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"  لم ندرس الموضوع: "والحكومة المغربية".. المساواة في اإلرث"فعل متباينة بشأن ردود 

ل وضعية  تضمنها تقرير اجمللس حو تزال توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب املتعلقة باملطالبة باملساواة يف اإلرث بني اجلنسني، واليتال 
.املساواة واملناصفة يف املغرب، ختّلف العديد من ردود الفعل املتباينة

بتقرير "تماعهم األخري حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، على خط هذه التوصية، حيث نوه أعضاء املكتب السياسي للحزب يف اجودخل 
".االحتاديات شرتاكية للنساءاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املناصفة واملساواة بني املرأة والرجل، وجتاوبه مع توصيات املؤمتر السابع للمنظمة اال

اب امللكي يف ومنطوق اخلط يف مقابل ذلك، شددت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية، على أن التوصية املذكورة متثل جتاوزًا ملؤسسة إمارة املؤمنني،
، مشرية إىل أّن "أنه بوصفه أمريًا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا"، الذي أكد فيه امللك 2003افتتاح السنة التشريعية للعام 

.توصية اجمللس ستفتح جدًال عقيًما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة، كموضوع اإلرث
ا اليتاملغريب حلقوق اإلنسان، قال إّن قواعد اإلرث ترتبط بعادات اجملتمعات وديانة مواطنيها، وحسب الشريعة اإلسالميةاملركز  تستلزم  ، فإن هلا دالال

.رأةالغوص يف تفاصيلها، فقهًيا واجتماعًيا وقانونًيا، بدًال من التطاول عليها بدعوى حتقيق املساواة بني الرجل وامل
عتبارات الداللية، اليت ترجح ال يتجزأ من هذه اال وجزًءااملركز أّن مسؤولية الرجل دون املرأة يف حتمل مسؤولية أعباء اإلنفاق، إجبارًا ال اختيارًا، وأضاف 

مم يف نظام ه الكثري من األالتزامات الرجل، مقارنة بتلك اليت على عاتق املرأة، مشدًدا على أّن نظام اإلرث وفق الشريعة اإلسالمية أفضل ما ذهبت إلي
.اإلرث على مر التاريخ

وض يف ما ال يعنيه، ، أبرز شيوخ السلفية يف املغرب، إنّه ال جيوز للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان بأي حال من األحوال أن خيالفيزازيوقال حممد 
.والذين يفهمون كتاب اهللا هم أهل العلم وجيتهدون فيه

 يفة العلماء ووظيفة اجمللسأن هذه التوصية تشكل اعتداًء على املؤسسات على اعتبار أّن اململكة املغربية هي دولة إسالمية، وهي جتاوز لوظوأضاف 
.العلمي األعلى الذي يرأسه امللك بصفته أمريًا للمؤمنني، كما ُيشّكل أيًضا جتاهًال لدور اجملالس العلمية الوطنية

صوص تعديل مدّونة األسرة ومنح رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، ترى أّن ما جاء يف توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خب العسويلفوزية 
ملغربية يف ت ستضع املرأة ااملرأة حقوًقا متساوية مع الرجل يف الزواج وفسخه ويف اإلرث، هو أمر خيدم مصلحة املرأة واجملتمع مًعا، وأن تلك التوصيا

ات جسام حلايل لديها مهام ومسؤوليالطريق الصحيح باعتبار أّن اجملتمع املغريب تغّري بشكل كبري يف السنوات األخرية وأن املرأة أصبحت يف الوقت ا
.جتعل من حقها احلصول على حقوق الرجل نفسها

اد اجمللس احلكومي أول أمس املغربية اكتفت كما جاء على لسان مصطفى اخللفي، الناطق الرمسي بامسها، بالقول، يف الندوة اليت تلت انعقاحلكومة 
مل تتم مراسلة احلكومة " ، بدعوى أنه"إّن احلكومة مل تتدارس املوضوع الذي أثاره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي يرأسه إدريس اليزمي: "اخلميس
".من طرفه

http://www.elwatannews.com/news/details/825076
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 مهزلة شاوروهن وخالفوهن يعترضون على المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأةأنصار 
26/10/2015 

 حوار الريف 
حول املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث جدال واسعا وردود فعل عنيفة من طرف بعض أقطاب المجلس الوطني لحقوق االنسان لقد أثارت توصية  

للذكر " الديين الفكر األصويل املتزمت الذي رأوا فيها خروجا عن صريح النص الديين الذي خيالف منطق املساواة مرتكزين يف ذلك على قراءة للنص 
 "..األنثيني مثل حظ 

للمرأة أصبحت وباال على املسلمني ومما خيجل أكثر هؤالء أهنم  القدحيةحفلت ببعض األوصاف  لالسالمإن بعض األعراف والتقاليد املنسوبة 
شاوروهن : أقوال ، فمن قبيل ذلك ما نسب للرسول من حينه يستعيدون أفكارا جاهلية رفضها اإلسالم نفسه وجاء من أجل الثورة عليها يف 

يوسف وال تقرؤوهن إياها فإن فيها الفنت   ال تعلموا نساءكم سورة"النساء ، ، نعمة حور العني يف اجلنة من اختصاص الرجال دون وخالفوهن 
، دون أن املغفرة العزيز اليت افتضح أمرها من حماولة تلبية رغباهتا احليوانية وعادت تطلب  إمرأةيف إشارة إىل " املواعظ وعلموهن سورة النور فإن فيها 

"  النساء الرجال قوامون على " القرآين نغفل االشارة إىل مفهوم القوامة اليت يشرحها بعض الفقهاء كسلطة للرجل على املرأة يف شرح خاص للنص 
، أكثر املقيد مما حيمل املطلق على "  بالقسطكونوا قوامني " آخر ويف مكان  .واحملافظة يستلهم تأويالت ابن منظور الذي يفسر النص مبعىن االصالح 

، مما يعين أن كإنسان  لالنسانواإلشارة هنا " هلل كونوا قوامني " هلل من ذلك يصل النص الديين إىل حد سحب هذه القوامة من االنسان ونسبها 
 " .باملعروف وهلن مثل الذي عليهن " : البقرة األصل يف االسالم هو املساواة بني الرجل واملرأة كما ورد يف سورة 

بناء على منهجية اجلدلية التارخيية جاء  فاالسالم، نفسه هؤالء الفقهاء ميكن أن جناريهم انطالقا من النص الديين  واباطيلبصرف النظر عن ترهات 
مبنطق عصره دينا تقدميا ( االسالم أي ) فكان ، مطلقا بلسان قومه ليحارب ظاهرة كانت منتشرة يف العصر اجلاهلي الذي كان حيرم على املرأة املرياث 

، لكن اخلطأ الذي سقط فيه املسلمون نفسها ، وهذا صحيح من منظور التاريخ نفسه وتواريخ األديان سائدا مناهضا للفكر الرجعي الذي كان 
العنف  بيداملتزمتون منذ اخللفاء الراشدين هو إغالق االجتهاد ومنع االنفتاح على النص الديين وهو ما أدى إىل التطرف والعودة إىل اجلاهلية وتأ

 .األعمى
، ففيما ذهب والقبح واملعتزلة يف القرن الثاين اهلجري حول احلسن  االشاعرةإن الذي ال يعيه هؤالء أهنم يستعيدون جدال عقيما كان قد نشب بني 

من أحكام فهي حسنة قطعا وال جمال لتدخل العقل عن   الشرع بهالذين يعتربون أن ما جاء  االشاعرةاملعتزلة إىل اعتبارمها مسألة عقلية على خالف 
 .العقل ، وبذلك قاموا بتحنيط حسنها كشف 

وعنجهية  وثوقية، أفكارا متشاهبة تعيش معنا يف القرن الواحد والعشرين وال تصاب باخلجل وهي تعرب بكل الفكرية ، يف عصر النكبة جند وال غرابة أن 
، قادرة على اقتسام أبوا أم  شاؤوا، املرأة ، خصوصا بعد أن تطورت احلياة بشكل مذهل صارت معها واجلاهلية عن أفكار ترجع إىل عصر الظالم 

 .احلداثة السلطة مع الرجل يف كل شيء ومل يعد ملفهوم القوامة أي أساس من منظور العصر وثقافة 
يرث الزوج من مجيع ما تركته الزوجة  ": احلكيم للسيد " الصاحلني منهاج " يقوله أليس خمجال هلؤالء أن يرددوا يف القرن الواحد والعشرين ما كان 

، وتفسري هذا [1] " قيمة، وترث الزوجة مما تركه الزوج من املنقوالت والسفن واحليوانات وال ترث من األرض ال عينا وال وغريها منقوال وغريه أرضا 
األهنار  جنباتاخلطاب ال ميكن أن يتم بشكل سديد إال إذا استحضرنا أن األرض كانت مشاعة لدى القبائل العربية املعروفة باملراعي الشاسعة على 

، وبالتايل فما حمل هذا اخلطاب اليوم يف ذلك ، خصوصا أن الزواج يؤدي إىل الدخالء والوديان وترفض أن يتم اقتسام معها هذه األراضي من طرف 
، قبل شيء القبلية اهتزازا جوهريا وصارت معها احلياة على درجة من التطور باتت فيه املرأة تقتسم شؤوهنا مع الرجل يف كل  بيناتهظل جمتمع عرف 

 ! علتهأليس هؤالء الفقهاء هم القائلني أن احلكم يزول بزوال   ذلك
 بلمزيانعلي 

 ، املسألة السادسة 407، ص  2، ج الصاحلني منهاج  - [1]
http://dialoguerif.com/permalink/4714.html 
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Letter to Moroccan Parliament on Draft Disability Law

We are writing about the Draft law 97.13 on the protection and advancement of persons with disabilities
(Draft Framework Law), which Morocco’s Parliament is currently examining. We would like to share our
observations about the Draft Framework Law in light of Morocco's obligations under the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and other international human rights treaties, as well as the 
Constitution of Morocco.

First, we would like to express our thanks to the government for arranging for us a meeting in Rabat on 
April 29 with officials from the ministries that participated in the drafting of this law, including Social 
Development, Education, Justice, and Health.

We also spoke with other stakeholders in Morocco, including leaders of disability rights organizations, 
disabled persons organizations, persons with disabilities and their families, members of independent human
rights associations, the National Council on Human Rights (CNDH) and the Economic and Social Council.

Building on the comments you have already received from several disability rights organizations, the CNDH, 
and the Economic and Social Council, we would like to share additional comments based on our expertise 
in the implementation of the CRPD across the world. Our comments will focus on the following issues:

A rights-based approach to disability
The right to legal capacity
The right to education
The participation of persons with disabilities and their representative organizations

Comments on Draft Framework Law

A. A rights-based approach to disability

The CRPD outlines a human rights-based approach to disability, emphasizing that persons with disabilities
are holders of rights rather than simply the beneficiaries of charity or services. The Committee on the 
Rights of Persons with Disabilities (CRPD Committee) has been clear that states violate the CRPD when
their laws and practices follow a "medical model" approach to disability - placing too much emphasis on 
diagnosis, prevention, treatment, and providing services to persons with disabilities to adapt them to society 
- rather than ensuring that states themselves adapt to ensure that persons with disabilities are fully included
and can exercise their rights.[1]
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Human Rights Watch is concerned that the Draft Framework Law does not yet adequately reflect the 
rights-based approach to disability, as it places undue emphasis on the diagnosis and prevention of disability
and does not sufficiently address the need for society to adapt to ensure the participation and inclusion of 
persons with disabilities in all aspects of life, as outlined in the CRPD. For instance, the first objective in 
Article 1 of the Draft Framework Law is "[p]reventing and diagnosing disability and sensitization of the 
need to take precautionary steps to avoid it," conveying that prevention and diagnosis of disability is the 
primary purpose of the law. Although the remaining objectives listed in Article 1 promote the rights of 
persons with disabilities, these rights focus on adapting persons with disabilities to society rather than on 
ensuring that society itself is inclusive.

During the CRPD negotiations, there was considerable debate on whether to include prevention of 
disability among these principles. Although prevention of certain disabling conditions may be one 
component of government health initiatives, it was ultimately excluded as a key principle in the CRPD, in 
part because preventing disability does not play a significant role in ensuring the rights of persons with
disabilities specifically. In fact, the CRPD contains only one reference to the prevention of disability, as one 
aspect of the right to health.[2]

Recommendations

Amend Article 1 of the Draft Framework Law to emphasize ensuring the full respect, protection, and 
fulfillment of the rights of persons with disabilities as the primary objective, instead of focusing on the 
prevention and diagnosis of disability.
Include an additional objective in Article 1 of the Draft Framework Law affirming the need to adapt society 
itself to ensure the inclusion and participation of persons with disabilities.

B. Right to legal capacity

Article 12(2) of the CRPD specifically provides a right to legal capacity for persons with disabilities, which
includes the right to exercise all of their rights and have their decisions recognized by the law on an equal
basis with others and without discrimination based on disability.[3]

According to the CRPD Committee, all people, including people with disabilities, maintain a right to legal
capacity "simply by virtue of being human."[4] It further notes that the exercise of legal capacity is "the key 
to accessing meaningful participation in society" for all persons, including persons with disabilities.[5] For 
example, the CRPD Committee has found that legal capacity "acquires a special significance for persons
with disabilities when they have to make fundamental decisions regarding their health, education and work," 
while the denial of legal capacity has led to numerous violations of these rights for persons with
disabilities.[6]
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The CRPD Committee has repeatedly found that legal regimes that deprive persons with disabilities of 
their legal capacity and assign others to make decisions and exercise rights on their behalf - such as 
guardianship - do not conform with Article 12 of the CRPD and should be abolished.[7] Instead, the CRPD 
in Article 12(3) requires that states provide support when needed and requested to persons with
disabilities so that they can exercise their rights and make important life decisions for themselves.[8]

The Draft Framework Law can strengthen protections of the right to legal capacity for persons with
disabilities, including by overturning previous laws that limit the exercise of legal capacity for persons with
disabilities. And although Article 19 of the Draft Framework Law provides for persons with disabilities to 
"enjoy full competence to exercise their civil and political liberties and rights," it qualifies this by stating that
this competence should only be recognized "in accordance with the conditions set forth by law."[9]

The current "conditions set forth by law" in Morocco do not yet conform with Article 12 of the CRPD. For 
instance, the Family Code of Morocco indicates that persons with disabilities, particularly intellectual or 
psychosocial disabilities[10], may be deprived of their functional legal capacity--including the ability to 
exercise personal and financial rights--and assigned a guardian to make decisions for them.[11] Individuals
with intellectual or psychosocial disabilities, solely based on a doctor's assessment, are deprived of legal
capacity when they turn 18 without a formal legal process or can be deprived of legal capacity and assigned
a guardian or family member to make decisions for them by a court if they acquire the disability as an 
adult.[12] The person with disability can challenge this assignment in court but must demonstrate that they
no longer have the "symptoms" of their disability in order to do so.[13]

Deprivation of legal capacity in Morocco places many limitations on an individual's exercise of rights under
Moroccan law. For instance, the Moroccan Code of Contracts requires the consent of a guardian for people 
deprived of legal capacity, thus limiting opportunities for employment, to control finances, or to enter into
other agreements.[14] The Family Code of Morocco states that all actions taken by persons deprived of 
legal capacity are null and without effect unless specifically allowed by the court when depriving them of 
capacity, thus limiting almost every opportunity for these individuals to exercise their rights.[15]

We welcome that the government is planning to amend the Civil Code, including the Family Code and the 
Code of Contracts, in line with an overhaul of Moroccan law.[16] It is unclear, however, what the timeline
will be for such amendments and whether these amendments will ensure the right to legal capacity for 
persons with disabilities in line with the CRPD. And although the Constitution of Morocco protects
persons with disabilities from discrimination, it is unclear whether this would extend to ensuring their full 
rights under Article 12 of the CRPD and thus influence the interpretation of the Draft Framework Law.

Recommendations;

Amend Article 19 of the Draft Framework Law to state that persons with disabilities have full competence
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to exercise all of their rights in accordance with Article 12 of the CRPD.
Strengthen Article 19 of the Draft Framework Law to clarify that persons with disabilities should not be
deprived of their legal capacity, either formally or informally, and should be provided with support when
needed to exercise their rights and make important life decisions for themselves.

C. The right to education

The CRPD requires that all persons with disabilities have access to education on an equal basis with others
(Article 24) and be provided with reasonable accommodations if needed.[17] The CRPD Committee has in 
turn found that states violate the right to education when they segregate persons with disabilities into
special schools without the option to attend mainstream schools with reasonable accommodation. The 
Committee has also explained that children with disabilities are denied their right to education if they are 
placed in special classes in mainstream schools where there is little interaction with other students, and if 
students with disabilities receive sub-standard education because they are not provided with reasonable
accommodation.[18] Indeed, the CRPD specifically states that the denial of reasonable accommodation is a 
form of discrimination on the basis of disability.[19]

Based on the April 2015 statement by the government, Morocco appears to have a long-term plan for 
ensuring the integration of children with disabilities into mainstream schools and classes in Morocco's
public schools. This is a welcome step forward.

We also appreciate that the Ministry of Education has issued circulars requiring schools to ensure the 
inclusion of children with disabilities in mainstream schools and classrooms. However, families of children
with autism and intellectual disabilities in Morocco report significant problems integrating their children
into mainstream schools, including objections from schools and teachers about having assistants in the 
classroom assigned to work with students with disabilities. They also raised concerns about the quality of 
education their children receive in special classes or in mainstream classes without assistants and about the 
lack of government support for providing reasonable accommodations for integrating their children into
mainstream classes.

Additionally, as we understand, some NGOs are providing a significant amount of support to children with
disabilities in schools--including by training, paying, and providing learning assistants for children with autism
or intellectual disabilities and running parallel classrooms for these children-at their own expense or at the 
expense of families and with little or no government support for these services. This has meant that mainly
families with sufficient financial and other means are able to provide instructional support for their children, 
leaving many children with disabilities behind. Parents say that they rely on these NGO programs because
mainstream schools will either not accept their children or will not provide them with needed
accommodations to receive an adequate education. 

We urge you to consider amending the Draft Framework Law to address some of these issues, and to bring
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the law in line with national and international law. First, the law should include an appropriate accountability
mechanism to ensure access to education for children with disabilities on an equal basis with others, 
whereby children with disabilities and their families can report denial of enrollment or reasonable
accommodation in mainstream schools and receive speedy replies. The Draft Framework Law should also
clearly shift the burden of providing reasonable accommodation - including individual support for children
with disabilities - from families to the state. Although this issue could be addressed in more detail in other
supplementary laws, we hope that accountability and state responsibility for ensuring reasonable
accommodation can be stated as important principles in the Draft Framework Law.

Finally, we are also concerned that the Draft Framework Law as currently written may be interpreted to 
limit access to mainstream or inclusive education for some persons with disabilities, particularly autism or 
intellectual disabilities. Article 12 of the Draft Framework Law mandates the creation of separate
institutions for education and training of persons with disabilities "who are unable to pursue their
education and training at other institutions," which may promote continued segregation of children with
intellectual or other disabilities, contribute to stigma surrounding disability, and deny these children the 
right to an education with their peers. Children with disabilities should only be placed in separate schools
on the basis of a meaningful choice by the children and their families, and only in cases where this
environment maximizes their academic and social development, consistent with the goal of full inclusion, as 
mandated by the CRPD.

Recommendations:

Include in the Draft Framework Law a definition of reasonable accommodation in line with Art. 2 of the 
CRPD, noting that denial of reasonable accommodation, including in access to education, is a form of 
disability discrimination.
Include in the Draft Framework Law a clause that specifically requires the state - rather than NGOs or 
parents - to provide reasonable accommodation for children with disabilities in schools, including by funding
this reasonable accommodation and setting up programs to ensure access.
Remove clauses in the Draft Framework Law that imply limits to the education that persons with
disabilities can receive or require segregation, such as the reference to persons with disabilities "unable" to 
receive education in mainstream schools. Instead, replace this language to ensure that “Effective 
individualized support measures are provided in environments that maximize academic and social 
development, consistent with the goal of full inclusion,” as required by CRPD Article 24 (2e).
Call for greater investment of resources towards integrating persons with disabilities into mainstream
schools and classrooms.
Insert an additional paragraph in the Draft Framework Law that establishes an accessible reporting
mechanism for parents and children with disabilities who are denied access to education or reasonable
accommodation.
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D. The participation of persons with disabilities and their representative organizations

Finally, in line with the spirit of the CRPD and the principle of inclusion and participation conveyed in the 
disability movement’s slogan “Nothing about us without us,” we urge the government to ensure that
persons with disabilities and their representative organizations in Morocco are adequately included in the 
process of developing this Draft Framework Law. According to NGOs and government officials, NGOs
were not involved in the writing of the current Draft Framework Law, though some were included in a 
2010 process in which they worked with officials to draft another law. Although the Ministry of Social 
Development indicated, in our meeting on April 29, that these earlier consultations were all part of the 
same process for developing the current Draft Framework Law, the current draft differs significantly from
what was developed in 2010.

Now that the Draft Framework Law has been put forward for adoption by the Parliament, we hope that
you give the comments from persons with disabilities and their representative organizations due 
importance in your deliberations. The Draft Framework Law could also be strengthened by including
specific provisions to ensure the meaningful participation of persons with disabilities and their
representative organizations in developing future legislation to implement the law, as required in Article 4(3) 
of the CRPD.

Recommendations

Ensure that persons with disabilities and their representative organizations are included at all stages -
development, drafting, passage, implementation, and monitoring – of the Draft Framework Law and other
legislation or regulations related to persons with disabilities
Include in the Draft Framework Law a reference to the importance of the principle of participation of 
persons with disabilities and require state agencies to include persons with disabilities in any initiatives that
may affect them.
Conclusions
Thank you for your time and attention to this letter. We would greatly appreciate the opportunity to 
discuss these concerns with you further and would be available to meet with you in person at your earliest
convenience to hold these discussions. We will follow up with you to arrange a time to meet. We hope that
our comments are useful to you in your deliberations and look forward to working together to promote
the rights of persons with disabilities.

https://www.hrw.org/news/2015/10/26/letter-moroccan-parliament-draft-disability-law
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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.radioorient.com/maroc-la-legislation-successorale-inegalitaire-participe-a-augmenter-la-
vulnerabilite-des-femmes-cndh/
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لرجل و المرأةالمغربي لحقوق اإلنسان يثير جدال واسعا بعد دعوته إلى المساواة في اإلرث بين االمجلس 

 واسعا داخل اجملتمع، خاصة فيما تقرير نشره اجمللس املغريب حلقوق اإلنسان حول وضعية املساواة و املناصفة بني اجلنسني يف املغرب جدالأثار -الرباط
.يتعلق بالتوصية اليت يدعو فيها إىل املساواة بني الرجل و املرأة يف ما يتعلق باإلرث

يتصل  اوية مع الرجل يف ماو قد دعا اجمللس يف تقريره يف ما خيص هذه النقطة بالذات إىل تعديل مدونة قانون األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متس
.بانعقاد الزواج و فسخه و يف العالقات مع األطفال و كذا يف جمال اإلرث

ا )  املغربيف إفتائيةأكرب مؤسسة علمية و (وقد كشف مصدر مطلع لصحيفة املساء أن هذه الدعوة أثارت حفيظة اجمللس العلمي األعلى  خاصة و أ
.صادرة من مؤسسة دستورية

ن الذي س املغريب حلقوق اإلنساو حسب مصادر صحفية فمن املنتظر أن تنظم اجملالس العلمية املنتشرة يف األقاليم املغربية نقاشات حول توصية اجملل
.اليازمييرتأسه إدريس 

سخة ساسها يف قناعة راو قد نقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصدر مسؤول يف اجمللس املغريب حلقوق اإلنسان أن الدعوة إىل املساواة يف اإلرث جتد أ
".األحكام القطعية تتعلق بالعبادات و ليس املعامالت"مؤكدا أن " اإلرث ليس من األحكام القطعية يف اإلسالم"تعترب أن 

ة يف احلقوق دون تفضيل حق على املقاربة املندجمة حلقوق اإلنسان تقتضي املساواة التام"معدة التقرير ربيعة الناصري قالت يف تصريح ألخبار اليوم أن 
مل  قرية الثمن مرتني، حيثحق مث أن الواقع االجتماعي يتسم برفض واقع اإلرث حيث تتحايل األسر الغنية على القانون فيما تدفع نساء األسر الف

".يعد مقبوال أن يرث األخ أخاه ألنه أجنب البنات فقط

ا تصدر ألول مرة عن مؤسسة حقوقية رمسية بينما ي حملافظ يف عارضها االجتاه او يرى املراقبون انه من املنتظر أن تثري التوصية مزيدا من اجلدل لكو
.اجملتمع

اإلله بنكريان   على اخلط حيث شنت األمانة العامة للحزب  برئاسة عبد) إسالمي و قائد االئتالف احلكومي(فقد دخل حزب العدالة والتنمية 
".ما 360لو "هجوما كبريا على جملس إدريس اليزمي  متهمة إياه خبلق الفتنة حسب املوقع االخباري 

رجل واملرأة  اإلرث بني ال وأكد عدد من املتدخلني خالل اجتماع لألمانة العامة للعدالة والتنمية أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة يف
احمللي  " خللق الفتنة يف اجملتمع حماولة"بل وذهب بعض املتدخلني إىل حد اعتبار األمر ". جتاوز واضح للدستور املغريب ولثوابت األمة"تعترب مبثابة 

.ال جيب السكوت عليه حسب نفس املوقع"وباألمر الذي 
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وقف حركة التوحيد و كان حزب العدالة و التنمية، تقول مصادر صحفية، قد سارع يف وقت سابق من خالل صحيفة التجديد اىل اعالن موقفه و مو  
املساواة يف االرث ان مطالبة اجمللس ب"نائب رئيس حركة التوحيد و االصالح الذي اكد  بنحماداالصالح ذراعه الدعوية من خالل تعليق موالي عمر 

".بني الرجل و املرأة معارضة صرحية لنص صريح يف القرآن الكرمي ال حيتمل التأويل و ليس مناقشة لرأي فقهي

الدين االسالمي واضح يف مثل " على ان الفيزازيحممد " الشيخ السلفي"و يف تصريح لصحيفة االخبار و يف اول رد فعل له عقب تقدمي التقرير شدد 
ا إساءة للقرآن "ال انه كما دعا اىل حماكمة هؤالء بسبب ما ق". اللعب على وتر الفتنة"واصفا اخلوض فيها ب" هذه االمور اليت ال جيب العبث 

".والدين االسالمي ككل
".املخيبة لآلمال و القلقة"صري  ب إىل قضية اإلرث تناول التقرير عدة قضايا شائكة ختص وضعية النساء املغربيات اليت وصفتها ربيعة الناوباإلضافة 

تعلق باملناصفة واملساواة بني يوجد يف ما يشبه املطب يف ما ي"نبهت السيدة الناصري خالل تقدميها بالرباط ألهم ما تضمنه التقرير إىل أن املغرب و 
".اجلنسني وفق مرتكزات الدستور

.فةكما أعربت حسب ما نقلته الصحافة احمللية عن قلقها بشأن غياب إرادة سياسية ألجل الدفع باجتاه حتقق املساواة واملناص

والصحية  ية  واالقتصادية  وقد رصد التقرير أشكال التمييز املختلفة اليت تعاين منها املرأة املغربية يف جماالت متعددة منها القانونية  والسياس
.واالجتماعية  والثقافية

لنساء والفتيات األكثر عرضة تقرير اجمللس قصور وحمدودية السياسات والتدابري العمومية من أكثر األسباب املعمقة لوضع اهلشاشة لدى فئة اواعترب 
.النتهاك حقوقهن  ويف مقدمتهن النساء املسنات

 الق للشقاق  و تضييقوقدم التقرير جمموعة من أشكال التمييز  الذي يطال النساء على مستوى احلقوق القانونية يف ما يتصل باإلرث  وطلب الط
.حق الوالية على األطفال القاصرين  ومنح اجلنسية للزوج األجنيب

.سجل تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خالل عقد من الزمن  و أثار إشكالية العنف ضد املرأة كما 

نس ودخل األسرة عليم هو رهني باجلأما على مستوى املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  فأبرز التقرير أن إعمال احلق يف الت
ير ارتفاع نسبة األمية  وسجل التقر . مما جيعل الفتيات ضحايا التسرب املدرسي و االنقطاع عن الدراسة أمام غياب أو ضعف اإلمكانيات املادية لألسر

.و ارتفاع معدل البطالة بني النساء
إىل جانب النمو املضطرد ملعدل النساء  2011خيص املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  فخلص التقرير إىل أن تكريس مبدأ املناصفة يف دستور فيما 

.يف اإلدارة العمومية مل يسامها يف النهوض مبعدالت تعيني النساء يف املناصب العليا واملناصب العليا التنظيمية

http://www.aps.dz/ar/breves-monde/10379-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%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%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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Un égal Une, Ainsi Soit-Elle…

Aujourd’hui, j’ai décidé de ne pas y aller par trente six chemins et de mettre carrément les pieds dans le 
plat. 

Certains diraient que ça ne va pas me changer, mais je vous avoue très sincèrement que depuis quelque 
temps je me trouve un peu trop tendre, pire, trop consensuel, moi qui ai toujours eu horreur de tous les 
consensus et de tous les unanimismes. Aujourd’hui, j’ai une occasion en or que je n’aimerais pas laisser 
passer pour ne pas passer pour le petit bouffon qui essaye de faire rire tout en évitant de parler de choses 
sérieuses qui font réfléchir, de peur de périr. Mais, tant pis. J’y vais. A la guerre comme à la guerre. 

Après tout, d’autres m’ont devancé, et eux ont beaucoup plus à perdre que moi. Bon, trêve de bavardage, et 
entrons dans le vif du sujet. Je suis sûr que le titre de cette chronique vous a mis la puce à l’oreille. En effet, 
il s’agit bien du pavé dans la mare aux réacs et aux ringards qu’ont jeté nos amis du Conseil national des 
droits de l’homme, CNDH, qu’on devrait désormais appeler «CNDHF». Je pense que c’est la première fois 
qu’on a parlé d’une manière claire et sans faux-fuyant des droits de la femme. D’ailleurs, j’aime bien cette 
éventuelle nouvelle appellation car HF, ça fait un peu penser à la «Haute Fréquence», ou ce qu’on désigne 
dans le monde de la diffusion radiophonique «les ondes courtes». 

Et comme chacun sait, ou bien ne sait pas, la portée des ondes courtes est la plus grande car elle atteint 
plusieurs milliers de km (Attention, c’est un ancien professionnel de la radio qui vous parle). Bref, tout cela 
pour dire que la question de l’égalité et de la parité entre l’homme et la femme dans notre pays est 
devenue une nécessité absolue et que refuser d’en débattre ou en retarder le débat est d’une lâcheté 
lamentable et d’une mauvaise foi déplorable. 

Si j’ai utilisé le mot « foi », c’est à dessein pour bien montrer que contrairement à ce qu’on veut nous faire 
croire, l’inégalité entre l’homme et la femme n’est pas une question figée jusqu’à la fin du monde. Justement, 
le monde, que dis-je ? l’univers, a bougé depuis la création, depuis le big-bang ou depuis tout ce qu’on veut, 
et continuera de bouger jusqu’à l’indéfini et l’indéterminé. La femme d’il y a un million d’années, celle d’il y a 
un millénaire, celle d’il y a un siècle, et même celle d’il y a juste une dix ans, ne sont pas du tout identiques 
et pour une raison très simple : elles évoluent avec leur temps. 

Or le temps où cette femme avait un statut mineur et qu’elle avait besoin obligatoirement d’un tuteur, est 
bel et bien révolu. Son rôle et sa participation dans la construction de la société, et en l’occurrence la 
société marocaine actuelle, sont tels aujourd’hui que, à part les aveugles du cœur, les sourds de l’esprit et, 
bien sûr, les faux dévots, personne ne peut nier qu’elle a autant de capacités que l’homme sinon plus. Or, le 
problème, c’est que la femme marocaine donne plus qu’elle ne reçoit alors qu’elle a souvent les mêmes 
responsabilités, et même plus, et donc les mêmes contraintes, et même plus, que son homologue mâle. 
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Alors, doit-on continuer de faire comme si de rien n’était et de laisser les choses telles qu’elles étaient il y a 
des siècles, sous prétexte que vouloir modifier le Code de la famille, ou juste suggérer de le faire, dans le 
sens d’une égalité autant logique que biologique, serait un blasphème et un sacrilège. Ceux et celles qui 
pensent ainsi et qui refusent toute discussion et tout débat sur cette question sont souvent ceux-là et 
celles-là mêmes qui résistent à tout changement quel qu’il soit. 

Or, qu’on l’admette ou pas, le changement est dans la nature de toute vie, et sans changement, aucune vie 
ne saurait être viable. Dans tous les cas, si certains ne veulent pas changer de position, la femme marocaine, 
elle, veut changer de statut, afin que ses droits soient enfin égaux à ses devoirs. Et c’est le devoir de toutes 
les personnes éclairées dans notre société de l’aider à atteindre cet objectif. Nous devons non seulement 
saluer l’audace du CNDH, pardon, du CNDHF, mais aussi et surtout être à ses côtés, rêver et se battre 
avec lui pour que plus jamais dans notre pays la femme ne soit l’assistée de l’homme ni son assistante, mais 
plutôt son égale et sa complice. Et je suis sûr que c’est ce que veut et ce qu’a toujours voulu notre Bon 
Dieu, juste et miséricordieux. 

Dans l’attente, je souhaite à toutes les audacieuses et à tous les audacieux qui n’ont pas peur de bousculer 
les idées dépassées, un très bon week-end. Quant aux autres…

Un dernier mot sous forme de devinette pour rigoler un peu : si on appelle une portion de la matière 
suffisamment petite pour être considérée comme ponctuelle, une « particule », comment pourrait-on 
appeler un groupe suffisamment petit pour ne pas paraître minuscule ?

Par Mohamed Laroussi
Aujourdhui.ma

http://www.wakeupinfo.fr/2015/10/un-egal-une-ainsi-soit-elle.html
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المنظمة االشتراكية للنساء االتحادياتبيان 

إطار التفاعل اإلجيايب مع تقرير وتوصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانيف 

:  ول املساواة واملناصفة باملغربللمجلس الوطين حلقوق اإلنسان ح املوضوعايتلقد تابعت املنظمة االشرتاكية للنساء االحتاديات باهتمام كبري التقرير 
2015أكتوبر  20صون وإعمال غايات وأهداف الدستور، املقدم يوم 

الختالالت املفصلية واهلامة املغرض بعيدا عن اإلشكاالت وا واإلنتقاءوحنن يف املنظمة، إذ نشجب التفاعالت السلبية القائمة على التناول االختزايل 
جمال احلقوق  الرتاجعات الواضحة يف املتعلقة باملفارقات املسجلة إن على املستوى الوثيقة الدستورية أو على املستوى االتفاقيات الدولية أو على مستوى

من الدعوة إىل الدولة املدنية  للنساء، نثمن عاليا ما ورد يف التقرير على مستوى التشخيص والتوصيات، حنن اللوايت جعلنا اإلجتماعيةواإلقتصادية
ني ة استهدفت املناضلكمدخل للمساواة الكاملة شعارا يف املؤمتر السابع للنساء االحتاديات بكل ما عرفته هذه الدعوة من تداعيات سلبية حمافظ

.واملناضالت السياسيني واحلقوقيني احلداثيني

ة، وتدعو ه مؤسسة وطنية مستقلويف ذات السياق، ولنفس اهلدف تندد املنظمة االشرتاكية للنساء االحتاديات مبحاوالت النيل من اجمللس الوطين باعتبار 
ورية ة ضدا عن وثيقة دستإىل إعمال النقد واملساءلة للتأخر الواضح يف جمال احلقوق واملكتسبات عامة واملساواة بني اجلنسني يف بلدنا بصفة خاص

متقدمة يف هذا اجملال

رطهن االجتماعي وإذ تذكر املنظمة االشرتاكية مبختلف اهلجمات اليت شنها احملافظون كلما تعلق األمر حبقوق النساء وإرساء دعائم تقدم ش
لقا عن اإلمكانات اهلامة واالقتصادي، تؤكد رفضها جلميع أساليب وأشكال االستغالل املغرض للدين وتوظيف نصوصه توظيفا صنميا حرفيا منغ

.للتأويل والقراءات املستنرية من جهة ومعزوال عما يزخر به الواقع االجتماعي واالقتصادي من حتوالت فارقة من جهة أخرى

عموم املثقفني قهاء الدين وعلماءه و تناشد املنظمة االشرتاكية للنساء االحتاديات مجيع الفاعلني السياسيني واحلقوقيني وكافة مكونات اجملتمع املدين وف
والسجاالت  سويةالسيااليقظني من أجل فتح نقاش عمومي هادئ ومسؤول وواع بإكراهات احلاضر ورهانات املستقبل، نقاش بعيد عن املزايدات 

تضامن ال ة من أجل جمتمع مالدينية املفتعلة يف أفق االنتصار للعدالة االجتماعية وما يرافقها من إنصاف ومساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعي
يف احلق واملواطنة -رجاال ونساء–يتفاوت أعضاؤه 

  

.الكاتبة الوطنية

http://usfp.org.ma/ar/index.php/component/k2/item/645-2015-10-26-12-24-15
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»نإمارة المؤمني«العدالة والتنمية يعتبر توصية المساواة بين الجنسين تجاوزا لمؤسسة حزب 
بوغنبورفاطمة 

مستقلة دستورية مت  وهو مؤسسة وطنية«ما فتئ اجلدل يتأجج عقب إصدار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب : »القدس العريب«ـ الرباط 
لى إعادة النظر يف قواعد لتقرير حول وضعية املساواة وحقوق اإلنسان يف املغرب متضمنا لتوصيات حتث ع» إحداثها مبوجب دستور املغرب اجلديد
.اإلرث، مبا يضمن املساواة بني اجلنسني

 تتدارس املوضوع، ألنه مل ويف أول رد فعل حكومي حول التوصية صرح الناطق الرمسي باسم احلكومة مصطفى اخللفي يف لقاء صحايف أن احلكومة مل
الذي يقود التحالف » تنميةالعدالة وال«غري أن األمانة العامة حلزب . تتم مراسلتها من طرف اجمللس، مضيفا أن له رأي يف املوضوع، لكنه لن يعرب عنه

السنة اب امللكي يف افتتاح احلكومي أصدرت بالغا حول املوضوع تعلن فيه رفضها للتوصية معتربة إياها جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلط
إىل أن توصية  ، مشرية»أنه بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا«، الذي أكد فيه امللك 2003التشريعية لسنة 

.اجمللس ستفتح جدال عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث
جتماعي اليت أمجعت على مواقع التواصل اال تغريداتوامتد جدل توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل عمق اجملتمع املغريب، كما عكست ذلك 

مجيعا من أجل «اسم أنشأت قبل ثالث سنوات ب الفايسبوكفنشطت من جديد صفحة خاصة على . جرأة الطرح بصرف النظر عن إمكانية حتقيقه
.فيما تناسلت تعليقات كثرية منها املؤيد ومنها الرافض ومنها أيضا الساخر من جرأة الفكرة» املساواة يف اإلرث

ض عرى اإلسالم و هدم شريعة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يدعو لنق«: الفيسبوكفكتب الشيخ السلفي املعروف حسن الكتاين على صفحته يف 
ان، حيث وصف التوصية وأيده يف ذلك الناشط احلقوقي عبد اإلله اخلضري رئيس مركز حقوق اإلنس» قبحها اهللا من وصية علمانية خبيثة. الرمحن

.بالباطلة واملريبة اليت تتسم بالعبث واالرجتالية وتنم عن جهل بأسس قواعد اإلرث الشرعية
رب هذا التعاطي حنن نستغ» «)ذات مرجعية إسالمية وشبه حمظورة(العدل واإلحسان «املسؤولة عن القطاع النسائي يف مجاعة  جرعودوقالت آمال 

٪ 95ل واقع يتقاسم فيه ألتجزيئي االنتقائي يف املوضوع، والذي يطرح العديد من عالمات االستفهام، إذ كيف ميكننا أن نفهم مطلب املساواة يف ظ
 أوال، طبعا حنن ال ال يستقيم أن نتحدث عن املساواة يف موضوع املرأة مبعزل عن موضوع املساواة بني املواطنني. ٪ من خرياته5من ساكنة هذا البلد 

أة مبعزل ن نتحدث عن حترير املر نقول بتأجيل النضاالت النسائية أو تعطيلها إىل حني حتقيق مطلب العدالة االجتماعية، لكنه من العبث يف اعتقادنا أ
.عن حترير جمتمع، ومن العبث احلديث عن إنصاف املرأة مبعزل عن إنصاف جمتمع وعن إنصاف وطن

اليت يراد هلا أن حتتل ساحات  إننا نقدر يف القطاع النسائي للجماعة أن هذا املوضوع يدخل يف إطار املواضيع» العريب القدس»لـوأضافت يف تصرحيات 
وهذا بالطبع لن . اه أو ذاكو حلبة اصطفاف يف هذا االجت احلجاجيةالنقاش العمومي، بل حتوير النقاش فيها إىل ساحة للمنازلة واستعراض العضالت 

»يكون له عائد إجيايب على وضعية املرأة
ابعة عن ارة املوضوع نوقالت أن إثارة هذا املوضوع يطرح علينا سؤال األولوية، هل بالفعل موضوع اإلرث يشكل أولوية لدى املرأة املغربية؟ و هل إث

ا الدو . حاجة جمتمعية؟ بالتأكيد ال ا عن معاهدة إن من يعترب موضوع اإلرث أولوية بالنسبة إليه هو الدولة املغربية يف إطار التزاما لية ورفع حتفظا
.، وما يستتبع ذلك من ضرورة مالئمة القوانني مع مقتضيات املعاهدةسيداو

ت للعلمية وال أن انتقاء موضوع اإلرث ونقاشه مبعزل عن النسق الذي أنتجه ال مي» العدل واإلحسان«وتعتقد مسؤولة القطاع النسوي جلماعة 
ملطلوب ملناقشة زد على ذلك ما يكتنف هذا النقاش من مغالطات تنم عن غياب األدوات واآلليات واالختصاص ا. للموضوعية وال لإلنصاف بصلة

ومية سائل إيضاح على مظلهكذا مواضيع، إذ كيف ميكننا أن نفهم تسليط الضوء على احلاالت األربع اليت ترث فيها املرأة أقل من الرجل ونرفعها كو 
.؟املرأة، مث نصمت عن احلاالت العشر املتبقية أو يزيد واليت ترث فيها مثل الرجل أو أكثر منه
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ف ويف إطار املرجعية ومن دون نزعة إقصائية ألي طر  تقليدانيةان فتح اجتهاد حقيقي يف املوضوع من دون قيود مذهبية ومن دون كوابح «وقالت 
. الناسإنتاج حلول لواقع  اإلسالمية، كفيل بإجياد حلول جد متقدمة، بل قد تكون أحيانا صادمة يف املوضوع ملن يعتقد قصور املنظومة اإلسالمية عن

ا تؤيد  العسويلوزية يف املغرب ف» الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة«رئيسة » العريب القدس»لـويف تعليق حول ما نشر من أراء رافضة صرحت  بأ
ا مراكز الرابطة وتكون فيها املرأة الض .حيةتوصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان نظرا للحاالت االجتماعية اليت تتوصل 

يش داخل جمتمع ذكوري أبوي حنن نع» القدس العريب«للحريات الفردية لـ» مايل«متزعمة حركة  بلشكروقالت الناشطة احلقوقية املثرية للجدل ابتسام 
لب شكل جزءا من مطامكبوت، ال توجد فيه مساواة بني الرجال والنساء على كل املستويات واملطالبة باملساواة يف اإلرث هي خطوة هامة ورمزية وت

نفسها يف الزواج، وهي  وهناك خطوات أخرى غريها وجب االنتباه هلا، مثل شهادة الرجل اليت حتسب بشهادة امرأتني واملرأة ليست ملك» مايل«حركة 
وة كامال، وأيضا ان كانت املرأة حتصل على نصف اإلرث فلماذا عليها أن تدفع مثن مشروب القه بلشكر، وتضيف 21قاصرة وناقصة عقل يف القرن 

.علية هو فصل الدين عن السياسةوختتم قائلة بأن احلل األوحد يف نظرها ألجل حتقيق املساواة الف. ضرائبها كاملة يف جمتمع تبنيه يدا بيد مع الرجل
حيث . اء الديين يف املغربوكما توقع الكثري دخل على خط اجلدل اجمللس العلمي األعلى للمغرب بوصفه املؤسسة الرمسية املوكول إليها شؤون اإلفت

حيث وصف بعض علماء  يف املقبل من األيام» السنة قنبلة»بـمن داخل اجمللس أنه حيضر للرد على ما أمساه البعض » العريب القدس»لـأكدت مصادر 
ة النقاش احملتدم بني فيما استمرت موج. اجمللس العلمي لتوصيات جملس حقوق اإلنسان بالدعوة إىل إحداث الفتنة وضرب ألمر قطعي يف اإلسالم

لفة حول بغزارة تعاليق وأراء خمت املؤيدين والرافضني، كما أطلقت مواقع إخبارية مغربية استطالعات رأي حول املوضوع تعتمد طريقة التصويت وتناسلت
.مدى إمكانية حتقق فكرة املساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء

»إمارة املؤمنني«حزب العدالة والتنمية يعترب توصية املساواة بني اجلنسني جتاوزا ملؤسسة :  ������

بوغنبورفاطمة 

http://www.alquds.uk/?p=470563
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"مساَواة المَوارِيث"رابطة نسائية تثّمن الدعوة إلى 

ش اهلادئ ارية الوطنية، وإىل النقافيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة احلكومة املغربية إىل تفعيل التوصيات الصادرة عن املؤسسات االستشدعت 
.واالجتهاد لرفع الظلم عن النساء

وضعية املساواة واملناصفة "حول  للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان املوضوعايتوتلقت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة بارتياح كبري التقرير 
.، الذي مثن ما جاء بالتقرير من تشخيص وتوصياتهسربيس، وفق بيان هلا تتوفر عليه "باملغرب

ا  امه بال" احلملة العدائية والتضليلية"الفيدرالية أدانت ما اعترب تطاول على اختصاص اجمللس العلمي، اليت تستهدف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وا
ملعايري الدولية، ومن ضمن مل يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية والنهوض حبقوق اإلنسان وفق ا"يف حني إن اجمللس، ترى الرابطة، 

ا الدولية والدستورية يف ".املساواة جمال املناصفة و تلك املهام تتبع السياسة احلكومية وتقدمي التوصيات وحث احلكومة والدولة على احرتام التزاما

واملدافعات على حقوق  هذه اهلجمة على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وعلى املدافعني"كما استنكرت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة 
هدر حقوق أساسية ملاليني من يف قضايا مصريية تتعلق بانتهاك و  سياسويةالوصاية على اجملتمع واستغالل الدين ألغراض "، رافضة ما امسته "اإلنسان

.، وفق تعبريها"التنمية النساء واألسر، ورهن مستقبل أجيال والتفويت على املغرب فرصة اإلجابة على التحديات اإلقليمية والدولية ورفع حتدي

http://www.hespress.com/femme/281682.html
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تجاُوز للملك": بِّيِجيِدي"والـ" .. مساواة اإلرث"الحكومة لم تناقش 

صون .. قوق اإلنسان باملغربوضعية املساواة وح"احلكومة، اليوم اخلميس، اخلوض يف توصية بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي يهم رفضت 
.، وهي املطالبة بإعادة النظر يف قواعد اإلرث، مبا يضمن املساواة بني اجلنسني"وإعمال غايات وأهداف الدستور

وضوع الذي أثاره اجمللس إن احلكومة مل تتدارس امل"الناطق الرسم باسم احلكومة مصطفى اخللفي، يف الندوة اليت تلت انعقاد اجمللس احلكومي، وقال 
". عنهأنا يل رأي يف املوضوع، ولكّن لن أعرب: "، مضيفا"مل تتم مراسلة احلكومة من طرفه"، بدعوى أنه "الذي يرأسه إدريس اليزمي

ة للحزب الذي يقود حزبية خمتلفة، نقاش موضوع املساواة يف اإلرث، خرجت األمانة العام تالوينالوقت الذي حتاشت احلكومة، اليت جتمع ويف 
.االئتالف املشكل هلا لتعلن رفضها هذه التوصية

سة إمارة املؤمنني، ومنطوق ، على أن التوصية املذكورة متثل جتاوزا ملؤسهسربيساألمانة العامة حلزب العدالة والتنمية، يف بالغ توصلت به وشددت 
رم ما أحل أنه بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حي"، الذي أكد فيه امللك 2003اخلطاب امللكي يف افتتاح السنة التشريعية لسنة 

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

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

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

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

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

http://www.hespress.com/politique/281500.html

                           36 / 101



 

27/10/2015 47
Conseil national des droits de 

l'Homme

اليزمي والمساواة في اإلرث
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هل كانت دستورية؟.. توصية اليزمي بالمساواة في اإلرث 

13:09 - 2015أكتوبر  26االثنني 
 نسني، يف نفس مرتبة أيحياول البعض وضع توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول تعديل مدونة األسرة لتنص على املساواة يف اإلرث بني اجل

 161ليها الفصل تصريح ألي فاعل أو مواطن، وذلك محاية له من أي انتقاد، و الواقع أن اجمللس الوطين مؤسسة دستورية حتكمها ضوابط نص ع
لتفكري تدخل يف نطاق حرية ااملنشئ له ويتوجب عليه االنضباط هلا، فيما تصرحيات وآراء غريه من هيئات اجملتمع املدين أو األحزاب أو املواطنني ف

وضعية املساواة "تقريره املعنون فهل احرتم اجمللس مقتضيات الدستور الذي تأسف، يف امللخص التنفيذي ل. والتعبري اللتان يضمنهما الدستور أيضا
؟عدم االلتزام بتنزيله يف اعتماد توصية املساواة يف اإلرث ،عن"الدستورصون و إعمال غايات و أهداف .. واملناصفة باملغرب 

وابط واضحة من الدستور و املنظم للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان جند أنه حدد وظائفه ومهامه و أهدافه، لكنه وضع ض 161بالرجوع إىل الفصل 
ع القضايا املتعلقة بالدفاع عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتوىل النظر يف مجي:" يقول الفصل املشار إليه. لعمله

ا وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطن اعات، ني، أفرادا ومجحقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض 
س وأهدافه ووظائفه ختم ويالحظ أن الفصل الذي عدد مهام اجملل". وذلك يف نطاق احلرص التام على احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا اجملال

هل احرتم اجمللس تلك ف". احلرص التام على احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا اجملال" بوضع ِنطاق واضح لعمله، وجعل ذلك النطاق يف 
املرجعيات؟

توصيته غري منهجية كبرية، جتعل  ويف سياق مقاربة اإلجابة عن السؤالني السابقني، يتضح أن اجمللس، يف نازلة توصية املساواة يف اإلرث، وقع يف أخطاء
.دستورية، وتفسر االنزالق الذي وقع فيه يف التعاطي مع تلك التوصية

.  عية الوطنيةد التفريط املرجأول خطأ منهجي يف املقاربة اليت اعتمدها اجمللس يف إعداد تقريره، هو أنه احرتم حد اإلفراط املرجعية الكونية، وجتاهل ح
نية تشمل إن املرجعية الوطوإذا كانت املرجعية الكونية تشمل خمتلف املواثيق الدولية ذات العالقة حبقوق اإلنسان وخاصة اليت صادق عليها املغرب، ف
.  سرةومن ضمنها مدونة األ من جهة أوىل، الدستور، بصفته القانون األمسى الذي نص على احلقوق، والرتسانة القانونية ذات الصلة حبقوق املواطنني،

ين وضمان حرية ممارسته اليت حتتكر دستوريا محاية الد املومننيوتشمل املرجعية من جهة ثانية، املؤسسات، ونذكر منها يف هذا اجملال، مؤسسة إمارة 
لس العلمي ومؤسسة اجمل". امللك، أمري املؤمنني وحامي محى امللة والدين، والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية: "من الدستور 41كما يف الفصل 

يعترب اجمللس اجلهة الوحيدة املؤهلة إلصدار " ، والذي نص على أنه 41، و حيتكر اإلفتاء حسب نفس الفصل املومننياألعلى الذي يرأسه أمري 
وتشمل املرجعية من ". سمحةالفتاوى اليت تعتمد رمسيا، يف شأن املسائل احملالة إليه، استنادا إىل مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي احلنيف، ومقاصده ال

 وهذه املرجعية الوطنية غابت يف. املشار إليه 41كما حدد ذلك الفصل " مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي احلنيف، ومقاصده السمحة " جهة ثالثة،
و ميكن القول إن خطأ جتاهل ! كونيةبل يالحظ أنه حىت مرجعية الدستور تعتمد فقط يف القضايا اليت توافق املرجعية ال. املقاربة اليت اعتمدها اجمللس

.نشري إىل أمههااملرجعية الوطنية من أهم األسباب وراء انزالق اجمللس إىل إصدار تلك التوصية، و من هذا اخلطأ تفرعت باقي األخطاء اليت س

تعديل مدونة األسرة مبا ينص على االختصاصات الدستورية للمجلس العلمي األعلى، حيث أوصى ب بالرتاميوثاين خطأ منهجي جمللس اليزمي، يتعلق 
قانون يس تعديل املدونة كعلى املساواة يف اإلرث، و قضية املساواة يف اإلرث ال ميكن مقاربتها إال من خالل فتوى، و التوصية ينبغي أن تستهدف ل

أني لى اجمللس احلقوقبل األساس الذي تنبين عليه يف مسألة اإلرث، واملخاطب يف هذا األمر ليس واضع القانون بل اجمللس العلمي األعلى، وكان ع
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ذلك منسجما مع املرجعية وسيكون ب. برفع توصية إىل اجمللس العلمي األعلى للنظر يف إمكانية مراجعة قواعد اإلرث مبا حيقق املساواة فيهايوصي 
.الكونية بإثارة موضوع املساواة يف اإلرث، ومع املرجعية الوطنية بالتوجه إىل اهليئة الدينية املختصة

ء يف تور، فهو مل يشرك العلمااخلطأ املنهجي الثالث جمللس حقوق اإلنسان يتعلق بعدم احرتام صفة التعدد اليت جاءت يف الفصل املنظم له يف الدس
ا قبل إصدارها، ولو قام بذلك و أورد توصيته مع مالحظات املؤسسة الدستورية ذات االخت صاص حىت ولو كانت مناقشة التوصية وال راسلهم بشأ

ي األعلى يف مسألة حرية و سبق للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان أن استفتت اجمللس العلم. مرجعيتيهمتحفظة، لكان عمله سليما ومنسجما مع 
.لسياسيةاحلقوق املدنية واالعقيدة، وذلك يف سياق إعداد املندوبية للتقرير الذي عرضته يف األمم املتحدة حول إعمال املغرب العهد الدويل اخلاص ب

تعسف الذي ريها، رغم التربير املاخلطأ املنهجي الرابع هو أن توصية اجمللس ال تستجيب حلاجة جمتمعية قائمة، بل أملتها عليه املرجعية الكونية ومعاي
طلبا شعبيا، وإمنا هي مطلب كما أن مسألة املساواة يف املرياث ليس م! اعتمده اجمللس بأن ربط الفقر واهلشاشة يف أوساط النساء بالتمييز يف املرياث

".القيم الكونية"بعض اجلمعيات يف إطار نضاهلا من أجل تعميم 

وحيدد سة رمسية ينظمها الدستور إن ما سبق يطرح مسألة منهج عمل اجمللس و املعايري اليت يعتمدها يف التعاطي مع بعض القضايا الشائكة بصفته مؤس
من الدستور  43يل الفصل ويف هذا السياق ميكن إذا استمر اجمللس بنفس املنهجية أن ينزلق أيضا مستقبال إىل طرح توصية بتعد. ضوابط عملها

ا يتعلق بوراثة العرش، حيث يؤكد فهذا الفصل من وجهة نظر املرجعية الكونية يتضمن متييزا بينا ضد النساء فيم. املتعلق بأحد أركان الدولة يف املغرب
كذا ما بنه األكرب سنا وهعرش املغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا من ذرية جاللة امللك حممد السادس، مث إىل ا"أن 

 تعاقبوا، ما عدا إذا عني امللك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غري الولد األكرب سنا، فإن مل يكن ولد ذكر من ذرية امل
ُ
لك ينتقل إىل لك، فامل

طاول اجمللس عن اختصاصات فهل يرى املدافعون بشكل أعمى عن ت". أقرب أقربائه من جهة الذكور، مث إىل ابنه طبق الرتتيب والشروط السابقة الذكر
صل؟مؤسسيت إمارة املؤمنني واجمللس العلمي األعلى يف نازلة توصية املساواة يف اإلرث، أن يطرح توصية مماثلة بشأن هذا الف

ب اجمللس مثل االنزالق يوضح جبالء أمهية ضبط جملس اليزمي منهجه يف اختيار القضايا اليت يطرحها ومنهجية طرحها، مبا جين 43إن مثال الفصل 
عية الوطنية بنفس القدر الذي حيرتم إن اجمللس الوطين حلقوق االنسان ملزم دستوريا باحرتام املرج. املنهجي الذي وقع فيه يف توصيته باملساواة يف اإلرث

الدستورية  ه مبا جيعله خيالف الضوابطبه املرجعية الكونية يف عمله، وعليه أن جيتهد يف وضع منهج فعال يضمن ذلك االحرتام، وليس له تأويل استقالليت
.لعمله

http://www.hespress.com/writers/281893.html
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"االستهالك الخارجي"الدعوة إلى المساواة في اإلرث تروم : الغياثيةبن 

ا مبُقتضاها، وواصفا ذلك بكونه وجاء أكثُرها ُمعارضا وُمنّدد. توصيُة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اخلاّصة باإلرث موجَة ردوِد فْعـٍل غاضبةأثارت 
، سورة "ل حظ األنثينييوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مث: "خروجا عن الدين، وتطاوال على القرآن الكرمي، الذي حدد أنصبة اإلرث يف اآلية الشهرية

.11النساء 

َة احملافظة ل خاص، حيث إّن نزعواحلقيقة أن تلك الردود املنفعلة والغاضبة تنسجم مع طبيعة األجواء العامة اليت تشهدها املنطقة برمتها، واملغرب بشك
صل أدناها االستنكار والتربم، لذا، فأشكال مقاومة ذلك تتعدد، في. واالنكماش صفة مالزمة ألي جمتمع يشعر أن قيمه سُتهدر، وأّن ثقافَته مستهدفةٌ 

.ويصل أقصاها إىل استهداف مصادر التهديد املفرتضني يف سالمتهم اجلسدية والنفسية

ا ال ترقى إىل التهديد احلقيقي لقيم الدين مثلم بة، وهم ا تعارف عليها املغار لكن ال ينبغي التهويل من دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، لكو
ا الفقهية ستكون باملرصاد ألية حماولة حقيقية تستهدف ما يسميه كثري من الف ِ املعلوم من الدين "قهاء يعلمون أن مؤسسة إمارة املؤمنني وقوا

".بالضرورة

اريخ يف مسرية ومنه أن االجتهاد مع ورود نص قطعي صحيح واضح ال حيتاج إىل تأويل أو اجتهاد، فكذلك سارت األعراف، وتوجهت ركبان الت
.املغرب الدينية واألمن الروحي للمغاربة مثلما يعلم القاصي والداين يف اإليالة الشريفة

العتقاد أن املرأة يف البالد الغربية فال ينبغي ا. ومع ذلك، فقضية حقوق املرأة تبقى مسألة حيوية جدا ألي جمتمع من جمتمعاتنا احلديثة يف العامل بأسره
ا املدنية القوية لتؤسس جمالس تسهر على ْجتويد التشري م األسرة،نالت كل ما تصبو إليه، وإال ما كانت تلك البلدان وجمتمعا ويف القلب  عات، اليت 

.منها املرأة وأطفاهلا

اففي سويسرا نفِسـها مل تنل املرأة حق التصويت يف إحدى   زال النضال النسوي جيد عراقيل، ويف كندا ال ي. إال يف تسعينيات القرن املاضي كانتونا
.مرحيا للمرأة واجملتمعوبذلك، فقضايا النساء جتد الطريق طويال أمامها لكي تتخذ سبيال واقعيا و . املغرب دسرتهاومنها قضية املناصفة اليت 

خلارجي، ا لالستهالك اوإذا عدنا إىل توصية جملسنا الوطين حلقوق اإلنسان، فإن أغلب الظن لدينا أن التوصية غري موجهة للرأي العام الداخلي، وإمن
التوصية مع مكافحة التمييز  يف عهد حكومة توصف باإلسالمية، فال يعقل أال تنسجم" سيداو"خصوصا بعد رفع التحفظات، واملصادقة على اتفاقية 

.بني اجلنسني ومنها قضية اإلرث

فاجمللس . لسخرية حقالكن إذا اعتربنا أن ما دعا إليه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان موجها فعال للرأي العام داخل املغرب، فإن ذلك سيكون مثرياً ل
ا األكادمييات واجملالس املختصة يف اجملتمع املغريب، واجلهل املتفشي فيه، ومع ذلك يدعو بدعوى وجب أن يكون مكا املستشريةيعلم النزعة احملافظة 

ا غري نافعة، وهاته قضية أخرى سنتعرض هلا يف مستقبل األيام؛ ب أيضا هو أن  ل إن املثري للسخريةواجلامعات اليت أشار إليها السيد الوزير مؤخرا بكو
واجلهلؤالء غري األمية أكثر من نصف املغاربة أميون بكل ما حتمله األمية من تعاريف قدميا، ومبقاييس العصر، وفقراء بال ثروات، فماذا سريث ه
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واجلهل ث إرَث األمية والفقر فإن كان اجمللس املوقر يقصد الثروة املادية أو العينية، فاملسألة حتتاج إىل نظر وتدارس، وأما إن كان يقصد باإلر . والفقر
.فاملساواة متحققة فعال منذ عقود، وال ريب فيه، وال حتتاج إىل توصيته مشكورا

رية التنقل، وتطبيق الدستور يف إذ بدل اهتمام اجمللس بوضعية حرية التعبري، وح. إن اجملالس املمنوحة والريعية حقا ال متنح غري مزيد من احلمق والغفلة
ا غري مزيد من االصطف ان بني اف والعسكرة واالحتقشقه اإلنساين واحلقوقي، نراه اندفع يف قفزة حرة إىل الفراغ، قفز إىل قضايا لن يكون يف إثار
الرتاث أعلى مما خلفه األجداد يف  مكونات اجملتمع املتوثبة، واليت تنحو منحى احملافظة بسبب عدم الثقة يف النفس وضعف أفق النقد، وارتياد سقوف

.الديين والفقهي، واالنتقال إىل ما مينحه النص القرآين من آفاق واعدة لتحرير اإلنسان

ختصون شارك يف ذلك العلماء، واملقضية شائكة مثل اإلرث، وعالقتها املتشعبة باخلطاب القرآين الكرمي، وجب معاجلتها بروية وتوافق جمتمعي، حبيث ي
املفرتضة  سوا اآلثارواألكادمييون، وعلماء االجتماع، وعلماء النفس االجتماعي، واالقتصاديون، ورجال الدين، والفاعلون املدنيون، واألحزاب، ليتدار 

ففي التاريخ اإلسالمي  ،)حىت ال نقول النص(ملساواة أنصبة اإلرث على احلياة االجتماعية، فاملشرعون وكل ذي رأي ميكنه أن جيد آفاقا يف اخلطاب 
.اجتهادمن جتاوز مؤشرات اخلطاب القرآين سوابق قانونية واجتهادية منها توريث اجلدة، يف عهد اخللفاء، فقد مت اختالق نصيب ب

ملن يؤيد املناصفة أو الذي يريد  واصطياد أصوات بوسائل إيديولوجية واإلثارة اإلعالمية، سواء بالنسبة التسييسلذا، فاملسألة فقط جيب أن تبتعد عن 
ــن من فهم أن امل ا وتقليبها على وجوه أخرى ُمتَكِّ قام القرآن رأة أصال مل تكن ترث، فأن يبقى خملصا لآلية يف ظاهرها، وال يريد اخلوض يف مقتضيا

.برفع النسبة من صفر إىل النصف

إىل ملبادرة ويرفع النسبة ولنا أن نتساءل فعال هل هو مؤشر توقيفي أم توفيقي؟ أي هل يؤشر القرآن إىل أنه فقط فتح الباب لكي يأخذ اإلنسان ا
التساوي، أو أقل أو أكثر، حسب ظروف اجملتمع وثقافته وسقفه املعريف؟

دوء، وتوصلنا  اتهإننا إن أخذنا الدعوة  د رحبنا أشياء كثرية، فاهلدف إىل رأي كيفما كان، سنكون ق -بصفتنا جمتمعا متحضرا  -البساطة وناقشناها 
ـه، وحيفظا كرامَته فالدين والتشريع وجب أن خيدما اإلنسان، ويرفعا مكانتَ . من وراء التشريعات عموما، والدينية منها خصوصا، هو سعادة اإلنسان

.وُيساوياه مع نظرائه من الرجال أو النساء، دون أي متييز أو حماباة

.واهللا من وراء القصد، وهو أعلى وأعلم

http://www.hespress.com/orbites/281574.html
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...لنهب النساء ضعف حقوقنا في اإلرث أيها الرجال
الصديقات الفاضالت من نساء العدالة والتنمية،إىل 
طيبة وبعد،حتية 

اليوم وبنفس الروح أتوجه  وأجدين. استمعت واشتغلت مع العديدات منكن يف جماالت خمتلفة واحتفظت معكن بال استثناء بعالقات احرتام وتقدير
ا، راغبا يف املزيد من ، اليت وجدُت يف اجتهادها بصدد موضوع اإلرث املثار مؤخرا شجاعة أدبية حتسب هلبومحدانإليكن وبينكن السيدة مسرية 

اإلنصات املتبادل يف هذا املوضوع احلساس، لعله يعيننا على تلمس سبيل احلقيقة أو جزء منها،
زمان بال استثناء،فتح السجال يف موضوع اإلرث إذن، ولكم يسرين أن أخاطبكن والقناعة ال تفارقين بوجود الضمائر احلية يف كل مكان و لقد 

وها قد بدأنا نسمع براهني وحجج البعض مما هو مبٍك وما هو مضحك يف موضوع اإلرث،
حنن نراهم وهم ينربون ليخربونا أن اجملتمع املغريب املسكني حمافظ جيب تفادي إصابته بالصدمة،وها 

رب هؤالء املغاربة أعضاء منهم من يستكثر على جملس حقوق اإلنسان اخلوض يف املوضوع باعتباره ليس من مهامه وال من مسؤوليته، ومن يعتورأينا 
م خيالفونه يف االجتهاد والرأي، فشكرا ل" كراكيز"اجمللس الذين يشاركونه املواطنة، جمرد  ك يا رب أنك مل متكـّن مع أن ليس له عليهم مأخذ إال أ

...موطئ قدم وإال لكان هؤالء قد مت صلبهم على اجلدران للداعشية

وكان حريا به ) ا تقول األزليةكم(ورأينا من يتأوه استهجانا واحتقارا لكون رئيس اجمللس إياه قد شرب حليب السباع فتمطى وجترب وسد منافذ األقطار 
ملؤمنني وا مدافعني عن إمارة اأن يكتفي حبليب األرانب أو الفئران كما فعل الكثريون ممن كانوا يدجبون رسائل االنبطاح واإلذعان الطوعي حىت أصبح

،"ال دخل ألحد به غريها"للدفاع عنها رياًء ال اقتناعا باعتبارها الوصية على املوضوع  يتقافزونرغم أنفها، 
كأن أصحاب هذا الفريق قد   إن بعضهم يصرح منتفخا أن األمر قد حسم منذ زمان وإىل أبد اآلبدين بعد أن ُأشبع حبثا وتقليبا وطويت صفحته،وها 

تلقوا إشارة من العلياء تأمرهم أن يتحركوا دفاعا عن اهللا وما يدافعون إال عن أنفسهم ومصاحلهم،

رح به من عسيلة حبيبة مما ال يصوكم جند بني الصائحني من يستمرئ احتساء كؤوس النبيذ بال تردد أو جيد يف حلم خنزير ما يغري بالتلذذ، أو التمتع ب
وما أن حتدثه عن اإلرث ) ارستهاوهذه باملناسبة حريات فردية ال أجادهلم يف حقهم يف مم(بال احتقان وجٍه وال تشدد  البنيكةتعدد، أو الرضوخ للفوائد 

...لسخرية املرةحىت يصبح مصلحا دينيا جهبذا ال يشق له غبار، حريصا على النص بالنقطة والفاصلة، النص الذي ال اجتهاد بعده، يا ل
م يف الكالم، ولكنك جتلو   لم وناظم د بينهم الصحفي وحامل القكان األمر يتعلق فقط بالسياسيني املرتبطني مبواعيد انتخابية لفهمنا لـَفَُّهْم ودورا

الشعر وغريه،
ال أناقش ... نصوص قطعيةبينهم من يسبقه لسانه يف كل شيء ما عدا حني يتعلق األمر حبقوق النساء، إذ هي الوحيدة على ما يبدو احملكومة بجتد 

م أوصياء على تفكرينا وعقولنا على النصوص الدينية باعتبارها ملكهم اخلاص ال يسبقهم أحد إليها، كأمنا وصلهم اخلرب توا بكو املرتامنيهنا الفقهاء 
أمام اهللا،
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واالجتهاد واعتماد روح العصر،" احلداثة"من يدعي له نصيبا يف أناقش 
ل رأة األثقال من أجل الرجاال تقبلون إعادة النظر يف قواعد توزيع اإلرث طبقا للتطورات االجتماعية املتالحقة وتقبلون مع ذلك أن حتمل املكيف 

واألطفال يف اجلبال والبوادي وصور ذلك بيننا أكثر من أن تعد وحتصى؟

وتقبلون أن تشتغل الطفالت الصغريات بيننا يف شروط تذكر بالعبودية والسخرة؟
 حافالت اخلامسة صباحا بضمري واملنازل والعمارات ويسابقن الرجال فيسبقنهم إىل والضيعاتأن نرى النساء يستيقظن فجرا للعمل يف املعامل وتقبلون 

يقظ وعزمية مذهلة؟
م عيونكم بأمانة لوجدمت املقاهي دون أن يرف لكم جفن؟ ولو فتحت والتصبنيأن تضيف النساء عمل الشارع إىل أعباء الرتبية والطبخ والكنس وتقبلون 

ممتلئة يف أربع أمخاسها بالرجال دون النساء؟
اء إىل حد اشرتاط وضع بعضهم تذهب بدون حي" رجولة"نتفهم أن يفضل الرجال التزوج من النساء بشرط أن يتوفرن على عمل ودخل؟ بل إن كيف 

املرتب رهن إشارة الزوج اشرتاطا؟
م وأراملهم مشردات أمام أعني أعمام شرهني ال يعر كيف  إال " اإلسالم"فون من روح تتعاملون مع أبناء اهلالكني الذين ال خيلفون ذكورا، فتصبح بنا

اإلرث وال شيء غري اإلرث؟
عتم باملسؤوليات تقبلون النساء معكم مسئوالت ووزيرات ونائبات وموظفات وحماميات ومسئوالت يف مقاوالت وأستاذات وحىت إذا ما تذر  وملاذ

ل األواين وكي ة وحتضري األكل وغساالجتماعية اليت على الرجال جتاه األسر، وهي حقيقية وميكن أن يعاد فيها النظر، أفال تعتربون تربية األبناء والرعاي
اية كل سنة؟) هذا االجتهاد مين(املالبس والتجفاف  عمال يستحق أن ُحيسب قيمة مضافة عند وضع احملاسبة الوطنية 

ا امتيازات تتحقق جملرد التوفر على  ...ني الذكورة والرجولةونواتئ الذكورة، فشتان ب فيزيولوجياتكفى صمتا، وكفى اعتبارا للرجولة كو
يتحكمن يف سياسات  رئيسات دول ورئيسات حكومات ووزيرات وأديبات وعاملات ورياضيات: النساء يف عامل اليوم تطأطئ هلن فيه اجلباه هاهي

وتتصنعون اإلخالص للدين  ختصكم، وحتنون رؤوسكم هلا بال تردد وهن اآلمرات، وحني يتعلق األمر بالضعيفات من مواطناتكم تستأسدون وتتربمون
اهن وحني يتزوجن قبل األوان ومصاحلكم، وتتذرعون بالنصوص وما إليها وال تتأثرون للمهانة واحلكرة اليت ترتسم على حمي ألنانيتكموما ختلصون إال 

ن للضياع والتشرد، يرق هلم قل يق التضامن بكم اهلش فتطلقون صنادوهن طفالت ويولـُِّدهن األزواُج األبناَء والبناِت ويتخلون عنهن، رعاديد، ويرتكو
.تبا للرجولة املدعاة...مع املطلقات واألرامل، لتظهروا يف صورة الرمحاء باسم الدين، وتذرفون دموع التماسيح

ذه املرب . وكتبتنا وصحفيينا وفقهائناحنن وجها لوجه أمام تناقضات وجنب وتردد العديد من سياسيينا ها  رات وأمام هذه الوقائع الفاقعة وهذا فهل ميكن 
الظلم أن خنلد إىل الصمت الذي سرعان ما يتحول إىل تواطؤ؟

نظم حياتنا، أسيادا ال ميكن ألحد كائنا من كان أن يقيم علينا احلجر فال نقرتب مما ي. مناص من النقاش يف املوضوع اليوم، وهلذا أتوجه إليكنال 
 أفراد أسرتنا الكبرية هذا أمر حمسوم بني: وملاذا ال تبدأ بنفسك يا سيدي؟ وأقول جوابا عليه: قد يقول قائل. وسيدات ألنفسنا أوال وقبل كل شيء

ن ر  ـََنا تضحية وبذال مبا يَفـُقـْنوالصغرية منذ سنوات، فال ميلك أحد الرجال فينا أكثر من نصيب النساء، وهو التزام بادر به الذكور، علما بأننا نعلم أ
...وعطاء، ورمبا لو حكـَّمنا العدل كامال ملا طالبنا بأكثر من نصف نصيب اإلناث

http://www.hespress.com/writers/281913.html

http://www.rue20.com/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D8%B1%D9%82-
%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
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http://www.goud.ma/%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-179201/
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المؤمنينالمساواة في اإلرث ال تتعارض مع إمارة : »فبراير « لـ الصقلي 
النبليحنان   

ة ين حلقوق اإلنسان يف نقطنزهة الصقلي، الوزيرة السابقة، والربملانية عن حزب التقدم واالشرتاكية، عن أسفها من اختزال تقرير اجمللس الوطعربت 
.واحدة وهي املتعلقة باإلرث

ان جاء شامال، وتطرق للعديد من ال أقبل أن خنفي الشجرة بالغابة، فتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنس»  كوم.فرباير« وقالت الصقلي يف تصريح لـ 
صول إىل ضامني املهمة للو التقط املتعلقة بأوضاع النساء عامة، سواء فيما يتعلق باجلانب االقتصادي واالجتماعي أو املشاركة السياسية وعدد من امل

.»اإلرث « لألسف جرى الرتكيز على توصية  لطن..املساواةالغاية املنشودة وهي 

رفض أي حوار، واعتبار يف الدين اإلسالمي مينع من احلوار وال ميكن أن نتقدم يف جمتمعنا ونرفع الظلم على النساء، ب الشيء» و تابعت الصقلي  
.»ال اجتهاد مع وجود النص » استنادا إىل القاعدة الفقهية   الطابوهاتاملناقشة حوله يف حد ذاته إحدى 

»ا نقاش اإلرث ال يتعارض مع إمارة املؤمنني فلم تقل لنا إنه ال جيب مناقشة القضايا اجملتمعية ودراسته» وأضافت الصقلي  

أن يكون  وصية ال ميكنوتساءلت الربملانية هل اإلسالم مينع املساواة؟ هل احلديث عن املساواة يدخل يف خانة احلرام؟ مشرية إىل أن أي رفض هلذه الت
.قبل فتح حوار تشاركي مع كل الفاعلني، ملناقشة املوضوع معرفة تفاصيله وحيثياته، وكذا اإلشكاالت اليت يطرحها؟

ا تشكل ظلما كبريا للنساء اللوايت مل يرزقن بذكر، حيث يتم السط من  و على منازهلم اليت هي شرطواستشهدت الصقلي باحلالة اليت يعرتف الكل أ
.»هذا ظلم كبري، ملاذا مل يتحدث عنه العلماء .. شروط االستقرار العائلي من طرف أقرباء تكون هلم األولية

http://www.febrayer.com/268731.html
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تهجم غير مفهوم على المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

هؤالء مل . اإلسالموينيقبل  ، ردة فعل انفعالية غري مفهومة، من»وضعية املساواة واملناصفة باملغرب«تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول خلف 
.  يناقشوا التقرير يف كليته، بل وقفوا فقط عند توصية اجمللس حول املساواة يف اإلرث

من هذا املنطلق . ه احلاكميةغفل، أو تغافل، عدة معطيات ليتخذ من املناسبة مرة أخرى، فرصة لتوجهات اإلنتخابويةجم التيار احملافظ، ذو األهداف 
:البد من إبداء بعض املالحظات يف هذا املوضوع جنملها كالتايل

وق اإلنسان ومحاية هذه تغافله هو أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان آلية حقوقية منسجمة مع مبادئ باريس مهمته النهوض بثقافة حق مايتم – 1
رأة توجد يف الصكوك واملواثيق ، وذلك من مرجعية املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وبالتايل فاملعايري اليت يعتمدها يف موضوع املاإلنتهاكاحلقوق من 

.سقوط فيهمن هذا املنطلق فأن يزيغ اجمللس عن هذه املرجعية معناه أنه ميارس السياسة وهذا بالضبط ما جيب أن يتحاشى ال. الدولية
 منطلقه جيب أن يكون اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مهمته إجناز التقارير وصياغة توصيات وعرضها على السلطات املختصة يف البالد، وال -2

جلس ا له الظهري احملدث للمسياسيا فهو ملزم بأن يهتم باحلقوق وأي عمل انتقائي يف هذا اجلانب سيجعله يزيغ عن املهام املنوطة به واليت حدده
ة تشريعية، بل هو جهة أما مسألة احلسم يف هذه التوصيات فتعود للجهات املختصة، فاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليس جه. وللجانه اجلهوية

.استشارية مهمتها تقدمي توصيات خبصوص القوانني من منطلق املرجعية احلقوقية، وهي توصياته وليست قوانني
ضحة وال أعتقد أن التهجم على اجمللس فيه جتاوز للدستور على اعتبار أن هذا اجمللس هو مؤسسة دستورية حدد هلا املشرع صالحيات وا – 3

.توصياته خبصوص تقرير املرأة واملساواة فيه أي جتاوز هلذه الصالحيات
تمع وضرب كل قيم اجمل» خوجنة«حيمل صيغة الرتهيب، وقد يبلغ مستوى اإلرهاب، ومنبعه الذين يريدون  اإلسالموينيالتهجم الصادر عن  – 4

ن اإلخوان، وأنه حزب وأغرب املتهجمني حزب رئيس احلكومة، هذا احلزب الذي طاملا ردد أمينه العام أسطوانة ابتعاده ع. الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
مربع هذا احلزب يراوح  سياسي وأن احلقل الديين هو اختصاص إمارة املؤمنني ، لكنه يبني من خالل امتحان تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن

.العاملي لإلخوان املسلمني التنطيم
يء امسه حقوق حول التقرير هو أن املتهجمني غري مرتاحني لشيء امسه جملس حقوق اإلنسان أو أي ش اإلنفعايلاخلالصة من هذا الزعيق  – 5

م حيملون نزعات تيوقراطية استبدادية هي عمق مشروعهم اجملتمعي .اإلنسان أل
ار الدين وموزعي من خالل هذه املالحظات البد من الرتكيز على أن النقاش أساسي ومهم لكن من غري أن يهيمن عليه املهربون الدينيون وجت – 6

دخل يف باب املعامالت قابل للنقاش، خصوصا حينما يتعلق األمر بقضية جمتمعية دينية ت شئأن كل  مبدإمن  اإلنطالقفالبد من . صكوك الغفران
.صغري أن النقاش جيب أن يأخذ طابع الرصانة واهلدوء والطابع املؤسسايت وهذا منوط باجمللس العلمي األعلى باخلصو . كاإلرث

وهو يقدم توصياته بدون  تقالليةاإلسإىل نقطة أساسية يف هذه الزوبعة، هي كون اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يستحق فعال صفة  اإلنتباهفقط جيب 
ع املنتظم الدويل على الرضوخ إىل أية حسابات سياسية أو ضغوط خلق التوازنات، ويف هذا مكسب كبري للبلد ونقطة قوة للمغرب يف عالقاته م

.اخلصوص

http://www.maghress.com/ahdathpress/317225
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الرعاية الصحية للسجناء أولوية: التامك

سجناء من مجيع ، املندوب العام للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، على ضرورة العمل من أجل استفادة مجيع الالتامكحممد صاحل أكد 
ا“اخلدمات الطبية باعتبارهم فئة هشة، مشددا على أن املندوبية جتعل الرعاية الصحية للسجناء  .”أولويا

تبلغ نسبة التغطية الصحية إىل أن املندوبية العامة للسجون عملت على الرفع من مستوى التأطري الطيب وشبه الطيب لفائدة السجناء، ل التامكوأشار 
.سجينا 190سجني، وممرضا لكل  800طبيبا واحدا لكل 

، صباح اليوم ”السجين أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط: الصحة يف السجون“وأضاف املتحدث، خالل اجللسة االفتتاحية للندوة الوطنية حول 
 51داث مصحات بـيف الرباط، أن املندوبية عملت على تعميم الوحدات الطبية على مجيع املؤسسات السجنية، من خالل إح) أكتوبر 26(االثنني 

.مؤسسة 77مؤسسة سجنية من أصل 
فصحة السجني هي “ة من جهته، أوضح حلسني الوردي، وزير الصحة، أن السياسة الصحية بالنسبة إىل السجناء هي ضمن السياسة الصحية الوطني

عملية  1500ألف استشارة طبية و 42مت يف املستشفيات العمومية تقدمي أكثر من  2014، مشريا إىل أنه خالل سنة ”حق من حقوق اإلنسان
.عملية جراحية كربى لفائدة نزالء املؤسسات السجنية 400استشفاء وأكثر من 

، مشريا إىل أن ”أولويةاملعتقل املريض مواطنا مريضا ك“وبدوره أكد حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، على ضرورة اعتبار 
رقام اليت قدمها اجمللس يف ، ومعتربا أن املؤسسات السجنية تساهم يف إصابة السجناء بأمراض نفسية وعقلية، حميل على األ”متهالكة“صحة السجناء 

.أحد تقريره حول الصحة يف املؤسسات السجنية
املية يف املغرب، إيف اجملهودات اليت بذهلا املغرب لتحسني مستوى التطبيب داخل املؤسسات السجنية كانت حمط إشادة ممثل منظمة الصحة الع

.، الذي مثن هذه اجملهودات، وأكد ضرورة اعتبار السياسة الصحية للسجناء جزءا من السياسة الصحية الوطنيةسوترياند

http://www.kifache.com/78023
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الذيلية لمجلس اليزمي تتجند للدفاع عن توصية المناصفة في االرثالجمعيات 
  
  

يت أثارت باملعادلة يف اإلرث  ال جتندت عدد من اجلمعيات الذيلية جمللس اليزمي،  و اليت تعيش من فتات اجمللس و توابعه ،  للدفاع عن فتوى اليزمي
.الكثري من اللغط ، باعتبارها جتاوزا للدستور و خوضا يف السياسة

  
بيان على هامش ما قالت  يقاليت يوجد نصف تقريرها املوازي املقدم جبنيف مؤخرا،  يف مذكرة اليزمي،  " اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب"و قالت 

ا إذ تثمن ما جاء به هذا التقرير من تشخيص وتوصيات واليت ما فتأت ا"حول تقرير اجمللس  ،  اسلبيةانه تفاعالت  حلركة النسائية ترتافع من أجلها، أ
 تتعرض هلا مؤسسة وطنية يشكل تغليطا للرأي العام، وتستنكر بشدة هذه اهلجمة اليت) املساواة يف اإلرث(تعترب اختزال التقرير يف موضوع واحد 

اجلنسني يف  رفها قضية املساواة بنيمستقلة حملاولة النيل منها، يف الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غري املفهوم والرتاجع عن املكتسبات اليت تع
".املغرب، يف ظل دستور متقدم يف اجملال وهذا حتديدا ما يربزه تقرير اجمللس

  
  

ا مبعركة تعديل-إن هذه اهلجمة، " و قالت اجلمعية اليت تدافع عن النساء يف فنادق مخسة جنوم فقط  تعترب ترهيبا   -مدونة األسرة اليت تذكرنا حد
مستغلة إياه سياسيا  فكريا على املدافعني عن حقوق اإلنسان عامة وحقوق النساء بشكل أخص من قبل جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين

)".من الدستور  41الفصل(مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها دور اإلفتاء 

http://zoompresse.com/news8003.html
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يهاجم مجلس اليزمي خالل افتتاح المؤتمر السابع للعصبة الزهاري
  
  

واصفا إياه بالغري مستقل و  الرئيس املنتهية واليته للعصبة املغربية حلقوق االنسان،  هجوما على اجمللس الوطين حلقوق االنسان، الزهاريشن حممد 
.البعيد عن مبادئ باريس

  
، و  قاطعنا أنشطة اجمللس الوطين حلقوق االنسان مند أربع سنوات" أكتوبر  23يف كلمة خالل افتتاح  املؤمتر الوطين للعصبة اجلمعة  الزهاريو قال 

ا طبقا ملبادئ باريس .نقول انه مؤسسة غري مستقلة حىت و أن ادع  ت  أ
  
  

بتعميم التقارير املنجزة  عن  خبايا جلن التقصي يف قضية كمال العماري و أحداث خريبكة و العرائش، رغم أن الظهري املؤسس يلزمه الزهاريو تساءل 
.و اليت مل خترج من دهاليز اجمللي،  حيث ال زالت عائلة كمال العماري بآسفي  تنتظر التقرير

  
  

ضور عبد الواحد الفاسي عن ، كما عرف اللقاء ح"التنسيقية املغاربية حلقوق االنسان" و حضر افتتاح املؤمتر عدد من الوجوه احلقوقية البارزة  و ممثلو
. مدنيني و إعالمينياىل املؤمترين و أصدقاء العصبة من حقوقيني و فاعلني باالظافةحركة بال هوادة و عبد العايل حامي الدين عن منتدى الكرامة 

http://zoompresse.com/news8006.html
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هو موقف جمعية نسائية في توصيات مجلس اليزمي التي من ضمنها المساواة في اإلرثهذا 

  
.دميقراطية لنساء املغربأن توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجدت أخريا بعض الصدى اإلجيايب لدى اجلمعيات النسائية، كاجلمعية اليبدو 

شكل ملساواة يف اإلرث يو اعتربت اجلمعية يف بيان صادر عنها و عممته يف خمتلف املصادر اإلعالمية، أن اختزال التقرير يف موضوع واحد، و هو ا
لتأخر غري يغض فيه النظر عن ا تغليطا للرأي العام، مستنكرة ة هذه اهلجمة اليت تتعرض هلا مؤسسة وطنية مستقلة، حملاولة النيل منها، يف الوقت الذي

.الاملفهوم، والرتاجع عن املكتسبات، اليت تعرفها قضية املساواة بني اجلنسني يف املغرب، يف ظل دستور متقدم يف اجمل
ملغربية، يف خضم وأدانت اجلمعية مواقف بعض اجلهات اليت تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين، وما يدعمها من حجج بعيدة عن واقع األسر ا

ملنقوصة لكرامة واملواطنة غري االتحوالت االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية للمغرب، وعن متطلبات حتقيق التنمية البشرية املستدامة، وحتقيق ا
.للمغربيات كما املغاربة

تماعية وما ار العدالة االجكما دعت اجلمعية العلماء أن يقدموا االقرتاحات واحللول املالئمة لكل الوضعيات واألخذ بعني االعتبار تنوعها يف أفق إقر 
 وال يقلل من القيمة اإلنسانية من عدل وإنصاف ومساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بني مواطناته ومواطنيه تتطلبه

. للكل وال يكيل الكرامة مبكيالني

http://www.akhbarona.com/social/141483.html
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 بالريفلحقوق االنسان  الجهويةالوطني في طريقه لحل اللجنة المجلس 
 

26.10.15 
  متابعة :الريف دليل 

، وذلك ملالئمة عدد الناظور احلسيمةحلقوق االنسان  اجلهويةيف طريقه حلل اللجنة لمجلس الوطني لحقوق االنسان شبكة دليل الريف ان اعلمت 
 .اجلديد اجلهوياللجان مع التقسيم 

، والدريوش الناظور احلسيمة القليميف اجملال الرتايب  تشتغلاليت  الناظور احلسيمةعلى الصعيد الوطين، مبا فيها جلنة  جهويةجلنة  13ويظم اجمللس حاليا 
  الناظور القليميفيما سيلحق اعضاء منتمني  طنجةجلهة  اجلهويةباللجنة  احلسيمةحيث ينتظر ان يلحق بعض من اعضاء اللجنة املنتمني إلقليم 

 .بلجنة جهة الشرق والدريوش
ملا عرفته املنطقة من  والدريوش الناظور احلسيمةملنطقة الريف، كانت يف االصل جلنة مؤقتة وضمت اقاليم  اجلهويةمصدر مطلع ان اللجنة  واكد

 .اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ اجلهويانتهاكات جسيمة حلقوق االنسان، وانه سيتم دجمها بلجان اخرى ملالئمة التقسيم 
منها والعامة اليت ختص وضعية حقوق اإلنسان باجلهة، ومحاية حقوق  املوضوعاتية، اجلهويةالرصد وإعداد التقارير "يف  اجلهويةويتلخص دور اللجان 

 ".اجلهويوإثراء الفكر واحلوار حول حقوق اإلنسان والدميقراطية، على املستوى  هبااإلنسان والنهوض 
، خالل حفل ترأسه حممد الصبار االمني احلسيمةمبدينة  2012ملنطقة الريف، مت يف يناير من سنة  اجلهويةوجتدر االشارة ان تنصيب اعضاء اللجنة 

 .للمجلس الوطين حلقوق االنسان
 
 

http://dalil-rif.com/permalink/12631.html 
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اإلرثإلى التريث قبل إصدار األحكام بشأن موضوع المساواة في دعا 
االنتخاباتيحدد موعًدا لمجلسه الوطني واجتماعا لتقييم نتائج " األصالة والمعاصرة"  

أحاجوحكيمة 

، لتقييم احلصيلة 2015نوفمرب / تشرين الثاين 11، أن اللجنة الوطنية للحزب ستعقد اجتماعا يوم "األصالة واملعاصرة"أعلن املكتب السياسي حلزب 
.2016يعية لعام سبتمرب واستخالص الدروس السياسية والتنظيمية يف أفق االستعداد لالستحقاقات التشر / أيلول 4النهائية جملريات انتخابات 

تشارين، من الشهر املقبل، فضًال عن اجتماع لفريقيه يف كل من الربملان واملس 14، موعدا الجتماع جملسه الوطين يوم "األصالة واملعاصرة"وحدد 
".نفس جديد أساسه املعارضة البناءة املرتفعة عن املزايدات"للتحضري للدخول الربملاين بـ

تهم باملساواة يف اإلرث وعربت قيادة احلزب، عن دعمها ألعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على خلفية ما يتعرضون له من هجوم بسبب توصي
.بني املرأة والرجل

ا، يف إطا" اجلرار"وأوضح حزب  ر االلتزام باملواثيق الدولية يف بيان له، أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤسسة دستورية مل متارس إال الدور املنوط 
ا إصدار التقارير املستدعية ملناقشات هادئة وموضوعية .والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصا

هي مؤشرات سلبية على  واعترب البيان، أن بعض املواقف املتشنجة ضد االختالف املعرب عنها من قبل بعض األشخاص واحلركات خبطاب متطرف،
.سعي البعض إىل فرض قيود على االجتهاد وحماولة احلجر على التفكري اجملتمعي وفرض الوصاية عليه

ين حلقوق تقرير اجمللس الوط ودعا احلزب، مجيع اهليئات  إىل الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة والدعوة إىل فتح النقاش يف الفضاءات العمومية حول
.اإلنسان يف مشوليته وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكومة املغربية

http://www.almaghribtoday.net/news/pagenews/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9--%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-
%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-
%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
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http://www.seekpress.com/article-57942.htm

ةالوطني لحقوق اإلنسان يطلق تطبيقا هاتفيا بأربع لغات ويستثني األمازيغيالمجلس 

بغرض تعزيز التواصل مع حميطه واستثمار  ( CNDH-Maroc(اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تطبيقا هاتفيا خاصا باجمللس حيمل اسم أطلق 
.إللكرتوين للمجلستطوير التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها، حبسب ما ورد يف املوقع ا

ثها على املوقع اإللكرتوين التطبيق للمستعمل االطالع، مباشرة من خالل هاتفه الذكي، على كافة األخبار واألنشطة واملعطيات اليت يتم بويتيح 
مباشرة بعد وضعه على  للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان واملرتبطة أساسا بآخر املستجدات، كما يتيح التوصل بإشعار عند إضافة أي حمتوى جديد

.املوقع
.داألندرويالعربية، والفرنسية، واإلجنليزية، واإلسبانية، كما ميكن حتميله عرب نظامي : ويتوفر التطبيق بأربع لغات

ا لغة رمسية إىل جانب اللغة العربية 2011ويالحظ أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان استثىن اللغة األمازيغية على الرغم من تنصيص دستور  .على أ
عتربوا إقصاء جملس ، الذين ا”فايسبوك“إقصاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان للغة األمازيغية جلب عليه سخط رواد موقع التواصل االجتماعي 

.لألمازيغية ليس له ما يربره اليازمي

http://www.marocbuzz.com/ar/2015/10/26/%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%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A/

https://journalmedia.net/%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%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A/

http://www.alyaoum24.com/407233.html

http://www.almaghribtoday.net/science/also-in-the-news/%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%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-
%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%8B%D8%A7--cndh-maroc-.html
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ألعلىتوصية مجلس اليزمي حول اإلرث تطاول على إمارة المؤمنين والمجلس العلمي ا: منتدى الزهراء

إلرث سان، خبصوص املساواة يف اشبكة منتدى الزهراء للمرأة املغربية إن التوصية الواردة يف امللخص التنفيذي لتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنقالت 
.”لمي األعلىتطاول على اختصاصات امللك كأمري املؤمنني وتطاول على مؤسسات دستورية أخرى وهي اجمللس الع“بني اجلنسني، فيها 

 القضايا ذات الطابع الديين، بنسخة منه، أن اجمللس العلمي األعلى هو اجلهة الوحيدة املؤهلة للبث يف” جديد بريس“وأضاف املنتدى يف بيان توصل 
صريح الدستور “طار الزواج، مؤكدا أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية خالف بتوصياته املتعلقة بنظام اإلرث والعالقات اجلنسية خارج إ

.”سواء يف ديباجته أو يف العديد من فصوله

ا الراسخة املخالفة”بـواعترب املنتدى إصدار اجمللس هلذه التوصيات اليت وصفها  نعكاسا طبيعيا لرتكيبة اجمللس، اليت ، ميثل ا”لثوابت اململكة واختيارا
.”يهيمن عليها اجتاه فكري واحد يف ضرب صارخ ملبادئ باريس اليت تنص على التعددية الفكرية“

نص بيان منتدى الزهراء للمرأة املغربية حول توصية اجمللس الوطين حلقوق االنسان

، وقد تدارس اجمللس بعض املستجدات الدولية 2015أكتوبر   25عقد حبمد اهللا اجمللس اإلداري ملنتدى الزهراء للمرأة املغربية لقاءه السنوي يوم األحد
اشم الذي االحتالل الصهيوين الغ املتعلقة بوضعية املرأة، وتوقف ليوجه حتية إجالل وإكبار للمرأة الفلسطينية املرابطة يف األقصى، لصمودها يف وجه

ش اجمللس مستجدات الساحة كما ناق. يف حق الشعب الفلسطيين وذلك يف حتد صارخ لكل املواثيق الدولية  املمنهجميارس كل أنواع التنكيل والعنف 
.الوطنية وكذا جمموعة من املسائل التنظيمية من بينها املصادقة على الربنامج السنوي للمنتدى وامليزانية

غرب صون وإعمال غايات وضعية املساواة واملناصفة بامل“وقد وقف أعضاء اجمللس مليا عند التقرير األخري الصادر عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
جمموعة من املالحظات  ، الذي محل يف طياته تشخيصا لوضعية املساواة يف عدد من اجملاالت، وإننا إذ نتقاسم مع التقرير رصده”وأهداف الدستور

 من الدستور، اليت تبناها اجمللس واليت 19خبصوص وضعية املرأة املغربية وبعض أوراش تنزيل الدستور، فإننا نتحفظ على التأويل والقراءة املبتورة للفصل 
:نتجت عنها جمموعة التوصيات اهلجينة واملرفوضة، وعليه فإن املنتدى يسجل املالحظات التالية

قبول  بأحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها، وال ميكن مؤطرةمن الدستور وردت  19إن املساواة بني املرأة والرجل املنصوص عليها يف الفصل  -
.قراءة هذا املفهوم خارج هذا اإلطار

 نسية خارج إطار الزواج،إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية خالف يف بعض توصياته، سواء املتعلقة بنظام اإلرث أو العالقات اجل -
الدين اإلسالمي مركز  بتبوإميز تت… اململكة املغربية دولة إسالمية“صريح الدستور سواء يف ديباجته أويف العديد من فصوله، إذ ورد يف الديباجة أن 

ة اليت يشكل من الدستور على أن دفاع اجمللس الوطين عن حقوق االنسان يكون يف إطار احرتام املرجعية الوطني 161كما نص الفصل ” الصدارة
ام ال ميكن أن تتناول املراجعة أحك“من الدستور على حتصينها حيث قرر أنه  175اإلسالم موقع الصدارة فيها، وهي املرجعية اليت شدد الفصل 

.”الدين اإلسالمي
نظمة لإلرث تساهم يف الرفع من املقتضيات القانونية غري املتكافئة امل“إن التوصية الواردة يف امللخص التنفيذي لتقرير اجمللس واليت ذكرت أن  -

يها تطاول ف” تعديل مدونة األسرة مبا فيها املقتضيات املتعلقة باإلرث“من توصية ب  18، وكذا ما ورد يف الفقرة ”هشاشة وفقر الفتيات والنساء
املخولوتطاول على مؤسسات دستورية أخرى وهي اجمللس العلمي األعلى  41على اختصاصات امللك كأمري املؤمنني املنصوص عليها يف الفصل 
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.وحيدة مؤهلة للبث يف القضايا ذات الطابع الديينكجهة 
ا من األسباب املباشرة للرفع من اهلشاشة وال - لتسرع يف فقر مؤشر واضح عن اإن اعتبار املقتضيات القانونية املنظمة لإلرث غري متكافئة واجلزم بكو

ذي ال يليق مبؤسسة وطنية يف املوضوع، وهو األمر ال وحمينةالتحليل وغياب العمق يف التقرير، خاصة مع افتقار التقرير لدراسات ومعطيات علمية 
البحث عن وار بني النساء والرجال و دستورية، يف حني أن النقاش كان جيب أن ينصب حول التحوالت العميقة اليت يعرفها اجملتمع املغريب يف توزيع األد

ق العدل م لإلسالم مبا حيقاألسباب احلقيقية النتشار اهلشاشة والفقر يف صفوف النساء وأيضا دعوة العلماء إىل املزيد من إعمال االجتهاد لفهم سلي
.واإلنصاف، ال املساواة امليكانيكية

ا الراسخة ما هو إال انعكاس طبيعي لرتكيبة اجمل - اجتاه فكري  لس اليت يهيمن عليهاإن إصدار اجمللس هلذه التوصيات املخالفة لثوابت اململكة واختيارا
.تعيني اجمللس احلايل واحد يف ضرب صارخ ملبادئ باريس اليت تنص على التعددية الفكرية وهو ما سبق أن نبهنا إليه يف منتدى الزهراء إبان

القامسي البقايلعزيزة . ذة: إمضاء
رئيسة منتدى الزهراء للمرأة املغربية

http://www.jadidpresse.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84/
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”مواقف بنكيران والخلفي من اإلرث غربية عن السياق المغربي“: 19من أجل الفصل التحالف 

 الرجال إفساح اجملال أمام النقاش العمومي للبّت يف موضوع اإلرث، واملساواة التامة بني“، إىل ″19التحالف املدين من أجل تفعيل الفصل “دعا 
ذا النقاش يف التداول احلايل لألفكار والبدائل املطروحة .”والنساء كافة، وإدراج املؤسسات املعنية 

باعتبارها ال تنفصل عن التعهدات  هذه التوصيات والتفكري يف أسالب تفعيلها تنفيذ”بـاحلكومة ” التحالف“وطالبت التنظيمات املنضوية يف إطار 
.”اليت صدرت عنها يف الربنامج احلكومي الذي مل يضع أي قيد أو شرط أو حدود للنهوض حبقوق النساء وحماربة امليز ضّدهن

وع املساواة يف اإلرث يف النقاش الدائر، والعمل من خالل خربائها وخنبها الفاعلة على تدارس موض االخنراط”بـوناشد التحالف األحزاب السياسية 
.”مبوضوعية، وانطالقا من الواقع املعيش للمرأة املغربية

ت اجملتمع املدين ذات الصلة توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بعني االعتبار، وتشكيل جلنة متابعة مبشاركة مجعيا أخذ”بـ” التحالف“وطالب 
دف معرفة آثار نظام اإلرث املعمول به حاليا ع ء وكذا لى وضعية النسالتدارس موضوع اإلرث اعتمادا على املؤشرات الواقعية والتجارب امليدانية، 

امعرفة حاجات املرأة  .”وانتظارا

ي حلقوق املرأة، والذي يعتمد التحلي باليقظة ضّد التيار املعاد“القوى الدميقراطية املدنية والسياسية إىل ” التحالف”لـودعت التنظيمات املشكلة 
ة تتعلق مبجاالت خمتلفة، ، يف الوقت الذي حدثت فيه اجتهادات كثرية جدا يف نصوص قطعية الدالل”ال اجتهاد مع النص“القاعدة الفقهية القدمية 

.”هي مربّر لوجودمما جيعلنا حنذر من أية حماولة للعودة بنا إىل الوراء باستعمال فهم للدين يستلهم فقه القرون الغابرة الذي مل يعد هناك أ

تحدد دورها يف العمل على له بصفته مؤسسة وطنية، ي املوكولةيف إطار املهام “واعترب التحالف أن ما قام به اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يندرج 
 تلك ريب الذي يعتربإبداء الرأي يف كيفيات إحقاق حقوق اإلنسان يف كل اجملاالت، انطالقا من املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان ومن الدستور املغ

ة واالقتصادية واالجتماعية ، كما يدعو يف فصله التاسع عشر إىل املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق السياسيللتجزيءاملرجعية كال غري قابل 
.”والثقافية

أن مطلب املساواة يف اإلرث هو من  معتربا“خطوة اجمللس اإلجيابية اليت يعتربها استجابة ملطالب األرضية اليت قام عليها التحالف، ” التحالف“ومثن 
.”مطالب احلركة النسائية املغربية منذ عقود، وأنه ال ينفصل عن املطالب الدميقراطية العامة يف املواطنة والكرامة والعدل

حلكومة، والذي سبق أن وقع تصرحيات رئيس احلكومة والوزير الناطق الرمسي بامسها، واللذين ينتميان إىل احلزب الذي يرأس ا“، ” التحالف“واستنكر 
ا عنها غريبة عن عل املواقف اليت عرب على الربوتوكول االختياري املتعلق باتفاقية مناهضة مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة داخل جلنة العدل والتشريع، ما جي

.”السياق املغريب وعن منطق االنسجام املطلوب يف العمل احلكومي

http://www.aljarida24.ma/p/politique/100687/
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مخالفة للدستور" اليزمي"يعتبرون توصية مجلس قانونيون 

ذه مجع يف غالبه على أن هتوصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املساواة يف اإلرث بني الذكور واالناث، نقاشا دستوريا وقانونيا كبريا، أأثارت 
ن ، وعلى رأسها االنطالق مالتوصية خمالفة للنص الدستوري املعمول به يف املغرب، وبأن االجتاه الفكري ملقرتحيها غلب على غريها من اجلوانب

.املشرتك اجلمعي وما اتفق عليه املواطنون بقوة الدستور والثقافة واالنتماء
يئة الدار البيضاء، إن ويف  ا اجمللس الوطين حلقوق ا"هذا الصدد، قال عبد املالك زعزاع، احملامي  النسان، واملتعلقة بقضية املناصفة التوصية اليت تقدم 

ا جاءت خمالفة للنص الدستوري الذي ينص على أن الدين الرمسي للدولة ه ، مبينا أن هناك "و االسالميف االرث بني الرجل واملرأة، غري دستورية، أل
.نصا دستوريا يؤكد على أنه ال ميكن مراجعة النظام امللكي واالسالم يف املغرب

ة، أي أن جتاهل أن هذه املؤسسة هي مؤسسة رمسية، هلا صلة بالدولة املغربي"أن مقدم هذه التوصية  pjd.maزعزاع، يف تصريح خص به واعترب 
ا، جيب أن ختضع هلوية الدولة املغربية اجمللس "ت السياق، أن ، مؤكدا يف ذا"التوصيات الصادرة عن اجمللس أو أي نشاط من األنشطة اليت يقوم 

".الدستوري وقع يف خلط بني ما هو شرعي مثل موضوع اإلرث واألحوال الشخصية بصفة عامة، وبني ما هو قانون وضعي
ميش النساء والفتيات هو اإلرث"أن نبه زعزاع، إىل أن وبعد  ، "أطروحة متهافتة جدا هذه"، أكد أن "هناك مغالطة يف التوصية تتعلق بأن سبب 

 وبأخبس أنواع من العمل التهميش هو صادر بالدرجة األوىل عن املمارسات املعيبة اخلارجة عن القانون، مثل استغالل النساء والفتيات يف"معتربا أن 
".األمثان

ا اجمللس الوطين حلقوق  "pjd.ma"، يف تصريح خص به  بوجدةجهته، اعترب خالد شيات، األستاذ بكلية احلقوق من  أن التوصية اليت تقدم 
، "فكرية اليت تتجاوز الدستورال ومرجعيتهخيلط بني مهامه كمؤسسة دستورية، "اإلنسان خبصوص تغيري نظام اإلرث املعمول به حاليا، تؤكد أن اجمللس 

".هذه املرجعية اليت ينهل منها أفراده واحدة، وال حتقق التوازن بني باقي املرجعيات ال سيما االجتاه احلضاري"معتربا أن 
ت صياغتها يف ما يسمى اجمللس ينهل من مرجعية دولية أكثر مما ينهل من مرجعية وطنية حضارية، ألن التأكيد على احلقوق كما مت"شيات، أن واعترب 

".باملرجعية الدولية أو الكونية ميكن أن تفسر هذه الدعوات
 جيب أن خيلخل االستقرار ال"، معتربا أن هذا "ليس هناك مانع من طرح أي موضوع للنقاش اجملتمعي يهم اجلوانب املرتبطة حبقوق اإلنسان"أنه وتابع 

".االجتماعي الذي هو غاية حقوق اإلنسان اصال
مبا فيها املؤسسات السياسية،  إذا كان املغاربة جيدون العدل يف منوذج التوزيع اإلسالمي يف اإلرث ويتشبثون به، وبباقي املؤسسات"شيات، إنه وقال 

ة واملساواة نهل من مفهوم العدالوعلى رأسها مؤسسة إمارة املؤمنني، فإن على اجمللس أال يعترب أن فتح النقاش والتوصية بتوزيع اإلرث بالطريقة اليت ت
حمليط والواقع الثقايف والديين يدخل ذلك يف سوء فهم ا"، بالقدر الذي، يضيف شيات "حلقوق اإلنسان فتحا فكريا أو عملية تقدمية" الكوين"باملفهوم 

".مل على حتقيقهاللمغاربة، وهذا يستوجب أن يفهم اجمللس الفرق بني املهام الوطنية الدستورية وبني األهداف اليت جاء لتحقيقها أو الع

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%
D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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http://www.ahdath.info/?p=117225

غير مفهوم على المجلس الوطني لحقوق اإلنسانتهجم ا
هؤالء مل . اإلسالموينيقبل  ، ردة فعل انفعالية غري مفهومة، من»وضعية املساواة واملناصفة باملغرب«تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول خلف 

.يناقشوا التقرير يف كليته، بل وقفوا فقط عند توصية اجمللس حول املساواة يف اإلرث
من هذا املنطلق . ه احلاكميةغفل، أو تغافل، عدة معطيات ليتخذ من املناسبة مرة أخرى، فرصة لتوجهات اإلنتخابويةجم التيار احملافظ، ذو األهداف 

:البد من إبداء بعض املالحظات يف هذا املوضوع جنملها كالتايل
وق اإلنسان ومحاية هذه تغافله هو أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان آلية حقوقية منسجمة مع مبادئ باريس مهمته النهوض بثقافة حق مايتم – 1

رأة توجد يف الصكوك واملواثيق ، وذلك من مرجعية املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وبالتايل فاملعايري اليت يعتمدها يف موضوع املاإلنتهاكاحلقوق من 
.سقوط فيهمن هذا املنطلق فأن يزيغ اجمللس عن هذه املرجعية معناه أنه ميارس السياسة وهذا بالضبط ما جيب أن يتحاشى ال. الدولية

 منطلقه جيب أن يكون اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مهمته إجناز التقارير وصياغة توصيات وعرضها على السلطات املختصة يف البالد، وال -2
مجلس ا له الظهري احملدث  للسياسيا فهو ملزم بأن يهتم باحلقوق وأي عمل انتقائي يف هذا اجلانب سيجعله يزيغ عن املهام املنوطة به واليت حدده

ة تشريعية، بل هو جهة أما مسألة احلسم يف هذه التوصيات فتعود للجهات املختصة، فاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليس جه. وللجانه اجلهوية
.استشارية مهمتها تقدمي توصيات خبصوص القوانني من منطلق املرجعية احلقوقية، وهي توصياته وليست قوانني

ضحة وال أعتقد أن التهجم على اجمللس فيه جتاوز للدستور على اعتبار أن هذا اجمللس هو مؤسسة دستورية حدد هلا املشرع صالحيات وا – 3
.توصياته خبصوص تقرير املرأة واملساواة فيه أي جتاوز هلذه الصالحيات

تمع وضرب كل قيم اجمل» خوجنة«حيمل صيغة الرتهيب، وقد يبلغ مستوى اإلرهاب، ومنبعه الذين يريدون   اإلسالموينيالتهجم الصادر عن  – 4
ن اإلخوان، وأنه حزب وأغرب املتهجمني حزب رئيس احلكومة، هذا احلزب الذي طاملا ردد أمينه العام أسطوانة ابتعاده ع. الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

مربع هذا احلزب يراوح  سياسي وأن احلقل الديين هو اختصاص إمارة املؤمنني ، لكنه يبني من خالل امتحان تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن
.العاملي لإلخوان املسلمني التنطيم

يء امسه حقوق حول التقرير هو أن املتهجمني غري مرتاحني لشيء امسه جملس حقوق اإلنسان أو أي ش اإلنفعايلاخلالصة من هذا الزعيق  – 5
م حيملون نزعات تيوقراطية استبدادية هي عمق مشروعهم اجملتمعي .اإلنسان أل

ار الدين وموزعي من خالل هذه املالحظات البد من الرتكيز على أن النقاش أساسي ومهم لكن من غري أن يهيمن عليه املهربون الدينيون وجت – 6
دخل يف باب املعامالت قابل للنقاش، خصوصا حينما يتعلق األمر بقضية جمتمعية دينية ت شئأن كل  مبدإمن  اإلنطالقفالبد من . صكوك الغفران

.صغري أن النقاش جيب أن يأخذ طابع الرصانة واهلدوء والطابع املؤسسايت وهذا منوط باجمللس العلمي األعلى باخلصو . كاإلرث
وهو يقدم توصياته بدون  تقالليةاإلسإىل نقطة أساسية يف هذه الزوبعة، هي كون اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يستحق فعال صفة  اإلنتباهفقط جيب 

ع املنتظم الدويل على الرضوخ إىل أية حسابات سياسية أو ضغوط خلق التوازنات، ويف هذا مكسب كبري للبلد ونقطة قوة للمغرب يف عالقاته م
.اخلصوص
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!!أقِصر.. باغي المساواةيا 

 هم متباينة، فقد جعل اهللالتاريخ اإلنساين كانت حاجة الناس للدين كحاجتهم للطعام والشراب بل أشد، وألن مشارب الناس خمتلفة وأمناط تفكري عرب 
وال ُيضام يف  ي ال ُحيايب أحدا،تعاىل أمر الدين ربّاين املصدر، أساس تكاليفه الُيسر ورفع املشقة، وغاية أحكامه حتقيق العدل واملساواة وفق منهج إهل

.قوانينه صغري أو كبري، وال ذكر أو أنثى
مه بدعوى انتهاء تاريخ طبيعة اإلنسان املتمردة تأىب إال أن خترق ثوب الدين فُتحدث به بدعا ليست منه يف شيء، أو تنقلب على أحكالكن 

يؤمنون ببعض (العلمانيني  وحنن باملغرب لألسف ابتلينا بفرقة مارقة من. وهذه النفوس اخلبيثة مل خيل منها زمن، وال جنا من شرها عهد. صالحيتها
.لساذجة، وبني احلني واآلخر تسمع هلم نعيقا وصياحا للمطالبة بتعديل ما قصرت عن فهمه عقوهلم ا)الكتاب ويكفرون ببعض

ل مل تسلم من مسهم كتب السنة ، ب"الدعشنة"يستهجنون التعدد ويطالبون بتجرميه، وتارة ينددون باحلجاب باعتباره مظهرا من مظاهر الرجعية أو فتارة 
ا .الصحاح وتطاولوا على أربا

م حىت تبّنت مؤسسة دستورية يُفرت وألنه  ض فيها احرتام دستور البلد، مل يُتخذ أي إجراء صارم لزجرهم عن غّيهم، فقد طالت أعناقهم وزادت جرأ
قدميا ورحاه حتركت عرب فرتات  ولئن كان اجلدل. توصيات تدعو للمساواة املطلقة بني اجلنسني يف كل أمور احلياة مبا فيها حتقيق املناصفة يف اإلرث

.متباعدة، إال أّن احلدث يفرض نفسه اليوم، ويلزم كل غيور أن يتصدى هلؤالء املارقني، ويردهم عن بغيهم
ا وما  ة حقوق اإلنسان، وهي يف محاي -ظاهرا-يثري القلق توّيل مؤسسة وطنية ِكْرب هذا األمر وهي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مع أّن أساس نشأ

حترتم ل واملرأة جيب أن األصل تسعى للنيل من هذه احلقوق وزعزعة استقرار الوطن الذي آواها، فتتغاضى عن دستوره الذي أكد أن املساواة بني الرج
.من الدستور 19يف إطار الثوابت الدينية والوطنية للمملكة كما دّل على ذلك الفصل 

ا مداد أويل النهى " العباقرة احلقوقيني"كان هلؤالء ولو   قة اختالف أنصبة الذكر واألنثى يف حقي ولعرفوابعُض اِحلجا، الطّلعوا على دراسات سال يف بيا
ع حاالت فقط حالة نصيب املرأة فيها مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي وال يرث نظريها من الرجال، يف مقابل أرب 30اإلسالم، وأن هناك قرابة 

.يف هذه احلاالت األربع وألننا نسّلم بأن ربنا حكم عدل، فإنه ال يعرتينا أدىن شك يف حكمة أخذ الرجل ضعف املرأة. ترث فيها املرأة نصف الرجل
ا، من حتكيم قوانني وضعية أن ضياع حقوق املرأة مل يكن يوما من ِقبل الشرع، بل ضاعت حقوقها من استغالل اجملتمع هل" احلقوقيون"أيها فلتعلموا 

ّن، وحاشاهّن أن يفعلن ذلك، ن ن ساء املغرب يشتكني مظاملة تفننت يف سلبها كل مقومات املرأة الفاضلة، نساء املغرب ال يشتكني من أحكام ر
تتسللون من  حربائية إال وسيلة" حقوق اإلنسان"و ما أرى . القهر اجملتمعي، والتعسف الذكوري يف فهم دورهن، وتشريفهن كما شاء هلن رّب العزة

.خالهلا للطعن يف ديننا ونقض عراه
استهوته (ال كالذي كما فعل ديننا، وكما قضى ربنا، وما أراكم إ -أيّا كان-قواميس العامل من بدئه، فلن جتدوا دينا احرتم حقوق اإلنسان افتحوا 

اب والسنة الصحيحة قطعي ال ، ومهما حاولتم فلن تفلحوا أبدا، ألن الشعب املغريب بكل فئاته يؤمن أن ما ثبت يف الكت)الشياطني يف األرض حريان
.، و ال زعزعة يقينهثوابتهولن تستطيع شرذمة ضالّة تغيري . ميكن تبديله

).ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه(الكرمي كتاب ربّنا وأقوم دستور لسياسة حياتنا ألنه القرآن 
!!أقصر.. من تنادي باملساواة املطلقة يف اإلرثفيا 

http://howiyapress.com/index.php/kotab-alraey/14203-12465.html
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http://www.khabarpress.com/193604-%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%88-%D9%84%D8%A7-
%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%84.html
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وق يدعو إلى التحلي باليقظة ضّد التيار المعادي لحق 19التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل : بيان
المرأة

ساواة وضعية امل"، على تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن "19التحالف املدين من أجل تفعيل الفصل "التنظيمات املنضوية يف إطار اطلعت 
كما . ذلك نظام اإلرث ، الذي أوصى باملساواة بني اجلنسني يف كل اجملاالت مبا يف"وحقوق اإلنسان باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور

.تابع تفاعالت هذا التقرير يف النقاش العمومي
لى إبداء الرأي يف كيفيات إحقاق له بصفته مؤسسة وطنية، يتحدد دورها يف العمل ع املوكولةويعترب التحالف أن ما قام به اجمللس يندرج يف إطار املهام 

، للتجزيءية كال غري قابل حقوق اإلنسان يف كل اجملاالت، انطالقا من املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان ومن الدستور املغريب الذي يعترب تلك املرجع
و يثمن التحالف خطوة . فيةكما يدعو يف فصله التاسع عشر إىل املساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا

.  اجمللس اإلجيابية اليت يعتربها استجابة ملطالب األرضية اليت قام عليها التحالف
 املواطنة قراطية العامة يفوإذ يعترب أن مطلب املساواة يف اإلرث هو من مطالب احلركة النسائية املغربية منذ عقود، وأنه ال ينفصل عن املطالب الدمي

امات، من و يستنكر مساعي بعض التيارات واملنابر اهلادفة إىل إغالق النقاش يف هذا املوضوع باعتماد اإلرهاب الف. والكرامة والعدل كري وكيل اال
اء الظلم الذي يلحق بالنساء املغربيات تصرحيات رئيس احلكومة والوزير  كما يستنكر يف استغراب. أجل احليلولة دون الوصول إىل التدابري الكفيلة بإ

اهضة مجيع تعلق باتفاقية منالناطق الرمسي بامسها، واللذين ينتميان إىل احلزب الذي يرأس احلكومة، والذي سبق أن وقع على الربوتوكول االختياري امل
لوب يف العمل نطق االنسجام املطأشكال التمييز ضّد املرأة داخل جلنة العدل والتشريع، ما جيعل املواقف اليت عربا عنها غريبة عن السياق املغريب وعن م

.احلكومي
ني الرجال يدعو، إىل إفساح اجملال أمام النقاش العمومي للبّت يف موضوع اإلرث، واملساواة التامة ب 19فإن التحالف املدين من أجل تفعيل الفصل 

ذا النقاش يف التداول احلايل لألفكار والبدائل املطروحة .والنساء كافة، وإدراج املؤسسات املعنية 
الذي درت عنها يف الربنامج احلكومي كما حيث احلكومة لتنفيذ هذه التوصيات والتفكري يف أسالب تفعيلها باعتبارها ال تنفصل عن التعهدات اليت ص

.مل يضع أي قيد أو شرط أو حدود للنهوض حبقوق النساء وحماربة امليز ضّدهن
وضوعية، اواة يف اإلرث مبويطالب األحزاب السياسية إىل االخنراط يف النقاش الدائر، والعمل من خالل خربائها وخنبها الفاعلة على تدارس موضوع املس

.وانطالقا من الواقع املعيش للمرأة املغربية
وع اإلرث  ذات الصلة لتدارس موضوإىل أخذ لتوصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بعني االعتبار، وتشكيل جلنة متابعة مبشاركة مجعيات اجملتمع املدين

دف معرفة آثار نظام اإلرث املعمول به حاليا على وضعية النساء وكذ املرأة ا معرفة حاجات اعتمادا على املؤشرات الواقعية والتجارب امليدانية، 
ا .وانتظارا

ال اجتهاد مع "ة ة الفقهية القدميويدعو القوى الدميقراطية املدنية والسياسية إىل التحلي باليقظة ضّد التيار املعادي حلقوق املرأة، والذي يعتمد القاعد
إىل ا حنذر من أية حماولة للعودة بنا ، يف الوقت الذي حدثت فيه اجتهادات كثري جدا يف نصوص قطعية الداللة تتعلق مبجاالت خمتلفة، مما جيعلن"النص

.الوراء باستعمال فهم للدين يستلهم فقه القرون الغابرة الذي مل يعد هناك أي مربّر لوجوده

http://almaghribia24.com/news5187.html
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Le CNDH lance son application mobile  »CNDH-Maroc’’

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a lancé son application mobile sous l’appellation  
»CNDH-Maroc », devant permettre aux utilisateurs de Smartphones de suivre ses activités.

Un communiqué, dont copie est parvenue à ‘’barlamane.com’’ explique que ‘’l’application permet également 
de recevoir des notifications, chaque fois qu’un nouveau contenu, comme les communiqués de presse, les 
actualités, les publications, les vidéos ou les photos sont publiés sur le site ‘’cndh.ma’’ du Conseil national 
des droits de l’Homme.

L’accès à l’application  »CNDH-Maroc » est gratuit, et est disponible en langues arabe, française, anglaise, et 
espagnole et téléchargeable pour les systèmes Android et IOS.

Le lancement de cette application, s’inscrit dans le cadre des efforts du CNDH visant l’amélioration de sa 
communication et l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour la 
diffusion de la culture des droits de l’Homme, rappelle le communiqué du CNDH.

http://www.barlamane.com/fr/le-cndh-lance-son-application-mobile-cndh-maroc/
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 إلى اإلخوة في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان رسائل:يكتب الشيخيالرحيم عبد 

عية وض(عن  املوضوعايتم للملخص التنفيذي لتقريره 2015أكتوبر  20إثر تقدمي  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف ندوة صحفية يوم الثالثاء على 
 شهر يوليوز ، والذي متت املصادقة عليه خالل الدورة العاشرة للمجلس يف)صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: املساواة واملناصفة باملغرب

املساواة يف اإلرث بني "يه م، ركزت عدد من وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكرتونية على إحدى التوصيات اليت تضمنها واملتعلقة مبا اصطلح عل2015
".الرجل واملرأة

أمهلوين إىل أن أطلع على  : "وقد اتصل يب عدد من الصحفيات والصحفيني احملرتمني يستعجلونين للتعليق على هذا األمر؛ و كنت أقول للجميع
يذي وتوقفت عند خمتلف وبالفعل، اطلعت على مضمون امللخص التنف". التقرير وعلى مضمون التوصية بدقة كي أمتكن من اجلواب على أسئلتكم

.اخلالصات التحليلية للمحاور الثالثة الكربى للتقرير وعلى التوصيات املرتبطة بكل واحد منها
ية مر حمسوم من الناحهل كان من الضروري أن أتريث يف التفاعل مع سؤال عادي بتعلق باملساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث وأعلق عليه، وهو أ

الشرعية عند مجهور العلماء قدميا وحديثا، ويف طليعتهم علماء املذهب املالكي املعتمد باملغرب؟
ر متعلق مبؤسسة دستورية ألن األمر ال يتعلق بتصريح عادي نطق به فرد أو أفراد يف نقاش فكري أو يف سجال سياسي، إمنا األم. بالنسبة يل، نعم

ا يف إطار الدستور اجلديد  ، ويف سياق حراك شعيب 2011مارس  9، الذي جاء بعد خطاب ملكي تارخيي ليوم )2011(وطنية ترسخت صالحيا
، ، كل من موقعه، وحبسب نظرتهدميقراطي ُمطاِلٍب باِإلصالح اخنرط فيه الشباب وأسهم فيه خمتلف الفاعلني املدنيني واالجتماعيني والسياسيني

.لذلك إبان تلك املرحلة األجنعواألسلوب األمثل الذي كان يراه 
كلت هذه اإلصالح، اليت شلقد كان من بني الفاعلني املدنيني الذين أسهموا مبذكرة قدمت للجنة االستشارية امللكية إلعداد الدستور، حركة التوحيد و 
إلسالمية نطالقا من املرجعية ااحملطة أوىل احملطات اليت قدمت فيها اقرتاحات واضحة وحمددة يف قضايا وفصول دستورية هلا عالقة مبجاالت اشتغاهلا ا

، ومن واجبنا "داف الدستوربصون وإعمال غايات وأه"فنحن إذن معنيون يف حركة التوحيد اإلصالح أيضاً . اليت تعد مرجعية الدولة واجملتمع باملغرب
.أن نتفاعل مع ما تقدمه املؤسسات الدستورية، التشريعية منها والتنفيذية والقضائية ومؤسسات احلكامة اجليدة وغريها

ا وسائل اإلعالم توجد يف احملور األول الذي يشكل ثلث ا   15صفحات من  5( لتقرير لقد اطلعت على التقرير، فوجدت أن التوصية اليت احتفت 
ا تتضمن خالص)لإلحاالت 16صفحة والصفحة  ات وتوصيات ، فقلت إنه من العدل أن أعلق على ما جاء يف الثلثني قبل الثلث، خصوصاً أ
نساء األكثر عرضة النتهاك املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والسياسات العمومية وآثارها على ال:(متعلقة مبحوري

ا من اخلدمات الصحية، وظر )حقوقهن بة وف الوالدة، والتعليم ونس، ومها حموران يتطرقان لقضايا غاية يف األمهية، سواء بالنسبة لصحة املرأة واستفاد
النسبة ياسية والعامة؛ أو باألمية يف صفوف النساء، ونسب االستفادة من خمتلف أسالك التعليم، واحلق يف عمل مأجور الئق واملشاركة يف احلياة الس

م األسر، وال سيما عدم توفر املغرب على سياسة حقيقي"للنماذج واحلكامة اليت يرتكز عليها عمل السلطات العمومية حيث متت اإلشارة إىل  ة 
طة مبراعاة النوع وضعف التمكن من ، وعدم توفر املعطيات املرتب"األكثر فقراً على الرغم من املكانة البارزة اليت احتلتها األسرة إيديولوجياً يف اجملتمع

، كما مت ...ختاذ القرارمقاربات الربجمة املرتكزة على النتائج، إىل جانب وجود مقاومة سياسية وبريوقراطية وحضور ضعيف للنساء ضمن هيئات ا
"  النساء يف وضعية إعاقة"، و"النساء املسنات الفقريات"التطرق يف احملور ذاته لوضعية النساء والفتيات األكثر عرضة النتهاك حقوقهن، بدءاً ب

".النساء السجينات"و" الفتيات والنساء عامالت البيوت"و" األمهات العازبات"و
ة والعمرية ات التعليمية واالجتماعيوبعد اطالعي على املعطيات والتوصيات الواردة يف هذين احملورين اللذين يتطرقان لوضعية النساء من خمتلف املستوي

خالصة حتليلية أو  يل من مالحظة على صياغة هذه الفقرة أو تلك سواء كانت ُّيعنواجملالية، قدرت أن كل هذا يستحق اإلشادة والتقدير، رغم ما قد 
.توصية

خمتلفتتضافر جهود  جيب أن ٍّحتدوهو . إنه جمهود يضعنا أمام حقائق واقعنا وأمام مسؤولياتنا مجيعاً كل من موقعه، وحبسب صالحياته وإمكاناته
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م، ويضمن هلم احلاملتدخلني  د األدىن من العيش الكرمي، للتمكن من رحبه لتحقيق حلم وطن حيتضن كافة أبنائه على اختالف جنسهم ووضعيا
.واالستفادة على قدم العدل واملساواة من خرياته، والتمتع باحلقوق واحلريات حتت سقفه

عد الدستور وإدراج مبادئ عدم للعمل التشريعي ما ب(أما خبصوص احملور األول املتعلق باملمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، والذي مت التطرق فيه 
عنف والصور النمطية القائمة ال: التمييز واملساواة واملناصفة ضمن املنظومة القانونية الوطنية وولوج املرأة للعدالة واإلفالت من العقاب وإضفاء الشرعية

ذه اجملاالت، ليست مجيعها حمل نظر أو نقد ور )على النوع وسأكتفي يف هذا املقام . فض، فقد تضمن هو اآلخر خالصات حتليلية وتوصيات متعلقة 
:بالتوصية الرابعة اليت تناوهلا اإلعالم،  واليت تنص على

اإلرث طفال وكذا يف جمال تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األ(
ألسرة املتعلقة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ التطبيق الصارم ألحكام مدونة ا 16من الدستور واملادة  19وذلك وفقا للفصل 

تتوخى  طة تدابري حمددةبالنفقة؛ توسيع نطاق الدعم املقدم يف إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل األطفال املولودين خارج إطار الزواج؛ اعتماد خ
).توعية وحتسيس وتكوين مجيع املتدخلني يف قطاع العدالة وحتميلهم املسؤولية

.وقبل التعليق على التوصية أود التعليق على اخلالصات التحليلية املؤسسة للتوصيات
، )175الفصل (للحقوق واحلريات واعتبارها ثوابت وطنية راسخة للمغرب  2011بتكريس دستور فاتح يوليوز " فاخلالصة األوىل تشري إىل أنه

ا البالد، يطرح الدستور حتديات كربى على جمموع الفاعلني ال لية ترمجة ذين عليهم االضطالع مبسؤو وبأخذه بعني االعتبار التغريات العميقة اليت شهد
ا القانون األمسى إىل تدابري تشريعية وسياسات عمومية ".املعايري واألحكام املتقدمة اليت جاء 

كما أن الوقف . ات والنساءمسامهة املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث يف الرفع من هشاشة وفقر الفتي"فتشري إىل ) 9(أما اخلالصة 
".والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث

ا املتكاملة املطلوبة لفصل دستوري مهم ال ميكن : " ينص على أنه 175الفصل ف. فبالنسبة للخالصة األوىل، أعتربها غري دقيقة يف صياغتها ويف قراء
ريات واحلقوق يف جمال احل أن تتناول املراجعة األحكام املتعلقة بالدين اإلسالمي، والنظام امللكي للدولة، وباالختيار الدميقراطي لألمة، وباملكتسبات

".األساسية املنصوص عليها يف هذا الدستور
لذي عودنا والدمج املبدع واإلجيايب ا إذن فالقراءة الصحيحة والسليمة واملتوازنة للنص تقتضي استحضار هذه األبعاد كافة بصورة تسعى للتوفيق املنتج

:عليه املغاربة؛ التوفيق و الدمج بني هذه األبعاد األربعة املنصوص عليها يف الدستور
.األحكام املتعلقة بالدين اإلسالمي      -
امللك أمري املؤمنني وحامي محى امللة والدين "عن  41الذي يتضمنه الباب الثالث من الدستور والذي حتدث يف الفصل (والنظام امللكي للدولة       -

؛...")امللك رئيس الدولة وممثلها األمسى"عن  42قبل احلديث يف الفصل " والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية 
واالختيار الدميقراطي؛      -
.واملكتسبات يف جمال احلريات واحلقوق األساسية، املنصوص عليها يف هذا الدستور      -

ءة املنقوصة صادقة عليها، هلذه القرالقد كان اَألْوىل مبؤسسة دستورية وطنية من مستوى اجمللس الوطين أن ينتبه حمررو تقاريره واهليئات املختصة بامل
وعية العلمية والنزاهة كي ال يعملوا على إشاعة وعي خاطئ وتأويل غري سليم بني املواطنني يف هذا اجملال، وأن يتحلوا باملوض  157واالنتقائية للفصل

خصية عليه انطالقاً من الفكرية اللتني تقتضيان التقيد بشمولية الفصل وعناصره املختلفة رغم ما قد يكون لدى البعض منهم من مالحظات ش
.الفكرية أو احلقوقية مرجعيتهم

ا األوىل عن ) 9(أما اخلالصة  ع من هشاشة وفقر الفتيات مسامهة املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث يف الرف"اليت تتحدث يف فقر
ا اجمللس أو غريه من املؤسسات املعتربة، تـُبَـنيِّ نسبة تأثري هذه"والنساء وفقراملقتضيات يف الرفع من هشاشة  ، فليس بني يدي دراسة موضوعية قام 
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ا تتداوله وسائل اإلعالم، فالذي نعرفه من خالل معايشة الواقع واالستماع ملشاكل الناس الذين خنالطهم يف احلواضر والبوادي، أو م. والفتياتالنساء 
حىت تعاىل، بل وجتريدهن أن الذي يسهم يف الرفع من اهلشاشة والفقر هو حرمان النساء والفتيات من حقهن يف اإلرث الذي شرعه هلن احلق سبحانه و 

ن حبكم العادات والتقاليد اليت ال أساس هلا من الشرع احلنيف، والتسلط الذكوري يف تلك األوساط، وانت بالقانون شار األمية واجلهل مما هو يف حوز
ن ...واحلقوق، مما جيعلهن فريسة للمرتبصني واملتحايلني من أقار

ساهم يف جتريدهن من حقهن يف الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع ت"فهم الفقرة الثانية من هذه اخلالصة واليت تشري إىل أن  َّعليوقد استعصى 
ريد النساء من كيف يتم جت  السالليات، وذلك ألين أعلم من خالل اطالعي على موضوع أراضي اجلموع وقضايا النساء "ملكية األرض أو يف اإلرث

تم ذلك؟أما الوقف فلم أفهم بعُد كيف ي. وهذا أمر وجب تصحيحه مبا حيقق العدل واإلنصاف. حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث
التطبيق الصارم " ضرورة وأخرياً لنقف على مضمون التوصية الرابعة، وخصوصاً الفقرة األوىل، أما الفقرات األخرى فال أعتقد أن هناك اختالفاً يف

زواج، دين خارج إطار الألحكام مدونة األسرة املتعلقة بالنفقة؛ توسيع نطاق الدعم املقدم يف إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل األطفال املولو 
"اعتماد خطة تدابري حمددة تتوخى توعية وحتسيس وتكوين مجيع املتدخلني يف قطاع العدالة وحتميلهم املسؤولية 

 العالقة مع األطفال وكذا تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف"بقي إذاً موضوع 
".من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19يف جماالت اإلرث وذلك وفقا للفصل 

واخلطأ، ألن املوضوعية  فقط من الدستور وبقراءة انتقائية كي ال نقول عنها إيديولوجية، يوقع أصحابه يف التلبيس 19إن االعتماد على الفصل : أوالً 
، "دارة يف اهلوية املغربيةتبوئ الدين اإلسالمي ملكانة الص"حيث يتحدث عن " الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من هذا الدستور"تقتضي الرجوع للتصدير 

أحكام الدستور، وقوانني  جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها املغرب، ويف نطاق"وينص يف االلتزام التاسع من التزامات اململكة  الواردة على 
".تلك املصادقة تطلبهتاململكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه التشريعات مع ما 

: يف فقرته الثالثة على أنه تقتضي املوضوعية والنظرة التكاملية الرجوع إىل الفصل األول الذي حيدد بدقة الثوابت اجلامعة لألمة عندما ينص: ثانياً 
ا العامة على ثوابت جامعة، تتمثل يف الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، وا" واالختيار  مللكية الدستورية،تستند األمة يف حيا

".الدميقراطي
األمر واضحا ملن يتحرى  نفسه يف إطار قراءة كاملة غري انتقائية، ومتكاملة غري مفتِعلة للتناقض بني عناصره، يغدو 19باالعتماد على الفصل : ثالثاً 

ة يف الدستور أو االتفاقيات متتع الرجل واملرأة باحلقوق واحلريات سواء الوارد" نطاق"املوضوعية، فالفصل حيدد مبا ال يدع جماال للتأويل املتعسف، 
.وهي الثوابت املشار إليها يف الفصل األول]  1"[ثوابت اململكة وقوانينها"نفسها و" أحكام الدستور"واملواثيق الدولية، حيدد هذا النطاق يف 

يف مناسبات  –فظه اهللاح–ولكي يغدو األمر واضحاً أكثر، ميكن لإلخوة واألخوات يف اجمللس الوطين الرجوع لعدد من اخلطب امللكية ألمري املؤمنني 
.متعددة واليت تتضمن مزيداً من الشرح والبيان لبعض املقتضيات الدستورية

لسادة اطباً السيدات واولنقف عند النص الذي مت تضمينه ديباجة املدونة اجلديدة لألسرة املنشورة باجلريدة الرمسية، حنب حتدث أمري املؤمنني خم
:أن تستجيب للمبادئ واملرجعيات التالية"الربملانيني عن اإلصالحات اليت عرفتها املدونة وحرصه على 

ال ميكنين بصفيت أمرياً للمؤمنني، أن أحل ما حرم اهللا وأحرم ما أحله؛ -  
سالم ، الذي جيعل اإلاألخذ مبقاصد اإلسالم السمحة، يف تكرمي اإلنسان والعدل واملساواة واملعاشرة باملعروف، وبوحدة املذهب املالكي واالجتهاد -  

."صاحلا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية لألسرة، منسجمة مع روح ديننا احلنيف؟
، "ه من التزامات مدنيةملا يتضمن"نظره السديد بعرض مشروع املدونة على الربملان ألول مرة، وذلك  اقتضاهكما أشار جاللة امللك إىل االعتبار الذي 

لقدسية "رخيية، سواء باحرتامهم ، داعياً إياهم ليكونوا يف مستوى هذه املسؤولية التا"مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمري املؤمنني"منبهاً إىل أن 
 الكمال أو التعصب، باعتمادهم لغريها من النصوص، اليت ال ينبغي النظر إليها بعني"، أو "نصوص املشروع، املستمدة من مقاصد الشريعة السمحة
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كمة ون متسكا بالسري عليه، حبالتعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهاداً يناسب مغرب اليوم، يف انفتاح على التطور الذي حنن أشد ما نكبل 
."وتدرج

، فقد جاء فيها خبصوص كونية حقوق 2014أما الرسالة امللكية إىل املشاركني يف املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان مبراكش املنعقد يف السنة املاضية 
قوق اإلنسان، ومن جهة أخرى، إذا كان ال ينبغي التشكيك يف كونية ح: ".... اإلنسان اليت طاملا تستغل لفرض منط أحادي هلا حيث يقول 

ا إىلفالكونية ال تعين أبدا التعبري عن فكر أو منط وحيد، بل جيب أن تشكل يف جوهرها، نتاجا لدينامية اخنراط تدرجيي، ع درجة  رب مراحل، تصل 
ا الطبيعي ."  يد، دون تعارض أو تناقض معهاحول قاعدة قيم غري قابلة للتقي. من التملك الفردي واجلماعي، جتد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكا

الشعار الذي ترفعه إفريقيا  الكونية منظومة مشرتكة بني اجلميع، أما املسار الذي يؤدي إليها فيتسم باخلصوصية، ذلكم هو"مضيفا يف فقرة أخرى أن 
".املسؤولة واملتشبعة وامللتزمة حبقوق اإلنسان

م التحليلية وتوصيا كاملة م يف إطار قراءة متآمل أن يتحلى اإلخوة واألخوات يف اجمللس الوطين بالشجاعة الالزمة إلعادة صياغة بعض من خالصا
واليت  ض القضايا احملسومة والواضحةلفصول الدستور اجلديد، واستحضار املعطيات احلقيقية لتطور اجملتمع املغريب وهويته وثقافته، وجتنب إثارة بع

ة صرية ملؤسسات دستوريتشكل جماالً للدراسة والبحث والنظر من طرف خنبة من أهل العلم واالجتهاد والفكر والثقافة والسياسة، وهي اختصاصات ح
ا معلومة لدى اجمللس .أخرى املفروض أ

، والذي جيعل نصب عينيه ياتهومرجعلقد كنت آمل أن حتظى مثل هذه اخلالصات والتوصيات قبل اعتمادها بالنقاش الواسع املتعدد واملتنوع يف أفراده 
صلة اإلصالح إىل قضايا حمسومة واليت لن خيدمها حتويل بو ... اقرتاح ما يسهم يف حتسني ظروف العيش لألغلبية الصامتة واحملرومة واملهضومة احلقوق

.واطنني نشر الوعي السليم بني املشرعياً ودستورياً وقانونياً وجمتمعياً، وخصوصاً عندما يتم إيرادها بشكل مقتضب وملتبس يشوش أكثر مما يسهم يف
القوانني، فإنين  اجملتمعات، وليس فرض ومبناسبة احلديث عن نشر الوعي والثقافة البانية والرتبية على السلوك القومي اليت أعتربها األمر احلاسم يف تغيري

سسة يت حظيت بإمجاع املؤ أدعو األخوات واإلخوة يف اجمللس الوطين إىل التحلي باجلرأة والشجاعة، ليس يف املطالبة بتعديل النصوص القانونية ال
ا على املستوى الذايت، خصوصاً وأن يف قوانيننا  متسع ملن يريد أن حيقق " م السمحةاآلخذة مبقاصد اإلسال"التشريعية، ولكن يف تبين عدد من مقتضيا

.منظوره اخلاص باملساواة واملناصفة
م حق إيقاع الطالق، ]2[من مدونة األسرة  89إنين أدعوهم على سبيل املثال إىل العمل مبقتضى الفصل وذلك مببادرة األزواج إىل متليك زوجا

.وباشرتاط الزوجات تضمني ذلك الشرط يف عقود الزواج عند توثيقها
ا رتكة اليت ورثو أما على مستوى اإلرث وتوزيعه، فأدعو اإلخوة أعضاء اجمللس الوطين من الرجال إىل املبادرة الفورية، مبجرد قسمة وتوزيع ال ها أو سريثو

م، الذين ندعو اهللا لنا وهلم وهلن مجيعاً بطول العمر وحسن العمل، طبقا ألحكام مدونة األسرة، إىل التنازل نه خمالً عما يعتربو  عن آبائهم وأمها
ن أو باقي النساء املستحقات لنصيب من اإلرث م مع أخوا .ام بذلكوال أعلم مقتضى شرعياً أو قانونياً مينعهم من القي. مبساوا

.إنين أنتظركم أيها الشجعان، وأرجو أال يطول انتظاري

عبد الرحيم شيخي
رئيس حركة التوحيد واإلصالح

http://ifninews.com/news3315.html
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بتعديل نظام اإلرث» اليزمي«زعزاع يكشف زالت ومغالطات توصية مجلس 

ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واملتعاعترب  يئة الدار البيضاء، التوصية اليت تقدم  رث بني الرجل لقة بقضية املناصفة يف اإلعبد املالك زعزاع، احملامي 
ا جاءت خمالفة للنص الدستوري الذي ينص على أن الدين الرمسي للدولة هو اإلسالم، مش”غري دستورية“واملرأة،  ريا يف الوقت ذاته، إىل ، نظرا لكو

.”ال ميكن مراجعة النظام امللكي واإلسالم يف املغرب“النص الدستوري الذي يؤكد على أنه 
ظومة الدستورية أي تعديالت سواء تعلقت بالقانون أو بالدستور أو بأي نص معني، جيب أن ختضع للمن“أن  ،pjd.maوأردف يف تصريح خص به 

.”والتارخيية للمجتمع املغريب املسلم
التوصيات الصادرة عن “إن ، وبالتايل ف”جتاهل أن هذه املؤسسة هي مؤسسة رمسية، هلا صلة بالدولة املغربية“واعترب زعزاع، أن مقدم هذه التوصية 

ا، جيب أن ختضع هلوية الدولة املغربية لدستوري وقع يف خلط بني اجمللس ا“، مؤكدا يف ذات السياق أن ”اجمللس أو أي نشاط من األنشطة اليت يقوم 
.”ما هو شرعي مثل موضوع اإلرث واألحوال الشخصية بصفة عامة، وبني ما هو قانون وضعي

ميش النساء والفتيات هو اإلرث“وبعد أن نبه زعزاع، إىل أن  هذه أطروحة متهافتة “أن  ، شدد على”هناك مغالطة يف التوصية تتعلق بأن سبب 
ات يف أنواع من العمل التهميش هو صادر بالدرجة األوىل عن املمارسات املعيبة اخلارجة عن القانون، مثل استغالل النساء والفتي“، معتربا أن ”جدا

.”األمثان وبأخبس
ني حالة حسب بعض الفقهاء، إن اجمللس نسي أنه يف كثري من احلاالت، واليت قد تصل إىل حوايل ثالث“وبالعودة إىل مقرتح جملس اليزمي، قال زعزاع 

.”باإلرث ال يرث فيها الرجل إطالقا أو يرث أقل من املرأة، وقد تطرق الفقهاء هلذه املسألة وبسطوها يف كتبهم الفقهية املتعلقة
ليس قضايا هذا اجملتمع، و  زعزاع، الذي أكد أن خدمة اجملتمع يف إطار الدولة االجتماعية، تقتضي أن يركز على اإلشكاالت احلقيقية اليت يطرحها أفراد

يفرض التفكري يف املزيد من احلقوق  الظلم الذي يقع على املرأة،“ترتبط باخللفية اإليديولوجية والفكرية ملن يريد أن يفتح ملفات بعينها، أشار إىل أن 
ولكنها  ري وضع املرأة جذريا،واحلريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية، من قبيل الصحة والتعليم والشغل وغريها، وليس الذهاب إىل قضايا لن تغ

.”دافع هذا التحرك هو إيديولوجي وليس واقعي موضوعي“، مؤكدا أن ”ستخلق البلبلة والفتنة داخل اجملتمع

http://www.sawtoalmojtamaa.com/%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7/
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 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يغرد خارج السرب: بنحمادعمر موالي 

 املرأة و إىل املساواة بنياعترب الدكتور موالي عمر بن محاد  عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني تصريح اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي يدع
ا املغرب على توازنه وبقيت ا“والرجل يف اإلرث  ألمور ثابتة واالمور اليت تتسع عودة إىل نقاش قدمي حسم بإخراج مدونة األسرة واليت حبمد اهللا حصل 

.“لالجتهاد وقع فيها اجتهاد ووقع فيها بعض التعديالت 

الوطين يف مثل هذه  كنا نتمىن أن ال خيوض اجمللس“وأضاف أستاذ الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بالرباط ، يف تصريح خص به أنباء اليوم 
شيء من ذلك،  القضايا، وكانت مفاجأة من اجمللس أن يبادر مبثل هذه التوصية اليت ليست مثرة لنقاش أو جدال أو مطالب أو احتجاجات أو أي

.”وكـأن اجمللس الوطين يغرد خارج السرب

ا ميكن أن متر وكأن األمر هني وال اعرت “وأوضح عضو األمانة العامة لرابطة علماء أهل السنة أن  اض عليه بل هذه القضايا ال تطرح هكذا لنظن أ
ويتها وحفظ دينها، وأن يبقى كان ينبغي حفظ مرجعية هذه األمة وحفظ ه“مضيفا ” األمر يتعلق بنصوص قرآنية صرحية فصيحة، ال حتتمل التأويل،

”.للمجلس الوطين، مكانته االعتبارية واحلقيقية يف انسجام مع باقي املؤسسات

.“ أن هذا املوضوع فيه خوض فيما ال ينبغي اخلوض فيه وتناول ما ال ينبغي تناوله مدام األمر قد حسم” كما اعترب بن محاد 

 اإلرث، ينبغي أن يعلم أن يف التابثبالنسبة للذي مل يفهم بعد العدل وال أقول املساواة  بل العدل “: وأوضح الدكتور يف علم أصول التفسري قائال
رأة ، وقد ترث املحاالت اإلرث والقسمة يف الفقه اإلسالمي، ليست حالة واحدة قد ترث املرأة وال يرث الرجل، وقد ترث املرأة مثل ما يرث الرجل
.”أكثر مما يرث الرجل وقد يرث الرجل أكثر مما ترث املرأة، مبعىن أن املسألة هي ضمن منظومة حلاالت متعددة وليس حالة واحدة

http://www.anbaelyoum.com/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1-
%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7/
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البامجاء دور حزب  األزميبعد .. يطالبون بمناقشة شرع اهللا 

اية األسبوع الذي ودعناه ، تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وأكدتدارس  على أن هذا اجمللس  املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة، 
ا، يف إطار االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، واعترب أن من ح ا إصدار قها وفق اختصاصمؤسسة دستورية مل متارس إال الدور املنوط  ا

.التقارير املستدعية ملناقشات هادئة وموضوعية

اب متطرف من اعترب بأن املواقف املتشنجة ضد االختالف املعرب عنها خبط» البام«حضرت اللقاء أن حزب ” 24للمغرب “وكشفت مصادر عليمة 
ري اجملتمعي وفرض طرف بعض األشخاص واحلركات، هي مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على االجتهاد وحماولة احلجر على التفك

تقرير اجمللس الوطين حلقوق  احلزب إىل الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة والدعوة إىل فتح النقاش يف الفضاءات العمومية حول ودعى.عليهالوصاية 
.اإلنسان يف مشوليته وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكومة املغربية

http://www.almaghreb24.com/%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-
%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%AC/

http://ajialpress.com/2015/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-
%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-
%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88/
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ة اإلرثالمغربية تستنكر مواقف البعض التي تختزل تقرير المجلس الوطني في توصيالمنظمة 

ه خبصوص املساواة واملناصفة، واليت منجز اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وتوصيات“عرب املكتب التنفيذي للمنظمة املغربية حلقوق اإلنسان عن تثمينه ل 
لتوصيات الواردة يف التقرير ضرورة إعمال مجيع ا“، مؤكدا على ”تنتصر ملطالب املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واحلركة النسائية واحلقوقية املغربية

على امللخص  إطالعهره بعد ، على حد البيان الذي أصد”وإحقاقها إعماال ملبدأ املساواة واللتزامات املغرب الدولية االتفاقية وتفعيال لفصول الدستور
.التنفيذي لتقرير اجمللس الوطين املتعلق باملساواة واملناصفة يف املغرب

التوصيات انطالقا من توصية  مواقف البعض اليت ختتزل موقفها من هذه“وبينما مل يفت املكتب التنفيذي للمنظمة املغربية استنكار ما وصفه ب 
.، دعا إىل فتح نقاش عمومي حول تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اعتبارا ألمهيته”واحدة تتعلق باإلرث

توصية حول وضعية املساواة  20، والذي خلص فيه إىل تقدمي 2015أكتوبر  20وكان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد أصدر تقريره، يوم الثالثاء 
ادية واالجتماعية احلقوق االقتص واملناصفة يف املغرب، ويتمحور حول ثالثة حماور أساسية، املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، املساواة واملناصفة يف

.الثقافية، مث السياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن

http://www.assahifanews.ma/29923.html
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تتدخل المؤسسة الملكية لحسم الجدل بشأن اإلرث؟هل 
26باحسنيشيماء 

رث بني الرجل واملرأة، ففي اليت دعا فيها إىل املساواة يف اقتسام اإل” اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“املغرب موجة واسعة من اجلدل بعد توصية يشهد 
ات بني اجلنسني، تعالت أصو  الوقت الذي خرجت فيه األصوات احلقوقية واحلداثية تؤكد على أن توصية اجمللس تشكل خطوة إجيابية يف درب املساواة

ا  اجهة بني الطرفني، ما يعيد إىل ، ما قد يدفع املؤسسة امللكية للدخول على اخلط بعد أن اشتعلت املو ”إمارة املؤمنني“على  إعتداءاحملافظني معتربة أ
 امللكقضايال فيها تدخ قضايا.السادساألذهان سيناريو اجلدل بشأن اإلجهاض والذي انتهى بتوسيع حاالت السماح به بعد تدخل من امللك حممد 

ا نصوص قرآنية  ي واحملافظ، على رأسها إقدام ، طاملا شكلت يف املغرب موضوع مواجهة بني التيارين احلداث”صرحية“حقوق اإلنسان، اليت وردت بشأ
زايد بشأن الفتيات والنساء املغربيات على إجهاض أجنتهن بشكل سري غري آمن، ما استدعى تدخل املؤسسة امللكية حلسم اجلدل املت

 الرميدات مصطفى من خالل دعوته كال من وزير العدل واحلري –بصفته أمريا للمؤمنني ورئيسا للمجلس العلمي األعلى  –امللك  تدخل.اإلجهاض
ارس املوضوع، انتهى بتوسيع ادريس اليزمي لالنكباب على تد” اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أمحد التوفيق ورئيس 

ارم، إىل جانب النساء لتشمل احلوامل ضحايا االغتصاب وزنا احمل –مل جير بعد حتويلها إىل نصوص قانونية  –حاالت السماح باإلجهاض يف املغرب 
امللك أمري املؤمنني وحامي “الذي ينص على أن  2011من دستور  41ملا جاء به الفصل  تفعيال.خلقيةالالئي يتبني أن أجنتهن تعاين من تشوهات 

على جمموع  –ة القضايا بدرجات متفاوتة حتددها حساسي –، تضع املؤسسة امللكية يدها ”محى امللة والدين، والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية
ا إشعال املواجهة بني احلداثيني واحملافظني، فاجلدل الذي أثارته والزال عدام اكتفى امللك ت تثريه عقوبة اإلالقضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت من شأ

ق اإلنسان اليت احتضنتها مدينة يف ثنايا رسالة وجهها إىل املشاركني يف أشغال الدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقو  –حممد السادس يف أعقابه باإلشادة 
، مشريا إىل أن ”نالدائر حول عقوبة اإلعدام مببادرة من اجملتمع املدين والعديد من الربملانيني ورجال القانو  النقاش”بـ – 2014مراكش شهر نونرب 
ل بني احلداثيني واحملافظني بني اجلنسني واملواجهات اليت تشعلها بشكل متواص املساواة.”اإلشكاليةإنضاج وتعميق النظر يف هذه “النقاش من شأنه 

يصها على ، اليت اعتربت إنصافا للمرأة املغربية ومحاية هلا مبوجب القانون، من خالل تنص2004جعلت امللك يقدم على إقرار مدونة األسرة سنة 
عام، هذا الصدد قال مجال الدين حلمر، أستاذ القانون ال خنبةيف نقاش.لهامتدادا  2011من دستور  19املساواة بني الزوجني، وهو ما شكل الفصل 

بشأن مشريا إىل أن اجلدل  إن أمري املؤمنني قد يتدخل حلسم اجلدل بشأن اإلرث بصفته حامي الشأن الديين وضامن للتعددية الدينية يف اآلن ذاته،
 ن املذهب املالكي الذياإلرث من املستبعد أن يصل ذروته فهو يظهر بني الفينة واألخرى ليختفي قبل أن يعاود الظهور من جديد، وذلك نظرا أل

ثار حاليا بشأن املساواة اإللكرتونية، أن اجلدل امل” كشك“مجال الدين حلمر، يف حديثه إىل جريدة  وأضاف.األموريتبناه املغرب حاسم يف مثل هذه 
بة ال حيظى بدعم جمتمعي، أكثر منه حقوقي، كما أن النقاش الدائر ليس جمتمعيا وإمنا هو نقاش خن” سياسوي“يف اقتسام اإلرث بني اجلنسني له طابع 

اجمللس الوطين “ادرة عن جهته، أوضح أستاذ العلوم السياسية عباس الوردي أن التوصية الص من.القرآنيةوراءه ثوابت دينية حسمت فيها النصوص 
مشريا إىل أن امللك يرتأس  الداعية إىل املساواة يف اقتسام اإلرث بني األنثى والذكر هي يف كنهها ذات طبيعة استشارية غري ملزمة،” حلقوق اإلنسان

النقاش ي االنتباه إىل أن أعلى مؤسسة دينية باملغرب، وبالتايل فاختيار الدخول على خط إشكالية اإلرث راجع إىل املؤسسة امللكية، كما لفت الورد
.له املبيحةالدائر حول اإلرث ال ميكن مقارنته بذلك الذي سبق أن أثارته قضية اإلجهاض وانتهى بتوسيع احلاالت 

http://qushq.com/blog/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%A8%D8%B4/
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هل كانت دستورية؟.. توصية اليزمي بالمساواة في اإلرث 

 بوخيفحسن 
نسني، يف نفس مرتبة أي البعض وضع توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول تعديل مدونة األسرة لتنص على املساواة يف اإلرث بني اجلحياول 

 161ليها الفصل تصريح ألي فاعل أو مواطن، وذلك محاية له من أي انتقاد، و الواقع أن اجمللس الوطين مؤسسة دستورية حتكمها ضوابط نص ع
لتفكري تدخل يف نطاق حرية ااملنشئ له ويتوجب عليه االنضباط هلا، فيما تصرحيات وآراء غريه من هيئات اجملتمع املدين أو األحزاب أو املواطنني ف

وضعية املساواة “تقريره املعنون فهل احرتم اجمللس مقتضيات الدستور الذي تأسف، يف امللخص التنفيذي ل. والتعبري اللتان يضمنهما الدستور أيضا
ث؟عدم االلتزام بتنزيله يف اعتماد توصية املساواة يف اإلر  ،عن”الدستورصون و إعمال غايات و أهداف .. واملناصفة باملغرب 

وابط واضحة من الدستور و املنظم للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان جند أنه حدد وظائفه ومهامه و أهدافه، لكنه وضع ض 161بالرجوع إىل الفصل  
يع القضايا املتعلقة بالدفاع عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتوىل النظر يف مج” :يقول الفصل املشار إليه. لعمله

ا وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات واملواطن اعات، ني، أفرادا ومجحقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض 
لس وأهدافه ووظائفه ويالحظ أن الفصل الذي عدد مهام اجمل. ”وذلك يف نطاق احلرص التام على احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا اجملال

فهل احرتم اجمللس . ”الاحلرص التام على احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا اجمل” ختم بوضع ِنطاق واضح لعمله، وجعل ذلك النطاق يف 
تلك املرجعيات؟

توصيته غري منهجية كبرية، جتعل  ويف سياق مقاربة اإلجابة عن السؤالني السابقني، يتضح أن اجمللس، يف نازلة توصية املساواة يف اإلرث، وقع يف أخطاء
. دستورية، وتفسر االنزالق الذي وقع فيه يف التعاطي مع تلك التوصية

.  عية الوطنيةد التفريط املرجأول خطأ منهجي يف املقاربة اليت اعتمدها اجمللس يف إعداد تقريره، هو أنه احرتم حد اإلفراط املرجعية الكونية، وجتاهل ح
نية تشمل إن املرجعية الوطوإذا كانت املرجعية الكونية تشمل خمتلف املواثيق الدولية ذات العالقة حبقوق اإلنسان وخاصة اليت صادق عليها املغرب، ف
.  سرةومن ضمنها مدونة األ من جهة أوىل، الدستور، بصفته القانون األمسى الذي نص على احلقوق، والرتسانة القانونية ذات الصلة حبقوق املواطنني،

دين وضمان حرية ممارسته اليت حتتكر دستوريا محاية ال املومننيوتشمل املرجعية من جهة ثانية،  املؤسسات، ونذكر منها يف هذا اجملال، مؤسسة إمارة 
.”امللك، أمري املؤمنني وحامي محى امللة والدين، والضامن حلرية ممارسة الشؤون الدينية“: من الدستور 41كما يف الفصل 

يعترب اجمللس اجلهة ” ، والذي نص على أنه 41، و حيتكر اإلفتاء حسب نفس الفصل املومننيومؤسسة اجمللس العلمي األعلى الذي يرأسه أمري 
قاصده ي احلنيف، ومالوحيدة املؤهلة إلصدار الفتاوى اليت تعتمد رمسيا، يف شأن املسائل احملالة إليه، استنادا إىل مبادئ وأحكام الدين اإلسالم

املشار  41كما حدد ذلك الفصل ” مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي احلنيف، ومقاصده السمحة ” وتشمل املرجعية من جهة ثالثة،. ”السمحة
ط يف القضايا اليت توافق املرجعية بل يالحظ أنه حىت مرجعية الدستور تعتمد فق. وهذه املرجعية الوطنية غابت يف املقاربة اليت اعتمدها اجمللس.  إليه

ا اخلطأ تفرعت باقي و ميكن القول إن خطأ جتاهل املرجعية الوطنية من أهم األسباب وراء انزالق اجمللس إىل إصدار تلك التوصية، و من هذ! الكونية
.األخطاء اليت سنشري إىل أمهها

تعديل مدونة األسرة مبا ينص على االختصاصات الدستورية للمجلس العلمي األعلى، حيث أوصى ب بالرتاميوثاين خطأ منهجي جمللس اليزمي، يتعلق 
قانون يس تعديل املدونة كعلى املساواة يف اإلرث، و قضية املساواة يف اإلرث ال ميكن مقاربتها إال من خالل فتوى، و التوصية ينبغي أن تستهدف ل

ي أن لى اجمللس احلقوقبل األساس الذي تنبين عليه يف مسألة اإلرث، واملخاطب يف هذا األمر ليس واضع القانون بل اجمللس العلمي األعلى، وكان ع
ذلك منسجما مع املرجعية وسيكون ب. يوصي برفع توصية إىل اجمللس العلمي األعلى للنظر يف إمكانية مراجعة قواعد اإلرث مبا حيقق املساواة فيها

.الكونية بإثارة موضوع املساواة يف اإلرث، ومع املرجعية الوطنية بالتوجه إىل اهليئة الدينية املختصة
يفء تور، فهو مل يشرك العلمااخلطأ املنهجي الثالث جمللس حقوق اإلنسان يتعلق بعدم احرتام صفة التعدد اليت جاءت يف الفصل املنظم له يف الدس
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ا قبل إصدارها، ولو قام بذلك و أورد توصيته مع مالحظات املؤسسة الدستورية ذات االختمناقشة  صاص حىت ولو كانت التوصية وال راسلهم بشأ
ي األعلى يف مسألة حرية و سبق للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان أن استفتت اجمللس العلم. مرجعيتيهمتحفظة، لكان عمله سليما ومنسجما مع 

.لسياسيةاحلقوق املدنية واالعقيدة، وذلك يف سياق إعداد املندوبية للتقرير الذي عرضته يف األمم املتحدة حول إعمال املغرب العهد الدويل اخلاص ب
تعسف الذي ريها، رغم التربير املاخلطأ املنهجي الرابع هو أن توصية اجمللس ال تستجيب حلاجة جمتمعية قائمة، بل أملتها عليه املرجعية الكونية ومعاي

طلبا شعبيا، وإمنا هي مطلب كما أن مسألة املساواة يف املرياث ليس م! اعتمده اجمللس بأن ربط الفقر واهلشاشة يف أوساط النساء بالتمييز يف املرياث
.”القيم الكونية“بعض اجلمعيات يف إطار نضاهلا من أجل تعميم 

وحيدد سة رمسية ينظمها الدستور إن ما سبق يطرح مسألة منهج عمل اجمللس و املعايري اليت يعتمدها يف التعاطي مع بعض القضايا الشائكة بصفته مؤس
من الدستور   43يل الفصل ويف هذا السياق ميكن إذا استمر اجمللس بنفس املنهجية أن ينزلق أيضا مستقبال إىل طرح توصية بتعد. ضوابط عملها

ا يتعلق بوراثة العرش، حيث يؤكد فهذا الفصل من وجهة نظر املرجعية الكونية يتضمن متييزا بينا ضد النساء فيم. املتعلق بأحد أركان الدولة يف املغرب
كذا ما بنه األكرب سنا وهعرش املغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا من ذرية جاللة امللك حممد السادس، مث إىل ا“أن 

 تعاقبوا، ما عدا إذا عني امللك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غري الولد األكرب سنا، فإن مل يكن ولد ذكر من ذرية امل
ُ
لك ينتقل إىل لك، فامل

طاول اجمللس عن فهل يرى املدافعون بشكل أعمى عن ت. ”أقرب أقربائه من جهة الذكور، مث إىل ابنه طبق الرتتيب والشروط السابقة الذكر
شأن هذا الفصل؟اختصاصات مؤسسيت إمارة املؤمنني واجمللس العلمي األعلى يف نازلة توصية املساواة يف اإلرث، أن يطرح توصية مماثلة ب

ب اجمللس مثل االنزالق يوضح جبالء أمهية ضبط جملس اليزمي منهجه يف اختيار القضايا اليت يطرحها ومنهجية طرحها، مبا جين 43إن مثال الفصل 
عية الوطنية بنفس القدر الذي حيرتم إن اجمللس الوطين حلقوق االنسان ملزم دستوريا باحرتام املرج. املنهجي الذي وقع فيه يف توصيته باملساواة يف اإلرث

الدستورية  ه مبا جيعله خيالف الضوابطبه املرجعية الكونية يف عمله، وعليه أن جيتهد يف وضع منهج فعال يضمن ذلك االحرتام، وليس له تأويل استقالليت
.  لعمله

http://m.alraiy.com/2015/10/26/61248/
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http://rifdia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-
%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87/

الناظور –الوطني في طريقه لحل اللجنة الجهوية لحقوق االنسان الحسيمة المجلس 

 الئمة عدد اللجان معمن مصادر مطلعة اجمللس الوطين حلقوق االنسان يف طريقه حلل اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان احلسيمة الناظور، وذلك ملعلم 
.التقسيم اجلهوي اجلديد

، والدريوشاحلسيمة الناظور  قليمالجلنة جهوية على الصعيد الوطين، مبا فيها جلنة احلسيمة الناظور اليت تشتغل يف اجملال الرتايب  13ويظم اجمللس حاليا 
الناظور  القليميمنتمني  حيث ينتظر ان يلحق بعض من اعضاء اللجنة املنتمني إلقليم احلسيمة باللجنة اجلهوية جلهة طنجة فيما سيلحق اعضاء

.بلجنة جهة الشرق والدريوش
عرفته املنطقة من  ملا والدريوشواكد مصدر مطلع ان اللجنة اجلهوية ملنطقة الريف، كانت يف االصل جلنة مؤقتة وضمت اقاليم احلسيمة الناظور 

.انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان، وانه سيتم دجمها بلجان اخرى ملالئمة التقسيم اجلهوي اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ
سان باجلهة، ومحاية حقوق منها والعامة اليت ختص وضعية حقوق اإلن املوضوعاتيةالرصد وإعداد التقارير اجلهوية، “ويتلخص دور اللجان اجلهوية يف 

ا وإثراء الفكر واحلوار حول حقوق اإلنسان والدميقراطية، على املستوى اجلهوي .”اإلنسان والنهوض 
مبدينة احلسيمة، خالل حفل ترأسه حممد الصبار االمني  2012وجتدر االشارة ان تنصيب اعضاء اللجنة اجلهوية ملنطقة الريف، مت يف يناير من سنة 

.للمجلس الوطين حلقوق االنسان
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المساواة في الميراث يستعر بالمغرب جدل 

ا يف دون أن تثري جدًال كبريً  متر توصية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان باملغرب، بتعديل القوانني لضمان املساواة بني الرجال والنساء يف اإلرث،مل 
.أوساط اجملتمع

، يف مؤمتر صحفي بالعاصمة ، عرضه، الثالثاء املاضي"وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"تقرير له بعنوان ويف 
قاد الزواج وفسخه، ويف بشكل مينح املرأة حقوًقا متساوية مع الرجل فيما يتصل بانع) قانون األسرة(تعديل مدونة األسرة "الرباط، أوصى اجمللس بـ

رفع من هشاشة وفقر الفتيات املنظمة لإلرث، تساهم يف ال" غري املتكافئة"أن املقتضيات القانونية واعترب ". العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث
. والنساء

ريات املدنية يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، باحلقوق واحل"من الدستور املغريب، الذي ينص على أنه  19وبىن اجمللس موقفه على الفصل الـ
ملغرب، وكل ذلك يف ، كما صادق عليها اوالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة يف الدستور، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية

".نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها
.املاضي آذار/ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت صادق عليها الربملان يف مايو 16وكذلك بىن موقفه على املادة 

وبني اإلسالميني، والعلماء،  ، الداعني إىل املساواة الكاملة يف اإلرث،"احلداثيني"موقف مل يكن ليمر دون أن يثري الكثري من اجلدل بني من يوصفون بـ
، ه دين الدولة الرمسيوقطاعات عريضة من املغاربة الذين يعتربون أحكام اإلرث من قطعيات وثوابت الدين اإلسالمي، الذي ينص الدستور على كون

.وال ميكن مراجعتها
تقرير للمجلس الوطين حلقوق ينوه ب"اليساري املعارض، للدفاع عن موقف اجمللس، وقال يف بيان له، اخلميس، إنه " االحتاد االشرتاكي"فقد انربى حزب 

".لنساء االحتادياتجتاوبًا مع توصيات املؤمتر السابع للمنظمة االشرتاكية ل"، واعتربه "اإلنسان حول املناصفة واملساواة بني املرأة والرجل
ًقا سافًرا ألحكام الدستور، دعوة غري مسؤولة، تتضمن خر "يف مقابل ذلك، قال حزب العدالة والتنمية، يف بيان له، اخلميس املاضي، إن هذه التوصية 

".نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة 19وتتعارض تعارًضا بيّـًنا مع أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 
".لمملكةالفصل املذكور يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية ل"وأضاف احلزب أن 

خلطاب امللكي السامي يف جتاوزًا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق ا"العدالة والتنمية مل يقف عند هذا احلد، بل اعترب توصية املساواة يف اإلرث موقف 
، مشدًدا ’ل اهللاال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أح’، الذي أكد فيه جاللة امللك أنه بوصفه أمريًا للمؤمنني 2003افتتاح السنة التشريعية لسنة 

".تفتح جدًال عقيًما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث"على أن هذه التوصية 
حمسوم من الناحية  أمر"هذا الصدد، اعترب رئيس حركة التوحيد واإلصالح، عبد الرحيم شيخي، الذراع الدعوي للحزب احلاكم، إن أحكام اإلرث ويف 

".، وال جمال ملراجعته)املذهب الرمسي باملغرب(الشرعية قدميًا وحديثًا، ويف املذهب املالكي، 
نه من إصدار مثل هذه كان من األوىل باجمللس الوطين عدم اخلوض يف هذا املوضوع، وهو ال يتوفر على دراسات موضوعية متك"بالقول إنه وتابع 

".ملؤسسات دستورية أخرى املوكولةاألحكام، 
والذي ينص على أن االلتزام  انتقائية وأيديولوجية، ومل تستحضر الدستور يف مشوليته"شيخي أن قراءة اجمللس الوطين لقضية اإلرث والوقف ورأى 

الدستور أن يتعارض مع نص  باالتفاقيات الدولية يكون يف إطار الثوابت الوطنية والدين اإلسالمي، وأن مطالبة اجمللس بتعديل مدونة األسرة، ال جيب
".، على أنه ال ميكن مراجعة األحكام املتعلقة بالدين اإلسالمي والنظام امللكي للدولة175يف فصله 

قد أخذ النقاش إىل املعارضة، عمر أحرشان، ف) كربى اجلماعات اإلسالمية باملغرب(نائب األمني العام للدائرة السياسية جلماعة العدل واإلحسان أما 
الذيمن الدستور  43ل الفصل ملاذا سكت اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عن الدعوة وجوبًا إىل تعدي"مربع شديد احلساسية يف البالد، فتساءل قائًال 
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".على أن وراثة العرش تنتقل إىل الولد الذكر دون األنثى؟ أليس هذا ضرب للمساواة واملناصفة حسب معايري اجمللس؟ينص 

سياسًيا "ه النقطة جيعل تقريره للمجلس عن هذ" سكوتًا"له على صفحته مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك، أن ما أمساه  تدوينةواعترب أحرشان يف  
ة بشكل انفرادي، وبدون صدور هذه التوصي"، وأن "بعيًدا عن االعتبارات احلقوقية، وجيعل توصياته غري موضوعية، وغري مستحقة لنقاش عمومي

".تشاور مع جهات أخرى ذات اختصاص يطرح االستغراب

".يريد إهلاء املغاربة عن قضايا أخرى ذات أولوية ُمتََرر خالل هذه الفرتة"وحذر من االجنرار وراء من  

أي حديث عن تعديل ) ادسمؤسسة رمسية للعلماء خمتصة بالفتوى العمومية، يرأسها العاهل املغريب امللك حممد الس(واستبق اجمللس العلمي األعلى 
اإلرث، يف احلاالت املنصوص  ال جمال للرأي يف طلب التسوية بني الرجل واملرأة يف"أحكام اإلرث، إذ قال يف تقرير له، نشرته وسائل إعالم حملية، إنه 

 اجتهاد مع وجود النص، كما ، وغريها، إذ ال’يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني’فيها، على التفاوت بينهما، كما ورد يف اآلية القرآنية 
".هو مقرر يف القاعدة الفقهية عند علماء الشريعة

من يقول إن "ا أن ، معتربً "اإلرث يدخل ضمن األحكام القطعية"، قال إن )قرب الرباط(، رئيس اجمللس العلمي ملدينة متارة السكنفلبل إن حلسن 
ضر النص الشرعي الذي ال تستح"، وأن الدعوة إىل املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة "أحكام اإلرث يف اإلسالم ليست قطعية فهو يكذب على اهللا

".يفصل يف قضية اإلرث تفصيًال حمكًما، وقائمة على جهل فظيع بعلم املواريث

يع التدابري الالزمة، من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أن الدول املصادقة على االتفاقية تتخذ مج 16ومن بني ما تنص عليه املادة 
.جل واملرأةللقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص عالقات املساواة بني الر 

ا نفس اج وعند فسخه، وأيضً وحبسب املادة نفسها، تُعَطي هذه املساواة للمرأة، نفس احلق يف عقد الزواج، ونفس احلقوق واملسؤوليات يف أثناء الزو 
ة والقوامة يما يتعلق بالوالياحلقوق واملسؤوليات كأم، بغض النظر عن حالتها الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلا، وكذا نفس احلقوق واملسؤوليات ف

.والوصاية على األطفال وتبنيهم

ت حزب ، وقبل إجراء االنتخابات التشريعية يف العام نفسه، واليت بوأ2011بعد اعتماد دستور ) حكومي(وتأسس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
.ويتهالعدالة والتنمية الصدارة وقيادة احلكومة، ويضم اجمللس شخصيات أغلبها من اليسار، ويتهمه اإلسالميون بإقصائهم من عض

http://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2015/10/27/%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%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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بشأن االرث اليازميلعمر بن الخطاب للدفاع عن مجلس ” إجتهاد”لمعية تستند 

سارق بسبب اجلوع، للدفاع للخليفة عمر بن اخلطاب، القاضي بإلغاء حد قطع يد ال إجتهادفيدرالية الرابطة الدميوقراطية حلقوق املرأة، اىل إستندت 
وضعية املساواة واملناصفة ” ل للمجلس حو  املوضوعايتعن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اخلاصة باملساواة يف اإلرث، اليت جاءت يف التقرير 

.”صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: باملغرب 
عني و على نسخة منه، مبا أمسته اهلجمة على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وعلى املداف 24و نددت فيدرالية الرابطة، يف بيان هلا تتوفر اليوم 

لق بانتهاك و هدر حقوق يف قضايا مصريية، تتع سياساويةاملدافعات على حقوق اإلنسان، رافضة الوصاية على اجملتمع و استغالل الدين ألغراض 
ي و الدولية و رفع حتد أساسية ملاليني من النساء، واألسر، ورهن مستقبل أجيال، والتفويت على املغرب فرصة اإلجابة على التحديات اإلقليمية

.التنمية
او عربت فيدرالية الرابطة عن  امه بالتطاول ، اليت تستهدف اجمللس الوطين حل”العدائية والتضليلية احلملة”بمما أمسته  إستغرا على “قوق اإلنسان، وا

ولية، نسان، وفق املعايري الداختصاص اجمللس العلمي، يف حني أن اجمللس مل يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية و النهوض حبقوق اإل
ا الدولية و  املناصفة  الدستورية يف جمالومن ضمن تلك املهام تتبع السياسة احلكومية، وتقدمي التوصيات، وحث احلكومة و الدولة على احرتام التزاما

.”واملساواة

  
وقية ايل للحركة النسائية واحلقوحبسب ذات البيان، مثنت فيدرالية الرابطة، ما جاء يف التقرير من تشخيص و توصيات تعكس الرتاكم املعريف والنض

.للتجزيئاملدافعة عن املساواة واملناصفة وعن مشولية احلقوق الغري القابلة 
ا النوعية، فيما يو طالب البيان، احلكومة بتفعيل التوصيات القيمة للمؤسسات الوطنية املنبثقة عن آرائها االستشارية وتقاريرها ودراس تعلق باملساواة ا

.بني النساء والرجال، خصوصا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي و االجتماعي
جتهاد لرفع العلماء  اىل اال و دعا البيان، كل األطراف اىل النقاش العلمي اهلادئ واحلضاري البعيد عن التكفري و الرتهيب، كما يدعو اجمللس العلمي و
ة يف ال تقف باملسامه الظلم عن النساء، و اإلجابة على التحوالت االجتماعية اليت عرفها املغرب، وعن األدوار اليت أصبحت تلعبها النساء واليت

ا وكذلك استحضار حتديات التنمية .التكفل باألسرة، بل تتعداها اىل حتمل كل نفقا
ذي هو لى املقصد الو خلص بيان فيدرالية الرابطة، على أن املداخل موجودة إذا ما توفرت اإلرادات الصادقة، ومت تغليب املصلحة العامة واحلفاظ ع

.العدل

http://www.aray.info/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8.html
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لديناالمغاربة في حاجة لثورة فكرية وليس لثورة على : رسالة لمن يطالب بالمناصفة في االرث

اجلويريحممد 
رمبا هلؤالء .غريب مستورد؟  على أي أساس مت ذلك؟ هل بناء على اجتهاد فقهي أم اجتهاد باالرثطالبت العديد من اجلمعيات النسائية مببدأ املناصفة 

ن فاعالت  هي قناعة , ا رأي تشاوري يف حركات نسائية ال تعوزهم اخلربة من أجل االندفاع إىل املطالبة مبثل هكذ مجعوياتالنساء مربرات خاصة وأ
نصت هؤالء النساء لرأي فلي, لكن إذا احرتمنا هذا الرأي واستمعنا له من مبدأ احرتام اآلخر , بأسباب رمبا تبدو هلم منطقية يف عرف حقوق االنسان

باط بواقع الدولة املغربية كجزء أن الدين عقبة يف وجه التقدم هي فكرة ضعيفة ليس هلا ارت فكرة.املؤمننيمن آراء الشعب قبل فقهاء الدين وسلطة أمري 
ومل  متها على الفتوحاتمن األمة االسالمية بدليل أن عهد النبوة والفتوحات االسالمية اليت وصلت إىل آخر بقاع العامل مبشاركة نسائية تركت بص

هذا من الناحية " للذكر مثل حظ االنثيني"تفكر يوما امرأة مسلمة وجماهدة يف مناقشة املناصفة لسبب بسيط هو أنه ال اجتهاد مع وجود النص 
ا اجمللس األعلى الذي أفىت مرة جبواز إرث احلفيد من اجلد يف إطار نوع من عدم وجود نص صريح لس بذلك وهو ما وضع اجمل الشرعية اليت لن يقبل 

لذي له السلطة واحلق يف عنق الزجاجة بضغط من هذه اجلمعيات اليت جترأت على نص صريح وعلى حق من حقوق هي من اختصاص أمري املؤمنني ا

ا ضد املستعمر عن مبدأ اهلوي باملغرب.استشارييف ذلك حىت ولو كان رأي الكامل  ة العربية االسالمية يف وجه احلركة الوطنية دافعت يف كل حتركا
بالعروبة أناس حافظوا على الدين  ارتباطةالذي يدرس اللغة العربية والدين وحفظ القرآن حىت ال ينسلخ اجملتمع من " املسيد"التغريب الفرنسي بإحداث 

جح به العديد من النخبة املثقفة النموذج الغريب نفسه الذي يتب, واللغة واألسرة من التفكك حىت تبقى اهلوية املغربية ذات اجلذور العربية االسالمية
يتم إدماجها يف التكنولوجيا  هيي باملغرب مل يعرف  ومل يدافع يوما على مبدأ املناصفة ال يف يهودية وال يف مسيحية وإىل اليوم الكنيسة ه واملتفيقهة

كل القيم باسم   ار ونظريات تدمريويف روح االنسان الغريب املتحرر بالرغم من هيمنة الفلسفة املاركسية املادية والوجودية واالحلادية اليت حاولت عرب أفك
كم احلياة رغم ما وصلت إليه من فكر االنسان الغريب بقي الدين كمقوم حي والكاتوليكية الربوتستاتيةلكنها مل تستطع حمو الروح " هنا واآلن"االنسان 

القيم ينقلب االوريب على فقط ثار الغرب على الكنيسة عندما كانت تستغل املواطنني باسم صكوك الغفران ومل,أوربا من تقدم علمي وبشري فكري 
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التنمية البشرية ال .النموذج حبكم أن الغرب هو األرقى و  باالسقاطاتحنن أمة اسالمية ال نتعامل , نقطة الفصل والفيصل يف فهم اخلطاب والتاريخهنا 
صادية واالجتماعية تقرأ من جانب اقتصادي أو ديين صرف ولكنها كمكون شامل يهم االنسان من كل اجلوانب الفكرية والدينية والثقافية واالقت

 اصدار املواقف اليت هي جمرد قبل اخلوض يف إبداء اآلراء حنن يف حاجة إىل استقاللية فكرية عن االستيالب الغريب قبل التفكري يف إذن.واحلقوقية
بغي أن نسري فيه حىت يتم الذي ين احلثميأصبح اآلخر بالنسبة لنا هو اجلحيم الذي جيب الوقوف عنده والنموذج ,اسقاطات هلا ارتباط بإرضاء اآلخر 

اية ا فكوياماوبذلك تكون نظرية ,االعرتاف بنا كدولة حقوق االنسان واحلريات  لتاريخ بقيام الدولة الرأمسالية يف التاريخ قد حتققت عندما حتدث عن 
اية مقال الرأي هذا هو أن هؤالء اجلمعيات النسائية املطالبة باملناصفة هم  ما.البريالية ا وغري مستقالت  عن سلطة فكري مستلباتميكن قوله يف 

م  رتباطات ايديولوجية األفكار واملواقف تنطلق من ذات حرة ومستقلة معرفيا عن أي ا, اآلخر الفكرية حىت ميكننا أن نتماشى معهم يف طروحا
نبض الشارع وصوته الذي  تنطلق من واقع اجملتمع  وقيمه وثقافته بشكل مشويل من أجل استنتاج أفكار واجتهادات تكون هي, فكرية  واستالبات

خ من هاته اجلمعيات أن الغرب ليكن يف علم من يقرأ التاري.وليس من منطلق فكرة  أقلية مل حترتم رأي االغلبية بل قلب اهلرم , ينصت له من الداخل 
ني من حياول طمس اللغة عرب أن من الغربي إقول, املتشدد واملتزمت وجيب وضع سطر على ذلك ألن هناك الغرب املتفتح املنفتح على اآلخر وحيرتمه

ا كلغة للتواصل بني العرب واملسلمني من خالل ابراز القومية واللهجات والكتابة الدارجة اليت يصعب على ا عرب لعديد من االشقاء الضرب مقوما
ا  نظور تواصلي داخل االمة وهنا ينبغي االشارة أن احلديث هنا ال يقصي اللهجة كثقافة ومكون ثقايف يف اجملتمع ولكن من م, فهمها والتواصل 

ا عرب ضرب قيم املرأة ودورها الفعال يف اصالح اجملتمع من خالل تبخي, االسالمية  س دورها وشخصيتها كمقوم مث هناك االسرة اليت حياول هؤالء ضر
بني  املواطن العريب املسلم وبني  ضرب الدين باالجتهاد يف التفريق وإخريا, يقوم عليه اجملتمع ككل يف الرتبية والدين واالخالق والفكر وكل االجيال 

آمر على أنفسنا عندما ال ميكن القول أن الغرب يتآمر علينا و لكن حنن من نت, القرآن كلما ابتعدنا عنه كلما جنح الغرب يف أهدافه حسب مزاعمهم 
ا على مبدأ احرتام الديانة اليابان والصني وماليزيا والعديد من الدول اآلسيوية بنت وتبين حض, ننسلخ من ثقافتنا ومن هويتنا والتفكري خارجها  ار

ة اآلخر على أفكارنا نفكر لنعد إىل ذواتنا نتصاحل معها نتحرر من  سيطر .البوذية عرب ادماجها يف حياة  كل آسيوي كأخالق إىل جانب التكنولوجيا  
,  غاربة ولنرتك الدين ألهل الدين االسالمي احلي ومن قيمنا املغربية وروافدها الغنية  لننتج فكرا  حيا يشمل كل امل ثراتناانطالقا من ثقافتنا الغنية ومن 

طين م وما رفض  اجمللس الو ولنساهم مجيعا يف خلق ثورة فكرية وتنمية أخالقية وعلمية إىل جانب الدين الذي مل ولن يكون عقبة يف التحرر والتقد
.حلقوق االنسان القرتاحات اجلمعية إال دليل عن عدم جتاوبه مع قضية هي من اختصاص رجال الدين وأمري املؤمنني

http://www.saaanews.com/2015/10/02_25.html
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حول توصية المساواة في اإلرث اليازمييدافع عن مجلس ” البام“: المغرب اليوم اخبار 

ية تدعو إىل املساواة يف حزب األصالة واملعاصرة على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف مواجهة االنتقادات اليت وجهت له بعد إصداره توصالدافع 
ا، يف إطار االلتزام مؤسسة دستورية مل متارس إال الدور املنوط “اإلرث، وذكر بالغ صادر عن املكتب السياسي أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 

ا، ”باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية .”ات هادئة وموضوعيةإصدار التقارير املستدعية ملناقش“، مشددا على أن من حقها، وفق اختصاصا

، ”ي مؤشرات سلبيةاملواقف املتشنجة ضد االختالف املعرب عنها خبطاب متطرف من طرف بعض األشخاص واحلركات ه“ونوه بالغ احلزب إىل أن 
.”البعض يسعى إىل فرض قيود على االجتهاد وحماولة احلجر على التفكري اجملتمعي وفرض الوصاية عليه“موضحا أن 

الوطين حلقوق اإلنسان يف  إىل الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة والدعوة إىل فتح النقاش يف الفضاءات العمومية حول تقرير اجمللس” البام“ودعا 
.مشوليته وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكومة املغربية

، قد أثارت جدال واسعا »املساواة واملناصفة«وكانت دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل املساواة بني الرجل واملرأة، يف توصية عقب دراسة حول 
اإلفتاء، واملمتدة يف الفرتة بني املنشورة يف كتاب أعدته اهليأة العلمية املكلفة ب» الفتاوى«بني علماء الدين، علما أن اجمللس األعلى العلمي أشار يف 

.”ال جمال للرأي يف طلب التسوية بني الرجل واملرأة يف اإلرث“، إىل أنه 2012و 2004

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

.»للذكر مثل حظ األنثيني

عقد اجمللس الوطين  هذا وكشف بالغ املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة، الذي صدر عقب اجتماعه األسبوعي املنعقد أمس، أنه اتفق على
 4 ، لتقييم احلصيلة النهائية جملريات انتخابات11/11/2015من الشهر املقبل، وأنه سيسبقه التئام اللجنة الوطنية لالنتخابات يوم  14يف بتاريخ 

.″2016واستخالص الدروس السياسية والتنظيمية يف أفق االستعداد الستحقاقات “شتنرب 

http://www.7adramout.net/alyaoum24/137869.html
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Sida dans les prisons : C’est grave docteur ! 
Le nombre de détenus atteints de VIH au Maroc est estimé à 2,5% de la population carcérale

Les prisons sont-elles devenues des foyers de sida ? Les statistiques officielles ont réellement de quoi inquiéter. 
Le ministre de la santé annonce que les détenus atteints de VIH (virus provoquant le sida) peut aller jusqu’à 
2,5% de la population carcérale. Un taux qui est loin d’être anodin vu le risque de propagation de la contagion 
en milieu carcéral. L’annonce a été faite par le responsable gouvernemental lors du colloque national sur la 
santé dans les prisons. «Prenant en considération la hausse de la propagation du VIH dans les prisons qui varie 
entre 0,5 et 2,5% selon les études menées par le ministère de la santé, nous avons programmé une enveloppe 
budgétaire supplémentaire de 2,5 millions de dirhams au cours de la période 2015-2017 pour le renforcement 
des activités de sensibilisation pour la lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles», affirme 
El Houssaine Louardi, ministre de la santé. Mais le sida est loin d’être le seul risque de santé en milieu carcéral, 
d’autres maladies infectieuses sont très répandues, notamment la tuberculose. La situation est telle que la 
Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a sollicité le ministère de la 
santé d’organiser un colloque national sur la santé en prison. «En plus de la prévalence plus élevée de certains 
problèmes de santé en milieu carcéral, la qualité des prestations sanitaires et l’intégrité du personnel soignant 
sont souvent critiquées», expliquent les responsables de la DGAPR. Actuellement, le système sanitaire mis en 
place par la délé- gation emploie 155 médecins et chirurgiens-dentistes, 44 psychologues et 410 infirmiers. De 
même, le ministère de la santé ajoute que tous les détenus sont couverts par le Ramed (Régime d’assistance 
médicale aux démunis). Critiques du CNDH Pourtant, le système de santé est régulièrement pointé du doigt 
dans les centres pénitentiaires du pays. Le CNDH (Conseil national des droits de l’Homme) avait critiqué dans 
l’un de ses rapports l’insuffisance des moyens mis en place pour la prise en charge médicale des détenus. «Le 
Conseil note l’insuffisance de la prise en charge médicale et de moyens de traitement adaptés aux patients 
souffrant de maladies chroniques (malades atteints du VIH, du cancer, d’insuffisance rénale) et dont l’état 
nécessite une hospitalisation et des interventions urgentes à même de préserver leur vie», notait le rapport. 
«Outre le faible niveau de coordination entre les départements concernés (hôpitaux, établissement 
pénitentiaire, ministère public), les hôpitaux refusent dans la majorité des cas de recevoir ces patients, en raison 
de l’indisponibilité des places et de l’insuffisance du budget nécessaire pour assurer les soins aux détenus ne 
disposant d’aucune source de revenus», ajoutait la même source. De leur côté, les responsables que ce soit au 
sein du ministère de la santé ou ceux de l’administration pénitentiaire semblent être conscients de l’ampleur des 
défis. D’où l’organisation du colloque national. «Les responsables du ministère de la santé et ceux de la DGAPR 
sont, eux-mêmes, conscients des défis et du potentiel d’amé- lioration de leurs actions conjuguées, notamment 
en matière d’accès à d’autres services de prévention (maladies non transmissibles, santé maternelle et 
infantile…), de conditions de prise en charge hospitalière, de couverture médicale et de gouvernance de ce 
système de prise en charge», déclarent les organisateurs. Le ministe a annoncé au cours de la séance 
d’ouverture du colloque qu’une commission technique regroupant toutes les parties prenantes vient d’être 
créée. Elle a pour tâche de repenser le système de santé dans les prisons… Tout un chantier.

                           85 / 101



 

27/10/2015 75
Conseil national des droits de 

l'Homme

12396   2

                           86 / 101



 

27/10/2015 
25 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

27/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           87 / 101



 

27/10/2015 
30 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

27/10/2015 

                           88 / 101



 

27/10/2015 
31 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

27/10/2015 

                           89 / 101



 

27/10/2015 77
Conseil national des droits de 

l'Homme

Voici pourquoi les femmes sont loin d’être les égales des 
hommes au Maroc
Santé, lois, stéréotypes, accès au travail : le CNDH passe en revue les inégalités hommes/femmes. Crédit : 
Daniel Cruz Valle.Voici pourquoi les femmes sont loin d’être les égales des hommes au Maroc
Lois archaïques, stéréotypes et manque de volonté politique finissent de figer la femme dans une situation 
inférieure à celle de l’homme, selon des conclusions du CNDH.

Est-ce la loi ou les mentalités qu’il faut changer ? Les deux, répond le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH). Dans son rapport sur l’état de l’égalité et de la parité au Maroc publié le 22 octobre, 
l’instance liste les freins à une égalité des sexes, et détaille l’ensemble des aspects montrant qu’il ne fait pas 
bon être femme au Maroc.

Le droit est archaïque

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

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

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

Lire aussi : «Si on réprime les relations sexuelles hors mariage, il faut construire de nouvelles prisons»

Lire aussi : L’affaire d’Inezgane: une nouvelle preuve de l’archaïsme du Code pénal

Des lois non respectées
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Le CNDH recommande la diffusion de la CEDEF auprès des magistrats. Aussi, il regrette la mauvaise 
interprétation que les juges font du chikak, divorce pour discorde. Nombre d’entre eux le considèrent 
comme un divorce pour préjudice et demandent ainsi à la femme de prouver le préjudice. Dans un tout 
autre domaine : le droit du travail n’est pas respecté, et des femmes enceintes se font régulièrement 
licencier.

Le rapport dénonce également des pratiques administratives contraires à la loi comme par exemple 
l’obligation pour une femme mariée d’obtenir l’autorisation du père de ses enfants pour voyager en 
compagnie de ces derniers.

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

Le législateur ne fait pas assez

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

Des actes de violences impunis

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

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

Stéréotypes véhiculés et infériorité acceptée

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

La violence conjugale est fortement acceptée par la société. Dans « l’enquête mondiale sur les valeurs » 
cité dans ce rapport, il a été demandé aux Marocains s’ils pensaient qu’il est justifié qu’un homme batte son 
épouse. Or, 47 % des hommes estiment que c’est acceptable (et 27 % des femmes). Le CNDH met en avant 
le fait que les femmes intègrent le fait qu’elles ne sont pas les bienvenues dans l’espace public. Elles mettent 
en place « une stratégie pour faciliter l’accès à l’espace public sans se l’approprier complètement », en 
sortant accompagnées, qu’à certaines heures et vêtues d’une certaine manière.

Lire aussi : Burqa, jupe, djellaba… quel risque de vous faire agresser ?

Le CNDH montre que la prégnance des stéréotypes a d’autant plus d’impact qu’elle est véhiculée par des 
acteurs qui sont censés protéger les individus et les droits de l’Homme comme les magistrats et la police. 
Or, il s’agit justement de corps de métiers peu féminisés.

Un manque d’indépendance financière

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

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

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

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

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

http://telquel.ma/2015/10/27/ce-fait-quau-maroc-femme-nest-pas-legal-lhomme_1467782
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Les immigrés et les réfugiés démunis pourront bénéficier du 
Ramed

Un couloir d'hôpital | Ph: AFP/ArchivesUn couloir d'hôpital
Une convention-cadre de partenariat et de coopération, destinée à faire bénéficier les immigrés et les 
réfugiés en situation régulière au Maroc du Ramed, a été signée lundi à Rabat.
Cette convention, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'immigration 
et de l'asile dans son volet relatif à l'insertion sociale des immigrés et des réfugiés en facilitant notamment 
leur accès aux services de santé, a été signée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, 
Cherki Drais, le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Anis 
Birou, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du Budget, Driss El 
Azami El Idrissi, le ministre de la Santé, El Houcine El Ouardi, et la ministre déléguée auprès du ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération, Mbarka Bouaida.En vertu de cette convention, les immigrés et les 
réfugiés démunis de même que leurs familles se trouvant en situation régulière au Maroc bénéficieront des 
services médicaux nécessaires disponibles dans les hôpitaux publics et les établissements publics de santé 
ainsi que des services sanitaires relevant de l'Etat conformément aux lois et procédures en vigueur.Les
catégories concernées auront droit aux soins sanitaires dont bénéficient les citoyens dans le cadre du 
Régime d'assistance médicale (Ramed).Par ailleurs, le commission nationale chargée des recours, chargée de 
statuer sur les dossiers rejetés dans le cadre de l'opération de régularisation des immigrants en situation 
irrégulière, a entamé lundi soir une réunion à ce sujet.Il s'agit d'examiner lors de cette réunion, présidée par 
le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami, en sa qualité de président 
de la commission des recours, plus de 8.000 demandes ayant reçu un avis défavorable au titre de l'opération 
de régularisation lancée par le Maroc dans le cadre de sa nouvelle politique de l'immigration et de l'asile.La
commission est composée du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la 
migration, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, du 
ministère de l'emploi et des affaires sociale, de la délégation interministérielle aux droits de l'Homme, et 
d'acteurs associatifs et d'autres personnalités.Cette commission a pour mission de réexaminer les dossiers 
de régularisation soumis aux comités provinciaux de régularisation, à la lumière des critères établis 
conformément aux dispositions de la Constitution et du droit international en matière des droits de 
l'Homme, ou sur la base de considérations humaines.

http://www.menara.ma/fr/2015/10/26/1731228-signature-dune-convention-cadre-de-partenariat-pour-faire-
b%C3%A9n%C3%A9ficier-les-immigr%C3%A9s-et-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-du-r%C3%A9gime-dassistance-
m%C3%A9dicale.html
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EXCLUSIF. MIGRATION: UNE NOUVELLE OPÉRATION DE RÉGULARISATION DES 
SANS-PAPIERS AU MAROC

Le Maroc va lancer ce lundi une nouvelle opération de régularisation de migrants subsahariens 
exclusivement dans le cadre des 9.000 recours introduits par des sans-papiers dont les dossiers de 
normalisation ont été rejetés en 2015 par la commission nationale chargée de cette opération.

L'examen de ces recours, selon les sources de Le360, débutera ce lundi 26 octobre à Rabat. Contactée par 
nos soins, une source proche de la commission chargée de cette opération a indiqué qu'une grande partie 
de ces 9.000 recours sera satisfaite, les requérants ayant pu finalement répondre aux critères exigés pour 
pouvoir bénéficier de titres de séjour. "Il faut bien le préciser : il ne s'agit pas d'ouvrir un nouvelle campagne 
de régularisation. Nous allons examiner les 9.000 recours et répondre positivement au plus grand nombre 
d'entre eux", précise notre interlocuteur. 

Lundi soir, la commission nationale entamera l'examen des recours au siège du CNDH (Conseil national 
des droits de l’Homme) sous la présidence du ministre chargé des MRE et de la migration, Anis Birou, et en 
présence des représentants du ministère de l'Intérieur.

Il faut rappeler que cette stratégie nationale de la migration, dont le Maroc est pionnier dans le continent, a 
permis, depuis son lancement en 2014, la régularisation de quelque 18.000 migrants en situation irrégulière, 
pour la plupart originaires de l'Afrique subsaharienne.

http://www.le360.ma/fr/politique/exclusif-migration-une-nouvelle-operation-de-regularisation-des-sans-papiers-au-maroc-55345

http://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/46039
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LA SANTÉ EN MILIEU CARCÉRAL CONFIÉE À LHOUSSAINE LOUARDI?

On compte actuellement plus de 72.800 détenus au Maroc

La santé publique en milieu carcéral devrait être confiée au ministre de la Santé... Une proposition du 
CNDH qui a fait l'unanimité, lors d'un colloque organisé ce lundi autour de la santé dans les prisons et la 
prise en charge des patients en milieu carcéral.

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), par la voix de son secrétaire général, Mohamed 
Sebbar, a appelé ce lundi 26 octobre le ministère de la Santé à prendre en charge la gestion du système de 
santé dans les prisons. "La santé dans le milieu carcéral est pitoyable. Les détenus, notamment les femmes, 
souffrent énormément de cette situation. La santé morale des détenus est déplorable. Il faut mettre fin aux 
suicides et aux contaminations", a déclaré Sebbar lundi à Rabat, lors de l'ouverture d'un colloque national 
sur la santé dans les prisons et la prise en charge des patients en milieu carcéral.

Toutes les allocutions, aussi bien celle du ministre de la Santé El Ouardi, que celle de Mohamed Salah Tamek, 
délégué général à l'Administration pénitentiaire, que celle de Mohamed Lididi, membre de la Fondation 
Mohammed VI pour la réinsertion des détenus ont accueilli favorablement cette proposition.

Actuellement, le personnel médical exerçant en milieu carcéral reste faible par son nombre et par ses 
compétences. Il relève directement de l'Administration générale pénitentiaire.

Mohamed Sebbar a livré des chiffres édifiants sur les conditions de détention des femmes dont le nombre 
s'élève à 1849 prisonnières, soit 2,5% de la population carcérale. "Elles souffrent de disparité au niveau des 
soins par rapport aux hommes", a-t-il déclaré. La plupart des femmes détenues sont des célibataires avec un 
faible niveau d'instruction. 21% d'entre elles sont placées sous le régime de la détention provisoire et 20,5% 
purgent une peine de 6 mois. Les délits et crimes contre la famille (adultère, violences...) et les atteintes aux 
mœurs constituent 17,2 % du total des charges retenues contre les prisonnières.

http://www.le360.ma/fr/societe/la-sante-en-milieu-carceral-confiee-a-lhoussaine-louardi-55337
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VERS UNE RÉFORME DE LA MOUDAWANA ?
Par Karim Boukhari

Même si les voix conservatrices sont plus audibles, le débat autour de l’égalité entre les sexes en matière 
d’héritage montre qu’une réforme de la Moudawana est peut-être à l’ordre du jour. Bon signe…
Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a émis une série de recommandations pour l’égalité 
femmes – hommes. L’une de ces recommandations fait débat : l’égalité en matière d’héritage.
Le CNDH est dans son droit le plus absolu. La vocation de ce Conseil est de statuer sur les droits 

fondamentaux des Marocains et des Marocaines. Nous avons tendance à l’oublier, mais les droits 
fondamentaux de la personne ne sont pas seulement politiques. Ils sont aussi « techniques », touchant au 
détail le plus pointu. L’inégalité entre femmes et hommes en matière d’héritage fait partie de ces détails. Ce 
détail, précisément, est l’un des derniers qui empêchent le Maroc d’accéder au rang des nations qui 
respectent totalement le statut des femmes.
Nous avons eu droit à la réponse, très énervée, du porte-parole du gouvernement, qui estime que la 

recommandation du CNDH est une « provocation ». Nous avons eu affaire, dans la même veine, à des voix 
ultra conservatrices qui ont crié au « complot », à la dérive, au calcul politicien, voire à la futilité et au luxe 
inutile.
Certains ont même accusé le CNDH d’être hors sujet, comme si l’égalité entre les sexes ne faisait pas 

partie des droits humains !
Et, bien sûr, nous avons eu droit à des sondages biaisés et à des micro trottoirs pour nous démontrer que 

même les Marocaines refusent l’égalité.
Comme à chaque fois qu’une question juste provoque un débat de société, les voix conservatrices 

s’arrangent pour placer la religion au cœur des enjeux. Ces voix se servent de la religion comme bouclier 
pour justifier leur refus de concéder, enfin, à la femme les mêmes droits qu’à l’homme. C’est de la mauvaise 
foi. S’appuyant sur une lecture souvent étroite et masculine du texte coranique, les conservateurs veulent 
constamment nous entrainer vers un faux terrain, un faux débat. Ils crient au loup (et le loup a souvent les 
traits de cet Occident laïque ou athée) et bottent en touche. Au lieu de discuter de l’égalité entre les sexes, 
et d’autres questions liées au progrès de l’espèce humaine, ils ferment les oreilles et crient : Etes-vous pour 
ou contre la religion ?
Bien sûr, cette dernière question est brandie comme une menace, une arme de dissuasion personnelle et 

collective. Parce que nous habitons dans un pays musulman et profondément religieux, et la manière la plus 
facile et en même temps la plus efficace de clore le débat est d’accuser l’autre d’être « contre la religion ».
Mais la religion, justement, ne demande pas à nos sociétés d’être injustes et inéquitables. Au contraire. Le 

message religieux s’est toujours appuyé sur l’ijtihad, c'est-à-dire l’effort nécessaire pour combattre 
l’injustice, et cet effort peut aller jusqu’à créer une situation nouvelle, résultat du progrès de la pensée 
humaine.
Sans l’ijtihad, sans cet effort humain pour adapter les textes aux réalités sociales de leur époque, sans cette 

faculté de répondre aux nouveaux besoins de la société, nous vivrions encore à l’âge de pierre.

http://www.le360.ma/fr/blog/entre-amis/vers-une-reforme-de-la-moudawana

http://www.wakeupinfo.fr/2015/10/vers-une-reforme-de-la-moudawana.html
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EGALITÉ HOMMES-FEMMES ET HÉRITAGE: LE PAM SOUTIENT LE CNDH
Par Mohamed Chakir Alaoui 

Lors de sa réunion, le parti du Tracteur a dénoncé “ceux qui aspirent à imposer des 
restrictions à la pensée libre et à l'innovation.”
© Copyright : DR
Le PAM a adopté une résolution appelant à la promotion des droits de la femme, en 
particulier en matière d'héritage, et exprimé son soutien au Conseil national des Droits de 
l'Homme (CNDH) sur ce sujet.

"Le Bureau politique considère que le CNDH est une institution constitutionnelle dont les 
prérogatives consistent à émettre des rapports qui appellent à des débats calmes et 
objectifs", a estimé le PAM dans un communiqué au ton critique à l'égard de ceux qui 
"occultent la diversité et qui véhiculent des discours radicaux". Le parti de Mustapha 
Bakkoury répondait ainsi à l'offensive menée par les islamistes, dont le PJD, qui avait qualifié 
de "provocation" cette recommandation du CNDH.
Le parti du Tracteur a dénoncé ceux qui aspirent à imposer des restrictions à la pensée libre 
et à l'innovation, rejetant “les tentatives visant à imposer des formes de tutelle sur la 
société”, tout en invitant ces parties au calme et à la sagesse. Le PAM a enfin proposé 
l'ouverture d'un débat public, citant  l’exemple des conventions internationales que le 
gouvernement marocain a signées.

http://www.le360.ma/fr/politique/egalite-hommes-femmes-et-heritage-le-pam-soutient-le-cndh-55267
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Mohamed Soussi El Missaoui : «Le CNDH s'est mêlé de 
quelque chose qui ne le regarde pas» 

« Première des choses à souligner au sujet de cette proposition de réforme du Droit successoral marocain, 
pour y introduire une prétendue égalité de genre, c'est que le Conseil National des Droits de l'Homme est 
considéré, à travers ladite recommandation, comme étant en infraction avec la Constitution marocaine », 
commence par souligner Mohamed Soussi El Missaoui. Avant d'expliquer : 
« L'article 3 de la Constitution du Royaume stipule, en effet, clairement que "l'Islam est la religion de l'Etat". 
L'article 175 précise, pour sa part, qu'"Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la 
religion musulmane, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les 
acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution". Toutes les 
institutions constitutionnelles marocaines sont, logiquement, tenues de
respecter et se plier à toutes les dispositions de la Constitution, dans la forme comme dans le fond. C'est la 
première remarque.
» En second lieu, toute législation au monde se conforme, de manière fondamentale, à l'ordre social, moral 
et religieux du pays concerné. La religion est la source de la morale. La morale et les usages de toute 
société musulmane puisent leurs racines dans l'Islam.
» Troisièmement, le socle de la législation en Islam est la prise en considération de l'équilibre entre les 
individus et la collectivité. Le fondement de la société est d'abord l'individu, ensuite la famille. Et la famille 
marocaine est musulmane. Elle est attachée aux valeurs et principes de l'Islam. Même si, hypothétiquement, 
est prescrite une loi contraire à l'Islam, la famille marocaine restera fidèle à l'Islam et rejettera ladite loi. La 
preuve évidente de cet attachement est la réaction des Marocains, quand il a été question de définir un âge 
minimum pour le mariage, alors que l'Islam n'en fixe aucun, le mariage devenant possible dès la maturité 
sexuelle et la capacité à vivre en couple. Quand le Code de la famille a fixé un âge précis, les Marocains se 
sont mis à enfreindre la loi.
» Actuellement, quelques 40.000 actes de mariage au Maroc sont établis en dessous de l'âge fixé par la loi. 
Tout simplement parce que les Marocains n'ont pas été convaincus par la fixation de l'âge minimum de 
mariage à 18 ans. S'ils en avaient été convaincus, ils l'auraient respecté. Comme la Chariaâ ne les contraints 
pas à respecter un âge nuptial minimum préalablement fixé, ils enfreignent une loi qu'ils considèrent comme 
étant non conforme à leurs croyances et usages sociaux.
» Cette loi ne répond en fait qu'aux attentes d'une certaine frange de la population marocaine, 
numériquement très minoritaire et qui se situe, elle-même, en dehors du cadre du Droit musulman. Cette 
frange de la population ne se sent pas, en effet, tenue par les prescriptions de la Chariaâ.
Le Conseil National des Droits de l'Homme s'est positionné en contradiction avec la tendance dominante 
de la société marocaine à travers sa proposition soumise à débat. Sauf que le débat ne peut porter sur une 
disposition de la Chariaâ clairement définie dans les textes sacrés.
Les règles successorales
contenues dans la Sourate

                           99 / 101



 

27/10/2015 89
Conseil national des droits de 

l'Homme

des Femmes (An Nisâ')
» Quatrièmement, cette proposition avait été déjà avancée par quelques personnes et déjà rejetée par la 
société marocaine, l'année dernière. J'ai personnellement écris quatre articles à ce sujet, publiés au journal 
"Al Alam", pour répondre au Dr. Abdallah Laroui en ce sens. De toute manière, Dr. Laroui et les autres 
tenants de cette proposition ne font que la soumettre au débat. Mais qu'une institution comme le CNDH 
fasse la même proposition pose la question du respect par ladite institution de la Constitution marocaine. 
En tous les cas, l'écrit relatif aux dispositions de la succession en Islam n'est pas un hadith, ni susceptible de 
donner lieu à interprétation. Il s'agit d'un texte on ne peut plus claire et limpide, contenu dans la Saint 
Coran.
Plus exactement, c'est dans la Sourate des Femmes (An Nisâ') que les parts de chaque parent dans la 
succession sont formellement et explicitement indiquées, dans le détail. Et selon ce texte, la part de 
l'homme ne dépasse pas, d'ailleurs, toujours celle de la femme dans l'héritage. Dans certains cas, homme et 
femme sont à égalité. Dans d'autres, la part du legs qui revient de droit à la femme peut être supérieure à 
celle de l'homme, comme celle de l'homme peut dépasser celle de la femme. La partition successorale 
diffère en fonction de situations distinctes.
» Débattre de l'interprétation d'un texte coranique au sens évident, c'est ouvrir la voie à la "fitna" (chaos, 
anarchie) au sein de la société marocaine, c'est se créer des problèmes gratuitement. Le Conseil National 
des Droits de l'Homme, en tant qu'institution constitutionnelle, n'avait pas à s'immiscer dans ce genre de 
sujets et sombrer dans ces égarements, qui ouvrent la voie à des troubles dont le pays, dans sa situation 
actuelle, peut très bien se passer. Il est totalement déraisonnable de s'amuser à donner des interprétations 
biaisées de textes du Coran et de la Sounna à la signification pourtant limpide et incontestable. Ce n'est pas 
l'unique point à examiner pour réaliser l'égalité entre l'homme et la femme. Le Conseil National des Droits 
de l'Homme s'est-t-il penché sur cette question d'égalité dans la composition de ses membres ? Pourtant, 
ce sujet ne relève que d'une affaire de nomination.
Je pense que nous devons agir en faveur de l'égalité dans les domaines qui se prêtent à cette égalité, qui ne 
posent pas de problèmes à la société marocaine et ne créent pas de division au sein de celle-ci. 
Actuellement, la société marocaine a besoin de ce qui pourrait unifier ses rangs et de ne pas ouvrir la porte 
aux extrémistes et à ceux qui font commerce des sujets qui créent confrontation et zizanie. Mon avis est 
que le Conseil National des Droits de l'Homme devrait songer sérieusement à réviser sa proposition, qu'il 
s'astreigne au respect de la Constitution marocaine, parce qu'il œuvre dans son cadre. Si la Constitution 
marocaine stipule l'égalité, elle stipule également que l'Islam est la religion de l'Etat, que le Commandeur des 
Croyants (Amir Al Mouminin) est en charge de toutes ces choses. Le CNDH s'est mêlé de quelque chose 
qui ne le regarde pas et qui n'a pas été soumise à son examen et à son interprétation». 

https://www.maghress.com/fr/lopinion/47880
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Les juges acceptent 43 % des demandes d’autorisation de 
polygamie

La justice accepte près de la moitié des demandes d’autorisation de mariages polygames.

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a publié le 22 octobre son rapport intégral sur 
l’égalité et la parité au Maroc. Le document reprend des statistiques du ministère de la Justice. D’après les 
chiffres, en 2010, 43,4 % des demandes relatives à l’autorisation de mariages polygames examinées par les 
tribunaux de la famille ont été acceptées par les juges. Une légère progression par rapport à 2009, où 40,4 
% demandes avaient été acceptées.

La Moudawana de 2004 limite les cas de polygamie légale. Le juge l’autorise que « s’il s’assure de la capacité 
du mari à traiter l’autre épouse et ses enfants équitablement… ». Le texte stipule que « la femme peut 
subordonner son mariage à la condition que son mari s’engage à s’abstenir de prendre d’autres épouses ».

http://www.journaux.ma/social/11672
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