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واالشتراكية يدعو إلى نقاش هادئ حول مبادرة الخدمة الوطنية الصحيةالتقدم 
ها ، وخصصه للتداول يف بعض التطورات اليت عرفت2015أكتوبر 26املكتب السياسي حلزب التقدم واالشرتاكية اجتماعه الدوري يوم االثنني عقد 

أكتوبر  31اده يوم السبت الوطنية خالل الفرتة األخرية، إضافة إىل مواصلة التحضري للدورة  املقبلة الجتماع اللجنة املركزية للحزب املقرر انعقالساحة 
خبصوص بعض األحداث هادئ حول مبادرة اخلدمة الوطنية الصحية و  نقاش.عتيقعلى الساعة التاسعة صباحا بقاعة القصر باحلي الصناعي بعني  2015

لق بأحد مؤكدا أن األمر يتع اليت ميزت احلالية الوطنية، وقف املكتب السياسي بداية على تطورات ملف اخلدمة الوطنية الصحية وما يعرفه من تفاعالت
و  املناطق اجلبليةمكونات سياسة عمومية متكاملة تروم تقدمي جواب شاف حول النقص الكبري الذي تشكو منه جهات عدة ، خاصة يف العامل القروي و 

ذه املناطق من خدمات الئقة يف جمايل التطبيب و االس و إذ يدعو املكتب السياسي  . تشفاءاملعزولة، يف جمال املوارد البشرية الصحية مبا ميكن مجاهري شعبنا 
ة املتمثلة يف متكني تحقيق الغاية النبيلخمتلف املتدخلني واملعنيني إىل نقاش هادئ  ورصني هلذه املبادرة، مبا ميكن من التوصل إىل تصور متوافق  حوله كفيل ب

مة، مع األخذ بعني مانا للكرافئات واسعة من املواطنات و املواطنني من الولوج إىل اخلدمة الصحية يف ظروف مواتية، حتقيقا للعدالة االجتماعية واملساواة وض
زازه باجملهودات إنه جيدد اعتاالعتبار املطالب املشروعة و الواقعية لكافة مكونات اجلسم املهين من أطباء وأطباء داخليني وممرضني وطلبة أطباء وغريهم، ف
ا املاملتواصلة و االجنازات البينة اليت حققتها احلكومة يف جمال الصحة، واليت ال تشكل مبادرة اخلدمة الصحية الوطنية إال أحد مس وجيدد .تعددة واملتنوعة تويا

ها إىل املزيد وطنية داعيا إيااملكتب السياسي كذلك تضامنه املطلق ودعمه الكامل للرفيق احلسني الوردي وزير الصحة و جملموع مكونات املنظومة الصحية ال
و املكتب السياسي يدع كما.إقصاءمن العمل الوطين الصادق اهلادف إىل جعل اخلدمات الصحية العمومية يف متناول عموم مجاهري شعبنا دون متييز أو 

سات الصحية العايل و باقي املؤس حلزب التقدم واالشرتاكية خمتلف الفرقاء إىل تغليب املصلحة الوطنية واحلرص على ضمان السري العادي ملؤسسات التعليم
خاصة و أن األمر ف اآلراء والتوجهات، الوطنية وتغليب منطق احلوار والتشاور ونبذ أي ممارسة تقوم على التعنيف والرتهيب واحرتام احلق يف التعبري عن خمتل
ها ضمان تعبئة إجناحه، ويف مقدمتيتعلق مببادرة اخلدمة الوطنية الصحية  اليت تظل تصورا قابال للنقاش واإلغناء، و يستلزم توفري كافة الشروط الكفيلة ب

طالب الساكنة دفاعا عن احللول املالئمة مل إجياد.الرائدحقيقية واالخنراط الواعي ملختلف األطراف املتدخلة حول األهداف والغايات النبيلة هلذا املشروع 
شرائية للمواطنني يف جماالت استحضر املكتب السياسي بعض احلركات االحتجاجية اليت تشهدها بعض مناطق البالد دفاعا عن القدرة ال الشرائيةكماالقدرة 

لف مبا جلدي مع  هذا املحيوية نظري الكهربة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة ملدينة طنجة على وجه اخلصوص ويدعو السلطات املختصة إىل التعامل ا
قضية . ئقة ويف شروط مقبولةيصون احلقوق و يليب املتطلبات املشروعة للساكنة مقابل ما تتحمله من تكاليف من أجل التمتع خبدمة عمومية مبعايري ال

وطين حلقوق اإلنسان يف موضوع ذلك تطرق املكتب السياسي للتقرير الصادر  عن اجمللس ال سياسويبعداملساواة واملناصفة ال حتتمل أية مزايدات أو توظيف 
ال حيتمل رسه الدستور و املساواة، واستعرض ما أثاره من نقاش عمومي و ردود أفعال خمتلفة، حيث يؤكد املكتب السياسي أن قضية املساواة قضية مبدأ يك

الصدد، مبا يف ذلك يف  املغرض من أي جهة كانت، ويدعو املكتب السياسي يف هذا السياسويأية مقاربات قائمة على املزايدات أو التعصب أو التوظيف 
ملساواة الكاملة ميكن من تعزيز ا موضوع اإلرث  إىل حتكيم العقل و تغليب املصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام االجتهاد اخلالق املتوافق يف شأنه مبا
حقوق بوضعية املرأة خاصة و  واملطلقة بني اجلنسني يف خمتلف اجملاالت وفق مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة املكتسبات احملققة على مستوى النهوض

عي إىل فتح آفاق تمعنا مع الساإلنسان بصفة عامة، مع األخذ بعني االعتبار اخلصوصيات الوطنية و موازين القوى وطبيعة املرحلة التارخيية اليت مير منها جم
ملقبلة الجتماع اللجنة املركزية ذلك انكب املكتب السياسي على مواصلة التحضري للدورة ا إثر.املناصفةالتطور والتقدم  على درب  حتقيق املساواة الكاملة و 

مني العامة لتقرير باحلي الصناعي بعني عتيق ، حيث تدارس املضا" القصر" على الساعة التاسعة صباحا بقاعة  2015أكتوبر31يوم السبت  املقررالتئامه
كما اختذ املكتب . مة عدةاملكتب السياسي الذي سيتقدم به األمني العام للحزب أمام هذا االجتماع، والذي متت املصادقة عليها بعد إغناءها مبسامهات قي

ة الوطنية للحزب الذي سينعقد يف ظرفية الكفيلة بتوفري كافة شروط جناح هذا االجتماع اهلام للقياد واللوجيستيكيةالسياسي أيضا خمتلف التدابري التنظيمية 
عيد اجلهات واألقاليم بذلك، استعرض املكتب السياسي االجتماعات التحضريية املنعقدة على ص وصلة.والتحدياتخاصة حافلة بالعديد من الرهانات 

كزية املقبلة وكذا مباشرة لدورة اللجنة املر  مبشاركة أعضاء اللجنة املركزية واملنتخبات واملنتخبون يف اجلماعات الرتابية والغرف املهنية واليت عملت على التحضري
.  إىل اجتماعه املقبل 2016أرجأ املكتب السياسي تدارس مشروع قانون املالية لسنة  وقد.التقدمينيإعادة هيكلة اجلمعية الدميقراطية للمنتخبني 

http://www.devanture.net/ar/news.php?id=361153

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=49400
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بكشف مصير بن بركة العفو الدولية تطالب سلطات الرباط وباريس منظمة  
معروفحممود 

احلديث، غاب املهدي  اليسار املغريب مخسون عاما مضت على اختطاف واغتيال الزعيم املغريب املهدي بن بركة، مؤسس : »القدس العريب«ـ باريس 
 .احلقيقة قضيته ومصريه، ألن األطراف املشاركة يف اجلرمية ما زالت ختشى عواقب وبقي حاضرا بكثافة، ألن الغموض ما زال يكتنف 

فسيهما ليب يف شارع سان جريمان يف باريس، قدما ن ، اقرتب شخصان من املهدي بن بركة، أمام مقهى 1965أكتوبر / تشرين األول 29صباح 
ما  كشرطة فرنسية وطلبا منه مرافقتهما،  ديغول الذي كان طلب  رنسي شارل إىل قصر اإلليزيه للقاء الرئيس الف سيقالنهولىب املهدي طلبهما ظنا منه ا

» املخطوفني«بح أكثر العاصمة الفرنسية وسلماه لرجال املخابرات املغربية، ليص نقاله إىل فيال يف احدى ضواحي » الشرطيني«موعدا معه، لكن 
 . يف العصر احلديث شهرة 

ا » بويا البشري«ما هو مؤكد، حىت اآلن، ان االختطاف كان حلقة من عملية  ا بالتعا اليت أعد ون مع املوساد اإلسرائيلي املخابرات املغربية ونفذ
سن الثاين وأول من املغاربة لنظام احل مبساعدة خمربين فرنسيني عرفوا باألعمال القذرة، لتغييب أشهر املعارضني    CIAاالمريكية واملخابرات املركزية 

املد  كوبية هافانا ملواجهة بتنظيم مؤمتر القارات الثالثة الذي كان مقررا ان حتتضنه العاصمة ال حذر من الغزو اإلسرائيلي للقارة األفريقية واملكلف 
 .اإلمربيايل األمريكي يف دول العامل الثالث

ل، ومؤسس اليسار املغريب أول برملان مغريب، بعد االستقال أصغر موقع على وثيقة استقالل املغرب عن فرنسا ومنظم عودة امللك حممد اخلامس ورئيس 
كاسرتو   وفيدل الي الناصر وشوان لتلميذه السابق احلسن الثاين، كان رمزا من رموز التحرر العاملي وصديقا جلمال عبد  احلديث واملعارض الشرس 

دف تغييب وتشي غيفارا، لذلك اجتمعت يف جرمية اختطافه واغتياله  جسديا  ه، وهو ما جنحوا يف حتقيقه كل القوى املناهضة حلرية الشعوب وتقدمها، 
 .وفشلوا يف حتقيقه قيما ورمزا وقضية

 جثمانه، الروايات كثرية، املخابرات املغربية، ما هو مصري مكان اجلرمية بعد ما سلم املخربون الفرنسيون املهدي بن بركة لرجال /ماذا حصل يف الفيال
 .الروايات ويزداد املصري غموضا ومع تقدم الزمن تتوالد 

فرنسا الرمسية واملغرب  وعرب أمام مقهى ليب بسان جريمان، يذكرون مسا أمس اخلميس، وقف أفراد عائلة املهدي بن بركة ومناضلون فرنسيون ومغاربة 
عاما مرت على اجلرمية، ومرتكبوها، أوامر  50خاصة ان  مسؤوليتهما بالكشف عن احلقيقة ومصري جثمان بن بركة، ألن من حقه الرتحم عليه،  الرمسي 

حلكم احلسن الثاين وقتل بعد حماولة   اجلنرال حممد أوفقري الرجل القوي يف السنوات االوىل(املوت، بعضهم غيبه القتل واالغتيال  غيبهم  وتنفيداوختطيطا 
، وآخر )بعد حماولة انقالب 1983أصبح األقرب للحسن الثاين بعد مقتل أوفقري وقتل  واجلنرال أمحد الدليمي الذي  1972انقالب الطائرة 

 .وإخفاء اجلثة غاب أبو بكر احلسوين ممرض املخابرات املغربية الذي شارك باملراقبة والتعذيب واحلقن  من 
ا قاله أو السماح له مل تسمح اجلهات املعنية بنشر م قال ملن يعنيهم األمر، والسؤال ملاذا  بالتاكيدمات أبو بكر احلسوين ومل يقل ماذا جرى، هو 

 .لقول ما يعرفه بالوقوف أمام هيئات املصاحلة املغربية 
 .فض اإلفراج عنهاحتت بند أسرار الدفاع وتر  املخابرات الفرنسية ما زالت حىت اآلن حتتفظ جبل أوراق امللف يف إطار من السرية وتضعها 

ائيا  يصدراليومأمس اخلميس علم ان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان،  حاالت جمهولة  7يما خيص يكشف عما وصلت إليه التحريات ف اجلمعة، تقريرا 
االنصاف واملصاحلة اليت تولت   رئيس هيئة بنزكرياملغربية ان إدريس » الصباح«اليساري املهدي بن بركة، وقالت صحيفة  املصري، بينها ملف الزعيم 

ا الستكمال  1999-1956سنوات الرصاص  الكشف عن حقيقة ومصري املختطفني يف املغرب خالل  واليت ورث اجمللس الوطين ملفا
األمر نفسه مع وزارة الدفاع أسرار ملف بن بركة، و  حبث يف أرشيف وزارة الدفاع األمريكية، ووجد أنه مت التشطيب على الفقرات اليت ختص  مهمتها، 

دفن ومن أشرف على  ركة، وأين السرية ملعرفة احلقيقة كاملة عمن خطط ونفذ عملية اغتيال الزعيم اليساري بن ب الفرنسية، إذ يرجع للدولتني أمر رفع 
 .ن بركةدولة الذين نشروا عشرات الكتب اليت تطرقت للغز مقتل ب نقل اجلثة، يف ظل تضارب روايات عمالء استخبارات أكثر من 
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سنة،  50مفتوحة، بينها ملف بن بركة، الذي مر عليه  ملفات عالقة ال تزال  7حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان إن وقال 
 .الفرنسي إلحقاق العدالة وهو مفتوح أيضا لدى القضاء 
ا عن ق السلطات املغربية والفرنسية رفع السرية عن ) أمنسيت(وطالبت منظمة العفو الدولية  ضية املهدي بن بركة، وأهابت املعلومات املتوفرة حبوز

 .ة من العقاباجلنا أشكال التعاون مع التحقيقات الفرنسية اجلارية حاليا، بغية كشف احلقيقة ووضع حد إلفالت  باملغرب إلبداء كامل 
 ضوء ظهور تفاصيل واقعة اختفاء املهدي بن بركة يف جهد من أجل التحقيق بشكل شامل وحمايد يف  إدخارسلطات البلدين بعدم  أمنسيتوناشدت 

اقية الدولية اخلاصة حبماية االتف السياق بالواجبات املرتتبة على كل من فرنسا واملغرب بصفتهما من الدول األطراف يف  جديدة مؤخرا، منوهة يف هذا 
 .ري ضحايا االختفاء القسرياالستمرار يف التحقيق إىل أن يتم توضيح كامل تفاصيل مص مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واليت تقتضي منهما 

ا، مبناسبة مرور مخسني عاما على اختطاف زعيم املعارضة  العراقيل الرئيسية «را يف باريس، إن املغريب املهدي بن بركة واختفائه قس وقالت املنظمة يف بيا
ية ناهيك عن عدم إمكانية التواصل مع السلطات الفرنس التحقيق يف هذه القضية تتجسد يف الولوج إىل املعلومات السرية اليت تتوفر حبوزة  اليت تواجه 

م داخل املغرب،  ات يؤوي بعض رف الكائن يف العاصمة الرباط والذي يُعتقد أنه » 3ب ف «والدخول إىل املعتقل السري السابق  الشهود واملشتبه 
 .»املنشورة مؤخرا راماييلاملتقاعد باتريك  املعارض البارز، وذلك وفق ما جاء يف مذكرات قاضي التحقيق 

دي بن بركة قسرا واحدة من القضايا مشرية إىل أن قضية اختفاء امله وأبرزت أن السلطات املغربية مل تبادر بفتح حتقيق رمسي يف املوضوع حىت الساعة، 
ر وفاة العاهل املغريب احلسن الثاين على إث اإلنصاف واملصاحلة وجلنة املتابعة املنبثقة عنها يف حل ألغازها، حيث ُشكلت هذه اهليئة  اليت أخفقت هيئة 

.»كي تُعىن مبسائل العدالة االنتقالية يف املغرب
اسم ( 1از الكابالوثائق واألمن املعروف باسم جه ضباط املخابرات املغربية رشيد سكريج، الذي كان مساعدا للجنرال أمحد الدليمي يف قسم 

شرطة سابق ومساعد  تش بوصفي مف«أدىل امس وبشكل مفاجئ بشهادته يف قضية بن بركة وقال فيها ) االغتيال املخابرات املغربية إبان عملية 
ملي، إجراءات عادية بل وتصفية األشخاص إمنا هي على األقل خالل فرتة ع إن عمليات االختطاف واإلبعاد، : للدليمي، يهمين أن أقول على الفور

ا يف األجهزة  .»اليت كنت أعمل 
بن بركة دائما املسؤولون يف هذا اجلهاز يظهرون ا كان»واملغريب،  وأضاف ان املهدي بن بركة كان دائما موضوع اهتمام خاص من جانب جهاز األمن 

، مث 1ن الوطين، قام بزيارة مقر الكاباألم وبعد يومني من تعيني اجلنرال أوفقري كرئيس » جتب حماربته بكل تأكيد وبشىت الوسائل على أنه عنصر خطري 
 .»بالكولونيل أوفقري، أي امللف اخلاص به، وكذلك امللف اخلاص باملهدي بن بركة طلب مين أن أستخرج له امللف اخلاص 

م أوفقري «ويقول سكريج  ا كانت  د بوجه خاص بعض املعلومات كثريا، حيث إنه كان يري كان ملف املهدي بن بركة يتضمن التقارير اليت يبدو أ
فقري أن أقرأ له باللغة العربية أو  ويف الواقع، كان املهدي بن بركة قد غادر املغرب عقب قضية ميشيل حلريزي وطلب مين  عن املهدي بن بركة يف اخلارج 

ت ستار قيامه أحد مفتشي الشرطة، ممن كانوا يقيمون يف العاصمة الفرنسية حت التقارير اليت كانت يف امللف اليت كان أرسلها من باريس 
 !…دراسية بأعمال 

ك اللحظة، بدأنا نسمع ومنذ تل… األمن أو الفرق اخلاصة وبعد مرور بعض الوقت قدمين إىل مساعديه، فقد كان الدليمي مكلفا بإعادة تنظيم فرق 
 الفرنسي حول هذا الوطين مبحاولة مجع املعلومات عنه من كل مكان، ووجهت املكاتبات الرمسية إىل جهاز األمن  الكثري عن املهدي بن بركة، وقمنا 

حماولة الختطافه يف  أحد اجملاهدين يف حزب االحتاد الوطين للقوات الشعبية من املوضوع، وعلمت يف ذلك الوقت أن املهدي بن بركة قد جنا مع 
ا، مما يفسر سفر املهدي بن بركة فيما بعد إىل جنيف باريس   .ذا

األوامر مبضاعفة  1أجهزة الكاب للقوات الشعبية، ومنذ عودته تلقت مث كانت عودة املهدي بن بركة مبناسبة انعقاد املؤمتر الوطين حلزب االحتاد الوطين 
 .ه بصفة مستمرة وعلنيةبرصد حركات أثره عن قرب، وجهزت فرق األمن يف الرباط والدار البيضاء بسيارات السلكية وقامت  اجلهود حملاولة اقتفاء 

معروفحممود 
http://www.alquds.co.uk/?p=426366
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يتدثرون بالصمت ويتجاهلون جدل المساواة باإلرث" رسميون"علماء 
ـ حسن أشرف هسربيس

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

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

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

.تعبريه
إصدار الفتاوى الرامية إىل بيان الظهري الشريف على أنه حتدث لدى اجمللس العلمي األعلى هيئة علمية، تتكون من بني أعضائه، ختتص وحدها بوينص 

، غري أن 2012و  2004بني  ونشرت هذه اهليئة كتابا متضمنا لعدد من الفتاوى يف الفرتة". حكم الشريعة اإلسالمية يف القضايا ذات الصبغة العامة
.موضوع املساواة يف اإلرث مل يكن حاضرا يف تلك الفتاوى

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

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

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

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

".، وكيف أثار موقفه ردود فعل غاضبة2011حول دستور 
ذا الطلب سيوجه إىل امللك إىل أن دور اجمللس يف هذه احلالة يأيت بعد أن يطلب موقفه من اجلهات املتصارعة، ويف هذه احلالة فإن ه الكنبوريوذهب 

تدخل يضطر اجمللس لل بوصفه أمريا للمؤمنني، وهو الذي يرأس اجمللس ويرسم له التوجهات الكربى، أو عندما يصل األمر إىل الباب املسدود، وآنذاك
".بناء على التحكيم امللكي

http://www.hespress.com/orbites/282160.html
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"المساواة في اإلرث"باالعتذار بشأن  اليزمييطالب بنكيران 
ة، وسحب توصية اهليئة اليت ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بتقدمي االعتذار للمغارباليزميرئيس احلكومة، عبد اإلله بنكريان، إدريس طالب 

.نةيشرف عليه، خبصوص الدعوة إىل إعادة النظر يف قواعد اإلرث مبا يتيح املساواة بني اجلنسني، متهما غياه بإثارة الفت

عاىل حسم املوضوع ، مساء أمس، بأن اإلرث دين وليس سياسة، وبأن اهللا ت"وعلل بنكريان موقفه ذاك، ضمن حوار خص به قناة ميدي واحد يت يف
ه، ويوصيه باملساواة يف اإلرث بني ، مستغربا كيف يأيت اجمللس عند شعب مسلم متمسك بدين"يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني"بقوله 

..".يوصيكم اهللا"اجلنسني، رغم أن القرآن يقول 

بطه، هاد يف الدين له ضواواستدرك رئيس احلكومة بأنه صحيح أن اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أوقف حد السرقة يف عام الرمادة، لكن االجت
أن يدعو هكذا باملساواة  يريد أن جيتهد فليأت باألدلة الشرعية املقبولة عند املسلمني، ويناقشه العلماء حينها، لكن اليزميإن كان "وأردف قائال 

".باإلرث إمنا يثري الفتنة

ب العدالة والتنمية ذي وردا على سؤال الصحفي خبصوص القبعة اليت يتحدث فيها بنكريان، هل هي قبعة رئيس احلكومة، أم قبعة أمني عام حز 
، يف إطار ها امللك أمري املؤمننياملرجعية اإلسالمية، شدد بنكريان على أنه يتكلم بقبعة األمني العام للحزب، وأيضا كرئيس حلكومة املغرب اليت رئيس

".دستور نص على أن املغرب بلد إسالمي

ل صب لشرع، إمنا هو مثواعترب بنكريان أن دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل إعمال املساواة بني اجلنسني يف أحكام اإلرث اليت حسم فيها ا
ش مع العلماء، ألن البالد ويعتذر بشأنه، مكررا بأنه إن أراد االجتهاد فليتناق" هذا الكالم"بأن يسحب  اليزميالزيت على النار يف اجملتمع، مطالبا 
".ليست خالية من العلماء والفقهاء

ئيس وتوصية، أكد ر  وردا على من يقول إن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص املساواة يف قواعد اإلرث بني الرجل واملرأة، إمنا هو رأي
.ريهوفق تعب" إبداء رأي فليؤسس جريدة خاصة به، باعتبار أنه مسؤول عن هيئة من هيئات الدولة اليزمياحلكومة بأنه إن أراد 

، قبل أن ..لوات والرتاويحإن كانوا ال يريدون هذا القرآن فليقولوها صراحة، وهو كالم اهللا الذي نعلمه أوالدنا، ونقرأه يف الص"واستطرد بنكريان حمتجا 
ا، وحنن ش ".عب مؤمنيشدد على أن الذي يهم املغرب هو ضمان االستقرار والطمأنينة، واحلاجة اليت يعتربها صوابا هي اليت سيقوم 

http://www.hespress.com/politique/282383.html
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في ارث الوطن وثرواته أوالالمساواة 
الشاوي حكيمة 
ا الكاملة يف كافة اجملاالت  املراةحقوق : احملور ومساوا

بـالنهوض : "يف تقرير خاص  ، اليت وردت ضمن توصيات اجمللس الوطين حلقوق االنسان" املساواة يف االرث بني الرجل واملرأة "اطلعت على التوصية املتعلقة ب
:، كما اطلعت على بعض ردود الفعل حوهلا ، وأود تسجيل بعض املالحظات والتساؤالت التالية " باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني 

:  يف شأن املساواة يف االرث : أوال 
لن جيدوا ما يرثونه رجاال ونساء  ، منذ االستقالل الشكلي إىل اآلن ، ممنهجةــ أن األغلبية الساحقة ألبناء الشعب املغريب الذين مت تفقريهم عرب سياسات اقتصادية 

.، سوى الفقر 
 سريث أبناؤها رجاال ، منذ االستقالل الشكلي إىل اآلن ، هي اليت املمنهجةــ أن االقلية الساحقة يف هذا الوطن اليت اغتنت عرب تلك السياسات االقتصادية 

.ونساء ثروات هذا الوطن 
عادل لثروات هذا الوطن ، وزيع الــ أن مطلب املساواة يف االرث بني الرجل واملرأة ، ينبغي أن يسبقه مطلب املساواة بني أبناء الشعب املغريب يف االستفادة من الت

. حىت جيد كل الرجال والنساء ما يرثونه بشكل متساو 
: يف شأن بعض التساؤالت واالجوبة التالية : ثانيا 

:  عالقة ، منها كربى ال تزال   ملاذا تطرح هذه القضية يف الظرف الراهن ، حيث تتفاقم االزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، وتطفو على السطح ملفات) 1
..  قبال قضية الصحراء اليت أسيئ تدبريها منذ سنوات ، فأرخت بظالل أزمتها مؤخرا ، وال نعلم كيف ستتم معاجلتها مست•
.. للكشف عن احلقيقة" االرادة السياسية "جرمية اختطاف واغتيال الشهيد املهدي بنربكة ، امللف الذي ال زال يفتقد •
.. تذكر  مشكل احلوار االجتماعي الذي اختفى ، وأصبح يف خرب كان ، معلقا على مشجب كل من احلكومة ، والنقابات ، دون آفاق•
حة ، والفئات الشعبية الكاد تصاعد وثرية االحتجاجات ، بسبب االزمة االقتصادية واالجتماعية اخلانقة اليت تعاين من نتائجها الطبقة العاملة•

.، وعموم اجلماهري واملواطنني 
رمبا املفتعل ، بينه وبني ، والكل يعرف الصراع الدائر اخلفي منه واملعلن ، و " اجمللس الوطين حلقوق االنسان " ملاذا تطرح هذه القضية من طرف جهة رمسية ) 2

..حزب العدالة والتنمية يف ملفات سابقة حقوقية وقانونية ، منها االعدام واإلجهاض ، واليت ظلت عالقة ، ومل يتم احلسم فيها 
، وإشعال احلروب الكالمية ،  املأزوملى الواقع ملاذا ُتْستَـَغلُّ املرأة اليت تشكل نصف اجملتمع لتكون كبش الفداء ، وتصبح قضاياها وسيلة للتضليل والتعتيم ع)  3

، " جودو"وتصفية احلسابات السياسية ، مث تصبح مؤجلة ، يف انتظار 
النسائية ، أن طرحته قوقية و إن مطلب املساواة يف االرث بني الرجل واملرأة ليس مطلبا جديدا على اجملتمع املغريب ، إذ سبق لألحزاب التقدمية ، وللجمعيات احل

.. فة ذلك املساواة احلقيقية والكاملة بني الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق ويكفي الرجوع إىل وثائقها ملعر  القرارضمن مطالبها ، منذ سنوات ، 
ذا احلق ، على إثر اصدار عريضة  8وبسبب ذلك ، صدرت فتوى القتل ، خالل مرحلة الثمانينات ، ضد املناضالت يف هيئة جريدة  مارس ، اللوايت طالنب 

 حقوقا فإن مطلب املساواة يف االرث ، أو غريه من املطالب احلقوقية ، اليت تعتربوهلذا ..املليون توقيع ، من أجل املطالبة باملساواة يف االرث بني الرجل واملرأة 
ط ، أو جلس النبض ، مية فقإنسانية للمرأة ، جيب إقرارها حبكم أن املساواة حق طبيعي انساين ، ال يقبل التفاوض حوله ، ونرفض أن يطرح جملرد املزايدات الكال

م مستومتويه الصراع ، أو للتوظيف السياسي ، وتصفية احلسابات ، أو للتعتيم والتضليل على واقع االزمة ، أو للتغطية على قضاي قبل بلد بأسره برجاله ا مصريية 
..ونسائه 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=490414
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اليزمييهاجمن توصية مجلس " اإلصالح والتوحيد"و" البيجيدي"نساء 

                      
اإلرث،  رية حول املساواة يفعرب الذراع النسوي حلزب العدالة والتنمية وحركة اإلصالح والتوحيد عن رفضه توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان األخ

".اهلجينة واملرفوضة"معتربا أن هذه القراءة اليت تبناها اجمللس نتجت عنها جمموعة التوصيات 

 مؤطرةمن الدستور وردت  19ويف هذا السياق، كشف منتدى الزهراء من خالل بيان له، أن املساواة بني املرأة والرجل املنصوص عليها يف الفصل 
.بأحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها، وال ميكن قبول قراءة هذا املفهوم خارج هذا اإلطار

ج و العالقات اجلنسية خار وأضاف املنتدى أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية خالف يف بعض توصياته، سواء املتعلقة بنظام اإلرث أ
تتميز بتبوء الدين ... ة إسالميةاململكة املغربية دول"إطار الزواج، صريح الدستور سواء يف ديباجته أو يف العديد من فصوله، بعدما ورد يف الديباجة أن 

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

".أحكام الدين اإلسالمي

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

وتطاول على مؤسسات دستورية أخرى وهي اجمللس العلمي األعلى  41تطاول على اختصاصات امللك كأمري املؤمنني املنصوص عليها يف الفصل 
نقاش ، ومشريا إىل أن الاملخول كجهة وحيدة مؤهلة للبث يف القضايا ذات الطابع الديين، مشددا على أن هذا األمر ال يليق مبؤسسة وطنية دستورية

النتشار عن األسباب احلقيقية  كان جيب أن ينصب حول التحوالت العميقة اليت يعرفها اجملتمع املغريب يف توزيع األدوار بني النساء والرجال والبحث
اواة إلنصاف، ال املساهلشاشة والفقر يف صفوف النساء وأيضا دعوة العلماء إىل املزيد من إعمال االجتهاد لفهم سليم لإلسالم مبا حيقق العدل وا

.امليكانيكية

http://www.hibapress.com/reports-56067.html
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Le conseil national des droits de l’homme a-t-il demandé la 
révision du système de l’héritage? 

Selon le journal Almassae,  Le conseil national des droits de l’homme a demandé la révision du système de 
l’héritage et  l’adoption de l’égalité dans l’héritage entre le mâle et la femelle .Cette demande ,cette 
proposition a suscité une vive réaction caractérisée par une colère et une indignation du conseil supérieur  
des oulémas  et furent accueillies avec indignation et refus par les milieux conservateurs en particulier les” 
islamistes” qui ont qualifié cette démarche d’inadmissible et contraire au texte religieux qui précise que le 
mâle a droit à deux fois la  part de la femme (deux parts pour le mâle et une part pour la femelle) et  
qualifie toute  demande ,proposition ,recommandation de modification,ou changement de cette loi 
religieuse ,divine d’atteinte au texte sacré et une violation  flagrante inadmissible de l’autorité des 
commandeurs des croyants. Les milieux religieux conservateurs expriment leur indignation,leur refus totale 
et catégorique  à la suite de cette demande de révision du système de l’héritage et affirment qu’ils lutteront 
de toutes leurs forces,et combatteront tout projet de modification des lois et règles de l’héritage précisés 
par les textes religieux .Ils refusent de débattre cette proposition et déclarent qu’ils ne tolèrent un débat 
autour de ce sujet et considèrent toute proposition de modification une atteinte aux textes religieux 
clairs,précis , nets et définitifs.Ils avancent qu’aucune autorité n’a le droit de modifier un texte religieux 
scellé,final ,définitif autour duquel il y a unanimité .Les milieux conservateurs en particuliers les” islamistes” 
qui ne tolèrent aucune autre interprétation ,aucune nouvelle lecture ,aucun  enrichissement ou “ijtihade”  
affirment que la religion a accordé des avantages ,des droits à la femme en réparation ,en compensation en 
imposant à l’homme de verser la dote,de se charger de la nourriture,des habits ,des soins,de tous les 
autres frais de la vie conjugale “la Nafaga “. Les progressistes ,les modernistes,les defenseurs de la parité,de
l’égalité  doivent  être prudents .Il faut qu’ils fassent attention en abordant des textes religieux relatifs au 
système de l’héritage . Ils sont appelés à apporter des arguments convaincant,des interprétations solides et 
dialoguer avec des oulémas  de l’égalité des deux sexes dans la vie politique,économique et sociale, de faire 
jouir la femme de ses droits de citoyen ,dans le mariage ,le choix de l’époux,de contracter un mariage sans 
la tutelle des parents,le droit à l’avortement dans les cas où la vie de la mére enceinte est en danger, et de 
s’abstenir de demander l’égalité dans l’héritage qui pourrait causer des tensions, des réactions violentes de 
la part  des conservateurs et islamistes. Les progressistes,les modernistes,les défenseurs de l’égalité entre 
les deux sexes doivent être conscients,lucides réalistes et éviter de faire des propostions,des
recommandations que la majorité des citoyens refuse et condamne .Les conservateurs les Islamistes 
insistent sur  la sacralité  des textes religieux précis,clairs,nets et affirment qu’ils ne tolèrent aucune autre 
interprétation,aucune nouvelle lecture, aucune modification, aucun changement aucun “Ijtihade”. Ils rapellent
qu’il n’y a pas “d’iJtihade ” avec la présence d’un texte religieux clair,précis,définitif ,inchangeable.
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-105565-fr/

http://www.oujdacity.net/national-article-105565-fr/le-conseil-national-des-droits-de-lhomme-a-t-il-demande-la-revision-
du-systeme-de-lheritage.html
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!!حول توصية المساواة في اإلرث اليزميالتوفيق يرد على 

.عدد من املغاربة بأحد مساجد الدار البيضاء خطبة األمام الذي تناول يف بعض حماورها موضوع اإلرثتابع 

.وشرح األمام مقاصد الدين من قسمة اإلرث كما وردت يف القرآن

.د لإلمام املذكوراإلسالمية أمحد التوفيق أم هي اجتها والشوونوتساءل بعض املصلني ما إذا كانت فقرات خطبة اإلمام بإشارة من وزير األوقاف 

لما أن هناك أحزاب وكانت توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء، قد خلفت ضجة من طرف رافضيها، ع
..وهيئات مدنية قد صفقت للمجلس على هذه اخلطوة اليت وصفتها باجلريئة

http://www.febrayer.com/270966.html
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’المجتمعي والحقوقي المطلب’بـوتصفه ’ المساواة في اإلرث توصية’بـترحب ’ عـدالة‘

تمعي ينسجم مع الدائر حالياً باملغرب هو مطلب جم” املساواة يف االرث بني املرأة والرجل“إن النقاش اجلاري حول مطلب ” عدالة“مجعية قالت 
.التزامات املغرب الدولية امللزمة يف هذا اجملال

، بنسخة منه أن مضمون الدراسة املنجزة من قبل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان Rue20.Comيف بالغ هلا توصل موقع ” عدالة“واعتربت 
وية ونضج اجملتمع املدين ، والنقاش الدائر حوله يعرب عن حي”وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور“ب  واملعنونة

.املغريب القادر على تدبري االختالف بالنقاش واحلوار وبالوسائل السلمية

ا سبق وأن ” ةمطالب احلركة احلقوقية و املدنية املطالبة باملساواة احلقيقية و الكامل“وسجلت اجلمعية احلقوقية أن التقرير جتاوب مع  وأشارت إىل أ
يت أكدت فيها ، و املقدمة للرأي العام الوطين و الدويل، و ال”و القواعد األساسية لسلطة قضائية مستقلة املرجعيات”حولقدمت مذكرة منجزة 

.بضرورة الغاء القوانني التميزية ضد املرأة و كذا القوانني املقيدة للحرية الفردية 

https://www.rue20.com/%D8%B9%D9%80%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-
%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%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/
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أحكام اإلرث اجتهادات فقهيةأغلب 

قهية حمكومة بظروف كل أحكام اإلرث مستندة إىل نصوص من القرآن، وليست كلها قطعية الثبوت والداللة، وأكثرها يرجع إىل اجتهادات فليست  
ومباشرة قضايا اإلرث مبنظور  وأدلتها التفصيلية،” األحكام الشرعية“وهو ما يفتح الباب على مصراعيه، من أجل التثبت من . زمانية ومكانية ومذهبية

.جيلنا، الذي استجدت لديه كل شروط وظروف العيش على ما كان األمر عليه وقت التأسيس والتقعيد لعلم الفرائض

ل مباشر يف منط عيش فقد سبق لنا التأكيد على أن أهم النظريات االقتصادية واالجتماعية اليت جتسدت من خالل جتارب الشعوب، وأثرت بشك
لتفاعل مع ما يقع من تطور يف وهذا حييل على ارتباط عقلنا املفكِّر بنوع من التقاعس من حيث ا. جمتمعنا، كانت خارج مدار تفكري منظومتنا الدينية

.راربقاع العامل، كما حييل على عدم قدرة جمتمعنا على مواكبة شروط التطور واالجتهاد وفق متطلبات الواقع املتحرك باستم

ا أصبحت بفعل هذا التطور وتعقده ُمساِمهة وُمشارِكة بشكل فعال يف النسيج االقتصادي  وخبصوص وضعية املرأة، فقد وقفنا ـ مرارا ـ على أ
.واالجتماعي، دون أن حتظى بنفس الوضع على املستوى التشريعي

ن حلد اآلن، وعلى الرغم مما ميكن حتقيقه يف الوضع الراهن، ل 1993واألكيد، أن وضع املرأة املغربية، على الرغم من املكتسبات احملصل عليها منذ 
موعة من اإلجراءات اهلادفة إىل غري أن ذلك مل مينعنا من املطالبة بالتدخل مرحليا، عرب جم. يتغري جوهريا إال يف إطار معاجلة القضايا الكربى للمجتمع

.باجلانب التشريعي إنصافها والنهوض بوضعيتها، والتدرج من حيث احلد من احليف الذي ال زال يطاهلا، ويف القلب من هذه اإلجراءات ما يتعلق

ا يف تطوير ح الفكر منتجا، بل ومؤثر والتاريخ يثبت، أنه بالقدر الذي يـُْفَسح فيه اجملال لالجتهاد يف إطار التالقح مع جتارب أخرى، بالقدر الذي يصب
وال قابال لالخرتاق عرب آليات وبالقدر الذي ُيَسد أفق االجتهاد يف إطار التقوقع على الذات، بالقدر الذي يصبح فكرا كس. آليات التفكري اإلنساين

ا وال اعتناقها .تفكري مستجدة وقيم إنسانية مرتاكمة، دون أن يكون لنا حظ املسامهة يف بلور

ادات والتقاليد وتارات وقد نصبح بفعل هذا االنكفاء على الذات رافضني ومناهضني هلا حتت مسميات عديدة، فتارة باسم الدين وتارة باسم الع
.”اخلصوصية”بـأخرى باسم أية يافطة تدخل يف إطار ما يسمى 

اعل والتالقح مع وكذا يف إطار التف والواقع إمنا يتفاعل يف إطار سريورة تارخيية مؤثرة يف العالقات الناجتة عن الكتلة البشرية أو التشكيلة االجتماعية،
ريق إبداع القواعد واستنباط واجملتهد مطالب بإعمال عقله وتفكريه وفق منظومته املنفتحة واملتفتحة، عن ط. جتارب الشعوب واحلضارات اجملاورة

.األحكام مبا يتناسب مع معطيات عصره، مستأنسا مبا تراكم من اجتهادات يف هذا اجملال أو ذاك

وص، ستجالء معاين النصمهمة اجملتهدين، تكمن يف حماولة اإلجابة عن مشكل قائم يف الواقع، بناء على مقاصد تشريعية عامة، ومتغريات الواقع، وا
ون توفري إمكانات واالسرتشاد باملتنوع من الشروحات والتفسريات، وتفادي الوقوف عند ظواهر األشياء، أو التوقف عند حدود قراءة بعينها، د

.االجتهاد وفقا ملستجدات ومتطلبات احلياة
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 صفوف الرفض واملناهضة لكل يف التموقعمل يفرض علينا التقوقع على الذات، ديننا مل َيْدُعنا يوما إىل التحجر لتخلفنا، ديننا مل يطلب منا ديننا 
ل يتوقع منا االخنراط بشكل ب. اجتهاد جديد أو لكل تالقح مفيد، ديننا مل يلزمنا باالبتعاد عما أنتجته البشرية من قيم وعلوم وتقنيات وأمناط عيش

.فاعل وإجيايب يف بلورة القيم احلقوقية واإلنسانية عامليا، من خالل موروثنا املوسوم بالغىن

بل يأمرنا . ياتا يف احلقوق واحلر ديننا ال يفرض التحجري على املرأة، وال يدعونا إىل االنتقاص من مكانتها ووضعها داخل اجملتمع، وال يلزمنا ِبَغْبِنهَ 
.بتجاوز الفهم األحادي للنصوص، والنظرة الدونية للمرأة ذات اجلذور املرتبطة باألعراف والتقاليد اجملتمعية

كذا يف إطار املتنورة، و ُمرَغمون حنن اليوم على إعادة النظر يف وضع املرأة وطرق حل مشاكلها، يف إطار ما تراكم داخل املنظومة اإلسالمية املنفتحة و 
.واالتفاقيات نة للعهود واملواثيقالتالقح واالستفادة مما تراكم لدى احلضارات والثقافات األخرى، وكذا يف إطار ما َجتَمَّع ليشكل ُشْرَعة دولية متضم

ملغربية م باخلصوص وضعية املرأة ااألساس هو التعبري عن القابلية للقيام مبحاوالت على مستوى حتليل وتفكيك ما يأتينا من اقرتاحات أو توصيات، 
م على اخلصوص مطلب توفري نمية  شروط اندماج املرأة يف التعلى املستوى التشريعي، بناء على تساؤالت مطروحة بإحلاح يف واقع معيشنا اليومي، و

.بصفة عامة

ن حيث املبدأ، تهادا موفقا مفالتوصية املتعلقة مبساواة املرأة مع الرجل يف اإلرث، الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ال ميكن اعتبارها إال اج
والتنفيذ على املستوى  أةباألجر وخمرجا موضوعيا للحد من التمييز ضد املرأة يف الواقع، دون أن يثنينا هذا عن دخول غمار نقاش عمومي، فيما يتعلق 

.ي املتحركالتشريعي، الذي يطرح إشكالية من أهم اإلشكاليات ذات الصلة بعالقة أحكام النص الشرعي الثابت ومعطيات الواقع املعيش

اخللفيات املذهبية، وعن أحكام  ، وعنالسياسويةفقط ينبغي االنتباه إىل ما تراكم يف جتربتنا الوطنية، وهو أن النقاش ينبغي أن حييد عن املزايدات 
سنود باحلجة والدليل كل هذا يؤدي إىل التشويش على النقاش الرصني، وهو ما يدفعنا اليوم بقوة إىل نقاش م. القيمة، وعن السب والشتم والقذف

.والربهان، كعالمات فارقة يف جمال اإلقناع واالقتناع

مي ء الرأي واملالحظة وتقدفال عيب أن ينطلق الفرقاء من دعم ما يتماشى مع طبيعة وشكل تصورهم لقضية املرأة، لكن مع التمحيص والتدقيق وإبدا
.ثل على مستوى املريااالقرتاحات املمكنة واملتاحة، خبصوص ما تبينت لكل منا ضرورة أخذه بعني االعتبار يف قضية املساواة بني املرأة والرج

ن جانبنا يف اإلغناء وال مذهبية، دون أن نعدم إمكانية االختالف يف التقدير واالجتهاد، ونرجو أن نكون مسهمني م سياسويةهذا رأينا بدون مزايدات 
.والتطوير والتجديد والتحديث

http://www.marocpress.com/hespress/article-602501.html
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نسانجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلبيان 

حلقوق اإلنسان،  تداول أعضاء املكتب التنفيذي جلمعية عدالة من أجل احلق يف حماكمة عادلة، مضمون الدراسة املنجزة من قبل اجمللس الوطين
املساواة يف االرث "، كما تداول النقاش اجلاري حول مطلب "وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"ب   واملعنونة

.الوسائل السلمية، وقد خلص إىل حيوية ونضج اجملتمع املدين املغريب القادر على تدبري االختالف بالنقاش واحلوار وب"بني املرأة والرجل
:وسجل ما يلي

.إن مطلب املساواة بني املرأة و الرجل هو مطلب جمتمعي ينسجم مع التزامات املغرب الدولية امللزمة يف هذا اجملال  -1
.ان هذا التقرير يتجاوب مع مطالب احلركة احلقوقية و املدنية املطالبة باملساواة احلقيقية و الكاملة     -2
قدمة للرأي العام الوطين و ، و امل"و القواعد األساسية لسلطة قضائية مستقلة املرجعيات"حولسبق جلمعية عدالة مبناسبة تقدمي املذكرة املنجزة    -3

الدويل، و اليت أكدت فيها بضرورة  الغاء القوانني التميزية ضد املرأة و كدا القوانني املقيدة للحرية الفردية
ضاء على ما للمساواة و القيدعو اجملتمع املدين و املثقفني إىل االخنراط اجلاد و املسؤول يف هذا النقاش العمومي من موقعهم املدين و املعريف دع  -4

.مجيع أشكال التمييز كخيار حداثي دميقراطي
  

http://maarifpress.com/news9405.html
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م مقدسات الدولة الدستور المغربي تناول المساواة بين الرجل والمرأة لكنه جعلها رهينة باحترا” :عنلوموند 
“وقوانينها 

.بعد” رث بني الرجل واملرأةاملساواة يف اإل“الفرنسية باجلدل الذي أثارته توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف موضوع ” لوموند“اهتمت يومية 

مقدسات  ، تناول مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، لكنه جعل هذه املساواة رهينة باحرتام 2011مراجعة الدستور املغريب سنة “أن ” لوموند“وأبرزت 
.، تقول الصحيفة الفرنسية”الدولة وقوانينها

لزوجات كانت مبثابة منعرج مهم، لكنها مل تكمل مشوارها، فمثال جعلت املدونة قضية تعدد ا  2004مدونة األسرة لسنة “أن ” لوموند“وذكرت 
ائيا، كما أن نفس املدونة منع رات، لكن ت زواج القاصصعبا على الرجال ألنه صار مشروطا مبوافقة الزوجة األوىل، لكن هذه املدونة مل تقم بإلغائه 

، تضيف الصحيفة”قاضي األسرة يقوم أحيانا باملوافقة عليه

https://insafpress.com/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7/
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حقوق اإلنسان حول الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية بالمغرب بخصوص تقرير المجلس الوطني لبيان 
"وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"

"ساواة واملناصفة باملغربوضعية امل"بيان الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية  باملغرب خبصوص تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول 
وإعمال غايات وأهداف  صون: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب "الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول  املوضوعايتخلف التقرير      

والتخلف    اإلنغالقثقافة  تسييدحتن اىل  ونكوصية، ردود فعل اجيابية وأخرى اختزالية 2015أكتوبر  20، بتاريخ "الدستور

ا باملساواة كحق أساسي جلميع املواطنني واملواطنات ، يثمن املكتب الفدرايل للفدرالية الوطنية ل       ازيغية  املبادرة لجمعيات األموانطالقاً من إميا
من الدستور، ومتاشياً مع تقره   19ومضامني التقرير عالوة على توصياته ومنها تلك املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، انسجاماً مع الفصل 

.  االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بشكل عام واحلقوق اإلنسانية للنساء بشكل خاص 

:  ـ: لذلك يطلب املكتب الفدرايل ما يلي       

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

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

.  النوع االجتماعي والعدالة اللغوية
م وصاة على د -5 .  ين املغاربةجعل النقاش مفتوحاً بني مجيع األطراف دون ربط األمر باجلانب الديين، ودون وصاية من طرف من يدعون أ
صون وإعمال غايات : املغرب وضعية املساواة واملناصفة ب"التوصيات املقررة بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول  بتنفيدمطالبة احلكومة  – 6

.  ، والعمل على وضع مدونة اسرية جديدة مدنية ووضعية" وأهداف الدستور

عن املكتب الفيدرايل للفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية باملغرب 

http://www.marocdroit.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_a6737.html
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حقوق اإلنسان حول الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية بالمغرب بخصوص تقرير المجلس الوطني لبيان 
"وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"

"ساواة واملناصفة باملغربوضعية امل"بيان الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية  باملغرب خبصوص تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول 
وإعمال غايات وأهداف  صون: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب "الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول  املوضوعايتخلف التقرير      

والتخلف    اإلنغالقثقافة  تسييدحتن اىل  ونكوصية، ردود فعل اجيابية وأخرى اختزالية 2015أكتوبر  20، بتاريخ "الدستور

ا باملساواة كحق أساسي جلميع املواطنني واملواطنات ، يثمن املكتب الفدرايل للفدرالية الوطنية ل       ازيغية  املبادرة لجمعيات األموانطالقاً من إميا
من الدستور، ومتاشياً مع تقره   19ومضامني التقرير عالوة على توصياته ومنها تلك املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، انسجاماً مع الفصل 

.  االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بشكل عام واحلقوق اإلنسانية للنساء بشكل خاص 

:  ـ: لذلك يطلب املكتب الفدرايل ما يلي       

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

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

.  النوع االجتماعي والعدالة اللغوية
م وصاة على د -5 .  ين املغاربةجعل النقاش مفتوحاً بني مجيع األطراف دون ربط األمر باجلانب الديين، ودون وصاية من طرف من يدعون أ
صون وإعمال غايات : املغرب وضعية املساواة واملناصفة ب"التوصيات املقررة بتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول  بتنفيدمطالبة احلكومة  – 6

.  ، والعمل على وضع مدونة اسرية جديدة مدنية ووضعية" وأهداف الدستور

عن املكتب الفيدرايل للفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية باملغرب 

http://www.marocdroit.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_a6737.html

                            31 / 79



 

30/10/2015 11
Conseil national des droits de 

l'Homme

شف ما تبقى ذكرى اختطاف الزعيم االتحادي المهدي بنبركة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يكبمناسبة 
المصيرمن حاالت مجهولي 

أحاجوحكيمة 

 29نربكة والذي مت اختطافه يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف التقرير الذي سيصدره اجلمعة مبناسبة ذكرى اختفاء الزعيم االحتادي املهدي بيكشف 
عن مصريها وال  يف باريس، ملخص ما توصلت إليه التحريات اليت أجراها خبصوص احلاالت التسع اليت مل يكشف 1965أكتوبر/ تشربن األول 

.يعرف شيًئا عن ظروف ومالبسات اختفائها

ملًفا من  57شف مصري وأفادت مصادر حقوقية، بأن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باعتباره الوريث الشرعي هليئة اإلنصاف واملصاحلة متكن من ك
.ملًفا كانت هيئة اإلنصاف واملصاحلة أحالتها على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان للتحري خبصوصها 66أصل 

 ن املهدي بنربكة  اليتوأوضحت املصادر، أنه من املنتظر أن يكشف اجمللس الوطين حلقوق احلاالت اليت مل يعرف مصريها وعلى رأسها قضية كل م
ا يف التقرير اخلتامي هليئة اإلنصاف واملصاحلة توصية تؤكد أن الدولة املغربية تقع عليها مسؤولية املس يقة يف ملف امهة يف الكشف عن احلقوردت بشأ

ا األمنية، وذلك بناء على املعطيات ال لها ودراستها، يت قامت اهليئة بتحلياملهدي بنربكة باعتبارها طرفا معنًيا بالقضية، حبكم اشتباه تورط أحد أجهز
.،بالدارالبيضاء أوليفرييمن منزله الكائن قرب مقهى  1964أكتوبر / تشرين األول  4، املختطف بتاريخ الرويسيوكذا عبد احلق 

ا وخصوًصا الوقوف على طريقة الدفن يف مقربة ابن مسيك واالطالع على سجل  وسبق هليئة اإلنصاف واملصاحلة، من خالل التحريات اليت قامت 
ذه املقربة، أن عثرت على قربين لغريبني مدفونني خالل تشرين األول  ، حصلت القناعة لدى اهليئة بإمكانية أن يكون 1964أكتوبر /  املدفونني 

.الرويسيأحدمها لعبد احلق 
.نيةيين فرنسي يف مرحلة ثاوباشرت جلنة املتابعة إجراءات استخراج الرفات وأخذ عينات منه ونقلها ملخترب جيين وطين يف مرحلة أوىل، وملخترب ج

 املنوزيإليها، مث احلسني  املتوصلائج وينتظر أن يكشف اجمللس اجلمعة، عن التقرير النهائي اخلاص بالتحليل اجليين هلذه احلالة قصد إبالغ العائلة بالنت
ا تأكدت  من مسار احتجازه منذ اختطافه من تونس ب تشرين األول  29تاريخ والذي سبق هليئة اإلنصاف واملصاحلة وجلنة املتابعة إىل أن خلصت أ

يه وظروف فلجنة املتابعة، ورغم تأكدها من موته مل تتمكن من حتديد هوية خمتطف 1975أغسطس / ، واختفائه من جديد يف آب 1972أكتوبر / 
.وفاته ومكان دفنه

http://www.almaghribtoday.net/home/pagenews/%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%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1.html
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إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسانأسئلة 
الرحيم العالمعبد 

:على اجمللس الوطين حلقوق االنسان أن يشرح لنا األمور التالية
ماليني سنتيم شهريا؟ 5كيف يربر أجور مكتبه املسري اليت تتجاوز  –
أين ُتصرف امليزانية اليت ختصص للمجلس واليت تفوق ميزانية رئاسة احلكومة؟ –
، علي أنوزال، إزيك دميإكأحداث تازة، قمع بين بوعياش، (ملاذا خَفَت صوت اجمللس عندما احتاجه املغاربة يف الكثري من قضايا حقوق االنسان  –

؟..)…فرباير 20شهداء حركة 
أين هي توصياته خبصوص التفاوت الطبقي والعدالة االجتماعية؟ –
والتبذير املالحظ يف أنشطة فروعه يف املغرب؟ البدخكيف يربر  –

دف إخفاء الفشل، فهو ما ي” اإلرث“إشغال الناس بقضايا أما  حق أريد “قال عنه من أجل التغطية على العجز، واتباع سياسة اهلروب إىل األمام 
.”به باطل
، واملساواة يف ”أونا“حتتكر جلها  املغرب ليس فقط يف غياب املساواة يف اإلرث الذي يرتكه اآلباء، بل يف املساواة يف إرث املوارد الطبيعية اليتمشكلة 

يه غالبا ما تكون مساواة يف أما إرث ما يرتكه اآلباء فإن املساواة ف. امللجسإرث خريات البالد اليت يتقامسها اللصوص الذي مل يرد هلم اسم يف تقارير 
…إرث الديون واملشاكل

 اإلرث مع يف املائة من املغاربة ما يرثونه عن آبائهم إال الفقر والضعف، وآنذاك سيطالب الرجال باملساواة يف 90سنوات لن جيد  10بعد ورمبا 
.شقيقاته حىت يتحملن معهم ديون اآلباء

http://www.okhbir.com/?p=40586
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هجينة"توصية المساواة في اإلرث : بالمغرب" اإلسالميات"
عادل الزبريي -الرباط 

ا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و تتواصل  تقرتح املساواة يف اإلرث ما بني ردود الفعل يف املغرب على توصية غري مسبوقة يف تاريخ اململكة تقدم 
.الذكور واإلناث

وبني مسؤولية  الوطين حلقوق اإلنسان ففي برنامج تلفزيوين للنقاش، على شاشة القناة الثانية املغربية، مساء األربعاء، اشتد النقاش بني عضوة يف اجمللس
يف " تراجعات كبرية"سجيل يف وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن، وانطلق السجال من توصية اإلرث ليشتد مع انتقادات وجهِّت للحكومة بت

.وضعية املرأة املغربية
توصية هجينة ومرفوضة

ين حلقوق ة اجمللس الوطومن جهته، هاجم منتدى الزهراء للمرأة املغربية، الذراع النسائي حلزب العدالة والتنمية اإلسالمي الذي يقود احلكومة، توصي
".اهلجينة واملرفوضة"املغريب، وواصفا التوصية بـ" من الدستور 19حتفظه على التأويل والقراءة املبتورة للفصل "اإلنسان، معلنا عن 

اليت يشكل اإلسالم  -ومية الق -املرجعية الوطنية "يف اشتغاله حبسب الدستور، هو  مرجعيتهويكر املنتدى اجمللس الوطين عن حقوق اإلنسان، بأن 
.، وفق منطوق الدستور املغريب"ال ميكن أن تتناول املراجعة أحكام الدين اإلسالمي"، فـ"موقع الصدارة فيها

م منتدى الزهراء، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بـ ، كما ينص على "مننيأمريا للمؤ "، بصفته "التطاول على اختصاصات امللك حممد السادس"وا
.من الدستور 41ذلك، الفصل 

مع تعزيز املساواة الكاملة
عزيز املساواة الكاملة واملطلقة ت"وعلى الطرف الثاين من املواجهة، طالب حزب التقدم واالشرتاكية اليساري، املشارك يف التحالف احلكومي يف املغرب، بـ

".خمتلف اجملاالت مبا يف ذلك يف اإلرث"أي الذكور واإلناث يف " بني اجلنسني
االنتباه إىل "ع احلاجة إىل ، م"حتكيم العقل، وتغليب املصلحة الوطنية العليا، وفتح الباب أمام االجتهاد اخلالق"ونادى احلزب السياسي اليساري بـ

".اخلصوصيات الوطنية، وموازين القوى، وطبيعة املرحلة التارخيية اليت مير منها اجملتمع"
سسة وطين حلقوق اإلنسان، مؤ ويتوقع مراقبون أن يتواصل اجلدل بني القوى السياسية ومنظمات اجملتمع املدين، بني مدعم ورافض، لتوصية اجمللس ال

.دستورية، مستقلة عن احلكومة

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/morocco/2015/10/29/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9.html
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«ةللمغاربان يسحب الكالم عن االرث ويعتذر  اليازمييجب على ادريس : "عبد االله ابن كيران

حكومة جاللة امللك ،  رئيس اجمللس الوطين حلقوق االنسان، انا كرئيس اليازمي الدريساقول :" قال رئيس احلكومة،  وامني عام حزب العدالة والتنمية
".الذي هو امريا للمؤمنني، جيب عليك ان تسحب الكالم عن االرث، وتعتذر للمغاربة

اء ، واْش املغرب دار خالية من الفقه: "يف برنامج خاص مساء اليوم اخلميس" يت يف 1مي دي "واضاف ابن كريان ، الذي حل ضيفا على قناة 
".فيها اويتكلمايدير جريدة  رأيوا ايقول، اىل ْبغا !علينا رأي خيالف ما جاء يف القرآن؟ اوْيفيت اليازميوالعلماء ، باْش اجيي 

http://www.hadatcom.com/index.php/politiques/4641-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9.html
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اليزميبنكيران يريد تكميم األفواه و التحكم بتحريضه ضد : لكحل 

خرياتفىرجاء : الكاتب

، اليزميقوق االنسان ادريس سعيد لكحل الباحث يف احلركات اإلسالمية إن رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان حيرض ضد رئيس اجمللس الوطين حلقال 
امه له بزرع الفتنة .ال

” لقاء خاص“ الربنامج احلواري أن تصرحيات بنكريان، خالل استضافته ليلة أمس يف” الفايسبوك“نشرها على صفحته يف  تدوينةو اعترب لكحل يف 
ن يتصرف كرجل دولة تعترب سابقة خطرية و ممارسة وقحة للتحكم وتكميم األفواه، يف حني يفرتض يف رئيس احلكومة أ ″1ميدي “قناة  بثتهالذي 

.وليس رجل دعوة ، فالدستور املغريب يفصل بني اختصاصات املؤسسات الدستورية وال يسمح إلحداها بالوصاية على أخرى

تور كفريق عمل احلكومة مارس التحكم ببشاعة على اجمللس الوطين حلقوق االنسان الذي يشتغل يف إطار القانون والدس ئيسإن “و قال لكحل 
.”هو عضو باجمللس وليس كل اجمللس حىت يتهجم عليه رئيس احلكومة وحيرض ضده اليزميوليس كشخص ، والسيد 

النكباب عليها ،وإذ فعل ليس رئيس احلكومة من حيدد جمال اشتغال اجمللس الوطين حلقوق االنسان وال املواضيع اليت جيب ا“و أضاف الباحث قائال 
.”  أبشع صورهرئيس احلكومة فهو خرق للدستور الذي وحده حيدد اختصاصات اجمللس، و رئيس احلكومة يرمي غريه بالتحكم وهو ميارسه يف

http://www.aljarida24.ma/p/politique/101617/
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توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان غير دستورية: في مع الحدثحاتمي 

ا وال هي قدمت املقرتح اللطيف حامتي على أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان جمانبة للصواب، فال هي احرتمت اختصاصا عبد.ديؤكد 
.اإلختصاصألصحاب 

ا من ، مشريا إىل أن هذه األخرية كان املغارباليزميكما عرب يف معرض حديثه لربنامج مع احلدث عن استغرابه أمام توصية جملس  ة يسمعون املناداة 
ذا املوضوع إال أننا مل نتوقعها من مؤسسة دستورية رمسية يضيف ح .امتيطرف مجعيات مدنية هلا احلق يف التعبري عن آراءها 

هن ميش وحرمان من حقوقوردا على ما جاءت به بعض اآلراء اليت جتد يف املساواة يف اإلرث بني اجلنسني حال ملا تعيشه بعض النساء من إقصاء و
م، لكن ريب وخاصة منها اإلساليف اإلرث خاصة يف بعض املناطق النائية، يقول احملامي أن حل هذه الظواهر ال يأيت بالتطاول على ثوابت اجملتمع املغ

م .على أصحاب الذمم املالية أن يتصرفوا يف ماهلم بالشكل الذي يضمن العدل بني الورثة بعد وفا

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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من يعارضون المساواة في اإلرث يخالفون الدستور: عصيد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مقدار ا، فإن املستغرب هو وإذا كان من حق كل واحد أن يديل بدلوه يف النقاش الدائر الذي هو طبيعي بالنظر إىل مسلسل التطورات اليت عرفها بلدن
.العنف اللفظي الذي يتعامل به بعض احملسوبني على احلزب الذي يرأس احلكومة، مع املخالفني هلم يف اٍلرأي واملوقف

                            38 / 79



 

30/10/2015 8
Conseil national des droits de 

l'Homme

التمسوا الوسائل حدث يف موضوع اإلجهاض وتزويج القاصرات خرج احملافظون عن طور التعقل، واحتكموا مرة أخرى إىل اإلرهاب الفكري، و فكما 
م بالغوغائية والصراخ ميكنهم احلفاظ على ما ه. غري الشريفة إلسكات أصوات خصومهم احلداثيني و موجود، وإن كان غري وهم بذلك يعتقدون أ
.سليم وال حيقق الكرامة ألفراد اجملتمع رجاال ونساء

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

.مقال قادم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.الدستور بل ورد خالفه متاما

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.chnotra.com/item/46304-2015-10-28-11-25-12.html
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!وأكثر..الذكرينحظ لألنثى 

.املرياث أهلمتين وبشدة احلملة احلالية يف اململكة املغربية، واليت تستهدف منح النساء احلقوق نفسها متساويًة مع الرجل يف

وذلك برفع ذكور يف اإلرث، أشعر بالغرية الشديدة، من اجلدل الذي أثارته مطالبة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب، باملساواة بني اإلناث وال
ز الكثري من مع املغريب، واحنياتوصية تنادي بذلك، الغرية اليت أعيشها منذ إثارة املوضوع خالل األيام الفائتة، مبعثها الشكل الراقي للجدل يف اجملت

ذا الشأن، باإلضافة طبعاً إىل أن هذا املطلب هو حلم و  ة يف هذا حق لكل امرأالرجال هلذا املطلب، وكل الفعاليات واملقاالت واللقاءات اإلعالمية 
جهنم باملعىن احلريف، لكن  وابأب..نعمالزمن، وباألحرى أن تتبناه فئات اجملتمع املدين يف مصر، ولو أن ذلك سيفتح أبواب جهنم على املطالبني به، 

.فما جاء حق إال بالدم! من يهتم

، أما غول مبا هو أتفه لألسفيف احلقيقة، تصورت أن األمر سيثري اهتماماً أكرب يف اجملتمع املصري، ولو على سبيل العدوى، لكن طبعاً إعالمنا مش
يبدأ خبطوة، تؤكد  متاماً وراء لقمة العيش؛ إال أن ذلك لن يكسر عزمية من حيلم حبياة كرمية، وأؤمن بشدة أن مشوار األلف ميل" ملهي"شارعنا فهو 

اجلنسية  ق األم املصرية يف منحهذه القناعة املكتسبات اليت رأيتها تتحقق أمام عيين طوال السنوات املاضية، وقد كان بعضها خياًال لسنني مثًال كح
.ألبنائها

 ضرر وال سعى إىل العدل، وأنه الأما بالنسبة ملن سريفع شعار أن هذا املطلب يتعارض مع الشريعة اإلسالمية؛ فلن أكتفي بتذكريه بأن شريعة اإلسالم ت
ا مع إعمال العقل واالجتهاد، ولكنين سأذكره بالواقعة الشهرية واليت يعرفها كل دارس للشريعة، حني أقر اإلمام ع ب خليفة لي بن أيب طالضرار، وأ

بب احلسابات ، بأن يرث األخوة من األب كاألم يف حالة عرضت عليه كان سيخرج فيها األخوة من األب دون إرث بس)كرم اهللا وجهه(املسلمني 
.املعقدة يف عملية إرث

لذي يقره النص، ذلك ، بأن ترث زوجة نصف ما ترك زوجها، باإلضافة إىل الربع ا)رضي اهللا عنه(كما أمر سيدنا عمر بن اخلطاب خليفة املسلمني 
م، برغ مستحقي  م ورودهم نًصا يفألنه مل يكن له أوالد، وكانت هي تشاركه عمله، وطبًعا كلنا يعرف أن سيدنا عمر أمر مبنع الزكاة عن املؤلفة قلو

عمال العقل كل ما يف األمر أنه علينا استلهام روح إ! الزكاة، ألن ذلك أمر ختطاه الزمن وظروف اجملتمع اإلسالمي؛ أو حنن أعدل من علي وعمر؟
ا الرجال، رية، عن أبنائها وأخولتحقيق العدل، يف زمن تعمل فيه املرأة كالرجل، وتنفق فيه كالرجل، وتكون هي مسؤولة متاماً عن األسرة يف أحيان كث

!.أي منطق هذا ؟وأي عقل؟ وأي عدل؟! لكنها ال ترث مثل الرجل 

جمتمع تشقى تمعي، فما ارتاح احلملة احلالية يف املغرب ملهمة للغاية، أرجو أن نستلهم هذه الروح الراغبة يف التجديد والعدل، وحتقيق االستقرار اجمل
.، ولكن أنفسنا نظلم"ربك بظالٍم للعبيد ما"ونساؤه ،

http://www.dotmsr.com/details/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89-%D8%AD%D8%B8-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1

                            42 / 79



 

30/10/2015 27
Conseil national des droits de 

l'Homme

تدعو إلى إلغاء كافة القوانين التمييزية ضد المرأة” عدالة“

ات املغرب الدولية إن مطلب املساواة بني املرأة والرجل هو مطلب جمتمعي ينسجم مع التزام“من أجل احلق يف حماكمة عادلة، ” عدالة“مجعية أكدت 
.”امللزمة يف هذا اجملال

ساواة واملناصفة وضعية امل“حول ” اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“بنسخة منه أن تقرير  كوم.برملانوأضاف بالغ جلمعية عدالة توصل موقع 
جمتمعي املرأة و الرجل، مطلب  ، يتجاوب مع مطالب احلركة احلقوقية واملدنية املطالبة باملساواة احلقيقية والكاملة، وإىل أن مطلب املساواة بني”باملغرب

.ينسجم مع التزامات املغرب الدولية امللزمة يف هذا اجملال

نجزة دمي املذكرة املوشدد ذات البالغ على ضرورة إلغاء القوانني التمييزية ضد املرأة وكذا القوانني املقيدة للحرية الفردية، وذلك مبناسبة تق
.”و القواعد األساسية لسلطة قضائية مستقلة املرجعيات”حول

لى ، دعما للمساواة و القضاء ع، اجملتمع املدين واملثقفني إىل االخنراط يف النقاش العمومي املتعلق باملساواة، من موقعهم املدين واملعريف”عدالة“ودعت 
.مجيع أشكال التمييز كخيار حداثي دميقراطي

http://www.barlamane.com/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84/
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قضية اإلرث محسومة وال اجتهاد مع وجود النص: شباطحميد 

يد حلزب االستقالل، مح أول رد فعل له على توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املساواة يف اإلرث بني النساء والرجال، قال األمني العاميف 
.شباط، إن قضية اإلرث حمسومة بنص قرآين، وال اجتهاد مع وجود النص

.”أن موقف حزب االستقالل واضح وصريح يف هذه القضية، إذ ال ميكننا أن نعارض ما  جاء به اهللا ورسوله“وأضاف شباط 

ة مات املواطنني املغاربواعترب شباط أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص املساواة يف اإلرث بني النساء والرجال تأيت خارج اهتما
ا القرآن، ويعرفون أن اإلسالم كرم املرأة أمسى تكرمي، لذل م، مربزا أن املغاربة حسموا يف هذه القضية اليت جاء  ام بأولويات ك جيب االهتموأولويا

ها الدخول يف نقاشات غرض املغاربة، الذين ينتظرون مناقشة قانون املالية، وينتظرون توفري فرص الشغل وإصالح التعليم واالعتناء بالصحة، بدل
.االبتعاد عن األولويات الكربى

رة تعديل مدونة األسرة بشكل بضرو ” وضعية املساواة واملناصفة باملغرب“وكان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد أوصى يف تقرير موضوعايت له حول 
.”مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث

ية، كما ني للحركات اإلسالمولقيت توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء معارضة واسعة من العلماء واملنتسب
ا من حزيب االحتاد يت التوصية ترحيباعتربها حزب العدالة والتنمية يف بيان أصدرته أمانته العامة انتهاكا للدستور وجتاوزا ملؤسسة أمري املؤمنني، بينما لق

.االشرتاكي للقوات الشعبية، واألصالة واملعاصرة، فضال عن بعض اجلمعيات

http://alouma24.com/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-
%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF/
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المغرب يشرحون غدا ما حدث لبنبركة وإسرائيل على الخطحقوقيو 
”جرى ماذا”ل حمموسةعمر 

ائيا سبق واعلن عن االشتغال عليه  يكشف نتيجينتظر  ة التحريات فيما خيص سبع أن يصدر غدا اجلمعة اجمللس الوطين حلقوق االنسان، تقريرا 
بباريس، واغتيل بعدها، وضلت احلقيقة  1965أكتوبر  29حاالت جمهولة املصري، بينها ملف الزعيم اليساري املهدي بن بركة، الذي مت اختطافه يف 

ل، أمريكا فرنسا سنة غري واضحة حول ما جرى له ، بغض النظر عن الروايات املختلفة لعمالء متقاعدين ألجهزة استخبارات دول إسرائي 50منذ 
.واملغرب

التشطيب على الفقرات اليت  يف سابق تصريح له أن األرشيف الذي  مت احلصول عليه من وزارة الدفاع األمريكية تبث فيه بنزكريوأكد الراحل ادريس 
ملية املة عمن خطط ونفذ عختص أسرار ملف بن بركة، واألمر نفسه مع وزارة الدفاع الفرنسية، إذ يرجع للدولتني أمر رفع السرية ملعرفة احلقيقة ك

ت ولة الذين نشروا عشرااغتيال الزعيم اليساري بن بركة، وأين دفن ومن أشرف على نقل اجلثة، يف ظل تضارب روايات عمالء استخبارات أكثر من د
.الكتب اليت تطرقت للغز مقتل بن بركة

وع ال ميكن حله عن ال يرى موجبا ملساءلة وزارة العدل واحلريات عن موض“أنه  الرميدوخبصوص تدخل وزير العدل واحلريات يف شأن هذا امللف قال 
لس الوطين حلقوق اإلنسان، حتتكم يف هذه القضية إىل حتقيقات اجمل“مضيفا أن الوزارة ” طريق العدالة القضائية، بل عن طريق العدالة االنتقالية

.”باعتباره الوريث الشرعي هليأة اإلنصاف واملصاحلة

http://www.madajara.com/30011.html
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..!الفتنة بين العلمانيين والمحافظين في قضية اإلرث عن 
ذا االنفعال الذي يعكس قوة مفعول مضمون التما   وصية اليت تدعو إىل كان ينبغي أن يكون التعامل مع توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 

لغاؤه طعي الثبوت، ومل تطلب إالبحث واالجتهاد الفقهي حول قضية اإلرث ونصيب املرأة منه، ألن التوصية مل ترق إىل التشكيك يف النص القرآين الق
ذه ال فأعضاء .. بيانات املضادة أو الفتوى االجتهادية حوله، وما كان على الذراع الدعوي حلزب العدالة والتنمية ولبعض صقور هذا احلزب أن خيرجوا 

مني يف حرية التفكري والتعبري الدولة العميقة، وال متلك حركة التوحيد واإلصالح وغريها الوصاية على املسل كراكيزاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليسوا  
إىل املس  العقول ملن يسعونيف القضايا الدينية، وال جمال خللط السياسة بالدين يف هذا املوضوع اخلاليف، كما أنه ال حرية إباحية مستفزة للمشاعر و 

.غال ضد خصومهمباالستقرار االجتماعي وزرع بذور الفتنة بني املغاربة يف هذه الفرتة اليت تشهد حبث اإلرهابيني عن مربرات االشت
ذا الوطن ما يربرها من خالل توصية اجمللس الوطين حلقوق ا ة يف اإلرث، إلنسان حول املناصفقد يكون وراء الفتنة اجلديدة بني العلمانيني واحملافظني 

 انت هناك أطراف منلكن أن تدفع باحلزب الذي يقود احلكومة إىل إصدار بيان يدين فيه أصحاب التوصية، فهذا ما ال ميكن القبول به إال إذا ك
كن  هذا املربر ال ميخارجهما تبحث عن ما يساعد على مأل الفراغ، وخلق مواضيع للنقاش واحلوار اجملتمعي حول القضايا اجملتمعية احلارقة، وحىت
 جد نصوص قطعية حوهلااالستئناس به يف فهم األغراض واألهداف من خلف شروط مثل هذه احلوارات اجملتمعية اليت ال تسمن وال تغين، ما دامت تو 

.يف الفرتة املعاصرة راهنيةتعدم مشروعية أي نقاش حىت وإن كانت له 
االندفاع  ة الثبوت، وحىت وإن كانيلعن اللـه من يوقظ الفنت بني أبناء األمة حول القضايا الشائكة الفقهية اليت ال يستحيل فيها جتاوز النصوص قطعي
فتصيد صقور احملافظني .. ني العامة واالخنراط فيها مشروعا كهذه القضية اليت يستنفر فيها احملافظون والعلمانيون قواعدهم الختبار أسلحتهم ونفوذهم ب

حون قضية اإلرث دفاعا عن ويفتح هلا فضاءات أخرى، وحىت الذين يطر  يؤجههااملعركة وتوعدهم خلصومهم العلمانيني ال يوقف أسباب الفتنة، بل 
لدى خصومهم  حقوق املرأة، وحتسني أوضاعها، يدركون اخلصاص يف االجتهاد بني األئمة والذاهب حوهلا، ويراهنون على تراجع جوانب القوة

ما يشري إىل  دم الطرفني، وهذااحملافظني، وهذا ما ال ميكن أن حيدث حىت وإن انتهى اخلالف بني العلمانيني واحملافظني إىل االقتتال الدموي الذي ال خي
.أن التغيري الذي يدعو إليه احملافظون لن حيالفهم النجاح بواسطته حىت وإن دعمته العامة يف وضعها احلايل

َسّلمات اليت ال جيب أن تكون موضوعا للحوار، يريدون توفري وقود الفتنة ا
ُ
بطاهلا لنائمة قصد تصيد أإن الذين خلقوا مشروعية هذا احلوار حول امل

ة، ال حق للتيارين يف احلوار أو يف ، سواء من التيار العلماين أو احملافظ، ويف نظرنا املتواضع يف النقابة املستقلة للصحافيني املغاربومناضليهاورموزها 
ة أخرى ظيفها ملناقشة قضايا جمتمعيافتعاله حول نصوص دينية قطعية الثبوت، وال أحد يف اجملتمع يطعن يف شرعيتها، حىت وإن كان من يطرحها يريد تو 
ناصفة احلقيقة تمكني املرأة من املهلا عالقة مبنظومة احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية املنصوص عليها يف الدستور يف أفق حتريك االجتهاد حوهلا ل

.يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
عارك ر اجملتمع إىل هذه املطبعا، صقور التيار العلماين واحملافظ يتوفرون على اجلاهزية ملواجهة خصومهم يف الطرف اآلخر باستمرار، ومستعدون جل

اجملسد للهوية ة بالعقل اجلمعي السائد اجلانبية اليت ال ختدم تطلعاته يف الدميقراطية والتحرر والتنمية والتطور، وخصوصا يف مثل هذه املواضيع املرتبط
جتهاد، لكن أن لنقاش واحلوار واالواخلصوصية الثقافية والدينية واحلضارية، رغم وجود هذا احلقل يف يد إمارة املؤمنني اليت متلك وحدها احلق يف تدبري ا

جية ل يطرح إشكالية ازدواخيرج احلزب الذي يقود احلكومة ليعرب عن قناعته حول املوضوع، فهذا ال يوقف أسباب الصراع واخلالف مع العلمانيني، ب
اليت  يف مثل هذه املوضوعات املعايري اليت ال حق للحزب احلاكم فيها، بالنظر إىل موقعه يف تدبري الشأن العام فقط، وليس من حقه دستوريا اخلوض

.تتجاوزه
الهتمام حث يف القضايا ذات اإننا يف النقابة املستقلة للصحافيني املغاربة، ننتظر وقف الصقور هلذه املعركة حول هذا املوضوع، واالنصراف إىل الب

سياسية، ورفع مستوى النقاش حوهلا مع اجملتمع يف القطاعات اليت هلا عالقة حبياته االجتماعية واالقتصادية وال يواجههااجملتمعي املرتبط باملشاكل اليت 
ا يف أفق االستجابة ملطالب اجملتمع فيها، واحتواء أسباب االجنرار إىل اخلالفات حول الثوابت اجمل ية وقارها الديين تمعية اليت جيب محااألطراف املعنية 

.والدستوري
http://www.almostaquilla-press.com/articles/8989
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جرد مزايداتمحمد السرغيني يؤكد ال اجتهاد مع النص وما أثاره المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ماألستاذ 
املغرب احلر – بوعبدالويجناة 

ساوي يف اإلرث بني الرجل ، حول مشكل الت”الرافض واملؤيد“فجرت توصية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان باملغرب مؤخرا، جدال سياسيا قويا بني 
يئة الرباط، أن املغرب يتوفر على ثوابت لألمة، هلذا يتو . واملرأة ، جب عدم خرقها أو جتاوزهاويف هذا اإلطار قال االستاذ حممد السرغيين، احملامي 

ا باطل ،  ″2011سافر ألحكام دستور ال اخلرق”بـووصف األستاذ السرغيين هذه التوصية . معتربا إثارة هذا املوقف يف هذا الوقت بالذات فتنة أريد 
طين حلقوق ، كما حذر االستاذ السرغيين من اختاذ مثل هذه اخلطوة داخل اجمللس الو ”يؤطر املساواة بني املرأة والرجل“الذي  19مذكرا بالفصل 

”  ه ال ميكنه بصفتهسبق أن أكد أن“اإلنسان اليت تضرب يف العمق مؤسسة إمارة املؤمنني، اليت يرتأسها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس والذي 
ة النصوص املتعلقة باإلرث واعترب األستاذ السرغيين أن إقرار العدالة االجتماعية، ال يتمثل يف مراجع. ”حيل حالال أو حيرم حراما“كأمري للمؤمنني، أن 

التمييز بني مواطناته “مع عدم ” ألنه ال اجتهاد مع النص، مؤكدا أن الدستور أحل على العدل واملناصفة واملساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية
.قيمة والشاذةومواطنيه، ومل يتطرق لإلرث ألن هناك ثوابت دينية حمكومة بنصوص قطعية متنعنا من اخلوض يف مثل هذه النقاشات الع

http://www.maroclibretv.com/national10663.html

http://siyassi.com/2015/10/slide/18393.html
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نبر المقبلالمجلس الوطني لحقوق االنسان سيكشف عما توصل إليه في قضية بنبركة في دج: لشكر
سحليهدى 

من خالهلا بكشف  إن حزبه رفع مذكرة إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يطالبوه" االحتاد االشرتاكي"قال إدريس لشكر، الكاتب األول حلزب 
لقسري، ة حول هذا االختفاء احقيقة اغتيال املهدي بنربكة،  مشريا إىل أن اجمللس، وعد بأن يطلع أسرة الشهيد وعائلته السياسية، على مضامني شامل

.  وأنه بصدد إعداد اللمسات األخرية، يف انتظار نشر اخلالصات دجنرب املقبل

 29يوم  الرباك ،  الذي كان يتحدث يف مهرجان خطايب نظم يف"االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية"وقال ادريس لشكر، الكاتب األول حلزب 
على تصفيته  لغياب املهدي بنربكة،، إنه متىن لو حتولت ذكرى اختطاف املهدي بنربكة بعد انصراف نصف قرن 50أكتوبر، مبناسبة الذكر الـ 

.اإلجرامية، إىل حدث وطين بامتياز، وإىل حلظة استعادة و تصاحل و استشراف للمستقبل

تبار ألبرز ضحية من بلوغ منطق اإلنصاف واملصاحلة ذروته، يف هذه اللحظة، باخنراط كل مؤسسات الدولة يف مراسيم رد االع لشكر،عدمواستنكر 
.تشريعية باملغربضحايا  سنوات القمع و الظلم واالستبداد، وإجناز خطوة شجاعة يف اجتاه تطبيع الدولة مع روح وذكرى أول رئيس للمؤسسة ال

ملكانته الالئقة  وإرساءالى روحه، تغطية القنوات التلفزيونية العمومية و القنوات املؤسساتية،  لذكرى الشهيد ترمحا ع االحتادي،لعدمكما حتّسر القيادي 
.وتلقني دروسه يف الوطنية و القيم و األخالق لألجيال الناشئة

داع، وابتكار أرقى وختم لشكر مداخلته، بالقول إن اخلص وفاء وأصدق استحضار لروح عريس الشهداء، هو احلفاظ على شعلة قيم التقدم واإلب
.على كل الصيغ املمكنة مبا خيدم مصلحة الوطن اإلنتفتاحاألشكال النضالية لتجميع قوى احلزب وتثبيت أركانه، مع 

عار سنة الختطاف الشهيد املهدي بنربكة، الذي اختار له منظموه كش 50لذكرى  ختليدا"الشعبيةاالحتاد االشرتاكي للقوات "عرف اللقاء الذي نظمه 
أكتوبر اجلاري، بسينما  29، مشاركة عدد من الوجوه السياسية واحلقوقية املعروفة، مساء اخلميس "نصف قرن من احلظر املفروض على احلقيقية"

.بالرباط" رويال"امللكي 

http://lakome2.com/politique/liberte-d-expression/6641.html
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أن يسحب كالمه بخصوص المساواة في اإلرث ويعتذر عنه اليزميعلى : بنكيران

.ا أن تثري الفتنة يف اجملتمع، رئيس اجمللس الوطين حلقوق االنسان، خبصوص املساواة يف اإلرث بني املرأة والرجل، من شأاليزميقال  إن توصية إدريس 

هاد ، قائال إنه ال ميكنه االجتاليزميأكتوبر، بقوة  29ليلة اخلميس  بثته" يت يف 1ميدي "وانتقد بنكريان الذي كان يتحدث يف برنامج خاص على قناة 
.بني العلماء ودعاه إذا أراد أن جيتهد فعليه أن يفعل ذلك طبقا لقواعد االجتهاد املتعارف عليها. يف ما نص عليه القرآن بنص حريف

م ال تريدون القرآن، وعندها لنا بأنك قواوا: قبل أن يضيف. مايشاءأن يعرب عن رأيه فعليه أن ينشئ جريدة ويقول فيها  اليزميوقال بنكريان إذا أراد 
.سيكون كالم آخر

http://lakome2.com/politique/6705.html

                            49 / 79



 

30/10/2015 33
Conseil national des droits de 

l'Homme

السياسة هي تدبير االكراهات

ء و مل يقل أي شيء، لقاء وجه هي تدبري االكراهات، عبارات قاهلا بنكريان يف لقائه اخلاص على قناة العزوزي، لقاء قال فيه بنكريان كل شيالسياسة 
مليار و انتخاب رئيس  55فرباير إىل ازمة  11خالله بنكريان رسائل ملن يهمهم االمر حيث حضرت فيه كل القضايا و غاب عنه املواطن، بداية من 

و القصة فيها (ش الغرفة الثانية ، و العبارة جاءت كرد على سؤال للصحفي احملاور حول اخلالف بني الرئيس و املرؤوس بني بنكريان و أخنو 
لى ضياع مصاحل ، حيث أكد رئيس احلكومة أنه جتاوز االمر كما فعل يف ازمات سابقة حفاظا على التماسك احلكومي،  و خشية منه ع)انتخابات

ا ستشفع له لدى املغاربة و سيكون النص ه و حزبه، ر املبني طبعا حليفاملواطنني، يف الوقت الذي يعود ليؤكد أن منجزاته من املؤكد بل من الضروري أ
االوىل و وحزبه يف املراتب  باستثناء لو وقع يف االمر ما ميكن أن يقع يف إشارة إىل تشكيك واضح و صريح يف االنتخابات القادمة ، فإما ان يكون هو

ا انتخابات ستكون مزورة خمدومة مما ال شك فيه  .ووإما ا
ذا الوافد اجلديد  تكمن يف ، و مشكله مع هالبامالرجل جعلنا نربط بني تصرحياته حيث يقول ان حزبه يرفض سياسة التحكم اليت ينهجها حديث 

قارب مستقبلي مع ، و هذا هو املشكل الوحيد أو العائق يف اي تمرجعياتهحماولة حتكمه يف املشهد السياسي و جعل االحزاب رهن إشارته و ضمن 
رحها املواطنني هذا احلزب الذي شكك يف النتائج اليت حصل عليها خالل االستحقاقات االخرية، و عرب عن ذلك من خالل جمموعة من االسئلة ط

، كيف  2011ية يف دستور قبله، و املفروض أن جييبنا هو كرئيس حكومة اشرفت على أول انتخابات مجاع)  البلية السياسية(البسطاء املهتمني بـ 
ون فيها ؟ ، و كيف اهدى مستشاروه رئاسة جمالس ترابية و إقليمية و جهوية يتمتع12حصل حزب االصالة و املعاصرة على مخس جهات من أصل 

كيف لرئيس   و أعادوا وجوه فاسدة إىل التدبري هلا سوابق يف تبذير املال العام ؟ الباممجاعة مع  52؟ وكيف نسق مستشاروه يف أزيد من للبامبأغلبية 
أن  لة و أخرى كان على بنكريانجملس املستشارين بالكاد حصل على العتبة القانونية يف دائرته االنتخابية و انتخب رئيس جمللس املستشارين، اسئ

.جييب عنها يف هذا اللقاء من منطلق إشرافه ووزيره يف الداخلية على هذه احملطة من االلف إىل الياء
نتخابات االخرية و النتائج نسي أنه هو نفسه و حزبه يسعون للتحكم عرب استغالل الدين يف السياسة و اال  البامو هو يتحدث عن حتكم بنكريان 

ك ى، نعلم من أين اتت تلاليت حصل عليها احلزب االغليب و اليت  يعلم اجلميع كيف امتألت اللمبة بالزيت و اشتعلت يف العديد من املدن الكرب 
الغليب، فخطاب االصوات اليت حصلت عليها لوائح احلزب يف املدن الكربى، نعلم مصدر خزان االصوات ذاك الذي انفجر يف صناديق احلزب ا

بينه و بني خصومه )  االفراجحلقة (و البهرجة  و الشعبويةالتكفري و إرضاء اهللا و الطمع يف اجلنة كان له االثر الكبري على عقول البسطاء، و 
.السياسيني و على رأسهم االمني العام حلزب االستقالل، سامهت يف االنفجار الدميغرايف للمصوتني على حزبه

ولية بامتياز ارتدى فيها من بني ابشع صور استغالل الدين تعليقه هو نفسه عن توصيات جملس حقوق االنسان خبصوص االرث، و اليت كانت أصو 
م لنفيها عنهم، حيث طالب بنكريان م م و طلعا حلقوق ن رئيس اجمللس الوطين جبة االمني العام للحزب االسالمي الذي جياهد قياداته  عرب تصرحيا

بعيدا عن اخلوض يف االمر  فبعيدا عن نقاش املناصفة و. بسحب هذه التوصية و االعتذار عنها للمغاربة درء للفتنة -املؤسسة الدستورية –االنسان 
من  جوابه ان املغرب  ألن له أناس خمتصون فيه، و ما هي إال توصية بالعقل و املنطق تناقش، فقد كان على الرئيس و االمني العام  ان يراعي يف

وق س كل املبادئ الكونية حلقاملوقعني على اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد النساء، و أن يتحاشى خلفية حزبه و مرجعتيه اليت تعاك
ا كثقافة و ممارسة .االنسان و ال تؤمن 

املقاصة، و صناديق التقاعد،  صنوقعرف ايضا إثارة قضايا اخرى استهلك فيها النقاش من قبيل عالقته حبزب االستقالل و االحتاد االشرتاكي، اللقاء 
ا الرجل، و اليت  الراس اليت قسوحيةنفسها منطية غري مقنعة، تعكس  هيحماربة الفساد ، مشكل الطلبة االطباء و كانت اجوبة بنكريان هي  يتمتع 

.و مربوك العواشر داكشيو  االرنباتمتنعه من االصغاء لآلخر و لو من باب االستئناس، املهم انه جاء و تكلم وحتدث عن 

http://journalmedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA/
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La langue amazighe Objectifs, enseignement, promotion et 
mise en œuvre

Faut-il à chaque rentrée, rappeler, que l’enseignement de la langue amazighe est une priorité, un passage 
obligatoire pour aller de l’avant et faire bénéficier la plus grande majorité des Marocains de l’un de leurs 
droits fondamentaux?  Faut-il aussi à chaque occasion leur lire des textes nationaux et/ou internationaux 
que le Maroc a adoptés ou ratifiés pour les mettre sur le droit chemin ?  
A chaque sortie médiatique, non calculée, trop d’ancre est versée pour une telle question, et ne fait, que 
perdre encore et toujours du temps pour mettre sur les rails de l’enseignement, une langue amazighe 
officiellement reconnue par la Loi suprême de la nation.  
A cet effet, sans passer en revue les textes internationaux antérieurs à la Déclaration universelle des droits 
linguistiques (1996). celle-ci en fait, un fondement essentiel et primordial des droits de l’Homme. Chaque 
individu ou communauté doit donc s’épanouir dans sa propre langue, celle de sa communauté d’origine, 
mais aussi, a le droit d’accéder à d’autres langues officiellement reconnues dans son pays et d’apprendre des 
langues étrangères. Cette déclaration prend en compte les communautés linguistiques et non les Etats, et 
est considérée comme nécessité de correction des déséquilibres linguistiques où toutes les langues 
cohabitent dans l’interculturalité diverse mais homogène et bénéfique pour tous. 
Minorisée, frappée de précarité, la langue amazighe n’est pas encore à l’abri d’une idéologie   véhiculée 
depuis le siècle dernier et qui a fait perdre à cette langue beaucoup de terrain. Toutefois, le Dahir d’octobre 
2001 portant création de l’IRCAM, et qui introduit l’amazigh dans l’enseignement, représentait une lueur 
d’espoir pour que cette langue retrouve son aura socioculturelle. Mais un tel espoir ne peut avoir droit de 
cité que par la promulgation de la loi organique définissant sa mise en œuvre et les modalités de son 
enseignement.  
Outre ce texte, le Conseil national de l’éducation et de la formation (CNEF),  dans son article 116, dispose 
qu’«il sera créé, auprès de certaines universités à partir de la rentrée universitaire 2000-2001, des 
structures de recherche et de développement linguistique et culturel amazigh, ainsi que de formation des 
formateurs et de développement des programmes et curricula scolaires». Ensuite, le Dahir du 17 octobre 
2001  dispose  d’«aider les universités, le cas échéant, à organiser les centres de recherche et de 
développement linguistique et culturel amazigh et à former les formateurs». Déjà 14 ans sont passés après 
le discours d’Ajdir et la création de l’IRCAM mais la situation n’a pas avancé d’un iota. 
L’article 5 de la Constitution de 2011 est venu après une dizaine d’années de ce même discours d’Ajdir et 
commence par la phrase : «L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat». Le verbe «demeurer» dans son 
sens étymologique simpliste, signifie : «continuer d’être».  Demeurer, peut être aussi remplacé,   par les 
verbes, (être) ou (rester), ce qui donne «l’arabe est la langue officielle de l’Etat», cela signifie que le 
tamazight vient en second lieu après l’arabe qui est la véritable langue officielle de l’Etat.   Ou encore « 
l’arabe reste la langue officielle de l’Etat» et dans ce sens,  l’arabe a toujours été avant même la 
Constitution de 2011 la langue officielle de l’Etat, et reste même après la Constitution de 2011, ce  qui 
évoque une persistance dans le temps de cette langue  qui continue à être la première langue  officielle du 
Maroc. 

                            53 / 79



 

30/10/2015 44
Conseil national des droits de 

l'Homme

7627   18-19
Ensuite la Constitution dans le même article, stipule que: «de même, l’amazigh constitue une langue officielle 
de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception». L’adjectif indéfini «même», 
marque l’identité absolue, la simultanéité, la similitude et l’égalité. Selon cette phrase, il n’y a pas de doute 
que la langue amazighe est l’égale de la langue arabe dans son officialisation et dans son utilisation 
institutionnelle au sein des institutions et établissements administratifs et judiciaires et surtout dans  
l’éducation nationale, tout  en activant  son  enseignement dans toutes ses phases, primaire, collégiale, 
secondaire et universitaire. 
Et d’ajouter, selon le même article 5 de la Constitution de 2011, que la langue amazighe est un: «… 
patrimoine commun à tous les Marocains sans exception … », ceci montre que la langue amazighe 
représente le patrimoine commun de tous les marocains, mais aussi la lourde responsabilité des citoyennes 
et citoyens marocains, d’apprendre et de faire apprendre à leurs enfants,  la pratique quotidienne de la 
langue amazighe,  sa protection, sa promotion, comme étant un patrimoine commun et une richesse pour 
tous  les Marocains, sans exception aucune.  
Toutefois, la réalisation de ce vœu nécessite de  l’Etat,  pour mettre en place  «… les modalités de son 
intégration dans l’enseignement  et aux domaines prioritaires de la vie publique …»,  d’œuvrer en 
collaboration avec l’IRCAM, mais aussi avec la société civile, les activistes et chercheurs amazighs pour faire 
avancer la standardisation de la langue amazighe, qui est en préparation par les linguistes de cette institution 
en l’occurrence l’IRCAM,  afin de permettre à tous les établissements scolaires publics et privés de mettre 
en œuvre les instructions et les dispositions de la Constitution de 2011. 
L’Etat marocain est donc obligé de redoubler d’efforts « …et ce afin de lui (langue amazighe) permettre de 
remplir à terme sa fonction de langue officielle… » pour enfin lui permettre une intégration complète dans 
la vie quotidienne des Marocains sur le même pied d’égalité que l’arabe. Tout cela est lié étroitement à la 
promulgation de la loi organique de l’amazigh. « … Une loi organique (qui)  définit le processus de mise en 
œuvre du caractère officiel de cette langue… ». A cet effet, vu l’importance et la complexité d’un tel projet 
et sa mise en œuvre, il est assigné au Parlement, selon l’article 86 de la Constitution, de soumettre à 
approbation une loi organique qui détermine et définit le processus de l’officialisation de la langue amazighe 
et sa mise en œuvre, dans un délai n’excédant pas le temps de la première législature.  
Une loi organique qui tarde à voir le jour,  nonobstant le rappel solennel de SM le Roi dans son discours 
adressé aux représentants de la Nation en ouverture de la 5ème année du mandat du Parlement,  le 9 
octobre  2015 courant,  dans lequel  le Souverain déclare: «Aussi, Nous avons jugé nécessaire de rappeler 
au gouvernement et au Parlement la nécessité de se conformer aux dispositions de l'article 86 de la 
Constitution, qui fixe le terme de cette législature comme dernier délai pour soumettre les projets de lois 
organiques à l'approbation du Parlement».  
Cela évoque que la Constitution impose un délai opportun qui ne dépasse pas le temps d’une législature 
qui est de 5 années,  pour soumettre à l’approbation du Parlement cette loi combien importante. Sa 
Majesté le Roi lève, donc à cet effet, dans son discours, tout équivoque et met le gouvernement et le 
Parlement devant leurs responsabilités, afin d’éviter les sorties médiatiques non calculées qui endossent la 
responsabilité de mise en œuvre de l’officialisation de l’amazigh, à des instances de l’Etat, ce qui est 
contraire à l’esprit de l’article 5 et de la Constitution en général.  
Dans ce contexte, et vu la dynamique offerte par cette même Constitution à la société civile et politique, et
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dans le cadre de la démocratie participative,  le réseau Azetta pour la citoyenneté avait élaboré une plate-
forme de projet de loi organique, sur l’application et la mise en œuvre de la langue amazighe. Un grand 
débat a été ouvert, à travers différentes régions du Royaume. On cite le Forum organisé en 2012 par le 
CNDH à Arfoud,  sur la diversité linguistique,  et lors duquel on avait revisité et analysé le projet de loi 
organique sur l’amazigh, étalé sur 31 pages. Le projet de loi présenté par Azetta comprend cinq parties. Il 
s’assigne pour objectif  l’intégration de l’amazigh dans l’enseignement, sous toutes ses formes et cycles, les 
médias, les programmes culturels et artistiques, l’administration et les établissements  publics, l’espace 
public, les publications, les documents, les correspondances  administratives, les documents souverains et 
d’identité nationale, les services publics et les services relevant de la justice.  
Il préconise également la création d’un institut supérieur des études amazighes, ainsi qu’une instance 
nationale chargée de préserver la langue amazighe et sa promotion. Dans le même sens, le réseau Azetta, 
lors de la 56ème session des Nations unies sur les DESC, qui avait lieu à Genève en septembre dernier,  
avait  plaidé,  lors du quatrième rapport présenté devant l’instance onusienne,  contre  toute discrimination 
( art 2 :parag 2) qui stipule de «mentionner les efforts consentis pour éliminer la discrimination contre les 
Amazighs, dans l’accès à l’éducation (…..)  sur l’état d’avancement des projets de lois organiques relatives à 
la mise en œuvre de l’amazigh en tant que langue officielle et indiquer l’implication des Amazighs à cet 
égard….. ». Le Maroc n’a, donc, plus droit de revenir en arrière, quant à l’officialisation de la langue amazighe  
et sa mise en œuvre tout en faisant impliquer la société civile amazighe marocaine dans le cadre de la 
démocratie participative, en tant que choix du Maroc pour une entraide entre les composantes de la 
société dans l’objectif d’aller de l’avant à tous les niveaux. 

                            55 / 79



 

30/10/2015 
25 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

 

 

 

 

 

 

 

                            56 / 79



 

30/10/2015 
24 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

 

 

 

 

 

 

                            57 / 79



 

30/10/2015 50
Conseil national des droits de 

l'Homme

Des premières voix s’élèvent pour l’égalité dans l’héritage au 
Maroc
Par Wadii Charrad

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

http://telquel.ma/2015/10/29/heritage-voix-appellent-legalite_1467966
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لوك رجل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشارك بالقاهرة في اجتماع حول المدونة النموذجية لقواعد س
األمن العربي والمدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين

صحفيبالغ 

سلوك املوظفني العمومينيقواعد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يشارك بالقاهرة يف اجتماع حول املدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل األمن العريب واملدونة العربية ل

بالقاهرة يف أشغال لقاء ملناقشة  2015أكتوبر  29يشارك اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ممثال بالسيد حممد الصبار، األمني العام للمجلس، اليوم اخلميس 
.لقواعد سلوك املوظفني العموميني االسرتشاديةاملدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل األمن العريب واملدونة العربية 

ملفوضية السامية حلقوق حلقوق اإلنسان مبصر بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وا القومىوينظم هذا االجتماع من لدن اجمللس 
.اإلنسان وجملس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية

املعتمدتني من قبل جملس (دونتني الوسائل الكفيلة بتفعيل امل ألقرتاحويشهد االجتماع مشاركة خرباء من املؤسسات األعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 
نونرب  6و 5د بالدوحة يومي ، وفقاً للتوصيات الصادرة عن املؤمتر الدويل حول حتديات األمن وحقوق اإلنسان يف املنطقة العربية الذى عق)وزراء الداخلية العرب

2014.

حبقوق اإلنسان، كما  لتزاموكان لقاء الدوحة قد حث يف إعالنه اخلتامي الدول العربية على اعتماد مدونات سلوك لألجهزة األمنية واملوظفني العموميني تراعي اال
ك رجل األمن العريب قواعد سلو إىل تنظيم لقاء بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واألجهزة األمنية يف الدول العربية لتقييم ومراجعة املدونة النموذجية ل دعى

.لقواعد سلوك املوظفني العموميني واقرتاح الوسائل الكفيلة بتفعيلهما االسرتشاديةواملدونة العربية 

م، للكرامة اإلنسانية وحيمو ''وتنص املدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل األمن العريب على أن حيرتم رجال األمن  ا وحيافظون على حقوق أثناء قيامهم بواجبا
ا  املة القاسية أو عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املع"كما تشري إىل وجوب امتناع رجل األمن " اإلنسان لكل األشخاص ويوطدو

لقواعد سلوك  شاديةاالسرت أما املدونة العربية ". الالإنسانية أو املهينة أو األشكال األخرى لإلساءة، جسدية كانت أو نفسية أو أن حيرض عليه أو يتغاضى عنه
.الداخلية العرب فتسعى إىل حتقيق حسن أداء الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد وزارءمن لدن جملس  2004املوظفني العموميني املعتمدة سنة 
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« DANS LE COLLIMATEUR ». EP10. DRISS YAZAMI: «JE SUIS POUR L’ÉGALITÉ HOMMES-
FEMMES EN MATIÈRE D’HÉRITAGE»
Par Youssef Jajili

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) s’explique sur la 
recommandation de son conseil sur l’héritage et dévoile sa méthode de travail qui n’arrange 
pas beaucoup de monde, le gouvernement Benkirane en premier lieu.

http://www.le360.ma/fr/politique/dans-le-collimateur-ep10-driss-yazami-je-suis-pour-legalite-hommes-femmes-en-
matiere-dheritage-55751
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Benkirane se livre sur (presque) tout

La chaîne Médi1 TV a diffusé en direct hier, jeudi 29 octobre à 21h45, son émission mensuelle «90 minutes 
pour convaincre». Une édition spéciale avec, comme invité, Abdelilah Benkirane, Chef du Gouvernement et 
Secrétaire Général du PJD (Parti de la Justice et du Développement).

La chaîne a diffusé l’émission à partir de la résidence de la Primature. Quelques semaines après les élections 
du 4 septembre qui ont vu le PJD prendre la troisième place des élections communales et la tête du scrutin 
des Conseils régionaux, M. Benkirane, est revenu une nouvelle fois sous les projecteurs en abordant divers 
dossiers chauds qui nourrissent l’actualité en ce moment. Parmi les moments forts de cette sortie 
médiatique de 90 minutes, voici un bouquet de phrases choisies.

INCIDENT

L’incident est clos concernant l’échange avec Aziz Akhannouch sur la question du Fonds dédié au monde 
rural. Je dis clairement que le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime est l’un des membres du 
gouvernement avec qui j’ai les meilleurs rapports. Même dans les familles, des parents, des enfants, des 
frères et des sœurs ont leurs différends. C’est naturel et, pour ma part, j’ai oublié cet incident.

RETRAITE

On conduira la réforme de la retraite jusqu’au bout car c’est un projet essentiel pour le pays. On parlait un 
moment d’une proposition d’âge légal de départ à la retraite fixé à 65 ans, mais on est revenu à l’idée de 63 
ans, et le débat est ouvert. J’ai l’intention de mener à terme ce chantier car nous avons la conviction que si 
rien n’est fait dans l’immédiat, l’année 2023 sera celle de la faillite du système des retraites au Maroc !

GESTION

A l’arrivée de notre parti aux affaires du gouvernement, le déficit était de 7,7%. Aujourd’hui, il est de 4,3% et 
nous comptons bien le faire baisser encore en 2016 et le stabiliser à 3,5%. Voilà le genre de choses qu’il faut 
retenir pour juger objectivement notre travail.

GOUVERNANCE

Le PJD n’est pas seul ou isolé sur la scène des affaires publiques, comme aiment à le dire certains esprits 
chagrins. Le PPS aussi nous rejoint sur beaucoup de réflexions importantes. L’USFP également partage
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certaines de nos idées. Même le Parti de l’Istiqlal, et quoi qu’on dise, se retrouve parfois dans nos thèses. 
Arrêtons donc de vouloir coûte que coûte cloisonner le PJD !

RELIGION

C’est vrai que nous sommes issus d’une mouvance ayant pour référentiel l’Islam. Mais cette mouvance se 
consacre à la religion. Notre parti est, en revanche, une formation politique qui fait de la politique et non 
pas de la daâwa. Le travail, la responsabilité et la mission du PJD sont donc de servir le Maroc et les 
Marocains dans le cadre d’un mandat politique bien clair.

ELECTIONS

Les modalités et les préparatifs des élections législatives prévues en 2016 se passent bien et nous sommes 
convaincus que nous gagnerons, une fois encore, la confiance de nos électeurs. Les Marocains nous ont fait 
confiance, ils continuent de le faire aujourd’hui et il en sera encore ainsi l’année prochaine. Sauf catastrophe 
nationale majeure, nous gagnerons encore inchaallah.

COMPENSATION

La compensation est un des dossiers où le gouvernement a réalisé un travail extrêmement important, au 
cours des dernières années. Les hydrocarbures ne sont plus soutenus, mais le sucre le sera un peu moins 
afin de réorienter le fruit des efforts vers les secteurs de la santé en milieu rural et vers le fonds social 
«Tamassouk». La farine aussi, à l’avenir, sera progressivement concernée par cet effort de décompensation.

GREVES

Concernant la grogne des étudiants et médecins internes en grève, c’est une affaire dont je ne comprends 
sincèrement pas les ressorts. Pourquoi cette grève ? Le ministre de la Santé a fait des propositions qui ont 
été acceptées dans leur esprit, mais ce sont des propositions. Donc, rien n’est encore acté de manière 
officielle. Dès lors, pourquoi une grève contre une réforme qui n’a pas encore d’existence réelle ? Les 
grévistes devraient faire très attention car il y a désormais un risque réel d’année blanche. Ce sera 
préjudiciable pour tout le monde, à commencer par les grévistes eux-mêmes.

AMENDIS

L’affaire Amendis est significative de la manière dont certains esprits chagrins fonctionnent. On veut évacuer 
Amendis ? Est-ce qu’on a les 3 ou 4 milliards de DH que la résiliation de son contrat coûtera aux caisses de
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l’Etat ? Traitons le dossier avec responsabilité et recul et arrêtons de faire des déclarations insensées qui 
mettent de l’huile sur le feu car elles incitent les populations dans le Nord à adopter un comportement 
anti-civique.

EGO

Je ne suis pas «un phénomène» comme on aime à le répéter, mais juste un homme ordinaire qui a ses 
particularités propre.

JENNIFER LOPEZ

L’épisode de Jennifer Lopez est une honte ! On n’aurait jamais dû permettre la diffusion de son concert à la 
télé publique.

HERITAGE

Driss El Yazami est un responsable à la tête d’un organisme important au Maroc, qui est le Conseil National 
des Droits de l’Homme. En proposant la révision des règles de la chariâ concernant l’héritage, il touche là 
un point fondamental et sensible de la religion. M. El Yazami voudrait donc qu’on mette de côté le Coran 
ainsi que notre référentiel religieux ?

http://www.challenge.ma/benkirane-se-livre-sur-presque-tout-58553/
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