
1 

 

 

 
 تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا

 مكناس-فاس شمال بشراكة مع جھة جنوب ومركز سایس فاس جمعیة تنظم

  و مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجیة

  للثقافة األمازیغیة الدوليفاس مھرجان 
  الدورة الرابعة عشرة 

  2018ماي  13-11فاس، 

  ي بفندق المرینیینالمنتدى الدول

 والسھرات الموسیقیة بباب الماكینة

 السھرات الموسیقیة
  باب الماكینا

 منتصف اللیلمن التاسعة والنصف لیال   إلى 
 -------------------------------------------------------------------------------------  

   مایو 11الجمعة 
)المغرب( أحیدوس أولماس -      

  )المغرب( عائشة مایا -
  )المغرب(فیصل الفنان  مجموعة -

 ---------------------------------------------------------------------------------  
  مایو 12السبت 

  )إیطالیا(  كاریشتو اإلطالیةمجموعة  -
 ) المغرب( سامي الرايالفنان  -

   )المغرب( فاطمة تاشتوكتالفنانة -
--------- ---------------------------------------------------------------------------  

  مایو 13األحد 
  )اسبانیا(ماریا فالمینكا الفنانة  -
 ))المغرب( 46حوسى  الفنان -
 )المغرب(  ة دنیا بطمةالفنان -

-------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 نفندق المرینیی
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 المنتدى الدولي
 "الثقافة األمازیغیة ومستقبل الدیمقراطیة في شمال إفریقیا": موضوع حول

 برنامج ال
  ماي 11الجمعة 

 استقبال المشاركین: 16:30

  و المھرجان نتدىافتتاح الم: 17:00
  سایس فاس جمعیة رئیس كلمة -          

  المھرجان ورئیس الشمال، جنوب مركز رئیس كلمة -          
  كلمة الرئیس الشرفي للمھرجان السید محمد القباج -          
  مكناس        -كلمة السید رئیس جھة فاس-          
 كلمة السیدة رئیسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجیة-            
  مكناس  -فاس جھة والي السید كلمة -          
 .أخرى لماتك -          
  المغربي الكبیر الطاھر بن جلون دیباألتكریم : 17:30
 محمد القباج، نزھة الصقلي، عبد الرحمن  طنكول: شھادات في حق المحتفى بھ-          

  الطاھر بن جلونخطاب المحتفى بھ الكاتب الفاضل 
 "األمازیغیة والدیمقراطیة: "افتتاحيخطاب : 18:15
  حسن أورید الفاضل السید                                  

  موحى الناجي : رئیس الجلسة
  رضاالمع زیارةو  حفلة شاي: 18:30

 

 ماي 12السبت 
  اصباح

  
9:00 – 12:00   

  
 2ة قاع

 ناغیفیتحرف ورشة كتابة : جلسة موازیة
  )للغة األمازیغیة مفتشة مركزیة(أمینة مجدوب السیدة تحت إشراف 

  
9:00 – 10:30   

 1ة قاع

 الحصیلة واآلفاق: الحركة الثقافیة األمازیغیة: األولى  لسةجال
 فاطمة صدیقي: رئیسة الجلسة

   :ندخلوالمت
، )لثقافة األمازیغیةالملكي لمعھد ال( عبد هللا بومالك، ) فاسسیدي محمد بن عبد هللا بجامعة ( محمد عرجي

، )، بني ماللمعة موالي سلیمانجا( علي فرتاحي، )الجدیدةشعیب الدكالي بجامعة ( مبرور عبد الواحد
  )مكناس إسماعیل، موالي جامعة( یىبویح إدریس ،)جامعة الرباط الدولیة( محمد شتاتو

   استراحة  11:00 – 10:30
  

11:00 – 13:30   
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 2 قاعة
 "النسیان إلى الكتابة من كتاب، وموت حیاة" عمل ورشة: موازیة جلسة
  )فرنسي كاتب( سیمون ماري جون اشراف تحت

  
  1 ةاعق

11:00 – 12:30  
 األمازیغیة ، المواطَنة والثقافة الدیمقراطیة: الجلسة الثانیة
 عمر المراكشي: رئیس الجلسة

   :ندخلوالمت
جامعة ( ادریس مغراوي، )المعھد الدولي للغات والثقافات، فاس( موحى الناجي، )الجزائر( طارق میرا 

جامعة كامبریدج، ( جورج جوفي، )توسطیة، اسبانیامعھد الدراسات الم( أنجیلز روك- ماریا ،)األخوین
  )سیوبسي -جامعة شمال سویسرا ( فیلیبو بینیاني، )المملكة المتحدة

  
12:30 – 13:30   

 )األمازیغیة للثقافة الملكي المعھد( عامر مفتاحة :األمازیغیة للغة العام القاموس تقدیم -
  العلمي ینأم یوسف لمؤلفھا" غریب ربیع" بعنوان روایة تقدیم-

  جولیان توشنیتزالجلسة،  ةرئیس
 

 ماي 12السبت 
  مساء

 
15:00 – 16:30 

  1ة قاع
  الثقافة األمازیغیة، الدیمقراطیة واألدب :الجلسة الثالثة
  یوھان جود: رئیس الجلسة

 
  :ندخلوالمت

، بثینة بن )أمستردام( عبد القادر بن علي، )جامعة فلورانسا( ألبرتو تونیني، )المغرب( سایبالجیاللي الـ
  )جامعة مدینة نیویورك( بحري میدح، )جامعة الیبزیغ( جولیان توشنیتز، )جامعة قرطاج( كریدیس

  
   

  استراحة  17:00 – 16:30
  

  1قاعة 
17:00 – 18:00  

  
باسو أوجبور، حمو خاال، خدیجة مدني العلوي، فاطمة الزھراء العلوي، سعیدة خیاري، : قراءة شعریة

  ايرومحمد أك
  محمد مبتسم: رئیس الجلسة

  
  مقابلة مع الكاتب المبدع الكبیر الطاھر بن جلون

  موحى الناجي: رئیس الجلسة
 

  2قاعة 
17:00 – 18:30   
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  الرسم حول موضوع الدیمقراطیةورشة  :موازیة جلسة
  صادقيطارق الرسام و علوي خدیجة مدنيالرسامة تحت إشراف 

  
  ماي 13األحد 
 صباحا

  
9:00 – 10:30   

 2ة قاع
 )سنوات 8ابتداء من ( ألطفالامسرح ورشة خاصة ب: جلسة موازیة

  )فرنسا( ونوتحت إشراف أنیك ر
  

9:00 – 10:30   
 1ة قاع

 الثقافة األمازیغیة والحركة النسائیة: الجلسة الرابعة
  فؤاد ساعة  :رئیس الجلسة

 : ندخلوالمت
جون ماري ، )جامعة فرنسوا رابولي، تور( اراانزا باالم، )المغرب( یركعزیزة أو، )المغرب( لبنى أمحیر

  )الوالیات المتحدة األمریكیة( محمد الطایفي، )المغرب( فاطمة صدیقي، )فرنسا( سیمون
  
  

  استراحة :11:00 – 10:30
11:00 – 12:30   

  1ة قاع
 "الربیع العربي"الثقافة األمازیغیة والدیمقراطیة بعد :  الجلسة الخامسة

  وكبوطمحمد ب  :رئیس الجلسة
  : ندخلوالمت 
 نھى بكر، )جامعة أتریخت، ھولندا( یوھان جود، )جامعة دارثمت، الوالیات المتحدة( دیرك فاندیروال، )

 جامعة( فیانیلو مینو ،)األمازیغي العالم( الراحا رشید ، )نواكشوط جامعة( مدینة توري) ،)مصر( 
  )روما

 
  :)فرنسا( رسوان میشیل: ألحرارآیت سغروشن ا : عن صور تقدیم - -  13:00 – 12:30

  سیمون  ماري جون                                
  محند ركیك :الجلسة رئیس           

13:00  
  التوصیات والختام: 
  

 ماي 13األحد 
  عشیة

   
   )اختیاریة(العتیقة  في المدینةسیاحي جولة مع مرشد   :19:00 – 17:00

  

 محي - ندياس كبیر - الوردي رشید - الغماري إدریس -- یج الحسان حج – السالوي سعاد: ونشقنامال
 محند -فایتيك سعید - حنیني فاطمة - ساعة فؤاد - شولطيایال محمد - حصالة خدیجة -  لخضر بن الدین
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 -  سلیغوا منیة -  العیساوي كمال - عوین مصطفى -  الجامعي السالم عبد -  يعزوز المنعم عبد - ركیك
  أحمد فالح -- ة بوعیاد آسی—العیساوي نور كریمة

 

  رسميال لمھرجانا مصور) فرنسا( ریسوان میشیل اشراف تحت الصور معارض
  .صادقي طارق علوي، مدني خدیجة اشراف تحت فنیة لوحات معرض

  
  اللجنة المنظمة

 ھند النجاري* إدریس مدغري علوي                                               *
 ایمان بوسماحة*                                                   ند العنصر      مح *
 غیتة بوسماحة*
 أمینة المشاشتي*   موحى الناجي *
 نھا الطاھري*    سلیغوة  حسن *
  حسن منیع   *                                               فاطمة صدیقي *
 عثمان العامري *                       ادریس فصیح                                * 

   ماجدة موتقي*                                                 عبد القادر الوزاني *
 سارة صدیق *              مبتسم  محمد *
 كریمة الزعیمي *               محمد مفید *
 أسامة موساوي *             الوردي رشید *
 يمریم فلق  *          غماري ادریس *
 دعاء العروش *          يطالیاشول محمد *
 بطاش ىیسر *
  سعاد السالوي *
  حمید العنباسي* 
  سھام العنباسي* 
 مریم الصقلي* 

 أمین الحوتي *
 لبنة برضا *

                                                                                                                                                          
 :العارضون

  
  مكتبة المناھل
  جمعیة اسبود

  تعاونیة  تادفویت، إیموزتر كندر
  تعاونیة رحاب

  تعاونیة نساء سرغینة
  تعاونیة ریان للمجوھرات

  محسن خضیرة: النقش على الخشبجمعیة 
  )والحنبل الزربیة( الریفیة للتنمیة تیتریت جمعیة

  جمعیة إقویرن
  یة أصدقاء الصناعة التقلیدیةجمع

  :المسرح
  أنیك رنولت

 
  


