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 :فريقا البحث فيينظم 

 التأويليات ونقد األنساق الثقافية

 الترجمة والثقافة األنثربولوجيةو

 الرشيدية-بالكلية المتعددة التخصصات

 جامعة موالي إسماعيل    

 :في موضوع المؤتمر الدولي الثالث 

 الكتابة والسلطة  

 1121مارس  21-21-21أيام 

 

 ملــخـــــــص

 
شأن السلطة أن تُْخِضع، وتقهر، وترهن قوة الفرد بمنطق تقني مرسوم ال يقبل إذا كان من 

التجاوز؛ فإن من شأن الكتابة أن تحرر، وترسل طاقات الفرد، وتدفعه إلى الشك في نوايا 

والحديث في هذا السياق عن الكتابة بوصفها حاجة . السلطة، ونقد خطابها، وإفشال رهاناتها

وتتقوم بالبحث الممتد عن المحتمل، والمراجعات المستمرة لدالالت  وجودية تتعين بالحرية،

تعرض الندوة للتأمل هذه العالقةَ الملتبسة والمتوترة بين الكتابة  .الظواهر، وغاياتها

والسلطة؛ قراءةً لتاريخها، واستجالء لتمظهراتها، وبياناً لآلثار المتبادلة بين طرفيها، في 

ربية وغربية، مع إعمال شتى المقاربات النظرية الممكنة لتمثيل مختلف السياقات الثقافية ع

 .هذه الصلة؛ فلسفية كانت، أو أنثروبولوجية، أو سوسيولوجية، أو نقدية

 

 

 م ــــــــــديـــتق
 

السلطة، في مفهومها المباشر، فعٌل مطلق مقترن باإللزام، يؤسس عالقته باألشياء على 

اللحظة التي تخضع فيها األشياء لمنطق السلطة المتعالي، االحتواء والنفي؛ االحتواء في 

والنفي حالما تشرع في شق مسار مواز، تنشأ عنه قوة مواِزنة، ومناِزعة للسلطة في 

 . احتيازاتها وامتيازاتها
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  instrumental" توسيل"يقتضي ذلك أن السلطة تنزع دائما نحو 

Conditionnementها، وتوسيع مضمونها االستحواذي، جميع القيم الممكنة لتبرير طموح

 . الذي يجعلها شاهدا على وجود الظواهر، وكفيال بمصائرها، ورقيبا على تحوالتها

، وعليها تبني خطابها "النظام" وأكثر ما تتوسل به السلطة في مجرى هذه الصالت دعوى

ي ال في مفهومها االمتالك" بالحقيقة"في بعدها الواحد، والمعتد " للمؤسسة"المشرع 

السر "يتخذ وضع " خطاب"أحدهما : وعليه فقد صح أن للسلطة وجهين متالزمين. التقاسمي

 . مبدأً أو طريقةً أو مقاصدَ " المؤسسة"،  تجري به السلطة في كل مفاصل"اللطيف

 

" جموحا"أو " مروقا"السلطة " تعاليم"قهري يتصور كل اختالف عن " فعل: "والوجه الثاني

، "أسطورة النظام"؛ حفاظا على "التفضل بالصفح"، أو "ى الكبحالمبادرة إل"يقتضي 

  .، والمديمة لمصالحه المتواردة"المهيمن الغالب"الضامنة لمكاسب 

فإذا كان من شأن السلطة أن تُْخِضع، وتقهر، وترهن قوة الفرد بمنطق تقني مرسوم ال يقبل 

، وتدفعه إلى الشك في نوايا التجاوز؛ فإن من شأن الكتابة أن تحرر، وترسل طاقات الفرد

والحديث في هذا السياق عن الكتابة بوصفها حاجة . السلطة، ونقد خطابها، وإفشال رهاناتها

وجودية تتعين بالحرية، وتتقوم بالبحث الممتد عن المحتمل، والمراجعات المستمرة لدالالت 

 .الظواهر، وغاياتها

تنتصر للمرجع، وليست إجراء إسناديا يتوخى  الكتابة بهذا المعنى ليست ممارسة تقنية ناجزة 

إنها باألحرى قوة مقاومة لكل نزعة إكراهية، سواء كانت مادية أو ..انسجاما مفتعال للخطاب

رمزية؛ ألنها ال تنشأ عادة في مناطق الوعي المنضبط للقوانين والسلط، بل تتخلقفي الطبقات 

  .القصية الالواعية من شخصية الكاتب، وبأقصى سرعة

 

وبين الكتابة بمفهومها الوجودي، وبين السلطة في نزوعها التحكمي تاريٌخ طويل من التدافع 

 والتجاذب، انطوت فيه السلطة على نية دائمة لترويض الكتابة، وإرغامها على الطاعة، 

والمهادنة، وتسويغ أوزارها؛ مثلما انتمت فيه الكتابة إلى آفاق مفتوحة، ال تعترف بالحدود، 

تنصت لنداء آخر إن لم يكن صوتا يحفز على تطلب ممكنات الوجود، وإدراك جوهره وال 

المنحاز إلى المختلف، والمنتصر للتناقض، ... النابذ للتناظر، والرافض للتشابه والتكرار

 . المعتد بالجموح، والالئذ بالخيال والرغبة

لسلط المتربصة باستقاللها  ولهذا السبب اكتسبت الكتابة قوة خاصة أقدرتها على مواجهة كل ا

ومكنتها من اقتراح بديل بروموثيوسي لنسق السلطة، يأبى االستكانة، ويتلبس بوظيفة إنقاذية 

 .لإلنسان في صراعه األبدي مع أقدار ال تحترم إرادته

 

تعرض الندوة للتأمل هذه العالقةَ الملتبسة والمتوترة بين الكتابة والسلطة؛ قراءةً لتاريخها، 

الء لتمظهراتها، وبياناً لآلثار المتبادلة بين طرفيها، في مختلف السياقات الثقافية واستج

عربية وغربية، مع إعمال شتى المقاربات النظرية الممكنة لتمثيل هذه الصلة؛ فلسفية كانت، 

 أو أنثروبولوجية، أو سوسيولوجية، أو نقدية،
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 البرنامج

 1122ارس م 21األربعاء 
 1المدرج                                   

  افتتاح الندوة 30 : 09 -  00: 09
 مكناس - كلمة السيد رئيس جامعة موالي إسماعيل

 الرشيدية -كلمة السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات

 كلمة السيد عامل إقليم الرشيدية

 ورزازات  -الرشيدية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان  كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية 

 ةمكلمة اللجنة المنظ

 كلمة الضيوف

 استراحة شاي  00 : 10 - -30 : 09
 

 مقاربات في النص والخطاب: الكتابة والسلطة: المحور األول
 جواد رشدي: المقرر                                    البشير التهالي  :رئيس الجلسة 

  
 ".النص السلطوي ورهان التأويل"س، محمد بن عياد، جامعة صفاقس، تون :  21.11

 ".إشكالية الكتابة بين السلطة وشرعية التأويل"مختار لزعر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،  : 21.21
بين خطاب السلطة وسلطة " المملكة العربية السعودية،خالد سليمان القوسي، جامعة اإلمام محمد بن سعود،  :21.11 

 ".الخطاب

21.11 : 21.11 : Cecilia, BENAGLIA, Department of German and Romance Literatures 

and Languages, Johns Hopkins University, Baltimore USA, et pensionnaire étrangère à 

l’Ecole Normale Supérieure, Paris, France, «Écriture et décryptage de l’autorité fasciste 

: le cas de Carlo Emilio Gadda ».  

22.11 : Olivier DELERS, Université de Richmond, États-Unis d’Amérique, « Sade et les 

Surréalistes: Autorité, autorité du texte et appropriation esthétique ». 

11.15 : Clarissa CHARLES-CHARLERY ; Université des Antilles et de la Guyane 

(UAG) – Pôle Martinique, L’écriture aux Antilles françaises des années 20: un acte de 

résistance. 

 

 ةمناقش

 

 تفكيك سلطة الخطاب والمؤسسة: المحور الثاني
 محمد وحيدي :المقرر                                    أحمد الطايعي :رئيس الجلسة

 

 ".السلطة والتدوين والعقاب"عرب لحكيم بناني، كلية اآلداب ظهر المهراز، فاس، المغرب، عز ال : 21.11
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 ".الجامعة مثاال: سلطة خطاب المؤسسات "محمد خطابي، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب،  : 21.21
ليات كيفية إنتاج في آ"محمد عبد الحميد المالكي، مختبر بنغازي للسيميائيات وتحليل الخطاب، ليبيا،  : 21.11
 (".أو في كيفية إنتاج الحقيقة)السلطة 

الكتابة بين التسلية والتعرية للسلطة في "محمد أيت حمو، كلية اآلداب ظهر المهراز، فاس، المغرب،  : 21.11
 ". اإلسالم

 ."الحجاج في الخطاب السياسي"منية عبيدي، جامعة منوبة، تونس،  16.00

16.15 : Julie CAILLER, Université Paris VIII,  « Écriture sur le Corps, résister au 

corps politique ».      

  16.30 : Stefano VICARI, Università degli studidi, Genova, Italie, « Lettres des poilus 

et autorité militaire : écrire pour se révolter ».     

 

 استراحة

 

 

 وسلطة النسق  نسق السلطةيك تفك  :المحور الثالث
 عبد الرحمن التمارة: المقرر                            إدريس جبري :رئيس الجلسة

 
تفكيك النسق : هرمينوطيقا االرتياب"سعاد حمداش، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، الجزائر،  : 20.11  

 "أنموذجا' حي بن يقظان'ورمزية الحدث الطوباوي، رسالة  األيديولوجي

تفكيك سلطة الكتابة أو دريدا في استغالل اإلنسان "محمد حجاوي، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، فاس، :  20.21
 ". لإلنسان

17.30: Djamel BENKRID, Université ParisVIII, Équipe ERASME, « Langue et langage 
comme  déconstruction paradigmatique dans l’impensé de Derrida ».   

 ".سلطة الكاريزما"إدريس كثير، أكاديمية فاس بولمان، المغرب، :  20.11

 
 مناقشة الجلستين 

 

   مارس 21الخميس 

                                          
 2 تفكيك نسق السلطة في النص األدبي: المحور الرابع

  1المدرج 
 عبد الكبير حميدي: المقرر                             فاطمة عراش:الجلسة ةرئيس

 

 ".جدل اإلبداع والتطرف في األدب النسوي، رواية خارج الجسد"ليندا عبيد، جامعة اليرموك، األردن،   :  10.11
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 ".السلطة المركبة الروائية فاطمة ذياب نموذجا"جهينة الخطيب،كلية سخنين لتأهيل المعلمين، فلسطين،  : 0.21
قراءة في عالقة األشكال الكتابية : في جدلية الكتابة والسلطة "لد الغريبي، جامعة صفاقس، تونس، خا : 10.11

 ".الشعرية الجديدة بالسلطة من خالل نماذج
 ".الطاهر وطار ومسألة السلطة"السعيد بوطاجين، جامعة مستغانم، الجزائر، :   10.11

الكتابة والسلطة وإيديولوجية العنف في نماذج من "،  الجزائر، الطاهر رواينية، جامعة باجي مختار،  عنابة :0021.
 ".أعمال واسيني األعرج الروائية

تفاعالت الكتابة واألنا بين االحتواء والنفي : محمد قادة جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر  10.15
 والتجاوز

 
 مناقشة

 
 

  1 تفكيك نسق السلطة في النص األدبي: المحور الخامس
 مكتبة األساتذة

     

 علويال المقرر خويا العمري                     هادي        امحمد  : رئيس الجلسة

 
النقد العربي بين سطوة التقليد وموضة "مجاهد ميمون،كلية اآلداب واللغات، جامعة سعيدة، الجزائر،   : 0.11
 ".طاإلسقا

 ".القاعدة والسلطة"نادية بوشفرة، جامعة مستغانم، الجزائر،    : 0.21
9.30 : Zohra Lhioui, Faculté des Lettres et des sciences humaines, Université 

Moulay Ismaïl, Meknès, « Borges : une autorité démystifiée. » 

9.45 : Moulay Badreddine JAOUIK, Université de Rouen, « La Préface de la Vie 

de  Mahomet de Jean Gagnier ou comment revendiquer la liberté d’auteur : deux 

Vies de Mahomed pour le prix d’une. » 

10.00 : Zoé CARLE, Université Paris III, La Sorbonne Nouvelle, « Les Slogans 

révolutionnaires :  prendre le pouvoirs par les mots.»  

10.15 : Yoann DEBUYS,  Université Paris Ouest, « Entre pouvoir et contre-

pouvoir, force et limite de l’écriture  poétique de la véhémence et de la violence 

chez  René Char. » 

10.30 : Saadia CHEIKH, Faculté des lettres et des arts, Université Abdel Hamid 

Ibn Badis, Mostaganem, Algérie, « La littérature maghrébine migrante entre le 

texte du pouvoir et le pouvoir du texte : cas de lecture de Yasmina khadra. »                                                       

 

 مناقشة
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  1122 مارس 21 خميسال
                               

 السلطة واألنظمة الوسائطية سادسالمحور ال
 1المدرج 

 محمد حجاجي :المقرر                            عبد الصادق سالم   :رئيس الجلسة

 
قراءة سيميائية )كية غواية الصورة كإشارة بصرية إيروتي"فراس عبد الجليل الشاروط، جامعة القادسية، العراق،  :  21.11

 (".الصورة السينمائيبة

 ".سلطة النص البصري"مصطفى الضبع، جامعة الفيوم،  مصر،  : 21.21
 ". كلعند محمد حسنين هيصناعة الخطاب الدعائي "  مفالح بن عبد اهلل، جامعة مستغانم، الجزائر،  : 21.11
 ".سلطة الخطاب في الفضاء المعلوماتي"مصطفى بوقدور، جامعة محمد األول، وجدة، المغرب ،  : 21.11
سلطة اللغة "عبد الواحد الدكيكي، الكلية المتعددة التخصصات، الرشيدية، جامعة موالي اسماعيل،  : 16.00

 ".اذجقضايا ونم -االلكترونية بين القيد والتحول وآثارها على االكتساب 
16.15 : EL Hachmi AKKAOU, Mohammed 1 University, Oujda, “Media Text and 

Power Towrds : a Perspective Off State Ideology.”                                 

 مناقشة

 

 تمثالت السلطة في اللغة والثقافة  السابع المحور
 مكتبة األساتذة

 ميرة زرقيس: ةالمقرر                            هيويللزهرة ا: الجلسة ةرئيس

  
21.11 : Driss AIT LHOU, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, « L’autorité de 

la standardisation de l’amazighe au Maroc : Subordination ou négation. »                                                                                                    

15.15 : Anne Staquet, Université De Mons, Belgique, « Jouer avec l'autorité de la  

Censure. »       

15.30 : Abdellatif  EL AZOUZI, Faculté des Lettres et sciences humaines, Saïs, 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, « Le voyageur des  Lumières est-il 

autoritaire ? »                                         

15.45 : Mohammed ZERIOUH, Mohammed 1 University, Oujda, « Re-Orientalist 

Discourse in Moroccan Migrants’ Literature : H. Bouazza’s and L.Lalami’s Works as 

Case Studies. » 

16.00 :  Mustapha ELOUIZI, Faculté polydisciplinaire, Errachidia, Université Moulay 

Ismail,  « Écriture journalistique … Autorité et limites d’un quatrième pouvoir ? »                                       

16.15 :   Zaid  OUCHNA, Chercheur, Maroc, « La liturgie du chant Amazigh : Cas du 

Sud-Est du Maroc. » 

21.30 : Orlane GLISES DE LA RIVIÈRE,  Université de Strasbourg, 

France, « Écriture et Autorité dans les romans contre – utopiques du XXème siècle. » 
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21.45 : Alexandra GOMPERTZ, Université Paris III - la Sorbonne Nouvelle, France 

« Autorité politique et autorité intellectuelle : correction et censure des traités d’histoire 

par Vincenzo Borghini » 

 

 

 مناقشة 

 

 1122مارس 22الجمعة 

 اللغة والسلطة واإليديولوجيا: المحور السادس
 1المدرج 

 المقرر محسن موحوش                                عثمان بيصاني: سةرئيس الجل

 

سلطة اللغة ولغة "عبد الرزّاق بن عمر، وحدة  البحث في المناهج التأويلّية، كلّية اآلداب، صفاقس، تونس،  :  0.11 
 ."السلطان أو في جدلّية اللغة والسلطة من خالل المتالزمات اللفظّية

 ."اللغة والسلطة"يف، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، القيروان، تونس، ريم الشر :   0.21
0.30 : Lopes ARAUJO RENATA, Université de São Paulo, Brésil, « Corydon et les 

ambiguïtés du texte. » 

: وارد سعيد مفككا إد"بوعزة محمد، الكلية المتعددة التخصصات، الرشيدية، جامعة موالي إسماعيل، مكناس،   :0.11
 ".السرد اإلمبراطوري من جماليات التمثيل إلى سياسات التمثيل

، كلية اآلداب ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل فاس، شديةالر  ابن السيد، مركز الدراسات  رشيد:  21.11
 ." نزع سلطة النص المقدس في ضوء النقد التاريخي لدى ريشارد سيمون"

من سلطة اللغة إلى سلطة " ، الرشيدية، جامعة موالي اسماعيل،الكلية المتعددة التخصصات  ،حمد السهولم:  21.21
  ."من المقاربة الفلسفية إلى المقاربة التداولية: الخطاب
جدلية السلطة "عبد الكريم ابزاري، الكلية المتعددة التخصصات، الرشيدية، جامعة موالي اسماعيل، :  21.11

 ."جج السلطة وآلياتها القهريةوالخطاب ح
 استراحة 

 

 السلطة والتراث األدبي : المحور السابع
 مكتبة األساتذة                                          

 امحمد أوحميد :المقرر                                  السعيد بوطاجين: رئيس الجلسة

 

: األساطين في قصور السالطين"صصات، الناضور، جامعة محمد األول، الكلية المتعددة التخ محمد مريني، : 0.11
 ."  صور للقاء الثقافي والسياسي في اآلداب السلطانية
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كتب : تمثيل الّسلطة في سنن التّأليف األدبّي "حمدي عبيد، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، القيروان، تونس،  : 0.21
 ."االختيار أنموذجا

القريض والجريض، محاولة في دراسة مقام الرهبة من خالل "أهرو، جامعة القاضي عياض، مراكش،  السعيد : 0.11
 ."رسائل أبي الحسن اليوسي إلى المولى إسماعيل

، و حافظ بن أحمد عيسى بن محمد بن عبداهلل السليماني، كلية العلوم التطبيقية، نزوى، سلطنة عمان:  0.11
 (." كتاب تحفة األعيان نموذجا) الخطاب والسلطة "زوى، سلطنة عمان، امبوسعيدي، الكلية التقنية ن

بين سلطة  الكتابة األدبية" ، الرشيدية، جامعة موالي اسماعيل،الكلية المتعددة التخصصات  ، ،الغالي بنهشوم:  21.11
 ."الديني و السياسي

الشعر والسلطة في التراث العربي "، العراق، عدنان كريم رجب المفرجي، الجامعة المستنصرية، كلية اآلداب : 21.21
 ."بين الفردية والمجتمعية

 .خصائص أدب اإلمارات الفارسية: جامعة الشهيد بهشتي إيران: محمد رضا خصري: 21.11
 

 

الشاعر الزجال أحمد المسيح، والقاص : يقام على هامش الندوة احتفاء بالمبدعين****   

مارس على الساعة الثالثة والنصف  21ذلك يوم الخميسوالروائي عبد العزيز الراشدي، و

أحمد الطايعي، عبد الرحمان التمارة، ومصطفى : بعد الزوال، بمشاركة السادة األساتذة

 . اللويزي

 استراحة 

 

 الجلسة الختامية 21.11
 1المدرج                                        

 جنة التنظيميةلكلمة ال

 توصيات الندوة

 يع الشواهد على المشاركينتوز

 


