
ي المؤتمر التاسع للفدرالية 
ن
ن ف رسالة الملكية إىل المشاركي 

ن   الدولية للممثلي 

23-10-2008 

 

ن الذي انطلقت  ي المؤتمر التاسع عشر للفيدرالية الدولية للممثلي 
ن
ن ف وجه صاحب الجاللة الملك محمد السادس رسالة إىل المشاركي 

 أشغاله اليوم الخميس بمدينة مراكش . 
ي تالها مستشار صاحب الجاللة السيد محمد معتصم :   

ي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية الت 
ن
 وف

 "الحمد هلل وحده، الصالة والسالم عل موالنا رسول هللا وآله وصحبه،  
 ، ن  السيدات والسادة مسؤوىلي الفيدرالية الدولية للممثلي 
ي المؤتمر التاسع عشر  

ن
، ف ن  للفيدرالية، معشر األعضاء المشاركي 

ات السيدات والسادة،   حضن
يطيب لنا أن نتوجه إىل مؤتمركم الهام، لما نوليه من بالغ العناية واالهتمام بشؤون الثقافة والفن بصفة عامة ، وكذا اعتبارا منا  

ي تحظن بها هيأتكم الموقرة، بصفة خاصة. 
ة الت  ن  للمكانة المتمي 

، لما لذلك من داللة، عل ما يحظن به لديكم من تقدير لتاريخه ونود اإلشادة باختياركم المغرب، لعقد م  ؤتمركم الدوىلي التاسع عشر
ي  ، وعرب  ي

ي : من أمازيغن
ن
، وصحراوي-العريق ولشخصيته الوطنية الغنية بتعدد وانصهار روافدها ولتنوع نسيجه الثقاف ، -إسالمي ي

إفريق 
ي ، وعالمي معارص. فضال عن التع-يهودي، وأندلسي -وعي  اته الفنية الخالقة، متوسظي ، بتعبي  ي

اب  دد اللغوي لألمة المغربية وغناها الي 
ي واإلذاعي ومختلف أوجه التشخيص الفرجوي. 

ي والتلفزيوبن
ي مقدمتها فن التمثيل بأنواعه المشحي والسينماب 

ن
 وف
مواصلة ترسيخ هويته والحفاظ  إنه المغرب، الذي نحرص وكافة القوى الحية لألمة، ومن بينها أهل الفن واإلبداع والتمثيل، عل 

ي نشر قيم المحبة والسلم والتسامح. 
ن
 عليها، ليظل دوما بلد االنفتاح عل الثقافات والحضارات اإلنسانية والحضور الدوىلي الفاعل ف

ميا، وإن التئام جمعكم بمراكش الحمراء، يتيح لكم فرصة سانحة للوقوف الملموس عل هذه الخصائص بمدينة اشتهر أهلها، عال 
 باإلبداع وخفة الروح واإلمتاع والمؤانسة والبهجة وحب الحياة، حت  لكأن أبناءها فنانون بالفطرة. 

ه عن صناعة الفرجة الشعبية القائمة عل    ي تعبي 
ن
اث ف وما فضاء ''جامع الفنا'' بمراكش، إال دليل عل قوة هذه الموهبة، وهذا الي 

 نسكو إىل اعتباره تراثا شفويا إنسانيا. العفوية والبداهة، مما حدا بمنظمة اليو 
ن المغاربة، لهو تأكيد منا عل التقدير الكبي  الذي نكن  ن زمالئكم الممثلي  ي ضيافة بلدنا، وبرعاية جاللتنا، وبي 

ن
ه وإن انعقاد مؤتمركم ف

ابطات النوعية لمنظمتكم العالمية الوازنة، إدراكا منا لطبيعة رسالتها النبيلة وما تتمتع به من سمعة وبعد صيت ، فضال عن الي 
ة بمصداقيتها المشهودة واستقاللها  ن ، باعتبارها منظمة دولية غي  حكومية متمي  ألهدافها، مع عدد من مؤسسات المنتظم الدوىلي

 البناء. 
ي ما فتئت تبذلها فيدراليتكم من أجل االرتقاء بمهن التمثيل والفرجة، لما فيه خي    

نضة القيم اإلنسانية كما نثمن الجهود الدؤوبة الت 
ي والجنسي واللغوي. 

ي والديتن
ن
ي والثقاف

ن اإلثتن  المثل وعملها عل مناهضة كل أشكال اإلقصاء والمي 
، نحو اإلنصات لصوت   ي هذا الصدد، فإن التئام هذا المؤتمر، عل أرض المغرب ليجسد تجاوبكم الهادف، مع التوجه العالمي

ن
وف

ي الحديث من قيم جنوبه، واالنفتاح والتفاعل، بروح 
ي إثراء المتخيل اإلنسابن

ن
التقدير واإلنصاف مع ما تبدعه شعوبه وما تراكمه ف

ات وإبداعات جديرة بكل اعتبار.   وتعبي 
  ، ن ن المبدعي   معشر الممثالت والممثلي 
ات السيدات والسادة،   حضن
ي تشهدها  

ي النهضة الثقافية الت 
ن
 بالدنا.  إن النهوض بفن التمثيل، يتبوأ مكانة الصدارة ف

ن   ي يشجعها، واإلبداع المتمي 
ي يكفلها والمبادرة الخاصة الت 

، فإن الحريات الواسعة الت  ي
ي عملنا عل بناء مجتمع ديمقراطي حداب 

ن
وف

 الذي يدعمه، لتعد كلها المقومات األساسية لخلق الجو المالئم للعطاء التمثيلي المبدع. 
ه، ويشخص دور ضمي  أمته وعضه بأساليب فنية، وهو ما يجعل الممثل يجسد المواطنة الكريمة وا  مة، قبل أن ينشدها لغي  ن

لملي 
ي االبتذالية، مقدما أورع مثال 

ن
ه، بعيدا عن السقوط ف ويعي  عن قضايا وطنه دون شوفينية، وعن التطلعات الشعبية وهموم جماهي 

ء، بقواعد وأخالقيات مهنته.  ي
م، قبل كل شر ن ي والتمثيل الملي 

 
 عن الفن الراف



ي الرعاية والعناية بالحياة الفنية  
ن
، طيب هللا ثراه، ف ي

ن
وضمن هذا المنظور، رسنا عل خظ والدنا المنعم، جاللة الملك الحسن الثاب

ن وباألخص منهم الذين يمارسون التمثيل المشحي والتشخيص السمغي البضي.   وبشؤون الفناني 
ي ودعم الكتاب  

 
 والمنتجات السمعية البضية. فرسخنا مكاسب الدعم المشحي والسينماب

كما حرصنا عل أن تتوفر بالدنا عل قانون للفنان، بكل ما يقتضيه ذلك من تمكينه من بطاقة مهنية، تخول له عددا من الحقوق،   
وط وأسباب كرامته، عالوة عل مبادرتنا بإحداث أول تعاضدية وطنية لفائدة األرسة الفن ية بما فيها التغطية الصحية وضمان رسر

 المغربية. 
ي سياق أشمل، بادرت بالدنا إىل اعتماد جملة من اإلصالحات القانونية، الخاصة بالملكية الفكرية واألدبية. وقد همت تمديد  

ن
وف

ي من القرصنة والتقليد. 
 حماية المصنفات األدبية والفكرية، وكذا تشديد إجراءات حماية اإلبداع الفتن

اماتنا الدو   ن ي إطار الوفاء بالي 
ن
. وف ي

ن
، صادق المغرب عل االتفاقية الدولية للتنوع الثقاف ي

ن
ي مجال حماية وتعزيز التنوع الثقاف

ن
 لية ف

، واالنفتاح المتفاعل مع القيم الكونية، وبد  ي
ن
ي ضمان تعدد أشكال التعبي  الثقاف

ن
عم وقد أقدمنا عل ذلك، إيمانا منا بأهمية هذه اآللية ف

ي تطبعها عولمة كاسحة. كل ما يكفل حماية الخصوصيات الحضارية 
ي هذه الظرفية الت 

ن
 والثقافية واالجتماعية، خاصة ف

فة عليه واعتماد دفاتر تحمالت من شأنها   ي نفس السياق، بادرنا إىل تحرير الفضاء السمغي البضي وإحداث الهيأة العليا المشر
ن
وف

 تيسي  وتنظيم آليات دمقرطة هذا القطاع. 
وط وبنيا   ، فأصبحت بالدنا كما عملنا عل توفي  رسر ي ي الخارح 

 
ت تحتية لتطوير صناعتنا الفنية والثقافية وانفتحنا عل اإلنتاج السينماب

ي المغرب من عناية بهذا القطاع وما وفرناه من ضمانات استثمارية 
ن
، لما لمسوه ف ن ن العالميي  ن والمخرجي  ة لكبار المنتجي  قبلة أثي 

ية.   وإمكانيات لوجيستيكية وطاقات بشر
أن ما بذله المغرب، من جهود، حت  اآلن لتطوير حقوله الفنية، وما راكمته الدولة من رعاية فنية واجتماعية وصحية، يبق   والواقع 

 . ي
ي الحداب 

ي الوطتن
ن
وع الثقاف ي صلب المشر

ن
، الذي كان دائما وما يزال ف ي  دون ما نطمح إليه من مزيد اإلنصاف للفنان المغرب 

از، بما   ن ون أيما اعي  ن يسهم به مواطنونا الفنانات والفنانون المبدعون، الرواد منهم والشبان، من ترسيخ قيم الوطنية  وإننا لمعي 
 والمواطنة، وإثراء الشخصية المغربية. 

كما نشيد بما يجسدونه من إحساس بنبض الشعب وتطلعاته وانشغاالته، وذلك من خالل اإلنتاجات الوافرة، من فنون الفرجة   
ي تستمد 

ي الحر. والتمثيل، الت 
ي التلقاب 

وط التعبي  الفتن  جذورها من واقع المجتمع ومما يتوفر ببالدنا من رسر
ي مراكش الحمراء، الفخورة  

ن
ن لهم مقاما طيبا ف ، متمني  ن ن والمبدعي  حب بضيوف المغرب من كبار الممثلي  ونغتنمها مناسبة لين

 باحتضان ملتقاهم. 
، ومكاسب الحركة الفنية   ي

ن
ن بأن روح المغرب الخالقة، ستكون ملهمة لنقاشاتكم المثمرة حول قضايا التنوع الثقاف وإننا لعل يقي 

ن الشمال والجنوب،  ن بي  وط تأهيل مهنتكم النبيلة وعنايتكم بتيسي  سبل رواج الفنون، وتنقل الفناني  ي العالم، وكذا رسر
ن
واإلبداعية ف

ي أي زمان ومكان. باعتبار ذلك من صم
ن
 يم حقوق اإلنسان ومبعث حرية للفنان، وللممثل ف

 وهللا تعاىل نسأل أن يكلل أشغال مؤتمركم بالنجاح.  
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته".  
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