
المغرب���أرض�التصوف
 لقد استوعب أبناء ھذا البلد الطیب 

 منذ اعتناقھم لإلسالم أن جوھر الدین
 ھو تزكیة النفس وتطھیرھا من األنانیة

 والحقد والتعصب وتحلیھا بمكارم
 االخالق والتسامي عن الشھوات

 المذلة للقلب والروح والعقل بضبط
 النفس ومراقبة سلوكھا الیومي، ابتغاء
 لالكتمال الروحي المصطلح علیھ ب

....""التصوف
 ما أحوج االنسانیة في عالمنا الیوم،

 الى تفعیل قیم التسامح والتضامن
....واالیثار وردع األنانیات الھوجاء

مقتطف من رسالة جاللة الملك محمد 
السادس نصره هللا الموجھة الى 

المشاركین في اللقاء االول من لقاءات 
سیدي شیكر العالمیة للمنتسبین إلى 

التصوف.
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رحلة إلى مقامات التصوف

 مثل سابقتھا، تعتمد الدورة الرابعة عشر لمھرجان فاس للثقافة الصوفیة، صیغة رقمیة، نظرا للجائحة التي ال تزال تتحدى كل التوقعات،
  .المتفائلةُ منھا واألقلُّ تفاؤال

 لقد عنَّ لنا منذ البدایة أنھ ال مندوحة لنا من متابعة رحلة المعنى واكتشاف نفائس التراث الصوفي، بمختلف  مثل ھذه التي نجتازھا الیوم
 نكابدھا. ال سیما في ظروف أشكالھ التعبیریة، مھما كانت الصعاب التي یمكن أن دأب الحكماء منذ حیث لم یعد سؤال البحث عن المعنى

 مجرد ترف فكري، بل ال یزال كما ھو في العمق، وكما الِقَدم على تسمیتھ ب"الشيء الوحید الضروري". یقول عبد السالم بن مشیش في
"ھذا الصدد: "من وجد هللا فماذا فقد؟ ومن فقد هللا فماذا وجد؟

.إن انبثاق المعنى ھو الذي یھیكل مشاریعنا الفردیة والجماعیة. إنھ بنزین كل ثقافة، كل إبداع، وكل ذكاء جماعي
 على ضوء ھذا البحث، یتعین علینا خوض غمار ھذه الرحلة واإلصغاء إلى أولئك الذین ینقلون إلینا الیوم فكر حكماء التصوف، من

. مختلف األمكنة واألزمنة وأعمال
 إن الروحانیة، فكرا وثقافة، ال تعرف الحدود، ولذلك بإمكاننا اإلبحار عبر الشبكة العنكبوتیة للوصول إلى كل بقاع األرض، حیث نجد

.الثقافة الصوفیة قد أخصبت العقول والقیم، وخلقت، في المغرب تحدیدا، شروط انبثاق حضارة خاصة
 تلك الرحلة لیست تاریخیا فحسب، بل ھي تحلیق ذكاءاتنا في األفق من أجل فھم عمیق لألزمة على أن وإرادة القوة لدینا أن األزمة قد

 اجتاحت عالمنا متحدیة مشاعرنا الجامحة ال یخفى وانتھازھا فرصة سانحة. إذ لتعیدنا إلى شيء من الوضوح، نستطیع من خاللھ رؤیة
 .ھشاشتنا الحقیقیة، والخروج من الضبابیة أحاطت ببعض اختیاراتنا المجتمعیة

.إن الثقافة والروحانیة لم تكونا أبدا مجرد ترفیھ، كما تمیل إلى إقناعنا بذلك بعض المجتمعات االستھالكیة
 بالمعنى الذي نمنحھ لھما ھا ھنا، تظل الثقافة والروحانیة في عمق المشروع المجتمعي الذي یمتح من تراتبیة جدیدة للقیم حیث نمو الكائن

.أھم من الملكیة
.إن األزمة جعلتنا نلمس االنسدادات اإلنسانیة، واالجتماعیة، والبیئیة، وفي كلمة واحدة، االنسدادات الحضاریة لعالم نُِز َعت منھ الروحانیة

.قد تكون فرصة مواتیة بالنسبة لنا لكي نغیر االتجاه ونعید لحیاتنا سحرھا ونعید معھا الدفء لعالقاتنا مع أمثالنا ومع الطبیعة
 نجعل تلك التعالیم حاضرة أكثر من من المؤكد أنھ ال وجود ألزمة ال تكون ثمة حكمةٌ من ورائھا. لقد اخترنا أن أي وقت مضى، بضمان

 استمراریتھا من خالل المحاضرات المنتظمة التي یلقیھا على مدار السنة، على منصة خبرة عالیة بالمجال متخصصون ذوي  ،التراث
.الصوفي

 لقد أصبحت مجموعة تلك المحاضرات تشكل من اآلن فصاعدا ما أسمیناه ب "المكتبة الحیة لألعمال العالمیة .إنھا "السمسم" الذي یسمح".
 لنا باكتشاف تلك األعمال التي نعرف أنھا موجودة، لكن قلیلون ھم الذین یطالعونھا نوفرھا من جدید لتسقي العقول والضمائر إنھا أعمال

.یمكننا أن
 منصة التراث الصوفي بمثابة سفینة تشق أمواج البحر، وبعبارة أخرى أكثر تعبیرا عن مجاز الرحلة، إن تُثري من بشریتنا بعدھا

.الالزمني، الذي ھو بكل مسافرة من مكان إلى آخر، بحثا عن الآللئ التي من شأنھا أن تأكید البعُد األكثُر عمقا في اإلنسان
.إننا سعداء بدعوتكم لھذه الرحلة الشیقة الممتعة، انطالقا من الدورة القادمة للمھرجان، وطیلة األشھر الموالیة

فوزي الصقلي 

افتتاحیة



ت 2021 ا 12  ا

س 71 و 00  تراث فاس الروحي : زیارة )04 سنة الیونیسكو(
لحظات استماع: لنصوص صوفیة من أداء أمال عی وش

مكتبة جامعة القرویین مع فوزي صقلي
س 81 و 51 د شعر و موسیقى صوفیة من البلقان من خالل عمل ناعیم فراشري 

قینامي ماستر كالس إنریس 
مداخلة لجین دیورینغ حول الموسیقى الصوفیة البلقانیة

س 02 و 03 د الحكمة الصوفیة من خالل موسیقى شیبھ القارة الھندیة. مع شعیب 
بلحظات موسیقیة مشتاق محاضرة مصحوبة 

س 12 و 00 د سھرة خاصة مقامات  التصوف المغربي سماع الطریقة الشرقاویة

ت ا �1   ا

ت 2021 ی  14  ا

دس تراث فاس الروحي : زیارة (40 سنة الیونیسكو) خطوط و ھندسة المق
رو س 18 و 15 د لحظات استماع: لنصوص صوفیة من أداء أمال عیوش و أشعار یونس أم

س 18 و 30 د سنة یونس  أمرو على خطى التصوف االناضولي
المقدس عند یونس أمرو ماستر كالس لالستاذ رودریك جریرسون فرنسة / انجلیزیة

س  س 20 و 30 د عزف بیانو أشعار: یونس أمرو، الرومي یوھانا جودال بشراكة مع سفارة تركیا بباری
س 21 و 35 : سینما : رحلة الى مكة : على خطى ابن بطوطة  (نسخة انجلیزیة)
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*ھذا البرنامج قابل للتعدیل

س 15 و 30 د مدرسة مراكش في من الحكي – جعفر الكنسوسي
 سینما : الرحلة الكبرى البن بطوطة - من طنجة الى مكة -  اسقاط ضوئي خصیصا

.للشباب مع مقدمة بیداغوجیة
 تراث فاس الروحي : زیارة (40 سنة الیونیسكو): االطفال و ثیاب المقدس مع أمیلي

دراس
لحظات استماع: لنصوص صوفیة من أداء أمال عیوش

 كلیلة و دمنة و جان دي الفونتین أدب و ایكولوجیا روحیة موجھة للشباب بشراكة مع 
.منظمة أم الغیث

 س 18 و 30 د مائدة مستدیرة  كیف نكیف األدب الصوفي مع جمھور الشباب مع
 أمال القادري ، خالد و بریجیت االندلسي ن أمینة العلوین أمال عیوش، فیدیریكو

 .اسحاق، داینین جوكو، زھرة رتیب
س 21 و 30 د  مقامات التصوف المغربي سماع الطریقة الصقلیة

س 17 و 00 د تراث فاس الروحي : (30 سنة الیونیسكو) : مقابلة مع الرسام محمد المرابطي
(حین یسافر الرسم الماكن المقدس (دار ابن سودة

 س 18 و 15 د لحظات استماع: لنصوص صوفیة من أداء أمال عیوش
س 18 و 30 د الشعر و األدب:یقظة بأبعاد روحانیة

 أدباء، كتاب، لحظات فنیة) بشراكة مع كتابة وروحانیة (فرنسا) مع أحمد التوفیق، غالب بن الشیخ،)
كریمة برجر، خالد رومو، ایسالین دیترو، فیدیریكو اسحاق، داینین جوكو

س 20 و 30 : سینما : الرحلة الكبرى البن بطوطة - من طنجة الى مكة (نسخة عربیة

متبوعة ب: مقامات  التصوف المغربي سماع الطریقة الوزانیة

(س 11 و 00 د مقامات الموسیقى الصوفیة – ماستر كالس االستاذ مصطفى أمري (باللغة العربیة
س14 و 30 د التفسیر االشاري للقرآن الكریم- ماستركالس  لالستاذ الطیب الشویرف

 س 17 و 30 د محیط من مداد: مقھى أدبي : الھجرة لالستاذة كریمة بیرجر و الكاتبة الرسامة الفنانة لویز
كارا

 س 18 و 30 د مائدة مستدیرة : نحو انشاء مكتبة  حیة لالعمال العالمیة مع السید كریستوبال لوبیز رومیرو،
أفراھام األرار، توریة إقبال، فیدیریكو اسحاق، داینین جوكو

س 20 و 30 د ترمیم المخطوطات القدیمة بالوسائل التقنیة الرقمیة الحدیثة بشراكة مع مكتبة التراث اآلسیویة
س 20 و 50 د الرحلة الكبرى البن بطوطة - من طنجة الى مكة

س 21 و 00 وظیفة الطریقة التیجانیة   بضریح سیدي أحمد التیجاني
س 22 و 00 سماع الطریقة التیجانیة من النیجر 

ت 2021 ا �0 

س���� و���� د� افتتاح� المھرحان

.س 15 و 30 د الصالة المشیشة و شرح ابن عجیبة ماستر كالس لالستاذ موالي عبد هللا الوزاني.
 س  و  د معرض فني للفنان الخطاط التنویري ریني روابا من خالل منطق الطیر الرحلة نحو

الجوھر.
 س 17 و 00 د معرض فني للفنان الخطاط التنویري ریني روابا من خالل منطق الطیر الرحلة نحو 

.

.
ر. الجوھ

س17 و 45: مقھى أدبي : عطر الخلود الحقیقي –موان میر (من الھند باالندلس)
س 18 و 15 د حفل االفتتاح: رمزیة الرحلة في الثقافة الصوفیة ( بمشاركة محاضري ماستر كالس و 

لحظات فنیة مع فرانسواز أتالن و أمال عیوش و كاروول لطیفة أمیر وجین دیورین و لیلي أتاشكار و 

، 
عبدو عامري)

متبوعا  بمداخالت متخصصین و لحظات فنیة مع أمال عیوش، كارول لطیفة أمیر، جان دیورینغ 
ر. لیلي أتاشكا

موسیقى الزیارة (زیارة لمزارات  البلوشیستیین بایران و الھند) محاضرة لجان دیورینغ  مصحوبة 
. بخلفیة موسیقیة

راق طریق روحي و بحث عن المعنى لدى الشاعر نظامي جاندرافي (أذربیدجان) من طرف كریم اف
نھج قصص االنبیاء عند الكسائي –توریا إقبا ل

س 91 و 30  دحفل فرقة قوالي،  اناشید و موسیقى صوفیة من الھند ( مسبوقة 
بكلمة للسید شري اجروال من سفارة الھند بالرباط)

سفر في المقامات الصوفیة س02 و 00 د 
سینما: الرحلة الكبرى البن بطوطة من طنجة الى مكة . س 02 و03 د 

س 12 و 05 د سماع الدراویش المولویین من مسجد جالل الدین الرومي بقونیة

ت 2021 ح 10  ا

األحد 10 أكتوبر 2021

 س 13 و 00 تراث فاس الروحي : زیارة (40 سنة الیونیسكو) زیارة في تجربة حیة لمدینة فاس
لحظات استماع: لنصوص صوفیة من أداء أمال عیوش

 س 14 و 30 تفسیر القرآن الكریم من خالل شروحات ابن عجیبة ماستر كالس موالي عبد هللا الوزاني  (باللغة
(العربیة

(س 17 و 00 س 17 و 30 د معرض فني لنجوى الھیثمي لن نكون أبدا رحالة (مقتبس من ابن عربي
(غناء من الھند (بتنسیق مع سفارة الھند

 س 18 و 30 د مجنون لیلى في التراث االدبي من خالل نسخة الجامي ماستر كالس لالستاذة لیلي أنفار، لحظات
فنیة موسیقیة مع جان دیورینغ و لیلي أتاشكار.

(س 20 و 30 أمیرة بالد المغول زیب النساء مخفي أو طریق المحبة الروحیة للشیخة أمة النور (من الھور
 س 21 و 30 د سھرة خاصة مقامات  التصوف المغربي سماع الطریقة القادریة البوتشیشیة مع موالي منیر

.القادري بوتشیش

�  االثنین �� شتنبر2021
س 71 و 00 تراث فاس الروحي : 04 سنة الیونیسكو : الخیاطة العربیة األندلسیة و الروحانیات

من األندلس بفاس معلم خیاط سي حسن )
لحظات استماع: لنصوص صوفیة من أداء أمال عیوش

كبیر خیاط بیناریس الھن : ناي الخلود
ترجمة  أندري جید، رابیندراناث تاجور(

 س 81 و 03 د  السماع و الخاصیات العالجیة للموسیقة من منظور التراث االسالمي، ماستر كالس لجان دیورینغ
مصحوبا بأداء موسیقي من خالل مخطوط ھندي

 س 02 و 03 د الحكمة الصوفیة من خالل موسیقى شیبھ القارة الھندیة. مع شعیب مشتاق محاضرة مصحوبة بلحظات
موسیقیة

س 12 و 00 د سھرة خاصة مقامات  التصوف المغربي سماع الطریقة الریسونیة مع أحمد الریسوني
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