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أمني عام جائزة األركانة العاملية للشعر، املغرب
شــاعر وباحــث وناشــط ثقافــي، مــن مواليــد ســنة 1965 مبدينــة ســال )اململكــة املغربيــة(. حاصــل 
ــة  ــوم اإلنســانية، جامع ــة اآلداب والعل ــث مــن كلي ــي احلدي ــي األدب املغرب ــوراه ف ــى شــهادة الدكت عل
ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، بفــاس )2012(. عمــل الشــاعر مــراد القــادري مستشــارا، مكلفــا 
بالدراســات لــدى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي؛ كمــا عمــل 
مستشــارا لــدى وزيــر الثقافــة. وكان عضــوا باللجنــة الدائمــة للثقافــة العربيــة. انتخــب فــي 9 يوليــوز 
2017 رئيســا لبيــت الشــعر فــي املغــرب.  صــدر لــه مــن الدواويــن الشــعرية: حــروف الكــف، 1995، 
غزيــل البنــات، 2005، طيــر اللــه، 2007، طرامــواي، 2015.  تُرجمــت قصائــده إلــى اللغــة اإلجنليزية 
والفرنســية واإلســبانية واإليطاليــة والروســية.  وصــدر لــه فــي مجــال النقــد األدبــي: جماليــة الكتابــة 
ــات الشــعرية  ــن املهرجان ــد م ــي العدي ــة« 2012. شــارك ف ــة احلديث ــة املغربي ــدة الزجلي ــي القصي ف

والنــدوات الثقافيــة، محليــا وعربيــا ودوليــا. 



۲

حــّددت جائــزة األركانــة العامليــة للشــعر، منــذ أِن انطلقــت ســنة 2002، ســقفا عالًيــا 
ــعري  ــي املشــهد الّش ــر إضــاءة ف ــعري األكث ــا باملُنجــز الّش ــا واْحتفاِئه ــق اهتماِمه ألف
العربــي والعاملــي.  األركانــة شــجرة فريــدة، ال تنبــُت إال فــي املغــرب. لهــذا التفــّرد فــي 
الهيئــة والثمــر، اخترنــا، فــي بيــت الشــعر فــي املغــرب، اســَمها وأطلقنــاه علــى جائــزة 

مْننُحهــا ســنوّيا إلــى شــاعر ذي إجنــاز شــعري بــاذخ يؤّهلــه للّتكــرمي واالحتفــاء.
ــة لشــاعٍر  ــزةٌ للّصداقــة الّشــعرية، يقّدُمهــا املغارب ــل كل شــيء، جائ ــة، قب إّن األركان
االختــالف  قيــم  عــن  ويُدافــع  اإلنســاني  الّشــعري  احلقــل  فــي  بتجربــٍة  يتمّيــُز 
واحُلريــة والّســلم. بهــا نُحّيــي الشــعراء وبهــا نتقاســُم وإّياهــم ُحّبنــا للشــعر وَســهَرنا 

ــة. ــُق مــن الّتحي ــه، مبــا يلي علي
اثنتــا عشــرة دورة، واثنــا عشــر شــاعرا مّت تكرمُيهــم بجائــزة بيــت الّشعـــر فــي 
ــى  ــر إل ــذي أضــاف الكثي ــعري ال ــم الّش ــة ُمنَجزِه ــى أهمّي ــم عل ــًرا له ــرب تقدي املغ
جْتربــة احلداثــة الّشعـــرية فــي العالــم، لتترّســخ بذلــك اجلائــزة كآليــٍة ُمنِْصتــة 
إلــى الّشعـــرية العـــربية والعامليــة، وُمنِْصفــة، فــي ذات اآلن، لــكّل مــن تعّهــد رســالة 
ــر والكرامــة  ــى اخلي ــَزه اليومــي وانحــاز إل ــه ُخبْ ــة وجعــل ِمن ــه باملَحّب ــر وقيَم الّشعـ

اإلنســانية، وإلــى حّريــة القصيــدة وقيمــة الفــّن.
ــاه  ــارة االنْتب ــبة إلث ــّكل ُمناس ــزة ش ــذه اجلائ ــن دورات ه ــول إن كّل دورة م ــُن الق ومْيك
إلــى حاجِتنــا الوُجوديــة إلــى الّشــعر، هــذا الّنهــر األبــِدّي الــذي يُســاِعدنا علــى احليــاة 
ــا، فيمــا  ــا حّيً ــى ســبْر أْغوارهــا وجتــاُوز مضاِيقهــا، ليُبقــَي اإلنســانيَّ فين ــا عل ويُِعينن

ــا ألنْفِســنا وضيــاَع ُروِح اإلنســانّية ومْعناهــا.  ــه يْعنــي ُفْقدانَن ُفقدانُ
وإنــه ملــن دواِعــي الفــرح والبْهجــة، أْن تنْهــض مؤسســة ثقافيــة مدنّيــة وُمســتقلة كبيــت 
الشــعر فــي املغــرب بإْحــداث جائــزٍة عامليــة للشــعر، مــن هنــا مــن املغــرب األقصــى، 
فــي ِحــرٍص علــى صــْون الشــعر وســْعٍي الْســتدامة تقاليــده الّداعيــة إلــى احللــم 



۳

ــه  ــي بهويت ــا العرب ــاط هــذا اجلــزء مــن عاملن ــى الدهشــة، مــا يؤكــد ارتب ــة عل والباعث
العربيــة وبذاكــرة هــذه العربيــة التــي يُعتبــر الّشــعر فّنهــا األول، وذلــك فــي وقــت ميــّر 
فيــه هــذا اجلنــس اإلبْداعــي الهــّش بالكثيــر مــن الّصُعوبــات واإلكراهــات التــي تهــّدُد 

ــه. ــه وجماهيريت مْقروئيتَ
والواقــع أنــه ال يُمكــن أْن نْفهــم مغـــزى إْحــداث هــذه اجلائــزة الّشــعرية إال فــي ترابـُـٍط 
مــع ُمبــادرة أْخـــرى أقــدم عليهــا بيــُت الّشعـــر فــي املغــرب وهــي دعــوة املنظمــة العامليــة 
العــام  إلــى أمينهــا  ُموّجهــة  للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونيســكو(، فــي رســالة 
ــرار يــوم عاملــي للّشــعر، وهــو الطلــب الــذي اســتجابت لــه  فيديريكــو مايــور، إلــى إقـ
اجلمعيــة العموميــة للمنّظمــة املذكــورة ســنة 1999 فــي دورتهــا الثالثــن، حيــث 
أعلنــت يــوم 21 مــارس مــن كل ســنة يومــا عامليــا للشــعر. إنهــا جائــزة أخــرى، نْهديهــا 
هــذه املــرة ليــس لشــعراء بعيْنهــم هــم املُحافظــون علــى فــرادة اللغــة واْشــتعالها، بــل 
إلــى ُمختلــف ُمحّبــي وُقــّراء الّشعـــر. وإذا كانــت جائــزة األركانــة متتلــُك قيمــًة مادّيــة 
هــي اثنــْي عشــرة ألــف دوالر، فــإّن ُمقترَحنــا األممــي وإْحــداَث يــوم عاملــي للشــعر هــو 

جائــزة معنويــة ال حــدود ألثرهــا وال عــدد للمنتفعــن مــن خيْراتهــا الّرمزيــة. 
اليــوم، تتطلـّـع جائــزة األركانــة العامليــة للشــعر إلــى مواصلــة حضورهــا فــي الفضــاء 
الثقافــي والشــعري العربــي والعاملــي، ُمســتفيدة مــن التقديــر الــذي حتظــى بــه 
ــرص الّتحــاور والتخاطــب عبــر الشــعر، وذلــك  كجائــزة رفيعــة، تتيــُح لإلنســانية ُفـ
كيفمــا كانــت خلفياتهــا ومرجعياتهــا وأعراقهــا وعقائدهــا. فالشــعُر واحــٌد. إنــه 
اللحظــة املضيئــة فــي تاريخنــا اإلنســاني، التــي يتعّيــن أن نحــرص جميعــا علــى دوام 
ــف وجوهــه؛ االقتــالع  ــر ســبيلنا فــي مجابهــة االقتــالع مبختل اشــتعال فتيلهــا، ليني

مــن املــكان ومــن التاريــخ ومــن الوجــود. 






