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إلى المساواة في االرث بين الرجل والمرأة اليزميوسط علماء المغرب بعد دعوة مجلس غضب 
يوسف الدمحاين | 10h47على  22.10.2015نشر يف | جمتمع 

أضف إىل املفضلة
طباعة
تصحيح هذا املقال إقرتح

سسة ا صادرة عن مؤ أثارت دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث حفيظة اجمللس العلمي األعلى، خاصة أ
.اليزميدستورية يف تقرير رمسي صدر أول أمس الثالثاء بالرباط، وقدمه إدريس 

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

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

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

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

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

.خصوصا يف صفوق حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف احلكومي

http://ar.yabiladi.com/articles/details/39631/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF.html
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Femmes et héritage : Le Conseil supérieur des oulémas 
prépare sa réponse au CNDH
Pol. nationale | Publié le 22.10.2015 à 10h00 | Par Mohammed Jaabouk Mettre en favoris Imprimer 
Suggérer une correction
Une nouvelle confrontation entre conservateurs et moderniste se profile au Maroc. Les protagonistes sont 
deux organismes officiels rattachés directement au roi Mohammed VI. Le Conseil supérieur des oulémas 
prépare sa répliquer aux recommandations du Conseil national des droits de l'Homme, notamment sur la 
question de l’héritage.

Le Conseil supérieur des oulémas (CSO) s’apprête à réagir à la proposition du CNDH d’amender le Code 
de la famille afin de permettre aux femmes de bénéficier des mêmes droits successoraux que les hommes, 
nous confie une source au ministère des Affaires islamiques. L’instance officielle religieuse du Royaume 
estime que le CNDH a dépassé ses prérogatives en empiétant sur un domaine strictement réservé au 
Commandeur des croyants qui est à juste titre le président du CSO.
Les oulémas seraient en train de préparer leur réponse afin qu’elle soit claire et directe « mais sans tomber 
dans les dérives de certaines réactions de personnes ne relevant pas de sa tutelle », précise la même 
source. Une allusion aux sorties médiatiques de religieux marocains demandant, par exemple, le jugement 
des responsables du CNDH.
Ainsi, le très controversé cheikh Abdebari Zemzemi a qualifié la recommandation de la révision des règles 
de l’héritage en vigueur au Maroc d’appel à la « Fitna » et à la « discorde ». Et c’est d’ailleurs le même son 
de cloche auprès quasiment de tous les religieux « indépendants ». Ce qui met davantage de pression sur 
l’institution officielle qui se doit de répliquer au CNDH mais de façon modéré.
Le Conseil a déjà répondu en 2008 au roi
« La position du Conseil supérieur des oulémas devrait être un rappel à l’ordre adressé à certaines milieux 
modernistes », souligne notre interlocuteur, ajoutant que le CSO s’était déjà exprimé sur le sujet il y a sept 
ans. Pour mémoire le 19 décembre 2008, le Conseil avait publié un communiqué sur l’annonce, faite neuf 
jours auparavant, par le toi Mohammed VI de la levée des réserves du Maroc sur certaines articles (2,9 et 
16) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la 
femme.  
Dans une lettre adressée au CCDH (devenu depuis CNDH) à l’occasion du 60ème anniversaire de la 
Journée mondiale des droits de l’Homme, que ces « réserves [étaient] devenues caduques du fait des 
législations avancées qui ont été adoptées par notre pays ».
Prenant le contre-pied de l’engagement royal, le Conseil des oulémas avait souligné, mais avec déférence, 
que les « constantes religieuses et les préceptes de la Charia énoncés par le Saint Coran ne peuvent faire 
l’objet d’Ijtihad comme c’est le cas notamment pour les préceptes régissant l’héritage ». Et de conclure que 
« Amir Al Mouminine est le garant de l’attachement à ces constantes et qui conduit le pays vers toutes les 
formes de progrès, ouvert et bénéfique, ne peut recommander l’illicite ou interdire le licite ».
http://www.yabiladi.com/articles/details/39630/femmes-heritage-conseil-superieur-oulemas.html
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Morocco’s CNDH Calls for Equality Between Women and Men 
in Inheritance
Aziz Allilou

Aziz Allilou is a student at the Higher Institute of Media and Communications (ISIC) and Morocco World 
News correspondent in Rabat.

Rabat – Morocco’s National Human Rights Council (CNDH) has urged the government to rewrite its 
family code, and to establish equality between women concerning inheritance.
In 2004, Morocco adopted a family code, which was hailed by women’s rights groups as a big step forward. 
Seven years later, in 2011 the country passed a new constitution that guarantees gender equality.
Even so, Morocco’s National Human Rights Council says in a new report that equality is still a long way off, 
and much of the old order remains untouched, including the inheritance law section of the family code.
The law, which is laid down in the Quran, states that male relatives receive double the inheritance of 
women in most cases.
In accordance with precepts of Islam, a son inherits twice as much as a daughter and a brother inherits 
twice the share of his sister. However, in cases of uterine brothers and sisters, their shares are equal.
Entitled “Preserve the Constitutional Aims and Objectives and Make them Effective,” the report, which was 
released on Tuesday, stresses that women should receive the same inheritance as men, in accordance with 
the 2011 constitution whose article 19 clearly calls for the implementation of gender equality.
The report also urged the government to reform the foreign nationality legal framework, to grant women 
the same rights as men and allow them to pass their nationality to their foreign husbands.
The CNDH called for immediate implementation of gender mainstreaming authority embedded in the 
constitution, which has not been instituted, including the promulgation of the law that eradicates gender 
violence in order to protect women’s human rights.
Article 19 of the constitution states:
“Men and women have equal civil, political, economic, social, cultural and environmental rights and freedoms 
as listed in this article and in the rest of the constitution as well as the conventions and international 
treaties duly ratified by Morocco in conformity with the constitution’s provisions and the kingdom’s 
constants and its laws. The state shall work towards the establishment of parity between men and women. 
Therefore, it has assigned a specialized authority to ensure parity between men and women and fight 
against all forms of discrimination.”
Last year, Driss Lachgar, secretary general of the Socialist Union of Popular Forces, an opposition party, 
called for repealing laws that discriminate against women and for a national debate on the inheritance law.

http://www.moroccoworldnews.com/2015/10/170856/moroccos-cndh-calls-for-equality-between-women-and-
men-in-inheritance/
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جهل بأسس قاعدته الشرعّية" المساواة في اإلرث"الدعوة لـ: الخضري

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

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

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

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

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

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

".املسلمني

زأ من هذه االعتبارات مسؤولية الرجل دون املرأة يف حتمل مسؤولية أعباء اإلنفاق، إجبارا ال اختيارا، جزء ال يتج"وذهبت اهليئة احلقوقية إىل أن 
ية أفضل مما ذهبت إليه نظام اإلرث وفق الشريعة اإلسالم"، مشددة على أن "الداللية، اليت ترجح التزامات الرجل، مقارنة بتلك اليت على عاتق املرأة

".الكثري من األمم يف نظام اإلرث على مر التاريخ

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

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

http://www.hespress.com/orbites/281345.html
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ال مطية، وما ليس اإلرث إ! حل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والقبض على رئيسه وجميع أعضائهيجب 
واإلسالميين، كي ال  يسعون إليه حقيقة، هو تطهير المجلس من الحقوقيين وتعويضهم بالشيوخ والسلفيين

يصبح له أي دور، وكي ينسجم مع واقع المغرب الجديد

ة، هو تطهري اجمللس من ليس اإلرث إال مطية، وما يسعون إليه حقيق! جيب حل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان والقبض على رئيسه ومجيع أعضائه
احلقوقيني وتعويضهم بالشيوخ والسلفيني واإلسالميني، كي ال يصبح له أي دور، وكي ينسجم مع واقع املغرب اجلديد

0مشاهدة  33ساعة   17كود  منذ 

///محيد زيد : كود 
.بينها اهلدف هو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. ليس إال مربرا. اإلرث ليس إال مطية. ليس اإلرث

.ساير املغرب كما يريدونهوال ي. وال يسار االنغالق. واإلخواينوال يساير الربيع العريب السلفي . وال يساير العودة إىل الوراء. إنه ال يساير الرتاجع
.وتكتلوا من أجل اهلجوم. وسنوا السيوف. وشحذوا السكاكني. ومبجرد مساعهم للخرب خرجوا

ا هي األخرى هلم. وقد جربوا يف وقت سابق أن يقتحموها وفشلوا. إنه آخر قلعة منيعة وأبا النعيم ومن  والفزازي ليضعوا فيها حامي الدين. ويريدو
.على هذه الشاكلة

ا مؤسسة رمسية التخلص منهم، وهذه  ووسط سلطة حمافظة يوجد حقوقيون يؤمنون بكونية حقوق اإلنسان، وهلذا جيب. واألدهى، بالنسبة إليهم، أ
.هي املناسبة

ا من أي شخص فيه رائحة احلرية واحلداثة وحقوق اإلنسان .جيب تطهري الدولة ومؤسسا
.جيب التخلص منهم وتعويضهم بالسلفيني ومبنتدى الكرامة والشيوخ والتوحيد واإلصالح والعدالة والتنمية
.وجنتهاوخ تسييسهامنذ مدة واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يشكل هلم غصة يف احللق، وحيتجون على تركيبته، ويسعون إىل 

ن حقوق اإلنسان املغريب من فيه، وليدافعوا ع وليتبندواوقد ناضلوا من أجل ذلك، وينتظرون على أحر من اجلمر تشكيلة اجمللس اجلديدة ليقتحموه، 
.وجهة نظر إخوانية وسلفية

م املقدسة على هذه املؤسسة الرمسية، اليت مل ي .بعدنجحوا يف اكتساحها وهلذا اختزلوا دراسة اجمللس وتوصياته يف مسألة واحدة، ختدمهم يف حر
عدا ومطيعا جد نفسه مستوهلذا خرج خادم قطر الويف، وأجري العدالة والتنمية، وعرب عن املكنون، وكما فعل مع نور الدين الصايل، واملركز السينمائي، و 
اجلديدة، ن، وتأيت الرتكيبة ألداء نفس الدور، ونفس املهمة النبيلة، وهي احلديث عن شرعية اجمللس، ودعاه إىل أن يتوقف عن العمل، حىت يأيت اإلخوا
، بل أوامر املركز يف الدوحةاليت يتوقع أن تكون مشكلة من األصدقاء ومن التيار السياسي اإلسالمي، الذي يفديه بالغايل والنفيس، حسب توصيات و 

إنه يزايد على اإلخوان، ويظهر أكثر
م  .يرفض ذلك ، الذين ينسجمون بالتدريج مع الواقع املغريب واخلصوصية املغربية، بينما هوومتطرفيهمحمافظة منهم ومن أشد غال

ليوم إىل التخلص منه، كل نضاالت األحزاب الوطنية، وكل التضحيات، وكل املكتسبات اليت حتققت، وكل ما قبلت به السلطة مضطرة، يسعون ا
.والعودة إىل الصفر

والسلفي،  اإلخواينو لإلسالم وعلى الدولة أن تبقى حمافظة، ومنعزلة عن العامل، وغارقة يف اخلصوصيات، ويف تربيرات اجملتمع احملافظ، ليخلو اجل
وليتحقق
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.واالكتساح التدرجييالتمكني 
.إىل جملس وطين حلقوق اإلنسان جتنا حافما 

اليزميما حاجتنا إىل ادريس 
ما حاجتنا إىل حممد الصبار

م ينتمون إىل مغرب ما قبل العدالة والتنمية، والتخلص منهم مسألة وقت، وترتيبات، وقد قدم هلم اجمللس اهلدية اليت ا،   إ وتلقفها لسان كانوا ينتظرو
خطوة، وقبل أن  حاهلم بسرعة، وهو الذي ال يتسرع عادة، ويدورها يف رأسه، وحيسب ألف حساب، ويقدر الربح واخلسارة، قبل أن يقدم على أي

.يكتب أي حرف
عن  نبيلة وتستدعي التعبري لكنه، وعلى عكس العادة، أخذته احلماسة، وبسرعة فائقة، انربى للهجوم على اجمللس والتشكيك يف شرعيته، ألن املهمة

.املوقف، وعدم إهدار الفرصة
.اجلحيمن واحلقوقيون إىل وهو يقول لنا إن اجملتمع حمافظ، ويعين بذلك أن اجملتمع كله عدالة وتنمية، وأن املغرب له، وليذهب اليسار والليرباليو 

.لينسحبوا من هذا البلد
.وليمنحوا كل املؤسسات لتياره السياسي الديين

اضر واملستقبل احا على احلواحلال أن احملافظة املغربية ال عالقة هلا مبحافظة اإلسالم السياسي القادم من الصحراء ومن البداوة، وهي أكثر تقدمية وانفت
.مما يدعيه هذا الصحفي املوظف عند اإلسالميني وعند قطر واجلزيرة ومركز الدوحة

ون، وال أحد ينتبه كل شيء انتهت شرعيته، وهناك اليوم شرعية جديدة، ورجال جدد، ونساء جدد، وصحافة جديدة، بينما اجلميع صامت، ويتفرج
الدولة يف حلتهما اجلديد، الذي ختلص من اخلجل، ومن الرتدد، وبدأ يستشعر القوة، وبدأ يعرب صراحة عن تصوره للسلطة و ” التحكم”هذاإىل 

.اجلديدة
.نسانوبكل جرأة، هناك من يدعو اليوم إىل تعويض احلقوقيني بالدعاة والفقهاء والسياسيني، ومنحهم اجمللس الوطين حلقوق اإل

.وهناك من يدعو إىل حماكمة اجمللس والقبض على رئيسه وأمينه وكل تركيبته
م يريدون حمو أكثر من مخسني سنة من التضحيات .إ

كل ما انتزعته القوى الدميقراطية من السلطة يسعون إىل إلغائه
ليصنعوا دولة جديدة

متخلفة
بدوية
.إخوانية

ن وضون املوجودين اآلن، والذيوقد ال يتخلون عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وقد حيتفظون به، ليصبح شيئا آخر، جيلس فيه أشخاص آخرون، يع
.ينتمون إىل حقبة أخرى، حقبة كان فيها املغرب يسعى إىل أن يصبح دولة مثل الدول املتقدمة والدميقراطية

.وها هي عالمات املستقبل املغريب تظهر اآلن
.من خالل ما يكتب ومن خالل اهلجوم على اجمللس

وأنا أرى اجمللس القادم
تشكيلتهوأرى 
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ما يتمناه املسخرونحسب 
أرى جملسا

الفزازيفيه الشيخ حممد 
وعبد العايل حامي الدين

مومجعيات حقوقية سيؤسسها اإلسالميون على عجل، ألن ثقافة حقوق اإلنسان جديدة عليهم وعلى  .أدبيا
وأرى مجعية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

وأرى شرطة املطاوعة يف اجمللس
ومكلفني بإرغام اجملتمع على أن يبقى حمافظا

وخارج التاريخ
.وخارج العامل الذي نعيش فيه

إن صورة املستقبل الذي ينتظرنا بدأت تظهر معاملها
وقد زال اخلجل

واألصوات اليت كانت مرتددة
شرعت تعرب صراحة عن املغرب الذي تتمناه

وبثقة زائدة يف النفس
أما قضية اإلرث

واملساواة
فليست إال مطية
لتسريع االنقضاض

يف املؤسسات الرمسية” املندسني“على آخر ما تبقى من 
والتخلص منهم يف أقرب فرصة

لتأسيس دولة جديدة
ومؤسسات جديدة
تقطع مع املاضي

ومع احلاضر
ومع املستقبل

وتتجه إىل عامل البداوة الرحب
الذي ال توجد فيه حقوق إنسان

وال يسار
مينيوال 
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أحزابوال 
وال هم حيزنون
عامل مطمئن

ومكتف
على الناس كقدر حمافظتهويسقط 

وال جيد غضاضة يف حتويل ذلك إىل حقيقة مطلقة
ليستحوذ على السلطة
.وليبقى فيها إىل األبد

http://www.seekpress.com/article-56161.htm

http://www.goud.ma/%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84-178440/
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CMDH: الدعوة إلى المساواة في اإلرث تنم عن جهل بأسس قاعدته الشرعية

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

.مسؤوليةحتمل من االلتباس والعبث ما يستوجب الرد بقوة و  اليزميضد املرأة، اعترب املركز املغريب حلقوق االنسان أن دعوة جملس 

ا اليت تستلزم بنسخة عنه، على أن قواعد اإلرث ترتبط بعادات اجملتمعات وديانة مواطني" هبة بريس"املركز أكد من خالل بيان توصلت  ها، ودالال
ريب الذي دعا ا إىل أن الدستور املغالغوص يف تفاصيلها، فقهيا واجتماعيا وقانونيا، بدل التطاول عليها بدعوى حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، مشري 
ذا املسعى اهلام، تغيري مقتضى قطعي مبنطوق الشريعة اإلسالمي اجع األساسية ة، باعتبارها أحد املر إىل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، مل يستهدف 

.يف صياغة الدستور املغريب

ئلة، وتركها بني أيدي لغاية تشجيع الناس على مجع األموال وصناعة الثروة الطا التسعىوأضاف املركز أن تقسيم اإلرث حسب الشريعة اإلسالمية، 
م، بل تراعي املهمة األمسى، امللقاة على عاتق اآلباء، واملتمثلة يف تربية أبناءهم تربية حسنة نظ لى اكتساب يفة بناءة، تعينهم عأبناءهم بعد وفا

المية أفضل ما ذهبت إليه تسعفهم لبناء مستقبلهم حبرية ودميقراطية، مؤكدا على أن نظام اإلرث على األسس الشريعة اإلس واملهارات،اليتالكفاءات 
.الكثري من األمم يف نظام اإلرث على مر التاريخ، عدال واعتبارا وتقديرا وغاية

مبعث الشك والريبة، "كما اعترب املركز أن دعوات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إلعادة النظر يف قواعد اإلرث، املستمدة من الشريعة اإلسالمية، أمر 
الغاية من تسليم هذه  للمجتمع املغريب، مما يطرح أكثر من سؤال حول اهلويايتمن حيث أهدافها ومراميها، اليت باتت تستهدف بوضوح الكيان 

عن االنتقائية وإقصاء  ميول إيديولوجي مكشوف، حتارب أسس اجملتمع القيمية، بطريقة فجة، تكاد تكون منهجية، فضال بيدفئة،ذاتاملؤسسة 
.على حد تعبريه." خمالفيهم إيديولوجيا

ا، عدته الشرعية وداىل ذلك، شدد املركز املغريب حلقوق اإلنسان على أن الدعوة إىل املساواة يف اإلرث دعوة باطلة، تنم عن جهل مطبق بأسس قا الال
.املختلفةاجملتمعات البشرية  مشريا اىل أن مبادئ الدفاع عن حقوق اإلنسان ال تعين بالضرورة النيل من األسس اجلوهرية اليت تنبين عليها قيم وهوية

http://m.hibapress.com/details-55483.html
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قوق االنسان؟ ماذا يقول مغاربة عن المساواة بين المرأة والرجل في اإلرث بعد توصية مجلس ح… بالفيديو

احملافظني  األوساط املثقفة بني توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الداعية للمساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، جدال كبريا يف املغرب سواء يفأثارت 
.والتقدميني أو يف صفوف املواطنني

ا جم»  كوم.فرباير« كامريا  ضمن تقرير له حول  اليزميلس انتقلت إىل شوارع الدار البيضاء الستقاء آراء مواطنني حول هذه التوصية اجلريئة اليت جاء 
.2011وضعية املساواة يف املغرب ما بعد دستور 

وع املساواة يف اإلرث غري على أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مرفوضة، وأن موض»  كوم.فرباير« وأمجع املواطنون الذين حتدث إليهم موقع 
.قابل لالجتهاد على اعتبار أن النص القرآين حسم يف هذا األمر

http://www.febrayer.com/266246.html
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المؤمنينبالمساواة في اإلرث تنسف إمارة  اليزميمجلس توصية : »فبراير « الكتاني لـ 
  النبليحنان   

نسف إلمارة »ضوع اإلرث حسن الكتاين، الفقيه والداعية السلفي إن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة بني املرأة والرجل يف مو قال 
ا  .»املؤمنني ولشرعية الدولة ومؤسسا

ها من اإلسالم ومن االنتساب املعروف يف املغرب أن لدينا مؤسسة إمارة املؤمنني اليت تستمد شرعيت»  كوم.فرباير« وتابع املتحدث يف تصريح لـ 
ذه الدعوة نسف إمارة املؤمنني ولشرعية  .»عليه هذه األفكار  أدري ما هي العقلية اليت أملت وال..الدولةللرسول عليه الصالة والسالم، واجمللس 

يبة على منه من فرض لقرارات غر الكتاين اعترب أن إثارة موضوع املساواة بني اجلنسني يف اإلرث وفتح النقاش حوله  يكتسي خطورة كبرية نظرا ملا يتض
.األمة اإلسالمية

اإلقرار بالزواج املثلي وغريه، هذه التوصيات هي صدى لقرارات األمم املتحدة اليت تسعى اىل نشر ثقافة التوحيد بني اجلنسني، و » وأضاف املتحدث  
ي لو لمة فأي إنسان عادوهي مرفوضة متاما من الشعب املغريب وال ميكن لقلة قليلة من العلمانيني واليساريني تعميم هذه الرؤية على أمة كلها مس

.»سألته عن هذا األمر الستنكره واستهجنه 

http://www.febrayer.com/266083.html
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CNDHُتشعل فَتيل االحتقان بين المجلس العلمي األعلى والـ’ الُمساواة في اإلرث‘

2015, 21أكتوبر 
الرباط.  20زنقة 

.ني الرجال والنساء يف اإلرث، واليت تدعو إىل املساواة ب”اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“َعَرب اجمللس العلمي األعلى عن استياءه العميق لتوصية 

.”الصبار“و ” اليزمي“يستعد للرد على توصية جملس ” اجمللس العلمي األعلى“ان  Rue20.Comو نقل مصدر عليمو ملوقع 

.”ةبالدعوة اىل الفتنة وضرٌب ألمر قطعي يف االسالم، دين املغارب ”CNDHالـ“يصف توصية ” اجمللس العلمي األعلى“وُيضيف مصدرنا، أن 

.بشأن دين املغاربة ويسرد مصدرنا، أن كبار العلماء باجمللس، عربوا عن امتعاضهم مطالبني بضرورة الرد املباشر على توصية مؤسسة دستورية

ربية، حول أمور الدين اليت تشكل فرتة احتقان جديدة بني املؤسسات الدستورية املغ” الصبار“و ” اليزمي“وحسب مصدرنا دائماً، فان توصية جملس 
.القرار احلاسم” أمرياً للمؤمنني“ميلك فيها امللك بصفته 

.”املساواة يف االرث بني الرجل واملرأة“بتوصية  باقرارهقد َفَجَر قنبلة السنة، ” اجمللس الوطين حلقوق االنسان“وكان 

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%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%AA%D9%8F%D8%B4%D8%B9%D9%84-
%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA/
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لبه بمراجعة المركز المغربي لحقوق اإلنسان من تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بخصوص طموقف 
قواعد نظام اإلرث 

وص طلبه مبراجعة قواعد نظام ببيان يربز موقف املركز املغريب حلقوق اإلنسان من تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خبص" تطوان نيوز"توصلت 
:  اإلرث هذا نصه 

، أدىل "أهداف الدستورصون وإعمال غايات و : وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب "أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تقريرا، خصه لتقييم 
.ملرأةة أشكال التمييز ضد امن خالله مبوقف يتعلق بإعادة النظر يف قواعد اإلرث الشرعية، يف سياق دعوته إىل املساواة بني اجلنسني، وإلغاء كاف
م النهوض باملرأة املغربية، وحتقيق العدالة واملساواة، وخاص السياسات ة تلك املتعلقة بوإذ يعرب عن جتاوبه مع العديد من مضامني التقرير، اليت 

.العمومية، اليت هلا أثارها املباشرة على حقوق النساء، باعتبارها احللقة األكثر عرضة النتهاك
جب ومسؤولية، حيث و  إال أن دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إلعادة النظر يف موضوع اإلرث، حيمل من االلتباس والعبث ما يستوجب الرد بقوة

:التذكري مبا يلي 
ا اليت تستلزم الغوص يف ت*  اعيا وقانونيا، فاصيلها، فقهيا واجتمإن قواعد اإلرث ترتبط بعادات اجملتمعات وديانة مواطنيها، وبالنسبة لنا، فإن هلا دالال

.بدل التطاول عليها بدعوى حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة
ذا املسعى اهلام، تغيري مقتضى ق*  إلسالمية، طعي مبنطوق الشريعة اإن الدستور املغريب الذي دعا إىل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، مل يستهدف 

.باعتبارها أحد املراجع األساسية يف صياغة الدستور املغريب
ة اخلاصة، يتها الدينيإن نظام اإلرث، مرتبط باملنظومة األسرية واالجتماعية العامة لدى أمة املسلمني، على غرار باقي األمم، اليت هلا شرائعها وهو * 

.واليت تستمد منها قواعد نظام اإلرث لديها
التزامات اليت ترجح  إن مسؤولية الرجل دون املرأة يف حتمل مسؤولية أعباء اإلنفاق إجبارا ال اختيارا، جزء ال يتجزأ من هذه االعتبارات الداللية،* 

.الرجل، مقارنة بتلك اليت على عاتق املرأة
عد ا بني أيدي أبناءهم بإن تقسيم اإلرث حسب الشريعة اإلسالمية، ال تسعى لغاية تشجيع الناس على مجع األموال وصناعة الثروة الطائلة، وتركه* 

م، بل تراعي املهمة األمسى، امللقاة على عاتق اآلباء، واملتمثلة يف تربية أبناءهم تربية حسنة نظيفة بناءة، ت كفاءات عينهم على اكتساب الوفا
من األمم  ا ذهبت إليه الكثريواملهارات، اليت تسعفهم لبناء مستقبلهم حبرية ودميقراطية، وقد كان نظام اإلرث على األسس الشريعة اإلسالمية أفضل مم

.يف نظام اإلرث على مر التاريخ، عدال واعتبارا وتقديرا وغاية
، اليت عمت األرجاء، إن اإلرهاص الذي أصبح خياجل بعض الناس، خبصوص موضوع اإلرث، راجع باألساس إىل حالة الريع والنهب والفساد والتوكل* 

.حلياة جبد وعزميةوجعلت الصراع حيتدم على تركة اهلالكني من ذوي القرىب، بدل العمل بالكد واجلهد الذاتيني لكسب املال واإلقبال على ا
ها ة، من حيث أهدافإن دعوات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إلعادة النظر يف قواعد اإلرث، املستمدة من الشريعة اإلسالمية، مبعث الشك والريب* 

م هذه املؤسسة بيد فئة، ذات للمجتمع املغريب، مما يطرح أكثر من سؤال حول الغاية من تسلي اهلويايتومراميها، اليت باتت تستهدف بوضوح الكيان 
.خمالفيهم إيديولوجيا ميول إيديولوجي مكشوف، حتارب أسس اجملتمع القيمية، بطريقة فجة، تكاد تكون منهجية، فضال عن االنتقائية وإقصاء

:وبناء عليه، فإن املركز املغريب حلقوق اإلنسان، يعلن للرأي العام ما يلي 
ا، وكان لزاما على معدي الت*  تصني قرير دعوة املخإن الدعوة إىل املساواة يف اإلرث دعوة باطلة، تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودالال

رير، الذي تنم بعض مضامينه عن قصر والقانونية، للبث بالرأي والتحليل يف النازلة قبل إصدار التق واألنثروبولوجيةمن خمتلف املشارب العلمية والفقهية 
.النظر وغياب الرؤية، وارجتالية يف إبداء الرأي
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.ات البشرية املختلفةإن مبادئ الدفاع عن حقوق اإلنسان ال تعين بالضرورة النيل من األسس اجلوهرية اليت تنبين عليها قيم وهوية اجملتمع* 
بعيدا عن اإليديولوجي املغريب، إن الوقت قد حان إلعادة النظر يف تركيبة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مبا يؤهله ليعكس التعدد والتنوع الفكري و * 

م  سبب يف حتويل انشغاالته،اإلقصاء واالنتقائية واالرجتالية، حىت ال يصري حكرا على تيار إيديولوجي معني، وحىت ال يسيء للشعب املغريب ويت اليت 
افية يف تدبري لدميقراطية والشفباألساس العمل من أجل حتقيق املساواة يف املواطنة، ويف توزيع الثروة الوطنية، ويف احلرية السياسية ويف إعمال قواعد ا

.الشأن العام
2015أكتوبر  21وحرر بالرباط بتاريخ 

عن املكتب التنفيذي للمركز املغريب حلقوق اإلنسان
عبد اإلله اخلضري : إمضاء 

https://www.maghress.com/tetouanews/1112060
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ازعبد الصمد اإلدريسي يصف تقرير مجلس حقوق اإلنسان بالمنح.. المساواة في اإلرثتوصية 

البازفرح 

ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف تقريريه  يف املغرب، حول مراجعة أحكام  خبصوص املساواة واملناصفة املوضوعايتيبدو أن التوصية اليت خرج 
.اإلرث، لن متر مرور الكرام

ال يعكس يف بعض “ذا التقرير ففي تعليق له على هذا التقرير، قال عبد الصمد اإلدريسي، قيادي وعضو فريق العدالة والتنمية يف جملس النواب، أن ه
.”لثوابتهمضامينه رأي اجملتمع وال ينضبط 

ا وطني“وأضاف اإلدريسي أن التقرير، يف خمتلف مضامينه،  ، معتربا أن تقرير ”ةوكأنه صادر عن طرف سياسي وليس عن مؤسسة من املفروض أ
.”ميكروسكويب يف اجملتمع إديولوجيرأيه منحاز لتوجه فكري “اجمللس 

تنصيبه ال يتوافق مع “، ألن بوك، مبقاطعته ألنشطة اجمللس فايسنشرها على حسابه يف موقع  تدوينةوذكر القيادي يف حزب العدالة والتنمية، يف 
.، حسب تعبريه”فكريةمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية، وألنه تضمن تركيبة متحيزة أقصت جزءا مهما من اجملتمع ومل تتضمن كل التوجهات ال

ا  خمالفات صرحية لنصوص قطعية من “ ، إن اجمللس يدعو املغاربة إىل”الوطين حلقوق اإلنسان ال ميثلين اجمللس”بـوتابع اإلدريسي يف تدوينته، اليت عنو
.”إىل نقض ثابت من الثوابت“، ويدعو ”دينهم

رث أحكام قطعية، وربيعة اإل“: وشكك الربملاين يف كفاءة ربيعة الناصري، عضو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملشرفة على بلورة التقرير، وقال
ا، ال حق هلا وال قدرة وال أظن هلا كفاءة للحدي .”ث يف اإلرثالناصري معدة التقرير واليت ال أعرفها باملناسبة وال أظن املغاربة يعرفو

م  ن سواء من حيث املس الدستور والقانو  خارحصالحياته والعمل  جتاوز”بـ، اليازميرئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إدريس  اإلرديسيكما ا
.”بثوابت األمة أو من حيث انتهاء واليته

، خامتا تدوينته ”م ألحكام النفقةواستغرب القيادي يف حزب العدالة والتنمية دعوة اجمللس إىل املساواة يف اإلرث، ويف الوقت نفسه إىل التطبيق الصار 
.”اجمللس الوطين لن ومل يأبه إىل اخلروقات احلقوقية األساسية وبقي له اإلرث فقط“: بالقول

http://www.kifache.com/77811
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إلى المساواة بين الرجل و المرأة في اإلرث اليزميهو موقف المجلس العلمي من دعوة هذا 

ا علمي األعلى، خاصة كان متوقعا، فقد أثارت دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث حفيظة اجمللس الكما   أ
.اليزميصادرة عن مؤسسة دستورية يف تقرير رمسي صدر أول أمس الثالثاء بالرباط، وقدمه إدريس 

م  ، يف الوقتاليزميقالت يومية املساء، أن هناك نقاشا بني أعضاء اجمللس العلمي األعلى حول كيفية الرد على ما صدر عن  وو  الذي يرى البعض أ
.ثواملرأة واإلر  ليسوا حباجة للرد خاصة أن جملس العلماء سبق أن أكد على أن أحكام اإلرث قطعية وال جمال للرأي يف طلب املساواة بني الرجل

زواج تصل بانعقاد اليشار إىل أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان دعا إىل تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما ي
.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16وفسخه ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقا للفصل 

http://www.marocpress.com/akhbarona/article-599633.html

                            32 / 91



 

22/10/2015 15
Conseil national des droits de 

l'Homme

المجلس الوطني لحقوق االنسان يوصي بالمساواة بين المرأة والرجل في اإلرث

تعديل مدونة األسرة واحدة من التوصيات اليت ستعيد جدل املساواة يف اإلرث لواجهة النقاش العمومي، أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بيف 
.رثبشكل مينح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإل

 20اليوم الثالثاء  يزميال، قدمه إدريس ”صون إعمال غايات وأهداف: وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب“ووجه اجمللس يف تقرير موضوعايت حول 
قر الفتيات والنساء، حسب يف الرفع من اهلشاشة وف” املتكافئة غري”بـأكتوبر، انتقادات الذعة للمقتضيات القانونية املنظمة لإلرث، واصفا إياها 

، مربزا أن الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث،اليزمي

  
ض ماية والوقاية والنهو ودعا اجمللس يف هذا السياق، احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز وختويلها اختصاصات احل

اسات نفيذ كافة التشريعات والسيباملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وختويل السلطات اليت متكنها من االضطالع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى ت
.العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة

http://www.souss24.com/195302.html
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ال مطية، وما ليس اإلرث إ! حل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والقبض على رئيسه وجميع أعضائهيجب 
واإلسالميين، كي ال  يسعون إليه حقيقة، هو تطهير المجلس من الحقوقيين وتعويضهم بالشيوخ والسلفيين

يصبح له أي دور، وكي ينسجم مع واقع المغرب الجديد

ة، هو تطهري اجمللس من ليس اإلرث إال مطية، وما يسعون إليه حقيق! جيب حل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان والقبض على رئيسه ومجيع أعضائه
احلقوقيني وتعويضهم بالشيوخ والسلفيني واإلسالميني، كي ال يصبح له أي دور، وكي ينسجم مع واقع املغرب اجلديد

0مشاهدة  33ساعة   17كود  منذ 

///محيد زيد : كود 
.بينها اهلدف هو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. ليس إال مربرا. اإلرث ليس إال مطية. ليس اإلرث

.ساير املغرب كما يريدونهوال ي. وال يسار االنغالق. واإلخواينوال يساير الربيع العريب السلفي . وال يساير العودة إىل الوراء. إنه ال يساير الرتاجع
.وتكتلوا من أجل اهلجوم. وسنوا السيوف. وشحذوا السكاكني. ومبجرد مساعهم للخرب خرجوا

ا هي األخرى هلم. وقد جربوا يف وقت سابق أن يقتحموها وفشلوا. إنه آخر قلعة منيعة وأبا النعيم ومن  والفزازي ليضعوا فيها حامي الدين. ويريدو
.على هذه الشاكلة

ا مؤسسة رمسية التخلص منهم، وهذه  ووسط سلطة حمافظة يوجد حقوقيون يؤمنون بكونية حقوق اإلنسان، وهلذا جيب. واألدهى، بالنسبة إليهم، أ
.هي املناسبة

ا من أي شخص فيه رائحة احلرية واحلداثة وحقوق اإلنسان .جيب تطهري الدولة ومؤسسا
.جيب التخلص منهم وتعويضهم بالسلفيني ومبنتدى الكرامة والشيوخ والتوحيد واإلصالح والعدالة والتنمية
.وجنتهاوخ تسييسهامنذ مدة واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يشكل هلم غصة يف احللق، وحيتجون على تركيبته، ويسعون إىل 

ن حقوق اإلنسان املغريب من فيه، وليدافعوا ع وليتبندواوقد ناضلوا من أجل ذلك، وينتظرون على أحر من اجلمر تشكيلة اجمللس اجلديدة ليقتحموه، 
.وجهة نظر إخوانية وسلفية

م املقدسة على هذه املؤسسة الرمسية، اليت مل ي .بعدنجحوا يف اكتساحها وهلذا اختزلوا دراسة اجمللس وتوصياته يف مسألة واحدة، ختدمهم يف حر
عدا ومطيعا جد نفسه مستوهلذا خرج خادم قطر الويف، وأجري العدالة والتنمية، وعرب عن املكنون، وكما فعل مع نور الدين الصايل، واملركز السينمائي، و 
اجلديدة، ن، وتأيت الرتكيبة ألداء نفس الدور، ونفس املهمة النبيلة، وهي احلديث عن شرعية اجمللس، ودعاه إىل أن يتوقف عن العمل، حىت يأيت اإلخوا
، بل أوامر املركز يف الدوحةاليت يتوقع أن تكون مشكلة من األصدقاء ومن التيار السياسي اإلسالمي، الذي يفديه بالغايل والنفيس، حسب توصيات و 

إنه يزايد على اإلخوان، ويظهر أكثر
م  .يرفض ذلك ، الذين ينسجمون بالتدريج مع الواقع املغريب واخلصوصية املغربية، بينما هوومتطرفيهمحمافظة منهم ومن أشد غال

ليوم إىل التخلص منه، كل نضاالت األحزاب الوطنية، وكل التضحيات، وكل املكتسبات اليت حتققت، وكل ما قبلت به السلطة مضطرة، يسعون ا
.والعودة إىل الصفر

والسلفي،  اإلخواينو لإلسالم وعلى الدولة أن تبقى حمافظة، ومنعزلة عن العامل، وغارقة يف اخلصوصيات، ويف تربيرات اجملتمع احملافظ، ليخلو اجل
وليتحقق
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.واالكتساح التدرجييالتمكني 
.إىل جملس وطين حلقوق اإلنسان جتنا حافما 

اليزميما حاجتنا إىل ادريس 
ما حاجتنا إىل حممد الصبار

م ينتمون إىل مغرب ما قبل العدالة والتنمية، والتخلص منهم مسألة وقت، وترتيبات، وقد قدم هلم اجمللس اهلدية اليت ا،   إ وتلقفها لسان كانوا ينتظرو
خطوة، وقبل أن  حاهلم بسرعة، وهو الذي ال يتسرع عادة، ويدورها يف رأسه، وحيسب ألف حساب، ويقدر الربح واخلسارة، قبل أن يقدم على أي

.يكتب أي حرف
عن  نبيلة وتستدعي التعبري لكنه، وعلى عكس العادة، أخذته احلماسة، وبسرعة فائقة، انربى للهجوم على اجمللس والتشكيك يف شرعيته، ألن املهمة

.املوقف، وعدم إهدار الفرصة
.اجلحيمن واحلقوقيون إىل وهو يقول لنا إن اجملتمع حمافظ، ويعين بذلك أن اجملتمع كله عدالة وتنمية، وأن املغرب له، وليذهب اليسار والليرباليو 

.لينسحبوا من هذا البلد
.وليمنحوا كل املؤسسات لتياره السياسي الديين

اضر واملستقبل احا على احلواحلال أن احملافظة املغربية ال عالقة هلا مبحافظة اإلسالم السياسي القادم من الصحراء ومن البداوة، وهي أكثر تقدمية وانفت
.مما يدعيه هذا الصحفي املوظف عند اإلسالميني وعند قطر واجلزيرة ومركز الدوحة

ون، وال أحد ينتبه كل شيء انتهت شرعيته، وهناك اليوم شرعية جديدة، ورجال جدد، ونساء جدد، وصحافة جديدة، بينما اجلميع صامت، ويتفرج
الدولة يف حلتهما اجلديد، الذي ختلص من اخلجل، ومن الرتدد، وبدأ يستشعر القوة، وبدأ يعرب صراحة عن تصوره للسلطة و ” التحكم”هذاإىل 

.اجلديدة
.نسانوبكل جرأة، هناك من يدعو اليوم إىل تعويض احلقوقيني بالدعاة والفقهاء والسياسيني، ومنحهم اجمللس الوطين حلقوق اإل

.وهناك من يدعو إىل حماكمة اجمللس والقبض على رئيسه وأمينه وكل تركيبته
م يريدون حمو أكثر من مخسني سنة من التضحيات .إ

كل ما انتزعته القوى الدميقراطية من السلطة يسعون إىل إلغائه
ليصنعوا دولة جديدة

متخلفة
بدوية
.إخوانية

ن وضون املوجودين اآلن، والذيوقد ال يتخلون عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وقد حيتفظون به، ليصبح شيئا آخر، جيلس فيه أشخاص آخرون، يع
.ينتمون إىل حقبة أخرى، حقبة كان فيها املغرب يسعى إىل أن يصبح دولة مثل الدول املتقدمة والدميقراطية

.وها هي عالمات املستقبل املغريب تظهر اآلن
.من خالل ما يكتب ومن خالل اهلجوم على اجمللس

وأنا أرى اجمللس القادم
تشكيلتهوأرى 
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ما يتمناه املسخرونحسب 
أرى جملسا

الفزازيفيه الشيخ حممد 
وعبد العايل حامي الدين

مومجعيات حقوقية سيؤسسها اإلسالميون على عجل، ألن ثقافة حقوق اإلنسان جديدة عليهم وعلى  .أدبيا
وأرى مجعية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

وأرى شرطة املطاوعة يف اجمللس
ومكلفني بإرغام اجملتمع على أن يبقى حمافظا

وخارج التاريخ
.وخارج العامل الذي نعيش فيه

إن صورة املستقبل الذي ينتظرنا بدأت تظهر معاملها
وقد زال اخلجل

واألصوات اليت كانت مرتددة
شرعت تعرب صراحة عن املغرب الذي تتمناه

وبثقة زائدة يف النفس
أما قضية اإلرث

واملساواة
فليست إال مطية
لتسريع االنقضاض

يف املؤسسات الرمسية” املندسني“على آخر ما تبقى من 
والتخلص منهم يف أقرب فرصة

لتأسيس دولة جديدة
ومؤسسات جديدة
تقطع مع املاضي

ومع احلاضر
ومع املستقبل

وتتجه إىل عامل البداوة الرحب
الذي ال توجد فيه حقوق إنسان

وال يسار
مينيوال 
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أحزابوال 
وال هم حيزنون
عامل مطمئن

ومكتف
على الناس كقدر حمافظتهويسقط 

وال جيد غضاضة يف حتويل ذلك إىل حقيقة مطلقة
ليستحوذ على السلطة
.وليبقى فيها إىل األبد

http://www.seekpress.com/article-56161.htm

http://www.goud.ma/%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84-178440/
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http://sawtokom.com/news10875.html
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يطالب بمحاكمة أعضاء المجلس الوطني لحقوق االنسان الفيزازي

، شدد الشيخ السلفي ” ربوضعية املساواة و املناصفة باملغ“اول رد فعل لإلسالميني عقب تقدمي اجمللس الوطين حلقوق االنسان لتقريره حول يف 
ا ، واصفا اخلوض فيها ب  الفيزازيحممد  وتر الفتنة ، مؤكدا ان  اللعب على“على ان الدين اإلسالمي واضح يف مثل هذه األمور و ال جيب العبث 

.عقيدة املسلمني خط امحر 

من قبلهم للقرآن و الدين  يف تصريح له جلريدة األخبار ، اىل حماكمة أعضاء اجمللس الوطين حلقوق االنسان ، بسبب ما اعتربه إساءة الفيزازيودعا 
.م اإلسالمي ككل ، كما دعا كل من خيوض يف هذه األمور اىل االنكباب على االشتغال على مواضيع تدخل يف صلب اختصاصا

ث بني نص على تقاسم اإلر وجتدر اإلشارة اىل ان تقرير اجمللس الوطين حلقوق االنسان حول وضعية املساواة و املناصفة ، تضمن توصية مثرية للجدل ت
.الرجل و املرأة 

http://insafpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A-
%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/
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يحدث ثقبا بسفينة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزمي
  

صيته باملساوات يف االرث و حول وضعية املساواة واملناصفة باملغرب و تو  املوضوعايتإعالن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  عن مضامني تقريره بعد 
ة تلك املتعلقة باملساواة يف بدأت ردود الفعل تتقاطر ، حيث تباينت اآلراء خبصوص التوصيات املتضمنة يف التقرير خاص.  للمراةحق فسخ الزواج 

.ومعارض اليزمياإلرث بني اجلنسني، بني مؤيد من طينة الدائرين يف فلك تيار 
  
، "سالمية يف هذه البالدما جاء يف التوصيات هو خطوة خطرية لنسف البقية الباقية من الشريعة اإل"هذا الصدد،  قال الشيخ حسن الكتاين أن ويف   

ئة علمانية قرنا وأهلها مسلمون وحمبون لدينهم، وهؤالء الذين يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هم ف 14هذه البالد بالد إسالمية منذ "مضيفا أن 
".تسعى لفرض رأيتها على اجملتمع املسلم وتدعي بأن هذه الرؤية رؤية كونية وعاملية

   
م سوف يسعون إىل احلقيقة هي أن األمم املتحدة تسعى لفرض رؤيتها على العامل كله، وهذه الرؤية هي رؤية خطري :"وتابع الكتاين بالقول  ة صرحوا بأ

".إزالة أي فوارق بني اجلنسني حىت نصل إىل درجة الزواج املثلي 
   

جمللس الوطين حلقوق و جملسه  الذي ال يرى يف االنتهاكات اال اإلرث و تصويت حاملي السالح،    يسعى لتمرير مشروع قانون ينظم عمل ا اليزمي
.لوقاية من التعذيباإلنسان و يقوي من صالحياته كمؤسسة دستورية مستقلة ويعطيه صالحية إبداء الرأي للحكومة والربملان  و احتضان آلية ا

   
 فاليزميو السبب بسيط جدا، . صو جملسه املهلهل  هذه التوصية املثرية للجدل يف هذه املرحلة باخلصو  اليزميو يبدو أن الكثريين مل يفهموا ملاذا مرر 

لفه الشخصي  غدا حني يأيت خيدم م" احلقوقية"يعرف أنه ذاهب إىل حال سبيله بسبب فشله يف تذبري عدد من امللفات ،   فرفع سقف املطالب   
لها هي أن املخزن رجعي فاللعبة ك. وقت استجداء املنظمات الدولية للحصول على منصب كاهن او  مشاس يف تراتبية كهنوت حقوق اإلنسان الدويل

.و حمافظ و أنا و أمثايل حداثيون و علمانيون نفهم الغرب أحسن من هؤالء املتخلفني
   

وق االنسان ، و هو ما ظهر جليا  حول جملسه اىل ذنب تابع لتيار سياسي يبيع و يشرتي حبقوق االنسان و ميارس السياسة املغلفة بشعارات حق اليزمي
 االصالة و املعاصرة و مع أعضائه الباهتني و مع توصية تصويت حاملي السالح و التقرير الفضيحة حول مالحظة االنتخابات الذي صاغه عضو يف

.اجلمعويصرفه ايل عدد من متعهدي الرصد و التتبع 
  

فعوض الوقوف على .  املاليرييه الفاشل مبراكش الذي صرفت ف"  املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان"أما التحفة فهو لقاء األسبوع الفارط بالرباط لتقييم 
.جبالنتائج الباهتة و اسباب فشل املنتدى  ، استغل احلاضرون من مجعيات السفريات توقيع بيان للتضامن مع املعطي من

  
فأي دور قام به .  اخلارجسبب واحد جيزم بفشل هذا املنتدى الغوغائي هو عدد تقارير املنظمات الدولية حول التعذيب اليت سودت صورة املغرب يف

.و من معه يف هذه التقارير الدولية املتحاملة على املغرب رغم كل االعتمادات اليت استهلكها خالل سنوات اليزمي

http://zoompresse.com/news7993.html
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ان من هل يكون مطلب المساواة في اإلرث وسيلة لهروب المجلس الوطني لحقوق اإلنس: عباسي عمر 
 فشله في مواضيع أخرى

  
اخبارنا املغربية:  بوسحابةعبداالله 

ا دين اإلسالم منذ أن أنزل اهللا ت اليت " النساء " عاىل سورة يف خضم اجلدال املفتعل حول مسألة املساواة يف االرث بني اجلنسني ، اليت حسم يف شأ
 اإلستقالليةيبة ما لكل وارث على حدا من حقوق ، خرج الكاتب الوطين ملنظمة الشب بتوضحهاحسمت مسألة النقاش أو اجلدال يف هذا املوضوع ، 

.برسالة قوية ، موجهة إىل دعاة هذه النظرية اجلديدة بالفيسبوكالسيد عمر عباسي من خالل حسابه اخلاص 
يقوم به من أجل  أقدر عاليا التاريخ النضايل للعديد من أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والدور الذي:  "  ، و كتب عباسي على حائطه 

أن أعضاء اجمللس، هم أول  األخرية حول املساوات يف اإلرث ، ذلك للتوصيهاملسامهة يف محاية حقوق اإلنسان ببالدنا، بيد أين مل أفهم دواعي إصداره 
ا خمالفة لشريعة اإلسالم الثابتة ، و متناقضة مع دستور البالد ا توصية تتعارض من دين األمة املغربية، إ التوصية؟ و ملاذا ، ملاذا إذن هذه من يعلم، أ

يف تفعيل توصيات هيئة  اآلن  بالضبط ؟ أخشى أن يكون األمر حماولة للتغطية على فشل اجمللس يف عدة مواضيع، منها على سبيل املثال، فشله
" .  اإلنصاف واملصاحلة ذات الصلة باحلكامة األمنية 

http://www.akhbarona.com/social/141077.html
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!من تحت الرماد” نار الجدل“يوقد ” اليازميمجلس “.. في اإلرثالمساواة 
الشرقي حلرش

بشكل مينح املرأة “ونة األسرة بتعديل مد” وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب“حول  املوضوعايتاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره أوصى 
 بني مؤيدين للتوصية ، وهو ما أثار جدال”حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه، والعالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث

. اجملتمعباعتبارها التزاما باالتفاقيات الدولية، ومن رأى فيها مسا صرحيا بالنصوص القرآنية الصرحية، ودعوة إىل إذكاء الفتنة يف
ول دريس لشكر، الكاتب األهذه هي املرة األوىل اليت تتم فيها الدعوة إىل املساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء، فقد سبق أن دعا إىل ذلك إوليست 

رأة يف اإلرث، بني الرجل وامل حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، كما أن اجلمعيات احلقوقية ذات املرجعية اليسارية طاملا دعت إىل ضرورة املساواة
ا تعرب عن خمتلف احلساسيات و  ة التوجهات الفكرية والسياسيإال أن ما يعطي للموضوع أمهيته هو صدور هذه التوصية عن مؤسسة دستورية يفرتض أ

.باملغرب، وهو ما جعل توصيتها مثار جدل كبري
، أن موضوع اإلرث حمسوم بصريح القرآن، وحمسوم كذلك ″24اليوم “الوايف، النائبة الربملانية عن حزب العدالة والتنمية، اعتربت، يف اتصال مع نزهة 

إلنسان، أن موضوع اإلرث دستوريا، حيث ينص الدستور على إسالمية الدولة، وأضافت الوايف، اليت نوهت مبضامني تقرير اجمللس الوطين حلقوق ا
وع من ليسوا أهال له وليسوا وال ينبغي أن يقفز على املوض“وغريه من املوضوعات ذات الطابع الديين جيب اللجوء فيها إىل اجمللس العلمي األعلى، 

.”ذوي اختصاص
 وحماربة العنف، ال أن يتم ، أكدت أن إثارة املوضوع تأيت خارج أولويات نساء املغرب، اللوايت ينتظرن مزيدا من احلقوق يف الشغل والتطبيبالوايف

ن .شغلهن مبوضوع ليس ضمن أجند
.”ق على هذا املطلب أم الأنه على الداعني إىل مراجعة أحكام اإلرث الرجوع إىل اجملتمع أوال، واستفتائه يف األمر، لنرى ما إذا كان يواف“الوايف وترى 
لس الوطين حلقوق اإلنسان ، رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، إن موضوع املساواة يف اإلرث الذي طالب به اجملالعسويلجهتها، قالت فوزية ومن 

يف هذا  لماء الدين أن جيتهدوااقتضته ضروريات احلياة اآلن، اليت أصبحت فيها املرأة تشتغل وتتحمل كل األعباء مثلها مثل الرجل، مربزة أنه على ع
نصوص الدينية، ولكن يف ، مضيفة أن املشكلة ليست يف ال)صلى اهللا عليه وسلم(اإلطار، وينصتوا إىل شكاوى النساء، كما انصت إليهن رسول اهللا 

والدهن  رجهن من منزلالعلماء واجمللس العلمي األعلى، الذي ال يريد أن ينتبه إىل هذه املستجدات، مربزة أنه من الظلم أن يرث العم مع البنات وخي
.املتويف
اواة يف اإلرث حتركها أياد ، فريى أن دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املسبلكبرياألستاذ اجلامعي والكاتب املغريب اليساري، عبد الصمد أما 

م الرئيسية .خارجية، غرضها خلق الفتنة وإهلاء املغاربة عن أولويا
م  .أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالتبعية للخارج، وحماولة إشعال نار الفتنة يف اجملتمع بلكبريوا

ان من التبعية السياسية بالكبري أن موضوع املساواة يف اإلرث ليس مطروحا يف اجملتمع املغريب على اإلطالق، مربزا أنه جيب حترير األوطوأوضح 
.وحضارته ثوابتهواالقتصادية أوال، مث ميكن بعدها للمجتمع أن يقرر ما يريد يف إطار 

http://www.alyaoum24.com/403716.html
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http://www.andaluspress.com//%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%85%D8%AC%D
8%AA%D9%85%D8%B9/50451/%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%
D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%A
D%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9%20%D9
%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB.html
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التعبان يسقط في امتحان حقوق اإلنسانالمجلس 

طاطالتهامي موالي 

اجمللس الوطين حلقوق  على هامش إحياء اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام، قام وفد من“األول تضمنه بيان جمللس حقوق اإلنسان جاء فيه أنه  –
وقف اجمللس ذلك للتذكري مباإلنسان، برئاسة األمني العام السيد حممد الصبار، بزيارة رمزية لسجينة حمكومة باإلعدام بالسجن احمللي مبدينة الصويرة، و 

.”من هذه العقوبة الالإنسانية والدعوة جمددا إىل إلغائها من كافة التشريعات الوطنية
وبة اإلعدام باملغرب، موردا أن السيد الصبار هاجم من قال إن لديهم خلفية دينية ويدافعون عن اإلبقاء على عق ″هسربيس“والثاين أورد فيه موقع  –

م يريدون التأسيس لتلك القاعدة باالستناد إىل نصوص الشريعة اإلسالمية، متسائال وص يف القصاص ويرتكون ملاذا يتشبث هؤالء بتلك النص“: أ
.”باقي العقوبات من َجْلد ورجم

، مشريا إىل ”عدامدعاة اإلبقاء على اإل“بالرباط، انتقد من أمساهم ” عقوبة اإلعدام يف املنطقة املغاربية“الصبار، الذي كان يتحدث ضمن ندوة 
من فقط الدفاع عن دواعي إلغاء ال تتض“وجود بدائل عقابية يف الشريعة ال تتوقف عند حد القتل، من قبيل الدية، فيما دعا إىل بلورة مرافعة حقوقية 

..”.”…عقوبة اإلعدام، لكن أيضا الرد القوي على دعاة اإلبقاء عليها من أصحاب اخللفيات الدينية والعاطفية
، ولو من باب رفع العتب، هل ملاذا مل يتكرم الوفد املذكور بزيارة عائلة ضحية اجملرمة احملكوم عليها باإلعدام: يهمين بالنسبة للخرب األول ان اتساءل 

اهية القاتل وراحته وال تبايل بروح تعترب الضحية أقل إنسانية من اجلاين؟ أم ألن هذه املعايري حترص فقط على رف” اإلنسانية”و” احلقوقية“ألن معايريه 
املقتول ومصاب ذويه؟

نبغي أن يكافأ على جرميته بأن القاتل ي اجررإذا كانت ” االستشارية“بأي منطق تفكر هذه اجلماعة؟ ويف أي واقع تعيش؟ وأية قيمة تبقى آلرائها 
من نفس احلق؟ -قد يكون واحدا وقد يكون اكثر-الشنعاء باحرتام حقه يف احلياة، وهو الذي أعطى نفسه حق حرمان غريه 

.أما بالنسبة للخرب الثاين فاألمر حيتاج إىل بعض التفصيل
اية أعتقد أن األمر يدخل حتت وكنت يف البد.. أكثر من مرة سبق لبعض املدافعني عن حق القتلة يف احلياة، أن ربطوا بني عقوبة اإلعدام وبني الدين

.رصات احلقوقية احمللية والدوليةألن اخنراطهم يف هذه املعركة الكالمية سريفع اسهم السيد الصبار وشلته يف كثري من البو ” اإلسالميني“عباءة مناكفة 
التشريع اجلنائي  كما هي حمددة يف” القصاص“لكن مع الوقت اتضح يل أن هذه اجلماعة مل تكلف نفسها حىت عناء إلقاء نظرة خاطفة على مادة 

.اإلسالمي
عة ا من أن يتم حشرهم يف مجاورمبا يعتقد هؤالء أن ربط املعركة باإلسالم سيسهل عليهم املأمورية، وسيجعل أصوات خمالفيهم ختفت أو ختتفي خوف

م السياسية وبني -دين املغاربة-الذي يقعون فيه باستمرار، عندما خيلطون بني اإلسالم  اخلطإلكنهم يف الواقع كرروا نفس .. الدواعش  حرو
..”التيار اإلسالمي“واإليديولوجية مع ما يسمى 

عمد، وجرائم القطع جرائم القتل ال: مفهوم واسع جدا يف التشريع اجلنائي اإلسالمي، ويشمل ثالثة أنواع ” القصاص“وأفتح هنا قوسا ألؤكد أن 
.واجلرح، وجرائم الضرب واللطم والسب والشتم

كتب الفقه، إن يبحث عن   وميكن للسيد الصبار إن يطلع عليها بيسر وسهولة يف مواقعها من.. كما أن له شروطا وموانع ال يتسع اجملال لتفصيلها
يف جرائم القتل تنازل أحد  القصاص مسقطاتيف املستقبل عن علم يف هذا الباب، وإن كان ضروريا أن أشري هنا إىل أن من ” يفيت“احلق فعال، حىت 

).اخلاص هنا مقدم على العام عكس ما يف قانونا اجلنائي وغري من التشريعات اجلنائية الوضعية(أولياء الدم عن هذا احلق 
منهاكن أن يدخل فإذا أسقط أحد أولياء الدم حقه يف القصاص، مت االنتقال إىل عقوبة بديلة، وال ينفذ اإلعدام يف حق القاتل، وهذه فرجة مي
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.القصاص مببدإمسكة اليت مازالت مت) املتخلفة(كما حدث يف كثري من احلاالت اليت سجلت يف ايامنا هذه يف بعض الدول اإلسالمية املصلحون  
حقوقي حيتل منصبا ، فهو كالم ال يليق برجل قانون و ”اجللد والرجم“عن عقوبيت ” االستخفاف واالستهجان“أما كالم السيد الصبار بطريقة 

.عموميا، ويدرك جيدا معىن التطاول على معتقدات ماليني املواطنني
على ملطالبته لس العلمي األفإذا كانت هذه العقوبات ال تروقه، فلماذا ال جيمع جملسه ويصدر بيان شجب وإدانة ملن أنزهلا وفرضها؟ وملاذا ال يراسل اجمل

ا تضمنت أشياء ال تتفق مع جاء به أنبياء احلداثة واحلرية؟ وهل يستدرج ردا من  أو من أحد ” جحيم ايب“حبذف سورة النور من املصحف، أل
؟”املخزن الشريف“امللتحني اجلهال ليستعيد عذريته النضالية بعد سنوات من النوم يف حضن 

:ران أساسيانللحديث عن الدية اليت اعتربها املتحدث عقوبة بديلة يف الشريعة وغاب عنه عنص -للضرورة-وأفتح هنا قوسا ثانيا 
 يعنا اجلنائي احلايلاألول أنه ال يتم اللجوء إليها إال يف حال عفو أولياء املقتول أو تنازل أحدهم عن حقه يف القصاص وهذا مستحيل يف تشر 

.واملستقبلي
سابية وجيري العمليات احل” جيتهد“كلغ من الذهب اخلالص، وللسيد الصبار أن   4.25من اإلبل، أو  100والثاين أن قدرها الشرعي مرتفع جدا، 

”  صولد“األخرى مواسم الضرورية لريينا كيف سيتدبر القتلة هذه املبالغ الفلكية، اللهم إال إذا كان جملس حقوق اإلنسان سينظم بني الفينة و 
.لعتاة اجملرمني” القدرة الشرائية“جلعل مبالغ الدية تتماشى مع ” ختفيضات”و

خصص بني املؤسسات وكم أمتىن لو يلجأ جملس حقوق اإلنسان إىل اجمللس العلمي األعلى إلفادته يف موضوع القصاص والدية، من باب احرتام الت
.الدستورية 

ا ومشاريعها وبراجمها اخلاصة، فهو غري مقبول قطع ”  وطنية“ا من مؤسسة واخلالصة، إن هذا الكالم إذا كان مقبوال من مجعيات وهيئات هلا ارتباطا
.عمومية

و ستوردا من اخلارج، أإن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤسسة دستورية يفرتض أن تكون انعكاسا لتموجات اجملتمع، ال ان يتصرف كما لو كان م
ا اجلهوية لقوانني ارت” فوق ديبلوماسية“يتمتع أعضاؤها حبصانة ” أجنبية بعثة”كـ .ضاها الشعب املغريبوال خيضع مقرها املركزي ومقرا

م املتعددة من جيوب دافعي الضرائب، لتعكس آراؤهم ما يريده الشعب، ال و كانوا  ان يتصرفوا كما لفهؤالء القوم يتقاضون أجورهم السمينة وامتيازا
م“متحللني من اي التزام أخالقي أو وطين اجتاه من يدفع هلم  .”تعويضا

ها لتمرير أفكار ال تعكس رأي ، ال أن حيتل وظيفة عمومية مث يستغلمجعويافمن يريد أن يعرب عن مواقفه الشخصية، عليه أن خيتار منربا حزبيا أو 
.األغلبية الساحقة من الشعب

موقع من ميثل االغلبية الساحقة،  ينسى أنه ميس عقيدة املغاربة، بل يتصرف من” اخللفية الدينية“وهلذا فحني يتحدث السيد الصبار باستخفاف عن 
…مل يبلغوا حىت درجة األقلية القليلة، اليت تريد ان تصادر حق األغلبية” عقيدته اجلديدة“واحلال أن من يتبعون 

.لى الشعبلقد قلت اكثر من مرة إن أخطر ما يواجه املغرب اليوم، هو هذه الفئة اهلامشية اليت حتتل الواجهة، وتعترب نفسها وصية ع
م حيتقرون شعبهم ويصادرون حقه يف تشريع ق التارخيي وانني تتماشى مع موروثه فالعامل الذي يفرتض أنه خماطبهم، ال ميكن ان حيرتم هؤالء وهو يرى ا

..واحلضاري وحترتم هويته وعقيدته
م حنو الشرق والغر  م العابرة للقارات وسفريا اطن البسيط ب اليت يتحملها املو واجملتمع احلقوقي لن خيدعه اخلطاب الوردي الذي يردده هؤالء يف رحال

.الذي ال ميثلونه
سلل أصبح املنفذ الوحيد الذي يت شخصيا، أمتىن لو يتفرغ جملس حقوق اإلنسان ملهمة يتيمة، تتمثل يف تسوية اجلانب احلقوقي لقضية الصحراء الذي

ا تعجز عن صد اهل جمات على اجلبهة منه االنفصاليون، بل كلما حانت حلظة االمتحان أمام جملس االمن تصاب ديبلوماسيتنا بسلس البول، أل
.ا أحداحلقوقية، بينما شلة اجمللس املذكور منشغلة بإشعال احلرائق يف الداخل، وخبوض حروب كالمية حول مواضيع ال يهتم 

                            46 / 91



 

22/10/2015 39
Conseil national des droits de 

l'Homme

جنوم، أو اكتفى مبعاقبة  5ئة الذي سريحبه املغرب اليوم حىت لو مل يكتف بإلغاء عقوبة اإلدام، بل قرر حتويل مؤسساته السجنية إىل فنادق من فما 
اجملرمني واملنحرفني بأداء خدمات اجتماعية؟

غرب على العضوية هل ستحل قضية الصحراء؟ هل سيتضاعف الدخل الفردي للمواطن؟ هل سريتفع حجم الناتج الداخلي اخلام؟ هل سيحصل امل
الدائمة يف جملس األمن؟ أم هل سيصبح دولة نووية؟

 يعترب نفسه أظن أنه آن األوان كي نعيد النظر يف تشكيلة هذا النوع من املؤسسات، باالعتماد أوال على االنتماء للوطن وإىل الشعب، أما من
آراء الناس يف ما  يستطلعواو وإال فلينزل هؤالء إىل الشارع .. فأرض اهللا واسعة.. -على رأي املتنيب-” كاملسيح بني اليهود“أو ” كصاحل يف مثود“

..وليتعاملوا مع النتائج بتجرد وموضوعية.. يدعون إليه
اية الشهر.. ورحم اهللا احلسن الثاين وال هي أو غريها من يوفر  -وأضيف من عندي-.. فمنظمة العفو الدولية ليست هي من يدفع أجور املوظفني يف 
..اخلبز احلايف للمواطنني

ا على األرض ..”خالف تعرف“ب وال يهتم كثريا بالزبد الذي ينتجه كثري من مناضلي حز .. العامل إمنا حيرتم الشعوب اليت تفرض خيارا
س التعبان يسقط يف ملاذا اجملل: ملاذا يسقط متعب بن تعبان يف امتحان حقوق اإلنسان؟ لكن بصيغة : وهلذا من حقنا أن نتساءل مع نزار قباين

امتحان حقوق اإلنسان؟

http://www.raialyoum.com/?p=332902
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التعبان يسقط في امتحان حقوق اإلنسانالمجلس 

طاطالتهامي موالي 

اجمللس الوطين حلقوق  على هامش إحياء اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام، قام وفد من“األول تضمنه بيان جمللس حقوق اإلنسان جاء فيه أنه  –
وقف اجمللس ذلك للتذكري مباإلنسان، برئاسة األمني العام السيد حممد الصبار، بزيارة رمزية لسجينة حمكومة باإلعدام بالسجن احمللي مبدينة الصويرة، و 

.”من هذه العقوبة الالإنسانية والدعوة جمددا إىل إلغائها من كافة التشريعات الوطنية
وبة اإلعدام باملغرب، موردا أن السيد الصبار هاجم من قال إن لديهم خلفية دينية ويدافعون عن اإلبقاء على عق ″هسربيس“والثاين أورد فيه موقع  –

م يريدون التأسيس لتلك القاعدة باالستناد إىل نصوص الشريعة اإلسالمية، متسائال وص يف القصاص ويرتكون ملاذا يتشبث هؤالء بتلك النص“: أ
.”باقي العقوبات من َجْلد ورجم

، مشريا إىل ”عدامدعاة اإلبقاء على اإل“بالرباط، انتقد من أمساهم ” عقوبة اإلعدام يف املنطقة املغاربية“الصبار، الذي كان يتحدث ضمن ندوة 
من فقط الدفاع عن دواعي إلغاء ال تتض“وجود بدائل عقابية يف الشريعة ال تتوقف عند حد القتل، من قبيل الدية، فيما دعا إىل بلورة مرافعة حقوقية 

..”.”…عقوبة اإلعدام، لكن أيضا الرد القوي على دعاة اإلبقاء عليها من أصحاب اخللفيات الدينية والعاطفية
، ولو من باب رفع العتب، هل ملاذا مل يتكرم الوفد املذكور بزيارة عائلة ضحية اجملرمة احملكوم عليها باإلعدام: يهمين بالنسبة للخرب األول ان اتساءل 

اهية القاتل وراحته وال تبايل بروح تعترب الضحية أقل إنسانية من اجلاين؟ أم ألن هذه املعايري حترص فقط على رف” اإلنسانية”و” احلقوقية“ألن معايريه 
املقتول ومصاب ذويه؟

نبغي أن يكافأ على جرميته بأن القاتل ي اجررإذا كانت ” االستشارية“بأي منطق تفكر هذه اجلماعة؟ ويف أي واقع تعيش؟ وأية قيمة تبقى آلرائها 
من نفس احلق؟ -قد يكون واحدا وقد يكون اكثر-الشنعاء باحرتام حقه يف احلياة، وهو الذي أعطى نفسه حق حرمان غريه 

.أما بالنسبة للخرب الثاين فاألمر حيتاج إىل بعض التفصيل
اية أعتقد أن األمر يدخل حتت وكنت يف البد.. أكثر من مرة سبق لبعض املدافعني عن حق القتلة يف احلياة، أن ربطوا بني عقوبة اإلعدام وبني الدين

.رصات احلقوقية احمللية والدوليةألن اخنراطهم يف هذه املعركة الكالمية سريفع اسهم السيد الصبار وشلته يف كثري من البو ” اإلسالميني“عباءة مناكفة 
التشريع اجلنائي  كما هي حمددة يف” القصاص“لكن مع الوقت اتضح يل أن هذه اجلماعة مل تكلف نفسها حىت عناء إلقاء نظرة خاطفة على مادة 

.اإلسالمي
عة ا من أن يتم حشرهم يف مجاورمبا يعتقد هؤالء أن ربط املعركة باإلسالم سيسهل عليهم املأمورية، وسيجعل أصوات خمالفيهم ختفت أو ختتفي خوف

م السياسية وبني -دين املغاربة-الذي يقعون فيه باستمرار، عندما خيلطون بني اإلسالم  اخلطإلكنهم يف الواقع كرروا نفس .. الدواعش  حرو
..”التيار اإلسالمي“واإليديولوجية مع ما يسمى 

عمد، وجرائم القطع جرائم القتل ال: مفهوم واسع جدا يف التشريع اجلنائي اإلسالمي، ويشمل ثالثة أنواع ” القصاص“وأفتح هنا قوسا ألؤكد أن 
.واجلرح، وجرائم الضرب واللطم والسب والشتم

كتب الفقه، إن يبحث عن   وميكن للسيد الصبار إن يطلع عليها بيسر وسهولة يف مواقعها من.. كما أن له شروطا وموانع ال يتسع اجملال لتفصيلها
يف جرائم القتل تنازل أحد  القصاص مسقطاتيف املستقبل عن علم يف هذا الباب، وإن كان ضروريا أن أشري هنا إىل أن من ” يفيت“احلق فعال، حىت 

).اخلاص هنا مقدم على العام عكس ما يف قانونا اجلنائي وغري من التشريعات اجلنائية الوضعية(أولياء الدم عن هذا احلق 
منهاكن أن يدخل فإذا أسقط أحد أولياء الدم حقه يف القصاص، مت االنتقال إىل عقوبة بديلة، وال ينفذ اإلعدام يف حق القاتل، وهذه فرجة مي
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.القصاص مببدإمسكة اليت مازالت مت) املتخلفة(كما حدث يف كثري من احلاالت اليت سجلت يف ايامنا هذه يف بعض الدول اإلسالمية املصلحون  
حقوقي حيتل منصبا ، فهو كالم ال يليق برجل قانون و ”اجللد والرجم“عن عقوبيت ” االستخفاف واالستهجان“أما كالم السيد الصبار بطريقة 

.عموميا، ويدرك جيدا معىن التطاول على معتقدات ماليني املواطنني
على ملطالبته لس العلمي األفإذا كانت هذه العقوبات ال تروقه، فلماذا ال جيمع جملسه ويصدر بيان شجب وإدانة ملن أنزهلا وفرضها؟ وملاذا ال يراسل اجمل

ا تضمنت أشياء ال تتفق مع جاء به أنبياء احلداثة واحلرية؟ وهل يستدرج ردا من  أو من أحد ” جحيم ايب“حبذف سورة النور من املصحف، أل
؟”املخزن الشريف“امللتحني اجلهال ليستعيد عذريته النضالية بعد سنوات من النوم يف حضن 

:ران أساسيانللحديث عن الدية اليت اعتربها املتحدث عقوبة بديلة يف الشريعة وغاب عنه عنص -للضرورة-وأفتح هنا قوسا ثانيا 
 يعنا اجلنائي احلايلاألول أنه ال يتم اللجوء إليها إال يف حال عفو أولياء املقتول أو تنازل أحدهم عن حقه يف القصاص وهذا مستحيل يف تشر 

.واملستقبلي
سابية وجيري العمليات احل” جيتهد“كلغ من الذهب اخلالص، وللسيد الصبار أن   4.25من اإلبل، أو  100والثاين أن قدرها الشرعي مرتفع جدا، 

”  صولد“األخرى مواسم الضرورية لريينا كيف سيتدبر القتلة هذه املبالغ الفلكية، اللهم إال إذا كان جملس حقوق اإلنسان سينظم بني الفينة و 
.لعتاة اجملرمني” القدرة الشرائية“جلعل مبالغ الدية تتماشى مع ” ختفيضات”و

خصص بني املؤسسات وكم أمتىن لو يلجأ جملس حقوق اإلنسان إىل اجمللس العلمي األعلى إلفادته يف موضوع القصاص والدية، من باب احرتام الت
.الدستورية 

ا ومشاريعها وبراجمها اخلاصة، فهو غري مقبول قطع ”  وطنية“ا من مؤسسة واخلالصة، إن هذا الكالم إذا كان مقبوال من مجعيات وهيئات هلا ارتباطا
.عمومية

و ستوردا من اخلارج، أإن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤسسة دستورية يفرتض أن تكون انعكاسا لتموجات اجملتمع، ال ان يتصرف كما لو كان م
ا اجلهوية لقوانني ارت” فوق ديبلوماسية“يتمتع أعضاؤها حبصانة ” أجنبية بعثة”كـ .ضاها الشعب املغريبوال خيضع مقرها املركزي ومقرا

م املتعددة من جيوب دافعي الضرائب، لتعكس آراؤهم ما يريده الشعب، ال و كانوا  ان يتصرفوا كما لفهؤالء القوم يتقاضون أجورهم السمينة وامتيازا
م“متحللني من اي التزام أخالقي أو وطين اجتاه من يدفع هلم  .”تعويضا

ها لتمرير أفكار ال تعكس رأي ، ال أن حيتل وظيفة عمومية مث يستغلمجعويافمن يريد أن يعرب عن مواقفه الشخصية، عليه أن خيتار منربا حزبيا أو 
.األغلبية الساحقة من الشعب

موقع من ميثل االغلبية الساحقة،  ينسى أنه ميس عقيدة املغاربة، بل يتصرف من” اخللفية الدينية“وهلذا فحني يتحدث السيد الصبار باستخفاف عن 
…مل يبلغوا حىت درجة األقلية القليلة، اليت تريد ان تصادر حق األغلبية” عقيدته اجلديدة“واحلال أن من يتبعون 

.لى الشعبلقد قلت اكثر من مرة إن أخطر ما يواجه املغرب اليوم، هو هذه الفئة اهلامشية اليت حتتل الواجهة، وتعترب نفسها وصية ع
م حيتقرون شعبهم ويصادرون حقه يف تشريع ق التارخيي وانني تتماشى مع موروثه فالعامل الذي يفرتض أنه خماطبهم، ال ميكن ان حيرتم هؤالء وهو يرى ا

..واحلضاري وحترتم هويته وعقيدته
م حنو الشرق والغر  م العابرة للقارات وسفريا اطن البسيط ب اليت يتحملها املو واجملتمع احلقوقي لن خيدعه اخلطاب الوردي الذي يردده هؤالء يف رحال

.الذي ال ميثلونه
سلل أصبح املنفذ الوحيد الذي يت شخصيا، أمتىن لو يتفرغ جملس حقوق اإلنسان ملهمة يتيمة، تتمثل يف تسوية اجلانب احلقوقي لقضية الصحراء الذي

ا تعجز عن صد اهل جمات على اجلبهة منه االنفصاليون، بل كلما حانت حلظة االمتحان أمام جملس االمن تصاب ديبلوماسيتنا بسلس البول، أل
.ا أحداحلقوقية، بينما شلة اجمللس املذكور منشغلة بإشعال احلرائق يف الداخل، وخبوض حروب كالمية حول مواضيع ال يهتم 
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جنوم، أو اكتفى مبعاقبة  5ئة الذي سريحبه املغرب اليوم حىت لو مل يكتف بإلغاء عقوبة اإلدام، بل قرر حتويل مؤسساته السجنية إىل فنادق من فما 
اجملرمني واملنحرفني بأداء خدمات اجتماعية؟

غرب على العضوية هل ستحل قضية الصحراء؟ هل سيتضاعف الدخل الفردي للمواطن؟ هل سريتفع حجم الناتج الداخلي اخلام؟ هل سيحصل امل
الدائمة يف جملس األمن؟ أم هل سيصبح دولة نووية؟

 يعترب نفسه أظن أنه آن األوان كي نعيد النظر يف تشكيلة هذا النوع من املؤسسات، باالعتماد أوال على االنتماء للوطن وإىل الشعب، أما من
آراء الناس يف ما  يستطلعواو وإال فلينزل هؤالء إىل الشارع .. فأرض اهللا واسعة.. -على رأي املتنيب-” كاملسيح بني اليهود“أو ” كصاحل يف مثود“

..وليتعاملوا مع النتائج بتجرد وموضوعية.. يدعون إليه
اية الشهر.. ورحم اهللا احلسن الثاين وال هي أو غريها من يوفر  -وأضيف من عندي-.. فمنظمة العفو الدولية ليست هي من يدفع أجور املوظفني يف 
..اخلبز احلايف للمواطنني

ا على األرض ..”خالف تعرف“ب وال يهتم كثريا بالزبد الذي ينتجه كثري من مناضلي حز .. العامل إمنا حيرتم الشعوب اليت تفرض خيارا
س التعبان يسقط يف ملاذا اجملل: ملاذا يسقط متعب بن تعبان يف امتحان حقوق اإلنسان؟ لكن بصيغة : وهلذا من حقنا أن نتساءل مع نزار قباين

امتحان حقوق اإلنسان؟

http://www.raialyoum.com/?p=332902
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والنساءباإلرث بين الرجال " المساواة"الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب يطالب بـالمجلس 

سان، وهي مؤسسة وطنية اجمللس الوطين حلقوق اإلن والنساءطالبباإلرث بني الرجال " املساواة"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب يطالب بـ
لمرأة حقوًقا متساوية مع ، مبا يف ذلك تعديل مدونة األسرة بشكل مينح ل"القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة"مستقلة عن احلكومة، بضرورة 

.الرجل يف عدة جماالت، منها اإلرث وانعقاد الزواج والطالق والعالقة مع األطفال

تشرين /أكتوبر 20الثاء ، قدمه يوم الث"صوت إعمال غايات وأهداف: وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب"وأشار اجمللس يف تقرير موضوعايت حول 
التمييز ضد املرأة مع  إحداث هيئة  املناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال"بضرورة  2015األول 

ا ".سحب كل اإلعالنات التفسريية املتعلقة 

كما أن الوقف والقواعد . والنساء املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث، تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفتيات"وقال تقرير اجمللس إن 
".، تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث)أراضي متلكها مجاعات من القبائل(اليت حتكم أراضي اجلموع 

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  16من الدستور املغريب واملادة  19حق املرأة املساواة يف اإلرث وفًقا للفصل "وتابع اجمللس أنه من 
.املناصفة بني الرجال والنساء مبدإمن الدستور املغريب على سعي الدولة إىل حتقيق  19وينص الفصل ". املرأة

، كما طالب "طار الزواجالدعم املقدم يف إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل األطفال املولودين خارج إ"وطالب اجمللس كذلك أن يتم توسيع نطاق 
.مبنح املرأة احلق يف نقل جنسيتها لزوجها األجنيب، فضًال عن توصيات أخرى

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1333561
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ن الرجال والنساءبي” المساواة في اإلرث”بعد توصية  واليزميواإلصالح تستعد للرد على الصبار التوحيد 

ربعاء، لتدارس مصادر من داخل حركة التوحيد واإلصالح، اجلناح الدعوي حلزب العدالة والتنمية، أن هذه األخرية ستعقد اجتماعا، يومه األأكدت 
.رثفيما يتعلق باإل توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليت يدعو فيها إىل تعديل مدونة األسرة من أجل منح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل

 اليزميساري السابق ادريس وأكدت نفس املصادر أن احلركة احملسوبة على التيار اإلسالمي ستقوم بالرد على ما ورد يف توصية اجمللس الذي يرأسه الي
.ويتوىل أمانته العامة رفيقه حممد الصبار

رأة يف اإلرث، ساواة بني الرجل و املومن املنتظر أن خترج حركة التوحيد واإلصالح، ببيان تنتقد فيه توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الداعية إىل امل
ا خمالفة ملا جاء به الدين اإلسالمي .على اعتبار أ

املوضوع كبري ”ا ، عضو املكتب التنفيذي للحركة يف هذا املوضوع، إال أنه اكتفى بالقول أن هذاهلياليل احممد، أخد رأي ”24اجلريدة”وحاولت 
.”وحيتاج إىل قرار رمسي

http://www.aljarida24.ma/p/politique/99466/
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إلغاء لما جاء به القرآن ورفض لإلسالم اليزميتوصية مجلس : ”24الجريدة”لـالزمزمي 

ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان والداعية إىل املساواة بني املرأة والرجل يف اإلر يف  عبد الباري ث، قال فقيه النوازل، تعليقه على التوصية اليت خرج 
.الزمزمي، إن كل مسلم يرفض إلغاء أحكام الشريعة وما جاءت به

.ق ما جاء به القرآن، أن النقطة اليت تطرق هلا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف توصياته، حمسومة سلفا وف”24اجلريدة”وأكد الزمزمي يف تصريح لـ 
ما املغرب دول الغربية، بينوأضاف الزمزمي أن ما تضمنته توصية اجمللس إلغاء ملا جاء به القرآن ورفض للدين اإلسالمي وهو أمر قد يكون مقبوال يف ال

.يقول الزمزمي يف حديثه جلريدتنا. الذي يعد دولة إسالمية فإن مسألة اإلرث حمسومة سلفا وفق تعاليم اإلسالم

.د نصيب كل طرفوزاد املتحدث نفسه بالقول ان باب االجتهاد يف هذا اجملال غري وارد فيما يتعلق مبسألة اإلرث، ألن هناك نص قطعي حيد

http://www.aljarida24.ma/p/politique/99473/
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"استفزاز غير مقبول"توصية مجلس حقوق اإلنسان حول اإلرث : السموني

"استفزاز غري مقبول"توصية جملس حقوق اإلنسان حول اإلرث : السموين
14:30 - 2015أكتوبر . 21, األربعاء

العسالينعبد الرزاق 
)622: (قراءة 

ني ملساواة يف اإلرث بوصف خالد الشرقاوي السموين، الرئيس السابق للمركز املغريب حلقوق اإلنسان، دعوات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل ا
اش ويعيش، وإمنا وسط املغرب حرام عليه هذا األمر، فنحن لسنا يف فرنسا حيث ع" اليزمي، متوجها بالقول إىل "االستفزاز غري املقبول"الرجل واملرأة بـ

".ذي اخلصوصيات الدينية والثقافية

pjdوكشف السموين، يف تصريح لـ  .ma،  األخري من اإلرث هو إحراج حكومة العدالة والتنمية على أبواب اليزميأن اهلدف من موقف إدريس 
ة والتنمية وإمنا يتعلق وهو خمطئ يف ذلك، ألن األمر ال يرتبط حبكومة حزب العدال"السنة األخرية من واليتها احلالية، وخباصة رئيسها ابن كريان، 

".بالشعب املغريب برمته، الرافض ألي مساس بشريعته

لقانونية واجملتمعية، بعد انتهاء والية مفاجئة وغريبة، وتفتقد للمشروعية ا"واعترب السموين، توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان األخرية خبصوص اإلرث 
".ص قطعي مقتضيات اإلرثاجملتمع املغريب متدين بطبعه وملتزم بكتابه القرآن الكرمي الذي حدد بن"، مضيفا أن "شتنرب املاضي 20هذا اجمللس يف 

  

ذا الطرح، وعلى رأسها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إىل  وال مبجموعة من احلقوق تعميق النقاش، واالهتمام أ"ودعا السموين اجلهات اليت تدفع 
".ن املزايدات السياسيةاألخرى اليت الزالت حتتاج إىل تقوية، أما القضايا اليت تطرح خالفات وشرخا يف اجملتمع، فاألوىل جتنبها، بعيدا ع

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9
%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
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يُدلي بتصريح مثير حول المرأة والفيزازي.. الدولة تُناقض أحكام اإلسالم: الزمزمي

ل بني ، حىت احتدم اجلدإن أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، تقريره الذي دعا فيه الدولة إىل إقرار املساواة يف مجيع احلقوق من بينها اإلرثما 
.وحداثيني مجعويني، من ُدعاة اسالميني و نشطاء اإلجتماعينيالعديد من الفرقاء 

ة اسالمية، وملكها هو أمري ال يليق تبين أمور مناقضة لقوانني الشريعة اإلسالمية، حبكم أننا يف دول إنه:"الزمزميوقال الداعية املغريب، عبد الباري 
سلم سريفض ما جاء به اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره

ُ
".للمؤمنني وألن الشعب املغريب امل

أمر ثانوي، وغري  هذا":"لبدي"لـوحول سبب عدم تطبيق الشريعة، يف ما خيص احلدود، كحد الردة وحد الزنا والسرقة وغريها، قال الزمزمي يف تصريح 
.دولة ، مشريا إىل أن مبادئ حقوق اإلنسان الكونية، تعطي إمكانية تكييف القوانني مع املقومات والثقافية الدينية لكل"ضروري

لس هو الذراع احلقوقي تناقض صارخ، ألن اجمل"وحول تبين اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ملسألة املناصفة يف اإلرث، أوضح نفس املتحدث، أن هذا 
".للدولة اليت يف نفس الوقت تناقض أحكام الشريعة اإلسالمية

، ألنه جيب أن لراسويعاود  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ميشي: "، قائال"اليزميجملس "، على توصيات الفيزازيمن جانبه، رد الداعية السلفي حممد 
". اإلرث ويف أمور أخرىاملستورد الذي يتحدى الشريعة اإلسالمية، يف اإلديولوجييعلم بأننا يف دولة اسالمية، فأنا ال أتفق معه بسبب منظوره 

آن، وأمري شتنرب املاضي، وحىت وإن كان قانونيا فهو يضرب يف الدستور والقر  20هذا اجمللس غري قانوين، ألن واليته انتهت يوم :" الفيزازيوأضاف 
".املؤمنني الذي هو رئيس اجمللس العلمي األعلى، وهي اهليئة اليت هلا كامل الصالحيات يف مناقشة هذه األمور

أنه مع األهلية "ريا إىل ، مش"أنه يف ما خيص املناصفة يف اإلرث، فاملرأة أحيانا تستحق أكثر من النصف"، خالل حديثه للموقع، الفيزازيوأوضح 
ا اجمللس واإلستحقاق حزاب احلداثية، للمناصفة ، منتقدا يف ذات السياق، عدم تطبيق احلكومة املغربية، و بعض األ"وليس مع املناصفة كما أتى 

ا ظلت لسنوات تُنافح وتدافع عن هذا املطلب ا، رغم أ .داخل تنظيما

ا، معتربا إثارة نقاش املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، تطاوالالفيزازيودعا  على عمل اجمللس " فظيعا" ، إىل احرتام مؤسسات الدولة، و اختصاصا
.العلمي االعلى

http://badil.info/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B2/
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بخصوص اإلرث” اليزميتوصيات “حقوقي يرفض مركز 

علقة باملساواة بني اجلنسني ، بعض مضامني التقرير الذي أعده اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خصوصا تلك  املت"املركز املغريب حلقوق اإلنسان"هاجم 
".مبعثا للشك والريبة، واستهدافا واضحا هلوية اجملتمع املغريب" يف اإلرث، معتربا ذلك 

م املركز، يف بيان حصل  اد تكون منهجية، فضال عن حماربة أسس اجملتمع القيمية، بطريقة فجة، تك"، بـ"اليازميجملس "على نسخة منه، " بديل"وا
".االنتقائية وإقصاء خمالفيهم إيديولوجيا

ادعوة باطلة، تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودال"واعترب ذات التنظيم احلقوقي، الدعوة إىل املساواة يف اإلرث  كان "، مشريا إىل أنه "ال
رأي والتحليل يف النازلة قبل إصدار والقانونية، للبث بال واألنثروبولوجيةلزاما على معدي التقرير دعوة املختصني من خمتلف املشارب العلمية والفقهية 

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

الفكري واإليديولوجي املغريب،  حان إلعادة النظر يف تركيبة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مبا يؤهله ليعكس التعدد والتنوع"وقال املركز، إن الوقت قد 
".غريببعيدا عن اإلقصاء واالنتقائية واالرجتالية، حىت ال يصري حكرا على تيار إيديولوجي معني، وحىت ال يسيء للشعب امل

http://badil.info/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-
%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7/
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الوطني لحقوق اإلنسان يدعو إلى المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأةالمجلس 

.واملرأة يف اإلرث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف توصية عقب دراسة حول املساواة واملناصفة، نشرها يوم أمس، إىل املساواة بني الرجلدعا 
سخه ويف العالقة باألطفال، تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وف” :وجاء يف توصية اجمللس
.”وكذا يف جمال اإلرث

اإلرث ليس من “ن ، فان الدعوة إىل املساواة يف اإلرث جتد أساسها يف قناعة راسخة تعترب أ”أخبار اليوم“ونقال عن مصدر مسؤول، تورد يومية 
كام اإلرث كانت كما أكد نفس املصدر أن األحكام القطعية تتعلق بالعبادات وليس املعامالت، إضافة إىل أن أح. ”األحكام القطعية يف اإلسالم

.تنسجم مع فرتة تارخيية كانت فيها املرأة ال تعمل وتلتزم بيتها
ا تصدر ألول مرة عن مؤسسة حقوقية رمسية، وتعترب تبنيا صرحيا من ل .اإلنسان دن اجمللس الوطين حلقوقومن املنتظر أن تثري التوصية جدال قويا، لكو

http://journane.ma/info/archives/19038
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CNDH: Le taux des mariages avant l’âge légal passe de 7% en 
2004 à 12% en 2013

Le taux des mariages avant l’âge légal a presque doublé au Maroc en une décennie, passant de 7 pc en 2004 
à près de 12 pc en 2013, indique le conseil national des droits de l’homme (CNDH), qui précise que 99,4 pc 
des cas concernent les jeunes filles.

Dans son rapport thématique intitulé « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc: préserver et rendre 
effectifs les finalités et objectifs constitutionnels », le CNDH explique par ailleurs, qu’en dépit des efforts 
des autorités publiques dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la forte prévalence (62,8 pc) 
des violences fondées sur le genre (VFG) qui concerne 6,2 millions de femmes, est liée en grande partie à 
l’acceptation sociale de cette situation et à l’impunité dont bénéficient les agresseurs.

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

S’adressant à la presse, le président du CNDH, Driss El Yazami, a indiqué, à cette occasion, qu’il ne pouvait y 
avoir de processus démocratique ni développement équitable sans l’intégration et l’implication de la moitié 
de la société marocaine, les femmes.

Il a, d’autre part, formulé le vœu de voir ce rapport initier un large débat, notamment dans le sillage de la 
présentation au parlement courant cette année, de 3 projets de loi relatifs à l’instance pour l’équité, à la 
lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et au conseil de la famille et de l’enfance.

Le rapport thématique du CNDH qui dresse un bilan analytique, 10 ans après la réforme du code de la 
famille, 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans après l’adoption de la plateforme de Beijing, traite de 
trois thèmes: « la pratique conventionnelle du Maroc et dichotomie juridique », « égalité et parité en droits 
économiques, sociaux et culturels » et « les politiques publiques et leurs impacts sur les femmes les plus 
vulnérables aux violation de leurs droits », rappelle-t-on

http://www.barlamane.com/fr/cndh-le-taux-des-mariages-avant-lage-legal-passe-de-7-en-2004-a-12-en-2013/
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الدعوة هي اعتداء على الدين: ردا على المساواة في اإلرث الفيزازي

رأة حقوقا متساوية مع ، ردا على توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليت يدعو فيها إىل تعديل مدونة األسرة من أجل منح املالفيزازيحممد قال 
ء على شكل أيضا اعتداالرجل فيما يتعلق باإلرث، إن هذه الدعوة اعتداء على الدين وتطاوال على القرآن وحتد لرب العاملني، كما أن هذه التوصية ت

.املؤسسات على اعتبار أن اململكة املغربية دولة إسالمية
ة اجمللس العلمي األعلى الذي يرأسه ، يعترب جتاوزا لوظيفة العلماء ووظيفاليزميإن ما جاءت به توصية ” :الفايسبوكله على  تدوينةيف  الفيزازيوأوضح 

ل من وز للمجلس بأي حاأمري املؤمنني، كما يشكل أيضا جتاهال لدور اجملالس العلمية الوطنية يف كل إقليم، وحتديا وتطاوال على التخصصات وال جي
عوا ل الغول لكي ال يصناألحوال أن خيوض فيما ال يعنيه والذين يفهمون كتاب اهللا هم أهل العلم وجيتهدون فيه، و أن على هؤالء أال يلعبوا بذي

.”لصناعة اإلرهاب” ماكينة”التطرف واإلرهاب، و أن اجمللس بتوصياته هذه يعد 

http://www.filwajiha.com/2015/10/21/28229
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http://www.eljawab.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%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.html
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رثالشؤون الدينية يعتبر أن المجلس الوطني لحقوق االنسان غير معني بالنقاش حول االوزير 

 ، خرج وزير األوقافالقرار  املقرتح الذي خرج به أمس اجمللس الوطين حلقوق االنسان والقاضي بضرورة املساواة بني املرأة والرجل يف االرثبعد 
اجمللس  غري ة اآلراء، معتربا أن  والشؤون الدينية أمحد التوفيق بتصريح أكد فيه أن توصية اجمللس الوطين حلقوق االنسان هذه ال ميكن إدخاهلا يف خان

ذا النوع من النقاشات وال ميكنه املشاركة فيه .معين 
، مؤكدا أ، اختصاصات هذا وقال الوزير يف تصرحيه ملنرب إعالمي أن أمر اخلوض يف هذا املوضوع متعلق مبؤسسة  وليس من اختصاص وزير األوقاف

.الوزارة معروفة وهي بعيدة عن هذا األمر
عرب  ير فيها أو مناقشتهاويف ذات الصدد أبرز الوزير أن التوصيات اليت تصدرها املؤسسات، تأيت يف اإلطار الذي مينحها إياه القانون قبل التقر 

.املؤسسات اليت هلا عالقة باملوضوع ال عرب اآلراء

http://www.madajara.com/28508.html
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واكديرة الفيزازي، الهايج، عصيدالمساواة في اإلرث بين جدل 

ملغرب، واليت نصت على ضرورة حول وضعية املناصفة واملساواة با” للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان“ املوضوعايتالتوصية اليت تضمنها التقرير أعادت 
) أعادت(من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،  16من الدستور واملادة  19املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال اإلرث، وفقا للفصل 

ا تأيت يف سياق النه ذه املبادرة ويؤكد أ ية، ومعارض وض بوضعية املرأة املغرباجلدل من جديد يف صفوف اجملتمع املغريب، حيث انقسم إىل مؤيد يشيد 
بني مؤيد ومعارض CNDH توصية.الكرمييعترب التوصية استفزاز لعقيدة املسلمني ودعوة إىل حتريف األحكام القطعية للقرآن 

بالتايل “ا املغرب ويدافع عنها ، رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، أن املساواة بني اجلنسني هو مبدأ من حقوق اإلنسان اليت يتبناهاهلايجأكد أمحد 
ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تعترب خطوة إجيابية جيب على اجلميع تبنيها والعمل عل جهته  من.”الواقعى إنزاهلا على أرض فإن التوصية اليت جاء 

واليت  2004دونة األسرة سنة ، ناشط حقوقي، أن هذه التوصية تتماشى والتحوالت اإلجيابية اليت عرفتها اململكة املغربية منذ إقرار معصيدأشار أمحد 
التوصية تشكل خطوة إجيابية يف “، بالتايل فهذه ”ختلت على نظام القوامة التقليدي لألسرة، حنو نظام تعاقدي ينبين على املساواة بني الرجل واملرأة“

سلفية يف املغرب، أن التوصية على ، أحد رموز الالفيزازييف الوقت الذي اعترب فيه الشيخ حممد  هذا.الرجلمسار حترير املرأة وحتقيق املساواة بينها وبني 
ا اس“، مضيفا ”الدين اإلسالمي وقطعيات القرآن ثوابثدليل على جهل ووقاحة مقدمي الطلب، واعتداء على “حد تعبريه  تفزاز للشعب املغريب أ

على إمارة  إعتداءفهذا “ايل أن اجمللس ال خيول له النظر يف األحكام الدينية، بالت الفيزازيوالرفض وأكد الشيخ  اإلجتهاداملؤمنني بني  إمارة”املسلم
ب إليه عبد اهللا وهو ما ذه. ”املؤمنني، وعلى علماء األمة، بالتايل من الواجب عليهم الرتاجع على التوصية، ألنه ال اجتهاد يف حمكمات األمور

أمام  إجتهادايل ال وبالت“، رئيس اجمللي العلمي بالرباط يف رأيه، حني أكد أن النص الوارد يف القرآن الكرمي عن اإلرث هو نص صريح اكديرة
، مؤكدا على ”ر حياة اإلنسانقابل للتأويل يف اجتاه ما ييس“أن الدين واملعتقد هو ذو أفق مفتوح  اهلايجعلى وجهة نظر خمالفة، أفاد  وبناءا.”النص

اجلهات  عصيدلسياق، دعا ذات ا يف.”التوصياتتستند على خطاب ديين تقليدي من أجل تعطيل مثل هذه “ضرورة مواجهة األصوات احملافظة اليت 
ضلون رهيين خطابات النصوص الذين ي“املطلوب من أجل مواجهة احملافظني  باإلجتهادالقيام “العليا املغربية يف إشارة إىل املؤسسة امللكية إىل ضرورة 

لب املساواة يف اإلرث بني إىل أن مط ويشار.”التطوريساير هذا  إجتهاداالواضحة والقطعية، يف حني أن اجملتمع يتطور يوما بعد يوما، وهو ما يستلزم 
الشعبية، بضرورة  للقوات اإلشرتاكي اإلحتادالرجل واملرأة، سبق أن أثار الكثري من اجلدل عندما طالب إدريس لشكر، الكاتب الوطين األول حلزب 

ا الشريعة اإلسالمية ئعي اليت تقوم ، حبكم الدور الطالتعديل القوانني األسرية حبيث تضمن املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة، رغم الفوارق اليت حدد
.به املرأة العصرية يف إعالة األسرة، وهو ما أثار حينها سجاال واسعا وصل إىل حد إهدار دم إدريس لشكر

http://qushq.com/blog/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%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%B9%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AC/
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!فال تلعبوا بذيل الغول..توصية اإلرث اعتداء على الدين : الفزازيالشيخ 

لق ع الرجل فيما يتعأثارت توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اليت يدعو فيها إىل تعديل مدونة األسرة من أجل منح املرأة حقوقا متساوية م
.باإلرث، جدال وسط بعض رجال العلم والدين

.وفق قوله” اعتداء على الدين وتطاوال على القرآن، وحتد لرب العاملني،“، هذه التوصية  الفزازيويف هذا الصدد، اعترب  الشيخ حممد 

.بية دولة إسالمية، أن التوصية تشكل أيضا اعتداء على املؤسسات، على اعتبار أن اململكة املغر الفايسبوكيعلى جداره  تدوينةوأضاف يف 

الواجهة من جديد باملغرب يف..”اإلرث”بني اجلنسني يف  املساواة:للمزيد

يعترب جتاوزا لوظيفة العلماء “، األزميما جاءت به توصية اجمللس الذي يرأسه ادريس  املغرب،إن، الذي يعترب من أبرز شيوخ السلفية يف الفزازيو تابع 
وال على ليم، وحتديا وتطاووظيفة اجمللس العلمي األعلى الذي يرأسه أمري املؤمنني، كما يشكل أيضا جتاهال لدور اجملالس العلمية الوطنية يف كل إق

.”التخصصات

ين يفهمون كتاب ال جيوز للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان بأي حال من األحوال، أن خيوض فيما ال يعنيه، والذ“وانطالقا من وجهة نظره، قال إنه 
.”اهللا هم أهل العلم وجيتهدون فيه

املساواة يف الدستور املغريب مبدأ:أيضا إقرأ

ل وذهب إىل حد القول ، ب”إن على هؤالء أال يلعبوا بذيل الغول لكي ال يصنعوا التطرف واإلرهاب،”ووجه كالمه إىل اعضاء اجمللس املذكور، قائال ،
.على حد تعبريه” لصناعة اإلرهاب،” ماكينة”إن اجمللس بتوصياته هذه يعد ”،

http://machahid24.com/home/112147.html
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https://anayir.com/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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توصية المجلس الوطني لحقوق االنسان حول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تثير الجدل

اجمللس الوطين حلقوق االنسان حول مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة تثري اجلدلتوصية 
، باالرثشقها املتعلق  ، الكثري من اللغط خصوصا يفواملراةاثارت توصية صادرة عن اجمللس الوطين حلقوق االنسان، حول مبدا املساواة بني الرجل 

ذا الصدد، اال ، من الدستور املغريب، وبناء على اتفاقيات دولية اليت وقعها املغرب يف ه١٦، واملادة ١٩اجمللس على الفصل  استنذهذه التوصية، اليت 
ا ليست قرار، وعليه، البد من استحضار، االختالف بني التوصية والقرار، من اج ضوع، ل توضيح اكثر للمو ان التوصية، ال حتتاج كل هذا اجلدل، كو

جمللس الوطين حلقوق االنسان ، ويف االخري ما صدر عن ا.فالقرار ملزم ويتطلب آلية تنفيذ حمددة، أما التوصية فهي جمرد اقرتاح قد يؤخذ أو ال يؤخذ به
سومة سلفا، ، ومبا ان املغرب، دولة اسالمية، يظهر جليا ان مسالة االرث حميؤخدبه او ال  يؤخدخبصوص االرث، ال يلزم احد، وهو جمرد راي، قد 

كال العنف والتمييز، باملغرب، ال يتوقف على مسالة االرث، بالقدر ما حيارب كل اش للمراةكما جاءت به الشريعة االسالمية، كما ان امللف احلقوقي 
اصاته وصالحيته الدستورية، فقد يف عالقتها مبحيطها الوظيفي واالجتماعي، لكن مبا ان اجمللس تطرق للموضوع، مبا تسمح له اختص املراةالذي تعانيه 

لفات، اليت نص عليها ، توصيات، بشان وضعية العدالة االجتماعية وكرامة املواطن، وغريها من املاملوضوعايتكان جديرا به، ان يستند ذات التقرير 
قية وتلك اليت هلا عالقة حقو  بلمفاتالدستور يف بابه الثاين بكل فصوله، عوض ممارسة لعبة اللف والدوران خلف املائدة، مائدة مملوءة عن اخرها 

.باحلريات العامة واحلق يف الشغل والصحة

http://lesportifpress.com/archives/5087
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!من تحت الرماد” نار الجدل“يبعث ” اليازميمجلس “.. في اإلرثالمساواة 
1-ندوة صحفية للمجلس الوطين حلقوق  اإلنسان

بشكل مينح املرأة “ونة األسرة بتعديل مد” وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب“حول  املوضوعايتأوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره 
 بني مؤيدين للتوصية ، وهو ما أثار جدال”حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه، والعالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث

. اجملتمعباعتبارها التزاما باالتفاقيات الدولية، ومن رأى فيها مسا صرحيا بالنصوص القرآنية الصرحية، ودعوة إىل إذكاء الفتنة يف
ول دريس لشكر، الكاتب األهذه هي املرة األوىل اليت تتم فيها الدعوة إىل املساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء، فقد سبق أن دعا إىل ذلك إوليست 

رأة يف اإلرث، بني الرجل وامل حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، كما أن اجلمعيات احلقوقية ذات املرجعية اليسارية طاملا دعت إىل ضرورة املساواة
ا تعرب عن خمتلف احلساسيات و  ة التوجهات الفكرية والسياسيإال أن ما يعطي للموضوع أمهيته هو صدور هذه التوصية عن مؤسسة دستورية يفرتض أ

.باملغرب، وهو ما جعل توصيتها مثار جدل كبري
، أن موضوع اإلرث حمسوم بصريح القرآن، وحمسوم كذلك ″24اليوم “الوايف، النائبة الربملانية عن حزب العدالة والتنمية، اعتربت، يف اتصال مع نزهة 

إلنسان، أن موضوع اإلرث دستوريا، حيث ينص الدستور على إسالمية الدولة، وأضافت الوايف، اليت نوهت مبضامني تقرير اجمللس الوطين حلقوق ا
وع من ليسوا أهال له وليسوا وال ينبغي أن يقفز على املوض“وغريه من املوضوعات ذات الطابع الديين جيب اللجوء فيها إىل اجمللس العلمي األعلى، 

.”ذوي اختصاص
 وحماربة العنف، ال أن يتم ، أكدت أن إثارة املوضوع تأيت خارج أولويات نساء املغرب، اللوايت ينتظرن مزيدا من احلقوق يف الشغل والتطبيبالوايف

ن .شغلهن مبوضوع ليس ضمن أجند
.”ق على هذا املطلب أم الأنه على الداعني إىل مراجعة أحكام اإلرث الرجوع إىل اجملتمع أوال، واستفتائه يف األمر، لنرى ما إذا كان يواف“الوايف وترى 
لس الوطين حلقوق اإلنسان ، رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، إن موضوع املساواة يف اإلرث الذي طالب به اجملالعسويلجهتها، قالت فوزية ومن 

يف هذا  لماء الدين أن جيتهدوااقتضته ضروريات احلياة اآلن، اليت أصبحت فيها املرأة تشتغل وتتحمل كل األعباء مثلها مثل الرجل، مربزة أنه على ع
نصوص الدينية، ولكن يف ، مضيفة أن املشكلة ليست يف ال)صلى اهللا عليه وسلم(اإلطار، وينصتوا إىل شكاوى النساء، كما انصت إليهن رسول اهللا 

والدهن  رجهن من منزلالعلماء واجمللس العلمي األعلى، الذي ال يريد أن ينتبه إىل هذه املستجدات، مربزة أنه من الظلم أن يرث العم مع البنات وخي
.املتويف
اواة يف اإلرث حتركها أياد ، فريى أن دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املسبلكبرياألستاذ اجلامعي والكاتب املغريب اليساري، عبد الصمد أما 

م الرئيسية .خارجية، غرضها خلق الفتنة وإهلاء املغاربة عن أولويا
م  .أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالتبعية للخارج، وحماولة إشعال نار الفتنة يف اجملتمع بلكبريوا

ان من التبعية السياسية بالكبري أن موضوع املساواة يف اإلرث ليس مطروحا يف اجملتمع املغريب على اإلطالق، مربزا أنه جيب حترير األوطوأوضح 
.وحضارته ثوابتهواالقتصادية أوال، مث ميكن بعدها للمجتمع أن يقرر ما يريد يف إطار 

http://www.belbala.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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B9/
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!من تحت الرماد” نار الجدل“يوقد ” اليازميمجلس “.. في اإلرثالمساواة 

1-ندوة صحفية للمجلس الوطين حلقوق  اإلنسان
بشكل مينح املرأة “ونة األسرة بتعديل مد” وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب“حول  املوضوعايتأوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره 

 بني مؤيدين للتوصية ، وهو ما أثار جدال”حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه، والعالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث
. اجملتمعباعتبارها التزاما باالتفاقيات الدولية، ومن رأى فيها مسا صرحيا بالنصوص القرآنية الصرحية، ودعوة إىل إذكاء الفتنة يف

ول دريس لشكر، الكاتب األهذه هي املرة األوىل اليت تتم فيها الدعوة إىل املساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء، فقد سبق أن دعا إىل ذلك إوليست 
رأة يف اإلرث، بني الرجل وامل حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، كما أن اجلمعيات احلقوقية ذات املرجعية اليسارية طاملا دعت إىل ضرورة املساواة
ا تعرب عن خمتلف احلساسيات و  ة التوجهات الفكرية والسياسيإال أن ما يعطي للموضوع أمهيته هو صدور هذه التوصية عن مؤسسة دستورية يفرتض أ

.باملغرب، وهو ما جعل توصيتها مثار جدل كبري
، أن موضوع اإلرث حمسوم بصريح القرآن، وحمسوم كذلك ″24اليوم “الوايف، النائبة الربملانية عن حزب العدالة والتنمية، اعتربت، يف اتصال مع نزهة 

إلنسان، أن موضوع اإلرث دستوريا، حيث ينص الدستور على إسالمية الدولة، وأضافت الوايف، اليت نوهت مبضامني تقرير اجمللس الوطين حلقوق ا
وع من ليسوا أهال له وليسوا وال ينبغي أن يقفز على املوض“وغريه من املوضوعات ذات الطابع الديين جيب اللجوء فيها إىل اجمللس العلمي األعلى، 

.”ذوي اختصاص
 وحماربة العنف، ال أن يتم ، أكدت أن إثارة املوضوع تأيت خارج أولويات نساء املغرب، اللوايت ينتظرن مزيدا من احلقوق يف الشغل والتطبيبالوايف

ن .شغلهن مبوضوع ليس ضمن أجند
.”ق على هذا املطلب أم الأنه على الداعني إىل مراجعة أحكام اإلرث الرجوع إىل اجملتمع أوال، واستفتائه يف األمر، لنرى ما إذا كان يواف“الوايف وترى 
لس الوطين حلقوق اإلنسان ، رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، إن موضوع املساواة يف اإلرث الذي طالب به اجملالعسويلجهتها، قالت فوزية ومن 

يف هذا  لماء الدين أن جيتهدوااقتضته ضروريات احلياة اآلن، اليت أصبحت فيها املرأة تشتغل وتتحمل كل األعباء مثلها مثل الرجل، مربزة أنه على ع
نصوص الدينية، ولكن يف ، مضيفة أن املشكلة ليست يف ال)صلى اهللا عليه وسلم(اإلطار، وينصتوا إىل شكاوى النساء، كما انصت إليهن رسول اهللا 

والدهن  رجهن من منزلالعلماء واجمللس العلمي األعلى، الذي ال يريد أن ينتبه إىل هذه املستجدات، مربزة أنه من الظلم أن يرث العم مع البنات وخي
.املتويف
اواة يف اإلرث حتركها أياد ، فريى أن دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املسبلكبرياألستاذ اجلامعي والكاتب املغريب اليساري، عبد الصمد أما 

م الرئيسية .خارجية، غرضها خلق الفتنة وإهلاء املغاربة عن أولويا
م  .أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالتبعية للخارج، وحماولة إشعال نار الفتنة يف اجملتمع بلكبريوا

ان من التبعية السياسية بالكبري أن موضوع املساواة يف اإلرث ليس مطروحا يف اجملتمع املغريب على اإلطالق، مربزا أنه جيب حترير األوطوأوضح 
.وحضارته ثوابتهواالقتصادية أوال، مث ميكن بعدها للمجتمع أن يقرر ما يريد يف إطار 

http://journalmedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82/
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هذا موقف المجلس العلمي األعلى...بعد الضجة التي أثارتها الدعوة الى المساواة في اإلرث

ا صادرة عن مؤسسة دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث حفيظة اجمللس العلمي األعلى، خاصة أأثارت 
.اليزميدستورية يف تقرير رمسي صدر أول أمس الثالثاء بالرباط، وقدمه إدريس 

م  ، يف الوقتاليزميقالت يومية املساء، أن هناك نقاشا بني أعضاء اجمللس العلمي األعلى حول كيفية الرد على ما صدر عن  وو  الذي يرى البعض أ
.ثواملرأة واإلر  ليسوا حباجة للرد خاصة أن جملس العلماء سبق أن أكد على أن أحكام اإلرث قطعية وال جمال للرأي يف طلب املساواة بني الرجل

زواج تصل بانعقاد اليشار إىل أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان دعا إىل تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما ي
.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16وفسخه ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقا للفصل 

http://www.khbarna.net/front/75196.html/
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Qui a peur de l’égalité dans l’héritage ?

La recommandation émise  mardi par le  Conseil national des droits de l’Homme sur l’égalité dans 
l’héritage va à coup sûr provoquer la polémique.   
« En  matière successorale, la législation doit être conforme avec l’article 19 de la Constitution et l’article 

16 de la CEDAW », peut-on lire dans le rapport thématique «Etat de l’égalité et de la parité au Maroc » 
élaboré par le CNDH 10 ans après la réforme du Code de la famille et 3 ans après la promulgation de la 
Constitution.   
Un pavé dans la mare lancé par Driss El Yazami, le président de cette instance nationale de défense des 
droits humains? Pas vraiment pour les socialistes marocaines qui, à l’occasion de leur dernier congrès, ont 
appelé à l’ouverture d’un débat serein et responsable sur l’égalité successorale. «Cela nous a valu des 
menaces de mort, une excommunication et la condamnation d’un pseudo-cheikh illuminé», se souvient 
Fatiha Saddass, membre du Bureau politique de l’USFP et figure de l’organisation des femmes ittihadies.   
A l’USFP, la revendication de l’égalité entre la femme et l’homme dans l’héritage n’est pas nouvelle.  Les 
militantes en veulent pour preuve le mémorandum du secteur féminin ittihadi élaboré en 1992 dans le 
cadre de la toute première réforme de la moudawana. « Le dernier paragraphe du mémorandum est 
justement consacré à la seule question de l’héritage. Nous appelions à l’époque à l’ouverture d’un débat 
entre toutes les composantes de la société dans le sens de la réparation d’une injustice entre les hommes 
et les femmes dans l’héritage », fait valoir Fatiha Saddass. 

En 2004, une première réforme de l’héritage 
L’injustice, c’est justement tout le combat que mène la députée PPS Nouzha Skalli.  L’ancienne ministre en 
charge de la Famille place l’héritage dans la case injustice. Et Dieu, dit-elle,  s’est-lui-même interdit toute 
injustice.  Le débat doit être ouvert. Il faut réfléchir aux moyens de réparer cette injustice et ouvrir les 
portes de l’Ijtihad. « D’autant que ce n’est pas la première fois que nous allons toucher à l’héritage. En 2004, 
à l’occasion de la réforme du Code de la famille, une disposition portant sur l’égalité dans l’héritage entre 
petits enfants nés du fils et ceux nés de la fille a été adoptée », rappelle Nouzha Skalli. 
Au Maroc, l’histoire de l’héritage n’a jamais été figée. Tribale, cette histoire a connu des flux et des reflux au 
gré des périodes. C’est l’historien et philosophe Abed Al Jabri qui a su le rapporter en évoquant ces tribus 
du Maroc où seules les femmes héritaient pour que l’héritage reste dans la tribu. Cela n’a pas toujours été 
ainsi. Les femmes ont été plus tard interdites d’héritage. Seuls ceux de sexe masculin pouvaient se faire 
héritiers. Un droit coutumier dont les femmes soulalyates continuent souvent d’être victimes, en l’absence 
d’une nouvelle législation relative aux terres collectives. 
Dans les rangs de la gauche marocaine, la revendication ne souffre pas la moindre ambiguïté : il y a urgence 
à adopter une approche égalitaire dans les droits de succession. « C’est une question d’équité. Et cela 
procède des mêmes principes que nous défendons pour la justice sociale. On ne peut pas défendre la 
justice sociale, lutter contre les inégalités  et fermer les yeux devant l’injustice faite aux femmes et aux filles 
qui ne peuvent pas hériter de la même manière qu’un homme. Nous ne sommes pas contre la religion. 

                            71 / 91



 

22/10/2015 63
Conseil national des droits de 

l'Homme

7620   2
Nous sommes pour l’équité », martèle Fatiha Saddass. 

Succession : les clivages politiques 
Le débat sera-t-il ouvert de manière sereine et dans le sens d’une injustice réparée ? La tentation d’une 
polémique politicienne sera-t-elle dépassée ? Les clivages politiques sont marqués. Pour les uns, il faut avoir 
le courage de légiférer sur la question de l’héritage. Pour les autres, on marche sur des œufs dans un pays 
islamique et une société conservatrice. Mardi soir, sur Al Oula, le ministre haraki du Tourisme a brandi 
l’étendard de l’Islam pour réagir à la recommandation du Conseil national des droits de l’Homme. « Dès 
qu’il s’agit d’avancer sur les droits des femmes, on s’empresse d’ériger des barrières qui s’appellent religion 
et conservatisme », réplique exaspérée cette défenseure des droits des femmes. 
A un an des élections législatives, l’égalité est-elle vraiment un enjeu pour un gouvernement qui a fait le 
choix des mesures populistes forcément payantes en périodes électorales? Dans le mouvement féminin, on 
a peine à y croire. L’islamiste Bassima Haqqaoui, la ministre en charge des Femmes, a montré la couleur 
depuis le début de son mandat, coupant court à toute collaboration avec les associations féminines trop 
modernistes et progressistes à son goût. 
Pourtant, le débat est ouvert. La question de l’égalité dans l’héritage n’est plus un sujet tabou frappé du 
sceau de l’illicite. «Au Maroc nous avons toujours su effectuer des transitions tranquilles et douces. La 
réforme de l’héritage peut en être», conclut pleine d’espérance Fatiha Saddass.
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CNDH : EN VILLE, LES HOMMES TRAVAILLENT 4 FOIS PLUS QUE LES FEMMES

L'inégalité entre hommes et femmes est toujours aussi frappante dans le monde du travail. 
Selon le dernier rapport du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), le taux 
d'activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes au Maroc. Cet écart 
est plus important en milieu urbain (4 fois) qu'en milieu rural (2,2 fois). Fait plus inquiétant, 
l’activité féminine enregistre une baisse continue et passe de 28,1% en 2000 à 25,1% en 
2013. Des constats qui, couplés au chômage des diplômées du supérieur (26,8% pour les 
femmes contre 14,8% pour les hommes, 2013) révèlent, selon le CNDH, l’inadéquation 
structurelle entre les formations et qualifications et le marché du travail, ainsi que 
l’insuffisance de la création d’emplois.

http://www.leconomiste.com/flash-infos/cndh-en-ville-les-hommes-travaillent-4-fois-plus-que-les-femmes
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Driss El Yazami : « Le Maroc est prêt pour un débat sur 
l’égalité homme-femme en matière d’héritage »

Dans son dernier rapport, publié mardi 20 octobre, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) 
dresse un bilan inquiétant de l’état de l’égalité homme-femme et en profite pour lancer des piques au 
gouvernement PJD qui rogne sur les acquis constitutionnels. Le président du CNDH, Driss El Yazami, a 
répondu aux questions de Jeune Afrique.

À LIRE AUSSI

Au Maroc, être une femme libérée, c'est pas si facile
Au Maroc, être une femme libérée, c'est pas si facile
Pour la première fois, le Conseil national des droits de l’homme, placé sous la tutelle du roi, publie un 
rapport sur l’état de l’égalité et la parité. Le 20 octobre, il a demandé à ce que les femmes aient le mêmes 
droits que les hommes en matière d’héritage, qu’elles puissent transmettre leur nationalité marocaine à 
leurs maris étrangers et que les enfants nés hors-mariage puissent même bénéficier d’une pension 
alimentaire. Pour le président du CNDH, Driss El Yazami, il est temps de lancer ces débats.

Jeune Afrique : Dans ce rapport, vous décriez « une évaporation progressive des promesses 
constitutionnelles ». Qu’en est-il exactement ?

Cette évaporation se manifeste de deux manières. D’une part, à travers la lenteur dans l’adoption des lois 
organiques, malgré nos nombreuses demandes d’accélération. Autorité pour la parité, loi de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes, conseil de famille, statut des travailleurs domestiques… Nous sommes à un 
an de la fin du mandat gouvernemental et ces lois n’ont toujours pas été adoptées.

D’autre part, on remarque une déperdition des politiques nationales au moment de leur exécution au 
niveau local. Près de 40% de la population du Maroc habite dans les campagnes.

Pour la première fois, un organe constitutionnel demande l’égalité entre les hommes et les femmes en 
matière d’héritage. Pourtant, cette question semble être tranchée dans le Coran ?

Je ne suis pas un théologien, mais un acteur des droits de l’homme. Notre objectif est de susciter un débat 
qui existe par ailleurs dans des sociétés similaires comme la Tunisie et le Liban. Il appartiendra au conseil 
des Oulémas de statuer au niveau religieux.

                            76 / 91



 

22/10/2015 80
Conseil national des droits de 

l'Homme

La société marocaine est-elle prête pour ce genre de débats, notamment sur l’égalité en matière d’héritage 
?  
Certainement, la société marocaine est prête pour le débat sur l’égalité en matière d’héritage. Cette année, 
il y a eu un débat extraordinaire sur l’Interruption volontaire de grossesse (IVG). Le CNDH y a participé en 
organisant un mois de consultation avec la société civile, soldé par la présentation de 75 mémorandums. 
Cela montre une capacité indéniable à débattre. Peine de mort, interdiction de Much Loved de Nabil 
Ayouch, homosexualité, festivals de musique…la société dans son ensemble discute tous les jours.
La part des mariages en dessous de l’âge légal a presque doublé en une décennie, passant de 7% en 2004 à 
près de 12% en 2013. Comment expliquez-vous la progression des mariages des filles de moins de 18 ans 
malgré les restrictions posées par la loi ?
Je n’ai pas d’explication. Je me félicite en tout cas du fait qu’on puisse quantifier ces mariages et que le 
ministère de la Justice puise publier ces chiffres. Notre constat est que l’autorisation est donnée par les 
juges assez facilement. Comment combattre ce phénomène ? En prendre conscience, former les magistrats 
et conscientiser les parents.

Vous appelez donc à la réforme d’une Moudawana dévoyée…
De toutes les façons, il faudra évaluer cette loi appliquée depuis 11 ans. Elle a été adoptée suite à un débat 
houleux qui a duré au moins 2 ans, conclu certes par un compromis, mais comme toute politique publique, 
elle doit être réactualisée.

Vous demandez à ce que les femmes marocaines puissent transmettre leur nationalité à leurs époux 
étrangers. Or, on sait tous que l’acquisition de la nationalité marocaine est opaque et difficile…
Dans la loi actuelle, un homme marocain peut transmettre sa nationalité à son épouse étrangère. Ce qui 
n’est pas le cas pour une femme marocaine mariée à un étranger. Nous devons aligner les deux statuts au 
nom de l’égalité mais aussi parce que le Maroc a des engagements internationaux qui ne supportent plus 
cette discrimination. En 2007, la femme marocaine a pu transmettre sa nationalité à ses enfants nés d’un 
mariage mixte. Nous sommes dans la continuité de cet acquis. Et je ne vois vraiment pas en quoi 
l’attribution de la nationalité aux maris étrangers pourrait poser problème.

Ne vous sentez-vous pas frustré par toutes les réformes que vous avez édictées à la tête du CNDH et qui 
n’ont pas encore trouvé le chemin de l’accomplissement?
Pas du tout. Je sais que la réforme se fait dans la durée. On a pu constater par exemple que plusieurs 
recommandations du CNDH ont été incluses dans la nouvelle mouture du Code pénal qui sera présenté au 
Parlement. Tous les acteurs doivent s’exprimer. Pour moi, la démocratie n’est pas le consensus mais la 
gestion pacifique du désaccord.

http://www.jeuneafrique.com/273320/societe/driss-el-yazami-le-maroc-est-pret-pour-un-debat-sur-legalite-
homme-femme-en-matiere-dheritage/
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Le CNDH attaqué par les conservateurs opposés à la réforme 
sur l’héritage

Le rapport du CNDH sur la parité relance une polémique autour de l’héritage. Les conservateurs se 
montrent d’ores et déjà hostiles et évacuent tout débat sur la question.

Un rapport, une recommandation parmi vingt autres, et les conservateurs se crispent. A l’origine de cette 
tension, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), présidé par Driss El Yazami, a publié le 20 
octobre un rapport portant sur les discriminations à l’égard de la femme au Maroc. Le CNDH y préconise 
rien de moins que l’amendement du Code la famille, « de manière à accorder aux femmes les mêmes droits 
dans la formation du mariage, sa dissolution (…) et en matière successorale en conformité avec l’article 19 
de la Constitution sur la parité et l’article 16 de la convention de la CEDAW (Comité onusien d’élimination 
des discriminations contre les femmes, ndlr) ». Aujourd’hui, ces deux textes sont ignorés au Maroc. En effet, 
il est difficile pour le royaume d’observer cette parité sans respecter la Charia. En mettant à nouveau la 
lumière sur cette injustice qui accable les femmes, le CNDH a déclenché l’ire des conservateurs.

Attaques contre le CNDH

Au lendemain de la publication du rapport, le quotidien arabophone Attajdid, proche du MUR et du PJD, a 
vivement réagi. « Le conseil d’El Yazami appelle à l’égalité des sexes dans les affaires d’héritage 
contrairement à ce que précisent la Charia et la Constitution », titre le journal. Un raccourci assumé dans 
les colonnes du journal, où on peut lire l’indignation du vice-président du MUR, Omar Benhmad: « L’égalité 
dans l’héritage entre l’homme et la femme est une revendication qui s’oppose directement à un texte 
coranique clair et qui n’est pas sujet à débat ». Il invite le Conseil supérieur des ouléma à se prononcer sur 
la question, comme il l’avait déjà fait en 2009 en émettant une fatwa officielle. Celle-ci était en effet 
catégorique: pas de débat concernant l’égalité en matière d’héritage entre l’homme et la femme. De son 
côté, le PJD en rajoute une couche, en ne ménageant pas le CNDH, et en présentant le rapport comme « 
hors contexte de la Constitution marocaine et non adapté à la société marocaine », selon les termes du 
député PJD Abdessamad Idrissi. Ce dernier en profite pour dénoncer le conseil de Driss El Yazami qui, selon 
l’élu, « n’est pas constitué de toutes les tendances de la société marocaine et n’est qu’une minorité », nous 
explique-t-il.

Appel à la sérénité

Pas de quoi faire douter le CNDH de son bon droit. « Notre rapport a surtout pour but d’ouvrir le débat 
concernant cette question », insiste Mohamed Sebbar, secrétaire général de l’instance. Avant d’ajouter, en 
réponse aux critiques émises, qu’« au final, les recommandations du rapport ne sont pas sacrées et sont 
largement négociables au niveau national ». Surtout qu’une partie de la classe politique rejoint les
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recommandations du Conseil. « Dans le contexte où nous vivons, il est impératif de réviser certains textes 
de loi qui mettent la femme en situation d’inégalité par rapport à l’homme », estime pour sa part la députée 
du PAM, Khadija Rouissi, pour qui le débat est urgent. Même indignation du côté de Nouzha Skalli, députée 
du PPS, qui estime que « l’islam n’a jamais interdit le débat ». L’avenir du rapport du CNDH risque de finir 
dans un tiroir.

http://telquel.ma/2015/10/22/cndh-attaque-les-conservateurs-opposes-reforme-lheritage_1467258
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Maroc: "La législation successorale inégalitaire participe à 
augmenter la vulnérabilité des femmes" (CNDH)

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a présenté, mardi à Rabat, son rapport thématique 
"Etat de l'égalité et de la parité au Maroc: préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs 
constitutionnels". 

Ce 6eme rapport thématique validé par la 10eme plénière du CNDH en juillet dernier, se veut un bilan 
analytique 10 ans après la réforme du code de la famille et 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans 
après l'adoption de la plateforme de Beijing. 

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

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

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

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

Concernant le droit à un travail salarié décent, il ressort du rapport qu'à l'échelle nationale, le taux 
d'activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes (4 fois en milieu urbain et 2,2 fois en 
milieu rural), soulignant que l'activité féminine enregistre une baisse continue (28,1 pc en 2000 et 25,1 pc en 
2013), ce qui signifie que le taux d'emploi des femmes au niveau national a baissé durant la dernière
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décennie (de 25 pc en 2000 à 22,6 pc en 2014). 

Dans le chapitre réservé aux femmes pauvres âgées, le rapport affirme qu'un peu plus de 8 femmes âgées 
sur 10 sont analphabètes, 94 pc ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7 pc ne bénéficient d'aucune 
couverture de santé et enfin, 62,8 pc n'ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources limitées 
(55,1 pc des hommes), ajoutant que le nombre de centres d'accueil pour les personnes âgées sans 
ressources ne dépasse point 44 centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des 
femmes (2011). 
Egalité et parité 
Ce 6ème rapport thématique que présente le CNDH, apporte une série de recommandations visant à 
consacrer les principes de l'égalité et de la parité. 

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

Dans son rapport thématique sur l'égalité et la parité au Maroc, quatre ans après l'adoption de la 
Constitution de 2011 qui érige ces deux questions en principes constitutionnels, le CNDH souligne les 
progrès réalisés dans ce domaine ainsi que les différents entraves à la consécration de l'égalité et de la 
parité. 

"La législation successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté", 
recommande ainsi le CNDH qui recommande une égalité entre les hommes et les femmes en matière de 
conclusion et de dissolution du mariage, de tutelle des enfants et en matière successorale. 
D'après les organisateurs, ce rapport thématique, le premier du genre sur l'état de l'égalité et de la parité au 
Maroc, entend présenter une analyse de la réalité des droits de la femme et de l'égalité au Maroc. 

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

http://www.atlasinfo.fr/Maroc-La-legislation-successorale-inegalitaire-participe-a-augmenter-la-vulnerabilite-des-
femmes-CNDH_a66182.html
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يُغضب المجلس العلمي األعلى اليزمي

يسفحممد 
حممد يسف، األمني العام للمجلس العلمي األعلى

DR: حقوق النشر © 
يرد على لذي ال ُيستبعد أن تسببت دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، يف غضب اجمللس العلمي األعلى، ا

.اليزميدعوة إدريس 

سيم اإلرث، أن أعضاء اجمللس العلمي األعلى اجتمعوا ملناقشة املوضوع الذي أثار جدال واسعا، خاصة وأن الدعوة إىل تق Le360وكشفت مصادر 
.تعترب خمالفة ملا جاء يف الشريعة اإلسالمية، صدرت عن مؤسسة دستورية، وهو األمر الذي زاد من قلق اجمللس العلمي

لعالقة مع زواج وفسخه، ويف اودعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتعلق بال
.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19األطفال وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقا للفصل 

http://www.le360.ma/ar/societe/67063
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http://www.h24info.ma/maroc/divorces-polygamie-avortement-violences-le-constat-alarmant-du-cndh/37406
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Inégalités de l’héritage au Maroc: le coup de gueule du CNDH

Commentaires fermés sur Inégalités de l’héritage au Maroc: le coup de gueule du CNDH

Dans son dernier rapport présenté mardi à Rabat, le Conseil national des droits de l’Homme a 
recommandé la nécessité d’une révision de la Moudawana concernant l’héritage attribué aux femmes.
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé une conférence de presse mardi à Rabat 
afin de présenter son dernier rapport intitulé « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc: préserver et 
rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ».Ce rapport-bilan présenté par Driss El Yazami, 
président du CNDH, analyse « la situation des femmes et les rapports de genre et présente plusieurs 
recommandations visant à consacrer les principes de l’égalité et de la parité ».Dans son analyse, le CNDH 
constate que « trois ans après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la Constitution a été marquée 
par une évaporation progressive des promesses constitutionnelles ». De façon générale, « les femmes, 
notamment pauvres, rencontrent des difficultés à accéder à la justice », note le rapport du CNDH.Dans
une de ses nombreuses recommandations, le CNDH veut « amender le Code de la famille de manière à 
accorder aux femmes les mêmes droits dans la formation du mariage, dans sa dissolution et dans les 
relations avec les enfants ».A toutes fins utiles, le CNDH souhaite « adopter un plan de mesures destinées 
à sensibiliser, former et responsabiliser l’ensemble des intervenants du secteur de la justice » concernant 
notamment les problèmes liés à la parité hommes-femmes.Rappelons que comme le veut la Moudawana, les 
hommes héritent deux fois plus que les femmes au Maroc.

http://www.1001infos.net/maroc/inegalites-de-lheritage-au-maroc-le-coup-de-gueule-du-cndh.html
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Le CNDH dresse un bilan sombre sur la situation de la femme

Jeudi 22 octobre 2015 à 10:29
Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a présenté, mardi à Rabat, son rapport thématique 
"Etat de l'égalité et de la parité au Maroc: préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs 
constitutionnels". Ce 6eme rapport thématique validé par la 10eme plénière du CNDH en juillet dernier, se 
veut un bilan analytique 10 ans après la réforme du code de la famille et 4 ans après la constitution de 
2011.
Le rapport se décline en trois parties: La pratique conventionnelle du Maroc et dichotomie juridique; égalité 
et parité en droits économiques, sociaux et culturelles et les politiques publiques et leurs impacts sur les 
femmes les plus vulnérables aux violation de leurs droits. 
Concernant le premier volet, le rapport révèle que le taux des mariages avant l'âge légal a presque doublé 
en une décennie: passant de 7 % en 2004 à près de 12 % en 2013.  Chiffre plus effarant, plus de 99 % des 
cas concerne les jeunes filles. Pour ce qui est des violences faites aux femmes, le CNDH pointe du doigt 
leur acceptation sociale et l'impunité dont bénéficient les agresseurs. Les violences fondées sur le genre 
concernent aujourd'hui au Maroc plus de 6 millions de femmes, malgré les efforts des autorités publiques. 
Dans la deuxième partie relative à l'égalité et la parité, le tableau dressé par le rapport est à demi-teinte. 
Les femmes ont bénéficié d'un accès plus large aux services de santé. De ce fait, la mortalité maternelle a 
enregistré une baisse importante avec 112 cas pour 100.000 naissances vicantes en 2009/2010, soit un recul 
de plus de 50 % par rapport à 2003-2004. 
Au volet de l'éducation, les femmes sont plus touchées par l'analphabétisme avec 37 % contre 25 % pour les 
hommes. 
Même bilan concernant le droit à un travail salarié décent, les femmes se retrouvent là aussi distancées. A 
l'échelle nationale, le taux d'activité des hommes est 3 fois supérieur à celui des femmes, avec une baisse 
continue de l'activité féminine. Résultat: Le taux d'emploi des femmes a baissé durant la dernière décennie 
de 25 % en 2000 à 22 % en 2014. 
Mais le bilan le plus mitigé reste celui de l'impact des politiques publiques sur les femmes âgées pauvres. 8 
femmes âgées sur 10 sont analphabètes, 94 % n'ont pas de retraite,  plus de 83 % ne bénéficient d'aucune 
couverture de santé et enfin plus de 62 % n'ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources 
limitées. 
Le CNDH espère qu'un large débat soit initié à travers ce rapport. Surtout que cette année, 3 projets de 
loi relatifs à l'instance pour l'équité, à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et au conseil de la 
famille et de l'enfance seront présentés au Parlement. 

http://www.medi1tv.com/fr/le-cndh-dresse-un-bilan-sombre-sur-la-situation-de-la-femme-infos-47502
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Violente levée de boucliers contre le CNDH pour sa 
recommandation sur l’héritage

Le Conseil national des droits de l’Homme, présidé par Driss Yazami, a publié le mardi 20 octobre un 
document sur l’ « état de l’égalité et de la parité au Maroc ». Dans ce document, qui n’est encore qu’un « 
résumé exécutif », mais qui se décline en une vingtaine de pages quand même, le CNDH pointe et constate 
les différents cas d’inégalité des femmes par rapport aux hommes. Mais Driss Yazami fait face depuis deux 
jours à une violente levée de boucliers sur le point concernant l’héritage.

C’est ce qu’il appelle « la législation successorale »… ce point est cité deux fois dans le rapport 
comprenant 55 constats et recommandations. Dans le point 9, il est dit que « la législation successorale 
inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté », et dans la recommandation 18, 
le CNDH explique, entre autres, la nécessité d’ « amender le Code de la famille de manière à accorder aux 
femmes les mêmes droits dans la formation du mariage, dans sa dissolution et dans les relations avec les 
enfants et en matière successorale, en conformité avec l’article 19 de la Constitution et l’article 16 de la 
CEDEF ». Il n’en a pas fallu plus pour que les dizaines d’autres points soient occultés, que la parité soit 
oubliée, que l’inégalité soit mise sous le boisseau… pour ne se consacrer qu’à la question soulevée sur la 
législation successorale.

Ainsi, Driss Yazami est copieusement attaqué dans les médias, à titre personnel ; deux des principaux 
quotidiens du pays, Akhbar Alyoum et al Massae, lui ont consacré chacun un éditorial et une Une, rédigés au 
vitriol. Et les théologiens et autres érudits musulmans et mouvements islamiques  sont à leur tour montés 
au créneau.

Ainsi, on apprend que le Conseil supérieur des Oulémas (CSO) s’apprêterait à répondre au document du 
CNDH, aux fins de préciser que la question de la législation est un des dogmes principaux de l’islam et qu’il 
n’est donc pas possible ni envisageable de l’amender

Le cheikh Mohamed Fizazi a affirmé que « la recommandation du CNDH galvaude la religion et aussi le 
CSO présidé par le roi Mohammed VI de même qu’elle affecte le Livre Saint et constitue une véritable 
provocation contre l’islam ».

Pour sa part, Omar Benahmad, membre dirigeant du Mouvement Unicité et Réforme (MUR, matrice du 
PJD) et membre de l’Union internationale des Oulémas musulmans, a considéré que l’héritage est 
explicitement mentionné dans le Coran et que cette question est donc indiscutable. Puis, s’en prenant aux 
membres du CNDH, il a expliqué que « dans la religion musulmane, tous les cas sont possibles ; ainsi, il est 
des fois où la femme hérite plus que l’homme, et dans d’autres elle reçoit le même héritage que l’homme. 
Tout à été discuté, en profondeur et dans un esprit d’équité. Et puis, le roi lui-même a dit qu’il s’interdisait
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de rendre licite ce qui est illicite et de déclarer illicite ce qui est licite ».

Quant à Hassan Kettani, le cheikh salafiste, il rappelle que « la Commanderie des croyants tire sa légitimité 
du référentiel religieux, et donc, remettre en cause un verset coranique est de nature à affaiblir cette 
institution » ; puis, il va plus loin, émettant l’opinion que « cette recommandation du CNDH émane de la 
logique onusienne qui œuvre à l’égalité des sexes et au mariage homosexuel, ce qui ne saurait être accepté 
par les Marocains ».

Ces érudits s’en remettent à cet avis du CSO, rappelant qu’ « il ne peut y avoir de jurisprudence là où le 
texte est explicite », et le texte, c’est-à-dire le Coran, est explicite selon ce verset : « Voici ce qu'Allah vous 
enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles » (4 :11).

Cependant, d’autres théologiens et spécialistes émettent des avis plus modérés, à l’image d’Ahmed 
Khamlichi, connu pour ses opinions ouvertes, qui a affirmé que « la question de l’héritage en islam nécessite 
des réflexions, des conférences et des débats », indiquant par là que l’on peut réfléchir à la question, qui 
pourrait donc évoluer. Le porte-parole de la Jamaâ al Adl wal Ihsane Fathallah Arsalane va dans le même 
sens, expliquant qu’ « il faut ouvrir une large concertation de nature théologique, laissant de côté la 
politique ».

Le débat ne sera donc certainement pas ouvert, Driss Yazami continuera à prendre des coups et, dans 
l’intervalle, les dizaines d’autres recommandations et constats du rapport du CNDH seront occultés par 
cette polémique naissante (et non débat).

http://www.panorapost.com/article.php?id=11517
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Pourquoi il ne fait toujours pas bon être une femme au Maroc 
en 10 points

PARITÉ - Être une femme libérée au Maroc, ce n'est pas si facile... Pauvreté, âge, handicap et exclusion 
sociale. Voici les quatre paramètres qui favorisent le non-respect des droits des femmes, selon le Conseil 
national des droits de l’Homme. Dans son dernier rapport "L’égalité et la parité au Maroc, préserver et 
rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels", le CNDH épingle "une évaporation progressive 
des promesses constitutionnelles", marquées notamment par le retard de l’arrivée de l’Autorité pour la 
parité et la lutte contre les formes de discriminations (APALD) et du Conseil consultatif de la famille et de 
l’enfance (CCEF). Tour d’horizon de ce qui fâche en 10 points.

1. Les mariages des mineures a presque doublé en dix ans
Le pourcentage des mariages des mineurs est passé de 7% en 2004 à 12% en 2013, annonce le CNDH, 
précisant que "la part des filles dans le totale des demandes de ce type de mariage représente près de 
99,4%".

Cas de mariage de mineurs au Maroc
Create your own infographics
2. Des restrictions sur la tutelle légale des enfants par leur mère
Le CNDH épingle "des conditions très restrictives" empêchant les mères d'obtenir la tutelle de leurs 
enfants après le divorce. Une situation qui contredit l’article 199 du Code de la famille qui stipule que "la 
mère aisée a l’obligation de subvenir aux besoins de la famille en cas d’incapacité matérielle partielle ou 
totale du père".

3. Le Code de la nationalité est toujours inégalitaire
Malgré sa révision en 2007, le Code de la nationalité reste inégalitaire lorsqu’il s’agit de la transmission de la 
nationalité à son conjoint. S’il est possible pour un homme épousant une femme de nationalité étrangère de 
lui transmettre la nationalité, l’inverse n’est toujours pas possible.

4. Une hiérarchie des victimes du viol persiste
Mariées, non mariées, vierges ou non vierges. La justice introduit "une hiérarchie entre les victimes du viol" 
selon le CNDH, qui relève que le viol au sein de l’institution du mariage n’est toujours pas reconnu.

5. L’aide juridique en retard sur les affaires civiles
"Plus de la moitié des femmes ayant droit à une pension alimentaire ne la recevaient pas régulièrement, avec
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environ un quart qui ont déclaré ne pas la recevoir du tout", selon l’enquête de satisfaction du ministère de 
la Justice et des libertés. Le CNDH, de son côté, déplore que "l’aide juridique se concentre sur les affaires 
pénales et n’offre pratiquement pas de services dans les affaires civiles", ce qui empêche souvent ces 
femmes de jouir de leurs droits.

6. Les violences fondées sur le genre (VFG) sont toujours monnaie courante
6,2 millions de femmes marocains ont subi des violences, annonce le CNDH. Un chiffre qu’il explique 
notamment par l’acceptation sociale des VFG et par la raretés de plaintes suite à ces crimes. Le cadre 
juridique reste aussi critiquable à ce sujet. L’institution relève notamment l’absence de législation spécifique 
couvrant la violence domestique.

7. L’accès à la santé reste insuffisant
La part des accouchements assistés par un personnel de santé qualifié n’ont pas dépassé les 64% en 2004. 
Un chiffre alarmant, en deçà de la moyenne des taux enregistrés par des pays au niveau de développement 
équivalent, (74%). Le taux de mortalité maternelle est aussi l’un des plus élevés au niveau de la région 
MENA, précise le CNDH.

8. Les femmes, premières victimes de l’analphabétisme
55% des femmes en milieu rural sont analphabètes contre 31% des hommes. Un fossé qui illustre la 
difficulté d’accès à l’éducation des femmes dans les campagnes. Le CNDH précise que 72% des filles sont 
scolarisées dans les milieux précaires contre 86% des garçons.

9. L’accès limité au travail empêche les femmes d’assurer leur indépendance
Le taux d’activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes en milieu urbain, et 4 fois 
supérieur en milieu rural, précise le CNDH. Aussi, le taux d’emploi des femmes a chuté de 25% en 2000 à 
22,6% en 2014.

10. Les femmes ne sont pas assez représentées au niveau des postes de responsabilité
Si la "féminisation" de l’administration marocaine a atteint 38,6% en 2012, contre 34,4% en 2004, elles 
demeurent néanmoins sous représentées dans les postes de responsabilité, le plus souvent réservés aux 
hommes. Dans ce sens, le CNDH préconise "des mécanismes institutionnels contraignants" qui devraient 
passer par une révision des orientations fondant les politiques publiques dans leur globalité.

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/21/droits-femmes-maroc_n_8338384.html
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يعلق على دعوة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان للمساواة في اإلرث الفزازي

يل مدونة األسرة من أجل إعطاء تعقيبا على دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي دعا إىل تعد الفيسبوكله على  تدوينةيف  الفزازيالشيخ علق 
:التدوينةنص  وهذا.الرجلاملرأة حقوقا متساوية مع 

اإلرث، جل فيما يتعلق بإن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليت يدعو فيها إىل تعديل مدونة األسرة من أجل منح املرأة حقوقا متساوية مع الر 
غربية تبار أن اململكة املاعتداء على الدين وتطاوال على القرآن وحتد لرب العاملني، كما أن هذه التوصية تشكل أيضا اعتداء على املؤسسات على اع

.دولة إسالمية
كما يشكل أيضا جتاهال لدور   ، يعترب جتاوزا لوظيفة العلماء ووظيفة اجمللس العلمي األعلى الذي يرأسه أمري املؤمنني،اليزميو إن ما جاءت به توصية 

 يما ال يعنيه والذيناجملالس العلمية الوطنية يف كل إقليم، وحتديا وتطاوال على التخصصات وال جيوز للمجلس بأي حال من األحوال أن خيوض ف
صياته اب، و أن اجمللس بتو يفهمون كتاب اهللا هم أهل العلم وجيتهدون فيه ، و أن على هؤالء أال يلعبوا بذيل الغول لكي ال يصنعوا التطرف واإلره

.لصناعة اإلرهاب” ماكينة”هذه يعد 

http://www.rtn24.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82_
%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%
D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%
A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1919#
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