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 نهائيالتقرير ال
 

 

تحت إشراف  ملتقى الثقافة واإلبداع"“لـ سيرا على ما دأب عليه مركز التنمية لجهة تانسيفت من تنظيم 

دينة مراكش بشراكة مع مجلس م نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت وتسيير أعضاء من اللجنة الثقافية،

ملتقى الدورة الخامسة عشرة لفردريك نومان للحرية  والمؤسسة األلمانية لألساتذة العلياوالمدرسة 

 لتنميةا وسؤال المغربي المثقف " شعار تحت دورة الفقيد المبدع أحمد طليمات"،" ،الثقافة واإلبداع

 هذا وجاء بعدة فضاءات بمراكش. 1212نونبر  12و 12، 21، 21أيام  وذلك "المجتمعية والتحوالت

 أحد قدانف للمركز الثقافية للجنةا تشهد كما كورونا، جائحة تفشي فرضه اضطراري غياب بعد اللقاء

 الثقافة ىعل المراهنة إعادة يفرض سياق ظل وفي طليمات، أحمد المبدع المرحوم النشيطين، أعمدتها

 الوقائية االحترازاتو القيود ورغم ة.والجيوسياسي ةواالجتماعي ةصادياالقت للتنمية األبعاد متعددة كرافعة

السيناريو، في  بابالش لفائدة تكوينية وورشات ثقافية، ندوة تنظيم الدورة تعرف فقد بالجائحة، المتعلقة

ية في مباراة استعراض ،دوري في كرة القدم ذكور والقصة، التواصل و التحسيس بالتغيرات المناخية،

 بلق الثاني يهم طلبة المدرسة العليا لألساتذة و ول مدرسيدوريين في الشطرنج األ ،السلة إناثكرة 

 تقديم خالل من لوفاته( األولى )الذكرىطليمات أحمد للراحل تأبين بإحياء خاص يومب الدورة تختتم أن

 .حقه في تكريمية وشهادات اإلبداعية و األدبية أعماله

 

 
 

I -الفكرية الندوة : 
 

 

 روابط إلى لطيفال عبد عادل بالمركز الثقافية اللجنة منسق فيها أشار ترحيبية، بكلمة الندوة افتتحت

 اتواإلسهام المجهودات عند وتوقف طليمات بالفقيد المركز أعضاء جمعت التي والصداقة المحبة

 .المركز نظمها التي الثقافية المناسبات كل في الراحل يقدمها كان التي

 في قدتنع الدورة هذه أن على ركزت، التي التأطيرية( )الورقة الندوة أرضية منسوم حميد قراءة وبعد

 سياقات: 3



 

 طليمات، أحمد المبدع الفقيد إنه أعمدتها: ألحد للمركز الثقافية اللجنة فقدان يجسده ذاتي: سياق

 .عطائه ةواريحي سخريته ورمزية موقفه ويسارية تمرده بوجودية الخلود شرفة من علينا يطل والذي

 111ص في ةالثقاف أهمية إلى يشير والذي التنموي اختيارنا في النظر إعادة في يتجلى وطني: سياق

 األبعاد تعددةم رافعة بالمغرب الثقافة تصبح أن )يجب قائال: الجديد التنموي للنموذج العام التقرير من

 .الجيوسياسي( المجال في الناعمة والقوة المتماسك االجتماعي رابطولل االقتصادي للرخاء

 تتساكن ةحضاري مفارقة فيه ونعيش كورونا، بعد وما قبل ما منعطف من العالم فيه يمر دولي: سياق

 الحياة ميدان تحول عن فضال البيئة، وتدمير واألوبئة والسموم الجراثيم مع والرفاه العمران قيم فيها

سة الجامح استهالكها قفص داخل أسيرة اإلنسانية أصبحت حيث بضاعة؛ الى كله
ِّ

ؤس
ُ

 جديد، وجيطلكو م

 موجود(. أنا إذن أستهلك )أنا قوامه:

 

 يوم"،ال مغرب في والنهضة الثقافة "أسئلة بعنوان محاضرة أفاية نور محمد الباحث قدم ذلك، بعد

 ثالثة عن ترتبت قد الحالة هذه أن مبرزا بالمغرب؛ للثقافة المأساوية الوضعية لمالمح تشخيصا فيها عرض

 ي،التقن-واالقتصادي السياسي قبل من الثقافي واحتواء أدوارها، وتقلص الجامعة انهيار عوامل:

 النمو ىإل كمجتمع نسعى فهل اليوم، مغرب في المنشود عن ليتساءل دوار.األ التباس إلى إضافة

كية مستويات من بالرفع االقتصادي
ْ
 اإلنسانية؟ التنمية تحقيق عبر الكينونة شروط تحسين ننشد أم الِمل

 التحتية؟ البنية على أم اإلنسان نراهن، ماذا على



 

 

 شرائح كل تعبئة لىع ينبني تضامنيا فكرا تستدعي والتي الثقافية النهضة أساسيات عند أفاية وتوقف

 العام؛ حالصال بخدمة الجميع التزام بضرورة القاضي المواطناتي الوعي صقل يحصل حتى المجتمع

 إلنسانية.ا والنهضة التنمية نحو الملكي الطريق عديدة أمم لدى فعال شكلت قد الثقافة أن ليؤكد

 اصةخ الطرق، مفترق حالة يعيش المغرب أن إلى أشار تنموي،ال النموذج مقولة نقديا قارب أن وبعد

يةا المانوية، األحكام تجاوز ينبغي حيث المغربي، للمثقف الكالسيكية الصورة اهتزت ان بعد
ّ
 التي لحد

 قراءة وفق إنجازاته مساءلة فعل في االنخراط بغية بإسهاماته، واإلشادة المثقف إدانة بين تتراوح

جيلي ال منصفة،
ْ
خيسية. وال ةتب

ْ
 داخل هامهم يمارس ظل العموم، على المثقف، بأن مداخلته وختم تب

 يويالبن الفساد محاربة أجل من الهمم بحشد مضى، وقت أي من أكثر اليوم، مطالب وأنه المجتمع،

 .المغربي المجتمع بنيات في المستشري

 

 اإلشكاالت ىإل مشيرا بالمغرب؛ للثقافة سوسيولوجية بقراءة اإلبراهيمي زكرياء الباحث قام جهته من

 ميالد شروط لىع الضوء اإلبراهيمي وسلط والخبير. المثقف جدلية أبرزها الثقافية، المسألة تثيرها التي

 معهمجت هموم عن التعبير في أحقيته على دفاعا معارك من األخير هذا خاضه وما بالمغرب المثقف



 

 بمختلف السلط يزعج ظل إذ والممانعة، المقاومة صوت وماد كان المثقف أن مؤكدا عنها، والدفاع

 بين مميزا براء،الخ-المثقفين أصناف عند ذلك بعد توقف ثم الدينية،...-والفكرية السياسية أصنافها،

 في اإلسهام له حتتي قد اإلمكانيات من األخير لهذا أن حيث الصلب، الخبير والمثقف العابر الخبير المثقف

 نالذي المثقفين هؤالء من لنماذج عارض الراهن؛ المغربي الواقع في الحداثة فكرة وترجمة إبداع

 الدولة... لمشروع خدمة الثقافة مجال في خبراتهم ويقدمون الدولة أجهزة داخل من يشتغلون

 

 

 

-IIالورشات 

ورشة التواصل: -1  

التمرن على دينامية المجموعات الصغيرة: عامل تحفيز للبناء المشترك للتقارب الودي" قام تحت عنوان"

تلميذة بدار الطالبة للفتاة  24منها استفاد  وتنشيط ورشةالدكتور حبيب السمرقندي بتأطير األستاذ 

 .0209نونبر  91القروية بسيدي يوسف بن علي بمراكش وذلك يوم الجمعة 

يفترض أن العالقة الشخصية المنسوجة داخل مجموعة صغيرة تثير تجاذبا متبادال وتقود أعضاء 

المجموعة للحفاظ على رابط االتصال الذي هو بمثابة مصدر رضا. هناك حاجة ملحة لتشجيع وتمريس 

فئة "المراهقين" على خصائص دينامية المجموعات الصغيرة. إن األعمال المفروضة في مجموعات 

غيرة تودي بهؤالء المراهقين إلى مواجهة مشاكل مرتبطة باألصول الثقافية المختلفة للشباب. هذا ص

التنوع الثقافي والجغرافي )حضري وقروي ...( يولد صراعات مشروعة. إال أنه يجب معالجتها وحلها عن 

دمة المقعلى هذه  المؤطر اقتصرطريق التعاون حول مشروع مشترك الذي سيتم بناؤه. لقد 

 البيداغوجية المبنية على ثالثة مصطلحات: الثقافات والصراعات والتعاون.

   



 

 

بالتعريف بها أمام هذه المجموعة من الفتيات. كما تمت دراسة التقنيات المختلفة لتنشيط  ثم شرع

ا العوامل التالية:
ً
 مجموعة صغيرة موضوع تمارين عملية ميدانية. إن مجموعة الفتيات أدركن جيد

لماذا من غير المجدي الرغبة في تجنب "الصراعات" داخل المجموعة والطرق التقنية للعودة إلى -

 موضوع الصراع؛ كيف يتم بناء الثقة بالنفس ودور العواطف في الصراعات؟

 مشروع جماعي في  
ً

ا األهمية الكبرى التي تكتسيها تهيئة الظروف إلنجاز وتتويج
ً

إن الفتيات أدركن أيض

ا، تطوعت بعض الفتيات لشرح ما يقصد ب "حياة ناجحة". هذا 
ً

الوقت المحدد وباتفاق الجميع. وأخير

ا فالتمرين األخير جعل المراهقات على وعي بأن المشروع الشخصي يفترض التفكير مس
ً

ي الظروف بق

 1211لشديد بالعودة في أبريل أو مايو  ادية إلنجازه. ومن ثم فإن اهتمام السيد المؤطرالشخصية والم

 للعمل مع نفس المجموعة لتقييم العملية التي تمت خالل هذا العام الدراسي.

 خالفات.مكون في تدبير ال –محمد حبيب سمرقندي اختصاصي في علم النفس االجتماعي للمنظمات 

 -CDRT. عضو في Horizons Maghrébinsدكتور في األنثروبولوجيا ومدير المجلة الجامعية 

 
التغيرات المناخية: ورشة التحسيس بأهمية-2  

 تلميذة 19ضور بح بدار الطالبة للفتاة القروية بسيدي يوسف بن علي بمراكش تم تنظيم هذه الورشة

سات ، مديرة المركز الوطني للدراليلى ماندي بتأطير وتنشيط الدكتورة 0209نونبر  91وذلك يوم الجمعة 

 جامعة القاضي عياض بمراكش.–والبحث حول الماء والطاقة 

سب ح في هذه الورشة هي التعريف بالتغير المناخي واالحتباس الحراريالتركيز عليها الجوانب التي تم 

رافية مختلفة، الدور الذي يلعبه االحتباس الحراري في حماية غالفنا الجوي، وانبعاثات عدة مصادر ببليوغ

المترقبة من  وتأثيرها على التدفئة المناخية وكذلك العواقب المقلقة الغازات الدفيئة البشرية والطبيعية،

لحلول التي يتعين ثم تم التطرق ألهداف المناخ وا طرف تقارير مجموعة الخبراء الدوليين حول كوكبنا.

 الدولية لمكافحة تغير المناخ.  اعتمادها لمكافحة تغير المناخ فضال عن االلتزامات

 



 

  
( وكذلك التزامات COPاألطراف حول التغيرات المناخية ) الورشة إلى تاريخ مؤتمرات كما أشير في هذه

التي ال تزال تعرقل جهود مكافحة تغير المناخ على الهامش  البلدان الملوثة، واتفاقية باريس والمعيقات

هذه الورشة، وخالل  .1211الذي عقد في جالسكو ببريطانيا في نوفمبر  COP26على ضوء مؤتمر 

تغير المناخ الذي يعاني منه على الرغم من أنه ليس بلدا  مواجهة في المغرب يتصرف كيفقدمنا 

ا، والتزاماته الدولية، وتن
ً
باإلضافة إلى نقاط  11و 7ظيمه لمؤتمرين لألطراف حول التغيرات المناخية ملوث

بعد هذا  (.1232-1212قوته من خالل اعتماده مقاربة مندمجة لالنتقال إلى االقتصاد األخضر )أفق 

لديهن الكثير من المعرفة حول  الالتي (31)افتتح نقاش مثمر منذ بداية الورشة مع الطالبات الحاضرات 

مفاهيم التغير المناخي وهن على دراية كاملة بـهذه اإلشكالية وجد متحمسات باتخاذ حركات وإيماءات 

 بسيطة ومناسبة في محيطهن. 
 

 : القصصيةورشة الكتابة  -3
على تأطيرها  والتي أشرف المدرسة العليا لألساتذةب 0209نونبر  02يوم السبت نظمت هذه الورشة 

مسهمين  إلى جانبه كضيفين للمركز وحضرهاعضو اللجنتين اإلدارية والثقافية  ،األستاذ محمد بوعابد

في التأطير الكاتب القصاص األستاذ عبد اللطيف النيلة واألديب الناقد األستاذ عبد الصادق شحيمة، 

 .والدكتور عبد الواحد طليمات الدكتور جمال الدين األحمدي وواكبها عضوا المكتب المسير للمركز
ر تطوير الطلبة هو والهدف من حض .من طالبات وطلبة المدرسة العليا لألساتذة 91 واستفاد منها

 لتداولوبعد ا .وتقنيات الكتابة القصصية واكتساب مهارات معارفهم في مجال الكتابة القصصية

ية، ي يراد منه الداللة على كتابة سردصطالح أدبالقصة" كا“تحديد مفهوم االتفاق على  والنقاش، تم

لألديب  ةصيقصال وصنصبعض الثم تم اإلنصات لقراءة  قد تقدم حدثا واقعيا أو خياليا، أو جامعا بينهما.

ين، تين أخر قراءة قصتثم  األستاذ بوعابد، لنص حكائي إفريقي مترجم من قبلوالقاص األستاذ النيلة 

من مجموعته "مخلوقات منذورة للمهانة"، والثانية للكاتب األستاذ  أوالهما للكاتب الفقيد أحمد طليمات

لحسن باكور ليقوم المشاركون في الورشة باستخالص المقومات الفنية التالية: السرد، والوصف، 

والحوار، مالحظين غلبة السرد على النصوص القصصية، وكيف أن الوصف لألشياء والشخصيات واألماكن 

وكذلك الحوار بنوعيه )الداخلي= المونولوغ، والخارجي= الديالوغ( يعزز السرد ويكشف يأتي تعزيزا للسرد، 

قراءة نص قصصي من المجموعة الصادرة حديثا للدكتور  تمت ووجدانا. أخيراعن دواخل الشخصيات فكرا 

ال بد من وجود سارد واحد أو  . والخالصة أنهالنفساني أيمن قشوشي بعنوان: "التباس األلوان"

موعة من الساردين، واتضح أن السارد قد يكون غير ذي صلة بما يسرد، أو هو بطل الحكاية، أو شاهد مج

ة طلب في النهاي .على حدوثها، وبالتالي فحضوره ومعرفته بأطوار الحكاية تختلف من حالة إلى أخرى



 

اهم بأن يتم عدا إيأن يقوموا بكتابة شخصية لقصة من إبداعهم، واالحاضرين األستاذ المؤطر من الطلبة 

 انتقاء ثالث مساهمات ستقدم ألصحابها جوائز، عبارة عن مجموعة كتب للفقيد أحمد طليمات.

  

 المشهد بنية-السينمائي السيناريو ورشة بنية-4

 02الطلبة الحاضرون: 
 

  عامة مفاهيم

إلى التعريف  في بداية الورشة، تطرق األستاذ عبد الجليل البويري، ناقد وباحث في فن السينما

 بالمصطلحات والمفاهيم التقنية السينماتوغرافية ثم قسم مداخلته إلى قسمين:

فصول  1سيناريو )العامة لل البنية-الكتابة  مبادئ-األحداث -الدرامي  البناء-نكتب  السيناريو: كيف كتابة -ا

 وهي البداية: فصل العرض، الوسط: الصراع، والنهاية: الحل(

والتحليل، التدبير( البناء: )االكتشاف، البرهان مراحل السينمائي: والسيناري بناء -  

 احترامب الكتابة ،البناء: الفكرة األساسية، المشاهد، الفصول والحوارات طرق السينمائي: السيناريو بناء -

-الموضوع طبيعة استكشاف-الحبكة  مبدأ  

-لمشهد ا تصوير مواقع-الوضعية  –( والزمانالفضاء )المكان  –البناء  المشهد: خصوصياته، أسس -ب 

 الزمن-ن والزم الحدث-التتابع  –المشهد  لبناء نموذج-األكسسوار  –المشاهد  أنواع-المشهد  بناء مراحل

 نهار  – ليل السيناريو: كتابة-الكتابة  إشكاالت –

 الجة.المع –الديكور  و األدوار-أساسية  السينما: مالحظات و الزمان في المكان-الكادراج  و التقطيع

   



 

 

 أنشطة رياضية ودهنية:-ااا
 

النشاط الرياضي المبرمج ضمن الدورة الخامسة عشر من األسبوع هذا  :في كرة القدم ذكور دوري-1

يلية الثانوية التأه ةجمع بين أربع فرق من تالمذ دوري في كرة القدم ذكور الثقافي كان على شكل

أجريت القرعة وتم تحديد الفرق التي ستلعب نصف النهاية األولى والثانية يوم  .صالح الدين األيوبي

بلغ  ولقد .0209 نونبر 90برمجت مباراة الترتيب والمباراة النهائية يوم الجمعة  بينما 0209نونبر 92األربعاء 

طبعتها  ار الدوري في ظروف جيدة وبتنظيم محكمأطو ومرت كل 91وإناثا عدد المشاركين ذكورا 

لجميع، االندية، المنافسة الشريفة والروح الرياضية العالية.  واختتم هذا النشاط الذي لقي استحسان 

 بعض األطر التربوية واإلدارية، بعض اآلباء وأعضاء من المركز، وذلك الجوائز على المتوجين بحضور بتوزيع

 كما أدرجت ضمن البرنامج مباراة استعراضية في ة.تالميذ المؤسس هممنالمشجعين  تصفيقاتتحت 

الذين  لألساتذة موصولالشكر  .كرة السلة إناث لتشجيع الفتيات على خوض غمار المنافسة الرياضية

 وعلى رأسهم األستاذة سعيدة بونا، األستاذ فريد الكمورية واألستاذ منير. سهروا على إنجاح هذا الدوري

   

                                    

 دوري في الشطرنج-2

شطرنج في هذا الملتقى بتنظيم دوريين في الشطرنج االول مدرسي يهم للشارك نادي منارة مراكش 

تلميذ وتلميذة والدوري الثاني  02تلميذات وتالميذ المؤسسات التعليمية ومنخرطين بالنادي وعددهم 

ألساتذة التي احتضنت هاته األنشطة في فضاءات جميلة وترحيب كبير من يهم طلبة المدرسة العليا ل

طالب وطالبة  02طرف السيدة مديرة المدرسة واألطر اإلدارية والتربوية بالمؤسسة، كان عدد الطلبة 

تحت إشراف الحكام للواحدة دقائق 7جوالت بوتيرة 7من مختلف الشعب شاركوا في هذا الدوري في 

ف وحميد البمافي  وعبد العزيز البونت وحمادة تقيف بمساعدة أساتذة النادي األستاذ االستاذ سعيد عري

الزايدي والبطل الشجري واالستاذ محمد لعميم ومن اللجنة التنظيمية االستاذ بليل ومساهمة بعض 

في انجاح الدوري المدرسي والدوري الجامعي اللذان عرفا تنافسا قويا بين  اآلباء  كلهم ساهموا

مشاركين والمشاركات ، وتم تتويج جميع األطفال المشاركين والمشاركات بميداليات ،وكؤوس كانت ال

من نصيب الثالث االوائل وهم بالتالي التلميذة هبة ابن الطالب وياسر البونت والتلميذ مازة لؤي كما تم 

نقط وفي فئة اإلناث  7تتويج الطلبة الفائزين بالدور الجامعي وهم كالتالي :  الراسري محمد امين ب



 

ظروف تربوية جيدة وكانت منافسة والجامعي في المدرسي  ينالدوري ت أجواءمر وقد فاضل احسان . 

 .قوية بين المشاركين
 

 

  

 

 IV- التأبينيةالختامية  الجلسة 

 

 1212نونبر  12اختتمت فعاليات ملتقى الثقافة واإلبداع في دورته الخامسة عشرة يوم األحد 

بالمدرسة العليا لألساتذة بمراكش تكريما لروح الفقيد أحمد طليمات. وقد تضمن البرنامج الذي امتد من 

 الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى حوالي الثانية زواال، جملة من الفقرات. 

 

البهو المؤدي للمدرج نطم معرض لكتب الفقيد أحمد طليمات، سواء دواوينه الشعرية أو أعماله ففي 

. الثقافية ولجنتهالسردية وشكل ذلك فرصة للحضور لالطالع على السيرة اإلبداعية لفقيد المركز 

راكش موافتتحت الصبحية بكلمات ترحيبية للسيدة خديجة الحريري مديرة المدرسة العليا لألساتذة ب

وشريكة المركز في تنظيم هذه الدورة، وللسيد رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت، وكلمة لألستاذ جليل 



 

طليمات عن عائلة الفقيد. بعد ذلك قام األستاذ حميد منسوم بتقديم الكتاب الجماعي المعنون ب 

د األستاذ محم أحمد طليمات بأقالم محبيه" والذي تضمن دراسات وشهادات عن الفقيد. ثم قدم“

" والتي تركها الفقيد مخطوطة، وطبعها 1202بوعابد رواية" الواليات المتحدة األمريكية االشتراكية 

 المركز بتنسيق مع مؤسسة آفاق للدراسات والنشر. 

     

وتلى ذلك عرض لثالثة أشرطة أنجزها شباب نادي الجسر بالمدرسة العليا لألساتذة بمراكش بتأطير 

تضمنت نبذة عن التجربة اإلبداعية للفقيد، ومساهماته في  موالي ادريس العناوي الباحثاألستاذ 

. وضمن فقرات البرنامج، قدم الفنانان عزيز 1222تأطير الملتقيات السابقة للثقافة واالبداع منذ سنة 

لحاضر ا عازف ناي( وصالت موسيقية وغنائية تابعها الجمهور)عازف جيتار( ومصطفى الريحاني )باعلي 

 بشغف. 

    
 اضلة عائشةوالمن كما أعطيت الكلمة لألساتذة الشاعر إسماعيل زويرق وعبد الصمد بلكبير وأحمد جاري

، كما تليت كلمة األديبة و الشاعرة مالكة العاصمي بالنيابة )تعذر عليها الحضور و الكركوح عمر الخماس

 وتجدر اإلشارة .الستحضار المساهمات التربوية و اإلبداعية والجمعوية و الثقافية للفقيد لظروف قاهرة(

اج إنتحلقتين مخصصتين للفقيد من  بإنجاز مشكورا قد قام مصطفى غلمان الزميلالصحافي إلى أن 

أيضا لكل المنابر اإلعالمية خاصة منها االلكترونية  والشكر موصول. KECH PRESSEالقناة اإلعالمية 

 انظر ملف الصحافة(.)التظاهرة محليا التي عملت على التغطية اإلعالمية لهذه 

  



 

  

 

 

 



 

يضا الشطرنج، السيناريو، القصة...( وتمت أ)تم االحتفاء بالشباب المساهمين في الورشات  وفي األخير،

االهتمام بالشباب، واختتم النشاط باستراحة شاي. وقد سهر على الجانب المصادقة على توصية بضرورة 

 التنظيمي للنشاط طلبة المدرسة العليا لألساتذة بمراكش وأعضاء وعضوات من المركز.
 

  

 

 



 

 

 
 

15ème EDITION DE LA RCC 2019 DEDIEE A LA MEMOIRE  

DU REGRETTE AHMED TOLAIMATE 

 

Dans le cadre de la semaine culturelle qu’organise annuellement le Centre 

de Développement de la Région de Tensift (CDRT) en partenariat avec le 

Conseil de Ville de Marrakech et avec le soutien de la Fondation Friedrich 

Naumann pour la Liberté (FFN) et l’Ecole Normale Supérieure de 

Marrakech,   le CDRT a organisé la 15ème édition de la « Rencontre Culture 

et Créativité »(RCC) sous le titre «L’intellectuel Marocain et la question du 

développement et des mutations sociétales  »  du 12 au 21 novembre 2021 

dans différents espaces de la ville de Marrakech et notamment à l’Ecole 

Normale Supérieure (ENS) relevant de l’Université Cadi Ayyad de 

Marrakech où un grand accueil chaleureux a été réservée à la délégation 

officielle du CDRT et aux invités.  
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Cette édition a comporté comme d’habitude une série d’activités diverses 

et riches qui a embrassé aussi bien le culturel, le commémoratif, 

l’artistique, le sportif ainsi que le récréatif. Une conférence sur le même 

thème de l’édition a été animée par les professeurs Nour Eddine Affaya 

et Zakarya El Ibrahimi à la grande salle de l’annexe du Conseil de Ville de 

Marrakech (Guéliz). 

 

 Deux (2) ateliers sur « la sensibilisation aux effets des changements 

climatiques » et « la communication et l’animation des groupes » ont eu 

lieu à la Maison-Internat de la fille rurale (SYBA- Mme Binebine) animés 

respectivement par La professeure Leila Mandi et l’anthropologue-

sociologue Habib Samrakandi. Deux (2) autres ateliers sur le « récit » 

et « le scénario et la prise de vue » ont eu lieu à L’ENS animés 

respectivement par les professeurs Mohamed Bouabd et Abdeljalil 

Labouiri. L’éducation physique et l’éducation cérébrale étaient aussi au 

rendez-vous. En effet, un tournoi de football garçons et un autre baskeet-

ball filles se sont déroulés au lycée Salaheddine El Ayyoubi sous 

l’encadrement de la professeure Saida Bona et du professeur Farid 

Guemmouria. Pour ce qui est des échecs, 2 compétitions ont eu lieu à 

L’ENS auxquelles ont pris part respectivement le club scolaire « Ménara » 

(12 élèves) et le club des échecs de L’ENS (24 étudiants) et étaient 

encadrées par les professeurs Abdelaziz Elbount, Khalid Bentaleb…..  



 

 

Enfin, la cérémonie de clôture du Dimanche 21 novembre 2021 abritée 

par l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech a couronné les travaux 

riches et diversifiés de cette édition consacrée en grande partie à rendre 

hommage à l’un des créateurs et piliers de cette rencontre : exposition de 

ses œuvres, présentation d’un livre collectif à sa mémoire, témoignages, 

projection d’un film et de plusieurs capsules sur la vie et les travaux du 

défunt…. La journée a été clôturée par la cérémonie de distribution des 

prix aux différents lauréats et par une pause-café. 

ESPRIT ET PHILOSOPHIE DE LA RCC SELON 

LE DEFUNT AHMED TOLAIMATE 

Depuis 1222 et à l’initiative de quelques militants 

dont le regretté Ahmed Tolaimate, le CDRT organise 

annuellement une manifestation dédiée aux jeunes 

intitulée «Rencontre Culture et 

Créativité »(RCC).Aujourd’hui, on est à la 25 ème 

édition. En effet les évènements dramatiques de 

Casablanca de mai 2003 ont démontré et ont mis à 

nu que nombreux sont les jeunes qui sont délaissés, 

livrés à eux-mêmes, désœuvrés et non immunisés 

contre les courants fanatiques, obscurantistes et extrémistes, ils 

constituent des proies faciles à recruter, endoctriner et à embrigader. 

C’est pourquoi depuis, l’attention du CDRT s’est focalisée sur 



 

l’importance du facteur humain c’est-à-dire sur la formation, l’éducation, 

l’encadrement et l’accompagnement des jeunes. Il a d’ailleurs piloté 

plusieurs projets tendant à encourager les jeunes à l’auto-emploi et à 

créer des activités génératrices de revenus. D’un autre côté, et sur 

insistance du regretté, cette rencontre (RCC) a toujours servi comme 

occasion et support pour diffuser les valeurs civiques, de citoyenneté, de 

tolérance, d’acceptation de l’autre tel qu’il est, bref des valeurs 

universelles. On n’a jamais cessé de cultiver et de diffuser la culture de 

gestion de la différence. D’autre part, on s’est rendu compte au CDRT 

qu’il ne saurait y avoir de développement réel et durable sans le 

développement et la valorisation du facteur culturel. Telles sont les 

raisons pour lesquelles le CDRT essaye de pérenniser cette manifestation 

à travers la mobilisation et l’implication du maximum possible de jeunes, 

le soutien des clubs scolaires et structures d’incubation et la motivation 

des encadrants et éducateurs. 

 

 Mais cette année et en raison des effets néfastes de la pandémie COVID 

29 et des restrictions qu’elle a engendrées, les clubs scolaires n’ont pas 

pu préparer leurs activités à temps comme à l’accoutumée, nous nous 

sommes contentés de l’activité de quelques clubs en attendant la reprise. 



 

 

Enfin plusieurs observateurs et spécialistes en pédagogie n’ont pas tari 

d’éloges et d’admiration pour le succès retentissant qu’a connu cette 

édition à l’instar des autres éditions. Rappelons enfin que toutes les 

activités de cette manifestation se sont déroulées en partenariat avec le 

Conseil de Ville de Marrakech et avec le soutien de la Fondation Friedrich 

Naumann Pour La Liberté. Une mention spéciale pour l’Ecole Normale 

Supérieure de Marrakech (ENS) de l’Université Cadi Ayyad et notamment 

à sa Directrice (Mme. Khadija El Hariri) qui n’a épargné aucun effort et a 

mobilisé tout son staff aussi bien pédagogique, administratif que 

logistique pour faire réussir cet évènement dédié à la mémoire de ce 

grand militant et intellectuel, le regretté Ahmed Tolaimate. 

 

   RCC 2021 A TRAVERS LA PRESSE 

 

 
 

قرير عن ندوة "المثقف المغربي وسؤال التنمية والتحوالت المجتمعيةت " 

-دورة الفقيد المبدع أحمد طليمات – لملتقى الثقافة واإلبداع 51 نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت الدورة

على  0205 نونبر 02 يوم السبت "المثقف المغربي وسؤال التنمية والتحوالت المجتمعية" ندوة حول

وقد شارك في هذه الندوة المفكر المغربي  الساعة الرابعة والنصف زواال بمقر مجلس مدينة مراكش.

يير أطوارها ل على تسمحمد نور الدين أفاية واألستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض زكرياء اإلبراهيمي، وعم

 األستاذ سعيد بوبيل.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية، أشار فيها منسق اللجنة الثقافية بالمركز األستاذ عادل عبد اللطيف إلى روابط 

المحبة والصداقة التي جمعت أعضاء المركز بالفقيد طليمات وتوقف عند المجهودات واإلسهامات التي 

 المناسبات الثقافية التي نظمها المركز. كان يقدمها سي أحمد في كل

وبعد أن قرأ األخ حميد منسوم على مسامع الحضور أرضية الندوة، تناول الكلمة األستاذ أفاية الذي قدم 

"أسئلة الثقافة والنهضة في مغرب اليوم"، عرض فيها بداية تشخيصا لمالمح الوضعية  محاضرة تحت عنوان

دوارها، انهيار الجامعة وتقلص أ رزا أن هذه الحالة قد ترتبت عن ثالثة عوامل:المأساوية للثقافة بالمغرب، مب

عن المنشود  ليتساءل التقني، إضافة إلى التباس األدوار.-واحتواء الثقافي من قبل السياسي واالقتصادي

كية أم ننشد 
ْ
في مغرب اليوم، فهل نسعى كمجتمع إلى النمو االقتصادي بالرفع من مستويات الِمل

حسين شروط الكينونة عبر تحقيق التنمية اإلنسانية؟ على ماذا نراهن اإلنسان أم على البنية التحتية؟ بعد ت

عرضه لهذه اإلشكالية، توقف أفاية عند أساسيات النهضة الثقافية والتي تستدعي فكرا تضامنيا ينبني على 



 

خدمة الصالح رورة التزام الجميع بتعبئة كل شرائح المجتمع حتى يحصل صقل الوعي المواطناتي القاضي بض

العام؛ ليؤكد أن الثقافة قد شكلت فعال لدى أمم عديدة الطريق الملكي نحو التنمية والنهضة 

وبعد أن قارب نقديا مقولة النموذج التنموي، أشار إلى أن المغرب يعيش حالة مفترق الطرق،  اإلنسانية.

ية الخاصة بعد ان اهتزت الصورة الكالسيكية للمثقف ا
ّ
تي لمغربي، حيث ينبغي تجاوز األحكام المانوية، الحد

تتراوح بين إدانة المثقف واإلشادة بإسهاماته، بغية االنخراط في فعل مساءلة إنجازاته وفق قراءة منصفة، 

خيسية.
ْ
جيلية وال تب

ْ
وختم مداخلته بأن المثقف، على العموم، ظل يمارس مهامه داخل المجتمع، وأنه  ال تب

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحشد الهمم من أجل محاربة الفساد البنيوي المستشري في مطالب 

 بنيات المجتمع المغربي.

بعد القراءة الفلسفية للوضع الثقافي بالمغرب، قدم الباحث زكرياء اإلبراهيمي قراءة سوسيولوجية للثقافة 

فبعد أن سلط  ة، وأبرزها جدلية المثقف والخبير.بالمغرب، مشيرا إلى اإلشكاالت التي تثيرها المسألة الثقافي

اإلبراهيمي الضوء على شروط ميالد المثقف بالمغرب وما خاضه هذا األخير من معارك دفاعا على أحقيته 

في التعبير عن هموم مجتمعه والدفاع عنها، أكد أن المثقف كان دوما صوت المقاومة والممانعة، إذ ظل 

-ثقفينثم توقف بعد ذلك عند أصناف الم ... الدينية،-، السياسية والفكريةيزعج السلط بمختلف أصنافها

الخبراء، مميزا بين المثقف الخبير العابر والمثقف الخبير الصلب، حيث أن لهذا األخير من اإلمكانيات قد تتيح له 

ؤالء اإلسهام في إبداع وترجمة فكرة الحداثة في الواقع المغربي الراهن، حيث عرض لنماذج من ه

المثقفين الذين يشتغلون من داخل أجهزة الدولة ويقدمون خبراتهم في مجال الثقافة خدمة لمشروع 

 الدولة.

أعطيت الكلمة بعد ذلك للحضور الكريم، الذي أغنى بتساؤالته ومالحظاته النقاش، لتختتم فعاليات هذه 

 .الندوة في جو ثقافي ممتع

 

 

نونبر بمدرسة تكوين األساتذة التابعة لجامعة القاضي عياض بالمسيرة، فعاليات  05اختتمت اليوم األحد 

قف المغربي المث“لملتقى الثقافة واإلبداع، الذي نظمه مركز التنمية لجهة تانسيفت تحت شعار  51الدورة 



 

ا، اري فرضه تفشي جائحة كورونوجاء هذا اللقاء بعد غياب اضطر ". وسؤال التنمية والتحوالت المجتمعية

كما يشهد فقدان عضو اللجنة الثقافية، المرحوم المبدع أحمد طليمات، وفي ظل سياق يفرض إعادة 

وتعرف الدورة  .واالجتماعي والجيوسياسي ،المراهنة على الثقافة كرافعة متعددة األبعاد للرخاء االقتصادي

تنظيم برامج وورشات تكوينية لفائدة الشباب، قبل أن تختتم الدورة اليوم بإحياء تأبين للراحل أحمد طليمات 

 .من خالل أعماله األدبية وشهادات تكريمية في حقه

 

 دورة الفقيد أحمد طليمات" بمراكش واإلبداع.انطالق "ملتقى الثقافة 

 

لـ "ملتقى الثقافة واإلبداع. دورة الفقيد أحمد طليمات"، أيام  51ينظم مركز التنمية لجهة تانسيفت دورته 

 .بمراكش 0205نونبر  05و 02، 51، 50

وسيعرف الملتقى تنظيم ندوة تحت عنوان "المثقف المغربي وسؤال التنمية والتحوالت المجتمعية" من  

أحمد  وزكريا االبراهيمي، فضال عن تنظيم دورات ورشات وعرض لمؤلفات الفقيد تأطير نور الدين إفاية

 وبطولة في لعبة الشطرنج. طليمات، وتنظيم دوري لكرة القدم

 سياقات: 3وركزت الورقة التأطيرية للدورة، على أنها تنعقد في 

ت، والذي المبدع أحمد طليمايجسده فقدان اللجنة الثقافية للمركز ألحد أعمدتها: إنه الفقيد  سياق ذاتي:

 .يطل علينا من شرفة الخلود بوجودية تمرده ويسارية موقفه ورمزية سخريته واريحية عطائه

من  550يتجلى في إعادة النظر في اختيارنا التنموي والذي يشير إلى أهمية الثقافة في ص سياق وطني:

لرخاء الثقافة بالمغرب رافعة متعددة األبعاد ل التقرير العام للنموذج التنموي الجديد قائال: )يجب أن تصبح

 .االقتصادي وللرابط االجتماعي المتماسك والقوة الناعمة في المجال الجيوسياسي(



 

يمر فيه العالم من منعطف ما قبل وما بعد كورونا، ونعيش فيه مفارقة حضارية تتساكن فيها  سياق دولي:

ألوبئة وتدمير البيئة، فضال عن تحول ميدان الحياة كله الى قيم العمران والرفاه مع الجراثيم والسموم وا

سة لكوجيطو جديد، قوامه: )أنا 
ِّ

ؤس
ُ

بضاعة؛ حيث أصبحت اإلنسانية أسيرة داخل قفص استهالكها الجامح م

 أستهلك إذن أنا موجود(.

 

 

 ونكهة التعددحمد طليمات فقيد بمذاق التفرد أ

 اضف تعليق 0205يناير،  3 هيئة التحرير

 حميد منسوم

تي الصدق والصداقة الاعترف بداية، بانني ال أحذق لغة المراثي، وال اتقن بالغة النحيب، ولكن وشائج 

ي مكنتي ولم أجد ف جمعتني الفقيد خصاال ونضاال وثقافة وابداعا، تفرض علي تخليد ذكراه بما يستحقه

لحروف ول…….مستهديا في ذلك بديوان )لحاءات حليمة إال تشذير الحروف المشكلة من اسمه ونسبه،

 ( شمائل……

ض عن العد واالحصاء ،بل وحتى في اللحظة الف اولى: تقف بكل شموخك وسخائك الوجداني الفائ (1

التي غيرت فيها الريح اتجاهها وتباينت التقديرات السياسية بين الرفاق وانخفض منسوب األخالق في 

الممارسة الحزبية، مارست نقاءك بالطريقة التي ترضيك ،فصام لسانك عن النميمة الرفاقية، وحافظت على 

 .و تخوينمسافة واحدة من الجميع دون تجريح ا

اال لتجعلك منذورا لحلم جماعي لم يعد له من الريح ما -بكل امومتها الطاهرة-ما أنجبتك  حاء : حليمة، (2

 تفاء،اصررت على مواصلته بطريقة التواري دون االخ -وببهاء العناد الذي يسكنك-لكن  يكفي لنرفع بيارقنا

الجامحة والزاخرة بالعذوبة والعذاب والعابرة لخرائط لتكتب نصوصك  وبتغيير المقعد دون مغادرة القاعة،

 .العالم والغضب والتمرد، والمنضوية تحت لواء الحالمين بالضوء وفراديس المستقبل

لفا. مبدع المرسومة س مبدع برغبة دفينة في كتابة نص يتأبى على كل التخوم النقدية ميم اولى: (3

https://www.marrakechalyaoum.com/author/mohamed/
https://www.marrakechalyaoum.com/68302/#respond
https://www.marrakechalyaoum.com/68302/#respond


 

حركة.مبدع يحبر نصوصه بيسر ساحر وتحليق طليق في سماء االول رقص والثاني  زاوج بين الشعر والسرد

االلتزام عنده ال يحمي الرداءة وال يستكين للهتافية والحماس الرخيص. مبدع تصادى مع السياب  الخيال، الن

 ألحمدمن اإلرث التموزي)وثني مطر  الحالي ضوئهابترصيع أحد دواوينه بقالدة بالغية تستمد 

 (يابطليمات//انشودة مطر للس

ن أنامله وبكلمات ترتعش بي ومشاكسة حالمة، مثمر، جميل وسجالمبدع يخلق عالما سرديا مفعما بشغب 

هدوء ظاهري يكابده ب .مبدع يناوش السرد بوجع انساني،، ألنه يطوح بها الى اقصى تخوم السخرية القاتمة

ما تيسر من .مبدع يتلذذ ب، لتصل إلى قمة المهانة داخلي ينقذف عبر شخصيات واطئة تتسلق االمها وتأجج

 .فرح شحيح يصارع به كوارث الظالم والظالم

عد ب دال : دين قض مضجعك بوخز أسئلة مقلقة: كيف نتعامل مع كائنات تربك ممكناتنا من السعادة، (4

م ا أن حولت المقدس من أفق تنويري إلى أفق تكفيري؟ لماذا نرجع إلى الماضي هل لنستنسخه

 الى العالم؟ أليس حريا بنا ان نستثمر المقدس لنستوعبه؟ هل يمكن أن نجعل من المقدس انتماء جماليا

 هي أسئلة كنت تروضها المغربي؟كمحفز على التقدم، بعد أن كان محرضا على الوطنية في سياقنا 

جداد، غل بما ترك اآلباء واألعلى ان المقدس عندنا هجرته الدراية وانهكته العنعنة والرواية، وانش بالتأكيد

ع الترديد تغيير البوصلة من صقي-في نظرك-سيضيفه األبناء واالحفاد. مما يستوجب دون اشتغال على ما

 هية، ويبسملوالكرابديل للمقدس: يعوذل من الضغينة  تأويليإلى حرارة التجديد والعمل على صياغة أفق 

 .ويستهدي بنور العقل والحكمةويحمدل بالتسامح والمحبة  بالكرامة والحرية،

 طاء : طيف ابيقور يالحقك في حلك وترحالك ويستضيفك لتشرب نخب الحياة إلى آخر قطرة من عنفوانها، (5

وتغذي قلبك بما يكسبه مناعة ضد صدأ المشاعر وبما يديم ابتسامتك الفطرية على محياك.. وعندما 

عد بها إلى تص السوقي، بلواالبتذال  بقية الفجةفإنك ال تدحرجها إلى حضيض الش تنجذب نحو الحسية،

هوة مشبوبة ش الجمالي، وليسالجسد بكل فتنته لوحة فنية للتذوق  االبداعي، فيغدومراقي التشكيل 

 .باللهيب الغرائزي

تي ( للقوانين والمساطر الأرثوذكسي)شبه  ليونة في المواقف وصرامة في المبادئ، وانضباط الم: (6

قونة وكلها ضوابط شكلت منك اي واحترام للمواقيت التي نحددها، واألنشطة التي نبرمجها. نتعاقد عليها ،

وثقافيا وفنيا  ية، سياسياوالوطنالمحلية،  اقتراحا وبرمجة وتنشيطا وانعاشا لذاكرتنا التنمية،لجنتنا الثقافية بمركز 

خارج -س، ومناقشة جليس. والباقي واعالميا. وبعيدا عن اجتماعاتنا، تقضي يومك متأرجحا بين قراءة أني

فالم ، او تمتع فيه بصرك بأجود األ االلحان، او بأعذبتشنف فيه سمعك  -اللوازم الضرورية للحياة اليومية

 .تضرب في األرض جذالنا بفرح طفولي لحجز مكانك قبل بداية ندوة او محاضرة

ناقشاتك ، والتي كان آخرها ذات ياء : يتم فادح غرس مخالبه في كياني سيحرمني من قفشاتك وم (7

م تحل نبرات يأس جاثم ،لكنها ل -سجالنا وربما -خميس ،جادت فيه السماء بمطر خجول، وخيمت على نقاشنا

 : دون وصولنا إلى اربع خالصات اسوقها أمانة لروحك على الشكل التالي

هل هو في  البنيويالعلمية بعطبنا  الخالصة االولى: ان العنوان البارز لمتاهتنا الجماعية، هو عدم معرفتنا

 عجالتها؟في محركها ام في  لالسيارة. هالطريق ام في 

 .بتأثيراتهاالثانية: أن السياسة قدرنا الوجودي اما ان نفعل فيها او ننفعل  الخالصة 

الخالصة الثالثة: ال سياسة بدون طبقة وسطى وازنة وحداثية تحصن المجتمع من انشطارات عمودية 

 .مدمرة

الخالصة الرابعة: من المستحسن الحديث عن أزمة السياسة ال عن موتها. فالقول األول مدجج باألمل 



 

سل مقرف وينتهي بمتابعة مسل والتنقيب عن مخارج االنحباس، أما القول الثاني فيبدأ بلغة الحداد والنعي،

 .(تحت عنوان )بؤس المآل لما بين الشعبوية والتكنوقراطية من اتصال

يار عمشاء بأناقة دائمة، طعمتها بذوق بصري من تحف السينما العالمية لكبار المخرجين من  ثانية:ميم  (8

موسيقية  نبأذ( وعززتها ….+ ازنشتاين+ يوسف شاهين+ اكيرا كوروزاوا + شادي عبد السالم+ غودارفيليني)

ة، والعتابا السمفونيات االلمانيمصبا لجداول موسيقية متعددة العذوبة، من الجاز األمريكي و مبهرة، شكلت

 .المغربية المصرية، واألنعاموالميجانا اللبنانية، والقدود الحلبية، والطربيات 

ليوم، اأسديت لتالميذك دروسا ممهورة بيداغوجيا المرح، فكنت مربيا ال ملقنا. لسانك مع تلميذ  ثانية: ألف (9

 وعلى تذوق القصيدة ال على طمأنينة الجواب على مصاحبة السؤال ال الغد تمرنهعلى مواطن  وعينك

يتة معلى استظهارها. كل ذللك بضمير مهني متقد ، واحتجاج ناعم على مدرسة فارغة الروح : الكتب فيها 

ممنوع ،والمسرح مهجور، والفرح طريح الفراش، والفكر النقدي سادر في غيبوبة  مفقود والغناء واللعب

 .مزمنة

 –الن الموت خطفك في غفلة منا بعد أن تأكد بان قلبك  اجم الحسرة واالسى،تاء : تأبين بكل مع (10

لن يتحمل المكوث داخل مقبع، احترازا من كائن  -الذي تحمل ذات زمن اسود رقيبا كان يحصي أنفاس الحبر

مجهري بامتداد اخطبوطي عابر للقارات، زوبع العالم ،وقنن مواقيت الدخول والخروج، وامم التباعد 

سدي، وعولم الكمامات، ورفع من معدل الضجر واالكتئاب، وخطف من األسر خيرة األحباب. وبما أن الج

-اذبةكبعد ومضة امل -الفاتورة كانت مكلفة راحة وأرواحا، ارتفع ضغط دمك إلى الحدود القصوى ليلحقك

في خندق إلنقاذ  ةرسومتمالصمت االبدي تاركا وراءك مسارا حياتيا يشهد ببسالتك ضمن كتيبة مجندة  بعالم

 .والحرية والجمال والدفاع عن حقنا في مملكة الحب والخير، الفكر واالبداع،

 نزرع لكوس للك في ذاكرتنا جذوة متقدة تأبى االنطفاء الطاهرة سنشعلفعرفانا بجميلك ووفاء لروحك 

 .في قلوبنا محبة شاسعة تتحدى النسيان

 حميد منسوم الدائمة:سجين محبتك 

 0202دجنبر  35 مراكش في

 

 



 

 

 

 أفاية واإلبراهيمي يسلطان الضوء على "المثقف المغربي وسؤال التنمية والتحوالت المجتمعية"

 

لملتقى الثقافة واإلبداع )دورة الفقيد المبدع أحمد  51نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت، في الدورة 

 0205نونبر  02(، ندوة حول "المثقف المغربي وسؤال التنمية والتحوالت المجتمعية"، يوم السبت طليمات

بمقر مجلس مدينة مراكش، شارك فيها الباحثان محمد نور الدين أفاية وزكرياء اإلبراهيمي، وعمل على 

 .تسيير أطوارها األستاذ سعيد بوبيل

المحبة  ق اللجنة الثقافية بالمركز عادل عبد اللطيف إلى روابطافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية، أشار فيها منس

والصداقة التي جمعت أعضاء المركز بالفقيد طليمات وتوقف عند المجهودات واإلسهامات التي كان 

 .يقدمها الراحل في كل المناسبات الثقافية التي نظمها المركز

وبعد قراءة حميد منسوم أرضية الندوة، قدم الباحث محمد نور أفاية محاضرة بعنوان "أسئلة الثقافة 

والنهضة في مغرب اليوم"، عرض فيها تشخيصا لمالمح الوضعية المأساوية للثقافة بالمغرب؛ مبرزا أن هذه 

الثقافي من قبل السياسي الحالة قد ترتبت عن ثالثة عوامل: انهيار الجامعة وتقلص أدوارها، واحتواء 

التقني، إضافة إلى التباس األدوار. ليتساءل عن المنشود في مغرب اليوم، فهل نسعى -واالقتصادي

كية أم ننشد تحسين شروط الكينونة عبر تحقيق 
ْ
كمجتمع إلى النمو االقتصادي بالرفع من مستويات الِمل

 التحتية؟بنية التنمية اإلنسانية؟ على ماذا نراهن، اإلنسان أم على ال

وتوقف أفاية عند أساسيات النهضة الثقافية والتي تستدعي فكرا تضامنيا ينبني على تعبئة كل شرائح 

المجتمع حتى يحصل صقل الوعي المواطناتي القاضي بضرورة التزام الجميع بخدمة الصالح العام؛ ليؤكد 

قارب  نمية والنهضة اإلنسانية. وبعد أنأن الثقافة قد شكلت فعال لدى أمم عديدة الطريق الملكي نحو الت

نقديا مقولة النموذج التنموي، أشار إلى أن المغرب يعيش حالة مفترق الطرق، خاصة بعد ان اهتزت الصورة 

ية التي تتراوح بين إدانة المثقف 
ّ
الكالسيكية للمثقف المغربي، حيث ينبغي تجاوز األحكام المانوية، الحد

خيسية. واإلشادة بإسهاماته، بغية 
ْ
جيلية وال تب

ْ
االنخراط في فعل مساءلة إنجازاته وفق قراءة منصفة، ال تب



 

وختم مداخلته بأن المثقف، على العموم، ظل يمارس مهامه داخل المجتمع، وأنه مطالب اليوم، أكثر من 

 .أي وقت مضى، بحشد الهمم من أجل محاربة الفساد البنيوي المستشري في بنيات المجتمع المغربي

جهته قام الباحث زكرياء اإلبراهيمي بقراءة سوسيولوجية للثقافة بالمغرب؛ مشيرا إلى اإلشكاالت التي  من

تثيرها المسألة الثقافية، أبرزها جدلية المثقف والخبير. وسلط اإلبراهيمي الضوء على شروط ميالد المثقف 

ر عن هموم مجتمعه والدفاع عنها، بالمغرب وما خاضه هذا األخير من معارك دفاعا على أحقيته في التعبي

مؤكدا أن المثقف كان دوما صوت المقاومة والممانعة، إذ ظل يزعج السلط بمختلف أصنافها، السياسية 

لعابر والمثقف الخبراء، مميزا بين المثقف الخبير ا-الدينية،... ثم توقف بعد ذلك عند أصناف المثقفين-والفكرية

ير من اإلمكانيات قد تتيح له اإلسهام في إبداع وترجمة فكرة الحداثة في الخبير الصلب، حيث أن لهذا األخ

الواقع المغربي الراهن؛ عارض لنماذج من هؤالء المثقفين الذين يشتغلون من داخل أجهزة الدولة 

 ويقدمون خبراتهم في مجال الثقافة خدمة لمشروع الدولة...

 

يبث الجزء الثاني من حلقته المخصصة لذكرى األديب  KECHPRESSE.COM نوسطالجيات تراثية" على"

 الراحل أحمد طليمات



 

 كش بريس/ التحرير

، والذي يبث الجزء الثاني من  KECHPRESSE.COM موعد آخر مع برنامج "نوسطالجيات تراثية" على

شتنبر الجاري  02حلقته المخصصة لذكرى أديب مراكش الكبير الراحل األستاذ أحمد طليمات يوم االثنين 

 .الساعة العاشرة مساء

ن فرصة االبرنامج الذي خصصت له "كش بريس" حلقتان من تاريخ ومسار الراحل األستاذ أحمد طليمات، ك

وقد أسعدنا  .لتسليط أضواء على جوانب هامة من حياة رجل مثقف مراكشي، مخلص للمدينة واألخالق

الصمد  الدكتور عبد األصدقاء:جميعا، مشاركة العديد من األسماء القريبة من فقيدنا العزيز، من ضمنهم، 

تاذ حميد )شقيق الراحل(، واألس تطليماالكباص )صاحب الفكرة(، والدكتور عادل عبد اللطيف، واألستاذ وحيد 

 .… سماعيلا وم، والدكتور أيمن قشوشي، ومساهمات الدكتور أحمد الشهبوني والفنان أحمد بنسمن

وتساهم مؤسسة )كش بريس( اإلعالمية في التعريف بتراث وثقافة المغرب عامة ومراكش خاصة، مقتنعة 

رامج وتنجز )كش بريس(، ب( لمة )الثقافة والمعرفة بهاأشد ما يكون بأن قاطرة التنمية تبدأ من أول الك

على مدار األسبوع، من بينها لقاءات خاصة مع مفكرين وأدباء ومثقفين، وبرامج تهتم بالذاكرة  تابثة،ثقافية 

 .المثاقفةووالكتاب والقراءة وكل أنواع التثاقف 

 الروابط اإللكترونية:

  : تتذكر كاتب مراكش الكبير الراحل أحمد طليمات(الجزء االول) نوسطالجيات ثراتية
https://www.youtube.com/watch?v=rKPruzAk97Q&t 

 نوسطالجيات تراثية )الجزء الثاني(: تاريخ ومسار الراحل األستاذ أحمد طليمات

https://www.youtube.com/watch?v=We-xxDQQkq8 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kechpresse.com/?fbclid=IwAR1FTpBx6ejbXVNwVFp4TezixaG-Ei0oZznpARBh7pBpfZJShKzUzvHCtJo
http://kechpresse.com/?fbclid=IwAR1FTpBx6ejbXVNwVFp4TezixaG-Ei0oZznpARBh7pBpfZJShKzUzvHCtJo
https://www.youtube.com/watch?v=rKPruzAk97Q&t=360s
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