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جدياالمساواة في اإلرث ليست مطلبا ": الوطن"المغربي لـ" حقوق اإلنسان"عام أمين 

من توصية بإقرار املساواة بني ، والذي تض"وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يوم الثالثاء املاضي، تقريرا حول قدم 
امات .املرأة والرجل يف اإلرث، أن مير دون أن خيلف الكثري من اجلدل وتراشق اال

بالتبخر التدرجيي للوعود اليت  بعد أربع سنوات من تبين الدستور، اتسم مسار العمل التشريعي"وانتقد اجمللس مسار العمل التشريعي حيث اعترب أنه 
ا القانون األمسى والطفل، وعدم تضمن  ، فيما خيص التأخر يف إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة"جاء 

.القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا ألي مقتضى خاص بإرساء املناصفة

ة اصات احلماية والوقايويف هذا السياق دعا اجمللس احلقوقي، احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز وختويلها اختص
السياسات دى تنفيذ كل التشريعات و والنهوض باملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وختويل السلطات اليت متكنها من القيام بأدوار توجيه وتتبع وتقييم م

.العمومية، وسن قانون يعّرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة

قر الفتيات والنساء، مربزا أن يف الرفع من اهلشاشة وف" غري املتكافئة"كما وجه اجمللس انتقادات للمقتضيات القانونية املنظمة لإلرث، واصفا إياها بـ
تعديل مدونة "اق إىل الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث، داعيا يف هذا السي
".جمال اإلرث األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف

، إن "الوطن"ريح خاص لـوللحديث والتعليق على ما أثري حول هذا التقرير، قال حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، يف تص
ضية مركزية حول موضوع املساواة واملناصفة لكون هذا املوضوع يشكل قناعة راسخة لدى اجمللس وق موضوعاتيةتقارير  7اجمللس أصدر حىت اآلن 

توى من أعضائه وهي نسبة عالية باملقارنة مع مؤسسات احلكومة سواء على املس% 46وجوهرية متت ترمجتها يف هياكل اجمللس إذ أن النساء يشكلن 
.الوطين أو الدويل

اجلديد يستند  ىل أن التقريروأضاف الصبار أن االهتمام مبوضوع املساواة واملناصفة يأيت يف إطار االهتمام بالفئات اهلشة وضمنها قضايا املرأة، مشريا إ
.على ممارسة االتفاقية والتشريع الوطين وخاصة الوثيقة الدستورية اجلديدة

 سنة األخرية متثلت يف تعديل مدونة األسرة، 20وأكد ذات املتحدث أن هناك إجيابيات يف التشريع املغريب وأن هناك مكتسبات حققتها املرأة خالل الـ
.وقانون اجلنسية باإلضافة إىل قوانني أخرى هلا عالقة بقضايا املرأة

إلجنابية، ق يف الصحة اومن ضمن ما جاء يف التقرير هناك املرأة والولوج إىل العدالة، واإلفالت من العقاب، خاصة يف قضايا العنف ضد النساء، مث احل
حقوق  رضة النتهاكاتوضعية األجريات، مث املشاركة يف احلياة السياسية أو العامة، وأيضا تناول السياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر ع

.اصة يف املناطق النائيةمبعىن نقل معاناة عدد من النساء، خ" نساء بدون أصوات"وحتدث التقرير أيضا عن فئة من النساء متت تسميتهن بـ. اإلنسان
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.التقرير، حسب الصبار، يهدف إىل ضمان املساواة الكاملة بني النساء والرجال مبا يف ذلك قضية اإلرثوهذا 

ذا اخلصوص ر  لذي أيا استشاريا، اويف هذا السياق أكد الصبار أن املساواة يف اإلرث هي نقطة أثري حوهلا خالف، مشريا إىل أن اجمللس مل يقدم 
ا قد يعارض التزامات املغرب علميا ال خيضع لرقابة مسبقة إال فيما يتعرض مب موضوعاتيادائما ما يكون له نوع من اإللزام املعنوي، بل هو قدم تقريرا 

.واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

مفكرين  تينيات من طرفوعن املطالبة باملساواة يف اإلرث بني املرأة والرجل، قال الصبار إن هذا ليس مطلبا جديدا فقد كان حمط نقاش منذ بداية الس
نسائية وحقوقية هلا هذا  وآخرون مما أثاروا قضايا اإلرث وحتديد املناصفة، مشريا إىل أن هناك أيضا مجعيات العرويمغاربة منهم عالل الفاسي وعبداهللا 

.املطلب
لذي ستجيب وروح الدستور االصبار أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يتفاعل مع مطالب احلركة النسائية واحلقوقية مبا خيدم قضايا املرأة ومبا يوأكد 

.نص على املناصفة

أيضا الفية الوحيدة، فهناك وعن االنتقادات اليت بدأ يتعرض هلا اجمللس خبصوص هذه التوصية، أكد الصبار أن املساواة يف اإلرث ليست النقطة اخل
ع كل اآلراء مطلب إلغاء عقوبة اإلعدام الذي أحدث شرخا داخل اجملتمع، وهنا أشار الصبار إىل أن اجمللس يتفاعل يف إطار احلوار التعددي م

.واألفكار، مؤكدا أن ليس كل ما يأيت به اجمللس هو مقدس، بل هو حيتمل اخلطأ والصواب

ع يف دية للدين اإلسالمي كما وقويف سياق متصل، دعا الصبار إىل ضرورة اخلوض يف نقاش التجديد الديين حيث اعترب أنه ال بد أن تتوفر حركة جتدي
ح قضايا اليت تطر الديانة املسيحية، على أساس أن هناك أحكاما قطعية وأحكاما غري قطعية، مضيفا أنه ال بد من فتح نقاش من أجل حل عدد من ال

.بشدة يف عاملنا املعاصر ورمبا مل ينتبه هلا الفقهاء يف العصور املاضية

التوصيات  مل ينتقد أي أحد باقيواعترب الصبار أن التقرير األخري حول وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب هو تقرير جيد يف جممله ألنه مل يتحدث و 
.الواردة فيه عدا موضوع املساواة يف اإلرث

نقاش فيها باينة بني من اعترب اليذكر أن توصية املساواة يف اإلرث اليت تضمنها تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدأت ختلف ردود أفعال قوية ومت
".مزايدة على اختصاصات اجمللس العلمي األعلى، الذي من شأنه اإلفتاء يف مثل هذه األمور"، وبني من اعتربها "ملحا"بات 

http://www.elwatannews.com/news/details/824072
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Le CNDH présente son rapport sur l’Etat de l’égalité au 
Maroc

Le Conseil national des droits de l’Homme a présenté, mardi à Rabat, son rapport thématique « Etat de 
l’égalité et de la parité au Maroc ».
Ce 6eme rapport thématique validé par la 10eme plénière du CNDH en juillet dernier, se veut un bilan 
analytique 10 ans après la réforme du code de la famille et 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans 
après l’adoption de la plateforme de Beijing.

Le rapport se décline en trois grandes parties portant sur « la pratique conventionnelle du Maroc et 
dichotomie juridique », « égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels » et « les politiques 
publiques et leurs impacts sur les femmes les plus vulnérables aux violation de leurs droits ».

Dans sa première partie, le rapport relève que le taux des mariages avant l’âge légal a presque doublé en 
une décennie, passant de 7 pc en 2004 à près de 12 pc en 2013, précisant que 99,4 pc des cas concernent 
les jeunes filles. Le rapport indique également qu’en dépit des efforts des autorités publiques dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes, la forte prévalence (62,8 pc) des violences fondées sur le genre 
(VGF) qui concerne 6,2 millions de femmes, est liée en grande partie à l’acceptation sociale des VFG et à 
l’impunité dont bénéficient les agresseurs.

Dans la partie intitulée « égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels », le CNDH note que 
durant les dernières décennies, les femmes ont bénéficié d’un accès plus large aux services de santé, 
relevant que la mortalité maternelle a enregistré une baisse importante avec 112 cas pour 100.000 
naissances vivantes en 2009-2010, soit un recul de 50,7 pc par rapport à 2003-2004.

Pour ce qui est du droit égalitaire et équitable à une éducation de qualité tout au long de la vie, le Conseil 
national des droits de l’homme indique que selon l’Enquête nationale sur l’analphabétisme (ministère de 
l’Education Nationale 2012), le taux d’analphabétisme serait de 28 pc (19 pc dans l’urbain et 42 pc dans le 
rural), précisant que les femmes sont plus touchées par l’analphabétisme (37 pc des femmes contre 25 pc 
pour les hommes) et les rurales encore davantage (55 pc des femmes contre 31 pc pour les hommes).

Concernant le droit à un travail salarié décent, il ressort du rapport qu’à l’échelle nationale, le taux 
d’activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes (4 fois en milieu urbain et 2,2 fois en 
milieu rural), soulignant que l’activité féminine enregistre une baisse continue (28,1 pc en 2000 et 25,1 pc 
en 2013), ce qui signifie que le taux d’emploi des femmes au niveau national a baissé durant la dernière 
décennie (de 25 pc en 2000 à 22,6 pc en 2014).
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Dans le chapitre réservé aux femmes pauvres âgées, le rapport affirme qu’un peu plus de 8 femmes âgées 
sur 10 sont analphabètes, 94 pc ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7 pc ne bénéficient d’aucune 
couverture de santé et enfin, 62,8 pc n’ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources limitées 
(55,1 pc des hommes), ajoutant que le nombre de centres d’accueil pour les personnes âgées sans 
ressources ne dépasse point 44 centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des 
femmes (2011).

Selon les organisateurs de cette rencontre, ce rapport thématique, le premier du genre sur l’état de l’égalité 
et de la parité au Maroc, entend présenter une analyse de la réalité des droits de la femme et de l’égalité au 
Maroc. Ce 6ème rapport thématique que présente le CNDH, apporte une série de recommandations 
visant à consacrer les principes de l’égalité et de la parité.

Dans une déclaration à la presse peu avant l’ouverture de cette rencontre, le président du CNDH, Driss El 
Yazami, a indiqué qu’il ne pouvait y avoir de processus démocratique ni développement équitable et durable 
sans l’intégration et de l’implication de la moitié de la société marocaine, relevant que le Conseil a toujours 
été convaincu, depuis son installation, de la centralité de la question de la parité et de son importance sur 
les chantiers de l’édification démocratique et économique au Maroc.

Cette conférence est l’occasion pour le CNDH de présenter son rapport thématique sur l’égalité et la 
parité au Maroc, quatre ans après l’adoption de la Constitution de 2011 qui érige ces deux questions en 
principes constitutionnels, ajoutant que ce rapport expose les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que 
les différents entraves à la consécration de l’égalité et de la parité.

Et M. El Yazami de formuler de le vœu de voir ce rapport initier un large débat, notamment dans le sillage 
de la présentation au parlement courant cette année de 3 projets de loi relatif à l’instance pour l’équité, à la 
lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et au conseil de la famille et de l’enfance, 
notant que ces projets de loi sont fondamentaux pour aller de l’avant dans ce domaine.

http://article19.ma/accueil/archives/20725
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والمساواة في اإلرثحقوق اإلنسان 
عبد العلي حامي الدين. د

اإلرث،  فال، وكذا يف جمالتعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع األط
.»من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19وذلك وفقا للفصل 

ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خالل بداية األسبوع، وهو ما أثار م خط وجة عارمة من السهذه الفقرة االستفزازية هي من توصيات عديدة تقدم 
.تمع واملتشبعني خبصوصيتهوالغضب يف أوساط فئات واسعة من الشعب املغريب، ويف أوساط العلماء واملثقفني والسياسيني امللتزمني بثقافة اجمل

يتمتع الرجل «: 19ادة املالحظة األوىل، هي أن األساس الدستوري الذي يوهم اجمللس باالستناد عليه، واضح يف رفض مثل هذه التوصية، تقول امل
ن الدستور، ويف  هذا الباب مواملرأة، على قدم املساواة، باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة يف

.  »ينهاوابت اململكة وقوانمقتضياته األخرى، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وث
.  »وابت اململكة وقوانينهاذلك يف نطاق أحكام الدستور وث وكل»:الفصلويبدو بأن اجملموعة اليت تسري هذه املؤسسة مل تقرأ الفقرة األخرية من هذا 

دولة تضمن لكل واحد اإلسالم دين الدولة، وال«الدين اإلسالمي، ففي الفصل الثالث من الدستور، نقرأ : ومن املعلوم أن من ثوابت اململكة األساسية
معي واسع حتت إشراف ،، كما أنه من املعلوم أن مدونة األسرة من القوانني األساسية يف البالد اليت جاءت بعد نقاش جمت»حرية ممارسة شؤونه الدينية

، » أن أحل حراما أو أحرم حالالإنين بصفيت أمريا للمؤمنني ال ميكنين«: امللك بصفته أمريا للمؤمنني الذي قال يف إحدى خطبه االفتتاحية للربملان
يف اجملتمع وتطاول على ثوابت البالد  عليه من طرف واضعي هذه التوصية، وحماولة خللق الفتنة وافتئاتاوبناء عليه فيظهر بأن هناك خرقا سافرا للدستور 

.  األمة اجلامعةمن منطلق ثوابت  وجتاوز ملؤسسة إمارة املؤمنني مبا ترمز إليه من رعاية للشأن الديين وامتالك سلطة التحرمي يف القضايا اخلالفية الكربى
ذه املادة من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة اليت صادق عليها املغرب، كما رفع التحفظ ا 16املالحظة الثانية، وتتعلق باملادة  ملتعلق 

ا الدينية وا املادة من  هذه..واحلضاريةلثقافية وأرفق حتفظه بإعالن تفسريي يشرح مبقتضاها فلسفة املساواة كما يراها كدولة ذات سيادة هلا خصوصيا
عرش املغرب وحقوقه «: منه على ما يلي 43االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة تتناقض مع الدستور املغريب الذي تنص املادة 

مبعىن أن الدستور » تعاقبوا الدستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا من ذرية جاللة امللك حممد السادس، مث إىل ابنه األكرب سنا، وهكذا ما
عين أن توصية اجمللس ختفي ما ي وهو..اجلامدحيصر والية العهد يف الذكور دون اإلناث، وهو ما يعترب مبثابة متييز واضح ضد املرأة باملنطق احلقوقي 

!!وراءها حماولة تغيري طبيعة النظام السياسي والدستوري للمملكة
هويايت،  حملافظني إىل صراعاملالحظة الثالثة، أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يسعى من خالل هذه التوصية إىل خلق نقاش مغلوط داخل اجملتمع جير ا

ن سبتمرب املنصرم؛ انتهت والية اجمللس م/أيلول 20خيفي وراءه حماولة اهلروب إىل األمام وعدم مناقشة وضعية اجمللس نفسه من الناحية القانونية، فمنذ 
اوالت اولة جديدة تتضاف إىل حمالناحية القانونية، وليس مطلوبا منه إطالق توصيات ذات طبيعة إيديولوجية يف الوقت امليت، وهو ما ميكن تفسريه حم

خلارج لعدالة والتنمية يف اسابقة ترمي إىل جر رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان ومن ورائه احلزب إىل معارك إيديولوجية فارغة تسهل تقدمي حزب ا
.كحزب معاد لقيم حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا

ؤسسة الوطنية نظم هلذه املالذي ينبغي أن يقال يف هذا السياق هو أن والية اجمللس انتهت من الناحية القانونية، ومن الضروري إخراج القانون اجلديد امل
ويف رأي العديد من القانونيني ، فإن أعضاء . 1993اليت ظلت تركيبتها تفتقر إىل التعددية الفكرية واملذهبية كما ذهبت إىل ذلك مبادئ باريس لسنة 

من تاريخ اب ظهائر تعيني جديدة اجمللس برمتهم ورؤساء اللجان اجلهوية باستثناء رئيس اجمللس واألمني العام، أصبحوا يف وضعية غري قانونية ، يف غي
.   2015سبتمرب/ايلول 20

م باطلة وغري شرعية وما يستحقونه من تعويضات من تاريخ انتهاء مدة واليتهم ال أساس دادها قانوين هلا ووجب اسرت  وعليه ، تكون أعماهلم وتصرفا
.خلزينة الدولة
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ستشارية للملك أو هلما إصدار تقارير أو إبداء آراء ا الجيوزلئن كانت والية رئيس اجمللس وأمينه العام مازالت سارية، فإنه أمام هذا الوضع وحىت 
من الظهري احملدث للمجلس اليت  32للحكومة، مادام األعضاء الذين يشكلون معهم اجمللس أصبحوا يف وضعية غري قانونية، وذلك انسجاما مع املادة 

لثالثني، عضوا، املستوفني للمؤهالت املنصوص عليها يف املادة الثالثة وا) 30(تنص أن اجمللس يتألف، عالوة على الرئيس واألمني العام، من ثالثني 
 نفس األعضاء أو تعيني وتبعا لذلك جيوز هلما فقط تصريف األمور اجلارية من تسيري إداري ومايل إىل حني تعيني جملس جديد، فإما اإلبقاء على

.أعضاء جدد
البعيدة عن ثقافة اجملتمع  هكذا يتضح إذن بأن بعض التوصيات االستفزازية ختفي وراءها مصاحل شخصية، باإلضافة إىل خلفيتها اإليديولوجية

..وتقاليده

http://www.alquds.co.uk/?p=422480
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جهل بأسس قاعدته الشرعّية" المساواة في اإلرث"الدعوة لـ: الخضري

، الذي أوصى "توروضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدس"مير تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن مل 
.ذه الدعوة أبدت رفضا تاما هلبإعادة النظر يف قواعد اإلرث، يف سياق دعوته إىل املساواة بني اجلنسني، دون أن يثري ردود فعل خمتلفة، منها تلك اليت

م النهوض باملرأة املغربية، وحت واة، وخاصة تلك قيق العدالة واملسااملركز املغريب حلقوق اإلنسان عربَّ عن جتاوبه مع العديد من مضامني التقرير اليت 
.إىل إعادة النظر يف قوانني اإلرث CNDHاملتعلقة بالسياسات العمومية اليت هلا آثارها املباشرة على حقوق النساء، لكنه توقف مليا عند دعوة 

وحسب الشريعة اإلسالمية، . اقواعد اإلرث ترتبط بعادات اجملتمعات وديانة مواطنيه"، بأن هسربيسوأفادت اهليئة احلقوقية، ضمن بيان توصلت به 
ا اليت تستلزم الغوص يف تفاصيلها، فقهيا واجتماعيا وقانونيا، بدل التطاول عليها بدعوى حتقيق ".أةاملساواة بني الرجل واملر  فإن هلا دالال

ا " املساواة يف اإلرث"، دعوة اجمللس إىل هسربيساملركز احلقوقي، عبد اإلله اخلضري، وصف، يف اتصال مع رئيس  دعوة باطلة ومريبة، تتسم "بكو
ا، وتثري الشك من حيث أهدافها ومراميها ".بالعبث واالرجتالية، وتنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودالال

والقانونية للبت بالرأي  ولوجيةواألنطروبكان لزاما على معدي التقرير دعوة املختصني من خمتلف املشارب العلمية والفقهية "وأردف الناشط احلقوقي أنه 
.، حبسبه"أيوالتحليل يف النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه عن قصر النظر وغياب الرؤية وارجتالية يف إبداء الر 

طعيا مبنطوق الشريعة اإلسالمية، الدستور املغريب، الذي دعا إىل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، مل يستهدف تغيري مقتًضى ق"ولفت املصدر إىل أن 
ة العامة لدى أمة نظام اإلرث مرتبط باملنظومة األسرية واالجتماعي"، مشريا إىل أن "باعتبارها أحد املراجع األساسية يف صياغة دستور اململكة

".املسلمني
زأ من هذه االعتبارات مسؤولية الرجل دون املرأة يف حتمل مسؤولية أعباء اإلنفاق، إجبارا ال اختيارا، جزء ال يتج"اهليئة احلقوقية إىل أن وذهبت 

ية أفضل مما ذهبت إليه نظام اإلرث وفق الشريعة اإلسالم"، مشددة على أن "الداللية، اليت ترجح التزامات الرجل، مقارنة بتلك اليت على عاتق املرأة
".الكثري من األمم يف نظام اإلرث على مر التاريخ

اد والتوكل، اليت اإلرهاص الذي أصبح خياجل بعض الناس، خبصوص موضوع اإلرث، راجع باألساس إىل حالة الريع والنهب والفس"واستطردت أن 
".ياة جبد وعزميةجعلت الصراع حيتدم على تركة اهلالكني من ذوي القرىب، بدل العمل بالكد واجلهد الذاتيني لكسب املال واإلقبال على احل

ملغريب، بعيدا لفكري واإليديولوجي ااجلمعية احلقوقية دعت إىل إعادة النظر يف تركيبة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مبا يؤهله ليعكس التعدد والتنوع ا
.ها، وفق تعبري "اإلقصاء واالنتقائية واالرجتالية، حىت ال تصري هذه املؤسسة حكرا على تيار إيديولوجي معني"عما مسّته 

http://www.hespress.com/orbites/281345.html
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http://www.goud.ma/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D8%A5%D9%86-178629/
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اث خرقا للدستور والتنمية يهاجم المجلس الوطني لحقوق االنسان ويعتبر توصيته بخصوص المير العدالة 
المغربي

واملساواة  فيما يتعلق باملرياث أصدر حزب العدالة والتنمية بالغا ناريا هاجم فيه اجمللس الوطين حلقوق االنسان، خبصوص التوصية اليت أصدرها اجمللس
ا اململكة واملستندة إىل االحكام االسالمية .فيه بني اجلنسني عكس القوانني اليت تعمل 

تعارضا واضحا مع ، أنه توقف عند توصية اجمللس معتربا إياها خرقا سافرا ألحكام الدستور و ”كود“وقال احلزب احلاكم يف بالغ توصلت به 
.الدينية والوطنية للمغرب الثوابثبني املرأة والرجل ضمن  19مضامينه، والذي يؤطر يف فصله 

بوصفه أمري للمؤمنني ال ميكنه أن حيل ما  2003وزاد احلزب أن ما قام به اجمللس الوطين حلقوق االنسان يعارض كالم حممد السادس يف خطابه سنة 
.حرم اهللا وال أن حيرم ما حلله اهللا

http://www.marocbuzz.com/ar/2015/10/22/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/

http://www.goud.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
178623/
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دعوة المجلس الوطني لحقوق االنسان غير مسؤولة: البيجيدي
  

إعمال غايات وأهداف و  صون:باملغربوضعية املساواة وحقوق اإلنسان "على خلفية إصدار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان لتقرير خصه لتقييم 
ييز سني، وإلغاء كافة أشكال التم، وأدىل من خالله مبوقف يتعلق بإعادة النظر يف قواعد اإلرث الشرعية، يف سياق دعوته إىل املساواة بني اجلن"الدستور

ارض تعارضا بينا مع تتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتع غريمسؤولة"ضد املرأة، أكد حزب العدالة والتنمية على أن دعوة جملس اليزمي دعوة 
".نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة 71أحكامه و خاصة مضمون الفصل 

   
املرأة والرجل  الفصل املذكور يؤطر املساواة بني"أشار من خالل بيان أصدره عقب لقاء األمانة العامة يوم أمس األربعاء، إىل أن " املصباح"حزب 

.ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة
   
 1114لسنة التشريعية لسنة جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي السامي يف افتتاح ا"اعترب أن التوصية املذكورة متثل " البيجيدي"

ية تفتح جداال عقيما حول ، مشريا إىل أن هذه التوص"الذي أكد فيه امللك أنه بوصفه أمريا للمؤمنني فال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا
.مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث

http://www.hibapress.com/reports-55570.html
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االشتراكي ينوه بتوصية اليزمي المساواة في اإلرث بين الذكور واإلناثاالتحاد 

كفى بريس: الرباط
16:48 - 2015أكتوبر  22

. اإلرث الرجل واملرأة يفنوه املكتب السياسي حلزب االحتاد االشرتاكي بالتقرير األخري للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي دعا إىل املساواة بني

املرأة والرجل جتاوب مع  بنسخة منه إن تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املناصفة واملساواة بني" كفى بريس"وقال بالغ للحزب، توصل 
.توصيات املؤمتر السابع للمنظمة االشرتاكية للنساء االحتاديات

http://kafapresse.com/index.php?ida=35035
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الفتنة إيقاضيتهم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالسعي إلى  الهوادةتيار 

االستعمال االنتقائي من  ، مضمون التوصية الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص اإلرث، و”للدفاع عن الثوابت الهوادة“تيار استنكر 
 تشويه منطوق الشريعة إيقاظ الفتنة، واستمرارا للمحاوالت الفاشلة يف“دستور اململكة الذي يعترب كال ال يتجزأ، معتربا اياها مصنفة يف باب 

ا األساسية يف أحكامها، الشريعة اإلسالمية اليت كرمت املرأة و الرجل، و األسر  هم قطب الرحى ة، و جعلت مناإلسالمية، اليت يعترب القرآن الكرمي ركيز
.”يف البناء اجملتمعي السليم القائم على العدل و املساواة

ات مؤسسات دستورية تطاول على اختصاص“و اعترب ال هوادة يف، رده على توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، أن هذا األخري كهيئة دستورية 
.”مرفوضا مجلة و تفصيال“، معتربا اياه عمال ”أخرى قائمة

تلفة كان دوما مآهلا الفشل اجملتمعية حتت غطاءات خم وثوابتناتستهدف قيمنا “و نبه ال هوادة إىل ضرورة القطع مع كل احملاوالت و األساليب اليت 
ا الفكرية و السياسية و اإليديولوجية، . ”الواضح ن مطلقا مقارنتها جبوهر ال ميك“كما اكد أن املساواة املبنية على القوانني الوضعية بكل خلفيا

.”املساواة احلقيقية اليت أقرها اإلسالم بالنصوص القرآنية الواضحة، حيث احلقوق اجملتمعية مكفولة للجميع نساء و رجاال

http://www.halanpress.com/2015/10/22/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-
%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/

http://kafapresse.com/index.php?ida=35049
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األعلىالحسم في موضوع المساواة في اإلرث متروك للمجلس العلمي : اليزمي

يس قوق اإلنسان، إدر أول خروج إعالمي له عقب اجلدل الذي أثري حول الدعوة للمساواة بني الرحل واملرأة يف اإلرث، أكد رئيس اجمللس الوطين حليف 
 ري يف العديد مناليزمي، أنه ليس بعامل دين، بل فاعل حقوقي يف جمال حقوق اإلنسان، ودور اجمللس هو إثارة النقاش حول هذا املوضوع كما جي

.الدول مثل تونس، واألردن
.مجلس العلمي األعلى، إىل أن احلسم يف موضوع املساواة يف اإلرث مرتوك لل» أفريكجون « وأشار اليزمي يف حوار خص به األسبوعية الفرنسية 

ض جاهز ومستعد خلو  ويف جواب له حول ما إذا كان اجملتمع املغريب مستعد خلوض النقاش يف هذا املوضوع، أكد إدريس اليزمي أن اجملتمع املغريب
.»ن ، مهرجان موازي»الزين يل فيك « اإلجهاض، املثلية اجلنسية، فيلم « النقاش يف موضوع اإلرث، كما ناقش من قبيل مواضيع 

حماربة كل  طهيئةولة، وقانون اجمللس االستشاري لألسرة والطف»وانتقد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تأخر إصدار القوانني التنظيمية اخلاصة ب 
ى بعد سنة واحدة من وعود الدستور عل» تبخر « ، ووضعية اخلادمات يف البيوت، وهذا ما كان يقصده حينما حتدث عن »أشكال التمييز ضد املرأة 

.اية الوالية احلكومية احلالية
سنة، مؤكدا أن  18سنة من تطبيقها، خصوصا يف ظل تزايد زواج الفتيات القاصرات ما دون  11بعد » مدونة األسرة « ودعا اليزمي إىل تقييم 

.الوقت قد حان إلعطاء الزوجة احلق يف إعطاء زوجها اجلنسية، بالنظر للمواثيق الدولية اليت صادق عليه املغرب
ا اجمللس فيما خيص ئي قد مت مسودة القانون اجلنا اليزمي دافع عن حصيلة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤكدا أن العديد من التوصيات اليت تقد م 

ا ومجيع الفاعلني من حقهم التعبري .فوبالنسبة يل فالدميقراطية ليست توافق لكن التدبري السلمي لالختال. األخذ 
مدونة  من خالل تعديل وكان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد أوصى، أول أمس الثالثاء، بضرورة حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، وذلك

ة العلماء املغاربة الذين شكلوا وهي الدعوة اليت أثارت حفيظ. األسرة بشكل صريح، حىت تضمن نوعا من املساواة بني الرجل واملرأة يف ما يتعلق باإلرث
.جبهة للتصدي لدعوة اليزمي

http://www.febrayer.com/266542.html
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المؤمنينتوصية اليزمي حول اإلرث تجاوز إلمارة : كيرانابن  

وضعية املساواة واملناصفًة يف “ :األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية التوصية الصادرة يف تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي محل عنوانانتقدت 
ا ”املغرب ، الذي أكد فيه امللك أنه بوصفه 2003جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي يف افتتاح السنة التشريعية لسنة “، معتربة أ

يع تنظمها نصوص قرآنية ، مشرية إىل أن توصية اجمللس تفتح جدال عقيما حول مواض”أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا
.قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث

ة،  ب العدالة التنمياألمانة العامة، من خالل بالغ صادر عن اجتماعها الذي عقد أمس األربعاء، برئاسة عبد اإلله بنكريان، األمني العام حلز  وووصفت
نفسه،  19الفصل  خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون تتضمن”و، ”غري مسؤولة“توصية اجمللس بـ 

لوطنية لثوابت الدينية واالذي حتيل عليه التوصية املذكورة، حيث إن الفصل املذكور يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه وا
.”للمملكة

http://www.febrayer.com/266864.html
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التعبريمؤاخذة اجمللس على توصية اإلرث تصادر حرية : من جملس اليزميمصدر 

.هي غري ملزمة مصدر من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ان التوصية األخرية للمجلس املتعلقة باملساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة،قال 

.عنيةوأوضح املصدر الذي رفض الكشف عن نفسه، أن التوصية تندرج يف إطار اآلراء االستشارية اليت يقدمها اجمللس للجهات امل

ملصدر، شريعة اإلسالمية، أوضح اوخبصوص االنتقادات اليت وجهت للمجلس كونه أثار الفتنة يف موضوع يعتربه غالبية املغاربة ميس بأحد أهم أركان ال
.ليها احدأن موضوع التوصية سبق أن طرحت يف نقاشات سابقة من قبل هيئات خمتلفة من بينها مجعيات حقوقية، ومل يعرتض ع

ا ة اليت أثارت اجلدل، هلواعترب املصدر مهامجة البعض للمجلس خبصوص توصية اإلرث، هو نوع من مصادرة حرية الرأي والتعبري، موضحا أن التوصي
.سندها يف التزامات املغرب الدولية، اليت مل يعرتض عليها اي أحد

http://www.febrayer.com/266725.html
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”إمارة المؤمنين“الدعوة للمساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة تجاوزت : PJDالـ

 ب، واليت دعت إىل ضرورةحزب العدالة والتنمية أن التقرير الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول وضعية املناصفة واملساواة باملغر اعترب 
.”تتجاوز مؤسسة إمارة املؤمنني“ -اعتربها-املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال اإلرث،

غري مسؤولة وتتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتعارض  CNDHدعوة الـ “وأكد حزب رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان يف بالغ له أن 
ني املرأة والرجل نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة، حيث إن الفصل املذكور يؤطر املساواة ب 19تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 

.”ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة

سنة التشريعية لسنة منطوق اخلطاب امللكي السامي يف افتتاح ال” إىل أن توصية املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة، تتجاوز  ”PJD”و أشار الـ
ها ما حول مواضيع تنظمالذي أكد فيه امللك أنه بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا، كما تفتح جدال عقي 2003

.”نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%80pjd-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC/
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توصية المساواة في اإلرث لم تستند إلى دراسة موضوعية: حركة التوحيد واإلصالحرئيس 
    
  

توصية املساواة يف اإلرث مل تستند إىل دراسة موضوعية: رئيس حركة التوحيد واإلصالح

أوحايفعلي 
بني الذكور واإلناث مل  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن املساواة يف اإلرث تصوياتقال عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد واإلصالح، إن 

.تستند إىل دراسة موضوعية
: ، قال”ين حلقوق اإلنسانرسائل إىل اإلخوة واألخوات يف اجمللس الوط“، حتت عنوان ”حركة التوحيد واإلصالح“يف موقع  البوشيخيويف مقال نشره 

ا األوىل عن ) 9(اخلالصة “ ع من هشاشة وفقر الفتيات مسامهة املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث يف الرف“اليت تتحدث يف فقر
ا اجمللس أو غريه من املؤسسات املعتربة، تـُبَـنيِّ نسبة تأثري هذه شاشة وفقر املقتضيات يف الرفع من ه والنساء، فليس بني يدي دراسة موضوعية قام 

.”النساء والفتيات
سائل اإلعالم، أن الذي نعرفه من خالل معايشة الواقع واالستماع ملشاكل الناس الذين خنالطهم يف احلواضر والبوادي، أو ما تتداوله و “: وأضاف

مما  عاىل، بل وجتريدهن حىتالذي يسهم يف الرفع من اهلشاشة والفقر هو حرمان النساء والفتيات من حقهن يف اإلرث الذي شرعه هلن احلق سبحانه وت
ن حبكم العادات والتقاليد اليت ال أساس هلا من الشرع احلنيف، والتسلط الذكوري يف تلك األوساط، وانتش انون ار األمية واجلهل بالقهو يف حوز

ن .…”واحلقوق، مما جيعلهن فريسة للمرتبصني واملتحايلني من أقار
ة من هذه اخلالصة واليت تشري إىل فهم الفقرة الثاني َّعلياستعصى “: أنه مل يفهم الفقرة الثانية من خالصة اجمللس، وكتب البوشيخيوأكد عبد الرحيم 

ن خالل اطالعي على أن الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث، وذلك ألين أعلم م
ب تصحيحه مبا وهذا أمر وج. كيف يتم جتريد النساء من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث  الساللياتموضوع أراضي اجلموع وقضايا النساء 

.”أما الوقف فلم أفهم بعُد كيف يتم ذلك؟. حيقق العدل واإلنصاف

http://www.kifache.com/77884
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توصية مراجعة أحكام اإلرث باطلة: المغربي لحقوق اإلنسانالمركز 
18:03  - 2015أكتوبر  22
     

البازفرح 

، من حيث أهدافها ”ةالشك والريب“اعترب املركز املغريب حلقوق اإلنسان دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل مراجعة أحكام اإلرث مبعث على 
.للمجتمع املغريب” اهلويايتباتت تستهدف بوضوح الكيان “ومراميها، مشريا إىل أن هذه الدعوة 

ميول إيديولوجي  تطرح أكثر من سؤال حول الغاية من تسليم هذه املؤسسة بيد فئة، ذات“وأضاف املركز املغريب حلقوق اإلنسان أن هذه الدعوة 
.”لوجيامكشوف، حتارب أسس اجملتمع القيمية، بطريقة فجة، تكاد تكون منهجية، فضال عن االنتقائية وإقصاء خمالفيهم إيديو 

اتنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الش“، واليت ”الباطلة”بـووصف املركز، يف بيان له، هذه الدعوة إىل املساواة يف اإلرث  ، معتربا أنه ”رعية ودالال
لبت بالرأي والتحليل يف النازلة والقانونية، إىل ا واألنثروبولوجيةعلى معدي التقرير دعوة املختصني، من خمتلف املشارب العلمية والفقهية ” لزاما“كان 

.”عن قصر النظر وغياب الرؤية وارجتالية يف إبداء الرأي“قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه، حسب البيان، 
يم وهوية اجملتمعات البشرية ال تعين بالضرورة النيل من األسس اجلوهرية اليت تنبين عليها ق“وأضاف البيان ذاته أن مبادئ الدفاع عن حقوق اإلنسان 

لتعدد والتنوع الفكري مبا يؤهله ليعكس ا“يف تركيبة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ” النظر إعادة”لـ، مشريا إىل أن الوقت قد حان ”املختلفة
غريب ىت ال يسيء للشعب املواإليديولوجي املغريب، بعيدا عن اإلقصاء واالنتقائية واالرجتالية، حىت ال يصري حكرا على تيار إيديولوجي معني، وح

م باألساس العمل من أجل حتقيق املساواة يف املواطنة، ويف توزيع الثروة الو  .”يةطنية، ويف احلرية السياسويتسبب يف حتويل انشغاالته، اليت 

http://www.kifache.com/77872
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Le CNDH a présenté un rapport alarmant sur l’état de 
l’égalité et de la parité au Maroc

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé une conférence de presse pour présenter 
son rapport thématique ‘ Etat de l’égalité et de la parité au Maroc : préserver et rendre effectifs les finalités 
et objectifs constitutionnels’ , ce mardi 20 octobre 2015.

Le 6ème rapport thématique du CNDH validé par la 10ème plénière du CNDH en juillet dernier, se veut 
un bilan analytique, 10 ans après la réforme du code de la famille, 4 ans après la promulgation de la 
constitution et 20 ans après l’adoption de la Plateforme de Beijing.

Le rapport se compose de trois grandes parties : 1- Pratique conventionnelle du Maroc et dichotomie 
juridique ; 2- Egalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels  et 3- Politiques publiques et leurs 
impacts sur les femmes les plus vulnérables aux violations de leurs droits.

Le rapport bilan analyse la situation des femmes et les rapports de genre à chaque axe et présente 
plusieurs recommandations visant à consacrer les principes de l’égalité et de la parité.

http://www.e-joussour.net/fr/le-cndh-a-presente-un-rapport-alarmant-sur-letat-de-legalite-et-de-la-parite-au-
maroc/
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ان من هل يكون مطلب المساواة في اإلرث وسيلة لهروب المجلس الوطني لحقوق اإلنس: عباسي عمر 
 فشله في مواضيع أخرى

اخبارنا املغربية:  بوسحابةعبداالله  
ا دين اإلسالم منذ أن أنزل اهللا ت اليت " النساء " عاىل سورة يف خضم اجلدال املفتعل حول مسألة املساواة يف االرث بني اجلنسني ، اليت حسم يف شأ

 اإلستقالليةيبة ما لكل وارث على حدا من حقوق ، خرج الكاتب الوطين ملنظمة الشب بتوضحهاحسمت مسألة النقاش أو اجلدال يف هذا املوضوع ، 
.برسالة قوية ، موجهة إىل دعاة هذه النظرية اجلديدة بالفيسبوكالسيد عمر عباسي من خالل حسابه اخلاص 

يقوم به من أجل  أقدر عاليا التاريخ النضايل للعديد من أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والدور الذي:  "  ، و كتب عباسي على حائطه 
أن أعضاء اجمللس، هم أول  األخرية حول املساوات يف اإلرث ، ذلك للتوصيهاملسامهة يف محاية حقوق اإلنسان ببالدنا، بيد أين مل أفهم دواعي إصداره 

ا خمالفة لشريعة اإلسالم الثابتة ، و متناقضة مع دستور البالد ا توصية تتعارض من دين األمة املغربية، إ التوصية؟ و ملاذا ، ملاذا إذن هذه من يعلم، أ
يف تفعيل توصيات هيئة  اآلن  بالضبط ؟ أخشى أن يكون األمر حماولة للتغطية على فشل اجمللس يف عدة مواضيع، منها على سبيل املثال، فشله

" .  اإلنصاف واملصاحلة ذات الصلة باحلكامة األمنية 

http://www.akhbarona.com/social/141077.html
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ع توصية للنهوض بالمساواة واإلنصاف بين الجنسين ورف 97: تقرير: الوطني لحقوق اإلنسانالمجلس 
تحديات التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية

قتصادية والسياسيةتوصية للنهوض باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني ورفع حتديات التنمية االجتماعية واال 97: تقرير: الوطين حلقوق اإلنساناجمللس 
http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-_1.pdf  حتميل ملخص

التقرير
ون وإعمال وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب، ص"مبقره بالرباط، تقريرا حول  2015أكتوبر  20قدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوم الثالثاء 

اجمللس، اليت أشرفت  ، وذلك خالل ندوة ترأسها السيد إدريس اليزمي، رئيس اجمللس، حبضور السيدة ربيعة الناصري، عضو"غايات وأهداف الدستور
)  2011(تبين الدستور اجلديد  على إعداد هذا التقرير الذي يعترب مبثابة حصيلة حتليلية تأيت عشر سنوات من إصالح مدونة األسرة وأربع سنوات على

). 1995(وعشرين سنة بعد تبين اجملتمع الدويل إلعالن ومنهاج عمل بيجني 

ا املرأة يف اجملاالت توصية ويقوم على حتليل جمموعة من املعطيات اإلحصائية، أشكال التمييز اليت تعاين منه 97ويرصد هذا التقرير، الذي يتضمن 
كثر عرضة سلبية على النساء األالقانونية والصحية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية مع تسليط الضوء على السياسات العمومية وآثارها ال

.  النتهاك حقوقهن

املساواة واملناصفة يف املنظومة القانونية الوطنية 

ومكافحة  ، ثالث مالحظات رئيسية تتعلق بالتأخر يف إحداث هيئة املناصفة2011وقد سجل التقرير، على مستوى العمل التشريعي ما بعد دستور 
مي رقم قانون التنظيكل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة،  اعتبار اجمللس الدستوري أن الفقرة الرابعة من املادة األوىل من ال

احملكمة خمالفة للدستور، عدم  املتعلق باحملكمة الدستورية اليت تنص على أنه يراعى ضمان متثيلية النساء يف تعيني وانتخاب أعضاء هذه  066.13
. املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا ألي مقتضى خاص بإرساء املناصفة) 2012لسنة ( 02.12تضمن القانون التنظيمي رقم 

إىل  2004يف املائة سنة  7كما يفيد التقرير ضمن نفس احملور، تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خالل عقد من الزمن، حيث انتقلت من 
يهم  يف املائة من جمموع هذا النوع من الزجيات يف ظل غياب تشريع خاص 99.4مضيفا أن نسبة الفتيات متثل . 2013يف املائة سنة  12ما يقارب 

. العنف املنزيل وعدم التمييز واالغتصاب الزوجي وصمت املشرع عن بعض أشكال العنف

ن أشكال كما يقدم جمموعة م  ومن جهة أخرى، ينبه التقرير إىل صعوبة ولوج املرأة ملرفق العدالة رغم توفر جمموعة من اآلليات اليت تساعدها على ذلك
.      التمييز اليت تطال النساء خاصة يف ما يتعلق حبق الوالية على األطفال القاصرين، إخل

مليون امرأة، ويؤكد أن جزء كبريا منها يرتبط بنوع من القبول  6,2يف حق ) باملائة 62,8( التقرير يثري كذلك ظاهرة االنتشار القوي للعنف 
.   االجتماعي للعنف القائم على النوع واإلفالت من العقاب الذي يستفيد منه املتورطون يف العنف
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وض صاصات احلماية والوقاية والنههذا اإلطار، يوصي اجمللس يف تقريره بتسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وختوليها اختويف 
وية مع نح للمرأة حقوقا متساباملساواة واملناصفة بني اجلنسني والتسريع بإخراج اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة وتعديل مدونة األسرة بشكل مي

ين توعية وحتسيس وتكو  الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث، اعتماد خطة تدابري حمددة تتوخى
 ما يتعلق لشروط املنصوص عليها يفمجيع املتدخلني يف قطاع العدالة وحتميلهم املسؤولية،  منح املرأة احلق يف نقل جنسيتها لزوجها األجنيب وفق نفس ا

.  بالزوجات األجنبيات، سن قانون خاص ملناهضة مجيع أشكال العنف يف حق النساء، مطابق للمعايري الدولية
  

املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
دن بدرجة جتماعية والثقافية  حيث تستفالتقرير، يف حموره الثاين، الضوء على الفوارق اليت تعيشها املرأة يف جمال التمتع باحلقوق االقتصادية واالويسلط 

هو ما يضع رهانات التكوين والصحة والتشغيل والوصول إىل املوارد واختاذ القرار، و /أقل من الرجال من جهود الدولة يف عدة جماالت منها الرتبية
.  املساواة واإلنصاف بني اجلنسني يف قلب حتديات التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمغرب

  
من أجل  تثمارات والرفع من النموويف هذا اإلطار، يوصي التقرير بإعطاء األولوية لإلصالحات الكفيلة بتعزيز التحول اهليكلي لالقتصاد وتشجيع االس

ة ظمة للحماية االجتماعيتيسري ولوج النساء ملناصب شغل يف قطاعات جمددة، توسيع نطاق احلماية االجتماعية لتشمل العامالت من خالل تطوير أن
عاما، مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء العامالت، والنهوض  18غري ممركزة وقائمة على أساس مجاعي، حظر عمل الفتيات بالبيوت قبل سن 

يذ خطط ملناصفة وببلورة وتنفباملشاركة على أساس املناصفة يف كل املستويات والنص على عقوبات يف حق األطراف املعنية يف حالة عدم احرتام مبدأ ا
عمل للنهوض بالصحة اإلجنابية للنساء، 

الصلة، وضبط أولويات  جهة أخرى، يوصي اجمللس مبأسسة املساواة واملناصفة يف السياسات العمومية طبقا للدستور واالتفاقيات الدولية ذاتومن   
يف إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم  ممنهجالسياسات االجتماعية واالقتصادية حبسب احلقوق اليت يتم تكريسها فيها؛ إدماج مقاربة النوع االجتماعي بشكل 

سساتية املكلفة باملساواة بني على املستويني الوطين والرتايب مع إعطاء األولوية للنساء األكثر هشاشة، إعمال اآلليات املؤ  واإلسرتاتيجياتالسياسات 
 إطار مجع وتدبري اجلنسني بكل القطاعات احلكومية وعلى املستوى الرتايب ومتكينها من السلطات واالختصاصات والوسائل الالزمة وحتسني

.  اإلحصائيات وضمان نشر واسع النطاق للمعطيات لدى أصحاب القرار والرأي العام
بدون أصوات نساء 
ات العازبات، الفتيات النساء املسنات الفقريات، النساء يف وضعية إعاقة، األمه: يسلط التقرير الضوء على وضعية الفئات اهلشة من النساءكما 

الل جتميع وحتليل ونشر ويف هذا السياق، يدعو إىل حتسني املعرفة بوضعية هذه الفئة من النساء من  خ. والنساء عامالت البيوت، النساء السجينات
ا يف جمال الرتبية والصحة والشغل واملراعية لبعد النوع، وكذلك تبين مقاربة أفقية يف جمموع السياسات القطاعية، السيم احملينةاملعطيات واإلحصائيات 

اديني واالجتماعيني الرتبية والصحة والشركاء االقتص مهنييومناهضة أشكال العنف والصور النمطية عرب محالت حتسيس عموم اجلمهور وتكوين 
.اإلعالم وقوات األمن وموظفي إدارة السجون ومهنيي

اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانعن 

http://www.marocdroit.com/%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%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-97-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_a6698.html
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مناصريه إلى االنخراط في جميع المبادرات لكشف اغتيال بن بركة دعا 
اإلرثينّوه بتوصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بخصوص " االتحاد االشتراكي"

أحاجوحكيمة 

ا اجمللس/ تشرين األول  21يف اجتماعه املنعقد يف " االحتاد االشرتاكي"نّوه املكتب السياسي حلزب  الوطين  أكتوبر اجلاري، بالتوصية اليت تقدم 
.اء االحتادياتحلقوق اإلنسان حول املناصفة واملساواة بني املرأة والرجل، وجتاوبه مع توصيات املؤمتر السابع للمنظمة االشرتاكية للنس

.يال املهدي بن بركةمجيع أعضاء احلزب لالخنراط يف كل مبادرات الشعب املغريب العاملة على كشف احلقيقة يف قضية اغت" االحتاديون"ودعا 

ة وعرض فتتاح الدورة الربملانيوأوضح بالغ للحزب، أن أعضاء املكتب السياسي تطرقوا يف اجتماعهم ملختلف التطورات السياسية واملؤسساتية، ومنها ا
ي خمتلف الرتتيبات ، واملستجدات التنظيمية الداخلية اليت صاحبت هيكلة جملس املستشارين، وتداول املكتب السياس2016مشروع القانون املايل 

.اجلارية إلحياء يوم الوفاء يف الرباط

اته السلبية على ، تظهر غياب األفق البعيد  لدى واضعيه وارتباطه بثقافة املدى القصري،  وانعكاس2016القراءة األولية ملشروع قانون املالية : "وأفاد
ال يستوعب الظرفية  2016االقتصاد يف بالدنا، موقف احلزب سيتقدم به الفريق االشرتاكي أمام الربملان، خصوًصا وأن مشروع قانون املالية 

املؤسسة أكرب للمراقبة من طرف  االقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغري متطابق مع القانون التنظيمي للمالية، ويفتقد إىل وضع آليات لضمان شفافية
".ولةدة سائدة يف وضع ميزانيات الدالتشريعية، وغري منسجم مع تطلعات املغرب يف بناء جهوية موسعة بتكريسه ملنطق تقليدي يف التمركز وجعله قاع

نا وعدم حتصينها بالقوانني قيادة االحتاد االشرتاكي وقفت عند  الوضعية العامة لقضايا احلقوق واحلريات يف بالد: "ويف سياق متصل أفاض البيان
 ولية حقوقية وإعالمية ختدشاملصاحبة للدستور للدفاع عن مظاهرها اليت انعكست بشكل سليب يف واجهات اجتماعية أصبحت مادة دمسة يف تقارير د

".وجه املغرب اجلديد

http://www.almaghribtoday.net/news/pagenews/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A--%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%91%D9%87-
%D8%A8%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%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB.html
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إلى المساواة في اإلرث CNDHوسط العلماء واإلسالميين لدعوة رفض 
، نشرها أول أمس، جدال »املساواة واملناصفة«دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املساواة بني الرجل واملرأة، يف توصية عقب دراسة حول أثارت 

.واسعا بني علماء الدين

 اإلسالم حيتاج إىل ، أن موضوع اإلرث يف»أخبار اليوم«، مدير مؤسسة دار احلديث احلسنية، يف تصريح لـاخلمليشيففي الوقت الذي اعترب أمحد 
رمسي أرسالن، الناطق ال ندوات وحماضرات، وكذلك إىل اإلدالء بنصوص شرعية طويلة ال ميكن اختصارها يف مجل قصرية، وهو ما زكاه، أيضا، فتح اهللا

املسألة «: قائال باسم مجاعة العدل واإلحسان، الذي رفض اإلدالء برأي اجلماعة خبصوص التوصيات الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان،
وليس جمرد موقف  أكرب من التعبري عن موقف اجلماعة خبصوص هذه التوصيات، لذلك جيب الدخول يف نقاش فقهي أصويل، يهم ما هو شرعي

.”سياسي
على الدين اإلسالمي،  توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤكدا أن هذه التوصيات هي تطاول الفيزازيذلك، أدان الشيخ السلفي حممد مقابل 

م مية، وحتد لإلسالوعلى اجمللس العلمي األعلى، الذي يرأسه امللك حممد السادس، وتطاول على كتاب اهللا عز وجل، وجهل بسماحة الشريعة اإلسال
.يف عقر دار اإلسالم

دريس اليزمي، رئيس اجمللس ، إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليس من شأنه احلديث يف اإلرث، وال جيوز إل»أخبار اليوم«قال، يف تصريح لـ الفيزازي
ام ختصصات كل الوطين حلقوق اإلنسان، التدخل يف الشريعة اإلسالمية وهو ليس رجل شريعة، مشريا إىل أن الدولة هلا مؤسسات، والبد من احرت 

.”مؤسسة على حدة
سنة، رغم عدم  18وغها سن أن تطبق مثل هذه التوصيات ذات سنة باملغرب، مثل ما حدث خبصوص حرية زواج املرأة مبجرد بل الفيزازييستبعد ومل 

ا املغاربة .على حممل اجلد موافقة ويل أمرها، مؤكدا أن اجملتمع املغريب واعي حبدود اهللا، وأن هذه التوصيات تبقى جمرد قوانني ال يأخذ 

عقل وال إىل القلب، مؤكدا أن من اجمللس العلمي األعلى عدم االلتفات ملثل هذه التوصيات، اليت اعتربها جمرد هراء وأشياء ال تدخل ال الفيزازيوطالب 
.اإلرث بني الرجل واملرأة حسم فيه القرآن وال يقبل االجتهاد

، 2012و 2004يف الفرتة بني  املنشورة يف كتاب أعدته اهليأة العلمية املكلفة باإلفتاء، واملمتدة» الفتاوى«أن اجمللس األعلى العلمي أشار يف يذكر 
.”ال جمال للرأي يف طلب التسوية بني الرجل واملرأة يف اإلرث“إىل أنه 

ية عند علماء ال اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر يف القاعدة األصولية الفقه«اجمللس العلمي األعلى املذكورة على أنه » فتوى«وشددت 
يوصيكم اهللا يف أوالدكم « بنصوص دينية من القرآن والسنة، منها قوله تعاىل ومستدلة، رافضة مطالب املساواة يف اإلرث بني الذكر واألنثى، »الشريعة

.»للذكر مثل حظ األنثيني

http://m.alyaoum24.com/404235.html

                           51 / 113



 

23/10/2015 18
Conseil national des droits de 

l'Homme

"المساواة واإلنصاف"وراء نغمة ما 
  

ه حتليله لتقريره حول وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، والذي قدم من خالل 2015أكتوبر  20أثار تقدمي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوم الثالثاء 
أبعاده وقيته وخلفياته و لواقع حقوق املرأة واملساواة باملغرب وطرح فيه عددا من التوصيات يف املوضوع، أثار كثريا من التساؤالت املشروعة حول ت

.وغاياته
ا، يف ، عضوة األمانة العامة للدائرة السياسية جلماعة العدل واإلحسان ومسؤولة القطاع النساجرعودويف هذا السياق أكدت األستاذة أمان  ئي 

ن إنصاف اجملتمع، وعن أي من العبث احلديث عن حترير املرأة مبعزل عن حترير اجملتمع، وعن إنصاف املرأة مبعزل ع"نت أنه . تصريح ملوقع اجلماعة
دواء أخرى ستكتوي بلظاها وأ أعطاباتعديالت قانونية مامل توفر هلا احلاضنة الرتبوية واألخالقية واالقتصادية والسياسية، ألن من شأن ذلك أن يفرز 

" .نساء هذا البلد
من عالمات االستفهام، إذ  هذا التعاطي التجزيئي االنتقائي يف املوضوع، والذي يطرح العديد" جرعودوخبصوص قضية املساواة استغربت األستاذة 

من خرياته؟ وكيف يستقيم أن نتحدث عن %  5من ساكنة هذا البلد إال ب % 95كيف ميكننا أن نفهم مطلب املساواة يف ظل واقع ال حيظى فيه 
" .املساواة يف موضوع املرأة مبعزل عن موضوع املساواة بني املواطنني أوال؟

ملذكور يثري قضية تقاسم اإلرث اجمللس ا"، أثار األستاذ حسن بناجح عضو األمانة العامة للدائرة السياسية االنتباه إىل أن الفيسبوكله على  تغريدةويف 
وقت الذي إال الفتات، ويف ال باملوازاة مع عرض مشروع امليزانية الذي ال يعرض إال فتاتا من الثروة احملتكرة، وحىت هذا الفتات ال خيصص منه للشعب

" .يرتفع فيه عنف الدولة ضد اجملتمع واألفراد ويكثر ضحاياه، ويبسط االستبداد سطوته على احلكم بإطالق
" .ليات اجملتمعتوزيع الثروة والسلطة والقمع ال تدخل يف اعتبار اجمللس، ويبقى االعتبار األول لديه هو قلب أو "وخلص بناجح إىل أن 

يف توقيت انتهت فيه  صدور هذه التوصية من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان"أن  الفيسبوكفأملح يف حسابه اخلاص على  إحرشانأما الدكتور عمر 
توصياته غري موضوعية،  غياب نقطة واحدة عن التقرير جتعل"، وأن " صالحياته يثري أكثر من سؤال، وجيعل توصياته غري مستحقة لنقاش عمومي

ذه النقطة سؤال" . وتطرح سؤال التوقيت بشدة من الدستور الذي ينص على أن  43ملاذا سكت اجمللس عن الدعوة إىل تعديل الفصل : "ويقصد 
؟ " راءبتعادا عن خطوط محوراثة العرش تنتقل إىل الولد الذكر دون األنثى؟ أليس هذا ضربا للمساواة واملناصفة حسب معايري اجمللس؟ أليس يف ذلك ا

ة بشكل انفرادي وبدون تشاور وصدور هذه التوصي.. سكوت اجمللس عن هذه القضية جيعل تقريره سياسيا بعيدا عن االعتبارات احلقوقية"ليضيف أن 
" .مع جهات أخرى ذات اختصاص يف املوضوع يطرح االستغراب

ث حتتاج سياقات وراء من يريد إهلاء املغاربة عن قضايا أخرى ذات أولوية مترر خالل هذه املدة ألن نقاش مواضيع اإلر "إىل عدم االجنرار  إحرشانودعا 
ب؟ وأين هي احلقيقة يف أين وصل إضراب املعطي منج: "، وتساءل بإيراد مناذج من القضايا اليت يراد إهلاء الناس عنها" وبوابات أخرى مل تتوفر بعد

اءل املكتب الشريف للفوسفاط؟ وتس خوصصة؟ وأين وصل احلديث الدائر حول 2016ملف املهدي بنربكة وذكراه اقرتبت؟ وما هو جديد ميزانية 
..." .عن األوراش الكربى وعن ميزانية القصور

http://www.aljamaa.net/ar/document/100551.shtml
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جدل حول دعوات للمساواة في اإلرث.. المغرب

ة بني دعو فيه إىل املساوايأخذ احلديث عن املساواة بني الذكر واألنثى يف املغرب منحى جديدا بعد تقرير أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وي
.الرجل واملرأة يف اإلرث

ن ملة، رأى اإلسالميون أوتباينت اآلراء حول هذا الطرح بني مرحب ومعارض، ففي حني اعترب البعض أن القرار سيضمن للمرأة املغربية حقوقها كا
.ذلك ميس بشكل واضح ما تقره الشريعة

:مزيد من التفاصيل يف تقرير مراسل احلرة يف الرباط يوسف شكري

http://www.alhurra.com/content/equality-in-morocco-/284386.html
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تجاوز إلمارة المؤمنين” اليزمي“توصية مجلس : ”المصباح“حزب 

اهللا أموشعبد 

ك التوصية زب العدالة والتنمية تلأوىل ردوده على توصية تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان القاضية باملساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث، رفض حيف 
ا متثل جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي السامي يف افتتاح السنة التشريعية لسنة  الذي أكد فيه جاللة امللك أنه  2003موضحا أ

بوت قرآنية قطعية الث بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا، كما تفتح جدال عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص
.والداللة كموضوع اإلرث

بارة عن دعوة غري يف بالغ أعقب لقاء عادي لألمانة العامة برئاسة األمني العام عبد اإلله بن كريان، أن تلك التوصية ع” املصباح“وأكد حزب 
، نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة 19مسؤولة تتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 

.حيث إن الفصل املذكور يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة

ة األسرة كي متنح حقوقا دعا إىل تعديل مدون” وضعية املساواة واملناصفًة يف املغرب“: يذكر أن تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حتت عنوان
.متساوية للمرأة والرجل يف جمال اإلرث

http://www.jadidpresse.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2/
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فاع عنهابالد الريسونيسلفي مغربي يفجر قنبلة بإقراره المساواة في اإلرث ويطالب .. بالصورة

، دعوة اجمللس الوطين حلقوق "فايسبوك"نشرها على حسابه الرمسي، مبوقع التواصل االجتماعي  تدوينة، يف اعمراشنمثن السلفي املغريب املرتضى 
.اإلنسان، إىل املساواة يف اإلرث بني النساء والرجال يف املغرب

. صفوف السلفية، مجيع املتتبعني للموضوع، وخصوصا السلفيني املغاربة، إذ خلقت تدوينته البلبلة يفاعمراشنوفاجأ قرار السلفي 
ا، دعا املرتضى  التدوينةويف  موقف اجمللس الوطين حلقوق  ، إىل ضرورة تبينالريسوين، خاصة منهم الشيخ املقاصديني، الفقهاء املغاربة اعمراشنذا

.اإلنسان، يف الشق الذي يتعلق باملساواة يف اإلرث، بل وطلب منهم الدفاع عن املوقف

http://www.chouftv.ma/press/27485-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9..-
%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
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ينوه بتوصية اليزمي الداعية إلى المساواة بين الرجل والمرأةلشكر 

املساواة بني الرجل  االشرتاكي، من السباقني إىل الدعوة إىل مراجعة أحكام اإلرث والدعوة إىل اإلحتادأن كان ادريس لشكر، الكاتب األول حلزب بعد 
امه من قبل الشيخ أبو النعيم بالكفر واإلحلاد، وبعد أن أحيا اجمل قوق لس الوطين حلواملرأة يف هذا الباب، مما خلق جدال واسعا وصل إىل حد ا

.اإلنسان هذا النقاش من خالل توصية له تدعو إىل املساواة بني النساء والرجال يف اإلرث
بني املرأة ق باملناصفة واملساواة نوه حزب لشكر، يف بالغ له مبناسبة انعقاد اجتماعه األسبوعي، بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خاصة ما يتعل

.وفق ذات البيان” تتماشى مع توصيات املؤمتر السابع للمنظمة االشرتاكية للنساء االحتاديات”والرجل، حيث 

ركة، كما جاء يف نفس البالغ لالخنراط يف كافة املبادرات اهلادفة إىل كشف احلقيقة يف قضية اغتيال املهدي بن ب مناضليهمن جهة أخرى، دعا احلزب 
.أن احلزب بسبب التداول يف خمتلف الرتتيبات اجلارية إلحياء يوم الوفاء للمهدي بنربكة بالعاصمة الرباط

http://www.aljarida24.ma/p/politique/99692/
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ث انتهاكا األمانة العامة للمصباح تعتبر دعوة المجلس الوطني لحقوق االنسان للمساواة في اإلر : بالغ
للدستور وللثوابت الدينية والوطنية

الدينية والوطنية األمانة العامة للمصباح تعترب دعوة اجمللس الوطين حلقوق االنسان للمساواة يف اإلرث انتهاكا للدستور وللثوابت: بالغ
17:00 - 2015أكتوبر . 22, اخلميس

ن، بنسخة منه، التوصية الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق االنسا  PJD MAاعتربت االمانة العامة حلزب العدالة والتنمية يف بالغ توصل موقع 
الذي يؤطر املساواة بني  19واليت تدعو اىل مساواة املرأة بالرجل يف االرث، دعوة غري مسؤولة، وخرقا سافرا ألحكام الدستور وخاصة مضمون الفصل 

.املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية

وطين حلقوق اجمللس ال ونبهت األمانة العامة اليت التأمت يوم أمس يف لقاء عادي هلا برئاسة االمني العام االستاذ عبد اإلله ابن كريان، اىل أن خطوة
.االنسان تلك، متثل جتاوزا ملؤسسة أمري املؤمنني، الذي سبق أن أكد أنه ال ميكنه بصفته تلك أن حيل حالال أو حيرم حراما

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%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%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7

نص البالغ
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بـــــــــــــــــــــالغ
لقاء عادي 1172أكتوبر  17ه موافق  7347حمرم احلرام  7 أالربعاءانعقد حبمد هلال وتوفيقه مساء يوم 

ابن كريان، تدارست فيه عددا من القضايا السياسية إاللهعبد  أالستاذالعام  أالمني أالخالعامة برئاسة  ألملانة
.والتنظيمية

املساواةوضعية : "الوطين حلقوق االنسان حتت عنوان املجلسوتوقفت عند التوصية الصادرة يف تقرير 
املغربيف 

 ً◌
كي متنح حقوقا متساوية للمرأة  أالسرةمنه واليت تدعو إىل تعديل مدونة  71يف الفقرة "  واملناصفة

ا دعوة !!!  إالرثوالرجل يف جمال  الدستور وتتعارض تعارضا أحلكامتتضمن خرقا سافرا  غريمسؤولةمؤكدة أ
، حيث إن الفصلاملذكورةنفسه الذي حتيل عليه التوصية  71بينا مع أحكامه و خاصة مضمون الفصل 

.أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة والرجلضمن املرأةبني  يؤطراملساواة املذكور
السامي يف افتتاح امللكيومنطوق اخلطاب  املؤمننيإمارة  ملؤسسةجتاوزا  املذكورةكما متثل التوصية 
امللك أنه بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم جاللةالذي أكد فيه  1114السنة التشريعية لسنة 

والداللةما أحل هلال، كما تفتح جدال عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت  أوحيرمهلال 
.إالرثكموضوع 

املتمثلالعامة  عضوأالمانةالعامة طلب الدكتور عبد العلي حامي الدين  أالمانةومن جهة أخرى تدارست 
واملوضوعيةواستمعت إىل االعتبارات الذاتية  املستشارينيف اعتذاره عن رئاسة فريق العدالة والتنمية مبجلس 

.اليت دفعته إليه، وقررت االستجابة له
تفويت الفرصة االعتذارومنهاالعامة عن تقديرهم للدوافع النبيلة اليت كانت وراء  أالمانةوقد عرب أعضاء 

على بعض اجلهات التحكمية اليت تواصل استهداف الدكتور حامي الدين باعتباره من القيادات احلزبية الشابة
عن هيئة أالخرية،فضالترويج ادعاءات باطلة والعودة إىل ملفات قال فيها القضاء كلمته  خاللمن  املتألقة

.واملصاحلة إالنصاف
الكذب واالفرتاء محالتعبد العلي ضد  أالخمع  املطلقالعامة تضامنهم  أالمانةكما أكد أعضاء 

املسار، وعن مساندته يف القيام بدوره النضايل من أجل تعزيز آخلروالتحريض اليت تستهدفه من حني 
.الدميقراطي وفضح التحكم جبميع صوره وأشكاله والتصدي له

م1172أكتوبر  11 املوافقهـ،  7347حمرم  11اخلميس : وحرر بالرباط يف
:إالمضاء  
العام أالمني  

http://www.pjd.ma/sites/default/files/blg_lmn_lm_hwl_lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_whmy_ldyn.pdf
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اليزمي يتحدى اإلسالم ويعلن الحرب على اهللا: الفزازي

يوسف شاليب
كل مينح للمرأة حقوقا ، إدريس اليزمي، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بسبب دعوته بتعديل مدونة األسرة بشالفزازيهاجم  الشيخ حممد 

.متساوية مع الرجل يف الزواج وفسخه وكذا اإلرث

بكل صراحة "  الفزازييث قال ، على أن دعوة اليزمي هذه تشكل حتديا لإلسالم واعرتاضا على اهللا، ح"نون بريس"يف تصريح له ملوقع  الفزازيوشّدد 
".هذا حتد لإلسالم، واعرتاض على رب العاملني، وهذه حرب معلنة على اهللا عز وجل، وجتاوز ملؤسسات الدولة الرمسية

نتمني للمجالس هذا اعتداء على خصوصيات البلد اإلسالمي املغرب الذي يرأسه أمري املؤمنني، ويوجد فيه اآلالف من العلماء امل" القزازيوزاد  
نه ليس لديهم حق وال غريه احلق يف االجتهاد أل لليزميالعلمية وغريها، وال ينبغي بأي حال من األحوال أن يعتدي على اخلصوصيات، وليس 

م ليسوا أهال  لالجتهاد الذي له أهله وضوابطه،  ومن الناحية األخرى فهذه حمكمات الدين وقطعيات جيوز  اإلسالم، فال االجتهاد أوال باعتبار أ
ا ".العبث 

ي علينا أن نبعث مبصاحل األمة ال ينبغ"هي اليت تصنع التطرف والغلو بل وتصنع اإلرهاب أيضا، مما يعين أنه  السلوكات، أن  أمثال هذه الفزازيوأفاد 
ا، ونعرض أمن واستقرار البلد إىل اخللل ألن اخللل له أدواته وهذه من األدوات لألسف الشديد .الفزازييورد " ونلعب مبقوما

ا أن تثري الكثري من اجلدل، بني التيارات اإلسالمية وباقي ال عن حقوق املرأة تيارات املدافعة وكان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، قد أثار قضية من شأ
ا مع الرجل، إذ أوصى اجمللس بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف الزو  رث، اج وفسخه وكذا اإلواملطالبة مبساوا

.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19وذلك وفقا للفصل 

وضعية املساواة "الرباط حول ويف تقرير موضوعايت، دعا إدريس اليزمي،  يف تقرير قدمه صباح أول أمس الثالثاء مبقر املركز الوطين حلقوق اإلنسان ب
ويلها اختصاصات احلماية ، احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز وخت"صون إعمال غايات وأهداف: واملناصفة يف املغرب

ة التشريعات ع وتقييم مدى تنفيذ كافوالوقاية والنهوض باملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وختويل السلطات اليت متكنها من االضطالع بأدوار توجيه وتتب
.والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة

http://www.noonpresse.com/content/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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للمساواة في اإلرث بين النساء والرجال تثير الجدل في المغربدعوة 

، اليت دعا فيها إىل املساواة بني الرجل 2015تشرين األول /أكتوبر 20التوصية اليت أصدرها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملغرب، الثالثاء تسببت 
دأت أن أصدر اجمللس الذي يعد هيئة استشارية رمسية، توصيته حىت بوما .واملرأة يف اإلرث، جدًال بني التيار احلداثي والتيار اإلسالمي يف املغرب

ا  والتدويناتالتعليقات  .”إلسالميةانتهاك للشريعة ا“على الشبكات االجتماعية، ما بني مؤيد للفكرة ورافض هلا على اعتبار أ
والرفضالتوصية بني القبول 

ى مادام مل ث بني الذكر واألنثالباحث السياسي املغريب عمر الشرقاوي اعترب أنه ليس من حق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املطالبة باملساواة يف اإلر 
وإلغاء تصدير  من الدستور اليت حتول للملك محاية امللة والدين، مبا فيها شرع اهللا يف اإلرث، 41إمارة املؤمنني كما وردت يف الفصل  إلغاء”بـيطالب 

.”الدستور الذي يقر بأن املغرب دولة إسالمية
جترمي التكفري والدعوة إىل  ال فرق بني“ومن جانبه، عرب الصحفي مصطفى الفن عن رفضه ملا ذهب إليه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤكداً أنه 

 الفن أن املسؤولني البارزين باجمللس إدريسوأردف .”املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث، فكال التشريعني يضعف املرجعية اإلسالمية للمؤسسة امللكية
”من البيعة من الدستور فقط، وإمنا يستمدها أيضاً ) شرعيته(نسيا أن اجلالس على العرش، أي امللك، ال يستمد “اليزمي وحممد الصبار 

ال اجتهاد يف اإلرث: الزمزمي
عبدالباري الزمزمي، واعترب .بعض الفقهاء حسموا موضوع تقاسم اإلرث بتأكيدهم على أن اإلسالم حّدد لكل من الذكر واألنثى نصيبه من اإلرث
أن وأوضح .اجتهادياً فقط رئيس اجلمعية املغربية للدراسات والبحوث يف فقه النوازل، أن ما ذهب إليه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يبقى حكماً 

.”رف من اإلرثغري وارد فيما يتعلق مبسألة اإلرث؛ ألن هناك نصوصاً قطعية يف القرآن الكرمي حددت نصيب كل ط“االجتهاد يف املغرب 
قد طرحت هذا  كانت“، رئيسة فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، أكدت أن الرابطة العسويلفوزية ؟ملاذا تغيب اجتهادات العلماء: العسويل

هذا الواقع  من خالل جمموعة من الشكايات اليت وصلتها، خاصة من األسر اليت لديها فتيات دون ذكور، وانطالقاً من 2008املوضوع للنقاش سنة 
حاالت فقط أكثر من املرأة،  5حالة ترث فيها املرأة مثل الرجل، بينما يرث الرجل يف  35أن أشارت إىل أن هناك وبعد .”طرحنا املسألة للنقاش

ا ملن يربطون”بوست عريب هافينغتون”يف حديثها لـ العسويلتساءلت الناشطة النسائية فوزية  السبب “هذا األمر بالعلماء، عن  ، وهي توجه خطا
.”الذي جيعلهم ال يدلون برأي إجيايب للمساواة يف اإلرث، رغم وجود كل الدالئل واملتغريات اليت تطرأ على اجملتمع

 تقم الدنيا وتقعد بسبب اخلروج ومل“استدلت يف حديثها بواقعة تعليق عمر بن اخلطاب تنفيذ احلد على السارق بالرغم من وجود آية صرحية،  العسويل
انت هناك كما أن املذهب املالكي الذي يتبعه املغاربة ينص على أنه أينما ك“أن مقصد الدين هو العدل، وأوضحت .، حسب تعبريها”عن النص

سابق للموضوعطرح .يف املوضوع لالفتاء، وهو ما يربر حبسبها خروج العلماء ”منفعة فهناك شرع اهللا
ا دعا ار هذا املوضوع، حينموكان إدريس لشكر، الكاتب األول حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية املعارض، قد سبق قبل ما يقارب السنتني وأث

م زعيم احلزب بالكفر، لتصل ، أحد شيوخ السلفيني يف املغرب، يتهأبوالنعيمهو اآلخر إىل املساواة يف اإلرث بني الذكور واإلناث، ما جعل عبداحلميد 
.”والتطرف يدخل ضمن خانة التهديد“القضية إىل ردهات احملاكم، بعدما اعترب التنظيم السياسي ومعه احلركة احلقوقية أن التكفري 

.أبوالنعيموأصدرت احملكمة بعدها حكماً بشهر سجن موقوف التنفيذ ضد الشيخ 

http://www.alnilin.com/12726787.htm
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…اشا كبيرا تقرير المجلس الوطني لحقوق االنسان حول المساواة واالنصاف بين الجنسين الذي نقخالصة 

ابعادا خمتلفة ترتكز  ويتوقع ان يتخذ النقاش.. ادناه لقراءة اخلالصة الكاملة للتقرير الذي اثار نقاشا بني رافضني ومدعمني  PDFالعنوان برابط انقر 
يف العمليات  املراةلع به كما سيشمل املكانة والدور الذي تضط..على  اجلوانب الدينية وخاصة يف املسائل اليت وردت فيها نصوص بالقران او السنة 

…االقتصادية والتنمية ورعاية االسر 
ا امام كل نقاش وحتليل موضوعي وعلمي سواء من الوجهة الشرعية او القانونية واملدنية او مها مع” نشرة احملرر”* …ا تفتح ابوا

PDF   ياسيةتوصية للنهوض باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني ورفع حتديات التنمية االجتماعية واالقتصادية والس 97: تقرير

http://www.nachrat.com/2015/10/22/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9-
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%A7%D9%86%D8%B3/
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!هل تناقض الدولة نفسها؟.. بالمساواة في اإلرثالمطالبة 

رث وتعديل ؛ خرج األمني العام حلزب االحتاد االشرتاكي إدريس لشكر مطالبا بتغيري نظام اإل2013أقل من سنتني من اليوم؛ وبالضبط يف دجنرب قبل 
ملثري ضد السياسي ا قاعدة املساواة التامة بني الرجال والنساء؛ وهي املطالب اليت أثارت الرأي العام حينها؛ وخلفت محلة استهجان كبرية وواسعة

حكام اإلرث قطعية ال تدخل اجمللس العلمي األعلى؛ الذي أعلن حينها بكل وضوح؛ أن أ -لتسكني ضمري املؤمنني واملؤمنات-للجدل؛ واستلزم األمر 
و مقرر يف القاعدة ال اجتهاد مع وجود النص، كما ه«؛ كما أنه »ال جمال للرأي يف طلب التسوية بني الرجل واملرأة يف اإلرث«جتديد فيها، وأنه 

احملطة، حيث جيش املنتمون  كان متوقعا؛ فإن العلمانيني يف املغرب لن يقفوا مكتويف األيدي بعد هذهوكما  . »األصولية الفقهية عند علماء الشريعة
انتهم اإلعالمية واحلقوقية لتهاجم ترس -الذي ال خيفي عداءه الكبري ورفضه التام لكل القوانني والتشريعات ذات الصلة بالشريعة اإلسالمية-هلذا التيار 

مقاال للمصري  5587: عددهايف» األحداث«نظام اإلرث يف اإلسالم، ولتيبء اجملتمع لقبول تبديل حكم اهللا تعاىل يف تقسيم الرتكة، فنشرت يومية 
قوقية ذات املرجعية ، وما فتئت اجلمعيات احل)دية املرأة وذكورية الفقه اإلسالمي.. قراءات نقدية للرتاث اإلسالمي: (إسالم البحريي حتت عنوان

ما نصت عليه ني الوطنية مع العلمانية تطالب برفع كافة أشكال التمييز ضد املرأة خاصة يف اإلرث، واملساواة التامة بني اجلنسني وضرورة مواءمة القوان
الظهور على ساحة  مرور قرابة سنتني من العمل يف هذا اجملال، يبدو أن هذا التيار قد استشعر أمهية العودة إىلوبعد . اتفاقيات حقوق اإلنسان

.عرب قنوات خمتلفة األحداث، وحتمية رفع مطالب تغيري نظام اإلرث من جديد، لكن التحدي بالنسبة هلم اليوم هو رفع السقف، وإيصال املطالب
اإلنسان؛ الوطين حلقوق  وكذلك كان، حيث مت اإلعالن عن املطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث عرب مؤسسة دستورية هذه املرة، وهي اجمللس

تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة «بـ 18:يف توصيته رقم املوضوعايتطالب اجمللس يف تقريره حيث . 2015أكتوبر  20وذلك يوم الثالثاء 
وطين حلقوق اإلنسان كما الفاجمللس . »حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث

تفانيا يف خدمة  2010هو معلن عنه يرأسه إدريس اليزمي، الذي سبق وحصل على وسام جوقة الشرف مبرتبة ضابط من اجلمهورية الفرنسية يف 
مد الصبار؛ العضو السابق باللجنة أمينه العام فهو حمأما . فرنسا، وأدرج امسه املرصد املغريب ملناهضة التطبيع ضمن الئحة املطبعني مع الكيان الصهيوين

ضا؛ ما يعين أن يبة االحتادية أياملركزية حلزب الطليعة الدميقراطي االشرتاكي؛ والنائب السابق لرئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، وأحد قدماء الشب
وحيد هو القناة الفارق ال.. أو من سواهم.. الديامليأو  الرويسيمطالب اليسار هي نفسها؛ سواء رفعها لشكر أو الصبار، أو السعدي أو منيب ؛ أو 

ا الخرتاق اجملتمع وتغيري بنيته ونسقه قوق اإلنسان مؤسسة دستورية تطالب بتغيري كان اجمللس الوطين حلولئن  .. اليت مترر عربها والوسيلة اليت يستعملو
أن دعوة  2015أكتوبر  22نظام اإلرث؛ فهناك مؤسسة دستورية أخرى تعارض هذا املطلب، حيث كشفت يومية املساء يف عددها الصادر اليوم 

اجمللس  قاشا بني أعضاءجملس اليزمي إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث أثارت حفيظة اجمللس العلمي األعلى وغضب علماء املغرب؛ وأن هناك ن
رث يؤكد الصراع اجملتمعي التناقض بني موقف املؤسستني الدستوريتني حول حكم اإلفهذا .  العلمي األعلى حول كيفية الرد على ما صدر عن اليزمي

يت من املفرتض أن مؤسسات الدولة؛ ال احملتدم بني املرجعيتني اإلسالمية والعلمانية؛ والذي جتاوز بكثري اجملاالت احلقوقية واإلعالمية والسياسية ليصل إىل
ا لدولة، وال ملا نص عليه الدستور يف املقطوع به أن التيار العلماين يف املغرب لن يعري اهتماما إلسالمية امن .  تتكامل يف أعماهلا وأال تتعارض يف قرارا

ومواءمة ... رية الردةبتعديل نظام اإلرث ورفع التجرمي عن العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج وح.. ويطالبهذا اجملال، وسيظل يطالب ويطالب 
.ارجهاداخل البالد وخ -كما جرت العادة-القوانني الوطنية مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية املتعلقة باملرأة، وسيجد له سندا 

المية ومناوشاته احلقوقية واإلع والتحدي اليوم ليس هو الرد فحسب على مطالب يرفعها هذا التيار املشاكس ضعيف الشعبية؛ والتفاعل مع استفزازاته
ية هذا البلد، نني املستمدة من مرجعوالسياسية؛ التحدي هو املبادرة إىل حنت صنم املكتسبات الدميقراطية واحلقوقية اليت غريوا بواسطتها كثريا من القوا

، والدعوة إىل رفع كافة "اململكة املغربية دولة إسالمية"وكون  2011واملطالبة بإلغاء االتفاقيات الدولية اليت تتعارض مع ما جاء يف تصدير دستور 
ا املصرفية، وفتح نقاش جاد حول ا يم؛ والغاية الختالط يف التعلأشكال التمييز ضد املرأة احملتجبة، وإعادة النظر يف جدوى املؤسسات الربوية ومعامال

..وراء تنظيم مهرجانات تثري استياء عارما
http://howiyapress.com/index.php/ein3la7date/14140-12413.html
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http://www.khabarpress.com/192400-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A.html
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http://www.atlasscoop.com/news5657.html
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”المساواة في الميراث بين وصية اهللا ووصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان“

بوحولنيإبراهيم 
ري من القضايا، وقد أخذ اجلانب قائما منذ استقالل املغرب يف كث” العلمانية” لقد ظل اجلدال الفكري والفقهي بني التيار اإلسالمي والتيارات احلداثية

لتقلص من حجم هذه الصراعات، حيث مت إدخال  2004املتعلق باألسرة احلظ األوفر من هذا اجلدال، ولذلك جاءت مدونة األسرة سنة 
سنة، وجعل الوالية حقا للمرأة متارسه الراشدة حسب  18إىل  15تغيري سن الزواج من : كثرية على مدونة األحوال الشخصية، أذكر منها) تعديالت(

، ومنع …ه دون أي إثبات، وجعل الطالق حتت رقابة القضاء وحبضور الزوجة، وتوسيع مسطرة التطليق للشقاق، والبث في…اختيارها ومصلحتها 
رون األوىل سالم إليه يف القالتعدد إال الستثناءات، وغريها من القضايا اليت ختالف مذهب أهل البلد يف جمموعها، الذي متسك به املغاربة مذ دخول اإل

اضلة بني الرجل واملرأة يف عدم تطرق مدونة األسرة إىل قضية املف) التنوير(من بزوغ الدعوة احملمدية، ومع هذا كله فقد أغاض كثريا من أدعياء احلداثة و
إىل االجتهاد  واة، تارة باسم الدعوةاملرياث، وهلذا الغرض ولغريه مت إنشاء مجعيات نسائية رفعت شعارات املطالبة بتعديل املدونة واحلسم يف قضية املسا

كل   قيق مصلحة اإلنسان يفوالتجديد، بدعوى أن املرأة املغربية أصبحت مثل الرجل تكد وتسعى خارج البيت إىل جانبه، وأن القرآن الكرمي جاء لتح
مبا  ل، تارة حياجونزمان ويف كل مكان، فاحتيج إذن إىل االجتهاد فيه وفق ما خيدم اإلنسان يف كل زمان ويف كل مكان، وهذا كالم حق أريد به باط

ام اإلسالم بأنه ظلم املرأة ، وهذا التيار أخف من األول من حيث وضوح مرماه ومن حيث سهولة ال .رد على دعواهذكرت أعاله وتارة يصرحون با
رياث، مستندا  الرجل واملرأة يف املويأيت هذا الكالم عن هذا املوضوع اليوم يف سياق خروج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتقرير يوصي فيه باملساواة بني

ية املوىل عز وجل من الدستور ، متجاوزا املرجعية اإلسالمية للمغرب اليت ينص عليها هذا الدستور نفسه، ومتجاوزا وص 19يف ذلك إىل فهمه للفصل 
لها أن النص ، ومعروف لدى من درس مبادئ علوم الشريعة ومداخي”يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني”  11يف سورة النساء، اآلية 

ألصويل ، ص الشرعي والنص ااألصويل هو الكالم الذي ال يفيد إال معىن واحدا، وليس فيه جمال لالجتهاد بالتبديل أو التغيري، وأن هناك فرقا بني الن
تنزيلها، وليس إىل تفعيلها و  والنص أعاله من سورة النساء هو نص أصويل، ولذلك فإن االجتهاد فيه بالتبديل إمنا هي دعوة إىل جتاوز النصوص الشرعية

ا من حقها الذي أعطاه اهللا إياها، ك قع يف بقاع ما يولو أرادوا الدفاع عن املرأة املهضومة حقا كما يدعون ألوصوا بضرورة توريث املرأة، وعدم حرما
التجاوز أن علم دعاة احلداثة و كثرية من بلدنا املغرب، سيما يف البوادي والقرى، ولكن األمر يف حقيقته يتجاوز قضية الدفاع عن املرأة وحقوقها ، ولي

وسيعلم الذين ظلموا ” عاىل الشعب املغريب حمافظ ، وأنه غري مستعد للتنازل على دينه قيد أمنلة إلرضاء أطراف داخلية أو خارجية معادية لدين اهللا ت
.صدق اهللا العظيم” أي منقلب ينقلبون

http://www.sawtoalmojtamaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%8A/
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واسع بخصوص دعوة للمساواة بين المرأة والرجل في اإلرثجدل 

عادل الزبريي_ سييت مازوجة 

.ملغربإىل تسوية بني املرأة والرجل يف اإلرث يف ا –مؤسسة دستورية ومستقلة عن احلكومة  –دعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 

ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان” املساواة واملناصفة“وأتت هذه التوصية، بعد دراسة حول  .بني املرأة والرجل، قام 

.ق على حقوربط اجمللس هذه التوصية، باملقاربة املندجمة حلقوق اإلنسان، اليت تقتضي املساواة التامة يف احلقوق دون تفضيل ح

ا تطالب باملسا .ملرأةواة يف اإلرث بني الرجل واوسبق لقيادات سياسية يف حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية اليساري املعارض، أن وفعت صو

يف توزيع ص الشرعي القرآين وطالب احمللس بتعديل دستوري، يقر املساواة بني املرأة والرجل يف كل اجملاالت، مبا فيها اإلرث وسط اعتماد الرباط للن
.اإلرث

.”ال اجتهاد مع النص القرآين“وعلى مواقع التواصل االجتماعي، بدأت ردود الفعل من الرأي العام املغريب، بإعالن عبارة 

ضد ” ل أشكال التمييزهيئة املناصفة وحماربة ك“وهاجم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب احلكومة، على خلفية التأخر احلاصل يف إخراج 
.املرأة

.اإلنسان وبني رافض وسط القوى االجتماعي واحلقوقية والسياسية املغربية، بني مناصر لتوصية جملس حقوق” اشتعال جدل“ويتوقع مراقبون 

http://www.mazojacity.com/?p=9757

http://www.alhadath.net/alhadath/maghreb/2015/10/21/%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%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%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB.html
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الديب حرام.. المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنطق الديب حالل.. رحاب تكتبحنان 

حزب االحتاد  وتبىن موقفهن. كسرت النساء االحتاديات، بشجاعة سياسية و ثقافية غري مسبوقة، طوق الصمت، حول موضوع اإلرثعندما  
ألدبية الالزمة ملعاجلة الكاتب االول ادريس لشكر املوضوع يف عرضه السياسي أمام مؤمترهن بكثري من العقالنية و التحوطات ا طرجاالشرتاكي، اذ 

.موضوع من هذا احلجم و األمهية
الحتاد االشرتاكي للقوات للنقاش، انربت فلول الظالم إلطالق محلة تكفري، و ختوين يف حق ا الطابو/عندما طرح احلزب، قيادة و نساء، هذا املوضوع 

در دم األخ الكاتب األول .الشعبية، وصلت حد نعت النساء االحتاديات بالبغايا، واإلفتاء 
م و حدودها و عالقتها بالشرع من جهة، و بالعص رى، ر احلايل من جهة أخو حىت ملا بادر احلزب و إعالمه و مثقفوه ونساؤه إىل تبيان مقاصد دعو
.فقد استمر نعيق غريان الظالم، و استمرت الدعوة إىل إخراج االحتاد االشرتاكي و قيادته من امللة و اجلماعة، بل ومن احلياة
فلول  ، و سارت يف ركابهحينها، صام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عن الكالم، و لو من باب التضامن احلقوقي، و التنديد بدعوات القتل و التكفري

.إال من رحم ربك” و احلداثيني” اليساريني “و “احلقوقيني “من 
م كانوا يرددون بأن التصوي شرتاكي ت على االحتاد االو لإلشارة فقد استعملت هذه القضية أبشع استعمال خالل احلملة االنتخابية األخرية لدرجة ا

؟؟!!للقوات الشعبية، هو تصويت على اإلحلاد و املالحدة
غة اليت سبق للحزب أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يعود لطرح موضوع اإلرث بنفس الصي هاهوو بعد ما جرت مياه كثرية حتت اجلسور . و اليوم

ا .طرحه 
ماذا تغري؟ ؟

أهو موقف حقوقي، ثقايف أم سياسي؟ ؟
أهو موقف خالص للمجلس أم وحي؟ ؟

هل يفتح اجمللس جلسات استماع و نقاش حول املوضوع و يذهب إىل أبعد مدى يف ذلك؟ ؟
و  املكفرينأن محلة فلول ألننا على يقني ب. .مع مسؤويل اجمللس الوطين الالمشروطوبشكل مبدئي ها حنن نعلن منذ اآلن تضامننا املطلق و . . و أخريا

.فقهاء الظالم آتية ال ريب فيها

حنان رحاب
عضو املكتب السياسي حلزب االحتاد االشرتاكي

http://www.filwajiha.com/2015/10/22/28361
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http://www.eljawab.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A-
%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-
%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.html
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ةبالمساواة في اإلرث تدعو للشك وتستهدف هوية المغارب” توصيات اليزمي” : حقوقيمركز 

وتستهدف,هوية,مركز,للشك,يف,حقوقي,توصيات,تدعو,باملساواة,اليزمي,املغاربة,وسوم اإلرث 36

ان،  تقرير  اجمللس الوطين خبصوص املساواة يف االرث، هاجم املركز املغريب حلقوق اإلنس” توصيات اليزمي“يف أول خروج حقوقي ضد ما أطلق عليه 
.”ة اجملتمع املغريبمبعثا للشك والريبة، واستهدافا واضحا هلوي” حلقوق اإلنسان، املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف اإلرث، معتربا ذلك 

يديولوجي املغريب، بعيدا عن إعادة النظر يف تركيبة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مبا يؤهله ليعكس التعدد والتنوع الفكري واإل” ودعا املركز، إىل 
.”اإلقصاء واالنتقائية واالرجتالية، حىت ال يصري حكرا على تيار إيديولوجي معني، وحىت ال يسيء للشعب املغريب

النتقائية وإقصاء خمالفيهم حماربة واضحة ألسس اجملتمع القيمية، بطريقة فجة، تكاد تكون منهجية، فضال عن ا” واعترب املركز ، أن تقرير اجمللس 
ادعوة باطلة، تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الش“، وأكد املركز يف بالغ له، أن الدعوة إىل املساواة يف اإلرث ”إيديولوجيا ، و ”رعية ودالال

والقانونية، للبث بالرأي  بولوجيةواألنثرو كان لزاما على معدي التقرير دعوة املختصني من خمتلف املشارب العلمية والفقهية “أشار املركز احلقوقي إىل أنه 
.”رأيوالتحليل يف النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه عن قصر النظر وغياب الرؤية، وارجتالية يف إبداء ال

http://press24.ma/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81/
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بفضيحة ستثير الكثير من الجدل حول موضوع المساواة بين الرجل و المرأة في اإلرث بالمغر 

ا أن تثري الكثري من اجلدل، بني التيارات اإلسالمية وباقي التيارات ا املرأة واملطالبة ملدافعة عن حقوق أثار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، قضية من شأ
ا مع الرجل، إذ أوصى اجمللس بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف الزواج وفسخه وفقا وكذا اإلرث، وذلك  مبساوا

.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19للفصل 
وضعية املساواة “الرباط حول تقرير موضوعايت، دعا إدريس اليزمي،  يف تقرير قدمه صباح أول أمس الثالثاء مبقر املركز الوطين حلقوق اإلنسان بويف 

ويلها اختصاصات ، احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز وخت”صون إعمال غايات وأهداف: واملناصفة يف املغرب
نفيذ كافة وتتبع وتقييم مدى ت احلماية والوقاية والنهوض باملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وختويل السلطات اليت متكنها من االضطالع بأدوار توجيه

.ادعةالتشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ور 
اري بشدة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي يدافع عن قضية املساواة يف اإلرث، حيث قال ال ملوقع نهاري يف تصريح له وانتقد الشيح عبد اهللا 

اعلموا أن العواقب  ذالك ، وإذا فعلتمثوابتهأقول هلذه اجلمعيات اتقوا اهللا يف دين هذا البلد واتقوا اله يف .. الذي أورد اخلرب ” ” نون بريس“
.”ستتحملون مسؤوليتها أنتم

، ولديه دستور املؤمنينيمارة النهاري، أن هذا اجمللس يف بلد امسه املغرب وهذا األخري لديه تاريخ وجغرافية، مبين تارخييا على اإلسالم وعلى إوأضاف 
كون لبند السيد، أن ال تفيه بند  ينص على دين هذه الدولة هو اإلسالم، وأن مجيع القوانني اليت تشرع يف هذا البلد جيب أن تكون خاضعة هلذا ا

.معادية هلذا البند
اإلسالم هو دين الدولة  جملس اليزمي حينما يتحدث عن موضوع املرأة والرجل يف اإلرث ينبغي أن يراعي البند املتعلق بكون“النهاري  أن وأوضح 

.”املغربية وإال نقول بأنه ال حيرتم دستور الشعب املغريب والنظام الذي ارتضاه هذا الشعب، ليحكمه باإلسالم
، ينبغي أن يعلم أن النهاري، أن اجمللس حينما يتحدث عن ثابت من ثوابت الدين اإلسالمي الذي هو قضية املساواة الذكر واألنثى يف اإلرثوأشار 

دالة املطلقة،  ير اهللا فيها العاملوضوع جاءت فيه آية صرحية، واإلرث مما قسمه اهللا ومل خيول قسمته ال إىل ملك مقرب، مث أن اإلرث يقسم بالطريقة اليت
.حيث أنه أحيان تأخذ املرأة أكثر من الرجل، وأحيانا أخرى تنال مثل نصيب الرجل باعتبار أن هذه القضية قضية مشولية

لعدل، باعتبار أن األنثى ، كان يراعي بأن األسرة اإلسالمية مبنية على ااألنتينيوشدد النهاري على أنه حينما حتدث القرآن على أنه للذكر مثل حظ   
كيفما كانت األحوال تبقى نفقتها خمولة للرجل

ور وخيوض هذا اخلوض، فهو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن يعلم أنه حينما يتحدث يف قضايا الدين وثوابت الدست“وقال النهاري، إنه جيب على   
.”سالم منذ القدمبذلك يريد إثارة فتنة يف هذا البلد األمني وليعلم أن املغرب مبين على اإلسالم، وأن االستقرار يف املغرب مبين على اإل

ذا الطريقة، دليل على أنه يريد إثارة الفوضى، مربزا أوأفاد   ن الشعب املغريب مسلمالنهاري، أن إثارة جملس اليزمي لقضية اإلرث واحلديث عنها 
م دينا، املرأة تعرف حقوقها حينما ارتضينا اإلسال األنىتحنن املغاربة ليس لدينا ما مييز الذكر عن “وارتضى هذا الدين ولن يتخلى عنه أبدا، مضيفا 

ا يف اإلسالم، والرجل يعرف حقوقه يف اإلسالم وال حيتاج أحد أن يتسول من الغرب الذي يظلم املرأة .”وواجبا
ا وتقتل بالرباميل أين هذا الغرب اآلن ينظر إىل من هذا العامل إىل هذه املرأة يف الشام اليت تساق اآلن من بيته“: وهاجم النهاري الغرب، قائال  

، ”تستطيع أن تتعدى احلواجز اليت ال فلسطيالفتاة يف  هطهاملتفجرة، أين حقوق هذه املرأة يف العراق وما حدث هلا يف سجون أبو غريب، أين حقوق 
رب الذي ينعم باالستقرار واألمن يأتون إىل املغ… أين أصوات هذه اجلمعيات احلقوق عن املرأة يف إفريقيا الوسطى اليت قتلت والعامل يتفرج” مضيفا 

.”ويريد تعكري صفو هذا البلد
http://www.almaghreb24.com/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7/
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 له طلب المجلس الوطني لحقوق اإلنسان المساواة في اإلرث وسيلة للهروب من فش: عباسيعمر 

ا دين اإلسالم منذ أن أنزل اهللا تعاىل سور  اليت حسمت " النساء " ة يف خضم اجلدال حول مسألة املساواة يف االرث بني اجلنسني ، اليت حسم يف شأ
السيد  إلستقالليةاما لكل وارث على حدا من حقوق ، خرج الكاتب الوطين ملنظمة الشبيبة  بتوضحهامسألة النقاش أو اجلدال يف هذا املوضوع ، 

.برسالة قوية ، موجهة إىل دعاة هذه النظرية اجلديدة بالفيسبوكعمر عباسي من خالل حسابه اخلاص 

يقوم به من أجل  أقدر عاليا التاريخ النضايل للعديد من أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والدور الذي:  "  ، و كتب عباسي على حائطه 
أن أعضاء اجمللس، هم أول  األخرية حول املساوات يف اإلرث ، ذلك للتوصيهاملسامهة يف محاية حقوق اإلنسان ببالدنا، بيد أين مل أفهم دواعي إصداره 

ا خمالفة لشريعة اإلسالم الثابتة ، و متناقضة مع دستور البالد ا توصية تتعارض من دين األمة املغربية، إ التوصية؟ و ملاذا ، ملاذا إذن هذه من يعلم، أ
يف تفعيل توصيات هيئة  اآلن  بالضبط ؟ أخشى أن يكون األمر حماولة للتغطية على فشل اجمللس يف عدة مواضيع، منها على سبيل املثال، فشله

".اإلنصاف واملصاحلة ذات الصلة باحلكامة األمنية

http://saharazoom.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A/2747/%D8%B9%D9%85%D8%B1%2
0%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84
%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB%20%D9%88%D
8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87%20%
E2%80%8F.html
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یزمیتھاجم توصیة  للبیجیدياألمانة العامة  وتعتبرھا تجاوزا لمؤسسة إمارة  ال
نین  المؤم

 
 

   16:52الساعة  2015أكتوبر  22أضیف فی 
 
 

 فيه تدارست ،كيران ابن اإلله عبد العام األمين برئاسة العامة لألمانة عادي لقاء أكتوبر 21 األربعاء يوم مساء انعقد
 االنسان لحقوق الوطني المجلس تقرير في الصادرة التوصية عند وتوقفت .والتنظيمية السياسية القضايا من عددا
 كي  األسرة مدونة تعديل إلى تدعو والتي منه 18 الفقرة في "المغرب في والمناصًفة المساواة وضعية" :عنوان تحت
 مسؤولة غير الدعوة "للبيجيدي العامة األمانة بالغ واعتبر !!! اإلرث مجال في والرجل للمرأة متساوية حقوقا تمنح

 نفسه 19 الفصل مضمون وخاصة أحكامه مع بينا تعارضا وتتعارض الدستور ألحكام سافرا خرقا تتضمن باعتبارها
 الدستور أحكام ضمن والرجل المرأة بين المساواة يؤطر المذكور الفصل إن حيث المذكورة، التوصية عليه تحيل الذي
 ومنطوق المؤمنين إمارة لمؤسسة تجاوزا المذكورة التوصية تمثل "البالغ وقال .للمملكة والوطنية الدينية والثوابت نفسه

 أميرا بوصفه أنه الملك جاللة فيه أكد الذي 2003 لسنة التشريعية السنة افتتاح في السامي الملكي الخطاب
 نصوص تنظمها مواضيع حول عقيما جدال تفتح كما  اهلل، أحل ما يحرم أو اهلل حرم ما يحل أن يمكن ال للمؤمنين

   .اإلرث كموضوع  والداللة الثبوت قطعية قرآنية
 

http://akherkhabar.ma/Lastnews/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B
1%D9%82%D8%A7%D8%AA/3607/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3

%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B
9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%

8A%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%20%D8%AA%D9%87%D
8%A7%D8%AC%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8
A%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9
%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%
D8%A7%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86.html 
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!حول اإلرث استهدافا لهوية المجتمع” توصيات اليزمي“حقوقي يعتبر مركز 

جلنسني يف علقة باملساواة بني ااعترب املركز املغريب حلقوق اإلنسان، بعض مضامني التقرير الذي أعده اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خصوصا تلك املت
.”استهدافا واضحا هلوية اجملتمع املغريب“اإلرث، 

قة فجة تكاد إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، حيارب أسس اجملتمع القيمية، بطري“على نسخة منه،  24وقال املركز املذكور، يف بالغ يتوفر مشاهد
.”تكون منهجية، فضال عن االنتقائية وإقصاء خمالفيهم إيديولوجيا

ا“واعترب املركز، الدعوة إىل املساواة يف اإلرث  كان لزاما على “ أنه ، مشريا إىل”دعوة باطلة، تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودالال
ليل يف النازلة قبل إصدار التقرير، والقانونية، للبث بالرأي والتح واألنثروبولوجيةمعدي التقرير، دعوة املختصني من خمتلف املشارب العلمية والفقهية 

.”الذي تنم بعض مضامينه عن قصر النظر وغياب الرؤية، وارجتالية يف إبداء الرأي

http://machahid24.com/home/112453.html
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دعوة المجلس الوطني لحقوق االنسان غير مسؤولة: البيجيدي

وضعية املساواة وحقوق اإلنسان"على خلفية إصدار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان لتقرير خصه لتقييم 
املرأة والرجل  الفصل املذكور يؤطر املساواة بني"أشار من خالل بيان أصدره عقب لقاء األمانة العامة يوم أمس األربعاء، إىل أن " املصباح"حزب 

.ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة
 1114لسنة التشريعية لسنة جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي السامي يف افتتاح ا"اعترب أن التوصية املذكورة متثل " البيجيدي"

ية تفتح جداال عقيما حول ، مشريا إىل أن هذه التوص"الذي أكد فيه امللك أنه بوصفه أمريا للمؤمنني فال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا
.مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث

http://www.seekpress.com/article-56587.htm
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نقاش اإلرث  ولشكر يدعو إلى بـ تقرير اليزمي  ينوه االتحاد 

الشيخ اليوسي -هسربيس  
16:00 – 2015أكتوبر  22اخلميس 

جل واملرأة  املساواة بني الر يف أول موقف يعرب عنه أحد األحزاب السياسية املغربية حول التقرير األخري للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي دعا إىل
ا تتماشى مع توصيا .تت مؤمتر النساء االحتاديايف اإلرث، نوه املكتب السياسي حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية بالوثيقة، معتربا أ

لرجل ساواة بني املرأة واجاء ذلك يف بالغ أصدره املكتب عقب اجتماع عقده، وأكد فيه أن تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املناصفة وامل
صدره ه يف التقرير الذي أجتاوب مع توصيات املؤمتر السابع للمنظمة االشرتاكية للنساء االحتاديات، وذلك بعد أن دعا جملس اليزمي، ضمن توصية ل

.خالل هذا األسبوع، إىل املساواة بني اجلنسني يف اإلرث، ما أثأر جدال كبريا يف األوساط السياسية واإلعالمية
السابع، يات، خالل مؤمترها ويف تعليقه على املوضوع، قال الكاتب األول لالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن منظمة النساء االحتاد

دستور اململكة، معربا عن  توصية تتعلق حبقوق اإلنسان، كاحلق يف العمل والشغل وتقلد املسؤوليات وكل احلقوق املنصوص عليها يف 30أصدرت 
.اعتزازه بكون هذه التوصيات واملطالب تضمَّنها تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

االحرتام املطلوب “لى ، ويقوم ع”يكون هادئا وجديا ومسؤوال“، إىل فتح حوار وطين حول هذا املوضوع، هلسربيسلشكر دعا، يف تصريح مقتضب 
دف الوصول إىل حلول هلذه اإلشكاالت .، على حد تعبريه”للحق يف االختالف 

تقرير  لقوات الشعبية على أنوعن مدى تطابق توصية املساواة يف اإلرث بني اجلنسني واملقتضيات الدستورية، شدد الكاتب األول لالحتاد االشرتاكي ل
.2011اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تضمَّن إحاالت على مواد يف دستور 

حول  طوق الصمت” كسرن بشجاعة سياسية“بدورها، أكدت حنان رحاب، عضو املكتب السياسي للحزب، على أن النساء االحتاديات 
ي أمام مؤمترهن بكثري من لشكر تناول املوضوع يف عرضه السياس“املوضوع، عندما تبنت املنظمة مسألة املساواة بني اجلنسني يف اإلرث، موضحة أن 

.”العقالنية الالزمة ملعاجلة موضوع من هذا احلجم واألمهية
وختوين يف حق االحتاد  عندما طرح احلزب هذا املوضوع للنقاش انربت فلول الظالم إلطالق محلة تكفري“، إنه هلسربيسرحاب قالت، يف تصريح 

در دم الكاتب األول .”االشرتاكي للقوات الشعبية، وصلت حد نعت النساء االحتاديات بالبغايا، واإلفتاء 
ا إىل أنه قد استعملت هذه القضية، بشكل وصفته  م كانوا يرددون أن “، خالل احلملة االنتخابية األخرية، ″البشع”بـوأشارت املتحدثة ذا لدرجة أ

. حلقوق اإلنسان، معلنة تضامنها مع اجمللس الوطين”التصويت على االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية هو تصويت على اإلحلاد واملالحدة

http://news.chadidi.com/?p=7547
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توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان مخالفة للدستور: العلوي  الصوصي
  

سات واالستشارات القانونية وحل العلوي رئيس املركز املغريب للدرا الصوصيعريضة موجهة  إىل رئيس وأعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،اعترب يف 
ا  تتناىف وأح الذي شارك كام الدستور  ،املنازعات ، التوصية الصادرة عن اجمللس  خبصوص املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة غري ملزمة ألحد، وأ

ي غري الدين اإلسالماجمللس يف االستشارات حول صياغته ، خصوصا وان الدين اإلسالمي من ثوابت األمة املغربية   وان مراجعة األحكام املتعلقة  ب
.من الدستور  175ممكنة حسب الفصل 

 له،باعتبارللدستور وممثلة  العلوي رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، إىل ضرورة أن تكون التوصيات الصادرة عن اجمللس مطابقة الصوصيوقد دعا 
تور يضيف الفة للدسالقانون هو أمسى تعبري عن  إرادة األمة  واجلميع ملزمون به ، وان اجمللس له ملفات جيب االشتغال عليها أهم من إثارة مسألة خم

.  الصوصيالعلوي 
يل مدونة اإلرث ،وتعد هذا وكان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد أصدر أول أمس الثالثاء   تقريرا له يدعو فيه إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف

.  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  16من الدستور واملادة  19وفقا للفصل .األسرة 

http://blakdoub.info/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%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/
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تقرير صادر عن مؤسسة رسمية مغربية يوصي الى تفعيل المساواة في اإلرث

مبقره  2015أكتوبر  20 تاءالثالخرج اجمللس الوطين حلقوق االنسان باملغرب وهي مؤسسة رمسية تابعة للدولة بتقرير قدمه خالل ندوة صحفية يومه 
يات الدستور توصية كلها ترمي للنهوض باملساواة واالنصاف يف بني الرجل واملرأة ،صونا وإعماال لتوص 97املركزي بالرباط أمام الصحافة ،يتضمن 

.املغريب كما قدمه معدوا التقرير ،وتطبيقا لالتفاقيات وااللتزامات  الدولية ذات الصلة اليت صادق عليها املغرب 

اة ة والوقاية والنهوض باملساو و يوصي اجمللس يف تقريره بتسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وختوليها اختصاصات احلماي
جل يف ما حقوقا متساوية مع الر  واملناصفة بني اجلنسني والتسريع بإخراج اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة وتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة

.يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث

وامللتزم بتشريعات الدين  التيار احملافظ مابنيومن  التوصيات اليت ستخلق جداال داخل الشارع املغريب هي التوصية اخلاصة باملساواة يف اإلرث ،
ي كما هو مدون يف الدستور بتعاليم الدين االسالم املتشبتالبنية احملافظة للشعب املغريب  إخرتاقاالسالمي ،والتيار العلماين الذي حياول جاهدا 

.املغريب الذي يؤكد أن دين الدولة هو الدين االسالمي كما جاء يف الفصل السادس منه 

http://www.africone.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-
%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A7/
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حقوقيةالمجلس الوطني لحقوق االنسان بخصوص مساواة االرث يسبب خالفا بين الهيئات البيان 

يف قريره اىل اعادة النظر تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن  اعادة النظر يف وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب ،حيث طالب يف تأدى 
بعض ب و موافقتها فقط على املساواة يف االرث بني الرجل و املرأة ، حيث تسبب يف خالف بني املنظمات احلقوقية اليت اعلنت عن رفضها هلذا الطل

النقط
م النهوض باملرأة املغربية، وحت واة، وخاصة تلك قيق العدالة واملسااملركز املغريب حلقوق اإلنسان عربَّ عن جتاوبه مع العديد من مضامني التقرير اليت 

.إىل إعادة النظر يف قوانني اإلرث CNDHاملتعلقة بالسياسات العمومية اليت هلا آثارها املباشرة على حقوق النساء، لكنه توقف مليا عند دعوة 
ا اليت وحسب الشريعة اإلس. قواعد اإلرث ترتبط بعادات اجملتمعات وديانة مواطنيها“وأفادت اهليئة احلقوقية، ضمن بيان ، بأن  المية، فإن هلا دالال

.”رأةتستلزم الغوص يف تفاصيلها، فقهيا واجتماعيا وقانونيا، بدل التطاول عليها بدعوى حتقيق املساواة بني الرجل وامل
ا بك” املساواة يف اإلرث“اليه اجمللس الوطين حلقوق االنسان يف  دعىرئيس املركز احلقوقي، عبد اإلله اخلضري، وصف ما  دعوة باطلة ومريبة، “و

ا، وتثري الشك من حيث أهدافها ومرامي .”هاتتسم بالعبث واالرجتالية، وتنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودالال
والقانونية للبت  ولوجيةواألنطروبكان لزاما على معدي التقرير دعوة املختصني من خمتلف املشارب العلمية والفقهية “وأردف الناشط احلقوقي أنه 

.، حبسبه”بداء الرأيبالرأي والتحليل يف النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه عن قصر النظر وغياب الرؤية وارجتالية يف إ

http://sahafa24.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88.html
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لحقوق اإلنسان بقنا يعلن عن عدد من االنتهاكات االنتخابية الوطنىالمجلس 

العزازىحممود  –قـنا 
مبجموعة من  18/19/10/2015أعلن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بقنا بعد قيامه مبتابعة اجلولة األوىل لالنتخابات الربملانية وذلك يومي 

االنتهاكات وذلك حسب ما أعلنه مسئويل اجمللس مبحافظة قنا جالل كمال وحافظ عسران وخالد سعيد و عمر حممد وآخرون
من واقع الزيارات امليدانية ملتابعة  األيتحمافظة قنا وأسفر ذلك على رصد  ىفحيث قمنا بتشكيل جلنة متابعة قامت باملرور على كافة اللجان االنتخابية 

-: ىفاالنتخابات وتتمثل 
ز شرطة دشنا ها يف دائرة مركأمهها استمرار الدعاية االنتخابية خارج اللجان باستخدام الالب توب الذي يتواجد بكثرة أمام اللجان االنتخابية إىل تفقد

بية بإصدار للجنة االنتخاوجنع محادي ومركز قنا، كذلك الالفتات اليت حتمل أمساء املرشحني املتواجدة بكثرة أمام معظم اللجان، ومل يقم املسئول عن ا
.أوامره باقتالع هذه الالفتات بعيداً عن مقر اللجان االنتخابية املسئول عنها

ليها رقم القيد يف استمرار حشد الناخبني من خالل استقدامهم من منزهلم بالسيارات وتوزيع عليهم البطاقات اخلاصة بالدعاية للمرشح مدون ع
ا الىتكافة مراكز االقرتاع   ىفاجلدول االنتخايب، فقد الحظ ذلك  .قمت بزيار

رصد  ىفعوقنا من أداء عملنا ذلك مضايقة له وي ىفأمجعوا على أن هناك من القائمني على العملية االنتخابية من يتفهم دورنا كمتابعني ومنهم من يرى 
.وتدوين االنتهاكات من قبل املرشحني واملنتخبني والقائمني على العملية االنتخابية مجيعاً 

اإلعدادية، اللجنة الفرعية رقم  قبلىجلنة مدرسة فاو  ىفقابلتنا من القائمني على العملية االنتخابية ما مسعناه من الناخبني  الىتومن أشهر املعوقات 
ن يوضح هلم الرموز تعوق الناخبني من التصويت، فهم حباجة مل الىت، حول عدم تفهم املشرف على االنتخاب هناك من ارتفاع نسبة األمية 61

ائيا مما يتطلب جهدا إضافيا من القائمني على عملية االنتخاب داخل تبسيط هذه اللجنة، من  للمرشحني وكذلك منهم من ال جييد القراءة والكتابة 
.األمور وترك احلرية للقائمني على االنتخاب من مساعدة الناخبني

م يف  التصويت دون معاناة بعد شرح  ىفاألمر وبدأ الناخبني  ذلك،فتفهمقمنا بالتحدث مع العضو القضائي واستطعنا توصيل رسالة الناخبني ومعانا
.ما عليهم عمله

http://www.elbyan.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-
%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%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-
%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86/
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على توصية المجلس الوطني لحقوق االنسان بالمساواة في االرثتعليقا 
أمحد أشكور:األستاد 

لية تبين األعمى ألخيه األعمى حلقوق االنسان واملتبين ملنطوق نص االتفاقيات الدو ” الوطين“ال غرابة وال استعجاب يف توصية اجمللس : رأي شخصي 
بشرط عدم  املتبين لالتفاقيات الدولية واليت جعلها تسمو على القوانني الوطنية ، 2011، دون االرتكاز على امسى قانون يف البالد وهو دستور 

راسها ، وحىت ال ننسى يف وما توصية املساواة يف االرث بني الرجل واملرأة سوى حماولة جلس نبض تلك الثوابت وصدق ح. خمالفتها لثوابت اململكة 
فيه هؤالء السياسيني  ، وهذا ما يلتقي واملراةتنادي باملساواة يف االرث بني الرجل ” اليسارية“االمس القريب خرجت جمموعة من الدعوات السياسية 

امج سنوي وخمطط بعيد املدى وجتدر االشارة ان اجمللس ال يشتغل بفرقعات سياسية وال حقوقية بل يعمل وفق برن. مع اجمللس الوطين حلقوق االنسان 
صية اعادة النظر يف مفهوم ، تو )لنا فيه راي خاص(يندرج فيه مثل توصية املساواة يف االرث توصيات اخرى ، من قبيل توصية الغاء عقوبة االعدام 

ة دولة ، وكما اشتغل وجعل مفهوم االسرة يعتمد املفهوم االممي الغري املبين على دين او ثقافة او خصوصي.) …زوج وزوجة وابناء (االسرة احلايل 
ك اخلطوة تل. دون وجود قرابة دم او نسب  امراتنياو رجلني او  امراةواحتسبوا فردا واحدا يشكل اسرة سواء كان رجال او  2014املغاربة يف احصاء 

ا يف احصاء املواطنني ولكنها معيار دويل اممي مبين على اتفاقية تعتمد مفهوم االسرة حىت وان كان الرجلني لواط ، وهو ..اخوين او متزوجني  مل نبايل 
ذه التوصية علينا ان نسلم بتوص. سحاق …واختها او عشيقتها  للمراةبالنسبة  الشاننفس  يات مستقبلية مصدرها ما اريد قوله اننا إن سلمنا 

رها زلزلت تلك االتفاقيات من جذو  اتفاقيات دولية كتبت بعد صراعات ثقافية ودينية ، نعم يف معظمها كتبت مبشاركة عربية واسالمية لكن بتحفظات
ا ال تستطيع احلفاظ على خصوص هو صراع بني . ية بالدها واليوم تعود تلك التحفظات للواجهة فهل للدولة اجلرأة على صد هذه التوصيات أم ا

دوء ويتحرك برزانة ويتمسك بقوة بثوابت بالده الكونية واخلصوصية ونضاله طويل فقط حيتاج ملن يقرأ 

http://www.martilplus.com/2015/10/22/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%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/
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 بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
 على هامش التفاعالت السلبية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

�� 
 20، املقدم يوم "صون وإعمال غايات وأهداف الدستور : وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"حول أثار التقرير املوضوعايت للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان 

النقاط ات ، جدال كبريا يف جمموعة من املنابر اإلعالمية واملواقع االجتماعية اليت فضلت تناول جزءا من القضايا واملالحظات الواردة من بني عشر 2015أكتوبر 
اليت تشوب كال من املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، واملساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية  واالختالالتاليت تناوهلا هذا التقرير واليت مشلت اإلشكاالت 

  .حقوقهنواالجتماعية والثقافية، وكذا السياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك 
  

هذا التقرير من تشخيص وتوصيات واليت ما فتأت احلركة النسائية ترتافع من أجلها، نعترب اختزال  بهإننا يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب إذ نثمن ما جاء 
يشكل تغليطا للرأي العام، ونستنكر بشدة هذه اهلجمة اليت تتعرض هلا مؤسسة وطنية مستقلة حملاولة النيل منها، يف ( املساواة يف اإلرث)واحد التقرير يف موضوع 

ر متقدم يف اجملال ستو الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غري املفهوم والرتاجع عن املكتسبات اليت تعرفها قضية املساواة بني اجلنسني يف املغرب، يف ظل د
تعترب ترهيبا فكريا على املدافعني عن حقوق اإلنسان عامة   -اليت تذكرنا حدهتا مبعركة تعديل مدونة األسرة-اهلجمة، إن هذه  .اجمللسوهذا حتديدا ما يربزه تقرير 

 دوروحقوق النساء بشكل أخص من قبل جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين مستغلة إياه سياسيا مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها 
  (.من الدستور  41الفصل)اإلفتاء 

  
تماعية واالقتصادية الجإننا يف اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب إذ ندين هذه املواقف وما يدعمها من حجج بعيدة عن واقع األسر املغربية يف خضم التحوالت ا

 :للمغرب، وعن متطلبات حتقيق التنمية البشرية املستدامة، وحتقيق الكرامة واملواطنة غري املنقوصة للمغربيات كما املغاربة، ندعو والدميغرافية
 علىمجيع األطراف إىل نقاش جمتمعي هادئ حول منظومة املواريث وذلك استجابة حلاجة جمتمعية وحل وضعيات واقعية، حيث أن املغربيات قد برهن         -

النساء، وعن مسامهتهن  حصريا هباقدراهتن يف كل اجملاالت، وتقامسن مسؤولية األسرة بشكل مشرتك مع الرجال، ناهيك عن نسبة اخلمس من األسر اليت تتكفل 
 األب ؛يف تنمية ثروة األسرة دون أدىن الضمانات حلقوقهن يف حالة وفاة الزوج أو 

أفق إقرار العدالة االجتماعية وما تتطلبه من   علمائنا األجالء أن يقدموا االقرتاحات واحللول املالئمة لكل الوضعيات واألخذ بعني االعتبار تنوعها يف        -
ل وال يكيل للكعدل وإنصاف ومساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بني مواطناته ومواطنيه وال يقلل من القيمة اإلنسانية 

 مبكيالني ؛الكرامة 
املتعلقة هبيئة  سيماااللتزامات واإلفراج عن القوانني قيد الدراسة وتلك املوضوعة يف رفوف اللجن ال  بأجرأةالتسريع حكومة وبرملانا إىل  املسؤولني        -

جتماعي عوض اال املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفل، وإىل االلتزام بتطبيق سياسات عمومية حترتم أسس ومقاربة النوع
ات علمية شر وخلق نقاشات هامشية غرضها اإلهلاء والتحريض أمام التعثر غري املربر والذي تؤكده خمتلف الدراسات والتقارير الوطنية والدولية عرب مؤ  التماطل
 ...ودقيقة

  
كنساء ورجال ورهانات التنمية املطروحة على اقتصاد املغرب واحلسم يف هذه الرهانات   انتظاراتناإن طبيعة املقاومات اليت يعرفها ملف حقوق النساء وحجم 

هلذه  احلقيقي بالتفعيلوالتحديات عرب الدستور ومن خالل التعهدات الدولية للمغرب، تتطلب املرور من املساواة وعدم التمييز ليس كشعارات بدون حمتوى بل 
الضيقة  السياسويةات ساباحلقوق عرب مالئمة الرتسانة القانونية وإعمال كافة احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف منأى عن كل احل

   .وتنميتهالسلبية اليت يكون اخلاسر األول فيها هو املغرب  والتوافقات
 2015أكتوبر  22 الرباط،
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سة إمارة دعوة مجلس اليزمي للمساواة في اإلرث انتهاك للدستور وتجاوز لمؤس: العدالة والتنميةحزب 
المؤمنين

برئاسة األمني العام عبد اإلله ابن   2015أكتوبر  21األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية، يف اجتماعها املنعقد مساء يوم أمس األربعاء تدارست 
.كريان، التوصيات الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واليت طالب فيها باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث

وضعية : "ق االنسان حتت عنوانوجاء يف بالغ لألمانة العامة للحزب أنه مت التوقف خالل االجتماع عند التوصية الصادرة يف تقرير اجمللس الوطين حلقو 
.إلرث منه واليت تدعو إىل تعديل مدونة األسرة كي متنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل يف جمال ا 18يف الفقرة " املساواة واملناصفًة يف املغرب

ينا مع أحكامه وخاصة دعوة غري مسؤولة تتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتعارض تعارضا ب"أن هذه التوصية  للبيجيديورأت األمانة العامة 
حكام الدستور نفسه نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة، حيث إن الفصل املذكور يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أ 19مضمون الفصل 

".والثوابت الدينية والوطنية للمملكة 
فتتاح السنة التشريعية لسنة جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي السامي يف ا" البيجيديكما أن التوصية  املذكورة متثل حبسب بالغ 

يع ال عقيما حول مواضالذي أكد فيه جاللة امللك أنه  بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا، كما تفتح جد 2003
".تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث 

دونة األسرة بشكل مينح للمرأة إىل تعديل م" وضعية املرأة واملناصفة باملغرب"حول  املوضوعايتيذكر أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان دعا يف تقريره 
من الدستور،  19فصل حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقا لل

.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16والفصل 

http://ar.yabiladi.com/articles/details/39658/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.html
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وسط علماء المغرب بعد دعوة مجلس اليزمي إلى المساواة في االرث بين الرجل والمرأةغضب 
ا صادرة عن مؤسسة دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث حفيظة اجمللس العلمي األعلى، خاصة أأثارت 

.دستورية يف تقرير رمسي صدر أول أمس الثالثاء بالرباط، وقدمه إدريس اليزمي

لى ما صدر عن يف عددها لنهار اليوم فإن هناك نقاشا بني أعضاء اجمللس العلمي األعلى حول كيفية الرد ع" املساء"وحسب ما جاء يف جريدة 
م ليسوا حباجة للرد خاصة أن جملس العلماء سبق أن أكد على أن أحكام اإلرث قطعية و   ال جمال للرأي يفاليزمي، يف الوقت الذي يرى البعض أ

.طلب املساواة بني الرجل واملرأة واإلرث
ل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة إىل تعدي" وضعية املرأة واملناصفة باملغرب"حول  املوضوعايتيذكر أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد دعا يف تقريره 

من لدستور،  19فصل حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقا لل
.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16والفصل 

ضح يف مثل هذه األمور إن الدين االسالمي وا"يف تصريح خص به جريدة األخبار يف عددها لنهار اليوم،  الفزازيوعالقة باملوضوع قال الشيخ حممد 
ا ، مؤكدا يف السياق "العبث به عقيدة املسلمني خط أمحر ال جيب"، خصوصا أن "باللعب على وتر الفتنة"، واصفا اخلوض فيها "اليت ال جيب العبث 

.ذاته أن اجمللس العلمي األعلى لن يقبل مبثل هذه الدعوات
زمي  ردود فعل قوية وينتظر أن تكون لدعوة جملس الي". والدين االسالمي ككل اكرميإنه إساءة للقرآن "إىل حماكمة هؤالء بسبب ما قال  الفزازيودعا 

.خصوصا يف صفوق حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف احلكومي

http://ar.yabiladi.com/articles/details/39631/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF.html
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Femmes et héritage : le Conseil supérieur des oulémas 
prépare sa réponse au CNDH

Une nouvelle confrontation entre conservateurs et moderniste se profile au Maroc. Les protagonistes sont 
deux organismes officiels rattachés directement au roi Mohammed VI. Le Conseil supérieur des oulémas 
prépare sa répliquer aux recommandations du Conseil national des droits de l'Homme, notamment sur la 
question de l’héritage.
Le Conseil supérieur des oulémas (CSO) s’apprête à réagir à la proposition du CNDH d’amender le Code 
de la famille afin de permettre aux femmes de bénéficier des mêmes droits successoraux que les hommes, 
nous confie une source au ministère des Affaires islamiques. L’instance officielle religieuse du Royaume 
estime que le CNDH a dépassé ses prérogatives en empiétant sur un domaine strictement réservé au 
Commandeur des croyants qui est à juste titre le président du CSO.
Les oulémas seraient en train de préparer leur réponse afin qu’elle soit claire et directe « mais sans tomber 
dans les dérives de certaines réactions de personnes ne relevant pas de sa tutelle », précise la même 
source. Une allusion aux sorties médiatiques de religieux marocains demandant, par exemple, le jugement 
des responsables du CNDH.
Ainsi, le très controversé cheikh Abdebari Zemzemi a qualifié la recommandation de la révision des règles 
de l’héritage en vigueur au Maroc d’appel à la « Fitna » et à la « discorde ». Et c’est d’ailleurs le même son 
de cloche auprès quasiment de tous les religieux « indépendants ». Ce qui met davantage de pression sur 
l’institution officielle qui se doit de répliquer au CNDH mais de façon modéré.
Le Conseil a déjà répondu en 2008 au roi
« La position du Conseil supérieur des oulémas devrait être un rappel à l’ordre adressé à certaines milieux 
modernistes », souligne notre interlocuteur, ajoutant que le CSO s’était déjà exprimé sur le sujet il y a sept 
ans. Pour mémoire le 19 décembre 2008, le Conseil avait publié un communiqué sur l’annonce, faite neuf 
jours auparavant, par le toi Mohammed VI de la levée des réserves du Maroc sur certaines articles (2,9 et 
16) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la 
femme.
Dans une lettre adressée au CCDH (devenu depuis CNDH) à l’occasion du 60ème anniversaire de la 
Journée mondiale des droits de l’Homme, que ces « réserves [étaient] devenues caduques du fait des 
législations avancées qui ont été adoptées par notre pays ».
Prenant le contre-pied de l’engagement royal, le Conseil des oulémas avait souligné, mais avec déférence, 
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 ». Et de conclure que 
« Amir Al Mouminine est le garant de l’attachement à ces constantes et qui conduit le pays vers toutes les 
formes de progrès, ouvert et bénéfique, ne peut recommander l’illicite ou interdire le licite ».

http://fr.africatime.com/articles/femmes-et-heritage-le-conseil-superieur-des-oulemas-prepare-sa-reponse-
au-cndh
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VIVE POLEMIQUE SUR L’HERITAGE ENTRE HOMMES ET FEMMMES

Le CNDH, Conseil National des Droits de l’Homme a sorti un rapport sur l’égalité des droits entre 
l’homme et la femme qui, le moins que l’on puisse dire est venu empêcher les conservateurs islamistes de 
dormir pendant un certain temps. Car la polémique est présente, elle enfle même, pour annoncer une 
attaque frontale de ces derniers contre ceux qui pensent autrement. A commencer par le CNDH qui a 
demandé une révision de la « Moudawana » adoptée il y a plus de dix ans, pour préconiser l’égalité entre 
les hommes et les femmes devant l’héritage conformément aux engagements pris par le royaume au niveau 
international en l’accompagnant d’un vaste débat national sur cette question qui doit être tranchée au plus 
vite.

Il n’en fallait pas plus pour que les idéologues du parti islamiste du premier ministre, le PJD, se précipitent 
dans les éditoriaux de leur journal pour remettre le conseil présidé par Driss El Yazami à sa place pour lui 
demander de ravaler sa langue en estimant qu’avec sa proposition, il violait la constitution et le coran qui ne 
doit souffrir d’aucune interprétation.

De leur côté, les mouvements féministes se sont vite manifestés pour applaudir la proposition du CNDH et 
que le moment était venu d’aborder cette anomalie, se déclarant prêts à relever le défi d’une confrontation 
directe avec les conservateurs.

http://www.actu-maroc.com/vive-polemique-sur-lheritage-entre-hommes-et-femmmes/
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تجاُوز للملك": بِّيِجيِدي"والـ" .. مساواة اإلرث"الحكومة لم تناقش : المغرب 

    
صون .. قوق اإلنسان باملغربوضعية املساواة وح"رفضت احلكومة، اليوم اخلميس، اخلوض يف توصية بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي يهم 

، وهي املطالبة بإعادة النظر يف قواعد اإلرث، مبا يضمن املساواة بني اجلنسني"وإعمال غايات وأهداف الدستور
وضوع الذي أثاره اجمللس إن احلكومة مل تتدارس امل"وقال الناطق الرسم باسم احلكومة مصطفى اخللفي، يف الندوة اليت تلت انعقاد اجمللس احلكومي، 

". عنهأنا يل رأي يف املوضوع، ولكّن لن أعرب: "، مضيفا"مل تتم مراسلة احلكومة من طرفه"، بدعوى أنه "الذي يرأسه إدريس اليزمي
ة للحزب الذي يقود حزبية خمتلفة، نقاش موضوع املساواة يف اإلرث، خرجت األمانة العام تالوينويف الوقت الذي حتاشت احلكومة، اليت جتمع 
.االئتالف املشكل هلا لتعلن رفضها هذه التوصية

فتتاح السنة مللكي يف اوشددت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية، على أن التوصية املذكورة متثل جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني، ومنطوق اخلطاب ا
ىل أن توصية ، مشرية إ"أنه بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا"، الذي أكد فيه امللك 2003التشريعية لسنة 

.اجمللس ستفتح جدال عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة، كموضوع اإلرث
ضا بينا مع أحكامه، دعوة غري مسؤولة تتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور، وتتعارض تعار "أن التوصية املذكورة " املصباح"وسجلت قيادة حزب 

ل ضمن أحكام الدستور الفصل املذكور يؤطر املساواة بني املرأة والرج"، مربزة أن "نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة 19وخاصة مضمون الفصل 
".نفسه، والثوابت الدينية والوطنية للمملكة

اء، قانون العنف ضد النس وعالقة مبوضوع النساء، والتأخر الكبري الذي سجلته احلكومة، بشهادة العديد من اجلمعيات احلقوقية، يف ما خيص مشروع
لكن األمر ليس بالبساطة األمر أخذ نقاشا طويال يعتربه البعض تأخرا، و "، موضحا أن "احلكومة ملتزمة مبا جاء يف املخطط التشريعي"أكد اخللفي أن 

".املتصورة، باعتبار تدخل العديد من القطاعات فيه
، معتربا إياه "العنف ضدها مت االنتهاء من الصياغة النهائية للمشروع، وسيكون مدخال لصيانة كرامة املرأة، وحماربة"وأوضح اخللفي يف هذا االجتاه أنه 

.ول احلكومي، على حد قول املسؤ "موضوع نقاش للوقوف على التجارب الدولية، وستكون له أثار وازنة للنهوض بوضعية املرأة املغربية"
  

http://www.maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=7378:2015-10-22-21-38-20#sthash.yB3lwyUK.dpbs
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Le conseil national des droits de l’homme a-t-il demandé la 
révision du système de l’héritage? 

23 octobre 2015 - zoom              Selon le journal Almassae,  Le conseil national des droits de 
l’homme a demandé la révision du système de l’héritage et  l’adoption de l’égalité dans l’héritage entre le 
mâle et la femelle .Cette demande ,cette proposition a suscité une vive réaction caractérisée par une 
colère et une indignation du conseil supérieur  des oulémas  et furent accueillies avec indignation et refus 
par les milieux conservateurs en particulier les” islamistes” qui ont qualifié cette démarche d’inadmissible 
et contraire au texte religieux qui précise que le mâle a droit à deux fois la  part de la femme (deux parts 
pour le mâle et une part pour la femelle) et  qualifie toute  demande ,proposition ,recommandation de 
modification,ou changement de cette loi religieuse ,divine d’atteinte au texte sacré et une violation  
flagrante inadmissible de l’autorité des commandeurs des croyants. Les milieux religieux conservateurs 
expriment leur indignation,leur refus totale et catégorique  à la suite de cette demande de révision du 
système de l’héritage et affirment qu’ils lutteront de toutes leurs forces,et combatteront tout projet de 
modification des lois et règles de l’héritage précisés par les textes religieux .Ils refusent de débattre cette 
proposition et déclarent qu’ils ne tolèrent un débat autour de ce sujet et considèrent toute proposition de 
modification une atteinte aux textes religieux clairs,précis , nets et définitifs.Ils avancent qu’aucune autorité 
n’a le droit de modifier un texte religieux scellé,final ,définitif autour duquel il y a unanimité .Les milieux 
conservateurs en particuliers les” islamistes” qui ne tolèrent aucune autre interprétation ,aucune nouvelle 
lecture ,aucun  enrichissement ou “ijtihade”  affirment que la religion a accordé des avantages ,des droits à 
la femme en réparation ,en compensation en imposant à l’homme de verser la dote,de se charger de la 
nourriture,des habits ,des soins,de tous les autres frais de la vie conjugale “la Nafaga “. Les progressistes ,les 
modernistes,les defenseurs de la parité,de l’égalité  doivent  être prudents .Il faut qu’ils fassent attention en 
abordant des textes religieux relatifs au système de l’héritage . Ils sont appelés à apporter des arguments 
convaincant,des interprétations solides et dialoguer avec des oulémas  de l’égalité des deux sexes dans la 
vie politique,économique et sociale, de faire jouir la femme de ses droits de citoyen ,dans le mariage ,le 
choix de l’époux,de contracter un mariage sans la tutelle des parents,le droit à l’avortement dans les cas où 
la vie de la mére enceinte est en danger, et de s’abstenir de demander l’égalité dans l’héritage qui pourrait 
causer des tensions, des réactions violentes de la part  des conservateurs et islamistes. Les progressistes,les
modernistes,les défenseurs de l’égalité entre les deux sexes doivent être conscients,lucides réalistes et 
éviter de faire des propostions,des recommandations que la majorité des citoyens refuse et condamne .Les 
conservateurs les Islamistes insistent sur  la sacralité  des textes religieux précis,clairs,nets et affirment 
qu’ils ne tolèrent aucune autre interprétation,aucune nouvelle lecture, aucune modification, aucun 
changement aucun “Ijtihade”. Ils rapellent qu’il n’y a pas “d’iJtihade ” avec la présence d’un texte religieux 
clair,précis,définitif ,inchangeable.

http://www.oujdacity.net/national-article-105565-fr/le-conseil-national-des-droits-de-lhomme-a-t-il-demande-
la-revision-du-systeme-de-lheritage.html
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http://www.medias24.com/IDEES/Editos/158975-Heritage.-Plutot-que-de-polemiquer-il-faut-accepter-le-debat.html

                         108 / 113



 

23/10/2015 71
Conseil national des droits de 

l'Homme

Le Maroc est-il prêt à garantir l'égalité hommes-femmes en 
matière de droits de succession?

HÉRITAGE – En termes d’égalité entre hommes et femmes, la question de l’héritage fait débat. Suite à un 
rassemblement du Parti justice et développement (PJD) tenu mercredi 21 octobre sous la présidence 
d'Abdelilah Benkirane, la formation politique s'est exprimée au sujet des recommandations du Conseil 
national des droits de l'homme (CNDH), qui réclame l'égalité entre les deux sexes concernant les droits de 
succession.
Dans son dernier rapport sur la parité rendu public mardi 20 octobre, le CNDH estime en effet que "la 
législation successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté. De plus, 
la pratique du Habous et les règles régissant les terres collectives participent à déposséder les femmes de 
leurs droits à la terre ou à la succession".
Le CNDH appelle ainsi à amender le Code de la famille "de manière à accorder aux femmes les mêmes 
droits dans la formation du mariage, dans sa dissolution et dans les relations avec les enfants et en matière 
successorale", indique le rapport.

Des recommandations jugées "irresponsables" par le PJD, et qui vont "à l’encontre de l’article 19 de la 
Constitution qui encadre l’égalité entre la femme et l’homme selon les constantes religieuses et nationales 
du royaume", écrit le parti de la lampe dans un communiqué de presse.
Article 19 de la Constitution
"L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, 
social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la 
Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, 
dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. Il est créé, à cet 
effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination."
Le parti islamiste au pouvoir estime que la recommandation du CNDH "empiète sur les prérogatives de la 
commanderie des croyants et sur le discours royal de 2003, où le souverain assure qu’il ne peut pas 
autoriser ce que dieu a interdit, et interdire ce que dieu autorise". Cette proposition "ouvre un débat 
stérile sur des sujets qui sont régis par des versets coraniques clairs et irréfutables", indique encore le PJD.
Dans le Coran, Dieu recommande, concernant le partage des biens entre les enfants, "de donner au fils la 
part de deux filles".
Même son de cloche chez les oulémas, selon une source du ministère des Affaires islamiques citée par 
Yabiladi: "l’instance officielle religieuse du Royaume estime que le CNDH a dépassé ses prérogatives en 
empiétant sur un domaine strictement réservé au Commandeur des croyants qui est à juste titre le 
président du Conseil supérieur des oulémas", indique-t-elle.
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Pour le cheikh salafiste controversé Abdelaziz Fizazi, interrogé par le quotidien Akhbar Alyoum, cette 
recommandation constitue une "attaque envers le Coran et témoigne de l’ignorance du CNDH des textes 
sacrés".

Selon lui, "le royaume a ses institutions, et il faut veiller au respect de chacune d’elles". "J’ai peur que ces 
recommandations soient appliquées un jour, comme cela a été fait pour les filles de 18 ans qui peuvent se 
marier sans autorisation de leur père", explique le cheikh, qui estime que "la question de la succession a été 
clarifiée dans le Saint Coran, et qu’elle n’accepte pas l’ijtihad (la réforme)".

Frictions

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.

"Je ne peux qu’approuver cette initiative, mais 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", 
explique Mme Zirari.

"En évoquant les 'lois et constantes du royaume’, l’article 19 de la Constitution prend des précautions et 
prévoit une échappatoire", ajoute-t-elle, rappelant que les droits internes et les droits humains "sont en 
friction permanente".

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/23/droits-de-succession-egalite-encore-loin_n_8366106.html
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Le CNDH en faveur d’une réforme de la loi sur l’héritage

Le CNDH a présenté, le mardi 20 octobre, son dernier rapport concernant l’état de l’égalité et de la parité 
au Maroc. Intitulé « préserver et rendre effectif les finalités et objectifs constitutionnels », le rapport en 
question dresse un diagnostic de la situation de la femme, qualifiée de « mauvaise selon des rapports 
nationaux et internationaux, malgré les efforts réalisés au Maroc ». Pour ajouter que ce sont « les médias, 
l’éducation et l’enseignement qui dénigrent la légitimité de la femme ».
Le président du CNDH, Driss El Yazami, n’a pas hésité à rappeler que « la moitié de la population 
marocaine ne participe pas au développement », allusion faite à la précarité des femmes au Maroc. Pour 
résoudre ce problème, le CNDH présente un certain nombre de recommandations, rappelant que le 
conseil se contente de « faire son travail », et que « c’est aux législateurs de faire le leur », estime Driss El 
Yazami.
Une législation conforme aux conventions

internationales

Fait nouveau. Le CNDH se prononce au sujet de l’héritage et préconise, dans ses recommandations, d’« 
amender le code de la famille de manière à accorder aux femmes les mêmes droits dans la formation du 
mariage, dans sa dissolution et dans les relations avec les enfants », peut-on lire. Pour poursuivre « qu’en 
matière successorale, la législation doit être conforme avec l’article 19 de la constitution et l’article 16 de la 
CEDAW (Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes ;ndlr) ». Une manière directe d’appeler à légiférer dans le domaine de l’héritage.
Parmi les autres recommandations, figure celle où le CNDH conseille « d’appliquer avec rigueur les 
dispositions du code de la famille relatives à la pension alimentaire », et « d’élargir les bénéficiaires du fonds 
de la solidarité familiale aux enfants nés hors-mariage », estime le rapport.

http://solidmar.blogspot.com/2015/10/une-bonne-proposition-du-cndh.html
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Hamid Abdellaoui: "La recommandation du CNDH sur le 
droit d'héritage égalité hommes-femmes...était à éviter..."

Hamid Abdellaoui: "La recommandation du CNDH sur le droit d'héritage égalité hommes-femmes...était à 
éviter..." 
L'un des sujets évoqués ce vendredi sur le Mars Attak Le Grand Before, est le rapport dévoilé cette 
semaine par le CNDH et l'un des points traités et qui est celui di droit de succession et d'héritage : égalité 
hommes-femmes. Une question extrêmement sensible sur laquelle s'est exprimé l'invité du débat. Hicham 
Abdellaoui membre du Conseil National du Parti de l'Istiqlal estime que cette recommandation ne devait 
pas avoir lieu, car "elle touche l'un des fondamentaux de la constitution".

http://radiomars.ma/fr/i/15589/
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