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»ونــود اليــوم أن نؤكــد عــى مــدى أهميــة حشــد كل الطاقــات، يف ســبيل الدفــاع عــن علــو مكانــة الفنــون 
وســمو رســالة الثقافــة، وخلــق بيئــة تشــجع عــى اإلبــداع والفكــر«.

ــد الســادس  ــك محم ــة املل ــا صاحــب الجالل ــة ســامية وجهه ــن رســالة ملكي م

ــط، ــض املتوس ــر األبي ــيقى البح ــل األول ملوس ــه إىل الحف ــره الل ن

 6 يوليوز 2016.





تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه اللــه، تنظــم وزارة 

ــة املغربيــة لتنميــة االســتثامرات والصــادرات، الــدورة  الثقافــة واالتصــال، بتعــاون مــع الوكال

الخامســة والعريــن للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب بالــدار البيضــاء، وذلــك خــالل الفــرة 

املمتــدة مــن 07 إىل 17 فربايــر 2019.

ويشــارك يف هــذه الــدورة أكــر مــن 700 عــارض مبــارش وغــر مبــارش، ميثلــون أكــر مــن 40 بلــدا، مــن مختلــف أصقــاع العــامل. 

كــام يســاهم يف برنامجهــا الثقــايف حــوايل 350 مــن املفكريــن واألدبــاء والشــعراء وشــخصيات مــن عــوامل السياســة واالقتصــاد 

والفــن والقانــون، ســيدلون بآرائهــم، وســيعرضون مســاهامتهم يف فقــرات ثقافيــة تســتمر لعــرة أيــام، مبــا معدلــه   14 نشــاطا 

يف اليــوم.

وتتــوج هــذه الــدورة باســتضافة إســبانيا عــى رشفهــا، يف ســياق يؤكــد عــى رســوخ العالقــات التاريخيــة والثقافيــة بــن املغــرب 

وجارتــه الشــاملية، مبــا يجمعهــام مــن إرث حضــاري مشــرك ضــارب يف أعــامق التاريــخ، ورهانــات مســتقبلية مرتبطــة بجــوار 

جغــرايف، ميثــل فيــه البلــدان معــا همــزة وصــل بــن ضفتــي املتوســط. الــيء الــذي يجعــل مــن هــذه االســتضافة مناســبة أخــرى 

لتبــادل التأثــر والتأثــر بــن الثقافتــن املغربيــة واإلســبانية، مــن خــالل مســاهمة مجموعــة مــن األســامء الفكريــة واإلبداعيــة 

اإلســبانية.

ــدوات  ــن الن ــد م ــم العدي ــدورة تنظي ــذه ال ــايف له ــج الثق ــيعرف الربنام ــرف، س ــف ال ــة بضي ــرات الخاص ــى الفق ــالوة ع وع

التــي تقــارب شــؤون الشــأن الثقــايف املغــريب مــن عديــد النواحــي التــي تهــم تعــدد تعبراتــه اللغويــة، مــن عربيــة وأمازيغيــة 

ــوم إنســانية. ــون وعل ــراث وأدب وفن ــن ت ــة، م ــة واإلبداعي ــه املعرفي ــوع حقول وحســانية، وتن

وكســالف الــدورات، سيشــهد برنامــج هــذه الــدورة تنظيــم فقــرات تلقــي الضــوء عــى التجــارب اإلبداعيــة والنقديــة التــي رأت 

النــور خــالل موســم 2018-2019 عــى الصعيــد املغــريب والعــريب، باإلضافــة إىل فقــرات مــع كاتبــات وكتــاب يقدمــون فيهــا إىل 

جمهــور املعــرض جديــد مشــاريعهم الفكريــة واإلبداعيــة، وذلــك يف شــكل مداخــالت أو حــوارات أو تقدميــات كتــب.

وملــا كان املعــرض يف جوهــره لحظــة تحتفــي مبكانــة الكتــاب ومببدعيــه وقرائــه أيضــا، فقــد حرصنــا أن تتخلــل برنامجــه الثقــايف 

جملــة مــن الفقــرات االحتفاليــة، ويف مقدمهــا حفــل تســليم جائــزة  ابــن بطوطــة ألدب الرحلــة، التــي ينظمهــا املركــز العــريب 

لــأدب الجغــرايّف، وأمســية الشــاعر الفائــز بجائــزة األركانــة العامليــة، وكــذا حفــل تســليم جائــزة القــراءة التــي تســهر عليهــا  

شــبكة القــراءة باملغــرب.

أمــا مــا يخــص فئــة األطفــال واليافعــن، فقــد أعددنــا لفائدتهــم برنامجــا مــن الفقــرات التثقيفيــة التــي تعمل عــى إغنــاء اإلدراك، 

وتحفيــز ملــكات اإلبــداع، مــن خــالل ورشــات علميــة وفنيــة وكوريغرافية.

ــا راكمــه  ــاب يف موعدهــا الســنوي، لرســخ م ــدويل للنــر والكت ــدورة الخامســة والعــرون للمعــرض ال ــه، تحــل ال ــذا كل  به

ــن  ــرا ب ــة وج ــال للمعرف ــاره حام ــاب باعتب ــة الكت ــاء مبكان ــعاع دويل، وارتق ــن إش ــابقة م ــدورات الس ــدار ال ــى م ــرض ع املع

الثقافــات والشــعوب. وكــذا  لتكــرس جهــود وزارة الثقافــة واالتصــال يف مجــال الكتــاب والقــراءة العموميــة، جنبــا إىل جنــب مــع 

ــن.   ــن والجمعوي ــن واإلعالمي ــن واملؤسســاتين والثقافي ــا املهني رشكائه

وال يفوتنــا تجديــد الشــكر لركائنــا األساســين، ويف مقدمتهــم الوكالــة املغربيــة لتنميــة االســتثامرات والصــادرات، واملســؤولن 

يف واليــة الــدار البيضــاء الكــربى وعامالتهــا واملصالــح التابعــة لهــا، وكــذا املســؤولن يف مجلــس الجهــة، ومجلــس املدينــة، ملــا 

يقدمونــه مــن دعــم وتعــاون إلنجــاح هــذه الفعاليــة الثقافيــة الدوليــة الكــربى.

الكتاب جسر للربط الثقافي بين الدول والشعوب
محمــد األعـرج

وزيـر الثقافـة واالتصـال
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برنامـج ضيـف الشـرف
مــا بــن املغــرب والجــارة إســبانيا ليــس مجــرد مســافة بحريــة شــكلت عــى امتــداد التاريــخ، قلــب حضــارة اإلنســان القديــم، 

بــل إن األمــر تجــاوز هــذا الجــوار الجغــرايف لتتداخــل فيــه املصالــح االقتصاديــة واملصائــر اإلنســانية وتتصاهــر فيــه القرابــات 

الحضاريــة والثقافيــة والتاريخيــة، إىل حــد بــات يصعــب فيــه تصــور توقــف صبيــب التأثــر والتأثــر بــن الصديقــن والجاريــن 

الكبريــن. بهــذه الخلفيــة التاريخيــة والجغرافيــة والحضاريــة تحــل إســبانيا الثقافيــة ضيفــا لهــذه الــدورة، وبهــذه الصفــة دامئــا 

يســتقبل كتــاب املغــرب ومبدعــوه وفنانــوه زمالءهــم يف الضفــة الشــاملية، ضمــن احتفاليــة ثقافيــة كبــرة، تتجــدد معهــا أوارص 

الصداقــة ويتمــن فيهــا حســن الجــوار.

النــدوات
مــا مييــز برمجــة نــدوات هــذه الــدورة مــن املعــرض الــدويل للنــر والكتــاب بالــدار البيضــاء هــو جعلهــا منفتحــة عــى جملــة 

مــن القضايــا ذات الصلــة بالثقافــة وبالكتــاب وبتداولــه، مــع مــا يســتدعيه ذلــك مــن إثــارة بعــض اإلشــكاليات املرتبطــة بأســئلة 

الثقافــة املتجــددة، ســواء يف بالدنــا أو يف محيطنــا العــريب أو الــدويل. هــي مناســبة، إذن، إلفســاح املجــال واســعا أمــام مختلــف 

الــركاء واملتدخلــن والفاعلــن الثقافيــن، مــن أجــل إغنــاء النقــاش وبلــورة أجوبــة جديــدة تهــم راهــن الثقافــة يف عاملنــا املتغــر. 

آثــار الصحــراء
مل تكــن الصحــراء، يومــا، مجــرد فضــاء يحيــل عــى الفــراغ والوحشــة والتيــه، وإمنــا شــكلت، يف املخيــال العــريب عــى الخصــوص، 

مجــاال جغرافيــا خصبــا يســاعد عــى التأمــل واإلنصــات للــذات والبحــث عــن أجوبــة للهواجــس التــي كانــت تواجههــا. فمــن 

قلــب الصحــراء خــرج األنبيــاء والرســل بنبوءاتهــم، وبــن كثبانهــا ووديانهــا وواحاتهــا كتــب أعظــم الشــعر يف تاريــخ اإلنســانية، 

وبــن هــذا وذاك، اعتــربت الصحــراء وال تــزال ســجال يحفــظ آثــار الســائرين فيهــا والشــغوفن باقتنــاص أرسارهــا. تلــك بعــض 

أرسار الصحــراء التــي تحــاول النــدوات املدرجــة يف هــذا املحــور الدســم اقتفــاء أثرهــا.

تجــارب يف الكتـابــة
ليســت الكتابــة، مبــا هــي فعــل إنســاين متعقــل بامتيــاز، مجــرد ترصيــف للكلــامت وتجميــع للمفــردات، وإمنــا هــي مجهــود 

ــة ألخــرى،  ــب آلخــر، ومــن أم ــف مــن كات ــوات تختل ــة ويرجــم أحاســيس ومشــاعر وحي ــار ينقــل تجــارب إنســانية خالق جب

مبــا يعكــس الحــاالت اإلنســانية املتباينــة واألزمنــة والتواريــخ الفرديــة والجامعيــة، باعتبارهــا خالصــة كينونــة لهــا خصوصيتهــا 

املتفــردة. وســواء كانــت تحــي عــن تجربــة األفــراد أم الشــعوب. هــي مناســبة يفتــح فيهــا هــذا املحــور البــاب لالقــراب أكــر 

مــن تجــارب كتابيــة تســتحق االنتبــاه.

ليالـي الشعـر
مــا مينــح للكتابــة الشــعرية ألقهــا وقوتهــا ودوام تأثرهــا يف النــاس كونهــا تســتمد ماءهــا مــن خصوصيــة هــي قريبــة مــن التفــرد 

منهــا إىل التكــرار أو التشــابه. بهــذا املعنــى يصبــح كل شــاعر خليــق بحمــل هــذه الصفــة مبثابــة منجــم مــن األحاســيس النبيلــة 

واملشــاعر الرفيعــة، وكــّم ال ينضــب مــن القلــق الــذي يطــور اللغــة ويبتكــر الصــور واإليقاعــات وينتــج املعــاين واألســئلة. مــن 

هنــا تعتــرب مثــل هــذه الليــايل الشــعرية مناســبة طيبــة الكتشــاف بعــض هــؤالء الشــعراء، الذيــن يكتــب كل واحــد منهــم، وبلغــة 

مخصوصــة، نظرتــه إىل العــامل وإىل النــاس.

عتبات البرنامج الثقافي
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ساعـة مع كاتـب
ــة وصهرهــا  ــه املخصوصــة واملتفــردة يف اســتقبال املشــاهدات اليومي ــارا لنظرت ــارة لوحــده، اعتب ــكاد كل كاتــب أن يشــكل ق ي

يف قالــب مــن املشــاعر والــرؤى، قبــل أن يقدمهــا يف تجربــة إبداعيــة تشــهد عــى أصالتــه وخصوصيــة متثلــه للواقــع والحيــاة.

يف هــذه الفقــرة، التــي ستســتغرق ســاعة مــن الزمــن، ســيكون زوار معــرض الكتــاب عــى موعــد مــع ثلــة مــن الكتــاب، مغاربــة، 

ــرب  ــا يق ــة، مب ــلوبية واملوضوعاتي ــة واألس ــا، التخييلي ــم يف قضاياه ــوا قراءه ــم ليرك ــر أرساره ــون دفات ــب، يفتح ــرب وأجان ع

املســافات بــن الطرفــن.

ذاكــــرة
مــام ال شــك فيــه، أال أحــد يســتطيع مجابهــة الحيــاة مــن دون ذاكــرة، أي بــدون اســرجاع واســتعادة لــكل املــايض أو لبعــض 

تفاصيلــه الكــربى، التــي ال تتوقــف عــن الفعــل والتأثــر وصياغــة بعــض مالمــح الحــارض ومقومــات املســتقبل. وليســت الذاكــرة، 

بهــذا املعنــى، مجــرد آليــة الســتعادة أحــداث وقعــت يف املــايض، وإمنــا هــي أيضــا وأساســا أشــخاص صنعــوا بعــض أوجــه هــذا 

املــايض املرقــة. هــي مناســبة الســتحضار ذاكــرة كتــاب وفاعلــن يف مختلــف مناحــي حياتنــا اليوميــة، كانــت لهــم أيــاد بيضــاء 

يف تأثيــث ذاكرتنــا الوطنيــة الجامعيــة.  

أسمــاء فـوق البوديــوم
هــم ســفراء مــن نــوع خــاص، كتــاب، فنانــون ومبدعــون مغاربــة اســتطاعوا، بإنتاجهــم الثقــايف واملعــريف واإلبداعــي، أن يحجــزوا 

ــا الوطنيــة.  رمبــا مل يكــن يــدور يف خلدهــم وهــم يكتبــون مــا كتبــوا أنهــم يؤسســون  لبلدهــم بطاقــة إشــعاع خــارج حدودن

لديبلوماســية ثقافيــة أكــر أصالــة وتأثــرا وفعاليــة. األكيــد أن الكتابــة، يف هــذا الزمــن التكنولوجــي والتواصــي شــديد التحــول، 

مل تعــد مجــرد شــأن شــخيص يســعى الكاتــب مــن ورائــه إىل قــول كلمتــه قبــل أن ينســحب إىل صمتــه وعزلتــه الخاصتــن، وإمنــا 

ــاء بهــؤالء  ــة. هــي فقــرة لالحتف ــة واملعرفي ــن ويرمــم فراغاتهــم الجاملي ــأذواق اآلخري ــك ليلتحــم ب ــح تأثرهــا يتجــاوز ذل أصب

الســفراء الجــدد لتثمــن مجهوداتهــم اإلبداعيــة.

جائــزة ابــن بطوطـة ألدب الرحلــة
منــذ إقرارهــا كفقــرة أساســية ضمــن الربمجــة العامــة للمعــرض الــدويل للنــر وللكتــاب: أصبحــت جائــزة ابــن بطوطــة ألدب 

الرحلــة، التــي تدخــل ضمــن مــروع »ارتيــاد اآلفــاق«، ومينحهــا املركــز العــريب لــأدب الجغــرايف، تشــكل عنوانــا بــارزا الكتشــاف 

نصــوص رحليــة غميســة، اجتهــد باحثــون متميــزون، مغاربــة وعــرب، يف اكتشــافها وتحقيقهــا وإخراجهــا مــن مجهوليتهــا إىل عــامل 

القــراءة والتــداول الواســعن. هــي مناســبة، إذن، ملعرفــة نتائــج الــدورة الحاليــة، التــي ســتحتفي مبحققــن ســخروا مجهوداتهــم 

العلميــة لتقديــم نصــوص قدميــة، كان لهــا وقعهــا الخــاص يف تقريــب الهــوة مــع اآلخــر يف زمــن مــى، مبــا يجعلهــا ذات منفعــة 

معرفيــة وثقافيــة عامــة يف وقتنــا الراهــن.

أمسيــة األركانــة
دورة بعــد أخــرى، بــات مؤكــدا أن جائــزة األركانــة العامليــة للشــعر، التــي أطلقهــا بيــت الشــعر يف املغــرب، منــذ ســنة 2003، مل 

تعــد مجــرد لحظــة احتفــاء بشــعراء مــن العــامل وتكرميــا لهــم ومكافأتهــم عــن مجمــل أعاملهــم وعطاءاتهــم األدبيــة والفكريــة 

وإســهامهم يف إشــاعة قيــم الشــعر، وإمنــا أصبحــت تفتــح الذائقــة الشــعرية املغربيــة عــى مختلــف الجغرافيــات الشــعرية يف 

العــامل، وتجــر املســافات بــن شــعراء املغــرب ونظرائهــم مــن دول أخــرى شــقيقة وصديقــة. هــي فرصــة الكتشــاف أيــن ســتحط 

شــجرة األركانــة املغربيــة بامتيــاز يف دروتهــا الثالثــة عــرة.
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أصـوات جديـدة فـي الكتابـة
ــار  ــة، ويف اختي ــلوبه الخاصــن يف الكتاب ــه وأس ــرس نظرت ــدا أن يك ــاول جاه ــل يح ــة. وكل جي ــال متعاقب ــة أجي ــاب املغارب الكت

املوضوعــات ومقاربــة القضايــا املطروحــة التــي يفرزهــا الواقــع وتثرهــا انشــغاالتنا بالحيــاة والنتيجــة أن هــذا التنــوع البانورامي، 

وهــذا الغنــى هــو مــا يســهم يف تطويــر الــذوق الجامعــي، ويف تحصــن الــذات املبدعــة املغربيــة لإلبقــاء عــى جــذوة الجــامل 

ــإن  ــكل جــدارة واســتحقاق، ف ــادة ب ــوم الري ــوق بودي ــد كرســت أســامءها ف ــال املؤسســة ق ــت األجي ــا. وإذا كان متيقظــة فين

األجيــال الجديــدة تســعى بدورهــا إىل بلــوغ هــذا الــرف الخــالق، بالشــكل الــذي يشــكل إضافــة نوعيــة ملــا كتبــه وأســس لــه 

جيــل الــرواد. هــي مناســبة لإلنصــات إىل مــا يبدعــه الجيــل الجديــد، واالقــراب مــن أســئلته امللحــة وقلقــه املنتــج.

الكاتـب ومرتجمـه 
الرجمــة فعــل إبداعــي خــالق بامتيــاز، وفعاليــة معرفيــة منتجــة يف نقــل واســتقبال الجديــد و املختلــف يف ثقافــات العــامل إىل 

لغتنــا العربيــة، أو حمــل مــا تنتجــه لغتنــا وثقافتنــا الوطنيــة نحــو باقــي اللغــات الحيــة. ومتــى جمــع لقــاء ثقــايف بــن كاتــب 

ومرجمــه تصبــح املتعــة متحققــة واالســتفادة مضمونــة. 

يف هــذا املحــور، الــذي يســعى إىل الجمــع بــن الكاتــب ومرجمــه، ســيكون جمهــور الــدورة مــع فرصــة الكتشــاف غــر قليــل مــن 

الخبايــا التــي ســاهمت يف »تواطــئ« مبدعــن مختلفــن إلعــادة كتابــة نــص واحــد مــن زاويتــي نظــر مختلفتــن.

جائـزة القـراءة
تعتــرب برامــج التحســيس بالقــراءة مــن الربامــج املُواِطنــة الهامــة، التــي تعنــى بســؤال القــراءة والرويــج للكتــاب. وتتــأىت أهميــة 

ــات  ــب املؤسس ــواء يف قل ــباب، س ــال والش ــوف األطف ــة يف صف ــزة، دينامي ــدة وجي ــت، ويف م ــا خلق ــن كونه ــج م ــذه الربام ه

التعليميــة، وأيضــا داخــل دور الشــباب ويف الحدائــق واملرافــق العامــة التــي يرتادهــا املواطــن العــادي. لهــذا الســبب، تحــر 

جائــزة القــراءة، التــي تدشــن ســنتها الخامســة، ومُتنــح للشــباب واليافعــن، ممــن أبانــوا عــن شــغف كبــر بالقــراءة وصداقــة 

الكتــاب.

فـي حضـرة كتـاب
ــات أو يف األســواق، وإمنــا هــي  ليســت الكتــب مجــرد أوراق جمعــت عــى نحــو يجعــل منهــا ســلعة أنيقــة تعــرض يف املكتب

دبيــب أرواح وخالصــة تجــارب وعصــارة أفــكار، أجهــد أصحابهــا أنفســهم لتقدميهــا لآلخريــن، مبــا يفيدهــم يف النظــر إىل الواقــع 

ــة، ملــا  ــم اختيارهــا بعناي ــي ت ــا تقــرح هــذه الفقــرة مجموعــة مــن الكتــب، الت ــد. مــن هن ــر وجدي ــاة بشــكل مغاي وإىل الحي

تقدمــه مــن أفــكار طريفــة ســتفيد، وال شــك، جمهــور الــدورة. 
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Salle Averroès
15.00 - 16.00

Avec: Tahar Ben Jelloun. «L’insomnie» roman,Tahar Ben Jelloun, Gallimard, 2018.
«L’insomnie», le nouveau roman de Tahar Ben Jelloun, est une 
histoire surprenante qui raconte les péripéties  d’un scénariste 
qui souffre d’insomnie, et qui, pour s’en délivrer, découvre que le 
fait de commettre des crimes lui procure quelques moments de 
sommeil. Et c’est l’escalade ! Il « hâte » de plus en plus la mort « 
de gens qui méritent d’être tués ». Plus la victime est importante, 
plus il dort. Jusqu’où ira-t-il ?

Viernes 08 febreroالجمعة 08 فبراير

ذاكـــــرة
مبشاركة: عبد الحق املريني، إبراهيم السوالمي.

تسيري: مصطفى الجوهري. 

موالي عيل الصقيل، من القصيدة إىل النشيد.
إىل وقــت قريــب؛ ظــل كثــر مــن املغاربــة ال يعرفــون اســم واضــع كلــامت نشــيدنا الوطنــي 

»منبــت األحــرار«، عــى الرغــم مــن أننــا حفظنــاه، عــن ظهــر قلــب، منــذ طفولتنــا الباكــرة يف 

ــردده، بافتخــار  ــا ن ــا مــا زلن ــدرس، كــام أنن ــة وداخــل حجــرات ال ســاحات مؤسســاتنا التعليمي

ــا الوطنيــة ويف مختلــف املحافــل السياســية والرياضيــة  واعتــزاز كبريــن، يف مناســباتنا وأعيادن

الكونيــة. كلامتــه البســيطة والعميقــة مل يطلهــا التقــادم ومل تــربد حرارتهــا التــي تدفــئ القلــب 

والذاكــرة. 

هي مناسبة للتعرف أكر وعن قرب عى سرة هذا الشاعر واملريب الوطني الراحل.

16.00 - 15.00
قاعة خوان غويتيسولو

تجارب يف الكتابة
مبشاركة: محمد عناد النبهان )كندا(،

يوسف وهبون، رشيد الياقويت، عز الدين بوركة.
تسيري: مراد القادري. 

 

مختبــر الكتابــة الشعريـــة.
ــة  ــكالم لصناع ــة يف صــوغ ال ــى املصادف ــة الشــعرية مجــرد مامرســة تراهــن ع  ليســت الكتاب

اإلدهــاش، وإمنــا هــي مختــرب للتجريــب النبيــه املفكــر فيــه، الــذي يســعى إىل النحــت يف صخــر 

ــه إىل  ــاء يرتقــون ب ــا كان القدم ــال. ولعــل هــذا التصــور هــو م ــف الخي اللغــة واســتثارة طرائ

مرتبــة الصناعــة، أي صناعــة الــكالم، مــن حيــث هــو تجديــد ملــا هــو كائــن وتنويــع مختلــف 

عــى أثــره. مــن هنــا ســعي املشــاركن يف هــذا اللقــاء املختــربي إىل توضيــح بعــض مغاليقــه، مبــا 

يضــع يــد الشــعراء الجــدد عــى أرسار فــن كتابــة الشــعر.   

16.30 - 15.00
قاعة ابن ميمون

Pabellón España

10.30 - 11.15

Picnic de cuentos
Con: Paula Acuña.
Organiza: Instituto Cervantes 
Casablanca.

Esta actividad tiene como propósito hacer del lenguaje una 
verdadera fiesta, contando y leyendo cuentos donde los 
sentimientos y emociones de los niños se entretejan en un 
continuo ir y venir entre el mundo real y el imaginario. Cuentos en 
español que les acerquen a una cultura escrita rica y cautivadora, 
les abra una ventana con vistas a un mundo de lecturas posibles, 
de culturas diversas y realidades cambiantes.

11.30 - 12.15

Présenté par: Kacem Basfaou.

Autour d’un livre
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ندوة
مبشاركة: حمدادو بن عمر )الجزائر(،

 الوايف نوحي، فيصل الرشايبي.
تسيري: عيل بنطالب.

  
18.00 - 17.00

قاعة خوان غويتيسولو

اللغة والبحث التاريخي.
ليســت اللغــة مجــرد وســيط محايــد، كــام أنهــا ال تعتــرب وعــاء تفــرغ فيــه الخطابــات كيفــام 

اتفــق. بــل هــي أداة تعبــر متلــك قــدرة هائلــة عــى التكيــف مــع مــا تســتقبله مــن موضوعــات 

ومجــاالت بحــث وتفكــر وتأمــل. ومتــى اقرنــت اللغــة بالبحــث التاريخــي صــارت لهــا ســلطة 

ــايض،  ــت يف امل ــداث وقع ــلة أح ــرد رسد لسلس ــس مج ــخ لي ــار أن التاري ــى اعتب ــة، ع مضاعف

ــا  ــارض مب ــد الح ــة دروس تفي ــو مجموع ــا ه ــا، وإمن ــربة منه ــذ الع ــا وأخ ــادي عراته ــة تف بغاي

يفيــد اســتراف املســتقبل. مــن هنــا تتطلــب كتابــة التاريــخ لغــة مخصوصــة، لغــة موضوعيــة، 

مبــارشة وفاحصــة. تلــك بعــض األفــكار التــي تســعى هــذه النــدوة إىل مقاربتهــا.   

ساعة مع كاتب
امليلودي شغموم، يحاوره حسن بحراوي.مبشاركة: امليلودي شغموم، حسن بحراوي. 

ــروايئ  ــم ال ــتحضار اس ــة دون اس ــة والعربي ــة املغربي ــة الروائي ــن التجرب ــث ع ــن الحدي ال ميك

املغــريب املبــدع امليلــودي شــغموم، ليــس فقــط ألن لــه نصيبــا معتــربا يف إغنــاء مدونــة التخييــل 

ــد  ــب الجدي ــاب تجري ــن ب ــا م ــل متنه ــن داخ ــد املجددي ــاره أح ــا باعتب ــا أيض ــريب، وإمن الع

والطــارئ والطريــف واملختلــف. وألنــه يســتند عــى خلفيــة فلســفية أكادمييــة، فــإن مقرحــه 

اإلبداعــي كان دامئــا يســعى إىل إربــاك املعطــى الجاهــز، وزرع بــذرة الشــك يف كل مــا يحيــط 

بنــا عــرب ديناميــة الســؤال. كاتــب مجــدد ومتجــدد وغــر قنــوع، وبهــذه الصفــات وغرهــا يتيــح 

لقارئــه ســاعة مــن البــوح الريــح للكشــف عــن األرسار الخفيــة يف مختــربه اإلبداعــي.

18.00 - 17.00
قاعة ابن رشد

Pabellón España
16.00 - 17.30

”El español, más al sur I“
Con: Nissrin Ibn Larbi, 
Ahmed M.Mgara, Aziz Tazi.
Organiza: DG del Libro y Fomento 
de la Lectura. Ministerio de Cultura 
y Deporte.

“El español, más al sur”  quiere resaltar la importancia y el 
reconocimiento a la literatura en español producida por escritores 
marroquíes. En esta primera entrega, Aziz Tazi, Nissrin Ibn Larbi y 
Ahmed M.Megara, nos aportarán su punto de vista sobre la LMLE.
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ندوة
مبشاركة: نوال بنرباهيم، محمد أيت حمزة،

 إدريس جعيدي، أحمد عيدون،
تسيري: إدريس أزضوض.

تنظيم: املعهد املليك للثقافة األمازيغية.

الثقافة املغربية  املادية والالمادية بني دفتي الكتاب البديع.
يتمحــور اللقــاء حــول اإلصــدارات يف مجــال الثقافــة األمازيغيــة، عــى مســتوى  مؤسســة املعهــد 

ــات  ــات واملؤلف ــب الدراس ــرى. إىل جان ــر أخ ــات ودور ن ــة ومؤسس ــة األمازيغي ــي للثقاف املل

ــع  ــاب البدي ــأيت الكت ــة، ي ــر املادي ــة وغ ــة املادي ــة املغربي ــول الثقاف ــة ح ــة واألكادميي العلمي

بجامليــة شــكله وإخراجــه، وتناســق صــوره ونصوصــه، كحامــل وناقــل ألشــكال ومظاهــر هــذه 

ــا. ــا وتجلياته ــة وتعبراته الثقاف

19.30 - 18.30
قاعة ابن رشد

الجمعة 08 فبراير

ليايل الشعر
مبشاركة: خالد املعايل )العراق(، خلود رشف )سوريا(،

 أحمد عصيد، عياد ألحيان.

تسيري: مخلص الصغري.

مع حفل غنايئ يحييه الطفل الفنان حمزة األبيض،  

والفرقة املوسيقية برئاسة رشيد زروال.

تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال، ودار الشعر بتطوان.

الليلة األوىل.
ــه الشــعرية  ــرد وجملت ــه املف ــكل واحــد منهــم صوت  أســامء مــن العــراق وســوريا واملغــرب ل

الخاصــة. مــع وجــود قواســم مشــركة كثــرة، لعــل أهمهــا هــو ذلــك النفــس الشــعري الشــفاف 

ــة بإمكانهــا أن تحــول  ــروح املحلقــة واإلحســاس املرهــف، مبــا هــي مقومــات رضوري وتلــك ال

الحجــر إىل ذهــب، والزوابــع إىل إيقاعــات موســيقية تســعد القلــب. فلنســتمتع جميعــا 

ــة الشــعرية األوىل. بأصــوات هــذه الليل
20.00 - 18.30

قاعة خوان غويتيسولو

Pabellón España
18.00 - 19.30

           Turismo y diálogo entre
culturas

Salle Maïmonides
17.00 - 18.00

Con: Wissal El Gharbaoui.
Organiza: Ostelea School 
of Hospitality & Tourism.

La Ostelea School of Hospitality & Tourism, que ha abierto 
recientemente una sede en Casablanca, ofrecerá una presentación 
sobre el turismo como un factor clave en el diálogo intercultural y 
para el conocimiento mutuo de los pueblos

Viernes 08 febrero

Présentation

Présentation des principales conclusions du Rapport Straté-
gique 2018 de l’IRES « Pour un développement autonome de 
l’Afrique». Par M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général 
de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES).
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يف حرضة كتاب
مبشاركة: الحسني زروق، عزيز الخطيب،

 عبد اللطيف الخاليب،
تسيري: الحافظ الرويس.

تنظيم: الرابطة املحمدية للعلامء.

ــب،  ــز الخطي ــة والنحــو باملغــرب األقــى، الحســني زروق، عزي ــامء اللغ »معجــم عل

ــاط، 2018«. ــامء. الرب ــة للعل ــف الخــاليب، منشــورات الرابطــة املحمدي ــد اللطي عب
ــامء  ــامم العل ــتأثرت باهت ــي اس ــات الت ــد املوضوع ــكل أح ــة يش ــة العربي ــامم باللغ ــل االهت ظ

ــي يكتســيها الســؤال اللغــوي يف  ــة الت ــم، بالنظــر إىل األهمي ــة العل والباحثــن والدارســن وطلب

تطويــر العلــوم وتجويــد لغتهــا التدريســية وتيســر مقاصدهــا. وقــد صاحــب ذلــك أيضــا اهتامم 

ــدوة  ــوع الن ــاب موض ــوي. والكت ــدرس اللغ ــوا ال ــن أغن ــالم الذي ــر  األع ــم وس ــامء وتراج بأس

مســاهمة مــن أصحابــه ذات شــأن يف التعريــف بهــوالء األعــالم الذيــن خدمــوا اللغــة العربيــة 

ــا األقــى. يف مغربن

19.30 - 18.30
قاعة ابن ميمون

Villa des Arts de 
Casablanca

19.00

”Desde la intimidad“
Organiza: Fundación Enaire-
Ministerio de Fomento, 
Instituto Cervantes, Embajada 
de España en Marruecos, Villa 
des Arts de Casablanca

“Desde la intimidad”, título bajo el que se reúnen más de cien 
obras de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, propone 
un recorrido por el arte español del siglo XX y comienzos del XXI 
a través de obras de artistas como Joan Miró, Eduardo Arroyo, 
Antoni Tapiès, Eduardo Chillida, o Luis Gordillo, seleccionadas 
por su conservadora, Ángeles Imaña. Esta selección constituye 
una invitación al viaje estético, y a ahondar en el conocimiento del 
arte español de nuestro tiempo.
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يف حرضة كتاب

مبشاركة: عبداللطيف الشدادي.

تقديم: أحمد بوعشيق.

»نظــام الصفقــات العموميــة يف ضــوء مرســوم 20 مــارس 2013«: عبداللطيــف 

الشــدادي. منشــورات ســلييك إخــوان. طنجــة، 2019.
يتضمــن هــذا املؤلــف تحليــال شــامال لقانــون الصفقــات العموميــة، حيــث يســلط الضــوء عــى 

ــرق  ــا، وط ــة، وأنواعه ــوم الصفق ــد مفه ــن تحدي ــا م ــادة، إنطالق ــا امل ــي تطرحه ــكاالت الت اإلش

إبرامهــا، وآليــات تنفيذهــا.

12.00 - 11.00
قاعة ابن رشد

يف حرضة كتاب
مبشاركة: غلوريا يونج Gloria Young )بنام(.

تقديم: رجاء داكر.

»الزعامة النسائية«
ــا  ــات: غلوري ــدار البيضــاء، 2018. للكاتب ــدرايس حــول الزعامــات النســائية بال ــوم ال أعــامل الي

يونــج، لطيفــة العمــريت، رجــاء الخمــي، منــرات دوســت، تنســيق: رجــاء داكــر. منشــورات 

ــدار البيضــاء، 2018.  ــة اآلداب عــن الشــق، ال كلي

ــام وإســبانيا. يف إطــار  ــن املغــرب، وبن ــاليث ب هــو إصــدار عريب-إســباين جــاء مثــرة مــروع  ث

التعــاون العلمــي جنــوب- جنــوب، أصــدره مختــرب البحــث »املغــرب والعــامل اإليبــري، 

ــاين، وهــو يعــرض ملفهــوم  ــدوات جامعــة الحســن الث واإليبروــــ أمريــي«.  ضمــن سلســلة ن

القيــادة عنــد فاطمــة املرنيــي، وكــذا  تجــارب ثــالث قائــدات أمازيغيــات، باإلضافــة إىل تجربــة 

الزعيمــة  البنميــة ســيلبيا كاريــر، وذلــك بغيــة التعريــف بهــن والقضــاء عــى الصــور النمطيــة 

التــي تطــال املــرأة.

12.00 - 11.00
قاعة ابن ميمون

يف حرضة كتاب

مبشاركة: لحسن حداد.
تقديم: يونس دافقري.

ــداد. دار  ــن ح ــد«. لحس ــي جدي ــد اجتامع ــو عق ــوي : نح ــيايس والتنم ــة الس »جدلي

ــاء، 2019. ــدار البيض ــرق، ال ــى الط ملتق
مــا يحتــاج إليــه املغــرب هــو “عقــد اجتامعــي جديــد« يتــم مبوجبــه االهتــامم بتنميــة قــدرات 

الطبقــة الوســطى والشــباب واالســتمرار يف دعــم الخــروج مــن الفقــر عــرب تحويــالت مبــارشة 

ــة عــى الدمقرطــة  ــة سياســية مبني ــك يف إطــار مقارب ــن وذل ــرب التكوي مروطــة والتمكــن ع

ــك  ــة، كل ذل ــج التنمي ــايت لربام ــع املواطن ــارشة« يف التتب ــة املب ــامد »الدميقراطي ــة واعت الحقيقي

يف إطــار إجــامع مجتمعــي حــول قواســم مشــركة وقيــم املواطنــة الحقــة والثوابــت املتوافــق 

عليهــا مــن طــرف الجميــع. 

12.00 - 11.00
قاعة خوان غويتيسولو

Sábado 09 febreroالسبت 09 فبراير
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ذاكرة

مبشاركة: يحيى يخلف )فلسطني(، حسن نجمي.

تسيري: محمود معروف.

محمود درويش:  الذاكرة الشعرية املتجددة.
يف أقــل مــن ثالثــة أشــهر مــن هــذه اللحظــة الرفيعــة، بــادر بيــت الشــعر يف املغــرب، بدعــم من 

رشكائــه، وزارة الثقافــة واالتصــال ومؤسســة الرعايــة التابعــة لصنــدوق اإليــداع والتدبــر، وكليــة 

اآلداب يف الربــاط، بتنظيــم احتفاليــة تكرمييــة كبــرة يف الربــاط، مبناســبة مــرور عــر ســنوات 

ــد  ــة شــهدت عق ــش. احتفالي ــود دروي ــر محم ــريب الفلســطيني الكب ــل الشــاعر الع عــى رحي

نــدوة كــربى همــت املنجــز الشــعري للشــاعر الراحــل، كــام عرفــت تنظيــم معــرض تشــكيي 

ــاء  ــن أصدق ــة م ــع مجموع ــد يجتم ــاء الجدي ــذا اللق ــر«. ويف ه ــوان »ورد أك ــل عن ــر حم كب

الشــاعر الراحــل الســتعادة ذاكرتــه الشــعرية املتجــددة، وللوقــوف عــى منجــزه اإلبداعــي الفــذ 

الــذي شــغل النــاس وال زال يلهــم األجيــال الشــعرية الجديــدة. 

16.00 - 15.00
قاعة خوان غويتيسولو

يف حرضة كتابني
مبشاركة:  جليد السهويل.

تقديم: أحمد عبيدة.
تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال،

 ومعهد غوته بالرباط.

“طنجة، من هنا تبدأ الرحلة إىل العامل”

)Und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo( 
 و“مراكش” )Marrakesch(. تأليف: جليد السهويل.  

مــا يجمــع بــن مدينتــي مراكــش وطنجــة ليــس انتامؤهــام إىل جغرافيــة املغــرب األقــى فقــط، 

ولكــن أيضــا إســهامهام التاريخــي الكبــر يف صنــع كثــر مــن أوجــه املغــرب الثقــايف منــذ قــرون 

خلــت. وإذا كانــت مراكــش، عاصمــة املغــرب املرابطــي، قــد حافظــت عــى مكانتها االســراتيجية 

التجاريــة واملواصالتيــة القدميــة يف ربــط مناطــق الشــامل بالجنــوب، إن عــى صعيــد املغــرب أو 

عــى الصعيــد القــاري، فــإن طنجــة، قــد انطبعــت، منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر وإىل حــدود 

خمســينيات القــرن العريــن، بشــهرة دوليــة، يف مجــاالت السياســة والتجــارة واالقتصــاد والفــن 

ــب، ممــن  ــن األجان ــة واملغامري ــان للرحال ــان مفضلت ــان وجهت ــام شــكلت الحارضت ــداع. ك واإلب

ــن  ــه أع ــا رصدت ــى م ــالع ع ــبة لالط ــي مناس ــة. ه ــرب الثقافي ــة املغ ــم خصوصي ــت تغريه كان

الرحالــة عــن هاتــن املدينتــن التاريخيتــن.  

16.00 - 15.00

قاعة ابن ميمون

Pabellón España

15:00 - 16:00
Salle Averroès

Conférence
Avec: Hervé Magro, Abdelhay
Moudden, Abdelouahed Akmir,
Abdelaziz Ettahiri.
Modérateur: Jamaâ Baïda.

Mémoires et archives.
Comment préserver la mémoire archivistique. A quelle norme 
obéit-elle? Les Archives nationales créent et gèrent chaque année 
des documents dans divers supports. Cela va des simples actes 
notariés, des énoncés de politique, des enregistrements audio-
visuels et sonores jusqu’aux données statiques et aux documents 
archivistiques et historiques du gouvernement: tout est mis en stock 
et constitue une mémoire consignée. Mais cela ne va pas de soi: 
quelle est la valeur archivistique ou historique des renseignements? 
Comment enregistrer et gérer des documents aussi volumineux ? 
Quel usage en faire aujourd’hui et demain? Ne risquent-ils pas 
de devenir superflus ou obsolètes avec le temps ? Dans quel but 
relever le défi de préserver la mémoire historique et archivistique? 
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Pabellón España
16.00 - 17.30

”El español, más al sur II“
Con: Najat El Hachmi, 
Sahida Hamido, Hossain Bouzineb, 
Farid Othman Bentria-Ramos.
Organiza: DG del Libro y Fomento 
de la Lectura. Ministerio de Cultura
y Deporte.

“El español, más al sur” quiere resaltar la importancia y el 
reconocimiento a la literatura en español producida por escritores 
marroquíes. La segunda entrega se enfocará más a la LMLE 
producida en castellano y catalán desde España.

ندوة
مبشاركة: رشيد لعبدلوي،

الحسني آيت باحسني، فاضمة فراس،
عبد املالك حمزاوي.

تسيري: يونس شعيبي.
 

الكتاب األمازيغي: البدايات، التطور، واآلفاق.
عالقــة املغاربــة بالكتــاب عالقــة تاريخيــة، فقــد كانــت وال تــزال تعكــس جانبــا مــن اهتامماتهــم 

اليوميــة يف مختلــف الحقــول املعرفيــة واإلبداعيــة والفنيــة. وقد ســعت وزارة الثقافــة واالتصال، 

إىل إيــالء مــا يلــزم مــن عنايــة لهــذا الوســيط بــن منتجــي األفــكار وقرائهــم، مبــا ييــر قنــوات 

التواصــل وتوســيع الفائــدة. ويف هــذا اإلطــار، شــكل ترســيم اللغــة والثقافــة األمازيغيتــن، إىل 

ــراء  ــة ق ــدة ملخاطب ــاق جدي ــح آف ــة، مــؤرشا عــى فت ــاغ يف الكتاب ــامد حــرف تيفين ــب اعت جان

جــدد وقدامــى بلغــة يتقنونهــا وبحــرف طــوروا إيقــاع تداولــه. فكيــف بــدأت ديناميــة الكتــاب 

األمازيغــي؟ ومــا حــدود اآلفــاق التــي يســعى إىل الوصــول إليهــا؟ تلــك بعــض األســئلة التــي 

ســتحاول هــذه النــدوة اإلجابــة عنهــا.

17.30 - 16.30
قاعة خوان غويتيسولو

ساعة مع كاتب
مبشاركة: صموئيل شمعون )العراق(،

ياسني عدنان.

صموئيل شمعون، يحاوره ياسني عدنان.
يعتــرب صموئيــل شــمعون أحــد الكتــاب العــرب الســومرين الذيــن يعتمــرون أكــر مــن قبعــة 

ــة يف الغــرب وأحــد  ــة العربي ــة الثقافي ــه مــن رواد الصحاف ــب كون ــإىل جان ــة. ف ــة وفني إبداعي

ســفرائها، ترجمــة وتســويقا إىل اللغــة اإلنجليزيــة، يعتــرب صموئيــل مصــورا محرفــا وكاتبــا روائيــا 

ــس«، ظاهــرة  ــي يف باري ــي األول: »عراق ــردي التخيي ــه ال ــة خاصــة. إذ شــكل عمل ــن طين م

إبداعيــة أســالت غــر قليــل مــن مــداد النقــد والثنــاء واإلعجــاب. وعــى الرغــم مــن كونــه مييــل 

أكــر إىل إطــالق مبــادرات ثقافيــة خالقــة دون أن يثــر جلبــة الظهــور، إال أنــه يبقــى حريصــا، 

مــع ذلــك، عــى أن يطــل، مــن حــن آلخــر، عــى أصدقائــه ومحبيــه يف املغــرب، إللقــاء تلــك 

التحيــة الكبــرة الــودودة، التــي تختــر معدنــه الرفيــع. هــي فرصــة، إذن، الكتشــاف جديــد 

أحــد أصدقــاء املغــرب الكبــار، خــالل هــذه الســاعة.  

17.30 - 16.30
قاعة ابن رشد

Sábado 09 febreroالسبت 09 فبراير
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لحظات احتفائية

تقديم: نجيب خداري.

تنظيم: بيت الشعر يف املغرب، برشاكة مع 

وزارة الثقافة واالتصال، وصندوق اإليداع 
والتدبري.

أمسية األركانة
أمســية شــعرية كــربى للشــاعر وديــع ســعادة الفائــز بجائــزة األركانــة العامليــة للشــعر 

.2018
ــن  ــد م ــذ أزي ــا، من ــي أطلقه ــة للشــعر، الت ــة العاملي ــزة األركان ــد أن جائ دورة بعــد أخــرى، يتأك

عــر ســنوات، بيــت الشــعر يف املغــرب، وترعاهــا كل مــن وزارة الثقافــة واالتصــال ومؤسســة 

ــي ال ينحــر  ــة، الت ــة الســنوية الرفيع ــد الثقافي ــن املواعي ــرب م ــر، تعت ــداع والتدب ــدوق اإلي صن

دورهــا يف تكريــم القامــات الشــعرية الكونيــة فقــط، وإمنــا هــي، عطفــا عــى ذلــك، بوابــة نحــو 

ــا  ــا يجعله ــة، مب ــة الوطني ــية الثقافي ــة الديبلوماس ــة جبه ــة، وتقوي ــعرية املغربي ــف بالش التعري

منفتحــة عــى ثقافــات العــامل ومســاهمة يف التعريــف باملنتــوج الشــعري املغــريب. هــي فرصــة 

ــة خاصــة ضمــن  ــه عــى ضــامن مكان ــتأكيد قدرت ــدة إلعــالء صــوت املغــرب الشــعري ولـ جدي

ــامل الشــعرية. ــات الع جغرافي

19.00 - 17.30
فضاء املتوسط

Pabellón España
18.00 - 19.30

”Ensayo español hoy“
Con: Javier Valenzuela, Anna 
Caballé. 
Organiza: DG del Libro y 
Fomento de la Lectura.

Varias mesas redondas ofrecerán un panorama actual de la 
literatura española en algunos de sus géneros, presentando a 
autores consolidados y con obra recientemente publicada. En el 
caso del ensayo, Anna Caballé y Javier Valenzuela serán quienes 
dialoguen sobre las claves de este género en nuestros días.

Salle Maïmonides
16.30 - 17.30

 Une heure avec une
 écrivaine
Avec: Tiphaine Samoyault )France(.
Interviewée par: Jalal El Hakmaoui.

Tiphaine Samoyault est professeur en littérature comparée à 
l’université Sorbonne Nouvelle Paris III. Elle est critique littéraire et 
romancière française. Elle est membre de la direction éditoriale du 
journal en ligne «En attendant Nadeau». Elle collabore en outre à 
France Culture et a collaboré jusqu’à 2015 à La Quinzaine littéraire. 
Elle est notamment l’auteur de la biographie «Roland Barthes» (Le 
Seuil, 2015) et du roman «Bête de cirque» (Le Seuil, 2013). Elle porte 
un vif intérêt pour la production romanesque et à la traduction. 

كلمة رئيس لجنة  تحكيم جائزة األركانة:

عبد الرحامن طنكول.
كلمة النارشة اللبنانية: لينا كريدية.
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قاعة خوان غويتيسولو

Pabellón España

18.30 - 19.30
Salle Averroès

Autour d’un livre
Avec: Fouzia Elbayed.
Présenté par: Mohammed Allout.

Paroles sculptées, Fouzia Elbayed et Abdeslem 
Azdem. Publications du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Rabat. 2018.
La nouvelle publication, «Paroles sculptées», est un travail 
artistique commun qui a révélé, dans une expérience remarquable 
et une complicité créative, les poèmes de la critique et poète 
Fouzia Elbayed, dont la plume s’est exprimée pour mettre en 
lumière les sculptures et peintures de l’artiste Abdeslem Azdem; 
cette première expérience du genre ouvre ainsi la porte à une sorte 
de jumelage entre les différentes formes d’expression culturelle.

السبت 09 فبراير

يف حرضة كتاب
تقديم: عبد الحميد املودن.

تنظيم: املندوبية السامية لقدماء املقاومني.

الذاكــرة التاريخيــة املشــرتكة املغربيــة واملرصيــة، منشــورات املندوبيــة الســامية 
لقدمــاء املقاومــني،  الربــاط، 2018.

تعتــرب عالقــة املغاربــة بأشــقائهم املريــن مــن العالقــات التاريخيــة املتأصلــة، التــي 
تجســد لنــوع راق مــن التواصــل املســتمر يف عــدد مــن املجــاالت، التــي تهــم قطاعــات 
ــادي  ــدور الري ــارا لل ــك اعتب ــن، وذل ــة واألدب والف ــي والثقاف ــر الدين ــة والفك السياس
الــذي كانــت وال تــزال تلعبــه الحضــارة املريــة يف تاريــخ املنطقــة العربيــة ومنطقــة 
املتوســط قدميــا وحديثــا. مــن هنــا أهميــة هــذا الكتــاب، الــذي يــأيت اســتجابة لرغبــة 
ــن  ــوذج م ــؤرخ لنم ــي ت ــة، الت ــذه العالق ــات ه ــض تجلي ــن بع ــف ع ــة يف الكش ملح

ــة بــن نخــب البلديــن وشــعبيهام.     العالقــات األخوي

19.30 - 18.30
قاعة ابن ميمون

Salle Juan Goytisolo
18.30 - 19.30

Autour d’un livre
Avec: Ahmed Boukous.
Présenté par: 
Abderrahman Tenkoul.

«Essais sur les enjeux culturels». Ahmed Boukous. Institut 
Royal de la Culture Amazighe, 2018. 
Acteur de la culture amazighe, Ahmed Boukous est à la fois 
enseignant, écrivain et acteur culturel. Outre ses fonctions 
officielles au sein de l’Institut Royal de la Culture Amazighe, il joue 
un rôle important dans la promotion de la pensée et de l’imaginaire 
amazighes, composante essentielles de l’identité marocaine. 
Il est en dialogue avec Anderrahman Tenkoul. 

Sábado 09 febrero
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األحد 10 فبراير
ندوة

مبشاركة:  الفائزين وأعضاء لجان
جائزة ابن بطوطة.

تسيري: شعيب حليفي. 
تنظيم : املركز العريب لألدب الجغرايف- ارتياد 

اآلفاق، برشاكة مع وزارة الثقافة واالتصال.

ندوة الرحلة
ــا  ــاره أدب ــرب باعتب ــة والع ــراء املغارب ــن الق ــر م ــدد كب ــل ع ــر يف متث ــة يح ــل أدب الرحل ظ

ــا الحــارض واملســتقبل، كــام كان  ــى باملــايض أكــر مــن انشــغاله بأســئلة وقضاي كالســيكيا، يعن

يتــم التعامــل معــه، حتــى وقــت قريــب، بكونــه كتابــة غرائبيــة تثــر الحنــن أكــر مــن التصاقهــا 

ــة  ــاس واملقارن ــرا للقي ــزال يشــكل ترموم مبشــكالت العــر. والحــال أن هــذا األدب كان وال ي

بــن زمنــن منفصلــن متصلــن، زمــن انقــى بأخطائــه وعراتــه وإرشاقــه، وآخــر يتشــكل أمــام 

ــه يف مــا  ــة رأي ــن هــذا وذاك، يقــدم أدب الرحل ــاه امللحــة. وب ــة وقضاي ــا بأســئلته الطارئ أعينن

ميكــن اعتــامده مــن مقرحــات تســعف يف متثــل الحــارض عــى نحــو أفضــل بغايــة اســتراف 

املســتقبل. فــام الــذي تقرحــه علينــا فقــرات هــذه النــدوة؟ ذلــك مــا ســنتعرف عليــه يف ورقــات 

املشــاركن والخــرباء يف هــذا النــوع مــن األدب الرفيــع.

12.00 - 11.00  
قاعة خوان غويتيسولو

يف حرضة كتاب
مبشاركة: عبد اإلله بلقزيز.

تسيري: أحمد الصادقي.

»الدينــي والدنيــوي: نقــد الوســاطة والكهنتــة«، عبــد اإللــه بلقزيــز، منتــدى املعــارف، 

بــريوت، 2018.
ــا، إن  ــا والتباس ــر غموض ــق األك ــدى املناط ــكل إح ــوي، تش ــي والدني ــن الدين ــة ب ــل العالق تظ

عــى مســتوى مقاربتهــام العلميــة الجريئــة، أو يف تدبــر شــؤونهام ملــا يخــدم مصالــح العامــة. 

فــإذا كان الغــرب املســيحي قــد حســم بعــض تجليــات هــذا الغمــوض املريــب، عــى إثــر قيــام 

ثــورات فكريــة، انتهــت إىل وضــع املســافة الروريــة بــن مــا هــو دينــي ومــا هــو دنيــوي، فــإن 

منطقتنــا العربيــة اإلســالمية ظلــت تجــر هــذا االلتبــاس، الــذي أدى إىل تعطيــل ســرورة الفكــر 

وحكمــة العقــل وآليــة النقــد املجــدد. يف هــذا اللقــاء، ســيكون جمهــور الــدورة عــى موعــد مــع 

ــة، ملناقشــة معضلــة  ــة املجتهــدة والهادئ ــه النقدي كتــاب راهــن فيــه صاحبــه عــى إعــامل آلت

الوســاطة املغلفــة مبســحة دينيــة يف مقاربتهــا للشــأن الدنيــوي العــام.

12.00 - 11.00

قاعة ابن ميمون

يف حرضة كتاب
 Clara Riveros مبشاركة: كالرا ريبفريوس

)كولومبيا(، عبد العايل برويك. 
تسيري: حسن بوتىك.

تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال، برشاكة مع 
املركز الثقايف محمد السادس لحوار الحضارات 

– الشييل.

»املغــرب يف األدب الشــيالين« )Marruecos en la literatura chilena(. ســريخيو 
ماســياس بريبيــس )Sergio Macías Brevis(. ســانتياغو، منشــورات املركــز الثقــايف 

محمــد الســادس لحــوار الحضــارات – الشــييل، 2018.

12.00 - 11.00
قاعة ابن رشد

Domingo 10 febrero

يتألــف الكتــاب مــن مجموعــة نصــوص جمعهــا الكاتــب  ســرخيوم ماثيــاس بريبيــس ونرهــا 

حديثــا املركــز الثقــايف محمــد الســادس لحــوار الحضــارات بالشــيي. وتتمحــور كل هــذه 

اإلبداعــات املتنوعــة بــن املذكــرات والشــعر والقصــة والروايــة حــول املغــرب كفضــاء يف املتخيــل 

األديب. ويحــاول ســرخيو ماثيــاس، مــن خــالل هــذا املؤلــف، أن يربــط حــارض الكتابــات األدبيــة 

بــرواد الكتابــة الذيــن ألهمــوا أصحــاب هــذه النصــوص مــربزا املكانــة التــي احتلهــا املغــرب عــى 

مــدى عقــود يف الكتابــات األدبيــة بأمريــكا الالتينيــة ويف الشــيي بالتحديــد.
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يف حرضة كتاب

آثار الصحراء

مبشاركة: فيصل جلول )لبنان(، نايلة نارص، 

لويزة ناظور )الجزائر(، رانا أيب جمعه 
)لبنان(، فاضل الربيعي )العراق(، نوال 

الحوار )لبنان(.
تسيري: سامي كليب )لبنان(.

مبشاركة: رحال بوبريك، املحفوظ أسمهري، 

عزيز بن الطالب.
تسيري: صباح عالش. 

الرســائل املغربيــة:  عــرشون كاتبــا عربيــا يــروون مــدن املغــرب وطيفــا مــن وقائعــه«، 

إرشاف: ســامي كليــب وفيصــل جلــول. دار الفــارايب، بــريوت. 2019.
مل تكــن املــدن يومــا مجــرد عناويــن ألحيــاء وشــوارع وأزقــة، كــام أنهــا ليســت عالمــة لنــامذج 

ــاكنتها،  ــة س ــى طبيع ــدل ع ــة ت ــك، روح جامعي ــب ذل ــي، إىل جان ــا ه ــة، وإمن ــة خاص عمراني

ومتــى تبــارت جمهــرة مــن الكتــاب للكشــف عــن هــذه الــروح، روح املــكان باعتبــاره أفضيــة 

مختلفــة وخاصــة، أمكننــا اكتشــاف مــا ال يــرى، أي ذلــك الوجــه الخفــي، الــذي منــر مــن أمامــه 

ــذي يســعى إىل  ــة هــذا اللقــاء، ال ــا أهمي ــه. مــن هن ــه إىل زخــم خصوصيت ــا دون أن ننتب يومي

تقديــم بعــض مــن هــذه الخصوصيــة التــي متيــز بعــض املــدن املغربيــة كــام رآهــا كتــاب عــرب 

مــن زمننــا.

الصحراء: تقاطعات ثقافية.
ــادة  ــكل م ــة، تش ــة وبري ــة وجغرافي ــات طبيعي ــن خصوصي ــه م ــا تحمل ــراء، مب ــت الصح ظل

خصبــة يف إنتــاج ثقافتهــا، حيــث كانــت، عــى ســبيل املثــال ال الحــر، مرتعــا للتأمــل يف الكــون 

ــراء  ــب الصح ــن قل ــعراء م ــاء والش ــل واألنبي ــرج الرس ــون أن يخ ــة يف ك ــامل. وال غراب ويف الع

مبريــن بخطاباتهــم التــي غــرت العــامل وطــورت األذواق. نفــس التأثــر والتأثــر يســجل كذلــك 

يف إنتــاج ثقافــة الحــارض. هنــا نظــرة عــى بعــض التقاطعــات الثقافيــة التــي أنتجهــا وينتجهــا 

أبنــاء الصحــراء. 

16.30 - 15.00

16.00 - 15.00

قاعة خوان غويتيسولو

قاعة ابن رشد

يف حرضة كتاب
مبشاركة: بنسامل حميش.

تقديم: محمد الداهي. 

»جرحى الحياة«، رواية. بنسامل حميش. املركز الثقايف للكتاب، الدار البيضاء-بريوت، 

.2018
ــة املتعــددة، التــي يتقاســمها مجــاال البحــث الفلســفي  ــه األكادميي عــى الرغــم مــن اهتاممات

ــعا  ــال واس ــاح املج ــبيل إفس ــدا يف س ــر جه ــش، ال يذخ ــامل حمي ــالمي، إال أن بنس ــر اإلس والفك

آللتــه التخييليــة املبدعــة يف إنتــاج القصــص والحكايــات ونظــم الشــعر. فقــد ظــل، مــن هــذا 

ــر  ــن الفك ــع ب ــي تجم ــة، الت ــة الذكي ــك املقارب ــا لتل ــخة، وفي ــة الراس ــذه القناع ــق وبه املنطل

التاريخــي والتخييــل الــردي، مبــا ينتــج عنهــام مــن نصــوص وخطابــات كرســته واحــدا مــن 

ــة  ــة جدالي ــن واجه ــر م ــى أك ــم ع ــون اهتامماته ــن يوزع ــرب، الذي ــن الع ــن املفكري الروائي

ــة.  ــا تقرحــه هــذه الرواي ــة. هــي مناســبة للوقــوف عــى م وإبداعي

16.00 - 15.00
قاعة ابن ميمون

Domingo 10 febreroاألحد 10 فبراير
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ساعة مع كاتب
مبشاركة: إبراهيم عيىس، رشف الدين ماجدولني.

إبراهيم عيىس، يحاوره  رشف الدين ماجدولني.
قــد ال يختلــف اثنــان يف كونــه أحــد الورثــة الرعيــن لكبــار اإلعالميــن املريــن، الذيــن بصمــوا 

ــلوبه  ــاص وأس ــوره الخ ــتطاع بحض ــن، إذ اس ــرن العري ــالل الق ــريب خ ــي الع ــهد اإلعالم املش

ــاس،  ــوم الن ــارت فضــول املشــاهدين وشــغلت عم ــة أث ــز، أن يتحــول إىل ظاهــرة إعالمي املتمي

بســبب تلــك الشــحنة مــن الــذكاء يف اختيــار موضوعاتــه وذلــك األســلوب الطريــف يف معالجتهــا، 

مبــا يلــزم مــن اقتــدار وحنكــة. عــى أن مــا أعطــى ملســار الرجــل حضــورا إضافيــا، كونــه يعتــرب 

اليــوم مــن بــن أهــم األســامء الروائيــة العربيــة الجديــدة، مبــا أنتجــه مــن نصــوص رسديــة، مــن 

قبيــل: »أشــباح وطنيــة« أو »مقتــل الرجــل الكبــر«، أو »موالنــا«، وغرهــا مــن األعــامل التــي 

القــت كثــرا مــن االهتــامم، ســواء مــن لــدن عمــوم الجمهــور أو النقــاد املتخصصــن.  يف هــذا 

اللقــاء، ســيكون لجمهــور الــدورة فرصــة الكتشــاف هــذا الســارد  املُجيــد عــى امتــداد ســاعة 

مــن الزمــن.

 

17.30 - 16.30
قاعة ابن رشد

Pabellón España
16.00 - 17.30

”Invisible tarea de titanes“
Con: Salvador Peña, Margarida 
Castells.
Organiza: DG del Libro y 
Fomento de la Lectura.
Ministerio de Cultura y Deporte.

Dentro del eje fundamental del “viaje de las lenguas” que es la 
tarea de los traductores, “Invisible tarea de titanes”, propone un 
encuentro entre Salvador Peña y Margarida Castells que versará 
sobre la traducción de grandes obras de la literatura universal 
desde el árabe al castellano y al catalán.

ندوة
مبشاركة: أحمد رشاك، عبد الرحيم العطري، 

فوزية برج.
تسيري: عبد اللطيف كداي.

التحوالت املجتمعية يف عيون السوسيولوجيا.
ــربا  ــدرس السوســيولوجي يشــكل مخت ــوي ونشــط، ظــل ال ــذ ظهــوره كتخصــص علمــي حي  من

ــد عــى  ــل مــن األســئلة الشــائكة، كــام ســعى دامئــا إىل وضــع الي ــر غــر قلي ــا يث ــا خصب بحثي

ــة  ــع الفــارق داخــل املجتمعــات. ويف حال ــي تصن ــؤر التحــوالت الدقيقــة الت ــق وب مكامــن القل

ــي  ــوس والخطيب ــد جس ــرورا مبحم ــكون، م ــول باس ــذ ب ــيولوجيا، من ــت السوس ــرب، راكم املغ

ــل  ــدرس داخ ــذا ال ــس ه ــد وأس ــن لقواع ــن املؤسس ــن الباحث ــم م ــي، وغره ــة املرني وفاطم

ــة، وصــوال إىل جيــل الباحثــن الجــدد، كــام هائــال مــن األبحــاث والدراســات،  الجامعــة املغربي

التــي ســعت إىل التنقيــب يف القضايــا الغميســة واملهملــة ذات التأثــر العميــق واملبــارش يف حيــاة 

مجتمعنــا املغــريب.  مــن هنــا ســعي املشــاركن يف هــذه النــدوة إىل إثــارة االنتبــاه إىل التحــوالت 

ــة. ــة الثالث ــع هــذه األلفي ــا املجتمــع املغــريب يف مطل ــي يعرفه الت

17.30 - 16.30
قاعة ابن ميمون
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Salle Juan Goytisolo
18.30 - 19.30

Autour d’un livre
Avec: Koli Jean Bofane.
Présenté par: Abdellah Romli
Organisé par: Le Ministère de la 
Culture et de la Communication et 
la Délégation Générale Wallonie-
Bruxelles au Maroc.

األحد 10 فبراير

لحظات احتفائية
كلامت:  

• محمد األعرج، وزير الثقافة واالتصال.
• نوري الجراح، املركز العريب لألدب الجغرايف/ 

ارتياد اآلفاق.
• خلدون الشمعة، عن لجنة تحكيم جائزة ابن 

بطوطة ألدب الرحلة.
تقديم: غادة الصنهاجي.

تنظيم: املركز العريب لألدب الجغرايف- ارتياد 
اآلفاق، برشاكة مع وزارة الثقافة واالتصال.

حفل جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة  2019/2018.
منــذ إقرارهــا، قبــل ســتة عــر عامــا، أصبحــت جائــزة ابــن بطوطــة ألدب الرحلــة، التــي مينحها 

ــاد اآلفــاق«، تشــكل  ــات مــروع »ارتي املركــز العــريب لــأدب الجغــرايف وتدخــل ضمــن فعالي

فقــرة أساســية ضمــن الربمجــة العامــة للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب. حيــث كان رهــان 

هــذا املوعــد البــارز، وال يــزال، ينصــب عــى اكتشــاف نصــوص رحليــة مغمــورة، اجتهــد باحثون 

متميــزون، مغاربــة وعــرب، يف اكتشــافها وتحقيقهــا وإخراجهــا مــن مجهوليتهــا إىل عــامل القــراءة 

والتــداول الواســعن. هــي مناســبة، إذن، ملعرفــة نتائــج الــدورة الحاليــة، التــي ســتحتفي مبحققــن 

ســخروا مجهوداتهــم العلميــة لتقديــم نصــوص قدميــة، كان لهــا وقعهــا الخــاص يف تقريــب الهــوة 

مــع اآلخــر يف زمــن مــى، مبــا يجعلهــا ذات منفعــة معرفيــة وثقافيــة عامــة يف وقتنــا الراهــن.   
فضاء املتوسط

19.30 - 17.30

تجارب يف الكتابة
مبشاركة: يحيى يخلف )فلسطني(،

 واسيني األعرج )الجزائر(، عبد املجيد سباطة.
تسيري: هشام العلوي.

الرواية موئال.
شــكل اكتشــاف الروايــة، كأحــد مظاهــر نضــج إنســان الثــورة الصناعيــة يف أوربــا، نقلــة نوعيــة 

ــات  ــم، ممكن ــري قدي ــكل تعب ــة، كش ــتنفذت امللحم ــا اس ــاين. فبعدم ــرد اإلنس ــخ ال يف تاري

وجودهــا وتأثرهــا يف النــاس وتداولهــا بينهــم، جــاءت الروايــة كمرحلــة تاليــة عكســت أجــواء 

ــت  ــا تحول ــن هن ــور، م ــف وتط ــزال وتكثي ــن اخت ــه م ــا تعني ــتحدثة، مب ــة املس ــدن الصناعي امل

ــد يســع طموحــات وأحــالم  ــل، إىل حضــن جدي ــة وطريقــة رسد وتخيي ــة، كأســلوب كتاب الرواي

وقلــق إنســان املــدن املســتحدثة والحــوارض الجديــدة، بعدمــا أدار هــذا اإلنســان ظهــره ألريــاف 

مــا قبــل الثــورة الصناعيــة. فكيــف أصبحــت الروايــة موئــال، خاصــة بعــد الــذي أصبــح يعرفــه 

ــا  ــدال مــن زمــن الشــعر؟ هــذا م ــة ب ــات تتحــدث عــن زمــن الرواي ــا الحــارض مــن خطاب زمنن

ــه.    ســتحاول أوراق هــذه النــدوة أن تجيــب عن

18.00 - 17.00
قاعة خوان غويتيسولو

Domingo 10 febrero

«La Belle de Casa». Roman. Koli Jean Bofane.  
Paris, Actes Sud. 2018.
Qui a bien pu tuer Ichrak la belle, dans cette ruelle d’un quartier 
populaire de Casablanca ? Elle en aga çait plus d’un, cette effrontée 
aux courbes sublimes, fille sans père née d’une folle un peu 
sorcière, qui ne se laissait ni séduire ni importuner. Tous la convoi-
taient autant qu’ils la craignaient, sauf peut-être Sese, clandestin 
arrivé de Kinshasa depuis peu, devenu son ami et associé dans un 
business douteux. Avec sa lucidité acérée et son humour féroce, 
In Koli Jean Bofane dénonce la corruption immobilière, la précarité 
des migrants et la concupiscence mascu line. 
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يف حرضة كتاب

مبشاركة: أحمد املديني
تسيري: نور الدين درموش.

»يف بــالد نــون«، روايــة. أحمــد املدينــي. املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضاء-بــريوت، 

.2018
ــذا  ــخيص، وه ــايف الش ــمه الثق ــد موس ــدم جدي ــي ليق ــد املدين ــب أحم ــر الكات ــه، يح كعادت

الجديــد يتجــى، هــذه املــرة، يف روايتــه األخــرة »يف بــالد نــون«. كاتــب نشــط، مشــاكس ووفــر 

اإلنتــاج. ورمبــا يعتــرب، مــن منظــور عــدد مــن املتتبعــن للشــأن الثقــايف الوطنــي، مــن الكتــاب 

املغاربــة القالئــل ممــن يربــون للقــارئ املغــريب موعــدا ســنويا قــارا، يقدمــون فيــه مجهــود 

ــه »يف  ــد أن روايت ــاة. األكي ــع الحي ــي م ــل والتعاط ــة والتأم ــن الكتاب ــة م ــارة تجرب ــنة وعص س

ــدد.    ــب املتج ــذا الكات ــد ه ــة لرصي ــة نوعي ــكل إضاف ــا يش ــا رسدي ــتكون مقرح ــون« س ــالد ن ب

قاعة ابن رشد
19.30 - 18.30

يف حرضة كتاب

مبشاركة: محمد األشعري.
تقديم: تشن تشنغ  Chen Zheng )الصني(،

 عبد الكريم الجويطي.

»العــني البعيــدة«. روايــة. محمــد األشــعري. منشــورات املتوســط، ميالنــو- إيطاليــا، 

.2019
بــن الكتابــة الشــعرية واإلبــداع الــردي التخييــي واملقالــة السياســية املفتوحــة، ميثــل الكاتــب 

املغــريب محمــد األشــعري منوذجــا للمثقــف املغــريب، الــذي ظــل إىل جانــب انخراطــه يف العمــل 

ــدة،  ــة املجته ــة والفكري ــة والثقافي ــه اإلبداعي ــاء صورت ــى صف ــظ ع ــارش، يحاف ــيايس املب الس

حريصــا عــى تجديــد منجــزه اإلبداعــي. يف هــذه الفقــرة ســيكون جمهــور الــدورة عــى موعــد 

مبــارش مــع الــروايئ محمــد األشــعري لتقديــم عملــه الجديــد. 

قاعة ابن ميمون
19.30 - 18.30
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أصوات جديدة يف الكتابة

مبشاركة: خديجة الكجىض، مصطفى رجوان،  
دنيا الشدادي. 

تسيري: عبد الهادي الرويض.

بني تجربة الكتابة، وكتابة التجربة.
ــا مبــا خلفــه أســالفها أو روادهــا مــن  ــا تبدعــه أمــة م ــة مل ــة الحقيقي ال تقــاس القيمــة الفني

املبدعــن والكتــاب فقــط، وإمنــا أيضــا مبــا تجتهــد األجيــال الجديــدة يف مراكمتــه مــن أعــامل 

إبداعيــة وفنيــة، تطمــح مــن ورائهــا إىل ربــط املــايض بالحــارض، وإضافــة مــا ميكــن اعتبــاره 

تجديــدا يراهــن عــى معانقــة املســتقبل. مــن هنــا تــأيت أهميــة هــذا اللقــاء، الــذي يســعى إىل 

تقديــم األصــوات الجديــدة إىل جمهــور هــذه الــدورة وإىل عمــوم القــراء، للوقــوف عــى القيمة 

املضافــة، التــي تعكســها تجاربهــم يف الكتابــة، وتجاربهــم يف الحيــاة.  

قاعة ابن رشد
12.00 - 11.00

االثنين 11 فبراير

10.30 - 11.15
11.30 - 12.15

Cuentor de puro amor  
Con: Alejandra Hurtado.
Organiza: Instituto Cervantes 
Casablanca.

Cuentos de puro amor... cuentos dulces y graciosos para disfrutar 
en familia fortaleciendo valores como el amor, la solidaridad, la 
cooperación, la humildad, la generosidad, la diversidad, la paz, 
el buen vivir. Todas estas historias tienen el sello de la Compañía: 
Instrumentos llamativos, hermosos vestuarios, muñecos y mucha 
interacción.

Pabellón España

Salle Juan Goytisolo
11.00 - 12.00

Conférence

Avec: Marie-Agathe Amoikon-Fauquembergue, Editions Eburnie (Côte d’Ivoire), Prince Kum’a Ndumbe III, 
Editions Afric Avenir (Cameroun), Khalifa Ababacar Ndiaye, Editions Salb Al Bouraq (Sénégal).
Abdelkader Retnani )Prédisent de l’Union Professionnelle des Editeurs du Maroc(, 
Ahmed Maradi (Secrétaire général de l’Union des Editeurs Marocains),
Kamil Hoballah (Vice-président  de l’Union Professionnelle des Editeurs du Maroc).
Modérateur : Hamid Abbou.

Edition du livre en Afrique : nouveaux défis.

Lunes 11 febrero
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إصدارات يف املرسح

مبشاركة: محسن زروال، الحسني الشعبي،
 محمد قاويت، عبدالجبار خمران.

تسيري: خالد أمني.

مرسحيون يقدمون أعاملهم.
ــم  ــم مكانته ــن له ــاب وناشــطن مرحي ــة نصــوص لكت ــم ثالث ــرة إىل تقدي تســعى هــذه الفق

ــب  ــاص« للكات ــل ف ــة »دوب ــر مبرحي ــق األم ــهدية. يتعل ــون املش ــة والفن ــة يف الفرج االعتباري

املرحــي محســن زروال، الــذي راكــم تجربــة مهمــة يف مجــاالت الكتابــة واإلعــداد واإلخــراج 

ــد  ــر محم ــي الكب ــب واملرح ــان« للكات ــح العرف ــعبي: فوات ــن الش ــاب »الحس ــي، وكت املرح

قــاويت، ثــم كتــاب »مخرجــون وتجــارب يف املــرح املغــريب املعــارص« لصاحبــه املرحــي 

املعــروف عبــد الجبــار خرمــان، وهــي الكتــب الثالثــة الصــادرة عــن املركــز الــدويل لدراســات 

ــد أمــن. ــذي يســهر عــى تنشــيطه الباحــث واألكادميــي خال الفرجــة، ال

قاعة ابن ميمون
12.00 - 11.00

تجارب نقدية

مبشاركة: هيثم رسحان )األردن(، خالد بلقاسم.
تسيري: إبراهيم الحجري. 

ــة  ــاورة األحادي ــة واملج ــة املرافق ــاوزه ملرحل ــث تج ــد الحدي ــا النق ــي حققه ــزات الت ــن املنج م

ــاب  ــو خط ــا ه ــر، مب ــدع واملغاي ــدي، املب ــه النق ــاج خطاب ــة إنت ــة، إىل لحظ ــوص اإلبداعي للنص

ــى،  ــذا املعن ــه به ــه. إن ــعي إىل بلوغ ــه، والس ــوح إلي ــن الطم ــا ميك ــه مل ــس رؤاه وتصورات يؤس

ــال  ــذي يصــل الخي ــع ال ــط الرفي ــك الخي خطــاب مجــدد ومتجــدد يراهــن عــى اإلمســاك بذل

بالواقــع، ويقــرب جمــوح املنفلــت مــن طــراوة الثابــت، مبــا يوفــره مــن لحظــات تأمــل توســع 

مــن هامــش اإلفــادة، وتغنــي طمــوح القــراءة، وتنــوع ســبل وطــرق التأويــل. مــن هنــا أهميــة 

هــذه النــدوة، التــي ســيعمل املشــاركون فيهــا عــى إثــارة االنتبــاه إىل بعــض التجــارب النقديــة 

العربيــة، التــي مــا فتــئ أصحابهــا يجــددون مشــاريعهم النقديــة، مبــا يجعلهــا ترقــى إىل مســتوى 

اإلبــداع عــى نحــو مغايــر وطريــف. 

قاعة خوان غويتيسولو
16.00 - 15.00

يف حرضة كتاب

مبشاركة: محمد الشيكر، إبراهيم الحسني. 
تقديم: الحافظ الهيبة. 

ــني،  ــن املؤلف ــة م ــف جامع ــة واملستكشــفني«. تألي ــرآة الرحال ــة البيضــان يف م  »ثقاف

ــال، 2018.  ــة واالتص ــون- وزارة الثقاف ــانية، العي ــاث الحس ــات واألبح ــز الدراس مرك
ــوص  ــن النص ــا م ــتهان به ــة ال يس ــا، مدون ــر لن ــه وف ــة كون ــنات أدب الرحل ــن حس ــل م لع

والكتابــات والدارســات والصــور، التــي ســعى أصحابهــا مــن الرحالــة واملستكشــفن األجانــب، 

إىل توصيــف أحــوال النــاس، مجتهديــن يف نقــل خصوصيــات بعــض املناطــق املغربيــة النائيــة. 

ــرف يف  ــا يع ــراء، أو م ــاكنة الصح ــن س ــاب ع ــو الكت ــه مؤلف ــا يقرح ــوص م ــذه النص ــن ه وم

الثقافــة الحســانية األصيلــة ب »البيضــان«. فــام الجديــد الــذي يقدمــه هــذا املؤلــف، ومــا هــي 

ــريب؟. ــايف املغ ــد الجســم الثق ــة البيضــان، ودورهــا يف تعضي ــز ثقاف ــي متي ــة الت الخصوصي

قاعة ابن رشد
16.00 - 15.00
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16.00 - 17.30

 Traducción: el viaje de“
”las lenguas
Con: María Luz Comendador,
Margarida Castells.
Organiza: DG del Libro y
Fomento de la Lectura.
Ministerio de Cultura y Deporte.

En la mesa redonda “La traducción: el viaje de las lenguas”, 
María Luz Comendador y Margarida Castells, traductoras del 
árabe, expondrán su experiencia en tanto que creadoras y puente 
indispensable para la incorporación de otras literaturas a la 
literatura propia.

Pabellón España

تجارب رسدية
مبشاركة: يوسف فاضل، أحمد الويزي،

 محمود عبد الغني ، عبدالعزيز آيت بنصالح.
تسيري: محمد تنفو.

ــن املســاحات  ــن ب ــايف املغــريب م ــار املشــهد الثق ــة يف يشء اعتب ــاب املبالغ ــن ب ــد ال يكــون م ق

ــر إىل  ــك بالنظ ــن، وذل ــا الراه ــريب يف وقتن ــداع الع ــة اإلب ــن خريط ــر نشــاطا ضم ــة واألك املضيئ

عــدد مــن التمظهــرات الدالــة، التــي تــزيك هــذا الطــرح وتؤكــد رجحانــه. ومــن ذلــك، عــى ســبيل 

املثــال ال الحــر، الحضــور املــرف للروائيــن املغاربــة، الذيــن حــازوا عــى عــدد مــن كربيــات 

ــاق  ــع آف ــرة وتنوي ــدة واملغاي ــى الج ــن ع ــوص تراه ــالل نص ــن خ ــة، م ــة القيم ــز العربي الجوائ

ــذي يســتضيف أربعــة أســامء  ــام، ال ــاء اله ــا هــذا اللق ــداع.  هــي مناســبة يقرحه ــة واإلب الكتاب

روائيــة مغربيــة، متثــل أجيــاال وتجــارب وحساســيات، أضافــت حضــورا مضاعفــا لإلبــداع الــروايئ 

ــة.  ــة املاضي العــريب خــالل الســنوات القليل

قاعة ابن ميمون
16.00 - 15.00

تجارب يف الكتابة
مبشاركة: مختار سعد شحاته )مرص(،

خريي الذهبي )سوريا(، البشري الدامون.
تسيري: عبد اللطيف البازي.

النص بطال سينامئيا.
ــمه  ــعب، تتقاس ــب ومتش ــال صع ــه مج ــرا ألي كان، إن ــا متي ــال إبداعي ــينام حق ــت الس ليس

ــي  ــات الت ــر جهــود عــدد مــن املكون ــب تظاف ــه يتطل ــة، كــام أن تخصصــات مختلفــة ومتكامل

تصنــع الفرجــة الفيلميــة يف صيغتهــا النهائيــة املكتملــة، ويظــل كاتــب الســيناريو أحــد أهــم 

حلقــات سلســلة الصناعــة الســينامئية، التــي ال تســتقيم وتتحقــق دون حكايــة، ودون قصــة، 

ــوان هــذه النــدوة  ــغ عن ــا صي أو أحــداث يلتــف حولهــا باقــي فريــق العمــل الفنــي. مــن هن

بالشــكل الــذي يبــوئ النــص أو الســيناريو مرتبــة البطــل الســيناميئ األول والفعــي. فــام مــدى 

رجحــان هــذا التوصيــف؟ وإىل أي حــد ميكــن للنصــوص أن تصبــح مرتكــز أي صناعــة ســينامئية 

مأمولــة ومؤثــرة؟ هــذا مــا ســتحاول  هــذه النــدوة أن تجيــب عنــه. 

قاعة خوان غويتيسولو
18.00 - 17.00

Lunes 11 febreroاالثنين 11 فبراير
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ندوة
مبشاركة: سعيد يقطني، عبده حقي،

 نزهة بلخياط.
تسيري: برشى زكاغ.

القراءة من الورقي إىل الرقمي.
شــكل ظهــور وانتشــار وســائط التواصــل الحديثــة، يف املغــرب كــام يف مختلــف أرجــاء العــامل، 

ــال  ــة ســاهمت يف انتق ــة نوعي ــرب نقل ــكار، كــام اعت ــداول املعلومــات واألف ــة يف ت لحظــة فارق

الكتــاب مــن ســنده الورقــي إىل الحامــل الرقمــي، مســجال بذلــك قفــزة جديــدة تنضــاف إىل 

ــذا  ــجل، يف ه ــا يس ــى أن م ــارض. ع ــا الح ــهدها زمنن ــي يش ــردة الت ــكارات املط ــلة االبت سلس

ــة عــام كان  ــام مختلف ــرز عــادات وقي ــد أف ــد ق الســياق، كــون هــذا الوســيط الرقمــي الجدي

ســائدا منــذ قــرون خلــت، ســواء يف تجميــع وتخزيــن وحفــظ املعطيــات، أم يف تكريــس طــرق 

مســتحدثة يف القــراءة. فــام طبيعــة هــذه الطــرق؟ ومــا مــدى تأثرهــا عــى تطويــر أو تحجيــم 

ــدوة  ــذه الن ــرات ه ــتثره فق ــام س ــض م ــذا بع ــة؟ ه ــار املعرف ــم وانتش ــراءة والتعل ــرة الق وت

الهامــة. 

قاعة ابن رشد
18.00 - 17.00

ندوة
مبشاركة: محمد الفران، مراد موهوب،

 أحمد الشاريف.
تسيري: أحمد بريسول.

اللغة العربية والتعدد اللغوي يف املغرب.
ــه، إىل مــدى  ــا يســتند إلي ــأن تطــور الشــعوب يســتند، ضمــن م ــل القــول التذكــر ب مــن ناف

ارتبــاط منظوماتهــا التعليميــة بعلــوم العــر ومســاهمتها يف تطويــر وإشــاعة هــذه العلــوم 

عــى نطــاق واســع. إال أن ذلــك ال ميكــن بلورتــه إال مــن خــالل العنايــة باللغــة؛ لغــة الكتابــة 

ــي املجتمعــات  ــع لغــات باق ــراد املجتمــع الواحــد أو م ــن أف ــس والتواصــل، ســواء ب والتدري

ــا يف  ــة ومرونته ــة اللغــة العربي ــة طــرح الســؤال حــول مــدى قابلي ــا أهمي األخــرى.  مــن هن

الحفــاظ عــى تأثرهــا وحضورهــا إىل جانــب لغــات وألســن العــامل مــن حولنــا. ومــام ال شــك 

فيــه أن املغــرب ســعى، خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، إىل التأكيــد عــى أهميــة تكريــس 

منظومــة لغويــة تؤمــن بالتعــدد، والغايــة مــن وراء ذلــك فتــح آفــاق جديــدة تجعلنــا ملمــن 

مبــا ينتجــه اآلخــر املتقــدم، مبــا يغنــي لغتنــا العربيــة ويجــدد معجمهــا الســتقبال مســتجدات 

العــر. مــن هنــا أهميــة هــذه النــدوة التــي تســعى إىل مســاءلة واقــع اللغــة العربيــة اليــوم 

أمــام مطلــب التعــدد اللغــوي.

قاعة ابن ميمون
18.00 - 17.00

18.00 - 19.30

”La poesía en la lengua 
que se habla: vigor del zéjel“.
Con: Francisco Moscoso, 
Ahmed Lemsyeh, Mourad Kadiri, 
Adil Latefi.
Organiza: DG del Libro y Fomento
de la Lectura. Ministerio de Cultura y 
Deporte.

Se presta atención a la manifestación poética en el árabe hablado, 
con el encuentro “La poesía en la lengua que se habla: vigor del 
zéjel”,  en el que varios poetas marroquíes – Ahmed Lemsyeh, 
Mourad Kadiri, Adil Latefi- presentarán su trabajo, en una mesa 
redonda moderada por Francisco Moscoso, su traductor al 
castellano.

Pabellón España
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يف حرضة كتاب
مبشاركة: عتيقة بن زيدان.

تقديم: مصطفى كليتي. 

رواية »حتى يسدل الستار،« عتيقة بن زيدان.الرباط، 2018.
بــن الكتابــة باللغــة العربيــة والكتابــة باللغــة الفرنســية، ال تجــد الشــاعرة والكاتبــة الروائيــة 

ــه مــن مشــاعر وأحاســيس  ــر عــن أفكارهــا وعــام تختزل ــدان مشــقة يف التعب ــن زي ــة ب عتيق

خاصــة اتجــاه اآلخــر. كاتبــة راهنــت، منــذ ســنوات، عــى تســخر قلمهــا وملكتهــا اإلبداعيــة 

ــاء  ــب واإلخ ــوده الح ــامل يس ــاء ع ــراده يف بن ــوح أف ــن طم ــع وع ــا املجتم ــن قضاي ــر ع للتعب

والتفاهــم. وســواء تعلــق األمــر بكتابــة قصيــدة شــعرية أو دخــول مغامــرة كتابــة نــص رسدي 

روايئ، يبقــى الســؤال الــذي يشــغل بــال هــذه الكاتبــة هــو كيفيــة إيصــال صوتهــا إىل عمــوم 

ــات  ــذه الصف ــة. وبه ــة واضحــة وشــفافة وبليغ ــاز للغ ــن انحي ــك م ــه ذل ــا يتطلب ــور مب الجمه

ــروايئ األخــر.  ــا ال ــم عمله ــم اســتقبالها يف هــذا اللقــاء لتقدي ــا، يت جميعه

قاعة ابن رشد
19.30 - 18.30

ليايل الشعر 
مبشاركة: بوعزة الصنعاوي، فؤاد رشدودي، 

جامل املوساوي. جامل بودومة. 
تسيري: عبد الرحيم الخصار.

مع حفل موسيقي تحييه فرقة أفنان للعزف 
عى القانون، برئاسة عبد النارص مكاوي. 

تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال، ودار الشعر 
بتطوان.

الليلة الثانية.
 هــم شــعراء مغاربــة ميثلــون تجــارب متنوعــة وحساســيات خاصــة. كل واحــد منهــم يكتــب 

قصيدتــه عــى نحــو مختلــف عــن اآلخريــن، كــام أن لــكل منهــم لغتــه التــي قدهــا مــن جبــل 

الــكالم. إال أن مــا يجمــع بينهــم هــو ذلــك اإلحســاس املرهــف أمــام بيــاض الورقــة ألجــل عيون 

قصيــدة جســورة ومتمنعــة. هــو وعــد ســوف لــن يخلــف إدهاشــه. فقــط لــو ننصــت لشــعراء 

هــذه الليلــة الثانيــة بعمــق ومبحبــة.

قاعة خوان غويتيسولو
20.00 - 18.30

Lunes 11 febreroاالثنين 11 فبراير



29

الثالثاء 12 فبراير

تجارب يف الكتابة

مبشاركة: كامريان حوج )سوريا(، تشن تشنغ  
Chen Zheng )الصني(، سناء الشعريي.

تسيري: عزيز ملتوي.

رحلة النص وعودته.
النصــوص كائنــات حيــة، كلــام حــازت شــحنة مــن الفــرادة والجــودة واإلتقــان األديب؛ وصلــت 
إىل مســتوى التبنــي الكــوين، عــرب وســيط الرجمــة. ويف مثــل هــذه الحــاالت تســافر مثــل هــذه 
ــة  ــات أخــرى مختلف ــة يف ثقاف ــرة وفاعل ــح مؤث ــاع، لتصب ــف األصق ــرة إىل مختل النصــوص الكب
وبعيــدة عــن مواطــن هــذه النصــوص وعــن جغرافياتهــا األوىل. فكيــف تنشــأ هــذه النصــوص؟ 
ــئلة  ــض األس ــك بع ــا األوىل؟ تل ــربى، إىل أراضيه ــكل دورة ك ــود، يف ش ــافر لتع ــرب وتس ــف تك كي

العامــة، التــي ســيحاول املشــاركون يف هــذه الفقــرة اإلجابــة عنهــا. 
قاعة خوان غويتيسولو

أصوات جديدة يف الكتابة 
مبشاركة: دامي عمر، عبد الله بلحاج،

 عبد الكريم الفياليل.
تقديم: سعيد الباز.

الكتابة: الذات والتجريب.
ــى  ــى أن معن ــدة. ع ــا الجدي ــة يف صيغته ــة املغربي ــوت اإلبداعي ــل ص ــامء متث ــة أس ــي ثالث ه

الجــدة هنــا ال ينبغــي أن يقــاس ال بالســن وال بعــدد النصــوص التــي كتبهــا كل واحــد منهــم، 

وإمنــا بتلــك الحساســية الخالقــة، التــي يســعى كل واحــد مــن األســامء املقرحــة يف هــذه اللقــاء 

ــريب.  ــي املغ ــز اإلبداع ــة للمنج ــة نوعي ــي إضاف ــا ه ــارئ، مب ــور الق ــوم الجمه ــا لعم إىل تقدميه

األكيــد أن لــكل واحــد منهــا وجهــة نظــر يف املوضــوع، فلننصــت إليهــم بــكل التقديــر والدعــم 

املســتحقن.

قاعة ابن رشد
12.00 - 11.00

يف حرضة كتاب

مبشاركة: لطيفة لبصري.
تقديم: عبد اإلله املوييس. 

ــة.  ــة لبصــري، منشــورات فاصل ــة، لطيف ــة قصصي ــة«، مجموع ــك الغرف »يحــدث يف تل

ــة، 2018. طنج
هــي واحــدة مــن مبدعــات املغــرب املميــزات يف مجــال كتابــة القصــة القصــرة. فــإىل جانــب 

انشــغالها األكادميــي بتدريــس النقــد الحديــث داخــل الجامعــة املغربيــة، حرصــت لطيفــة لبصر 

عــى مواصلــة الكتابــة والنــر، ســواء يف مجــال القصــة القصــرة أو يف حقــل الدراســات النقديــة 

الحديثــة. يف هــذا اللقــاء، ســتقدم الكاتبــة جديدهــا القصــيص »يحــدث يف تلــك الغرفــة«.  قاعة ابن ميمون
12.00 - 11.00

16.00 - 15.00

10.30 - 11.15
11.30 - 12.15

Cuentos de puro amor  
Con: Alejandra Hurtado.
Organiza: Instituto Cervantes 
Casablanca. Cuentos de puro amor... cuentos dulces y graciosos para disfrutar 

en familia fortaleciendo valores como el amor, la solidaridad, la 
cooperación, la humildad, la generosidad, la diversidad, la paz, el 
buen vivir. Todas estas historias tienen el sello de la Compañía: 
Instrumentos llamativos, hermosos vestuarios, muñecos y mucha 
interacción.

Pabellón España

Martes 12 febrero
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الثالثاء 12 فبراير

تجارب يف الكتابة

مبشاركة: فاطمة البارودي،
 عبد الحميد جامهري، حميد زيد،

 عيل أزحاف.
تسيري: عائشة بلحاج.

من األدب إىل الصحافة، الخيط الخفي.
تــكاد املســافة الفاصلــة بــن األدب والصحافــة أن تتحــول إىل مجــرد فكــرة متخيلــة تصــل بــن 

هاتــن املامرســتن الرفيعتــن. ورمبــا، واســتحضارا لفكــرة النــوع، يذهــب البعــض إىل الحديــث عن 

خيــط رفيــع خفــي يصــل بينهــام، بســبب عــدد مــن املشــركات التــي يتقاطعــان فيهــا، مــادام 

كل منهــام ينهــل مــن ذات النبــع؛ مــن الواقــع املعيــش واللغــة الحيــة الطريــة الطازجــة، التــي 

تســتهدف إغــراء القــارئ أو إقناعــه بفكــرة مــا. ولنــا أن نســتحر هنــا عــددا مــن الكتــاب الذيــن 

بــدؤوا صحافيــن وانتهــوا روائيــن كبــارا. مثــل غارســيا ماركيــز مــن كولومبيــا، أو نجيــب محفــوظ 

مــن مــر، أو عبــد الكريــم غــالب مــن املغــرب. وال يعــدم الواقــع األديب املغــريب الراهــن مناذجــه 

املُجيــدة التــي اختطــت لنفســها نفــس املنحــى. هــذا اللقــاء يســتضيف إعالميــن يزاوجــون بــن 

األدب والصحافــة، فلننصــت إىل أصواتهــم وهــم يكشــفون لــزوار املعــرض عــن تجاربهــم الخاصــة.

قاعة ابن ميمون
16.00 - 15.00

آثار الصحراء 

بــريوك،  العــزة  البتــول،  مبشــاركة: ملدمييــغ 
يحضيــه.  عزيــزة 

تسيري: محمد النعمة بريوك.

الثقافة الحسانية مبدعًة.
ــه يشــكل وحــدة  ــام يف الحــارض، كون ــايف املغــريب، يف املــايض ك ــا يغــري داخــل املشــهد الثق  م

متامســكة داخــل ريبرتــوار متنــوع، ســواء تعلــق األمــر بالتقاليــد والعــادات أو بلغــات الكتابــة 

ــة الحســانية  ــريب، تحــر الثقاف ــي والع ــايف األمازيغ ــاج الثق ــب اإلنت ــإىل جان ــداع. ف وطــرق اإلب

ــاء  ــة فض ــن خصوصي ــل م ــة تنه ــة، ثقاف ــة األصيل ــة املغربي ــة الوطني ــد الثقاف ــن رواف ــد م كراف

ــاء  ــخ دم ــان رضوري لض ــها كري ــذي كرس ــيء ال ــه، ال ــاط عيش ــده وأمن ــن تقالي ــراء وم الصح

جديــدة يف أوصــال جســمنا الثقــايف الوطنــي. هــي مناســبة إللقــاء نظــرة عــى الجانــب اإلبداعــي 

ــة املتجــددة.    داخــل هــذه الثقاف

قاعة ابن رشد
16.00 - 15.00

Dos grandes poetas y sus
traductores )I(
Con: Antonio Gamoneda y Khalid
Raissouni, su traductor al árabe.
Organiza: DG del Libro y Fomento
de la Lectura.Ministerio de Cultura y
Deporte.

Dentro del eje fundamental del “viaje de las lenguas” que es 
la tarea de los traductores,” se celebrarán dos encuentros 
entre dos de los más grandes poetas de cada orilla y 
sus traductores. En el primero de ellos,  el autor Antonio 
Gamoneda conversará con el traductor Khalid Raissouni.

Pabellón España
16.00 - 17.30

Martes 12 febrero
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أسامء فوق البوديوم

مؤسسة وسيط اململكة

مبشاركة: محمد مشبال، محمد الويل.
تسيري: نزار التجديتي.

تقديم: فاطمة الزين.

محمد مشبال، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كتارا، 2018. 
يحــر اســم الكاتــب والباحــث األكادميــي املغــريب محمــد مشــبال كنمــوذج للحضــور املغــريب 

ــن  ــدي ب ــدرس النق ــد ال ــارز يف تجوي ــب دوره الب ــإىل جان ــن. ف ــدود الوط ــارج ح ــوازن خ ال

ــة، ظــل محمــد مشــبال حريصــا عــى تكريــس جانــب مــن  ــة الجامعــة املغربي صفــوف طلب

ــل  ــدة وتحلي ــة الجدي ــد األديب والبالغ ــى بالنق ــذي يعن ــريف، ال ــاج املع ــة يف اإلنت ــه العلمي خربت

الخطــاب. ومــا نيلــه لجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب عــن كتابــه »يف بالغــة الحجــاج: نحــو مقاربة 

بالغيــة حجاجيــة لتحليــل الخطــاب«، ثــم جائــزة كتــارا العربيــة يف صنــف أعــامل النقــد األديب 

ــة« إال  ــة العربي ــعة للرواي ــة موس ــو بالغي ــة، نح ــة والبالغ ــه »الرواي ــن كتاب ــورة ع ــر املنش غ

دليلــن آخريــن عــى رصانــة هــذا الباحــث وعــى مكانتــه الخاصــة يف مدونــة البحــث النقــدي 

العــريب. وبهــذه الخلفيــة يتــم االحتفــاء بــه يف هــذا اللقــاء. 

مؤسسة وسيط اململكة قوة اقرتاحية لتكريس الحكامة اإلدارية.

قاعة ابن ميمون

قاعة خوان غويتيسولو

18.00 - 17.00

18.00 - 17.00

Salle Averroès
17.00 - 18.00

Conférence
Avec: Mohamed  Kbiri Alaoui, 
Abdelfattah Ichkhakh, 
Elsa Rocca, Charlotte Carrato.
Modérateur: Hassan Limane.
Organisé par: L’Institut National des 
Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine.

Rirha, ville de la plaine du Gharb : de l’antiquité au Moyen-Age
Le site de Rirha, situé à 8 km au nord de Sidi Slimane, que certains 
chercheurs identifient à Gilda, correspond peut-être à la capitale 
du Maroc à l’époque maurétanienne. Depuis 2005, parallèlement 
à des fouilles archéologiques, il fut l’objet d’un vaste programme 
de recherches pluridisciplinaires conduit par une équipe maroco-
française. la fouille d’une maison à péristyle (domus) a permis de 
restituer l’histoire de la zone  et a révélé la présence, au nord de la 
maison, d’un  pressoir à vin, le premier de ce genre à être reconnu 
jusqu’ici au Maroc antique. Détruite suite à un incendie vers la fin 
du IIIe s. ap., une occupation islamique est établie par-dessus la 
destruction. Les vestiges de cette occupation médiévale couvrent 
la période comprise entre l’époque idrisside (IXe s.) et la période 
mérinide (XIVe s).
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الثالثاء 12 فبراير

يف حرضة كتاب

مبشاركة: عبد السالم بنعبد العايل.
تقديم: محمد آيت حنا.

»القراءة رافعة رأسها«، عبد السالم بنعبد العايل، دار توبقال، الدار البيضاء،  2018.
 مــا يثــر يف كل مــا يصــدر عــن الباحــث عبــد الســالم بنعبــد العــايل مــن كتابــات، ســواء كانــت 

ــه يتســم بخصيصتــن  ــة، أم مداخــالت يف نــدوات؛ كون يف شــكل مؤلفــات، أم مقــاالت صحفي

اثنتــن بارزتــن للعيــان، أوالهــام حصافــة الرجــل يف اختيــار املوضوعــات ومقاربــة اإلشــكاليات 

ــن  ــه م ــام تخفف ــة، وثانيته ــة ووضــوح وســاللة منهجي ــن دق ــزم م ــا يل ــا، مب ومعالجــة القضاي

تلــك األســلوبية املرثــرة، وانحيــازه، مقابــل ذلــك، إىل أســلوب التقطــر والتكثيــف واالختــزال، 

عــرب لغــة واضحــة، شــفافة تنــأى بنفســها عــن التكلــف والغمــوض. مــن قلــب هــذا االختيــار 

ــي  ــه. ه ــان منطق ــق رجح ــره، ويحق ــوة تأث ــتمد ق ــه، ويس ــل حجيت ــاب الرج ــتمد خط يس

مناســبة الكتشــاف مــا ســيقدمه يف كتابــه األخــر عــن ســؤال القــراءة وهــي رافعــة رأســها.

قاعة ابن ميمون

الكاتب ومرتجمه
مبشاركة: محمد بنطلحة ونرص الدين بوشقيف.

تسيري: عبد السالم املوساوي.
محمد بنطلحة ونرص الدين بوشقيف.

ليســت الرجمــة مجــرد آليــة ثقافيــة محايــدة لنقــل النصــوص والخطابــات مــن لغــة معينــة 

ــه املنشــغلون بأســئلة  ــدع يســعى مــن خالل إىل لغــات أخــرى، وإمنــا هــي فعــل خــالق ومب

الرجمــة وقضاياهــا إىل إضافــة بعــٍض مــن أرواحهــم إىل مالمــح النصــوص األصليــة، بالشــكل 

ــل ال  ــا ويضاعــف مــن إشــعاعها. عــى أن هــذا الفعــل النبي ــذي يوســع مــن قاعــدة قرائه ال

يخلــو مــن صعوبــات ومخاطــر. مــن هنــا تــأيت أهميــة هــذا اللقــاء الــذي يجمــع بــن كاتــب 

ــي  ــة الت ــة الحساس ــك املنطق ــى تل ــوف ع ــراء الوق ــور الق ــيتيح لجمه ــذي س ــه، وال ومرجم

تجمــع بينهــام، وهــام يســعيان معــا للــكالم بصــوت واحــد. 

قاعة ابن رشد
19.30 - 18.30

19.30 - 18.30

Martes 12 febrero
”Reivindicando al conde don
 Julián.Homenaje a Juan Goytisolo“
Con: Julio Ortega, Aline Schulman,
Antoni Munné, Frederic Amat.
Organiza: DG del Libro y Fomento de la 
Lectura. Ministerio de Cultura y Deporte.

En el encuentro “Reivindicando al conde don Julián. Homenaje 
a Juan Goytisolo”,  Julio Ortega, Aline Schulman, Antoni 
Munné y Frederic Amat, recordarán a nuestro gran escritor, 
Premio Cervantes 2015, que eligió Marruecos y su cultura 
como ámbito donde vivir.Pabellón España

17.30 - 19.30
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ندوة

مبشاركة: جامعيني وقضاة ومحامني وإعالميني 
وحقوقيني وفاعلني جمعويني معنيني بقضايا 

العدالة.
تنظيم: محكمة النقض.

دور محكمة النقض يف إرساء العدل واإلنصاف.

ــلطة  ــتثامر الس ــاهمت يف اس ــد س ــرب، ق ــا املغ ــي حققه ــة الت ــب الحقوقي ــك أن املكاس ال ش

القضائيــة ملســارها التاريخــي يف ضــامن الحقــوق والحريــات، واســتيعابها للتطــور الدميقراطــي 

امللحــة،  للمطالــب  االســتجابة  أجــل  مــن  واالجتامعــي،  االقتصــادي  والتقــدم  واملؤســي، 

والحاجيــات املتزايــدة للمواطنــن لخدمــات مرفــق العدالــة، واعتبــارا للتوجهــات امللكيــة 

ــص  ــة التنصي ــة، وأهمي ــب األوراش اإلصالحي ــة يف صل ــة القضائي ــل الحكام ــي تجع ــامية الت الس

دســتوريا عــى الحــق يف األمــن القضــايئ، والــدور اإليجــايب للوعــي الفــردي والجامعــي بالحقــوق 

والحريــات، وارتبــاط ذلــك بالعــدل باعتبــاره أســاس امللــك، فــإن محكمــة النقــض تقــرح هــذه 

ــايئ. ــأن القض ــه بالش ــن من ــة املهتم ــرض وبخاص ــور املع ــى جمه ــدوة ع الن

قاعة خوان غويتيسولو
12.00 - 11.00

األربعاء 13 فبراير

أصوات جديدة يف الكتابة

مبشاركة: خالد بودريف، فاطمة حايس. 
تسيري: مصطفى النحال. 

هواجس الكتابة وانشغاالتها.
ليســت الكتابــة مجــرد مامرســة اعتباطيــة لتزجيــة الوقــت ومــلء الفــراغ، وإمنــا هــي مســؤولية 

شــخصية وجامعيــة، يســعى مــن خاللهــا عمــوم الكتــاب، القدامــى أو الجــدد، إىل إضافــة لبنــة 

جديــدة يف رصح منجــز أمتهــم الثقــايف. بهــذا املعنــى، يطمــح هــذا اللقــاء، الــذي يجمــع ثالثــة 

ــدورة مــن هواجــس وانشــغاالت هــذا  ــور هــذه ال ــب جمه ــة جــدد، إىل تقري مبدعــن مغارب

الجيــل، ومــن طموحاتهــم يف ســبيل تكريــس أســامئهم داخــل مدونــة اإلبــداع املغــريب املعــارص.  

قاعة ابن رشد
12.00 - 11.00

Cuentos…! para soñar 
despiertos
Con: Amanda Robledo
Organiza: Instituto Cervantes 
Casablanca.

Proponemos una selección de cuentos de tres tipos: 
coeducación, ecoeducación y un acercamiento a los clásicos 
de la literatura española. Nuestra meta es ofrecer a los niños 
y niñas una alternativa de calidad a los libros puramente 
comerciales o de entretenimiento. Los libros aquí propuestos 
además de soñar despiertos, nos invitan a reflexionar sobre el 
mundo en el que vivimos de una manera lúdica pero crítica.Pabellón España

10.30 - 11.15
11.30 - 12.15

Miércoles 13 febrero
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ساعة مع كاتب
مبشاركة: إلياس خوري )لبنان(،

عبدالفتاح الحجمري.

إلياس خوري، يحاوره عبد الفتاح الحجمري.
ــة أو  ــة القصــة القصــرة أو الرواي ــق بكتاب ــدع واملتعــدد. فســواء تعل ــب املب هــو منــوذج للكات

ــاس  ــاين إلي ــريب اللبن ــب الع ــل الكات ــة، ظ ــة الصحفي ــد األديب أو املقال ــي أو النق ــص املرح الن

خــوري حريصــا عــى تــرك بصمتــه املخصوصــة يف كل هــذه الحقــول املعرفيــة واألدبيــة 

والثقافيــة املتنوعــة، وبســبب ذلــك ظــل حــارضا عــى أكــر مــن جبهــة، ويف مواجهــة أكــر مــن 

ــود العــامء. هــي  ــن قي ــل م ــر العق ــالف وتحري ــة االخت ــك إشــاعة ثقاف ــن ذل ــه م صــوت، غايت

ــو« و»مجمــع األرسار« مــن أجــل اكتشــاف  ــرب لصاحــب »أوالد الغيت فرصــة لإلنصــات عــن ق

ــة. ــة الغميس ــض أرساره اإلبداعي بع

قاعة ابن رشد
16.00 - 15.00

أصوات جديدة يف الكتابة 
مبشاركة: نعيمة فنو، إكرام لغاممي،

 سلمى بوصوف.
تسيري: إكرام عبدي.

سؤال الكتابة وقلقها.
ــا  ــب القضاي ــبيبتها يف صل ــراط ش ــرورة، انخ ــرط، بال ــة يش ــة أي أم ــة وعافي ــامن صح إن ض

ــا  ــروط انتقاله ــدر نفســه، ل ــام يؤســس، بالق ــا، ك ــم حارضه ــي ته ــئلة والطموحــات الت واألس

الطبيعــي والســلس نحــو املســتقبل. ويعتــرب تشــجيع فعــل الكتابــة ودعــم ســؤال اإلبــداع، مــن 

هــذه الزاويــة، دليــال عــى ســالمة جســم املجتمــع ومــدى قدرتــه عــى صياغــة أجوبــة لحظتــه 

التاريخيــة. هــي لحظــة الكتشــاف مــا يفكــر فيــه كتابنــا الجــدد يف هــذا اللقــاء الثقــايف املفتــوح. 

قاعة ابن ميمون
16.00 - 15.00

األربعاء 13 فبراير

تجارب يف الكتابة
مبشاركة: إبراهيم الخطيب، خالد الريسوين.

تقديم: محمد أحمد بنيس.
ــس األديب.  ــرورة، يف نفــس الجن ــان، بال ــن يبدع ــن كاتب ــايف ب ــاء ثق ــس مهــام أن يجمــع لق لي

أو أن تكــون لهــام نفــس األســئلة ونفــس االنشــغاالت، األهــم مــن ذلــك، هــو محاولــة املراهنــة 

عــن املختلــف بينهــام، يف الســن ويف القلــق ويف الطمــوح ويف اآلفــاق، مبــا يؤســس لحــوار مثمــر 

ــن أن هــذا  ــم م ــات النظــر. وعــى الرغ ــارب وتجســر وجه ــالف والتق ــي إىل مجــرى االئت ينته

اللقــاء تطبعــه كثــر مــن التقاطعــات، خاصــة عــى مســتوى االنشــغال بســؤال الرجمــة، إال أن 

مناطقــه الخبيئــة ســتكون كفيلــة بإغنــاء أشــواطه.  

قاعة ابن ميمون
12.00 - 11.00

ذاكرة
مبشاركة: عباس الجرياري، محمد املدالوي املنبهي.

مع شهادة لزوجة الراحل: عصمت دندش. 
تسيري: نجاة املريني.

الراحل العالمة محمد بن رشيفة.
إن املنجــز البحثــي للعالمــة املغــريب الراحــل محمــد بــن رشيفــة يعتــرب ثــروة معرفيــة وطنيــة 

وعربيــة، ذلــك بــأن الرجــل أنفــق عمــره يف التنقيــب عــن أعــالم الغــرب اإلســالمي، والتعريــف 

ــر أفــاد كثــرا مــن الدارســن  بهــم، ومبصنفاتهــم، ودراســة مــا خلفــوه مــن إنتــاج معــريف غزي

ــا شــكل رحيــل هــذا الباحــث  ــة العلــم يف مختلــف أرجــاء املعمــور. مــن هن والباحثــن وطلب

واملــريب الفــذ خســارة كــربى للثقافــة املغربيــة والعربيــة عــى حــد ســواء. لذلــك، يعتــرب هــذا 

اللقــاء الهــام لحظــة احتفــاء صادقــة بهــذه القامــة البحثيــة الكبــرة.

قاعة خوان غويتيسولو
16.00 - 15.00

Miércoles 13 febrero
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Dos grandes poetas y sus
traductores )II(
Con: Mohammed Bennis, y 
Luis Miguel Cañada, su traductor al 
español. 
Organiza: DG del Libro y Fomento 
de la Lectura. Ministerio de Cultura y 
Deporte.

Dentro del eje fundamental del “viaje de las lenguas” que es la 
tarea de los traductores,” se celebrarán dos encuentros entre 
dos de los más grandes poetas de cada orilla y sus traductores. 
En el segundo de ellos,  el autor Mohammed Bennis lo hará 
con el traductor Luis Miguel Cañada.

Pabellón España
16.00 - 17.30

Salle Juan Goytisolo
17.00 - 18.00

Expériences en écriture
Avec: Adrian Grima )Malte(,  
Mahi Binebine, Réda Dalil, 
Yasmine Chami.
Modérateur: Fedwa Misk.

Écrivains dans la cité : société, jeunesse et identité.
Cette question invite à aborder les modalités de la création 
littéraire, mais aussi ce qui constitue l’environnement de 
l’écrivain, notamment des questions relatives à la société, à 
la jeunesse et à l’identité. Quelle attention à l’adresse de la 
jeunesse et quelle réponse apporter à la problématique de 
l’identité par ces temps de déperdition ? Quatre intervenants 
ont été invités à ce débat dans un contexte caractérisé par 
les méprises et l’incompréhension. Quel est alors le rôle 
de l’écrivain dans la société ? Est-il sensible aux questions 
brûlantes de sa société ?  Comment évaluer le statut social de 
l’écrivain et son implication dans l’arène publique ?

17.00 - 18.00

Autour d’un livre
Avec: Mohamed Nedali.
Présenté par: Issam-Eddine Tbeur.

«La bouteille au cafard», roman, Mohamed Nedali, 
Virgule Edition, 2018.
Dans cette suite de péripéties rocambolesques le lecteur 
jubile de voir une bouteille, où loge un cafard, changer de 
propriétaires, tous cupides, haletant après une éventuelle 
récompense. Ce roman est la métaphore impitoyable d’une 
société en déficit moral, où toutes les catégories nourrissent 
une appétence forcenée pour le gain facile et un désir égal 
de plaire aux puissants. Au sommet de son art de conteur, 
Mohamed Nedali conduit avec maestria ce récit cruel et 
hilarant, multipliant les ressorts du burlesque pour disséquer 
l’âme humaine en ce qu’elle a d’à la fois fragile et persistant. 
De cette grandeur factice, obséquieuse, on rit aux éclats.

Salle Averroès
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Memoria de José- Miguel Ullán: 
”Rumor de Tánger“.

Presentación Traducción Obra 
de MÁRIA ZAMBRANO 

Lectura de Olvido García Valdés.
Organiza: DG del Libro y Fomento
de la Lectura. Ministerio de
Cultura y Deporte.

Con: Yolanda Serrano
Organiza: Instituto Cervantes de 
Marrakech

La memoria de José-Miguel Ullán se hará presente con la 
lectura de su emblemático poema “Rumor de Tánger”.

El Instituto Cervantes en Marrakech, reforzará la programación 
de “el viaje de las lenguas” con la presentación de la traducción 
promovida recientemente por esta institución cultural española 
de la obra de la pensadora, filósofa y ensayista, María Zambrano.

Pabellón España

Pabellón España

17.30 - 18.15

18.15 - 19.15

األربعاء 13 فبراير

Salle Maïmonides
17.00 - 18.00

Conférence

Avec: Kangni Alem )Togo(, 
Barnabé Laye )Bénin(, 
Bouazza Benachir.
Modératrice: Karima Yatribi.

Ecrire et penser à partir des littératures et des 
savoirs africains.
Penser et écrire à partir des savoirs et des littératures, c’est 
penser l’Afrique. S’agit-il d’un simple accident géographique, 
d’une entité sans poids ni relief historique, d’une représentation 
fantasmée, œuvre de l’imaginaire? Doit-on définir le Continent 
sur une base géopolitique contemporaine? Sur une base 
historique? Sur une base mythique ou fantasmée? Qu’en 
est-il alors des autres « Afriques », si peu analysées, qui sont 
indissociables de son histoire politique, culturelle, économique 
et sociale? Comment repenser la cartographie et de l’Afrique 
et l’écrire, y compris sur le plan symbolique? Il est donc 
nécessaire de faire exprimer la pensée et l’imaginaire des 
Afriques pour une contribution africaine à la réflexion mondiale 
sur les nouvelles relations entre les êtres humains et la planète.

Miércoles 13 febrero
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ليايل الشعر 

الليلة الثالثة. 
الشــعُر هــو الشــعر دامئــا، حتــى لــو اختلفــت لغاتــه. وثقافــة مبدعيــه، وخلفياتهــم الحضاريــة 

فاألفــق الشــعري يبقــي واحــدا، هــو جعــل املنصــت والقــارئ معــا يعايشــان لحظــة صفــاء 

ــا، إذن، بفرســان هــذه  ــام الوجــداين. مرحب ــدون لضــامن ترفه روحــي يف حــرة شــعراء يكاب

الليلــة الشــعرية الثالثــة.

 
قاعة خوان غويتيسولو

20.00 - 18.30

مبشاركة: ماتيا بيكوفيتش Matija Beckovic )رصبيا(، 

فكتور رودريغز نونس Victor Rodriguez Nunez )كوبا(،

فاتحة مرشيد، موالي عبد العزيز الطاهري. 

مع مرافقة موسيقية : أمني العمري عى الكامن، 

وطارق بنعيل عى اإليقاع.

تسيري: نزار كربوط.  

تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال، ودار الشعر بتطوان.

18.30 - 19.30

Expériences en écriture
Avec: Abdellah Baïda, 
Moulay Seddik Rebbaj, 
Souad Jamaï, 
Safae Sijilmassi Idrissi.
Modérateur: Mounir Serhani.

Littérature marocaine écrite en français: écritures 
nouvelles? 
Depuis sa naissance en 1932 avec Mosaïques ternies de 
Abdelkader Chatt jusqu’à aujourd’hui, la littérature marocaine 
écrite en français a connu une évolution remarquée. De jeunes 
auteurs ont su s’imposer dans le paysage littéraire au Maroc 
et à l’étranger. Telle qu’elle s’écrit aujourd’hui, cette littérature 
prolonge-t-elle en le renouvelant le legs antérieur ou rompt-elle 
avec lui? Si oui, quelles sont ses principales marques? Quelles 
sont ses thématiques et quelle vision du monde véhicule-t-elle? 
Le débat répondra à ces questions. 

Salle Averroès

Salle Maïmonides
18.30 - 19.30

Autour d’un livre
Avec: Abdelhaq El Hayani.
Modérateur: Hassan Essmili.

«La gouvernance du système éducatif marocain et la réussite 
scolaire des élèves, Quels degré et nature d’influence?» 
Abdelhaq El Hayani. Rabat, Editions Rabat Net, 2018.
Ce livre confirme, au regard des résultats de l’enquête terrain 
et de l’étude de deux expériences internationales, que la 
gouvernance de l’éducation, globale et locale, offre de réelles 
opportunités à notre système éducatif, en vue de dépasser la 
situation actuelle, d’opérer une vraie transformation dans sa 
gestion et son pilotage, et de s’inscrire dans une dynamique de 
performance effective et durable, nous permettant de relever les 
défis et les engagements de la vision stratégique 2015 - 2030. 
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تجارب يف الكتابة
مبشاركة: لطيفة أحرار، رشيد منترص،

مصطفى الرمضاين، أحمد مسعية،
 املسكيني الصغري.

تسيري: عبد املجيد شكري.

من النص إىل الخشبة.
عرفــت الفرجــة املرحيــة، عــرب تاريخهــا الطويــل، جملــة مــن التحــوالت كانــت الغايــة منهــا 

إعطــاء مســاحات جديــدة لإلنســان أو املمثــل يك يعــرب مــن خاللهــا عــام يختزلــه مــن أفــكار 

ــي  ــة ه ــوص املرحي ــات أو النص ــت الحكاي ــد كان ــش، وق ــه املعي ــن واقع ــرب ع ــاعر، تع ومش

ــة  ــارب املرحي ــض التج ــاب بع ــن ذه ــم م ــى الرغ ــل، ع ــي األصي ــل اإلبداع ــذا الفع ــح ه مل

ــك الســلطة  ــك تل ــرات الجســدية املبتكــرة، إال أن النــص ظــل ميل ــه يف بعــض التعب إىل اختزال

ــاب  ــون والكت ــر الفنان ــف ينظ ــا. فكي ــى ألقه ــة ع ــة املرحي ــت للفرج ــي حافظ ــارة، الت الجب

ــدوة. ــا سنكتشــفه يف هــذه الن ــة إىل هــذا املكــون؟ هــذا م املغارب

 
قاعة خوان غويتيسولو

12.00 - 11.00

يف حرضة كتاب

مبشاركة: بالل التليدي.
تقديم: سلامن  بونعامن.

»اإلســالميون مــا بعــد الربيــع العــريب. نهايــة مــرشوع أم إرهاصــات موجــة جديــدة؟« 

ــدي، 2019.  بالل التلي
 ســبع ســنوات عــى انــدالع موجــة مــا ســمي ربيعــا عربيــا، أفــرز وصــول عــدد مــن التيــارات 

ــراءة  ــريب ق ــارئ الع ــى الق ــرح ع ــاب، يق ــذا الكت ــيايس. ه ــر الس ــة التدب ــالمية إىل منص اإلس

لتجربــة اإلســالمين يف الحكــم مــن قلــب البينــة التنظيميــة إلحداهــا، مــن خــالل طــرح يســائل 

نجاحــات هــذا املــروع وإخفاقاتــه.
قاعة ابن رشد

12.00 - 11.00

الخميس 14 فبراير

Cuentos…! para soñar 
despiertos 
Con: Amanda Robledo.
Organiza:  Instituto Cervantes 
Casablanca.

Proponemos una selección de cuentos de tres tipos: 
coeducación, ecoeducación y un acercamiento a los clásicos 
de la literatura española. Nuestra meta es ofrecer a los niños 
y niñas una alternativa de calidad a los libros puramente 
comerciales o de entretenimiento. Los libros aquí propuestos 
además de soñar despiertos, nos invitan a reflexionar sobre el 
mundo en el que vivimos de una manera lúdica pero crítica.Pabellón España

10.30 - 11.15
11.30 - 12.15

يف حرضة كتاب

مبشاركة: سعيد ناشيد.

تقديم:  رشيد العلوي.

قاعة ابن ميمون
12.00 - 11.00

»التداوي بالفلسفة«. سعيد ناشيد. دار التنوير،  بريوت، 2018.
ليســت الفلســفة مجــرد طريقــة تفكــر لفهــم النصــوص ودراســة الخطابــات أو لحظــة ابتــكار 

لأفــكار، وإمنــا هــي، عطفــا عــى كل ذلــك، وســيلة لصنــع الحيــاة وفهمهــا، بأقــل مــا ميكــن مــن 

األوهــام، مبــا يجعــل اإلنســان يتصالــح مــع قــدره الخــاص، مــن هنــا تصبــح الفلســفة طريقــة 

تفكــر تســاعد اإلنســان عــى أن يكــون هــو كــام يريــد هــو، ال كــام يريــده اآلخــرون، هــذا 

ــة عــن مســعى  ــم نظــرة مختلف ــذي يســعى إىل تقدي ــاب، ال ــام يتدارســه هــذا الكت بعــض م

التفكــر الفلســفي يف وقتنــا الراهــن.

Jueves 14 febrero
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15.00 - 16.00

Mémoire
Avec: Khalid Zekri, 
Ghita El khayat, Hassan Wahbi, 
Mourad Khatibi.
Modéreteur: Abdelghani Fennane.

Abdelkébir Khatibi, une mémoire vivante.
Abdelkébir Khatibi a fréquenté avec un égal bonheur la création 
littéraire et la pensée et s’est forgé un statut singulier dans le 
paysage culturel national et international. Ses recherches 
témoignent de sa grande curiosité intellectuelle: discours sur la 
société marocaine, le Maghreb et l’imaginaire arabe, notamment. 
Rien n’échappait à son regard aiguisé et à son talent visionnaire. 
Toutefois, méfiant à l’égard des doctrines philosophiques et 
envers les acquis présumés des sciences humaines, il en a 
renouvelé le discours et les problématiques. «J’appartiens à 
un pays magnifique […] Je lui dois ma naissance, mon nom, 
mon identité initiale. Je lui dois mon histoire, sauf le récit de ma 
liberté d’esprit», écrivait-il à juste titre dans «L’intellectuel et le 
mondialisme». Khatibi est plus que jamais présent parmi nous. 

آثار الصحراء 

مبشاركة: أحمد الشكري، محمد دحامن.
تسيري: بوزيد الغى.

الجمل بالصحراء الكربى.
تحــر قوافــل الِجــامل، يف الثقافــة ويف املخيــال العربيــن القدميــن، وهــي تــذرع فضــاء الصحراء 

ــل الشــعري كان حضــور  ــاب البحــر. ومــن داخــل هــذا التمث ــل ســفن متخــر عب الشاســع، مث

الجمــل ومــا يــزال ميثــل طاقــة جبــارة مــن الصــرب والتحمــل واملكابــدة، أمــام مخاطــر املجهــول، 

ــة. كــام أن  ــال الصحــراء املتحرك ــان رم ــن كثب ــه ب ويف حــاالت طــوارئ الجــوع والعطــش والتي

ــرف دروب  ــو يع ــا. فه ــه ويقظته ــة ذاكرت ــل يف نباه ــهورة، تتمث ــرى مش ــة أخ ــل خاصي للجم

ــة هــذه  ــا أهمي ــة ومشــقة. مــن هن الصحــراء الغامضــة، ويفــرق بــن أيرهــا وأكرهــا صعوب

النــدوة التــي يســعى املشــاركون فيهــا إىل االقــراب أكــر مــن هــذا الكائــن الجديــر بالــدرس.

قاعة ابن رشد
16.00 - 15.00

Conferencia de Federico
Corriente
Organiza: DG del Libro y 
Fomento de la Lectura. 
Ministerio de Cultura 
y Deporte.

El programa de “el viaje de las lenguas” prevé también la 
presencia del gran arabista, profesor, ensayista y académico 
de la Lengua Española, Federico Corriente, para impartir una 
conferencia sobre la relación cultural y lingüística entre los dos 
países, que tan profundamente conoce.

Pabellón España
16.00 - 17.30

Salle Juan Goytisolo
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Salle Maïmonides
17.00 - 18.00

Une heure avec une écrivaine
Avec: Jana Chaloupkova
)République tchèque(.
Interviewée par: Damjan Prelovsek 
)Slovénie(.
Organisé par: Le Ministère de la 
Culture et de la Communication, en  
collaboration avec l’Ambassade de 
la République tchèque. 

Jana Chaloupková est native de Prague.  En plus de ses fonctions 
diplomatiques, elle est auteure de contes, romans, reportages 
et livres de voyages. Elle s´inspire souvent des détails de la vie 
quotidienne, mais ses thèmes de prédilection ont trait à la société 
contemporaine et sa crise des valeurs, aux droits de la femme et 
sa position dans la société. Elle y interroge constamment le sens 
de la vie et le monde à venir. 
Auteure de 9 ouvrages et près de 500 articles, Jana Chaloupková 
écrit en tchèque. Certains de ses titres sont traduits en anglais. 
La belle consule fait partie de l’édition arabe des contes tchèques 
présents sur le stand tchèque. 

ساعة مع كاتب

مبشاركة: رفعت سالم )مرص(،صالح بورسيف.
رفعت سالم، يحاوره صالح بورسيف.

ــن. شــاعر وصحــايف وناقــد وصاحــب رأي  هــو واحــد مــن شــعراء ســبعينيات املحروســة املجددي

ــدة  ــة رائ ــارب إعالمي ــس تج ــك، يف تكري ــة إىل ذل ــاهم، باإلضاف ــام س ــن. ك ــدي عميق ــري ونق نظ

تعنــى بالشــعر والثقافــة واألدب، »مجلــة إضــاءة 77« يف ســنة 1977، ثــم بعدهــا بســنوات 

مجلــة »كتابــات« األدبيــة، كــام كان لــه كل الفضــل يف ترجمــة أعــامل شــعراء كبــار إىل العربيــة. 

أمثــال: بوشــكن وماياكوفســي ولرمونتــوف وريتســوس وشــتامبوك وبودلــر وكفافيــس، وغرهــا 

مــن التجــارب اإلبداعيــة والنقديــة الوازنــة. ويعتــرب الشــاعر املــري رفعــت ســالم أحــد أصدقــاء 

ــرص عــى تتبــع كل مــا ينتجــه  ــالل هــذه الصداقــة يح ــن خ ــايف، وم ــرب الشــعري والثق املغ

أصدقــاؤه مــن الشــعراء واألدبــاء والنقــاد املغاربــة. هــي مناســبة الكتشــاف جديــد ضيــف املغــرب، 

ومــن خاللــه ســيتعرف جمهــور هــذه الــدورة عــى أفــق الحساســية الشــعرية املريــة الجديــدة 

ــا الراهــن. يف وقتن

 
قاعة خوان غويتيسولو

18.00 - 17.00

الكاتب ومرتجمه

مبشاركة: محمد أكوناض، لحسن ناشف.
تسيري: عبد الله بوزنداك. 

قــدر النصــوص املرجمــة أن تســافر يف الجغرافيــات، وأن تتجــاوز محيطهــا األول نحــو أرض القراء 

الواســعة. هــي إمكانيــة أتاحهــا وال يــزال يتيحهــا الفعــل الرجمــي لعــدد مــن النصــوص والكتــب 

املحظوظــة، األمــر الــذي مكنهــا مــن مغــادرة إقامتهــا داخــل لغتهــا األوىل إىل معانقــة إشــعاع 

مضاعــف عــرب لغــات العــامل. يف هــذا اللقــاء، ســتكون املناســبة ســانحة الكتشــاف طبيعــة هــذا 

التواطــؤ النبيــل، الــذي ســيجمع بــن كاتــب ومرجمــه يف بــوح رصيــح حــول الكتابــة والرجمــة. قاعة ابن رشد
18.00 - 17.00

Jueves 14 febreroالخميس 14 فبراير
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”Teatro español hoy“
Con: Antonia Bueno.
Organiza: DG del Libro y 
Fomento de a Lectura.
Ministerio de Cultura y Deporte.

Varias mesas redondas ofrecerán un panorama actual de la 
literatura española en algunos de sus géneros, presentando 
a autores consolidados y con obra recientemente publicada. 
Se prestará atención a la literatura dramática, un género que 
cobra cada vez mayor relevancia, mediante el encuentro con 
los lectores que ofrecerá Antonia Bueno.Pabellón España

18.00 - 19.30

لحظات احتفائية

مبشاركة: وساط مبارك، خالد املعايل )العراق(،
نبيل منرص.

تسيري: علية اإلدرييس البوزيدي.
تنظيم: منشورات دار الجمل )العراق(  

برشاكة مع وزارة الثقافة واالتصال.

ــاعر  ــنة 2018، للش ــه لس ــعر وترجمت ــص للش ــون بول ــزة رسك ــليم جائ ــل تس حف
ــاط.  ــارك وس ــريب مب املغ

ــون  ــر رسك ــي الكب ــا، الزال الشــاعر العراق ــل أحــد عــر عام ــه، قب ــه أو بعــد رحيل يف حيات

بولــص يشــكل إحــدى العالمــات الفارقــة يف مدونــة الشــعر العــريب الحديــث. شــاعر مجــدد 

وصاحــب مــروع شــعري ظــل ينــأى بصوتــه عــن كــورال املنشــدين ألزيــد مــن نصــف قــرن 

مــن الكتابــة والحفــر يف صخــر الخيــال. وألن أصدقــاءه آمنــوا بتفــرده، فقــد أحدثــوا الســمه 

جائــزة رفيعــة جــاءت يف دورتهــا األوىل مــن نصيــب الشــاعر املغــريب املختلــف مبارك وســاط. 

هــي مناســبة لتذكــر شــاعر العــراق الكبــر، وهــي أيضــا فرصــة لإلنصــات إىل أحــد مجــددي 

الشــعرية املغربيــة املعــارصة.  

 
قاعة خوان غويتيسولو

19.30 - 18.30
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إصدارات يف املرسح

مبشاركة: أنس العاقل، محمد أمني بنيوب، 
لطيفة زمهار.

تسيري: عبد اللطيف ندير. 

ــة مؤلفــات تنتمــي ملجــال الحقــل  ــام إىل تســليط الضــوء عــى ثالث يســعى هــذا اللقــاء اله

املرحــي، إبداعــا ودراســة ومواكبــة. يتعلــق األمــر  بالدراســة التــي أنجزهــا الباحــث أنــس 

العاقــل يف موضــوع »الدراماتورجيــا والتحليــل الدراماتورجــي« و العمــل اإلبداعــي املرحــي: 

»زورق إيــالن: ذاكــرة التيــه العــريب« للباحــث واملؤلــف املرحــي محمــد أمــن بنيــوب، ثــم 

ــاف  ــة الكتش ــي لحظ ــار. ه ــة زمه ــة لطيف ــاع« للكاتب ــربة الضي ــي »مق ــل اإلبداع ــرا العم أخ

أعــامل جديــدة تراهــن عــى إشــاعة الثقافــة املرحيــة يف بالدنــا.

قاعة ابن رشد
12.00 - 11.00

الجمعة 15 فبراير
Animales fenomenales 

Con: Rafa Ordóñez.
Organiza: Instituto Cervantes 
Casablanca.

10.30 - 11.15
11.30 - 12.15

 

Elefantes y risas, ratones y aplausos, cocodrilos y adivinanzas... 
Tenemos de todo, un poco de acción, algo de misterio y miles, 
millones de palabras. Cuentos de animales, todos especiales, 
adivinanzas, alguna canción y emoción, ilusión, satisfacción e 
incluso algún melón. Solo hay que abrir las orejas y dejar que 
las historias nos acaricien y nos lleven al mundo de la fantasía.

Pabellón España

تجارب يف الكتابة

مبشاركة: أنيس الرافعي، فاطمة الزهراء 
الرغيوي، عبد السميع بنصابر، حسام فتحي.

تسيري: بشري القمري.

القصة القصرية: متعة الحيك.
ــامت  ــرة يف بضــع أســطر أو يف كل ــزال لحظــة حــي إنســانية كب ــن اخت ــاك أصعــب م ــس هن لي

ــا  ــس القصــة القصــرة. إنه ــه عــى جن ــا أن نطلق ــذي ميكنن ــف ال ــك هــو التوصي معــدودات. ذل

لحظــة تكثيــف ذكيــة تذهــب بالقــارئ مبــارشة نحــو منجــم الخيــال دون كثــر مــن الحشــو أو 

الرثــرة. ورغــم تــراوح هــذا النــوع األديب بــن القصــة القصــرة واألقصوصــة والقصــة القصــرة جــدا، 

إال أن الهــدف يبقــى واحــدا، أي االختــزال والتكثيــف واالختصــار، مبــا يســعف املعنــى يف الذهــاب 

رأســا إىل لحظــة النشــوة املأمولــة وبقليــل مــن الــكالم. هــي مناســبة يتيحهــا هــذا اللقــاء لإلنصــات 

إىل أربعــة أســامء راكمــت نصوصــا يف القــص، الكتشــاف مطابخهــا الخاصــة، ســواء يف التعامــل مــع 

الحكايــات أو يف تقطــر اللغــة.

12.00 - 11.00  
قاعة خوان غويتيسولو

Viernes 15 febrero
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Salle Maïmonides

Table ronde
Avec: Abdellah Fili , Mohamed 
Belatik, Azzedine Kara, 
Abdellah Alaoui, 
Bouchaïb El Moutaouakkil.
Modérateur: Ahmed Ettahiri.
Organisé par : L’Institut National 
des Sciences de l’Archéologie 
et du Patrimoine.

«Aghmat, première capitale almoravide, un patrimoine 
archéologique séculaire à ressusciter» 
La ville d’Aghmat occupe une place de choix au milieu de la riche 
vallée de l’Ourika. Connue dans les textes anciens pour avoir 
préexisté à l’avènement de l’Islam au Maroc (7ème siècle), place 
idrisside florissante (8ème - 9ème siècles), elle se hisse au rang de 
capitale vers la fin du 10ème sous l’émirat local des Maghrâwa, 
puis sous l’empire Almoravide entre 1058 à 1070, elle était un lieu 
d’aisance et un carrefour intellectuele dynamique avant même 
l’arrivée des Almoravides. La ville médiévale intra-muros s’étend 
sur une superficie d’environ 100 hectares. Plusieurs monuments 
importants tels le palais, le hammam et la mosquée récemment 
découverts, témoignent de la prospérité de cette ville.

11.00 - 12.00

Salle Averroès

Mémoire
Avec: Salim Jay, 
Mohammed Hamoudan, 
Rachid Khaless. 
Modératrice: Sanae Ghouati.

Mohamed Leftah, plus que jamais parmi nous.
Cet hommage coïncide avec le 10ème anniversaire de la 
disparition de Mohamed Leftah, auteur majeur de la littérature 
marocaine écrite en français. Il répond à un double impératif : 
d’abord, l’actualité et la pertinence de cette œuvre qui a marqué 
de son sceau original le champ littéraire marocain et le désir 
de rendre hommage à son imaginaire fécond. Cette œuvre, 
notamment les textes posthumes, plaide pour un monde à venir 
où la pensée des lumières, la tolérance, la libération de l’être, le 
vivre ensemble sont défendus avec plénitude et sérénité. 

15.00 - 16.00

16.00 - 15.00

يف حرضة مجلة

مبشاركة: محمد األعرج، وزير الثقافة واالتصال، 
وأعضاء هيئة تحرير مجلة »الفنون«، والهيئة 

االستشارية.

ندوة صحفية خاصة بإعادة إصدار مجلة »الفنون«.
قامــت وزارة الثقافــة واالتصــال، خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة، بإطــالق سلســلة مــن 

املشــاريع الثقافيــة الجديــدة، التــي تنضــاف إىل املشــاريع التــي أنجزتهــا هــذه الــوزارة مــع 

ــة«، يف  ــة املغربي ــة »الثقاف ــروع مجل ــا مل ــادة إطالقه ــة إىل إع ــابقة. فباإلضاف ــارب الس التج

حلــة وإخــراج مختلفــن، وبــإدارة وطاقــم تحريــر جديديــن، قامــت الــوزارة بتكليــف فريــق 

عمــل مــن خــرة املثقفــن والفنانــن واملبدعــن املغاربــة للســهر عــى إعــادة إصــدار مجلــة 

»الفنــون«، التــي تعنــى مبجــاالت الســينام واملــرح والفنــون التشــكيلية والبريــة يف بالدنــا 

ويف العــامل. هــي مناســبة ســيتم خاللهــا تقديــم هــذ املــروع، والتعريــف برهاناتــه يف جعــل 

القــارئ املغــريب قريبــا ومواكبــا ملــا ينتجــه النبــوغ الفنــي والجــاميل املغــريب يف وقتنــا الحــارض.     

 
قاعة خوان غويتيسولو
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يف حرضة كتاب

مبشاركة: عبد الفتاح كيليطو، محسن العتيقي.
تقديم: عبد الجليل ناظم.

»من نبحث عنه بعيدا، يقطن قربنا«. عبد الفتاح كيليطو. دار توبقال،

 الدار البيضاء، 2018.
ــو  ــاح كيليط ــد الفت ــر عب ــريب الكب ــث املغ ــل الباح ــرن، ظ ــف ق ــن نص ــد م ــداد أزي ــى امت ع
يشــكل آلــة بحثيــة موســوعية نشــطة ومتجــددة. فقــد اعتــرب مروعــه النقــدي، الــذي كرســه 
ملقاربــة النصــوص الراثيــة يف الثقافتــن العربيــة والغربيــة ومبنهجيــة بحثيــة تــزاوج بــن القديــم 
واملحــدث، إضافــًة نوعيــة للعقــل النقــدي العــريب، كــام تــم اســتقباله يف كربيــات الجامعــات 
واملؤسســات العلميــة الدوليــة، محــارضا وأســتاذا زائــرا ومناقشــا، باعتبــاره صاحــب نظــر ثاقــب 
ورؤيــة خاصــة إىل النصــوص والخطابــات واأللســن. فكتبــه »الغائــب« و»العــن واإلبــرة« 
و»األدب والغرابــة« و»لــن تتكلــم لغتــي« وغرهــا مــن األبحــاث والدراســات واملقاربــات، تعتــرب 
إرشاقــات نقديــة ُمبدعــة وجريئــة. هــي مناســبة يتيحهــا هــذا اللقــاء الكتشــاف طبيعــة الذيــن 

نبحــث عنهــم بعيــدا عــن ذواتنــا، بينــام يــرى هــذا الباحــث العميــق أنهــم يقطنــون قريبــا منــا. 

 
قاعة خوان غويتيسولو

18.00 - 17.00

أسامء فوق البوديوم

مبشاركة: عائشة البرصي، حسن املودن.
تسيري: حسن مخايف.

ــزة أفضــل  ــى جائ ــزة ع ــن دوين«، الحائ ــاة م ــا: »الحي ــن روايته ــرصي، ع عائشــة الب

ــارقة 2018. ــرض الش ــة يف مع ــة عربي رواي
عــى الرغــم مــن أنهــا كتبــت أوىل نصوصهــا الشــعرية يف ســنوات الســبعينيات، إال أنهــا بقيــت 
ــا، إىل أن  ــد مائه ــا وتجوي ــراء، واكتفــت باالســتمرار يف تخصيبه ــع الق ــن اقتســامها م حــذرة م
ــوان  ــق يحمــل عن ــاب شــعري أني ــن مــن الزمــن، يف كت ــا، بعــد مــرور أكــر مــن عقدي نرته
ــة  ــعرية املغربي ــة الش ــزة يف خريط ــة متمي ــا، مكان ــن حينه ــوأ، م ــاءات« )2001(، لتتب »مس
املعــارصة، وتواصــل الكتابــة والنــر يف جنــي الشــعر والروايــة، حيــث حــازت يف كليهــام عــى 
ــة يف معــرض  ــة عربي ــزة أفضــل رواي ــا جائ ــة، كان آخره ــة الهام ــز التقديري ــن الجوائ ــدد م ع
الشــارقة للكتــاب، 2018. مــام اعتــرب تريفــا للمــرأة املغربيــة املبدعــة. هــي لحظــة لالحتفــاء 

بهــذا اإلنجــاز، وبصاحبتــه.

قاعة ابن ميمون
16.00 - 15.00

”Narrativa española hoy I“ 
Con: Andrés Ibáñez, Sara Mesa.
Organiza: DG del Libro y 
Fomento de la Lectura. 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Varias mesas redondas ofrecerán un panorama actual de la 
literatura española en algunos de sus géneros, presentando 
a autores consolidados y con obra recientemente publicada. 
La narrativa estará representada en dos mesas, en la primera 
estar´´an por Andrés Ibáñez y Sara Mesa.Pabellón España

16.00 - 17.30

Viernes 15 febreroالجمعة 15 فبراير
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مبشاركة: غسان زقطان )فلسطني(، منصف الوهايبي )تونس(، محمد عيل الرباوي، 

إدريس عيىس.

تسيري: صالح لربيني.

مع مرافقة موسيقية: عبداللطيف رئيف عى العود، وزكريا بنعام عى اإليقاعات.

تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال، ودار الشعر بتطوان.

مبشاركة: جامل املحافظ.
تسيري: عبد الصمد بنرشيف.

Salle Averroès

Autour d’un livre
Avec: Mohammed Mesmoudi.
Présenté par: 
Abdelhak Azzouzi. 

«Gouvernance participative et évaluation des politiques 
publiques au Maroc». Mohammed Mesmoudi. Rabat, 
Publications de la Revue marocaine d’administration locale et 
de développement.
La «bonne gouvernance» introduite dans le champ politique est-
elle une inflation du lexique ou correspond-elle à des actions 
effectives? Dans le cadre de programmes de développement, 
comment sont traduites en actes ces exigences démocratiques 
et participatives? S’agit-il d’une alternative émancipatrice aux 
discours politiques traditionnels et des modèles de gouvernance? 
Quels sont ses modalités d’exercice et ses finalités?  

17.00 - 18.00

”Narrativa española hoy II“
Con: Najat El hachimi, 
Andrés Barba.
Organiza: DG del Libro y 
Fomento de la Lectura. 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Varias mesas redondas ofrecerán un panorama actual de la 
literatura española en algunos de sus géneros, presentando a 
autores consolidados y con obra recientemente publicada. La 
narrativa estará representada en dos mesas, en la segunda 
estarán Najat El Hachmi y Andrés Barba.Pabellón España

17.30 - 19.00

ليايل الشعر 

يف حرضة كتاب

الليلة الرابعة.
إنهــا الليلــة الرابعــة واألخــرة مــن ليــايل الســمر الشــعري لهــذه الــدورة. ليلــة 

ــس  ــطن وتون ــدول فلس ــي ل ــوات تنتم ــاف أص ــعر اكتش ــاق الش ــح لعش تتي

واملغــرب، وهــي جغرافيــات شــعرية راكمــت غــر قليــل مــن التجديــد الــذي 

ــق الشــعري  ــريب. فلنســتمتع بأصــوات هــذا الطب ــة الشــعر الع ــى مدون أغن

اللذيــذ، يف انتظــار ليــايل وشــعراء الســنة القادمــة. 

» الصحافيــون املغاربــة واألداء النقــايب يف اإلعــالم: الســياق والتحــول«، جــامل 

املحافــظ، إصــدارات النقابــة الوطنيــة للصحافــة، الــدار البيضــاء. 2018.
يتنــاول الكتــاب ســياقات تأســيس النقابــة الوطنيــة للصحافــة املغربيــة ســنة 1963، يف ضــوء 
التحــوالت العامــة السياســية والنقابيــة والقانونيــة املؤطــرة لــأداء الصحــايف النقــايب باملغــرب، 
ــدادات  ــارات وامت ــة ملس ــوالت التنظيمي ــة والتح ــات التاريخي ــرز املحط ــه أب ــد في ــام يرص ك
ــذ النشــاة إىل دســتور 2011. ــا من ــا ووظائفه ــت بنيته ــي طال ــة، ارتباطــا باملتغــرات الت النقاب

 
قاعة خوان غويتيسولو

 
قاعة ابن ميمون

20.00 - 18.30

18.00 - 17.00
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الجمعة 15 فبراير
يف حرضة كتاب

مبشاركة: حسن رشيق، حسن الطالب.
تسيري: عز الدين العالم.

ــب  ــيق؛ تعري ــن رش ــرب«. حس ــا باملغ ــن األنرثوبولوجي ــرن م ــد: ق ــب والبعي القري

ــريوت.  ــدار البيضــاء/ ب ــاب، ال ــايف للكت ــز الثق ــب؛ املرك ــم: حســن الطال وتقدي

هــو أحــد كبــار الباحثــن املغاربــة يف مجــال األنروبولوجيــا. باحــث هــادئ ورصــن، وهــو 

ــاته  ــه ودراس ــت كتب ــا كان ــا م ــر. غالب ــد نظ ــة وبع ــرة ثاقب ــب نظ ــك صاح ــب ذل إىل جان

ومحارضاتــه تثــر غــر قليــل مــن النقــاش املثمــر الفعــال، لكونهــا تضــع اليــد الثابتــة حيــث 

ــا البحــث، أو  ــي أهمله ــة الغميســة الت ــك املناطــق النائي ــا أن توضــع، أي يف تل ينبغــي له

مــرت مــن جانبهــا مقاربــات باحثــن آخريــن دون أن تثــر االهتــامم. هــي فرصــة الكتشــاف 

قــرن مــن األنروبولوجيــا يف املغــرب، كــام يراهــا حســن رشــيق، يف صيغتــه العربيــة التــي 

أنجزهــا الباحــث حســن الطالــب. 

قاعة ابن رشد
19.30 - 18.30

يف حرضة كتاب

مبشاركة: مبارك ربيع.
تقديم: عبد الحميد عقار.

ــرش،  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــع، املؤسس ــارك ربي ــة، مب ــط«. رواي ــرب املتوس »غ

بــريوت 2018. 
يعتــرب الكاتــب واألكادميــي األســتاذ مبــارك ربيــع أحــد أملــع الروائيــن املغاربــة، إذ حظيــت 

ــة  ــة داخــل املنظوم ــار لجــان الربمجــة واملناهــج املتعاقب ــرة، باختي ــن م ــر م ــه يف أك أعامل

التعليميــة الوطنيــة، لتــدرس لفائــدة تالميــذ املدرســة املغربيــة، بالنظــر إىل أبعادهــا وقيمهــا 

ــم النفــس  ــه يف مجــال عل املتعــددة، وعــرب توســل صاحبهــا بأســلوبية سلســة تعضــد خربت

الربــوي كقنــاة لتريــف الخطــاب ومعالجــة القضايــا املطروحــة داخــل املجتمــع. يف هــذا 

ــات  ــي ارتقــت ضمــن رواي ــدة »غــرب املتوســط«، الت ــه الجدي اللقــاء يقــدم الكاتــب روايت

الالئحــة الطويلــة لجائــزة البوكــر.

قاعة ابن ميمون
19.30 - 18.30

Instituto Cervantes 
Casablanca

Concierto flamenco -
Laura Vital
Organiza: Embajada de España 
en Marruecos e Instituto 
Cervantes de Casablanca. 

La cantaora sevillana Laura Vital, acompañada por el guitarrista 
sevillano Eduardo Rebollar y por el violinista tangerino Jamal 
Ouassini, presenta su último trabajo “Tejiendo lunas”, un 
proyecto en el que fusiona el flamenco con diferentes músicas 
del Mediterráneo como la música marroquí, la griega, la turca, 
la egipcia y la romaní con la idea de mostrar el eclecticismo 
propio del flamenco, una música abierta y receptiva a lo largo 
de  toda su historia, un ejemplo de armonía y respeto  entre 
los pueblos. 

20.00 

Viernes 15 febrero
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السبت 16 فبراير
Animales fenomenales 
Con: Rafa Ordóñez.
Organiza: Instituto Cervantes 
Casablanca.

Pabellón España

10.30 - 11.15
11.30 - 12.15

Elefantes y risas, ratones y aplausos, cocodrilos y adivinanzas... 
Tenemos de todo, un poco de acción, algo de misterio y miles, 
millones de palabras. Cuentos de animales, todos especiales, 
adivinanzas, alguna canción y emoción, ilusión, satisfacción e 
incluso algún melón. Solo hay que abrir las orejas y dejar que 
las historias nos acaricien y nos lleven al mundo de la fantasía.

مبشاركة: محمد الرضواين، نجيب الحجيوي،  
عبدالحميد بنخطاب.
تسيري: حسن طارق.

تنظيم: الجمعية املغربية للعلوم السياسية.

ندوة

علم السياسة: أسئلة مغربية.
يحتفــظ علــم السياســة يف املغــرب بأثــر تاريخــه الخــاص املطبــوع بالتشــكيك يف اســتقالليته، 

ــل  ــام يجع ــدة، م ــا لســنوات عدي ــا مقارباته وبضغــط الدراســات التأسيســية األوىل وهيمنته

ــات  ــن الرهان ــدا م ــريب واح ــة املغ ــم السياس ــرب إىل عل ــة باملغ ــم السياس ــن عل ــول م التح

املركزيــة ألجيــال مــن الباحثــن داخــل هــذا التخصــص. ويفــرض تكييــف مســاره مــع طبيعــة 

ــات الحقــوق. ــدرس داخــل كلي ــه ي ــي جعلت ــة الت الهندســة الجامعي
12.00 - 11.00  

قاعة خوان غويتيسولو

مبشاركة: عثامن املنصوري.
تقديم: نفيسة الذهبي.

يف حرضة كتاب

قاعة ابن رشد

»التصــوف واملجــال واإلنســان: أعــامل مهــداة إىل األســتاذ عبــد اللطيــف الشــاديل«. 

تنســيق عثــامن املنصــوري، منشــورات الجمعيــة املغربيــة للبحــث التاريخــي، 

الربــاط، 2018.

هــي مناســبة يتــم فيهــا االحتفــاء مبنجــز الباحــث املغــريب عبــد اللطيــف الشــاديل، أحــد أكــرب 

املتخصصــن يف الخطــاب الصــويف، مــن خــالل تقديــم كتــاب »التصــوف واملجــال واإلنســان« 

املهــدى إىل روحــه الطيبــة.

12.00 - 11.00

Sábado 16 febrero
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ذاكرة 

مبشاركة: محمد أيت حمزة، عيل بنطالب، 
محمد موخليص.

تسيري: الحسني مجاهد.

محمد املنور: ذاكرة الجنوب الرشقي والثقافة األمازيغية.
ظــل املناضــل والباحــث املغــريب محمــد املنــور يشــكل، طــوال مســرته العلميــة، أحــد األعــالم 

ــي  ــريب، ويغن ــايف املغ ــوع الثق ــرس التن ــا يك ــة م ــة يف إضاف ــوا لحظ ــن مل يتوان ــة الذي املغارب

مجــال البحــث العلمــي الرصــن يف شــقه التاريخــي والحضــاري، وتطويــر أداء اإلدارة املغربيــة 

ــا، وهــذه املــرة،  مــن داخــل مؤسســات حكوميــة بــارزة، إال أن إســهام الرجــل ســيظهر جلي

داخــل أروقــة املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة، حيــث كانــت بصمتــه واضحــة يف بلــورة 

اســراتيجية هــذه املؤسســة العلميــة وتجويــد وظائفهــا البحثيــة األكادمييــة. مــن هنــا تنبــع 

أهميــة هــذا اللقــاء الــذي ســيكرس لذاكــرة هــذه القامــة العلميــة الوطنيــة الفــذة.

قاعة خوان غويتيسولو
16.00 - 15.00

لحظات احتفائية

تنظيم: شبكة القراءة باملغرب، 
بدعم من وزارة الثقافة واالتصال.

حفل اإلعالن عن جائزة القراءة:  الدورة الخامسة. 
ــراءة  ــبكة الق ــا ش ــي تنظمه ــراءة الت ــزة الق ــون جائ ــة؛ تك ــا الخامس ــل إىل دورته ــي تص وه

باملغــرب قــد حققــت بعضــا مــن رهاناتهــا يف خلــق منــاخ مناســب إلشــاعة قيــم املعرفــة بــن 

أطفــال املغــرب الجديــد ويافعيــه. إذ أن نشــاط القــراءة ليــس ترفــا زائــدا، إمنــا هــو آلــة جــس 

ــة  ــة واملعرفي ــئلته الثقافي ــاه وأس ــوم بقضاي ــع الي ــاط مجتم ــدى ارتب ــاس م ــة لقي ــض حيوي نب

الراهنــة. وهــو، إىل ذلــك، ســلوك حضــاري يصــل تفكــر جيــل الحــارض مبــا أنتجــه الســلف، 

ــتقبل.  ــة باملس ــئلة املتصل ــد األس ــى تجدي ــن ع ــل تراه ــع تأم ــكل مواضي ــن أن يش ــا ميك ومب

لنســاهم جميعــا، إذن، مــن أجــل إرســاء دعائــم املجتمــع القــارئ.

 
فضاء املتوسط

12.30 - 11.00

Avec: Driss Guerraoui.
Présenté par: Driss Alaoui 
Mdaghri. 

Salle Maïmonides
11.00 - 12.00

Autour d’un livre
«L’Afrique des Paradoxes: Regards et attitudes des 
jeunes». Driss  Guerraoui et Mohammed Noureddine Afaya. 
Casablanca, La Croisée des Chemins, L’Harmattan 2019.
Le présent ouvrage tente de saisir les dimensions profondes 
des grandes mutations et les paradoxes que connaissent les 
économies et les sociétés africaines, et plus particulièrement 
leur  jeunesse. Pour ce faire, il examine les réalités actuelles de la 
jeunesse africaine et les transformations qu’elle connait, étudie les 
défis qu’elle aura à affronter et apporte un éclairage sur le regard 
de cette jeunesse sur l’avenir de son continent et du monde.

Sábado 16 febreroالسبت 16 فبراير
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يف حرضة كتاب

مبشاركة: خالد بن الصغري.
تقديم: ثريا السعودي.

ــتاين؛  ــا س ــارة أبريفاي ــة«. س ــام الدولي ــش النع ــارة ري ــش: تج ــب الري ــود يف مه »يه

ــاط، 2018. ــانية، الرب ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــري، كلي ــن الصغ ــد ب ــة خال ترجم
مــا يقدمــه األســتاذ خالــد بــن الصغــر، الباحــث املغــريب يف مجــال التاريــخ، إىل عمــوم القــراء 

ــف  ــد والطري ــن الجدي ــب ع ــس التنقي ــكونا بهاج ــه، مس ــل، يف مجمل ــرب يظ ــة والع املغارب

والنــادر. صفتــه التاريخيــة هاتــه خولــت لــه إمكانيــة تكريــس كل جهــده مــن أجــل البحــث 

ــل والدراســة والفحــص، أو بهــدف  ــق والتنخي عــن املوضوعــات الغميســة، ســواء عــرب التحقي

املراجعــة وإعــادة اإلنتــاج انطالقــا مــن أصــل موجــود ومكــرس، مبــا يلــزم مــن روح أكادمييــة 

ومنهجيــة تنحــاز إىل مزيــد مــن التدقيــق.  هنــا اقــراح جديــد وطريــف لهــذا الباحــث املثابــر، 

يهــم تاريــخ تجــارة ريــش النعــام الدوليــة التــي كان يتعاطاهــا التجــار اليهــود قدميــا.

قاعة ابن ميمون
16.00 - 15.00

Salle Averroès
15.00 - 16.00

Autour d’un livre
Avec: Mohamed Abdeljalil El 
Hajraoui.
Présenté par: Jean-Jacques 
Hublin )France(.

«Les premiers habitants de Rabat et sa région». Mohamed 
Abdeljalil El Hajraoui. Rabat, Graphely, 2018.
Dans ce livre, l’auteur s’efforce tout d’abord de retracer l’Histoire 
des premières civilisations marocaines, allant d’un million 
d’années à 4 000 ans avant notre ère. Par la suite, il se focalise 
sur Rabat et sa région. La date des premiers arrivants dans cette 
région remonte à environ 400 000 ans.Vers 110 000 ans, la côte 
de Témara va connaître la succession de plusieurs civilisations. 
L’étude montre que les auteurs de ces civilisations disposaient 
d’une capacité intellectuelle singulière et d’une grande créativité. 
Ainsi, ils étaient capables, entre autres, de fabriquer des objets qui 
ne sont que le fruit de leurs imaginaires. Plus tard, ils produisent 
également des objets porteurs de symbole et par conséquent de 
messages codés.

Pabellón España
16.00 - 17.30

”Marruecos al corazón“
Con: Julio Prieto, 
Salvador López Becerra, Lorenzo Silva.
Organiza: DG del Libro y Fomento 
de la Lectura. 
Ministerio de Cultura y Deporte.

“Marruecos al corazón” reunirá a autores con obra 
específicamente centrada – ya sea de forma explícita u oblicua- 
en Marruecos. Julio Prieto, Salvador López Becerra y Lorenzo 
Silva hablarán de su trabajo y de  la huella de Marruecos en su 
creación literaria.
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يف حرضة مجلة
مبشاركة: عبد الله رشيق، يحيى بن الوليد.

تسيري: شفيق الزكاري 

«مجلة الثقافة املغربية»، الصادرة عن وزارة الثقافة واالتصال.
يف حلــة أنيقــة، وبتبويــب وحجــم مختلفــن، تعــاود مجلــة »الثقافــة املغربيــة« الصــدور بطاقــم 

تحريــري جديــد، يضــم فريقــا مــن خــرة الكتــاب واملبدعــن املغاربــة املشــهود لهــم بالكفــاءة 

املهنيــة وبالحــرص الشــديد عــى مواكبــة الشــأن الثقــايف املغــريب والعــريب، وبالحضــور الفعــي 

ــا  يف مختلــف محطاتــه املفصليــة، وعــرب تنــوع أشــكاله األدبيــة، إبداعــا ونقــدا وتفكــرا بري

ــدة  ــر عــى مــواد ومحــاور هــذه النســخة الجدي ــر انعكــس بشــكل كب ــا. هــذا التغي وجاملي

مــن املجلــة، التــي حفلــت مبــواد وموضوعــات وقضايــا تراعــي التنــوع الخــالق، كــام تســعى 

ــوزارة عــى  ــال والحساســيات ووجهــات النظــر، مبــا يرجــم رهــان ال إىل إرشاك مختلــف األجي

مســاهمة النبــوغ الثقــايف املغــريب يف مواكبــة التحــوالت التــي تعرفهــا أســئلة الثقافــة يف بالدنــا 

ويف العــامل مــن حولنــا.

17.30 - 16.30

ندوة
مبشاركة: جامل الشوبيك )سفري دولة فلسطني 

باملغرب(، نظمي الجعبة )فلسطني(،
 يوسف النتشة )فلسطني(، فواز سالمة )فلسطني(.

تسيري: محمد سامل الرشقاوي.
تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال،

برشاكة مع وكالة بيت مال القدس.

القدس: من أجل وعي دويل إنساين بتاريخها وبإرثها املشرتك.
ظلــت مدينــة القــدس تحظــى، طــوال تاريخهــا القديــم، مبكانــة خاصــة لــدى كل مؤمــن بقيــم 

املحبــة والوئــام والتســامح يف الديانــات الســاموية الثــالث. وقــد شــكل زرع الكيــان الصهيــوين 

ــر  ــل توت ــعلت فتي ــم، وأش ــذه القي ــددت ه ــة ه ــة خطيئ ــطينية املقدس ــوق األرايض الفلس ف

ــامل الحــي يعــي  ــر الع ــح ضم ــن أصب ــى اآلن. ول ــه قامئــة حت ــت تداعيات إقليمــي ودويل مازال

جوهــر هــذا الــراع املريــر باملنطقــة، فــإن املطلــوب، يف الوقــت الراهــن، أن يعمــل الجميــع 

ــات التــي قــد تحــول دون الوصــول إىل ســالم عــادل وشــامل  للمســاعدة عــى تجــاوز التحدي

ــا  ــكل زخمه ــة ب ــم املرحل ــى تفه ــادر ع ــاين ق ــي إنس ــس لوع ــا يؤس ــن، مب ــل الدولت ــق ح وف

ــة  ــخ املوحــد لشــعوب املنطق الســيايس واالجتامعــي، ويســتلهم رؤى اســراتيجية تعــي التاري

ومصرهــا املشــرك.

18.00 - 16.30
قاعة خوان غويتيسولو

Salle Juan Goytisolo
18.30 - 19.30

Autour d’un livre
Avec: Salim Jay.
Présenté par: Kenza Sefrioui.

«Dictionnaire des romanciers algériens». Salim Jay. 
Casablanca, Editions la Croisée des chemins, 2018.
Auteur du Dictionnaire des écrivains marocains (2005), Salim 
Jay, qui est romancier et critique littéraire, publie son Dictionnaire 
des romanciers algériens en 2018. Il y évoque l’œuvre des 
romanciers les plus célèbres et fait découvrir aux lecteurs de 
nouvelles fictions. Cet effort de lecture couvre, en effet, les 80 
dernières années de la production littéraire algérienne. Une 
lecture exigeante. Salim Jay est en dialogue avec Kenza Sefrioui.  

السبت 16 فبراير

قاعة ابن رشد

Sábado 16 febrero
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قاعة ابن رشد

مبشاركة: زهور كرام، إبراهيم عمر.
تقديم: العالية ماء العينني.

»نحــن والثقافــة الرقميــة«، إرشاف زهــور كــرام، منشــورات روابــط رقميــة، الربــاط 

.2018
ــات يعــرف  ــا ب ــروز م ــوم، ب ــامل الي ــة يف ع ــات الحديث لعــل إحــدى أفضــال تطــور التكنولوجي

ــع  ــراءة م ــاحة الق ــح مس ــل يكتس ــم، ب ــح يقتس ــد أصب ــل جدي ــة«، كحام ــة الرقمي »بالثقاف

الكتــاب الورقــي، ذلــك أن إمكانيــات البحــث الريــع عــن الكتــب وتصفحهــا بــل واســتخراج 

نســخ منهــا يف وقــت قــايس غــر مســبوق، كلهــا مــؤرشات باتــت تطــرح أكــر مــن ســؤال عــن 

آفــاق ومســتقبل الكتــاب الورقــي التقليــدي، ومــدى إمكانيــة مواصلتــه إثــارة القــراء الجــدد، 

أمــام اإلغــراءات التــي أصبــح يقدمهــا الحامــل الرقمــي. هنــا فرصــة ملناقشــة األمــر مــع  فاعلــن 

يف مجــال هــذا النــوع مــن الثقافــة الجديــدة.

19.30 - 18.30

18.30 - 19.30

 Conférence
Avec: Abdelouahed Ben-Ncer.
Modérateur: Abdelali Errehouni
Organisé par: L’Institut 
National des Sciences de 
l’Archéologie et du Patrimoine.

Jbel Irhoud, en quête du 1er Homo sapiens.
 La datation radiométrique des fossiles humains de Jbel Irhoud 
(province de Youssoufia, Maroc) les crédite d’un âge d’environ 
300 000 ans. Cette donne est venue ébranler une thèse établie 
dès les années 80 et qui privilégiait une origine subsaharienne, 
et plus particulièrement est-africaine, en la datant d’environ 
200 000 ans BP. De fait, avec les nouvelles datations émanant 
du site de Jbel Irhoud, notre propre espèce prend un coup de 
vieux d’au moins 100 000 ans. Cela replace ainsi l’Afrique du 
Nord au cœur des débats relatifs à l’origine de l’espèce Homo 
sapiens et fait des restes fragmentaires d’au moins 5 individus, 
émanant de de Jbel Irhoud, la documentation anthropologique 
la plus riche et la plus ancienne de cette espèce. L’analyse 
morphométrique de ces restes révèle qu’ils appartiennent à 
une 1ère phase évolutive panafricaine d’Homo sapiens qui est 
directement ancestrale des Hommes modernes.

Salle Maïmonides

Pabellón España
19.00

Concierto flamenco - 
Laura Vital
Organiza: Embajada de España 
en Marruecos e Instituto 
Cervantes de Casablanca.

La cantaora sevillana Laura Vital, acompañada por el guitarrista 
sevillano Eduardo Rebollar y por el violinista tangerino Jamal 
Ouassini, presenta su último trabajo “Tejiendo lunas”, un 
proyecto en el que fusiona el flamenco con diferentes músicas 
del Mediterráneo como la música marroquí, la griega, la turca, 
la egipcia y la romaní con la idea de mostrar el eclecticismo 
propio del flamenco, una música abierta y receptiva a lo largo 
de  toda su historia, un ejemplo de armonía y respeto entre 
los pueblos.

يف حرضة كتاب
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األحد 17 فبراير

Salle Maïmonides
11.00 - 12.00

Autour d’un livre
Avec: Mohammed Naciri.
Présenté par: Abdelkader Kaioua

«Désirs de ville». Mohammed Naciri. Rabat, Economie 
Critique, 2018 (Prix du Maroc Livre, 2018). 
Cet ouvrage, fruit de trente ans d’efforts, regroupe vingt et 
un articles publiés par Mohammed Naciri sur le thème de 
la ville. L’auteur passe au crible différentes problématiques 
liées à la ville et plaide pour la dignité humaine de celle-ci. 
La ville est, en effet, l’objet de diverses représentations et 
suscite enthousiasme ou frustration. Mais elle a elle-même 
une manière de vivre les gens. Dans une approche dynamique, 
Mohamed Naciri reviendra sur la question d’un point de vue 
politique, économique, social, culturel et environnemental. 

Salle Juan Goytisolo
11.00 - 12.00

Autour d’un livre
Avec: Khalil Hachimi Idrissi.
Présenté par: Hassan Rachik.

«Le Maroc face au printemps arabe». Khalil Hachimi Idrissi. 
Casablanca, Editions la Croisée des Chemins, 2018.
Journaliste chroniqueur et écrivain, Khalil Hachimi Idrissi est 
un témoin privilégié et lucide de notre époque, particulièrement 
des révolutions récentes dans les pays arabes. Il nous livre son 
analyse de la situation du Maroc suite à ces bouleversements.

يف حرضة كتاب

قاعة ابن رشد

مبشاركة: عبد األحد السبتي، لطفي بوشنتوف.
تقديم: أحمد بوحسن. 

ــبتي(«.  ــد الس ــد األح ــداة إىل عب ــامل مه ــا )أع ــخ واألنرثوبولوجي ــات التاري »تقاطع
ــاط، 2018. ــرش، الرب ــراق للن ــرب، دار أيب رق ــخ املغ ــث يف تاري ــيك للبح ــد املل املعه

يعتــرب عبــد األحــد الســبتي أحــد أملــع الباحثــن األكادمييــن املغاربــة املشــهود لهــم بالكفــاءة 

والتميــز، ليــس فقــط يف حقــل البحــث التاريخــي، وهــو مجال تخصصــه، وإمنا أيضــا يف مجاالت 

ــا، إذ  ــامع والفلســفة واألدب واألنروبولوجي ــم االجت ــة، كاللســانيات وعل ــة أخــرى موازي بحثي

بقــي حريصــا عــى إيجــاد الســبل البحثيــة الكفيلــة بخلــق تكامــل وديناميــة فيــام بينهــا. وقــد 

أثبتــت البحــوث التــي أرشف عليهــا أو قــام بإنجازهــا عــى أن املقاربــات التــي يعتمدهــا عبــد 

األحــد الســبتي يف تقديــم أطروحاتــه التاريخيــة، التــي ال تطمــن إىل منطــق التخصــص، بقــدر 

مــا تســعى إىل تجســر املســافات املفرضــة بــن باقــي العلــوم، بالشــكل الــذي يخــدم مجــال 

البحــث العلمــي ويقــوي حجتــه.  ويعتــرب كتــاب »تقاطعــات التاريــخ واألنروبولوجيــا«، الــذي 

يضــم أعــامل نــدوة علميــة مهــداة إليــه، منوذجــا عــى مــا يطمــح إليــه، هــذا الباحــث املُجيــد، 

مــن مقاربــات شــمولية داخــل الجامعــة املغربيــة.

12.00 - 11.00

قاعة خوان غويتيسولو

Domingo 17 febrero
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Salle Maïmonides

يف حرضة كتاب
مبشاركة: محمد أبريغش

تنظيم: وزارة الثقافة واالتصال
و املركز الثقايف محمد السادس لحوار 

الحضارات، الشييل.

»آداب مغربية 2: أنطولوجيا جديدة للكتاب املغاربة باللغة اإلسبانية«
 .)Letras Marruecas II: Nueva antología de escritores marroquíes en castellano(

ــايف محمــد الســادس لحــوار  ــز الثق ــي )Cristián H. Ricci(. املرك كريســتيان ريت

الحضــارات، ســانتياغو – الشــييل، 2018.

ــرة  ــة نظ ــر العربي ــرى غ ــامل األخ ــات الع ــوب بلغ ــريب املكت ــر إىل األدب املغ ــا ينظ ــادة م ع

فيهــا غــر قليــل مــن التجــرد، وهــي النظــرة التــي قــد تبلــغ حــدا مــن الحيــاد ودرجــة غــر 

مستســاغة مــن الالمبــاالة. والحــال أن هــذا النــوع مــن األدب املكتــوب بلســان آخــر لــه مــا 

يــربر قيمتــه االعتباريــة ومكانتــه الرمزيــة داخــل مدونــة األدب والثقافــة املغربيتــن عامــة.  

ــاء واملبدعــن  ــار إىل هــؤالء الكتــاب واألدب هــي مناســبة يتيحهــا هــذا اللقــاء لتأكيــد االعتب

املغاربــة، ممــن اختــاروا مخاطبــة اآلخــر بإحــدى لغاتــه األكــر انتشــارا يف العــامل.

16.00 - 15.00
قاعة خوان غويتيسولو

يف حرضة كتاب

قاعة ابن رشد

مبشاركة: محمد برادة.
تقديم: محمد الهرادي.

ــاء،  ــدار البيض ــك. ال ــرادة، دار الفن ــد ب ــة، محم ــة« رواي ــرأة مختفي ــن ام ــائل م »رس

.2019
ــن  ــة بـ ــالقة محموم ــا حــول عـ ــدور وقائعه ــرادة، ت ــد ب ــريب محم ــروايئ املغ ــامل ال ــر أع آخ

صحفيــة وكاتبــة مغربيــة، يف سـتـيـنـــيات القــرن املايض، وشـــاّب متخصص يف االقتصاد وقـــارئ 

مـــتابع لـــأدب والفكــر. هــــي تحمل همـــوم ما بـــعد االســتقالل وتحــرص عــى أن تتحرر من 

قـــوانن الـذكــــورية الـُمـجـحــــفة، وهــــو يُــــعايش تـــجربة عاطفية واجتامعية من مــوقـــع 

الـُمراقب املـــغامر، بـعيدا مـن قـيود األرسة.

 يف اســتحضار  ملنــاخ ســـنوات الســتينات والســـبعينات مــن القرن املــايض، من خالل رســائـــل 

تُــــالمس حـــوايش الحب املستـحيل، وتـطلعات امـرأة مغربية جـريئة إىل كـْسـر القـيود.

16.00 - 15.00

ندوة

قاعة ابن رشد

مبشاركة: يابييف فوز الله أغلو أزهر،
موساييف باشا إسامعيل أوغلو، أحمد نور الدين،

كاسم صالح.
تسيري: محمد فقريي.

تنظيم: جمعية الصداقة املغربية األذربيجانية 
برشاكة مع وزارة الثقافة واالتصال.

األدب األذربيجاين وآثاره يف اآلداب اإلنسانية.
تهــدف هــذه النــدوة التــي تقرحهــا جمعيــة الصداقــة املغربيــة األذربيجانيــة إىل اســتعراض 

إســهامات أبــرز الشــعراء واألدبــاء األذريــن املعارصيــن والقدامــى يف الثقافــة اإلنســانية شــعرا 

ــه  ــكلت في ــذي ش ــرك ال ــاألدب املش ــه ب ــق علي ــا يطل ــتحضار م ــة الس ــتكون فرص ــرا، وس ون

ــت  ــة ظل ــة والحضــارة اإلســالمية األعمــدة األساســية، خاصــة وأن اللغــة األذري اللغــة العربي

ــة 1930. ــة إىل غاي تكتــب بالحــروف العربي
14.00 - 12.00
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Salle Maïmonides
17.00 - 18.00

Présentation de la culture du thé chinois

Participants: Visiteurs du salon et spécialistes de thé chinois.
Organisé par: La maison d’édition People & Tangel, en collaboration avec 
le Ministère de la Culture et de la Communication.

األحد 17 فبراير

Manuscritos andalusíes en las 
bibliotecas españolas

Domingo 17 febrero

يف حرضة كتاب

قاعة ابن ميمون

مبشاركة: حسن إغالن. 
تقديم: سعيد كرميي.

»سيدة العتامت«. رواية، حسن إغالن، منشورات سلييك إخوان، طنجة، 2018.

ــدع حســن إغــالن البحــث  ــد، يواصــل الباحــث والقــاص املب يف هــذا العمــل الــردي الجدي

ــه  ــذ نصوص ــريب. فمن ــداع املغ ــة اإلب ــدا ملدون ــا جدي ــف نفس ــا يضي ــن كل م ــب ع والتنقي

ــة  ــوالت املجتمعي ــد التح ــا إىل رص ــن خالله ــعى م ــي كان يس ــرة األوىل، الت ــة القص القصصي

الكــربى، عــرب االلتصــاق بالهامــش وبحيــاة القــاع املغــريب، حــرص حســن إغــالن عــى االنحيــاز 

ــه يف مجــاالت الفلســفة وعلمــي  ــه الشــخصية، وعــى توظيــف معارف إىل لغــة تشــبه قناعات

النفــس واالجتــامع يف ســرب أغــوار شــخصياته ويف اختيــار موضوعاتــه املنتقــاة بعنايــة خاصــة. 

ــيدة  ــدة »س ــه الجدي ــه روايت ــا  تقرح ــى م ــرف ع ــاء للتع ــذا اللق ــا ه ــبة يتيحه ــي مناس ه

ــامت«.  العت

16.00 - 15.00
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Pabellón España

Pabellón España

Pabellón España

الخميس 07 فبراير / 

Inauguración expo
Pabellón España

19.00

Organiza: Instituto Cervantes, Casablanca.

Inauguración expo
Organiza: DG del Libro y Fomento de la Lectura. 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Pabellón España

Villa des Arts

17.00

 Jueves 07 febrero

Sábado 09 febrero

Domingo 10 febrero

Sábado 16 febrero

Campos de Níjar, fotografías de
 Vicente Aranda

Manuscritos andalusíes en las 
bibliotecas españolas

Desde la intimidad

السبت 09 فبراير / 

األحد 10 فبراير /

السبت 16 فبراير /

أمسية شعرية كربى للشاعر وديع سعادة الفائز بجائزة األركانة العاملية للشعر 2018.

تنظيم: بيت الشعر يف املغرب، براكة مع وزارة الثقافة واالتصال، وصندوق اإليداع والتدبر.

حفل جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة  2019/2018

تنظيم: املركز العريب لأدب الجغرايف- ارتياد اآلفاق، براكة مع وزارة الثقافة واالتصال.

تنظيم: شبكة القراءة باملغرب، بدعم من وزارة الثقافة واالتصال.

19.30 - 17.30

19.30 - 17.30

12.30 - 11.00

أمسية األركانة

جائزة ابن بطوطة

جائزة القراءة

فضاء املتوسط

فضاء املتوسط

فضاء املتوسط

لحظات مصاحبة
MOMENTOS DE COMPAÑÍA



المساهمون في صياغة هذا البرنامج

وزارة الثقافـة واالتصـال

املعهد امللي للثقافة األمازيغية

مجلس الجالية املغربية بالخارج

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

املكتبة الوطنية للمملكة املغربية

الرابطة املحمدية للعلامء

مؤسسة أرشيف املغرب

املنـدوب العـام للمعـرض
حسـن الوزانـي

مديـر الكتـاب والخزانـات واملحفوظـات

بيت الشعر يف املغرب

اتحاد النارشين املغاربة

اإلتحاد املهني لنارشي املغرب

اإلئتالف الوطني من أجل اللغة العربية

الجمعية املغربية للبحث التاريخي

شبكة القراءة باملغرب

معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

+212)05(37 27 40 32
+212)05(37 27 40 31
siel.casa@yahoo.com

www.salonlivrecasa.ma
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الداعمون

الركاء اإلعالميون

Sponsors

Partenaires médias

ⵉⵏⴼⴽⴰⵢⵏ

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ


