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شریط االخبار فنزويال تتحدى.. بقلم/ محمد فؤاد زيد الكیالني

یعتبر االتجار بالبشر من أقدم أنواع التجارة التي عرفتھا المجتمعات االنسانیة القدیمة تحت اسم الرق، وھو من أخطر الجرائم التي عرفتھا اإلنسانیة جمعاء

منذ القدم وإلى حدود یومنا ھذا. 

حیث كانت تنتشر على وجھ الخصوص في زمن الحروب التي كانت تدور رحاھا بین القبائل المتناحرة، حین كانوا یستعملون طرق الخطف المنظم، ثم بعد أن

تضع الحرب أوزارھا تتم عملیات البیع والشراء فیما كان یسمى آنذاك “بسوق الرقیق”

وبعد ذلك، تطورت الجریمة المنظمة وانتشرت لتصبح عابرة للحدود الوطنیة في ظل العولمة وحریة التجارة وسھولة تنقل األفراد والسلع بین البلدان، أصبحت

جریمة االتجار بالبشر أكثر انتشارا إلى أن أضحت ثالث أكبر تجارة غیر مشروعة على المستوى العالمي، وذلك بعد جریمة االتجار غیر المشروع باألسلحة

والمواد المخدرة، وفقا لبعض التقاریر الرسمیة الصادرة عن بعض البلدان.

وأمام ھذا الوضع الخطیر لم یقف المجتمع المغربي صامتا ومكتوف األیدي، وإنما بذل جھدا ملحوظا من أجل محاولة مواجھة ھذه الجریمة ومكافحتھا في

سیاق قانوني، إذ صدر في 25 غشت 2016 القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر والذي جاء لتتمیم أحكام الباب السابع من الجزء األول من

الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.

إذ بموجب ھذا القانون، یعاقب المشرع المغربي على جریمة االتجار بالبشر بمجرد ما أن یقوم أحد األشخاص بإرادتھ وإدراكھ التام بالتحایل على الضحیة أو

خداعھا من أجل استغاللھا للقیام بعدة أفعال غیر مشروعة، عن طریق االغراء والحیلة أو نقلھا من محل اقامتھا إلى مكان آخر، أو تحویلھا من موضع آلخر

باعتبارھا مجرد بضاعة، ثم التحكم فیھا أو استقبالھا (دون اشتراط ابقاء المجني علیھ في مكان معین) أو إخفاءھا عن أنظار الناس والسلطات وذلك بتدبیر

مكان ومالذ آمن إلقامتھا بھدف استغاللھا، وذلك باستعمال مختلف وسائل التھدید إللقاء الرعب والخوف في نفس المجني علیھ، أو االختطاف أو خداع

الضحیة بواسطة استعمال ادعاءات كاذبة مدعمة بمظاھر خارجیة لتضلیلھ أو باستغالل حالة الضعف أو الحاجة أو استغالل السلطة والنفوذ وغیرھا من

الوسائل المحددة في الفصل 448ـ1 من القانون رقم 14-27.

وفي إطار الجھود المبذولة لتعزیز سیادة القانون وحمایة حقوق األفراد وتكریس الثقة بالنظام القانوني المغربي یساھم برنامج العیادة القانونیة بكلیة الحقوق

التابعة لجامعة سیدي محمد بن عبد هللا بفاس على تقدیم المساعدة القانونیة في مجموعة من التخصصات والتي من أبرزھا االتجار بالبشر، إذ تعمل ھذه

األخیرة على توعیة أفراد المجتمع وتكریس ثقافة مكافحة مثل ھذه الظواھر بینھم بالتنسیق والتعاون مع الجھات المعنیة.

یأمل فریق العیادة القانونیة للرفع من نسبة الخدمة لصالح ألشخاص في وضعیة ھشة. فكلما زاد عدد المساعدین القانونیین والمستفیدین من المساعدة والحاالت

التي تدعمھا العیادة، زادت قدرتھم على تحسین وضعھم الختیار ومناصرة إصالحات سیاسات معینة.
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من فاتح یونیو وإلى غایة 4 یونیو 2021، نظم أعضاء فریق *العیادة القانونیة بفاس*، بشراكة وإشراف من *مؤسسة االطلس الكبیر *، ورشة عمل بعنوان

*”Imagine“* لفائدة مجموعة من النساء من مدینة صفرو.

فاتن بلكبیر، طالبة باحثة بسلك الماستر في القانون الخاص، تخصص العدالة الجنائیة والعلوم الجنائیة بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بجامعة

سیدي محمد بن عبد هللا بفاس. عضوة بالعیادة القانونیة لكلیة الحقوق التابعة لجامعة سیدي محمد بن عبد هللا بفاس.
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