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الحركة العدد 10081 :
األربعاء  13يناير 2021

جاللة امللك يصدر عفوه السامي على  756شخصا مبناسبة ذكرى تقدمي وثيقة املطالبة باإلستقالل

مبناسبة تخليد ذكرى تقدمي وثيقة املطالبة باالستقالل ،تفضل
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،نصره الله ،بإصدار عفوه السامي
على مجموعة من األشخاص ،منهم املعتقلني ومنهم املوجودين في
حالة سراح ،احملكوم عليهم من طرف مختلف محاكم اململكة الشريفة
وعددهم  756شخصا.
وف���ي م��ا ي��ل��ي ن��ص ال��ب�لاغ ال����ذي أص���درت���ه وزارة ال��ع��دل بهذا
اخلصوص:
«مبناسبة ذكرى  11يناير املجيدة لهذه السنة  1442هجرية 2021
ميالدية تفضل جاللة امللك أدام الله ع��زه ون��ص��ره ،فأصدر حفظه
الله أمره السامي املطاع بالعفو على مجموعة من األشخاص منهم
املعتقلني ومنهم املوجودين في حالة سراح ،احملكوم عليهم من طرف
مختلف محاكم اململكة الشريفة وعددهم  756شخصا وهم كاآلتي :
املستفيدون من العفو امللكي السامي املوجودون في حالة اعتقال
وعددهم  493سجينا وذلك على النحو التالي :
 العفو مما تبقى من عقوبة احلبس أو السجن لفائدة  17 :نزيال التخفيض من عقوبة احلبس أو السجن لفائدة  475 :نزيال حتويل السجن املؤبد إل��ى السجن احمل��دد لفائدة  01 :نزيلواحد
املستفيدون من العفو امللكي السامي املوجودون في حالة سراح
وعددهم  263شخصا موزعني كالتالي :
 العفو من العقوبة احلبسية أو مما تبقى منها لفائدة 91 :شخصا
 العفو م��ن العقوبة احلبسية م��ع إب��ق��اء الغرامة لفائدة 25 :شخصا
 العفو من الغرامة لفائدة  138 :شخصا العفو م��ن عقوبتي احلبس وال��غ��رام��ة لفائدة  09 :أشخاصاملجموع العام 756 :
أبقى الله سيدنا املنصور بالله ذخرا ومالذا لهذه األمة ،ومنبعا
للرأفة والرحمة ،وأعاد أمثال هذا العيد على جاللته بالنصر والتمكني
وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو امللكي األمير اجلليل موالي
احلسن وجميع أف���راد األس���رة امللكية الشريفة إن��ه سميع مجيب،
والسالم».

اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب تدعو إلى إعمال املناصفة في املناصب العليا
دع��ت اجلمعية ال��دمي��ق��راط��ي��ة لنساء
امل��غ��رب ،احلكومة إل��ى تفعيل املناصفة
في التعيني للمناصب العليا ،قائلة«:إن
تعيينات احلكومة في املناصب العليا،
ظلت تعتمد نفس املقاربة التقليدية التي
تكرس اإلقصاء املنهج للنساء».
اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب
التي سجلت ،عدم اتخاذ احلكومة ألي
إج��راء لصالح التعجيل بتحسني نسب
ول���وج النساء للمناصب العليا ،أثناء
ت��ق��دمي��ه��ا مل��ش��روع ال��ق��ان��ون التنظيمي
 ،57.20أب��رزت ،في املقابل ،أنه في إطار
تتبعها ل��ق��رارات التعيني ف��ي املناصب
العليا الصادرة عن مجلس احلكومة كل

خميس ،واطالعها على مشروع القانون
التنظيمي  57.20القاضي بتغيير وتتميم
القانون التنظيمي رق��م  02.12املتعلق
بالتعيني ف��ي امل��ن��اص��ب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور،
«ف���إن النتائج واألرق����ام احمل��ص��ل عليها
لغاية اليوم ،توضح بأننا ال نراوح مكاننا
فيما يخص تعزيز متثيلية النساء في
املناصب العليا» ،مستدلة بتقرير لوزارة
االقتصاد واملالية حول امل��وارد البشرية
في اإلدارة املغربية ،الذي كشف ضعفا في
ولوج النساء إلى املناصب العليا املتداول
بشأنها في املجلس احلكومي منذ يوليوز
 2012إلى حدود النصف األول من ،2020
الف��ت��ة إل��ى أن ع��دد ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي مت
تعيينهن ف��ي املناصب العليا املتداول
بشأنها في املجلس احلكومي بلغ 137

تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 1160
منصبا أي بنسبة بلغت  % 11.8فقط.
وخلصت اجلمعية إلى تأكيد تشبثها
ب��إع��م��ال م��ب��دأ امل����س����اواة ف���ي التعيني
للمناصب العليا عن طريق اعتماد آلية
املناصفة الواردة في الدستورو القانون
التنظيمي رقم  02.12املتعلق باملناصب
العليا الذي تنص املادة  4منه على املبادئ
تكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية
وامل���س���اواة ف��ي وج���ه جميع املرشحات
وامل���رش���ح�ي�ن؛ وع�����دم ال��ت��م��ي��ي��ز بجميع
أشكاله في اختيار املرشحات واملرشحني
للمناصب العليا« ،مبا فيها التمييز بسبب
االنتماء السياسي أو النقابي أو بسبب
اللغة أو الدين أو اجلنس أو اإلعاقة أو
أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق
اإلنسان وأحكام الدستور».

أكد املندوب السامي لقدماء املقاومني وأعضاء
ج��ي��ش ال��ت��ح��ري��ر ،م��ص��ط��ف��ى الكتيري،االثنني
ب���ال���رب���اط ،أن ح����دث ت���ق���دمي وث��ي��ق��ة املطالبة
باالستقالل في  11يناير  ،1944شكل ثمرة مسار
نضالي طافح بأمجاد وروائ��ع ومالحم الكفاح
الوطني ،وجتسيدا إلرادة راسخة والتزام ووفاء
لنساء ورجال احلركة الوطنية واملقاومة وجيش
ال��ت��ح��ري��ر م��ن أج���ل حتقيق امل��ط��ال��ب املشروعة
للشعب امل��غ��رب��ي ف��ي ن��ي��ل احل��ري��ة واالستقالل
وحتقيق الوحدة الوطنية.
واستحضر الكتيري ،خالل مهرجان خطابي
نظمته امل��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ق��دم��اء املقاومني
وأع��ض��اء ج��ي��ش ال��ت��ح��ري��ر ،احل��م��ول��ة الوطنية
والنضالية والقيمية وال��رم��زي��ة ل��ه��ذه العالمة
املتميزة وامل��ن��ارة ال��وض��اءة على درب الكفاح
الوطني املجسد لاللتحام الوثيق بني العرش
وال��ش��ع��ب ،ف��ي أف���ق ب��ل��ورة ال��س��ي��اق التاريخي
للمطالبة باالستقالل ال��ذي عد ببعديه الوطني
والدولي خارطة طريق ،ومنعطفا مفصليا.
وم��ن ال���دالالت العميقة لتخليد ه��ذه الذكرى
املجيدة ،يضيف املندوب السامي لقدماء املقاومني
وأع��ض��اء جيش التحرير ،أنها تبعث الدروس
الوطنية البليغة واإلش��ارات القوية التي تتجدد
سنويا لتنهل منها الناشئة واالجيال اجلديدة
القيم السامية وامل��ث��ل العليا والسلوك املدني
القومي ومكارم األخالق التي حتلى بها املاهدون
للعمل الوطني وأعضاء املقاومة وجيش التحرير.
وحسب املندوبية السامية ،فقد أوضح الكثيري

أن وثيقة املطالبة باالستقالل جسدت نقلة نوعية
وإفرازا جديدا في منهجية كفاح ونضال الشعب
املغربي في سبيل احلرية واالستقالل ،وبصمت
آثارها اجللية في مجرى األحداث وصيرورتها،
ألنها زعزعت أرك��ان االحتالل األجنبي ،وأفرزت
ثورة عميقة عكست وعي املغاربة املتقدم ،وأعطت
ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ق��درت��ه��م ال��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��دف��اع عن
مصاحلهم وتقرير مصيرهم وع��دم استسالمهم
ملشيئة املستعمر ،وإص���راره���م ع��ل��ى مواصلة
مسلسل الكفاح الوطني ال��ذي خاضه األسالف
ف���ي م��واج��ه��ت��ه��م ل��ل��وج��ود األج��ن��ب��ي والتسلط
االستعماري.
وأك����د امل���ن���دوب ال��س��ام��ي ل��ق��دم��اء املقاومني
وأع��ض��اء جيش التحرير أن األج��ي��ال اجلديدة
والناشئة ه��ي ف��ي أم��س احل��اج��ة إل��ى تعريفها
بتاريخ بالدها التليد الطافح بالروائع واملالحم،
والزاخر باألمجاد واملكرمات لتنهل من منابعه
الفياضة ،وتغترف من موروثه الغزير الدافق،
حتى تتمعن في فصوله وأطواره ،وتستلهم قيمه
وعبره وعظاته لإلسهام في املسيرات التنموية
حاضرا ومستقبال.
كما جدد التأكيد على التعبئة املستمرة واليقظة
املوصولة والتجند الدائم ألسرة املقاومة وجيش
التحرير ولسائر مكونات وفئات وشرائح الشعب
املغربي واملجتمع الوطني وال��ق��وى احلية من
أجل الدفاع عن الوحدة الترابية املقدسة وتثبيت
املكاسب الوطنية ف��ي التحام وثيق وبإجماع
الشعب املغربي لنصرة قضاياه املصيرية.

من جهتهم ،استحضرمحمد مصباحي ،ممثل
املجلس العلمي احمللي للرباط ،ووف��اء جوريو،
جنلة الوطني املرحوم عثمان جوريو ،والدكتورة
فاطمة الزهراء الفاسي ،كرمية الوطنية املرحومة
مالكة الفاسية ،وامل��ق��اوم ادري���س ف��رش��ادو ،في
مداخالتهم ج��وان��ب م��ن ه��ذا احل��دث التاريخي
ال���وازن واحل��اس��م ف��ي مسلسل الكفاح الوطني
في سبيل احلرية واالستقالل ،قدم فيه الشعب
املغربي الوفي بالتحام وثيق مع العرش العلوي
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تقدمي وثيقة املطالبة باإلستقالل ثمرة مسار نضالي طافح بأمجاد وروائع ومالحم الكفاح الوطني
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امل��ن��ي��ف ،ن��ض��االت بطولية م��اج��دة وتضحيات
جسام في سجل الوطنية واملقاومة والتحرير،
قمني بالناشئة وأج��ي��ال ال��ي��وم وال��غ��د استلهام
دروسها وقيمها وشمائلها ،ملواصلة مسيرات
احلاضر واملستقبل.
كما قدمت لطيفة الكندوز ،رئيسة اجلمعية
املغربية للبحث التاريخي ،مداخلة موسومة
بـ»املطالب املغربية من اإلصالح إلى االستقالل»،
استعرضت خاللها السياق التاريخي والظرفية
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التي قدمت فيها وثيقة املطالبة باالستقالل في
 11يناير  ،1944والتي وقعتها  66شخصية.
ب����دوره ،ق��دم محمد م��زي��ان ،أس��ت��اذ التاريخ
بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة
ابن طفيل بالقنيطرة ،مداخلة اختار لها عنوان
«وثيقة  11يناير  1944بني الرؤيتني الوطنية
واالستعمارية» ،أبرز فيها تطور الوعي الوطني
ال��ذي جسده الفعل السياسي املغربي املتمثل
ف��ي امل��واج��ه��ة امل��ب��اش��رة لنظام احل��م��اي��ة ،حيث
شكلت مرحلة  11يناير  1944فترة فارقة في
تطور ه��ذا الفعل ،وج��اءت تعبيرا عن دينامية
داخلية للوعي الوطني وللنضال من أجل حتقيق
االستقالل .وجرت خالل هذه االحتفالية ،بحضور
الشخصيات امل��دع��وة ،ف��ي اح��ت��رام ت��ام لشروط
السالمة الصحية التي توصي بها التوجيهات
احلكومية ملواجهة تفشي فيروس كورنا املستجد
كوفيد  ،19مراسيم تكرمي  11من املنتمني ألسرة
املقاومة وجيش التحرير 8( ،منهم متوفون ،و3
أحياء) ،سلمت لهم ولذوي حقوق املتوفني منهم
لوحات تقديرية ،وقيلت في حقهم كلمة تقدير
وعرفان مبناقبهم احلميدة وبخدماتهم املبرورة
وبتضحياتهم اجلسام في ساحة الشرف ومعترك
النضال الوطني والتحريري.
باإلضافة إلى التكرمي املعنوي ،شمل التكرمي
املادي  07من أرامل قدماء املقاومني وأعضاء جيش
التحرير املتوفني من املستحقني للدعم املادي
واالجتماعي( ،منها  03إعانات كواجب للعزاء،
و 04إعانات برسم اإلسعاف اإلجتماعي).
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