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 علبة( 42) مرت خطي 4,5 حجم األرشيف:

 .عائلة املرحوم حممد جسوس :الواهب
  :اإلتاحةشروط 
 (2026متاحة ابتداء من سنة  (على معلومات شخصية  أو حزبية بعض امللفات غري متاحة لالطالع الحتوائها  -
، باستثناء األشخاص التالية أمساؤهم )حسب 2021طالع إىل غاية سنة ذات طابع أكادميي غري متاحة لال امللفات -

السيدة نزهة جسوس، السيدة فريدة الخمليشي، السيد ادريس بنسعيد، السيد المختار   :(العائلة الواهبةشروط 
مع اإلشارة إىل أنه بإمكان الباحثني الراغبني يف االطالع على  الهراس، السيدة رحمة بورقية، السيد محمد زرنين.

هذه الوثائق طلب ترخيص هلذا الغرض يتضمن أهداف حبثهم، تقوم املؤسسة بتحويله لعائلة املرحوم حممد جسوس 
 قصد البت فيه؛ 

 .للعموم باقي الرصيد متاح -

 (2016) رصيد حممد جسوس .قائمة وصف حتليلية  :قائمة الوصفعنوان 

 

 Crédits photographiques                                                                                               حقوق الصور

 أرشيف المغرب  ©.     صورة الغالف مأخوذة من أرشيف محمد جسوس 

 Illustration de la page de titre : portrait de Mohamed Guessous / Fonds Mohamed 

Guessous. © Archives du Maroc 

  
Importance matérielle : 4,5 mètres linéaires (42 cartons). 
 

Modalités d’entrée : don de la famille de feu Mohamed Guessous, le 07/07/2015  
 

Conditions d’accès :  
- Non communicable  -jusqu’en 2026- pour les dossiers contenant des données personnelles et 

politiques (USFP)  
- Les documents académiques ne sont communicables qu’à partir de 2021, exception faite pour 

les personnes suivantes : Mme Nouzha Guessous, Mme Farida el Khamlichi, M. Driss 
Bensaid, M. Mokhtar el Harrass, Mme Rahma Bourquia, et M. Mohammed Zernine 
(selon les conditions de la famille). Toute autre personne désirant consulter ces documents doit 
soumettre une requête écrite aux Archives du Maroc, expliquant leurs objectifs en détails, cette 
requête sera ensuite transmise à la famille Guessous pour réponse ; 

- Libre pour le reste du fonds. 
 

Intitulé de l’instrument de recherche : Fonds Mohamed Guessous. Répertoire méthodique détaillé 
(2016). 
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 مقدمة

 

، وهناك تلقى تعليمه األولي واالبتدائي وحصل على شهادتين 1938ولد محمد جسوس بمدينة فاس سنة 

بثانوية موالي  1952تابع بعد ذلك مساره التعليمي بالتحاقه سنة والثانية بالفرنسية(. ابتدائيتين )األولى بالعربية 

ب الرجل وشغفه بالعلم والمعرفة دفعه . ح1957إدريس، فدرس بها حتى حصوله على شهادة الباكالوريا سنة 

   علم االجتماع حيث نال شهادة الماجيستير في  كيكيبوبالضبط إلى جامعة "الفال" بمدينة  ،للتوجه إلى كندا

ثم توجه إلى الواليات المتحدة األمريكية، متوجا مساره الدراسي هناك بحصوله على الدكتوراه في  ،1960عام 

. بعد عودته إلى المغرب التحق محمد جسوس بجامعة محمد الخامس كأستاذ للتعليم 1968علم االجتماع سنة 

 .1969العالي سنة 

  محمد جسوس ...السياسي المثقف والمناضل النقابي

ل على تطوير نظام النقل الحضري حيث عم ،1970احل بالمجلس البلدي لمدينة الرباط سنة انتخب الر

 .الموروث التاريخي. كما كان عضوا نشيطا داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي المحافظة علىو

 تحاد االشتراكي كقيادي بارزانخرط  محمد جسوس في صفوف العمل السياسي من خالل التحاقه بحزب اال

تأسيس ذين ساهموا في رسم خطه النضالي وعضو بالمكتب السياسي وواحد من أهم منظري الحزب الو

 مشروعه المجتمعي. 

  السوسيولوجيا المغربية رائدمحمد جسوس... 

كان لمحمد جسوس الفضل الكبير في تكوين الرعيل األول من علماء االجتماع بالمغرب مستحقا بذلك لقب 

فإضافة إلى نشاطه األكاديمي داخل الجامعة، شغل الراحل منصب  .للسوسيولوجيا المغربيةاألب الروحي 

ساهم في إغناء مجال ورئيس الجمعية المغربية لعلم االجتماع، كما كان عضوا بلجنة إصالح التعليم بالمغرب، 

 .(وإنجليزيةعربية وفرنسية ) بلغات مختلفةالدراسات االجتماعية من خالل إصداراته العديدة 

 .سنة 76، عن سن يناهز 2014فبراير  8يوم  توفي محمد جسوس
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INTRODUCTION 

Mohamed Guessous est né en 1938 à Fès, où il fit ses études primaires et secondaires. Il fréquente 

d’abord le M’sid,  comme il était d’usage à l’époque ; puis entame ses études primaires vers 1945. 

  En 1952, il rejoint le collège Moulay Idriss, après avoir décroché deux certificats des études 

primaires : un premier certificat en arabe, puis un deuxième certificat bilingue. Après un parcours 

remarquable (en cinq années au lieu de sept), il obtient son baccalauréat en 1957. Il s’envole, la 

même année, pour le Canada après avoir été admis à l’Université Laval au Québec, où il décroche 

un magistère en sociologie en 1960. En 1968, il obtient son doctorat en sociologie de l’Université 

Princeton aux Etats-Unis, avant de rentrer au Maroc pour enseigner à l’Université Mohammed V à 

Rabat.  

Militant politique et syndicaliste chevronné … 

Les aspects de l’engagement de Mohamed Guessous dans la vie politique sont variés : grand militant 

de l’Union Socialiste des Forces Populaires, il est membre de son Bureau politique, il encadre ses 

colloques et trace sa ligne militante et son projet sociétal. Il est également élu à la fin des années 1970 

au Conseil Municipal de Rabat, où il a notamment travaillé sur l'amélioration du système de 

transport urbain et la préservation de son patrimoine historique. 

Père spirituel de la sociologie marocaine… 

Enseignant émérite à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, il y contribue à la formation 

des premières générations de sociologues marocains, et y est nommé professeur ad vitam aeternam 

en 2004.   

Mohamed Guessous a également été membre de la Commission pour la Réforme de l’Enseignement 

au Maroc (COSEF), et président de l’Association Marocaine de Sociologie (AMS). 

En parfait trilingue,  il a publié plusieurs publications en langues arabe, française et anglaise.  

Mohamed Guessous s’est éteint le 8 Février 2014, à l’âge de 76 ans. 
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 محتوى الرصيد
 

يتضمن هذا الرصيد األرشيفي الوثائق الخاصة  بمحمد جسوس و التي قام بإنتاجها وتجميعها ، كما يحتوي 

فترة ما بعد وفاته )مقاالت النعي، دعوات حفل  المؤرخة فيعلى بعض الوثائق المضافة من طرف عائلته، 

 التأبين،...(

علبة أرشيف، ويغطي كافة مراحل حياة الراحل، حيث نجد وثائق تتعلق بحياته  42يتكون الرصيد من 

عالم اجتماع باإلضافة إلى أوراق الحزب التي تعكس نشاطه والشخصية وأخرى بعمله األكاديمي كأستاذ 

 .قابة الوطنية للتعليم العاليالحزبي كقيادي داخل االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ، كما نجد وثائق خاصة بالن

نواع  من الوثائق:  صور، رسائل، دعوات، قصاصات أفيما يتعلق بالنوعية، يزخر أرشيف محمد جسوس بعدة 

 .جرائد ومجالت، دروس ، بيبليوغرافيا، رؤوس أقالم، محاضر اجتماعات، بيانات، تقارير ، مذكرات..

         .إلنجليزيةواوثائق بالعربية والفرنسية  على لرصيديحتوي ا

 

Présentation du contenu 

Le fonds Mohamed Guessous comprend les documents produits et réunis par M. Guessous lui-
même, puis quelques documents complétés par sa famille, notamment les articles nécrologiques. Ce 
qui explique la présence dans le fonds de documents dont la date est postérieure à celle de son décès, 
en février 2014.  

Le présent fonds qui comprend 42 boites d’archives, contient essentiellement des papiers politiques, 
personnels et académiques du sociologue marocain. On y trouve des articles, des coupures de presse, 
des cours, des bibliographies, des affiches, des lettres d’admission aux universités, des ouvrages, des 
procès-verbaux et des rapports d’activité de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), de 
même qu’un grand nombre de photographies. 

Du fait de sa parfaite maitrise de trois langues, on trouve des documents écrits en anglais, en français 
et en arabe. 
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                                                       Vie privée    الخاصــة الحيــاة 
                                                                                          

        2AP 1   
  

   scolaire et universitaireVie                                                           والجامعية المدرسية الحياة

1952-2003  
 

 

 موالي ادريس بفاس إعدادية-ثانوية 

 ( 1957-1952بيانات نقط ) -

 (1957-1952مكافآت وجوائز شرف ) -

 دعوات مدرسية

 )1956 -1955دعوات احتفاالت مدرسية ) -

 [.دعوة لحضور حفل فرقة هواة المسرح الوطني ]د.ت -

 

 اإلدريسية بفاس الخاص بالطلبة االستقالليين ]د.ت.[دفتر حساب المدرسة الثانوية 

 

 ]د.ت.[ دفاتر دروس

 

 (1960من جامعة الفال بكندا ) ماجستيردبلوم 

 

 ]د.ت.[curriculum vitae » (1999 ،2003 ،) » السيرة الذاتية

  personnels, œuvres littéraires Ecrits                                          ت شخصية، إبداعات أدبيةـاكتـاب

1954-1971                                                          
 

 

 ]د.ت.[(                        ، 1961-1959، 1956 -1954)مذكرات و خواطر 

 ]د.ت.[ « autobiographie » سيرة ذاتية 

 ، ]د.ت.[(1971مخطوطات خاصة بإبداعات أدبية )

 ) 1971) "قصص" يحمل عنوان  دفتر -

 [.]د.ت "الثائر " رواية -

 [.]د.ت "األصدقاء مع الملل"مسرحية  -

- Misères du monde : Ah que la vie est dure ! [s.d.] 
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  Correspondance                                                                                          مراسالت        

1967-2010  

 رسائل موجهة إلى محمد جسوس

  )1967)ه والد من -

 )1989من طالب إلى محمد جسوس يسأل فيها عن أحواله  ) -

 )1990االجتماع )من عبد الجليل حليم تتعلق بإصدار مجلة عربية لعلم  -

 )1991من مجلة أمل تتعلق بطلب مالحظاته حول مشروع إصدار المجلة ) -

 )1991) من الدكتور قحطان سليمان الناصري بخصوص زيارته له  -

 )1994من أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب بخصوص إخباره بموعد زيارة قبر الزرقطوني  ) -

 (1998)بحثه  تتعلق بموضوع من طالب -

من  من نادية جسوس إلى والدها وأخويها عمر و ليلى جسوس بخصوص بورتريه عن محمد جسوس أرسل إليها -

 )2009لباحث السوسيولوجي عبد الرحيم العطري، أحد طلبة محمد جسوس )لفريدة الخمليشي 

  المسألة السوسيولوجية" من ناصر السوسي مرفوقة بدراسة أعدها حول أعماله االستاذ مصطفى محسن بعنوان -

 )2010" )والمسألة االجتماعية عند محمد جسوس

Lettres envoyées à Mohamed Guessous 

- d’Ann Wendt pour une demande de correction d’un article intitulé « Morocco » by 

Thomas James Abercrombie
1
(1971) 

- Invitation de Belghazi Hammou à  Mohamed Guessous pour participer à l’élaboration 

de sa thèse de doctorat intitulée « La Tada, ou la fraternité fictive dans la société 

marocaine aujourd’hui -cas de Zemmour » (1986) 

- de Yogesh chandrani remerciant Mohamed Guessous pour sa participation au 

séminaire organisé par Hampshire College (1995) 

- de Hampshire College concernant la célébration du travail d’Eqbal Ahmad (1997) 

- de Gregory S. Prince Jr. remerciant Mohamed Guessous pour sa participation aux legs 

d’Eqbal Ahmad (1999) 

 

 

 

 

                                                      
1
 L’article contient une interview avec Mohamed Guessous. 
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 Documents administratifs                                                                            إدارية وثائق

1996-1999 
 

 
 (1996)رخصة إدارية  -

 

- Ordre de mission à l’étranger (Espagne et Portugal) dans le cadre du travail de la 

Commission Spéciale Education et Formation (1999) 

 

 

 

 تذكارات، دعوات  تهنئة، بطاقات شخصية، وشارات بطاقات

Cartes et badges personnels, Cartes de vœux, souvenirs, invitations, convocations 

1970-2013  
 

 

 [(  .، ]د.ت1996-1992، 1980، 1971، 1970) بطاقات عضوية

 االتحاد الوطني للقوات الشعبية؛ -

 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية؛ -

 االتحاد المغربي للشغل؛ -

 العالي؛النقابة الوطنية للتعليم  -

 (   1989) لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية المؤتمر الوطني الخامس -

 (1996) بصفته منتخب مدينة الرباط مهرجان الرباط -

 (2008) لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الثامن يالمؤتمر الوطن -

 

 بطاقات تهنئة

 (2005للشغل و المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ) بطاقتا تهنئة بمناسبة السنة الجديدة من الفيدرالية الديموقراطية -

 

 شارات

بالمغرب،  التغيير الديموقراطي" شارة خاصة بندوة بمناسبة الذكرى الثامنة الستشهاد عمر بن جلون تحت عنوان  -

 ]د.ت.[ "مجاله، محتواه، وسائله و آفاقه

 

  تذكارات

 حامل مفاتيح )تذكار من كندا(.  -

 

 

  ءاتاستدعا -  دعوات   

 )1976دعوة من عامل مدينتي الرباط و سال لحضور صالة عيد األضحى ) -

دعوة من  " العربي الجعيدي " لحضور الورشة التي تنظم تخليدا لذكرى مرور عشر سنوات على رحيل الفقيد  -

 )2001عبد الرحيم بوعبيد، مرفوقة ببرنامج هذه الورشة ) 
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 (2013أكدال )دعوة حفل تكريم محمد جسوس بالمركب الثقافي  -

                                                  [.ت.د]سال  و الرباط مدينتي لعمالة التابعة الحضرية المقاطعة من استدعاء -

 واالقتصادية واالجتماعية الثقافية للتنمية سايس – فاس جمعية وثائق
Association Fès- Saiss pour le développement culturel, économique et social 

1986 
 

 
  محاضر اجتماعات

  1986-05-18يوم  -

 1986-05-26يوم  -

 1986-06-23يوم  -

 1986-11-01يوم  -

 

 (1986( استدعاء المكتب التنفيذي للجمعية لحضور اجتماع األعضاء المؤسسين 

 

 

 Nécrologie, hommage                                                                              نعي، تأبين محمد جسوس
2014  

 
 (2014) اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية جسوس محمد تأبين حفل دعوة

 

 ت.[.د] "هسبريساإللكترونية " جريدةالب صادر بنعبدالوي لمختارل مقال: جسوس محمد نعي
 

 

 

 

2AP  2  
 

فوتوغرافية صور
2                                                                                                            Photographies    

 ت.[.د]، 2002، 2000، 1996، 1995، 1980، 1979، 1977
 

 

 

2AP 6– 2AP 3 
  

                                                                                                           Coupures de presse صحف قصاصات  
                                                                              [ت..د]، 2013، 2010، 1973-2006، 1971، 1961، 1959  

 
Caricatures                                                                                                           كاريكاتورية رسومات    

[ت..د]، 1976                                                                                                      

 

                                                      
 صورة فوتوغرافية    207    2
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2AP 7 
  

            Revues et extraits de revues                                                          ومقتطفات مجالت مجالت
1949-2007   

   Revues                                                                                                                                 مجالت
  ت.[.د]، 2000، 1995، 1985، 1974

 
 (.1984) 9 عدد .الهدى -

- Lamalif, n° 64 (07- 1974). 

- The Maghreb Review, vol.10, n°1 (01/02/1985). 

- Jeune Afrique, n° 1785 (23-29 mars 1995). 

- Le Nouvel Observateur, n° 1853 (11-17- 2000). 

- Document Rouge. Lutte armée et lutte de classe en Amérique Latine. [s.d.] 

 

 

 

                                           Extraits de revues académiques                                                                أكاديمية مجالت مقتطفات 
1949 ،1956 ،1961 ،1965 ،1968 ،1971 ،1977 ،1986 ،1989 ،1991 ،1994 ،2007 

 

- E.Moore, Wilbert et M.Tumin, Melvin. Some social functions of ignorance. Sociology 

Review. Vol. XIV, n° 6, 1949, pp.787-795. 

- H. Melikian, Levon. Some correlates of authoritarianism in two cultural groups. 

Journal of psychology, 1956.  

- E.Black, Cyril. The nature of imperial russian society. The slavic review. Vol. XX, n° 

4, 1961. 

- Willner, Ann Ruth et Willner, Dorothy. The rise and role of charismatic leaders. 

Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol.358, 1965, pp. 

77-88. 

- World politics. Vol. XVII, n° 2, 1965. 

- World Politics. Vol. XXVI, n° 1,1971.  

- O.Jones, william. Item’s. Vol. 22 n° 1, 1968. 

- Rosen, Laurence. The anthropologist as expert witness. American Anthropologist. vol. 

79, n° 4, 1977. 

- Maghreb-Machrek. N° 111, 1986. 
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- Munson,Jr., Henry. On the irrelevance of segmentary lineage model in the Moroccan 

Rif. American Anthropologist. 1989, pp.386-400. 

- Munson, Jr., Henry. Morocco’s fundamentalists: government and opposition. Vol 26, 

n°3,1991. 

- Abdellatif, Omayma et Ottaway, Marina. Women in islamist movements: toward an 

islamist model of women’s activism. Carnegie Middle East, n°2, 2007. 
 

 Extraits de revues diverses     3                                                                      متنوعة مجالت مقتطفات
 ت.[.د]، 2000، 1998، 1994، 1993، 1991، 1990، 1988، 1987، 1979-1985، 1976

 

 

2AP 8 
  

       Ouvrages et extraits d’ouvrages                                    كتب                           ومقتطفات كتب
1951-1996   

  
                     Ouvrages                                                                                                               كتب

 ت.[.د]، 1996، 1992، 1984، 1983، 1969 

 Annales Marocaine De Sociologie (1969)  = االجتماع لعلم المغربية الحوليات -

 (1983) االستقالل حزبمنشورات . واجتماعية وثقافية تاريخية حقيقة: العربي المغرب -

 ومرافعة بالوثائق بنجلون اغتيال خلفيات: المغربية اإلسالمية الشبيبة على المؤامرة. المغربية اإلسالمية الشبيبة -

 (1984) الدفاع

 (1992) المملكة المغربية دستور مراجعة مشروع -

 (1992) المملكة المغربية دستور -

 (1996) المغربية دستور المملكة -

 (1996) المغربية المملكة .الدستور مراجعة مشروع -

 (1998) االستقالل حزبمنشورات  . العربي المغرب وحدة مع دائما. العربي محمد المساري، -

 ]د.ت.[ الحضاري البديل. الشعار وحي من -

 ]د.ت.[ ةبرك بن المهدي اختطاف حول الحقيقة إظهار لجنة .بركة بن المهدي هو من -

 (]د.ت.[  المجدوب الرحمان عبد سيدي ديوان. )المجدوب الرحمان عبد الشيخ كالم من المأثور القول -

 

                                                      
 الكفاح، الشراع: مقتطفة من مجالت بالعربية واالنجليزية والفرنسية من بينها  ...) مقاالت، رسومات كاريكاتورية(محتويات مختلفة   3

،  Jeune Afrique ،Le Nouvel Observateur  ،La Foi ، الدستور، المجتمع، السابع اليوم، المستقبل، العرب كل، العربي الوطن، العربي

Muslim  ،Newsline ، إلخ.  
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 ]د.ت.[ الحضاري البديل منشورات. السياسية الورقة -

 ]د.ت.[ باالنتخابات المتعلقة للجرائم مفصلة دراسة. اللطيف عبد بوحموش، -

 ]د.ت.[  2 الفكرية السلسلة. الفلسفة في دروس. الجامعة منشورات -
 

- Ministère de l’Enseignement Secondaire et Technique. Horaires de l’enseignement du 

second degré : enseignement général et technique (1968) 

- The Kingdom of Morocco : the constitution (1992) 

- Observatoire Géopolitique des Drogues. Rapport d’enquête sur les enjeux politiques, 

économiques et sociaux de la production et du trafic des drogues au Maroc (1994) 

- Projet de révision de la constitution du Royaume du Maroc (1996) 

- Princeton University, Centre of International Studies. The charter of the Institute for 

the transregional study of the contemporary middle East, North Africa, and Central 

Asia [s.d.] 

 
 Extraits d’ouvrages                                                                                              كتب مقتطفات      
  ]د.ت.[، 1994، 1991، 1983، 1979، 1979، 1974، 1962 ،1951      

                                                                                                                                                

- Homans, George C. The western Electric Researches, pp.210-241 (1951).  

- A.S, Feldman et W.E, Moore. Industrialization and industrialism convergence and 

differentiation, pp. 151-169(1962) 

- Eicklman, Dale F. Is there an islamic city? The making of a quarter in a Moroccan 

town, pp.274-294 (1974) 

- Henretta, James. Social history as lived and written, pp.1293-1333 (1979) 

- Naciri, M. La Médina de Fès : trame urbaine en impasse de la planification urbaine, 

pp.237-254 (1983) 

- Berques, Jacques. En lisant le coran. Ed. Sindbad, pp.711-793 (1991) 

- Eicklman, Dale. Islam and secularism in North Africa. Re-emagining religion and 

politics: Moroccan elections in the 1990s, pp.253-273 (1994) 

- Pelz, Donald C. Influence: A key to effective leadership in the first-line supervisor , 

pp.209-217[s.d.] 

- Khatibi, Abdelkabir. Image idéelle de la stratification sociale et dynamique des groups 

moteurs , pp. 410-422[s.d.] 

- Dwyer, Kevin. The dialogic of ethnology , pp. 205-224[s.d.] 
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                                                           Vie académique    األكاديمية الحيــاة 

                                                                                   

2AP 12 – 2AP 9 
  

  Cahiers de cours                                                                                        محاضراتدروس و دفاتر
          [.s.d]                                                                                                                           ]د.ت.[

                       

- « Sociologie, oriental studies, bibliography » 

- « Oriental studies » 

- « Sociology» 

- « Bibliography, Islam, nationalism » 

- « Comparative social studies » 

- « Bibliography, Egypt, Middle East » 

- « Morocco, Tunisia, Algeria » 

- « Comparative social studies II » 

- « Comparative and theoretical studies » 

- « The Analysis of social systems (ASS) » 

- « Conflict and society (C.S) »  

- « African and Asian Studies » 

- « Comparative Politics » 

- «Egypt» 

- « Islam: cultural, trends, etc…» 

- «The Middle East (M.E.) » 

- « Middle East Crisis » 

- « Middle Eastern Studies » 

- « Théorie sociologique : développement de la théorie sociologique » 

- « Nationalism » 

- « Political sociology» 

- « Research papers » 

- « Random notes » 

- « Turkey-Ottoman Empire » 

- « Tunisia » 
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- «Speculation and queries » 

- « Sociological studies » 

- « Sociological theory (I) » 

- « Sociological theory (II) » 

- « Sociological theory (III) » 

- « Miscellaneous notes » 

- 2 cahiers sans titre. 

 
4
2AP 13 

  
 Activités culturelles                                                                                                    ثقافية أنشطة
1961-2009  

 
                                                                                                                     Séminaires et colloques   ندوات
1961 ،1975 ،1982 ،1984 ،1985 ،1987،1995 ،1996 ،1998- 1999 ،2001- 2002 

                                                                                                  

- Mohamed Guessous. Islam in modern Turkey: an interpretation of social change in the Turkish 

republic (1961). 

- Mohamed Guessous. On the problem of formulating generalizations about aspects of the 

structures of economic allocations in any society : general discussion (1961) 

- Occidentalité et modernité : compte rendu du séminaire (1975) 

- Hachmi Karoui. Perceptions françaises et américaines du Maghreb (1982) 

- Mohamed Elqoraichi. L’impact de l’entreprise sur le coût de l’habitat (1984) 

- university of Amsterdam. Culture and the case of Islam in North Africa  (1985) 

- Mohamed Guessous. Les grandes tendances générales dans le mécanisme de continuité et de 

transformation des structures familiales au Maroc : communication au 6
ème

 colloque de 

démographie Maghrébine (1985) 

- East and islamic studies seminar (1987) 

- Weavers, merchants and the opportunity for good in wazzan, northern Morocco: Presented at 

the South East regional middle  East and Islamic studies seminar, fall meeting(1987) 

- Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Westermarck et la société marocaine : 

programme et résumés (1992) 

- « La drogue »   : formulaire de participation à un colloque pluridisciplinaire (1995) 

- Université Mohammed V. Droit et société au Maghreb : programme (1996) 

                                                      
4
 .بصفة جزئية، الحتوائها على معلومات شخصية متاحة  
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- Fondation Jean Jaurès. Les conquêtes réalisées par les Femmes en Afrique (1996) 

- Citoyenneté urbaine et intermédiation sociale. Rabat (1996) 

- L’intermédiation sociale dans la ville (1996) 

- « Mutations sociodémographiques au Maghreb » : programme, invitation au séminaire (1998) 

- Organisational reforms of the socialist international : liste des participants (1999) 

- Le Maghreb entre passé et avenir, savoir et action : liste des participants (2001) 

- Centre Jacques Berque. Autour de l’Islam : modes d’appropriation regards et quêtes 

identitaires (2002) 

 .[د.ت] ثقافة األمهات وثقافة األطفال لدى األوساط الشعبية في المغرب .جسوس محمد -

 
                                                                                                                           Tables rondes مستديرة موائد

1979 ،1992،2000 
 

 (1992) اإلنسانية والعلوم الفلسفة في المصطلح. اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -

 )2000برنامج ):  االجتماعية العلوم في الكيفية المناهج.  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -

 
- Marc Berge. l’Islam au Maghreb aujourd’hui : la conception musulmane de l’homme et son 

influence sur les sociétés arabes modernes, notamment au Maghreb (1979) 

 

 
                                                         Congrès et conférences                                                         مؤتمرات

 ]د.ت.[، 2001، 1998، 1995، 1992، 1987، 1985، 1984، 1968، 1962

 (1984)  أين؟ إلى...المغربي المجتمع. والحوار الفكر منتدى -

 (1985) باسكون بول أعمال لدراسة التحضيرية الندوة.  االجتماع لعلم المغربية الجمعية -

 (1987) عرض:  للسوسيولوجيا مغربية مدرسة ميالد نحو.  االجتماع لعلم المغربية الجمعية -

 كونراد مؤسسة مع بتعاون األلمانية المغربية الجمعية طرف من المنظمة األوربية-العربية الندوة : والتنمية والمجتمع الجامعة -

 (1995) ادينارو
 (1998) االجتماعية والعلوم المجتمعات الجغرافية، المجاالت -
 (2001)استمارة : المغربي القروي الوسط في والثقافية االجتماعية التحوالت.  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -
 )2001) المغربية البوادي في والثقافية االجتماعية التحوالت ندوة :المغربية البوادي في التحول إشكالية.  جسوس محمد -

- Association internationale de sociologie. Fifth world congress of sociology (1962)  

- Manfred Halpern. A redefinition of the revolutionary situation (1968) 

- Princeton University. Cultural creation conference : coordonnées des participants (1998) 

- l’Institut des Etudes Transrégionales de l’Université de Princeton. Le Maghreb entre passé et 

avenir, savoir et action : programme (2001) 

- Mohamed Guessous. Où va notre société ?  [s.d.] 
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 Journées d’études                                                                                                                        دراسية أيام
1973 ،1999 ،2001 ،1986-1987 

 
 (1973االجتماع ) علم لجمعية الدراسية األيام -
 (2199) دراسية : حلقةالمغرب في والمجتمع للتقاليد تصور إعادة.  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -
 )1999) الجامعي اإلصالح حول بالمحمدية اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية نظمته الذي الدراسي اليوم اقتراحات -
 (2001) عمل ورشة برنامج: المغربية الجنوبية باألقاليم والثقافة المجتمع حول دراسات .اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية -
-1986) المغرب بدار القاطنين للجنة األول الثقافي األسبوع أشغال: بالمغرب السوسيولوجي البحث وضعية.  جسوس محمد -

1987)  
 .[ت.د] دراسي مشروع :بالمغرب واالجتماعية اإلنسانية العلوم وضعية. الزين الفتاح عبد -
 [.ت.د] الوسطى العصور خالل المتوسطية للمجتمعات االجتماعي التاريخ من جوانب -

- Stabilité et évolution du droit de la famille au Maghreb. 2
ème

 journée juridique maghrébine 

(1993)                                                                                                

 
 

                                                                                                                         Sessions              دورات مجالس
         1996، 2003   
 )1996) االعتقاد وحرية يمانإلا لةمسأ بنفسه: المسلم عالقة .الطالبي محمد -

 )1996) المعاصر اإلسالمي الفكر في العدل نسان ومسألةاإل وحقوق المعاصر اإلسالمي الفكر .السيد رضوان -
- La 6

ème
 session du conseil intergouvernemental du programme « gestion des transformations 

sociales » : liste des documents (2003)  

 
                                                                                                                                      Rencontres   ملتقيات   

1996-1997  

 

 (1996) مطوية: المغربيات النساء ملتقى .بالمغرب الديمقراطي والمسار المرأة حول الوطنية المناظرة أشغال -
 

- Rencontre euro-méditerranéenne pour le développement, organisée par l’Université Mohamed 

V, l’Université Complutense de Madrid et l’Université de Leyde - Hollande (1997) 

 
 

                                                                                                                              Forums                   منتديات
2005-2009           

 للفكر األول الوطني المنتدى برنامج تتضمن مطوية :االستقالل إلى...البدايات من بالمغرب السوسيولوجي الفكر -

 (2009) بالمغرب السوسيولوجي
- Economie Monde : note à l’attention de l’ensemble des participants aux travaux de la 2ème session 

du Forum (2005) 
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                                                                                                                 Interventions                    مداخالت 
 .[ت.د]  

 .[ت.د] والمستقبل الحاضر تحديات أمام المغربي الشباب. جسوس محمد -
 [.ت.د] القروية الدراسات في االستمارة تقنيات استعمال وحدود إمكانية. جسوس محمد -
 [.ت.د] واإلسالمي العربي التراث. جسوس محمد -

                                                                                                                                             
                                                                                                                     Débats                             مناظرات

.[ت.د]  
تشورتش نيفريج -

5
 .[ت.د] اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية محاضرة عن : إعالنوالخيال كنط .

 

 
 

                                                                                                                        Ateliers de travailورشات عمل 
   2001 
 (2001عمل حول المجتمع و الثقافة باألقاليم الجنوبية المغربية ) خاصة بورشةوثائق    -
 

                                                                                                                        Divers متفرقات                         
1992 

- Programme d’une activité culturelle en sociologie (1992)  

 
 

  بحوارات، مداخالت وخطابات محمد جسوسنصوص أشرطة سمعية متعلقة 
Transcriptions de cassettes relatives notamment à des dialogues, interventions, propos et 
discours de Mohamed Guessous. 

 ]د.ت.[، 1985-1986، 1982،   1966،1975
 

 .[ت.د] جسوس ومحمد بالل العزيز وعبد العروي هللا عبد بين حوار : "التاريخي والتخلف التقليد عن" -
- Moroccan Area studies program: the meaning of the arab revolution : a talk delivered in March, 

at a meeting of Arab Students in Urbana, Illinois (1966) 

- Eléments de sociologie moderne (1975) 

- Political opposition and structural change in MCO (1982) 

- Dialogues entre Mohamed Guessous et Kevin Dwyer sur des thèmes relatifs à la sociologie 

(1985, 1986) 

- L’élite marocaine, formation et exercice du pouvoir : une émission de 52 minutes en deux 

parties avec Mohamed Guessous, Mekki Merrouni et Mohamed Berdouzi [s.d.] 

- Condition de réformes de l’Enseignement Supérieur [s.d.] 

- Education et mutations [s.d.] 

- Plurilinguisme [s.d.]   

                                                      
5
 .أستاذة أمريكية  



18 
 

6
2AP 14 

  
 Cours, examens                                                                                 دروس، امتحانات                   

1955-1996  
  Epreuves d’examens                                                                                                            امتحانات نماذج

 1955-1956 ،1959-1960 ،1962 ،1969 ،1972-1979 ،1981-1984 ،1987-1989 ،1996 
 

 واالجتماع الفلسفة شعبة. النفس وعلم واالجتماع الفلسفة قسم. اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية. الخامس محمد جامعة امتحانات 

 االجتماع علم تخصص.  النفس وعلم
.  

 ( 1973) الفلسفة -
 (1983 ،1978 ،1974) االجتماعية النظريات -
 (1979 ،1977 ،1976 ،1974) التخصصي االجتماع علم -
 (1975) االجتماعي والتغيير التنمية -
 (1976) العام السكان وعلم العام اإلحصاء -
  (1981 ،1979 ،1977)   االجتماعية النظريات تخصص. النصوص -
 (1979-1977) االجتماعية والنظريات اإلحصاء -
 (1978)  التنمية سوسيولوجية -
 (1978المساعدين ) األساتذة توظيف مباراة -
 )1982النظريات االجتماعية ) تخصص -
 (1984النصوص  ) -
 (1996 ،1988 ،1987علم االجتماع القروي ) -
 ( 1989علم النفس ) -

 Princeton University. Department of sociology and anthropology. General examination for the 

degree of doctor of philosophy. 

- Industrial sociology (1962) 

- Political sociology (1962) 

- Comparative politics (1962) 

 
 Epreuves d’examens diverses. 

- Evolution sociale de l’Occident (1955-1956) 

- Pathologie sociale (1959) 

- Sociologie politique (1959) 

- Transformations dans la conception de la Faculté (1960) 

- Institutions politiques modernes (1960)                                                                                                   
 

                                                      
6
 (.شروط اإلتاحة)المشار إليها أعاله الحاالت  األشخاص أو ء، باستثنامتاحة بصفة جزئية   
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                Cours                                                                                                                                                   دروس 
 ]د.ت.[، 1980، 1966، 1960-1962، 1958

 
 .النفس وعلم واالجتماع الفلسفة شعبة. اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية. الخامس محمد جامعة -

 ت.د تطبيقات ] الفلسفة: تاريخ إلى المدخل[. 
 عروض: الدينية وظواهره اإلسالم مع وتعاملها األديان سوسيولوجية واتجاهات االجتماعية النظريات. فكار رشدي 

 ت.[.د]  ومناقشات تحليلية عروض وتوجيهية، تمهيدية
 ت.[.د. ] المغربي االجتماع علم. بنطاهر المكي 

 L’idéologie [s.d.] 

 

- Princeton University 

 

  Department of politics. 

 Public opinion (1960-1961) 

 Social and psychological factors in politics (1960-1961) 

 Comparative politics (1960-1961) 

 The study of comparative politics (1961-1962) 

 

  Department of sociology and anthropology.  

  Calendar of major topics and weekly assignments (1960-1961) 

  The soviet social system (1961) 

  Contemporary sociological theory (1961) 

  Contemporary sociological theory (1962) 

  Problems in modern world history. Spring term (1962) 

  Peace corps training program for Morocco  (1966) 

 

- Université de Dakar  

 Initiation à l’organisation du travail (1980)   

 

- Université Laval. Faculté de Commerce 

 F. J. Roethlisberg. La communication : grands arts de l’administrateur [s.d.] 

 Carl R. et F.T.  Roethlisberger. La communication : ses obstacles et ses voies d’accès.  

[s.d.] 

 Stuart Chase. Les mobiliers du travail humain : les enquêtes Hawthorne [s.d.] 

 Paul R.Lawrence. L’art de vaincre : la résistance au changement [s.d.] 

 Sociologie du travail : plan de cours [s.d.] 

 

 

- Divers 

 Confédération des travailleurs Catholiques du Canada. Les collets-blancs : résumé et 

synthèse de trois études (1958) 
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 William F. Whyte (Cornell) et B.B. Gardner. Travail d’équipe [s.d.] 

 Max Weber. The definition of sociology and of social action Département de sociologie. 

Faculté des sciences sociales. Université Laval [s.d.] 

 Richard C.Myers. Myth and status systems in industry [s.d.] 

 
    Conférences ( cours magistraux)                                                                   جسوس محمد محاضرات

                      ]د.ت.[، 1987-1990، 1979-1980

  (1980-1979) السوسيولوجية النظريات حول محاضرات -

محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة علم اجتماع في كلية  :والتغير االجتماعياإلشكالية العامة لسوسيولوجية التخلف  -

 (1979اآلداب بالرباط )

-1979) واإليديولوجية الثقافية االنساق وتحليل دراسة في نظرية مساهمة: واإليديولوجيا الثقافة سوسيولوجيا إلى مدخل -

1980) 

 (1980) والماركسية الوظيفية بين مقارنة -

 (1980) السوسيولوجي البحث في التاريخية المعطيات مكانة: والسوسيولوجيا التاريخ بين العالقة إشكالية -

 (1988-1987) القروية للسوسيولوجيا العامة األسس -

 السوسيولوجي البحث صعيد على البيوغرافية للتقنيات الممكنة االستعماالت -
 ( 1988الجزء األول) 

 ( 1989الجزء الثاني) 

 (1990) التاريخية للسوسيولوجيا مدخل -

 (2001)  السوسيولوجية الدراسات في والكيف الكم جدلية -

 .[ت.د]  المعاصرة السوسيولوجيا في التنظير أسس -
 

7
2AP 20 -2AP 15 

  

  Notes, cahiers de notesرؤوس أقالم                                                                                      ، دفاتر
 

 التاريخ، التربية و التعليمدفاتر ورؤوس أقالم خاصة بعلم االجتماع، السياسة، االقتصاد، 

Notes et cahiers de notes relatifs à la sociologie, la politique, l’économie, l’histoire, l’enseignement et 

l’éducation 

    ]د.ت.[ 2004، 1994، 1968-1992، 1963، 1961، 1950

 

 

                                                      
7
 (.شروط اإلتاحة)المشار إليها أعاله الحاالت األشخاص أو  ءملف غير متاح للعموم، باستثنا   
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2AP 22 -2AP 21 
  

 Documents imprimés                                                                                                مطبوعة وثائق
1958-1995  

 
 2AP 21 

 

االتاريخ و اإليديولوجيالتربية و التعليم و  تبمجاال، والدينيووثائق خاصة بالمجال السوسيولوجي   

Documents imprimés relatifs à la sociologie, à la question  religieuse, à l’éducation, à 

l’enseignement, à  l’histoire et à l’idéologie 

 ]د.ت.[، 1988 ،1985 ،1970 ،1968 ،1964 ،1961 ،1958-1959 

 

 : دورية تعنى بقضايا التاريخ والثقافة والمجتمع ]د.ت.[ أملمجلة  -

 العامة الجلسات في المقدمة المداخالت خالصة من انطالقا األساسية المبادئ يخص فيما عليها االجماع تم التي النقط" -

 [.ت.د]  "التعليم قضايا بدراسة المختصة الوطنية للجنة

- Otis Dudley Duncan. The study of social change ( 1958) 

- Mohamed Guessous. Leaders et Elites  (1959) 

- C.A.O Van Nieuwenhuijze. Notes sur un projet de recherche prévu sur des problèmes du 

changement social et du développement économique dans la région méditerranéenne  (1959) 

- Changement social et développement économique dans la région méditerranéenne (1959) 

- Quelques notes sur l’analyse fonctionnelle  (1959) 

- N. B. Ryder. Notes toward a model of societal transformation (1961) 

- Manfred Halpern. The revolution of modernization in national and international 

society (1964) ; Conflict, violence, and the dialectics of modernization  (1968) 

-  W. te Molder. La transculturation dans le service sanitaire au Maroc : résumé de 

propositions de recherche (1970, 1985) 

- Gary Gregg. The couscous rebellion and the fall to earth : the psychology of a peripheral 

social order (1988) 

- Bernard Hebert. Facteurs sociaux et santé mentale  [s.d.] 

- Alexander H. Leighton. Psychopathologie et milieu social : un cadre de référence  [s.d.] 

- Emile Durkheim. Le suicide anomique [s.d.] 

- Fluctuations and social equilibrium [s.d.] 

- Mohamed Guessous. Sociological study of an occupation  [s.d.] 

- Social science Research Council. Social change group : report on meeting of april 13-14 [s.d.] 

- W. Moore. Les changements sociaux  [s.d.] 

- René Clémens. Sociologie et applications cliniques de la sociologie [s.d.] 

- Pitirim A. Sorokin. Similarities and dissimilarities between two Sociological systems  [s.d.] 

- American society and culture : review of Jules Henry [s.d.] 

- John William Ward.  But Some Are More Equal Than Others  [s.d.] 
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- Eicklman Writes. The psychology of peripheralization  [s.d.] 

- Mohamed Guessous. The concepts of culture and of social system  [s.d.] 

- A peripheral social order : the Ait Imeghrane [s.d.] 

- Institute of Population Studies. Socio-economic determinants of differential fertility in 

Turkey  [s.d.] 

- La naissance du pouvoir personnel  [s.d.] 

- Stevenson Institute of International Affairs. The migration of scientific and medical talent : a 

study of the Brian Drain, question under the auspices of the Adlai [s.d.] 

- David Rossin. Study Project on the migration of scientists and physicians: report on first 

meeting of the study group  [s.d.] 

- Signification de la prohibition du Zina dans la loi musulmane [s.d.] 

- Le néo-capitalisme aux Etats-Unis : extrait d’ouvrage [s.d.] 

- L’exode rural [s.d.] 

- Clyde Kluckhohn. Patterning as exemplified in Navaho culture [s.d.]  

 
 2AP 22 

 
 اإليديولوجيا و بالتاريخ و التعليم و التربية بالمسألة الدينية و اإلسالم السياسي، بمجال خاصة وثائق

Documents imprimés relatifs notamment à la question religieuse et l’islam politique, l’histoire, 

l’idéologie et l’éducation et l’enseignement 

  ]د.ت.[ ،1994-1995 ،1990 ،1984-1985 ،1977، 1975 ،1961

 
 

Idéologie, éducation sanitaire 

 ]د.ت.[، 1985، 1961

 

 ]ت.د[ ة من خالل المجالت العلميةحول المغرب والمشروعية العلمي ةلياالفترة الكولوني نتاجإ .فؤاد صفا -

- C. E. Black. The modernization of Russia (1961) 

- Vaccination/eau/ diarrhée : rapport d’enquête sur l’état des connaissances reliées à l’éducation 

sanitaire (1985) 

- Menaoui Mohamed.  Idéologie et fausse conscience  [s.d.] 

- R. Delprat. Les techniciens étrangers en pays sous-équipés [s.d.] 

- Pierre Gazalis. Géographie et sous-développement [s.d.] 

 

 

Question religieuse, islam politique                                                                     مسألة الدين، اإلسالم السياسي

 ]د.ت.[ ، 1990 ، 1985 ، 1975    

 

 )1975 (  اإلسالم أو...الطوفان. ياسينعبد السالم  -

 (1985)انفصالهم عن هذه الجمعية برسالة من بعض أعضاء جمعية الشبيبة اإلسالمية يصرحون فيها  -
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 (1990) واإلحسان  العدل  لجماعةالبرنامج التربوي المرحلي  -

 ]د.ت.[ الحركات اإلسالمية المعاصرة: أفكارها واجتهاداتها -

 ].ت.د  [والنهي عن المنكر جماعة االمر بالمعروف -

 ].ت.د [ خوان المسلميناإل دفتر يتضمن دراسة عن حركة -

- Leon Carl Brown. The role of Islam in modern North Africa [s.d.] 

- Les voies de la sainteté  [s.d.] 

 

Education et enseignement التربية والتعليم                                                                                                        

]د.ت.[، 1994-1995 ، 1984 ، 1977  

 

 (1995حول أشغال اللجنة الوطنية المختصة بدراسة قضايا التعليم ) تقرير -

 ]د.ت.[ التربية العربية بين التخطيط والتنفيذ .على القاسمي -

نساق الثقافية والتربوية في المدرسة : دراسة في الثقافة المدرسية وفي األالمدرسة وعملية التنشئة االجتماعية بالمغرب -

 ].ت.د [ المغربية

 ].تد.[تربوي -اجتماعياستمارة بحث  -

 ].ت.د[هياكل مؤسسات التعليم العالي -

 ].ت.د[ بمؤسسات التعليم العاليالبحث العلمي  -

 ].ت.د[  اإلصالح البيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي -

 ].ت.د[ الدكتوراه الوطنية والنظام األساسي لألساتذة الباحثين -

 ].ت.د[ المجلس الوطني للجامعات -

 ].ت.د[ : عرض ونقدكتب التربية الوطنية في البالد العربية محتوياتها االجتماعية. مريم صليبا -

 ].ت.د[  انفتاح المدرسة على التكنولوجيا ووسائل االتصال والتعبير .عبد العزيز الغرضاف وعبد الكريم غريب -

- Dudley Seers. Project on Advanced (1977) 

- Note sur un colloque sous thème « analyse industrielle et développement » (1984) 

- Middle East Research Competition (1994) 

- Commentaires sur le nouveau statut des enseignants chercheurs [s.d.] 

- Ministère de l’Enseignement Supérieur. Statistiques des enseignants chercheurs [s.d.] 

- Correspondances entre études supérieures en France et à l’Etranger [s.d.] 

 
Copie de thèse adressée à Mohamed Guessous par Ismail Menkari [s.d.] 
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2AP 24 - 2AP 23 
  

  Bibliographie                                                                                                                   بيبليوغرافيا

 والتاريخ السياسة االقتصاد، االجتماع، بعلم متعلقة بيبليوغرافيا
Listes bibliographiques relatives notamment à la sociologie, à l’économie, à la politique et à 
l’histoire. 

 ].تد.[، 1996-1998، 1990-1991، 1985-1986، 1959-1960
 
 

  Registres bibliographiquesسجالت بيبليوغرافية                                                                                             

 ].تد.[

 

Dynamique et politiques de l’habitat, économie urbaine, dualisme, conceptions tiers-mondistes, 

perceptions du développement, critique de l’Occident, classe ouvrière au tiers monde, origines du 

capitalisme, sociologie économique, théorie des systèmes, Etudes générale sur la science, modèles et 

concepts, critique des sciences sociales, quantification, analyse de contenu, épistémologie générale, au-

delà du marxisme, complexe d’Œdipe, sociologie des fonctionnaires, sociologie des organisations, 

institutions, sociologie de la religion, théories contemporaines du changement social, technologie et 

changement social, sociologie des mutations et crises, sociologie du conflit, sociologie de la 

connaissance, idéologies, sociologie de la science, sociologie des intellectuels, thèses de sociologie, 

parenté, condition féminine, sociologie médicale et psychiatrie, politique berbère, soulèvement et 

résistance dans les villes, problèmes pédagogiques, éducation et société au Maroc, éducation et 

idéologie au Maroc, politique de l’enseignement, santé et développement, thèses et mémoires, Fès, 

famille et parenté, proverbes et dictons, types de personnalité, colonial administration, Makhzen, 

sociopathologie, perspectives agraires, power elite,  psychology and politics, political stability, social 

psychology, psychoanalysis, human group, social change, sociology of religion, international relations, 

industrial conflict, agriculture patterns of consumption, functional analysis, the Strike, the state, social 

participation, community studies, communication, economics, organization, theories of history, 

anthropology, dialectics, determinant of productivity,  evolutionism conformity and deviation, political 

culture, social control, typological models of social change, population, socialization, sociology of 

science, history, comparative sociology, urbanization in the third world, old and new trends in urban 

sociology, primitive and traditional political systems, segmentary states, corruption, new rural politics 

in the third world, political stability in the Arab societies, the state in contemporary Arab societies and 

in morocco, nomads et nomadism, family structure and social change, religion and development 

secularization in Islamic societies, bureaucracy and peasant communities, social networks, renaissance 

et renovation in the Arab culture, universalism in the Arab society, science et technology in the third 

world, violence, charisma in the third world, third world ideologies, contemporary Arab nationalism, 

mass participation, soviet state and society, socialism, theories of economic growth, assessment of 

theories of economic growth and development neo-imperialism, foreign aid, future of industrial 

societies, urban peasants, agriculture in the third world, applied sociology, comparative sociology, 

Emile Durkheim, Marcel Mauss, recent trends in Marxian analysis, anglo-saxon marxism, Arab 

Marxism, Max Weber, sociology of elites, social mobility, arab personality, sociology of literature, art, 

ethnomethodology, school performance, multilingualism, world revolution in communications, 

journalists, the future of the family, sex in the Arab society, social control and regulation, poverty, 

trends in political science, political parties, industrial sociology, human groups, international relations, 

industrial conflict, patterns of consumption, the city, industrial society, sociology of knowledge, pre-
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colonial Morocco, French protectorate,  Spanish protectorate, foreign business, general studies on 

Morocco, jurisprudence, general political studies, monarchie, nationalist movement, political parties, 

elections and political participation, army, politics and security, western Sahara ,traditional education, 

recent trends in Moroccan religious thought, political cultural and ideology, economic structure and 

society, agriculture, foreign business and interests, economic institutions, cohesion and division, social 

stratification in the arab world, traditional religion.  

 
2AP 25 

  
  Dossiers thématiques                                                                                           ملفات موضوعاتية

1955-1959        

 
 Evolution sociale de l’Occident                                                                               للغرب االجتماعي التطور
 ، ]د.ت.[1955-1956

 
- L. Dion.  L’évolution sociale de l’occident (1955-1956) 

- L’âge moderne [s.d.] 

 

 Anthropologie                                                                                                                          األنتروبولوجيا
 ، ]د.ت.[1958

- Quelques définitions de l’organisation sociale (1958)  

- Bibliographie des ouvrages anthropologiques à la Bibliothèque des sciences sociales (1958) 

- Kroeber et Kluckhohn, culture, A critical review of concepts and definitions. Vol XLVII, No1, 

1952, 223pp. Quelques définitions du concept «Culture » (1958)) 

- Bronislaw Malinowski. Anthropologie culturelle  (encyclopedia of the social sciences)  [s.d.] 

- Malinowski, B. Mœurs et coutumes des mélanésiens, Payot, 1933, « la loi et l’ordre dans les 

sociétés primitives » pp.13-36. Séminaires méthodologiques [s.d.] 

 
 

 Ecologie et sociologie religieuse                                                                                    الديني االجتماع علم
    ، ]د.ت.[1959  

- Yves Martin. The census definitions of urban and metropolitan areas: a suggested new 

approach  (1959) 

- Yves Martin. Indications bibliographiques sur la planification écologique [s.d.] 

- Some approaches to the delimitation of urban aggregates [s.d.] 

- Démographie-écologie [s.d.] 

- Etapes d’urbanisation [s.d.] 

- Fernaud Dumont. Etudes sur le diocèse de St-Jérôme  [s.d.] 
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 Sociologie de la connaissance                                                                                       المعرفة اجتماع علم
 ]د.ت.[                  

- A contribution to the sociology of knowledge [s.d.] 

- La sociologie de la connaissance et la théorie économique [s.d.] 

 
 Egypte                                                                                                                                                 مصر

 ]د.ت.[                  

-  J. Kritzeck. Modern Egypt and United States Policy : a Chronology of events in Egypt : 1952-

1960  [s.d.] 

- Some problems of land tenure in Egypt [s.d.] 

- Mohamed Guessous. Government and industry in Egypt 1922-1952  [s.d.] 

- Industrial bank [s.d.] 

 
2AP 26 

  
 Documents de l’université                                                               وثائق الجامعة ومراسالت أكاديمية

et correspondance académique 
1961-2008 

 

 .جامعة محمد الخامس بالرباط.  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

Université Mohammed V à Rabat. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. 
 

، ]د.ت.[2001، 1995، 1992، 1990 -1989، 1986 -1985، 1983 -1982، 1979  

 
 Réglementation                                                                                                        نصوص قانونية وتنظيمية

 )1979(متعلقة بإعادة تنظيم الدراسات واالمتحانات قصد الحصول على شهادة اإلجازة في اآلداب  مذكرة -

 (1987 ,1982)نظام المداوالت  .الدراسة بالسلك الثالثمشروع نظام شعبة الفلسفة واالجتماع وعلم النفس.  -

 )1989 (مذكرة بشأن تسجيل رسائل الدبلوم واطروحات الدكتوراه -

 (1995) المنظمة من طرف الكليةاألنشطة العلمية والثقافية بى أساتذة الكلية متعلقة مذكرة موجهة إل -

 (2001مذكرة تتضمن مواضيع مجموعة من المراسالت ) -

 ] د.ت.[  مرسوم خاص بتحديد نظام الدراسات واالمتحانات قصد الحصول على شهادة الدراسات الجامعية العليا -

  ]د.ت.[االمتحانات قصد الحصول على شهادة اإلجازة في اآلداب مرسوم خاص بإعادة تنظيم الدراسات و -

 ] .ت.د [دليل ولوج سلك التعليم العالي بالتدرج -

 ] ت.د [نظام االمتحانات والمراقبة المستمرة على المعلومات. شعبة الفلسفة واالجتماع وعلم النفس -

- Recommandations et consignes concernant le projet de mémoire du Département de langue et 

de littérature françaises et de thèse de doctorat ès-Lettres [s.d.] 
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                                    مداوالت، عطل جامعية، توزيع المحاضرات ووثائق خاصة بأسماء الطلبة ومواضيع البحث

Délibérations, vacances universitaires, répartition de cours et documents relatifs aux noms des 
étudiants et sujets de recherche 

 .1983-1982جدول توزيع الدراسة واالمتحانات والعطل للسنة الجامعية  -

 .1986-1985نة الجامعية مواضيع مقترحة لبحوث الطلبة لنيل شهادة استكمال الدروس العليا في علم االجتماع القروي. الس -

 .1990-1989جدول العطل الرسمية للسنة الجامعية  -

 (1989)جدول استعمال الزمن لشهادة استكمال الدروس. شعبة الفلسفة واالجتماع وعلم النفس  -

 . 1992-1991الئحة المواضيع والمراجع لسنة  شعبة الفلسفة واالجتماع وعلم النفس. -

 .1992جدول المداوالت لدورة ماي  -

 بأسماء الطلبة وائحل -

 1995-1994 تخصص علم االجتماع لسنة. 

 د.ت.[ النظريات االجتماعية تخصص[ 

 [.ت.]دالئحة تتضمن أسماء الباحثين لمناقشة االطروحات الجامعية في السوسيولوجيا بالمغرب ومواضيع البحث  -

 [.ت.]دالمسجلين في شهادة استكمال الدروس. شعبة الفلسفة واالجتماع وعلم النفس  الطلبةالئحة بأسماء  -
 

    Documents divers                                                                                                                 متنوعة وثائق

 (1990محضر اجتماع رؤساء الشعب ) -

 " ]د.ت.[ثالثون سنة من البحث الجامعي بالمغرب" -

- Program of exchange between Faculté des Lettres Rabat, Morocco and St. Olaf College, 
Northfield, Minnesota [s.d.]  

  Correspondance, invitations et notes                                                                                ودعوات مراسالت
     

  ]د.ت.[، 2008-2010، 1988-2005، 1986، 1984، 1982، 1978-1979، 1974، 1971، 1969، 1961-1962

 

 

  Correspondance académique envoyée à Mohamed Guessous                      مراسالت موجهة لمحمد جسوس

 

: العشرين القرن في الفالحية الثروات وانتصار إجهاد إشكالية" بحثه موضوع اقتراح بخصوص ،مشبالي أمين الباحث من -

 (1986" ) وولف إريك دراسة خالل من والجزائر المكسيك نموذج

 )1988تغيب أستاذ في اليوم المحدد الجتياز االمتحان )متعلقة بأحد الطلبة من  -

 نثروبولوجيةأبخصوص تغيير موعد انعقاد ندوة "(، الخليج العربيمدير مركز دراسات )قحطان سليمان الناصري من  -

 )1989" )والجزيرة العربيةالعربي  الخليج وسوسيولوجية
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بخصوص (، والعلوم اإلنسانيةمدير مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية )عبده الفياللي األنصاري من  -

 )1989محاضرة قبل تقديمه للمطبعة ) في نصطلب رأي 

 (1989)مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، بخصوص انعقاد اجتماع اللجنة من  -

لمساهمة في البرنامج الثقافي للجنة الثقافة التابعة لشعبة اللغة العربية وآدابها واقتراح موضوع ، بخصوص اأحمد علوشمن  -

 (1989)للمحاضرة 

 (1990)إصدار مجلة عربية لعلم االجتماع حول  ،عبد الجليل حليممن  -

 )1991( األعداد األولىفي طلب مالحظات حول مشروع مجلة "أمل" والمشاركة ل ،محمد معروف الدفاليمن  -

 (1991)بخصوص زيارته له ، قحطان سليمان الناصريمن  -

 (1993)موضوع بحث قبل تحريره  فية استشاربخصوص  (،طالب جامعي) حباشيعبد اللطيف من  -

بخصوص رئيس شعبة الفلسفة علم االجتماع وعلم النفس  يفوت،قيدوم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط إلى سالم من  -

 )1995 (األمريكيةمع جامعة ميلووكي بالواليات المتحدة  اتفاق

 (2000)نية كلية اآلداب والعلوم اإلنسا منظمة من طرفمحمد الزرورة بخصوص المشاركة في مائدة مستديرة من  -

 (2003)بخصوص تمديد فترة عمله كأستاذ باحث  (،مستشار الملك)من محمد معتصم  -

إلى عبد حليم جليل بخصوص التنسيق مع الجمعية  (األمين العام التحاد االجتماعيين العرب)قحطان سليمان الناصري من  -

 ] د.ت. [االجتماعالمغربية لعلم 

الزموري تحت عنوان '' السياسة  ةصادر بمجلة المنعطف لألستاذ بوعز مقالبخصوص عبيد محمد الجلطي قويدر من  -

 ]د.ت.["  والتعليم البربرية 

- De L.V. Thomas (chairman of the Departmental Committe on Graduate Work) concernant la 

candidature au Département des Recherches Orientales (1960) 

- De Michel Bon, concernant l’organisation d’une conférence en sociologie (1961) 

- De Eqbal Ahmed, relative à une demande de suggestions et critiques sur son document intitulé : 

« revolution and counter revolution » (1969-1970) 

- D’Ann Wendt, concernant une demande de correction d’un article (1971) 

- De Margot Cutter (attaché culturel à l’ambassade des Etats Unis), relative à la distribution de la 

liste des ouvrages de leur bibliothèque (1971) 

- D’A. Sivanandan (directeur/éditeur de l’Institute of Race Relations), relative à la publication de 

recherches (1974) 

- De la Société de Philosophie au Maroc, concernant l’envoi d’un discours (1979) 

- De Margot Cutter, concernant un avis sur un manuscrit (1978) 

- De Halim Barakat (Center for Contemporary arab Studies), concernant une présentation à un 

symposium (1982) 

 



29 
 

- De Hassan Mekouar (doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines), relative au 

programme commun entre la Faculté des Lettres de Rabat et St.Olaf College (1989) 

- De Tom Dichter pour demander l’avis de Mohamed Guessous sur son livre (1991) 

- De Cherif Bassiouni (président de l’Association Internationale de Droit Pénal) et Reynald 

Ottenhof (secrétaire général de l’Association Internationale de Droit Pénal) relative à l’adhésion 

à l’association et à l’abonnement à une revue (1993) 

- De B. Idrissi-Bouyahyaoui (directeur de l’Ecole Supérieur Roi Fahd de Traduction), concernant 

la participation à des cours (1994) 

- De la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat concernant un colloque 

pluridisciplinaire sur la drogue (1995) 

- D’Abdellah Hammoudi et Ali El Kenz concernant la mise en place d’un comité (2001) 

- D’Abdellah Hammoudi, relative à la liste des participants au forum des intellectuels du 

Maghreb (2002) 

- De Pierre Sané (du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération) concernant la 

participation à la 6
ème

 session du conseil intergouvernemental du programme international des 

sciences sociales « gestion des transformations sociales » (2002)  

- De Naima Tabet, (secrétaire générale de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, 

la culture et les sciences) à Monsieur Pierre Sané (sous-directeur général adjoint pour les 

sciences sociales et humaines) concernant la participation du Maroc à la 6
ème

 session du conseil 

intergouvernemental du programme « gestion des transformations sociales » (2003) 

- De Naima Tabet, concernant la représentation du Maroc à la 6
ème

 session du conseil 

intergouvernemental du programme « gestion des transformations sociales (MOST) » (2003) 

- De J.M. Evans (président de l’American Biographical Institute) relative à l’intégration du nom 

de Mohamed Guessous dans l’ouvrage de référence biographique « Great Scholars of the 21
st
 

century » (2004) 

- D’Abdelaziz Meziane Belfkih, conseiller du roi informant Mohamed Guessous de la date d’une 

des réunions du Comité Directeur du Rapport (2005) 

 

  Invitations                                                                                                    دعوات موجهة إلى محمد جسوس
                                                                             

 )1984" )أين؟ إلى المغربي المجتمع" عنوان تحت ندوة في للمشاركة والحوار، الفكر لمنتدى العام الكاتب من -

 )1986) ملتقى في للمشاركة بدراسة ،الفلسفية للدراسات التونسية الجمعية هيئة من -

 )1986) التنمية في العالي التعليم دور حول وطنية ندوة في للمشاركة ،لحجمري الجليل عبد من   -

 )1990) الشعب ورؤساء للكلية العلمية اللجنة أعضاء اجتماعلحضور بالرباط  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية قيدوم من -
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 )1990" )العربي الحضاري المشروع" حول لقاء لحضور القروي إسماعيل من -

 )1991) المعاصرة اإلسالمية بالحركات خاص" الوحدة" مجلة في محور إغناء في ملحم للمساهمة أبو رياض من -

 البحث وسائل تطوير" حول الكلية تنظمه الذي الدراسي اليوم لحضور النفس وعلم االجتماع وعلم الفلسفة شعبة منسق من -

 (1992)" بالشعبة

 )1992)" بالشعبة البحث وسائل تطوير" موضوع حول دراسي يوم لحضور اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية من رسالة -

 (1996" ) والتنمية المجتمع الجامعة، " ندوة في للمشاركة (األلمانية المغربية الجمعية رئيس) بنموسى محمد من -

  )1996) الكلية مجلس اجتماع لحضور بالرباط والعلوم اإلنسانية اآلداب كلية من قيدوم -

 حول مؤتمر في مشاركةلل (وآسيا الوسطى وشمالي أفريقيا األوسط للشرق اإلقليمية عبر الدراسات معهد) حمودي هللا عبد من -

 )1997) العربية المجتمعات واإلبداع في الثقافة مشكالت

" المجتمع وقضايا االجتماعية العلوم في المغربي الفكر" عنوان تحت فكرية ندوة في للمشاركة الثقافية الشؤون وزارة من -

(1997( 

 )1999" )والتاريخ الهوية الجمعوي: العمل" عنوان تحت ندوة في للمشاركة الشبيبة لتربية المغربية للجمعية العام الكاتب من -

 صياغة في للمشاركة العربية الدول لجامعة العامة األمانة طرف من الصادر العربي االجتماعي التقرير في البحث فريق من -

 )1999) تقرير

 البادية والثقافية في االجتماعية التحوالت"  عنوان تحت بالرباط والعلوم اإلنسانية اآلداب بكلية فكرية لندوة المنظمة اللجنة من -

 )2001" )المغربية

 المدني المجتمع دور" عنوان تحت وطنية مناظرة في للمشاركة المغرب لنساء الديموقراطية للجمعية الرباط فرع رئيسة من -

 )2001" )التربوي النظام إصالح تفعيل في

 (2002) "االجتماعية العلوم في المقابلة" حول: المستديرة مائدة في للمشاركة، الزرورة محمد من -

 اللغوية الحقوق" عنوان تحت فكرية ندوة في للمشاركة (اإلنسان لحقوق المغربية المنظمة رئيس) الوالدي هللا من عبد -

 )2003") والثقافية والقضايا االستراتيجية

" وأسئلة العصر والعلوم اإلنسانية األدب" عنوان تحت ندوة في للمشاركة ،بالمحمدية والعلوم اإلنسانية اآلداب كلية عميد من -

(2004( 

 المجلس لمجلة العلمية اللجنة اجتماع لحضور( للتعليم األعلى للمجلس المنتخب الرئيس) بلفقيه مزيان العزيز عبد من -

(2008) 

 (2009) للتعليم األعلى للمجلس العاشرة العادية الدورة انعقاد لحضور مزيان العزيز عبد من -

 ت.[.د محاضرة ] في للمشاركة الفلسفية( للدراسات التونسية الجمعية العراق )رئيس الكريم عبد من -

- D’Anne Kester (administrator of Refugee Studies) pour la participation à un séminaire intitulé 

«The implementation of the  OAU and UN convention » (1986) 

- D’Abdallah Bekkali, président de l’ANAFID pour participer à un séminaire à l’Institut 

Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat (1988-1989) 

-  D’Abdou Filali-Ansary (directeur de la Fondation du Roi Abdul-Aziz) pour la participation à 
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une journée d’étude sous le thème : « Stabilité et évolution du droit de la famille au Maghreb » 

(1993) 

- De Klare Michael (director and professor of Peace and World Security Studies ) pour faire une 

présentation sous le thème : « the challenge of political islam and the struggle for democracy 

in North Africa at one of the five college » (1994) 

- d’Abdellah Hammoudi pour participer à un forum sur les « pratiques et concepts de la société 

civile au Maghreb : espoirs et illusions » (1996) 

- De Françoise Bouchanine et Alain Hayot pour participer à un séminaire sous le thème 

«Citoyenneté urbaine et médiation sociale » (1996) 

- De Mohammed Ezroura pour participer à un séminaire sur « la jeunesse et valeurs culturelles 

au Maroc » accompagnée du programme du séminaire et de la liste des participants )1996) 

- Du doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales pour la participation 

à la Rencontre Euro-Méditerranéenne pour le Développement (1997) 

- De Marsha Pripstein Posusney (professeur en sciences politiques) pour la participation à une 

conférence accompagnée d’un papier développant le contenu de la conférence (1998) 

- D’Abdellah Hammoudi pour participer à une rencontre internationale en hommage au 

professeur Clifford Geertz (2000) 

- D’Abdellah Hammoudi et Ali El Kenz pour participer à un colloque sur « le Maghreb entre 

passé et avenir, savoir et action » (2000) 

- D’Abdelbaqi Agrar (président du GREMU)
8
 pour intervenir à un colloque national sous le 

thème « l’université marocaine dans l’espace universitaire international : quel 

positionnement ? (2001) 

- De Mohammed Abzahd pour participer à un atelier à l’occasion de la journée mondiale de la 

femme (2003) 

- D’abdelaziz Meziane Belfkih et de Rachid Benmokhtar Benabdellah, pour assister aux 

réunions du Comité directeur et la Commission Scientifique du Rapport Cinquantenaire 

(2005) 

- Du Haut-Commissaire au plan pour participer à la 2ème session du forum «Le Maroc dans son 

environnement géostratégique et économique en 2030» (2005) 

 

    جسوس محمد إلى موجهة مختلفة أسئلة

Notes et questions académiques adressées à Mohamed Guessous 

 ت.[.]د  ،1994

 

                                                      
8
 Groupe de recherches et d’études en management universitaire. 
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                                                                                                            Ecritures   كتابات

                                   
9
2AP 29- 2AP 27 

  
 Ecrits de Mohamed Guessous                                                                      كتابات محمد جسوس

1960-2000  
 

 (، البالغ1984) 102و 101 عدد االشتراكي االتحاد جريدة في نشرت : مقاالتالمغربية الجامعة أزمة حول -

 (1986الثقافي ) الملحق (،1985) 101 عدد المغربي

 (1985)مارس  6. مجلة الوحدة، عدد أزمة المجتمع العربي وأزمة اليسار -

 (1985 أكتوبر 15) 101 عدد المغربي، البالغ. الثقافي العمل حول تأمالت -

 18 عدد االشتراكي، االتحاد جريدة .والسياسي االجتماعي الصعيد على وإشكالية التخلف المعاصر العربي لفكرا -

(1987) 

 46/47 عدد الوحدة، مجلة. الثالث العالم في الطبقي التحليل نماذج شروط وحدود وأطروحات حول مالحظات -

(1988) 

 (1988)نونبر  50: حوار مع محمد جسوس. مجلة الوحدة، عدد الديموقراطية كضرورة حضارية -

 (1988)دجنبر  51. مجلة الوحدة، عدد لعقالنيةجدلية العقلنة وا -

 ( 2000بالمحمدية ) والعلوم اإلنسانية اآلداب كلية منشورات . المغربي وتحوالت المجتمع الشباب -

 .  مجموعة المعرفة للجميع ]د.ت.[الثقافة الشعبية التقليدية بالمغرب -

 .[  ت.د] اختالف منشورات .المعاصر المغربي ومستقبل المجتمع طبيعة حول تساؤالت -

- Equilibrium theory and the explanation of social change : extrait des Annales de 

Sociologie  (1969)  

 ت.[.د] الشعبية الثقافة -

 .[  ت.ومتغيرات ]د ثوابت: الخمسينات نهاية منذ والتراتبيات االجتماعية بموريتانيا السياسات القيادات -

10]د.ت.[ العامة للثقافة الشعبية التقليدية في المغرباألسس المنطقية  -
 

 ]د.ت.[ صورة الفالح ضمن النوازل -

 التحوالت االجتماعية في المجتمع المغربي ]د.ت.[ -

 مالحظات حول مكانة الثقافة الشعبية في تحوالت المغرب المعاصر]د.ت.[ -

 تمع المغربي المعاصر ]د.ت.[المج ومكانتها داخل األسروية،البنيات  والتحول فيجدلية االستمرار  -

 الديموقراطي ]د.ت.[ وقضية النضالمسألة المرأة  -

- Leaders et Elites (1959) 

- « La civilisation tribale du Maroc (Souss) : Structure et évolution » : thèse présentée en 

                                                      
9
 (.شروط اإلتاحة)المشار إليها أعاله الحاالت  األشخاص أو ء، باستثنامتاحة بصفة جزئية  

10
 نسخ أربع 



33 
 

vue de l’obtention d’une maitrise en sociologie, à la Faculté des Sciences Sociales, 

Université Laval (1960) 

- « An approach to the study of the Algerian revolution : non, Sire ce n’est pas une révolte, 
c’est une révolution » (1965) 

- Notes on the office of Qadi in a moslem society: paper presented to professor F.Ziadeh 

for his course “ Muslim law and institutions”(1961) 

- The meaning of the arab revolution [s.d.] 

- Série d’articles préparés à la publication par A.Khamlichi dans la revue « Libération » 

- Les conditions du dépassement de la crise de la théorisation de la sociologie moderne. 

- La racine commune des quatre théories précédentes, critique du spécifisme. 

- La démocratie : nécessité historique et civilisationnelle.  

- Static social theories [s.d.] 

- Towards a dynamic theory of social systems [s.d.] 

- Equilibrium theories [s.d.] 

- The treatment of social conflict and change in modern sociological theory [s.d.] 

- The Marxian view of society as a dialectical system [s.d.] 

- Some problems in functional analysis [s.d.] 

- Les grands courants de la pensée moderne [s.d.] 

- Le rapport ville-campagne : négation ou impact de l’état [s.d.] 

- The analysis of social change [s.d.] 

- Continuités, changements et transformation des structures familiales au Maroc [s.d.] 

- La civilisation de la tribu marocaine au début du 20
ème 

siècle [s.d.] 

- Some theoretical notes on the study of patron-client structures [s.d.] 

- Etudes sans titre [s.d.]
11

 

- Essai sans titre [s.d.] 

- Conception marxiste de la société comme système dialectique [s.d.] 

- Some Arab views on the oil problem [s.d.] 

- On the institutionalization of social conflict [s.d.] 
12

 

                                                      
11 En deux copies 
12

 En deux copies 
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- The Algerian revolution: a research outline [s.d.] 

- Rapport préliminaire du cercle d’études  [s.d.] 

- The meaning of the arab revolution [s.d.] 
13 

- Sorokin’s theory of sociocultural change [s.d.] 
14 

- The Marxian view of society as a dialectical system [s.d.] 
15 

- Mutations Sociales et crises des fondements de l’action régulatrice du droit : Réflexions 

sur la « Grande Siba » au Maroc [s.d.] 
16 

- A general critique of equilibrium theory [s.d.] 
17 

 

 .[ت.د]ملفات تحتوي على دراسات  -

 المسألة االجتماعية والمجتمعية في المغرب غياب 

 التخلف والتغيير االجتماعي والخصوصانية: المعرفة العلمية وعالقتها بالسلطة. والديمقراطية 

 الشباب وتحوالت المجتمع المغربي 

 جدلية العام والخاص في العالقات الزبونية 

 المقدم والشيخ ... وجهان لواقع السلطة في المغرب 

 ظاهرة الرشوة بالمغرب  مالحظات حول 

 القيادات والتراتبات االجتماعية التقليدية 

 المسألة اللغوية بالمغرب 

 وتأثيرها على الطفل وعلى العالقات االجتماعية وعلى الثقافة الوطنية االزدواجية اللغوية 

 أطروحات بصدد األمازيغية والمسألة الثقافية بالمغرب 

 مالحظات حول أزمة الجامعة المغربية 

 "التلفزيون "بطل العصر وشيطانه 

 التطورات العائلية والتنشئة االجتماعية للطفل المغربي 

 تهافت الخطاب التراثي: أو لماذا كل هذا الجدال حول التراث؟ 

 إنهم يريدون خلق جيل جديد من الضباع 

 مكانة الثقافة الشعبية في تحوالت المغرب المعاصر 

 ية التقليدية بالمغرب األسس المنطقية العامة للثقافة الشعب 

 
 

                                                      
13

  En quatre copies 
14

 En trois copies 
15

  Idem 
16

 Idem 
17

 Idem 
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                                                                    Vie politique السياسية الحيــاة
                                                                            

 

  2AP 30 – 2AP 40 
 

 Union Socialiste des Forces Populaires                                             االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

  
 

 18
2AP 30 

  الشعبية االشتراكي للقوات وبالغات االتحاد بيانات، اجتماعات ،تقارير ،مذكرات

Notes, Rapports, réunions et déclarations de l’USFP 

1962-2008  

 

                                      مذكرات

  .]د.ت  [ ،2002، 1996، 1984

 (1984) الوطني االقتصاد إنعاش تستهدف تصحيحية خطة بخصوص الملك إلى مرفوعة مذكرة -

 (1996التقطيع الترابي للحزب )ب متعلقةدورية  -

 (1996) سالمذكرة تنظيمية خاصة ببرنامج اإلعداد للمؤتمر التأسيسي إلقليم  -

وإلى أعضاء المكتب السياسي بشأن المشاركة المحتملة للحزب في حكومة  لالتحاد االشتراكيمذكرة إلى الكاتب األول  -

 (2002إدريس جطو )

 .]د.ت  [الجهةمتعلقة بمذكرة  -

 ]] د.ت. نقاش األجهزة الحزبية خالصات بخصوص نتيجةمسودة المذكرة الموزعة على أعضاء المكتب السياسي  -

 أعضاء المكتب السياسي حول هيكلة ممتلكات الحزب ]د.ت.[ مذكرة إلى -

 
                مشاريع تقاريرو تقارير

 .]د.ت  [، 2000، 1994-1996، 1991-1992، 1987، 1984، 1975، 1962

 (1975مؤتمر االستثنائي للحزب )لل مشروع التقرير االجتماعي -

 (1984مشروع تقرير حول التعليم ) -

 (1987لمؤتمر الرابع للحزب )ل العاممشروع التقرير  -

 (1987) ضع التنظيمي ألقاليم الجنوبتقرير عن الو -

 1991-06-09 اإلقليمي ليومالتقرير األدبي للمجلس  -

 (1992" )المهام الحزبية في األقاليم في المرحلة القادمةتقرير إلى كتاب األقاليم تحت عنوان "  -

 (1994أعضاء اللجنة ) أمام الخارجيةتقرير مقرر لجنة العالقات  -

 (1994مقدم لدورة اللجنة المركزية ) ،تقرير حول جريدة "النشرة" -

 

                                                      
18

 .الحتوائها على معلومات حزبية، متاحة بصفة جزئية  
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حول اجتماعات تمت حول  لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةتقرير من أحد أعضاء الحزب إلى أعضاء المكتب السياسي  -

  (1995) اإلصالح التعليمي

 (1996مكناس )بتقرير حول تتبع فريق التنظيم للوضع التنظيمي للحزب  -

 (1996تقرير عن اجتماع الكتابة اإلقليمية بالمكتب السياسي بالدار البيضاء ) -

 (1996تقرير عن أشغال المجلس اإلقليمي بالرشيدية ) -

 (1996) لوضع السياسي العام بالجزائرتقرير عن المؤتمر الثاني لحزب جبهة القوى االشتراكية المنعقد بالجزائر وعن ا -

 1996ماي  04-03س يومي تقرير حول اجتماع لجنة الشرق األوسط لألممية االشتراكية بتون -

 1996ماي  04رع الحزب ببركان يوم تقرير عن اجتماع مبعوثي الفريق المساعد في قضايا التنظيم مع مكتب ف -

 1996ماي  07إلى  03امتدت من  واللقاءات التيتقرير عن الوضعية التنظيمية بوالية أكادير من خالل االجتماعات  -

 ()مالي بباماكوتقرير حول مشاركة القطاع النسائي االتحادي في الندوة الدولية  االتحاديات:الكتابة الوطنية للنساء  -

(1996) 

 (1996المكلفة بالسهر على العمليات االنتخابية )تقرير حول اجتماع لجنة المعلوميات  -

 1996غشت  27يوليوز الى  08عمال لجنة المعلوميات: ملخص لالجتماعات العشرة من أتقرير حول تقييم  -

 1996أكتوبر  20لمنعقد يوم األحد ا تقرير حول اجتماع المجلس اإلقليمي لقلعة السراغنة -

 1996أكتوبر  20بفكيك يوم  الموسعتقرير عن اجتماع المجلس اإلقليمي  -

 1996أكتوبر  20بمدينة تازة يوم  تقرير عن اجتماع المجلس اإلقليمي الموسع -

 (1996) بورززاتتقرير حول أشغال المجلس اإلقليمي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  -

 1996أكتوبر  27يوم تقرير عن اجتماع المجلس اإلقليمي بالرشيدية  -

 (1996)بفاس " مناضلو منطقة العدوةتقرير بعنوان "  -

 1996نونبر  16/17ة االتحادية في لدورة اللجنة المركزية للشبيب ةرير مقدماتق -

 (1996تقرير اجتماع المجلس اإلقليمي للحزب بالحسيمة ) -

 (1996)لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية نات الحجاج يتقرير االجتماع األسبوعي لفرع عو -

 (1996قرار تأديب أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب ) البث في  اإلقليمية بالجديدة بشأنتقرير الكتابة  -

 (1996) لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةإلى الكاتب األول عن نشاطها الكتابة اإلقليمية بفاس  منتقرير  -

 (1996) لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةأعضاء المكتب السياسي  نشاطها إلىعن  الكتابة اإلقليمية لتطوانمن تقرير  -

حول انعقاد  لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةأعضاء المكتب السياسي  للجديدة إلىمن الكتابة اإلقليمية  يتقرير إخبار -

 (1996المجلس اإلقليمي )

 (2000تقرير الكتابة اإلقليمية لألقاليم الصحراوية بكلميم ) -

 ]د.ت.[ مشروع تقرير لجنة القضايا االجتماعية :الخامساللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني  -

: من أجل مواجهة المهام التاريخية التي تجربة أربع سنوات" تقرير حول نشاط االتحاد :الثالثاللجنة التحضيرية للمؤتمر  -

 .]د.ت[ "تنتظرنا

 السابع لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ]د.ت.[تقرير بشأن اإلعداد المادي للمؤتمر الوطني  -

 .]د.ت[تقرير حول اجتماع المجلس اإلقليمي لتاونات  -

 ]د.ت.[ تقرير عن زيارة المنطقة الشرقية التنظيم:الفريق المساعد في قضايا  -

 ]د.ت.[تقرير اللجنة المنتدبة من طرف المكتب السياسي حول الوضعية الحالية بفرع أبي الجعد  -

تقرير عن قضية األعضاء المطرودين من طرف الكتابة اإلقليمية و توصية تهم مسطرة حل المشكل المتفق عليها مبدئيا  -

د.ت.[
 
[ 

 ]د.ت.[ 1995التقرير المالي لسنة  -

-  « Doctrine et orientation » : rapport du 2
ème

 congrès du Parti (1962) 
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 ولقاءاتاجتماعات 

  ]د.ت.[، 2008، 2003-2005، 1998-1999، 1994-1996

 .1994ماي  7محضر اجتماع لجنة التنظيم الحزبية يوم  -

 .فريق العمل المكلف بالتنظيم ومحاضر اجتماعاتوثائق  -

 07  1995دجنبر 

 14  1995دجنبر 

 25  1995دجنبر 

 19  1996يناير 

 02  1996فبراير 

 09  1996فبراير 

 23  1996فبراير 

 29  1996مارس 

 12  1996أبريل 

 26  1996أبريل 

 17  1996ماي 

 

 1998أكتوبر  10 والهيكلة التنظيميةمحضر اجتماع لجينة التصور  -

 

 محاضر اجتماعات الفريق االشتراكي -

 17  1999نونبر 

 24  1999نونبر 

 

 المكتب السياسي اجتماعات -

  2002أكتوبر 08ملف يضم وثائق خاصة باجتماع 

  2002دجنبر  10وثيقة خاصة باجتماع 

  2003مارس  11وثيقة خاصة باجتماع 

  2003مارس  10وثيقة خاصة باجتماع 

  2004يناير  04ملف يضم وثائق خاصة باجتماع 

  2004شتنبر  7بالغ حول االجتماع األسبوعي بتاريخ 

  2004شتنبر  14مشروع جدول األعمال لالجتماع األسبوعي بتاريخ 

  2004 دجنبر 06ملف يضم وثائق خاصة باجتماع 

  2005يونيو  01ملف يضم وثائق خاصة باجتماع 

  2005أكتوبر  04ملف يضم وثائق خاصة باجتماع 

  1995دجنبر  22وثيقة بعنوان " جدول األعمال". جلسة 

  1996مارس  05محضر اجتماع الكتابة اإلقليمية بسطات بتاريخ 

 ( 1996مارس  09محضر اجتماع بعض األعضاء االتحاديين بالمقر) 
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  واالقتراحات النهائيةبآسفي  1996من شهر أبريل  20،21وثيقة بعنوان " خالصات حول اللقاءات التي تمت يومي  "

 [د.ت.] باإلقليم والقطاعات المهنية الموجودة خارج المدنيةلفريق العمل بإقليم آسفي مع أعضاء الفروع 

 ].محضر اجتماع اللجنة السياسية للحزب ]د.ت 

 
- Documents relatifs aux premières assises économiques intitulés : 

  « L’économie marocaine et les nouveaux enjeux de l’économie mondiale » (Rabat 06-07 

juillet 1996) 

  « Finances publiques : contraintes et réformes », « système financier et entreprise au 

Maroc » (Rabat 06-07 juillet 1996) 

  « La dimension sociale du développement » (Rabat 06-07 juillet 1996) 

  « Les relations Etat-entreprise » (Rabat 06-07 juillet 1996) 

 
 بيانات

 ]د.ت.[، 2005،  2002،2004 ،1995-1996،1997، 1991، 1989، 1987، 1981

 (1987يناير ) 11ذكرى  بيان بمناسبة -

 (1989البيان السياسي للجنة المركزية لالتحاد االشتراكي ) -

 (1995رد من المكتب الوطني للشبيبة االتحادية على بيان الحقيقة الصادر عن وزارة الداخلية ) -

 (1996بيان المجلس اإلقليمي للحزب بالجديدة ) -

الوطنية للصحة العمومية  النقابةتخوضه  اإلضراب التي فيومشاركته تضامن الحزب مع الشغيلة الصحية خاص ببيان  -

(1997) 

 (2002بيان للجنة المركزية للحزب ) -

 (2005بيان للمجلس الوطني للحزب ) -

 ]د.ت.[البيان السياسي الصادر للمؤتمر الوطني الثالث للحزب  -

- Déclaration commune du parti de l’Istiqlal et de l’Union Socialiste des Forces Populaires 

(1991) 

 بالغات 

2004 

 (2004بالغ المكتب السياسي حول اجتماعه االسبوعي لمتابعة التطورات في الساحة الوطنية ) -
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 19
2AP 31 

 

 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ومنشورات اقتراحات، مالحظات، تصورات، برامج، أنشطة تقارير، مشاريع،

Projets, rapport, suggestions, observations, perceptions, programmes, activités et publications de 

l’USFP 

 ]د.ت.[، 2009، 2004-2005، 2002، 1999-2000، 1998، 1993-1996، 1987-1988، 1983، 1970

 

 (1983-1976)تحاديين االشتراكيين حصيلة تسيير وإدارة شؤون مدينة سال من طرف اال -

 (1987كادير. الكتابة اإلقليمية ألكادير)أمالحظات مناضل عن سير أعمال المجلس البلدي لمدينة  -

 (1988تحضير المؤتمر الوطني الخامس: التوجيهات العامة وأهداف المؤتمر. اللجنة اإلدارية الوطنية للحزب ) -

 (1993. اللجنة المركزية للحزب )محاور العمل الحزبي خالل الستة أشهر المقبلة -

 (1993كلمة محمد جسوس خالل أحد مؤتمرات الحزب ) -

 (1994")أرضية لمشروع جديد للعالقات الخارجية لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية -

 (1994) وثيقة للجنة المنظمات الجماهيرية للحزب -

مالحظات أولية من شان تقرير البنك العالمي في الجانب المتعلق بالتربية والتكوين للجنة التربية والتكوين التابعة للمكتب " -

 (1995) "السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

 (1996) "فاقآ و أيام دراسية حول التعليم: واقع"'ورقة عمل ندوة تحت عنوان:  -

 .1996ماي  25أعضاء مكاتب الفروع بإقليم الحسيمة يوم لقاء فريق العمل مع  -

شتراكي إلى جمهورية ألمانيا الفيدرالية. لجنة العالقات جذاذة حول أهمية ورهانات الزيارة التي يقوم بها وفد من االتحاد اإل -

 (1996الخارجية )

 (1996لمؤتمر التأسيسي إلقليم سال. اللجنة التحضيرية )ل مشروع التقرير التنظيمي -

"القضايا المطروحة في مضمون القانون التنظيمي بشأن تأليف مجلس المستشارين وانتخاب أعضائه". المكتب السياسي  -

(1996) 

 (1996نص العرض الذي قدمه عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب األول أمام أعضاء الفريق النيابي االتحادي ) -

إلى األحزاب يوم والمقدم  1996أكتوبر  17تتضمن مالحظات أولية حول مشروع القانون المنظم للجهات المؤرخ في  أوراق -

  1996أكتوبر  22

 (1996" )مشروع جواب مشترك حول مشروع اإلصالح الجهوي المقترح" -

ى دورة اللجنة المركزية المعروض عل 1997-1996برنامج عمل قطاع الشبيبة التعليمية خالل الموسم الدراسي لسنة  -

 1996نونبر  17-16المنعقدة بالرباط يومي 

 (1996" )ورقة عمل بشأن إعداد مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه" -

 (1998نونبر ) 8إلى  5الئحة أعضاء الشبيبة االتحادية المشاركين في المؤتمر الوطني الخامس من  -

                                                      
19

 متعلقة بالحزب. خاصة ، الحتوائها على معلوماتمتاحة بصفة جزئية  
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 (1999") الحزب من خالل بيانات اللجنة المركزية تطور مواقف"  -

 (1999)" الوفاء للديمقراطيةمشروع وثيقة مطروحة للنقاش بعنوان " -

 (2002" )تحاديإلمن أجل تنظيم رشيد للفريق النيابي امشروع ورقة " -

 (2002")منتديات التغيير"  -

 (2004للحزب ) 2004ورقة حول برنامج شهر شتنبر  -

 (2005)برنامج اليوم الدراسي لموقع الحركة الجمعوية في معركة الديمقراطية والحداثة والتنمية االجتماعية  -

 (2009مالحظات أولية للحزب حول المشاورات الخاصة بمشاريع التقسيم الجماعي والميثاق الجماعي ومدونة االنتخابات ) -

 ] د.ت. ["مشروع أولي: مواد النقاش حول قضايا التنظيم" -

 .]د.ت ["مساهمة إلعداد مشروع المقرر السياسي للمؤتمر الوطني السادس للحزب" -

 .]د.ت [مشروع مخطط وتصور لمعالجة الوضع التنظيمي بوالية أكادير مقدم ألعضاء المكتب السياسي -

 ] د.ت. [ : حصيلة الحزب "2002إلى  1998حصيلتنا من " -

 ] د.ت. [بالدار البيضاء الكبرى " الوالية"  ورقة حول تصور عام لبرنامج إعادة هيكلة الحزب -

 .]د.ت [" مشكل العمل االتحادي في واجهة جماعة انزكان"  -

 .]د.ت [ورقة تضم مهام وهياكل لجنة المنظمات الجماهيرية للحزب -

 .]د.ت["مشروع مضمون ومحاور الندوة التنظيمية المقترحة لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية" -

 .]د.ت [" المسار اإليديولوجي للحزب وتحوالت المجال السياسي واالجتماعي " -

 .]د.ت [لجنة اإلحصاء. اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس. تحاديينواالق عمل لجنة إحصاء االتحاديات مشروع ميثا -

 .]د.ت [" برنامجنا للتعاقد االقتصادي واالجتماعي وصيانة كرامة المواطن: الخطوط العريضة" -

 .]د.ت[ الحزببرنامج  :تعاقد من أجل التطور الديموقراطي والتنموي والتضامن االجتماعي ،التغيير -

 .]ت.د  [الئحة أعضاء اللجنة الوطنية الحزبية للتعليم -

 ] د.ت. [وثيقة تتضمن برنامج عمل اللجنة العمالية الوطنية لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية -

 ]د.ت.[".  االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  ز تواجد االتحاد على المستوى التشريعيبراإتحت عنوان: "  وثيقة -

 ]د.ت.[ بيان مصاريف لم تتم تصفيتها -

 ].ت.د]" المستقلالتراث اإليديولوجي للحزب ومسار تحوالت المغرب "  -

 ]د.ت.["  مشروع منهجية العمل حول التقطيع الجهوي"  -

 ]د.ت.[". المؤتمر الوطني السابع للحزب التقرير المذهبي مشروع" -

 ]د.ت.[". المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية قراءة أولية للوضع التنظيمي ومالبسته بأكادير " -

 ]د.ت.[" مشكل فرع بن سركاو"تقرير حول  -

 ]د.ت.["بطاقة تقنية عن التنظيم والحياة الحزبية بأكادير"  -
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- « Le Maroc dans la presse et les périodiques étrangers » : rapport (1970) 

- «Note préliminaire sur l’organisation, le fonctionnement et la résolution de certains 

problèmes urgents » (1994) 

- Facture d’abonnement (Maroc Telecom) de la "Jeunesse Ettihadia" (2000) 

- Réunion du conseil de l’internationale socialiste à Bruxelles les 10 et 11 avril 2000 : 

intervention de Mohamed Lahbabi (membre du bureau politique)  

- « Mesure du programme de l’USFP » : projet [s.d.] 

 

 

 منشورات االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية   

 .]د.ت [، 2008، 2001، 1993، 1989، 1985، 1970، 1962، 1958

 (1958). المهدي بن بركة نحو بناء مجتمع جديد -

 (1962) بالغ الكتابة العامة وخطاب المهدي بن بركة في مهرجان الرباط  العربي:يوم ثورة المغرب  نوفمبر.فاتح  -

 (1970) عدد خاص ،نشرة داخلية خاصة بالمناضلين -

 (1985) 01عدد األقاليم، وكتابات الوطنية اللجن ومقرري الوطنية اإلدارية اللجنة بأعضاء الخاصة االتصال دورية -

 (1993، 1989) السياسي المكتب. األقاليم وكتاب المركزية اللجنة بأعضاء الخاصة االتصال دورية -

 (2001)ورقة الملتقى الوطني الثاني للمستشارين الجماعيين. المكتب السياسي -

 (2008) تحاد االشتراكي للقوات الشعبيةمشروع جدول االعمال للمؤتمر الوطني الثامن لال -

 .[ ت.د]  االتحادية للشبيبة الوطني المكتب. المغربية بالجامعة 1991 أكتوبر ومؤامرة األصولية الحركة -

 د.ت.[] الشعبيةالقانون األساسي والنظام الداخلي لالتحاد االشتراكي للقوات  -

  التعليم العالي. الكتابة اإلقليمية بمراكش( ]د.ت.[ )قطاع "االختيار السياسي ."مرشدمحمد  -

 عمل المجلس البلدي لمدينة الرباط ]د.ت.[ ة: حصيلالجاداستمرار العمل  من أجل تعزيز المكاسب وتوسيع المنجزات البد من -

 

 20
2AP 32 

 

 والتسيير المحليالدستورية، الكتلة الديمقراطية، االنتخابات  التعديالت

Réformes constitutionnelles, papiers du Bloc Démocratique, élections, gestion municipale 

1964-2012 

 

 وثائق خاصة بالتسيير المحلي 

1964،1977 ،1979 ،1981- 1982 ،1987 ، 1993  ،1996    

 محاضر اجتماعات المجلس البلدي لمدينة الرباط.  -

  1964أكتوبر  07جلسة 

  1964دجنبر  30جلسة 

                                                      
20

 .، الحتوائها على معلومات شخصيةمتاحة بصفة جزئية  
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البلدي بالرباط بخصوص طلب  سرسالة من رئيس مؤسسة محمد الخامس االجتماعية للعناية بالمكفوفين إلى رئيس المجل -

 (1977االستفادة من ضريبة الذبح )

إعادة النظر في القدر المحدد  التماس األرضية بخصوصموجهة لرئيس المجلس البلدي بالرباط من مالكي بعض البقع  رسائل -

 (1978لنزع ملكيتها )

 (1978طلب السكنى ) وسال بخصوصرسالة موجهة من مواطن إلى عامل مدينتي الرباط  -

فبراير  15و 14حضور اجتماع اللجنة الوطنية للجماعات المحلية يومي السبت واألحد  بشأنرسالة موجهة إلى محمد جسوس  -

 بفاس. 1987

يعيشها عمال  التيالوضعية رئيس بلدية أكدال بخصوص  وسال إلىرسالة من نقابة عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط  -

 (1996الوكالة )

- Note sur l’état des voies à l’intérieur du périmètre Municipal (1979) 

- Projet de développement urbain de Rabat (1981) 

- Document relatif au recensement général de la population et de l’habitat de 1982. Direction de 

La statistique (1982) 

- Projet de développement urbain Rabat-Sud. Direction du Projet de Développement Urbain de 

Rabat (1982) 

- Lettre d’un groupe de parents d’élèves au président du Conseil Municipal d’Agdal pour la 

création d’une ligne de transport (1993) 

 

                                                                                      دعوات

          ]د.ت.[، 1994-1996

إلى محمد جسوس بصفته مستشارا لجماعة أكدال للمشاركة في إحياء يوم دراسي حول أحياء الصفيح بعمالة  دعوة موجهة -

 (1994الرباط )

 (1995االجتماع التأسيسي للمجلس الجهوي للثقافة ) دعوة لحضور -

 (1996) تقرير عن الوكالة الحضرية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل -

على هامش المناظرة الثانية للجماعات تحت عنوان " ماذا تحتاج إليه المجالس: الوصاية أم التعايش أم »وثيقة بعنوان  -

 ]د.ت.[ الديموقراطية؟"

- Document intitulé « les grandes lignes de l’offre actualisée de la Lyonnaise des Eaux pour la 

gestion délégué du service d’assainissement liquide et du service de distribution d’électricité à la 

Wilaya du grand Casablanca » (1995) 

 

 (.R.A.T.R)      ير السائلوثائق خاصة بالوكالة الحضرية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطه

 

 الميزانية

1983 ،1994 ،1995                                                        

 1995يناير  31للوكالة. جلسة الثالثاء  محضر اجتماع المجلس اإلداري -

- Exercice de 1983 

- Exercice de 1996 
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- Lettre adressée par le directeur de la R.A.T.R. à Mohamed Guessous relative au rapport 

provisoire de synthèse (1994) 

- Document intitulé « Compte d’exploitation générale : comparaison années 1991-1992-1993 et 

1
er

 semestre 1994 » (1994) 

 

 

 المهديةشاطئ تقليع رمال 

          ]د.ت.[، 1996

 (1996" )رمال شاطئ المهدية وثيقة تحت عنوان:" تقليع -

 (1996) التقرير العلمي حول تقليع رمال شاطئ مهدية خالل شهر رمضان -

انعكاسات عملية نقل وجرف متعلقة بإلى جواد العراقي )نائب(  (وزير االشغال العمومية) رسالة من عبد العزيز مزيان بلفقيه -

 (1996رمال شاطئ الجماعة الحضرية لبلدية مهدية )

 صور لشاطئ المهدية توضح التخريب الذي لحقه بسبب تقليع الرمال ] د.ت. [ 4يضم ألبوم  -

- Rapport scientifique sur l’extraction des sables de la plage de Mehdia (1996) 

- Diagrammes schématiques de la plage de Mehdia [s.d.] 

 

 وثائق خاصة بالتعديالت الدستورية

 

 

  السياسية والدستوريةالمكتب السياسي. لجنة اإلصالحات  وثائق

          ]د.ت.[، 1996 -1995، 1980

 (1980من الدستور ) 95، 43، 21وثيقة تتضمن مشروع مراجعة الفصول  -

 (1995ورقة بشأن تصورات أولية حول آفاق اإلصالح الجهوي ) -

 (1995بشأن تصورات أولية حول المجلس الثاني المحتمل بالبرلمان ) ورقة -

 . 1995دجنبر  23تقرير إجمالي حول اجتماع اللجنة يوم الجمعة  -

 (1996وثيقة بعنوان " المقترحات المرتبطة باإلصالحات والتعديالت الدستورية" ) -

 (1996ورقة االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية" ) وثيقة بعنوان " مالحظات وتحفظات ممثلي حزب االستقالل األولية على -

 (1996ورقة بشأن تصورات أولية حول آفاق اإلصالح الجهوي ) -

تقرير المكتب السياسي الذي قدمه عبد الرحمن اليوسفي, الكاتب األول في الدورة االستثنائية للجنة المركزية لمناقشة  -

 (1996مشروع تعديل الدستور ) 

 1996يناير  05محضر اجتماع يوم  -

 (1996السلطتين التشريعية والتنفيذية" ) وثيقة بعنوان "اقتراحات حول -

 "1996ع المراجعة الدستورية لسنة وثيقة بعنوان "أوراق تقنية حول مشرو -

  .] د.ت[وثيقة بعنوان "المقترحات بشأن اإلصالحات الدستورية"  -

 .]د.ت[  1992جدول يتضمن التعديالت المقترحة إلصالح دستور  -

 .]د.ت[القضاءوثيقة تتضمن التعديالت الدستورية المقترحة في مجال  -

 .]د.ت ورقة داخلية من أجل مناقشة التعديالت الممكن اقتراحها على الدستور ] -

 .]د.ت [برنامج ورشة حول مسالة اإلصالح الدستوري  -
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  باالنتخاباتوثائق خاصة 

           ]د.ت.[، 1997 -1996، 1993، 1992، 1984، 1977

 : دفتر   "1984 شتنبر-التشريعية النتخاباتا" -

 (1992" ) مناقشة قوانين االنتخاباتوثيقة بعنوان " -

 جدول :1993يونيو  24الى  14برنامج بث وإذاعة تدخالت األحزاب السياسية عبر اإلذاعة والتلفزة المغربية من  -

 : دفتر"10/05/1996إخبار باالنتخابات الجزئية ليوم " -

 (1994) سال–محضر اجتماع مجلس الفرع االستثنائي الخاص باالنتخابات التشريعية الجزئية لدائرة المريسة  -

بخصوص  وحزب االستقاللاالشتراكي  االتحادحزب االنتخابات إلى قياديي  المشتركة لمتابعةرسالة من اللجنة الوطنية  -

 (1994التحضير لالنتخابات التشريعية الجزئية )

 في للتسجيل مراكز بفتح إخبارهم قصد الرياض-أكدال جماعة سكان إلى الرياض-أكدال البلدي المجلس رئيس من نداء -

 (1996) الجماعة تراب

 (1996) جرادة ببلدية الشيخ بزاوية الجزئية االنتخابات حول تقرير -

 (1997) السياسي المكتب". للترشيحات الوطنية اللجنة مهام"  بعنوان وثيقة -

 (1997) جدول :االنتخابات مواعيد -

 .1997بانتخابات  الخاصةالحضرية يتضمن إحصائيات تتعلق برئاسة الجماعات  جدول -

 جدول:  1997 دجنبر 5 يوم المستشارين مجلس أعضاء انتخابات نتائج -

 .[ت.د ] السياسي المكتب. اإلقليمية اللجنة وعمل الداخلة بإقليم الجماعية االنتخابات تقييم -

 (1997) الشعبية للقوات االشتراكي االتحاد أحد أعضاء طرد قرار -

 [.ت.د ] السياسي والعمل باالنتخابات خاصة مكتوبة وثائق -

 باالنتخابات المتعلقة القانونية النصوص مشاريع بدراسة المكلفة اللجنة أمام الداخلية وزير السيد تدخل" بعنوان وثيقة -

 [.ت.د ]" المقبلة

 [.ت.د ] حسان الرباط لجماعة االنتخابي التقسيم تتضمن وثيقة -

 .[ت.د]  الفالحية الغرفة انتخاب". الفالحية الغرف وفعالية انبعاث ضمان أجل من" بعنوان وثيقة -

 .[ت.د] جديدة عامة انتخابية لوائح بوضع يتعلق 23.96 قانون مشروع بتعديل اقتراح -

 .[(ت.د]، 1984-1983) الشعبية للقوات االشتراكي لالتحاد انتخابية منشورات يضم ملف -

- « Elections législatives du 22/05 au 01/06/1977 » : cahier manuscrit 

- Résultats globaux des élections législatives (1997) 

- Document intitulé « Commission Nationale Des Elections. USFP » (1997) 

- « Proposition de critères de recherches possibles pour la détection des différentes failles au 

niveau des listes électorales ». Parti de l’Istiqlal, USFP, OADP, PPS  [s.d.] 

 

 

                                                                                     مراسالت

1996- 1997 ،2012 

 (1996وزير الدولة في الداخلية تتضمن المنشور المتعلق بمراجعة اللوائح االنتخابية ) إلى أحزاب الكتلة الديموقراطية من   

 :السياسيب من المكت -

 (1997أعضاء الكتابات اإلقليمية وأعضاء مكاتب الفروع بخصوص التقطيع االنتخابي ) إلى 

 (1997إلى أعضاء الكتابات اإلقليمية بخصوص مسطرة تحضير قوائم المرشحين) 
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 ( 1997إلى أعضاء الكتابات اإلقليمية بخصوص اإلعداد الحزبي لالنتخابات المهنية) 

 (1997أعضاء المكتب السياسي بخصوص مسالة تزكية الئحة المجلس اإلقليمي للعمالة )الكتابة اإلقليمية بالراشدية إلى من  -

 (1997) من عمر العكاري إلى الكاتب األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بخصوص الترشيح للبرلمان -

ائم في ل تزكية القوجأمن عبد السالم بكور إلى أعضاء المكتب السياسي بخصوص منح تفويض للسيد )محمد الطويل( من  -

 (2012أفق االستحقاقات القادمة )

 

 أوراق الكتلة الديمقراطية

           ]د.ت.[، 2006 ،1996-1997،2000، 1992-1994

 

دعوة من الكتلة الديمقراطية لحضور المهرجان الخطابي برئاسة االخوة األمناء العامين لألحزاب المكونة للكتلة وذلك تحت  -

 (1992الديمقراطية طريق وحيد لألجيال الصاعدة لبناء المستقبل")شعار" 

حزب االستقالل ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي إلى الحسن  الشعبية،رسالة شكر من ممثلي االتحاد االشتراكي للقوات  -

 (1993الثاني )

" 1994يناير  11بيان من أجل الديمقراطية بمناسبة الذكرى الخمسون لتقديم وثيقة المطالبة باالستقالل والديمقراطية في  -

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي  االستقالل،لألحزاب الديمقراطية" الثالثة )حزب 

(1994) 

مشروع مخطط لتنفيذ قرار المكتب السياسي القاضي بحل فرعي بن سركاو بإقليم أكادير وانتخابات مكتب فرع جديد. جمال  -

 (1996أغماني، مقرر فريق التنظيم لجهة الجنوب )

 (1996مشروع أولي لمذكرة تعرض على أنظار الملك ألحزاب الكتلة الديموقراطية ) -

 (1996تصور عام لإلصالح الجهوي )رسالة مرفوعة للملك بخصوص بلورة  -

رسالة موجهة من الكتلة الديمقراطية إلى أعضاء تنظيمات أحزاب الكتلة الديمقراطية إقليميا ومحليا بخصوص تقديم مرشح  -

 (1997موحد بين أحزاب الكتلة في االنتخابات الجماعية )

التنسيق مع أحزاب الكتلة في ترشيح لوائح رسالة موجهة من المفتش العام لحزب االستقالل إلى مفتش الحزب بخصوص  -

 (1997الغرف لمجالس الجهات )

 (1999مشروع ورقة عمل حول إعداد ندوة داخلية تحت شعار "تطوير المؤسسات المنتخبة وتوفير المصداقية لها" ) -

 (1999مشروع رسالة الكتلة الديمقراطية لألمين العام لألمم المتحدة )كوفي عنان( ) -

 (1999اللقاء الجهوي األول والتنسيق البرلماني للكتلة الديمقراطية )ورقة حول  -

 .1999فبراير  05مشروع جدول اعمال اجتماع الهيأة العليا للكتلة الديمقراطية المقرر عقده يوم الجمعة  -

تحاد االشتراكي رسالة موجهة من عباس الفاسي، األمين العام لحزب االستقالل إلى عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب األول لال -

 (2000للقوات الشعبية بخصوص طلب استدعاء أحزاب الكتلة الديمقراطية لحضور اجتماع )

 [.ت.د ] التشريعية االستحقاقات مع البصري السمعي اإلعالم تعامل حول مذكر مشروع -

 .]د.ت [وثيقة بعنوان" مقترحات لنشاط الكتلة"  -

 وثيقة حول الكتلة الديمقراطية ]د.ت.[ -

 

- Déclaration commune sur l’institution du "Bloc Démocratique" : document manuscrit (1992) 

- « Note de préparation des grandes lignes d’un projet de programme pour la Koutla » : 

document imprimé (2006) 

- Charte du Bloc Démocratique  [s.d.] 
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 التحاد االشتراكي للقوات الشعبيةلحزب ا القطاعات المهنيةو الحركة الطالبيةأوراق 

Papiers du mouvement estudiantin et des secteurs professionnels de l’USFP 

1988-2002 

 

المغربية وبقضايا الجامعةوثائق خاصة بالحركة التالميذية والطالبية   

 

 مؤتمرات

           ]د.ت.[، 1995، 1993، 1991

 ( 1991القطاع الطالبي ) لمؤتمر الوطني الخامس لطلبة االتحاد االشتراكي.ية لاألرضية التوجيه -

 (1993الوطني للشبيبة االتحادية ) االتحاديين. المكتبأشغال المؤتمر الوطني السادس للطلبة  -

 (1995المقرر التوجيهي للمؤتمر الوطني السابع. القطاع الطالبي )  -

 الداخلي للقطاع الطالبي االتحادي. المؤتمر الوطني الثالث للطلبة االتحاديين ]د.ت.[القانون  -

 المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني السابع للطلبة االتحاديين. الشبيبة االتحادية ]د.ت.[ -

 رسائل

1994 ،1996 

للقوات الشعبية بخصوص تطورات  من المكتب الوطني للشبيبة االتحادية إلى أعضاء المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي -

 (1994الحوار الجاري بين الفصائل الطالبية )

الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بحقوق اإلنسان بخصوص عدم إدراج  الفصائلي إلىمن لجنة الحوار الطالبي  -

 (1994السياسيين )ضمن الئحة المستفيدين من العفو عن مجموعة من المعتقلين  "الرفاق"مجموعة من 

من مدير جريدة النشرة إلى عبد الرحمان اليوسفي، مدير جريدة االتحاد االشتراكي بخصوص طلب استضافة أشغال ندوة   -

 (1996" )المغربية والحرية بالجامعةالتسامح "

 

 

 اللجنة الوطنية الطالبية. الشبيبة االتحادية

1995 ،1996 

 (1995الطالبية المغربية ) الحركةوأوضاع الندوة الدراسية حول الجامعة  -

 (1995) 1995-1989االتحاديين:  ومساهمة الطلبةوثيقة بعنوان "تقييم تجربة الحركة الطالبية  -

خاصة بالدورة األولى للجامعة الربيعية لطلبة االتحاد االشتراكي تحت عنوان " من أجل جبهة ديمقراطية للدفاع عن  وثائق -

 ( )نسختان(1996الجامعة المغربية" )

والئحة المغربية"، مرفوقة بالبرنامج  والتسامح بالجامعةة تحرير جريدة النشرة للمشاركة في "ندوة الحرية ئدعوة من هي -

 (1996) المشاركين

بيان من االتحاد الوطني لطلبة المغرب. مكتب فرع جامعة الحسن الثاني تحت شعار " لنعمل جميعا من أجل إنقاذ الجامعة"  -

(1996) 
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 والجامعةخلية التفكير في الحركة الطالبية 

           ]د.ت.[

 الخلية"]د.ت.[ وبرنامج عمل: تصميم منهجية والجامعةوثيقة بعنوان "خلية التفكير في الحركة الطالبية  -

 "]د.ت.[والتواصلوثيقة بعنوان " التنظيم  -

 ورقة حول خيار "برنامج اإلعداد"]د.ت.[ -

 ]د.ت.[والحركة الطالبيةالحزبية المعنية بقضايا الجامعة ورقة حول المشهد الطالبي الراهن مقدمة إلى خلية التفكير  -

[ الطالبية]د.ت.خالصات مداوالت خلية التفكير حول أوضاع الحركة  -
22

 

والجامعة إلى خلية التفكير الحزبية حول قضايا الجامعة وثيقة بعنوان "ورقة حول حصيلة عملنا داخل الحقل الطالبي مقدمة  -

 []د.ت." والحركة الطالبية

 ] د.ت. [عناصر لتحديد صورة الجامعة اليوم"بعنوان " وثيقة -

 ]د.ت.[بيان للجنة الحوار الطالبي الفصائلي حول األوضاع الراهنة للبالد  -

 ]د.ت.[مقترح من أجل إعادة هيكلة التنظيم الطالبي االتحادي و الحركة الطالبية  -

 ]د.ت.[وثيقة مخطوطة بدون عنوان حول الحركة الطالبية  -

 .]د.ت[مذكرة حول أشغال المجلس الوطني للقطاع التالميذي   -

 ]د.ت.  [تحت عنوان " المسلسل الذي أدى إلى عقد المؤتمر" )السادس عشر للحزب(وثيقة  -

شهادة طالب حول االعتداء الذي تعرض له مجموعة من الطلبة اليساريين من طرف بعض عناصر التنظيمات  -

 اإلسالمية"]د.ت.[

 

  وثائق متنوعة
 

، 1989-1988مواقف وتحاليل للوضع الطالبي. الطلبة االتحاديين )البيانات الختامية للمؤتمرات الوطنية للطلبة االتحاديين:  -

 ]د.ت.[( ، 1991

وثيقة بعنوان "حقائق وخلفيات المؤامرة اإلجرامية على الحركة الطالبية ومنظمتها العتيدة: االتحاد الوطني لطلبة المغرب".   -

 ، ]د.ت.[(1991)الطلبة االتحاديون 

 (1991حول وضعية الحركة الطالبية مقدم للجنة المركزية للشبيبة االتحادية ) تقرير -

 (1994تقرير اجتماع لجنة الحوار الطالبي الفصائلي ) -

 (1994تقرير عن أشغال لجنة الحوار الطالبي الفصائلي مقدم إلى دورة اللجنة المركزية ) -

 (1994كلة أ.و.ط.م". اللجنة الوطنية للطلبة االتحاديين )ورقة عمل الطلبة االتحاديين تحت عنوان " من أجل إعادة هي -

 (1994ملف يحمل عنوان "الحوار الطالبي الفصائلي" ) -

ورقة عن أشغال المجلس الوطني للقطاع التالميذي   تحت شعار " من أجل مدرسة وطنية ديمقراطية حضارية ترسخ قيم  -

 (1994العقالنية والحوار والتحديث )

 ل إصالح نظام الباكالوريا. الشبيبة االتحادية. القطاع التالميذي ]د.ت.[مشروع ورقة عمل حو -
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 أوراق القطاعات المهنية لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

           ]د.ت.[ ،1994-1997،2002، 1992

 

 قطاع المهندسين

 

 .1992مارس  14لقطاع المهندسين بتاريخ  محضر اجتماع لجنة التنسيق الوطنية -

. لجنة التنسيق الوطنية للقطاع "انعكاسات السياسة الليبرالية على التطور التكنولوجي بالمغربمشروع ندوة تحت عنوان "  -

 (1994الهندسي )

- Projet de programme relatif au Congrès national des ingénieurs (1994( 

 

 قطاع المحامين

 

 (1992،1995خطية بقلم محمد جسوس خاصة بقطاع المهندسين، المحامين والتعليم العالي )وثائق  -

 (1996وثائق خاصة بالندوة الوطنية لقطاع المحامين االتحاديين ) -

رسالة من )عالل معكول( عن قطاع التعليم العالي االتحادي إلى أعضاء المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات  -

 (1997طلب جمع القطاع ) الشعبية بخصوص

 المحامين االتحاديين ]د.ت.[ وتنشيط قطاعاقتراحات حول تنظيم  -

 د.ت.[االتحاديين ]مشروع الورقة الداخلية لقطاع المحامين  -

 ]د.ت. [ فاساالتحادي بغرفة عن الفريق  الخدمات،التنظيم الحزبي لقطاع مهن التجارة و الصناعة و  -

 

 قطاع التعليم

 

 (1994محمد جسوس بخصوص اقتراح لقاء حول المسألة التعليمية ) الحزب إلىرسالة من أحد أعضاء  -

 (1996عضو المكتب السياسي بخصوص طلب عقد اجتماع مجلس القطاع ) جسوس،سالة موجهة إلى محمد ر -

 (2002لقطاع التعليم )دعوة موجهة لمحمد جسوس من لجنة التنسيق الوطنية لقطاع التعليم لتأطير الندوة الوطنية  -

 

  الصحةقطاع 
 

 (1996بخصوص تأسيس نقابة بوزارة المالية )رسالة من لجنة التنسيق الوطنية لوزارة المالية إلى أعضاء المكتب السياسي  -

بعض  الصادرة منرسالة من قطاع األطباء بفاس إلى الكتابة اإلقليمية بخصوص االحتجاج على بعض التصرفات  -

 (1996األعضاء أثناء أشغال المجلس اإلقليمي الموسع )

ترشح أحد  اعتراضهم على بخصوص تطوانعريضة للمناضلين االتحاديين المنتظمين في قطاع الصحة العمومية بإقليم  -

 )1997األعضاء )

 

 والصناعةقطاع التجارة 

 (1996تقرير للجنة القطاع مرفوع ألعضاء المكتب السياسي ) -

 

 قطاع المالية 

لجنة التنسيق الوطنية لوزارة المالية إلى أعضاء المكتب السياسي بخصوص طلب تأسيس نقابة بوزارة المالية  رسائل من -

(1996) 

 (1996باجتماع لقطاع المالية ) ومعطيات الحاضرينالئحة تضم أسماء  -
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  واالعتقال السياسيوثائق خاصة بحقوق اإلنسان، العمل النقابي 

Documents relatifs aux droits de l’homme, syndicalisme, détention politique 

          ]د.ت.[، 2003-2004، 1999-2000، 1995-1996، 1991-1993، 1985، 1980، 1978، 1975، 1973، 1968-1970

 

 حقوق اإلنسان                                                                                     

في المنظمة المغربية  1996-1995رسالة من محمد بنعبد القادر الى محمد جسوس بخصوص أداء االشتراك عن سنتي  -

 (1996لحقوق اإلنسان )

 . 2003مارس  28برنامج الندوة الفكرية حول حقوق اإلنسان يوم  -

 ]د.ت.[" مشروع أرضية لصياغة استراتيجية وطنية ومخططات عمل جهوية ومحليةوثيقة تحت عنوان: " -

العمل الحقوقي وأسئلة الواقع المتحول أرضية الندوة الفكرية المنظمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني ورقة بعنوان "  -

 ]د.ت.[" خامس للمنظمة المغربية لحقوق اإلنسانال

- Document intitulé « la situation des droits de l’homme au Sahara occidental » (1991) 

- Document intitulé « la situation des droits de l’homme au Maroc» (1991) 

- Rapport sur les procès relatifs à la contrebande. Organisation Marocaine des Droits de 

l’Homme (1996) 

- Document intitulé « mesures et initiatives dans le domaine des droits de l’homme au Maroc 

(depuis 1990) » [s.d.] 

 

 العمل النقابي            

 (1971بعنوان " الميثاق الوطني للتعليم". النقابة الوطنية للتعليم العالي ) كتيب -

 

 رسائل 

من )محمد الناصري وحميد طيور( بخصوص االحتجاج على تكوين خلية دون حضور األطراف المعنية وطلب اجتماع  -

 (1975للبث في ذلك )

 (1978والتعليم العالي وتكوين األطر. النقابة الوطنية للتعليم العالي ) رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية -

 

 بيانات

 24بيان عن المكتب الجهوي لفرع الرباط للنقابة الوطنية للتعليم العالي لإلعالن عن شن إضراب تنبيهي عن العمل لمدة  -

 (1995ساعة )

 مكناس ]د.ت.[بيان استنكاري للمحامين الممثلين للنقابة "الشرعية" لهيئة  -

 إخبارية من المكتب الوطني للنقابة الوطنية موجهة ألعضاء اللجنة اإلدارية والمكاتب المحلية ]د.ت.[ -
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 بالغات

 العالي للتعليم الوطنية النقابة بالرباط والعلوم اإلنسانية اآلداب كلية عميد مع المحلي المكتب مقابلة حول إخباري بالغ -

 [.ت.د]

اإلدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب فيه المسؤولين عن التربية الوطنية وتكوين األطر بفتح حوار بالغ من اللجنة  -

 مستعجل وهادف إلصالح الوضعية المادية لرجال التعليم العالي"] د.ت.[

 

 مختلفات

 " ]د.ت.[النقابة الوطنية للتجار الصغار والمتوسطينوثيقة بعنوان " -

 (1992) للشغل المغرب اتحاد". المغرب في الديمقراطي التغيير تحدي رفع أجل من" بعنوان تقرير -

 (1995وثيقة حول الجمع العام ألساتذة كلية اآلداب بالرباط وذلك النتخاب مكتب محلي جديد ) -

عشرون سنة من النضال من أجل تحسين أوضاع كافة العاملين، المشاركين في التسيير ومواجهة كتاب بعنوان "  -

 (1999". الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. النقابة الوطنية للتبغ )التحديات

.يناير  4، العدد  الديمقراطية للشغل( ةالتابعة للكونفدراليمجلة التواصل النقابي )نشرة داخلية تصدرها النقابة الوطنية للتعليم  -

2000. 

لحضور الجلسة االفتتاحية لمؤتمرها الثاني تحت شعار  دعوة موجهة إلى محمد جسوس من النقابة الديمقراطية للمالية -

 (2004" )نضال من أجل احترام كرامة الموظف وحسن تدبير المال العام"

  ]د.ت.[مذكرة داخلية إلى أعضاء اللجنة اإلدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي  -

 نة اإلدارية والمكاتب المحلية ]د.ت.[دورية إخبارية من المكتب الوطني للنقابة الوطنية موجهة ألعضاء اللج -

 

  وثائق خاصة باالعتقال السياسي مجمعة من طرف محمد جسوس 

 

سياسيين مذكرات معتقلين  

           ]د.ت.[، 1969-1970، 1968

  

 رسائل

1968-1993  

 

 بيانات

1980 

 

 24
2AP 35 

 

 االشتراكي للقوات الشعبية ومراسالت االتحادمؤسسات 

Correspondance, Fondations de l’Union Socialiste des Forces Populaires 

1963-2010 

 

    والثقافةللعلوم  وثائق مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

 (1996سالمي )رسالة موجهة إلى محمد جسوس لحضور االجتماع التحضيري للدورة الثالثة لمنتدى الفكر اإل -

                                                      
24

 .، الحتوائها على معلومات حزبيةمتاحة بصفة جزئية  
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ورشة عمل خالل اللقاء المنظم بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيم عبد الرحيم  جسوس لتسييردعوة موجهة إلى محمد  -

 (2001" )والتجديدبوعبيد تحت عنوان " مفهوم التقاعد لدى الحركة الوطنية بين االستمرارية 

- Convocation envoyée à Mohamed Guessous par le bureau de la fondation pour participer à 

l’assemblée extraordinaire consacrée à l’adoption des statuts (1996) 

- Enquête d’opinion intitulée « les marocains, le congrès de l’USFP et la démocratie », réalisée 

en collaboration avec CSA-TMO, et avec le concours de « la vie économique » et « Médi1 » 

(2001) 

- Document relatif à la 2
ème

 session de l’université d’été 2001 intitulé « de la servitude volontaire 

des élites» (2001) 

- Rencontre organisée par la fondation et le groupe parlementaire socialiste à la chambre des 

représentant sous thème « L’accord de libre-échange Maroc-Etats-Unis : éléments d’un débat 

national » (2003) 

 

Documents du "Club d’Analyse et de Réflexion sur le politique" 

 

- Note introductive intitulée « comment gérer le pluralisme politique au Maroc » (2003) 

- Invitation envoyée à Mohamed Guessous pour assister à la séance du travail du club consacrée 

au thème  « comment gérer le pluralisme au Maroc »  (2003) 

- Note intitulée « tenir la promesse démocratique » [s.d.] 

 

 

 

                                  سسة االشتراكية للعمل المحليالمؤ وثائق

 (2003تقرير عن اجتماع اللجنة الوطنية للعمل المحلي ) -

 التنظيم الهيكلي ]د.ت.[ -

 مشروع الالئحة الداخلية ]د.ت.[ -

 مشروع برنامج المؤسسة ]د.ت.[ -

 

 الجماعي المؤسسة االشتراكية للعملوثائق 

 محاضر اجتماعات  -

 03-10-1997 

 10-10-1997 

 

الجهوية: دعوة موجهة إلى الكتابة االقليمية بالرباط لحضور لقاء وطني خاص بالمستشارين االتحاديين المنتخبين بالمجالس  -

 (1997ببرنامج اللقاء ) مرفوقة
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 "والدراسات والتكوينالمؤسسة االشتراكية لألبحاث "وثائق 

 

"الحماية االجتماعية بالمغرب: أي  دراسي حولدعوة من رئيس المؤسسة، محمد جسوس لحضور اللجنة التحضيرية ليوم  -

 (2010نموذج اجتماعي لمغرب الغد؟")

 ات اجتماعحاضر م -

 09  2010فبراير 

 16  2010فبراير 

 ]د.ت.[وثيقة تتضمن أسماء أعضاء مجلس المؤسسة  -

 .]د.ت[الالئحة الداخلية للمؤسسة  -

 د.ت.[] "وثيقة بعنوان " أرضية المسألة الثقافية و رهانات الحداثة -

والدراسات األبحاث  ومنتدى المؤسسة. لجنةلعضوية مجلس  وأسماء المقترحينوثيقة تتضمن الئحة ندوات المؤسسة  -

 د.ت.[والتكوين ]

- Document relatif au contexte général, finalités, objectifs principaux et organigramme de la 

Fondation [s.d.]
25

 

 

 

 وثائق خاصة بقضايا سياسية وبالتشريع

]د.ت.[، 2003، 1999-2000، 1996، 1994، 1987، 1982، 1972، 1963  

 .1963شتنبر  13، 2655مقتطف من الجريدة الرسمية عدد  -

 (1982والحوار )الفكر  ". منتدىوالعمل السياسيالتراث بيان حول الندوة العربية الرابعة " -

 (1987المرغدي )محمد  مالحظات حول شروط التوازن الجهوي".وثيقة بعنوان "  -

 (1996" )مشروع جواب أولي مشترك حول مشروع اإلصالح الجهوي المقترحوثيقة بعنوان "  -

 .1996دستور  والثالثون منوثيقة تتضمن الفصل الثامن  -

 .1999يناير  28، 4660مقتطف من الجريدة الرسمية عدد  -

 (2003) اإلرهابيتعلق بمكافحة  03.03مشروع قانون رقم  -

 "]د.ت.[" اإلصالحات السياسيةوثيقة بعنوان  -

 رسالة مفتوحة من محمد الفقيه البصري]د.ت.[ -

 تراكية عن الجهة ]د.ت.[وثيقة لحزب التقدم واالش -

 ]د.ت.[ " مجلس واحد أم مجلسان؟"وثيقة بعنوان  -

 محضر اتفاق لمجموعة من األحزاب المغربية ]د.ت.[ -

 د.ت.[الجهة ]نص قانون عن  -

                                                      
 

25
 الفرنسية و بالعربية نسخة
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- Fathallah Oualalou. « Développement agricole au Maroc et l’apport étranger » : séminaire-

cours (1972) 

- Interview d’Abraham Serfaty à El Pais (1994) 

- "Note de synthèse sur la question du Sahara marocain" (1996) 

- «Morocco: Royal succession and other developments». Congressional Research Service, the 

Library of Congress (1999) 

- « Elections Municipales». Partido Africano Da Independencia De Cabo Verde O Presidente 

(2000) 

-  Elections françaises [s.d.] 

- Formal structrure of British Labor Party Outside Parliament [s.d.] 

- Samuel P. Huntington. Military intervention, political involvement, and the unlessons of 

Vietnam [s.d.] 

- Les cinquante préoccupations d’alternatives. Association Alternatives [s.d.] 

 

 

 مراسالت االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

]د.ت.[، 2000-2005 -1991، 1987  

 

 (1987، إقليم تزنيت إلى أعضاء المكتب السياسي )إفنيمن فرع سيدي   -

 (1987السياسي )من فرع كلميم إلى أعضاء المكتب  -

 (1987)إقليم تزنيت إلى أعضاء المكتب السياسي  باعمران. آيت-تيغزةمن فرع  -

 (1987من المكتب السياسي إلى أعضاء اللجنة اإلدارية الوطنية ) -

 (1987من المكتب السياسي إلى أعضاء فرع كلميم ) -

 (1987تيغزة ) ومكتب فرعمن المكتب السياسي إلى أعضاء مكتب فرع إيفني  -

الكاتب  اليوسفي،المكتب الوطني للشبيبة االتحادية/ عضو هيئة تحرير االحاد االشتراكي إلى عبد الرحمان أحد أعضاء من  -

 (1992السياسي ) وأعضاء المكتباألول للحزب 

 (1992التراجع عن قرار صادر في حق بعض األعضاء ) اإلدارية لطلبإلى اللجنة  بورززاتمكتب فرع الحزب  من -

 (1993بغرفة الصناعة التقليدية ألقاليم الجنوب إلى رئيس الغرفة )من األعضاء المنتخبين  -

 (1993بالبرلمان )من المكتب السياسي إلى أحد أعضاء الفريق االتحادي  -

 (1994من  أحد أعضاء الحزب إلى مكتب فرع سال ) -

 (1994من الحسين وعزي، أحد أعضاء الحزب إلى مناضلي الحزب ) -

 (1994محمد اليازغي الكاتب األول بالنيابة للحزب )من عبد الحي حسن العمراني إلى  -

 (1995من فرع الحزب بسال إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1995من الكتابة اإلقليمية بالحسيمة إلى المكتب السياسي ) -
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 (1995من محمد بواب إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1995اإلقليمية )من المكتب السياسي إلى أعضاء الكتابة  -

 (1995عاء من المكتب السياسي لحضور اجتماع اللجنة الوطنية للمؤسسات المنتخبة )استد -

 (1995من المكتب السياسي إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية ) -

 (1995من المكتب السياسي إلى أعضاء اللجنة المركزية ) -

ورزازات، الصويرة، مراكش، قلعة  من المكتب السياسي إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية بأكادير، تارودانت تزنيت، كلميم، -

 (1995السراغنة )

 (1996من الكتابة اإلقليمية للحزب بالحسيمة إلى المكتب السياسي ) -

 (1996المكتب السياسي ) بتطوان إلىمن الكتابة اإلقليمية للحزب  -

 (1996من الكتابة اإلقليمية للحزب بفاس إلى الكاتب األول للحزب ) -

 (1996العمل الديمقراطي الشعبي إلى المكتب السياسي ) الكتابة الوطنية لمنظمةمن  -

 (1996لى الكاتب األول للحزب )إمن الكتابة اإلقليمية بفاس  -

 (1996من الكتابة اإلقليمية للجديدة إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1996من الكتابة الوطنية للنساء االتحاديات إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1996المكتب السياسي إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية ) من -

 (1996من المكتب السياسي إلى أعضاء اللجنة المركزية ) -

 (1996إلى أعضاء المكتب السياسي ) لوالية أكاديرمن الكتابة اإلقليمية  -

 (1996) واستقبال المواطنينمن الكتابة اإلقليمية بطنجة إلى طه أبعقيل، عن مكتب االتصال  -

 (1996إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية بطنجة ) واستقبال المواطنينطه أبعقيل عن مكتب االتصال من  -

 (1996مشروع رسالة من المكتب السياسي إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية بأكادير ) -

 (1996الجديدة إلى المكتب السياسي ) أفرج، إقليممن فرع الحزب بأوالد  -

 (1996) لكتابة اإلقليميةالنرجس إلى ا-من أعضاء فرع ليراك -

 (1996ضاء الكتابة اإلقليمية بفاس )عمن أحد أعضاء الحزب إلى أ -

وأعضاء السياسي إلى إقليم يفرن إلى الكاتب األول للحزب  ومبعوث المكتبمن محمد البريني، عضو اللجنة المركزية  -

 (1996السياسي ) المكتب

 (1996اإلقليمية )من بعض أعضاء الشبيبة االتحادية إلى الكتابة  -

 (1996من مجلس فرع أبي الجعد إلى المكتب السياسي ) -

 (1996النرجس إلى المكتب السياسي )-من أعضاء فرع ليراك -

السياسي  وأعضاء المكتبالفريق االتحادي بمجلس النواب إلى عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب األول للحزب أحد أعضاء من  -

(1996) 
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 (1996أعضاء الكتابة اإلقليمية بفاس )من فرع مون فلوري إلى  -

 (1996من مكتب فرع العرائش إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1996من فرع الجنانات إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية بفاس ) -

 (1996من فرع بنسودة إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية ) -

 (1996من فرع سيدي اسماعيل/ إقليم الجديدة إلى الكاتب األول للحزب ) -

 (1996من فرع المهدي بن بركة إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية ) -

 (1996من فرع المدينة الجديدة إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية ) -

 (1996من المكتب اإلقليمي بفاس إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية ) -

 (1996من مكتب فرع العرائش إلى أعضاء المكتب السياسي) -

 (1996بطنجة )للحزب إلى نور الدين النوري، عضو الكتابة اإلقليمية اللجنة المركزية أحد أعضاء من  -

 (1996الحزب إلى أعضاء مكتب فرع طنجة ) أحد أعضاءمن الدكتور اللعبي المنتصر،  -

، أعضاء ومحمد إنفيمن نزهة الشقروني، محمد الجابري، عبد الواحد مالكي، عبد السالم عمران، إبراهيم المساعدي  -

 (1996السياسي ) وأعضاء المكتبالكتابة اإلقليمية بمكناس إلى الكاتب األول للحزب 

 (1996من مكتب فرع الدكارات إلى أعضاء اإلقليمية بفاس ) -

 (1996من المكتب الوطني للشبيبة االتحادية إلى عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب األول ) -

 (1996)من أحد أعضاء الكتابة اإلقليمية بوجدة إلى أعضاء المكتب السياسي  -

 (1996من ادريس البصري، وزير الدولة في الداخلية إلى عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب األول للحزب ) -

 (1996من مكتب الفرع المؤقت المجمد بأبي الجعد إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1996ان إلى عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب األول للحزب )من الكتابة اإلقليمية بتطو -

من محمد بن سعيد، األمين العام لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي إلى عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب األول للحزب  -

(1996) 

 (1996من فرع األطلس الليدو إلى الكتابة اإلقليمية )  -

 (1996ضاء المكتب السياسي )من المكتب الوطني للشبيبة االتحادية إلى أع -

 (1996من الكتابة اإلقليمية بتازة إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1996من الكتابة اإلقليمية بالرشيدية إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1996السياسي) وأعضاء المكتبمن الكتابة اإلقليمية بتارودانت إلى الكاتب األول  -

 (1996أعضاء المكتب السياسي ) حزب بنسركاو بأكادير إلىمن فرع ال -

 (1997محمد بنسعيد إلى محمد جسوس بصفته عضو المكتب السياسي للحزب ) من المحامي -

 (1997من الكتابة اإلقليمية لفكيك إلى المكتب السياسي ) -

 (1997من الكتابة اإلقليمية لفاس إلى المكتب السياسي ) -
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 (1997السياسي ) وأعضاء المكتباليوسفي  من بعض أعضاء الحزب بإقليم خنيفرة إلى عبد الرحمن -

 (1997من الكتابة اإلقليمية بتارودانت إلى اعضاء المكتب السياسي ) -

 (1997من الكتابة اإلقليمية بالجديدة إلى المكتب السياسي ) -

 (1997المكتب السياسي ) بسال إلىمن الكتابة اإلقليمية  -

 (1997االنتخابات بإقليم زاكورة إلى رئيس اللجنة الوطنية لتتبع العمليات االنتخابية )من ممثلي الكتلة باللجنة اإلقليمية لتتبع  -

 (1997المكتب السياسي ) بورززات إلىمن الكتابة اإلقليمية  -

 (1997المكتب السياسي ) بمكناس إلىمن الكتابة اإلقليمية  -

 (1997السياسي ) وأعضاء المكتببأكادير إلى الكاتب األول  المحامين أحد من  -

 (1997إلى أعضاء المكتب السياسي ) المنطري، تطوانمن فرع تطوان سيدي  -

 (1997المكتب السياسي ) الكارة إلىمن الفرع المحلي لفرع  -

 (1997السياسي )لكتابة اإلقليمية بتطوان إلى المكتب امن  -

 (1997اإلقليمي المنتمون للحزب بسيدي قاسم إلى السيد رئيس المجلس اإلقليمي ) من أعضاء المجلس -

 (1997من الكتابة اإلقليمية بالدار البيضاء إلى المكتب السياسي ) -

 (1997للحزب باألقاليم الجنوبية إلى المكتب السياسي) والكاتب اإلقليمياللجنة المركزية  أحد أعضاء من  -

 (1997اس إلى المكتب السياسي )من الكتابة اإلقليمية بف -

 (1997من سكريتارية اللجنة الوطنية لالنتخابات إلى أعضاء المكتب السياسي ) -

 (1997من المكتب السياسي إلى رئيس الجنة الوطنية لتتبع االنتخابات ) -

  (1997استقالتهم احتجاجا على إهانة عامل اإلقليم ) قاسم تتضمنمن بعض األعضاء االتحاديين بالمجلس اإلقليمي لسيدي  -

 (1997) من الكاتب اإلقليمي للسطات إلى أعضاء المكتب السياسي -

 (1998الحضرية ألكادير إلى عبد الرحمن اليوسفي ) ورئيس المجموعةمن عضو اللجنة المركزية للحزب  -

 (2000)من المكتب الوطني للشبيبة االتحادية إلى المكتب السياسي  -

 (2000من الكتابة اإلقليمية بوجدة إلى المكتب السياسي ) -

 (2000من الكتابة اإلقليمية بورزازات إلى المكتب السياسي ) -

 (2000)والصناعة والخدمات بأكاديربغرفة التجارة  واألعضاء االتحاديينمن المكتب السياسي إلى أعضاء الكتابة اإلقليمية  -

 (2001تب السياسي )من مكتب فرع الناظور إلى المك -

 (2001من الكتابة اإلقليمية بتطوان إلى المؤسسة االشتراكية للعمل الجماعي ) -

 (2001السياسي ) وأعضاء المكتبمن قاسمي أحمد، الكاتب اإلقليمي للحزب بالناظور إلى الكاتب األول  -

 (2002محمد جسوس ) باينة إلىمن عبد القادر  -

 (2002المكتب السياسي إلى المؤسسة االشتراكية للعمل المحلي ) من -
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 (2002من المكتب السياسي إلى عضوات الكتابة الوطنية لقطاع النساء االتحاديات ) -

 (2002من ا لكتابة اإلقليمية بتطوان إلى المكتب السياسي ) -

 (2002من ا لكتابة اإلقليمية بالحوز إلى المكتب السياسي ) -

 (2003إلى المكتب السياسي ) بورززاتإلقليمية لكتابة امن ا -

 (2003من المكتب الوطني للشبيبة االتحادية إلى المكتب السياسي ) -

 (2003من الكتابة الوطنية إلى الكاتب األول وأعضاء المكتب السياسي ) -

 (2003السياسي ) وأعضاء المكتبمن المكتب السياسي للحزب االشتراكي الديمقراطي إلى الكاتب األول  -

 (2004من ا لكتابة اإلقليمية بتطوان إلى رئيس الفريق االتحادي بالبرلمان ) -

 (2004من خالد عليوة، عضو المكتب السياسي إلى أعضاء المكتب ) -

 (2004من خالد عليوة، عضو المكتب السياسي إلى أعضاء المكتب ) -

بة الوطنية للنساء االتحاديات، المكتب الوطني للشبيبة االتحادية، من المكتب السياسي إلى أعضاء الكتابات اإلقليمية، الكتا -

 (2004المكتب المسير للمؤسسة االشتراكية للعمل المحلي )

 (2004من الحزب الوطني الديمقراطي بمصر إلى محمد اليازغي، األمين العام للحزب ) -

 (2004إلى المكتب السياسي ) وحقوق اإلنسانمن لجنة العمل الجمعوي  -

 (2004ا لكتابة اإلقليمية بقلعة السراغنة إلى الكاتب األول وأعضاء المكتب السياسي ) من -

 (2004المكتب السياسي ) تاوريرت إلى من فرع -

 (2004)الكاتب األول للحزب  مطبعة إلىمن صاحبة  -

 (2005من اتحاد األطر العليا المعطلة إلى األمين العام للحزب ) -

 (2005إلى المكتب السياسي )من ا لكتابة اإلقليمية بالحوز  -

 من الحسين البوزيدي، نائب برلماني إلى المكتب السياسي -

 من لجنة القاطنين إلى أعضاء الحزب ]د.ت.[ -

 الكاتب األول وأعضاء المكتب السياسي]د.ت.[ اليازغي،من الكتابة اإلقليمية بإسبانيا إلى محمد  -

 من المكتب السياسي إلى الكتابة اإلقليمية ]د.ت.[ -

 اللجنة اإلقليمية المؤقتة ببركان إلى الكاتب األول وأعضاء المكتب السياسي]د.ت.[ من -

 من الكاتب األول إلى أعضاء المكتب السياسي ]د.ت.[ -

 األول وأعضاء المكتب السياسي ]د.ت.[ إلى الكاتبمن مكتب فرع العرائش  -

 د.ت.[والسياسية ]من عبد الرحمن اليوسفي إلى أعضاء اللجنة المعنية باإلصالحات الدستورية  -

 وأعضاء مكاتب فرع األزهر المنظري إلى المكتب السياسي ]د.ت.[ عريضة من بعض المستشارين االتحاديين -

 .[د.ت]من الكتابة اإلقليمية بالناضور إلى أعضاء المكتب السياسي  -
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 .[المكتب السياسي ]د.ت رسالة مفتوحة إلى -

 ]د.ت.[من مقرر فريق التنظيم لجهة الجنوب إلى المكتب السياسي  -

-  Lettre d’Abdelmalek Jeddaoui à Abderrahmane El Youssfi concernant le compte rendu de la 

visite de travail de Mohamed Guessous en Suède (1999)  

- Lettre du secrétaire général de l’Internationale Socialiste à Mohamed Elyazghi, premier 

secrétaire (2004) 
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 Notes politiques                                                                    والحزبي تتعلق بالشأن السياسي  ورؤوس أقالمدفاتر   

1974-2008 

 

  Notes                                                                                                                                                          رؤوس أقالم

 ]د.ت.[، 1977-2008، 1974-1975

 
 

               cahiers de notes                                                                                                                                                دفاتر

 ]د.ت.[، 1993-1996

 

                                                                     Documentation diverse وثائق مختلفة

 

 ]د.ت.[ ،2002 ،2000 ،1994 ،1989 ،1985 ،1977 ،1913
2AP 42 – 2AP 40 

 

 
2AP 40 

حمد الريسونيأ لموالي صورة -
27
 (1913) 

 (1985) . ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية" ثوارنا يفجرون مركزا صهيونيا قرب تل أبيب" عنوانبوثيقة  -

 (1989للثقافة العربية ) ". المجلس القوميالمشروع الحضاري العربي الجديد ورقة عمل أولية حول" -

 (2002قصيدة لمحمود درويش ) :"حالة حصار" -

 ] د.ت. [لمحمد بصير " أزمة الصحافة المغربية"عنواندفتر ب -

  ]د.ت.[دفتر يتضمن رؤوس أقالم حول التاريخ   -

 ]د.ت.]أمثال شعبية  -

 ]د.ت.[ قصيدة : البكاء على الديار في جامعة )الضرار؟("" -

 ]د.ت.[". الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي  لمتابعة الحوار حول القضية األمازيغيةأرضية " عنوانبوثيقة  -

 ]د.ت.[  1988لكتب المرشحة لجائزة المغرب الكبرى للكتاب عن سنة الئحة ل -

                                                      
26

 .، الحتوائها على معلومات حزبيةمتاحة بصفة جزئية  
27

 سبانيةيعلن الحرب باسم قبائل جبالة وغمارة والغرب ضد الحماية اإل وهو  



59 
 

 ]د.ت.]" شبكة بلعيرج اإلرهابية عملت على نسج عالقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دوليةعنوان "بوثيقة  -

 ]د.ت.[" تفكيك شبكة بلعيرج اإلرهابية: حجز كميات مهمة من األسلحة والذخيرة والشهب الناريةعنوان " بقة وثي -

 ]د.ت.[" 1989و 1986زعيم الشبكة اإلرهابية المفككة نفذ ست اغتياالت ببلجيكا ما بين سنتي بعنوان " وثيقة  -

 ]د.ت.["" بيانات مختصرة عن حياة األستاذ محمد المكي الناصري -

- «Indicateurs macro-économiques historiques » : tableau  [s.d.] 

- Document intitulé « rapport provisoire de synthèse » (1994) 

- Document intitulé « Media Trust Communiqué » (2000) 

- Project on the sharing of traditional technology : Task Force Meeting (1977) 

- Document intitulé «leave your values at the front desk and other wonderful misdirections» 

[s.d.] 

-  Lettre d’une mère à son fils [s.d.] 

-  A letter from an irish Mother [s.d.] 

- Brochure de la campagne internationale « Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) » 

[s.d.] 

- Carte postale [s.d.] 

 

 

 2AP 41 

                                                                                                                              Affiches تصقامل            

     ]د.ت.[، 1980-1982 ،1975-1976            

                             

 (1975و االستشهاد  1934عمر بنجلون )الميالد  -

 

 ( 1976-1975الذكرى األولى لالغتيال) 

 (1975االستشهاد  1934 )الميالدبن جلون  ذكرى اغتيال 

  (1979-1975الغتيال )لالذكرى الرابعة 

 الشعبية.إلى الطبقة العاملة. االتحاد االشتراكي للقوات  1976نداء فاتح ماي  -

 

 )1982-1981، 1979-1978)الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  -

 

   1979-1978الذكرى األولى للتأسيس
28
  

     1979فاتح ماي 

   1981فاتح ماي 

   1982فاتح ماي 

                                                      
28

 نسختان 
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  )1979المغرب )لالتحاد الوطني لطلبة  16المؤتمر الوطني  -

 (1980)بن بركة. االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية  واستشهاد المهديالذكرى الخامسة عشرة الختطاف  -

 [.( ]د.ت1964و االستشهاد  1880الشيخ محمد بن العربي العلوي )الميالد  -

 ]د.ت.[  29الحملة االنتخابية للمرشح محمد جسوس. االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية -

 ]د.ت[  30جامعة محمد الخامس بالرباطاإلنسانية. تأبين الراحل محمد جسوس من طرف كلية اآلداب و العلوم  -

 .[بطل الثورة المغربية األولى المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي ]د.ت -

 ( ]د.ت.[1954واالستشهاد  1926)الميالد  يالزر قطونمحمد  -

 محمد الخامس. الرباط ]د.ت.[ تأبين محمد جسوس. جامعة -

 

 2AP 42 

Cartes, plans et schémas                                                                                                  بيانية رسوم ،خرائط  

 

]د.ت.[ ،1971-1972 ،1968 ،1964 ،1931  

- Cartes 

 

 Carte de densité de la ville de Fès à l’Hectare
31

 (1931)  

 

- Plans de la ville de Fès 

 

 Plan d’aménagement (1964) 

 Plan (1968) 

 Plan des quartiers de la Médina (1972) 

 Plan de la nouvelle Médina
32

 (1972)  

 Plan des voiries et habitats [s.d.] 

 Plan de la surface totale de la médina 241ha 55 [s.d.] 

 Plan du centre de Fès Médina [s.d.] 

 

- Schémas 

 

 Schéma directeur de Rabat-Salé : schéma d’ensemble à long terme (1971-1972) 

 Schéma directeur de Rabat-Salé : première phase de réalisation (1971-1972) 

 Schéma d’ensemble à long terme de Rabat-Salé
33

 [s.d.] 

 
 

                                                      
29

 نسخ  4  
30

 نسختان  

 
31

 2 copies 
32

 2 copies 
33

 5 copies  


