
 

 
 

 

 بالغ صحفي

 

 الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم

 

 موازین 2018 ، أكثر شعبیة من أي وقت مضى

 

 

 الرباط  3 یولیوز  2018: اختتمت الدورة 17 لمهرجان موازین إیقاعات العالم المنظمة في الفترة ما

 بین 22 و 30 یونیو 2018 تحت الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، مكرسة مرة

 أخرى تألق هذا الحدث بعد تسعة أیام من الحفالت الموسیقیة، واألحاسیس القویة والمتبادلة. وبالنسبة

 لهذه الدورة، تجاوز جمهور هذه النسخة 17، مرة أخرى، سقف 2,5 ملیون شخص، إضافة إلى مالیین

 المشاهدین الذین احتفوا هذا العام بالموسیقى من جمیع أنحاء العالم من خالل شاشات قنواتنا الوطنیة

 والدولیة وأیضا عبر الشبكات االجتماعیة. وفي هذا اإلطار، تعرب جمعیة مغرب الثقافات عن عمیق

  شكرها للجمهور الوفي دائما.

 وككل سنة، عبر رواد المهرجان على حماسهم الوطني في عدة لحظات خالل المهرجان، محتفین بكامل

 مشاعرهم بالفنانین والمغرب وثقافته.

 

 موازین، نموذج فرید للنجاح

 مرة أخرى أكد موازین كونه مهرجان كل األرقام القیاسیة، من خالل إقبال جماهیري یتزاید سنة بعد

 أخرى، وهو ما یعتبر بكل تأكید من بین المؤشرات التي جعلته یرسخ مكانته من بین التظاهرات

  واألحداث الموسیقیة العالمیة.

 ومن خالل تجسیدها لقیم االنفتاح والتسامح، جعلت هذه التظاهرة من مدینتي الرباط وسال مركزا في

 األجندة الثقافیة العالمیة، بتقدیمها لواجهة ال محید عنها لهذه الجهة. هذا، وقدم هذا الحدث ولوجا مجانیا لـ

 90 في المائة من مرتادي المهرجان. وكانت كل األطیاف الموسیقیة وكل الجماهیر في الموعد.

 



 

 
 

 

 ویعتبر موازین الیوم واحدا من بین المهرجانات القلیلة في العالم التي ال تعتمد على المال العام. وبالتالي،

 فإن موازین هو مهرجان مستقل تماًما، حیث یرتكز نموذجه االقتصادي على اإلیرادات من مبیعات

 التذاكر ورعایة الشركات الخاصة، مستبعدا بذلك أي دعم عام.

 وباعتباره فاعال رئیسیا في دمقرطة الولوج إلى الثقافة في جهة الرباط ـ سال، واصل موازین، أیضا،

 دعمه لالقتصاد السیاحي الجهوي، من خالل مساهمته في إعطاء دفعة قویة لقطاعات أنشطة الفندقة،

 والنقل وكذلك المطعمة.

 وبحافز تعزیز البعد الثقافي للمهرجان، والمشاركة، والتواصل، والتسامح واالنفتاح، كان فایسبوك، أول

 شبكة اجتماعیة في المغرب والعالم ترغب في التعاون الوثیق هذا العام مع موازین. ومن خالل هدفهما

 المشترك المتمثل في تسهیل وصول الشباب إلى الترفیه والثقافة، جمع كل من فایسبوك وموازین الناس

 حول لحظات من الفرح والتواصل، بحیث یمكنهم ونقل وتقاسم كل هذه األجواء مباشرة أو من خالل

 العدید من الوظائف، مع مجتمعاتهم على الفایسبوك.

 وقدم موازین بنیة تحتیة وظروف استقبال  والسالمة واألمن، تضاهي أفضل ما تعرفه المهرجانات

 الدولیة، لیلعب بذلك دور المحرك في خلق صناعة وطنیة للعروض، تتوفر على كل مقایییس المهنیة

 ومستجیب للمعاییر، ومنتجة للقیمة المضافة لفائدة السیاحة والنسیج االقتصادي للبلد.

 

 أقوى لحظات الدورة 17

 بمنصة أو إل إم السویسي جمع الحفل االستثنائي  لـ برونو مارس جمیع األجیال مبهرا جمهوره بروائع

 أغانیه، خاصة عندما كرم بالدنا في إحدى أغنیاته التي كانت لحظة موسیقیة مدهشة بكل المقاییس.

 

 ومن جانبه عبر إیقونة الراب األمریكي، المغربي فرانش مونتانا عن سعادته بالعودة إلى المغرب بلده

 األصلي، مؤكدا افتخاره بانتمائه للمغرب مرددا لمرات عدیدة "أنا مغربي"، في حین ألهب الثنائي

 شینموكیرس منصة أو إل إم السویسي، التي تحولت إلى ساحة للرقص في الهواء الطلق.

 

 وأمام رواد المهرجان أظهر دامسو، أحد أكبر أسماء موسیقى الهیب هوب الفرنسیة، موهبته المذهلة في

 تقدیم  تألیفات بمختلف المؤثرات ... كل ذلك تحت هتافات وتصفیق عشاقه الذین رقصوا طوال هذه

 



 

 
 

 السهرة الفنیة على إیقاعات وأنغام ال تقاوم.

 أما الحفل الذي أحیاه النجم الكندي أبیل تیسفاي، الملقب بـ ذو ویكاند، فقد قدم عرضا موسیقیا جذب حشدا

 ضخما من المتتبعین، الذین استمتعوا بروائع أنغامه التي تمزج باحترافیة الفانك، واإللكترو، والـ إر إن

 بي، والراب بوب.

 

 بالمسرح الوطني محمد الخامس، كان تكریم األغنیة المغربیة كبیرا من خالل الفنانة ماجدة الرومي، إذ

 شغفت السوبرانو اللبنایة الجمهور بعد أدائها ألغنیة "یا بنت بالدي" للمغني شقارة أمام جمهور استمتع

 بذك.

 أما الدوزي، وأمینوكس، ونجاة اعتابو، وأش كاین والصنهاجي وآخرون، فقد احتفوا التنوع المذهل

 للموسیقى المغربیة والموهبة العالیة للفنانین المغاربة.

 

 حفالت تحت شعار التفاعل العاطفي

 تفاعل الجمهور بشكل كبیر واستثنائي  مع أداء الستاتي ونجاة اعتابو إیقونتا الطرب الشعبي المغربي،

  اللذین تركا انطباعا رائعا لدى الحضور الذي حج كثیفا خالل السهرة التي احتضنتها منصة سال.

 وبدوره ألهب الفنان البورتوریكي لویس فونسي حماس جمهوره عندما اعتلى منصة أو إل إم السویسي،

 خاصة بعدما أدى أغنیته الشهیرة "دیسباسیتو"  التي تجاوزت مشاهداتها على الیوتوب 5 مالییر

  مشاهدة.

 لحظة قویة أخرى كانت في الموعد خالل الیوم الختامي لموازین، ویتعلق األمر بحفل الدیفا اإلماراتیة

 أحالم بمنصة النهضة، حیث سحرت عشاقها بأغانیها الرائعة واألداء المتمیز لمئات الموسیقیین الذین

 رافقوها في هذه السهرة الغنائیة، في أجواء مشاهدة فخمة وغیر مسبوقة.

 

 االحتفاء بالمغرب ولكن أیضا بالتفاني والتضامن

 

ذاكرة في موشوما سیبقى عرض تقدیم خالل من ریلیس الفرنسي الرابور تألق رقراق، أبي                بمنصة

به رحب جمیل سخاء عن تعبیر مغربیة. جمعیة لفائدة بأجره التبرع عن إعالنه من وأیضا،                 متتبعیه،

من موازین، خالل آخرون فنانون بها قام التي المماثلة المبادرات على یحیل ما وهذا كثیرا،                 الجمهور

 



 

 
 

 قبیل الفوین سنة 2017، الذي تبرع بجزء من مداخیله لفائدة "دار األیتام لال حسناء".

 

 لحظات استثنائیة شهدتها منصة أبي رقراق، التي كان جمهورها على موعد فنانین أفارقة من العیار

 الكبیر، من بینهم سانكوتي، وسیدیكي دیاباتي، وإیبوتایلور...الذین سافروا بعشاقهم إلى أبعد الحدود

  األخاذة للموسیقى اإلفریقیة.

 وفي شالة، صدحت أسماء وازنة في سماء الموسیقى العالمیة، سحرها العبق التاریخي لهذا المعلمة

 التاریخیة والشاعریة، وعرف أداء الفنانین على هذه المنصة  إشادة كبیرة من قبل جمهور من المتذوقین

 المخلصین.

 

 وكما جرت العادة بذلك، خصص مهرجان موازین  إمتاعا لساكنة الرباط عروض الشوارع أحیتها فرق

 مغربیة متمیزة وفنانین لقاذفي النار وبهلوانیون وفنانو األكروبات وقارعو الطبوب والغناویین.

 

 

 الدورة 17 حقق كل مقاییس الفخامة بفضل...

 

 تحقق هذا النجاح االستثنائي بفضل وفاء الجمهور الذي یقدم له موازین شكره الحار، وثقة الفنانین،

 وحضور الصحف الوطنیة والدولیة وتغطیتها للحدث، ودعم الشركاء والزبناء والمحتضنین، ومهنیة

  واحترافیة المقاوالت المساهمة في التنظیم، وااللتزام والخبرة التقنیة والمهارات الفنیة لفرق المهرجان.

 وبهذه المناسبة تحرص مغرب الثقافات المغرب على تقدیم الشكر للسلطات ومصالح األمن التي لم تدخر

 جهدا لتجري فعالیات موازین وینعم جمهوره بأفضل ظروف السالمة والهدوء والسكینة.

 

 بخصوص مهرجان موازین إیقاعات العالم:

 

 یعتبر مهرجان موازین إیقاعات العالم، الذي أحدث سنة 2001، موعدا المحید عنه لهواة وعشاق

 الموسیقى بالمغرب. ومن خالل أزید من ملیونین من الحضور لكل دورة من دوراته األخیرة، فإنه یعد

 ثاني أكبر التظاهرات الثقافیة في العالم, ویقترح موازین الذي ینظم طیلة تسعة أیام، برمجة غنیة تجمع

 



 

 
 

 بین أكبر نجوم الموسیقى العالمیة والعربیة، ویجعل من مدینتي الرباط وسال مسرحا لملتقیات متمیزة بین

 الجمهور وتشكیلة من الفنانین المرموقین. ویرسخ مهرجان موازین باستمرار التزامه في مجال النهوض

 بالموسیقى المغربیة، حیث یكرس نصف برمجته لمواهب الساحة الوطنیة الفنیة. ویقترح مهرجان

 موازین الحامل لقیم السلم، واالنفتاح، والتسامح واالحترام، ولوجا مجانیا لـ 90 في المائة من حفالته،

 جاعال من ولوج الجماهیر مهمة أساسیة. وعالوة على ذلك، یعتبر المهرجان دعامة أساسیة لالقتصاد

 السیاحي الجهوي، وفاعال من الدرجة األولى في مجال خلق صناعة حقیقیة للفرجة بالمغرب.

 

 

 بخصوص جمعیة مغرب الثقافات:

 

 تم إحداث "مغرب الثقافات" خالل 2001، وهي جمعیة غیر ربحیة تسعى، بالدرجة األولى، إلى ضمان

 تنشیط ثقافي وفني من مستوى مهني عالي یلیق بعاصمة المملكة لفائدة جمهور جهة الرباط سال زمور

 زعیر.  ولتكریس القیم األساسیة للسیاسة التنمویة التي یقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس

 عملت جمعیة مغرب الثقافات على ترسیخ  هذه المهمة النبیلة  عبر إطالق  " مهرجان موازین إیقاعات

 العالم" إلى جانب تظاهرات مختلفة، وملتقیات متعددة التخصصات، ومعارض الفنون التشكیلیة،

 والحفالت الموسیقیة والفنیة.

 

 

 

 


