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الدولي للمهرجان الثانیة الدورة موعد عن الدارالبیضاء سایس-فرع فاس جمعیة تعلن -2019 فبرایر 21                الدارالبیضاء،

إلى 18 من وذلك اهللا، نصره السادس، محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت ینعقد الذي العیساویة،                   للثقافة

 20 أبریل 2019.

 

 

 المهرجان الدولي للثقافة العیساویة، ینظم في قلب حي الحبوس، بساحة قصر المشور بالدارالبیضاء، هدفه النهوض بهذا

 الثرات البعید عن المادیات وكذا ضمان إشعاعه من بین ثقافات التراث المغربي عبر العصور .

 

هذه وتطویر لصون رئیسیا ثقافًیا حدًثا یصبح أن المهرجان هذا تنظیم وراء یطمح الدارالبیضاء فرع سایس فاس                   وجمعیة

جمهور بین وشهرته إشعاعه في واإلسهام العریق الفن هذا طقوس على الضوء تسلیط وكذا العیساوة.األصیلة                 الثقافة

الهتمام عن الخصوص وجه على الشباب حث في رغبة البیضاء. بالدار المهرجان تنظیم اختیار یأتي هنا ومن ،                    واسع

الدار فرع رئیس ، العامري الحسناوي اهللا عبد السید یقول ،" جدوره على والتعرف الثقافي التراث من النوع                    بهذا

 البیضاء لجمعیة فاس سایس.

 

 



 
 

 إن األمسیات العیساویة تجمع بین الصوفیة والروحیة واإلبداعیة  من خالل قصائدها و مدائحها و أسرارها و إشعاعها

 محلیا وعالمیا أمام الدول العربیة واإلفریقیة وحتى الغربیة.

أدبي نقاش مع ثقافیة بلقاءات المهرجان إلثراء ثقافي منتدى تنظیم المهرجان أنشطة بین ومن ، السیاق هذا                   وفي

 تحضره ثلة من المتخصصین والمهنیین والخبراء المرموقین یوم السبت 20 أبریل 2019 .

وسجل زائر، 5000 من یقرب ما العیساویة للثقافة الدولي المهرجان من األولى الدورة زوار عدد بلغ فلقد                   وللتذكیر،

والثقافیة الفنیة المجاالت في الكبیر بالعطاء لهم المشهود والدولیین المحنیین الفاعلین من العدید بمشاركة ، باهرا                  نجاحا

 والعلمیة.

 

 و بعد النجاح الكبیر الذي تحقق العام الماضي ، كان من الطبیعي مواصلة المسیرة سنة 2019 نحو استكشاف كل تراث

 عمیق متجدر في تاریخ المغرب العربي" ، و یضیف إدریس العلوي المدغري ، الرئیس الوطني لجمعیة فاس سایس قائال

 . " إننا ال ننوي المشاركة  واالنخراط فقط في  تقدیم العروض  ,  ب  ل نعتزم االشتراك في النهوض بكل ما هو تراثي

 أصیل والدافع األول هوالمساهمة في العیش داخل عالم أفضل یسوده السالم والوئام بین كل البشر ".

 

و األذكار في الجمهور إشراك على یعملون الذین الفنانین بمعیة ، وطقوسه بروعته العیساوي التراث یجسد                  فالمهرجان

 األشعار والرقصات .

 

 

 نبذة عن الثقافة العیساویة

 

 إن الطریقة العیساویة،  طریقة صوفیة دینیة، انطلقت من مدینة مكناس في القرن الخامس عشر ، على ید مؤسسها سیدي محمد بن

 عیسى (الملقب بالشیخ الكامل ). فمصطلح عیساوة یأتي من اسم المؤسس.

المدینة و الحي سكان بین واإلیخاء التآزر جو خلق إلى یهدف ، اجتماعًیا طموحها كان لكن ، الثروة عن تبحث عیساوة فرق تكن                         لم

 وإلغاء االختالفات بین األغنیاء والفقراء .

النبي تمجید إلى معظمها المدیح وعبارات ، القرآنیة اآلیات بعض تعتمدعلى ، صوفیة روحیة العیساوي التراث فطقوس لإلشارة                    و

القدیم التراث من مستمدة األندلسیة الموسیقى أو الملحون في النصوص بعض فإن ، ذلك على وعالوة وسلم). علیه اهللا                     (صلى

 العیساوي.

التراتیل و الجماعیة األغاني مع والطبول ، (الغیطة) المزمار باستخدام تتمیز روحیة بنبرات العربي العالم في عیساوة فرق                     تشتهر

 واإلنشاد الدیني وإیقاعات البنادیر والتعاریج وغیرها .

 

 نبذة عن جمعیة فاس- سایس

 

المنظمة في عضوا تعد كما ، عامة منفعة ذات ، حكومیة غیر منظمة وهي ، 1986 مارس 13 في سایس فاس جمعیة                        تأسست

المجلس و االقتصادي المجلس في استشاریة بصفة تحضر كونها عن فضال ، المتحدة لألمم تابعة هیئة ، السالم لرسل                     العالمیة

. (ECOSOC) ،االجتماعي التابع لهاته األخیرة 



 
 

بشكل المغرب وفي الخصوص وجه على فاس منطقة في واالقتصادیة واالجتماعیة الثقافیة التنمیة في المساهمة إلى الجمعیة                   تهدف

التعاون أوجه وتطویر ، والبشري الثقافي التراث على الحفاظ سیما ، الحضاریة والبحوث والدراسات بالعلوم مهتمة وهي                   عام.

 والتآزر مع الجمعیات التي لها نفس االهتمامات.

إنشاء بفاس مقرها في تم كما الروحیة). الموسیقى مهرجان (مثل ومهرجانات ومؤتمرات وندوات اجتماعات الجمعیة ونظمت                  هیأت

إلى ما و األمازیغي والتراث الملحون فن وجمعیة ، األندلسي الموسیقي التراث على الحفاظ جمعیة مثل األخرى الجمعیات من                     العدید

 ذلك .

 

 فالمهرجان الدولي للثقافة العیساویة ما هو إال جزء من هذه األنشطة العدیدة التي تعهدت الجمعیة بتنظیمها وإنجاحها.

 

 معلومات مفیدة:

 الدورة الثانیة للمهرجان الدولي للثقافة العیساویة

 من 18 إلى 20 أبریل

 قصر المشور بالدارالبیضاء (محكمة الباشا)

 

www.festival-aissaoua.com 

 

bit.ly/Festival-Aissaoua_Facebook :فایسبوك 

bit.ly/Festival-Aissaoua_Instagram  :أنستاغرام     

bit.ly/Festival-Aissaoua_YouTube  :یوتوب   
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 لالتصال الصحفي:

 انتصار نشناش

tissy.neshnash@gmail.com – 0664588094 
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