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ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي،
طبْقـاً لمقتضيــات المــادة  6مــن القانــون التنظيمـ ّـي للمجلــس االقتصـ ّ

قـ ّرر المجلــس ،فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،إعــدا َد تقريــر حــول « اقتصاديــات الثقافــة».

وخــال دورتهــا الثانيــة والســتين العاديــة ،التــي انعقــدت يــوم  26مــاي  ،2016صادقــت الجمعيــة

ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي باإلجمــاع ،علــى التقريــر حــول « اقتصاديــات
العامــة للمجلــس االقتصـ ّ

الثقافــة» المنب ِثــق مِ نْــه هــذا الـ ّرأي.
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بيان األسباب
اعتبــارا ألن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي قــد ســبق لــه أن أنتــج تقريريــن حــول الثقافــة فــي مختلــف

تعبيراتهــا العامــة ،وال ســيما فــي عالقتهــا بالشــباب وبأشــكال حضورهــا فــي أماكــن العيــش ،فــإن أعضــاءه ارتــأوا

التركيــز ،هــذه المــرة ،علــى موضــوع مخصــوص للثقافــة ،يتعلــق باألطــر الماديــة والمؤسســية المرتبطــة ب»اقتصاديــات
الثقافــة» فــي بالدنــا ،والوقــوف عنــد معطياتهــا الواقعيــة ومشــاكلها الموضوعيــة ،والنظــر فــي ممكنــات وضــع أســس عامة

إلطــاق حركيــة اقتصاديــة تكــون فيهــا للثقافــة المكانــة المجتمعيــة والتربويــة والحضاريــة الضروريــة لنهضــة المغــرب.
فالمغــرب يتوفــر علــى بنيــات ،متفاوتــة الحجــم والنوعيــة ،تهتــم بالقطاعــات المندرجــة ضمــن «اقتصاديــات الثقافــة»،
مــن ســينما ،ومســرح ،وإنتــاج ســمعي بصــري ،ورســم ،وموســيقى ...إلــخ ،حيــث تُنظــم مهرجانــات متنوعــة الموضوعــات

ولقــاءات كثيــرة .عشــرات المهرجانــات فــي الســينما ،وفــي الموســيقى ،ومعــارض للكتــاب .وهــي أنشــطة توحــي بوجــود

«اقتصاديــات للثقافــة» ببالدنــا تحتــرم قواعــد االحترافيــة واإلنتاجيــة ،غيــر أن ضمــان انتظــام هــذه األنشــطة يقتضــي
وجــود بنيــات إبداعيــة مســتقرة ،تســتند إلــى مؤسســات تكويــن واحتضــان وتشــجيع مهيكلــة ،كمــا يقتضــي ضمــان انتظــام

هــذه األنشــطة ،وفضــاءات وأماكــن عيــش ثقافيــة تشــتغل باســتمرار ،مثــل قاعــات الســينما ( التــي يتقلــص عددهــا
بالتدريــج) ،وفضــاءات الفرجــة ،ومســارح مختلفــة األحجــام ،وخزانــات ،ومكتبــات ،كل ذلــك ُمعـزّزاً ببنيــات إداريــة مهنيــة،

مؤهلــة ،وأن يحصــل تكامــل بيــن اإلنتــاج الثقافــي وحاجيــات ومتطلبــات الجمهــور،
ومــوارد ماليــة كافيــة وأطــر بشــرية ّ

فضــا عــن ضــرورة وجــود سياســة ثقافيــة عموميــة تمتلــك مــا يلــزم مــن وســائل التحفيــز والتشــجيع ،ودعــم المجــاالت

اإلبداعيــة بمختلــف تعبيراتهــا ،ممــا يشــكل لمجموعــه شــروط ومســتلزمات « اقتصاديــات الثقافــة».

وفــي ضــوء الحركيــة الخاصــة التــي شــهدتها بدايــة هــذه األلفيــة علــى صعيــد األنشــطة الفنيــة والثقافيــة فــي بالدنــا،

حيــث بــدأت فعاليــات جديــدة ،شــا َّبة فــي غالبيتهــا ،تفــرض ذاتهــا ،بطــرق مختلفــة ،فــي مياديــن اإلبــداع واإلنتــاج،
والتوزيــع ،والتكويــن ،واالســتهالك ،والتواصــل .ذلــك أن تحريــر االقتصــاد ،وتحريــر المجــال الســمعي البصــري ،ســمح
لهــذه الفعاليــات باإلقــدام علــى تنظيــم وتنشــيط تظاهــرات ثقافيــة اعتمــادا علــى قواعــد احترافيــة ،ســواء بإطــاق
إذاعــات خاصــة ،أو مهرجانــات متنوعــة ،أو مشــاريع صحفيــة ،أو وكاالت للتواصــل ،أو شــركات لإلنتــاج الســمعي

البصــري ،أو مواقــع إلكترونيــة ،فــإن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ارتــأى ضــرورة دراســة وتشــخيص

مجــاالت «اقتصاديــات الثقافــة» باعتبارهــا مكونــا يكتســب أهميــة خاصــة فــي االقتصــادات العصريــة علــى مســتوى

خلــق فــرص الشــغل والثــروة ،وتعزيــز مكونــات الهويــة الثقافيــة الوطنيــة فــي تنوعهــا ووحدتهــا ،وإشــعاع صــورة المغــرب،
والنظــر فــي ممكنــات وضــع سياســة عموميــة مالئمــة لالرتقــاء بالمقومــات الثقافيــة وتثمينهــا علــى الوجــه األمثــل.
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موضوع الرأي
تمثــل اقتصاديــات الثقافــة مجموعــة األنشــطة والتبــادالت الثقافيــة الخاضعــة لقواعــد اقتصاديــة ،مــن إبــداع وإنتــاج

وتوزيــع واســتهالك لســلع ثقافيــة .ومــن أهــم خصائــص اقتصاديــات الثقافــة تبــرز طبيعتهــا المزدوجــة؛ االقتصاديــة (خلــق
الثــروة وفــرص العمــل ) والثقافيــة ( إنتــاج القيــم والمعنــى) ،تنــدرج ضمــن تقاطــع جدلــي مــا بيــن االقتصــادي والثقافــي،

بحيــث يجعــل مــن اإلبــداع واالبتــكار والتجديــد فــي قلــب النشــاط أو المنتــوج .ويتميــز عــن باقــي القطاعــات االقتصاديــة

بتنظيــم مختلــف مــن حيــث طبيعــة العمــل .ويتشــكل ،فــي الغالــب األعــم ،مــن مقــاوالت صغــرى ومتوســطة.

ولذلــك تعتبــر «اقتصاديــات الثقافــة» رها ًنــا اســتراتيج ًيا يهــم البنــاء الثقافــي للمجتمــع فــي وحدتــه وتنوعــه ،فــي حاضــره
ً
وشــرطا
ومســتقبله ،لذلــك يعتبــر دعــم الدولــة عامــا حيويــا وتحفيز ًيــا لصــون النســيج الثقافــي الوطنــي وتطويــره،

يســاعد الحركيــة الثقافيــة علــى اإلبــداع ،وعلــى المنافســة الثقافيــة فــي ســياق العولمــة وتنامــي المنتوجــات غيــر الماديــة.
و قــد بــرز فــي المغــرب وعــي جماعــي بــدأ يعبــر عــن ذاتــه بمختلــف األســاليب وفــي مجــاالت متعــددة ،مفــاده أن للثقافــة
بعــد سياســي ،بحكــم طرحهــا لعــدد مــن اإلشــكاالت ذات العالقــة ب:
االختيارات السياسية والثقافية للدولة؛بالحقوق الثقافية؛باعتبار الثقافة حقا وخدمة عمومية؛بمناخ حرية التعبير التي يتعين توفيره لبناء وتجذير الممارسات الثقافية؛بأدوار كل من المبادرات الخاصة والعمومية؛بأهمية االحتضان والرعاية؛بإبراز العرض الثقافي وحجمه ونوعيته وتطويره ودمقرطته؛بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛باستثمار التراث والثقافة التاريخية وعالقتها بالسياحة ،والصناعات التقليدية؛-بالهيئات التمثيلية للعامالت والعاملين في حقول اإلبداع والجمعيات الثقافية؛

ليســت الثقافــة وســيلة لتحقيــق النمــو ،فقــط ،وإنمــا هــي عامــا فــي التنميــة و محــرك لهــا ،ومــن هــذه الزاويــة فــإن

مختلــف عمليــات التشــخيص التــي أنجــزت فــي المغــرب تتفــق علــى معاينــات أساســية منهــا:

هنــاك رأســمال ثقافــي ُمهــم وبالــغ الغنــى والتنــوع ،غيــر أنــه ال يســتفيد مــن عمليــات التثميــن المناســبة بمــا فيــهالكفايــة؛
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توجــد فــي المغــرب تمويــات عموميــة ويتوفــر علــى جهــات حاضنــة ،ولكــن هنــاك نقصــا فــي البنيــات التحتيــة ،ومــاهــو موجــود غيــر مســتغل بمــا فيــه الكفايــة علــى مســتوى المــوارد البشــرية والبرمجة والتنشــيط؛

نملك رأسماال ثقافيا غير مستثمر وغير مدمج في مؤسسات التنشئة ،كالمدرسة واإلعالم ،وأماكن العيش؛اإلبــداع المغربــي المعاصــر غيــر موثــق ،وغيــر مثمــن ،وهــو مــا يعطينــا تراكمــات ،إذا حصلــت ،بــدون ذاكــرة ( ذاكــرةالمســرح ،السينما)...؛

غيــاب التنســيق الجهــوي والوطنــي الســتثمار التــراث بمختلــف تعبيراتــه لتحويــل المــوروث إلــى رأســمال قابــلللتنشــيط والحيــاة؛

هشاشة التواصل و التكوين ،ذوي الصلة بالمجاالت الثقافية والفنية؛غيــاب التكوينــات علــى التدبيــر الثقافــي ،وتنشــيط الفضــاءات الثقافيــة ،وغيــاب التنســيق بيــن مؤسســات التكويــنبهــدا الصــدد؛

نقص تكوين الجمهور على حب الفن ،إذ إن توسع الجامعة لم يساعد على توسيع مجاالت اإلبداع؛وانطالقــا مــن معاينــات عــدة ،عمــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى إبــراز المحــددات الرئيســية

القتصاديــات الثقافــة ،ومنهــا :تمويــل الثقافــة ،وحكامــة الشــأن الثقافــي ،و المقاولــة الثقافيــة ،ق ـ ّدم تشــخيصا ألهــم

المجــاالت المنتجــة للثقافــة ،كالنشــر والكتــاب ،والســينما ،والفنــون التشــكيلية ،والتــراث والرأســمال غيــر المــادي،
وحــرف وفنــون الصناعــة التقليديــة ،ثــم أبــرز بعــض فضــاءات التعبيــر الثقافيــة ،مثــل المســرح ،والمهرجانــات ،والمتاحف،

واإلبــداع والتح ـ ّدي الرقمــي.

وانطالقــا مــن عمليــة التشــخيص ،وجلســات اإلنصــات مــع عــدد كبيــر مــن الهيئــات والفاعليــن فــي هــذا القطــاع ،وكــذا
مــن خــال اســتحضار واســتخالص دروس بعــض التجــارب العالميــة الرائــدة يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي

والبيئــي ضــرورة انتهــاج سياســة عموميــة جديــدة كفيلــة بجعــل اقتصاديــات الثقافــة دعامــة حقيقيــة للتنميــة االقتصاديــة
فــي بالدنــا.

من أجل سياسة عمومية جديدة في مجال اقتصاديات الثقافة
يظهــر أن الثقافــة الوطنيــة ،فــي مكوناتهــا الماديــة والمؤسســية وفــي أبعادهــا غيــر الماديــة والرمزيــة ،التقليديــة

ومتنوعــا يفتــرض وع ًيــا سياسـ ًيا و مؤسسـ ًيا يعمــل علــى اســتثماره و تثمينــه ،وتجــاوز
والعصريــة ،تختــزن رأســماال غن ًيــا
ً
موضوعــا خطاب ًيــا ،وإنمــا يتعلــق بمكونــات
إبداعــا .فاألمــر ليــس تر ًفــا أو
عوامــل الهــدر الــذي تتهــدده ،ســواء كان ترا ًثــا أو
ً
ً

الهويــة الوطنيــة ،فــي تعددهــا و تنوعهــا اللغــوي و الجهــوي و الوطنــي ،و بذاكــرة مشــتركة ،وبقيــم يتعيــن اعتبارهــا فــي
البرامــج والمضاميــن التــي يتعيــن اســتحضارها فــي كل السياســات العموميــة ،وال ســيما فــي مجــاالت «اقتصاديــات

الثقافــة».
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ولذلــك فــإن اعتبــار الثقافــة رافعــة للتنميــة وثــروة مجتمعيــة يضعنــا أمــام رهــان كبيــر يتمثــل فــي كيفيــة التعامــل مــع

مختلــف مكوناتهــا وأشــكال تعبيرهــا ،والنظــر فــي:

كيفيات إبراز األهمية الوظيفية للثقافة في االقتصاد الوطني؛طرق جعلها في قلب أية سياسة عمومية جديدة؛يبــدو أنــه ال منــاص مــن االرتــكاز علــى مجموعــة توجهــات كبــرى لتأطيــر أيــة سياســة عموميــة فــي مجــال اقتصاديــات
الثقافــة ،ومنهــا:

المســألة الهوياتيــة  :التــي تتوخــى صيانــة مقومــات ال ُهويــة الوطنية بتعــدد روافدها اللغوية والثقافيــة وبتنوع خصوصياتها
الجهويــة ،فــي إطــار التفاعــل مــع الثقافــة الوطنيــة واالنفتاح على الثقافــة الكونية؛

االعتبــار الحقوقــي :الــذي يتمثــل فــي احتــرام الحقــوق اللغويــة والثقافيــة فــي غنــى التعابيــر و اإلبداعــات الجهويــة

والمحليــة؛

تحــدي التماســك االجتماعــي :الــذي بمقتضــاه يتــم إعطــاء األولويــة للثقافــة فــي التربيــة والتكويــن ،فــي وســائل اإلعــام،
وفــي أنشــطة المؤسســات التربويــة والتأطيريــة؛

التحــدي التنمــوي الوطنــي والجهــوي :الــذي يجعــل مــن الثقافــة و اقتصادياتهــا رافعــة أساســية لتطويــر الرأســمال
البشــري ،ومــن أولويــات السياســة العامــة للدولــة والحكومــة والجهــات والجماعــات الترابيــة ،ومختلف تعبيــرات المجتمع؛

التحـ ّدي الرقمــي :الــذي غ ّيــر جذريــا طــرق اإلنتــاج وتل ّقــي المنتــوج الثقافــي بشــكل يســائل اقتصاديــات الثقافــة وأصحــاب
القــرار فــي اتجــاه التكيــف مــع مقتضيــات هــذه الثــورة واإلمكانيــات التــي توفرهــا.

ولهذه الغاية يتعين توفير شروط رافعات سياسية ،ومؤسسية ،ومادية ،وثقافية ،والقيام باختيارات تعمل على نهج:

 .1اختيارات تشريعية
تســعى هــذه المقاربــة إلــى التأكيــد علــى أولويــة توافــر إرادة سياســية وطنيــة تجعــل مــن الثقافــة مطل ًبــا محور ًيــا فــي قلــب

كل السياســات العموميــة ،وذلــك بإنتــاج شــروط يتكامــل فيهــا مــا هــو مؤسســي بنيــوي ،ومــا هــو تشــريعي كفيليــن بتعزيــز
مكانــة الثقافــة فــي الحيــاة العامــة وفــي مختلــف أماكــن العيــش التــي يرتادهــا المواطنــات والمواطنيــن؛ ويفتــرض فــي
هــذه الرافعــة ،ذات الطبيعــة التشــريعية والمؤسســية ،وضــع أرضيــة معياريــة وأطــر تنظيميــة تســاعد علــى إطــاق حركيــة

ثقافيــة ،والتشــجيع علــى إقامــة بنيــات تشــجع الصناعــات الثقافيــة والمبــادرات العموميــة والخاصــة فــي مجــاالت اإلبــداع
والممارســات الثقافيــة .وذلــك ب:

التأســيس الســتراتيجية وطنيــة حــول الثقافــة و اإلبــداع لجعلهمــا فــي قلــب المشــروع المجتمعــي والتنمــويالمغربــي ،وإدماجهمــا فــي كل السياســات العموميــة ،تنخــرط فيه كل المؤسســات ،والهيئــات الحكومية والجمعوية،

والمدنيــة والثقافيــة والمهنيــة ،والفاعليــن الثقافييــن ،وبلــورة رؤيــة ثقافيــة التقائيــة لتطويــر مــوارد اقتصاديــات
الثقافــة ،وصيانــة وتثميــن المــوروث الثقافــي ،وتشــجيع الممارســات الثقافيــة واإلبداعيــة العصريــة؛
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وضــع إطــار قانونــي مناســب ألنســنة أحــواض عيــش المواطنيــن والمواطنــات وإعــداد التــراب ،والتعميــر والســكن،والثقافــة ،وذلــك ببنــاء منشــآت ثقافيــة (معاهــد موســيقية ،ومســارح ،وخزانــات ،ومركبــات متعــددة الوســائط ،ودور
الشــباب ،)..وتخصيــص مناطــق خضــراء ،ومالعــب رياضيــة لألطفــال والشــباب؛

إرســاء بنــاء مؤسســي أفقــي لوضــع قواعــد صناعــة ثقافيــة تشــمل جميــع مجــاالت اإلبــداع ،بمــا فيهــا الصناعــاتالتقليديــة ،وتطويــر مختلــف وســائل التعبيــر الفنيــة والثقافيــة الحديثــة ،وتقريــب الشــأن الثقافــي واإلبداعــي
للشــرائح الواســعة للمواطنيــن والمواطنــات؛

النظر في هيكلة قطاع الثقافة بما يستجيب لمشروع ثقافي فعال ومثمر؛اعتبــا ًرا لمســاهمة الصناعــات الثقافيــة فــي تنميــة وتحســين جاذبيــة المجــاالت الترابيــة ،يوصــى ،فــي إطــارالجهويــة المتقدمــة ،بإنشــاء أقطــاب ثقافيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــات كل جهــة ،تضــع اســتراتيجيات
ثقافيــة ترابيــة ،متكاملــة ومندمجــة ،مرتبطــة بقطاعــات مثــل الســياحة والصناعــة التقليديــة ،فــي الجهــات
والمــدن ،وإدمــاج االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي للســماح للجماعــات المحليــة باســتثمار اإلمكانــات الثقافيــة

التــي تختزنهــا مناطقهــم؛

تطوير الخدمة العمومية في مجال الثقافة باعتبارها حقاًّ يلزم الدولة بدعم اإلبداع؛احتــرام حقــوق التأليــف والملكيــة الفكريــة ،ومكافحــة عمليــات القرصنــة وكل أشــكال االعتــداء علــى حقــوقالملكيــة الفكريــة ،وتأمينهــا فــي مهــن الفــن والثقافــة ،وذلــك بواســطة تعزيــز التشــريعات التــي تصــون حقــوق
العامليــن فــي هــذه المهــن ،وإعــادة النظــر فــي مهــام المكتــب الوطنــي لحقــوق المؤلفيــن وتقويــة أدواره؛

ســن قوانيــن محفــزة علــى المبــادرة المقاوالتيــة فــي حقــول الثقافــة واإلبــداع ،و التعامــل مــع المقــاوالت الثقافيــةباعتبارهــا تقــدم خدمــة عموميــة ،ووضــع نظــام ضرائبــي خصوصــي تشــجيعي ،وخلــق منــاخ أعمــال محفــز علــى
االســتثمار فــي هــذا المجــال؛

خلــق صيــغ مبتكــرة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام و الخــاص فــي اتجــاه توســيع أوجــه التفاعــل والتعــاون بيــنالقطاعيــن وتطويرهمــا ،وذلــك بتوظيــف إمكانياتهمــا البشــرية والماليــة واإلداريــة والتنظيميــة والتكنولوجيــة

والمعرفيــة مــن أجــل االرتقــاء بمهــن الفــن والثقافــة؛

ضبــط العــرض الثقافــي بخلــق آليــات لتســهيل و تحفيــز المقــاوالت الثقافيــة ومبــادرات تنظيمــات الفاعليــنالثقافييــن علــى اإلنتــاج ،والتوزيــع والتعريــف بالمجــاالت اإلبداعيــة والفنيــة ،بمــا يخــدم إشــعاع المغــرب وتقويــة
صورتــه ،وطنيــا ودوليــا؛

وضــع دليــل وطنــي شــامل يهــم الفــن والثقافــة ،ويرصــد المهــن الفنيــة ،التقليديــة و العصريــة ،وطنيــا وجهويــاومحليــا.
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 .2رافعات وظيفية
اعتبــا ًرا ألهميــة وأدوار الثقافــة فــي ترســيخ الشــخصية الوطنيــة المغربيــة ،وفــي تعزيــز التماســك االجتماعــي واالندمــاج

الوطنــي ،وبســبب ضعــف الميزانيــات الســنوية المرصــودة للقطاعــات التــي تعنــى بالثقافــة والفنــون ،يتعيــن تنويــع مصــادر
التمويــل ،عموميــة وخاصــة ،إلنجــاح آليــات إدمــاج اليافعيــن والشــباب عــن طريــق الثقافــة ،وترجمــة هــذه الشــراكات إلــى

منجــزات مــن خــال:

بنــاء معاهــد للتكويــن علــى الفنــون الجميلــة ،مــن موســيقى و مســرح ،وكتابــة ،وألعــاب فيديــو ،ومختلــف مهــن الفــنوالثقافــة ،وتجديــد الموجــود منهــا فــي كل أنحــاء المغــرب؛

تشــجيع ابتــكار أشــكال جديــدة لتوظيــف الفضــاءات المتوفــرة ،مــن مقاهــي ومراكــز متنوعــة ،وتأهيلهــا لتصبــحفضــاءات لترويــج المنتوجــات الثقافيــة ،العينيــة والرقميــة ،والنظــر فــي طــرق إنقــاذ القاعــات الســينمائية مــن
اإلغــاق؛

البحــث عــن ســبل مبتكــرة لتحفيــز الشــباب علــى االســتفادة مــن المنتوجــات الثقافيــة ،منهــا إقــرار نظــام «قســيمةألجــل القــراءة» ،أو «شــيكات ألجــل القــراءة» تمنــح للشــباب (تالميــذ و طلبــة) تشــجعهم علــى اقتنــاء الكتــب ،والتعــود

علــى القــراءة ،أو الدخــول إلــى المســرح ،أو الســينما ،أو لحفــل موســيقي ،أو غيرهــا؛

مساعدة المشاريع الخاصة بتطوير العرض الثقافي الوطني الرقمي الموجه للشباب؛وجــوب مراعــاة حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي االســتفادة مــن المنتوجــات والفضــاءات الثقافيــة،وتيســير ولوجهــم إليهــا كمــا تنــص علــى ذلــك االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب؛

عقلنــة تنظيــم المهرجانــات بمختلــف أصنافهــا ،واالبتعــاد عــن التعامــل الموســمي العابــر لهــا ،بجعلهــا رافعــةللعمــل الثقافــي المحلــي والجهــوي بشــكل مســتدام ،وخلــق مشــاتل ثقافيــة موازيــة بإدمــاج الشــباب فــي تعلــم المهــن
الثقافيــة والتدبيــر الثقافــي؛

التأكيــد علــى اســتقاللية البنيــات المنظمــة للمهرجانــات ومواكبتهــا مــن طــرف وكاالت متخصصــة لتطويــر مهــنالمهرجانــات وتحســين أداء الفاعليــن فيهــا؛

تخصيــص ميزانيــات جهويــة كافيــة ،فــي ضــوء الصالحيــات المخولــة للجهــات ،يقــوم برصــد اإلمكانيــاتللمهرجانــات حســب قواعــد شــفافة؛

وضع قواعد وآليات دائمة طيلة السنة لتعزيز وتطوير المهرجانات ،وفي كل الفنون؛تكويــن الشــباب والبحــث عــن آليــات إلبــراز المواهــب المحليــة والجهويــة مــن خــال االحتــكاك مــع األســماء الفنيــةالمعروفــة ،وبنــاء جســور التفاعــل و التشــارك مــع الهيئــات الحاضنــة ؛

تنويع مصادر التمويل ،ومنها شركات رأس المال ال ُمخاطروالبحــث عــن شــركات ناشــئة بهــدف االســتثمار فيهــا ،وتشــجيع التمويــل عبــر رعايــة الشــركات ،وآليــات “التمويــلالجماعــي” Crowdfunding؛
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نظــرا للتأخــر الملحــوظ فــي بنــاء المنشــآت والتجهيــزات الثقافيــة «الكالســيكية» ،وللتوســع الكبيــر للممارســات الثقافيــة

الجديــدة للشــباب بواســطة التكنولوجيــا الرقميــة ،و بهــدف إطــاق حركيــة ثقافيــة وطنيــة عصريــة ،ونقــل التــراث الثقافي
والفنــي بطــرق جاذبــة ،فإنــه مــن المطلــوب تب ّنــي اســتراتيجية تشــاركية بيــن مختلــف الفاعليــن لتطويــر عــرض ثقافــي

رقمــي وطنــي يقــوم علــى:

تشــجيع االســتثمار فــي الثقافــة ،فــي تعبيراتهــا المتنوعــة ،بمــا فيهــا الرقميــة ،بتيســير مســاطر االســتفادة أمــامالمســتثمرين فــي هــذا المجــال مــن صناديــق تشــجيع اإلبــداع ،والتجديــد فــي التكنولوجيــات الجديــدة؛

دعــم المواقــع الرقميــة الموضوعاتيــة التــي تمنــح للشــباب ولمجمــوع المواطنيــن مضاميــن نصيــة ،ســمعية بصريــةمكملــة للمعــارف المدرســية و الجامعيــة؛

تطويــر متاحــف رقميــة تعــرف الشــباب بتاريخهــم وتقــدم لهــم مختلــف أوجــه الثقافــة والقيــم المغربيــة فــي غناهــاو تنوعهــا و تعــزز صلتهــم بهــا؛

إعداد و تطوير مضامين رقمية ثقافية مغربية؛إنشــاء مؤسســات للتكويــن الخــاص فــي مجــال ألعــاب الفيديــو تجمــع مــا بيــن الجوانــب الفنيــة والشــروط التقنيــةوإخــراج كفــاءات ضروريــة لتطويــر هــذا القطــاع؛

تشــجيع مبــادرات إنشــاء مقــاوالت وطنيــة تشــتغل فــي ألعــاب الفيديــو ،وتوظيــف الكفــاءات فــي هــذا المجــاللتطويــر المنظومــات البيداغوجيــة التــي تجعــل منــه وســيلة مــن وســائل اكتســاب التعلّمــات فــي المســار التربــوي؛
تشــجيع ودعــم مشــاريع «المــدن الذكيــة» بخلــق فضــاءات للمعرفــة والتواصــل ،وتحفيــز الشــباب علــى خلــق«مقــاوالت ثقافيــة صغيــرة» تســاهم فــي تعزيــز االقتصــاد الثقافــي فــي الجهــات و األقاليــم.

 .3التربية على الثقافة والفن
يبــدأ طمــوح المغــرب فــي «ديمقراطيــة ثقافيــة» بتطويــر مختلــف مجــاالت «اقتصاديــات الثقافــة» ،وإدمــاج قيــم ومبــادئ
المشــروع الثقافــي الوطنــي داخــل العائلــة ،والمدرســة ،والمســجد ،والفضــاء العــام ،ووســائل االتصــال ومختلــف القنــوات

الرقميــة ،واســتنباته عبــر المؤسســات التعليميــة بمختلــف أســاكها ،وذلــك ب:

إدمــاج الثقافــة فــي المؤسســة التعليميــة وجعــل المنظومــة التربيــة ،بــكل أســاكها ،إطــا ًرا لتعزيــز الوحــدة الثقافيــة،فــي تنــوع مكوناتهــا وروافدهــا ،وتقويــة التماســك الوطنــي؛

التأكيــد علــى الحــق فــي ولــوج خدمــات الثقافــة وإنتاجاتهــا وتحويــل الفضــاء المدرســي إلــى مناســبة الكتســابالتكوينــات الرئيســية ،معــززة بالفضــول المعرفــي لــدى المتعلميــن ،حــول تاريخهــم ،وهويتهــم ،وتنوعهــم الثقافــي،،

وتشــجيعهم علــى االنفتــاح و التواصــل وفضائــل العلــم ،والعمــل واالبتــكار؛

إبــراز الميــوالت اإلبداعيــة للمتعلميــن وتشــجيعها ،وبنــاء القــدرات الفرديــة والجماعيــة لديهــم ،وتطويــر شــروطاســتعمالهم للمنتوجــات الثقافيــة؛
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خلــق وتطويــر شــعب ومســالك تكوينيــة و جامعيــة فــي مهــن التربيــة الثقافيــة ،وإحــداث شــعب متخصصــة فــي الفــنوالموســيقى ،والرســم ،وإدماج الممارســات الفنية بواســطة التكنولوجيات الرقمية؛

وضــع تصــور مبتكــر للثقافــة و الممارســة الفنيــة فــي الحيــاة الجامعيــة بإدخــال برامــج مالئمــة لألنشــطة الثقافيــة،والتمريــن علــى العمــل الجمعــوي ،وتأطيــر الطلبــة لبنــاء مشــاريعهم الشــخصية الثقافيــة ،والمهنيــة لالندمــاج فــي
المجتمع؛

تمتيــن التجــارب الجامعيــة الناجحــة فــي مجــاالت األنشــطة الثقافيــة ،والفنيــة ،والرياضيــة ،وتعميمهــا للتعبيــرالناجــع عــن ذواتهــم؛

توســيع وتطويــر التكوينــات فــي التنشــيط الثقافــي والوســاطة الثقافيــة ،وتزويــد الطلبــة بمــا يلــزم مــن تكويــنومهــارات ألداء الوظائــف الثقافيــة المختلفــة ،مــع تخصيــص برامــج جهويــة داخــل المناهــج تراعــي الخصوصيــات

الثقافيــة الجهويــة والمحليــة؛

تســهيل آليــات التقــارب والتكامــل بيــن المؤسســة التعليميــة و التجهيــزات الثقافيــة والفنيــة الموجــودة فــي محيطهــامــن خــال اتفاقــات شــراكة مــع التربيــة والتكويــن وقطــاع الثقافــة والجمعيــات الثقافيــة ،وتيســير ولــوج الشــباب

إلــى العــروض الثقافيــة واألعمــال الفنيــة ،وتشــجيع انفتاحهــم علــى المحيــط؛

اعتمــاد مقتضيــات التنــوع الثقافــي فــي التكوينــات ،وفــي برامــج المؤسســات وأماكــن العيــش الثقافيــة المختلفــة،وتفــادي انعــدام االنســجام فــي التنفيــذ والعــرض ،ومحاصــرة التمايــزات االجتماعيــة علــى صعيــد تهيئــة المجــال

و التجهيــزات قصــد إنتــاج وإعــادة إنتــاج قيــم التضامــن والعيــش المشــترك؛

نشــر االهتمــام بشــؤون الثقافــة والفــن مــن خــال األســرة والمدرســة ،واإلعــام وبــكل الطــرق المتاحــة ،والتخطيــطألطــر حاضنــة للثقافــة ،والمحافظــة علــى المعالــم التاريخيــة ،وكنــوز التــراث المــادي وغيــر المــادي بإعــادة إحيائــه
وتطويــره وتحديثه.

 .4مقاربة اجتماعية
تبيــن المعطيــات كافــة أن وضــع أســس ل «اقتصاديــات ثقافــة» حقيقيــة يســتلزم االهتمــام بمهــن اإلبــداع والفــن باعتبارهــا
مصــدر ثــروة لالقتصــاد ورافعــة للجماعــات الترابيــة .ولذلــك المجــال لتطويــر هــذا القطــاع مــن دون االهتمــام بالعامليــن

فيــه والمشــاركين فــي إنتاجــه وتوزيعــه وتســويقه .ومــن هنــا ضــرورة:

وضــع إطــار مؤسســي وقانونــي ينظــم مهــن الفــن واإلبــداع ،وتطويــر القوانيــن الموجــودة المتعلقــة بالفنــان،إنتاجــا ،وتوزي ًعــا ،وتســوي ًقا ،وتواصــا؛
وبالعامليــن فــي حقــول الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة،
ً
تطويــر االهتمــام باألوضــاع االجتماعيــة للعامليــن فــي حقــول الثقافــة والفــن والســمعي البصــري ،وتوفيــر شــروطاســتفادتهم مــن الخدمــات الصحيــة ومــن الحمايــة االجتماعيــة ،و فقــدان الشــغل؛
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تشــجيع العمــل فــي مجــاالت اإلبــداع والفــن ،وضمــان اســتمرارية الشــغل فيهــا ،و مراعــاة خصوصيــات بعــضحقــول اإلبــداع مثــل الســينما ،والمســرح ،و الســمعي البصــري ،نظــرا لطبيعتهــا الموســمية؛

تحفيــز مؤسســات الرعايــة والجماعــات الترابيــة علــى احتضــان العامليــن فــي مهــن الفــن واإلبــداع ،وذلــك مــن أجــلتقريــب العمــل الثقافــي والفنــي إلــى مختلــف شــرائح النــاس فــي األحيــاء ،والمــدن الصغيــرة ،والمناطــق القرويــة،
مــع توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهــؤالء العامليــن ،ســواء تعلــق األمــر باإلعاقــة ،أو حادثــة شــغل ،أو البطالــة ،أو

التقــدم فــي العمــر ،أو المــرض ،أو التقاعــد.
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