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ـ وأحمده، فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء، أشكره أنه حقق لي ما  تعالى  أشكر اهلل

 ادارة االعمال الفنية و الثقافيةأصبو إليه في استكمال درجة الماستر في 
 األمام نحو قدما يدفعني كان من إلى آماله، له أحقق حتى يملك ما كل وهبني الذي إلى 

 لنيل المبتغى
  بتضحياته تعليمي على سهر الذي إلى قوة، بكل اإلنسانية أمتلك الذي اإلنسان إلى 

 الحياة، في األولى مدرستي إلى
 عمره؛ في اهلل أطال قلبي على الغالي أبي

 التي شيء، كل على صبرت التي إلى الحنان، و العطاء كل كبدها فلذة وهبت التي و إلى
 رعتني

 خطوة خطوة تتبعتني بالتوفيق، لي دعواتها كانت و الشدائد، في سندي كانت و
 مالك أعز أمي الحنان نبع وجهي في ابتسامتها تذكرت كلما ارتحت من إلى عملي، في

 الدارين؛ في الجزاء خير عني اهلل جزاها العين و القلب على
 إلى  السعادة من شيئا قلبهما على ُأدخل كيل المتواضع العمل هذا أهدي إليهما

 ؛ الحياة عبء معي تقاسموا الذين خواتي أ و خوتي إ وامي الثانية  
 تظلمت كلما الذي بومسلوك خديجة :الدكتورة ةالكريم يتألستاذ جهدي ثمرة أهدي كما

 كلما و قدما ألسير األمل زرعت فيا  نفسي في اليأس دب كلما و إليها لجأت أمامي الطريق
 من بالرغم لي وفرة قتها و من كمية طلبت كلما و بها زودتني معرفة عن سألتها

 الفنون البصرية  كل أساتذة إلى المتعددة؛ مسؤولياتها
 العمل هذا أهدي هؤالء كل إلى

 



 
 

 

 

 

 
 



ة ـــــــــــــــــــــدمــقــالم   
 

 أ
 

مناسبة احتفالية خالية من أية قيمة، بل ذات أثر يبقى  اواملهرجانات الثقافية ليست حدثًا عابراً،  إن       
للتاريخ، وشاهد على االختيار الصحيح للمسار السليم يف هنضة البلدان ويف بناء العقول عرب اهتمامها بالثقافة  

اها كما أن احلدث يتيح هلؤالء الضيوف التعرف إىل ثقافة البلد، وهذا بالطبع ال ينفي أمهية الفعاليات اليت يتبن
والفعاليات املصاحبة للمهرجان  والدولة إذ تقيم تلك  اتخاصة يف الورش املهرجان، يف اجملاالت املختلفة

  الثقافة.املهرجانات أو تدعمها، فهي تعرب عن سياستها يف جمال 

فتطرقنا  يف موضوع مهرجان ثقايف   وتسيري و يف اطار  سعينا احلفيف حاولنا شرح بعض اليات تنظيم        
  :هذه  املذكرة و املتمثل يف

 نموذجأ–فنية في الجزائر مهرجان تيمقاد تسيير التظاهرات ال- 

شكالية اىل ة  يف اجلزائر ؟ وعليه  تتفرع اإليف كيفية تسيري  وتنظيم تظاهرة فنيشكالية  البحث إوقد متثلت      
  :الت وهيؤ تسا

 ؟ هرة فنيةمراحل تنظيم تظاما هي   -         

  ؟هم التظاهرات الفنية يف اجلزائر أماهي  -         

 ؟كيف تقوم بعملية ختطيط و تنظيم مهرجان -         

 التعريف مبهرجان تيمقاد  -         

التظاهرات الفنية وامهيتها كما  ارمى اىل بعض التظاهرات يف الدول  مفهوميقف حبثي اىل الوقوف على         
قيمة التسيري و التخطيط اىل تظاهرة فنية يف اجلزائر  مع تطبيقها   علىالغربية ويف بلدنا وتربز امهية املوضوع  

   .إلعطاء تظاهرة ناجحة

و تعترب املهرجانات الثقافية هي  ولة مرحلة هنوض للدتكمن امهية هذا البحث يف ان التظاهرات تعترب         
  .النهوض بالرتاث الثقايف و الفين و احلفاظ عليه ترمجة لثقافتها و

تطرقنا فيه اىل ماهية  يرونولوجيا التسيير الثقافك :االول الفصل  : وقد قسمت حبثي اىل ثالثة فصول        
  .و عملية التسيري الثقايفة و السياسات الثقافية التمويل والتشريع قافالث



ة ـــــــــــــــــــــدمــقــالم   
 

ب  
 

فتطرقنا  فيه اىل تعريف  تسيير التظاهرات الفنية في الجزائركان بعنوان   الثانيالفصل اما        
بعملية ختطيط و  القيام يةكيفالتظاهرات الفنية و انواع التظاهرات الفنية و اهم التظاهرات الفنية مع 

 .تنظيم مهرجان

تطرقنا اىل نبذة عن املهرجان وحتدثنا  هفي مهرجان تيمقاد الدوليوهو بعنوان  الفصل الثالثويف       
  .و اهم طبعات املهرجانايضا  عن نظامه الداخلي وعن مؤسسي مهرجان تيمقاد الدويل 

  جمموعة من  علىاعتمد  قدو  يحبثمبوضوع  مه يلهج التحليلي الوصفي ألنلى  املنع اعتمدت يف حبثي

و كاتب مسرحي و مدير  انرتنت ,اسئلة اجريتها على مؤسس مهرجانكتب , مطويات , مواقع ال
  .وراسية للعلوم والفنون والثقافةاملؤسسة األ

للمهرجانات الثقافية والسبب  ميويلاىل اختيار هذا املوضوع هو  واالثر االكرب الذي دفعين     
 اليتتها اما الدوافع  االخرى املوضوعي هو التعرف على املهرجانات الثقافية و كيفية تنظيمها و امهي

  :جعلتين اختار هذا املوضوع هي

 بتخصصي   تعلق هذا املوضوع -
 رغبيت يف اختيار هذا املوضوع -
 قلت الدراسات اليت  تناولت هذا املوضوع  -

نا يف دراستنا هلذا املوضوع, نقص املراجع املتخصصة و املتعلقة يف تومن بني الصعوبات اليت واجه
اما فيما يتعلق يف الدراسات السابقة املتعلقة هبذا املوضوع  فبعد  و جدة هذا امليدان التسيري الثقايف

     .البحث تبني انه ال توجد دراسات متشاهبة له بشكل كبري او تناوله بشكل تفصيلي

  ويف االخري امتىن ان اكون قد وفقت حبد كبري يف حبثي ولكم مىن فائق االحرتام والتقدير .     
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  .الثقافة ةماهي ول:األالمبحث 
  الثقافة: مفهوم -1
 ، لكن القواميس املوجودةاالجتاه اىل القاموسوهلة  ألولبالنا برطر خي يف اللغة العربية، كلمة الثقافة  استخدمتان نذ وم

ان العرب يقول يف اجمللد العاشر، ينال ثقف الشيء وهو , فلسبالتحديدالكلمة قف على شرح التسواء قدمية او حديثة 
 التعلم.سرعة 

، أي رواه البخاري (هو غالم شاب لقن ثقف ): فت الشيء حذقته، ويف حديت اهلجرة: ثقويقول ابن دريد 
 ا تحتا  لليه،مل، واملراد أنه ثابت املعرفة ذو فرطنة وذكاء

 ف، وثقف القرن العشرين اجمللد الثاين: ثقف يثقف ثقافة: فرطن وحذقالعالمة فريد وجدي يقول يف دائرة معار اما 
 احلاذق الفرطن . ، والثقيف،العلم يف أسرع مدة أي أسرع أخذه، وثقفه يثققه ثقفة: غلبه يف احلذق

فهناك تشابه يف  ،قف الكالم فهمه بسرعةث، و اخفيف ا: صار حاذقوالقواميس احلديثة تقول: ثقف ثقافة  
بن لالكلمة يف لغة ذكرا هلاته جند ال  سياقهذا الفإذا ما رجعنا قليال يف مكررة نقل بعضها عن بعض  ونسخالنصوص 
 .الوسرطى علم االجتماع العر ي يف العصور يفمرجع أول كاعتدناه  ، الذي خلدون

غة ية أو يف اللبأثر يف اللغة األدذه الكلمة أي هلجند  الاذا رجعنا اىل العصر  االموي و العصر العباسي   
معينة أو عمل من األعمال  يرو وجود الئحة لدارية خاصة مبنظمة، فتاريخ هذه احلقبة مل الرمسية واإلدارية لذلك العصر

 ، ولكن هذايف وجود نوع من التعارض مزدهرةأن الثقافة العربية كانت التاريخ يروي لنا ومع ذلك فإن  ,يتصل بالثقافة
، لذ هو الفرق بني واقع اجتماعي وبني درجة تقبله بوصفه فكرة يف جمال شعورنا ، أي فقط ليست له صلة بالغةتعارض ال

، فاحلق أن املشكلة يف حتديد لواقع تحتا  لىل مزيد من اإليضاحوهذا ااإلدراك مندمج يف بنائنا العقلي عنصر من عناصر 
 ؟ 1تعريف معني يكون هلا،كيف  امجايل هلذه االشياءمعين 
 اذ تعين: الثقافة يبني أهنا فرنسية املنشأالكرونولوجي لكلمة الرصد لن 

 الرطقوس الدينية.يف العصور الوسرطى  -
 يف القرن السابع عشر تعين فالحة االرض. -

وما يترطلبه ذلك من عمل وما ينتج عنه من  خصوصا تعين التقدم الفكري للشخص و تعين التكوين الفكري عموما و 
 :لىل أن ترطورت وأخذت صبغتني عشر، ترطبيقات يف القرن الثامن

                                                           
 19، ص 1984،  4مالك بن النيب ،مشكلة القافة ،دار الفكر ، دمشق سوريا ، ط 1
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 البناء املعريف الذي يكون الثقافة العامة . :ثقافة فردية لشخص  -

" لىل cultureمفهوم " بتحول ،بالتاريخ، مرجعية للقيم متصلة عيةاوية اجماهلمتثل مكونات  :ثقافة مجاعية  -
"kultureلفرد أو اجملموعات أو التقدم الفكري للى أصبحت تدل ع و، اين اكتسبت الكلمة مضمونا مجاعيا" األمل

 1.اإلنسانية بصفة عامة

 فروع عديدة من العلوم كعلم النفس والفلسفة واالقتصاد واللسانيات وغريها من العلوم  تاذ استخدم  
جزءا من العلوم  هامفهومارتباط الثقافة باجملتمع جعل  :ا ، نذكر اشهرهامفهوم الثقافة تعريفات عديدة صعب ذكرها كله

( Civilization- Culture)  يمفهوم علم األنثروبولوجيا االجتماعية اذ يتخذ هذا االخرياالجتماعية وخاصة 
 جوهرا أساسيا ملقوالته ونظرياته.

، رة " فتدل على الترطورات اجماعيةوكلمة " ثقافة " أكثر داللة على الترطورات الفردية أما كلمة حضا 
 .2، وبني مجاعة وأخرى ، وبني جمتمع وآخرعام تسمح بالتمييز بني فرد وآخر والثقافة بوجه

، وهنا ر اليت ترتكها العوامل اجغرافية، مع اآلثااجملتمعة الناس يف حياهتم يعتمد على طبيعة الثقافلن أسلوب  
الجتماعية للناس وتفسريها ة اأمهية الثقافة كعنصر ال غىن عنه يف الدراسة اليت هتدف لىل التعرف على احليالنا تربز 

 .وفهمها

، فهم السلوك اإلنساين، وأنساق املعتقد، والقيم، واإليديولوجياتجيعلنا نيعتقد أحيانا أن مفهوم الثقافة و  
منوذجا ألصحاب هذه  Ruth Benedictبندكت  طوببعض أمناط الشخصية املميزة لثقافات بعينها، وتعد رو 

 .3النظرية

فيصف الثقافة باهنا " أداة فعالة تنقل  Bronislaw kasper Malinowskiأما مالينوفسكي  
 ، وذلك يف تواجهه يف اجملتمع أو يف بيتتهاألطروحات اخلاصة اليتوضع أفضل، وضع يواكب املشاكل و  اإلنسان لىل

 4.ضوء تلبيته حلاجاته األساسية

                                                           
1
 --هـ 1414، 2نصر محمد عارف، الحضارة، الثقافة، المدنية، دراسة لسيرة المصطلح وداللة المفهوم، المعهد العالمي للفكر االسالمي عمان، ط  

 .20م، ص 1994
2
 20المرجع نفسه ص  

3
 .458جوردون مارشال، موسوعة علم االجتماع، ص  

4
 .24، ص 2002ترجمة قاسم المقداد، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق: دوني کوش، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية ،   
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ث عرفها بأهنا " ذلك الكل املركب الذي ( حيTaylorمن التعاريف املرجعية للثقافة جند تعريف تايلور ) 
ت يكتسبها اإلنسان ، أو أي قدرات أخرى أو عادامل على املعرفة واملعتقدات والفن، واألخالق، والقانون، والعاداتيشت

 ،اجملتمعبصفته عضوا يف 

ميز ببعدها اجماعي، تهبذا التعريف الوصفي يقرر تايلور أن الثقافة تعبري عن مشولية احلياة االجتماعية لإلنسان، وت
 1، وبالتايل فهي ال تنشأ عن الوراثة البيولوجية ، لكنه هبذا التعريف ال يترطرق لىل وظيفتها يف اجملتمع.وهي مكتسبة

: " الثقافة مبعناها الواسع ميكن م1982تعريف "الثقافة" الذي محلة لعالن مكسيكو )األونسكو( يف العام  
عا بعينه أو فتة اجتماعية مجيع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية اليت متيز جمتمأن ينظر لليها اليوم على أهنا 

، وهي تشمل الفنون واآلداب وطرائق احلياة كما تشمل احلقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم واملعتقدات". أما بعينها
 متنح اإلنسان قدرته على التفكري يف ذاته ، وهي على صعيد وظائفية الثقافة فاإلعالن يشدد على " أن الثقافة هي اليت

اليت جتعل منه كائنا يتميز باإلنسانية املتمثلة يف العقالنية والقدرة على النقد وااللتزام األخالقي، وعن طريقها هنتدي لىل 
، ولعادة النظر للتعرف على ذاته كمشروع غري مكتمالقيم ومنارس االختيار، وهي وسيلة اإلنسان للتعبري عن نفسه ، وا

 2بداع وأعمال يتفوق فيها على نفسه.يف اجنازاته والبحث دون توان عن مدلوالت جديدة ول

قدر ما هي متكاملة يف ( فيحاول اإلملام مبوضوع الثقافة بتقسيم املفهوم لىل ثالثة معاين خمتلفة بSuperأما سابري )
 3االستعمال.

 اجتماعيا يف حياة اإلنسان.: هو أي عنصر موروث املعىن األول -

واخلربات ، تقوم على قدر معقول من املعلومات، دية لىل حد ما عن التهذيب الفردي: فكرة مثالية وتقلياملعىن الثاين -
، ولكنها تتكون أساسا من جمموعة من ردود الفعل الرطرازية اليت تتمتع بتأييد طبقة اجتماعية ، املعينة اليت مت متثلها

 ستقر لىل حد بعيد. ث مومدعمة برتا

، وجهات النظر عن احلياة، واملظاهر احلضارية احملددة اليت تعرطي الشعب معني املعىن الثالث: االجتاهات العامة -
 مكانته املتميزة يف العامل .

                                                           
 .50، ص1، 1991حممد السويسي، مفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصرطلحاته، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجزائر، ط   1
م، مركز دراسات الوحدة 1982متوز  26كو، حممد الرميحي، واقع الثقافة ومستقبلها... يف الثقافة واملثقف يف الوطن العر ي، الوثائق الرئيسية العالن مكسيكو بشان الثقافة، مكسي  2

 .284-267م، ص1992، 1العربية، ط
 .189م، ص1975، 1،  2ب، طامحد ابو زيد، البناء االجتماعي، اهليتة املصرية العامة للكتا  3
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، أي املرياث االجتماعي الذي تحصل موعة طرائق احلياة لدى شعب معنيبأهنا جم كلو كهون كاليدويعرفها   
عليه الفرد من جمموعته اليت يعيش فيها، أو اجزء الذي خلفه اإلنسان يف حميرطه وهي اليت حتدد األساليب احلياتية، أو هي 

واد ا أو يف الكتب أو يف امل، لهنا معلومات اجماعة البشرية خمزونة يف ذاكرة أفرادهوالشعور واملعتقداتطريقة يف التفكري 
 1واألدوات.

، واألفكار تنظيم األمناط السلوك  واألدوات فقد عرف الثقافة على أهنا ' L WHITEأما لزيل هوايت  
تقدات ، أما األفكار فهي املعوات اآلالت واألشياء اليت تعلمها، ويقصد باألد2واملشاعر اليت تعتمد على استخدام الرموز

بأهنا " تنظيم للسلوك  R . LINTON، وقصد باملشاعر االجتاهات والقيم. وقد عرفها رالف لينتون واملعارف
. وعبارة 3املكتسب ولنتائج ذلك السلوك يشرتك يف مكوناهتا اجزئية أفراد جمتمع معني وينتقل عن طريق هؤالء األفراد

الجتماعية كوظيفة من ك املرتبط حباجة يف احلياة اتنظيم السلوك املكتسب تعين وجود منط معني والذي هو أسلوب السلو 
 .الوظائف

  :الثقافة عند الفالسفة مفهوم -2
نقص التعاريف  لن منها ما عرب عن وجهة النظر الغربية أم املاركسية ، هناك، التعريفات السابقة اتبعنا فلو  

يف البالد  نعيشها، بل ألن مضموهنا ال ميكن أن يعرطينا مفتاح املشكلة يف الظروف النفسية اليت اىل خرطأ فيها اراجعليس 
،  تقدمه احلضارة الغربية يف جانبمكتملة يف فكر أصحاهبا بواسرطة عنصر ضمين ،العربية واإلسالمية، كما قلنا من قبل

، ولكنه ليم( الذي يرى الثقافة على أهنا جمموعة من األفكار س تعريف النتون، ية يف جانب آخرأو اإليديولوجية املاركس
، ة من األشياء واألفكار سليم أيضاعلى أهنا مجل الثقافةرى ) أوجربن ( الذي ي         وتعريفناقص من نواح عديدة 

أيضا  سليه، فهي يت تذهب لىل أهنا انعكاس للمجتمعأما التعاريف املاركسية للثقافة ال ولكنه ناقص من نواح أخرى ،
ة فهم وتفسري ، أي حيث ال تكون املشكلة مشكلطن تقتضي املشكلة فيه حال أساسيا، يف و لقناعهدون أن تكون أكثر 
 .مشكلة خلق هلذا الواقع االجتماعي، بقدر ماهي لواقع اجتماعي معني

ان نضيف اليها اجانب لكن جيب ، ليس من اجانب النظري فقط، للثقافة من هنا كان علينا أن نتصور تعريف
، فإن معني توفر له شرط الصحة، ولكنه مقتصر على اجانب النظري العلمي او الرتبوي وعليه فلو افرتضنا أن تعريفه

، فإن  يف تعريف الثقافة نقرأ عن ماركسي وعندماامة الناجتة عن احلضارة الغربية حبكم الظروف العة الثقافة األمريكية حمدد

                                                           
 .20نصر حممد عارف، مرجع سابق، ص  1
 .45،ص44م، ص1960فارس خليل، الترطور الثقايف يف جمتمعنا االشرتاكي، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة،   2

3  R.linton. le fondement culturel de la personnalité. Paris : dunod.1959.p33. 
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أما عندما يراد تعريف الثقافة تعريفة نظرية يف بلد  ليت يعرفها مکمل ضمنا بفضل اإليديولوجية املاركسيةالثقافة ا تعريف
 .، سواء مبا توفر لديه من تراث تارخيي أم ليديولوجي ليس فيه ما بكل هذا التعريف ضمنا

طبيعة املشكلة اخلاصة وبذلك جند أنفسنا منساقني مع  لشكاال تحتا  معه لىل ليضاح هنا األمر يصبح   
والرسم الصناعي ي يستخدم يف تعريف الشيء املعقد ، هو املنهج الذة واإلسالمية لىل ترطبيق منهج آخربالبالد العربي

)أي صورهتا برطريقة الرسم نقرطة  تعريف، فإذا أردتا مثال  فكرة عن تعريف األشياء املعقدةيعرطينا يف صورة رسم بياين
 .رسم نقرطة مماثلة هلا كان علينا أن ن  الصناعي

مسرطح  تعريفخط معني  رمسنا خرطا مماثال له على مستوى معني ، كما أنه لذا أريد  تعريففإذا أردنا  
لى خصائصها مجيع ؛ وتلك يف الواقع أشكال بسيرطة ميكن أن يدل عرسم له مسرطح على مستوى معني أيضاهندسي 

 الرسم الصناعي يعرف نإ، كأن يكون ذا حجم مثال ، ف تعقيدهأما لذا ما أريد تعريف شكل أكثر رسم بياين واحد 
املوضوع يف منظر وارتفاعه : فريسم سرطح بأكثر من ذلك تبعا لدرجة التعقيد، ورمبا موضوع كهذا بصورتني أو ثالث صور

 ، مث پرده تفصيال أو أكثر من تفاصيله الداخلية يف يف آخر
؛ فإذا مل کن تنفيذها صناعيأوضوع ي( عن املرسم الصناعي ) صورة ، ومن جمموع هذه املناظر يكون المنظر ثالث

: ألهنا غري كافية؛ أو بعبارة أدق، ال لن تكون قابلة للتنفيذ -التعريف أي  -يكن لدينا سوى منظر واحد فإن الصورة ( 
اعتبارات جتب مراعاهتا  فهذهل صائغها من عناصر ضمنية تكملها لتنفيذ لال مبا يوجد يف عقل لن الصورة ال تكون قابلة 

 .ليها يف املشكلة اليت حنن بصددهاواالعتماد ع
كن أن يدرك يف ميعقد الذي ال فالثقافة ) فكرة ( ذات وجوه كثرية ينبغي أن نرطبق يف تعريفها منهج الشيء امل 

، كما ال يكفي أن يكيةاألشياء، على الرطريقة األمر يكفي أن تكون صورهتا لدينا جمموعة من األفكار و  صورة واحدة ؛ فال
 1.نعكاسا للمجتمع على الرطريقة املاركسيةلتكون 
 
 
 
 
 

                                                           
 .40ص و 39املرجع نفسه ص  1
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 .السياسات الثقافية: التمويل والتشريع -3

 ل:يالتمو  - أ

تبدي الدول واجملتمعات اهتماما ملحوظا بالثقافة والنشاطات الثقافية اليت اعتربت حقا من حقوق االنسان،  
ات عديدة وفق دراس وسياساتسرتاتيجيات واقرتاح سبل للثقافة هتتم بوضع اجتلى هذا االهتمام من خالل انشاء وزارات 

بعض التعريفات اإلجرائية ذات الصلة باملوضوع، نستهلها باإلشارة لىل أن  بإلقاء نظرة على متنوعة لتنمية العمل الثقايف
بينما يشري ، روعات وأنشرطة حمددةتقود لىل حتقيق أهداف عرب مش هلا خمرططتدابري  جمموعة ترابطالسياسات الثقافية هي 

املشروع الثقايف لىل نسق من املعايري والقيم العامة اليت حتكم وتشكل جممل احلياة يف جمتمع ما، ويرتبط مبنظور أيديولوجي 
النشاط الثقايف الذي يقوم به أو ترعاه أجهزة الدولة خاصة أجهزة وزارة الثقافة وذلك  يتمثل يف حمدد. أما العمل الثقايف ف

ين العمل الثقايف لبلوغ اعتبارا من أن السياسة الثقافية تقوم على التفكري املنظم الذي يوجه األنشرطة واملشروعات يف مياد
 الظروف واإلمكانات املتاحة. األهداف وفق

سياسذذذذذذة  كذذذذذذلالذذذذذذيت تعتمذذذذذذد عليهذذذذذذا   ركذذذذذذائزسذذذذذذألة متويذذذذذذل املشذذذذذذاريع والذذذذذذربامج الثقافيذذذذذذة أحذذذذذذد الم عتذذذذذذربيف هذذذذذذذا اإلطذذذذذذار، ت
اآلليذذذذذذذات واألسذذذذذذذاليب املاليذذذذذذذة الذذذذذذذيت ميكذذذذذذذن  ال يقتصذذذذذذذر علذذذذذذذى يف احلقيقذذذذذذذة  املشذذذذذذذاريع الثقافيذذذذذذذة متويذذذذذذذللن ، ثقافيذذذذذذذة حديثذذذذذذذة

ال تقتصذذذذذر دراسذذذذذة افيذذذذذة. العمذذذذذل هبذذذذذا مبعذذذذذزل عذذذذذن كذذذذذل التذذذذذأثريات الداخليذذذذذة واخلارجيذذذذذة الذذذذذيت تذذذذذنعكس علذذذذذى أي سياسذذذذذة ثق
 أيضذذذذذذذا لىل عديذذذذذذذذدتسذذذذذذذتند بذذذذذذذل علذذذذذذذى بعذذذذذذذض املعذذذذذذذايري االقتصذذذذذذذادية كاجذذذذذذذدوى والنجاعذذذذذذذة واملردوديذذذذذذذة،  املشذذذذذذذاريع الثقافيذذذذذذذة

ت قانونيذذذذذذة خذذذذذذرباو جعلهذذذذذذا حمذذذذذذل اهتمذذذذذذام أطذذذذذذراف  ممذذذذذذا، طبعذذذذذذا ثقافيذذذذذذةالقتصذذذذذذادية و االسياسذذذذذذية و الجتماعيذذذذذذة و االعتبذذذذذذارات اال
علذذذذذذى املسذذذذذذذتوى املتوسذذذذذذذط لتنميذذذذذذذة الثقافيذذذذذذذة ليف أي خرطذذذذذذة  هامذذذذذذذالتمويذذذذذذل ركنذذذذذذذا وهلذذذذذذذذا يشذذذذذذذكل ا، ولداريذذذذذذة وماليذذذذذذذة وغريهذذذذذذا

 .والبعيد

 وخمتلذذذذذف الرطقذذذذذوس الثقافيذذذذذة الذذذذذيت اسذذذذذتخدمهابذذذذذأن متويذذذذذل الثقافذذذذذة ارتذذذذذبط تارخييذذذذذا برعايذذذذذة اآلداب والفنذذذذذون الذذذذذذكر  جيذذذذذدر
يف معظذذذذذذم احلذذذذذذاالت  كذذذذذذأداة مذذذذذذن أدوات السذذذذذذلرطة السياسذذذذذذية. وكانذذذذذذت هذذذذذذذه الرعايذذذذذذة موجهذذذذذذةوامللذذذذذذوك   األمذذذذذذراء واحلكذذذذذذام 

 .  من شأن العامة. أما اإلبداع الثقايف العام، من رقص وغناء شعيب وأعياد مجاعية، فكان لثقافة النخبة
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تمويل الثقافة الذي أصبح حقا من احلقوق العامة، ومل لفرض أسلوب جديد وجب  امللحوظترطور اجملتمعات  مع     
اليت وقد أدى ذلك لىل اتساع العملية التمويلية  ، ال الثقايف كلهرعاية اآلداب والفنون، بل يشمل اجملعلى  يقتصريعد 

 لدارة اقتصادية للثقافة. يف هذا السياق ميكن اإلشارة لىل أن التمويل الثقايف يتم برطريقتني: خلق أصبحت تترطلب 

موظفا يف لعتباره  والفنان املبدع  وترقية دورتتوىل متويل الثقافة ولدارهتا اليت األوىل، تتبعها الدول ذات االقتصاد املوجه 
ة ومارست نوع من ف سياسياهدم الثقافة ألاستخدا وقعت هاته الدول يف فخ  ذلكأجهزة الدولة. وعلى الرغم من 

 .وخيدم مصاحلها بالدرجة األوىل ال تنشر لال ما يروق هلا لذ ،التضييق والضغوطات املمنهجة على العمل الثقايف

وختصص ميزانيات الثانية، فتتبعها الدول ذات االقتصاد احلر، وتقوم بتمويل بعض النشاطات الثقافية  أما الرطريقة  
لقرطاع اجملتمعات الليربالية دورا أساسيا ل تشهدكاملتاحف واملعارض واملسارح واملكتبات العامة. الثقافية   للمنشآتهامة 
فسح اجملال للمبدعني للتعبري عن بجانبا واسعا من احلرية يضمن  مما دعم النشاطات الثقافية ومتويلها الذي يتوىل اخلاص 

حتت وطأة الرطبقات االجتماعية املسيرطرة، السيما وأن بعض رغم بعض القيود  املفروضة طاقاهتم وقدراهتم اإلبداعية 
 معتربا. الدول ال تعري الثقافة اجماهريية اهتماما

الرعاية من منرطلق  على صيغتني: رعاية الفنون واآلداب الذي يرتكزالتعرض ملفهوم من  البداحلديث عن التمويل ب 
 . Sponsoringوالرعاية من منرطلق لشهاري رحبي   Mécénatخريي

داللة املضمون اخلريي، يف حني ينرطلق   Mécénat لمصرطلح الفرنسيلمفهوم الرعاية يبدو أن  بالتدقيق يف 
من اعتبارات أو مضمون لشهاري جتاري. أي أن األول يرتبط برعاية النشاط  Sponsoringاملصرطلح االجنليزي 

 الثقايف، يف حني يرتبط الثاين برعاية األلعاب الرياضية.

قصد متويل عملية  ميدانية رباتخل لضافة مادية ،خمتلفة ماليةبعدة أشكال والرعاية هي مساعدة تقوم هبا املؤسسة 
 صورة املؤسسة، ويف ذات الوقت متكنن صاحب املشروع من لجياد الدعم الضروري سنيحت هبدفثقافية، علمية، لنسانية. 

الرعاية ليست دائما مضمونة، ألن الراعي عادة ما يتجنب املصاريف غري املرحبة، أي جيدر اإلشارة لىل أن إلجنازه. لكن 
 اإلسرتاتيجية تسمح بذلك. اهتاخيار أن املؤسسة ال تقدم على رعاية الثقافة والفنون لال لذا كانت سياستها و 

ولذا كانت  سامهة يف متويل الثقافة والفنون،على املواجمعيات هتدف الرعاية لىل حث األفراد واجماعات واملؤسسات  
التحوالت االقتصادية والسياسية اليت عرفتها اجملتمعات املعاصرة قد أدت لىل تقليص دور الدولة يف جمال اخلدمات العامة 



التسيير الثقافي اكرونولوجي                                                     الفصل األول         
 

13 
 

ومن هنا  روريا لىل جانب دور القرطاع اخلاص،الدعم الرمسي واحلكومي يبقى ضتواصل والثقافة بشكل خاص، فإن 
 على التنوع والتعدد الذي يرمي لىل لسهام اجميع يف متويل املشروع الثقايف. يقتضي لدخال مفهوم جديد للتمويل يقوم

يتسم بالصبغة احلرة الترطوعية اخلريية، ويعرب عن  Mécénatعلى الرغم من أن مفهوم رعاية الفنون واآلداب 
ونشرها، فإنه جيب التذكري  قيم يف اجملتمع، انرطالقا من أن الراعي يسهم يف دعم الرسالة الثقافيةوالالتضامن االجتماعي 

بأنه ليس هناك يف احلقيقة مضمون خريي مرطلق بالنسبة للمؤسسات االقتصادية الراعية للفنون واآلداب اليت تعتمد 
 معايري اجدوى واملردودية  والربح.

داخيل املنفقة التمتع باإلعفاء من الضرائب على املكدعم العمل الثقايف ومتويله  ل املؤسسات هناك عدة اعتبارات تدفع
من أجل املصلحة العامة باعتبار أن اإلنفاق على رعاية الفنون واآلداب هو مبثابة مصاريف عامة ترطرح عند حتديد قيمة 

يتمثل يف كونه حافزا هاما يدفع بالقرطاع اخلاص لىل اإلقبال على متويل  لضافة لكونهالضرائب احملددة للمؤسسة الراعية. 
 املدى املتوسط أو البعيد علىالعمل الثقايف ورعايته، فهو ذو طابع معنوي له مردود مادي 

 والواقع أن األسباب األساسية اليت تقف وراء لقدام القرطاع اخلاص على املسامهة يف دعم الثقافة والفنون هي السعي 
لىل حتسني موقعه، أي أن الغاية املبتغاة من رعاية املؤسسات للثقافة والفنون يتمثل يف الشهرة وحتسني صورهتا باالعتماد 
على وسيلة اتصال أساسية هي الثقافة، وهذا اهلدف يندر  يف لطار خرطة أو لسرتاتيجية تعمل على تأكيد أواصر 

ماعية هلا مسؤولية مدنية، واحلرص أيضا على كسب املساندة املعنوية انسجام املؤسسة مع حميرطها باعتبارها خلية اجت
 داخل املؤسسة وخارجها.
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 التشريع الثقافي:  - ب

بعد اإلقرار بأن الدعم ضروري للثقافة والفنون ينبغي لخضاع هذا القرطاع إلدارة حديثة تراعي خصوصية القرطاع. ولذا  
عن أفكاره وخياله، فإن ممارسة النشاطات الثقافية والفنية ينبغي أن ختضع كان اإلبداع يقوم على حرية املبدع يف التعبري 

هي األخرى لىل اإلدارة والتسيري شأهنا شأن القرطاعات األخرى السيما وأن الثقافة أضحت حمل اهتمام يف جمال التنمية 
وتدافع عنه وتنظم العمل  وحقا من حقوق اإلنسان. وقد أدى هذا االهتمام لىل سن قوانني وتشريعات حتفظ هذا احلق

 الثقايف.

يشكل التشريع يف جمال الشؤون الثقافية واحدا من أكثر املذاهب القانونية جدة، ويدخل ضمن نرطاق مراحل النضج 
الفكري والتشريعي للدولة. فهو جيمع بصورة للزامية، بني القيم االجتماعية والروحية والفنية وبني املصاحل االقتصادية وبني 

 ُمُثِل اجمال واخلري واحلق. وميكن اإلشارة لىل أن هناك  ثالثة أنواع من التشريع حتتا  لليها التنمية الثقافية:تقدير 

: تشريعات وقائية مهمتها الدفاع عن عناصر اهلوية الثقافية مثل محاية اآلثار والوثائق، وتسجيل الفنون والرتاث أوال
 واللغة، واملؤسسات الثقافية والعلمية، ودفع التبعية الثقافية والغزو الثقايف. الشعيب، ومحاية حقوق املبدعني واملؤلفني،

: تشريعات تشجيعية هتدف لىل تنشيط احلركة الثقافية ولنشاء جمالس حبث ثقايف للرصد والتخرطيط واملراقبة، ثانيا
لثقايف وتوزيعه، وتنظيم اإلدارات وتأكيد حق تشكيل املؤسسات والنقابات والروابط الثقافية املختلفة، ونشر اإلنتا  ا

 الثقافية وتيسري حركتها، وتوفري مصادر لتمويل األعمال الفنية، واحلرص على تأمني احلياة الكرمية للمبدعني.

: تشريعات دفاعية مهمتها لزالة العوائق يف وجه التدفق الثقايف وسهولة اإلنتا  الثقايف، وكذلك التشريعات املتعلقة ثالثا
والنظم املالية واإلدارية املتصلة بالتوريد والتصدير، والنظم املالية الوطنية والضرائب ذات الصلة بالصناعات  باجمارك
 الثقافية.

لن الغاية املنشودة من هذه التشريعات هي لبراز الدور الذي ميكن أن تلعبه الثقافة يف التنمية الشاملة للمجتمع، وهو 
التشريعات القائمة بقصد متييز اإلنتا  الثقايف عن غريه ومحايته وتشجيعه ولعفائه من أمر يدعو لىل لعادة النظر يف 

الضرائب والرسوم أو التخفيف منها لىل أدىن درجة ممكنة وتيسري النظم اإلدارية للتوريد والتصدير حبيث تضمن سيولة هذا 
 اإلنتا  وتدفقه احلر.



التسيير الثقافي اكرونولوجي                                                     الفصل األول         
 

15 
 

االت الرئيسة للمهتمني باحلقل الثقايف. ذلك أن اتساع الفضاء ومن هنا فإن اإلدارة الثقافية أضحت أحد االنشغ
الثقايف وانتشار وسائله أدى باجملتمعات لىل ضرورة تبين التخرطيط العلمي والربجمة الدقيقة. وقد جنم عن الترطور الكمي 

اسية املعتمدة يف وضع والنوعي اعتماد أسلوب التشاور القائم على لشراك املواطن. وتعد الالمركزية لحدى األدوات األس
سياسات ثقافية فعالة، بل يعترب البعض أن الدميقراطية الثقافية والالمركزية أمران متالزمان. لن تقسيم املؤسسات الثقافية 
لىل لدارات ومصاحل وجمالس أمر شائع معروف، وهذا التقسيم يقوم يف بعض البلدان، ومنها العربية، على أساس هرمي 

لى لىل األسفل. والشكل املقرتح لإلدارة الثقافية هو لقامتها على أساس الشبكات برطريقة أفقية وتسلسلي، من األع
 متكنها من التعاون والتكامل على شكل:

 وحدات عمل تشمل البحوث والدراسات والتخرطيط.  - 1
 وحدات اإلدارة والتمويل، والتنسيق والتنظيم فيما بني القرطاعات واملراكز.  - 2
 وحدات التنفيذ والنشر الثقايف واملراقبة. - 3

وتقوم مبهمة الربط بني وحدات العمل الثقايف وبني السلرطات العامة يف كل بلد جمالس عليا للثقافة تشمل القرطاعني 
اخلاص واحلكومي، ويشرتك فيها املبدعون وممثلو املؤسسات الثقافية مع ممثلي املستفيدين )اجمهور(. وتضرطلع هذه 

الس مبهمة توجيه السياسات الثقافية مبا يتفق مع الغايات الكربى واألهداف الثقافية لألمة، والبحث عن مصادر اجمل
التمويل، ولعداد اخلرطط للعمل الثقايف، والتنسيق بني خمتلف النشاطات وتنظيم األولويات. وميكن حتقيق هذه األهداف 

ونقل الرسائل الثقافية لىل اجماهري الواسعة والوصول هبا لىل التنظيم الثقايف باالعتماد على اإلدارة احلديثة والربجمة اآللية، 
 الرتبوي الدقيق.
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  .التسيير الثقافيلثاني: االمبحث 
 :التسيير  مفهوم -1
هو عملية استخدام املوارد املادية والبشرية واملعنوية بشكل سليم وفعال واقتصادي وبعيد النظر  التسيري 

لتحقيق أهداف حمددة سلفا، يف جمال  االعمال تتعلق هذه األهداف بتحقيق الربح، ويف جمال املؤسسات واملنظمات 
 الالرحبية يكون اي هبدف حتقيق صاحل عام للمجتمع ككل.

بشكل عام جمال معريف ودراسي حديث نسبيا، ترطور مع اجملتمعات الصناعية، ومع تأكد احلاجة لىل  وتعرف        
 .على التكيف مع ترطبيقاته العديدة تنظيم عمليات اإلنتا  والتوزيع وكل ما يتعلق هبما . ويتميز هذا اجملال مبرونته وقدرته

الة اليت تركز على حتقيق . النتائج، واإلدارة وهناك تنويعات عديدة على هذا التعريف مثل اإلدارة الفع 
 1اليت تركز على التفاعل بني اإلدارة والبيتة اخلارجية االسرتاتيجيةالدميقراطية اليت تركز على لشراك العاملني، واإلدارة 

 التسيير الثقافي: مفهوم -2
لكن هناك فرق بني لدارة 2"تسيري املؤسسات الثقافية هي فرع ترطبيقي من أصل هو التسيري أو اإلدارة" 

مؤسسة ثقافية ولدارة مؤسسة اقتصادية فاألوىل هي عبارة التعامل مع منتو  معنوي أو باألحرى رمزي وهذا تحتا  لىل 
موهبة وكفاءة معينة ومهارة خارقة وكذلك ألن اإلدارة الثقافية هي عملية ابتكاريه وأي مشروع ثقايف يترطلب لسرتاتيجية 

 أخرى تتماشى مع أي تدخل استعجايل تيجيةاسرتاختتلف عن أي 

فقرطاع الثقافة جيب أن تكون له خصوصية ووجهة أخرى ألن معايري اإلدارة الثقافية جيب أن ختلق خلدمة  
اجملتمع، و الثقافة ليست قضية رمزية بل هي هوية، وهو ما يوصف باإلجحاف القانوين يف حق الثقافة ألن هذه األخرية 

بقوانني املؤسسات الصناعية والتجارية ألن الثقافة ال تباع وال تشرتى، ومشكل اإلدارة الثقافية هو ال ميكنها العمل 
البريوقراطية فمجرد برجمة حماضرة يترطلب وثائق وملف واملرور باملراقب املايل ومنه لىل اخلزينة العمومية وهو ما جيعل 

كما ميكن القول أن لدارة الثقافة هي ترطوير وتدعيم   3ملؤسسة الثقافية.املؤسسة الثقافية أقرب لىل امللحقة اإلدارية منه لىل ا
ثقافة املؤسسة كي تصبح ثقافة مالئمة وفعالة قادرة على حتقيق أهدافها، من خالل تدعيم الثقافة الفعالة للمؤسسة أو 

 .م والتغيري الالزمةعيتغري الثقافة غري الفعالة فيها، من خالل حتليل وتشخيص يتم ترطبيقه باستخدام وسائل التد

                                                           
 43-42، ب ت ،ص  2006، القاهرة ، 1بسمة حسيين،الدليل اىل ادارة الثقافة،دار الشرقيات للنشر و التوزيع ط 1
 42الدليل اىل االدارة الثقافية ، مرجع سابق ، ب ت ص  2
 12، ب ت .ص 28/11/2011جمموعة من الكتاب ، االدارة الثقافية يف اجزائر ،نشريف الفجر تاريخ  3
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وختتص لدارة الثقافة بعمليات التغيري الثقايف، أي ترطوير املواقف واملعتقدات والقيم اليت تتالءم مع رسالة  
ومناخها وتكنولوجياهتا. ويهدف من هذا التغيري الثقايف لحداث تغيريات شاملة يف املناخ التنظيمي  واسرتاتيجيتهااملؤسسة 

لوب التصرف الذي ساند املؤسسة مساندة لجيابية لتحقيق أهدافها، كما ختتص بتدعيم ثقافة وأسلوب اإلدارة، وأس
الالزمة اح مع التغيري، ولجراء التغيريات املؤسسة وجعلها ثقافة هلا فاعليتها، من خالل مساعدة املؤسسة على التكيف بنج

قوية أفراد املؤسسة لاللتزام  بتدعيم االلتزام أياليت تشمل النظم واإلجراءات وأساليب لدارة العمل، كما تقوم أيضا 
 .1وقيمها واسرتاتيجيتهابرسالتها 

واملخول لإلدارة الثقافية هو الشخص امللم باألمور اإلدارية والثقافية معا يف آن واحد، وعلى األقل جيب أن  
يتوفر على احلس الثقايف مع اإلبداع بصفة عامة واملواهب بشكل خاص فزيادة على معرفته بالشؤون اإلدارية وتسيري العتاد 

 ممزو  بالذوق واحلس املرهف ألن ما يترطلبه هذا األخري خيتلف عن ما واملوارد البشرية وغريها, جيب عليه تسيري ثقايف
 يترطلبه تسيري مؤسسات أخرى.

لىل جانب ذلك ضرورة احتكامه لىل اخلربة والتجربة وصقلها بالتكوين، وهنا جيب اإلشارة لىل نوعني من   
الثقافية وهذا النوع قد ينجح يف اختيار عمل الكوادر املسرية هلذا احلقل فهناك الفنانون الذين تولوا لدارة املؤسسات 

مسرحي أو فين، لكنه يكون بعيدا عن معايري التسيري اإلداري ويتعلم بالتجربة، نوع آخر من الكوادر هم اإلداريون الذين 
باملقابل تولوا تسيري حقل ثقايف معني فهؤالء قد ينجحون يف ترطبيق القوانني الصارمة لدرجة وصفهم بالبريوقراطيني لكنهم 
م بالشؤون قد خيفقون يف اجانب الفين وعليه فالشرط األساسي النجاح التسيري اإلداري الثقايف هو املعرفة اإلدارية واإلملا

 .الثقافية على حد سواء"

"أما فيما خيص ظروف العمل فهذا أيضا أمر مهم بالنسبة لإلدارة الثقافية. فإذا كان الرطريق معبدا للعمل   
، غري عمل فال ميكن زراعة أرض دون أمرطايد أهلية الشخص للمنصب، ألن اجدارة ترتبط باملناخ املناسب للنسترطيع حتد

أن العمل الثقايف مرتبط حبب اإلبداع أوال مث التفرغ الكلي له باإلضافة لىل التضحية وفتح اجملال لكل املبدعني دون 
اء تعلق األمر بالكتاب، اللوحات الفنية، املسرح وغريها من فروع استثناء ألن احلكم النهائي اجمهور والبقاء لألفضل سو 

 2الثقافة

 

                                                           
 1991الغفار حنفي ، حممد فريد الصحن ،دار االعمال ، الدار اجماعية ، االسكندرية عبد  1
 146،ص 2005حممد سليمان االمحد ،الثقافة بني القانون والرياضة ، دار وائل للنشر ، الرطبعة االوىل ، 2
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  :القيادة والتسيير -3
 البنية المؤسسية - أ

البنية املؤسسية حبسب نوع املؤسسة وحجمها. والعناصر املؤسسية التالية هي اليت أثبتت فعاليتها يف بيتات  
متنوعة. هذه العناصر هي املكونة ألبسط وأوضح أنواع البنية املؤسسية، وقد يكون لبعض املؤسسات بنية أكثر تعقيدا، 

املؤسسات حيث هتدف لىل حتقيق املواءمة والتكامل بني هي منهجية تعمل داخل لذا كانت مؤسسة ذات فروع مثال، 
للمؤسسة بأفضل صورة ممكنة  االسرتاتيجيةبنية أعمال املؤسسة وبني بنية تقنية املعلومات فيها حىت ميكن حتقيق األهداف 

 دون هدر موارد هذه املؤسسة

 األعضاء:  - ب
معظم املؤسسات مبجموعة من األعضاء املؤسسني، وقد تحدث ذلك بشكل معتمد واضح لذ يعمل  تتمركز 

جمموعة من الناس معا لفرتة مث يأخذ عملهم معا شكال مؤسسيا ومن اهلام بعد حدوث هذا التحول أن يقوم األعضاء 
ناك توازن بني رغبة جمموعة املؤسسون بتحديد معايري نوبة ودور األعضاء، وكيفية ضم أعضاء جدد حبيث يكون ه

 دائرة أوسع هبدف النمو والترطور.أي املؤسسة يف احلفاظ على األسباب اجوهرية لوجودهم معا وبني وجوب االنفتاح 

لن مجعية األعضاء املثالية تتكون من جمموعة من األفراد بينهم اتفاق مبدئي متني على مبدأ عام هو هدف  
مجيعا بالعمل من أجل حتقيق هذا اهلدف بعيدا عن مصاحلهم الشخصية .ويستحسن أن املؤسسة الرئيسي، ويلتزمون 

تكون رؤى وخربات هؤالء األفراد متنوعة وغنية وأال يكونوا كلهم من جيل واحد أو يعملون يف نفس التخصص أو من 
 .1نفس اجنس او الرطبقة االجتماعية

 جلس األمناء:م     -ج 
من هبات األفراد. ويتكون جملس  الصبغة العامة اليت لديها موارد ماليةآلية تقرتن باملؤسسات ذات هو  

االمناء  من شخصيات مرموقة يف جماالت األعمال أو الثقافة أو السياسة أو العمل االجتماعي، و تكون مهمته االوىل و 
ر أن أعضاء جملس األمناء ال جيب هي احلفاظ على موارد املؤسسة املالية وتنميتها ومراقبة التصرف يف هذه املوارد عن الذك

أن يستفيدوا ماديا من شكل ينتخب جملس األمناء رئيسا له ويتخذ قراراته عن طريق التصويت وباالغلبية يقرر جملس 

                                                           
 47، ب ت ،ص 2006،، القاهرة  1دار الشرقيات للنشر و التوزيع ط الدليل اىل ادارة الثقافة، بسمة حسيين، 1
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األمناء آلية مناسبة لتجديد عضويته، مثل استبدال ثلث األعضاء مثال كل سنتني أو ثالث سنوات ، ويضم االعضاء 
 دامى بالتصويت.جدد برتشيح من القا

  :مجلس االدارة     -د

هو هيتة مكونة من عدد من األعضاء سواء كانوا منتخبني أو معينني يتولون اإلشراف بشكل مشرتك على  
أنشرطة منظمة أو شركة أو مؤسسة ما. ومن املسميات األخرى املتعارف عليها جمللس اإلدارة تسمية جملس احملافظني، 

  ."اجمللس"يه اختصارا بإسم وجملس املديرين، جملس احلكام، وجملس األمناء. وغالبا ما يشار لل

ويتم حتديد أنشرطة اجمللس حسب السلرطات والواجبات واملسؤوليات املفوض هبا أو املسندة لليها من قبل سلرطة 
أعلى. وترد تفاصيل هذه املسائل عادة يف اللوائح املنظمة. وتحدد النظام الداخلي عادة عدد أعضاء اجمللس، وكيفية 

  .اتاختياره، وآلية عقد اللقاء

وعلى سبيل املثال ففي جمتمع مهين مؤسسي يعتمد على تصويت األعضاء، يتصرف اجمللس نيابة عن وخيضع لسلرطة 
جيري انتخاب اجمللس من قبل  الشركات املسامهةللمنظمة، اليت ختتار عادة أعضاء اجمللس. ويف  اجمعية العامة
 كاجامعاتهي أعلى سلرطة يف لدارة الشركة. ويف املؤسسات غري املسامهة التعتمد على تصويت األعضاء  املسامهني و 

 .على سبيل املثال يكون اجمللس هو اهليتة العليا اليت حتكم املؤسسة

  1ففي بعض األحيان يتم اختيار أعضائها من قبل اجمللس نفسه 

 :العاملون    -ه
يرتأس العاملني باملؤسسة مدير يعينه اجمللس ويكون املدير مسؤوال أمام اجمللس سري العمل باملؤسسة وعن  

تنفيذ خرطرطها وااللتزام بامليزانية املوضوعة .ومن اهلام أن يفوض اجمللس للمدير صالحيات واسعة يف لدارة املؤسسة، مع 
د يكون املدير هو كل العاملني باملؤسسة وقد يستعني أحيانا بعاملني متابعة عمله والرقابة عليه .ويف املؤسسات الصغرية ق

مؤقتني أو مبترطوعني، ويف هذه احلالة جيب أن يكرس املدير وقته للمهام األساسية اليت ال غين عنها وتتعلق عادة باإلدارة 
عادة من نائب املدير أوأكثر عن التسويق  ان املتوسرطة أو الكبرية يتكون اهليكل اإلداري املالية واالهتمام باألمور القانونية

 والعالقات العامة واألعالم و مسؤول أو أكثر عن اض أو النشر اخل حبسب طبيعة عمل املؤسسة، وحماسب ومساعد
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أكثر .ومن اهلام عدم لثقال كاهل املؤسسة بعدد كبري من العاملني ذوي أو الذين يتخصصون يف جمال واحد وبالتايل ال 
 سسة من كلتستفيد املؤ 

اإلنتا  أو قاعات العرض أو النشر اخل يح لداري أو سكرتري  تمدير لداري و مسؤول أو أكثر عن التسويق والعالقا
من كل ستفيد املؤسسة تأو أكثر .ومن اهلام عده ات املواهب احملدودة أو الذين يتخصصون يف جمال واحد وبالتايل ال 

 وقتهم

 م واللوائح الداخلية :االنظ -4
لىل  اإلضافةعادة ما يشرتط القانون لوائح داخلية ثابتة لعمل املؤسسات، ويف كثري من األحيان ال حتتا  املؤسسات 

 هذه اللوائح تنظم اللوائح العالقة بني اجمعية العمومية واجمللس واإلدارة وتضع شروط العضوية ومدة عمل اجمللس 

ألمور األساسية من اهلام. وميكن وضع لوائح داخلية خاصة وطريقة االنتخاب و التصرف املايل وغريها من ا 
ويف حالة االحتيا  لىل وضع لوائح لدارية مفصلة ينبغي  باإلدارة لذا دعت احلاجة على أال تكون معقدة أو متعسفة .
 مناقشة تلك اللوائح مع العاملني قبل تقدميها لىل اجمللس اإلقرارها.

اللوائح والقواعد املتعلقة باإلدارة املالية واليت ينبغي أن ترطابق القانون بدقة  يستثىن من هذه القاعدة لىل حد ما 
 1وأن تتمشى مع توصيات مراجع احلسابات اخلارجي الذي يعينه اجمللس، ويلتزم العاملون هبا التزاما دقيقا
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 .التظاهرات الفنيةاالول: المبحث   
 التظاهرات الفنية:مفهوم  .1

حاااااال  هت ااااات عاااااات حاااااا بع  تلاااااامل ياااااا    تل ااااا   حاااااا   ع اااااا  ال اااااال ن ا ل اااااا ع  يااااااا التظااااا الان ال   اااااا          
لااااااتلع ادتلاااااامل  ب  اااااات     ي م واااااات  ل لأهناااااا  ياااااا   اااااات   داااااامل ح ياااااا  ح اااااا    اااااا  ح  اااااا     اااااا         اااااا       ح اااااال  
 شاااااااااا ت ا  لواااااااااا   حاااااااااا ان ال ةو اااااااااا  ل تاااااااااا      ع  داااااااااا م     ال   اااااااااا  ا تأ بلاااااااااا  عاااااااااا  ال ي ماااااااااا   ال ي ماااااااااا  

نااااد الاااال ك  ال  ل  اااا     ا اااا ر  ةاااات ااااا   ااااا  ال  احاااا     اااال ال ااااتا  ياااا  بهنا ح   هناااا  ح اااا  واااالوأ  ا  خ ضاااا     
ال ل ااااااال ياااااااك ا  لو نااااااا ن ع  اااااااد ايةااااااا ب   ااااااات  يااااااا   ااحت ااااااا ان الل   ااااااا   الشااااااا ل ح ااااااا  ايةااااااا ب ا  ااااااال   

                        و لياا ب الاال    ي لواا  األحاالا  الااث يفاال    امل اا   ي اات 
ل لأهناااااا  ياااااا  و لاااااات ا  لو ناااااا ن ح اااااا  يفي اااااا   لاااااالا    ح اااااا   اااااالبع     ةاااااا  م لاااااا   ت  اااااا  ع لاااااات ل            

وياااااااال  ااحت اااااااا ان لاااااااا   هنا ع انتلاااااااا   ل لجلل حاااااااا ن الل   اااااااا     ااوتل ح اااااااا     ا  لام اااااااا     اااااااا    اااااااا ا    
احمل  اااااا   اااااال واااااا مل   ضهناااااا   ساااااا ةت ولم اااااات    الااااااث   نااااااد ي لاااااا  عشاااااا ت  اااااا   ل لجلتل اااااا ن   مت سااااااع ادل حاااااا  

 أااااات و ااااا    سااااا ةت اليم ااااات ا  تجلااااا  ع ل ااااا ن  أاااااضع  و ااااا   ا  لو نااااا ن الاااااث ول ااااا  ح ااااا  ا  دااااا ح ن ال ي م ااااا  
   ال ل  ااااااا    ضهناااااااا      حاااااااا    ماااااااالاب ادتلاااااااامل عتي ل اااااااالا        لااااااالار  أاااااااا   ال ااااااااك الاااااااات ك  شاااااااا      اليةاااااااا  

  . امربان   مل  س    ل  حلع ع  ال  ة ن
 وأ  هناااااااااا     يهنااااااااا  عاااااااااا لت ظ   ا Saturnalia   يلميااااااااا     ياااااااااا    ا وأ اااااااااد ا  لو ناااااااااا ن ي ااااااااات  ال  نااااااااا   ال       

ااوتلاااااا حي  ال ل  اااااا ن ال   ساااااا     ااااااتلع الاااااال ك  اياااااا     ال ةاااااال اياااااال      اااااال هضاااااال ا  لو ناااااا ن للعاااااا   
ي ااااااات ال ااااااا ة     الااااااات ك   جلاااااااتع      ع ااااااا  األ  ااااااال للاعااااااا     و    ااااااا   و ااااااال ا  اةااااااال  حااااااال األي  ااااااا  ح ااااااا  
ادتلاااااامل اياااااال   الااااااته  ضاااااا  ال ل اااااال يااااااك ا  لو ناااااا ن   ح اااااا  هتاااااا ه لاااااا ل الةاااااا   يااااااك  اااااات ساااااا   ح اااااا  

 1. ة      ة ضع ي ل م    الأ ب ي لو   160احت     لب  احل   حلع  ا  ن  ا  ر    ل يك 

  : اصل كلمة مهرجان .2
اللاعاااااااامل حشاااااااال   يشااااااااتي  ياااااااااك مت اسااااااااتخلا    لاااااااا  كي لواااااااا  ك   األةااااااااات  ةاااااااا   يااااااااك   ا اااااااال اليااااااااال         

        ال    ا جن      ال س         كح ل ا  لو  ك ح    ب       .ال و     حرب ال لن    اليلمي 
عاااااااال  اسااااااااتخلا  ال  اااااااال أل   ياااااااالع  Festifal" ع ساااااااا  1589مت و ااااااااجل ت     اسااااااااتخلا   اااااااا    ساااااااا    حاااااااا   

          .1300 ح               استخلا  ي جلت لت    ت ح ا  1200  س  ح ا  
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        تخل  ية  ح كال  لك   ضهن    ل   بن     يشي    للابف أله  وأ   أضع    ي يلع
 عااااالاهن ياااااك ي لوااااا   سااااا  ل ةي    ح ااااال اساااااتخلايت  لااااا    ي اااااا ا  لوااااا     ل لأهنااااا  يااااا   شاااااض    ي لوااااا   ب اااااي

 ااااات  اساااااتخلا  ال  لااااا  ا ساااااأ ن   ال  ااااال ل لالااااا    ال  أااااا   ال ل ااااال ياااااك ا  ااااات للان ا ساااااأ ن   ال ااااا عي     ماااااي
 1.ح   ح ل ب ي   حي لت لمي

 : انواع المهرجانات .3
ل   اااا  حاااا م ال اااا   ي هناااا   .ع اااا  ال ظاااال حااااك الأ اااال الااااته و اااا ن م اااات   ا مي ااااك   ااااد ا  لو ناااا ن         

ال ي مااااااا ن     ااااااامل   ااااااا    ر لااااااا ال احت ااااااا ان ويااااااا   ااحت ااااااا ان     ااااااامل ا ااااااا   ادتل ااااااا ن    أااااااال   نااااااات
 اااااات ااااااااتر األلاااااا        لااااااا    لاااااااد   -الاااااال ك   ا  سااااااا ي    ال  اااااا    .ال اااااا ا  ألسااااااأ ة حل اااااالع  ت  ااااااا 

 .س ت لال   حب    اتا ا  لأ    ن اع ا  لو ن ن األ  ل ل  حهن  .ا  لو ن ن ا ل لع  اليلمي 

  : االحتفاالت الدينية -أ       
ي  ساااااااأ    ةااااااا  ل   ااااااال  ااحت ااااااا      ال ااااااا ا  ااااااا   س سااااااا     الااااااال كال ل ااااااال ياااااااك   ااااااارب ا  لو نااااااا ن           

ع ااااا   لااااا ل ا  لو نااااا ن الل   ااااا    ي ااااات مااااايع     ااااا  و اااااتخل  األح ااااا ب ياااااك  أااااات األوأااااا ع الااااال     لت ااااالمي ا  ااااا 
وشاااالت ح ااااال ا ااااا  ب   ا ن  ااااا    ب ااااا ا    ح ااااال ال ةاااااح   ح ااااال ال ةاااااح   اااااا    ح ااااال األدااااا      الاااااث و لااااات 

  .ت    ع ل         ل ح
 ُ ااااالف   ضهنااااا  ع سااااا  ي لوااااا    ياااااي   ياااااك ع   ااااا    ي لوااااا   اااااا     ا  ااااال اااااا  ع لت   ااااال    ااااال األلااااا ا  ا   نااااا 

  حظااااات ا  ااااال    ال ااااا ن   يااااامل  لااااا    ال اااااضا   ي ااااا  ال ي ااااا     األلااااا ا      يااااا     يااااا    ياااااك  ااااات حااااا  
 .  لي   ا    ح   ع ض   الأ   ل  ة   ح   يش ل ا      حيهن 
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 مهرجان هولي في الهند   01 الصورة رقم

 :  :الكرنفاالت -ب      
 اااااال   اااااا    ااااااتا ال اااااا ع يااااااك ا  لو ناااااا ن واااااات  ر   الاااااال ك    ل  اااااات ال اااااا     اااااات احت اااااا اهن ع لشخةاااااا  ن        

الل   اااااا      اااااال حااااااك ااحت اااااا   عشاااااالع  وي  اااااال      اااااات  ااحت اااااا     ساااااا  ال لن اااااا       اااااامل   اااااا   ال اااااا ا  أاااااات 
األحاااالا  اللة  اااا   الااااث  ااااله حاااا بع  اااا   لاااا ل مربا اااال  الةاااا   اااااي ماااايع  ت وااااد ح اااا   الةاااا   ال أااااض   ياااامل

  يهنااااا    لاااااتا ماااااا  ال لن ااااا   اااااا  ال لةااااا  األ اااااضع  40ا تااااا ع   م  ااااا  الةااااا       التخ اااااي حاااااك ال ل ل ااااا ن  ااااالع 
 .ل سااااااااااااااااتلت ع ع اااااااااااااااات ال  اااااااااااااااا    الشاااااااااااااااالاة  ااحت اااااااااااااااا   الااااااااااااااااته ااااااااااااااااا  ح اااااااااااااااا   لااااااااااااااااع التخ ااااااااااااااااي ح اااااااااااااااات

 ان ع ل لن اااااااا     الشاااااااا ا ع   ياااااااامل حاااااااال   ي   اااااااا  ع ل اااااااا      حاااااااا بع ياااااااامل ال  ااااااااض يااااااااك ويااااااا   ااحت اااااااا        
ال  اياااااااا ن ا   ناااااااا  ا  ل داااااااا      لاااااااا ا ع ا ل  اااااااا   ا اااااااا ر    اااااااا        اااااااا   ن اااااااا    ع ل ناااااااا ن   أاااااااات  اااااااات لااااااااي  

  .ي س ي 
 ةا   ااااااد وللااااااد   الت ياااااا  يااااااك ع اااااا    اااااارب   مضاااااات  لن اااااا ان الشاااااا ا ع   ال اااااا ا   و واااااات      اااااا           

 لن اااااااا   ا شاااااااا    ح   هناااااااا    الربا  اااااااات    احت اااااااا ان ياااااااا  به لاااااااالا   ا   اااااااا ع    ن اااااااا     ل  اااااااا    ل     ناااااااا    
 1.  لن    ن و  غ ا ت   ل ل    الته هت ت ال ي م  ال    أ   ح    وت امة  
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  كرنفاالت 02 الصورة رقم

   : مهرجانات الفنون -ج     
 اااااات و نااااااد       و نااااااد ا  لو ناااااا ن الل   اااااا    سااااااتجلل   ضهناااااا  احت اااااا ان  أااااااضع ع ل ي ماااااا  حاااااا   ال اااااا ا       

ال ااااا    لااااات ي لوااااا    ااااا   ال ااااا  ل ةي   ياااااك و اناااااد ال  ااااا   لل ااااات ا   ي لوااااا   ي ااااا   ااااا   عااااات   ي ااااا   يااااا 
ع ل  ااااااأ  ل   ي اااااال     ا اااااا ر ي لواااااا   ي أاااااا    الاااااال   ل   ي اااااال      ساااااايال      ي لواااااا   ةاااااا لان  ال اااااا  ل ةي

 ةا   ااااااااد يفااااااااد ا  ساااااااا ي    م نااااااااد يااااااااللت      ي لواااااااا   ال  ي اااااااال   الاااااااال   ل ضاااااااا ع   ي ني اااااااا       اااااااالا
  ن  ااا با  Burning Man الشااا ض   ا ل  ااا  ا ت ااالع      Glastonbury ل  ت ااا     يااامل

  .ل  ن  ا ل   ب   ن  علمي مضا   عل 
  ةا   ااااااااد وت  اااااااامل    واااااااات ال األمضاااااااات   األماااااااا    ال  ي اااااااال    ا  ساااااااا ي   ا  اااااااال   الاااااااال    ا   اااااااال   ماااااااا  

ي لوااااااااا    بناااااااااربر الااااااااال      -مي  اااااااااع    و  واااااااااع احت ااااااااا   ال  ااااااااا   األ  ااااااااال لااااااااا لع ح ااااااااا  ااااااااااتا ال   اااااااااد 
 1. أهن ح يهن  ويل  70اس ت  لا    الته جيتة ال  ا  يك   مل      ال  ا ي ت 
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 مهرجانات ثقافية 03 الصورة رقم

  :تغيير الفصول -د     
 لااااا   ياااااك  أ ااااات ا ةااااا بم     ع ااااا    ااااال  ا  لو نااااا ن ح ااااا   وااااات األ   وتااااا ايك يااااامل ي اسااااا  ي   ااااا       

 الاااااته  -الأ ااااالا      ااااامل   ااااا   ال ااااا ا لااااال    ال  اااااض ياااااك ا  لو نااااا ن الاااااث و اااااأ  ع ي ااااا ع   مةااااات الشااااات   
ااااا مي اااااك      ااااا    سااااا م     تااااا      هنااااا       ح ااااا   لأااااات     ااحت ااااا    ااااا      ااااال   ااااا   ال ااااا   عااااال بع  ح  هن

 .لي  ي  ل أت ج  ن      خنلو            الشت   الي مت 
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  :زحل الشتاء  -
 ااااااا  ع لت   اااااال   لماااااا     اااااا  هت  اااااا    ياااااامل  -احت اااااات الل ياااااا   الياااااالي   ع ساااااايال   و لمياااااا   لاااااات ا لاااااات  حاااااات 

ب  اااااااالرب  عاااااااال ن ااحت اااااااا ان عتضاااااااا      ي أاااااااال  23ب  اااااااالرب    و ااااااااتلل حاااااااا   17احت اااااااا ان وأاااااااال    
ع   نااااد ي ااااك ايااااه مااااا  ا  لو ناااا ن اااااتر األ اااا   مت اااات    ااعت اااا ب حااااك  ه لااااي  ياااال ع  ع اااال ةلاااا - حاااات 

ي بعااااااا  ح يااااااا  لت اااااااتع   و ال  دااااااا    م اااااااح اداااااااا   وااااااا  ال لن ااااااا   ايي ياااااااي     ح  اااااااد ا ااااااالا      اني أااااااااد 
ا  ااااا  ض ااوتل ح ااااا  الل ي ن ااااا  الةااااا  ي    ااااااتا   اااااي    اليلااااا   ي ااااال   عااااات     يااااال  األسااااا وتع  ليااااا  ال   لااااا  

  ."ل أ لا     ال ا مل        ح  ت الش حل   و ل   اس  ك مضت األ   
 وشااااااالت ا  لو نااااااا ن األ ااااااال  الاااااااث و ااااااا حل ح ااااااا   ح ااااااا    لااااااا ل الشااااااات   الأااااااا  بع ال ااااااا   ا ل ااااااالع     

Hogmanay   لاااا     اااا  ح  اااات   اساااا ت  لا     ااااتلع ح اااال ا اااا ل  ك   اااا   ا اااا و    ا   اااا ع . 
    اااااك وي  ااااال هن   اااااد   ضهنااااا  ااحت ااااا   عأااااال  ااااااتا ا  سااااا   و ااااا ب ي لو نااااا ن اللع ااااامل ي ااااات ي لوااااا -اللع ااااامل 

Gaelic Beltane    احت اااا ان ح اااال ال لاااا       اااال    ح اااالي  وت ااااتح   ااااا   ول اااالع   و لاااال ايلاااا 
  اييااااا      و لااااا  األ ااااا   ل ااااايع   ااااا    وااااا باب ب وااااا  ايااااالا ع بم هنااااا    نل ااااال     ت ااااات  ول ااااا  ا  لو نااااا ن حااااا   

    ال  ا ااااات  امضااااال ان الاااااث ااااااتا ال  اااااد حااااا بع ح ااااا  اي ااااا ع ا ل ااااالع  األيااااات   ا  اااااتيأت   يااااامل الااااال    ال  ااااا
 1.ب  د ا  س  ل ت 

 
 مهرجان شتاء زحل 05الصورة رقم 
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  الغذاء والزراعة -ه      
اي  اااا  ل  اااااد حيهناااا  ح  ااااا  عااااال     اااا    لااااالاة  هت اااات ال ااااا    ل ااااا  لاااا    ليااااال    واااالوأ  ال ل ااااال ياااااك        

ايةاااااا ب   ح اااااالي  هةاااااال  ا  لو ناااااا ن الي ةلاااااا  ح اااااا  ال ااااااتا  ا وأ  هناااااا     يهناااااا  ع   اساااااا      اااااات  وي  اااااال       ااااااد
ا  ا حاااااا     ةاااااا      ا اااااا ر ال  ااااااض يااااااك ال  اااااا    شاااااا   تت   ل ااااااع ع اااااا  ي لو ناااااا ن ال  اااااا    الشاااااالاة الااااااث 

  :مي  ع  لعت  
 الاااااااته مت وةااااااال لر ا       ااااااامل   ااااااا   ال ااااااا ا   اااااااا   -ي لوااااااا      ن ااااااا  األ  ااااااال لااااااا لع  -ي لوااااااا     تااااااا عل 

  يهناااااا    سااااااتجلل  16الأااااااضع   اااااات لاااااا ل سااااااأتلرب  اااااالع  -الأشاااااال  احت اااااا   ع حاااااال  مضاااااات ا شاااااال ع ن الااااااث هأ اااااا 
لااااااا ا ع ي ااااااا ن ن يأ  ااااااا  ت ااااااا     ااااااا  ان الأاااااااضع    ويااااااال     اعهنااااااا  ا    ااااااا   ااااااا  ياااااااك الأاااااااضع  األ  لااااااا  األ  ن ااااااا  
التي  ل اااااا  ي ااااااات ال يااااااا ن   م ااااااا ةل الأ اااااا     يااااااا  ام   ااااااال ا شااااااا ه   اااااال يفتااااااا      اانتظااااااا   ل  ةااااااا   ح ااااااا  

  1.ي    لخ   ت ح   6   اتا ا  لو   ح ا  الأضع   ح      
 ةا   ااااااااد يفااااااااد ال لاااااااا      م ااااااااتا ااااااااا  ا  لواااااااا   ا   سااااااااد لااااااااع  احت اااااااا   ياااااااامل  -ا و ي و  اااااااا  يااااااااك ع ناااااااا   

   ااااااا    1944ااااااااي   ااااااارب ي ل ااااااا  ل   ااااااا     ال ااااااا ا   ااااااات حااااااا   ي ااااااات حااااااا     Tomatina La ا ااااااات ف  
  م ل  اااااا      سااااااأ ن     لليااااااي ال لاااااا    ال  دااااااجل  ح اااااا  ع ضاااااا   الااااااأ    ال اااااا    تجلل اااااا     لاااااا ا ع ع ناااااا  

 .مي  ا ولوله ال    األع   -
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 .مراحل تنظيم مهرجانالثاني: المبحث 
    دااااااا    ال ااااااا عمل ا  اااااااي ح ااااااا   لااااااا الا وااااااا  لا  أاااااااضا ل ل لو نااااااا ن   ا  اةااااااال  ال ااااااا  ان األ اااااااضع          

ل  ساااااااأمل   ااااااا ان  حااااااالبن ا  اةااااااالهااااااااتر األحااااااالا  ااحت  ل ااااااا  الاااااااث يفظااااااا  عشااااااا أ    أاااااااضع لااااااال  الشااااااا د 
  ح مس  ل  جل   ا  لو   ام   عع

  :تحديد الغرض منه -1
اااااا  وت اااااا   حاااااا        ةاااااا  ح  ناااااات مي  ااااااع و ظاااااا   ي لواااااا   ل لت اااااا  مياااااا   ل ااااااك األحاااااالا  األ  اااااال جن حهن

  اس   ن  ع: ي  ا  ال ل  يك اتا ا  لو  ؟ي ل    الف  
    ااااالف حااااال  ال ااااا ل ااااااتا    و ااااا    الضااااا   ح ااااا  و ليااااا ب الااااال   ااااات ح ااااا  ساااااأ ت ا  ااااا   ي لوااااا   

 . ياااااااااااااامل الي  اااااااااااااا  عشاااااااااااااا ت  اااااااااااااا   ح اااااااااااااا  وي ل اااااااااااااال ي  ياااااااااااااا  ا  ا  الشاااااااااااااا      ا  اةاااااااااااااال  ا  ساااااااااااااا ي   
و هناااا   ي واااات ةا 1976 اااات ح اااا  ي  ااااا  ي اااا   ح اااال ح اااا  حاااال   ياااا    ااااالا  ل  اااا    ال اااال   ي لواااا     

لياااااي ا  لوااااا     ااااا     وااااا    أاااااض ياااااك  ااااالف   عااااامل جنااااا   حااااالة     2009 لااااات اااااالف اوتلااااا حي   سااااا   
  لاا ل يشاا لا ه  يال   اا   ا خاال     االاا ةاال   األ اال   ا ل  اا   و   ساا  لاا ا  ا ةااله   اا  

ااااااا  ي لواااااا   ا  اةاااااال الاااااال   ل اااااا ل     ياااااال  اااااات ساااااا     التاااااا     ح اااااا احأاااااال الياااااا ب  اااااااتا ع  داااااا م     
مت   لواااااا   يااااااك  واااااا ر ساااااا  ل ة   ح   اااااا  ي ل ماااااا  وت اااااا    اااااا   يف اااااا   ا   2009ي اااااات  ال  ةاااااال  و اةاااااال

 1 نش   اتر ا  لو ن ن ال     ل أد جي     ورب  

  :جمع البرمجة  -2

 جلاااااالب و س  ااااااا     جياااااااد    وتأااااااامل ي لااااااا  ا  لوااااااا      الرب ااااااا     ح ااااااا  األ ااااااات ن اااااااختع ا   ل ااااااا  ياااااااك الرب ااااااا  
ااوةاااااااا   راااااااا  لتيااااااال ل ياااااااال  و ملااااااااا  ع ااااااا  ل   حاااااااالب حااااااالب ادل حاااااااا ن الااااااااث ول ااااااال وضاااااااال       و اعااااااال    

 ااااا   عل ااااا   ح ياااااع    ااااا  حااااا   ااتل ي ااااا   ا وت  ااااامل ايةااااا   ح ااااا   ااااات ادل حااااا ن الاااااث ول ااااالا    ااااال ا و
ن ةااااااي حبجلاااااا   ل حاااااا ن ح اااااا   ك األ أاااااا       اااااالة   ااااااد   ااااااك   جلاااااالب و   اااااالا    مي  ااااااع الأاااااال     ا  

اااااا  الااااااث حاااااالب هت    نشاااااا     ةلاااااا      اااااا  يااااااك  ل حاااااا ن ا نياااااا ة   ااوةااااا   ع دل حاااااا ن احمل  اااااا  األةاااااا ل حجللهن
ح اااااااااااااااال و اااااااااااااااا  ل   ل ح وااااااااااااااااع ي  ان اااااااااااااااا   ال   ن  ح ل   ل    ا    د ن    مش     ا  ي  هل  باةلهن  يمل ع  

 ةا   ااااااد  2الرب ااااا  ام ةااااا  عاااااع   ساااااات ت      يي  نااااا  و   ااااا   اااااات م ااااا       ل حااااا  ياااااامل ا  ااااالابان ا ت   ااااا  
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 اااااع الت ااااا    ح ااااا  سااااا ل ال لمااااا ؟ اااااات ويأااااات التربحااااا ن؟ اي ااااا ع ن   عااااا ل أمل  خت ااااا  يااااال   ااااا     اااااات مي 
  . ع       هن ح لي   ت  يفل ت األحلا 

اح ااااااااد ا  اااااااال  الااااااااته سااااااااتلم ت   ع اااااااا  هن ح اااااااا  واااااااال لع ا  اااااااا    اداااااااالعت   ال اااااااالب التياااااااال له ل لشاااااااا      
ع    ان ااااااااا  ا تأي ااااااااا  لااااااااالممل مي  اااااااااع ع ااااااااال ةلاااااااااع  ااااااااال    ااااااااامل الت ااااااااا ل   التشااااااااا      ي ااااااااات  ساااااااااتخربر ال ت جلااااااااا  

  .ادل ح ن
ا يفجلاااااا   ل حاااااا ن    ااااااال  اااااا  مي  ااااااع يفل ااااااات  ا و اااااال  أ اااااااغ ا مي  ااااااع يفل اااااات  ساااااااتيأت ع اااااا  ادل حااااااا ن 
ا  بم يااااك اللساااا   ياااامل  حاااالر ع  اااا بع اااااتر اللساااا       ي ااااك  لااااك  يأاااات ا  اااال   اااااتا ال اااا ع  ع اااات ساااال   حاااالهن

ل حاااااا ن الااااااث مي  ااااااع اليح ااااااد راااااا  عشاااااا ت ي ياااااا     يااااااك اليو ااااااد    الااااااته  اااااال   اااااا   لاااااات واااااا  ض ح اااااا  اد
 .ا  لو  

 :إضافة منسقي األغاني ومقدمي الخدمات وغيرهم  -3

ا حاااااال    التخ اااااا   لربناااااا يج ع اااااا   يااااااك ادل حاااااا ن  ال  اااااا ن      ةاااااا  ح اااااالي  و اااااا   ح  هتاااااا  ا  ساااااا ي   
م  ح  ةاااااال  داااااا     تاااااا  ع حيهناااااا    ل ااااااك مي  ااااااع حيهناااااا  يفل اااااال ا  اااااا  ا  لواااااا   اماااااا   عااااااع حااااااك  ل اااااا   داااااا 

  .الأ جل  ح   األل   
 ااااك يأاااالحهن    اااا  ع لاااات ياااا  ج يااااك ال اااال   ياااامل م اااا   ا  اااال   ا  شاااا ن  الشاااا لا   و  اااا ن الياااالا ع    شاااا ر 
ال  اااااا     ل حاااااا ن  ت  اااااا  يااااااك األداااااا ا   ا خ  اااااا ن    ن     عل اااااا   ل حاااااا    ي اااااا  يااااااك األ  اااااا   ا ت  حاااااا  

 ااااااك  ةا  لااااااد عااااااتلع عشاااااا ت ةاااااا  ح   م ت ةاااااات ح اااااا    اااااا    ا ت  حاااااا  اااااااي واااااا ا   ب  اااااا  لت ي ياااااات    ل
  1.لض يتجل ن  يك ا  جلأ     الته س  يت ل    ن  الت ك    أ  

دااااااامل   احتأااااااا  ر ي لتاااااااع  م اااااااال   يااااااا  مي  اااااااع  دااااااا متت    ا  ت  اااااااا  ع لضااااااال  ع ع   سااااااا ي     األبا     اااااااا  
أ     ااااااااا  ر    او   ااااااااا   ااااااااالم    يياااااااااليي؟ ا ااااااااامل ال  ااااااااا ن   ا   لسااااااااا  احمل  ااااااااا    الااااااااات ك جياااااااااد    هااااااااا

كا جياااااا  ك    ااااااأ  ي   اااااا  يااااااك يأ  اااااا هت   لااااااك وياااااال  مياااااا   ل اااااا  ر احملتلاااااات سااااااأأهن   داااااا م هن    لماااااا  ا   اااااال حااااااك 
 .ي لو ناااااااااع   عااااااااات ساااااااااتيل    ضهنااااااااا   ةااااااااالل  ي اااااااااتي    اااااااااا اع ح ااااااااال ك ي تااااااااال  ل ت  حااااااااات يااااااااامل ا  ااااااااات  ع

: ي  ااااا  ال ااااا   ل أ   ااااا ن     شاااااع التةااااا  ل    نااااات نااااا ع ال ااااال  اليااااا ب    ضهنااااا  ح ااااا  و ل ااااال ا   ااااال ياااااك الت  حااااات
 ال  نةااااا د الااااااته ساااااا ت  وياااااالمي حةةاااااات يااااااك  أاااااات الشاااااال  ن احمل  اااااا   الااااااث ساااااا ت  التااااااربع  أ   هتاااااا  ل جلل  اااااا ن 
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امض اااااا     ساااااا ت  اسااااااتخلاي     و   اااااا  ن ياااااا ن ا  لواااااا    داااااامل   احتأاااااا  ر استضاااااا م    م ال لاااااات  ل حاااااا ن 
  .ا    ش   ال ل ان الت   ل  

  :ضروريدي جي   -4
 اي اااااا و ح اااااا  واااااا  ح اااااا ه عاااااا  ادل حاااااا ن ا خت  اااااا    ي لاااااا   اااااا   ال اااااال     ا  لواااااا       DJ    اااااا حل

مي ااااا     نيااااا ةر ياااااك وااااا  ض     ل ااااا   لاااااض يت  ااااامل  ول لااااا  به واااااي امتتااااا   ا  لوااااا         ي اااااك حضااااا    
 اااااا    اااااا     ل حااااا  و  ااااااد ع ل  اااااات   مي ااااااك    هاااااا     اااااا  هنا  ةاااااا د   ي واااااات    ااااااا   ياااااال لاااااا ةمل عشاااااا ت

ال اااااا          اااااا   ياااااات ل  ل ةاااااا        ل حاااااا   عاااااا ل أمل  وت  ااااااد ح اااااا ن ياااااا  ع اااااال اي اااااا ن به وااااااي 
 1.است   ةي  احل ح   األ ت

 : حجز مكان -5

دااااااامل حجلااااااا  ايااااااال    ااحتأااااااا   ح ااااااال ا ت ااااااا   ا   ااااااامل: حااااااالب األ ااااااا   الاااااااث س  اااااااتلل م  ااااااا     حااااااالب  
 اي واااااااا     ي اااااااا ح   يااااااااليي اماااااااالي ن   نشاااااااا   ادل حاااااااا ن  ال  اااااااا ن  الاااااااات ك ساااااااا   ن   ح اااااااا  ا  اااااااال    

  .  ل 
ام ااااا  ان األ  ااااال  دااااا حهن  ااااااي عااااا ل أمل الي حااااا ن احمل  ااااا    ح ااااا  مت التخ ااااا   ل ااااات لاااااي  ع ل  ااااات ل   ااااا ن 
ا  ساااا ي      اااال حجلاااا  حاااالع ل اااا  ك يتت ل اااا  اساااات ل  هنا  أااااضهنا ل  اااا به  اااااتا ااااا  ال ااااأد    ناااات يااااك ا  اااا  وي اااا   ياااا  

  .سأ    لو   ةا   ند ا   ح  ي  
  ضهناااااا    ا و  ااااااي  ي  ن اااااا  اسااااااتخلا  لاااااالف يت اااااالبع  مي  ااااااع حجلاااااا  ي  اااااامل  أااااااض    حاااااال ياااااا   ل اااااامل علا ااااااع 
 . اااااااااااااا   ال  اااااااااااااا    ي  اااااااااااااامل    اااااااااااااال و اداااااااااااااا   ليضاااااااااااااا   ل  اااااااااااااا  امتت ح اااااااااااااا    ةاااااااااااااال   ح اااااااااااااا  سااااااااااااااأ ت ا  اااااااااااااا  

 ا اااااامل   اااااال   ا جيااااااد    ويتةاااااال ا  لو ناااااا ن ع لضاااااال  ع ح اااااا  األنل اااااا  ا  واااااا بع ع ل  اااااات  داااااامل   احتأاااااا  ر ي
ي  سااااااأ  ياااااال ع   ةا حجلاااااا ن علن  هناااااا  حةاااااال هن  لكناااااا   ح اااااا  سااااااأ ت ا  اااااا     اوةاااااات عشاااااال   ي ل  اااااا  اياااااال ع   

  2 استض م  ع   األنش   ا  ل د 
 ةا   اااااد واااااا ظ  ي لو نهناااااا     و هناااااا    م اااااات ت      ايةاااااا   ح اااااا  وةاااااا   ح   احتلاااااا بهنا ح اااااا  الي احاااااال ا  لاااااا   

ال  اااااا   ح اااااا  ي   ياااااا ن ي   اااااا  حاااااارب ا نينااااااد      مي  ااااااع ااوةاااااا    راااااا    ياااااال  تع   اااااا  عأ  ااااااع  مي  ااااااع
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 .ع   لاااااااااااا   حاااااااااااالا   ل أاااااااااااا  ل ت ياااااااااااا  يااااااااااااك األساااااااااااا     ا واااااااااااالا ان  مي ااااااااااااك    و اااااااااااا   الت اااااااااااا ل   يلو  اااااااااااا 
 ةا ا   ااااااك   ا   اااااامل ا ختاااااا   ي واااااا   با ع ي اااااالان ال لماااااا    متاااااات ل  ناااااات  اااااال  ت اااااا  ح  ااااااع  با ع اساااااات جل   

 !ن الشخ  الته س ل لرال ظ   الة يت  و و    لي 

  :البحث عن رعاة لتعويض التكاليف -6

 ةا   ااااااااد حب واااااااا     مت  اااااااات  داااااااا     لو نااااااااع   م جلااااااااد    و  اااااااات   ااحتأاااااااا   اللحاااااااا ع    اااااااااتا ا       
  اااااي ع لضااااال  ع  نااااات سااااا ت   ح  اااااع ميااااا  الاااااتا ة    الشااااال  ن ال أاااااضع  س ةااااات    ا ااااا ر    ل اااااك   اهن   

    ا ي عت؟ ي  الته خت   لتيلميت     ح وع
ا حااااااا   عاااااااا ل أمل   ياااااااامل ةلااااااااع   مااااااااا  الت ةاااااااا     لو نااااااااع وت  ااااااااد و  ةاااااااا ت  و   اااااااا ن: سااااااااضلد اللحاااااااا ع 
احملتل اااااا     ي لماااااا  يياااااالا  اللح  اااااا  الااااااث س  ةاااااا    ح   اااااا    ا ي عاااااات   لتياااااال ل ياااااا  ساااااا   ي نت     يلي ناااااات 

  .ح   هن 
و أ  ااااا     لااااا   أ اااااد    ااااال  اااااع حااااال  ي دااااامل لااااا   ا  ح ااااا    ااااامل ا  شااااا  ان  ا  ةاااااي ن الاااااث  مي     

    لااااا   ااااا   ال ااااال     ااااال و ةع ااااا  ل لاحااااايا    و   ااااا  وظ ااااال ح ااااا  امتااااا  ا  لوااااا      الاااااث سااااا ت   دااااا    
عشاااااا ت عاااااا        اااااا    ضهناااااا  عاااااال       سااااااياو جل    ساااااا ةت ا حاااااا   ااوتل ح اااااا  ام ةاااااا  عااااااع  حاااااالب اياااااال 

 . ت وااااااااااااا  هنا ا  تجلااااااااااااا   ي  ااااااااااااا األبم ل ااااااااااااالب ا  شااااااااااااا  ان الاااااااااااااث سااااااااااااا ت  يفل ااااااااااااالا  م  ااااااااااااا     الاااااااااااااث ستشااااااااااااا
اااااات خت ااااا  لأ ااااامل ي تجلااااا ن  مس ااااا  ياااااك ي لو ناااااع؟ مي  اااااع   ضهنااااا  وضااااال  لااااا   ان  ح واااااع   سااااا ا    ناااااد 

 ةا   ااااااااد وشاااااااا ل     تل ااااااااع ياااااااات ل    ح اااااااا  و اااااااال  لاااااااا        اااااااا اة    ي ةااااااااي ن   ع اااااااا  ل ت ةاااااااا ت
ُااااااالا  ةاو هنااااااا    ملحااااااات   ااااااا حلر ح ااااااا  و ااااااا  لر ياااااااك  ااااااا     ااااااا

  مت  ااااااات عشااااااا ت  ااااااا   ل  ااااااالع ي لو ناااااااع ا 
  !  حي
  ال    ااااا    سااااات ت      و ل ااااال ا ااااا    مي اااااك       ااااال ال  ااااا   لاااااض احملااااال ب ياااااك ب  اااااع   ةا  لاااااد       

 .حبجلااااااااااا  للمااااااااااا      ه ي ااااااااااا   لأ ااااااااااامل ال  ااااااااااا       ااااااااااارب ا ااااااااااال ل حاااااااااااك  ل ااااااااااا  الت ااااااااااا    ح ااااااااااا  ال ااااااااااال 
احبااااااا  حاااااااك الشااااااال  ن الاااااااث  حاااااااد م  ل ااااااا ن   ااااااال    يااااااال  تع  ا  اااااااد و ااااااا ن اوةااااااا    احااااااال   مضااااااات 
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يأ  ااااااا ن ل لل  ااااااا  احمل  ااااااا   ياااااااك األأ ااااااا    ااااااا         نااااااا ا يت ل ااااااا  عشااااااا   ال لةااااااا  ل ت ااااااال   حااااااال  
 1 . ل   ر    مل ال  اةل األ ل  الث ست ت أ   ح يت   التجل    

ا تااااااا ول احمل  ااااااا  ااااااااي   ااااااا   ح ااااااال ا جياااااااد   ا ااااااات  مت ااااااات الشااااااال  ن الةااااااا ضع ا  اااااااتي      بحااااااا  الشااااااال  ن 
  اليااااا   نظل هنااااا     ح ااااالي  مي   ااااا  ةلاااااع حل  هنااااا   ااااااتا اااااا  ن ااااا  اامااااايا   لااااا  األ ااااال  الاااااث وشاااااير   ن ااااا

لااااا    اااااد يفاااااد  ح  ااااا  لااااال    أاااااضع  ياااااك ن ح ااااا    ااااال     ااااا مل الت ااااا    يااااامل الشااااال  ن الةااااا ضع   ضهنااااا  ملةااااا  
  .لت     ال ي م  احمل   

  ةاااااا   ح اااااا    ااااااضهنا   احتلاااااا بهنا ح اااااا  ياااااال  تع  ي  يتااااااع     ع اااااالر ا    اااااال   اااااا   يااااااك ا ل ااااااك التياااااال  ل
 .ال ل ل يك ا  ح   لو نع

  :إنشاء استراتيجية تسويق -7

الاااااي  ج   لواااااا    شاااااأت الااااااي  ج ل اااااال   ل اااااك الضاااااا   مي اااااك     ةااااااأح ساااااا حيهن  ع ااااا  ل  ياااااامل ا   اااااال        
ياااااك ادل حااااا ن ل ااااالممل   ن ا اااااع حاااااك جنااااا   ايااااال    الاااااته  يااااامل ح ااااا    ت ماااااع  و اااااع ام ةااااا  ع ل ياااااع  

ي اااااااتيأ     ةا سااااااا  ن األياااااا   عشااااااا ت  ااااااا    حيهنااااااا   ل اااااااك ا   وااااااال    و نااااااد ةلاااااااع   ان ااااااا   ه  ح  ااااااا  
  د    ل    تلع؟

ياااااااك  اااااااا   اسااااااااياو جل   و اااااااا    يت اااااااا  ع   يااااااااك ا اااااااالوح    وةاااااااات    حاااااااالب يااااااااك ا شاااااااا     الاااااااات ك        
س  اااااا ل   ا ل اااااامل   يااااااك ال لماااااا     ادل حاااااا ن    اااااا    ةلااااااع ياااااا  به املياااااا    نااااااد   اااااا  ع أ حاااااا  ياااااا  ا 

ي ن  ا  شاااااا  ان الااااااث وت  اااااامل وااااااتة ايضاااااا    ا و  ي اااااا     ه ي اااااا     اااااا   ياااااات حااااااك داااااا   حاااااالب ا  ةاااااا
عت   ااااامل ال شااااالان  ا و اااااي  ميااااا    ااااا ا    ي ااااا  ي  ااااا    اي نااااا نا   ال ااااال    األحااااالا  ا ل   ااااا   حااااا    
 .  ضهناااااااااااااااااااااااااااا  لاااااااااااااااااااااااااااالا  ع اااااااااااااااااااااااااااا  ا  اااااااااااااااااااااااااااا ح ن ا ح ن اااااااااااااااااااااااااااا  يااااااااااااااااااااااااااااك   اااااااااااااااااااااااااااا   ةاح اااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااااا 

  عاااااع   و عااااات  و ااااال   اااااض  أااااات امااااا   Facebook ح ااااا  ل ايااااا ااااات   تاااااع يأ ااااالهنا لت   ااااا  
ا  لواااا    يفياااا  يااااك ي اااال  ا شاااا     احملتل اااا  يي عاااات  اااات  اااا    و  ياااات لضاااال   نشاااال  ساااا لتع ح اااا  ن اااا ال 
 اساااااامل  حاااااا      ضهناااااا  ول لاااااا   تاااااا    سااااااأ حي ل ساااااا ةت الت اةاااااات ااوتلاااااا حي ييااااااليهن    حاااااا  ا وضاااااا ل    
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ه نااااا ع ياااااك احملتااااا      الةااااا      ييااااا  مل اانااااالم ع ل شااااال لاااااي  يااااا    ال  ظااااا  األ اااااضع  مي اااااك      ااااا    
 .ال  ل   ل    ن   ا لاو  ن الة      احملت   الته مت  نش ؤر  ة ةهن  ل ل لو      ن

 نشاااااا  ح ياااااا  وةاااااا     خت اااااات       ي ااااااك   لاااااا  هن  وااااااتاعهن     مياااااا  اسااااااتخل  اساااااا  ا  لواااااا       ااااااضهنا      
 ادل حاااااا ن   ةاااااا  ة ا ةاااااا    ا  اااااال    ا ع اااااات  اااااال  ا ي اااااا   عي  تااااااع   حب اااااا  هاااااات ه عاااااات ا شاااااا      

ا ع ل ايل  است  بع الة    يي  مل ال  ل    1.س  لح لع ع شل ا    ي ن  س     ي  لهن

  :االستعداد للحدث نفسه -8
 ةا ا و ااااااااك   و ظاااااااا   ي لواااااااا   ةايت ا با ع ااااااااا  حل  اااااااا  وت  ااااااااد  ةاااااااا   ال ل اااااااال يااااااااك الت  ةاااااااا ت

ااااا    جياااااد    وااااا جلح   و أ ااااا  ياااااك   ي تااااا بهنا ح ااااا  ةلاااااع   ميااااال وشااااا ل ع   اااااا ال  ااااا   الأيااااا   ي ظلهن
 ااااااك ب  يهناااااا   واااااا عمل  اااااات   اااااا ع:   ةلاااااا  ا  اااااا   ام ةاااااا  عااااااع    ااو    اااااا ن      اااااامل الشاااااال   ال  ياااااا 

  2.ا ربي  يمل   مل ا        ن ي وع    ا  اح ل ال   ة     التي مي ام  

 :تحديد لجان المهرجان ومن يرأسها ومهام كل منها )أمثلة( -9

 ياااااااك ي  ي ااااااا  يفل ااااااال ي حااااااال ا  لوااااااا    م  ل  وااااااات  ي ااااااا   ان يااااااا بر   سااااااا     :اللجنةةةةةةةة العليةةةةةةةا -  
ع   ااااا ن ال ااااال    وتااااا   ال جل ااااا    ضااااا  ي لااااا  ا ت ااااا    حضااااا     ااااا  الت  ااااا    دااااا  ف ا  لوااااا   
 ةااااااا  ل  حيااااااال ع اااااااامل حيااااااا ال ا  لوااااااا   حمل اااااااا  مضااااااا ة    ع لت  ااااااا   ياااااااامل ا ااااااال ل ا ااااااا  ا    ساااااااا  

      ا  لو  وش  ت  ي    ال جل   ال  ي

 ااااااااا  ا خاااااااا   عاااااااا ولا    ماااااااا  ا لاساااااااا ن  :اللجنةةةةةةةةة العليةةةةةةةةا   مةةةةةةةةدير المهرجةةةةةةةةانرئةةةةةةةةي   - ة
 ا خ  أاااااااااا ن  ااو    اااااااااا ن الااااااااااث وةاااااااااال  ع ساااااااااا  ال جل اااااااااا  ال   اااااااااا  ل ل لواااااااااا      تاااااااااا    ة ساااااااااا  
  ا   ااااا ن   الت   ااااامل ح ااااا    ااااامل ال يااااا ب  ا  ااااا ي ن ا  ل ااااا  يااااامل ا ااااال ل ا ااااا   ام ةااااا  ع   لوااااا  

ع اوةاااا ان ال  ياااا  ل  ةاااا   ح اااا  بحاااا  لتل  اااات ا  لواااا      اااا   حلع اااا   ب ل اااا  يااااك   ياااا     ضاااا 

                                                           
1
 https://www.soomeet.com/blog/organiser-un-festival-en-7-etapes-le-guide 

2
 https://www.soomeet.com/blog/organiser-un-festival-en-7-etapes-le-guide 
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 ااااااا   التربحااااااا ن ا  ل ااااااا   ال    ااااااا     ةااااااا ي ن ال  ااااااا بال  واااااااتا ل ال ااااااا ل    الت  ااااااا   يااااااامل   مااااااا  
 1ال جل   ال  ي    ويلمي ويل ل ب  ه ل جل   ال     ح   سض ال لت 

الة   ال  ي    يؤس   ا ةاح   الت        و     ت  وش      يك ي ل   : اللجنة اإلعالمية -ج       
 د م     حيل ا ؤمتلان  ي لت   الي  ج ل ل لو   حرب  س ةت ا ح   ا خت     أت         ع ل انت    ا  لو   

 الة       ةلا    ي   ا  لو    ة    ا  و   لا  ع أل أ   ال  ي    لاو   عش ت ي  سد 
    يك     التة  ل ال  و للا   وة  ل م ل    ا للاف ح   وةل    و   ت ا  أ ح ن  تلع و     ا  لو

وت   ا للاف ح     م  التجل   ان التي    يك ول  د ب       د  ع  ة ن  :اللجنة التقنية  -د      
  الت     يمل ال جل   األ ل  يك     ا للاف ح   علن يج  ول  أ ن  حل   ا  لو   

 وت   ي ل  ا للاف ح     مل ا   ي ن ا  ل    ةلم   ح د األة      لاع : ةاللجنة المالي -ه      
 ا  لابان   الأ ع  ةلف ا  اة   ةا   ند ي ل  ا 

    ال    ن ال  ي :  وت   ي ل  استيأ     باع د  ف ا  لو    ا ش     يك      الأ ل   الت ظ   با ت 
   ي  الض  ف  ي اح ل  ة    ي  ب ع ا ش       و   ل حجل  ان ال ضا    ح ن ال ل   الت     يمل م لال  

:  يك ي  ي   يت ع     مل األي   ا با    ا ت  ي  ع   لو     حلاب   دل إدارة المهرجان -و     
 اوتل ح ن ال جل   ال      ا حلاب  ا للاف ح   و   ت ح  ي اامتت    اا تت           اة  ا لح  ك 

 وت   ي ل   دمل حل   ا ت    األحل   ال  ة ع  ا ح   ح      ح ت : تحكيم المهرجان لجان -ي     
 2 اا تت  

 

 

 

 

 
                                                           

1
 . 111ص  2006، القاهرة، 1بسمة حسيني: الدليل الى االدارة الثقافية، دار شرقيات للنشر و التوزيع، ط  

2
 .112المرجع نفسه، ص   
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 .هم التظاهرات الفنية في الجزائرأ الثاني:المبحث 

  ناااااد ا  لو نااااا ن   ا  اةااااال و ااااال ع ل شااااالان  ل اااااك حااااالبا  ال ااااا    ةاااااأح  يااااا  ة حااااالب  ةااااا عمل ال ااااال       
ميااااااال مت ال ااااااا   ال ل ااااااال ياااااااك ا  لو نااااااا ن  و   ااااااا  ع ضااااااا   ا  ااااااال ح ااااااا  لااااااالا  كا  لوااااااا   الااااااال   ل  ااااااا   
 ر األايااااااا  ك  كا  لوااااااا   ا  ااااااا    ل ل سااااااا ي  األنلل ااااااا  ك  م لااااااا  مت بياااااااج ع ااااااا  ا  لو نااااااا ن الاااااااث وتشااااااا 

ن ااااا  ا  دااااا ع  ي  ااااا  كي لوااااا   امااااا  ال ااااال   ي لوااااا   ا  ل لااااا ن  ال  لمااااا ك  ع  لااااا  سااااا ت  و ظااااا   ع ااااا  
التظاااااا الان األ اااااال   اااااات ساااااا ت   ي  اااااا  كا  لواااااا   الاااااال   لاااااا بة   تاااااا ة الشااااااأ ة  ا  لواااااا   الاااااا  ي 

  :  يك اا  ا  لو ن ن الث ي ا  لل    ةل    ا  اةل اي"  س ي  الل  ا 

 :هران للفيلم العربيمهرجان و  -1

 حااااال  عااااال  ا  لو ناااا ن ا تأي ااااا    ا  اةاااال    ااااال ان  يااااد م  ل ااااا ن الااااال  ع    تاااارب ي لوااااا    ااااالا  ل  ااااا    ال اااال 
ياااااااك ا  لوااااااا   ع ااااااال  مااااااا    ك   يااااااا ك ل لخااااااال  ا ةاااااااله   لااااااال  13ياااااااك ح ااااااا    ناااااااد ال أ ااااااا  1976حااااااا   

اااااا  ساااااا  ل ة هن  38يشاااااا        ساااااا     شاااااا ل ا  لواااااا      اااااات   ةااااااض    اااااا ةيي  وت اااااا م  ح اااااا   عاااااا    اةااااااي م  لهن
 1و اة  كال ال التايبك 

 

 مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.  07 الصورة رقم
                                                           

1
 https://www.noonpost.com/content/24253 2018/07/26 عائد عميرة  

https://www.noonpost.com/content/24253
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 :مهرجان تيفردود -2

     ل ااااااا  2003    اااااات سااااااا      تاااااارب ااااااااتا ا  لواااااا     حااااااال  عاااااال  ا  لو نااااااا ن اا   ل ااااااا    ا  اةاااااال    ااااااال مت
لاااااالال ا  اةاااااال  اااااااتا ا  لواااااا    اااااات ع ألساااااا   األحلاااااا    ع ا اااااا  و اااااا ه     و  اااااالب ب ال ا  اااااا    ع اااااالع  ماااااا   ن 

ال   ااااااا   ا  سااااااا ي  رااااااالف عااااااا  اي ااااااا ع    ي  يااااااا  اليأ ةااااااات الاااااااث ح ناااااااد ياااااااك  حلااااااا   ال  ااااااا   ااااااا   ايااااااالة 
 لااااااا   200األا  ااااااا  الاااااااث با ن  ح اااااااا    الت ااااااا     ن   مااااااا  اليااااااا ةل  ح  ااااااات  ح ااااااا   ت اااااااد ايااااااالة  ااااااا  

  ااااا   ااااااتر الااااال  ع الاااااث انت اااااد م  ل  هتااااا   يااااا   مت الت ااااالال ل ل ااااال ياااااك ا  ادااااا مل  لاااااخ      ااااا   الاااااأ ب 
ا ت  ياااااا  ع ي اااااا ع ااوتل ح اااااا    ساااااا ل د الأ اااااا   التي  ااااااله   ادتلاااااامل ا  اةااااااله    ةاااااا    ي  ياااااا  اليأ ةاااااات الااااااث 

يااااااك   جيااااااتة ا  لواااااا   ساااااا   هن  حاف الاااااا  ا  يااااااك ي  ياااااا  اليأ ةاااااات  لضااااااا    اااااا     عشاااااا ت  س سااااااي األياااااا   غ 
 1ا        ا  اةل  يك    و     ضهن  م     تيأت ا اف يك ال     األو ند 

 

 في منطقة القبائل. مهرجان تيفردود 08  الصورة رقم

 :جان تيمقادر مه -3

   شااااا  ر م ااااات    أااااا  ياااااك الشااااا     عااااا ب  األ  ا ا  اةل ااااا  ح ةااااال   ع و ااااا اااااا  ي لوااااا    يااااا   سااااا       يل  ااااا  
ا ل  ااااااا   و ليااااااا ب ح ااااااال     و تااااااارب  الشااااااا ة   لااااااال  ن ن اااااااي حجلااااااال ياااااااك  ت ااااااا  يشااااااا اض ال اااااااك ال ااااااال   ي ااااااا   

 أااااات سااااا  ان     ااااا    ااااا   ي لوااااا   و ليااااا ب ياااااك  عااااال  ا  لو نااااا ن الل ل ااااا    ا  اةااااال   الل ي ن ااااا  األ ل ااااا  الت    ااااا 
   . لة  ال  ااي  ن ألا  ال   ن  ال ح       هتضك حل ل يك

                                                           
1
 https://www.noonpost.com/content/24253 2018/07/26 عائد عميرة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://www.noonpost.com/content/24253
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 مهرجان تيمقاد الدولي.  09 الصورة رقم
 : المهرجان الدولي للكسكسي بالجزائر -4

  الاااااااااأ ب ا    ع ااااااااا    ال أااااااااا  التي  اااااااااله الشااااااااا ض ل     ااااااااايم  ل ااااااااا ن الااااااااال  ع األ   لاااااااااا ا  لوااااااااا   الااااااااال    
 جياااااااال  امتتاااااااا      ال اااااااا ا      اااااااا ع اااااااااي األ   يااااااااك ن ح اااااااا  ح اااااااا  ا  اااااااات   الاااااااال     ماااااااا  الياااااااا ةل  ح  اااااااات

  حبضااااا      ااااا  حاااااك   ا ع ال ي مااااا   ا  اةااااال  ااااا       ةااااال   ااااا   الأ ااااال ع ل  ةااااال   3ا  لوااااا   الاااااته   اااااتلل 
   ب     ااااااال   و أ ااااااا     ااااااا ظ  ا  لوااااااا   علح  ااااااا    ا يت ال ي مااااااا  ا  ااااااالة ال ااااااال  ب    ا  اةااااااال  أااااااا    ياااااااك 

داااااا   لاااااالف  م  اااااا  حاااااالع ع اااااالا  يااااااك ع   اااااا     الشااااااأ ة  الل  داااااا  ا  اةاااااال ت   ع  داااااا م     يشاااااا    
 هتااااالف ااااااتر التظااااا الع الل ل ااااا  يفاااااد  ح  ااااا    ا ع ال ي مااااا     ول  ااااا   وااااا ن   ا  ااااالة يةااااال   ل أ ااااا ال أ ااااا   

ال ل ااااا    الاااااته ا ت اااااد لااااا لع ح   ااااا    ستضااااا  التظااااا الع  ال  ي اااااله ا  اةااااالها  اةل ااااا   ل ت ل ااااا  راااااتا ال أااااا  
 1 التي  له ل     يي ل  

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/)المهرجان_الدولي_للكسكسي_)الجزائر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%83%D8%B3
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 .المهرجان الدولي للكسكسي بالجزائر 10 الصورة رقم

الأ ااااال اااااا  ي لوااااا   سااااا  ل ةي ب    شااااا  ر م ااااات ي ظااااا  ع ااااالا   : مهرجةةةةةان عنابةةةةةة للفةةةةةيلم المتوسةةةةة  -5

 30  ي لواااااا   ح  عاااااا  حاااااا ب ع اااااال ل اااااا ة با  ا  اةااااااللاااااالال  ح  عاااااا  ياااااا    اااااات ساااااا     يل  اااااا   ااعاااااا   ا ت ساااااا 

 1.س  

 

 للفيلم المتوس  الوطني مهرجان عنابة 11 الصورة رقم

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ المتوسطي_للفيلم_عنابة_مهرجان   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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  : بالجزائرالمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية  -6

   اب م  اااد ل  ااا   عااا  علا ا  اةااال 2009ي ااات حااا    ال ااال  ن   ا  سااا ي ب   و ضااا  م ااات حااال    ي لوااا   
 ل سااااااا ي  ال ااااااال  ن   ي حااااااالا سااااااا     جيلااااااامل   ااااااا  ياااااااك األمسااااااا        ااااااال ا  لوااااااا   الااااااال   لعااااااا   اةل ال  ةااااااال 

  الشاااااااا ضع   حاااااااا ا ا  ساااااااا ي  ال اااااااال  ن   ال    اااااااا  وت اااااااا  م  اااااااا  ا ل اااااااا   ع حلاااااااا    أاااااااا   ا    اااااااا  ال اااااااا    
ب  ااااالرب ع   ااااال  الااااا  ي   اااااي  14   9 ل   ااااارب وظااااا الع ي سااااا ي     سااااا       ال ااااايع يااااا  عااااا  وشااااا ا  اةااااال

      اااااا ب    و أ اااااا   اااااااي   10 ا اااااا     و نااااااد يشاااااا      41الاااااال ك ع لاااااا    ه حبضاااااا   ماااااالال و اةل اااااا  يااااااك 
ل  راااا  حااااك ا  حاااال ح اااا   يةاااال م لاااا  سااااجل د    لان     ال ل اااا   ملن اااا    اسااااأ ن    ساااا      ا   ل اااا   ال  عاااا  

   9وشاااااا ل   اااااارب وظاااااا الع ي سااااا ي     ساااااا       ال اااااايع ياااااا  عاااااا     اةااااالا       ااااا  ا ي   اااااا  ال ي م اااااا  ل جل اةاااااال
 ا ااااااا     و نااااااااد  41ب  ااااااالرب ع   ااااااال  الااااااا  ي   اااااااي الااااااال ك ع لااااااا    ه حبضااااااا   مااااااالال و اةل ااااااا  ياااااااك  14

م لاااااا       لان اااااا    ال ل اااااا    ملن اااااا  اسااااااأ ن    ساااااا      ا   ل اااااا   ال  عاااااا        اااااا ب    و أ اااااا   اااااااي   10يشاااااا     
 1 ل  ر  حك ا  حل ح         ا ي     ال ي م   ل جل اةل يةلسجل د 

 

  بالجزائرالمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية  12  الصورة رقم

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ بالجزائر_السيمفونية_للموسيقى_الدولي_المهرجان   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 :مهرجان الموسيقى واألغنية السامرية   -7

  ه   لاااااال عااااااعلح  اااااا  ال اااااا ل  ا  اةل اااااا    ااااااالا  ياااااا   ساااااا     ي لواااااا   األل  اااااا  ال اااااا يل      ةاااااال اي اااااا       
ك  ااااال  ح اااااي لااااايل  ك لت   ااااا     ااااالا    يااااا   ا  لوااااا     ع  ااااا  ي سااااا  ه ي  دااااا  ا  لوااااا   ال ااااا لع  ا ااااا ا ه

ا تااااااا  ن الرب ااااااا  ا  ااااااالع  الااااااات ك  ااااااا و   ع أللااااااا   ا ل ااااااالع  دااااااا    وااااااا  »الااااااايا  ال اااااااي ل ل  ااااااا  ال الان ااااااا  
جياااااد ح ااااا   ااااات م ااااا   ا شااااا      ااااا  ا  يااااات حاااااك  ل  ااااا   احااااالع ول ااااالع  ااااااتا ي  اااااد ي اااااح ل جل ااااا  «  ا   م ااااا 

 1 .عل   ا  لو  

 ا  اةل اااااا   ااااااالا  ياااااا   سااااا       لاااااا ل   ن  ل  اااااا   :بةةةةةةوهران الةةةةةةراي لمهرجةةةةةةان الةةةةةةوطني ألغنيةةةةةةةا -8
 .  ض    رب ي س ي ي اللاه ا   ةل ك

 

 

 بوهران الراي مهرجان الوطني ألغنية 31  الصورة رقم

 

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ الجزائر_في_الفنية_والمواسم_المهرجانات_قائمة   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ساااااا عي  ااااااا   حاااااال  ااااااا  ا  لو ناااااا ن  :مهرجةةةةةةان جميلةةةةةةة العربةةةةةةي    ليمهرجةةةةةةان جميلةةةةةةة الةةةةةةدو  -9
 .ال   ة     ا  اةل   ش  ر م ت حلع م  ن  يك يك  ت   يش اض ال ك ا  اةله  ال ل 

 

 

 .مهرجان جميلة العربي    ليمهرجان جميلة الدو  41  الصورة رقم

ا  لواااااااا   علناااااااا يج  ااااااااله   يت اااااااا ع  تل اااااااا  ا  لواااااااا   ال ياااااااا   : المهرجةةةةةةةةان الثقةةةةةةةةافي األفريقةةةةةةةةي الثةةةةةةةةاني -10
 الاااااته  ااااال  م  ل تااااات يفاااااد ح ااااا ا   2009و    ااااا   20    5ياااااك  ا  اةااااالاألمل ياااااي ال ااااا   الاااااته ست تضااااا ت 

نشااااااااا   ن  اااااااااله  يت ااااااااا ع  شااااااااالت اابة  ال  ااااااااا   ا لة ااااااااا   ا  سااااااااا ي  كامل ي ااااااااا  التجلل ااااااااال  ال  ضااااااااا ك عربنااااااااا يج 
   . ا  ل   ال   ل    اليا 

لأ اااا   حاااااي ل  ااااا    ااااا   ي  ااااا    51 ب  ااااا   و اةاااالهي  ااااا    5,1انشااااا ن ةاااا ل      ةااااا  ي لتااااات ع  اااا  ا  اةاااال   
ال  ةااااال ا  حب وااااا  ل   ااااا  ي  ااااا   ب  ااااا   ل ت  ااااات ع  يااااا ن ا  لوااااا    الاااااث وااااا مل  م ااااا       الااااالع  لااااالة 2500
ح اااااا  ا   ت  اااااات ع لأي اااااا  ا    اااااا   اللح  اااااا   ست اااااا ا  ب    مل ي اااااا    ل ال  اااااا  ةااااااي  اااااا   ب  اااااا    1,5ي  اااااا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88
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  عااااااا يلبا  ا  اةااااااال ال  ةااااااال ع لت  ااااااات ع يااااااات ال ااااااالالك   ساااااااتي   ال   ل ااااااا ن   الي حااااااا ن    ا ااااااا ا  ال  ااااااا    
 1.أ ب  للر  لضا  يك يل  للال ال  و أ  ع  الأ  لع

 

 الصورة رقم 15  مهرجان الثقافي األفريقي الثاني

                                                           
1
 ، المرجع نفسه.الجزائر_في_الفنية_والمواسم_المهرجانات_قائمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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مببادرة من سكان املنطقة  "، حتت تسمية "مهرجان الفنون الشعبية 1967نطلق مهرجان تيمقاد بصبغة حملية سنة ا  
حيوي أثارا  "قصد تثمني الرتاث الثقايف و السياحي يف املنطقة ، السيما مسرح مدينة تيمقاد الشهري الذي يعد "متحفا

شهرته الدولية بفضل تواصل جناحاته من خالل مشاركة نوعية للعديد اكتسب هذا املهرجان  ."مثينة من عهد "تاموقادي
 .من الفنانني العامليني من البلدان الصديقة و الشقيقة

  

 
 تيمقاد مهرجان الفنون الشعبية 61 الصورة رقم

  :مهرجان تيمقاد الدولينبذة عن  -1
األثرية الرومانية بوالية باتنة عاصمة األوراس سنويًا يف مدينة تيمقاد يقام هذا املهرجان  مهرجان تيمقاد الدويل 

وبالد الشاوية  يشارك فيه كوكبة من خمتلف مشاهري الفن العريب جيذب املهرجان سنويًا آالف الزوار من منطقة القبائل 
ان وغريها من املناطق يف اجلزائر ومن خارجها كان مهرجان تيمقاد من أبرز املهرجانات الدولية يف اجلزائر، حيث ك
حيتضن عديد من احلفالت ألهم الفنانني العرب والعامل   لكن بسبب إجراءات التقشف، أصبح املهرجان أقرب 

 1.للمحلية منه إىل الدولية  و مبشاركة فنانني حمليني فقط بعدما كان يشهد مشاركة عاملية سابًقا
اشرف االستاذ كان يسمى بأيام ثقافية لتيمقاد كانت تقام فيها مسرحيات تابعة ملديرية الرتبية باتنة   1965يف  

مادوي عبد العزيز بدراسة االيام قام السيد  1966يف عام  mèdieاول مسرحية امسها  فصلة مدير الرتبية لوالية باتنة 
                                                 

1
 2016مطوية المهرجان سنة  
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 excavé مث قام السيد  عديد من االنشطة الثقافية و الفنية الثقافية و اعطائها ابعاد مهرجان كبري يستقطب ال
psuiqudo بدارسة اقتصادية للمهرجان وبعدها قام االخوةBonnal et luis  بدراسة االثار الرومانية من حيث

 Festival international méditeraient deعدد املتفرجني و  املسرح بعدها قاموا بأنشاء مجعية  
Timgad 

عطى ما دوي مهمة اىل اعضاء اجلمعية  بالذهاب اىل العاصمة و دفع ملف املهرجان بإسم اجلمعية  يف شهر بعدها ا
انعقاد اجتماع مع كل من وزير املالية و وزير الثقافة و وزير السياحة و املوافقة على  أفريل و اىل  قصر احلكومة حيث مت

 .1املهرجان من طرف جملس الوزراء بعد اسبوع
كانت اول طبعاته  حيث كان اقبال كبري للجماهري  على املهرجان  وكان برنامج الطبعة   1967عام  ويف 

مسرحية ديوان القار قوز شارك فيها ايضا عبد الرمحان  االوىل  يف الفرتة املسائية مسرحيات ويف الليل شعر ومت عرض 
فيها ماريا كازا راس اليت كان عرضها اليت  مثلت    histoire le petit soldaمسرحية كاكي  حيث مت عرض 
  االول على مسرح تيمقاد

مليون اليت شارك فيها   12كان امحد طالب االبراهيمي و وزير الثقافة وزوجته  كضيوف شرف  وكانت مبيزانية املهرجان 
ك مبلغ ثالثة كل من وزارة التجارة مبلغ مليون ونصف والرئيس الراحل هواري بومدين مبليونني ونصف وشركة سوناطرا

دينار جزائري  ونظرا لعدم وجود فنادق يف والية باتنة كانوا  500ماليني  ودعم من الوالية وكان مثن التذكرة يقدر ب 
كانت وسائل تقليدية متمثلة يف  املهرجان ،اما النقل   ومطاعم  للمشاركني يف  احباب املهرجان يفتحون منازهلم كمبيت

  2اظ على االثار و جذب لفت نظر السياح.ليش وعربات لنقل وذلك للحفاك

مهرجاننا  للفنون الشعبية شاركت فيه  1973اصبح املهرجان متوسطي ليصبح يف سنة   1969ويف سنة  
العديد من البلدان الشقيقة مع مرور السنني صار املهرجان تظاهرة سنوية قارة حافلة  باألنشطة  الثقافية والفنية خالل 

 1987سنة أثناء عشرية املأساة الوطنية   مليار  لتتوقف رحلة املهرجان 40من كل سنة مبيزانية  مطلع كل شهر جويلية
على إعادة بعثه من جديد  السيد حممد الشريف جبار وايل والية باتنةحيث عمل الديوان الوطين للثقافة و اإلعالم و 

اجلزائر يف تلك الفرتة ، و بث األمل من ليكتسي صبغة جديدة ، هبدف كسر الصمت و جدار العزلة اليت عاشتها 
بعد توقف دام عشر سنوات الذي يعترب هو من اعاد احياء املهرجان عام  1997سنة  جديد من خالل الفن و الثقافة

م ترسيم مهرجان 2003يف سنة مهمة احتضان املهرجان   onciقام وايل الوالية اعطاء  1998و يف سنة  1997

                                                 
1

 مهرجان تيمقاد  سعيد مرزوقي  من مؤسسالسيد لقاء مع  
2

 المرجع نفسه 
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مت تعيني يوسف  2018و يف سنة  1. لتيمقاد  بقيادة ضخضر بن تركي كمحاف  للمهرجانوتسميته املهرجان الدويل
لكن بسبب إجراءات التقشف، أصبح املهرجان , 3حمافظا للمهرجان من طرف وزير الثقافة عزالدين ميهويب  2بوخنتاش

بعدما كان  فنانني حمليني فقط، مبشاركةمن هذا املهرجان كانت  40النسخة الـ حيث ان  أقرب للمحلية منه إىل الدولية
يشهد مشاركة عاملية سابًقا، أي أهنا ستكون "وطنية بامتياز"، خالل هذه الدورة مت إدراج كل ماله صلة بالثقافة والفن، 

مهرجانًا ثقافًيا، يشمل كل ما له عالقة بالثقافة من  كونه على الغناء فحسب، دون اقتصار املهرجان
 .وحنت، وغريها من الفنون اليت مهشت لعديد من الدورات السابقة ىوموسيق ورسم مسرح

 
 مسرح تيمقاد   17 الصورة رقم

 
                                                 

1
 Batna infoقاء مع السيد لخضر عامرة مدير مجلة ل 
2

 018/06/112جريدة الشروق سنة  
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  :جمعية احباب مهرجان تيمقاد -2
احتضان  تأسيسها هو  من الغرضعلى يد السيد مادوي عبد العزيز كان  1966هي مجعية تأسست عام          

هم من اعضاء اجلمعية  1966مهرجان تيمقاد وكان هلا دور كبري يف تأسيس مهرجان تيمقاد الدويل حيث ان عام 
انعقاد  ملف املهرجان بإسم اجلمعية  يف شهر أفريل اىل  قصر احلكومة حيث مت وبالذهاب اىل العاصمة و دفع قامو

وزير السياحة و املوافقة على املهرجان من طرف جملس الوزراء بعد اجتماع مع كل من وزير املالية و وزير الثقافة و 
  ، اعضاء اجلمعية هم :  اسبوع
 محدي كان  رئيسا  .1
 شيخي مموح مساعد عام  .2
 كمال مصطفى  .3
 االتصال  لمسؤو محيد بوزيان  .4
 السعيد مرزوقي مدير الشؤون االقتصادية  .5

 
 لقاء مع احباب المهرجان  18الصورة رقم 

 اليمين الى اليساراالسماء من 
 السيد العربي بولبينة. -السيد الهادي عمامرة –السيد سعيد مرزوقي  –الطالب محمد بهلول 
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  :مؤسسي المهرجان -3
  .مادوي عبد العزيز * 
  .مرزوقي السعيد * 
*   exavi psiquido 
 .السيد فصلة* 
  .كمال مصطفى* 
   .موموح شيخ* 
  .دمحان صاحل* 
  .محدي كان* 
 .مزيان محيد* 
 تيمقاد الدولي: مهرجانالنظام الداخلي ل -4
  :المادة االولى -
  :تقديم -

مهرجان تيمقاد هو تظاهرة ثقافية دولية تقدم  كل سنة يف شهر جويلية  مبدينة تيمقاد االثرية والية باتنة تعرض من 
 خالله احسن االعمال الفنية ) مسرح ، موسيقى ،رقص ...(

  :المادة الثانية -
  :االهداف -

  ما يلي يهدف مهرجان تيمقاد الدويل اىل
 املسامهة يف انتعاش الثقافة الوطنية  -
املسامهة يف ترقية الفنون الشعبية الوطنية و احملافظة عليها وذلك بعرضها امام اجلمهور وبثها بالوسائل السمعية و  -

 البصرية داخل وخارج الوطن 
 . 1السماح باقامة حوار جدي ومثريبني الثقافة الوطنية والثقافات االخرى -
 العمل من اجل تطوير العالقات واالحتكاك بني الفنانني اجلزائرين من جهة وبني الفنانني االجانب منجهة اخرى  -

 
 

                                                 
1

 انظر القانون الداخلي لمهرجان تيمقاد الدولي.   
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  :المادة الثالثة -
  :التنظيم -

ينظم مهرجان تيمقاد الدويل حتت رعاية وزير االتصال و الثقافة و بإشراف من وايل والية باتنة و تسهر على 
 تسيريه هيئة خاصة تتكون من :

 رئيس املهرجان / وايل والية باتنة -
 حماف  املهرجان / مدير دار الثقافة  -

 وحتتوي اللجنة املنظمة على ما يلي :
 جلنة الربجمة واالعالم   -
 جلنة املالية -
 جلنة النقل  -
 جلنة االستقبال  -

  :مالحظة -   
تتكون اللجان املذكورة من مجعيات ثقافية موجودة مبدينة باتنة حيث تعترب جلنة التنظيم هي اهليئة املسؤولة عن       

 املهرجان يف الفرتة احملددة 
 املادة الرابعة 

 1وروبية توجه اهليئة املنظمة دعوة للمشاركني يف املهرجان للفرق الفنية املوجدة يف كل  من الدول العربية و االفريقية و اال
 املادة اضخامسة 

ميزانية املهرجان يف جمملها عبارة عن  جمموعة من مسامهات و اعانات تقدمها اجلهات املختصة يف بعض املؤسسات 
 سواء كانت خاصة او عامة وذلك لتدعيم هذه التظاهرة الثقافية الكربى 

 االعانات و املسامهات تتمثل يف ما يلي :
 .افةاعانة وزارة التصال والثق (1
  .اعانة وزارة السياحة والصناعات التقليدية (2
  .مشاركة الديوان الوطين للثقافة واالعالم (3
 .ات و املؤسسات ) العامة و اضخاصة(مسامهة الشرك (4
 .اهلدايـــــــــــــــــــــا (5

                                                 
1

 انظر القانون الداخلي لمهرجان تيمقاد الدولي.   
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  .املداخيــــــــــــــــــل (6

  :المادة السادسة  -
  :نشاطات المهرجان  -

  :تتمثل نشاطات املهرجان يف ما يلي
 .حفالت فنية متنوعة حيييها املع جنوم االغنية اجلزائرية و االجنبية (1
  .تقدمي عروض خمتلفة من الفنون الشعبية (2
  .حماضرات وندوات فكرية (3

  :التكريمات -
  .يكرم مهرجان تيمقاد الدويل بعض الشخصيات الوطنية و االجنبية و يتم اختيارهم من  طرف اهليئة املنظمة

  :المادة السابعة -
  .ة التنظيم بإواء ونقل املشاركني اىل متخلف اماكن العروض اىل مدينة تيمقاد و غريهاتتكفل جلن

  :المادة الثامنة -

.تؤدي الفرق الفولكلورية املشاركة يف املهرجان حفالهتا باللباس التقليدي املميز للمنطقة  
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 .1998جويلية  15 الى 05برنامج مهرجان تيمقاد الدولي من  01الجدول رقم 

 التاريخ املطرب ---الفرقة  البلد الساعة
 
 

 بوزاهر   ســـــــــــــــــــــــــا2
 صوت وضوء 
  كورال بالدي

 احبك زكية حممد
 كاتشو 
 حسان دادي 
 يوسفي توفيق 
 فلة عبابسة 

05/07/1998 

 فرقة فلوكلورية  سوريا 
 حممد فؤاد ومان 
 الفنانة اصالة 

06/08/1998 

    فرقة فلوكلورية
 ناس الزيبان

 جهيدة 
 رابح اصمة 
 محدي بناين 
 عبد اهلل مناعي 
 كاتشو 

07/07/1998 

  
 
 لبنان

 فرقة فلوكلورية 
 استعراض اغاين 
 فرقة كاركاال 

 

08/07/1998 

  
 
 لبنان
 لبنان

 فرقة فلوكلورية 
 سعاد بوعلي 
 مساهر 
 معني شريف 

09/08/1998 

   فرقة فلوكلورية 
 مسري سطايفي 
 نعيمة عبابسة 
 حسان دادي 
  حكيم صاحلي

10/08/1998 
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 فرقة ليايلمع 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 مصر
 

 فرقة فلوكلورية 
 سلمى 
 فرقة امليدتريانيو 
 هاين شاكر 

11/08/1998 

   فرقة فلوكلورية 
 اجلوق الفيالرمونيل 
 مدينة باتنة 
  الفكاهي لزهر

 فندي
 هواري بن شنات 
 كرمية القبائلية 
 راينا راي 

12/07/1998 

   فرقة فلوكلورية 
 فرقة ثقبار 
 ماسيليسا 
 الشابة يامينه 
 ايدير 

 
13/08/1998 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 بلبش 
 فوزي حنان 
  21نادي 
 فرقة اجلرف 
 ابكاكشي اضخري 

14/07/1998 

 اسبانية 
 
 
 العراق

  
 فرقة فلوكلورية 
 فرقة اسبانية 
 فلة عبابسة 
  الفنان كاضم

 الساهر
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 20طبعة  السنوات ، أثناء عشرية املأساة الوطنية  تعترب   10ملدة  املهرجان الدويل لتيمقاد  بعدما توقف              
من اهم طبعات املهرجان  منذ بدايته ، اكتسبت هذه الطبعة  شهرهتا الدولية بفضل جناحها من خالل مشاركة 

اء من سنة عرف املهرجان ارتقاء نوعيا ابتد  .نوعية للعديد من الفنانني العامليني من البلدان الصديقة و الشقيقة
1998 . 

بإعداد برنامج فين متنوع ابرام العقود مع الفنانني وتسديد  -اجلزائر –تكفل مركز الثقافة و االعالم  حيث         
مت استرياد اجهزة خاصة بالصوت   20مبلغها نظرا لألمهية الكربى اليت تولتها والية باتنة للمهرجان يف الطبعة 

 أي بيومني قبل انطالق التظاهرة  1998جويلية  03من ايطاليا يوم 
فإن الوالية وفرت وسائل نقل معتربة سواء كان ذلك بالنسبة 20و نظرا ألمهية مهرجان تيمقاد الدويل      

للمشاركني او اجلمهور الذي تنقل من عاصمة الوالية اىل تيمقاد مما سهل على جلنة التنظيم من اداء مهامها يف 
هذه التظاهرة الكبرية سخرت الوالية اماكن االيواء و االكل لكل املشاركني  و  احسن الظروف من اجل اجناح

 املتمثلة يف :
 فندق شيليا .1
 فندق كرمي  .2
 فندق امني  .3
 فندق املنصور  .4
 فندق الكاهنة  .5
 املعهد التكنولوجي خدجية .6
والية  12ومت تنظيم معرض كبري  للصناعات التقليدية على مستوى املركز التجاري باتنة و الذي شاركت فيه            

شخص وكانت اغلبيتهم  60000حيث لقى معتربا و اقباال كبريا من طرف اجلمهور الذي بلغ عدده اكثر من  
 .االفتتاح و االختتام  عائالت كما مت النقل املباشر من طرف التلفزة الوطنية لكل من سهريت

و من باب الذكر ال احلصر ، جتدر اإلشارة إىل أن االرتقاء الثقايف و الفين هلذا املهرجان إىل مصاف               
املهرجانات الدولية ، مل يصحبه تفاعل واضح من قبل اجملتمع املدين لالستثمار الثقايف قصد دفع حركية و هنضة 

الثقايف على غرار ما هو معمول به يف خمتلف التظاهرات الثقافية الدولية و ذلك من  سياحية يرافق هذا العطاء
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يعترب مهرجان تيمقاد الدويل من أهم املواعيد الثقافية و  .أجل تنمية ثقافية و سياحية للمعامل األثرية عرب الوطن
 1يف و الفين و السياحي للبالدالفنية السنوية ، اليت حترص اجلزائر على تنظيمها لإلسهام يف اإلشعاع الثقا

 
 
     

 
 

 
 

  

                                                 
1

 مديرية الثقافة باتنة  
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القدم  وانه مل يتفق على يف  ستخدم إ ثقافة مصطلح  ه النظري أنتبني من خالل حبثنا هذا يف جانب لقد     
أما   وعموما تعين التكوين الفكري وخصوصا تعين التقدم الفكري للشخص له   يف اللغة العربية  تعريف مدقق

بني فرد وآخر، وبني مجاعة كلمة حضارة " فتدل على التطورات اجلماعية، والثقافة بوجه عام تسمح بالتمييز 
 .وأخرى

هتمام من خالل هتماما ملحوظا بالثقافة والنشاطات الثقافية جتلى هذا اإلإتبدي  اما الدول واجملتمعات      
تعترب مسألة متويل املشاريع والربامج سرتاتيجيات مثل التمويل و التشريع حيث إنشاء وزارات للثقافة هتتم بوضع إ

خيضع هو األخر إىل اإلدارة والتسيري الثقافية أحد الركائز اليت تعتمد عليها كل سياسة ثقافية حديثة. اما التشريع  
السيما وأن الثقافة أضحت حمل اهتمام حيث ان هذا االهتمام وقد أدى هذا  شأهنا شأن القطاعات األخرى

هناك فرق بني إدارة مؤسسة وان االهتمام إىل سن قوانني وتشريعات حتفظ هذا احلق وتدافع عنه وتنظم العمل الثقايف 
 يتطل  اسرتاتيجية تختلف ثقافية وإدارة مؤسسة اقتصادية ألن اإلدارة الثقافية هي عملية ابتكاريه وأي مشروع ثقايف

  .عن أي اسرتاتيجية أخرى

ة وفتح اجملال لكل ان العمل الثقايف مرتبط حب  اإلبداع أوال مث التفرغ الكلي له باإلضافة إىل التضحيحيث      
املسرح ستثناء ألن احلكم النهائي اجلمهور والبقاء لألفضل سواء تعلق األمر بالكتاب، اللوحات الفنية، إاملبدعني دون 

  .و التظاهرات الفنية

حدث حيتفل به عادة جمتمع التطبيقي ان التظاهرات الفنية النظري و لقد تبني من خالل حبثنا هذا يف جانبيه          
 : ما ويتمحور حول بعض السمات املميزة لذلك اجملتمع ودينه أو ثقافاته واهنا انواع

 االحتفاالت الدينية. 
 الكرنفاالت.  
 مهرجانات الفنون.  

يف السنوات األخرية شاهدا تأخرا كبريا للمهرجانات يف اجلزائر و ان هناك سبع مراحل  وانه تبينا لنا ايضا ان
 : لتنظيم مهرجان و هي

 حتديد الغرض منه. 
   مجع الربجمة. 
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 إضافة منسقي األغاين ومقدمي اخلدمات وغريهم. 
 حجز مكان. 
 البحث عن رعاة لتعويض التكاليف.  
  اسرتاتيجية تسويقإنشاء.  
 االستعداد للحدث نفسه. 
 جي  حتديد جلان إلجناح مهرجان.  
 .اللجنة العليا / مدير املهرجانرئيس  -
 .اللجنة اإلعالمية  -
 .جنة التقنيةالل -
 .اللجنة املالية -
 .إدارة املهرجان -
 .جلان حتكيم املهرجان -
 
من خالل درستنا ملهرجان تيمقاد الدويل نستنتج ان من افضل الطبعات اليت نالت اهتماما كبريا هي اما 
نوصي السلطات  اما عن الطبعات االخرى  ،اليت تلقت اقباال كبريا من كل احناء العامل 1998طبعة 

كما تبني   ،باعتبارها من أهم مؤشرات النجاح و التفوق عطاء امهية للمهرجانات الثقافية االوصية بضرورة 
التظاهرات الفنية يف م هأمهرجان تيمقاد الدويل  كان من  بأن ذلك من خالل نتائج دراستنا التطبيقية

مهاال كبريا من طرف السلطات إعامليني  وان هذه التظاهرة تلقت قباال كبريا لفنانني إ تلقىكان ي  ،اجلزائر
مل اصبحت يف تدهور ملحوظ من الدولية اىل احمللية و  حبيث ،اهتمامي هلا أي ومل يعط يف وقت مضى الوصية

 .من الفنانني وسوى من اجلماهري ا هتمامايصبح هلا أي 
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1998برنامج سنة 
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مرفقة بفيديو( )من مؤسسي مهرجان تيمقاد الدولي السيد سعيد مرزوقيلقاء مع   
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السيد العربي بولبينة. -السيد الهادي عمامرة –السيد سعيد مرزوقي  –الطالب محمد بهلول   

 ) مرفقة بفيديو(
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) مرفقة بفيديو( السيد العربي بولبينةلقاء مع   

 كاتب مسرحي و من منظمي المهرجان حاليا 

 
) مرفقة بفيديو(  السيد الهادي عمامرة –لقاء مع   

 Batna infoمدير مجلة 
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