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تواصل جمعية دروب الفن أكادير عبرالوسائط الرقمية مشروعها املسرحي
املمول من االتحاد األوربي رغم اكراهات الجائحة
أكادير 8 :يوليوز 2020
تأسست جمعية دروب الفن أكادير بتاريخ  28دجنبر  2013لتحقيق أهداف ثقافية وفنية منها :املساهمة في تطوير
أساليب املمارسة الفنية والثقافية املغربية وتنميتهما ،و إنتاج وترويج وإعداد وتقديم عروض فنية لتعزيز املسار
الثقافي والفني املغربيين بجهة سوس ماسة ،خلق وتدبير مشاريع ثقافية وفنية وتنظيم تظاهرات ومهرجانات ثقافية
وفنية ،وجعل العمل الفني والثق افي في خدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية والفكرية .كما تعتبر الجمعية مشتال
للكفاءات الفنية من طلبة خريجي التخصصات الفنية مثل املسرح والسينما والتنشيط الثقافي.
تواصل جمعية دروب الفن أكادير إنجاز مشروعها املوسوم ب" :إنتاج وترويج عمل مسرحي وخلق تكوينات مسرحية
حول تيمة :نبذ العنف وترسيخ السلوك املدني" بجهة سوس ماسة .وهو املشروع الذي موله االتحاد األوربي بتنفيذ
من مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع وإنجاز الجمعية .وبسبب جائحة كورونا الجمعية إلى خلق بعض التعديالت
في البرنامج العام حتى يتالءم مع خصوصيات املرحلة ،اسفرت على ثالثة أنشطة عن بعد ،هي الكاستينغ النتقاء ممثلين
وممثالت في العمل املسرحي الجديد " :الفلقة" ،املدرج في املشروع وتداريب أولية حول العمل املذكور ،ومحاضرات حول
موضوع  ":فهم ظاهرة العنف فلسفيا واالشتغال عليها مسرحيا" .وذلك في انتظار رفع الحجر الصحي وعودة الحياة
االجتماعية والثقافية إلى طبيعتها.
شملت هذه األنشطة خمسة مدن من جهة سوس ماسة ،وهي :تزنيت – طاطا – تارودانت – انزكان أيت ملول –
تارودانت ،واستفاد منها عبر الوسيط الرقمي حوالي  300مستفيدة ومستفيدة من شباب هذه املدن ،في انتظار تحقيق
استفادة واسعة فيما تبقى من األنشطة الالحقة ،مثل :إدارة املمثل – املاكياج وصناعة األقنعة – تركيب املشاريع
املسرحية والبحث عن التمويل – الكتابة الدرامية – اإلخراج – السينوغرافيا – يوم دراس ي علمي حول ":الفضاء
العمومي والشباب :تقوية القدرات وتقويم السلوكيات" باإلضافة إلى عمل مسرحي من تأليف وإخراج محمد جالل
أعراب الذي سيقدم في نهاية شهر أكتوبر واألسبوع األول من شهر نونبر  2020باملدن الخمسة املذكورة .تروم الجمعية
من خالل هذا املشروع أن تتحقق االستفادة لدى شبابا وشابات الجهة في حدود  1000مستفيد ومستفيدة.
ما ميز اللقاءات عن بعد هو فهم املستفيدين واملستفيدات لعمق املشروع القائم على مبدأ التشاركية وتربية روح
املبادرة لدى الشباب .ورغبة من الفريق املنشط لهذه اللقاءات في توسيع دائرة النقاش تم فتح حيز أكبر للمستفيدين
واملستفيدات في إبداء الرأي فجاءت أسئلتهم حول تصور املمثلين في العمل املسرحي "الفلقة" لشخوص املسرحية
وتقنيات تشخيصها اعتمادا على اآلليات املتعارف عليها للتعامل مع الشخوص ،بدءا بالفهم والتفسير وانتهاء بالتحليل
والتأويل .وابرزت هذه الجلسات حماس الشباب والشابات للمشروع عموما والنص املسرحي "الفلقة" خصوصا و
التعمق في موضوعه ،مما أسفر عن عدة مقترحات من بينها:
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االشتغال على العنف االلكتروني كتيمة داخل العمل املسرحي.ضرورة دمج مادة املسرح في املنظومة التعليمية كوسيلة لترسيخ السلوك املدني ونبذ العنف.تم اإلجماع بين طاقم العمل واملستفيدات واملستفيدين حول أهمية تناول موضوع العنف في هذا العمل املسرحي"الفلقة" .كما أشار ت التدخالت أيضا إلى مسألة كسر الطابوهات في املسرحية ،وتساءل املستفيدون عن أسباب
اختيار أسلوب الغروتيسك والكوميديا السوداء في هذا العمل .وتطرقوا إلى مسألة الرهان الكبير املنوط بدور املسرح
في نبذ العنف والتربية على املواطنة وترسيخ القيم اإلنسانية .كما نوهوا بأهمية املشروع الستناده إلى مرجعية علمية
وأكاديمية تميز صاحبه ،واتضح لديهم أن هذا املشروع هو شامل وخاضع لتصور منهجي محكم ينطلق من الفكرة إلى
العرض ،مرورا بتكوينات احترافية تهم املهن الدرامية.
مواطنة"
بخصوص برنامج "مشاركة ِ
أطلق املغرب منذ  2011ورشا طموحا إلصالح اإلطار القانوني املتعلق بالعمل الجمعوي .في هذا الصدد ،يهدف برنامج
مواطنة" إلى مواكبة اإلصالحات وتقوية مساهمة منظمات املجتمع املدني املغربي في تعزيز دولة الحق والقانون
"مشاركة ِ
والديمقراطية والتنمية االجتماعية واالقتصادية .كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة املؤسساتية
والقانونية ملنظمات املجتمع املدني املغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
مواطنة" مبادرات املجتمع املدني في مجاالت الشباب واملساواة والبيئة ويحضر على املستوى
يدعم برنامج "مشاركة ِ
الجهوي من خالل أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجتهي سوس-ماسة
وطنجة-تطوان -الحسيمة .إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
ُ
مواطنة" بقيمة ما يزيد عن  13مليون أورو خالل الفترة املمتدة بين 2018
مول االتحاد األوروبي برنامج "مشاركة ِ
ي ِ
و 2020بشراكة مع وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان ،واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
واملعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق اإلنسان (معهد ادريس بنزكري) ،ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
كشريك في التنفيذ ،وبمشاركة املجتمع املدني في املغرب.
مواطنة":
للمزيد من املعلومات حول برنامج "مشاركة ِ
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