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ذكــــرى
عبد الؽبري اخلطقيب ()9003-83:1
مثؼف مغاربي بامتقاز
م
م
عن ماظصعب ماظؿطرق مإدي ماٌلرية ماظعؾؿقة مألوظؽك ماظذؼن متؿؿقز محقاتفم مبغزارةم
اظؽؿابة موجدتفا ،موػم ميف مغػس ماظوضت معـكررون ميف مضضاؼا مجمؿؿعاتفم موضضاؼام
اظعصر .موعن ماٌؤطد مأن مورأة مػذا مايؿل مختف مسـدعا مؼرمسون مػم مأغػلفمم
علريتفم ،موحيددون معـفففم موتطؾعاتفم ...ويف معؤظف ماخلطقيب م" ماظؿػؽري ميفم
اٌغارب" م،Penser le Maghrebمػـاكمحوارمأجراهمععه مA. El Kohen Lamrhiliم
ؼلؿح مسؾى ماظعؿوم م مبادؿكالص ماظؿوجفات ماظػؽرؼة ماظؽربى مهلذا ماظؽاتب ماظذيم
ؼؿؿقزمبأغهم"مالمؼؽؿبمأليمأحدموؼؽؿبمظؾفؿقع" .م

حول البداوات
إنمدرادةماخلطقيب مظعؾمماالجؿؿاعميفماظلربونماضؿضت ماالغػؿاحمسؾىمعـاػجم
وغظرؼات م"شربقة" مظقس مصؼط ميف مسؾم ماالجؿؿاع ،موظؽن مأؼضا ميف مسؾم ماظـػس،م
اظػؾلػة ،ماظؾلاغقات ،ماظلؿقائقات...إغه مطذظك ماغػؿاح مممزوج ممبعاؼشة مجملؿؿعم
آخر مظهمخصوصقاته .موظؽنماخلطقيب مؼؼرر مبعزمموإرادة ماظعودةمواالدؿؼرارماظـفائيم
يفماٌغرب،مؼؼول:م م
"عـذ مغفاؼة مدراداتي مبؾارؼس م(يف م )1964مأسقش موأسؿل مباٌغرب ...موضدم

اظؿقؼتمباىاععةمعـذمسودتيمطؾاحثموأدؿاذ.موظؼدمذارطتمطؿامأصعلماآلنميفم
اظـشارات ماظـؼاصقة مظؾؾؾد مأطـر معن معشارطيت ميف ماظـشارات ماظلقادقة ماٌؾاذرة.م
االغزؼاحمسنماالػؿقاج مػومررؼؼةمسؿؾي ،موظؽن معنمشريمأنمغـلىمأغيمواحدمعنم
اٌؤدلنيمظؾـؼابةماظورـقةمظؾؿعؾقمماظعاظي.مظؼدمطاغتمتؾكمصرتةمطـتمأحبثمصقفام
سنمذاتي،مصؽلمجماالتماجملؿؿعماٌغربيمطاغتمتفؿين" .م م
1

1

Khatibi, A., Penser le Maghreb, Société Marocaine des Editeurs Réunis, Rabat,
pp. 71-72.
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وتؾني مالحؼا معن مخالل محوار مآخر مأجراه مععه ممحقد أبتاتو أغه مأراد مدائؿام
تػعقلمسؾمماالجؿؿاع،موجعؾهمعرجعا مهؿؽممإظقهماٌشارؼعماظيتمهلامسالضةمعؾاذرةم
ععمتطؾقؼاتمايقاة ماظقوعقةمظؾؿوارن .مؼؼول:م" مإغـامدمؿاجمظؾعؼلماظلودقوظوجيم

يفماجملالماظؿطؾقؼيمطذظك...ػـاكمعشاطلماظطؾؼات،موعشؽؾةمتفؿقش ماظؾادؼة،م
وعلأظةماظعائؾة،موعلأظةماظؿأثرياتمايضارؼةماظعاٌقةمسؾىماجملؿؿعماٌغربيم..إخلم
وطلمػذامحيؿاجمإديمهؾقلماجؿؿاسيموحيؿاجمإديمسؾمماالجؿؿاعماظذيمحياورمسؾوعام
أخرى مطؿا مطان ميف ماظلؿقـات ،محقث مطان مايوار معع ماظؿارؼخ مواىغراصقام
واالضؿصاد،موظالدؿداللمسؾىمذظكمغعودمإديم Le bulletin économiqueمألنمػذهم
اجملؾةمتعطيمغظرةمسنماجملاالتماظيتمطـامغفؿممبفامآغذاك"  .م
2

إن ماظعودة مإدي ماظورن ميف متؾك ماياظة ممل متؽن مسػوؼة مأو مبدون مععـى ،موظؽـفام
طاغت مأؼضا معوجفةمبـظرةمخاصة مٌػفومماٌـؼفموعفاعهمباظـظرمإديمبقؽؿهموباظـظرم
إديمساٌه،مصاٌـؼفميفمغظره :م
"معلؿؼؾلموعردلمظعالعاتمسصره،مإنمملمؼؽنمػومغػلهمعؾدساموخمرتسامهلا.م

وحؿىموإنمطانمحماصظامأومعصؾقامأومجمددامصإنماٌـؼفمظهموزائفمطـريةمعـفا :م
 اظوزقػة ماظؾقداشوجقة مواظؿؼـقة معن مخالل ماظؿقػقز مسؾى معلائل ماظػؽر مواظػنموذظكمبأنمميـحمغػلهمطـؿوذج .م
 اظوزقػة ماالجؿؿاسقة ماٌؿؿـؾة ميف مإؼؼاد ماظػؽر مألن مؼؽون مذطقا موذو محلادقةماواه مسصره...ضد محيدث مظؾؿـؼف مأن مؼـكرط ميف مايقاة ماظلقادقة ،موظؽـه معنم
اظـادرمأنمجيعلمعنمذظكموٌدةمروؼؾةمعفـؿهماظدائؿة.
 اظوزقػةماإلؼؿقؼقةمبأنمؼؽونمعؾزعامأنمؼؿؽقفموبادؿؿرارمععماٌؾادئمواظؼقمماظيتمؼداصعمسـفا.م
تؾعا مظذظك مصإن ماٌـؼف مؼـؿؿي مظعصره ،موإذ مأن مسصرغا ميف مغفاؼة مػذا ماظؼرنم
عـكرطميفمتغريمحادممواٌؿؿـلميفماظؿؼلقمماىدؼدمظؾعاملمإديمعـارقمغػوذ،موػذهم
اهلوة متؤدي مإدي م متراتؾقة مبني ماىؿاسات موبني ماظدول...واظؾقرباظقة ماظدميؼرارقةم

 2حوار مأجراه ممحقد أبتاتو عع اخلطقيب " مسشت معع ماظؽؿاب ماألحقاء مواألعوات مضؾل مأن مأطون مطاتؾا":م
اظزعان-ماظلـةمايادؼةمسشر-ماظعدد  3253اظلؾت  1عنمربقعماظـاغي 1430ػـ  28عارس .2009
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تشؽلمرأسمايربة،مصاإلدؼوظوجقاماٌفقؿـةمعؼدعةمطؼقؿةمعطؾؼة مظؾـزسة ماإلغلاغقةم
اظعاٌقةموظؾـظامماظعاٌيماىدؼد"  .م
3

ادلشروع متعدد االجتاهات
إذا ،موباظـظر مإدي مػذا ماظدور ماٌـوط مباٌـؼف ،موباظـظر مإدي مخصوصقة ماظؾقظةم
اظؿارخيقة ماظيت متضعموالمذكماجملؿؿعاتماظـاذؽةميفمخطر ،مصؿنماظطؾقعي محقـفام
أنمترتلممعالعحماىدؼةمواظـضالماظال-عشروطمسؾىمذكصقةماظػؼقد،مإذمؼؼول :م
"ميفمايؼقؼةمأغامجدمعـكرطمصقؿامأصعل ...وجدمعـكرطمصقؿامأضدعهمظؾؼراءة...م

إغفاماىدؼةماظيتمتلاؼرمخطورةمايقاة.موباظـلؾةمظيمصإن ماظـضالم(ظـقؿػظمهلذهم
اظؽؾؿةممبعـاػاماظلارتري)مػومهوؼلمعامأحسمبهموعامأصؽرمصقهمإديمذؽلمأدبيم
وطؿابي"  .م
4

إن معوضػه مػذا مؼؿأدس ماغطالضا معن مععطقني مأدادقني ،مأحدػؿا معرتؾط مبوسيم
روحماظعصرماظذيمؼعقشمصقهم(اظعوٌة)،مواآلخرمعرتؾطمبروحماظشعبماٌؿؿـلميفم"مالم

واغسم L’hétérogénéitéماجملؿؿعماٌغربيماظؾغويمواظـؼايفم(اظرببرؼة،ماظعربقة،م
اظؿأثرمباظغرب،ماظـؼاصةماظشعؾقة)ماٌلـودمبطرؼؼةمصارعةمعنمشريماإلسالءمعنمذأنم
واحد معـفا مسؾى محلاب ماآلخر"  ،موذظك معا مؼطؾع معشروسه مبطابع م"اظـؼدم
اٌزدوج" ،مصــ م م" مظطاٌا مغادى ماظػؼقد مباسؿـاق مصؽر معغاؼر موغؼد معزدوج مال مؼلؾكم
علؾك ماظعؼل موال معلؾك ماظال-سؼل مطؿا مصؽر مصقفؿا ماظغرب موإمنا محيدث مخؾكؾةم
عزدوجةمؼؼقممصؽرامعؿعددا"  .موؼعرب ماخلطقيب أؼضا مسن معوضػه معن ماظرتاث موعنم
5

6

اظعوٌةمضائال:ممممممم م
" مإغـا مغعرف مجقدا معن ماظـاحقة ماظـظرؼة مأغه مجيب مايػاز مسؾى ماظرتاثم

ودرادؿهمبطرؼؼةمعؿفددةمألغهمالمجيبمأن مغؽؿػيمباظؿعاعلمععهمطػوظؽؾور...إنم

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.

 6عبد السالم بن عبد العالي،ممشقابمصاحبمعشروعماظـؼدماٌزدوج:ماظزعان -ماظلـةمايادؼةمسشر-م
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اظعوٌةمعوجودةمعـذماظؼدؼمموظقلتمذقؽامجدؼدا،مصاألضالمماألعرؼؽقةمعوجودةمعنم
زعانميفماظعاملمطؾه،موتشؽلماظصورةمثاغيمأػممإغؿاجمبعدمصـاسةماألدؾقة" .م م
إنماظؿعاعلمععماظرتاثموععمايضارةمملمؼؽنمسؿالمدفال،مباسؿؾارمأغهم"مطؾؿام
طاغت محضارة معا مضدمية ،مطؾؿا مأخػت مأدرار مغضففا ماظؾطيء"  .موباظؿاظي مصإنم
7

8

اظواضع ماٌؾاذر مظقس مػو ماظواضع مايؼقؼي ،مإغه مجمرد مرعوز مال مميؽن مأن متدركم
ععاغقفامإالمبوادطةماظؿقؾقلمواظؿأوؼلموايػر،موػذامعامغؾؿلهمعـالميفم"اظذاطرةم
اٌوذوعة" ،مصؾاظـلؾة مألمساء ماألسالم معـال ،مؼؿوضف ماخلطقيب مسـد مامسه م"عبد
الؽبري" ،محماوال مطشف مدالالته مباظـظر مإدي ماظؿارؼخ ،موباظـظر مإدي ماظذاطرة ،مألنم
"ععرصةماإلدممؼعينمععرصةمثؼؾهماظرعزي… إذمأنماظذاطرةماٌكؾأةميفماإلدممتـلى،م

ألنمػذاماألخريمؼفذب بوادطةمضرون معنماالدؿعؿالماظقوعيماظذيمحيؾطه ممعنم
خاللمعلاواتهمباألغاماظذيمحياصره" .م م
9

واظظواػر ماظال-عػؽر مصقفا ماظقوم ممل متؽن مطذظك ميف ماٌاضي ،مإذ معن ماٌؿؽنم
االدؿػادةمعنمدراداتماألوائلمصقؿامتعؾقممبؿارداتماظقوم،مصػيم" ماإلدمماظعربيم
اىرؼح"مندمأنم"مأبرزماظؼضاؼاماظيتمزفرتمععمػذاماظؽؿابمػيمضضقةماىـسم

أوم(اىؿاع)مصفذهماظؼضاؼامشريماٌػؽرمصقفامأصؾقتمذاتمذأنميفماالػؿؿامماظـؼايفم
ظـكؾة معودعة معن ماظؽؿاب مواألدباء مواظػـاغني ماظعرب ،موعا مأسطى مهلذا ماٌوضوعم
(اىؿاع/اىـس)مبروزاميفماظـؼاصةماظعربقةمػوماسؿؿادماخلطقيب مسؾىمطؿابماظشقخم
الـػزاوي "ماظروضماظعطرميفمغزػةماًارر"مأيمأنماًطقيبمأتىمبعـصرمجدؼدميفم
اظدرادةماظعربقة،موػوماظعودةمإديماألسؿالماظيتمطاغتماظـؼاصةماظعربقةموعؾفاميفم
عؽانم(االدمطاط)م" .مممم م
10

 7حوار مأجراه ممحقدمأبؿاتو معع ماًطقيبمبعـون:م"مسشتمععماظؽؿابماألحقاءمواألعواتمضؾلمأنمأطونم
طاتؾا" :ماظزعان -ماظلـة مايادؼة مسشر -ماظعدد  3253اظلؾت  1عن مربقع ماظـاغي 1430ػـ /م 28عارسم
.2009
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.
8

 10بـقس ،محمؿد ،مغؼد مثؼاصؿـا ماظؿؼؾقدؼة مواظـؼاصة ماألوروبقة ماظؿربؼرؼة :ماظزعان ،ماظلـة مايادؼة مسشر،م
اظعدد  3253اظلؾت  1عنمربقعماظـاغي 1430ػـ  28عارس . 2009
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حول ادلـفج
متقز ماخلطقيب مبؿوزقػه مٌكؿؾف ماظعؾوم ماإلغلاغقة ماٌعاصرة ميف مضراءته مظواضعهم
وظرتاثهمعنمشريمأنمؼضعمحواجزمبقـفا،معدرطامأنمصفمماإلغلانماٌغربيميفمبقؽؿهم
وتارخيه مؼلؿدسي ماالػؿؿام مبػن ماظؽؿابة مودالظة ماألمساء مباظـظر مإدي مأصوهلام
اظؿارخيقة،موطذاماالػؿؿاممباظؾغةماٌزدوجة،موسدمماظرتددميفموظوجماٌـارقماحملظورةم
طايب مواىـس م(إذؽاظقة ماىلد) ...مويف مطل متؾك ماظؼضاؼا ماسؿؿد ماٌالحظةم
اٌرطؾةمواىدظقةمظؾواضعموظؾذاتمظؾوصولمإديمعامامساهمباظؿؿادكمواظؾـاء،مؼؼول:

"مإنمررؼؼةمسؿؾيمطؿامػيماظعادةمسـدمطلمحمؾل،مػيماٌالحظةماٌؿزاعـةممععم
عراضؾة ماظذات .مإغين مأتؼدم معن ماألذقاء ،موعن ماٌلائل مسن مرـرؼق مايـدس مأوالم
(إغين مال مأظغقه) موبعدػا موسن مررؼق ماظؿشؽك م /م Tâtonnementمأعلح ماألراضيم
اًاصةممبوضعمخطابي...م إغفممحياوظونمإدخاظيميفمخاغة،ميفمحنيمأغينمعلاحم
أراضيم" .11م
و"ميفماالدمماظعربيماىرؼحمرطزتمسؾىمعػفومماىلم،مألنماىلممعاديموظهم
أبعادمتارخيقةمورعزؼة...وعامحاوظتمأنمأدردهمػومطقػقةمتصوؼرماىلدميفماظـؼاصةم
وعنممثةماػؿؿؿتمبردممػذاماىلممسنمررؼقماظوذم.مطؿاماػؿؿؿتمباألعـالمطؾغةم
ظؾفلد...إخل مصاألحباث ماظيت مأضوم مبفا متؽون ميف مبعض ماألحقان مورؼؾقة موظؽنم
أطـرػامؼؾدأم مبطرؼؼةمإحلادقةمبارـقة ،مثممبعدمذظك متؿقولمإديمصؽرة ،مثممإديم
اصرتاض مثم متصري معؿؿادؽة موعؾـقة...ظؼد مصؽرت مدائؿا ميف ماٌؽؾوت ماٌغربي مويفم
اظـؼاصة" م
12

وميؽنمتؾكقصمػذاماٌـفجمطؿامؼؾي:م م
اإلحلاسماظؾارينم(ايدس م -معامؼؿفاوزماظعؼلمواظواضع)م← ماظػؽرة م(اظرؤؼةم
شري ماٌؿؿادؽة) م← ماالصرتاض م(عا مميؽن مأن مؼؽون معطابؼا مظؾعؼل موظؾواضع) م←م
اظؿؿادكمواظؾـاءم(اٌوضفماالدؿدالظيماٌؿواصقمععماظعؼلموععماظواضع) .م

Khatibi, A., Penser le Maghreb, op. cit, pp.71-72.
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ادللؤلػات واحلؼول البحثقة ادلتـوعة :اخلطقيب وتؽؾم
"ظـأخذ معلأظة ماٌغرب ،مصإغه ميف مدـة م ،1969مغشرت مطؿابا محول ماظرواؼةم
اٌغربقة،مويفمدـةم1984مغشرتمعؼاالمضممعؼاالتمودراداتمعؽؿوبةمعامبنيم-1971
 .1982م
ترأدتمدـة م 1977مغشرمسددمخاصمظألزعـة مايدؼـة م Temps Moderneميفم
جمؾةم"حولماٌغارب"م/مDu Maghrebموذظكممبشارطةمباحـنيمعغاربة،مجزائرؼنيم
وتوغلقني .موؼوجد ميف م"اىؿع ماٌغاربي" /م Maghreb plurielمغضال مغظريم
جذري ...م
ظــؿؼلماآلنمإديمطؿابيماألدبيماألولم"اظذاطرةماٌوذوعة"،مصؾطرؼؼؿهمػومغشرةم
إخؾارؼةموبرغاعج.مواغؿؼالمعنماالدؿعؿارمإديمإزاظةماالدؿعؿار .م
يف ماظلؾعقـات ،مطـت مأخوض مغشارا معزدوجا ،مواٌؿؿـل ميف مسامل ماالجؿؿاع،م
واظـشاطماآلخر.ميفمػذاماالواهمصؿقتمبابامغظرؼامسؾىماظـؼاصةماظشعؾقةميفمعؼاظيم
"االدمماظعربيماىرؼح"،محقثمأسؿؼدمأنمػذاماظؽؿابمطانمظهمصدىموادع.م م
وبعدػا متابعت مغشاري ماألدبي مباألداس مواٌؿؿـل ميف ماظرواؼات ،ماظشعر،م
واٌلرح،مويفمغػسماظوضتمواصؾتميفمغشرمعؼاالتمأخرى،معـالمتؾكماٌؿعؾؼة مبػنم
اظؽؿابة ،مواألذؽال ماألخرى مظعرض ماظصور .موطؿـال مآخر معؼاربيت مظؾفـلاغقة ميفم
اظؼرآن.م م
عـذ مدـة م 1973موجفت مسـاؼيت مألطرب معشؽؾة مدقادقة مظعصرغا ،مواٌؿعؾؼةم
باظصراعمبنيماظصفقوغقةموماظـزسةماظورـقةماظػؾلطقـقةمواظعربقة.م م
بني مطل معن مفومقتو بالنؽو م Vomito Blancoم(حول ماظوسي ماظؾائس) موبنيم
عرادالتيمععمجاك هسونمJacques Hassounم،ماغؿؼؾتمعنماظؿقؾقلماىداظيمإديم
عؼالمظؾقوارمحولماظعـفماظؼدؼممواظؾاظيمواظذيمؼربطمػذاماٌشؽلمععماالدؿغاثة .م
إضاصةمإديمأغهمإديمجاغبمبعضماٌؼاالت،مأنزتمسؿالمأمسقؿهم"غؼوش معنم
اٌـػى" Gravures d’un exilممععمذعرمحمؿود درووشموعؤظػاتمرشقد قروشي،م
ػذاماظعؿلمالمؼزالمشريمعـشور .م
إنمعؤظػيم"ذكصقاتمأجـؾقة"م Figures de l’étrangerممؼأخذمعؽاغةمخاصةم
يفمعلاري،موؼؿعؾقماألعرمبعالضيتماظـؼدؼةماواهمصرغلامواواهماظػراغؽػوغقة.مأظقسم
طلمواحدمعنمعؤظػاتيمؼصبميفماظلقادةماظـؼاصقةم؟ م
14
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و مطؿابي ماألخري م"صوق ماظؽؿف"
ايب"  .م

مl’épaule

 Par-dessusمؼؿطرق مظعالضاتم

13

وظالخؿصار،مصإنماٌـقىماظػؽريمظدىماًطقيبمؼؿفؾىميفمأغهم"مؼعقدماظـظرميفم
طـري معن ماظعالئق :ميف ماظعالضة مباىلد مأوال ،مطي مال مؼظل مجمرد معـؾع مظؾكطقؽةم
واظدغسمواظشر،مظقغدومضوةمخالضةموتدصؼامظؾرشؾات،مثمميفماظعالضةمباٌؼدسمثاغقا،م
طي مال مؼظل معوضوسا معؿعاظقا ،موإمنا مظقؿفؾى ميف محضوره ميف ماٌعؿار مواظػـون مويفم
وربةماظؿصوفماظيتمؼـؾفسمصقفاماظالعرئيميفماٌرئي،مثممأخرياموظقسمآخرا،ميفم
اظعالضةمباظؾغة،مطيمالمتظلمػوؼةمعؿوحشة،موإمنامتعاشميفموربةمتعددؼةمطؿفالم
ظػعلماالخؿالفمحقثمتؿػاسلماظؾغات،موتلؿدسيمإحداػاماألخرىمعؾؼقةمسؾقفام
طكارج" .موظؽنمميؽنمأنمغضقفمإديمػاتهماالواػاتماظـالثم(اىلد،ماٌؼدس،م
14

واظؾغة) ماواػات مأخرى متؽؿل معلار ماخلطقيب بؽاعؾه ،موذظك ماغطالضا معنم
تشكقصهمظوضعقةماٌغربماظعربيموظؾؿعوضاتماظيتمتؼفمأعاعه،مواظيتمحددػاميفم
"ضعفماجملؿؿعماٌدغي،ماظطؾقعةماظصؾؾةمظؾلؾطة،مغؼصماٌفاراتماظؿؼـقة،ماظـؼلم

اظـقوضراريماظذيمميـعماظؿؿققزمبنيماظدوظةمواظدؼنموضعفماظصورةماظيتمظؾؿغربمسنم
غػله"  .موباظؿاظي مؼؿؾني متؽاعل موتعدد ماػؿؿاعات ماخلطقيب ،موحؿى موإن معـحم
15

أوظوؼةمظدرادةمبعضفا،مصذظكمالمؼعرب مسنمضقق ماظـظر،مبلمؼعربمسنمسدمماطؿؿالم
اٌشروع .موظؽنمالمغـلىمأغهمتركمظـامسددامععؿربامعنماظدراداتماىادة،ماظيتمالم
زاظتمحباجةمإديماظؼراءةمواظدرادةمعنمأجلماالدؿؿرارميفممطشفمأدرارمحضارتـا،م
وأؼضا معن مأجل معزؼد معن ماإلبداع ،ماضؿداء مبـ ماخلطقيب مغػله :م" مبدأت محقاتيم
اظـؼاصقةمباظؽؿابةماإلبداسقةمألنماظؽؿابةمػيمعامؼؾؼى".16ممم م
حريش بغداد حمؿد م

Khatibi, A., Penser le Maghreb, op. cit, pp.71-72.
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 م:مـاصب وجوائز
أدؿاذ مجاععي مبؽؾقة ماآلداب مواظعؾوم ماإلغلاغقة مجباععة محمؿد ماًاعسم م،باظرباط
ممم، عدؼرمععفدمسؾمماالجؿؿاعمدابؼامباظرباط، عدؼرماٌعفدماىاععيمظؾؾقثماظعؾؿي م،1976 سضوميفموحدةماظؽؿابماٌغاربةمعـذم،" رئقسمهرؼرم"اظـشرةماإلخؾارؼةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمظؾؿغرب. Signes du présent " رئقسمجمؾةم"سالعاتماياضر م:وضدمهصلماظػؼقدمسؾىمسدةمجوائزمعـفا
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).

 بإسادةمرؾعمجمؿلم2008  دـةLa différence و ظؼدمضاعتمدارماظـشرماظػرغلقة
أسؿاظه ميف مرؾعة مذؾه مطاعؾة ميف مثالث مجمؾدات مطربى ممشؾت ماظرواؼة مواظشعرم
.واظدرادات
وعن مأػم ماظدرادات ماظيت مأنزت محول ماًطقيب مغذطر معن مبقـفا مسؿلم
م،اظػقؾلوفماظػرغليمجاكمدرؼداميفمثالثمأجزاء متطرضت مإديماىاغبماظروائي
.موػـاكمأؼضامسؿلمدعقدمنار.اىاغبماظشعريموماىاغبماظػؽريمظؾػؼقد
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).
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