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CASA JEUDI CINÉMA DROITS DE L'HOMME "JE SUIS LE PEUPLE" 
أنا الشعب"، فيلم وثائقي مميز للمخرجة أنا روسيو 2016تنظم مجعية اللقاءات املتوسطية للسينما وحقوق اإلنسان، برسم شهر ماي , مثل كل آخر مخيس من كل شهر

Comme tout les derniers Jeudis du mois, l'ARMCDH vous propose pour le mois de Mai , le film 
documentaire de Anna Roussillon "Je suis le peuple", suivi d'un débat.
REDIFFUSION; Dimanche 29 Mai à 18h30-Salle 7ème Art

« La révolution ? T’as qu’à la regarder à la télé ! », lance Farraj à Anna quand les premières manifestations 
éclatent en Egypte en janvier 2011. Alors qu’un grand chant révolutionnaire s’élève de la place Tahrir, à 
700km de là, au village de la Jezira, rien ne semble bouger. C’est par la lucarne de sa télévision que, Farraj va 
suivre les bouleversements qui secouent son pays. Pendant trois ans, un dialogue complice se dessine entre 
la réalisatrice et ce paysan égyptien : lui, pioche sur l’épaule, elle, caméra à la main. Leurs échanges 
témoignent du ballottement des consciences et des espoirs de changement : un cheminement politique lent, 
profond et plein de promesses…"

(ة املتوسطي قافويتم متويل الربجمة اجلديدة جلمعية اللقاءات املتوسطية للسينما وحقوق اإلنسان بشكل مشرتك بني االحتاد األورويب، من خالل مشروع الث Med 
Culture) شف املنري عية الكومجووزارة العدل واحلريات، كما حتظى بدعم من املركز السينمائي املغريب واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملركز الثقايف جنوم سيدي مومن ،
(وجملة  Sortir mag).

La nouvelle programmation de l’ARMCDH est cofinancé par l’Union Européenne via le programme Med 
Culture, le ministère de la justice et des libertés, et appuyée par le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM), le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), le Centre Culturel Les 
étoiles de Sidi Moumen, l’association Al Kachf Al Mounir et le magazine Sortir mag.

https://allevents.in/casablanca/casa-jeudi-cin%C3%A9ma-droits-de-lhomme-je-suis-le-peuple/713092552126686
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Marrakech : COP22 à J-166

Les préparatifs de l’organisation de la COP22, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain, 
vont bon train. En voilà, quelques infos de cet évènement majeur qui réunira Gouvernements et experts du 
climat. 

Sur les 25000-30000 personnes attendues, 13 000 participants seront accrédités par le Secrétariat Général 
de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ce qui leur donnera 
accès à la zone gérée par l’ONU, dite bleu. Par ailleurs sont attendus 1500 journalistes, 8000 délégués de la 
société civile et des invités du monde entier… 

La COP 22 va se dérouler sur un terrain de 25 hectares situé à Bab-Ighli à Marrakech (le long des remparts 
de la Médina). Les participants seront répartis en 4 zones. 
Zone bleue directement gérée par le Secrétariat Général de la CCNUCC
Zone société civile
Zone innovations
Zone de rencontres et de travail
L'équipe officielle du Maroc : 
Président du comité de pilotage : Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères,
Commissaire général : Abdelâdim Lhafi
Ambassadeur pour la négociation multilatérale : Aziz Mekouar
Président du comité scientifique : Nizar Baraka, président du CESE
Envoyée spéciale pour la mobilisation : Hakima El Haite, ministre de l'Environnement
Responsable du pôle société civile : Driss El Yazami
Responsable financier : Faouzi Lekjaa
Responsable de la communication : Samira Sitaïl
Responsable de la logistique et de la sécurité : Abdeslam Bikrate
Responsable des partenariat public/privé : Said Mouline, directeur de l'Aderee
Responsable du pôle événements parallèles ''side events'' : Mohammed Benyahia
Le financement annoncé !
Gouvernement du Maroc : 30 millions euros !
Union Européenne : 10 millions d’euros (en négociation) !
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) : 2 millions d’euros !
Fonds international de développement agricole (FIDA) : 1 millions d’euros !
Le premier coup de pioche
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Le premier coup de pioche des travaux a été donné le 10 mai. Le coût de l'aménagement est estimé à 35 
millions d'euros. Les entreprises impliquées sur le site Bab Ighli à Marrakech : 
Aménagement du village : Groupement conduit par GL Events (Léni et Manzeh Diafa, L’Agence Publicis, GL 
Event Audiovisual, GL Mobilier, Hall Expo, Capital Events).
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Oger International Maroc.
Contrôle technique des travaux : Veritas Maroc.
Gestion des hébergements et des transports aériens et terrestres des participants : S’Tour et B Network
Communication : Agences Mosaik, Initiative 360 et Image Factory.
Les chantiers en cours : 
Construction d’un centre de tri sélectif afin de produire du biogaz qui sera ensuite transformé en 
électricité
Rénovation du parc d’éclairage publique avec comme ambition une réduction de 40% de la facture 
énergétique de la ville
Réhabilitation de l’actuelle décharge et création d’une décharge aux normes actuelles à 34 km de la 
précédente
Livraison avant la COP22 de 4 BHNS , bus électriques à haut niveau de service, à Marrakech gérés par la 
société espagnole Alsa.
Création d’un parc photovoltaïque Sumitomo
Les Infos en bref 
La Charte de l'environnement des collectivités territoriales de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été 
signée, le 22 mai à Tanger. Cette signature entre dans le cadre des préparatifs de la deuxième conférence 
des Parties des pays méditerranéens (MedCOP22).
Casablanca Finance City organisera le 4 novembre à Casablanca l'événement international "Climate Finance 
Day" (CFD) et succède ainsi à Paris Europlace, qui avait en 2015 piloté cette rencontre dans le cadre de la 
COP21.
Alsa, société espagnole de transport de voyageurs va équiper la ville de Marrakech de quatre bus 
touristiques 100% électriques. Ces bus à deux étages auront une longueur de 12 mètres et auront une 
capacité de 71 places assises. Ils devraient être en circulation une semaine avant le démarrage de la COP22.
Une "journée sans voiture" au Maroc se déroulera le dimanche 29 mai dans plusieurs villes dont Casablanca 
et Marrakech. Une grande première pour le royaume.
La plateforme collaborative internationale Construction21, associant en France notamment l'Ademe a lancé 
sur son site internet un concours sur des initiatives innovantes en matière de bâtiment durable, les "Green 
Building & City Solutions Awards 2016". La participation est gratuite. Les réalisations présentées doivent 
être livrées au plus tard le 30 juin.
Les porteurs d'initiatives "vertes" au Maroc peuvent soumettre en ligne, un projet, ou un évènement pour 
qu’il bénéficie du "label" officiel COP22, Ceci via le site web dédié : http://label-cop22.ma.
Les événements à suivre
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L’UNESCO à Paris accueille du 23 au 27 mai l’édition 2016 de la "Semaine africaine de l’UNESCO" avec 
pour thème "La femme africaine face au défi climatique". La princesse Lalla Hasnaa, sœur du roi du Maroc 
est marraine de la manifestation.
La deuxième semaine de l’Environnement se tient du 23 au 29 mai à Casablanca. Le thème du 
réchauffement climatique en lien avec la COP22 a été retenu. Au menu : conférences, activités de 
sensibilisation, nettoyage, remise des prix du Concours Casa Rues vertes ainsi que la journée sans voiture...
Pour les nuls 

La COP ? 
La Conférence des parties (COP ou Conferences Of the Parties ou « CdP » en français) constitue l'organe 
suprême de la convention. Elle se réunit chaque année lors de conférences mondiales où sont prises des 
décisions pour respecter les objectifs de lutte contre les changements climatiques. 

A qui profite les COP ?
Aux pays organisateurs. Une COP équivaut l’organisation d’une manifestation internationale comme les 
jeux olympiques ou la coupe du monde de football. Les retombées médiatiques et économiques sont 
énormes.
Aux "Sponsors" et "mécènes". Ce sont des entreprises qui participent financièrement ou en nature à la 
logistique. Ces mécènes, triés sur le volet, mettent rarement la main au portefeuille. En général, ce sont les 
grands pollueurs comme Total, Areva… Leurs participations à ces évènements consistent à exercer un 
lobbying auprès des décideurs pour préserver leurs propres intérêts.
Aux pays dits développés. Les enjeux liés au climat sont un nouveau marché fleurissant tels que le 
traitement des déchets, la fabrication des éoliennes, des centrales solaires… C’est aussi un contrôle sur les 
pays émergents comme la Chine, le Brésil…
A l’Organisation des Nations Unis. L’ONU renforce ses pouvoirs en s’affirmant comme un gouvernement 
mondial aux prises des décisions concernant la planète. L’ONU reste sous l’influence des États-Unis qui 
sont, eux-mêmes, sous contrôle de certaines puissances financières qu’on retrouve aussi parmi les mécènes 
cités plus haut.
Les COP dans tout ça ? 
Les changements climatiques ne datent pas d’hier. Les modifications de notre climat sont en effet aussi 
anciennes que notre planète Terre. Les grandes tendances de la température planétaire au cours des temps 
géologiques montrent que le climat a été généralement plutôt chaud, hormis au cours des 5 ères glaciaires. 
La dernière étant celle du quaternaire, dans laquelle nous vivons actuellement.

Le changement climatique actuel n’est cependant pas considéré comme une modification ordinaire. Par son 
ampleur et sa rapidité, le réchauffement de notre climat peut être réellement qualifié d’extraordinaire dans 
l’histoire de notre planète. 
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La consommation des énergies fossiles (production d'énergie, carburant des véhicules, chauffage de l'habitat, 
industrie) est, de loin, le secteur le plus incriminé. Mais il ne faut surtout pas oublier le changement 
d'occupation des terres, incluant la déforestation, qui se situe à la seconde place en termes de 
responsabilité dans l'augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La seule solution 
cohérente possible est de sortir du productivisme industriel, de la privatisation des biens communs, de la 
destruction des terres nourricières et de la marchandisation du vivant. 

« L’égoïsme, par nature, est sans borne : l’homme n’a qu’un désir absolu, conserver son existence, 
s’affranchir de toute douleur, même de toute privation ; ce qu’il veut, c’est la plus grande somme possible 
de bien être, c’est la possession de toutes les jouissances qu’il est capable d’imaginer, et qu’il s’ingénie à 
varier et à développer sans cesse. Tout obstacle qui se dresse entre son égoïsme et ses convoitises excite 
son humeur, sa colère, sa haine : c’est un ennemi qu’il faut écraser » de Arthur Schopenhauer, Le fondement 
de la morale. 

Arlette Colin

http://www.wakeupinfo.fr/2016/05/marrakech-cop22-j-166.html

http://www.lavigiemarocaine.com/2016/05/marrakech-cop22-j-166.html
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7827   8-9
اهللا بنعدبيل محمد نواالشتراكية العام لحزب التقدم األمين تستضيف واألدب للعلم  التطوانيالجامعة الشعبية لمؤسسة الفقيه 

والمساواة لديمقراطية خلق خندق لترمي إلى لن يرضخ للتحكم والتحالفات التي يدعو لها التقدم واالشتراكية 
االجتماعيةوالعدالة 
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المغربعزف نشاز بخصوص  تقرير الخارجية األمريكية : األطلسي
05:00 - 2016ماي  24األطلسي الثالثاء السعود طالع 

ص باملغرب تقود إىل فرضية واحدة حتتل كل مساحة استخال 2015تقرير وزارة اخلارجية األمريكية حول واقع ممارسة حقوق اإلنسان خالل سنة قراءة 
.التضليل، إنذارا للمغرببعيدة املدى معبئة ب إسرتاتيجيةفرضية أن اإلدارة األمريكية ركبت منصة إطالق صواريخ ...منطلقات ومرامي ذلك التقرير

صورة أن النظام ...ها حول املغربيف جممله، وعلى كثرة أوراقه وفصوله وتفاصيله، هو تلفيف ألجزاء صورة تريد اخلارجية األمريكية أن تؤلفالتقرير 
وبني فقرات وأخرى يعود ". حقوق الشعب الصحراوي"املغريب استبدادي قمعي، كل مؤسساته مناهضة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يعتربه التقرير 

فيما يشبه حتميل  التقرير ليذكر بأن البلد حمكوم ومدبر بيد من حديد من طرف امللك، الذي ميسك بكل السلط، واملتحكم يف كل املؤسسات،
.املسؤولية مباشرة أو بصيغة ضمنية يف سوء أوضاع املغرب للملك

تم بالصورة احلقيقأصحاب  ا ليست الصورة احلقيقية للمغرب، ولكن، مىت كانت اإلدارة األمريكية  مها .. ية ملا تقدمه للعامل؟التقرير يعرفون أ
ا خدمة هلدف هي اليت حددته .الصورة اليت تريد إشاعا

م احلاصل يف إعمال حقوق اإلنسان تنويه بالتقد"يف عدة مناسبات من " البيت األبيض"األمريكية، اليت كتبت التقرير، مل تسمع أبدا ما كرره اخلارجية 
ا مل تقرأ أبدا أن البيت األبيض نفسه سجل أن مقرتح احلكم الذايت جد"يف املغرب وتطوير املمارسة الدميقراطية ي، ويشكل تقدما يف ، كما أ

.املفاوضات حلل نزاع الصحراء
ا يوجه سياستها جتاه شك أن املبتدأ يف تعلم مفردات السياسة يعرف أن اإلدارة األمريكية قلبها ليس على صون حقوق اإلنسان، وليس ذلك هو مال 

ا ال تقدس إال مصاحلها ومن أجلها تدوس وبدون تردد على أصدقائها .دول العامل، كما أ
، الذي جدد بنيات النظام 2011تلك القاعدة، فاخلارجية األمريكية ال تقيم أي اعتبار للتصويت العارم للشعب املغريب على دستور سنة ومن 

ندسة دميقراطية للعالئق بني سلطه ومؤسساته، وحرص يف جتديده ذاك على ت. السياسي املغريب رجيح وزن وفعالية منسوب التدخل جدد تلك البنيات 
و من اقرتح أصال توسيع وامللك حممد السادس ه. يف تدبري الشأن العام، وإنتاج وتوجيه السياسات العمومية -عرب املؤسسات املنتخبة -الشعيبِ 

ريب ليس فيه استفراد للملك من هنا النظام املغ. صالحيات الربملان واحلكومة املنبثقة منه لفائدة تدبري سياسي للشأن العام، أساسه الصوت الشعيب
.، وهو الدستورباحلكم، وليس فيه استبداد، هناك اليوم مرجع أمسى لكل من ميارس أي سلطة يف البالد، ولكل من متارس عليه تلك السلط

، على دميقراطية يف تشكيل احلكومةمل جيد بدا من االعرتاف مبصداقية العمليات االنتخابية للسنوات األخرية، ويزيد بأن يقر باحرتام املنهجية الالتقرير 
ة وتبعاته يف دادات تلك املمارسقاعدة منطوق الدستور، ذلك اإلقرار ال يرتب عليه التقرير مالحظة التقدم يف املمارسة الدميقراطية يف املغرب، وبكل امت

ي عاقل بأن دولة ما أو شعبا أقول التقدم يف املمارسة، وال أقول اإلجناز التام للدميقراطية، ذلك اإلجناز التام لن يدع. أنسجة الدولة ويف شرايني اجملتمع
...ما على مساحة هذه األرض قد بلغه بتمامه وكماله

 املواطنني من احلقوق عن بلوغ ذلك الكمال هي الواليات املتحدة األمريكية نفسها، اليت تشهد قدميا وحاليا، خصاصا بنيويا يف متكنيواألبعد 
مرة قدم للعامل بصفة مستاالجتماعية، ويتحقق لديها إفراط يف توليد الفقر، من فضالت آلية الرأمسالية املتوحشة، كما أن تلك الواليات نفسها ت

يمنة إعالم الرأي الواحد  وعدا كل ذلك تشتهر الواليات املتحدة.. مشاهد عن التمييز بني املواطنني يف اجلنس ويف اللون، ويف اهلوية الثقافية األمريكية 
ف فرص االمتالك مبا يقلص ويضع...على وسائل االتصال اجلماهريية املوجهة عن بعد من طرف قوى الصناعات املدنية والعسكرية على السواء

.لدهالدميقراطي للرأي املستقل والوعي احلر عند املواطن األمريكي، وذلك ما ال يساعده على املشاركة الفاعلة يف الشأن العام لب
ت الكيان املغريب إىل جانب من ثواب إسرتاتيجييتقدم يف املمارسة الدميقراطية، وضمن منهجية التقدم أنه كرس االختيار الدميقراطي كثابت املغرب 

.الدين، الوطن، وامللك
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ا وتقوميا هلاقلب منهجية التقدم الدميقراطي أسس املغرب آليات هي مؤسسة مؤمتنة على تكريس االختيار الدميقراطي، ثقافة وضويف  .بطا ملمارسا
ئة المناصفة، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، هيئة محاربة الرشوة، هيالمجلس 

تلك املؤسسات الربملان، وهو  إىل جانب... الوطني للغات والثقافة، المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، المجلس األعلى للتربية والتعليم
ما)من بني أهم أسس نظامنا الدميقراطي، مبجلسيه  بالصراعات  –قبة احلكومة ، ميارس مهام التشريع ومرا(والذي مل يشك التقرير يف مصداقية انتخا

ومشاهد يف األنظمة  وفق ما هو متعارف عليه ومعتاد ومألوف -داخله، وبينه وبني احلكومة، وحىت ببعض االرتباكات أو التقصري أو الصواب
دين الذين يستفيدون من كل ذلك تضاف إليه اآلليات القانونية املعتمدة لصون االختيار الدميقراطي من عبث مناهضيه واملفس... الدميقراطية كافة

.منافعه وحياولون تغيريه لفائدة مصاحلهم، وضدا عن الشرعية القانونية والدميقراطية
داثها ات املغربية، سواء عرب بعض أحصورة النظام االستبدادي، وتلوينها بالقتامة املؤثرة، ال بد من التهويل أو التضليل يف تقدمي وقائع اليوميلتأثيث 

.وحوادثها، أو عرب ميسمها العام
لكنه ال يقول إن أول ...ملغرب، وكأنه يكتشف العجلة، وكأن العامل خال من التمييز ضد املرأة إال ا"املرأة تعاين من التمييز يف املغرب"التقرير إن يقول 

رير إن التمييز اإلجيايب وأيضا ال يقول التق. من صرخ ضد ذلك التمييز هن املغربيات واملغاربة، منذ عقود، وهم حىت اليوم يصرخون ويعملون ضده
ياكل ارات الدولة، ويف هلفائدة املرأة، يف السنوات األخرية، مكن املغرب من تطوير احلضور النوعي والكمي للنساء يف املؤسسات املنتخبة ويف إد

اهضة التمييز ضد املرأة، وأن من( هيئة دستورية)التقرير ال يقول أيضا إن املغرب أقر إنشاء هيئة وطنية للمناصفة ... األحزاب والنقابات واجلمعيات
ا هي ثقافة تسعى إىل إشاعتها املؤسسات احلكومية واملدنية وأدوات االتصال اجلماهريي على الس .واءوالعنف ضدها والتحرش 

ال يقول إن االكتظاظ يف  مرة أخرى، التقرير. التقرير عندما يعتربها سياسة منهجية وقمعية مقصودة، ويعين بذلك االكتظاظ يف السجونيتوقف 
ية العامة ، واملندوبالسجون هو معضلة عاملية، وثانيا املغاربة هم، يف احلالة املغربية، أول من يؤرقهم ذلك الواقع، بدءا من وزارة العدل واحلريات

ل إقرار العقوبات وأن هناك نقاشا وطنيا وبني املختصني واملعنيني حو ... للسجون، واجلمعيات ذات االختصاص، ومجعيات حقوق اإلنسان كافة
ي، كل ما  االعتقال االحتياطالبديلة عن سلب احلريات، وأن وزير العدل واحلريات التمس من قضاة النيابة العامة والتحقيق تفادي إيداع املتابعني يف

.التقرير مل ير ضرورة اإلشارة إىل هذا الواقع...أمكن متابعتهم يف وضعية سراح
ريب يوما إن املغرب معقم وهل قال مغ...، حسب التقرير، عمت يف الرب ويف البحر، وهي لصيقة بكل من يتحرك يف البالد من قضاة وأمن وإدارةالرشوة

د، ك فيه كل مؤسسات البالضد الرشوة؟ وسيكون البلد الوحيد يف هذه احلالة، غري أن التقرير ال يضيف وال يشرح بأن حماربة الرشوة هم وطين تشرت 
أدل على ذلك من  وال. وقد أضحت كل إدارات الدولة حذرة ويقظة جتاه هذه املمارسة الفاسدة واملفسدة. ، واحلقوقيةواجلمعويةاملدنية واحلكومية، 

تهمة االرتشاء، شتبه فيهم بقرارات العزل أو العقوبات اإلدارية أو حىت اإلحالة على النيابة العامة، اليت أعلنت خالل هذه السنة فقط جتاه العديد من امل
ادة مراقبة دائمة وبات هم ختليق ممارسة اإلدارة العامة املغربية شاغال ملسؤوليها، وأيضا م... سواء تعلق األمر بقضاة أو بضباط أو بأعوان أمن

.رك يف البالدللجمعيات احلقوقية وللمواطنني عرب وسائل اإلعالم، املتنوعة، ويف مقدمتها اإلعالم اإللكرتوين املزدهر واملنتشر واملتح
اد الذي حياول عن خالصات أن أجهزة األمن املغربية أدوات قمعية ومرتشية، فلنا أن نتساءل إذا كانت تلك األجهزة على ذلك القدر من الفسأما 

لتعاون معها يا، مما جعل اإقناعنا به تقرير اخلارجية األمريكية، فلماذا هي على هذا القدر من الفعالية واالحرتافية يف مواجهة اإلرهاب مغربيا وعامل
الت عليها من تلك اجلهات كلها باقات اإلشادة والتنويه بك اواالستعانة خبدامتها مطلبا أمريكيا وأوروبيا وعربيا، وقد ا .فاءا

املعتقلني السياسيني يف  أو تعومي، من نوع احلديث عن جتزيءفائدة من مواصلة التوقف عند جزئيات التقرير، وما مييزها من انتقاء أو حتريف أو ال 
ومن نوع اجلزم ...عضهمومن نوع احلديث عن عدم توفري شروط احملاكمة العادلة لب -والكل يعرف أن أولئك املعتقلني مرتبطني باإلرهاب -البالد

التقرير . املنشورة يف البلدوأكثر من نصف انتقادات التقرير مأخوذة من الصحافة املطبوعة و ...باإلجهاز على حرية الصحافة وعلى احلق يف التعبري
".حقائق وخالصاته من"وينبغي أن يتعامل معه يف كليته، وما يهدف إليه من وراء املرموز من مجله 
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ديد أمريكية للمغرب وحماولة للضغط عليه، لكي يعيد إىل حساباته هذا  لمصلحة األمريكية فيه، على سبيل املوقع املركزي ل اإلسرتاتيجيةالتقرير أداة 
ا وعدم االبتعاد عن دائرة حتركها .مراعا

 استقاللية القرار السياسي قواعد توجب االحرتام املتبادل، وتبادل املنافع، ومراعاة التكافؤ يف.. وضع قواعد جديدة لعالقته باإلدارة األمريكيةاملغرب 
دول اخلليج العريب، ) قتصاديةذات محولة ا إسرتاتيجيةتلك القواعد حدت باملغرب إىل تعميق تنويع عالقاته اخلارجية، وشحنها باتفاقات . لكل طرف

فاوضي يف أوضاع منطقته، ومن شأن تلك العالقات تدعيم استقاللية املغرب السياسية، وحتسني موقعه الت...( دول إفريقية، روسيا، الصني، اهلند،
.ويف امتدادات تلك املنطقة إفريقيا وعربيا( وضمنها النزاع حول الصحراء املغربية)منطقة مشال إفريقيا عمومية، 

التايل يف هندسة تلك الوضع اجلديد للمغرب أربك احلسابات األمريكية، من جهة ألنه أحدث تغيريا يف موقع املغرب داخل تلك احلسابات، وبهذا 
( ا بتدبري صراعات ما بعد بوتفليقةمقابل مجود وحىت عجز القيادة اجلزائرية وانشغاهل)ومن جهة أخرى الديناميكية املغربية . املتصلة باملنطقة اإلسرتاتيجية

ن بني املغرب واجلزائر حرصت ذلك التواز . غريت ميزان القوى بني املغرب واجلزائر لفائدة املغرب، خاصة وهو يكتسح اجملال التقليدي لعالقات اجلزائر
تر ك للحفاظ على تو اإلدارة األمريكية على تغذيته لالستفادة من البلدين واستمالة كالمها للتطلع إىل عالقات مع واشنطن أمنت من اآلخر، وكذل

ا ويف مآهلا .العالقات بينهما والتحكم يف درجا
ا ال تستسيغالوضع  ا أو التد على درجة من األمهية، حبيث فرض على اإلدارة األمريكية توجيه هذا اإلنذار إىل املغرب، حىت يدرك أ خل إرباك حسابا

ن احتساب عائدات ذلك على عالقاته اخلارجية، دو  إسرتاتيجيةيف تغيريها دون رضاها، وبالتايل فهي قادرة على اإلضرار باملغرب حني يقرر لوحده 
.املصاحل األمريكية يف املدى املنظور أو البعيد

م املنطقة العربية بكاملها، وهي حىت اآلن قيد التمهيد للشق املغاريب من ت إسرتاتيجيةإنذار مقتطع من إنه  ولعل ما يواريها  اإلسرتاتيجيةلك أمريكية 
املغرب مدعو إىل أن يشحذ و . عن مركز االهتمام هو التحضري للرئاسة األمريكية القادمة، وانتظار تفاعالت الفوضى املختلقة يف مشرق الوطن العريب

.أعلى طاقات اليقظة فيه ملواجهة حسابات الغري بإرادته هو
امه املستحق، وأنه لن فعل املغرب على مستوى وزارة الداخلية كما على مستوى وزارة اخلارجية، حني أشعر اإلدارة األمريكية بأنه يفرض احرت حسنا 

أحد، وال ال يقيمها ضدا على يقبل مثل هذا اإلنذار، طاملا أنه يف سعيه إىل تطوير إمكاناته االقتصادية ويف تطوير عالقاته اخلارجية ال يضر بأحد و 
.ينخرط يف حتالف ضد حتالف، مهه بالدرجة األوىل محاية مصاحله ومحاية األمن والسالم يف منطقته

قه يف استجالب املنافع له، من هو مواصلة ترسيخ االختيار الدميقراطي، ألنه وحده من يضمن مناعة املغرب وقوته يف فرض استقالليته، وح األجنعوردنا 
ا تستفيد أكثر من مغرب قوي فاعل دوليا مصاحله  ، وقادر على صيانةتنوع عالقاته وقوامها االحرتام املتبادل، وساعتها ستفهم اإلدارة األمريكية أ

.على السواء اإلسرتاتيجيةومصاحل عالقته 

http://www.hespress.com/orbites/307236.html
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-جانموذ وبيهيعدي -التقليدية المغربية من الحماية الفرنسية إلى استقالل المغرب النخب 
  00:49 - 24/  5/  2016 - 5172: العدد-املتمدناحلوار  ايت الفقيه حلسن 
قراءات يف عامل الكتب و املطبوعات : احملور
      

م القائد يف شهر يونيو من العام سطع جن. نايت رهو شخصية تارخيية، مبا هلا وعليها، مل جتد يف احلال من ينصرها من النسيان بأسهِ  وبيهيعدي القائد 
ومع . كبري الشرقيسابقا، جببال األطلس ال تازمامارت، واستهوت سلطات احلماية الفرنسة بسالته، وجيء به قائدا مبحيط موضع سجن 1929

اء  ، ومنذ وقتها، والقائد جيد ويلعب يف البساط الذي رمسته له احلماية الفرنسية باملغرب، يف1933إعداد التقطيع اإلداري لسنة  الفرتة اليت أعقبت إ
وقد يسوء ذكر القائد يف . تيغس، إذ متيل كل امليل حنو االستعمار املباشر، مباشرة مع تعيني املقيم العام ليوطي كونسالفمهمة املقيم العام لوي هوبري  

باللغة االمازيغية، ) أسدور(ور، أو ضبة سد ضيعاتهجببال األطلس الكبري الشرقي، وواحة زيز األعلى، ألنه استعبد الناس وسخرهم يف  تيعاللنيواحة 
بتداء من شهر يونيو من ومل يكن القائد شخصا مرغوبا فيه ا. ، وسجنهم وشّغلهم حتت السياط]املكان احملاط باجلبل من ثالث جهات أسدورتعين [

تقسيم قيادته إىل  حيث شهد شاهد من أهلها أن القائد عدي جمنون، لذا أمر القائد العسكري الفرنسي مبركز الريش بتنحيته، فجرى 1947العام 
م تافياللت ويوم أعلن عن استقالل املغرب جيء به عامال على إقلي. أوخواواش احممدثالث قطع، قيادة أوصاف وموحى عسو حطاب، ومشيخة 
ه القبلي الدعم الوافر، ومل ميض على إعادة متكينه سوى سنة ونيف حىت أحس من حميط. الذي تشكل مساحته، يومها، ربع مساحة اململكة املغربية

عدي «، »املتمرد  وبيهيعدي « ، »وبيهيالفتان عدي «فكان أن عرب عن صوته الذي نعت بالعصيان أو التمرد، وأنشئت لذكره صيغ جاهزة، 
العامل : وبيهيعدي «ب وإن آخر تلك الصيغ عنوان كتا. »عدي وسياق االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان باملغرب«، »وعصيان تافياللت وبيهي
صفحة، صدر، مبا هو دراسة يف مسارات  151والكتاب يف . لألستاذ عبد الصمد الزاكي الذي نقف عنده بقليل من املالحظة والتمييز» املتمرد

ود ، وت»الكتاب بحث لنيل شهادة الماستر في تاريخ الزمن الراهن«وأصل ، 2015النخب املغربية التقليدية من احلماية إىل االستقالل، سنة 
الوطني حاليا، حول  اإلشارة إلى أن إنشاء مسلك التاريخ الراهن كان تمرة توقيع اتفاقية الشراكة بين المجلس االستشاري سابقا، المجلس

، والذي موله االحتاد لذاكرةمشروع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة في مجال األرشيف والتاريخ وا إظاراالعتناء بالتاريخ الراهن في 
تسم بغىن وهذه احلقبة من تاريخ املغرب، وصفها الدكتور مبارك زكي كاتب مقدمة الكتاب املذكور، ت .(IER2(األوريب، وبات يدعى اختصارا ب
يب، وما عرفه من تطورات منذ فجر شخصيات سياسية وعسكرية، لعبت أدوارا على مسرية اجملتمع السياسي املغر «احلدث وبتأثيثها بفاعلني تارخييني 

.»1957الذي مترد على السلطة احلكومية يف يناير  وبيهياالستقالل، من هذه الشخصيات عامل إقليم تافياللت عدي 
، »د تافياللت من قريب أو بعيدعلى مجلة من املصادر املغربية والفرنسية واألمريكية اليت تناولت متر «ومما مييز عمل األستاذ عبد الصمد الزاكي اعتماده 

، فرصة مرغوبا فيها، وعصيانه فرصة منتظرا انتهازها، أو على األقل» وبيهيمترد القائد عدي «ولقد شكل ما يسمى . يضيف الدكتور مبارك زكي
عاف حزب االستقالل ودفعه إض«و» تعزيز مكانة ويل العهد، وتربير موقف املغرب اجلديد من القوات الفرنسية«مفادها يف تقدير الدكتور زكي مبارك 

الشعبية  تأسيس حرب احلركةإىل االرتباط أكثر باملؤسسة امللكية ملواجهة تيار احلركة األمازيغية الذي استغله احملجويب أحرضان، والدكتور اخلطيب ل
.»حمور برناجمه السياسي البادةالذي جعل من الدفاع عن 

.حوى الكتاب مقدمة املؤلف وثالثة أبواب، وكل باب استغرق فصلني، وختم الكتاب خبالصة عامة واملالحق
، وهو الذي يسمى من بعد امللك حممد »1953نفي السلطات سيدي حممد بن يوسف يف غشت سنة «انطلق الكتاب من منعطف تارخيي 

.الفرنسية باملغرب» مرحلة جديدة يف مسار تاريخ املغرب خالل مرحلة احلماية«وشكل نفيه . اخلامس
مقدمة الكتاب، ص (» غربعدة قوى سياسية أثثت املشهد السياسي ملا بعد استقالل امل«ولئن كان أمد املرحلة قصريا، أقل من سنتني فهو مؤثر أفرز 

:  من أبرز أعضائها« واليت رأى األستاذ عبد الصمد الزاكي أن» احلركة ذات التوجه األمازيغي«أخرى هي » مالمح قوة سياسية«يضاف إليها بروز ) 5
احلظلف حلسن واستدرك املؤ » قائد زيان وأمهروق، أوعسو، والقائد الطاهر أحراضان، واحملجويب وبيهيمبارك البكاي، واحلسن اليوسي، وعدي 
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ال تطلق عليهم  تناولتهم معظم الدراسات واملذكرات التارخيية اليت«، إذ إن » ال يوجد تعريف حمدد يطلق على هؤالء الفاعلني السياسيني«: بالقول
ويعنينا أن تلك . ثالثةفهي تارة حركة أمازيغية وتارة أخرى جبهة أمازيغية، وهم أعيان، وهم حلف القصر، ويطلق عليهم اسم القوة ال» تعريفا موحدا

عقبتا استقالل املغرب، ترتب عنه عدة أحداث وتوترات يف السنتني األوليتني اللتني أ«القوى وإن غمض حتديدها مكون من مكونات الصراع الذي 
، إضافة إىل أحداث الريف 1957عامل إقليم تافياللت يف يناير  وبيهيولعل أبرز هذه األحداث أحداث تافياللت، أو ما يعرف بتمرد عدي 

ب التقليدية منوذج ملسار النخ«ذلك هو السياق الذي يندرج فيه الكتاب إن مل يكن يقتصر على منوذج واحد شخص واحد . ») 1958-1559
).7املقدمة ص (» اليت واكبت مرحليت احلماية واالستقالل

.فيه موثق لكنه مل يناقش املصادر اليت اعتمد عليها مما يستوجب تعميق فعل القراءة» العامل املتمرد: وبيهيعدي «الكتاب 
إن » املان ياف أيتوهي احتادية  إحدى أكرب االحتادية القبلية األمازيغية يف ملوية العليا،« وبيهياليت ينتمي إليها القائد عدي  يزدگ أيتإن قبيلة 

طي كل دية جماهلا يكاد يغهذه اإلشارة، وإن وردت ضمن مصدر مضمن يف هوامش الكتاب فهي ختتزل جمال االحتادية يف ملوية العليا بينما واقع االحتا
 أيتصار على جمال وأما االقت. األطلس الكبري الشرقي وجزء من االنكسار األطلس اجلنويب، مبا يف ذلك جزء من واحة بوذنيب، وجمال عرب الصباح

منطقة  تستقر قبيلة أي حيىي يف«: ، مبا هو مميز كالتايل19أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن : يزدك ذكره يف عهد السلطان موالي سليمان، أي
ن روافد واد وأسيف ملول هو، يف احلال، رافد م» وأسيف ملول أكدويف زيز العليا ما بني واد  حديدو وأيت«كردوس،   أغبالون: أي» كردوس«

وقد «. املان ياف، وكروان ليست عضوا يف احتادية ايت )من الكتاب 13ص (» يف حني كانت كروان تستقر مبلوية يف اجتاه ميدلت حاليا«العبيد، 
).10ص (» ، بينما كانت ايت مرغاد تستقر يف واد غريسوكراندوكانت ايت يزدك تستقر يف زيز العليا يف اجتاه الريش 

بيلة غري موجود يف عهد السلطان موالي سليمان كذلك مركز الريش، وأما هجرة ثلة من أفراد ق 42هو اسم ملعسكر فرنسي رقم  كراندوونسجل أن  
ومتثيلها ال اجلغرايف ومعلمة القبائل حيىي لتعمري ملوية العليا وزيز العليا فغائبة يف الكتاب الذي مل جير صاحبه حبثا ميدانيا للتعرف على اجمل أيت

الثلث  أيتوان كان منقوال عن مقال الكاتب سعيد كنون فهو خاطئ ذلك أن  14، وأما اجلدول الوارد يف لصفحة دياكروينوفق مسار  كارتوغرافيا
.هو باملرةر  أيتفال تنتمي إليها عشرية  مومووعلي وأما ايت  مومو أيتموسى وعلي وليس  وأيتحيىي وخليفة  وأيتوليل  أيتتضم 

من  اليزدكي إبراهيم سيمور رواية كان أوردها الناصري يف كتاب االستقصاء يف سياق تعيني بريونباملخزن فقد نقل الكاتب عن  يزدگ أيتوأما عالقة 
قام حببسه بسجن الصويرة إىل أن «إذ أشار إىل أن السلطان  1854لدن السلطان عبد الرمحان بن هشام ومل يشر إىل أن الشيخ إبراهيم أعدم سنة 

  يسمورراهيم وصحح أنه منذ تلك احلادثة، اليت أجنز عنها نتيجة الشيخ إب. وهي إشارة ال أساس هلا حسب ما ثبت لدينا) 15ص (» لقي حتفه
وُرد ذلك يف الرواية الشفوية، ). 15: ص(» توترت العالقات بني املخزن والقبيلة وزادت األمور تعقيدا بصعود ابنه حممد على رأس القبيلة« اليزدكي

جوم عليه، وال يزال آثار بزيز العليا قتل هو وثلة من أصحابه وبعض األعداء الذين حاولوا اهل متكناستفجر قصبة  يسمورذلك أن حممد بن إبراهيم 
.واحملاربة، أوردنا هذه األمور إلغناء الكتاب املتعاضدةباألمازيغية القرية  تامكناستقائما، وتعين  املندرسة متكناست

.ففي حاجة إىل بعض التوسع يف مواقفها 1893وأما حركة السلطان احلسن األول إىل املنطقة سنة 
ا القبيلة، منها ما يفرض عليها من خارج جم  ليوطي اهلا كنحو وقع سياسةوجد األستاذ عبد الصمد الزاكي نفسه يواجه املنعطفات السريعة اليت متر 

اجملتمع « كتابه إذ رأى، نقال عن روس دان يف» عمل على تغيري السياسة الفرنسية جتاه قبائل املنطقة«، حيث 1903التجارية ملا قدم إىل وهران سنة 
دئة السكان األصليني ليست مشكلة «ما يفيد » واملقاومة يف اجلنوب الشرقي املغريب د استبدال املراكز العسكرية لذلك و . »املعركة إسرتاتيجيةأن 

لزاكي منعطفا مهما إذ مبراكز لالستقطاب فكان تأسيس مركز جتاري يف بين ونيف، ومن ذلك احتالل بوذنيب الذي حسبه األستاذ عبد الصمد ا
مبلوية العليا يطالبهم من خالهلا  لقبائل اجلنوب الشرقي املغريب«صاحبته جمموعة من الوقائع أمهها إرغام السلطان موالي عبد احلفيظ بأن يبعث رسائل 

وضات باتفاق أعيان املفا«على الكف عن محل السالح انطلقت  سغروشن وأيت يزدگ أيتوبإقناع . »بالكف عن عمليات اجلهاد ضد الفرنسيني
ا يف حاجة ولئن نقل األستاذ عبد الصمد الزاكي هذه املواقف عن روس دان ف. »گـرامةمع ضباط الشؤون األهلية يف   1911سنة  يزدگ أيتقبيلة  إ

فقد  يزدگ أيت، وأما 1935موسى املستعمر الفرنسي إىل حدود  أيتكلها بوضع السالح فقد قاوم بطن   سغروشن أيتإىل متحيص إذ مل تقتنع 
ية نايت رهو وبسطت احلماية الفرنس بيهي، برزت أسرة 1916و 1903ويف هذه األثناء، ما بني . 1916ختلت عن املقاومة بعد معركة مسكي سنة 

.وكري، ومدغرة والرتب تيعاللنينفوذها على واحة 
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زر ب عبد الصمد الزكي، ألنه مل يالفصل الثاين من الكتاب لريكز على أداء احلماية الفرنسية مبنطقة تافياللت اليت مل تتضح حدودها لدى الكاتويأيت 
 جمازا أن تافياللت متتد لتغطي حوض ونعترب. املنطقة ومل يفضل ختصيص فصل جملال االشتغال، اجملال اجلغرايف الذي تغشاه الوقائع املضمنة يف الكتاب

.وكل حوض زيز وحوض غريس وأعايل ملوية گـري
:انتظم اجملال املذكور ببعض التغريات

.1916حنو وضع السالح ابتداء من سنة  يزدگ أيتنزوع قبيلة  -
 ودادسعطا متتد إىل درعة  أيتها حيىي وجبهة جنوبية شكل وأيت حديدو وأيتمرغاد  أيتجبهة مشالية غربية تضم : ظهور جبهتني اثنتني مقاومتني -

.وتغطي تافياللت
، ومنح وبيهيالقائد عدي  وضمن هذا النظام احلريب برزت مهارات. جتنيد القبائل اخلاضعة لسلطة احلماية يف نظام حملي يسمى باألمازيغية الفزعة -
خادمة النشغال ........ ولئن كانت احلرب). 24: املرجع نفسه ص(» سنة 19مرتبة قائد فزعة، وكان يبلغ من العمر  1921ابتداء من سنة «

دئة املناطق غ«إذ  1926سخونة ترتفع بعيد سنة ... فرنسا حبرب الريف، فإن االهتمام باجلنوب نشأت دف  ري بدأت القوات الفرنسية تتحرك 
).24: املرجع نفسه، ص(» املان ياف أيتمن احتادية ] ما بقي مقاوما[اخلاضعة، وكانت البداية مع ما تبقى 

جرت  1928من شهر يونيو من العام  03يوم  أگـدميفعقب االنتصار على قرية . وبيهيوكلما انتصرت فرنسا يف معركة ما، ارتقى القائد عدي 
»  1930غشت  15ة للريش بتاريخ بالقيادة املركزي... رقي إىل درجة قائد فزعة «، مث )املرجع نفسه(» تيعاللنيترقيته إىل درجة قائد فزعة يف منطقة "

وأورد الكاتب العالقة السرية بني القائد . 1933من شهر أبريل  22فأصبح قائدا يوم  1933من التقطيع اإلداري لسنة  وبيهيواستفاد القائد عدي 
 23وتقطيع  1937يوليوز من العام  10مع التقطيع اإلداري ليوم  وبيهيواحلركة الوطنية، وأشار الكاتب إىل توسيع قيادة القائد عدي  وبيهيعدي 

 وبيهيواكتسب القائد عدي . 1947، وقيادة احلمزاوي، يف وقت مبكر، قبل الفرگــاينغافال عن ذكر جمال قيادة حسن بن محو  1938غشت 
بالريش سنة ] األمازيغية[ شهرة، وكسب دعم فقهاء املنطقة له ملا أرسل أبناءه إىل الكتاتيب القرآنية راغبا عن إرساهلم إىل مالحق املدارس الرببرية

1942.
إذ صار  وبيهي القائد عدي وتناول األستاذ عبد الصمد الزاكي السياق الدويل والوطين يف بداية عقد األربعينيات من القرن املاضي والذي كان يف صاحل

 ستمر على هذه احلال إىل سنةوطنيا معروفا لدى الوطنيني والفرنسيني على حد سواء، وصار السلطان يقوم شخصيا حبمايته من بطش الفرنسيني، وا«
).32: جع نفسه، صاملر (فكان أن وضعت اللجنة حدا لنفوذه » عندما بعثت السلطان الفرنسية بلجنة للتحري يف أمره والتحقيق معه 1947

بني قصر أحويل وواد « 1923، واكتشاف مناجم الرصاص سنة 1917شهدت املرحلة بعض التحوالت من ذلك بناء مركز ميدلت سنة  -
).35: املرجع نفسه، ص(» من طرف شركة مناجم مشال أفريقيا أنسكمري

.اشتهار املنطقة باملعتقالت اليت استقبلت الوطنيني -
]  جنوب شرق جبل العياشي[ عياش بآيتزاوية سيدي بوكيل بالريش وزاوية سيدي محزة «بني واد زيز وتافياللت وفاس ودور  اإلسرتاتيجياالتصال  -

ع بالسفح اجلنويب الشرقي من تق) العياشيةالزاوية (وللتذكري فإن زاوية سيدي محزة . »يف نشر اللغة العربية يف املنطقة حسب الباحث حممد بن هالل
.عياش من حميطها أيتجبل العياشي، قبل هجرة 
 وبيهيربط مسار القائد عدي  وتوفق األستاذ عبد الصمد الزكي يف. رهو أيتإىل برشيد منعطفا ثالثا يف مسار أسرة  وبيهييشكل نفي القائد عدي 

كاد تصادف وضمنها مسار األسرة ت باملنعطفات التارخيية اليت عرفها مغرب عهد احلماية الفرنسية، أو مبعىن آخر، فاملنعطفات اليت عرفها مسار القائد،
قوة سياسية «مد ضمن أفراد ، فالقائد عدي، وإن كان يدرجه األستاذ عبد الصاألعمدفرصا إجيابية، وإن كان حيق النظر إليها، يف البدء، بعني الكئيب 

قاها األستاذ عبد الصمد ، واليت مسيت مبسميات متعددة است»احلركة ذات التوجه األمازيغي«، وهي »جديدة إىل جانب باقي القوى السياسية األخرى
سلطان بن يوسف مل يرتك له أي جمال للقرار اختاذه على التوقيع على نفي ال وبيهي، فإن نفي القائد عدي )42انظر الصفحة (من مراجع متعددة 

»فقط من عملهم 30ل فص«ومبعىن آخر، مل ميتحن القائد يف الوقت املناسب يف موقفه، من القصر، وإن كان هذا األخري قد . كما فعل بعض القواد
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امال على تافياللت يوم تعيينه ع«خالقا كبريا ملا صدر قرار  وبيهيويعنينا أن للقائد عدي . قائدا وباشا، يف فجر االستقالل 420هم من أصل مبا 
لطة يف إدارة احلياد الذي من املفروض على رجل الس وبيهيهل التزم القائد عدي : والسؤال الذي يطرح نفسه). 54صفحة (» 1955دجنرب  17

الداخلية؟
أسيس يب، كنحو حماولة تأشار األستاذ عبد الصمد الزاكي إىل بعض املواقف اليت ترفع عنه كل حياد من حيث املمارسة السياسية املمهدة للعمل احلز 

، واليت هي خماض على الصعيد »1957إىل يناير  1956املرحلة املمتدة من شتنرب «، وكانت للوقائع اليت عرفتها »التجمع من أجل الشعب«حزب 
ته جلنة نشأت ، وهو املوقف الذي نزل»»احلركة ذات التوجه األمازيغي«بقوة موقف حزب االستقالل، وألول مرة، على حساب «الوطين، أن دعمت 

وأحويل،  ميبالتنمبناجم  بأرفود والريش، وقصر السوق، ودعمت، فوق ذلك قوة موقف االحتاد املغريب للشغل وبيهيتبحث عن خروقات العامل عدي 
حملكمة اإلقليمية بتافياللت يوم بتعيني رئيس ا«دور احملاكم العرفية «وهناك موقف ثالث جتلى يف إلغاء . وبيهيمبحيط مركز ميدلت، ضد العامل عدي 

ته ابتداء من يوم وحماكم وبيهيوشكلت املواقف الثالثة بداية عملية للتمرد واملتوجة بتنحية القائد عدي . 1956الفاتح من شهر دجنرب من لعام 
، يف ، وصدور حكم اإلعدام يف حقه، لكنه مل يكن مفعول لوفاة القائد عدي، ألسباب غامضة لآلن1958من شهر دجنرب من العام  22اإلثنني 

.املستشفى
من واد زيز وأعايل ملوية،  مرجعا تارخييا للبحث يف ماضي تافياللت، وخاصة الشريط اجلبلي» العامل املتمرد: وبيهيعدي «وختاما يشكل الكتاب 

.ايلألنه موثق معتمدا مؤلفه على تقارير الفرنسيني، لكنه ناقص من حيث املراجع احمللية، والروايات الشفاهية، والضبط اجمل

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=518083
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خاباتاإلنتو اعتماد البطاقة الوطنية في  اإلنتخابيةلمراجعة اللوائح بنكيران تراسل المعارضة 
2016, 24مايو 

، حول ”له بنكريانعبد اإل“الدستوري، مذكرة إىل رئيس احلكومة  واإلحتاد اإلشرتاكي واإلحتادأرسلت ثالثة أحزاب معارضة هي األصالة واملعاصرة 
األساس ،ضرورة ومهت ب لإلنتخاباتأكتوبر، تطرقت فيها إىل جمموعة من اإلشكاالت املرتبطة بعملية التحضري  9التشريعية القادمة لـ اإلنتخابات

.مراجعة اللوائح االنتخابية خاصة جانبها اإللكرتوين
ا أن األحزاب  الختالالت، مما يفتح الباب حلاالت العديد من ا شابتهالتسجيل االليكرتوين يف اللوائح االنتخابية ” املعارضة الثالثة ،اعتربت يف مذكر

.”الغش ويشكل مساسا خطريا بصحة العملية االنتخابية
ا اليت تأيت قبل أشهر قليلة من وذكرت  ” س سالمتها، مطالبًة بـ، أن اللوائح االنتخابية تعرف تشوهات مت اإلنتخاباتذات األحزاب ، يف مذكر

من الوطين ووزاريت ى اإلدارة العامة لألاعتماد البطاقات الوطنية واملعلومات املبينة يف اللوائح، وميكن تنقيتها من الشوائب بناء على املعطيات املتوفرة لد
.”العدل والداخلية وغريها من اإلدارات واجلماعات واملصاحل العمومية

اطية، واملتمثلة يف أن يتقدم عملية التسجيل اإللكرتوين عرفت انزالقات خطرية، مست جبوهر العملية الدميقر “أحزاب املعارضة الثالثة أكدت أن مذكرة 
ت سنوات التزوير الفاضح، يذكر بإنزاال“، مضيفًة أن ذلك ”املواطن بنفسه شخصيا لطلب التسجيل بشكل مباشر، أو بواسطة الوسائل اإللكرتونية

.”مما يفتح الباب حلاالت كثرية من الغش
أكتوبر  7تنظيمها يوم  التأخر احلاصل يف وضع مشاريع النصوص التشريعية، املتعلقة بانتخابات جملس النواب املزمع” نبهت املذكرة إىل أن و 

.”، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون االنتخايب وما سيرتتب عنه من مس مبصداقية هذه االستحقاقات2016
أخرى، للوصول إىل عمليات  املعارضة املعنية أشارت إىل ضرورة اعتماد منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح االنتخابية وبرتتيباتأحزاب 

اخبني واملرشحات واملرشحني الغاية من إقرار هذا املبدأ هو متكني خمتلف أطراف العملية االنتخابية، خاصة الناخبات والن” انتخابية نزيهة، موضحًة أن 
.”ذا األساسم املختلفة على هواإلدارة االنتخابية والقضاء املختص، من متثل اإلطار القانوين والتنظيمي املتعلق بالعملية االنتخابية واختاذ قرارا

قريره المتعلق أحزاب المعارضة الموقعين على المذكرة ذكروا رئيس الحكومة بكون المجلس الوطني لحقوق اإلنسان قد أوصى في تزعماء 
ابي االستجابة لضرورة استقرار القانون االنتخ” كال من البرلمان والحكومة بـ  2015شتنبر  4بمالحظة االنتخابات الجهوية و الجماعية لـ

ية، ه وتقطيع الدوائر االنتخابوذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر األساسية للقانون االنتخابي، خاصة النظام االنتخابي بحد ذات
.”ستة أشهر على األقل قبل االستحقاق االنتخابي

ا، خاصة يف ما يتعلق مبصاحبته يف اإلشراف على االنتخابو  ع ات وإعادة النظر يف التقطيدعت ذات األحزاب رئيس احلكومة إىل الرد على كل طلبا
واالحتفاظ  وضعية املراقبني فيهااالنتخايب، مبا يتالءم مع املعطيات السكانية اجلديدة، وكل ما يتعلق بيوم االقرتاع وتشكيل املكاتب وتقليص عددها و 

.بكل الوثائق وأوراق التصويت

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7/
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سلوك ظالمي حكومة بنكيران أوصدت مناصب القرار في وجه المرأة المغربية واالعتداء على شيماء: بنعلي
الرحيم حلبيبعبد   2016, 23بتاريخ مايو 

ا العمومية، يف أمني عام جبهة القوى الدميقراطية ، اىل ما رتبه التوجه الليربايل املتوحش الذي تعتمده احلكو   نبه املصطفى بنعلي مة خيارا لرسم سياسا
البطالة و التهميش و اإلقصاء،  مقدمتها قضية املرأة، سياسة عملت على تأنيث كل مظاهر   ويف   تدبريها للملفات والقضايا املصريية الكربى للمجتمع،

.عمقت األوضاع املزرية للنساء املغربيات
اجملتمع، معتربا أن    ور املرأة يفتكريس ثقافة النظرة الدونية اليت تبخس د   يرتجم حتكم العقلية الذكورية يف   أن السياق الوطين العام   أضاف بنعليو 

ا مهددة يف ظل  .غياب حوار جاد و نقاش مسؤول حول أوضاعها السياسية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية   حقوقها وحريا
افت احلكومة على سن قانون التعيني يف املناصب العليا، مبا أظيف  وغ هره من صد لألبواب أمام بلاجلانب السياسي، عاب أمني عام اجلبهة، نتائج 

ى الذي وصلت إليه يف دول تظل دون احلد املطلوب، مقارنة باملستو  الكوطاالنساء اىل مناصب القرار، مضيفا أن نسبة التمثيلية النسائية رغم اعتماد 
.شريعية يف العمل التحديثة العهد بالدميقراطية، و احلداثة، مما يؤكد أن املغرب مطالب جبهود نضالية مضاعفة لتمكني املرأة من املشاركة الفاعل

تباه اىل الضجة اليت أثارها دعاة ، الفتا االن الولوج إىل املوارد وامللكية    تكريس مظاهر التمييز الواضح ضد النساء يف  إمعان احلكومة يف   اختزل بنعليكما 
 نظام األراضي ، خبصوص مراجعة اإلرث، فالعرف املأخوذ به يفالتراجعي حول توصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان   ألنكوصيالفكر 

االنتفاع بفعل تفيد من حق الساللية ميارس نوعا من التمييز ضد املرأة، ورغم كل ما حتقق يف هذا اجملال الزالت املرأة بعدد من املناطق يف املغرب ال تس
…”تسلط العقلية الذكورية
.من حيف و إقصاء، يف االستفادة من أبسط احلقوق أسوة بالرجل الساللياتالنساء   إضافة اىل ما تعيشه 

سنة، حيث عرب عن شجب جبهة القوى  18مل يفوت بنعلي حادثة احلرم اجلامعي مبكناس، و الذي كانت ضحيته مستخدمة يقل سنها عن و 
مي ف، منبها اىل خماطر تناالدميقراطية لسلوك ظالمي، ال صلة له بأعراف املؤسسة اجلامعية اليت يسعى البعض لتحويلها اىل ساحة للعنف و التطر 

.قضاء الشارع، على مؤسسات الدولة و اجملتمع
ا   بالد املهجر،   غربيات يفالنساء امل تتكبدهايف تعميق تشرحيه ملختلف األوضاع املأساوية للمرأة املغربية، توقف بنعلي عند املعاناة اليت و  مؤكدا أ

ا فتئت جبهة القوى م إنسانية للنساء احملتجزات مبخيمات تندوف و اليت  الالمذكرا باألوضاع   عما تعيشه داخل الوطن، و أوضاع ال تقل مأساوية 
ا  ملنتظم الدويل و استجداء تأزميها وتكريس مآسيها استدرارا لعطف ا   يف البوليساريومتعن عصابات    واليت الدميقراطية تدق ناقوس اخلطر بشأ

ا قيادة بوليساريو و راعيتها اجلزائر .للمساعدات اإلنسانية اليت تغتين على حسا
ا يطرحه باملقر املركزي للجبهة بالرباط حبضور قياديي و أطر احلزب بني م 2016ماي 21ربط بنعلي يف كلمته أمام نساء حزبه صبيحة السبتو 

ما  تحكم يف خرياته، والسياق الوطين و بني ما يقع يف العامل العريب واإلسالمي، من سعي الدول النافذة إىل صناعة خريطة يف الشرق األوسط، لل
جري للشعوب، و تدهور واضح يف أوضاع النساء، جراء ما يتعرضن د، له من تقتيل، وتشري ولدته احلروب والقالقل من تدمري للبنيان والعمران، و 

العمومية من  ، ومن حماكمة النساء يف الساحات”نكاح اجلهاد“وقال ليس هناك أدل على هذه الوضعية من أن ظاهرة … واغتصاب، وبيع، وسيب
.، يف التعبري عن تدهور أوضاع النساء يف هذه البقاع من العامل”داعش“قبل عصابات 

راطية و احلزب بكل جلبهة القوى الدميق   يتعني على القطاع النسائي   وملح   و أساسي   وتأويله دميقراطيا هو مطلب آين   ،2011   على أن تنزيل دستور
سياسة عمومية حتتكم اىل  مؤاخذا على احلكومة فشلها انتهاج  هذا االجتاه،   تنظيماته وهياكله سن خطة عمل تتكاثف فيها جهود اجلميع للنضال يف

أظهرت حجم التلكؤ    رأة اليتمقدمتها قضية امل   ويف   مع امللفات والقضايا املصريية الكربى للمجتمع،   التعاطي مضامني روح الدستور املتقدمة، و يف 
.تواه الدستوريالعمل التشريعي من حم فراغإلآخر أيام والية هذه احلكومة سعيا    واملماطلة و األساليب املتبعة يف عرض مشاريع القوانني يف

http://m.cawalisse.com/111925/05/20/17/01
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قوقية في الهيني يطالب بإشراك المجتمع المدني والمنظمات الح.. األعلى للسلطة القضائيةالمجلس 
مالحظة انتخابات القضاة

17:40  - 2016مايو  23
    
  

للسلطة اة يف اجمللس األعلى طالب القاضي املعزول، حممد اهليين، حبق مجعيات اجملتمع املدين واملنظمات احلقوقية يف مالحظة انتخابات ممثلي القض
.القضائية

س األعلى للقضاء احلايل هذا اإلجراء يأيت لضمان نزاهتها وشفافية اهليأة، لكون إشراف وزارة العدل عليها من خالل اجملل“: وقال اهليين يف بالغ له
.”يثري املخاوف والشكوك حول حيادية الوزارة وتأثريها على االنتخابات

عينها ترضي عليها، وقد تعاقب قد تغلب مصاحل مجعيات أو أشخاص ب“: ، مضيفا”للقلق والريبة املثري”بـاهليين السجل احلقوقي لوزارة العدل ووصف 
.”كل األصوات القضائية اليت دافعت عن استقالل السلطة القضائية يف مواجهة إرادة اهليمنة والتحكم

ليس انتخابات مهنية مغلقة، مما الشك فيه فإن اعتبار القضاء شأنا مجتمعيا يجعل انتخابات القضاة انتخابات وطنية بامتياز و “: ويقول اهليين
تركيبته، مما يتطلب  وهذا يفسر مثل هذا المطلب ويؤسس له، سيما وأن الدستور انفتح على جمعيات المجتمع المدني وهيئات الحكامة في
لسلطة القضائية من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية تحمل مسؤوليتها في ضمان نزاهة انتخابات المجلس األعلى ل

كامة جيدة وبفعالية ملا خيدم حسن ، ألن هذه املؤسسة مسؤوليتها عظيمة يف محاية استقالل القضاء وتدبري الوضعية املهنية للقضاة حبومراقبة عملياتها
كون عواقبه كبرية على اخليار انتخابية مسيئة للدميقراطية ولالختيار احلر للقضاة ست سلوكاتسري العدالة ومحاية حقوق املتقاضني وأي تصرفات أو 
ا يف جمال احلقوق واحلريات .”الدميقراطي للدولة ومكتسبا

http://www.kifache.com/91514
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إرادة ملكية واختيار شعبي وليس إرضاًء ألي كانحقوق اإلنسان في المغرب 
.2016مايو  23االثنني  - 11:01

ا على الفضاء اخلالدول وعظمتها ال تأيت فقط من قوة أساطيلها العسكرية اجلوية والبحرية وترسانتها العسكرية النووية والبيولوجيقوة  ارجي ة وسيطر
..لألرض واستعدادها خلوض حرب جنوم 

ا من منابع النكما  ا على املمرات البحرية االسرتاتيجية وقر ا االقتصادية واملالية وسيطر ا ال تأيت فقط من قو .ملعدنية فط وغريه من الثروات اا
قراطية ادق عن القيم الدميالدول تأيت ايضا من مصداقيتها وهذه  تتأتى من التزامها حقا وصدقا بقيم احلرية واملساواة وحقوق االنسان ودفاعها الصقوة 

!احلهاحني يكون انتقادها مضرا مبص. دون ازدواجية يف املعايري او استخدامها للضغط السياسي حسب مزاجها والسكوت عن انتهاكها
هي اليت خاضت خالل املتحدة االمريكية وهي القوة العظمي املهيمنة يف كل هذه اجملاالت هي اكثر الدول قدرة على فهم هذه احلقيقية و الواليات 

لكنها يف " ى اٍالرهاب احلرب عل" العقدين االخريين ثالثة حروب واحدة بأفغانستان وحربني بالعراق وحشدت حلفاءها يف إطار ما مسي حينها ب
ا يف كل تلك احلاالت اضطرت ان خترج من تلك  املناطق وهي جتر أذيال اخليب ة،النهاية مل تسجل فيها نصرا بينا، بل ا

ا وهي اليت افتقدت خالل العقدين االخريين مصداقيتها لدى شعوب اهي  ملنطقة وعمقت مشاعر الكراهية االكثر قدر على فهم تلك احلقيقة واستيعا
عية باسم ا عدة حمطات إذاهلا يف النفوس مما اضطرها اىل القيام حبملة عالقات عامة يف املنطقة انفقت عليها املاليني من الدوالرات وأنشأت من أجله

.للهدف نفسه) احلرة(يف أكثر من بلد عريب، وقناة تلفزيونية باسم ) سوا(إذاعة 
ا وفرت شر ويثبت  ا مل تقض على اإلرهاب بل ا وطا جديدة لتجذره التاريخ القريب ان كل تدخالت الواليات املتحدة كانت مأساوية حيث ا

ا يف العراق حتت ذريعة امتالك ص .دام حسني يف العراق ولنشوء صيغ اكثر تطرفا ودموية منه  حني ذهبت تقاتل القاعدة وطالبان، وشنت حر
نودها وطريقة الواليات املتحدة وراءها سجال اسودا يف جمال حقوق االنسان، سجال تتحمل فيه مسؤولية مباشرة وذلك من خالل ممارسات ججتر 

سجل احلديث حلقوق سّيء الذكر الذي يظل نقطة سوداء يف ال كوانتاموويكفي ان نذكر بسجن  . تعاملهم مع األسرى واملعتقلني يف هذه البالد 
!االنسان للواليات املتحدة االمريكية ، واملمارسات املهينة لألسرى واملعتقلني بالسجون االمريكية بالعراق 

ة  العراق سواء خالل فرت كما تتحمل مسؤولية غري مباشرة  يف عدد من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان بسبب ما قامت به أطراف حليفة هلا يف  
!! داعشقبيل  االحتالل او بعده ، ومن عمليات تطهري طائفي انتهت اىل توفري بيئة حاضنة لنشأة اكثر اجلماعات تطرفا من القاعدة من

تون االستبداد والديكتاتورية الواليات املتحدة ذات يوم بشرق اوسط جديد تشرق فيه مشس الدميقراطية واحلريّة فإذا باملنطقة تنتكس يف أبشرت  
!  واحلروب األهلية والفوضى يف ابشع صورها 

اي تشريد  شعب : النسان العقود االخرية تواصل التحّيز االمريكي لدولة االحتالل الصهيوين ، وهو ميثل اكرب صورة من صور االنتهاك حلقوق اخالل 
لنزاع نطقة وإجياد حل هلذا اكامل وحماصرته وجتويعه  ومنعه من حقوقه التارخيية،  يف الوقت الذي نصبت نفسها وسيطا من اجل احالل السالم يف امل

.املزمن 
ضد االنسانية وأمعن  العقود االخرية خاض االحتالل الصهيوين حربا على لبنان وحربني على قطاع غزة ارتكبت فيها جرائم حرب وجرائموخالل 

مقدسات وممارسته لالعتقال خالهلا يف فرض احلصار وجتويع الشعب الفلسطيين ، وواصلت مستوطناته انتشارها السرطاين كما تصاعد تدنيسه لل
سية ثري ذلك احلسااالداري املتعسف دون حماكمات ، وهو االمر الذي مشل نواب برملانيني يتمتعون حبصانة يف القانون واالعراف الدولية دون ان ي

.احلقوقية االنتقائية لإلدارة االمريكية  
تمعيا مري سوريا أرضا ونسيجا جمهذه املرحلة ارتكبت عدة جمازر يف عدد من العواصم والشوارع العربية املنتفضة على استبداد بعض االنظمة ، ومت تديف 

النحلاالت معطلة، االمريكية يف كل هذه ا" احلساسية احلقوقية"واستخدمت يف احلرب األهلية القائمة األسلحة الكيماوية احملرمة دوليا، وكانت 
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!!الء واملشردين ولو على حساب آالف األش!! اصحاب القرار يف االدارة االمريكية ينتظرون ان تكتمل كل فصول اعمال نظرية الفوضى اخلالقة 
ألمني العام من االمريكيني كما ان مقررين ل!! ويف بورما ُمتارس أفظع االنتهاكات لكن العامل ويف مقدمته الواليات املتحدة اصم أبكم ال يكاد يُبني 

!!عاينوا او وصلتهم وتصلهم تقارير عن انتهاكات حقوق االنسان يف خميمات احملتجزين يف تندوف دون ان نسمع هلم ركزا 
 وق االنسان يفال أحد ميكن اذن ان يصدق جدية تقارير صادرة عن اخلارجية االمريكية او منظمات حقوقية لإلدارة االمريكية فيها نفوذ حول حق

:ال احد ان يصدقها ليس فقط يف ضوء املعطيات اليت أوردناها سالفا، ولكن ايضا لعدد من املعطيات منها!! املنطقة 
ض كيكية تركز على حقوق بعالطبيعة االنتقائية لتصور االدارة االمريكية وخاصة يف عهد الدميقراطيني حلقوق االنسان ، تصور يقوم على نزعة تف -

سب البعض،األقليات الدينية وبعض احلقوق واحلريات الفردية والتوجهات االنفصالية، وهو ما يتماشى مع اطروحة الفوضى اخلالقة ح
صرامته املنهجية ، وباعثة على قصوره التقين واملنهجي بسبب  ما ورد فيه من معطيات مغلوطة واخطاء تكشف عن ضعف كبري يف مصداقيته و : ثانيا 

الشك واحلذر ليس فقط بسبب ما سلف،
األمن خالل شهر ابريل  كونه يأيت  بعد املعركة اليت خاضها املغرب مع االمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون او يف دهاليز جملس: وثالثا 

ة يف سوى اداة يف يد جه املاضي مبناسبة املوعد السنوي لصدور تقرير االمانة العامة حول الوضعية يف الصحراء ، حيث اتضح ان بان كي مون مل يكن
.االدارة االمريكية هلا نفوذها وامتدادها يف صناعة القرار يف مكتب االمني العام

لواقع املنطقة  النظرة االمريكية وهو ما قد يدفع لالستنتاج بأننا قد ندخل طورا  جديدا يف تطور تعاطي االدارة االمريكية مع املنطقة ، طور يتميز بقصور
ا فيها بل يف احملافظة على مصداقيتها يف ال ا ، وفشلها الذريع يف احملافظة على صداقا ابل جناحها عالقة مع اصدقائها  ويف املقوضعف يف فهم معطيا

! مما ليس من مصلحة الواليات املتحدة ومن مصلحة أصدقائها! يف زرع الشك والتوجس لدى األصدقاء ومتلملهم الواحد تلو االخر 
تراكمات  ي ما حققه مننقول اليوم رغم هذه املالحظات النقدية لتصور االدارة االمريكية ملسألة حقوق االنسان املتجنية على املغرب ، واليت ال تراع

دنية ويقظتها ، علما انه واملندوبية السامية واجلمعيات املوخاصة الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق االنسان ولجانه الجهوية وتطورات ، 
اردة يف للمغالطات الو  ال ميكن ان يزعم احد اننا قد حققنا الكمال، مبا يف ذلك الواليات املتحدة نفسها، نقول ونؤكد انه بقدر ما ينبغي ان نتصدى
لداخلية  مع  بيان وزارة اتقارير اخلارجية االمريكية او غريها ونرفض تلقي الدروس من اي كان ، فانه ال يضري املغرب ان يتعامل  بإجيابية كما ورد يف

سي قدرا ريرها حني تكتكل املالحظات املوضوعية ، وليس عليه أن  يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من املؤاخذة املعللة واملوضوعية ،او من تقا
!من املصداقية 

إرادي  ر يتعلق  بتوجهحنن اليوم يف املغرب سنواصل بناء دولة احلق والقانون وتعزيز اوضاع حقوق االنسان ، ليس من اجل عيون أمريكا بل الن االم 
املصاحلة يئة االنصاف و واختيار واعي ال رجعة فيهما، وهذا املعطى يعرب عن إرادة ملكية واختيار شعيب وليس إرضاًء ألي كان، فمنذ ان انشا املغرب ه

تعني مواصلة مراكمة نعتقد ان االمر هو جزء ال يتجزأ من البناء الدميقراطي الذي ي النناوفتح صفحة املاضي االليم النتهاكات حقوق االنسان، و 
.املكتسبات فيها بطريقة تصاعدية 

احملدقة، ويف نية والتهديدات اإلرهابية ألنه اداة ايضا لتعزيز اللحمة الوطنية يف وجه التحديات احمليطة واملتمثلة يف استهداف الوحدة الرتابية الوط نواصله
!التحكمية اليت تستهدف منوذجنا املغريب املتميز  النزوعاتوجه كل 

http://3lach.ma/siyasa/4290.html
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الصحراء الغربية الرباط تواصل تصعيد تهجمها على واشنطنبسبب 
2016,مايو 23

اخللفي  املغريب مصطفى هل بدأت الواليات املتحدة االمريكية تغري موقفها من النزاع حول الصحراء الغربية ، ذلك على االقل ما يؤكده وزير االتصال
م االدارة االمريكية باالعرتاف حبكومة املنفى يف اشارة اىل حكومة اجلمهورية الع ا السبت حني ا دميقراطية و ربية الصحراوية الخالل تصرحيات ادىل 
.تسميتها جلدار الفصل الذي حيلو للساسة املغاربة تسميته باجلدار الدفاعي وهي امور حبسبه استدعت ردا حازما وهادئا 

بسبب مضامني تقرير لوزارة اخلارجية  قد استدعى السفري االمريكي يف الرباط لتوجيه انتقادات له بوريطاوكان الوزير املغريب املنتدب يف اخلارجية ناصر 
.االمريكية نشر قبل اكثر من شهر 

ب فان احلقيقة ان وان كان اعالم الرباط قد كشف ان االنتقادات وجهت بسبب سوء استخدام معطيات تتعلق بثالث حاالت انتهاكات يف املغر 
.االستدعاء جاء جلس نبض واشنطن بشان توجهها ورؤيتها حلل النزاع الصحراوي 

ليت خاضها نظامه ضد ليس سوى شخصا يوضع يف الواجهة ويستدلون مبا جرى خالل ندوة صحفية عقدها خالل املعركة ا بوريطايرى متتبعون ان 
لقاء مع السفري داويت بوش ويستدلون كذلك ان ال. حيث مل يفارق هاتفه اجلوال خالل الندوة ولذلك لتنفيذ التعليمات املوجهة له حرفيا  بانكيمون
.اسني املنصوري حممد ي لالدجيداال للضرورة اليت يفرضها العرف الديبلوماسي الن الفاعل احلقيقي كان هو املدير العام  بوريطامل حيضره 

جهودا “تسفيها ملا تسميه  سرايتوترى الرباط ان التقارير الدولية وخباصة تقرير وزارة اخلارجية االمريكية اضافة اىل تقارير منظمات كالعفو و هيومان 
لتنظيمها  العالنللطي ملف االنتهاكات وقطعا للطريق امام تنظيم ندوة دولية يسعى ما يسمى المجلس الوطني لحقوق االنسان ” مضنية

.يف املغرب  واالعالن عن طي ملف انتهاكات حقوق االنسان

http://futurosahara.net/?p=20960
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اءالعنف ضد النس مكافحة:موضوعندوة في  ينظيمالنسائي لجبهة القوى الديمقراطية القطاع 
الرحيم حلبيبعبد 

ماي  21ذلك يوم السبت ، و "نظرات متقاطعة: مكافحة العنف ضد النساء" ينظم القطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية ندوة فكرية، يف موضوع  
.، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بنادي احملامني، حبي احمليط بالرباط2016

الذي يقوم به احلزب  الرتافعيمل تنظيم هذه الندوة يف سياق التحضري للمؤمتر الوطين للقطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية، ويف إطار العويأيت 
.يز ضدهامكافحة كل أشكال التميوتنظيماته القطاعية واملوازية، من أجل تطبيق الدستور يف اجلوانب املتعلقة بالنهوض حبقوق املرأة ومحايتها وحظر و 

وذلك يف .  املوضوعضد النساء ومشروع القانون الذي أعدته احلكومة يف زجرالعنفكما يأيت تنظيم هذه الندوة للمسامهة يف إطار النقاش الدائر حول 
ن، وكذا التعثر ة للنساء على الربملاسياق التأخر الواضح الذي عرفه عرض ومناقشة القوانني املتعلقة باحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي

.الكبري الذي تتضمنه طيات ومتون املعروض منها

نسان والخبيرة الدولية ويساهم في الندوة عدد من الكفاءات النسائية الوطنية، منها األستاذة ربيعة الناصري عضو المجلس الوطني لحقوق اال
يئة الرباط ورئيسة شبكة إجناد بفدرالية رابطة حقوق النساء، و  شتاتوواالستاذة فتيحة  في قضايا النوع، ن احملامية  برملانيات لعرض وجهات نظر أحزا

...جلس النوابحازب رئيسة فريق األصالة واملعاصرة مب ميلودةاملتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ومنهن االستاذة  13.103يف مشروع قانون رقم 

ماي اجلاري عن خيبة  14م السبت وكانت اللجنة التحضريية للمؤمتر الوطين للقطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية قد عربت يف اجتماعها األخري يو 
ت اليت ني، وكذا من الرتاجعاأملها من املصادقة يف اللجنة املختصة مبجلس النواب على مقتضى تشغيل القاصرات يف إطار مشروع قانون العمال املنزلي

يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ...تضمنها مشروع القانون املتعلق 
القطاع النسائيعن 

الوطين للقطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطيةللمؤمتر 

http://www.fespress.net/news11658.html
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النساءندوة حول مكافحة العنف ضد ينظم القوى الديمقراطية نسائي 
سنوات 5واسعة لسياسة الحكومة المتراجعة عن حماية المرأة طيلة انتقادات 

مايو  مجيلة عمر/ أيار  23,اإلثنني 

بمداخلة األستاذة ربيعة الناصري   متيزت  أشغال الندوة الفكرية اليت نّظمها القطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية يف مقّر نادي احملامني يف الرباط
لظاهرة  املفاهيمياري و ، واليت تناولت موضوع اإلطار املرجعي واملعيعضو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والخبيرة الدولية في مقاربة النوع 

اء ونائبة رئيسة منتدى احملاميات عضو هيئة احملامني يف الرباط رئيسة شبكة اجناد فدرالية ورابطة حقوق النس اشتاتوالعنف  ، ومداخلة األستاذة فتيحة 
شة القيمة اليت اعقبت عروض جتاوبا وتفاعال كبريين من خالل املناق املغرب،والقتاملغربيات،  اليت تناولت مستجدات ظاهرة العنف ضد النساء يف 

الندوة 
وتفعيل  أجرأةمحور حول القطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية أن املطلب اآلين األساسي الذي تطرحه طبيعة الظرفية الراهنة للبالد يتوأكد 

ل السياسي االقتصادي وتأويله دميقراطيا منددا بالتعاطي احلكومي املرتبك مع كافة امللفات والقضايا ذات الصلة باملستقب 2011مضامني دستور 
.واالجتماعي والثقايف للمرأة املغربية

ة للقطاع منسق للجنة التحضريي و أضاف القطاع النسائي يف كلمته االفتتاحية باملناسبة، و اليت تلتها فاطمة الزهراء شعبة عضو األمانة العامة وعضو  
للوقوف يف وجه تنامي  نظرات متقاطعة هو تعبري واع ومسؤول عن احلاجة اجملتمعية امللحة...النسائي، أن اختيار موضوع مكافحة العنف ضد النساء

.ملستوياتمظاهر وأشكال العنف املمارس ضد شرائح عريضة من النساء والفتيات يف غياب أبسط شروط احلماية الناجعة هلن على كافة ا
 ي املعمق حول موضوعأبرزت الكلمة أن مبادرة الندوة تندرج ضمن احلرص املسؤول جلبهة القوى الدميقراطية للمسامهة يف إثراء النقاش اجملتمعكما 

اليتها رأة طيلة مخس سنوات من و أضحى يطرح نفسه بإحلاح ويؤرق كافة الفاعلني، وترتجم يف اآلن ذاته املنحى الرتاجعي لسياسة احلكومة يف قضية امل
.التشريعية كاملة

 تها داخل اجملتمع،وشددت الكلمة على أن الندوة هي حمطة الستحضار ما راكمته اجلبهة من رصيد فكري ونضايل لتأهيل دور املرأة والرقي مبكان  
ا املدخل الفعلي لوضع آخر اللمسات لعقد املؤمتر الوطين الرابع للنساء  شاملة يف أفق التحضري خلوض ، ومناسبة حلشد التعبئة الاجلبهوياتمربزة أ

.2016غمار االستحقاق التشريعي ألكتوبر 
من للمرأة صيانة وتعزيز ومل تفّوت كلمة القطاع النسائي الفرصة للتعبري عن توافر الشروط املالئمة من أجل االلتفاف حول مشروع متكامل يض  

ن ع النساء باملكانة احقوقها وأن تتوىل هي بنفسها قيادة هذه املبادرة يف ظل توافر ارادة ملكية سامية تأكدت على مر االيام يف اجتاه متتي لالئقة 
.الجتماعيةكافؤ الفرص والعدالة اداخل اجملتمع، ومبا يؤكد إسهامهن الفعلي لتحقيق مشروع اجملتمع الدميقراطي احلداثي املبين على مبادئ املناصفة وت

اب ي، بالتنصيص على غيومتيزت مداخالت الندوة اليت أدارت أشغاهلا  أمينة سبيل عضو األمانة العامة عضو منسق للجنة التحضريية للقطاع النسائ  
ارس على النساء ارادة حكومية صادقة لضمان شروط احلماية االجتماعية للمرأة ضد كل أشكال العنف مبا هو سلسلة متالحقة متصلة ومتفاعلة، مت

كما عرت املداخالت على حجم اخلصاص الفظيع الذي عرفته مشاريع . من قبل األفراد واملؤسسات على حد سواء

http://www.almaghribtoday.net/women/pagenews/230516164302-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-
%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
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يــــوم دراسي حول موضوع الصحة العقلية بمراكش
موالي اهلامشي املريي 2016أيار  23بتاريخ نشر 

ع يف الصحة العقلية، ودور متصريف القطا "، حدث تنظيم يوم دراسي حول موضوع 2016ماي  21املقر التارخيي لبلدية مراكش يوم السبت شهد   
.هة مراكش آسفي، وذلك بتعاون بني اجلمعية الوطنية ملتصريف قطاع الصحة واملديرية اجلهوية للصحة جب"جمهودات حماربة الوصم واإلقصاء

مشارك من خمتلف العائالت  120وقد شهد هذا اللقاء الذي ترأسه كل من املدير اجلهوي للصحة ورئيس اجلمعية، إقباال مميزا، حيث حضره أزيد من 
 هذا اللقاء خنبة من ممثلي مجعيات كما شارك يف. املهنية للصحة بينهم أطر طبية ومتريضية وتدبريية متخصصة يف التكفل بالصحة النفسية والعقلية

:اليةوقد مت تقدمي عروض قيمة تناولت بالدرس احملاور الت. اجملتمع املدين املختصة وعدد من املهتمني مبوضوع اليوم الدراسي
زارة م األمراض غري السارية بو عرض حول عناصر االسرتاتيجية القطاعية للتكفل بالصحة العقلية وحماربة اإلدمان قدمه الدكتور هشام بري، رئيس قس•   

الصحة،
الوطني لحقوق  محاضرة حول البعد الحقوقي للتكفل بالصحة العقلية، قدمها األستاذ عبد الحق مصدق، مستشار لدى رئاسة المجلس• 

اإلنسان بالرباط،
يئة املتصرفني من خالل مساءلة وظائفهم املتنوعة، كرافعة لبلوغ أهداف االسرتاتيجية الق•  العقلية طاعية للتكفل بالصحة عرض حول األدوار املنوطة 

.اكشرئيس القطب اإلداري مبستشفى السعادة لألمراض العقلية مبر  الزغاديوحماربة الوصم واإلقصاء، قدمه السيد عبد اللطيف 
عقلية والنفسية من ملس املشاركون من خالل العروض املقدمة، ومن خالل التفاعالت اإلجيابية لكل املتدخلني، ما يكتسيه موضوع الصحة الوقد   

ى رهينا بدرجة وعي واخنراط وأمجعوا على أن بلوغ األهداف املسطرة يف هذا اجملال يبق. حساسية جعلت منه أولوية يف االسرتاتيجية القطاعية للصحة
 واألجرأةجمة مشاركتها يف الرب كل املعنيني واملتدخلني من داخل ومن خارج القطاع، وبدرجة التزام كل األطر املنتمية ملختلف العائالت املهنية للصحة، و 

.والتتبع والتقييم، كل من زاوية مهامه الوظيفية والتخصصية
ة مراكش آسفي مع عدد من كان اليوم الدراسي فرصة ساحنة لتفاعل األطر الصحية املتخصصة واملمارسة يف ميدان الصحة العقلية والنفسية جبهكما    

.احلاضرة ووسائل اإلعالم مسؤويل القطاع خارج إكراهات العالقة اإلدارية الرمسية، ومناسبة للتفاعل مع فعاليات اجملتمع املدين واملنظمات احلقوقية
تزام صادق ويف صمت شهد اليوم الدراسي حلظات صادقة مت خالهلا التعبري بصوت واحد عن التنويه والتقدير واإلشادة بكل من يناضل بالكما     

، إذ مت 2015يف ألجل حماربة خمتلف جتليات الوصم واإلقصاء والتمييز، وبكل من كان له حظ وشرف املشاركة يف عملية الكرامة يف بداية ص
اشت تلك التجربة وال تزال اليت ع واجلمعويةاستحضار أهم حلظات تلك العملية وتقدمي شهادات شخصية لبعض األطر الطبية والتمريضية واإلدارية 

كرمي رمزي لكل هؤالء يف وقد حرصت اجلمعية الوطنية ملتصريف قطاع الصحة على أن تقوم بت. مستمرة يف التزامها واخنراطها يف جمهودات الكرامة
.شخص السيد املدير اجلهوي للصحة ويف شخص السيدة مديرة مستشفى السعادة لألمراض العقلية مبراكش

اليت أتت يف العروض الثالث  حرصت اجلمعية الوطنية ملتصريف قطاع الصحة على تدوين كل املقرتحات والتوصيات واألفكار اإلجيابية والبناءةوقد   
ا املوضو  مما مكن . عة كأرضية للنقاشاملتكاملة وتلك اليت صدرت عن املتدخلني خالل الندوة إضافة إىل االقرتاحات اليت صاغتها اجلمعية يف مذكرا
ذا التقرير متمنية أخذها بعني االعتبار لتطعيم االسرتاتيجية ال للتكفل قطاعية واملخطط الوطين من إعداد مذكرة تتضمن خالصة للتوصيات امللحقة 

بالصحة العقلية والنفسية

http://www.iffous.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6323&catid=89&Itemid=534
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حول البيئة بمدرسة الشروق تحسيسيلقاء : الدريوش  

 
  بالغ صحفي

 
 حتسيسيا، لقاء الناظور-بالحسيمةلحقوق اإلنسان  الجهويةاللجنة بتنسيق مع  بالدريوشتنظم املدرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

  .زواالعلى الساعة الثالثة  بالدريوش 2016ماي 24حول البيئة لفائدة تالميذ مدرسة الشروق وذلك يوم الثالثاء 
 

بأمهية هذا  وللتحسيس .البيئيةوهو ما يتطلب االرتقاء بالرتبية  هبابأمهية احرتام البيئة وتطوير عالقته  النشئوتوعية  حتسيسويهدف هذا النشاط إىل 
  .والتلميذاتاملوضوع، سيقدم النادي البيئي باملؤسسة عرضا حول املوضوع متبوعا بنشاط مسرحي مبشاركة التالميذ 

 
على إبراز العالقة املرتابطة بني احلقوق اإلنسانية والبيئة وما يسببه التدهور البيئي  الناظور-باحلسيمةحلقوق االنسان  اجلهويةوستنصب مداخلة اللجنة 

  .عاممثل التصحر وتغري املناخ وتلوث املياه البحرية والعذبة على تراجع احلقوق البيئية بشكل 
 

تحدة حول املكما سيتم تسليط الضوء على التشريع الوطين يف اجملال البيئي والتزامات املغرب الدولية خاصة بعد توقيعه على االتفاقية اإلطار لألمم 
  .2005 دجنرب، واليت صادق عليها يف 1992سنة  جانريو بريوديالتغريات املناخية خالل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة 

 
بشراكة مع جامعة حممد '' البيئة وحقوق االنسان''حول أن نظمت أيضا يوما دراسيا  الناظور-باحلسيمةحلقوق اإلنسان  احلهويةيذكر أنه سبق للجنة 

املتحدة حول تغري  مؤمتراألمم، وذلك يف سياق التحضريات لتنظيم 2015 دجنربواجلمعيات العاملة يف اجملال البيئي يف  بوجدةاألول 
  .املقبل نونربمبراكش يف  ((COP22املناخ

 
 

   للتذكري
 

  حول البيئة حتسيسيلقاء :  النشاط
  ، على الساعة الثالثة زواال 2016 ماي 24الثالثاء : التاريخ

  الثالثة بعد الزوال: التوقيت
  بالدريوشمدرسة الشروق االبتدائية : املكان 

(  .39.98.59.7105(.الناظور باحلسيمةحلقوق اإلنسان  اجلهويةاللجنة : لالتصال   
 
 
 
 

http://www.driouchcity.net/ 
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حول خادمات البيوت بالمغرب يصل ألمريكا بحضور هيالري كلينتونالجدل 
2016مايو  23

صباح  عمال اخلدمات بأمريكا،املغرب، الوحيد يف الدول العربية، من خالل املنظمة الدميقراطية للشغل يف أشغال املؤمتر الدويل لالحتاد الدويل ليشارك 
.رشيحهااليوم االثنني، والذي متيز حبضور مرشحة احلزب الدميقراطي لرئاسة الواليات املتحدة األمريكية هيالري كلينتون، لدعم ت

جرين دياد أعداد املهاوقد ألقى الكاتب العام  للمنظمة علي لطفي مداخلة حول مقاربة املغرب يف التعاطي مع قضايا اهلجرة واللجوء، وخاصة مع از 
.من إفريقيا جنوب الصحراء وحتول املغرب من دولة للعبور إىل فضاء لالستقرار

ية، أكثر إنسانية واجتماع ووقف علي لطفي عند القرار التارخيي للملك حممد السادس القاضي بتدبري  املغرب مللف اهلجرة باعتماده مقاربة جديدة
.يوتوجيه احلكومة  لتسوية أوضاع املهاجرين واملهاجرات وأبنائهم  املتواجدين على أرض املغرب والعمل على إدماجهم االجتماع

ين وحماية عن تعاون نقابته مع المجلس الوطني لحقوق االنسان في التأطير النقابي للعمال المهاجر  ODTـللوتحدث الكاتب العام 
.حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، فضال عن قضية المساواة وحقوق المرأة العاملة وتشغيل العامالت المنزليات

  
ر تتعلق باألجو  وقد مت أمس إعادة انتخاب ماري كاري هنري رئيسة دولية لالحتاد النقايب العمايل، واملصادقة على عدد من القرارات والتوصيات

العمال يف مواجهة التضامن الدويل بني واملساواة والعدالة االقتصادية وحماربة العنصرية  واهلجرة والبيئة واسرتاتيجية العمل النقايب املستقبلي وتطويره ب
.الشركات العابرة للقارات واملناولة وترحيل اخلدمات والتملص الضرييب

http://www.eljawab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A3.html
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جهويةأخبار   
 

 مساء   6:35 --- 2016مايو ,  23
 
 

، يوم غد الثالثاء الناظور – بالحسيمةلحقوق اإلنسان  الجهويةاللجنة تنظم املديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، بتنسيق مع 
.”الشروق“مدرسة حول البيئة لفائدة تالميذ  حتسيسيا، لقاء بالدريوش  

.، وهو ما يتطلب االرتقاء بالرتبية البيئيةهباوتوعية النشء بأمهية احرتام البيئة وتطوير عالقته  حتسيسويهدف هذا النشاط، حسب املنظمني، إىل   
.اتويتضمن برنامج اللقاء، على اخلصوص، عرضا حول موضوع البيئة يقدمه النادي البيئي باملؤسسة، ونشاطا مسرحيا مبشاركة التالميذ والتلميذ  

على إبراز العالقة املرتابطة بني احلقوق اإلنسانية والبيئة، وانعكاسات التدهور  الناظور – باحلسيمةحلقوق االنسان  اجلهويةوستنصب مداخلة اللجنة 
.على احلقوق البيئية بشكل عام( كالتصحر وتغري املناخ وتلوث املياه البحرية والعذبة)البيئي   

ملتحدة حول م اكما سيتم تسليط الضوء على التشريع الوطين يف اجملال البيئي، والتزامات املغرب الدولية خاصة بعد مصادقته على االتفاقية اإلطار لألم
.التغريات املناخية  

، بشراكة ”البيئة وحقوق اإلنسان”حول ، يوما دراسيا 2015 دجنربأن نظمت، يف شهر  الناظور – باحلسيمةحلقوق اإلنسان  احلهويةوسبق للجنة 
(  22كوب )املناخ واجلمعيات العاملة يف اجملال البيئي، وذلك يف سياق التحضري لتنظيم مؤمتر األمم املتحدة حول تغري  بوجدةمع جامعة حممد األول 

.مبراكش يف شهر ونرب املقبل  

http://bayanemarrakech.com/ 
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ماذا يقول القانون الجنائي المغربي؟. في قانون العّمال المنزلّييناغتصاب القاصرات 

ال "را حتت شعار جمموعة من احلقوقيني عريضة دولية ضد قانون تشغيل القاصرين، الذي صادقت عليه جلنة القطاعات االجتماعية مؤخأطلق 
.، موجهة إىل جملس النواب"الستغالل القاصرات يف العمل املنزيل

يوم التاسع  خالل يومني، إن لكل طفل احلق يف التمتع حبقوقه كاملة، معتربين أن 1600اليت جتاوز عدد املوقعني عليها  عريضتهموقال احلقوقيون، يف 
".يدمر احللم حبياة أفضل"من ماي هو يوم حزين بالنسبة للفتيات القاصرات باململكة املغربية، ومعّربين عن غضبهم من مترير هذا القانون الذي 

لألمة خالل جلسة التصويت  باسم أطفال املغرب وفتياته الصغار، نطلب منكم حتمل مسؤولياتكم الكاملة كنواب: "عريضتهمويضيف احلقوقيون يف 
مملكة، وأخذا بعين االعتبار على القانون واتخاذ القرار المناسب بناء على مبادئنا الدستورية واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الالعامة 

".واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وأيضا رأي اخلرباء يف اجملالرأي كل من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
.؛ حبيث يكون على أطفال صغار حتمل شقاء العمل"اغتصاب للطفولة"وأكد املوقعون على العريضة إىل أن القانون مبثابة 

ا ل االستغالل، كما أوأشار املصدر نفسه إىل أن عمالة األطفال تعرضهم ألشكال خمتلفة من نقاط الضعف االقتصادية واالجتماعية وخمتلف أشكا
.ضد تطور البالد وتقلل فرص االندماج االقتصادي واالجتماعي لدى هؤالء األطفال

، "تتفهمها احلكومة املالحظات اليت تثار من طرف عدد من اهليئات"يذكر أن وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة، مصطفى اخللفي، أكد أن 
".الوزير املعين بالتشغيل والشؤون االجتماعية كشف عن العناصر اإلجيابية اليت ميكنها أن تطور اجملال"مربزا أن 

تمي ملا ذي جاء بالقانون ينويأيت رد فعل احلكومة على خلفية الغضب العارم الذي اجتاح الفعاليات اجملتمعية وأحزاب املعارضة، خصوصا أن الوزير ال
.يعرف بالصف احلداثي، والذي دافع، وبشدة، عن رفض تشغيل األطفال عندما كان برملانيا

http://participation.ma/2016/05/23/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85/
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الدستوري يراسل لجنة العدل بخصوص قانون العنف ضد النساءالفريق 
  

ارة المجلس الوطني لحقوق التشريع تطلب من خاللها استشالفريق الدستوري رفقة بعض من فرق املعارضة بتوجيه مراسلة اىل جلنة العدل و قام 
.االنسان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء

و يف نفس االطار . حايا العنفويسعى مشروع القانون املذكور اىل معاجلة حمدودية الرتسانة القانونية السارية املفعول يف تأمني احلماية الالزمة للنساء ض
جنسي أو اقتصادي  كل فعل أساسه التمييز بسبب اجلنس، يرتتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو" عرف هذا املشروع العنف ضد النساء بأنه 

".للمرأة
ه ألصول أو احملارم أو من لو ذكر املشروع أيضا بعض العقوبات منها تشديده على رفع العقوبة يف حال ارتكاب فعل التحرش اجلنسي من طرف أحد ا

.والية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو كافال له، أو إذا كان الضحية قاصرا

http://possible.ma/portail/index.php/ar/2016-05-05-14-11-33/142-2016-05-10-10-31-34
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Maroc : en attendant Marrakech, les échos de la COP22 à J-167
MAROC , COP22  PUBLIÉ LE 23/05/2016 À 18H26

Gouvernements, experts du climat et ONG vont se réunir à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain 
pour la Cop22, nouveau round de négociations internationales sur les changements climatiques. Au Maroc 
et ailleurs, quelques-unes des dernières infos sur la préparation de cet évènement majeur pour la planète et 
le royaume qui deviendra à l'automne, et pour un an, le porteur de la flamme verte du climat.

Evènements, déclarations, activité sur les réseaux sociaux, petites et grandes initiatives... les préparatifs de la 
COP22 de Marrakech vont bon train. D'ici au 7 novembre, la "chaîne Maroc" de L'Usine Nouvelle en 
sélectionnera régulièrement quelques unes des plus marquantes.

Le fait
A Bonn lors d'une négociation intermédiaire sur le climat, Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires 
étrangères du Maroc et président du comité de pilotage de la COP22 a tracé le 16 mai le plan d’action 
pour l’horizon 2020 et ses trois priorités du Maroc pour la COP22 qui se veut "celle de l'action".
Premier point : stimuler la finance climatique, notamment par la création d'un mécanisme d'optimisation de 
l'accès aux fonds, intitulé "Mécanisme de financement accéléré". Sans oublier, l'objectif global de mobiliser 
100 milliards de dollars par an d’ici 2020.
Deuxième point : l'adaptation de l’agriculture africaine aux défis climatiques, via des mécanismes de 
financement ou encore la séquestration du carbone dans les sols agricoles.
Troisième point : préserver les remparts à la désertification dans les zones oasiennes. Le Maroc et la 
présidence française vont aussi œuvrer pour convaincre un maximum de pays à ratifier l’Accord de Paris du 
13 décembre 2015.

Le tweet
Le #Maroc a signé le 16 mai à Bonn l'accord de siège marquant l'engagement officiel pour l'organisation de 
la #COP22 

La citation 
"Le changement climatique est désormais la première cause de migration forcée. Pourtant, la question a 
longtemps été omise dans la discussion et l’analyse", Anis Birou, ministre chargé des Marocains résidant à 
l’étranger et des affaires de la migration au colloque sur les tendances des migrations climatiques et leurs 
enjeux le vendredi 20 mai à Rabat.

Le chiffre
25 000 : nombre de participants attendus à Marrakech.
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Les vidéos
Audition conjointe à Paris au Sénat sur la ratification de l'accord de Paris - COP 21 de Hakima El Haite, 
ministre marocaine de l'environnement et Laurence Tubiana, ambassadrice française pour les négociations 
climatiques.

A voir aussi Hakima El Haite, au "Climate action summit" les 5 et 6 mai à Washington

infos en bref

> La mexicaine Patricia Espinosa Cantellano succédera en juillet comme secrétaire exécutive de la 
CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) à Christina Figueres, 
nommée après la COP15 de Copenhague en 2009 et qui a conduit la négociation de Paris.

> La Charte de l'environnement des collectivités territoriales de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a 
été signée, le 22 mai à Tanger. Cette signature entre dans le cadre des préparatifs de la deuxième 
conférence des Parties des pays méditerranéens (MedCOP22) qui s'ouvrira le 18 juillet à Tanger. De 
nombreux chefs d'Etat ou de gouvernement de la région, notamment François Hollande sont attendus.

> Casablanca Finance City organisera le 4 novembre à Casablanca l'événement international "Climate
Finance Day" (CFD) et succède ainsi à Paris Europlace, qui avait en 2015 piloté cette rencontre dans le 
cadre de la COP21.

> Alsa, société espagnole de transport de voyageurs va équiper la ville de Marrakech de quatre bus 
touristiques 100% électriques. Ces bus à deux étages auront une longueur de 12 mètres et auront une 
capacité de 71 places assises. Ils devraient être en circulation une semaine avant le démarrage de la COP22.

> Une "journée sans voiture" au Maroc se déroulera le dimanche 29 mai dans plusieurs villes dont 
Casablanca et Mohammedia. Une grande première pour le royaume.

> La plateforme collaborative internationale Construction21, associant en France notamment l'Ademe a 
lancé sur son site internet un concours sur des initiatives innovantes en matière de bâtiment durable, les 
"Green Building & City Solutions Awards 2016".La participation est gratuite. Les réalisations présentées 
doivent être livrées au plus tard le 30 juin.

> Les porteurs d'initiatives "vertes" au Maroc peuvent soumettre en ligne, un projet, ou un évènement pour
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qu’il bénéficie du "label" officiel COP22, Ceci via le site web dédié : http://label-cop22.ma.

Les événements à suivre
> L’UNESCO à Paris accueille du 23 au 27 mai l’édition 2016 de la "Semaine africaine de l’UNESCO" avec 
pour thème "La femme africaine face au défi climatique". La princesse Lalla Hasnaa, sœur du roi du Maroc 
est marraine de la manifestation.

> La deuxième semaine de l’Environnement se tient du 23 au 29 mai à Casablanca. Le thème du 
réchauffement climatique en lien avec la COP22 a été retenu. Au menu : conférences, activités de 
sensibilisation, nettoyage, remise des prix du Concours Casa Rues vertes ainsi que la journée sans voiture...

> La MedCOP22 se tiendra les 18 et 19 juillet à Tanger.

--- RAPPEL : CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA COP22 ---
Le premier coup de pioche des travaux sur le site de Marrakech Bab Ighli a été donné le 10 mai. Le coût de 
l'aménagement doit s'établir à 35 millions d'euros.

les entreprises impliquéES sur le site de Marrakech - Bab Ighli
> Aménagement du village : groupement conduit par GL Events (Léni et Manzeh Diafa, L’Agence Publicis, GL 
Event Audiovisual, GL Mobilier, Hall Expo, Capital Events)
> Assistance à maîtrise d’ouvrage : Oger International Maroc
> Contrôle technique des travaux : Veritas Maroc
> Gestion des hébergements et de transports aériens et terrestres des participants : S’Tour et B Network
> Communication : agences Mosaik, Initiative 360 et Image Factory

Le financement prévu de la manifestation 
> Gouvernement du Maroc : 300 millions de dirhams soit environ 27,5 millions d'euros (1000 dirhams = 92 
euros)
> Union Européenne : 22 millions de dirhams (55 millions de dirhams en négociation)
> Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) : 19,23 millions de dirhams
> Fonds international de développement agricole (FIDA) :  4,325 millions de dirhams

L'équipe OFFICIELLE DU MAROC 
> Président du comité de pilotage : Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères,
> Commissaire général : Abdelâdim Lhafi, haut-commissaire aux Eaux et Forêts et à la lutte ontre la 
Désertification

                            39 / 40



 

24/05/2016 44
Conseil national des droits de 

l'Homme

> Ambassadeur pour la négociation multilatérale : Aziz Mekouar
> Président du comité scientifique : Nizar Baraka, président du CESE
> Envoyée spéciale pour la mobilisation : Hakima El Haite, ministre de l'Environnement
> Responsable du pôle société civile : Driss El Yazami, président du Conseil national des droits 
de l'Homme (CNDH)
> Responsable financier : Faouzi Lekjaa, directeur du budget au ministère des Finances
> Responsable de la communication : Samira Sitaïl, directrice générale-adjointe de la chaîne de télévision 2M
> Responsable de la logistique et de la sécurité : Abdeslam Bikrate
> Responsable des partenariat public/privé : Said Mouline, directeur de l'Aderee
> Responsable du pôle événements parallèles ''side events'' : Mohammed Benyahia

Les sites web à suivre
site officiel de la COP22 Maroc
site de la convention des nations Unies UNCFGG

http://www.usinenouvelle.com/article/maroc-en-attendant-marrakech-les-echos-de-la-cop22-a-j-167.N392162
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