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داعَية يعادل بين إقرار المساواة في اإلرث واإلقبال على السرقة
)كاريكاتري خالد كّدار( بنهداطارق  -هسربيس 

12:00 - 2016أبريل  10األحد 

ا  مثيرة للجدل الصادرة عن المجلس فبعد التوصية الباملغرب لن تعرف بعُد سبيًال إىل التهدئة، " املساواة يف اإلرث"يبدو أن العاصفة اليت أثار
رف أكاديميين الوطني لحقوق اإلنسان والمتعلقة بإعادة النظر في قواعد اإلرث بما يتيح المساواة بين المرأة والرجل، وتأكيدها من ط

.ونشطاء حقوقيين ومدنيين، يستمر دعاة ومشايخ ونشطاء في التيار اإلسالمي في الرد على تلك المطالب
داعني إىل املساواة يف ، أبرز املشايخ املعروفني يف املغرب، الذي وصف ال"أبو طيب"آخر تلك الردود جاءت على لسان مولود السريري، الشهري بـ

تأخذ هذا املال وتسّمى "مع الرجل  ، معتربا أن املرأة اليت ستتبع الرأي الداعي إىل اإلرث بناء على التساوي"العلمانيني التائهني"اإلرث بني اجلنسني بـ
".لهذا الوصف هو الذي يرد عليها شرعا ولو مساها الناس وارثة، وحىت لو وجد قانون يقول بتسوية املرأة مع الرج.. سارقة وغاصبة

قصارى األمر أنَّ املسألة إذا عرض هلم . ةِ أنَّ النَّاَس ال يستحضروَن احلقائق الشَّرعيَّ "وعّرب السريري، على موقعه اإللكرتوين الرمسي، عن استغرابه من 
م يبنون عليها األحكام، فيقولون هذه نفقة َّ النفقة اليت تعطي ليست "رأة ال تنفق، ، معتربا أن امل"فعلها ولو كانت جمرَّدًة من صورة احلقيقة الشرعية، فإ

إذا أردنا أن نغري حكم : "، مضيفا"صدقةهذه تسمَّى النَّفقُة الواجبُة على الزَّوجِة، وإذا أعطت املرأة شيئا يسمَّى تربعا و .. النفقة اليت يعطيها الرجل
".اإلرث ينبغي أن يتغري حكم اهللا يف الّنفقة

، لريى أن األمور الشرعية "هللاقضية املرياث ال سبيل إىل احلديث فيها، هي فريضة من ا: "الداعية ذاته حسم موقفه من االجتهاد يف أحكام اإلرث بقوله
الم ال ميكن أن خيتلفوا يف ، فيما شدد على أن علماء اإلس"مل تنزل كلها من أجل أن خنضعها للمصلحة النفسية واهلوى، فيها ما هو لالبتالء والتعبد"

".اختلفوا يف بعض املسائل اليت ليس فيها نصوص، مثل مسألة اجلد وتوريث ذوي األرحام"أحكام اإلرث، 
، "ة املرأة وال أنَّنا نزن مبيزان العدلكالما ليس املقصود منه أبدا أننا نسعى يف مصلح"واعترب السريري أن قضية املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث تبقى 
ْت، مىت يسّمى هذا  يف قضية اإلرث يقولون إنَّ األوضاَع تغّريت وإنَّ : "مردفا أن الرجل ملزم بكثري من الواجبات وكثري من احلقوق، موردا النَّفقَة تغريَّ

".احلكم تغّري؟ إذا جاء دليل شرعي وقال إنَّ على املرأة أن تنفق
بدعوته، على لسان كاتبه األول إدريس لشكر، إىل مراجعة  2013وكان حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية قد أثار اجلدل يف دجنرب عام 

إلنسان لس الوطين حلقوق اأحكام اإلرث وجترمي تعدد الزوجات، ما أثار وقتها هجوما حادا بلغ درجة تكفريه من لدن نشطاء سلفيني، قبل أن خيرج اجمل
اهليئات  قابل ترحيب عدد منيف أكتوبر من العام املاضي بتوصية تنص على إقرار املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث، فتحت معها اجلدل مرة ثانية م

.النسائية واحلقوقية
ليت طالبت ية يف اإلسالم، اومن آخر األصوات اليت أثارت املوضوع من جديد، الباحثة أمساء املرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث يف القضايا النسائ
اجملتمعات "ربة أن بالعمل على تنزيل مبادئ املساواة اليت نص عليها الدين اإلسالمي بني الرجل واملرأة، من خالل عدد من اآليات القرآنية، معت

".اإلسالمية مل تطبق هذه املبادئ، واعتمدت على تأويالت فقهاء تعد آراؤهم قابلة للنقاش واالجتهاد

http://www.hespress.com/orbites/301933.html

https://www.marocbuzz.com/ar/2016/04/10/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8E%D8%A9-
%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وجدة في مسيرة األكفانالجمعية 
صباحا 01:21 2016-04-11اإلثنني : بتاريخ 

   
مسرية " ،2016مارس  28لربناجمها الذي سطرته اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب وجدة، نفذ املعطلون يوم االثنني تطبيقا 
ا إىل موت احلوار االجتماعي"األكفان .، اليت يرمزون 

 نسان، أين توقفتمسرية األكفان انطلقت من أمام مقر والية اجلهة الشرقية، متجهة حنو طريق سيدي حيي، مرورا مبقر اجمللس الوطين حلقوق اإل
 أخذت املسرية وجهتها ضد اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب وجدة، مث املمنهجاجلموع ورددوا شعارات تندد مبا مسي سياسة اإلقصاء 

"  عنه بددت مبا مت التعبريحنو وسط املدينة، عرب مستشفى الفارايب، يف اجتاه والية األمن، وتوقفت أمام مقر مديرية إدارة الضرائب، وألقيت كلمة ن
مث ". اءركات الكربى، وعن األثريسياسة الكيل مبكيالني، على اعتبار أن املواطن البسيط يكتوي بنار الضرائب، بينما يتم غض النظر، والتسرت عن الش

.ق يف العيش الكرميباحل املناديةجددت مسرية األكفان االنطالقة اليت أوصلتها إىل مقر حمكمة االستئناف، ومن أمام فضائها ألقيت كلمة اخلتام 

حممد عثماين: وجدة

http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2834

http://www.maghress.com/oujdanews/12834
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الكناويتعلن إفريقيا والعالم انتماء في الدورة التاسعة عشر لمهرجانها الصويرة 
2016,أبريل 11  
  

االت بالصويرة، واليت ستشكل مناسبة لالحتفاء برواد وكبار رج 2016ماي  15إىل  12موسيقى العامل من  كناوةمن مهرجان   19الدورة ستنعقد 
ل الصاعدكما ستمثل هذه التظاهرة فرصة إلبراز مواهب شابة من اجلي  كناوةهذا الفن الذين كان هلم الفضل العميم يف إرساء أسس فن  

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  كناوةمهرجان  يعود 
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

نتدى المهرجان إلى أن لهذا االختيار  مغزى، وأنه الدافع الذي دفعنا بمعية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إلى تكريس ماملؤشرات تربهن 
.”إفريقيا للسنة الثالثة على التوالي

ى  فن اجلاز وموسيقفهذه السنة أيضا، يقرتح املهرجان على عشاق املوسيقى واآلالف من األوفياء هلذا املوعد الفريد من نوعه حفالت ساحرة يف 
.العامل

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
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.”الكمربي“امل وريشار بونا، سيكون القيثار مرة أخرى إحدى اآلالت املوسيقية البارزة خالل هذا املهرجان، وهو أمر ألفه ع ميلريماركوس وبعد 
يت نصبو إىل استمرارها كعالمة املهرجان يعد خمتربا حقيقيا للمزج بني خمتلف األجناس املوسيقية وهي السمة ال“ويف هذا اإلطار، تقول نائلة التازي إن 

ا هذا احلدث واليت تضفي عليه معىن ومص“، مضيفة أننا ”بارزة للمهرجان .”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

ينة امسه كريستيان ، قبل عشر سنوات، مناسبة للجمهور للتعرف على ابراهيم معلوف، ها هو           اليوم يستضيف فنانا من نفس الطكناوة
.سكوت

، 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.ahdath.info/?p=167864
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 إيقاف العنصر األمني المتورط في حادثة صفع سيدة بالعيون
14:18الساعة  2016أبريل  10أضيف يف 

العيون: الصحراء زووم 
نة العيون، قد متت معاقبته السبت ما قبل املاضي مبدي" بوغريونزينب "على  اإلعتداءكشفت مصادر جد مطلعة  أن العنصر األمين املتورط يف حادثة 

.ةمتت إحالته على جلنة خمتصة ليوقف عن العمل بصفة رمسي الوطين،حيث لالمنمباشرة بعد احلادثة من طرف االدارة العامة 
.  بشكل سريع نفس املصادر مل تكشف عن ماهية اإلجراءات املتخذة ما بعد اإليقاف، موضحة يف ذات الشأن أن قرار التوقيف عن العمل، اختذ

وقبل ان تتدخل اللجنة ذلك و جتدر اإلشارة إىل أن االدارة العامة، اصدرت بيانا حتدثت عن هذه العقوبة قبل ان يفتح الوكيل العام باملدينة حتقيقا ك
.يف املوضوعالجهوية لحقوق االنسان 

http://saharazoom.com/m/news4446.html

http://www.morocco24.net/article36117.html
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االنتكاسة.. الوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
باحث يف جمال حقوق اإلنسان/ أمحد إد سامل  -بريساجلنوب 

22:09 - 2016أبريل  09

بتاريخ  5922املنشور يف اجلريدة الرمسية عدد  1.11.19مبقتضى الظهري  رقم  2011إحداث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف شهر مارس يندرج 
واعتباره واحدا من هيئات محاية   161، يف سياق اإلصالح الدستوري الذي ارتقى باجمللس إىل مؤسسة دستورية مبقتضى الفصل 2011مارس  3

 ريات ومحايتها، وبضمانحقوق اإلنسان، ومؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتوىل النظر يف مجيع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحل
.ممارستها الكاملة

هوية حلقوق اإلنسان، املخولة له على املستوى اجلهوي عرب آليات اللجان اجل احلمائيةوقد حقق اجمللس الوطين حلقوق االنسان عرب االختصاصات 
إعادة فولة و الكثري من االجنازات مثل زيارة أماكن االعتقال و املؤسسات السجنية، و مراقبة أحوال السجناء و معاملتهم، و كذا مراكز محاية الط

ستوى  قانونية، وعلى ماإلدماج، و املؤسسات االستشفائية اخلاصة مبعاجلة األمراض العقلية و النفسية، و أماكن االحتفاظ باألجانب يف وضعية غري
ا التحقيقات والتحريات الالزمة ويقوم  تقارير خبصوصها تتضمن  زباجنارصد االنتهاكات اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان حيث جيري اجمللس بشأ

ا ورفع هذه التقارير إىل اجلهات املختصة مع تضمينها ت ت وصيات ملعاجلة االنتهاكاخالصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات اليت قام 
.املذكورة، هذا باإلضافة إىل تتبع الشكايات ومآهلا، وكذا تصديه التلقائي لالنتهاكات

افة و نزيهة وقائمة وتنص مبادئ باريس على وجود أحكام تنظم تشكيل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و اختيار األعضاء وفقاً إلجراءات شف
ا بصفتهم الرمس وعلى االستقاللية املالية، . يةعلى ضمان التعددية و النص على احلصانة لألعضاء أي محايتهم من املسؤولية عن اإلجراءات اليت يتخذو

 شكل جلان تابعة ، ويسجل للمجلس الوطين اجيابية احداث جلان جهوية حلقوق اإلنسان يفاملوضوعاتيةو على إصدار و نشر التقارير السنوية و 
ا حم ا على الصعيد احمللي يف حدود اختصاصا ا محاية حقوق اإلنسان والنهوض  قائمة على عملية .  لياللمجلس بسائر جهات املغرب، تناط 

و هكذا متكن اجمللس  .لضمان التشاور على نطاق واسع طيلة عملية اختيار أعضاء املؤسسة وتعيينهم. اختيار واضحة شفافة قائمة على املشاركة
.شخصا ضمن هذه اآلليات اجلهوية  250الوطين حلقوق اإلنسان، بعد تشكيل اللجان اجلهوية، من تعبئة أكثر من 

مجلس وآلياته اجلهوية فقد رئيس اجمللس الوطين وعلى خالف ما ينص عليه الظهري املنظم لل اليزميوبدل االستفادة من هذا الرتاكم فإن السيد ادريس 
و ما تشرتطه بتجريد مجيع أعضاء اللجان اجلهوية حلقوق االنسان من العضوية  دون أسباب واضحة وموضوعية على حن 2015شتنرب  20قام منذ 

ذي سوء ة ، األمر الذي  يغمبادئ باريس واقتصر عمل اللجان اجلهوية على الرؤساء و  املوظفني، وقبل ذلك مت االستغناء على اجناز التقارير السنوي
تقارير    اليازمييس ففي الوقت الذي يشكك وينتقد السيد ادر . الفهم و عدم التواصل بني املؤسسة الوطنية واملنظومة الدولية حلقوق اإلنسان

الع بواليتها غربية من أجل االضطاملنظمات احلقوقية الدولية يسجل  على اجمللس تراجعه عن التنسيق  والتعاون  مع اجملتمع املدين واحلركة احلقوقية امل
.وأدوارها بشكل فعال

الذي يؤكد  1993يينا بعيدا عن  إعالن و برنامج عمل ف اليزميورغم كل الدعاية املغشوشة واليت تنفق عليها أموال طائلة فقد أصبح جملس ادريس 
وق ج انتهاكات حقالدور اهلام والبناء الذي تؤديه املؤسسات الوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصة حبكم ما تؤديه من دور يف عال

تطغى عليه األنشطة  اليزميأصبح جملس  2015اإلنسان ويف الرتبية والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان، فمنذ جتميد عضوية اللجان اجلهوية يف شتنرب 
وادعاءات هاك احلريات العامة الفلكلورية والدعائية و ال يقوم بأي دور من شأنه التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة حباالت التعذيب، وانت

.التعرض النتهاكات واليت تدخل يف اختصاصه وفقاً للظهري املنظم 

http://janoubpress.com/opinions/7355.html
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Programme Festival Essaouira 2016
avril 11, 2016 In: Actualités 
UNE ÉDITION QUI RAPPELLE LA MAGIE DU PASSÉ ET LES PROMESSES DE L’AVENIR !

Du 12 au 15 mai 2016, le festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira revient pour une 19ème 
édition qui se veut un hommage aux anciens, aux grands qui ont ouvert la voie, tout en portant les regards 
vers la jeunesse et la relève assurée. comme chaque année le festival sera rythmé par des fusions, des 
résidences, par une programmation éclectique et un forum des droits de l’homme qui s’enracine, l’ensemble 
ouvert à tous les publics.

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.
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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 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 !

Vous retrouverez 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.
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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.

On ne le répètera jamais assez, les Gnaoua sont les inventeurs du Jazz, l’Afrique est universelle, le Maroc a 
du talent et le Festival Gnaoua et Musiques du Monde un rendez-vous à ne pas manquer !

http://www.gnawamusic.com/programme-festival-essaouira-2016-4216
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