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مجلس حقوق اإلنسان يتعاون مع عدد من المنظمات التبشيرية بالمغرب: اليزمي
هاجر بدرخان   01/03/2016

سبانية التي أن المغرب يعرف وجود العديد من المنظمات التبشيرية اإل”  اليزميإدريس ”رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان كشف 
قايف مبدينة اشبيلية، أن هناك يف حديثه جلريدة اسبانية على هامش مشاركته يف منتدى حول التنوع الث اليزمي، و قال تنشط في مجموعة من المناطق 

”سيمةطنجة، الناظور واحل منظمات دينية اسبانية اليت تقدم اخلدمات للمهاجرين، و اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يعمل يتعاون مع العديد منها، يف
مامهالذي منعته السلطات املغربية من دخول أراضيها، بعد ” فيالسكيز استيبان”و يف سؤال حول القس االسباين  بأعمال تبشريية على  القيامبا إ

 األفارقةساعدة وتتبع املهاجرين علمه بقضية القس الذي كان يدير مركزا إلدماج الشباب يف الناظور ، واملعروف بأنشطته مل اليازميالرتاب املغريب، نفى 
احملتلة، و أن هذه القضية اطلع عليها من خالل وسائل االعالم فقط مليليةالذين حياولون دخول مدينة 

http://www.aabbir.com/30643.html

http://segangan.net/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A/

http://www.jihapress.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A/

https://www.maghress.com/nadorcity/37414

http://nadorino.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B4/
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 القناة األولى منقضية طرد الصحفي الليلي أسود عن تتوصل بتقرير مراسلون بال حدود بتونس منظمة 
بوسحابةعبداالله  2016مارس  1: املصدر

 إستمرتل القضية اليت هي أوىل اخلطوات لتدوي ،و”تونسفرع “إىل منظمة مراسلون بال حدود  تعسفا،رسالةوجه الصحفي املبعد من القناة األوىل 
:تقول الرسالة النقابية،وشهرا وسط صمت غريب من املؤسسات احلكومية و الربملانية و  32لنحو 

”فرع تونس“منظمة مراسلون بال حدود إىل 
امه باالنتماء إىل محاية صحايف مغريب و مساندته يف قضية طرد تعسفي من التلفزيون املغريب و من محلة إعالمية للتخو  طلب:املوضوع ين و ا

البوليساريو
:بعد  حدود،وطيبة للزميالت و الزمالء يف منظمة مراسلون بال حتية 

لة التخوين و التشكيك يف الوطنية اليت مح أخبار،وأن أتقدم إليكم بالوقائع التالية اليت ختص قضية طردي التعسفي من التلفزيون املغريب كمذيع يؤسفين 
:تعرضت هلا بعد مضي حنو إثنني و ثالثني شهرا

و  بقرار مشرتك بني مديرة األخبار بالقناة األوىل فاطمة البارودي 2013يونيو  20لطرد تعسفي من الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة يف تعرضت 
سنة من العمل الصحايف باإلذاعة و التلفزة  14ذلك عقب  اإلدريسي،وو مساعدة رئيس ديوانه إدريس  لعرايشيالرئيس املدير العام للشركة فيصل 

اء  اجلهوية،وقناة العيون  املغربية،و :قبل ذلك تعرضت للمضايقات التالية اإلحلاق،وحتت مسمى إ
.تكليفي بتغطية األحداث الوطنية الكربىعدم 
 سنوات من وجوده البارودي على رأس املديرية مل أكلف سوى بثالث 3أنه طيلة  ا،إذعدم تكليفي بالتغطيات الدولية أو التقليل من تكليفاته تعمد 

.مهمات دولية أي مبعدل مهمة واحدة يف السنة
.اليت عرضت على القناة األوىل 2011عمدا عن مهمة تنشيط الندوات اإلعالمية اخلاصة باستفتاء و انتخابات تغيييب 
.ا داخل فضاء للعملو سلوكا مرفوض إستفزازاهو ما شكل بالنسبة يل  ،و”اخليمةالصحراوي حتت “تلقييب داخل هيئة التحرير بعبارة تعمد 

ناة تأديبيا إىل ق الشركة،نقلـي،طلبت يف احدمها من إدارة 2013يف عـام  لعرايشيكتابة تقريرين يف حقي إىل الرئيس املدير العام للشركة الوطـنية فيصل 
.حد قول التقرير الوزارات،علىالعيون اجلهوية أو إبعادي إىل إحدى 

اء  لعرايشيقد انتهت هذه املضايقات بتوريط فيصل و  ”  البارودي“امت مديرة األخبار ق اإلحلاق،إذيف تنفيذ ما أمسيه مبؤامرة اإلبعاد حتت مسمى إ
امي زورا بارتكاب خطأ مهين يف النشرة الرئيسة ليومه  رة املذكورة يشري تسجيل النش املديرة،بينمايتعلق بالعناوين و عدم احرتام  2013يونيو  17با

صياغة أن أقوم بالرد عليه حىت قامت ب العرايشي،و مل تنتظر إدارة 2013قد تلقيت استفسارا خالل شهر يونيو  بتاتا،وإىل عدم وجود أي خطا مهين 
اء  قرار”بما يسمى  سنة من  14سده الواقع الذي جت الوطنية،بينمابالشركة  الوزارات،ملحقاأين مل أكن سوى موظفا بإحدى  إدعاء ،و”اإلحلاقإ

ت صحافيا غري وزارة بل كنالتواجد على أمواج اإلذاعة و شاشة التلفزة املغربية و حزمة الوثائق اإلدارية املتوفرة يؤكد أين مل يكن أبدا موظفا بتلك ال
ا سنة 1999مرسم يف اإلذاعة و التلفزة املغربية منذ عام   شيلعراي،و أن التدليس اإلداري الذي قام به رئيس ديوان فيصل 2006،مث صحافيا مرمسا 

.مل يكن سوى مقدمة لتنفيذ عملية التخلص مين الحقا 2011سنة 
،قبل أن تعود الشركة إىل 2013من يوليوز  إبتداءقد فوجئت بعد هذه الوقائع حبرماين من أجري الشهري من الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة و 

األخطر من كل ذلك أن ال تقوم  اآلن،وو حىت  2013،و عادت مرة أخرى إىل توقيف راتيب يف شتنرب 2013صرف راتيب لشهري يوليوز و غشت 
ا تعلم أن ال ذنب هلا يف هاته  إدارةع اخلالف مع أين مل اتوصل عندما وق املؤامرة،كماالوزارة اليت أبعدت إليها بصرف راتيب إىل حد اآلن أل
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اية هذه الوقائع أن يقوم احلراس اخلاصون للش وسائله،بلقرار إداري مكتوب أو تبليغ مهما كانت  الشركة،بأي ركة مبنعي من دخول مقر من املر يف 
التلفزيون يف وقت  تلك إهانة ما بعدها إهانة يف حق صحايف أدخل بقرارها،وو تبليغي  بإستدعائيبدل أن تقوم اإلدارة  2013غشت  30عملي يف 

.دولة 11من األوقات لبيوت املغاربة و أدى مهامه جبدارة للتلفزيون يف أكثر 
و  املذكور،املعيبلقرار اإلداري ال أستطيع تقدمي طعن يف احملكمة اإلدارية يف ا مكتوبا،حىتعدم متكيين من قرار ابعادي  لعرايشيإدارة فيصل تعمدت 

 القرار،وإليقاف  قضايا،األوىلبثالث  2013هلذا منذ أن توجهت إىل احملكمة اإلدارية بالرباط يف يوليوز  السلطة،واملشوب بالشطط يف استعمال 
تقدمت إىل حمكمة النقض بالرباط بطلب  حينما إستئنافيا،ومقااليت بعدم القبول ابتدائيا و  الوضعية،قوبلتالثالثة للمسؤولية و تسوية  إللغائه،والثانية 

كمة اعتربته أسرع حكم تصدره حم بالدعوى،ممايوما على توصلها  40نقض أحد هاته األحكام اكتشفت أن هيئة احملكمة رفضت طليب يف أقل من 
.النقض بالرباط يف أحد امللفات

اليت  ،و”الراضي ديالحلمار ذاك ا“تصفين بعبارة  الكرتونية،اليتعن طريق رسالة  لعرايشيأن شكاييت بالسب و القذف ضد مدير ديوان فيصل كما 
هو  وجدت طريقها للحفظ من طرف النيابة العامة للرباط لسبب غري منطقي و 2013بالرباط يف غضون شتنرب  اإلبتدائيةوضعت لدى احملكمة 

ضد املدعو محيد أمومن  2013كذلك كان مصري شكاية أخرى بالنصب و االحتيال قدمتها إىل النيابة العامة للرباط يف أكتوبر   الفاعل،وإنكار 
تية سلمت إىل الذي كان ينسب إبعادي من التلفزيون إىل جاللة امللك و شخصيات سياسية أخرى وفق ما هو ثابت من خالل تسجيالت صو 

حىت مع اعرتاف املدعو محيد  شهرا،و 22أن قضت املصاحل املعنية بالبحث فيها بعد حنو  اليوتوب،فكانالشرطة القضائية يف الرباط و نشرت على 
العناصر التكوينية  سراحه و حفظ الشكاية لسبب غري منطقي و هو عدم وجود باطالق الشرطة،قضتأمومن بالنصب و االحتيال كما يوضح حمضر 

.للفعل اجلرمي
مؤازرة  مبراسالت و طلبات و المجلس الوطني لحقوق اإلنسانشهرا إىل عدد من اجلهات احلكومية  32طيلة هاتف الفرتة املمتدة منذ حنو توجهت 

العصبة “ية الوطنية توجهت كذلك إىل املنظمات و اهليئات احلقوق الرفض،كمالكن مل أتلقى منها حىت اآلن أي جواب سواء باإلجياب أو  تدخل،وو 
الوطين لشباب  اإلنسان،املنتدىق املغربية حلقو  اإلنسان،اهليئةالوطنية حلقوق  اإلنسان،اهليئةاملغريب حلقوق  اإلنسان،املركزاملغربية للدفاع عن حقوق 

،و هو ما تسبب يل و ألسريت 2013كان ذلك بسبب أين أعيش من دون راتب منذ شتنرب   ،و”املدينمنتدى فاس هليئات اجملتمع  الصحراء،و
سلة عدة جهات كالديوان قامت كل تلك اهليئات احلقوقية بدورها مبرا نفسية،والصغرية املكونة من مخسة أطفال يف أضرار اقتصادية و اجتماعية و 

مل  التلفزة،وذاعة و امللكي و أخرى حكومية من بينها رئاسة احلكومة و وزارة االتصال و اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و رئاسة الشركة الوطنية لإل
.هذا أمر مؤسف حقا كانت،وتتوصل كل تلك اهليئات بدون استثناء بأي جواب من أية جهة  

لذي تعرضت بعد الطرد التعسفي ا اإلعتبارمن أجل رد  التلفزة،وسنة من العمل الصحايف باإلذاعة و  14باملطالبة حبقوقي املادية و القانونية يف قمت 
،و 2013يونيو  27بطلب مقابلة كما يؤكد اإلشعار بالتسلم املؤرخ يف  2013يف يونيو  لعرايشيمباشرة إىل الرئيس املدير العام فيصل  له،بالتوجه

،و 2013يونيو  27سنة كما يؤكد اإلشعار بالتسلم املؤرخ يف  12توجهت كذلك إىل رئيس النقابة الوطنية للصحافة املغربية اليت أنتمي إليها طيلة 
بعد استنفاذ  املؤامرة،ويحطم شخصيا ألن ذلك س إستقبايلعن  لعرايشيبتغاضي فيصل  التدخل،ولكين فوجئت بضعف التفاعل مع طلب املؤازرة و 

،و آخرها يف املركب الثقايف 2013أوهلا طرفاية يف شتنرب  املغربية،كانتلقاء تضامنيا وطنيا يف العديد من املدن  57هاتني الوسيلتني قمت بتنظيم 
دوليني  نظمت هناك لقاءين باسبانيا،و النزروطيو  تنريفيإىل جزيريت  2014،و توجهت أيضا خالل 2015بالدار البيضاء خالل  بليوطسيدي 
.تضامنيني

تشكيك يف ،الحظت أن اخلصوم يف هذه القضية يريدون حتويل الصراع من مسألة مهنية إىل سياق آخر و هو ال2013بداية هذا النزاع يف يونيو منذ 
مة االنفصال اليت حاولوا إلصاقها يب بشىت التخوين،والوطنية و  من  إستعملواقد  الوسائل،و حماولة إيهام الرأي العام الوطين أن اإلبعاد مت بسبب 

حممد راضي ” : حتت عنوان  2013يونيو  24نشر يف  الكاتب،أحدمهامقالني جمهويل  اإلستقالل،عربحزب  بإسمأجل ذلك جريدة العلم الناطقة 
دجنرب  21وقع هيبة بريس يف استعان اخلصوم كذلك يف وقت الحق مب ،كما”الوطنيةالليلي أشهر بطاقة انتمائه للصحراء و نسي انتماءه لوزارة الرتبية 

بالرغبةو  باإلنفصال مانناوادنون،إالذي اصبح اآلن رئيسا جلهة كلميم  بنبوعيدة،لنشر مقال يتهمين شخصيا و األستاذ اجلامعي عبد الرحيم 2013
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ة للناشطة الصحراوية يف  قبل ” حيدار  مينتواطريق  هل يسعى الراضي الليلي إىل سلك”  إسمقد محل املقال  حيدار،و أمينتوالتحول إىل قضية مشا
مونين”مغرسو  تليكيسربيسيف موقعي “أن يقوم اخلصوم بنشر مقال آخرا  الراضي الليلي ” :  املوقعيني فيه بدعم االنفصال حتت عنوان موحد ب إ

ديدة يف قضية الصحايف معطيات ج ظهور:خطري“: حتت عنوان ” ،و مقالني آخرين يف موقع كازا بريس و الصحيفة نيوز“يتلقى سلخة يف العيون 
 اكلن:عنوانحتمل  فيسبوكيةإىل إنشاء صفحة  2015اخلصوم يف شتنرب  إجته،”املقيتة“حينما فشلت كل هاته املقاالت يف أهدافها  ،و”الليليالراضي 

.ضد اخلائن راضي الليلي
ب بطاقيت املهنية يتم سح الرباط،ويتم توقيفي من طرف الشرطة املغربية يف أحد خمافر مدينة سال اجلديدة قرب العاصمة  2016يناير  22يف 

آليت للتصوير قبل أن تطلب مين  مت حجز اإللكرتونية،كماللصحافة املوقعة من طرف وزير االتصال املغريب بالنظر لكوين رئيس حترير جريدة راضي نيوز 
،تعرضت سيارايت الشخصية 2016فرباير  14يف  و.يلالشرطة مغادرة املخفر من دون أن أعرف اجلهة اليت أمرت بتوقيفي تعسفا و ال التهمة املوجهة 

 ساعة،شريط 24بنحو  لتخريب و حماول سرقة يف مدينة اكادير املغربية و الزلت حىت اآلن أجهل الفاعل مع العلم أين كنت قد نشرت قبل احلادث
.فيديو يشرح قضية طردي من القناة و هو الشريط الذي ميكن أن يكون قد أزعج جهات معينة

املغرب ألجل احلصول على  من منظمتكم اليت عرفت بالدفاع عن الصحافيني عرب العامل بالتدخل لدى اجلهات املعنية يف األسباب،ألتمسهذه لكل 
.و معاقبة اجلناة الذين كانوا وراء هذه القضية اإلعتباراإلنصاف و حقوقي املادية و القانونية و رد 

طباعة هذا املوضوع

http://www.marocpress.com/akhbarona/article-641169.html
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المغرباد في غير راٍض عن نتائج محاربة الفس الرشوةمبديعصعوبة القضاء على " المغرب اليوم"أَكد لـ 
عمار شيخي -الرباط مارس/ آذار 02,األربعاء 

مل يصل بعد إىل "فساد والرشوة، وزير الوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة يف اململكة املغربية حممد مبديع، بأن ما حتقق على مستوى نتائج حماربة الأَكد 
، "لى ظاهرة الرشوة باملغرباملواطنني ويف نفس الوقت، وجود صعوبات يف القضاء النهائي ع النتظاراتالتزايد الكبري "، مؤكًدا، "مستوى التطلعات

 ترانسبارنسيدرجة، يف مؤشر إدراك الرشوة، حسب تقرير منظمة  11التقدم املهم للمملكة والذي بلغ "وسجل املسؤول احلكومي املغريب على أن 
على  91، بعدما احتل السنة املاضية املرتبة 100نقطة على  39دولة، وحصل على  175عامليا من بني  80تبوء املغرب املرتبة "، إذ "الدولية
177."

  
اربة الفساد، وقامت ، أنه بالرغم من وجود صعوبات، إال أن احلكومة ومنذ تعيينها، أولت عناية خاصة حمل"املغرب اليوم"ويرى الوزير يف مقابلة مع 

، وخبصوص ظاهرة املوظفني "ادمبتابعة تنفيذ بعض اإلجراءات والتدابري، كما قامت بإجراء تقييم للوضع الراهن والتهيؤ ملنظور جديد ملكافحة الفس
حالة تغيب غري مشروع عن العمل، مبختلف  670خالل سنة واحدة متكنا من  ضبط "األشباح، قال الوزير املغريب املكلف بالوظيفة العمومية، 

راسة حوايل تصة، بداإلدارات العمومية، واختذنا يف حقهم اإلجراءات القانونية الالزمة، أي مسطرة ترك الوظيفة العمومية، وقامت اللجنة الوزارية املخ
سنوات،  ، موضحا أنه خالل ثالث"حالة من املوظفني، غري املدرجة أمساؤهم ضمن الشهادات اجلماعية ملوظفي بعض اإلدارات العمومية 800

".حالة تغيب غري مشروع عن العمل، اختذت يف حقهم مسطرة ترك الوظيفة العمومية 2107، مت  ضبط )2014 -2013 -2012(
  

س باألمهية القصوى حملاربة من ضمن أهدافها التحسي"، وقال، "اعتمدت اسرتاتيجية وطنية حملاربة الرشوة"وأوضح املسؤول احلكومي املغريب، أن اململكة 
ات املغرب على املستوى الدويل يف احرتام التزام"، وكذا "اقتصادية والفئات املهنية واجملتمع املدين السوسيوتعزيز مسامهة خمتلف الفعاليات "، مث "اآلفة

ة خمتلف مؤسسات وهيئات إقرار إصالحات مؤسساتية وتشريعية ومالية حملاربة الرشوة وختليق احلياة العامة، توجت بدسرت "، مذكرا أيضا بـ"هذا اجملال
، وجملس املنافسة، إلنسانالمجلس الوطني لحقوق اختليق احلياة العامة واحلكامة اجليدة، منها اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها، 

".ومؤسسة الوسيط
  

ب على مستوى املؤشرات املعتمدة االسرتاتيجية ستمكن من تنفيذ املشاريع واإلجراءات املربجمة، مبا فيها حتسني ترتيب املغر "ولفت، مبديع، إىل أن 
".2025، يف أفق 60إىل معدل   39نتطلع إىل أن ننتقل من معدل "عامليا، منها املؤشر العاملي إلدراك الفساد، وقال الوزير، 

http://www.almaghribtoday.net/home/interviews/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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بنكيران من وراء استحضار أوفقير والبصري في خطاباتهرسائل تقرير اخباري 
  2016, مارس 01الشامخالسالم عبد 

يف كل مناسبة سياسة أو حزبية،  اليت باتت تطبع املشهد السياسي املغريب، وأمام السياقات املختلفة اليت من املمكن أن تؤثر'' الكثافة اخلطابية''أمام 
 عض السياسيني، اليت يغلب عليهاعلى اخلريطة السياسية، يصعب على كل متابع للشأن احلزيب، أن خيرج بقناعات واستنتاجات فيما خيص تصرحيات ب

.''الفجائي''الطابع 

قر بتسمية األمساء مبسمياته، حىت يكون ، اليت ت''املدرسة الواقعية''أغلب هذه التصرحيات اليت باتت تؤثث الفضاء السياسي املغريب تنتمي يف غالبها إىل 
، قائد التحالف "دالة والتنميةالع"للخطاب املوجه صدى لدى املتلقي، ولعل من التصرحيات اليت طبعت املرحلة السياسية احلالية، اليت يقودها حزب 

.، إىل من يهمهم األمر''مشفرة"وبعث رسائل " املباشرة يف اخلطاب''احلكومي، هو 

أبرز  نواته احلزبية، ولعل منفرئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان ما فتئ ميرر عدة إشارات يصعب تفسريها، سواء من خالل خطابه السياسي، أو عرب ق 
. ن الثاينل ظل الراحل احلسخرجاته اإلعالمية اليت أثارت انتباه املالحظني، هو إحاالته املتكررة إىل عهدي اجلنرال حممد أوفقري وإدريس البصري، رج

ذ مكانه الطبيعي، هذا التيار هناك الذي يرفض أن يسرتجع الشعب مبادرته ويأخ''ففي لقاء األمانة العامة للحزب الشهر املاضي، قال بنكريان باحلرف 
..".وغريمها.. سي البصري.. سي أفقري.. اهللا يرحم اجلميع.. كان موجودا دائما، كان عنده رموز فيما سبق

؟ ية السابق إدريس البصريفما هي خلفيات توظيف رئيس احلكومة ألمساء تنتمي معظمها إىل حقبة تارخيية سابقة، كاجلنرال أوفقري، ووزير الداخل
ونبش يف دخل ذلك يف إطار متويه وكيف يقرأ الباحثون يف جمال اإلعالم والتواصل هذا التوظيف املباشر لرموز ارتبطت بتاريخ القمع يف املغرب؟ وهل ي

اء وينقل لقرائه موقف عدد يعيد تركيب حكاية توظيف رئيس احلكومة هلذه األمس'' لكم''مرحلة سياسية سابقة؟ وإىل من توجه هذه التصرحيات؟ موقع 
.من السياسيني والباحثني يف التواصل السياسي

..تثبيت خطاب القطيعة على مستوى نظام احلكم
فرتة ما يسمى يف املغرب توظيف رئيس احلكومة ألمساء تعود أساسا ل''عبد الوهاب الرامي، أستاذ باملعهد العايل لإلعالم واالتصال، أكد ملوقع لكم أن 

.''بسنوات الرصاص، يراد منه تثبيت خطاب القطيعة مع ما ميثله هؤالء األشخاص على مستوى نظام احلكم

سافة مع النهج الذي كان سياسية تضع م متثالتهذا ما يولد التصور بأن رئيس احلكومة ينخرط يف "وأضاف الباحث يف جمال اإلعالم واالتصال، أن 
ومبا أن . ؤالء األشخاصويف نفس اآلن، يشجب اخلطاب الذين استفادوا من الفرتات املرتبطة . قائما، والذي متثله األمساء املوظفة يف اخلطاب

األمساء اليت ختتزل توجهات  مييلون إىل امللموس واحملسوس، فذكر -السياسيني بالزبناءوقد ينعتهم بعض علماء االجتماع السياسي  -املواطنني عامة 
.معينة يقرب اخلطاب السياسي أكثر من إدراك املواطنني البسطاء

نهج ميتاز يعطي ذكر أمساء األشخاص على مستوى السياسة دائما االنطباع أن السياسي الذي يوظف هذا امل''ومن جانب آخر، يضيف الرامي، 
ديولوجية اآلنية قد حتسم، مث ال ننسى أن كثريا من املعارك اإلي.  وقد يكون توظيف األمساء بديال للحديث املضمر عن نظام بأكمله". باجلرأة والوضوح
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.لقائم حاليامبعىن أن حسم اجلدل على مستوى مكونات املاضي، هو يف نفس الوقت حسم للجدل ا. عناصرها على رقعة املاضيبتفعيل 

الشخصيات يف الغالب  وتكون هذه. هناك من جانب آخر إمكانية ذكر شخصيات مرجعية حبمولة إجيابية: "بالقول" لكم"وختم الرامي تصرحيه ملوقع 
ءة اليت كانت قائمة آنذاك، وهو شيء طبيعي إلبراز اخليارات البنا. الذين يوجدون يف صف خيارات احلزب الذي ينتمي إليه رئيس احلكومة أوالئكمن 

".ولتحسيس املواطنني باستمرارية النضال الذي يرمز إليه رئيس احلكومة، وإكسابه شرعية تارخيية

اللعب بورقة التحكم

وظيفه لبعض األمساء اليت ، أن رئيس احلكومة، عبد اإلله بنكريان، ومن خالل تالنويضيومن جهته، أكد األستاذ اجلامعي واحملامي واحلقوقي عبد العزيز 
، وهو ''الوقت خطرا عليه يريد أن يقول أن الذين يقدمون الوالء للنظام السياسي قد يكونوا يف نفس'': أكل عليها الدهر وشرب، مثل البصري وأوفقري

".، واألشخاص الواقفني من ورائه)األصالة واملعاصرة(يقصد يف ذلك، حزب 

مبفهومها " لحة العامةاملص"دفع امللك إىل تبين سياسة ضد مصلحة البالد أو دعنا نقول ضد "ولعل من جتليات هذا اخلطر حسب ذات املتحدث، هو 
".الشمويل، إما من خالل حماربة اإلسالميني وعرقلة حماربة الفساد، أو اللعب بورقة التحكم

هة املباشرة، فهو يتواجه معه رئيس احلكومة يريد تبليغ رسالة إىل امللك على أساس أن حيذره، وألن ميزان القوى ال يسمح له باملواج'' النويضيوأضاف 
".بشكل غري مباشر، إن كان يعرب دائما عن قناعته بأنه مع امللكية، وحنن ال ميكننا أن ندخل يف النوايا

"املعلوم"احلزب 
رب األمثلة، لوضع املغاربة يف بنكريان يلجأ إىل املقارنة وض" ، أن "العدالة والتنمية"، القيادي يف حزب أفتايتيف مقابل ذلك، أكد القيادي عبد العزيز 

ب سياسي، يعرفه املغاربة، يريد أن البؤس مرتبط باحلكرة واالستبداد والقمع، هناك حز ''، مضيفا "الصورة، اليت يسعى كل سياسي إليصاهلا إىل املواطنني
م يعرفون من يستغل"مشريا إىل أن " يف املغرب، فكيف ميكن مواجهته؟'' بنعلي"تطبيق نظام  هم، واجلهات املستبدة اليت تشتغل املغاربة أذكياء لدرجة أ

.''يف السر

حلزبية، للرد على اجلهات سواء خالل خطابته أو يف التجمعات ا'' الرمزية"رئيس احلكومة يوظف بعض اإلشارات ''يف معرض حديثه، أن  أفتايتوأشار 
.''اليت تريد العودة باملغرب إىل الوراء، وأنا سأمسيهم البؤساء

املعلوم سيفضح أمره  احلزب'' ، مؤكدا أن "يريد أن حيل حمل اخلطايب، الذي يرمز للحرية واإلشراق" بؤس"الريف هو اخلطايب، هناك : "قبل أن يضيف
".قريبا ألن املغاربة أذكياء

بنكريان" الوعي "تتسرب إىل '' البصراوية''احلاضنة 
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كان صاحل فيهم غري ''هناك من يريد انتقاد بنكريان ويقول "جهة أخرى ، أكد عبد الرحيم العالم، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي، أن من 
.''اجلمعي إىل السلطة املخيال، الذي يرمز يف "البصري

حدث حنن عن أوفقري اجلانب األول، بصفته مواطنا مغريب يتحدث كما نت"وأردف ذات املتحدث، أن هناك جانبني لفهم وحتليل خطاب بنكريان، 
ان للتعذيب يف فرتة والبصري، دون أن ننسى أن جزء من ماضي بنكريان مرتبط بوزير الداخلية إدريس البصري، فهناك حديث عن تعرض بنكري 

هد غري عهد البصري، وهنا رئيس احلكومة يعترب نفسه بأنه يف ع''من جهة أخرى يضيف العالم ". البصري، وهنا يطرح هاجس اخلوف من تلك املرحلة
.''حياول عرض مقارنة بني العهدين

ف، ومة، فهو نفسه ختتلط عليه املواقويضف العالم أن بنكريان، بصفته رئيسا للحكومة، ال يستطيع أن مييز ما بني صفته احلزبية وصفته كرئيس حك
.داخل األغلبية، لكنه يف مرات عديدة يضع حزبه يف موقف املعارضة يتموقعفهو  

ن حزب العدالة والتنمية ال يف املعارضة، أل متوقعهشخصيا أملس أن رئيس احلكومة مل يتطبع مع كونه رئيس احلكومة، جتد بعض خطبه : "وزاد العالم
الس، بيد أننا ال جند يوجد بشكل طبيعي يف احلكم، وهو ال يوجد اليوم إال يف املؤسسات اليت حضر إليها كمنتخب، كاحلكومة والربملان واجمل

.عالم، يضيف ال''مثال يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واملنظومة الدبلوماسية، اليت يشارك فيها بسفري واحد البيجيدي

 laعل ذلك بطريقة مباشرة، ينتقد يريد أن ينتقد جتربة سابقة، وألنه ال يستطيع ف''أما استحضار البصري يف خطابات بنكريان فيفسره العالم  بأنه 
femme de ménage  ربزا يف ذات السياق ، م''أليس بنكريان يقوم اليوم بنفس ما كان يقوم به البصري؟: "ويتساءل العالم". حسن الثاين ديال

احلاضنة "، تنتمي إىل يهالوعاليت تتسرب إىل وعيه أو  السلوكاتأن بنكريان الذي ينتقد أسلوب البصري يف احلكم، جتد أحيانا أن لديه بعض 
.، أو أسلوب حكم البصري"البصراوية

..اجليل احلايل ال يعرف  البصري وأوفقري''
عبد اللطيف وهيب، القيادي يف  ، ترمز إىل حزب سياسي بعينه، قال"وأفقريالبصري "ويف ما إذا كانت تصرحيات رئيس احلكومة، اليت يستحضر فيها، 

.''، والضرب يف شرف أعضاء املعارضة''الناب تقرقيب''، ال يهمه إال ماكيساليشإن رئيس احلكومة ''، "األصالة واملعاصرة"حزب 

اجليل ''، معتربا أن "اربة، فهذا نقاش ال جيدي شيئا، وال يهم املغالالمسؤولةحنن غري مستعدين للرد على تصرحيات رئيس احلكومة "وأضاف وهيب، 
م جيلنا، وهذا يف نظري، ال يهم املغاربة ".  احلايل ال يعرف  البصري وأوفقري، هذه حمطة تارخيية 

http://lakome2.com/politique/decryptage/11784.html
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كات حقوق دولية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الولوج لسبل التظلم عن انتها ورشة 
اإلنسان في ارتباط مع المقاوالت

ارتباط مع  ضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف“ورشة دولية حول موضوع  المجلس الوطني لحقوق اإلنسانينظم 
.باملعهد الوطين للتكوين يف جمال حقوق اإلنسان بالرباط 2016مارس  3و 2وذلك يومي ” دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: املقاوالت

طنية حلقوق ية للمؤسسات الو وسيشكل اللقاء، الذي بادرت إىل اقرتاحه جمموعة العمل املعنية باملقاولة وحقوق اإلنسان احملدثة لدى جلنة التنسيق الدول
الواجب ها وفهمها للدور اإلنسان واملنظم بتعاون مع املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، فرصة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من اجل تعزيز معارف

.االضطالع به لتيسري سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة باملقاوالت

ان، لوطنية حلقوق اإلنسكما يهدف اللقاء إىل تعزيز تبادل التجارب بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال وحتديد دور املؤسسات ا
.أو الدويل كآليات غري قضائية للتظلم، يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبكة يف سياق املقاولة سواء على املستوى الوطين

رتبطة ظلم خبصوص االنتهاكات املوسيسلط برنامج اللقاء الضوء على مدى يومني على العراقيل القضائية والعملية اليت حتول دون ولوج فعلي لسبل الت
لسل إرساء إطار حول باملقاولة وسيساهم يف حتديد األنشطة اليت ميكن أن تباشرها املؤسسات الوطنية بشكل فردي أو مجاعي من أجل تتبع مس

.املسؤولية القانونية وسبل االنتصاف

مسامهة املؤسسات “ ،“إطار التظلم حول انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة باملقاوالت“وسيناقش املشاركون يف الورشة العديد من احملاور أبرزها 
الل التحقيقات مسامهة املؤسسات الوطنية يف التظلم من خ“، “الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال التظلم من خالل معاجلة الشكايات والوساطة

.“وسبل التظلم وليةاملسؤ “لعنوان، مشروع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احلامل “العمومية والتحريات الرمسية حول املقاوالت وحقوق اإلنسان

، جنوب الكامرون، أوغانداانا، غ(وستنطلق اجللسة االفتتاحية للورشة اليت ستتميز مبشاركة ممثلني عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان من عشر دول 
حبضور السيد حممد  2016مارس  2وباملفوضية السامية حلقوق اإلنسان يوم األربعاء ) ، الفليبني، أملانيا، املغربمونغولياإفريقيا، كينيا، ماليزيا، 

.الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان

http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD?edition=224
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PARITÉ : PARTICIPATION SÉLECTIVE
Crée le : 01 mars 2016 

"Si le respect est dû à des instances comme le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) ou 
le Conseil économique, social et environnemental (CESE), elles ne sont pas sacrées !". D’emblée, le ton est 
donné par Bassima Hakkaoui. Invitée du Club de L’Economiste, la ministre de la Solidarité, de la femme, de 
la famille et du développement social répondait aux critiques qui ont été formulées à son encontre par les 
deux institutions constitutionnelles. En effet, le CESE et le CNDH avaient émis une série de 
recommandations dans le cadre de mémorandums concernant le projet de loi relatif à l’Autorité de la 
parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD). La ministre, qui assure avoir pris en 
considération certaines d’entre elles, revient à la charge et affirme "qu’on ne se réfère pas à des "avis" 
comme ça, mais plutôt aux exigences constitutionnelles et aux principes de Paris".

http://www.leconomiste.com/flash-infos/parite-participation-selective
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Table ronde : «Les arts plastiques dans les provinces du Sud»
Un foisonnement de créativité qui mérite d’être valorisé par 
des infrastructures adéquates
Ouafaâ Bennani, LE MATIN  01 March 2016 

Dans le cadre de l’exposition-atelier «Reflets Sud», organisée par le Conseil national des droits de 
l’Homme, en partenariat avec la Fondation CDG, une table ronde s'est tenue récemment sur le thème : 
«Les arts plastiques dans les provinces du Sud».

Cette rencontre, encadrée par le spécialiste d’art contemporain Moulim Laâroussi et les critiques d’art 
Brahim El Haissan et Amirouch Benyounès, a vu la participation des artistes peintres Toufa Harrah, El Imam 
Djimi et Fatima Aijou. Ces derniers, en compagnie de Brahim El Haissan, Ahmed Bibaoune, Erragueb El 
Haissan, Manna Idaali et Tayeb Nadif sont les huit artistes, issus des provinces du Sud, qui exposent leur 
monde pictural tout à fait exceptionnel, à l’Espace Expressions CDG jusqu’au 31 mars. Une belle palette de 
couleurs et de formes montrant un échantillon de créativité d’artistes plasticiens du Sud et qui nous donne 
un aperçu sur l’univers des arts plastiques dans les régions du Sud marocain. Beaucoup de spécialistes 
trouvent cet art très fertile et qu'il connait un épanouissement incroyable.

Dans sa lecture de la scène plastique du Sud, l’artiste et critique Brahim El Haissan a divisé les plasticiens de 
ces régions du Sahara en trois catégories. «Il y a des artistes autodidactes, ne maitrisant pas assez les 
techniques picturales, qui ont surtout travaillé sur des sujets locaux, en relation avec le patrimoine et les 
traditions du terroir. Une deuxième catégorie de professeurs d’éducation plastique et d’art appliqué qui se 
sont employés à intégrer leur expertise en matière plastique dans leurs travaux créatifs. Puis un troisième 
genre d’artistes du Sud, ayant fait des études principalement à l’École des beaux-arts de Tétouan, et qui ont 
apporté d’autres expériences plastiques, comme la photographie et l’installation.

Nous avons donc une vraie abondance en termes de créativité dans les provinces du Sud. Ce qui nous 
manque, ce sont les infrastructures pour accompagner ce flux artistique. Nous avons besoin, entre autres, 
d’une École régionale des beaux-arts et de vraies galeries d’exposition. Et là, je tiens à saluer cette initiative 
et ses concepteurs : la Fondation CDG et le Conseil national des droits de l'Homme, de nous 
permettre de faire découvrir nos travaux au public de la capitale. J’espère que d’autres opportunités de ce 
genre se renouvelleront dans d’autres villes du Royaume. Car cela nous a vraiment fait plaisir de nous 
rencontrer entre artistes, de débattre de plusieurs sujets et d’avoir un dialogue direct avec les critiques et 
les visiteurs», souligne Brahim El Haissan, coordinateur de l’exposition. Et d’ajouter que cette exposition a 
un impact très positif aussi bien sur les artistes que sur les passionnés de l’art. «Il faut dire, aussi, que 
l’atelier que nous avons mené ensemble, pour la réalisation du triptyque, a consolidé notre relation entre 
artistes et ouvert d’autres horizons de travail», renchérit-il.
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Après avoir discuté et débattu autour de l’expérience artistique picturale dans le Sud et sur l’état des lieux 
de l’expérience plastique dans ces régions, les intervenants ont proposé des initiatives à prendre pour 
promouvoir ce courant et ses acteurs. Ainsi, un bilan a été fait et des recommandations pertinentes 
proposées afin de valoriser ce volet de la scène culturelle régionale, notamment l’acquisition des œuvres 
réalisées par les artistes-peintres issus des provinces du Sud dans la perspective de créer un futur musée 
régional, la création d’une École régionale des beaux-arts afin de dynamiser et professionnaliser 
l’expérience plastique dans le Sud, faire participer les artistes issus des régions du Sud à des rencontres 
culturelles aux échelles nationale et internationale, réaliser un guide adéquat pour faire connaître la scène 
picturale dans le Sud ainsi que ses principaux acteurs et courants, concevoir un prix annuel pour 
promouvoir la créativité artistique, puis faire profiter les artistes de stages auprès de professionnels afin de 
consolider leurs acquis et enrichir leurs expériences. De belles perspectives que nous aimerions voir 
concrétisées dans un futur très proche.

http://lematin.ma/journal/2016/un-foisonnement-de-creativite-qui-merite-d-etre-valorise-par-des-infrastructures-
adequates/242621.html

http://www.journaux.ma/art-culture/22995
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Atelier international

Les INDH et l'accès aux recours relatifs aux violations des 
droits de l'Homme liées aux entreprises

La rencontre a pour objectifs de promouvoir l'échange des expériences entre les institutions nationales des 
droits de l'Homme et d'identifier leur rôle potentiel en tant que mécanismes de recours non judiciaires 
dans ce genre d'affaires.

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) organise, les 2 et 3 mars à Rabat, un atelier 
international sur le thème : «Garantir l'accès aux recours relatifs aux violations des droits de l'Homme liées 
aux entreprises : Le rôle des INDH».

Initié par le Groupe de travail du Comité international de coordination sur les droits de l'Homme et 
entreprises (GT CIC), en collaboration avec l'Institut danois des droits de l'Homme (DIHR), cet atelier 
permettra aux institutions nationales des droits de l'Homme (INDH) de renforcer leurs connaissances et 
leur compréhension sur le rôle à jouer pour faciliter l'accès aux recours effectifs pour les victimes des 
violations des droits de l'Homme liées aux entreprises, indique un communiqué du CNDH.
Il a notamment pour objectifs de promouvoir l'échange des expériences entre les INDH dans ce domaine 
et d'identifier le rôle potentiel des INDH en tant que mécanismes de recours non judiciaires dans les 
affaires de violations des droits de l'Homme liées aux entreprises aussi bien à l'échelle nationale 
qu'extraterritoriale, précise la même source.

Cette rencontre vise également à jeter la lumière sur les obstacles judiciaires et pratiques aux recours 
effectifs relatifs aux violations des droits de l'Homme liées aux entreprises et à contribuer à l'identification 
des actions que pourraient entreprendre lus INDH, de façon individuelle ou collective, pour suivre le 
processus de mise en place d'un cadre sur la responsabilité légale et les voies de recours.
Selon le communiqué, plusieurs thématiques seront débattues lors de cet atelier dont «Le cadre des 
recours sur les violations des droits de l'Homme liées eux entreprises», «La contribution des INDH aux 
recours à travers le traitement des plaintes et la médiation», «La contribution des INDH au recours à 
travers les enquêtes publiques et les investigations officielles sur les entreprises et les droits de l'Homme», 
et «Projet +responsabilité et voies de recours du HCDH".

Cette rencontre qui aura lieu à l'Institut national de formation des droits de l'Homme (INFOH), sera 
marquée par la participation des représentants de dix INDH (Ghana, Ouganda, Cameroun, Afrique du Sud, 
Kenya, Malaisie, Mongolie, Philippines, Allemagne, Maroc) et du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme.

http://lematin.ma/journal/2016/les-indh-et-l-acces-aux-recours-relatifs-aux-violations-des-droits-de-l-homme-
liees-aux-entreprises/242627.html
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Houria Esslami, la femme de l’ombre qui passe en première 
ligne à l’ONU
Mercredi, 2 mars, 2016 à 10:58  -Par Abdellah CHAHBOUN-

Genève – Du fond de la vallée d’Ouarzazate des années soixante-dix, la petite Houria ne croyait pas qu’elle 
serait appelée à de hautes destinées bien loin des sommets enneigés de l’Atlas qui lui cachaient l’horizon.
Après des études primaires dans la petite ville aux confins de Drâa où s’installèrent ses parents à l’époque, 
cette native d’Oujda a évolué dans une famille moyenne sans histoire au moins jusqu’au jour où son frère 
Mohamed ait été victime de disparition forcée.
Elle mène depuis lors un combat inlassable “pour la vérité” aux côtés de sa famille et des proches des 
disparus. Sa motivation, au départ personnelle, et sa profession de traductrice ne l’ont pas empêchée de 
s’engager petit à petit dans un parcours exceptionnel, au Maroc comme à l’étranger.
“C’est un travail de longue haleine et d’une grande ampleur puisque nous assistons à l’apparition d’acteurs 
autres que les Etats qui compliquent davantage la mission de recherche de la vérité sur les cas de 
disparition”, confie Mme Esslami à la MAP. Souvent complexe, ce travail peut être à ses yeux aussi frustrant 
quand le sort est généralement concluant au décès et des fois sans dépouilles.
A 48 ans, la co-fondatrice du Forum marocain pour la vérité et l’équité est sortie de l’ombre dont elle en 
est en tout cas toujours adepte. Mais rien ne peut bousculer son calme, son regard insaisissable et sa 
sérénité, sources aussi de son énergie inébranlable.
Elle fait le tour du monde, tantôt comme membre du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH) plaidant pour l’expérience marocaine en matière des droits humains, tantôt comme présidente 
du Groupe des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI). Et de ses deux 
positions, la première femme présidente de ce mécanisme international depuis sa création il y a 35 ans 
montre et démontre que le succès à l’international n’est pas la chasse gardée de la gent masculine.
L’experte internationale conçoit son travail à la fois comme une mission humanitaire et une grande 
responsabilité puisqu’il s’agit d’établir le sort de personnes dont les familles, déchirées par l’absence d’un 
proche, portent tout leur espoir sur le groupe onusien pour avoir de l’information.
“C’est un grand défi devant le nombre de plaintes reçues et les moyens limités dont dispose le GTDFI. 
C’est une course continue contre le temps”, indique l’experte qui se dit consciente de sa lourde tâche au 
sein de ce groupe dont elle assure la présidence depuis septembre.
Celle qui a été directrice exécutive de la Fondation Driss Benzekri pour les droits humains semble bien 
décidée à laisser son empreinte sur l’action internationale contre toute privation de liberté ou 
dissimulation du sort réservé aux personnes disparues. Un tel apport confirme, dit-elle, que la dynamique 
nationale est susceptible de produire des ressources humaines qui ont leur place à l’échelle internationale
C’est la raison pour laquelle elle s’emploie au quotidien pour “maintenir et améliorer l’efficacité du groupe 
et lui préserver son rôle de médiateur entre les proches des victimes et les Etats”.
Aujourd’hui, Houria Esslami ne cache pas son désir d’apporter sa “modeste contribution” à l’immense
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chantier des droits de l’Homme au Maroc. Cette entreprise, estime-t-elle, “exige de toutes et de tous, 
gouvernement, société civile et institutions nationales, un engagement continu dans la mise en œuvre afin 
de rendre effective la prise de conscience et la jouissance de ces droits”.
Lauréate de l’Ecole Roi Fahd supérieure de traduction au milieu des années 90, l’experte marocaine estime 
que la prise de conscience et la culture des droits ne peuvent être que les fruits d’un engagement de tous 
les jours. Cet engagement-là, Houria l’assume pour le bien avant tout de son pays qu’elle tient “à servir de 
n’importe quelle dynamique et quelle que soit sa position”.

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/houria-esslami-femme-lombre-passe-en-premiere-ligne-
lonu/
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