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 " جزیرة الكنز-المسرح اآلخر"المغرب  - مایو، الورشة الوطنیة األولى 14 إلى 1من 

 سفراء
ثالثین شابا من ذوي  ھذا العمل أكثر من سیشارك في".  جزیرة الكنز-المسرح اآلخر" " مایو، الورشة الوطنیة األولى بالمغرب 14نة الرباط من فاتح إلى مدیستحتضن 

ھو نتاج ألسبوعین من التالقي والعمل الجاد والدؤوب، سیشرف علیھ " سفراء ".االحتیاجات الخاصة، منحدرین من مختلف جھات المملكة، من أجل إعداد عرض فني
 . مایو المقبل بمسرح محمد الخامس بالرباط13ة، لتقدیم العرض لعموم الجمھور في فنانون قادمون من إسبانیا، والمغرب، وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكی

 
، وجمعیة المستقبل لتربیة وتأھیل ذوي االحتیاجات الخاصة، ومسرح محمد الخامس؛ المتوسطيفي إطار برنامج المعتمد، ومن تنظیم مؤسسة المعھد الدولي للمسرح 

جتماعیة واألسرة والتضامن، وبمشاركة جمعیات شباب والریاضة ووزارة التنمیة االنیة للتعاون الدولي والتنمیة، ووزارة التحضى ھذه المبادرة بدعم الوكالة االسبا
قین ، دار المعا)الرباط(، بسمة )كلمیم(، التحدي )عین حرودة(، التواصل )مكناس(، آفاق )فاس(، بسمة )شفشاون(صداقة ال، )تطوان(، حنان )تطوان(الحمامة البیضاء 

 .)دمنات(التضامن للمعاقین ، )بركان(
 

ویھدف كذلك إلى اكتشاف زخم وغنى العالم،  عاما، ویسعى لخلق فضاءات لإلبداع والتبادل وتعزیز الروابط، 15 منذ " جزیرة الكنز-المسرح اآلخر"برنامج ولد 
ة، وقیما وطاقات استثنائیة تكسر كل األحكام الجاھزة وتعید األفكار إلى حالتھا مختلف" كفاءات"المختبئ في الكثیر من األحیان، وھو عالم األشخاص الذین یملكون 

یتعلق األمر ھنا بنشاط إبداعي ذي أبعاد اجتماعیة، یستھدف المشاركین والمتفرجین، الممثلین والمسؤولین الفنیین والتربویین، منطلقین من قناعة مفادھا أن ". الطبیعیة"
 .ا سنتعلم منھ الكثیر المحالةھذا اللقاء یحمل معنى عمیق

 
 نسخة تم االشتغال فیھا على دول متوسطیة، 8الذي اجتمع فیھ شباب من  2008سنة في ھذا االطار تم إنجاز العدید من الورشات واالنتاجات، مثل ملتقى الدار البیضاء  

ال "، استطاع فیھا الفنانون االسبان والمغاربة أداء مسرحیة )البرتغال(ومدینة لشبونة ) نیاإسبا(، أو الملتقى الذي نظم بعد ذلك بمدینة كاسیریس "عالء الدین"جدیدة لحكایة 
 .للكاتب میكیل دي سیرفانتیس) السلطانة الكبرى" (كران سولطانا

  

التركیز على الطفولة والشباب على ع األنشطة مالعدید من  المغربي المعتمد، الذي یھدف إلى دعم وتشجیع –وتندرج ھذه المبادرة في إطار البرنامج االسباني 
: ؛ أو من خالل ملتقیات مثل"یةمدرید الجنوب" أو "فرحة شفشاون"، "فردوس القمر"، "مھرجان الضفتین" :الخصوص، سواء من خالل برمجة  مھرجانات مثل

وصول "؛ أو من خالل برنامج أو ندوات بالجامعات في كال البلدین؛ أو من خالل خلق فضاءات لإلبداع والتكوین؛ "الثقافة والشباب والضاحیة"و ، أ"حوارات مباشرة"
 "...اآلخر

 
من نوع خاص سیعملون  بال شك على إعادة اكتشاف كنوز مدھشة في تجربة فنیة وإنسانیة من " لسفراء"رباط إذن إلى جزیرة جدیدة للكنز، إلى خشبة تفتح ستتحول ال

                 .النوع الرفیع
 العربي الحارتي/ یون أنخیال مونل
org.iitm.www     
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 سفراء

 

 
 الفریق الفني
 جون ماري رازي، إیلینا لوكاس أثیرو :كارلیك للرقص والمسرح :االدارة الفنیة
 سیلفیرا، . كریستینا د: التنسیق الفني

 حملیلي، سالما كروني، ساراه : المساعدة
 ین، إیریني مارتینیث ماتیوس، نسیم حدادأوالني شیر: الموسیقى

  دافید بیریز ھیرناندو: التقنيالتنسیق
 :الممثلون

 )الرباط(جمعیة المستقبل 
  مریم غریبرفقة  ھند حدادي،،إلھام زفاتيحمزة شھید، 

 )تطوان(الحمامة البیضاء 
 یدي ، رفقة فاطمةاحمزة الجع

 )تطوان(حنان 
 وفاء جنان رفقةكریمة راندة ، ابتسام أحوزي، 

 )شفشاون(الصداقة 
 جیاللي خوخة ال رفقةأمیمیة بلعید، عمر النادي، 

 )فاس(بسمة 
  رقیة مستعدرفقةحوریة عفیف، أشرف إبراھیمي، 

 )مكناس(آفاق 
  محمد رضى الشھبي رفقةمنصوري ، یاسین العوفي، المھدي ال

 )كلمیم(التحدي 
  تشیبیتسلیمانرفقة هللا اإلدریسي، ي نواش، عبد اعبد العال

 )الرباط(بسمة 
 نيا بوشعیب الیاسمرفقةریم الصباحي، نبیل لخلیفي، 

 )دمنات(التضامن للمعاقین 
 
 
 

 

 
 

 خدیجة إمونرفقة طارق ازریویل، رضوان أیت عقا، 
 )عین حرودة(التواصل 

  یوسف بوراحيرفقةسفیان الفیاللي، عز الدین عاشور، 
 )بركان(بدر المعاقین 

  محمد جعفانرفقةي بكاي، ھشام ھاشیمي، العمران
 

 مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي
 مدیر المؤسسة
  خوسي مونلیون
 التنسیق العام 
  أنخیال مونلیون

 إدارة المغرب والعالم العربي
  العربي الحارتي
 "المسرح اآلخر"تنسیق برنامج 

  كارمن باریخا
 الصحافة والتواصل

  دنیا مسفر، فیرناندو إستیفي
 

  المستقبلجمعیة
 فاطمة سرحان: الرئیسة

 
 مسرح محمد الخامس

 : اإلدارة
 محمد بنحساین
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 معطیات حول البرنامج
 
 
 

 مونبولییھ بیان
 

 
من بین األھداف األساسیة المسطرة في القانون األساسي لمؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي، والتي تحتل مكانة خاصة، ھو تشجیع 

ویبدأ تحقیق ھذا الھدف عند االعتراف، دون أي تفریق،  باالختالفات بین المجموعات االجتماعیة، مع . ن بین الشعوب المتوسطیةوتعزیز التضام
 .إیالء اھتمام خاص لتلك المجموعات التي تتواجد في وضعیة صعبة وھشة

 
كفضاء لإلبداع "  جزیرة الكنز-المسرح اآلخر"ا برنامج ا بجعل المسرح أداة للتضامن ووسیلة للتعبیر والتواصل لدى المجتمع، وضعنمنوفاء 

، "المسرح اآلخر"یسعى . ، على الخصوص من االعاقة أو یواجھون صعوبات ذات طبیعة اجتماعیةولئك الذین یعانونوإثبات الذات بالنسبة أل
ا، ونشاطا فنیا یحقق الفرجة ، وعبر كل ھذا یمكن ، أن یكون برنامجا منفتحا ذا صبغة دولیة؛ أن یكون عمال تشاركیفي عالقة بھؤالء األشخاص

 .لھؤالء األشخاص أن ینالوا االحترام واالعتبار من طرف المجتمع
 

 الفنیین للمسؤولینللممثلین كما  موجھ للمشاركین كما للجمھور، ، وھواإلنسانیةالبرنامج إذن یقدم نفسھ كنشاط  للفرجة والمتعة فھذا 
 .ق دالالت ھذا اللقاء الذي سنتعلم منھ الكثیروالتربویین، المقتنعین بعم

 
 

 1997بیان مونبولییھ، 
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 معطیات حول البرنامج

 
 رحلة إلى جزیرة الكنز

 
 

لتفسیر وتبریر سبب إنشاء المعھد وحده یكفي ھذا البرنامج : ، نقول جمیعنا، نحن المشاركون، نفس الشيء"المسرح اآلخر"في كل ورشات 
 في قاعة فندق أو مدرسة، و في البراري، تحت  الخیام أو قرب البحر أ الورشات المنظمة في مختلف المشاھد، كانت. الدولي للمسرح المتوسطي

 .  بلدان عدیدةدائما تحت األضواء والمناخات الحارة للمتوسط، تشكل فضاءات للفرح والحماسة، ینشطھا شباب ومعاقون قادمون من
 
 

وظھرت حركة تسعى إلى الحریة وتأكید الذات فأضاءت بصائر كل الممثلین   ابتكرت الفكاھة لغة خاصة بھا، تنفذ إلى األفھاماألشعارلما بدأت 
 من دول حیث بعض األشخاص یوقدون نار الصدام بین الشعوب، وفي مخیماتنا بعض الممثلین القادمینفي بعض الحاالت، نجد . المدعوین

وآخرون . دمون من مجتمعات یعیشون فیھا على الھامش، وتدعو ظروفھم إلى الشفقةوآخرون قا. المرتجلة یتحاورون ویجسدون مسرحیة
وما إن تواجدوا في جو من التضامن والعمل، حتى اخترقوا ذلك الحاجز والتحقوا بمشھد إلى أن قدموا، . ینظرون من وراء سور قلما یتم اجتیازه

 .ور، والدخول في تواصل كامل، ضروري ومليء بالمعانيالورشة الذي ال حدود لھ من أجل إعداد العرض وتقدیمھ للجمھ
 
 

تدئین في مثل ھذه األنشطة، لین الذین یعتبرون في غالبیتھم مبانقلبت كل المفاھیم التي تطبع التعبیر المسرحي، لیس بسبب محدودیة قدرات الممث
كل ورشة . وضوابط تبعث على االحتقارمنذ القدیم طقوس رقھم ولكن ألن المسرح یندرج في إطار اكتشاف متبادل بین المتفرج والممثل، الذین تف

لنسبة ألولئك الذین یعرفون أنھم یمتلكون، بغض النظر عن إعاقاتھم، جانبا إنسانیا باتسعى إلى تحقیق ثورة، وإلى منح الفرصة لتحقیق الذات 
 .غیر معبر عنھ
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الذي قدمھ الممثلون، یتعاملون معھم دون وصایة، ألن الفرح واإلبداع یغیر كل  حاضرة، وعن درایة بالمجھود بدورھاكانت وسائل اإلعالم 
ھذا اإلسم .  جزیرة الكنز كانت ھنا. كما أن محیط المعاقین كان ھنا كذلك، ممثال بشكل أو بآخر بكل أولئك الذین شاركو في إعداد العرض. األوضاع

جتماعیة، یوحي إلى السفر صحیة ا، ألنھ، وبعیدا عن كل داللة "بیسكارا"ذ نسخة ت إضافتھ إلى البرنامج منالذي یوحي إلى االكتشاف، تم
 .والمغامرة، تلك الجزیرة البعیدة التي تجمع كل سنة جملة من الشباب الباحثین عن الكنز الذي غالبا ما نرفضھ لھم

 .اركوا في االكتشاف، شكرانقول لكل الذین ساھمو في إخراجھ إلى الوجود، وألولئك األشخاص الذین ساعدونا أو ش
 .ونؤكد أن الجزیرة لوحدھا كافیة لتبرر الغایة من وجود المعھد

      

 

 

 خوسي مونلیون
 .مدیر مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي
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 معطیات حول البرنامج
 أھداف البرنامج

 
 

 .لتي تم إنجازھا في إطار ھذا البرنامج، إلى االكتشاف ترمز جزیرة الكنز، كما یعبر على ذلك اسمھا، وكما تعكس ذلك المشاریع ا≈
 
 
 .یسمح باإلبداع وفتح آفاق وإمكانات جدیدة لمن ھم في حاجة إلیھا والذین نسیھم المجتمعیتعلق األمر بالبحث عن فضاء  للقاء  ≈
 
 
أجل، فغالبا ما یطور . شخاص المعاقین عالما غنیالأل" المستور"استعارة تبرز إلى أي مدى یمكن أن یكون العالم تعتبر جزیرة الكنز كذلك   ≈

األشخاص الذین یعانون إعاقات جسدیة أو ذھنیة مھارات خارقة لتعویض ما نعتبره نحن نقائص جسدیة أو ذھنیة حسب فھمنا لما یسمى 
 ".العادي"ب
 
 .كائنا لھ مكانتھ في مجتمعنا.  منھ كائنا فریداأنشئ ھذا البرنامج لفھم اآلخر، لمعرفة حاجیاتھ واالعتراف بقدراتھ الخاصة التي تجعل ≈
 
 
الكتشاف إمكاناتھم وقدرتھم  وھم مدعون. أعد ھذا البرنامج للعمل على شكل ورشات تعطى فیھا األولویة لمشاركة ذوي االحتیاجات الخاصة ≈

 .على التعبیر بواسطة االبداع الفني
 
 
شخصیة كلھا عناصر أساسیة یعمل المسرح على تطویرھا وھي نفسھا تشكل داع وإثبات الاكتشاف الذات، واإلبالتعبیر الجسدي والحركي، و ≈ 

یتعلق األمر ھنا بمنح الفرصة . إضافة إلى أن ھذه التمارین ستتوج بعرض كنتاج للعمل الذي أنجز خالل الورشات. محور الورشات المقترحة
 .ال أمام عموم الجمھور، وفنانین ومبدعین لیقدموا عمللمشاركین لیتحولوا إلى أبطال
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لذلك تم إشراك المرافقین والمؤطرین داخل مراكز االستقبال والممثلین، الذین . الجودة الفنیة والتربویة للورشات المنجزة تعتبر شرطا رئیسیا ≈

 .یعملون یومیا مع األشخاص المعاقین
 
 
 

بتمكین أكبر عدد من الجمھور لرؤیة العروض، وكذا بتنظیم نقاشات وموائد ى دعم العملیة التحسیسیة للمجتمع، وذلك یسعى ھذا البرنامج إل ≈
 .مستدیرة ومحاضرات

 
 
یعمل المعھد الدولي للمسرح المتوسطي على إدماج الشبكة الدولیة لمراكز االستقبال، وجمعیات وفرق مسرحیة في البرنامج، والتي تعمل مع  ≈

 .ادل الثقافي وتشجیع البحثاألشخاص المعاقین من أجل تنظیم ملتقیات للتب
 
 
ویعمل من خالل طبع البرامج ونشرھا والتنسیق الدولي للملتقیات، وذلك بتنسیق . یعتبر تنسیق الورشات كذلك من المھام األساسیة للبرنامج ≈

 .مع الجمعیات المشاركة، ودائما لضمان الجودة على المستوى الفني والتربوي
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 األنشطة المنجزة

 الورشات الدولیة. 1

 

  .1996 یولیوز 28 و 15، ما بین )الیونان (يكاال كسید .میالد البرنامج  

. 1996 یولیوز 28 و 15وتم تنظیم الورشة ما بین .  مرجعيألنطوان سانت إكزوبیري كنص" األمیر الصغیر"إلنجاز ھذا العمل الفني والتربوي تم اختیار مؤلف 
، ونانوقد اجتمعت في ھذه الورشة أربع دول متوسطیة وھي الی. لمسرح المتوسطي الیونانيیا أغیوس نیكوالوس من المعھد الدولي لوكانت ھذه الورشة من تنظیم إست

لسید تربویة اقام باإلدارة الوقد أشرف على اإلدارة الفنیة للملتقى تیودوروس تیرزوبولوس و إیفي سوفرونیادو و. فرنسا، إسبانیا والمغرب بمدینة كاالكسیدي بالیونان
 .روبیر بیدوس المسؤول بجمعیة أداج

 
  یولیوز8 یونیو و 23، ما بین )فرنسا(في مونبولییھ الدون كیشوت    

 لمیالد الكاتب 450 بالذكرى 1997فباإلضافة إلى القیم الكونیة للنص، كان ھذا االختیار مرتبطا باالحتفال سنة . في ھذه الدورة كان الموضوع ھو الدون كیشوت
كما أن حكایة الدون كیشوت تحمل دالالت لیس فقط ألنھا في متناول الجمیع، ولكن لتأثیرھا الخاص على أولئك المجبرین على تحمل الواقع الذي یتمردون . سیرفانتیس

 وھي الحاملة لمشعل المعھد الدولي للمسرح جمعیة أداج،وقد نظمت من طرف .  یولیوز بمدینة مونبولییھ8 یونیو و23نظمت ھذه الورشة الدولیة الثانیة ما بین . ضده
الوافدة ووقد ارتفع عدد الدول المشاركة . وأشرف من جدید على اإلدارة التربویة  روبیر بیدوس وعلى اإلدارة التقنیة غیسلین كیرو وكاترین تورنافول. المتوسطي بفرنسا

 .من كل من إسبانیا، وفرنسا والیونان وإسرائیل وإیطالیا والمغرب
 

 1999 فبرایر 28 و 14، ما بین )فرنسا(بیسكارا . مسألة األلفیة

الصراع بین البراءة  والجالد، :  تفاعال وتعاطفا یعتبران السمة الغالبة على مسرح األلفیة الثالثة ثالث ممثلین من دول مختلفة،اي جسد دورھشخصیة بینوكیو، الت خلفت 
وكما كان األمر في . إلنجاز ھذه الورشة لصاحبھا روبیر بیدوس" مغامرات بینوكیو"وقد تم اختیار .  والصمت بكل شجاعةالدناءة والكرامة اإلنسانیة لملئ الفراغبین 

 . وفرنسا، والیونان، وإسرائیل، وإیطالیا، والمغرب وفلسطینل المشاركة لیشمل كال من إسبانیاالسنة التي قبلھا، ارتفع عدد الدو
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 2001 مارس 31 و 16، ما بین )إسبانیا(لیبریخا . لقاء مع مدینة

، لینتھي اللقاء على شكل حفل سیبقى راسخا في ذاكرة المعھد "لوحة  العجائب"مسرحیة ھذه المرة، تم استلھام الورشة من نقد المغررین السیاسیین ومن شخصیات 
 31 و 16من طرف الجمعیة الثقافیة خوان بیرنابي ما بین  وقد نظمت الورشة .الدولي للمسرح المتوسطي، فنانون ومواطنون من مدینة لیبریخا یشاركون بكل  حماس 

 دول وھي إسبانیا، 7وتمت دعوة . وأسندت اإلدارة الفنیة ل بیبا كامبوا، في حین قام باإلدارة التربویة روبیر بیدوس، بمساعدة باتریس باریت. 2001مارس سنة 
  . والمغرببلغاریا، فرنسا، الیونان، إسرائیل، إیطالیا،

 
 2001، )إسبانیا(بلنسیة . كالسیكي متوسطي

بالمھمة الصعبة  الفنانون البلنسیون مثل خورخي بیكو، المكلف وافقفقد . ولنا أن نحافظ على خاصیات الثقافة البلنسیة، وھو ما لقي نجاحا كبیرااأثناء إعداد المشروع ح
لمدینو إیلتشي، المسؤول عن اإلدارة الفنیة والمالبس، ، ومثل أنطونیو غونزالیث من فرقة الكراتوال ) د األبیضالمستب" ( لو بالنكتتیران"المتمثلة في إخراج مسرحیة 

وقد ساھمت كل ھذه الظروف في ضرب موعد لھذا الحدث المتوسطي لتجعل منھ فضاء ثقافیا كالسیكیا ومعاصرا في . على المشاركة في العمل بكل حماسة وسخاء
تیرانت "خالل ھذه الورشة تم اختیار نص . إلى تجمع الدول السبعلینضاف الحضور الثقافي للفضاء المستقبل للقاء ل بذلك في تاریخ جھة بلنسیة، والوقت ذاتھ، لیسج

مدینة المنتمین لدارة الفنیة للفنانین وقد أسندت اإلدارة التربویة للسید روبیر بیدوس و باتریس باریت، واإل). المستبد األبیض أو المعركة التي لم تعرف النھایة" (لوبالنك
 إسرائیل، إیطالیا، المغرب، ورومانیاإسبانیا، بلغاریا، فرنسا،  :الدول التالیةفیھ وقد شاركت .  والذین تم ذكرھم أعالهبلنسیة

 
 )2002 أكتوبر 20 و 6بلغاریا، ما بین (ألبینا ". بییر لو ماالن"

وقد تم . سواء من حیث مضامینھا أو من حیث ردود الفعل لدى كل من المرافقین أو األشخاص المعاقین أھمیة بالغة مدبنة ألبینا، ھذه الورشة التي نظمت ببلغاریا، باكتست
أكتوبر  20 و 6وقد أشرف على  اإلدارة الفنیة للورشة، التي نظمت ما بین . ، والتي ترتكز حكایتھا على القصص التقلیدیة)بییر الذكي" (بییر لوماالن"اختیار مؤلف 

إیطالیا، إسبانیا، فرنسا، : أما الدول المشاركة فكانت كالتالي.  أما اإلدارة التربویة، فأشرف علیھا صاحب التخصص روبیر بیدوس، السید یافور سباسوف،2002
 .بلغاریاالیونان، إسرائیل، رومانیا، وبطبیعة الحال 

 
 2003 یولیوز 2 و  یونیو18، ما بین )فرنسا(مونبولییھ . "رومیو وجولییت"

، في مھرجان "رومیو وجولییت"وقد تم إدراج العروض النھائیة، المنجزة انطالقا من مسرحیة . إیطالیا، إسرائیل والمغربفرنسا، ، إسبانیا شارك في ھذه الورشة كل من
 .وقد أشرف على إخراج العرض أكاالي رومانوفسكایا و صوفي طاالیراش". ربیع الممثلین"
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 2006 أبریل و فاتح مایو 17، ما بین )إسبانیا(بانیوس دي مونتي مایور غرقى، 

 على الحدود ورشة، التي نظمت في إكستریمادوراكان الھدف من ھذه ال.  البرتغالیة–للقاءات االسبانیة " جزیرة الكنز"خصصت ھذه الدورة السابعة من الورشة الدولیة 
 فتحت في  الجارة للبلدین من االلتقاء، كما خصصت بموازاة مع ذلك فضاءات لالحتفال بالذكرى العاشرة لتأسیس البرنامج ھو تمكین الجمعیات،بین إسبانیا والبرتغال

، والذي تم عبره تسلیط الضوء على مشكل "الغرقى"وقد اختیر كموضوع لھذه الدورة من طرف المدیرة الفنیة كریستسنا دي سیلفیرا . وجھ ممثلي جمیع الدول المشاركة
تتصور كریستینا وصول الغرقى إلى عالم مجھول كان من الالزم ".  كائنات فریدة"، كما تم تدارس سلوكاتھم باعتبارھم " األشخاص المختلفین"التمییز الذي یطال 

جزت ھذه المقاربة من طرف الفریق الفني وقد أن. تسمح بملئ الفراغ في ذلك الفضاء المھجورساكتشاف اآلخر فیھ من أجل خلق شبكة من الروابط التضامنیة معھ والتي 
 .بالتنسیق مع المستشارین التربویین دافید أوخیدا و باتریس باریت" كارلیك"لمجموعة 
 

 2008 نوفمبر 23 و 9، ما بین )المغرب(الدار البیضاء . عالء الدین

 21 إلى 9 من –اشتغلوا طیلة أسبوعین . ریا وإیطالیا والبرتغال والجزائر وسلوفاكیااستقبلت الورشة الدولیة للدار البیضاء مشاركین من المغرب وإسبانیا و فرنسا وبلغا
كان موضوع .  نوفمبر بمسرح محمد الخامس22 المغربي بھدف إنجاز عرض تم تقدیمھ في قاعة ممتلئة عن آخرھا یوم - مع الفریق الفني المحترف االسباني-نوفمبر

ھل توجدد فعال مصابیح . الثقافة العربیة القدیمة، والحاضرة في الثقافة المتوسطیة بشكل عام الشخصیة التي ارتبطت دائما ب، تلك"عالء الدین"العرض ھذه المرة ھو 
. ول د8األماني؟ أال تعتبر األماني مجرد أحالم؟ كل ھذه األسئلة وأخرى تم طرحھا من طرف الشخصیات الجدیدة لعالء الدین والقادمة من سحریة؟ كیف یمكن تحقیق 

أشرف على . وكما ھو الحال في كل المناسبات السابقة، فاقت النتائج كل التوقعات، ومرة أخرى حرك ھؤالء الممثلون مشاعر المتفرجین بخیالھم وموھبتھم وعبقریتھم
 .مین باریخااإلدارة الفنیة كل من فرقة كارلیك، وفرقة تیاترون، كما أشرف على اإلدارة التربویة كل من فرانسواز سیریس و كار

 
 2009 شتنبر 25 و 13، ما بین )البرتغال(إیفورا ) / إسبانیا(كاثیریس ". السلطانة الكبرى"

ومن المغرب  ) SINDI أسیندي -ASPANDI أسباندي – APROSCA أبروسكا– AFAS أفاس ( إسبانیاالمغربیة ثلة من الشباب من -جمعت ھذه الورشة االسبانیة
وقد قام بإخراج المسرحیة . لمؤلفھا میكیل دي سیرفانتیسLa Gran Sultana    " السلطانة الكبرى" إلنجاز مسرحیة من خالل نص )تقبلمؤسسة أنایس و جمعیة المس(

تیس لغة كان فیھا وقد تحدث نص سیرفان. وبالمھرجان الدولي لمدینة إیفورا" نیف دي كاثیریس"كریستینا سیلفیرا و فرقتھا كارلیك، وقد تم تقدیم العرض النھائي بمدینة 
 .الحب ھو الوسیلة األسمى لمعرفة واحترام وفھم االختالف
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 الورشات الوطنیة. 2
 

كان الھدف األساسي للمعھد الدولي للمسرح المتوسطي ھو خلق فضاء للحوار على مستوى المتوسط، ومن الطبیعي أن تكتسي الورشات الدولیة التي تنجز في إطار 
لكن أي برنامج یشتغل عن المعاقین، یتطلب تطویر األنشطة التي یتم إنجازھا بین كل ملتقى دولي . تترجم بإنجاز عروضأھمیة خاصة وأن " المسرح اآلخر"برنامج 

ولیس ھدفا في حد  ذات صبغة تكمیلیة، یكون الھدف منھا ھو جعل الورشات الدولیة ثمرة للبرنامج یتعلق األمر ھنا بأنشطة من نوع آخر . المناسبألجل ضمان التتبع 
 :في ھذا السیاق أنشأت الورشات الوطنیةو. ذاتھ

 
 
 
 

 فالدیكنا ال تابیرنیس دي
 1999 مایو 27 و 23ما بین 

 موائد مستدیرة
 مسرح، الدون كیشوت، من طرف فرقة فاوال للمسرح

 اإلدارة التربویة لروبیر بیدوس، بتعاون مع جون ماري میرامون
. 

 لیبریخا
 1999بر  نوفم13 و 12 و 11

 ندوة وموائد مستدیرة
 روبیر بیدوس، بتعاون مع باتریس باریت: اإلدارة التربویة

 
 لیكانیس

 2000 أكتوبر 28 إلى 25من 
 ندوة نظریة وتطبیقیة

 روبیر بیدوس، بتعاون مع باتریس باریت: اإلدارة التربویة
 

 
 

 خیتافي
 2001 أكتوبر 18 إلى 15من 
 . بالمراكزالمؤطرینفائدة  المسرح لالتدریب فيبدایة . ندوة

 خوسي مونلیون و أنطونیو أالمو: اإلدارة
 حفل مسرحي

 المھرجان الدولي الرابع بمدرید الجنوبیة
 

 مدرید
 2002 مایو -أبریل

 .المبادئ التطبیقیة للمسرح لفائدة المؤطرین بالمراكز. الندوة الثانیة
 
 كاثیریس 

 2007نوفمبر 
 "سفراء"ورشة 

 .یستینا سیلفیرا و إستیبان غارسیاكر: اإلدارة الفنیة
 
 كاثیریس  

 2008مایو 
 .يجون ماري راز: اإلدارة الفنیة
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الورشات التكوینیة للمكونین. 3

 

  
أو المھنیین في /على مضامین تربویة وفنیة موجھة لتقریب البرنامج من المؤطرین و الورشات التكوینیة تحتوي 

 :وتتلخص أھداف ھاتین الورشتین في ما یلي. فیة، واالجتماعیة والفنیةالتربویة، والثقا: مختلف المجاالت
          

إعاقة، بھدف من تشجیع خلق الفضاءات المشتركة سواء بالنسبة لألشخاص الذین یعانون أو ال یعانون  .1
 .إنجاز مشاریع فنیة مشتركة

نیین إلنجاز ورشات للعنایة  متعاونین تربویین وف استمراریة البرنامج سیتم العمل على إیجادلضمان .2
 .المباشرة

 .تعزیز العمل الفني والمھني لدى األشخاص ذوي اإلعاقة .3
 

 حلقات تكوینیة . الرباط والدار البیضاء، المغرب( 
 دجنبر 10 و 7، و ما بین )، المغربالرباط( بمقر جمعیة المستقبل 2009 دجنبر 6 و 3 الورشات ما بین أنجزت

 بتنشیط ھذه الورشات فرقة كارلیك للرقص، والتي راكمت تجربة توقام). یضاء، المغربالدار الب(بمؤسسة أنایس 
 ".القدرات المختلفة"األشخاص ذوي مع كبیرة في مجال العمل المباشر 

 
 

 دجنبرحلقات تكوینیة . الرباط، المغرب  
 

 )2010 دجنبر 4 نوفمبر إلى 29من  (ورشة بجمعیة المستقبل
رك واإلیقاع من تنشیط خابییر لوبیث سیباستیان وھي عبارة عن ورشة للسی

 .من جمعیة سانتوكا، لفائدة أعضاء و مؤطري جمعیة المستقبل) إسبانیا(
 

 )2010 دجنبر 11 و 6ما بین  (ورشة بجمعیة بسمة
من فرقة كارلیك للرقص ) إسبانیا(سیلفییرا . ورشة التعبیر الجسدي، والصوت واالرتجال، من تنشیط كریستینا د

  .ائدة أعضاء ومؤطري جمعیة بسمة بالرباطلف


