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هذا الربنامج قابل للتعديل.

مالحظــة  :  يف حالــة تغــر الطقــس، ســيتم تنظيــم املحــارضات واملوائــد 
املســتديرة يف قاعــة العاملة-فــاس املدينــة

	: السبت 14 أكتوبر

16:00 :  االفتتاح الرسمي للمهرجان متبوعا بوصلة فنية  
-  املدرسة البوعنانية

18:30-16:30 : مائــدة مســتديرة : »التصــوف واألمنــودج األندلــي«   
- املدرســة البوعنانيــة

ــح  ــة املدي ــن ومجموع ــدة بارف ــن فري ــي ب ــي إبداع ــاء فن 20:30 :  لق
ــي إىل   ــداء تكرمي ــوزاين ( : »إه ــه ال ــد الل ــة لعب ــاع، )اإلدارة الفني والس

ــد« ــرب إىل الهن ــن املغ ــة م ــة اإللهي ــاس املحب ــري، أنف الشس
- حديقة جنان السبيل

  

	: األحد 15 أكتوبر

12:00-10:00 : مائــدة مســتديرة : »الرومــي، العطــار و ابــن عــريب : 
الجــذور الروحيــة للحضــارة اإلســالمية « 

 - املدرسة البوعنانية

18:00-16:00 مائــدة مســتديرة  : »الثقافــة الصوفيــة كفــن للعيــش«   
- املدرســة البوعنانيــة

20:00 : مجموعة الفردوس من غرناطة )مبشاركة إحسان الرميقي(  
- حديقة جنان السبيل

 

	: اإلثنني 16 أكتوبر

12:00-10:00 :  مائــدة مســتديرة : »مكانــة التصــوف يف الثقافــة 
ــة ــة البوعناني ــارصة« - املدرس ــة املع العربي

18:00-16:00 : مائدة مستديرة : »تأويل القرآن الكريم باإلشارة«
 - املدرسة البوعنانية

20:00 : حديقة جنان السبيل
الجزء األول : فريدة بارفين 

الجزء الثاين : الطريقة القادرية البودشيشية

	الثالثاء 17 أكتوبر

12:00-10:00 : مائدة مستديرة »التصوف، الفن و الشعر« 
- املدرسة البوعنانية

18:00-16:00 : مائدة مستديرة : »التصوف و حوار األديان« 
 - املدرسة البوعنانية

20:00 : الطريقة الريسونية  - حديقة الجنان سبيل

	 : األربعاء 18 أكتوبر

آســيا  الصوفيــة يف  »الثقافــات   : مســتديرة  مائــدة   :  10:00-12:00
البوعنانيــة املدرســة   - الوســطى«  

18:00-16:00 : مائدة مستديرة : »التصوف، تراث حي« 
- املدرسة البوعنانية

20:00 : حديقة جنان السبيل 
الجزء األول :  األستاذ داوود خان سادوزاي مع رباب و سارود،

املوسيقى الصوفية يف أفغانستان.
الجزء الثاين : الطريقة الرشقاوية

	: الخميس 19 أكتوبر

12:00-10:00 : مائدة مستديرة : »زمن املغول : التصوف يف الهند«
 - املدرسة البوعنانية

18:00-16:00 : مائــدة مســتديرة : »التصــوف و‘‘الباكتــي’’ عنــد 
مجمــع البحريــن « - املدرســة البوعنانيــة

20:00 : حديقة جنان سبيل
الجــزء األول : إلقــاء شــعري لكاتيــا ليجــري، شــيفا بــراكاش و بافانــا 

كانــداالي 
الجزء الثاين : الطريقة الوزانية-الصقلية

	: الجمعة 20 أكتوبر

ــس التصــوف  ــا تدري ــدة مســتديرة : »هــل ميكنن 12:00-10:00 : مائ
ــة ــا الحــايل ؟« - املدرســة البوعناني ــة يف عرصن كثقاف

18:00-16:00 : مائــدة مســتديرة : »الرومــي أو ديــن املحبــة : شــعرية 
الرقــي الروحــي « - املدرســة البوعنانية

20:00 : حديقة جنان السبيل
ــرين  ــك ف ــار وفريدي ــلييل أنف ــعري لـ ــيقي ش ــاء موس ــزء األول : إلق الج

مبعيــة املوســيقي فــادي زكار
الجزء الثاين : الطريـقة النقشبندية )تركيا( 

	 : السبت 21 أكتوبر

18:00-16:00 : مائــدة مســتديرة : خالصــة أشــغال الــدورة العــارشة 
للمهرجــان - املدرســة البوعنانيــة

20:00 : األصوات الكربي  لفن السامع باملغرب - ساحة باب املكينة 

من بني املشاركني )بغر ترتيب معتمد( : 

ــدو  ــد عب ــد محم ــرب(،  خال ــييش )املغ ــادري البودش ــر الق ــارضون : من املح
)مــر(، إدريــس العلــوي املدغــري )املغــرب(، جــال الديــن العمــراين )املغرب(، 
ليــي أنفــار )إيران-فرنســا(، آســية علــوي بــن صالــح )املغــرب(، عبــد اإللــه بــن 
عرفــة )املغــرب(، إكــرام بنــاين )املغــرب(، ســعيدة بنــاين )املغــرب(، رشــيد بنزيــن 
ــس الفــايس الفهــري )املغــرب(،  ــس(، إدري ــال الشــايب )تون )املغرب-فرنســا(، ب
جيــم غاريســون )و.م.أ(، إريــك جوفــروي )فرنســا(، رودريــك غريســون  )كنــدا(، 
ــراق  ــي الح ــان(، التهام ــم )لبن ــعاد الحكي ــا(، س ــي )املغرب-فرنس ــدو حافظ عب
ــو  ــري جواي ــرب(، ه ــال )املغ ــا إقب ــا(، ثري ــاريف )بريطاني ــدرو ه ــرب(، أن )املغ
ــاري )فرنســا(، سيتســوكو  ــارزة الخي ــر الكنســويس )املغــرب(، ب )فرنســا(،  جعف
ــا ليجــري )فرنســا(، ســعادة مــاء  كلوسوفســكا دو روال )اليابان-ســويرسا(، كاتي
العينــن )املغــرب(، كاثريــن مارشــال )و.م.أ(، إدغــار مــوران )فرنســا(، الشــيخة 
ــيش  ــد(، باناف ــراكاش )الهن ــوزاين )املغــرب(، شــيفا ب ــه ال ــد الل ــا(، عب ــور )تركي ن
صيــاد )و.م.أ-إيــران(، مــوىس يلديــز )تركيــا(، ســاماتو ســو )النيجــر(، الرشيــف 
ســيدي ابراهيــم التيجاين)املغــرب(، نــزار اليملحــي )املغــرب(، محمــد الرشقــاوي 
ــم يس  ــاج )املغــرب(، إبراهي ــي )املغــرب(، محمــد قب )املغــرب(، محمــد مطال
ــن )و.م.أ(،  ــي إيروي ــد(، كورتن ــدالي   )الهن ــا كان ــاج(، بافان ــافان )ســاحل الع س
مــاري مــران غيــون )فرنســا(،األمر رودولــف دوليــب )أملانيــا(، املعطــي 
ــن الشــيخ )فرنســا(،  ــب ب ــال )فرنســا-املغرب(، محمــد غــاين )املغــرب(، غال قب

فرانســواز أطــان )فرنســا(




