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Benkirane, les femmes et le CNDH

Abdelkhalek Moutawakil

manif-femmes-benkiraneLes blagues du chef du gouvernement sont parfois amusantes, parfois elles le sont 
moins. Mais la plus récente racontée par Benkirane sur l’épouse qui revient moins cher que la maîtresse, 
soulève une polémique d’autant plus clivante qu’elle intervient dans le sillage de la proposition du CNDH 
pour l’adoption de l’égalité homme-femme dans l’héritage.

Personne ne sait si le chef du gouvernement avait en tête la recommandation du Conseil national des 
Droits de l’Homme lorsqu’il a lancé sa blague. En tout cas, la réaction du parti islamiste dirigé par le chef du 
gouvernement s’est voulue à la mesure de la proposition du CNDH, qualifiée d’« irresponsable ».

Le Parti de la justice et du développement, qui dirige la coalition gouvernementale, a parlé d’une «violation 
flagrante» de la Constitution, et en particulier l’article 19 qui « encadre l’égalité homme-femme par les 
constantes religieuses et nationales » au Maroc. Et pour couper court au débat naissant, le PJD sort les 
versets du Coran qui encadrent strictement le partage de l’héritage.

Justement, le CNDH a pointé la législation successorale inégalitaire qui participe à perpétuer la vulnérabilité 
des femmes. D’autres pratiques traditionnelles, telles les règles régissant les terres collectives « participent 
à déposséder les femmes de leurs droits à la terre ou à la succession», selon le CNDH.

Mais si la proposition a été attaquée de front par les islamistes et autres conservateurs, le CNDH a en 
revanche reçu un large soutien de la part des ONG, des partis modernistes et de la société civile qui 
défendent l’égalité homme-femme.

Tous demandent que la législation successorale se conforme aux conventions internationales sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que le Maroc a pourtant signées. 
Un débat qui rappelle celui de 2000, au sujet de la réforme de la Moudawana, et qui promet d’être 
passionnant aussi longtemps que prévalent les règles du débat d’idées.

http://www.labass.net/8041-benkirane-les-femmes-et-le-cndh.html
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Immigration: 92% des demandes de régularisation seront 
validées

MIGRANTS - 92 % des demandes de régularisation des migrants seront approuvées: tel est le verdict émis 
lors de la 4e réunion tenue lundi par la Commission nationale de suivi et de recours, au siège du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH) à Rabat.

Le Ramed pour tous
Outre l’accélération de la procédure de régularisation, qui donne droit à un permis de travail et à l'accès à 
la formation, une convention entre le ministère de la Santé et l’institution présidée par Driss Yazami a 
également été signée lors de cette réunion.

Objectif? Garantir aux immigrés réguliers et réfugiés politiques une couverture médicale de base et l’accès 
aux soins de santé, en l’occurrence le Régime d’assistance médicale (Ramed).
Assouplir les critères de régularisation

Malgré la volonté du Maroc d’intégrer les immigrés dans une logique respectueuse des droits humains, des 
décalages entre attentes et réalisations subsistent.
Des complications dans les procédures sont souvent pointées du doigt par des ONG, notamment la 
Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et le Groupe antiraciste d'accompagnement et de 
défense des étrangers et des migrants (Gadem).

Pour pallier les insuffisances des procédures de régularisation, la Commission présidée par le CNDH a 
préconisé d’assouplir les critères de régularisation pour les étrangers atteints de maladies graves, ceux 
pouvant justifier d’une activité professionnelle mais démunis de contrats de travail, les conjoint(e)s de 
Marocain(e)s et les conjoint(e)s d’étranger(e)s en situation régulière, les étrangers ayant affirmé résider au 
Maroc depuis plus de 5 ans mais n’ayant pu le prouver et ceux ayant un niveau d’instruction équivalent ou 
supérieur au brevet. Il a enfin demandé au gouvernement de prendre en compte la situation des mineurs 
non accompagnés, ceux-ci ne pouvant être renvoyés dans leur pays.
En septembre 2013, le Maroc lançait une nouvelle politique migratoire, fondée sur un rapport du CNDH. 
Tout au long de l’année 2014, une opération de régularisation avait permis de recueillir 27.643 demandes de 
régularisation, dont 18.694 avaient déjà reçu une réponse positive de la part des 83 commissions locales 
provinciales. De pays de transit, le Maroc tend à devenir un pays d’accueil des migrants.
"Un progrès considérable"

"Alors que jusqu’à présent le Maroc a manqué de savoir-faire en terme de gestion des migrants, surtout 
face à l’ampleur et la soudaineté du phénomène, il vient de faire un progrès considérable", souligne Mehdi
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Alioua, sociologue et président du Groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et 
migrants (GADEM), joint par le HuffPost Maroc.

"Aucun autre pays dans une telle situation a adopté des mesures semblables", ajoute-t-il, faisant référence 
au dernier rapport sur le développement humain dans le monde publié par le Programme des Nations 
unies pour le développement (Pnud), dans lequel le royaume était classé 129e sur 187 pays.

De l’avis de Mehdi Alioua, des clichés subsistent à l’égard des migrants, parmi lesquels celui qui consiste à 
croire qu'ils sont nécessairement issus de pays africains ou en guerre. Des poncifs que le sociologue balaye 
d’un revers de mail: "la plupart des migrants ne sont pas nécessairement issus de pays africains en guerre. 
Au Maroc, les premiers migrants sont les Français, suivis des Sénégalais et des Algériens (…) Au total, pas 
moins de 112 nationalités se côtoient au sein du Royaume".

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/28/immigration-regularisation-cndh_n_8408856.html

http://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/46084
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فدرالية الجمعيات األمازيغية تثمن التوصية الداعية إلى المساواة بين الرجل والمرأة في اإلرث وتشن هجوما 
 على دعاة الرفض وتدعو إلى نقاش عمومي دون الوصاية على دين المغاربة

 
29.10.15 

 
 حوار الريف

حول المجلس الوطني لحقوق االنسان انتقدت فدرالية اجلمعيات األمازيغية باملغرب ردود األفعال السلبية جتاه التقرير والتوصيات الصادرة عن  
باحلملة الشرسة اليت تشنها األجنحة االسالموية لتيارات اإلسالم السياسي ضد التوصية اخلاصة " املساواة بني الرجل واملرأة واستنكرت بشدة ما أمسته 

 .، ودعت إىل فتح نقاش عمومي بني مجيع األطراف دون الوصاية على دين املغاربة " باملساواة يف اإلرث 
 :وفيما يلي النص الكامل للبيان 

صون وإعمال غايات وأهداف :  وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"خلف التقرير املوضوعايت الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول 
   ردود فعل اجيابية وأخرى اختزالية ونكوصية حتن اىل تسييد ثقافة اإلنغالق والتخلف ،2015أكتوبر  20، بتاريخ "الدستور

املبادرة ومضامني   غيةوانطالقاً من إمياهنا باملساواة كحق أساسي جلميع املواطنني واملواطنات ، يثمن املكتب الفدرايل للفدرالية الوطنية للجمعيات األمازي
االتفاقيات   من الدستور، ومتاشياً مع تقره 19التقرير عالوة على توصياته ومنها تلك املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، انسجاماً مع الفصل 

 .الدولية حلقوق اإلنسان بشكل عام واحلقوق اإلنسانية للنساء بشكل خاص 
 :ـ: لذلك يطلب املكتب الفدرايل ما يلي       

، خصوصاً املساواة يف احلقوق والواجبات بدون أي متييز كيفما كان نوعه او  2011بتعديل مدونة األسرة مبا ينسجم مع مقتضيات دستور يوليوز  -1
 .يف اإلرث بني الرجل واملرأة  شكله مبا فيه املساواة

  يستنكر احلملة الشرسة اليت تشنها األجنحة اإلسالموية لتيارات اإلسالم السياسي ضد التوصية اخلاصة باملساواة يف اإلرث، -2
 .بناًء على مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات  تدعو إىل إحقاق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولغويا وثقافيا -3
د مقاربة عتمباإلفراج عن القوانني املتعلقة هبيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفل، وإرساء سياسات عمومية ت -4

 .النوع االجتماعي والعدالة اللغوية
 .جعل النقاش مفتوحاً بني مجيع األطراف دون ربط األمر باجلانب الديين، ودون وصاية من طرف من يدعون أهنم وصاة على دين املغاربة -5
صون وإعمال غايات :  وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"مطالبة احلكومة بتنفيد التوصيات املقررة بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول  – 6

 .، والعمل على وضع مدونة اسرية جديدة مدنية ووضعية" وأهداف الدستور
 عن املكتب الفيدرايل للفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية باملغرب

 2015اكتوبر  24الرباط يف 
 
 

http://dialoguerif.com/permalink/4730.html 
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Marruecos abre un proceso regularizador para 8.644 
inmigrantes

Marruecos abrió ayer un proceso de regularización extraordinario para 8.644 inmigrantes a quienes se les 
denegó la demanda en 2014, cuando fueron admitidas 18.694 personas que se encontraban en el país en 
situación irregular.
La decisión se tomó tras una reunión que tuvo lugar el martes en el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), en presencia de varios ministros marroquíes y viceministros del Gobierno marroquí.
Para poder acceder a la regularización, los demandantes deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
estar casado con un marroquí o extranjero en situación regular, justificar una actividad profesional sin 
contrato laboral, residir en Marruecos desde hace más de cinco años sin haberlo podido demostrar y tener 
un nivel de estudios equivalente o superior a secundaria.
De aceptarse la regularización de estas 8.644 personas, se conseguiría regularizar al 92% de inmigrantes de 
los 27.643 que depositaron la demanda en 2014.

http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/173138-marruecos-abre-un-proceso-regularizador-para-8-644-inmigrantes.html#
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El sistema de herencia musulmán no se toca
Fatima Zohra Bouaziz, 

Rabat, EFE Durante catorce siglos, en las sociedades musulmanas el hombre ha heredado el doble que la 
mujer. Está en el Corán y es indiscutible.
Por eso, que un organismo oficial marroquí se haya atrevido esta semana a cuestionar este principio en 
nombre de la igualdad y los derechos humanos ha suscitado una cascada de reacciones en su contra, y muy 
pocas a su favor.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, consultivo) presentó un informe temático que hace 
un diagnóstico con recomendaciones sobre la situación de la igualdad de género en el país magrebí en los 
últimos diez años.
Entre los aspectos que trató estuvo la legislación de la herencia que "contribuye a aumentar la 
vulnerabilidad de la mujer ante la pobreza"; y exhortó a las autoridades revisar el actual Código de Familia 
de 2004.
El Código de Familia fue considerado en su momento como un avance sin procedentes en cuanto a la 
promoción de los derechos de la mujer, aunque no terminó con fenómenos como la poligamia, el 
matrimonio de menores ni la regla sucesoria favorable al hombre.
La recomendación del CNDH resucitó una cuestión muy espinosa en la sociedad marroquí, que 
sistemáticamente crea desavenencias entre sectores progresistas que reclaman revisar algunos principios 
inspirados en la religión, y otros conservadores que se aferran al islam y al carácter inmutable de las reglas 
heredadas del Corán.
El debate sobre el sistema de herencia en Marruecos no es nuevo: el año pasado el líder del partido 
socialista, Dris Lachgar, también llamó a una revisión de este sistema, lo que le atrajo las iras de un jeque 
salafista que lo declaró apóstata, lo que en el islam lleva aparejada la condena de muerte.
También en 2008 organizaciones feministas pidieron revisar las reglas sucesorias, pero es la primera vez que 
tal propuesta emana de una institución oficial.
Los detractores de la propuesta, a pesar de representar diferentes perfiles, coinciden en rechazar el 
principio mismo de debatir la cuestión sucesoria, puesto que esta definida y fijada por el Corán.
Así, un representante del Consejo Supremo de Ulemas, Lahcen Sguenfel, dijo a Efe que esta regla no admite 
la apertura de un debate o una interpretación por estar tajantemente legislada en el Corán.
Sguenfel precisó que el sistema de herencia obedece a una estructura social islámica en la que el hombre 
tiene más obligaciones, entre las que figura su responsabilidad de mantener a su familia y a su esposa 
aunque ella tenga riquezas, y su obligación de pagar la dote en el matrimonio.
El Partido Justicia y Desarrollo (PJD), que encabeza la actual coalición gubernamental, criticó también la 
propuesta del CNDH que consideró "una violación de la Constitución" y que atenta "contra la institución 
del Comendador de los Creyentes" en la persona del rey Mohamed VI, única persona habilitada para decidir 
sobre cuestiones religiosas.
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También movimiento Justicia y Caridad, considerado el grupo con mayor número de seguidores del país, 
criticó al CNDH, a través del portavoz del grupo, Hasan Benajeh, quien deploró en su cuenta en Facebook 
que esta recomendación "atice el cisma (...) en la sociedad, la divida e invierta sus prioridades".

Benajeh no cree que este debate constituye una prioridad para la sociedad marroquí, que según él el 
CNDH debería haber enfocado su informe sobre "el reparto equitativo de las riquezas en la sociedad 
marroquí".

Incluso el diario laico Al Massae, nada simpatizante del islamismo, criticaba ayer la inoportunidad del debate 
sobre la herencia.

En medio de estas críticas, el CNDH ha sido defendido por la Asociación Democrática de las Mujeres de 
Marruecos, que pidió la apertura de un debate sobre la herencia en respuesta a los cambios sociales y 
demográficos del país en los que las mujeres tienen mayores responsabilidades.

http://eldia.es/agencias/8369466-MARRUECOS-ISLAM-Cronica-sistema-herencia-musulman-toca
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Marruecos abre proceso de regularización para 8.644 
inmigrantes

Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Marruecos abrió un proceso de regularización 
extraordinaria para 8.644 inmigrantes a quienes se les denegó la demanda en 2014.

Rabat.- Marruecos ha abierto un proceso de regularización extraordinaria para 8.644 inmigrantes a quienes 
se les denegó la demanda en 2014, cuando fueron admitidas 18.694 personas que se encontraban en el país 
en situación irregular.

La decisión se ha tomado tras una reunión que tuvo lugar ayer en el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), en presencia de varios ministros marroquíes y viceministros del Gobierno marroquí, 
informan hoy ese organismo, citó Efe.

Para poder acceder a la regularización, los demandantes deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
estar casado con un marroquí o extranjero en situación irregular, justificar una actividad profesional sin 
contrato laboral, residir en Marruecos desde hace más de cinco años sin haberlo podido demostrar y tener 
un nivel de estudios equivalente o superior a secundaria.

De aceptarse la regularización de estas 8.644 personas, se conseguiría regularizar al 92 % de inmigrantes de 
los 27.643 que depositaron la demanda en 2014.

El año pasado, el Gobierno de Marruecos regularizó un total de 18.694 inmigrantes, dentro de una nueva 
política migratoria que fue ordenada por el rey Mohamed VI.

http://www.eluniversal.com/internacional/151027/marruecos-abre-proceso-de-regularizacion-para-8644-inmigrantes
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لف المهدي قيادة الحزب تزور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لتقديم مذكرة للكشف عن الحقيقة في م
بنبركة

ضامني تقرير شامل حول هذا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بأن يُطلع العائلة الصغرية للمهدي بنربكة، وعائلته الكبرية السياسية، على متعهد 
.يةاالختفاء القسري، يقوم اجمللس بوضع اللمسات األخرية خبصوصه، يف أفق تعميمه قبل متم شهر دجنرب من السنة اجلار 

حدد ين حلقوق االنسان وأوضحت رئاسة اجمللس، يف لقاء مجعها أول أمس االثنني بوفد من حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، أن اجمللس الوط
خالل نشر تقرير شامل،  شهر دجنرب املقبل كأفق لطي كل امللفات املتعلقة باالختفاء القسري، وجرب الضرر بكل أشكاله، الفردي واجلماعي، من

.وفتح نقاش عمومي حوله
ذا ضامني تقرير شامل حول هتعهد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بأن يُطلع العائلة الصغرية للمهدي بنربكة، وعائلته الكبرية السياسية، على م

.يةاجمللس بوضع اللمسات األخرية خبصوصه، يف أفق تعميمه قبل متم شهر دجنرب من السنة اجلار  القسري،يقوماالختفاء 
حدد ين حلقوق االنسان وأوضحت رئاسة اجمللس، يف لقاء مجعها أول أمس االثنني بوفد من حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، أن اجمللس الوط

خالل نشر تقرير شامل،  شهر دجنرب املقبل كأفق لطي كل امللفات املتعلقة باالختفاء القسري، وجرب الضرر بكل أشكاله، الفردي واجلماعي، من
.وفتح نقاش عمومي حوله

مربزا أن ي صفحة املاضي،  وأطلع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، قيادة االحتاد االشرتاكي، بأن اجمللس بصدد إعداد تقرير حول  مسار التنفيذ مللف ط
ملسار أومل وكل ما أجنز يف هذا ا هذا التقرير سيتضمن كل احلاالت  املعنية باالختفاء القسري ويف مقدمتهم ملف الشهيد املهدي بنربكة ، وجرب الضرر ،

.ينجز واألسباب اليت تقف وراء ذلك
شهيد املهدي بنربكة، أن ملذكرة استفسارية حول قضية ال االشراكيوأضافت رئاسة اجمللس، خالل هذا اللقاء، الذي متيز بتقدمي وفد من حزب االحتاد 

ة ق خبصوص كل احلاالت املرتبطالتقرير، باإلضافة إىل تضمنه ملسار تنفيذ طي صفحة املاضي بالبالد، سيشمل الكشف عما مت التوصل إليه من حقائ
.باالختطاف القسري ومن بينها حالة الشهيد املهدي بنربكة

أخرى هلا رمزية خاصة  صياتبنربكة،وشخوعرب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عن انشغاله مبطلب الكشف عن احلقيقة خبصوص ملف الشهيد املهدي 
شكل شفاف، يف تقرير مفصل، ستقدم بشأنه كل املعطيات ب القسري،الذييف التاريخ السياسي املغريب، وأيضا هاجس الطي النهائي مللفات االختفاء 

.رب الضرريرصد مسارا لتنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وجهود فرتة زمنية تقارب عشرة سنوات للكشف عن احلقيقة وج
لوطين  مقر اجمللس اوكان وفد من حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية بقيادة الكاتب األول للحزب، قد قام مساء أول أمس االثنني، بزيارة إىل

ال اخلمسني الختطاف واغتي حلقوق اإلنسان من أجل تقدمي مذكرة استفسارية حول قضية الشهيد املهدي بنربكة، وذلك مبناسبة ختليد احلزب ،للذكرى
.أكتوبر اجلاري 29الشهيد املهدي بنربكة يف ذكرى الوفاء جلميع الشهداء اليت ينظمها يوم 

طين حلقوق إىل رئاسة اجمللس الو  وقالت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية خالل تسليمها املذكرة االستفسارية حول قضية الشهيد املهدي بنربكة
لكشف عن احلقيقة اإلنسان، إن هذه املبادرة اليت تصادف الذكرى اخلمسني الختفاء الشهيد املهدي بنربكة، تروم جتديد مطلب العمل من أجل ا

.خبصوص اختفاء الشهيد املهدي بنربكة
ا قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية مناسبة للتعبري عن قلقها من استمرار التكتم عن احلقيقة يف ملهدي بنربكة،  ملف اختفاء الشهيد اوكما اعترب

، يف الرأي العام الوطين وطالبت اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بأن يقدم يف اقرب اآلجال، ما يتوفر عليه من معطيات حول ملف الشهيد، مؤكدة أن
.»الكشف عن احلقيقة هو يف حد ذاته إجابة«حاجة إىل إجابات ،ومشّددة على أن 

نصف قرن من الزمن،  ليهمرعالوطين حلقوق اإلنسان بتقدمي إجابات حول هذا امللف الذي  الشعبيةاجمللسوطالبت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات 
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 وى احلقيقة اليت تعرب يفالعام الوطين الذي هو يف حاجة ماسة للحقيقة الكاملة، معربة يف نفس الوقت على أن االحتاد ال يرغب يف شيء آخر سللرأي 
ا على  خري جواب، خاصة  بعد جتربة هيئة اإلنصاف والصاحلة الرائدة اليت عرفها املغرب .   حد ذا

من  ملغرب ينهي مرحلة معينةوأكدت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية أن الكشف عن احلقيقة خبصوص اختفاء الشهيد املهدي بنربكة، جيعل ا
جمللس الوطين ة إىل إرادة ومبادرة االتاريخ السياسي املغريب املعاصر، مشرية اىل أن العائلة الصغرية للمهدي بنربكة وعائلته الكبرية السياسية يف حاج
.حلقوق اإلنسان، للكشف على ما مت التوصل إليه من حقيقة ومعطيات خبصوص اختفاء الشهيد املهدي بنربكة

نربكة، ال الشهيد املهدي بويف مستهل هذا اللقاء أكدت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية أن اختيار مناسبة الذكرى اخلمسني الختطاف واغتي
بنربكة وجيدد السؤال حول  ملف الشهيد» رمزية«يف ذكرى الوفاء جلميع الشهداء، تقدمي مذكرة استفسارية حول قضية الشهيد املهدي بنربكة يعكس 

.  كل امللفات العالقة املتعلقة باالختفاء القسري واالختطاف
جل ظاهرات ومبادرات  ألوقالت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية نشهد اليوم أن أحزابا سياسية ونقابات مث شخصيات وطنية تنظم كلها، ت

.اإلنسان إحياء ذكرى الشهيد املهدي بنربكة، كملف من ملفات االختفاء القسري الذي يدخل ضمن اختصاصات اجمللس الوطين حلقوق
نسان ن أجل ترسيخ حقوق اإلومثنت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية اجلهود اليت يبذهلا اجمللس الوطين حلقوق االنسان كمؤسسة دستورية م

يم لس جمموعة من القبالبالد،  مع العلم أن كل هذه اجملهودات ال تبدو لالحتاد االشرتاكي غريبة، حبكم أن حزب القوات الشعبية يقتسم مع اجمل
.واملبادئ كاملساواة والدفاع عن احلقوق واحلريات وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان بالبالد

، الشهيد املهدي بنربكة وأوضحت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية أن جهودا كبرية بذهلا اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان خبصوص ملف
.وأيضا ملفات االختفاء القسري اليت عرفها املغرب يف مرحلة معينة

كيفية التجاوز اإلجيايب   ، حولبنزكريويف هذا السياق استحضرت قيادة االحتاد االشرتاكي املشاورات والنقاشات اليت كانت سارية مع املرحوم إدريس 
مة حث عن الصيغة املالئملرحلة عصيبة مر منها املغرب، يف أفق طي صفحة املاضي، ولكي ال تتكرر االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، و كذا الب

ا هيئة اإلنصاف واملصاحلة تقريرها أمام الربملان، ومل تكن هذه الصيغة لتتعامل مع املؤسسة التشريعي االشرتاكي ة إال عن طريق الفريق اليت ستقدم 
.مام الربملانمبجلس النواب، واليوم نشعر على أن املغرب قد خطا خطوة أساسية  يف هذا اإلطار حيث متكن من دسرتة تقدمي هذا التقرير أ

ة االحتفال نظيمه مبناسبوانتهزت قيادة االحتاد االشرتاكي هذا اللقاء الطالع  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على اليوم املركزي الذي يعتزم احلزب  ت
ا الشبيب  29بيوم الوفاء يوم  ة االحتادية أمام مقر اجمللي أكتوبر اجلاري، وتوجيه الدعوة للمجلس للحضور، مث  الوقفة الرمزية والسلمية اليت ستقوم 

 هذا اإلطار على أن أكتوبر اجلاري،  مبناسبة ذكرى مخسني سنة على اختطاف واغتيال املهدي بنربكة، مربزة كذلك يف 30الوطين حلقوق اإلنسان يوم 
.مغرب حقوق اإلنسان ال ميكن أن يستقيم دون كشف احلقيقة عن هذا امللف

مجلس وهيئة  اإلنصاف ومن جهته اعترب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن مطلب الكشف عن حقيقة الشهيد املهدي بنربكة شكلت دائما هاجسا لل
لب لى أن هذا املطواملصاحلة، ضمن ملفات االختفاء القسري لعدد من احلاالت، وطمأن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قيادة االحتاد االشرتاكي، ع

يئة اإلنصاف واملصاحلة مرورا باجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان مث اجمللس .نالوطين حلقوق اإلنسا يعترب هاجسا مشرتكا لدى اجلميع، بداية 
ألن اجمللس   اجملال احلقوقي،ويف هذا الصدد ذكر اجمللس الوطين أنه ما فتئ يبدل قصارى اجلهود من أجل تقوية مسار الكتابة املتعددة لتاريخ املغرب يف
.ال يشعر أنه مطالب فقط أمام األجيال بالكشف عن احلقيقة، وإمنا هو مطالب أيضا بإيصال هذا التاريخ لألجيال املختلفة

 للققواتالحتاد االشرتاكي واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يسعى أن تكون كتابة تاريخ الوطن بطريقة علمية وتعددية تتطلب شهودا كبارا وحزب ا
فضال عن دار ول التاريخ املعاصر، الشعبية يزخر مبثل هذه الطاقات ذات اخلربة يف امليدان، باإلضافة اىل مشروع  املتاحف التارخيية، وتكوين املاسرت ح

.تاريخ املغرب، وكل ذلك من أجل كتابة تاريخ الوطن بطريقة علمية وتعددية
حبيب  لجنة اإلدارية للحزبومتيز اللقاء الذي حضره وفد من االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، برئاسة الكاتب األول للحزب إدريس لشكر ورئيس ال

ن أو ين يف جمال حقوق اإلنسااملالكي وعدد من أعضاء املكتب السياسي، بتدارس أفق التعاون املشرتك بني اجمللس واحلزب، سواء فيما يتعلق بالتكو 
.كتابة التاريخ السياسي املعاصر للمغرب
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ويه عبد القادر و األمني العام للمجلس حممد الصبار وعض اليزميشكل هذا اللقاء، الذي حضره رئيس اجمللس الوطين حلقوق االنسان ادريس كما 
أن ة الدميقراطية، اليت ال ميكن و مصطفى العراقي، مناسبة لتثمني والتأكيد على أمهية الفاعل السياسي الذي يعترب مرتكزا أساسيا يف العملي ازريع

م البالد .تستقيم اال بأحزاب سياسية قوية وفاعلة وتتحمل مسؤوليتها يف كل القضايا اليت 
  

ذه املناسبة، تأكيد تعزيز التعاون بني حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية واجمللس الوطين حلقوق اإلنس اليت  اإلسرتاتيجيةان خبصوص القضايا ومت 
.للوطن االسرتاتيجةم املغرب والدفاع عن القضية 

وتعميق لوماسية املوازية، وعرب اجمللس الوطين حلقوق االنسان عن استعداده التام لدعم جهود حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية يف جمال الدب
.  التعاون يف هذا اجملال ملواجهة كل التحديات سواء على املستوى الوطين أو الدويل

http://usfp.org.ma/ar/index.php/component/k2/item/650-2015-10-28-13-00-38

                            11 / 93



 

29/10/2015 
4 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

                            12 / 93



 

29/10/2015 
33 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

                            13 / 93



 

29/10/2015 
34 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

                            14 / 93



 

29/10/2015 
30 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

                            15 / 93



 

29/10/2015 69
Conseil national des droits de 

l'Homme

7657   1

                            16 / 93



 

29/10/2015 75
Conseil national des droits de 

l'Homme

7626 8-9

La garde à vue “Une réforme en trompe-l'œil”
Les apports de l’avant-projet de réforme

Les modalités de l’assistance de l’avocat. Le droit à un entretien privé avec un avocat, d’une durée de 30 
minutes est maintenu. Ce droit dont bénéficie le suspect est mis en œuvre dès le début de la garde. Ce 
droit est renouvelé lors de la prolongation de la garde à vue. L’avocat peut communiquer avec la personne 
gardée à vue dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien. Ce qui suppose que de 
nombreux locaux soient aménagés dans les postes de police et de gendarmerie. L’avocat est informé avant 
l’entretien de la nature de l’infraction et de sa date présumée. Il ne peut faire état de cet entretien auprès 
de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Ce dont l’avant-projet n’est pas un œuvre créateur sur ce 
sujet. 
Toutefois, l’un des points saillants de celui-ci par rapport à la loi 22-01 réside dans le fait que le suspect 
peut s’entretenir avec l’avocat dès le début de la mesure et non pas avant la fin de la moitié de la durée 
principale de la garde à vue. En cas de crime et d’infraction terroriste et si le bon déroulement de l’enquête 
l’exige, l’entretien avec l’avocat est repoussé sans dépasser la moitié de la durée de la garde à vue. 
C’est l’intéressé qui choisit son avocat. Si celui-ci ne peut être joint ou à défaut de choix, c’est le bâtonnier 
qui lui en désigne un d’office, sur sa demande. 
Mais il faut temporiser cet enthousiasme, car il ne faut pas fermer les yeux sur les lacunes du texte. Ces 
lacunes nous laissent perplexes pour décider du caractère suffisant de la réforme au regard de la protection 
des droits individuels. 
D’abord, l’avocat ne peut pas consulter le dossier ni assister aux auditions et confrontations de son client. 
Or, l’accès au dossier constitue un aspect du droit d’être entendu. C’est cela qui justifie l’intégration de 
cette condition dans l’article 63-4-1 du C.P.P français. Cet article permet à l’avocat de consulter le procès-
verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat 
médical établi, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. “Il ne peut en demander 
ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.” 
“La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du 
présent article ou une copie de ceux-ci.” 
Et l’article 63-4-2 du C.P.P. permet à la personne gardée à vue de demander que l’avocat assiste à ses 
auditions et confrontations. “Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les 
éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant 
l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’art. 63-3-1 de la 
demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou 
confrontations, l’avocat peut prendre des notes”. 
“A l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. 
L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à 
nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.” (art. 63-3-4 du 
C.P.P. français). 
Il aurait donc fallu, dans un premier temps, autoriser à l’avocat d’assister aux auditions et confrontation
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avant de prévoir l’enregistrement audiovisuel, car il n’est pas sûr que le budget de l’Etat est en mesure de 
fournir tous les commissariats de police de cet instrument. 
Le but étant d’éviter que le suspect ne soit soumis à un traitement inhumain et dégradant et aussi des 
aveux extorqués surtout que les policiers ont tendance à se limiter aux aveux du suspect pour construire 
leur conviction et ils sont réticents pour procéder aux autres investigations. L’avocat pourra être le témoin 
des conditions de la garde à vue. Cela ne met pas en cause l’utilité et l’importance de l’enregistrement 
audiovisuel, mais le seul recours à celui-ci demeure insuffisant pour protéger l’individu de toute pratique 
contraire aux instruments des droits de l’Homme. 
L’assistance de l’avocat à l’interrogatoire est prévue par l’avant-projet de loi portant modification de la 
procédure pénale, mais il a limité ce droit aux mineurs, aux personnes handicapées et au suspect laissé en 
liberté (art. 73-3 C.P.P.). Cette disposition est étonnante, car la réticence du législateur de consacrer ce 
droit, en dépit de ses limites, l’avocat ne peut pas poser des questions ou faire des observations, au gardé à 
vue, est susceptible de créer une protection “à géométrie variable”, et par là de porter une violation aux 
instruments protecteurs des droits de l’homme. Il faut donc uniformiser ce système à toutes les situations. 
Mais il faut optimiser davantage cette proposition inspirée du droit français et aller encore plus loin 
concernant la question de l’assistance de l’avocat aux interrogatoires. Des solutions peuvent ainsi être 
proposées. Elles s’inspirent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. 
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme dans deux décisions : SALDUZ c./ Turquie du 25 
novembre 2008, et DYANAN c./Turquie du 13 octobre 2009, a fondé sa décision notamment sur la 
violation de l’article 6 C.E.S.H. Elle affirme que le prévenu doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les 
premiers stades des interrogatoires de police. Il doit bénéficier d’une assistance effective d’un avocat. 
Dans l’arrêt DYANAN, la Cour européenne des droits de l’Homme détaille ce droit à un avocat. Il 
comporte : 
-la discussion de l’affaire ; 
-l’organisation de la défense ; 
-la recherche des preuves favorables à l’accusé ; 

-la préparation des interrogatoires ; 
-le soutien psychologique à l’accusé ; 
-le contrôle de la détention. 
La Cour européenne des droits de l’Homme, FIDANCI c./Turquie (CEDH, 2e sect., 17 janv. 2012, Fidanci c. 
Turquie, n° 17730/07.), affirme que « l’absence d’avocat lors d’une garde à vue au cours de laquelle le 
suspect a tenu des déclarations sur lesquelles s’est notamment fondée sa décision de condamnation viole 
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme». 

5) L’intervention du médecin au cours de la garde à vue 
La loi 22-01 ne connaît le droit du suspect à un examen médical qu’en cas de présentation de la personne 
devant le procureur du Roi. Or cette solution n’est pas forcément la meilleure. 
Malheureusement, l’avant-projet de loi n’opère pas un sursaut qualitatif de cette question. En effet, l’O.P.J. ne
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peut soumettre le gardé à vue à un examen médical que lorsqu’il apparaît sur le prévenu des traces ou une 
maladie, et après avoir avisé le ministère public. Il ne s’agit là que d’une évolution de petit pas. 
Pour s’en convaincre, il suffit de lire le Code de procédure pénale français. En effet, l’art. 63-3, modifié par la 
loi du 14 avril 2011, prévoit que : “toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée 
par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. 
En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur 
l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance 
insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir 
au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf 
décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute 
extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. 
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un 
médecin pour examiner la personne gardée à vue. 
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de 
police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est 
désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire”. 
Le législateur marocain doit donc avoir une vision optimale pour pouvoir réussir sa réforme, car il donne 
l’impression qu’il est toujours hésitant et manque de volonté pour opérer une évolution à grand pas. 
En guise de conclusion, la garde à vue est une mesure attentatoire aux libertés individuelles et au principe 
de la présomption d’innocence. De là, il paraît important que la loi veille à entourer cette mesure de 
garanties. Or l’avant-projet de loi portant modification de la procédure pénale n’a pas réussi à combler 
toutes les lacunes de la loi 22-01, comme le renforcement de l’assistance d’un avocat, l’examen médical, le 
raccourcissement du délai de la garde-à-vue (....). De là cet avant-projet n’opère qu’une réforme qu’on peut 
qualifier de “petit pas” qui n’est pas en mesure de permettre à notre législation de se conformer aux 
instruments internationaux des droits de l’Homme et à la Constitution. 
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أخطأتم العنوان بمساءلتي عن اغتيال بنبركة": الّبام"لنواب  الرميد

)احميمداتمنري  -صورة (حممد بلقاسم  -هسربيس

األصالة د شوارع باريس، أعاد فريق الوقت الذي تستعد فيه احلركة االحتادية لتخليد الذكرى اخلمسني الختفاء القائد االحتادي املهدي بنربكة يف أحيف 
".فائهاخت"، عن نتائج التحقيق يف الرميدواملعاصرة امللف إىل الواجهة السياسية، وذلك مبساءلة وزير العدل واحلريات، مصطفى 

ف عن احلقيقة الكاملة يف ملف ، اليوم الثالثاء يف جلسة األسئلة الشفوية، إىل ضرورة الكشبنسعيدودعا الربملاين عن فريق األصالة واملعاصرة، املهدي 
الوصول إىل احلقيقة يف الذاكرة  باحلق يف"، مطالبا "فتح مع هيأة اإلنصاف واملصاحلة، ومل ينته بنتائج"الشخصية الوطنية املهدي بنربكة، ألن امللف 

".املشرتكة للمغاربة

، مؤكدا أن "ئب احملرتمأخطأت العنوان السيد النا: "، استغرب لسؤال نائب حزب األصالة واملعاصرة له بالقولالرميدوزير العدل واحلريات، مصطفى 
".القضاء الذي تشرف عليه وزارته ال يتوفر على ملف مفتوح يف هذا الشأن"

الوطين حلقوق  ملاذا حتشر احلكومة يف هذا املوضوع، الذي كان من اختصاص هيأة اإلنصاف واملصاحلة، وهو بني يدي وريثها الشرعي اجمللس"
حنو اجمللس الوطين حلقوق "جه ، داعيا إىل التو "يف غري حمله، واجتاه لغري الوجهة"، الذي اعترب توجيه السؤال لوزارته الرميد، يتساءل الوزير "اإلنسان

".االنسان، والبحث عن امللف يف إطار العدالة االنتقالية

حتتكم لألحباث "رف عليها ، مربزا أن الوزارة اليت يش"ألن األمر سيحل بالعدالة االنتقالية"أضاف أنه ال يرى موجبا ملساءلة وزارة العدل واحلريات  الرميد
ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الوريث الشرعي هليأة اإلنصاف واملصاحلة ".اليت يقوم 

ضية تناولتها هيأة اإلنصاف اختفاء القائد االحتادي، الذي كان قبل مخسني سنة يف أحد شوارع باريس بفرنسا، ق"يف جوابه قائال إن  الرميدواسرتسل 
عن سبعة حاالت  اجمللس الوطين حلقوق االنسان والذي مل يكشف"، موضحا أن هذا امللف من اختصاص "واملصاحلة، ومل تصل فيها إىل أي نتيجة

".من خملفات اهليأة

http://www.hespress.com/politique/282061.html
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يتدثرون بالصمت ويتجاهلون جدل المساواة باإلرث" رسميون"علماء 

على أنه  2011ي أقر دستور ألسنتهم إزاء اجلدل العارم الذي أثارته أخريا توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذ" العلماء الرمسيني"العديد من بلع 
.خرب ز، ومل يُعرف هلم رأي والمؤسسة دستورية باملغرب، خبصوص العمل على املساواة بني اجلنسني يف أنصبة اإلرث، حيث مل يـَُر هلم ِحس وال رِكْ 

ا بعدد من علماء املؤسسة العلمية الرمسية، ألخذ وجهة نظرهم خبصوص الدعوة إىل املساواة يف اإلرث بني ا هسربيسواتصلت  لرجل واملرأة، خاصة أ
".اإلحراج"هاتفه تفاديا لـ توصية صادرة من مؤسسة رمسية ذات وزن واعتبار، غري أن أغلبهم اعتذر عن الرد، بينما تلكأ آخرون يف الرد، وأطفأ بعضهم

يئة العلمية املكلفة ، بأن اهلهلسربيسمصدر مسؤول من داخل اجمللس العلمي األعلى، طلب عدم اإلفصاح عن هويته، يف تصريح مقتضب وأورد 
وفق  منه رأي يف هذا املوضوع، باإلفتاء تنأى عن الرمي بنفسها يف أتون جدل ليس جديدا يف البالد، فضال عن كون اجمللس العلمي األعلى مل يُطلب

.تعبريه

بيان إصدار الفتاوى الرامية إىل وينص الظهري الشريف على أنه حتدث لدى اجمللس العلمي األعلى هيئة علمية، تتكون من بني أعضائه، ختتص وحدها ب
، غري أن 2012و  2004بني  ونشرت هذه اهليئة كتابا متضمنا لعدد من الفتاوى يف الفرتة". حكم الشريعة اإلسالمية يف القضايا ذات الصبغة العامة

.موضوع املساواة يف اإلرث مل يكن حاضرا يف تلك الفتاوى

ل هذه املواضيع الشائكة الذي يطال علماء املؤسسة العلمية الرمسية إزاء مث" صمت القبور"، الباحث يف املسألة الدينية، عن الكنبوريويعلق إدريس 
ين ـ رف باالنقسام العلماواحلساسة، بالقول إن لذلك ما يربره فما جيري اليوم نتيجة خلالفات سياسية سابقة تتجاوز املسائل الدينية، وهو ما يع

".اإلسالمي يف البالد
ل ردود الفعل املتشنجة من القضية فيها حسابات سياسية أكثر من جدل ديين حمض، وهذا ما يتبني من خال"بأن  هلسربيسمتحدثا  الكنبوريويشرح 

مفتوح، لكن الواقع أن لكل  اجلانبني، فكل طرف لديه موقف يتشبث به وغري مستعد ملناقشته، حىت لو بدا يف الظاهر أن اجلميع يدعو إىل نقاش
".طرف مواقف مسبقة من الطرف اآلخر، وهو ما يعيق أي نقاش فعلي

وله ذا اجلدل السياسي سوف حيوتابع الباحث بأن اجمللس العلمي األعلى هو مؤسسة دستورية رئيسها هو امللك بصفته أمريا للمؤمنني، واخنراطه يف ه
لس لدى االستفتاء املوقف الذي اختذه اجمل"إىل طرف ذي توجه سياسي، ويف هذه احلالة ال بد أن موقفه سيحسب على طرف دون آخر، مشريا إىل 

".، وكيف أثار موقفه ردود فعل غاضبة2011حول دستور 

ذا الطلب سيوجه إىل امللك إىل أن دور اجمللس يف هذه احلالة يأيت بعد أن يطلب موقفه من اجلهات املتصارعة، ويف هذه احلالة فإن ه الكنبوريوذهب 
تدخل يضطر اجمللس لل بوصفه أمريا للمؤمنني، وهو الذي يرأس اجمللس ويرسم له التوجهات الكربى، أو عندما يصل األمر إىل الباب املسدود، وآنذاك

".بناء على التحكيم امللكي

http://www.hespress.com/orbites/282160.html
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رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  اليزميإلى السيد إدريس  

حتية وسالما وبعد،
ة، وكما ال الشهيد املهدي بنربك خيلد االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية هذا األسبوع الذكرى اخلمسني الختطاف واغتيال فقيده العزيز، وزعيمه امللهم
.خيفى عليكم فقد استقر عزمنا على أن جنعل من ذكرى الشهيد املهدي، ذكرى الوفاء جلميع شهدائنا بدون استثناء

احلرص على  تشهادهم،معاسحيث أن أخلص أشكال الوفاء لشهدائنا األبرار، هو الوفاء للذاكرة املتمثل يف التمسك بكشف احلقيقة احمليطة بظروف 
كاملة شف عن احلقيقية التقاسم هذه احلقيقية مع اجملتمع وأجياله الناشئة كضمانة لعدم التكرار ومدخل إلقرار العدالة وتثبيت للمصاحلة، فان الك

أجل الطي  منها،من مناصةال  ملحا وخطوة والتعتيم،أمراالختطاف واغتيال املهدي بنربكة سيظل بالنسبة لألجيال االحتادية بعد نصف قرن من احلظر 
ذه املناسبة ملاذا ظلت هذه الذلك .النهائي لصفحة ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان باملغرب حلقيقة فإننا نود مساءلتكم السيد الرئيس 

ا بالدنا، خاصة منها ما يتعلق مبلفات الشهداء مر بن املهدي بن بركة وع غائبة يف العديد من امللفات واألحداث السياسية واالجتماعية اليت شهد
ا وملف الرويسيوعبد احلق  املانوزياللطيف زروال، وملفات عدد من جمهويل املصري من أمثال احلسني  كرينةوعبدجلون وحممد   ات األحداث اليت شهد

حالة متت دراستها، جتتمع فيها العناصر  66سبق هليئة اإلنصاف واملصاحلة أن أكدت يف تقريرها اخلتامي اقتناعها بأن لقد ؟عدد من مناطق اململكة
ا بغية الكشف عن مصريها القسري،بلاملؤسسة لالختفاء  بالتذكري هنا أن جاللة وجذير .واعتربت اهليئة أن من واجب الدولة متابعة البحث بشأ

لتنمية مبناسبة انتهاء مهمة هيئة اإلنصاف واملصاحلة وتقدمي الدراسة اخلمسينية حول ا 2006يناير  06امللك يف خطابه السامي املوجه لألمة يف 
ا، كما ندعو كافة فإننا نكلف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان بت«: قائال اإلنصاف،أضافإشادته باجلهود املخلصة هليئة  البشرية،بعد فعيل توصيا

أن اخلطاب امللكي كما .»ةالسلطات العمومية إىل مواصلة التعاون املثمر مع اجمللس، لتجسيد حرصنا الراسخ على تعزيز احلقيقة واإلنصاف واملصاحل
رير اخلتامي وضمن هذا التوجه، وافقنا على نشر التق«، جدد التأكيد على هذا التكليف حيث جاء فيه 2006يوليوز  30السامي لعيد العرش يف 

التقرير، وتفعيل توصيات هذا  هليئة اإلنصاف واملصاحلة، غايتنا من ذلك توطيد الثقة يف الذات، وقد أنطنا باجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان متابعة
.«نصاف وأمرنا السلطات العمومية بتيسري إجناز هذه املهمة كل يف جمال اختصاصه، مبا ميكننا من ترسيخ دولة القانون وحتقيق اإل
ت ة لفائدة ضحايا االنتهاكاويف هذا السياق تعهد جملسكم املوقر خالل عدة مناسبات مبتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحل

التعسفي ختفاء القسري واالعتقال اجلسيمة واملعتقلني السياسيني السابقني، والتزم باستكمال التحري يف امللفات العالقة خصوصا منها املتعلقة باال
.تتاليةن أربعة عقود موالتعذيب واإلعدام خارج نطاق القانون والنفي االضطراري، وغريها من االنتهاكات اليت عاش املغرب على إيقاعها طيلة أزيد م

ا ال جراءات اليت باشرمتوهإننا ُنسائلكم اليوم السيد الرئيس، أين وصلت جهودكم خبصوص تنفيذ التوجيهات امللكية السامية ذات الصلة؟ وماهي اإل
ة املعطيات اماطة اللثام عن كاف قرار احلقيقية يف عدد من امللفات العالقة ويف مقدمتها ملف الشهيد املهدي بنربكة؟ وماهي العراقيل اليت واجهتكم يف

طة تشكل أداة يف يد السل واملعلومات املتعلقة بظروف ومالبسات عملية اختطاف املهدي بنربكة وغريها من عمليات االختطاف واالغتيال اليت كانت
ذه املذكرة االستفسارية راجني تفضلكم بإننا ،الرئيسالسيد .لالنتقام من املعارضة االحتادية وتصفية كل القوى الدميقراطية إفادتنا مبا اذ نتوجه اليكم 

 معرفة احلقيقة أكثر من نتطلع من وراء ذلك اال إىل أننااليتوفر لديكم من عناصر جوابية شافية ، فإننا نود يف نفس اآلن أن جندد لكم التأكيد على 
امللفات  دون إجالء احلقيقة عنأي شيء آخر، وأن االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية اختار بوعي ومسؤولية سبيل املصاحلة الوطنية، اليت ال تستقيم ب

ل طي صفحة املاضي، وذلك العدالة االنتقالية هي الصيغة املالئمة هلذه املرحلة من أج اعتربأنالعالقة، ويف مقدمتها ملف الشهيد املهدي بنربكة، كما 
.السيد الرئيس، بقبول فائق التحيات والسالموتفضلوا .مبا يتيح تفعيل التجاوز اإلجيايب النتهاكات األليم للماضي وكسب رهان املستقبل 

  2015اكتوبر  26الرباط يف 
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يجب االلتزام بمقتضيات الدستور في قضية المساواة في االرث: األعرج

ب، قال اواة واملناصفة باملغر رده على اجلدل املثار حول قضية املساواة يف االرث بعد إصدار اجمللس الوطين حلقوق االنسان تقريرا حول وضعية املسيف 
يت ختول قتضيات الدستورية الحممد االعرج رئيس الفريق احلركي مبجلس النواب أن الواقع الدستوري والقانوين الذي يعيشه املغرب يفرض االلتزام بامل

ها جاللة االستشارية اليت يعرضها علي االراءوكذا للمؤسسات الدستورية احلق يف إبداء  41االختصاص الدستوري جلاللة امللك من خالل الفصل 
.امللك خصوصا اجمللس العلمي االعلى

جملال املنظم مبقتضى نعتقد أنه ال حيق للمجلس الوطين حلقوق االنسان إصدار توصيات ختص هذا ا” ،”أش بريس” ل تصريجوأضاف األعرج يف 
.”دستوري من جهة، واملنوط شرعيا بعهدة أمري املؤمنني حبكم االمامة العظمى املسندة اىل جاللة امللك من جهة أخرى

لها تأويال  ال جيوز تأويوأوضح األعرج أن االسالم دين اململكة وبالتايل ال جيوز فتح نقاش يف أحكام الشريعة االسالمية خصوصا االحكام القطعية اليت
ا أن تشكل خطرا على كيان االمة وقيمها االصيلة، و  سك ديد روح التماال يتماشى مع ما استقرت عليه أحكام هذه الشريعة، واليت من شأن إثار

.واالستقرار اليت كانت وال تزال أهم مقومات الشخصية املغربية بفضل وحدة العقيدة واملذهب ووحدة االمة
ا تشكل نوعا من املساس بثوابت امل إصداوتأسف رئيس الفريق احلركي مبجلس النواب ، بشأن  ملكة بصفة مباشرة ومتس مثل هذه التوصيات لكو

ا تعد نوعا من التطاول الذي ميس اختصاص إمارة امل من ؤمنني حسب ما ورد ضبالقيم وباملبادئ اليت تأسست عليها الدولة املغربية، فضال عن كو
تضى هذا الفصل، املؤمنني، واملخولة له حصريا، مبق بامارةمن الدستور، حيث أن امللك ميارس الصالحيات الدينية املتعلقة  41مقتضيات الفصل 

.بواسطة ظهائر
ؤسسة دستورية نظري توصيات يف جمال ديين شرعي قطعي، وخاصة من قبل م باصداروخلص األعرج إىل التأكيد أنه ال جمال بتاتا لالجتهاد، ولو 

.اجمللس الوطين حلقوق االنسان

http://www.achpress.com/?p=81265
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 لحقوق االنسان بالريف الجهويةالمجلس الوطني في طريقه لحل اللجنة  
 
  ب.ت:ناظورسييت 
 

، وذلك ملالئمة عدد الناظور احلسيمةحلقوق االنسان  اجلهويةيف طريقه حلل اللجنة المجلس الوطني لحقوق االنسان علم لدى وسائل اعالم حملية ان 
  .اجلديد اجلهوياللجان مع التقسيم 

 
، والدريوش الناظور احلسيمة القليميف اجملال الرتايب  تشتغلاليت  الناظور احلسيمةعلى الصعيد الوطين، مبا فيها جلنة  جهويةجلنة  13ويظم اجمللس حاليا 

  الناظور القليميفيما سيلحق اعضاء منتمني  طنجةجلهة  اجلهويةباللجنة  احلسيمةحيث ينتظر ان يلحق بعض من اعضاء اللجنة املنتمني إلقليم 
  .الشرقبلجنة جهة  والدريوش

 
ملا عرفته املنطقة من  والدريوش الناظور احلسيمةملنطقة الريف، كانت يف االصل جلنة مؤقتة وضمت اقاليم  اجلهويةو اضافت نفس املصادر ان اللجنة 

  .التنفيذاجلديد الذي دخل حيز  اجلهويانتهاكات جسيمة حلقوق االنسان، وانه سيتم دجمها بلجان اخرى ملالئمة التقسيم 
 

منها والعامة اليت ختص وضعية حقوق اإلنسان باجلهة، ومحاية حقوق  املوضوعاتية، اجلهويةالرصد وإعداد التقارير "يف  اجلهويةويتلخص دور اللجان 
  ".اجلهويوإثراء الفكر واحلوار حول حقوق اإلنسان والدميقراطية، على املستوى  هبااإلنسان والنهوض 

 
، خالل حفل ترأسه حممد الصبار االمني احلسيمةمبدينة  2012ملنطقة الريف، مت يف يناير من سنة  اجلهويةوجتدر االشارة ان تنصيب اعضاء اللجنة 

   .االنسانللمجلس الوطين حلقوق 

http://www.nadorcity.com/ 
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 سبتةالسلطات المغربية تالحق مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود مع 
 

 مساء 12:02 - 2015أكتوبر  28األربعاء 
 
 :اليوم  ميـــــــضار 

الصحراء   من دول جنوب متحدرينومساء االثنني محالت ملالحقة واعتقال مهاجرين غري شرعيني   شنت السلطات املغربية ما بني اخلميس املاضي
 .حقوقيما أفاد مركز   على, احملتلة  سبتةخيتبئون يف الغابات والكهوف احمليطة جبيب 

العمومية مبختلف أشكاهلا شنت منذ اخلميس املاضي وإىل غاية مساء   املئات من أفراد السلطات“إن وقال بيان ملرصد الشمال حلقوق اإلنسان 
 .”سبتةالغابات واألحراش احمليطة مبدينة   من دول جنوب الصحراء واملتواجدين يف املتحدرينمطاردة للمهاجرين غري النظاميني   االثنني أكرب عملية

شارك فيها مئات املهاجرين من أجل اخرتاق السياح احلدودي   يف سياق قيام مهاجرين بعملية كربى“نفسه وتأيت عمليات املطاردة حسب املصدر 
 .”امتار 6كيلومرتات وعرضه   9، والبالغ طوله حوايل والفنيدق سبتةالفاصل بني مدينة 

بنشر املئات من أفراد    وطنجة الفنيدقالشريط املمتد بني مدينيت   تعزيز نقط املراقبة املتحركة على طول”بـوقامت السلطات املغربية حسب هذا املرصد 
 .”الشواطئاملساعدة وسيارات ثابتة عند مداخل   القوات

اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية املهاجرين “أن   مساء الثالثاءللمجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتأيت هذه احلملة يف وقت أعلن بيان 
املهاجرون غري  هبااليت تقدم   ”سبق رفضها من قبل اللجان احمللية اإلقليمية املكلفة بدراسة طلبات التسوية, ملفا  8644تداولت ”ودراسة الطعون

 .الشرعيني
 .”بطلباهتماألشخاص الذين تقدموا   من جمموع% 92ستسمح بتسوية أوضاع “إهنا وقدمت هذه اللجنة توصيات قالت عنها 

مهاجرا  15كما تويف , االسبانية سبتةحماولتهم الوصول سباحة اىل مدينة   وبداية غشت تويف اربعة مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء غرقا اثناء
 .ضدهم  لكن القوات االسبانية استخدمت يف هذه احلالة الرصاص املطاطي, يف حماولة مشاهبة  2014بداية 

من مناطق النزاع   الف املهاجرين الفارين اساساBوجتذبان , وافريقياالوصل الربية الوحيدة بني اوروبا   صلة  احملتلتني ومليلية سبتةتشكل كل من مدينيت 
 .اوروباوالراغبني يف الوصول اىل 

مشريا اىل , ان املغرب يقوم بدوره, برس فرانسمقابلة مع وسائل اعالم بينها   اكد وزير الداخلية املغريب حممد حصاد خالل, ويف ما يتعلق مبراقبة احلدود
 .سنويامليون دوالر  250والف عنصر أمن  13العملية تتطلب   ان

 .اهلجرةملف   الدارةسياسة جديدة  2013اعلن املغرب يف هناية العام , وردا على تدفق املهاجرين
طلبا تلقى أصحاهبا ردا إجيابيا من اللجان  18694  منها, طلبا للتسوية 27643من جتميع , حسب السلطات, ومكنت هذه السياسة اجلديدة

 منها% 92جلنة الطعون بقبول   ملفا توصي 8644اضافة اىل , املختصة
 
 

http://www.midarhoy.com/?p=32999 
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بطنجةو لجنة الريف تلحق  الجهويينضبط للتقسيم  اليزميمجلس   
 

 01:41الساعة  2015/10/27أضيف يف 
 متابعة: الريف اخبار 

وفق التقسيم اجلديد الذي سيعلن عنه   سيتم إحلاقها الناظور/  الحسيمةلحقوق اإلنسان  الجهويةاللجنة ان " ملوقع أخبار"عليمة أوردت مصادر  
 .الشرقحلقوق االنسان  اجلهويةباللجنة  الناظورو  الدريوش، يف حني سيتم احلاق اقليم احلسيمة تطوان طنجةاجمللس الوطين حلقوق االنسان بلجنة 

 
، و بطنجة، على ان يكون املقر املركزي للجهة باحلسيمةسيتم ابقاء مكتب هلا  باحلسيمةحلقوق اإلنسان  اجلهويةنفس املصادر، اضافت أن اللجنة   

اقاليم، كلها يف انتظار صدور القانون اجلديد للمجلس الوطين حلقوق االنسان الذي ينتظره كل مكونات هذه املؤسسة  10هي اللجنة اليت ستحتوي 
 .الدستورية 

 
يف شخص احملامية سعاد  الناظور احلسيمةجلنة ) السابقة مستجدات حيث توجد سيدتني ترتأسان اللجن  اجلهويةهذا وستعرف رئاسة اللجنة  

 (.تطولن يف شخص االستاذة سلمى الطود طنجةاالدريسي، و جلنة 
 
ومهمة على غرار االلية الوطنية   وحسب نفس املصدر، فالقانون اجلديد للمجلس الوطين حلقوق االنسان ينتظر ان ميتع اجمللس بصالحيات جديدة 

 ملناهضة التعذيب

 

http://www.akhbar-rif.com/permalink/8309.html 
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يثير الجدل في محاكمة المتهمين بقتل الحسناوي اليزميلمجلس تقرير 

رية يب للشغل بالرباط، ضجة كبالتصرحيات األخرية الصادرة عن هيئة دفاع القاعديني، عقب الندوة اليت عقدوها السبت األخري مبقر االحتاد املغر أثارت 
 يئة تطوان باسم هيئةجبلسة حماكمة القاعديني مبحكمة االستئناف صبيحة يوم أمس الثالثاء، بعد أن أعلن احلبيب حاجي، احملامي اليساري من ه

  تقدمي طلب إىل حمكمةالدفاع عن الطلبة القاعديني، واليت تضم حمامني يساريني وآخرين حمسوبني على حزب األصالة واملعاصرة، عن جلوئهم إىل
من  24لية احلقوق يف الـاالستئناف بفاس، ألجل إحضار التقرير الذي أجنزه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص األحداث الدامية اليت عاشتها ك

.، وضمه إىل وثائق امللف املعروض على احملكمة2014شهر أبريل 
لـ ا مساها، يف تصرحيه ويف هذا السياق، أوضح احلبيب حاجي، عن هيئة دفاع القاعديني ومؤطر ندوة الرباط للمطالبة بإطالق سراح القاعديني، كم

وق بفاس، واليت اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجلناح احلقوقي للدولة، سبق له أن أجنز تقريرا حول أحداث كلية احلق«أن ) أوضح(، 24اليوم«
 العلن، وال ندري مضمونه ، غري أن هذا التقرير مل خيرج إىل»اليساريون واإلسالميون والدميقراطيون«اندلعت نتيجة ندوة لفصيل طلبة التجديد حول 

طالع عليه ادر عن هيئة رمسية لالوكذا اجلهة اليت استلمته، لذلك قررنا، يقول عضو هيئة الدفاع عن القاعديني املعتقلني، طلب إحضار هذا التقرير الص
.لية احلقوق بفاسوضمه لوثائق امللف املعروض على جنايات فاس، ملناقشته كبقية وثائق امللف، والوصول إىل حقيقة ما جرى يف أحداث ك

سعي دفاع «تربه ، أمحد حرمة، والذي هاجم يف تصريح للجريدة، ما اع»البيجيدي«رد هيئة دفاع عائلة احلسناوي، جاء على لسان منسق حماميي 
لس الوطين حلقوق اإلنسان، وفرضه ، حيث شدد على رفضه حملاولة االستعانة بتقرير اجمل»القاعديني للتأثري على القضاء وممارسة الضغوط السياسية عليه

رفني، ومل يطعن فيها مكان قضاء التحقيق التابع للسلطة القضائية، والذي أمضى أزيد من سنة يف إجراء األحباث والتحقيقات، حضرها دفاع الط
.»أحد

وض على القضاء، ألن يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ال صالحية له يف إجراء حتقيقات وتقارير يف ملف معر «وأضاف حمامي عائلة احلسناوي أن 
.، حبسب تعبري احملامي العضو حبزب العدالة والتنمية»ذلك مّسا خطريا بالدستور وباستقاللية السلطة القضائية

، منظمة التجديد الطاليب من جهتها، قررت غرفة اجلنايات االستئنافية بفاس، يف أول جلسة من اجلولة الثانية من حماكمة املتهمني يف قتل طالب
املصاب جبروح خطرية يف  ويالعليتأجيل امللف على حالته إىل فاتح دجنرب القادم، وذلك بطلب من دفاع عائلة عبد الرحيم احلسناوي ومرافقه حمسن 

.األحداث الدامية لكلية احلقوق بفاس، حيث التمسوا مهلة إلعداد الدفاع
متتيعهم بالسراح املؤقت،  يف حالة اعتقال، إىل جانب رفاقهم الثالثة املتابعني يف حالة سراح، حيث تقدم دفاعهم مبلتمس 9املتهمون الـ القاعديونومثل 

م يتوفرون على مجيع ضمانات احلضور مع التأكيد على أن االعتقال االحتياطي هو تدبري استثنائي، فيما عار  ض الوكيل العام للملك حبجة أ
اية جلسة يوم أمس الثالثاء، حيث استبعد املتتبعون مب اوب ا فيهم دفاع القاعديني جتامللتمس، وقررت هيئة احلكم تأجيل البت يف امللتمس إىل 

 وإبقائهم بسجن عني قادوس، بعد أن وزعت عليهم غرفة اجلنايات 9احملكمة مع ملتمسهم، وجلوئها إىل رفض رفع حالة االعتقال عن املعتقلني الـ
ا قاضي التحقيق، 111االبتدائية بفاس منتصف شهر يونيو من الصيف املاضي،  م من أجل التهم اليت تابعهم  م  سنة سجنا نافذا، وآخذ واليت 

.»الضرب واجلرح املفضيني إىل املوت مع سبق اإلصرار«

http://www.alyaoum24.com/408928.html
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رية يب للشغل بالرباط، ضجة كبالتصرحيات األخرية الصادرة عن هيئة دفاع القاعديني، عقب الندوة اليت عقدوها السبت األخري مبقر االحتاد املغر أثارت 
 يئة تطوان باسم هيئةجبلسة حماكمة القاعديني مبحكمة االستئناف صبيحة يوم أمس الثالثاء، بعد أن أعلن احلبيب حاجي، احملامي اليساري من ه

  تقدمي طلب إىل حمكمةالدفاع عن الطلبة القاعديني، واليت تضم حمامني يساريني وآخرين حمسوبني على حزب األصالة واملعاصرة، عن جلوئهم إىل
من  24لية احلقوق يف الـاالستئناف بفاس، ألجل إحضار التقرير الذي أجنزه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص األحداث الدامية اليت عاشتها ك

.، وضمه إىل وثائق امللف املعروض على احملكمة2014شهر أبريل 
لـ ا مساها، يف تصرحيه ويف هذا السياق، أوضح احلبيب حاجي، عن هيئة دفاع القاعديني ومؤطر ندوة الرباط للمطالبة بإطالق سراح القاعديني، كم

وق بفاس، واليت اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجلناح احلقوقي للدولة، سبق له أن أجنز تقريرا حول أحداث كلية احلق«أن ) أوضح(، 24اليوم«
 العلن، وال ندري مضمونه ، غري أن هذا التقرير مل خيرج إىل»اليساريون واإلسالميون والدميقراطيون«اندلعت نتيجة ندوة لفصيل طلبة التجديد حول 

طالع عليه ادر عن هيئة رمسية لالوكذا اجلهة اليت استلمته، لذلك قررنا، يقول عضو هيئة الدفاع عن القاعديني املعتقلني، طلب إحضار هذا التقرير الص
.لية احلقوق بفاسوضمه لوثائق امللف املعروض على جنايات فاس، ملناقشته كبقية وثائق امللف، والوصول إىل حقيقة ما جرى يف أحداث ك

سعي دفاع «تربه ، أمحد حرمة، والذي هاجم يف تصريح للجريدة، ما اع»البيجيدي«رد هيئة دفاع عائلة احلسناوي، جاء على لسان منسق حماميي 
لس الوطين حلقوق اإلنسان، وفرضه ، حيث شدد على رفضه حملاولة االستعانة بتقرير اجمل»القاعديني للتأثري على القضاء وممارسة الضغوط السياسية عليه

رفني، ومل يطعن فيها مكان قضاء التحقيق التابع للسلطة القضائية، والذي أمضى أزيد من سنة يف إجراء األحباث والتحقيقات، حضرها دفاع الط
.»أحد

وض على القضاء، ألن يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ال صالحية له يف إجراء حتقيقات وتقارير يف ملف معر «وأضاف حمامي عائلة احلسناوي أن 
.، حبسب تعبري احملامي العضو حبزب العدالة والتنمية»ذلك مّسا خطريا بالدستور وباستقاللية السلطة القضائية

، منظمة التجديد الطاليب من جهتها، قررت غرفة اجلنايات االستئنافية بفاس، يف أول جلسة من اجلولة الثانية من حماكمة املتهمني يف قتل طالب
املصاب جبروح خطرية يف  ويالعليتأجيل امللف على حالته إىل فاتح دجنرب القادم، وذلك بطلب من دفاع عائلة عبد الرحيم احلسناوي ومرافقه حمسن 

.األحداث الدامية لكلية احلقوق بفاس، حيث التمسوا مهلة إلعداد الدفاع
متتيعهم بالسراح املؤقت،  يف حالة اعتقال، إىل جانب رفاقهم الثالثة املتابعني يف حالة سراح، حيث تقدم دفاعهم مبلتمس 9املتهمون الـ القاعديونومثل 

م يتوفرون على مجيع ضمانات احلضور مع التأكيد على أن االعتقال االحتياطي هو تدبري استثنائي، فيما عار  ض الوكيل العام للملك حبجة أ
اية جلسة يوم أمس الثالثاء، حيث استبعد املتتبعون مب اوب ا فيهم دفاع القاعديني جتامللتمس، وقررت هيئة احلكم تأجيل البت يف امللتمس إىل 

 وإبقائهم بسجن عني قادوس، بعد أن وزعت عليهم غرفة اجلنايات 9احملكمة مع ملتمسهم، وجلوئها إىل رفض رفع حالة االعتقال عن املعتقلني الـ
ا قاضي التحقيق، 111االبتدائية بفاس منتصف شهر يونيو من الصيف املاضي،  م من أجل التهم اليت تابعهم  م  سنة سجنا نافذا، وآخذ واليت 

.»الضرب واجلرح املفضيني إىل املوت مع سبق اإلصرار«

http://m.alyaoum24.com/408928.html
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صراع مرجعيتين بالمغرب: في اإلرث بين الرجل والمرأةالمساواة 

يهدأ بعد، ثري جدال يف البالد مل متر توصية أخرية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب، تقضي باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، دون أن تمل 
من أن ” الصف احلداثي يف املغرب“ داعمو توصية املؤسسة احلقوقية املغربية، أوينطلق . حتول معه إىل ساحة صراع أيديولوجي بني احلداثيني واحملافظني

ملغرب ات اليت يرفع ااملرأة هلا كامل احلق باملساواة مع الرجل يف احلقوق كما تتساوى معه يف الواجبات، كما تنص على ذلك دولة القانون واملؤسس
وتوكول االختياري ومن هذا املنطلق يرون، أن على املغرب االنسجام مع االتفاقيات الدولية احلقوقية اليت وقع عليها، وأمهها الرب كذلك . شعارها 

مللك لقب أمري املؤمنني، تلح لكن يف جمتمع حمافظ كاجملتمع املغريب، وحيمل فيه ا. ”سيداو“التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
ص الديين يف موضوع األفكار بالتفشي، باألخص وأن الن هذه”لـأصوات علماء الدين واألحزاب واجلمعيات ذات املرجعية احملافظة، على عدم السماح 

ورفض اإلدالء بتصريح من ” العربية TRT“، رئيس اجمللس العلمي احمللي للرباط، الذي كلمته اكديرةكما يقول عبد اهللا ” اإلرث واضح وصريح
لدراسات والبحوث يف فقه جهته قال عبد الباري الزمزمي، رئيس اجلمعية املغربية لمن . ”مغضب ويتطلب ردا مفصال يعده للتعميم“باب أن األمر 

ث فيه عادلة ومنطقية للذكر مثل حظ االنثيني، قطعي وال حيتمل التأويل، كما أن قسمة اإلر “إن النص القرآين يف قوله ” العربية TRT”النوازل لـ
.”البيت وليست جمحفة بأي طريقة للمرأة، خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار إلزام اإلسالم للرجل بالقوامة املالية على املرأة وكافة أهل

وإذ ” مغرب أو إمارة املؤمنني بهباطلة، وال تراعي املرجعية اإلسالمية لل“الزمزمي، إىل اعتبار أي دعوة لتقسيم اإلرث بالتساوي بني الذكر واألنثى وحنى 
لسابقة، والنائبة ة واألسرة والتضامن ايصر املتحدث نفسه على أن األمر ال يتعلق باملرونة االجتماعية بل بالقطعية الدينية، تقول وزيرة التنمية االجتماعي

ما ميس النساء  النص الديين قابل لالجتهاد، ويتيح إمكانية إجياد حلول لرفع الظلم، وهو“إن ” العربية TRT”الربملانية نزهة الصقلي يف تصريح لـ
شريطة أن “توحا الصقلي، أن الباب النقاش عليه أن يكون دائما مفوأضافت . ”عندما يباح، يف حاالت، لألقارب بتقاسم كل املمتلكات معهن

ا” يكون حوارا هادئا ومتفهما ومستوعبا لكافة وجهات النظر إذا كانت توصية وعما . مذكرة بأن املغرب وقع على اتفاقيات دولية عليه االلتزام 
.”ا لنقاش جمتمعي جاد ومنتجاألمر ممكن طاملا يكون تتوجي“اجمللس احلقوقي قد ترتجم إىل مشروع قانون يناقش يف الربملان املغريب، قالت الصقلي إن 

ددة ل تضمن نقاطا اجتماعية متعيفت النائبة الربملانية أن تذكر معارضي توصية اجمللس، بأن تقرير اجمللس مل يقتصر على مسألة اإلرث لوحدها، بومل 
بهات أخرى له، على اخلاليف فتح جالنقاش . ”مت بكل أسف جتاوزها وإسقاطها من النقاش“كمناهضة العنف واملشاركة السياسية للنساء وغريها 

كرت األصوات فيما ذ ” وضوح النص القرآين خبصوص املوضوع“مواقع التواصل االجتماعي هذه املرة، معظمها كان أصواتا معارضة تنطلق من 
.  ”السالليات“ع كالنساء املساندة باحلاالت اإلنسانية للنساء الاليت مل ينجنب أطفاال ذكورا، والبنات الاليت ليس هلن أخوة، وكذلك حباالت تتقاط

صرف فيها، ويف حال ومينعن من الت. ”اجلموع“وهن فئة ترث قطع أرض عن أجدادها لكن ملكيتها تعود للجماعة فيما يسمى يف املغرب بأراضي 
ة والعدل حبيث ال اإلسالم من السماح“إن  الفايسبوكوهو ما تقول بشأنه تعليقات مغاربة على ” كن أرامل يستفدن فقط إذا كان هلن مولود ذكر

ح الباب إجيابا أمام التوصية حني انتظر داعمو طرح املساواة يف اإلرث، من حزب العدالة والتنمية احلاكم يف املغرب، اإلدالء برأي يفتويف . ”يرضى به
تكام إىل الدستور، أرفع لكن االح” التوصية غري مسؤولة وتتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور“ملناقشة إمكانيات تفعيلها، جاء رده حازما حني قال 

يتمتع الرجل واملرأة، على قدم “منه ويقول  19وثيقة قانونية يف املغرب، سيف بنصلني فاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان احتكم يف توصيته للفصل 
واملواثيق الدولية، كما يف االتفاقيات  املساواة، باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة يف الدستور، وكذا

.”صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها

http://klamkom.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%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B5%D8%B1/
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باألمين العام لمجلس حقوق اإلنسان” الوعي النسائي تجديد”لاإلرث في لقاء قضية 

،  لقاء خاص مع األمني العام للمجلس الوطين حلقوق بطلب من املنظمة 2015أكتوبر  27وفد من منظمة جتديد الوعي النسائي الثالثاء أجرى 
ا املنظمة منافية لاملذكورة بعد احلراك الناتج عن توصيات تضمنها التقرير األخري للمجلس ضمنها توصية تتعلق باملساواة يف اإلرث اعت .لدستور رب

 يف اللقاء لـيومية  األستاذة إميان لعوينا عضو األمانة العامة للمنظمة وعضو جلنة قيادة املرصد الوطين للعنف ضد النساء إحدى املشاركاتوقالت 
ل مناقشة تقريره إن منظمة جتديد الوعي النسائي هي أول مجعية وطنية حقوقية نسائية تقدمت للمجلس بطلب لقاء خاص من أج“: ”التجديد“

.”األخري حول وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب
ا قضية اإلرث وكل القضايا لعوينا أن اللقاء مر يف أجواء صحية ومتت خالله مناقشة املسائل املتفق عليها كما املسائل اخلالفية وعلى رأسهوأضافت 

.عام للمجلساملخالفة للمرجعية اإلسالمية مؤكدة أن وفد املنظمة عرب عن آرائه بكل قوة وصراحة ووجد آذانا صاغية من حممد الصبار األمني ال
 صيالت تدل على أن املرأة يف بعضوفد املنظمة خبصوص توصية املساواة يف اإلرث اليت بىن فيها اجمللس موقفه على املظلومية أن اإلرث فيه تفوأوضح 

املوضوع حبكم  احلاالت ترث أكثر من الرجل حسب قوة القرابة كما أن تقسيم اإلرث فيه نص صريح وأن هناك مؤسسات موكول هلا احلديث يف
.ختصصها

ستحضار الصفة االستشارية الصبار من جانبه أنه استحسن فتح النقاش حول التقرير وأن توصياته هي للنقاش وليست تقريرية خصوصا مع اوأفاد 
.للمجلس

اجملتمعية مسألة تنوع احلساسيات  بني النقاط اليت أثريت خالل اللقاء املذكور تركيبة اجمللس اليت دافع وفد املنظمة عن ضرورة األخذ بعني االعتبارومن 
.وعدم االقتصار على توجه دون اآلخر يف تشكيلها مستقبال

.أن املنظمة ستصدر تقريرا موازيا متضمنا ملالحظات املنظمة حول التقرير األخري للمجلس” جديد بريس“وعلم 
اواة يف اإلرث يف أكتوبر اجلاري بيانا انتقدت فيه إقدام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على إصدار توصية املس 24وكانت املنظمة قد أصدرت يوم 

.تقريره املتداول أخريا واصفة خطوته بتجاوز حدود االختصاص
ا، الذي توصلت وعللت  رث واليت تعترب أحكاما قطعية بنسخة منه، موقفها بكون دعوة اجمللس يف تقريره إللغاء أحكام اإل” التجديد“املنظمة يف بيا

ات ، خمالفة متاما للمضامني الدستورية، وتنازع اختصاص هيئ2011من الدين اإلسالمي الذي يتبوأ الصدارة حبسب ما جاء يف الدستور املغريب لسنة 
.لثل هذه النواز أخرى كاجمللس العلمي األعلى الذي يرأسه امللك حممد السادس وهو اجلهة الوحيدة املخول هلا إصدار فتاوى اجتهادية متعلقة مب

 ، تتوىل ومستقلة”تعددية“من الدستور مؤسسة وطنية  161اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، حسب ما ينص عليه الفصل “املنظمة أن وأوضحت 
رتام املرجعيات الوطنية، وعليه وذلك يف نطاق احلرص التام على اح.. …النظر يف مجيع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها

.”فإن إصدار توصية بإلغاء أحكام الشريعة يف اإلرث بناء على أنه متييز اقتصادي ضد املرأة، هو خمالف ألحكام الدستور

http://www.jadidpresse.com/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%81%D9%8A-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6/
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بوليف مقلق والسبب المناصفة في اإلرث بين الرجل والمرأة

 وص دعوته إىل املناصفة يف اإلرثحممد جنيب بوليف الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصانتقد 
".ملصلحة من يريدون إبطال نص قرآين صحيح" بني الرجل واملرأة، حيث كتب 

لقد شرع اهللا عز وجل "م ثالثاء خالل لقاءه الدائم مع زوار صفحته كل يو " الفايسبوك"وكتب بوليف عرب صفحته الرمسية مبوقع التواصل االجتماعي 
نسان دات فقط وجيعل اإلنظاما متكامال حلياة الناس، يتضمن كل ما حيتاجه اإلنسان من روحانيات وماديات فاإلسالم ليس دينا رهبانيا، يتطرق للعبا

".نصيبه من الدنيا يتفرغ هلا فقط، فال رهبانية يف اإلسالم بل إنه يطلب من اإلنسان أن يبتغي فيما آتاه اهللا الدار اآلخرة، وإن ال ينسى

 امل وشامل، منطق ينطلق منواستعان بوليف يف دفاعه عن رأيه باآلية القرآنية اليت تتحدث عن اإلرث حيث اعترب أن اهللا شرع اإلرث مبنطق متك
".اإلنثينييوصيكم اهللا يف أوالدكم ، للذكر مثل حظ "القاعدة العامة 

ا املادية، وراعى احلالة اليت تك لف زوجها ون فيها زوجة، يتكوأوضح بوليف أن القرآن راعى يف املرأة حالتها بنتا ، يتكلف والداها جبميع احتياجا
ا، وإن كانت عاملة مثله وأغىن منه، إال أن تتطوع، وراعى احلالة اليت تكون فيها أما، يتكلف مجيع أبن ا، حيث ائها جبميع احتياجاجبميع احتياجا

".جعل اجلنة حتت أقدامها
عين هنا اجمللس الوطين وي" اجلهابذة اجملتهدين"أن آيات اإلرث قطعية الداللة والثبوت ، وال ميكن االجتهاد معها ، من طرف : واعترب الوزير املذكور
م يتبعون الغرب شربا " للحقوق اإلنسان .وذراعا ذراعا شربامشريا إىل أ

http://www.chouftv.ma/press/27726-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%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%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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أمازيغ ينتقدون المجلس الوطني لحقوق اإلنسان… بعد مسألة اإلرث

 كية، وأثار التطبيق اجلديداجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تطبيقا جديدا ميكن من الولوج إىل موقعه على الشبكة العنكبوتية عرب األجهزة الذ أطلق 
زية مث اإلسبانية ، سية والعربية واإلجنليحفيظة الفعاليات احلقوقية املدافعة عن الثقافة األمازيغية على اعتبار أن التطبيق الذي يشمل أربع لغات وهي الفرن

.غابت فيه اللغة الرمسية الوطنية الثانية اليت هي األمازيغية

دون األمازيغية ،  أن إطالق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان لدعامة تواصلية جديدة بأربع لغات أداسكوويف هذا الصدد قال الناشط األمازيغي عادل 
رتم حق ة والعربية، كما مل حييكون اجمللس خارج الدستور وخارج حقوق اإلنسان معا، فهو مل حيرتم الدستور الذي يقر بوجود لغتني رمسيتني األمازيغي

.املواطنني املغاربة الناطقني باألمازيغية يف التواصل مع اجمللس واالستفادة من خدماته احلقوقية
عن  ، أن هذه املسألة تطرح إشكالية ازدواجية اخلطاب عند املؤسسات الرمسية بني احلديث النظري”24اجلريدة”يف حديثه لـ أداسكووأضاف 

.مكتسبات الدستور وعن حقوق املواطنة مع التنكر هلا على مستوى املمارسة والعمل

ا أن يكون سبأداسكووعليه، يضيف  اقا اىل احرتام ، أنه من واجب اجمللس الذي عهد إليه رصد حقوق اإلنسان واقرتاح ما من شئنه النهوض 
.مقتضيات الدستور وكذا احلقوق الثقافية واللغوية للمغاربة، وليس هناك أي عذر يف إغفال أي مكون من املكونات

http://www.aljarida24.ma/p/politique/101142/
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تطاولت على اختصاصات الملك" اليزمي"بعض توصيات مجلس : الزهراءمنتدى 

التأويل "ظه على ما مساه منتدى الزهراء للمرأة املغربية، توصية اجمللس الوطين حلقوق االنسان األخرية حول املساواة يف اإلرث، معلنا عن حتفهاجم 
".رفوضةاهلجينة وامل"، معتربا أن هذه القراءة اليت تبناها اجمللس نتجت عنها جمموعة التوصيات "من الدستور 19والقراءة املبتورة للفصل 

بأحكام الدستور وثوابت اململكة  مؤطرةمن الدستور وردت  19وأوضح املنتدى يف بيان له، أن املساواة بني املرأة والرجل املنصوص عليها يف الفصل 
.وقوانينها، وال ميكن قبول قراءة هذا املفهوم خارج هذا اإلطار

ت اجلنسية خارج إطار وأضاف أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية خالف يف بعض توصياته، سواء املتعلقة بنظام اإلرث أو العالقا
الدين  بتبوإتتميز ... ميةاململكة املغربية دولة إسال"الزواج، صريح الدستور سواء يف ديباجته أو يف العديد من فصوله، بعدما ورد يف الديباجة أن 

ية الوطنية من الدستور على أن دفاع اجمللس الوطين عن حقوق االنسان يكون يف إطار احرتام املرجع 161كما نص الفصل " اإلسالمي مركز الصدارة
اجعة ال ميكن أن تتناول املر "من الدستور على حتصينها حيث قرر أنه  175اليت يشكل اإلسالم موقع الصدارة فيها، وهي املرجعية اليت شدد الفصل 

".أحكام الدين اإلسالمي

  

ة غري املتكافئة املنظمة لإلرث تساهم املقتضيات القانوني"واعترب منتدى الزهراء، أن التوصية الواردة يف امللخص التنفيذي لتقرير اجمللس واليت ذكرت أن 
، فيها "اإلرثتعديل مدونة األسرة مبا فيها املقتضيات املتعلقة ب"من توصية ب  18، وكذا ما ورد يف الفقرة "يف الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء

وتطاول على مؤسسات دستورية أخرى وهي اجمللس العلمي األعلى  41تطاول على اختصاصات امللك كأمري املؤمنني املنصوص عليها يف الفصل 
.املخول كجهة وحيدة مؤهلة للبث يف القضايا ذات الطابع الديين

ا من األسباب املباشرة ل فقر، معتربا أن لرفع من اهلشاشة والونفى املنتدى اعتبار املقتضيات القانونية املنظمة لإلرث غري متكافئة، كما رفض اجلزم بكو
.لمية يف املوضوعذلك يعد مؤشرا واضحا عن التسرع يف التحليل وغياب العمق يف التقرير، خاصة مع افتقار التقرير لدراسات ومعطيات ع

تمع يقة اليت يعرفها اجملواعترب املنتدى أن هذا األمر ال يليق مبؤسسة وطنية دستورية، يف حني أن النقاش كان جيب أن ينصب حول التحوالت العم
إىل املزيد اء وأيضا دعوة العلماء املغريب يف توزيع األدوار بني النساء والرجال والبحث عن األسباب احلقيقية النتشار اهلشاشة والفقر يف صفوف النس

.من إعمال االجتهاد لفهم سليم لإلسالم مبا حيقق العدل واإلنصاف، ال املساواة امليكانيكية

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
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ينزع نحو دخول جحر الضب اليزميمجلس : بوليف

دميه يف اآلونة األخرية تقريرا ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بعد تقاليزميهاجم حممد جنيب بوليف، الوزير املنتدب املكلف بالنقل، إدريس   
تنزع حنو دخول  الدفاع عن حقوق اإلنسان، وهي" تدعي"هناك مؤسسات "للمجلس يدعو فيه إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، مربزا أن 

".جحر الضب، تابعني للغرب شربا بشرب وذراعا بذراع

ا بـ "فايسبوك"وشّدد بوليف يف تدوينته األسبوعية مبوقع التواصل االجتماعي  على أن اهللا "  طال نص قرآين صريحملصلحة من يريدون إب"، اليت عنو
ذلك تنظيما ، و "يوصيكم اهللا يف أوالدكم ، للذكر مثل حظ األنثيني: " شرع  اإلرث مبنطق متكامل وشامل، منطق ينطلق من القاعدة العامة 

.للعالقات األسرية واالجتماعية واالقتصادية

اإلسالم ليس دينا "وأضاف بوليف أن اهللا  شرع نظاما متكامال حلياة الناس، يتضمن كل ما حيتاجه اإلنسان من روحانيات وماديات،  مشريا إىل أن  
لدار اآلخرة، بتغي فيما آتاه اهللا ارهبانيا، يتطرق للعبادات فقط وجيعل اإلنسان يتفرغ هلا فقط، فال رهبانية يف اإلسالم بل إنه يطلب من اإلنسان أن ي

".  وأن ال ينسى نصيبه من الدنيا

:  من سورة النساء، واليت قال فيها تعاىل 11وأوضح بوليف أن منطق اهللا يف اإلرث يفصل يف احلاالت املتعددة داخل اجملتمع، واملقتبسة مثال من اآلية  
ُهَما السُُّدُس ِممَّا تـَرَ ا النِّْصُف َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ َفِإن ُكنَّ ِنَساء فَـْوَق اثـَْنتَـْنيِ فَـَلُهنَّ ثـُلُثَا َما تـََرَك َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فَـَلهَ " َك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإن ملَّْ َيُكن لَُّه  َواِحٍد مِّنـْ

َِ َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفألُمِِّه الثـُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفألُمِِّه السُُّدُس ِمن بَـ  ْدُروَن أَيـُُّهْم أَقـَْرُب َلُكْم نـَْفعاً َفرِيَضًة َوأَبناؤُُكْم الَ تَ  آبَآؤُُكمْ ا َأْو َدْيٍن ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي 
".مَِّن الّلِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِليما َحِكيماً 

ا املادية، وراعى احلالة  املنطق املندمج يراعي الشمولية يف الطرح ، إذ راعى يف املرأة حالتها بنتا ، يتكلف والداها جبميع"ويرى بوليف أن هذا  احتياجا
ا، وإن كانت عاملة مثله وأغىن منه، إال أن تتطوع، وراعى احلالة ال يتكلف  يت تكون فيها أما،اليت تكون فيها زوجة، يتكلف زوجها جبميع احتياجا

ا، حيث جعل اجلنة حتت أقدامها ".مجيع أبنائها جبميع احتياجا

ذا املنطق يكون قد حسم يف طريقة اقتسام اإلرث من خالل آيات قطعية الداللة والثبو "وأضاف بوليف، أن  ت، ال اجتهاد معها ، من القرآن الكرمي 
عن حقوق  الدفاع"تدعي"سات طرف اجلهابذة اجملتهدين، بل من طرف بعض احلقوقيني احملسوبني على تيارات معروفة داخل اجملتمع املغريب، أو مؤس

حنن اليوم لسنا حباجة : "الوخلص بوليف قائ.  يورد بوليف..." اإلنسان، وهي تنزع حنو دخول جحر الضب، تابعني للغرب شربا بشرب وذراعا بذراع
م اجملتمع املغريب متحصن "ن ، مؤكدا على أ"لتوصية يف الثابت من الدين، من طرف أناس يعتربون عالقتهم بالدين عالقة شخصية بينهم وبني ر

د من يريد واحلمد هللا من دعاوى تعارض دينه، وإذا كان ذلك منذ دخول اإلسالم له يف أول يوم، فإن له من املقومات ما جيعله أكثر حصانة ض
...".خلخلة أسسه، واحدا واحدا

http://www.noonpresse.com/node/47488/print
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ي ملف االتحاد االشتراكي تقدم مذكرة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان للكشف عن الحقيقة فقيادة 
المهدي بنبركة

، مذكرة استفسارية حول 2015اكتوبر  27للقوات الشعبية خالل اجتماع  مع اجمللس الوطين حلقوق االنسان  يوم الثالثاء   االشراكياالحتاد قدم   
رية السياسية، على مضامني تقرير تعهدت رئاسة اجمللس  بأن تطلع العائلة الصغرية للمهدي بنربكة، وعائلته الكب حيث..بنربكةقضية الشهيد املهدي 

اية  سنة  رر القسري وجرب الض االختفافيف افق الطي الشامل لكل ملفات .2015شامل  اعده حول هذا االختفاء القسري يف أفق تعميمه قبل 
لي ، يتابع ويضبط  تقدمي  كل املعطيات بشكل شفاف، يف تقرير تفصي مع..حولهمع فتح نقاش عمومي ..الناجم عن سنوات اجلمر والرصاص 

… الضررمسارات تنفيذ التوصيات  الصادرة عن هيئة اإلنصاف واملصاحلة، واجملهودات اليت بذلت من اجل  الكشف عن احلقيقة وجرب
ة، لشهيد املهدي بنربكوأكدت قيادة االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية أن الكشف عن احلقيقة خبصوص حاالت االختطاف و االختفاء ومنها حالة  ا

.سيجعل املغرب ينهي مرحلة معينة من التاريخ السياسي املغريب املعاصر

http://www.nachrat.com/2015/10/28/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-
%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84/
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الحق في إصدار تقارير باسم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لليزميلم يعد : الشرقاوي

يكون أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  2015شتنرب من سنة  20الشرقاوي السموين، رئيس املركز املغريب حلقوق االنسان، أنه حبلول اعترب 
، طبقا  2011شتنرب  20ورؤساء اللجن اجلهوية حلقوق اإلنسان، قد استوفوا الوالية املخصصة هلم بعد مرور أربع سنوات على تعيينهم ابتداء من

.منه 35، املتعلق بإحداث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، السيما املادة  2011ملقتضيات ظهري فاتح مارس 

شتنرب، مما قد  20عد تاريخ ، يف غياب ظهائر تعيني جديدة ب”غري قانونية“وبناء على ذلك، اعترب الناشط احلقوقي، أن اجمللس أصبح يف وضعية 
س وأمينه العام مازالت سارية، أن  والية رئيس اجملل –يضيف نفس املصدر  –وحىت إذا افرتضنا .” باطلة وغري شرعية“جيعل  أعمال وتصرفات اجمللس 

ا يف تسيري األمور اجلارية هلما إصدار تقارير أو إبداء آراء استشارية باسم اجمللس الوطين حلقوق االنسان، إذ ينحصر دورمه الجيوز“فإنه أمام هذا الوضع 
.”إىل حني تعيني جملس جديد

ساواة يف االرث بني الرجل باسم اجمللس الوطين حلقوق االنسان حول امل اليزميواستغرب الشرقاوي، بشأن التقرير األخري الذي أصدره الرئيس ادريس 
ذا اجمللس ورِؤساء جلان جهوية حلقوق االنسان انتهت مهمتهم يرفع يده “أن  اليزمي وقال يف هذا االطار، ينبغي على. واملرأة، وحضر معه أعضاء 

يدا عن التعصب السياسي عن ملف اإلرث إىل حني تعيني اجمللس اجلديد، والذي نتوخى منه أن يعكس التوجهات الفكرية املختلفة يف البالد بع
.”واحلزيب، علما بأن اجمللس احلايل مسيس أكثر من الالزم

http://www.halanpress.com/2015/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-
%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-
%D8%AA%D9%82/
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أحد يملك سلطة إيقاف النقاش العمومي في موضوع اإلرث وغيرهال 
  

ث تلزم م ال ينتهي، حيمن بني ما مييز الدولة احلديثة القائمة على مفهوم املواطنة وسلطة القانون العليا، أن قضايا اجملتمع تظل عرضة لنقاش دائ
ا، أي ا زالت صاحلة للعمل التحوالت املتسارعة كل األطراف بفحص القوانني والنظر يف األسس التشريعية لتدبري الشأن العام، ملعرفة ما إن كانت م

ا تضمن العدل املساواة بني الناس، أو إن كانت يف وضعية أزمة بسبب تفكك البنيات  .عليها اليت بُنيت السوسيوثقافيةأ

يعات دينية تعترب مطلقة وثابتة، ، تقوم أساسا على تشر "دار اإلسالم"بينما كانت الدولة الدينية اليت عرفتها العصور الوسطى سواء يف بالد الغرب أو يف 
م األرضيةحيث تسند إىل مصدر إهلي، وإن كانت يف احلقيقة عائدة إىل سياقات تارخيية حمددة، وإىل أفهام البشر وأساليبهم يف ت .دبري شؤو

ارت مع بدايات األزمنة احلديثة، هو أن اعتماد ن وجود صوص ثابتة مع وما حدث للدولة الدينية حىت بلغت درجة كبرية من الضعف واخلور، إىل أن ا
رب تلك النصوص، ومحاية اليت تعمل على إحكام وصايتها على اجملتمع ع) يف اإلسالم" أهل احلل والعقد"يف الغرب و" اإلكلريوس("طبقة رجال الدين 

عد الثورات العلمية دينية يف أوروبا بمصاحلها املرتبطة بالبنيات القدمية، قد أّدى إىل عرقلة تطور اجملتمعات الغربية واإلسالمية معا، ولقد سقطت الدولة ال
فّك االرتباط بني امللكيات (اسية ، والثورات السي)العلمنة الثقافية وصعود الطبقة الربجوازية(  اإلجتماعيةوالثورات ) كاليلي، كبلر،  كوبرنيك(املظفرة 
 دولة اخلالفة العثمانية اليت ، بينما جنح الفقهاء والزوايا التقليدية يف عرقلة تطور اجملتمعات اإلسالمية لقرنني آخرين، أديا إىل إضعاف)والكنيسة

ت اإلصالح من ، كما أدخل دول مشال إفريقيا والشرق األوسط حتت نري االستعمار بعد فشل كل حماوال"رجل أوروبا املريض"أصبحت تنعت بـ
.الداخل

اية عهد احلجر والوصاية األجنبية، وجدت هذه البلدان نفسها عاجزة عن العودة إىل الدولة الدينية ال اوزها سابقة، اليت جتبعد ذهاب االستعمار و
ا من عقود من ا" عسر اهلضم"الزمن، وغري قادرة يف نفس الوقت على ترسيخ بنيات الدولة احلديثة، بسبب ثقل إرث املاضي، وبسبب  لذي أصا

اجملتمع أمام أي ىل انقسام التفاعل مع مناذج الدولة احلديثة، مما أدى إىل متزق هويايت متظهر سواء يف الدولة أو يف حياة األفراد واجلماعات، مما أّدى إ
.موضوع متعلق بالقيم

وق دساتري تضمن حق وكان من النتائج الفادحة هلذا التمزق تعثر بناء التعاقد املدين الصلب واحلاسم الذي من شأنه ضمان استقرار الدولة، ووضع
فظلت النعرات العرقية . عاتما أدى إىل استحكام االستبداد وتزايد عناصر الفرقة والتشرذم بني العناصر املكونة هلذه اجملتم. اجلميع على قدر املساواة

.والدينية والقبلية حّية وفاعلة عوض ترسيخ معىن املواطنة اجلامع لكل األفراد والضامن حلقوقهم واإلثنية

ودة التقليد قراطي املأمول، وبسبب عومن بني القضايا اليت انبثقت عن هذا التمزق واالرتباك قضية املرأة اليت عانت األمرّين بسبب غياب الرتسيخ الدمي
.ذه القضيةوهذا ما يفسر مقدار التشنج والتوتر الذي يرافق يف كل مرة النقاش املرتبط . الناتج عن فشل مشروع التحديث اجملهض

مقدار ا، فإن املستغرب هو وإذا كان من حق كل واحد أن يديل بدلوه يف النقاش الدائر الذي هو طبيعي بالنظر إىل مسلسل التطورات اليت عرفها بلدن
.العنف اللفظي الذي يتعامل به بعض احملسوبني على احلزب الذي يرأس احلكومة، مع املخالفني هلم يف اٍلرأي واملوقف
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التمسوا الوسائل حدث يف موضوع اإلجهاض وتزويج القاصرات خرج احملافظون عن طور التعقل، واحتكموا مرة أخرى إىل اإلرهاب الفكري، و فكما 
م بالغوغائية والصراخ ميكنهم احلفاظ على ما ه. غري الشريفة إلسكات أصوات خصومهم احلداثيني و موجود، وإن كان غري وهم بذلك يعتقدون أ
.سليم وال حيقق الكرامة ألفراد اجملتمع رجاال ونساء

مل يتم " ثابتة الصرحيةال"وكأن الكثري من النصوص . أو إعادة قراءة" حتتمل أي تأويل ال"و، "قطعية الداللة"، "نصوص ثابتة"وحجتهم يف ذلك وجود 
 س فيها، سنوردها يفاالجتهاد يف فهمها بسبب ضرورات الوقت وانقالب األوضاع واألدوار والوظائف االجتماعية، ولدينا بعض أمثلة واضحة ال لب

.مقال قادم

قوقهم، وكأن أما اآلن فدعونا نناقش هؤالء الذين خيوضون االنتخابات باسم الدميقراطية، مث يسعون بعد ذلك إىل حرمان الناس من أبسط ح
.الدميقراطية ُسّلم يصعد عليه من يريد، لقضاء مآربه على حساب اآلخرين

ضهم صاحب مشروع سياسي ـ قام باهلجوم على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان جمموعة من األشخاص يعترب بعضهم نفسه خمتصا يف جمال الدين، وبع
، "حركة التوحيد واإلصالح" هو إقامة الدين يف الدولة يف القرن الواحد والعشرين، وينتمي كثري من هؤالء إىل حزب العدالة والتنمية وإىل تياره الدعوي
ا ة، وهي املعارك اليت اليت عودتنا على إثارة الشغب أمام كل خطوة حتديثية يف موضوع القيم واحلقوق األساسية اليت هي مرتكز الدولة احلديث خسر

.مجيعها باملناسبة، دون أن تتعظ أو تتساءل عن أسباب فشلها

ال شأن  ، فالقول إن اجمللساهلجوم على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اعتمد أساليب التدليس والدّس كالعادة، لكنها مرة أخرى أساليب يف غري حملها
نشئت من طرف الدولة أ" مؤسسة وطنية"له مبوضوع اإلرث وال حق له يف اإلدالء برأي يف املوضوع هو قول ظاهر البطالن، ألن املؤسسة املعنية هي 

وقد سكتوا عنها وهم  املعروفة دوليا، وعوض أن يطعن الطاعنون يف عملها كان عليهم رفض املؤسسة من األصل، وأما" مبادئ باريس"املغربية وفق 
ا لن تعمل إال وفق املبادئ والتوجهات اليت أنشئت على أساسها، ومن أجل هدف رئيسي ـ يبدو أنه ال ـ وهو  يروق لدعاة التقليد يعرفون هويتها فإ

دف حتقيق املساواة التامة يف إطار املواطنة بني مجي .اال ونساءع أفراد اجملتمع رجوضع تقارير مدققة حول حقوق اإلنسان واقرتاح البدائل املطلوبة 

جيعلهم عرضة ما يضّر بأصحابه و  فعلى هذا املستوى نعتقد أن اجمللس قد قام بدوره املنوط به وال جمال للمزايدة عليه بغليظ الكالم الذي ال ينفع، بقدر
.للسخرية

ة أشهر بالتوقيع قبل بضع ـ الحظنا أن هؤالء الذين يتسابقون يف استعراض عضالت البالغة اجلوفاء ينتمون إىل احلزب الذي يرأس احلكومة، والذي قام
ه التيار الدعوي بالرفض وهو ما عرب عن. ، اليت تتضمن املساواة التامة بني الرجال والنساء يف كل اجملاالت"سيداو"مع األحزاب األخرى على اتفاقية 

ذا يقع احلزب يف التناقض متاما كما وقع فيه أيام وضع الدستور، عندما هّدد بالنزول إىل ف الدستور الشارع إذا ما اعرت  والتحفظ واالستنكار، لكن و
يلعب على احلبلني لسياسي املغريب متاما، املغريب حبرية املعتقد، مث قام بعد ذلك باالحتفاء حبرية املعتقد يف أرضية مؤمتره وتبنيها، فاحلزب مثل النظام ا

طاقات التخلف ، وبالتقليد يستثمر ويضع رجال يف احلداثة ورجال يف التقليد، باحلداثة يتملق النخب والطبقة السياسية واالحتاد األورويب واألمم املتحدة
.والنكوص الكامنة يف اجملتمع للحفاظ على مصاحله عرب الضبط والتحكم
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قد أغلق بعد أن مل يبق مثة  حبثا ودراسة وأنه" قتل"و" أشبع"ال حظنا كذلك أن بعض حراس املعبد القدمي تباروا يف الصياح قائلني إن ملف اإلرث قد ـ 
يه ما دام الناس أحياء وعجلة وهذا من غرائب األمور املثرية للضحك، فال يوجد ملف ذو صلة بقضايا اجملتمع ميكن إغالقه وحظر البّت ف. ما يقال فيه

من . ها عنهمائق اليت يتم إخفاؤ التاريخ تدور، وإمنا األمر يتعلق مبناطق نفوذ التيار احملافظ يُراد تسييجها ومنع الناس من دخوهلا خشية اكتشاف احلق
اء الظلم جبميع أنواعه، ويف حل  حالة عدم تقدمي أي جانب آخر فدراسة ملف ما والبحث فيه يهدف أساسا إىل حل املشاكل املثارة يف اجملتمع، وإ

.الرتهيبناجع وعملي فإن امللف يبقى مفتوحا للنقاش إىل أن يتم احلسم فيه لصاحل اإلنسان، ال لصاحل ثقافة الوصاية واحلظر و 

حبقوقهم، والسائلني عن  فعلى الذي ال حيتمل النقاش العمومي أن يغلق عليه بابه ويوصد النوافذ بإحكام، حىت ال تصل إليه أصوات املطالبني
.كما يقال" دونه خرط القتاد"التيوقراطية، فهذا أمر  لنزوعاتهمصائرهم، أما أن يسعى إىل إسكات الناس وتكميم أفواههم إرضاء 

، اليت يعلمون أكثر "لدولةإسالمية ا"ـ اعتمد هؤالء املناوئون حلقوق النساء وكرامتهن دستور البالد، وأخذوا منه بعض عبارات مبتورة عن سياقها، كمثل 
ا عبارة ال تعين البتة أننا يف دولة دينية قائمة على تطبيق النصوص حرفيا، إذ لو كان األمر كذلك لكنا نع االت احلياة تمد الدين يف كل جممن غريهم أ

ا كلما طالبوا حب ق من حقوقهم ودواليب الدولة، وهو خالف ما جيري واقعيا، فإسالمية الدولة ليست سيفا مسلطا على رقاب الناس نردعهم 
بقى ذلك ال ينبغي أن ي األساسية، وعلى احملافظني أن خيرجوا من التناقضات اليت يتخبطون فيها، فإذا كان اإلسالم دين حرية وحقوق وكرامة، فإن

.دون ُعقدإننا ال نثق باألقوال بل باألفعال اليت جتعلنا نعيش ما نقول، ونقول ما نعيشه ب. صيغا بالغية بدون تفعيل واقعي

ا سامية على التشريعات مرجعية للدولة، ويعتربه" كما هي متعارف عليها دوليا"وما دمنا نتحدث عن الدستور فإن هذا األخري يعترب حقوق اإلنسان 
كما هي متعارف " حقوق اإلنسان ، فاحملافظون برفضهم املساواة يف اإلرث خيالفون الدستور الذي يعترب"للتجزيءكال غري قابل "الوطنية، كما يعتربها 
".للتجزيءعليها دوليا غري قابلة 

املنطلق، ألن املشرع لو كان  فهذا ال يعين مطلقا أنه املرجع يف التشريع أو أن أحكام الشريعة أو مبادئها هي" يتبوأ الصدارة يف اهلوية"أما كون اإلسالم 
هذا مل يرد يف يقصد ما يسعى إليه احملافظون لكان أكد على أن نصوص الشرع هي املنطلق بأحكامها ومبادئها كما يف بعض الدول األخرى، و 

.الدستور بل ورد خالفه متاما

اء النقاش قد اعتمدوا حججا ضعيفة مثل القول إن من يطالب باملساواة يف اإلرث ال احلكمة من " يعرف ـ من جانب آخر الحظنا أّن الراغبني يف إ
كمة من ورائه وأبعاده ، فهل من حقنا أن نقول هلؤالء إن نظام اإلرث واحل"دالالته وأبعاده"و " قاعدته الشرعية"وال يفقه يف " نظام اإلرث يف اإلسالم

ا لنا بتفاصيلها منذ نعومة األوىل، حيث حرص املسؤولون عن تدريس املادة الدينية على تلقينه متدرسناالشرعية ومراميه هي أمور نعرفها منذ سنوات 
ناه متحيصا شأن العام فأشبعأظفارنا، وما زالت تلقن ألطفال املدارس حىت اليوم، وقد عدنا إىل املوضوع بعد أن كربنا وحنن مهتمون حبقوق اإلنسان وبال
ا، ومستوى آثارها االجتماعية، فتبني لنا أن كل عن اصر احلكمة والدالالت وفحصا ودراسة على مستويني، مستوى النصوص والقوانني املعمول 

أسا على عقب سواء لك األوضاع قد انقلبت ر واألبعاد املذكورة إمنا ترتبط يف الواقع بوضعية القبيلة والعشرية العربيتني قبل قرون طويلة، كما تبني لنا أن ت
من أجل التكفري عن " بةحترير رق"فيما خيص وضعية املرأة أو األسرة أو العالقات االجتماعية، فاألمر شبيه باحلديث عن حكمة الشرع من الدعوة إىل 

راز حكمة الشرع من كما أن األمر شبيه مبن يقوم بإب. ذنب أو حسن معاملة العبد وإطعامه، يف الوقت الذي مل تعد العبودية قائمة أصال منذ عقود
ا  من  املاليريبحت الدولة تنفق ، يف الوقت الذي أصبح ذلك يعد جرمية غري مقبولة باملرة، وأص"ضربا غري مربح"تأديب الرجل لزوجته وأساليب ضر

اء العنف ضد النساء .ميزانيتها إل
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عرف رأيهم، والواقع أّن يف الدين من الفقهاء لي" أهل االختصاص"ورد يف اعرتاض احملافظني أيضا أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مل يرجع إىل ـ 
ن ليسوا خرباء يف حقوق يف الدي" أهل االختصاص"املؤسسة الوطنية املذكورة ملزمة بالقيام بعملها وفق املبادئ اليت أقيمت عليها وليس غريها، فـ

سان ه للحفاظ على حقوق اإلناإلنسان وليس هلم اختصاص فيها، ورأيهم خمالف لرأي احلقوقيني بل مناقض له، ووظيفة اجمللس إخبارنا مبا ينبغي عمل
.ة األوقافعرب اجمللس العلمي األعلى أو وزار " إمارة املؤمنني"وليس مبا يقوله الفقهاء الذين ميكن هليئات أخرى أن تستشريهم مثل 

ا خطونا خطوة واحدة يف هؤالء، الذين لو بقي الناس عند رأيهم مل" أهل االختصاص"أما احلقيقة فهي أّن معضلة اجملتمعات اإلسالمية كانت كامنة يف 
أن يقلب "ن أن ذلك من شأنه ، أمل يسعوا منذ بداية االستقالل إىل احليلولة دون إدخال الفتاة املغربية إىل املدرسة، معتربيوالدمقرطةطريق التحديث 

ن الدولة اختارت طريقا وخيرجه من دائرة اإلسالم ؟ أمل يتصلوا بالسلطان حممد اخلامس منظمني محالت لتغليب رأيهم ؟ لك" اجملتمع رأسا على عقب
والسباحة يف الشواطئ وعزف  ، الذين حّرموا قبل ذلك اهلاتف واملذياع والبنوك والصور الفوتوغرافية واللباس العصري"أهل االختصاص"آخر غري طريق 

ريا مراقبا بإحكام، جلعلنا من بلدنا هذا سجنا كب" أهل االختصاص"، فلو ظل الناس عند رأي ! املوسيقى، بل وحّرموا قبل ذلك كله شرب الشاي 
.يتوق فيه املرء إىل كوة ضوء أو نسمة هواء فال جيد، واحلال أن هذا ليس هو احلكمة من وجود الدولة واملؤسسات يف عصرنا هذا

م يف الدين أن يلتحقوا بقطار العصر، وأن يعملوا على املسامهة يف ترسيخ الدميقراط" أهل االختصاص"إن املطلوب اليوم من  ية ودولة القانون يف بلدا
ا التحوالت اليت ختتمر عرب اجتهاد تنويري عميق ومسؤول، يبدع مناهج جديدة يف النظر الفقهي، وجيعلهم ينفتحون على علوم عصرنا فيدرك يف وا 

دف التيسري ال التعسري، ويكونوا بذلك فقهاء رمحة ال دهاقنة قسوة وانتقام م  .عمق الواقع، فيستبقوها باجتهادا

املسّيسني  فقهائنايه، وعلى إن ما يبدو يف ردود احملافظني ودعاويهم هو التذمر من النقاش، والرغبة امللحة يف إغالق امللف وعدم البت فيه أو العودة إل
ذلك أم أبوا، ألن معرفتهم  اؤواشعلى مذهب اإلخوان أو الوهابيني، والغارقني يف كتب الفقه الرتاثي القدمي، أن يتحلوا برحابة الصدر ألننا سنناقشهم 

.إسكات أصواتنا املعارضة هلم ، وال تسمح هلم بالتحكم يف مصائرنا يف غيابنا، أواآلهليةببعض النصوص الدينية ال تعطيهم احلق يف تقمص الذات 

ملية ألن الظلم ال ميكن امللفات حبثا عبثيا ال طائل من ورائه، بل أن يقدموا للناس حلوال ع" يقتلوا"إننا ال ننتظر من فقهاء اإلسالم السياسي أن 
ا، إن مل ت .  املساواة واحلريةتحقق قيم العدل و جتميله، وبقاء فقهاء التحرمي على مواقفهم املعاندة ال يعين أن اجملتمع سيظل واقفا عند احلدود اليت يرمسو

http://badil.info/%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-
%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81/
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مةبخصوص اإلرث تنزيل ألجندة خارجية وتجرؤ على ثوابت األ اليزميدعوة مجلس : البوعناني

املناصفة يف اإلرث، ووصفته  ، رئيسة مجعية الوفاق للوساطة األسرية، توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول دعوته إىلالبوعناينانتقدت مليكة 
دف إىل  ذه الصيغة تعّد تنزيال ألجندة خارجية  ".على ثوابت األمة التجرؤ"باملتسرّع واملفتقد للعمق، وقالت إن إثارة قضية اإلرث 

الذي ال تقبل فيه املرأة بأي مساواة " إىل االهتمام أكثر بالتحوالت العميقة اليت يعرفها اجملتمع املغريب" اجلزيرة نت"يف تصريح ملوقع  البوعناينودعت 
".خارج إطار الشريعة

ضب الشديدين من قبل بشأن دعوته إىل املناصفة بني الرجل واملرأة بشأن اإلرث قد أثارت العديد من االستنكار والغ اليزمييذكر أن توصية جملس 
ا ختالف ما ينص عليه دستور امل وثوابت  2011ملكة املغربية جمموعة من اهليئات السياسية واملدنية واملنظمات املتخصصة يف شؤون املرأة خصوصا وأ

.اململكة وما تنص عليه الشريعة اإلسالمية

http://www.alislah.ma/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88-
%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-
%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A4-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
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قريبا مفاجأة في ملف المهدي بنبركة.. انفراد

.لف الشائكتفاصيل جديدة حول انفراج وصفته بالكبري يف امل” يف الواجهة“كشفت مصادر قريبة من ملف املهدي بنربكة ملوقع 
ا إن سبب تنظيم عدد من األحزاب السياسية والشخصيات ذكرى الشهيد املهدي بنربكة هو رغبتها يف ت أن بين امللف الذي يرتقب وقالت املصادر ذا

.يشهد فتح بعض أوراقه يف القريب العاجل، على حد قول املصادر نفسها
ا أن تعدد أنشطة حزب االحتاد االشرتاكي لتخليد ذكرى اختفاء املهدي بنربكة، ومنها  احلزب وقفة رمزية أمام مقر  شبيبة تظيموأوضحت املصادر ذا

منع معرض  أكتوبر اجلاري، مبناسبة ذكرى مخسني سنة على اختطاف واغتيال املهدي بنربكة، إضافة إىل 30اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوم 
ه على واملعاصرة دخل بدور  الصور، ناهيك عن الندوة اليت يعتزم القيادي عبد الرمحان اليوسفي تنظيمها تأيت يف هذا السياق، علما أن حزب األصالة

.اخلط حماوال استغالل الفرصة بطرح سؤال مبجلس النواب
ا التأكيد أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يستعد  حول امللف، وأنه يتعهد ” ةاملهم”بعن تفاصيل جديدة وصفتها  لالعالنومل يفت املصادر ذا

لس تفاء القسري، يقوم اجملباطالعها بأن لعائلة الصغرية للمهدي بنربكة، وعائلته الكبرية السياسية، بناء على مضامني تقرير شامل حول هذا االخ
.بوضع اللمسات األخرية خبصوصه، يف أفق تعميمه قبل متم شهر دجنرب من السنة اجلارية

http://www.filwajiha.com/2015/10/28/29034
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Lancement d’une grève de la faim tournante à Bruxelles pour 
Ali Aarrass

Farida Aarrass, la soeur du détenu belgo-marocain Ali Aarrass hospitalisé mardi, a initié, mercredi vers 
14h30, une grève de la faim symbolique, dans le parc du petit Sablon, près du ministère des Affaires 
étrangères. Quelques personnes sont à ses côtés. Ils sont dans des conditions précaires et ne disposent que 
d’une seule tente, sans équipement. Farida Aarrass restera sur place jusqu’à jeudi midi. Une autre personne 
viendra prendre le relai.

Farida Aarrass est parvenue dans l’après-midi à joindre le Conseil national des Droits de l’Homme du 
Maroc, qui lui a donné des informations médicales sur son frère. Son état est critique, mais Ali Aarrass
refuse d’arrêter sa grève de la fin initiée le 25 août dernier. Un bilan médical global est effectué. « Le 
ministère des Affaires étrangères se vante d’avoir d’excellentes relations avec le Maroc », relève Farida 
Aarrass. « Je ne comprends pas qu’il ne les utilise pas pour obtenir une assistance consulaire pour mon 
frère. Alors que la Belgique a été condamnée en première instance et en appel, l’Etat a encore introduit un 
pourvoi en cassation pour ne pas offrir cette assistance consulaire. C’est honteux. »

Elle dénonce une discrimination envers les Belges d’origine marocaine, car la nationalité marocaine ne se 
perd pas et est liée aux seules origines, non au lieu de naissance : « Mon frère est un citoyen belge à part 
entière. Il est né en Espagne, y a vécu pendant 15 ans et il a ensuite vécu 28 ans en Belgique. Il n’a jamais 
vécu au Maroc. »

http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2506132/2015/10/28/Une-greve-de-la-faim-tournante-a-Bruxelles-pour-Ali-
Aarrass.dhtml

http://fr.metrotime.be/2015/10/28/news/lancement-dune-greve-de-la-faim-tournante-a-bruxelles-pour-ali-aarrass/
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الخاصة باإلرث اليزميوسياق توصية مجلس خلفيات 

.اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اخلاصة باإلرث، أخدت منحى مغايرا يف النقاش الذي كان يتعني سلكهتوصية 
ا حتارب اإلسالم، ومت ا خمالفة للشريعة اإلسالمية، وأ .نيس بإمارة املؤمنمنتقدو التوصية مل يروا فيها سوى اجلانب الفارغ من الكأس، بكو

.وغاب عن هؤالء، أن اجمللس الذي اصدر هذه التوصية، هو مؤسسة رمسية دستورية عينها امللك بظهري
خاصة، تتماهى والفلسفة  التقرير الذي صدرت ضمنه هذه التوصية اليت أثارت اجلدل، هو تقرير موضوعايت، يتم إصداره بشكل دوري تبعا ألجندة

.املرادة من خلق اجمللس
.دث الذي تزامن معهاتوصية اجمللس اخلاصة باإلرث، البد من االنتباه إىل نقطة جوهرية، تتعلق بسياق اصدراها وتوقيته واحل طالسيملفك 

عرضت عليه ألة املناصفة اليت ال أحد انتبه، إىل كون الندوة الصحفية اليت عقدها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إلعالن نتائج دراسته املوضوعية ملس
ا مبعوث أممي معين مبراقبة حقوق اإلنسان .من قبل احلكومة، تزامنت مع زيارة من نوع خاص قام 

ا انتقادات املنتظم الدويل فيما خيص مسألة حقوق اإلنس .اناجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هو آلية من آليات الدولة، تواجه 
.ت لتفند هذا الزعموخصوم املغرب يشنون محالت مغرضة تتهم اجمللس بكونه غري مستقل عن الدولة، لكن توصية اجمللس اخلاصة باإلرث، جاء

ضاء ، على خلفيات ثاين حدث مهم تزامن مع زيارة رئيس جملس حقوق اإلنسان جبنيف للمغرب، هو إحالة عدد من اآلمنني بالدار البيضاء على الق
.شكايات بالتعذيب

.وث االمميللقضاء، لو مل يكن لألمر عالقة بزيارة هذا املبع منتسبيهاومل يسبق للمديرية العامة لألمن الوطين، ان كشفت عن عرض 
إلقناع املؤثرين يف القرار  واجههايطيلة العشرية األخرية، واجه املغرب صعوبات دبلوماسية وهو يروج ملسالة احلكم الذايت بالصحراء، وكانت العقبة اليت 

.الدويل، مسالة التزام املغرب حبقوق اإلنسان سواء يف الصحراء وغري الصحراء
تسويق حتسنه يف مؤشر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي يوجد على رأسه شخصيتان حقوقيتان، هو آلية من اآلليات اليت يعول عليها املغرب ل

.صع بدوره كامال غري منقو حقوق اإلنسان، وهو حيتاج ليكون مؤسسة مستقلة عن الدولة، ويتمتع حبرية الرأي والتعبري اللتان تكفالن له االضطال

http://scoud.ma/news2337.html

                            60 / 93



 

29/10/2015 35
Conseil national des droits de 

l'Homme

!الحاجة إلى عمر بن الخطاب، مرة أخرىفي 
  

ا أن تكون متطابقة مع تفاعالت  -لقد سبق يل  إنفيحممد  تين إىل العودة إىل عمر بن احلالية اليت دفع" الواقعة"يف مناسبة أخرى، تكاد تفاعال
ذا العنوان؛  -اخلطاب ومناسبة االستنجاد ). 2014يناير  14، "االشرتاكي االحتاد"جريدة" (احلاجة إىل عمر بن اخلطاب يف"أقصدأن كتبت مقاال 

، الكاتب األول "شكرإدريس ل"بعمر بن اخلطاب، يف املرة األوىل، مل تكن سوى الضجة املفتعلة من قبل دعاة اجلمود والتخلف حول دعوة األستاذ 
هاد واالستناد إىل فقه الواقع، حول إىل فتح نقاش، من باب االجت -يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الوطين السابع للنساء االحتاديات -لالحتاد االشرتاكي

للمجلس  املوضوعايتقرير ونعيش اليوم جوا شبيها بالذي حتدثت عنه يف املقال السالف الذكر؛ ويتعلق األمر باجلدل القائم حول الت. مسألة اإلرث
الذي " (يس لشكرإدر "وكما حدث مع ".   صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"الوطين حلقوق اإلنسان بعنوان 

بالتطاول على النصوص  ، فقد انربت اجلهات إياها ملواجهة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، متهمة إياه)مت تكفريه وإهدار دمه من قبل غالة احملافظة
توصية،  19ل عددها إىل ورغم أن توصيات اجمللس، يص. القطعية بسبب إدراجه مسألة اإلرث ضمن تقريره حول املناصفة واملساواة بني املرأة والرجل

اجلرائد وقد عكست هذا اجلدل املواقع االجتماعية و . فإن اجلدل احنصر حول مسألة اإلرث الذي ال يشكل إال جزئية ضمن هذه التوصيات
القوى (ومعارض)  ة والنسائيةاملنظمات احلقوقي(اإلليكرتونية والورقية واإلذاعات وكذا اجملالس اخلاصة، حيث مت تسجيل ردود فعل متباينة، بني مؤيد 

وهذا .  ول املناصفة واملساواةوأقوى رد فعل إىل حد اآلن، يف اعتقادي، هو املطالبة حبل املؤسسة الدستورية صاحبة التقرير ح). احملافظة بكل أطيافها
على مبدأ املساواة واملناصفة؛  19إن دل على شيء، فإمنا يدل على ضيق األفق وعلى جهل الواقع وجهل أو جتاهل  الدستور الذي ينص يف فصله 

، للرد على وأقواهاجة وال أجد أنسب ح.   يف تاريخ اإلسالم -فكرا وتشريعا وتأويال للنصوص وتطبيقها -ويدل أيضا على جهل اجلانب املضيء 
.  سنواته األوىل يف) ورمبا البشرية(غالة القرن الواحد والعشرين، من االستناد، مرة أخرى، على أقوى رجل وأرجح عقل وأعدل حاكم عرفه اإلسالم 

وحنن قد (بالذات  ما أحوجنا يف هذا الظرف.   "لذلك، أكتفي، هنا، مبا كتبته منذ ما يقارب السنتني حول نفس املوضوع، دون زيادة أو نقصان
إىل ) وجيا احلديثةليت عرفتها التكنولدخلنا العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين ونعيش التحوالت الكربى يف التواصل واإلعالم وغريمها بفعل الثورة ا

في، اجلهادي منه أو أقول هذا، وقليب يعتصر حزنا وأملا على ما وصل إليه، يف عصرنا احلاضر، اخلطاب الديين السل!!! الفاروق عمر بن اخلطاب
صور فكري واحنطاط يف ومن انغالق وق) واقع الناس وواقع اجملتمع(الدعوي، السياسي منه أو احلركي، املتعامل منه أو العامي من مجود ومن جهل بالواقع 

 عنه بوضوح احلمالت التكفريية وهذا ما تعرب. معاملة املخالفني يف التفكري، تعكسه الرغبة اجلاحمة يف العنف واليت تصل إىل حد التصفية اجلسدية
ر رضي اهللا عنه كقاض سوف لن نتحدث، يف هذا املقام، عن حاجتنا املاسة إيل خربة عم.  والرتهيبية وإهدار الدم، اليت تصدر من هذه اجلهة أو تلك

طالع على أحواهلم اشتهر بعدله وإنصافه للناس ورفع املظامل عنهم؛ كما سوف لن نعرض حلاجة فئات واسعة من جمتمعنا إىل من حيرص على اال
وثاين اخللفاء ) ص(والسهر على مصاحلهم، أسوة بعمر ابن اخلطاب، لنكتفي باحلديث عن حاجتنا إىل سعة علم أحد كبار صحابة رسول اهللا 

قل عمر بن اخلطاب وإىل ومبعىن آخر، حنن يف حاجة إىل ع. الراشدين وحاجتنا إىل رجاحة عقله وجرأته يف تناول وتأويل النصوص الدينية القطعية
ا من تأخر وخت وفكري لف اقتصادي واجتماعي االقتداء به يف تنزيل األحكام ويف تأويل النصوص ويف فهم الواقع اجملتمعي، لعل أمتنا خترج مما أصا

ه أدمغتهم، وقد يكون فالعلماء الذين ال يستحضرون اجتهادات عمر بن اخلطاب يف النصوص القطعية، ليس هلم من العلم إال ما حشوا ب... وثقايف
م على ترديد ما قاله غريهم يف ظروف غري ظروفهم ويف أحوال غري أحواهلم تاج إىل العقول النرية واملتنورة، إن االجتهاد حي. الشيء الكثري، وأوقفوا حيا

طلع القرن األول اهلجري، قد جيد القارئ فيما ندعو إليه مفارقة كبرية، كون اخلليفة عمر بن اخلطاب عاش يف م. ولن يكون أبدا مع العقول املتحجرة
ا بالفعل مفارقة، ومفارقة صادمة، ذلك أن اجته. وحنن اآلن يف القرن الرابع عشر، أي يف القرن الواحد والعشرين امليالدي ادات عمر بن اخلطاب إ

غم أن جمتمعنا أعقد فقد كان أكثر استحضارا للواقع منهم، ر . ينتمون لزمننا" علماء"هي أكثر تقدما وأكثر مالئمة لعصرنا من تلك اليت يصدرها 
أو من يدعون (امللكة علماؤنا  فبقدر ما استعمل عمر عقله يف اجتهاداته، بقدر ما افتقد هذه. بكثري من اجملتمع اإلسالمي يف عهد اخللفاء الراشدين

م علماء ال اجتهاد مع وجود "لو استحضرنا اجتهادات عمر باخلطاب، ملا بقي ملقولة . بعقول أجداد أجدادنا" يفكرون"الذين يعيشون بيننا و) أ
بينما (عض، وهم ليسوا قلة من معىن، وألصبح النظر يف القرآن يتوجه حنو املستقبل مبنهج فكري حداثي وليس ماضوي، كما يريد ويفعل الب" نص

الوراءن أن يكون بالعودة إىل ، ألن التغيري والتطور والتقدم ال ميك)العلماء املتنورون هم، يف الواقع، قلة، ألسباب ال يتسع اجملال للخوض فيها اآلن
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حممد أبو القاسم حاج "صاحبه انظر، يف هذا املوضوع، كتاب القرآن واملتغريات االجتماعية والتارخيية ل(املاضي إىل احلاضر مبشاكله وأجوبته وسحب 
ا، ال جتتهد إال يف تكرار ما قاله املاضون است تالوينهاإن السلفية، بكل ). 2011، دار الساقي للطباعة والنشر، "محد جابة ملشكالت وكل اجتاها

ا تكرر نفسها، منهاجا وفكرا، بسبب العجز وقصور الوعي بأن عقلية املاضي كانت اجتهادية يف حاضرها الذ م؛ كما أ بة ي أصبح سالفا بالنسزما
أو ) لس العلمي األعلى مثالاجمل(فحني نستحضر بعض الفتاوى الصادرة عن املؤسسات .  لنا؛ وبالتايل، فإن حلول املاضي مل تعد مناسبة لنا ولعصرنا

 حاجة إىل عمر الذين أعطوا لنفسهم هذا احلق، ندرك ، من جهة، كم حنن يف) وغريهم" أبو زيد"و" الريسوين"و" الزمزمي("اليت تصدر عن األشخاص 
ماؤنا مثخنون بثقل بن اخلطاب وإىل رجاحة عقله وشجاعته وجرأته السياسية والفكرية واالجتهادية، ومن جهة أخرى، كم هي مؤسساتنا وكم هم عل

عمر بن "ن يف بعض مواقف إن املتمع. جتديدا...  املهرازواخليار ويد ) خزو(التقليد، ما عدا إذا اعتربنا أن الفتاوى اليت تبيح للنساء استعمال اجلزر 
ال، واسعا، أمام التحجُّر من تقليد يكبِّل العقل ويوقف التفكري ويفسح اجمل) أو الذين يعتربون أنفسهم كذلك(، يدرك ما عليه علماؤنا "اخلطاب

وهي حالة ليست طارئة . وأمثاله" أيب اجلحيم"وهذا هو حالنا اليوم مع . والتعصب واالنغالق الفكري الذي يقود مباشرة إىل التكفري بدل التفكري
السابق للجناح الدعوي  والرئيس!) لكن اهللا وحده أعلم مبقصده احلقيقي(فقد سبقهم إىل ذلك عامل املقاصد . وليست معزولة، وإن كانت أكثر حدة

دف تغليط الناس "( إدريس لشكر"الذي كفر قيادة االحتاد االشرتاكي يف شخص كاتبه األول األستاذ " الريسوينأمحد "حلزب العدالة والتنمية 
!!!).  وتبا هلا من جتارة رخيصة: ينيوتأليبهم ضد املنافسني واملخالفني، وذلك باستثارة العاطفة الدينية وتأجيجها ضد اخلصوم السياسيني واإليديولوج

حزب يضم اآلالف من  على تكفري) وهي هيئة رمسية، وهنا تكمن اخلطورة(وأخطر من ذلك، أن يتجرأ الرجل الثاين يف األمانة العامة هليئة اإلفتاء 
االحتاد االشرتاكي ال "أن قال بأن ) 2013مارس  28، اخلميس "الوطن اآلن"انظر جريدة "(حممد الرواندي"لقد سبق للسيد . املنخرطني واملتعاطفني

جم على بعض الشخصيات االحتادية اليت، مهما فعل)". ال صالة وال صيام(مستقبل له، ألنه حزب غري املتدينني  ، لن يقدم ولو جزءا يسريا من وقد 
ني واملكافحني من يف إهدار دم املخلص) ومن داخل مؤسسة رمسية(اخلدمات اليت قدموها لبالدهم بكل إخالص وبكل نكران الذات، بينما هو جيتهد 

حزب "بأنه " كةاملهدي بنرب "أليس سبة يف حق هذا الوطن أن ينعت شخص، ال تتعدى شهرته ردهات اجمللس العلمي، حزب . أجل رفعة الوطن
هذا اجلاهل بالتاريخ  أمبثل؟ "...وحممد احلبايب" حممد اليازغي"و" عبد الرمحان اليوسفي"، ويذكر بعض األمساء، ويف مقدمتهم "البياعة واخلطافة

واجه التحديات ميكن أن ن... وباألخالق العلمية والسياسية وبعلماء االحتاد األفذاذ وبالتضحيات اجلسام اليت قدمها هذا احلزب من أجل الوطن
فللذين يقولون ... قبل ببالدنا؟هؤالء العلماء، ميكن أن يكون لالجتهاد الفقهي والفكري مست أمبثلاملختلفة ونبين مؤسساتنا على أسس سليمة وقوية؟ 

نطوق النص القرآين رضي اهللا عنه، مل يتقيد، يف تنفيذ األحكام، مب» عمر بن اخلطاب«إن : ، نقول!!!)وما أكثرهم(باألحكام والنصوص القطعية 
رضي " أيب بكر الصديق"م وخليفته ؛ كما أنه مل يتقيَّد بتقليد الرسول صلى اهللا عليه وسل)أي عن الواقع(مبعزل عن املصلحة االجتماعية للدولة الناشئة 

ُ له أن العلة مل تعد قائمة " عمر بن اخلطاب"لقد كان . اهللا عنه و، هنا، يقتدي بالقرآن الكرمي، وه(ينظر يف العلل اليت توجب األحكام؛ وحني يتبنيَّ
ا، حىت وإن ثب) كما هو الشأن يف مسالة الناسخ واملنسوخ .  تت بآيات قرآنية صرحيةأو أن شروط تنفيذ تلك األحكام غري متوفرة، كان يوقف العمل 

ة اليت من أجلها مت توقيف ودون الدخول يف تفاصيل علل األحكام أو املصلح. وقد تعامل بنفس املنطق مع أقوال الرسول عليه الصالة والسالم وأفعاله
ا  ا، نورد تلك املواقف اليت متيَّز  م ومنع توزيع لقد منع الصدقات ع. يف تعامله مع النص القرآين أو السلوك النبوي" عمر"العمل  ن املؤلفة قلو

مث إنه، ولنفس العلة، أي استحضار  .وهي كلها ثابتة بنص قرآين صريح وواضح. الغنائم على املقاتلني ومنع الزواج بالكتابيات وأوقف تنفيذ حد السرقة
يت أقطعه إياها ما زاد عن حاجته من األرض ال" بالل املزين"، حبيث نزع من )ص(املصلحة االجتماعية، مل يتعامل مبنطق إكرام من أكرمه الرسول

م أبو بكر الصديق) ص(الرسول  ، وذلك بإعادة أمواهلم إليهم قيد حياته؛ كما أنه، وبنفس الثقة يف صواب رأيه، رد االعتبار ملانعي الزكاة الذين حار
م القطعية، وما إىل ذلك ونظرا للجهالة اجلهالء للذين ينصبون أنفسهم مدافعني عن الشريعة وعن القرآن وعن السنة وعن األحكا. واإلفراج عن أسراهم

 طبيعته وال مكانه وال دون أن حيدد ال(فتح نقاش " إدريس لشكر"من الكالم الغليظ، واعتبارا حلملة التكفري وإهدار الدم اليت أعقبت طلب األستاذ 
م اخلاطئ للنص حول موضوع اإلرث، نورد، هنا، نازلة تدخل فيها عمر بن اخلطاب إلنصاف سيدة، حرمها أهل زوجها املتوىف، حبكم فهمه) زمانه

الذي كان يعمل يف نسج " احلارث عامر بن"، زوجة "حبيبة بنت زريق"ويتعلق األمر ب. املتعلق باملواريث، من حقها يف الثروة اليت سامهت يف تكوينها
ح املخزن وعلى البساتني اليت وكسب ثروة كبرية؛ وملا مات استوىل ورثته على مفاتي" عامر"اغتىن . تساعده يف ذلك" حبيبة"األثواب؛ وكانت زوجته 

وقدنني عمر بن اخلطاب؛ دعوى يف شأن عمل يدها وسعيها لدي أمري املؤم" حبيبة"كانت يف ملكه واقتسموا فيما بينهم كل الرتكة، فأقامت عليهم 
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ا سامهت مع زوجها يف بناء تلك الثروة قضى  ما مل يكن ؛ كما قضى هلا بالرب)مسألة الكد والسعاية(هلا بأحقيتها يف النصف لكو ع يف املرياث لكو
اإلرث، فقد اختلف فرغم وجود النصوص املتعلقة ب. وهذه ليست حالة معزولة.  النصف والربع من تركة زوجها" حبيبة"وهكذا، أخذت . هلما ولد

لم أحد منهم اآلخر ومل يبدِّعوا لكن مل ي. الصحابة رضوان اهللا عليهم يف فهمهم ويف تطبيقهم هلا؛ وكانت هلم فتاوى اختلفت من صحايب جليل آلخر
يق أناس ليس هلم ال علم وال ِحلم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودائما يف شأن النصوص، نطرح  .بعضهم بعضا؛ بينما يكثر اليوم نعيق و

م سيعدمونه قرآنية اليت جعلها كيف نفسر وجود بعض األحكام ال: على أنفسنا هذا السؤال، دون أن ننتظر اجلواب من علماء التقليد وأئمته أل
جاوز الواقع للنص القرآين، لوقعنا ؟ فلو قلنا بت)اخل...عتق الرقبة، ما ملكت اليمني، ِحرمة الصيد باحلج(التطور العمراين والتقدم البشري غري ذي معىن

و أزيل وبني ما هو زائل؟ أليس يف ذلك حجة ألهل العقل والتدبُّر للتَّمييز بني ما ه. اهلدف، أي احلكمة من وراء هذا التجاوز وألخطأنايف احملظور 
فإذا كانت العقائد . ائد واملعامالتومبعىن آخر، فإن اهللا عز وجل، العامل بأسرار الكون وخباياه، قد جعل من سنة التطور الوسيلة املثلى للتمييز بني العق

ال، يكاد التعدد أن يصبح يف حكم ما ففي مسألة الزواج، مث. ال تتغري بتغري الواقع، فإن املعامالت هي بنت الظروف اليت تنتجها، وتنتفي بانتفائها
رات، أصبح، حبكم التطور ؛ وحىت إن وجد، يف حاضرنا، فهو ال يتعدى الزوجة الثانية، بينما تزويج القاص)والنادر ال حكم له، كما يقال(يشبه النادر 

ثقافيا (ع املرأة يف اجملتمع وإذا نظرنا إىل التطور الذي عرفه وض. احلاصل يف اجملتمع، يشكل، يف العصر احلاضر، مشكال حقوقيا واجتماعيا حقيقيا
ر، ومن جهة أخرى، كون وأخذنا بعني االعتبار، من جهة، الدور الذي أصبحت تلعبه يف اجملتمع املعاص...) واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحقوقيا

ث ملعامالت، كمسألة اإلر هذا الوضع اجلديد أصبح يطرح إعادة النظر يف بعض القضايا الشرعية اليت ال تدخل يف باب العقائد وإمنا هي من صنف ا
، 2011ملغاربة يف فاتح يوليوز مثال، يصبح مطلب فتح النقاش حول هذا املوضوع، يف ارتباط مع ما نصت عليه الوثيقة الدستورية اليت صادق عليها ا

لزوجات ويف موضوع وإذا كان اجمللس العلمي األعلى قد سارع إىل إصدار فتواه يف موضوع تعدد ا. ليس فقط مشروعا ووجيها، بل ضروريا وإلزاميا
منا" (ال اجتهاد مع وجود النص"اإلرث باحتمائه وراء املقولة املشهورة  ، كما "اد إال مع وجود النصال اجته: "بينما املفروض أن نقول، يف النازلة اليت 

بالتايل فإن املطلب يظل ، فإن هذه الفتوى أو الفتاوى لن توقف التاريخ ولن متنع التطور، و )حدث للصحابة الكرام مع النصوص املتعلقة باإلرث
لماء منفتحني على وستبقى احلاجة قائمة إىل رجاحة عقل عمر بن اخلطاب وجرأته؛ كما ستبقى احلاجة ماسة إىل ع. مطروحا واألفق يظل مفتوحا

جمتمعنا ة املعقدة، حىت يظل العصر وعلى علومه املختلفة، وخاصة اإلنسانية واالجتماعية منها، الكفيلة بأن توسع مداركهم وفهمهم للقضايا اجملتمعي
اد فيه الفكر املنغلق الذي وإال س... حمافظا على قيم التسامح والتعايش واالنفتاح، انسجاما مع تعدده اللغوي والثقايف والعرقي والفكري والسياسي

." النتنة البرتودوالررائحة ) ماديا بكرم حامتي، وروحيا بالتعصب املذهيب والطائفي املقيت(تغذيه 
إنفيحممد 

ا أن تكون متطابقة مع تفاعالت  -لقد سبق يل  أن  -لعودة إىل عمر بن اخلطاباحلالية اليت دفعتين إىل ا" الواقعة"يف مناسبة أخرى، تكاد تفاعال
ذا العنوان؛  ومناسبة االستنجاد بعمر بن ). 2014يناير  14، "االشرتاكي االحتاد"جريدة" (احلاجة إىل عمر بن اخلطاب يف"أقصدكتبت مقاال 

اتب األول لالحتاد ، الك"إدريس لشكر"اخلطاب، يف املرة األوىل، مل تكن سوى الضجة املفتعلة من قبل دعاة اجلمود والتخلف حول دعوة األستاذ 
تناد إىل فقه الواقع، حول مسألة إىل فتح نقاش، من باب االجتهاد واالس -يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر الوطين السابع للنساء االحتاديات -االشرتاكي

.اإلرث
للمجلس الوطين حلقوق  عايتاملوضو ونعيش اليوم جوا شبيها بالذي حتدثت عنه يف املقال السالف الذكر؛ ويتعلق األمر باجلدل القائم حول التقرير 

". صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"اإلنسان بعنوان 
لوطين حلقوق ، فقد انربت اجلهات إياها ملواجهة اجمللس ا)الذي مت تكفريه وإهدار دمه من قبل غالة احملافظة" (إدريس لشكر"وكما حدث مع  

. املرأة والرجلاإلنسان، متهمة إياه بالتطاول على النصوص القطعية بسبب إدراجه مسألة اإلرث ضمن تقريره حول املناصفة واملساواة بني
وقد . توصية، فإن اجلدل احنصر حول مسألة اإلرث الذي ال يشكل إال جزئية ضمن هذه التوصيات 19ورغم أن توصيات اجمللس، يصل عددها إىل 

ني مؤيد عل متباينة، بعكست هذا اجلدل املواقع االجتماعية واجلرائد اإلليكرتونية والورقية واإلذاعات وكذا اجملالس اخلاصة، حيث مت تسجيل ردود ف
بة حبل املؤسسة الدستورية وأقوى رد فعل إىل حد اآلن، يف اعتقادي، هو املطال). القوى احملافظة بكل أطيافها(ومعارض)  املنظمات احلقوقية والنسائية(

.  صاحبة التقرير حول املناصفة واملساواة
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على مبدأ املساواة  19إن دل على شيء، فإمنا يدل على ضيق األفق وعلى جهل الواقع وجهل أو جتاهل  الدستور الذي ينص يف فصله وهذا 
.  يف تاريخ اإلسالم -فكرا وتشريعا وتأويال للنصوص وتطبيقها -واملناصفة؛ ويدل أيضا على جهل اجلانب املضيء 

م عرفه ، للرد على غالة القرن الواحد والعشرين، من االستناد، مرة أخرى، على أقوى رجل وأرجح عقل وأعدل حاكوأقواهاوال أجد أنسب حجة 
.   ون زيادة أو نقصانلذلك، أكتفي، هنا، مبا كتبته منذ ما يقارب السنتني حول نفس املوضوع، د. يف سنواته األوىل) ورمبا البشرية(اإلسالم 

التواصل واإلعالم وغريمها  وحنن قد دخلنا العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين ونعيش التحوالت الكربى يف(ما أحوجنا يف هذا الظرف بالذات "
لى ما وصل إليه، يف عصرنا احلاضر، أقول هذا، وقليب يعتصر حزنا وأملا ع!!! إىل الفاروق عمر بن اخلطاب) بفعل الثورة اليت عرفتها التكنولوجيا احلديثة

واقع الناس وواقع (اخلطاب الديين السلفي، اجلهادي منه أو الدعوي، السياسي منه أو احلركي، املتعامل منه أو العامي من مجود ومن جهل بالواقع 
.  تصل إىل حد التصفية اجلسديةومن انغالق وقصور فكري واحنطاط يف معاملة املخالفني يف التفكري، تعكسه الرغبة اجلاحمة يف العنف واليت) اجملتمع

.  وهذا ما تعرب عنه بوضوح احلمالت التكفريية والرتهيبية وإهدار الدم، اليت تصدر من هذه اجلهة أو تلك
ف ع املظامل عنهم؛ كما سو سوف لن نتحدث، يف هذا املقام، عن حاجتنا املاسة إيل خربة عمر رضي اهللا عنه كقاض اشتهر بعدله وإنصافه للناس ورف

طاب، لنكتفي لن نعرض حلاجة فئات واسعة من جمتمعنا إىل من حيرص على االطالع على أحواهلم والسهر على مصاحلهم، أسوة بعمر ابن اخل
ه يف تناول وتأويل وثاين اخللفاء الراشدين وحاجتنا إىل رجاحة عقله وجرأت) ص(باحلديث عن حاجتنا إىل سعة علم أحد كبار صحابة رسول اهللا 

تأويل النصوص ويف فهم الواقع  ومبعىن آخر، حنن يف حاجة إىل عقل عمر بن اخلطاب وإىل االقتداء به يف تنزيل األحكام ويف. النصوص الدينية القطعية
ا من تأخر وختلف اقتصادي واجتماعي وفكري وثقايف ...اجملتمعي، لعل أمتنا خترج مما أصا

، وقد يكون الشيء فالعلماء الذين ال يستحضرون اجتهادات عمر بن اخلطاب يف النصوص القطعية، ليس هلم من العلم إال ما حشوا به أدمغتهم
م على ترديد ما قاله غريهم يف ظروف غري ظروفهم ويف أحوال غري أحواهلم  العقول النرية واملتنورة، ولن إن االجتهاد حيتاج إىل. الكثري، وأوقفوا حيا

.يكون أبدا مع العقول املتحجرة
شر، أي يف  القرن الرابع عقد جيد القارئ فيما ندعو إليه مفارقة كبرية، كون اخلليفة عمر بن اخلطاب عاش يف مطلع القرن األول اهلجري، وحنن اآلن يف

ا بالفعل مفارقة، ومفارقة صادمة، ذلك أن اجتهادات عمر بن اخلطاب هي أكثر تقدما وأكث. القرن الواحد والعشرين امليالدي ر مالئمة لعصرنا من إ
اإلسالمي يف عهد اخللفاء  فقد كان أكثر استحضارا للواقع منهم، رغم أن جمتمعنا أعقد بكثري من اجملتمع. ينتمون لزمننا" علماء"تلك اليت يصدرها 

م علماء(فبقدر ما استعمل عمر عقله يف اجتهاداته، بقدر ما افتقد هذه امللكة علماؤنا . الراشدين " يفكرون"يشون بيننا والذين يع) أو من يدعون أ
.بعقول أجداد أجدادنا

حنو املستقبل مبنهج  من معىن، وألصبح النظر يف القرآن يتوجه" ال اجتهاد مع وجود نص"لو استحضرنا اجتهادات عمر باخلطاب، ملا بقي ملقولة 
اب ال يتسع اجملال للخوض بينما العلماء املتنورون هم، يف الواقع، قلة، ألسب(فكري حداثي وليس ماضوي، كما يريد ويفعل البعض، وهم ليسوا قلة 

انظر، يف هذا املوضوع، (ه ، ألن التغيري والتطور والتقدم ال ميكن أن يكون بالعودة إىل الوراء وسحب املاضي إىل احلاضر مبشاكله وأجوبت)فيها اآلن
إن السلفية، بكل ). 2011، دار الساقي للطباعة والنشر، "حممد أبو القاسم حاج محد"كتاب القرآن واملتغريات االجتماعية والتارخيية لصاحبه 

ا تكرر نفسها، منهاجا و  تالوينها م؛ كما أ ا، ال جتتهد إال يف تكرار ما قاله املاضون استجابة ملشكالت زما ر فكرا، بسبب العجز وقصو وكل اجتاها
.  د مناسبة لنا ولعصرناالوعي بأن عقلية املاضي كانت اجتهادية يف حاضرها الذي أصبح سالفا بالنسبة لنا؛ وبالتايل، فإن حلول املاضي مل تع

" أبو زيد"و" الريسوين"و "الزمزمي("أو اليت تصدر عن األشخاص ) اجمللس العلمي األعلى مثال(فحني نستحضر بعض الفتاوى الصادرة عن املؤسسات 
رأته السياسية الذين أعطوا لنفسهم هذا احلق، ندرك ، من جهة، كم حنن يف حاجة إىل عمر بن اخلطاب وإىل رجاحة عقله وشجاعته وج) وغريهم

لنساء ى اليت تبيح لوالفكرية واالجتهادية، ومن جهة أخرى، كم هي مؤسساتنا وكم هم علماؤنا مثخنون بثقل التقليد، ما عدا إذا اعتربنا أن الفتاو 
.جتديدا...  املهرازواخليار ويد ) خزو(استعمال اجلزر 

ل العقل ويوقف التفكري من تقليد يكبِّ ) أو الذين يعتربون أنفسهم كذلك(، يدرك ما عليه علماؤنا "عمر بن اخلطاب"إن املتمعن يف بعض مواقف 
"أيب اجلحيم"حالنا اليوم مع  وهذا هو. ويفسح اجملال، واسعا، أمام التحجُّر والتعصب واالنغالق الفكري الذي يقود مباشرة إىل التكفري بدل التفكري
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!)  م مبقصده احلقيقيلكن اهللا وحده أعل(فقد سبقهم إىل ذلك عامل املقاصد . وهي حالة ليست طارئة وليست معزولة، وإن كانت أكثر حدة. وأمثاله
إدريس "به األول األستاذ الذي كفر قيادة االحتاد االشرتاكي يف شخص كات" الريسوينأمحد "والرئيس السابق للجناح الدعوي حلزب العدالة والتنمية 

وتبا : وم السياسيني واإليديولوجينيدف تغليط الناس وتأليبهم ضد املنافسني واملخالفني، وذلك باستثارة العاطفة الدينية وتأجيجها ضد اخلص"( لشكر
على تكفري ) من اخلطورةوهي هيئة رمسية، وهنا تك(وأخطر من ذلك، أن يتجرأ الرجل الثاين يف األمانة العامة هليئة اإلفتاء !!!). هلا من جتارة رخيصة

أن قال ) 2013مارس  28، اخلميس "الوطن اآلن"انظر جريدة "(حممد الرواندي"لقد سبق للسيد . حزب يضم اآلالف من املنخرطني واملتعاطفني
جم على بعض الشخصيات ا)". ال صالة وال صيام(االحتاد االشرتاكي ال مستقبل له، ألنه حزب غري املتدينني "بأن  الحتادية اليت، مهما فعل، وقد 

يف إهدار ) رمسية ومن داخل مؤسسة(لن يقدم ولو جزءا يسريا من اخلدمات اليت قدموها لبالدهم بكل إخالص وبكل نكران الذات، بينما هو جيتهد 
لس العلمي، حزب أليس سبة يف حق هذا الوطن أن ينعت شخص، ال تتعدى شهرته ردهات اجمل. دم املخلصني واملكافحني من أجل رفعة الوطن

 أمبثل؟ "...وحممد احلبايب" يحممد اليازغ"و" عبد الرمحان اليوسفي"، ويذكر بعض األمساء، ويف مقدمتهم "حزب البياعة واخلطافة"بأنه " املهدي بنربكة"
ميكن أن ... أجل الوطن هذا اجلاهل بالتاريخ وباألخالق العلمية والسياسية وبعلماء االحتاد األفذاذ وبالتضحيات اجلسام اليت قدمها هذا احلزب من

ي والفكري مستقبل هؤالء العلماء، ميكن أن يكون لالجتهاد الفقه أمبثلنواجه التحديات املختلفة ونبين مؤسساتنا على أسس سليمة وقوية؟ 
...ببالدنا؟

نفيذ األحكام، مبنطوق رضي اهللا عنه، مل يتقيد، يف ت» عمر بن اخلطاب«إن : ، نقول!!!)وما أكثرهم(فللذين يقولون باألحكام والنصوص القطعية 
أيب بكر "هللا عليه وسلم وخليفته ؛ كما أنه مل يتقيَّد بتقليد الرسول صلى ا)أي عن الواقع(النص القرآين مبعزل عن املصلحة االجتماعية للدولة الناشئة 

ُ له أن العلة مل" عمر بن اخلطاب"لقد كان . رضي اهللا عنه" الصديق وهو، هنا، يقتدي ( تعد قائمة ينظر يف العلل اليت توجب األحكام؛ وحني يتبنيَّ
ا، حىت وإن ثبتت بآيات أو أن شروط تنفيذ تلك األحكام غري متوفرة، كان يوقف العمل ) بالقرآن الكرمي، كما هو الشأن يف مسالة الناسخ واملنسوخ

.وقد تعامل بنفس املنطق مع أقوال الرسول عليه الصالة والسالم وأفعاله. قرآنية صرحية
ا، نورد تلك املواقف اليت متيَّز  يف تعامله مع النص " عمر"ا ودون الدخول يف تفاصيل علل األحكام أو املصلحة اليت من أجلها مت توقيف العمل 

م ومنع توزيع الغنائم على املقاتلني ومنع الزواج بالكت. القرآين أو السلوك النبوي . ابيات وأوقف تنفيذ حد السرقةلقد منع الصدقات عن املؤلفة قلو
، )ص(كرام من أكرمه الرسولمث إنه، ولنفس العلة، أي استحضار املصلحة االجتماعية، مل يتعامل مبنطق إ. وهي كلها ثابتة بنص قرآين صريح وواضح

 صواب رأيه، رد االعتبار قيد حياته؛ كما أنه، وبنفس الثقة يف) ص(ما زاد عن حاجته من األرض اليت أقطعه إياها الرسول " بالل املزين"حبيث نزع من 
م أبو بكر الصديق، وذلك بإعادة أمواهلم إليهم واإلفراج عن أسراهم .ملانعي الزكاة الذين حار

ليظ، لك من الكالم الغونظرا للجهالة اجلهالء للذين ينصبون أنفسهم مدافعني عن الشريعة وعن القرآن وعن السنة وعن األحكام القطعية، وما إىل ذ
حول موضوع ) انه وال زمانهدون أن حيدد ال طبيعته وال مك(فتح نقاش " إدريس لشكر"واعتبارا حلملة التكفري وإهدار الدم اليت أعقبت طلب األستاذ 

من تعلق باملواريث، اإلرث، نورد، هنا، نازلة تدخل فيها عمر بن اخلطاب إلنصاف سيدة، حرمها أهل زوجها املتوىف، حبكم فهمهم اخلاطئ للنص امل
 نسج األثواب؛ وكانت الذي كان يعمل يف" عامر بن احلارث"، زوجة "حبيبة بنت زريق"ويتعلق األمر ب. حقها يف الثروة اليت سامهت يف تكوينها

البساتني اليت كانت يف ملكه  وكسب ثروة كبرية؛ وملا مات استوىل ورثته على مفاتيح املخزن وعلى" عامر"اغتىن . تساعده يف ذلك" حبيبة"زوجته 
طاب؛ وقد قضى هلا دعوى يف شأن عمل يدها وسعيها لدي أمري املؤمنني عمر بن اخل" حبيبة"واقتسموا فيما بينهم كل الرتكة، فأقامت عليهم 

ا سامهت مع زوجها يف بناء تلك الثروة  ما مل يكن هلما ولد؛ كما قضى هلا بالربع يف امل)مسألة الكد والسعاية(بأحقيتها يف النصف لكو .  رياث لكو
. النصف والربع من تركة زوجها" حبيبة"وهكذا، أخذت 

تطبيقهم هلا؛ وكانت هلم  فرغم وجود النصوص املتعلقة باإلرث، فقد اختلف الصحابة رضوان اهللا عليهم يف فهمهم ويف. وهذه ليست حالة معزولة
يق أناس ليس هلم ال علم لكن مل يلم أحد منهم اآلخر ومل يبدِّعوا بعضهم بعضا؛ بينما يكثر اليوم نعي. فتاوى اختلفت من صحايب جليل آلخر ق و

.وال ِحلم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
م سيعدمونه بعضيف نفسر وجود ك: ودائما يف شأن النصوص، نطرح على أنفسنا هذا السؤال، دون أن ننتظر اجلواب من علماء التقليد وأئمته أل
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؟ فلو قلنا بتجاوز )اخل...احلجعتق الرقبة، ما ملكت اليمني، ِحرمة الصيد ب(القرآنية اليت جعلها التطور العمراين والتقدم البشري غري ذي معىناألحكام 
تدبُّر للتَّمييز بني ما هو أليس يف ذلك حجة ألهل العقل وال. اهلدف، أي احلكمة من وراء هذا التجاوز وألخطأناالواقع للنص القرآين، لوقعنا يف احملظور 

العقائد ى للتمييز بني أزيل وبني ما هو زائل؟ ومبعىن آخر، فإن اهللا عز وجل، العامل بأسرار الكون وخباياه، قد جعل من سنة التطور الوسيلة املثل
ففي مسألة الزواج، مثال، يكاد . فائهافإذا كانت العقائد ال تتغري بتغري الواقع، فإن املعامالت هي بنت الظروف اليت تنتجها، وتنتفي بانت. واملعامالت

لثانية، بينما تزويج ؛ وحىت إن وجد، يف حاضرنا، فهو ال يتعدى الزوجة ا)والنادر ال حكم له، كما يقال(التعدد أن يصبح يف حكم ما يشبه النادر 
.القاصرات، أصبح، حبكم التطور احلاصل يف اجملتمع، يشكل، يف العصر احلاضر، مشكال حقوقيا واجتماعيا حقيقيا

 االعتبار، من جهة، الدور الذي وأخذنا بعني...) ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحقوقيا(وإذا نظرنا إىل التطور الذي عرفه وضع املرأة يف اجملتمع 
لشرعية اليت ال تدخل يف أصبحت تلعبه يف اجملتمع املعاصر، ومن جهة أخرى، كون هذا الوضع اجلديد أصبح يطرح إعادة النظر يف بعض القضايا ا

 ما نصت عليه الوثيقة باب العقائد وإمنا هي من صنف املعامالت، كمسألة اإلرث مثال، يصبح مطلب فتح النقاش حول هذا املوضوع، يف ارتباط مع
.، ليس فقط مشروعا ووجيها، بل ضروريا وإلزاميا2011الدستورية اليت صادق عليها املغاربة يف فاتح يوليوز 

ال اجتهاد مع "ة املشهورة وإذا كان اجمللس العلمي األعلى قد سارع إىل إصدار فتواه يف موضوع تعدد الزوجات ويف موضوع اإلرث باحتمائه وراء املقول
منا" (وجود النص نصوص املتعلقة ، كما حدث للصحابة الكرام مع ال"ال اجتهاد إال مع وجود النص: "بينما املفروض أن نقول، يف النازلة اليت 

وستبقى احلاجة . ظل مفتوحا، فإن هذه الفتوى أو الفتاوى لن توقف التاريخ ولن متنع التطور، وبالتايل فإن املطلب يظل مطروحا واألفق ي)باإلرث
 لفة، وخاصة اإلنسانيةقائمة إىل رجاحة عقل عمر بن اخلطاب وجرأته؛ كما ستبقى احلاجة ماسة إىل علماء منفتحني على العصر وعلى علومه املخت

نفتاح، لتسامح والتعايش واالواالجتماعية منها، الكفيلة بأن توسع مداركهم وفهمهم للقضايا اجملتمعية املعقدة، حىت يظل جمتمعنا حمافظا على قيم ا
حامتي، وروحيا بالتعصب  ماديا بكرم(وإال ساد فيه الفكر املنغلق الذي تغذيه ... انسجاما مع تعدده اللغوي والثقايف والعرقي والفكري والسياسي

." النتنة البرتودوالررائحة ) املذهيب والطائفي املقيت

http://www.halapress.com/arae-30008.html
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انهيئة متابعة ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان بالمغرب ترد على اعداء حقوق االنس

متابعة ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان باملغرب ترد على اعداء حقوق االنسانهيئة 
ليت يتعرض اليها احلقوقيون من هيئة متابعة ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان باملغرب تندد فيه باهلجمة الشرسة ا ببان"زووم اطلس"توصلت

التجريح  ااساليبسد اكثر يف والقضايا احلقوقية من طرف منابر اعالمية ومواقع الكرتونية وهيئات سياسية معروفة بعدائها للنضال احلقوقي والذي جت
:وهذا نص البيان كما ورد ومناضليهاحلقوقيني واملؤسسات احلقوقية كاجمللس الوطين حلقوق االنسان  الدواروالتشويه 
هيئة متابعة

ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان باملغرب
مة املغربية حلقوق االنسان واملنتدى اجلمعية املغربية حلقوق االنسان واملنظ: إن هيئة املتابعة اجملتمعة مبقر املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واملتكونة من

املغرب؛ عدالة ومنتدى بدائل املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف والعصبة املغربية للدفاع عن حقوق االنسان واهليئة املغربية حلقوق االنسان ومجعية
ونية وهيئات مية واملواقع االلكرت وبعد اطالعها على احلملة الشرسة اليت تتعرض هلا القضايا احلقوقية والفاعلون احلقوقيون بواسطة بعض املنابر اإلعال

صون وإعمال غايات  :وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول  املوضوعايتالسياسية، وخاصة مضامني التقرير 
:والدعوة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام" وأهداف الدستور

ة؛تثمن التوصيات الصادرة يف التقرير املذكور واليت تنتصر ملطالب احلركة احلقوقية الوطنية يف املساواة واملناصف -
االتفاقية؛ تؤكد على ضرورة تفعيل مجيع التوصيات الواردة يف التقرير وإحقاقها إعماال ملبدأ املساواة واللتزامات املغرب الدولية -
ا من بقايا وخملفات العقوبات اجلسدية ال املغربيةوالعامليةجتدد مطالبة احلركة احلقوقية  - قاسية وغري اإلنسانية، تنبين على بإلغاء عقوبة اإلعدام، لكو

مفهوم للعدالة، مغرق يف القدم، يقوم على الثأر ويقايض احلياة باحلياة؛
من الدستور؛ 20الفصل  تعترب إلغاء عقوبة اإلعدام إحدى التوصيات األساسية هليئة االنصاف واملصاحلة وقد مت التنصيص على هذا اإللغاء يف -
ا هذه احلملة كما تدين تبخيس األدوار املفرتضة ل - ان لمجلس الوطين حلقوق االنستدين أساليب التجريح واملغالطة وتشويه احلقائق اليت متيزت 

ولنطاق اختصاصاته؛
سيقية اربية نظمتها التنتندد باهلجوم الذي طال األستاذ حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، على إثر مشاركته يف ندوة مغ -

بالرباط حول موضوع إلغاء عقوبة االعدام؛ 2015أكتوبر  17املغاربية ملنظمات حقوق اإلنسان يوم السبت 

http://www.atlaszoom.com/news1121.html
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توصية المساواة في اإلرث ليست مقدسة وقابلة للنقاش" : نصف ساعة"في الصبار 

املناصفة وحقوق املرأة،  ، يف جمال مقتضيات"البطء التشريعي"، ما قال عنه )رمسي" (اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان"حممد الصبار، أمني عام انتقد 
ذلك يف حوار مصور، ضمن ، و "إخراج قوانني تضمن حق املرأة والطفل، والعامالت يف البيوت، ومحايتهما من العنف"مسجال تأخر املشرع املغريب، يف 

.أكتوبر اجلاري 30، يوم اخلميس "لكم"، ينشره موقع "نصف ساعة"حلقات 

..".وأجندات أخرى للمشرع املغريب أم بشيء آخر  إرتباطاتال نعرف سبب هذا التأخر، هل  هو ناتج عن :"وتسأل بالقول 

ر، يف معرض االستجواب، ، قال الصبا"املساواة يف اإلرث"وعن توصيات تقرير اجمللس، األخري حول املناصفة، الذي دعت فيه إحدى التوصيات، إىل 
ي املتعلقة يف الساحة السياسية واحلقوقية، ه" الرجة"توصية، من بينها واحدة، خلقت نوعا من  96ان التقرير االصلي، للمجلس حول املناصفة، تناول 

.باملساواة يف اإلرث

..".إن توصية اإلرث، غري مقدسة، وقابلة للنقاش :"وقال 

ال يوجد حزب :" صبار ، قال ال"اجمللس الوطين حلقوق االنسان"وردا على البيان الصحفي، الذي أصدره حزب رئيس احلكومة، ينتقد فيه توصيات 
..".فيه مؤسسة دستورية  ينتقدرحاكم يف نظام دميقراطي ناشئ، أو عريق، يصدر بيان 

وانني، باالستشارات، اليت يكون مصدرها احلكومة، أو الربملان، من أجل تطعيم مشاريع الق" اإلحاالت"وأوضح، ان اشتغال اجمللس، ينطلق بناء على 
ا  ".توصيات ملزمة أدبيا ومعنويا، ال ماديا وتنفيذيا"والتوصيات، مؤكدا ا

ء على مرجعية دستورية، بناوابرز يف معرض احلوار، ان اجمللس، يشتغل وفق مرجعية دولية، بناء على االتفاقيات الدولية اليت وقع عليها املغرب، و 
.الدستور املغريب

http://lakome2.com/politique/droit-humain/6627.html

                            68 / 93



 

29/10/2015 11
Conseil national des droits de 

l'Homme

حول ملف المهدي بنبركة" البام"في رده عن سؤال " القيادي االتحادي"يكرر مرتين  الرميد

االحتادي املهدي بنربكة، على  ، عن حزب األصالة واملعاصرة، سؤال حول نتائج التحقيق يف ملف اختفاء واغتيال القياديبنسعيدطرح الربملاين املهدي 
اكتوبر 27، يف جلسة األسئلة الشفوية مبجلس النواب اليوم الثالثاء الرميدوزير العدل واحلريات، مصطفى 

".البام"وليس من " احتادي"نربكة ، ان الراحل ب"البام"، كرر مرتني كلمة القيادي االحتادي املهدي بنربكة، يف إشارة مبطنة لربملاين الرميدويف رد مصطفى 

ه اجمللس الوطين حلقوق عن عدم وجود اي ملف مفتوح حول قضية املهدي بنربكة يف القضاء املغريب، موضحا ان ملف بنربكة كلف ب الرميدوكشف 
".العدالة االنتقالية"االنسان، وريث هيئة االنصاف واملصاحلة اليت حبثت يف امللف من أجل حتقيق 

، تبىن توصيات االنصاف "امالب"، التوجه بالسؤال إىل اجمللس الوطين حلقوق االنسان، مشريا إىل ان "البام"ويف تعقيب وزير العدل، طالب من برملاين 
.واملصاحلة، وعليه ان يعرف مل يوجه السؤال حول اختفاء الزعيم االحتادي املهدي بنربكة

http://lakome2.com/politique/6570.html
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https://anayir.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8
%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-
%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF-
%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
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الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية بالمغرببيان 

”وضعية املساواة واملناصفة باملغرب“تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول خبصوص 
وإعمال غايات وأهداف  صون: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب “الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول  املوضوعايتخلف التقرير      

والتخلف   اإلنغالقثقافة  تسييدحتن اىل  ونكوصية،ردود فعل اجيابية وأخرى اختزالية 2015أكتوبر  20، بتاريخ ”الدستور
ا باملساواة كحق أساسي جلميع املواطنني واملواطنات ، يثمن املكتب الفدرايل للفدرالية الوطنية ل       ازيغية توصيات  لجمعيات األموانطالقاً من إميا

من الدستور، ومتاشياً مع ما  تقره  االتفاقيات الدولية  19التقرير مبا فيها تلك املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، انسجاماً مع الفصل 
.حلقوق اإلنسان بشكل عام واحلقوق اإلنسانية للنساء بشكل خاص 

:ـ: لذلك يطالب املكتب الفدرايل ما يلي       
نوعه  ، خصوصاً املساواة يف احلقوق والواجبات بدون أي متييز كيفما كان 2011بتعديل مدونة األسرة مبا ينسجم مع مقتضيات دستور يوليوز  –1

.او شكله مبا فيه املساواة  يف اإلرث بني الرجل واملرأة
رث،  يف اإل بامساواةلتيارات اإلسالم السياسي ضد التوصية اخلاصة  اإلسالمويةيستنكر احلملة الشرسة اليت تشنها األجنحة  -2
.قوق والواجباتبدأ املساواة يف احلتدعو إىل إحقاق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولغويا وثقافيا  بناًء على م -3
يئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفل، وإرس -4 د مقاربة اء سياسات عمومية تعتمباإلفراج عن القوانني املتعلقة 

.النوع االجتماعي والعدالة اللغوية
اية من طرف من يدعون جعل النقاش مفتوحاً بني مجيع األطراف بعيدا عن اي اختزال للتوصيات او دون ربط األمر باجلانب الديين،  أو أية وص -5

م وصاة على دين املغاربة .أ
صون وإعمال غايات : باملغرب  وضعية املساواة واملناصفة“التوصيات املقررة بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول  بتنفيدمطالبة احلكومة  – 6

.، والعمل على وضع مدونة اسرية جديدة مدنية ووضعية” وأهداف الدستور
عن املكتب الفيدرايل للفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية باملغرب

2015اكتوبر  24الرباط يف 

http://tifsapress.com/2015/10/29/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
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مليون ونصف أسرة تعولها المرأة في البالد: حقوقي مغربي| فيديو

أكتوبر 28م،  11:32وسام حسن 

. اقتصاد األسرةشاركة الفعالة يفقال سعيد األكحل، الناشط واحلقوقي املغريب، إن هناك مليونا ونصف املليون أسرة مغربية تعوهلا املرأة، باإلضافة إىل امل

غريب على حصول املرأة مساء األربعاء، بأن يوافق القضاء امل” الغد العريب“على فضائية ” حصة مغاربية“وطالب األكحل، خالل لقائه يف برنامج 
.واجلمعيات احلقوقية النسائية حتاول احلصول على حق املرأة يف اإلرث 1992على نفس حصة الرجل يف اإلرث، مشريا إىل أنه منذ عام 

أة واألسرة بشكل واسع يف واخنراط املر  واألناثبني الذكور  األرثوأشار إىل أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تلقى عدة مطالب من بينها توصيات يف 
.تنمية اجملتمع

http://al-ghad.net/2015/10/28/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-
%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-
%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%84/
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كالم على الورق واستفادة من الحظ المضاعف: بين اإلسالميين واليسارييناإلرث 

ة املغرب ردود فعل كثري إحدى توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الصادرة قبل أيام، الداعية إىل املساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء بأثارت 
اولة إلحراجهم، هات اإلسالمية، وحمبني القبول والرفض، بني من رآها جمرد استفزاز للحكومة املغربية احلالية اليت يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوج

 هذا غريب، لكن الغريب يفوبني من يراها خطوة تتماشى مع مبادئ املساواة يف بعدها الكوين واإلنساين، وتستجيب للواقع االجتماعي واالقتصادي امل
.النقاش أن ال أحد أخذ رأي املرأة نفسها، وكأن األمر ال يعنيها من قريب وال بعيد

ن جال وتفوقا، وإن كاوإن كان من املفهوم إىل حد كبري موقف األحزاب احملافظة باملغرب وأتباعها من النص الديين الذي يضمن وضعية مرحية للر 
املرأة، مما برية تصرف عليها مشروطا باإلنفاق، فاحلال أن األسر املغربية اليوم، ويف معظمها تتقاسم فيها النساء مع الرجال املسئولية، بل إن نسبة ك

ضها الواقع ة مادية يفر يدعونا ملساءلة هذا النظام املايل القائم، من وجهة نظر قانونية ال متس قدسية النص الديين، لكنها تعمل على منح للمرأة عدال
.االقتصادي

 ء فيه، وقد تكون املرأةوالواقع أن الكثري من النساء، ال يفهمن كيف حيصل أشقاءهن على النصيب األكرب من إرث عائلي يفرتض أن اجلميع شركا
الذي قد تتفوق عليه  طبيبة أو مهندسة أو عاملة فيزياء، لكنها ال حتصل سوى على نصف حظها من اإلرث مقابل حظني يكونا من نصيب شقيقها

.ذكاء وتدبريا ومركزا بشهادة اجلميع

ا املساواة يف اإلرث،  وقد يكون الشقيق سكريا عربيدا وقد يضيع كل اإلرث يف اللهو وغريه من االستثمارات الغري الناجحة، ومع ذلك ينظر إىل وكأ
.خط أمحر وسهم موجه ضد الرجل وسلطته

ا أقل شأنا من شقيقها، وهو شعور قد ال تعرب عن دسية النص ه املرأة أمام قإن وضعية املرأة املسلمة، يف نظام اإلرث، يدفعها إىل الشعور العميق بأ
لنظام، وهو ضي عنه داخل هذا االديين والسلطة اليت متارسها العائلة، لكن شعور الدونية بالنسبة هلا هو شعور كبري يف مسألة اإلرث، وال ميكنها التغا

.أمر يسيئها ويصيبها يف مقتل حني تدافع عن نفسها كامرأة كاملة احلقوق أمام نفسها وأمام أنظمة أخرى

غرب، يصعب كثريا قد يكون النص القانوين هو احلل املناسب يف مثل هذه احلاالت، ذلك أن النص الديين، حىت داخل جمتمع إسالمي منفتح كامل
م باملالقفز عليه، ويبقى احلل، حسب وجهة نظر عملية وضع آلية تتكون من ترسانة قانونية واضحة متنح لآلباء إمكانية اختي ساواة ار تقسيم ممتلكا

.بني أطفاهلم، وفق نصوص واضحة وصرحية، ويف إطار مبسط

اصة جتاه كما أن هناك عدة حاالت داخل اإلرث، خاصة يف حالة عدم وجود شقيق ذكر، ينبغي أن تتدخل فيها الدولة حلماية حقوق املرأة، خ
وقد ظار تقسيم الرتكة، األعمام، حيث جتد الكثري من النساء أنفسهن خارج منازهلن مبجرد وفاة األب، حيث يضع األعمام اليد على حقوقهن، يف انت

ن إناث .حضرت جلسات استماع لنساء وجدن أنفسهن، بعد العزاء مباشرة، خارج بيتهن العائلي ال لشيء غري أ

مع من املناضلني واملتعاطفني ويف انتظار حل عملي هلذه املشكلة اليت ال تنفك تطرح وتزعزع الكثري من املفاهيم اجلامدة، يبقى موقف فئة عريضة
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االستفادة منه عمليا،  اليسارية غري مفهوم وغري واقعي، ففي الوقت الذي ال يعارضون فيه مبدأ املساواة يف اإلرث، لكنهم ال ميانعون مناألحزاب 
ن، ومل نسمع عن يساري مغريب، أعلن صراحة على أ” يستمتعون”و نه ال يقبل بأن ترث أخته بواقع أن للذكر مثل حظ األنثيني يف مواجهة شقيقا

.أقل منه، وقامسها اإلرث بالتساوي

 م القيام بتقسيم متساوكما أن أغلبية املناضلني اليساريني يف املغرب ال يعلنون عن رفض هذه الوضعية بطرق واقعية، كاإلعالن مثال عن نيته
م، وألن الواقع ينبغي أن يسبق القانون ولو خبطوة واحدة، فحىت م، بعد وفا م املادية بني أبنائهم وبنا علميا باملغرب، البت يف هذا املوضوع  ملمتلكا

.على الورق يبقى مجيع الرجال، إسالميني ويساريني مستفيدين من هذه الوضعية املادية املرحية، ويبقى الرفض والقبول جمرد كالم

http://www.sasapost.com/opinion/words-on-paper/
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Maurice Buttin : Il faut que le Maroc aille de l’avant, cela fait 
partie du travail de la mémoire et de la justice

“Il faut déballer le passé pour qu’on en finisse une fois pour toutes” Maître Maurice Buttin est fils de Maître 
Paul Buttin, célèbre avocat, de Meknès, connu chez les nationalistes marocains. De retour au Maroc en 1954, 
après des études en France, Maurice Buttin s’installe à Rabat comme avocat, pour défendre des résistants 
marocains et sera présent lors des différents procès organisés au Maroc contre les militants ittihadis dont 
le procès du “complot” de juillet 1963. Parce qu’il s’est constitué avocat de la famille Ben Barka, contre ceux 
qui l’ont enlevé à Paris en octobre 1965 et l’ont assassiné par la suite, Maître Maurice Buttin s’est vu 
interdire de séjour au Maroc par le ministre de l’Intérieur au gouvernement marocain le général Oufkir, 
principal accusé dans l’affaire Ben Barka. Ce n’est qu’en novembre 1985, 20ème anniversaire du retour du 
Roi Feu Mohammed V, que Hassan II invite Maître Buttin à visiter le Maroc en tant que Français, ancien ami 
et fils d’ami du Maroc lors des moments difficiles de la crise 1951-1955. Maître Buttin s’est installé en 
France depuis plus 
de quarante ans pour défendre la famille du martyr en tant que partie civile dans l’affaire Mehdi Ben Barka. 

Libé : Vous m’avez dit, Maître Maurice Butin, avant cet entretien, que vous êtes étonné de lire des propos qui 
vous sont attribués, dans certains journaux marocains, sans jamais les avoir tenus ? 

Maurice Butin : J’ai été très étonné par ce titre paru dans Aujourd’hui le Maroc et qui me citait, avec ce gros 
titre, à la Une «L’affaire Ben Barka : la France mise à l’index». Ici, avec le juge d’instruction, je continue à me 
battre, pour connaître le rôle des Français dans cette affaire. J’ai toujours soutenu que le commanditaire de 
l’affaire était Rabat. Je n’ai pas changé d’avis ni de position là-dessus. Il y avait bien sûr des complices en 
France. 
J’ai bien été de passage au début du mois d’octobre au Maroc pour rendre visite à la famille et des amis et 
j’en ai profité pour rencontrer les membres du CNDH. Je les ai félicités pour le travail accompli, 
notamment la découverte de la tombe de Mohammed Banouna et l’ouverture du charnier… Je me suis dit 
que si on commençait à trouver des tombes des anciens opposants du pouvoir, on pourrait espérer un jour 
découvrir celle de Mehdi Ben Barka. Après la découverte de la tombe de Mohammed Banouna, sa famille a 
pu enfin vivre son deuil. C’est ce que j’espère pour la famille de ma cliente, Madame Ben Barka. 
La vérité est à Rabat. Aujourd’hui, des personnes au Maroc savent ce qui s’est passé. Le Souverain a lui-
même chargé le CNDH de poursuivre les recherches sur la disparition de Mehdi Ben Barka. Je pense que 
grâce à cette voix ou celle de la commission rogatoire, nous aurons une réponse positive. 
Mais le commissaire Lucien Aimé-Blanc, ex-dirigeant d’une brigade antigang à Paris, avait publié un livre 
intitulé «L’Indic et le commissaire» prouvant, sur la base de rapports d’écoutes téléphoniques, que les 
services de police français ne pouvaient ignorer qu’une «mauvaise action» se préparait contre Mehdi Ben 
Barka. 
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Pour l’ancien commissaire, le cabinet du Premier ministre de l’époque, Georges Pompidou, était bel et bien 
au courant du projet d’enlèvement de l’opposant marocain, à Paris, le 29 octobre 1965. Qu’en pensez-vous? 
C’est ce qu’il raconte dans son livre. C’est ce qu’il laisse entendre 40 ans après. Mais ce n’est pas 
impossible. C’est même vraisemblable. Seulement j’attends qu’on m’apporte les preuves. Car l’affaire peut 
se passer au niveau bas du SDECE avec Lopez qui s’entendait avec les Marocains, avec le SDECE et des amis 
policiers, à un niveau vulgaire et subalterne comme dit De Gaulle, ou peut-être à un niveau supérieur. Le 
commissaire se contente de faire cette déclaration, qu’il en apporte la preuve. 

Depuis 40 ans, entre le Maroc et la France, on se renvoie la balle. De Gaulle a dit que ce sont les Marocains, 
Hassan II a dit que c’est une affaire franco-française. Je crois que pour vous qui cherchez la vérité, ce n’est 
pas une situation facile? 

Non, ce n’est pas facile. Du côté français, on avait le dossier du SDECE obtenu après ma demande auprès 
de François Mitterrand. Mais entre 1965 et 1981, on a pu nettoyer bien des choses, je n’en sais rien, je n’en 
ai aucune preuve. Les négligences des gens du SDECE sont incontestables. On continue de faire des 
recherches pour connaître la vérité. Pour l’instant il n’y a rien. 
Au Maroc, ce qui est étonnant, c’est de savoir que deux commissions rogatoires sont parties en 2003, l’une 
concernant les truands dont les noms ont été donnés par les frères Bouriquat qui ont été exécutés et 
enterrés au PF3. Nous avons vu que ça n’avance pas, on a fait une commission rogatoire complémentaire. 
J’en ai demandé une deuxième en tant que partie civile....Ces deux commissions sont confiées à M. 
Chantouf, juge à Rabat. Mais on n’a plus entendu parler de cette commission. On a dû la renouveler en 
2005. C’est un nouveau juge, M. Sarhane qui s’en occupe. Il semble qu’il manque de pièces …Le juge dit qu’il 
ne connaît pas le PF3. C’est bien amusant surtout lorsqu’on sait qu’il y a 200 ou 300 Marocains qui ont 
organisé un rassemblement devant le PF3 et le président du CNDH y était même présent. Mais pour la 
justice marocaine, ce lieu n’existe pas. J’ai l’impression qu’à Rabat tout est bloqué. 

Quelles sont les raisons de ne pas appliquer cette commission rogatoire? 
Je ne sais pas pourquoi monsieur Miloud Tounsi ne vient pas s’expliquer ou le général Benslimane alors que 
S.M. Mohammed VI a laissé entendre en 2001 au Figaro qu’il fallait que les choses avancent. Je pense que 
dans l’esprit de S.M, il faut déballer le passé une fois pour toutes pour qu’on en termine. 
La vérité est à Rabat. Ben Barka est mort. Dans quelle condition? Il faut qu’on nous dise où se trouve le 
corps de Mehdi Ben Barka. Dans la région parisienne ou à Rabat? Voilà ce que je demande. Le fait nouveau 
sur lequel on parle dans la presse, nous le savons, Miloud Tounsi et Chtouki c’est le même homme; cela a 
été confirmé par dix personnes. Miloud Tounsi a lui-même reconnu, quand il est passé devant l’IER qu’il a 
été Chtouki. Il n’a rien dit d’autre. Au Maroc, il y a 5 ou 6 personnes qui peuvent dire la vérité. 
Le juge Ramauel est écoeuré. Il ne comprend pas. Cela fait 41 ans qu’on attend celui qui aura le courage un 
jour de dire voilà la vérité. C’est une question de courage. 

                            77 / 93



 

29/10/2015 84
Conseil national des droits de 

l'Homme

7626 18-19
L’IER a pourtant considéré ce dossier de l’enlèvement et de l’assassinat de Mehdi Ben Barka et Houcine El 
Manouzi comme prioritaire. Mais ils n’ont rien sorti ni sur Ben Barka ni sur Al Manouzi Qu’est-ce qui 
bloque encore pour que la vérité éclate? 

La seule chose qui me paraisse importante est que Sa Majesté a demandé au CNDH de poursuivre ses 
recherches. C’est la chose principale pour moi, comme cela a été bien dit cette fois-ci dans la presse de 
Rabat. Il faut que le Maroc aille de l’avant, cela fait partie du travail de la mémoire et de la justice. 
En tout cas, on ne pourra pas continuer de dire que c’est franco-français et laisser d’un autre côté Boukhari
dire ce qu’il veut, laisser entendre que ce n’est pas la peine de chercher le corps de Ben Barka, qu’il a été 
dissous dans de l’acide. Maintenant, il est en train d’écrire un livre sur les truands pour dire que ce n’est pas 
la peine de les chercher. Moi, je me demande qui écrit à la place de Boukhari, qui lui dicte tout cela. Il se 
permet de nous prendre pour des imbéciles et ce n’est tolérable. 

Pour vous rien n’a changé malgré tout le travail accompli dans le domaine des droits de l’Homme par l’IER? 
Ils ont fait un travail formidable sur 22 mille dossiers mais ils se sont arrêtés au milieu du gué; l’un des 
commissaires de Derb Moulay Chérif est aujourd’hui député, cela suscite des questions. 
Le problème de Tazmamart a été réglé parce ce que cette affaire concernait des militaires et les militaires 
peut-être ont exigé leur libération. Mais le PF3 est en plein Rabat sur la route Zaër, on ne peut pas dire 
qu’on ne le connaît pas. 

Aujourd’hui, vous faites le bilan en tant qu’avocat de la famille Ben Barka. Est-ce que ce dossier avance ou 
stagne? 
Non, ça avance. On avance lentement mais sûrement. Depuis qu’on a déposé plainte pour assassinat, on ne 
sait pas comment il est mort. Qui l’a tué? Où est son corps ? Voilà les éléments importants pour nous mais 
politiquement, on a cerné la question. On sait que l’ordre a été donné pour emmener Ben Barka à Rabat 
soit de son plein gré soit de force. Ceux qui l’ont enlevé, sont des Français, des truands, qui ont été choisis. 
Ces gens avaient des cartes tricolores, c’est-à-dire la police, il y a un lien entre tout cela, j’espère le 
démonter un jour. Les autorités françaises à un certain niveau, ont été informées, cela devrait confirmer ce 
que dit Lucien Le Blanc ex-commissaire. Les autorités françaises pourraient être au courant de ce qui 
pouvait arriver à Ben Barka. Au Maroc, je suis tous les procès politiques depuis l’indépendance, je connais 
Mehdi Ben Barka qui était un ami, je connais tous les dirigeants marocains, j’ai défendu certains devant les 
tribunaux militaires français avant l’indépendance, je connais toute la politique marocaine. Quand je suis 
arrivé en France à Paris au moment du procès en 1966, les journalistes, les avocats à Paris, je tombe sur des 
gens, même ceux de la partie civile qui n’ont jamais entendu parler ni d’Oufkir, ni de Dlimi, ni de Ben Barka. 
Dans l’Hexagone, on vient de sortir de la guerre d’Algérie,qui a laissé des traces, 1 million de Français ont 
été chassés par l’OAS, tout cela est ancré dans la tête des gens; on essaye d’éliminer tout cela pour oublier, 
moi j’ai été surpris que la majorité des gens ne sachent rien en général sur cette affaire sauf des spécialistes 
comme Jean Lacouture et d’autres. Même des gens qui m’ont reconnu à la télé. Tout cela pour vous dire 
que mes compatriotes français sont ignorants en histoire et en géographie d’une manière générale. En 1965
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après l’indépendance de plusieurs pays, les gens veulent oublier cette période y compris les intellectuels et 
les bourgeois. Ceux qui connaissaient Ben Barka à l’époque sont justement les gens qui suivaient la 
politique marocaine. De Gaulle, quand il dit vulgaire et subalterne, je crois qu’il n’était pas au courant, on lui 
a fait un enfant dans le dos. Il a reçu Ben Barka deux fois et je pense qu’il envisageait de le recevoir avant 
qu’il ne soit enlevé. Ben Barka organise la Tricontinentale, De Gaulle s’intéresse à Ben Barka pour savoir un 
peu comment se prépare la Tricontinentale. Car il s’appuie sur le tiers-monde contre les Etats-Unis. 
Quand les petits messieurs donnent un coup de main pour livrer Ben Barka, c’est évident qu’ils n’ont pas à 
le dire à De Gaulle, les services se disent en eux-mêmes que Oufkir nous a rendu des services en 
Algérie,c’est un ancien de la maison le SDECE. Après la disparition, Lopez a raconté beaucoup de versions : 
un coup de poing de Bouschese, ou peut-être Hassouni lui fait une piqûre forte pour attendre les autres, et 
il ne se réveille pas ou il se réveille brutalement et se trouve face-à-face avec Dlimi et Oufkir, et devient 
fou-furieux. C’est ce qu’on raconte. 
Le film “J’ai vu tuer Ben Barka”, pour moi est une escroquerie, c’est un film qui devrait être fait le 10 janvier 
1966, c’est tout le récit de 1966, il a ajouté juste la mort d’Oufkir, de Dlimi et des truands; tout le reste 
c’est le récit de Figon. Celui-ci fait le récit et après il va démentir; ce que veut Figon, c’est de ne pas accuser 
les truands et de le mettre sur le dos des Marocains parce qu’il n’a pas été payé comme il a voulu, et vérité 
ou non, moi je suis persuadé, je l’ai toujours dit : quand Oufkir arrive à Paris, Ben Barka est déjà mort. 
Qu’ils nous disent où il est enterré. 

Après la levée de secret de défense vous n’avez rien trouvé dans les dossiers. A votre avis, y avait-il un 
nettoyage? 
Je ne pense pas qu’il y ait eu nettoyage. Il y en a un qui sait que c’est Lopez mais il a tellement menti. Je sais 
que les Marocains d’une manière habile ont fait que Lopez n’aille pas au-delà, et que le corps de Ben Barka
soit enterré au vu et au su de Lopez et déplacé après. Quand Oufkir revient après à Paris, c’est avec Skalli
et Abdelhak Aâchachi. Pourquoi revient-il? Est-ce que ce n’est pas pour se débrouiller et déplacer le corps 
dans un avion militaire marocain? 

Hamid Berrada parle de la lettre d’un pilote qui a transporté le corps? 
Hamid Berrada est venu me voir, il y a deux ans, pour me raconter cette histoire.. Mais Berrada ne donne 
aucun nom; tout est possible, on a reçu dix lettres anonymes, il y a quelqu’un qui m’a téléphoné pour me 
raconter une histoire sur un bateau à Rouen, qu’il a vu une caisse transportant un homme…J’ai demandé 
au monsieur de venir me raconter cela mais je ne l’ai jamais vu. Concernant le corps de Ben Barka, 
Abdelhak Aâchachi pourra nous dire où il est. Kadiri pourrait nous dire où il est car Lopez nous parle 
toujours d’une voiture diplomatique, cela ne pourrait être que Kadiri. 

Mais il n’y a rien du côté Mossad et de la CIA? 
Dans le dossier, il n’y a rien chez les Américains et du côté du Mossad, on a créé une commission rogatoire. 
On a raconté des histoires quand il y avait un différend entre le nouveau et l’ancien service israélien. Quand 
Dlimi est venu les voir pour demander de l’aide comme l’a révélé Maxime Gulan venu témoigner devant le

                            79 / 93



 

29/10/2015 86
Conseil national des droits de 

l'Homme

7626 18-19
juge, cela n’a rien apporté de nouveau. Je sais que Bachir Ben Barka parle souvent de cela. Je ne crois pas, 
peut-être les Américains ont dit à Rabat que Ben Barka les gêne et que les Marocains doivent se débrouiller 
avec lui, cela est possible. Les Américains l’ont certainement suivi et ont même demandé de l’aide 
israélienne mais pas plus. Boukhari dit que les Israéliens ont fourni de l’acide. C’est de la pure fiction. 

Vous avez toujours l’espoir de parvenir à la vérité un jour dans l’affaire Ben Barka? 
Moi, j’ai toujours confiance dans les déclarations de Mohammed VI; il n’est pas encore allé aussi loin jusqu’à 
présent, certainement parce que, autour de lui, des anciens ce que j’appelle les sécuritaires, l’empêchent 
d’aller de l’avant, s’il veut tourner la page, des années de plomb, s’il se dit «moi c’est moi, lui c’est lui». Ce 
qui est passé est passé, il y a la belle formule arabe qui dit «Lifat mat». Dans une affaire de cette importance, 
on ne peut pas appliquer cet adage, il faut que la mémoire soit écrite. Je vois les membres de la famille 
Banouna; ils sont très heureux maintenant, ils ont une tombe pour se recueillir. Mais pour l’affaire Ben Barka
cela fait 41 ans. Mais je suis optimiste, car l’affaire va progresser. Et je suis persuadé que d’ici un an ou deux, 
on va nous dire voilà : Ben Barka est enterré là, on n’aura pas toute la vérité, mais on saura où il est 
enterré.
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Régularisation des migrants: les demandes rejetées vont être 
réexaminées
Des migrants attendent de pouvoir déposer leurs dossiers dans un des centres de régularisation ouverts 
pour la campagne. Crédit. MAPRégularisation des migrants: les demandes rejetées vont être réexaminées

Par Christophe Sidiguitiebe

Plus de 8 000 migrants sans-papiers qui ne remplissaient par les critères et ont vu leurs requêtes rejetées 
lors de l’opération de régularisation lancée en janvier 2014 pourraient bénéficier d’un titre de séjour.
La commission nationale chargée des recours, chargée de statuer sur les dossiers rejetés dans le cadre de 
l’opération de régularisation des migrants en situation irrégulière, a entamé lundi 26 octobre une réunion à 
ce sujet.
La commission de recours  présidée par Driss El Yazami, le président du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), devrait procéder à l’examen de plus de 8 000 demandes ayant reçu un avis défavorable 
au titre de l’opération de régularisation lancée par le Maroc dans le cadre de sa nouvelle politique de 
l’immigration et de l’asile.

«  Il y a eu la présentation d’une requête pour assouplir les critères pour les personnes dont les demandes 
ont été rejetées  en première instance » nous explique Hicham  Rachidi Hicham Rachidi, secrétaire général  
du Gadem.
Plus de 27 000 demandes déposées

La commission est composée du ministère chargé des MRE et des affaires de la migration, du ministère de 
l’Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’emploi , de la délégation interministérielle 
aux  droits de l’Homme,  d’acteurs associatifs et d’autres personnalités.
Au 31 décembre 2014, sur 27 130 demandes  qui avaient été déposées, près de 17 000 avaient été 
acceptées, selon les chiffres révélés par le ministre de l’Intérieur Charki Draiss le 9 février dernier.
Parmi les bénéficiaires d’un avis favorable figurent 9 202 femmes et 6 232 hommes. Environ 116 nationalités 
au total sont représentées dont un grand nombre de cas concerne des ressortissants de pays d’Afrique 
subsaharienne. Avec 27,4% des demandes, les Sénégalais arrivent en tête des demandeurs de régularisation, 
suivis par les Syriens qui représentent 18,4%, puis les Nigérians et les Ivoiriens avec respectivement 18,4% 
et 8%.
Ces migrants bénéficiaires de cette campagne de régularisation ont vu leur titre de séjour 
automatiquement reconduit en 2015.

http://telquel.ma/2015/10/28/regularisation-migrants-les-demandes-rejetees-vont-etre-reexaminees_1467996
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Des premières voix s’élèvent pour l’égalité dans l’héritage au 
Maroc

Par Wadii Charrad

Des membres de la société civile appellent le Conseil des oulémas à l’ijtihad pour mettre fin à l’injustice de 
l’héritage des femmes au Maroc.
La Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes se saisit de la polémique sur l’égalité dans 
l’héritage, remise aux devants de la scène par le dernier rapport du Conseil national des droits de 
l’Homme. 
Pour l’association, il est impératif d’amender le code de la famille de manière à ce que l’égalité soit 
respectée. «Nous avons reçu depuis des années des plaintes de mères qui n’enfantent que des filles et qui 
retrouvent leurs droits bafoués. Cela va à l’encontre de la finalité de l’islam qui est la justice», explique la 
fédération dans un communiqué.
«Répartition de l’héritage en fonction des évolutions sociales»
Pour la présidente de la fédération, Fouzia Assouli, l’ijtihad doit être mené. «Nous sommes passés d’une 
société clanique à une famille nucléaire composée du couple et des enfants et 70% de la gestion du couple 
marié s’effectue désormais hors de la grande famille». Aussi, ajoute-t-elle, «plusieurs femmes sont 
aujourd’hui chefs de famille ou participent à la gestion familiale et paient des impôts et il n’y a aucune loi 
qui oblige un oncle, un frère ou un cousin à supporter les charges de sa sœur, sa tante ou les femmes de la 
famille», constate Assouli.
Il y a «actuellement un déséquilibre judiciaire dans la mesure où les préceptes dictées par la religion dans 
l’héritage sont appliqués dans des conditions qui nuisent plus à la femme, à la famille et au développement».
Inégalités partout
Le militant de gauche et président du mouvement Damir, Salah El Ouadie, a pour sa part fustigé ceux qui 
contestent ou qui attaquent le CNDH. «Comment ne pouvez-vous pas remettre en question la répartition 
de l’héritage en fonction des évolutions sociales alors que vous acceptez que la femme ait bon dos dans les 
villages et dans les montagnes?», a t-il asséné. Et de dénoncer «le fait que les politiques marocain acceptent 
le travail des petites filles et des ouvrières dans les usines qui prennent le bus à cinq heure du matin».

Pour sa part, Mustapha El Manouzi, président du Forum marocain pour la vérité et la justice a clairement 
fait savoir qu’il adopterait l’égalité pour son héritage. «Je suis parti voir des notaires (adouls) et j’ai décidé 
en compagnie de mes oncles de rédiger un testament pour ma femme, mes fils et mes filles où l’égalité dans 
l’héritage est respectée», a-t-il indiqué sur sa page facebook.

http://telquel.ma/2015/10/29/heritage-voix-appellent-legalite_1467966
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La vérité sur l’enlèvement de Ben Barka : Ramid renvoie la 
balle dans le camp du CNDH
Par Mohammed Jaabouk

Mustapha Ramid assure que ses services n’ont jamais ouvert un dossier sur l’affaire Ben Barka, renvoyant la 
balle dans le camp du CNDH, qu'il qualifie d'« héritier légitime de l’IER ».

Mehdi Ben Barka s’est invité, hier après-midi, à la séance des questions orales à la Chambre des 
représentants. Le groupe de l’USFP a demandé de réciter la Fatiha en la mémoire du premier président du 
parlement marocain mais c’est le PAM qui a ravi la vedette aux socialistes sur un sujet qu’ils considèrent le 
leur, et ce en interpellant le ministre de la Justice sur l’enlèvement du fondateur de l’UNFP.  
La réponse de Mustapha Ramid fut très simple en renvoyant la balle dans le camp du CNDH. « Vous vous 
êtes trompé d’adresse honorable député », s’est-il adressé à l’auteur de la question, expliquant que ses 
services n'ont jamais ouvert une instruction sur cette affaire. « Pourquoi vous tenez tant à impliquer le 
gouvernent dans ce dossier alors qu’il est du ressort exclusif de l’Instance Equité et Réconciliation », s’est-il 
interrogé.
Et de poursuivre que l’enquête sur la disparition de Ben Barka est actuellement entre les mains du CNDH 
qu’il a qualifié d' « héritier légitime de l’IER ». Ramid a par ailleurs invité le député à se diriger vers le 
Conseil national des droits de l’Homme s’il souhaite connaitre la vérité sur le sort de Ben Barka.
Ramid a omis d’évoquer la nouvelle demande de la justice française
Le PJDiste a rappelé que l’IER (2004-2006) avait mené des investigations sur la disparition du leader de la 
gauche marocaine mais sans parvenir à des résultats satisfaisants. Le CNDH a subi également le même 
échec. Devant les députés, Ramid a souligné que l’organisme que préside Driss El Yazami a failli dans sa 
mission pour révéler la vérité sur sept cas de disparitions de détenus politiques. En revanche le ministre 
s’est dit confiant en les mécanismes de la justice transitionnelle pour résoudre l’énigme de la disparition de 
Ben Barka.
Cette version de Mustapha Ramid n’a pas convaincu le député du PAM. Il n’est d’ailleurs pas le seul. Le juge 
français, Cyril Paquaux, chargé de l’enquête est également sur la même longueur d’onde. Le magistrat a 
sollicité au ministre marocain de la Justice l’autorisation de mener une commission rogatoire afin 
d’interroger certains suspects encore en vie et d’effectuer des fouilles dans le centre de détention PF3 
(Point fixe trois).
Une demande restée sans réponse par Ramid. La lettre du magistrat français a le mérite de rappeler que le 
dossier fait toujours l'objet d'une instruction de la justice d’un autre pays.

http://www.yabiladi.com/articles/details/39769/verite-l-enlevement-barka-ramid-renvoie.html
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ال اجتهاد مع آيات قطعية: اليزميردا على توصية بوليف 

قوق االنسان، على خلفية توصية حممد جنيب بوليف، الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك املكلف بالنقل، اجمللس الوطين حلانتقد 
.هلذا األخري، حول املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة

 أوالدكم، للذكر مثل حظ يوصيكم اهللا يف"، إن "فايسبوك"على موقع التواصل االجتماعي " حديث الثالثاء"وقال بوليف، يف تدوينته األسبوعية 
".هاد معهاهذا املنطق الشامل حسم القرآن الكرمي إذن طريقة اقتسام اإلرث، يف آيات قطعية الداللة والثبوت، ال اجت"، مردفا "اإلنثيني

ريب، أو مؤسسات تدعي الدفاع اجلهابذة اجملتهدين، وبعض احلقوقيني احملسوبني على تيارات معروفة داخل اجملتمع املغ"وهاجم املتحدث، ما اعتربهم 
".عن حقوق اإلنسان، وهي تنزع حنو دخول جحر الضب، تابعني للغرب شربا بشرب وذراعا بذراع

م، اجملتمع حنن اليوم لسنا حباجة لتوصية يف الثابت من الدين، من طرف أناس يعتربون عالقتهم بالدين عالقة ش"وأضاف بوليف  خصية بينهم وبني ر
ة عله أكثر حصاناملغريب متحصن واحلمد هللا من دعاوى تعارض دينه، وإذا كان ذلك منذ دخول اإلسالم له يف أول يوم، فإن له من املقومات ما جي

".ضد من يريد خلخلة أسسه، واحدا واحدا

http://www.le360.ma/ar/politique/67841
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عن الجدل القائم حول المساواة في اإلرث" لوموند"ما قالته هذا 

املساواة يف اإلرث "ضوع الفرنسية صباح هذا اليوم، الضوء على اجلدل القائم بني جمموعة من التيارات يف املغرب حول مو " لوموند"صحيفة سلطت 
.بعد توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان" بني الرجل واملرأة

ملساواة رهينة يف عز الربيع العريب، تناول مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، لكنه جعل هذه ا 2011مراجعة الدستور املغريب سنة "أن " لوموند"وأبرزت 
.، تقول الصحيفة الفرنسية"باحرتام مقدسات الدولة وقوانينها

زوجات صعبا كانت مبثابة منعرج مهم، لكنها مل تكمل مشوارها، فمثال جعلت املدونة قضية تعدد ال  2004مدونة األسرة لسنة "أن " لوموند"وذكرت 
القاصرات، لكن قاضي  ائيا، كما أن نفس املدونة منعت زواج بإلغاءهعلى الرجال ألنه صار مشروطا مبوافقة الزوجة األوىل، لكن هذه املدونة مل تقم 

.، تضيف الصحيفة"األسرة يقوم أحيانا باملوافقة عليه

http://www.le360.ma/ar/societe/67845
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مستعدون للنقاش حول قضية المساواة في اإلرث: اليزمي

 الرجل واملرأة يف اإلرث، اليت املغريب عن استعداده للنقاش حول قضية املساواة بني احملتمعرئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن  اليزميإدريس عرب 
.2011تضمنها تقريره األخري حول وضعية املساواة بعد دستور 

غرب شهد طوال سنة بكل تأكيد، اجملتمع املغريب  مستعد للنقاش حول املساواة يف اإلرث، وامل"، "أفريكجون "، يف حوار مع جملة اليزميوأضاف 
".نقاشا مجيال حول اإلجهاض 2015

هة للمغرب كتونس ليس عامل دين ولكن فاعل يف جمال حقوق اإلنسان وهدفنا هو خلق نقاش كما هو احلال يف جمتمعات شبي"وقال املتحدث، إنه 
".وليبيا، ومن حق الرابطة احملمدية للعلماء أن تدرس اجلوانب الدينية هلذا النقاش

http://www.le360.ma/ar/politique/67831
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Au Maroc, les immigrés et réfugiés bénéficieront désormais du 
RAMED 

Bonne nouvelle pour les immigrés et réfugiés se trouvant au Maroc. Ils bénéficieront de même que leurs 
familles et qui sont en situation régulière des services médicaux nécessaires disponibles dans les hôpitaux 
publics et les établissements publics de santé ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat 
conformément aux lois et procédures en vigueur. Les catégories concernées auront droit aux soins 
sanitaires dont bénéficient les citoyens dans le cadre du Régime d'Assistance Médicale (RAMED). 

Par ailleurs, le commission nationale chargée des recours, chargée de statuer sur les dossiers rejetés dans le 
cadre de l'opération de régularisation des immigrants en situation irrégulière vient de tenir une réunion à 
ce sujet. Il s'agit d'examiner lors de cette réunion, présidée par le président du Conseil national des droits 
de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami, en sa qualité de président de la commission des recours, plus de 
8.000 demandes ayant reçu un avis défavorable au titre de l'opération de régularisation lancée par le Maroc 
dans le cadre de sa nouvelle politique de l'immigration et de l'asile. 

https://www.maghress.com/fr/marochebdo/204372

http://www.maroc-hebdo.press.ma/au-maroc-les-immigres-et-refugies-beneficieront-desormais-du-ramed/
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Voici pourquoi les femmes sont loin d’être les égales des 
hommes au Maroc

Santé, lois, stéréotypes, accès au travail : le CNDH passe en revue les inégalités hommes/femmes. Crédit : 
Daniel Cruz Valle.
Santé, lois, stéréotypes, accès au travail : le CNDH passe en revue les inégalités hommes/femmes. Crédit : 
Daniel Cruz Valle.
Lois archaïques, stéréotypes et manque de volonté politique finissent de figer la femme dans une situation 
inférieure à celle de l’homme, selon des conclusions du CNDH.
Est-ce la loi ou les mentalités qu’il faut changer ? Les deux, répond le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH). Dans son rapport sur l’état de l’égalité et de la parité au Maroc publié le 22 octobre, 
l’instance liste les freins à une égalité des sexes, et détaille l’ensemble des aspects montrant qu’il ne fait pas 
bon être femme au Maroc.

Le droit est archaïque
Si le Maroc a réalisé des avancées, en retirant ses réserves à propos de l’article 9 ( transmission par la 
femme de sa nationalité à ses enfants) et de l’article 16 (liberté de choisir son mari etc.) de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), il campe toujours 
sur sa déclaration interprétative de l’article 2 (qui stipule entre autre, l’abrogation des mesures pénales qui 
constituent une discrimination à l’égard des femmes) et du paragraphe 4 de l’article 15 (liberté de 
circulation).

Le code de la famille, bien que réformé en 2004, perpétue les inégalités entre les hommes et les femmes. 
Parmi elles : le mariage des mineurs et la polygamie toujours autorisés, les règles del’héritage toujours 
fondées sur l’idée selon laquelle l’homme doit entretenir le foyer, la dot de mariage pour le valider… Une 
série de dispositions qui consacrent le paradigme de la Qiwâmah et renvoient à la suprématie/prééminence 
des hommes sur les femmes.

Le code pénal est lui aussi archaïque en la matière. Par exemple, le texte hiérarchise les victimes de viol 
(mariées ou pas, vierges ou pas), n’incrimine toujours pas le viol conjugal, pénalise les relations hors mariage 
et l’avortement.

Des lois non respectées
Le CNDH recommande la diffusion de la CEDEF auprès des magistrats. Aussi, il regrette la mauvaise 
interprétation que les juges font du chikak, divorce pour discorde. Nombre d’entre eux le considèrent 
comme un divorce pour préjudice et demandent ainsi à la femme de prouver le préjudice. Dans un tout 
autre domaine : le droit du travail n’est pas respecté, et des femmes enceintes se font régulièrement 
licencier.
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Le rapport dénonce également des pratiques administratives contraires à la loi comme par exemple 
l’obligation pour une femme mariée d’obtenir l’autorisation du père de ses enfants pour voyager en 
compagnie de ces derniers.

Les femmes arrivent encore moins que les hommes à faire respecter leur droit et à avoir accès à la justice. 
Par exemple, nombre d’entre elles ne touchent pas la pension alimentaire à laquelle elles ont pourtant 
droit.

Le législateur ne fait pas assez
Bien que la Constitution le demande, certains textes censés consacrer la parité n’ont toujours pas été 
adoptés par le parlement. En tête : la loi sur les violences à l’encontre des femmes. Le CNDH appelle 
notamment à la création de l’APALD (Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discriminations) et du Conseil consultatif de la famille et de l’enfant.

Des actes de violences impunis
Le taux de prévalence global de la violence fondée sur le genre est de 62,8 %. Près de 3,4 millions de 
femmes ont subi, à un moment ou à un autre de leur vie, un acte de violence physique (taux de prévalence 
de 35,3 %) ; 2,1 millions de femmes ont subi un acte de violence sexuelle à un moment ou à un autre de 
leur vie (taux de prévalence de 22,6 %) ; 4,6 millions de femmes ont subi des violences psychologiques 
(taux de prévalence de 48,4 %) et enfin, prés de 2,986 millions de femmes ont subi des atteintes à leur 
liberté individuelle (taux de prévalence 31,3%).

Le rapport du CNDH met en avant l’impunité des agresseurs, les difficiles relations qu’entretiennent les 
femmes avec la police lorsqu’elles veulent porter plainte, l’absence de disposition spécifique contre les 
violences domestiques.

Stéréotypes véhiculés et infériorité acceptée
Pour le CNDH, d’un côté le maintien de certaines normes véhicule des stéréotypes et de l’autre ces 
stéréotypes limitent les réformes. En somme, il s’agit d’un cercle vicieux. D’après l’instance, les stéréotypes 
sont véhiculés par les médias mais aussi l’école, à travers principalement les manuels de langue arabe et 
ceux d’instruction islamique, qui montrent une logique figée des relations entre hommes et femmes.

La violence conjugale est fortement acceptée par la société. Dans « l’enquête mondiale sur les valeurs » 
cité dans ce rapport, il a été demandé aux Marocains s’ils pensaient qu’il est justifié qu’un homme batte son 
épouse. Or, 47 % des hommes estiment que c’est acceptable (et 27 % des femmes). Le CNDH met en avant 
le fait que les femmes intègrent le fait qu’elles ne sont pas les bienvenues dans l’espace public. Elles mettent 
en place « une stratégie pour faciliter l’accès à l’espace public sans se l’approprier complètement », en 
sortant accompagnées, qu’à certaines heures et vêtues d’une certaine manière.
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Le CNDH montre que la prégnance des stéréotypes a d’autant plus d’impact qu’elle est véhiculée par des 
acteurs qui sont censés protéger les individus et les droits de l’Homme comme les magistrats et la police. 
Or, il s’agit justement de corps de métiers peu féminisés.

Un manque d’indépendance financière
Si le Maroc a fait beaucoup de progrès en la matière, les filles sont toujours moins scolarisées que les 
garçons. Cette inégalité est surtout flagrante au niveau préscolaire dans le monde rural. L’analphabétisme 
est plus important chez les femmes, celles-ci ont donc plus de difficulté pour se défendre et faire valoir 
leurs droits.

Aussi, le CNDH déplore que « le Maroc a fortement investi dans l’éducation des femmes sans pour autant 
promouvoir la légitimation et leur participation dans la sphère publique et économique ».Ainsi, les femmes 
ont un faible taux d’activité par rapport aux hommes (3 fois moins élevé), taux d’ailleurs en recul régulier 
depuis les années 2000. Et pourtant, il est clair que le travail est un déterminant essentiel pour garantir 
l’indépendance et l’autonomie des femmes.

Mais quand bien même elles travaillent, les femmes ont toujours moins de chance d’accéder à des postes à 
responsabilité, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique. Le CNDH déplore que les 
syndicats ne s’intéressent pas aux problématiques liées au genre, comme le harcèlement sur le lieu de 
travail notamment.

Le CNDH fait une recommandation inédite : fournir aux familles à deux actifs, c’est à dire à celles où la 
femme et l’homme travaillent, des incitations financières et/ou avantages fiscaux.

Des profils qui cumulent les tares
Pour toutes ces raisons, les femmes sont plus vulnérables. Certaines d’entre elles sont particulièrement 
isolées et se retrouvent en situation précaire. Le CNDH évoque notamment le cas des femmes âgées 
(d’autant plus si elles sont veuves ou divorcées), des femmes handicapées, des mères célibataires (90 % des 
femmes recensées sont exclues de leur milieu familial et social dès leur grossesse, et elles ne peuvent pas 
bénéficier de la pension alimentaire dispensée par le fonds d’entraide familial), ou encore des femmes 
détenues.

Par Pauline Chambost

http://www.marocainesdumonde.com/2015/10/voici-pourquoi-les-femmes-sont-loin-d-etre-les-egales-des-hommes-au-maroc.html
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المنتظر... بن بركةالمهدي 

سؤال طرحه نائب برملاين  ليس األمر متعلقا بعنوان املقال، بل كانت تلك إجابة وزير العدل املغريب قبل يومني على". أنا أعتقد أنك أخطأت العنوان"
مخسون سنة مرت على حادث االختطاف الذي شهدته . 1965خبصوص قضية اختفاء املهدي بنربكة يف التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 

حياة خر املشاهد املؤكدة من واجهة مقهى ليب بالعاصمة الفرنسية حني تقدم شرطيان فرنسيان من املعارض املغريب وطالباه مبرافقتهما ليكون ذلك آ
.كل ما تال تعددت حوله الروايات ونسجت حوله أساطري. الرجل

اءلة وزارة العدل ألن هذا موجبا ملس"ال يرى  الرميداملغربية يف شخص وزيرها للعدل واحلريات نفضت يدها من املوضوع، فالسيد مصطفى احلكومة 
خولة باعتباره الوريث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هو اجلهة امل"و" األمر ال ميكن أن حيل من خالل العدالة اجلنائية وإمنا من خالل العدالة االنتقالية

آلن ردا على طلب لقاء قدمه منذ وهو اجمللس الذي يقول البشري بنربكة، االبن البكر للمهدي، أنه مل يتلق منه حلد ا" الشرعي هليئة اإلنصاف واملصاحلة
أما . اخلطاب ونفس األسئلة باملقابل ستعيد عائلة الرجل وعدد من املتضامنني معه وقفتها السنوية أمام املقهى الباريسي لتكرر نفس. عشر سنوات

شاركوا يف ثالثة حكومات  رفاقه باملغرب فسينظمون جتمعات لتخليد الذكرى يطالبون من خالهلا بالكشف عن مصري زعيمهم التارخيي، وهم الذين
.ء بنربكة أي تقدم يذكروتقلدوا منصب وزير العدل مرتني دون أن يعرف ملف اختفا"  التناوب التوافقي"متتالية ترأسوا إحداها يف زمن ما مسي بـ

، عاشت مدينة 1965ويف الثالث والعشرين من شهر مارس . ، ُحِكم على املهدي بنربكة باإلعدام غيابيا باملغرب1964يف شهر أكتوبر من العام 
كانت احلصيلة . مريةالدار البيضاء على وقع تدخل قوات اجليش لقمع إضرابات تالميذ املدارس احتجاجا على طرد كثري من زمالئهم العتبارات ع

تغله أيضا للعمل على توحيد املهدي بنربكة مل يكن بعيدا عن األحداث من منفاه الذي اس. قتلى باملئات ومعتقلني باآلالف، وإعالنا حلالة االستثناء
ناير من أسيسي يف هافانا شهر ينضاالت شعوب دول اجلنوب يف إطار منظمة القارات الثالثة، اليت ترأس جلنتها التحضريية، يف أفق انعقاد مؤمترها الت

مجال عبد الناصر  لقد أكد املهدي بنربكة زعامته لليسار املغريب وبدأ يشق الطريق لريادة دولية بعد أن صار حماورا لقادة من حجم. 1966العام 
.  كاسرتو وآخرين  وفيديل تونغ وماوتسيوتشي غيفارا 

...يدخل أوفقري ويتجه حنوه. عاري الصدر ومكتوف اليدين وجبانبه عدد من األشخاصبنربكة 
قارات الثالثة كان يعين أنت إذن الرجل الذي يهدد العامل احلر؟ رجل حرب العصابات والثورة؟ لكن أمل تفهم أن قبولك رئاسة منظمة ال: أوفقرياجلنرال 

التوقيع على شهادة وفاتك؟
لن تتمكن . ر مما هم جمرمونرجال مثلك أغبياء أكث. ليس لك ما ترحبه من القضاء علي. كم دفعوا لك يا جنرال أوفقري؟ سينتقمون يل: بنربكةاملهدي 

.من الوقوف ضد رغبة اجلماهري الشعبية
، أينهم اآلن لنجدتك؟والكوبيون واألفارقةاألسيويون . فلتأت اجلماهري الشعبية لنجدتك إذن: أوفقرياجلنرال 
.املهدي يف وجه اجلنرال الذي يبادره بالصفعيبصق 
.ستدفع مثن هذا أيضا ومعه مثن خيانتك للوطن: أوفقرياجلنرال 
ا سيقتلونك ستموت وكالة االستخبارات األمريكية ستدعمك ما دامت يف حاجة إليك وعندم. ليس لك ال وطن  وال أصدقاء يا أوفقري: بنربكةاملهدي 

.موتة الكالب
للمخرج  1975العام  الذي انتج يف) إيه، القصة السرية آيالسي (املعروف أيضا بعنوان ) وجه اجلاسوس(هذا املشهد من الفيلم اإليطايل يستمر 
كان عمر املهدي وقتها مخسا . فريارا، وينتهي بغرز اجلنرال خلنجر أتى به خصيصا من املغرب يف أحناء خمتلفة من جسد الزعيم املختطف غيسييب

.وأربعون عاما
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 الطابق العلوي ، اكتفى السيناريو بنقل ما حيدث يفلوبريونملخرجيه سعيد مسيحي وسريج  2005املنتج سنة ) رأيت بنربكة يُقتل(الفيلم الفرنسي يف 
ة أصوات صرخات أمل املهدي ، أحد أفراد الشرطة الفرنسية املسامهني يف اختطاف بنربكة، على لسان الشخصيات وعلى خلفيبوسيتشلفيال جورج 

ما املغاربة من قائل أن القتل مت باخلطأ  وألن ما حدث بالفعل ال يزال سرا، فقد تعددت الروايات. وتأوهاته من التعذيب وصراخ اوفقري والدليمي وأعوا
ق اخلطأ، مرة أخرى، بغطسه يف قبل وصول رجال املخابرات املغربية، وقائل أن أمحد الدليمي، مدير األمن املغريب وقتها، قتله عن طري بوسيتشعلى يد 

مرض بوبكر احلسوين حقن ، وقائل أن امل"حمو آثار اجلرمية"املاء كما أشار إليه رايف إيتان حني أقر مبسامهة املوساد يف عملية االختطاف واملساعدة على 
اب تداخل فيها الوطين ممثال يف إطار تصفية حس" حفلة التعذيب"املهدي جبرعة ختدير زائدة أدت لوفاته، ومؤكد على أن أوفقري أشرف شخصيا على 

.يف منع التوافق بني الرجل وامللك احلسن الثاين بالدويل الراغب يف إفشال انعقاد مؤمتر هافانا وهكذا كان

تكون هلذا امليت الكلمة ستكون حياة هذا امليت مديدة، س: "عن قضية املهدي بنربكة كتب املؤرخ الفرنسي املعروف دانيال غريان مجلته الشهرية
لعديد من املسامهني يف أصابت ا" لعنة املهدي بنربكة"أثبتت اخلمسون سنة األخرية أن " النبوءة"ويف انتظار أن يتأكد اجلزء الثاين من ". الفصل
ريس بدعوى إنتاج فيلم ، الذي شكل الطعم الذي أسقط بنربكة يف الفخ بعد أن أقنعه باللقاء ببافيغون، ُوِجد جورج 1966ففي شهر يناير . اختطافه

فحات إحدى الصحف هو الذي فضح قضية االختطاف على ص فيغونجورج . عن مرحلة تصفية االستعمار، ميتا بشقة بباريس ُسجلت انتحارا
ويف . تيازويلها لقضية دولة بامالفرنسية فصل فيها احلديث عن الواقعة باألمساء والوقائع بعد أن ختلى عنه اجلميع، وكان سببا يف إخراجها للعلن وحت

الباريسية فسجلت وفاته  ، الذي كان مرافقا للمهدي حلظة اختطافه وأعلم عائلته باألمر، معلقا حببل داخل شقتهالزموري، ُوِجد التهامي 1971العام 
ه رجال الشرطة الفرنسيون األربعة مث تال. اجلنرال أوفقري خبمس رصاصات بعد فشل حماولته االنقالبية على احلسن الثاين" انتحر"بعدها بسنة . انتحارا

..  فنياملشاركني يف العملية، وهم الذين اختاروا اللجوء باملغرب قبل أن يسجنوا أوال مث يقتلوا بعد أن صاروا عبئا على املضي

د رن املاضي ليكتمل عقمل يتوقف األمر عند هذا احلد حيث مات أمحد الدليمي يف حادث سيارة بضواحي مدينة مراكش باملغرب بداية مثانينيات الق
تسعة أشهر كاملة يف شهر  ، واستمرت"الفضيحة"اختفاء املشاركني الفعليني الذين وردت أمساؤهم يف حماضر احملاكمة اليت عاشتها فرنسا على إثر 

رات ، العميل املزدوج للمخابلوبريشاهدا انتهت بأحكام سجن كان أبرزها من نصيب أنطوان  150، حبضور أكثر من 1966سبتمرب من العام 
ات املغريب أمحد البوخاري لضابط املخابر " السر"ومع مر السنني ظهرت أمساء أخرى كثرية لعل أمهها جاء يف كتاب . أوريلالفرنسية واملغربية مبطار 

.املغريب املخابرايتالعملية ومعها أمساء الفريق املشرف عليها من داخل اجلسم " تفاصيل"حيث كشف 

 وفاة املهدي بنربكة، وبدأت الئحة يف" املشتبه به الرئيسي"يف الثاين من شهر اكتوبر اجلاري، تويف املمرض بوبكر احلسوين، الذي يعتربه البعض  
أين دفن املهدي؟: والسؤال األهم. املتهمني األحياء تضيق ومعها آفاق حل لغز اختطاف واغتيال الزعيم اليساري

ا ومن خالهلم أهداف اإلعالن اليت قد ال تكون دوما بريئة ر السني بقرب قالوا أن اجلثة مدفونة عل. مرة أخرى تعددت الروايات بتعدد أصحا ى 
ا مدفونة حتت مسجد  بقي اجلسد يف باريس قبل أن بباريس، مث قالوا أن الرأس نقلت إىل الرباط و  ايفريالفيال اليت شهدت عملية القتل، مث قالوا أ

القناة  بثتهفيلم وثائقي  لكن اجلديد يف املوضوع هو ما محله. يعلن أمحد البوخاري أن جسد املهدي بنربكة نقل إىل املغرب وأذيب يف حوض لألسيد
، تيوالواية كان استقاها جوزيف ، الذي أعاد التأكيد على ر بوكرو اوليفيملخرجه ) بنربكة، اهلاجس(الثالثة الفرنسية بداية شهر أكتوبر اجلاري بعنوان 

رضون آخرون خمتفني مثل الذي قضى ربع قرن يف البحث يف القضية، من املعارض املغريب علي بوريكات يؤكد فيها أن جسد املهدي بنربكة ومعا
بل ، املوجود يف قلب حي السويسي السكين الراقي بالعاصمة الرباط ق"3النقطة الثابتة "مدفون يف جانب من مقر لالحتجاز امسه  املانوزياحلسني 

.  هدمه وتركه أرضا خالء ممنوع البناء عليها
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مار االصطناعية أن اجلزء متكن من تصوير املكان قبل مخس عشرة سنة خلت قبل أن يتحول إىل مزرعة أشجار برتقال تبني صور األق تيوالجوزيف 
..  نبايتن متنع منو أي غطاء الذي يعتقد أنه كان خمصصا لدفن جثث املوتى من املعارضني ال يزال عاريا حيث إن املواد االمسنتية املستعملة يف الدف

، 3ظ على النقطة الثابتة املطالبة بالتحف"، رئيس املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف، إىل املانوزيوتفاعال مع هذا املعطى بادر مصطفى 
".واستكمال التحريات واحلفر وإجراء معاينة وخربة للتأكد من وجود أو عدم وجود جثامني هناك

فيذ عملية اختطاف املهدي بنربكة، ، وهو الذي أشرف على عملية التحضري وتنالتونزيوامسه احلقيقي ميلود  الشتوكيحيكي الفيلم الوثائقي أن العريب 
وضد  تيواللصحفي الذي امتلك الشجاعة لرفع دعوى ضد ا التونزيميلود . يعيش غري بعيد عن الشارع الذي حيمل االسم ذاته بالعاصمة الرباط

تاج إىل املوتى ليحكوا لنا الوقائع ويف حال وفاته قد حن. حمامي عائلة بنربكة يشكل احللقة األخرية يف الدائرة الضيقة اليت نفذت العملية ومتتلك أسرارها
تدراج فيلما عن تصفية كانت خطة االس. ليحكي لنا التفاصيل" املنتحر" فيغونصوت جورج ) رأيت بنربكة يقتل(متاما كما استعار خمرج فيلم 

اية .. االستعمار حتول إىل تصفية جسدية ملناضل ثوري أممي صار اختفاؤه فيلما سينمائيا مشوقا بال 

يق فرنسيون، ورفض كل منذ االختطاف تناوب على امللف عشرة قضاة حتق). كفاية(، وهي كلمة اسبانية تعين )باسطا(عنوان الفيلم املقرتح كان 
يرتدد ) باسطا(ة عنها وصدى زوجة املهدي، وال تزال الدول املالكة لوثائق سرية عن املوضوع ترفض السماح برفع السري غيثةرؤساء اجلمهورية استقبال 

.يف آذان اجلميع

نتقصى احلقيقية اليت ال  منذ ستة عشر سنة وحنن: "يف الذكرى السادسة عشر الختطاف والده، صرح البشري بنربكة إلحدى القنوات الفرنسية قائال
.، وهو تصريح ممتد إىل يوم الناس هذا، نصف قرن بعد اختفاء املهدي بنربكة"نعرفها إىل اليوم

http://www.le360.ma/ar/politique/67841

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            93 / 93

http://www.tcpdf.org

	R. P. CNDH modele.pdf
	Diapositive numéro 1


