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المجلس الوطني لحقوق اإلنسانحول تقرير تأمالت 
الّســـعيدأمـــني 

غايات وأهداف الدستور،  للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، املعنون بوضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب، صوت وإعمال املوضوعايتالتقرير أثار 
.مجلة من اإلشكاالت والتساؤالت اليت حتتاج إىل تقرير مفصل لإلجابة عن كل سؤال على ِحدى

مرجعا   املغرب وخارجه، وسيشكلالتقرير موضوع املناقشة، يعترب من التقارير الغنية يف السنوات األخرية، حيث سيساهم يف تغدية النقاش العمومي يف
.مهما للمؤسسات واملراكز املهتمة بقضايا املرأة يف أفق استهداء املشرع ببعض اجلوانب اليت عاجلها التقرير

القتصادية واالجتماعية والثقافية، املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، املساواة واملناصفة يف احلقوق ا: يتوزع التقرير على ثالثة أجزاء، وهي كالتايل
.السياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن

:وبناء على اخلطاطة املومأ إليها أعاله، ميكن اإلشارة إىل املالحظات التالية

شر سنوات من إصالح مدونة األسرة، األوىل، ع: تتعلق بالفرتة الزمنية اليت مشلها التقرير، حيث ينطلق التقرير من ثالث أرضيات زمنية: املالحظة األوىل
.حيز التنفيذ، والثالثة، عشرون سنة على تبين اجملتمع الدويل إلعالن بيجني 2011والثانية، أربع سنوات على دخول دستور 

  حد التناقض فيماولعل ما يالحظ يف هذا السياق، غياب اإلشارة إىل تقرير اخلمسينية، باإلضافة إىل ذلك، لوحظ أن هناك شرخا كبريا وصل إىل
حيز التنفيذ، وبني عشر  2011خيص املرجعية الزمنية اليت مشلتها دراسة التقرير، حيث هناك تباعد كبري بني سياق أربع سنوات على دخول دستور 

ة زمنية ركز التقرير على فرت سنوات على دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ، وعشرون سنة على تبين اجملتمع الدويل إلعالن بيجني، وكان من األجدر أن ي
.حمددة حىت تكون توصياته مضبوطة وسليمة من الناحية املنهجية

:جاء يف الفقرة األوىل من مقدمة التقرير ما يلي: املالحظة الثانية

)".175الفصل (للحقوق واحلريات باعتبارها ثوابت وطنية راسخة للمغرب  2011بتكريس دستور فاتح يوليوز "

رير بصيغته  مقدمة التقتثري اجلملة األوىل من الفقرة املشار إليها أعاله، مالحظة شكلية من الناحية القانونية، حيث ورد يف الفقرة األوىل، سواء يف
اإلحالة  ، فهذه األخرية تعين أن التقرير يتحدث عن مشروع الدستور؛ لكون2011األصلية باللغة الفرنسية أو باللغة العربية، عبارة دستور فاتح يوليوز 

راحل املسطرة التأسيسية أن التقرير يتحدث على تاريخ التصويت على مشروع الدستور، وهذا األخري يعترب مرحلة من م: تعين 2011على فاتح يوليوز 
استنادا على ظهري إصدار  2011يوليوز  29لصياغة الدستور، لذلك فرفعا لاللتباس وتقيدا باِحلرفية القانونية، الصواب أن يقال دستور ) التشريعية(

يوليوز  30ة بتاريخ ، وليس بناء على تاريخ التصويت على مشروع الدستور، كما أن املشرع يف اجلريدة الرمسية، الصادر 2011الوثيقة الدستورية لسنة 
2011.1يوليوز  29، حييل على ظهري 2011

                            10 / 29



 

11/11/2015 17
Conseil national des droits de 

l'Homme

ا تشكل وتتعلق أيضا ببعض الشكليات القانونية، حيث جاء يف الفقرة األوىل من مقدمة التقرير، اإلشادة باحل: الثالثةاملالحظة  قوق واحلريات بكو
، واحلال أن هذا الفصل يتعلق باألساس باجملاالت 2011من دستور  175ثوابت وطنية، ويف هذا الصدد، أحال التقرير على مقتضيات الفصل 

.وامليادين احملظورة موضوعيا واليت ال ميكن أن تشملها املراجعة الدستورية من لدن السلطة التأسيسية الفرعية أو األصلية

راجعة الدست 2011من دستور  175باإلضافة إىل ذلك، فالفصل 
ُ
خصص مل

ُ
.ورأفرده املشرع الدستوري ضمن أحكام الباب الثالث عشر امل

تور توري يف الفصل األول من دسيف حني كان على التقرير أن ُحييل على الفصل الدستوري املتعلق بالثوابت الوطنية، وهي اليت حددها املشرع الدس
:وخاصة يف الفقرة الثانية منه، كما يلي 2011

ا العامة على ثوابت جامعة، تتمثل يف الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الرتابية متعددة الروافد، و " واالختيار  امللكية الدستوريةتستند األمة يف حيا
..."الدميقراطي

بعد أربع سنوات من تبين : "ليتتعلق بالفرع األول املعنون باملمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، حيث جاء يف الَبند اخلامس ما ي: املالحظة الرابعة
ا القانون األمسى ".الدستور اتسم مسار إعماله بالتبخر التدرجيي للوعود اليت جاء 

ملزمة يتضمن مبادئ وأحكام  البد من اإلشارة إىل مفهوم يثري نوعا من الغموض ويتعلق بالوعود، فاألمر يتعلق بوثيقة دستورية أو قانون أمسى، فهو
شعارات، لذلك؛  جلميع السلطات العامة، حيث ال ميكن للقاعدة الدستورية القانونية أن تتبخر، على عكس الوعود اليت هي جمرد خطابات أو

ما .فالقاعدة الدستورية ستظل متقدمة، ويبقى الرهان على الفاعل السياسي لكي يلتزم 

ر عن مؤسسة دستورية ، ميكن أن نقف عن حكم ميكن أن نعتربه شبيها حبكم القيمة، فليس من السهل، أن يصدر تقري"الوعود"وبعيدا عن مفهوم 
حيز التنفيذ، هذا من جهة، ومن جهة  2011تتمتع باالستقاللية يركب خطابا سطحيا وحتليال متشائما حول حصيلة أربع سنوات من دخول دستور 

من دستور  86ا املشرع مبقتضيات الفصل ثانية، يصعب رصد وحتليل احلصيلة التشريعية املتعلقة بقضايا املرأة واملناصفة يف هذه املدة القصرية اليت أطره
2011.

لة، إال أنه تشاري لألسرة والطفو ويف ذات السياق، انتبه التقرير إىل التأخر احلاصل يف إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واجمللس االس
تنفيذ السلطات احلكومية يف  بالرجوع إىل املخطط التشريعي، الذي يعد مبثابة خارطة طريق لعمل احلكومة يف اجلانب التشريعي وأداة ملساعدة خمتلف
لتشريعي أعطى أن املخطط ا برنامج عمل احلكومة، جند أن احلكومة والربملان أعطيا األولوية للكتلة الدستورية، باعتبارها خيارا ورهانا اسرتاتيجيا، كما

خصص للقوانني هليئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مكانة مهمة، حيث صنفها ضمن اجلزء األول من احملور الثاين بعد احملور األول امل
.التنظيمية

يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على جملس النواب ب 97.14وجدير بالذكر، أن احلكومة أحالت مشروع القانون رقم   29تاريخ املتعلق 
.هذا القانون ، حيث يُنتظر من مكتب جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب أن يربمج اجتماعات دراسة مشروع2015يوليوز 
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ا دستور "ربط تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان : اخلامسةاملالحظة  بالتأويل االجتهادي الذي كرسه " 2011التبخر التدرجيي للوعود اليت جاء 
3.، مبناسبة فحصه للفقرة الرابعة من املادة األوىل املتعلقة بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية2اجمللس الدستوري

طريق من طرق الطعن،  ، ال تقبل، مبوجب الدستور، أي)احملكمة/اجمللس(البد من اإلشارة إىل مسألة تبدو بديهية وهي أن قرارات القضاء الدستوري 
.وتُلزم كل السلطات العامة ومجيع اجلهات اإلدارية والقضائية

حاججةيف قرارات اجمللس الدستوري من خالل ما ميكن أن ُنسميه جمازا الطعن " للطعن"ومع ذلك، يبقى هناك هامش 
ُ
.لميةالعِ  بامل

ي إىل توري لفلسفة السعوبالعودة إىل قرار اجمللس الدستوري موضوع التحليل واملناقشة نلمس أن هناك فهما دقيقا ووعيا عميقا من لدن اجمللس الدس
.2011يوليوز  29من دستور  19املناصفة اليت كرسها املشرع الدستوري يف الفقرة الثانية من الفصل 

يل يكون يف يات الدستورية لكون التأو لذلك، فاجمللس الدستوري يف منت حيثيات قراره مل يعمد إىل التفسري أو التأويل أكثر ما ذهب إىل التقيد باملقتض
رية التنظيمي للمحكمة الدستو  حالة وقائع تطرح أقضية ال تنظمها نصوص صرحية ومباشرة ، مما يعين أن اجمللس الدستوري اقتصر على تصفية القانون

كمة الدستورية ، لكون هذا بسبب اجلنس، إذ ليس من املنطقي أن يتم ختصيص نسبة حمددة مسبقا ألحد اجلنسني يف العضوية يف احمل الالمساواةمن 
ه ، الدستوري للمقتضى املشار إلي املقتضى سيجعل شروط العضوية يف احملكمة الدستورية معيبة بسبب التمييز على أساس اجلنس ، هلذا تصدى اجمللس

أو  ون والكفاءة القضائيةزيادة على ذلك فاملشرع فتح الباب سواء للنساء أو للرجال وجعل العضوية مقرونة بتوافر شروط التكوين يف ميدان القان
.الفقهية أو اإلدارية، والذين مارسوا مهمتهم ملدة تفوق مخس عشرة سنة، واملشهود هلم بالنزاهة والتجرد

العليا اليت يتم  ، واملرسوم التطبيقي املتعلق مبسطرة التعيني يف املناصب4تتعلق بالقانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا: املالحظة السادسة
5.التداول يف شأن التعيني فيها يف جملس احلكومة

إشكالية املناصفة قي املنظم له ال يطرح ميكن اإلشارة بسرعة يف هذا الصدد، إىل أن القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا واملرسوم التطبي
ا تسري على : ىنحيث ال ميكن أن نشرع لفئة دون األخرى فوفقا لنظرية العدالة جيب على النص القانوين أن يتضمن قواعد عامة وجمردة، مبع أ

قة أو واقفة على إجراء اليت جتعل املناصفة ومسألة املساواة معل" الريع التشريعي"اجلميع، وال تنحاز لطرف دون اآلخر، لذلك وجب جتاوز ثقافة 
.تشريعي حمدود

الرئاسية مبفهوم حبدود الروح الربملانية و  وتبقى هناك إشكاالت أخرى يثريها القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا، هذه اإلشكاالت تتعلق
هلذا القانون التنظيمي يعترب  داخل هذا القانون التنظيمي، ويف هذا الصدد، يشري األستاذ حسن طارق إىل أن التأويل الذي تبناه املشرع" االسرتاتيجية "

.تأويال بعيدا عن املنطق الربملاين

عالقتها طبيعية الدينية يف هناك إشكاالت أخرى تضمنها التقرير، واليت تتناسل منها العديد من األسئلة الدقيقة، مثل هل الغوص يف اجملاالت ذات ال
ا؟ أم أن هناك حدودا موضوعية يتعني احرت  القضاياامها، باعتبار باملرأة يعد من األدوار اليت ينتظر من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن يضطلع 
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اة يف اإلرث، يطرح من صميم اختصاصات اجمللس األعلى العلمي؟ أم أن األمر يفرض تكامال وتعاونا بني املؤسسات؟ فاحلديث عن املساو الدينية 
مد مرجعتيها من الدين اإلسالمي يرتبط مبقتضيات مدونة األسرة ومبدى متثل املشرع هلا وهل يُنظر إليها باعتبارها أحكاما قطعية تست ُمهيكالسؤاال 

.ةحوالت اجملتمعيوغري قابلة للنقاش واملراجعة أم جمرد نصوص قانونية مثل عقد البيع أو الكراء أو العقار ميكن مواكبتها من املستجدات والت

.هناك نقاش آخر، قاعدة للذكر مثل حظ األنثيني، هل تعترب نصيب املرأة من اإلرث يتحدد وفق حد أدىن أم حد أقصى

ات جترمي احلريات الفردية ومربر السلطة التشريعية مطالبة بإعادة قراءة التقرير يف الشق املتعلق باإلجهاض، واإلجابة عن سؤال اإلجهاض يف عالقته ب
تفرض ة ، هذه األخرية، اإلجهاض يف حالة احلمل الناتج عن االغتصاب وزنا احملارم وإشكالية تعامل القضاء مع االعرتاف بالنسب خالل فرتة اخلطوب

.2004من مدونة األسرة لسنة  156و 16و 11على املشرع العودة إىل االرتباك احلاصل خبصوص املواد 

شعبان  28مكرر  5964، ج ر عدد )2011يوليوز  29( 1432من شعبان  27، الصادر يف 1.11.91انظر، الظهري الشريف رقم  - 1
).2011يوليوز  30( 1432

:على ما يلي 2011يوليوز  29من دستور  177ينص الفصل  - 2

"يستمر اجمللس الدستوري حاليا يف ممارسة صالحياته إىل أن يتم تنصيب احملكمة الدستورية"

14/1400: م د ملف عدد 14/943قرار رقم  - 3

 2.12بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ) 2012يوليوز  17( 1433شعبان  27الصادر يف  1.12.20الصادر مبوجب الظهري الشريف رقم  - 4
.من الدستور 92و 49املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني 

بتغيري وتتميم  12.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ) 2015يونيو  2( 1436من شعبان  14الصادر يف  1.15.61أيضا الظهري الشريف رقم 
م من الدستور والصادر بتنفيذه الظهري الشريف رق 92و 49املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  2.12القانون التنظيمي رقم 

)2012يوليوز  17( 1433من شعبان  27بتاريخ  1.12.20

من القانون التنظيمي  5و 4بتطبيق أحكام املادتني ) 2012أكتوبر  11( 1433من ذي العقدة  24الصادر يف  1.12.412مرسوم رقم  - 5
.فيما مبسطرة التعيني يف املناصب العليا اليت يتم التداول يف شأن التعيني فيها يف جملس احلكومة 2.12رقم 

http://www.hespress.com/opinions/283703.html
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»  الشرابفيهم  السهرات تيديرهاذ المجلس « . أثناء عرض ميزانية مجلسين يترأسهما اليزمييهاجمون نواب 

كومة ليوجهوا انتقادات ضمن ميزانية رئاسة احلميزانية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان نواب برملانيون، مساء أول أمس اإلثنني، فرصة عرض اغتنم 
ملساواة يف اإلرث وصلت حد التساؤل حول جدوى وجوده، وذلك بعد التوصية الصادرة عنه مؤخرا خبصوص ا اليزميحادة إليه، وإىل رئيس إدريس 

.بني اجلنسني
أعضاء جلنة كومة أمام فبعدما قدم الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة واحلكامة، حممد الوفا، مساء أول أمس، ميزانية رئاسة احل

ا تص اإلقتصاديةاملالية والتنمية  ألف درهم،  81مليونا و 85ل إىل مبجلس النواب، واليت تضمنت ميزانية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اليت أوضح أ
.ليوم غدا األربعاء» أخبار اليوم « تدخل نواب برملانيون النتقاد اجمللس متسائلني عن جدواه، حسب ما أوردته جريدة 

ا تت أفتايتالنائب الربملاين عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز  ضمن ميزانية مؤسسات تبدل قال يف مالحظاته على ميزانية رئاسة احلكومة، إ
وال يعرف أحد « ومة جمهودات ملحوظة وتقوم بأدوار مهمة، مشريا يف املقابل إىل أن هناك مؤسستني حتسب ميزانيتهما ضمن ميزانية رئاسة احلك

.»دورمها 
.اليزميف إدريس أن األمر يتعلق بكل من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجملس اجلالية املغربية باخلارج املرؤوسني من طر  أفتايتوأضاف 

هاذ « ، مردفا »ال يقوم بأي شيء » مليون درهم، حيث قال إنه   49وواصل النماوي انتقاده جمللس اجلالية املغربية باخلارج، الذي تصل ميزانيته إىل 
فعل هذا اجمللس يف اخلارج، أحتدى أي شخص أن يأيت ويشرح لنا ماذا ي» ، مضيفا  »السهرات فيهم الشراب  تيدير ياهللا تيدير شنو عارفينواجمللس 

.»وماذا يقدم للجالية املغربية 

http://www.febrayer.com/276607.html
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حول المساوة في اإلرث  واليزميالصبار تثمن  توصيات  OMDHالـ 

ة حلقوق اإلنسان ، أعلنت املنظمة املغربيتوصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول المساواة في اإلرثيف خضم السجال الذي أثارتُه 
حقاقها بعيدا ليها هذا التقرير وإتثمينها للتوصية املؤسسة على املعيارية الدولية حلقوق اإلنسان؛ مع إحلاحها على ضرورة إعمال التوصيات اليت انتهى إ

.”عن أية انتقائية أو جتزيئية

يطالب بعدم  ماطنجة،كاملستوى احلضاري الحتجاج ساكنة “ذات التنظيم احلقوقي،  حىي، ”أمانديس“وخبصوص احتجاجات طنجة على شركة 
ا بأمثنة مناسبة أن املاء والكهرباء من احلقوق األساسية ألي مواطن، وتوفريه بإعتبار، ”السلمي اإلحتجاجعلى هامش هذا ) ة(متابعة أي مواطن 
.مسؤولية الدولة

حاالت االختفاء القسري  وسجلت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، تصريح اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وإعالنه عن الكشف عن احلقيقة خبصوص
.”ُمؤكدة على ضرورة البحث على سبل إنصاف ذوي احلقوق يف هذا امللف. العالقة

.ومل تغفل املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، ملف املعطي منجب، حيث أكدت على ضرورة متكينه من شروط احملاكمة العادلة

http://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%80omdh-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8C%D9%86-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7/
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محور ندوة دولية بالرباط 2015المستقلة والمحايدة لالنتخابات المالحظة 

ايدة مبدينة الرباط، ندوة دولية لرتصيد جتربة املالحظة املستقلة واحمل 2015نونرب  12، يوم اخلميس المجلس الوطني لحقوق اإلنسانينظم 
.لالنتخابات وتقاسم املمارسات الفضلى

اعية النتخابات اجلموسيشهد اللقاء مشاركة منظمات وطنية ودولية كانت اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات قد منحتها االعتماد ملالحظة ا
.2015واجلهوية اليت نظمت باملغرب خالل شتنرب 

http://www.maarifpress.com/news9489.html
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و من معه بتبديد المال العام اليزمييتهمون برلمانيون 
  

م  ن العامة واحلكامة، حممد خالل  اجتماع جلنة املالية مبجلس النواب، املنعقد يوم االثنني ، حبضور وزير الشؤو " العدالة والتنمية"نواب  من حزب ا
سهرات اخلمر "وتنظيم " فسادال"ورئيسا جمللس اجلالية املغربية باخلارج، بـ، بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزميإدريس الوفا، 
.باخلارج" والعري

  
منها ميزانيتا اجمللس الوطين حلقوق يف مداخلة خالل اجتماع اللجنة بعد تقدمي امليزانية الفرعية لرئيس احلكومة، واليت توجد ض أفتايتوشن  عبد العزيز 

د أن يرفعه إىل درجة إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يقوم بعمل بئيس، وهناك من يري: "اإلنسان وجملس اجلالية،  هجوما على اجمللسني  قائال
".القداسة، ويتدخل يف أمور ال ختصه

  
أكثر من مناسبة، وال نعرف  نعرف ما يقوم به، أمام كثرة االحتجاجات يف ال"وأن جملس اجلالية  يشتكي منه أفراد اجلالية باستمرار   أفتايتو اعترب 

ما "،  مضيفا "يها جالية مغربيةفتح حتقيق يف األموال اليت صرفها جملس اجلالية يف مناطق ال توجد ف"بـ أفتايتكما طالب . »أين تصرف أموال اجمللس
ا مواطنون مغاربة كيدير آش عرفتش ".اجمللس يف مناطق نائية يف العامل ال يوجد 

  
م اجمل األمور “على لس بالرتكيز كما هاجم  النائب عبد الكرمي النماوي، عن فريق العدالة والتنمية ، جملس اجلالية املغربية املقيمة باخلارج، حيث ا

يقال إن جملس ”  الوقت الذي للمراقبة الربملانية يف اليزميو استغرب النائب عدم خضوع . فقط، على حساب القضايا الكربى املطروحة عليه” التافهة
.”والرديح والشطيحاجلالية يصرف األموال يف اخلارج على أمور تافهة كإقامة السهرات والشراب، 

http://www.zoompresse.com/news8088.html
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المغربية لحقوق االنسان تساند توصية المساواة في اإلرثالمنظمة 

، بإشادة املنظمة املغربية حلقوقتقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول المساواة والمناصفةحظي 
.”انمؤسس على املعيارية الدولية حلقوق اإلنس“ وأعتربتهبنسخة منه، التقرير،  ″24اليوم“منظمة حقوق اإلنسان مثنت يف بيان هلا توصل 

ا متفقة مع مجيع ، وه”ضرورة إعمال التوصيات، اليت جاءت يف التقرير وإحقاقها بعيدا عن أي انتقائية أو جتزيئية“وشددت املنظمة على  و ما يعين أ
.التوصيات اليت تضمنها التقرير، مبا فيها توصية املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة

ظام اجلدل القائم حول الن املنظمة اليت عقدت جملسها الوطين، اجلمعة املاضي، والذي تطرق إىل جمموعة من امللفات، أكدت يف البيان نفسه خبصوص
.”ضائي لفائدة القضاةإقرار ضمانات استقالل حقيقي للسلطة القضائية، وكذا ضمانات حتقيق أمن ق“األساسي للقضاء، أن موقفها ثابت خبصوص 

ابع الرمسي لألمازيغية، اليت ، مضمون مذكرة املبادرة املدنية من أجل تفعيل الطالركووخبصوص األمازيغية، أكدت املنظمة، اليت يقودها احلقوقي بوبكر 
ا اجلمعيات احلقوقية والنسائية، والتنسيقات األمازيغية باملغرب واملهجر، إىل جانب املنظمة املغربية حلقوق تفعيال “ك اإلنسان باعتبار ذل تقدمت 

.”للمقتضيات الدستورية

http://www.seekpress.com/article-65957.htm

http://www.alyaoum24.com/418255.html
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قانون التنظيمي دعوته لمراجعة نظام اإلرث المنظمة المغربية لحقوق االنسان تطالب بن كيران بإقرار البعد 
اليزميلمجلس 

:ملسلمفىرشيد : الكاتب

بالمجلس الوطني مي اخلاص باعتماد القانون التنظي اإلسراع”بـاملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان خالل انعقاد جملسها الوطين، حكومة بن كريان طالبت 
ا يف جمال محا لحقوق اإلنسان ية حقوق اإلنسان والنهوض باعتباره مؤسسة وطنية دستورية ذات استقاللية مع ضمان مبادئ باريس لتحمل مسؤوليا

”..ا

 سرتهن ابعها احلقوقي واليتكما طالبت املنظمة بضرورة إشراك منظمات اجملتمع املدين يف إجناز القوانني التنظيمية املنصوص عليها دستوريا نظرا لط
”.مستقبل بالدنا

ة مع إعداد مقرتحات واكدت املنظمة على ضرورة البحث على سبل إنصاف ذوي احلقوق يف هذا امللف؛ و خلق آلية ملرافقة عائالت احلاالت العالق
.يف هذا الشأن

http://www.aljarida24.ma/p/a-la-une/104224/
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وتنظيم سهرات الرقص والخمربـ الفساد   اليزميبنكيران يتهمون إخوان 
  

لعامة واحلكامة، حممد الوفا، اجتماع جلنة املالية مبجلس النواب، املنعقد يوم االثنني الفائت، حبضور وزير الشؤون ا" العدالة والتنمية"حول نواب حزب 
امه بـورئيسا جمللس اجلالية املغربية باخل رئيسا للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بصفته اليزميإىل جلسة حملاكمة إدريس  "  الفساد"ارج، من خالل ا

.باخلارج" سهرات اخلمر والعري"وتنظيم 

خلة يف اجتماع اللجنة ، ألقى مداأفتايت، عبد العزيز "العدالة والتنمية"نونرب، أن الربملاين والقيادي حبزب 11، يف عدد األربعاء "األخبار"وكشفت يومية 
ني معا، وقال ية، هاجم فيها اجمللسبعد تقدمي امليزانية الفرعية لرئيس احلكومة، واليت توجد ضمنها ميزانيتا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجملس اجلال

، وخص بالذكر "مور ال ختصهإن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يقوم بعمل بئيس، وهناك من يريد أن يرفعه إىل درجة القداسة، ويتدخل يف أ: "أفتايت
".رموز اجمللسني"من أمساهم 

نعرف ما يقوم به، أمام كثرة  ال"و ، إن هذا اجمللس يشتكي منه أفراد اجلالية باستمرارأفتايتوأضافت، أما خبصوص جملس اجلالية املغربية باخلارج، فقال 
.»االحتجاجات يف أكثر من مناسبة، وال نعرف أين تصرف أموال اجمللس

  عرفتشما : "، وأضاف قائال"ية مغربيةفتح حتقيق يف األموال اليت صرفها جملس اجلالية يف مناطق ال توجد فيها جال"طالب بـ أفتايتوتابعت اليومية، أن 
ا مواطنون مغاربة كيدير آش ".اجمللس يف مناطق نائية يف العامل ال يوجد 

م اجمللس الوطين"العدالة والتنمية"وأوضحت اليومية، أن من جهته، الربملاين عن حزب  حلقوق اإلنسان، مبمارسة  ، عبد الكرمي النماوي، من جهته، ا
".بالرجل واملرأة باملرأة إذا مسحنا له بتمرير توصية املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، فإنه سيطالب مستقبال بزواج الرجل: "املزايدات، وقال

ك كل مرة خيرج إن اجمللس يعاين من القصور يف احلكامة، ولذل: "وزاد برملاين احلزب احلاكم من حدة هجومه على اجمللس السالف الذكر بالقول
م الئحة موظفيه والربامج اليت يقو  بتوصيات مثرية للتغطية على الفساد املستشري داخله، ونطالب بفتح حتقيق حول طرق صرف ميزانية اجمللس وعن

".بتنفيذها

تنظيم سهرات "اإلشراف على قبل أن يتهمه ب". جملسني، جملس اجلالية، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان؟ اليزميملاذا يرتأس "وتساءل الربملاين النماوي 
م "باخلارج توزع فيها اخلمور ويكون فيها الرقص والعري ذين اجمللسني مثل دكاكني يف يعتربون ه"، وطالب مبحاسبة املسؤولني عن اجمللسني معا، أل

".ملكيتهم

http://badil.info/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
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و تنظيم سهرات الرقص و الخمر” الفساد”ب اليزميإخوان بنكيران يتهمون 
  

، إىل جلسة امة و احلكامة حوَّل نواب حزب العدالة و التنمية اجتماع جلنة املالية مبجلس النواب ، املنعقد أمس حبضور حممد الوفا ، وزير الشؤون الع
امه بالفساد وتنظيم ، رئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان  اليزميادريس حملاكمة  .باخلارج  ”سهرات اخلمر و العري“، من خالل ا

نية الفرعية لرئيس احلكومة ، و اليت ، الربملاين و القيادي حبزب العدالة و التنمية ، مداخلة يف اجتماع اللجنة بعد تقدمي امليزا أفتايتو ألقى عبد العزيز 
و هناك من يريد أن يرفعه إىل  إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يقوم بعمل بئيس”  أفتايتتوجد ضمنها ميزانية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، و قال 

.”رموز اجمللسني“وخص بالذكر من أمساهم ” درجة القداسة ، و يتدخل يف أمور ال ختصه 

م الربملاين عبد الكرمي النماوي ، عن العدالة و التنمية ، اجمللس الوطين حلقوق االنسان مبمارسة املزايدات ، و  إذا مسحنا هلم بتمرير ” قال ومن جانبه ا
م النماو ” توصية املساواة يف اإلرث بني الرجل و املرأة ، ففي املرة القادمة سيطالبون بالسماح بزواج الرجل للرجل باإلشراف على  اليزميي ، كما ا

وذلك حسب ما . النسان تنظيم سهرات باخلارج توزع فيها اخلمور و يكون فيها الرقص و العري ، و طالب مبحاكمة مسؤويل اجمللس الوطين حلقوق ا
.أوردته جريدة األخبار يف عددها ليوم غد 

http://www.barlamane.com/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/

http://www.seekpress.com/article-65763.htm
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مجلس الجالية ال يفعل شيئا سوى تنظيم سهرات الخمر": البيجيدي"برلماني 

اء جلنة املالية والتنمية ، قالت أنه مبجرد عرض حممد الوفا، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، ميزانية رئاسة احلكومة، أمام أعض"أخبار اليوم"يومية 
ا تصل إىل " المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"االقتصادية، مبجلس النواب، واليت تضمنت ميزانية  ألف درهم،  81مليونا و  85اليت أوضح أ

.تتدخل نواب برملانيون النتقاد اجمللس متسائلني عن جدواه

، أن األمر يتعلق بكل من ، وأضاف"وال يعرف احد دورمها"، إن هناك مؤسستني حتسب ميزانيتهما ضمن ميزانية رئاسة احلكومة أفتايتوقال عبد العزيز 
لس األول، إنه يقوم موضحا خبصوص اجمل. اليزمي، املرؤوسني من طرف إدريس "جملس اجلالية املغربية باخلارج" و" اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان"

ة الصادرة عنه مؤخرا خبصوص مشريا إىل التوصي" يريد البعض رفعه لدرجة القداسة"مبجهود على مستوى الفروع، يف حني انتقص من دور املركز، الذي 
".العمل البئيس والبعيد عن حرية التعبري"املساواة يف اإلرث، واليت وصفها بـ

ال يقوم بأي "مليون درهم، قائال إنه  49، بدوره، جملس املغربية باخلارج، الذي تصل ميزانيته إىل "البيجيدي"كما انتقد، عبد الكرمي النماوي، برملاين 
".السهرات فيهم الشراب تيدير ياهللا، تيدير شنو عارفينوهاد اجمللس "مردفا " شيء

http://lakome2.com/politique/journaux/7261.html
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اإلرثبالمساواة في   اليزمييسايرون  توصية ” المغربعلماء 

، الداعية إىل املساواة يف ”المجلس الوطني لحقوق اإلنسان“رئيس ، اليزميفاجأت رابطة علماء املغرب، اجلميع بتبين موقف مساير لتوصية إدريس 
قضايا النساء يف سياقنا قراءة نسقية تستحضر أبعاد الوحي ومقاصده الستكمال التمثل ل“اإلرث بني اجلنسني، إذ دعا أمينها العام أمحد عبادي، إىل 

.”املعاصر، مع احلرص على إنتاج حلول واقعية للمشاكل اليت راكمتها القراءات اجملزئة، واملعطلة لنصوص الوحي، قرآنا وسنة

مقتضيات النص : ية يف اإلسالمريادة النساء الدين“، حتت عنوان ”وأوضح عبادي، يف افتتاح أشغال الندوة الدولية اليت نظمتها الرابطة احملمدية للعلماء
ا ليس مردها النص الشرعي فقط، بل يتداخل فيها الشرع بالعرف والعادات اال” ومعطيات الواقع جتماعية والثقافية، األمر ان قضايا النساء وإشكاال

.”الذي يستلزم استعمال مفاتيح علوم التاريخ واالجتماع والسياق ومقتضيات الواقع املعاصر

وإىل ان يكون ذلك ” ري الربيةانطالقا من الرؤية القرآنية الطلية وهدي خ“ومل يرتدد عبادي يف الدعوة إىل تأصيل تارخيي وشرعي وعلمي لقضايا النساء 
.ملعاصرمنطلقا للقيام بواجب االجتهاد العلمي الرصني يف وعي مبقتضيات النص، واستحضار معطيات الواقع، والسياق الكوين ا

https://www.rue20.com/%D8%B9%D9%8F%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A/

http://lakome2.com/politique/journaux/7261.html
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اإلرثفي المغرب حول المساواة بين الرجل والمرأة في جدل 
  

. ول احلريات الفرديةيف اإلرث، اجلدل وسط الشارع املغريب حتوصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول المناصفة بين الرجل والمرأة أثارت 
ن توصيته اليت ودافع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ع. وأعادت إىل األذهان النقاشات اليت واكبت مواضيع حساسة مثل اإلجهاض ومدونة األسرة

وصية اجمللس، رفضت قوى ويف الوقت الذي ساندت فيه قوى ليربالية ويسارية ت. جاءت يف تقريره األخري، وعّدها جمرد آلية لتفعيل مدونة األسرة
ل واملرأة تشري مدونة األسرة اإلرث بني الرج". الفتنة"حمافظة، وعلى رأسها احلزب احلاكم، رفضاً مطلقاً مناقشة املوضوع، معتربة أن ذلك نوع من إثارة 

وارث بالفرض فقط، : "أصناف 4، وأن الورثة "انتقال حق مبوت مالكه بعد تصفية الرتكة ملن استحقه شرعاً، بال تربع وال معاوضة"إىل أن اإلرث هو 
ما انفراداً  ما مجعاً ووارث  جمللس، ال بّد من توضيح أن قبل احلديث عن توصية ا: "الشوافويقول احملامي منري ". ووارث بالتعصيب فقط، ووارث 

ها يف املرياث بعد أن كانت الشريعة اإلسالمية منحت املرأة حق"، مشرياً إىل أن "القرآن أقّر مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع احلقوق والواجبات
ختلف يف تطبيقها على مصطلح املساواة سالح ذو حدين، فقد نتّفق على املساواة يف احلقوق، لكن حتماً سن"وأوضح أن ". حمرومة منه يف اجلاهلية

االت أخرى حتفظات القوانني مق. وعزا صعوبة حتقيق معادلة املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت إىل حمدد تكوين كل جنس". مستوى الواجبات
من الرأي العام املغريب تعتقد أن  نسبة كبرية"أن  الشوافالعربية على حقوق املرأة قوانني احلماية من العنف األسري غائبة يف معظم البلدان العربية ورأى 

املذهبني املالكي واحلنفي، مل  ، لكن القرآن والسنة حىت"يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني"نصيب املرأة من اإلرث تلخصه اآلية الكرمية 
قيق املساواة يف جمال هلذا يصعب حت. هناك حاالت عديدة حتصل فيها املرأة على نصيب أكرب من الذكر: "وأضاف". يضيعا املرأة يف حقها من اإلرث

املرأة والرجل يف اإلرث من خالل  املشرّع املغريب أقر املساواة بني"وتابع أن ". اإلرث، مع بعض االستثناءات، وفقاً لدور كل من الرجل واملرأة يف اجملتمع
ملوصي إليه ليس من الوصية الواجبة، وهي وصية إدارية، متنح للموصي الرغبة يف منح شخص أنثى أو ذكر حصة معينة، بشرط أن يكون الشخص ا

لس الوطين حلقوق اإلنسان، ، رئيس اجملاليزميوقد عّرب إدريس ". أصحاب احلقوق يف اإلرث، كما حّدد الثلث للمستفيد من الوصية ذكراً كان أم أنثى
يف اإلرث فقط، بل ناقش  التقرير مل يتحدث عن املساواة"عن اندهاشه من االنتقادات الالذعة اليت تلقاها اجمللس، موضحاً يف تصرحيات إعالمية أن 

ار التقرير يدخل يف أسباب إصد"وأشار إىل أن ". جمموعة من اجملاالت، اليت يرى أنه بات من الضروري إعمال مبدأ املناصفة بني الرجل واملرأة فيها
قى التقرير سيًال من على رأس املعارضني وال" اليب جي دي"زعيم ".   إطار دور اجمللس ومسامهته يف تقييم السياسات العمومية للدولة للقوانني

والتنمية، إذ  لـحزب العدالة االنتقادات من التيار احملافظ يف املغرب، كان أشدها ما صرح به عبد اإلله بنكريان، رئيس احلكومة املغربية واألمني العام
م اجمللس ورئيسه بـ. تقدمي اعتذار للمغاربة وسحب التوصية اليزميطلب من إدريس  ّ اإلرث له "وبّرر ذلك كون ".   غريبإثارة الفتنة وسط اجملتمع امل"وا

لكن على كل من يود  الدين اإلسالمي ال مينع االجتهاد،"املغربية، أن " تيفيميدي آن "موضحاً، يف حديث لقناة ". عالقة بالدين وليس السياسة
فإنه يثري الفتنة فة يف اإلرث، االجتهاد، أن يقّدم األدلة الشرعية املقبولة عند املسلمني، وحينذاك يناقشه العلماء، لكن أن يدعوا بطريقة فجة إىل املناص

يف إثارة هذا املوضوع حطاً "، رئيس اجمللس العلمي ملدينة وجدة وعضو اجمللس العلمي األعلى، أن بنحمزةويف السياق نفسه، أوضح مصطفى ". ال غري
ا تعيش الفقر، وبتحقيق املساواة ستصبح غنية ا أصبحت: "22وقال لرصيف". من قيمة املرأة، على أ  الدعوة إىل تغيري نصيب املرأة من اإلرث كو

ا كانت منفقة، ولكن على سبيل التطوع، ألن الشريعة مل تسلط الرجل على ماهلا، ومل على   تسمح له بأن جيربهامنفقة، ليست سليمة ما دام اتضح أ
ن مساوية للرجل يف الوظائف خطاب املناصفة ال يتم تسويقه على بقية الديانات يف العامل، فاملسيحية ال تسمح للمرأة بأن تكو : "وأضاف". اإلنفاق

والبوذية  لى الديانتني اليهوديةالدينية، فاملرأة ال ترعى الكنيسة، وال تنتخب البابا، وال تنتخب رئيسة للكنيسة الكاثوليكية، واألمر نفسه يقاس ع
أنصف  مل أنه الوحيد الذيوغريمها، يف حني جند الدين اإلسالمي وحده يتعرض هلجمات وانتقادات يف موضوع املساواة، علماً أن هذا الدين أثبت للعا

غري "من الدستور املغريب،  19ورأى احلقوقي واحملامي عبد املالك زعزاع، أن اعتماد اجمللس الوطين يف توصيته على الفصل ". املرأة ومنحها كل حقوقها
حتدث عن املساواة بني الرجل واملرأة،  19صحيح أن الفصل : "وقال". قراءة اجمللس للفصل املذكور جاءت مبتورة ومغلوطة"مشرياً إىل أن ". صحيح

ّعم حزب األصالة واملعاصرة التيار اليساري األكثر مساندة للوصية تز ".   الدينية، وهي اإلسالم ومرجعيتهاولكن شرط احرتام ثوابت اململكة وقوانينها 
االلتزامالدور املنوط به، يف إطار "ر ، تّيار مساندة التوصية، فأصدر بياناً عّرب فيه عن مساندته للمجلس، الفتاً إىل أن ما قام به يدخل يف إطا)معارضة(
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ودعا ". هادئة وموضوعية من حقه، وفق اختصاصاته، إصدار التقارير املستدعية ملناقشات"وشدد على أن ". الدولية والتشريعات الوطنيةباملواثيق 
غريه من املواثيق الدولية اليت الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة، وإىل فتح النقاش يف الفضاءات العمومية حول التقرير يف مشوليته و "احلزب إىل 

ما جاء به اجمللس خيدم : "قالتعن مقرتح اجمللس، و  العسويلودافعت رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة فوزية ". صادقت عليها احلكومة املغربية
ة، جتعل مهمات ومسؤوليات جسيم مصلحة املرأة واجملتمع معاً، هذه التوصية ستضع املرأة املغربية يف الطريق الصحيح، فقد أصبح هلا يف الوقت الراهن

".  قيقها على أرض الواقعالرابطة ستعمل كل ما يف وسعها للدفاع عن هذه التوصية وحت"ولفتت إىل أن ". من حقها احلصول على حقوق الرجل نفسها
ا رفضت احل املساواة يف "ديث عن يستمر اجلدل من الواضح أن اجلدل سيتواصل إىل حني تدخل مؤسسة االفتاء، وهي اجمللس العلمي األعلى، رغم أ

ر بياناً يستنكر فيه هذه وتردد بضعة مصادر أن التوصية األخرية أغضبت أعضاء اجمللس، ومن املرجح أن ُيصد. يف السابق" اإلرث بني املرأة والرجل
عل يف قضييت اإلجهاض يف حني أكدت مصادر أخرى أنه من املقرر أن يتدخل امللك بصفته أمرياً للمؤمنني للتحكيم يف املوضوع، كما ف. اخلطوة

.ومدونة األسرة

http://raseef22.com/life/2015/11/10/morocco-calls-for-equality-between-women-and-men-in-inheritance/
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L'Union des éditeurs marocains lance sa première rentrée 
littéraire

LITTÉRATURE – Le Maroc a enfin sa rentrée littéraire officielle. Ce mardi 10 novembre, l’Union des 
éditeurs marocains organise la première édition de la rentrée littéraire, dans plus de 25 villes marocaines.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Culture, le Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH) et l’ambassade de France au Maroc, cette édition se tiendra pendant tout le mois de novembre 
sous forme de "portes ouvertes" dans 27 librairies du royaume, de Laâyoune à Tétouan, et dans les 12 
instituts français du Maroc.

"Un contact direct avec le livre"

171 nouveautés seront proposées au grand public, dans les vitrines ou étalages des librairies, afin de 
permettre aux lecteurs "un contact direct avec le livre", indique un communiqué de l’Union des éditeurs 
marocains. Des séances de dédicaces seront aussi organisées.

"Pour parer à la problématique du faible intérêt pour la lecture et l’achat du livre, les organisateurs se fixent 
comme objectif de placer le livre au cœur du paysage culturel national riche par la diversité de ses affluents, 
le but étant de contribuer à tisser une relation affective entre le public et le livre et convertir les librairies 
en espaces actifs à même d’attirer des lecteurs de tout âge et de toutes catégories professionnelles", 
précise le communiqué.

L’Union des éditeurs marocains éditera, dans le cadre de cette manifestation marquée par la participation 
de plusieurs écrivains, un guide comprenant plusieurs informations relatives aux nouvelles éditions.

Parmi les nouveautés attendues, Le Bois des ans, premier roman de Abdesselam Cheddadi, une réédition du 
Fils du Prophète, de Mohamed Ennaji, ou encore la parution inédite d’un livre de Driss Chraibi sorti il y a 
soixante ans, De tous les horizons.

Pour Abdelkader Retnani, qui préside l’Union des éditeurs marocains et la maison d’édition La Croisée de 
chemins, cette rentrée littéraire sera la première d’une longue série. "Nous donnerons rendez-vous chaque 
année au mois de novembre aux éditeurs et lecteurs marocains pour faire perdurer cette rentrée 
littéraire", nous confie-t-il.

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/11/10/premiere-rentree-litteraire-maroc_n_8520488.html
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!”والشطيحسهرات الشراب “مجلس الجالية ال دور له غير إقامة :PJDمن برلماني 
اإلنتخاباتيدعو إلى وقف استغالل االطفال في  اليازمي اإلنتخاباتيدعو إلى وقف استغالل االطفال في  اليازمي

جمتمع بوتوراوتمرمي 

م اجمللس بهاجم عبد الكرمي النماوي، النائب الربملاين عن فريق العدالة والتنمية بثوة جملس اجلالية املغربية املقيمة باخلارج، حي األمور “الرتكيز على ث ا
.فقط، على حساب القضايا الكربى املطروحة عليه” التافهة

حيث  ق اإلنسان،والمجلس الوطني لحقو ، الذي يرتأس كال من جملس اجلالية اليزميانتقادات الربملاين هذه جاءت يف إطار هجومه على ادريس 
” اقبة الربملانية يف الوقت الذي للمر  اليزمي، على حد تعبري الربملاين، مستغربا عدم خضوع ”ال أحد يعلم ما الذي يفعله بأموال اجمللسني“اعترب أنه 

.”والرديح والشطيحيقال إن جملس اجلالية يصرف األموال يف اخلارج على أمور تافهة كإقامة السهرات والشراب، 

، ”ر استقالهلم عن كل املؤسساتبعض مسؤويل املؤسسات الوطنية صفة احملميني من املسائلة مبرب  ختويل”بويف هذا الصدد، استنكر الربملاين ما أمساه 
.”كبار مسؤويل املؤسسات العمومية ميثلون أمام ممثلي الشعب، للخضوع للمساءلة“يف وقت صار فيه 

 اإلرث، معتربا أن ذلك أيضا، بشأن املساواة يف اليزميعلى صعيد آخر، وجه النماوي سهام نقده لتوصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي يرأسه 
، يقول ”، والنساء بالنساءمن غري املستبعد أن يسعوا مستقبال إىل إصدار توصية تزويج الرجال بالرجال“وزاد . ”ليس من اختصاصه، لوجود العلماء“

.الربملاين ساخرا

http://m.alyaoum24.com/419057.html

http://www.marocbuzz.com/ar/2015/11/10/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-
pjd%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-
%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5/

http://www.janoube.com/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.html
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