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 رىــــذك

 (9003-83:1) عبد الؽبري اخلطقيب

 مثؼف مغاربي بامتقاز

م
م

مأل ماظعؾؿقة ماٌلرية مإدي ماظؿطرق ماظصعب مبغزارةموعن محقاتفم متؿؿقز ماظذؼن ظؽك
موجدتفا موم،اظؽؿابة مػم ميف معـكررون ماظوضت مغػس مومضضاؼايف ضضاؼامجمؿؿعاتفم

م مواظعصر. مسـدعا مختف مايؿل مػذا مورأة مأن ماٌؤطد مأغعن مػم ػلفممؼرمسون
موتطؾعاتفم معـفففم موحيددون معؤظفو ...علريتفم، مماخلطقيبميف ميفم" اظؿػؽري

مA. El Kohen Lamrhiliمهحوارمأجراهمععػـاكم،مPenser le Maghrebم"ربااٌغ
ماظؽربىماظؿوجفاتادؿكالصمبممسؾىماظعؿومملؿحؼ ماظؽاتبماظػؽرؼة اظذيممهلذا

م.المؼؽؿبمأليمأحدموؼؽؿبمظؾفؿقع"ؼؿؿقزمبأغهم"م

 البداواتحول 

مإنمدراد مظماخلطقيبة ماالجؿؿاعميفماظلربون غػؿاحمسؾىمعـاػجماالمتضؿضاعؾم
ماظـػس،م مسؾم ميف مأؼضا موظؽن ماالجؿؿاع، مسؾم ميف مصؼط مظقس م"شربقة" وغظرؼات

ماظؾلاغقات ماظلؿقائقاتاظػؾلػة، مجملؿؿع...، ممبعاؼشة مممزوج ماغػؿاح مطذظك مإغه
الدؿؼرارماظـفائيماظعودةموامةبعزمموإرادمؼؼررماخلطقيبوظؽنمم.ظهمخصوصقاتهمآخر

م:م،مؼؼوليفماٌغرب
م" م)يف مبؾارؼس مدراداتي مغفاؼة مباٌغرب...1964عـذ موأسؿل مأسقش وضدمم(

م معـذمسودتيمطؾاحثموأدؿاذ. مأصعلماآلنميفمواظؿقؼتمباىاععة ظؼدمذارطتمطؿا
مظؾؾؾد ماظـؼاصقة معنماظـشارات ماظـشاراتمأطـر ميف ماٌؾاذرةمعشارطيت م.اظلقادقة

مررؼؼةمسؿؾيمسنماالػؿقاجاالغزؼاحم عنمشريمأنمغـلىمأغيمواحدمعنمموظؽنم،ػو
اٌؤدلنيمظؾـؼابةماظورـقةمظؾؿعؾقمماظعاظي.مظؼدمطاغتمتؾكمصرتةمطـتمأحبثمصقفام

مم.1"ؽلمجماالتماجملؿؿعماٌغربيمطاغتمتفؿينصسنمذاتي،م
                                                                                                              
1 Khatibi, A., Penser le Maghreb, Société Marocaine des Editeurs Réunis, Rabat,           

pp. 71-72. 
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م مععه مأجراه مآخر محوار مخالل معن مدائؿام محقد أبتاتووتؾنيمالحؼا مأراد أغه
هؿؽممإظقهماٌشارؼعماظيتمهلامسالضةمعؾاذرةممعرجعاسؾمماالجؿؿاع،موجعؾهمتػعقلم

غـامدمؿاجمظؾعؼلماظلودقوظوجيمإمؼؼول:م"م.اظقوعقةمظؾؿوارنمععمتطؾقؼاتمايقاة
متفؿقشماظؾادؼة،م موعشؽؾة ماظؿطؾقؼيمطذظك...ػـاكمعشاطلماظطؾؼات، يفماجملال

قةمسؾىماجملؿؿعماٌغربيم..إخلموعلأظةماظعائؾة،موعلأظةماظؿأثرياتمايضارؼةماظعاٌ
وطلمػذامحيؿاجمإديمهؾقلماجؿؿاسيموحيؿاجمإديمسؾمماالجؿؿاعماظذيمحياورمسؾوعام

مايوار مطان محقث ماظلؿقـات، ميف مطان مطؿا مواىغراصقاممأخرى ماظؿارؼخ عع
مإديم نمػذهمألمLe bulletin économiqueواالضؿصاد،موظالدؿداللمسؾىمذظكمغعود

م.2"جملاالتماظيتمطـامغفؿممبفامآغذاكاجملؾةمتعطيمغظرةمسنما
ماظعودة ماظمإن مسػوؼةمورنإدي مملمتؽن متؾكماياظة مععـى،ميف مبدون وظؽـفاممأو

ٌػفومماٌـؼفموعفاعهمباظـظرمإديمبقؽؿهموباظـظرممخاصةعوجفةمبـظرةممأؼضامطاغت
م:إديمساٌه،مصاٌـؼفميفمغظره

وخمرتسامهلا.ممعلؿؼؾلموعردلمظعالعاتمسصره،مإنمملمؼؽنمػومغػلهمعؾدسا"م
معـفا:موزائفمطـريةحؿىموإنمطانمحماصظامأومعصؾقامأومجمددامصإنماٌـؼفمظهمو

مواظػنم - ماظػؽر معلائل مسؾى ماظؿقػقز مخالل معن مواظؿؼـقة ماظؾقداشوجقة اظوزقػة
موذظكمبأنمميـحمغػلهمطـؿوذج.

محلادقةم - موذو مذطقا مؼؽون مألن ماظػؽر مإؼؼاد ميف ماٌؿؿـؾة ماالجؿؿاسقة اظوزقػة
مسصره محيدثاواه معنممظؾؿـؼفم...ضد موظؽـه ماظلقادقة، مايقاة ميف مؼـكرط أن

 رمأنمجيعلمعنمذظكموٌدةمروؼؾةمعفـؿهماظدائؿة.داظـا
ماإلؼ - مععماٌؾادئمواظؼقممؿاظوزقػة مأنمؼؿؽقفموبادؿؿرار مبأنمؼؽونمعؾزعا قؼقة

 اظيتمؼداصعمسـفا.م
ماظؼ مػذا مغفاؼة ميف مسصرغا مأن موإذ مظعصره، مؼـؿؿي ماٌـؼف مصإن مظذظك رنمتؾعا

عـكرطميفمتغريمحادممواٌؿؿـلميفماظؿؼلقمماىدؼدمظؾعاملمإديمعـارقمغػوذ،موػذهم
ماظدميؼرارقةم ماظدول...واظؾقرباظقة موبني ماىؿاسات مبني متراتؾقة م مإدي متؤدي اهلوة

                                                                                                              
ماخلطقيب  عع محقد أبتاتومأجراهمراحو 2 مطات" مأطون مأن مواألعواتمضؾل ماظؽؿابماألحقاء ":مؾاسشتمعع

 .2009 عارس 28 ػـ1430 عنمربقعماظـاغي 1 اظلؾت 3253 اظعددم-اظلـةمايادؼةمسشرم-اظزعان
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إلغلاغقةمامظؾـزسةمتشؽلمرأسمايربة،مصاإلدؼوظوجقاماٌفقؿـةمعؼدعةمطؼقؿةمعطؾؼة
م.3"اظعاٌقةموظؾـظامماظعاٌيماىدؼد

 ادلشروع متعدد االجتاهات

موم،إذا مػذا مإدي ماٌـوباظـظر ماظؾقظةممطاظدور مخصوصقة مإدي موباظـظر باٌـؼف،
محقـفامؿنماظطؾقعيصمتضعموالمذكماجملؿؿعاتماظـاذؽةميفمخطر،ماظيتماظؿارخيقة

م،مإذمؼؼول:اظػؼقدعشروطمسؾىمذكصقةم-أنمترتلممعالعحماىدؼةمواظـضالماظال
م...وجدمعـكرطمصقؿامأضدعهمظؾؼراءة ...ـكرطمصقؿامأصعليفمايؼقؼةمأغامجدمع"م

اظـضالم)ظـقؿػظمهلذهممإغفاماىدؼةماظيتمتلاؼرمخطورةمايقاة.موباظـلؾةمظيمصإن
مأصؽرمصقهمإديمذؽلمأدبيم ماظلارتري(مػومهوؼلمعامأحسمبهموعا اظؽؾؿةممبعـاػا

م.4"وطؿابي
معوضػه ممػذامإن مععطقنيمأدادقني، معن مأؼؿأدسماغطالضا بوسيممعرتؾطحدػؿا

المم"مواآلخرمعرتؾطمبروحماظشعبماٌؿؿـلميفم،روحماظعصرماظذيمؼعقشمصقهم)اظعوٌة(
اجملؿؿعماٌغربيماظؾغويمواظـؼايفم)اظرببرؼة،ماظعربقة،ممL’hétérogénéitéواغسم

اظؿأثرمباظغرب،ماظـؼاصةماظشعؾقة(ماٌلـودمبطرؼؼةمصارعةمعنمشريماإلسالءمعنمذأنم
ماآل محلاب مسؾى معـفا معشروسم،5"خرواحد مؼطؾع معا م"اظـؼدممهوذظك بطابع

مماٌزدوج"، م" م مؼلؾكمصــ مال معزدوج موغؼد معغاؼر مصؽر مباسؿـاق ماظػؼقد مغادى ظطاٌا
ماظال معلؾك موال ماظعؼل محيدثمخؾكؾةم-علؾك ماظغربموإمنا مصقفؿا مصؽر مطؿا سؼل
معؿعددا مصؽرا مؼؼقم موؼعربم6"عزدوجة ماظرتاثموعنممأؼضا اخلطقيب. معن معوضػه سن

م:مممممممضائالاظعوٌةم
م ماظرتاثم" مسؾى مايػاز مجيب مأغه ماظـظرؼة ماظـاحقة معن مجقدا مغعرف إغـا

مطػوظؽؾور...إنم مغؽؿػيمباظؿعاعلمععه مالمجيبمأن مألغه معؿفددة مبطرؼؼة ودرادؿه

                                                                                                              
3  Khatibi, A., Penser le Maghreb, Société Marocaine des Editeurs Réunis, Rabat,    

pp. 3-4. 
4 Ibid, pp.71-72. 
5 Wahbi, Hassan, Les mots du monde, Khatibi et le récit, Publication de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines/ Agadir (série : thèses et mémoires N° 3), pp. 20-21. 
6

معبد السالم بن عبد العالي  ماٌزدوجشقابمصا،م ماظـؼد م-اظلـةمايادؼةمسشرم-:ماظزعانحبمعشروع
  .2009 عارس 28 /ػـ1430 عنمربقعماظـاغي 1 اظلؾت 3253 اظعدد
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معنم ماألعرؼؽقةمعوجودة اظعوٌةمعوجودةمعـذماظؼدؼمموظقلتمذقؽامجدؼدا،مصاألضالم
م.م7"أػممإغؿاجمبعدمصـاسةماألدؾقةمزعانميفماظعاملمطؾه،موتشؽلماظصورةمثاغي

طؾؿامإنماظؿعاعلمععماظرتاثموععمايضارةمملمؼؽنمسؿالمدفال،مباسؿؾارمأغهم"م
ماظؾطيء مغضففا مأدرار مأخػت مطؾؿا مضدمية، معا محضارة مصإنم8"طاغت موباظؿاظي .
مرعوز مجمرد مإغه مايؼقؼي، ماظواضع مػو مظقس ماٌؾاذر متدركمماظواضع مأن مميؽن ال

مإالمبوادطةم مغؾؿلهمعـالميفم"ععاغقفا معا اظذاطرةماظؿقؾقلمواظؿأوؼلموايػر،موػذا
مم،"اٌوذوعة مؼؿوضف معـال، ماألسالم مألمساء مامسماخلطقيبصؾاظـلؾة عبد "مهسـد
مباظـظرم،"الؽبري مطشفمدالالته ماظؿارؼخمحماوال مم،إدي ماظذاطرة، مإدي مألنوباظـظر
دممتـلى،ميفماإلمإذمأنماظذاطرةماٌكؾأة… دممؼعينمععرصةمثؼؾهماظرعزيععرصةماإل"

ماألخريمؼفذب مػذا معنم ألن م ماظقوعيماظذيمحيؾطه ماالدؿعؿال معن مضرون بوادطة
م.م9"خاللمعلاواتهمباألغاماظذيمحياصره

ماظال م-واظظواػر ماظقوم مصقفا معػؽر ماٌاضي، ميف مطذظك متؽن ممل ماٌؿؽنمإذ عن
متعؾقممبؿارداتماظقوم،مصػيم" يمدمماظعرباإلماالدؿػادةمعنمدراداتماألوائلمصقؿا

أبرزماظؼضاؼاماظيتمزفرتمععمػذاماظؽؿابمػيمضضقةماىـسم"مندمأنم"ماىرؼح
أوم)اىؿاع(مصفذهماظؼضاؼامشريماٌػؽرمصقفامأصؾقتمذاتمذأنميفماالػؿؿامماظـؼايفم

م مأسطى موعا ماظعرب، مواظػـاغني مواألدباء ماظؽؿاب معن معودعة ماٌوضوعمهلظـكؾة ذا
سؾىمطؿابماظشقخمماخلطقيبوماسؿؿادم)اىؿاع/اىـس(مبروزاميفماظـؼاصةماظعربقةمػ

أيمأنماًطقيبمأتىمبعـصرمجدؼدميفمم"اظروضماظعطرميفمغزػةماًاررم" الـػزاوي
ميفم مإديماألسؿالماظيتمطاغتماظـؼاصةماظعربقةموعؾفا ماظعودة اظدرادةماظعربقة،موػو

مم.ممم10"معؽانم)االدمطاط(

                                                                                                              
7

سشتمععماظؽؿابماألحقاءمواألعواتمضؾلمأنمأطونم"م:مبعـوناًطقيبممععممحقدمأبؿاتومأجراهمراحو 
ماظزعانطاتؾا مسشرم-": مايادؼة مربق 1 اظلؾت 3253 اظعددم-اظلـة ماظـاغيعن معارس 28م/ػـ1430 ع

2009. 
8 Sijelmassi. M, Khatibi. A., El-Moujahid, H. (dir.), Civilisation marocaine, 

Casablanca, Edition Oum/Actes Sud/ Sindbad, 1996, p 10.  
9 Wahbi, Les mots du monde, op. cit, pp 20, 21. 

10
محمؿدم،بـقس  مواظـؼا، ماظؿؼؾقدؼة مثؼاصؿـا ماظؿربؼرؼةغؼد ماألوروبقة ماظزعانصة مسشرم،: مايادؼة م،اظلـة
  . 2009 عارس 28 ػـ1430 عنمربقعماظـاغي 1 اظلؾت 3253 اظعدد
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 ادلـفجحول 

ماإلغلاٌمهػقوزبؿماخلطقيبممتقز مظواضعهمكؿؾفماظعؾوم مضراءته ميف ماٌعاصرة غقة
وظرتاثهمعنمشريمأنمؼضعمحواجزمبقـفا،معدرطامأنمصفمماإلغلانماٌغربيميفمبقؽؿهم
مأصوهلام مإدي مباظـظر ماألمساء مودالظة ماظؽؿابة مبػن ماالػؿؿام مؼلؿدسي وتارخيه

،موسدمماظرتددميفموظوجماٌـارقماحملظورةماظؿارخيقة،موطذاماالػؿؿاممباظؾغةماٌزدوجة
ماىلد(مطايب م)إذؽاظقة ماٌالحظةمم...واىـس ماسؿؿد ماظؼضاؼا متؾك مطل ويف

 ،مؼؼول:ظؾوصولمإديمعامامساهمباظؿؿادكمواظؾـاءماٌرطؾةمواىدظقةمظؾواضعموظؾذات
ععممؿزاعـةماٌماٌالحظةمإنمررؼؼةمسؿؾيمطؿامػيماظعادةمسـدمطلمحمؾل،مػي"م

ماظذات ماألذقاعراضؾة معن مإغينمأتؼدم مسنء. ماٌلائل موعن مايـرم، دسمأوالمـرؼق
ماظؿ مررؼق موسن موبعدػا مأظغقه( مال ممشؽك)إغين /Tâtonnementماألراضيمأم علح

حياوظونمإدخاظيميفمخاغة،ميفمحنيمأغينمعلاحممإغفم م...خطابيوضعممبماًاصة
م.11"أراضيم
اظعربيماىرؼحمرطزتمسؾىمعػفومماىلم،مألنماىلممعاديموظهمماالدميفم"مو

امحاوظتمأنمأدردهمػومطقػقةمتصوؼرماىلدميفماظـؼاصةمأبعادمتارخيقةمورعزؼة...وع
وعنممثةماػؿؿؿتمبردممػذاماىلممسنمررؼقماظوذم.مطؿاماػؿؿؿتمباألعـالمطؾغةم
موظؽنم مورؼؾقة مبعضماألحقان ميف متؽون مبفا ظؾفلد...إخلمصاألحباثماظيتمأضوم
مإدي مثم مإديمصؽرة، مذظكمتؿقول مبعد مثم مبارـقة، مإحلادقة مبطرؼؼة م مؼؾدأ مأطـرػا
مويفم ماٌغربي ماٌؽؾوت ميف مدائؿا مصؽرت موعؾـقة...ظؼد معؿؿادؽة متصري مثم اصرتاض

م12"اظـؼاصة
موميؽنمتؾكقصمػذاماٌـفجمطؿامؼؾي:م

)اظرؤؼةمماظػؽرةم←(معامؼؿفاوزماظعؼلمواظواضعم-ماإلحلاسماظؾارينم)ايدس
موظؾواضع(ماالصرتاضم←مشريماٌؿؿادؽة( مظؾعؼل معطابؼا مؼؽون مأن مميؽن م←م)عا

م.)اٌوضفماالدؿدالظيماٌؿواصقمععماظعؼلموععماظواضع(مواظؾـاءاظؿؿادكم

                                                                                                              
11 Khatibi, A., Penser le Maghreb, op. cit, pp.71-72. 

":مسشتمععماظؽؿابماألحقاءمواألعواتمضؾلمأنمأطونمطاتؾا"ماخلطقيب  عع محقد أبتاتومأجراهمراحو 12
 . 2009 عارس 28 /ػـ1430 عنمربقعماظـاغي 1 اظلؾت 3253اظعددمم-اظلـةمايادؼةمسشرم-اظزعان
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 : اخلطقيب وتؽؾمتـوعةادلبحثقة الؼول احللؤلػات وادل

م" مدـة ميف مصإغه ماٌغرب، معلأظة ماظرواؼةم1969ظـأخذ محول مطؿابا مغشرت ،
-1971غشرتمعؼاالمضممعؼاالتمودراداتمعؽؿوبةمعامبنيمم1984اٌغربقة،مويفمدـةم

م.1982
مم1977مترأدتمدـة مايدؼـة مخاصمظألزعـة مسدد يفممTemps Moderneغشر
وذظكممبشارطةمباحـنيمعغاربة،مجزائرؼنيممDu Maghrebرب"م/ماجمؾةم"حولماٌغ

م ماٌغاربي"/ م"اىؿع ميف موؼوجد مغظريممMaghreb plurielوتوغلقني. غضال
م...ريذج

ماٌوذوعة مػ،ظــؿؼلماآلنمإديمطؿابيماألدبيماألولم"اظذاطرة مصؾطرؼؼؿه مغشرةم" و
مإخؾارؼةموبرغاعج.مواغؿؼالمعنماالدؿعؿارمإديمإزاظةماالدؿعؿار.

ماالجؿؿاع،م مسامل ميف مواٌؿؿـل معزدوجا، مأخوضمغشارا مطـت ماظلؾعقـات، يف
مغظرؼامسؾىماظـؼاصةماظشعؾقةميفمعؼاظيم واظـشاطماآلخر.ميفمػذاماالواهمصؿقتمبابا

مظهمصدىموادع.م"االدمماظعربيماىرؼح"،محقثمأسؿؼدمأنمػذاماظؽؿابمطانم
ماظشعر،م ماظرواؼات، ميف مواٌؿؿـل مباألداس ماألدبي مغشاري متابعت وبعدػا

بػنممتؾكماٌؿعؾؼةواٌلرح،مويفمغػسماظوضتمواصؾتميفمغشرمعؼاالتمأخرى،معـالم
ميفم معؼاربيتمظؾفـلاغقة مآخر موطؿـال مظعرضماظصور. ماألخرى مواألذؽال اظؽؿابة،

ماظؼرآن.م
م مدـة مألطربم1973عـذ مسـاؼيت مواٌؿعؾؼةمموجفت مظعصرغا، مدقادقة عشؽؾة

ماظـزسةماظورـقةماظػؾلطقـقةمواظعربقة.مومباظصراعمبنيماظصفقوغقةم
م معن مطل موبنيممVomito Blancoمفومقتو بالنؽوبني ماظؾائس( ماظوسي )حول
،ماغؿؼؾتمعنماظؿقؾقلماىداظيمإديممJacques Hassounمسونهجاك عرادالتيمععم

معؼالمظؾقوارمحولماظعـفماظؼدؼممواظؾاظيمواظذيمؼربطمػذاماٌشؽلمععماالدؿغاثة.
م مأغه مإدي م"غؼوشمعنمإإضاصة مأنزتمسؿالمأمسقؿه ديمجاغبمبعضماٌؼاالت،

م،رشقد قروشيوعؤظػاتممحمؿود درووشععمذعرممم Gravures d’un exilاٌـػى"
مريمعـشور.ػذاماظعؿلمالمؼزالمش

ؼأخذمعؽاغةمخاصةمممFigures de l’étranger"ذكصقاتمأجـؾقة"مإنمعؤظػيم
.مأظقسمةؼؿعؾقماألعرمبعالضيتماظـؼدؼةماواهمصرغلامواواهماظػراغؽػوغق،مويفمعلاري

م؟مطلمواحدمعنمعؤظػاتيمؼصبميفماظلقادةماظـؼاصقة
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م مو ماظؽؿف" م"صوق ماألخري مظعالضاتمPar-dessus l’épauleطؿابي مؼؿطرق
م.13"ايب
ؼعقدماظـظرميفم"ممأغهميفمؼؿفؾىمىماًطقيباٌـقىماظػؽريمظدظالخؿصار،مصإنمو

مظؾكطقؽةم معـؾع مؼظلمجمرد مطيمال مأوال، مباىلد ماظعالضة ميف ماظعالئق: طـريمعن
واظدغسمواظشر،مظقغدومضوةمخالضةموتدصؼامظؾرشؾات،مثمميفماظعالضةمباٌؼدسمثاغقا،م

مظ موإمنا معؿعاظقا، معوضوسا مؼظل مال مويفمطي مواظػـون ماٌعؿار ميف محضوره ميف قؿفؾى
وربةماظؿصوفماظيتمؼـؾفسمصقفاماظالعرئيميفماٌرئي،مثممأخرياموظقسمآخرا،ميفم

منامتعاشميفموربةمتعددؼةمطؿفالمإاظعالضةمباظؾغة،مطيمالمتظلمػوؼةمعؿوحشة،مو
مسؾقفام ماألخرىمعؾؼقة ظػعلماالخؿالفمحقثمتؿػاسلماظؾغات،موتلؿدسيمإحداػا

.موظؽنمميؽنمأنمغضقفمإديمػاتهماالواػاتماظـالثم)اىلد،ماٌؼدس،م14"طكارج
م معلار متؽؿل مأخرى ماواػات معنماخلطقيب واظؾغة( ماغطالضا موذظك بؽاعؾه،

متشكقصهمظوضعقةماٌغربماظعربيموظؾؿعوضاتماظيتمتؼفمأعاعه،مواظيتمحددػاميف
،ماظـؼلمقةضعفماجملؿؿعماٌدغي،ماظطؾقعةماظصؾؾةمظؾلؾطة،مغؼصماٌفاراتماظؿؼـ"

اظـقوضراريماظذيمميـعماظؿؿققزمبنيماظدوظةمواظدؼنموضعفماظصورةماظيتمظؾؿغربمسنم
مم.15"غػله ماػؿؿاعات موتعدد متؽاعل مؼؿؾني معـحماخلطقيبوباظؿاظي موإن موحؿى ،

اظـظر،مبلمؼعربمسنمسدمماطؿؿالممضققسنممأوظوؼةمظدرادةمبعضفا،مصذظكمالمؼعرب
المدامععؿربامعنماظدراداتماىادة،ماظيتموظؽنمالمغـلىمأغهمتركمظـامسدماٌشروع.
طشفمأدرارمحضارتـا،ممحباجةمإديماظؼراءةمواظدرادةمعنمأجلماالدؿؿرارميفممزاظت

مب ماضؿداء ماإلبداع، معن معزؼد مأجل معن موأؼضا ممغػله:ماخلطقيبـ بدأتمحقاتيم"
مممم.16"اظـؼاصقةمباظؽؿابةماإلبداسقةمألنماظؽؿابةمػيمعامؼؾؼى

محريش بغداد حمؿد

                                                                                                              
13 Khatibi, A., Penser le Maghreb, op. cit, pp.71-72. 

14
م-اظلـةمايادؼةمسشرم-:ماظزعانشقابمصاحبمعشروعماظـؼدماٌزدوج،ممعبد السالم بن عبد العالي 
  .2009 عارس 28م/ػـ1430 عنمربقعماظـاغي 1 اظلؾت 3253 اظعدد

15 Khatibi, A., Penser le Maghreb, op. cit, pp. 3-4  
16 Ibid, pp. 71-72. 
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م:وجوائز مـاصب

م- مجباععة ماإلغلاغقة مواظعؾوم ماآلداب مبؽؾقة مجاععي ماًاعسأدؿاذ محمؿد
م،باظرباط

 ممم،عدؼرمععفدمسؾمماالجؿؿاعمدابؼامباظرباط -
 ،عدؼرماٌعفدماىاععيمظؾؾقثماظعؾؿي -
م،1976سضوميفموحدةماظؽؿابماٌغاربةمعـذم -
 ،"اظـشرةماإلخؾارؼةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمظؾؿغرب"رئقسمهرؼرم -
       . Signes du présent "سالعاتماياضرئقسمجمؾةم"ر -

مسؾىمسدةمجوائزمعـفا:ماظػؼقدمهصلوضدم
Le prix littéraire de la seconde édition du Festival de Lazio d’Europe et de la 

Méditerranée. 

Le prix du « Grand printemps » de l’Association française « hommes de 

lettres ».  

  ملؤلػات عبد الؽبري اخلطقيب

La mort des artistes (1964). 

La mémoire tatouée (Denoël, Lettres Nouvelles, 1971). 

Vamito Blanco: Le sionisme et la conscience malheureuse (collection 10/18, 

1974). 

Ecrivains marocains du Protectorat à 1965 (Sindbad, 1974). 

La blessure du nom propre (Denoël, Lettres Nouvelles, 1974). 

L’Art calligraphique arabe (Chêne, 1976) écrit avec Sijelmassi. 

La Lutteur de la classe à la manière taoïste (Sindbad, 1976). 

Le livre du sang (Gallimard, 1979). 

Le Prophète voilé (L’Harmattan, 1979). 

Le roman maghrébin (SMER, Rabat, 1979). 

De la mille et troisième nuits (SMER, Rabat, 1980). 

Amour bilingue (Fata Morgana, Montpellier, 1983). 

Maghreb pluriel (Denoël, 1983). 

Le même livre (Editions de l’Ecart, 1985) avec J. Hassoun. 

Dédicace à l’année qui vient (Fata Morgana, 1986). 

Figures de l’Étranger dans la littérature française (Denoël, 1987). 

Ombre japonaises, précédé de Nuits blanches (Ed. Fata Morgana, 1988). 
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Un été à Stockholm (Flammarion, 1990). 

Penser le Maghreb (Flammarion, 1990). 

Par-dessus l’épaule (Ed. Aubier Montaigne, 1992). 

Du signe à l’image, le Tapis marocain (Casablanca, 1995). 

Civilisation marocaine, Ouvrage collectif/ sous co-direction avec Mohamed 

Sijelmani. (Casablanca, 1996). 

La langue de l’Autre (1999). 

L’alternance et les partis politiques (Casablanca, 1999). 

Vœu de silence (Ed. Al Manar, Paris, février 2000). 

Le corps oriental (Ed. Fernand Hazan, 2002). 

Pèlerinage d’un artiste amoureux (Ed. Le Rocher, 2003). 

Féerie d’un mutant (Ed. Le Serpent à plumes, 2005). 

Jacques Derrida, en effet (Ed. Al Manar, 2007). 

Le Scribe et son ombre (Ed. de La différence, 2008). 

Essai (Ed. La différence, 2008). 

Romans et récits (Ed. La différence, 2008). 

Quatuor poétique, Rilke, Goethe, Ekelof, Lundkivst (Ed. Al Manar, 2006). 

Poésie de l’aimance (Ed. La différence, 2008). 

 

بإسادةمرؾعمجمؿلم 2008 دـة La différence ظؼدمضاعتمدارماظـشرماظػرغلقة و
مر ميف مواظشعرمؾأسؿاظه ماظرواؼة ممشؾت مطربى مجمؾدات مثالث ميف مطاعؾة مذؾه عة
 واظدرادات.

مسؿلم مبقـفا معن مغذطر ماًطقيب محول مأنزت ماظيت ماظدرادات مأػم وعن
ميفمثالثمأجزاءاظػقؾلوفماظػرغليمجاكمد تطرضتمإديماىاغبماظروائي،مم رؼدا

 .سؿلمدعقدمناروػـاكمأؼضامماىاغبماظشعريموماىاغبماظػؽريمظؾػؼقد.
         

Nejjar, Saïd,  ibliographie de l œuvre de Abdel ébir  hatibi, Souissi, Institut 

universitaire de la recherche scientifique (Rabat), Université Mohammed V, 

2001. 

Derrida, Jacques, Œuvres de A.  hatibi : Tome 1,  Romans et récits (Ed. La 

différence, 2008). 

Derrida, Jacques, Œuvres de A.  hatibi : Tome 2, Poésie de l’aimance (Ed. 

La différence, 2008) 

Derrida, Jacques, Œuvres de A.  hatibi, Tome 3, Essais (Ed. La différence, 

2008). 

http://openlibrary.org/a/OL1528861A/Saïd-Nejjar
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Khatibi, Penser le Maghreb, Rabat, Société Marocaine des Editeurs Réunis. 

Sijelmassi, Mohamed ; Khatibi, Abdelkébir ; El-Moujahid, El- Houssain 

(dir.),  Civilisation marocaine, Edition Oum/Actes Sud/Sindbad. 

Wahbi, Hassan, Les mots du monde, Khatibi et le récit, Agadir, Publications 

de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, (série : thèses et 

mémoires N° 3). 

م مبـقس ماظؿؼحمؿد، مثؼاصؿـا ماظؿربؼرؼةغؼد ماألوروبقة مواظـؼاصة ماظزعانؾقدؼة مايادؼةمم،: اظلـة

 .2009معارسم28ػـم1430عنمربقعماظـاغيمم1اظلؾتم،م3253اظعددمم،سشر

ماظعاظي، مبنمسؾد ماظلالم ماٌزدوج:ماظزعانمسؾد ماظـؼد مايادؼةمم،شقابمصاحبمعشروع اظلـة

م.2009عارسمم28م/ػـ1430عنمربقعماظـاغيمم1اظلؾتمم،3253اظعددمم،سشر

مواألعواتمضؾلمأنمأطونمععماًطقيبمممحقدمأبؿاتومأجراهمراحو "سشتمععماظؽؿابماألحقاء

م28م/ػـ1430عنمربقعماظـاغيمم1اظلؾتم،م3253اظعددمم،اظلـةمايادؼةمسشرم،طاتؾا":ماظزعان

 .2009عارسم

 


