










ــاب هــذه الســنة شــمعتها الواحــدة والخمســن لتكــون  ــزة املغــرب للكت تشــعل جائ

ــا وزارة  ــة متنحه ــزة وطني ــع جائ ــة كأرف ــة املغربي ــد بصمــت الســاحة الثقافي ــك ق بذل

ــداع  ــى اإلب ــز ع ــجيع والتحفي ــة-  للتش ــاع الثقاف ــة- قط ــباب والرياض ــة والش الثقاف

والبحــث والرتجمــة. وهــي كذلــك  فرصــة لالحتفــاء بالكاتــب املغــريب وإيالئــه املكانــة 

ــة. ــة والعلمي ــه األدبي ــوده وعطاءات ــرتاف بجه ــه، واالع ــتحقها يف وطن ــي يس الت

ــة الســامية لصاحــب  ــاب هــذه الســنة تحــت الرعاي ــزة املغــرب للكت ــم جائ  إن تنظي

ــه  ــا ينعــم ب ــل عــى م ــل أكــر دلي ــه، ليمث ــك محمــد الســادس نــره الل ــة املل الجالل

املثقفــون املغاربــة مــن موصــول العنايــة الكرميــة لجاللتــه، تقديــرا وتتويجــا لجهودهــم 

العلميــة واإلبداعيــة والفكريــة يف الســاحة الثقافيــة داخــل الوطــن وخارجــه، ولتســتمر 

ــي  ــم النوع ــززة بالرتاك ــدة، مع ــة رائ ــة وطني ــة ثقافي ــاب كمحط ــرب للكت ــزة املغ جائ

الهــام الــذي حققتــه طيلــة مســارها. 

ــر يف  ــا هــو أم ــال بعينه ــج ألع ــا لحظــة تتوي ــزة باعتباره ــه أن الجائ ــا الشــك في وم

غايــة األهميــة، غــر أن األعــال الفائــزة تحتــاج إىل مســاهمة النقــاد ورجــال الصحافــة 

واإلعــالم يف تســليط املزيــد مــن  الضــوء عليهــا حتــى تتبــوأ املكانــة الالئقــة بهــا.

ــداع  ــاب واإلب ــن بالكت ــن املعني ــف الفاعل ــزا ملختل ــزة تحفي ــل الجائ ــا نأمــل أن متث  إنن

ــة يف املجــال. ــة املطلوب ــز أخــرى تســاهم يف دعــم الدينامي ــكار جوائ مــن أجــل تبنــي وابت

وعــى غــرار ســابق الــدورات، ســعت الــوزارة يف هــذه الــدورة إىل تحقيــق أعــى درجات 

الدقــة واملوضوعيــة باعتــاد أعضــاء لجــان الجائــزة مــن خــرة األســاتذة املشــهود لهــم 

بالكفــاءة والنزاهــة والتجــرد، باإلضافــة إىل الحــرص عــى ضــان مشــاركة كل وجهــات 

النظــر الثقافيــة ببالدنــا عــى اختــالف تعددهــا ومشــاربها. 

ــا يف هــذا اإلطــار أن ننــوه بعمــل كل أعضــاء اللجــان اللذيــن وكلــت إليهــم  وال يفوتن

مهمــة قــراءة الكتــب املرشــحة وتقييمهــا، وتهنــئ الفائزيــن واملتوجــن بهــذه الجائــزة 

التــي عرفــت هــذه الســنة تطــورا ملحوظــا مــن حيــث ارتفــاع عــدد الكتــب املرشــحة، 

مــا يــدل عــى حيويــة الحقــل الثقــايف املغــريب وغنــاه األديب والفكــري والعلمــي.

�ة  ا��ف �ة ��ير ا���ث و�ف
ا��م ا��حكو���ة ا���ة ا��ر��م�ي ��ب �ة  ا���ف ا��ف ا�ب وا��ر��ي �ب وا���ث
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و��و�ف د اهلل ��ب ���ب
املنسق العام للجان جائزة املغرب للكتاب 2019

ــام 1993  ــغل ع ــان. ش ــوار األدي ــارات وح ــخ الحض ــص يف تاري ــؤرخ متخص ــب وم       كات

منصــب عميــد مســجد سرتاســبورغ. ويرجــع لــه الفضــل يف مــروع بنــاء املســجد الكبــر 

يف هــذه املدينــة، الــذي يعتــر أول مركــز دينــي إســالمي تــم تصميمــه منــذ البدايــة للديانــة 

اإلســالمية يف سرتاســبورغ. عمــل عبــد اللــه بوصــوف خبــرا لــدى املفوضيــة األوروبيــة ضمــن 

ــس  ــن يف املجل ــة التكوي ــرأس لجن ــا ت ــا« 1997-2003. ك ــل أوروب ــن أج ــج »روح م برنام

الفرنــي للديانــة اإلســالمية )CFCM( قبــل أن يتــم انتخابــه نائبــا لرئيــس املجلــس يف عــام 

2005. انضــم يف ســنة 2006 إىل معهــد الدراســات اإلســالمية يف بروكســل. ويف ســنة 2007 

عينــه جاللــة امللــك أمينــا عامــا ملجلــس الجاليــة املغربيــة بالخــارج، وهــو املنصــب الــذي 

يشــغله إىل اآلن.

حــارض مــن خــالل كتاباتــه يف مختلــف املنابــر اإلعالميــة والنــدوات الوطنيــة والدوليــة، وهــو 

يدعــو إىل اإلســالم املعتــدل والحــوار بــن األديــان والحضــارات، وال يتــواىن يف كل مشــاركاته 

ــى  ــا أرشف ع ــعوب.  ك ــات والش ــن الجاع ــارب ب ــر والتق ــة اآلخ ــوة إىل معرف ــن الدع ع

تنظيــم عــدة مؤمتــرات دوليــة بالتعــاون مــع املؤسســات األوربيــة )املجلــس األوريب والرملــان 

األوريب واملفوضيــة األوربيــة(.

من مؤلفاته :  

 اإلسالم واملشرتك اإلنساين. تسامح -تعايش-احرتام اآلخر. 

 اإلسالم والغرب ووسائل اإلعالم: صناعة الخوف .

ــز  ــة يف أرض اإلســالم: كيــف اســتطاع محمــد الســادس وضــع ركائ ــة مواطن  ملكي

منــوذج دينــي كــوين.

 الغرفة 305 ... مخاض الوالدة الثانية .

 الصحراء املغربية: من الجهاد األصغر اىل الجهاد األكر.

 جوانب من تاريخ إمارة نكور. 



12

�ة �ز س ا��ل�ب �ي ر: ���ئ �ب �ي ��ف ��مد �ف ائ
ــتاذا  ــل أس ــنة 1964. يعم ــة ســال س ــد مدين ــن موالي ــد أديب، م باحــث أكادميــي وناق

ــدد  ــو يف ع ــن بالرباط.عض ــة والتكوي ــن الرتبي ــوي مله ــز الجه ــايل باملرك ــم الع للتعلي

ــزة اتحــاد  ــا جائ ــم منه ــة. عضــو يف لجــان تحكي ــات الثقافي ــات واملنتدي مــن الجمعي

كتــاب املغــرب لألدبــاء الشــباب 2014. عضــو الهيئــة العلميــة ملجلــة العمــدة التابعــة 

ــدوات  ــاءات والن ــن اللق ــد م ــارك يف العدي ــر. مش ــاف بالجزائ ــد بوضي ــة محم لجامع

ــة داخــل املغــرب وخارجــه.   العلمي

من مؤلفاته:

 2009 : جالية املكان يف قصص إدريس الخوري. 

 2011 : مديح الصدى دراسات يف أدب الغرب اإلسالمي. 

 2012 : االنحياز إىل القصيدة قراءات يف املنت الشعري الحديث باملغرب. 

 2013 : حرة الطيف )شعر(.

 2018 : الغابة الالمرئية قراءات يف القصة العربية املعارصة.

�ة ا��م�فر�ب رز ا��ئ �ة ��ب �ز �ر ���ب  ��ل�ث
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�ي ����ن و���ب
مــن مواليــد مدينــة انــزكان ســنة 1957، أســتاذ األدب الفرنــي وتاريــخ األفــكار والقضايــا 

الثقافيــة والجاليــة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بأكاديــر )جامعــة ابــن زهــر(. نــر 

العديــد مــن الدراســات النقديــة عــن الكاتــب عبــد الكبــر الخطيبــي، ومجموعــات مــن 

ــات  ــعرية وأخالقي ــة الش ــفر واللغ ــاهات يف الس ــن املس ــة م ــال ومجموع ــعر واألمث الش

الثقافــات والراعــات الرمزيــة بــن الثقافــات. 

من مؤلفاته :

 2016 : Un Chant dans l’étroitesse du jour )poésie(.

 2018 : Les Héritiers silencieux )note sur khatibi(. 

 2018 : Cet Obscur objet du désir poétique )notes sur la poésie(. 

 2019 : La Tyrannie du commun, )essai(.

ام ��لال ا��ححب
مــن مواليــد مدينــة مكنــاس ســنة 1949 ، حاصــل عــى دكتــوراه الدولــة مــن كليــة اآلداب 

ــات  ــم دراس ــتاذاً بقس ــل أس ــاس. عم ــاعيل مبكن ــوالي إس ــة م ــانية بجامع ــوم اإلنس والعل

ــة  ــه أن درّس يف كلي ــبق ل ــا، س ــوري بأتالنت ــة إمي ــيا بجامع ــوب آس ــط وجن ــرق األوس ال

ــراً  ــا عمــل أســتاذاً زائ ــران، ك ــن بإف ــة األخوي ــاس، وجامع ــوم اإلنســانية مبكن اآلداب والعل

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف كل مــن جامعــة ميدلبــوري بواليــة فرمونــت، وجامعــة 

ــنطن دي يس. ــنطن يف واش ــورج واش ج

ــبعينيات،  ــة الس ــذ بداي ــرب من ــعرية يف املغ ــات الش ــات واملهرجان ــم امللتقي ــارك يف أه ش

ــة. ــة واالنجليزي ــبانية والهولندي ــية واإلس ــات الفرنس ــه إىل اللغ ــض نصوص ــت بع وترجم

أصدر تسع مجاميع شعرية منها:

 2001 : يف الساعة العاشقة مساء.

 2010 : من يعيد لعينيك كحل الندى؟

 2011 :صباح إميوري.

 2013 : اليوم الثامن يف األسبوع. 



14

�ي �ف د ا���ف ��حمود ���ب
ــوم اإلنســانية  ــة اآلداب والعل ــألدب بكلي روايئ وشــاعر ومرتجــم مغــريب، يعمــل أســتاذاً ل

ــاط،  بالرب

عضــو اتحــاد كتــاب املغــرب، عضــو بيــت الشــعر يف املغــرب، عضــو لجنــة جائــزة املغــرب 

للكتــاب 2009 وعضــو اللجنــة العلميــة للمعــرض الــدويل للكتــاب  2010.

من مؤلفاته :

 2017 : كل ما قلته للمحلل النفي )شعر(.

 2013 : الهدية األخرة )رواية(، حائزة عى جائزة املغرب للكتاب.

 2019 : يف الصيف والخريف فقط )رواية(.

 2016 : ذخرة الذات، السرة الذاتية يف األدب العريب القديم )دراسة(.

 2019 : معجم متهيدي ملصطلحات التحليل النفي لألدب )معجم(.

 2010 : رحلة أندري جيد إىل شال إفريقيا، أندري جيد، )ترجمة(.

 2008 : أنطولوجيــا الشــعر املغــريب » مــن حامــي املواســم إىل أيامنــا« بتكليــف 

مــن وزارة الثقافــة بالجزائر،)ترجمــة(

 

عر  �ة ا�لم�غر�ب �لل�ش �ز ا�لئ �ة �لب �ز �ل�ب

 شــاعر ومرتجــم مغــريب مــن مواليــد مدينــة أصيلــة ســنة 1953، يُعــد أول مــن عــرّف العــامل 

ــة عــى  ــدو بيســوا، إذ عمــل لســنوات طويل ــايل فرنان ــريب عــى أعــال الشــاعر الرتغ الع

ترجمــة أعالــه الكاملــة .

من مؤلفاته: 

 1995 : نشيد بحري لفرناندو بيسوا )الرتجمة(.

 2001 : »الالطأمنينة« لفرناندو بيسوا )الرتجمة(.

 2015 : ربيع الفتيات)شعر(.

 2016 : متتع باملحو)شعر(.

 2017 : املدينة واالنسان )نرث(.

 2017 : يوميات بيسوا )ترجمة(.

 2018 : املعار والشعر )نرث(.

�ف ر��ي ��ف ا��مهد�ي ائ
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كاتــب صحفــي ومؤلــف ومخــرج مرسحــي ُولــد ســنة 1943 مبدينــة بــركان رشق املغــرب. 

حاصــل عــى دكتــوراه يف موضــوع تيــارات املــرسح العــريب املعــارص، يعتــر مؤسســا لتيــار 

ــا  ــة تحريره ــو بهيئ ــدة( وعض ــة الجدي ــة )الثقاف ــس ملجل ــايل، عضــو مؤس املــرسح االحتف

ــرسح  ــع امل ــرة )ربي ــر ن ــس تحري ــايض، رئي ــرن امل ــبعينيات الق ــط س ــن أواس ــداء م ابت

العــريب(، رئيــس تحريــر نــرة )املوســم(، رئيــس تحريــر مجلــة )التأســيس - دفاتــر 

ــه  ــة مكنــاس ســنة 1986، ترجمــت بعــض مرسحيات ــة( والتــي صــدرت مــن مدين مرسحي

ــد عــن أربعــن نــص  ــا يزي ــه م ــة. ل ــة واإلســبانية والكردي إىل اللغــة الفرنســية واإلنجليزي

ــة الفصحــى . ــة العربي ــا باللغ ــت جله مرسحــي، كتب

من مؤلفاته:

 نرتة يف املرايا املكرسة.

 الحومات.

 الرسجان وامليزان.

 سالف لونجة.

 الزاوية.

 منديل االمان.

 حكاية العربة.

 ابن الرومي يف مدن الصفيح سنة 1975.

 الناس والحجارة.

 عطيل والخيل والبارود.

 عرس األطلس.

د: �ي م ��بر��ث د ا��كر��ي ���ب
�ة �ز س ا��ل�ب �ي                              ���ئ

�ة ا��م�فر�ب رز ا��ئ �ة ��ب �ز ���ب
 وجائزة املغرب التشجيعية لإلبداع األديب األمازيغي

 وجائزة املغرب التشجيعية للكتاب املوجه للطفل والشباب

��لسرد

�ف ر��ي ��ف ا��مهد�ي ائ
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ناقــد، باحــث ومرتجــم مغــريب مــن مواليــد مدينــة املحمديــة ســنة 1953، بــدأ حياتــه 

األدبيــة يف الســبعينات شــاعرا وقاصــا قبــل أن يتفــرغ للكتابــة البحثيــة والنقديــة يف الروايــة 

واملــرسح. يعمــل حاليــا أســتاذا بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالربــاط. كــا ارٔشف لعــدة 

ــدة  ــه أعــال عدي ــا واملــوروث الثقــايف. ل ــق للبحــث يف مجــال اإلثنوغرافي ســنوات عــى فري

مؤلفــة ومرتجمــة منشــورة يف املجــالت العربيــة واملغربيــة. حاصــل عــى جائــزة عبــد الصمــد 

ــاوي 1999. الكنف

من مؤلفاته:

 2010 : أبراج بابل: شعرية الرتجمة: من التاريخ إىل النظرية.

 2011 : مدارات املستحيل: دراسات يف ترجمة الشعر.

 2013 : مأوى الغريب: دراسات يف شعرية الرتجمة.

 2015 : استوديو الجاهر)مجموعة قصصية(.

 2016 : النمر الفيتنامي) رواية(.

لو�ن حب �ز �ي ��ب ا���ر��ب
ــاس ســنة  ــة ف ــد مدين ــل ، مــن موالي ــص يف األدب و أدب الطف ــب مغــريب مخت أســتاذ و كات

ــة )1975(  ــكو العالَِمي ــزة اليونس ــة، كجائ ــة ودولي ــز وطني ــدة جوائ ــى ع ــز ع 1951 ـ  حائ

وجائــزة الْهيئــة الْمريــة العامــة للكتــاب يف َمجــال مرسحيــة الطفــل )2016( وكــذا جائــزة 

ــرب  ــاب الْمغ ــاد كت ــو اتِّح ــة  )2017( . عض ــِن بَطُّوط ــِة ابْ ــن رحل ــة ع ــان العاملي ــي نُْع ناج

)1982( واتِّحــاد الكتــاب العــرب بســورية )1992( ولــه عضويــة فخريــة يف مكتبــة اإلســكندرية 

ــات(  ــة )كتاب ــر َمجل ــر )1971( وشــغل منصــب مدي )2007(.أصــدر صحيفــة )الطفــل( أكتوب

ــة  ــة والرحل ــد والقص ــدر يف النق ــامي( )1990(.أص ــل )س ــة الطف ــة، وَمجل ــة اإلبداعي الفكري

والســرة ثالثــن كتابــا، ويف أدب األطفــال حــوايل ســتائة كتيــب، موزعــة بــن القصــة والســرة 

ــة. والشــعر واملرسحي

آخر إصداراته :

 2018 : البهلوان )سبع قصص لألطفال( 

 2018 :  يف صحبة أيب الفنون )ست مرسحيات لألطفال(  

 2019 : كنت معلا   )سرة تعليمية( .

�ة ا�لم�غر�ب �ز ا�لئ �ة �لب �ز وجائزة املغرب التشجيعية لإلبداع األديب األمازيغي�للسرد�ل�ب
وجائزة املغرب التشجيعية للكتاب املوجه للطفل والشباب
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ا�ن  اد ا����ي ���ي
شــاعر، مــن مواليــد اشــتوكة أيــت باهــا ســنة 1970. حاصــل عــى دكتــوراه يف اآلداب. 

ــه  ــر. ل ــر بأكادي ــن زه ــة اب ــانية بجامع ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــتاذ بكلي ــا كأس ــل حالي يعم

عــدة اهتامــات بحثيــة خصوصــا يف مجــايل الرتجمــة واألدب األمازيغــي. فــاز بجائــزة املغــرب 

ــي.  ــداع األمازيغ ــف اإلب ــنة 2018، صن ــاب س للكت

صــدرت لــه عــدة مقــاالت يف مجــال الرتجمــة مــن الفرنســية إىل األمازيغيــة ويف األدب 

األمازيغــي املعــارص. 

من مؤلفاته:

 ويس سا ءيكنوان )الساء السابعة : شعر(.

 تكا تكوري تسليت ءيك ءاس ءيض املشيل  )الكلمة عروس والليل لها املشيل: شعر(.

 ءاجنضيض ن تواركيوين )لسع األحامل: شعر(.

 ءازواك كر تكوروين )تيه بن الكلات: شعر(.

 سا ءيكورا دارءيليس ن تافوكت )سبعة ابواب من أجل بنت الشمس: شعر(. 

 تاواركيت ن ءوفكاركان » )حلم افكاركان: مرسحية(. 

 يان ءوسكاس ك تزيك )سنة يف تزيك: رواية(.

ــد  ــة املعه ــر مؤسس ــنة 1970. تعت ــة س ــة طنج ــد مدين ــن موالي ــية، م ــة نفس ــة ومحلل كاتب

ــي. ــي العالئق ــل النف ــريب للتحلي املغ

من مؤلفاتها: 

 2012 : Un amour fractal 

 2018 : L’étreinte des chenilles 

 Un jour la nuit )en cours d’impression(.
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ط�ير ا��م ا���ف و ا���ة ��ب ائ
حاصــل عــى الدكتــوراه يف األنرتوبولوجيــا اإلجتاعيــة واإلثنولوجيــا باملدرســة العليــا 

للدراســات يف العلــوم االجتاعيــة بباريــس. يعمــل باحثــا ومديــرا ملركــز الدراســات 

األنرتوبولوجيــة والسوســيولوجية باملعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة باملغــرب. لــه إبداعــات 

ــا الحركــة الوطنيــة واللغــة األمازيغيــة، حيــث  أدبيــة يف الثقافــة األمازيغيــة. مهتــم بقضاي

ــن شــعرية.    ــة دواوي ــة وثالث ــر رواي ن

من مؤلفاته: 

 Tabyugrafit n ilulluyn )biographie des errances(, recueil de poèmes.

 Iklan mggu )traits du néant(, recueil de poèmes.

 Ighd n itran )Cendres des étoiles(, recueil de poèmes.

 Imula n tmktit )ombres de la mémoire(, roman.

�ة ا�لم�غر�ب �ز ا�لئ �ة �لب �ز وجائزة املغرب التشجيعية لإلبداع األديب األمازيغي�للسرد�ل�ب
وجائزة املغرب التشجيعية للكتاب املوجه للطفل والشباب
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ا��م�ة ���طح : ��ف
�ة �ز س�ة ا��ل�ب �ي  ���ئ

ــة  ــايل بكلي ــم الع ــت أســتاذة التعلي ــي ، عمل ــريب واألندل ــة يف األدب الع ــة وباحث أكادميي

اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالربــاط )1982-2013(، شــاركت يف عــدة ملتقيــات ونــدوات 

نظمتهــا جامعــات مغربيــة ودوليــة وكــذا جمعيــات نســائية. كــا نالــت مجموعــة مــن 

الجوائــز واألوســمة، نذكــر منهــا وســام االســتحقاق الوطنــي مــن الدرجــة املمتــازة )1993(، 

وجائــزة الشــاعر محمــد حســن فقــي )1997(.عضــو يف أكادمييــة أمريــكا الشــالية للغــة 

اإلســبانية بنيويــورك، وعضــو اتحــاد كتــاب املغــرب.

من مؤلفاتها:

 الغربة والحنن يف الشعر األندلي،

 الشعر األندلي واإلشكال املنهجي،

 مفهوم الكتابة النسائية، 

 الشعر األندلي يف تجاربه اإلنسانية الكرى،

 صورة املرأة يف الشعر األندلي بن الحسية والرمزية،

 التجربة الدينية يف شعر ابن الخطيب

وجائزة املغرب التشجيعية للدراسات يف مجال الثقافة األمازيغية
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مر�ي اح ا��ححب �ة د ا���ف ���ب
مــن مواليــد مدينــة الربــاط ســنة 1962، عمــل أســتاذا للتعليــم العــايل بكليــة آداب بنمســيك، 

ــر مكتــب تنســيق التعريــب  ــا منصــب مدي ــذ 1990 ويشــغل حالي ــاين من جامعــة الحســن الث

التابــع للمنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم .

ــابق  ــس س ــرب ورئي ــاب املغ ــاد كت ــو اتح ــات وعض ــر الرّسدي ــة ملخت ــة التنفيذي ــو الهيئ عض

للجمعيــة املغربيــة للتنســيق بــن الباحثــن يف اآلداب املغاربيــة واملقارنــة )2009-2006(.

من مؤلفاته:

 1996 : عتبات النّص: البنية والداللة. 

 1998: تخيّل الحكاية. 

 2000 : التخييل وبناء الخطاب يف الرواية العربية.

 2002 : الكحل واملرود.

 2004 : ما الحاجة إىل الرواية؟ مسائل الرواية عندنا.

 2012 : نصوص كالفراشات، يوميات القراءة. 

 2017 : ملاذا ننقد النصوص األدبية؟ 

 2017 : متخيل املعنى يف الرسد األديب. 

وجائزة املغرب التشجيعية للدراسات يف مجال الثقافة األمازيغية
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�بر �ن ا���ة ���ام ا��د��ي
مــن مواليــد مدينــة الــدار البيضــاء ســنة 1972، أســتاذ مــرز يف اللغــة الفرنســية ، متخصص 

يف األدب واملنهجيــات واملارســات األدبيــة ومصحــح ومدقــق يف مجلــة Economia وهــي 

 En Toutes ــر ــاث CESEM-HEM ودار الن ــز أبح ــن مرك ــدر ع ــة تص ــة إلكرتوني مجل

.Lettres

من مؤلفاته:

 2009 : Une ville, une œuvre, anthologie de nouvelles sur les villes  du Maroc.  

 2012 : Casablanca Œuvre ouverte, Volume II : Poésie Urbaine.

 2013 : Nouvelles marocaines.

 2017 : Les hommes défendent l’égalité en héritage.

 2018 : Casablanca, Nid d’artistes. 

 Rires et insignifiance à Casablanca.

��و�اد ��و��و�ب
ــدار البيضــاء ســنة 1968،  ــة ال ــد مدين ــن موالي ــص يف اللســانيات، م أكادميــي وباحــث مخت

يشــغل منصــب عميــد كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية عــن الشــق بجامعــة الحســن الثــاين 

بالــدار البيضــاء ويدير»مركــز التكويــن يف الدكتــوراه يف العلــوم اإلنســانية واالجتاعيــة« بكلية 

اآلداب عــن الشــق.  حاصــل عــى دكتــوراه فرنســية يف اللســانيات )1992( ودكتــوراه الدولــة 

ــانية  ــوم اإلنس ــات اآلداب والعل ــداء كلي ــة عم ــو جمعي ــة )2001(. عض ــانيات العربي يف اللس

ــرب.  ــانية باملغ ــوم اإلنس ــات اآلداب والعل ــداء كلي ــبكة عم ــو ش ــة وعض ــات العربي بالجامع

ــل  ــيد الحق ــي لرتش ــالف الوطن ــة« و»االئت ــات املعجمي ــة للدراس ــة املغربي ــو »الجمعي وعض

اللغــوي« و»لجنــة األخالقيــات والعلــوم الطبيــة« بكليــة طــب األســنان بالــدار البيضــاء.

من مٔولفاته:

ــة لســانية نفســية )أشــغال املؤمتــر   2009 : لغــة العنــف وعنــف اللغــة : مقارب

ــا بعــان )األردن(.  ــة فيالدلفي ــدويل13 لجامع ال

 2017 : أقســام اللغــة العربيــة بكليــات اآلداب والعلــوم اإلنســانية: الواقــع 

ــديب. ــة ب ــة العربي ــدويل 6 للغ ــر ال ــغال املؤمت ــاق أش واآلف

 التنغيم يف اللغة العربية: دراسة صوتية تجريبية.
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ا��د �ن ا��محب ا���س�ي
أســتاذ باحــث بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، حاصــل عــى دكتــوراه يف اللســانيات 

منــذ ســنة 1993، عمــل مبجــال الصحافــة يف الفــرتة مــا بــن 1972 و1978، شــغل منصــب  

الكاتــب العــام  ملركــز الدراســات اإلفريقيــة )1990-1998(، ومنــذ ســنة 2002 عــن كاتبــا 

عامــا للمعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة.

من مؤلفاته:

 1996 : Civilisation marocaine, arts et culture )co-direction avec 

Sijelmassi et Khatibi(.

 1997 : Grammaire Générative du Berbère. 

 2005 : Nouvelle Grammaire de l’amazighe )co-auteur(.

وجائزة املغرب التشجيعية للدراسات يف مجال الثقافة األمازيغية
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�ة ا��م�فر�ب رز ا��ئ �ة ��ب �ز ���ب

�ة �ز س ا��ل�ب �ي  ���ئ
ــب  ــغل منص ــذ 1982. يش ــاط من ــس بالرب ــد الخام ــة محم ــارص بجامع ــخ املع ــتاذ التاري أس

ــا :  ــة يف مجــاالت عــدة نذكــر منه ــه العلمي ــا. تنصــب اهتامات ــر أرشــيف املغــرب حالي مدي

تاريــخ الصحافــة املكتوبــة ، والفــرتة االســتعارية، وعالقــات املغــرب مــع الغــرب، واملنطقــة 

املغاربيــة، وتاريــخ األقليــات يف املغــرب. تــرأس الجمعيــة املغربيــة للبحــث التاريخــي خــالل 

ــن 2001 و2007. ــدة ب ــرتة املمت الف

مدير سابق ملجلة » البحث التاريخي« ، ومدير حاليا ملجلة » أرشيف املغرب«.

تــم تعيينــه يف ينايــر 2018  عضــوا يف اللجنــة االستشــارية الدوليــة لرنامــج اليونســكو »ذاكــرة 

العامل«.

من مؤلفاته: 

 1996 : La presse marocaine d’expression française: des origines à 1956. 

 2005 : Présence chrétienne au Maroc, XIXe-XXe siècles, JamaâBaida 

et Vincent Féroldi.

 2014 : Le Prince Albert Ier de Monaco à la découverte du Maroc )1894-1897( 

 2015 : Oasis orientales et espace frontalier entre l’Algérie occupée et 

le Maroc. Extraits du fonds documentaire du Ministère français des 

Affaires Etrangères )1955-1961( ; 

 2019 : Il était une fois Toumliline.
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ا��ر ر ��ة �ي سث ا���ب
ــدار  ــة ال ــد مدين ــن موالي ــاط، م ــس بالرب ــد الخام ــة محم ــايل بجامع ــم الع ــتاذ التعلي أس

ــذ عــام 1976 ومســاعد أمــن  ــة من البيضــاء ســنة 1950.عمــل أســتاذا يف املدرســة املولوي

ــريس اليونســكو ملحــو  ــذ 2016. مســؤول ك ــة من ــة املغربي ــة اململك ــم بأكادميي ــرس الدائ ال

األميــة وتعليــم الكبــار وعضــو مجلــس إدارة وكالــة محــو األميــة وعــدد مــن فــرق البحــث 

ــة املدرســة  ــر مجل ــة تحري ــة. عضــو لجن ــوم االجتاعي ــة والعل ــس يف مجــال الرتبي والتدري

املغربيــة. شــارك يف تأليــف قواميــس وكتــب مدرســية عديــدة يف تاريــخ املغــرب للتعليمــن 

املغــريب والفرنــي. مرتجــم فــوري منــذ عــام 1980. عضــو نشــط يف العديــد مــن الجمعيــات 

ــة املغربيــة والدوليــة. العلمي

من مؤلفاته:

 معجم محو األمية، مكتب تنسيق التعريب، الرباط.

 Histoire du Maroc de 1912 à nos jours, Ambassade de France.

ف�ي ا�� اء ��ف ��ر��ي �ف
ــال؛  ــا مــن جامعــة مونرتي ــوراه يف األنرثبولوجي باحــث وأكادميــي مغــريب ، حاصــل عــى دكت

يشــغل منصــب أســتاذ باحــث باملعهــد الجامعــي للبحــث العلمــي بجامعــة محمــد الخامــس 

وأســتاذ زائــر يف عــدة جامعــات ومراكــز بحــث علميــة.

 له عدة مؤلفات منها كتب جاعية ومقاالت يف مجالت علمية متعددة.

 من مٔولفاته:

 2014 : سلطة اإلبراء، األسطورة والسياسة يف املغرب.

 2014 : جنيالوجيــة الســلطة وســلطة الجنيالوجيــا باملغــرب، املخيــال، التاريــخ 

والسياســة.

 2016 : املغرب راهنا، من حقبة إىل أخرى، مجتمع يف تغر.

 2018 : سياسات الجسد.

 2018 : إشهاد الفقد واملعاناة، العنف السيايس وسياسة الجر باملغرب.

 الحركات االحتجاجية والسرورات السياسية والدينية باملغرب.

�ة ا�لم�غر�ب �ز ا�لئ �ة �لب �ز �ل�ب
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�ف   د ا��لط�ي ��مال ���ب
ــفة  ــتاذا للفلس ــل أس ــريب ، يعم ــيايس الع ــر الس ــص يف الفك ــريب متخص ــث مغ ــب وباح كات

السياســية والفكــر العــريب املعــارص بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. خبــر يف بعــض مــن 

ــة. ــة والدولي ــي العربي ــات ومؤسســات البحــث العلم الجامع

من مؤلفاته :

 2012 : املعريف اإليديولوجي الشبي   تقاطعات ورهانات. 

 2014 : الثورات العربية  تحديات جديدة ومعارك مرتقبة.

 2015 : العدالة االنتقالية يف املغرب  تجربة االنصاف واملصالحة.

 2017 : العرب يف زمن املراجعات الكرى.  

حن ��حمد ا��د���ي
أســتاذ باحــث متخصــص  يف علــوم الرتبيــة ومشــكالت األطفــال واملراهقــن بجامعــة محمــد 

الخامــس بالربــاط، مــن مواليــد مدينــة تطــوان ســنة 1950. حاصــل عــى الدكتــوراه يف علــم 

ــر  ــبانيا، خب ــد بإس ــي _مدري ــة  كومبلوطن ــن جامع ــنة 1993 م ــايئ س ــس الرتبوي-الن النف

لــدى العديــد مــن املنظــات الدوليــة مثــل االيسيســكو واليونســكو ويديــر منــذ ســنة 1982 

مجلــة »الدراســات النفســية والرتبويــة«.

من مؤلفاته: 

 2007 : املعاير يف التعليم.

 2006 : تطوير مناهج التعليم.

 2005 : التدريس املصغر : من إعداد املعلمن إىل تنميتهم املهنية.

 2004: التدريــس الهــادف : » مــن منــوذج التدريــس باألهــداف إىل منــوذج التدريــس 

بالكفايــات«) الطبعــة 4(، 

 2003: مدخل إىل علم التدريس.

 2002: األطفال يف وضعية صعبة.
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اط: �ي �ن ا���ف ���ة  ا��ب رز ��ف
�ة �ز س�ة ا��ل�ب �ي  ���ئ

أســتاذة جامعيــة وباحثــة يف مجــال علــوم املعلومــات، حاصلــة عــى الدكتــوراه يف تاريــخ 

ــى  ــدا، وع ــال بكن ــة مونرتي ــن جامع ــات( م ــص البيبيومرتي ــوم )تخص ــيولوجية العل وسوس

دكتــوراه الســلك الثالــث يف الفلســفة )تخصــص نظــم املعلومــات( مــن جامعــة الســوربون 

بباريــس. تشــغل حاليــا -عــن بعــد- منصــب مديــرة البحــث والتطويــر يف الجامعــة الدوليــة 

للقيــادة )International University of Leadership(  بأورالنــدو.   أســتاذة زائــرة يف 

مجموعــة مــن الجامعــات وعضــو لجنــة تحريــر عــدة مجــالت عربيــة ودوليــة، كــا أنهــا 

مستشــارة لــدى منظــات وهيئــات عربيــة ودوليــة. صــدر لهــا العديــد مــن األبحــاث يف 

مجــالت علميــة مختلفــة. 

ــة النفــاذ  ــة حــول »حري ــة الثالث ــد مــن النــدوات، آخرهــا النــدوة الدولي     نظمــت العدي

إىل العلــم: األســس والرهانــات والديناميكيــات«، التــي صــدرت وقائعهــا عــى شــكل كتــاب 

إلكــرتوين يف جزأيــن؛ أحدهــا للمقــاالت العربيــة يف 312 ص، والثــاين للمقــاالت اإلنجليزيــة 

.)icoa2018.scincesconf.org( :والفرنســية يف 475 ص، عــى العنــوان

من مؤلفاتها: 

 2005 : Marketing des systèmes et services d’information et 

de documentation. 

 La Rédaction scientifique à l’ère des technologies et du web2. )en 

cours de publication(.

�ة ا��م�فر�ب رز ا��ئ �ة ��ب �ز �ة���ب �ةما���ي   ��لعلوم الا��ب
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د ا��و��ا�ب ا��را���ي ���ب
أســتاذ التعليــم العــايل باملعهــد العــايل لإلعــالم واالتصــال، الربــاط، حاصــل عــى الدكتــوراه 

يف علــوم اإلعــالم واالتصــال، ودبلــوم الدراســات املعمقــة يف العلــوم السياســية مــن جامعة 

باريــس الثانيــة بفرنســا.باحث ومؤلــف يف مجــايل اإلعــالم واالتصــال، متخصــص يف علــم 

ــة يف مجــال اإلعــالم  ــة ودولي ــة، إقليمي ــدى منظــات وطني ــر ل ــاع اإلعالمــي. خب االجت

واالتصــال )اليونســكو، اليونســيف، اإليسيســكو، األلكســو، معهــد التنــوع اإلعالمــي 

)لنــدن((، مستشــار ومــدرب وطنــي ودويل يف تطويــر املهــارات الصحفيــة. روايئ وشــاعر.

من مؤلفاته:

 2016: اإلعالم الثقايف يف الوطن العريب يف ضوء التطور الرقمي )مؤلف جاعي(. 

 2004: دليل الصحفي املهني: االستطالع الصحفي )براكة مع اليونسكو(.

ــة  ــاح املهنية)براك ــة، مفت ــاس الصحفي ــي -األجن ــي املهن ــل الصحف  2011 : دلي

مــع اإليسيســكو(.

 2008 : الطفل العريب واإلعالنات التجارية عر التلفزيون)مؤلف جاعي(.

  1997 : دروس يف االتصال السكاين، وحدات تقييمية )مؤلف جاعي(. 
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�ب ��معمر�ي �ي ��ح�ب
ــر األبحــاث و الدراســات  ــر مخت ــوم االجتــاع ،مدي ــم العــايل  متخصــص يف عل أســتاذ التعلي

ــث  ــب البح ــق قط ــانية - فاس.منس ــوم اإلنس ــة اآلداب و العل ــة - كلي ــية و االجتاعي النفس

»الــرتاب، املجتمــع و التنميــة املســتدامة« - جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه - فــاس. 

ــاس. ــوم اإلنســانية – ف ــة اآلداب و العل ــر« - كلي ــة  »دفات ــر مجل رئيــس تحري

من مؤلفاته :

 2019 : مســكوكات مغربيــة ، املرابطــون و امراطوريتهــم ، مــن املدينــة –  الدولــة 

إىل الدولــة – األمــة.

 2017 : املقاولة و الثقافة، دراسة يف عملية التحديث باملغرب.

 2015 :   مسكوكات مغربية ، األدارسة و معارصوهم، والدة دولة.

 2013 : االجتاعي كمنتوج.

 2010 : التغر االجتاعي و رهانات العوملة.

 2009 : التنظيم يف النظرية السوسيولوجية.

�ة ا�لم�غر�ب �ز ا�لئ �ة �لب �ز �ة�ل�ب �ةما�ع�ي   �علعلوم الا�عج
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او�ي و��رف مع�ة  ��ب و��ب ��ب
مــن مواليــد تاوريــرت ســنة 1969،أســتاذ التعليــم العــايل بكليــة العلــوم القانونيــة 

واالقتصاديــة واالجتاعيــة بالربــاط أكــدال، جامعــة محمــد الخامــس بالرباط.حاصــل عــى 

الدكتــوراه يف الحقــوق ســنة 2001. خبــر ومحكــم وعضــو  يف لجــان علميــة دوليــة ووطنيــة.

ــة يف مجــالت محكمــة  ــة والفرنســية واالنجليزي ــه عــدة مقــاالت باللغــات العربي نــرت ل

دوليــة.

 من مؤلفاته:

 2005 : علم االجتاع القانوين.

 2013 : القانون اإلداري لألمالك.

 2015 :  املغرب الجهوي ورهان الجهوية املتقدمة.

 2017 : النشاط اإلداري.

 2018 : القضاء اإلداري املغريب.

 2018 : التنظيم اإلداري.

اد���يس
ــى  ــل ع ــاض، مبراكش،حاص ــايض عي ــة الق ــوق بجامع ــة الحق ــايل يف كلي ــم الع ــتاذ التعلي أس

الدكتــوراه يف القانــون العــام مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط )2001(؛ مديــر مختــر 

الدراســات الدوليــة حــول إدارة األزمــات، ورئيــس منظمــة العمــل املغــاريب؛ شــارك يف عــدد 

مــن املؤمتــرات الوطنيــة والدوليــة، ونــرت لــه أكــرث مــن مائــة دراســة يف مجــالت مغربيــة 

وعربيــة؛ كاتــب مقــال رأي شــهري يف مجلــة الدراســات االســرتاتيجية )درع الوطن(؛ وأســبوعي 

ــز  ــن مرك ــة م ــة االنتقالي ــز العدال ــدى جوائ ــى إح ــل ع ــن؛ حاص ــج اإلماراتي ــة الخلي بصحيف

ــس ســنة 2010 . ــي بتون الكواكب

 من مؤلفاته:

 التداعيات الدولية الكرى ألحداث 11 شتنر.

 إدارة األزمات يف عامل متغر.

 مفاهيم أساسية يف القانون العام.

 قضية لوكريب بن متاهات االستبداد وتحوالت النظام الدويل.

 القانون الدويل العام مبادئ ومفاهيم أساسية.

 العالقات الدولية مفاهيم أساسية وقضايا معارصة.

  ساهم يف إنجاز موسوعة املفاهيم األساسية يف العلوم اإلنسانية والفلسفة.
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ل : �ي اد� ���ب د ا���ة ���ب
�ة �ز س ا��ل�ب �ي  ���ئ

أســتاذ جامعــي متخصــص يف الدراســات الثقافيــة واإلنجليزيــة بكليــة اآلداب والعلــوم 

اإلنســانية ابــن مســيك،جامعة الحســن الثــاين، الــدار البيضــاء. حاصــل عــى دكتــوراه الدولــة 

يف الدراســات الثقافيــة، شــعبة اللغــة اإلنجليزيــة. يشــمل اهتامــه األكادميــي املجالــن األديب 

ــة. ويعمــل األســتاذ ســبيل محكــا ملجموعــة مــن  واللغــوي يف عالقتهــا بالرتجمــة الثقافي

ــة حــول  ــدوة الدولي ــال الن ــذا منســقا ألع ــا وك ــا ودولي ــة واللســانية محلي املجــالت األدبي

»ثقافــات ولغــات يف تفاعــل« املنظمــة مــن طــرف مختــر الدراســات الثقافيــة و اللســانية 

التطبيقيــة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالجديــدة. وهــو ايضــا أســتاذ زائــر بجامعــة 

ــر.       ــا بالواليــات املتحــدة وجامعــة أبوبكــر بلقايــد، تلمســان الجزائ كولومبي

ــرى  ــة وأخ ــة اإلنجليزي ــا باللغ ــة جله ــة ودولي ــة وطني ــالت أكادميي ــاالت مبج ــدة مق ــه ع ل

ــة.  بالعربي

من مؤلّفاته: 

 كتــاب عــن ترجمــة اآلخــر، دراســة لرتجــات بول بولز لـــكل مـــن محمـــد شـــكري، 

محمد املرابط والعـــريب الـــرادي صـدر عـن دار امٔلانية. وسـتصدر الرتجمـة العربيـة 

لهـذا العمـــل خالل هـذه السـنة 2019.

�ة ا��م�فر�ب رز ا��ئ �ة ��ب �ز م�ة���ب ��ل�ةر��ب
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ع�ير�ي  اء ا���ث ���ف
ــة  ــاين، كلي ــن الث ــة الحس ــة بجامع ــتاذة باحث ــة. أس ــة طنج ــنة 1975 مبدين ــد س ــن موالي م

اآلداب والعلــوم اإلنســانية باملحمديــة، شــعبة اللغــة اإلســبانية وآدابهــا. حاصلــة عــى 

ــز يف  ــن الجوائ ــد م ــاط. حــازت عــى العدي ــوراه مــن جامعــة محمــد الخامــس بالرب الدكت

ــا:  ــن بينه ــر م ــاط نذك ــبانية بالرب ــفارة اإلس ــة للس ــارية الرتبي ــن مستش ــوي م ــأن الرتب الش

جائــزة أورتيغــا إي غاســيط ، جائــزة »غارســيا لــوركا«  وجائــزة إدواردو ميندوثــا للرسديــات.

فائزة بجائزة املغرب للكتاب سنة 2018، صنف الرتجمة. 

من مؤلفاتها: 

 التاريخ الرسي لحرب الريف لخوان باندو  )الرتجمة من اإلسبانية إىل العربية(.

 املرأة يف األندلس )فصول مرتجمة من األطروحة الجامعية(.

 شــعرية الروايــة املغربيــة: النقــد األديب والروايــة )فصــول مرتجمــة عــن الكاتــب 

االســباين غونثالــو فرنانديــث باريــا(.

 ديوان املستنر للشاعر الشيي غونثالو روخاس )ترجمة جاعية(. 

ا ��ي�ة ���فّ ��حمد اآ
ــل  ــاط. حص ــنة 1981 بالرب ــد س ــات. ُول ــفة واألدب والجالي ــم بالفلس ــم مهت ــب ومرتج كات

عــى شــهادة التريــز يف الفلســفة، ودبلــوم الدراســات العليــا املعّمقــة يف الفلســفة وتاريــخ 

ــدار البيضــاء.  ــة والتكويــن بال ــدرِّس باملركــز الجهــوي ملهــن الرتبي ــوم. يُ العل

من مؤلّفاته: 

 2007 : عندما يطر الفالسفة. )قصص(. 

 2010 : الرغبة والفلسفة، مدخل إىل قراءة ُدولوز وغوتاري.

ــد  ــعر عن ــة الش ــة وترجم ــعرية الرتجم ــب، ش ــة الغري ــاد: حّص ــم جه  2011 : كاظ

ــرب.  الع

 2013 : ألبر كامو: الغريب. )ترجمة(.

 2014 : ألكساندر دوما: جورج املوريي. حكاية عن الّر والبحر )ترجمة(.

 2015 : أغوتا كريستوف: الرهان. )ترجمة(.

 2016 : مكتباتُهم. 

  2019 : الحديقة الحمراء. )رواية(. 

 2019 : جان هرش: الّدهشة الفلسفية. )ترجمة(.
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او�ي ��يرف ��م�ة ��رف
مــن مواليــد 1962بخريبكــة، حاصــل عــى الدكتــوراه يف اآلداب مــن جامعــة محمــد الخامــس 

بالربــاط، وعــى شــهادة يف التواصــل االســرتاتيجي، أســتاذ اللغــة والرتجمــة والتواصــل، مرتجــم 

وباحــث مبختــر الرسديــات )وحــدة الرتجمــة(، حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب 

لســنة2018 يف صنــف الرتجمــة عــن ترجمتــه كتــاب »نظريــة األجنــاس األدبيــة« لجــان مــاري 

شــايفر. كَتــب وتَرجــم العديــد مــن الدراســات، صــدر بعضهــا باملجــالت املتخصصــة كمجلــة 

ــن  ــد م ــى العدي ــتغل ع ــة رسود.يش ــارصة، ومجل ــات مع ــة كتاب ــة ، ومجل ــة والرتجم العربي

ــات. ــة ومبعجــم الرسدي ــة الرتجمــة، بالرحل ــة بنظري ــة ذات الصل املشــاريع البحثي

ال  �ب ��ة ا اإ ر��ي ��ث
ــة يف  ــة وباحث ــاعرة، مرتجم ــة، ش ــتاذة جامعي ــنة 1961،  أس ــش س ــة مراك ــد مدين ــن موالي م

ــة  ــعر و الرتجم ــول الش ــة ح ــاطات مختلف ــات ونش ــاركت يف فعالي ــالمي.. ش ــوف اإلس التص

ــكا.  ــا و أمري ــة و أوروب ــرب و يف دول عربي ــوف باملغ والتص

ترجمــت مــن العربيــة إىل الفرنســية مجموعــة مــن الدواويــن لشــعراء مغاربــة و عــرب، مــن 

ــادرا« للشــاعر منعــم  ــزال قلــب« و»ن بينهــا:  »أنظــر إليــك« للشــاعرة مــرام املــري؛ » اعت

ــف« للشــاعرة عائشــة  ــي الخري ــر؛ »ورق عاشــق«  للشــاعرة فاتحــة مرشــيد ؛ »صديق الفق

البــري، و سلســلة شــعرية زجليــة لألطفــال للشــاعر أحمــد الطيــب لعلــج.

من مؤلفاتها أيضا:

 أساء الله الحسنى.

. La Burda du désert بُردة الصحراء 

ــر«  ــه األم ــوان » لل ــت عن ــا تح ــدو كوروم ــب أحم  Allah n’est pas obligé  للكات

ــي  ــروع القوم ــة , امل ــى للثقاف ــس األع ــن املجل ــنة 2000 ع ــور لس ــزة كونك , جائ

ــرة. ــة, القاه للرتجم

 فلسفة الزن. رحلة يف عامل الحكمة لجون لوك توال برييس )ترجمة(.

�ة ا�لم�غر�ب �ز ا�لئ �ة �لب �ز م�ة�ل�ب ��ل�ةر��ج
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و�ي �ي د ا���ر��ب �ي ���ث
ــة  ــات والرتجم ــامية واللهج ــة والس ــات الهندوأروبي ــص يف اللغ ــث متخص ــي و باح أكادمي

والحضــارة واألدب والنقــد. حاصــل عــى دكتــوراه يف األدب املقــارن ، مــن مواليــد مدينــة 

ســال ســنة 1967م يشــتغل حاليــا أســتاذا للغــة الفارســية وآدابهــا بكليــة اآلداب والعلــوم 

االنســانية ـ ظهــر املهــراز ـ فــاس. عضــو هيــأة التدريــس والتأطــر يف مجموعــة وحــدات 

.  GELO : ــن والبحــث يف ســلك املاســرت. عضــو ب التكوي

من مؤلفاته: 

  الصورة الشعرية ومقوماتها.

  التجليات العربية االسالمية يف األدب االسالمي.

  الشعر العريب يف بالد فارس : مقاربة مفهومية ومضمونية.

  الجملة يف اللغة الفارسية.

  معجم ثاليث اللغات )عمل مشرتك(.

   الشعر العريب يف بالد فارس : قضايا وظواهر.

  الرشيد إىل اللغة الفارسية.

  حسان ابن ثابت وشعره االخالقي.

ه�ي �ب ��حمد ا��مدلاو�ي ا��م�ف
أســتاذ التعليــم العــايل، متخصــص يف اللســانيات، فــرع أصــوات اللغــة. اشــتغل بالتدريــس 

والبحــث بالجامعــة لعــدة ســنوات )فقــه اللغــة، لســانيات، اللغــة العريــة( ثــم تفــرغ كليــة 

للبحــث يف العريــة األخــرة مــن األلفيــة. تتــوزع مواضيــع أبحاثــه ومنشــوراته األكادمييــة 

ــروض  ــات(، وع ــات، عراني ــات، أمازيغي ــة الســامية )عربي ــات الحامي ــن أصــوات اللغ ــا ب م

ــيقية  ــات املوس ــه بالبني ــون( يف عالقت ــة )ملح ــة املغربي ــة والعربي ــن األمازيغي ــعر كل م ش

اإليقاعيــة منهــا واللحنيــة، ومقارنــة األديــان. اشــتغل مــرات عديــدة كباحــث زائــر يف كثــر 

مــن الجامعــات ومراكــز البحــث األجنبيــة، ومنهــا عــى وجــه الخصــوص جامعــة امهارســت 

األمريكيــة، واملركــز الوطنــي للبحــث العلمــي بباريــس.



34

2019
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ا�ب               ا��م�فر�ب ��لك�ة
2019
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�ة  ا��م�فر�ب رز ا��ئ �ر��ب ��ل�ث
� ��لح ��صط�ف

ــتاذا  ــتغل أس ــيد ، يش ــد 1971م برش ــن موالي ــريب م ــاعر وروايئ مغ ش

للغــة العربيــة .حاصــل عــى اإلجــازة يف األدب العــريب جامعــة شــعيب 

ــاب املغــرب منــذ 2006م ، عضــو  ــدكايل بالجديــدة. عضــو اتحــاد كت ال

ــان . ــة ، لبن ــدار النعــان األدبي فخــري ب

من مؤلفاته:

 2006 : دم الشاعر .

 2016 : مامل تقوله شهرزاد.

 2019: صمت الفزّاعة )رواية(.

 2019 : الطّفل الذي هزم الغول )رواية للفتيان(.

 2019: بن الكاف والّنون )شعر(.

 2019 : ليلة يف مازكان )شعر(. 
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 »ال أوبّخ أحدا« 
)منشورات مقاربات، فاس، 2018، 122ص.(

ــورات  ــن منش ــدرت ع ــعريّة ص ــة ش ــدا مجموع ــخ أح ال أوبّ

مقاربــات موســم 2018، وهــو يتضمــن تســعن نّصــا قصــرا 

ــخ  ــا، ال أوبّ ــّد منه ــن ال ب ــة عــر خمســة فصــول: متاري موزّع

تفكــر الغابــة، أتوّســد حقــل نجوم،غبــار ال يغــادر املزهريــة، 

ــو. ــي أرى شــيئا يدن كأنّن

ــاعر  ــن األوىل للش ــن نقديّت ــوان مقاربت ــن الّدي ــا يتضّم   ك

ــاس  ــة الّن ــم بلغ ــوان: )تكلّ ــام بعن ــة واره ــاج آي ــد بلح أحم

ــليح  ــى الش ــاعر مصطف ــة للّش ــة(، والثاني ــة اآلله ــن لغ فأتق

ــخ  ــوان ال أوبّ ــطوري يف دي ــي/ األس ــعرية اليوم ــوان: )ش بعن

أحــدا(.

املســتطاع،  قــدر  حاولــت،  أحــدا(  أوبّــخ  )ال  ديــوان  يف 

اجــرتاح بالغــة تنحــاز إىل اليومــي والبســيط، دون أن أغفــل 

ــن  ــم ب ــذي يقي ــودّي ال ــق الوج ــدم القل ــوص ب ــّخ الّنص ض

ــن يف  ــح مب ــي أّي فت ــوص ال تّدع ــا أّن الّنص ــتعاراتها. ك اس

عــامل الكتابــة، بقــدر مــا تســعى إىل غــرس ضــوء املعنــى يف 

ــك. ــبها ذل ــة، وحس العتم
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�ة ا�لم�غر�ب  �ز ا�لئ عر�لب �لل�ش
 Est agrégé de lettres françaises. Il enseigne à l’univer-

sité Mohamed V de Rabat. Il est poète, romancier et 

traducteur.

Connu d’abord comme poète, il signe deux recueils de 

poésie chez L’Harmattan : Cantiques du désert )2004( et 

Dissidences )2009(.  Son 3ème  recueil, Dans le désir de 

durer paraît en 2014 à la Maison de la poésie au Maroc. 

Guerre totale )suivi de( Vols, l’éclat est publié par Virgu-

le Editions en 2018. 

Romancier, Khaless publie, coup sur coup, Pour qu’Allah 

aime Lou Lou aux Editions Marsam, et Quand Adam a 

décidé de vivre à La Croisée des chemins en 2015. 

Absolut hob, sa 3ème fiction, a paru à Virgule Editions 

en 2016.

Rachid Khaless a traduit notamment les textes du poète 

Hassan Najmi, Un Mal comme l’amour, )La Croisée des 

chemins, 2016(, d’Yves Bonnefoy, Que ce monde de-

meure )Maison de la poésie au Maroc, 2014( et de Saâdi 

Youssef, Poèmes de Tanger, )Virgule Editions 2018.(

Rachid  
Khaless
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Guerre totale )suivi de( Vols, l’éclat
)Virgule éditions, Rabat, 2018,117p.(

  Dans Guerre totale )suivi de( Vols, l’éclat, la remise en 

question est radicale. La plupart des poèmes de ce recueil 

ont beau avoir été écrits il y a plus de dix ans, ils trans-

figurent au présent l’immense soif d’avenir propre à tout 

créateur prêt à détruire le monde où il vit pour mieux le 

reconstruire. Un »baptême pyromane« en quelque sorte 

où »Convergent déjà /La vie/ Et son reniement«. En fait, 

un vrai manifeste où se croisent raisons et déraisons, 

»Contempler ces ruines/Puis voler/Ailleurs/En moi. Vers 

les sommets/Par des couloirs solitaires/Comme nul vol/

N’ait été jamais/Tenté«.

Le ton, les mots, les images du recueil ne semblent ré-

gulés que par la démesure. Ambition folle de tout réin-

venter. Épopée du recommencement. Se donner comme 

la victime et le bourreau d’une »dérive macabre vers les 

sources du sang«. La poésie ne serait que cela, le refus 

d’admettre la fixité sans pour autant renoncer aux traces. 

Une poésie du devenir. Une manière, un style d’être où 

tout devient possible. )Jacques Alessandra(. 
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�ة ا��م�فر�ب  رز ا��ئ ��لسرد��ب
�يرا�ن م ��ب د ا��ر���ي ���ب

ــنة  ــاء س ــدار البيض ــد ال ــن موالي ــريب، م ــب مغ ــد وأدي ــي، ناق    أكادمي

1955، يعمــل أســتاذا للتعليــم العــايل باملدرســة العليــا لألســاتذة 

ــن  ــزاوج  ب ــث ي ــوعيا حي ــا موس ــران كاتب ــتاذ ج ــوان.  ويعتراألس بتط

الكتابــة الروائيــة والقصصيــة والشــعرية، والنقــد.

من مؤلفاته: 

 2006 :  يف النظرية الرسدية.

 2008 : إدانة األدب.

  2013 : لبة الرسد. 

  2013 : النظرية.

  2017 : لعبة املرايا.  

 2011 : عصا البلياردو )رواية(. 

 2013 :  كرة الثلج )رواية(. 

 2016 : سرة رشفة )شعر( .
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»الحَجر والِبْكة«
)الفاصلة للنرش، الرباط، 2018، 388ص.(

ــددََّة  ــة مح ــة موضوع ــة« إىل معالج ــر والِرْك ــة »الحَج ــعى رواي تس

تتمثّــل يف االنفصــام التاريخــّي، ال النفــّي الــذي يــكاد يُكــون 

ــة بخاّصــة؛ وقــد  ــة واملغربيّ ــة بعاّم نــة للشــخصية العربيّ ســَمة مكوِّ

ُشــخِّصت هــذه املوضوعــة بواســطة حبكــة عادهــا شــخصية 

غــر  نصفــن  إىل  منشــطرًا  يُكــون  أن  بــه  عذَّ الــذي  »ســلياّن 

ُمتهادنــن: قروســطّي وحــدايّث، واقعــّي ومثــايّل. وقــد ســعت الروايــة 

ــاء جــايّل يســتجيب  ــن خــالل بن ــا هــذه م ــل موضوعته إىل أن مُتثِّ

ــذا  ــّن ه ــا، لك ــكال له ــة ش ــرة الذاتيّ ــذ الس ــث اتّخ ــا؛ حي ملقتضياته

ــه،  ــّك في ــدث والش ــخيص الح ــن تش ــا ب ــدوره موزًَّع ــكل كان ب الش

ــداد االنشــطار إىل  ــان للذاكــرة؛ هــذا فضــاًل عــن امت وعــدم االطمئن

بنيــة الضمــر الســارد الــذي ظــّل طيلــة عمليــة الــرسد يــرتاوح بــن 

ــخصية  ــم الش ــداده إىل اس ــب، وامت ــر املخاط ــم وضم ــر املتكلِّ ضم

نفســه )ســليان الثنــايّئ(؛ بــل الســخرية مــن االســم نفســه؛ إذ يـُـرى 

إليــه مــن خــالل تقســيم لفظــه إىل شــطرين: لفــظ فرنــّي )الشــمس 

.)man ( ولفــظ إنجليــزّي )الرجــلsoleil
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�ي �ة  ��ف ��ي �ي �ب �ث �ة ا��م�فر�ب ا���ة رز ا��ئ ��ب
�ي �ف ��ي ��ا�ف �ي الائ د��ب داع الائ ��ب الاإ

ف�ي ا�� د ا��عد��ف ��ل��ي
ــم  ــوس إقلي ــرم إداوكنس ــرض إيغ ــدوار أك ــنة 1987 ب ــد س ــن موالي م

بشــعبة  درســت  مغربيــة.  روائيــة  و  وقاصــة  شــاعرة  تارودانــت. 

الدراســات االمازيغيــة بجامعــة ابــن زهــر بأكادير.تشــتغل حاليــا 

أســتاذة للغــة األمازيغيــة مبدرســة خالــد بــن الوليــد بتيمحضيــت 

ــة. ــات األدبي ــن امللتقي ــد م ــاركت يف العدي ــران. ش ــم إف ــة القلي التابع

من مؤلفاتها:

 2013 : إلكميمز أزكزاو )شعر(. 

 2017 : تاريكت ن تفيدي)شعر(. 

 2015 :  ها تودرت هاد أمارك نس )رواية(. 
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رواية إناضان ن واضان »ثنايا الليايل«
)تريا، أكادير، 2018، 118ص.(

      تتحــدث الروايــة عــن فتــاة ميتــة تحــي قصتــي موتهــا و حياتهــا 

مــن قرهــا، حيــث بــدأت الحــي بخطــاب موجــه لألمــوات تدعوهــم 

فيــه لنفــض غبــار املــوت و للثــورة مــن أجــل الحيــاة. لتــرسد بعدهــا 

قصــة بالدهــا قبــل أن يغزوهــا الديســتوبيون، و قصــة حياتهــا املتأثرة 

ــة،  ــا مجنون ــوس مجتمعه ــت يف قام ــث كان ــر الديســتويب، حي بالفك

تعيــش يف قريــة مــن قــرى العــامل الديســتويب الــذي يشــهد ظواهــر 

اجتاعيــة و ثقافيــة و دينيــة و غرهــا التــي تحــد مــن حريــة الفــرد 

و تعرضــه ملختلــف األمــراض النفســية. و هروبــا مــن هــذا القهــر و 

بحثــا عــن الــذات، تقــرر البطلــة الســفر إىل يوتوبيــا، العــامل املنشــود، 

ــذي أدى  ــتويب ال ــر الديس ــبات الفك ــن ترس ــص م ــا مل تتخل ــر أنه غ

ــا  ــره مرض ــذي مل تعت ــذا ال ــا ه ــخصية، مرضه ــام الش ــا إىل انفص به

يف العــامل الديســتويب بقــدر مــا هــو طاقــة كانــت ســتتفجر لتصبــح 

موهبــة لــو عاشــت يف يوتوبيــا. هــذه األخــرة مل تنجــح يف تخليصهــا 

مــن الهذيــان و األحــالم و ضجيــج األســئلة الوجوديــة، و مل تســتطع 

تحريرهــا مــن نفســها املعلقــة بــن الجنــون و العقــل و بــن املــوت 

ــي  ــذات و اآلخــر، لينته ــن ال ــع و ب ــم و الواق ــن الحل ــاة و ب و الحي

بهــا املطــاف منتحــرة. 
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 � ا�ب ا��مو��ب �ة ا��م�فر�ب ��لك�ة رز ا��ئ ��ب
ا�ب �ب ل وا���ث ��لط�ف

د ��و��ا�ن ��حمد ����ي
املرحلتــن  فيهــا  قــى   ،1944 غشــت   13 يف  بالقنيطــرة  ازداد      

االبتدائيــة واإلعداديــة، ثــم الثانويــة والجامعيــة بالربــاط. بــدأ مشــواره 

األديّب بالكتابــة للمــرسح وحصــل مبكــرا عــى جائــزة وطنيــة يف التأليف 

ــه وقصصــه القصــرة يف الصحــف واملجــالت  املرسحــي. نــر مرسحيات

املغربيــة: العلــم، بيــان اليــوم، االتحــاد االشــرتايك، أقــالم، آفــاق... انضــم 

ــه يف القنيطــرة. اتجــه يف  ــة فرع ــوىل كتاب ــاب املغــرب وت إىل اتحــاد كت

الســنوات األخــرة إىل الكتابــة للناشــئة، ال ســيا اليافعــن، صــدرت لــه 

ــى  ــات. ق ــص والحكاي ــن القص ــرات م ــات وع ــس رواي إىل اآلن خم

ــه للرســم والصباغــة  عقــدا مــن الزمــن بروكســيل، وفيهــا صقــل ميول

ــات  ــة، ترجــم مرسحي ــون الجميل ــة للفن ــة امللكي بالدراســة يف األكادميي

ــة. ونصــوص رسدي

حاصل عى أوسمة وشواهد تقديرية عديدة من فرنسا واملغرب.  
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حورية من السامء
 يف مهمة عىل األرض

)مطبعة ووراقة بالل، فاس، 2018، 85ص.(

ــا  ــات الســاء. فل ــة مــن حوري ــة هــي حوري ــة هــذه الرواي بطل

نزلــت إىل أرضنــا أصابهــا الذهــول مــن أخــالق بعــض البــر 

وســلوكهم القبيــح. وعندمــا تعرفــت صدفــة إىل بنــت صغــرة 

تعمــل خادمــة يف أحــد املنــازل، اســتنكرت املعاملــة الســيئة التــي 

تعاملهــا بهــا ربــة البيــت، فعزمــت عــى مســاعدتها وإرجاعهــا إىل 

ــا هــذه،  ــا عــى الذهــاب إىل املدرســة. ويف محاولته ــا، وحثه أهله

ــة نفســها للخطــر. ــرّض الحوري تع
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ــن  ــة والتكوي ــن الرتبي ــوي مله ــز الجه ــل باملرك ــايل مؤه ــم الع ــتاذ التعلي    أس

فاس-مكنــاس، مديــر نــر املجلــة املغربيــة للعلــوم االجتاعيــة واإلنســانية، 

ــذ 2012،   ــازة من ــرع ت ــرب/ ف ــاد كتــاب املغ ــام اتح ــب ع ــون«، وكات »باحث

ــة  ــن العلمي ــو يف اللج ــات، وعض ــات واملؤسس ــن املنظ ــدد م ــدى ع ــر ل خب

لعــدد مــن املجــالت العربيــة، حاصــل عــى دكتــوراه يف النقــد الحديــث ســنة 

ــوراه  ــه، بفــاس،  وعــى دكت ــد الل 2010، مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عب

يف علــم االجتــاع مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط ســنة 2016، وعــى 

التأهيــل الجامعــي يف أنرثبولوجيــا الثقافــة ســنة 2017. شــارك يف العديــد مــن 

ــة. ــاءات الدولي ــرات واللق املؤمت

من مؤلفاته:

   2019: الجســد يف املجتمعــات العربيــة بــن الواقــع والنــص، مقاربــة 

أنرثبولوجيــة.

   2015: أنرثبولوجيا األدب، دراسة أنرثبولوجية للرسد العريب.

  2013: الحركيــة االجتاعيــة والتحــوالت السوســيو مجاليــة باملغــرب، 

املــرأة، الشــباب والوعــي بالتغيــر.

  2012 : اإلخفاق االجتاعي بن الجنس، الدين والجرمية.

  2002: الهجرة الرسية، مقاربة سوسيولوجية.

لال ��ب اد  ائ ���ي

�ة ا��م�فر�ب  رز ا��ئ �ة��ب �ةما���ي ��لعلوم الا��ب
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الجهل املركب :
 الدين والتدين وإشكالية تغيي

ر املعتقد الديني يف املغرب العريب
)مؤمنون بال حدود، الرباط / بريوت، 2018، 848 ص.(

ــن عــوامل  ــاء والتجــي ب ــاب إىل دراســة مســاحة الخف يهــدف الكت

ــك  ــالل تفكي ــن خ ــريب، م ــامل الع ــن بالع ــارات التدي ــن ومس الدي

إشــكالية تغيــر املعتقــد الدينــي باعتبــاره الناظــم املركــزي الرابــط 

بــن الديــن مــن جهــة، والتديــن مــن جهــة أخــرى، تفكيــكاً يــروم 

الجــواب عــن أســئلة الهويــة الدينيــة، وفــق تعــدد خرائــط التديــن، 

الثقــايف،  وإشــكالياته املرتبطــة بالتحــول الدينــي، االجتاعــي، 

ــي ال  ــئلة الت ــي األس ــاز، وه ــاً بامتي ــات معومل ــن ب ــيايس يف زم الس

تنفصــل عــن القناعــات واملرتكــزات الدينيــة الجديــدة لجيــل مــن 

ــة متعــددة  ــرورة عــى ســوق ديني ــح بال الشــباب العــريب املنفت

املنتوجــات، ترتجــم يف العمــق أزمــة اإلســالم الســني، خاصــة 

ــل  ــي ال تنفص ــتجدات الت ــئلة واملس ــن األس ــول م ــم امله ــام الك أم

ــويَنْ الوجــود. فلــاذا بــات  عــن التغيــر والتحــول؛ باعتبارهــا قان

الشــباب العــريب يُقبــل عــى تغيــر معتقــده الدينــي متجهــاً 

وجهــات تختلــف باختــالف العــروض الدينيــة )املســيحية، التشــيع، 

ــة هــذا التحــّول؟ ــا مراحــل وطبيع ــاد...(، وم اإللح

ثــم أال يُشــّكل هــذا التوتــر يف الذاكــرة الجمعيــة الدينيــة رد فعــل 

طبيعــي عــى حجــم التحــوالت التــي يعرفهــا العــامل العــريب ثقافيــاً 

واجتاعيــاً مــن جهــة، وجمــود الذاكــرة الدينيــة املؤسســية، مثلــا 

ميثّلهــا النظــام الســيايس عــى مســتوى خطاطــات االســتبداد، بعدما 

ــة مؤسســاتية  ــن إىل مجــرد قواعــد ومارســات روتيني تحــّول الدي

مــن جهــة أخــرى، ال تســاير حجــم هــذه التحــوالت؟

إذا كان التحليــل سوســيو- أنرثبولوجــي للديــن يتــم وفــق مســتوين 

مرتابطــن، مســتوى املقدس/املفــارق ومســتوى الدنيــوي، أفــال 

يحــق لنــا التســاؤل عــن الخلفيــة االجتاعيــة، الثقافيــة والسياســية 

للتديــن يف العــامل العــريب؟

كلهــا قضايــا وأســئلة، تشــكل يف العمــق األســاس النظــري واملنهجي 

لالنتقــال املفاهيمــي مــن الجهــل املقــدس إىل الجهــل املركب.
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أســتاذ وباحــث بجامعــة مــوالي اســاعيل، كليــة اآلداب والعلوم 

ــات  ــن الجامع ــد م ــر يف العدي ــتاذ زائ ــاس. أس ــانية ـ مكن اإلنس

Mannheim, Aachen, Leip- ــية ــة والفرنس ــد األملاني )واملعاه

zig / املعهــد األمريــي للدراســات األوروبيــة بباريــس / جامعــة 

 Magazine Littéraire du باريــس 13(. عضــو مؤســس ملجلــة

Maroc. رئيــس الجمعيــة الثقافيــة »تفكــر«.

ســاهم يف العديــد مــن الكتــب املشــرتكة يف )مجــال الدراســات 

الثقافيــة، و رسديــات الجســد يف املغــرب واليابــان، وقــراءة املدن 

املغربيــة، وآداب املغــرب العــريب الكبــر وإفريقيــا جنــوب 

ــرى...( ــراء الك الصح

من مؤلفاته:

 2006  : تخييــل الواقــع : الحداثــة الروائيــة وكتابــة 

الواقــع.

  2018  : حداثات عربية: من الحداثة إىل العوملة.

 2010 : Repenser le Maghreb et l’Europe. Hy-

bridations - Métissages – Diasporisations, DE 

TORO, Alfonso, ZEKRI, Khalid, BENSMAIA, 

Reda& GAFAITI, Hafid )Dir(. 

��ر�ي ا��د �ف ��ف

�ة ا�لم�غر�ب  �ز ا�لئ �ة�لب �ةما�ع�ي �علعلوم الا�عج
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Modernités arabes.
 De la modernité à la globalisation
)La croisée des chemins, Rabat, 2018, 387p.(

   Modernités arabes. De la modernité à la globalisation a 
Khalid Zakari un triple objectif. Il rend d’abord compte des 
discours modernistes et contre-modernistes  qui ont marqué 
la rencontre du monde arabe avec les Empires européens. En-
suite, il opère une critique des conséquences de l’hégémonie 
occidentale sur les cultures postcoloniales. Enfin, il analyse les 
formes de réappropriation de soi et les nouvelles subjectivités 
qui remettent en question le fantasme du » comme un « dans 
les contextes arabo-islamiques. Il est également question d’une 
politique de la multiplicité des appartenances à l’ère de la glo-
balisation.  

 Issu des séminaires dispensés dans les universités de Leipzig, 
Mannheim et Aix-la-Chapelle, Modernités arabes est un essai 
qui met en relief le paradigme d’une modernité disjonctive 
au-delà du dilemme dichotomique tradition arabo-islamique 
ou modernité occidentale. Le dépassement de ce dilemme s’ins-
crit dans un double mouvement: relativiser le singulier de la 
modernité occidentale, érigé en paradigme universel, et propo-
ser une réflexion sur la modernité hétérogène venue d’Occident 
et d’Ailleurs.  

 Sans nier son rapport à la modernité occidentale, la mo-
dernité disjonctive intègre différents modes de vie et d’ex-
pression de provenance diverses. Elle est disjonctive car 
elle fonctionne par prélèvement. Elle n’est ni une stricte 
répétition de la tradition arabo-islamique, ni une identi-
fication totale à la modernité occidentale : elle tient par-
tiellement de l’une et de l’autre tout en étant encerclée 
par les deux. L’auteur souligne que cet encerclement est 
poussé à son paroxysme dans les sociétés qui ont connu 
l’expérience historique opprimante et assimilationniste 
des cultures coloniales. Une telle expérience a donné lieu 
à des articulations épistémologiques et culturelles qui 
tentent, non sans difficulté, de répondre autrement aux 
injonctions du monde contemporain. 
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ــات  ــايل للرتجمي ــم الع ــت.  أســتاذ التعلي ــنة 1965 بتارودان ــد س ــن موالي م

ــن  ــوراه م ــى الدكت ــل ع ــر. حاص ــر، أكادي ــن زه ــة ب ــة اآلداب –  جامع بكلي

جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. تــوىل رئاســة قســم اللغــة العربيــة  – كليــة 

ــة  اآلداب – جامعــة بــن زهــر )2013-2015(. ونائــب ســابق لرئيــس الجمعي

املغربيــة لــألدب املقــارن )2015-2018(.ثــم رئيســا لهــا منــذ 2018. حــاز عــى 

جائــزة املغــرب يف صنــف الرتجمــة عــن دورة 2011 عــن ترجمــة كتــاب »مــا 

ــان مــوازان. ــخ األديب؟« لكلي التاري

من مؤلفاته:

 2008: دينامية الهويات الجاعية باملغرب، لـحسن رشيق )ترجمة(.

 2009: أحببتها، رواية ألنا غافلدا،)ترجمة(.

 2012 : الحب والعدالة لبول ريكور)ترجمة(. 

 2015: خمسة أشهر لدى البيضان يف الصحراء األطلسية )ترجمة(.

 2016 :اشــذرات مــن تاريــخ ســوس الســيايس واألديب يف القــرن 19 

)ترجمــة(. 

  2019: ظاهرة األدب، كليان موازان )ترجمة(.

 2018 : الرتجمة بن النظرية والتطبيق )ترجمة(.

����ن ا��طا���ب

�ة ا��م�فر�ب  رز ا��ئ م�ة��ب ��ل�ةر��ب
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القريب والبعيد :
 قرن من األنرثبولوجيا باملغرب 

) املركز الثقايف للكتاب، الدار البيضاء، 2018، 407 ص.(

ــادة  ــاث الج ــد األبح ــف بأح ــة للتعري ــة العربي ــذه الرتجم ــأيت ه ت

ــاب  ــال يف كت يف مجــال البحــث األنرثوبولوجــي حــول املغــرب ممث

 Le prochain et le lointain : Un siecle d’anthropologie

au Maroc  للباحــث املغــريب األنرثبولوجــي املرمــوق د.حســن 

ــة مــن أنرثبولوجــي محــي أراد الكشــف  ــاب محاول رشــيق. فالكت

عــن ’املحظــور’ أو ’املســكوت عنــه’ أو ’الالمفكــر فيــه’  يف الثقافــة 

ــط  ــرق فق ــن والع ــب الدي ــمل جان ــف ال يش ــو كش ــة، وه املغربي

يف هــذه الثقافــة، بــل يحــاول أن يســائل تجليــات الفعــل الثقــايف 

مــن خــالل مارســات بســيطة لطاملــا اعتــرت أو ُصنِّفــت يف ُحكــم 

ــة« اســتنادا إىل  ــة امللَحق ــوي’ و»األشــكال الثقافي ’املهّمــش’ و’الثان

ــن  ــرن م ــى ق ــد ع ــة متت ــة وإثنوغرافي ــة وأنرثبولوجي ــة رحلي مدون

الزمــن.

 وهــو إىل جانــب ذلــك حــواٌر ومناقشــٌة يقــوم عــى خلفيــة 

نظريــة تعتــر اســتكاال لدراســات أنرثبولوجيــة ســابقة للرحــالت 

ونقــدا ألسســها املعرفيــة وأطرهــا النظريــة يف الوقــت نفســه مــا 

يجعلنــا أمــام قــراءٍة نســقيٍة تركيبيــة مــن منظــور أنرثبولوجــي يف 

ــقيتُه يف  ــُن نس ــرب وتكم ــة إىل املغ ــة واألمريكي ــالت األوروبي الرح

ــذوا  ــن اتّخ ــن الذي ــك الرحــالت، وال لألنرثبولوجي ــؤرُِّخ لتل ــه ال ي أن

املغــرَب موضوعــا للبحــث اإلثنوغــرايف، وإمنــا ينهــُض مبهّمــة 

ــد  ــا بع ــايل وم ــي ،الكولوني ــز الرح ــذا املْنَج ــات ه ن ــك ُمكوِّ تفكي

دات الثَّقافيــة،  الكولونيــايل، وتفكيكــه مــن أجــل فْهــم املحــدِّ

ــن  ــرب ضم ــول املغ ــِة ح ــة املنتََج ــة، للمعرف ــة والّنظريّ االجتاعيّ

إطــار زمنــي يشــمُل الحقبــة الكولونياليــة )إميــل الووســت، روبــر 

ــارل دو  ــا )ش ــا قبله ــرك( وم ــاك ب ــاردي، ج ــو، ه ــان، برون مونط

فوكــو، موليــراس، ســاملون، ميشــو بلــر، إدمــون دويت، ويســرتمارك( 

ــْز(. ــوري ،گيرت ــارْت، وترب ــا  )گيلرن،ه ــا بعده وم

 وقــد ركــز الكتــاب عــى تحليــل النصــوص الرحليــة املفصليــة التــي 

ــة وحياتهــم وعقليتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، أو  تناولــت املغارب

بكلمــة واحــدة »وعيهــم الجمعــي«. وبنــاء عليــه ميكــن القــول إنــه 

ــات هــي  ــاول خطاب ــه يتن ــد اإلرث األنرثبولوجــي، ألن ــاب يف نق كت

ــم  ــن تقيي ــو م ــبقة ال تخل ــا مس ــكارا وأحكام ــل أف ــا تحم بدوره

ــات  ــن عملي ــُدر ع ــي يص ــار مرجع ــن إط ــدرج ضم ــف تن وتصني

استكشــاف حقيقيــة محكومــة بخلفيــة معرفيــة ومفاهيــم نقديــة 

ــو  ــم فه ــن ث ــة. وم ــريب يف مظاهــره املختلف ــُر املغ ــا اآلخ موضوعه

ــص  ــح وخصائ ــن مالم ــث ع ــغلة بالبح ــل  منش ــن الداخ ــة م رؤي

ــع  ــة وم ــع النصــوص الرحلي ــا م ــة يف تفاعله ــا مغربي ــة أنرثبولوجي معرف

ــدرس األنرثبولوجــي والسوســيولوجي الكــوين. ــات ال مكتســبات وإحقاق
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ــث يف  ــكيي وباح ــد تش ــان وناق ــنة 1967. فن ــان س ــة طانط ــد مدين ــن موالي م

الــرتاث الثقــايف والجــايل الصحــراوي وكاتــب عــام اتحــاد كتــاب املغــرب- فــرع 

العيــون. حاصــل عــى جائــزة الشــارقة يف البحــث النقــدي التشــكيي ثــالث مــرات 

ســنوات 2009 و2010 و2017. 

من مؤلفاته:

 2009 :  أوهام الحداثة يف الفن التشكيي املغريب.

ــة األنستليشــن يف التشــكيل العــريب  ــة والســيموالكر- عــن تجرب  2010 :  الهوي

املعــارص.

  2013 : الجالية..واإليديولوجيا/ العالقة املتشابكة بن الفن والسياسة.

 2016 :  موسيقى الصحراء، إيكَّاَوْن وطقوس العزف عند البيضان. 

 2017 :  االستراق الفني يف املغرب- أيقونوغرافيا مغايرة. 

ا��د�ا��ا�ة
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 الكاريكاتري يف املغرب :
خرية عىل ِمَحكِّ املمنوع السُّ

)جمعية أصدقاء متحف الطنطان، طنطان، 90 ص.(

ــخرية  ــا الس ــاول األول منه ــول يتن ــة فص ــر ثالث ــاب ع ــوزَّع الكت   يت

ــث  ــول ومباح ــا حق ــتغلت عليه ــم اش ــة كمفاهي ــخرية األيقوني والس

أدبيــة وفنيــة عديــدة اعترتهــا وســائل وأدوات إلنتــاج الضحــك 

ــاج. ــياقات اإلنت ــي وس ــراض واملرام ــا األغ ــت فيه ع ــة تنوَّ والفكاه

ــاً،  ــاً وإبداع ــر مصطلح ــق بالكاريكات ــاين، فيتعل ــل الث ــا الفص      أمَّ

وذلــك باالســتناد إىل تاريخيــة هــذا الفــن ومرجعياتــه البريــة 

دة معــزَّزة بتعريفــات ومقــوالت لرســامن ونقــاد  ــة املتعــدِّ واإلبداعي

ــن. ــن مرموق وباحث

ــرب  ــوا باملغ ــب مكث ــامن أجان ــاخرة لرس ــارب الس ــض التج      ببع

الحقبــة  ـان  القــرن املــايض وإبَـّ والجزائــر لســنوات منــذ بدايــة 

االســتعارية وقــد شــمل جــزءاُ مــن تاريــخ هــذا الفــن انطالقــاً مــن 

تجربــة الرســامن الــرواد ومــا تالهــم مــن رســامن ومبدعــن حملــوا 

ــة  ــغ واملعالج ــن يف الصي ــع تباي ــة م ــدق وأمان ــر بص ــواء الكاريكات ل

والتعبــر، مثلــا تنــاول هــذا الفصــل صحافــة الكاريكاتــر يف املغــرب 

الســاخرة  الصحــف  أو  الرائــدة  الســاخرة  الصحــف  ســواء منهــا 

ــق  ــر تدعــو إىل توثي ــات وتداب ــاب إىل توصي ــدة، ليخلــص الكت الجدي

ــى  ــم ع ــه وتحفيزه ــم مبدعي ــرب ودع ــري يف املغ ــم الكاريكات الرس

ــاج. ــاء واإلنت ــذل والعط ــن الب ــد م املزي
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اد�ي ��مد ا��م�ف ائ
ــهادة  ــى ش ــل ع ــنة 1968. حاص ــر س ــة أكادي ــد مدين ــن موالي ــث، م ــتاذ باح أس

ــاء.  ــدار البيض ــاين بال ــن الث ــة الحس ــن جامع ــنة 2002 م ــوراه يف اآلداب س الدكت

يعمــل مديــر بحــث يف مركــز الدراســات الفنيــة والتعابــر األدبيــة واالنتــاج 

ــرتاث  ــر »ال ــة. عضــو مخت ــة األمازيغي ــي للثقاف ــد املل ــري باملعه الســمعي الب

ــة  ــة«، بكلي ــرة واإلنســان واملجــال واســرتاتيجيات التنمي ــخ والذاك ــايف: التاري الثق

اآلداب والعلــوم اإلنســانية، جامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة. عضــو »هيئــة 

ــريب  ــاألدب املغ ــم ب ــدة«. مهت ــة املتح ــردج، اململك ــالمية بكام ــات اإلس املخطوط

ــادي،  ــرتاث الالم ــال ال ــال يف مج ــه أع ــة. ل ــون األمازيغي ــا اآلداب والفن وقضاي

ــة.      ــب جاعي ــالت وكت ــورة يف مج ــي منش ــريب األمازيغ ــات يف األدب املغ ودراس

�ي  �ة ��لد�ا��ا�ة ��ف ��ي �ي �ب �ث �ة ا��م�فر�ب ا���ة رز ا��ئ �ة��ب �ي �ف ��ي ��ا�ف �ة الائ ا��ف �ة ال ا���ث ��حب
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»الشعر األمازيغي الحديث، دراسة يف تجربة 

التأسيس«
)منشورات دار السالم، الرباط، 2018، 265ص.(

ــن  ــث، م ــي الحدي ــعر األمازيغ ــار الش ــراءٌة يف مس ــاب ق ــذا الكت ه

خــالل تجربتــه التأسيســية. يقــف بالدراســة والتحليــل عــى مجمــل 

النــاذج الشــعرية املكتوبــة باللغــة األمازيغيــة خــالل العقــود الثالثــة 

األخــرة مــن القــرن املــايض، باعتبارهــا متثــل مرحلــة التأســيس 

ــت  ــة انصب ــث. تجرب ــي الحدي ــاألدب األمازيغ ــه ب ــح علي ــا يصطل مل

ــا  ــة وخصائصه ــا الخطابي ــا مــن حيــث مكوناته الدراســة عــى تناوله

الجاليــة، انطالقــا مــن إطــار نظــري يســتوحي مفاهيمــه وإجراءاتــه 

التحليليــة مــن حصيلــة الدراســات النقديــة املعــارصة. إنــه مســاهمٌة 

ــذي  ــة املنجــز ال ــن واملهتمــن إىل أهمي ــاه الباحث ــارة انتب تتوخــى إث

ــاء خطــاب  ــة، ودعــوٌة إىل التفكــر يف بن ــه هــذه التجرب تنطــوي علي

نقــدي يســتجي الخصوصيــات الفنيــة والجاليــة لنصــوص الديــوان 

ــريب  ــهد األديب املغ ــي املش ــار يُْغن ــاء مس ــد يف بن ــا يفي ــعري، مب الش

ويرثيــه، الســيا يف ظــل التحديــات املطروحــة إلنجــاح ورش النهــوض 

ــا.   ــن ببالدن ــة والتكوي ــة الرتبي ــا يف منظوم ــة وآدابه باألمازيغي
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مرســوم رقــم 2.18.90 الصــادر يف 25 جــامدي اآلخــرة 1439 ، )14 

مــارس 2018(، بتغيــري وتتميــم املرســوم رقــم 2.05.830 الصــادر 

املتعلــق  أكتوبــر 2006(   19( مــن رمضــان 1427  بتاريــخ 26 

ــاب. ــزة املغــرب للكت بإحــداث جائ

 ، س ا��حكو���ة �ي ���ئ
بناء عى الدستور وال سيا 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، كــا وق ــزة املغــرب للكت ــر 2006( بإحــداث جائ )19 أكتوب

تغيــره وتتميمــه.

وعــى املرســوم رقــم 2.08.544 الصــادر يف 24 رجــب 1430 املوافــق 

17 يوليــوز 2009 ، املغــر واملتمــم للمرســوم رقــم 2.05.830 .

وعــى املرســوم رقــم 2.12.554 الصــادر يف 3 صفــر 1434 )17 

ديســمر 2012(، املغــر واملتمــم للمرســوم رقــم 2.08.544.

وبعــد املداولــة يف مجلــس الحكومــة املنعقــد يف 5 جــادي اآلخــرة 

1439 )22 فرايــر 2018(.

رسم ما يي:

و��� ا��ماد�ة الائ
ــواد 2 و3 و6 و11  ــات امل ــايل مقتضي ــو الت ــى النح ــم ع ــر وتتم تغ

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

أكتوبــر 2006( املشــار إليــه أعــاله.

ا��ماد�ة 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 بالتعبــر الحســاين 

أو بإحــدى اللغــات األجنبيــة.

ا��ماد�ة 2
تشتمل »جائزة املغرب للكتاب« عى األصناف التالية:

جائزة املغرب لآلداب،	 

جائزة املغرب للعلوم اإلنسانية،	 

جائزة املغرب للعلوم االجتاعية،	 

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.	 

ا��ماد�ة 3
تشتمل جائزة املغرب لآلداب عى جائزتن مستقلتن :

-1 جائزة املغرب للشعر.

-2 جائزة املغرب للرسد.

وترشــح للجائــزة األوىل املصنفــات املغربيــة يف مجــال الشــعر، 

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

والقصــة القصــرة واملرسحيــة.

ا��ماد�ة 4
ترشــح لجائــزة املغــرب للدراســات األدبيــة والفنيــة واللغويــة، 

واللغويــة  األدبيــة  الدراســات  مياديــن  املغربيــة يف  املصنفــات 

األديب. والنقــد  والبيوغرافيــا 

ا��ماد�ة 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 واالجتاعي ــوم اإلنس والعل

ــارصة. املع

املصنفــات املغربيــة املرتجمــة مــن قبــل الكتــاب املغاربــة إىل 	 

لغــة أخــرى يف نفــس املياديــن.

تخصص لهذا الصنف جائزة واحدة.

ا��ماد�ة 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 ــرسد، تت ــرب لل ــزة املغ ــة جائ لجن

املرتشــحة يف مجــال الــرسد 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 اإلجتاعيــة، تتــوىل التحكيــم يف 	 

املصنفــات املرتشــحة يف مجــال العلــوم اإلجتاعيــة؛
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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  ــا دراي ــوان له ــل عض ــى األق ــم ع ــن بينه ــاء، م ــة أعض خمس

ــكل  ــادة األوىل أعــاله. كــا 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. كــا تعــن 

الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة رئيســا للجــان الجائــزة، 

يــرف عــى حســن ســر اجتاعــات 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.

ا��ماد�ة 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.

ا��ماد�ة 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.

ا��ماد�ة 9
 ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء لجــان الجائــزة أن يرشــح مصنفــه 

ألي صنــف مــن أصنــاف الجائــزة.

ا��ماد�ة 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

االعتــادات  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

ا��ماد�ة 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.

ا��ماد�ة 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

�ة �ز ا��ئ م ���ج �ظ ا�جا��مر��وم ا��م�ن                             ا��م�نر�ج ��لك�ة



60

ا��ماد�ة 13
مينح الفائز بجائزة املغرب للكتاب.

شهادة.

تذكارا.

ومبلغــا ماليــا صافيــا قــدره مائــة وعــرون ألــف درهــم )120.000 

درهم(.

                                              ا��ماد�ة  
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

ا��ماد�ة 3 ��كر� 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.

 ا��ماد�ة 3 ��كر� 2:
ــة  ــات املغربي ــة، املصنف ــوم اإلجتاعي ــرب للعل ــزة املغ ــح لجائ ترش

يف مياديــن علــم اإلجتــاع والقانــون واالقتصــاد والعلــوم السياســية 

وعلــوم اإلدارة والبيئــة وعلــوم اإلعــالم واالتصــال.

ا��ماد�ة 5 ��كر�1: 
ترشــح لجائــزة املغــرب التشــجيعية يف اإلبــداع األديب األمازيغــي، 

األعــال الشــعرية والروائيــة واملرسحيــة والقصصيــة.

ا��ماد�ة 5 ��كر�2:
 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.

ا��ماد�ة 5 ��كر�3:
والشــباب،  للطفــل  املوجــه  للكتــاب  املغــرب  لجائــزة  ترشــح   

والشــباب. األطفــال  تســتهدف  التــي  واألعــال  اإلبداعــات 

ا��ماد�ة 13 ��كر�:
 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.

�ة ا���ث ا��ماد�ة ا���ث
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

ــا يخصــه. منهــا 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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يســتمّد القانــون الداخــي لجائــزة املغــرب للكتــاب مضامينــه مــن 

املرســوم رقــم 2.05.830 الصــادر يف 26 رمضــان 1427 )19 أكتوبــر 

ــع  ــام وق ــاب« ك ــرب للكت ــزة املغ ــداث »جائ ــق بإح 2006( املتعل

تغيــريه وتتميمــه بواســطة املرســوم رقــم 2.08.544 الصــادر يف 24 

رجــب 1430 املوافــق 17 يوليــوز 2009، 

ــق 17  ــر 1434ه املواف ــادر يف 3 صف ــم 2.8.554 الص ــوم رق واملرس

ــم 2.18.90 الصــادر يف 25 جــامدي  ديســمب 2012، واملرســوم رق

ــارس 2018(. ــرة 1439، )14 م اآلخ

ا��ماد�ة 1 : األهداف
يتوخى هذا القانون الداخي تحقيق األهداف التالية:

تطبيــق مقتضيــات املرســوم املنظــم للجائــزة املشــار إليــه 	 

ــاله. أع

ــة 	  ــن مرحل ــزة م ــان الجائ ــغال لج ــادي ألش ــر 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 ــان املوضوعي ض

ــان. اللج

ــاب واالرتقــاء 	  ــزة املغــرب للكت ــة لجائ الســمو بالقيمــة العلمي

ــم. ــداول والتحكي ــات الت مبجري

ا��ماد�ة 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 التعبــر الحســاين أو اللغــات 

ــزة. ــف الجائ ــب مصن ــة حس األجنبي

ا��ماد�ة 3: االجتامع التمهيدي
تدعــو اإلدارة أعضــاء اللجــان العلميــة املعينــن اىل اجتــاع متهيــدي 

تقــوم فيــه ب :

التذكر مبضامن املرسوم املنظم للجائزة.	 

عرض مسطرة إطالق جائزة املغرب للكتاب.	 

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

ــرتة الرتشــيح. ــف خــالل ف ــا يف كل صن به

اإلخبــار باإلجــراءات اللوجيســتيكية التــي اتخــذت لتيســر 	 

ــة. ــتغال اللجن اش

اإلخبار بالتاريخ املرتقب لإلعالن عن النتائج.	 

اإلجابة عن أسئلة األعضاء عند االقتضاء.	 

ا��ماد�ة 4: مهام رئيس اللجان
ــة املكلفــة بالثقافــة  والشــباب والرياضــة  تعــن الســلطة الحكومي

رئيســا للجــان الجائــزة.

يعتر رئيس اللجنة منسقا عاما للجائزة.	 

يدعو اىل االجتاعات العامة للجان ويسر أشغالها.	 

يــرف عــى حســن ســر اجتاعــات 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.

ا��ماد�ة 5: االجتامعات العامة للجان
ــتُّ املكونــة لجائــزة املغــرب للكتــاب اجتاعــن  تعقــد اللجــاُن السِّ

عامن عى األقل. 

خالل االجتاع األول:

يقــدم رئيــس اللجــان عرضــا عــن اآلفــاق العامــة املرتقبــة لســر 	 

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 ــاع الث ــالل االجت خ

ــم. التحكي

ا��ماد�ة 6 : االجتامعات الخاصة بكل لجنة حسب الصنف
تجتمــع كل لجنــة مــن اللجــان الســت الخاصــة بــكل صنــف مــن 

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

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

ــة: التالي

ــار رئيــس ومقــرر واالطــالع عــى 	  ــاع أول يخصــص الختي اجت

ــا 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

ــة؛ ــاق ســر العملي ــرأي يف آف ــادل ال حســب االختصاصــات وتب

اجتــاع ثــاين تــداويل تحكيمــي ينعقــد بعــد فحــص املصنفــات 	 

النتقــاء الالئحــة الطويلــة للجائــزة؛
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ــاد الئحــة 	  ــداويل تحكيمــي يســفر عــن اعت ــث ت ــاع ثال اجت

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

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

ينعقــد اجتــاع أخــر يخصــص للتــداول والتحكيــم بــن أعضــاء 

كل لجنــة وتحديــد العمــل الفائــز. 

توجــه دعــوات االجتــاع مــن قبــل رئيــس ورؤســاء اللجــان. ويجــب 

أن  تكــون الدعــوة ألي اجتــاع مرفقــة مبوضوعــه، وال مينــع ذلــك 

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

ــا إذا كان  ــة م ــه. ويف حال ــاع 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. ــا مع ــت أو به ــاع أو بالتصوي باإلقن

ا��ماد�ة 7: معايري اشتغال اللجان
تســتند اللجــان، يف تقييمهــا عــى معايــر مســتقاة مــن املرجعيــات 

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

ــة لألعضــاء. الخــرة واملارســة التخصصي

ويراعى يف األعال العلمية :

مدى تعبر عنوان الكتاب عن موضوعه، 	 

تبويب الكتاب وانسجامه الداخي،	 

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 األعال اإلبداعية :

جنس العمل اإلبداعي ولغته،	 

الفضاء اإلبداعي ومكنوناته،	 

عنارص الجدة والتميز.	 

 ويراعى يف األعال 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

ا��ماد�ة 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 االســتارة 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 االجتــاع الــذي تغيــب فيــه.

ــت 	  ــق أو بالتصوي ــرار بالتواف ــي املناقشــات إىل اتخــاذ الق تف

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 كــا وقــع تغيــره 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 الشــخيص.  ــاً لرأي ــرار مخالف ــو كان الق ــى ول حت

ا��ماد�ة 9 : محارض االجتامعات
يقــوم مقــررو اللجــان بتحريــر محــارض خاصــة بأشــغال كل لجنــة، 

تتضمــن التقاريــر املقدمــة، والقــرارات املتخــذة والصعوبــات التــي 

اعرتضــت عملهــا إن وجــدت.

تُضمــن املحــارض نســخا مــن التقاريــر التــي قدمــت يف االجتاعات، 

خاصــة تلــك التــي تتعلــق بعمليتــي التقييــم والتحكيم.

ا��ماد�ة 10 :  واجب التحفظ والرسية
ــزة املغــرب  ــل جائ ــم األعــال املرشــحة لني ــات تحكي تجــري عملي

للكتــاب، ابتــداء مــن تســلم املصنفــات إىل حــن إعــالن النتائــج، يف 
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رسيــة تامــة. ويتعهــد أعضــاء اللجــان بعــدم اإلدالء بأيــة تريحــات 

تتصــل بعمــل لجانهــم.

ا��ماد�ة 11 : إعالن النتائج 
تنجــز كل لجنــة تقريــرا مركــزا عــن العمــل أو األعــال الفائــزة، 	 

تضمنــه أبــرز الحيثيــات العلميــة واإلبداعيــة يف منــح الجائــزة.

تســلم جميــع املحــارض والتقاريــر املنجــزة لرئيــس لجــان 	 

الجائــزة قبــل االجتــاع 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  ــر العلمي ــة والس ــال 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.

ا��ماد�ة 12: مقتضيات عامة
ال يجــوز ألي مرشــح ســحب ترشــيحه بعــد إيداعــه وفــق 	 

لجائــزة  املحــدث  املرســوم  يف  عليهــا  املنصــوص  الــروط 

املغــرب للكتــاب كــا وقــع تغيــره 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 	 

شــخيص 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 ضــان 	 

املوضوعيــة يف تقييــم األعــال.

ــن أن 	  ــا تب ــي كل ــون الداخ ــذا القان ــول ه ــر فص ــن تغي ميك

ــك. ــة إىل ذل ــاك حاج هن
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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 زنيب

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 عي

1976/75

احتفظ بها

1978

عبد املجيد بن جلون

معركة الوادي

1979

احتفظ بها

1981

عي الصقي

املعركة الكرى

 1983/82

احتفظ بها

1987

احمد املجاطي

الفروسية : ديوان شعر

1988

عبد الله راجع

أياد كانت ترسق القمر :

ديوان شعر 

1989

عبد الله العروي

أوراق

1990

مبارك ربيع

برج السعود

1991

محمد زنيب

عروس أغات

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 ابو العزم

الريح اآلخر

سرة ذاتية

1997

محمد عز الدين التازي

الشبابيك

1998

أحمد التوفيق

شجرة حناء

1999

عبد القادر الشاوي

الساحة الرفية

�ي د��ب داع الائ ��ب الاإ
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

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

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

الكتب الفــائــزة بجائزة املغرب للكتاب يف 

الكتب الفــائــزة بجائزة 

املغرب للكتاب يف صنف

�ر ا���ث
2015

حجبت

 2016

عبد الكريم الطبال

مننات

 2017

نبيل منرص

أغنية طائر التم

 2018

صالح بورسيف

رفات جلجامش

ا�ة ا�ة وا��محك�ي  ا��سرد��ي
2013

محمود عبد الغني

الهدية األخرة

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
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املغرب للكتاب يف 

1969

محمد املنوين

يف املوسيقى

1970

أحمد اليابوري

تطور الفن القصيص 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 العي الودغريي

أبو عي القايل

1979

احتفظ بها

 

1980

عالل الغازي

املنزع البديع يف تجنيس أساليب البديع 

للسجلايس

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 : تنظر وإنجاز

1988

عبد الفتاح كليطو

الحكاية والتأويل : دراسات يف الرسد العريب.

1989

سعيد يقطني

تحليل الخطاب الروايئ : الزمن، الرسد، التبئر.

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

املرسح وفضاءاته

1997

سعيد يقطني

قال الراوي : البنيات الحكائية يف السرة 

الشعبية

1998

محمد أنقار

قصص األطفال باملغرب

1999

أحمد زيادي

االتجاهات الوطنية يف النرث املغريب 

الحديث يف عهد الحاية 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 

الرسدي.

2008

أحمد الطريبق أحمد

الخطاب الصويف يف األدب املغريب يف عهد 

السلطان املوىل إساعيل)يف جزئن(

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 نحومنوذج تساندي يف فهم 

النصوص والخطابات 

2012

رشيد بنحدو

جالية 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

الكتب الفــائــزة بجائزة 

املغرب للكتاب يف 
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الكتب الفــائــزة بجائزة 

املغرب للكتاب يف
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 اجتاعية اقتصادية 

باملغرب

1981

محمد ارشيك

الظهر يف القانون العام املغريب

1982

احتفظ بها

1983

محمد بن عبود

التاريخ السيايس واالجتاعي 

إلشبيلية يف عهد دول الطوائف

414هـ/1023م484-ھ/1091م

1984

أحمد بورشب

دكالة واالستعار الرتغايل

1985

يحيى بن سليامن

نحن املغاربة

1986

محمد القبي

املجتمع السلطة والدين باملغرب 

يف نهاية العر 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 العي 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
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1993

حليمة فرحات

Le Maghreb aux 12 et 13ème 

siècle, les siècles de la foi.

عي سدجاري

Etat et développement 

administratif au Maroc : 

Tradition ou modernité ?

  1994

طه عبد الرحامن 

تجديد املنهج يف تقويم الرثات 

حسن جالب

الحركة الصوفية مبراكش وأثرها 

يف األدب

1995

أحمد املتوكل

قضايا اللغة العربية يف 

اللسانيات الوظيفية

يحيى اليحياوي

االتصاالت يف محك التحوالت

1996

عي أومليل

السلطة الثقافية والسلطة 

السياسية

عبد الله العروي

مفهوم العقل

 1997

عبد الحفيظ بلقايض

مفهوم حق املؤلف وحدود 

حايته 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 جزئن(

2009

عبد األحد السبتي

بن الزطاط وقاطع الطريق: أمن 

الطرق يف مغرب ما قبل االستعار

عبد االله بلقزيز

من النهضة اىل الحداث

 2010

موىس الحاج عوين

فن املنقوشات الكتابية يف 

املغرب اإلسالمي

حميد تيتاو

الحرب واملجتمع يف العر 

املريني

2012

إدريس شحو

التوازنات البيئية الغابوية 

باألطلس املتوسط الغريب

أحمد الصادقي

إشكالية العقل والوجود يف فكر 

ابن عريب

الكتب الفــائــزة بجائزة 

املغرب للكتاب يف
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الكتب الفــائــزة بجائزة املغرب للكتاب يف

2013

عادل حدجامي

فلسفة جيل دولوز

محمد  أوبحي

La main et le pétrin

2014

احتفظ بها

 2015

عبد اإلله بلقزيز

نقد الرتاث

 منذ سنة 2013

 2016

امحمد جبون

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 

االستعارية 1912 - 1956

يحيى بولحية

البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب

2018

محمد النارصي

Désirs de ville
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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 Commandeur des croyants

2017

عبد الرحيم العطري

سوسيولوجيا السلطة السياسية : اليات إنتاج 

نفوذ األعيان

2018

أحمد رشاك

سوسيولوجيا الربيع العريب

 منذ سنة 2013الكتب الفــائــزة بجائزة املغرب للكتاب يف
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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 املرسح

1997

خالد بن الصغري

تجار الصويرة

1998

فاطمة الزهراء أزريويل

نساء عى أجنحة الحل

1999

محمد اللوزي

ما وراء النهر...أنطولوجيا القصة 

القصرة الفارسية املعارصة

2000

أحمد شحالن

يهود األندلس واملغرب ملؤلفه 

حاييم الزعفراين

2001

عبد الكبري الرشقاوي

مدخل إىل نظريات الرواية لبير 

شارتيه.

2002

ابراهيم بوطالب

الحاية 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 الشالية 

إلدمون دوطي

2009

احتفظ بها

2010

سعيد بنكراد 

سيميائيات األهواء من حاالت 

األشياء إىل حاالت النفس أللجراداس 

وغرمياس وفونتينيي

2012

عز الدين الخطايب

الفلسفة السياسية يف القرنن التاسع 

عر والعرين لغيوم سيرتان-بالن

حسن طالب

ما التاريخ؟ لكليان موازان

2013

عبد السالم الشدادي

ترجمة »تاريخ العرب والربر باملغرب 

» البن خلدون إىل الفرنسية.

2014

عمر بوحايش

ترجمة رواية »السيدة برفيكتا«

محمد أعفيف

ترجمة كتاب »اإلحتجاج واملقاومة 

يف مغرب ما قبل اإلستعار 1860 

 1912 -

م�ةالكتب الفــائــزة بجائزة املغرب للكتاب يف ا���ةر��ب
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 االجتاعية والثقافية 

للوطنية املغربية

2018

عزيز ملتاوي

نظرية األجناس األدبية

سناء الشعريي

العاشق الياباين
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الكتب الفــائــزة بجائزة املغرب للكتاب

                                          يف صنف الكتاب

2018

عياد أولحيان

Sa iggura dar illis n tafukt

فاضمة فراس

 Askwti n tlkkawt

2018

جامل بوطيب

حور ترب الشاي مع القمر

خديجة بوكة

Silence ! On joue

�ي �ف ��ي ��ا�ف �ي الائ د��ب داع الائ ��ب  الاإ

ا�ب �ب ل وا���ث � ��لط�ف ا ��مو��ب
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1968

حسن الوزاين

األرايض الترسية 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 فيا يرجع لألنظمة 

الثالثية.

1977

عبد اللطيف بن شقرون

دور املثانة املكونة من األعور يف 

حر 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 ومنادج

اسد الشعرة – ليى زنير

تخطيط صدى القلب بالدوبلر 

امللون يف االعتالالت القلبية 

الخلقية.

 

 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

1995

وجيه املعزوزي

قلب للحسن

1996

احتفظ بها

الكتب الفــائــزة بجائزة املغرب للكتاب يف

1997

جامل بلخرض

La pharmacopée maro-

caine traditionnelle

1998

احتفظ بها

1999

اسامعيل بوجنان

املوارد الساللية لألغنام 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.
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