبني للعامل التجربة املغربية يف معاجلة ماضي االنتهاكات هيءة ارتءت

ا و أعماهل نتاءجحيث شرحت ) مبقر احلزب االشرتاكي الفرنسي(  2006أقامت ندوة صحفية بباريس يف شهر مارس االختطاف،ولذلكسيما ملف 
ا، ونة يف قرب نسب لبلقاسم رغبتها يف التأكد من هوية الرفاة املدف بنزكريالراحل ادريس  اهليءة لرءيسوزان  عاءلةوخالل هذه الندوة ابدت . توصيا

 .ADNوزان مبقربة اكدز ،و أكدنا له مطالبتنا بإخضاع هذه الرفاة للتحليل اجليين باحلمض النووي
لالتفاق على ترتيب  2006ريل يف أواخر شهر اب اهليءةاىل مقر  العاءلةو فعال مت استدعاء  بنزكريلقي طلبنا استجابة يف حينه من قبل الراحل ادريس 

ا من ت العاءلةاإلجراءات الالزمة من اجل استخراج الرفاة اليت نسبت لوالدنا بلقاسم وزان ،وخالل هذا اللقاء عربت  دخالت و تعليمات عن ختوفا
حبقها يف احلصول على  ةالعاءلهذه التحاليل ورفضها هلا مسبقا ،ولذلك طالبت  نتاءجشكوكها ازاء  العاءلةالسلطة يف سري هذه العملية، كما ابدت 

ماي  27، وحدداحلقيقة و االنصاف االلتزام به هيءة رءيسهذا الطلب تعهد . خارج الوطن  العاءلةعينة من الرفاة من اجل خربة مضادة جتريها 
أخذ  2006ماي  30يوم  مث تبعها يف.كموعد للقيام بعملية فتح القرب و أخذ العينات قصد إخضاعها للتحليل اجليين باحلمض النووي   2006

.مبخترب الشرطة العلمية بالدار البيضاء العاءلةعينات من لعاب بعض افراد 
طال االنتظار ، لالسف

اجلينية باحلمض النووي  التحاليل نتاءجاىل مقر اجمللس الوطين حلقوق االنسان ،حيث استدعيت لتتسلم تقرير  العاءلةحضرت  2015فرباير  04يف 
ا إجيابية حسب زعم اجمللس الوطين ا  عاءلة، اليت اجريت على عينة من الرفاة اليت نسبت لبلقاسم وزان ،و اليت على ما يبدو ا وزان عربت حينها ا

ا أعربت بدون تردد عن خيبة املها يف عدم اخلربة،غريتتحفظ عن كل تعليق بشأن حمتوى التقرير ،وبشأن مضمون  جدية اجمللس الوطين حلقوق  ا
من ) سنوات9( سع سنواتغضبها و خجلها من الالمباالة طيلة ت العاءلةاالنسان يف جتاوبه مع قضية احلقيقة الكاملة ملصري بلقاسم وزان ،كما ابدت 

ا )أشهر 6(انتظار هذه النتائج ِعَوض ستة اشهر لطة منذ ال يقل مرارة مما قاسيناه من العقاب واالحتقار من قبل الس العاءلة،انتظاراليت وعدت 
نا توالت ،استطعنا التحايل تعمقت ومعنوياتنا اهتزت وصدمات معاناتنا:هلااالنتظار ال يقل قساوة عن كل الصدمات اليت كّنا عرضة  والدنا،هذااختطاف 

ا دموع واراجيف ،مرارة و امل ،ا سيا لزمن كان قاعلى الكثري منها وجتاوز البعض منها ، والفضل ألمنا ،زوجة بلقاسم وزان ،الصامدة ،أمضت حيا
لقاسم حّيا او ميتا ،صمود بسبب أمل جعلوه قريب الحتضان ب ألبناءهاعليها ومنهك هلا بسبب انتقام السلطة من زوجها بلقاسم وزان ،وعقابا هلا و 

ا مع توايل الصدمات وطول االنتظار، .الوالدة ال زال مستمرا حبجم معانا
يب اإلجراءات للشروع يف قبل االتفاق على ترت بنزكرياالمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان بااللتزام الذي تعهد به ادريس  العاءلةذكرت 

)  بودرقةأمبارك (وق االنساناستخراج الرفاة من قرب نسب لبلقاسم وزان ،وهو نفس االلتزام الذي تعهد به أعضاء منتدبني من اجمللس االستشاري حلق
و ممثلي السلطة احمللية ) الرويسية خدجي/عبد احلق مصدق(االنصاف واملصاحلة هيءةقبل فتح القرب مبقربة اكدز حبضور ممثلني عن جلنة متابعة توصيات 

العام للمجلس الوطين  لالمني العاءلةولذلك ابدت .احلاضرين حينئذ بعني املكان ورئيس املنتدى املغريب للحقيقة واالنصاف آنذاك حممد الصبار 
دة ملا زعمه اجمللس الوطين رفاة بإجراء خربة جينية مضا العاءلةحلقوق االنسان حقها يف معرفة حقيقة هوية الرفاة املنسوبة لبلقاسم وزان ،حيث طالبت 

 العاءلة،حىترب خمتص تكلفه لبلقاسم وزان وذلك بإعادة فتح القرب و استخراج عينات جديدة قصد إخضاعها للتحليل اجليين باحلمض النووي يف خمت
 تطمءنود حقا لبلقاسم وزان، و بالتايل اليها، وتقتنع بنفسها ان الرفاة املستخرجة موضوع التحليل تع املتوصلالتحاليل  نتاءجبنفسها من  العاءلة تتاكد

.على ان القرب الذي حيتضن تلك الرفاة يعود حقا لبلقاسم وزان

abderrahim.ouzzane/posts/1737008269866303
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وزير العدل والحريات المغربي يصل إلى لندن للقاء ممثلي منظمة العفو الدولية
JANUARY 14, 2016

ا ، يف املغرب يفداندانحتل اخلبرية األممية يف جمال حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، فريجينيا : »القدس العريب« –الرباط   زيارة رمسية بعد زيارة يقوم 
 ميدان حقوق االنسان واحلريات، لتقدمي ما وصل اليه املغرب من تطور يف) امنسيت(وزير العدل واحلريات املغريب للندن للقاء ممثلي منظمة العفو الدولية 

ا ترتكب باملغرب، وتضييق تتعرض هلا اهليئات الناشط .ة يف ميدان حقوق االنسانبعد ارتفاع اصوات منظمات دولية تندد بانتهاكات تقول ا
، تصل اليوم داندان، فريجينيا وقالت املفوضية السامية حلقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة ان اخلبرية األممية يف جمال حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

.املقبل، إىل املغرب يف زيارة رمسية متتد خلمسة أيام بدعوة من احلكومة
رب حبث التعاون املمارسات اجليدة للتضامن الدويل ع«للمغرب، ستتمحور حول  لداندانوقال بالغ للمفوضية إن هذه الزيارة، األوىل من نوعها، 

.»الدويل، خاصة التعاون من أجل التنمية
ع حقوق اإلنسان يف املغرب، ، اخلبرية املستقلة، ستقوم بتقييم مبادرات وجهود التنمية الرامية إىل خلق الشروط الضرورية إلجناز مجيداندانوأضاف أن 

ا ستجري لقاءات مع عدد من ممثلي املؤسسات والقط التعاون اعات املتخصصة يف خاصة منها احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، مشرياً إىل أ
.ن من التضامن الدويلالدويل، مبا فيها تنسيق املساعدات من أجل التنمية اليت تلقاها أو قدمها املغرب وكذا الشركاء يف التنمية واملستفيدي

دف االطالع على التجربة الربيط الرميدوبدأ وزير العدل واحلريات املغريب مصطفى  انية يف إصالح القضاء، ولقاء زيارة للعاصمة الربيطانية، لندن، 
.»إنرتناْشَنال أمنسيت»األمني العام لـ

العام لـمنظمة م سليل شايت، األمني ومن املنتظر أن يلتقي وزير العدل واحلريات مع عدد من املسؤولني احلكوميني والقضاة والربملانيني يف لندن، مبن فيه
صدع احلاصل، منذ مدة، يف دف تبادل التجارب بني البلدين يف جمال التقاضي وحقوق اإلنسان، واساساً حماولة لرأب ال» أمنسيت«العفو الدولية 

غرب، مما أثار ة لفرع املنظمة باملالعالقات بني املغرب ومنظمة العفو الدولية، حيث تعرف توتراً غري مسبوق، بعدما منعت وزارة الداخلية املغربية، أنشط
.يف املغرب» التضييق على اجلمعيات والتنظيمات احلقوقية مسلسل»بـذلك محلة استنكار حقوقية، ومت ربطه 

ها بتنظيم ندوة، في ديسمبر الماضي، ولم تسمح ل/ تعد له خالل منتصف شهر كانون االول امنستيومنعت السلطات المغربية نشاطا كانت 
از تقرير يتعلق بحقوق الالجئين ، فيما تعرض باحثان منها للتوقيف لعزمهما إنج»تفعيل اآللية الوطنية الوقائية من التعذيب«مدينة طنجة، حول 

.والمهاجرين، وأوقفا رغم اجتماعهما مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان
، حني أطلقت املنظمة مارس من العام املاضي/ ووزارة العدل واحلريات املغربية يف اذار» أمنسيت«ان حرب البالغات استعرت بني  هسربسوقال موقع 

م ، واصدرت وزارة العدل امل»معتقلي رأي«باعتبارمها  شرافالدولية عريضة توقيعات للتضامن مع الناشطني أسامة حسن ووفاء  غربية بالغ ا
ا ويف شعارها، ويف الزمن املختار هلا« بشن»أمنسيت« .»محلة غري بريئة يف مضمو

ج » العفو الدولية«وقالت الوزارة املغربية إن منظمة  ا يندرج ضمن توجهها العام، اهلادف إىل تقدمي«تعمدت  صورة سيئة عن واقع  محلة مضمو
ا ا »حقوق اإلنسان يف املغرب، دون اعرتاف جبهوده املبذولة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وتعزيزها والنهوض  رت محلتها بعيدا عن الواقع، بر «، وأ
.»ما ينم عن خلط واضح بني حرية التعبري، كحق من حقوق اإلنسان، وبني ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون

معية املغربية النسان، وابرزها اجلوتؤاخذ املنظمات احلقوقية الدولية السلطات املغربية مبمارسة تضييق على املنظمات املغربية الناشطة يف ميدان حقوق ا
مها وزير الداخلية املغريب حممد حصاد امام الربملان يف متوز .  بتلقي متويل خارجي وختدم اجندات معادية للمغرب 2014يوليو / حلقوق االنسان اليت ا

املنظمات ر رمسي مغريب ان هذه ويشكل التمويل احد حماور احلرب بني السلطات املغربية واهليئات احلقوقية ومنظمات اجملتمع املدين االخرى وقال تقري
.، من طرف جهات أجنبية)مليون دوالر 30(مليون درهم  270تلقت، خالل السنة املاضية، حوايل 
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تصرحياً، تقدمت به  881، كانت مبوجب )درمهاً  265.722.880,30(تقرير أصدرته األمانة العام للحكومة أن حجم املساعدات بلغ وأوضح 
ودعم ماعية، وأنشطة صحية، مجعية لدى املديرية املعنية، حيث مهت املساعدات املالية، البنيات التحتية بالعامل القروي، وأنشطة الرعاية االجت 194
.، ومحاية احليوانات والبيئة، وأنشطة أخرى ذات طابع اجتماعي وحقوقياجلمعويالعمل 

عات طلبا من أجل الرتخيص بالتماس اإلحسان العمومي، للقيام جبمع ترب  23وكشف تقرير األمانة العامة أن مديرية اجلمعيات تلقت، السنة املاضية، 
.رخصة من أجل ذلك 23مالية للقيام ببعض األعمال اخلريية واألنشطة االجتماعية، حيث وافق األمني العام للحكومة عليها مجيعا ماحنا 

ملالية تقاريرها اوقال التقرير إن ادريس الضحاك، االمني العام للحكومة، راسل وزير الداخلية، حممد حصاد، بشأن عدم إدالء العديد من اجلمعيات ب
مجعية، بضرورة  166حصرها التقرير يف  السنوية، ملتمسا منه إعطاء تعليماته إىل املصاحل التابعة له قصد تطبيق القانون وتنبيه اجلمعيات املعنية، اليت

ا داخل أجل ثالثة أشهر، ويف حالة عدم وفائها بالتزامها القانون يرفع تقريره إىل األمانة العامة ليعرضه الختاذ القرار  على رئيس احلكومة تسوية وضعيا
.املناسب ضدها

http://www.alquds.co.uk/?p=465887
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انتخاب أغريب يوم أسود في التاريخ البرلماني: فيلدرزالعنصري خيرت 
14:35 - 2016يناير  14

إىل رئاسة الربملان اهلولندي مباشرة  اهلولندية، خدجية أغريب النتقادات عنصرية من قبل خصومها السياسيني الذين فشلوا يف الوصول/ تعرضت املغربية  
ا على رأس جملس الشيوخ يف الربملان اهلولندي .بعد انتخا

جلديدة حصوهلا على جنسيتني اخذا على الرئيسة ا” يوم أسود يف التاريخ الربملاين“انتخاب أغريب بأنه ”” فيلدرزخريت “ الشعبويواعترب النائب 
.هولندية ومغربية

ا حتمل جنسيتني“وقال يف تصريح تلفزيوين، نقلته وكالة فرانس بريس، إن  وهذا ال جيوز لرئيس جملس الشيوخ  األمر ال يتعلق بشخصها ولكن بكو
.”اهلولندي

على رأس ك أول امرأة مغربية وكانت خدجية أغريب قد حصلت على الرتبة األوىل يف انتخاب رئاسة الربملان اهلولندي، مساء اليوم األربعاء، لتكون بذل
.صوت 53الذي حصل على ” طون إلياس“صوت على منافسها  83الربملان اهلولندي بعد تصويت واكبه نوع من التشويق، متقدمة بـ 
زب العمايل حتمل اجلنسيتني املغربية واهلولندية، وهي سياسة تنتمي إىل احل 1960وأوردت وسائال إعالم هولندية، أن أغريب ولدت باملغرب سنة 

ُيشار إىل أن خدجية أغريب منخرطة يف جمموعة .2006و  1998اهلولندي، وشغلت منصب برملانية عن احلزب الذي تنتمي إلية خالل الفرتة ما بني 
ا ألفت جمموعة من الكتب تعىن بشؤون اهلالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان العمل من أجل اهلجرة بشراكة مع  .جرة واملهاجرينباملغرب، كما أ

http://www.kafapresse.com/index.php?ida=37679
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لكترونيعلى الهواتف الشخصية للمغاربة عبر تطبيق ا’ التجسس‘يرد على مخاوف CNDHزنقة الـ

اللوحات للتحميل على اهلواتف و ” اجمللس الوطين حلقوق االنسان“حول تطبيق الكرتوين أطلقه  Rue20.Comرداً على مقال نشر يف 
 عن السماح للتطبيق بالولوج اىل أثار جَدًال عرب مواقع التواصل االجتماعي، بسبب اجبارية قبول حتديد موقع الشخص وهويته فضالً  االلكرتونية،والذي

.ستعملي التطبيققائمة بيانات الصور وامللفات املتواجدة على اهلاتف النقال، اعترب اجمللس أنه حيرتم املعطيات ذات الطابع الشخصي مل

ا قال أن طلب الولوج إىل اخلصوصيات الشخصية املشار إليه Rue20.Comويف رد توضيحي توصل به موقع ” اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“
.الذي حيتضن التطبيق أندرويدنظام  يستوجبهيف املقال أمر تقين 

ية للولوج إىل هذه اخلاصية طلب ملزم أنه ملتزم باحرتام املعطيات ذات الطابع الشخصي ملستعملي التطبيق معترباً أن طلب اهلو ” اليازميجملس “واعترب 
وما تالها من حتديثات وصيغ جديدة  4.0 أندرويدخاصة صيغة  ،(notification push(يف مجيع التطبيقات من أجل التوصل باإلشعارات 

.حسب لغة الرد

دمة يبقى ملزم وحتمي نظرا ألن التطبيق يعتمد على خ (localisation(واسرتسل اجمللس عرب خليته للتواصل يف رده بالقول إن طلب حتديد املوقع 
GoogleMaps مضيفاً أن طلب الولوج إىل ملفات الصور وامللفات ” االتصال معلومات”و” التواصل“يف خانة

)photos/multimédia/fichiers) يبقى بدوره ملزم شأنه يف ذلك شأن اخلاصيات املذكورة لسببني، أوهلما خدمةGoogleMaps
..).الصور، اإلصدارات(وثانيهما إتاحة اإلمكانية ملستعمل التطبيق من أجل حتميل وتسجيل امللفات من التطبيق 

يف كل حال  إللكرتوين، يبقىوأشار اجمللس إىل أن استعمال التطبيق، املراد من إخراجه تسهيل الولوج إىل أخبار اجمللس وإصداراته املنشورة يف موقعه ا
الولوج إىل “يق ويتيح هلم إمكانية من األحوال اختياريا وال يفرض على أحد حيث اعترب أن املوقع ال يفرض وال جيرب متصفحي املوقع على تنزيل التطب

.بصفة عادية” املوقع مباشرة

https://hamrinnews.net/marokkonews/2632.html

http://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%80cndh-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81/
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تليدي يدعو األساتذة للجوء إلى القضاء ويناقش فلسفة إحداث الهيئات الدستورية
م  يوسف شاليب 4:57 2016يناير،  14

يناير، حلكومة عبد اإلله بنكريان، وعدم حتميلها  7يف تعليقه على حتميل بعض الفاعلني السياسيني مسؤولية تعنيف األساتذة املتدربني يوم اخلميس 
نون “ة، يف تصريح ملوقع ، قال بالل تليدي القيادي يف حزب العدالة والتنمياحلموشيلوزارة الداخلية أو املديرية العام لألمن الوطين اليت يرتأسها 

ا، ، إنه ينبغي اللجوء إىل القضاء اإلداري ليحكم يف املوضوع من غري حاجة إىل التصعيد، فالذي ميلك حججا قانوني”بريس ة قوية ميكن أن يديل 
بة كومة لالستجامربزا أن الطلبة أرادوا أن يعطوا هلذا امللف طابع سياسي أو على األقل أرادوا أن يعطوه صبغة نقابية من خالل الضغط على احل

.ملطالبهم

باستعمال القوة بعدم  وأضاف تليدي، احمللل السياسي، أن قضية تعنيف األساتذة تضعها أمام منطقني، األول أمين ويربر التدخل لفك املسريات
ق اية الطلبة، أن هلم احلالرتخيص هلذه املسريات، وبقيام قوات األمن بدعوة املتظاهرين لفك االعتصام باستعمال مكربات الصوت، فيما تقول رو 

ا دوليا يف فك التظاه .رالدستوري يف التظاهر، وأن هذا املنع تعسفي، وأن تدخل قوات أألمن خرج عن إطار القواعد املعمول 

ندوق العالم من قبيل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ص(وبخصوص تداخل اختصاصات الحكومة مع العديد من الهيئات الدستورية 
تور لرئيس الحكومة، ، ، والتي تتسبب أحيانا في فقدان نجاعة الصالحيات الموسعة التي خولها الدس)…القروي، المجلس األعلى للتعليم

ؤسسات يتم قال تليدي إنه من حيث الفلسفة الدستورية يتبين أن   هذه المؤسسات تم استحداثها إما ألداء وظيفة الحكامة ، أو م
ة وصالحيات رئيس الحكومة، استحداثها للتفكير وبلورة رؤى استراتيجية تعبر عن المصالح العليا للوطن، وهي ال تمس نظريا في شيء سلط

.بالرغم من أنه قد يحدث بعض االنحراف أحيانا يورد تليدي

:فيما يلي نص احلوار كامال

ا حيث ستتحول إىل هيكل تنظيمي بدون صالحيات ت: السؤال األول نفيذية يف الكثري من ملاذا تغاضت احلكومة عن سحب الكثري من اختصاصا
دة ، قطاع الطاقات املتجد اجملاالت بفعل وجود هيئات موازية غري منتخبة ؟ فعلى سبيل املثال صندوق دعم العامل القروي الذي يشرف عليه أخنوش

ا واليت نسجل أن إشرافه الذي يشرف عليه الباكوري، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي تتداخل اختصاصاته مع اختصاصات وزارة العدل واحلريات
حىت اإلعالم مل … القتصادي على النيابة العامة نفسه خضع للتعديل ،اجمللس األعلى للتعليم الذي تتداخل صالحياته مع وزارة التعليم، اجمللس ا

كومة بعد تعديل يسلم من احلجر على صالحيات الوزير الوصي على القطاع بعد إحداث دفاتر التحمالت ،إننا أمام صالحيات موسعة لرئيس احل
.بسبب وجود هيئات غري منتخبة وصية على الكثري من القطاعات جناعتهاالدستور لكنها تفقد 

ية اليت على أساسها مت اجلواب عن سؤالكم يشرتط توطئة مهمة،  ذات خلفية دستورية، توضح طبيعة الدولة املغربية، والفلسفة الدستور •       
أثبتت أن احلاجة إىل  -الواملغرب ليس حالة شاذة يف هذا اجمل -استحداث العديد من املؤسسات الدستورية؛ فالتجربة الدستورية يف كثري من البلدان

وال ختضع للتجاذبات اليت  توازن السلط وعدم تغول بعضها على بعض تفرض استحداث مؤسسات دستورية  متثل اإلمجاع، أو املصاحل العليا للوطن،
.حتدث بني األغلبية واملعارضة، بل تعمل على التخفيف من االحتقان، وتشكل مرجعية للتحكيم يف كثري من  األحيان
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فافية وتسمى مؤسسات الشفافية هذا السياق، فاملؤسسات الدستورية اليت مت استحداثها يف الدستور إما تضطلع بوظيفة احلكامة وحترص على الشويف 
تفكري وبلورة رؤى أو مؤسسات يتم استحداثها لل.) …جملس التنافس، اجمللس األعلى للسمعي البصري، اجمللس األعلى للحسابات(واحلكامة 

جملس  -اجمللس األعلى للرتبية والتكوين(ة اسرتاتيجية تعرب عن املصاحل العليا للوطن، وختلق التوافقات الكربى بني احلساسيات السياسية واملدنية املختلف
اللية عن احلكومة وعن ،  أو جمالس فرضتها احلاجة إىل االستق..أو جمالس لالستشارة وتقدمي اخلربة يف اجملال االقتصادي واالجتماعي) …اللغات

)اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان(األحزاب وعن  اجملتمع املدين 
.  حيات رئيس احلكومةفمن حيث الفلسفة الدستورية،  هذه املؤسسات مت استحداثها ألداء هذه الوظائف، وهي ال متس نظريا يف شيء سلطة وصال

وقت من  األوقات  نعم قد حيدث بعض االحنراف، وتصري عمل بعض املؤسسات جزءا من الدينامية السياسية، لكن  مع ذلك متلك احلكومة يف أي
وضعت  كومة نفسها هي اليتأن تعدل يف القوانني، فوزارة االتصال مثال، قدمت أكثر من تعديل يف القانون املنظم لعمل اجمللس السمعي البصري، واحل

ا .القوانني املنظمة هلذه اجملالس، وسطرت بفضل أغلبيتها، مهامها وصالحيا
ة، أو الشكل الذي رمبا فهمت من السؤال أنكم ال تقصدون التداخل يف الصالحيات من حيث وضعها القانوين، وإمنا من حيث الدينامية السياسي

غل هذه املؤسسة فإذا كان هذا املقصود، فهذا حيدث يف كل بالد العامل، وال يستطيع أحد أن يضمن أن يشت. متارس به ضمن السياق السياسي
 ضدا على املعارضة، الدستورية لفائدة هذا الطرف أو داك، فاجمللس الدستوري أصدر العديد من القرارات اليت انتصرت الجتهادات رئيس احلكومة
طيا،  التقاعد جاء  رأيه وسوتقارير اجمللس األعلى للحسابات مست اجلميع أغلبية معارضة، واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف موضوع االستشارة يف

، كانت  ة يف قضية لغة التدريسواستفادت احلكومة كثريا من رأيه يف اإلصالح الذي اعتمدته، واجمللس األعلى للرتبية والتكوين تبىن رؤية جد متوازن
.ةأقرب ما تكون لرؤية احلكومة؛ أي على العموم، مل يكن اشتغال هذه املؤسسات جيري يف االجتاه املعاكس متاما لرئيس احلكوم

ا جدل كبري، مثل قضية استقاللية النيابة العامة، أو بعض مواقف اجمللس الوط ها يف ين حلقوق اإلنسان، لكننعم هناك بعض القضايا اليت اثري بشأ
ايل كبري، إذ يف الوقت الذي ميثل  فقضية استقاللية النيابة العامة أمر إشك. اجلوهر ال متثل مؤشرات كافية لالنتهاء إىل احلكم التعميمي الذي ذهبتم إليه

العدل هو مشكل صغري  ، فإنه قد يتحول يف  السياق احمللي إىل عكس ذلك، إذ أن استقالل النيابة  العامة عن وزيرالدمقرطةمقتضى من مقتضيات 
 لى الشكل قد ينتهي إىلإذا قورن باستقالهلا عن اجلهات اليت اعتادت توجيهها، ولذلك يصعب اخلروج حبل دميقراطي يف هذا الشأن، ألن احلفاظ ع
ول و الذي يثري اجلدل حاغتيال اجلوهر لألسف، أما اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، فالتمثيلية اليت أقصت حساسية مهمة من املكونات املغربية ه
.بعض مواقف هذا اجمللس، وأظن أنه حان الوقت الستدراك هذا اخللل، وجعل تركيبة اجمللس تناسب وظيفيته الدستورية

نبغي أن تتحمل وزارة الداخلية شغل بال الرأي العام مل تتضح كل مالبساته ففي الوقت الذي ي املتدربني،الذيحدث تعنيف األساتذة :السؤال الثاين 
الكثري من الفاعلني  التعليم جزء ا من املسؤولية فيما حدث جند أن احلموشي،ووزارةومعها املديرية العامة لألمن الوطين اليت يرأسها عبد اللطيف 

بلة كما يقول تخابات التشريعية املقالسياسيني حيملون املسؤولية املباشرة حلكومة بنكريان، ما تعليقك على هذه النقطة، وهل لألمر عالقة بالتحضري لالن
؟البيجيديمناضلو 

.اجلواب عن هذا السؤال من شقني، شق قانوين، يتعلق جبوهر املشكل وتكييفه القانوين، والشق الثاين أمين سياسي
ا احلكومة تقول بأن الطلبة املتدربني دخلوا مدارس التكوين خبلفية التكوين وليس ا رت يف لتوظيف، بـأن مذكرة صدأما األول، فثمة حيثيات تديل 

ة حبكم أن املرسومني مل ينشرا يف يف شرعية املذكرة وصفتها القانوني حياججوناملوضوع حتيل على املرسومني، فيما  ال ينكر الطلبة هذه الرواية ولكنهم 
ذا احلجم، أو وقف عند هذا احلد، فاحلل بسيط، وهو أن يتم اللجو  اإلداري  ء إىل القضاءاجلريدة الرمسية إال بعد دخوهلم للدراسة؛ إذا كان املشكل 
ا، واحلكومة، يف شخص ر  اليحكم يف املوضوع من غري حاجة إىل التصعيد، فالذي ميلك حججا قانونية قوية ميكن أن يديل   ئيسها طاملا أكدت أ

.تلتزم حبكم القضاء حينما يصدر احلكم النهائي فيه
كمحلل افمهمهلذي أي ا. لكن، احلل مل يأخذ هذا املسار، إذ سرعان ما أخذ بفعل تقدير للطلبة أو التنسيقيات اليت تؤطرهم، طابعا تصعيديا
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احلكومة لالستجابة  أن يعطوا هلذا امللف طابع سياسي أو على األقل أرادوا أن يعطوه صبغة نقابية من خالل الضغط على أرداوا، أن الطلبة سياسي
.ملطالبهم متاما كما فعل الطلبة األطباء املتدربني يف مواجهة مشروع  وزير الصحة فيما مسي باخلدمة املدنية اإلجبارية

.أنزكانخاصة يف  املشكلة، أن التصعيد أخذ مداه، وتدخلت قوات أألمن ملنع املسريات بالقوة، وسقط بعض اجلرحى يف املسريات اليت نظمت
املسريات، وبقيام قوات األمن  منطق أمين يربر التدخل لفك املسريات باستعمال القوة بعدم الرتخيص هلذه: حنن يف احلقيقة أمام  منطقني متعارضني

ي، وأن هر، وأن هذا املنع تعسفبدعوة املتظاهرين لفك االعتصام باستعمال مكربات الصوت، فيما تقول رواية الطلبة، أن هلم احلق الدستوري يف التظا
ا دوليا يف فك التظاهر  .تدخل قوات أألمن خرج عن إطار القواعد املعمول 

ت اليت وقعت من علميا، ليس هناك أي خمرج من هذا الوضع سوى فتح حتقيق مسؤول، يوضح للراي العام حصيلة ما جرى، ويقف عند االختالال
يف  الطي ن تساعد نتائجه الطرفني، ويرتب املسؤولية القانونية على ذلك، وأعتقد أن إدارة األمن الوطين قد شرعت يف هذا التحقيق،  وكل ما أمتناه أ
وذلك ثنائية هلذا الفوج، النهائي هلذا االحتقان، وأن يتم اللجوء إىل حل ينطلق أوال من أرضية فصل التكوين عن التوظيف، ويراعي الطبيعة االست

.بتوسيع قاعدة التوظيف هلذه السنة مبا يغطي أكثر من ثلثي الطلبة املتدربني

http://www.noonpresse.com/8941-2/
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http://achwakaa.ma/news4444.html
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http://www.dakhlaalrai.com//%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D8%A3%D8%AE%D8
%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1/4103/%D8%A
7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%20%D8
%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D9%86%20%D9%8A%D9%88%D9%85%
20%D8%BA%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D
9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9
%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1.ht
ml
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”السيد األبيض“لمغربيات السلطة والقرار ببالد  بروفيالت
,  2016,يناير 14سعاد أهريرش

جناة بلقاسم, مرمي اخلمري, زكية اخلطايب, دايترشيدة , عريب ختدجية

وهلا على املرتبة األوىل يف األورويب، وذلك بعد حص اإلحتادخدجية عريب من أن حتصل على لقب أول مغربية وعربية ترتأس برملانا داخل دول متكنت 
عريب وقبلها رشيدة . 134صوتا من أصل  53، الذي حصل على ”طون إلياس“صوتا على منافسها  83انتخابات رئاسة الربملان اهلولندي بفارق 

موما، واملرأة  عن املرأة العربية ع، جناة بلقاسم، مرمي اخلمري، وزكية خطايب، هن مغربيات استطعن أن يغرين النظرة النمطية اليت حيملها العامل الغريبدايت
م، ليستأثرن بزعامتها موجهات ر  سالة إىل العامل مفادها، أن املغربية خصوصا، وأن يقارعن شخصيات سياسية غربية على مناصب حساسة يف بلدا

.املرأة املغربية قادرة على تدبري الشأن العام ولو بعيدا عن بلدها األم
خدجية عريب

، وهناك اخنرطت يف 15باململكة املغربية قبل أن تنتقل إىل الديار اهلولندية يف سنة الـ  1960ولدت خدجية أغريب، اهلولندية من أصول مغربية، سنة   
دخلت عامل “ 2006و  1998احلياة السياسية، حيث التحقت باحلزب العمايل اهلولندي وشغلت منصب برملانية عن هذا خالل الفرتة ما بني 

ا للالسياسة ألن أمورا كثرية ال تعجبين، تضايقين، وأرى أنه جيب تغيريها، اآلن كربملانية، ال زلت احتفظ دائما بنفس احل تغيري من قائب اليت أرد
ا، تقول أغريب يف إحدى ”الوضع  جمموعة العمل من أجل جانب ذلك، عرفت أغريب باهتمامها بشؤون املهاجرين، حيث اخنرطت يف إىل.تصرحيا
ا ألفت جمموعة من الكتب تعىن بشؤون اهلجرة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرباهلجرة  مهام وأنشطة  هي.رينواملهاج، كما أ

ا إلجنازها، وهو ما خوهلا أن تصبح أول امرأة عربية ومغربية ترتأس جملس الشيوخ ي، يف الربملان اهلولند من بني أخرى، كرست خدجية عريب حيا
ا بـ ”فيلدرزخريت “ الشعبويمنصب مل يستسغه العديد من خصومها السياسيني، كالنائب  .”م األسود يف التاريخ الربملايناليو “، الذي اعترب انتخا

مرمي اخلمري
ا ” بروتون“، من أب مغريب وأم فرنسية منحدرة من منطقة 1978مرمي اخلمري باملغرب سنة ولدت  األوىل  9بشمال غرب فرنسا، وعاشت سنوا

، هناك بدأ مسارها يف ”بوردو“ب قر ” مرينياك“باملغرب متنقلة بني العاصمة الرباط وطنجة، قبل أن تنتقل رفقة والديها إىل فرنسا ويستقروا مبدينة 
اقتحام مرمي .2002 املوحد سنة اإلشرتاكيتسلق سلم النجاح يف عامل السياسة، حيث قررت دراسة القانون العام، مث بعد ذلك التحقت باحلزب 

ا مرتني كمستشارة يف مقاطعة باريس، مث رشحها رئي مانويل “س الوزراء الفرنسي اخلمري لعامل السياسة كان من بوابة مدينة باريس، حيث مت انتخا
ب وزير التشغيل والتكوين يف منص” فرنسوا هوالند“لشغل منصب كاتبة الدولة املكلفة بسياسة املدينة، قبل أن يعينها الرئيس الفرنسي ” فالس
ا، إىل”اإلنسانية“إىل أن مرمي اخلمري كانت توصف بالسياسية  يشار.املهين جبميع الفئات  إهتمامهاجانب  ، وذلك لشعبيتها الكبرية اليت تتمتع 

ز.القويةباجلدية يف العمل والعزمية  -من طرف اجلميع-اجملتمعية، كما يشهد هلا 
كية خطايب

بالريف، وخترجت من ”  ياغلو بين “من منطقة  ينحذرانبالعاصمة البلجيكية بروكسيل، من أبوين مغربيني ” سان جوس“زكية اخلطايب ببلدية ولدت 
ا كمناضلة على جمموعة من احلقوق اال اسم  برز.واحلقوقيةجتماعية اجلامعة احلرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، شعبة العمل االجتماعي، لتواصل حيا

زع فيما بعد كنائبة برملانية عن إقليم بروكسيل وممثلة حلزب اخلضر، قبل أن تنت  2009زكية الطاهري ألول مرة يف الساحة السياسية البلجيكية سنة 
لتكون أول مغربية تتوىل هذا  2012منصب رئاسة فريق هذا احلزب مبجلس الشيوخ البلجيكي ضمن اجملموعة الناطقة بالفرنسية لصاحلها سنة 

ة احلزب، حيث حصلت على يتوقف طموح زكية عند رئاسة فريق حزب اخلضر مبجلس الشيوخ، بل تعداه ألن ترتشح يف انتخابات رئاس مل.املنصب
ية ترتأس حزبا ، لتكون بذلك أول مغرب”ديربيزباتريك “صوتا مناصفة مع شريكها يف الرئاسة  654يف املائة من جمموع األصوات وهو ما يعادل  60

.سياسيا يف بلجيكا
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جناة بلقاسم
ا وششيكرببين  1977جناة بلقاسم سنة ولدت  اجر إىل الديار الفرنسية رفقة والد قيقتها الكربى، وهي يف ، نواحي مدينة الناظور املغربية، قبل أن 

ا يف اجمللس احمللي لـ  دخلت.الرابعةسن  ئب السادس لعمدة املدينة بفرنسا، يف منصب النا” ليون“جناة بقاسم غمار السياسة ألول مرة عند انتخا
ا يف هذا اجملال من خالل ”جريار كولومب“االشرتاكي  طين داخل احلزب تتحمل مسؤوليات على املستوى الو “، حيث عملت على مراكمة خربا
الفرتة املمتدة من  خالل” ايرولتجان مارك “جانب، ذلك، شغلت بقاسم منصب وزيرة حلقوق املرأة والناطقة الرمسية باسم حكومة  إىل.”االشرتاكي

.”سمانويل فال“، ليتم تعينها بعد ذلك وزيرة حلقوق املرأة، واملدينة والشباب والرياضة يف حكومة 2014إىل غاية سنة  2012سنة 
دايترشيدة 
ا منذ البادية كان مصرة على دخول” سان رميي“من أب مغريب وأم جزائرية، مبدينة  1965سنة  دايترشيدة ولدت  غمارة احلياة  الفرنسية، غري أ

قا كتبت له مرة ثالثة فرد كنت أرغب يف العمل مع ساركوزي، فكتبت له ومل أتلق ردا فكتبت ثانية وال من رد، ومبا أنين كنت مصرة ح” السياسية 
ا السياسية، حيث عينت سنة  دايت تناوبت.برسلوكالة فرانس  دايتتصرح ” علي حينها  املبادىمسؤولة على  2002على عدة مناصب طوال حيا

و  2005جلنح بني ، ملكافحة اجلرمية، كما كلفت يف وزارة الداخلية بإعداد قانون للحد من ا”نيكوال ساركوزي“اليت أطلقها وزير الداخلية آنذاك 
رنسا بعد وصول من أجل حركة شعبية، مث بعدها بسنة عينت كوزيرة للعدل يف ف اإلحتادبصفوف حزب  2006سنة  دايتبعذ ذلك، التحقت .2006

.إىل سدة احلكم، لتكون بذلك أول سيدة عربية تتوىل حقيبة وزارة يف احلكومة الفرنسية” ساركوزي“

http://qushq.com/blog/36782.html

                            27 / 33



 

6 
Conseil national des droits de 

l'Homme 
15/01/2016 

                            28 / 33



 

15/01/2016 54
Conseil national des droits de 

l'Homme

Une association pour continuer l’action de Simon Lévy

La sauvegarde du patrimoine culturel judéo-marocain est au cœur de la mission de la toute nouvelle 
Association des amis du musée du judaïsme marocain.

Quel meilleur moyen de rendre hommage à Simon Lévy – militant politique et fondateur du Musée du 
judaïsme marocain, décédé il y a quatre ans – que de créer une association pour poursuivre sa mission ? 
C’est la conclusion à laquelle est arrivé son fils Jean-Joseph Lévy, et une poignée d’intellectuels convaincus 
de l’importance de préserver le patrimoine judéo-marocain et de le transmettre aux nouvelles générations. 
Parmi elles, le professeur Mohammed El Medlaoui, linguiste, spécialiste en langues sémitiques et amazighes, 
Driss Khrouz, directeur de la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc ou encore Jamaâ Baida, 
directeur des Archives du Maroc.

D’autres personnalités marocaines installées à l’étranger se sont également impliquées, comme la 
productrice Izza Génini ou la collectionneuse Sarah Assidon. « Nous avons eu un retour très positif de la 
part de la diaspora marocaine. Cette communauté attendait depuis longtemps l’occasion de se mobiliser 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel du Maroc», explique Myriem Khrouz, secrétaire générale. 
L’Association des amis du musée du judaïsme marocain, qui se décrit comme étant « civile, citoyenne et 
transconfessionnelle » a déjà plusieurs projets sous le coude. Tout d’abord, la publication de la thèse de 
Doctorat d’Etat de Simon Lévy, intitulée « Parlers arabes des juifs du Maroc ». Un fruit de 20 ans de 
recherche, dont la publication va être prise en charge par le Conseil national des droits de l’Homme. Autres 
projets qui tiennent à cœur l’Association ? L’acquisition de « Dar Hbibi Cohen », une maison dans le mellah 
de Fès, qui a été habitée pendant huit siècles par des familles juives pour la transformer en café culturel, 
mais également la production d’un documentaire sur l’histoire des juifs au Maroc à l’attention des écoles 
marocaines. C’est ce qui s’appelle avoir un planning chargé.

http://telquel.ma/2016/01/15/association-continuer-laction-simon-levy_1477933
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La corrélation entre démocratie, développement et respect 
des droits de l'homme et des libertés publiques mise en relief 
par M. Sebbar à Doha 
Doha, 14 janv. 2016 (MAP) - Le secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), 
Mohamed Sebbar, a affirmé, jeudi à Doha, que la démocratie, le développement et le respect des droits 
fondamentaux et des libertés publiques, sont interdépendants et se renforcent mutuellement, insistant sur 
la nécessité pour la communauté internationale de les consolider davantage.

Dans un exposé intitulé "Les libertés publiques et leur rôle dans l'élargissement de l'espace démocratique", 
présenté dans le cadre des activités de la deuxième journée de la conférence régionale sur "le rôle du 
Haut-Commissariat (HCDH) dans la consolidation et la promotion des droits humains dans la région 
arabe", M. Sebbar a expliqué que l'élargissement de l'espace démocratique reste tributaire du respect des 
droits de l'Homme, des libertés fondamentales et de la primauté de droit. 

Outre la mise en oeuvre du droit de participation à travers des élections "libres et honnêtes", et la 
protection des droits civils et politiques des citoyens à travers la séparation des pouvoirs, le SG du CNDH 
a indiqué que l'existence de médias libres et indépendants demeure une contribution distinguée à la 
consolidation du droit à la liberté d'expression et de la pensée (...) au même titre que la promotion et la 
création d'associations et d'organisations de la société civile contribuent à la consécration du droit de 
rassemblement pacifique et de constitution d'associations. 

Après avoir souligné que le renforcement de la primauté du droit constitue l'un des fondements de l'Etat et 
de la démocratie, et la pierre angulaire pour la consécration de la justice et la garantie de l'égalité en 
matière des droits et des institutions, M. Sebbar a indiqué que la mise en place d'un système judiciaire 
"efficace" pour le traitement des plaintes individuelles et collectives concernant des violations des droits de 
l'Homme est vital pour la consolidation du processus démocratique et des droits et de la pratique effective 
des libertés fondamentales.

Il a, en outre, souligné l'intérêt accordé aux organisations de la société civile à l'échelle internationale, et à 
leur rôle central dans la construction démocratique, soulignant qu'"on ne peut pas imaginer un espace 
démocratique sans la création de domaines indépendants pour l'interaction entre la société civile et l'Etat à 
qui incombe d'assurer cet espace réservé à l'action de la société civile et aux règles qui régissent ses 
activités".

Et d'ajouter que les organisations de la société civile demeurent un acteur clé dans la revendication de la 
mise en oeuvre des droits humains et, partant, dans la contribution effective à la réussite et la consolidation 
du processus de construction démocratique.

M. Sebbar a également mis en exergue "le rôle central" joué par les Institutions nationales des droits de 
l'Homme dans la promotion des libertés publiques et la consolidation de la démocratie et des pratiques de 
la citoyenneté responsable, en particulier à travers l'éducation et la formation, l'information, la 
sensibilisation, l'élaboration des rapports et des recommandations, outre l'émission d'avis sur diverses 
questions.
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Dans ce sens, M. Sebbar a estimé que le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme a un rôle central dans 
le soutien des institutions nationales des droits de l'Homme en vue de leur permettre de s'acquitter de 
leur missions, en particulier dans la promotion et la protection des droits humains, expliquant que ce rôle 
réside essentiellement en l'élaboration de plaidoyer pour inciter les gouvernements à créer des institutions 
nationales dans les pays qui n'en disposent pas encore, outre le renforcement de l'action des institutions 
déjà existantes.

Le secrétaire général du CNDH a conclu que le soutien constant apporté par le Haut-Commissariat aux 
institutions nationales constitue "un appui continu aux libertés et à la démocratie dans différents pays en 
conformité avec la Charte des Nations Unies et les instruments internationaux sur les droits de l'homme", 
soulignant que les Nations Unies sont appelées, plus que jamais, à accorder davantage d'intérêt aux 
questions des droits de l'Homme, aux côtés des autres questions relatives à la paix, à la sécurité, au 
développement et à la primauté du droit, outre la mobilisation des ressources financières et humaines 
nécessaires pour permettre au Haut-Commissariat de remplir pleinement sa mission dans les meilleures 
conditions.

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/correlation-democratie-developpement-respect-droits-lhomme-
libertes-publiques-mise-en-relief-m-sebbar-doha/
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