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REUNION DU BUREAU 

 
 
 

Le bureau du CDRT a tenu ses réunions mensuelles le jeudi 16 janvier etle jeudi 

20 février 2020. 

L’ordre du jour de ces deux réunions  a porté sur les points suivants : 

1. Préparatifs de l’Université des jeunes leaders de la société civile africaine 
(UJA) et la  Rencontre Culture et Créativité (RCC). 

2. Collaboration avec le réseau des  associations partenaires du CDRT. 
3. Etat d’avancement des différents projets du CDRT 
4. Informations générales. 

 

 
 

 
 



 

 

PROGRAMME DEPROMOTION DUPRESCOLAIRE EN MILIEU RURAL 

 
Dans le cadre de son Programme de ‘’promotion du préscolaire en milieu rural’’, le 

CDRT a organisé la 8ème session du cycle de formation des éducateurs et 

éducatrices de préscolaire les 4 et 5 Janvier 2020 au Club de l’UCAM ainsi quela 

9ème et dernière session dece cycle de formation les 18 et 19 Janvier 2020.Elles ont 

connu la participation de plus d’une vingtaine de personnes. Les modules abordés 

étaient : 

-Usage des TICE dans le préscolaire par Abdelaziz ELBOUNT 

-Matières d’épanouissement de l’enfant par Abdelkrim Benzakour 

-Psycho-sociologie de l’enfant et Techniques d’animation par Mustapha Rabi 

-Education préscolaire et métiers de l’éducateur par Zakya El Bissati. 

-Gestion pédagogique en préscolaire  et Evaluation des Apprentissagespar 
Mohamed Chtaoui. 

Ce projet est coordonné par Mr. A. Mokhlisse, membre du bureau du CDRT et 

financé par la Fondation Illis Monaco. La coordination pédagogique est assurée par 

Mr. Aziz Essayedi, secrétaire général du CDRT. 

 

 



 

 

 

 
 
D’autre part et en guise de solidarité avec les populations défavorisées du milieu 

rural, et pour les aider à lutter contre le froid d’hiver, le CDRT a procédé le mardi 

21 janvier 2020à la distribution d’anoraks (Doudounes) aux petits enfants de la 

classe du préscolaire du village de Ouald Mansour, commune rurale Sidi Mansour, 

province R’hamna.Ce fut aussi l’occasion de livrer aux enfants de cette classe des 

fournitures scolaires, des jeux éducatifs et des jouets. Ont représenté le CDRT, 

Mme Noura Guemouria et Mr. Abdelkader Mokhlisse, membres du bureau. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Par ailleurs des visites sur le terrain ont été effectuées par A. Mokhlisseen 

compagnie de Mr. Imadle 26 février 2020 au village Louark dans la province du 

Haouz et égalementau village Iguer.L’occasion a été saisie pour offrir aux petits 

des fournitures scolaires, des jeux et jouets. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PREPARATIFS DE L’UNIVERSITE DES JEUNES AFRICAINS 2020 

 
 
Après le succès des deux dernières éditions de L’Université Africaine des jeunes 

leaders de la société civile, le Centre de Développement de la Région de Tensift 

(CDRT) a entamé les préparatifs de l’organisation de la 3ème édition (2020) qui se 

déroulera sous le thème « Jeunes, Culture levier de progrès et de cohésion en 

Afrique » ou « Jeunesse et culture, pour une réelle émancipation de l’Afrique »et 

cedu 25 au 28 juin 2020 à Marrakech. Trois réunions des jeunes se sont tenues au 

CDRT pour débattre du thème, de la date, du lieu, de la qualité et du nombre de 

participants et la répartition des tâches et notamment la confection de l’affiche et 

l’élaboration de la note de cadrage.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RENCONTRE CULTURELLE AVEC MALIKA ASSIMI 
 

 
 
L’écrivaine et poétesse marocaine, Malika Assimi a présenté le 24 janvier 2020 à 

Marrakech, son dernier ouvrage « Encyclopédie de la civilisation de Marrakech 

entre deux temps » en présence d’une pléiade de chercheurs, de critiques 

littéraires, d’écrivains et d’intellectuels.Cette rencontre a été organisée par le CDRT 

à la Chambre de Commerce, de l’Industrie et des Services de Marrakech. L’ouvrage 

publié avec le soutien du ministère de la culture et de la jeunesse et des 

sportsexplore la culture, la civilisation de Marrakech et les mutations 

urbanistiques survenues dans cette ville millénaire.  Il tente aussi de contribuer à 

proposer des alternatives pour le traitement de certaines problématiques 

auxquelles fait face la cité ocre. Pour plus de détails, cf. notre dossier de presse. 

 

 
 



 

 

 
RENCONTRE OUVERTE AVEC L’HISTORIEN HAMID TRIKI 

 

La Commission Culturelle du CDRT a organisé le vendredi 21 février 2020 à la 

Chambre de Commerce, de l’Industrie et des Services (CCIS) de Marrakech une 

rencontre culturelle ouverte avec l'historien marocain Hamid Triki au sujet de 

l’histoire en général, son projet, la civilisation et la société. La soirée a été modérée 

par le Dr Jamal Eddine ElAhmadi, vice-président du CDRT et animée en plus de 

l'auteur, par les professeurs  Brahim Ait Izzi et Abdelaziz Ait Bensaleh. 

 

  

 

 



 

 

 

 

COLLABORATION AVEC L’ANAPEC 
 

 

 

Une réunion de travail avec le directeur général de l'ANAPEC, Mr. 

ElmadaniAbdelmoula, a eu lieu le vendredi 7 février 2020 au siège de la direction 

générale de l'ANAPEC à Casablanca. Le CDRT a été représenté par Messieurs El 

Ghali (expert international en emploi, membre du CDRT) résidant en Belgique, 

D.Elbouanani et A.Chehbouni. Après une présentation du CDRT et ses projets 

d'accompagnement des jeunes à la recherche d'emploi, M. Le directeur a 

présenté aux membres du CDRT le programme territorial pour l'emploi des jeunes 

en milieu rural et a exprimé sa disposition à collaboreravec le CDRT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROJET DE L’INDH 

 

Dans le cadre du projet d’animation socio-culturelle et sportive au profit des 

élèves d’une dizaine d’établissements scolaires de Marrakech et sa région financé 

par le programme « Initiative Nationale du Développement Humain »- Préfecture 

de Marrakech, le CDRT a réceptionné et distribué le 29 janvier 2020 au profit des 

établissements bénéficiaires des lots de matériel audio-visuel, informatique et de 

jardinage. Les clubs scolaires de ces établissements sont tenus respectivement de 

présenter leurs travaux le 19 avril 2020, journée de la cérémonie finale de la 

Rencontre Culture et Créativité (RCC 2020).Le coordinateur de ce projet est Mr. 

Abdelaziz Essayedi, SG du CDRT. 

 

 

   



 

 

 

LE CDRT A TRAVERS LA PRESSE 
 
 

 
 

 
 

Malika Assimi présente à Marrakech son dernier ouvr age 
25 janvier 2020  

Marrakech – L’écrivaine et poétesse marocaine, Malika Assimi a présenté vendredi soir, à 
Marrakech, son dernier ouvrage « Encyclopédie de la civilisation de Marrakech entre deux 
temps » en présence d’une pléiade de chercheurs, de critiques littéraires, d’écrivains et 
d’intellectuels. 

Cet ouvrage paru aux éditions Dar AbiRakrak et publié avec le soutien du ministère de la 
culture et de la jeunesse et des sports-département de la culture, explore la culture, la 
civilisation de Marrakech et les mutations urbanistiques survenues dans cette ville millénaire. 

« Cette publication vise à transpercer, dévoiler et documenter les aspects artistiques, de 
créativité et de beauté, certaines valeurs culturelles et civilisationnelles disparus ou menacés 
de disparition ainsi que les facteurs ayant précipité cette disparition, mais aussi certains 
aspects positifs apportés par la modernité », a souligné l’auteure de cette encyclopédie lors de 
cette rencontre initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) et 
animée en plus de Malika Assimi, par les professeurs Hamid Mansoum, Abdelaziz Ait 
Bensaleh et Mohamed Bouabd. 

« Ce livre tente aussi de contribuer à proposer des alternatives pour le traitement de certaines 
problématiques dont fait face la cité ocre », a-t-elle ajouté. 



 

 

« Dans cet ouvrage, j’ai voulu tiré l’attention sur la position stratégique de la ville ocre et son 
ouverture sur les influences issues de plusieurs parties du monde (Europe, Afrique et l’Orient) 
et l’impact de ce facteur sur la culture et la vie des Marrakchis, tiré l’attention aussi sur le climat 
et son impact sur les habitants de cette ville et enfin sur les trésors dont regorge Marrakech à 
tous les niveaux », a-t-elle insisté. 

Bref, « cette publication est un ouvrage de recherche, de documentation, d’exploration, de 
critique, de valorisation et de proposition », a estimé Mme Assimi. 

Cette « encyclopédie » se compose de trois parties. La première, consacrée au climat et 
environnement de Marrakech, aborde les caractéristiques environnementales et climatiques de 
cette ville, la question de l’eau, les ressources hydriques et les sciences de l’eau dans cette 
ville, les espaces verts (les jardins, les arsat, les jnane), ses récoltes diverses, sa faune, sa 
flore et ses animaux domestiques et sauvages entre autres. 

Cette partie se termine sur une analyse de l’impact de ce climat et environnement sur 
Marrakech et la psychologie et la personnalité de ses habitants ainsi que les caractéristiques 
culturelles, artistiques et psychologiques des Marrakchis et leur penchant vers l’humour et la 
gaieté (Bahja). 

La deuxième partie intitulée « nzaha » (balade, excursion) aborde les impacts culturels et 
civilisationnels du climat de Marrakech et son environnement sur les habitants, notamment la 
tradition ancestrale de la « nzaha ». 

L’auteure commence par répondre à la question pourquoi cette tradition (nzaha) est ancrée et 
largement en vogue à Marrakech ?, expliquant les types de nzaha à Marrakech, leurs rites, les 
caractéristiques de cette tradition qui célèbre la nature, les mets accompagnant ces ballades, 
les activités pratiquées lors des nzahas (chansons, humour, jeux, sports dédiées à chaque 
catégorie : femmes, enfants et hommes). 

Cette partie est agrémentée de magnifiques photos de JemaaFna et les figures de proue qui 
ont marqué cette mythique place, classée patrimoine immatériel de l’humanité. 

La troisième partie intitulée « les lois et réglementations de l’urbanisme et l’aménagement des 
territoires au Maroc au passé et au présent », jette la lumière sur le plan d’urbanisme et 
l’architecture de Marrakech, les références, lois et réglementations promulguées par les 
Almoravides et les dynasties qui régnèrent après cette dynastie fondatrice de la ville afin 
d’organiser l’urbanisme dans cette cité. 

La partie analyse les dysfonctionnements survenus dans la gestion de cet urbanisme et leurs 
répercussions sur le climat et l’environnement et par ricochet, sur la culture et la civilisation de 
Marrakech. 

La partie insiste sur la nécessité de moderniser l’urbanisme dans le cadre du « dialogue des 
civilisations » ainsi que les exigences de la formation des ingénieurs et architectes du Maroc 
afin de rationaliser leurs interventions dans ce domaine. 

Elle aborde aussi la question les lois promulguées par les autorités du Protectorat pour 
planifier et urbaniser Marrakech et met en exergue les aspects de la nouvelle anarchie dans le 
traitement de la croissance démographique et territoriale et le traitement du patrimoine. 

Il s’agit de tirer l’attention sur les infractions qu’ont connues la médina, la nouvelle ville (Guéliz) 
et l’anarchie liée à l’extension urbanistique. 



 

 

La partie propose un modèle urbanistique et un projet d’aménagement du territoire au Maroc 
tout en présentant l’expérience d’aménagement du territoire dans le patrimoine marocain et 
l’expérience des villes-satellites. 

Cette partie est également agrémentée de photos représentatives de la thématique traitée par 
l’auteure. 

A rappeler que le noyau de cette étude a été réalisé en 1980 et a été publié par le quotidien 
« Al Alam » en juillet 1985. 

Malika Assimi est chercheuse à l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS) 
relevant de l’Université Mohammed V-Souissi de Rabat. Elle a occupé plusieurs postes 
éducatifs, politiques, sociaux, civiles et internationaux. 

Malika Assimi est également une militante et acteur dans les champs culturel, politique et 
social. 

Elle a publié plusieurs ouvrages dans les domaines politiques, études féminines et sociales, 
des études anthropologiques et dans le domaine de la culture populaire. 
  



 

 

 
 

موسوعةُ  :عنآيتبنصالح يكتب 
 كتاُب خبٍر وبحٍث ونََظر

النبيلة، ولذا فھي ضالَّةُ الكثير من  ا5ستاذة الفاضلة مليكة العاصمي شاعرة فذَّة، جمعت بين الموھبة، والَمعرفة، والعبارة
ك بالنضال، لتثبيت المواقف السياسية النبيلة َغَف بالنَّْظم A يقل عن التمسُّ  .جعلتنا نشعر أن الشَّ

ْعَر يختزل في اللغة ما يمكن أن يُسعف  ل إلى روائي، 5نَّ الشِّ كثيرا ما يُفلح الشاعر في إبداِع شيٍء جميٍل وAفٍت إذا ما تحوَّ
ا5جناس اWبداعية ا5خرى بالتمديد، والتفصيل، والتأثيث؛ لكن أن تميل الشاعرةُ مليكة العاصمي إلى البحث، إلى الكتابة 
قط في نسبيَّة ُمطلَقَة أو في تخييل ُمِضرٍّ بالوقائع، فلعلَّ الدافع ا5ساس ھو شغفُھا بھذه المدينة المليئة 

يبدو أن مليكة . ا5نثروبولوجيابا5سرار من جھة، ومن جھة ثانية انكبابُھا المستمر على اAطdع Wنجاز بحوث جادة في حقل 
كيفما كان الحال، لھذه الدراسة . تَھي، بَِل الكتاُب الذي في َطْوِر الكتابَة، الكتاُب الذي سيأتي

؛ ثم نُِشرت، مثلما يَْنُشُر النَّوى الِخْصَب على حلقاٍت، في جريدة العلَم، في 

لِيَِصيَر، بوعٍي منھا أو بدون وعٍي، ِكتاَب خبٍر 

افع اختارت المؤلفةُ الُمَراَوَحةَ بين الحا ضر والماضي، بين الدَّ
 ."مناخ وبيئة مراكش"والبحث، فوجدت في انشغال العالَم بإشكاليات المناخ والبيئة ضالَّتَھا، فاختارت للجزء ا5ول عنوان 

ور، كأنِّي بالمؤلِّفة حين فََصلَِت القوَل ـ في مصادر المياه، والبساتين، والعراصي، والِجنان، والمنتزھات، والِغdل، والطُّي
ُل ما  م تقريراً بين يدي أبي بكر بن عمر اللمتوني، يُفَصِّ سنة، لتقدِّ

 

آيتبنصالح يكتب زعبد العزيالمؤرخ والروائي 
كتاُب خبٍر وبحٍث ونََظر مليكة العاصمي

 
 

ا5ستاذة الفاضلة مليكة العاصمي شاعرة فذَّة، جمعت بين الموھبة، والَمعرفة، والعبارة
ك بالنضال، لتثبيت المواقف السياسية النبيلة َغَف بالنَّْظم A يقل عن التمسُّ جعلتنا نشعر أن الشَّ

ْعَر يختزل في اللغة ما يمكن أن يُسعف  ل إلى روائي، 5نَّ الشِّ كثيرا ما يُفلح الشاعر في إبداِع شيٍء جميٍل وAفٍت إذا ما تحوَّ
ا5جناس اWبداعية ا5خرى بالتمديد، والتفصيل، والتأثيث؛ لكن أن تميل الشاعرةُ مليكة العاصمي إلى البحث، إلى الكتابة 
قط في نسبيَّة ُمطلَقَة أو في تخييل ُمِضرٍّ بالوقائع، فلعلَّ الدافع ا5ساس ھو شغفُھا بھذه المدينة المليئة 

با5سرار من جھة، ومن جھة ثانية انكبابُھا المستمر على اAطdع Wنجاز بحوث جادة في حقل 
تَھي، بَِل الكتاُب الذي في َطْوِر الكتابَة، الكتاُب الذي سيأتيالعاِصِمي A يستھويھا الِكتاُب الُمن

ل َمقاٍل في ربيع  ؛ ثم نُِشرت، مثلما يَْنُشُر النَّوى الِخْصَب على حلقاٍت، في جريدة العلَم، في 1980الموسوعية نواةٌ تفتََّحت عن أوَّ
   .تنتقل من شَغف إلى آخر 

لِيَِصيَر، بوعٍي منھا أو بدون وعٍي، ِكتاَب خبٍر " موسوعة حضارة مراكش"بات واضحاً أنَّ مليكة العاصمي قد كتبت ُمَؤلَّفَھا 

اختارت المؤلفةُ الُمَراَوَحةَ بين الحا: ويظھر البحُث واWخباُر والنََّظُر في مجموعة من المتغيِّرات
والبحث، فوجدت في انشغال العالَم بإشكاليات المناخ والبيئة ضالَّتَھا، فاختارت للجزء ا5ول عنوان 

كأنِّي بالمؤلِّفة حين فََصلَِت القوَل ـ في مصادر المياه، والبساتين، والعراصي، والِجنان، والمنتزھات، والِغdل، والطُّي
ُل ما  950والحيوانات ـ قد رِغبَت في َطيِّ مسافة زمنية A تقلُّ عن  م تقريراً بين يدي أبي بكر بن عمر اللمتوني، يُفَصِّ سنة، لتقدِّ

المؤرخ والروائي 
مليكة العاصمي

 

 

ا5ستاذة الفاضلة مليكة العاصمي شاعرة فذَّة، جمعت بين الموھبة، والَمعرفة، والعبارة
ك بالنضال، لتثبيت المواقف السياسية النبيلة. الشعراء والشواعر َغَف بالنَّْظم A يقل عن التمسُّ جعلتنا نشعر أن الشَّ

ْعَر يختزل في اللغة ما يمكن أن يُسعف   ل إلى روائي، 5نَّ الشِّ كثيرا ما يُفلح الشاعر في إبداِع شيٍء جميٍل وAفٍت إذا ما تحوَّ
ا5جناس اWبداعية ا5خرى بالتمديد، والتفصيل، والتأثيث؛ لكن أن تميل الشاعرةُ مليكة العاصمي إلى البحث، إلى الكتابة 

قط في نسبيَّة ُمطلَقَة أو في تخييل ُمِضرٍّ بالوقائع، فلعلَّ الدافع ا5ساس ھو شغفُھا بھذه المدينة المليئة الموسوعية، دون أن تس
با5سرار من جھة، ومن جھة ثانية انكبابُھا المستمر على اAطdع Wنجاز بحوث جادة في حقل 

العاِصِمي A يستھويھا الِكتاُب الُمن
ل َمقاٍل في ربيع  الموسوعية نواةٌ تفتََّحت عن أوَّ

 كأنِّي بالُمَؤلِّفة .1985يوليوز 

بات واضحاً أنَّ مليكة العاصمي قد كتبت ُمَؤلَّفَھا 
 .وبحٍث ونظرٍ 

ويظھر البحُث واWخباُر والنََّظُر في مجموعة من المتغيِّرات
والبحث، فوجدت في انشغال العالَم بإشكاليات المناخ والبيئة ضالَّتَھا، فاختارت للجزء ا5ول عنوان 

كأنِّي بالمؤلِّفة حين فََصلَِت القوَل ـ في مصادر المياه، والبساتين، والعراصي، والِجنان، والمنتزھات، والِغdل، والطُّي
والحيوانات ـ قد رِغبَت في َطيِّ مسافة زمنية A تقلُّ عن 



 

 

يُس نَفِّ . قد نظرنا لك موضعاً صحراَء، رْحَب الساحة، واِسَع الفِناء، يليق بَمقِصِدك: "سبق أَِن اختزلَه قوُل أشياِخ اغمات لھذا ا5مير
انُھا، وِزماُم جبل دَرن بيد أميِرھا حيل إلى ھذا الموضع من سھل الحوز، بعد " جنانُھا، ودكالة فدَّ َب المرابطين في الرَّ عسى أن تَُرغِّ

 .أن ضيَّقوا الِخناَق على التجاِر المياسير في مجالِھم بَمْعقِلِِھُم اغمات

افَِع الرئيس من ِحْرِص البناة وھي معطيات طبيعية عرفت المؤلِّفة كيف تَُولُِّد م نھا شعوراً غريباً يبعث على البھجة، مستأصلة الدَّ
ل على أن يتزامن تسويُر المدينة مع استشارٍة فلكيٍة ستكفُِل لزوار مراكش التََّمتَُّع بالشعوِر ذا؛ لكن من دون أن تتقاَعسَ   ا5ُوَّ

َر بدوافع اخت ِل لموضع إنشاء حاضرتھم وَمْعقِِل حكمھمالمؤلفةُ عن العودة إلى البحث، لِتَُذكِّ  .يار البُناة ا5ُوَّ

صةً، فقد أفلَحت في أن تخلَُق تطابُقاً بين انكبابِھا على الكثير من النصوص  وبَرغم َكْوِن المؤلِّفة ليست مؤرخةً محترفةً متخصِّ
أُشِربت . لى بعض القراء، وھو ما َسنَْفِصُل فيه Aحقاً النَّْظم، الذي أسعفَھا بتدقيق عبارات قد تغمض ع: التاريخية وَشَغفِھا با5دب

، فنبَّھتننا إلى مجموعٍة مِ  َصت تفاصيَل تدبير شأنِھا العامِّ َن في قلبِھا أمكنةَ ورموَز وأسراَر مراكش، َوَوَعْت فََراَدتَھا، ومحَّ
 .المتغيِّرات

ر الثقافية والحضارية المترتِّبة عن المؤھdِّت المناخية والبيئية، فَصلت المؤلفة في ا�ثا" الْنَزاَھة: "في الجزء الثاني، المعنَون
ه، ومدى احتفالية الشرائح اAجتماعية ـ على اختdف . في الحاضرة المرابطية بسطت القول في ِذْكِر أنواع النزھات وطقوس التَّنَزُّ

ساء والرجال والصبيان، ُمِحيلَةً على الساحة الخرافية خصوصياتھا الثقافية واAقتصادية ـ بجمال الطبيعة، دون أن تغفل أغاني الن
 ...جامع الفناء، مرجعيةً في اAحتفال، والتسلية، وسرد المحكيات

، أحالَِت المؤلفة على "نُظُُم وقوانين التعمير والُعمران وإعداد التراب بالمغرب في الماضي والحاضر"في الجزء الثالث، المعنون 
ع العمران، بما فيه السكُن، والَمرافُق، نصوص قانونية، بَْدًء ب ُل، وَمْن تعاقب من بعِدھم على تدبير توسُّ ما سبق أن سنَّه البُناةُ ا5ُوَّ

ُروُح، والخدماُت، ومختلُِف البْنيات المدنية، والثقافية، واAقتصادية اAجتماعية  .والصُّ

Adكراھات، وأفلحت في الربط بين اختWت تتعلق بتحديث التعمير وبين تأثير ذلك على مناخ، وبيئة، ثم استعرضت مجموعة من ا
ا في تكوين بعض المھندسين، . وثقافة، وحضارة المدينة والسبب، تغييُب مدبِّري الشأن العام لحوار الحضارات، ووجوُد َخلٍَل مَّ

Adت، وإنما طرحت مجموعة من البدائل، لم تكتف المؤلفة بذكر اAخت. أسھَم بدوِره في ُضْعِف ترشيد وعقلنة تدخdتھم في المجال
 .وعززت طرَحھا بصور في موضوعات شتَّى

ل ا5خرى المتعاقبة على حكم المغرب، : مdحظة المؤلَّف زاخٌر بنصوص تاريخية ترجع إلى مؤرخين معاصرين للمرابطين، وللدوَّ
ٌز بصور واضحة، وكأنَّھ. خصوصا من خdل الحاضرة مراكش ا تََولَِّت الحديَث بشأن بعض ما أمسكت عنه أغلُب النصوص معزَّ

تتحسر الصورة بسبب تراجع غابة " 41ص: صور تَُزكِّي فتنة الطبيعة، وصور تَنوب عن أَسف وحسرة المؤلِّفة. المؤلفة
 الكرو نولوجيمع العلم أن تتالي الصور عبر الصفحات يحترم التسلسل ". زاتاوورزا5وكاليبتوس والصفصاف في طريق فاس 

فمثd تَعِرُض المؤلفة صورة لتقنية الخطارات لدى المرابطين، وتنتقل بِِرْفٍق إلى سقَّاية الَمَواِسيْن وسقَّاية ْشَرْب أُو : ل�حداث
ولو أنَّ سقايةً بقيت شاھدة على العھد . ُشوْف، في العھد السعدي، فيبدو أنَّھا قَِد استقَصت بشأن ما ُشيَِّد بينھما من مصادر المياه

َل المنبِّھين إلى َسْھِو المؤلفة عن ھذه المعلومةا  .لموحدي، كانت تقع في مدخل باب تاغزوت إلى حي سيدي بلعباس، لُكنُت أوَّ

ناه عن إِنَّ ما يَْكِشُف عن َوْعِي المؤلِّفة مليكة العاصمي بالدَّعوة إلى التَّغيير ھو تركيُزھا، منذ الوھلة ا5ُولى، على ِغنَى ما ورث
اًء، بِماضٍ  ا5جداد أَْثبَتَْتهُ  ا5ولين، إِْذ َوَضَعت إِْصبََعَھا على الِمفتاح الذَّھبي لخزائن مراكش ـ بطلة الِكتاب ـ ثم وسَّعت َمعِرفَتَنا، قُرَّ

َعت الشَّواھَد والُكشوفات الحافّة من حول بطلتھا؛ :في ُمَؤلَّفِھا ھذا من زاويَّتْين ية الكْيف، إذ من زاو ثم من زاوية الَكّم، إذ نوَّ
 :اعتمدت على وسائَل استنباطية ِصْرفٍ 

نعِة ا5دبية َثت . ـ التزمت بِلُغٍة سليمٍة وُمستَْرَسلٍَة جمعت بين السَّرد التَّاريخي والصَّ ، خصوصاً حين تحدَّ انطَوت على تواُضِعھا الَجمِّ
دھا الَموضوعي، والحضور . للشأن العامعن شغفِھا بالمدينة، أو عن كونِھا فاِعلةً في بعض ا5حداث بصفتھا مدبرة  أَْذَعنَْت لتجرُّ

 .الواِزِن لُِروِحھا الوطنيَّة، مناضلةً غنيةً عن التعريف، في حزٍب يحظى بعطف ومساندة الكثير من المغاربة

َل ما كانت عليه المدينة وأھلُھا، معتمدة على وثائق أتيحت  لھا تكفِل لھا تقديَر أَيِّ مؤرٍخ يبدو أنَّ المؤلِّفَة قد تأرجحت بين أن تَُسجِّ
من الذي درَسته لَت ِعدَّةَ ممكناٍت، واختارت منھا : والنتيجة. محترٍف، حتى تلك التي لَْم تكن ُمتاحةً في فجوات قليلة من الزَّ أنَّھا َسجَّ

وى أنَّھا احتمالية الوقوع، نظرا لفضح ما يُفيد مدلوَل مؤلَّفِھا، وركََّزت عليھا في التَّحليل، تلك التي A يُمكن أن يُقاَل فيھا س
 "خبٍر، وبحٍث، ونظر: "ولذا جاء ُمَؤلَّفَُھا بمثابة كتابِ . نصوص ماضي المدينة لَِما طاَل صروَحھا ومعالَمھا من ضَرر

لَت إلى ِصَحفِيِّة ُممتازة أبدعت في اAستطdع  ا نَقَلَت : فياAثنوغراكأنِّي بالمؤلِّفة، في مجموعٍة ِمَن الفقرات، قد تحوَّ خصوصاً لَمَّ
كأنِّي بھا حين تستند إلى التاريخ تصيُر ِصَحفِيَّةَ الماضي، وحين تُنَبِّهُ إلى . إلى القارئ بعَض تفاصيِل الَمساس بُعْذِريَّة المدينة

 .اAختAdت ا�نية تصير مؤرخةَ اللَّحظة

وَء يتبيَّن أنَّھا كانت على وعٍي كبيٍر بالتَّغيير، الذي حصل في  من الذي كتبت عنه، ولذلك نَبََذت ذاتَھا في مقابل أن تَُسلَِّط الضَّ الزَّ
اWعdن بالتَّوبيخ لَِمْن "وفي " فِْھِرْسِت ابن النَّديم"على بطلتِھا مراكش؛ فانطبقت عليھا النُّعوُت التي أُْطلِقَْت على أفراٍد ُذِكروا في 

 {...افِظة، خازنة، قيِّمة، ناظرة بنظرحافظة، ُمح{: للسَّخاوي وھي" َذمَّ التَّاريخ



 

 

فالحاضرةُ ِذي ـ على حد قول المؤلفة ـ قد أََوْتَھا، وشكَّلت وعيَھا  .غريٌب ھو ُحبُّ المؤلِّفة مليكة العاصمي لبطلتِھا مراكش
ي، والنقد،  .وِوجدانَھا افُع إلى كتابٍة َراَوَحْت بين التاريخ، وا5دب، والتَّحرِّ أراھُن أنَّه إن ُسئِلَت بعد . وتقديم البدائلغريٌب ھو ھذا الدَّ

ياع، واAنتثار، والَمْحو: ھذه المداخلة لَِم َكتَبَْت؟ فستُحيبُ  وإن ُسئِلَت عن بطلة ُمَؤلَِّفھا، . كتبُت 5جل ُمكافََحِة النِّسيان، والضَّ
 َdوا موِضَع تشييِدھا فََستَْنَعتُھا، بُِكلِّ بساَطٍة، بِا5مِّ الحاضنة، أو ِحَمى هللا، مثلما َح  .للبَْرْغَواطيِّين أن يسمُّ

ْكُر َدْيٌن وِرعايَةٌ للحقوق َر، وھا ھي ذي قد فعلَت، والذِّ حقوِق ھذه المدينة، وحقوِق َمْن يَْحظَْون بالتمتُّع : كان على المؤلِّفة أن تَُذكِّ
 :"استقصاء"بأسرارھا؛ ولذلك بقِيت َوفِيّةً لَِمقولة ِھيُرُدوْت في كتابه 

 ."أردُت أن أُْنقَِذ ِمَن النِّسيان أعماَل الفُْرِس واليونان"ـ 

ھا الفِْعلُ : بدأ عمُل المؤلِّفة مليكة العاصمي اِكَرِة عندما استفزَّ اَخة، الذَّ والفعل أضراٌر لِحقت بمعالم وببيئة المدينة وبعادات : ا5رَّ
وتكون المؤلِّفَة بِھذا صاحبَةَ َخاتٍَم . م2019ھا، ونشرت ما كتبته في عام أھلِھا، فكتبت عنه الشَّغوفة بمراكش، المأسوَرةُ بِأسرارِ 

ْكِر معاً  ساقَت لنا أخباَر نصوٍص معاصرٍة لماضي مراكش، وأفَرَغْتھا في شكل قوالَِب، وفي مواضع . ختَمت به على الِحْفِظ والذِّ
ي يَُمثُِّل جانباً من ثقافِتھا الجامعة بين التخييل والتَّحقُّقأُخرى في شكل أقواٍل ُمْثبَتٍَة بِوثائَِق، وفي أُخرى في شكل تصوُّ  . ٍر عامٍّ وعامِّ

لَت، في أثناَء ُكلِّ ذلك، إلى أديبٍة مشاركٍة، صاحبة ِمْلِح كdٍم ونوادر، تقارُع المؤرخةَ فيھا فتُجاريھا حيناً، وتَْدَحضُ  ھا حينا وتحوَّ
 .آخر

ھنيَِّة التي كسبَتھا ال مؤلِّفَةُ مليكة العاصمي وھي تكتب؟ يبدو أنَّ الذِّھنيَّةَ قد تأرجحت بين التَّأليف التَّاريخي، والتَّأليف فما نوُع الذِّ
اَخة حين قَدََّمت َجْرداً لِمعالم مراكش، . ا5دبي، دون أن تسقط في نسبية مطلقة، أو في تخييل جامح بَيَّنَِت المؤلِّفَة عن إمكانيَّة ا5رَّ

ياق، اللُّغة، الوسائل المعتمدةومعطياتھا الطبيعي  .نصوص، صور: ة، وعادات أھلِھا؛ بدا ذلك َجلِيّاً من خdل التوثيق، السِّ

تِھا، فاستخلَصت منھا أحكاماً تخُدم، في نظرھا، نوعاً  اْستَقَِت الُمَؤلِّفَةُ معلوماتھا، وبدا أنَّھا اعتَبََرتھا يقينيةً بعد أن تحققت من صحَّ
ر؛ وب ا قالته، لكنھا تأبى إAَّ أن : دت، في بعض ا5حيان، كأنَّھا تسبح في عالٍَم A فَْجَوةَ فيهمن التَّطوُّ إذ ترَغُب في أن تقوَل أكثَر ِممَّ

 .تَْكبََح ِجَماَحھا حتى A يَُضرَّ اAندفاُع بمدلول الكتاب

فالمؤلِّفَة انطلقت من الحاضر، وعادت لتنطلَِق من . ستمرارٍ يُِحسُّ القارئ وھو يقرأُ المَؤلََّف ذا بِأَْن A ُحُضوَر للوقت المتآِكِل با
ت ِمَن . الحدث، وِمَن ا5ثَِر المترتِِّب عنه، فأخبَرت وَحلَّلَت باعتباِرھا ُمطَِّلَعةً، مشاھدةً، وحاضرةً  إلى الحدث، وعادت ) الَماَجرى(َمرَّ

دٍ ) الَماَجَرى(إلى  ٍخ أخذ وقتَه الكافي ولو سألناھ. فيما بعُد، دون تثاقٍل أو تردُّ ا عن ماھية الوثائق المعتََمَدة، 5جابت إجابَةَ مؤرِّ
الُمعايَنةَ، المعاَشَرةَ، : اعتمدت أيضاً، إلى جانب ا5ثَر المكتوب. لdطdع على النصوص، واستشارت حيث يجب أن تستشير

 .(مداخdتھا، وندواتھا، ومقاAتِھا السابقة(التَّقارير، كما اعتمدت 

َرةُ ھنا ـ -َب أْن تَكوَن المؤلِّفَةُ قد أسھمت في رفع مستوى الوعي عند المواطنA ريْ  ُروھا؛ والُمَذكِّ ِة ُمَذكِّ القارِئ؛ إذ يَْحِمُل ِوْزَر ا5ُمَّ
ة المنشغلة  مراكش، ، والتاريخ وا5دب وبالسياسةـ ضبََطت مجموعةً من التَّقلُّبات، في أحداث حضارة با5نثروبولوجياالشاعرة الفذَّ

ولقد واَزت بين السَّرد، كصيغٍة في تناول وعرض المعلومات عن . وقدَّمتھا للقارئ، ثم استعرضت اWكراھات، وخلصت إلى بدائل
دَق والوفاء ِلَما . الماضي نفِسه، بما يحمل من أخبار موثَّقة، وبين ما آل إليه إرُث مراكش من ھذا الماضي ِت الصِّ ھا قد توخَّ ونُِحسُّ

وايَة الشَّفويَّة، فحسباطَّلع بَته، وجاَيَلت أكثََر الذي ذكرته؛ A لَِما َوِرثَتهُ َعِن الرِّ  .ت عليه، ولَِما جرَّ

 فالميزاُت A تُذَكُر وAيبدو أنَّ المؤلِّفَة قد أخذت على عاتقِھا أAََّ تَْذُكَر ميزات مراكش إAَّ إَِذا كانت موثَّقَة، وتحمل ِعبَراً، ولَھا َمغزًى، 
لت، ھي نفُسھا، في حال ُحدوِثھا، إلى ِعبَرٍ  ْھَو A يُلغي الوْعيَ . تَُعلَُّق في الذَّاكرة إAَّ إِذا تحوَّ  .وحتَّى إن سھت عن ِذْكٍر شيٍء فَإِنَّ السَّ

ْنهَ عملِھا الموسوعيَّ ھدُف المؤلِّفة مليكة العاصمي كان ھو أَْن تُبَلَِّغ بعض أسرار مراكش وما شابھا من تطاول، أن يُدِرَك القارئ كُ 
َرةٌ في شخصيَّتھا ولذلك تماھت مع بطلتِھا مراكش . ھذا وَمواقِفَھا من خdلِه، وھي مواقف عالقةٌ بِنْفِسھا وعقلِھا وإراَدتِھا، ُمتََجذِّ

نَه؛ 5نَّ الفھَم A يَتِمُّ إAَّ بالُمماثَلَة المؤلِّفَةَ كانت ُمتعاليةً لَتََعذََّر عليھا الفھُم، ولََما  ولو أنَّ . حتى أدَرَكت َمْنَھَجھا، وفِھمته قبل أن تَُدوِّ
 .استطَاَع قارئُھا أن يَقَِف َمواقِفََھا، ولكان اْنتَفَى ُكلُّ سبٍب لھذا التَّحليل

فيه من أحداٍث ومواقَِف قَِد انتھى ولذلك فَإِنَّ القارَئ لھذا الكتاب لن يَقبََل، أبداً، أن يَقَِف، فقط، عند معلوماته، ولن يُقِرَّ بِأَنَّ ما سيَق 
فمجموع ا5حداث والعوارض، التي أثبتھا الكتاُب ما زالت حاضرةً ـ بِأَْخبَاِرَھا، بِآثَاِرھا ـ إِْن في . بانتھاء الكdم إلى طرح البدائل

وفَْحُصھا ُموَكٌل . لين بضمير، رقيب وعسيربعض الخطابات التي تَْنُشُد الَحْزَم وتتطلَُّع إليه، أو في سلوِك بعض أھل التَّدبير، الُمَوكَّ 
 .لنا نحن في ھذا الحاضر

ِف فھل يُمكن للماضي، الذي ضبَطِت الُمَؤلِّفَةُ بعَض َمعالِِمه، أن يكون غيَر حاضٍر في أذھانِنا، في كdِمنا، في ُجملٍة من الَمواِق 
لوك دالَّةً على ما طُِرح في الكتاب عن حضارة مراكش، وعلى ما حام من َحْولِھا، ؟ ِمَن الَمعلوم أنَّ الكثيَر ِمَن ا5شياء بَقِيَْت ...والسُّ

َح ونختارَ . وبعُضھا ُمعاِصٌر لنا، ا�ن بيد أّن للمَؤلِّفَة قُدرةً على التَّرجيح واAختيار، والقدرة ھذه ھي ما . ما علْينا سوى أن نَُرجِّ
 .أفاَدھا في المdَحظة واAستنباط

بات ذلك  بات ماضي حضارة مراكش معلوماً ا�ن، فما وضُع السَّھو والنِّسيان؟ :أن أضع أسئلةً من قبيلدفعني الكتاب إلى 
بات ذلك الماضي المحفوظ معلوماً، فما  الماضي المعلوم َمحفوظاً في ِكتاب شاعرتِنا ومؤلِّفتِنا مليكة العاصمي، فما وضُع اللُّغز؟

 وضُع الdََّوْعِي؟



 

 

يَّ  َم نفَسھا، باحثةً بنصوص، ناظرةً بِنَظٍَر، ةٌ أُخرى تمثَّلَت فيللمَؤلِّفَة خاصِّ وُمحافَِظةً  وقَيَِّمةً باستِقَاَمٍة، كونِھا أفلََحت في أن تُقَدِّ
ُد آلٍة إذ ھي ُجْزٌء ِمَن الموضوع، الذي اتَّخَذته أُسَّ ھذا المَؤلَّف؛ وليس، فقط، مُ  :بالتّدوين، وواعيَّةً بالنقد، وفاعلةً بطرح البدائل َجرَّ

 ففيما أفاَدنا ُكلُّ ھذا؟ .وواِسَطةٍ 

يَّة والجرأة؛ َجَعلَنا الكتاب نستفيُد من نصوِصه التاريخية حتى إنَّھا قد تُْسِعُف  في إعداِد بحٍث وجْدنا في الِكتاب حيِّزاً واسعاً ِمَن الحرِّ
حريةُ المؤلِّفة . وَمْن جايَلُونا، ولعل ذلك يُحفُِّزنا أن ندُعَو إلى التنبيهجعلَنا نستفيُد من َھفوات َمْن َسبَقونا، . تاريخيٍّ صرٍف، وُمَوثَّقٍ 

 .مليكة العاصمي ھنا أنَّھا كانت ُحّرةً 5نَّھا موضوعيَّة؛ وكانت موضـوعيَّةً 5نََّھا ُحّرةٌ 

ركونِھا إلى القِياِس واAستنباِط؛ وقد  تشكَّلت كتابةُ مليكة العاصمي ِمَن المdحظة، ومما اْستَْتبََعَھا من استقصاٍء للنصوص، ثم من
فھي أديبة شاعرة باحثة شغوفة با5نثروبولوجيا الُمسِعفة بإعداد بحوث ميدانية، وھي أيضاً مدبِّرة : َكفَلَْت لھا ازدواجيَّتُھا فِْعَل ذلك

ياَسة والتدبير ترعرعت في حزب اAستقdل، وبقيت وفية له ولمبادئه؛ وھي سليل ة أحد أبرز قواد الحركة الطdبية مسكونة بالسِّ
اكش المرحوم حسن العاصمي؛ وھو أيضاً كان رجَل ِدراسٍة وتدوينٍ  A : بجامعة ابن يوسف، وأحد مؤسِّسي حركة المقاومة في مرَّ

 .يَْجَحُد ھذه اAزدواجيةَ في المؤلِّفة إAَّ حاطُب ليلٍ 

لَت أحداثاً في حال ُحدوثِھا، حلَّلتھا على حالِھا، . بھا، وَدَرَستھا، فكتبت عنھاقَاَربَت المؤلِّفَة حضارةَ بطلَتِھا مراكش، وتأثََّرت  سجَّ
 ًdوأعطت أسبابَھا الظَّاھرة، واستطلََعِت الُمتََوقََّع بِما يتحقَُّق فع. 

ننا، . ذلك ھو مدلول ھذا الِكتاب" َخالَِدةُ المعنى"فما ا5ثُر الخالُد في ھذا المَؤلَّف؟ ليس الُمَؤلِّفَةُ في َحدِّ ذاتِھا؛ وإنَّما ھو  ھو الذي َمكَّ
اٍء من أن نستحِضَر ا5ثََر في أذھانِنا، من أن نعيَشه، من جديٍد، كما عاَشته واِصفَتُهُ وُمَحلِّلَتُهُ مليكة العاصمي والتَّجربة التي A . كقُرَّ

يَّة العقل البشري عوُر بُِحرِّ فقد تواَضَعت . عھا وبََساطَتُھا وأدبُھا ا�سر، ولھا أنَفَتَُھا واعتِزاُزھاللمؤلِّفَة تواضُ . تَبلى، أبداً، ھي الشُّ
وأظُنُّھا اعتّزَت بنفسھا أيَّما اعتزاٍز . عندما َخَدَمتنا واستقصت بعَض آثار مراكش، ووثَّقتھا، وجعلتھا في ُمتناَول من يحتاُج إليھا

يَّة  حين اكتسبَِت التَّجربةَ الُكبرى، وھو أن تكتب، تجربَةَ  بَدا لي، بعد أن قََرْأُت لھا، أنَّھا ا5جَدُر  إِذ-فولتيرعلى َحدِّ قول -الحرِّ
 .، ا5َْجَدُر باAحتفاء بِجمالَِھا وبِھجتِھا، ا5جدُر باAنتساب إلْيھا"مراكش"بالِكتابَة عن ھذه البطلة المليئة با5سرار 

الذي نظمه مركز التنمية تانسيفت بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات الدراسة شارك بھا الباحث في فعاليات اللقاء الثقافي  *
 على شرف الشاعرة والباحثة مالكة العاصمي 2020يناير  24الحارثي بمراكش يوم الجمعة 
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مركز التنمية لجھة تانسيفت يحتفي بالكاتبة المراكشية مليكة 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
مع الشاعرة مالكة العاصمي بمناسبة صدور أول موسوعة 

 ."موسوعة حضارة مراكش بين زمنين

العزيز أيت  وعبد بوعابدوقد ترأس جلسة اللقاء حميد المنسوم وناقش الكتاب في تفاصيله كل من محمد 
صالح، حيث تناول كل واحد منھم أھم الخطوط العريضة لھذه الموسوعة التي تضاف الى خزانة الكاتبة 

ولوجية في ھذا بدراستھا ا6نتروب 

وتبقى الخ:صات ا9ساسية من ھذا اللقاء الفكري، ھو رسالة الى المھتمين بالشأن السياسي لھذه المدينة، 
ل:ستعانة بمثل ھذه الدراسات لما لھا من تأثير على الحفاظ على صورة مراكش العالمية، وتميزھا الفريد 

 

مركز التنمية لجھة تانسيفت يحتفي بالكاتبة المراكشية مليكة 
 العاصمي

 

 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات  احتضنتفي إطار البرنامج الثقافي لمركز التنمية لجھة تانسيفت 

مع الشاعرة مالكة العاصمي بمناسبة صدور أول موسوعة  مفتوحا لقاء  2020يناير 
موسوعة حضارة مراكش بين زمنين"حول عادات وتقاليد أھل مراكش، وضعت له عنوان

وقد ترأس جلسة اللقاء حميد المنسوم وناقش الكتاب في تفاصيله كل من محمد 
صالح، حيث تناول كل واحد منھم أھم الخطوط العريضة لھذه الموسوعة التي تضاف الى خزانة الكاتبة 

 مراكش مستعينةمليكة العاصمي بما تحمله من تفاصيل حياة أھل 

وتبقى الخ:صات ا9ساسية من ھذا اللقاء الفكري، ھو رسالة الى المھتمين بالشأن السياسي لھذه المدينة، 
ل:ستعانة بمثل ھذه الدراسات لما لھا من تأثير على الحفاظ على صورة مراكش العالمية، وتميزھا الفريد 

  عن باقي المدن المغربية

 

 

مركز التنمية لجھة تانسيفت يحتفي بالكاتبة المراكشية مليكة 

 

في إطار البرنامج الثقافي لمركز التنمية لجھة تانسيفت 
يناير  24يومه الجمعة 

حول عادات وتقاليد أھل مراكش، وضعت له عنوان
وقد ترأس جلسة اللقاء حميد المنسوم وناقش الكتاب في تفاصيله كل من محمد 

صالح، حيث تناول كل واحد منھم أھم الخطوط العريضة لھذه الموسوعة التي تضاف الى خزانة الكاتبة 
مليكة العاصمي بما تحمله من تفاصيل حياة أھل 

  .الميدان

وتبقى الخ:صات ا9ساسية من ھذا اللقاء الفكري، ھو رسالة الى المھتمين بالشأن السياسي لھذه المدينة، 
ل:ستعانة بمثل ھذه الدراسات لما لھا من تأثير على الحفاظ على صورة مراكش العالمية، وتميزھا الفريد 

عن باقي المدن المغربية
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لمالكة “ موسوعة حضارة مراكش بين زمنين”تقديم كتاب 
 العاصمي

 

قدمت الكاتبة والشاعرة المغربية مالكة العاصمي مؤخرا بمراكش، آخر إصدارتھا الذي يحمل 
، بحض3ور ثل3ة م3ن الب3احثين والنق3اد ا5دبي3ين “موسوعة حضارة م3راكش ب3ين زمن3ين”عنوان 

للطباع3ة والنش3ر “ دار أب3ي رق3راق”ھذا المؤلف، الصادر ع3ن  فويستكش .والمثقفينوالكتاب 
، مختل333ف الجوان333ب الثقافي333ة )قط333اع الثقاف333ة(قاف333ة والش333باب والرياض333ية ب333دعم م333ن وزارة الث

وبالمناس3بة، . والحضارية لمدين3ة م3راكش والتح3وLت الطارئ3ة عل3ى ھ3ذه الحاض3رة التاريخي3ة
نظم مركز التنمية لجھة تانسيفت، بغرف3ة التج3ارة والص3ناعة والخ3دمات بم3راكش، لق3اء ثقافي3ا 

ة العاصمي، بمناسبة صدور ھذا الكتاب، حيث تم تأطير ھذا مفتوحا مع الكاتبة والشاعرة مالك
 ..اللق3333اء م3333ن قب3333ل ا5س3333اتذة حمي3333د منس3333وم ومحم3333د بوعاب3333د وعب3333د العزي3333ز آيتبنص3333الح

يس3بر أغ3وار الجوان3ب ”وفي ھذا الس3ياق، أب3رزت الكاتب3ة مالك3ة العاص3مي، أن ھ3ذا اVص3دار 
ض3ارية المن3دثرة أو المھ3ددة ب3اLنقراض، الفنية واVبداعية والجمالية لبعض الق3يم الثقافي3ة والح

 .”وك33333333333333333ذا العوام33333333333333333ل الت33333333333333333ي س33333333333333333اھمت ف33333333333333333ي ھ33333333333333333ذا اLختف33333333333333333اء
الكتاب يسعى، في المقام ا5ول، إلى المساھمة في تقديم مقترح3ات أو ب3دائل ”وأضافت أن ھذا 

 .”لمعالج3333333333ة بع3333333333ض اVش3333333333كاليات الت3333333333ي تع3333333333اني منھ3333333333ا المدين3333333333ة الحم3333333333راء
الكت33اب إل33ى الموق33ع اLس33تراتيجي للمدين33ة الحم33راء أردت أن أثي33ر اLنتب33اه ف33ي ھ33ذا ”وقال33ت 

وأث3ر ھ3ذا العام3ل عل3ى ) أوروب3ا، إفريقي3ا والش3رق(وانفتاحھا على مختل3ف الت3أثيرات العالمي3ة 
، مش3يرة إل3ى المن3اخ وأث3ره عل3ى س3اكنة ھ3ذه المدين3ة ث3م الكن3وز الت3ي “ثقافة وحياة المراكشيين

كت3اب ”كاتب3ة مالك3ة العاص3مي مؤلفھ3ا بأن3ه ووص3فت ال. تزخر بھا مراكش على كافة ا5صعدة
وتنقس3م ھ3ذه الموس3وعة إل3ى ثaث3ة . “للبحث والتوثيق واLستكشاف والنق3د والتثم3ين واLقت3راح

 .أج33333زاء، تتخللھ33333ا مجموع33333ة م33333ن الص33333ور التمثيلي33333ة للمواض33333يع الت33333ي تناولتھ33333ا الكاتب33333ة
البيئي33ة والمناخي33ة إل33ى الخص33ائص “ من33اخ وبيئ33ة م33راكش”ويتط33رق الج33زء ا5ول المعن33ون ب33ـ 

لم33راكش ومس33ألة الم33اء، ومص33ادر المي33اه، وعل33وم الم33اء ف33ة والمتوحش33ة وفن33ون توظي33ف ھ33ذه 
 .المعطي3333333333333333333333333333333333ات والم3333333333333333333333333333333333ؤھaت واLس3333333333333333333333333333333333تمتاع بھ3333333333333333333333333333333333ا
 .ي333333333ات المراكش333333333ي الثقافي333333333ة والفني333333333ة والنفس333333333ية، وطبيعت333333333ه الفكاھي333333333ة المرح333333333ة

كم3ا يع3رض أن3واع . الفئات اLجتماعية واLقتص3ادية الثقافي3ة بالطبيع3ة وطقوس3ھا والتن3زه فيھ3ا
“ النزاھ33ة”ويع33رض الج33زء 5نش33طة . ، وم33ا يميزھ33ا م33ن م33أكوLت خاص33ة“النزاھ33ة”أكa33ت 



 

 

وتسلياتھا وأسمارھا وتميز كل فئة بأنشطتھا الخاصة، بدءا بأغاني النساء، ورقصھن وألعابھن 
، ومث3ل ذل3ك بالنس3بة للرج3ال والش3باب وا5طف3ال ورياض3اتھناھتھن وتمث3يلھن وأسمارھن وفك

كما يعرض صورا 5نشطة ساحة جامع الفناء، وصور شخصياتھا التاريخية ور . ذكورا وإناثا
 .مس3333333333333333333333333333333333333جلة كت3333333333333333333333333333333333333راث L م3333333333333333333333333333333333333ادي اVنس3333333333333333333333333333333333333انية

ماض3ي نظم وقوانين التعمير والعمران وإعداد التراب ب3المغرب ف3ي ال”ويتناول الجزء ا5خير 
 .خ33دمات ومختل33ف البني33ات المدني33ة الثقافي33ة اLقتص33ادية اLجتماعي33ةتعميلمخط33ط “ والحاض33ر

ويحلل تأثير اLختLaت التي وقع3ت ف3ي ت3دبير تعمي3ر م3راكش، وت3أثير ھ3ذه اLخ3تLaت عل3ى 
 .البيئ333333333333333ة والمن333333333333333اخ، وبالت333333333333333الي عل333333333333333ى ثقاف333333333333333ة وحض333333333333333ارة المدين333333333333333ة

إطار حوار الحضارات ومتطلبات تك3وين مھندس3ي كما يتناول الحاجة إلى تحديث التعمير في 
المغرب لترشيد وعقلن3ة ت3دخaتھم ف3ي المج3ال، متوقف3ا عن3د نظ3م وق3وانين التعمي3ر الت3ي قام3ت 
 عليھ333333ا م333333راكش المدين333333ة المرابطي333333ة وم333333ا ج333333اء بع333333دھا، ث333333م الق333333وانين الت333333ي س333333نھا

الي، وفي التعام3ل م3ع ويبرز مظاھر العشوائية الجديدة في التعامل مع النمو الديمغرافي والمج
 .وينبه إلى الخروقات التي شھدتھا المدينة العتيقة والمدين3ة الجدي3دة وعش3وائية التوس3ع. التراث

وينتھي الجزء ا5خير من اVصدار إلى اقتراح نم3وذج عمران3ي ومش3روع Vع3داد الت3راب ف3ي 
لكوكبي3ة، وتق3ديم المغرب، مع تقديم تجربة إعداد التراب في الت3راث المغرب3ي وتجرب3ة الم3دن ا

  اقتراحات وخaصات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 مركز التنمية لجھة تانسيفت يحتفي بالمؤرخ حميد التريكي

 

  

 المؤرخ أعمال حول مفتوحا لقاء 2020 فبراير 21 الجمعة يوم والخدمات والصناعة التجارة غرفة احتضنت
 الدين جمال الدكتور تسيير ومن أيتإيزي وإبراھيم صالح أيت العزيز عبد ا1ستاذين تنشيط من التريكي حميد

 ثقافية لقاءات تنظيم خFل من المركز ينھجھا التي اDعتراف ثقافة إطار في اللقاء ھذا ويندرج ا1حمدي
 .بمراكش الثقافي بالحقل النھوض في فعال بشكل ساھمت لشخصيات

  

 



 

 

 

 

 ا6حتفاء بالمؤرخ حامد التريكي
 فبراير، 2020  22 ھيئة التحرير

من تنشيط ا9ستاذين عبد العزيز  لقاء مفتوحا حول أعمال المؤرخ حميد التريكي 2020فبراير  21احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات يوم الجمعة 

يم لقاءات ظالتي ينھجھا المركز من خ:ل تن ا6عترافيندرج ھذا اللقاء في إطار ثقافة دي يير الدكتور جمال الدين ا9حمإيزي ومن تسيتآيت صالح وإبراھيم آ

  .بمراكش بالحقل الثقافي النھوضثقافية لشخصيات ساھمت بشكل فعال في 

 

. 



 

 

 
 
 
 

لقاء مفتوحا حول أعمال المؤرخ حميد التريكي من تنشيط  2020فبراير  21والخدمات يومه الجمعة احتضنت غرفة التجارة والصناعة 
 ا6عترافيتإيزي ومن تسيير الدكتور جمال الدين ا9حمدي ويندرج ھذا اللقاء في إطار ثقافة آيت صالح وإبراھيم آن عبد العزيز ا9ستاذي

  بالحقل الثقافي بمراكش النھوضيم لقاءات ثقافية لشخصيات ساھمت بشكل فعال في ظالتي ينھجھا المركز من خ:ل تن
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BULLETIN ELABORE

Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT)

- ONG Reconnue d’Utilité publique 

- Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques depuis 2010

- Membre du comité Banque Africaine du Développement

région Afrique du Nord depuis 2018

 

 

 

 
Email: associationcdrt@gmail.com

   

 

Phone: +212 5 24 31 16 08

   

 

 

  

 

 

        

 

BULLETIN ELABORE PAR : 

JADOUANI MAHJOUB 

Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) : 

ONG Reconnue d’Utilité publique depuis 2006. 

Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques depuis 2010. 

Membre du comité Banque Africaine du Développement- société civile,   représentant la 

région Afrique du Nord depuis 2018. 

associationcdrt@gmail.com 
 

 
Whatsapp: +212 6 68 16 81 89

    

+212 5 24 31 16 08 
 

Fax : +212 5 24 

    

 

www.cdrtmarrakech.org 

  

  

  

  

 

  

Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

société civile,   représentant la 

+212 6 68 16 81 89 

+212 5 24 31 15 54 


