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المسرح للتنمية

3

أعمال متعددة الثقافات

من نحن

تم إنشاء جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي سنة  2007من قبل أساتذة وموجزو المعهد العالي للفن المسرحي
والتنشيط الثقافي بالرباط .مهمة الجمعية تكمن في ترسيخ ثقافة فن المسرح كوسيلة للتنمية الشخصية واالجتماعية،
وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان باستخدام تقنيات التنشيط الثقافي كأداة رئيسية لتغيير المواقف والسلوكيات.
أنشطة الجمعية تدور حول محورين استراتيجيين للعمل:
 oمسرح التنمية والتعليم:
في هذا النطاق تقوم الجمعية بخلق أعمال للتوعية حول مواضيع مختلفة (الصحة،التعليم ,حقوق اإلنسان وحقوق
المرأة ،إلخ) من خالل تقنيات المسرح والتنشيط الثقافي .هذه األنشطة موجهة خصيصا للشباب والطبقة المعوزة
المعرضة لإلقصاء اإلجتماعي.
أيضا ،باعتبارها العنصر الثاني من هذا المحور ،تهدف الجمعية إلى إجراء تدريبات لفائدة المدربين ألجل استخدام
التقنيات المسرحية والثقافية في حصص التدريس ونشر المعرفة.
 oالعمل الثقافي المشترك:
ويتجلى محور هذا العمل من خالل تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقافة كنشاط ترفيهي باللهجة الدارجة المغربية
واألمازيغية في المغرب والخارج .كما تقوم الجمعية بتطوير أنشطة التبادل مع مجموعات ثقافية مسرحية وطنية
ودولية وتهدف إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي ضمن أمور أخرى ،إلى مكافحة الصور والقوالب النمطية.

جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي

الدورة الثانية لقافلة التوعية ضد
التطرف واإليديولوجيات المتعصبة
داخل السجون المغربية

بشراكة مع المكتب الدولي للمخدرات والتعاون
االمني التابع لسفارة الواليات المتحدة
االمريكية بالمغرب والمندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج .نظمت جمعية إيسيل
للمسرح والتنشيط الثقافي قافلتها التوعوية
ضد التطرف واإليديولوجيات المتعصبة داخل
السجون المغربية .مع مشاركة فرقة مسرح
تانسيفت.
بادرة جديدة تطورت داخل السجون المغربية
بهدف تفكيك الخطاب الراديكالي باستخدام

ومن أجل نجاحها ،ركزت المرحلة الثانية من

المسرح والكوميديا كأداة لنقل الرسائل الهادفة

هذه المبادرة على عنصرين رئيسيين :عرض

ضد األيديولوجيات المتطرفة التي قد تكون سببا

مسرحية "ضيف الغفلة"؛ وتنظيم جلسة مناقشات

رئيسيا في ارتكاب جرائم شنيعة ذات طابع

للتفكير والتمعن مع السجناء في الرسائل التي

إرهابي.

تحملها طيات أحداث المسرحية بعد كل أداء لهذه
األخيرة.

"ضيف الغفلة" هي مسرحية تحكي قصة أسرة

موضوع التطرف واستخدام الدين خيارا فعاال.

تعيش عيشة مريحة وفي تناغم منقطع النظير،

مما سمح بجني ردود أفعال منفتحة وإيجابية من

إلى أن شاءت األقدار أن يلتقي مصيرها بوافد

الجمهور تجاه الرسائل الحساسة التي نقلتها

جديد أصبح فردا من أفراد العائلة بل وأصبح

المسرحية.

اآلمر الناهي ،يحلل ويحرم كما شاء وكيفما شاء.
وافد يخفي قناع االحتيال والتجارة بالدين ليتمكن
من االستيالء على العقول قبل ممتلكات األسرة.

جرى هذا النشاط بين شهر يناير وشهر فبراير
لسنة  2017في مراكز السجون في :الدار
البيضاء ،تيفليت ،1الروماني ،طنجة ،تطوان،

في بداية األمر تتمثل هذه المسرحية ألول مرة

سوق األربعاء والقنيطرة .وكنتيجة ،هنا أرقام

ككوميديا ،ومع تعاقب األحداث تتخذ المسرحية

توضح نسبة نجاح المشروع:

طابعا دراميا لتكشف عن هشاشة المجتمع من

• تم إطالع  2900سجين (من بينهم 500

خالل قصة هذه األسرة.

محتجز قاصر) على اآلثار الضارة

المسرحية من تأليف حسن حموش وإخراج

للتطرف الديني في  7مراكز للسجون

مسعود بوحسين ،تأدية األدوار :فضيلة بن

في المغرب.

موسى ،مريم زيمي ،عادل أباتراب وسعيد آيت

•

تم تمكين  2 200سجين (من بينهم

باجة .وكان لهؤالء فضل في جذب انتباه

 500محتجز قاصر) الحصول على

الجمهور ومضاعفة أثر التوعية لهذا العمل

مساحة للتفكير الفردي والجماعي

المسرحي .بحكم صدى أعمالهم المشهورة على

للتعبير عن التطرف ومناقشته.

المسرح وكذلك في التلفزيون المغربي.
وبعد كل أداء لمسرحية "ضيف الغفلة" ،بدأت
المناقشات مع الجمهور حول المسرحية
ورسائلها .وكان استخدام الكوميديا لمعالجة

قافلة تحسيسية بشأن المساواة في
الميراث بين الجنسين

دعمت مؤسسة فريدريش إيبرت جمعية إيسيل
للمسرح والتنشيط الثقافي للقيام بحملة توعوية
حول المرأة واإلرث ،وهو مشروع يهدف إلى
إبراز وتوسيع النقاش حول المساواة في الميراث
بالمغرب .تم إنشاء هذه القافلة بشراكة مع وزارة
الثقافة ومسرح الوطني محمد الخامس بالرباط،
ويهدف إلى تعزيز المساواة االقتصادية بين
الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي.
من خالل هذا النهج الفريد ،اقترحت جمعية
إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي تكوين صورة
فنية واجتماعية عن موضوع قانون الميراث في
المغرب .ويتألف المشروع عامة من عنصرين
رئيسيين:

• إنتاج وأداء مسرحية توعوية
• تنظيم ورشة للنقاش بين عامة جمهور
المسرحية وخبراء في الميدان :خبير
ديني وخبير قانوني وسياسي.

قافلة تحسيسية بشأن المساواة في
الميراث بين الجنسين

نفس الشهر استكملت القافلة جولتها بمدن :الدار
البيضاء ،مكناس ،تطوان ،طنجة ومراكش.
اإلنتاج المسرحي ،الذي يحمل عنوان "قسمة"
ساهم في نقل الرسائل التي تعزز المساواة في
اإلرث بين الجنسين باستخدام الكوميديا .وقد بنيت
قصة هذه المسرحية حول عدة قصص من عائالت
مختلفة تعيش مجموعة من الصراعات والتوترات
المتعلقة بتقاسم اإلرث.
مسرحية “القسمة” من تأليف :د .عصام اليوسفي،

وفي األخير ،تم نشر كتاب يحتوي على نص
المسرحية وكذلك االستنتاجات والتوصيات
الرئيسية التي كانت ثمرة لمجموعة من المداخالت
والمناقشات التي نظمت بين الجمهور والخبراء.
ولقد قدم هذا الكتاب يوم  22نونبر  2017في حفل
حضره

أعضاء

المجتمع

المدني

وممثلو

المؤسسات وممثلو المنظمات الدولية والفنانون
إخراج :د .مسعود بوحسين ،سينوغرافيا :رشيد
والصحفيون وغيرهم.
الخطابي ،التشخيص :فضيلة بنموسى ،بنعيسى
الجيراري ،فريد الركراكي ،سعيد ايت باجا.
زارت القافلة ستة مدن بالمملكة ،احتضنت
العاصمة الرباط العرض األول وذلك يوم 13
يونيو  2017بالمسرح الوطني محمد الخامس .في

الدورة الثالثة للمهرجان الدولي
للمعاهد المسرحية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك
محمد السادس ،أطلقت جمعية إيسيل للمسرح
والتنشيط الثقافي فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان
الدولي للمعاهد المسرحية.
امتدت هذه الدورة من  1إلى  6دجنبر 2017
بعاصمة المغرب الرباط ،ضمت  13فرقة من 9
بلدان أفريقية ،أمريكية وأوروبية :بنين ،كوت
ديفوار ،إسبانيا ،ألمانيا ،إيطاليا ،المكسيك،
النرويج ،بولندا والمغرب.
وبدعم من وزارة الثقافة واالتصال ،مجلس مدينة
الرباط ،وكذا مسرح محمد الخامس الوطني،
أصبح المهرجان مركزا للتجمعات الفنية البحتة

المهنيين ،الموجزين واألكاديميين من المعاهد

والتبادل الثقافي لكل من الطالب الشباب،

العليا للفن الدرامي من جميع أنحاء العالم.

الدورة الثالثة للمهرجان الدولي
للمعاهد المسرحية

هذه الدورة ،تم تنظيم عرض "سكينة الحزينة"
من خالل ورشه الثقافية ،متلقياته الدولية

لصالح األطفال في وضعيات صعبة.

وعروضه الفنية الغنية ،وضع المهرجان بصمته

في ختام أسبوع من العروض الفنية الغنية للدورة

المتميزة التي أنعشت مشهد الفن المسرحي

الثالثة للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية

بالمغرب من خالل تعزيز التنوع الثقافي والفني،

بالرباط ،تم منح العديد من الجوائز .وكان

فضال عن التبادل الثقافي بين المدارس الدرامية

للمكسيك النصيب األوفر بجائزته الكبرى من

المهنية في العالم بأسره.

خالل تقديم عرض » ،«El Coroوهو عرض

يتلخص مضمون هذه الدورة في فكرة تشجيع
مشاركة البلدان األقل نموا ،وال سيما البلدان
الواقعة جنوب الصحراء .ليس فقط لغنى الثقافات
األفريقية ولكن أيضا لتعزيز التالقح الثقافي بين
المشاركين وهذا في نظرنا واجب ذو أهمية
قصوى.
أيضا ،لقد سعينا للمساهمة في تحسين فرص
وصول الثقافة بالنسبة للفئات األكثر تهميشا .وفي

لإلبداع الجماعي .بحيث حظي بالموافقة باإلجماع
من قبل أعضاء لجنة التحكيم.

عرض مسرحية
’’ ’’ Les joies du peuple

"أفراح الشعب" يروي رحلة ثالثة شخصيات
مسرح الشارع ،نهج أخر سارت عليه جمعية
إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي بهدف تعميم
مفاهيم الفنون الدرامية للجمهور وذلك بتسليط
الضوء على مسألة التعدد الثقافي داخل المجتمع
المغربي.
عرض يوم الخميس  14دجنبر  2017على
الساعة الخامسة مساء في مجمع األمل ،شارع
المسيرة ،حي يعقوب المنصور بالرباطLes " ،
 "joies du peupleأو’‘ أفراح الشعب ’‘ هو

مهاجرة والمعاناة التي يتعرض لها هؤالء
المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء،
ليس فقط للوصول إلى المغرب ،ولكن أيضا
لالندماج في المجتمع المغربي.
وقدمت المسرحية في إطار االحتفال باألسبوع
الثالث للمهاجرين بالمغرب بالتعاون مع الوزارة
المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون
الهجرة ،مسرح محمد الخامس الوطني ومؤسسة
الشرق والغرب.

عرض مسرحي صمم بهدف تعزيز التكامل

تأليف النص وإخراج المسرحية كان لعبد المولى

االجتماعي والثقافي للمهاجرين من جنوب

محترم ،ومجموعة الفنانين الذين شاركوا في تأدية

الصحراء في المغرب ،وكذلك لتعزيز ثقافة

العرض تتكون من فنانين مغاربة وفنانين من

العيش المشترك.

جنوب الصحراء.

عرض مسرحية
" صليحة الصنطيحة "

دور " صليحة" الذي هو دور نسوي أبدع في
تجسيده الممثل سعيد آيت باجة .
عرضت جمعية إيسيل للمسرح و التنشيط
الثقافي إبداعها الفني "صليحة الصنطيحة" على

هذا العرض المونودرامي يحكي قصة صليحة،
التي بدأت حياتها كخادمة بيوت لدى منزل عائلة

شكل عرض » «One Man Showبدعم من
وزارة الثقافة وفي إنتاج مشترك مع مسرح محمد
الخامس الوطني.
المونودراما هي امتداد لمشروع بحثنا بخصوص
النوع الهزلي والذي يهدف أساسا إلى المزج بين

ثرية .لكن تفاؤلها وهوسها الالمحدود بسلطة المال
يجعلها كركوزة لهاجس سيكولوجي يراوضها
طيلة حياتها أال وهو التسلق الطبقي.
هذا اإلبداع الفني هو من كتابة عصام اليوسفي
وإخراج إلهام لوليدي .ولقد تم عرضه شهر أبريل

كل ما هو ترفيه ذكي وأيضا كل ما هو تفكير نابع
من العاطفة وذلك بتقوية الرابط بين الجانب
الحسي والجانب المنطقي لدى المتلقي .الشيء
الذي يسمح لوصول مغزى الرسالة إلى الجمهور
بطريقة سلسة ويجعل منه عضوا متمسكا بأحداث
القصة التي تروي قصة شخصية فريدة من نوعها
وهي شخصية " صليحة".

لسنة  2017في مدينة تطوان ،المضيق والفنيدق.

تابعونا

www.theatreissil.com
www.facebook.com/fiesad.rabat/
http://bit.ly/2onBuuY
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