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ِطبْقــاً للقانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
ـار إحالــة ذاتيــة ،علــى إعــداد
والبيئــي ونظامــه الداخلــي ،قــرر المجلــس االنكبــاب ،فــي إطـ ِ
تقريــر حــول النهــوض بالقــرا َءة.
وفــي هــذا اإلطــار عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة
ـام بإعــدادِ تقريـ ٍـر ورأي حـ ْول الموضــوع.
ْ
واإلعـ ِ
باإلجمــاع
وقــد صادقــت الجمعيــة العا ّمــة للمجلــس ،المنعقــدة بتاريــخ  27يونيــو ،2019
ْ
علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان «النّهــوض بالقــراءة ،ضــرورة ملحــة» والــذي اســتخلص
منــه هــذا الــرأي.
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ملخص
تشــكل القــراءة وســيلة للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألي بلــد .لذلــك فــإن اإلقبــال
عليهــا وإتقانهــا مــدى الحيــاة يعــد ضــرورة ال غنــى عنهــا.
ويســلط تقريــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع «النهــوض بالقــراءة ،ضــرورة ملحــة»
الضــوء علــى مــا تشــهده بالدنــا مــن تراجــع للقــراءة ولألنشــطة المســاعدة علــى تعزيــز وإغنــاء معــارف المواطــن
ومهاراتــه.
ويعــزى هــذا الوضــع للعديــد مــن العوامــل ،نذكــر منهــا  :غيــاب بيئــة أســرية ومنظومــة تربويــة تُشــجعان علــى
تنميــة حــب القــراءة؛ والعــدد غيــر الكافــي للمكتبــات المدرســية والمكتبــات العموميــة وأماكــن العيــش الخاصــة
بالنهــوض بالقــراءة ،باإلضافــة إلــى محدوديــة اإلنتــاج الثقافــي الوطنــي.
وقــد جــرى ،انطالقــا مــن مكامــن الضعــف المشــار إليهــا ،اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر والمبــادرات ،ســواء مــن لــدن
الســلطات العموميــة أو الفاعليــن بالمجتمــع المدنــي ،مــن أجــل النهــوض بالقــراءة فــي المغــرب .ونذكــر فــي هــذا
الصــدد ،الجهــود المبذولــة فــي مجــال تطويــر البنيــات التحتيــة ،وبلــورة برامــج لدعــم قطــاع النشــر والكتــاب،
وتنظيــم مســابقات القــراءة وتظاهــرات االحتفــاء بالكتــاب (المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب) ،والمشــاركة فــي
المباريــات واالختبــارات الدوليــة للقــراءة (تحـ ِّدي القــراءة ال َع َر ِبـ ّـي.)...
غيــر أن هــذه المبــادرات ،علــى أهميتهــا ،ال تســمح بإطــاق ديناميــة وطنيــة فعليــة للنهــوض بالقــراءة داخــل
المجتمــع المغربــي.
ِيج ّي ٍة َو َط ِن ّيـ ٍـة ُمن َّسـ َق ٍة ،تنفــذ بكيفيــة ت ْدريج ّيـ ٍـةِ ،ب َهـ َد ِف
ومــن هــذا المنطلــق ،يوصــي تقريــر المجلــس ِب َو ْ
اسـتْ َرات ِ
ضـ ِـع ْ
ـكان .ومــن بيــن المقترحــات التــي بلورهــا المجلــس فــي هــذا اإلطــار،
القـ َرا َء ِة َمـ َدى الحيـ ِـاة وفــي ُك ِّل َمـ ٍ
ـجيع ِ
َت ْشـ ِ
نذكــر مــا يلــي :
َ
ياسـ ٍـة ُمنْ َدمِ َجـ ٍـة و ُم ْشـتَر َكة
تنظيــم
مناظـ َرة وطن ّيــة حــول القِ ــرا َءة فــي وظائفهــا ال ُمختلفــة ،فــي أفــق ْ
إعــدادِ ِس َ
بيْــن مختلــف الفاعليــن المعن ّييــن؛
إدراج النّهوض بالقرا َء ِة بشكل واضح وصريح ضمن ّسياسة التنْمية التُّراب ّية؛
دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة ،يهــدف إلــى تشــجيع
القــراءة فــي مختلــف الدعامــات؛
 ْ
فيز ّيــة ،مثــل
تشـ ِـجي ُع ّن ْشـ ِـر وتوزيــع مؤلفــات ال ُك َّتــاب المغاربــة مــن خــال إرســاء برامــج تشــجيعية وتَ َدابيــر ت َْح ِ
منــح الجوائــز وتوفيــر ال ّد ْعــم لمختلــف فئــات المؤلفــات؛
ُراث ال ّثقافِ ِّي الوطني والت ِ
انية عبْ َر شبكةِ اإلنترنت للنّهوض بِالت ِ
مج ٍ
إنْشاءُ َم ٍ
ُّراث العالَمِ ِّي.
كتبات ّ
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تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن ،مــن الولــوج إلــى األرشــيفات واألرصــدة الوثائقيــة العموميــة بواســطة
اســتعمال تقنيــة «البْرايــل» وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة.
 ْ
ّاشــئةِ ال ُم َ
أدوات وتطبيقـ ٍ
ٍ
ـجيع ال ُمقــا َو ِ
الت الن ِ
ـات َر ْقمِ ّيــة
نخ ِرطــة فــي مجــالِ خلــق
إطــاق ُمبــا َد َرةٍ وطن ّيـ ٍـة لت َْشـ ِ
موجهــة للنهــوض بالقــراءة ،وذلـ َ
أجــلِ إشــراك أكبــر َعـ َد ٍد مــن ْ
ـخاص فــي عمل ّيــة القــراءة ،مـ َع أخْ ــذِ
األشـ ِ
ـك مِ ـ ْن ْ
االعتبــار.
حاجياتهــم
الخاصــة بعيــن ْ
ّ
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مقدمة
ّ
تشــكل القــراءة وســيلة للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألي بلــد .لذلــك فــإن اإلقبــال
رات ال ِّت ْق ِن ّيــةِ
عليهــا وإتقانهــا علــى امتــداد ســنوات الحيــاة يعــد ضــرورة ال غنــى عنهــا .لقــد أحدثــت التطــ ُّو ِ
ــطةِ ال ُم ْرتب َ
ْييــرات ها ّم ٍــة فــي ُمختلــف األنْ ِش َ
ٍ
جميــع
ِطــةِ بالقِ ــرا َءةَِ ،و َكــذا ُمختلــف َو َظائِفِ هــا فــي
الجديــ َد ِة تغ
َ
ِ
واالجت ِ
ـاالت وعلــى ال ُم ْس ـتَ َو ِ
المجـ ِ
أن القِ ــرا َءةَ كِ فايَ ـ ٌة
ِصادِ َّي ـ َة
الصحيــح ّ
يات اال ْقت َ
ِماع ّي ـ َة وال ّثقافي ـ َة .وإذا كا َن مِ ـ َن ّ
ْ
إشـ َ
وذات ِصلَـ ٍـة بال ّت ْر ِبيَــةِ ال َو َط ِن ّيــةِ َ ،فإ َّنهــا تقتضــي ْ
ـراك ُمخْ تَلـ ِ
داخ ـ َل ال َم ْد َر َســةِ
ـب ِ
أس ِ
ـف الفاعلي ـ َن
ُ
اس ـ ّي ٌة ،تُ ْكت ََسـ ُ
َ
ؤسســات ّيي َن مــن أجــل تعزيزهــا والنهــوض بهــا.
ْ
االجتماع ّييــ َن وال ُم ّ
ـف َوظا ِئـ ِ
إن ُمخْ تلـ ِ
ـف القِ ـ َرا َء ِة تشــهد اليــوم تغيــرات جــراء الثــورة الرقميــةَ .ومِ ـ ْن ثَ ـ ّمَ ،ف ـ ِإ َّن َه ـ َذا الت ََّح ـ ُّو َل ال َعمي ـ َق
واســتعمالِ ال َم ْعلُو َمــة
لِفِ ْعــلِ القِ ـ َرا َء ِة يُ ْع ِطــي َم ْعنــاه الكامِ ــلِ لِفِ ْك ـ َرة «القِ رائ َّيــة»ْ ،
أي «ال ُق ـ ْد َرةُ علــى القــرا َء ِة وال َف ْهـ ِـم ْ
لغايـ ٍ
ـات ُمالئمــة».1
غاربَ َة
أن ال َم ِ
وفــي المغــرب ،وعلــى ِغـ ِ
ـات واألبْحــاثُ الميْدان ّيـ ُة إلــى ّ
ـرار ال َعديــدِ مِ ـ َن البُلــدانِ األخْ ــرى ،تشــي ُر ال ّد َراسـ ُ
ـادات القِ ـ َرا َء ِة ِ
وأن عـ ِ
وأن ا ْقتِنــا َء ال ُكتُـ ِـب ال
داخـ َل األ ُ ْسـ َرة نــادِ َرةٌّ ،
ال يَ ْقـ َرأونَ ،أو أ ّنهــم علــى األَ َقـ ِّل ال يقــرأو َن كثيــراًّ ،
واطنِيـ َن؛ ولَ َعـ َّـل هــذا مِ ـ ْن بيْــن األســباب التــي أَ ّد ْت إلــى ْ
يُ َعـ ُّد أ ْولَ ِو ّيـ ًة بالن ّْسـبَةِ ِل َعـ َد ٍد كبيـ ٍـر مِ ـ َن ال ُم ِ
إغــاقِ َعـ َد ٍد َكبيـ ٍـر
ـف إلــى ذ ِلـ َ
اإلصـ َد ِ
ِ
مِ ـ َن ال َم ْكتَ َبـ ِ
ـات .أَ ِضـ ْ
ارات،
أن قطــا َع الن َّْشـ ِـر فــي بالدِ نــا ،ا ّلــذي ال يُنْ ِتـ ُج ّإل عــد ًدا
ـك َّ
متواض ًعــا مِ ـ َن ْ
َ
الوضع ّيــةِ
الص ُعوبـ ِ
أن
الوط ِن ّيــةِ ينْبغــي أ ْن تَت ََح َّس ـ َن،
ـإن هــذِ ِه
ْ
خاصــة ّ
ـات .ومِ ـ ْن ث ـ ّم ،فـ ّ
ّ
يُعانــي ِب ـ َد ْو ِر ِه مِ ـ ْن َع ـ َد ٍد مِ ـ َن ّ
أدوات َر ْقمِ ّيـ ٍـة يُ ْعتَبَـ ُر انْتِقـ ً
التك ُّيـ َ
ٍ
ـال َ
ـار
اسـتِعمالِ
االعتبـ ِ
ض ُرور ًّيــا يتع ّيـ ُن أخْ ـ ُذهُ فــي ْ
ـف مـ َع القــرا َء ِة ال َّر ْقمِ ّيــةِ أو مـ َع ْ
الضعيـ َ
ـف إلــى القِ ـ َرا َءةِ.
فــي هــذه الظرفيــة الصعبــة ،التــي تُ َف ِّسـ ُر إلــى حـ ٍّـد مــا ال َميْـ َل ّ
صـ ِـر ال ّثــور ِة ال ّر ْقمِ ّيــةِ ،
ويتجلّــى الهــدف العــا ّم مــن هــذا التقريــر فــي تحليــلِ َو ْ
ضعِ ّيــة القــراء ِة فــي المغــرب ،فــي َع ْ
ـس،
آثارهــا .انطال ًقــا مــن ُك ّل هــذه األ ُ ُسـ ِ
الجدِ يـ َدةَ ل ُمما َر َسـتِها و ِل َوظائِفِ هــا َو ِ
مــع األخْ ــذِ فــي االعتبـ ِ
ـار هــذه ال ُمقاربَـ َة َ
تحدِ يــدِ ال َع َمل ّيـ ِ
ـوض بالقِ ـ َرا َءةِ ،و ُم َســا َءلَة
ـس االقتصــادِ ُّي
َسـ َعى
ـات المناســبة للنُّ ُهـ ِ
ـي إلــى ْ
ْ
ْ
المج ِلـ ُ
ـي والبيئـ ُّ
واالجتماعـ ُّ
ـاص ،القادِ ِري ـ َن علــى ْ
طاعيْــنِ ال َعــا ّم َ
ِ
أن التقريــر
ُمخْ تلــف
تط ِ
ويرهــا .كمــا ّ
ـاع ال َق ـ َر ِار ،مِ ــن القِ َ
والخـ ِّ
الفاعلي ـ َن َو ُ
ص ّنـ ِ
بصــو َرةٍ
ـراح تَ ْو ِص ّيـ ٍ
يُ َج ِّس ـ ُد َهــذِ ِه ال َع َمل ّيـ ِ
ـات َع َم ِل ّيـ ٍـة َكفيلـ ٍـة ِب َو ْ
اس ـتْ َرات ِ
ِيج ّي ٍة َو َط ِن ّيـ ٍـة ُمن َّس ـ َق ٍةُ ،
ـات مِ ـ ْن ِخــالِ ا ْق ِتـ ِ
ضـ ِـع ْ
ـك إلــى ُم ّ
ـكان .ويَنْبَغــي ت ْر َج َمــة َذ ِلـ َ
خططـ ِ
ـات َع َمـ ٍـل
ـجيع القِ ـ َرا َء ِة َم ـ َدى الحيــا ِة وفــي ُك ِّل َمـ ٍ
ت ْدريج ّيـ ٍـةِ ،ب َه ـ َد ِف ت َْشـ ِ
ـوض بالقــرا َء ِة تكــو ُن ُم َحـ َّـد َد ًة و ُم َو َّج َهـ ًة لفا ِئـ َد ِة َجمِ يـ ِـع فئـ ِ
الســاكِ نَةِ .
للنُّ ُهـ ِ
ـات ّ

 - 1التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع ،اليونسكو  ،2006وهو تقري ٌر يقف عند احلصيلة املرحلية لتنفيذ ا َ
حل ْملة ال َع ْشرِ ّية ِ َ ْ
لوِ األم ّية والقِ رائ ّية،
ويُ َحدِّد أربعة تفسيرات متميزة للقِ رائ ّية:
 القرائ ّية باعتبارها مجموعة مستقلّة من القدرات؛محد َدة؛
وضع ّية
 القِ رائ ّية التطبيق ّية التي ُتا َرس يف َّْ
 القرائ ّية باعتِبارها عمل ّية تَ َعلُّ ٍم؛صا.
 -القِ رائ ّية باعتبارها نَ ًّ
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرة ُم ِل َّحة
هوض ِ

الحال
واق ُع
I.
المغْ ِر ِبِ :
ِ
القراء ُة في َ
َ
أن األطفــا َل الذيــن
إن ال ّت َم ّكـ َن مــن القِ ـ َراء ِة منـ ُذ ِسـ ٍّـن ُمبَ ِّكـ َرةٍ تكــو ُن لــه آثــا ٌر إيجاب ّيــة علــى المــدى الطويــل ،ذلــك ّ
ّ
صلُــو َن علــى نَتَا ِئ ـ َج أ ْف َ
أن األطفــا َل الذي ـ َن
يَل ُِجــو َن التعلي ـ َم األ ّولـ َّـي منْ ـ ُذ ِسـ ّـن الثالثــة م ـ ْن ُع ِ
ض ـ َل .كمــا ّ
يح ُ
مر ِهــمْ ،
األح َيـاِن ِب ِإ ْشــراكِ هِ م فــي أنشـ ٍ
ـطة
ينشــؤون فــي بيئـ ٍـة عائ ِل َّيـ ٍـة ت َُحـ ُّ
ـض علــى القــراءة ،يقــو ُم فيهــا اآلبــاءُ فــي كثيـ ٍـر مــن ْ
المتوسـ ِ
ـط.
قِ رائ ّيـ ٍـة مب ّكــرة ،يكــو ُن أدا ُؤ ُهــم أعلــى فــي
ِّ

بحـ ٍـث ميدا ِنـ ّـي أ ُ ْجـ ِـر َي ســنة  ،22016أَ ّن  48.2فــي المِ ائَــة مــن ْ
األشــخاص ال ُم ْسـت َْج َوبي َن ال يقــرؤون
وتُبَ ِّيـ ُن نتائـ ُج ْ
الجرائِــد ،مقابِــ َل  15فــي المائــة مِ َّمــ ْن ي ْق َرأونَهــا بكيْف ّيــة يوم ّيــة ،كمــا أن  10.6فــي المائــة مــن المســتجوبين
صرحــوا بأنهــم ال يقــرأون الجرا ِئـ َد ّإل نــاد ًرا ،فــي حيــن نجــد أن  26.2فــي المائــة يقرأونَهــا تقريبـاً م ّرتيْــن فــي
ـإن  64.3فــي المائــة مــن ال َم َغ ِاربَــةِ لَـ ْم يَ ْشـتَ ُروا كتابـاً ِ
َ
ـي َع َشـ َر
األسـبُوع.
باإلضا َفــةِ إلــى ذلــك ،فـ ّ
ْ
واحــداً ِخــال االثْنَـ ْ
َ
ْ
َشـ ْه ًرا التــي َسـبَ َق ْت هــذا البَ ْحــثَ الميْدا ِنـ َّـيُ ،مقا ِبـل  35.7فــي المائــة اشـتَ َر ْوا الكتــب خــال الفتــرة نفســها.

تكشـ ُ
فــي ُم ْســتوى آخــرِ ،
خصصــو َن  57ســاعة
ـف نتائـ ُج تقريــر مؤشــر القــراءة العربــي لســنة ّ 32016
أن ال َمغاربَـ َة يُ ّ
ـجل علــى صعيــدِ العالــم
المتوســط
الســنة .علمــا أن المغــرب يفــوق المعــدل
المسـ َّ
َ
ّ
فقــط مــن و ْقتِهِ ــم للقــراءة خــا َل ّ
َ
ـإن البَ ْحــثَ
الوطن ِّي
صــة للقــراءة ،فـ ّ
العربــي ،والــذي يبلــغ  32.24ســاعة فــي الســنة .أ ّمــا بال ِّن ْسـبَةِ للنّفقــات ال ُم َخ َّص َ
ـتهالك ونفقـ ِ
ِ
الســامِ َي ُة للتخطيــط فــي 2014-2013
االسـ
ـات األُ َســر فــي المغــرب ،الــذي أج َرتْـ ُه المنْ ُدوب ّيــة ّ
حــول ْ
موضــو ُع القــرا َء ِة علــى َو ْجــهِ الت َّْحديـ ْد)
الصعيــد الوطنــي (لــم يَ ُكــنِ ال َهـ َد َف مــن هــذا ال َب ْحـ ِـث الميدا ِنـ ِّـي هــو
ُ
علــى ّ
غاربَ ـ َة ينفقــون  2.8فــي المائــة و 6.6فــي المائــة مــن ميزانياتهــم علــى «التعليــم» و«الثقافــة
أن ال َم ِ
يُشــير إلــى َّ
4
والتّرفيــه» علــى التّوالــي  .باإلضافــة إلــى ذلـ َ
أعما ُر ُهـ ْم
ـك ،فـ ّ
ـإن أقـ َّـل مــن  3فــي المائــة مــن األطفــالِ الذيــن تتــرا َو ُح ْ
ْضــو َن مــا ُم َع َّدلُـ ُه ثــاثَ سـ ٍ
ـاعات فــي اليــوم فــي ُمشــاهدة التلفزيــون.
مــا بَيْـ َن  7وَ 14سـنَ ًة يقــرأون ،بَيْنَ َمــا يَق ُ
وس ـيُو-اقتصادِ ّي ،الــذي مــن المفتــرض أن يَل ْ َعــب َد ْو ًرا ها ًّمــا فــي قضيــة القــراءة ،ال
لذلــك ،فـ ّ
ـإن ال َو َســط ُّ
الس ْ
إن  38فــي المِ ائَــةِ فقــط مــن التّالميــذ ال َم َغ ِاربَــة
يشــجع فــي الغالــب علــى اإلقبــال علــى هــذه الممارســةَ ،حيْــثُ ّ
صــادِ ِر القِ ــ َراءة فــي بيوتهِ ــمُ ،مقابــل  61فــي المائــة ال يتو ّفــرون علــى هــذه المصــادر
يتو ّفــ ُرو َن علــى بَ ْع ِ
ــض َم َ
أن هنـ َ
الســكن والنقــل
القرائ ّيــة .كمــا ّ
ـاك عوام ـ َل سوســيو-اقتصادية أخــرى تَ ُعــو ُق تنميــة القــراءة منهــا ظــروف ّ
ال ُع ُمومِ ـ ّـي والفضــاءات العموم ّيــة َغيْــر ال ُمال ِئ َمــة للقــراءة.

ـغاالت هــذا التقريـ ِـر ،ومــع ذلـ َ
وضع ّيــةِ ال َمن ُْظو َمــةِ ال ّت ْعليم ّيــةِ ال َمغْرب ّيــةِ ال ينْـ َد ِر ُج ِض ْمـ َن انْ ِشـ ِ
ـك،
إن َعـ ْر َ
ض ومناقشـ َة ْ
ّ
المدرســة يتعلّــم الطفــل كيفيــة التعــرف علــى الحــروف
ـوض بالقــرا َء ِة دون إثــارة دور المدرســة .ففــي
ـب ال ّن ُهـ ُ
يص ُعـ ُ
َ
الهجائ ّيــة وعلــى تركيبهــا فــي كلمـ ٍ
ـوص أ ْكثَــر ت ْعقيـ ًدا.
ـات ،عــا َو ًة علــى َف ْهـ ِـم نُصـ ٍ
دراسة من ْ
بي  17دجنبر  2015و 30يونيو  ،2016جمعية
سات ال ّثقاف ّية للمغارِ بَة،
إنازِ عائشة نوري ومحمد السموني ،خالل الفترة ما ْ
 - 2املُما َر ُ
َ
جذور.2016 ،
ّ -3
مؤشر القراءة العربي  ،2016مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم املتحدة للتنمية .بواسطة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

 - 4املندوبية السامية للتخطيط ،البحث الوطني حول االستهالك ونفقات األُ َسر يف املغرب ،الذي شمل على الصعيد الوطني عينة من  16.000أسرة،
خالل الفترة ما بني يوليوز  2013ويونيو  .2014وحسب آخر بحث ميداني أجنزته املندوبية السامية للتخطيط بعنوان :املؤشرات االجتماعية للمغرب،
أي  33.6يف املائة مِ ْن وقت
بي البالغ من ال ُعمر  15سنة فما ف ْوق يقضي ،يف املتوسط،
ْ
ساعتي َو 4دقائق أما َم شاشة التلفزيونْ ،
 ،2018ص ،80 .فإنَّ امل ْغرِ ّ
دقيقتي فقط يف اليوم الواحدِ ،ل ُك ٍّل منهما.
س ملمارسة الرياضة والقراءة سوى
ْ
فراغه .بينما ال يُ َك ِّر ُ
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راســة ال ّد ْو ِل ّيــةِ لتقويــم تطـ ّور الكفايــات القِ را ِئ ّيــة ( ،)PIRLSوالتــي تقيــس الكفايــات فــي
ِلشــا َرة ،فـ ّ
َول ْ ِ
ـإن نتا ِئـ َج ال ِّد َ
صـ َدا َر ِة التّصنيـ ِ
مجــال القِ ــرا َءة المدرسـ ّية ،قـ ْد َو َ
ـف ال ّد ْولـ ّـي،
ض َعـ ْ
ـت فــي نســختها برســم ســنة  2016روســيا فــي َ
ّصنيـ ِ
ـف العالَمِ ـ ِّـي ال َم ْر َك ـ َز  ،48متق ّدم ـاً علــى مصــر
تليهــا ســنغافورة وهونْـ ْغ ُكونْـغْ .ويحت ـ ُّل المغـ ُ
ـرب فــي هــذا الت ْ
ص ـ َل عليْهــا
(المركــز  )49وجنــوب أفريقيــا ( 50المركــز)َ .و َم ـ َع ذلــك ،تنبغــي اإلشــا َر ِة إلــى ّ
أن الن َ
ّتيج ـ َة التــي َح َ
ـنت بال ُمقا َرنَــةِ مــع ســنة .2011
ـرب قــد
تحسـ ْ
المغـ ُ
ّ

و ِب َهـ َد ِف تجــاوز هــذ ِه الوضع ّيــةِ  ،أَ َق َد َمــت وزا َرةُ التربيــة الوطنيــة علــى ْ
وع «القــراءة مــن أجــل النّجــاح»،
إطــاقِ َم ْشـ ُر ِ
ـوم ب ِِخبْـ َرةٍ َو َط ِن ّيــة ودول ّيــة؛ وذلـ َ
االســتراتيج ّية
ـك فــي إطـ ِ
بفريــقِ َع َمـ ٍـل يتكـ ّون مــن أربعيـ َن شـ ً
ـار ال ُّر ْؤيَــة ْ
ـخصا ،مدعـ ٍ
ـاح  2030-2015للنهــوض بالتربيــة والتّكويــنِ .
ِ
لإل ْ
صـ ِ

والخزَانَ ِ
تبــات ِ
فــإن ُجــزْءاً كبيــراً مــن ال َم ْك ِ
ــات ال َو َســائط ّية ومراكــز التوثيــق
وبخُ صــوص المكتبــات المدرســيةَّ ،
ؤسسـ ِ
ـب
ـات الم ْدرسـ ّية والثانويــة ال تتو ّفــر علــى مــا يكفــي مــن مــوارد القــراءة .وح ّتــى عندمــا تكــو ُن ال ُكتُـ ُ
داخـ َل ال ُم ّ
موجــودة ومتو ّفـ َرة ،فإ ّنــه ال يَ ِتـ ّم اخْ تيا ُرهــا مِ ـ ْن َطـ َر ِف أطــر مكتبيــة وتربويــة متخصصــة بمــا يســتجيب للحاجيــات
التعليميــة للتالميــذ.
أما أماكن العيْش ،فهي ال توفر في الغالب بيئة مالئمة لممارسة فعل القراءة.

ـئ ب َ
علــى صعيــد آخــر ،تُوجــد فــي بالدِ نــا  609مكتبــة عموم ّيــة ،جــزءٌ كبيــر منهــا أُنْ ِشـ َ
ماعـ ِ
ـات
الج َ
ِش ـ َراكة َم ـ َع َ
الج ْمعِ ّيـ ِ
الســجناء .غيــر أن هــذه المكتبــات تظــل ،ســواء
ال َم َحلّيــةِ َو َ
ـات َو ُم ّ
ؤس َســة ُم َح ّمــد الخامــس إلعــادة إدمــاج ُّ
بالنظــر ل َع َددِ هــا أو جــ ْودة خدماتهــاُ ،دو َن مســتوى االســتجابة للتحديــات التــي يواجههــا المغــرب فــي هــذا
المجــال ،كمــا أنهــا غيــر متالئمــة مــع المعاييـ ِـر ال ّد ْول ّيــة .وتتو ّفــر هــذه الشــبك ُة مــن المكتبــات علــى مــا مجمو ُعـ ُه
منخرط ـاً .ومــع ذلــك ،ال
ـوان ،وعلــى طاقــة اســتعابية ت َِص ـ ُل إلــى  12.200مقعـ ٍـد ِلـــ 109.472
ُ 1.558.400عنْـ ٍ
ِ
ـات دقيقـ ًة عــن ك ّل مكتبــة مِ ـ َن ال َمكتبـ ِ
يقـ ّدم ُالدليـ ُل الــذي نَ َشـ َره قطــاع ال ّثقافــةِ معلومـ ٍ
ـات .كمــا ال يوجــد تقريـ ٌر
5
ـاط ال َم ْكتبـ ِ
ع ـ ْن نشـ ِ
يس ـ َم ُح بتقييـ ِـم َع َم ِل َهــا.
ـات ال ُع ُموم ّيــةِ ْ
ــي
كمــا بَ َذلَــت المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة (ُ )BNRMج ُهــو ًدا ال يُ ْســتها ُن بهــا لت ْع ِز ِ
يــز َرصيدِ هــا ال َوثائِقِ ِّ
صف َْحــة مِ ــن ال َمخْ ُطوطــات
الســياقِ قا َمـ ْ
ـت ِب َر ْق َمنَــةِ أكثــر م ـ ْن َ 4.600.000
وإبْ ـ َرازه بكيف ّيــة ال ِئ َقــة .وفــي ه ـ َذا ّ
ـاه َم ًة بذلـ َ
خــا َل الفتــرة مــا بيْــن  2012وُ ،2016مسـ ِ
َض ـ ُّم ً
أيضــا
ـك فــي إثــراءِ المكتبــةِ ال ّرقم ّيــةِ ل ِبالدِ نــا ،التــي ت ُ
ْ
 550.000صفحـ ًة ر ْقمِ ّيـ ًة مــن َد ْو ِر ّيـ ٍ
ـات
ومونوغراف ّيــات .مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،تعــد المكتبــة الوطن ّيــة فضــا ًء للتبــا ُدلِ
ِ
ِ
وجــه
المكتبــات
الح َساســ ّيات الفِ ْك ِر ّيــة والثقافيــة .ومــن بيْــن
الثقافــي
وللقــاءات بَيْــ َن ُمختلــف َ
َ
المفتوحــةِ فــي ْ
مؤسســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات اإلســامية والعلــوم اإلنســانية .وهــي ُم َؤ ّس َســ ٌة
ــومّ ،
ال ُع ُم ِ
ـت منــذ  12يوليُــوز  ،1985بصفتهــا ج ْمعِ ّيـ ًة مغرب ّيـ ًة غيْـ َر ِربْ ِح ّيـ ٍـة ِ
ذات َمنْ َف َعـ ٍـة ُع ُموم ّيــة ،تعمــل علــى تطويـ ِـر
انطلقـ ْ
البُحـ ِ
ـوم االجتماعيــة واإلنســانية.
ـوث فــي ال ُعلـ ِ

دعـ ٍـم وت ْعزيـ ٍـز ،وذلـ َ
إن ال َم ْكتبـ ِ
ـوض بالقــرا َء ِة
ـات ال ُعموم ّي ـ َة فــي المغـ ِ
ـك لدورهــا فــي مجــالِ النُّ ُهـ ِ
ّ
ـرب تحتــا ُج إلــى ْ
ُ
و ُمحا َربَــةِ األ ّم ّيــةِ
ـات تشــكل ،بفضــل مــا تتيحــه مــن فضــاء مــوات لممارســة واكتشــاف
والج ْهــلِ  .كمــا أن المكتبـ ُ
َ
ـوض بثقا َفــةِ القِ ـ َرا َء ِة َ
ِ
ولخلْــقِ بيئـ ٍـة قِ رائ ّيـ ٍـة
العديــد مــن األنشــطة المرتبطــة بالقــراءة ،هــي الوســيلة
المناســبة للنهـ ِ
مســتدامة.
سنتي  2016و.2017
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرة ُم ِل َّحة
هوض ِ

الصعيــدِ ال َو َطنـ ّـي ،يُ َم ِّثـ ُل الن ّْشـ ُر علــى نَ َف َقــةِ ال ُم َؤ ِّلـ ِ
ـوع.
فــي مجــال الن ّْشـ ِـر علــى ّ
ـاج المطبـ ِ
ـف  26فــي المائــة مــن اإلنْتـ ِ
مؤسســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات
وق ـ ْد أشــا َر التقري ـ ُر األخي ـ ُر (ّ ،)2018-2017
الصــادِ ُر عــن ّ
ـاب فــي المغــرب (فــي مجـ ِ
ـاالت األ َد ِب وال ُعلــوم اإلنســانية
اإلســامية والعلــوم اإلنســان ّية ،عـ ْن ْ
وضع ّيــةِ الن ّْشـ ِـر والكتـ ِ
الصــادِ َرة علــى نفقــة المؤلــف يبلــغ ُ 794عنوا ًنــا ،األَ ْم ـ ُر الــذي يــؤ ّدي إلــى
االجتماعيــة) إلــى ّ
أن َع ـ َد َد العناويــنِ ّ
ـف أو دا ِئـ َرةَ
ـار ِه َمدِ ينَـ َة ال ُمؤ ِّلـ ِ
ـاق ِ
ـص ُحظـ ِ
إن بَ ْع َ
ـوظ تَ ْوزيعهــا علــى نِطـ ٍ
تقليـ ِ
ضهــا ال يَتَجــا َو ُز َمجــا ُل انْتشـ ِ
واسـ ِـع ،حيْــثُ َّ
أن ال َعدِ ي ـ َد مِ ـ َن ال ُم َؤ ِّلفي ـ َن ،بمــن فيهــم مؤلفيــن
ـاب ال َمغـ ِ
الســياقِ ذا ِتــهِ  ،يُشــي ُر اتحــا ُد ُك ّتـ ِ
ـرب إلــى َّ
َم َع ِارفِ ــهِ  .وفــي ّ
ـاص.
متمرســين ،يَ ْ
إصـ ِ
ـدار ُكتُبِهِ ـ ْم علــى حســابِهِ م الخـ ّ
ضطـ ّرو َن إلــى ْ
والص ُعوبَ ِ
ــات الت َِّج ِار ّيــ َة التــي تُعانــي منْهــا ُدو ُر
فــإن اإلمكانــات الما ِل َيــ َة المحــدودة
وبالنســبة لِمهن ّيــي الن ّْش ِــرّ ،
ُّ
الن ّْشـ ِـرَ ،وقِ لَّـ َة الكِ تابـ ِ
ـار
االعتِبـ ِ
ـات أو المشــاريع ذات جــودةَ ،و َمعاييـ َر اخْ ِتيَـ ِ
ـار مشــاريع المؤلفــات التــي ال تأخُ ـ ُذ فــي ْ
ص ـ َد َر َقلَـ ٍـق وإحبــاط.
ُّصـ ِ
األحيــانِ قي َم ـ َة الن ُ
فــي كثيـ ٍـر مِ ـ َن ْ
ـوص ال ُم َق َّد َمــةِ ُ ،كلُّهــا َعوامِ ـ ُل ت َُش ـ ِّك ُل َم ْ
العاص َمــةِ
ِ
أن َع ـ َد َد ال َم ْكتبـ ِ
ـات المهنيــة فــي
يُشــي ُر المهن ّيــو َن الذي ـ َن تــم اإلنصــات إليهــم مــن قبــل المجلــس ،إلــى ّ
تراج ًعــا كبيــراً ،حيــثُ انتقـ َل مـ ْن  65مكتبــة ســنة  - 1987وهــي الســنة التــي
االقتصاد ّيــةِ الــدار البيضــاء َعـ َر َف
ُ
أن
ـت انطــا َق المعــرض ال ّد ْو ِلـ ّـي للن َّْشـ ِـر َوالكِ ت ـاَ ِب  -إلــى  15مكتبــة ســنة  .2016كمــا أشــا َر المهن ّيــون إلــى ّ
عرفـ ْ
واح ـ َد ًة مِ ـ ْن أبْ ـ َر ِز المكتبـ ِ
ِ
الســنوي
ـت نشــيط ًة فــي ال ّربــاط ق ـ ْد
ـات المهنيــة التــي مــا زالـ ْ
َ
تراج ـ َع ر ْق ـ ُم ُم َعاملتهــا ّ
أن نشـ َ
بنســبة  25فــي المائــة خــا َل الفتْـ َرة مــا بَيْــن َسـنَت َْي  2012و .2017ذلـ َ
أس ِ
اسـ ّـي علــى
ـك ّ
ـاطها ي ْعتَمِ ـ ُد بشـ ْك ٍل َ
الس ـن َِو ّي.
ال َمبِي َعــات خــا َل ال ّدخــولِ ال َم ْد َر ِسـ ّـي ،والتــي تُ َم ّثـ ُل  30فــي المائــة مــن ر ْقـ ِـم ُمعا َملَتِهــا َّ
ـاص ب َ
كمــا يَتَ َأ َّثـ ُر نَ َشـ ُ
ـات المهنيــة َ
ـاط ال َم ْكتَ َبـ ِ
ِظ ِ
ـت تَت ََطـ ّو ُر فــي تَجا ُهـ ٍـل للمقتضيــات
اهـ َرةٍ ُمتَنامِ َيـ ٍـة مــا َف ِتئَـ ْ
بشـ ْك ٍل خـ ٍّ
وني لل ُكت ُِب وت َْســويقِ َها
القانُو ِن ّيــةِ التــي تؤطــر َحــقَّ المِ لْك ّيــةِ الفِ ْك ِر ّيــةِ  .يتعلّـ ُق األ ْمـ ُر بالق ْر َ
صنَةِ واالســتيرادِ َغيْـ ِـر ال َقانُ ّ
وازيَـ ٍـة مــن الباعــة غيــر النظامييــن.
بأثْمِ نَـ ٍـة زهيــدةٍ بواســطة شــبكة ُم ِ
اســتفا َدِ ،ب َر ْسـ ِـم َس ـنَة  ،2018مــا َم ْجمو ُع ـ ُه 552
فــي مجــال دعــم الكتــاب الــذي يشــرف عليــه قطــاع الثقافــةْ ،
أن
ِلد ْعـ ِـمِ ،ب َمبْلَـ ٍـغ إ ِْجما ِلـ ٍّـي َق ـ ْد ُرهُ  9مالييــن درهــم .وت َْج ـ ُد ُر اإلشــا َرة إلــى َّ
ـروعا مــن أصــل  943مل ًّفــا ُق ـ ِّد َم ل َّ
مشـ ً
بَ ْرنا َمـ َج َد ْعـ ِـم ال ُكتُـ ِـب ،الــذي انْطلـ َق ســنة  ،2014يرمــي إلــى ت ْوفيـ ُر ال ّد ْعـ ِـم ِلل ْ َ
ـاب،
ـار ِيع الثقاف ّيــةِ فــي َم َجــالِ الكِ تَـ ِ
مشـ ِ
ـورات و ُكتُـ ِـب ال ُم َؤ ِّلفيــن المغاربــة ،إضا َف ـ ًة إلــى ُموا َك َبــةِ
َو ُمصاح َب ـ ُة قِ ط ـاَ ِع الن َّْشـ ِـر فــي بالدِ نــاَ ،و َكــذا تعزي ـ ُز َمن ُْشـ ِ
تاحــا ِلل ْ َجمِ يـ ِـع .وقــد كش ـ َف ْت َع َم ِل ّي ـ ُة افتحــاص ِل َع ّينَـ ٍـة
ـاه َمةِ فــي َج ْعــلِ الكِ تَـ ِ
َاعــةِ الكِ تَـ ِ
ـاب والن ّْشـ ِـر ،وال ُمسـ َ
ِصن َ
ـاب ُم ً
ـزام ْ
مِ ـ ْن مِ ل َ ّفـ ِ
بتطبيــقِ البُنُــودِ
ـات بَ ْعـ ِ
ـض ال ُم ْســتفيدين مــن ال ّدعــم ّ
أن الــوزارةَ ل ـ ْم تضــع مســاطر لتتبــع مــدى االلتـ ِ
ـوص عليْهــا فــي ُع ُقــودِ ِ
االســتفا َد ِة مــن ال ّدعــم.6
ْصـ ِ
ال َمن ُ
ـي  20داراً تُــزاو ُل نشـ َ
ـاطها بكيف ّيـ ٍـة
أن هنــاك  60دا ًرا للن َّْشـ ِـر فــي المغـ ِ
ـاع إلــى ّ
ويُشــي ُر مِ ْهن ّيــو القِ طـ ِ
ـرب منْهــا حوالـ ْ
ُمنْت َِظ َمـ ٍـة ،وتنشــر مــا ال يق ـ ّل عــن  15عنوان ـاً ســنوياً .وال يــزا َل أغلــب الن ِ
ّاشــري َن يتم ْر َك ـزُون فــي المِ َح ـ َو ِر ال ُم ْمتَـ ِّد
ـي الربــاط والــدار البيضــاء ،وذلــك بنســبةِ  63.45فــي المائــة.
بيْــن مدينتـ ْ

ــت إليْهــم
ــح ِب ال ُكتُ ِ
ص َ
ــب الْ َمن ُْشــو َرة مــا زالَ ْ
ــت ُمتَدنيــةَ ،حيْــثُ يُشــي ُر مِ هن ُّيــو الن ّْشــر ا ّلذِ يــ َن أنْ َ
ِســبة َس ْ
َك َمــا أَ َّن ن ْ
أن ُمتَ َو ِّسـ َ
َوات إلــى  550نُ ْسـ َ
تراجــع مِ ـ ْن  2.000نُ ْسـ َ
ِضـ ِـع َس ـن ٍ
ـخ ًة حاليــا.
الســحب
ـخ ٍة ُمنْ ـ ُذ ب ْ
ـس إلــى َّ
َ
ـط ّ
ال َم ْج ِلـ ُ
ـدار َطبْ َعـ ٍـة ِ
واح ـ َدةٍ َف َقــط.
ِصـ ِ
وغالب ـاً مــا ي ْقت َِص ـ ُر الن َّْش ـ ُر علــى إ ْ
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

الصــادِ َرةُ ُم َؤ َّخــراً َع ـ ْن َم ْكتَـ ِـب
تس ـلَم بد ْو ِر َهــا مِ ـ ْن أ ْز َمــةِ القِ ـ َرا َءةَِ ،حيْــثُ تُ َؤ ِّك ـ ُد األ ْرقــا ُم ّ
ّ
الصحاف ـ ُة المكتوبَ ـ ُة لــم ْ
الص ُح ِ
ِ
الص ُح ِ
ــف ال َم ْكتُوبَــةِ .
اجــ َع ال َم َّط ِــر َد ِل َم
ــف ( )OJD-Marocال ّت َر ُ
بيعــات ُّ
زيــع ُّ
ُم َراقبَــةِ تَ ْو ِ
ُ
الصحافـ ُة المكتوبَـ ُة يُ ْعتَ َبـ ُر ِ
ظاهـ َر ًة دوليــة تشــهدها العديــد مــن البلــدان.
اجـ َع الــذي
َوال شــك َّ
أن هــذا ال َّت َر ُ
تعيشـ ُه ّ
َ
بــات يُ َشــ ّكلُها األنترنــت
ِــب مِ نْــهُ ،إلــى
ويُعــزى
ذلــك ،فــي جان ٍ
ِ
ظهــور التكنولوجيــا ال َّرقميــةِ وال ُمنا َف َســةِ التــي َ
والص َحا َفــة اإللكترونيــة.
ّ
وتعتبــر وســائل اإلعــام معنيــة أيضــا بقضيــة النهــوض بالقــراءة .ورغــم وجــود بعــض البرامج الثقافيــة المختصة،
ذات أ ْولَو ّيــة داخــل
إعطــاءِ القــرا َء ِة والنّهـ ِ
ـوض بهــا مكانَ ـ ًة َ
أجــلِ ْ
ينبغــي تعزيــز ومواصلــة ُ
الج ُهــو َد ال َمبْذولَ ـ َة مِ ـ ْن ْ
صـ ِـر ّي ال َمغ ِْر ِبـ ّـي.
السـ ْمعِ ّي البَ َ
ال َم ْشـ َهد َّ

يالحـ َ
فــي الم ْغـ ِـر ِب ،ال يمك ـ ُن لل َم ـ ْرءِ إ َّال أ ْن ِ
ؤسســات ِِّي،
صــةِ للكتـ ِ
ـظ قِ لَّـ َة َ
الج َوا ِئـ ِـز ال ُم َخ َّص َ
ـاب .فعلــى المســتوى ال ُم ّ
هنـ َ
واح ـ َدةٌ فقــط تُش ـ ِّك ُل َم ْو ِعــداً َس ـن َِوياً ،يت ـ ُّم االحتفــا ُل ِبــهِ فــي األ ْو َسـ ِ
ـاك جائــزةٌ ِ
ـاط ال َّثقافِ ّيــةِ ال َمغ ِْر ِب ّيــة ،كمــا
للح َف ِ
يُ َعــ ُّد ُمناســب ًة ِ
للكتــاب ،وهــي جائــزةٌ أدب ّيــ ٌة
المغــرب
بــي .ويتعلّــ ُق األ ْمــ ُر بجائــز ِة
ِ
ِ
ــاظ علــى الكِ ت ِ
َــاب ال َمغ ِْر ِّ
أصبَ َحــت األداةَ ال ّرئيس ـ ّي َة ْ
الص ـ َددِ ،
لنشـ ِـر الكِ تـ ِ
ـاب و َد ْعمِ ــهِ  .وفــي هــذا ّ
تَ ـ َّم إحداثُهــا فــي  27شــتنبر  ،1962إذ ْ
ِ
واالجتماع ّيــة ،وال ّد َراســات األدبيــة
تشــمل نســخة  2018مــن هــذه الجائــز ِة األصنــاف التّاليـ َة :ال ُعلــوم اإلنســانية
والفنيــة واللســانيةِّ ،
والسـ ْردِ ّيات والمحكيــات (ال ّروايــة والتّاريــخ وال َم ْسـ َرح) ،والترجمــة ،واإلبْـ َداع األدبــي
والشـ ْعر ّ
األمازيغـ ّـي ،وال ّدراســات فــي مجــال الثقافــة األمازيغ ّيــة ،و ُكتُــب األطفــال والشــباب.

ـي للنشــر والكتــاب ،الــذي ِّ
فض ـ ً
نظــم ألول مــرة فــي ســنة  ،1987حدث ـاً يــروم
ا ع ـ ْن ذلــك ،يُ َع ـ ُّد المعـ ُ
ْ
ـرض الدولـ ُّ
الترويــج للكتــاب والقــراءة ،فض ـ ً
ـور
للج ْمهـ ِ
ا عــن تنميــة التنشــيط الثقافــي .ويُعتبــر هــذا َ
الح ـ َدثُ الهــا ُّم ُف ْر َ
ص ـ ًة ُ
ّ
ِ
ـاح المعرض
ـاع علــى أَ ْحـ َد ِث اإلصـ
أجــلِ
ال َمغ ِْر ِبـ ّـي مِ ـ ْن ْ
ـدارات وااللتقــاءِ بمؤ ِّلفِ ــي ال ُكتُـ ِـب .وباإل ْمــكانِ تعزي ُز نجـ ِ
االطـ ِ
ـوض الفِ ْع ِلـ ِّـي
الدولــي للنشــر والكتــاب إذا مــا حــرص ُمن َِّظ ُمــوهُ علــى ج ْع ِلــهِ منت ـ ًدى ســنوياً حقيقي ـاً للتبــا ُدلِ والنهـ ِ
مناسـ َب ًة لتــدا ُولِ الكِ تــاب وغيْـ ِـر ِه مِ ـ ْن َدعامـ ِ
ـات القــراءة ،كمــا سـيُ َم ِّكن ال ُك ّتــاب مــن جلــب
بالقــراءة؛ ومــن ثـ َّم ســيكو ُن
َ
اهتمــام أكبَـ ِـر َعـ َد ٍد ُم ْمكِ ـ ٍـن مــن ال ُقـ ّراء.

ِ
المعاهــ ُد والمراكــ ُز الثقافيــ ُة األجنبيــة العاملــة بالمغــرب بِــ َد ْو ٍر هــا ٍّم فــي تعزيــز
ومــن جهــة أخــرى ،تضطلــ ُع
أن أنشــطتها تقتصــر علــى ال ُم ـ ُدن الكبــرى .كمــا
الولــوج إلــى اللغــات وأنشــطة الترفيــه الثقافــي والقــراءة .بيــد ّ
وع َد ْعـ ِـم القــراءة ال ُع ُموميــة» فــي بدايــة ســنوات ْ ،2000
بفضــلِ
أتــا َح التعــا ُو ُن بيــن المغــرب وفرنســا إطــا َق « َم ْشـ ُر ِ
صنــدوق التضامــن ذي األولو ّيــة 7.وهكــذا ،تَـ ّم افتتــا ُح عشــرين مكتبــة َو َســائ ِِط ّية فــي المراكــز الكبــرى للجهــات،
م ـ ْن أجــلِ النُّ ُهــوض بالمواقــع الثقافيــة للقــرب .وفض ـ ً
ا عــن ذلــك ،شــرع قطــاع الثقافــة ،ســنة  ،2012فــي بنــاءِ
صـ ٍـة للقِ ـ َراء ِة لفا ِئـ َد ِة ّ
ـباب فــي ال َعديــدِ مــن ال ُمـ ُدنِ والج َماعـ ِ
ـاءات ثقاف ّيـ ٍـة َوتَ ْرفيهِ ّيـ ٍـة وفضـ ٍ
ضـ ٍ
َف َ
ـات
الشـ ِ
ـاءات ُم َخ َّص َ
ال َق َر ِو َّيــةِ .
 - 7صندوق التضامن ذو األولوية ( )FSPهو برنامج للدعم العمومي من أجل التنمية تتولى تنفيذه وزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية ويهدف إلى متويل
املشاريع أو البرامج التنموية يف املجاالت املؤسسية واالجتماعية والثقافية وذات الصلة مبجال البحث ،يف البلدان املنتمية إلى «منطقة التضامن ذات
األولوية» والتي تضم نحو  60بلداً من أقل البلدان منواً من حيث الدخل وغير القادرة على الولوج إلى أسواق الرساميل والتي يقع معظمها يف إفريقيا
ومنطقة الكاريبي .وتنتمي البلدان املغاربية إلى هذه املنطقة منذ  .2001ويركز هذا البرنامج على دعم املشاريع القائمة على مقاربة تشاركية واملمتدة
على سنوات متعددة واملستجيبة لسياسة الصالح العام.
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرة ُم ِل َّحة
هوض ِ

ـت ت َْجربَـ ًة أولَــى
وفــي إطـ ِ
ـار مشــروع القــراءة مــن أجــل ال ّنجــاح ،المعت َمــد مــن قبــل قطــاع التربيــة الوطنيــة ،انْ َطل َ َقـ ْ
مؤس َســة للتعليــم االبتدائــي.
مــا بيْ ـ َن َس ـنَت َْي  2015و ،2016لفائــدة المســتويين األ ّول والثانــي ابتدائـ ّـي فــي َّ 90
ور ِسـتّة أو ثمانيــة أســابيع
ـرت ُم ْر ِضيـ ٌة ،والتــي تــم الوقــوف علــى بعضهــا بعــد ُمـ ُر ِ
وبالنظــر إلــى النتائــج التــي اعتُبـ ْ
مــن بـ ْدءِ المشــروع ،فســيتم تعميــم هــذه التجربــة خــال الموســم الدراســي  .2019-2018وباإلضافــة إلــى ذلــك،
سيوســع القطــاع الوصــي نطــاق المشــروع ليشــمل المســتويين الثالــث والرابــع مــن التعليــم االبتدائــي.
عــاوة علــى ذلــك ،انخــرط قطــاع التربيــة الوطنيــة فــي مشــروع «تحـ ِّدي القــراءة ال َع َر ِبـ ّـي» ،وهــي مبــادرةٌ مــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تهــدِ ُ
ـب القــراءة لــدى جيــلِ األطفــال والشــباب فــي العالــم العربــي.
ف إلــى تنميــة ُحـ ِّ
وفــي ســنة  ،2018فــازت ّ
الطفلــة ال َمغ ِْرب ّيــة مريــم أمجــون ،البالغــة مــن ال ُع ْمـ ِـر تســع ســنوات ،بالجائــزة التــي تُ ْمنَـ ُح
فــي إطــار مشــروع تحـ ّدي القــراءة العربــي .وتــم تنظيــم هــذه المســابقة فــي العديــد مــن الـ ُّدول العربيــة النتقــاء
ال ُم َر ّشــحين مــن أجــل المشــاركة فــي المرحلــة النهائيــة للجائــزة فــي دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة .وكانــت
ـت
ـت فــي قــراءة وتلخيــص محتــوى  50كتا ًبــا فــي إطــار المســابقة التــي نُ ِّظ َمـ ْ
ال ّتلْميــذة ال ُمتَ َّو َجــة بالجائــزة قـ ْد نَ َج َحـ ْ
الصعيــدِ ال َو َط ِنـ ِّـي.
علــى ّ

الج َهو ّيـ َة للتربيــة والتكويــن ِّ
تنظـ ُم عــددا مــن األنْ ِشـ َ
أن األكاديم ّيـ ِ
ـوض بالقــرا َءةِ ،حيــث تعمــل
ـات ِ
صـ َد النُّ ُهـ ِ
كمــا َّ
ـط ًة َق ْ
المؤسسـ ِ
ـات التعليميــةِ فــي جميـ ِـع أنْحــاءِ ال َم ْمل َ َكــةِ فــي
بشــكل خــاص علــى اإلشــراف علــى مشــاركة العديـ ُد مــن
َّ
وع «ت ََح ـ ّدي القــراءة العربــي» .ويتــم تنفيــذ بعــض أنشــطة األكاديميــات بمشــاركة المجتمــع المدنــي .و َم ـ َع
َم ْش ـ ُر ِ
ذ ِلـ َ
ـك ،ال يــزال نطــاق هــذه المبــادرات محــدودا ،كمــا أن أنشــطة األكاديم ّيــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ال تنبــع
مــن سياســة واضحــة المعالــم ومرتكــزة علــى تحقيــق النتائــج ،وذلــك فــي غيــاب خطــة عمــل ُم َحـ َّـد َدة ونظــام
للتقييــم.
صعيـ ٍـد َ
اإلســامية منــذ ســنة  2000تنفيــذ برنامـ ٍـج لمحــو األميــة
علــى َ
آخ ـ َر ،تتو ّلــى وزارةُ األوقــاف والشــؤون ْ
صفـ َ
ُ
ـتهدف هــذا البرنامـ ُج المواطنـ ِ
ـوف
بالمســاجد .ويسـ
ـات وال ُمواطنيـ َن ا ّلذيـ َن لــم يلتحقــوا بالمدرســة أو غــادروا ُ
الدراســة مبكــرا.
ـاه َمتَه فــي النُّهــوض بالقــراءة
ـاص ب َم ْحـ ِـو األ ّم ّيــة مــن طمــوح ،غيــر ّ
أن ُمسـ َ
و ِبـ ُك ّل تَأكيـ ٍـد ،ال يخْ لــو هــذا البرنامــج الخـ ّ
نجاعـ ًة مــن خــال ُمعالَ َجــة بعــض أوجــه القصــور كالتالــي:
َسـتَ ُكون أ ْكثَــر
َ

العمــل بشــكل تلقائــي ومنتظــم علــى إنْجــاز دراسـ ٍ
الخاصــة للمتعلمين
تحديــدِ الحاجيات
ّ
أجــلِ ْ
ـات ِعلْمِ ّيــة مِ ـ ْن ْ
وتوفيــر برنامــج يالئــم خصوصيــات كل فئــة؛
وضــع لوحــة قيــادة تتضمــن مؤشــرات واضحــة وشــفافة لتقييــم أداء البرنامــج وقيــاس األثــر الحقيقــي علــى
المتعلميــن وعلــى ديناميــة التنميــة فــي البــاد؛
تقوية مستوى االبتكار (باعتماد األدوات والتطبيقات الرقمية مثال)؛
تعزيز مشاركة الرجل في هذا البرنامج مقارنة مع النساء.
المؤسســة الوطنيــة
علــى صعيــد آخــر ،أضحــت الوكال ـ َة الوطن ّي ـ َة لمحاربــة األم ّيــة ،ال ُم ْح َدثَــة ســنة  ،2013هــي
ّ
المكلفــة بمعالجــة إشــكالية األميــة.
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وضــع اســتراتيجية وطنيــة لمحــو األميــة وتنْســيق
وتتمثــل المهــام الرئيســية للوكالــة الوطنيــة لمحاربــة األميــة فــي ْ
التدابيــر المتخــذة مــن لــدن مختلــف الفاعليــن فــي هــذا المجــال .وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي تخفيــض معــدل
الصــادر ِة عــن المنْدوب ّيــة الســامية للتخطيــط ،إلــى 32
ـام ّ
األميــة فــي المغــرب ،الــذي يصــل ،وفقـاً ْ
ألحـ َد ِث األ ْرقـ ِ
ـب
السـ ّكان البالغيــن  10ســنوات فمــا فــوق ( 44.7فــي المائــة فــي الوســط القــروي) .ومــن ّ
الصعـ ْ
فــي المائــة مــن ُّ
فــي الوقـ ِـت ال ّر ِ
مؤس َســة فتيــة كالوكالــة الوطنيــة لمحاربــة األ ّم ّيــة ،التــي تطلــب
اهــنِ إجــراءُ تقييـ ٍـم لحصيلــة أداء َّ
ـوار َد بَ َشـ ِـر ّي ٍة وماليـ ٍـة محــدودةٍ .
منْهــا إرســاء هياكلهــا بعــض الوقــت ،علمـاً أنهــا تتوفــر علــى مـ ِ
وبمــوازاة مــع ذلــك ،ثمــة عــدد مــن المبــادرات الراميــة إلــى التشــجيع علــى القــراءة .وقــد ســبق لقطــاع الشــباب
أن أطلــق فــي هــذا الصــدد مبــادرة «زمــن الكتــاب» ،وهــي مبــادرة كانــت ترمــي إلــى َج ْمــع عـ ٍ
ـدد مــن الكتــب قصــد
تَزْويــدِ َم ْكتَبَـ ِ
ور الشــباب.
ـات ُد ِ
ّ
المنظمــات غيْــر الحكوميــة والمواطنيــن إلــى تطويــر ثقافــة القــراءة ،عبْ ـ َر القيــام بأنشــطة
ـض
تس ـ َعى بعـ ُ
كمــا ْ
تحسيســية وعمليــات لتوزيــع ال ُكتُــب .وتجــدر اإلشــا َرة ُهنــا ،علــى ســبيل المثــال ،إلــى الجمعيــة المغربيــة للتضامــن
والتنميــة المســتدامة ،وهــي جمعيــة تتكـ ّون مــن طلَبــة كليــة العلــوم بال ّربــاط وتعمــل فــي مجــال التنميــة االجتماعية
بالجماعــةِ ال َق َر ِو ّيــةِ ســيدي موســى
قاعـ ٍـة ثقافيَـ ٍـة
َ
تجهيـ ِـز َ
واالقتصاديــة .فقـ ْد بــا َد َر ْت هــذه الجمعيــة إلــى ت ْمويــلِ ْ
المجــدوب (عمالــة المح ّمديــة) تتكـ ّو ُن مــن ثالثــة فضـ ٍ
ـاءات :فضــاء للقــراءة ،وفضــاء للمســرح ولعــرض األفــام،
ْ
تأسيســها ِب ِبنَــاءِ ثَ َما ِنــي َم ْكتبـ ٍ
ِ
ـس
ـت الج ْمع ّيــة منــذ
ـات مدرسـ ّي ٍة وخ ْمـ ِ
وفضــاء للورشــات .وفــي هــذا اإلطـ ِ
ـار ،قامـ ْ
الطالـ ِـب .كمــا ّ
ور ّ
ـس مكتبـ ٍ
مكتبـ ٍ
نظمــت ع ـ ّدة دورات تكوين ّيــة ،باإلضافــة إلــى
ـات عموم ّيـ ٍـة صغيــرةٍ وخ ْمـ ِ
ـات ِب ـ ُد ِ
ـاعدت هيئـ ٍ
ـات أخــرى علــى إنشــاء  39فضــا ًء للقــراءة فــي المــدارس القرو ّيــة
أنشــطة حــول قــراءة الكتــب .وقــد سـ
ْ
ومكتبتيْــنِ َم ْد َر ِسـ ّيتيْنِ .
ـوص المبــادرات ال ّراميــة إلــى تحســيس المواطنيــن بالقــراءة فــي وســائل النقــل ،نُ ِشــير إلــى ُمبــادرة « ْقـ َرا
صـ ِ
و ِبخُ ُ
صـ ْل» ،التــي أطلقتهــا جمعيــة «رواد مغــرب الشــباب» بال ّتن ِْســيقِ َم ـ َع شــركة كازا ترامــواي .وهــي مبــادرة تَــرو ُم
تَ ْو َ
ْ
ـجيع القــراءة لــدى رواد خطــوط التــرام بالــدار البيضــاء مــن خــال وضــع رصيــد هــام مــن الوثائــق يضــم
تشـ ِ
 5000مــن الكتــب والجرائــد والمجــات رهــن إشــارتهم بالمجــان بتمويــل مــن شــركة الترامــواي .ومــن بيــن
ال ُمبــا َد َر ِ
ات كذلــك التــي تعمــل علــى النّهــوض بالقــرا َءة ،نشــير إلــى شــبكة القــراءة فــي المغــرب ،وهــي شــبكة مــن
ـاب والقــراءة بالمغــرب .كمــا
ـت ســنة َ ،2013وتَ ْع َم ـ ُل علــى َد ْعـ ِـم وت ْعزيـ ِـز الكتـ ِ
تأسسـ ْ
الجمع ّيــات غيــر الحكوميــة ّ
تُن َِّظ ـ ُم ّ
الش ـ َب َك ُة ك ّل ســنة «الجائــزة الوطنيــة للقــراءة» التــي تهــدف إلــى «تبــويء القــرا َءة المكانــة التــي تســتحقّها
فــي المجتمــع».
ـي
فصــل ّ
وفــي مجــال التحســيس بالقــراءة خــا َل ْ
الصيــف ،ال ب ـ ّد مــن اإلشــا َرة إلــى ُمبا َد َرتيْــن رائدتيْــن بمدينتـ ْ
الجديــدة وأكاديــر .حيْــثُ يتــ ّم ســنويا تنظيــم ف ّعال ّيــات المكتبــة ّ
الشــاطئ ّية لتشــجيع القــراءة وتوفيــر الكتــب
لل ُمصطافيــن .وبهــذه المناســبة يتــم توفيــر المئــات مــن الكتــب وتنظيــم العديــد مــن حلقــات النقــاش.
لتج ِربَــةِ َشـ َبكة المقاهــي األدب ّيــة بالمغــرب ،فقــد تــم افتتــاح ســبعة مقاهــي أدبيــة منــذ يونيــو 2015
أ ّمــا بال ِّن ْســبة ْ
ووصــل عددهــا حاليــا إلــى  32مقهى .وتُ َم ِّكــن هــذه المقاهــي األدبيــة روادهــا مــن االنفتــاح علــى األنشــطة
الثقافيــة وتســعى إلــى تقريــب جمهــور غيــر متعــود علــى القــراءة مــن الكتــاب والشــأن الثقافــي .علــى صعيـ ٍـد
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرة ُم ِل َّحة
هوض ِ

َ
آخـ َر ،تم ّكنــت جمع ّيــة رؤى بشــراكة مــع قطــاع االتصــال ،فــي ســنة  ،2014مــن تدشــين فضــاء يوفــر المطبوعــات
ـار تنفيــذ ُمقتضيـ ِ
وض َعـ ِ
والمنشــورات بطريقــة «برايـ ْل» لفائـ َد ِة ال َم ْكفوفيــن ِ
ـات ملحــق
ـاف البصــر ،8وذلــك فــي إطـ ِ
ـوار َد البَ َشــر ّي َة
االتفاقيــة ال ُم َو َّق َعــة بيْــن قطــاع االتصــال وجمعيــة « ُرؤى» فــي نونبــر  .2014ويو ّفـ ُر هــذا الفضــاءُ ،المـ ِ
ـات والمن ُْشـ ِ
صــر مــن المطبوعـ ِ
وض َعـ ِ
اســتفاد ِة الم ْكفوفيـ َن ِ
الصــادرة
واللوجيســتيك ّي َة الكفيلـ َة بتيْسـ ِ
ـاف ال َب َ
ـورات ّ
ـير ْ
بطريقــة «بْرايْـ ْل» .ويأتــي إحــداثُ هــذا الفضــاءِ تفعيـ ً
الخاصــةِ
ا ل ُمعاهــدة مراكــش الموقعــة فــي  27يونيــو ،2013
ّ
ـتثناءات ال ُم َط َّب َقــةِ علــى ُحقــوق المِ لْك ّيــةِ الفكر ّيــةِ لفائــد ِة ِضعـ ِ
ِ
صــر والمكفوفيــن .كمــا تؤ ّك ـ ُد دراس ـ ٌة
باالسـ
ـاف البَ َ
أن األبْ َجدِ ّي ـ َة ع ـ ْن طريــقِ الل ْمــس هــي أداةٌ
ص ِر ًّيــا (ّ )AMARDEV
أج َرتْهــا الجمع ّي ـ ُة المغرب ّي ـ ُة لتأهيــلِ ال ُم َعاقيــن بَ َ
ْ
رئيسـ ّي ٌة الســتفادة هــذه الفئــة.
تج ِربَ ـ َة ال ُمجتمـ ِـع ال َم َد ِنـ ِّـي فــي َمجــا ْل القِ ـ َرا َء ِة تُع ـ ّد ت َْج ِربَ ـ ًة َغ ِن ّيــة ب َمــا ي ْكفِ ــي لتعبيــد الطريــق أمــام مبــادرات
َّ
إن ْ
ـب تقيي ًمــا موضوع ًيــا وتوســيعاً ِلن َ
ِطاقِ هــا .عــا َو ًة علــى أ ّنهــا تســتحق ال ّدعــم
مســتقبلية .كمــا ّ
أن هــذه الت َّْج ِربَــة تتطلّـ ُ
ـاع
ـاص علــى حـ ٍّـد ســواءَّ .
مــن طــرف الدولــة والقطــاع الخـ ّ
إن الشــراكة الثنائيــة أو الثالثيــة (بيْ ـ َن ال ّد ْولَــةِ والقِ طـ ِ
َ
ـوض بالقِ ـ َرا َءةِ.
ـاص وال ُم ْجتَ َمـ ِـع ال َم َد ِنـ ّـي) مــن شــأنها التحفيــز علــى النُّ ُهـ ِ
الخـ ّ

اس ـ ِت ْعما َل األ َد َو ِ
ات ال ّر ْقمِ ّيــة هــو طريق ـ ٌة جديــدةٌ للقــراءةُِ ،م َو َّج َهــة نحــو نصــوص قصيــرة (بَ ـ ْل قصيــرة ج ـ ًدا
َّ
إن ْ
فــي بعــض ّ
الش ـ َب ِ
اهتمـ ٍـام ُم ِ
أن ال ُم ْحتويــات
باشـ ٍـر َو َف ـ ْو ِر ّي بالن ّْس ـ َبةِ للقــارئ .كمــا ّ
كات االجتماع ّيــة)ُ ،م َر َّك ـزَة وذات ْ
والوســائط التــي تَتَ َم ّيــ ُز بِتو ُفــر مك ِّو ِ
ِ
نــات
ــوص
هــي فــي
ِ
ُّص ِ
زيــج مِ ــن الن ُ
غالــب األحيــانِ عبــا َرةٌ َعــ ْن َم ٍ
ال ّر ْقم ّيــة َ
ٍ
جديــد
نفســه أمــا َم َشــ ْك ٍل
الصــوت والصــورة والفيديــو .وهكــذاّ ،
ّ
فــإن ُمســتعمِ َل هــذه األدوات ال ّرقم ّيــة يجــد َ
مــن ْ
ـدي .وبالف ْعــل ،تُتِي ـ ُح التكنولوجيــا الرقميــة إمكانيــة
اشــكال المحتــوى ،يتكا َم ـ ُل َم ـ َع ال ُمحتــوى ال َو َرقِ ـ ّـي التقليـ ّ
جديــدة ،أال وهــي تقني ـ ُة «ال ّرا ِبــط» التــي تســمح باالنتقــال مــن محتــوى إلــى محتــوى َ
آخــر ،إ ّمــا ب َه ـ َد ِف ت ْعميــقِ
ـوم مــا ،أو الكتشــاف محتويــات لــم ت ُك ـ ْن ُمتَ َو َّق َعــة فــي بدايــة القــراءة .إن أهميــة اإلمكانــات التــي يتيحهــا
م ْف ُهـ ٍ
ـات
أعــداداً كبيــرة مــن مــواد القــراءة التــي ال تتو ّفــر عليْهــا حتــى ُكبريـ ُ
المجــال ال ّر ْقمِ ـ ّـي تتجلــى فــي كونــه يوفــر ْ
ال َم ْكتَبـ ِ
َّص ُّفـ ِـح علــى اإلنترنــت ك ّل مــا يُمكــن أ ْن
ـات .واليــوم ،يتجــاوز مجمــوع الكتــب والوثائــق ال ُم َ
تاحــة والقابلــة للت َ
أن معظــم هــذه المحتويــات يُمكــن الولــو ُج إليْهــا َم ّجا ًنــا.
يتخ َّيلــه أكثــر ال َق ّيمِ يــن علــى المكتبــات ُجـ ْرأَ ًة؛ عــا َو ًة علــى ّ

أن القــرا َءةَ ال ّر ْقم ّي ـ َة ال يمكــن أن تحــل محــل القــرا َءة التقليد ّيــة علــى الحامِ ــلِ ال َو َرقــي .ذلــك أن القِ ـ َرا َءةَ
َغيْ ـ َر َّ
علــى حامِ ـ ٍـل َو َرقِ ـ ّـي تُـ َؤ ِّدي إلــى تَ َمثُّـ ٍـل ذِ ْه ِنـ ٍّـي أ ْف َ
تح ِّقـ ُق ف ْه ًمــا أ ْكبَـ َر بال ُمقا َرنَــةِ مـ َع
ضـ َل لل ُم ْحتَـ َوى ال َم ْقـ ُروءِ  ،وبالتالــي َ
ـوص ّ
الطويلــةِ أو
ُّصـ ِ
القِ ــرا َء ِة علــى حامِ ـ ٍـل َر ْقمِ ـ ٍّـي ،حســب خبــراء ودارســين فــي المجــال .9كمــا أن قِ ـ َرا َءةُ ال ُكتُـ ِـب والن ُ
الْ ُم َع ّقـ َد ِة علــى كل مــن الحامِ ـ ٍـل ال َو َرقِ ـ ٍّـي أو عبــر األنترنيـ ِـت ،تتطلــب فــي كِ لْتــا الحالتيْــن ،بـ ْذ َل َم ْجهـ ٍ
ـود علــى مســتوى
تحدِ يــدِ ُّ
ـوص األ َد ِب ّيــةِ  ،كال ّروايـ ِ
وص ِ
ـص .وهــو أ ْمـ ٌر
صـ ِ
ُّصـ ِ
الشــخُ ِ
ـات وال َق َ
داخ ـ َل الن ُ
التّركيـ ِـز والت َذ ُّكـ ِـر وال ُق ـ ْد َر ِة علــى ْ
يَ ْغــدو ُم ْسـ ً
ـارات القِ ـ َراء ِة ال َم ْر ِجعِ ّيــة مكت ََسـبَ ًة مِ ـ ْن َقبْـ ُل ،أ ْو إذا كانَــت القــرا َءةُ ال ّر ْقمِ ّيـ ُة ص ْعبَـ ًة
ـتحيل إذا لَـ ْم تَ ُكـ ْن َمهـ ُ
إن االســتفادة القصــوى مــن القــراءة علــى الحامــل الورقــي ومــن القــراءة الرقميــة هــي فــي
يحـ ٍـةَّ .
للغايَــةِ أو َغيْـ َر ُم ْر َ
األســاس قضيــة تربويــة ،ويتعيــن بعــد ذلــك إيجــاد تــوازن بيــن الصنفيــن مــن القــراءة.
 - 8املصدر :وزارة الثقافة واالتصال.
 - 9دراس ٌة نُ ِش َر ْت يف َع َددِ دجنبر  2013من املجلة الدولية لألبحاث يف مجال التربيةَ ،ش َمل َ ْت تالمي َذ من امل ُ ْستَوى االبتدائي ،ودراس ٌة مماثل ٌة أَ ْج َرتْ َها
اليات املُت َّح َد ِة األمريك ّيةِ على مجموعة من ّ
جامِ َع ُة ماريالنْ ْد بالوِ ِ
الطلَبة
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

الرقمــي ( ،)e-bookبالنظــر َ
ِصــهِ التقنيــة واالقتصاديــة ،تح ّد ٍ
صائ ِ
يــات
الكتــاب
ومــن جهــة أخــرى ،يطــر ُح
ُ
لخ َ
ُّ
الناشـ ِـري َن ،أمــا َم أنْمـ ِ
ِ
ـاب
ـاج والتّوزيـ ِـع والنشــر
ـات علــى
الخاصــةِ بالكتـ ِ
جدي ـ َد ًة لقطــاع النشــر .بحيــث بـ َ
ّ
ـاط اإلنْتـ ِ
ـاب
ـإن قطــا َع الكتـ ِ
اإللكترو ِنـ ّـي ،ال َع َمــل علــى إعــاد ِة التفكيـ ِـر فــي مهنتهــم و ُمال َء َمــة َع ْر ِضهِ ـ ْم .أ ّمــا فــي المغـ ِ
ـرب ،فـ ّ
ِ
صـ َة ال ُكتُـ ِـب ال ّر ْقميــة مِ ـ ْن مج ُمــوع
ال ّرقمـ ِّـي ال يــزا ُل فــي
ـب وزارة الثقافــة واالتصــال ،فـ ّ
مراح ِلــهِ األُولــىَ .و َح َسـ َ
ـإن ِح ّ
ـت  2فــي المائــة فقط.
العناويــنِ الم ْعروضــةِ فــي المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب ،فــي دورة ســنة َ ،2018قـ ْد بَل َ َغـ ْ
ـلطات ال ُعموم ّيــةِ
السـ ِ
ّ
إن الت َّطـ ُّو َر الــذي نجــم عــن ظهــور وانتشــار المكتبـ ُة ال ّر ْقميـ ُة عبْـ َر العالَـ ِـم ينبغــي أ ْن يحــض ُّ
بالمغــرب علــى ال َع َمــلِ علــى ال ُمحا َفظــةِ علــى التُّـ ِ
األع َمــال
ـراث ال َو َط ِنـ ّـي (ال ُكتُــب وال َم َجـ ّـات والْ َج َرائــد وك ّل أنْــواع ْ
ضـ ِـع َر ْهــن إشــا َرة ال ُقـ ّراءِ ِ ،
الفِ ْك ِر ّيــة) َو َ
داخـ َل ال َم ْغـ ِـر ِب
ضمــانِ ِح ْفــظ َونَ ْشــر اإلنْتَــاج الفِ ْكـ ِـر ّي والثقافــي ال َو َط ِنـ ّـيَ ،و َو ْ
وخار َجــه ،رصي ـ ًدا مــن الوثائــقِ أ َكثَــر ثــراء .كمــا يمك ـ ُن لقطــاع الثقافــة واالتصــال أ ْن تُ َف ِّك ـ َر فــي تزْويــدِ َش ـبَكة
ِ
ـواردِ ال ّر ْقمِ يــةِ التــي تتو ّفـ ُر عليْهــا .مــن
القــراءة العموم ّيــةِ (المكتبــات العموميــة) ِبمِ ن ََّصـ ٍـة رقم ّيـ ٍـة تَ ْك ُفـ ُل اقتســام ال َمـ ِ
جا ِن ِبــهِ  ،يُ ْمكــن لقطــاع التربيــة الوطنيــة أ ْن ير ِبـ َ
ـط بيْـ َن المكتبـ ِ
ـات المدرسـ ّيةِ  ،كــي ينشــئ َم ْكتبـ ٍـة مدرسـ ّي ٍة وطن ّيـ ٍـة
ـإن مــن شــأن
ـدار اليــوم وفــي مج ُمــوع تُـ َر ِ
رق ّميــة تكــون فــي خدمــة التالميــذ علــى َمـ ِ
اب ال َم ْمل َ َكــةِ  .وم ـ ْن ثَ ـ ّم ،فـ ّ
األداةَ ال ّر ْقمِ ّيـ َة ،التــي تُعتبـ ُر وســيل ًة بســيط ًة و ُمنْخفضـ َة ال ّت ْكلُفــة ومســتخ َدمة علــى نطــاق واســع مــن لدن الســاكنة،
أن تمثــل آليــة هامــة مــن أجــل تســريع الولــوج للكتــب اإللكترونيــة ومضاميــن أخــرى للقــراءة أو تطويــر القــدرات
فــي َمجــالِ القِ ـ َرا َءةِ ،وذلـ َ
خاصــة بالتعلُّـ ِـم أو بالمســاعدة علــى الولــوج للمحتويــات
ضــلِ برامــج م ْعلومات ّيــة
ـك ِب َف ْ
ّ
اســتعمال نصــوص
الرقميــة المكتوبــة .كمــا أن التكنولوجيــا الرقميــة أحدثــت أنماطــا جديــدة للقــراءة تقــوم علــى ْ
قصيــرة وعلــى التفاعــل المباشــر بيــن األشــخاص.
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرة ُم ِل َّحة
هوض ِ

دم ٍج
وم ِ
II.توصيات :من أجل النُ ٍ
تدام ُ
ناج ٍع ُ
هوض بالقراءة بشكل ِ
وم ْس ٍ
ـف ال ُمك ّونــات ال ُمتَ َعلِّقــةِ ْ
ضعِ يــةِ ُمختلـ ِ
وض بالقِ را َء ِة (األُ ْسـ َرة ،المدرســة ،المكتبات
فــي ضــوء تحليـ ُل َو ْ
بإشــكال ّيةِ النُّ ُه ِ
ِصادِ ّي) ،و َكــذا ال ُمبــا َد َر ِ
ات
السوســيو-ا ْقت َ
المدرســ ّية وال ُعمومِ ّيــة ،سلســلة القيمــة المتعلّقــة بالنّشــر ،ال ُمحيــط ّ
وس
ال ُمت ََّخ ـ َذ ِة علــى ال ُم ْس ـتَ َوى ال َو َط ِنـ ِّـي ِ
والج َهـ ِـو ّي وال َم َحلِّـ ِّـي لِل ّر ْفـ ِـع م ـ ْن ُمســتوى «القِ َرا ِئ ّيــةِ »ِ ،عــا َو ًة علــى ال ـ ُّد ُر ِ
ـض ال ُم َما َرسـ ِ
الصعيــدِ ال ّد ْولــي ،يقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
ال ُم ْس ـتَفا َد ِة م ـ ْن ب ْعـ ِ
ـات َ
الج ِّي ـ َد ِة علــى ّ
والبيئــي جملــة مــن التوصيــات التــي تتــوزع كالتالــي:

ٌ
صيات ُ
اتيج ٍّي:
َت ْو
ذات َ
استْ َر ِ
طاب ٍع ْ
مومية.
الع
الس
ِ
ياسات ُ
ّ
ضمن ّ
1 .جعل النهوض بالقراءة من بني األولويات الوطنية وإدراجها ْ

خاص بالنّهوض بالقرا َءةِ.
ساتي
إعداد ٍ
 ْ
ّ
إطار تشريعي و ُم ّ
ؤس ّ

َ
ياسـ ٍـة ُمنْ َدمِ َج ٍة و ُم ْشـتَر َكة
تنظيــم
مناظـ َرة وطن ّيــة حــول القِ ــرا َءة فــي ووظائفهــا ال ُمختلفــة ،مِ ـ ْن أَ ْجــلِ ْ
إعــدادِ ِس َ
ـوض بِالقــراءة.
بيْــن مختلــف الفاعليــن المعن ّييــن ،ت ْعمــل علــى تنســيق مختلــف المبــادرات الخاصــة بالنُّ ُهـ ِ
ياســة فــي شـ ْكلِ ُم ّ
ـات َع َمـ ٍـل ،وذلـ َ
خططـ ِ
إعــداد ُعق ٍ
ض
ُود-بَرامِ ــج تتعلّـ ُق بالنّهـ ِـو ِ
ـك مـ ْن ِخــالِ ْ
الس َ
تنزيــل هــذه ّ
ِبالقِ ـ َرا َءة مــع مختلــف القِ طاعـ ِ
الوزار ّيــة ال َم ْع ِن ّيــة ،ال ِس ـ ّيما فــي قطاعــات الثقافــة واالتّصــال والتربيــة
ـات ِ
الوطن ّيــة والتكويــن المِ هنــي واألُ ْسـ َرة والتضامــن وال ُم َســا َواة والتنميــة االجتماعيــة .ويت َع ّيـ ُن أ ْن تَتَض ّمـ َن هــذ ِه
وع ـ ًة مِ ـ َن التّدابيـ ِـر تَ ُه ـ ُّم:
ال ُعقــو ُد َم ْج ُم َ
ـات و ُم ّ
خططـ ِ
ياسـ ِ
وض
ـات ال َع َمــل ال ّراميــة إلــى النُّ ُه ِ
	-االنْ ِخـ َراط الفِ ْع ِلـ ّـي للســلطات العموميــة فــي تنفيــذِ ِّ
الس َ
بالق َرا َء ِة.
داخ ـ َل الْ َو َســط العا ِئ ِلـ ّـي ،بمــا فــي ذلـ َ
ـات القــراءة ِ
	-تشــجيع ُممارسـ ِ
ـك التحســيس بأه ّم ّيــة القــرا َءة َو َخلــق
أَنْ ِش َ
ــطة ُمناســ َبة ّ
ِياجــات َ
ِ
صــر
االحت
اب ول ِْل
للشــ َب ِ
ِ
اصــةِ  ،وتيْســير ولــوج ضعــاف ال َب َ
الخ ّ
شــخاص َذوي ْ
والمكفوفيــن إلــى قــراءة النصــوص الورق ّيــة بوســائل مالئمــة.
	-إعــا َدة تَ ْأ ِهيــلِ ال َم ْكتَ َبـ ِ
ـات ال َم ْد ِر ِسـ ّية ،مــن خــالِ تَزْويدِ هــا ِب َمـ َو ِار َد َوثائِقِ ّيـ ٍـة جديــدةٍ  ،وت ْعزيـ ِـز من ُْظوما ِت َهــا
ال َم ْعلومات ّيــةِ  ،وال َّربْـ َ
ـار َش ـ َب َك ٍ
ات.
ـط فيمــا بيْنَهــا فــي إطـ ِ
الكتاب.
ِ
	-تطوير برامج تتعلّق بال ّت ْكوينِ في مجالِ مِ َهنِ
دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة ،يهــدف إلــى تشــجيع
القــراءة فــي مختلــف الدعامــات؛
ج ْعــل قض ّيــة النّهــوض بالقــرا َء ِة َو ْر ًشــا أساســ ًّيا فــي الجهويــة المتقدمــة والتنْميــة التُّراب ّيــة ،مــن خــالِ
ـار ُم ّ
خططـ ِ
الج َهـ ِ
إعـ َدادِ اتفاق ّيـ ٍ
الج َهو ّيــةِ  ،وذلــك
ـات ال ّتنْمِ يَــةِ ِ
ـات بيْـ َن ِ
ـات وبيــن ال ّد ْولَــةِ فــي إطـ ِ
ـجيع علــى ْ
الت ّْشـ ِ
يــز علــى ال َعالَ ِــم ال َقــ َر ِو ِّي وعلــى َّ
اب ال ُمن ِْحدِ ِريــ َن مِ ــ ْن أ ْو َس ٍ
ــاط َم ْح ُرو َم ٍــة أو ذوي االحتياجــات
الشــبَ ِ
بِال ّت ْركِ ِ
ضـ ً
ا عـ ْن إعــا َدة التّفكيـ ِـر فــي َد ْو ِر المكتبـ ِ
أجــلِ ُمال َء َمتهــا
الخاصــةَ ،ف ْ
ّ
ـات (خــارج وظيفــة إعــارة ال ُكتُـ ِـب) مــن ْ
الت االجتماع ّيــة َو َم ـ َع تط ـ ُّو ِر انْتظـ ِ
م ـ َع الت َّح ـ ُّو ِ
ـارات ال ُم ْرتَفِ قي ـ َن.
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ـوض بالقِ ــرا َء ِة فــي كل جماعــة أو مجموعــة مــن
علــى ُمســتوى الجماعــات التُّراب ّيــة ،تخصيــص ميزان ّيــة للنّهـ ِ
الجماعات.
إطــار المســؤول ّية االجتماع ّيــة للمقــاوالت) علــى االســتثمار فــي تطويــر
الخــاص (فــي
ــجي ُع القطــاع
ت َْش ِ
ِ
ّ
خاصــةِ بالقِ ـ َرا َءة فــي ُمخْ تَلَـ ِ
المكتبــات المدرســية والمراكــز ال ّثقافِ ّيــة ،وكذلــك فــي خلــق فضـ ِ
ـاءات
ـف أماكِ ــنِ
َّ
ال َعيْــش.
ص ِ
السوســيولوجيا ،األنثروبولوجيــا) حــول
ص َ
دعــم األبْحــاث فــي مختلــف الت ََّخ ُّ
ــات (الجهــاز العصبــي ّ ،
المواضيــع التــي تَ ُهــ ُّم عالــم القِ ــ َرا َءةِ.

ٌ
توصيات ذات طبيعة عملية
ـار ِف
ـوج إلــى المعلومــات وال َمعـ ِ
لقــد غيــرت الثــورة الرقميــة وتطــور األدوات المتصلــة ،بكيف ّيــة جذر ّيـ ٍـة ،عمل ّيــة الولـ ِ
أن َهــذِ ِه األَ َد ِ
االســتعمالِ َو َغيْ ـ ُر ُم َكلِّ َفـ ٍـة و ُمنْت َِش ـ َرةٌ علــى نطــاق
ّواصــل .كمــا َّ
وأَ ْشــكال الت ُ
وات تتســم بكونهــا َس ـ ْهل ُة ْ
واسـ ٍـع بيْــن المواطنيــن .وفــي هــذا ّ
الشـ ْأنِ  ،يُ ِ
ـس بمــا يلــي:
وصــي ال َم ْج ِلـ ُ
ـتعمال جميع َ
ْ 1.
الرقْ ِم ّي ِة
وات والتّ ْط
اس ـ
والقطاع
الع
ِ
األ َد ِ
موميني ِ
ِ
تشـ ُ
ـجيع الفاعلنيَ ُ
ّ
ّ
بيقاتّ ،
اخلاص على ْ
ـف ْ
ـراء ِة .وينبغ ــي يف هــذا اإلطــار العم ــل عل ــى :
ـيع ُمختلـ ِ
أشـ ِ
لتح ِس ـ ِ
َ
ـكال الق ـ َ
ـاصْ ،
بو ْجـ ٍـه خـ ّ
ـن ْ
وتوسـ ِ

األنترنيت ،ينســجم ويت َ
ِ
والصيَغ
ـاليب
ـوى َر ْقمِ ـ ٍّـي ُمال ِئــم للق َراء ِة على
األسـ ِ
الت ّْشــجيع علــى َخلْــقِ ُم ْحتـ ً
ِّ
َماشــى َم َع َ
ـوب ،وال ِسـ ّيما مــا يتعلّ ُق باإلنْتــاج المغربي.
الجديــدة للقــراءة وا ّلــذي يُ َقـ ّدم لل ُقـ ّراءِ تَنَـ ُّو َع اإلنْتــاج ال َم ْكتُـ ِ
ـار الخدمــة ال ُعموم ّيــةَ ،
وبشـ َر ٍ
اكة بيــن الفاعليــن فــي ميــدان االتصــاالت وقطاعــي الثقافــة واالتصــال،
فــي إطـ ِ
مجانيـ ٍـة علــى شــبكةِ اإلنترنــت للنّهــوض ِبتُراثِنــا ال ّثقافِ ـ ِّـي الوطنــي والتُّـ ِ
يتع ّيـ ُن إنْشــاءُ َمكتبـ ٍ
ـراث العالَمِ ـ ِّـي.
ـات ّ
ـات القائمــة حاليــا ودعــم الجمعيــات والطلبــة المتطوعيــن مــن خــال ت ْوفيـ ِـر ت ْكوينـ ٍ
إ ِْحــداثُ َشـ َب َك ٍة لل ْ َم ْكتبـ ِ
ـات
ـات ،و ُموا َكبَــة ُم ْرتَفِ قــي هــذه ال َم ْكتَبَـ ِ
فــي مجــالِ مِ َهــنِ ال َم ْكتَبَـ ِ
ـات.
تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن ،مــن الولــوج إلــى األرشــيفات واألرصــدة الوثائقيــة العموميــة بواســطة
اســتعمال تقنيــة «برايــل» وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة.
 ْ
ّاشــئةِ ال ُم َ
أدوات وتطبيقـ ٍ
ٍ
ـجيع ال ُمقــا َو ِ
الت الن ِ
ـات َر ْقمِ ّيــة
نخ ِرطــة فــي مجــالِ خلــق
إطــاق ُمبــا َد َرةٍ وطن ّيـ ٍـة لت َْشـ ِ
لدعــم القــراءة ،وذلـ َ
أجــلِ إشــراك أكبــر َعـ َد ٍد مــن ْ
ـخاص فــي عمل ّيــة القــراءة ،مـ َع أخْ ــذِ حاجياتهــم
األشـ ِ
ـك مِ ـ ْن ْ
الخاصــة بعيــن االعتبــار.
ّ
االص ِطن ِ
 َد ْع ِم تنفيذ برامج للبحث في مجالِ ال ّذكاءِ
َاع ِّي ،ا ّلتِي تَ ْرمِ ي إلى تَ ْع ِز ِيز وظائ ِِف القِ َرا َءةِ؛
ْ
تشــجيع ْ
تحســينِ َجـ ْو َد ِة ال ّت َعلُّمـ ِ
ـات
تطويـ ِـر أ َد َو ٍات ُمبتكــرة ت ْرمــي إلــى ُمحا َربَــةِ األ ّم ّيــة بكيف ّيـ ٍـة ج ْذ ِر ّيـ ٍـة ،وإلــى ْ
ـات تَقْييـ ِـم ُم ْكت ََس ـبَ ِ
ومن ُْظومـ ِ
ات ال ُمتَ َعلِّمي ـ َن.
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تخْ صيــص فضــاءٍ َر ْقمِ ـ ّـي (مواقِ ــع ر ْقم ّيــة ،أَ َدوات تفاعل ّيــة ُمسـ ِ
أجــلِ َد ْعـ ِـم واقتســام التجــارب بيْـ َن
ـاع َدة) مــن ْ
المكتبـ ِ
ـات ومِ ْهن ّيــي الن َّْشــر.
إعــداد برنا َمــج لل ّت ْكويــنِ وال ُموا َك َبــة مــن لــدن المكتبــة الوطنيــة للمملكــة ال َمغرب ّيــة ،مــن أجــل دعــم ومواكبــة
المكتبــات علــى الصعيــدِ الوطنــي.
زيع ُه
وتو ُ
تاج الكتاب ْ
2 .تعزيزُ ِإ ْن ِ

ور ّي:
في هذا
لس أ ّنه من ّ
الض ُر ِ
ِ
اإلطار ،يَ ْعتب ُر ال َم ْج ُ
فيز ّيــةَ ،و َد ْعــم
ـاريع المتعلّقــة بالكتـ ِ
دعــم قطــاع الن ّْشـ ِـر و ُمخْ تَلــف ال َم َشـ ِ
اع ِت َمــادِ تَ َدابيــر ت َْح ِ
ـاب ،مِ ـ ْن ِخــالِ ْ
للجميــع.
الكتــاب
ســاه َمة فــي تَ ْوفِ يــر
ِ
ُمؤلفــات ال ُكتّــاب ال َم ِ
قصــ َد ال ُم َ
غاربَــةْ ،
ِ
 ْ
فيز ّيــة ،مثــل
تشـ ِـجي ُع ّن ْشـ ِـر وتوزيــع مؤلفــات ال ُك َّتــاب المغاربــة مــن خــال إرســاء برامــج تشــجيعية وتَ َدابيــر ت َْح ِ
منــح الجوائــز وتوفيــر ال ّد ْعــم لمختلــف فئــات المؤلفــات.
تشجع على اإلبْداع وتو ّفر لهم حقوقاً اجتماع ّية وم ْهن ّية.
ضع ّية اعتبار ّية
تَ ْمكين المؤ ِّلفين مِ ْن َو ْ
ّ
الصحف على نَ ْش ِر نُ ْس َخة ِإ ِل ْكتْ ُرون ّي ٍة ِل ُم ْحتَ َوياتِها.
تحفيز ّ

تنظيــم أنْ ِشـ َ
ـوض بالقِ ـ َراءة (وبالكِ تَابــة) ِ
داخـ َل ال َم ْد َر َســة ( ُمســابقات بيْــن المــدارس ،إحــداث
ـط ٍة ُمنتظمــة للنهـ ِ
جوائــز تشــجيع ّية ،إحــداث أنْدِ يَـ ٍـة ثقاف ّيــة ،الــخ) ،وذلـ َ
ـك ِبتَ َعــا ُو ٍن مــع جمعيــات آبــاءِ أوليــاء التّالميــذ والمجتمــع
المدنــي وال ُم َؤ ِّلفيــن َومِ ْه ِن ّيــي النشــر والجماعــات التُّرا ِب ّيــة.
ِ
الصعيدِ ال َو َطن ِّي للت ِ
تنظيم َح َم ٍ
دارات الجديدةِ.
باإلص
ّعريف

الت على ّ
ْ
ِ

خلْـ ُق ُمنا َف َســة مــن خــالِ إطــاق طلبــات عــروض موجهــة للهيئــات الج ْمعو ّيــة أو ال ُمقا َو ِ
الت القتراح مشــاريع
ـش (الخزانــاتَ ،م ِ
قاهــي القِ ـ َرا َءة ،أَ َماكِ ــن ال َع َمــل.)...
تنشــيط فــي ُمختلــف أماكِ ــنِ ال َعيْـ ِ

ـبوع َو َط ِنـ ّـي للقِ ــرا َءةِ ،بمشــاركة مختلــف القطاعــات المعنيــة (قطــاع الثقافــة،
 ْ
أسـ ٍ
وضــع أَ َجنْــدة َســنو ّية لتنظيـ ِـم ْ
المجتمــع المدنــي ،المكتبــات المهنيــة ،المكتبــات المدرســية والجامعيــة)...
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مالحق
المكلفة بمجتمع المعرفة واإلعالم
الملحق  :1الئحة أعضاء اللجنة الدائمة ُ
رئيس اللجنة

أمين منير علوي

املقرر

عبد اهلل الدكيك
أحمد عبادي
نبيل عيوش
أحمد بهنيس
محمد بنشعبون
مصطفى بنحمزة
محمد بن قدور
لطيفة بنواكريم
ليلى بربيش

األعضاء

علي بوزعشان
لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
عبد العزيز إيوي
مصطفى اخالفة
عبد اهلل المتقي
ألبير ساسون
محمد واكريم
احجبوها الزبير

اخلبير الدائم

مصطفى النحال
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الشخصيات التي َت َّم اإلن ُ
الملحق  :2الئحة ّ
إليها
ُ
ْصات ْ
عبد القادر الرتناني
إلهام الزهيري

مطبعة املعارف اجلديدة

فوزي السالوي

مكتبة خدمة الكتاب

حمودة بوغالب

مجموعة مكتبة املدارس

مايت أزوران

مؤسسة ثيربانتس ،الرباط

رشيدة رقي

شبكة القراءة باملغرب

أسماء اللبار

مؤسسة البنك الشعبي

عبد الرحمان حنصال
عزيز دادان

الرئيس السابق جلمعية دعم املكتبات
القروية
جمعية ألف

فؤاد شفيقي

وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

بنعيسى زغبوش

جامعة سيدي محمد بنعبد اهلل ،فاس

إدريس خروز
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ملتقى الكتاب

املدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة
املغربية

ُ ُّالن
 َض ُرو َرة ُم ِل َّحة،بالقرا َء ِة
ِ هوض
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