يف اإطار ا إحتفاالت بعيد العر�ش املجيد
وحتت �إ�شر�ف والية جهة تادلة �أزيالل
ومب�شاركة جمل�س جهة تادال �أزيالل وبتن�يق مع جمعية OCADD
ينظم مهرجان فني وثقايف ببني مالل
حتت �شعار

وفاء� ،أ�الة وتنمية
من � 27إىل  30يوليوز 2008
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المهرجان الفني والثقافي لمدينة بني مالل
بمنا�سبة عيد العر�ش المجيد

تحت �شعار:
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الحفل االفتتاحي بمقر جهة تادال �أزيالل
�أقيم حفل افتتاحي للمهرجان �صبيحة  27يوليوز  2008بمقر جهة تادال �أزيالل ,ح�ضره ال�سيد والي جهة تادال �أزيالل
وعامل �إقليم بني مالل وال�سيد رئي�س المجل�س الجهوي و رئي�س المجل�س البلدي و ممثلو الهي�آت المنتخبة وال�سلطات
المحلية ور�ؤ�ساء الم�صالح الخارجية وال�صحافة الجهوية وفعاليات جمعية ال�شفاهية والحكي من �أجل ال�صداقة والحوار
والتنمية.

وقد تميز هذا الحفل بتقديم كلمات وفقرات فنية.
و اختتم هذا اللقاء بحفل �شاي دعا �إليه ال�سيد الوالي على �شرف الحا�ضرين.
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كلمة تقديمية للمهرجان الفني والثقافي لمدينة بني مالل
با�سم اهلل الرحمين الرحيم
ال�سيد والي جهة تادال�-أزيالل وعامل �إقليم بني مالل
ال�سيد رئي�س مجل�س جهة تادال�-آزيالل
ال�سادة ممثلو الم�صالح الأمنية
ال�سادة ممثلو الهي�آت المنتخبة
ال�سادة ممثلو الم�صالح الخارجية
�سيداتي� ,سادتي
�أيها الح�ضور الكريم,
ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
بمنا�سبة االحتفال بالذكرى التا�سعة العتالء �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س ن�صره اهلل عر�ش �أ�سالفه المنعمين تنظم
جهة تادال �آزيالل مهرجانا فنيا وثقافيا اختارت له �شعار:
وفاء� ,أ�صالة وتنمية
تعبيرا منها على ت�شبثها ب�أهداب العر�ش العلوي المجيد وت�أكيدا منها على �إبراز معالم تراثنا الفني والثقافي الأ�صيل
وا�ست�شرافا للآفاق التنمية والتطور والتحديث .ولعل �أبلغ تعبير لم�ضمون هذا ال�شعار ما جادت به قريحة �شاعرنا الفا�ضل
محمدا لعمراني حين �أن�شد:
وفا�ؤنا للعر�ش �شيمتنا

ريادة الفن الأ�صيل لنا

ينمو مع الأيام مجتمع

يقول للمحال نحن هنا

�أيتها ال�سيدات
�أيها ال�سادة
�إن تنظيم هذا المهرجان بمنا�سبة عيد العر�ش المجيد مدين للجهات التي دعمته و�ساهمت في توفير نجاحه .وال ي�سعنا بهذا
الخ�صو�ص �إال �أن نتوجه بال�شكر واالمتنان ل:
ال�سيد والي �صاحب الجاللة على جهة تادال �آزيالل وعامل �إقليم بني مالل على �إ�شرافه ورعايته لهذا المهرجان.
كما نتوجه بال�شكر �إلى ال�سيد رئي�س مجل�س جهة تادال �آزيالل الذي دعم هذا المهرجان ووفر له �أ�سباب نجاحه
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ون�شكر كذلك جمعيةال�شفاهية والحكي من �أجل ال�صداقة والحوار والتنمية في و�ضع برنامج هذا المهرجان والتن�سيق بين
جميع فقراته المتنوعة والغنية.
وال يفوتنا �أي�ضا �أن نتوجه بال�شكر �إلى كل الجهات الأخرى الم�ساهمة في �إنجاح هذا المهرجان:
المكتب الوطني المغربي لل�سياحة
المجل�س الجهوي لل�سياحة
المجل�س البلدي لمدينة بني مالل
المكتب الجهوي لال�ستثمار
غرفة ال�صناعة التقليدية
�إدارة الحي الجامعي لجامعة ال�سلطان موالي �سليمان
�شركة النقل بالحافالت �إ.ت.م
م�ؤ�س�سة �أ�سيما
�أيتها ال�سيدات
�أيها ال�سادة
ا�سمحوا لي �أن �أتلو عليكم برنامج هذا الحفل االفتتاحي:
كلمة ال�سيد رئي�س مجل�س جهة تادال�-آزيالل
كلمة ممثل جمعية ال�شفاهية والحكي من �أجل ال�صداقة والحوار والتنمية
تقديم برنامج المهرجان
فقرات مو�سيقية
اختتام الحفل االفتتاحي بحفل �شاي
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كلمة ال�سيد رئي�س مجل�س جهة تادال �أزيالل
ب�سم اهلل الرحمان الرحيم و ال�صالة و ال�سالم
على ا�شرف المر�سلين
ال�سيد والي جهة تادلة ازيالل و عامل �إقليم بني مالل ،
ال�سادة البرلمانيون

ال�سيد رئي�س المجل�س ال�إقليمي لبني مالل
ال�سادة رجال ال�سلطة المحلية،

ال�سادة المنتخبون،

ال�سادة ر�ؤ�ساء الغرف المهنية،

ال�سادة ر�ؤ�ساء الم�صالح الخارجية،

�إخواني �أع�ضاء مجل�س جهة تادلة �أزيالل،
ح�ضرات ال�سيدات و ال�سادة.

�إنني �سعيد جدا اليوم ،لح�ضور مرا�سيم افتتاح المهرجان الفني و الثقافي لبني مالل  ،الذي تنظمه والية جهة
تادلة ازيالل ،بتن�سيق و بدعم من مجل�س جهة تادلة ازيالل ،وبتعاون مع جمعية» ال�شفاهية و الحكي من
�أجل ال�صداقة و الحوار و التنمية».
�إن تنظيم هذا المهرجان الذي يتزامن مع احتفال ال�شعب المغربي بعيد العر�ش المجيد ،هو تتويج للنجاح
الذي عرفته الزيارة الميمونة ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س ن�صره اهلل و �أيده لهذه الجهة خالل
�شهر ابريل المن�صرم ،و التي الزلنا نجني ثمارها االيجابية.
و ال�شعار الذي تحمله هذه التظاهرة »وفاء �أ�صالة وتنمية» يج�سد بالفعل ،مدى وفائنا و�إخال�صنا للعر�ش
العلوي المجيد.
ح�ضرات ال�سيدات و ال�سادة

اليخفى على الجميع ،الدور الذي �أ�صبحت تلعبه المهرجانات الفنية و الثقافية ،التي ت�ستحق منا كل
ت�شجيع ،في بث روح االنفتاح و التعاون والت�سامح و الت�ضامن و التوافق االجتماعي ،و في �إبراز الهوية
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الثقافية للمنطقة و التعريف بمعطياتها الطبيعية و م�ؤهالتها االقت�صادية و ال�سياحية والب�شرية و ال�سو�سيو
ثقافية.وا�ستغاللها �أح�سن ا�ستغالل لجلب اال�ستثمار.
�أيها الح�ضور الكريم:

�إن الجهة كجماعة محلية و م�ؤ�س�سة د�ستورية ،خولها الم�شرع ،اخت�صا�صات وا�سعة ومتنوعة ،ابتداء
من �إعداد مخطط التنمية االقت�صادية و االجتماعية و مرورا باعتماد التدابير المتعلقة ب�إنعا�ش الأن�شطة
الإجتماعبة و الثقافية.

من هذا المنطلق ف�إن مجل�س الجهة يولي اهتماما كبيرا للحقل الثقافي وال �أدل على ذلك تنظيمه لمهرجانين
ثقافيين ناجحين  2004و  2005تحت �شعار» ملتقى تقاليد ال�شعوب في بالد الماء»
كما �أن المجل�س و�ضع �ضمن مخططه الثالثي � 2007-2009إعتمادات مهمة لبناء دور للثقافة �ستهم
بع�ض مدن الجهة.

ويخ�ص�ص �سنويا �ضمن ميزانيته مبالغ مالية لدعم الجمعيات الثقافية .و�سيظل م�ستعدا لدعم الأن�شطة
الثقافية الهادفة �إلى النهو�ض بتنمية الجهة.

وقبل االختتام �أتوجه بال�شكر الجزيل لجميع الفعاليات ال�ساهرة على تنظيم هذه التظاهرة و على ر�أ�سها
ال�سيد الوالي.
كما �أ�شكر كل من قدم العون و الم�ساعدة وكل من �ساهم من قريب ومن بعيد في �سبيل �إنجاح هذا
المهرجان.

و�أخيرا وفقنا اهلل جميعا لما فيه خير هذه البالد تحت القيادة النيرة لرائد المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
الملك محمد ال�ساد�س حفظه اهلل ورعاه.
و ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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كلمة الجمعية
ال�سيد والي جهة تادال �أزيالل و عامل �صاحب الجاللة على �إقليم بني مالل
ال�سيد رئي�س مجل�س الجهة
ال�سادة ممثلو ال�سلطات الأمنية
ال�سادة ممثلو الهيئات المنتخبة
ال�سادة ممثلو الم�صالح الخارجية
�أيتها ال�سيدات �أيها ال�سادة
ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
�إننا في جمعية ال�شفاهة  OCADDو المغرب يخلد
ذكرى تربع �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س على عر�ش �أ�سالفه المنعمين نعتز بالم�شاركة في هده المنا�سبة ال�سعيدة
و نحن ممتنين لل�سيد والي جهة تادال �أزيالل وعامل �إقليم بني مالل على الثقة التي و�ضعها في جمعيتنا �إذ بادر ب�إ�شراكها
في تهيئ هده التظاهرة الفنية و الثقافية و التي نتمنى لها النجاح.و تجدر الإ�شارة �إلى �أننا ثمنا هده المبادرة و �شجعناها و
انخرطنا في �أجر�أتها .
فبف�ضلها اقترن هذا الحدث ال�سعيد بتكريم التراث الأ�صيل في بعديه الإن�ساني والثقافي �إن تظاهرة ثقافية �إ�شعاعية من هدا
الحجم تتما�شى و اعتناء جمعية ال�شفاهية بالموروث الثقافي في �شقيه المادي و الغير المادي وهذا االعتناء يرتكز على ما
يلي :
 �إن جميع الثقافات مت�ساوية �إذ ال توجد ثقافة �أ�سمى من غيرها �إن احترام الإن�سان يبد�أ باحترام ثقافته. التنوع واقع و يجب الحفاظ عليه النه يعتبر غني و ميزة كل ثقافة .ما هو كوني في الثقافة هو تنوعها و �إن تعلق الأمربثقافة واحدة
 ال معنى للحوار في غياب االختالفات التوا�صل و الحوار مع الآخر ال يكون مجديا و بناءا �إال �إذا كان الإن�سان متر�سخا في ثقافته و معتزا بها . لكي يتم احترامنا و قبولنا من طرف الآخر يجب �أن نعرف ب�أنف�سنا. التعاي�ش ال�سلمي ينبني على الت�صالح مع الذات و االعتراف بالآخر في اختالفه .و المهم هو �أن نتعلم �أن الحق فياالختالف يكون مقرون ب�ضرورة االلتحام الجماعي .
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 الثقافة في وقتنا الحا�ضر �أ�صبحت رافعة للتنمية و ات�ضح �أن الهيمنة الثقافية �أ�شد وط�أة من الهيمنة ال�سيا�سية واالقت�صادية.
و للإ�شارة ف�إنه تم خالل برمجة مواد هذا المهرجان التركيز على الطاقات المحلية لأجل هذا دعونا بع�ض الفنانين و
المبدعين الذين هم في �أم�س الحاجة لمثل هذا الحدث للتعريف بهم و �إبراز ما تختزنه هذه الجهة من فن و �إرث �أ�صيل ما
نتوخاه هو تثمين الثران المحلي و الإقليمي و رد االعتبار للهوية الثقافية الإقليمية .فهذه التظاهرة جاءت باحتفال مزدوج
اقترنت فيه الفرحة بعيد العر�ش المجيد وبتكريم موروثنا الثقافي في بعديه الإن�ساني والفني .التراث عنفوان يتجرد و ي�سرد
حكاياته من خالل �أرقى التعبيرات كالرق�ص و المالب�س و الطقو�س .
و هذا الحدث �سوف يقوي عند ال�ساكنة �شعورا بالفخر واالعتزاز بهويتها الثقافية مما �سيقوي ال�شعور بالمواطنة
مهرجان من هدا النوع �سيخلق ال محالة دينامية جديدة من خالل الأن�شطة التي �ستعرف بالم�ؤهالت التي تتوفر عليها
المنطقة و التي �ستدفع بال�سياحة �إلى الأمام �.أردناها كذلك منا�سبة لإر�ساء ج�سور التوا�صل بين ال�سهل و الجبل و �أن تكون
لقاء تعارف و تالقي بين مختلف مكونات هدا الموروث الثقافي .و هو فر�صة كذلك لت�صحيح بع�ض الت�صورات الخاطئة
حول التراث .نعتبرها كذلك فر�صة لإدماج الجمعيات في م�سل�سل التنمية و االرتقاء بالعمل الجماعي.و من هدا المنبر
وك�شركاء �أحيي جميع الإفراد الّذين �شاركو في تنظيم هذه التظاهرة و الذين ابانو عن رزانة و م�س�ؤولية .
المق�صود لي�س االنغالق بل االنفتاح الواعي الحر الذي يتغذى على االحترام المتبادل و التوا�صل المتحرر من كل
ال�ضغوطات  .الهوية الثقافية هي التي ت�ضمن الكرامة للإن�سان.
و �أخيرا �أ�ستح�ضر قولة غاندي في هدا المجال ׃
�أريد �أن تهب رياح ثقافات جميع الدول بكل حرية على منزلي و لكن لن �أقبل �أن تقتلع �أي منها جذوري
وفقنا اهلل جميعا لما فيه خير بلدنا.
وال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
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تقديم برنامج المهرجان:
لقد راعينا في بناء ت�صورنا لهذا البرنامج:
التنوع بين فقرات البرنامج حيث ثم الحر�ص على الجمع بين الفرجة وندوات فكرية وعرو�ض م�سرحية و�أخرى لمهارات
فنية محلية.
ثم الحر�ص بالدرجة الأولى على �إ�شراك الطاقات الفنية والثقافية في فعاليات المهرجان مع تطعيمها بح�ضور لفعاليات فنية
وثقافية من خارج الجهة.
وهكذا فكما تالحظون فقد اعتمدنا بخ�صو�ص جانب الفرجة على فقرات:
الفرو�سية طيلة �أيام المهرجان ابتداء من ال�ساعة الثامنة �صباحا �إلى العا�شرة ليال ب�ساحة باعالل
ال�سهرات الفنية طيلة �أيام المهرجان ب�ساحة الم�سيرة ابتداء من ال�ساعة التا�سعة ليال.
وللإ�شارة كما تالحظون بالن�سبة لليوم الأول ركزن على الطاقات المحلية وطعمناها بالفنانة ال�شريفة التي تبدع في فن
تماويت
كما نجد كذلك ف�ضاءات للحكي بمنتزه عين �أ�سردون ومنتزه ال�صومعة يومي  28و29
حيث يتم تن�شيطها من طرف حكواتيين محليين �إلى جانب حكواتيين من خارج الجهة ذوي التجربة والحنكة في هذا
المجال
�أما الجانب الفني والثقافي فيتمثل في:
عرو�ض م�سرحية بدار ال�شباب المغرب العربي لفرق محلية �إلى جانب فرقة وطنية �أيام  27و  28و  30ابتداء الخام�سة
بعد الزوال
و ندوتين فكريتين حول �إ�شكاليتين �أ�سا�سيتين بالن�سبة لهذه الجهة� ,إ�شكالية تدبير الموارد المائية و�إ�شكالية الهجرة بتن�شيط
من ثلة من الأ�ساتذة الباحثين يومي 28و  29بالمكتبة الو�سائطية عبد العزيز الف�شتالي ابتداء من ال�ساعة العا�شرة �صباحا
هذا دون �أن نن�سى المعار�ض التي �ستقام طيلة �أيام المهرجان:
معر�ض للمنتوجات المحلية بف�ضاء �أ�سيما
معر�ض للفنون الت�شكيلية المركب الثقافي عمر �أقلعي
معر�ض لن�سيج الجالبة البزيوية بنف�س المكان
�شكرا على انتباهكم
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الأم�سيات الفنية
كانت �ساحة ا لم�سيرة ,طيلة �أربعة �أيام ,م�سرحا حيا للأم�سيات الفنية والتي �شاركت فيه ما يناهز �أربعين فرقة فنية محلية
ووطنية� .أهازيج ونغمات و�إيقاعات ذات قيمة فنية �ساحرة �أدخلت الفرحة والفرجة والترفيه على ال�ساكنة .وفي هذه
ال�ساحة التي ترمز �إلى حدث وطني وتاريخي ,توالت فرق �شعبية نذكر على �سبيل المثال ال الح�صر :الدقة الدمناتية,
مجموعة ال�شريفة ,عبيق ,العيطة ,عبيدات الرماة ,كناوة ,الركبة� ,أحوا�ش� ,أحيدو�س ,لم�شاهب� ,أطفال الغيوان.
تميزت الأم�سيات بح�ضور مكتف وبتن�شيط رائع وتنظيم محكم
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ف�ضاءات الحكي
كان �أ�سياد الكالم في الموعد ,بح�ضور �سبع حكواتيين محليين و وطنيين ,ومن بينهم عميد الحكاية المغربية محمد باريز
مرفوقا بابنه ال�صغير ,وحينما ت�صافحه يباغتك قائال »:هذا خلفي �إن �شاء اهلل» .كان منتزه عين �أ�سردون وال�صومعة م�سرحا
لحلقات ا�ستمرت ل�ساعات وعرفت ح�ضورا متميزا .وقد ا�ستمتع الحا�ضرون بحكايات وخرافات ومالحم و�شمت
الذاكرة ال�شعبية
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ف�ضاء الم�سرح
عرفت دار ال�شباب المغرب العربي تقديم م�سرحيتين للكبار وم�سرحية لل�صغار نالت �إعجاب المتفرجين والعا�شقين لأب
الفنون
دار ال�شباب المغرب العربي بني مالل
على ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
امل�رسحية الأوىل
8002/70/72
فرقة �أبو الهيثم
(باركا) pots

الم�سرحية الثانية
8002/70/82

فرقة دار ال�شباب
م�سرحية للأطفال

امل�رسحية الثالثة
8002/70/03
فرقة �أبعاد
نيكاتيف) ) fitagén
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ف�ضاءات المعار�ض
 )1معر�ض ال�صناعة التقليدية قرب �أ�سيما تم عر�ض بع�ض المنتوجات المحلية :ع�سل ,الجالبة البزيوية� ,أذوات منزلية…
 )2معر�ض ت�شكيلي بالمركب الثقافي عمر �أقلعي ومحترف ل�صناعة الجالبة البزيوية
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الموائد الم�ستديرة
كان للفكر والحوار مكانة خا�صة في هذا المهرجان ,حيث �أقيمت مائدتان م�ستديرتان حول �إ�شكاليتين نظرا لراهنيتها
ورهاناتها بالجهة ,بالمكتبة الو�سائطية عبد العزيز الف�شتالي.

المائدة الم�ستديرة الأولى28 /7/ 2008:

« تدبير الموارد المائية بجهة تادال �أزيالل»

تناول الأ�ستاذ الباحث عبد الرحمان ال�شرقاوي الق�ضايا المرتبطة بقانون الماء ,مذكرا بالمجهودات التي بذلها المغرب
في ميدان المحافظة على الماء الذي يعتبر ملكا عموميا ,وبالتر�سانة القانونية المرافقة لهذا الغر�ض .كما �أ�شار �إلى بع�ض
الثغرات القانونية التي يجب االجتهاد فيها لتجاوز كل الإكراهات و المالب�سات المحتملة.
المداخلة الثانية تناولت تقنيات الري بالميدان الفالحي ,مركزة على جانب الهذر وكيفية تر�شيد الموارد المائية .وقدمت
هذه المداخلة من طرف ال�سيد �سعيد �أجبور من المكتب الجهوي للإ�ستتمار الفالحي
مناق�شة

المائدة الم�ستديرة الثانية2008/7/29 :
«ظاهرة الهجرة بجهة تادال �أزيالل»
عرفت هذه المائدة ثالث عرو�ض:
« )1الهجرة الدولية بالجهة» من تقديم عبد المجيد زمو� ,أ�ستاذ باحث بجامعة ال�سلطان موالي �سليمان ببني مالل
« )2الهجرة �إلى �أمريكا» من تقديم محمد الطيفي� ,أ�ستاذ باحث بجامعة محمد بن عبد اهلل بفا�س
« )3الهجرة الن�سائية» من تقديم كنزه الغالي� ,أ�ستاذة باحثة بجامعة محمد الخام�س ،الرباط
مناق�شة

تقريــر
املهرجان الفني والثقايف

بني مالل �أيام  27-28-29-30يوليوز 2008

تقريــر

2008  يوليوز27-28-29-30 بني مالل �أيام

املهرجان الفني والثقايف

Troupe
Ouverture

1ère Soirée

2ème Soirée

3ème Soirée

4ème Soirée

Théatre

Asnimmar - Bouguemmaz
Rʼma (Enfants Ksiba)
Oujabbor (poete)
Conservatoire
Dekka Demnatia
Aabiq
Chrifa
Cheikh Brahim
Rʼma ould Chama
DJ (mounaim)
Ahidous Zaouia
Cheikh Brahim
Ait N'dir
Aissawa
Ahidous Ksiba
Rʼma Ait Radi
Satsa
Cheikh Abderrazak (Oued Zem)
Gnawa
Batoule
Lemchaheb
Ahwach Nʼiwariden
Roukba
R'ma Grine
Really Stars (jeunes)
Atfal alghiwan
El Hassani
Ahidous Ain Elghazi
Rap Touareg
Sol
Ahwach Targa
Abou Alhaytam
Masrah Ain Asserdoune
Troupe Abaad
Marrakech (Bariz-Bouchama-Oujbir)

Contage

Exposition
Fantasia

Beni Mellal (Douami-Chaila-Mllali)
Zaouiat cheikh (Oujabbor)
Charaf Bakkari
Nakibi
Baroud (CADEX)
Cavaliers
Depenses-Mansouri Khalid
37
Troupes artistiques

Direction
Prise en charge
Prestations

Total - Région
Scene - ONMT
Impression - CRI

Total - Général

Effectif

Montant

7
9
1
16
22
9
8
7
7
1
16
7
14
14
14
7
9
7
9
10
6
26
20
7
10
10
6
15
4
7
27
2
14
7
1
1
1
1
1
1
1
1
6
F
260
F

4.000,00
3.700,00
3.000,00
5.000,00
8.500,00
3.700,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
7.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
13.000,00
15.000,00
15.000,00
11.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
9.000,00
3.000,00
6.000,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
3.000,00
18.984,00
53.600,00
6.496,00

362
Artistes

260
Cavaliers

Directeur artistique
1
Animateurs soirées
3
Hotesses
23
Hotel Chems
F
Hotel Dar Essalam
F
Conception graphique
F
Album Photo - Ouakib
F
Eau
F
Téléphone
F
Frais de direction et de prise en charge

Total

15.700,00

32.200,00

28.000,00
194.900,00

74.000,00

45.000,00

19.000,00

19.000,00

10.000,00
9.000,00

22.000,00

3.000,00
3.500,00

3.500,00

79.080,00

79.080,00

10.000,00
3.500,00 30.000,00
16.500,00
9.642,20
36.442,20
26.800,00
25.000,00
2.750,00
30.750,00
2.000,00
1.000,00

415.672,20

Scoop com (scène)
1
Scoop com (Table DJ)
1
Imprimerie ouzoud
1
Frais Scène & communication

S.Total

318.480,00
Dirhams
30.000,00
36.442,20
30.750,00
0,00
97.192,20

185.000,00
188.000,00 188.000,00
3.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
224.000,00

639.672,20
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الوقع المادي للمهرجان على الفرق الم�شاركة
		
فرق الجهة

68%

فرق خارج الجهة

32%

الفنانون

			
الناطقون بالأمازيغية

		
177

49%

			
الناطقون بالعربية

		
160

44%

		
ناطقون بلغات ولهجات �أخرى

		
25

7%

الفرق الفنية

			
الناطقون بالأمازيغية

		
13

32%

			
الناطقون بالعربية

		
24

59%

		
ناطقون بلغات ولهجات �أخرى

		
4

10%
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منجزات المهرجان
االفتتاحال�سهراتف�ضاء الحكايةالتبوريدةالمعار�ضالندواتالم�سرحاالنطباع العام
نجاح المهرجانتواجد ممثلي الوالية في جميع �أطوار المهرجانالإقبال الجماهيري على ال�سهرات الليلية على الخ�صو�ص-االن�سجام بين المنظمين رغم �ضيق الوقت :الجمعية-الوالية-ال�سلطات المحلية-الأمن الوطني
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المعيقات و الم�شاكل
�ضيق الوقت:عدم ح�ضور الإعالم ال�سمعي الب�صريعدم حبك البرنامج ب�شكل مدقق�إ�ضافة بع�ض الفرق في �آخر لحظةاعتذار بع�ض الفرق نظرا لتواجدها في الح�سيمة بمنا�سبة الزيارة الملكيةاختيار ال�شركة المكلفة بالمن�صة غير �صائب رغم �أنها �أخذت ح�صة الأ�سد من ميزانية المهرجانالفرقة التقنية غير من�سجمةالتوقيت لم يحترمالتكلفة مرتفعةتكليف المجل�س الجهوي لل�سياحة : �إن تكليف كال من الرئي�س و �أمين المال لهذا المجل�س قرار غير �صائب،نظرا لأنهما لم يكونا في م�ستوى الم�س�ؤوليةالملقاة على عاتقهما في �صرف المال .و�إنهما تطاوال على التقييم الفني والتنظيمي اللذان �أ�سندت مهامهما
للجمعية،
التلك�ؤ في �صرف التعوي�ضات للفرق الفنية عامة و الجهوية على وجه الخ�صو�ص) �أحوا�ش تاركة-احيدو�س عينالغازي-حكواتيي بني مالل -الطوارق) بعد مرور  60يوما عن المهرجان ال�شيء الذي خلق عبئا على المال
الخا�ص لأع�ضاء الجمعية رغم تحذيرنا لهم في اجتماع ر�سمي بالمركز الجهوي لال�ستثمار بح�ضور الم�س�ؤولين من
الوالية و الجهة .و كان النية وا�ضحة في عرقلة �سير المهرجان من طرف المجل�س الجهوي لل�سياحة قبل انطالقه،
الإ�سراع ب�صرف التعوي�ضات لبع�ض الفرق دون غيرها من بينها من تمت برمجتها في �آخر لحظة )الباتول-الركبة-نادي �صول)،
 االمتناع عن �صرف تعوي�ضات فريق ال�ضيافة( )hôtes et hôtessesالمتفق عليها م�سبقا في التركيبة الماليةللمهرجان ،بدعوى عدم تواجد �أع�ضاء الفرقة �أثناء المهرجان .والحقيقة �أن ه�ؤالء الم�س�ؤولين كانوا غائبين عن
فعاليات المهرجان ،ما عدا ال�سهرات الفنية الليلية.
 مبا�شرة بعد انتهاء ال�سهرة الأخيرة للمهرجان �سافر الم�س�ؤوالن لق�ضاء عطلتهما و تُرِكت الجمعية في مواجهة الفرقالتي لم تتلق تعوي�ضاتها ،وبعد انتهاء العطل بد�أ �أ�سلوب جديد من المماطلة � :إن ح�ضر الرئي�س غاب الأمين و �إن
ح�ضر الأمين غاب الرئي�س و�إن ح�ضرا معا و�ضعا �شروطا تعجيزية من قبيل �إح�ضار تارة الفنانين وتارة �أخرى بطائقهم
وهكذا دواليك حتى يومنا هذا -وكل ذلك بعلم الجهات المنظمة-
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خال�صة :
يت�ضح من كل ما ذكر �سلفا �أن هناك رغبة �أكيدة من طرف الم�س�ؤولين من المجل�س الجهوي لل�سياحة في خلق �صراعات
بين المنظمين،اللذين �سادت عالقات طيبة بينهم �إلى اليوم،و خلق توترات بين الجمعية و الفرق الم�شتركة في المهرجان.
و نزع الم�صداقية من الأطراف المنظمة.

تو�صيات :
 يجب التعاقد مع الفرق المدعوة تالفيا لكل الم�شاكل. تحويل الميزانية للجهة المتعاقدة مع الفرق لت�سهيل م�سطرة �صرفها ،تحت �إ�شراف لجنة ثالثية. تثمين التعامل الثالثي الأطراف  :الوالية ،جمعية المجتمع المدني ،المنتخبون� -صرف الفائ�ض من الميزانية المخ�ص�صة للمهرجان في طبع مونوغرافيا الفرق الفلكلورية بجهة تادال �أزيالل
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