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يونس مجاهد

حقوق  حول  األورويب،  الربملان  احتضنه  الذي 

يف  أهمية  له  حدثا  بالفعل  يعد  باملغرب،  اإلنسان 

له  الذي   املوضوع  لهذا  بالنسبة  متعددة  جوانب  توضيح 

رشكائها،  مع  األوروبية  املؤسسة  عالقة  يف  محورية  مكانة 

اتفاقيات  األورويب  واالتحاد  تربطها  التي  الدول  خاصة 

اقتصادية وسياسية...

انعقد  التي  اإلنسان  لحقوق  الفرعية  اللجنة  شهدت  لقد 

توقفت  تفاعلية،  مهمة،  مداخالت  ضيافتها  يف  اللقاء 

الحقوقية  الحالة  تعرفها  التي  الجوانب  من  العديد  عند 

لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  عرض  وكان  باملغرب. 

موضوعيته  نسجل  عرض  وهو  النقاش.  محور  اإلنسان 

ومؤسسات  ترشيعا  بالدنا  أنجزته  ملا  وإبرازه  وتوضيحه 

االختالالت   بعض  يغفل  مل  عرض  ومامرسة،  وآليات 

وتعمل  نقص،  مركب  بدون  اململكة،  بها  تعرتف  التي 

ونقاش  شجاعة  إصالحات  بفضل  تجاوزها،  عىل  جاهدة 

املجتمع.  مكونات  جميع  عىل  واالنفتاح  وشامل،  رصيح 

ذلك،  أردنا  ألننا  بالدنا  يف  اإلصالح  مسلسل  أطلقنا   «

جاللة  اختيار  إنه  أحد،  علينا  ميِله  مل  بأنفسنا،  وقررناه 

.« نحن  ألنفسنا  حقوقا  نريد  املغاربة،  واملواطنني   امللك 

اعترب  الذي  الفرعية  اللجنة  رئيس  ترصيح  إىل  نشري  وهنا 

الوقوف  من  مكن  أنه  إىل  بالنظر   « مهم  جد   « كان  اللقاء  أن 

عىل تطور مسلسل حقوق اإلنسان باملغرب.

أخرى  مرة  أكد  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إن 

باملغرب    اإلنسان  حقوق  أوضاع  تتبع  يف  مهمة  آلية  أنه 

بصفة  سواء  ودائم،  ملموس  وبشكل  تامة  باستقاللية 

السجناء  )زيارة  الجهوية  لجانه  طريق  عن  أو  مبارشة 

باملؤسسات  تواجده  تسجيل  تم  أنه  اىل  نشري  وهنا 

قضايا  ملعالجة  السنة  يف  يوم   300 مبعدل  السجنية 

 ... العائالت  ودعم  ومساعدة  امليداين  والتحقيق  وتظلامت 

التحري يف أحداث ووقائع ... (.

البد  اللقاء  هذا  وبعد  أثناء  برزتا   مالحظتان   هناك  لكن 

من اإلشارة إليهام :

عىل   األوروبيني  النواب  بعض  لدى  إرصار  هناك  أوال، 

باملغرب،  اإلنسان  حقوق  ملف  مع  مبوضوعية  التعامل  عدم 

تحيني  عىل  يعملوا  ومل  مسبقة  أحكام  جهة  من  لهم 

مجرد  أوهم  باملوضوع،  املتعلقة  واملعطيات  املعلومات 

للمغرب  الرتابية  الوحدة  خصوم  أطروحة  تنقل  أصوات 

الحقوق  لهذه   « فظيعة  »انتهاكات  هناك  أن  بادعائهم 

حسب  تدخالتهم  تكون  وهؤالء  الصحراوية،  بأقاليمنا 

وتم  مرة،  من  أكرث  فضحه  تم  موضوع  وهذا  واملقابل  الطلب 

املغرب  النواب  هؤالء  بصددها  يرى  التي  الغايات  توضيح 

بنظارات حقوقية سوداء.

األنباء  وكالة  وخاصة  الجزائري  اإلعالم  دأب  ثانيا، 

إذ  باملهنية،  لها  العالقة  قصاصات  بث  عىل  الرسمية 

ضد  سافر  بشكل  متحاملة  أداة  إىل  الوكالة  هذه  تحولت 

باملوضوع  لها  العالقة  وتعاليق  مواقف  بإقحامها  املغرب، 

يوم  قصاصات  إىل  نشري  وهنا  باالجتامع،  مطلقا  ترد  ومل 

حقوق  حول  الفرعية  اللجنة  نظمته  الذي  اللقاء  حول  أمس 

اإلنسان باملغرب. 

املغريب   الشعب  نضال  بفضل  مكتسبات  حققت  بالدنا  إن 

اإلنسان  حقوق  أجل  من  جساما  تضحيات  قدم  الذي 

هناك  نعم  االجتامعية،  والعدالة  والدميقراطية  والحرية 

اجتامعية  واختالالت  بالحقوق  متس  التزال  مامرسات 

يتم  ذلك  وكل  وتصحيحها،  تداركها  يجب  واقتصادية 

الجهة  هذه  من  بدروس  لهم  والحاجة  املغاربة  بإرادة 

 . غريها  أو  الخارجية  املؤسسة  هذه  من  وصاية  أو  أوتلك 

الوطني  املجلس  رئيس  قدمه  الذي  العرض  روح  هي  وهذه 

النسيج  يعتمدها  التي  الروح  وهي  اإلنسان،  لحقوق 

مغرب  أجل  من  نضاله،  يف  الوطني  والسيايس  الحقوقي 

حقوق اإلنسان. 

الُقّفةاالتحادرسالة
كيف  يالحظوا  أن  الدميقراطية،  البلدان  من  عدد  يف  السياسية  الحياة  يتابعون  للذين 
برملانيني  ونواب  وزراء  من  السياسيني،  الفرقاء  بني  والنقاشات  املواجهات  تتمحور 
النظام  مثل  للمواطن،  اليومية  الحياة  يف  التفاصيل  أدق  حول  والنقابات،  االحزاب  ومسؤويل 
االقتصادية  القطاعات  وأوضاع  والصحة  التعليم  وتكاليف  واالسعار  واالجور  الرضيبي 

واالجتامعية، وغريها من القضايا امللموسة التي تؤثر بشكل مبارش عىل مستوى العيش.
التفاصيل،  هذه  أدق  عن  الحديث  من  التهرب  الدميقراطية،  البلدان  يف  للسياسيني  ميكن  ال 
املواطن  يهم  مبا  دراية  عن  بل  العام،  املستوى  عىل  ليس  املمكنة،  والبدائل  نظرهم  وجهات  وتقديم 
يف  متابعته  ميكن  الذي  والجدل  النقاشات  يرثي  ما  وهو  واهتامماته،  عيشه  مستويات  كل  يف 
سنة  مرور  مبناسبة  فرنسا،  يف  مثال،  حصل  مثلام  باستمرار،  القنوات  تنقلها  التي  املواجهات، 

عىل والية الرئيس ماكرون.
الحصيلة،  هذه  مظاهر  مختلف  إىل  تطرقوا  الذين  السياسية،  األحزاب  ممثيل  من  عدد  شارك  فقد 
يف  االقتصادي،  الوضع  وخاصة  املستويات،  كل  عىل  بل  فحسب،  السيايس،  املستوى  عىل  ليس 
يتعاىل  ال  حيث  الدميقراطية،  البلدان  يف  عادي،  أمر  وهو  للمواطن،  اليومية  بالحياة  ارتباطه 
يعطي  ما  أَن  يدركون  ألنهم  اليومية،  املعيشية  مبشاكلهم  يستهينون  أو  املواطنني،  عىل  السياسيون 
املشاكل،  بهذه  اهتاممهم  مدى  هو  املعارضة،  أو  الحكومة  يف  كانوا  سواء  لوجودهم،  الرشعية 

وقدرتهم عىل تقديم األجوبة والحلول لها.
le panier de la ména� بالفرنسية  يسمى  ما  أو  »الُقّفة«،  موضوع  أن  املعلوم  »ومن 

الهاجس  متثل  التي  االستهالكية،  املواد  تكلفة  أي  اهتامماتهم،  صميم  يف  أيضا  يدخل   ،» gère
وإال  موقعه،  كان  كيفام  للسيايس،  األول  الهاجس  أيضا  متثل  أن  املفرتض  ومن  للمواطن،  األول 
من  بنوع  املواطن،  له  ينظر  أن  الطبيعي  فمن  لذلك  الواقع،  عن  بعيًدا  السياق،  خارج  سيكون  فإنه 

التوجس.
أثبتت  املقاطعة،  حملة  بعد  خاصة  املغريب،  الواقع  يف  األخرية،  التطورات  إن  القول  وميكن 
حياته  مشاكل  أي  املواطن،  واقع  ليصبح  تصحيح،  إىل  السياسية،  الحياة  فيه  تحتاج  حد  أي  إىل 
التي  التفاصيل  من  وغريها  والنقل،  والصحة  الرتبية  يف  ومعاناته  املعيشة،  وتكلفة  اليومية، 
حول  الكربى،  بالشعارات  االكتفاء  وليس  السياسيني،  بني  والجدل  للنقاش  موضوعاً  يعشها، 
التي  القضايا  من  وغريها  بالجامهري«  و«االرتباط  الفساد«  و«محاربة  و«التحكم«  »الدميقراطية« 
وخاصة  دقيقة،  وبدائل  أرقام  تقديم  خالل  من  اليومي،  الواقع  يف  ترجمة  بدون  لكنها  أهميتها،  لها 

ما يتعلق بالُقّفة، فإنها تظل متعالية.

مكتسبات حقوق اإلنسان نتاج النضال الوطني
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تمور الواحات المغربية بين طموح الجودة وإكراهات التخزين

عبد الحميد جماهري
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آخر خرب

عشرات االعتقاالت بعد مقتل 

طالب  صحراوي بأكادير
عبداللطيف الكامل

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  لكلية  املقابلة  الساحة  شهدت 

مواجهات   ،2018 ماي   19 السبت  يوم  بأَكادير،صباح 

فيها  استعملت  صحراوي،  وآخر  أمازيغي  فصيل  بني  عنيفة 

صحراوي  جامعي  طالب  مقتل  عن  والسكاكني،لتسفر  السيوف 

متفاوتة  بجروح  آخرين  طلبة  وإصابة  َكلميم  مدينة  ينحدرمن 

الخطورة.

الطرفني  كال  من  قتىل  عدة  عن  ستسفر  املواجهات  هذه  وكانت 

الدموي  الرصاع  هذا  أنهت  التي  العمومية  القوات  تدخل  لوال 

من  واهية،بالرغم  ألسباب  متناحرين  جامعيني  فصيلني  بني 

قتل  عىل  انتقام  هي  املذكورة  القتل  عملية  أن  تفيد  مصادر  عدة 

سنتني  منذ  »إزم«  بـ  وامللقب  خالق  عمر  يدعى  أمازيغي  طالب 

بالحي الجامعي مبراكش من طرف فصيل صحراوي. 

الصحراويني  للطلبة  اإلعالمية  اللجنة  أن  علمنا  إىل  وبلغ  

الحركة  عىل  محسوب  لفصيل  التهمة  بأكادير،توجه 

وفاس،  والراشيدية  تنغري  من  مغربية  عدة  من  قدم  األمازيغية، 

كلية  أمام  من  بداية  الصحراويني  الطلبة  مبطاردة  قام  بعدما 

الحقوق لتشتد االشتباكات بني الفصيلني أمام كلية اآلداب.

يف  حتفه  بدري«  »عبدالرحيم  الصحراوي  الطالب  ولقي 

من  متفرقة  أنحاء  يف  له  وجهت  طعنات  عدة  إثر  عىل  الحني 

املقابلة  بالساحة  األرض  عىل  خائرا  بعدها  ليسقط  جسمه 

عليها  أطلق  أن  األمازيغي  للفصيل  سبق  والتي  اآلداب  لكلية 

الجامعي  بالحي  األمازيغي  القتيل  الطالب  »إزم«  إسم 

مبراكش.

محكمة  لدى  العامة  النيابة  أمرت  أخرى،  جهة  ومن 

هذه  مالبسات  حول  تحقيق  ،بفتح  بأَكادير  االستئناف 

إيقاف  أجل  العام،من  الرأي  استنكرها  التي  الشنيعة  العملية 

املتورطني فيها ممن تشري إليهم أصابع اإلتهام.

ألمن  القضائية  عنارصالرشطة  اعتقلت  ذلك  ضوء  وعىل 

أمازيغي،  فصيل  عىل  املحسوبني  الطلبة  من  أكادير،العرشات 

الصحراوي،  الطالب  مقتل  يف  الشبهات  حولهم  تحوم  ممن 

بعد األحداث الدامية التي عرفها محيط كلية اآلداب بأَكادير.

ننننننن  نننن ننننن نننن ننننن ننننن  

المغرب يدين بقوة الممارسات االستفزازية 

للبوليساريو   بتيفاريتي  واألمين العام األممي يحذر 

ماثيوس يعزز سفراء الترشيح 

المغربي لمونديال 2026 

في زفاف ملكي.. إعالن األمير هاري 

وميغان ماركل زوجا وزوجة

تصوير: ع. المساوي
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حوار مع رئيس مجلس 

النواب 

الحبيب 

المالكي

مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد االفريقي يتبنى مقترحا
لجاللة الملك بخصوص إحداث مرصد افريقي للهجرة

االفريقي،  لالتحاد  التابع  واألمن  السلم  مجلس  تبنى 

السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  مقرتح  مؤخرا، 

الهجرة،  موضوع  يف  اإلفريقي  االتحاد  رائد  باعتباره 

بخصوص إحداث مرصد افريقي للهجرة.

املرصد،  أن  بالغ،  يف  واألمن،  السلم  مجلس  وأوضح 

الفهم،  تهم  محاور  ثالثة  عىل  عمله  سريتكز  الذي 

األخبار  جمع  مبهمة  سيضطلع  والفعل،  واالستباق، 

البلدان  بني  التنسيق  وكذا  تبادلها  وتطوير  واملعلومات 

االفريقية.

يف  ذاته،  املصدر  يضيف   ، املرصد  مهمة  تتحدد  كام 

مبوضوع  املتعلقة  االفريقية  املبادرات  بني  التناغم  خلق 

أفق  يف  واملعلومات  األخبار  تبادل  خالل  من  الهجرة 

يف  الهجرة  بتدفقات  املرتبطة  للتحديات  التصدي 

الصدد،  هذا  يف  واألمن،  السلم  مجلس  وأشار  افريقيا. 

ومن  القامئة،  واملبادرات  املرصد  بني  التعاون  أهمية  إىل 

ومبادرة  الخرطوم،  يف  للعمليات  اإلقليمي  املركز  بينها  

األخبار  وتبادل  التعاون  تطوير  بهدف  االفريقي،  القرن 

ومحاربة الجرائم املرتبطة بالهجرة.

اقرتح،  قد  السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  وكان 

 30 الـ  القمة  يف  املشاركني  إىل  جاللته  وجهها  رسالة  يف 

وذلك  للهجرة،  افريقي  مرصد  إحداث  اإلفريقي،  لالتحاد 

يف إطار األجندة اإلفريقية حول الهجرة. 

02

07


