
صنــف الحكاية

نبذة عن الجائزة
ــة  ــة للتربي ــال االجتماعي ــوض باألعم ــد الســادس للنه ــت مؤسســة محم أحدث

ــي مــن أجــل: ــايف والفن ــة لالســتحقاق الثق ــزة الوطني ــن اجلائ والتكوي
•  حتفيــز ودعــم املواهــب اإلبداعيــة لــدى نســاء ورجــال التعليــم وجميــع 
األطــر العاملــة أو املتقاعــدة بقطــاع التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي 

والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ 
• تكرمي وتثمني امِلؤهالت الفكرية والثقافية والفنية ألسرة التعليم؛ 

• تشجيع األطر التربوية على مزيد من االجتهاد والبذل والعطاء.

موضوع هذه الدورة
اقتناعــا منهــا أن املدرســة ليســت فقــط بنايــة مــن حجــرات وســاحة للفســحة، وكونهــا 
مشــتال لغــرس القيــم اإلنســانية الســمحاء، وفضــاءا تتالقــح فيــه التجــارب اإلنســانية مــن 
كل حــدب وصــوب، وتتجــاذب فيــه األجيــال بطاقاتهــا الظاهــرة، وتكتشــف فيهــا املواهــب 
ثقــايف  إشــعاع  ومركــز  االجتماعيــة  للتنشــئة  حقيقــي  فضــاء  املدرســة  وألن  املكنونــة، 
وروحــي ينيــر للمجتمــع طريقــه الّســوي، اختــارت مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض 
ــن، أن جتعــل مــن املدرســة وكل مــا يــدور يف فلــك  ــة والتكوي ــة للتربي باألعمــال االجتماعي
ــي والفنــي  احليــاة املدرســية موضوعــا لإلبــداع واالبتــكار عبــر جائــزة االســتحقاق الثقافـ

يف نسختها الثانية.
فتماشــيا مــع شــعار الدخــول املدرســي لهــذا العــام: »نهضــة تربويــة رائــدة لتحســن جــودة 
التعليــم« واعتبــارا أن كل نهضــة البــد أن تنطلــق شــراراتها األولــى مــن املدرســة، ســتكون 
هــذه األخيــرة بوتقــة إبــداع هــذه الســنة وموضوعــه احملــوري والتــي ســتكرس عبر وســائط 

»الصــورة«، »احلكايــة« و »البودكاســت اإلذاعــي«.

جائزة االستحقـاق
الثقــافي والفنـي

 وزارة التربيـــة الوطنية
و التعليـــم األولـــي و الرياضة



شروط المشاركة في صنف الحكاية
1. ملء استمارة املشاركة وإمضاؤها؛

2.  تأليــف حكايــة باللغــة العربيــة )الفصحــى أو الدارجــة( أو الفرنســية 
أو األمازيغيــة، ثــم ســردها و/أو إلقاؤهــا؛

3.  ميكــن أن تتــراوح مــدة احلكايــة مــا بــني 10 و15 دقيقــة، تتمحــور حــول 
املوضوع الرئيســي للمســابقة؛

4.  املدرســة واحليــاة املدرســية هــي احملــور العــام للمســابقة وعليــه فــإن 
كل فــرع مــن فروعهــا ميكــن أن يكــون مصــدرا لإللهــام مــن أجــل 
اإلبــداع يف هــذا الصنــف مبــا يف ذلــك دومنــا حصــر: الفضــاءات، 
البنايــات، أســرة التعليــم، املتعلمــون، العالقــات اإلنســانية املتعايشــة، 
األنشــطة التربويــة، الكتــب املدرســية، القيــم اإلنســانية، قــد نتصــور 
املدرســة  ليســت عاملــا جديــدا محدثــا، وحتــى  املدرســة  أن  هنــا 
احلديثــة بشــكلها احلالــي قــد جتــاوزت القــرن باملغــرب وبالتالــي 

ــدة؛ ــات جدي ــف حكاي ــا لتألي ــن اعتبارهــا مجــاال خصب ميك
5.  صياغــة ورقــة تقنيــة عــن احلكايــة تضــم نبــذة عــن املوضــوع املعالــج 

وعنوانــه ومحــاوره والغايــة املنشــودة منــه؛
6. حتميل فيديو رواية احلكاية عبر حاملة بيانات )clé USB(؛

للمترشــح  الســابقة  الفنيــة  واإلنتاجــات  لألعمــال  منــاذج  7.  إرســال 
توفــرت؛ إذا  احلكايــة،  بصنــف  واملتعلقــة 

8.  تأخــذ بعــني االعتبــار جــودة املضمــون وأصالتــه باإلضافــة إلــى طريقــة 
حكيه وإيصاله للمتلقي فاحلكاية هي تراث شــفاهي يعتمد باألســاس 
علــى قيمــة احلاكــي أو الــراوي الــذي هــو احللقــة األســاس؛ وفيمــا يلــي 
بعــض العناصــر األساســية التــي يجــب احترامهــا يف الشــكل كمــا يف 

املضمون:
-  احلكايــة تنتمــي أساســا إلــى عالــم اخليــال والعجائــب واملغامــرات، 
يختلــط فيهــا اإلنســان باحليــوان بالطبيعــة وال يحتــرم املنطــق 
العلمــي املعــروف )فقــد تتكلــم الطاولــة، أو الشــجرة أو القــط 

أو...(؛
-  املــكان والزمــان ليســا شــرطني أساســيني غيــر أن اإلحــاالت دائمــا 
علــى عالــم قــدمي قــد يتحقــق فيهــا مــا ال يتحقــق يف هــذا الزمــان، 
واملعنــى هنــا أنــه زمــان غيــر زماننــا ومــكان غيــر مكاننــا غيــر أن 

القيــم واحمليــط الثقــايف قــد تتشــابه؛
-  الشخوص غير مهمة وعددها ليس مهما، قد يكون واحدا أو أكثر؛

-  بالنســبة للحكايــة، فإننــا ال نتحــدث عــن العقــدة كمــا هــو األمــر 
بالنســبة للقصــة، بــل هــي وضعيــة بســيطة تقــع فيها حتــوالت تخلق 
عــدم تــوازن ميّكــن يف األخيــر مــن اســتخالص درس يف احليــاة 

ــى؛ ــة األول ــوازن كمــا يف املرحل وليــس بالشــرط حــال أو عــودة الت
-  مــن املستحســن لــو كان احلكــي بــه بعــض مــن الســجع ممــا يعطــي 
حــالوة للحكايــة ويســاعد علــى تذكــر اجلمــل )كثيــر مــن األمثــال 

الشــعبية أصلهــا حكايــة(؛

-  ليــس املهــم أن ينتصــر اخليــر أو الشــر بــل املهــم هــو اســتنتاج القيم 
أو الرســالة التــي حتملهــا احلكاية؛

-  إن قيمــة احلاكــي أهــم مــن البنيــة الســردية فملكة احلكــي متكنــه 
ــر  ــي مــن أهــم املعايي ــال وبالتال ــى اخلي ــع إل مــن رفــع جــدار الواق
التــي ســيتم اعتمادهــا هــي طريقــة احلكــي واألســلوب املســتعمل 

ومالءمتــه مــع خاصيــة املتلقــي )أطفــال، شــباب، كبــار...(؛
-  إن عمليــة التخيــل والقــدرة علــى جلــب املتلقــي إلــى عالــم اخليــال 
ــني  ــط ب ــى الرب ــه عل ــي، وقدرت ــد احلكوات ــر عن هــو التحــدي األكب

التربيــة، واملتعــة واإلبهــار؛
 9.  يتــم اســتبعاد أيــة محتويــات غيــر الئقــة و/أو تشــتمل أيــة مضامــني

ال تتناسب مع القيم الثقافية املغربية؛
10.  ال يجــوز املشــاركة بأيــة حكايــة ربحــت جوائــز ســابقة أو ســبقت 

ــا؛ املشــاركة به
ــودع مباشــرة لــدى مكتــب  ــد أو ت ــر البري ــف عب ــات املل 11.  ترســل مكون
الضبــط بعنــوان املؤسســة، بشــارع عــالل الفاســي، مدينــة العرفــان، 

حــي الريــاض، الربــاط؛
12.  تخضــع األعمــال املقدمــة للتحكيــم مــن قبــل جلنــة مختصــة تشــكل 
لهــذا الغــرض، تضــم ثالثــة أعضاء متخّصصني يف صناعة احلكاية، 
ممثــل عــن وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم األولــي والرياضــة وممثل 
عــن مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعمــال االجتماعيــة 
للتربيــة والتكويــن؛ ويعتبــر قــرار هــذه اللجنــة نهائــي وغيــر قابــل 

للطعــن أو التبريــر؛
13.  ال يحــق للفائــز يف هــذه الــدورة املشــاركة إال بعــد مــرور 3 دورات 

ــى فــوزه؛ عل
14.  يتــم اإلعــالن عــن النتائــج وتقــدمي اجلوائــز خــالل حفــل خــاص 

حتــدد تاريخــه املؤسســة.

قيمة الجائزة
سيحصل الفائزون الثالثة األوائل على جوائز نقدية قيمة

 كما سيتم إنتاج برنامج مكون من 15 حلقة لكل من للفائزين؛
ستبث البرامج املسجلة ضمن شبكة برامج راديو منارات.

اجلائزة األولى
15.000 درهم

اجلائزة الثانية
10.000 درهم

اجلائزة الثالثة
5.000 درهم

 10 ماي 2022 
 اإلعالن عن إطالق جائزة االستحقاق الثقايف 

والفني تخصص احلكاية.

 10 ماي إلى 31 يوليوز 2022 
فترة استقبال ملفات الترشيح

 شتنبر 2022 
بداية اجتماعات جلنة التحكيم

أكتوبر 2022
اإلعالن عن النتائج / حفل تقدمي اجلوائز 

تواريخ مهمة


