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الريفحوار   

تعبئة مجاعية ملواجهة القمع : شعار يف بيان مطول صدر عن اللجنة االدارية للجمعية املغربية حلقوق االنسان بعد اختتام أشغاهلا اليت انعقدت حتت 
االدارية ، وهذا ما يفسر يف نظر اللجنة االصعدة ، رمست صورة قامتة للوضع احلقوقي باملغرب على كافة " عشر ، وإجناح املؤمتر الوطين احلادي واحلصار 

رها ارياستمرار الدولة يف هجمتها على احلركة احلقوقية والدميقراطية، هبدف التضييق عليها بسبب فضحها للممارسات املنتهكة حلقوق اإلنسان وتق"
والفقر، وانتقامها  التهميشاجلادة وذات املصداقية لدى الرأي العام الوطين والدويل، وقمعها للحركات االحتجاجية للمعطلني والطلبة وضحايا 

احلقوقيني والصحافيني مبتابعتهم يف إطار حماكمات سياسية بتهم خمتلقة، كتلقي أموال خارجية دون إشعار األمانة العامة  النشطاءالعديد من   من
، هشام املنصوري، خريبشي، هشام عياشاملعطي منجب، صمد ) حباالت وضربت مثال على ذلك " للحكومة، أو املس بسالمة أمن الدولة الداخلي

" (..، رشيد طارقموكرميحممد الصرب، مرية   
واحلركة احلقوقية والدميقراطية، وعلى الصحافة والصحافيني،  اجلمعية باستمرار التضييق واهلجوم العدواين على "أمسته وبدت اجلمعية قلقة مما 

.."واملعطلنياحلركات االحتجاجية املتنامية لفئات واسعة من املواطنات واملواطنني، كالطلبة واألساتذة املتدربني واألطباء الداخليني  وقمع  
الوحدوي العمل احلقوقي " على ومشوليتها مع التشديد  كونيتها، عن الدفاع عن حقوق االنسان يف  الظروف ، رغم كل حتيد وقال البيان أن اجلمعية لن 

تستعد لالخنراط يف " الدميقراطية وهي بذلك توجه رسالة اليد املمدودة لكل األطراف من أجل توحيد اجلهود ملواجهة التحديات خصوصا أن احلركة " 
فرباير املستمرة يف املطالبة باحلرية والكرامة واملساواة والعدالة االجتماعية وإسقاط الفساد واالستبداد، يف  20اخلامسة النطالق حركة   الذكرى  إحياء

على القلق  عثةظل استمرار الدولة يف انتهاك حقوق املواطنني واملواطنات يف التنمية والشغل والصحة والتعليم والسكن الالئق، ويف ظل وضعية مناخية با
األمطار، وانعكاسها على الفالحني ومريب املواشي، يف غياب اسرتاتيجية واضحة ودائمة للتخفيف من معاناة الفالحني الفقراء واملواطنني  احنباسجراء 

.."املهمشني  
نضال وحدوي ومتواصل من  " :الوحدة وكشفت اللجنة االدارية عن الشعار املركزي للمؤمتر احلادي عشر للجمعية الذي اختارت له عنوان يشدد على 

. 2016أبريل  24و  23و  22و  21الذي تقرر أن ينعقد ايام  "أجل مغرب الكرامة والدميقراطية وكافة حقوق اإلنسان للجميع  
، عابت االنسان ففي الوقت الذي يؤكد البيان على استمرار التعذيب يف خمافر الشرطة من خالل حاالت مت رصدها من طرف اجلمعية املغربية حلقوق 

وإسناد هذه " املدين اإلشراك الشكلي والضعيف للمجتمع    " من الوطنية ملناهضة التعذيب  األليةاللجنة االدارية على الدولة حماولتها االلتفاف على 
 احلقيقيةاإلرادة " غياب ، وهو ما يعرب يف نظر نفس اهليئة على االنسان المجلس الوطني لحقوق يف إشارة إىل " لالستقاللية فاقدة " ملؤسسة املهمة 

" .التعذيب للقطع مع ممارسات   
وان وإبادة عد ومل يفت البيان أن يعرب عن إدانة اللجنة اإلدارية ملا يتعرض له الشعب الفلسطيين من تقتيل على يد الكيان الصهيوين والشعب اليمين من

  .األوسطيف الشرق  سيماعلى يد ما يسمى بالتحالف العريب، معربة عن قلقها الشديد من تردي األوضاع يف خمتلف مناطق اشتعال احلروب وال 
بيان اللجنة اإلدارية للجمعية املغربية حلقوق االنسان: املصدر  

 

http://dialoguerif.com/permalink/5257.html 
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عسكريون مطرودون يناشدون الملك االستفادة من خدمات اجتماعية

| جمتمع | 2016فرباير  3 |  :املصدر
الوطنية لقدماء العسكريني واحملاربني غري املستفيدين  التنسيقية”عاد عدد من العسكريني املطرودين من اجليش إىل االحتجاج يف الشارع، إذ نظمت 

، وقفة احتجاجية صباح اليوم األربعاء أمام مقر الربملان، للمطالبة باالستفادة من خدمات مؤسسة احلسن الثاين لقدماء احملاربني “من الدولة
.والعسكريني

؛ لفائدة عدد من “املشروعة“بـاملذكورة، أن هذه الوقفة تأيت من أجل املطالبة بعدد من احلقوق اليت وصفها  التنسيقية، منسق البازوأكد عبد السالم 
، لكنهم 1976سنة يف اخلدمة العسكرية، وشارك أغلبهم يف املعارك اليت دارت رحاها يف األقاليم اجلنوبية منذ  21الذين قضوا أقل من ”اجلنود 

.“طردوا بدعوى عدم االنضباط بالضوابط العسكرية
 21، أن قرار إنشاء هذه املؤسسة كان يف عهد احلسن الثاين، وكانت فلسفتها تعويض اجلنود الذين مل يصلوا إىل هلسربيس، يف تصريح البازوذكر 

يف الشارع ويعيشون  يتسولوناليت تعاين يف صمت، إذ إن عددا من العسكريني أصبحوا ”سنة من اخلدمة، إال أنه بعد ذلك مت إقصاء هذه الفئة، 
، على حد تعبري املتحدث، الذي ناشد امللك حممد السادس، باعتباره القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية، التدخل حلل “أوضاعا اجتماعية مزرية

.مشاكل هذه الفئة
 الباز، شدد عبد السالم “جائرا يف حق هذه الفئة من العسكريني واحملاربني حبجة خمالفة الضوابط العسكرية”ويف حني اعترب أن قرار اإلقصاء يعد 

رسالة خيرب فيها بأن ملف هذه الشرحية ليس من  للتنسيقيةبعث ”على أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تنكر ملطالبهم بعد سنتني من احملاضر، إذ 
.“اختصاصه

مت استقبالنا من طرف ”: ، من أجل عقد لقاء لعرض املطالب، مضيفابنكريانراسلت رئيس احلكومة، عبد اإلله  التنسيقيةوكشف املتحدث ذاته أن 
 نيةمستشار رئيس احلكومة للشؤون االجتماعية، عبد احلق العريب، الذي وعد بإبالغ امللف للسيد رئيس احلكومة، لكن تبني لنا أنه ليست هناك 

.“للتدخل يف هذا امللف، بدعوى أنه من اختصاص القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية
صمت مجيع اهليئات الوطنية احلقوقية عن ملف هؤالء الضحايا الذين ضحوا بالغايل والنفيس من أجل عزة ”وندد العسكري السابق مبا اعتربه 

، عن فريق العدالة والتنمية، الذي راسل الوزير بنحمو، مشيدا يف الوقت ذاته مبوقف النائب الربملاين عن حزب العدالة والتنمية، عبد اهللا “الوطن
.املنتدب لدى إدارة الدفاع الوطين، حول هذا املوضوع

http://www.marocpress.com/hespress/article-632581.html
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تدهور خطير للحالة الصحية لباقي  ويفقدان الوعي  البهلوليو  السحنونيالمعتقلين : تيفلتبسجن 
المضربين عن الطعام

أبو آدم الغزايل
at 2016, فرباير 3|   11:32

35
0

قد  السحنوين اليعقويبو أمحد  البهلويلعلمت اللجنة املشرتكة للدفاع عن املعتقلني اإلسالميني أن املعتقلني اإلسالميني املضربني عن الطعام سعيد 
.مت نقلهما إىل مصحة السجن إلسعافهما باإلضافة لتدهور حالة باقي املضربني وفقدا الوعي 

املعتقلني اإلسالميني  بتيفلتوكيل امللك  ومن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  مسؤولون ومن املندوبية العامة إلدارة السجون  مسؤول وقد زار سابقا
.املسؤولةوعدت كل جهة بنقلها للجهات  وللوقوف على مطالبهم اليت دونوها  املضربني عن الطعام 

األوىل  ساعة مرتني  48أن دخلوا يف إضراب إنذاري عن املاء ملدة  تيفلتكما سبق للمعتقلني اإلسالميني املضربني عن الطعام بسجن 
.ملطالبهم املشروعة اإلستجابةاحتجاجا على عدم  2016-02-01الثانية بتاريخ  و 2016-01-19 بتاريخ 

-01-08قد دخلوا يف إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من  تيفلتبسجن  -أ-معتقال إسالميا قابعني بالطابق السفلي حلي  18 و يذكر أن
 واألفالم اإلباحية  وكثرة الروائح اخلانقة خاصة التدخني   وبشكل بشع هللا من طرف سجناء احلق العام  واحتجاجا على السب املتكرر  2016

 املؤونةالسماح بإدخال  وعدم منع األقارب من درجة األصهار من الزيارة  والزيارة  وللمطالبة بالعزل عن سجناء احلق العام على مستوى السكن 
.نظيفة وغذائية متوازنة  مؤونةو توفري  لإلستحمامتوفري مكان  والغذائية الكافية اليت منعت 

أرقام اعتقاهلم واملضربني  أمساء
3357حممد  العمراوي

3352 الطاليبهشام 
3309عبد الواحد  اخلمليشي

3354عبد العزيز  العريبية
3362 سدرايتعماد 

3318حممد  اهلسكوين
2451 ملهيدي امساعيل

3541بدر  الكرعاوي
3595أيوب الوهايب 

3310هشام  هليشو
3359 شتوانمصطفى 

3132اليوسفي حممد 
3292 البهلويلسعيد 
3313 احلطوينسعيد 
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3594 أدكوشعبد اهللا 
3560نبيل شداد 

3315عبد العزيز فرحي 
3596أمحد  اليعقويب السحنوين

السالم ووجب اإلعالم  وبه
املكتب التنفيذي

للجنة املشرتكة للدفاع عن املعتقلني اإلسالميني
2016-02-03: بتاريخ

http://www.ccddi.org/2016/02/03/4540/
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لن أتحدث إطالقا عن هذا الحزب: “كوم.برلمان“ل اليازغيمحمد 

املباركينعيمة -كوم.برملان 
عصفورين حبجر واحد، إذ توصل إىل قرائها نظرة سياسي خرب كل  “كوم.برملان”يف هذا احلوار مع الكاتب األول السابق لالحتاد االشرتاكي تضرب

ابية، اليت الرت شيء وميتلك نظرة واضحة ملا كان وملا هو كائن وملا سيكون يف احلياة السياسية، وحتليله لتطورات القضية الوطنية األوىل، قضية الوحدة 
.معرفة جيدة هبايعترب من اخلرباء العارفني 

:فيما يلي نص احلوار
بداية، ما تقييمكم للمشهد السياسي املغريب احلايل؟: كوم.برملان

 جدتاملشهد السياسي املغريب اآلن جد معقد، فعندما هبت رياح احلرية والدميقراطية على العامل العريب، املغرب كان هو البلد الوحيد الذي و : اليازغي
ر فيه تلك الرياح هياكل استقبال إجيابية، وكانت النتيجة إصالحات هامة بشهادة املنتظم الدويل بأسره، وجاء على رأس هذه اإلصالحات دستو 

2011.
.، أسفرت عن تصدر حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي، وهذا عنصر عقد األمور للغاية يف املغرباوا�امث جاءت انتخابات تشريعية قبل 

كوم كيف؟.برملان
شخص  بنكريان االلهوتكتيك خيدمان فقط مصلحته وليس مصلحة الوطن، وعبد  اسرتاتيجيةبكل بساطة ألن هذا احلزب اإلسالمي لديه : اليازغي

خيدم مصاحل حزبه على حساب مصاحل الوطن، والنتيجة احلتمية هلذا الوضع هي كون االنتقال الدميقراطي يف  بنكريان. االسرتاتيجيةناجح يف هذه 
.يف عهد هذه احلكومة“ االنتظار”املغرب توقف ودخل غرفة 
، وأيضا مع حكومة جطو ادريسمع حكومة عبد الرمحان اليوسفي، واستمرت األمور بشكل جيد مع حكومة  1998االنتقال الدميقراطي بدأ يف 

ال هتمه �ائيا امللكية الربملانية، وكأنه يعيش  فبنكرياناآلن، ويف عهد العدالة والتنمية وقفت عملية اإلصالح الدميقراطي باملغرب كليا، . الفاسيعباس 
.حني اىل، هذا مشكل سياسي عويص، وأنا صراحة متخوف من أن يستمر توقف االنتقال الدميقراطي باملغرب بهويكتفي  1996بدستور 

تقصد أن العدالة والتنمية قد تتصدر مرة ثانية املشهد السياسي بعد انتخابات أكتوبر املقبل؟: كوم.برملان
نعم، ممكن جدا، مادام اإلسالميون ناجحون يف خطتهم ويشتغلون عليها بكد وليس مستبعدا أن يتصدر العدالة والتنمية املشهد السياسي : اليازغي

.مستقبال، وبالتايل سنعيش فصال آخرا من توقف الدميقراطية يف املغرب خلمس سنوات أخرى
مع املد والتوسع الذي يعرفه حزب األصالة واملعاصرة؟: كوم.برملان

حزب األصالة واملعاصرة يتخبط يف مشكل كبري، أال وهو كونه حزب مييين حمافظ، بقيادات وأطر يسارية جذرية، هذا هو التناقض الذي : اليازغي
.يعيشه هذا احلزب، كيف سيتم حل ذلك، صراحة ليس لدي أدىن فكرة

بصراحة، هل املغرب سيكون يف أيادي أمينة مع العدالة والتنمية أو مع األصالة واملعاصرة؟: كوم.برملان
.أمينة ال مع هذا أو ذاك، املسألة مسألة واقع سياسي موجود اآلن، والناخبون هم من يقررون مصري املغرب اقولال ميكن أن 

النسبية، ة و ففي االنتخابات األخرية، حصلت العدالة والتنمية على األغلبية املطلقة يف املدن الكربى، وهو أمر قلما حيصل مع منط االقرتاع بالالئح
 انوختطيط وتكتيك، ممكن  اسرتاتيجيةمن  ينهجونهالناخبون أعطوا الثقة الكاملة لإلسالميني، هل سيجددون هذه الثقة، أقول ممكن جدا مع ما  اذن

.يتصدروا اخلريطة السياسية للمرة الثانية
لشكر؟ ادريسماذا عن حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، هل صحيح أنه معاىف كما صرح أخريا كاتبه األول  :كوم.برملان

.عن هذا احلزب اطالقالن أحتدث : اليازغي
هذا الرد هو يف حد ذاته جواب؟ :كوم.برملان

..……: اليازغي
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يف ظل ما حيصل اآلن خاصة على مستوى القيادات املوجودة على رأس بعض األحزاب الكربى، أال تعتقدون أن عهد الزعامات  :كوم.برملان
السياسية قد وىل بدون رجعة؟

نعم، لكن الشعب املغريب هو مشتل من الطاقات والكفاءات الشابة اليت من املمكن، إن مت االشتغال عليه، خلق زعامات سياسية شابة : اليازغي
.تتماشى والعصر

.لكن ال جيب أن ننتظر من القيادات احلالية أن تفتح األبواب واآلفاق للكفاءات القيادية الشابة، فاألفق مغلق بكل ما يف الكلمة من معىن
يف رأيكم، هل ميكن أن تساهم احلركات التصحيحية والتيارات الغاضبة يف فسح اجملال للطاقات الشابة؟ :كوم.برملان

.أنا ال أعرف أي حركة تصحيحية وال أي تيار :اليازغي
ننتقل اآلن لقضية الصحراء املغربية، أال تعتقدون أن هذا امللف طال أكثر من الالزم؟ :كوم.برملان

، فقضية الصحراء انتهت يف الوقت الذي اسرتجع فيه االطالقوليطل حىت مائة عام أخرى، ما املشكل؟ املغرب ليس لديه أي مشكل على  :اليازغي
.املغرب، وباتفاق دويل، الساقية احلمراء ووادي الذهب من اسبانيا، هنا املشكل انتهى واقعيا

ساكنة الصحراء هم يف الصحراء، اغلبيةمث إن 
لكنه  اء،وامللف اآلن بيد جملس األمن، هو من سيقرر، مبعية الدول اخلمس اليت هلا حق الفيتو، األمم املتحدة كانت بصدد تنظيم االستفتاء بالصحر 

مل ينظم، ملاذا؟
جمموعة من  ادخالألنه، بعد جلنة حتديد اهلوية، مل حيصل االتفاق على من هم الناخبون، واملسؤولية هنا تتحملها جبهة البوليساريو، هي من رفضت 

اء، تفتأبناء الصحراء احلقيقيني الذين بدو�م ال ميكن أن يكون االستفتاء سليما ودميقراطيا، فتخلت حينها األمم املتحدة عن فكرة تنظيم االس
النار، وإجياد حل سياسيي متوافق عليه  اطالقعني األمني العام ممثال شخصيا له يف العيون، كان يسهر على اإلحصاء ووقف  اذورجعت حلل آخر، 

.بني كافة األطراف
للمناطق الصحراوية، أي حكومة هلا رئسيها الذي “ احلكم الذايت”اقرتح حال عادال وشامال ومنطقيا أال وهو  2007يف  اذاملغرب كان إجيابيا، 

.، وهكذا سيسري أبناء الصحراء أمورهم بأنفسهماجلهويسيعينه امللك ممثال للدولة املغربية، وبرملا�ا 
.“باإلجيايب واجلدي”هلذا املقرتح  االمنلكن هذا االقرتاح مل تقبله األطراف األخرى لعدة أسباب، رغم وصف جملس 

هذا األمر يتحدثون على أن األمني العام لألمم املتحدة سيزور املغرب ، وسيزور  امامو تبقى املفاوضات فاشلة واملساعي أيضا فاشلة، وبطبيعة احلال، 
.الصحراء واجلزائر

.موعد غري مسمى اىليناير املاضي، اآلن أرجأت األمور  اىلاملاضي مث تأجل  دجنربهذا كان مقررا يف 
.املغرب بهيتقدم  انمقرتحاته اجلديدة؟ ال نعلم، املهم أن اقرتاح احلكم الذايت هو أقصى ما ميكن  ماهي

هلذا املغرب ال جيب عليه أن يقلق من كون ملف الصحراء طال، املسالة ممكن هلا أن تطول حىت مائة عام أخرى، ورغم ذلك لن تشكل أي ضرر 
هي الوضعية املزرية اليت يعيشها احملتجزون يف املخيمات، هذا هو املشكل الذي جيب أن  هاته االطالةعلى املغرب، املسألة السلبية الوحيدة يف مسألة 

.يوضع له حد
يف أديس أبابا، وفد وزاري مغريب قام مبجموعة من املباحثات على هامش القمة، كيف  االفريقيةقبل أيام قليلة انتهت أشغال القمة  :كوم.برملان

؟االفريقيمع العلم أن املغرب مل يعد عضوا باالحتاد  الديبلوماسي االجراءتقيمون هذا 
يف كل امللفات والقضايا الكربى املطروحة عليه، ودوره احلايل ال يعدو  الذريعال فائدة له، وهو احتاد فاشل، برهن عن فشله  االفريقياالحتاد : اليازغي

.أن يكون منربا للدعاية لالنفصاليني
.، حىت وإن طلب العودة فلبوليساريو عضو مهم يف هذا االحتاد وميلك حق رفض عودة املغرباطالقا االفريقياالحتاد  اىلواملغرب ال ميكنه العودة 

…كنتم دوما توجهون انتقادات لطريقة تدبري الدولة مللف الصحراء :كوم.برملان
املبذولة، والدليل هو املقرتح املغريب للحكم الذايت، يبقى املشكل األساسي املطروح على املغرب، هو ليس مع  اجملهوداتال ميكن أن ننكر : اليازغي

الرمسية، مشكلة املغرب مع الرأي العام يف األقطار الدميقراطية، فهذا الرأي العام متعاطف مع فكرة الديبلوماسيةجملس األمن أو يف العالقات 
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األقطار االنتخابات دورية، مع كل انتخابات تربز أجيال  هاتهمستمرة، ألن يف  مبجهوداتاالنفصال أينما وجدت، وبالتايل على املغرب القيام 
.جديدة، كما حصل يف اسبانيا والسويد مثال، ويف كل مرة على املغرب فتح قنوات التواصل مع األحزاب اجلديدة والقيادات اجلديدة

.النقابية مطالبة بزيادة اجملهود وخلق طرق فعالة إلقناع املنتظم الدويل بعدالة القضية املغربية والربملانية أو احلزبية  والديبلوماسيةالرمسية  فالديبلوماسية
.الصحراوية االقاليميف  االنساناملسألة صعبة خصوصا والبوليساريو تلعب بورقة حقوق 

يف  االنسانوبفروعه يف العيون والداخلة، خطا خطوة كبرية حنو ترسيخ حقوق  االنسانولكن ال ننسى أن املغرب، وبتأسيس اجمللس الوطين حلقوق 
أن  االمنففي أبريل املاضي قرر جملس . وبسبب فعالية جملسي جهيت العيون والداخلة. املنطقة، اآلن املوضوع أصبح أخف بسبب وجود هذا اجمللس

.هذه املسألة، وأصبح دورها حمصورا يف تبادل الرسائل ما بني املغرب وجملس األمن للمينورسوال خيول 
أال تعتقدون أن ما تعيشه جبهة البوليساريو من ترهل داخلي خيدم املغرب؟: كوم.برملان

ل اجلبهة قائمة وستظل قائمة بالرغم من كل ما تعيشه من مشاكل، اجلزائر لن تسمح بتقهقرها أل�ا اآللة الوحيدة والسالح الوحيد الذي تعو : اليازغي
.عليه يف قضية الصحراء

مح تس واهلشاشة اليت تتحدثني عنها هي فقط موجودة يف اإلعالم أما رمسيا، وأمام جملس األمن، فهي املخاطب الوحيد يف هذا امللف، واجلزائر لن
.بأي وجه كان تقهقر البوليساريو، فهو كيان قائم وسيظل قائما

http://www.barlamane.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%BA%D9%8A-
%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%85-
%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B7%D9%84/
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http://www.h24info.ma/maroc/societe/chafik-chraibi-il-faut-retirer-la-religion-du-debat-sur-
lavortement/40363
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La chambre noire : Le film en ouverture du cinéma des 
droits de l'Homme 

Le Soir EchosPublié dans Le Soir Echos le 26 - 09 - 2012

L'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'Homme 
(ARMCDH) ouvre la deuxième saison des Jeudis du cinéma et des droits de l'Homme, 
demain à la salle 7ème Art à Rabat, par la projection-débat du film La chambre noire de 
son réalisateur Hassan Benjelloun. L'invité au débat n'est autre que Jaouad Mdidech, 
journaliste [...]
L'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'Homme 
(ARMCDH) ouvre la deuxième saison des Jeudis du cinéma et des droits de l'Homme, 
demain à la salle 7ème Art à Rabat, par la projection-débat du film La chambre noire de 
son réalisateur Hassan Benjelloun. L'invité au débat n'est autre que Jaouad Mdidech, 
journaliste à l'hebdomadaire La Vie éco, auteur du roman La chambre noire, connu 
surtout pour avoir «goûté» aux affres des années de plomb après un passage par le 
tristement célèbre commissariat de Derb Moulay Cherif àCasablanca. En coopération 
avec le Centre cinématographique marocain (CCM) et le Conseil national des droits de 
l'Homme(CNDH), Les Jeudis cinéma et droits de l'Homme est un évènement organisé 
par l'ARMCDH, le dernier jeudi de chaque mois, avec une rediffusion le dimanche qui 
suit.

https://www.maghress.com/fr/lesoir/58275
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NeilaTazi et Driss el Yazami représentent le Maroc au Sénat 
français

Publié le 02 février 2016

Le Centre Eugène Delacroix est une association de droit français, regroupant des élus de 
France originaires du Maroc. Elle anime régulièrement des activités, séminaires ou 
conférences, sur les relations entre les deux pays amis que sont la France et le Maroc. En 
fin de semaine dernière, le Cercle a organisé une cérémonie de présentation des vœux, qui 
a été une occasion de plus pour marquer les relations entre élus des deux pays.
Côté France, il y avait à cette cérémonie Christian Cambon (secrétaire du Sénat, Les 
Républicains, et président du groupe d’amitié interparlementaire Maroc-France) et Jean-
Vincent Placé (président du groupe écologiste au Sénat). Le Maroc était représenté, entre 
autres, par Neila Tazi, vice-présidente de la Chambre des conseillers et Driss el Yazami, 
président du CNDH.
Neila Tazi, élue à la Chambre au titre du collège CGEM et première femme à avoir présidé 
une séance (quelque peu houleuse) de cette institution, a délivré une courte allocution non 
exempte de messages… Ainsi, rappelant le voyage d’Eugène Delacroix au Maroc, dans le 
cadre d’une mission d’amitié, elle évoque en filigrane la présente amitié entre Paris et 
Rabat, qui a été sérieusement chahutée voici deux ans… Puis elle rappelle le débat en 
cours en France sur les bi-nationaux et leur possible déchéance de nationalité, affirmant 
que « la bi-nationalité (des Français membres de cette association) est ouverte sur l’universel, 
elle favorise le métissage des populations et des idées. Elle se doit donc d'être tout sauf un 
problème ! Elle est au contraire synonyme d’ouverture et de dialogue, de fraternité et de paix », … 
ou du moins devrait l’être. Et de rappeler que le sang a encore rapproché France et Maroc, 
le sang de Leïla Alaoui, cette jeune et talentueuse photographe franco-marocaine tombée à 
Ouagadougou sous les balles de terroristes.
Neila Tazi a rappelé également que « le Maroc une terre de stabilité, une terre d’opportunités et 
d’investissements. Et ce n’est pas un hasard si la France est le premier partenaire économique du 
Maroc ! ». le rester ne devrait pas non plus être dû au hasard, et la France gagnerait à être 
un peu plus à l’écoute et un peu moins dans le doute. La délégation du Medef qui viendra 
prochainement au Maroc rencontrer son homologue la CGEM y travaillera.

http://www.panorapost.com/article.php?id=12094
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