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!وقت المساواة حان..المقبلةمعركة اإلرث من أهم المعارك : رئيسة جمعية
11:00 04-03-2016اجلمعة  حلرشالشرقي 

، لرمزيتهام خوضها، بالنظر إن معركة اإلرث ستكون من أهم املعارك اجملتمعية اليت سيت“، رئيسة اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب حدوش نبيةقالت 
ا تربير  .”بني النساء والرجال يف اإلرث الالمساواةوبالنظر أيضا للقدسية اليت يتم 

1-ندوة صحفية للمجلس الوطين حلقوق  اإلنسان
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوصي باملساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة

ملواريث من أجل نقاش جمتمعي حول منظومة ا“مارس يف اجللسة االفتتاحية لندوة بعنوان  4، اليت كانت تتحدث صباح اليوم اجلمعة حدوشودعت 
 الالمساواةارها منظومة متييزية وترسخ إىل إصالح املنظومة التشريعية املتعلقة باإلرث، باعتب” املغربيات بني القانون والتحوالت االقتصادية واالجتماعية

للمقتضيات الدستورية  بني النساء والرجال، مضيفة أن الوقت حان لفتح نقاش جمتمعي حول املنظومة القانونية املتعلقة باإلرث، نقاش يستجيب
.واملواثيق الدولية ويستحضر الواقع االقتصادي واالجتماعي اجلديد، الذي أصبح يعرفه املغرب اليوم

قاش انطلق ، اشتغلت منذ مدة طويلة على هذا املوضوع مع أكادمييني وباحثني، مربزة أن الن1985أن مجعيتها، اليت تأسست سنة  حدوشوأوضحت 
رث وترسيخ ع حول املساواة يف اإلداخليا قبل أن خيرج للعموم بالنظر حلساسية املوضوع وتعقيداته، مشرية إىل أن دور هذه الندوة هو فتح الطريق للرتاف

.مواطنتهن

سعة من التيار وكان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان قد أوصى بالمساواة في اإلرث بين الرجال والنساء، وهو ما جلب عليه انتقادات وا
ه لالعتذار على تلك عبد اإلله بنكريان، الذي دعا، من طرف رئيس الحكومة اليازميالمحافظ، فضال عن الهجوم الذي تعرض له رئيسه إدريس 

.التوصية

http://www.alyaoum24.com/532329.html
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ابه اإلعترافتدعو إلى واليونسكو مغربية على األنترنت تسعة و ستون محطة ويب راديو  

راديو االنرتنت 
 مغربية بشبكة االنرتنت، موضحا أن أكرب عائق يواجه” ويب راديو“حمطة  69باملنطقة املغاربية، عن وجود ” اليونسكو“كشف تقرير مكتب 

 اجلمعويةاجلماعية أو  احملطات اإلذاعية الرقمية هو غياب االعرتاف القانوين، وعدم مساح اإلطار القانوين لالتصال السمعي البصري حالياً لإلذاعات
. على اإلنرتنيت وخارجه، داعيا إىل دعم وتقنني هذا الصنف من وسائل التعبري من أجل النهوض حبرية التعبرياهلريتيزيةبالبث على املوجات 

 69من أصل ” ويب راديو“حمطة  58على نسخة منه، استقرار ” جديد بريس“، يتوفر ”وضعية إذاعات الويب املوجودة باملغرب“ورصد تقرير 
مبدينة الدار  تتموقع” ويب راديو“حمطة  18أخرى، والحظ التقرير أن ” ويب راديو“حمطة  11حمطة باملغرب، فيما أعلن عدم تأكده من استقرار 

.حمطات مبدينة أكادير، وحمطتني بسال 3حمطات مبدينة طنجة، و 3حمطات مبدينة مراكش، و 6مبدينة الرباط، و” ويب راديو“حمطة  12البيضاء، و

تالشي  من اإلذاعات االلكرتونية املغربية يف حالة نشاط مستمر، بينما اكتشف 69من أصل ” ويب راديو“حمطة  45، أن ”اليونسكو“وأكد تقرير 
 املغربية” ويب راديو“حمطات يف طور اإلجناز، موضحا أن أغلب حمطات  8حمطة يف وضعية غري معروفة و 10حمطات أخرى مع مرور الوقت، و 6

.تابعة جلمعيات اجملتمع املدين، موجهة إلعطاء اجلمهور صورة عن أنشطة اجلمعيات وعن املبادئ اليت تدافع عنها

املتعلق باالتصال السمعي البصري  77-03احلكومة املغربية بضرورة مراجعة القانون رقم ” منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة“وأوصى تقرير 
مسي باسم احلكومة يف فاتح ، تفعيال لاللتزام الذي تعهد به مصطفى اخللفي وزير االتصال الناطق الر ”ويب راديو“مبا يسمح باالعرتاف مبحطات 

.بالسري يف نفس االجتاه” اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري“، مطالبا 2015يونيو 

دنية، مبا يف ذلك وطالب تقرير املنظمة الدولية الربملان بتوسيع صالحيات صندوق دعم وسائل اإلعالم من أجل دعم وسائل إعالم اجلمعيات امل
غرفتيه إىل النظر إىل أجهزة ، داعيا الربملان باجلمعويةالراديو، وإنتاج الربامج اإلذاعية ذات اجلودة العالية، عالوة على دعم املشاريع اجملتمعية لإلذاعات 

.كخدمة عامة للمجتمع، حاثا الفرق الربملانية معارضة وأغلبية على اإلمجاع على قانون حديث يف هذا اإلطار” ويب راديو“

راء محفزة كال من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إلى إصدار آ” اليونسكو“ودعا تقرير 
قارير البديلة املرفوعة إىل هيئات ، عالوة على اغتنام الفرص فيما يتعلق بالتقارير السنوية، وتللحكومة على االعتراف القانوني بمحطات إذاعة القرب

.ليهاقعت أو صادقت عاألمم املتحدة من أجل توصية احلكومة باالعرتاف حمطات اإلذاعة االلكرتونية، يف إطار وفائها بالتزامات االتفاقيات اليت و 

http://www.jadidpresse.com/69-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A8-
%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88/print/
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لتربية على حقوق أندية التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان يروم دعم العرض التربوي وتعميم منهاج ادليل 
اإلنسان بالوسط المدرسي

2016, مارس 3بتاريخ | الناصري املصطفى 

اطنة وحقوق اإلنسان يروم ، السيد عالل البصراوي، إن دليل أندية الرتبية على املو خريبكة –رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل قال 
.املسامهة يف دعم العرض الرتبوي، وتفعيل احلياة املدرسية، وتعميم منهاج الرتبية على حقوق اإلنسان بالوسط املدرسي

_DSC0518حلقوق اإلنسان لفائدة  وأوضح السيد البصراوي، يف حديث لوكالة املغرب العريب لألنباء، أن هذا الدليل، الذي أجنزه اجمللس الوطين
النهوض ار اشتغال اجمللس على منسقات ومنسقي أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان بأقاليم بين مالل وأزيالل والفقيه بن صاحل، يأيت يف إط

راطي يف وتعزيز البناء الدميق بثقافة حقوق اإلنسان ونشر قيمها عرب قنوات ومنها الوسط املدرسي، كما يرتقي بعملية غرس قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان
.الوسط املدرسي

كة، بتنسيق مع خريب –وأضاف أن هذا الدليل، الذي مت تقدميه خالل لقاء تواصلي نظمته، مؤخرا، اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل 
وق اإلنسان يف وية للنهوض بثقافة حقاألكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين، يندرج ضمن اجلهود اليت يبذهلا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عرب جلانه اجله

ا اجلهوية، مإطار اختصاصاته ذات الصلة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي، بتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية و  شريا إىل أن أكادمييا
.ية للرتبية والتكويناألكادميية اجلهو هذا التعاون مع األكادميية يأيت يف إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون املوقعة بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان و 

لصفية عرب خمتلف األنشطة ا وتابع السيد البصراوي أن االتفاقية املوقعة مع األكادميية تسعى إىل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي
ا ا جمللس لدليل الذي يسعى اواملدجمة، وإطالع منسقات ومنسقي أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان على التوجيهات واملستجدات اليت جاء 
آليات ات واملقاربات و الوطين حلقوق اإلنسان إىل اعتماده كإطار مرجعي ألندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان على مستوى األهداف واملرجعي

.التنشيط من أجل تقريب وتوحيد الرؤى ومنهجيات العمل لتيسري الفهم والتواصل بني خمتلف مكونات األندية
السرتشاد مليا ومرجعيا لوأبرز رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان أن هذا الدليل، الذي يرتكز على املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان، يشكل إطارا ع

امية ذ يف هذه الدينواالستئناس ضمن دينامية إحداث أندية املواطنة وحقوق اإلنسان وإغناء أنشطتها يف إطار ضمان حق مشاركة التلميذات والتالمي
.كما هو منصوص عليها يف مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل

ن يف جمال ها املهتمون والعاملو وأوضح أن هذا الدليل يشكل أيضا أداة عملية للمشرفني على األندية ليجيب على احلاجات الفعلية وامللحة اليت يعرب عن
ا خمتلف األطرا ، وكذا ف املعنية باملوضوعحقوق اإلنسان، وتوحيد اجلهود وتنسيق الرؤى واستثمار الرتاكمات واإلبداعات واالجتهادات اليت بادرت 

.إرساء وتنظيم وتطوير عمل أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان
ملرتكز ين حلقوق اإلنسان اويرصد هذا الدليل، حسب البصراوي، جتربة أندية املواطنة وعمل اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان، ويكرس توجه اجمللس الوط

.على أن املؤسسات التعليمية متثل الفضاء األنسب واألمثل لتكريس قيم املواطنة وحقوق اإلنسان

ات واملبادئ وأكد أن هذا الدليل يستهدف، على اخلصوص، وضع إطار مرجعي لنادي الرتبية على حقوق االنسان من حيث األهداف واملرجعي
ل بني خمتلف مكونات واملقاربات من جهة وضوابط العمل وأدوات تقنيات التنشيط من جهة أخرى، وتوحيد وتقريب الرؤى وتيسري الفهم والتواص

.األندية وشركائهم
http://badil.info/67557-2/
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لتلميذات من خالل البصراوي، من جهة أخرى، إىل أهداف أندية املواطنة وحقوق االنسان واملتمثلة ، باألساس، يف دعم مكتسبات التالميذ واوأشار 
ة وفق املعايري صون الكرامة واحلريالتشبع مببادئ وقيم حقوق االنسان واملواطنة، وإمناء مواقف إجيابية جتاه الذات واآلخرين، والتعرف على احلقوق اليت ت
ا فكرا وممارسة والتعامل مع قضايا الوطن بقيم تنطبع باإلجي رسيخ قيم ابية واملسؤولية، وتواملواثيق الدولية، ونشر ثقافة حقوق االنسان والنهوض 

.التعايش والتسامح واحرتام الرأي اآلخر
من حلقوق اإلنسان، يتض يذكر أن هذا الدليل، الذي أجنزه فريق من اخلرباء حتت إشراف جمموعة عمل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باجمللس الوطين

ا وأنشطتها واألندية الرتبو  أهدافها لريكز بعد ية ومبادئها و مدخال متهيديا إىل الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان، ومدخال إىل احلياة املدرسية ومكونا
ا وت رتيبات الفعالية ذلك على أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان من خالل خصوصيتها وخطوات إحداثها وهيكلتها ومقومات العمل 

املواطنة وحقوق  ة الرتبية علىوالنجاعة والتقومي، باإلضافة إىل عدد من املالحق اليت وضعها الدليل رهن إشارة األطر الرتبوية واإلدارية لتأطري عمل أندي
.اإلنسان

http://khouribga24.com/k24-ar/?p=59128
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أسئلة وتساؤالت على  -1المساواة في اإلرث بين السياسات العمومية والنصوص الدينية : المساتييوسف 
هامش تقرير المجلس الوطني لحقوق االنسان

املسايتيوسف  

ة من قتها بالسياسات العمومياملقالة هي جزء من سلسلة مقاالت أعتربها مبثابة مدخل فقط حملاولة اإلحاطة باإلشكاليات املرتبطة باإلرث، يف عالهذه 
.للمرياث من جهة أخرى املؤطرةجهة، وبالنصوص الدينية 

على نين سأخوض غمارها ورغم ما تطرحه حماولة التطرق إىل هذا املوضوع من إشكاليات عديدة بسبب تعقد مستويات وزوايا النظر إىل املوضوع، إىل أ
دف يف جمملها إىل صب الزيت على ال نار من خالل التجييش أمل املسامهة يف فتح نقاش جدي وحقيقي، بعيدا عن املزايدات السياسية اليت 

.والتحريض والتعبئة
اتها مستمرة، عقب أعتقد أنه ال بد أن أعرج على النقاشات التي تفجرت، والزالت كثير من تداعيوهنا، وقبل الدخول يف صلب املوضوع، 

حول وضعية املساواة واملناصفة يف  2015أكتوبر  20التوصيات األخيرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في تقريره الصادر يوم 
رة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، من خالل تعديل مدونة األس 16املغرب، واليت قال يف إحداها بضرورة تفعيل املادة 
.واملساواة يف جمموعة من احلقوق ومن بينها اإلرث

اب توصية أخرى تضمنها التقرير، ولعل هذا ما جيعلين أتساءل عن األسب 96لقد أثارت هذه التوصية بالضبط ضجة كبرية، رغم ورودها من بني 
ا حماولة لاحلقيقية الكامنة وراء هذه الزوبعة املثارة، وهل أتت لتعومي النقاش اجلدي واالشكاليات احلقيقية اليت طرحها التقرير؟ أ لشحن والتحريض م أ
ا تدعو ا ترتبط مبستويات وأبعاد أخرى؟ وملاذا مت االقتصار بالضبط على اختصار التوصية وكأ ملرأة يف للمساواة بني الرجل وا ضد تيار معني؟ أم أ

.اإلرث؟
ري املسلم هذا، على الرغم من أن قوانني اإلرث تعرف جمموعة من اإلشكاالت ال تقل أمهية عن إشكالية املساواة، ومنها على اخلصوص وراثة غ

ف عندها يف مقاالت سنتوق-واألجنيب، ووراثة األبناء من العالقات اجلنسية خارج مؤسسة الزواج، وغريها من القضايا، اليت وبفعل عوامل عديدة 
ان، ومن الغايات السامية ستصبح إشكاليات حقيقية إن مل تتم معاجلتها من خالل مقاربة جريئة، تنهل من املرجعية الكونية حلقوق اإلنس -الحقة

 كل ما يتعلق  للشريعة اإلسالمية، أال يؤشر هذا الرتكيز على املرأة واملساواة على وجود هاجس أو حساسية مضمرة عند حمركي هذه اهلجومات من
.باملرأة والثروة؟

 96صية من أصل من تو " جزء"لست هنا إزاء قراءة للنوايا أو حماكمة هلا، بيد أنه حيق يل اليوم التساؤل عن سر هذه الضجة، واحلملة املثارة حول 
ا التقرير لدرجة أن رئيس احلكومة  ها ومطالبة اجمللس الوطين سيخرج النتقاد -املفرتض أنه املسؤول عن تنفيذ السياسات العمومية–توصية جاء 

ذه حلقوق االنسان باالعتذار للشعب املغريب، وسيتم جتييش نواب احلزب وأعضائه وأقالمه ضد اجمللس، ومتادى بعضهم يف امات   إلصاق اال
امه بأنه حياول من خالل توصيته تغيري طبيعة بنية النظام السياسي، إذ ومن خالل هذه الت ناث وصية سيصبح من حق اإلاملؤسسة، وصل أحدها إىل ا

.؟!وراثة احلكم، وهو ما ميس جوهر نظام احلكم يف املغرب 
ام أنه مثة فرق شاسع بني اإلرث وبني اإلمامة، وإىل أن والية العهد ال تنطبق عليها أحكام املري  ياس مع اث، وأنه ال قوقد جتاهل أصحاب هذا اال

د من غري ابنه البكر، فهل يف السن، مع إمكانية اختيار امللك لويل العه بالبكوريةوجود الفارق طبقا للقاعدة الشهرية، وإىل أن والية العهد مرتبطة 
امهم  ام كل هذه املعطيات وهم يسوقون ا هلادفة إىل التشويش أم أنه يدخل يف سياق املزايدات ا -الذي ال خيلو من سخافة–جيهل أصحاب هذا اال

.دد ثوابت البالدعلى النقاش الفعلي حول موضوع املساواة، واقحاما للمؤسسة امللكية يف نقاش بعيد كل البعد عنها، وتصوير وكأن األمر يه
ا تتناىف مع اختص ، إذ اصاته، وهذا جهل بنيأما آخرون، فقد ذهبوا إىل أنه ليس من صالحية اجمللس الوطين حلقوق االنسان إصدار هذه التوصية أل

ا يتوىل اجمللس حبث ودراسة مالءمة النصوص التشريعية والت"من ظهري تأسيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  13ورد يف املادة  العملنظيمية اجلاري 
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ات ذا يف ضوء املالحظاملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبالقانون الدويل اإلنساين، اليت صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها، وكمع 
.اخلتامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة املعاهدات األممية اخلاصة بالتقارير املقدمة هلا من لدن احلكومة

مل ميارس سوى اختصاصاته  وهذا ما يعين أن اجمللس." يقرتح اجمللس كل توصية يراها مناسبة يف هذا الشأن، ويرفعها إىل السلطات احلكومية املختصة
.القانونية، وأن هذا التقرير ككل يدخل يف صلبها

ه، لتجعلين أتساءل إن كل هذه الضجة املثارة حول جزء من هذه التوصية من توصيات اجمللس الوطين حلقوق االنسان الداخلة يف صلب اختصاصات
مؤامرة على البالد واهلوية،  احلادة، وتصوير األمر وكأنه التقاطباتعن سرها وسر هذه احلملة الشرسة والتجييش املرافق هلا، والذي وصل إىل درجة صنع 

عنف حتت اسم محاية لل شرعنةوهو خطاب تكفري وختوين مضمرين، البد من التحذير من خطورته على املدى البعيد، خاصة، مع ما حيفل به من 
ية، حتت مسميات األغلبية اخل، وإشعال للفتنة حتت مسمى الدفاع عنها، وتكريس للجمود، وإجهاض للنقاشات اجلادة واحلقيق...اخلصوصيات واهلوية

.والشرعية، يف عملية سطو علنية على العمق احلقيقي للدميقراطية
دعي متثيله وصفوة القول، أنه إذا كان من حق أي طرف أن ينتقد أو يتحفظ على توصية أو قانون أو أداء مؤسسة، فإنه ليس من حق أحد أن ي

ي العام وتعبئته يف حماولة وجتييش الرأ -وان بشكل مضمر–ودفاعه عن الشرعية السياسية والدينية والشعبية، وإخراجه لسالح التخوين والتكفري 
ط واملفضل لدى احلركات وهو التعريف البسي–إلجهاض حق الطرف اآلخر يف التعبري، ألنه حىت اذا ما افرتضنا أن الدميقراطية هي حكم األغلبية 

ا أيضا هي ضمان حق االقلية  -االسالمية الرتباطه رمبا بالغلبة والتغلب يف التعبري عن   -ظراذا جاز ان نتحدث هنا عن االقلية وهذا حمل ن–إال أ
.آرائها، وهذا ما يعين احلق يف فتح نقاش املساواة يف اإلرث بعيدا عن أي حماوالت الحتواء النقاش وتعوميه

ملقال ناقشها يف اأما إذا كان األمر داخال ضمن التزامات املغرب الدولية، ويف نطاق السياسات العمومية الرمسية فإنه يصبح لألمر أبعاد أخرى سن
.القادم

أرسل إىل صديق املسايتيوسف :  أنفاس بريس 

http://www.anfaspress.com/index.php/en/item/31205-1
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http://www.khabarpress.com/266007-%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7.html
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لتقديم دروس الدعم والتقوية لنزالء بالسجن المحلي بالعيون اإلنطالقةإعطاء 
بوفوسحسن :العيون

ابة الرتبية والتعليم بالعيون ، بتنسيق مع نيتوصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان المتعلقة بالسجون والسجناءقامت خلية تتبع مدى إلعمال 
ة حلقوق االنسان العيون السمارة و رئيس اللجنة اجلهوي” اهليدورصاحل ” و خلية التتبع املتكونة من وكيل امللك باحملكمة االبتدائية بالعيون االستاذ

و مدير السجن احمللي    ” احلنصايلمبارك ” اىل جانب املدير االقليمي لوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين بالعيون ” حممد سامل الشرقاوي “
ى اجتياز امتحانات البكالوريا بتحديد برنامج حصص الدعم املدرسي لفائدة نزالء السجن احمللي بالعيون املقبلني عل”  حممد اسوس ” بالعيون  السيد

حبضور األساتذة  2016مارس  02حيث مت ذلك خالل لقاء عقد بالسجن احمللي بالعيون صباح يوم االربعاء . 2016-2015للموسم الدراسي 
.املتطوعني وأطر تربوية والنزالء املعنيني

اسي وضمان حقهم األس وتأيت هذه البادرة اليت تروم تقدمي دروس الدعم والتقوية لفائدة النزالء، يف إطار االهتمام بأوضاع السجينات والسجناء،
.املتمثل يف التعليم ومتابعة الدراسة

، 2015دجنرب  9ناء، يف يذكر أنه مت اإلعالن عن تأسيس خلية تتبع مدى إعمال توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلقة بالسجون والسج
وكيل العام لدى حمكمة ال  و”شرقاويحممد سامل “و تضم يف عضويتها باإلضافة إىل رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان العيون السمارة  السيد 

ومدير السجن احمللي ” ورهيدصاحل “وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية بالعيون االستاذ  و”الشافعيعبد الكرمي “االستئناف بالعيون االستاذ  
.”باشيخحسن ” ومدير السجن احمللي بالسمارة السيد” حممد اسوس” بالعيون السيد

http://almaghribia24.com/%D8%A5%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/

http://saharatarbia.com/archives/3627
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بتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان
دولية بالرباط تقارب شكاوى انتهاكات الحقوق المرتبطة بالمقاوالتورشة 

وفهمها للدور الواجب االضطالع به"من خالهلا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تعزيز معارف املؤسسات الوطنية يروم 
20:21 - 2016مارس  03

 باط مع املقاوالت، يف ورشةاجمللس الوطين، دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف ارتيقارب 
.دولية انطلقت أمس األربعاء وتستمر لليوم اخلميس بالرباط

ارف المؤسسات يروم من خاللها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تعزيز معالورشة اليت نظمت بتعاون مع املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، 
، حسب "بطة بالمقاوالتوفهمها للدور الواجب االضطالع به لتيسير سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان المرت"الوطنية 

.بيان للمجلس
مال اليت سيتعني من تشخيص األع"وقال حممد الصبار األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، يف كلمة افتتاحية، إن هذه الورشة ستمكن 

ا فرادى أو مجاعات من أجل اتباع مسار إرساء إطار مناسب للمسؤولية القانونية وطرق الطعن والتشكي ".القيام 
ديد دور املؤسسات الوطنية تبادل التجارب بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال وحت"وتابع بيان اجمللس أن اللقاء يهدف أيضا إىل 

".ويلملستوى الوطين أو الدحلقوق اإلنسان، كآليات غري قضائية للتظلم، يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبكة يف سياق املقاولة سواء على ا
".باملقاولة العراقيل القضائية والعملية اليت حتول دون ولوج فعلي لسبل التظلم خبصوص االنتهاكات املرتبطة"وتناقش الورشة 

، الفليبني، أملانيا، ليامونغو ، جنوب إفريقيا، كينيا، ماليزيا، الكامرون، أوغانداغانا، (ويشارك يف الورشة ممثلني عن مؤسسات حقوقية من عشر دول 
)".املغرب

http://www.al3omk.com/detail/7164/wrsh-dwly-blrbt-tqrb-shkw-nthkt-lhqwq-lmrtbt-blmqwlt

http://alhourria.press.ma/?p=6463
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استحضار أوفقير والبصري في خطاباتهمن وراء رسائل بنكيران اخباري تقرير 
07:14:00 - 2016, مارس 03الشامخ السالم 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  

ضة، ألن حزب العدالة في المعار  تموقعهشخصيا ألمس أن رئيس الحكومة لم يتطبع مع كونه رئيس الحكومة، تجد بعض خطبه : "وزاد العالم
مة والبرلمان والتنمية ال يوجد بشكل طبيعي في الحكم، وهو ال يوجد اليوم إال في المؤسسات التي حضر إليها كمنتخب، كالحكو 

، ''فيها بسفير واحد مثال في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والمنظومة الدبلوماسية، التي يشارك البيجيديوالمجالس، بيد أننا ال نجد 
.يضيف العالم

 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/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/news-analysis/11852.html
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قريبانسان بالمجلس الوطني لحقوق االيكشف انه سيتم االنتهاء من اعداد ثالثة مشاريع تتعلق لوح 

إعداد ثالثة مشاريع  من»  اإلنتهاءتوشك على « أن دائرته الوزارية , يوم األربعاء باجلزائر العاصمة, الطيب لوح, وزير العدل حافظ األختامكشف 
.لشخصية لألفرادومحاية املعلومات ا, حمكمة اجلنايات الصالحواإلجراءات اجلزائية بالنسبة , قوانني تتعلق باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

اد مشروع القانون املتعلق من اعد اإلنتهاءعلى وشك « وأوضح  لوح يف تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للربملان أن وزارة العدل 
.»األولويات « معتربا هذا اجمللس من , »باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 

مشريا اىل أن دائرته الوزارية , يف اجلريدة الرمسية» خالل األيام القادمة « وقال أن رئيس اجلمهورية سيصدر القانون املتعلق بالتعديل الدستوري األخري 
.اجلديدة املنصوص عليها يف الدستور املعدل لالحكاممعنية بعدة مشاريع قوانني تطبيقا 

ضمن تشكيلة اجمللس الوطين سيت –يضيف السيد لوح–فان مشروع هذا القانون , اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املنصوص عليه دستوريا النشاءوتبعا 
يات هيئات االمم املتحدة الدولية وتوص اإلتفاقياتوفقا للمبادئ اليت نصت عليها « حلقوق اإلنسان وكيفية اختيار اعضاء هذه التشكيلة وذلك 

.»املتخصصة 
م مدى احرتام حقوق نص صراحة على  املهام األساسية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان وتتمثل يف مراقبة وتقيي« أن التعديل الدستوري وقال 

.»اإلنسان 

ن هذا املشروع هو أيضا مشريا أ, حمكمة اجلنايات الصالحوأضاف أن وزارة العدل تقوم أيضا بإعداد مشروع قانون يتعلق باإلجراءات اجلزائية بالنسبة 
.»من اعداده  اإلنتهاءعلى وشك « 

دف وزارة العدل من خالل مشروع قانون إصالح حمكمة اجلنايات إىل  تقاضي على درجتني يف تكريس املبدأ الذي نص عليه الدستور واملتعلق بال« و
.»اجملال اجلزائي 

إىل , بعد التشاور, تجهت« حمكمة اجلنايات وتشكيلتها حبيث ان الوزارة  الصالحيف هذا الصدد أن املبادئ االساسية مطروحة للنقاش بالنسبة وذكر 
.»جعل التشكيلة يف حمكمة اجلنايات مجاعية تتكون من قضاة حمرتفني وحملفني ممثلي الشعب 

لمبدأ الذي نص عليه تكريسا ل« , وأضاف لوح أنه سيتم كذلك انشاء حمكمة ابتدائية جنائية مث حمكمة جنائية تنظر يف األحكام يف درجة ثانية
.»الدستور واملتمثل يف التقاضي على درجتني يف اجملال اجلزائي 

.اء به الدستورمشروع قانون حلماية املعطيات الشخصية لألفراد وفقا ملا ج باعدادجهة أخرى أكد الوزير أن جلنة على مستوى الوزارة تقوم من 

http://mca-algerie.com/blog/%D9%84%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87-
%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7/
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أنصتوا للطالب: المغرب:مقاالت
بن صاحلعدنان 

  
عية، منذ ية واحلقوقية واالجتماتتصاعد وتائر االحتجاجات الطالبية يف أكثر من جامعة مغربية ضد عدد من االختالالت البنيوية واهليكلية والبيداغوج

التحرش از األخالقي و مطلع السنة اجلامعية اجلارية، إضافًة إىل وجود أنواع أخرى من االحتجاجات ذات الصلة برفض الفساد اإلداري واملايل واالبتز 
وتزوير  والدكتوراةسرت اجلنسي بالطالبات والعنف الفصائلي والتالعب بالنقط، وتفشي مظاهر االرتشاء من أجل القبول يف عدٍد من أسالك املا

يف تنظيم اخلدمات لطالبية املغربية الشواهد، واإلقصاء املتعمد للطلبة وممثليهم عن التسيري والتدبري اجلامعي، وعدم إشراك املنظمات الفاعلية يف احلركة ا
ة باحملاسبة، قرت ربط املسؤولياجلامعية، األمر الذي يراه الطالب مًسا مباشـرًا مببدأ تكافؤ الفرص واحنراف واضح عن مضامني الوثيقة الدستورية اليت أ

.وتفعيل احلكامة اجليدة والشفافية والنزاهة يف تدبري املرفق اجلامعي

 ائل، وما إىل ذلك منكما تتنامى ظاهرة التكوين املستمر يف أكثر من مؤسسة جامعية مشكلًة قلًقا بالًغا يف أوساط املنظمات الطالبية والفص
ا تقارير رمسية  ا فعاليات طالبية بشكل يومي، ويتابع أطوارها الطالب والطالبات، وتصدر بشأ ة تقارير للمجلس األعلى ثالث(إشكاالت رصد

ر الذي ينبئ بتدين وتقارير إعالمية وأخرى صادرة من هيئات ومنظمات اجملتمع املدين، األم) تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسانللحسابات، 
ا  املخيالمكانة اجلامعة يف  جتاه  اإلسرتاتيجيةا ، والضرب يف عمق وظائفهوخرجييهااجلمعي للطالب، واإلساءة لسمعة اجلامعة ومصداقية شهادا

.اجملتمع والوطن والدولة

مللتمسات ، والعرائض واحتتم متوالية األشكال النضالية الـمنظمة على امـتداد خارطة اجلامعات املغربية، والوقفات االحتجاجية، واملذكرات املطلبية
ن اجلامعية، ولوزارة رية ذات الصلة بالشؤو املتعددة اليت تقدم بني احلني واآلخر لوسائل اإلعالم احمللية والوطنية، وترفع للفرق الربملانية وللمؤسسات الدستو 

طالب اءات الطالب، وتلقي املالتعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر، على اجلهات الوصية على قطاع التعليم العايل باملغرب االستجابة لند
م ما ال يقل عن مثامنائة ألف من ساكنة الوطن ا متس يف العمق اجلامعة املغربية و .بصدر رحب أل

وزارة، ( على الشأن اجلامعي صرخة ناضجة وعاقلة وقاصدة، ال تبتغي الضجيج واالحتجاج حصرًا، بقدر ما تبتغي تنبيه القائمني.. أنصتوا للطالب
ة، وعلى رأسها تتميم اليت حتدق باجلامعات يف حال مل يستجب فيها للمطالب العاجل املهاويإىل ) وأطر، وأساتذة، وإداريني، ومنظمات وفصائل

الرباعية " اقرتاح املخططات"االخنراط يف زمن اإلصالح واحرتام مبادئه وتقدير أولويته وعمقه الدستوري واجملتمعي، وعدم التوقف يف زمن  ديناميات
اجلامعي ريصة على املرفق واخلماسية، وإبداء حسن النية يف اإلنصات العميق والصادق إىل دعوات ومطالب الفعاليات الشبابية والطالبية املهتمة واحل

ما .والشأن التعليمي والرتبوي وسبل النهوض 

ا غضبة طالبية صادقة وتعبري ليست جمرد محلة وطنية وال فْذلكة نضالية وال عنرتة فصائلية وال حلظة احتجاجية يف زمن عابر، إ.. أنصتوا للطالب
طالبية  وطين خملص وصرخة عميقة ودفرت مطالب راشد وفعل إنتاجي ناهض، حتمل رسائل إىل من يهمهم أمر اجلامعة من منظمات ومكونات

:وأساتذة وإداريني وعمداء ورؤساء اجلامعات وبرملان وحكومة ووزارة وصية على القطاع، فرسائل الصرخة الطالبية تتعدد، منها

املايلمل يقدموا تربيرًا لصرف املبلغ  يف حق من اجلزاءاتللربنامج االستعجايل، وإقرار ) دومنا تقييم(ضرورة التعجيل مبتابعة الذين تورطوا يف سن وتنزيل 
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ر به دعاة املخطط ، والذي مل يعد على اجلامعات بشيء مما بش"سبعة عشر عقًدا من أجل اجلامعة املغربية"فيما عرف بـ ) مليار درهم 12(الضخم 
رش ؤولية باحملاسبة، خاصة يف و االستعجايل وال من نزل املشروع وال من عليهم طبق، تفعيًال للمقتضيات الدستورية اليت نصت على قضية ربط املس

املايل الدوري  االفتحاصة، وإقرار يهم حاضر ومستقبل البالد والعباد، وضرورة حماسبة املتورطني يف قضايا الفساد اإلداري واألخالقي باجلامع إسرتاتيجي
.للمؤسسات اجلامعية من خالل مكتب وطين للمحاسبة مشهود له بالنزاهة والشفافية

اًسا، وإقرار أعلى درجات جمموعة من االختالالت على مستوى التنزيل أس تعتورهإعادة النظر يف جوانب كثرية من اإلصالح البيداغوجي اجلديد الذي 
لوقوف على املتابعة للجهاز اإلداري وللمسالك والشعب وعمادة الكليات من أجل تطبيق أمثل ملضامني اإلصالح، وإيفاد جلان استطالع ل

 املؤسسات اجلامعية يف تطبيقه، املقصودة اليت يعرفها دفرت الضوابط البيداغوجية، ولتجاوز حالة ضعف االنسجام بني واإلرباكاتاالرتباكات املوضوعية 
ت دراسية ن التسجيل يف وحداولتدارك الرتاجع غري املقبول وغري الـمستساغ لدى شرائح واسعة من الطلبة يف مسألة النقطة املوجبة للرسوب، واحلرمان م

من التسجيل ) م2015(ة  إضافية، وخرق املذكرات املنظمة لولوج أسالك الدراسات العليا، ومْنع عدٍد من الطلبة احلاصلني على شهادة البكالوريا احلر 
ألف طالب جديد يف املوسم اجلامعي  215مت تسجيل (يف الكليات ذات االستقطاب املفتوح، واالكتظاظ املفرط يف عدد من الكليات واملدرجات 

لتـدريس، مما يؤثـر على ناجٌم عن نـقص يف البىن التحتية وقلة أطر التدريس، إضافة إىل الرتاجع احلاصل يف عدد ساعات ا%) 12احلايل، بزيادٍة تقدر بـ 
يح مسار شواهد الطبية،  وتصحالسـْيـر العادي للدروس ويفقد الدرس اجلامعي شرعيته وقيمته املعرفية واملنهجية، واحلق يف االستدراك، وعدم قبول ال

.الربنامج، ومتكني الطلبة من الدراسة يف ظل نظام بيداغوجي ال ظْلم وال غش فيه وال احتيال

م النقابية املدنية يف جمال تنمية وتطوير البحث العلمي املساهم يف اإلقالع احلض ية اري، فعلى الرغم من أمهاإلنصات ملقرتحات الطالب وهيئا
ا تظل يف تقديرنا جزئية  ا احلكومة والوزارة الوصية يف هذا امليدان؛ إال أ لرؤية شاملة حتسن واقع البحث  ومْفتقدةٌ  وترقيعيةاإلجراءات اليت اعتمد

كومي وقلًة يف تنويع مصادر شًحا يف الدعم احل) وخباصة جمال العلوم اإلنسانية والشرعية والقانونية(العلمي باملغرب، حيث يعرف جمال البحث العلمي 
اإلدارية، وتعقد مْسـطرة التمويل  ، وختبط الباحثني يف التعقيدات)خمتربات البحث، مكتبات، وسائط معاصرة،(متويله، كما أن ضعف البىن التحتية 

مية، خصـصة للبحوث العلوالصرف ومْسطرة إبرام العقود والصفقات املتعلقة بالبحث العلمي، وغياب إقرار املراقبة البـْعدية لصرف االعتمادات امل
حيح، حيث وصلت عملية يف أسالك اإلجازة، على مستوى اإلشراف والتوجيه واملتابعة والدعم والتص) التأسيسي(وضعف االهتمام بالعمل البحثي 

حبثًا يف السنة، األمر الذي يهدد سالمة ونزاهة  60اإلشراف على حبوث اإلجازة ببعض اجلامعات من طرف أستاذ واحد واثنني على ما يربو عن 
.وموضوعية اإلشراف العلمي، ويدفع بالطلبة يف اجتاه اعتبار حبث التخرج جمرد إجراء شكلي ليس إال

مؤسسات ثري الغرابة وحيول لفت االنتباه إىل خماطر تنامي مظاهر عْسـكرة اجلامعات من خالل تْعلية أسوار بعض املؤسسات واألحياء اجلامعية بشكل ي
إىل العنف  ملْفـضيةاالعلم واملعرفة إىل ثكنات، إضافة إىل تواجد حراس األمن اخلاص بعدد من اإلدارات اجلامعية، األمر الذي يزيد من حدة التوترات 

.وْحيرم الطلبة من حقهم يف ولوج اإلدارة اجلامعية لقضاء أغراضهم اإلدارية بشكل سلس، ويناقض روح وحرمة الفضاء اجلامعي

لعايل والبحث العلمي زارة التعليم اكما تستنكر األصوات الطالبية املتعالية من هنا وهناك االستغالل املريب للمذكرة الثنائية املوقعة بني وزارة الداخلية وو 
البية، وتوجيه اجات واألنشطة الطوتكوين األطر، وتنبه اجلهات الرمسية إىل اعتماد مقاربة غري املقاربة األمنية الضيقة يف التعاطي مع النضاالت واالحتج

ج احلوار سبيًال وأفًقا وخيارًا حلل املشاكل وللتفاوض بشأن امل عل الطاليب اجلاد طالب، ودْعم الفـاملسؤولني اجلامعيني إىل اعتماد املقاربة احلقوقية و
م واألمان  إنتاج قيم االحرتاالذي يـعترب حصانًة ضد مظاهر التطرف والتشدد واهلْدر اجلامعي والعنف مبختلف أشكاله، والسـعي لتعزيز دور اجلامعة يف

.والسلم والعلم، وتثبيت ميثاق للقيم واألخالق يف احلرم اجلامعي
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ضوي املآل، ينقذ تعليمنا وأجيالنا ويناملطالبة  تشلهما من أزمنة الكساح بإجراء إصالح تشاركي شامل ومـندمج، دميقراطي املنطلق، وطين التوجه، 
ديًا للمحاوالت م العايل، وجيري متريًنا نقوالتهجني والرتقيع والتطويع، إصالح يستحضر أمهية احلوار الوطين املشرتك بني مجيع املتدخلني يف قطاع التعلي

ث قصدوا أم مل يقصدوا، وحماسبة من عرضوا تعليم البالد للهدم من حي املكرورة األعطاباإلصالحية السابقة قصد االعتبار بالرتاكم احلاصل وجتاوز 
للغضب الطاليب  إصالح جامعي ينسجم مع طور التحول الذي يعيشه اجملتمع املغريب، ويكرب عن الوقوع يف شراك االمتصاص الناعم والعابر

العاملية؛  ت العاملية، وينطلق بنا حنوواالحتجاج الفصائلي، وحيرص على تثمني املقرتحات الصاعدة من بنيات الفعل الطاليب الراشد، وينفتح على اخلربا
.فقد مللنا التبعية والرتتيب األخري يف سلم اجلامعات والدول الرائدة علمًيا وتقنًيا وتربويًا

.نريد جامعات بال فساد، بال إْرهـاب.. نريد جامعة العلم والسلم واملعرفة.. أنصتوا للطالب

.  اليوم وغًدا وبـعد غدٍ .. فأنصتوا للطالب

http://www.noonpost.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
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من الجهاد إلى اإلصالحالسلفية في المغرب رموز 
  2016مارس  04اجلمعة 

 واليت أن حتمل اجلمعية اجلديدة للسلفيني مشايخ السلفية يف املغرب من املعتقلني السابقني بتهم تتعلق باإلرهاب قبل القيام مبراجعات فكرية، علىاتفق 
.”اجلمعية املغربية للدعوة واإلصالح“من املنتظر أن يتم اإلعالن عنها رمسيا خالل األيام القادمة، اسم 

م الدولة ضمن اسرتاتيجية أمن تطرف، ومن ية شاملة لضبط اخلطاب املوتضم هيئة مجعية السلفيني يف رئاستها أبرز رموز السلفية يف املغرب والذين احتو
عاما قضى منها تسع سنوات  30وحكمت عليه احملكمة بالسجن  2003الذي ّمت اعتقاله على إثر تفجريات الدار البيضاء سنة  الفزازيبينهم حممد 

دان بـ سوماح، وعبدالرزاق 2012ليخرج من السجن بعفو ملكي سنة 
ُ
رج عنه قبل أن يُف” حركة اجملاهدين باملغرب“سنة سجنا بتهمة تكوين  20امل

.”أنصار املهدي“، إىل جانب حسن اخلطاب زعيم خلية 2012هو أيضا مبوجب عفو ملكي سنة 

”  مراجعة ومصاحلة“، على مشروع 2أشرفا على امتداد عامني أثناء فرتة اعتقاهلما بالسجن احمللي سال سوماحومعلوم أن حسن اخلطاب وعبدالرزاق 
.”التيار السلفي اإلصالحي“داخل التيار السلفي اجلهادي، حتت اسم 

سلفيني وحتقيق املصاحلة وحسن اخلطاب الذي كان من املفرتض أن يرتأس مجعية ال الفزازيوأفادت مصادر إعالمية حملية بأن اخلالفات تصاعدت بني 
صفة املرشد العام  فزازيالليتفقا بعدها على منح  سوماحدخل على اخلط وقام بالتنسيق مع عبدالرزاق  الفزازيالشاملة بينهم وبني الدولة، لكن 

.سوماحللجمعية على أن يرتأسها 

ة من الشيوخ، مؤكدا إن حسن اخلطاب ليس وحده من قام بالتأصيل هلذا املشروع، بل شاركت يف ذلك جمموع سوماحويف هذا الصدد، قال عبدالرزاق 
ا واملراجعات الف الفزازيأن إسناد صفة املرشد العام حملمد  امت االتفاق عليه بني الشيوخ بسبب الرمزية، اليت حيظى  .كرية اليت قام 

.لهاوأوضح أن عدم ترؤس حسن اخلطاب للجمعية اجلديدة ليس انتقاصا من قيمته، بل إن قيمته حمفوظة وسيكون له دور مهم داخ

األمنية إعادة النظر يف مقاربتها  ويعّد ملف املعتقلني السلفيني أحد امللفات العالقة يف املغرب نظرا ألمهيته وحساسيته، فمن جهة حتاول السلطات
أخرى  التطرف، ومن جهةخبصوص التعامل مع أبناء هذا التيار بغية إعادة إدماجهم يف املنظومة اجملتمعية والعقائدية السائدة والبعيدة عن العنف و 

.تفرض عليهم إجراءات أمنية مشّددة ممّا قد يدفعهم إىل القيام بأعمال إرهابية انتقامية

املعتقلني السلفيني وإزالة  وزير العدل املغريب عن عزمه فتح حوار وطين هدفه بلورة مقاربة شاملة تساعد على حّل ملف الرميدوسبق أن أكد مصطفى 
.االحتقان الذي يصاحبه
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اء أزمة املعتقلوأمام  ني، أسست جمموعة من انفتاح احلكومة اليت يقودها حزب العدالة والتنمية اإلسالمي على تيار السلفية اجلهادية وسعيها إل
لة باعتماد احلوار ة أفكارهم وتطالب الدو احلقوقيني والفاعلني السياسّيني اهليئة الوطنية للمراجعة واإلدماج، وتركز هذه اهليئة على إقناع السلفيني مبراجع

لذي دعا إلى تثبيت نفس الطرح الذي تبناه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واوهو  ممنهجمعهم خاصة إذا مل يُثبت ضلوعهم يف أعمال عنف 
.سياسة تصالحية مع السلفيين

ّدد األمن القومي قنابل املوقوتة اليت ورافق إحداث هذه اهليئة جدل واسع يف املغرب، حيث اعترب شّق من املغاربة أن املنتمني إىل التيار السلفي مبثابة ال
مللبالد، موضحني أن اجلهاد يعّد أحد ركائز  .الفكرية لذلك وجب التعامل معهم حبذر وضمن مقاربة أمنية صارمة أدبيا

آالف شخص يف صفوف ما بات يعرف  3وكان املغرب قد شهد موجة اعتقاالت طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 
 42وأودت حبياة  2003مايو سنة  16يف ) مشال(على خلفية التفجريات اليت هزت العاصمة االقتصادية للبالد الدار البيضاء ” اجلهادية السلفية”بـ

.أوروبيني، يف هجمات انتحارية وصفت باألسوأ واألكثر دموية يف تاريخ البالد 8من منفذي التفجريات، و 12شخصا بينهم 

رمت وزارة ع التفجريات، وأبومباشرة بعد هذه األحداث متت املصادقة يف الربملان على قانون مكافحة اإلرهاب، رغم املعارضة اليت كان يلقاها قبيل وقو 
.يقضي باإلفراج عنهم على عدة دفعات 2011من شهر مارس  25العدل املغربية إىل جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقا مع ممثلي السجناء يف 

تهم السلطات عتقلني اإلسالميني توأفرجت السلطات املغربية بالفعل عن عدد من أبرز قادة التيار السلفي يف البالد، لكن اللجنة املشرتكة للدفاع عن امل
، وال يعرف على وجه الدقة عدد املعتقلني”يف تنفيذ باقي بنود االتفاق التأخر”بـ

.الذين يقبعون يف السجون

http://www.ewan24.com/?p=14147
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COUP DE PROJECTEUR SUR L’ART SAHRAOUI
L’ÉVÈNEMENT SE POURSUIT À L’ESPACE EXPRESSIONS CDG JUSQU’AU 31 MARS
«REFLETS SUD» PROPOSE AU-DELÀ DE L’EXPOSITION, DE LA MUSIQUE, DE LA POÉSIE…

«Reflets Sud» est le premier évènement du genre, à faire la part belle à l’art sahraoui en invitant 8 artistes 
des provinces du Sud à venir faire découvrir leur univers artistique et plastique (Source: Fondation CDG)
Pour la première fois, une exposition collective met en valeur les travaux d’artistes issus des provinces du 
Sud. L’évènement organisé par la Fondation CDG en partenariat avec le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) se poursuit à l’Espace Expressions CDG à Rabat jusqu’au 31 mars.  
A travers l’exposition-atelier «Reflets Sud», Fatima Aijou, Ahmed Bibaoune, El Imam Djimi, Brahim El 
Haissan, Erragueb El Haissan, Toufa Harah, Manna Idaali et Tayeb Nadif mettent en avant une génération 
d’artistes créatifs représentant fièrement leur région et disposant d’atouts artistiques distinctifs. «Une telle 
exposition révèle une face encore peu connue de ces provinces. Dans ces régions, comme ailleurs dans le 
Royaume, de nouvelles dynamiques culturelles sont à l’œuvre: à Laâyoune, Guelmim, Ouarzazate, Agadir ou 
Tan Tan, des créateurs participent à égalité, à l’effervescence des arts plastiques qui a marqué le Maroc de 
ces dernières décennies», souligne Driss El Yazami, président du CNDH. Ces huit artistes ont été 
sélectionnés avec la collaboration  de Bouchta El Hayani, artiste-partenaire de la fondation CDG, et sur 
proposition de Brahim El Haissan, artiste, écrivain, poète et critique d’art du Sud. Chacun d’entre eux 
puisent ses traits artistiques dans  différents courants et écoles, ainsi que dans diverses expressions: abstrait, 
figuratif, sculpture, installation… L’exposition est une véritable immersion dans l’univers de l’art sahraoui. 
L’expo-atelier s’est déroulée en trois temps forts. L’évènement a démarré avec le vernissage qui a eu lieu le 
9 février, et s’est poursuivi  dans un deuxième temps, le lendemain avec une expo-réalité. Celle-ci a été 
animée tout au long d’une semaine, par les artistes exposants qui ont réalisé ensemble une grande toile 
sous forme de  triptyque de dimension 3m x 1,40m autour du thème: «De la préhistoire à l’art moderne». 
La création de cette œuvre, qui a pu être suivie en direct par le public, a été dévoilée le 16 février lors de la 
séance de finissage.

Par ailleurs, cette exposition a également été ponctuée par une table ronde sur les arts plastiques dans les 
provinces du Sud et des visites scolaires et pour les étudiants qui se poursuivent durant le mois de mars. Au 
programme également: une soirée musicale hassanie à la Bibliothèque nationale du Royaume (BNRM) le 5 
mars, la présentation des publications du Centre des études sahariennes en présence des auteurs le 10 
mars et une soirée de poésie hassanie le 18 mars à l’Espace Expressions CDG.
Aïda BOUAZZA

http://www.leconomiste.com/article/985384-coup-de-projecteur-sur-l-art-sahraoui
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Initié par le CNDH 

Atelier sur la facilitation de l’accès aux recours relatifs aux 

violations des droits de l’Homme liées aux entreprises 
 

Le Conseil national des droits de l’Homme a organisé, mercredi et jeudi à Rabat, un atelier international 

sur le rôle des institutions nationales des droits de l’Homme dans la facilitation de l’accès aux recours 

relatifs aux violations des droits de l’Homme liées aux entreprises. 

Les moyens de renforcer le rôle des institutions nationales des droits de l'Homme (INDH), en tant que 

mécanisme de plainte et de recours relatifs aux violations des droits de l'Homme liées aux entreprises, 

ont été au centre d'un atelier international organisé mercredi et jeudi à Rabat. Initié par le Conseil 

national des droits de l'Homme (CNDH), cet atelier a pour objectif de promouvoir l'échange 

d'expériences entre les INDH dans ce domaine et d'identifier le rôle de ces institutions pour faciliter 

les voies de recours efficaces pour les victimes des violations des droits de l'Homme liées aux 

entreprises, aussi bien à l'échelle nationale qu'extraterritoriale. Selon le secrétaire général du CNDH, 

Mohamed Sebbar, cet atelier permet aux INDH de contribuer à un projet de concertation portant sur 

la responsabilité légale et les voies de recours relatives aux violations des droits humains liées aux 

entreprises. 

 

Et de souligner que cet atelier permettra également à ces institutions d'approfondir leurs 

compréhensions de ces sujets complexes ainsi que des moyens en mesure de les traiter, et ce en se 

focalisant sur les obstacles judiciaires et pratiques qui se dressent face aux recours et plaintes relatifs 

aux violations des droits de l'Homme liés aux entreprises à l'échelle nationale et extraterritoriale, et en 

identifiant les actions qu'il convient d'effectuer, de façon individuelle ou collective, afin de suivre le 

processus de mise en place d'un cadre approprié de responsabilité légale et des voies de recours.  

http://lematin.ma/journal/2016/atelier-sur-la-facilitation-de-l-acces-aux-recours-relatifs-aux-

violations-des-droits-de-l-homme-liees-aux-entreprises/242790.html 
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RABAT: LE CNDH APPELLE LES ENTREPRISES À RESPECTER LES DROITS 
DE L'HOMME
Par Mohamed Chakir Alaoui le 03/03/2016 à 17h30

Les Institutions nationales des droits de l'Homme (INDH) de onze pays, réunies à Rabat à l'initiative du 
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), ont décidé jeudi de renforcer leurs capacités pour faire 
face aux violations des droits de l'Homme en relation avec les entreprises.

Cette rencontre, présidée durant deux jours par le président du CNDH, Driss Yazami, a permis à tous les 
INDH venus des quatre coins du monde d'identifier et de mettre en place des mécanismes de recours en 
cas de violation des droits de l'Homme par les entreprises et d’en faciliter l'accès aux victimes.

Dans ses recommandations, le colloque a aussi appelé à la consolidation des pouvoirs des INDH pour que 
leurs décisions soient prises en considération par les gouvernements notamment ceux du Sud.

Dans une déclaration à Le360, M. Yazami a souligné que les deux jours de cette rencontre ont permis un 
échange d’expériences et de bonnes pratiques des INDH en matière de gestion des plaintes et 
investigations dans ce domaine.

"Au terme de ces échanges, il est apparu que ces INDH ont des expériences très avancées par rapport à 
cette thématique".

Mais, selon une des recommandations ces organisations "font face à des défis notamment en matière de 
manque de moyens et d'expertises sur les questions émergentes liés à l'environnement, aux problèmes 
extra territoriaux (des multinationales qui échappent à des contrôles juridiques), aux lacunes juridiques au 
niveau national et international ainsi qu'à la faiblesse de gouvernance de certains Etats (corruption, justice, 
administration...".

A l’issue des travaux de ce colloque, le Centre de formation que le CNDH vient de créer devait abriter la 
réunion du groupe de travail du Comité international de coordination de l'ONU (CIC) des INDH sur les 
droits de l'Homme et les entreprises. Le CIC est actuellement présidé par le Maroc.

http://www.le360.ma/fr/politique/rabat-le-cndh-appelle-les-entreprises-a-respecter-les-droits-de-lhomme-
64270
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