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 تعريف المهرجان
يعتبر مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، تظاهرة سينمائية 
وطنية أحدثت سنة 2015 من لدن وزارة االتصال، بمناسبة تخليد الذكرى األربعون للمسيرة الخضراء 
وأيده  الله  نصره  السادس  محمد  الملك  لجاللة  السامية  المولوية  بالزيارة  تميزت  التي  المظفرة، 

لمدينة العيون. 

على  اإلشــراف  مشعل  االتصال،  وزارة  لدن  من   2016 سنة  المغربي  السينمائي  المركز  تسلم 
تنظيمها، وسهر من خالل هذا التكليف والتشريف في اآلن ذاته، خالل السنة نفسها على تنظيم 

الدورة الثانية منها، وآخذ على عاتقه مهمة تنظيم دوراتها كل سنة بمدينة العيون. 

واتخذ المركز السينمائي المغربي، قراره هذا من أجل تعزيز نشر الثقافة عبر السينما بالجهات الثالثة 
لألقاليم الجنوبية للمملكة، وإرساء لبنة تحفيزية لمهنيي المنطقة، تساهم في دفعهم نحو مزيد 
من اإلنتاجات السينمائية والسمعية البصرية والسيما منها تلك المتعلقة بالفيلم الوثائقي، ومن 
خاللهم إلى تكوين نخبة متخصصة في الصناعة السينمائية الوثائقية ذات المنحى الهوياتي الوطني 
الشباب  منهم  والسيما  للمهنيين  الشغل  فرص  من  مزيد  وخلق  الحساني،  بالصحراوي  المهتم 

المتخصص في السينما والمهن السمعية البصرية بالمنطقة. 

ويعد مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني ،كذلك فضاء للقاء 
والحوار والتفاعل وتبادل األراء بين صناع السينما من أجل البحث عن سبل تطوير الفيلم الوثائقي 

بالمغرب.

كما يشكل فرصة أمام المهنيين والطلبة والباحثين في المجال السينمائي من أجل تبادل التجارب 
كذلك  وفرصة  األجيال،  عبر  الوطنية  السينمائية  الصناعة  استمرارية  لضمان  بينهم  فيما  والخبرات 

للمهنيين من أجل اللقاء مع الجمهور العاشق للسينما المغربية. 

وسيواصل المركز السينمائي المغربي معية شركاؤه في التنظيم العمل على تطوير هذه التظاهرة 
من أجل الرفع من جودتها باعتبارها خدمة عمومية تساهم في حفظ الذاكرة الجماعية.
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ولد عبد الوهاب سبويه بمدينة طرفاية وبها بدأ تعليمه قبل أن يحصل 
العليا سنة  الدراسات  دبلوم  بالرباط على  الخامس  من جامعة محمد 
1993، ثم على شهادة الدكتوراه يف علم مناهج التحقيق شعبة الرتاث 

من جامعة الكوفة بالعراق؛ 

رئيس الجمعية الثقافية للمخطوطات وحفظ الذاكرة للصحراء املغربية، 
خزانة  على  والقيم  بالعيون،  املغربية  للصحراء  الثقافة  بمنتدى  وعضو 
للوثائق  وطنية  معارض  عدة  سبويه  أقام  ببوجدور،  الباقي  عبد  أهل 
لتأسيس  الخمسينية  الذكرى  بمناسبة  معرض  منها  واملخطوطات، 
ازوان  روافــد  مهرجان  يف  ومعرض  بالعيون،  للقضاء  األعلى  املجلس 
إىل  باإلضافة  السبعة يف تطوان،  األبواب  بالعيون، ومعرض يف مهرجان 

إقامة ندوة حول وحدة اململكة من خالل القضاء يف الرباط؛

شارك سبويه يف عدة ندوات ومنتديات علمية وثقافية باملغرب وخارجه 
يف العراق، لبنان، ليبيا، وبريطانيا، باإلضافة لدورات تدريبية يف املكتبات 
واملتاحف الوطنية والدول املجاورة كفرنسا، إسبانيا، موريتانيا والسينغال 

للتدريب على مناهج التحقيق ومعالجة املخطوطات؛

حاز على جائزة الحسن الثاني للمخطوطات ثالث مرات )وزارة الثقافة(، 
وله عدة مساهمات إعالمية وصحافية، فقد أشرف على إعداد وتقديم 
برنامج »وثائق من الصحراء« )40 حلقة للتلفزة الجهوية بالعيون(، كما 

كتب سيناريو الفيلم الوثائقي »الصحراء أيقونة املغرب العلمية«؛ 

أشرف كذلك على التدقيق التاريخي لعدة أفالم وثائقية منها »املخيال«، 
»رفيق البقاء« و »أم الشكاك« الذي نال الجائزة الكربى ملهرجان العيون 
الحساني الصحراوي  واملجال  والتاريخ  الثقافة  حول  الوثائقي   للفيلم 

)دورة 2016(. معية الثقافية لملخطوطات ، رئيس الج  جامعي

بية  كرة للصحراء املغر وحفظ الذا
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 1952 بالري سنة  امللقب  بابا  ولد محمد سالم ولد محمد مبارك ولد 
وترعرع  املغربية،  الجنوبية  لألقاليم  العلمية  الحاضرة  السمارة،  بمدينة 
يف البادية حيث جاب كل أرجاءها شرقا وغربا لفرتات طويلة مما كان له 

إسهام كبري يف تفتق قريحته الشعرية.

عرف بولعه بالتغني باملكان وتخليد القيم والتقاليد البدوية.

شارك يف العديد من امللتقيات الفنية والثقافية وطنيا ودوليا ومكنه تميزه 
ونبوغه يف مجال الشعر من ترأس لجنة تحكيم برنامج »سباق القوايف« 

وغريه من الربامج الشعرية والفنية.

صدر له سنة 2007 كتاب »كنز الذاكرة« الذي يعد بمثابة معجم لشرح 
جميع املفاهيم واملصطلحات الحسانية باللغة العربية.

يف سنة 2014، صدر له ديوان »زاد ناس« العدد األول، وهو اليوم بصدد 
االشتغال على كتاب »املستيبل« الذي يتناول كل ما يتعلق باإلبل.

شارك سنة 2012 يف لقاء شعري بدولة الربتغال تحت إشراف االنوروا، 
الوطني  املستوى  على  وشعرية  أدبية  مشاركات  عدة  له  كانت  كما 

واملحلي.

يف سنة 2018، حظي بالتكريم من قبل مهرجان العيون للشعر العاملي، 
الدورة  بمناسبة  بمراكش  الثقافة  وزير  قبل  من  كرم   ،2019 سنة  ويف 

الثانية ملهرجان الشعر املغربي.

واملحلي الوطني  املستوى  على  عديدة  مشاركات  أيضا  له  كانت    
املسرحية، الحوارات  تأليف  وإلقاءه، ويف مجال  الشعر  كتابة   يف موضوع 

ويف تقديم الربامج التلفزيونية مثل برنامج »مركوب الخري« املكون من 
30 حلقة والذي يعد مرجعا يف مجال الثقافة الحسانية عند الباحثني. أديب وشاعر واكتب

محمد سالم بابا

يــم تـكــر
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رئــيــســة لـجـنـــة الـتـحـكـــيــم

يو وممثلة حصافية، اكتبة سينار

فاطمة الوكييل

االجتماعية،  والعلوم  الفلسفة  يف  الجامعية  دراستها  أكملت  أن  بعد 
اشتغلت فاطمة الوكيلي كصحافية بإذاعة ميدي1 قبل أن تنتقل للعمل 
والتلفزة(، لإلذاعة  الوطنية  الشركة  )حاليا  املغربية  والتلفزة   باإلذاعة 

ثم بالقناة الثانية2M حيث ترأست قسم األخبار وأنتجت وقدمت أول 
برنامج سياسي تلفزيوني، دون أن تتخلى عن شغفها بالسينما. 

وبني الصحافة والسينما، شغلت مناصب عدة يف مجال االتصال.

تلفزي  لفيلم  حــوار  بكتابة  تجربتها  فاطمة  استهلت  السينما،  يف 
قبل   ،1985 سنة  فرحاتي  جياللي  إخــراج  من  األخــرية«  »الصفحة 
األعمال  من  مجموعة  وحــوارات  سيناريوهات  كتابة  على  تعمل  أن 
»عطش«  ونساء«،  »نساء  بينها  من  املغربية  والتلفزية  السينمائية 
زينون،  للحسن  الورد«  »عود  الشرايبي،  لسعد  يا سالم«  و»اإلسالم 

»فيها امللحة والسكر ومابغاتش تموت« لحكيم النوري وغريها ...

التمثيلية،  سجلت حضورها يف عدة أفالم بأدائها ملجموعة من األدوار 
من ذلك دورها يف »باب السما مفتوح« )1986(، »الدار البيضاء يا الدار 
»شاطئ  بنليزيد،  لفريدة   )2005( النسا«  و»كيد   )2002( البيضاء« 
األطفال الضائعني« )1991(، »ذاكرة معتقلة« )2003( للجياللي فرحاتي، 
»هرتزيان  القصري  الفيلم  إىل  إضافة  الــدرقــاوي  ملصطفى  »الصمت« 

كونيكسيون« لنبيل عيوش...

مهرجانات  يف  التحكيم  لجن  من  العديد  يف  الوكيلي  فاطمة  شاركت 
سينمائية وطنية ودولية.

عضو يف لجنة الصندوق العربي للثقافة والفنون 2020 

ترأست لجنة دعم اإلنتاج السينمائي الوطني سنة 2020-2019.
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الحساني18 الصحراوي  والتاريخ واملجال  الثقافة  الوثائقي حول  الفيلم  السادسة ملهرجان  الدورة 

لـجـنــة الـتـحـكـيــم لـجـنــة الـتـحـكـيــم

اختارت عيدة بوي الدخول إىل عالم اإلخراج واإلنتاج السينمائي بعد 
تجربة ولوج عالم الصحافة والحصول على جائزة دولية عن تحقيق 
استقصائي حول »األطفال املتخلى عنهم« مع املركز الدولي للصحفيني 

بواشنطن سنة 2013.

بدأت حياتها املهنية فعليا سنة 2017 عندما شاركت يف تجربة مخترب 
وقامت  الداخلة،  بمدينة  بلعباس  حكيم  املغربي  املخرج  مع  الصحراء 
يف  التخصص  قررت  ثم  الدليك''،  ''لــوح  قصري  وثائقي  فيلم  بإخراج 
الفيلم الوثائقي. أسست شركة لإلنتاج السينمائي بمدينة طانطان 
اإلعالم  يف  ماسرت  على  ثم حصلت   ،2019 سنة   Image Of Sahara
السمعي البصري من املعهد العالي للصحافة واإلتصال بالدار البيضاء 
وكان موضوع بحث تخرجها »الفيلم الوثائقي ودوره يف تعزيز الهوية 

الثقافية، مخترب الصحراء جنوب املغرب نموذجا«.

قامت أيضا بإخراج مجموعة من األفالم الوثائقية القصرية وحازت على 
شهادات تميز وتقدير يف مهرجانات وطنية ودولية.

رجة، منتجة،  مخ

ي
اث السا�خ ل�ة همتمة �ج

عيدة بوي
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املسرحي  اإلخــراج  يف  ذلك  بعد  ثم  التمثيل،  يف  تكوينا  تلقيها  بعد 
بأكاديمية الفنون الدرامية )Ernst- Busch(، بدأت فاطمة علي بوبكدي 
حياتها املهنية كمساعدة مخرج وكسكريبت، قبل أن توقع سنة 2000 

على فيلمها التلفزيوني األول »بوابة األمل«. 

املسلسل  أخرجت  عندما   2001 سنة  فعليا  املهنية  حياتها  بــدأت 
التاريخي  »تيغالني« باللغة العربية الفصحى، ثم فيلم »الدويبة«، ثم 
التاريخية والرتاثية، حيث يرتبط اسمها  قررت التخصص يف األعمال 

اليوم بهذا النوع من األعمال الفنية.

اشتغلت كثريا يف التلفزيون املغربي ككاتبة سيناريو وكمخرجة، وولجت 
األول  الطويل  الروائي  فيلمها  خالل  من  السينما  عالم   2022 سنة 

»أناطو« الذي نال جوائز مهمة عديدة يف مهرجانات وطنية ودولية.

اث ل�ة رجة، سيناريست، همتمة �ج مخ

فاطمة عيل بوبكدي

لـجـنــة الـتـحـكـيــم
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اإلخراج، قسم  بموسكو،  للسينما  العالي  املعهد  يف  تكوينا  تلقيه   بعد 
بدأ حسان خر حياته املهنية كمساعد مخرج، قبل أن يوقع سنة 2004 

على فيلمه القصري »قافلة الدموع«. 

دلتا  اإلنتاج  شركة  بتأسيس   2006 سنة  فعليا  املهنية  حياته  بــدأ 
بروديكسيون بإخراج وتنفيذ اإلنتاج لعدة برامج وثائقية أبرزها السلسلة 

الوثائقية »امنري« للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة قناة العيون.

كما قام بإخراج العديد من األفالم املؤسساتية. 

وبعد االشتغال يف التلفزيون املغربي كمخرج ومنفذ لإلنتاج، ولج سنة 
أوسرد بني  الوثائقي »محمية  فيلمه  السينما من خالل  2016 عالم 

الصحراء والبحر«.

ي
�ئ رج ومنتج سي�خ مخ

حسان خر

لـجـنــة الـتـحـكـيــم



21

لـجـنــة الـتـحـكـيــم

عوالم  الدباغ  كريم  اكتشف   ،1972 سنة  طنجة  مدينة  مواليد  من 
السينما عن طريق صديقه الكاتب األمريكي بول بولز.

من خريجي أكاديمية السينما »بادن ورتيمربغ« يف لودفيتزبورغ بأملانيا 
»قسم اإلنتاج«.

يف سنة 2004، قام بإنشاء شركة اإلنتاج »أفالم القصبة« التي يوجد 
مقرها باملغرب وأملانيا. 

لألفالم  املنفذين  املنتجني  كبار  بني  من  بعد  فيما  كريم  سيصبح 
األجنبية املصورة باملغرب. 

قام أيضا بإنتاج مجموعة من األفالم حازت جوائز عديدة يف مهرجانات 
وطنية ودولية.

األمــواج«  »بني  طويلني،  روائيني  فيلمني  الدباغ  كريم  أنتج  مؤخرا، 
الهادي أوالد محند، و »املحكور ما كي بكيش« من إخراج  من إخراج 
فيصل بوليفة، ويشارك الفيلمان يف املسابقات الرسمية ملجموعة من 

املهرجانات حول العالم. 

منتج

كريم الدباغ
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يحكي هذا الفيلم قصة مدينة طرفاية حيث أقام سانت إكزوبريي، هناك كتب الطيار الشاب كتابه »األمري الصغري«. تكشف لنا الروح 
الصحراوية الخالدة لألمري الصغري هذه الحكاية من خالل الباحثني األكاديميني من املدينة، واألشخاص الذين عاشوا لحظات حاسمة 

يف تطور طرفاية واملغرب، فيقودنا ذلك نحو عظمة هذه الحكمة.

مريم آيت بلحسين

�ير، ص�غ ر ا�ل م�ي  ال�أ

ال ر�ل كم�ة ا�ل �ل

املدة : 52 د 

Dak Ciné : إنتاج

إخراج : مريم آيت بلحسين

سيناريو : مريم آيت بلحسين

تصوير : منير الرايس، كريم بنعبو، 
عبد الصمد الصابوني، عبد العزيز 

غاسين 

مونتاج : منير الرايس 

صوت : عبد العزيز غاسين

 تشخيص : مالك أخميس،
آدم الزواق

aitbelhoucinemariam@gmail.com / +212 6 61 20 88 28 : لالتصال

أفالم المسابقة
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َعة« بالحسانية عادات حياتية تدفعهم إىل الرحيل من منطقة إىل أخرى كل بضعة  �ةَ
لدى قبائل الصحراء الرحل أو ما يصطلح عليه »الرَّ

أشهر، يبحثون عن املياه والكأل )الزدف(، ال يستقرون يف مكان إال لريحلوا عنه إىل آخر أكثر رحابة وعطاء ووفرة للكأل، زادُهم مؤونة 
وأثاث بسيط وخيام يقيمون فيها التقاء الحر والربد.

املدة : 75 د

إنتاج : العيون لإلنتاج

إخراج : شكير لخليفي

سيناريو : أحمد زركان

تصوير : رشيد شفيق

مونتاج : غزالن ناصري 

صوت : أحمد زركان

موسيقى : موالي أمين

شكير لخليفي

اد ــــــ�غ �ل  اأ
ــــــــــاع�ة ة ر�ل ا�ل

أفالم المسابقة

  laayounepro2@gmail.com / +212 6 61 05 22 77 : لالتصال

أفالم المسابقة
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يحكي الفيلم الوثائقي »التحدي امرأة« قصة ثالث فتيات، عائشة وعايدة وفاطمة الزهراء، يشتغلن يف مجال الصيد البحري بكل 
من طانطان والعيون والداخلة،  بمراكز مهمة  صعبة ومختلفة بني قيادة السفينة وامليكانيك، اخرتن تحدي أنفسهن واملجتمع لفرض 
أنفسهن وسط عالم ذكوري مختلف، عشنا  معهن بالصوت والصورة مسارهن املهني منذ الدراسة وصوال إىل معاناتهن النفسية 
والجسدية  باختالف  ظروف عملهن وكيف تأقلمن مع تقلبات البحر و ظروف العمل الصعبة، منهن من تغلبت على املصاعب  ومنهن 
التزال تواصل مسريتها بصرب ودون استسالم، لم يتحدين الرجال فقط بل تحدين انفسهن واملجتمع وأثبتن فعال أن التحدي امرأة.

�ة حد�ي امراأ �ت ا�ل

لـبـنـى الـيـونـسي

املدة : 54 د

إنتاج : صدى الرمال لإلنتاج 
اإلعالمي

إخراج : لبنى اليونـسي

سيناريو : عبد اهلل الكنتي

 تصوير : عبد اللـه املقدم،
عثمان عوينات

مونتاج : عبد اإلله العمراوي

صوت : أحمـد زركـان

موسيقى : نور الدين العربي )نوري(

تشخيص : عائشة جنيد، عايدة 
احميدات، فاطمة الزهراء خويي

khalid.yacoubi2@gmail.com / +212 6 19 70 00 06 : لالتصال

أفالم المسابقة
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محمد مولود بيبا، طفل جذبته النقوش الصخرية املتواجدة بضواحي مدينة السمارة، مكان نشأته، ليصبح فيما بعد أول مكتشف لهذا 
اإلرث الثقايف باملنطقة، واملؤسس ملحافظة تهتم بهذا الفن، والتي يعود لها الفضل يف جعل املنطقة وجهة للباحثني واملختصني وطالب 

الجامعات املغاربة واألجانب...

الحسن العمري

ور  ص�غ �ل
وح ا ، �لب سمار�ة ا�ل

عصور سرار ا�ل اأ �لب

املدة : 52 د

إنتاج : يوبوز

إخراج : الحسن العمري

سيناريو : عمر ميارة

تصوير : أيوب املحجوب

مونتاج  : أيوب املحجوب

صوت : محمد برادة

موسيقى : رضوان خربوش

تشخيص : محمد ملود بيبا

  youbuzz.sarl@gmail.com / +212 6 61 21 23 24 : لالتصال

أفالم المسابقة
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كتاب » يوميات من الصحراء« للكاتبة الصينية سان ماو يعيد املواطنة االسبانية لويسي إىل طفولتها يف فيال سيسنريوس بمدينة 
الداخلة باملغرب، رحلة حبلى بالحنني إىل املاضي حيث نكتشف املسارات املتقاطعة للشخصيتني.

عبد الواحد مجاهد

صحراء   ا�ل
حــر ــــ�ب وا�ل

املدة : 52 د

Mades Vision : إنتاج

إخراج : عبد الواحد مجاهد

سيناريو : زين العابدين شرف الدين

تصوير : منصف مالزي، هشام رفيع، 
جوزيف أويانا نيكيما

مونتاج : مصطفى آيت سي حمو، 
هشام رفيع

صوت : بالل أسد، ساهل الكوري

تشخيص : مارية لويزي، إيستيبيان 
دورونزو، بابلو غارسيا، ريبول ماسا

taoufikcharaf@yahoo.fr / +212 6 37 69 75 56  : لالتصال

أفالم المسابقة



28

 أطفال ومراهقون يشاركوننا شرائح صغرية من الحياة... قصص صغرية حميمية تكشف لنا عن معاناتهم وآمالهم، ويف نفس الوقت، 
تعرفنا عن الحياة اليومية للتجمع السكني - أمكريو - بني مدينة طرفاية والعيون على الساحل األطلسي للصحراء املغربية...

يوسف آيت منصور

ملوح  ا�ل

املدة : 90 د

إنتاج : صوت صحرا ميديا

إخراج : يوسف آيت منصور

سيناريو : محمد فاضل الجماني

تصوير : خالد نجاح

مونتاج : مهدي عبوبي

صوت : عبد املنعم النقرة

موسيقى : مصطفى آيت منصور

  zs.said86@gmail.com / +212 7 61 56 38 95 : لالتصال

أفالم المسابقة



29

الناهة شاعرة ومهتمة بالرتاث والثقافة الحسانية تحلم منذ سنوات بأن تقوم بتجميع الرتاث الغنائي الحساني والعمل على حفظه، 
من خالل هذا الفيلم تنتقل من مدينة من مدن الصحراء إىل أخرى بحثا عن األشوار القديمة وتلتقي عدد من رواد الطرب الحساني 
حيث تتمكن من حفظ وتسجيل عدد مهم من األشوار التي لم تعد معروفة لدى األجيال الصاعدة وهو ما يشكل لبنة أوىل لربط 

جسور التواصل بني األجيال وتعزيز حفظ الذاكرة الثقافية وصيانة املوروث الثقايف الحساني املادي والالمادي األصيل.

أحمد بوشلكة

اه�ة    �غ ا�ل

املدة : 52 د

Sakia Pro : إنتاج

إخراج : أحمد بوشلكة

سيناريو : الزهير مولود

تصوير : كريم بنبو

مونتاج : يونس جرمون

صوت : ساهل الكوري

موسيقى : فعرس عالي

تشخيص : خديجة لعبيدي، 
أحمد بوحمرة

prosakia@gmail.com / +212 6 61 50 80 38  : لالتصال

أفالم المسابقة
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يحكي الفيلم عن موضوع الشعر الحساني، أنواعه وماهيته ونشأة الشعراء يف الصحراء وكذلك شعر الترباع النسائي ناهيك عن شعر 
الحب والغزل وشعر لكطاع بتواز مع قصة حب بني الشاعر منصور وحبيبته زوانة والذي سيتم اختطافه مباشرة بعد حفل الخطوبة 
وتضل زوانة تنتظره طيلة ثالثني سنة ليصبح ريح النسيم هو صلة الوصل بينهما يف نقل وتبادل قصائد الحب والشوق، هو بني 

كتبان املعتقل وهي بني أغصان النخيل يف الواحة الشاهدة على حبهما.

إسماعيل لعوج

ل ا�لب رغ م ا�ل س�ي �غ �ل
ا

املدة : 55 د

Épic Arts Studios : انتاج

اخراج : إسماعيل لعوج

سيناريو : جالل بلوادي

تصوير : وليد العلوي ملحارزي

مونتاج : إسماعيل لعوج، محمد 
الوزاني

صوت : معاذ الرحيمي

تشخيص : حنان الخاديري، الزبير 
بابا، مصطفى خوخا، مصطفى 
التوبالي، مبارك بنعمر، سكينة 
دحادح، عزيزة بوغريون، بشرى 
الداودي، جميلة الدامي، إيمان 

ساهير، سيدي أحمد السويح، محمد 
امبارك يارة، فرحة منت الحسن

yassine.all@epicarts.ma / +212 6 66 17 92 18 : لالتصال

أفالم المسابقة
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عصام، طالب باحث، يذهب يف رحلة استكشافية على امتداد الساحل األطلسي املغربي املوريتاني، ليكتشف النقص الكبري الحاصل 
يف املصادر املرتبطة بالصيد التقليدي الذي يحظى بدور هام يف حياة وثقافة البيضان. تتوقف الرحلة عند قبيلة إيمراغن، حيث نصاحب 

عصام يف لقائه مع أفراد القبيلة يف حياتهم اليومية. لنصغي لحكاياتهم ونقف على ممارستهم لطقوسهم ومعتقداتهم. 

خالد الضواش

�ن ...  امرا�لغ
ماء لى ا�ل ىي �ل م�ش ا�ل

املدة : 53 د

إنتاج : ألتيرناتيف ميديا

إخراج : خالد الضواش

سيناريو : محمد طروس

تصوير : سفيان السيبة

مونتاج : املهدي إفيس

صوت : معاد خمولي

تشخيص : عبد الفتاح سيل

  alternativemedia15@gmail.com / +212 6 61 45 54 33 : لالتصال

أفالم المسابقة
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يقوم الصحفي محمود املرابط، بدعوة صديقه عبد الرحيم )األسري السابق(، ملرافقته يف رحلة نحو األقاليم الجنوبية... تنطلق الرحلة من بوابة الجنوب 
)كلميم(، لتنتهي بمدينة الداخلة ومنها إىل »بئر أنزران« ... سنتعرف عرب كل محطة على جزء من تاريخ املغرب املعاصر، من بداية التسلل اإلسباني 
لشواطئ املغرب الجنوبية، والغزو الفرنسي للجزائر وتأثريات ذلك الغزو على األوضاع الداخلية يف مغرب القرن التاسع عشر، وزيارة السلطان الحسن األول 
لواد نون، و ما يعرف اآلن ب »قضية الصحراء«، و املحطات التاريخية الرئيسية التي مرت بها، إىل ظهور جبهة البوليزاريو، واحتضان الجزائر لها ودعمها، و 
ما أعقبها من تداعيات، أشعل حرب استنزاف للبلدين، و معارك عديدة، سنتوقف عند إحداها، ألهميتها و خطورة أهدافها، هي »معركة بئر أنزران«. لنرتك 

الضابط العجيني أحد أبطالها، يجول يف ساحتها وحيدا...

الشيخ آده

را�ن �ز �لغ �أر اأ �لب

املدة : 66 د

Sakia Pro : إنتاج

إخراج : الشيخ آده

سيناريو : الشيخ آده

تصوير : محمد بنطلحة

مونتاج : أيوب الشبلي

صوت : محمد الرواتب

تشخيص : عبد الرحيم 
عجيني، د. محمود الزاهي

prosakia@gmail.com / +212 6 61 50 80 38 : لالتصال

أفالم المسابقة
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»بيت الّشعر« حكاية بيت ترك بصمة راسخة يف التاريخ والثقافة واملوروث الحساني يصعب طمس مالمحه مع مرور الزمن، بيت 
نسج بعناية ودقة فائقة من طرف نساء بارعات نشأن وترعرعن منذ نعومة أظافرهن يف غزل الشعر ونسج خيوط بيوتهن رغم كل 
الظروف، إنها حكاية عشق أزلي بني هؤالء النسوة وخيوط »النرية«. يف »بيت الشّعر« تسرد حكايات عفوية  يمتزج  فيها الحكي 

بروائح  التاريخ والرتاث وعبق التقاليد والعادات.

مليكة ماء العينين

املدة : 55 د

GR-HM TANMIA : إنتاج

إخراج : مليكة ماء العينين

سيناريو : مليكة ماء العينين

تصوير : نور الدين مسيفي، 
الصديق غاطوس

مونتاج : مليكة ماء العينين

 صوت : سمير ملوك،
فيصل زمزم

موسيقى : التاروزي داداه

تشخيص : أم لخوت الناجي، 
ازانة جعى

عر          �شَّ �ة ا�ل �ي      �لب

 grhmtanmia@gmail.com / +212 7 07 18 98 64 : لالتصال

أفالم المسابقة
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تحتاج جميع الكائنات الحية إىل املاء من أجل البقاء واالستمرار بداية من الكائنات البسيطة إىل الكائنات األكثر تعقيدا كاإلنسان.

عني املاء أينما وجدت تمنح املكان روحا وحياة وتجمع حولها الباحثني عن الرزق والكأل وهي اآلبار التي يرى من خاللها الباحث عن 
الحياة نفسها، فمنذ القدم والحضارات تقوم بالقرب من مواقع تواجد املاء وتكون األنهار وعيون املاء اللبنة األساسية للحضارات أينما 

قامت ونشأت.

مصطفى مضمون

عط�ش اسىي �ل �ل

املدة : 52  د

إنتاج : دلطا لإلنتاج

إخراج : مصطفى مضمون

سيناريو : نيمة ملغيفري

تصوير : يونس العاللي

مونتاج  : إلياس لخماس

صوت : سعيد  ملرس

موسيقى : مصطفى مضمون، صالح 
الدين حجري

تشخيص : ربيع القاطي،  بوجمعة 
الجميعي،  أحمد الركيبي،  فضيلة 

الهامل، حنان خديري، عبد القادر 
الكنتي،  لحبيب لوديكي،  زوبير بابا، 

السالك البودناني

  mostafamadmoune@gmail.com / +212 6 63 52 93 38 : لالتصال

أفالم المسابقة
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هي قصة باحثة أكاديمية وصحافية من أصول صحراوية قادها تعلقها بوالدها والحنني إىل أصولها أن تخوض رحلة خارطتها، ذاكرة 
طاملا سمعت الكثري من الحكايات والقصص عن الصحراء. رحلة بطعم روحي بني الزوايا كتاريخ عريق للمجال واكتشاف ما تزخر به 

املنطقة اقتصاديا وثقافيا.

عبد الحق الشعبي

املدة : 52 د

C.AV Prod : إنتاج

إخراج : عبد الحق الشعبي

سيناريو : جواد بلوادي

تصوير : عبد الحق الشعبي، 
محمد علي السغراوي

مونتاج : سلمى لخماس، 
محمد علي السغراوي

صوت : توفيق مكراز

موسيقى : عادل عيسى

تشخيص : رشيدة األزهري

�ن  ح�ش �ل �ب ل�ة ا�ل ر�ل
ا�ة دغ ا�ل

hzoughi@yahoo.fr / +212 6 61 21 17 37 : لالتصال

أفالم المسابقة
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مجموعة من البدو وسط الصحراء يعيشون وسط الخيام يرتجمون أحداث حياتهم وأنشطتهم اليومية اىل حركات راقصة يعربون 
عليها بواسطة الجسد وإيقاعات الطبول.

إبراهيم اإلدريسي الحسني

صحراء ص ا�ل ر�لة

املدة : 52 د

إنتاج : فيديو ميديا

إخراج : إبراهيم اإلدريسي 
الحسني

سيناريو : الغالي اكريمش

تصوير : حسن بنعبو

مونتاج  : رشيد عالل

صوت : سعيد ملريس

موسيقى : خمليش إلي

تشخيص : ركيب حميدة، 
سكينة دحدح، اصبر الزبير، 

خادم اهلل آباه

 vvideomedia@gmail.com / +212 6 61 54 92 98 : لالتصال

أفالم المسابقة
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مجيدة بن كيران

على امتداد جغرافيته، عرف املغرب قيام مجموعة من الزوايا كان لها إشعاع كبري يف كثري من املجاالت، حيث لم يقتصر دورها على 
املجال الديني فحسب، بل تعداه ألمور شتى المست العديد من مناحي الحياة والوطن.

صحراء، ا ا�ل وا�لي  رغ
�ن         و�ل ا ا�ل وا�لي رغ

املدة : 79 د

إنتاج : فان برود

إخراج : مجيدة بن كيران

سيناريو : عامر الشرقي

تصوير : عادل أيوب

مونتاج : مريم الشادلي، آدم 
الحرشاوي

صوت : محمد عبد الصمد 
مجوني، الساهل الكوري

موسيقى : آدم الحرشاوي

تشخيص : محمد فاضل كلكام

ahlamatir@gmail.com / + 212 6 15 07 24 95 : لالتصال

أفالم المسابقة
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يعترب الطب الشعبي التقليدي موروثا شعبيا وركنا أساسيا من أركان التداوي داخل املجتمع الصحراوي الحساني، والذي يتم توارثه 
من اآلباء إىل األبناء.  »طريك الربيان« يسلط الضوء على مسار السيدة الساملة التي أخذت مهنة التداوي باألعشاب من والدتها لتمرر 

املشعل بعدها البنتها محمودة...

مبارك لركو

ا�ن ر�لي  ال�ب
ك
ــ� ر�لي �ل

املدة : 75 د

إنتاج : أسدام فيزيون

إخراج : مبارك لركو

سيناريو : نور الدين ابريك

تصوير : نور الدين مسيفي

مونتاج : مبارك لركو

صوت : سمير ملوك

موسيقى : سالم ديحان، عبد 
اهلل األبرص

تشخيص : اسويلمة دحو، 
جميلة الدامي

assdam.vision@gmail.com / +212 6 71 48 16 10 : لالتصال

أفالم المسابقة
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ينتمي إمام وحضرمي وموالي إىل قبيلة أوالد بن السبع التي يرجع تاريخها إىل القرن السادس عشر، يأخذنا هذا الفيلم يف رحلة 
صحبتهم إىل جنوب املغرب، عرب املناظر الطبيعية الصحراوية، حيث نشاركهم حياتهم اليومية كرعاة لإلبل، يبحثون عن املاء والكأل. 
حياة بني ما هو أصيل وما هو معاصر، يف انسجام تام مع عناصر الصحراء. الطبيعة هنا، التي تبدو عدوانية، تسمح بالعيش ملن يتأقلم 

مع ظروفها ويعرف كيف يتكيف معها.

صحراء ال ا�ل ر�لب

ل �لب �ي ال�إ طى مر�لب لى �لغ  �ل
صحراء ىي ا�ل �غ

املدة : 52 د

إنتاج : أفالم املمر

 إخراج : حكيم الهشومي،
الرس برثيل

سيناريو : أندرياس فويت، حكيم 
الهشومي

تصوير : الرس بارثيل

مونتاج : ماتيو أنوري

صوت : محمد عواج، رضى ميمي

موسيقى : بونوا بيمون

تشخيص : السباعي سيدي محمد 
ملين، السباعي سيدي موالي، 

السباعي محمد حضرامي

lesfilmsdupassage@gmail.com / +212 6 60 47 26 61 : لالتصال

حكيم الهشومي
الرس برثيل

أفالم المسابقة
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الوثائقي يف هذا الجزء يختصر النشأة والوسط الذي عاش فيه أحد أعالم املغرب الكبار وهو الشيخ ماء العينني من حيث تأثره وتأثريه 
العلمي الغزير يف ملخص لثالثة عقود تقريبا، يف رحلة للحوض الشرقي يف الحدود بني مالي وموريتانيا من أجل الوقوف على أهم 

الشهادات من علماء أجالء من مختلف بقاع العالم يف حق شخصيته الالفتة التي اختزلت السنني يف بناء أمة يف رجل.

ا�ب ىي ر�ل  �غ

�ة ل�ي ا�لغ �غ ا�ل

املدة : 52 د

إنتاج : أصول لإلنتاج

إخراج : محمد فاضل الشيخ ماء 
العينين

سيناريو : فاضل ماء العينين

تصوير : عبد اهلل داري

مونتاج : زكي خطاب شعبان

صوت : ساهل الكوري

موسيقى : لويس مونكو

 محمد فاضل الشيخ
ماء العينين

oussoulproduct@gmail.com / +212 6 34 70 24 24 : لالتصال

أفالم المسابقة
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محمد تيسينت شيخ يف عقده السابع، قائد فرقة كنكا بكلميم. فن »كنكا« فريد من نوعه ويسمى محليا »لعب لعبيد« ويقصد بها املوسيقى 
والرقص الخاص بــ »السود«، والتي حرص طيلة عقود على ممارستها باعتبارها موروثا جيال عن جيل ويذكره بأجداده وبوجع فراق جذوره التي 
تعود لبالد السودان الغربي. محمد من الجيل األول من ممارسي هذا الفن يسكنه هاجس إحياء موسم كنكا بعد توقفه خالل السنوات األخرية 

بسبب املرض الذي ألزمه الفراش، وتخلي أعضاء فرقته عن الفن بعد تقدمهم يف السن، وعدم رغبة الشباب يف إحياء هذا التقليد.
محمد تيسينت يطمح لختم مسريته بتسليم مشعل هذا الفن للشباب وإحياء آخر موسم كنكا يف مساره وتتويجه بالوفاء بما وعد به أسالفه.

املصطفى فاكر

كا ــ�غ  �ل
را�ة �غ ع ا�ل و�لب

املدة : 52 د

LMK Production : إنتاج

إخراج : املصطفى فاكر

سيناريو : اللة خديجتو دادة، 
موليد الزهير

تصوير : كريم بنبو

مونتاج : كريم بنبو

صوت : حمزة فاكر

موسيقى : فرقة كنكا

تشخيص : محمد تسينت، 
سعيد بادينيني

lmkprod2020@gmail.com / +212 6 61 31 90 83 : لالتصال

أفالم المسابقة
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لبـلوح يعني التسمني بشقيه القسري والطوعي للفتيات والنساء للحصول على جسد مكتنز. فيلم انساني يتـمحور حول الجسد االنـثوي الذي 
حولته نظرة الرجل الـنمطية إىل مجرد تـمثال ينقش عليه حسب الـمقاس الذكوري. يسلط الضوء على ظاهرة تغلغلت يف مجتمع بني حسان 
املمتد من منطقة واد نون / كلميم باملغرب إىل منطقة أزواد بمالي، وذلك رغم مضاعفاتها الصحية واإلنسانية، من خالل خيط رابط حاكته ردة 
الفعل املناوئة للظاهرة من بطلة الفيلم »علية« لتقرر القيام بتوثيق بحث واقعي أثارت فيه ذلك الصراع الرتاجيدي املتأرجح بني الرضوخ لهواجس 
الذكورة وبيت اإلقناع واالقتناع بمدى أهمية حرية املرأة يف تصورها لنفسها وجمالها وسالمتها الصحية بمعزل عن تلك الطقوس املتأججة لظاهرة 

تمارس غايال يف الخفاء ويدفع ضريبتها الفتيات والنساء...

محمد مروان كمال

املدة : 64 د

Hommes Bleus PAV : إنتاج

إخراج : محمد مروان كمال

سيناريو : علي لبراصلي

تصوير : كريم بنبو

مونتاج : كريم بنبو

صوت : سمير ملوك

تشخيص : علية طوير، سكينة 
هل حماد، بوجمعة جمجي

لوح                  �ب �ل

hommesbleuspav@gmail.com / + 212 6 61 60 68 25 : لالتصال

أفالم المسابقة
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فيلم روائي وثائقي يتناول يف موضوعه االدب الحساني من شعر )لغن(: وارتباطه باألرض واملجال الجغرايف )أرض البيظان(، قواعده 
الكدرة،  )الطبل،  أنواعها  بمختلف  املوسيقية  واآلالت  ومقاماتها  نشأتها   : )أزوان(  الحسانية  املوسيقى  من  ويقربنا  وتطوره.  وبنيته 
التيدنيت، اردين، النيفارة..(، ويتبع التطورات التي طرأت على املوسيقى الحسانية وتأثرها بموسيقى الثقافات األخرى. ثم الرقص 

ورمزيته، ومن أين اقتبست الرقصات وكيف تطورت...

عصام دوخو

وا�ن  رغ �ن واأ �غ �ل

ى  �ة �ي و�ل عر و�ل �لش

صحراء ا�ل

املدة : 87 د

Dunas Production : إنتاج

إخراج : عصام دوخو

سيناريو : سالمة جدو، سيدي 
أحمد حسنة

تصوير : عبد اهلل املقدم

مونتاج : عصام دوخو

صوت : فيصل زمزم

موسيقى : سكتو منت همد 
فال، المير ديماني

تشخيص : سيدي أحمد العروسي 
العياشي، محمد الغيت ين

dunasprod@hotmail.com / +212 6 60 16 19 30 : لالتصال

أفالم المسابقة
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»ملحالي« أو املحظور، هو مجموعة من املعتقدات الراسخة يف الرتاث الشعبي الصحراوي، تؤطر سلوك الفرد يف مواقف متعددة وتمنعه 
من التصرف على نحو ما، مخافة عواقب سيئة قد تلحق بمرتكب ذلك الفعل حسب االعتقاد السائد. إن املعتقد الشعبي املرتبط 
بموضوع املحظور، يشكل كتلة وازنة ضمن النسيج الثقايف املتعدد األصول والخلفيات. فتارة نجد له تفسريا وتأصيال دينيا يستمد منه 

قوته وقدسيته وإلزاميته االجتماعية، لكنها يف أحايني كثرية ال يدرك له أصل وال مصدر، ويكون أقرب إىل األسطورة منها إىل الواقع...

عالل العالوي

محال�ي    �ل

املدة : 56 د
 Network Film : إنتاج

Agency
إخراج : عالل العالوي

سيناريو : علي سالم يارا
تصوير : نور الدين مسيفي

مونتاج : أحمد التركزي 
صوت : ساهل الكوري، محمد 

أحمنيها
موسيقى : محفوظ جنادي، سعيد 

سانتيغو، عبد اهلل االبرص، سيد 
أحمد بوعولتين، صفاء اهزاوي

تشخيص : أحمد النيري، مصطفى 
خوخا، حبيبة البصراوي، هاجو 

عكاوي، إبراهيم الزروالي، حسن 
ابوركات، بشرة الداودي، الشيخ 

بوصولة، نصرة الركبة.

network.film.agency@gmail.com / +212 6 61 43 67 05 / +212 6 61 59 97 53 : لالتصال

أفالم المسابقة
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»امعيجينة« أو »مارادونا الصحراء«، بدأت أوىل مبارياتها مع الذكور، كأول العبة بصيغة املؤنث، تقلدت أثناء مسريتها الرياضية العديد 
من املهام، بدأت كالعبة كرة القدم ثم أصبحت مدربة فرئيسة فريق.

شغفها وعشقها لكرة القدم جعلها تتحدى قدرها الذي يتجلى يف أمرين : األول مرتبط بعائلتها، إذ كربت يتيمة بعد وفاة أمها وأبيها 
وهي بنت أربع سنوات، لتعيش بعد ذلك يف كنف أخيها مع زوجته، أما األمر الثاني فهو وسطها العائلي واالجتماعي املحافظ.

أمينة الشادي

صحراء ا ا�ل ارادو�لغ �ل

املدة : 75  د

إنتاج : أسدام فيزيون

إخراج : أمينة الشادي

سيناريو : سيدي السالك 
البودناني

تصوير : محمــد رضى كوزي

مونتاج : محمــد رضى كوزي

صوت : فيصل زمزم

موسيقى : حسن أمير السيد

تشخيص : امعيجينة احمادة، 
نعيمة امنكور

assdam.vision@gmail.com / +212 6 71 48 16 10 : لالتصال

أفالم المسابقة
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يحاول فيلم »نساء يصنعن الصحراء« مساءلة العالقة بني املرأة والرجل يف املجتمع الصحراوي من خالل مجموعة من اللقاءات مع 
مجموعة من النساء من مختلف التخصصات. 

من ربة البيت، إىل رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم، كل واحدة تحكي كيف فرضت نفسها يف مجتمع يتبوأ فيه الرجل مكانة خاصة.

رشيد زاكي

��ن ص�غ ساء �لي  �لغ

صحراء   ا�ل

املدة : 90 د

Bea Services : إنتاج

إخراج : رشيد زاكي

سيناريو : رشيد زاكي، أسماء 
السالمي

تصوير : كريو بنبو، محمود بارا، 
خاطري حببا

مونتاج : كريو بنبو

صوت : ساهل الكوري

تشخيص : تفرح حيماد، رشيد زاكي

beaservices2019@gmail.com / +212 6 61 19 77 53 : لالتصال

أفالم المسابقة
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يحاول عبد اهلل مباركي، حماية شجرة الطلح املعروفة بفوائدها الجمة على البيئة واالنسان، من خطر االندثار بسبب القطع والحرق 
والرعي الجائر... تتواصل التهديدات لتجد الشجرة نفسها يف مواجهة االغتيال...

taoufikcharaf@yahoo.fr / +212 7 07 71 66 22 : لالتصال

ياسين أيت فقير 

ال �ي �ة ا�لغ

املدة : 52 د 

إنتاج : مادس فيزيون 

إخراج : ياسين أيت فقير 

 سيناريو : عالي أزناك،
موليد الزهير 

تصوير : محمود بارا 

 مونتاج : ياسين أيت فقير،
نجيب منير  

صوت : سمير ملوك 

 

بانوراما



50

محمد ملني، مروض إبل موريتاني خرب أسرار ترويض اإلبل منذ الصغر وأصبح أحد أبطال سباق الهجن يسافر بنا عرب رحلة بني 
أحضان صحراء مدينة السمارة لنكتشف معه كيف يقوم بهذه املهمة حتى يصبح الجمل مروضا. رحلة تجمعه عن طريق الصدفة بابن 

وطنه محمد راعي اإلبل دون أن يحسا للحظة بالغربة خالل فرتة تواجدهما يف وطنهم الثاني املغرب.

  picturesplot@gmail.com / +212 6 66 22 57 99 : لالتصال

عمر ميارة

سدا�ب ا�ل

املدة : 52 د

إنتاج : بلوط بيكتشرز

إخراج : عمر ميارة

سيناريو : عمر ميارة

تصوير : أيوب املحجوب

مونتاج : أيوب آيت بيه

صوت : محمد برادة

موسيقى : سالم ديحا

تشخيص : محمد ملين ميني، 
محمد علي علوي، سالم ديحا

بانوراما
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التقويم  املعمور، قصد وضع  أرجاء  االنسان عموما يف  اتبعها  التي  التقاويم  إىل  التطرق  الصحراء  بدو  التقويم عند  يستلزم موضوع 
الصحراوي يف سياقه الزمني، وكذا ملقارنته بباقي التقاويم األخرى. يتطرق الفيلم إىل التقويم امليالدي والهجري قبل أن يعرج على 

التقويم املتبع يف الصحراء...

network.film.agency@gmail.com / +212 6 61 43 67 05 : لالتصال

علي ولدة بوصولة

م و�لي �ة  �لة
ام        ر�لة ل� اأ �لب

املدة : 68 د

Network Film Agency : إنتاج

إخراج : علي ولدة بوصولة

سيناريو : علي سالم يارا

تصوير : علي ولدة بوصولة، نور 
الدين مسيفي

مونتاج : أحمد التركزي

صوت : إلهام الزهروني، محمد 
أحمنيها

موسيقى : نجيب الصحراوي، سعيد 
سانتيغو، عبد اهلل االبرص، سيد 

أحمد بوعولتين، صفاء اهزاوي

تشخيص : الغالي اكريمش، حفصة 
اشباكو، الشيخ بوصولة، حسن 

ابوركات، حمادة املوكو.

بانوراما
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رحلة بحث يف مسارات مختلفة داخل املغرب وخارجه تتعقب أثر نفائس املخطوطات والوثائق يف الخزائن واملكتبات الخاصة والعامة 
من أجل التعريف بقيمتها الحضارية وأحوال وضعيتها ومجاالتها العلمية من أجل إنقاذها ورد االعتبار إليها، عالوة على مظاهر االرتباط 
تتضمنه من  أو  تختزنه  وما  ورجاالته،  العلمية  وحواضره  باملغرب  اإلفريقية  وأطرافها  الجنوبية  الربوع  القوية بني  والصالت  القائمة 

معلومات وأخبار متفرقة كانت وستظل شاهدا على التاريخ...

ibdaalaayouneprod@gmail.com / + 212 6 67 02 27 92 : لالتصال

توفيق شرف الدين

ح�ش �ب ل�ة ا�ل  ر�ل
د ا�لأ ر�لب �ن ا�ل �ل

املدة : 73 د

إنتاج : إبداع العيون لإلنتاج

إخراج : توفيق شرف الدين

سيناريو : علي أزناك

 تصوير : محمد أمكراد،
إسماعيل فتح اهلل 

 مونتاج : أحمد الفاضل،
صالح الدين الخشاب

صوت : سمير ملوك

موسيقى : خالد الركبة

تشخيص : سويدي تيمكليت، 
محمد سالم اللمطي

بانوراما
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1784، جرف التيار البحري القوي سفينة صيد كنارية اسمها »نويسرتا سينيورا دي أنغوستياس«، ليغرقها يف رأس بوجدور التابع 
لنفوذ السلطان محمد بن عبد اهلل العلوي. جراء هذا الحادث، وقع البحارة أسرى يف أيدي السلطات املغربية. بعد تبادل للمراسالت 

بني السلطات املغربية واإلسبانية، أمر السلطان املغربي بتحرير األسرى وإرجاعهم إىل وطنهم األصلي.

 contact@semblant.ma / +212 6 61 78 68 75 : لالتصال

فاطمة لحسن الجبيع

ــ�ة ــ�ة ــ�ي ــــ�ــــ�ة �ل
ــ�ة ا ــــ�غ ــــ�ي ــــــ�غ �ل

املدة : 52 د                                             

Semblant Films : إنتاج

إخراج : فاطمة لحسن الجبيع

سيناريو : جالل بلوادي، عبد الرزاق 
الزاهر، محمد طروس

تصوير : محمـد بنطلحة

مونتاج  : خديـجة اإلدريـسـي

صوت : سعـيد السعادة

موسيقى : الحسن أمير سيد

تشخيص : سميرة هشيكة، حنان 
الخاديري، زبـيـر بـابــا، أمين 

بنجلــون، المين بوغنبور

بانوراما
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التي تشبه قصيدة شعرية  العالقة  والخيل. هذه  الزاوي  التي تجمع بني يحيى وصديقه محمد  العالقة  الخيل«  يتناول »سنابك 
منظمة بعناية فائقة، وهي كذلك أشبه بلوحة فنية متناهية الجمال. حكاية الحصان العربي الرببري، وقصة عشق تجمع بني الخيل 

والفارس )محرتفون وموهوبون(.

    grhmtanmia@gmail.com / +212 7 00 73 60 76 : لالتصال

مليكة ماء العينين

ل حغ�ي �ل
 ا

ك
� ا�لب �غ �ل

املدة : 86 د

GR-HM Tanmia : إنتاج

إخراج : مليكة ماء العينين

سيناريو : سيد أحمد ساريد

تصوير : مصطفى بدر الدين 

مونتاج  : مليكة ماء العينين، حميد 
حمديوي

صوت : سمير ملوك، فيصل زمزم 

موسيقى : داداه التروزي

 تشخيص : محمد عليوات،
 يحي ماء العينين،
عبد العزيز زواوي

بانوراما
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حكايات حقيقية ملواطنني صحراويني، منهم من آمن بالطرح االنفصالي لجبهة البوليساريو ومنهم من اختطف رغما عنه، ومنهم 
مواطنني موريتانيني وجدوا أنفسهم معتقلني بغري حق. هناك يف تندوف، اكتشفوا الخدعة الكربى لجبهة البوليزاريو، فكان مصريهم 
سنوات طويلة يف سجون رهيبة، بني أيدي جالدين ساديني... لكنهم قاوموا القهر والتنكيل واملوت، وتحدوا الظالم يف انتظار أمل 

مشرق...

contact.aswatnews@gmail.com / +212 6 61 23 95 36 : لالتصال

حكيم القبابي

م�ة  ��ة وا�ة ا�ل �غ �ل

املدة : 56 د

إنتاج : ميديا برو أصوات نيوز

إخراج : حكيم القبابي

سيناريو : فتيحة بوجدور

تصوير : نورالدين مسيفي

مونتاج  : محمد الوزاني

صوت : محمد واعزيز

موسيقى : الحسن أمير سيد

تشخيص : املصطفى خوخا، أيوب 
بوشان، حمادة أملوكو، امبارك بن 

عمر، حنان الخاديري، يوسف 
التاقي.

بانوراما
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بيئة صعبة،  مع ظروف  انسجام  يف  ومجتمعها  املدينة  عن  عزلة  يف  تعيش  أن  الفيلم  هذا  اختارت شخصيات  الصحراء...  قلب  يف 
يستأنسون بمناجاة الخالق بعيدا عن الخلق يف فضاءات ال حدود لها.

 zs.said86@gmail.com / +212 7 61 56 38 95 : لالتصال

سالم بالل

�غ ص�ي صر�ة ا�ل

املدة : 63 د

إنتاج : صوت الصحراء ميديا

إخراج : سالم بالل

سيناريو : نيمة ملغيفري 

تصوير : أمين مساعدي

مونتاج  : نادية تويجر

صوت : سمير ملوك

تشخيص : فزيوة اإلسماعيلي، العنة 
اإلسماعيلي، أم الخير دادة، نهيلة 
الخليل، فاطمة املوساوي، فاطمة 

لعزيزة العفاري، بوجمعة املوساوي، 
محمد سالم علوات

بانوراما
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بعد أن كانت منطقة عبور نحو جزر الكناري، تحولت الصحراء املغربية إىل ضفة أمل ومستقبل بالنسبة لعدد غري قليل من املهاجرين 
املنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. قبول اآلخر، فرص الشغل وسياسة الهجرة التي تبنتها اململكة، عوامل حفزت الكثري على 

التخلي نهائيا عن ركوب أمواج األطلسي لالستقرار يف بلد انفتح بشكل الفت على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

 ahelbarra@yahoo.com / +212 7 00 77 34 15 : لالتصال

رشيد قاسمي

ل �ل ا�غ ال�أ �غ  �لغ

املدة : 56 د

إنتاج : أكاسيا ميديا

إخراج : رشيد قاسمي

سيناريو : خطاري برك

 تصوير : محمد كارة،
نور الدين مسيفي

مونتاج  : خديجة االدريسي الحسني

صوت : بابا الليه

موسيقى : كاسي

تشخيص : أمينتا صار، ملين دياخاتي، 
ندونكو كاسيه، موالي لحسن ناجي، 

ماري أود بوغريه

بانوراما
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»عني أبربور« رحلة بحث ألخوين »سيدي علي« و»هيبتي« يعشقان الفنتازيا وركوب الخيل، يخوضان رحلة بحث عن نوع معني 
من الجياد األصيلة لشرائها. تتحول الرحلة إىل مناسبة الكتشاف »عني أبربور«، وهي عني مائية تنبع من عمق الجبل بواحة تقع 

جنوب املغرب اسمها زريويلة.

  grhmtanmia@gmail.com / +212 7 00 73 60 76 : لالتصال

محمد فاضل الجماني

ور    ��لب �لب �ن اأ �ي �ل

املدة : 81 د 

GR-HM Tanmia : إنتاج

إخراج : محمد فاضل الجماني

سيناريو : محمد اإلمام ماء العينين

تصوير : مصطفى بدر الدين

مونتاج  : مليكة ماء العينين، حميد 
حمديوي

صوت : سمير ملوك

موسيقى : داداه التروزي

بانوراما
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صحراء جنوب املغرب. يف العراء تنتصب أربع خيام.

ثالث أخوات اخرتن أن يعشن حياة الرحل، ومقاومة قساوة الصحراء لتوفري ظروف العيش لهن ولقطيعهن.

 saharacomprod@gmail.com / +212 6 00 66 26 89 : لالتصال

جواد بابيلي

�ب �لي عرغ �ل

املدة : 60 د

Sahara Com Prod : إنتاج

إخراج : جواد بابيلي

سيناريو : عالي مسدور

تصوير : أمين مسعدي

مونتاج  : نادية تويجر

صوت : سمير ملوك

بانوراما
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أنشطة موازية

 ندوة : البعد الفني يف الفيلم الوثائقي
حول الثقافة والتاريخ واملجال الصحراوي الحساني

ــي يبتعــد كليــة عــن التخييــل. والهــدف األساســي  ــم الروائــي، وبالتال ــه الفيل ــم الوثائقــي نــوع ســينمائي وتلفزيونــي يقابل الفيل
مــن إنجــاز الفيلــم الوثائقــي يقــوم أساســا ىلع تقديــم صــور تكــون مطابقــة قــدر اإلمــكان للواقــع. مــن خــالل هــذه الصــور يتلقــى 
املشــاهد معلومــات عــن املوضــوع الــذي يعالجــه املخــرج، معلومــات مصحوبــة بإثباتــات ىلع شــكل وثائــق أو شــهادات حيــة. 

ــى  ــاء املصــورة، ثــم الســينما املباشــرة إل ــة األنب ــراع الســينما : مرحل ــم الوثائقــي بعــدة مراحــل أساســية منــذ اخت ولقــد مــر الفيل
حــدود 1965، ثــم ســينما الواقــع،  فالســينما اإلتنوغرافيــة انطالقــا مــن فيلــم  »نانــوك اإلســكيمو« لروبــرت فالهيرتــي ســنة 1922 
ــكا فيرطــوف،  ــن للمخــرج الروســي دزي ــا ســمي بســينما العي ــم بعدهــا م ــا أحــد الســود« لجــان روش ســنة 1958، ث ــم »أن ــى فيل إل
فســينما الحقيقــة، قبــل االنتقــال إلــى الفيلــم الوثائقــي حيــث أول مــن أطلــق هــذا املصطلــح ىلع هــذا النــوع مــن األفــالم املخــرج 
اإلنجليــزي جــون جريرســون ســنة 1926، وحيــث تــم تحديــد الشــروط الضروريــة التــي يجــب أن تتوفــر يف الفيلــم الوثائقــي: غيــاب 
املمثليــن املحترفيــن، التصويــر يف أماكــن طبيعيــة، عــدم االعتمــاد ىلع الســيناريو، الفريــق التقنــي يتكــون مــن عــدد محــدود، 

إضافــة إلــى الرســالة التــي يوجههــا املخــرج للمشــاهدين. 

طبعا هناك أنماط أخرى داخل هذا النوع من السينما كسينما البحث والروبورطاج...

ــم  ــي للفيل ــان الوطن ــة املهرج ــكلت لحظ ــاني، ش ــراوي الحس ــال الصح ــخ واملج ــة والتاري ــول الثقاف ــي ح ــم الوثائق ــبة للفيل بالنس
بطنجــة، الــذي تــم تنظيمــه يف الفتــرة مــا بيــن 16 إلــى 24 شــتنبر 2022، فرصــة مهمــة مكنــت مــن االطــالع ىلع التجــارب الجديــدة 

ملجموعــة مــن املخرجيــن املنتميــن إلــى األقاليــم الصحراويــة، إذ تــم عــرض أفــالم وثائقيــة مهمــة مــن أهــم خصائصهــا أنهــا: 

جعلت من الفضاء الصحراوي تيمة مركزية  ❘

استحضرت القضية الوطنية بالدرجة األولى  ❘

استثمرت املوروث الثقايف والحضاري للمنطقة، عبر الوقوف ىلع مختلف العادات والتقاليد يف املعيش اليومي ❘

استحضرت أعالما فكرية ساهمت يف توثيق املنجز الفكري واألدبي ملثقفي املنطقة، يف مختلف مناحي املعرفة  ❘

حظيــت املوســيقى وبعــض التعابيــر الفنيــة باالهتمــام ممــا ســمح بتســليط الضــوء ىلع غنــى ثقافتنــا الحســانية املتجــذرة  ❘
يف التاريــخ، والداعمــة ملكوننــا الهوياتــي

لقــد اســتثمر جــل مخرجــي هــذه األشــرطة، رغــم تبايــن فئاتهــم العمريــة واختــالف مســارات تكوينهــم، تقنيــات ومقاربــات مكنــت 
مــن منــح طــرق املعالجــة أبعــادا فنيــة، عكســت طموحهــم لتقديــم أعمالهــم يف إطــار جمالــي، يمنــح املتعــة املرتقبــة. 

ــر  ــم يتجــاوز عم ــث ل ــة ســنه بحي ــخ واملجــال الصحــراوي الحســاني، بالرغــم مــن حداث ــة والتاري ــم الوثائقــي حــول الثقاف إن الفيل
ــم  ــا تســمح بتقدي ــة لالكتشــاف والبحــث كم ــز بالفضــاءات القابل ــدورة السادســة، يتطــور باســتمرار يف منطقــة تتمي ــه ال مهرجان
صــور مختلفــة بألــوان مختلفــة وأضــواء مختلفــة مرتبطــة باملجــال الصحــراوي، األمــر الــذي يســاهم يف إغنــاء الســينما املغربيــة 

ــدة. ــورات ورؤى جدي بتص

املتدخلون : خليل الدمون، الكاتب العام لجمعية نقاد السينما باملغرب / عبد النبي دشين، ناقد

تسيير الندوة : توفيق شرف الدين، منتج ومخرج أفالم وثائقية.



الحساني62 الصحراوي  والتاريخ واملجال  الثقافة  الوثائقي حول  الفيلم  السادسة ملهرجان  الدورة 

 ندوة : كتابة سيناريو الفيلم الوثائقي
حول الثقافة والتاريخ واملجال الصحراوي الحساني. 

ــح  ــا لتصب ــة تصويره ــار مرحل ــة ىلع ورق يف انتظ ــم واملدون ــكلة للفيل ــور املش ــن الص ــة م ــيناريو مجموع ــر الس يعتب
ــذات.  ــم ال ــا قائ ــا فيلمي منتوج

ــم الروائــي،  هــذا التعريــف األكاديمــي ال يتحقــق يف شــموليته بالضــرورة عنــد كل املبدعيــن حتــى فيمــا يخــص الفيل
وخيــر دليــل ىلع ذلــك أن بعــض األفــالم كانــت تنطلــق فعــال مــن ســيناريوهات مكتوبــة لكنهــا يف الغالــب تتجاوزهــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا كان الســيناريو فيلمــا مكتوبــا يســتدعى لتجســيد أحداثــه وجــود مشــخصين، فــإن األمــر يختلــف 
بالنســبة للفيلــم الوثائقــي الــذي تعتبــر كل لحظــة مــن لحظــات تصويــره فرصــة قابلــة لخلــق املفاجــآت الجميلــة والصــور 

البديعــة. 

مــن هــذا املنطلــق ومــن أجــل االحاطــة بمحــور النــدوة ســننطلق مــن معطــى أساســي هــو الكتابــة للجنــس الفيلمــي 
الوثائقــي لنطــرح مجموعــة مــن املحــاور مــن أهمهــا :

مفهوم السيناريو ومكوناته وسلسلة إبداعه، وهل هو إبداع مستقل بذاته أم تابع لفن آخر؟ ❘

هل يعتبر السيناريو عمال فنيا إبداعيا أم يدخل يف التركيبة الصناعية والتقنية للفيلم السينمائي؟ ❘

مــا هــي خصوصيــات وإشــكاليات وأســاليب الحكــي الســينمائي يف ســيناريو الفيلــم الوثائقــي حــول الثقافــة والتاريخ  ❘
واملجــال الحســاني؟ ومــا حــدود ترقــب املفاجــآت والخــروج عــن النــص واإلبــداع الشــخصي؟

سيناريو الوثائقي حول الثقافة والتاريخ واملجال الحساني بين التنميط والكتابة اإلبداعية؟  ❘

سؤال التاريخ وسرد الواقع يف الفيلم الوثائقي الحساني؟ ❘

املتدخلون : 

خالد الخضري، رئيس الجمعية املغربية لكتاب السيناريو. ❘

عامر الشرقي، الكاتب العام للغرفة املغربية لصناع الفيلم الوثائقي.  ❘

تسيير الندوة ومتدخل : 

سيدي محمد فاضل الجماني، عضو لجنة دعم إنتاج األعمال السينمائية. ❘

أنشطة موازية
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 ندوة : تسويق وتوزيع الفيلم الوثائقي
حول الثقافة والتاريخ واملجال الصحراوي الحساني.

ــن  ــق م ــة« تنطل ــع »حقيقي ــة مواضي ــع ومعالج ــالص« للواق ــاوالت »اإلخ ــز بمح ــادق«، يتمي ــينمائي »ص ــس س ــي جن ــم الوثائق الفيل
ــة  ــم أهمي ــة. ورغ ــة املختلف ــانية العاملي ــم اإلنس ــع العوال ــل م ــه والتفاع ــه ومحيط ــان بذات ــي اإلنس ــاب وع ــل اخص ــن أج ــان م اإلنس
الوثائقــي، بــل وشــرعيته باعتبــاره منطلــق الفــن الســينمائي منــذ بدايــات ظهــور هــذا الفــن، فإننــا نالحــظ أن عمليــات االهتمــام بــه 
وتســويقه مقارنــة باألفــالم الروائيــة تبــدو جــد محتشــمة، خاصــة يف العالــم العربــي والبلــدان الناميــة. لكــن الســنوات األخيــرة شــهدت 
طفــرة نوعيــة يف االهتمــام بالوثائقيــات مــن طــرف املنتجيــن وصناديــق الدعــم، إضافــة لتخصيــص احتفــاالت ومهرجانــات للتعريــف 

بــه وتقديــم انتاجاتــه.
املغــرب خــالل الســنوات األخيــرة، بــدأ يشــهد، يف إطــار الحركيــة الســينمائية التــي يعرفها إنتاجــا وإبداعــا، اهتمــام امتزايــدا باإلنتاجات 
الوطنيــة الوثائقيــة، خاصــة منهــا املنتصــرة للتــراث املغربــي والكاشــفة عــن املخزونــات الثقافيــة ملجمــل مناطقنــا املغربيــة، أساســا 
منهــا األفــالم التــي تعنــى بالثقافــة الصحراويــة املغربيــة، بــل وتنظيــم مهرجانــات متميــزة نذكــر منهــا : املهرجــان الدولــي للفيلــم 
الوثائقــي بأكاديــر FIDADOC بأكاديــر، واملهرجــان الدولــي للفيلــم الوثائقــي بخريبكــة، ومهرجــان الثقافــة والتاريــخ واملجــال الصحــراوي 
الحســاني بالعيــون. ورغــم هــذا فالزالــت تعتــرض الفيلــم الوثائقــي باملغــرب الكثيــر مــن العوائــق واإلكراهــات أساســا منهــا إكراهــات 

التوزيــع والتســويق.
النــدوة ســتحاول أن تتطــرق للمشــاكل التــي تعانــي منهــا األفــالم الوثائقيــة عامــة، والوثائقيــة املغربيــة باألســاس، خاصــة منهــا أفــالم 
الثقافــة والتاريــخ واملجــال الصحــراوي الحســاني مــن جهــة التوزيــع والتســويق وتقريبــه مــن الذائقــة الجماهيريــة، وذلــك مــن خــالل 

اإلجابــة ىلع مجموعــة مــن التســاؤالت، مــن بينهــا :
مــا الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه املهرجانــات الســينمائية املتخصصــة يف الفيلــم الوثائقــي باملغــرب، مــن أجــل دعــم وتوزيــع  ❘

األفــالم املشــاركة فيهــا، مــن خــالل تحويلهــا إلــى نوافــذ التــي يطــل مــن خاللهــا املــوزع ىلع هــذه اإلنتاجــات؟
هــل املهرجانــات وحدهــا كافيــة لكــي تكــون مناســبة لتســويق الفيلــم الوثائقــي والبحــث عــن االبداعــات الســينمائية الجديــدة  ❘

وعــن املخرجيــن الجــدد، بــل أســواق حقيقيــة لألفــالم املعروضــة، تحــل محــل شــركات ومؤسســات التوزيــع؟  
ــالم أن  ❘ ــى لألف ــروض األول ــات والع ــب املهرجان ــي تصاح ــة الت ــة االعالمي ــة والتغطي ــويقية والدعائي ــات التس ــن لآللي ــف يمك كي

ــراوي  ــال الصح ــخ واملج ــة والتاري ــول الثقاف ــي ح ــم الوثائق ــا والفيل ــي عموم ــينمائي الوثائق ــوج الس ــج املنت ــاهم يف تروي تس
ــوص؟  ــه الخص ــاني ىلع وج الحس

مــا أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه وســائل التوزيــع والتســويق املوازيــة والتــي تتمثــل خصوصــا يف القنــوات التلفزيونيــة  ❘
وبرامجهــا الســينمائية مــن خــالل تخصيــص حيــز ضمــن برامجهــا للفيلــم الوثائقــي، وحــث الجمهــور ىلع التوجــه إلــى القاعــات 

الســينمائية ومشــاهدة األعمــال الوثائقيــة؟
ــذي يكتســي خصوصيــة  ❘ وأخيــرا، كيــف يمكــن تشــجيع املوزعيــن ومنصــات العــروض الرقميــة ىلع االهتمــام بهــذا املنتــوج ال

ــن  ــدادا م ــة أع ــه الفرجوي ــتقطب بطبيعت ــذي يس ــعبي، ال ــري الش ــة الجماهي ــي، خاص ــينمائي الروائ ــوج الس ــف ىلع املنت تختل
ــم الوثائقــي؟ ــر تفــوق جمهــور الفيل الجماهي

املتدخل :

عبد اإلله الجواهري، مخرج، رئيس اتحاد املخرجين واملؤلفين املغاربة. ❘

تسيير الندوة :

سالم بالل، مخرج ومنتج، الكاتب العام للغرفة املهنية ملنتجي السمعي البصري والسينما بالصحراء.  ❘

أنشطة موازية
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 ورشة تكوينية
حول صناعة الفيلم الوثائقي

 من تأطير :

األستاذ عبد الرزاق الزاهر، مدير املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما ❘

سعيد بلي، مخرج سينمائي وتلفزيوني متخصص يف الفيلم الوثائقي  ❘

أنشطة موازية
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مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ واملجال الصحراوي 
الحساني بالعيون

  الدورة السادسة، من 19 إلى 25 دجنبر 2022 
الفصل األول : 

 يعتبــر مهرجــان الفيلــم الوثائقــي حــول الثقافــة والتاريــخ واملجــال الصحــراوي الحســاني بالعيــون تظاهرة ســينمائية 
ذات طابــع فنــي وثقــايف تهــدف إلى :

التعريف وترويج الفيلم الوثائقي الذي يعنى بالتاريخ والثقافة واملجال الصحراوي الحساني ؛ . 1
التحفيز ىلع اإلنتاج السينمائي عموما، واألفالم الوثائقية ىلع وجه الخصوص، باألقاليم الجنوبية ؛ . 2
إحداث فضاء للقاء والحوار بين املنتجين السينمائيين من شمال املغرب وجنوبه؛. 3
العمــل ىلع إبــراز التنــوع الجهــوي واملجــال الجغــرايف املحلــي، تثمينــا للهويــة املغربيــة وتعزيــزا إلشــعاع . 4

حضــارة وثقافــة وتاريــخ املغــرب. 

الفصل الثاني : 

ينظــم املهرجــان مــن قبــل املركــز الســينمائي املغربــي بتعــاون وبتنســيق مــع الســلطات املحليــة واملنتخبــة 
ــة. والفاعليــن يف الحقــل الســينمائي والســمعي البصــري باألقاليــم الجنوبي

الفصل الثالث :

 ينعقد املهرجان بمدينة العيون خالل الفترة املمتدة من 19 إلى 25 دجنبر 2022.

الفصل الرابع : 
يتضمن برنامج املهرجان : 

مســابقة رســمية مفتوحــة يف وجــه األفــالم الوثائقيــة الطويلــة التــي تتنــاول موضــوع الثقافــة والتاريــخ . 1
واملجــال الصحــراوي الحســاني مــن إخــراج ســينمائيين مغاربــة، والتــي تــم إنتاجهــا منــذ الــدورة الســابقة 

للمهرجــان، واملســجلة للمشــاركة وفــق الشــروط التــي يحددهــا هــذا النظــام.
بانوراما الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ واملجال الصحراوي الحساني.. 2
أنشطة موازية.. 3
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الفصل الخامس : 

يتــم ترشــيح األشــرطة الوثائقيــة رســميا عندمــا تتســلم كتابــة املهرجــان اســتمارة التســجيل بعــد ملئهــا وتوقيعهــا 
مــن طــرف منتــج ومخــرج الفيلــم وذلــك قبــل تاريــخ 25 نونبــر 2022 كأجــل أقصــى. ويتــم إرســال اســتمارة التســجيل 

ونســخة الفيلــم ىلع العنــوان التالــي:
املركز السينمائي املغربي، الحي الصناعي، شارع املجد، ص.ب 421، الرباط 

يجب أن تكون االستمارة مصحوبة بالوثائق التالية:
ملخص الشريط بالعربية.

جميــع الوســائل اإلشــهارية للشــريط )ملصقــات الفيلــم وصــوره، صــور املخــرج، الئحــة التقنييــن، الئحــة املمثليــن 
ــف الصحفــي...( ــة، املل ــة األفــالم الوثائقية/الروائي الرئيســيين يف حال

الفصل السادس : 

يجــب أن تــودع نســخ األفــالم الوثائقيــة الطويلــة التــي يتــم ترشــيحها للمســابقة الرســمية بكتابــة املهرجــان يف 
.Blu-Ray أو DCP أجــل أقصــاه 01 دجنبــر 2022، وأن تكــون باللغــة األصليــة وىلع دعامــة

ال يمكــن ألي فيلــم ســبق لــه املشــاركة يف مهرجانــات داخــل املغــرب أو خارجــه أو يف املهرجــان الوطنــي للفيلــم 
أن يشــارك يف مســابقة هــذه الــدورة.

ال يمكــن ألي فيلــم تــم تســجيله للمشــاركة يف املســابقة وقبولــه مــن قبــل اللجنــة املنظمــة أن يتــم ســحبه خــالل 
فتــرة انعقــاد املهرجان.

الفصل السابع : 

تعيــن اللجنــة املنظمــة للمهرجــان لجنــة تحكيــم تتكــون مــن 5 أعضــاء، وتمنــح هــذه اللجنــة، بعــد مشــاهدة أفــالم 
املســابقة، الجوائــز املنصــوص عليهــا يف الفصــل 9 أدنــاه.

الفصل الثامن : 

ال يقبــل عضــوا يف لجنــة التحكيــم كل شــخص ســاهم يف إنتــاج أو اســتغالل أي شــريط ســيتم عرضه يف املســابقة 
الرســمية، أو كان معنيا به.
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الفصل التاسع : 

تمنح لجنة التحكيم الجوائز التالية :

50.000,00 درهم الجائزة الكبرى

40.000,00 درهمجائزة لجنة التحكيم

30.000,00 درهمجائزة أفضل إخراج

20.000,00 درهمجائزة أفضل مونتاج

20.000,00 درهمجائزة أفضل موسيقى

ال تمنح لجنة التحكيم أية جائزة باملناصفة، ويمكنها التنويه ببعض األعمال املشاركة يف املسابقة. 

الفصل العاشر : 

ــر منصــوص عليهــا يف هــذا النظــام مــن اختصــاص اللجنــة املنظمــة التــي تحتفــظ بكامــل  ــة غي تبقــى كل حال
ــه. ــق مقتضيات ــة يف تطبي الصالحي

الفصل الحادي عشر : 
املشــاركة يف مهرجــان الفيلــم الوثائقــي حــول الثقافــة والتاريــخ واملجــال الصحــراوي الحســاني بالعيــون تعنــي 

قبــول مقتضيــات هــذا النظــام.

لالتصال : 
كتابة املهرجان

املركز السينمائي املغربي : شارع املجد – ص.ب 421 الرباط
الهاتف : / الفاكس : 05/08 81 79 )37 05( - 00 92 28 37 05  

contact@ccm.ma : البريد اإللكتروني 
   www.ccm.ma : املوقع اإللكتروني
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