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لدورةلالكبريالنجاحنتيجة
يفالثقاللمنتدىاألوىل

ورةللصوبالنظرللكتاب،
خمتلفلدىخلفهااليت

االجتماعية،الشرائح
النجاحهلذاواستمرارا

خمتلفرغبةعندونزوال
ىعللزاماكانالفاعلني،

املستقبلأجيالمجعية
لعموالتنميةللرتبية

للمنتدىثانيةدورة
تعتربواليتالثقايف

عنللبحثاستمرارية
ةالثقافياحلياةختليق

يفللكتاباالعتباروإعادة
املعلومياتزمن

بهترماليتوالتكنولوجيا
الشأنوكداالرف،على

اللوخباملدينة،الثقايف
يفالثقايفاملنتدىهذا

مسيتالثانية،الدورته
موعةجملتوقيعحفلتنظيم

لنيحملكتاباملؤلفاتمن
سيتمكمااملنطقة،من

موضوعحولندوةتنظيم
تحفمعالثقايف،التنوع

اإلبداعاتحولنافذة
اطاألمنمبختلفاحمللية

خاللمنالروائية،
.اإلبداعاتمهرجان

:توطئة

تشجيعخاللمنتقرأ،إقرأأمةجعل
دىلخصوصاالقراءةثقافةوترسيخالقراءة

للكتابالقيمةوإعادةالناشئ،اجليل
.والكاتب
من،والكتاباحمللية،املؤلفاتتشجيع

منجمموعةتوقيعحفلتنظيمخالل
.بالكتابواالحتفاءاإلبداعات

ألمناطاخمتلفيفالصاعدةالفئاتتشجيع
من(زجلقصريةقصةشعر):األدبية

.اإلبداعاتمهرجانتنظيمخالل

:أهدف املنتدى
جلهويةاظليفالثقايفالتنوعموضوعحولندوة

املتقدمة
ةاحمللياملؤلفاتمنجملموعةتوقيعحفل

تكرميات

:االبداعاتمهرجان
ةالقصة القصري-الزجل الشعر : األدبية

جمموعة السماع واملديح
جمموعة الصوتية ملنظمة الكشاف الوطين

خبريبكة

:ىمكونات املنتد



البرنامج العام للمنتدى الثقافي الثاني للكتاب بخريبكة

تأطير المكان برنامج العمل التوقيت التاريخ

شرقي نصراوي

سعيد العيدي

نبيل العياشي
نادي 

رجال 

ونساء 

بن التعليم ا

عبدون

+افتتاح المنتدى 

ندوة حول موضوع التنوع الثقافي في ظل الجهوية 

المتقدمة

"خنيفرة–جهة بني مالل "نموذج 

22H30
األربعاء

01/07/2015

عبد الكريم 

العباسي

:مهرجان اإلبداعات

الزجل-القصة القصيرة –شعر : األدبية

مجموعة الصوتية لمنظمة الكشاف الوطني خريبكة

دين ضرفاوي للسماع والمديحالمجموعة نور

22H30
الخميس

02/07/2015

عبد الرحمان 

مسحت

خزينة ابن 

خلدون

:حفل توقيع

عبد الكريم معاش + محمد رشوقي + محمد محضار 
22H30

الجمعة

03/07/2015

أمحد صدقي

التكرميات

مغاتعبد الوحيد أمحد زالل



2015يوليوز 01األربعاء : اليوم األول

اتحفاألربعاءيوممساءأفتتحت
رجالبنادي2015يوليوز
خةالنس(فوس)التعليمونساء
للكتابالثقايفاملنتدىمنالثانية
لذكرامنبيناتبآياتخبريبكة
الأجيمجعيةتنظمه،الذياحلكيم

خبريبكةميةوالتنللرتبيةاملستقبل
قافةالثوزارةمندوبيةمعبتعاون
حتتأيامثالثةمدىعلىخبريبكة

ايفالثقوالتنوعالكتاب:شعار
بكلمةأفتتحاألولاليوم،

ظمةاملناجلمعيةلرئيسترحيبية
علىفيهاأكدمالسياسنيالسيد

احجنبعدجاءتالثانيةالنسخةأن
الذياملنتدىمناألوىلالدورة

لىعاجلمعيةشجعمهماجتاوباشهد

املوعدهذاوتطويراالستمرار
نفسامتليكونالسنويالثقايف

قضاياحولوالتداولللنقاش
ومناسبةواإلبداعالثقافة

عولتشجيباملثقفلالعرتاف
خمتلفيفالشابةاملواهب
بأهممذكرااألدبيةاألجناس

اليتاحلاليةالدورةعناصر
قايفالثالتنوعحولندوةستضمن

-ماللبين)اجلديدةباجلهة
يفأدبيةقراءاتوكذا(خنيفرة
عرشمناألدبيةاألمناطخمتلف
وحفلوزجلقصريةوقصة

كذاواملؤلفاتمنلعددتوقيعات
..أبدعتحمليةلوجوهتكرميات

بكةخبريالثقافةمندوبكلمةأما
كرشبدورهالذيسريعحممدالسيد

ةصبغأعطىالذيالكريماحلضور
يعتشجومنهللجمعيةنوعيةقوية

ذههمثلعملعلىاملدنياجملتمع
شكركما،باملدينةالثقافيةاألنشطة
بيةللرتاملستقبلأجيالاجلمعية

اجلادطموحهاعلىوالتنمية
قايفالثالعرسهذالإلجناحواملتميز

نالعويدمتداملندوبيةجعلمما
أنعلىأكدخالهلاومنللجمعية

مجيعهوجيفمفتوحاملندوبيةباب
.اجلادةاجلمعيات



ظليفايفالثقالتنوعندوةإفتتاحيف
نشطهااليتاملتقدمةاجلهوية

وينصراالشرقياجلامعياألستاذ
يالعيدسعيدواإلعالمي،الباحث

نبيلالباحثالطالبسريهاو
ينصراوالشرقي،تطرقالعياشي

وروثواملالثقافةبنيالعالقةإىل
نممكونايشكلالذيالثقايف

يزمتاليتالوطنيةاهلويةمكونات
العصورعرباملغربيةاحلضارة
ة،قادمنهضةلكلأساسيةوقاعدة

لحكامةلمتقدمكشكلاجلهويةوبني
مندمجكمشروعوالرتابية

القاخلالتكاملإىليدعوومتناسق

نللوطخدمةاملكوناتمجيعبني
السيمكناجلهوياملشروع،وأن
لياحملاملوروثتثمنيمنحماله

ةاجلهتعرفهالذيبالغنىمذكرا
املالتكبنيجتمعاليتاجلديدة
كذاوالطبيعيةاملوارديفوالعنى

ويواللغالثقايفاملوروثتنوع
منالعشراتوجودووالرتاثي

تجماالخمتلفيفالوازنةاألمساء
-بكتاشعراء)واإلبداعاملعرفة

أنةلضرور،منبها(باحثنينقاد
واجلامعاتاملؤسساتتقوم

اهذابرازولتثمنيوالفاعلني
.الغنى

والباحثالعيديسعيدألقىفيما
مسلسلعلىالضوء،اإلعالمي

وراتطعرفوالذيباملغرباجلهوية
1971سنةوجتربةاحلمايةفرتةمنذ

السبعةاالقتصاديةللجهات
يفترابيةكجماعةباجلهةواالرتقاء

وصوال،1996و1992دستور
أناعتربالذي2011دستورإىل

ظيمتنللمملكةالرتابيالتنظيم

اجلهويةعلىيقومالمركزي،
تاإلكراهاببعضاملتقدمة،مذكرا

شليفاجلهويالتقسيمجعلتاليت
نشوداملالتنمويالنموذجحتقيقيف

ملرحلةايفاحلقيقيالرهانأن،مضيفا
اكبةموتستطيعخنبرهانهواحلالية
جالنمودوحتقيقالقانونيالنص

.للتنميةاحملققاجلهوي



منالعشراتحضرهااليتالندوةانتهت
واقعهمتقيمةمبداخالتوالباحثنياملهتمني

املثقفهمنيعانيالذيالتنكرووالقراءةالثقافة
ةتقوييفاملدنيواجملتمعالنخبدوروكذا

..للمغربالتعدديالنمودج
ريةتقديشهاداتبتوزيعاألولاليومأختتم

عية،اجلموشركاءضيوفوبعضاحملاضرينعلى
ولهحصمبناسبةصدقيأمحداألستاذوتكريم

مرتشحكأكربالسنةهلذهالباكالورياشهادةعلى
هذاجيتازهامرةوألولسنة64يناهزسنعن
صدقيأمحدلكوناألخرىجهةومنجهةمن

اللخمنللمنتدىاألوىلالدورةجناحيفساهم
معاملصاحلةأوالقراءةأهميةحولحماضرةتأطري

الكتاب



ص  اليوم الثاني للمنتدى خص
: ملهرجان اإلبداعات األدبية

زجل  القصرية قصة شعر 
ستاذ حبضور الزجال املتميز األ

اعر أمحد الساملي والفنان والش

ن  أمحد زالل إضافة إىل خنبة م
األدباء والشعراء وفعاليات

مجعوية وسياسية وإعالمية،
افتتحت األمسية بكلمة 
يم ترحيبية للقاص عبد الكر

العباسي ثم آيات عطرة من  
ار القرآن الكريم أداها باقتد

اويالنبكومتيز الطفل جممد 

2015يوليوز 02الخميس : الثاني اليوم 



وكالعادة فقد ختللت القراءات
فقرات غنائية من فن املديح 
والسماع جملموعة نورالدين 

ئي  ، وأغان دينية لثناالظرفاوي
منظمة الكشاف الوطين سعيد

وعبد املنعم رحيانياهلوداني
وقد متيز احلفل بالقصيدة  

املي الزجلية اليت ألقاها أمحد الس
واليت نالت إعجاب احلضور 
ص، واألدباء الشباب على اخلصو

والذين قيم أعماهلم الزجال 
هم أمحد الساملي منوها بإجنازات

األدبية، وموجها إليهم نصائح
بالقراءة ملختلف املدارس 

واأللوان قصد اخلروج يف آخر 
قلةاملطاف بشخصية أدبية مست
وقد ميز احلفل كذلك تكريم

الشاعر أمحد زالل والفاعل 
نائب مندوب منظمة  اجلمعوي

عبد  مغاتالكشاف الوطين 
الوحيد، حيث قال فيهما 

لمة كاهلودانياملوسيقي سعيد 
اليت نوه فيها باخلربة املتنوعة

ميتازان بها وبالتجارب اليت

دين اكتسباها يف عديد من امليا
سواء قطاع الشعر واألدب 

أطري  واملوسيقى أو الطفولة والـت
اجلمعوي

يرية ويف اخلتام قدمت شواهد تقد
ية  جلميع املشاركني يف األمس

وللمحتفى بهم وللشركاء يف
.التغطية اإلعالمية



األدبيةشباب مبدعني مبهرجان اإلبداعات

هريوىعدنان 
قصة القصرية

عندما يتحول األبيض 
إىل أسود

فيزاديسعاد 
شعر

أمنيزيا

امال شريف  
زجل

ظل القمرة

امحد الشريف انس   
شعر

مضمة

عبد اهلادي حنني
قصة القصرية

شظايا

ان  كريرهيالليبثينة 
قصة القصرية
حكاية عنف

نوال شريف   
شعر  

انا مريم يا ابي



2015يوليوز 03الجمعة : اليوم الثالث

ثانيالالثقايفاملنتدىفعالياتإطاريف
ستقبلاملأجيالمجعيةنظمتهاليتللكتاب،
يةمندوبمعبتعاونوالتنمية،للرتبية
شهدت،24خريبكةوموقعخبريبكة،الثقافة
ابنالوسائطيةباملكتبةالكربىالقاعة

توقيععرفتباذخة،شعريةليلةخلدون،
”اليامسنيسيدة”،شعرينيديوانني
”وديوانحمضار،حممدوالقاصللشاعر

وقد،رشوقيحممدللشاعر”السفرمعراج
والقاصالروائياللقاء،هذافقراتنشط
منجمموعةحضرهكما.مسحتالرمحانعبد

اننيوالفنواإلعالميةالثقافيةالفعاليات
...اجلميلةالكلمةوعشاق

مسحتعبدالرمحانالروائيشكربداية
مسيةاألضيوفتقديموبعدالكريم،احلضور

قق،حمحممدالناقدالكلمةتناولالشعرية،
سيدة”ديوانعنوافيةورقةقدمالذي

دأكحيثحمضار،حممدللشاعر”اليامسني
رأةامللتيمةتناولهيفالقصائدعمقعلى

الةدولكنهاسهلةشاعريةبلغةعام،بشكل
عمتناميهيف..احلبحيضرحيثوموحية،
جمضارشعرأنعلىمركزا.أخرىمواضيع
يسهألحاسانعكاسوهومجاعيا،وعيايتضمن

ذلكبوهو..والكوناإلنسانمعوانفعاالته
ئدهقصاليلجالشعرعتمةأمامالقارئيضع

ةجتربمنمتتحجتربتهأنعلىمؤكدا..
احلببتفيضورومانسيةوإنسانيةعاطفية
الشاعرأنإىلمشرياواحلسرةوالعطاء

نواإلنساواملوسيقىالصورةعلىيؤكد
...للجمالحبهكاشفاواملخيلة،والوجدان



نالدينوراألستاذالكلمةتناولذلكبعد
عمقيفغاصحيثومتتبع،ناقد،الدوامي

قصائدااعتربهاليت،”اليامسنيسيدة”قصائد
متجدة،أنيقمكثفةبلغةحمبوكةمجيلةشاعرية

وقد.احلياةيفالرائعودورهاوكيانهااملرأة
وهالذيالعنوانأهميةعلىحتليلهيفركز

العالقةيعكسوهو،جيدةلقراءةمفتاح
عالقةوهي،والطبيعةاملرأةبنيالوطيدة
املرأةواحلبتيمةحضورعلىمؤكدا،متكاملة

مبا،”اليامسنيسيدة”قصائديفواألسطورة،
مجيلتارخييبأريجتعبقجيعلها

الشفقجملموعةمجيل،غنائيفاصلوبعد

ائعةربأغانياحلضوراحتفواالذينالغيواني،
يفالتعرمتوقداجلميل،الزمنمن،غيوانية

ةمدينيفوتألقهمالفينومبسارهمبهم
هاببإسرشوقيحممدالشاعرحتدث..خريبكة

معراج”ديوانهوعنالشعرية،جتربتهعن
بعضمنهليقراحديثا،صدرالذي،”السفر

..يلةمجصوفيةشعريةبصوراملضمخةالقصائد

ميلةاجلالشعريةللكلمةالعاشقاحلضوروعاش
شاعرلل”اليامسنيسيدة”ديوانتوقيعحفل،

حملمد،”السفرمعراج”وديوانحمضار،حممد
ىعلالتقديريةالشواهدتوزيعمترشوقي،

....احلفليفواملساهمنياملشاركني



لرئيسختاميةكلمةويف
سمالياسنيالسيداجلمعية

النجاحعلىخالهلامنأكد
الدورةعرفتهالذيالباهر
يفالثقاللمنتدىالثانية
يعمجعلىخبريبكةللكتاب

نمالواألصعدةاملستويات

أواملسطرالربنامجخالل
املثقفاجلماهريياجلضور

تفعالياحضرالذيوالنوعي
أيامثالثةطولعلىاملنتدى
ىاملستوعلىأومتتالية

الذيالشيء...التنظيمي
ةدورعملعلىاجلمعيةحيفز

وجهماكاملقبلة،السنةثالثة
وراجلمهمنلكلشكررسائل
وللمتعاوننياملثقف

منوكلاملنظمةواللجنة
يفقريبأوبعيدمنساهم
املنتدىإجناح



توقيعات

محمد محضارمحمد رشوقي



انطباعات املنتدى

وقاصروائينظريوجهةمن
يواندمنكلتوقيعحلفلـومسري

للشاعر«اليامسنيسيدة»
وديوانحمضارحممدوالقاص

حممدللشاعر«السفرمعراج»
يامحيماللقاءكان،فقدرشوقي
احملطاتخمتلفالمسوعميقا

،الالشاعرانعندهاتوقفاليت
أواإلبداعيمسارهماحيتمن
خيأوأحي.الشعريةالكتابةنوع

أجيالمجعية،رئيسمالس

علىميةوالتنللرتبيةاملستقبل
ايفالثقوالتوجهالتنظيمحسن
اجلمعيةأن،رغمينهجهالذي
مسارالنفسهارمست،لكنهافتية

بهخرنفتأنبد،الوفنياثقافيا
،وأمتنىةباملدينثقافيةكفعاليات

ثر،أكالثالثةالدورةتكونأن
املنتوجحيتمنالمتيزا،
رحضوأو،أوالتنظيمالثقايف
ممشاربهاختالفعلىالكتاب

,الثقافيةوألوانهم

بهقامتاليتالنشاطحولانطباعي
تباهانيثرياألصليفكاناجلمعية
مةبصفيهتاركاواملشاركاحلاضر

ماكاللقاءبرامجوتوزيعالتنظيم
رسالعهلذااحملتضنةالقاعةكانت
هجةالبالنفسيفيرتكمبامزينة

منومأسورةمأخوذةوهيوالسرور
ءاتقرامنالثقايفالتنوعهذاخالل
ومداخالتغيوانيةوأغاننقدية

يفأنهعلىأبانالذياحلضور
منيتكونكانحيثاحلدثمستوى
ثاوإناذكوراوآخرينوطلبةدكاترة

قراءتنيمشلتاللقاءحماور..

تنوعااأضفتمتناقضتنينقديتني
باحلحيثاألهميةيفغايةثقافيا

سيدة)األولاليوانيفوالبقاء
األملميثلالذي(اليامسني

الذي(..سفر)الثانيوالديوان
اجلمعيةهذهاهنئ...األملميثل

براجمهايفالتنوعإىلالساعيةالفتية
شئةتنيفالفعالدورهاايصالبغية

نمالفاعلنيكلبإشراكاألجيال
ريالقصالفيلمعربسينيمائيني

ذوتالميوأدباءوباحثنياهلادف
التألقمنفمزيدا...وطلبة

واإلبداع

عبد الرحمان 

مسحت

محمد محقق



،ايفالثقوالتنوعالكتابشعارحتت
قافةللثاملستقبلأجيالمجعيةنظمت

دىللمنتالثانيةالدورةوالتنمية
تدتاموقد.للكتابالثانيالثقايف

يومالففيأيام،ثالثةملدةاألنشطة
ورجالنساءبناديندوةعقدتاألول

ظليفالثقايفاملوروثحولالتعليم
مجهورحضرهالذياملوسعةاجلهوية

ثقفنيواملالرتبوينيمنوالعديدغفري
نياملهتمواحلقوقينيوالسياسيني

وماليويفواجلهوي،احملليبالشأن
حيثهنشاطتسريشرفليكانالثاني

القصصيةللقراءاتخمصصاكان
قصدواملبتدئنيللشبابوالشعرية
متووالقراءةالكتابةعلىتشجيعهم

يةاخلريبكالوجوهمنالعديدتكريم
يفءسواالكثريأعطتاليتاملعروفة
لثقايف،اأواإلنسانيأوالثقايفامليدان

تسيريمنكانفقدالثالثاليوميفأما
متحيثمسحتالرمحانعبدالروائي

سيدة"شعرينيديواننيتوقيع
راجومعحمضارحممدللشاعراليامسني

وذلكرشوقيحممدللشاعرالسفر

قدو.خلدونابنالوسائطيةباخلزانة
الكتابمنجمموعةاحلفلحضر

منوالعديدوالطلبةواملثقفون
.املهتمني

أجنحمنالدورةهذهكانتوهكذا
حيثالسنةهذهالثقافيةالدورات

نتيجةمتميزامهتمامجهوراجلبت
اعودتنماوهذالنشاطاتهاتنويعها

بيةللرتاملستقبلأجيالمجعيةعليه
علىتتوفرحيثدائما،والتنمية

يف،احملرتفاجلمعويالشبابمنطاقم
علىاملهاموتأديةوإتقانتعاون
هاوتكريسالذاتبنكرانوجهأحسن
يفويعملوناجلاداجلمعويللعمل
ااستطاعووقد.ومسؤوليةشفافية
الرهاناتمنالعديدكسببذلك

واألطفالالشبابكاستقطاب
اونهمتععربأخرىومجعياتواملثقفني

علومةاملوتقامسهماجلميعموقعهموعرب
ةفتحياجلميع،معواألنشطةواخلرب

لرتبيةلاملستقبلأجيالجلمعيةمجعوية
.التألقمنومزيداوالتنمية

عبد الكريم

العباسي



لىعاملستقبلأجيالجلمعيةشكرا
اسبةمنكانتواليتالكرميةدعوتها

يفمتواضعةبقراءةأشاركأنغالية
مدحمللشاعراليامسنيسيدةديوان
شعريةليلةكانتلقد.حمضار

عيةجلمشكرا.روحانيبنفسمضمخة
يفأضرمتاليتاملستقبلأجيال

قولحدعلىالصقيعناردواخلنا
مقدمةيفرشوقيحممدالشاعر
إىلالرحيلأوالسفرمعراجديوانه

الرمحنعبدللرائعشكرا....إرم
ناللذيحمققحممدالناقدومسحت

مجاليةوفنيةمسحةاحلفلعلىأضفنا
....حقيقية

ههذمناألسطربعضإضافةميكن

أجيالجلمعيةشكرا..الكلمة
واليتةالكرميدعوتهاعلىاملستقبل

أشاركأنغاليةمناسبةكانت
سيدةديوانيفمتواضعةبقراءة

قدل.حمضارحممدللشاعراليامسني
بنفسمضمخةشعريةليلةكانت

أجيالجلمعيةشكرا.روحاني
اخلنادويفأضرمتاليتاملستقبل

الشاعرقولحدعلىالصقيعنار
راجمعديوانهمقدمةيفرشوقيحممد

راشك....إرمإىلالرحيلأوالسفر
دالناقومسحتالرمحنعبدللرائع
فلاحلعلىأضفيااللذانحمققحممد
....حقيقيةومجاليةفنيةمسحة

تقوماليتاملتنوعةاألنشطةسياقيف
مت..املستقبلأجيالمجعيةبها

الزجليةاإلبداعيةباملشاركةتشريفنا
املالحظاتبعضبإبداءأيضاو

اليتةاجلنينيللمشاركاتالتوجيهية
مبختلفلإلبداعخصصت
قصريةوقصةوزجالشعرا"أجناسه

تهقرحيملناجملالفتحأفقيف"..

اتاملشارككانت..ذلكعلىتطاوعه
داعباإلباالهتمامهاجستعكسفعال

عندالتلقيرغبةوحتيياألدبي
ئيالتلقاالتفاعلخاللمناحلضور
هاختللتاألمسيةأنعلما..بينهما
إذًا..أخرىمتنوعةفنيةأنشطة
..االهتمامبهذاللجمعيةفمزيدا

الدوامينورالدين 

أحمد السالمي



مبشاركة

النبكاويمحمد المقرئ 




