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دسترة الحسانية شعار الدورة السابعة لمهرجان المسرح الحساني بالداخلة

ت شعار أبريل اجلاري، مبدينة الداخلة، الدورة السابعة ملهرجان الداخلة للمسرح احلساين، حت 17إىل 13مجعية أنفاس للمسرح والثقافة، من تنظم 
.”املسرح احلساين ودسرتة احلسانية“

قوق اإلنسان، وذكر بالغ للجهة المنظمة، أن الدورة السابعة لمهرجان الداخلة للمسرح الحساني، المنظمة بشراكة مع المجلس الوطني لح
رق المسرحية ووزارة الثقافة، وبدعم من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب ، ستعرف مشاركة عدد من الف

.الحسانية الناجحة، التي ستتبارى على جوائز المهرجان
كاملة، برامج ثقافية وفنية مت وسيعرف برنامج هذه الدورة أيضا، مشاركة فرق مسرحية وطنية وعربية وفعاليات فنية وثقافية من دول عربية إضافة إىل

.”املسرح احلساين واالمتداد اإلفريقي“تتضمن أنشطة ثقافية، وندوة حول موضوع 
.حملية ض، وسهرات تراثيةكما ستشهد الدورة حضورا بارزا لرموز املسرح املغريب والعريب، وقراءة يف كتب مسرحية صادرة حديثا، ولقاءات فنية، ومعار 

احلساين، وله دراسة الرتاث وأبرز املنظمون أن مهرجان الداخلة للمسرح احلساين، الذي ينظم من الداخلة أحد األقاليم اجلنوبية للمملكة، يتميز بتقدمي و 
.دسرتة احلسانيةمة أساسية لتفعيل من اخلصوصيات الرتاثية ما مييزه ويؤهله، كما يتناول املسرح احلساين كرافد من روافد الثقافة املغربية املتعددة، ودعا

نني قاء وحوار بني الفناوتأيت مبادرة مهرجان الداخلة للمسرح احلساين، جبعل شعار الدورة السابعة حول تثمني دسرتة احلسانية، لتكون نقطة الت
. املسرحيني والصحفيني واألساتذة املتخصصني من داخل وخارج الوطن اللذين حيضرون الدورة السابعة

http://aljomhour.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85/
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أحد منخرطيه المناضل فؤاد الزبير الكبيريودعالمغربي لحقوق اإلنسان بالقصر المنتدى 
23:22 2016أبريل  11, االثنني

داث ي السابق على خلفية أحودع املنتدى املغريب حلقوق اإلنسان مبدينة القصر الكبري الفقيد فؤاد الزبري أحد منخرطي املنتدى واملعتقل السياس
1984.

  
 ، ودفن يف اليوم املوايل مبقربة املدينة موالي علي 2016ابريل  10وهكذا التحق بالرفيق األعلى املرحوم برمحة اهللا الواسعة فؤاد الزبري مساء األحد 

سبق أن قضى سنتني من السجن السياسي بسجن  2005نونرب 30بتاريخ   8191مقرر رقم  990فاملرحوم حيمل ملفا حتت عدد .... بوغالب
ي مبدينة القصر الكبري وهو شاب يف ريعان شبابه كباق 1984طنجة سات فيالج ، وقد تعرض للتنكيل والتعذيب املربح ومن معه عقب أحداث 

ومن تبعات .......جتماعية شباب املدينة احملتجني  مبسريات تطالب برفع الغالء عن السكان بعد استفحاله ، مدافعا عن العيش الكرمي والعدالة اال
ؤسف أنه مل مي ،  ومن املالسجن أصيب بأمراض عديدة منذ تلك الفرتة ، وقد عاىن رمحه اهللا  املرارة واألمل واحلرمان إىل تاريخ التحاقه باخلالق الكر 

ا  كباقي الضحايا بالرغم من انتمائه ألسرة فقرية جدا تعيش يف وما فقر وخصاص مدقع ومهول ود يتمتع بالتوصية كباقي الضحايا الذين   توصلوا 
ا ،  بعض المدن المغربية وأمام وقد سبق له رحمه اهللا أن شارك الضحايا اعتصاماتهم بتطالب حبقوقه املهضومة كباقي الضحايا الذين توصلوا 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان دون أن يحقق مطالبه  المشروعة والعادلة  أسوة بباقي الضحايا

الصديقني سكنه الرمحان جناته مع رحم اهللا الفقيد وجعل نضاله وتضحياته يف مميزان حسناته وأهلم دويه وأهله وأصدقاءه يف النضال الصرب والسلوان وأ
والشهداء

إنا اهللا وإنا أليه راجعون

http://www.ksarinfo.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/6578-ksarinfo
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.إيزيك أكديمبشدة بطرد اللجنة الدولية للمساندة أسود ملحمة نقابة المحاميين الفرنسيين تندد

، من طرف االحتالل املغريب 1بسجن سال إزيك أكدميالزالت قضية طرد احملامني الدوليني املساندين للمعتقلني السياسيني الصحراويني جمموعة 
بيان أدانت فيه  ،”avocatparis“االربعاء املنصرم ترخي بضالهلا على الساحة الدولية، حبيث أصدر نقابة احملامني بفرنسا حسب ما نقله موقع 
ثقيلة  مبحكومياتويني احملكومني طرد احملامني الذين كانوا يف مهمة حقوقية باملغرب تتعلق بتقدمي املساندة القانونية للمعتقلني السياسيني الصحرا

ة ملهنة احملاماة بالعاصمة املمارس” ميتون أنغريد“السياسية، حبيث أعلنت النقابة املذكورة دعمها للمحامية الفرنسية  أرائهموصلت للمؤبد بسبب 
.الفرنسية باريس

م اخلاصة من هواتف و حواسيب، واحت جازهم يف خمفر الشرطة كما استعرض البيان تفاصيل عملية الطرد متحدثا عن تعرضهم لتفتيش حاجيا
م، لينتهي بإدانة هذا السلوك  ناىف و مبادئ حقوق و الذي يت الالقانوينومنعهم من التواصل مع حمامني أخرين أو حىت التواصل مع سفراء بلدا

.  اإلنسان
ا كانت تنسق وصفت ذلك اليوم باأل” علي أنوزال“للصحفي ” لكم“حوار مع موقع ” ميتون انغريد“لإلشارة فقد أجرت احملامية الفرنسية  سود و أ

مسبقة مع ما يسمى  وقد أجرى الوفد محادثاتازيك،  أكدميمنذ وقت قصري خللق جمموعة خرباء قانونيني و احملاميني الدوليني ملساندة معتقلي 
”  لت معنا بشكل مهنيلكن السلطات املغربية تنكرت لكل ذلك وتعام“الذي قبل بلقائهم و رحب بالفكرة، ” المجلس الوطني لحقوق اإلنسان“

.”ميتون“تقول 

http://radiomaizirat.net/?p=32393
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سياسي بنكهة الكيف يندلع بين العماري وبنكيرانصراع 

حيث خرج كل  ية تقنني الكيف،معركة جديدة بني الغرميني يف املشهد السياسي املغريب، حزبا العدالة والتنمية واألصالة واملعاصرة، وقودها هذه املرة قض
.منهما ليؤكد موقفه املعارض لآلخر

ا إىل يف، ورفع ملتمسفبعد أن نظم اجمللس اجلهوي لطنجة، والذي يقوده األمني العام حلزب األصالة واملعاصرة إلياس العماري، ندوة حول تقنني الك
الطبية ني استعماله يف اجملاالت امللك بتكليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي للقيام بدراسة من أجل تقنني وضبط زراعة القنب اهلندي وتثم

املاضي، بشراكة مع  ، ندوة، يوم األربعاءالسكالعبد الصمد ” البيجيدي“والصناعية، نظم جملس جهة الرباط القنيطرة، الذي يرأسه القيادي يف 
.االئتالف الوطين ملكافحة املخدرات، حول أضرار القنب اهلندي وتأثرياته على السلم االجتماعي

ب باختاذ خطوتني الذي أعقب ندوة شارك فيها عدد من اخلرباء والسياسيني، ورفعت ملتمسا طال” نداء طنجة“ندوة الرباط جاءت بعد أسابيع من 
سياسة   املعنيني، آلفاق حتديدأساسيتني؛ األوىل تكليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلني

زراعته،  راء، وتقنني وضبطعمومية بديلة يف جمال املخدرات من منظور التنمية املستدامة والتأهيل االقتصادي واالجتماعي ملزارعي القنب اهلندي الفق
.وتثمني استعماله يف اجملاالت الطبية والصناعية

ن المعنيين، آلفاق أما الخطوة الثانية، فهي تكليف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلي
.تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق اإلنسان

ارّد العدالة والتنمية على ندوة طنجة مل يقتصر فقط على تنظيم ندوة يف جملس جهة الرباط القنيطرة، بل إن األمانة العا ية مة للحزب عقدت، 
.وعقرتحة يف املوضاألسبوع املاضي، ورشة دراسية حول اإلشكاليات املرتبطة بالقنب اهلندي، وهاجت حزب األصالة واملعاصرة حمذرة من احللول امل

تتأسس على التنمية  شدد على ضرورة معاجلة حقيقية وجادة لزراعة الكيف” البيجيدي“إضافة إىل التحذير من دعوات غرميه السياسي، فإن بالغ 
ا التحتية، وخلق دة لساكنتها، أنشطة إنتاجية مفي االقتصادية واالجتماعية للمناطق املعنية بزراعة هذه املادة، وذلك باالستمرار يف سياسة تطوير بنيا

ة الكيف وتروجيه واستهالكه، ملا يف رفضه املطلق لكل املقاربات املشبوهة اليت تروم رفع التجرمي عن زراع“وحتسني ظروفها املعيشية، وعّرب عّما أمساه 
.”ذلك من خطورة مؤكدة على صحة املواطنني ومتاسكهم االجتماعي

العدالة طبية والصناعية، جاء رد ويف الوقت الذي كانت فيه ندوة طنجة قد دعت إىل تقنني وضبط زراعة القنب اهلندي وتثمني استعماله يف اجملاالت ال
 هذه املادة ليس حمل جمرد تسويق للوهم إىل غاية يومه، ما دام أن االستثمار الصناعي يف“والتنمية بأن االستعمال الطيب للكيف ال يعدو أن يكون 

.، على حد تعبري بالغ األمانة العامة”طلب داخلي أو خارجي ميكن أن يربر الزراعة املالئمة ملتطلباته
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ا، مستهجنا ” البام“والتنمية اعترب دفاع العدالة  استثمار البعض يف معاناة “عن زراعة القنب اهلندي مزايدات سياسية ودعاية انتخابية سابقة ألوا
املواطنني من

3b66
.”جهاساكنة بعض األقاليم الشمالية من أجل حتقيق أغراض انتخابية عابرة بالدعوة إىل حلول ومهية لبعضها وخطرية يف نتائ

سال  هرجان خطايب مبدينةويف وقت خصص األمني العام حلزب العدالة والتنمية، عبد اإلله بنكريان، حيزا كبريا من كلمته أمام أعضاء من حزبه يف م
.”الكيف“للهجوم على غرميه السياسي إلياس العماري، عاد جمددا اليوم األحد للحديث عن موضوع زراعة 

املطالبة بتقنني  جنرار وراء الدعواتونقل موقع حزب العدالة والتنمية اإللكرتوين عن بنكريان حتذيره، يف يوم دراسي حول الربنامج االنتخايب حلزبه، من اال
ارة منه إىل الدعوات ، على حد تعبريه، يف إش”تأثري اجتماعي وسياسي وأسري خطري على املغرب“؛ ملا لذلك من ”احلشيش”و” الكيف“زراعة 

.املتكررة حلزب األصالة واملعاصرة يف هذا اجملال

ستؤدي إىل تنامي انتشار ” احلشيش”و” الكيف“زراعة “ساعة، عاد للقول إن  24بنكريان، الذي مل مير على هجومه على العماري سوى 
.عبريه، حسب ت”املخدرات، وستؤدي بنا إىل احلالة الكولومبية، وتنامي العصابات، وعندها سيأكل القوي الضعيف، وتنهار الدولة

http://www.morocco24.net/article36298.html
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بطردها وزمالئها من المغربانتهى يوم أسودفرنسية ترد على الداخلية وتروي تفاصيل محامية 
خاص -ميتون  إنكريدالفرنية احملامية 

الصمد عياشعبد 
08:34:00 - 2016, أبريل 11

م موجودون يف البالد لتقويض النظام ال"قالت وزارة الداخلية املغربية إن السلطات طردت مثانية نشطاء أوروبيني  عام بدعمهم لسجناء احتجزوا قالت إ
ن املطرودات ضمن الفريق الذي كا الفرنساتأجرى حوارا مطوال مع إحدى احملاميات '' لكم''،  موقع "2010يف احتجاجات بالصحراء  يف عام 
امات، ترد على احلموشياحملامية اليت تعمل يف املكتب الذي رفع دعوى قضائية ضد " ميتون إنكريد"ينوي القيام بزيارة عمل للمغرب،  وزارة  إ

. بطردهم إنتهىالداخلية، وحتكي يف هذا احلوار، عن تفاصل  يوم أسود يف املغرب 

ا يف مرحبا، قبل أن نتحدث عن طردكم من املغرب، هل ميكننك يف البداية أن تتحدثي لنا عن املهمة اليت كان ينوي فريق احمل املغرب؟اميني القيام 

ي كان من بني الذين مت ، والذاألسفارييف الواقع أنا حمامية فرنسية، أشتغل يف أحد مكاتب احملاماة بباريس، أترافع عن املعتقل الصحراوي نعمة 
 الصحرواينيمنا أن املعتقلني وفور عل. ، وأمثله أيضا  أمام القضاء الفرنسي ويف اللجنة الدولية  ملناهضة للتعذيبإزيكاعتقاهلم صبيحة أحداث كدمي 

. الصحراوينيمفتوحا عن الطعام منذ فاتح مارس املاضي، قررنا تشكيل جلنة دولية من رجال ونساء القانون ملساندة املعتقلني إضرباخاضوا 

كيف تشكلت هذه اجملموعة؟ هل كانت هذه اللجنة مشكلة من قبل،  أم مت تشكيلها خصيصا من أجل زيارة املغرب مؤخرا؟
  عدد من الدول، خاصة يفمل تكن مشكلة، لكننا تعرفنا على بعض نشطاء اجملتمع املدين الذين قاموا بالتنسيق لتشكيل هذا  االئتالف الدويل يف

.إزيكبلجيكا وفرنسا وإسبانيا من أجل الرتافع على ملف معتقلي كدمي 

إذن؟" إزيككدمي "عبارة عن جلنة دولية ملساندة معتقلي 
ا مهّمة، ستبني رب مل يكن  أن طردنا من املغمتاما هي جلنة دولية ملساندة املعتقلني السياسيني الصحراويني، لكن أود أن أوضح بعض األمور بدقة، أل

تطبيق القانون املغريب، ، يقف يف مستواه القانوين فقط، ونطالب من خالله بإزيك، إن الدعم الذي نود تقدميه جملموعة كدمي أومربراتله أي دواعي 
ح الدولة املغربية كامل يعين أننا كمجموعة من احملاميني وقضاة، وبغض النظر عن الصراع مبنطقة الصحراء، نود فقط أن متن. والدويل يف هذا الباب

ذا الغرض، نظرا حلالة املعتقلني إىل املغرب بشكل مستعجل، يف هذا اإلطار القانوين وهل اإلنتقالالسياسيني الصحراويني، لذا قررنا  للمعتقلينياحلقوق 
ض إسباين بانيني، وقاوما آلت إليه األمور بعد ما يفوق الشهر من اإلضراب املفتوح عن الطعام الذي خاضوه، كّنا مثان حماميني، أنا وأربع حمامني إس

ومل . ف  زيارتنا إىل املغربوكان من املقرر أن نقوم مبؤمتر صحفي بالرباط، لشرح أهدا. ، ومالحظة فرنسيةبلجكيمتخصص يف القانون الدويل، حمامي 
.  تتح لنا الفرصة لتنظيم هذا املؤمتر، نظرا ألنه مت طردنا قبل موعده

قبل أن نتحدث عن عملية طردكم من املغرب، كيف مت التحضري للسفر هل أخربمت السلطات املغربية بزيارتكم؟
بنيقابالت، وكان من قبل انتقالنا إىل املغرب، قمت شخصيا، باالتصال بعدد من اهليئات واملؤسسات احلكومية والغري احلكومية، من أجل إجراء م
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لما أن هذا األخري ، عوالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ونادي قضاة املغرب، الرميداليت طلبت موعدا معها،  وزير العدل مصطفى الشخصيات 
.  وحدد معنا موعدا مالقتناقبل 

عفوا، ولكن هل اجمللس الوطين  حلقوق اإلنسان حدد معكم موعدا ومت احلسم فيه؟
اإللكرتونية واضحة، طالبنا فيها نقاش   ، ولن أخفي عنكم شيئا، فالرسالةحمادتثناطبعا قبل بلقائنا، وأتوفر على رسالة إلكرتونية،  حتتوي على تفاصيل 

ا معتقلو  .، وكل ما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له بعضهمإزيك اكدمياملطالب القانونية اليت يطالب 

طيب، هل مت توقيفكم يف املطار قبل دخولكم، أم أنكم دخلتم بشكل عادي؟
ة، وعندما وصلت إىل بالنسبة يل، عندما وصلت إىل املطار،  قمت بتعبئة بطاقة الدخول، وأوضحت أين يف زيارة عمل إىل املغرب، وأعمل كمحامي

م أن يل شرطة احلدود، طرحوا علي بعض األسئلة املتعلقة بزياريت إىل املغرب وأهدافها، وقلت هلم احلقيقة، ال ميكن أن أخفي شي موعد مع ئا، وأخرب
.  ''أهال بك يف األراضي املغربية''مسحوا يل بالدخول، بعبارة رددها الشرطي . يف احلكومة ويف املؤسسات الرمسية مسؤوليني

هذا يعين أن أمر طردكم مل يكن مقررا مسبقا، هل ميكن أن حتكي لنا تفاصيل ما وقع  قبل طردكم؟
ض أن لفندق الذي من املفرت وصلت إىل املطار رفقة مالحظة فرنسية واحملامي البلجيكي، وقد مرت عملية دخول الرتاب املغريب بسالم، وبينما قصدنا ا
سست شخصيا أن هناك نقيم فيه بالرباط، أدلينا جبوازات السفر، كإجراء عادي، غري أنه مبجرد تسليمنا جوزات السفر للمكلف باالستقبال، أح

.  ك اإلدالء مبعلوماتبعد ذل مّنأحركات غري طبيعية يف الفندق، إذ كان هناك شخص أخر يف الفندق يبدو أنه كان من الشرطة بزي مدين، طلب 

ميتون بزيها املهين يف إحدى جلسات احملكمة بباريس إنكريداحملامية الفرنسية 

ما هي طبيعة املعلومات اليت طلبها؟
ا إجراءات رقابية عادية، فيما بعد  كان لنا موعد مع السفارة البلجيكية على ة بعد الظهر، الساعة الثالث يف احلقيقة، طلب مّنا جوازات السفر، وأكد أ

عة نا على الساذهبنا إىل املوعد، لكن األمور كانت واضحة، من طبيعة األسئلة املطروحة من طرف الشرطي، كنا ننتظر األسوأ، وملا عدنا من موعد
.  قةالسادسة مساًء، جلست أن وزميليت الفرنسية يف قاعة الفندق، بينما كان اآلخرون، يستعدون للتجول يف املدينة العتي

هل أحسستم أن هناك شيء غري عادي يقع يف تلك اللحظة، أم أن األمور كانت إىل حدود الساعة السادسة والنصف عادية؟
فراد الشرطة، سأل يف احلقيقة كنت أمحل معي حاسويب، أجلس يف قاعة الفندق، أعمل، وبني الساعة السابعة والثامنة مساء، حل عدد كبري من أ

ا، وطلبوا منا إيقاظ زميلنا البلجيكي الذي كان نائما يف تقد أن غرفته، وكان يع أحدهم أين بقية زمالئكم، وطلبوا منا جوازات السفر، واحتفظوا 
م شرطة .  األشخاص الغرباء هم حمامون مغاربة جاؤوا لزيارتنا، لكين أخربته أ
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مت العثور على احملامني االسبان، مل يكونوا يف الفندق كما قلت؟وكيف 
ة الفندق ضا يف أحد أروقكل ما أعلمه أنه يف هذه اللحظة، اليت كان فيها أفراد الشرطة يف الفندق، الحظنا أن زمالئنا اإلسبان، كانوا ٌيستنطقون أي

م من املدينة .  ه إىل الغرفةكنت أمحل حاسويب النقال الذي مل أستطع إدخال. أخربتنا الشرطة أنه يلزمنا مرافقتهم إىل املخفر. بعد عود

أود أن أعرف فقط إذا مسحيت كيف مت نقلكم إىل  خمفر الشرطة؟
ارة الشرطة، سقط أحد اليت كانت تنتظرنا أمام الفندق، وملا صعدنا إىل سي'' الفاركو''كان هناك عدد كبري من أفراد الشرطة، طلبوا منا الصعود يف 

.احملاميني االسبان مغشيا عليه، ال أعرف ملاذا، لكن  مل يسمحوا له برؤية طبيب

كيف سقط، هل كان مريضا أم مت التعامل معكم بعنف؟
ية أو أو تناول األدو  أحس باختناق، وال ميكن أن أقول لك بأن أفراد الشرطة هم السبب، لكن املؤكد أنه كان يف حالة سيئة ومل يسمحوا له بالعالج

.  بزيارة طبيب

ماذا حدث يف خمفر الشرطة؟.. طيب 
متأكدة أن الشرطة مل  ، إىل أصدقاء يف فرنسا، ألخربهم أننا يف خمفر الشرطة، ألين كنت"إس إم إس"ملا وصلنا إىل خمفر الشرطة، متكنت من إرسال 

ذا االحتجاز وطلبت منهم إخبار السفارة  كنت أنوي إرسال رسالة أخرى لكين. هواتفنا وحواسبنا تسيلمبعد ذلك طلبوا منا . خترب السفارة الفرنسية 
م سيحتجزون اهلواتف واحلاسوب الذي حيوي معلومات شخصية، لكن الشرطي قام خبطف هاتف ي من يدي، ومت احتجاز من هاتفي، أقول فيها بأ

.  احلاسوب وتفتيشه

هل مت استنطاقكم بعد ذلك؟
، لية، املسار الدراسي واملهينمت وضعنا يف غرفتني، أربعة أشخاص يف كل غرفة، وطلبوا منا تعبئة  استمارة حتوي أسئلة عن معلومات شخصية، عائ

ا ا إىل املغرب وأسبا ملقابل كان السؤال األخري يف يف ا. لكنهم مل يطرحوا علينا أي أسئلة ختص زيارتنا األخرية إىل املغرب. والزيارات اليت قمنا 
لت بأنه ليس لدي أي واملدنية واجلمعيات اليت ننتمي أليها، واالنتماء السياسي والديين، أنا ق اجلمعويةاالستمارة، يتمحور حول موضوع أنشطتنا 

بلى إين ناشطة  ، قلت لهأوسياسي مجعويأو سياسي، أنا حمامية مستقلة، سألين أحدهم هل أنت متأكدة بأنه ليس لديك أي نشاط  مجعوينشاط 
. يف مجعية تنشط يف جمال البيئة

؟إزيكهل مت استنطاقكم حول عالقتكم مبعتقلي كدمي 
ذه الطريقة،  مل جييبونا، وبعد.. ال شيء.. ال، مل يطرحوا أي سؤال خبصوص ذلك إحلاحنا، قالوا لنا إنكم تعرفون  باملقابل حنن طلبنا سبب توقيفنا 

.  جيدا ملاذا أنتم هنا يف خمفر الشرطة

أريد أن أعود إىل تفصيل صغري، إذا مسحت،  هل لنا أن نعرف كم كان عدد أفراد الشرطة الذين  قاموا بتوقيفكم يف الفندق؟
.شرطيا 15ال أعرف بالضبط، كانوا قرابة 
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قضيتم يف خمفر الشرطة قبل طردكم؟كم 
. بني أربع ومخس ساعات 

ل يف صراع مع األمم تعرفون بأن املغرب حساس جدا من قضية الصحراء، وأدت إىل توتر عالقته مع دول عديدة جراء هذا املشكل، حىت إنه دخانتم 
ومل تتصوروا أنه .. ه املسألة عاديةاملتحدة بسبب نفس القضية، ومع ذلك قررمت الذهاب ملساندة معتقلني صحراويني يف هذه الظرفية، هل اعتربمت أن هذ

؟..سيتم طردكم
الغربية، وأعرف جيدا أن  تصورت أنه سيتم إيقايف يف املطار، ولن يسمح يل بالدخول، تسلل إيل هذا الشعور، بعد كل ما حدث يف قضية الصحراء

وى قضائية ضد قضية الصحراء قضية حساسة لدى الرباط، وهناك سبب أخر، مكتب احملاماة اليت أشتغل لصاحله يف فرنسا، هو من رفع دع
اللجنة الدولية ملناهضة  أمام األسفاري، مما أثر على العالقات الديبلوماسية املغربية الفرنسية ملدة سنة، إضافة إىل أين أمثل السيد نعمة احلموشي

م قرروا تركنا إلجناز ما جئ غرب، لدينا عدة نا ألجله يف املالتعذيب، لكين قلت إما أن يتم توقيفي يف املطار، وإن مل مينعونا من الدخول، فهذا يعين  أ
.  طردنامواعيد مع عدة سفارات، وعدد من اهليئات، ومع مفوضية األمم املتحدة،  واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وليس هناك أي مربر ل

د، انية طلبت مربرات الطر علمنا أن إسبانيا طلبت استفسارات من املغرب على خلفية طرد قاضي وحمامون اسبان يف هذه القضية، وأن احلكومة اإلسب
أمل تقم فرنسا بنفس الشيء؟

.فرنسا مل تقم بأي إجراء أو رد فعل يف قضية طردنا
مل تقم فرنسا بأي ردة فعال يف نظرك؟ملاذا 

ا الديبلو  .  ماسية مع املغربال أعرف، ألين لست يف احلكومة الفرنسية، ولكن على ما يبدو أن احلكومة الفرنسية تريد احلفاظ على عالقا
الصحراء  يف عام إىل سبب طردكم، قال املغرب بأنكم موجودون يف البالد لتقويض النظام العام بدعمكم سجناء احتجزوا يف احتجاجات بلنعد 

امات؟2010 ، ما ردكم على هذه اال
ا  من طرف  عادلة، مت التنديد أوال جيب أن نعلم بأن املعتقلني الصحراويني، حكم عليهم بعقوبات كبرية يف احملكمة العسكرية، ويف إطار حماكمة غري

امه  ، الذي اعتقلاألسفاريعدد من املنظمات احلقوقية الدولية، ومن بني األشياء غري املعقولة، على سبيل املثال قضية النعمة  قبل األحداث، ومت ا
ية األحداث، ومن  اعتقاله قبل بدابالتنظيم واملشاركة يف  التمرد املسلح، وتوزيع أسلحة، ومحلوه املسؤولية يف قتل القوات املساعدة املغربية، رغم أنه مت

ا مثله مثل باقي النشطاء، وهناك ما يؤكد. املستحيل أن يكون مشاركا يف ذلك تورط السلطات يف تعذيب  وهو يف السجن اآلن بسبب أشياء مل يقم 
.املعتقلني، وهناك  تزوير إلمضاءات يف حماضر الشرطة

غريب نفسه، كان فيها خرق للقانون املالعموم هناك خروقات كثرية يف قضية املعتقلني الصحراويني، قانونية أساسا، مل حترتم فيها املساطر القانونية، و على 
م  ورجال ونساء قانون، وجدنا أن ذلك غري مقبول باملرّة، وأن الصحراويني متت إدانتهم بأحكام قاسية خارج كمحامونلذلك فنحن   القانون، أل

قانون املغريب واحملاكمة اليت وقع عليها، واحرتام ال والتزامتهصحراويون، لذلك مل نطلب من املغرب سوى احرتام القانون الدويل،  سياسييوننشطاء 
.الصحاوينيالسياسيني  املعتقلينيالعادلة، الذي مت خرقها  يف قضية 

ام ليس له أي مربرات، خصوصا أننا طلبنا مواعيد رمسية مع شهل  دد أمن الدولة؟ أعتقد بأن هذا اال خصيات ومؤسسات األمر يتعلق بأنشطة 
.قانون الدويلرمسية، إن األمر ال يعدو أن يكون دعم قانوين لقضية نرى أن فيها خروقات باجلملة، غري مقبولة على اإلطالق وفيها خرق لل

http://www.lakome2.com/permalink/13151.html
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.2016نداء أغبالو 

 (CDRT(ة جلهة تانسيفت حنن الشابات و الشبان ،املشاركات و املشاركني يف فعاليات اجلامعة الشبابية الثالثة عشرة ، اليت ينظمها مركز التنمي
، و ذلك بدعم من اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش و مؤسسة 2016أبريل  10و  08اقليم احلوز ما بني  – أوريكة –برحاب املركب الرتبوي اغبالو 

و معهد  CNDHو المجلس الوطني لحقوق االنسان   ((USAMفريدريش نومان من أجل احلرية و جامعة املعارف والتأهيل مبراكش 
الشباب و املواطنة يف ظل التغريات املناخية ،:حول موضوع  (IRD(البحث و التنمية 

.شباب فاعل، بيئة متوازنة: شعار حتت 
:نؤكــــــــــد

ذو الطابع االلزامي، من أجل مواجهة حتديات التغريات  COP 21تثميننا ملضامني اتفاق باريس املنبثق من القمة العاملية الواحد و العشرين للمناخ 
.املناخية ، وفق اليات حقيقية للتكيف و التخفيف من اثارها

شرين الثانية و الع التزامنا باملسامهة اىل جانب السلطات و اهليئات املنتخبة و فعاليات اجملتمع املدين من أجل اجناح القمة العاملية للمناخ
COP22املزمع تنظيمها مبراكش ، و خصوصا العمل على تفعيل توصيات و التزامات القمة السابقة.

باملغرب من أجل ان يكون هذا احلدث ليس فقط حمطة لإلشعاع الدويل  COP 22اغتنامنا فرصة انعقاد القمة العاملية للمناخ الثانية و العشرين 
أسفي اليت -ستوى جهتنا مراكشبعني االعتبار البعد البيئي سواء على م تاخدلبلدنا بل أيضا فرصة من أجل بلورة مشاريع للتنمية املستدامة ، اليت 
.تتسم باهلشاشة أمام وقع التغريات املناخية أو على املستوى الوطين

.تثميننا جلميع املبادرات اجلدية اجلهوية و الوطنية و الدولية اليت تدفع حنو بناء عامل متوازن و عادل
.ه املخاطرطنية ملواجهة من هذأنه رغم ضعف مسامهتنا يف اختالل النظام البيئي العاملي و حتملنا مضاعفاته اال أننا ملتزمون بالتعبئة الدولية و الو 

.يف الرتبية على القيم البيئية…اخنراطنا اىل جانب مؤسسات األسرة ، املدرسة و االعالم 
.دعمنا لبناء شراكة حقيقية و فعالة بني الفاعل السياسي و الباحث األكادميي و املواطن من أجل عامل أفضل 

http://www.almaydane24.com/%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D8%A3%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88-2016/
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Essaouira : Le Festival Gnaoua célèbre sa 19ème édition du 12 
au 15 mai prochain

Les vents de la ville d’Essaouira transporteront du 12 au 15 mai prochain les notes de musique de la 19ème 
édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, aux quatre coins de la ville.
Dédiée à l’Afrique, cette 19ème édition sera l’édition de l’Afrique et celui des hommages. « Nous avons 
toujours défendu  l’ancrage africain du Maroc à travers cette culture. Il y a 20 ans, on ne nous prenait pas 
vraiment au sérieux. Gnaoua, Essaouira, l’Afrique, ne résonnaient pas. Aujourd’hui, les évènements viennent 
confirmer que tout cela a du sens. Et c’est bien pour cela qu’avec le Conseil National des Droits de 
l’Homme nous consacrons notre forum à l’Afrique pour la 3ème année consécutive » confie  la 
productrice du festival Neila Tazi.
Dans son programme de cette année, le festival rendra un hommage posthume à Mahmoud Guinea, Tayeb
Saddiki, les enfants de la ville du vent mais aussi au percussionniste sénégalais, Doudou Ndiaye Rose. 
L’hommage consistera en un concert donné par Mokhtar Guinea, le frère de Mahmoud Guinea, qui sera 
rejoint sur la scène par 12 percussionnistes, enfants de Doudou Ndiaye Rose. Tous ces musiciens 
accompagneront la voix de la « diva du Sahara », Rachida Talal.
Dans des sonorités variées, le programme propose également des artistes comme Randy Weston  qui 
fusionne musique gnaoua et jazz américain, Jamaaledden Tacuma qui fusionne gnawa et jazz-funk. D’autres 
artistes comme Christian Scott, Hoba Hoba Spirit, Blitz the Ambassador joueront leurs partitions en 
associant la musique gnaoua à leur style. « Ce festival  est un réel laboratoire de fusion musicales et nous 
tenons à ce qu’il continue d’en être ainsi. Nous protégeons cette spécificité et cette authenticité qui 
caractérisent cet événement, qui lui donnent du sens et de la crédibilité. Les stars du festival, ce sont avant 
tout les Gnaoua », précise Neila Tazi.
Sous le thème « Diasporas africaines : racines, mobilités, ancrages », le forum des droits des droits de 
l’homme rythmera pour la 5ème fois ce festival. En guise de clôture, les organisateurs proposent une 
exposition de Hassan Tajjaj et un concert en hommage à Tayeb Sadiki.

http://www.yabiladi.com/articles/details/43811/essaouira-festival-gnaoua-celebre-19eme.html
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Festivals : ‘‘Gnaoua’’ 2016 se dévoile
Posté le lundi, 11 avril 2016 - 4:54 pm

(www.infomediaire.ma) - Cette année, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira revient plus 
fort et plus vrai que jamais. Du 12 au 15 mai 2016, le festival de la ville des alizés rendra d’abord hommage 
aux anciens et aux enfants prodiges de la ville partis trop tôt, Mahmoud Guinea et Tayeb Saddiki. Un 
hommage sera également rendu au grand Doudou N’diaye Rose dont le son des tambours résonne 
toujours à Essaouira 15 ans après son premier concert en terre marocaine. « Nous avons toujours défendu 
l’ancrage africain du Maroc à travers cette culture. Il y a 20 ans, on ne nous prenait pas vraiment au sérieux. 
Gnaoua, Essaouira, l’Afrique, ne résonnaient pas. Aujourd’hui, les évènements viennent confirmer que tout 
cela a du sens. Et c’est bien pour cela qu’avec le Conseil National des Droits de l’Homme nous 
consacrons notre forum à l’Afrique pour la 3ème année consécutive. » déclare Neila Tazi, Productrice du 
Festival.

Le festival proposera cette année encore une programmation jazz et world music de grande facture pour 
les mélomanes et les centaines de milliers de fidèles de ce rendez-vous à l’ambiance unique. 

Du gnaoua au jazz en passant par les musiques du monde

La 19ème édition du Festival Gnaoua et Musiques d’Essaouira propose de vivre des moments de musiques 
précieux à travers ses différentes scènes. Du 12 au 15 mai 2016, c’est toute la ville qui sera habitée par la 
musique Gnaoua additionnée à toutes les musiques du monde. Les festivités commenceront par un concert 
hommage à l’inoubliable Mahmoud Guinea et au percussionniste sénégalais Doudou N’diaye Rose 
surnommé « le magicien des rythmes ». Mokhtar Guinea frère de Mahmoud sera rejoint par 12 
percussionnistes enfants de Doudou pour une fusion en hommage aux anciens et à l’Afrique des talents, 
sublimée par la voix profonde de la diva du Sahara : Rachida Talal.

Le festival sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir de grands noms du jazz, des artistes qui ont redéfini 
le jazz en développant un style unique, en proposant une vision intelligente selon une culture, un vécu, un 
besoin. De Randy Weston, à Jamaaladeen Tacuma, Christian Scott et Jeff Ballard Trio.

Randy et les Gnaoua c’est toute une histoire ! Il a été le pionnier de la fusion gnaoua-jazz avec son 
complice de Tanger Maâlem Abdallah El Gourd. Randy Weston compose toujours depuis maintenant près de 
soixante ans dans un style caractérisé par une synthèse de musique africaine et de jazz américain. Randy a 
joué avec les plus grands comme Duke Ellington, Count Basie ou encore Thelonious Monk, dans le monde 
du jazz il a su faire une vraie place aux Gnaoua.

Jamaaledden Tacuma est un bassiste jazz-funk de légende, il a accompagné Carlos Santana, Ornette Coleman 
et Jeff Beck. Ornette Coleman disait de lui « Jamaaladeen est le maître de la séquence ». Après Marcus
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Miller et Richard Bona pour ne citer qu’eux, la basse sera encore une fois un des instruments phare du 
festival, et quoi de plus normal au monde du gembri ! Neila Tazi, productrice du festival, explique "ce festival 
est un réel laboratoire de fusions musicales et nous tenons à ce qu’il continue d’en être ainsi. Nous 
protégeons cette spécificité et cette authenticité qui caractérisent cet événement, qui lui donnent du sens 
et de la crédibilité. Les stars du festival, ce sont avant tout les Gnaoua".

Le festival c’est aussi celui de l’avant garde du jazz et des musiques du monde. Il accueillera pour la 
première fois au Maroc une étoile montante, le trompettiste Christian Scott. Un génie de la trompette à ne 
manquer sous aucun prétexte… Il y a près de dix le Festival  Gnaoua vous faisait découvrir Ibrahim 
Maalouf, vous verrez Christian Scott !

On retrouvera aussi les passionnants Hoba Hoba Spirit qui ne sont plus à présenter  et vous découvrirez, 
dans cette veine énergique, Blitz the Ambassador. Originaire du Ghana, leader d’un nouveau mouvement 
musical, mélangeant sonorités africaines, comme l’Highlife et l’Afrobeat, avec un son hip hop lourd et 
originel, Blitz The Ambassador ne transforme pas seulement le paysage musical, il amène une nouvelle voix 
au monde. Producteur, compositeur, percussionniste, vidéaste et lyriciste, Blitz redéfinit la notion d’homme 
de mot. Sa musique est aussi sur les immigrants qui ont fait l'Amérique, qui l’ont façonné. Pour lui 
l'immigration est la chaîne qui relie le passé au présent.

Quelle meilleure transition pour rappeler un des rendez-vous majeurs du festival, celui du  Forum des 
Droits de l’Homme dont la thématique cette année sera "Diasporas africaines : racines, mobilités, ancrages". 
Une cinquième édition de ce forum qui rappelle l’attachement du Maroc à son africanité et qui invite à 
prendre part au rendez-vous un panel d’intervenants émérites.

Toujours en marge de la programmation musicale la ville vivra aux rythmes de l’art, de la culture. 
L’hommage aux anciens sera aussi mis en lumière par le travail du talentueux Hassan Hajjaj à travers une 
exposition intitulée «  Colors of gnaoua ». Les œuvres sont le fruit d’une quête de plusieurs années et 
d’une rencontre entre le « Andy Warhol marocain » et  Marouane Lbahja, né et élevé dans l’amour et le 
respect de l’art et de la culture Gnaouie. L’exposition raconte en images l’histoire exceptionnelle de la 
tagnaouite. Une histoire riche, avec des mots simples tout droit sortis du cœur, loin des clichés et des 
théories savantes.
Le festival se clôturera sur un concert hommage rendu à Tayeb Sadiki grand témoin et acteur de la 
naissance de groupes qui ont révolutionné la musique marocaine pendant les années 70 comme Nass El 
Ghiwane, Lamchaheb ou Jil Jilala. Ce concert sera dirigé par le fondateur de l’un de ces groups mythiques 
en la personne de Mohamed Derham qui sera rejoint par Nabil El Khaldi, Omar Sayed et Maâlem Mustapha 
Baqbou.

http://www.infomediaire.net/news/maroc/festivals-gnaoua-2016-se-devoile

                            14 / 18



 

12/04/2016 17
Conseil national des droits de 

l'Homme

http://medias24.com/ar/ECONOMIE/ECONOMIE/8963.html

                            15 / 18



 

12/04/2016 10
Conseil national des droits de 

l'Homme

الكناويتعلن إفريقيا والعالم انتماء في الدورة التاسعة عشر لمهرجانها الصويرة 
11.04.2016 - 12:18

تميزة وكذا تنظيم منتدى وإقامات فنية عالوة على برجمة م) فيزيون(وعلى غرار الدورات السابقة، سيعرف املهرجان تنظيم وصالت للمزج املوسيقي 
.حقوق اإلنسان الذي أضحى موعدا أساسيا للمهرجان، وهي مواعيد مفتوحة يف وجه العموم

 2016ماي  15إىل  12موسيقى العامل أكثر قوة وتألقا هذه السنة من ذي قبل، فمهرجان مدينة الرياح املزمع تنظيمه من  كناوةيعود مهرجان  
كما سيتم . ب الصديقياملدينة املوهوبني والذين غادروها يف سن مبكرة، على غرار حممود غينيا والطي اأبناءسيشكل مناسبة لتكرمي رواد هذا الفن 

شر سنة خلت حينما ندياي روز، الفنان الذي الزال صدى طبله يرتدد يف مساء الصويرة منذ أول مشاركة له يف هذا املهرجان منذ مخسة ع دودوتكرمي 
.أقام أول حفل له باململكة

لثقافة، إذ مل يكن يُنظر إننا لطاملا دافعنا عن العمق اإلفريقي للمغرب من خالل هذه ا“ويف هذا السياق، قالت السيدة نائلة التازي، منتجة املهرجان 
املرجو، أما اليوم، فكل  إفريقيا مل يكن حيقق الصدى أو التناغم-الصويرة-كناوةالثالوث  “مضيفة أن ” إىل هذه املبادرة جبدية قبل عشرين سنة

دى املهرجان إىل إفريقيا إىل تكريس منتبمعية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان املؤشرات تربهن أن هلذا االختيار مغزى، وأنه الدافع الذي دفعنا 
.”للسنة الثالثة على التوايل

.العامل  فن اجلاز وموسيقىفهذه السنة أيضا، يقرتح املهرجان على عشاق املوسيقى واآلالف من األوفياء هلذا املوعد الفريد من نوعه حفالت ساحرة يف
إىل اجلاز، مرورا مبوسيقى العامل كناوةمن فن  

.  نصات املربجمةعلى عشاقه حلظات موسيقية استثنائية من خالل تنظيم حفالت مبختلف امل 19موسيقى العامل بالصويرة يف دورته  كناوةيقرتح مهرجان  
وستبدأ . إىل جانب موسيقى العامل كناوة، ستكون مدينة الصويرة برمتها على موعد مع موسيقى  2016ماي  15إىل  12فخالل الفرتة املمتدة من 

ندياي روز امللقب  دودو يغايلالسيناالحتفاالت حبفل تكرميي للمعلم حممود غينيا الذي ستبقى موسيقاه خالدة يف األذهان إضافة إىل عازف اإليقاع 
اجلمهور من خالل وصالت للمزج  دودوعازفا لإليقاع من أبناء  12وسيتحف خمتار غينيا، شقيق حممود غينيا، مبعية . ”اإليقاعات ساحر”ب

.املوسيقي تكرميا جليل الرواد وإلفريقيا اليت تعج باملواهب، تشارك فيها ديفا الصحراء ذات الصوت القوي رشيدة طالل
وب ن عرب تبين أسلكما سيشكل املهرجان فرصة الكتشاف أو إعادة اكتشاف أمساء كبار من عامل اجلاز إىل جانب فنانني أعطوا نفسا جديدا هلذا الف

وكريستيان سكوت  ومجال الدين تاكوما ويستونمتفرد، يقدم للجمهور رؤية ذكية نابعة من الثقافة ومن املعيش اليومي ومن احلاجة، أمثال راندي 
.تريووجيف بايار 

ابن  الكوردة شريكة املعلم عبد اهللا واجلاز مبعي كناوةليست بالقصرية، ذلك أنه كان من مؤسسي تقنية املزج املوسيقي بني   كناوةفالعالقة بني راندي وفن  
 سنة بأسلوب ميزج بني املوسيقى اإلفريقية واجلاز 60حيافظ على عطائه ويؤلف مقاطع موسيقية منذ حوايل  ويستونوالزال راندي . مدينة طنجة
 الكناوةفن  يبوؤيف مونك، حيث عرف ك وتثلونيوسوكونت بازي  إلينغتونوكان راندي قد عزف إىل جانب عمالقة املوسيقى أمثال دوك . األمريكي

.مكانا مرموقا يف عامل اجلاز
قال عنه أرنيت . كوجيف بي كوملان وأرنيت سانتاناأما مجال الدين تاكوما، فهو عازف أسطوري لقيثار الباس يف لون اجلاز فانك، جاور كارلوس 

.”ملك اإليقاع“أنه  كوملان
.”الكمربي“امل وريشار بونا، سيكون القيثار مرة أخرى إحدى اآلالت املوسيقية البارزة خالل هذا املهرجان، وهو أمر ألفه ع ميلريوبعد ماركوس 

كعالمةيت نصبو إىل استمرارها  املهرجان يعد خمتربا حقيقيا للمزج بني خمتلف األجناس املوسيقية وهي السمة ال“ويف هذا اإلطار، تقول نائلة التازي إن 
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ا هذا احلدث واليت تضفي عليه معىن ومص“، مضيفة أننا ”للمهرجانبارزة  .”داقيةحنمي هذه اخلصوصية واألصالة اليت يتميز 
.”أوال وقبل كل شيء كناوةجنوم املهرجان هم  “واستطردت قائلة إن 

لى البوق كريستيان كما يشكل املهرجان فرصة لالحتفال باجلاز و موسيقى العامل، إذ سيستضيف ألول مرة باملغرب النجم الصاعد يف العزف ع
بعد أن شكل مهرجان ف. سكوت، الفنان ذو املواهب االستثنائية والذي ال ينبغي يف أي حال من األحوال التخلف عن حضور احلفل الذي سيقدمه

.ه كريستيان سكوت، قبل عشر سنوات، مناسبة للجمهور للتعرف على ابراهيم معلوف، ها هو اليوم يستضيف فنانا من نفس الطينة امسكناوة
، امباسادورالغاين بليز ذي  وهي الفرقة الغنية عن التعريف، كما سيكتشف احلضور الفنان سبرييت هوباكما سيمكن للجمهور متابعة حفالت هوبا 

.واهليب اهلوب” األفروبيت”و” اليف اهلاي”كرائد اللون املوسيقي اجلديد الذي ميزج بني األحلان اإلفريقية 
.اء عامل املوسيقىمل يتمكن فقط من تغيري املشهد املوسيقي، بل أضاف ملسته الصوتية اخلاصة اليت صدحت يف مس امباسادورفبليز ذي 

بة ر الكليبات فضال عن كتافهذا الفنان الغاين اجتمع فيه ما تفرق يف غريه، فنجده ملما مبيادين اإلنتاج والتلحني والعزف على اإليقاع وتصوي
فنان أن اهلجرة هي وتتمحور موسيقاه حول املهاجرين الذين صنعوا أمريكا وبنوها، إذ يعترب هذا ال. الكلمات، ما مكنه من إعطاء بعد جديد للكلمة

.السلسلة اليت تربط بني املاضي واحلاضر
سنة إىل ث سيتطرق هذه الوبعيدا عن عامل املوسيقى، يعود منتدى حقوق اإلنسان إىل الواجهة من جديد، وهو من بني املواعيد البارزة يف املهرجان، حي

بة الستحضار تشبث ويعد هذا املنتدى الذي يطفئ هذه السنة مشعته اخلامسة مناس. “، احلركية واإلرساءاجلذور:اإلفريقية الدياسبورا“” موضوع 
.املغرب ببعده اإلفريقي من خالل استضافة شخصيات مرموقة

 سن حجاج عرب معرضإىل ذلك، ستعيش مدينة الصويرة على إيقاعات الفن والثقافة، إذ سيتم تكرمي الرواد أيضا من خالل أعمال الفنان املوهوب ح
أندي “احب لقب وتعترب هذه األعمال مثرة حبث امتد على مدى سنوات عديدة ولقاء مجع بني ص). كناوةألوان  (” كناوةأوف   كولورز“حتت عنوان 
، لتاكناويتملتفرد و الغين وحتكي صور املعرض التاريخ ا. الكناوينيومروان البهجة الذي نشأ وترعرع على حب واحرتام الفن والثقافة ” وارول املغرب

.بكلمات بسيطة نابعة من القلب بعيدا عن األفكار املبتذلة أو النظريات العلمية
املوسيقى املغربية سنوات  وسيختتم املهرجان حبفل تكرميي للراحل الطيب الصديقي الذي عايش وساهم يف ميالد جمموعات أحدثت ثورة يف تاريخ

األسطورية،  وسيسري هذا احلفل حممد الدرهم، أحد مؤسسي إحدى هذه اجملموعات. جياللةوجيل  وملشاهب. الغيوانالسبعينات على غرار ناس 
باقبووالذي سينضم إليه كل من نبيل اخلالدي وعمر السيد واملعلم مصطفى 

قى العامل موعد ال موسي كناوةهي مهد فن اجلاز، وأن إفريقيا هي قارة عاملية، أما املغرب فهو غين مبواهبه كما أن مهرجان   كناوةوخالصة القول أن  
.جيب تفويته

http://www.journaux.ma/art-culture/28255
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La 7-ème édition du Festival du théâtre hassani de Dakhla du 
13 au 17 avril
11 avril 2016 0
Partager sur Facebook Tweeter sur twitter

La 7-ème édition du Festival du théâtre Hassani de Dakhla, organisée par l’association « Anfass » pour le 
théâtre et la culture, se tiendra du 13 au 17 avril, sous le thème « Le théâtre hassani et la 
constitutionnalisation du hassani ».

Initiée en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le ministère de la 
Culture avec le soutien des autorités locales et des conseils élus dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, 
cette édition connaitra la participation de plusieurs troupes théâtrales hassani connues, qui seront en lice 
pour remporter les Prix de ce Festival, indique un communiqué des organisateurs.

Cette manifestation culturelle sera marquée par des représentations théâtrales de troupes marocaines et 
arabes et par l’organisation de plusieurs activités culturelles et artistiques, ainsi que par la tenue d’une 
conférence sous le thème « le théâtre hassani et le prolongement africain ».

L’événement se déroulera en présence de figures emblématiques du théâtre marocain et arabe, et sera 
marqué par une lecture dans des livres de théâtre parus récemment, de rencontres artistiques, 
d’expositions et de spectacles locaux, ajoutent les organisateurs.

Le Festival de Dakhla se caractérise par la présentation et l’étude du patrimoine hassani, de ses 
caractéristiques et de ses spécificités et constitue une occasion d’aborder le théâtre hassani, l’un des 
composantes de la culture marocaine diversifiée et un pilier fondamental pour la constitutionnalisation de la 
culture hassani.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation de la culture hassani et la constitutionnalisation 
de cette langue, constitue un espace de rencontres et de débat entre les hommes de théâtre, les 
journalistes et les professeurs spécialistes du Maroc et de l’étranger.

http://telegramme.info/la-7-eme-edition-du-festival-du-theatre-hassani-de-dakhla-du-13-au-17-avril.html
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