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Héritage: Les constantes et les variables

POLÉMIQUE - Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a recommandé l'instauration de 
l'égalité entre le Marocain et la Marocaine en matière d'héritage. Le PJD, le parti au pouvoir et autres 
rigoristes ou dois-je dire littéralistes de la foi musulmane, lui ont opposé les dispositions, d'une part, de la 
constitution divine et d'autre part de la constitution nationale. Soit. Essayons d'examiner quelques unes de 
l'une et de l'autre.

D'abord, l'article 19 de la constitution nationale. Cet article stipule ceci: "L'homme et la femme jouissent, à 
égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, 
énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les 
conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions 
de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume".

Messieurs du PJD, la femme ne vaudrait-elle que la moitié de l'homme?

Toute l'opposition des instances du PJD se focalise sur le substantif "constantes" que comporte le texte de 
cet article. En effet, ils stigmatisent la courageuse recommandation en ces termes: "Des recommandations 
"irresponsables" et qui vont "à l'encontre de l'article 19 de la Constitution qui encadre l'égalité entre la 
femme et l'homme selon les constantes religieuses et nationales du royaume".

Le tout est dans le terme "constantes" auquel le PJD a accolé l'adjectif "religieuses", qui initialement n'est 
pas mentionné dans le texte fondamental. Qu'à cela ne tienne, parmi les constantes de la nation marocaine, 
on peut citer, sans le moindre doute d'erreur, la nécessité de justice, autrement dit l'égalité des droits et des 
devoirs de tous les citoyens sans distinction de sexe. Cette constante est d'évidence une vérité autant 
religieuse que nationale. D'ailleurs, je n'invente rien, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte.

Avant de poursuivre, relevons juste cette contradiction dans les propos des instances du PJD. Comment 
osent-ils utiliser le substantif "égalité" pour signifier une inégalité flagrante, tangible, évidente? A moins de 
contorsionner à souhait et au gré des situations la définition et le contenu conceptuel du mot "égalité". En 
effet, la moitié d'une part ne saurait devenir une part, sauf si l'on accepte dans son raisonnement que la 
femme n'est ou ne vaut que la moitié de l'homme. La mauvaise foi ne grandit pas.

Constitutionnellement, l'article 19 sus mentionné instaure sans la moindre ambiguïté l'égalité entre l'homme 
et la femme. Seule une lecture partisane ou dogmatique peut conduire à penser que l'inégalité entre 
l'homme et la femme se situe hors du champs d'application de la loi fondamentale du pays et ce par le 
miracle du respect de constantes religieuses et nationales. Lequel miracle est sorti du chapeau ou de la
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"rezza (1)" de ceux qui s'obligent à opter pour une lecture littéraliste du texte coranique, en décalage par 
rapport à l'appréhension du réel par la conscience.

La question de l'égalité entre l'homme et la femme ne doit souffrir aucune manipulation car elle relève 
fondamentalement et de façon intrinsèque des droits sacrés d'une personne humaine. Auquel cas, toute 
concession quelle que soit sa nature est irrecevable par sa contrariété à la nature et donc à la rationalité 
qui régit le cosmos, dont les parties sont soumises aux mêmes lois. Une rationalité régie par les lois 
éternelles de Dieu et les universaux qui émanent de sa volonté et auxquels Il a soumis sa création, y 
compris l'esprit humain.

La justice, une constante religieuse

L'inégalité établie entre deux êtres issus de la même "Nafs", la même substance et de même nature, peut-
elle être qualifiée de relevant de la justice? La justice comme principe universel, donc une constante et au-
delà des particularités et des difficultés qui ont pu ou pourront encore faire ombre à son universalité, ne 
pourrait-elle pas être une constante religieuse de la nation marocaine? N'est-elle pas le fondement 
inaliénable de la vie sur cette terre? Dieu n'est-Il pas juste? Ne nous dit-Il pas qu'Il s'est interdit l'injustice et 
qu'Il l'interdit pour nous ses créatures? Le coran n'enseigne-t-il pas la justice et la recommande? Le 
prophète n'avait-il pour mission d'établir la justice sur terre en commençant par celle qui rétablit l'unicité 
de Dieu?

Les constantes dans la religion musulmane, ou toute autre religion, sont les principes fondamentaux qui 
sont universels et non les effets juridiques qui en découlent. Ceux-ci sont circonstanciels, propres à un 
contexte bien déterminé et donc doivent nécessairement subir les changements qu'implique l'évolution 
sociétale. L'injustice qui frappe la femme n'est pas une décision divine irrévocable et incontestable par sa 
sacralité, mais une étape dans l'évolution de la conscience dans le contexte précis de l'Arabie à l'époque.

On pourrait me rétorquer qu'il ne s'agit nullement d'une injustice car la conception humaine de la justice 
est insignifiante et sans rapport avec les mystères de la justice de Dieu. Nul croyant ne contexte 
l'impénétrabilité des mystères de Dieu. Cependant, Dieu n'exige de ses serviteurs que dans la mesure de 
leurs capacités et facultés. D'autre part, c'est lui qui les a dotés de la raison et donc de la faculté de juger 
par ce seul moyen, à l'exclusivité de tout autre et aussi, il ne leur a pas permis l'accès à ses secrets.

Ainsi, quel que soit le motif que l'on pourrait invoquer, on ne peut obliger l'homme à reconnaître, comme 
une norme absolument transcendantale, un état de choses qui, placé dans le contexte de son époque et 
donc du degré d'évolution de la conscience, sûrement, méritait amplement d'être qualifié de "plus juste" et 
même de révolutionnaire par le progrès énorme qu'il avait introduit dans un contexte foncièrement injuste. 
Mais qui ne fut qu'une application circonstanciée d'un principe universel qui donne sens à la création, à 
savoir la Justice. C'est "l'absolu qui se développe dans le circonstancié".
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S'interdire de réfléchir

C'est en faisant appel à notre raison que Dieu nous exhorte à reconnaître son existence et son unicité et 
ses bienfaits, c'est aussi à elle qu'Il se réfère pour nous commander d'être juste entre nous. Dieu enseigne 
les principes et l'homme les met en perspective pour gérer sa vie et lui donner sens. Si l'homme n'avait pas 
la raison, il n'aurait pas pu connaître Dieu, reconnaître ses bienfaits, s'obliger à lui rendre grâce pour l'en 
remercier... En définitive, il ne serait pas entré en relation avec son créateur. Donc l'élément central des 
relations qu'entretient l'homme avec Dieu est justement cette raison ou cet esprit dont Dieu a favorisé 
l'homme en en faisant sa créature privilégiée. C'est la manière dont nous utilisons notre raison qui nous 
conduit vers le salut définitif ou la déchéance éternelle.

Tout ce qui se situe au-delà du champ des possibilités de l'esprit humain nous n'en sommes pas comptables 
auprès de Dieu, car: "Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité" (Sourate 2, verset 
286). S'il y a des normes de la justice divine inaccessibles à l'être humain, celui-ci n'en est pas responsable, sa 
seule responsabilité se limite à ce que sa nature, cette "Fitra", placée en lui par son créateur pour qu'il 
tende vers le bien et s'éloigne du mal, mesurés selon des critères humains, puisque au-delà il n'en peut 
point. En définitive, la conscience humaine, guidée par les principes universels divins, est le seul baromètre 
de la justice dont nous avons la charge sur terre. Les règles ont le devoir de s'accommoder à son 
l'évolution.

Dire que la justice divine ne se conçoit pas selon des critères et normes humains, c'est tordre le coup à 
l'évidence, c'est accepter l'injustice au nom du mystérieux que l'on s'approprie injustement et que l'on 
invoque pour conjurer et congédier la conscience. Il n'a fallu, pour parvenir à ce dessein, que de s'aliéner 
l'effort de réflexion conformément à la nature dans laquelle Dieu a créé l'homme, à savoir le sens de la 
curiosité pour découvrir la vérité. Si l'homme s'empêche de réfléchir pour dépasser les facultés primaires 
que lui permettent ses sens, il s'interdit la quête de la vérité conformément aux cheminements et selon les 
capacités intellectuelles que Dieu lui a confiées.

http://www.huffpostmaghreb.com/ahmed-abdouni/heritage-les-constantes-et-les-variables_b_8637262.html
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ستكشف عن تفاصيل المشاركة المغربية الوازنة في المؤتمر العالمي للمناخ بباري الحيطي

التفاقية  21ارك يف مؤمتر األطراف اإلثنني اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء الوفد املغريب املش احليطي،أمسترأست الوزيرة املنتدبة املكلفة بالبيئة حكيمة 
.األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

مع املدين ووسائل اإلعالم على آخر الوفد املغريب املكون من خمتلف القطاعات الوزارية والفاعلني االقتصاديني والسلطات احمللية واجملت احليطيأطلعت و 
ت هذا مغرب يف فعاليااالستعدادات للمشاركة يف هذا احلدث العاملي اهلام كما تطرقت الوزيرة إىل مناقشة آليات التنسيق من أجل مشاركة متميزة لل

.ألف فاعل يف امليدان 40املؤمتر العاملي الذي سيعرف حضور أزيد من 
فية الدفاع بشكل تطرقت إىل كي، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزميإدريس ويف كلمة هلا ضمن اللقاء الذي عرف حضور  احليطي

شكل عام والتنمية املستدامة ب أفضل عن املوقف الوطين خالل هذه املفاوضات وكذا تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته بالدنا يف جمال تغري املناخ
.يف خمتلف الورشات والندوات اليت ستعقد على هامش املؤمتر العاملي

احلديثة  لاإلتصامرت مربع سيكون منصة للعارضني يف جمال كيفية استخدام وسائل  184أضافت أن املغرب سينظم رواق كبري على مساحة الوزيرة 
.وغريها لوجيستيكوالواملبتكرة كما أن عدة وزارات ستكون حاضرة يف الرواق من قبيل الصناعة والسكىن واملالية والطاقة واملاء والفالحة والنقل 

هلذه االتفاقية يف مراكش العام  22أن الوفد املغريب سيضطلع بدور التعريف احلضور الفعال وذلك يف أفق تنظيم مؤمتر األطراف  احليطيوأوضحت 
.حتدياً كبرياً وضخماً  احليطياملقبل وهو التحدي الذي اعتربته 

كي باراك لعاملية كالرئيس األمرياإلشارة إىل أن املغرب سيشارك يف هذا املؤمتر بوفد هام رفيع املستوى يف قمة عاملية سيحضرها كبار رؤساء الدول اجتدر 
.أوباما باإلضافة للرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند

بادرة تضامنية قوية من أجل م” نداء طنجة“أطلقا شتنرب املاضي من مدينة طنجة  أوالند،قدوكان امللك حممد السادس و الرئيس الفرنسي فرانسوا هذا 
دف توحيد جهودمها حلث اجملتمع الدويل على إجياد إجابات مناسبة وناجعة إلشكالية التغري املناخي”لفائدة املناخ  ،.

.”يفية جادة وناجعة ومنصفةبك“، ذكر اجملتمع الدويل وخمتلف الفاعلني والرأي العام العاملي، بضرورة التصدي العاجل للتغري املناخي ”نداء طنجة“
ظر الستعجالية القيام ، مبثابة ناقوس للخطر، بالن” فرونسفور دو  نداء”و، )الفلبني(” نداء مانيال“، الذي يأيت إطالقه بعد ”نداء طنجة“ويعد 

.ملناخية، حبسب البيانلتكثيف جهود حماربة التغريات ا” بسرعة وبشكل جيد ومجاعي“بعمل تضامين وقوي لصاحل محاية املناخ، وضرورة العمل 
، الغتنام فرصيت هذين املؤمترين بباريس )22وكوب  21كوب (املغرب وفرنسا، اللذان سيضطلعان برئاسة املؤمترين العامليني لتغري املناخ ويدعو 

من استدامة املوارد والتقليص  ومراكش، لتسريع التحول حنو اقتصاد عاملي أخضر، بشكل تنصهر فيه بانسجام التطلعات املشروعة للتنمية مع ضرورة
  .املخاطر البيئية

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-2/
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ياليزمامام مجلس بالمعتصمين  باملشيلضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان  إلتحاق
  
  

 يزميالنونرب، لتكتمل الصورة القامتة حلصيلة جملس  24مند  اليزميباملعتصمني امام جملس  باملشيلانضم ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان 
.يف حل املشاكل العالقة

  
نسيقيتني من ضحايا مع ت إجتماعاالثالثاء ، "وعقد أعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان خالل سنوات الرصاص 

.السونتاتاملشيل  ،تنسيقية الكرامة وتنسيقية  باقليماالنتهاكات اجلسيمة 
  

م  م وحتمل مسؤوليا وناشد املعتصمون  اجلمعيات احلقوقية والنسائية واهليئات السياسية ، مساند

http://www.zoompresse.com/news8158.html
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بالمغرب " اإلصالح في ظل االستقرار"وهم نقض 
مصطفى شكري: بقلم19قراءة يف حجية اخلطاب السياسي ألشغال اجمللس القطري للدائرة السياسية جلماعة العدل واإلحسان يف دورته 

الفهرس
متهيد
الكلمة االفتتاحية ونقض أوهام اخلطاب السياسي الرمسي: أوال
نقض دعوى سالمة العملية الدميوقراطية -1
نقض دعوى حرية النقاش اجملتمعي -2
نقض دعوى رقي وتقدم الوضع االجتماعي واالقتصادي -3

التقرير السياسي ملقدس ونقض أوهام االستقرار االجتماعي واالقتصادي: ثانيا
البيان اخلتامي وخمرجات نقض وهم اإلصالح يف ظل االستقرار: ثالثا
أقوال للتأمل: رابعا
متهيد

، وذلك 19ان يف دورته تعرض هذه الورقة لقراءة تأملية يف حجاج اخلطاب السياسي ألشغال اجمللس القطري للدائرة السياسية جلماعة العدل واإلحس
:من خالل النظر يف ثالث وثائق كانت مثرة حتليل نقدي لواقع الفعل السياسي احلايل باملغرب خطابا وممارسة، ومها

.الكلمة االفتتاحية لرئيس الدائرة السياسية -
.وثيقة التقرير السياسي -
.وثيقة البيان اخلتامي -

تلكم . باملغرب" قراروهم اإلصالح يف ظل االست"ومرمى هذه القراءة أساسا، أن تقف عند نقض اخلطاب السياسي املتضمن يف هذه الوثائق ملقولة 
عند  هزة الدولة حىت غدتاملقولة اليت أضحت الزمة من لوازم اخلطاب املخزين الرمسي، وقاعدة من قواعد التداول السياسي جتيش لرتسيخها خمتلف أج
ستوى الوعي العام ليس يف م البعض مسلمة ال حتوم حوهلا أدىن شبهات الريب أو الشك خاصة مع اجلهد اجلهيد اليت تبذله تلكم األجهزة لتجذيرها يف

".النخبة املثقفة"الشعيب لدى فئات العامة فقط، وإمنا ولألسف يف مستوى خطاب  املخيال
الكلمة االفتتاحية ونقض أوهام اخلطاب السياسي الرمسي: أوال

وهم اإلصالح يف " نقضها لـيف" مقدس"اعتمدت الكلمة االفتتاحية اليت ألقاها الدكتور عبد الواحد متوكل يف مستهل افتتاح أشغال اجمللس القطري لـ
ا" ظل االستقرار :على نقض ثالث دعاوى أساسية، إليكم بيا

نقض دعوى سالمة العملية الدميوقراطية -1
فرباير الرتداد الكثري ملقولة تنزيل دستور  20عليه اخلطاب السياسي املخزين يف املغرب بعد عمليات االلتفاف الكربى ملا بعد حركة  انبىنإن مما 

.فرصة ساحنة للدعاية السخية للدستور املمنوح، ولدميقراطية الواجهة 2015، وكانت فرصة االنتخابات األخرية يف شتنرب 2011
افت العملية على مستويات ثالث :ولقد عملت هذه الكلمة االفتتاحية على نقض هذه الدعوى من خالل بيان 

.للعملية االنتخابية واليت طبعها التقييد والتحكم املؤطرةبالنظر إىل طبيعة الرتسانة القانونية : مستوى اإلعداد -أ
.هودة القدمية اجلديدةاالنتخابية املشينة املع السلوكاتبالنظر إىل ما شاب العملية من خروقات قانونية أعادت إىل الواجهة : مستوى السريورة -ب
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ا عدم" خياطة"اليت أفرزت  املآالتمستوى  -ج ".مصاحل املخزن املرعية"املس بـ خريطة سياسية طبعتها التوافقات والتحالفات اليت وضعت يف حسبا
نقض دعوى حرية النقاش اجملتمعي -2

الذي جنده  ي للمفهوم على النحومن األوهام األساسية اليت يتم الرتويج هلا يف املشهد السياسي املغريب وهم وجود نقاش جمتمعي باملعىن العلمي السياس
واصل اجملتمعي داخل فضاء الت مؤسسا يف البلدان العريقة دميوقراطيا، وهو وجود يستبطن التوفر على جمال واسع للتأسيس ملعاين احلرية يف النقاش

م  ماجلماعي للفاعلني املتعددين مبختلف توجها .نقد والتحليل، وهو ما يتيح عرض قضايا شائكة على بساط البحث والومرجعيا
يب المرأة من اإلرث المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول نص" فتوى"في " الغلط الشنيع"تتخذ كلمة الدكتور عبد الواحد المتوكل قضية 

وصية والتي تغلف منطلقا لنقض دعوى توفر الحرية في النقاش المجتمعي، وذلك من خالل التشكيك في الدوافع المقدمة إلصدار هذه الت
:عادة بأقنعة الدفاع عن حقوق المرأة عبر الحجج التالية

عتمدة في مقاربة وضعية النظرة التجزيئية الم تسائلالحجة الواقعية الماثلة في الوضع العام المتردي للمرأة على كافة األصعدة، وهي حجة  -
!!مين؟العام بذات المرأة وكرامتها والنبش في قضايا تخالف إجماع عموم المسل المزريالمرأة، إذ لم السكوت المريب عن الحيف 

لتعبير والتنظيم الحجة الحقوقية الظاهرة في هذا اإلجهاز العام على الحقوق الفردية والجماعية للشعب ولقواه الحية في مستويات ا -
.واالجتماع واالعتقاد والتقاضي والتنقل، وهي القضايا المغيبة المنفية من دائرة عمل المجلس المعين

مرأة المتفق عليها الحجة الشرعية القائمة على أن حالة التفاضل في اإلرث بين الذكر واألنثى هي فقط إحدى حاالت اإلرث الشرعية لل -
.إلثارة الشبه حول دين األمة وعقيدتها المتصديننصا وإجماعا، وهي حجة تشكك في نية هؤالء 

غيبوبة المستقيلة عن حجة النظرة االنتقائية البارزة في صناعة قضايا هالمية وقيادة معارك وهمية ال وجود لها إال في ذهن من يثيرها، وال -
"  الطابوهات"تلف هذه المسكوت عنها يقتضي التعرض لمخ" الطابوهات"تناول قضايا أخرى، ذلك أن الشجاعة التي يدعيها البعض في نقد 

.وعلى رأسها قضية الزواج المدنس بين الثروة والسلطة
نقض دعوى رقي وتقدم الوضع االجتماعي واالقتصادي -3

حرية ة العمل السياسي، و إىل جانب اشتغال اخلطاب املخزين الرمسي على الدعاية ملقولة اإلصالح يف ظل االستقرار من خالل التأكيد على دميوقراطي
ذي عملت الكلمة النقاش اجملتمعي، اشتغل هذا اخلطاب على بيان تطور وتقدم ورقي الوضع االجتماعي العام للشعب املغريب، وهو الشيء ال

:ة أمامنا علىاملبنية أساسا يف الدعوى املعروض املغالطيةاالفتتاحية ملقدس على نقضه من خالل مناقشة ما يسميه أهل احلجاج باحلجة 
رات على أنظمتها ول اليت عرفت ثو نقض املقارنة اخلطأ، ذلك أن االستناد إىل تربير الواقع املتأزم على املقارنة بني أحوالنا املرتدية وبني ما يقع يف الد -

أن تتم املقارنة بني السيئ  واألصل عند العقالء. املستبدة بدعوى األمن مقابل االستقرار، هلو منطق غريب عجيب قائم على املقارنة بالنماذج السيئة
.منه واألسوإواألجود ال بني السيئ 

ى للتغيري استدالل فاسد يشيع اليأس يف أي أمل يرجت" إن الوضع كان ميكن أن يكون أسوأ: "نقض االستدالل الفاسد، إذ إن اعتماد منطق -
.  ضى مبا هو قائماخلنوع والقعود ر  احلقيقي، ويرهن البالد والعباد إلرادة االستبداد والفساد، ويؤصل لتأبيد واقع الظلم واالستعباد، ويشيد لرعاية ذهنيات

ة الفاعلية القائمة للحق الشاهدة القاعد دون إراد املصاحليوهي اسرتاتيجيات استبدادية تلقى سندها التارخيي يف دعائم دين االنقياد وتربيرات املنطق 
.بالقسط وسط دنيا الناس ومهوم الناس

:توينيلقد رافق عملية نقض هذه الدعاوى الثالث نقد ساخر الذع ملظاهر الردة والبؤس يف العمل السياسي باملغرب، وذلك على مس
تقاد حكومة ومعارضة على ان مستوى الفعل السياسي من خالل اإلملاع إىل هذه الظاهرة العجائبية للمشهد السياسي املغريب املتمثلة يف إمجاع الكل -

تآمر ياسي يف غياهب صمت الفساد العملية االنتخابية من دون اجلرأة على حتديد اجلهة املتسببة يف عمليات اإلفساد تلك، على حنو أدخل الفعل الس
.وجعجعة االستخفاف
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ن إىل وهم النقاشات اهلامشية اليت - افت هذا اخلطاب الذي ير ال جترأ على مس محى  مستوى اخلطاب السياسي من خالل الوقوف عند تناقض و
ا ع"األسياد، بل  ".لى احلق املضيعختنس وتبتلع ألسنتها وجتنب عن مناقشة البشر اخلطاء، وهو ما يهدم دعاوى انتصارها للمظلوم وغري

التقرير السياسي ملقدس ونقض أوهام االستقرار االجتماعي واالقتصادي: ثانيا
 انبىنرف إىل مستوى آخر إذا كانت الكلمة االفتتاحية ملقدس قد جعلت وُْكَدها نقض أوهام اخلطاب السياسي، فإن التقرير السياسي ملقدس قد انص

:على نقض أوهام االستقرار االجتماعي واالقتصادي، وذلك عرب التحليل الناقد جملالني اثنني
استمرار تر يف خمتلف مناطق العامل، و جمال مت فيه استحضار السياقات احمليطة عامليا وإقليميا وهي السياقات اليت انطبعت حسب التقرير بتصاعد التو  - أ

التقرير بآثار املوجات  ولعل استحضار هذه السياقات مهم يف فهم وعي واضعي. االستكبار العاملي يف دعم االستبداد العريب واإلجرام الصهيوين
 املآالتذلكم تلميح يستشرف  االرتدادية للتغول العاملي وصنائعه احمللية على تنمية وتصليب إرادات التحرر واالنعتاق لدى الشعوب املضطهدة، ويف
نقض لكم أيضا رسالة بالواضح تالتارخيية الناصعة لكل ذي لب أريب املنبئة بقدوم موجات حركات حتررية رافضة للظلم منتفضة ضد االستبداد، ويف ذ

الد بعيدة عن ما شهدته بلدان عن سنة اهللا يف الضرب على يد الظاملني املرتفني، وكون الب -بدعوى اخلصوصية واالستثناء-وهم كون املغرب مبنأى ما 
م .اجلوار وغري اجلوار من ثورات اقتلعت مستبديها من سلطا

ت احلاكمني يف مستويات سياسا لتسائلجمال الرصد التشخيصي الوصفي التحليلي للواقع احمللي من خالل مقاربة علمية اعتمدت لغة األرقام  - ب
:متعددة مشلت على اخلصوص

الدستوري والتطور  السياسية بنقض دعوى اإلصالح السلوكاتوفيه اهتم التقرير من خالل تتبع راصد لعناصر شىت من : اجملال السياسي -
احملاسبة واملراقبة، وتأكيد استمرار  التدبريية بعيدا عن آليات متفصالتالدميوقراطي، لتكون اخلالصة الربهنة على استمرار التحكم املخزين يف خمتلف 

.قيقيللنظام احلاكم، وترسيم سياسات اإلهلاء اليت تدخل العمل السياسي يف اهلوامش املفرغة من أي فعل ح االنغالقيةالطبيعة 
على  -كارا وتضييقا وحتكماحلقوق اإلنسان أفرادا ومجاعات اعتقاال واحت املمنهجعرب صور متعددة لالنتهاك -واستدل فيه التقرير : اجملال احلقوقي -

تفصيال دعاوى ، وهو ما ينقض مجلة و " االستبداد شرعنةاإلجهاز على احلقوق واحلريات واإلصرار على التمادي يف "استمرار النظام احلاكم يف 
.االنفتاح واحلريات والعدالة اجملتمعية

ضع االجتماعي يف خمتلف نقض التقرير من خالل معطيات إحصائية وطنية ودولية ادعاءات احلكم واحلكومة املتغنية باستقرار الو : اجملال االجتماعي -
يار العام الذي يتهدد النسيج االجتماعي بفعل الفشل الذريع للسياسات احلكيمة ل املناحي .لنظام احلاكمالقطاعية، ليربهن على اال

نة ملنهجية توصي: جمال التعليم - مع ات اجملالس املعينة واللقاءات الصورية بني التقرير أن جمموع التقارير التدبريية املتسمة باالرجتال واالستعجال واملر
قاطرة اجملال  ليم على حنو جيعلاإلجراءات العملية املاسة باحلق يف التعليم والتقاعد واحلرية النقابية هلي أكرب دليل يهدم من األساس دعوى إصالح التع

.احليوي لدى األمم العاقلة يسري يف االجتاه املعاكس
ملوسوم باهلشاشة واهلامشية ركز التقرير هنا على بيان التناقض الصارخ بني تضخم اخلطاب الرباق املنتج حول املرأة وبني الواقع ا: وضعية املرأة -

االشتغال قيقي للمرأة، كما مت واملظلومية واإلقصاء، وهو تناقض مت االستدالل عليه من خالل تلمس جمموعة من املؤشرات البليغة يف توصيف الواقع احل
افت املقاربة القانونية يف ظل غياب تصور جمتمعي متكامل وشامل .على بيان 

ة يزداد فيه الغين ثراء فاحشا اهتم فيه التقرير برصد معطيات اقتصادية رقمية تقود إىل دعم أطروحة إدخال البالد يف دوامة مفرغ: الوضع االقتصادي -
.شرائية لعموم املواطننيخاصة مع تنامي املقاربات التجزيئية والتقنية واالنفرادية اليت تصب كلها يف استهداف القدرة ال مذقعاوالفقري فقرا 

، انتبه يف ثناياه إىل 2011ر جيدر التنبيه إىل أن اشتغال التقرير السياسي على نقض وهم االستقرار االجتماعي واالقتصادي يف مغرب ما بعد دستو 
وبؤس الوضع احمللي قراءة مفعمة  من أي تغيري جمتمعي حقيقي، وذلك عرب إشارات مهمة تقرأ توتر الوضع العاملي والتبئيس التيئيسأمهية نقض دعاوى 

:وذلك من خالل الرهان على. باألمل
.جذوة املقاومة احلاملة للواء النضال ضد االستكبار العاملي والتسلط االستبدادي لوكالئه من احلكام احملليني -
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.هبة اجلهاد الفلسطيين املتجدد ودروسه يف البذل والثبات ضد الغطرسة الصهيونية -
.الشعوب حتياهاالسخط اجلماهريي املتنامي ضد األوضاع العامة اليت  -
.العمل اجملتمعي القائم على التكتل والثقة والصدق يف إطار جبهة حملاربة الفساد واالستبداد -

البيان اخلتامي وخمرجات نقض وهم اإلصالح يف ظل االستقرار: ثالثا
ثيقة الثالثة ل بنا الوثيقتان أعاله إىل الو باعتماد قراءة نسقية تعتمد مقاربة مشولية، وبلغة مفهومية مدعمة مبعطيات رصدية وصفية تشخيصية حتليلية تص

ام اإلصالح يف ظل مببادئ ضابطة هي مجاع خمرجات ما بناه اخلطاب السياسي الذي اشتغل على نقض أوه مؤطرةاليت كانت بيانا يعلن مواقف 
.االستقرار

:هلذه املواقف يف املؤطرةتربز املبادئ 
.اليقني الذي ال خيالطه ريب يف نصرة اهللا عز وجل لعباده املستضعفني -
.الالحبةالوفاء التام خلط اجلماعة يف تالزم معاين اإلميان والشورى والثبات على احملجة  -
والتآمر والتناقض والتهافت  العبث واالستخفاف سلوكاتاالستناد إىل املرجعية القيمية األخالقية يف بناء السلوك السياسي النزيه الذي يقف ضد  -

.واللعب يف اهلوامش
.التأكيد على أرضية احلوار الوطين احلر املفتوح الذي يشرك فيه الكل مدخال النطالق تغيري حقيقي -

ل القوى احلية ضد القيمية حدد البيان جمموعة من املواقف دوليا وحمليا كان جوهرها مباركة صمود نضال ك مبرجعيتهاواعتمادا على هذه املبادئ 
املغريب  استهداف قيم الشعب الغطرسة العاملية واالستبداد احمللي، واستنكار العنف املمارس ضد األبرياء، ورفضه ملختلف سياسات املخزن املغريب يف

.ودينه وأخالقه ومعيشه وحماربة قواه احلية وعموم املستضعفني
أقوال للتأمل: رابعا

نا مجيعا، يتها يف عهدتإن دعوة العدل واإلحسان كما أثل هلا األستاذ اإلمام عبدالسالم ياسني، عليه رمحة اهللا، ال تقبل التجزئة أو االنشطار؛ ورعا -1
ذلك بعض ما . لى البذل والعطاءحنفظها بالعمل ال باجلدل، وباالخنراط الصادق يف اقتسام األعباء، والصرب عليها يف السراء والضراء، وتوطني النفس ع

.واهللا بصري بالعباد. ينبغي لنسلم، عافانا اهللا وإياكم، من االدعاء وركوب األهواء
 دعوى االنتصار ملظلوم أو إن الذي يتطاول على مناقشة رب العاملني وخينس ويبتلع لسانه وجينب عن مناقشة البشر اخلطاء ال ميكن أن تسلم له -2

.الغرية على حق مضيع
ا مشتعلة مواِجهة لالستبداد وقرينه الفساد وفاِضحة جلرائمه ومنافِ  -3  حة عن حقوق املستضعفنيهناك أمل تبشر به املقاومة اليت ال زالت جذو

ارب، وهذا ما يدحر اليأس وتقود هذه املقاومة يف البلدان العربية حركات وطنية متنوعة املش. وحاِملة لواَء معركة تأسيس دولة احلرية والعدل والكرامة
.وهابويرفع منسوب الرجاء يف انتصار احلق واليقني يف متكينه وهزمية االستبداد وجتفيف منابع الفساد إن شاء العزيز ال

د افزا على بذل اجلهإن االختالف ميكن أن يشكل قوة حمركة وحامية للتغيري املنشود، فكلما تعددت املشارب الفكرية والسياسية إال وكان ذلك ح
ة وإرادة ة وتدبريها بروح وطنيوالتضحية إذا توفر نكران الذات ومت التخلي عن األنانيات الصغرية والبحث عن نقط االلتقاء وجتاوز اخلالفات الطبيعي

 نا التواقني للتحرر من االستبدادوهذه خطوة كبرية يف مسار بناء جبهة موسعة للتغيري احلقيقي باملغرب وحتقيق آمال املاليني من أبناء شعب. مشرتكة
.والفساد والعيش يف دولة احلرية والكرامة والعدل

http://www.aljamaa.net/ar/document/102179.shtml
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وبيان ان بالرباط أمام المجلس الوطني لحقوق االنسمن املشيل بمعتصم الكرامة  نتات السوتنسيقية التحاق 
في الموضوع

للرأي العامبالغ 

من ضحايا االنتهاكات  تنسيقينتعقد أعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان خالل سنوات الرصاص اليوم اجتماعا 
تني باالعتصام واالتفاق على برنامج وقد مت خالل االجتماع االتفاق على التحاق التنسيقي السونتاتتنسيقية الكرامة وتنسيقية . اجلسيمة بإقليم إملشيل

.وعلى مطالب ورؤيا موحدة يف ما يتعلق باملستحقات. نضايل موحد

ن املعتصمني م التنسيقينتوقد حضر ضحايا هاتني  وأكد .  21/1/2015نذ حبضور وازن للعناصر النسوية الالئي بدأن اعتصامهن رفقة إخوا
 من مهامه يف تنفيد املعتصمون على استمرارهم يف االعتصام وانفتاحهم على أشكال نضالية أكثر تصعيدا احتجاجا على تنصل اجمللس الوطين

.توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة وإمتام مستحقات العدالة االنتقايل

م ملناصرة ضحايا االنتهاكات اجل م وحتمل مسؤوليا يف العهد سيمة حلقوق االنسان ويناشدون اجلمعيات احلقوقية والنسائية واهليئات السياسية مساند
.القدمي واجلديد

http://www.khenifra-online.com/index.php/permalink/5234.html
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وأصحاب السوابق في الرشوة لن يحصلوا على بطاقة الصحافةالنصابة 

أنه تقدمي الكثري هلذه مصطفى اخللفي، وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة حبماس كبري عن مشروع مدونة الصحافة، معتربا أن من شدافع 
.”تنقيتها”واملهنة، 

 عندونصاب وال اللي  يالل”أنوذكر اخللفي بعض مستجدات النص املثري للجدل، ومن ضمنها حتديد الولوج للمهنة باشرتاط املؤهل اجلامعي، مؤكدا 
إرادة  يعكس”و، ”ةوشدد وزير االتصال على أن النص خال من العقوبات السالبة للحري. ”بطاقة الصحافة ياخدسوابق يف االرتشاء ممنوع عليه 

.”مجاعية للتوفر على مدونة عصرية للصحافة
مت “ة اغة املدونة املذكور إىل ذلك، شدد اخللفي، يف مداخلته أمام أعضاء جملس املستشارين يف جلسة األسئلة الشفوية، اليوم الثالثاء، على أن صي

ا رة الفدرالية املغربية ، عالوة على تلقي عشر مذكرات بشأنه آخرها مذك”مبقاربة تشاركية بعد تشكيل جلنة علمية قدمت مالحظات مت االخذ 
.عالوة على توصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسانلناشري الصحف، 

ذا املشروع بدون احلوار“وأكد الوزير أنه  ستقبلية، وليس مشروع ، مشريا إىل أنه مشروع وطين اشتغلت عليه احلكومة برؤية م”ال ميكن أن نتقدم 
ن ألي أحد أغلق على نفسه للحوار ويد ول نا ممدودة للكل، يقاخللفي أو مشروع حزب العدالة والتنمية، واحلوار حوله مفتوح مع اجلميع، ولن نر

.اخللفي

http://www.tangerinter.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%86-
%D9%8A%D8%AD/#.VlV_23aKHcs

https://www.aabbir.com/13101.html

http://www.marocbuzz.com/ar/2015/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1/
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المجلس المدني للمنظمات الشبابيةتأسيس 
لقاء ، املناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية باملغرب، ال2015نونرب  22-21-20: احتضن املركب الدويل للشباب والطفولة موالي رشيد بوزنيقة أيام 

 150ابية ممثلة يف الذي يعد حمطة تأسيسية للمجلس املدين للمنظمات الشبابية ، كما تضمن اللقاء أيضا جلسات نقاش وحوار بني منظمات شب
.، ومؤسسات عمومية و منتخبون وسياسيون وباحثون وأساتذة جامعيونودينامياتمجعية شبابية مدنية وشبكات 

بايب املدين الوحدوي والذي جتيب عن سؤال تطوير العمل الش» منابر للتفكري املشرتك«املناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية انطالقة جديدة تأسس 
ركاء على قدم املساواة مع ات وش/االخنراط كفاعلني ميةھبأجيسد حرص مكونات الفعل الشبايب على تعزيز الوعي اجلديد لدى الشبيبة املغربية 

دالة كامة والدميقراطية والعاحلكومات يف تنفيذ السياسات العمومية خاصة اليت تقيس الشباب، وتنمية قدرات الشباب ملمارسة املواطنة وحتسني احل
.االجتماعية

احلركة  لنضال من داخلكما اعترب املشاركات واملشاركون أن املناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية خيار مدين يوحد الرؤى واملطالب ويعد استمرارية ل
.تالفاملدنية الدميقراطية املدافعة عن القيم الكونية للدميقراطية وحقوق اإلنسان وترسيخ املواطنة الفاعلة واحرتام التنوع واالخ

ا فاعال أساسيا يف بناء منظومة العمل الش د اجلهوي بايب على الصعيكإحدى  أسس القوية للدميقراطية والدفاع عن دولة احلق والقانون، إضافة إىل كو
أجل الشباب واحلركة من  واحمللي، و أرضية خصبة للتشاور واملشاركة و التشبيك، مناظرة وطنية من تنظيم حركة بدائل مواطنة ومجعية الشباب ألجل

مجعية تقود اللجنة التأسيسية  54دميقراطية املناصفة ، مت من خالهلا وضع لبنة التأسيس جمللس املنظمات الشبابية باملغرب والذي اختتمت فعالياته ب
.متثل خمتلف جهات باململكة

،  السوسيواقتصاديماج وختلت أشغال املناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية عدة جلسات حوارية متحورت حول قضايا الشباب باملغرب، وسبل االند
رفت مشاركة كل من جلسات ع. ومؤسسات احلكامة اجلمعويوإصالح التعليم، باإلضافة إىل املشاركة الدميقراطية للشباب يف احلقل السياسي و 

واألمينة العامة  الكراوييس واألمني العام للمجلس االقتصادي و االجتماعي والبيئي إدر  اليزمياجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف شخص رئيسه إدريس 
عن جمموعة العمل  محاينالد، واألستاذ أمحد بالفريجحلزب االشرتاكي املوحد األستاذة نبيلة منيب، ورئيس حركة وضوح، طموح، شجاعة الدكتور عمر 

عن حركة  حتزميةمد من أجل الدفاع عن الدميقراطية التشاركية، وعن رابطة الشباب املغريب من أجل احلداثة و التنمية األستاذ حممد نوفل عامر وحم
الباب على مصراعيه لنقاش  جلسات فتحت. شبابية ملنتدى بدائل املغرب والسيد عثمان كاير عن مجعية الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان

إىل جانب . كة يف احلياة العامةمعمق بني املتدخلني واملنظمات الشبابية ، مت تسليط الضوء من خالهلا على قضايا الشباب املغريب والتمكني واملشار 
لعمل بني املنظمات الشبابية ، ا وإسرتاتيجيةاجللسات املفتوحة عرفت املناظرة الوطنية ورشات موازية و نقاشا حول أرضية تشبيك املنظمات الشبابية 

ا للجلسة اخلتامية للمناظرة الوطنية .نقاشات وورشات رفعت توصيا
 و التواصل وتطوير كما متت من خالل هذه املناظرة اإلعالن عن تأسيس اجمللس املدين للمنظمات الشبابية كشبكة وطنية ومدنية لضمان املشاركة

واة من أجل ق اإلنسان واحلداثة واملساالعالقات وتعزيز تبادل اخلربات واملعلومات بني خمتلف املنظمات الشبابية وأيضا التشبث بقيم الدميقراطية وحقو 
ميقراطية أرضية احلركة الشبابية الد دولة القانون و املؤسسات والعمل على االخنراط يف منظومة تنمية الفعل الشبايب على الصعيد الرتايب واإلسهام يف جعل

توجيهية للمجلس املدين للمنظمات وقد اختتمت أشغال املناظرة الوطنية للمنظمات الشبابية بفرز اهليئة الوطنية ال. خالقة للتشاور و املشاركة والتشبيك
.منظمة شبابية 54الشبابية وتضم 

:للمزيد من املعلومات املرجو االتصال ب
0661298295 –السيد أمحد رزقي  0664386663 – الدمحاينالسيد أمحد 066601690  – أزريحالسيدة حنان 
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Communiqué de presse
  

Création du Conseil Civil des Organisations de la Jeunesse

Avec la participation de 150 organisations et des dynamiques civiles de la jeunesse au Maroc, les instances 
de gouvernance, des acteurs politiques et des médias, les Assises Nationales des Organisations de la 
Jeunesse se sont déroulé du 20 au 22 Novembre 2015 au Complexe International de l’Enfance et la 
Jeunesse – Bouznika. Les Assises Nationales des Organisations des Jeunes constituent une opportunité de 
réflexion collective sur les points d’entrée potentiels pour les organisations impliquées dans le soutien à 
l’inclusion des jeunes marocains,

Cet évènement s’est inscrit dans la dynamique du mouvement associatif marocain de la jeunesse visant la 
construction d’une société démocratique, l’établissement de l’état de droit et la réalisation d’un 
développement durable par et pour les citoyens et citoyennes, se basant sur le référentiel des Droits 
Humains tels que définis dans les chartes internationales.
Durant trois jours, les 150 organisations de jeunesse ont mené un débat constructif sur les outils de 
l’instauration d’un mécanisme d’institutionnalisation de la participation des jeunes dans la réalisation de la 
démocratie participative et le renforcement de la voix de la jeunesse dans les politiques publiques. Il s’agit 
du Conseil Civil des Organisations des Jeunes en tant qu’un espace d’expression, de rencontres, d’échanges, 
de propositions et d’influence pour le renforcement de l’implication des jeunes dans le processus de 
réformes démocratiques au Maroc.
Les assises ont été un moment incontestable pour annoncer le Conseil Civil des Organisations de la 
Jeunesse avec une mission majeure centrée sur la promotion des capacités d’intervention des associations 
de la jeunesse de façon particulière, le réseautage, la création des mécanismes de la concertation vis-à-vis 
des pouvoirs publics sur le plan national, régional et local. Ainsi que, les organisations des jeunes ont 
procédé à la mise en place du Comité National d’Orientation en tant qu’un organe décisionnel du Conseil 
Civil des Organisations de la Jeunes constitué de 54 associations de jeunes.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Mlle Hanane Azrih – 0666016903
Mr Ahmed Dahmani – 0664386663
Mr Ahmed Rizki –0661298295

http://www.tanmia.ma/en/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A/
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