


 (المثقف اليجبر الخواطر بل ينبه للمخاطر)
بعــد غيــاب اضطــراري فرضــه هــذا الكائــن المجهــري فــي حجمــه واألخطبوطــي فــي امتداده(كوفيــد19). هــا نحــن نجــدد اللقــاء مــع أصدقائنــا 

وأحبائنــا المهووســين بالهــم الثقافــي واإلبداعــي، مؤكديــن بــأن هــذه الــدورة تنعقــد فــي الســياقات التاليــة:

أ - ســياق ذاتــي: يجســده فقــدان اللجنــة الثقافيــة للمركــز ألحــد أعمدتهــا: إنــه الفقيــد المبــدع أحمــد طليمــات، والــذي يطــل علينــا مــن شــرفة 
الخلــود بوجوديــة تمــرده ويســارية موقفــه ورمزيــة ســخريته وأريحيــة عطائــه.

ب - ســياق وطني:يتجلــى فــي إعــادة النظــر فــي اختيارنــا التنمــوي والــذي يشــير إلــى أهميــة الثقافــة فــي ص112 مــن التقريــر العــام للنمــوذج 
ــط االجتماعــي المتماســك  ــح الثقافــة بالمغــرب رافعــة متعــددة األبعــاد للرخــاء االقتصــادي وللراب ــال: (يجــب ان تصب ــد قائ التنمــوي الجدي

والقــوة الناعمــة فــي المجــال الجيوسياســي)

ــا، ونعيــش فيــه مفارقــة حضاريــة تتســاكن فيهــا قيــم العمــران  ت - ســياق دولــي: يمــر فيــه العالــم مــن منعطــف مــا قبــل ومــا بعــد كورون
والرفــاه مــع الجراثيــم والســموم واألوبئــة وتدميــر البيئــة، فضــال عــن تحــول ميــدان الحيــاة كلــه إلــى بضاعــة؛ حيــث أصبحــت اإلنســانية أســيرة 

ســة لكوجيطــو جديــد، قوامــه: (أنــا اســتهلك إذن أنــا موجــود) ؤسِّ داخــل قفــص اســتهالكها الجامــح مُ

ــنا وصدقنــا الوطنــي يفــرض علينــا التعاطــي بــروح إيجابيــة وبنفــس نقــدي بنــاء  وألننــا لســنا عدمييــن وال مــن عشــاق النقــد المجانــي، فــإن حسّ
مــع كل المبــادرات التواقــة إلــى رؤيــة مغــرب ممكــن آخر.وتأسيســا عليــه فإننــا ســنؤطر ثقافــة النمــوذج التنمــوي الجديــد ضمــن األســئلة 

التاليــة:
* مــا مــدى حضــور المثقــف المغربــي فــي الرهانــات المجتمعيــة االســتراتيجية؟ هــل انتهــت صالحيتــه أم تقلــص دوره أمــام (منافســين) جــدد 

يتقدمهــم الخبيــر والناشــط اإلعالمــي؟
* كيــف يــزاوج المثقــف بيــن تخصصــه األكاديمــي واشــتباكه مــع قضايانــا المصيريــة ومــع بعــض اإلشــكاليات الجديــدة المرتبطــة بأســئلة تهــم 
اإلنســانية ككل مــن قبيــل: المدينــة والبيئــة والــذكاء االصطناعــي والديمقراطيــة بيــن التمثيليــة والتشــاركية، ثــم العالقــة بيــن اإلتييقــا 

والهندســة الوراثيــة...؟
* هــل اســتنفذت –فــي ســياقنا المغربــي- مفاهيــم المثقــف الملتــزم والعضــوي مغزاهــا ودالالتهــا التصنيفيــة، ليصبــح الحديــث عــن مثقــف 
عمومــي يســتمد شــرعيته مــن أحقيتــه فــي مالمســة مطالــب مجتمعــه، يشــتغل ثقافيــا بعيــدا عــن نخبويــة مفرطــة فــي أكاديميتهــا أو 

شــعبوية مرعبــة فــي محافظتهــا؟ ومــا مــدى تأثيــره فــي مجتمــع الزالــت األميــة بمختلــف أصنافهــا متجــذرة بيــن فئاتــه وشــرائحه؟ 
* هل هناك استثمار لألطاريح الجامعية والبحوث العلمية المغربية في رصد واستيعاب التحوالت المجتمعية؟ 

* ما الموقع الذي تحظى به الثقافة ضمن هذا المشروع التنموي هل تعتبر من الضروريات أم من الكماليات؟
* ما طبيعة ونوعية الثقافة التي يمكن أن تسهم في ربح رهاننا التنموي؟

* اي استعداد لمؤسسات التنشئة االجتماعية وما إمكانياتها للظفر بهذا الرهان؟
* كيــف ســتكون العالقــة بيــن هــذه الثقافــة والتربيــة عمومــا والمدرســة خصوصــا؛ علمــا بــان النمــوذج التنمــوي يقتــرح بعــض اإلجــراءات لتحقيــق 
مــا أســماه بالنهضــة التربويــة كإحــداث عالمــة الجــودة للمؤسســات التعليميــة، وجعــل التربيــة علــى المواطنــة والحــس المدنــي فــي صلــب 

المشــروع التربــوي؟
* هل يمكن الحديث عن ثقافة تؤطر النموذج التنموي في انفصال عن ثقافة سياسية تؤطر االنتقال الديمقراطي؟

* ما هو التدبير اإلعالمي الكفيل بتأطير النقاش العمومي حتى يسهم فيه جميع المثقفين إغناء وتصويبا لثقافة النموذج التنموي؟
ــا التنمــوي داخــل المركــز، فــإن أفــق انتظارنــا يتطلــع إلــى  وبمــا أن المدخــل الثقافــي شــكل قناعــة راســخة ورباطــا مدنيــا مقدســا فــي تصورن

نمــوذج تنمــوي مؤطــر بثقافــة نوعيــة نحتمــل لهــا المواصفــات التاليــة:
1- ثقافــة تؤمــن بــأن المســتقبل المشــترك يقتضــي قيمــا مشــتركة، تنقلنــا مــن عولمــة متوحشــة إلــى عولمــة بأفــق إنســاني، وتســاعدنا 
علــى االنخــراط بفعاليــة فــي مواطنــة كونيــة تتخــذ مــن العقــل النقــدي ســقفا، ومــن الحريــة مبــدأ، ومــن اإلنســان غايــة، ومــن حســن 

التعايــش مســكنا.
2- ثقافــة تســتحضر اننــا نعيــش تأخــرا مركبــا ومرحلــة انتقاليــة طــال أمدهــا ولــم تتضــح بعــد مآالتهــا: حيــث القديــم يحتضــر ولكنــه اليمــوت، 

والجديــد يتمخــض ولكنــه اليولــد، وفــي عالــم متمــوج بأســئلة مفتوحــة دون أجوبــة محســومة
) مــن 

ً
3- ثقافــة تخلصنــا مــن (قــراءات) تقنيــة ألوضاعنــا، تختــزِل معضالتنــا فــي رســوم بيانيــة ومؤشــرات وأرقــام إحصائيــة، وتجترح(حلــوال

بدعــي الفكــرة. بــرة) ال مــن مُ بائعــي (الخِ
ــة،  ــة وعقــدة الهوي ــز بيــن ســؤال الهوي ــم نعــد نمي ــم الرقمــي: إذ ل ــة» مــن ســماء العال 4- ثقافــة تزيــل غيــوم االلتبــاس وفوضــى «الضبابي
وبيــن النقــد والتجريــح، وبيــن الوطنيــة والشــوفينية، وبيــن المواقــف المســؤولة والتدوينــات المزاجيــة، وبيــن النقاشــات العميقــة والدردشــات 

الســخيفة.
5- ثقافــة تؤمــن بــان الفعــل التنمــوي يقتضــي توازنــا بيــن االرتقــاء بالفــرد والمجتمــع اقتصاديــا وبيــن إغنــاء رصيــده رمزيــا وأخالقيــا، كمــا 
يســتدعي تكامــال بيــن الدولــة واألحــزاب والنقابــات والمثقــف والمجتمــع المدنــي: فاألحــزاب تبرمــج، والنقابــات تدافــع، والمجتمــع المدنــي 
يبــادر ويقتــرح، والمثقــف ينتقــد وينبــه، والدولــة تهيــكل وتســهر علــى تطبيــق القانــون. وبذلــك تتكامــل األدوار بيــن مــن ينتــج األفــكار ومــن 

قلــص الفجــوة بيــن الطموحــات المثاليــة واإلمكانــات الواقعيــة. يصنــع القــرار، بيــن أهــل النظــر والتفكيــر وأهــل التدبيــر والتســيير، بمــا يُ
ــقناها تفاعــال مــع راهنيــة الحــدث،  ــا ونريــد تطارحهــا مــع األســاتذة األجــالء ومــع الحضــور الكريــم. سُ تلــك بعــض األســئلة واالفــكار التــي تؤرقن
واســتحضارا لــروح فقيدنــا احمــد طليمــات الــذي غادرنــا الــى دار البقــاء وهــو مؤمــن بــأن التنميــة تمشــي بســاقين: بنــاء البشــر وبنــاء الحجــر، ألن 

المدخــل لرقــي األوطــان يبــدأ بتأهيــل اإلنســان، وفــي ذلــك فليتنافــس المتنافســون.
األستاذ حميد منسوم 

عن اللجنة الثقافية لمركز التنمية لجهة تانسيفت
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Quartier Andalouss, Lotissement Karima N°1,

Marrakech, MAROC.
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Centre de Développement de la Région de Tensift,

Quartier Andalouss, Lotissement Karima N°1,

البرنامج

توقيت ومكان النشاط

الجمعة 19 نونبر 2021
ت 20 نونبر 2021

سب
ال

األحد 21 نونبر 2021

صباحا ومساء
دوري كرة القدمبثانوية صالح الدين األيوبي

- األستاذ فريد الكمورية
- األستاذة بونا سعيدة

من الساعة 9:00
إلى الساعة 12:00

بدار الطالبة للفتاة القروية 
(سيدي يوسف بن علي)

- ورشة حول التواصل لفائدة نزالء الداخلية؛

- ورشة تحسيسية وتوعوية بالتغيرات المناخية 
بالمغرب.

- األستاذ الحبيب السمرقندي

- األستاذة ليلى ماندي

ابتداء من الساعة 16:30
بمقر مجلس مدينة مراكش  

ملحقة جليز
شارع محمد السادس

ندوة حول « المثقف المغربي وسؤال التنمية 
والتحوالت المجتمعية».

األستاذين:
- نور الدين أفاية

- زكرياء اإلبراهيمي

من الساعة 9:30
إلى الساعة 13:00

بالمدرسة العليا لألساتذة

- عرض كتب الفقيد أحمد طليمات؛
- تقديــم الكتــاب الجماعــي « أحمــد طليمــات 

بأقــالم محبيــه»؛
- تقديــم روايتــه الجديــدة» الواليــات المتحــدة 

2084»؛ االشــتراكية  األمريكيــة 
حــول  شــخصيات  ألربــع  تكريميــة  شــهادات   -

الفقيــد؛
-  فيلم وصور حول الفقيد؛

مصاحبــة  مــع  الفقيــد  إبــداع  مــن  قــراءات   -
. ســيقية مو

- ثلــة مــن أصدقــاء ومثقفــي 
مدينــة مراكــش

- الفنانين:
* مصطفى الريحاني

* عزيز باعلي

ابتداء من الساعة 15:00
بغرفة التجارة والصناعة

بطولة في الشطرنج المدرسي
بمشاركة نادي منارة الشطرنج

األستاذين:
- عبد العزبز البونت

- يوسف عبدلي
من نادي منارة الشطرنج

من تأطيرنوع النشاط

الجمعة
12 نونبر

ورشة حول «بنية السيناريو-بنية المشهد»
  Bridge’ ENS بمشاركة
ورشة حول كتابة القصة

.ENS – األستاذ محمد بوعابدبمشاركة نادي أكورا

األستاذ عبد الجليل البويري
ابتداء من الساعة 9:30
بالمدرسة العليا لألساتذة

ENS دوري في الشطرنج لطلبة
األستاذين عبد العزبز البونت 

ويوسف عبدلي
حكمين فيديراليين


