تقــديـم
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بحلــول ســنة  ،2020تبلــغ 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
والرياضــة عــى إيالئــه عنايــة متزايــدة لتقويــة مكانتــه يف الســاحة الوطنيــة
والدوليــة .وتســتمد هــذه العنايــة جدواهــا مــن مركزيــة الفكــر واالبــداع يف
االرتقــاء بالوعــي املجتمعــي بشــكل عــام ،والتحســيس بأهميــة القـراءة والكتاب
والصناعــات الثقافيــة يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى وجــه الخصــوص.
ورغــم ظــروف الحجــر الصحــي وتوقــف حركة النــر والطبــع وإغــاق املكتبات،
حرصــت الــوزارة بــكل التـزام ومســؤولية ويف احـرام تــام لجميــع تدابري الســامة
الصحيــة عــى تنظيــم الــدورة الثانيــة والخمســن مــن الجائــزة مــع توفــر جميــع
الــروط املناســبة الشــتغال لجــن التقييــم الذيــن بــارشوا أعاملهــم بتفــان كبــر
وبتقديــر وحــس عاليــن بحجــم املســؤولية التــي يتحملونهــا ،كل هــذا خدمــة
للكتــاب والثقافــة والحضــارة املغربيــة ،وتشــجيعا لجهــود الكتــاب املغاربــة
وتحفيـزا لهــم عــى االســتمرار واملزيــد مــن العطــاء واإلبــداع.
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أعضـاء لجنـة جائـزة
المغـرب للكتـاب
دورة 2020
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عبد اإلله بلقزيز

الرئيس المنسق العام للجان جائزة المغرب للكتاب دورة 2020
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أســتاذ التعليــم العــايل بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بــن مســيك ،جامعــة الحســن الثــاين بالــدار البيضــاء ،حاصــل عــى
ـامي :كلّيــة
دكتــوراه الدولــة يف الفلســفة مــن جامعــة مح ّمــد الخامــس يف ال ّربــاط .أســتاذ الفلســفة الغ ْرب ّيــة والفكــر اإلسـ ّ
اآلداب والعلــوم اإلنســان ّية – جامعــة الحســن الثــاين :الــدار البيضــاء .حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب ســنتي  2009و.2013
حاصــل عــى جائــزة الســلطان قابــوس للفكــر والفـ ّن واآلداب يف ُعـ ّـان يف ســنة  .2013أمــن عــا ّم «املنتــدى املغــر ّيب العــر ّيب»
 (الربــاط) ســابقًا ،مديــر الدراســات يف «مركــز دراســات الوحــدة العرب ّيــة» يف بــروت ســابقًا .صــدر لــه خمســون كتابًــا يفِ
ونرث-ش ـ ْعريّة).
الفلســفة والعلــوم اإلنســان ّية وال ّدراســات اإلســام ّية ،ومثان ّيــة أعــال أدب ّيــة (روائ ّيــة
من مؤلفاته:
وس ُبل الحامية( .القاهرة :الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب،)1988 ،
هديد
ت
ال
مصادر
:
يب
العر
القومي
•األمن
ّ
ّ
ُ
•القوم ّية والعلامن ّية :اإليديولوج ّيا والتاريخ (الرباط :دار الكالم،)1990 ،
•إشكال ّية املرجع يف الفكر العر ّيب املعارص (بريوت  :دار املنتخب العر ّيب،)1993 ،
اإلصالحي يف املغرب – التكوين واملصادر ( 1918 – 1848 :بريوت :دار املنتخب العر ّيب،)1996 ،
•الخطاب
ّ
•نهاية الداع ّية – املمكن واملمتنع يف أدوار املثقفني (بريوت؛ الدار البيضاء :املركز الثقايف العر ّيب،)2000 ،
•اإلسالم والسياسة (بريوت؛ الدار البيضاء :املركز الثقا ّيف العر ّيب،)2001 ،
اإلسالمي املعارص (بريوت  :مركز دراسات الوحدة العربيّة،)2001 ،
•الدولة يف الفكر
ّ
والسياسة (بريوت  :مركز دراسات الوحدة العرب ّية،)2005 ،
يايس
الس
•تكوين املجال
اإلسالمي :الجزء األ ّول :ال ُّنب ّوة ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي :الجزء الثّاين :الفتنة واالنقسام (بريوت  :مركز دراسات الوحدة العرب ّية،)2009 ،
يايس
الس
املجال
•تكوين
ّ ّ
ّ
•العرب والحداثة .الجزء األ ّول :من اإلصالح إىل ال ّنهضة (بريوت  :مركز دراسات الوحدة العرب ّية،)2007 ،
•العرب والحداثة .الجزء الثّاين :من ال ّنهضة إىل الحداثة (بريوت  :مركز دراسات الوحدة العرب ّية،)2011 ،
التاث (بريوت  :مركز دراسات الوحدة العرب ّية،)2013 ،
•العرب والحداثة .الجزء الثّالث :نقد ّ
•العــرب والحداثــة .الجــزء ال ّرابــع :نقــد الثّقافــة الغرب ّية-االســترشاق واملركزيّــة األوروب ّيــة (بــروت  :مركــز دراســات
الوحــدة العرب ّيــة،)2014 ،
•ال ّدولة واملجتمع (بريوت؛ ال ّدار البيضاء  :املركز الثّقا ّيف العر ّيب،)2007 ،
السلطة واملعارضة( .بريوت؛ ال ّدار البيضاء  :املركز الثّقا ّيف العر ّيب،)2008 ،
يايس العر ّيب املعارصّ :
•املجال ّ
الس ّ
الشعيّة (بريوت  :منتدى املعارف،)2013 ،
السلطةّ ،
•ال ّدولةّ ،
اإلسالمي (بريوت  :منتدى املعارف،)2015 ،
يب
العر
االجتامع
يف
ين
د
•ال ّدولة وال
ّ
ّ
ّ
نيوي – نقد الوساطة وال َك ْه َنتَة (بريوت  :منتدى املعارف،)2017 ،
يني وال ّد ّ
•نحو إسالميّات نقديّة :ال ّد ّ
•املسألة الكيان ّية والعوملة (بريوت؛ ال ّدار البيضاء  :املركز الثّقا ّيف للكتاب،)2018 ،
هضوي بريوت (ال ّدار البيضاء  :املركز الثّقا ّيف للكتاب،)2018 ،
•من اإلصالحيّة إىل املرشوع ال ّن
ّ
السياسة (بريوت؛ ال ّدار البيضاء  :املركز الثّقا ّيف للكتاب،)2019 ،
•نقد ّ
السياسيّة وامل ُواطَنة (بريوت ؛ ال ّدار البيضاء  :املركز الثّقا ّيف للكتاب،)2019 ،
•الجامعة ّ
•يف ال ّدولة  :األصول الفلسف ّية (بريوت  :منتدى املعارف،)2020 ،
قيد الطّبع
املسيحي الوسيط (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربيّة).
يني
ّ
•ما قبل االسترشاق :اإلسالم يف الوعي ال ّد ّ
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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
بــن عبــد اللــه بفــاس .عضــو رشيف برابطــة الكتــاب الســوريني ،عضــو رشيف باتحــاد
األدبــاء العراقيــن ،عضــو رشيف بجمعيــة بوابــات الفلســفة والثقافــات باملغــرب ،عضــو
املكتــب التنفيــذي التحــاد كتــاب املغــرب ،فــرع فــاس ،وعضــو دائــم باللجنــة العلميــة
مللتقــى الشــاوية.
حاصلــة عــى مجموعــة مــن الجوائز ،كجائــزة فــاس الشــعرية املمنوحــة مــن طــرف جمعيــة أصــداء للثقافــة والفنــون لســنة
 ،1993وجائــزة الديــوان األول للشــعراء الشــباب املمنوحــة مــن طــرف بيــت الشــعر يف املغــرب لســنة  2003عــن املجموعــة
السـ ْف ُر املنــي » ،إىل جانــب جائــزة املغــرب للكتــاب يف صنــف الشــعر لســنة  2008عــن املجموعــة الشــعرية
الشــعرية األوىل « ِّ
« حناجرهــا عميــاء».
من مؤلفاتها:
السفْر املنيس ( مجموعة شعرية).
• ٍّ
•قُ َز ِحيات الصمت (مجموعة شعرية).
•حناجرها عمياء (مجموعة شعرية).
•فتنة غياب (مجموعة شعرية).
•بُلغــة الغــواص يف األكــوان يف معــدن اإلخــاص 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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أمينة المريني

شــاعرة وكاتبــة ،عملــت ســابقا أســتاذة اللغــة العربيــة بالتعليــم الثانــوي ،تشــغل حاليــا
منصــب رئيســة محــرف الكتابــة بفــاس ،و أمــن مــال حلقــة الفكــر املغــريب بنفــس املدينــة.
عضــو اتحــاد كتــاب املغــرب ،وعضــو مكتبــه التنفيــذي ،مستشــارة يف شــؤون الشــباب.
وتعترب مؤسسة جائزة القصيدة العربية باملغرب.
فــازت بجوائــز عديــدة منهــا جائــزة فــاس للثقافــة واإلعــام عــن ديــوان « ورود مــن زناتــة»
و جائــزة مفــدي زكريــاء للشــعر بالجزائــر ســنة  ،2005كــا فــازت بالجائــزة الشــعرية
الرابعــة ملســجد الحســن الثــاين ،ووشــحها جاللــة امللــك محمــد الســادس بوســام املكافــأة
الوطنيــة مــن درجــة ضابــط ســنة  .2008شــاركت يف لجــان تحكيــم شــعرية وطنيــة ودوليــة.
من مؤلفاتها:
•سآتيك فردا.
•املكابدات.
•املكاشفات.
•ومنها تتفجر األنهار.
•خرجت من هذه األرخبيالت.
•من أوراق الحالج اآلخر.

مراد القادري

شــاعر وباحــث مــن مواليــد مدينــة ســا ســنة  ،1965حاصــل عــى شــهادة
الدكتــوراه يف األدب املغــريب الحديــث مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه
بفــاس ،شــغل ســابقا منصــب مستشــار لــدى وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم
العــايل وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي وكــذا منصــب مستشــار لــدى وزيــر
الثقافــة وهــو حاليــا رئيــس بيــت الشــعر يف املغــرب و رئيــس مجلــس أمناء مؤسســة
املــورد الثقــايف (بــروت /لبنــان ) .باحــث يف مجــال السياســات واإلدارة الثقافيــة؛
وأســتاذ زائــر للــادة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ابــن مســيك ســيدي عثــان،
الــدار البيضــاء؛ ي ـزاوج بــن الكتابــة الشــعرية والبحــث النقــدي؛ ترجمــت أشــعاره
إىل العديــد مــن اللغــات األجنبيــة كالفرنســية واإلنجليزيــة واإليطاليــة والروســية
واإلســبانية ،وتوجــد بعــض قصائــده منشــورة يف بعــض األنطولوجيــات الخاصــة
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).
13

عبد الغني فنان

شــاعر و ناقــد فنــي ،مــن مواليــد ســنة  1969مبدينــة مراكــش  .يعمــل حاليــا
أســتاذا للتعليــم العــايل بجامعــة القــايض عيــاض مبراكــش بشــعبة اللغــة الفرنســية
وآدابهــا .تــم تعيينــه عضــوا يف اللجنــة املنظمــة لنســخة ليــايل التصويــر بالصويــرة
لســنة  ،2016وعضـ ًوا يف لجنــة تحكيــم النســخة األوىل لجوائــز التصويــر املغــاريب
لســنة  .2017لــه عــدة مؤلفــات يف مجــال النقــد األديب والنقــد الفوتوغــرايف
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
ال ّزمالــة الفخريــة يف الكتابــة اإلبداعيــة مــن جامعــة آيــوا بالواليــات املتحــدة
األمريكيــة.
فــازت بجائــزة بلنــد الحيــدري للشّ ــعراء العــرب الشــباب ســنة  2015بأصيلــة.
عضــو لجنــة تحكيــم للجائــزة الســنوية للرتجمــة والشّ ــعر التــي يقيمهــا
مركــز الشّ ــعر بكل ّيــة ســميث بنورثامبتــون شــتاء  .2019ت ُرجمــت نصوصهــا
إىل اإلنجليزيــة ،الفرنســية ،املونتغرينيــة ،الرتكيّــة ،الفالمنيــة واألملانيــة .فــازت
الســيناريو العــرب الشــباب عــن فيلمهــا القصري
بجائــزة ناديــن شــمس لكتــاب ّ
(مــن تــرك البــاب مفتوح ـاً؟) مبهرجــان أســوان ال ـدّويل لفيلــم املرأة.وجائــزة
 »floating voicesبإيطاليا عن فئة الشّ عر سنة .2019
من مؤلفاتها:
•ربع قرن من النظر (شعر) .
•ال لزوم لك (شعر) .
•بيت القشلة (رواية) .
•خمس فراشات منزوعة األجنحة (شعر).
•خطة بديلة (شعر).
ربا غدا ً (مجموعة قصصية) .
• ّ
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لجنة جائزة المغرب للكتاب

في صنف السرد ،وجائزة المغرب التشجيعية لإلبداع
األدبي األمازيغي ،وجائزة المغرب التشجيعية للكتاب
الموجه للطفل والشباب

محمد أديوان
رئيس اللجنة
أســتاذ التعليــم العــايل بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط،
خبــر لــدى األمــم املتحــدة و اإلسيســكو ،و نائــب رئيــس جامعــة القرويــن بفــاس .كــا
عمــل أســتاذا زائـرا مبجموعــة مــن الجامعــات الدوليــة كجامعــة بادوفــا بإيطاليــا يف برنامــج
برميــاد ،وبرنامــج فــوروارد بجامعــة ســيينا ،و برنامــج التكويــن العــايل ملــدريس الرتبيــة يف
جامعــة لوفــان النــوف بربوكســيل .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 بني 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).
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جميل حمداوي

أحمد رزيق

ناقــد ،أديــب وباحــث مغــريب مــن مواليــد مدينــة الناظــور ســنة  .1963حاصــل عــى دكتــوراه
الدولــة ســنة  .2001يعمــل أســتاذا للتعليــم العــايل باملركــز الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن
بالناظــور ،و أســتاذا لديدكتيــك اللغــة العربيــة ،والديدكتيــك العامــة ،وعلــوم الرتبيــة باملركــز
الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن بالجهــة الرشقيــة بوجــدة .كــا يعمــل أســتاذا لــأدب الرقمــي
ومناهــج النقــد األديب مباســر الكتابــة النســائية بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بتطــوان.
وأســتاذا للصحافــة مباســر الرتجمــة والتواصــل والصحافــة مبدرســة فهــد العليــا بطنجــة .رئيــس
مركــز جســور للبحــث يف الثقافــة والفنــون بالناظــور ،ورئيــس الرابطــة العربيــة للقصــة القصــرة
جــدا ،ورئيــس املهرجــان العــريب للقصــة القصــرة جــدا ،ورئيــس الهيئــة العربيــة لنقــاد القصــة
القصــرة جــدا ورئيــس الهيئــة العربيــة لنقــاد الكتابــة الشــذرية ومبدعيهــا ،و رئيــس مختــر
املــرح األمازيغــي.
حصــل عــى جائــزة مؤسســة املثقــف العــريب (سيدين/أسـراليا) لعــام  2011يف النقــد والدراســات
األدبيــة ،كــا حصــل عــى جائــزة ناجــي النعــان األدبيــة ســنة .2014
من مؤلفاته:
•نظرية العوامل املمكنة
•سسيولوجيا الثقافة
•مرسح الطفل
•مدخل إىل السينام
•الشذرات بني النظرية والتطبيق
•القصة القصرية جدا بني التنظري والتطبيق
•الرواية التاريخية ،اإلسالم بني الحداثة وما بعد الحداثة
•من سيميوطيقا الذات إىل سيميوطيقا التوتر
•الرتبية الفنية ،نظريات النقد األديب يف مرحلة مابعد الحداثة
•يف نظرية الرواية :مقاربات جديدة

باحــث أكادميــي وناقــد أديب مهتــم بالــرد ،مــن مواليــد مدينــة اليوســفية ســنة  ،1961أســتاذ
التعليــم العــايل باملركــز الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن بالدارالبيضــاء .وأســتاذ األدب مباســر
الكتابــة النســائية بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بتطــوان .عضــو يف عــدد مــن الجمعيــات
واملنتديــات الثقافيــة ،وعضــو هيئــة تحريــر مبجــات ثقافيــة ومحكمــة ،شــارك يف نــدوات
وملتقيــات علميــة متنوعــة.
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 الرسد؛
•تنطفئ األيقونات لكنها ال متوت( ،تنسيق مرثيات عبد الرحامن اليوسفي رحمه الله).

تورية اجنايني

أكادمييــة وباحثــة يف األدب باللغــة الفرنســية .حاصلــة عــى الدكتــوراه يف األدب الفرنــي تخصــص
الثقافــة الشــفاهية  ،أســتاذة التعليــم العــايل باملركـــز الجهـــوي ملهـــن الرتبيـــة والتكويـــن بالـــدار
البيضـــاء .أســتاذة زائــرة للتواصــل والتطويــر الــذايت بعــدة جامعــات مغربيــة .حاصلــة عــى عــدة
جوائــز يف الشــأن الرتبــوي.
عضو هيئة تنسيق الباحثني 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

حاصــل عــى الدكتــوراه يف األنرتوبولوجيــا اإلجتامعيــة
واإلثنولوجيــا باملدرســة العليــا للدراســات يف العلــوم االجتامعيــة
بباريــس .يعمــل باحثــا ومديـرا ملركــز الدراســات األنرتوبولوجيــة
والسوســيولوجية باملعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة باملغــرب.
لــه إبداعــات أدبيــة ّيف الثقافــة األمازيغيــة .مهتــم بقضايــا الحركــة
الوطنيــة واللغــة األمازيغيــة .حيــث نــر روايــة وثالثــة دواويــن
شــعرية.

لجنة جائزة المغرب للكتاب

في صنـف الدراسـات األدبيــة والفنيــة واللغويــة،
وجائزة المغرب التشجيعيـة للدراسـات فـي مجــال
الثقافة األمازيغية

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).

نوال بنبراهيم
رئيسة اللجنة
حاصلــة عــى دكتــوراه الدولــة يف الدراســات املرسحيــة ســنة  .2007أســتاذة التعليــم العــايل
باملعهــد العــايل للفــن املرسحــي والتنشــيط الثقــايف شــعبة التشــخيص بالربــاط .عملــت
رئيســة مصلحــة املعاهــد املوســيقية ســابقا مبديريــة الفنــون بــوزارة الثقافــة ،و أســتاذة
مكلفــة باألبحــاث بقســم الفنــون والتعابــر الشــعبية بنفــس املديريــة .شــاركت يف لجــن
تحكيــم يف عــدة مهرجانــات مرسحيــة وفنيــة وثقافيــة وطنيــة ودوليــة داخــل وخــارج
املغرب.تــم تكرميهــا يف عــدة ملتقيــات كمهرجــان املــرح العــريب يف دورتــه الرابعــة عــرة
بالقاهــرة مبــر  ،2016وامللتقــى الثقــايف الســابع مبكنــاس  .2014واملهرجــان املتوســطي
ملــرح االطفــال بتونــس  .2014لهــا عــدة بحــوث ودراســات مرسحيــة منشــورة يف مجــات
وطنيــة وعربيــة
من مؤلفاتها:
•جاملية االفرتاض .
•يف ثنايا النص املرسحي مقاربة تحليلية لإلبداع املرسحي.
•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
بجامعــة عبــد املالــك الســعدي بتطــوان .منســقة ماســر الكتابــة النســائية يف املغــرب
ورئيســة فرقــة البحــث يف اإلبــداع النســايئ بالكليــة .مديــرة مجلــة منــارات املحكمــة .نظمت
وشــاركت يف عــدد مــن امللتقيــات واملؤمت ـرات 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،
•الرسد النسايئ بني قلق السؤال وغواية الحيك،
•محيك املقاومة يف الرسد النسايئ املغريب،
•يف معراج الشوق أرتقي( ،مجموعة قصصية)،
•كأنها ظُلّة( ،رواية).
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مصطفى سلوي

مــن مواليــد ســنة  1962مبدينــة وجــدة .أســتاذ التعليــم العــايل للدراســات العربيــة
بكليــة اآلداب -جامعــة محمــد األول /وجــــدة .متخصــص يف النقــد ومناهــج الدراســات
األدبيــة وتحليــل النصــوص ،ومهتــم بالكتابــة النســائية ،والبحــث الرتبــوي .رئيــس
فريــق البحــث يف الــراث الثقــايف املغــريب :اإلشــكاالت واالنتظــارات .خبــر لــدى
مجلــة الدراســات العربيــة واإلســامية بجامعــة الشــارقة باإلمــارات العربيــة املتحــدة،
وجامعــة الدوحــة بقطــر.
من مؤلفاته:
•تحليل النص الشعري :مبادئه وأدواته اإلجرائية،
•الخطاب االسترشاقي يف أفق العوملة،
•مبدأ الخصوصيات أو معينات قراءة النص األديب،
•عتبات النص :املفهوم واملوقعية والوظائف،
•صحوة الفراشات :قراءة يف قضايا الرسد 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 :قـراءة 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

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 عمـران املالــح ،أحمــد الصفريــوي ،محمــد خــر الديــن.
من مؤلفاتها:
• 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

فطيمة كدو

أســتاذة التعليــم العــايل بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة .حاصلــة عــى دكتــوراه يف
تحليــل الخطــاب.
عضــوة يف اتحــاد كتــاب اإلنرتنيت.عضــوة يف عــدة لجــان تحكيــم مبجــات أدبيــة.
عضــوة لجنــة التحكيــم مبختــر التأويليــات بجامعــة عبــد املالــك الســعدي – كليــة
اآلداب .عضــوة لجنــة تحكيــم ســابقا مبســابقة أدب الشــباب بالقنــاة الثانيــة .عضــوة
مبختــر الديداكتيــك واللغــات والوســائط والدراماتورجيــا.

عبد المجيد الزهير
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
بجامعــة ابــن زهــر بأكاديــر .عضــو مكتــب الجمعيــة املغربيــة للســانيات
النــص وتحليــل الخطــاب.
عضــو اللجنــة العلميــة يف «املجلــة الدوليــة للســانيات العربيــة» ( .)IJALعضــو
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
اآلداب -بنــي مــال ،عــدد ،2014 - 2013 ، 15 – 14
•«الفونولوجيــا املضحكــة :مــن القيــود النحويــة إىل املقاصــد التواصليــة»،
صــدر ضمــن وقائــع الورشــة الرابعــة مللتقــى الفكاهــة والســخرية،
•«الهندســة الصياتيــة يف القرابــة األفرســيوية» ،صــدر ضمــن املجلــة
الدوليــة «اللغــات واللســانيات» ،العــدد ،2016 ،37
•«املفاضلــة الصياتيــة يف الرصافــة العربيــة» .صــدر ضمــن املجلــة الدوليــة
للســانيات العربيــة ،عــدد  ،4رقــم ،2018 ،2
•«التمثيــل الصــويت للجعــل الــريف يف بعــض اللغــات األفرســية» .صــدر
ضمــن مجلــة دراســات ،العــدد .2019 ،23

من مؤلفاتها:
•الخطاب النسايئ ولغة االختالف :مقاربة لألنساق الثقافية.
•أدب Com .مقاربة للدرس األديب الرقمي بالجامعة.
•تطريز الحيك يف كتابات ليىل أبو زيد.
•دليل الطالب إىل تقنيات التعبري والتواصل.
•دليل الطالب إىل منهجية العمل الجامعي.

22

23

لجنة جائزة المغرب للكتاب
في صنـف العلوم اإلنسانية

محمد جكيب

أســتاذ التعليــم العــايل  ،بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية  ،جامعــة شــعيب الــدكايل  ،بالجديــدة.
منســق وحــدة البحــث والتكويــن يف الدكتــوراه :فكــر اإلصــاح والتغيــر يف املغــرب والعــامل
العــريب .حاصــل عــى الدكتــوراه يف اآلداب ســنة .2002
عضــو مؤســس ملنتــدى الحــوار األديب .عضــو مؤســس ملؤسســة املهــدي بــن عبــود للدراســات
والبحــوث واإلعــام .شــارك يف مجموعــة مــن النــدوات العلميــة.
من مؤلفاته:
•أشواق النهضة واالنبعاث
•شعرية العنوان يف الشعر املغريب املعارص
•البيان (تأمالت من أجل مرشوع حضاري)

الطيب بوعزة

محمد الشيخ
رئيس اللجنة
باحــث سوســيولوجي وشــاعر .حاصــل عــى دكتــوراه فخريــة مــن املركــز العاملــي
للدراســات والبحــوث التاريخيــة بفرنســا .مديــر ومعــد برنامــج «منتــدى الثقافــة
العربيــة» العاملــي .ممثــل املركــز العاملــي للدراســات العربيــة والبحــوث التاريخيــة
والفلســفية بباريــس .مؤطــر يف البحــث امليــداين« ،أدفيســر» ،بالــدار البيضــاء .مســؤول
عالقــات ومراقــب ،دار النــر «نيوزيــس منشــورات فرنســا» .رئيــس اللجنة االستشــارية
يف املركــز العاملــي بباريــس .محقــق مخطوطــات .قــام باعــداد وتنظيــم  72لقــاءا علميــا
عامليــا ،شــارك فيــه مــا يقــارب  420باحثــا وشــاعرا مــن أنحــاء العــامل ،وتابعــه أكــر مــن
 5ماليــن شــخص.
من مؤلفاته:
•تفعيل الدبلوماسية الشعبية للدفاع عن الصحراء املغربية.
•لقب «أمري املؤمنني» ورحلته التاريخية( .بحث).
•املبادرة الوطنية للتنمية البرشية والجهوية املوسعة واملتقدمة.
•ملحمة وطن عىل البحر الكامل( .ديوان شعري)
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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
 .2002يعمــل أيضــا كأســتاذ محــارض ملــادة سوســيولوجيا التأويــل مباســر التأويليــات ،بكليــة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية بتطــوان بجامعــة عبــد املالــك الســعدي .عمــل أســتاذا محــارضا بكليــة
أصــول الديــن بجامعــة القرويــن بتطــوان ملاســر الفكــر والحضــارة ( .)2012 - 2010يعمــل منــذ
ســنة  2016مستشــارا علميــا ملركــز نهــوض ،الكويــت.
من مؤلفاته :
•مشكلة الثقافة،
•قضايا يف الفكر اإلسالمي املعارص،
•مقاربات ورؤى يف الفن،
•نقد الليربالية،
•يف داللة الفلسفة وسؤال النشأة،
•يف ماهية الرواية،
•الفلسفة ما قبل السقراطية ،الفلسفة امللطية،
•فيثاغور والفيثاغورية ،بني سحر الرياضيات ولغز الوجود،
•هرياقليط فيلسوف اللوغوس،
•كزينوفان والفلسفة اإليلية،
•أفول التفلسف األيوين،
•دفاعا عن السوفسطائيني،
•السوفسطايئ سقراط وصغاره.
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بوعزة بنعاشر
أســتاذ التعليــم العــايل .حاصــل عــى دكتــوراه الدولــة يف اآلداب والعلــوم اإلنســانية مــن جامعــة
باريس-بانثيون-الســوربون ســنة  .1985د ّرس الفلســفة وتاريــخ األفــكار و الدراســات األفريقيــة
يف جامعــات القــايض عيــاض مبراكــش ،محمــد الخامــس بالربــاط ،وجامعــة باريــس  4بالســوربون.
عضــو يف فريــق أنرثوبولوجيــا اإلدراك (مختـرات األنرثوبولوجيــا االجتامعيــة ،كوليــج دو فرانــس،
باريــس) .عضــو اتحــاد كتــاب املغــرب ونائــب األمــن العــام لـــ ( ADELFرابطــة الكتــاب
الناطقــن بالفرنســية ،باريــس ،فرنســا).
من مؤلفاته :

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.

عبد المجيد القدوري

مــؤرخ وباحــث مــن مواليــد ســنة  1949مبدينــة الرحامنــة ،أســتاذ التعليــم العــايل ،عميــد
كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية الــدار البيضــاء ســابقا .يهتــم مبجــال تاريــخ الغــرب وأوروبــا
وتاريــخ الذهنيــات .يعتــر أحــد املنتميــن إىل مدرســة عبــد اللــه العــروي و أحــد أبــرز
املؤرخــن املغاربــة حاليــا ،لــه إســهامات يف مجــال البحــث التاريخــي يف املغــرب ،ويــر دامئــا
عــى رضورة اإلملــام بالتاريــخ لبنــاء املســتقبل .اشــتهر القــدوري بنظريــة «التجــاوز».
من مؤلفاته :
•الغرب وأوروبا ما بني القرن  15والقرن 18إشكالية التجاوز،
•سفراء مغاربة يف أوروبا  :1922-1610يف الوعي بالتفاوت،
•الشخصية املغربية ،أبو القاسم الحجري منوذجا،
•سفراء عرب بأوروبا ،1922-1610
•وقفات يف تاريخ املغرب (كتاب جامعي).
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لجنة جائزة المغرب للكتاب
في صنف العلوم االجتماعية

عبد الغني منديب
رئيس اللجنة

أســتاذ التعليــم العــايل بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط  .تخصــص علــم االجتــاع
واالنرثبولوجيــا .رئيــس وحــدة الدكتــوراه  :التغــر االجتامعــي والتنميــة املحلية.مؤســس
ماســر :املؤسســة الســجنية :الوقايــة وإعــادة االدمــاج ،رئيــس شــعبة علــم االجتــاع
بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالربــاط ،أســتاذ زائــر بجامعــة بانتيــون باليونــان،
وجامعــة نواكشــوط العرصيــة .عضــو الوكالــة الوطنيــة لتقييــم وضــان جــودة التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي .عضــو الجمعيــة الدوليــة للدراســات حــول الــرق األوســط
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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بن محمد قسطاني
فاضمة ايت مس

أســتاذة علــم االجتــاع بكليــة اآلداب و العلــوم اإلنســانية-عني الشــق بجامعــة الحســن
الثــاين بالــدار البيضــاء ،منســقة وحــدة علــم اإلجتــاع  .عضــو يف مختــر التاميــزات
السوســيوانرتوبولوجية و الهويــات االجتامعيــة ( )LADSISبنفــس الكليــة ،أمينــة رس مجلــس
األمنــاء للمجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة )Arab Council for Social Sciences )ACSS
ببــروت.
حاصلــة عــى دكتــوراه يف العلــوم السياســية مــن جامعــة الحســن الثــاين بالــدار البيضــاء،
عضــو مؤســس لعــدة جمعيــات كجمعيــة الباحثــن الشــباب يف العلــوم االجتامعيــة ومجموعــة
البحــث و الدراســات حــول الجنــدرة يف املغــرب ( .)GREGAMعضــو املجلــس التنفيــذي
ملدرســة املواطنــة للدراســات السياســية .تهتــم أعاملهــا البحثيــة بشــكل أســايس باإلشــكاليات
املتعلقــة بالوطنيــة والهويــات الجامعيــة ،التاريــخ و الذاكــرة ،الحــركات االجتامعيــة و النــوع
االجتامعــي ،الشــباب والهجــرة و تقنيــات التواصــل االجتامعــي.
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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أكادميــي متخصــص يف السوســيولوجيا مــن مواليــد مدينــة الراشــدية ســنة
 .1958أســتاذ التعليــم العــايل بجامعــة املــوىل إســاعيل مبكنــاس .مهتــم
باالبســتمولوجيا واملعرفــة االجتامعيــة و العــامل القــروي والواحــات.
من مؤلفاته:
•واحة غريس قبل االستعامر،
•غريس واالستعامر ،آليات التحول وأشكال املقاومة،
•يف التأويل السوسيولوجي( ،كتاب مشرتك)
•نحو آفاق جديدة ملناهج مالمئة( ،كتاب مشرتك)

• Complication du sens commun chez Durkheim et
chez Ibn Kaldun.

سلمان بونعمان
أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه فاس،
حاصــل عــى الدكتــوراه يف العلــوم السياســية بجامعــة الحســن الثــاين
بالدارالبيضــاء .رئيــس مركــز معــارف للدراســات واألبحــاث .عضــو
املجلــس العــريب للعلــوم االجتامعيــة بلبنــان .باحــث مؤســس للمركــز
املغــريب للدراســات واألبحــاث املعارصة.عضــو تحكيــم مؤسســة عقــول
الثقافــة للنــر و التوزيــع بالدارالبيضــاء .عضــو مؤســس ومستشــار
علمــي ملؤسســة اإلدريــي الفكريــة لألبحــاث والدراســات .مديــر
تحريــر مجلــة أوارص الفكريــة الدوليــة بســويرسا.
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.
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إبراهيم بوعياد

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 اإلسـراتيجية
يف اإلقتصــاد األخــر .خبــر لــدى املركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي .عضــو
هيئــة التحريــر والهيئــة العلميــة لعــدة مجــات متخصصــة يف اقتصــاد الطاقــة
والبيئــة ،لــه عــدة مؤلفــات يف مجــات 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.
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عبد الرحمن لعوينة

أســتاذ التعليــم العــايل بكليــة اآلداب و العلــوم اإلنســانية ،جامعــة
محمــد الخامــس ،منــذ  ، 1994حاصــل 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 ماســر ديداكتيــك اللغــة اإلســبانية ومتدخــل يف تكوينــات ماســر
مبؤسســات أخــرى .عضــو اللجنــة العلميــة باملعهــد اإلســباين الربتغــايل.
محكــم خطــط تدريــس اللغــة اإلســبانية بكليــة اللغــات ،جامعــة
آل ســعود .عضــو لجــان علميــة وبيداغوجيــة كثــرة .نظــم العديــد
مــن اللقــاءات العلميــة والثقافيــة وشــارك يف الكثــر مــن اللقــاءات
واملؤمتــرات الوطنيــة والدوليــة.
من مؤلفاته:
•من األرجنتني 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

محمد أعفيف

أكادميــي مــن مواليــد ســنة  1945مبدينــة مكنــاس .حاصــل عــى دكتــوراه الدولــة يف اآلداب،
ســنة  .2005يعمــل أســتاذا للتعليــم العــايل ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة محمــد
الخامــس بالربــاط ،تخصــص التاريــخ الحديــث واملعــارص .أســتاذ زائــر بجامعــة ميشــغان
بالواليــات املتحــدة ،وأســتاذ محــارض بعــدد مــن الجامعــات األمريكيــة واليابانيــة .لــه عــدة
مقــاالت بالعربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية ومســاهامت يف كتــب جامعيــة ،وعــدة ترجــات
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 ،1868 - 1568
•االحتجاج واملقاومة يف مغرب ما قبل االستعامر إليدموند بريك (ترجمة)،
•اإلسالم يف املغرب لديل إيكلامن (ترجمة).

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 الفــرة املعــارصة ،ومواضيــع
التحــوالت واإلصــاح 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  ،2015وعضــو
يف هيئــة تحريــر مجلــة املناهــل املغربيــة .حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب ثــاث
م ـرات يف ســنوات ،1990 :و ،1997و ،2016يف تخصــي العلــوم اإلنســانية والرتجمــة.
من ترجامته:
•يهود يف مهب الريش :تجارة ريش النعام الدولية .لسارة أبريـﭬايا ستاين،
•اإلسالم والغرب .من إيديولوجيا الصدام إىل جدلية النزاع لجوسلني داخلية،
•يهود املغرب وحديث الذاكرة ،لعمر بوم،
•املغرب يف األرشيف الربيطاين،
•بريطانيا وإشكالية اإلصالح يف املغرب .1904 - 1886
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عمر بحاشي

مــن مواليــد ســنة  1949مبدينــة ســبتة .درس بتطــوان حيــث تابــع تعليمــه الثانــوي
والعــايل .بعــد تخرجــه مــن املدرســة العليــا لألســاتذة ،عمــل مدرســا بالعديــد مــن
الثانويــات بــوزارة الرتبيــة الوطنيــة .ويف ســنة  1991التحــق بالبعثــة اإلســبانية ليتابــع
مزاولــة مهامــه التدريســية بالتعليــم اإلســباين .فائــز بجائــزة املغــرب للكتــاب فــرع
الرتجمــة.
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.
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مرية التوفيق

أكادمييــة حاصلــة عــى األســتاذية يف اللغــة واألدب الروســيني مــن كليــة الفيلولوجيــا
بجامعــة ســان بيرتســبورغ ،حيــث درســت بــن عامــي 1985و  .1991كــا حصلــت
عــى شــهادة الدكتــوراه يف الرتجمــة مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة
الحســن الثــاين ،بالــدار البيضــاء ،حيــث تشــتغل أســتاذة اللغــة الروســية  .أحــرزت
عــى اإلجــازة يف األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة محمــد الخامــس وعــى شــهادة
املاســر يف تدبــر املقــاوالت مــن املدرســة العليــا إلدارة املقــاوالت .مــن أنشــطتها
األكادمييــة اإلرشاف عــى مســلك «الروســية لغــة املعامــات» بكليــة اآلداب والعلــوم
اإلنســانية بجامعــة الحســن الثــاين باملحمديــة.
من مؤلفاتها:
•ذكريايت يف االتحاد السوفييتي.
•ترجمة لقصائد الشاعرة الروسية آنا أخامطوفا «قصائد مختارة».
•اللغة الروسية للطلبة املغاربة.

أحمد بوشرب

مــن مواليــد ســنة  1950مبدينــة ســيدي قاســم ،حاصــل عــى دكتــوراه الدولــة يف
التاريــخ مــن جامعــة  Paul Valéryمبنبوليــي بفرنســا ســنة  .1987شــغل منصــب
عميــد ســابق لكليــة اآلداب والعلــوم االنســانية ،عــن الشــق بالــدار البيضــاء مابــن
 .2005 - 1994حاصــل عــى جائــزة املغــرب للكتــاب ملرتــن (  1984و  . )2007مهتــم
بالعالقــات املغربيــة الربتغاليــة حيــث حصــل عــى وســام مــن رئيــس جمهوريــة
الربتغــال ،ومــن املعهــد الربتغــايل العــريب للتعــاون الثقــايف  .كــا ترجــم مصــادر
برتغاليــة ذات عالقــة باملغــرب.
من ترجامته:
•حوليات أصيال ،مملكة فاس من خالل شهادة برتغايل،
•الخليج العريب والبحر األحمر من خالل وثائق برتغالية،
•مغاربة أمام محكمة التفتيش الربتغالية ،الهوية والثقافة واملعتقد،
•شامل املغرب من خالل مصادر برتغالية .1490 - 1415
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الكتب الفائزة بجائـزة
المغـرب للكتـاب
دورة 2020
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف الشعر

ديوان« :ترتوي بنجيع القصيد»،

دار القرويني ،الدار البيضاء.2019 ،

محمد عنيبة الحمري

من مواليد الدار البيضاء 1946
اإلجازة يف األدب العريب سنة ( 1969ظهر املهراس بفاس )
شهادة الكفاءة الرتبوية سنة  ( 1969املدرسة العليا لألساتذة بالرباط)
دبلوم الدراسات املعمقة سنة ( 1976كلية آداب الرباط)
عضو اتحاد كتاب املغرب
من مؤلفاته :
•الحب مهزلة القرون سنة ،1968
•الشوق لإلبحار سنة ،1973
•مرثية للمصلوبني سنة ،1977
•داء األحبة سنة ،1987
•رعشات املكان سنة  (1996ط ،) 2000 2
•سمِ 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 ،
•حني يخطيء املوت طريقه( ،خطوط وظالل باألردن).2020 ،

38

تتمحور نصوص الديوان حول تيمتني أساسيتني:
طقــوس التحبــر :حيــث التجربــة اإلبداعيــة ومعانــاة الشــاعر مــع الحــرف والغــوص يف الكــون اســتكناها ملغالقــه ورغبــة يف
اكتشــاف عواملــه.
وهمــوم التدبــر :حيــث التعبــر عــن اآلخريــن ومعاناتهــم حياتيــا واالنفتــاح عــى املعانــاة اإلنســانية العامــة باعتبــار الشــاعر كائنــا
يعيــش املعانــاة نفســها متاثـرا ومحــاوال التأثــر 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 بدورهــا الرمــزي يف إضــاءة طريــق اإلنســان ،خاصــة يف ظــل مــا تعرفــه البرشيــة
مــن انتكاســات يف منظومــة القيــم والجــال ،وســيادة مظاهــر التســليع واالســتهالك التــي تهــدد اإلنســان واإلنســانية عــى حــد
ســواء.
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف السرد

تنــس مــا تقــول»،
روايــة :ال
َ

منشــورات القلــم املغــريب ،الدارالبيضــاء.2019 ،

شعيب حليفي

كاتب وناقد وروايئ ،من مواليد مدينة سطات.
يشــتغل أســتاذا للتعليــم العــايل بجامعــة الحســن الثــاين بالــدار البيضــاء،
ويــرأس مختــر الرسديــات ،وتكويــن الدكتــوراه حــول الرسديات وينســق
ماســر 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
الخيــال»« ،تــراب الوتــد»« ،ســطات».
•يف مجال النقد األديب:
«شــعرية الروايــة الفانتاســتيكية»« ،الرحلــة يف األدب العــريب»« ،هويــة
العالمــات»« ،يف العتبــات وبنــاء التأويــل»« ،مرايــا التأويــل»« ،عتبــات
الشــوق»« ،ثقافــة النــص الــروايئ».
نســق وحـ ّرر عـرات مــن الكتــب يف البحــث العلمــي ويف النقــد األديب
ويف املجــال االجتامعــي ،مثلــا أســهم يف التأســيس لثقافــة تنفتــح
عــى الهامــش مــن خــال إرشافــه عــى أنشــطة متنوعــة يف جغرافيــات
مهمشــة.
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ـس مــا تقــول» لشــعيب حليفــي عــى تجربــة الكتابــة عــن «الخيــال الضائــع» يف العــوامل
تنهــض روايــة «ال تنـ َ
الصغــرى والهامشــية ،وخصوصــا الشــاوية التــي اتخذهــا مرجعــا ونافــذة ســحرية عــى العــامل ميتــح منهــا مــا
يتحــول إىل مدهــش وســاحر.
ومثلــا ارتبطــت رواياتــه الســابقة ،باإلطــال عــى العــامل مــن رشفــة صغــرة ومحليــة ،فإنــه يف هــذه الروايــة
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 ســرورة خيــال جمعــي مشــرك.
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف اإلبداع األدبي األمازيغي

عبد الله المناني
مــن مواليــد  1976بإنــزكان ،حاصــل عــى اإلجــازة يف اللغــة واآلداب األمازيغيــة،
واإلجــازة يف الكتابــة والتحليــل الســينامتوغرايف والســمعي البــري مــن جامعــة ابــن
زهــر بأكاديــر .حائــز عــى الجائــزة الوطنيــة لإلبــداع األديب األمازيغــي مــن املعهــد
امللــي للثقافــة األمازيغيــة ســنتي  2008و .2015
من مؤلفاته:
•«إكومامن ن أوزواك» جزر الغربة ،شعر،2018 ،
•«إيزوالن نكوضيوبن» ،رموش الحرسة ،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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ديوان« :كرا ن إيموال زغ أومارك نم»،
املطبعة املركزية لسوس ،أكادير.2019 ،

يعتــر ديــوان «كـرا ن إميــوال زغ أوماركـــ» ســابع التجــارب الشــعرية يف مســرة الشــاعر عبداللــه املنــاين  ،وقــد صــدر ســنة ،2019
عــن املطبعــة املركزيــة بأيــت ملــول  ،يقــع الديــوان يف  126صفحــة ،وهــو ديــوان شــعري أمازيغــي يتضمــن  8قصائــد معنونــة
ب :تنايــي ،تــن إيديــر ،أوســون نــغ  ،إمرواســن ئينــو ،تكاويــت اينــو  ،أنكــار ،تريميــت متــكاروت  ،أمالــو إينــو ..قصائــد مكتوبــة
بالحرفــن «تفينــاغ» والحــرف الالتينــي.
وكأغلــب قصائــد الشــاعر عبداللــه املنــاين فتعتــر املــرأة مخاطَبــه األبــرز مــن خــال صــور شــعرية تحــول هــذه املــرأة مــن ذاتهــا
اإلنســية إىل الهويــة األمازيغيــة يف اســتحضار أمجادهــا وعالقتهــا مبحيطهــا.
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف الكتاب الموجه للطفل والشباب

كتاب :وتستمر الحياة،
مطبعة وراقة بالل ،فاس2019 ،

عبد الله درقاوي
رسام كاريكاتري وقصص مصورة ،من مواليد 1970مبدينة بلقصريي
نرش 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 الكاريكاتــر حــول موضــوع العوملــة واملعلوميــات
بالصالــون الفرنــي للمعلوماتيــة ســنة ،2005
•جائزة تقديرية من نادي الصحافة الكندي يف حرية الصحافةسنة ،2005
•جائزة ايران االوىل يف مسابقة الكاريكاتري  irancartoonسنة ،2006
•جائزة خاصة تكرميية من املركز الفرنيس للرسم الصحفي سنة ،2007
•تكريم من لدن الجمعية األمريكية لفن الكاريكاتري سنة ،2011
•جائــزة جــال الرفاعــي للكاريكاتــر مــن طــرف ملتقــى اإلعالميــن الشــباب
بــاألردن ســنة ،2012
•عضــو هيئــة تحريــر مجلــة األطفــال اقــرأ التــي تصدرهــا وزارة الثقافــة والشــباب
والرياضية،
•لــه إســهامات يف مجــال ثقافــة الطفــل مــن خــال قصــص مصــورة نــرت مبجلــة
باســم و العــريب الصغــر،
•له عدة كتب يف مجال أدب الطفل.
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(وتســتمر الحيــاة) قصــة طويلــة لألطفــال  9ـ  12ســنة تتض َّمــن موضوعــا جديدا،يتنــاول دور (الوقــف) يف اســتقرار واســتمرار األرس
املعــوزة ،مــن خــال طفلــن صديقــن ،يتــوىف والـ ُد أحدهــا ،ليوقــف والــد الثــاين شــقة عــى أرسة األول ،مــا يدفعــه إىل االجتهــاد،
حتــى يصبــح طبيبــا .ثــم تشــاء الصــدف أن يُ ْجــري عمليــة جراحيــة ناجحــة لصاحــب الوقــف ،فيقــرر األخــر أن يوقــف قطعـ َة أرض
لبنــاء مستشــفى يعالــج فيهــا الفقـراء واملحتاجــن.
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف العلوم اإلنسانية

الوطنيون المغاربة
في القرن العشرين
( 1873ـ ،)1999
في جزأين
(منشورات إفريقيا الرشق)،
الدار البيضاء.2019 ،

المصطفى بوعزيز
مــن مواليــد مدينــة فجيــج ســنة  ،1951خريــج املدرســة العليــا للعلــوم اإلنســانية
بباريــس «  »EHESSســنة  ،1981دكتــوراه دولــة يف العلــوم االجتامعيــة مــن جامعــة
الحســن الثــاين ســنة  ،2009أســتاذ املناهــج التاريخيــة والتاريــخ املعــارص املغــريب
مــن  1982إىل  ،2017مديــر علمــي مبركــز محمــد بــن ســعيد أيــت يــدر لألبحــاث
والدراســات ،مستشــار علمــي ملجلــة «زمــان» املهتمــة بعلــم التاريــخ مــن  2010إىل
 ،2016صاحــب مؤلفــات عديــدة باللغتــن :العربيــة والفرنســية،
من مؤلفاته:
•«اليســار املغــريب الجديــد ،النشــأة واملســار» ،)1979-1965( ،منشــورات
تانســيفت ،مراكــش.1993 ،
•«هنــا ...وهنــاك ...جــدل املوضوعيــة وااللتــزام» منشــورات منظمــة العمــل،
الــدار البيضــاء.1997 ،
•«يف أصــول الكتلــة الدميقراطيــة( ،»)1986-1912بالفرنسية،منشــورات كليــة
اآلداب عــن الشــق ،الــدار البيضــاء.1997،
•«الحــركات اإلجتامعيــة يف مغــرب القــرن العرشيــن ،محــاوالت تركيــب» ،ضمــن
كتــاب« :املغــرب والزمــن الراهــن» ،منشــورات املعهــد امللــي للبحــث يف تاريــخ
املغــرب ،الربــاط.2003 ،
•«مدخــل عــام حــول مقاربــة املــؤرخ لتاريــخ املقاومــة املســلحة
املغربيــة( ،»)1955-1944ضمــن كتــاب« :الذاكــرة واملقاومــة املغربيــة فيــا بــن
 1944و ،»1961منشــورات املعهــد امللــي للبحــث يف تاريــخ املغــرب ،الربــاط،
.2014
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قرن ونصف من تاريخ املغرب املعارص ،عرب تفاعل مثمر بني 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 عىل 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
( 1999ـ .)2015
هكــذا ،عــر مقاربــة للمــدى الطويــل ،يعـ ُـر بنــا الكتــاب حقــب مغــرب مــا قبــل االســتعامر والحاميــة ،واملغــرب املســتقل ،كــا
يســلط األضــواء عــى البنيــات الثابتــة والظرفيــات املتحولــة.
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جائزة المغرب للكتاب
في صنف العلوم االجتماعية

الحبيب استاتي زين الدين
حائــز عــى الدكتــوراه يف القانــون العــام والعلــوم السیاســية ،يعمــل حاليــا أســتاذا
للقانــون الدســتوري وعلــم السياســة يف جامعــة عبــد املالــك الســعدي بتطــوان .اشــتغل
ســابقا أســتاذا مكونــا باملركــز الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن مبراكــش.
نــر مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث العلميــة باللغتــن العربيــة والفرنســية يف
منشــورات رقميــة ومجــات محكّمــة وطنيــة ودوليــة ،منهــا« :األح ـزاب السياســية يف
املغــرب ومــأزق التوت ـرات االجتامعيــة» ،مجلــة سياســات عربيــة ،العــدد ( 46شــتنرب
 ،)2020و«املنطقــة املغاربيــة وإشــكالية هجــرة الكفــاءات :يف الحاجــة إىل اســتخالص
الــدروس» ،مجلــة املناهــل ،العــدد ( 100خريــف /شــتاء  ،)2020و«البلــدان العربيــة
وأولويــة البحــث العلمــي :إىل متــى سيســتمر الهــدر؟» ،مجلــة املســتقبل العريب،العــدد
( 500أكتوبــر /ترشيــن األول  ،)2020و«العــروي يســائل نفســه حــول الــذات والوطــن:
تبــن للدراســات الفكريــة والثقافيــة،
قــراءة يف كتــاب (اســتبانة) للعــروي» ،مجلــة ّ
العــدد 22خريــف (.)2017
من مــــــــؤلـــــفاته :
• «L’Évaluation de la commande publique par les juridictions
financières - Cas du Maroc».

•«حالــة الطــوارئ الصحيــة :التدابــر القانونيــة واالقتصاديــة والسياســية وأبعادها»
(( ،)2020كتــاب جامعي)،
•«تحــوالت الفعــل االحتجاجــي املغــريب :التاريــخ واألبعــاد واملحــددات» ()2014
(كتــاب جامعــي).
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كتاب« :الحركات االحتجاجية في المغرب ودينامية
التغيير ضمن االستمرارية»،

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة.2019 ،

ينطلــق الكتــاب يف الفصــل األول «زمــن االســتئناس باالحتجــاج يف ظــل ثالثيــة
املخــزن والقبيلــة واملســتعمر» ،مــن مسـلّمة جوهريــة قوامهــا أن الحفــر يف ظاهــرة
االحتجــاج يفــرض عــى الباحــث العــودة إىل التاريــخ؛ ملّــا كان املوقــع االسـراتيجي
للمغــرب محـ ّط أطــاع ومنازعــات متنوعــة ،فــا غرابــة أال يســلم مــن محــاوالت
اإلخضــاع والضغــط الخارجــي منــذ القــدم .يف الفصــل الثــاين «مــن االحتجــاج
عــى التســلط إىل ســلطة االحتجــاج» ،يقــارب مــا حظيــت بــه بعــض الحــركات
االحتجاجيــة مــن عنايــة وانتشــار عــى املســتويني الداخــي والخارجــي .أمــا يف
الفصــل الثالــث وعنوانــه «أشــكال املامرســة االحتجاجيــة ومالمحهــا» ،فيعتمــد
املؤلــف آليتــي التحليــل واملقارنــة لتبيــان مختلــف أشــكال املامرســة االحتجاجيــة
ومالمحهــا يف أفــق التحديــد الدقيــق ملــا هــو مســت ِق ّر ومتجـدِّد فيهــا .لكــن املؤلِّف،
يف الفصــل الرابــع املوســوم بعنــوان «االحتجــاج الســلمي بــن التضمــن القانــوين
والتمكــن الواقعــي» ،يحــاول تقريــب مضامــن النصــوص القانونيــة املنظِّمــة للحــق
يف االحتجــاج الســلمي عــى املســتويني الــدويل والوطنــي مــن ذهــن القــارئ .ويف
الفصــل الخامــس« ،حركــة  20فربايــر ورهــان التغيــر يف ســياق االســتمرارية» ،اتجــه
التطلــع إىل تشــخيص مح ِّفـزات الحـراك املغــريب وتداعيــات عــدوى انتشــاره ،مــن
خــال تســليط الضــوء عــى الســياق العــام والخــاص لــروز ح ـراك « 20فربايــر»،
ومكوناتــه األساســية .واســتعان الفصــل الســادس «الفعــل االحتجاجــي يف ضــوء
السوســيولوجيا السياســية» بالرتاكــات الفكريــة للسوســيولوجيا السياســية ،مــع
االنتبــاه إىل االختالفــات النظريــة ،واالنتقــادات التــي ُو ِّجهــت إىل أطروحاتهــا،
ومراعــاة الســياقات التــي تتحكــم يف الفعــل االحتجاجــي.
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جائزة المغرب للكتاب

في صنف الدراسات األدبية والفنية واللغوية

كتاب«:الممكن المتخ ّيل:
المرجعية السياسية في
الرواية»،
دار كنوز املعرفة ،عامن ،األردن.2019 ،

عبد الرحمن التمارة

من مواليد جامعة الدار الحمراء ،بإقليم صفرو ،سنة .1975
أســتاذ الــرد والنقــد األديب الحديــث ،جامعــة مــوالي إســاعيل ،الكليــة املتعــددة
التخصصــات ،الرشــيدية ،املغــرب
عضو اتحاد كتاب املغرب.
من مؤلفاته:
•نقــد النقــد :بــن التصــور املنهجــي واإلنجــاز ال ّنــي (عــان ،دار كنــوز املعرفــة)،
،2017
•الــرد والداللــة :دراســة يف تأويــل النــص الــروايئ (األردن ،دار فضــاءات) ط،2
،2017
•سوسيولوجية الرواية :البنية واللغة (الشارقة ،دائرة الثقافة واإلعالم)،2015 ،
•مرجعيــات بنــاء النــص الــروايئ (عــان ،دار ورد األردنيــة للنــر والتوزيــع)،
،2013
•الــرد والداللــة :دراســة يف تأويــل النــص الــروايئ (الربــاط ،منشــورات اتحــاد
كتــاب املغــرب)،2012 ،
•جامليــة النــص القصــي املغــريب الراهــن (الربــاط ،منشــورات وزارة الثقافــة
املغربيــة).2010 ،
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ـس عــى دراســة املرجعيــة السياســية يف الروايــة بحثـاً
إ ّن كتــاب «املمكــن املتخ ّيــل :املرجعيــة السياســية يف الروايــة» (َّ )2019
يتأسـ ُ
عــن كيفيــة تشـكّل الروايــة مــن «عــامل السياســة» ،أفـراد ومؤسســات وعالقــات ،مــا يســمح بكشــف مظاهــر التقــارب بــن «فــن
املمكــن» (السياســة) و«الفــن الــروايئ» مــن جهــة ،وإب ـراز مــا ينطــوي عليــه عــامل السياســة الــروايئ مــن أبعــاد ودالالت؛ ســواء
كانــت متصلــة بالبنــاء الفكــري الــداليل للروايــة ،أم مقرتنــة ببنائهــا الجــايل والخطــايب ،مــن جهــة ثانيــة.
إ ّن محــاور هــذا الدراســة انتظمــت منهجيــا يف قســمني كبرييــن؛ القســم األول نظــري ،والقســم الثــاين تطبيقــي .هكــذا ،تَك ـ ّو َن
القسـ ُم ُ
ـص تعريــف «السياســة» نظريــا ،مــن خــال أربعــة عنــارص؛ مفهــوم السياســة،
األول مــن محوريــن منهجيــن؛ أولهــا ،يَخـ ُّ
السياســة بالدميقراطيــة .وثانيهــا ،يَهـ ُّم تحديــد املقصــود بـ«املرجعيــة»
بالســلطة ،ثــم عالقــة ّ
السياســة ّ
ومفهــوم الســيايس ،وعالقــة ّ
أ ّوالً ،ورصــد املحــددات الضابطــة للمرجعيــة السياســية ثاني ـاً .وتش ـك َّل القســم الثــاين مــن أربعــة فصــول مبنيــة عــى مفهــوم
الدائــرة الدالــة عــى الديناميــة التــي تؤكــد الرتابــط العالئقــي بــن عنــارص السياســة (أفـراد ومؤسســات وعالقــات ِ ،)..وفْــق نظــام
ـص الفصــل األول
ـح ّ
كل عنــر ســيايس ،ضمـ َن إطــار دينامــي ف ّعــال وخـاّق ،عــى عنــارص سياســية أخــرى .لهــذا ،اختـ َّ
تفاعــي يَفتـ ُ
مبعالجــة املرجعيــة السياســية يف الروايــة بنــاء عــى دائــرة التدبــر الســيايس .واهتــم الفصــل الثــاين بدراســة املرجعيــة السياســية
يف الروايــة انطالق ـاً مــن دائــرة املحيــط الســيايس .واتصــل الفصــل الثالــث بتحليــل املرجعيــة السياســية يف الروايــة اعتــادا ً عــى
دائــرة ال ـراع الســيايس .وارتبــط الفصــل الرابــع مبقاربــة املرجعيــة السياســية يف الروايــة اســتنادا ً عــى دائــرة ِ
الح ـراك الســيايس.
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جائزة المغرب للكتاب

صنف الدراسات في مجال الثقافة األمازيغية

كتاب«:في اللسانيات األمازيغية :
السمات وبناء الجملة»،
منشورات املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،الرباط.2019 ،

رشيد لعبدلوي
رشــيد لعبدلــوي مــن مواليــد  ،1968حاصــل عــى الدكتــوراه يف اللســانيات األمازيغيــة
مــن جامعــة محمــد األول بوجــدة ،مديــر أبحــاث باملعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة
ويشــغل وظيفــة مديــر مركــز الرتجمــة والتوثيــق والنــر والتواصــل باملعهــد امللــي
للثقافــة األمازيغيــة منــذ ســنة  ،2016لــه عــدة أبحــاث كلهــا يف مجــال اللغــة
األمازيغيــة موزعــة بــن املعجــم والــرف والرتكيــب .وهــو مــن ضمــن فريــق املؤلفــن
لعــدة معاجــم قطاعيــة للغــة األمازيغيــة منهــا معجــم النحــو ســنة  2009ومعجــم
اإلعــام ســنة  2009وضمــن فريــق املؤلفــن للمعجــم العــام للغــة األمازيغيــة مــن
منشــورات املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة ســنة  2017وترجمــة كتــاب «مدخــل إىل
اللغــة األمازيغيــة» مــن الفرنســية إىل العربيــة ســنة  2006وكتــاب «نحــو األمازيغيــة»
ســنة  .2014لــه عــدة مقــاالت حــول تركيــب األمازيغيــة منشــورة يف عــدة مجــات مــن
بينهــا مجلــة «أســيناك» التــي يصدرهــا املعهــد ومجلــة «أبحــاث يف اللغــة األمازيغيــة»
التــي تصدرهــا كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بأكاديــر .وهــو ضمــن الفريــق املؤطــر
لألفــواج األوىل مــن طلبــة ماســر ومســالك الدراســات األمازيغيــة يف كل مــن كليــة
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 ،كــا شــارك عضــوا يف لجــن الجائــزة الوطنيــة
للثقافــة األمازيغيــة التــي ينظمهــا املعهــد ولجنــة جائــزة املغــرب للكتــاب ســنة 2013
صنــف الرتجمــة .كــا شــارك عــدة م ـرات عضــوا ممثــا للمعهــد يف اللجنــة العلميــة
للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة بالــدار البيضــاء.
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يدخــل كتــاب «يف اللســانيات األمازيغيــة  :الســات 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 لألمازيغيــة ،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
العنــارص الرصفيــة يف أمازيغيــة الجنــوب ،واألمازيغيــة عامــة .ويتنــاول الكتــاب بنيــة الجملــة يف األمازيغيــة مــن خــال دراســة
الوظائــف النحويــة وخصائصهــا الرصفيــة والرتكيبيــة .وتصنيــف العنــارص الرصفيــة يف األمازيغيــة إىل مســتقلة وأخــرى الصقــة
بالجــذع الفعــي .كــا ســلط الكتــاب الضــوء عــى خصائــص التطابــق بــن الفعــل والفاعــل يف األمازيغيــة وعالقتــه برتبــة املكونــات
يف الجملــة .ويف األخــر تنــاول ظاهــرة اإلضــار مصنفــا الضامئــر إىل فارغــة وأخــرى ذات محتــوى رصيف وهــذه األخــرة تتــوزع بــن
ضامئــر منفصلــة وأخــرى متصلــة مــع وضــع تراتبيــة لورودهــا يف الجملــة.

53

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 خــر الديــن ،الــذي حــاز عنهــا جائــزة األطلــس الكبــر
ســنة ،2007
•كتــاب «الرببــر  :ذاكــرة وهويــة» لغابرييــل كامــب ،الــذي حــاز عنــه جائــزة
األطلــس الكبــر ســنة ،2017
•«النجمــة والصليــب والهــال  :رحلــة إىل األرايض املقدســة» لريجيــس دوبريــه،
التــي فــازت بجائــزة ابــن بطوطــة ألدب الرحلــة ســنة .2018
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كتاب« :تاريخ الدار البيضاء:
من النشأة إلى ،»1914
منشورات دار األمان ،الرباط.2019 ،

كتــاب« :تاريــخ الــدار البيضــاء :مــن النشــأة إىل  ،»1914أصــدره أندريــه آدم ســنة  ،1968ليكــون توطئــة ومهــادا ً ألطروحتــه الكــرى
حــول الــدار البيضــاء .يتكــون الكتــاب مــن ســتة فصــول؛ قلّــب خاللهــا املؤلــف يف نشــأة مدينــة الــدار البيضــاء («أنفــا») ،ومــا
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» عىل يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
الفصل الرابع تناول فيه «الدار البيضاء يف القرن التاسع عرش» ،وما تحقق لها من انتعاش تجاري خاصة.
الفصــل الخامــس تنــاول فيــه «مأســاة  ،»1907مــن خــال اســتعراض أطــوار العــدوان األجنبــي عــى املدينــة ،ثــم انتقــل ليســتعرض
أطــوار نشــوء املدينــة األوروبيــة خاصــة.
الفصــل الســادس تنــاول فيــه «ميــاد الــدار البيضــاء الثالــث» ،الــذي يــرى أنــه إمنــا تحقــق للمدينــة مــع إقامــة الحاميــة الفرنســية،
والســيام يف جانبــي العمـران واتســاع املعامــات االقتصاديــة.
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حسن أميلي

مــن مواليــد  1958بالربــاط  /أســتاذ التعليــم العــايل – تخصــص تاريــخ ،كليــة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية باملحمديــة – جامعــة الحســن الثــاين.
املنتــوج العلمــي 30 :مؤلفــا (دراســات وترجــات) ،ومــا ينيــف عــن  100مقــال
ومداخلــة منشــورة.
من مؤلفاته:
«الجهــاد البحــري مبصــب أيب رقــراق خــال القــرن 17م»« ،)2006( ،الميــج
ملحمــة النضــال واألمــل  50ســنة يف خدمــة الطفولــة والشــباب (،»)2006
«املغاربــة واملجــال البحــري يف القرنــن  17و18م»« ،)2011( ،تازاريــن أيــت
عطــا  -مســار واحــة مروضــة».)2017( ،
الرتجامت:
« طريــق الوحــدة صيــف ( » 1957الربــاط  « ،)2006 -املغــرب يف مطلــع العهــد
العلــوي ( ،»)1682-1669لألســر جريمــان مويــط « ،تاريــخ مــوالي الرشــيد
ومــوالي إســاعيل (( ،»)1685املحمديــة « ،)2015 -البحــر يف التقاليــد والحــرف
املحليــة بالربــاط وســا» ،للــوي برينــو (( )1920الربــاط  « ،)2016 -مدينــة
الربــاط مــن األصــول إىل عهــد الحاميــة» ،لجــاك كايــي (( )1946الربــاط ،)2018 -
«القصبــات األمازيغيــة» ،لهــري طــراس (( )1937الشــارقة « ،)2019 -تاريــخ
بارباريــا وقراصنتهــا» ،للراهــب بيــر دان (( )1649املحمديــة .)2019 -
املعاجم املواكبة:
« املعجــم البحــري واملالحــي»( ،مغــريب – عــريب – فرنــي) (الربــاط ،)2011 -
«معجــم البنــاء واملعــار»( ،مغــريب – عــريب – فرنــي) (املحمديــة .)2015 -
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عبد الرزاق العسري

مــن مواليــد  7أبريــل  ،1962أســتاذ باحــث بجامعــة الحســن الثــاين ،املحمديــة،
كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،شــعبة التاريــخ .حائــز عــى :دبلــوم الدراســات
املعمقــة  DEAمــن جامعــة ليــون الفرنســية ســنة  ،1986تخصــص 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 وليــي عــى العهــد الروماين،
أطروحــة دكتــوراه الدولة ،منشــورات أيب رقـراق .2016
•تقديــم وتنســيق اليــوم الــدرايس املنظــم حــول مدينــة ســا يف موضــوع
«:ســا بــن املــايض والحــارض و رهانــات املســتقبل» ،منشــورات أيب رقـراق
.2014
•« النخبــة يف تاريــخ املغــرب القديــم :نخــب وليــي منوذجــا» ،ضمــن أعــال
نــدوة النخبــة يف تاريــخ املغــرب ،املحمديــة ،منشــورات أيب رقـراق .2012
•تقديــم وتنســيق أعــال اليــوم الــدرايس« الغربــاء يف تاريــخ املجــال
الحرضي باملغرب» ،منشورات أيب رقراق .2017
•تقديــم وتنســيق أعــال اليــوم الــدرايس« املدينــة املغاربيــة :مقاربــات
تاريخيــة» ،منشــورات أيب رقــراق .2016
•تقديــم وتنســيق أعــال نــدوة « الرتجمــة والعلــوم اإلنســانية » ،دار النــر
الرباط-نت.2020 ،
•تقديــم وتنســيق أعــال نــدوة « تاريــخ املــدن الكولونياليــة باملغــرب »،
دار النــر الربــاط – نــت.2020 ،
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كتاب« :الرباط وجهتها»،
دار أيب رقراق ،الرباط.2019 ،

تكمــن أهميــة الكتــاب الصــادر ســنة  1918عــن البعثــة العلميــة بعنايــة
ميشــو-بلري يف كونــه أوثــق دراســة اهتمــت بتنــاول مقومــات الجهــة يف
امتدادهــا مــن مركــز بوزنيقــة إىل مدينــة بور-ليوطــي (القنيطــرة) ،ال مبــا
توفــره مــن معلومــات تاريخيــة عــن تطــور الجهــة منــذ القــدم حتــى ســنة
التأليــف ،فحســب ،وإمنــا بتوفريهــا أيض ـاً ملعلومــات مكتملــة عــن الجهــة
بحارضتيهــا الرئيســيتني الربــاط وســا ،وبامتدادهــا الجغـرايف مراكــز وبــوادي،
لتبيــان مكوناتهــا العرقيــة ،وحياتهــا االجتامعيــة والدينيــة ،انتهــاء باملتغـرات
الطارئــة عليهــا مــوازاة مــع خضوعهــا إلدارة الحاميــة الفرنســية.
وقــد أتــت فكــرة االشــتغال عــى هــذا املؤلــف بعــد مــي  100ســنة عــى
صــدوره ،تزامنــا مــع االحتفــاء مبدينــة الربــاط عاصمــة األنــوار ،قصــد بســط
محتويــات الكتــاب التــي تهــم تاريــخ ومجــال ومجتمعــات مراكــز بوزنيقــة
والصخ ـرات ومتــارة ،ومــدن الربــاط وســا والقنيطــرة واملجــاالت املتصلــة
بهــا أمــام رشيحــة أوســع مــن املهتمــن باملجــال ،وباألخــص لســلطات الجهــة
ومنتخبيهــا وفاعليهــا يف املجــاالت السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة،
مبــا يقــدم لهــم تيس ـرا لعمليــة اتخــاذ الق ـرارات املالمئــة لوضــع مكونــات
الجهــة ،ولربــط ماضيهــا بالحــارض واآلفــاق املســتقبلية.
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مرســوم رقــم  2.18.90الصــادر فــي  25جمــادي اآلخــرة
 14( ، 1439مــارس  ،)2018بتغييــر وتتميــم المرســوم رقــم
 2.05.830الصــادر بتاريــخ  26مــن رمضــان  19( 1427أكتوبــر
 )2006المتعلــق بإحــداث جائــزة المغــرب للكتــاب.
المادة 3
تشتمل جائزة املغرب لآلداب عىل جائزتني مستقلتني :
رئيس الحكومة،
 1جائزة املغرب للشعر.منه،
و90
بناء عىل الدستور وال سيام الفصلني 89
 2جائزة املغرب للرسد.وعــى املرســوم رقــم  2.06.328الصــادر يف  18مــن شــوال  1427وترشــح للجائــزة األوىل املصنفــات املغربيــة يف مجــال الشــعر،
( 10نوفمــر ) 2006املتعلــق بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة وترشــح للجائــزة الثانيــة املصنفــات املغربيــة يف مجــال الروايــة
الثقافــة،
والقصــة القصــرة واملرسحيــة.
وعــى املرســوم رقــم  2.05.830الصــادر يف  26مــن رمضــان 1427
( 19أكتوبــر  )2006بإحــداث جائــزة املغــرب للكتــاب ،كــا وقــع المادة 4
ترشــح لجائــزة املغــرب للدراســات األدبيــة والفنيــة واللغويــة،
تغيــره وتتميمــه.
وعــى املرســوم رقــم  2.08.544الصــادر يف  24رجــب  1430املوافــق املصنفــات املغربيــة يف مياديــن الدراســات األدبيــة واللغويــة
والبيوغرافيــا والنقــد األديب.
 17يوليــوز  ، 2009املغــر واملتمــم للمرســوم رقــم . 2.05.830
وعــى املرســوم رقــم  2.12.554الصــادر يف  3صفــر 17( 1434
المادة 5
ديســمرب  ،)2012املغــر واملتمــم للمرســوم رقــم .2.08.544
•متنح «جائزة املغرب للرتجمة» ملكافأة:
وبعــد املداولــة يف مجلــس الحكومــة املنعقــد يف  5جــادي اآلخــرة
•املصنفــات األجنبيــة املرتجمــة إىل اللغــة العربيــة أو األمازيغيــة
 22( 1439فربايــر .)2018
مــن قبــل الكتــاب املغاربــة يف مياديــن اآلداب والفنــون
رسم ما ييل:
والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة وكــذا املناقشــات العلميــة
المادة األولى
املعــارصة.
تغــر وتتمــم عــى النحــو التــايل مقتضيــات املــواد  2و 3و 6و11
•املصنفــات املغربيــة املرتجمــة مــن قبــل الكتــاب املغاربــة إىل
مــن املرســوم رقــم  2.05.830الصــادر يف  26مــن رمضــان 19( 1427
لغــة أخــرى يف نفــس املياديــن.
أكتوبــر  )2006املشــار إليــه أعــاه.
تخصص لهذا الصنف جائزة واحدة.
المادة 1
تحــدث جائــزة تحــت اســم «جائــزة املغــرب للكتــاب» ومتنح ســنويا المادة 6
ملؤلــف أو عــدة مؤلفــات يف اإلنتــاج األديب والدراســات والرتجمــة تعــن الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة ســنويا ســت( )6لجــان
الصــادرة باللغــة العربيــة أو باللغــة األمازيغيــة أو بالتعبــر الحســاين علميــة للتحكيــم ،وهــي كالتــايل:
•لجنــة جائــزة املغــرب للشــعر ،تتــوىل التحكيــم يف املصنفــات
أو بإحــدى اللغــات األجنبيــة.
املرتشــحة يف مجــال الشــعر؛
•لجنــة جائــزة املغــرب للــرد ،تتــوىل التحكيــم يف املصنفــات
المادة 2
املرتشــحة يف مجــال الــرد واإلبــداع األديب األمازيغــي والكتــاب
تشتمل «جائزة املغرب للكتاب» عىل األصناف التالية:
املوجــه للطفــل والشــباب؛
•جائزة املغرب لآلداب،
•لجنــة جائــزة املغــرب للعلــوم اإلنســانية ،تتــوىل التحكيــم يف
•جائزة املغرب للعلوم اإلنسانية،
املصنفــات املرتشــحة يف مجــال العلــوم اإلنســانية؛
•جائزة املغرب للعلوم االجتامعية،
•لجنــة جائــزة املغــرب للعلــوم اإلجتامعيــة ،تتــوىل التحكيــم يف
•جائزة املغرب للدراسات األدبية والفنية واللغوية،
املصنفــات املرتشــحة يف مجــال العلــوم اإلجتامعيــة؛
•جائزة املغرب للرتجمة.
•جائزة املغرب التشجيعية لإلبداع األديب األمازيغي،

•جائــزة املغــرب التشــجيعية يف الدراســات يف مجــال الثقافــة
األمازيغيــة،
•جائزة املغرب للكتاب املوجه للطفل والشباب.
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•لجنــة جائــزة املغــرب للدراســات األدبيــة والفنيــة واللغويــة ،المادة 9
تتــوىل التحكيــم يف املصنفــات املرتشــحة يف مجــال الدراســات ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء لجــان الجائــزة أن يرشــح مصنفــه
األدبيــة والفنيــة واللغويــة والدراســات يف مجــال الثقافــة ألي صنــف مــن أصنــاف الجائــزة.
األمازيغيــة ؛
•لجنــة جائــزة املغــرب للرتجمــة ،تتــوىل التحكيــم يف املصنفــات المادة 10
مينــح مبلــغ جائــزة املغــرب للكتــاب وكــذا مبلــغ التعويضــات
املرتشــحة يف مجــال الرتجمــة.
الجزافيــة الصافيــة ألعضــاء لجــان جائــزة املغــرب للكتــاب عــن
تتشــكل كل لجنــة مــن اللجــان الســت املشــار إليهــا أعــاه مــن مجمــوع الخدمــات املقدمــة مــن طرفهــم مــن االعتــادات
خمســة أعضــاء ،مــن بينهــم عــى األقــل عضــوان لهــا درايــة املرصــودة برســم الحســاب الخــاص املســمى «الصنــدوق الوطنــي
باللغــات التــي تنــص عيهــا املــادة األوىل أعــاه .كــا ميكــن لــكل للعمــل الثقــايف» وتحــدد بق ـرار مشــرك للوزيــر املكلــف بالثقافــة
لجنــة أن تســتعني عــى األكــر  ،مبختصــن اثنــن يف املجــال املرتبــط والوزيــر املكلــف باملاليــة.

بعملهــا ،بعــد موافقــة الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة.
وتنتخــب كل لجنــة مــن بــن أعضائهــا رئيســا ومقــررا .كــا تعــن
الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة رئيســا للجــان الجائــزة،
يــرف عــى حســن ســر اجتامعــات اللجــان ويســاهم يف مداوالتهــا
دون املشــاركة يف التصويــت .ويعهــد إىل اللجــان بالقـراءة 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.
ب -املصنفــات املرشــحة مــن قبــل أصحابهــا أو مــن قبــل
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
منــه ،وتحــرر تقريــرا عامــا ونهائيــا معلــا للمصنفــات الفائــزة
مبــارشة بعــد إنهــاء عملهــا يســلم لوزيــر الثقافــة الــذي يعلــن عــن
الجائــزة.

المادة 8
تســلم جائــزة املغــرب للكتــاب ســنويا يف احتفــال رســمي أثنــاء
انعقــاد املعــرض الــدويل للكتــاب.
وميكــن أن تســلم الجائــزة اســتثناء يف احتفــال رســمي خــارج موعــد
املعــرض الــدويل للنــر والكتــاب ،وبشــكل منفصــل عنــه.

المادة 11
ال يجــوز ملصنــف واحــد الرتشــح ألكــر مــن جائــزة واحــدة مــن
أصنــاف جائــزة املغــرب للكتــاب.
وال يجــوز أن يرشــح لجائــزة املغــرب للكتــاب مــن ســبق لــه أن فــاز
بهــا إال بعــد مــرور ثــاث 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
قــد أجيــز مــن جهــة وطنيــة أو عامليــة ،ويبقــى للجنــة أعــاه
أن تحــدد مــا إذا كان املصنــف ال يدخــل ضمــن الصنــف أعــاه
ويســتحق بالتــايل الرتشــيح للجائــزة.
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  2.05.830الصــادر يف  26مــن
رمضــان  19( 1427أكتوبــر  )2006املشــار إليــه أعــاه ،باملــواد 5
مكــرر 1و5مكــرر 2و 5مكــرر 3و13مكــرر عــى النحــو التــايل :
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المادة  3مكرر :1
ترشــح لجائــزة املغــرب للعلــوم اإلنســانية ،املصنفــات املغربيــة
يف مياديــن الفلســفة والفكــر اإلســامي وعلــم النفــس والرتبيــة
والتاريــخ والجغرافيــا واألنرثبولوجيــا.
المادة  3مكرر :2
ترشــح لجائــزة املغــرب للعلــوم اإلجتامعيــة ،املصنفــات املغربيــة
يف مياديــن علــم اإلجتــاع والقانــون واالقتصــاد والعلــوم السياســية
وعلــوم اإلدارة والبيئــة وعلــوم اإلعــام واالتصــال.
المادة  5مكرر:1
ترشــح لجائــزة املغــرب التشــجيعية يف اإلبــداع األديب األمازيغــي،
األعــال الشــعرية والروائيــة واملرسحيــة والقصصيــة.
المادة  5مكرر:2
ترشــح لجائــزة املغــرب التشــجيعية يف الدراســات يف مجــال الثقافــة
األمازيغيــة ،الدراســات التــي تتنــاول جوانــب الثقافــة األمازيغيــة
ولغتهــا واملكتوبــة بحــرف تيفينــاغ أو بــأي لغــة أخــرى.
المادة  5مكرر:3
ترشــح لجائــزة املغــرب للكتــاب املوجــه للطفــل والشــباب،
اإلبداعــات واألعــال التــي تســتهدف األطفــال والشــباب.
المادة  13مكرر:
تعــد الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة نظامــا داخليــا لجائــزة
املغــرب للكتــاب ،يحــدد تنظيــم الرتشــح لجائــزة املغــرب للكتــاب،
وكيفيــات اشــتغال لجــان الجائــزة املشــار إليهــا يف املــادة  6أعــاه.

النظام الداخلي

لجائزة المغرب للكتاب

المادة الثالثة
يســند تنفيــذ هــذا املرســوم الــذي ينــر يف الجريــدة الرســمية،
إىل وزيــر الثقافــة واالتصــال ووزيــر االقتصــاد واملاليــة ،كل واحــد
منهــا فيــا يخصــه.
وحــرر بالربــاط يف  25جــادي اآلخــرة  14( ، 1439مــارس .)2018
اإلمضــاء  :ســعد الديــن العثــاين
وقعه بالعطف :وزير الثقافة واإلتصال :محمد األعرج
وزير اإلقتصاد واملالية :محمد بوسعيد
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يســتم ّد القانــون الداخلــي لجائــزة المغــرب للكتــاب
مضامينــه مــن المرســوم رقــم  2.05.830الصــادر فــي 26
رمضــان  19( 1427أكتوبــر  )2006المتعلــق بإحــداث «جائــزة
المغــرب للكتــاب» كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه بواســطة
المرســوم رقــم  2.08.544الصــادر فــي  24رجــب 1430
المادة  : 4مهام رئيس اللجان
الموافــق  17يوليــوز ،2009
تعــن الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة والشــباب والرياضــة
والمرســوم رقــم  2.8.554الصــادر فــي  3صفــر 1434ه رئيســا للجــان الجائــزة.
الموافــق  17ديســمبر  ،2012والمرســوم رقــم 2.18.90
•يعترب رئيس اللجنة منسقا عاما للجائزة.
•يدعو اىل االجتامعات العامة للجان ويسري أشغالها.
الصــادر فــي  25جمــادي اآلخــرة  14( ،1439مــارس .)2018
•يــرف عــى حســن ســر اجتامعــات اللجــان الســت املذكــورة،
المادة  : 1األهداف
التــي يعهــد لهــا بالقــراءة واملداولــة والتحكيــم وتحديــد
التالية:
األهداف
تحقيق
الداخيل
يتوخى هذا القانون
املصنفــات الفائــزة .ولــه ان يســاهم يف مداوالتهــا دون
•تطبيــق مقتضيــات املرســوم املنظــم للجائــزة املشــار إليــه
املشــاركة يف التصويــت.
أعــاه.
•الحســم يف الخالفــات التــي تعرضهــا عليــه اللجــان ،والتــي
•ضبــط الســر العــادي ألشــغال لجــان الجائــزة مــن مرحلــة
اســتعىص حلهــا داخــل اللجنــة.
تســلم املصنفــات إىل مرحلــة إعــان النتائــج النهائيــة.
•يســلم التقاريــر واملحــارض والنتائــج ،بعــد انتهــاء أشــغال
مختلــف
•ضــان املوضوعيــة والشــفافية والنزاهــة يف عمــل
اللجــان ،للوزيــر لإلعــان عنهــا.
اللجــان.
•الســمو بالقيمــة العلميــة لجائــزة املغــرب للكتــاب واالرتقــاء المادة  : 5االجتامعات العامة للجان
ـت املكونــة لجائــزة املغــرب للكتــاب اجتامعــن
السـ ُّ
تعقــد اللجــا ُن ِّ
مبجريــات التــداول والتحكيــم.
عامني عىل األقل.
المادة  : 2تشكيل اللجان
خالل االجتامع األول:
وفقـاً ملقتضيــات املرســوم املنظــم للجائــزة املشــار إليــه أعــاه تعــن
•يقــدم رئيــس اللجــان عرضــا عــن اآلفــاق العامــة املرتقبــة لســر
الســلطة الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة واالتصــال ســنويا ســت()6
عمليــة التحكيم.
لجــان علميــة خاصــة بــكل صنــف مــن مصنفــات جائــزة املغــرب
•يدعو كل لجنة اىل انتخاب رئيس ومقرر من بني أعضائها.
للكتــاب ،ويراعــى أن يكــون أعضاؤهــا مختصــن يف مصنفــات
•تتسلم كل لجنة نسخاً من املصنفات املرشحة للجائزة.
الجائــزة مــن أســاتذة باحثــن ومفكريــن وأكادمييــن ومهنيــن
•يجيــب رئيــس اللجــان عــن استفســارات أعضــاء اللجــان
وخــراء مــن ذوي الكفــاءة املشــهودة.
ويســجل مالحظاتهــم.
تتشــكل كل لجنــة مــن هــذه اللجــان الســت( )6مــن خمســة ( )5خــال االجتــاع الثــاين ،تقــدم مختلــف تقاريــر اللجــان ونتائــج
أعضــاء ،مــع عضويــن اثنــن ( )2منهــم عــى األقــل لهــم درايــة التحكيــم.
باللغــة العربيــة أو األمازيغيــة أو التعبــر الحســاين أو اللغــات
المادة  : 6االجتامعات الخاصة بكل لجنة حسب الصنف
األجنبيــة حســب صنــف الجائــزة.
تجتمــع كل لجنــة مــن اللجــان الســت الخاصــة بــكل صنــف مــن
المادة  : 3االجتامع التمهيدي
الجوائــز حســب مــا تقتضيــه عمليــة تحكيــم األعــال املرشــحة
تدعــو اإلدارة أعضــاء اللجــان العلميــة املعينــن اىل اجتــاع متهيــدي (الق ـراءة واملداولــة والتحكيــم) .وتعقــد عــى األقــل االجتامعــات
تقــوم فيــه ب :
التاليــة:
•التذكري مبضامني املرسوم املنظم للجائزة.
•اجتــاع أول يخصــص الختيــار رئيــس ومقــرر واالطــاع عــى
للكتاب.
•عرض مسطرة إطالق جائزة املغرب
املصنفــات املرشــحة للجائــزة وإبــداء الــرأي فيــا قــد يظهــر
• تقديــم تقريــر عــن عــدد األعــال املرشــحة التــي توصلــت
مــن مالحظــات حــول االختصــاص ،وتوزيعهــا بــن األعضــاء
بهــا يف كل صنــف خــال فــرة الرتشــيح.
•اإلخبــار باإلجــراءات اللوجيســتيكية التــي اتخــذت لتيســر
اشــتغال اللجنــة.
•اإلخبار بالتاريخ املرتقب لإلعالن عن النتائج.
•اإلجابة عن أسئلة األعضاء عند االقتضاء.
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حســب االختصاصــات وتبــادل الــرأي يف آفــاق ســر العمليــة؛ يجــب الحــرص يف كل مراحــل التــداول ،عــى أن يعــر كل عضــو
•اجتــاع ثــاين تــداويل تحكيمــي ينعقــد بعــد فحــص املصنفــات مــن األعضــاء عــن آرائــه بالتحليــل والتربيــر الالزمــن ،وذلــك لفســح
النتقــاء الالئحــة الطويلــة للجائــزة؛
املجــال إلجــراء دراســة وتقييــم مســتفيضني لــكل عمــل مرتشــح
•اجتــاع ثالــث تــداويل تحكيمــي يســفر عــن اعتــاد الئحــة يعتــدان بــكل اآلراء عــى أســاس مبــدأ الحريــة.
املؤلفــات املختــارة للتبــاري النهــايئ أو عــن حجــب الجائــزة؛
•يف حالــة اعتــاد الئحــة املؤلفــات املختــارة للتبــاري النهــايئ ،المادة  : 8عمليات الفحص والتحكيم
ينعقــد اجتــاع أخــر يخصــص للتــداول والتحكيــم بــن أعضــاء
•يتــم تقييــم املؤلفــاتُ املرشــحة لنيــل جائــزة املغــرب مــن
كل لجنــة وتحديــد العمــل الفائــز.
زاويــة قيمتهــا العلميــة واإلبداعيــة يف ذاتهــا ،بقطــع النظــر
توجــه دعــوات االجتــاع مــن قبــل رئيــس ورؤســاء اللجــان .ويجــب
عــن أي اعتبــار آخــر.
أن تكــون الدعــوة ألي اجتــاع مرفقــة مبوضوعــه ،وال مينــع ذلــك
•تقــوم اللجــان بعمليــة التوزيــع والتقييــم األوليــة وينجــز
مــن إضافــة مــا يــراه األعضــاء رضوريــا لجــدول األعــال ،عــى
تقريــر موجــز عــن كل عمــل حســب االســتامرة الخاصــة بــكل
أن يتــم ذلــك قبــل االجتــاع أو يف بدايتــه .ويف حالــة مــا إذا كان
صنــف.
مقــرح اإلضافــة مثــار خــاف يحســم مبــدأ إضافتــه مــن عدمــه
•تحتفــظ كل لجنــة مــن اللجــان الســت ،عنــد االقتضــاء ،بالحــق
باإلقنــاع أو بالتصويــت أو بهــا مع ـاً.
يف طلــب االســتعانة مــن مختــص أو اثنــن مــن خــارج اللجنــة
المادة  : 7معايري اشتغال اللجان
يف املجــال املرتبــط بعملهــا بعــد طلــب موافقــة الســلطة
تســتند اللجــان ،يف تقييمهــا عــى معايــر مســتقاة مــن املرجعيــات
الحكوميــة املكلفــة بالثقافــة عــى ذلــك .ويُح ـ ِّر ُر كل مختــص
العلميــة واملنهجيــات املتعــارف عليهــا يف إســناد الجوائــز ،ومــن
متــت االســتعانة بخربتــه تقريــرا عــن املؤلَّــف املفحــوص
الخــرة واملامرســة التخصصيــة لألعضــاء.
حســب طبيعتــه ،واالعتبــارات املنهاجيــة املالمئــة ملوضوعــه.
ويراعى يف األعامل العلمية :
•ال يحـ ّـق لعضــو متغيــب مناقشــة أو طلــب مراجعــة أي ق ـرار
•مدى تعبري عنوان الكتاب عن موضوعه،
ت ـ ّم اتخــاذه يف االجتــاع الــذي تغيــب فيــه.
•تبويب الكتاب وانسجامه الداخيل،
•تفــي املناقشــات إىل اتخــاذ الق ـرار بالتوافــق أو بالتصويــت
•بناء موضوعه وجدته،
باألغلبيــة ،ويعتــر صــوت الرئيــس مرجحــا يف حالــة تســاوي
•انسجام أبوابه وفصوله،
األصــوات.
•سالمة لغته وجودة عباراته،
•ال يجــوز التصويــت بالوكالــة عــن عضــو تغ ّيــب ألي ســبب
•املنهج املعتمد،
كان.
•طريقة العرض،
•إذا اســتعىص حســم الخــاف داخــل أي لجنــة يتــم الرجــوع إىل
•جدة األفكار وعمقها،
رئيــس اللجــان الــذي يحســم فيــه بشــكل نهــايئ .ويحــل كل
•مــدى أصالــة املصــادر واملراجــع ،وجدتهــا وتخصصهــا ،مــع
اختــاف علمــي بتحكيــم ذوي االختصــاص داخــل اللجنــة ،أو
التأكــد مــن دقــة اإلحــاالت.
باالســتعانة مبختصــن آخريــن حســب مــا يســمح بــه املرســوم
ويراعى يف األعامل اإلبداعية :
املحــدث لجائــزة املغــرب للكتــاب كــا وقــع تغيــره وتتميمــه.
•جنس العمل اإلبداعي ولغته،
•تعتــر قــرارات اللجــان نهائيــة وملزمــة لــكل أعضائهــا ،وال
•الفضاء اإلبداعي ومكنوناته،
يجــوز ألي عضــو أن يتحفــظ بشــأنها أو يدخــل يف أي جــدل
•عنارص الجدة والتميز.
حــول حيثيــات منــح الجائــزة أو حجبهــا عــى أي مســتوى كان،
ويراعى يف األعامل املرتجمة:
حتــى ولــو كان الق ـرار مخالف ـاً لرأيــه الشــخيص.
•أهمية العمل املرتجم وقيمته الثقافية يف لغته األصلية،
المادة  : 9محارض االجتامعات
•األداء اللغوي للرتجمة من حيث سالسة األسلوب وسالمته،
يقــوم مقــررو اللجــان بتحريــر محــارض خاصــة بأشــغال كل لجنــة،
•األداء الداليل للرتجمة من حيث وضوح املعنى.
تتضمــن التقاريــر املقدمــة ،والقـرارات املتخــذة والصعوبــات التــي
اعرتضــت عملهــا إن وجــدت.
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ت ُضمــن املحــارض نســخا مــن التقاريــر التــي قدمــت يف االجتامعات،
خاصــة تلــك التــي تتعلــق بعمليتــي التقييــم والتحكيم.
المادة  : 10واجب التحفظ والرسية
تجــري عمليــات تحكيــم األعــال املرشــحة لنيــل جائــزة املغــرب
للكتــاب ،ابتــداء مــن تســلم املصنفــات إىل حــن إعــان النتائــج ،يف
رسيــة تامــة .ويتعهــد أعضــاء اللجــان بعــدم اإلدالء بأيــة ترصيحــات
تتصــل بعمــل لجانهــم.
المادة  : 11إعالن النتائج
•تنجــز كل لجنــة تقريـرا مركـزا 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 إلعــان النتائــج،
ليقــوم بــدوره بتســليمها إىل وزيــر الثقافــة والشــباب والرياضة
مرفقــة بتقريــر عــام عــن املــداوالت والنتائــج.
•تقــوم وزارة الثقافــة واالتصــال بنــر خالصــة مركــزة لحيثيــات
منــح الجائــزة مــع صــور األعــال املتوجــة والســر العلميــة
واإلبداعيــة ألصحابهــا يف كتيــب يحمــل عنــوان« :دليــل جائــزة
املغــرب للكتــاب» ،مــع ذكــر ســنة الــدورة .وتنــر نســخة منــه
عــى موقــع الــوزارة.
المادة  :12مقتضيات عامة
•ال يجــوز ألي مرشــح ســحب ترشــيحه بعــد إيداعــه وفــق
الــروط املنصــوص عليهــا يف املرســوم املحــدث لجائــزة
املغــرب للكتــاب كــا وقــع تغيــره وتتميمــه.
•ال تقبــل للرتشــيح للجائــزة إال الكتــب الصــادرة يف طبعتهــا
األوىل خــال الســنة الســابقة للســنة التــي متنــح فيهــا الجائــزة.
وال تقبــل الطبعــة الثانيــة أو الثالثــة إال إذا صــدرت يف نفــس
ســنة إصــدار الطبعــة األوىل.
•يتــم الرتشــيح لجائــزة املغــرب للكتــاب ،بنــاء عــى طلــب
شــخيص مــن املؤلــف أو مــن دار النــر مبوافقــة خطيــة
للمؤلــف ،ومــن تــم ال يجــوز ألي مســتحق للجائــزة رفــض
تســلمها ،ألي ســبب مــن األســباب.
•يتــم تجديــد أعضــاء لجــن التحكيــم كل عــام مــن أجــل ضــان
املوضوعيــة يف تقييــم األعــال.
•ميكــن تغيــر فصــول هــذا القانــون الداخــي كلــا تبــن أن
هنــاك حاجــة إىل ذلــك.
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البيضاء :ملتقى الطرق 170 ،صفحة.
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•شوقي ،رشيد .)2019(.من يقرأ للسحابة فنجانها؟  .طنجة:
الراصد الوطني للنرش والقراءة  90 ،صفحة.
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•احجيوج الساحيل ،محمد سعيد .)2019(.كافكا يف طنجة .
القاهرة :دار تبارك للنرش والتوزيع 160 ،صفحة.
•أسليم ،محمد .)2019(.أشباه قصص (إدراجات فايسبوكية) .
فاس :مطبعة ووراقة بالل 290 ،صفحة.
•امعيوة ،عبد الحكيم .)2019(.عراء املأوى (قصص)  .الجيزة :دار
لوتس لإلنتاج و التوزيع 132 ،صفحة.
•أمنصور ،محمد .)2019(.يف انتظار مارلني مونرو  .الدار البيضاء:
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•أهل اعيل ،بوسحاب .)2019(.عىل مرمى برش  .اإلسكندرية:
منشورات إبييدي 207 ،صفحة.
•بحراوي ،حسن .)2019(.عودة املرحوم  .الرباط :دار أيب رقراق،
 235صفحة.
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صفحة.
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السالم 113 ،صفحة.
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صفحة.
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دار الوطن 114 ،صفحة.
•الزعيم ،اسمهان .)2019(.مل يكن وحده يف الجب (مجموعة
قصصية)  .الرباط :مطبعة كوثر برانت 197 ،صفحة.
•السعدي ،محمد .)2019(.غرباوة  .الدار البيضاء :إصدارات
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القرويني للنرش والتوزيع 110 ،صفحة.
•رشماط ،عبدالسالم .)2019(.أيام خائنة  .الدار البيضاء :املركز
الثقايف للكتاب 232 ،صفحة.
•شكري ،رضوان .)2019(.اخرت أو أقتلك  .تطوان :مطبعة الخليج
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•الصغري ،ادريس .)2019(.لوحات مكرسة  .الرباط :منشورات دار
التوحيدي 131 ،صفحة.
•الصيباري ،أمينة .)2019(.ليايل متاريت  .طنجة :سلييك أخوين،
 186صفحة.
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لدراسات الفرجة 72 ،صفحة.
•عبايس ،عبد الكريم .)2019(.رياح املتوسط  .الرباط :مطبعة
الرباط-نت 397 ،صفحة.
•غزايل ،إسامعيل .)2019(.ثالثة أيام يف كازابالنكا  .ميالنو :دار
املتوسط 287 ،صفحة.
•كروم ،محمد .)2019(.سيدات املدينة  .الرباط :مطبعة دار
السالم ـ الرباط 238 ،صفحة.
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•أمعارش ،محمد .)2019(.فكر خارج القبضة ،دراسات يف تصوف
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صفحة.
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املغربية بالخارج ،دار أيب رقراق للطباعة والنرش 488 ،صفحة.
•باعيل ،عبد الله .)2019(.حرفة الفيلسوف  .الرباط :منشورات
الجمعية املغربية ملدريس الفلسفة ،فرع سال ،مطبعة رباط نت،
 231صفحة.
•بالعافية ،فاطمة الزهراء .)2019(.منت الألمثال الشعبية يف املغرب
والعامل العريب/3/الفيزياء يف األمثال الشعبية  .الرباط :األزهران،
 144صفحة.
•البحراوي ،عبداللطيف .)2019(.املرأة ومرشدها الصحي  .الرباط:
مطبعة نابويل 139 ،صفحة.
•برالل ،موىس .)2019(.إبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية املنسية:
القانون ،التاريخ ،االقتصاد  .القنيطرة :دار القرويني للنرش
والتوزيع 231 ،صفحة.
•بنعيل ،محمد .)2019(.وجدة عاصمة الثورة الجزائرية  .وجدة:
مطبعة الجسور  337 ،صفحة.
•بهضوض ،محمد .)2019(.سؤال اإلسالم :فلسفة الدين يف الفكر
العريب اإلسالمي ،طه عبد الرحامن منوذجا  .الرباط :دار أيب
رقراق 388 ،صفحة.
•بوعزيز ،املصطفى .)2019(.الوطنيون املغاربة يف القرن العرشين
( 1999-1873يف جزأين)  .الرباط :أفريقيا الرشق287+374 ،
صفحة.
•جدير ،عبد العزيز .)2019(.يف مهب الحلم مع عبد القادر
الشاوي  .الدار البيضاء :ملتقى الطرق 332 ،صفحة.
•الحريش ،محمد .)2019(.أخالقيات التأويل :من أنطولوجيا النص
إىل أنطولوجيا الفهم  .طنجة :دار الفاصلة للنرش 215 ،صفحة.
•خديد ،رضوان .)2019(.املتاحف وأفكار النهضة :االكتشاف
واالنتكاس( .رحالون مشارقة ومغاربة يف املتاحف األوروبية من
القرن  17إىل بداية القرن 20م)  .تطوان :منشورات باب الحكمة،
 233صفحة.
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•الزاهر ،ابتسام .)2019(.اإلماء يف الغرب اإلسالمي  .فاس:
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صفحة.
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•الغرضوف ،محمد .)2019(.سؤال الرشعية يف الدولة املغربية
التجربة املوحدية منوذجا . -الدار البيضاء :افريقيا الرشق144 ،صفحة.
•الغامز ،سعيد .)2019(.االتصاالت يف املغرب  130عاما من
التاريخ  .أكادير :مطبعة قرطبة 276 ،صفحة.
•الفائدة ،سامل .)2019(.الثقافة والرقابة دراسة تاريخية معرفية .
الدارالبيضاء :منشورات القلم املغريب 218 ،صفحة.
•فقري ،موىس .)2019(.حفريات يف الفرجة الشعبية باملغرب .
الشارقة :الهيئة العربية للمرسح 153 ،صفحة.
•الفياليل ،أنس .)2019(.القضية املغربية يف الخارج 1949_1937
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•هاين ،وسام .)2019(.الدور االقتصادي لليهود باملغرب حتى عام
 . 1912الرباط :دار مرسم 151 ،صفحة.

العلوم االجتماعية
 الجذور، القائد املغريب: السلطة واملجتمع.)2019(. عمر،•االبوريك
. صفحة184 ، مطابع الرباط نت: الرباط. واالمتدادات
 الحركات االحتجاجية يف املغرب.)2019(. الحبيب،•استايت
 املركز العريب: بريوت. ودينامية التغيري ضمن االستمرارية
. صفحة524 ،لألبحاث ودراسة السياسات
 االسالموفوبيا، اإلسالموية، قراءة يف اإلسالم. املعطي،•إقبال
. صفحة114، ملتقى الطرق:الدار البيضاء. والعلامنية
 الدار. جدلية السيايس والتنموي يف املغرب.)2019(. لحسن،•حداد
. صفحة206 ، ملتقى الطرق:البيضاء
 التوازن بني السطات يف النظام الدستوري.)2019(. أمني،•السعيد
.  واملامرسة السياسية2011 املغريب بني الوثيقة الدستورية لسنة
. صفحة447 ، مطبعة شمس برينت:سال
 دار: الرباط.  الثقافة والتنمية.)2019(. محمد،•السالوي األندليس
. صفحة128 ،مرسم للطباعة والنرش
.  األقلية املتحكمة باملغرب: املقدمة.)2019(. إبراهيم،•مراكيش
. صفحة345 ، السلييك إخوان:طنجة
• BEN MARZOUK, Narjiss.(2019). YO EN EL OJO
DEL HURACÁN MARÍA. LECCIONES PARA LA
RESILIENCIA. MADRID: EDITORIAL CÍRCULO
ROJO, 178 p.

• CHERKAOUI, ADIL.(2019). La responsabilité
sociétale des entreprises au maroc : Facteurs
déterminants, analyses perceptuelles et typologies
comportementales. Paris: L’Harmattan, 328 p.

 أسوار وابواب مدينة فاس خالل العرص.)2019(. طارق،•ييش
 ايب: الرباط. )مقاربة طبونيمية تاريخية (يف جزئني- الوسيط
صفحة+104 104 ،رقراق
 الدراسة التاريخية ألماكن مدينة فاس.)2019(. طارق،•ييش
. صفحة102 ، دار أيب رقراق: الرباط. الوسيطية
املقاربة-  العلوم املساعدة للتاريخ.)2019(. طارق،•ييش
. صفحة181 ، مقاربات: فاس. -الطبونيمية التاريخية أمنوذجا
• BAIDA, Jamaa.(2019). Il éait une fois Toumliline.
Casablanca: La Croisée des chemins,138 p.

• BOUGACHOUCH, Youssef.(2019) .Les principes De
La croyance Dans L’islam . Paris: Edilivre, 60 p.
• EL HAMEL, Chouki.(2019). Le Maroc noir : Une
histoire de l’esclavage, de la race et de l’Islam.
Casablanca: La Croisée des Chemins, 512 p.

• LAZRAK, Rachid.(2019). Jésus une grande figure
biblique du Coran Casablanca: La Croisée des
Chemins, 314 p.

• MEZIANE, Leila.(2019). L’oriental et la méditerranée
au delà des frontières. Casablanca: La Croisée des
Chemins, 296 p.

• NAJIB, Ali.(2019). 25 ans dans les geôles de tindouf
mes mémoires d’un prisonnier de guerre. Casablanca:
La Croisée des Chemins, 584 p.
• TAOUCHIKHT, Lahcen. .(2019) Regards sur le
patrimoine marocain. Beau Bassin: Noor-Publishing,
212 p.

• El BOUZIDI, Khalid.(2019). TRADER L’ICHIMOKU –
Le tempo du marché : La force des nombres (Tome 3).
Khénifra : Imprimerie Sigma Atlas, 95 p.
• GUERRAOUI, DRISS, AFFAYA, Noureddine.(2019).
L’Afrique des paradoxes : Regards et attitudes des
jeunes. Casablanca: Editions La croisée des chemins,
282 p.
• HARAKAT, Mohamad.(2019). La nouvelle diplomatie
économique en Afrique : Paradigmes et modèles.
Rabat: Babel com Rabat & El maarif Aljadida. Rabat,
509 p.
• KHOULAFA, Radouane.(2019). les politiques
culturelles et la norme juridique de la diversité
culturelle à l’ère du numérique. Marrakech : Afaq ,
466p.
• WAHBI, Hassan.(2019). La tyrannie du commun .
Casablanca: La Croisée des Chemins, 185 p.

• YOUMNI, Abdelghani.(2019). Le Maroc et ses
riverains méditerranéens, émergence économique,
reformes, défis et enjeux. Paris: L’harmattan, 245 p.
77

76

واللغوية
واللغوية والفنية
الدراسات األدبية والفنية
•ابن الوليد ،يحيى .)2019(.الرسد ...االعرتاف والنسيان  .طنجة:
دار الفاصلة 169 ،صفحة.
•أزروال ،األمني .)2019(.رجال حول امللك  .الرباط :دار النرش
التوافق 335 ،صفحة.
•أزوغ ،ابراهيم .)2019(.أدب األحالم وأحالم األدب دراسة تاريخية
نقدية  .الدار البيضاء :منشورات القلم املغريب 250 ،صفحة.
•أمني ،خالد .)2019(.املرسح والهويات الهاربة  .طنجة :املركز
الدويل لدراسات الفرجة 323 ،صفحة.
•أولحيان ،إبراهيم .)2019(.الرسد ورهان الكتابة :قراءات يف الرسد
املغريب املعارص  .فاس :مقاربات للنرش والصناعات الثقافية148 ،
صفحة.
•بالد ،كريم .)2019(.الخيط واإلبرة :دراسات يف اإلبداع املغريب
املعارص  .الرباط :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع203 ،
صفحة.
•بنويس ،أمل .)2019(.الحداثة العالقة  -مأزق الطليعة يف املرسح
العريب  .القاهرة :دار روافد للتوزيع والنرش 214 ،صفحة.
•التامرة ،عبد الرحمن .)2019(.املمكن املتخيل :املرجعية
السياسية يف الرواية  .عامن :دار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع ،
 422صفحة.
•جدي  ،عبد الكريـم )2019( .التّــلــقي والتّـــعــاضـــد
التـــأويــــلــي فــــي ال ّنــص الــــ ّروايئ  .طـــــنجـــة:
فــاصــلـة 350 ،صفحة.
•الحجري ،ابراهيم .)2019(.متاهة املكان يف الرسد العريب .
الشارقة :دائرة الثقافة واإلعالم 257 ،صفحة.
•حسيب ،الكوش .)2019(.البيو سيميائيات  -من الطاقة إىل
املعنى  .عامن :دار كنوز املعرفة  14o ،صفحة.
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•الزكري ،محسن .)2019(.أصول التأويل يف البالغة العربية .
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•زنيرب ،أحمد .)2019(.الغابة الالمرئية قراءات يف القصة العربية
املعارصة  .الرباط :منشورات دار التوحيدي 241 ،صفحة .
•عاليل ،إسامعيل .)2019(.التكوثر الجاميل يف الخطاب الشعري
املغريب املعارص  .وجدة :منشورات العالمة الجاملية  122 ،صفحة.
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•الكغاط ،فهد .)2019(.معجم املرسحيات املغربية  -من البداية
إىل العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين  .الدار البيضاء :دار
توبقال للنرش 760 ،صفحة.
•محقق ،نور الدين .)2019(.الرواية العربية واألفق الكوين  .الدار
البيضاء :دار إديسيون بلوس 148 ،صفحة.
•املدالوي ،محمد .)2019(.مساءلة البداهات من خالل مفاهيم
وقضايا مبغرب اإلصالحات  .الرباط :دار االمان 608 ،صفحة.
•املعتصم ،عز الدين .)2019(.النزعة الصوفية يف الشعر امللحون
باملغرب؛ دراسة يف الرموز والدالالت  .طنجة :الراصد الوطني
للنرش والقراءة 266 ،صفحة.
•املودن ،حسن .)2019(.األدب والتحليل النفيس  .الدوحة:
منشورات مجلة الدوحة 144 ،صفحة.
•يوسفي ،حسن .)2019(.مشهدية الفيايف :دراسة يف املرسح
الصحراوي  .الشارقة :دائرة الثقافة واإلعالم 226 ،صفحة.
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الدراسات في
الثقافة األمازيغية
•رشيد لعبدلوي )2019(.يف اللسانيات األمازيغية  :السامت وبناء
الجملة ،منشورات املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،الرباط.

الترجمة
•العروي ،عبد الله .)2019(.بني الفلسفة والتاريخ/ترجمة بنعبد
العايل عبد السالم .بريوت-الدار البيضاء :املركز الثقايف للكتاب،
 160صفحة
•موران ،إدغار .)2019(.املنهج  ،5إنسانية اإلنسانية ،الهوية
اإلنسانية/ترجمة تيبس يوسف  .الدار البيضاء :أفريقيا الرشق،
 360صفحة
•دوستويفسيك ،فيودور  .)2019(.حلم رجل مضحك /ترجمة
امللياين إدريس  .الدارالبيضاء  ،بريوت :املركز الثقايف للكتاب416 ،
صفحة.
•فرارا ،مادّلينا شيزويت  .)2019(.ذكريات شخصية لحياة حميمة
باملغرب  /ترجمة نشاط مصطفى .الرباط :الرباط نيت254 ،
صفحة.
•لويت ،بيري .)2019(.يف املغرب /ترجمة بحراوي حسن  .الرباط:
دار أيب رقراق.الرباط 152 ،صفحة.
•ليفي سرتاوس ،كلود .)2019(.األنرثوبولوجيا يف مواجهة مشاكل
العامل الحديث /ترجمة بازي رشيد  .الدار البيضاء :املركز الثقايف
للكتاب 144 ،صفحة.
•روكا ،خوان مانويل .)2019(.صانع املرايا خوان مانويل روكا/
ترجمة الريسوين خالد  .الدوحة :كتاب الدوحة 183 ،صفحة.
•اغوالوسا ،جوزيه .)2019(.نظرية عامة للنسيان /ترجمة بنبعبد
الواحد سعيد  .الكويت :دار الخان 219 ،صفحة.
•البعثة العلمية الفرنسية باملغرب .)2019(.الرباط وجهتها/ترجمة
أمييل حسن ،عبد الرزاق العرسي .الرباط :دار أيب رقارق للنرش،
 452صفحة.
•جامعي .)2019(.باقات من حدائق باشو /ترجمة رضار نور الدين
.الدار البيضاء :منشورات الفنك160 ،ص صفحة.
•جامعي .)2019(.نفحات من هايكو اليابان /ترجمة رضار نور
الدين  .الرباط :منشورات نويغا 146 ،ص صفحة.
•جامعي .)2019(.اإلنسان يف مهب التقنية .من اإلنسان إىل ما
بعده/ترجمة أسليم محمد  .فاس :مطبعة ووراقة بالل380 ،
صفحة.
•أندريه ،أدم .)2019(.تاريخ الدار البيضاء من النشأة إىل ،1914
ترجمة حزل عبد الرحيم .الرباط :دار األمان 501 ،صفحة.
•أرطو ،أنطوان .)2019(.فان كوخ  :منتحر املجتمع/ترجمة كرميي
سعيد  .طنجة :املركز الدويل لدراسات الفرجة 188 ،صفحة.
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•دوالنوي ،نيلسيا .)2019(.سيدة مازاغان /ترجمة بلمبخوت
سعيد  .الدار البيضاء :أفريقيا الرشق 175 ،صفحة.
•املؤدب ،عبد الوهاب .)2019(.كونية اإلسالم /ترجمة زرنني
محمد  .الدار البيضاء En Toutes Lettre ،188 :صفحة.
•رشيد لعبدلوي .)2019( .الدراسات يف الثقافة األمازيغية.
يف اللسانيات األمازيغية  :السامت وبناء الجملة ،منشورات
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الكتب الفائزة

بجائزة المغرب للكتاب

من سنة  1968إلى 2020

1968
عبد الكريم غالب
دفنا املايض

1974
عبد الكريم غالب
املعلم عيل

1991
محمد زنيرب
عروس أغامت

2000
امليلودي شغموم
نساء آل الرندي  :رواية

1969
عبد املجيد بن جلون
يف الطفولة
ربيع مبارك
سيدنا قدر
عبد الحي محمد املنيف
ديوان اليويس
تحقيق ودراسة

1976/75
احتفظ بها

1992
محمد بنيس
هبة الفراغ

2001
ادريس امللياين
مغامرة الريح

1993
عبد الكريم الطبال
عابر سبيل

2002
أحمد بوزفور
ققنس
وفاء العمراين
هيأت لك

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 سجني مكافح
أحمد السباعي البكري
املخاض
1973
كامل الزبدي
سلم من أجل املستقبل
محمد البرصي
االنسان والتمزق
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1978
عبد املجيد بن جلون
معركة الوادي
1979
احتفظ بها
1981
عيل الصقيل
املعركة الكربى
1983/82
احتفظ بها
1987
أحمد املجاطي
الفروسية  :ديوان شعر
1988
عبد الله راجع
أياد كانت ترسق القمر :
ديوان شعر
1989
عبد الله العروي
أوراق
1990
مبارك ربيع
برج السعود

1994
عبد الكريم غالب
رشوخ يف املرايا  :رواية
1995
محمد الصباغ
أطالب بدم الكلمة
1996
عبد الغني أبو العزم
الرضيح اآلخر
سرية ذاتية
1997
محمد عز الدين التازي
الشبابيك
1998
أحمد التوفيق
شجرية حناء
1999
عبد القادر الشاوي
الساحة الرشفية
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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

الدراسات األدبية والفنية واللغوية

الشعر
2008
لطيفة املسكيني
حناجرها عمياء

2012
حسن نجمي
أذى كالحب

2009
احتفظ بها

2013
محمد الرسغيني
تحت األنقاض فوق األنقاض

2010
فاتحة مرشيد
ما مل يقل بيننا
محمد عزيز الحصيني
أثر الصباح عىل الرخام

2015
حجبت
2016
عبد الكريم الطبال
مننامت
2017
نبيل منرص
أغنية طائر التم

2014
أحمد بلحاج آية وارهام
ألفالكه رشاقة الرغبة

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

السرد
2008
أحمد املديني
«خريف.......و قصص أخرى»
محمد عز الدين التازي
أبنية الفراغ
2009
محمد برادة
حيوات متجاورة
2010
سعيد علوش
كاميكاز

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

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

2017
عبد الكريم الجويطي
املغاربة

2015
محمد برادة
بعيدا من الضوضاء
قريبا من السكات
2016
طارق بكاري
نوميديا

2018
عبد املجيد سباطة
ساعة الصفر
2019
عبد الرحيم جريان
الحجر والربكة
2020
شعيب حليفي
التنس ما تقول
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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 الحسني
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 الرسد العريب.
1989
سعيد يقطني
تحليل الخطاب الروايئ  :الزمن ،الرسد ،التبئري.
1990
محمد العمري
تحليل الخطاب الشعري
1991
محمد املاكري
الشكل والخطاب  :مدخل لتحليل ظاهرايت.
1992
احتفظ بها
1993
ياسمينة الفياليل

Fulgurances Gharbaoui
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1994
محمد مفتاح
التلقي والتأويل  :مقاربة نسقية
1995
احتفظ بها
1996
محمد الكغاط
املرسح 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 1956 /1912
2000
أحمد اليابوري
يف الرواية العربية  :التكون واالشتغال
2001
محمد بنعامرة
االثر الصويف يف الشعر العريب املعارص
حامد برادة
الخزف النسايئ باملغرب (بالفرنسية)

العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية

2002
أحمد املديني
تحت شمس النص

2012
رشيد بنحدو
جاملية البني -بني

2003
محمد برادة
فضاءات روائية

2013
محمد املدالوي املنبهي
رفع الحجاب عن مغمور الثقافة واآلداب

2004
احتفظ بها

2014
عبد العايل ودغريي
اللغة العربية يف مراحل الضعف والتبعية

2005
محمد معتصم
الرؤية الفجائعية يف الرواية العربية يف
نهاية القرن العرشين

2015
رشيد يحياوي
التبالغ والتبالغية

2006
محمد الداهي
سيميائية الكالم الروايئ.

2016
عبد الرزاق تورايب
كتاب رصف -تركيب اللغة العربية

2007
رشف الدين ماجدولني
ترويض الحكاية بصدد قراءة الرتاث
الرسدي.

2017
محمد الخطايب
املصطلح واملفهوم واملعجم املختص ،دراسة
تحليلية نقدية يف املصطلح واملفهوم

2008
أحمد الطريبق أحمد
الخطاب الصويف يف األدب املغريب يف عهد
السلطان املوىل إسامعيل(يف جزأين)

2018
خالد بلقاسم
مرايا القراءة
أحمد الشاريف
اللغة واللهجة

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

2019
ابراهيم الحيسن
الكاريكاتري يف املغرب :السخرية عىل محك
املمنوع
2020
عبد الرحمن التامرة
املمكن املتخ ّيل :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

1973
عبد الهادي التازي
جامع القرويني
ادريس العلوي العبدالوي
وسائل اإلثبات يف الترشيع املغريب
1974
عبد الوهاب بن منصور
الحسن الثاين
1975
رشيد األزرق
النزاع الرتايب بني املغرب واسبانيا
1976
أحمد البوعيايش
حرب الريف التحريرية ومراحل
النضال
1977
نعيمة هراج التوزاين
األمناء باملغرب يف عهد السلطان
موالي الحسن

1971
محمد حامدي العزيز
الله واالنسان واملجتمع
عبد السالم ابن سودة
وفيات القرن  13و14
محمد العلمي
الربتوكول والعادات يف املغرب 1979
محمد مزين
1972
فاس وباديتها (من - 1549
محمد بن البشري
)1887
وضعية املرأة املسلمة بفاس
أبو بكر البوخصيبي
أضواء عىل ابن يجبش التازي

1978
الحسن بن حليمة
صفرو من تقاليد الدير اىل
اإلدماج االقتصادي الحديث
دراسة عن الجغرافيا الحرضية

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
414هـ1023/م-484ھ1091/م
1984
أحمد بورشب
دكالة واالستعامر الربتغايل
1985
يحيى بن سليامن
نحن املغاربة
1986
محمد القبيل
املجتمع السلطة والدين باملغرب
يف نهاية العرص الوسيط.

1988
أحمد املتوكل
قضايا معجمية (املحموالت
الفعلية املشتقة يف اللغة
العربية.
عمر أفا
مسألة النقود يف تاريخ املغرب
يف القرن التاسع عرش
سوس 1906 - 1822
1989
عبد العيل الودغريي
قضايا املعجم العريب يف كتابات
ابن الطيب الرشقي.
محمد سعيد السعدي
املجموعات املالية يف املغرب
1990
خالد بن الصغري
املغرب وبريطانيا العظمى يف
القرن التاسع عرش
()1886 - 1856
1991
حمو النقاري
املنهجية األصولية واملنطق
اليوناين من خالل أيب حامد
الغزايل.
سعد الركرايك
واجب تقديم املساعدة األجنبية
للشعوب املهددة بالخطر.

1987
العريب مزين
1992
احتفظ بها
تافياللت ،مساهمة يف تاريخ
املغرب يف القرنني  17و18
طه عبد الرحامن
أصول الحوار وتجديد علم الكالم.
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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

1998
املختار بنعبدالوي
اإلسالم املعارص ،قراءة يف
خطابات التأصيل مقاربات
منهجية
1999
عبد اللطيف كامل
يف ترشيح أصول االستبداد قراءة
يف نظام اآلداب السلطانية
بنارص البوعزايت
االستدالل والبناء  :بحث يف
الخصائص العقلية العلمية

1994
طه عبد الرحامن
تجديد املنهج يف تقويم الرتاث
حسن جالب
الحركة الصوفية مبراكش وأثرها
يف األدب
2000
املصطفى شاديل
1995
الحكاية العجيبة املغربية
أحمد املتوكل
Le conte merveilleux
Marocain
قضايا اللغة العربية يف
أحمد األزمي
اللسانيات الوظيفية
الطريقة التيجانية باملغرب
يحيى اليحياوي
والسودان الغريب.
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

2001
محمد حقي
الرببر يف األندلس
2002
محمد بلفقيه
الجغرافية القول عنها والقول
فيها
2003
عبد الواحد العرسي
اإلسالم يف تصورات االسترشاق
اإلسباين من رميوندس مولوس
إىل أسني 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

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

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 األندليس بني
ابن رشد وابن زهر
2017
عبد العزيز الطاهري
الذاكرة والتاريخ :املغرب خالل الفرتة
االستعامرية 1956 - 1912
يحيى بولحية
البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب

2008
محمد بلبول
بنية الكلمة
محمد رابطة الدين
مراكش زمن حكم
املوحدين»:جوانب من تاريخ
املجال و اإلنسان»(يف جزأين)
2009
عبد األحد السبتي
بني الزطاط وقاطع الطريق :أمن
الطرق يف مغرب ما قبل االستعامر
عبد االله بلقزيز
من النهضة اىل الحداثة
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2018
محمد النارصي

Désirs de ville

2019
احتفظ بها
2020
املصطفى بوعزيز
الوطنيون املغاربة يف القرن العرشين
1999-1873

العلوم االجتماعية منذ سنة 2013
2013
محمد رسو
النظر والتجريب يف الطب األندليس بني ابن رشد وابن زهر
عبد الله ساعف

أحمد شحالن
1992
يهود األندلس واملغرب ملؤلفه
محمد الرشيك
طفل الرمال ( رواية للطاهربن حاييم الزعفراين
جلون)
2001
عبد الكبري الرشقاوي
1993
مدخل إىل نظريات الرواية لبيري
إدريس بلمليح
شارتيه.
نقد الشعر عند العرب حتى
القرن الخامس للهجرة.
2002
ابراهيم بوطالب
1994
الحامية الفرنسية باملغرب بني
احتفظ بها
األوج والفوج لوليام هويسنطن
1995
2004 / 2003
ابراهيم الخطيب
احتفظ بها
األربعينية (رواية لخوان
غويتيصولو)
2005
سامل يفوت
1996
بنية االنقالبات العلمية ملؤلفه
حسن املنيعي
تومس-س.كون
الجسد يف املرسح

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

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 القرنني التاسع
عرش والعرشين لغيوم سيربتان-بالن
حسن طالب
ما التاريخ؟ لكليامن موازان
2013
عبد السالم الشدادي
ترجمة «تاريخ العرب والرببر
باملغرب» البن خلدون إىل
الفرنسية.

2006
1997
أحمد بوحسن
خالد بن الصغري
ترجمة كتاب املجتمع واملقاومة
تجار الصويرة
يف الجنوب الرشقي لكاتبه روس.
2014
إ .دان.
1998
عمر بوحايش
فاطمة الزهراء أزريويل
2007
ترجمة رواية «السيدة بريفيكتا»
نساء عىل أجنحة الحلم
محمد أعفيف
أحمد بورشب
حوليات أصيلة ()1508-1535
1999
ترجمة كتاب «اإلحتجاج واملقاومة
مملكة فاس من خالل شهادة
محمد اللوزي
يف مغرب ما قبل اإلستعامر
ما وراء النهر...أنطولوجيا القصة برتغايل لكاتبه برنادو رودريكس1912 - 1860 .
2015
القصرية الفارسية املعارصة
2008
2000

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

الترجمة
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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  1914ألندريه آدم
حسن أمييل
عبد الرزاق العرسي
الرباط وجهتها

اإلبداع األدبي األمازيغي

العلوم البحثة والتجريبية
معرفة جيوفيزيائية للمغرب
عبد الرحيم الهرويش
1976
1968
األسبقيات يف تشخيص األمراض نعيمة املدور البوعزاوي
محمد القنيدري
حسن الوزاين
األمراض املعدية للمولود
وعالجها  -جراحة األطفال.
مساهمة يف دراسة املواد
األرايض التريسية باملغرب
والرضيع والطفل.
املحددة فيام يرجع لألنظمة
بول برييت
1984 / 83
االنتاج السكري باملغرب قدميا الثالثية.
1990
احتفظ بها
الطيب بناين
1977
1969
االليات املنطقية
1985
عبد اللطيف بن شقرون
احتفظ بها
عادل القباج
دور املثانة املكونة من األعور يف أحمد وجيه املعزوزي
الوقاية من الروماتزم القلبي الخوارزمية والربمجة بالبسكال
حرص البول.
1970
باملغرب
محمد السعدي
1991
املناجم والجيولوجيا واالمكانات 1978
حورية بنيس سينارص
1986
احتفظ بها
يف مدينة أفا.
حقول ومناذج
عبد الحفيظ الهاليدي
أسد الشعرة – ليىل زنيرب
الترشيح الطوبوغرايف
1979
1971
تخطيط صدى القلب بالدوبلر
جامل ابن األخرض
ميشال فيلنوف
امللون يف االعتالالت القلبية
وضعية الفالحة ومستقبلها يف الطب التقليدي والتسمم يف 1988 / 1987
الخلقية.
احتفظ بها
غرب الصحراء
املغرب
1981 / 80
1989
احتفظ بها
1975 / 74 / 73 / 72
ادريس بنصاري
1982
احتفظ بها

العلوم والتكنولوجيا
1992
أحمد زهور

Eléments d’amélioration
génétique de plantes

1993
احتفظ بها

1995
وجيه املعزوزي
قلب للحسني

1999
اسامعيل بوجنان
املوارد الساللية لألغنام باملغرب

1996
احتفظ بها
1997
جامل بلخرض

2000
عبد الله بن عبيد
نبيت املغرب ونظمة البيئة

1994
احمد األخرض غزال
الحلول التقنية ملشاكل الكتابة
1998
العربية
احتفظ بها
ادريس املرابط
مدخل اىل تاريخ الرياضيات باملغرب

La pharmacopée marocaine traditionnelle

Flore et écosystème du
Maroc

2001
احتفظ بها
2002
احتفظ بها
90

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

الكتاب الموجه للطفل والشباب
2018
جامل بوطيب
حور ترشب الشاي مع القمر
خديجة بوكة

2020
عبد الله درقاوي
وتستمر الحياة

Silence ! On joue

2003
جامل بلخرض

Le Maghreb à travers ses
plantes.

2019
محمد سعيد سوسان
حورية من السامء

الدراسات في الثقافة األمازيغية
2019
أحمد املنادي
الشعر األمازيغي
الحديث ،دراسة يف تجربة
التأسيس

2020
رشيد لعبدلوي
يف اللسانيات األمازيغية :
السامت وبناء الجملة
91

الفهرس

92
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61
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65

النظام الداخلي لجائزة المغرب للكتاب

69

بيبليوغرافيا الكتب المرشحة للجائزة دورة 2020
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جائزة المغرب للكتاب في الشعر

جائزة المغرب للكتاب في السرد

جائزة المغرب للكتاب
في اإلبداع األدبي األمازيغي

جائزة المغرب للكتاب
الموجه للطفل والشباب

جائزة المغرب للكتاب
في العلوم اإلنسانية

جائزة المغرب للكتاب
في العلوم االجتماعية

جائزة المغرب للكتاب للدراسات
في مجال الثقافة األمازيغية

جائزة المغرب للكتاب
في الدراسات األدبية والفنية واللغوية

جائزة المغرب للكتاب في الترجمة

94

