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تقــديـم
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تقــديـم
بحلــول ســنة 2020، تبلــغ جائــزة املغــرب للكتــاب دورتهــا الثانيــة والخمســن. 

هــذا املوعــد الثقــايف الســنوي الرفيــع الــذي يحتفــي بالكتــاب املغاربــة ويتــوج 

جهودهــم يف اإلبــداع والبحــث والرتجمــة ويف جميــع الحقــول الفكريــة، بأعــرق 

وأرفــع جائــزة مغربيــة للكتــاب.

لقــد اضحــت هــذه الجائــزة تقليــدا ثقافيا ســنويا، دأبــت وزارة الثقافة والشــباب 

ــة  ــاحة الوطني ــه يف الس ــة مكانت ــدة لتقوي ــة متزاي ــه عناي ــى إيالئ ــة ع والرياض

ــداع يف  ــر واالب ــة الفك ــن مركزي ــا م ــة جدواه ــذه العناي ــتمد ه ــة. وتس والدولي

االرتقــاء بالوعــي املجتمعــي بشــكل عــام، والتحســيس بأهميــة القــراءة والكتاب 

والصناعــات الثقافيــة يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى وجــه الخصــوص.

ورغــم ظــروف الحجــر الصحــي وتوقــف حركة النــر والطبــع وإغــالق املكتبات، 

حرصــت الــوزارة بــكل التــزام ومســؤولية ويف احــرتام تــام لجميــع تدابري الســالمة 

الصحيــة عــى تنظيــم الــدورة الثانيــة والخمســن مــن الجائــزة مــع توفــري جميــع 

الــروط املناســبة الشــتغال لجــن التقييــم الذيــن بــارشوا أعاملهــم بتفــان كبــري 

وبتقديــر وحــس عاليــن  بحجــم املســؤولية التــي يتحملونهــا، كل هــذا خدمــة 

ــة  ــاب املغارب ــود الكت ــجيعا لجه ــة، وتش ــارة املغربي ــة والحض ــاب والثقاف للكت

وتحفيــزا لهــم عــى االســتمرار واملزيــد مــن العطــاء واإلبــداع.
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الرئيس المنسق العام للجان جائزة المغرب للكتاب دورة 2020

عبد اإلله بلقزيز
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ــدار البيضــاء، حاصــل عــى  أســتاذ التعليــم العــايل بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بــن مســيك، جامعــة الحســن الثــاين بال
ــة  ــة والفكــر اإلســالمّي: كلّي ــاط. أســتاذ الفلســفة الغْربيّ ــد الخامــس يف الّرب ــة يف الفلســفة مــن جامعــة محّم ــوراه الدول دكت
اآلداب والعلــوم اإلنســانيّة – جامعــة الحســن الثــاين: الــدار البيضــاء. حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب ســنتي 2009 و2013. 
حاصــل عــى جائــزة الســلطان قابــوس للفكــر والفــّن واآلداب يف ُعــاّمن يف ســنة 2013. أمــن عــاّم »املنتــدى املغــريّب العــريّب« 
ــا يف  ــه خمســون كتابً ــة« يف بــريوت ســابًقا. صــدر ل ــر الدراســات يف »مركــز دراســات الوحــدة العربيّ ــاط( ســابًقا، مدي - )الرب

ــة ونرث-ِشــْعريّة(. ــة  )روائيّ ــة أعــامل أدبيّ الفلســفة  والعلــوم اإلنســانيّة والّدراســات اإلســالميّة، ومثانيّ

من مؤلفاته:
األمن القومي العريّب: مصادر التّهديد وُسبُل الحامية. )القاهرة: الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 1988(،	 
القوميّة والعلامنيّة: اإليديولوجيّا والتاريخ )الرباط:  دار الكالم، 1990(،	 
إشكاليّة املرجع يف الفكر العريّب املعارص )بريوت : دار املنتخب العريّب، 1993(،	 
الخطاب اإلصالحّي يف املغرب – التكوين واملصادر : 1848 – 1918 )بريوت: دار املنتخب العريّب، 1996(،	 
نهاية الداعيّة – املمكن واملمتنع يف أدوار املثقفن )بريوت؛ الدار البيضاء :املركز الثقايف العريّب، 2000(،	 
اإلسالم والسياسة )بريوت؛ الدار البيضاء: املركز الثقايّف العريّب، 2001(،	 
الدولة يف الفكر اإلسالمّي املعارص )بريوت : مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2001(،	 
تكوين املجال الّسيايّس اإلسالمّي: الجزء األّول: النُّبّوة والّسياسة )بريوت : مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2005(،	 
تكوين املجال الّسيايّس اإلسالمّي: الجزء الثّاين: الفتنة واالنقسام )بريوت : مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2009(،	 
العرب والحداثة. الجزء األّول: من اإلصالح إىل الّنهضة )بريوت : مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2007(،	 
العرب والحداثة. الجزء الثّاين: من الّنهضة إىل الحداثة )بريوت : مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2011(،	 
العرب والحداثة. الجزء  الثّالث: نقد الرّتاث )بريوت : مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2013(،	 
ــات 	  ــز دراس ــريوت : مرك ــة )ب ــة األوروبيّ ــتراق واملركزيّ ــة الغربيّة-االس ــد الثّقاف ــع: نق ــزء الرّاب ــة. الج ــرب والحداث الع

ــة، 2014(، ــدة العربيّ الوح
الّدولة واملجتمع )بريوت؛ الّدار البيضاء : املركز الثّقايّف العريّب، 2007(،	 
املجال الّسيايّس العريّب املعارص: الّسلطة واملعارضة. )بريوت؛ الّدار البيضاء : املركز الثّقايّف العريّب، 2008(،	 
الّدولة، الّسلطة، الّرعيّة )بريوت : منتدى املعارف، 2013(،	 
الّدولة والّدين  يف االجتامع العريّب اإلسالمّي )بريوت : منتدى املعارف، 2015(،	 
نحو إسالميّات نقديّة: الّدينّي والّدنيوّي – نقد الوساطة والَكْهَنتَة )بريوت : منتدى املعارف، 2017(،	 
املسألة الكيانيّة والعوملة )بريوت؛ الّدار البيضاء : املركز الثّقايّف للكتاب، 2018(،	 
من اإلصالحيّة إىل املروع الّنهضوّي بريوت )الّدار البيضاء : املركز الثّقايّف للكتاب، 2018(،	 
نقد الّسياسة )بريوت؛ الّدار البيضاء : املركز الثّقايّف للكتاب، 2019(،	 
الجامعة الّسياسيّة واملُواطَنة )بريوت ؛ الّدار البيضاء : املركز الثّقايّف للكتاب، 2019(،	 
يف الّدولة : األصول الفلسفيّة )بريوت : منتدى املعارف، 2020(،	 

قيد الطّبع
ما قبل  االستراق: اإلسالم يف الوعي الّدينّي املسيحّي الوسيط )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربيّة(.	 
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لجنة جائزة المغرب للكتاب
في صنف الشعر

لطيفة المسكيني
رئيسة اللجنة

شــاعرة مغربيــة، حاصلــة عــى الدكتــوراه يف اللغــة العربيــة وآدابهــا يف موضــوع 

“الحداثــة والصوفيــة… تجربــة أدونيــس التنظرييــة منوذجــا” بجامعــة ســيدي محمــد 

ــاب الســورين، عضــو رشيف  باتحــاد  ــاس. عضــو رشيف برابطــة الكت ــه بف ــد الل ــن عب ب

األدبــاء العراقيــن، عضــو رشيف بجمعيــة  بوابــات الفلســفة والثقافــات باملغــرب، عضــو 

املكتــب التنفيــذي التحــاد كتــاب املغــرب، فــرع فــاس،  وعضــو دائــم باللجنــة العلميــة 

مللتقــى الشــاوية.

كجائــزة فــاس الشــعرية املمنوحــة مــن طــرف جمعيــة أصــداء للثقافــة والفنــون لســنة     حاصلــة عــى مجموعــة مــن الجوائز، 

ــة  ــت الشــعر يف املغــرب لســنة 2003 عــن املجموع ــوان األول للشــعراء الشــباب املمنوحــة مــن طــرف بي ــزة الدي 1993، وجائ

ــْفُر املنــي «، إىل جانــب جائــزة املغــرب للكتــاب يف صنــف الشــعر لســنة 2008 عــن املجموعــة الشــعرية  الشــعرية األوىل » السِّ

» حناجرهــا عميــاء«.

من مؤلفاتها:

ْفر املني ) مجموعة شعرية(.	  السٍّ

قُزَِحيات الصمت )مجموعة شعرية(.	 

حناجرها عمياء )مجموعة شعرية(.	 

فتنة غياب )مجموعة شعرية(.	 

بُلغــة الغــواص يف األكــوان يف معــدن اإلخــالص يف معرفــة اإلنســان، للشــيخ األكــر محيــي الديــن بــن عــريب الحامتــي الطــايئ 	 

)تحقيــق وتقديــم(.

»ابن عريب يف مقام الشاوية«، يف كتاب : مفهوم الوالية من منظور ابن عريب - )كتاب جامعي(.	 

طروس )مجموعة شعرية(.	 
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مراد القادري
ــهادة  ــى ش ــل ع ــنة 1965، حاص ــال  س ــة س ــد مدين ــن موالي ــث م ــاعر وباح  ش

الدكتــوراه يف األدب املغــريب الحديــث مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه 

ــم  ــة والتعلي ــة الوطني ــر الرتبي ــدى وزي ــار ل ــب مستش ــابقا منص ــغل س ــاس، ش بف

ــر  ــدى وزي ــار ل ــب مستش ــذا منص ــي وك ــث العلم ــر والبح ــن األط ــايل وتكوي الع

الثقافــة وهــو حاليــا رئيــس بيــت الشــعر يف املغــرب و رئيــس مجلــس أمناء مؤسســة 

ــة؛  ــان (.  باحــث يف مجــال السياســات واإلدارة الثقافي ــريوت/ لبن املــورد الثقــايف )ب

وأســتاذ زائــر للــامدة  بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ابــن مســيك ســيدي عثــامن، 

الــدار البيضــاء؛ يــزاوج بــن الكتابــة الشــعرية والبحــث النقــدي؛ ترجمــت أشــعاره 

ــية  ــة والروس ــة واإليطالي ــية واإلنجليزي ــة كالفرنس ــات األجنبي ــن اللغ ــد م إىل العدي

ــات الخاصــة  واإلســبانية، وتوجــد بعــض قصائــده منشــورة يف بعــض األنطولوجي

بالشــعر املغــريب.

من مؤلفاته:

حروف الكف )ديوان شعري(.	 

غزيل البنات )ديوان شعري(.	 

طري الله )ديوان شعري(.	 

جاملية الكتابة يف القصيدة الزجلية املغربية الحديثة )دراسة نقدية(.	 

طرامواي )ديوان شعري(.	 

أمينة المريني    
ــا  ــوي، تشــغل حالي ــم الثان ــة بالتعلي ــة العربي ــتاذة اللغ ــابقا أس ــت س ــة، عمل ــاعرة وكاتب ش

منصــب رئيســة محــرتف الكتابــة بفــاس، و أمــن مــال حلقــة الفكــر املغــريب بنفــس املدينــة. 

عضــو اتحــاد كتــاب املغــرب، وعضــو مكتبــه التنفيــذي، مستشــارة يف شــؤون الشــباب.

وتعتر مؤسسة جائزة القصيدة العربية باملغرب.

فــازت بجوائــز عديــدة منهــا جائــزة فــاس للثقافــة واإلعــالم عــن ديــوان » ورود مــن زناتــة« 

ــعرية  ــزة الش ــازت بالجائ ــام ف ــنة 2005، ك ــر س ــعر بالجزائ ــاء للش ــدي زكري ــزة مف و جائ

ــة امللــك محمــد الســادس بوســام املكافــأة  الرابعــة ملســجد الحســن الثــاين، ووشــحها جالل

الوطنيــة مــن درجــة ضابــط ســنة 2008.  شــاركت يف لجــان تحكيــم شــعرية وطنيــة ودوليــة.

من مؤلفاتها:

سآتيك فردا.	 

املكابدات.	 

املكاشفات.	 

ومنها تتفجر األنهار.	 

خرجت من هذه األرخبيالت.  	 

من أوراق الحالج اآلخر.	 
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عبد الغني فنان 
ــا  ــل حالي ــش . يعم ــة مراك ــنة 1969 مبدين ــد س ــن موالي ــي، م ــد فن ــاعر و ناق ش

أســتاذا للتعليــم العــايل بجامعــة القــايض عيــاض مبراكــش بشــعبة اللغــة الفرنســية 

وآدابهــا. تــم تعيينــه عضــوا يف اللجنــة املنظمــة لنســخة ليــايل التصويــر بالصويــرة 

لســنة 2016، وعضــًوا يف لجنــة تحكيــم النســخة األوىل لجوائــز التصويــر املغــاريب 

ــرايف  ــد الفوتوغ ــد األديب والنق ــال النق ــات يف مج ــدة مؤلف ــه ع ــنة 2017. ل لس

والشــعر.

من مؤلفاته:
• Je ne mourrai pas avant le printemps.
• La clairière du chant.
• Poèmes en seul majeur.
• De la photographie au cinéma : Daoud Aoulad-Syad.
• La photographie au Maghreb

سكينة حبيب الله     
شــاعرة وروائيــة مغربيــة. درســت االقتصــاد ثــم القانــون. حائــزة عــى 

الزّمالــة الفخريــة يف الكتابــة اإلبداعيــة مــن جامعــة آيــوا بالواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.

فــازت بجائــزة بلنــد الحيــدري للّشــعراء العــرب الشــباب ســنة 2015 بأصيلــة. 

عضــو لجنــة تحكيــم للجائــزة الســنوية للرتجمــة والّشــعر التــي يقيمهــا 

ــا  ــون شــتاء 2019. تُرجمــت نصوصه ــة ســميث بنورثامبت ــعر بكليّ ــز الّش مرك

ــة، الفالمنيــة واألملانيــة. فــازت  إىل اإلنجليزيــة، الفرنســية، املونتغرينيــة، الرتكيّ

بجائــزة ناديــن شــمس لكتــاب الّســيناريو العــرب الشــباب عــن فيلمهــا القصري 

)مــن تــرك البــاب مفتوحــاً؟( مبهرجــان أســوان الــّدويل لفيلــم املرأة.وجائــزة

floating voices« بإيطاليا عن فئة الّشعر سنة  2019. 

من مؤلفاتها:

ربع قرن من النظر )شعر( .	 

ال لزوم لك )شعر( .	 

بيت القشلة )رواية( .	 

خمس فراشات منزوعة األجنحة )شعر(.	 

خطة بديلة )شعر(.	 

رمّبا غداً )مجموعة قصصية( .	 
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محمد أديوان
رئيس اللجنة

أســتاذ التعليــم العــايل بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، 

ــام  ــاس. ك ــن بف ــة القروي ــس جامع ــب رئي ــم املتحــدة و اإلسيســكو، و نائ ــدى األم ــري ل خب

عمــل أســتاذا زائــرا مبجموعــة مــن الجامعــات الدوليــة كجامعــة بادوفــا بإيطاليــا يف برنامــج 

ــة يف  ــن العــايل ملــدريس الرتبي ــوروارد بجامعــة ســيينا، و برنامــج التكوي برميــاد، وبرنامــج ف

جامعــة لوفــان النــوف بروكســيل. وبكليــة اإلنســانيات والعلــوم االجتامعيــة، معهــد مارتــن 

للدراســات الدوليــة والســلم بجامعــة أيضــا هــو بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، وأســتاذ زائــر 

بأبــو ظبــي باإلمــارات العربيــة املتحــدة.

من مؤلفاته:

صورة األم والبنت يف اإلسالم.	 

املدخل إىل دينامية الجامعة الرتبوية.	 

الصوت اللغوي يف تصور إخوان الصفا بن النظرين اللساين والفلسفي.	 

النص واملنهج )دراسة يف مناهج تحليل الخطاب(.	 

قضايا النقد األديب عند حازم القرطاجني.	 

سؤال الحداثة يف الشعرية العربية القدمية.	 

املريد و الشيطان )رواية(. 	 

لجنة جائزة المغرب للكتاب 
في صنف السرد، وجائزة المغرب التشجيعية لإلبداع 

األدبي األمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للكتاب 

الموجه للطفل والشباب
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جميل حمداوي
ناقــد، أديــب وباحــث مغــريب مــن مواليــد مدينــة الناظــور ســنة 1963. حاصــل عــى دكتــوراه 

ــن  ــة والتكوي ــن الرتبي ــوي مله ــز الجه ــايل باملرك ــم الع ــة ســنة 2001. يعمــل أســتاذا للتعلي الدول

ــز  ــة باملرك ــوم الرتبي ــة، وعل ــك العام ــة، والديدكتي ــة العربي ــك اللغ ــتاذا لديدكتي ــور، و أس بالناظ

الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن بالجهــة الرقيــة بوجــدة. كــام يعمــل أســتاذا لــأدب الرقمــي 

ومناهــج النقــد األديب مباســرت الكتابــة النســائية بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بتطــوان. 

وأســتاذا للصحافــة مباســرت الرتجمــة والتواصــل والصحافــة مبدرســة فهــد العليــا بطنجــة. رئيــس 

مركــز جســور للبحــث يف الثقافــة والفنــون بالناظــور، ورئيــس الرابطــة العربيــة للقصــة القصــرية 

جــدا، ورئيــس املهرجــان العــريب للقصــة القصــرية جــدا، ورئيــس الهيئــة العربيــة لنقــاد القصــة 

ــر  ــس مخت ــا، و رئي ــذرية ومبدعيه ــة الش ــاد الكتاب ــة لنق ــة العربي ــس الهيئ ــدا ورئي ــرية ج القص

املــرح األمازيغــي.

حصــل عــى جائــزة مؤسســة املثقــف العــريب )سيدين/أســرتاليا( لعــام 2011 يف النقــد والدراســات 

األدبيــة، كــام حصــل عــى جائــزة ناجــي النعــامن األدبيــة ســنة 2014. 

من مؤلفاته: 

نظرية العوامل املمكنة	 

سسيولوجيا الثقافة	 

مرح الطفل	 

مدخل إىل السينام	 

الشذرات بن النظرية والتطبيق	 

القصة القصرية جدا بن التنظري والتطبيق	 

الرواية التاريخية، اإلسالم بن الحداثة وما بعد الحداثة	 

من سيميوطيقا الذات إىل سيميوطيقا التوتر	 

الرتبية الفنية، نظريات النقد األديب يف مرحلة مابعد الحداثة	 

يف نظرية الرواية: مقاربات جديدة	 
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أحمد رزيق

تورية اجنايني

ــتاذ  ــة اليوســفية ســنة 1961، أس ــد مدين ــن موالي ــرد، م ــم بال ــد أديب مهت باحــث أكادميــي وناق

ــرت  ــتاذ األدب مباس ــن بالدارالبيضــاء. وأس ــة والتكوي ــن الرتبي ــوي مله ــز الجه ــايل باملرك ــم الع التعلي

ــات  ــن الجمعي ــدد م ــو يف ع ــوان. عض ــانية بتط ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــائية بكلي ــة النس الكتاب

واملنتديــات الثقافيــة، وعضــو هيئــة تحريــر مبجــالت ثقافيــة ومحكمــة، شــارك يف نــدوات 

ــة. ــة متنوع ــات علمي وملتقي

من مؤلفاته:

إن أباكم كان راميا )مجموعة قصصية(؛ 	 

بحثا عن ظل )رواية(؛ 	 

حاالت صحو )مجموعة قصصية(؛	 

غوايات الهامش يف الكتابة الروائية املغربية؛	 

غلب الذياب، ديوان )زجل(؛	 

حوار الشعر والرواية؛	 

عزف منفرد، )مجموعة قصصية قصرية جدا(؛	 

خرائط الكالم/ دراسات يف رسد عيل أفيالل؛	 

الكتابة بالوجدان، دراسات يف الرد؛  	 

تنطفئ األيقونات لكنها ال متوت، )تنسيق مرثيات عبد الرحامن اليوسفي رحمه الله(.	 

أكادمييــة وباحثــة يف األدب باللغــة الفرنســية. حاصلــة عــى الدكتــوراه يف األدب الفرنــي تخصــص 

الثقافــة الشــفاهية ، أســتاذة التعليــم العــايل باملركـــز الجهـــوي ملهـــن الرتبيـــة والتكويـــن بالـــدار 

ــاء. أســتاذة زائــرة للتواصــل والتطويــر الــذايت بعــدة جامعــات مغربيــة. حاصلــة عــى عــدة  البيضـ

ــوي. ــز يف الشــأن الرتب جوائ

عضو هيئة تنسيق الباحثن يف األدب املغاريب و األدب املقارن.

من مؤلفاتها:

• Les acteurs romanesques dans « la Boîte à merveilles » de Ahmed 
Sefrioui;

• Les concepts d’analyse des pratiques enseignantes et réflexivité 
professionnelle;

• Les stratégies et les instances narratives mobilisées  dans « la Boîte 
à merveilles » de Ahmed Sefrioui;

• Compétences communicatives et pratiques enseignantes 
:introduction des soft-skills dans le domaine de l’enseignement;

• Dictionnaire des personnages de la littérature marocaine 
d’expression française (en cours de publication).
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أبو القاسم الخطير
اإلجتامعيــة  األنرتوبولوجيــا  يف  الدكتــوراه  عــى  حاصــل 

واإلثنولوجيــا باملدرســة العليــا للدراســات يف العلــوم االجتامعيــة 

بباريــس. يعمــل باحثــا ومديــرا ملركــز الدراســات األنرتوبولوجيــة 

ــرب.  ــة باملغ ــة األمازيغي ــي للثقاف ــد املل ــيولوجية باملعه والسوس

لــه إبداعــات أدبيــةّ يف الثقافــة األمازيغيــة. مهتــم بقضايــا الحركــة 

الوطنيــة  واللغــة  األمازيغيــة. حيــث نــر روايــة وثالثــة دواويــن 

ــعرية. ش

من مؤلفاته:

• Tabyugrafit n ilulluyn (biographie des errances) 
(recueil de poèmes) ;

• Iklan maggu (traits du néant) ( recueil de 
poèmes);

• Ighd n itran (Cendres des étoiles)( recueil de 
poèmes) ;

• Imula n tmktit (ombres de la mémoire)(Roman).
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أبو القاسم الخطير
لجنة جائزة المغرب للكتاب

 في صنـف الدراسـات األدبيــة والفنيــة واللغويــة، 

وجائزة المغرب التشجيعيـة للدراسـات فـي مجــال 

الثقافة األمازيغية

نوال بنبراهيم
رئيسة اللجنة

حاصلــة عــى دكتــوراه الدولــة يف الدراســات املرحيــة ســنة 2007. أســتاذة التعليــم العــايل 

ــت  ــاط. عمل ــايف شــعبة التشــخيص  بالرب ــن املرحــي والتنشــيط الثق ــايل للف ــد الع باملعه

ــتاذة  ــة، و أس ــوزارة الثقاف ــون ب ــة الفن ــابقا مبديري ــيقية س ــد املوس ــة املعاه ــة مصلح رئيس

ــة. شــاركت يف لجــن  ــري الشــعبية بنفــس املديري ــون والتعاب ــة باألبحــاث بقســم الفن مكلف

ــارج  ــل وخ ــة داخ ــة ودولي ــة وطني ــة وثقافي ــة وفني ــات مرحي ــدة مهرجان ــم  يف ع تحكي

املغرب.تــم تكرميهــا يف عــدة ملتقيــات كمهرجــان املــرح العــريب يف دورتــه الرابعــة عــرة 

ــطي  ــان املتوس ــاس 2014. واملهرج ــابع مبكن ــايف الس ــى الثق ــرص 2016، وامللتق ــرة مب بالقاه

ملــرح االطفــال بتونــس 2014. لهــا عــدة بحــوث ودراســات مرحيــة منشــورة يف مجــالت 

وطنيــة وعربيــة

من مؤلفاتها:

جاملية االفرتاض .	 

يف ثنايا النص املرحي مقاربة تحليلية لإلبداع املرحي.	 

اثر التلقي.	 

• Le Beau Livre, Culture immatérielle du Maroc Expressions 
artistiques amazighes.
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سعاد الناصر
أديبــة وباحثــة يف األدب العــريب، أســتاذة التعليــم العــايل بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 

ــرب  ــائية يف املغ ــة النس ــرت الكتاب ــقة ماس ــوان. منس ــعدي بتط ــك الس ــد املال ــة عب بجامع

ورئيســة فرقــة البحــث يف اإلبــداع النســايئ بالكليــة. مديــرة مجلــة منــارات املحكمــة. نظمت 

وشــاركت يف عــدد مــن امللتقيــات واملؤمتــرات والنــدوات العلميــة الوطنيــة والدوليــة.

من مؤلفاتها:

إيقاعات يف قلب الزمن )مجموعة قصصية(،	 

بوح األنوثة، )دراسة(	 

سأسميك سنبلة، )ديوان شعري(، 	 

قضية املرأة.. رؤية تأصيلية )بحث(	 

ظالل وارفة، )مجموعة قصصية(،	 

هل أتاك حديث أندلس، )ديوان شعري(، 	 

بالغة القص يف القرآن الكريم وآفاق التلقي، 	 

الرد النسايئ بن قلق السؤال وغواية الحي،	 

محي املقاومة يف الرد النسايئ املغريب،	 

يف معراج الشوق أرتقي، )مجموعة قصصية(، 	 

كأنها ظُلّة، )رواية(.	 
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مصطفى سلوي
ــة  ــايل للدراســات العربي ــم الع ــة وجــدة. أســتاذ التعلي ــد ســنة 1962 مبدين ــن موالي م

بكليــة اآلداب- جامعــة محمــد األول/ وجــــدة. متخصــص يف النقــد ومناهــج الدراســات 

ــس  ــوي. رئي ــث الرتب ــائية، والبح ــة النس ــم بالكتاب ــوص، ومهت ــل النص ــة وتحلي األدبي

فريــق البحــث يف الــرتاث الثقــايف املغــريب: اإلشــكاالت واالنتظــارات. خبــري لــدى 

مجلــة الدراســات العربيــة واإلســالمية بجامعــة الشــارقة باإلمــارات العربيــة املتحــدة،  

ــة الدوحــة بقطــر. وجامع

من مؤلفاته:

تحليل النص الشعري: مبادئه وأدواته اإلجرائية، 	 

الخطاب االستراقي يف أفق العوملة، 	 

مبدأ الخصوصيات أو معينات قراءة النص األديب، 	 

عتبات النص: املفهوم واملوقعية والوظائف، 	 

صحوة الفراشات: قراءة يف قضايا الرد النسايئ املغريب املعارص، 	 

بيبليوغرافيــا منشــورات كليــة اآلداب بجامعــة محمــد األول- وجــدة: مــن 	 

محدوديــة العــرض والتصنيــف إىل فســحة الوصــف والتكشــيف، 

فاتحــة مرشــيد، أســئلة الــذات والحــب بــن جنســن: قــراءة يف جامليــات اإلبــداع 	 

األنثوي، 

الخطاب اإلشهاري املغريب: آفاقه التواصلية ورهاناته التنموية،	 

النص واملنهج: دراسات يف األدب املغريب املعارص، 	 

مقاربة النص ونص املقاربة: دراسات يف القصة القصرية جدا النسائية.	 
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كريمة اليتربي

فطيمة كدو

أســتاذة التعليــم العــايل بجامعــة محمــد الخامــس - الربــاط. تشــغل منصــب مديــرة 

معهــد كونفوشــيوس بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. حاصلــة عــى دكتــوراه الدولــة 

يف األدب املغــاريب واألدب املقــارن بنفــس الجامعــة. عضومركــز أبحــاث اليهــود باملغرب،  

عضــو التنســيقية الدوليــة للباحثــن يف اآلداب املغاربيــة واآلداب املقارنــة . عضــو اتحــاد 

كتــاب املغــرب. عضــو أصدقــاء كوتنــرغ . عضــو يف مكتــب جمعيــة الصداقــة املغربيــة 

الصينيــة وجمعيــة الصداقــة  املغربيــة األذربيجانيــة.                                     

لهــا مجموعــة مــن اإلصــدارات األدبيــة و النقديــة حــول الكتــاب املغاربــة مــن بينهــم 

إدمونــد عمــران املالــح، أحمــد الصفريــوي، محمــد خــري الديــن. 

من مؤلفاتها:

أســتاذة التعليــم العــايل بجامعــة ابــن طفيــل  بالقنيطــرة. حاصلــة عــى دكتــوراه يف 

تحليــل الخطــاب. 

ــة.  ــالت أدبي ــم مبج ــان تحكي ــدة لج ــوة يف ع ــاب اإلنرتنيت.عض ــاد كت ــوة يف اتح عض

ــة  ــك الســعدي – كلي ــد املال ــات بجامعــة عب ــر التأويلي ــم مبخت ــة التحكي عضــوة لجن

اآلداب. عضــوة لجنــة تحكيــم ســابقا مبســابقة أدب الشــباب بالقنــاة الثانيــة. عضــوة 

ــا.  ــائط والدراماتورجي ــات والوس ــك واللغ ــر الديداكتي مبخت

من مؤلفاتها:

الخطاب النسايئ ولغة االختالف: مقاربة لأنساق الثقافية.  	 

أدب. Com  مقاربة للدرس األديب الرقمي بالجامعة.	 

تطريز الحي يف كتابات ليى أبو زيد.	 

دليل الطالب إىل تقنيات التعبري والتواصل.	 

دليل الطالب إىل منهجية العمل الجامعي.	 

• Le bruissement des souvenirs... Rabat , Bouregreg, Essai 
consacré à Edmond Amran El Maleh et préface de Driss  
Khrouz

• Ahmed Sefrioui entre l’ oubli et la réhabilitation. Rabat, 
Bouregreg, Préface de Abdeljalil Lahjomri
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أســتاذ اللســانيات العربيــة بشــعبة اللغــة العربيــة بجامعــة ابــن زهــر- أكاديــر.

عضــو مؤســس يف مختــر البحــث يف اللغــة واملجتمــع والخطاب.عضــو متعــاون 

يف مختــر البحــث يف األنســاق اللغويــة والثقافيــة باملغــرب، جامعــة ابــن 

زهــر- أكاديــر. عضــو متعــاون يف مختــر البحــث يف اللغــة والثقافــة األمازيغيــة 

ــانيات  ــة للس ــة املغربي ــب الجمعي ــو مكت ــر. عض ــر بأكادي ــن زه ــة اب بجامع

النــص وتحليــل الخطــاب.

عضــو اللجنــة العلميــة يف »املجلــة الدوليــة للســانيات العربيــة« )IJAL(. عضــو 

هيئــة تحريــر املجلــة املغربيــة »أنســاق لغويــة وثقافية«.

من مؤلفاته:	 

التوافق الفونولوجي يف العربية الفصحى، مبادئ التمثيل واملفاضلة،  	 

»تصاقــب األصــوات واملعــاين: طبيعتــه ومتثيلــه«، صــدر يف مجلــة كليــة 	 

ــدد 14 – 15 ، 2013 - 2014، ــالل، ع ــي م اآلداب- بن

»الفونولوجيــا املضحكــة: مــن القيــود النحويــة إىل املقاصــد التواصليــة«، 	 

صــدر ضمــن وقائــع الورشــة الرابعــة مللتقــى الفكاهــة والســخرية، 

ــة 	  ــن املجل ــدر ضم ــيوية«،     ص ــة األفرس ــة يف القراب ــة الصياتي »الهندس

ــدد 37، 2016، ــانيات«، الع ــات واللس ــة »اللغ الدولي

»املفاضلــة الصياتيــة يف الرصافــة العربيــة«. صــدر ضمــن املجلــة الدوليــة 	 

للســانيات العربيــة، عــدد 4، رقــم 2، 2018، 

»التمثيــل الصــويت للجعــل الــرصيف يف بعــض اللغــات األفرســية«. صــدر  	 

ــة دراســات، العــدد 23، 2019. ضمــن مجل

  عبد المجيد الزهير



24

لجنة جائزة المغرب للكتاب
 في صنـف العلوم اإلنسانية

محمد الشيخ
رئيس اللجنة

ــي  ــز العامل ــن املرك ــة م ــوراه فخري ــى دكت ــل ع ــاعر. حاص ــيولوجي وش ــث سوس باح

ــة  ــدى الثقاف ــج »منت ــد برنام ــر ومع ــا.  مدي ــة بفرنس ــوث التاريخي ــات والبح للدراس

ــة  ــوث التاريخي ــة والبح ــات العربي ــي للدراس ــز العامل ــل املرك ــي. ممث ــة« العامل العربي

والفلســفية بباريــس. مؤطــر يف البحــث امليــداين، »أدفيســري«، بالــدار البيضــاء. مســؤول 

عالقــات ومراقــب، دار النــر »نيوزيــس منشــورات فرنســا«. رئيــس اللجنة االستشــارية 

يف املركــز العاملــي بباريــس. محقــق مخطوطــات. قــام باعــداد وتنظيــم 72 لقــاءا علميــا 

عامليــا، شــارك فيــه مــا يقــارب 420 باحثــا وشــاعرا مــن أنحــاء العــامل، وتابعــه أكــرث مــن 

5 ماليــن شــخص.

من مؤلفاته:

تفعيل الدبلوماسية الشعبية للدفاع عن الصحراء املغربية.	 

لقب »أمري املؤمنن« ورحلته التاريخية. )بحث(.	 

املبادرة الوطنية للتنمية البرية والجهوية املوسعة واملتقدمة.	 

ملحمة وطن عى البحر الكامل. )ديوان شعري(	 
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محمد جكيب

الطيب بوعزة

أســتاذ التعليــم العــايل ، بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ، جامعــة شــعيب الــدكايل ، بالجديــدة. 

ــامل  ــرب والع ــري يف املغ ــالح والتغي ــر اإلص ــوراه: فك ــن يف الدكت ــث والتكوي ــدة البح ــق وح منس

العــريب. حاصــل عــى الدكتــوراه يف اآلداب ســنة 2002.

ــود للدراســات  ــن عب ــدى الحــوار األديب. عضــو مؤســس ملؤسســة املهــدي ب عضــو مؤســس ملنت

ــة. ــدوات العلمي والبحــوث واإلعــالم. شــارك يف مجموعــة مــن الن

من مؤلفاته:

أشواق النهضة واالنبعاث 	 

شعرية العنوان يف الشعر املغريب املعارص	 

البيان )تأمالت من أجل مروع حضاري(	 

أســتاذ التعليــم العــايل وعضــو اللجنــة العلميــة باملركــز الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن بطنجــة،  

حاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه يف الفلســفة، مــن كليــة اآلداب بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط 

ــة  ــات، بكلي ــرت التأويلي ــل مباس ــيولوجيا التأوي ــادة سوس ــارض مل ــتاذ مح ــا كأس ــل أيض 2002. يعم

اآلداب والعلــوم اإلنســانية بتطــوان بجامعــة عبــد املالــك الســعدي. عمــل أســتاذا محــارضا بكليــة 

أصــول الديــن بجامعــة القرويــن بتطــوان ملاســرت الفكــر والحضــارة )2010 - 2012(. يعمــل منــذ 

ســنة 2016 مستشــارا علميــا ملركــز نهــوض، الكويــت.

من مؤلفاته :

مشكلة الثقافة،	 

قضايا يف الفكر اإلسالمي املعارص،	 

مقاربات ورؤى يف الفن،	 

نقد الليرالية، 	 

يف داللة الفلسفة وسؤال النشأة، 	 

يف ماهية الرواية، 	 

الفلسفة ما قبل السقراطية، الفلسفة امللطية،	 

فيثاغور والفيثاغورية، بن سحر الرياضيات ولغز الوجود،	 

هرياقليط فيلسوف اللوغوس،	 

كزينوفان والفلسفة اإليلية، 	 

أفول التفلسف األيوين،	 

دفاعا عن السوفسطائين،	 

السوفسطايئ سقراط وصغاره.	 
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بوعزة بنعاشر

عبد المجيد القدوري

أســتاذ التعليــم العــايل. حاصــل عــى دكتــوراه الدولــة يف اآلداب والعلــوم اإلنســانية مــن جامعــة 

باريس-بانثيون-الســوربون ســنة 1985. درّس الفلســفة وتاريــخ األفــكار و الدراســات األفريقيــة 

يف جامعــات القــايض عيــاض مبراكــش، محمــد الخامــس بالربــاط، وجامعــة باريــس 4 بالســوربون. 

عضــو يف فريــق أنرثوبولوجيــا اإلدراك )مختــرات األنرثوبولوجيــا االجتامعيــة، كوليــج دو فرانــس، 

ــاب  ــة الكت ــام لـــ ADELF )رابط ــن الع ــب األم ــرب ونائ ــاب املغ ــاد كت ــو اتح ــس(. عض باري

الناطقــن بالفرنســية، باريــس، فرنســا(.

من مؤلفاته :

ــد  ــايل، عمي ــم الع ــتاذ التعلي ــة، أس ــة الرحامن ــد ســنة 1949 مبدين ــن موالي ــؤرخ وباحــث م م

كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية الــدار البيضــاء ســابقا. يهتــم مبجــال تاريــخ الغــرب وأوروبــا 

ــرز  ــد أب ــروي و أح ــه الع ــد الل ــة عب ــن إىل مدرس ــد املنتمي ــر أح ــات. يعت ــخ الذهني وتاري

املؤرخــن املغاربــة حاليــا، لــه إســهامات يف مجــال البحــث التاريخــي يف املغــرب، ويــرص دامئــا 

ــة »التجــاوز«. ــاء املســتقبل. اشــتهر القــدوري بنظري ــخ لبن ــام بالتاري عــى رضورة اإلمل

من مؤلفاته :

الغرب وأوروبا ما بن القرن 15 والقرن18 إشكالية التجاوز،	 

سفراء مغاربة يف أوروبا 1610-1922: يف الوعي بالتفاوت،	 

الشخصية املغربية، أبو القاسم الحجري منوذجا،	 

سفراء عرب بأوروبا 1922-1610،	 

وقفات يف تاريخ املغرب )كتاب جامعي(.	 

• Essai sur la Raison planétaire,
• Edmond Amran El Maleh,
• Negritudes du Maroc et du Maghreb,
• Esclavage et diaspora africaine, 
• Le Souci de l’Autre, 
• Le Siècle de Léopold Sedar Senghor,
• Mohammed Khaîr-Eddine, Lettres à sa femme,
• Hawad, le Mage des Déserts.
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لجنة جائزة المغرب للكتاب
 في صنف العلوم االجتماعية

عبد الغني منديب 
رئيس اللجنة

ــامع  ــم االجت ــص عل ــاط . تخص ــس بالرب ــد الخام ــة محم ــايل بجامع ــم الع ــتاذ التعلي أس

واالنرثبولوجيــا. رئيــس وحــدة الدكتــوراه : التغــري االجتامعــي والتنميــة املحلية.مؤســس 

ــامع  ــم االجت ــعبة عل ــس ش ــاج، رئي ــادة االدم ــة وإع ــجنية: الوقاي ــة الس ــرت: املؤسس ماس

ــان،  ــون باليون ــة بانتي ــر بجامع ــتاذ زائ ــاط، أس ــانية بالرب ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل بكلي

وجامعــة نواكشــوط العرصيــة. عضــو الوكالــة الوطنيــة لتقييــم وضــامن جــودة التعليــم 

ــة للدراســات حــول الــرق األوســط  ــة الدولي العــايل والبحــث العلمــي. عضــو الجمعي

بواشــنطن.

من مؤلفاته :

الدين واملجتمع.	 

املغرب يف الوقت الحارض) كتاب جامعي (	 

املعرفة، السلطة والتغري باملجتمعات اإلسالمية )كتاب جامعي( 	 

التحوالت االجتامعية والثقافية بالبوادي املغربية )كتاب جامعي( 	 
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فاضمة ايت مس
أســتاذة علــم االجتــامع بكليــة اآلداب و العلــوم اإلنســانية-عن الشــق بجامعــة الحســن 

التاميــزات  مختــر  . عضــو يف  اإلجتــامع  علــم  وحــدة  منســقة  البيضــاء،  بالــدار  الثــاين 

السوســيوانرتوبولوجية و الهويــات االجتامعيــة )LADSIS( بنفــس الكليــة، أمينــة رس مجلــس 

 )Arab Council for Social Sciences (ACSS األمنــاء للمجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة

ــريوت.  بب

ــاء،  ــدار البيض ــاين بال ــن الث ــة الحس ــن جامع ــية م ــوم السياس ــوراه يف العل ــى دكت ــة ع حاصل

عضــو مؤســس لعــدة جمعيــات كجمعيــة الباحثــن الشــباب يف العلــوم االجتامعيــة ومجموعــة 

ــذي  ــس التنفي ــو  املجل ــرب )GREGAM(. عض ــدرة يف املغ ــول الجن ــات ح ــث و الدراس البح

ملدرســة املواطنــة للدراســات السياســية. تهتــم أعاملهــا البحثيــة  بشــكل أســايس باإلشــكاليات 

ــة و النــوع  ــة، التاريــخ و الذاكــرة، الحــركات االجتامعي ــات الجامعي ــة والهوي املتعلقــة بالوطني

ــات التواصــل االجتامعــي. االجتامعــي، الشــباب والهجــرة و تقني

من مؤلفاتها :

• « Dynamiques de la migration féminine à Casablanca » (avec H. Rachik), in Migration féminine à 
Casablanca ;

• Entre autonomie et précarité (Coordination Leila Bouasria) ; 
• « Oralité et performance scripturaire en sciences sociales et historiques » in Confluences. Histoire, 

Anthropologie et Etudes Littéraires. Travaux offerts à Abdelahad SEBTI (co-écrit);
• “Transformation, Reformation or Decline? The University in Contemporary Morocco and Turkey” 

(co-écrit), in Universities in the Neoliberal Era Academic Cultures and Critical Perspectives;
• « Droit à la terre et lutte pour l’égalité au Maroc: Le mouvement des soulaliyates » (with Y. Berriane), 

in Contester le droit : communautés, familles et héritage au Maroc;
• Le métier d’intellectuel. Dialogues avec quinze penseurs du Maroc, (avec Driss Ksikes). Prix Grand 

Atlas (Catégorie Essai) pour l’année 2015.
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بن محمد قسطاني

سلمان بونعمان

ــة الراشــدية ســنة  ــد مدين أكادميــي متخصــص يف السوســيولوجيا مــن موالي

ــم  ــاس. مهت ــامعيل مبكن ــوىل إس ــة امل ــايل بجامع ــم الع ــتاذ التعلي 1958. أس

ــات. ــروي والواح ــامل الق ــة و الع ــة االجتامعي ــتمولوجيا واملعرف باالبس

من مؤلفاته:

واحة غريس قبل االستعامر،	 

غريس واالستعامر، آليات التحول وأشكال املقاومة،	 

يف التأويل السوسيولوجي، )كتاب مشرتك(	 

نحو آفاق جديدة ملناهج مالمئة، )كتاب مشرتك(	 

أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه فاس، 

حاصــل عــى الدكتــوراه يف العلــوم السياســية بجامعــة الحســن الثــاين 

ــو  ــاث. عض ــات واألبح ــارف للدراس ــز مع ــس مرك ــاء. رئي بالدارالبيض

املجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة بلبنــان. باحــث مؤســس للمركــز 

املغــريب للدراســات واألبحــاث املعارصة.عضــو تحكيــم مؤسســة عقــول 

ــار  ــس ومستش ــو مؤس ــاء. عض ــع بالدارالبيض ــر و التوزي ــة للن الثقاف

علمــي ملؤسســة اإلدريــي الفكريــة لأبحــاث والدراســات. مديــر 

تحريــر مجلــة أوارص الفكريــة الدوليــة بســويرا.

من مؤلفاته:

التجربة اليابانية: دراسة يف أسس النموذج النهضوي،	 

فلسفة الثورات العربية: مقاربة تفسريية لنموذج انتفايض جديد، 	 

أسئلة دولة الربيع العريب: نحو منوذج الستعادة نهضة األمة،	 

النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوين: يف نقد االستعامر اللغوي الجديد،	 

أسئلة املنهج يف العلوم االجتامعية واإلنسانية.	 

• Complication du sens commun chez Durkheim et 
chez Ibn Kaldun. 
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أســتاذ التعليــم العــايل و باحــث يف اإلقتصــاد بجامعــة شــعيب الــدكايل بالجديــدة، 

متخصــص يف اقتصــاد الطاقــة والبيئــة والصناعــة واملاليــة العامــة. أســتاذ زائــر بعدة 

جامعــات مغربيــة وأجنبيــة. منســق لــدى املعهــد امللــي للدراســات اإلســرتاتيجية  

يف اإلقتصــاد األخــر. خبــري لــدى املركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي. عضــو 

ــة  ــاد الطاق ــة يف اقتص ــالت متخصص ــدة مج ــة لع ــة العلمي ــر  والهيئ ــة التحري هيئ

والبيئــة، لــه عــدة مؤلفــات يف مجــالت علميــة عامليــة بالفرنســية واإلنجليزيــة.

من مؤلفاته:

• Oligopole, Exploitation du Phosphate et Croissance 
Economique du Maroc : Analyse en équilibre général 
calculable.

• «Les perspectives du gaz naturel au Maroc », Revue 
Méditerranéenne de l’Energie, Medenergie N° 12, 2012.

• «Demande d’Energie au Maroc », Revue Méditerranéenne de 
l’Energie, Medenergie N° 7, 2003.

• «Réalités et perspectives énergétiques au Maroc», Revue 
Méditerranéenne de l’Energie, Medenergie N° 2, 2002.

•  “La compétitivité sur un marché oligopolistique: cas du 
marché mondial des phosphates” in: Globalisation and 
Competitiveness: Implications For Policy and Strategy 
Formulation.

• « La gestion des ressources halieutiques dans un contexte 
oligopolistique: l’enjeu du repos biologique», Revue Marocaine 
d’Economie et de Droit Comparé, N°28,1997.

إبراهيم بوعياد
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عبد الرحمن لعوينة
ــة  ــانية، جامع ــوم اإلنس ــة  اآلداب و العل ــايل بكلي ــم الع ــتاذ التعلي  أس

محمــد الخامــس، منــذ 1994 ، حاصــل عــى دكتــوراه يف األدب اإلســباين. 

عضــو يف العديــد مــن مختــرات وفــرق البحــث والرئيــس الحــايل 

لتكويــن الدكتــوراه » ديداكتيــك اللغــات والثقافــات الالتينيــة«. رئيــس 

شــعبة اللغــة اإلســبانية وآدابهــا  وعضــو مجلــس الكليــة لعــدة ســنوات. 

منســق ماســرت ديداكتيــك اللغــة اإلســبانية ومتدخــل يف تكوينــات ماســرت 

مبؤسســات أخــرى.  عضــو اللجنــة العلميــة باملعهــد اإلســباين الرتغــايل. 

محكــم خطــط تدريــس اللغــة اإلســبانية بكليــة اللغــات، جامعــة 

آل ســعود. عضــو لجــان علميــة وبيداغوجيــة كثــرية. نظــم العديــد 

ــاءات  ــن اللق ــري م ــارك يف الكث ــة وش ــة والثقافي ــاءات العلمي ــن اللق م

ــة. ــة والدولي ــرات الوطني واملؤمت

من مؤلفاته:

من األرجنتن إىل املغرب )ترجمة( )كتاب جامعي(،	 

• Discurso revisionista y construccion de la identidad 
femenina.

• Contribution à l’étude du droit coutumier berbère 
marocain.

• Treinta y tres siglos de la historia de los Imazighen.
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لجنة جائزة المغرب للكتاب
 في صنف الترجمة

خالد بن الصغير
رئيس اللجنة

أســتاذ التعليــم العــايل، تخصــص التاريــخ املعــارص بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، 

جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. وتتمحــور اهتامماتــه العلميــة حــول البحــث 

والتأليــف يف تاريــخ العالقــات املغربيــة األوروبيــة يف الفــرتة املعــارصة، ومواضيــع 

التحــوالت واإلصــالح والحداثــة وتفاعــل الثقافــات بــن الــرق والغــرب. ومتثــل 

الرتجمــة مــن اللغتــن اإلنجليزيــة والفرنســية إىل العربيــة يف حقــل الدراســات التاريخية 

واألنرثوبولوجيــة واالجتامعيــة الشــق الثــاين مــن االهتاممــات العلميــة للباحــث. ويتوىل 

مهمــة التنســيق العلمــي ملجلــة هيســبرييس-متودا الدوليــة منــذ ســنة 2015، وعضــو 

يف هيئــة تحريــر مجلــة املناهــل املغربيــة. حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب ثــالث 

ــوم اإلنســانية والرتجمــة.  مــرات يف ســنوات: 1990، و1997، و2016، يف تخصــي العل

من ترجامته:

يهود يف مهب الريش: تجارة ريش النعام الدولية. لسارة أبريـڤايا ستاين،	 

اإلسالم والغرب. من إيديولوجيا الصدام إىل جدلية النزاع لجوسلن داخلية،	 

يهود املغرب وحديث الذاكرة، لعمر بوم،	 

املغرب يف األرشيف الريطاين،	 

بريطانيا وإشكالية اإلصالح يف املغرب 1886 - 1904.	 
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محمد أعفيف

عمر بحاشي

أكادميــي مــن مواليــد ســنة 1945 مبدينــة مكنــاس. حاصــل عــى دكتــوراه الدولــة يف اآلداب، 

ســنة 2005. يعمــل أســتاذا للتعليــم العــايل، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، جامعــة محمــد 

ــغان  ــة ميش ــر بجامع ــتاذ زائ ــارص. أس ــث واملع ــخ الحدي ــص التاري ــاط، تخص ــس بالرب الخام

بالواليــات املتحــدة، وأســتاذ محــارض بعــدد مــن الجامعــات األمريكيــة واليابانيــة. لــه عــدة 

مقــاالت بالعربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية ومســاهامت يف كتــب جامعيــة، وعــدة ترجــامت 

مــن اإلنجليزيــة إىل العربيــة. حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب فــرع الرتجمــة ســنة 2014.

من مؤلفاته: 

توات: مساهمة يف دراسة التاريخ االجتامعي والسيايس لواحات جنوب املغرب،	 

أصول التحديث يف اليابان 1568 - 1868، 	 

االحتجاج واملقاومة يف مغرب ما قبل االستعامر إليدموند بريك )ترجمة(،	 

اإلسالم يف املغرب لديل إيكلامن )ترجمة(.	 

ــوي  ــه الثان ــع تعليم ــث تاب ــة ســبتة. درس بتطــوان حي ــد ســنة 1949 مبدين ــن موالي م

ــن  ــد م ــا بالعدي ــل مدرس ــاتذة، عم ــا لأس ــة العلي ــن املدرس ــه م ــد تخرج ــايل. بع والع

الثانويــات بــوزارة الرتبيــة الوطنيــة. ويف ســنة 1991 التحــق بالبعثــة اإلســبانية ليتابــع 

ــرع  ــاب ف ــرب للكت ــزة املغ ــز بجائ ــباين. فائ ــم اإلس ــية بالتعلي ــه التدريس ــة مهام مزاول

ــة. الرتجم

من أعامله املرتجمة:

ماريانيال، بينيتو بريث غالدوس،	 

عيطة تطاون، بينيتو بريث غالدوس، 	 

السيدة بريفيكتا، بينيتو برييث غالدوس، 	 

أضواء البوهيمية، رامون ديل بايي إنكالن، 	 

ألثيستي، بينيتو برييث غالدوس، 	 

الكوخ، بيثينتي بالسكو إيبانييث، 	 

مياو، بينيتو برييث غالدوس. 	 



34

مرية التوفيق
أكادمييــة حاصلــة  عــى األســتاذية يف اللغــة واألدب الروســين مــن كليــة الفيلولوجيــا 

بجامعــة ســان بيرتســبورغ، حيــث درســت بــن عامــي 1985و 1991. كــام حصلــت 

ــوم اإلنســانية، جامعــة  ــة اآلداب والعل ــوراه يف الرتجمــة مــن كلي عــى شــهادة الدكت

ــدار البيضــاء، حيــث تشــتغل أســتاذة اللغــة الروســية . أحــرزت  ــاين، بال الحســن الث

ــهادة  ــى ش ــس وع ــد الخام ــة محم ــن جامع ــزي م ــازة يف األدب اإلنجلي ــى اإلج ع

ــطتها  ــن أنش ــاوالت. م ــا إلدارة املق ــة العلي ــن املدرس ــاوالت م ــري املق ــرت يف تدب املاس

األكادمييــة اإلرشاف عــى مســلك »الروســية لغــة املعامــالت« بكليــة اآلداب والعلــوم 

ــة. ــاين باملحمدي اإلنســانية بجامعــة الحســن الث

من مؤلفاتها:

ذكريايت يف االتحاد السوفييتي.	 

ترجمة لقصائد الشاعرة الروسية آنا أخامطوفا »قصائد مختارة«. 	 

اللغة الروسية للطلبة املغاربة.	 
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أحمد بوشرب
ــة يف  ــوراه الدول ــى دكت ــل ع ــم، حاص ــيدي قاس ــة س ــنة 1950 مبدين ــد س ــن موالي م

ــنة 1987. شــغل منصــب  ــي بفرنســا س ــة Paul Valéry مبنبولي ــن جامع ــخ م التاري

عميــد ســابق لكليــة اآلداب والعلــوم االنســانية، عــن الشــق بالــدار البيضــاء مابــن 

1994 - 2005. حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب ملرتــن ) 1984 و 2007( . مهتــم  

ــة  ــس جمهوري ــن رئي ــام م ــى وس ــل ع ــث حص ــة حي ــة الرتغالي ــات املغربي بالعالق

ــادر  ــم مص ــام ترج ــايف . ك ــاون الثق ــريب للتع ــايل الع ــد الرتغ ــن املعه ــال، وم الرتغ

ــرب. ــة باملغ ــة ذات عالق برتغالي

من ترجامته:

حوليات أصيال، مملكة فاس من خالل شهادة برتغايل،	 

الخليج العريب والبحر األحمر من خالل وثائق برتغالية،	 

مغاربة أمام محكمة التفتيش الرتغالية، الهوية والثقافة واملعتقد،	 

شامل املغرب من خالل مصادر برتغالية 1415 - 1490.	 
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محمد عنيبة الحمري
من مواليد الدار البيضاء 1946

اإلجازة يف األدب العريب سنة 1969 )ظهر املهراس بفاس (

شهادة الكفاءة الرتبوية سنة 1969 ) املدرسة العليا لأساتذة بالرباط(

دبلوم الدراسات املعمقة سنة 1976 )كلية آداب الرباط(

عضو اتحاد كتاب املغرب

من مؤلفاته :

الحب مهزلة القرون سنة 1968،	 

الشوق لإلبحار سنة 1973،	 

مرثية للمصلوبن سنة 1977،	 

داء األحبة سنة 1987،	 

رعشات املكان سنة 1996) ط 2 2000 (،	 

سِم هذا البياض سنة 2000،	 

انكسار األوان سنة 2006،	 

تكتبك املحن سنة 2013،	 

األعامل الشعرية يف سفرين، منشورات وزارة الثقافة، 2017،	 

ويف الدراسات : 

يف اإليقاع الشعري، دراسة عروضية، 2002،	 

إعدام الشعراء، ) دار خطوط وظالل باألردن(، 2020،	 

حن يخطيء املوت طريقه، )خطوط وظالل باألردن(، 2020.	 

جائزة المغرب للكتاب
في صنف الشعر
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف الشعر

تتمحور نصوص الديوان حول تيمتن أساسيتن:

ــة يف  ــه ورغب ــتكناها ملغالق ــون اس ــوص يف الك ــرف والغ ــع الح ــاعر م ــاة الش ــة ومعان ــة اإلبداعي ــث التجرب ــري: حي ــوس التحب طق

ــه. ــاف عوامل اكتش

وهمــوم التدبــري: حيــث التعبــري عــن اآلخريــن ومعاناتهــم حياتيــا واالنفتــاح عــى املعانــاة اإلنســانية العامــة باعتبــار الشــاعر كائنــا 

يعيــش املعانــاة نفســها متاثــرا ومحــاوال التأثــري قــدر املســتطاع، وهــي تجربــة كان للســن فيهــا نصيــب.

يكشــف الديــوان عــن رؤيــة الشــاعر املركزيــة لإلنســان، يف لحظــة انجذابــه إىل مــا يصــون هويتــه وجوهــر وجــوده. وبذلــك، فــإن 

الشــعر والشــاعر يف هــذا الديــوان معــا، ينهضــان بدورهــام الرمــزي يف إضــاءة طريــق اإلنســان، خاصــة يف ظــل مــا تعرفــه البريــة 

مــن انتكاســات يف منظومــة القيــم والجــامل، وســيادة مظاهــر التســليع واالســتهالك التــي تهــدد اإلنســان واإلنســانية عــى حــد 

ســواء.

ديوان: »ترتوي بنجيع القصيد«، 
دار القروين، الدار البيضاء، 2019.
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف السرد 

شعيب حليفي
كاتب وناقد وروايئ، من مواليد مدينة سطات.

يشــتغل أســتاذا للتعليــم العــايل بجامعــة الحســن الثــاين بالــدار البيضــاء، 

ويــرأس مختــر الرديــات، وتكويــن الدكتــوراه حــول الرديات وينســق 

ماســرت الــرد األديب واألشــكال الثقافيــة ورئيــس تحريــر مجلــة رسود.

من مؤلـفاته : 

يف الرواية:	 

 »مســاء الشــوق«، »زمــن الشــاوية«، »رائحــة الجنــة«، »مجازفــات 

البيزنطــي«، »ال أحــد يســتطيع القفــز فــوق ظلــه«، »أســفار ال تخــى 

ــطات«. ــد«، »س ــراب الوت ــال«، »ت الخي

يف مجال النقد األديب:	 

 »شــعرية الروايــة الفانتاســتيكية«، »الرحلــة يف األدب العــريب«، »هويــة 

ــات  ــل«، »عتب ــا التأوي ــل«، »مراي ــاء التأوي ــات وبن العالمــات«، »يف العتب

ــروايئ«.  الشــوق«، »ثقافــة النــص ال

نســق وحــّرر عــرات مــن الكتــب يف البحــث العلمــي ويف النقــد األديب 

ويف املجــال االجتامعــي،  مثلــام أســهم يف التأســيس لثقافــة تنفتــح 

عــى الهامــش مــن خــالل إرشافــه عــى أنشــطة متنوعــة يف جغرافيــات 

مهمشــة.
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف السرد 

ــال الضائــع« يف العــوامل  ــة عــن »الخي ــة الكتاب ــَس مــا تقــول« لشــعيب حليفــي عــى تجرب ــة »ال تن تنهــض رواي

ــا مــا  ــح منه ــي اتخذهــا مرجعــا ونافــذة ســحرية عــى العــامل ميت الصغــرى والهامشــية، وخصوصــا الشــاوية الت

يتحــول إىل مدهــش  وســاحر.

ــة  ــه يف هــذه الرواي ــة، فإن ــه الســابقة، باإلطــالل عــى العــامل مــن رشفــة صغــرية ومحلي ــام ارتبطــت روايات ومثل

ينــزل إىل هــذا العــامل بأدواتــه ليخلــق عاملــا جديــدا يحــاوره ويالعبــه ويســخر منــه بلغــة رسديــة تتكلــم بأصــوات 

شــخصيات تنمــو طبيعيــا كأنهــا مخلوقــات حيــة ال تختلــف عــن املــكان الــذي تتحــرك فيــه ، وعــن الزمــن الــذي 

تُصارعــه، لتجــد نفســها، يف البدايــة والنهايــة، جــزءا مــن ســريورة خيــال جمعــي مشــرتك.

روايــة: ال تنــَس مــا تقــول«، 
.2019 الدارالبيضــاء،  املغــريب،  القلــم  منشــورات 
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف اإلبداع األدبي األمازيغي

عبد الله المناني
مــن مواليــد 1976 بإنــزكان، حاصــل عــى اإلجــازة يف اللغــة واآلداب األمازيغيــة، 

واإلجــازة يف الكتابــة والتحليــل الســينامتوغرايف والســمعي البــرصي مــن جامعــة ابــن 

ــد  ــن املعه ــي م ــداع األديب األمازيغ ــة لإلب ــزة الوطني ــى الجائ ــز ع ــر. حائ ــر بأكادي زه

ــنتي 2008 و 2015. ــة س ــة األمازيغي ــي للثقاف املل

من مؤلفاته:

»إكومامن ن أوزواك« جزر الغربة، شعر، 2018،	 

»إيزوالن نكوضيوبن«، رموش الحرة، شعر، 2017،	 

»كوزط تنفاس يئ كوز واضان« أربعة قصص ألربعة ليال، ترجمة، 2016،	 

» يات تودمت س ءيزالالينءينو«، وجه جميل بشظاياي، شعر، 2014،	 

» كرا ن تفراس«، بعض من مالمح، قصص، 2013،	 

» تيمقان فاد«، قطرات من عطش، شعر، 2010،	 

»ؤوراو ن ؤومطا« حفنة دمع، 2008،	 

» ساول س ءيغد« تحدث إىل الرماد، شعر، 2003.	 
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف اإلبداع األدبي األمازيغي

يعتــر ديــوان »كــرا ن إميــوال زغ أوماركـــ« ســابع التجــارب الشــعرية يف مســرية الشــاعر عبداللــه املنــاين ، وقــد صــدر ســنة 2019، 

عــن املطبعــة املركزيــة بأيــت ملــول ، يقــع الديــوان يف 126 صفحــة، وهــو ديــوان شــعري أمازيغــي يتضمــن 8 قصائــد معنونــة 

ب: تنايــي، تــن إيديــر، أوســون نــغ ، إمرواســن ئينــو، تكاويــت اينــو ، أنكــامر، تريميــت متــكاروت ، أمالــو إينــو.. قصائــد مكتوبــة 

بالحرفــن »تفينــاغ« والحــرف الالتينــي.

وكأغلــب قصائــد الشــاعر عبداللــه املنــاين فتعتــر املــرأة مخاطَبــه األبــرز مــن خــالل صــور شــعرية تحــول هــذه املــرأة مــن ذاتهــا 

اإلنســية إىل الهويــة األمازيغيــة يف اســتحضار أمجادهــا وعالقتهــا مبحيطهــا.

ديوان: »كرا ن إيموال زغ أومارك نم«،
 املطبعة املركزية لسوس، أكادير، 2019.
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف الكتاب الموجه للطفل والشباب

عبد الله درقاوي
رسام كاريكاتري وقصص مصورة، من مواليد1970 مبدينة بلقصريي

نر أوىل لوحاته بجريدة أنوال اليومية

أقام عدة معارض فردية داخل وخارج املغرب 

الجائزة الثانية ملسابقة ناجى العيل للكاريكاتري بلندن سنة 1993،	 

وضــع رســومات أول معجــم مغــريب للطفــل قدمــه االديــب عبدالغنــي ابــو العــزم 	 

ســنة 1995،

الجائــزة االوىل ملســابقة الكاريكاتــري حــول موضــوع العوملــة واملعلوميــات 	 

للمعلوماتيــة ســنة 2005، الفرنــي  بالصالــون 

جائزة تقديرية من نادي الصحافة الكندي يف حرية الصحافةسنة 2005،	 

جائزة ايران االوىل يف مسابقة الكاريكاتري  irancartoon سنة 2006،	 

جائزة خاصة تكرميية من املركز الفرني للرسم الصحفي سنة 2007،	 

تكريم من لدن الجمعية األمريكية لفن الكاريكاتري سنة 2011، 	 

ــباب 	  ــن الش ــى اإلعالمي ــرف ملتق ــن ط ــري م ــي للكاريكات ــالل الرفاع ــزة ج جائ

بــاألردن ســنة 2012،

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة األطفــال اقــرأ التــي تصدرهــا وزارة الثقافــة والشــباب 	 

والرياضية،

لــه إســهامات يف مجــال ثقافــة الطفــل مــن خــالل قصــص مصــورة نــرت  مبجلــة 	 

باســم و العــريب الصغــري، 

له عدة كتب يف مجال أدب الطفل. 	 
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف الكتاب الموجه للطفل والشباب

ــن موضوعــا جديدا،يتنــاول دور )الوقــف( يف اســتقرار واســتمرار األرس  )وتســتمر الحيــاة( قصــة طويلــة لأطفــال 9 ـ 12 ســنة تتضمَّ

املعــوزة، مــن خــالل طفلــن صديقــن، يتــوىف والــُد أحدهــام، ليوقــف والــد الثــاين شــقة عــى أرسة األول، مــام يدفعــه إىل االجتهــاد، 

حتــى يصبــح طبيبــا. ثــم تشــاء الصــدف أن يُْجــري عمليــة جراحيــة ناجحــة لصاحــب الوقــف، فيقــرر األخــري أن يوقــف قطعــَة أرض 

لبنــاء مستشــفى يعالــج فيهــا الفقــراء واملحتاجــن.

كتاب: وتستمر الحياة،
مطبعة وراقة بالل، فاس، 2019 
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف العلوم اإلنسانية

المصطفى بوعزيز
ــانية  ــوم اإلنس ــا للعل ــة العلي ــج املدرس ــنة 1951، خري ــج س ــة فجي ــد مدين ــن موالي م

بباريــس » EHESS« ســنة 1981، دكتــوراه دولــة يف العلــوم االجتامعيــة مــن جامعــة 

ــريب  ــارص املغ ــخ املع ــة والتاري ــج التاريخي ــتاذ املناه ــنة 2009، أس ــاين س ــن الث الحس

ــدر لأبحــاث  ــت ي ــن ســعيد أي ــد ب ــز محم ــي مبرك ــر  علم ــن 1982 إىل 2017، مدي م

ــخ مــن 2010 إىل   ــم التاري ــان« املهتمــة بعل ــة »زم والدراســات، مستشــار علمــي ملجل

ــية،  ــة والفرنس ــن: العربي ــدة باللغت ــات عدي ــب مؤلف 2016، صاح

من مؤلفاته:

منشــورات 	   ،)1979-1965( واملســار«،  النشــأة  الجديــد،  املغــريب  »اليســار 

.1993 مراكــش،  تانســيفت، 

ــل، 	  ــة العم ــورات منظم ــزام« منش ــة وااللت ــدل املوضوعي ــاك... ج ــا... وهن »هن

الــدار البيضــاء، 1997.

»يف أصــول الكتلــة الدميقراطيــة)1912-1986(«، بالفرنسية،منشــورات كليــة 	 

اآلداب عــن الشــق، الــدار البيضــاء،1997.

»الحــركات اإلجتامعيــة يف مغــرب القــرن العريــن، محــاوالت تركيــب«، ضمــن 	 

كتــاب: »املغــرب والزمــن الراهــن«، منشــورات املعهــد امللــي للبحــث يف تاريــخ 

املغــرب، الربــاط، 2003.

املســلحة 	  املقاومــة  لتاريــخ  املــؤرخ  مقاربــة  حــول  عــام  »مدخــل 

املغربيــة)1944-1955(«، ضمــن كتــاب: »الذاكــرة واملقاومــة املغربيــة فيــام بــن 

ــاط،  ــخ املغــرب، الرب ــي للبحــث يف تاري ــد املل 1944 و1961«، منشــورات املعه

 .2014
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف العلوم اإلنسانية

قرن ونصف من تاريخ املغرب املعارص، عر تفاعل مثمر بن الوثائق التاريخية ومناهج العلوم اإلجتامعية.

يحلل الكتاب، بهدوء، النخب الوطنية والبنيات الذهنية، والحركات االجتامعية والظرفيات السياسية املتعاقبة.

هو حصيلة بحث تاريخي دام ربع قرن تقريبا. يتكون من أربعة فصول، يحلل :

األول وقع صدمة الحداثة الغربية عى االنتلجنسيات املغربية.	 

الثاين طبيعة وبنية حركات املقاومة املسلحة املغربية.	 

الثالث تشكل وتبلور الحركات االجتامعية.	 

الرابع الفكر السيايس املغريب وميكانيزمات الحقول السياسية املغربية املتوالية.	 

وينتهــي مبقاربــة للتاريــخ الراهــن املتزامــن مــع الخمــس عــرة ســنة األوىل مــن قيــادة امللــك محمــد الســادس للمغــرب 	 

)1999 ـ 2015(.

هكــذا، عــر مقاربــة للمــدى الطويــل، يعــُر بنــا الكتــاب حقــب مغــرب مــا قبــل االســتعامر والحاميــة، واملغــرب املســتقل، كــام 

يســلط األضــواء عــى البنيــات الثابتــة والظرفيــات املتحولــة.

الوطنيون المغاربة
في القرن العشرين

)1873 ـ 1999(،
 في جزأين

)منشورات إفريقيا الرق(،

الدار البيضاء، 2019.
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف العلوم االجتماعية

 الحبيب استاتي زين الدين
ــتاذا  ــا أس ــل حالي ــية، يعم ــوم السیاس ــام والعل ــون الع ــوراه يف القان ــى الدكت ــز ع حائ

للقانــون الدســتوري وعلــم السياســة يف جامعــة عبــد املالــك الســعدي بتطــوان. اشــتغل 

ســابقا أســتاذا مكونــا باملركــز الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن مبراكــش.

ــة والفرنســية يف  ــن العربي ــة باللغت ــن الدراســات والبحــوث العلمي ــة م ــر مجموع ن

منشــورات رقميــة ومجــالت محّكمــة وطنيــة ودوليــة، منهــا: »األحــزاب السياســية يف 

ــة، العــدد 46 )شــتنر  ــة سياســات عربي ــة«، مجل ــرات االجتامعي املغــرب ومــأزق التوت

2020(، و»املنطقــة املغاربيــة وإشــكالية هجــرة الكفــاءات: يف الحاجــة إىل اســتخالص 

ــة  ــدان العربي ــة املناهــل، العــدد 100 )خريــف/ شــتاء 2020(، و»البل ــدروس«، مجل ال

وأولويــة البحــث العلمــي: إىل متــى سيســتمر الهــدر؟«، مجلــة املســتقبل العريب،العــدد 

500 )أكتوبــر/ تريــن األول 2020(، و»العــروي يســائل نفســه حــول الــذات والوطــن: 

ــة،  ــة والثقافي ــات الفكري ــّن للدراس ــة تب ــروي«، مجل ــتبانة( للع ــاب )اس ــراءة يف كت ق

ــف )2017(. العــدد 22خري

من مــــــــؤلـــــفاته :

•  «L’Évaluation de la commande publique par les juridictions 
financières - Cas du Maroc».

»حالــة الطــوارئ الصحيــة: التدابــري القانونيــة واالقتصاديــة والسياســية وأبعادها« 	 

ــاب جامعي(، )2020(، )كت

»تحــوالت الفعــل االحتجاجــي املغــريب: التاريــخ واألبعــاد واملحــددات« )2014(	 

)كتــاب جامعــي(.
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف العلوم االجتماعية

ــة  ــل ثالثي ــاج يف ظ ــتئناس باالحتج ــن االس ــل األول »زم ــاب يف الفص ــق الكت ينطل

املخــزن والقبيلــة واملســتعمر«، مــن مســلّمة جوهريــة قوامهــا أن الحفــر يف ظاهــرة 

االحتجــاج يفــرض عــى الباحــث العــودة إىل التاريــخ؛ ملـّـا كان املوقــع االســرتاتيجي 

للمغــرب محــّط أطــامع ومنازعــات متنوعــة، فــال غرابــة أال يســلم مــن محــاوالت 

ــاج  ــن االحتج ــاين »م ــل الث ــدم. يف الفص ــذ الق ــي من ــط الخارج ــاع والضغ اإلخض

ــه بعــض الحــركات  ــت ب ــا حظي ــارب م ــى التســلط إىل ســلطة االحتجــاج«، يق ع

ــا يف  ــي. أم ــيل والخارج ــتوين الداخ ــى املس ــار ع ــة وانتش ــن عناي ــة م االحتجاجي

ــد  ــا«، فيعتم ــة ومالمحه ــة االحتجاجي ــكال املامرس ــه »أش ــث وعنوان ــل الثال الفص

املؤلــف آليتــي التحليــل واملقارنــة لتبيــان مختلــف أشــكال املامرســة االحتجاجيــة 

د فيهــا. لكــن املؤلِّف،  ومالمحهــا يف أفــق التحديــد الدقيــق ملــا هــو مســتِقّر ومتجــدِّ

ــوان »االحتجــاج الســلمي بــن التضمــن القانــوين  ــع املوســوم بعن يف الفصــل الراب

والتمكــن الواقعــي«، يحــاول تقريــب مضامــن النصــوص القانونيــة املنظِّمــة للحــق 

يف االحتجــاج الســلمي عــى املســتوين الــدويل والوطنــي مــن ذهــن القــارئ. ويف 

الفصــل الخامــس، »حركــة 20 فرايــر ورهــان التغيــري يف ســياق االســتمرارية«، اتجــه 

ــزات الحــراك املغــريب وتداعيــات عــدوى انتشــاره، مــن  التطلــع إىل تشــخيص محفِّ

خــالل تســليط الضــوء عــى الســياق العــام والخــاص لــروز حــراك »20 فرايــر«، 

ــل االحتجاجــي يف ضــوء  ــادس »الفع ــتعان الفصــل الس ــية. واس ــه األساس ومكونات

ــع  ــة للسوســيولوجيا السياســية، م السوســيولوجيا السياســية« بالرتاكــامت الفكري

هــت إىل أطروحاتهــا،  االنتبــاه إىل االختالفــات النظريــة، واالنتقــادات التــي ُوجِّ

ومراعــاة الســياقات التــي تتحكــم يف الفعــل االحتجاجــي. 

كتاب: »الحركات االحتجاجية في المغرب ودينامية 
التغيير ضمن االستمرارية«،

 املركز العريب لأبحاث  ودراسة السياسات،

الدوحة، 2019.
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف الدراسات األدبية والفنية واللغوية

عبد الرحمن التمارة
من مواليد جامعة الدار الحمراء، بإقليم صفرو، سنة 1975.

ــددة  ــة املتع ــامعيل، الكلي ــوالي إس ــة م ــث، جامع ــد األديب الحدي ــرد والنق ــتاذ ال أس

ــرب     ــيدية، املغ ــات، الرش التخصص

عضو اتحاد كتاب املغرب.

من مؤلفاته:

نقــد النقــد: بــن التصــور املنهجــي واإلنجــاز الّنــي )عــامن، دار كنــوز املعرفــة(، 	 

،2017

ــاءات( ط2، 	  ــروايئ )األردن، دار فض ــص ال ــل الن ــة يف تأوي ــة: دراس ــرد والدالل ال

،2017

سوسيولوجية الرواية: البنية واللغة )الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم(، 2015، 	 

ــع(، 	  ــر والتوزي ــة للن ــامن، دار ورد األردني ــروايئ )ع ــص ال ــاء الن ــات بن مرجعي

،2013

ــاد 	  ــورات اتح ــاط، منش ــروايئ )الرب ــص ال ــل الن ــة يف تأوي ــة: دراس ــرد والدالل ال

ــرب(، 2012، ــاب املغ كت

ــة 	  ــورات وزارة الثقاف ــاط، منش ــن )الرب ــريب الراه ــي املغ ــص القص ــة الن جاملي

املغربيــة(، 2010.
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ــُس عــى دراســة املرجعيــة السياســية يف الروايــة بحثــاً  إّن كتــاب »املمكــن املتخيّــل: املرجعيــة السياســية يف الروايــة« )2019( يتأسَّ

عــن كيفيــة تشــّكل الروايــة مــن »عــامل السياســة«، أفــراد ومؤسســات وعالقــات، مــام يســمح بكشــف مظاهــر التقــارب بــن »فــن 

املمكــن« )السياســة( و»الفــن الــروايئ« مــن جهــة، وإبــراز مــا ينطــوي عليــه عــامل السياســة الــروايئ مــن أبعــاد ودالالت؛ ســواء 

كانــت متصلــة بالبنــاء الفكــري الــداليل للروايــة، أم مقرتنــة ببنائهــا الجــاميل والخطــايب، مــن جهــة ثانيــة.

ــّوَن  ــاين تطبيقــي. هكــذا، تَك ــن؛ القســم األول نظــري، والقســم الث ــا يف قســمن كبريي إّن محــاور هــذا الدراســة انتظمــت منهجي

القســُم األوُل مــن محوريــن منهجيــن؛ أولهــام، يَخــصُّ تعريــف »السياســة« نظريــا، مــن خــالل أربعــة عنــارص؛ مفهــوم السياســة، 

ومفهــوم الســيايس، وعالقــة الّسياســة بالّســلطة، ثــم عالقــة الّسياســة بالدميقراطيــة. وثانيهــام، يَهــمُّ تحديــد املقصــود بـ»املرجعيــة« 

ــوم  ــة عــى مفه ــة فصــول مبني ــن أربع ــاين م ــاً. وتشــّكَل القســم الث ــة السياســية ثاني أّوالً، ورصــد املحــددات الضابطــة للمرجعي

الدائــرة الدالــة عــى الديناميــة التــي تؤكــد الرتابــط العالئقــي بــن عنــارص السياســة )أفــراد ومؤسســات وعالقــات ..(، ِوفـْـق نظــام 

تفاعــيل يَفتــُح كّل عنــرص ســيايس، ضمــَن إطــار دينامــي فّعــال وخــالّق، عــى عنــارص سياســية أخــرى. لهــذا، اختــصَّ الفصــل األول 

مبعالجــة املرجعيــة السياســية يف الروايــة بنــاء عــى دائــرة التدبــري الســيايس. واهتــم الفصــل الثــاين بدراســة املرجعيــة السياســية 

يف الروايــة انطالقــاً مــن دائــرة املحيــط الســيايس. واتصــل الفصــل الثالــث بتحليــل املرجعيــة السياســية يف الروايــة اعتــامداً عــى 

دائــرة الــرصاع الســيايس. وارتبــط الفصــل الرابــع مبقاربــة املرجعيــة السياســية يف الروايــة اســتناداً عــى دائــرة الِحــراك الســيايس. 

كتاب:»الممكن المتخّيل:
المرجعية السياسية في 

الرواية«،
دار كنوز املعرفة، عامن، األردن، 2019.
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جائزة المغرب للكتاب
صنف الدراسات في مجال الثقافة األمازيغية

رشيد لعبدلوي
رشــيد لعبدلــوي مــن مواليــد 1968، حاصــل عــى الدكتــوراه يف اللســانيات األمازيغيــة 

مــن جامعــة محمــد األول بوجــدة، مديــر أبحــاث باملعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة 

ــق والنــر والتواصــل باملعهــد امللــي  ــر مركــز الرتجمــة والتوثي ويشــغل وظيفــة مدي

للثقافــة األمازيغيــة منــذ ســنة 2016، لــه عــدة أبحــاث كلهــا يف مجــال اللغــة 

األمازيغيــة موزعــة بــن املعجــم والــرصف والرتكيــب. وهــو مــن ضمــن فريــق املؤلفــن 

ــا معجــم النحــو ســنة 2009 ومعجــم  ــة منه ــة األمازيغي ــة للغ ــدة معاجــم قطاعي لع

ــن  ــة م ــة األمازيغي ــام للغ ــم الع ــن للمعج ــق املؤلف ــن فري ــنة 2009 وضم ــالم س اإلع

منشــورات املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة ســنة 2017 وترجمــة كتــاب »مدخــل إىل 

اللغــة األمازيغيــة« مــن الفرنســية إىل العربيــة ســنة 2006 وكتــاب »نحــو األمازيغيــة« 

ســنة 2014. لــه عــدة مقــاالت حــول تركيــب األمازيغيــة منشــورة يف عــدة مجــالت مــن 

بينهــا مجلــة »أســيناك« التــي يصدرهــا املعهــد ومجلــة »أبحــاث يف اللغــة األمازيغيــة« 

التــي تصدرهــا كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بأكاديــر. وهــو ضمــن الفريــق املؤطــر 

ــة  ــن كلي ــة يف كل م ــات األمازيغي ــالك الدراس ــرت ومس ــة ماس ــن طلب ــواج األوىل م لأف

اآلداب والعلــوم اإلنســانية لجامعــة ابــن زهــر بأكاديــر، وفــاس ســايس التابعــة لجامعــة 

ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه بفــاس، وكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية التابعــة 

لجامعــة عبــد املالــك الســعدي بتطــوان، كــام شــارك عضــوا يف لجــن الجائــزة الوطنيــة 

للثقافــة األمازيغيــة التــي ينظمهــا املعهــد ولجنــة جائــزة املغــرب للكتــاب ســنة 2013 

صنــف الرتجمــة. كــام شــارك عــدة مــرات عضــوا ممثــال للمعهــد يف اللجنــة العلميــة 

للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة بالــدار البيضــاء.
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يدخــل كتــاب »يف اللســانيات األمازيغيــة : الســامت وبنــاء الجملــة« يف إطــار املســاهمة يف طــرح وإعــادة طــرح بعــض األســئلة يف 

تركيــب اللغــة األمازيغيــة قصــد تعميــق البحــث فيهــا واملســاهمة يف تقعيدهــا. وينطلــق الكتــاب مــن املعطايــات اللغويــة لفــرع 

الجنــوب مــع التطــرق إىل نفــس الظاهــرة يف الفــروع األخــرى لأمازيغيــة، دون إغفــال معطيــات تنتمــي إىل لغــات أخــرى عــى 

ســبيل املقارنــة.

وينطلــق مــن أســئلة لهــا عالقــة بالرتبــة يف األمازيغيــة وعالقتهــا بنمــط اللغــات التــي تنتمــي إليهــا، وعالقــة بنيــة الجملــة بطبيعــة 

ــة مــن خــالل دراســة  ــة يف األمازيغي ــة الجمل ــاب بني ــاول الكت ــة عامــة. ويتن ــة الجنــوب، واألمازيغي ــة يف أمازيغي ــارص الرصفي العن

ــة  ــرى الصق ــتقلة وأخ ــة إىل مس ــة يف األمازيغي ــارص الرصفي ــف العن ــة. وتصني ــة والرتكيبي ــا الرصفي ــة وخصائصه ــف النحوي الوظائ

بالجــذع الفعــيل. كــام ســلط الكتــاب الضــوء عــى خصائــص التطابــق بــن الفعــل والفاعــل يف األمازيغيــة وعالقتــه برتبــة املكونــات 

يف الجملــة. ويف األخــري تنــاول ظاهــرة اإلضــامر مصنفــا الضامئــر إىل فارغــة وأخــرى ذات محتــوى رصيف وهــذه األخــرية تتــوزع بــن 

ضامئــر منفصلــة وأخــرى متصلــة مــع وضــع تراتبيــة لورودهــا يف الجملــة.

كتاب:»في اللسانيات األمازيغية : 
السمات وبناء الجملة«،

منشورات املعهد امللي للثقافة األمازيغية، الرباط، 2019.
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جائزة المغرب للكتاب
 في صنف الترجمة

عبد الرحيم حزل
كاتب وشاعر ومرتجم.

عمــل مبجــال الصحافــة املكتوبــة واملســموعة، وبتدريــس مــاديت الرتجمــة والرتجميــات 

بالجامعــة املغربيــة.

ويرأس تحرير مجلة »ترجميات«، و»مجلة تاريخ املغرب«. 

 صدر له ستون كتاباً مرتجامً يف كثري من مجاالت الكتابة، من أهمها : 

روايــة »أغنشــيش« ملحمــد خــري الديــن، الــذي حــاز عنهــا جائــزة األطلــس الكبــري 	 

ســنة 2007،

ــزة 	  ــه جائ ــاز عن ــذي ح ــب، ال ــل كام ــة« لغابريي ــرة وهوي ــر : ذاك ــاب »الرب كت

ــنة 2017، ــري س ــس الكب األطل

ــه، 	  ــة إىل األرايض املقدســة« لريجيــس دوبري »النجمــة والصليــب والهــالل : رحل

التــي فــازت بجائــزة ابــن بطوطــة ألدب الرحلــة ســنة 2018.  



55

جائزة المغرب للكتاب
 في صنف الترجمة

كتــاب: »تاريــخ الــدار البيضــاء: مــن النشــأة إىل 1914«، أصــدره أندريــه آدم ســنة 1968، ليكــون توطئــة ومهــاداً ألطروحتــه الكــرى 

ــب خاللهــا املؤلــف يف نشــأة مدينــة الــدار البيضــاء )»أنفــا«(، ومــا  حــول الــدار البيضــاء. يتكــون الكتــاب مــن ســتة فصــول؛ قلّ

اعتورهــا مــن صنــوف الحــوادث والنوائــب والتحــوالت، ومــا كان لهــا يف هيأتهــا األوليــة تلــك، مــن مواقــع وأدوار. ثــم مــا صــار 

لهــا يف ميالدهــا الثــاين والثالــث مــن أدوار أخــرى اتســعت بإشــعاعها مــدى لتتجــاوز نطــاق املغــرب إىل أقطــار مــن العــامل الــذي 

اتصلــت بهــا بعالئــق التجــارة، ثــم بعالئــق القرصنــة؛ ثــم بعالئــق الحــرب، ثــم بعالئــق التجــارة واملضاربــة.

الفصل األول؛  بحث به يف »أصول« أنفا، وأدوارها يف غابر األزمان. 

والفصل الثاين تناول به »حياة أنفا وموتها«، من خالل التقليب يف تاريخ أنفا املعلوم من الكتابات األجنبية والعربية. 

والفصل الثالث تناول به »ميالد الدار البيضاء« عى يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

الفصل الرابع تناول فيه »الدار البيضاء يف القرن التاسع عر«، وما تحقق لها من انتعاش تجاري خاصة. 

الفصــل الخامــس تنــاول فيــه »مأســاة 1907«، مــن خــالل اســتعراض أطــوار العــدوان األجنبــي عــى املدينــة، ثــم انتقــل ليســتعرض 

أطــوار نشــوء املدينــة األوروبيــة خاصــة. 

الفصــل الســادس تنــاول فيــه »ميــالد الــدار البيضــاء الثالــث«، الــذي يــرى أنــه إمنــا تحقــق للمدينــة مــع إقامــة الحاميــة الفرنســية، 

والســيام يف جانبــي العمــران واتســاع املعامــالت االقتصاديــة.

كتاب: »تاريخ الدار البيضاء:

من النشأة إلى 1914«،
منشورات دار األمان، الرباط، 2019.
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حسن أميلي

 مــن مواليــد 1958 بالربــاط / أســتاذ التعليــم العــايل – تخصــص تاريــخ، كليــة 

ــاين. ــة – جامعــة الحســن الث ــوم اإلنســانية باملحمدي اآلداب والعل

املنتــوج العلمــي: 30 مؤلفــا )دراســات وترجــامت(، ومــا ينيــف عــن 100 مقــال 

ومداخلــة منشــورة.

من مؤلفاته: 

»الجهــاد البحــري مبصــب أيب رقــراق خــالل القــرن 17م«، )2006(، »الميــج 

ملحمــة النضــال واألمــل 50 ســنة يف خدمــة الطفولــة والشــباب )2006(«، 

ــت  ــن أي ــن 17 و18م«، )2011(،  »تازاري ــري يف القرن ــال البح ــة واملج »املغارب

عطــا - مســار واحــة مروضــة«،  )2017(.

الرتجامت:

» طريــق الوحــدة صيــف 1957 « )الربــاط - 2006(، » املغــرب يف مطلــع العهــد 

العلــوي )1669-1682(«، لأســري جريمــان مويــط،  » تاريــخ مــوالي الرشــيد 

ومــوالي إســامعيل )1685(«، )املحمديــة - 2015(، »البحــر يف التقاليــد والحــرف 

املحليــة بالربــاط وســال«، للــوي برينــو )1920( )الربــاط - 2016(، » مدينــة 

الربــاط مــن األصــول إىل عهــد الحاميــة«، لجــاك كايــي )1946( )الربــاط - 2018(، 

ــخ  ــارقة - 2019(، »تاري ــرياس )1937( )الش ــري ط ــة«، له ــات األمازيغي »القصب

ــة - 2019(. ــري دان )1649( )املحمدي ــب بي ــا«، للراه ــا وقراصنته بارباري

املعاجم املواكبة:

ــاط - 2011(،  » املعجــم البحــري واملالحــي«، )مغــريب – عــريب – فرنــي( )الرب

ــة - 2015(. ــاء واملعــامر«، )مغــريب – عــريب – فرنــي( )املحمدي »معجــم البن
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عبد الرزاق العسري

مــن مواليــد 7 أبريــل 1962، أســتاذ باحــث بجامعــة الحســن الثــاين، املحمديــة، 

كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، شــعبة التاريــخ.  حائــز عــى: دبلــوم الدراســات 

املعمقــة DEA مــن جامعــة ليــون الفرنســية  ســنة 1986، تخصــص تاريــخ قديــم 

والدكتــوراه الفرنســية مــن نفــس الجامعــة ودكتــوراه الدولــة يف اآلداب، تخصــص 

تاريــخ، جامعــة الحســن الثــاين، كليــة آداب املحمديــة .

من مؤلفاته:

أبحــاث حــول املآثــر النذريــة واملأمتيــة  ملوقــع وليــيل عــى العهــد  الروماين، 	 

أطروحــة دكتــوراه الدولة،  منشــورات أيب رقــراق 2016.

ــة ســال يف موضــوع 	  ــدرايس املنظــم حــول مدين ــوم ال ــم وتنســيق الي تقدي

:»ســال بــن املــايض والحــارض و رهانــات املســتقبل«، منشــورات أيب رقــراق 

.2014

» النخبــة يف تاريــخ املغــرب القديــم: نخــب وليــيل منوذجــا«، ضمــن أعــامل 	 

نــدوة النخبــة يف تاريــخ املغــرب، املحمديــة، منشــورات أيب رقــراق 2012.

تقديــم وتنســيق أعــامل اليــوم الــدرايس» الغربــاء يف تاريــخ املجــال 	 

الحري باملغرب«، منشورات أيب  رقراق 2017. 

ــات 	  ــة: مقارب ــة املغاربي ــدرايس» املدين ــوم ال ــامل الي ــيق أع ــم وتنس تقدي

تاريخيــة«، منشــورات أيب رقــراق 2016.

تقديــم وتنســيق أعــامل نــدوة » الرتجمــة والعلــوم اإلنســانية «، دار النــر 	 

.2020 الرباط-نت، 

ــة باملغــرب «، 	  ــخ املــدن الكولونيالي ــدوة » تاري ــم وتنســيق أعــامل ن تقدي

ــت، 2020. ــاط – ن ــر الرب دار الن
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ــة  ــة بعناي ــة العلمي ــن البعث ــاب الصــادر ســنة 1918 ع ــة الكت تكمــن أهمي

ــة يف  ــات الجه ــاول مقوم ــت بتن ــة اهتم ــق دراس ــه أوث ــو-بلري يف كون ميش

ــا  ــرة(، ال مب ــي )القنيط ــة بور-ليوط ــة إىل مدين ــز بوزنيق ــن مرك ــا م امتداده

توفــره مــن معلومــات تاريخيــة عــن تطــور الجهــة منــذ القــدم حتــى ســنة 

ــة  ــة عــن الجه ــات مكتمل ــف، فحســب، وإمنــا بتوفريهــا أيضــاً ملعلوم التألي

بحارضتيهــا الرئيســيتن الربــاط وســال، وبامتدادهــا الجغــرايف مراكــز وبــوادي، 

لتبيــان مكوناتهــا العرقيــة، وحياتهــا االجتامعيــة والدينيــة، انتهــاء باملتغــريات 

ــة الفرنســية. الطارئــة عليهــا مــوازاة مــع خضوعهــا إلدارة الحامي

وقــد أتــت فكــرة االشــتغال عــى هــذا املؤلــف بعــد مــي 100 ســنة عــى 

صــدوره، تزامنــا مــع االحتفــاء مبدينــة الربــاط عاصمــة األنــوار، قصــد بســط 

محتويــات الكتــاب التــي تهــم تاريــخ ومجــال ومجتمعــات مراكــز بوزنيقــة 

ــة  ــاط وســال والقنيطــرة واملجــاالت املتصل ــدن الرب ــارة، وم والصخــريات ومت

بهــا أمــام رشيحــة أوســع مــن املهتمــن باملجــال، وباألخــص لســلطات الجهــة 

ومنتخبيهــا وفاعليهــا يف املجــاالت السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة، 

ــات  ــة اتخــاذ القــرارات املالمئــة لوضــع مكون مبــا يقــدم لهــم تيســريا لعملي

الجهــة، ولربــط ماضيهــا بالحــارض واآلفــاق املســتقبلية.

كتاب: »الرباط وجهتها«،
دار أيب رقراق، الرباط، 2019.
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المرسوم المنظم
لجائزة المغرب للكتاب
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مرســوم رقــم 2.18.90 الصــادر فــي 25 جمــادي اآلخــرة 

1439 ، )14 مــارس 2018(، بتغييــر وتتميــم المرســوم رقــم 

2.05.830 الصــادر بتاريــخ 26 مــن رمضــان 1427 )19 أكتوبــر 

ــاب. ــرب للكت ــزة المغ ــداث جائ ــق بإح 2006( المتعل
 

رئيس الحكومة،
بناء عى الدستور وال سيام الفصلن 89 و90 منه،

ــوال 1427  ــن ش ــادر يف 18 م ــم 2.06.328 الص ــوم رق ــى املرس وع

ــم وزارة  ــد اختصاصــات وتنظي ــق بتحدي )10 نوفمــر 2006 (املتعل

ــة، الثقاف

وعــى املرســوم رقــم 2.05.830 الصــادر يف 26 مــن رمضــان 1427 

ــع  ــاب، كــام وق ــزة املغــرب للكت ــر 2006( بإحــداث جائ )19 أكتوب

تغيــريه وتتميمــه.

وعــى املرســوم رقــم 2.08.544 الصــادر يف 24 رجــب 1430 املوافــق 

17 يوليــوز 2009 ، املغــري واملتمــم للمرســوم رقــم 2.05.830 .

وعــى املرســوم رقــم 2.12.554 الصــادر يف 3 صفــر 1434 )17 

ديســمر 2012(، املغــري واملتمــم للمرســوم رقــم 2.08.544.

وبعــد املداولــة يف مجلــس الحكومــة املنعقــد يف 5 جــامدي اآلخــرة 

1439 )22 فرايــر 2018(.

رسم ما ييل:

المادة األولى
ــواد 2 و3 و6 و11  ــات امل ــايل مقتضي ــو الت ــى النح ــم ع ــري وتتم تغ

مــن املرســوم رقــم 2.05.830 الصــادر يف 26 مــن رمضــان 1427 )19 

أكتوبــر 2006( املشــار إليــه أعــاله.

المادة 1
تحــدث جائــزة تحــت اســم »جائــزة املغــرب للكتــاب« ومتنح ســنويا 

ــاج األديب والدراســات والرتجمــة  ملؤلــف أو عــدة  مؤلفــات يف اإلنت

الصــادرة باللغــة العربيــة أو باللغــة األمازيغيــة أو بالتعبــري الحســاين 

أو بإحــدى اللغــات األجنبيــة.

المادة 2
تشتمل »جائزة املغرب للكتاب« عى األصناف التالية:

جائزة املغرب لآلداب،	 

جائزة املغرب للعلوم اإلنسانية،	 

جائزة املغرب للعلوم االجتامعية،	 

جائزة املغرب للدراسات األدبية والفنية واللغوية،	 

جائزة املغرب للرتجمة.	 

جائزة املغرب التشجيعية لإلبداع األديب األمازيغي،	 

ــة 	  ــال الثقاف ــات يف مج ــجيعية يف الدراس ــرب التش ــزة املغ جائ

ــة، األمازيغي

جائزة املغرب للكتاب املوجه للطفل والشباب.	 

المادة 3
تشتمل جائزة املغرب لآلداب عى جائزتن مستقلتن :

-1 جائزة املغرب للشعر.

-2 جائزة املغرب للرد.

وترشــح للجائــزة األوىل املصنفــات املغربيــة يف مجــال الشــعر، 

ــة  ــال الرواي ــة يف مج ــات املغربي ــة املصنف ــزة الثاني ــح للجائ وترش

والقصــة القصــرية واملرحيــة.

المادة 4
ترشــح لجائــزة املغــرب للدراســات األدبيــة والفنيــة واللغويــة، 

واللغويــة  األدبيــة  الدراســات  مياديــن  املغربيــة يف  املصنفــات 

األديب. والنقــد  والبيوغرافيــا 

المادة 5
متنح »جائزة املغرب للرتجمة« ملكافأة:	 

املصنفــات األجنبيــة املرتجمــة إىل اللغــة العربيــة أو األمازيغيــة 	 

والفنــون  اآلداب  مياديــن  املغاربــة يف  الكتــاب  قبــل  مــن 

ــة  ــات العلمي ــذا املناقش ــة وك ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس والعل

ــارصة. املع

املصنفــات املغربيــة املرتجمــة مــن قبــل الكتــاب املغاربــة إىل 	 

لغــة أخــرى يف نفــس املياديــن.

تخصص لهذا الصنف جائزة واحدة.

المادة 6
تعــن الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة ســنويا ســت)6( لجــان 

علميــة للتحكيــم، وهــي كالتــايل:

ــم يف املصنفــات 	  ــوىل التحكي ــزة املغــرب للشــعر، تت ــة جائ لجن

املرتشــحة يف مجــال الشــعر؛

ــات 	  ــم يف املصنف ــوىل التحكي ــرد، تت ــرب لل ــزة املغ ــة جائ لجن

املرتشــحة يف مجــال الــرد واإلبــداع األديب األمازيغــي والكتــاب 

املوجــه للطفــل والشــباب؛

ــم يف 	  ــوىل التحكي ــوم اإلنســانية، تت ــزة املغــرب للعل ــة جائ لجن

ــانية؛ ــوم اإلنس ــال العل ــحة يف مج ــات املرتش املصنف

لجنــة جائــزة املغــرب للعلــوم اإلجتامعيــة، تتــوىل التحكيــم يف 	 

املصنفــات املرتشــحة يف مجــال العلــوم اإلجتامعيــة؛
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ــة، 	  ــة واللغوي ــة والفني ــزة املغــرب للدراســات األدبي ــة جائ لجن

ــم يف املصنفــات املرتشــحة يف مجــال الدراســات  ــوىل التحكي تت

األدبيــة والفنيــة واللغويــة والدراســات يف مجــال الثقافــة 

ــة ؛ األمازيغي

لجنــة جائــزة املغــرب للرتجمــة، تتــوىل التحكيــم يف املصنفــات 	 

املرتشــحة يف مجــال الرتجمــة.

ــا أعــاله مــن  ــة مــن اللجــان الســت املشــار إليه  تتشــكل كل لجن

ــة  ــام دراي ــوان له ــل عض ــى األق ــم ع ــن بينه ــاء، م ــة أعض خمس

ــكل  ــادة األوىل أعــاله. كــام ميكــن ل ــا امل ــص عيه ــي تن باللغــات الت

لجنــة أن تســتعن عــى األكــرث ، مبختصــن اثنــن يف املجــال املرتبــط 

ــة. ــة بالثقاف ــة املكلف ــلطة الحكومي ــة الس ــد موافق ــا، بع بعمله

وتنتخــب كل لجنــة مــن بــن أعضائهــا رئيســا ومقــررا. كــام تعــن 

الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة رئيســا للجــان الجائــزة، 

يــرف عــى حســن ســري اجتامعــات اللجــان ويســاهم يف مداوالتهــا 

دون املشــاركة يف التصويــت. ويعهــد إىل اللجــان بالقــراءة واملداولــة 

والتحكيــم وتحديــد املصنفــات الفائــزة مــن بــن :

أ- مصنفــات الكتــاب املغاربــة التــي صــدرت باملغــرب أو 

خارجــه يف الســنة الســابقة التــي متنــح خاللهــا »جائــزة 

املغــرب للكتــاب« وتــم إيداعهــا بصــورة قانونيــة لــدى املكتبة 

الوطنيــة للمملكــة املغربيــة.

ــل  ــن قب ــا أو م ــل أصحابه ــن قب ــحة م ــات املرش ب- املصنف

هيــآت مهنيــة أو ثقافيــة أو تربويــة أو أكادمييــة، رشيطــة أن 

يرفــق الرتشــيح بطلــب خطــي يوقعــه املؤلــف ســواء تقــدم 

برتشــيحه شــخصيا أو تــم ترشــيح مصنفــه أو عملــه أو دراســته 

مــن جهــة أخــرى.

المادة 7
 عنــد املداولــة النهائيــة تجتمــع اللجــان بكامــل أعضائهــا يف جلســة 

واحــدة رسيــة ومغلقــة، تحــت إرشاف رئيــس اللجــان وباســتدعاء 

ــال للمصنفــات الفائــزة  ــا ونهائيــا معل منــه، وتحــرر تقريــرا عام

مبــارشة بعــد إنهــاء عملهــا يســلم لوزيــر الثقافــة الــذي يعلــن عــن 

الجائــزة.

المادة 8
ــاء  ــمي أثن ــال رس ــنويا يف احتف ــاب س ــرب للكت ــزة املغ ــلم جائ تس

ــاب. ــدويل للكت ــرض ال ــاد املع انعق

وميكــن أن تســلم الجائــزة اســتثناء يف احتفــال رســمي خــارج موعــد 

املعــرض الــدويل للنــر والكتــاب، وبشــكل منفصــل عنــه.

المادة 9
 ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء لجــان الجائــزة أن يرشــح مصنفــه 

ألي صنــف مــن أصنــاف الجائــزة.

المادة 10
ــات  ــغ التعويض ــذا مبل ــاب وك ــرب للكت ــزة املغ ــغ جائ ــح مبل  مين

ــن  ــاب ع ــرب للكت ــزة املغ ــان جائ ــاء لج ــة ألعض ــة الصافي الجزافي

االعتــامدات  مــن  طرفهــم  مــن  املقدمــة  الخدمــات  مجمــوع 

املرصــودة برســم الحســاب الخــاص املســمى »الصنــدوق الوطنــي 

للعمــل الثقــايف« وتحــدد بقــرار مشــرتك للوزيــر املكلــف بالثقافــة 

ــة. ــف باملالي ــر املكل والوزي

المادة 11
ــن  ــدة م ــزة واح ــن جائ ــرث م ــح ألك ــد الرتش ــف واح ــوز ملصن ال يج

ــاب. ــرب للكت ــزة املغ ــاف جائ أصن

وال يجــوز أن يرشــح لجائــزة املغــرب للكتــاب مــن ســبق لــه أن فــاز 

بهــا إال بعــد مــرور ثــالث ســنوات عــى الســنة التــي نــال خاللهــا 

الجائــزة.

وال يجــوز ألي مرشــح ســحب ترشــيحه بعــد إيداعــه لــدى مديريــة 

الكتــاب بــوزارة الثقافــة واإلتصــال.

المادة 12
يراعــى يف العمــل املرشــح لـــ »جائــزة املغــرب للكتــاب« أال يكــون 

ــاله  ــة أع ــى للجن ــة، ويبق ــة أو عاملي ــة وطني ــن جه ــز م ــد أجي ق

ــاله  ــف أع ــن الصن ــل ضم ــف ال يدخ ــا إذا كان املصن ــدد م أن تح

ــزة. ــيح للجائ ــايل الرتش ــتحق بالت ويس

المادة 13
مينح الفائز بجائزة املغرب للكتاب.

شهادة.

تذكارا.

ومبلغــا ماليــا صافيــا قــدره مائــة وعــرون ألــف درهــم )120.000 

درهم(.

المادة الثانية 
تتمــم مقتضيــات املرســوم رقــم 2.05.830 الصــادر يف 26 مــن 

ــواد 5  ــاله، بامل ــه أع ــار إلي ــر 2006( املش ــان 1427 )19 أكتوب رمض

ــايل :  ــو الت ــى النح ــرر ع ــرر3 و13مك ــرر2 و5 مك ــرر1 و5مك مك
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المادة 3 مكرر 1:
ــة  ــات املغربي ــانية، املصنف ــوم اإلنس ــرب للعل ــزة املغ ــح لجائ ترش

ــة  ــس والرتبي ــم النف ــالمي وعل ــر اإلس ــفة والفك ــن الفلس يف ميادي

والتاريــخ والجغرافيــا واألنرثبولوجيــا.

 المادة 3 مكرر 2:
ــة  ــات املغربي ــة، املصنف ــوم اإلجتامعي ــرب للعل ــزة املغ ــح لجائ ترش

يف مياديــن علــم اإلجتــامع والقانــون واالقتصــاد والعلــوم السياســية 

وعلــوم اإلدارة والبيئــة وعلــوم اإلعــالم واالتصــال.

المادة 5 مكرر1: 
ترشــح لجائــزة املغــرب التشــجيعية يف اإلبــداع األديب األمازيغــي، 

األعــامل الشــعرية والروائيــة واملرحيــة والقصصيــة.

المادة 5 مكرر2:
 ترشــح لجائــزة املغــرب التشــجيعية يف الدراســات يف مجــال الثقافــة 

ــة  ــة األمازيغي ــب الثقاف ــاول جوان ــي تتن ــة، الدراســات الت األمازيغي

ولغتهــا واملكتوبــة بحــرف تيفينــاغ أو بــأي لغــة أخــرى.

المادة 5 مكرر3:
والشــباب،  للطفــل  املوجــه  للكتــاب  املغــرب  لجائــزة  ترشــح   

والشــباب. األطفــال  تســتهدف  التــي  واألعــامل  اإلبداعــات 

المادة 13 مكرر:
 تعــد الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة نظامــا داخليــا لجائــزة 

ــاب،  ــزة املغــرب للكت ــم الرتشــح لجائ ــاب، يحــدد تنظي املغــرب للكت

وكيفيــات اشــتغال لجــان الجائــزة املشــار إليهــا يف املــادة 6 أعــاله.

المادة الثالثة
ــمية،  ــدة الرس ــر يف الجري ــذي ين ــوم ال ــذا املرس ــذ ه ــند تنفي يس

ــة، كل واحــد  ــر االقتصــاد واملالي ــة واالتصــال ووزي ــر الثقاف إىل وزي

ــام يخصــه. منهــام في

وحــرر بالربــاط يف 25 جــامدي اآلخــرة 1439 ، )14 مــارس 2018(.                       

اإلمضــاء : ســعد الديــن العثــامين

وقعه بالعطف: وزير الثقافة واإلتصال: محمد األعرج

وزير اإلقتصاد واملالية: محمد بوسعيد
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للكتــاب  المغــرب  لجائــزة  الداخلــي  القانــون  يســتمّد 

ــي 26  ــادر ف ــم 2.05.830 الص ــوم رق ــن المرس ــه م مضامين

رمضــان 1427 )19 أكتوبــر 2006( المتعلــق بإحــداث »جائــزة 

ــطة  ــه بواس ــره وتتميم ــع تغيي ــا وق ــاب« كم ــرب للكت المغ

 1430 رجــب   24 فــي  الصــادر   2.08.544 رقــم  المرســوم 

الموافــق 17 يوليــوز 2009، 

1434ه  صفــر   3 فــي  الصــادر   2.8.554 رقــم  والمرســوم 

 2.18.90 رقــم  والمرســوم   ،2012 ديســمبر   17 الموافــق 

الصــادر فــي 25 جمــادي اآلخــرة 1439، )14 مــارس 2018(.

المادة 1 : األهداف
يتوخى هذا القانون الداخيل تحقيق األهداف التالية:

تطبيــق مقتضيــات املرســوم املنظــم للجائــزة املشــار إليــه 	 

ــاله. أع

ــة 	  ــن مرحل ــزة م ــان الجائ ــغال لج ــادي ألش ــري الع ــط الس ضب

ــة. ــج النهائي ــالن النتائ ــة إع ــات إىل مرحل ــلم املصنف تس

ــف 	  ــل مختل ــة يف عم ــفافية والنزاه ــة والش ــامن املوضوعي ض

ــان. اللج

ــاب واالرتقــاء 	  ــزة املغــرب للكت ــة لجائ الســمو بالقيمــة العلمي

ــم. ــداول والتحكي ــات الت مبجري

المادة 2 : تشكيل اللجان
وفقــاً ملقتضيــات املرســوم املنظــم للجائــزة املشــار إليــه أعــاله تعــن 

ــنويا ســت)6(  ــة واالتصــال س ــة بالثقاف ــة املكلف الســلطة الحكومي

لجــان علميــة خاصــة بــكل صنــف مــن مصنفــات جائــزة املغــرب 

للكتــاب، ويراعــى أن يكــون أعضاؤهــا مختصــن يف مصنفــات 

الجائــزة مــن أســاتذة باحثــن ومفكريــن وأكادمييــن ومهنيــن 

ــهودة. ــاءة املش ــن ذوي الكف ــراء م وخ

تتشــكل كل لجنــة مــن هــذه اللجــان الســت)6( مــن خمســة )5( 

ــة  ــم دراي ــل له ــى األق ــم ع ــن )2( منه ــن اثن ــع عضوي ــاء، م أعض

باللغــة العربيــة أو األمازيغيــة أو التعبــري الحســاين أو اللغــات 

ــزة. ــف الجائ ــب صن ــة حس األجنبي

المادة 3 : االجتامع التمهيدي
تدعــو اإلدارة أعضــاء اللجــان العلميــة املعينــن اىل اجتــامع متهيــدي 

تقــوم فيــه ب :

التذكري مبضامن املرسوم املنظم للجائزة.	 

عرض مسطرة إطالق جائزة املغرب للكتاب.	 

ــت 	  ــي توصل ــدد األعــامل املرشــحة الت ــر عــن ع ــم تقري  تقدي

ــرتة الرتشــيح. ــف خــالل ف ــا يف كل صن به

اإلخبــار باإلجــراءات اللوجيســتيكية التــي اتخــذت لتيســري 	 

ــة. ــتغال اللجن اش

اإلخبار بالتاريخ املرتقب لإلعالن عن النتائج.	 

اإلجابة عن أسئلة األعضاء عند االقتضاء.	 

المادة 4 : مهام رئيس اللجان
ــة املكلفــة بالثقافــة  والشــباب والرياضــة  تعــن الســلطة الحكومي

رئيســا للجــان الجائــزة.

يعتر رئيس اللجنة منسقا عاما للجائزة.	 

يدعو اىل االجتامعات العامة للجان ويسري أشغالها.	 

يــرف عــى حســن ســري اجتامعــات اللجــان الســت املذكــورة، 	 

التــي يعهــد لهــا بالقــراءة واملداولــة والتحكيــم وتحديــد 

دون  مداوالتهــا  يف  يســاهم  ان  ولــه  الفائــزة.  املصنفــات 

املشــاركة يف التصويــت.

ــي 	  ــان، والت ــه اللج ــا علي ــي تعرضه ــات الت ــم يف الخالف الحس

ــة. ــل اللجن ــا داخ ــتعىص حله اس

يســلم التقاريــر واملحــارض والنتائــج، بعــد انتهــاء أشــغال 	 

اللجــان، للوزيــر لإلعــالن عنهــا.

المادة 5 : االجتامعات العامة للجان
ــتُّ املكونــة لجائــزة املغــرب للكتــاب اجتامعــن  تعقــد اللجــاُن السِّ

عامن عى األقل. 

خالل االجتامع األول:

يقــدم رئيــس اللجــان عرضــا عــن اآلفــاق العامــة املرتقبــة لســري 	 

ــة التحكيم. عملي

يدعو كل لجنة اىل انتخاب رئيس ومقرر من بن أعضائها.	 

تتسلم كل لجنة نسخاً من املصنفات املرشحة للجائزة.	 

يجيــب رئيــس اللجــان عــن استفســارات أعضــاء اللجــان 	 

مالحظاتهــم. ويســجل 

ــج  ــان ونتائ ــر اللج ــف تقاري ــدم مختل ــاين، تق ــامع الث ــالل االجت خ

ــم. التحكي

المادة 6 : االجتامعات الخاصة بكل لجنة حسب الصنف
تجتمــع كل لجنــة مــن اللجــان الســت الخاصــة بــكل صنــف مــن 

ــحة  ــامل املرش ــم األع ــة تحكي ــه عملي ــا تقتضي ــب م ــز حس الجوائ

ــات  ــل االجتامع ــد عــى األق ــم(. وتعق ــة والتحكي ــراءة واملداول )الق

ــة: التالي

ــار رئيــس ومقــرر واالطــالع عــى 	  ــامع أول يخصــص الختي اجت

ــام قــد يظهــر  ــرأي في ــداء ال ــزة وإب املصنفــات املرشــحة للجائ

ــاء  ــن األعض ــا ب ــاص، وتوزيعه ــول االختص ــات ح ــن مالحظ م
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ــة؛ ــاق ســري العملي ــرأي يف آف ــادل ال حســب االختصاصــات وتب

اجتــامع ثــاين تــداويل تحكيمــي ينعقــد بعــد فحــص املصنفــات 	 

النتقــاء الالئحــة الطويلــة للجائــزة؛

ــامد الئحــة 	  ــداويل تحكيمــي يســفر عــن اعت ــث ت ــامع ثال اجت

ــزة؛  ــن حجــب الجائ ــايئ أو ع ــاري النه ــارة للتب ــات املخت املؤلف

ــايئ، 	  ــاري النه ــارة للتب ــات املخت ــامد الئحــة املؤلف ــة اعت يف حال

ينعقــد اجتــامع أخــري يخصــص للتــداول والتحكيــم بــن أعضــاء 

كل لجنــة وتحديــد العمــل الفائــز. 

توجــه دعــوات االجتــامع مــن قبــل رئيــس ورؤســاء اللجــان. ويجــب 

أن  تكــون الدعــوة ألي اجتــامع مرفقــة مبوضوعــه، وال مينــع ذلــك 

ــى  ــامل، ع ــدول األع ــا لج ــاء رضوري ــراه األعض ــا ي ــة م ــن إضاف م

ــا إذا كان  ــة م ــه. ويف حال ــامع أو يف بدايت ــل االجت ــك قب ــم ذل أن يت

ــه  ــن عدم ــه م ــدأ إضافت ــار خــالف يحســم مب ــة مث ــرتح اإلضاف مق

ــاً. ــام مع ــت أو به ــاع أو بالتصوي باإلقن

المادة 7 : معايري اشتغال اللجان
تســتند اللجــان، يف تقييمهــا عــى معايــري مســتقاة مــن املرجعيــات 

ــن  ــز، وم ــناد الجوائ ــا يف إس ــارف عليه ــات املتع ــة واملنهجي العلمي

ــة لأعضــاء. الخــرة واملامرســة التخصصي

ويراعى يف األعامل العلمية :

مدى تعبري عنوان الكتاب عن موضوعه، 	 

تبويب الكتاب وانسجامه الداخيل،	 

بناء موضوعه وجدته، 	 

انسجام أبوابه وفصوله، 	 

سالمة لغته وجودة عباراته،	 

املنهج املعتمد، 	 

طريقة العرض، 	 

جدة األفكار وعمقها،	 

ــع 	  ــا، م ــا وتخصصه ــع، وجدته ــادر واملراج ــة املص ــدى أصال م

ــاالت. ــة اإلح ــن دق ــد م التأك

ويراعى يف األعامل اإلبداعية :

جنس العمل اإلبداعي ولغته،	 

الفضاء اإلبداعي ومكنوناته،	 

عنارص الجدة والتميز.	 

 ويراعى يف األعامل املرتجمة:

أهمية العمل املرتجم وقيمته الثقافية يف لغته األصلية،	 

األداء اللغوي للرتجمة من حيث سالسة األسلوب وسالمته،	 

األداء الداليل للرتجمة من حيث وضوح املعنى.	 

ــو  ــر كل عض ــى أن يع ــداول، ع ــل الت ــرص يف كل مراح ــب الح يج

مــن األعضــاء عــن آرائــه بالتحليــل والتريــر الالزمــن، وذلــك لفســح 

ــح  ــل مرتش ــكل عم ــتفيضن ل ــم مس ــة وتقيي ــراء دراس ــال إلج املج

ــة. ــدأ الحري ــكل اآلراء عــى أســاس مب ــدان ب يعت

المادة 8 : عمليات الفحص والتحكيم

ــن 	  ــرب م ــزة املغ ــل جائ ــحة لني ــاُت املرش ــم املؤلف ــم تقيي يت

ــر  ــع النظ ــا، بقط ــة يف ذاته ــة واإلبداعي ــا العلمي ــة قيمته زاوي

ــر.    ــار آخ ــن أي اعتب ع

تقــوم اللجــان بعمليــة التوزيــع والتقييــم األوليــة وينجــز 	 

تقريــر موجــز عــن كل عمــل حســب االســتامرة الخاصــة بــكل 

ــف. صن

تحتفــظ كل لجنــة مــن اللجــان الســت، عنــد االقتضــاء، بالحــق 	 

يف طلــب االســتعانة مــن مختــص أو اثنــن مــن خــارج اللجنــة 

يف املجــال املرتبــط بعملهــا بعــد طلــب موافقــة الســلطة 

الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة عــى ذلــك. ويُحــرُِّر كل مختــص 

ـف املفحــوص  متــت االســتعانة بخرتــه تقريــرا عــن املؤلَـّ

ــه. ــة ملوضوع ــة املالمئ ــارات املنهاجي ــه، واالعتب ــب طبيعت حس

ال يحــّق لعضــو متغيــب مناقشــة أو طلــب مراجعــة أي قــرار 	 

تــّم اتخــاذه يف االجتــامع الــذي تغيــب فيــه.

ــت 	  ــق أو بالتصوي ــرار بالتواف تفــي املناقشــات إىل اتخــاذ الق

ــة تســاوي  ــس مرجحــا يف حال ــر صــوت الرئي ــة، ويعت باألغلبي

األصــوات. 

ــبب 	  ــب ألي س ــو تغيّ ــن عض ــة ع ــت بالوكال ــوز التصوي ال يج

كان.

إذا اســتعىص حســم الخــالف داخــل أي لجنــة يتــم الرجــوع إىل 	 

ــه بشــكل نهــايئ. ويحــل كل  ــذي يحســم في رئيــس اللجــان ال

اختــالف علمــي بتحكيــم ذوي االختصــاص داخــل اللجنــة، أو 

باالســتعانة مبختصــن آخريــن حســب مــا يســمح بــه املرســوم 

املحــدث لجائــزة املغــرب للكتــاب كــام وقــع تغيــريه وتتميمــه. 

ــا، وال 	  ــكل أعضائه ــة ل ــة وملزم ــان نهائي ــرارات اللج ــر ق تعت

ــظ بشــأنها أو يدخــل يف أي جــدل  يجــوز ألي عضــو أن يتحف

حــول حيثيــات منــح الجائــزة أو حجبهــا عــى أي مســتوى كان، 

ــه الشــخي.  ــاً لرأي ــرار مخالف ــو كان الق ــى ول حت

المادة 9 : محارض االجتامعات
يقــوم مقــررو اللجــان بتحريــر محــارض خاصــة بأشــغال كل لجنــة، 

تتضمــن التقاريــر املقدمــة، والقــرارات املتخــذة والصعوبــات التــي 

اعرتضــت عملهــا إن وجــدت.
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تُضمــن املحــارض نســخا مــن التقاريــر التــي قدمــت يف االجتامعات، 

خاصــة تلــك التــي تتعلــق بعمليتــي التقييــم والتحكيم.

المادة 10 :  واجب التحفظ والرسية
ــزة املغــرب  ــل جائ ــم األعــامل املرشــحة لني ــات تحكي تجــري عملي

للكتــاب، ابتــداء مــن تســلم املصنفــات إىل حــن إعــالن النتائــج، يف 

رسيــة تامــة. ويتعهــد أعضــاء اللجــان بعــدم اإلدالء بأيــة ترصيحــات 

تتصــل بعمــل لجانهــم.

المادة 11 : إعالن النتائج 
تنجــز كل لجنــة تقريــرا مركــزا عــن العمــل أو األعــامل الفائــزة، 	 

تضمنــه أبــرز الحيثيــات العلميــة واإلبداعيــة يف منــح الجائــزة.

تســلم جميــع املحــارض والتقاريــر املنجــزة لرئيــس لجــان 	 

الجائــزة قبــل االجتــامع العــام املخصــص إلعــالن النتائــج، 

ليقــوم بــدوره بتســليمها إىل وزيــر الثقافــة والشــباب والرياضة 

ــج. ــداوالت والنتائ ــن امل ــام ع ــر ع ــة بتقري مرفق

تقــوم وزارة الثقافــة واالتصــال بنــر خالصــة مركــزة لحيثيــات 	 

ــة  ــري العلمي ــة والس ــامل املتوج ــور األع ــع ص ــزة م ــح الجائ من

واإلبداعيــة ألصحابهــا يف كتيــب يحمــل عنــوان: »دليــل جائــزة 

املغــرب للكتــاب«، مــع ذكــر ســنة الــدورة. وتنــر نســخة منــه 

عــى موقــع الــوزارة.

المادة 12: مقتضيات عامة
ال يجــوز ألي مرشــح ســحب ترشــيحه بعــد إيداعــه وفــق 	 

لجائــزة  املحــدث  املرســوم  يف  عليهــا  املنصــوص  الــروط 

املغــرب للكتــاب كــام وقــع تغيــريه وتتميمــه.

ال تقبــل للرتشــيح للجائــزة إال الكتــب الصــادرة يف طبعتهــا 	 

األوىل خــالل الســنة الســابقة للســنة التــي متنــح فيهــا الجائــزة.  

ــة إال إذا صــدرت يف نفــس  ــة أو الثالث ــل الطبعــة الثاني وال تقب

ســنة إصــدار الطبعــة األوىل.

يتــم الرتشــيح لجائــزة املغــرب للكتــاب، بنــاء عــى طلــب 	 

شــخي مــن املؤلــف أو مــن دار النــر مبوافقــة خطيــة 

ــض  ــزة رف ــتحق للجائ ــوز ألي مس ــم ال يج ــن ت ــف، وم للمؤل

تســلمها، ألي ســبب مــن األســباب.

يتــم تجديــد أعضــاء لجــن التحكيــم كل عــام مــن أجــل ضــامن 	 

املوضوعيــة يف تقييــم األعــامل.

ــن أن 	  ــام تب ــيل كل ــون الداخ ــذا القان ــول ه ــري فص ــن تغي ميك

ــك. ــة إىل ذل ــاك حاج هن
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اإلبداع األدبي

1968

عبد الكريم غالب

دفنا املايض

1969

عبد املجيد بن جلون

يف الطفولة

ربيع مبارك

سيدنا قدر

عبد الحي محمد املنيف 

ديوان اليويس   

تحقيق ودراسة

1970

محمد الصباغ

نقطة نظام

1971

خناثة بنونة

النار واالختيار

محمد زنيرب

الهواء الجديد

1972

أحمد الطيب العلج

حليب الضياف

محمد ابراهيم الكتاين

من ذكريات سجن مكافح

أحمد السباعي البكري

املخاض

1973

كامل الزبدي

سلم من أجل املستقبل

محمد البرصي 

االنسان والتمزق

1974

عبد الكريم غالب

املعلم عيل

1976/75

احتفظ بها

1978

عبد املجيد بن جلون

معركة الوادي

1979

احتفظ بها

1981

عيل الصقيل

املعركة الكرى

 1983/82

احتفظ بها

1987

أحمد املجاطي

الفروسية : ديوان شعر

1988

عبد الله راجع

أياد كانت ترق القمر :

ديوان شعر 

1989

عبد الله العروي

أوراق

1990

مبارك ربيع

برج السعود

1991

محمد زنيرب

عروس أغامت

1992

محمد بنيس

هبة الفراغ

  1993

عبد الكريم الطبال

عابر سبيل

 1994

عبد الكريم غالب

رشوخ يف املرايا : رواية

 

1995

محمد الصباغ

أطالب بدم الكلمة

1996

عبد الغني أبو العزم

الريح اآلخر

سرية ذاتية

1997

محمد عز الدين التازي

الشبابيك

1998

أحمد التوفيق

شجرية حناء

1999

عبد القادر الشاوي

الساحة الرفية

2000

امليلودي شغموم

نساء آل الرندي : رواية

2001

ادريس امللياين 

مغامرة الريح

2002

أحمد بوزفور

ققنس

وفاء العمراين

هيأت لك

2003

عبد الحي املودن

خطبة الوداع

2004

احتفظ بها 

 2005

محمد الصباغ

الطفولة الستون

2006

زهرة املنصوري

البوار

حمزة بن إدريس العثامين

Le Fils du Soleil

2007

محمد املعزوز

رفيق الفصول
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2008

لطيفة املسكيني 

حناجرها عمياء

2009

احتفظ بها

 2010

فاتحة مرشيد

ما مل يقل بيننا

محمد عزيز الحصيني

أثر الصباح عى الرخام

2012

حسن نجمي

أذى كالحب

2013

محمد الرسغيني

تحت األنقاض فوق األنقاض

2014

أحمد بلحاج آية وارهام

ألفالكه رشاقة الرغبة

2015

حجبت

 2016

عبد الكريم الطبال

مننامت

 2017

نبيل منرص

أغنية طائر التم

 2018

صالح بورسيف

رفات جلجامش

2019

مصطفى ملح

ال أوبخ احدا

رشيد خالص
 Guerre totale (suivi de) Vols,

l’éclat

2020

محمد عنيبة الحمري

ترتوي بنجيع القصيد

الشعر

2008

أحمد املديني

»خريف.......و قصص أخرى«

محمد عز الدين التازي

أبنية الفراغ

 

2009

محمد برادة

حيوات متجاورة

 2010

سعيد علوش

كاميكاز

2012

عمر والقايض

اإلبحار إىل إيثكا

محمد زهري

أصوات مل أسمعها

2013

محمود عبد الغني

الهدية األخرية

2014

يوسف فاضل

طائر أزرق نادر يحلق معي

 2015

محمد برادة

بعيدا من الضوضاء

قريبا من السكات

 2016

طارق بكاري

نوميديا

2017

عبد الكريم الجويطي

املغاربة

2018

عبد املجيد سباطة

ساعة الصفر

2019

عبد الرحيم جريان

الحجر والركة

2020

شعيب حليفي

التنس ما تقول

 السرد
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الدراسات األدبية والفنية واللغوية

1969

محمد املنوين

يف املوسيقى

1970

أحمد اليابوري

تطور الفن القصي باملغرب

محمد األخرض

األدب املغريب يف العهد العلوي

1972

عبد الحق القاللش

نشوء الحب الغزيل

صالح الرشقي

املستظرف يف قواعد الفن واملوسيقى

  1976 / 75

احتفظ بها

1977

عبد العيل الودغريي

أبو عيل القايل

1979

احتفظ بها

 

1980

عالل الغازي

املنزع البديع يف تجنيس أساليب البديع 

للسجلاميس

دراسة وتحقيق

1984

محمد بن تاويت

الوايف باألدب العريب يف املغرب األقىص.

1985

عبد الكريم الرايس

املوسيقى املغربية نوبة

محمد ابريول

غريبة الحسن

1986

محمد بن رشيفة

ابومتام وأبو الطيب يف أدب املغاربة

1987

محمد مفتاح

دينامية النص : تنظري وإنجاز

1988

عبد الفتاح كليطو

الحكاية والتأويل : دراسات يف الرد العريب.

1989

سعيد يقطني

تحليل الخطاب الروايئ : الزمن، الرد، التبئري.

1990

محمد العمري

تحليل الخطاب الشعري

1991

محمد املاكري

الشكل والخطاب : مدخل لتحليل ظاهرايت.

1992

احتفظ بها

1993

ياسمينة الفياليل
Fulgurances Gharbaoui

1994

محمد مفتاح

التلقي والتأويل : مقاربة نسقية

1995

احتفظ بها

1996

محمد الكغاط

املرح وفضاءاته

1997

سعيد يقطني

قال الراوي : البنيات الحكائية يف السرية 

الشعبية

1998

محمد أنقار

قصص األطفال باملغرب

1999

أحمد زيادي

االتجاهات الوطنية يف النرث املغريب 

الحديث يف عهد الحامية 1912/ 1956

2000

أحمد اليابوري

يف الرواية العربية : التكون واالشتغال

2001

محمد بنعامرة

االثر الصويف يف الشعر العريب املعارص

حامد برادة

الخزف النسايئ باملغرب )بالفرنسية(
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2002

أحمد املديني

تحت شمس النص

2003

محمد برادة

فضاءات روائية

2004

احتفظ بها 

2005

محمد معتصم

الرؤية الفجائعية يف الرواية العربية يف 

نهاية القرن العرين

2006

محمد الداهي 

سيميائية الكالم الروايئ.

2007

رشف الدين ماجدولني

ترويض الحكاية بصدد قراءة الرتاث 

الردي.

2008

أحمد الطريبق أحمد

الخطاب الصويف يف األدب املغريب يف عهد 

السلطان املوىل إسامعيل)يف جزأين(

2009

إسامعيل شكري

يف معرفة الخطاب الشعري: داللة الزمان 

وبالغة الجهة

عبد الرحيم اإلدرييس البوزيدي

استبداد الصورة: شاعرية الرواية العربية

2010

محمد بازي

التأويلية العربية نحو منوذج تساندي يف 

فهم النصوص والخطابات 

2012

رشيد بنحدو

جاملية البن- بن

2013

محمد املدالوي املنبهي

رفع الحجاب عن مغمور الثقافة واآلداب

 2014

عبد العايل ودغريي

اللغة العربية يف مراحل الضعف والتبعية

 2015

رشيد يحياوي

التبالغ والتبالغية

 2016

عبد الرزاق تورايب

كتاب رصف- تركيب اللغة العربية

 2017

محمد الخطايب

املصطلح واملفهوم واملعجم املختص، دراسة 

تحليلية نقدية يف املصطلح واملفهوم

2018

خالد بلقاسم

مرايا القراءة

أحمد الشاريف

اللغة واللهجة

2019

ابراهيم الحيسن

الكاريكاتري يف املغرب: السخرية عى محك 

املمنوع

2020

عبد الرحمن التامرة 

املمكن املتخيّل: املرجعية السياسية يف 

الرواية
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1968

عبد الوهاب بن منصور

قبائل املغرب 

عبد الحق املريني 

الجيش املغريب

عبد الحق العمراين

املغرب السيايس

محمد عزيز الحبايب

الشخصانية االسالمية

جان سينشال

رمضان بفاس سابقا

1969

عبد الكريم التوايت 

االسالم عقيدة وسلوك

الحسن السايح

دفاعا عن الثقافة املغربية

زين العابدين الكتاين

 الصحافة املغربية

1970

محمد بن شقرون

مظاهر الثقافة املغربية

1971

محمد حامدي العزيز

الله واالنسان واملجتمع 

عبد السالم ابن سودة

وفيات القرن 13 و14

محمد العلمي

الرتوكول والعادات يف املغرب

1972

محمد بن البشري

وضعية املرأة املسلمة بفاس

أبو بكر البوخصيبي

أضواء عى ابن يجبش التازي

1973

عبد الهادي التازي

جامع القروين

ادريس العلوي العبدالوي

وسائل اإلثبات يف التريع املغريب

1974

عبد الوهاب بن منصور

الحسن الثاين

1975

رشيد األزرق

النزاع الرتايب بن املغرب واسبانيا

1976

أحمد البوعيايش

حرب الريف التحريرية ومراحل 

النضال

1977

نعيمة هراج التوزاين

األمناء باملغرب يف عهد السلطان 

موالي الحسن

1978

الحسن بن حليمة

صفرو من تقاليد الدير اىل 

اإلدماج االقتصادي الحديث 

دراسة عن الجغرافيا الحرية

1979

محمد مزين

فاس وباديتها )من 1549 - 

)1887

1980

عبد املالك الرشقاوي

مؤرشات اجتامعية اقتصادية 

باملغرب

1981

محمد ارشيك

الظهري يف القانون العام املغريب

1982

احتفظ بها

1983

محمد بن عبود

التاريخ السيايس واالجتامعي 

إلشبيلية يف عهد دول الطوائف

414هـ/1023م484-ھ/1091م

1984

أحمد بورشب

دكالة واالستعامر الرتغايل

1985

يحيى بن سليامن

نحن املغاربة

1986

محمد القبيل

املجتمع السلطة والدين باملغرب 

يف نهاية العرص الوسيط.

1987

العريب مزين

تافياللت، مساهمة يف تاريخ 

املغرب يف القرنن 17 و18 

طه عبد الرحامن 

أصول الحوار وتجديد علم الكالم.

1988

أحمد املتوكل

قضايا معجمية )املحموالت 

الفعلية املشتقة يف اللغة 

العربية.

عمر أفا

مسألة النقود يف تاريخ املغرب 

يف القرن التاسع عر 

سوس 1822 - 1906

1989

عبد العيل الودغريي

قضايا املعجم العريب يف كتابات 

ابن الطيب الرقي.

محمد سعيد السعدي

املجموعات املالية يف املغرب

1990

خالد بن الصغري

املغرب وبريطانيا العظمى يف 

القرن التاسع عر

)1886 - 1856( 

1991

حمو النقاري

املنهجية األصولية واملنطق 

اليوناين من خالل أيب حامد 

الغزايل.

سعد الركرايك 

واجب تقديم املساعدة األجنبية 

للشعوب املهددة بالخطر.

1992

احتفظ بها

العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية
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1993

حليمة فرحات

Le Maghreb aux 12 et 
13ème siècle, les siècles de 

la foi.

عيل سدجاري

Etat et développement 
administratif au Maroc : 

Tradition ou modernité ?

  1994

طه عبد الرحامن 

تجديد املنهج يف تقويم الرتاث 

حسن جالب

الحركة الصوفية مبراكش وأثرها 

يف األدب

1995

أحمد املتوكل

قضايا اللغة العربية يف 

اللسانيات الوظيفية

يحيى اليحياوي

االتصاالت يف محك التحوالت

1996

عيل أومليل

السلطة الثقافية والسلطة 

السياسية

عبد الله العروي

مفهوم العقل

 1997

عبد الحفيظ بلقايض

مفهوم حق املؤلف وحدود 

حاميته جنائيا

عبد القادر كعيوا

 Casablanca
L’industrie et la ville

1998

املختار بنعبدالوي

اإلسالم املعارص، قراءة يف 

خطابات التأصيل مقاربات 

منهجية

1999

عبد اللطيف كامل 

يف تريح أصول االستبداد قراءة 

يف نظام اآلداب السلطانية

بنارص البوعزايت

االستدالل والبناء : بحث يف 

الخصائص العقلية العلمية

2000

املصطفى شاديل

الحكاية العجيبة املغربية 
 Le conte merveilleux

Marocain

أحمد األزمي 

الطريقة التيجانية باملغرب 

والسودان الغريب.

2001

محمد حقي

الربر يف األندلس

2002

محمد بلفقيه 

الجغرافية القول عنها والقول 

فيها

2003

عبد الواحد العرسي

اإلسالم يف تصورات االستراق 

اإلسباين من رميوندس مولوس 

إىل أسن بالسيوس.

2004

احتفظ بها

2005

زكية داوود

مغاربة الضفة األخرى

عبد اإلله بنمليح

الرق يف بالد املغرب واألندلس

2006

مينة املغاري 

مدينة موكادور – الصويرة

مصطفى ناعيمي 

La dynamique des alliances 
ouest Sahariennes.

2007

عبد الحق منصف

رهانات البيداغوجيا املعارصة

2008

محمد بلبول

بنية الكلمة

محمد رابطة الدين

مراكش زمن حكم 

املوحدين:«جوانب من تاريخ 

املجال و اإلنسان«)يف جزأين(

2009

عبد األحد السبتي

بن الزطاط وقاطع الطريق: أمن 

الطرق يف مغرب ما قبل االستعامر

عبد االله بلقزيز

من النهضة اىل الحداثة

 2010

موىس الحاج عوين

فن املنقوشات الكتابية يف 

املغرب اإلسالمي

حميد تيتاو

الحرب واملجتمع يف العرص 

املريني

2012

إدريس شحو

التوازنات البيئية الغابوية 

باألطلس املتوسط الغريب

أحمد الصادقي

إشكالية العقل والوجود يف فكر 

ابن عريب
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العلوم اإلنسانية منذ سنة 2013

2013

عادل حدجامي

فلسفة جيل دولوز

محمد  أوبحيل

La main et le pétrin

2014

احتفظ بها

 2015

عبد اإلله بلقزيز

نقد الرتاث

 2016

امحمد جربون

نشأة الفكر السيايس اإلسالمي وتطوره

محمد رسو

النظر والتجريب يف الطب األندلي بن 

ابن رشد وابن زهر

2017

عبد العزيز الطاهري

الذاكرة والتاريخ: املغرب خالل الفرتة 

االستعامرية 1912 - 1956

يحيى بولحية

البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب

2018

محمد النارصي

Désirs de ville

2019

احتفظ بها

2020

املصطفى بوعزيز

الوطنيون املغاربة يف القرن العرين

1999-1873
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العلوم االجتماعية منذ سنة 2013 

2013

محمد رسو

النظر والتجريب يف الطب األندلي بن ابن رشد وابن زهر

عبد الله ساعف
Une année considérable

 2014

عبد الواحد أكمري

الجالية العربية يف إسبانيا

2015

حسن طارق

الربيع العريب والدستورانية

محمد حركات
Les paradoxes de la gouvernance de l’Etat dans 

les pays arabes

 2016

محمد العيادي
Les deux visages du Roi, le Monarque et le Com-

mandeur des croyants

2017

عبد الرحيم العطري

سوسيولوجيا السلطة السياسية : اليات إنتاج نفوذ األعيان

2018

أحمد رشاك

سوسيولوجيا الربيع العريب

2019

عياد ابالل

الجهل املركب 

خالد زكري
Modernités arabes 

2020

الحبيب استايت زين الدين 

الحركات االحتجاجية يف املغرب

ودينامية التغيري ضمن اإلستمرارية
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الترجمة

1992

محمد الرشيك

طفل الرمال ) رواية للطاهربن 

جلون(

1993

إدريس بلمليح

نقد الشعر عند العرب حتى 

القرن الخامس للهجرة.

1994

احتفظ بها

1995

ابراهيم الخطيب

األربعينية )رواية لخوان 

غويتيصولو(

1996

حسن املنيعي

الجسد يف املرح

1997

خالد بن الصغري

تجار الصويرة

1998

فاطمة الزهراء أزريويل

نساء عى أجنحة الحلم

1999

محمد اللوزي

ما وراء النهر...أنطولوجيا القصة 

القصرية الفارسية املعارصة

2000

أحمد شحالن

يهود األندلس واملغرب ملؤلفه 

حاييم الزعفراين

2001

عبد الكبري الرشقاوي

مدخل إىل نظريات الرواية لبيري 

شارتيه.

2002

ابراهيم بوطالب

الحامية الفرنسية باملغرب بن 

األوج والفوج لوليام هويسنطن 

2004 / 2003

احتفظ بها

2005

سامل يفوت

بنية االنقالبات العلمية ملؤلفه 

تومس-س.كون

2006

أحمد بوحسن

ترجمة كتاب املجتمع واملقاومة 

يف الجنوب الرقي لكاتبه روس. 

إ. دان.

2007

أحمد بورشب

حوليات أصيلة )1508-1535( 

مملكة فاس من خالل شهادة 

برتغايل لكاتبه برنادو رودريكس.

2008

فريد الزاهي

السحر والدين يف إفريقيا الشاملية 

إلدمون دوطي

2009

احتفظ بها

2010

سعيد بنكراد 

سيميائيات األهواء من حاالت 

األشياء إىل حاالت النفس 

أللجرياداس وغرمياس وفونتينيي

2012

عز الدين الخطايب

الفلسفة السياسية يف القرنن التاسع 

عر والعرين لغيوم سيرتان-بالن

حسن طالب

ما التاريخ؟ لكليامن موازان

2013

عبد السالم الشدادي

ترجمة »تاريخ العرب والربر 

باملغرب« البن خلدون إىل 

الفرنسية.

2014

عمر بوحايش

ترجمة رواية »السيدة بريفيكتا«

محمد أعفيف

ترجمة كتاب »اإلحتجاج واملقاومة 

يف مغرب ما قبل اإلستعامر

 1912 - 1860 

2015

عبد النور خراقي

ترجمة كتاب »روح 

الدميقراطية« ل:الري داميوند

 2016

خالد بن الصغري

يهود املغرب وحديث الذاكرة

رجاء بومدين املثنى

مجنون الورد

2017

محمد جادور

محمد حامتي

األصول االجتامعية والثقافية 

للوطنية املغربية

2018

عزيز ملتاوي

نظرية األجناس األدبية

سناء الشعريي

العاشق الياباين

2019

حسن الطالب

القريب والبعيد : قرن من 

األنرثبولوجيا باملغرب.

2020

عبد الرحيم حزل 

تاريخ الدار البيضاء : من النشأة 

إىل 1914 ألندريه آدم 

حسن أمييل

عبد الرزاق العرسي

الرباط وجهتها
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 1992
أحمد زهور

 Eléments d’amélioration
génétique de plantes

1993
احتفظ بها

1994
احمد األخرض غزال

الحلول التقنية ملشاكل الكتابة 
العربية

ادريس املرابط
مدخل اىل تاريخ الرياضيات باملغرب

العلوم البحثة والتجريبية

العلوم والتكنولوجيا

1968
حسن الوزاين

األرايض التريسية باملغرب
بول برييت

االنتاج السكري باملغرب قدميا

1969
احتفظ بها

1970
محمد السعدي

املناجم والجيولوجيا واالمكانات 
يف مدينة أفا.

1971
ميشال فيلنوف

وضعية الفالحة ومستقبلها يف 
املغرب

1975 / 74 / 73 / 72
احتفظ بها

1976
محمد القنيدري

مساهمة يف دراسة املواد 
املحددة فيام يرجع لأنظمة 

الثالثية.

1977
عبد اللطيف بن شقرون

دور املثانة املكونة من األعور يف 
حرص البول.

1978
احتفظ بها

1979
جامل ابن األخرض

الطب التقليدي والتسمم يف 
غرب الصحراء

1981 / 80
احتفظ بها

1982

عبد الرحيم الهرويش
األسبقيات يف تشخيص األمراض 

وعالجها - جراحة األطفال.

1984 / 83
احتفظ بها

1985
أحمد وجيه املعزوزي

الوقاية من الروماتزم القلبي 
باملغرب

1986
عبد الحفيظ الهاليدي
التريح الطوبوغرايف

1988 / 1987
احتفظ بها

1989
ادريس بنصاري

معرفة جيوفيزيائية للمغرب
نعيمة املدور البوعزاوي

األمراض املعدية للمولود 
والرضيع والطفل.

1990
الطيب بناين

االليات املنطقية
عادل القباج

الخوارزمية والرمجة بالبسكال

 1991
حورية بنيس سينارص

حقول ومناذج
أسد الشعرة – ليى زنير

تخطيط صدى القلب بالدوبلر 
امللون يف االعتالالت القلبية 

الخلقية.
 

1995
وجيه املعزوزي

قلب للحسن

1996
احتفظ بها

1997
جامل بلخرض

La pharmacopée maro-
caine traditionnelle

1998
احتفظ بها

1999
اسامعيل بوجنان

املوارد الساللية لأغنام باملغرب

2000
عبد الله بن عبيد

نبيت املغرب ونظمة البيئة
 Flore et écosystème du

 Maroc

2001
احتفظ بها

2002
احتفظ بها

2003
جامل بلخرض

Le Maghreb à travers ses 
plantes.الدراسات في الثقافة األمازيغية



91

2018

عياد أولحيان

Sa iggura dar illis n tafukt

فاضمة فراس

 Askwti n tlkkawt

2019

ملعيد العدناين

Inadan n wadan

2020

عبد الله املناين

كرا ن إميوال زغ أومارك نم

اإلبداع األدبي األمازيغي

الكتاب الموجه للطفل والشباب
2018

جامل بوطيب

حور ترب الشاي مع القمر

خديجة بوكة

Silence ! On joue

2019

محمد سعيد سوسان

حورية من السامء

2020

عبد الله درقاوي

وتستمر الحياة

الدراسات في الثقافة األمازيغية
2020

رشيد لعبدلوي

يف اللسانيات األمازيغية : 

السامت وبناء الجملة 

2019

أحمد املنادي

الشعر األمازيغي 

الحديث، دراسة يف تجربة 

التأسيس 
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الفهرس
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الفهرس
تقديم

أعضاء لجنة جائزة المغرب للكتاب دورة 2020

الكتب الفائزة بجائزة المغرب للكتاب دورة 2020

المرسوم المنظم لجائزة المغرب للكتاب

النظام الداخلي لجائزة المغرب للكتاب

بيبليوغرافيا الكتب المرشحة للجائزة دورة 2020

الئحة الكتب الفائزة بجائزة المغرب للكتاب من سنة 1968 إلى 2020

06

08

36

61

65

69

80
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جائزة المغرب للكتاب في السرد جائزة المغرب للكتاب في الشعر
جائزة المغرب للكتاب

 في اإلبداع األدبي األمازيغي

جائزة المغرب للكتاب
 الموجه للطفل والشباب

جائزة المغرب للكتاب
 في العلوم االجتماعية

جائزة المغرب للكتاب 
في العلوم اإلنسانية

جائزة المغرب للكتاب
 في الدراسات األدبية والفنية واللغوية

جائزة المغرب للكتاب للدراسات
 في مجال الثقافة األمازيغية

جائزة المغرب للكتاب في الترجمة


