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ملخص
تشــكل القــراءة آليــة أساســية لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألي بلــد .لذلــك فــإن اإلقبــال
عليهــا وإتقانهــا علــى امتــداد ســنوات 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  :وجــود بيئــة أســرية ومنظومــة تربويــة ال
تُشــجِّ عان بالقــدر الكافــي علــى تنميــة حــب القــراءة؛ العــدد 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 (تحـدِّي
القــراءة ال َع َر ِبــيّ .)...
غيــر أن هــذه المبــادرات ال تســمح بإطــاق ديناميــة وطنيــة فعليــة للنهــوض بالقــراءة داخــل المجتمــع
المغربــي.
بصــورَةٍ
ِيجي ٍّة وَطَ ِني ٍّــة ُمنَسّ ــق ٍَة ،تنفــذ ُ
َضــعِ اسْ ــتْرَات ِ
ومــن هــذا المنطلــق ،يوصــي تقريــر المجلــس ِبو ْ
ـكان .ومــن بيــن المقترحــات التــي بلورهــا
تدْريج ّيـ ٍـةِ ،ب َه ـد َِف تَشْ ــجيعِ القِ ـرَا َء ِة َم ـدَى الحيــا ِة وفــي ُك ِّل َمـ ٍ
المجلــس فــي هــذا اإلطــار ،نذكــر:
¨

¨
¨

¨

¨تنظيــم مناظَ ـرَة وطن ّيــة حــول القِ ــراءَة فــي وظائفهــا المُختلفــة ،فــي أفــق إعْ ــدادِ ِسياسَ ـ ٍـة ُمنْدَمِ جَ ـ ٍـة
ومُشْ ـتَركَة بيْــن مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن؛
¨إدراج النّهوض بالقرا َء ِة بشكل واضح وصريح ضمن سّ ياسة التنْمية التُّرابيّة؛
¨دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة ،يهــدف إلــى
تشــجيع القــراءة فــي مختلــف الدعامــات؛
ــجي ُع نّشْ ــرِ وتوزيــع مؤلفــات ال ُكتَّــاب المغاربــة مــن خــال إرســاء برامــج تشــجيعية وتَدَابيــر
¨تشْ ِ
تَحْ فيزِ يّــة ،مثــل منــح الجوائــز وتوفيــر الدّعْ ــم لمختلــف فئــات المؤلفــات؛
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ُّــراث
انيــة عبْــ َر شــبكةِ اإلنترنــت للنّهــوض بالتــراث الثّقافِ ــيِّ الوطنــي والت ِ
َكتبــات مجّ ٍ
ٍ
¨إنْشــاءُ م
العالَمِ ــيِّ .
¨تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن ،مــن الولــوج إلــى الوثائــق الرســمية بواســطة اســتعمال تقنيــة
«البْرايــل» وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة.
ـات
أدوات وتطبيقـ ٍ
ٍ
ّاشــئةِ المُنخَ رِ طــة فــي مجــالِ خلــق
َالت الن ِ
¨إطْ ــاق مُبــا َدرَةٍ وطن ّيـ ٍـة لتَشْ ــجيعِ المُقــاو ِ
ـخاص فــي عمل ّيــة
َرقْمِ ّيــة موجهــة للنهــوض بالقــراءة ،وذلــكَ مِ ـ ْن أجْ ــلِ إشــراك أكبــر عَ ـد ٍَد مــن األشْ ـ ِ
الخاصــة.
ّ
القــراءة ،مـ َع األخْ ــذِ فــي االعْ تبــار حاجياتهــم
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ّ
مقدمة
تشــكل القــراءة آليــة أساســية لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألي بلــد .لذلــك فــإن اإلقبــال
ُّرات
عليهــا وإتقانهــا علــى امتــداد ســنوات الحيــاة يعــد ضــرورة ال غنــى عنهــا .لقــد أحدثــت التط ـو ِ
ـرات ها ّمـ ٍـة علــى مُختلــف األن ِْشــطَ ةِ ال ُمرْتبِطَ ــةِ بالقِ ــرا َءةَِ ،و َكــذا مُختلــف وَظَ ائِفِ هــا
ال ِّت ْق ِن ّيــةِ الجَ ديـ َد ِة تغْييـ ٍ
الصحيــح
ِماع ّيـ َة والثّقافيـةَ .وإذا كا َن مِ ـ َن ّ
ِصادِ َّيـ َة واالجْ ت ِ
َيات اال ْقت َ
ـاالت وعلــى المُسْ ـتَو ِ
فــي جميــعِ المجـ ِ
داخــ َل ال َم ْدرَسَ ــةِ وذاتُ ِصل َ ٍــة
اســ ّي ٌة ال غُبــا َر عَ لَيْهــا بالنّســبَةِ لل ْجَ مِ يــعِ  ،تُ ْكتَسَ ــبُ ِ
أنّ القِ ــرا َءةَ كِ فايَــ ٌة أسَ ِ
ـف الفاعلي ـ َن االجْ تماعيّي ـ َن والمُؤسّ ســاتيّي َن مــن أجــل
بال ّت ْر ِبيَــةِ الوَطَ ِن ّيــةِ  ،فَإنَّهــا تقتضــي إشْ ــراكَ مُخْ تَلـ ِ
تعزيزهــا والنهــوض بهــا.
ـف القِ ـرَا َء ِة تشــهد اليــوم تغيــرات جــراء الثــورة الرقميــة .وَمِ ـ ْن ثَ ـ ّم ِإ َذنَْ ،ف ـإِنَّ هَ ـذَا
ـف وَظا ِئـ ِ
إن مُخْ تلـ ِ
التَّحَ ــ ُّو َل العَميــ َق لِفِ عْــلِ القِ ــرَا َء ِة يُع ِْطــي َمعْنــاه الكامِ ــلِ لِفِ كْــرَة «القِ رائيَّــة» ،أيْ «القُــ ْد َرةُ علــى القــرا َء ِة
لغايــات مُالئمــة».1
ٍ
وال َفهْــمِ واسْ ــتعمالِ ال َم ْعل ُومَــة
وفــي المغــرب ،وعلــى ِغــرارِ العَديــدِ مِ ـ َن البُلــدانِ األخْ ــرى ،تشــي ُر ال ّدرَاســاتُ واألبْحــاثُ الميْدان ّيـ ُة إلــى
داخـ َل األُسْ ـرَة نادِ َرةٌ،
ـادات القِ ـرَا َء ِة ِ
أنّ المَغارِ بَـ َة ال يَ ْقـرَأونَ ،أو أنّهــم علــى األَ َقـ ِّل ال يقــرأو َن كثيــراً ،وأنّ عـ ِ
ُواطنِي ـنَ؛ ولَ َعــلَّ هــذا مِ ـ ْن بيْــن األســباب
وأنّ ا ْقتِنــا َء ال ُكتُـ ِـب ال يُ َع ـ ُّد أ ْولَوِ ّي ـ ًة بالنّسْ ـبَةِ ِل َع ـد ٍَد كبيـ ٍـر مِ ـ َن الم ِ
ـف إلــى ذ ِلــكَ أنَّ قطــا َع النَّشْ ــرِ فــي بالدِ نــا ،ا ّلــذي
ـات .أ َِضـ ْ
التــي أَدّتْ إلــى إغْ ــاقِ عَ ـد ٍَد كَبيـ ٍـر مِ ـ َن ال َم ْكتَبَـ ِ
ـات .ومِ ـ ْن ثـمّ ،فــإنّ
الصعُوبـ ِ
َارات ،يُعانــي ِبـ َدوْرِ ِه مِ ـ ْن عَ ـد ٍَد مِ ـ َن ّ
اإلصـد ِ
ْ
متواض ًعــا مِ ـ َن
ِ
ال يُنْ ِتـ ُج ّإل عــددًا
ـف مـ َع القــرا َء ِة ال َّرقْمِ ّيــةِ أو مـ َع اسْ ـتِعمالِ
خاصــة أنّ التك ُّيـ َ
ّ
الوضع ّيــةِ الوطَ ِن ّيــةِ ينْبغــي أ ْن تَتَحَ سَّ ـنَ،
ْ
هــذِ ِه
ضرُور ًّيــا يتع ّيـ ُن أخْ ـ ُذهُ فــي االعْ تبــارِ فــي هــذا األُ ُفــقِ  ،ا ّلــذي يُفَسِّ ـ ُر إلــى حــدٍّ
ـال َ
أدوات َرقْمِ ّيـ ٍـة يُ ْعتَبَـ ُر انْتِقـ ً
ٍ
ـف إلــى القِ ـرَا َءةِ.
الضعيـ َ
مــا ال َميْـ َل ّ
صــرِ ال ّثــور ِة
َضعِ ّيــة القــراء ِة فــي المغــرب ،فــي عَ ْ
ويتجلّــى الهــدف العــا ّم مــن هــذا التقريــر فــي تحليــلِ و ْ
ال ّرقْمِ ّيــةِ  ،مــع األخْ ــذِ فــي االعتبــارِ هــذه المُقاربَـ َة الجَ دِ ي َدةَ لمُمارَسَ ـتِها و ِلوَظائِفِ هــا وَآثارِ ها .انطالقًا من
ـات المناســبة
ـس االقتصــادِ يُّ واالجْ تماعــيُّ والبيئــيُّ إلــى تحْ دِ يــدِ ال َعمَل ّيـ ِ
ـس ،سَ ـعَى المجْ ِلـ ُ
ُك ّل هــذه األُسُ ـ ِ
ــاص،
َصنّــاعِ القَــرَارِ  ،مِ ــن القِ طاعَ يْــنِ العَــا ّم والخَ ِّ
الفاعليــ َن و ُ
ِ
ُــوض بالقِ ــرَا َءةِ ،ومُسَ ــا َءلَة مُخْ تلــف
للنُّه ِ
ـات عَ َم ِل ّيـ ٍـة
ـات مِ ـ ْن ِخــالِ ا ْق ِتــراحِ تَو ِْص ّيـ ٍ
القادِ رِ يـ َن علــى تطْ ويرِ هــا .كمــا أنّ التقريــر يُجَ سِّ ـ ُد هَ ــذِ ِه ال َعمَل ّيـ ِ
بصــورَةٍ تدْريج ّيـ ٍـةِ ،ب َه ـد َِف تَشْ ــجيعِ القِ ـرَا َء ِة َم ـدَى الحيــا ِة
ِيجي ٍّة وَطَ ِن ّيـ ٍـة ُمنَسّ ـق ٍَةُ ،
َضــعِ اسْ ـتْرَات ِ
كَفيلـ ٍـة ِبو ْ
ُــوض بالقــرا َء ِة تكــو ُن
طــات للنُّه ِ
طــات عَ م ٍَــل َومُخَ طّ ٍ
ِ
َــكان .ويَنْبَغــي ترْجَ مَــة َذلِــكَ إلــى مُخطّ
وفــي ُك ِّل م ٍ
ـات السّ ــاكِ نَةِ .
مُحَ ــدَّ َد ًة و ُموَجَّ َه ـ ًة لفا ِئ ـ َد ِة جَ مِ يــعِ فئـ ِ
 - 1التعليم للجميع ،اليونسكو  ،2006وهو تقري ٌر يق ِّد ُم ِجرداً َح ْولِ ُمنتصف ال ُمدّة لل ْ َح ْملة ال َعشْ رِ ّية ِل َم ْحوِ األم ّية والقِ رائ ّية ،ويُ َحدِّد أربعة تفسيرات متميزة
للقِ رائ ّية:
. .القرائ ّية باعتبارها مجموعة مستقلّة من القدرات؛
وضع ّية محدَّ َدة؛
. .القِ رائ ّية التطبيق ّية التي تُما َرس في ْ
. .القرائ ّية باع ِتبارها عمل ّية تَ َعلُّ ٍم؛
صا.
. .القِ رائ ّية باعتبارها نَ ًّ
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

ُ
اإلطار المرج ِع ّ
ي
ِ
ذات ِصلَـ ٍـة بالقِ ـرَا َء ِة
ـات أخــرى تقــو ُم بهــا ال ّد ْولَـ ُة ِ
ـص الفص ـ ُل  33مــن الدّسْ ــتورِ ال َمغْرِ ِبــيِّ علــى واجبـ ٍ
يَنُـ ُّ
مِ نْهــا:
¨

¨

¨

ـباب فــي التنميــةِ االجتماعيــةِ واالقتصاد ّيــةِ والثقاف ّيــةِ والسياســيةِ
¨تَوْســي ُع وتعمي ـ ُم مشــا َركَةِ الشّ ـ ِ
للبــادِ ؛
ـباب علــى االنْدِ مــاجِ فــي الحَ يــا ِة النّشــيطةِ والجَ ْمعَوِ ّيــة ،وتقدي ـ ُم المُســاعَ َد ِة ألُولَ ِئــكَ
¨مســاع َدةُ الشّ ـ ِ
تماعــيّ أو المِ ْه ِنــيّ ؛
ـف ال َم ْدر َِســيّ أو االجْ ِ
صعوبَـ ٌة فــي ال َّت َك ُّيـ ِ
ض ُهــم ُ
الّذيـ َن تَ ْعتَرِ ُ
ِّياضــةِ واألن ِْشــطَ ةِ ال َّترْفيهِ ّيــة،
ـباب إلــى الثّقافــةِ والعلْــمِ وال ِّت ْكنُولوجيــا وال َفــنِّ والر َ
¨تَي ِْســي ُر وُلــوجِ الشـ ِ
ـاالت».
ْداع ّيــةِ فــي ُك ّل هــذه المَجـ ِ
ـروف المُوا ِتيَــةِ ِلتَ َفتُّــقِ طاقاتِهِ ـ ْم الخَ ّلقــةِ واإلب ِ
َمـ َع توْفيــرِ الظُّ ـ ِ

ـص القــرا ُر ر ْقــم  56/116مِ ـ ْن عَ ْقــدِ األمــم المت ِّحـ َد ِة ِلمُحا َربَــةِ األ ّم ّيــة ،الــذي صادقــتْ الجَ مْعِ ّيـ ُة
ك َمــا يَنُـ ُّ
صلْـ ِـب التعليــمِ
أل َمــمِ ال ُمت َِّح ـ َد ِة فــي سَ ـنَةِ  ،2002علــى أنَّ «محارَب ـ َة األ ِّم ّيــةِ للجميــعِ هــيَ فــي ُ
العا َّم ـ ُة ل ُ
ّمــة للتمكُّــنِ مِ ــ َن القضــاءِ علــى
َــات ُمتَعل ٍ
بيئــات ومُجتَ َمع ٍ
ٍ
ضرُورِ يّــ ٌة مِ ــ ْن أجْ ــلِ خَ لْــقِ
وهــيَ َ
األساســيِّ ِ ،
ِ
الجنْسَ ـيْنِ
ـات األطْ فــا ْل والحَ ـ ِّد مِ ـ َن ال ّتوَسُّ ــعِ الدّيمغرافــيّ وتحقيــقِ المُســاوا ِة بيْــن ِ
الف ْقــرِ والحَ ـ ّد مِ ـ ْن َو َفيَـ ِ
َضمــانِ ال ّتنْمِ يــةِ المُسْ ــتدامَةِ والسِّ ـل ْم والدّيمُقراط ّيــةِ »( .الجَ مْعِ ّيــة العا ّمــة ،2002 ،ص .)3
و َ
ــداف ال ّتنْمِ يَــةِ المُسْ ــتدامةِ  ،التــي رســمتْ
قامَــتْ ُمنَظَّ مّــ ُة األُمَــمِ ال ُمت ِّحــ َدةِ ،ســنة  ،2015بتحديــدِ أهْ ِ
َف الرّا ِبــع ا ّلــذِ ي يَرْمِ ــي
للمُجتمــعِ ال ّد ْو ِلــيِّ أهدا ًفــا يتع ّيـ ُن بلوغهــا بحلــولِ سَ ـنَة  .2030ومِ ـ ْن بيْنهــا الْ َهـد ُ
ـوص
صـ ِ
ـدف علــى وَجْ ــهِ الخُ ُ
ضمــانِ الوُلــوجِ إلــى تعليـ ٍـم ذي جَ ـ ْودَةٍ لفائــد ِة الجميــعِ  .ويدعــو هــذا الهـ ُ
إلــى َ
بِحُ لُــولِ ســنة  2030إلــى:
¨

¨

¨

ـات والبَنيــنِ ِبتَعْليـ ٍـم ابتدائــيٍّ وثانَــوِ يٍّ مَجّ ا ِنــيّ َو ُمن ِْصــف وج ّيــد ،مِ ّمــا
¨ضمــانِ أ ْن يتم ّتــع جمي ـ ُع البنـ ِ
يُـ َؤدّي إلــى تحقيــقِ نتائ ـ َج تعْليم ّيـ ٍـة مُالئمـ ٍـة َو َفعّالَـ ٍـة؛
َص الحُ صــولِ علــى نَو ِْع ّيـ ٍـة ج ّيــدةٍ مِ ـ َن ال ّتنْميــةِ والرّعايــةِ
ـات والبَنيــن ُفـر ُ
ضمــانِ أ ْن تُتــا َح لجميــع البَنـ ِ
¨ َ
جاهزيـ َن لل ّتعْليــمِ االبتدا ِئــيِّ ؛
فــي َمرْحلــةِ الطُّ فولــةِ ال ُمبَ ِّكـ َر ِة والتعليــمِ األَ ّو ِلــيِّ حَ ّتــى يَكُونُــوا ِ
ـباب والبالِغي ـنَ ،رجــاالً ونســا ًء علــى حَ ــدٍّ ســواءٍ  ،بالق ـرَا َء ِة
ضمــانِ أ ْن تل ـ ّم نســب ٌة كبيــرةٌ مــن الشّ ـ ِ
¨ َ
ــاب.
والحسَ ِ
ِ
والكتابَــةِ

وهــيَ تُعيـ ُد ال ّتأْكيـ َد مِ ـ ْن جديـ ٍـد علــى َدوْرِ
أل َمــمِ ال ُمت ِّحـ َدةِِ ،
صعيـ ٍـد آخَ ـرَ ،فــإنّ الجَ مْعِ ّيـ ُة العا ّمـ ُة ل ُ
وعلــى َ
ـوض بالقــراءة ،اعتمــدتْ فــي جمعيتِهــا العا ّمــةِ الرَّا ِب َعــةِ واأل ْربَعيــن
ُمنَظَّ َمــةِ اليُونِسْ ـكُو الكبيــرِ فــي النُّ ُهـ ِ
للجنــة الثالثــة (االجتماعيــة واإلنســانية والثقافيــة) للــدورة الثالثــة والســبعين ،فــي نونبــر  ،2018قــراراً
جديــداً بعنــوانِ «مَحْ ـ ُو األمّيــة رهــا ٌن حيــويٌّ  :تحديــد برامــج العمــل القادمــة»َ .ويُ َذ ِّكــر هــذا القــرا ُر ِبـأَنّ
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ـارات
ـاب المَهـ ِ
حاس ـ َم ٌة ِل ـ ُك ّل ِط ْفـ ٍـل و ُك ِّل شــابّ و ُك ّل شــخْ ٍص با ِلـ ٍـغ مِ ـ ْن أجــلِ اكتسـ ِ
مَحْ ـ َو األمّيــةِ مسْ ــأل ٌة ِ
األساس ـيّةِ التــي تم ّكنُـ ُه مِ ـ ْن مُواجَ َهــة القضايــا التــي ق ـ ْد تعترضهــم فــي حياتِهِ ــم .وهــي تُ ْعتَبَ ـ ُر ش ـرْطاً
َاف بالقِ ـرَا َء ِة والكتابــةِ باعتبارِ ِه َمــا «العامِ ـ َل األوّل
ا عــن االعْ ِت ـر ِ
َض ـ ً
أساس ـيّا للتعلُّــمِ َم ـدَى الحَ يَــاة» .ف ْ
ـات األساســية ،إضا َفـ ًة
ضرُورِ ّيـ ًة نحــو ُممَارَسَ ــةِ حُ قــوقِ اإلنْســانِ والحُ رّيـ ِ
للتعلُّــمِ مـدَى الحيــاةِ ،وَخطْ ـ َو ًة َ
إلــى ك ْونِهِ مــا مُحَ ـرِّكاً لل َّتنْمِ يــةِ المُسْ ــتدامَةِ »؛
¨

¨

¨االتفاقيــة الدّوليــة لحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،التــي صــادق عليهــا المغــرب فــي
 08أبريــل 2009؛
¨معاهــدة مراكــش الراميــة إلــى تســهيل ولــوج المكفوفيــن وضعــاف البصــر إلــى قــراءة النصــوص
المنشــورة ورقيــا.

وقــد قــام المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإنجــاز تقريــره حــول النهــوض بالقــراءة اسْ ـتِنادًا
َاف (الدول ّيــةِ والوطنيــةِ ).
ـف هــذه األهْ ـد ِ
إلــى مُخْ تلـ ِ
وتشــكل مضاميــن التقريــر ،الــذي جــرى إنجــازه باعتمــاد مقاربــة تشــاركية ،ثمــرة للنقــاش الواســع
بيــن مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس ولمخرجــات جلســات اإلنصــات التــي تــم تنظيمهــا مــع أبــرز
الفاعليــن االقتصادييــن واالجتماعييــن والثقافييــن المعنييــن بالموضــوع.
األهداف التاليةِ :
ِ
يَسْ عَى هذا التقري ُر إلى تحْ قِ يقِ
¨
¨

¨

¨
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تحسيس مجْ مُوعِ الفاعلي َن بأه ّميّة النهوض بالقراءة؛
ُ
¨
ـوض بالقــراء ِة قض ّي ـ ًة ذاتَ
ـات العُمومِ ّيــةِ مِ ـ ْن جَ ْعــلِ النهـ ِ
ـف السّ ياسـ ِ
ـات تم ّكــن مختلـ َ
¨اعتمــا ُد تَوَجُّ هـ ٍ
أ ْولَوِ ّيـ ٍـة؛
الصعيــدِ ال ّد ْو ِلــيّ فيمــا يتعلّــق بإعــدادِ وتخطيــط وأخْ ــذِ
ـات علــى ّ
ْضــلِ المُمارَسـ ِ
ـوف علــى أف َ
¨الوقـ ُ
ـوض بالقــراءةِ؛
المُبــاد َر ِة لتَشْ ــجيعِ النُّ ُهـ ِ
َضعِ ّيــةِ
ـات مِ ـ ْن شــأنِها المُســاهَ َمةَ ،علــى ال َمـدَى القصيــرِ وال ُمتَوَسِّ ــط ،فــي َ تحْ ِســينِ و ْ
¨اقتــرا ُح تَو ِْص ّيـ ٍ
القــراء ِة فــي الم ْغــرِ ِب.

النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

الحال
واق ُع
I.I
الم غْ ِر ِبِ :
ِ
القراء ُة في َ
َ
تصاد ّي
ِ
السوسيو-اقْ
وامليط ّ
األُ ْسرة ُ
واالجتماعــيُّ والبيئــيُّ  ،2وكــذا
ِ
ْصــادِ يُّ
المجلــس االقت َ
ُ
ْصــتَ إليْهــم
ُختلــف الفاعليــ َن الذيــن أن َ
ُ
أجْ مَــ َع م
ِصادِ يِّ علــى مُسْ ـتَوَى
ـط السّ وســيو-ا ْقت َ
اســمِ ل ِْلُسْ ـ َر ِة والمُحيـ ِ
ـات علــى ال ـ ّدوْرِ الحَ ِ
العَدِ ي ـ ُد مِ ـ َن ال ِّدرَاسَ ـ ِ
القِ ـرَا َء ِة ل ـدَىَ األطْ فــالِ  .وبالفِ ْعــلِ  ،فــإنّ ال ّت َم ّك ـ َن مــن القِ ـرَاء ِة من ـ ُذ ِســنٍّ ُمبَ ِّكــرة تكــو ُن لــه آثــا ٌر إيجاب ّيــة
علــى المــدى الطويــل ،حيــثُ أنّ األطفــا َل الذيــن يَلِجُ ــو َن التعليـ َم األوّلــيَّ منْـ ُذ ِســنّ الثالثــة مـ ْن عُمرِ ِهــم،
ْض ـلَ .كمــا أنّ األطفــا َل الذي ـ َن يتو ّفــرو َن علــى بيئـ ٍـة عائ ِل َّيـ ٍـة مُشــجِّ ع ٍَة ،يقــو ُم
صلُــو َن علــى نَتَا ِئ ـ َج أف َ
يحْ ُ
ـطة قِ رائ ّيـ ٍـة مب ّكــرة ،يكــو ُن أدا ُؤ ُهــم أعلــى فــي
فيهــا اآلبــاءُ فــي كثيـ ٍـر مــن األحْ يَ ـاِن ِبإِشْ ــراكِ هِ م فــي أنشـ ٍ
ـط.
المتوسِّ ـ ِ
وتُبَ ِّيـ ُن نتائـ ُج بحْ ـ ٍـث ميدا ِنــيّ أ ُجْ ــرِ يَ ســنة  ،3 2016أَنّ  48.2فــي المِ ائَــة مــن األشْ ــخاص المُسْ ـتَجْ وَبي َن ال
يقــرؤون الجرا ِئــد ،مقا ِبـ َل  15فــي المائــة مِ َّمـ ْن ي ْقـرَأو َن بكيْف ّيــة يوم ّيــة .وإذا كان  10.6فــي المائــة مــن
األشــخاص ال يقــرأون الجرا ِئـ َد ّإل فــي حــاالت نــادرة ،فــإنّ  26.2فــي المائــة يقرأونَهــا تقريبـاً مرّتيْــن
واحــداً ِخــال
باإلضا َفــةِ إلــى ذلــك ،فــإنّ  64.3فــي المائــة مــن ال َمغَارِ بَــةِ لَـ ْم يَشْ ـتَرُوا كتابـاً ِ
َ
فــي األسْ ـبُوع.
االثْنَــيْ عَ شَ ـ َر شَ ـ ْهرًا التــي سَ ـبَقَتْ هــذا البَحْ ــثَ الميْدا ِنــيَّ  ،مُقا ِب ـ َل  35.7فــي المائــة الذي ـ َن اشْ ـتَ َروْا
الكتــب خــال الفتــرة نفســها.
الصعيــدِ ال ّد ْولِــيّ فــي مَجَ ــالِ
تصنيــف اليونســكو ،فــإنَّ المغــرب يحْ تَــ ّل ال َم ْرتَبَــ َة  162علــى ّ
ِ
وحَ سَ ــبَ
القِ ـرَا َء ِة والكِ تَابَــةِ  .وهــي وضعيــة تؤكدهــا إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط ،التــي تشــير إلــى
أن أزيــد مــن  97فــي المائــة مــن األطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن  7و 14ســنة ال يقــرؤون.
وتُ َؤ ّكــد الدّراسَ ـ ُة الدَّ ْو ِل ّيـ ُة لتقويــم تطـوُّرِ الكفايــات القرا ِئ ّيــة ( )2016أَنَّ هنــاكَ عنصــران يُسْ ــهِ مَان فــي
خلْــقِ بيئــة مُشَ ــجِّ عَة علــى ُممَارَسَ ــةِ القِ ـرَاءَة:
¨

¨وُجود آباءٍ مُتعلِّمين ومتعَوِ دي َن على القراءة؛

¨

¨تشجيع األطفال في ِسنٍّ ُمبَ ِّكرَةٍ على المُشا َركَة في األنشطة المُتعلِّقَة بتعلُّمِ القِ را َءةِ.

داخـ َل البَيْــت،
وبالتّالــي ،فــإنّ الوَسَ ــط السُّ وسْ ـيُو-اقتصادِ يّ يَل ْ َعــبُ َد ْورًا ها ًّمــا ،أل ّنــه يُشَ ــجِّ ُع علــى القِ ـرَاءَة ِ
َصــادِ رِ القِ ـرَاءة
ـض م َ
حَ يْــثُ أنّ  38فــي المِ ائَــةِ مــن التّالميــذ ال َمغَارِ بَــة فقــط ُهــم الذيــن يتو ّفـرُو َن علــى بَ ْعـ ِ
فــي بيوتهِ ــم ،مُقابــل  61فــي المائــة ال يتو ّفــرون علــى هــذه المصــادر القرائ ّيــة .كمــا أنّ هنــاكَ عوامـ َل
سوســيو-اقتصادية أخــرى تَ ُعــو ُق تنميــة القــراءة منهــا :ظــروف السّ ــكن ( 47فــي المائــة مــن التّالميــذِ
يعيشــون فــي مســاكِ َن غيْــرِ الئ َقـ ٍـة  )4والنقــل ال ُعمُومِ ــيّ والفضــاءات العموم ّيــة غَ يْــر المُال ِئ َمــة.
 - 2جلسة إنْصات مع الس ّيد إدريس اخروز بتاريخ  4أكتوبر .2018
دراسة من إنْجازِ عائشة نوري ومحمد السموني ،خالل الفترة ما بيْن  17دجنبر  2015و 30يونيو .2016
 - 3ال ُمما َرساتُ ال ّثقاف ّية للمغارِ بَةَ ،
التنموي.
 - 4تقرير «مدرسة العدالة االجتماعية» ،2018 ،هو مساهمة المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في التفكير حول تجديد النموذج
ّ
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القرائيّ ة
للكفايات ِ
ِ
تساب جيّ ٍد
ٍ
املدرسة املغربية ،من أ َْج ِل اكْ
داخـ َل ال َم ْدرَسَ ــةِ ؛ وهــذا
اسـيّة التــي ينْبغــي أ ْن يَ ْكت َِسـبَهَا الطِّ ْفـ ُل ِ
ـات األَسَ ِ
توجـ ُد القــراءةُ فــي َقلْـ ِـب الكِ فايـ ِ
ّراســيِّ وفــي مُسْ ـتَ ْقبَلِهِ  .وفــي هــذا السّ ــياقِ  ،تُثــا ُر فــي الكثيــرِ
احــهِ الد ِ
اال ْكتِســابُ هــو الــذي يتحَ َّكـ ُم فــي نَجَ ِ
ض ال َمنْظُ ومَــ ُة ال ّت ْربَ َويّــ ُة فــي ال َمغْــرَب للقيــام بمهمتــه
الصعُوبَــ ُة األساســ ّي ُة التــي تَ ْعتَــرِ ُ
مِ ــ َن األَحْ يــانِ َّ
الوضع ّيــة
ْ
بكيْف ّيــة فعّالــة .وال ب ـ ّد مــن اإلشــارَة إلــى الجُ ُهــودِ التــي ق ـ ْد بُذِ لَــتْ فــي اتّجــا ِه تَجَ ــاوُزِ هــذه
ـوض بالقــرا َء ِة دون رب ِْطهــا
وَجَ ْعــلِ ال َم ْدرَسَ ــة المغربيــة ال ُعمُوم ّيــة مدرَسَ ـ ًة جَ ذّابَــة .غَ يْـ َر أ ّنــه يص ُعــبُ ال ّن ُهـ ُ
بالمدرســة :ففــي المدرسَ ــة يتعلّــم الطفــل كيفيــة التعــرف علــى الحــروف الهجائ ّيــة وعلــى تركيبهــا فــي
ـوص أ ْكثَــر تعْقيـدًا.
ـات ،عــا َو ًة علــى َف ْهــمِ نُصـ ٍ
كلمـ ٍ
ولإلشــارَة ،فــإنّ نتا ِئـ َج الدراســة الدوليــة لتقويــم تطـوّر الكفايــات القِ را ِئ ّيــة ،المُشــار إليْهــا ســابقاً ،والتــي
ـف ال ّدوْلــيّ  ،تليهــا ســنغافورة وهونْـ ْغ
صـدَا َر ِة التّصنيـ ِ
َض َعــتْ روســيا فــي َ
تهـ ّم القِ ــراءَة المدرسـيّة ،قـ ْد و َ
ـف العالَمِ ــيِّ ال َم ْر َك ـ َز  ،48متقدّم ـاً علــى مصــر (المركــز )49
ّصنيـ ِ
كُونْـغْ .ويحت ـ ُّل المغــربُ فــي هــذا الت ْ
ص ـ َل عليْهــا
وجنــوب أفريقيــا (المركــز َ .)50و َم ـ َع ذلــك ،ال بُ ـ ّد مِ ـ َن اإلشــا َر ِة إلــى أنّ النّتيجَ ـ َة التــي حَ َ
ـات
ـاس مســتوى كِ فايـ ِ
َف فقــط فــي قِ يـ ِ
المغــربُ قــد تحسّ ــنتْ بالمُقا َرنَــةِ مــع ســنة  .2011وال يتجلّــى ال َهـد ُ
المظاهــرِ االجتماع ّيــة واالقتصاديــة
ِ
القِ ـرَاءة لَـدَى التالميــذِ  ،بقـدْرِ مــا يتجلّــى كذلــكَ فــي َف ْهــمِ مُختلــف
داخل َهــا ،والتــي ينبغــي
والتربويــة والعائليــة والفردِ يّــة المرتبطــة بــأداءِ التالميــذ بيْــن البلــدان أو ِ
االشْ ــتغا ُل علَيْهــا ِب َه ـد َِف تَحْ ِســينِ هَ ــذِ ِه الكفايَــةِ ( .5انْظُ ــر اإلطا َريْــنِ  1و.)2
القرائيّةِ
الكفايات ِ
ِ
لتقويم تطوّر
ِ
اإلطار رقم  :1مجال تطبيق الدّ راسَ ة الدّ وليّة

ـات مقارنــة
ـات وتوجّ هـ ٍ
تُقــدم الدراســة الدوليــة لتقويــم تطـوّر الكفايــات القِ را ِئ ّيــة ( )PIRLSمُعطيـ ٍ
حــول الكفايــات القرائ ّيــة ألكثــر مــن  60منظومــة تعليم ّيــة .ففــي ســنة  ،2016امتـ ّد مجــال تطبيــق
هــذه الدراســة الدّول ّيــة ليشْ ــم َل برنامجــا متجـدّدا يتعلــق بالقــراءة عبــر اإلنترنــت ي ُسَ ـمَّى ePIRLS
ـات
ـص هــذه الدّراســة إلــى أنّ القــراء الجيِّديــن يتو ّفــرو َن علــى امتيــازِ فــي مَجَ ــالِ الكفايـ ِ
َوتَخْ لُـ ُ
القِ رَا ِئ ّيــة الرقميــة 50 :فــي المائــة مــن الطلبــة يُعتبــرون قــرا ًء جيديــن ،ب ـ ْل ومتميّزيــن ي َِصلــون
إلــى النقطــة المرجعيــة ال ّدوْليــة العليــا التــي حدّدتهــا الدراســة الدّول ّيــة.

 - 5ال يشي ُر اإلطا ُر ال َم ْر ِجعِ ّي لهذا البَ ْح ِث الميدا ِن ِّي إلى مصطلح «الكفاية» ،بقدْرِ ما يُ ِحي ُل إلى عملية ال َف ْه ِم .وقد تَ َّم إعدا ُد األسئلة المصاحبة لنصوص
ٍ
باس ِت ْد ٍ
بسيطة؛  )3تأويل وإ ْدماج األفكار والمعلومات؛ )4
الالت
االختبار بطريقة تُغ َّط ي العمليات األربع التالية )1 :إيجاد واستخراج المعلومات البارِ زَة؛  )2القيام ْ
فحص وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية.
ْ
ِ
وص تسعى إلى تحقيقِ هدفيْن رئيسييْن للقراءة:
َويَ ِت ّم تقيي ُم ك ّل َع َمل ّية من
ص ٍ
عمليات ال َف ْه ِم من خاللِ نُ ُ
أجلِ تجربة أدب ّية؛
 -. .القراءةُ مِ ْن ْ
 -. .قراءة الكتساب واستخدام المعلُو َم ِ
ات.
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

إنّ التمكــن مــن القــراءة منــذ ِســنّ مبكــرة لــه آثــار إيجابيــة علــى المــدى الطّ ويــل :ذلــك أنّ التالمي َذ
الذيــن التحقــوا بالتعليــم األوّلــي منــذ ســنّ الثالثــة  ،يكــو ُن أدا ُؤ ُهــم أفضــل فــي المتوســط .كمــا
أنّ التالميــذ الذيــن يتمتّعــون بمُحيــط عائلــيّ مُالئــم ،يقــوم داخلــه اآلبــاء فــي كثيــر مــن األحيــان
بإشــراك أبنائهــم فــي أنشــطة قرائيّــة مُبكــرة ،قــد أبانــوا كذلــكَ عــ ْن أداءِ قرائــيّ أعلــى فــي
المتوســط .كمــا كشــفت الدّراســة نفســها عــن تفـوّق البنــات علــى الذّكــور بحَ وَالَــيْ  18نقطــة فــي
 48بلــداً وإقليمـاً .وأخيــراً ،فــإنّ هــذه المعطيــات تب ّيــن مــدى التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي مجــال
تنفيــذ أجنــدة التربيــة والتعليــم  ،2030وال سـيّما الهــدف  4.5منهــا ،الــذي يهـ ّم «القضــاء علــى
التفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم وضمــان تكافــؤ فــرص الولــوج إلــى جميــع مســتويات التربيــة
والتكويــن المهنــي للفئــات الضعيفــة ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص فــي وضع ّيــة إعاقــة ،والشــعوب
األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظـ ّل أوضــاع هَ شــة ،بحلــول ســنة .2030
الصعوبَــةِ الكبيـ َر ِة التــي تُعانــي
ـات ،التــي تــم تنظيمهــاُّ ،6
وقــد أكــدَّ تْ مناقشــاتُ اللجنــةِ وجلســات اإلنْصـ ِ
ْبات ثَقا َفــةِ القِ ـرَا َء ِة لَـدَى األطفــالِ وَجَ ْعلِهِ ـ ْم ي ُِح ّبــون الكِ تَــابَ .
منْهــا ال َمنْظو َمـ ُة التربو ّيـ ُة فــي مجــالِ اسْ ـ ِتن ِ
وإزاء هــذا الوضــع ،أَ َق َد َمــت الــوزا َرةُ علــى إطْ ــاقِ مَشْ ـرُوعِ «القــراءة مــن أجــل النّجــاح» فــي إطــارِ ال ُّر ْؤيَــة
عيــد آخَ ــرَ ،أوصــى
ص ٍ
صــاحِ  2030-2015للنهــوض بالتربيــة والتّكويــنِ  .وعلــى َ
االسْ ــتراتيجيّة لإلِ ْ
ـس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي مؤخَّ ــراً بتعْميــمِ التعليــمِ األ ّو ِلــيِّ ؛ وبالتالــي فــإذا
المجلـ ُ
ـاه َم فــي
ُناسـ ِـب لهــذا المشْ ـرُوعِ الطَّ ُمــوحِ  ،فــإنَّ مــن شــأنِهِ أ ْن يسـ ِ
تمكّنــتْ الــوزارةُ مــن إيجــادِ ال ّتمْويــلِ الم ِ
ـات فــي مَجَ ــالِ القـرَا َء ِة لَـدَى األجْ يــالِ القادِ َمــةِ .
َات والكِ فايـ ِ
ـوظ لل ْ َم َهــار ِ
ـين ملحـ ٍ
تحْ سـ ٍ
ـاه ُم فــي تفاقــم آثــارِ ال َهـدْرِ والفَشَ ــلِ
ـوظ فــي نسْ ــبةِ األُ ّم ّيــة ،فإنّهــا مــا ف ِتئَــتْ تُسـ ِ
َورَغْ ـ َم ال َّترَاجُ ــعِ ال َمل ْحُ ـ ِ
ال َم ْدر َِســي ،سَ ـيِّما فــي المناطــق الفقيــرة والمناطــق الجبليــة وفــي ضواحــي ال ُمـدُنِ ال ُكبْــرى وهوامشــها.
وفــي الواقــع « ففــي بلــد ال تــزا ُل فيــه شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن تعانــي مــن األمِّيــة ،وحيْــثُ فِ ْعـ ُل
ـاب
القــراءة غي ـ ُر معتمـ ٍـد بَ ْع ـ ُد فــي الســلوك اليَوْمِ ــيِّ لمعظــم المواطنيــن ،وحيــثُ ال يــزا ُل إنتــا ُج الكتـ ِ
ـاب ،علــى الرَّغْ ــمِ
إصدارُهــا ،مِ ّمــا يَنْجُ ـ ُم عنــه ارتفــا ُع ِسـعْرِ الكتـ ِ
يُعانــي مِ ـ ْن تَ َد ِّنــي عَ ـدَدِ النُّسَ ــخِ التــي يَ ِتـ ُّم ْ
وسـل ْ َع ًة نــاد َر ًة وغيْـ َر مُتاحَ ـ ٍـة ل ُمعْظَ ــمِ
مــن التّدابيــرِ ال ُمتّخَ ـذَة فــي هــذا الشّ ــأنِ  ،فــإنّ الكتــابَ ال يــزا ُل ترفـاً ِ
المواطنيــن المغاربــة».7
 - 6خالل جلسة اإلنصات مع م َم ّثل وزارة التربية الوطنية ،الس ّيد محمد شفيقي ،بتاريخ  5يوليوز  ،2018أشا َر إلى أنّ أبْ َر َز األسباب التي أفرزتْها نتا ِئج الدراسة
الدولية لتقويم تط ّور الكفايات القِ را ِئ ّية تتجلّى في:
. .انعدام مكتبة مدرسية؛
 61. .من التالميذ ال يتوفّرون على موارد كافية للقراءة في البيت؛
. .اآلباء ليسوا ُق ّرا ًء كباراً؛
. .عدم وجود مالءمة بين اللّغة-األ ّم ولغة التّدريس والتقويم؛
. .غياب حاسوب بالمؤسسة التعليمية؛
. .غياب أنشطة قرائ ّية في البيت؛
. .غياب اإلحساس باألمان بالمؤسسة التعليمية؛
. .المستوى التعليمي المتد ّن ي آلباء وأمهات وأولياء األمور؛
. .غياب المعدات والوسائل الديداكتيكية.

7 - Ahmed Massaia, Un désir de culture, op., cit., p. 147.
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ُلدان المُ شارِ كَة في الدِّ رَاسَ ة الدّ وْلِ يّة 2016
اإلطار رقم ِ :2منْ نَتائِ ِج بعض الب ِ

األواخر
ِ
البُلدانُ الع َْشر

البُلدان الع َْشر األوائل
روسيا

581

اإلمارات العربية المتحدة

450

سنغافورة

576

البحرين

446

هونغ كون ْغ

569

قطر

442

إيرالندا

567

العربية السعودية

430

فنلندا

566

إيران

428

بولونيا

565

عُمان

418

إيرلندا الشمالية

565

الكويت

393

النورويج

559

المغرب

358

تايبيه الصينيّة

559

مصر

330

أنجلترا

559

جنوب أفريقيا

320

ِ
الكفايات القِ را ِئ ّية ()2016
ّراس ُة الدَّ ْول ّية لتط ّورِ
المصدر :الد َ

عجزٌ ينْ بغي تدارُ كُ ُه
اخلزانات املدرسيّ ةْ ،
ُ
ـات
والخزَانَـ ِ
ـات ِ
ـات اإلنْصــات التــي نظّ متْهــا اللجْ نَــة ،فــإنَّ جُ ـزْءاً كبيــراً مــن ال َمكْتبـ ِ
ـض جلسـ ِ
حَ سَ ــبَ بَ ْعـ ِ
ُوض قرائ ّيــة
ـات المدْرس ـيّة والثانويــة ال تتو ّفــر علــى ُع ـر ِ
الوَسَ ــائطيّة ومراكــز التوثيــق داخ ـ َل المُؤسّ سـ ِ
كافيــة لفا ِئ ـدَة الشّ ــباب .وح ّتــى عندمــا تكــو ُن ال ُكتُــبُ موجــودة ومتو ّف ـرَة ،فإ ّنــه ال يَ ِت ـ ّم اخْ تيارُهــا مِ ـ ْن
ـات
ـص المَشْ ـرُوعِ ال َوثَائِقِ ــيِّ للمُؤسّ سَ ــةِ وَحَ اج ّيـ ِ
طَ ـر َِف مُشــرفين علــى المكتبــات أو تَرْبويّيــن تَبَ ًعــا لخصا ِئـ ِ
8
ـص كبيــر  .ثُـ َّم أنّ ُمعْظَ ــم ال َمكْتبــات المدرسـيّة تبْــدو
َاب؛ كمــا أنّ التّأطيـ َر غال ًبــا مــا يُعانــي مــن ن ْقـ ٍ
الشّ ـب ِ
الصــادِ رَة بتاريــخِ  17نونبــر  2011لوزيــر الترب ّيــة الوطنيــة
َمهْجــو َرةَ ،علــى الرّغــم مــن المذ ّكــرة رقــم ّ 156
ـات ال َمدْرِ سـيّةِ َونِظــام اإلعــارَة.
المتعلّ َقــة بتفعيــلِ أدْوارِ ال َم ْكتَبـ ِ
ــرات تتعلّــق
الكفايــات القِ را ِئيّــة ( )2016مُؤشِّ ٍ
ِ
فــي هَ ــذَا السّ ــياقِ  ،تُقَــدِّم الدّراسَ ــ ُة الدَّ وْليّــة لتطــوّرِ
بالمَكانَــةِ التــي تحتلُّهــا ال َم ْكتَبَــة المدرس ـيّة داخ ـ َل المدرســة المغربيــة :ذلــكَ أنَّ  9فــي المائــة فقــط
ـاب ،فــي ِحيـ ٍـن
تضـ ُّم أكثَـ َر مِ ـ ْن  500كتـ ٍ
مـ َن المُؤسّ ســات ال َم ْدر َِسـيّة هــي التــي تَــكا ُد تتو َّفـ ُر علــى مكتبــة ُ
ـاب أو أق ـلّ ،فــي حيــن أن
تض ـ ّم  500كتـ ٍ
أنَّ  28فــي المائــة مــن هــذه ال ُمؤَسّ ســات تتَ َو َّف ـ ُر علــى مكتبــة ُ
ُوس الرّئيســية المُســتفادَة
غالبيــة المؤسّ ســات ،أيْ  63فــي المِ ائــة ،ال َمكْتبَـ َة فيهــاِ .عل ًمــا أنّ أحَ ـ َد الـ ّدر ِ
 - 8جلسة اإلنصات مع الس ّيد إدريس اخروز.
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

مـ ْن هــذه الدّراسَ ــةِ الدول ّيــة هــو أنــه باإلضافــة إلــى التأهيــل الج ّيــد لهيْئَــة التدريــس واإلدارة ،فــإنّ تعلــم
القــراءة فــي المدرســة لــه عال َقــة ،فــي كثيـ ٍـر مـ َن األحْ يَــانِ  ،بالوُلــوجِ إلــى ال َم ْكتَبَــةِ  .وبالنَّظَ ــرِ إلــى الحَ الــةِ
ـرب مــا فتــئ يثيـ ُر انتبــاهَ
التــي تُوجَ ـ ُد عَ لَيْهــا هــذه ال َم ْكتَبَــاتُ المدرسـ ّيةُ ،فــإنّ المجتمـ َع ال َم َد ِنــيَّ فــي المغـ ِ
ريضـ ٍـة فــي أبريــل  2016موجَّ َهـ ٍـة
المســؤولي َن إلــى هــذِ ِه الوضعِ ّيــة المُثيــر ِة للقلــقِ  ،حيــثُ ت ـ ّم إرْســا ُل عَ َ
ـات التعليم ّيــةِ .
ـس الحُ كُو َمــةِ مِ ـ ْن أَجْ ــلِ فتْــحِ وتأهيــلِ المكتبــات فــي المؤسّ سَ ـ ِ
إلــى رئيـ ِ
اإلصــاحِ الجــارِ ي لل َمنْظُ و َمـ ٍـة الترْبو ّيــة فــي بالدِ نــا ،العمــل علــى تعزيــزِ
ْ
لذلــك مــن الضــروريّ  ،فــي إطــارِ
َدوْرِ الخزانــات ال َمدْرســية ،لِمــا لهــا مــن تأثيـ ٍـر إيجا ِبــيٍّ علــى تم ُّكــنِ األطْ فــال مــن القــراءةِ .يتعلــق األ ْمــر
تأهيــلِ ال َم ْكتَبَــةِ ال َم ْدرَسـيّة ،وذَلــكَ عبْـ َر تزْويدِ هَ ــا بِال ُكتُـ ِـب والوثائــقِ الالز َمــةِ ،
إذ ْن ِبإِطْ ــاقِ ور ِْش إعــا َد ِة ِ
ذات الكفــا َء ِة والحَ َمــاس الكافِ ييْــنِ  .وينبغــي أ ْن ي ْعتَمِ ـ َد ال َع َم ـ ُل
وتَمْكينِهــا مِ ـ َن ال َمــوارِ دِ الكافيــة واألًطُ ــرِ ِ
فــي مثــل هــذا الـ َور ِْش عَ لَــى معاييـ َر دول ّيـ ٍـة مَتينـ ٍـة فــي مجــالِ تَنْظيــمِ وتدْبيــرِ الخزانــات المدرسـيّةِ .

أج ِل بيئة حاضنة مُ تعلِّمَ ة
السوسيو-ثقافي ،من ْ
ّ
المحيط
ُ
ـس االقتصــادِ يُّ واالجتماعــيُّ والبِيئــيُّ
فــي تقريــرِ ِه حـ ْو َل «أماكــن العيْــش والفعــل الثقافــي» ،9أشــا َر المجلـ ُ
ـيط الثّقافِ ــيِّ فــي أماكِ ــنِ العيْــش .وال بُـ ّد مِ ـ َن اإلشَ ــا َر ِة
ـاءات ال ّتنْشـ ِ
َضـ ِ
ـاب ف َ
إلــى ال َفـرَاغِ الثقافِ ــيِّ وإلــى ِغيـ ِ
بالض ـرُو َر ِة ِهــيَ أماكِ ـ َن اإلقا َمــة فقــط ،بَ ـ ْل ِهــيَ أماكِ ـ ُن االســتقبال التــي
ّ
إلــى أنَّ هــذه األماكِ ـ َن ليْسَ ــتْ
ـفيات
َات وأماكِ ــنِ ال َع َمــلِ والمُسْ تَشـ ِ
ـاس ك ّل يـو ٍْم للقيــامِ ب ِِخ ْد َمـ ٍـة مع ّينَـ ٍـة .يتعلّـ ُق األ ْمـ ُر بــاإلدَار ِ
يقصدُهــا ال ّنـ ُ
ِ
ـف
َقاهــي واألماكِ ــنِ ال ُعمُوم ّيــةِ  ،الــخ .إنَّ الفــرا َغ الثّقافِ ــيَّ الــذي تُعانــي مِ نْ ـ ُه مُختلـ ُ
َووَسَ ــائلِ ال َّن ْقــلِ والم ِ
10
ْداع ّيـ َة والمُبــا َد َرةَ»  .وباســتثناءِ
ُوع ثقافــيّ وسياسَ ـ ٍـة تث ِّمـ ُن اإلب ِ
ـاب مشْ ـر ٍ
ـش ناتِجَ ـ ٌة عَ ـ ْن «غيـ ِ
أماكِ ــنِ ال َعيْـ ِ
ـظ
يالحـ َ
َصــلِ الثّا ِلـ ِـث ،التــي ينْبغــي تَعْزيزهــا ،ال يُمكــن ّإل أ ْن ِ
َرات ،المُشَ ــارِ إليْهــا فــي الف ْ
ـض المُبــاد ِ
بَ ْعـ ِ
الم ـ ْرءُ الجهــو َد القليل ـ َة المبذولَ ـ َة فــي بالدِ نــا ،مــن أجْ ــلِ خلْــقِ بيئـ ٍـة اجْ تماع ّيـ ٍـة قارِ ئَـ ٍـة َو ُمتَ َعلّمــة تم ِّك ـ ُن
ـروط
مِ ـ َن الوُلــوجِ إلــى حَ وامِ ــلِ القــرا َء ِة وإلــى تكنولوجيــا اإلعْ ــامِ واالتّصــال .لذلــكَ يتع ّي ـ ُن خلْــق الشّ ـ ِ
ـش( .انظــر اإلطــار رقــم .)3
داخـ َل أماكِ ــنِ ال َعيْـ ِ
ُواصلَــة التّعلُّــم واإلبْــداعِ ِ
الضرور ّيــة للتّعلُّــمِ وم َ
ّ
الحاضنَةُ ؟
ِ
اإلطا ُر رقم  :3ما هي البِ يئَةُ القارئةُ

ِب َهـد َِف تشــجيع الشــباب والبالغيــن علــى ممارســة مكتســباتهم فــي مجــالِ القــراءة والحســاب مــن
أجْ ــل المُحافظــة علــى مســتواهم وتحســينه ،فــإنّ تطويـ َر البيئــة الحاضنــة ال ينبغــي اختزالــه فــي
توفيــر الحوامــل ،يقتــر ُح بيتــر إيســتون 11أربعــة أنــواع مــن الفــرص المترابطــة لضمــان اســتخدام
الكفايــات المكتســبة حدي ًثــا ،وخلــق طلــب مســتدام علــى برامــج تعلّــم القــراءة.

 - 9أماكِ ُن ال َعيْش والفِ ْع ُل ال ّثقافِ ّي ،تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،إحالة ذاتية رقم .2013\10

 - 10نفسه ،ص.15

11 - Peter Easton, Sustaining literacy in Africa: Developing a literate environment, 2014, UNESCO. Disponible sur : http://unesdoc.
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¨

¨
¨

¨

مباشــرا بمراكــزِ اهتمــام األشــخاص الحَ دِ يثــي
ِ
¨الولــوج إلــى حوامــل قرائ ّيــة تتّصــل اتّصــاالً
ال َع ْهــدِ بتعلّــم القــراءة؛
¨توفّر تعليم (وتكوين) مستمر نظامِ يّ وغير نظاميّ ؛
¨فــرص للقيــام بمهــام جديــدة علــى نحــو مســتدام داخــل المنظمــات والبنيــات المُؤسّ ســاتية
القائمــة؛
¨فــرص إلطــاق والمســاعدة علــى تســيير أنشــطة اقتصاديــة جديــدة مســتدامَة ،أو مبــادرات
أهــداف غيــر ربحيــة ،التــي تتطلــبُ معرفــة القــراءة والكتابــة (إيســتون،2009 ،
ٍ
ذات
ص.)312-311 .

وبالنســبة إليســتون ،فــإنّ «تضا ُفـ َر هــذه العوامــل األربعــة ،و ْفـ َق أشــكال ودرجــات تمليهــا الظــروف
والخيــال البَشَ ــريّ والمــوارد المتاحــة ،هــيَ التــي تشــكل «بيئــة قرائ ّيــة» حقيقيــة.
المصدر.Fostering a culture of reading and writing: Examples of dynamic literate environments, UNESCO, 2017 :

وتسني ان ِْتشارها
زيز دوْ رِ ها َ ْ
اخلزانات العُ موميّ ةُ  ،ضرورةُ تَ عْ ِ
ـات ال ُعمُوم ّي ـ َة تل ْ َعــبُ دورًا ها ًّمــا فــي نشــر الكتــاب والنّهــوض بالقــراءة .ذلــكَ
الخزَانـ ِ
مــن المعلُــومِ أنَّ ِ
وداخـ َل المُجتمــع ،تُعتبــر الخزانــة العموم ّيــة نــواة
ـيط الثّقافــي ِ
بفضــلِ خدماتهــا ودورهــا فــي ال ّتنْشـ ِ
أ َّنـ ُه ْ
ها ّمــة تنتظــم حولهــا الجَ مَاعــة َوتَدْخُ ـ ُل َمعَهــا فــي عالقــة تفا ُعــل .وحســب البحــثَ الميْدا ِنــيّ الــذي
أنْجَ َزتْـ ُه جمعيــة «جــذور» للتنميــة الثقافيــة فــي المغــرب وإفريقيــا 12فــإن  84.5فــي المِ ائَــة مِ ـ َن المَغارِ بَــة
غيْــر مســجَّ لي َن فــي أيّ م ْكتَبَـ ٍـة أو ِخزَانَـ ٍـة وَسَ ــائطي ٍّة خــالِ السَّ ـنَةِ التــي سَ ـبَقَت البحــث.
وحســب وزارة الثقافــة ،فــإن المغــرب كان يتوفــر ســنة  2006علــى  609مكتبــة عموميــة تتــوزع علــى
 1.503جماعــة ( 221فــي الوســط الحضــري و 1.282فــي الوســط القــروي) لســاكنة تبلــغ  34مليــون
نســمة .ويالحــظ أن مــن بيــن  329مــن هــذه المؤسســات 21 ،خزانــة وســائطية كبــرى فــي المناطــق
الجبليــة والســجون تعــود لــوزارة الثقافــة 13التــي تتوفــر علــى شَ ــبَكَة للقــراءة العموميّــة تتكــ ّو ُن مــن
ـواع مــن الخزانــات :الخزانــات التراث ّيــة ،وعددهــا أربعــة (فــي ُمـدُنِ فــاس ومراكــش ومكنــاس
ثالثــة أنـ ٍ
ـرب؛ الخزانــات العموم ّيــة
ـراث غنــيٍّ ونفيـ ٍـس بالنســبة لتاريــخِ المغـ ِ
وتطــوان) ،وهــي خزانــات بمثابَــة تـ ٍ
وخزانــات المؤسَّ ســات السِّ ــجْ نَيّة .وبصفـ ٍـة عا ّمــة ،وَحَ سَ ــبَ دليــل الخزانــات العُموم ّيــة فــي المغــرب،
كبيــر مِ نْهَــا ،فــإنَّ إنشــاء هــذه
ٍ
الــذي أنجَ َزتْــ ُه الــوزارةُ ،تُوجــد فــي بالدِ نــا  609مكتبــة .وفــي جُ ــزْءٍ
ـات َومُؤسّ سَ ــة مُحَ ّمــد الخامــس إلعــادة إدمــاج
ـات المَحَ لّيــةِ وَالجَ مْعِ ّيـ ِ
الخزانــات تَـ َّم بِشَ ـرَاكة َمـ َع الجَ ماعَ ـ ِ
ـات هــي دُو َن المعاييــرِ ال ّدوْل ّيــة
السُّ ــجناء .وبالنّظَ رِ إلــى عَ دَدِ هــا وج ـوْدة خدماتهــا ،فــإنَّ هــذه المكْتبـ ِ
12 - Les pratiques culturelles des Marocains, étude réalisée par Aicha Nouri et Mohamed Sammouni, entre le 17 décembre 2015 et le 30 juin 2016, Association
Racines, 2017.
 - 13حصيلة 2016-2012
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

ـات ال ُعمُوم ّيــة غيــر متسـ ٍـاو علــى مجْ ُمــوعِ
الخزانـ ِ
ا عـ ْن أنَّ تَوْزيـ َع ِ
َضـ ً
ـات المغــرب بكثيـ ٍـر .ف ْ
ودو َن حَ اج ّيـ ِ
ـط .وفــي أغلــب
ـاب فــي المُتوَسِّ ـ ِ
الواحــدِ هــو  0.02كتـ ٍ
ِ
التــراب الوَطنــيّ َ .ك َمــا أَنَّ مُع ـدّل ال ُكتُــب لل َف ـرْدِ
األحْ يَــان ،ال تتو ّف ـ ُر الخزانَ ـ ُة ال ُعمُوم ّيــة علــى:
¨

قاعدَة وثائقي ٍَّة غنيّة ومتج ِّددَة باستمرار؛
¨ ِ

¨

عالية؛
ٍ
الت
¨قيّمي َن على الخزانة متحمّسين وذوي مؤهّ ٍ

¨

تجهيزات معلوماتيّة توفّر الرّاحَ ة للمرتَفِ قِ ينَ؛
ٍ
¨

¨

¨وسا ِئ َل معلوماتي ٍّة وموارِ َد َرقْمِ ي ٍّة بيداغوجي ٍّة؛

¨

تنشيط مُنت َِظم ٍَة؛
ٍ
¨برامِ َج

¨

¨خُ طّ ةِ عَ م ٍَل.

ـتقبال ت َِص ـ ُل
ـوان ،بِسَ ـعَةِ اسْ ـ ٍ
ـات علــى مــا مجمو ُع ـ ُه ُ 1.558.400عنْـ ٍ
الخزانـ ِ
وتتو ّفــر هــذه الشــبك ُة مــن ِ
إلــى  12.200مقعـ ٍـد ِلـــ  109.472منخرِ ط ـاً .كمــا يبل ُـ ُغ عــدد مُسْ ـتَعْمِ لِي هــذه الخزانــات 1.067.000
فــي الّســنة ،ممّــا يُ َمثِّــ ُل  4فــي المائــة مــن السّ ــاكنَة المغْرِ بيّــة .14باإلضافــةِ إلــى ذلــكَ  ،تــ ّم إحْ ــداثُ
بَوّابَـ ٍـة إلكترون ّيـ ٍـة ســنة  2015باسْ ــم ، lecturepublique.minculture.gov.ma :لتسْ ــهيلِ عَ مَل ّيــةِ البحْ ـ ِـث
البيبْليُوغْ رَافِ ــيِّ  .تحتــوي هــذه البوّاب ـ ُة علــى أ ْكثَ ـ َر مِ ـ ْن  40.000تســجيلة ببليوغرافيــة يتــم تحديثهــا
ـات دقيق ـ ًة عــن ك ّل
بشــكل منتظــم .15ومــع ذلــك ،ال يق ـدّم ُالدلي ـ ُل الــذي نَشَ ـ َرتْ ُه وزارةُ الثّقافــةِ معلومـ ٍ
ـات ال ُعمُوم ّيــةِ يسْ ـ َم ُح بتقييــمِ عَ َم ِل َهــا بنــا ًء
ـاط ال َمكْتبـ ِ
ـات .كمــا ال يوجــد تقريـ ٌر عـ ْن نشـ ِ
مكتبــة مِ ـ َن المَكتبـ ِ
16
ـأدَاءِ .
ـرات لـ ْ َ
ـات ومؤشّ ـ ٍ
علــى إحْ صا ِئ ّيـ ٍ
ـوض
ـاه ُم المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة ( )BNRMكذلــكَ فــي السّ ياسَ ــةِ ال ُمتَعلِّ َقــة بالنُّ ُهـ ِ
كمــا تُسَ ـ ِ
ـات ال َمر ِْجعِ ّيــةِ فــي مجــالِ القــراء ِة
واحـ َد ًة مــن المؤَسَّ سَ ـ ِ
بالكتــاب وبالقــراءة .وتُعـ ّد هــذه المكتبــة بالفعــل ِ
َــات الوَسَ ــائطيّة .فقــد بَ َذلَــتْ المكتبــة الوطنيّــة جُ هُــودًا ال يُسْ ــتها ُن بهــا لتعْزِ يــزِ
ال ُعمُوميّــةِ والخزان ِ
رَصيدِ هــا الوَثائِقِ ــيِّ وإبْـرَازه بكيف ّيــة ال ِئ َقــة .وفــي هـذَا السّ ــياقِ قا َمــتْ ِب َر ْق َمنَــةِ أكثــر مـ ْن 4.600.000
ـاه َم ًة بذلــكَ فــي إثــراءِ المكتبــةِ
صفْحَ ــة مِ ــن المَخْ طُ وطــات خــا َل الفتــرة مــا بيْــن  2012و ،2016مُسـ ِ
َ
ّــات ومونوغْ رافيّــات .مــن
أيضــا  550.000صفحــ ًة رقْمِ يّــ ًة مــن َدوْرِ ي ٍ
َضــ ُّم ً
الرّقميّــةِ لبِالدِ نــا ،التــي ت ُ
ـاءات بَيْ ـ َن مُختلــف الحَ سَ اس ـيّات
ناحيـ ٍـة أخــرى ،تعــد المكتبــة الوطن ّيــة فضــا ًء للتبــادُلِ الثقافــي وللقـ ِ
الفصـ ُل األ َّو ُل مــن ســنة  2017تنظيـ َم أكثَـ َر مــن  150نشــاطً ا ثقاف ًيــا
ْ
ـرف
الفِ كْرِ ّيــة والثقافيــة ،17حيــث عـ َ
(مُؤتمــرات ،تقديــم ُكتُــب ،أمســيات أدبيــة وفنيــةَ ،م َعــارِ ض)  .18كمــا بَل َ ـ َغ عَ ـ َد ُد ال ُق ـرّاء ،خــال موْســم
 ،2018-2017مــا مجمو ُعـ ُه  5.536منخَ رِ طً ــا ،منهــم  1.348طال ًبــا ،و 3.629طال ًبــا فــي ِسـل ِْك المَاسْ ـتِر
 - 14وزارة الثقافة؛ شبكة القراءة بالمغرب.
 - 15المصدر :وزارة الثقافة.

سنتي  2016و.2017
 - 16تقرير المجلس األعلى للحسابات برسم
ْ
 - 17جلسة إنصات مع السيد إدريس اخروز.

 - 18المصدر :وزارة الثقافة.2014 ،
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والدُّكتــوراه ،و 559أســتاذاً باح ًثــا .غيْـ َر أ ّنـ ُه منــذ ســنة  ،2016لــم تَ ُقــم المكتبــة الوطن ّيــة عمل ًّيــا بشــراء
ْــص الّــذي تعْرِ فُــ ُه
صعيــد آخَ ــرَ ،وبالنّظَ ــرِ إلــى ال ّنق ِ
ٍ
ال ُكتُــب وَال بتحْ ييــنِ الخزانَــةِ الوَســائ ِِطيّة .علــى
أصبَحَ ــتْ تل ْعــبُ  ،شـيْئاً فشــيئاًَ ،د ْو َر مكتبـ ٍـة جامِ عِ ّيـ ٍـة يقــو ُم
ال َمكْتبــاتُ الجامع ّيـةُ ،فــإنّ المكتبَـ َة الوَطَ ن ّيـ َة ْ
ُوســهِ م.
فيهــا الطّ لَبَــة بمراجَ َعــةِ ُدر ِ
ـات المفتوحَ ــةِ فــي وجْ ــه ال ُع ُمــومِ  ،مؤسّ ســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات
ومــن بيْــن المكتبـ ِ
اإلســامية والعلــوم اإلنســانية .وهــي ُمؤَسّ سَ ـ ٌة انطلقــتْ منــذ  12يوليُــوز  ،1985بصفتهــا جمْعِ ّيـ ًة مغرب ّيـ ًة
ـوث فــي العُلــومِ االجتماعيــة واإلنســانية ،مــع
ذات َمنْ َف َعـ ٍـة ُعمُوم ّيــة ،تعمــل علــى تطويــرِ البُحـ ِ
غيْـ َر رِ ب ِْح ّيـ ٍـة ِ
ـرب العَربــيِّ فــي أبْعادِ هــا التاريخ ّيــةِ والثقاف ّيــةِ والجُ غْرافيــةِ واالجتماعيّةِ .
إعْ طــاءِ األوْلو ّيــةِ لمنْطقــة المغـ ِ
َاهــدِ العُليــا
ـات الجَ امِ ع ّيــة وال َمع ِ
ـاس إلــى األســاتذ ِة وطلبَــةِ ال ُمؤَسّ سـ ِ
وهكــذا ،فــإنَّ خَ دَماتِهــا ُموَجَّ َهـ ٌة باألسـ ِ
ـات ال َع َر ِب ّيــةِ اإلسْ ــاميّةِ والعلــوم اإلنســانية واالجتماع ّيــة.
صــةِ فــي الدّراسـ ِ
المتخص َ
ِّ
ـرب تحتــا ُج إلــى دعْ ـ ٍـم وتعْزيـ ٍـز ،وذلــكَ ألنّ ال ـ ّد ْو َر الــذي تل ْ َعبُ ـ ُه هــذه
ـات العُموم ّي ـ َة فــي المغـ ِ
إنّ ال َمكْتبـ ِ
ـوض بالقــرا َء ِة ومُحا َربَــةِ األُ ّم ّيــةِ والجَ ْهــلِ  .وبالتالــي
وحاسـ ٌم فــي مجــالِ النُّ ُهـ ِ
ِ
المكتبــاتُ فــي غايــة األه ّم ّيــة
والحفاظ
ِ
ـوض بثقا َفــةِ القِ ـرَا َء ِة ولخَ لْــقِ بيئـ ٍـة قِ رائ ّيـ ٍـة
ـكل ج ّيـ ٍـد للنهـ ِ
المناســبُ بشـ ٍ
ِ
فالمكتبــاتُ هــي الفضــاءُ
ـاف وتثْميــنِ ومُمارَسَ ــةِ مختلــف
علــى اسْ ـتِدامتها ،ألنّ المكتبــات توفــر فضــا ًء مالئمــا وحميم ّيــا الكتشـ ِ
ْــص فــي مجــالِ
ُســاع ُد علــى ســ ّد ال ّنق ِ
ْتبــات بطبي َعتِهــا الدّيمُقراطيّــةِ  ،ت ِ
األنشــطة القرائيّــة .إنّ ال َمك ِ
ـات َومَعــارِ َف مُفيــدةٍ
ـوج حُ ـ ٍّر و ُمن ِْصـ ٍـف إلــى وثا ِئـ َق ومعلومـ ٍ
صــولِ علــى ال َم ْعل ُو َمــة مـ ْن ِخــالِ توْفيــرِ وُلـ ٍ
الحُ ُ
19
ـات واالتّصــالِ واإلنترنيــت).
(السـيّما فــي مجــالِ تكنولوجيــا المعلومـ ِ

املُؤلِ فون ،فاعلون أساسيون ال بد من دعمهم
ِّــف (الّــذي يَتِــ ُّم ِبمُبــا َدرَةٍ
الصعيــدِ الوَطَ نــيّ  ،يُ َمثِّــ ُل النّشْ ــ ُر علــى نَ َفقَــةِ ال ُم َؤل ِ
فــي مجــال النّشْ ــرِ علــى ّ
مِ ــن المُؤلفيــن وَعَ لــى نفقاتهــم)  26فــي المائــة مــن اإلنْتــاجِ المطبــوعِ  .وقــ ْد أشــا َر التقريــ ُر األخيــ ُر
الصــادِ ُر عــن مؤسّ ســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات اإلســامية والعلــوم
(ّ ،)2018‑2017
مجــاالت األد َِب والعُلــوم اإلنســانية
ِ
والكتــاب فــي المغــرب (فــي
ِ
وضعيّــةِ النّشْ ــرِ
اإلنســانيّة ،عــ ْن ْ
الصــادِ رَة بهــذه الطريقــة  794عُنوا ًنــا ،األَ ْم ـ ُر الــذي يــؤدّي إلــى
االجتماعيــة) إلــى أنّ عَ ـ َد َد العناويــنِ ّ
ْضهــا ال يَتَجــا َو ُز مَجــا ُل انْتشــارِ ِه مَدِ ينَــ َة
واســعِ  ،حيْــثُ إنَّ بَع َ
ِطــاق ِ
ظــوظ تَوْزيعهــا علــى ن ٍ
ِ
تقليــص حُ
ِ
َغــرب إلــى أنَّ العَدِ يــ َد مِ ــ َن
ّــاب الم ِ
ِّــف أو دائِــ َرةَ َمعَارِ فِ ــهِ  .وفــي السّ ــياقِ ذاتِــهِ  ،يُشــي ُر اتحــا ُد ُكت ِ
المُؤل ِ
ـاص.
إصــدارِ ُكتُبِهِ ـ ْم علــى حســابِهِ م الخـ ّ
َضطـرّو َن إلــى ْ
ال ُم َؤلِّفيـنَ ،بمــا فــي ذلــك المؤلِّفيــن ال ُم َكرَّســينَ ،ي ْ
َصـ َد َر َقلَـ ٍـق حَ قِ يقِ ــيٍّ بالنِّسْ ـبَةِ لَ ُهـمْ ،حيْــثُ ي َِجــدو َن أَنْفُسَ ـهُم مُجْ بَرِ يـ َن علــى سَ ـ ِّد
َويُ ْعتَ َبــر مُشْ ــكِ َل النّشــر م ْ
20
ـباب التــي تَ ُعــو ُق عمل ّي ـ َة
ـات ِسل ِْس ـل َة قِ ي َمــةِ الكتــاب  .وَمِ ـ ْن بيْــنِ األسْ ـ ِ
العجْ ــز الــذي تُعانــي باقــي ُم َك ِّونَـ ِ
ّاشــري َن ال
نَشْ ــر ال ُكتُــب فــي بالدِ نــا ،يُشــير بعــض الفاعليــن الذيــن تــم اإلنصــات إليهــم ،إلــى أنّ ُمعْظَ ـ َم الن ِ
َاهـ ِـب
ـف عَ ــن ال َمو ِ
يتو ّفـرُو َن علــى مشــاري َع مُسْ ــتقل ٍّة فــي مجــالِ النّشْ ــرِ  ،وال علــى الوَسَ ــائِلِ الكَفيلَــةِ بالكَشْ ـ ِ
ـف بِهــا.
الشّ ــابّةِ وال َّتعْريـ ِ
 - 19اليونسكو ،بانكوك.2011 ،

 - 20المصدر :اتحاد ُكتّاب المغرب.
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

ـات التِّجَ ارِ ّيـ َة التــي تُعانــي منْهــا دُو ُر النّشْ ــرِ ،
والصعُوبَـ ِ
ُّ
وبالنســبة لِمهن ّيــي النّشْ ــرِ  ،فــإنّ الوَسَ ــا ِئ َل الما ِليَـ َة
وطــات التــي ال تأخُ ــ ُذ فــي
ِ
تابــات أو المشــاريع الهامّــةِ والمُفيــ َدةَِ ،ومَعاييــ َر اخْ ِتيَــارِ المَخْ طُ
ِ
وَقِ لَّــ َة الكِ
َص ـ َد َر َقلَـ ٍـق .أ ّمــا
ـوص ال ُمقَدَّ َمــةِ ُ ،كلُّهــا عَ وامِ ـ ُل تُشَ ـ ِّك ُل م ْ
ُّصـ ِ
االعْ تِبــارِ فــي كثيـ ٍـر مِ ـ َن األحْ يــانِ قي َم ـ َة الن ُ
ُضطَ ـرّونَ ،فــي غا ِلـ ِـب األحْ يــانِ  ،إلــى َد ْفــعِ ُكل ْ َفــةِ النَّشْ ــرِ الذّا ِتــيّ ( مــا
بالنِّسْ ـبَةِ لل ْ ُم َؤلِّفيـ َن الشّ ـبَاب ،فإ ّن ُهــم ي ْ
21
ـات .
ـوف ال َمكْتبـ ِ
ْروضـ ًة فــي ُر ُفـ ِ
ـف نُسْ ــخَ ٍة) قبْــل رؤيــة مؤلَّفاتهــم مع َ
بيــن  10.000و 30.000درهــم أللْـ ِ

املكتبات ،قطاعٌ مهدد باخلَ َطر
العاص َمــةِ االقتصاد ّيــةِ الــدار
ِ
ـات فــي
يُشــي ُر المهن ّيــو َن الذيـ َن تــم اإلنصــات إليهــم ،22إلــى أنّ عَ ـ َد َد ال َمكْتبـ ِ
َف تراجُ ًعــا كبيــراً ،حيــثُ انتق ـ َل م ـ ْن  65مكتبــة ســنة  - 1987وهــي الســنة التــي عرفــتْ
البيضــاء عَ ـر َ
انطــا َق المعــرض ال ّد ْو ِلــيّ للنَّشْ ــرِ وَالكِ ت ـا َِب  -إلــى  15مكتبــة ســنة  .2016كمــا أشــا َر المهن ّيــون إلــى أنّ
ـات التــي مــا زالــتْ نشــيط ًة فــي الرّبــاط قـ ْد تراجَ ـ َع ر ْقـ ُم ُمعَاملتهــا السّ ــنوي بنســبة
واحـ َد ًة مِ ـ ْن أبْـرَزِ المكتبـ ِ
ِ
اســيّ
 25فــي المائــة خــا َل الفتْ ـرَة مــا بَيْــن سَ ـنَتَيْ  2012و .2017ذلــكَ أنّ نشــاطَ ها ي ْعتَمِ ـ ُد بش ـك ٍْل أسَ ِ
علــى ال َمبِي َعــات خــا َل الدّخــولِ ال َم ْدر َِســيّ  ،والتــي تُ َم ّثـ ُل  30فــي المائــة مــن ر ْقــمِ مُعا َملَتِهــا السَّ ـنَوِ يّ  .وقـ ْد
ـات ال َمغْرِ ِب ّيــةِ العامِ لَــةِ فــي مَجَ ــالِ الثّقافــة /القِ ـرَا َءةِ ،أ ْن أشــارَتْ إلــى أنّ المغْرِ بَ كا َن
سَ ـبَ َق إلحْ ـدَى الجَ مْعِ ّيـ ِ
23
واحـ َدةٌ لـ ُك ِّل  42.600نَسَ ـمَة .
يتو ّفـرُ ،فــي ســنة  ،2014علــى أقــلَّ مِ ـ ْن  750م ْكتَ َبـةً ،أيْ َم ْكتَبَـ ٌة ِ
للَحْ ــكَامِ
ُــل ْ
اهــرَةٍ ُمتَنامِ ي ٍَــة مــا َف ِتئَــتْ تَتَطَ ــ ّو ُر فــي تَجاه ٍ
خــاص بِظَ ِ
ٍّ
َــات بشَ ــك ٍْل
يَتَ َأثَّــ ُر نَشَ ــاطُ ال َم ْكتَب ِ
ْصنَــةِ واالســتيرادِ
القانُو ِن ّيــةِ الجَ ــارِ ي ِب َهــا ال َع َمـلُ ،والتــي تَ ُهـ ُّم حَ ــقَّ المِ ل ْك ّيــةِ الفِ كْرِ ّيــةِ  .يتعلّـ ُق األ ْمـ ُر بالقر َ
غَ يْــرِ القَانُونــيّ لل ُكتُـ ِـب وتَسْ ــويقِ هَا بأثْمِ نَـ ٍـة زهيــدةٍ  ،مِ ـ ْن ِخــالِ دا ِئ ـرَةٍ مُوازِ يَـ ٍـة غَ يْــرِ رَسْ ــمِ ي ٍّة .وهــذا م ـ ْن
َاطــنِ  ،والتــي ِهــيَ
ـاض ال ُق ـ ّو ِة الشِّ ـرَا ِئيّة التــي تع ـ ُو ُق ا ْقتِنــا َء ال ُكتُـ ِـب مِ ـ ْن طَ ـر َِف ال ُمو ِ
ش ـ ْأنِهِ تفســير ان ِْخ َفـ ِ
ـوض بالقِ ـرَا َء ِة فــي بِالدِ نَــا.
ض النُّ ُهـ ِ
ـات الّتــي تَ ْعتَــرِ ُ
واح ـ َدةٌ مِ ـ َن ال َع َقبَـ ِ
ِ
ـاب الدَّ عْ ــم المتعلّــق بأن ِْشــطتهم ،ســواءٌ م ـ ْن طَ ـر َِف ال ّد ْولَــة أو مِ ـ ْن
َويُشــي ُر المِ ْه ِن ُّيــون إلــى مَسْ ــألةِ غيـ ِ
قص ـ َد تَشْ ـ ِـجيع
َضــع ْ
الض ـرُورِ يّ إيــاء األَهَ ِ ّم ّيــة لهــذا الو ْ
ـات التُّراب ّيــة .لذلــك بَــاتَ مِ ـ َن َّ
طَ ـر َِف الجماعـ ِ
هــذ ِه ْالَن ِْشــطَ ةِ َومُســاعَ دَة المِ ْه ِنيّيــن علــى حمَايَــة َمكْتباتهــم وتجديدهــا .إن تقديــم الدّعــم للمكتبــات
هــو فــي الو ْقـ ِـت نف ِْســهِ دعْ ــم للنّشْ ــرِ وتعزي ـ ٌز لِشَ ـبَكة القــراءة فــي بلدنــا.

متواضعٌ
ِ
ْتاج
دُ ورُ النّ ْشر ،إن ٌ
َو َقــد اسْ ــتفادَِ ،برَسْ ــمِ سَ ـنَة  ،2018مــا مَجْ مو ُعـ ُه  552مشــروعً ا مــن أصــل  943مل ًّفــا ُقـ ِّد َم لِلدَّ عْ ــمِ ِ ،ب َمبْلَـ ٍـغ
إِجْ ما ِلــيٍّ َقـ ْد ُرهُ  9مالييــن درهــم .كمــا تَجْ ـ ُد ُر اإلشــارَة إلــى أنَّ بَرْنا َمـ َج دَعْ ــمِ ال ُكتُـ ِـب ،الــذي انْطلـ َق ســنة
ـابَ ،ومُصاحبَـ ُة قِ طـاَعِ النَّشْ ــرِ
 ،2014حَ ــدَّ َد ه َد ًفــا لَـ ُه توْفيـ ُر الدّعْ ــمِ ِلل ْمشَ ــارِ يعِ الثقاف ّيــةِ فــي مَجَ ــالِ الكِ تَـ ِ
21 - Aujourd’hui le Maroc, 2017, Editer son livre au Maroc: le parcours du combattant, M’Hamed Hamrouch.
 - 22جلسة إنصات مع السيد عبد القادر الرتناني ،مدير مكتبة «  ،« Le Carrefour des Livresوالسيدة إلهام الزهيري ،المشرفة على «مطبعة المعارف
الجديدة» ،والسيد فوزي السالوي «مكتبة خدمة الكتاب» ،والسيد حمودة بوغالب ،مدير عام «مجموعة مكتبة المدارس»  ،بتاريخ  29مارس .2018
 - 23جمعية «جذور» للتنمية الثقافية بالمغرب وإفريقيا.
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ـاب
ـورات و ُكتُـ ِـب ال ُم َؤلِّفيــن المغاربــة ،إضا َف ـ ًة إلــى مُوا َكبَــةِ ِصنَاعَ ــةِ الكِ تَـ ِ
فــي بالدِ نــاَ ،و َكــذا تعزي ـ ُز َمنْشُ ـ ِ
ـات
ـص ِل َع ّينَـ ٍـة مِ ـ ْن مِ ل َ ّفـ ِ
ـاب مُتاحً ــا ِلل ْجَ مِ يــعِ  .وقــد كشـفَتْ عَ َم ِل ّيـ ُة فَحْ ـ ٍ
والنّشْ ــرِ  ،والمُســاهَ مَةِ فــي جَ ْعــلِ الكِ تَـ ِ
ـراءات المتعلقــةِ بتت ّبــع مــدى االلتــزامِ
ِ
ـص علــى اإلجـ
ـض المُسْ ــتفيدين مــن الدّعــم أنّ الــوزارةَ ل ـ ْم تَنُـ ّ
بَ ْعـ ِ
ـات ال ُمتَ َر ِّتبَــةِ عَ ـ ْن
االســتفا َد ِة مــن الدّعــم ،وال علــى العُقوبـ ِ
ـوص عليْهــا فــي ُع ُقــودِ ِ
ْصـ ِ
بتطْ بيــقِ البُنُــودِ ال َمن ُ
ِضمــانِ طباعــةِ عـدَدِ النُّسَ ــخِ
ـات كفيلَـ ٍـة ب َ
َض ّمـ ُن آليـ ٍ
عَ ـدَمِ تَطْ بِيقِ هــا .24عــا َو ًة عَ لــى أنَّ هــذه ال ُع ُقــو َد ال تَت َ
المتّفــقِ عليْهــا وتوْزيعِ هــا.
الخاصــةِ
َّ
ُوض
طلبــات العُــر ِ
ِ
َوتَجْ ــ ُد ُر اإلشــا َرةُ إلــى أنّ الــوِ زا َرةَ الو َِصيّــة قــ ْد نَظّ مَــتْ  ،ســنة ،2016
ـاب ،فــي َد ْو َرتَيْــنِ  :األولــى بيــن  21دجنبــر  2015و 21ينايــر
بالمشــاريع الثقاف ّيــة فــي مجــالِ النّشْ ــرِ والكتـ ِ
 ،2016مــع اإلعــان عــن النتائــج فــي  8فبرايــر  ،2016والثانيــة بيــن  21أبريــل  2016و 16مــاي ،2016
مــع إعْ ــانِ النّتائــج فــي  30مــاي  .2016وإذا كانَــتْ هــذه العمليــة الســنوية لدعــم مختلــف المشــاريع
صـ َة
فــي مجــالِ النشــر والكتــاب والقــراءة تُعتبَـ ُر مُبــا َد َر ًة ها َّمـ ًة فــي حَ ـ ِّد ذاتِهــا ،فــإنّ الميزانيـ َة المُخَ َّص َ
ـص مَزيـ ٍـد مــن ال َمــواردِ
ُناسـ ِـب تخصيـ ُ
ـات ،وبالتّالــي سَ ـيَكُو ُن مِ ـ َن الم ِ
ـاس إلــى الحاجيـ ِ
ضعيفـ ٌة بالقِ يَـ ِ
لهــا َ
ـاس األدَاءِ .
َات للتَت ُّبــع وَقِ يَـ ِ
واعْ تِمــا ُد ُمؤَشِّ ـر ٍ
ـرب منْهــا حوالــيْ  20داراً تُزاو ُل نشــاطَ ها
ويُشــي ُر مِ هْن ّيــو القِ طــاعِ إلــى أنّ هنــاك  60دارًا للنَّشْ ــرِ فــي المغـ ِ
ّاشــري َن يتم ْر َك ـزُون فــي
بكيف ّيـ ٍـة ُمنْت َِظ َمـ ٍـة ،وتنشــر مــا ال يق ـ ّل عــن  15عنوان ـاً ســنوياً .وال زا َل أغلــب الن ِ
المِ حَ ــوَرِ ال ُم ْمتَــ ِّد بيْــن مدينتــيْ الربــاط والــدار البيضــاء ،وذلــك بنســبةِ  63.45فــي المائــةّ .إل أنّ
هُنــاكَ بــوادر انْتشــار لِحَ َر َكــةِ النّشــر عبْ ـ َر التُّــراب الوطنــي ،غيــر أنّ هــذه الح َر َكــة تب ـ ُر ُز بكيف ّيــة أكبــر
علــى مســتوى الجهــةِ الشّ ــماليةِ (طنجــة ،تطــوان ،الحســيمة) ،إ ْذ يُســاهم الناشــرون فــي هــذه الجهــة
بمــا ُمعَدَّ لُـ ُه  12.10فــي المائــة ،وعلــى مُسْ ــتوى جهــة فــاس – مكنــاس ِبنِسْ ـبَة  10فــي المائــةَ .25وتَجْ ـ ُد ُر
ـاب جديـ ٍـد ،فــي حيــن أنّ لبنــان ( 4مالييــن
اإلشــا َرةُ إلــى أنّ ال َم ْغــرِ بَ ينشــر ســنويا أقـ ّل مِ ـ ْن  3.000كتـ ٍ
ـوان جديـ ٍـد كُلَّ سَ ـن ٍَة ()2016؛
ـاب ،بيْنمــا تَنْشُ ـ ُر فرنســا أَ ْكثَـ َر مِ ـ ْن  68.000عنـ ٍ
نســمة) ينشــر  4.000كتـ ٍ
26
ـات ال ُكتُـ ِـب .
ـات َو ِلمَبيعـ ِ
ومــع ذلــك ،فقـ ْد اعْ تُ ِبـرَتْ ســنة  2018سَ ـنَ ًة سَ ـ ْودَا َء بالنِّسْ ـبَة لل َم ْكتَبـ ِ
َاض َعــة ،حَ يْــثُ يُشــي ُر مِ هن ُّيــو النّشْ ــر الّذِ ي ـ َن جــرى
َك َمــا أَنَّ نِسْ ــبة سَ ــحْ ِب ال ُكتُـ ِـب الْ َمنْشُ ــورَة مــا زالَــتْ ُمتَو ِ
َوات إلــى 550
ِضــعِ سَ ـن ٍ
ـط السّ ــحب تراجَ ــع مِ ـ ْن  2.000نُسْ ــخَ ٍة ُمنْ ـ ُذ ب ْ
اإلنصــات إليْهــم إلــى أنَّ ُمتَوَسِّ ـ َ
واح ـدَةٍ َف َقــطِ .عــا َو ًة علــى أنَّ  20فــي
ِصــدارِ طَ بْ َعـ ٍـة ِ
نُسْ ــخَ ًة اليَ ـ ْومَ .وغالب ـاً مــا ي ْقت َِص ـ ُر النَّشْ ـ ُر علــى إ ْ
ص ـ ْل علــى ر ْقــمِ اإليــداعِ القانونــيّ  ،و 25فــي المائــة مــن ال ُكتُــب
المائــةِ مِ ـ َن العَناويــنِ ال َمنْشُ ــو َر ِة ل ـ ْم تَحْ ُ
وضع ّي ـ ٌة مــا َف ِتئَــتْ مُســتمِ َّر ًة علــى الرَّغْ ــمِ مِ ـ ْن ُمبَــا َد َر ِة وزار ِة الثّقافــة
ـف .وهــي ْ
تُطْ بَ ـ ُع علــى نَ َف َقــةِ ال ُم َؤ ِّلـ ِ
وللشَ ــا َر ِة فــإنَّ الــوِ زا َرةَ ،خــا َل ال َفتْ ـ َر ِة مــا بيْ ـ َن
ـابِ ْ .
ـص ميزان ّيـ ٍـة سَ ـنَوِ ي ٍّة لدَعْ ــمِ النّشْ ــرِ والكِ تَـ ِ
ِبتَخْ ِصيـ ِ
سَ ـنَتَيْ  2016و ،2017قا َمــتْ ِبدَعْ ــمِ  423عنوان ـاً.
 - 24تقرير المجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  2016و.2017

 - 25مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ،التقرير السنوي عن وضعية النشر والكتاب في المغرب .2017-2018

الصفراء» .األمازون
 - 26هناك العديد من األسباب منها :كأس العالم لكرة القدم ،حرارة فصل الصيف ،ال ّدخُ ول األدبي  ،2018الحركة االحتجاجية للسترات ّ
س» الذي يجعل الجمهور مدمنا على المسلسالت التلفزيونية .انظر :العمود الصحفي
الذي يص ّمم كل شيء المكتبات التي لم تعد تشتري الكتب؛ «نيتْفْلي ْك ْ
للكاتب ميشال غويرين بجريدة «لوموند» الفرنسية.Michel Guerrin, Le roman souffre, la bande dessinée resplendit, Le Monde, 28 décembre 2018 ،
ِ
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

اآلداب والعُلــومِ اإلنْســا ِنيّةِ عيْــن الشُّ ــقِّ بمدينَــةِ الــدار
ِ
الصـدَدِ إلــى أنَّ ُكلّ ّيـ َة
كمــا تَجْ ـ ُد ُر اإلِشــا َرةُ فــي هــذا َّ
ـابَ .و ُهـ َو تكْويـ ٌن فــي حاجَ ـ ٍـة إلــى تَعْزِ يـ ٍـز ،كمــا
صـ ًة فــي مِ َهــنِ الكِ تـ ِ
ص َ
البيضــاء تُسَ ـلِّ ُم إجــا َز ًة مِ ْه ِن ّيـ ًة ُمتَخَ ِّ
27
ـات
ـداث مســالِكَ وتكوينـ ٍ
تُشــي ُر إلــى ذ ِلــكَ تَو ِْصيــاتُ المِ ْه ِنيّيـ َن  .وبالتّالــي ال بُــدَّ مِ ـ ْن تَشْ ــجيعِ َودَعْ ــمِ إحـ ِ
ــات ال َّتعْليــمِ العَالــي .وَمِ ــ ْن بيْــنِ الجوانــب التــي تَحْ تــا ُج إِلــى مُقا َرب ٍَــة مِ ْه ِني ٍّــة
الجامعــات َو ُمؤَسَّ سَ ِ
ِ
فــي
الواســعِ فــي مجــالِ
ِ
ـاث َميْدا ِن ّيـ ٍـة مِ ـ ْن أَجْ ــلِ تَحْ لِيــلِ مَراكِ ــزِ اهْ ِت َمــامِ الجُ مْهــورِ
ـات وأبْحـ ٍ
االعْ تمــا ُد علــى دِ رَاسَ ـ ٍ
ـاب.
ْض َمـ َع الطَّ لَـ ِـب ،وبالتّالــي تَوْســيعِ سُ ــوقِ الكِ تَـ ِ
َصـ َد مُال َء َمــةِ ال َعـر ِ
ضرُورِ ّيـ ٌة ق ْ
القِ ـرَا َءةِ .وَهَ ــذِ ِه المُقا َربَـ ٌة َ
ـداع :ذلــك أنّ  80فــي المائــة
ـاج وِ إبْـ ٍ
كمــا أنّ األ ْز َمـ َة التــي يُعانــي منْهــا قِ طــا ُع النّشْ ــرِ هــي كذلــكَ أ ْز َمـ ُة إنْتـ ٍ
ـات جامعيــة.
األصــلِ عبــا َرةٌ عـ ْن أ ُطروحـ ٍ
ْ
مــن األعمــال التــي تُ َقــدَّ ُم إلــى دُورِ النشــر فــي بالدِ نــا هــيَ فــي
ُصــ َّورَة ،ال يــكا ُد
ــب ،مثــل الروايــات البوليســيّة والقصــص الم َ
كمــا أنّــه بالنســبة لبعــض أنــواع ال ُكتُ ِ
ـات مِ ـ َن ال ُقـرّاءِ المُحْ تَمَليـ َن
ـض الفِ ئـ ِ
وخاصــة باللغــة العربيــة .وبالتالــي ،ال تجــد بعـ ُ
ّ
يوجَ ـ ُد إنتــا ٌج وطنــيٌّ ،
بتاريخــهِ وتُراثِــهِ وبيئتِــهِ
ِ
ْضــا مغربيًــا مناســباً لَهــاِ .عل ْمــاً أنَّ ال َمغْــرِ بَ ،
ُراهقيــن) عر ً
(كاألطْ فــالِ والم ِ
اإلبداعــات األدبيّــةِ والف ّنيّــةِ والثقافيّــةِ  ،التــي يُمْكِ ــ ُن ال ّتعْبيــ ُر
ِ
الطّ بِيعِ يّــةِ  ،بإمكانِــهِ ِإنْتــا َج العَديــدِ مــن
ـوص) .وعليْــه ،فــإنّ
صـ ِ
ـوب (كالحامِ ــلِ ال َّرقْمِ ــيّ علــى وَجْ ــهِ الخُ ُ
ـاب أو حامِ ـ ٍـل آخَ ـ َر مكتـ ٍ
بواســطَ ةِ كِ تـ ٍ
عنْهــا ِ
ـاف ،علــى انتقــال القيــم الثقافيــة
ـص علــى مُســتوى اإلنْتــاج واإلبْــداعِ يؤثـرُ ،فــي ِنهَايَــةِ المَطـ ِ
هــذا ال ّن ْقـ َ
ـاج أجنبــي
ـض األحيــانِ ِب ِإنْتـ ٍ
تعويضـ ُه فــي ب ْعـ ِ
ُ
واالجتماعيــة الوطنيــة بيْـ َن األجيــالِ  .إنّ هــذا الفــرا َغ يتـ ُّم
ُوث المغربِــيِّ  .وهــو مــا تقــو ُم بــه ،علــى ســبيلِ المِ ثَــاِل،
ينقــل أفــكارا ومفاهيــم ال تتــا َء ُم مــع المَــور ِ
الكتابــاتُ التــي تتنــا َو ُل القَضايــا الدّي ِن ّيــة بكيْف ّيـ ٍـة مُتشَ ـ ِّددَةٍ وغيــر مُتســامِ حَ ٍة.

شيط الثّ قايفّ  ،املؤلفون والكتب عناصر ال حتظى بالتثمني الكايف
ُ
التّ نْ
يتض َّمـ ُن التنْشــيطُ الثقافــيّ مُختلــف المُبــا َدرَات التــي تهــدف إلــى تَ ْع ِبئَــة األفــراد والْجَ ماعــات مــن أجْ ــلِ
َ
إعــا َد ِة تَ َملُّـ ِـك مُحيطهــم السُّ وسْ ـيُو -ثقافــيّ ونُشْ ــدان االبْ ِتـكَار والتّحَ ـوُّل .وإذا كانــت العَمل ّيــات الثقافيــة
ـض ُم ـدُنِ ال َم ْمل َ َكــة ،فهــي ال ت ُكــون دائِم ـاً ُموَجَّ َه ـ ًة نحــو القــراءة .كمــا
تشْ ـ َه ُد تَزايُــداً ملحوظ ـاً فــي بَ ْعـ ِ
ـات
ـات التُّراب ّيــة يظ ـ ّل محــدوداً فــي هــذا المجــالِ  ،وذلــكَ علــى الرّغْ ــمِ مــن اإلمْكانـ ِ
أنّ تدخُّ ـ َل الجماعـ ِ
الثقافيّــةِ الكبــرى التــي تتوفَّــ ُر عَ ليْهَــا .وَمِ ــ ْن ثــمّ ،فــإنَّ العمــل الثقافــي غالبــا مــا يَكُــو ُن ملتبِسً ــا أ ْو
ـات المُوســيقيّة والف ّن ّيــة .إنّ هــذه
ـات الثقافيــة ،علــى ِغــرارِ المِ ْهرَجَ انـ ِ
ُم ْقت َِصــراً علــى تنظيــم المهرجانـ ِ
ـات التُّراب ّيــة.
ّئيســيِّ للجَ ماعَ ـ ِ
األخيــرةَ هــيَ شَ ـ ْك ُل ال َّتدَخُّ ــلِ الثّقافــيِّ الر ِ
ـوض بالقــراءةِ ،وذلــك مــن أجْ ــلِ
َظاهــرِ النُّ ُهـ ِ
كمــا أنّ قِ ــراءَة الصحافــة المكتوبــة تُعـ ُّد مظهــراً آخـ َر مِ ـ ْن م ِ
الصحاف ُة
ـس وال ّترْويــحِ عَ نْ َهــا .وفــي المغــرب ،لم تسْ ـل َم ّ
ـف ال َّن ْفـ ِ
ـات والتعلُّــم َوتَثْقيـ ِ
صــولِ عَ لــى ال َم ْعل ُومـ ِ
الحُ ُ
الصــادِ َرةُ ُمؤَخَّ ــراً عَ ـ ْن َم ْكتَـ ِـب ُمرَاقبَــةِ تَوْزيــعِ
المكتوبَـ ُة بدوْرِ هَ ــا مِ ـ ْن أ ْز َمــةِ القِ ـرَا َءةِ ،حَ يْــثُ تُ َؤ ِّكـ ُد األرْقــا ُم ّ
ـف ال َم ْكتُوبَــةِ  .ويُســجَّ ل هــذا التراجُ ـ ُع علــى الرَّغْ ــمِ
الصحُ ـ ِ
ـات ُّ
ـف ( )OJDال ّترَاجُ ـ َع المَطَّ ــرِ َد ِلمَبيعـ ِ
الصحُ ـ ِ
ُّ
الصلَــةِ  ،مِ َّمــا
الصحاف ّيــةِ  ،فــي إطــارِ ال َعقْدِ -البَرْنا َمــج ذي ِّ
ـاوالت ّ
مِ ـ ْن الدَّ عْ ــمِ الــذي تق ِّد ُمـ ُه ال ّدوْلـ ُة للمقـ ِ
ِصــادِ يِّ ال ُم ْعتَ َمــدِ فــي هــذا القِ طــاعِ .
يَ ْد ُعــو إلــى التّسَ ــاؤُلِ حَ ـ ْو َل ال َّن ُمــوذَجِ اال ْقت َ
ص ِ
سنتي التّكوينِ  ،يُمكن أن نذكر :مدخَ ل إلى البيئة المهنية ،تنظيم الفضاءات ،تدبير الوثائق ،المكتبة ،الخزانَة،
تدريسها خالل
وغات التي يت ّم
 - 27مِ ْن بَيْنِ ال َم ُ
ُ
ْ
النشر ،اإلعالميات المهن ّية ،اإلنتاج.
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ظاهــ َر ًة دوليــة تشــهدها
الصحافــ ُة المكتوبَــ ُة يُ ْعتَبَــ ُر ِ
وَمِ ــ َن ال ُم َؤكَّــدِ أنَّ هــذا ال َّترَاجُ ــ َع الــذي تعيشُ ــ ُه ّ
ِــب مِ نْــهُ ،إلــى ظهــورِ التكنولوجيــا الرَّقميــةِ والمُنافَسَ ــةِ
العديــد مــن البلــدان .ويُعــزى ذلــكَ  ،فــي جان ٍ
الصحَ ا َفــةِ فــي
ـرات قــرا َء ِة ّ
والصحَ ا َفــة اإللكترونيــة .ومــع ذلــك ،فــإنّ ُمؤَشِّ ـ ِ
ّ
التــي بــاتَ يُشَ ـ ّكل ُها اإلنترنيــتُ
وناشــرِ ي األخْ بــارِ
ـف ِ
للصحُ ـ ِ
المغــرِ ِب هــي أقـ ُّل ِبكَثيـ ٍـر مِ ـ َن المَعاييــرِ الدَّ ْو ِليَـةِّ .فَحَ سَ ــبَ الجَ مْعِ ّيــةِ ال ّد ْو ِل ّيــةِ ُّ
ـف فــي ال َم ْغــرِ ِب ال يتع ـدّى  12نُسْ ــخَ ة لــكل  1.000مواطــن،
الصحُ ـ ِ
( ،)WAN‑IFRAفــإنَّ ُم َع ـ ّد َل توْزيــعِ ُّ
ُلــدان مثْــلِ تونــس والجزائــر ومصــر ولبنــان وتركيــا.
ُواطــن فــي ب ٍ
ٍ
مقابِــ َل  50نُسْ ــخَ ًة لــ ُك ّْل  1.000م
28
ُواطـ ٍـن فــي سَ ـنْغافورَة وفِ نْل َنــدا واليابــان.
بالمقابــل ،يَبْل ُـ ُغ هــذا المع ـ ّد ُل  500نُسْ ــخَ ٍة ل ـ ُك ِّل  1.000م ِ
ــف
الصحُ ُ
وتُعَــ ُّد وســائل اإلعــام مــن أهــم األدوات وأنجعهــا لتَرْســيخِ ثقافَــةِ القــرا َءةِ ،حيْــثُ تُ ْعتَبَــ ُر ُّ
تماعــيِّ الجَ ديــدةُ وَسَ ــا ِئ َل يتع ّي ـ ُن اسْ ـ ِتثْمارها
ّواصــلِ االجْ ِ
ومَحَ طّ ــاتُ اإلذاعَ ــةِ والتّلفزيــونِ َووَســائِطُ الت ُ
َضطَ ِلـ ُع هــذه الوســائطُ بــدو ٍْر مــا َف ِتئَــتْ تــزدا ُد
مِ ـ ْن أَجْ ــلِ نَشْ ــرِ المنْتُــوجِ الثّقافــيِّ علــى النَّحْ ــوِ األ ْمثَــلِ  .وت ْ
ـات الجديــد ِة التــي
ـات والتّكنولوجيـ ِ
أهَ ِّم َّيت ُــه ،سَ ـ ِّيمَا ُمنْـ ُذ الطّ ْفـ َر ِة التــي شَ ــهِ َدتْها الطُّ ـ ُر ُق السّ ـيّا َرةُ لل َم ْعل ُو َمـ ِ
والبصــريِّ
ْ
ـات التــي تَ ْرتَكِ ـ ُز عليْهــا الهيئــاتُ العاملـ ُة فــي الحقــلِ السّ ـمْعيِّ
أصبحــتْ فــي طليعــةِ الدّعامـ ِ
ـكل عــامٍّ.
كأدوات للتكويــنِ والنّشْ ــرِ وال ّترْويــجِ بشـ ٍ
ٍ
ـيلة لنشْ ــرِ ثقافــةِ القِ ـرَاءةِ ،فــإنّ د ْو َر هــذا الجهــازِ ال
ْض ـ َل وسـ ٍ
ـك ،أف َ
وإذا كا َن التلفزيــو ُن يُ َع ـدُّ ،بــا شـ ٍّ
ـال داخ ـ َل المشْ ـهَدِ اإلعالمِ ــيّ  .ومِ ـ َن المُؤ َّكــدِ أنــه
ـف مُحْ تش ـمًا للغايَــةِ إ ْن لَ ـ ْم نَ ُق ـ ْل غيْ ـ َر ف ّعـ ٍ
للَسَ ـ ِ
يــزا ُل ْ
ضــوِ رِ المَضاميــن الثقافيــة فــي المشْ ـهَدِ
ـنوات األخيـ َر ِة مِ ـ ْن أجْ ــلِ تعزيــزِ حُ ُ
قــد بُذِ لَــتْ جهــو ٌد خــا َل السّ ـ ِ
ــص مَســاح ًة أ ْكبَــ َر لألنْشــطةِ
ص ُ
القنــوات التلفزيونيــةِ تُخَ ِّ
ِ
بعــض
ُ
البصــرِ يّ  .فقــد أصبحــت
ْ
السّ ــمْعِ يّ
ـباب تتزايـ ُد
الثقافيــةِ ِض ْمـ َن شــبكة برامِ جهــا .كمــا بــدأت البرامـ ُج التــي يُعِ دُّهــا الشّ ــبابُ وال ُموَجَّ َهـ ُة للشـ ِ
صــور ًة إيجاب ّي ـ ًة عــن ديناميــةِ التغييــرِ التــي تَشْ ـ َهدُها بالدُنــا .وهنــاك
ـات التلفزيــونِ لتق ـ ِّد َم ُ
علــى شاشَ ـ ِ
«صـدَى اإلبْــداعِ » ،الــذي يق ِّد ُمـ ُه كُلٌّ مــن محمــد
العديـ ُد مِ ـ َن البرامــجِ  ،الناجحــةِ إلــى حَ ــدٍّ مــا ،مِ ـ َن َقبِيــلِ َ
شــويكة وعبــد الحــقّ نجيــب ومريــم خليــل ،وبرنامــج «مشــارف» الــذي يُعِ ـ ُّدهُ عدنــان ياســين فــي القنــاة
األولــى؛ ث ـ ّم المجـ ّـات الثقافيــة التــي تق ّدمُهــا المحطــاتُ اإلذاع ّي ـةُ ،بمــا فــي ذلــك مجلــة الثقافــات،
ناجحَ ــةٌ،
«حبْــ ٌر و َقلَــمٌ» ،علــى أمْــواجِ اإلذاعَ ــةِ الوطنيــةِ ؛ وكلُّهــا برامِ ــ ُج ثقافيّــ ٌة ِ
فــي ميــدي  ،1ومجلــة ِ
لكنّهــا تبقــى غيْـ َر كافيـ ٍـة لتعزيــزِ الوعْ ـ ِـي بأَهَ ِّم ّيــةِ القــراء ِة وتشْ ــجيعِ ها .ومــن ثَـمَّ ،فــإنّ الجُ ُهــو َد ال َمبْذولَـ َة
ـوض بهــا مكانَـ ًة ذاتَ أ ْولَو ّيــة داخــل المَشْ ـهَد السَّ ـمْعِ يّ
مواصل ُتهــا مِ ـ ْن أجْ ــلِ إعْ طــاءِ القــرا َء ِة والنّهـ ِ
َ
ينْبَغــي
َصــرِ يّ ال َمغْرِ ِبــيّ .
الب َ

والصنف
اجلوائز امل َُخ َّص َصة للكتاب ،نقْ ص على مستوى العدد ّ
للكتــاب .فعلــى المســتوى
ِ
صــةِ
ــظ قِ لَّــ َة الجَ وَائِــزِ المُخَ َّص َ
يالح َ
فــي المغْــرِ ِب ،ال يمكــ ُن للمَــرْءِ إ َّال أ ْن ِ
ــاط
واحــ َدةٌ فقــط تُشــ ِّك ُل َمو ِْعــداً سَ ــنَوِ ياً ،يتــ ُّم االحتفــا ُل بِــهِ فــي األوْسَ ِ
المُؤسّ ســاتِيِّ  ،هنــاكَ جائــزةٌ ِ
ـرب
ـاب ال َمغْرِ بــيِّ  .ويتعلّـ ُق األ ْمـ ُر بجائــز ِة المغـ ِ
ـاظ علــى الكِ تَـ ِ
للح َفـ ِ
الثَّقافِ ّيــةِ ال َمغْرِ ِب ّيــة ،كمــا يُ َعـ ُّد مُناســب ًة ِ
أصبَحَ ــت األداةَ الرّئيسـ ّي َة لنشْ ــرِ
ـاب ،وهــي جائــزةٌ أدب ّيـ ٌة تَـ َّم إحداثُهــا فــي  27شــتنبر  ،1962حيْــثُ ْ
للكتـ ِ
28 - http://www.wan-ifra.org/fr/press
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الصـدَدِ  ،تشــمل نســخة  2018مــن هــذه الجائــز ِة الحُ ُقــو َل التّاليـةَ :العُلــوم
ـاب ودَعْ مِ ــهِ  .وفــي هــذا ّ
الكِ تـ ِ
واالجتماع ّيــة ،وال ّدرَاســات األدبيــة والفنيــة واللســانية ،والشِّ ـعْر والسّ ـرْدِ يّات والمحكيــات
ِ
اإلنســانية
(الرّوايــة والتّاريــخ والمَسْ ـرَح) ،والترجمــة ،واإلبْـدَاع األدبــي األمازيغــيّ  ،والدّراســات فــي مجــال الثقافــة
األمازيغ ّيــة ،و ُكتُــب األطفــال والشــباب.
وفــي أواخــر ســنة  29 2018صــدر مرســوم أعلنــت عنــه وزارة الثقافــة لمنــح جوائــز تكريميــة لصالــح
ـف أَوْجُ ــهِ الثقافــةِ
الشــخصيات التــي أسْ ـ َهمَتْ فــي إغْ نــاءِ الرَّصيــدِ الثّقافِ ــيّ الوطنــي علــى مســتوى مختلـ ِ
صيات التــي
ِ
المغْربيــةِ وفــي التعريــف بهــا علــى الصعيــد الوَطنــي والدولــي ،كمــا تمنــح الجوائــز للشّ ــخْ
َّصيــدِ الوَطَ ِنــيّ فــي إطــار تظاهــرات ثقافيــة تنظمهــا وتدعمهــا وزارة الثقافــة.
ســاهَ مَتْ فــي إِغْ نــاءِ الر ِ
ـاه ُم فندق المامونية في مراكش ،منذ شــتنبر ،2010
وفي هذا السّ ــياقِ أي ًْضا ،على ســبيلِ المثالِ  ،يسَ ـ ِ
تــاب المغْرِ بِــيّ علــى المُسْ ــتوييْن الوَطَ نــيِّ وال ّدوْلــي ،مِ ــ ْن خــال َمن ِْحــهِ جائــز ًة
فــي تعْزيــزِ إشْ ــعاعِ الكِ ِ
سَ ـنَوِ ّي ًة تهــدف إلــى تَرْويــجِ الكِ تَــاب باللغــة الفرنســية ،حيــثُ تتكـ ّو ُن لجنـ ُة تحكيــمِ هــذه الجائــزِ ِة مــن سَ ـبْعِ
والصحاف ّيـ ُة ال َمغْرِ ِب َّيـ ُة ليلــى ســليماني
ّ
ـخصيات مــن الوَسَ ــط األدبــي العالمــي .وقـ ْد فــازت ال ِّروَا ِئ ّيـ ُة
ٍ
شـ
بالجائــزة فــي د ْورَتهــا السّ ادســة عـ ْن روايتهــا التــي تحْ مِ ـ ُل عنــوا َن «فــي حديقــة الغــول».
َضـ ًـا ع ـ ْن وتي َرتِهــا ،ال يُشَ ــجِّ عانِ علــى النّهــوض بالقــراءَة
الضعيــف للجوا ِئــزِ  ،ف ْ
وبالتّالــي ،فــإنَّ ال َع ـ َد َد ّ
وال الكِ تابَــة.

يحتاج إلى إعادَ ةِ التفكير فيه
ُ
رض دَ وْ لِ ٌّي للنّ ْشر والكتاب
مَ عْ ٌ
ـرض الدولــيُّ للنشــر والكتــاب ،الــذي نظِّ ــم ألول مــرة فــي ســنة  ،1987حدث ـاً يــروم الترويــج
يع ـ ُّد المعـ ُ
ْصـ ًة للجُ مْهــورِ
ا عــن تنميــة التنشــيط الثقافــي .ويُعتبــر هــذا الحَ ـدَثُ الهــا ُّم ُفر َ
للكتــاب والقــراءة ،فضـ ً
ـدارات وااللتقــاءِ بمؤلِّفِ ــي ال ُكتُـ ِـب ،كمــا يُ َع ـ ُّد مناســب ًة
ِ
ال َمغْرِ ِبــيّ مِ ـ ْن أجْ ــلِ االطّ ــاعِ علــى أَحْ ـد َِث اإلصـ
ُباشــرِ  .وكان هــذا المعــرض ينظــم فــي البدايــة كل ســنتين ،قبــل
لل ُك َّتــاب والق ـرَّاء للقــاء والتواصــل الم ِ
ـرض ارتفاع ـاً اســتثنائ ّيًا
أن يتحــول منــذ ســنة  2004إلــى مو ِْعـ ٍـد سَ ـنَوِ يٍّ  .وقــد ســجّ َل عــد ُد ُزوَارِ ال َم ْعـ ِ
ـات
فــي  ،2018بل ـ َغ حوالَــيْ  62فــي المائــة مُقا َرنَ ـ ًة بســنة  .2017ونــورِ ُد فــي الجَ ـ ْدوَلِ التالــي ُمعْطيـ ٍ
ـس هــذا التط ـ ُّورَ.
تَعْكِ ـ ُ
السنة
ّ

َاب
عَ دَدُ زُوارِ المَ عْ رِ ِض الدّ وْلِ يّ للن ّْشرِ والكِ ت ِ

2015

340.000

2016

370.000

2017

345.000

2018

510.000

2019

560.000
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وباإل ْمــكانِ تعزي ـ ُز نجــاحِ المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب إذا مــا نجَ ـ َح ُمنَظِّ ُمــوهُ فــي ج ْع ِلــهِ منت ـدًى
ـوض الفِ ْع ِلــيِّ بالقــراءة؛ ومــن ثـ َّم ســيكو ُن مناسَ ـبَ ًة لتــداوُلِ الكِ تــاب وغيْــرِ ِه
ســنوياً حقيقيـاً للتبــادُلِ والنهـ ِ
ـراب مــن أكبَــرِ عَ ـد ٍَد ُممْكِ ـ ٍـن مــن ال ُق ـرّاء .ومــع
ـات القــراءة ،كمــا س ـيُ َمكِّن ال ُك ّتــاب مــن االقتـ ِ
مِ ـ ْن دَعامـ ِ
وضعيــة الكتــاب لــم تتحسّ ـنْ .وفــي الواقــعِ  ،فح ّتــى
ـوس ،فــإنّ ْ
ذلــك ،وعلــى الرّغْ ــمِ مــن هــذا النجــاحِ المل ْمـ ِ
ـدث الثّقافِ ــيِّ الهــا ِّم
ـاب يبقــى ضعيفـاً .لذلــكِ َ ،بوُسْ ــعِ هــذا الحـ ِ
ض ال ّد ْو ِلــيّ للنّشــرِ والكتـ ِ
الترويــج لل َم ْعــرِ ِ
ـض التّدابيــرِ  ،السَ ـيِّما
ـوض بالكتــاب والثقافــة إذا مــا تَـ َّم اتّخــا ُذ بَ ْعـ ِ
أ ْن يُدَعِّ ـ َم الجُ هــو َد الرّاميـ َة إلــى النُّ ُهـ ِ
مــا يلــي:
¨

تخصيص فضاءٍ أ ْكثَرِ حداث ًة وجاذِ ِب ّي ًة يوفّر المَزِ ي َد من وَسَ ائلِ الرَّاحَ ةِ للزُّوار؛
ُ
¨

¨

رات لألداءِ ؛
وأهداف مُسَ طَّ رَةٍ و ُمؤَشّ ٍ
ٍ
دقيقة
ٍ
ُعطيات
ٍ
تدبير أ ْكثَرِ فعّالي ًة يَ ْرتَكِ ُز على م
ٍ
¨إرساءُ

¨

¨
¨

ـارات الجُ مْهــورِ
ـوث الميْدانيــةِ والدراســات ،مــن أجــل ف ْهــمِ انْتِظـ ِ
ْتظـ ٍـم بالبُحُ ـ ِ
¨االسْ ـتِعانَ ُة بش ـك ٍْل ُمن ِ
وَمِ ْه ِن ِّيــي النشــر؛
¨ال َع َم ُل على االنْتقاءِ الدّقيق للعَارِ ِضينَ ،انسجامًا مع األهداف المُحَ دَّ دَة لك ّل د ْورَةٍ ؛
ْص علــى توفيــرِ التّأطيــرِ
الحـر ِ
ـات التعليميــة واألطْ فــال ،مــع ِ
¨اعْ تِمــا ُد بيداغوجيــا مالئمــة للمؤسّ سـ ِ
ُناسـ ِـب.
الم ِ

ـوض بالقِ ـرَاءَة ،علــى
ـات والمُبــا َدرَات ال ُمتَّخَ ـذَة للنُّهـ ِ
ْض مُختلــف ال َعمَل ّيـ ِ
ال بُــدَّ مِ ــن اإلشــا َر ِة إلــى أنَّ عَ ـر َ
ـليط
ـامل وكامِ ـ ًـا ،ب َقـدْرِ مــا يسْ ـ َم ُح فقــط بتَسْ ـ ِ
ْضــا شـ ً
ـس عَ ر ً
والج َهــوِ يّ والمَحَ لِّــي ،ليْـ َ
المســتوى الوطنــي ِ
الفاعلي ـنَ ،وال ّت َع ـرُّف علــى النتا ِئــجِ تَ ـ ّم تحقيقهــا ،إضا َف ـ ًة
ِ
ـف
الض ـوْءِ علــى الجُ ُهــودِ التــي يَبْ ُذلُهــا مُخْ تَلَـ ُ
ّ
ـات ال َموْجُ ــودَة.
إلــى اإلكراهـ ِ

تظل غيْ ر كافية
ّ
مبادرات ال يُ ستهان بها للنهوض بالقراءَ ةِ  ،لكنّ ها
ٌ
يتــم عــرض اإلجــراءات والمبــادرات الرئيســية المتخــذة للنهــوض بالقــراءة  ،علــى المســتوى الوطنــي
واإلقليمــي والمحلــي  ،بطريقــة غيــر شــاملة ،ولكنهــا تتيــح توضيــح الجهــود التــي يبذلهــا مختلــف
الفاعليــن ومعرفــة النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا وكذلــك القيــود القائمــة.
ال يُمكــن ألحَ ـ ٍـد أ ْن يُنْكِ ـ َر الجُ هــو َد الكبيــرةَ التــي يبْذلُهــا المغــربُ علــى مســتوى الوُلــوج إلــى القــراءَة،
ـات ال ُعمُوميــةِ
ـنوات  ،2000والتــي شَ ـ َمل َتْ علــى سَ ــبيلِ المِ ثَــالِ بنــا َء ال َمكْتبـ ِ
ال س ـيَّما انطالق ـاً مــن سـ ِ
ـات
ـات الثقاف ّيــةِ وال َمكْتبـ ِ
ـف والمَســارِ حِ ال ُكبْــرى وال ُم َركّبـ ِ
المتاحـ ِ
ِ
والتراثيــةِ والوطنيــةِ  ،باإلضافــة إلــى
ـات الدولــة ،حيــث يَ ِت ـ ُّم تَدْبيرهــا مِ ـ ْن
الوَسَ ــائ ِِطيّةِ  .وتُ َع ـ ُّد هــذه المؤسّ ســاتُ جــزءًا ال يتجَّ ـ َزأ ُ مِ ـ ْن سياسـ ِ
قِ بَــلِ وزارة الثقافــةِ  ،بالتعــاوُنِ مــع قطاعــات وزار ّيــة أخــرى والجماعــات المحليــة .وهنــاك أيضـاَ أشــكا ٌل
ضرِ ّيــةِ ال ُكبْــرى.
َرات الثّقافي ـ َة فــي ســياقِ المَشــاريعِ الحَ َ
أخــرى للشّ ــراكَةِ تُدْمِ ـ ُج بشَ ـك ٍْل ُمتَزا ِيـ ٍـد ال ُمبَــاد ِ
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ـات الثقاف ّيــةِ
ون ْذ ُك ـ ُر هنــا علــى ســبيلِ المثــالِ تنظي ـ َم األنشــطةِ الثقافيــةِ المَحَ لّيــةِ  ،وإحْ ــداثَ ال ُمؤَسّ سَ ـ ِ
َاث الثّقافِ ــيِّ  ،والتعــا ُو َن فــي مجــالِ
ـاظ علــى التُّ ـر ِ
الح َفـ ِ
وتدْبيرَهــا وتفْعي ـ َل القوانيــنِ ال ُمنَظِّ َمــةِ لمَجــالِ ِ
ـاظ علَيْــهِ وإعــا َد ِة تأهيلــه.
والح َفـ ِ
ِ
َاث الثّقافِ ــيّ
تَرْمِ يــمِ التُّ ـر ِ
الدبلوماس ـ ّي ُة ِب ـ َدو ٍْر هــا ٍّم فــي تعزيــز الولــوج إلــى
ِ
المعاه ـ ُد والمراك ـ ُز الثقافي ـ ُة والتمثيل ّيــاتُ
ِ
وتضطل ـ ُع
اللغــات وأنشــطة الترفيــه الثقافــي والقــراءة .بيــد أنّ أنشــطتها تقتصــر علــى ال ُمـدُن الكبــرى .وهكــذا،
الفرنســيَّ موجــو ٌد فــي  12مدينــة ،ويوفــر فــي ُك ِّل َموْقِ ـ ٍـع مِ ـ ْن مواقِ عِ ــهِ وَسَ ــا ِئ َل ها ّمــة للنُّهــوض
ِ
فــإنّ المعهـ َد
30
بالثقافــة والقــراءة ،مــن خــال مُخْ تلــف الحوامِ ــلِ .
كمــا أتــا َح التعــا ُو ُن بيــن المغــرب وفرنســا إطــا َق «مَشْ ـرُوعِ دَعْ ــمِ القــراءة ال ُعمُوميــة» فــي بدايــة ســنوات
بفضــلِ صنــدوق التضامــن ذي األولو ّيــة 31.وهكــذا ،تَ ـ ّم افتتــا ُح عشــرين مكتبــة وَسَ ــائ ِِطيّة فــي
ْ ،2000
ا عــن ذلــك ،شــرعت
المراكــز الكبــرى للجهــات ،مـ ْن أجــلِ النُّ ُهــوض بالمواقــع الثقافيــة للقــرب .وفضـ ً
صـ ٍـة للقِ ـرَاء ِة لفا ِئـ َد ِة
ـاءات مُخَ َّص َ
ـاءات ثقاف ّيـ ٍـة َوتَرْفيهِ ّيـ ٍـة وفضـ ٍ
َضـ ٍ
وزارة الثقافــة ،منــذ  ،2012فــي بنــاءِ ف َ
ـات ال َقرَوِ َّيــةِ .
ـباب فــي العَديــدِ مــن ال ُمـدُنِ والجمَاعـ ِ
الشّ ـ ِ
ـاه ُم بكيْف ّيــة ال يُسْ ــتها ُن بهــا ،أ ْن تَ ْز ُع ـ َم تلْبِيــة
ـات التّحتيــة الثقافيــة المتو ِّف ـرَة ،التــي تُسـ ِ
ال يمكــن للبنْيـ ِ
ْتظــارات
ِ
الحاجيــات؛ ذلــكَ أنّ عــرض الخدمــات التــي تقدّمهــا ال يســتجيبُ للتحــوّالت والن
ِ
جميــع
ـات والمُجتمــع
ـروض خدمــات جديــدة ،بِشَ ـرَاك ٍَة َمـ َع الجَ مْعِ ّيـ ِ
الضــروريّ توفيــر عـ ِ
المواطنيــن .لذلــك مــن ّ
َص ـ َد تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة فــي هــذه الخدمــات مــن خــال مجموعَ ـ ٍـة مــن
المدنــي ،ق ْ
المدرســيّ  ،البحــث عــن شُ ــغل ،إلــخ).
ِ
األن ِْشــطَ ةِ (عَ ـرْض األ ْفــام ،الدّعــم

مبادرات وزارة التربية الوطنيّ ة والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي
ُ
أطلقــتْ وزارةُ التربيــة الوطنيــة مشــرو َع «القــرا َءةُ مِ ـ ْن أجْ ــلِ النّجــاحِ » ،ســاهمتْ فــي إنجــازِ ِه الجام َع ـ ُة
المغرب ّي ـ ُة والبحــثُ العلمــيُّ  .و َق ـ ْد عم ـ َل مختب ـ ُر العلــومِ المعرف ّيــةِ  ،التّا ِبــعِ لجامعــة ســيدي محمــد بــن
َضــعِ برامِ ــ َج
أدوات جديــدةٍ تســاع ُد علــى و ْ
ٍ
أساســيٍّ علــى تصميــمِ
ِ
عبــد اهلل بمدينــة فــاس ،بشــك ٍْل
إصــا َح منظو َمــة التّربيــة والتّكويــن .وقــد أنت ـ َج هــذا المُخْ تَبَ ـ ُر فــي مَجَ ــالِ
لل ْقِ ـرَاء ِة يُمْكِ نُهــا أ ْن تُفي ـ َد ْ
ـات
ـات .طَ ـ ّورَتْ إحــدى األطرُوحـ ِ
صــوص ،أ ُطْ رُوحَ تيْــن جامِ عيتيْــن وثــاثَ دراسـ ٍ
القــرا َء ِة علــى وَجْ ــهِ الخُ ُ
ـص ال َم ْدر َِســيِّ باللغــة العربيــة .تتَجَ لّــى أَهَ مِّي ـ ُة هــذا
ـس قا ِب ِل َّي ـ َة قــراء ِة وتَعْقيــدِ ال ّنـ ِّ
مُعا َدلَ ـ ًة رياض ّي ـ ًة تَقيـ ُ
ـاك
والفاعلِيـ َن فــي مجــالِ ال ّتعْليــمِ مِ ـ ْن امْتـ ِ
ِ
َناهــجِ ال َم ْدر َِسـيّةِ
واضعِ ــي الم ِ
ـوث فــي تمْكيــنِ ِ
ال ّنـوْعِ مــن البُحُ ـ ِ
َات العِ ل ْمِ ّيــةِ التــي يُمْكِ ـ ُن أ ْن تكــو َن مُفيــد ًة فــي مَجــالِ تعْزيــزِ القِ ـرَا َءةِ.
األ َدو ِ

 - 30جلسة اإلنصات التي عقدت في  4أكتوبر  2018مع السيد إدريس خروز

 - 31صندوق التضامن ذو األولوية ( )FSPهو برنامج للدعم العمومي من أجل التنمية تتولى تنفيذه وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ويهدف إلى تمويل المشاريع
أو البرامج التنموية في المجاالت المؤسسية واالجتماعية والثقافية وذات الصلة بمجال البحث ،في البلدان المنتمية إلى «منطقة التضامن ذات األولوية»
والتي تضم نحو  60بلداً من أقل البلدان نمواً من حيث الدخل وغير القادرة على الولوج إلى أسواق الرساميل والتي يقع معظمها في إفريقيا ومنطقة الكاريبي.
وتنتمي البلدان المغاربية إلى هذه المنطقة منذ  .2001ويركز هذا البرنامج على دعم المشاريع القائمة على مقاربة تشاركية والممتدة على سنوات متعددة
والمستجيبة لسياسة الصالح العام.
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المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وفــي إطــارِ مشــروع القــراءة مــن أجــل النّجــاح ،فــإنّ تَجْ ربَـ ًة أولَــى انْطَ ل َ َقــتْ مــا بيْـ َن سَ ـنَتَيْ  2015و،2017
لفائــدة المســتويين األوّل والثانــي ابتدائــيّ فــي  90مؤسَّ سَ ــة للتعليــم االبتدائــي .وم َّكــن المشــرو ُع مــن
َناهــجِ وال ُكتُــب ال َمدْرِ سـيّة ،كمــا َم َّكـ َن مِ ـ ْن تنظيــم العديــد مــن الــدورات التكوينيــة .وبالنظــر
تجْ ديــدِ الم ِ
إلــى النتائــج ال ُمر ِْضيـ ٌة التــي أســفرت عنهــا هــذه التجربــة ،فســيتم تعميمهــا خــال الموســم الدراســي
 .2019-2018وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ستوسِّ ـ ُع الــوزارة الوصيــة نطــاق المشــروع ليشــمل المســتويين
الثالــث والرابــع مــن التعليــم االبتدائــي.
ف
عــاوة علــى ذلــك ،انخرطــت الــوزارة فــي مشــروع «تحــدِّي القــراءة ال َع َربِــيّ » ،وهــي مبــادرةٌ تهــدِ ُ
ّــات
إلــى تنميــة حُ ــبِّ القــراءة لــدى جيــلِ األطفــال والشــباب فــي العالــم العربــي .وبفضــل اإلمْكاني ِ
ـدارس
َ
ـتهدف المـ
ُ
الماليــة المه ّمــة التــي ر ُِصــدتْ لهــذه المُبــا َد َر ِة الرّامِ يَــةِ إلــى تشــجيع القــراءة ،فإنّهــا تسـ
وضــ َع
عــات لتحفيزهــا علــى االنضمــام إلــى المَشْ ــروعِ والمُشــاركةِ فــي المســابقة .وقــد َ
والجامِ ِ
المُشْ ــرِ فوُن علــى هــذا المشــروع التحــدّي المتمثــل فــي تشــجيعِ مليــون طفــل وشــابّ علــى قــراء ِة
َاســيّ  .وفــي ســنة  ،2018فــازت الطّ فلــة ال َمغْرِ ب ّيــة مريــم أمجــون ،البالغــة
 50كتا ًبــا خــال ك ِّل َمو ِْسـ ٍـم دِ ر ِ
مــن ال ُع ْمــرِ تســع ســنوات ،بالجائــزة التــي تُ ْمنَـ ُح فــي إطــار مشــروع تحـدّي القــراءة العربــي .وتــم تنظيــم
هــذه المســابقة فــي مجــال القــراءة فــي العديــد مــن الـدُّول النتقــاء ال ُمرَشّ ــحين مــن أجــل المشــاركة فــي
المرحلــة النهائيــة للجائــزة فــي دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة .وكانــت ال ّتل ْميــذة ال ُمتَوَّجَ ــة بالجائــزة
الصعيــدِ
ق ـ ْد نَجَ حَ ــتْ فــي قــراءة وتلخيــص محتــوى  50كتا ًبــا فــي إطــار المســابقة التــي نُظِّ َمــتْ علــى ّ
الوَطَ ِنــيِّ .

األن ِْش َطة القرائيّ ة التي تقوم بها األكادمييّ ات اجلهويّ ة للتربية والتّ كوين
ـوض بالقــرا َءةِ ،حيــثُ تشــاركُ
َصـ َد النُّ ُهـ ِ
الجهَو ّيـ َة للتربيــة والتكويــن تنظِّ ـ ُم أن ِْشــطَ ًة ق ْ
ـات ِ
كمــا أنَّ األكاديم ّيـ ِ
ـات التعليميــةِ فــي جميــعِ أنْحــاءِ ال َم ْمل َ َكــةِ فــي مَشْ ـرُوعِ «تَحَ ـدّي القــراءة العربــي».
العديـ ُد مــن المؤسَّ سـ ِ
ضعِ يفــة .لــذا ،يتع ّيـ ُن ال َع َمـ ُل علــى تعْزِ يــز هــذا
و َمـ َع ذ ِلــكَ  ،ال تــزا ُل نسْ ـبَ ُة االنخــراط فــي هــذا المشْ ــروع َ
ْريجــيٍّ مُســت ْقب ًَل.
ـراط بشـك ٍْل تَد ِ
االنخـ ِ
ْض المُالحظات:
الوقوف على بَع ِ
َ
الوضعِ يّةِ الرّاهنَةِ تُتي ُح
ْ
ومع ذلك ،فإنّ دراس َة
¨

¨

¨مَحْ دُود ّيـ ُة نطــاقِ المُبــادرات ،ســواء مــن حيْــثُ عَ ـ َد ُد التالميــذ الذيــن يســتفيدون منْهــا ،أومــن حيــث
جودة األنشــطة؛
¨عمـ ُل األكاديم ّيــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ال ينبــع مــن سياســة واضحــة المعالــم ومرتكــزة علــى
تحقيــق النتائــج؛ حيــث تفتقــر مبادراتهــا إلــى خطــة عمــل ونظــام لتقييــم األنشــطة.

اإلسالمية
وزارةُ األوقاف والشؤون ْ
تتو ّلــى هــذه الــوزارَة منــذ ســنة  2000تنفيــذ برنامـ ٍـج لمحــو األميــة بالمســاجد .وقــد أضحــتْ هــذه
ويســتهدف هــذا البرنامــ ُج
ُ
ّئيســيَّ فــي مجــالِ مَحْ ــوِ األمّيــة فــي المغــرب.
الفاعــ َل الر ِ
ِ
الــوزارةُ اليــوم
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

ـوف الدراســة ،علمـاً أنَّ البرنامــج يخصــص
صفـ َ
ـات والمُواطنيـ َن الّذيـ َن لــم يلتحقــوا أو غــادروا ُ
المواطنـ ِ
نســبة  80فــي المائــة مــن المقاعــد ِل َمـ ْن تقـ ّل أعمارهــم عــن  49ســنة .وتشــكل النســاء نســبة 90.54
فــي المائــة مــن المســتفيدين ،كمــا يمثــل السّ ــكا ُن المنْحَ ــدِ رُو َن مــن المناطــق القرو ّيــةِ نســبة  45فــي
المائــة.
كمــا تعتمــد الــوزارة فــي برنامــج محــو األميــة علــى التلفزيــون واإلنترنــت ،حيــث يســتفيد المتعلمــون مــن
برامــج لمحــو األميــة األساســية ولمحــو األميــة الوظيفيــة ،فــي إطــار مقاربــة تأهيليــة ،كمــا يســتفيدون
مــن برامــج لتأهيلهــم فــي مجــال القــراءة والتعلــم مــدى الحيــاة .وقــد أنشــأت وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية فــي ســنة  2006هيئــة مركزيــة لإلشــراف والتنســيق ،تتفــرع عنهــا مصالــ ُح ال ُم َم ْركَــ َزةٌ
الصـدَدِ  ،يجْ ـ ُد ُر التذكيــر ببعــض المعطيــات الحديثــة عــن
علــى مســتوى الجهــات واألقاليــم .وفــي هــذا ّ
الموســم الدراســي  .2018-2017وتقــدم هــذه المعطيــات لمحــة عــن الوســائل التــي تمــت تعبئتهــا وعــن
عــدد المُســتفيدين :يشـكّل الذكــور نســبة  5فــي المائــة ،بينمــا تمثــل اإلنــاث  95فــي المائــة ،فــي حيــن
ـات السِّ ــجْ ِنيّةِ ال تُ َم ِّثـ ُل ســوى  1فــي المائــة ،أمــا الوســط القــروي ،فيشــكل  48فــي المائــة،
أنّ ال ُمؤَسّ سَ ـ ِ
مقابــل  51فــي المائــة للوسَ ــط الحضــري.
ُوبات منها:
الصع ِ
عدد من ُّ
وقد وقفَتْ وزا َرةُ األوقاف والشؤون اإلسالمية على ٍ
¨

¨محدوديّة اإلمكانيات المتاحة من أجل توسيع نطاق البرنامج في الوسط القرويّ ؛

¨

¨ضعف مشاركة الذكور في برامج مَحْ وِ األُ ّميّة؛

¨

الخاصة؛
ّ
¨عدم القدرة على االستجابة لحاجيات ذوي االحتياجات

¨

¨عدم كفاية الموارد المرصودة لتطوير مشروع التعلم مدى الحياة؛

¨

¨ال تسمح االعتمادات المتاحة بتمديد البرنامج وال بتسْ ريع وتيرة تنفيذه.

الخــاص بمَحْ ــوِ األ ّميّــة مــن طمــوح ،غيــر أنّ مُســاهَ َمتَه فــي
ّ
َأكيــد ،ال يخْ لــو هــذا البرنامــج
وبِــ ُك ّل ت ٍ
َواطــنِ الخَ لَــلِ ال َمرْصــو َد ِة
النُّهــوض بالقــراءة سَ ـتَكُون أ ْكثَــر نجاعَ ـ ًة شــريطة االنكبــاب علــى مُعالَجَ ــة م ِ
ُناس ـب ٍَة لبعــض الجوا ِنـ ِـب الها ّمــةِ وال ُمتَ َمثِّلــة فيمــا يلــي:
ـول م ِ
وال َع َمــل علــى إيجــادِ حُ لـ ٍ
¨

¨

¨عــدم العمــل بشــكل تلقائــي ومنتظــم علــى إنجــاز دراســات علميــة (سوســيو -اقتصاديــة،
الخاصــة للمتعلميــن وتوفيــر برنامــج
ّ
سوســيولوجيّة ،بيداغوجيــة) مِ ـ ْن أجْ ــلِ تحْ ديــدِ الحاجيــات
يالئــم خصوصيــات كل فئــة؛
¨غيــاب لوحــة قيــادة تتضمــن مؤشــرات واضحــة وشــفافة لتقييــم أداء البرنامــج وقيــاس األثــر
الحقيقــي علــى المتعلميــن وعلــى ديناميــة التنميــة فــي البــاد؛

¨

¨ضعف مستوى االبتكار (ارتكازاً على األدوات والتطبيقات الرقمية)؛

¨

¨ضعف مشاركة الرّجال.
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الوكالةُ الوطنية حملاربة األميّ ة
أحدِ ثــتْ هــذه الوكالـ ُة فــي ســنة  ،2013حيــث أضحــت المؤسّ ســة الوطنيــة المكلفــة بمعالجــة إشــكالية
ـس الحكو َمــةُ ،م َمثِّلي ـ َن ع ـ ْن أه ـ ّم الفاعليــن
األميــة .ويض ـ ّم مجلــس إدارة الوكالــة ،الــذي يترأسّ ــه رئيـ ُ
فــي مجــالِ مُحا َربَــة األمّيــة ،مِ ـ ْن قطاعــات وزاريــة وهيئــات عموميــة ونقابــات ومجتمــع مدنــي وقطــاع
خــاص.
وضــع اســتراتيجية وطنيــة لمحــو األميــة
وتتمثــل المهــام الرئيســية للوكالــة الوطنيــة لمحاربــة األميــة فــي ْ
وتنْســيق التدابيــر المتخــذة مــن مختلــف الفاعليــن فــي هــذا المجــال .وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي
الصــادر ِة عــن المنْدوب ّيــة
تخفيــض معــدل األميــة فــي المغــرب ،الــذي يصــل ،وفق ـاً ألحْ ـد َِث األرْقــامِ ّ
الســامية للتخطيــط ،إلــى  32فــي المائــة مــن السُّ ـكّان البالغيــن  10ســنوات فمــا فــوق ( 44.7فــي المائــة
ّاهــنِ إجــراءُ تقييـ ٍـم لحصيلــة أداء مؤسَّ سَ ــة فتيــة
الصعــبْ فــي الوقـ ِـت الر ِ
فــي الوســط القــروي)  .32ومــن ّ
كالوكالــة الوطنيــة لمحاربــة األ ّم ّيــة ،التــي تطلــب منْهــا إرســاء هياكلهــا بعــض الوقــت ،علمـاً أنهــا تتوفــر
علــى مــوارِ َد بَشَ ــرِ ي ٍّة وماليـ ٍـة محــدودةٍ .
وقــد نفــذت الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة األميــة بعــض المشــاريع المبتكــرة فــي مجــال محــو األميــة
الوظيفيــة .ويســتهدف البرنامــج األول األشــخاص النشــيطين فــي بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة؛ أمــا
البرنامــج الثانــي فيتعلــق بتطويــر تطبيــق علــى الهاتــف المحمــول أطلــق عليــه اســم «ألفــا نــور» ،ويهــدف
إلــى تيســير عمليــة التعلــم لفائــدة الص َّنــاع التقليديــن .وتســعى الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة األميــة مــن
خــال هــذه المشــاريع إلــى إرْســاءِ ترابُـ ٍـط بيــن اكتســاب القدرة على القراءة وتحقيــق التنمية االقتصادية
واالجتماعيــة .كمــا تبــرز مــن خــال هــذه المشــاريع اإلمكانــات الهامــة التــي تنطــوي عليهــا التكنولوجيــا
الرّقميــة لخدمــة الجهــود الرّاميــةِ إلــى النّهــوض بالقــراءة .تَسْ ــعى بَرَامِ ـ ُج مَحْ ــوِ األ ِّم ّيــةِ ال ُم َعــدَّ ة مِ ـ ْن طَ ـر َِف
ـخاص
وضع ّيــة األ ّم ّيــة إلــى وضع ّيــة أشْ ـ ٍ
الوَكالــة ،بكيف ّيــة أساسـيّة ،إلــى ن ْقــلِ األشْ ــخاص المتعلّميــن مــن ْ
ـوص تشــكل جــزءًا مــن حياتِهِ ــم اليَوْمِ ّيــة .ومِ ّمــا ال
ُصـ ٍ
يَسْ ــتطيعو َن القِ ـرَا َءةَ والكِ تابَــة ،قادِ رِ يـ َن علــى قِ ــرا َء ِة ن ُ
خاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــزِ القــراءة.
ّ
شــكّ فيــه أنّ مِ ثْـ َل هــذه الوضع ّيــة قــد تكــو ُن لهــا طموحــاتٌ أ ْكبَــر،

مؤسساتيّ ة مُ بْ تَ ِكرَ ة
ّ
زَ من الكتاب ،مبادَ رَ ةٌ
فــي ســنة  ،2004أطلقــتْ كتابَـ ُة الدّولــة للشــباب مبــادرة «زمــن الكتــاب» .وهــي مبــادرة كانــت ترمــي إلــى
َص َد
ـات دُورِ الشــباب .مــن أجــل ذلــك ،أ ُِعـدّتْ أماكِ ُن للقــراءة ق ْ
ـدد مــن الكتــب قصــد تَزْويــدِ َم ْكتَبَـ ِ
جَ ْمــع عـ ٍ
ـص
ـف والتّحْ صيــلِ الفِ ْكــرِ يّ  .كمــا تَـ ّم إنشــاءُ أنْدِ يَــة لل ْقِ ـرَاءَةَ ،وتَخصيـ ُ
َاب ال ُمتَعَطِّ ــش لل ّتثْقيـ ِ
اسْ ـ ِتقْبالِ الشَّ ـب ِ
ـباب
جائــزة وطنيــة لفائــدة ال ُق ـرّاءِ الْجَ يّدِ يــن .وكانــت ال ّتبَرُّعــات تُسَ ـلَّم بكيف ّيـ ٍـة مُباشَ ـ َر ًة إلــى دُورِ الشّ ـ ِ
وَمندوب ّيــات الــوزارة ،أو تُسَ ـلّم إلــى مراك ـ َز جــرى تجهيزُهــا خصيصــا لهــذا الغــرض فــي الســاحات
دراسي ،مقابل 7.9في المائة سنة .2015
السكان الذين تبلغ أعمارهم  25سنة فما فوق ،إلى أعلى مستوى
 - 32في نهاية سنة  8.5 ،2016في المائة من ّ
ّ
ِ
صفوف الرجال ( 10.6في المائة سنة  ،2016مقابل  9.8في المائة سنة  )2015مقارنة بالنساء ( 6.6في المائة مقابل  6.2في مقا ِب َل
وهذه النسبة مرتفعة في
 .)2015وبالنسبة ألولئك الذين وصلوا إلى المستوى الثانوي (اإلعدادي أو التّأهيلي أو ما بعد الثانوي) ،فإنهم يمثلون  24.0في المائة ،مقابل  23.8في المائة
أي  44.0في المائة ،فإ ّنهم لم يلتحقوا أبدا بالمدرسة أو أ ّنهم يُعانون من األ ّم ّية ( 57.9في المائة بالنسبة للنساء ،و 28.2في
سنة  .2015أما باقي السكانْ ،
المائة بالنّسبة للرجال) .المؤشرات االجتماعية للمغرب ،2018 ،ص.33 .
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

ال ُكبْــرى بِال ُمـدُنِ ال َمغْرِ ِب َّيــةِ  .تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعطــاء حيــاة ثانيــة لل ُكتُـ ِـب المســتخدمة وتشــجيع
القــراءة مــن خــال تعبئــة النوايــا الحســنة .لقــد كانــت الغايـ ُة مــن هــذه المُبــا َدرَة هــيَ إعطــاء حيــاةٍ ثانيـ ٍـة
لل ْ ُكتُـ ِـب المُسْ ـتَع َمل َة ،وتشــجيع ف ْعــل القــراءة عبْـ َر تعْبئــة اإلرادات الحَ سَ ـنَة .وقبــل أ ّيــام قليلــة مــن نهايــة
ح ْملَــة جمــع الكتــب ،أعلنــتْ كتابَــة الدّولَــة فــي للشــباب أنّهــا تَل َ َّقــتْ مــا ال يَقِ ـ ّل عــن ُ 132.000م َؤلَّفـاً مِ ـ ْن
ـراد .33لقــد كان با ِإل ْمــكانِ أ ْن يَكــو َن لهــذِ ِه المُبــا َدرَة
خاصــة وأفـ ٍ
ّ
ـات العُمومِ ّيــة َومُقــاوَالت
طَ ـر َِف ال ُمؤَسّ سَ ـ ِ
ـوض بالقِ ـرَا َء ِة فــي بالدنــا لَــو تَطَ ـ َّورَتْ وتَ َع َّم َقــت فيمــا بَ ْعـدُ.
المبتكــرة أَثَـ ٌر إيجا ِبــيٌّ علــى عمل ّيــة النُّهـ ِ
ـات
الحاصــلِ علــى مُســتوى الجَ مَاعَ ـ ِ
ِ
ـص
أطْ لقــتْ وِ زَا َرةُ الثقافــة عَ ـدَداً مِ ـ َن المَشَ ــارِ يعِ الثقافيــة لسَ ـ ِّد ال ّن ْقـ ِ
َجانات،
ِ
والبَل َدِ ّيــاتِ :بنَــاء العديــد مــن دُورِ الثّقافــة ،بِشَ ـرَاكَةِ مــع االتّحادِ األورُوبّي ،وَإعــداد وتنْظيم المِ ْهر
َتاحــف ِجهو ّيــة ،وقافلــة الكتــاب ،الــخّ .إل أنَّ
َوتَرْمِ يــم ال َموَاقِ ــع التّاريخيــة والمعالــم األَثَرِ ّيــة ،وخلْــق م ِ
ـال مــن األحْ ــوالِ أ ْن يقــو َم مقــا َم تدخُّ ــلِ الجماعــات التراب ّيــة فــي هــذا
ُك ّل هــذا العمــل ال يمكــن بــأيّ حـ ٍ
ضخْ َمـ ٌة وتتطلّــبُ َمــوارِ َد ماليـ ًة كبيــرة.
ْراش َ
الشّ ــأنِ  ،ألنّ األو َ

بادرات جهويّ ة محدودة
ٌ
مُ
ال بُــدَّ  ،فــي هــذه السّ ــياق ،مِ ـ َن اإلشــارَة إلــى المُبــا َدرَة التــي قامــتْ بهــا جهــة الــدار البيضاء-ســطات
الج َهــة ،وذلــك بإنشــاءِ أ ْربَــع جوا ِئ ـ َز أ َد ِب ّيــة لفائــدة
مؤخَّ ــراً مــن أجْ ــل النهــوض بالقــراءة علــى مُســتوى ِ
لناشــري المغــرب ،فــي إطــارِ
المُبدعيــن وال ُك ّتــاب .وهــيَ مُبــا َدرَة تُطلقُهــا بشــراك ٍَة َمـ َع االتحــاد المِ ْه ِنــيّ ِ
دَعْ ــمِ الثقافــة والقــراءة وتيســير الولــوج إلــى األنشــطة المرتبطــة بهمــاَ .وتُكافِ ـ ُئ هــذه الجائـزَة دراســة
أدبيــة ،يمكــن أ ْن تكــو َن ذاتَ طبيعـ ٍـة سوســيولوجيّة وأنثروبولوج ّيــة أو اجتماعيــة وسوســيو -سياســية
ـف درهَ ــم .وَسَ ـتُ ْمنَ ُح
ص ُل الفائ ـ ُز فــي ُك ِّل فئــة علــى جائــزة َق ْدرُهــا  50ألْـ َ
أو ن ًَّصــا روائ ًّيــا ،حيــثُ ســيحْ ُ
الجوائــز األ ْربَــع علــى هامــش المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب الــذي ســينعق ُد بمدينــة الــدار البيضــاء
خــال شــهر فبرايــر .2019
ـات التُّراب ّيــةِ إلدْراجِ الجا ِنـ ِـب الثقافــي ض ْم َن
أصبَـ َح األ ْمـ ُر أكثـ َر إلحاحـاً بالنســبة للجماعـ ِ
وبالتالــي ،فقـ ْد ْ
ـوض بالقراءة.
اسْ ـتَرَاتيجيّتها المتعلّ َقــة بال ّتنْميــة المَحَ لِّيــة لل ُمـدُنِ والبــوادِ ي ،ال ســيما فــي مجــالِ النُّهـ ِ

مُ جتمَ عٌ مَ َدنِ ٌّي مُ نْ َخ ِرط يف النهوض بالقراءَ ةِ
َرات الرّاميــةِ إلــى
ـات ورا َء العديــدِ مــن المُبــاد ِ
ـض الجمع ّيـ ِ
علــى صعيــدِ المُجتمــع المدنــي ،كانــتْ بعـ ُ
ـدد م ـ َن الفاعلي ـ َن الجَ ْمعَويّيــن م ـ ْن
ـات مــع عـ ٍ
تَعْزِ يــزِ القــراءة فــي بلدنــا .وق ـ ْد َم ّكنَــتْ جلسَ ــاتُ اإلنْصـ ِ
ـوف علــى المبــادرات التاليــة:
الوُقـ ِ
¨
¨

¨تأسيس ودعم نوادي القراءة ،ال سَ يّما في المَدارِ ِس االبتدائيّة والثانوية والجامعات؛
¨تنظيــم أنشــطة وبرامــج قرائيّــة بــ ُك ّل مــن الخزانــات العُموميّــة وال َمدْرســيّة َودُور الشّ ــباب
الصيْفِ يّــة ومراكــز ِحمَايَــة الطّ فولَــة والمؤسّ ســات السّ ــجنيّة والعالَــم القــرويّ ؛
والمُخَ يَّمــات ّ
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¨

¨
¨

¨
¨

¨تنظيــم قوافــل القــراءة عبْـ َر ال ُمـدُنِ والبــواديَ .وتَجْ ـ ُد ُر اإلشــارةُ إلــى مثــالِ مؤسّ ســة بنك ّيــة تســتغ ّل
تنقّالتِهــا عبــر الحافــات فــي األسْ ــواق ،فــي إطــارِ أنشــطتها القُــرْب البَنْكيّــة التــي تقــوم بهــا،
ـاب فــي المــدارس القَرو ّيــة (إعــارَة الكتــب لألطفــال)؛ وهــذا نمــوذج
ـوض بالكِ تـ ِ
للقيــامِ بحمــات للنهـ ِ
ـاص والمُجْ تَ َمــع ال َم َد ِنــيّ ؛
ّاجحَ ــة بيْــن القِ طــاعِ الخـ ّ
مــن نمــاذج الشــراكة الن ِ
صفوف الشّ باب؛
ِ
َص َد النّهوض بالقراءة في
¨تنظيم دورات تكوينيّة ق ْ
¨تنظيــم الجوائــز علــى غــرار المُســابقة الوطنيّــة للقــراءة وجائــزة ال ُكتّــاب الشّ ــبَاب والجائــزة
الجهويّــة للقــراءة (الــدار البيضــاء)؛
¨تنظيم ندوة وطنية حول القراءة والكتاب في سنة 2015؛
ريضــة فــي أبريــل  2016موجَّ هَــة إلــى
وخاصــة تقديــمِ عَ َ
ّ
الضغــط علــى الســلطات العُموميّــة،
¨ ّ
رئيــس الحكومــة مــن أجــل فتْــح وتأهيــلِ المكتبــات فــي المؤسّ ســات التعليميــة ،وتقديــم عريضــة
فــي أبريــل  2017إلــى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي
لجعــل القــراءة أولويــة وطنيــة.

وبفضــل مبــادرة جمعيــة رواد المغــرب الشــباب القيــادات التّابعــة ل ُكلّ ّيــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة
َجــات
واالجتماعيــة بمدينــةِ ســطات ،قامَــتْ مَجْ مُوعــاتٌ مِ ــ َن الشــباب بحَ ْملَــةِ توزيــع الكُتــب وَالم ّ
قص ـ َد قراءتهــا خــا َل ُم ـدّة سَ ـفَرِ هَ ا بمختلــف محطــات
والجرائــد علــى المســافرين عبــر التّرا ْمــوايْ ْ ،
مدينــة الــدار البيضــاء.
ـض المنظّ مــات غيْــر الحكوميــة والمواطنيــن إلــى تطويــر ثقافــة القــراءة ،عبْ ـ َر القيــام
كمــا تسْ ـعَى بعـ ُ
بعمل ّيــات تحسيس ـيّة أو عَ بْـ َر توزيــع ال ُكتُــب .وتجــدر اإلشــارَة هُنــا ،علــى ســبيل المثــال ،إلــى الجمعيــة
المغربيــة للتضامــن والتنميــة المســتدامة ،وهــي جمعيــة تتكـوّن مــن طل َبــة كليــة العلــوم بالرّبــاط تعمــل
فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة .فق ـ ْد بــا َدرَتْ هــذه الجمعيــة إلــى تمْويــلِ تجْ هيــزِ قاعَ ـ ٍـة
ـاءات:
ثقافيَـ ٍـة بالجماعَ ــةِ ال َقرَوِ ّيــةِ ســيدي موســى المجْ ــدوب (عمالــة المحمّديــة) تتكـ ّو ُن مــن ثالثــة فضـ ٍ
فضــاء للقــراءة ،فضــاء للمســرح ولعــرض األفــام ،وفضــاء للورشــات .كمــا ســاهَ مَت الجَ مْعيّــ ُة فــي
مدرسـيّة علــى
ِ
ذات طبيعـ ٍـة اجتماع ّيــة وثقافيــة ،مثــل توْزيــع أكثــر مــن  500حقيبــة
ـال أخْ ــرى ِ
تمويــلِ أعْ مـ ٍ
األطفــال ال ُمعْوِ زِ يــن .وَعَ لــى مُســتوى العالَــم ال َقـرَويّ  ،تعمــل منظمــة غيــر حكوميــة أخــرى ،هــي جمْعيــة
دعــم المكتبــات القرو ّيــة التــي أ ُسِّ سَ ــتْ فــي يونيــو  1999بمدينــة الربــاط ،علــى دعــم قطــاع المكتبــات
(العموم ّيــة والمدْرسـيّة) فــي الوسَ ــط القرويّ .تحســيس صنــاع القــرار مــن أجــل تطويــر المكتبــات فــي
الوســط القــروي.
ـات
ـس مكتبـ ٍ
ـات مدرس ـي ٍّة وخ ْمـ ِ
تأسيســها ِب ِبنَــاءِ ثَمَا ِنــي َمكْتبـ ٍ
ِ
وفــي هــذا اإلطــارِ  ،قامــتْ الجمْع ّيــة منــذ
ـات ِب ـدُورِ الطّ الـ ِـب .كمــا نظّ مــت ع ـدّة دورات تكوين ّيــة ،باإلضافــة إلــى
ـس مكتبـ ٍ
عموم ّيـ ٍـة صغيــرةٍ وخ ْمـ ِ
ـات أخــرى علــى
أنشــطة حــول قــراءة الكتــب وعمل ّيــات توْزيــع الهدايــا التّشــجيعيّة .وقــد ســاعدتْ هيئـ ٍ
إنشــاء  39فضــا ًء للقــراءة فــي المــدارس القرو ّيــة ومكتبتيْــن َم ْدرَســيتيْن.
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

ـوص المبــادرات الرّاميــة إلــى تحســيس المواطنيــن بالقــراءة فــي وســائل النقــل ،ن ُِشــير إلــى
صـ ِ
وبِخُ ُ
ْصــلْ» ،التــي أطلقتهــا جمعيــة «رواد مغــرب الشــباب» بالتنســيقِ مــع شــركة كازا
مُبــادرة «قْــرَا تَو َ
ترامــواي .وهــي مبــادرة تَــرو ُم تشْ ــجيعِ القــراءة لــدى المواطــن المغربــي ،إ ْذ أ ّنــه عَ بْــر عشْ ــرين محطّ ــة
فــي مدينــة الــدار البيضــاء توضــع رَهْ ــن إشــارة ال ـرّكاب  40مكتبــة مجهــزة بمــا ي ُفــو ُق  5.000عنــوان
مــوزّع مــا بَيْــنِ كتــب ومجــات ودواويــن شــعرية ،مــع إمكان ّيــة االشــتراك فــي هــذه المبــادرة وبشــكل
فِ ْعلّــي عبــر تقديــم مُؤلفــات إلغنــاء تلــك الخزانــات ومرتاديهــا.
َات التــي تعمــل علــى النّهــوض بالقــراءَة ،نشــير إلــى شــبكة القــراءة فــي المغــرب.
ومــن بيــن المُبــا َدر ِ
ـاب
وهــي شــبكة مــن الجمع ّيــات غيــر الحكوميــة تأسّ ســتْ ســنة َ ،2013وتَ ْع َمـ ُل علــى دَعْ ــمِ وتعْزيــزِ الكتـ ِ
والقــراءة فــي الحيــاة اليوميــة للمغاربــة .كمــا تُنَظِّ ـ ُم الشّ ـبَ َك ُة ك ّل ســنة «الجائــزة الوطنيــة للقــراءة» التــي
تهــدف إلــى «تبــويء القــراءَة المكانــة التــي تســتحقّها فــي المجتمــع» .34وهــي مُســابَق ٌة مفتوح ـ ٌة فــي
وجْ ــهِ الشّ ــباب الذيــن تتــراوح أعْ ما ُر ُهــم مــا بيْــن  8و 24سَ ـنَة ،حيــثُ يتع ّيـ ُن عليهــم كذلــك تقديـ َم الئحـ ٍـة
بأسْ ــماءِ ال ُكتُــب التــي قرأوهــا طيلــة الســنّة ،مــع تدقيــقِ العَناويــنِ وأســماء ُم َؤلِّفِ يهــا وتاريــخ ومــكان
ـص يض ـ ّم حَ وَالَــيْ  500كلمــة ،يسْ ـتَكْمِ لون فيــه نهايَ ـ َة
أيضــا تقديــم نَـ ٍّ
النشــر .كمــا ينبغــي للمُشــاركين ً
ضــور فــي اجتمــاع
ـاب مــن اختيارِ ِهــم ،مُسْ ـتَل ْهِ مي َن خيالهــم وإبداعَ ُهــم .ثُ ـ َّم إ ّنــه يتع ّي ـ ُن عَ لَيْهِ ــم الحُ ُ
كتـ ٍ
ـابَ .ويُ ْعل َـ ُن عَ ـ ْن نَتا ِئــجِ الجائــزة فــي
ضــاءِ الشَّ ـبَكَة وأســاتذة جامِ عِ يّيــن َو ُك ّتـ ٍ
اللجنَــة التــي تَتَ َك ـ ّو ُن مِ ـ ْن أعْ َ
ض ال ّد ْو ِلــيّ للنّشْ ــر والكتــاب بمدينَــةِ الــدار البيضــاء ،حَ يْــثُ يَ ِت ـ ُّم
ـات ال َم ْعــرِ ِ
ـاص ِض ْم ـ َن َفعّا ِل ّيـ ِ
حفــل خـ ّ
ـات ُعمْرِ َّيـ ٍـةَ .و َقـ ْد أطْ ل َ َقــت الشَّ ـبَ َك ُة مؤَخَّ ــراً النُّسْ ــخَ َة الخامِ سَ ـ َة للجائــزة
اختيــا ُر فائِزيـ َن مِ ـ ْن بَيْــنِ ِســتِّ فِ ئـ ٍ
ـف» .وق ـ ْد اَطْ ل َـ َق هــذا
الوطن ّيــة للقــراءة برَسْ ــمِ ســنة  ،2019التــي تُنَظَّ ـ ُم ِبتَعــاو ٍُن َم ـ َع نــادي القِ ــراءَة «أ ِلـ ْ
ف إلــى نَشْ ــرِ حُ ــبِّ القــراءة عنــد األطفــال.
ال ّنــادي ُمؤَخَّ ـرًا مُبــا َد َر ًة باسْ ــمِ «راعــي القِ ــراءَة» ،التــي تَ ْهــدِ ُ
ـاب يُ ْهـدَى لَـ ُه
ـاف كتـ ٍ
واحـدَةٍ فــي اكتشـ ِ
ا يرافقــه خــالِ ســاعَ ٍة ِ
ّاعــي طفـ ً
وفــي هــذا اإلطــارِ  ،يختــا ُر الر ِ
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فــي النهايــة.
الصيــف ،ال بـ ّد مــن اإلشــارَة إلــى مُبا َدرَتيْــن
فصــل ّ
و ِب َهـد َِف نَشْ ــرِ فعــل القــراءة والتحســيس بهــا خــا َل ْ
رائدتيْــن بمدينتــيْ الجديــدة وأكاديــر .حيْــثُ يتـ ّم تنظيــم ُك ّل ســنة فعّال ّيــات المكتبــة الشّ ــاطئيّة لتشــجيع
القــراءة وتوفيــر الكتــب للمُصطافيــن الذيــن يق ِْصــدون الشــاطئ فــي شــهر غشــت .وتأتــي هاتــان
َاحــلِ حياتــه
ُصاحــبُ الفـ ْر َد فــي ك ّل َمر ِ
المُبا َدرَتــان فــي ِسـيَاقِ ال َع َمــل علــى جَ ْعــل القــراء ِة سُ ـل ُوكًا يوم ًّيــا ي ِ
الصيــف الــذي يــوازي
فصــل ّ
ـاب واإلقبــال علــى القــراءة فــي ْ
ـشء علــى حُ ــبِّ الكِ تَـ ِ
وانْشــغاالته ،وتربيــة ال ّنـ ْ
فتــرة العُطلــة والخلــود إلــى الرّاحَ ــةِ .
أمّــا بالنِّسْ ــبة لتجْ رِ بَــةِ شَ ــبَكة المقاهــي األدبيّــة بالمغــرب ،فقــد انطلقــتْ ســنة  2002انطالقــا مــن
داخ ـ َل المَقاهــي ِب َع ـد ٍَد مــن
ـاءات ثقافيـ ٍـة وقِ رَائ ّيـ ٍـة مــع الك ّتــاب والنّقــاد واألدبــاء ِ
رغبتهــا فــي تنظيــم لقـ ٍ
ال ُمـدُن المغرب ّيــة .ويقــول رئيــس شــبكة المقاهــي الثقافيــة بالمغــرب ،نــور الديــن أقشــاني ،إنّ عــددًا مــن
هــذه المقاهــي نَجَ ـ َح فــي الترويــج الثقافــي والفنــي ،مســجال تجــاوب روّاد المقهــى مــع هــذه التّجربــة
جمعوي وثقافي بتاريخ  7يونيو .2018
 - 34جل ْ َس ُة إنصات مع الس ّيد عزيز دادانْ ،مدير مقا َولَة ( ،)S2Mشاعر وفاعل
ّ
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ُباش ٍــر بينهــم وبيــن
تواص ٍــل م ِ
ُ
ــدارات ال ُمبْدِ عيــ َن وفتْــحِ قنــاة
ِ
إص
الثقافيــة التــي تســاهم فــي ترويــجِ ْ
ـات الجرائــد ،وال يتع ـرّف عليهــم إال
صفَحـ ِ
ـات التّلفزيــون أو َ
الجمهــور الــذي ال يراهــم ّإل عَ بْــر شاشـ ِ
الصعوبــات منْهــا صعوبــة إيجــاد فضــاء
مــن خــال إنتاجاتهــم .غيــر أنّ هــذه المُبــا َد َرةَ تُعانــي مــن بعــض ّ
ـص لألنشــطة القِ را ِئ ّيــة.
يســمح هــو أو صاحبــه أ ْن يُخَ َّصـ َ
ـاف
ال لفائـ َد ِة ال َمكْفوفيـ َن و َِض َعـ ِ
واسـ َع النِّطــاق وَسَ ـ ْه ً
ْنولوجــيُّ وُلوجً ــا ِ
عــا َو ًة علــى ذلــك ،أتــا َح التطـ ّو ُر ال ّتك ِ
أساســيّ
ِ
َصــرِ فــي مجــالِ الْقِ ـرَا َءةِ .وبالف ْعــلَ ،فــإنَّ إنشــاء أبجديــة عــن طريــق اللّ ْمــس هــو مفتــا ٌح
الب َ
ِســاب عَ ــد ٍَد مــن ال َمعَــارِ ِف
َصــرِ مــن ا ْكت ِ
ضعــاف الب َ
َ
ــخاص المكفوفيــن أو
َ
لمحــو األمّيــة ،يُ َمكِّــ ُن األَشْ
ْظيــف هــذه ال ّتقْنيّــة ،التــي سُ ــرعا َن مــا
َجــاالت .وقــد عملــت بُلْــدا ٌن كثيــرةٌ عَ لَــى تو ِ
ِ
فــي مُختلــف الم
ـات َوأَجْ هِ ـزَةٍ يُمْكِ ـ ُن
ـات .وهــيَ اليَ ـ ْو َم متو ّفــرة فــي ش ـكْل بَرْمج ّيـ ٍ
ت ـ ّم اعتمادهــا وتَكْييفهــا َم ـ َع جميــع اللّغـ ِ
َربْطُ هــا بحواســيبَ محمولــة وصغيــرة أو هواتــف ذك ّيــة أو لوحــات .كمــا أنّ العديـ َد مِ ـ ْن دُورِ النّشْ ــرِ عبْـ َر
ـاف
وضعـ ِ
َصـ َد جَ ْعلِهــا فــي ُمتَنــاوَلِ ال َمكْفوفيــن ِ
العالــم تعْمــل اليــوم علــى نَشْ ــرِ هــذه ال ّت ْقنِيــة فــي الكِ تابَــةِ ق ْ
َصــر.
الب َ
علــى صعيـ ٍـد آخَ ـرَ ،تمكّنــت جمع ّيــة رؤى بشــراكة مــع وزارة االتصــال ،فــي ســنة  ،2014مــن تدشــين
َــاف البصــر،36
وضع ِ
فضــاء يوفــر المطبوعــات والمنشــورات بطريقــة «برايــلْ» لفائــ َد ِة ال َمكْفوفيــن ِ
ـات ملحــق االتفاقيــة ال ُم َو َّق َعــة بيْــن وزارة االتصــال وجمعيــة «رُؤى» فــي
وذلــك فــي إطــارِ تنفيــذ مُقتضيـ ِ
المتواجـ ُد بمقـ ّر وزارة االتصــال ،المــوارِ َد البَشَ ــر ّي َة واللوجيســتيك ّي َة
ِ
نونبــر  .2014ويو ّفـ ُر هــذا الفضــاءُ،
الصادرة بطريقة
ـورات ّ
ـات والمنْشُ ـ ِ
َصــر مــن المطبوعـ ِ
ـاف الب َ
وض َعـ ِ
الكفيلـ َة بتيْســيرِ اسْ ــتفاد ِة المكْفوفيـ َن ِ
ـتثناءات المُطَ َّب َقــةِ
ِ
الخاصــةِ باالسـ
ّ
ا لمُعاهــدة مراكــش،
«بْرايْ ـلْ» .ويأتــي إحــداثُ هــذا الفضــاءِ تفعي ـ ً
َصــر والمكفوفيــن .كمــا أنّ الجمع ّيـ َة المَغرب ّيــة إلعــادة
ـاف الب َ
علــى حُ قــوق المِ ل ْك ّيــةِ الفكر ّيــةِ لفائــد ِة ِضعـ ِ
َصرِ ّيًا
َصــر ،تؤ ّكـ ُد دراسـ ٌة أجْ َرتْهــا الجمع ّي ُة المغرب ّيـ ُة لتأهيلِ ال ُمعَاقيــن ب َ
وضعــاف الب َ
تأهيــل المكفوفيــن ِ
( )AMARDEVأنّ األبْجَ دِ ّيـ َة عـ ْن طريــقِ الل ْمــس هــي أداةٌ رئيسـ ّي ٌة للوصــول إلــى هــذا المحتــوى .تشــاركُ
ـاف
وض َعـ ِ
العديـ ُد مــن دُورِ النّشْ ــرِ حَ ـوْل العالــم فــي تعميــم تقنيــة القــراءة والكتابــة لفائــدة المكفوفيــن ِ
َصــر والمكفوفيــن ،وال
َصــر .كمــا تُ َقـدِّم تكنولوجيــاتُ اإلعْ ــامِ آفاقـاً مــن أجــل اسْ ــتقاللية ِضعــاف الب َ
الب َ
ِّكات البَحْ ـ ِـث
ـات َومُحَ ـر ِ
الص ْو ِتــي تُ َعــزِ ُز الوُلــو َج إلــى مَزيـ ٍـد مِ ـ َن المُحْ تَويـ ِ
ـات للتّحْ وِ يــلِ ّ
َضــلِ بَ ْرم َِج ّيـ ٍ
سـيّما ِبف ْ
ـض النقــص الحاصــل
ِّصــالِ الجديــدة هــذه مِ ـ ْن شَ ـ ْأنِها تَعْوِ يـ َ
ـات مُخْ تَ ِل َفـ ٍـة .وَمِ ـ ْن ثَـمَّ ،فـإِنَّ وَسَ ــا ِئ َل االت َ
ِبل ُغـ ٍ
علــى مســتوى النّشــر بطريقــة بْرايْـلْ.
وفــي األخيــرِ  ،فــإنّ تجْ رِ بَـ َة المُجتمــعِ ال َم َد ِنــيِّ فــي مَجــا ْل القِ ـرَا َء ِة تُعـ ّد تَجْ رِ بَـ ًة غَ ِن ّيــة ب َمــا يكْفِ ــي إلعْ طــاءِ
ـات ملموسَ ـ ٍـة فــي المُسْ ــتقبل .كمــا أنّ هــذه التَّجْ رِ بَــة تتطلّــبُ تقيي ًمــا
مَســالِكَ موجَّ هــة نحْ ـ َو القِ يــامِ ِبتَدَخُّ ـ ٍ
ـاص
موضوع ًيــا وتوســيعاً ِلنِطَ اقِ هــا .عــا َو ًة علــى أنّهــا تســتحق الدّعــم مــن طــرف الدولــة والقطــاع الخـ ّ
ـاص والمُجْ تَ َمــعِ ال َم َد ِنــيّ )
علــى حــدٍّ ســواء .إنَّ الشــراكة الثنائيــة أو الثالثيــة (بيْـ َن ال ّد ْولَــةِ والقِ طــاعِ الخَ ـ ّ
ـوض بالقِ ـرَا َءةِ.
ال يمكـ ُن أ ْن يكــو َن لهــا ســوى تأثيـ ٍـر إيجابــيّ علــى النُّ ُهـ ِ
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

تفادة
الم قارنات الدولية ّ
الم ْس َ
والدروس ُ
ُ IIII
أصبَـ َح
ـاش المُت َعلِّـ َق بواقِ ــعِ تَرَاجُ ــعِ القِ ـرَاءةِ ،وال ِسـيَّما قِ ــرا َء ِة ال ُكتُـ ِـب ،قـ ْد ْ
ال بُـ ّد مــن اإلشَ ــا َر ِة إلــى أنّ النقـ َ
ـاس ال زالــوا
الصعيــدِ الدّولــيَ .فــإذا كا َن ال َّنـ ُ
ـاق واسـ ٍـع فــي العديــدِ مِ ــن البُلْــدانِ علــى ّ
يُثــا ُر علــى نطـ ٍ
السـ َل القــراءةِ،
يقــرأون ،فإ َّن ُهــم مــع ذلــك لـ ْم يعــودوا يقــرأون ســوى عَ ـد ٍَد أَ َقــلَّ مــن ال ُكتُـ ِـب .ذ ِلــكَ أنَّ سَ ِ
ْص ـ َر َو ُم ْرتَبِطَ ـةً ،فــي غا ِلـ ِـب األحْ يــانِ  ،بالرّســائِلِ
ـباب ،أصبحــتْ سالس ـ َل أق َ
وخاصــة فــي أوَس ـا َِط الشّ ـ ِ
ّ
ال َم ْكتُوبَــةِ عبْــر شَ ــبَكةِ األنترنيــت ،وبالتالــي فهــي مرتبطــة ارتباطً ــا كبيــرًا بالمُشــا َركَةِ االجتماعيّــةِ
ِ
الواســعَة .37وعلــى ســبيل المثــال ،فــإنّ بلــدًا مثــل فرنســا ،حَ سَ ــبَ نتائــج الدّراسَ ــة ال ّدوْليّــة لتطــوّر
ـط  50دوْلـ ًة مُشــارِ َكةً ،أيْ ،500
ـات القِ را ِئ ّيــة ( ، )PIRLS, 2016تتوفــر علــى ُم َعـد ٍّل أعْ لــى مِ ـ ْن ُمتَوَسِّ ـ ِ
الكفايـ ِ
لكنّهــا تحت ـ ّل المرتبــة  ،34األخي ـرَة تقري ًبــا علــى صعيــدِ القــارّة األوروب ّيــة.
الضـرُورِ يّ األخْ ـ ُذ فــي االعتبــارِ  ،مــن
خاصــة بــك ّل بَلَـ ٍـد علــى ِحـدَةٍ  ،فإ ّنــه مــن َّ
ّ
وإذا كانــت هنــاك أســباب
ـاليب القــراءة ،ومــن جهـ ٍـة أخْ ــرى التح ـوُّل الــذي عَ رَف ـ ُه
جهــة ،التط ـ ّو َر التكنولوجــيَّ وتأثي ـ َرهُ علــى أسـ ِ
بّارادي ْغــم القــراءة نفسُ ـ ُه وتع ـدّد معنــى مفهــوم «القــراءة» كذلــك .إنّ هــذا المفهــو َم يعنــي ،فــي الو ْقـ ِـت
َصرِ ّيـ ٍـة ،باعتبارهــا مــا ّد ًة
ـك الرّمــوزِ والحُ ــروف بكيف ّيـ ٍـة ب َ
نفســه ،عمل ّيـ َة القــراء ِة وطري َقتَهــا ،كمــا تعْنــي فـ َّ
ِ
ـوب مــن أجْ ــلِ َفهْمِ ــهِ وتفســيرِ ِه لتحقيــقِ غايــةِ
ـص الم ْكتُـ ِ
ّف علــى محتــوى ال ّنـ ِّ
تعليم ّيــة أوّل ّيـةً ،وكذلــك التعـر َ
صــولِ علــى ال َم ْعل ُو َمــةِ أ ْو ال َّترْفِ يــهِ .
الحُ ُ
ـات التــي ا ْقتُرِ حَ ــتْ ِل َم ْف ُهــومِ القــرا َءةِ ،تنْحُ ــو أ ْكثَـ َر َف َأ ْكثَـ َر نَحْ ـ َو اسْ ــتبدالِ هــذا
هنــاكَ العديـ ُد مِ ـ َن ال ّتعْريفـ ِ
ـوم آخَ ـ َر يُشــي ُر إلــى عمل ّيــةِ القِ ـرَاء ِة َومُمارَسَ ـتِها باعتبارهــا سَ ـيْرو َرةً ،هــو (القِ رَا ِئ ّيــة) .ذلك
المفْهــومِ بمفهـ ٍ
ـات
واسـ ٍـع فــي المناقشـ ِ
ـاق ِ
أصبَ ـ َح هــذا المف ُهــو ُم يُسْ ـتَ ْع َم ُل علــى نطـ ٍ
ـنوات ْ ،2000
أ ّنــه ُمنْـ ُذ مُسْ ــته ِّل سـ ِ
الصعيــدِ الدَّ ْو ِلــيّ  .وانطال ًقــا مــن اعْ ِتبَــارِ القِ ـرَا َء ِة عَ مَل ّيـ ًة أساسـ ّي ًة مِ ـ ْن
ال ُمتَ َعلِّقــةِ بإشْ ــكاليّةِ القــراء ِة علــى ّ
اس ـيّةِ  ،فــإنّ مُنظّ مــة اليُونِسْ ـكُو كانــتْ قــد أعلنــتْ
َات الحَ يَات ّيــةِ األسَ ِ
ـات وال َم َهــار ِ
ـاب الكِ فايَـ ِ
أَجْ ــلِ ا ْكتِسَ ـ ِ
ِص َف ِت َهــا هــي «ال ُقـ ْدرَة علــى تحديــدِ
األخيـ َر ِة ب ِ
 2012-2003عَ ْقـدًا ِلل ْقِ رائ ّيــةِ  ،مِ ـ ْن خــالِ تعْريفِ هــا ِل َهــذِ ِه ِ
ـياقات ُمتَنَوِّعَ ــة.
حوامِ ـ َل مطْ بوعَ ـ ٍـة ومكتوبَـ ٍـة َو َفهْمِ هــا وتفســيرِ ها وَخل ْقِ هــا َوتَبْليغِ هــا واسْ ـ ِتعْمالِها فــي ِسـ ٍ
وهــذا يفْتــرض وجــود اسْ ـ ِتمْرارِ يّة التّعلُّــم لتمكيــن األفــراد مــن تحْ قِ يــقِ أهْ دافِ هِ ــم ،وتطويــر معارفهــم
ـكل كامِ ـ ٍـل فــي حيــا ِة جَ مَاعَ اتِهــم والمُجْ تَ َمــعِ ك ُكلّ».38
وإمكاناتهــم ،والمشــاركة بشـ ٍ
مِ ـ ْن ِج َهتِهــا ،تَعْتبـ ُر منظمـ ُة التّعــاوُن االقتصــادي والتنميــة ( )OCDEالقرائ ّيــة هــيَ ُقـ ْد َرةُ ال َفـرْدِ علــى « َفهْمِ
ُّصــوص المكتوبــة واسْ ـ ِتعْمالها والتفكيــر فيهــا ،وذلــكَ مِ ـ ْن أجْ ــلِ تحقيــقِ أهْ دَافِ ــهِ َوتَحْ ســينِ معارِ فِ ــه
الن ُ
وال ّر ْفــع مِ ـ ْن ُق ُدرَا ِتــهِ ومُشــا َر َكتِهِ فــي الحيــا ِة االجتماع ّيــةِ  .وهــيَ كذلــكَ قُد َرتُ ـ ُه علــى َف ْهــمِ واسْ ـ ِتعْمالِ

« 37 - Sylvie Octobre, Deux pouces et des neurones. Les cultures juvéniles de l’ère médiatique à l’ère numérique. Paris, La Documentation Française, coll.
Questions de culture », 2014.
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ال َمعْلو َمــةِ ال َم ْكتُوبَــةِ فــي الحيــا ِة اليوم ّيــةِ  ،داخـ َل البيـ ِـت وفــي أماكِ ــنِ ال َع َمــلِ والمُجتمــع ،مِ ـ ْن أَجْ ــلِ تحقيــقِ
أهدافِ ــهِ الشّ ــخْ ِصيّة وتوْســيعِ معارفِ ــهِ َو ُق ُدرَاتِهِ .39
كبيــر
ٍ
الهــدف الرّابِــ ُع بِــ َدوْرِ ِه بِشَ ــك ٍْل
ُ
وَمِ ــ ْن بيْــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ،يهتــ ّم
ـات األساســيةِ  ،وكذلــك
ـاب ال َف ّعــالِ للكفايـ ِ
بالنتا ِئــجِ المُتعلّقــةِ بالمَسْ ـ َألَةِ ال ّتعْليمِ ّيــةِ  ،علــى مُسْ ـتَوى اال ْكتِسَ ـ ِ
علــى مُسْ ــتوى التعلُّــمِ المُالئِــمِ للمُشــا َركَةِ ال َم َد ِنيّــةِ والحَ يــا ِة االجْ تماعيّــةِ والثّقافيــة والشُّ ــغْل .ولهــذا
َاط العالَمِ ــيِّ نتا ِئ ـ ُج ها ّم ـ ٌة علــى السّ ياســة التعْليم ّيــة وعلــى التنظيــمِ والمُمارَسَ ــةِ  ،ال ِس ـ َّيمَا فــي
االن ِْخ ـر ِ
ـات ال ّت َعلُّــمِ وتحْ ســي َن النتا ِئــجِ  .وتشــم ُل هــذه المجــاالتُ تكوي ـ َن
ـاالت التــي تَتَطَ لّــبُ تحْ ســي َن عَ مَليـ ِ
المجـ ِ
ال ُم َدرِّســي َن والتطويـ َر المِ هنــيّ المُســتمِ رَّ ،كمــا تشْ ـ َم ُل تطـ ُّو َر البرامِ ــجِ الدراسـيّةِ وكيف َّيـ َة تصـوُّرِ التدريــس
ـبات.
ومــوا ِّد التعلــم ،والتّدبيــر المدرســيّ وتقييــم ال ُم ْكتَسَ ـ ِ
إلغنــاء التحليــل الــذي تــم القيــام بــه لواقــع القــراءة ،جــرى الوقــوف عنــد بعــض الممارســات الفضلــى
علــى الصعيــد الدولــي .وفــي هــذا المضمــار ،وقــع االختيــار علــى بعــض البلــدان التــي وضعت سياســات
ُوس
ْلــة مِ ــ َن الــ ُّدر ِ
ُّهــوض بالقِ ــرا َءةِ .ويُمْكِ ــ ُن االســتفادةُ مِ ــن جُ م ٍ
وآليــات وبرامــج خاصــة مِ ــ ْن أجْ ــلِ الن ِ
المُسْ ــتقا ِة مِ ـ ْن هــذه التّجــارِ ِب ومُالء َمتُهــا مــع السِّ ــياقِ ال َمغْرِ ِبــيِّ .

القرَ اءة
أس َسةُ ِ
مَ َ
ـارات ال َع َر ِب ّيــة ال ُمتّحـ َد ِة ُمؤَخّ ـرًا قانو ًنــا يتَعلّـ ُق بِالقــراءة ،يشـ ّك ُل إطارًا تشــريع ّيًا يرْمي
اعتمــدتْ دولـ ُة اإلمـ ِ
ـاص علــى االسْ ـــتثْمارِ
ـص هــذا القانــو ُن علــى تحفيــز القطــاعِ الخـ ِّ
ـوض بهــا .وينـ ُّ
إلــى دعْ ــمِ القِ ــراءة والنُّ ُهـ ِ
«الصنْــــدوق الوطنــي للقــراءة» لتوفيــر
ُّ
ـص علــى إنشــــاء
ـات والمَراكِ ــزِ الثقافيــة ،كمــا ينـ ُّ
فــي خَ لْــقِ ال َمكْتبـ ِ
ا علــى سَ ــنّ إعفــاءِ مــن
فض ـ ً
َرات ال ُمبْتَكِ ـ َر ِة التــي مــن شــ َــأنها ترْســيخ القِ ـرَاءةْ ،
الدَّ عْ ــمِ المالــي للمُبــاد ِ
ـص هــذا القانــو ُن علــى َمأْسَ سَ ــــةِ الجُ هــودِ الرّامِ يــةِ إلــى
الرُّسُ ــــوم علــى ِطباعــــة الكتــب .وإجمــاال ،ينـ ُّ
ترْســــيخ القــراءة فــي المجتمــع ،وإلــى تعْزيــزِ التعلــ ُّــم َمـدَى الحَ يــاةِ ،كمــا أنــه يُلــزِ م الحُ كومـ َة بالتدخُّ ــل
منـ ُذ و ْقـ ٍـت ُمبَ ِّكـ ٍـر لترْســــيخ القــراءة عبــر توفيــر الحقيبــة المعرفيــة للمواليــد واألطفــال ،ويســ ْــعى إلــى
نَشْ ــرِ القــراءة والمعرفــة فــي ك ِّل مدرسـ ٍـة وجامعـ ٍـة ومؤسســة وبيْـ ٍـت ،وفــي ُك ِّل أرْجــاءِ الدولــة .ويرْمــي
َأصلَـ ًة فــي حيــــا ِة المُواطنيــــن بحيــث يكــــو ُن مــن
هــذا القانــو ُن أيضــا إلــى جعــ ِْــل القــــراءةٍ عــاد ًة يوم ّيـ ًة ُمت ِّ
ـوس.
ـات ال َم ْع ِنيّــــةِ ترْجَ مـــ ُة القانُــونِ إلــى واقِ ـ ٍـع مل ْمـ ٍ
واجـ ِـب ال ُمؤَسّ ســـ ِ
ـس القــراءة َكأَحَ ــدِ المَظاهـِـِــر
كمــا يسْ ـ ـعَى هــذا القانــونُ ،الــذي يُغطِّ ــي جوا ِنــبَ ُمتَ َع ـ ِّد َدةً ،إلــــى تكريـــ ِ
الثّا ِبتَــةِ ســواءٌ فــــي ال َمرَافِ ــقِ العا ّمــةِ للدولــة أو فــي المقاهــــي والمراكــز التجار ّيــةِ  ،حيــثُ يتـ ُّم توفير موا َّد
ُناسـب ٍَة وجذّابَـ ٍـة مــن
ـعار م ِ
ـاءات .كمــا يحــثُّ علــى توْفيــرِ ال ُكتُـ ِـب بأسْ ـ ٍ
للقــرا َء ِة لفائـ َد ِة ُمرْتــادي هــذه الفَضـ ِ
أجــل التشْ ــجيعِ علــى اقتنائهــا.

39 - OCDE et Statistique Canada (2000). La littératie à l’ère de l’information. Rapport final de l’enquête internationale sur la littératie des adultes. Paris, France
/ Ottawa, Ontario, Organisation de coopération et de développement économiques.
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

هات
واجل ِ
بي الدولة ِ
قود ْ َ
رام ُع ٍ
خالل إبْ ِ
ِ
هوض بالقراءة العموميّ ة ِم ْن
ُ
النّ
بُغْيــة النهــوض بالقــراءة العموميــة فــي فرنســا ،يتبنــى مكتــب القــراءة العموميــة سياســة مرتكــزة علــى
الصــددِ  ،يت ـ ُّم إبْــرا ُم
ـاص .وفــي هــذا ّ
ـات تعاقُدِ ّيـ ٍـة َم ـ َع شُ ـرَكا َء مــن القطاعيْــن العــا ِّم والخـ ِّ
بنــاء عالقـ ٍ
ـاالت التُّرابيــة ،تقــوم علــى تنفيــذ اتفاقيــات متعــددة الســنوات بيــن
ـود لتطويــر القــراءة فــي المجـ ِ
ُع ُقـ ٍ
َاعــات التُّرابيــة والفاعليــن الج ْمعَوِ يّيــن مــن أجْ ــلِ تطْ ويــر القــراءة ال ُعمُومِ يّــة .وبذلــك،
ِ
ال ّدوْلــةِ والجم
ديناميــات محلي ٍّــة تتظافــر فــي ظلّهــا جهــو ُد الفاعليــن المنخرطيــن فــي
ٍ
تســمح هــذه العُقــود بخلــق
ـوض بالقــراءة ،ال ِس ـ َّيمَا
َف النُّهـ ِ
ـات الثقاف ّيــة والتربو ّيــة واالجْ تماع ّيــة ،بمــا يَخْ ـ ُد ُم ه ـد َ
إِعْ مــال السّ ياسَ ـ ِ
صاصــا.
ً
ـاالت التُّرَابِيــةِ األ ْكثَــرِ خَ
بالمَجـ ِ
ــباب ،وذلــك بهــد َِف تنْمِ يَــةِ َملَكَــةِ حُ ــبِّ القــراء ِة واإلقْبــالِ عليْهــا
خاصــ ًة للشّ ِ
ّ
ويولــي المكتــبُ أهَ ِّميَّــ ًة
ف المكتــبُ علــى تنْســيقِ
ُواطــنِ  ،والوقايــةِ مِ ـ َن األمّيــة َومَحْ وِ هَ ــا .كمــا يُشْ ــرِ ُ
ل َديْهِ ـمْ ،وتعْزيــزِ تكْويــنِ الم ِ
«الصفَحَ ــات األولــى» الهادِ َفــةِ إلــى تشــجيع حُ ــبّ القــراءة ومحــو األميــة .ويتعلــق األ ْمـ ُر ِببَرنا َمـ ٍـج
َّ
عَ مَل ّيــةِ
وَطَ ِنــيٍّ لتشــجيع القــراءة فــي ِســنٍّ ُمبَ ِّك ـرَةٍ  ،إ ْذ يقــو ُم علــى َمنْــحِ ُك ِّل أسْ ــرةٍ رُزِ َقــتْ خــال السّ ــنة مولــودًا
بشــراكة مــع
ٍ
ُصــ َّورًا .وقــد تــ ّم تنفيــ ُذ هــذا المشــروعِ مُنــذ ســنة 2009
جديــدًا أو تَبَ َّنتْــهُ ،ألْبُومًــا م َ
40
ـات نَمُوذ َِج ّيـ ٍـة .كمــا جــرى إعــدا ُد دَليـ ٍـل ُموَجَّ ـ ٍـه
ـاث ِج َهـ ٍ
الصنــدوقِ الوطَ ِنــيّ للتعويضــات العائليــة فــي ثـ ِ
ُّ
ـات فــي القــراءة .وبال ُمــوازَا ِة مــع
صعوبـ ٍ
وضعِ ّيــة إعَ اقـ ٍـة ،أو الّذِ يـ َن يُعَانــون مِ ـ ْن ُ
للوالديْــنِ ولألطفــالِ فــي ْ
ـات الوَطَ ِن ّيــة العاملــةِ فــي مجــالِ تشْ ــجيعِ القِ ـرَا َء ِة
مَشــاريعِ هِ ومُبا َدرَا ِتــهِ  ،يق ـ ّد ُم الم ْكتَــبُ الدّعْ ـ َم للجمعيـ ِ
ـاط تُعَانــي مِ ـ َن الهَشاشــةِ .
ـباب فــي وضع ّيــةِ إعاقــة أو ال ُمنْحَ دِ ري ـ َن مِ ـ ْن أوْسـ ٍ
ـوف الشـ ِ
صفـ ِ
فــي ُ

داخ َل األُ َس ِر َعبْ رَ مَ نْ ِح الكُ تُ ِب
تشجيعُ القراءَ ةِ ِ
فــي ســنة  ،1992أطْ ل َ َقــت المُنظّ َم ـ ُة غيْ ـ ُر الحُ كوم ّيــةِ العامل ـ ُة فــي المجــالِ ال ّت ْربَــوِ يِّ «بُــوكْ تْرَاسْ ــتْ »،41
َص المُوا ِتيَــةِ
ف إلــى خلْــقِ ال ُفـر ِ
فــي ال َممْلكــةِ المتحـ َدةِ ،برنامجً ــا تربويــا يحمــل اســم «بــوكْ سْ ــتارْتْ » ي ْهــدِ ُ
ذات ج ـوْدةٍ لفائــدة جميــعِ األطفــال ،وَإلــى حَ ــثِّ الوالديْــنِ واألَو ِْصيَــاءِ عليهــم
لض َمــانِ حمايـ ٍـة وترْبيـ ٍـة ِ
َ
ـارات التّفا ُعــلِ والفعّاليــة فــي تربيتهــم لألطفــال .ويت ِّسـ ُم هــذا البرنامـ ُج ال ُم ْرتَكِ ـ ُز علــى
ـاب مَهـ ِ
علــى اكتسـ ِ
ـال .ويت ـ ُّم
ـوض بتربيــة ونم ـ ّو األطْ فــالِ فــي ســنٍّ ُمبَ ّكــرةٍ  ،بطابَعِ ــهِ ال ُمنْدَمِ ــجِ وباسْ ـ ِتهْدافِ هِ لع ـ ّد ِة أجْ يـ ٍ
النُّ ُهـ ِ
ْدف األطْ فــا َل ال ُمتَ َمدْرِ ســي َن فــي طـوْرِ التعليــمِ
تنفيـذُه داخـ َل األسَ ــرِ عَ لــى المُسْ ـتَوَى الوَطَ ِنــيّ  ،كَمــا يَسْ ـتَه ُ
َف مِ ـ ْن هــذا
األ َّو ِِّلــي واآلبــا َء أو األو ِْصيَــا َء عليْهِ ــم ،إ ْذ يســتفي ُد منــه  2.5مليــون ِط ْفـ ٍـل سَ ـنَوِ ّيًا .ويتم َّثـ ُل ال َهـد ُ
داخـ َل البَيْـ ِـت مِ ـ ْن ِخــالِ تشْ ــجيعِ اآلبــاءِ وأ ْو ِليَــاءِ األُ ُمــورِ علــى تبــادُلِ
البَرْنا َمــجِ فــي خَ لْــقِ ثقا َفــةِ ال َّت َعلُّــمِ ِ
ـات وأشْ ـع ٍَار َم ـ َع األطفــالِ ُمنْ ـ ُذ ِســنّ ُمبَ ِّك ـرَةٍ  .وتق ـدّم منظّ م ـ ُة «بــوك تراســت»
وحكايـ ٍ
و/أو قِ ـرَا َء ِة ُكتُـ ٍـب ِ
ـدف إلــى
ـاف ِســنِّ الطفــل ،تهـ ُ
ـف مُحْ تواهــا باخْ ِتـ ِ
ْضوعات ّي ـ ًة متنوّعَ ـ ًة يختلـ ُ
ـات تربَوِ ّي ـ ًة َمو ُ
لألســر دعامـ ٍ
ـف تنفي ـ ُذ
واالجتماعــيّ وال َمعْرِ فــيّ  ،وتقْو ِيــةِ مَهارا ِتــهِ اللغو ّيــة والتعليم ّيــة .ويت َو ّقـ ُ
ِ
تعْزيــزِ نُ ُم ـ ِّو ِه ال ّنف ِْســيِّ
40 - Frédéric Mitterand, Présentation des propositions pour le développement de la lecture, Département de l’information et de la communication du MCC,
30 mars 2010, www.culture.gouv.fr.
41 - United Kingdom Of Great Britain and Northern Ireland Bookstart, Fostering a culture of reading and writing, op. cit., p. 90.
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المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ْص القائِميـ َن عليْــهِ
ـراط الوالديْــن واألوْصيــاءِ ؛ وَمِ ـ ْن ثَـ ّم جــاءُ ِحـر ُ
هــذا البَرْنا َمــجِ  ،بشـك ٍْل كبيـ ٍـر ،علــى انْخـ ِ
الصــددِ  ،تعمــل منظّ مـ ُة «بُــوكْ تراسْ ــتْ »،
ُرات هــؤالء فــي المجــالِ التربــوي .وفــي هــذا ّ
علــى تَعْزِ يــزِ ُقـد ِ
الصحَّ ــةِ المحليــة والمهنيّيــن مــن أجــل مُواكَبــةِ الوالديــن
بِتعــاو ٍُن وثيـ ٍـق مــع ُموَظَّ فــي المكتبــات ومراكــزِ ِّ
واألوصيــاء فــي عمل ّيــةِ تشْ ــجيعِ األطفــالِ علــى القـرَا َءةِ.

القرَ اءَ ةِ
التِّ كْ نُ ولوجيا الرَّ قْ ِميّ ةُ يف ِخ ْدمَ ِة ِ
تُ َعـ ّد «كــو ْد إيثوبيــا» 42مُنظَّ َمـ ًة مَحَ لّ ّيـ ًة غَ يْـ َر حُ كوم ّيـ ٍـة أ ُسِّ سَ ــتْ سَ ـنَ َة  1994بِشَ ــراك ٍَة َمـ َع ال ُمنَظَّ َمــةِ ال َكنَدِ َّيــةِ
َض ـ ُع واســتعما ُل ال ُكتُـ ِـب اإللكترون ّيــة فــي إطــارِ برنامــج «الكتــب
للتربيــة فــي خدمــة التنميــة .ويُش ـ ّك ُل و ْ
ـاص
صـ ِ
واعـ َد ًة مِ ـ ْن أجْ ــلِ سَ ـ ِّد الخَ َ
اإللكترونيــة ومحــو األميــة داخــل األســر» المنجَ ــز فــي إثيوبيــا مقا َربَـ ًة ِ
َناطــقِ ال َقرَوِ ّيــةِ وفــي ســياق التعــدد اللغــوي فــي البــاد .وقــد تمكنــت منظمــة
الحاصــلِ فــي ال ُكتُـ ِـب بالم ِ
ِ
«كــود إثيوبيــا» لحــد اآلن مــن فتــح  97مكتبــة جَ مَاعَ ا ِت ّيــة فــي المناطــق القرويــة ،وتحــرص المنظمــة ،فــي
معــرض تنفيذهــا لهــذا البرنامــج ،علــى االهتمــام بالحيــاة الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للســاكنة
المســتهدفة .43وتتمثــل أهــداف برنامــج «الكتــب اإللكترونيــة ومحــو األميــة داخــل األســر» فيمــا يلــي:
¨

¨
¨

¨

¨توفيــر حوامِ ـ َل تعليميــة رقميــة ذات جــودة موجهــة لمســتوى التعليــم األولــي باللغــة األم ووضعهــا
رهــن إشــارة األطفــال فــي المناطــق القرويــة وأســرهم؛
¨إنجاز ونشر وتوزيع حوامل تعلُّمية لمحو األمية األبجدية ،مالئِمة للسياق الثقافي واللغوي؛
¨إشــراك الوالديــن فــي األنشــطة المدرســية ألطفالهــم وتكوينهــم فــي المجــاالت المتعلقــة بنمــو
وتطــور األطفــال وكيفيــة تعلمهــم؛
¨حَ ــثّ الوالديْــن علــى االهتمــام بمراكــز التعلــم الجماعاتيــة واســتعمال الحوامــل التعليميــة التــي
توفرهــا ،مــع تشــجيع تكويــن الشــبكات والتعــاون علــى المُسْ ــتوى المحلــي.

قاس ِم
القرَ اءة ،مُ تْ عَ ةُ التّ ُ
مبادرات َجمْ عَ ِويّ ٌة :مُ تْ عَ ةُ ِ
ٌ
ف عليْــه جمعيــة بفرنســا تحمــل نفــس
«القــراءةُ وتشْ ــجيع اآلخريــن علــى القــراءة» هــو بَرْنا َم ـ ٌج تُشْ ــرِ ُ
االســم ،يتمحــور حــول القــراءة والتضامــن بيــن األجيــال .44ففــي إطــار هــذا البرنامــج ،يخصــص
متطوعــون تتجــاوز أعمارهــم خمســين ســنة جــزءا مــن وقــت فراغهــم للمســاهمة فــي ترْســيخِ مَلكــة
القــراءة لــدى األطفــال ،حيــث يتــم مــرة أو عــدة مــرات فــي األســبوع ،طيلــة الســنة الدراســية ،تنظيــم
حصــص للقــراءة تضــم مجموعــات مصغــرة ،وذلــك وفقــا لمقاربــة مبنيــة علــى متعــة القــراءة وعلــى
 - 42المرجع ذاته

 - 43تم ما بين ماي  2014ويونيو  ،2015تنظيم  11ورشة في ثالث مكتبات جماعاتية نموذجية .واحتضنت كل ورشة عشرين طفال في المتوسط بمعية أسرهم.
وشارك في المجموع  91مستفيدا خالل سنة واحدة (بعض األطفال شاركوا في أكثر من ورشة) .وقد كان للبرنامج أثر مهم على األطفال :حيث يبرز تحليل
المعطيات التي تم تجميعها اهتماما متناميا لألطفال بالمضامين المكتوبة .وباإلضافة إلى ذلك ،أظهرت المعطيات المستقاة من المكتبات تزايد عدد مرتادي
المكتبات النموذجية الثالث ،مما يُظهر اهتمام البالغين باألنشطة المقترحة.
44 - https://www.lireetfairelire.org
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

التفاعــل والتواصــل بيــن األجيــال .ويتســم هــذا البرنامــج بكونــه يعتبــر حلقــة وصــل بيــن األجيــال،
إ ْذ يجــبُ ّأل يَقِ ـ ّل ِســنّ القــارئ ع ـ ْن خَ مْســين ســنة .وعنــد انخــراط القــارئ فــي البرنامــج ،توفــر لــه
الجمعيــة تأمينــا مجانيــا عــن مشــاركته فــي حصــص القــراءة وتنقالتــه.
ـات ال َم ْدر َِسـيّة أو ال ُمؤَسّ ســات األخرى.
تلف ال ُمؤَسّ سَ ـ ِ
ف البَرْنا َم ُج األطفا َل المُسَ ــجَّ لي َن في مُخْ ِ
َويَسْ ـتَهْدِ ُ
وينشــط القــارئ حصــة واحــدة للقــراءة فــي األســبوع علــى األق ـلّ .ويلتــزم ،بعــد فتــرة تجريبيــة تــدوم
شــهرًا ،بمواصلــة االنخــراط فــي البرنامــج إلــى َمتَـ ِّم الســنة الدراســية .ويوجــد فــي فرنســا وأقاليــم مــا
وراء البحــار التابعــة لهــا (مارتينيــك ،غوادالــوب ،رينيــون)  155منســقا إقليميــا يشــرفون علــى 11.073
بنيــة اســتقبال تضــم  17962قارئــا.45

«الرجاء التزام الصمت ،نحن نقرأ»  :جعل القراءة ممارسة يومية
ـراح مــن أحــد األســاتذة ،تَـ ّم ســنة  2001فــي الثانويــة الفرانكوفونيــة بأنقــرة فــي تركيــا ،إطــاق
باقتـ ٍ
ـوم ،علــى الســاعة الواحــدة وخمـ ٍـس وثالثيــن دقيقــة زواالً ،يــدقُّ
مبــادرة لتشْ ــجيعِ القــراءة .ففــي ك ّل يـ ٍ
صـ ٍـة للقــراءة تــدوم  20دقيقــة يســتغرق خاللهــا التالميــذ
الصـو ِْت ُم ْع ِل ًنــا عـ ْن بَـدْءِ ِح ّ
ـض ّ
َس منخفِ ـ ُ
جَ ـر ٌ
واألســاتذة والموظفــون اإلداريــون والتقنيــون فــي القــراءة .وتقــوم هــذه المبــادرة علــى قــراءة الروايــات
وليــس الكتــب المدرســية وذلــك بهــدف «خلــق متعــة القــراءة فــي نفــوس التالميــذ ،لعلهــم يشــعرون
بالرغبــة فــي مواصلــة قراءتهــم للروايــة التــي بيــن أيديهــم فــي الحافلــة أو بالمنــزل ،وأن يقبلــوا أيضــا
علــى تبــادل الكتــب فيمــا بينهــم».46
وقــد تــم اإلعــداد لهــذه العمليــة بعنايــة مــن خــال اقتنــاء أعــداد كبيــرة مــن الكتــب مــن لــدن خزانــة
المؤسســة التعليميــة وإبــرام اتفــاق مــع الجماعــة مــن أجــل منــح التالميــذ بطاقــة مجانيــة لولــوج
المكتبــة البلديــة .كمــا تــم توفيــر النقــل بيــن المؤسســة التعلميــة وهــذه المكتبــة .وجــرى أيضــا إشــراك
آبــاء وأمهــات التالميــذ فــي هــذه العمليــة عبــر تشــجيعهم علــى اقتنــاء كتــاب ألطفالهــم ،واقترحــت
عليهــم فــي هــذا الصــدد الئحــة مــن  25كتابــا لــكل مســتوى دراســي .وحســب جلســات اإلنْصــات التــي
ـاح.
نظمتهــا اللجنــة ،فقــد قا َمــتْ مدرســتان بمدينــةِ الــدار البيضــاء بتب ّنــي هــذه المبــادرة ونَ ّفذَتاهــا بنجـ ٍ

تشجيع القراءة يف الوسط السجني
بــادرَتْ وزارة التربيــة والثقافــة واإلدارة الوطنيــة للتربيــة العموميــة 47باألوروغــواي إلــى إطــاق مشــاريع
(الصحّ ــة ،الحَ يَاة األُسَ ــرِ يّة،
ـات وأهدافـاً ِجــدَّ ُمتَنَوَّعَ ـ ٍـة ّ
ـات السِّ ــجْ ِنيّة تَ ُهـ ُّم َموْضوعَ ـ ٍ
داخـ َل المُؤسَّ سَ ـ ِ
تربويــة ِ
ال ّتكْويــن المِ ْه ِنــيّ  ،مَحْ ــو األُ ّم ّيــة ،إعَ ــادَة اإل ْد َمــاج فــي المُجْ تَ َمــع ،إلــخ.).
بَ ْعـ َد دُخُ ــوِ ل القانــونِ ال ُمتَ َعلّــقِ ِب َأنْسَ ـنَةِ المنْظُ و َمــةِ السِّ ــجْ ِنيّةِ  ،ا ّلــذي يُ َر ّكـ ُز علــى الـ ّدوْرِ اإليجا ِبــيّ لل ّت ْر ِب ّيــةِ
ـراف بأه ّم ّيــةِ هــذا ال ّن ـوْعِ مِ ـ َن
ـط السِّ ــجْ نِيّ  ،حَ ِّي ـ َز ال ّتنْفيــذِ سَ ـنَ َة  ،2005بَ ـ َدأَ االعْ ِتـ ُ
وال ّتعْليــمِ فــي الوَسْ ـ ِ
 - 45معطيات برسم يونيو 2017
46 - www.livresdefrance.com
47 - Fostering a culture of reading and writing, op. cit., p. 141.
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ـات السِّ ــجْ نيّةِ
ـداث لجْ نَــةِ دَعْ ــمِ التعليـ َم في المؤسّ سـ ِ
ـاق أوْسَ ـعَ .و ُمنْـ ُذ إحـ ِ
ال ّتكْويــنِ يَتَ َعـ ّز ُز َويَنْت َِشـ ُر علــى نِطـ ٍ
ْض التربــويِّ فــي سُ ــجُ ونِ البــاد ،مِ ـ ْن
ســنة  ،2007ان َك َّبــتْ هــذه األخي ـ َرةُ علــى تحســينِ وتوْســيعِ ال َع ـر ِ
ُوس وبرامِ ـ َج لمَحْ ــوِ األ ّم ّيــةِ لفا ِئـ َد ِة السُّ ــجَ ناءِ  .وقــد كا َن للتقـدُّمِ المُحْ ـرَزِ فــي
ـات و ُدر ِ
ِخــالِ تنظيــمِ َورْشـ ٍ
ـط السِّ ــجْ نِيِّ ُ ،منْـ ُذ سَ ـنَة َ ،2005و ْقـ ٌع إيجا ِبــيٌّ علــى المُجْ تَ َمــعِ  ،سَ ــواءٌ
مَجــالِ التّربيــةِ وال َّتعْليــمِ فــي الوَسَ ـ ِ
ـوض بالحَ ــقِّ فــي ال ّتعْليــمِ لفا ِئ ـ َد ِة
صعيــدِ النُّ ُهـ ِ
علــى مُسْ ــتوَى إعْ مــالِ َمبْـدَأ التّعلــم َم ـدَى الحَ يــا ِة أو علــى َ
ُواطنيـنَ.
جميــعِ الم ِ

اشئَ ِة
القراءَ ةِ للنّ ِ
بيب ِ
رشات للِ كتابَ ة بهَ َد ِف حتْ ِ
ٌ
«اكْ تُ ْب» ،وَ
الناشـئَةِ «اســتفادة» مشــروع «ا ْكتُــبْ » الرّامــي
ِ
فــي تونــس ،تنَ ِّفـ ُذ جمْعيـ ُة أَرْسَ ــان بشــراكة مــع المُقاولــةِ
ـباب واألطفــال .ويســعى أصحــابُ هــذه المُبــا َد َرةِ،
ـاب وأن ِْشــطةِ الكِ تابَــة للشـ ِ
إلــى تحبيـ ِـب ُر ْف َقــةِ الكِ تـ ِ
ْداع ّيــة» ِلدَعْ ــمِ القِ طــاعِ الثقافــيِّ  ،إلــى إحْ يــاءِ االهْ ِت َمــامِ
ال ُمنْجَ ـ َز ِة فــي إطــارِ مَشْ ـرُوعِ «تَ َف َّنـ ْن – تونس اإلب ِ
ّلوحــات
ِ
ِــف الذّكِ يّــةِ وال
ّاشــئةِ َ ،و َذلِــكَ مِ ــ ْن ِخــالِ بَلْــ َو َر ِة تطْ بيــقِ لألنترنيــت ولل َهوَات ِ
تــاب لَــدَى الن ِ
بالكِ ِ
ـاص بنَشْ ــرِ ال ُكتُـ ِـب اإللكترون ّيــةِ بمُشــا َركَةِ األطْ فــالِ ومِ ـ ْن أجْ لِهِ ـمْ؛ َو َق ـ ْد تَ ـ َّم إنْجــا ُز هــذا
اإللكترون ّيــةِ خـ ٍّ
ّاش ـئَةِ «اســتفادة».
التّطْ بيــقِ الــذي يَحْ مِ ـ ُل اسْ ـ َم ( )Kissaمــن لَ ـدُنِ المُقا َولَــةِ الن ِ
ســيس بأهمّيــةِ ُممَارَسَ ــةِ القِ ــرَا َء ِة
ِ
وتهــدف األنشــط ُة المنظَّ مَــ ُة فــي إطــارِ برنامــجِ «ا ْكتُــبْ » إلــى التّحْ
ُ
آليــات منْهَجي ٍّــة وبيداغوجي ٍّــة يتــ ّم
ٍ
وأنشــطة الكتابــة بالنســبة لألطفــال ،كمــا تسْ ــعى إلــى تطويــرِ
ـص ُموَجَّ َهـ ٍـة لألطفــال،
َصـ ٍ
ـات تعلُّمِ ّيـ ٍـة ترفيه ّيـ ٍـة للكتابَــةِ واإلبْــداعِ َونَشْ ــرِ ق َ
اســتثمارُها فــي تنظيــمِ ورشـ ٍ
(بفضــلِ األدوات الرقمِ ّيــةِ وتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال) .وقــد جــرى
ْ
مــع إشــراكهم فــي كتابتهــا
تنظيـ ُم أوَّلِ دوْرةٍ تدْريبيــة علــى الكتابَــةِ بمدينــة سوســة ي ْو َمــيْ  11و 12فبرايــر  2018فــي مقـ ِّر المدرســة
أنشــطةِ
ـات .وقــد شــارك المســتفيدون فــي إطــار هــذه الـ ّد ْو َر ِة فــي عَ ـد ٍَد مِ ـ ْن ِ
صـ ِ
التخص َ
ُّ
الدوليــة ُمتَ َعــدِ َد ِة
ال َّت َع ِلُّــم عَ ـ ْن طريــقِ ال ّترْفيــهِ الرّامِ يَــةِ إلــى تَقْوِ يَــةِ َمل َ َكــةِ اإلبْــداعِ ل َديْهِ ـمْ .وهكــذا اســتطاعُوا رَسْ ـ َم وكِ تَابَـ َة
َضــلِ هــذِ ِه ال َمنْه َِج ّيــةِ التــي تَ ّمــتْ بل َو َرتُهــا ،بِشَ ـرَاك ٍَة
ـات .و ِبف ْ
ـات ان ِْطال ًقــا مِ ـ ْن أن ِْشــطَ ةِ الوَرشـ ِ
َوتَخَ ُّيـ َل ِحكايَـ ٍ
ـص مِ ـ ْن تَأْليفِ هــم .أ ّمــا
َصـ ٍ
َمـ َع مُخْ ت َّصيـ َن فــي المَجَ ــالِ ال ّت ْربَــوِ يِّ  ،تَ َم ّكـ َن المُشــارِ كو َن تَدْريج ًّيــا مِ ـ ْن إنْجــازِ ق َ
ـص الّتــي
َصـ ِ
ـاف تطْ بيــقِ ( )Kissaوإدْمــاجِ الق َ
ـص الكْتشـ ِ
صـ َ
الجُ ـ ْزءُ األخيـ ُر مــن الـدّورة ال ّتدْريب ّيــةِ فقــد خُ ِّ
أَ َّلفَهــا األطفــالُ.
ِعراضها الجَ وانِبَ التّالية:
تُبْرِ ُز التّجاربُ التي تَ َّم اسْ ت ُ
¨

¨

¨
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ذات
ـوض بالقِ ـرَا َءةِ ،ألنَّ األ ْمـ َر يتعلّـ ُق بقض ّيـ ٍـة ِ
ـراف ال َم ْع ِن ّيــةِ مــن أَجْ ــلِ النُّ ُهـ ِ
ضــرو َرةُ ت ْع ِبئَــةِ ُك ِّل األطـ ِ
¨ َ
أَ ْولَوِ ّيـ ٍـة بالنِّسْ ـبَةِ لتنْمِ يَــةِ المُجْ تَ َمــع َككُلٍّ ؛
َرات الّلغَوِ يّــةِ لألطْ فــالِ ُمنْــ ُذ ِســنٍّ ُمبَكِّــرَةٍ  ،وفْــ َق طَ رِ يق ٍَــة ترْفيهي ٍّــة َو ُم ْرتَبِطَ ٍــة
¨أَهَ ِّميّــ ُة تَعْزيــ ُز القُــد ِ
الحقــاً؛
بِحَ ياتِهِ ــم اليوميّــةِ  ،وذلــكَ مِ ــ ْن أجْ ــلِ ال َّت َمكُّــنِ مِ ــ ْن تنْمِ يَــةِ َملَكَــةِ القِ ــرَا َء ِة ِ
ـات مُحَ ــدَّ دِ ةٍ  ،أو سَ ـع َِت
ناجعـ ًة إال إذا توَجَ َّهــتْ لمَجْ مُوعـ ٍ
ـوض بالقِ ـرَا َء ِة ِ
¨ال يُمْكِ ـ ُن أ ْن تَ ُكــو َن جهــو ُد النُّهـ ِ
واضحَ ـ ٍـة؛
ـور ِ
ُصـ ٍ
َظاهــرِ ق َ
َص ِحيــحِ م ِ
إلــى ت ْ

النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

¨

¨

داخـ َل األُسْ ـ َر ِة أو فــي المُجْ تَمِ ع،
َاصـ َل بيْـ َن األجْ يــالِ ِ ،
ـات تشــجِّ ُع التّفا ُعـ َل وال ّتو ُ
¨أهَ ِّم ّيــة اعْ تِمــادِ مُقاربـ ٍ
ـات
ـط عَ القــة بيــن التّعليــمِ النِّظامــيِّ وغيْــرِ النِّظامِ ــيِّ مــن خــال ج ْعــل اآلبــاءِ واألمّهـ ِ
وتَ ْع َمـ ُل علــى َربْـ ِ
واألطفــالِ شُ ـرَكا َء فــي ال َعمَل ّيــةِ التربوية؛
ــب اإل ِل ْكتْرُو ِنيّــة ومحــو األ ّميّــة داخــل
¨لقــ ْد سَ ــمَحَ ت المُقا َربَــ ُة المعتمَــ َدةُ مِ ــ ْن لَــدُنِ «برنامــج ال ُكتُ ِ
األســر» ،للبالغيــن واألطفــال بالمشــاركة فــي أن ِْشــطَ ةِ َمكْتبتهــم البَل َدِ ّيــةِ  .ذلــك أنّ القــراءةَ والكتابـ َة
داخــل مجموعــة ال تشــ ِّك ُل وســيل ًة لتحْ ســينِ المســتوى اللغــويِّ وال ّتعْليمِ ــيِّ فحســبِ ،بقَــدْرِ مــا
ـات المَحَ لّ ّيــةِ ُ ،م َعـ ِّز َز ًة بذلــك مــا يَجْ َمـ ُع
ـاه ُم كذلــكَ فــي تَقْوِ يَــةِ لُحْ َمــةِ التّماسُ ـ ِـك داخـ َل المُجتمعـ ِ
تُسـ ِ
ـال تُرَا ِبــيٍّ مُشْ ـتَرك.
بَيْ ـ َن أ ْفرَادِ هَ ــا مِ ـ ْن تاريـ ٍـخ َومَجـ ٍ

مي
القراءةُ يف عال ٍَم رَ قْ ٍّ
ـف أنشــط ُة القــراء ِة الرّقمِ ّيــةِ اختال ًفــا بَ ِّي ًنــا عَ ــنِ القِ ـرَاء ِة التقليد َّيــةِ  ،وذلــك مِ ـ ْن ِخــا ْل جا ِنبَيْــنِ
تَخْ تَ ِلـ ُ
أساســيَيْنِ :
ِ
¨

¨

ــوص ُمتَعَــدِّدة
ُص ٌ
للتقنيــات والحَ وامِ ــلِ ال ّرقْمِ يّــةِ (ن ُ
ِ
¨فَهِ ــيَ ت ْقت َِضــي ،مِ ــ ْن ِجه ٍَــة ،ال ّت َملُّــكَ المُسْ ــبَ َق
ِــف ذَكِ يّــة ،حواســيبُ  ،لوحــاتٌ إلكترونيّــ ٌة ذَكِ يّــةٌ ،إلــخ)؛
الوَسَ ــائط ،هوَات ُ
ـارات قرا ِئ ّيـ ًة تفاعُل ّيـ ًة صــارَتْ تَ ُهـ ُّم
ـوص ومهـ ٍ
ُّصـ ِ
ـف ،مِ ـ ْن ِج َهـ ٍـة أخــرى ،أنواعً ــا مِ ـ َن الن ُ
¨كمــا أنهــا تُوظِّ ـ ُ
َناحــي الحَ يــا ِة الشّ ــخْ ِصيّةِ والمِ ْه ِن ّيــةِ لألفــرادِ .
كُلَّ م ِ

ـاب
مراحــلِ ا ْكتِسـ ِ
ِ
ـف
ـف يَنْبَغِ ــي أ ْن تتعاقــبَ مختلـ ُ
ولتوضيــحِ هــذه الفِ ْكـ َرةِ ،يُبْــرِ ُز الرّسْ ـ ُم البَيَا ِنــيُّ التالــي كيْـ َ
ُواطنَ ـ َة
ـارات القــراءة ،وكيــف يمكــن أن تتقاط ـ َع وتتفاع ـ َل فــي جوا ِنــبَ مِ نْ َهــا .كمــا يُب ّيــن األدْوا َر الم ِ
مَهـ ِ
واالجتماعيـ َة واالقتصاد ّيـ َة والثقافيـ َة ال ُمرْتبطَ ـ َة بِهــا.
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األدوات ال َّرقْم ّيــةِ حَ ـ ّدًا أدْنــى م ـ َن ا ِإللْمــامِ بالقــراءَة والكتابَــة ،مــن أجْ ــل االسْ ــتفادة
ِ
يتطلّــبُ اسْ ــتعما ُل
الصــدَدِ يُشــير البحــثُ الــذي أجْ َرتْــ ُه الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن
منهــا اسْ ــتفادَة حقيقيّــة .وفــي هــذا ّ
المواصــات ســنة  48 2018إلــى أنّ عَ ـ َددًا مِ ــن األنْشــطة التــي يُزاولهــا ُمرْتــادُو شَ ـبَكَة األنْترنيــت فــي
المغــرب هــي ذاتُ ِصلَـ ٍـة بالكتابَــة والقِ ــراءَة .ذلــكَ أنّ حوالــيْ  90فــي المِ ائَــة مــن ال ُمرْتاديـ َن نشــيطون
والح ـوَار52 ،
ِ
علــى مواقِ ــع الشــبكات االجتماع ّيــة ،و 72.7فــي المائــة يَلِجُ ــون إلــى مواقــع ال ّد ْردَشَ ــةِ
فــي المائــة يتبادلــو َن رســائ َل إلكترون ّيـةً ،وأكثــر مــن  40فــي المائــة منهــم يقـرَأو َن أو يُحَ مّلــو َن جرائــد
ومجـ ّـات علــى الويــبْ  ،و 39.4فــي المائــة يتصفّحــو َن مواقِ ــعِ الويكــي (التــي تس ـ َم ُح لل ـزّوارِ باالطــاعِ
ـوعات علــى األنترنيــت أو غيــر ذلــك؛ و8.5
ـود) و َموْسـ ٍ
علــى مُحْ تــوى وتعْديلــه وإضافــة مُحْ تـوًى بـدُونِ ُقيَـ ٍ
فــي المائــة مِ ـ ْن ُمرْتــادِ ي األنترنيــت يقو ُمــو َن بقــرا َء ِة أو تَحْ ميــلِ ُكتُـ ٍـب إلكترون ّيـ ٍـة .وبالتّالــي ،فإنَّ اسْ ـ ِتعْما َل
َات ال ّرقْمِ ّيــة هــو طريقـ ٌة جديــدةٌ للقــراءةُِ ،موَجَّ َهــة نحــو نصــوص قصيــرة (بَـ ْل قصيــرة جـدًا
هَ ــذِ ِه األ َدو ِ
ُباشـ ٍـر َو َف ـوْرِ يّ بالنّسْ ـبَةِ للقــارئ .كمــا أنّ
َكات االجتماع ّيــة)ُ ،م َر َّك ـزَة وذات اهْ تمـ ٍـام م ِ
فــي بعــض الشّ ـب ِ
ـائط التــي تَتَ َم ّيـ ُز
ـوص والوسـ ِ
ُّصـ ِ
المُحْ تويــات ال ّرقْم ّيــة هــيَ فــي غالـ ِـب األحيــانِ عبــا َرةٌ عَ ـ ْن مَزيـ ٍـج مِ ــن الن ُ
الصــوت والصــورة والفيديــو .وهكــذا ،فــإنّ مُســتعمِ َل هــذه األدوات الرّقم ّيــة يجــد نفسَ ــه
ـات ّ
بِتو ُفــر مكوِّنـ ِ
أمــا َم شَ ـك ٍْل جديـ ٍـد مــن اشْ ــكال المحتــوى ،يتكا َمـ ُل َمـ َع المُحتــوى ال َورَقِ ــيّ التقليــديّ .
ـوم مــا،
وأخيـرًا ،تتيــح تقنيــة «الرّا ِبــط» االنتقــال مــن محتــوى إلــى محتــوى آخَ ــر ،إ ّمــا ب َهـد َِف تعْميــقِ م ْف ُهـ ٍ
صلْـ ِـب االهْ ِت َمــامِ ال ّرقْمِ ــيّ :
أو الكتشــاف محتويــات لــم ت ُكـ ْن ُمتَ َو َّق َعــة فــي بدايــة القــراءة .ن َِصـ ُل هُنــا إلــى ُ
ـات .واليــوم ،يتجــاوز مجمــوع
ـداد كبيــرة مــن ال ُكتُـ ِـب التــي ال تتو ّفــر عليْهــا كُبريــاتُ ال َم ْكتَبـ ِ
أيْ تو ُّفــر أعْ ـ ٍ
َّص ُّفــحِ علــى اإلنترنــت ك ّل مــا يُمكــن أ ْن يتخيَّلــه أكثــر ال َقيّمِ يــن علــى
الكتــب والوثائــق المُتاحَ ــة والقابلــة للت َ
المكتبــات جُ ـ ْرأَةً؛ عــا َو ًة علــى أنّ معظــم هــذه المحتويــات يُمكــن الولــو ُج إليْهــا مَجّ ا ًنــا.
غَ يْـ َر أنَّ القــرا َءةَ ال ّرقْم ّيـ َة ال تقــوم مقــا َم القــراءَة التقليد ّيــة علــى الحامِ ــلِ ال َورَقــي .وقــد أظهــرتْ دراسـ ٌة
ن ُِشـرَتْ فــي عَ ـدَدِ دجنبــر  2013مــن المجلــة الدوليــة لألبحــاث فــي مجــال التربيــة ،شَ ـ َمل َتْ تالميـ َذ مــن
ـص علــى حامِ ـ ٍـل َورَقِ ــيٍّ وآخَ ـ َر َرقْمِ ــيّ (لوْحَ ــة إلكترونيــة ،آلــة
ـس ال ّنـ ِّ
المُسْ ـتَوى االبتدائــي ،أنَّ قِ ــرا َءةَ نَ ْفـ ِ
ـتيعاب لَـدَى القــارِ ِئ .لذ ِلــكَ  ،فــإنَّ القِ ـرَا َءةَ علــى
ـس َدرَجَ ــةِ ال َف ْهــمِ واالسْ ـ ِ
قــراءة إلكترونيــة) ال تُح ّق ـ ُق نَ ْفـ َ
ْضـ َل للمُحْ تَـوَى ال َم ْقـرُوءِ  ،وبالتالــي تحَ ِّقـ ُق ف ْه ًمــا أ ْكبَـ َر بالمُقا َرنَــةِ
حامِ ـ ٍـل َورَقِ ــيّ تُـ َؤدِّي إلــى تَ َمثُّـ ٍـل ذِ هْ ِنــيٍّ أف َ
ـات ال ُمتّحَ ـ َد ِة
مـ َع القِ ــرا َء ِة علــى حامِ ـ ٍـل َرقْمِ ــيٍّ  .ووصلــتْ دراسـ ٌة مماثلـ ٌة أَجْ َرتْ َهــا جامِ َعـ ُة ماريالنْـ ْد بالوِ اليـ ِ
األمريك ّيــةِ علــى مجموعــة مــن الطّ ل َبــة إلــى نتيجَ ـ ٍـة مُشــا ِبه ٍَة .حيــثُ أبــرزَتْ مُفارق ـ ًة مفادُهــا رغْ ـ َم أنّ
ـوص ال َم ْقـرُو َء ِة علــى
َضلــو َن القِ ــرا َءةَ علــى الحامِ ــلِ ال ّرقْمِ ــيِّ  ،إال أنّ ف ْه َم ُهــم للنّصـ ِ
الكثيـ َر مِ ـ َن الطّ لبــة يُف ّ
ْضـ َل مِ ـ ْن َفهْمِ هِ ـ ْم للنصــوص المقـرُو َء ِة َرقْمِ ًّيــا.
الحامِ ــلِ ال َورَقِ ــيّ كان أف َ
واإلصــدارَات العِ ل ْمِ ّيــة) علــى
ْ
ـوص الطويلــةِ أو الْ ُم َع ّقـ َد ِة (الوثائــق والتّقاريــر
يمكـ ُن قــراءةُ الكُتـ ِـب والنّصـ ِ
حامِ ـ ٍـل َورَقِ ــيٍّ أو عبــر األنترنيـ ِـت .غيــر أنَّ هــذا ال ّن ـ ْو َع مِ ـ َن القــراء ِة يتطلّــبُ  ،فــي كِ ل ْتــا الحالتيْــن ،ب ـ ْذ َل
ـوص األ َد ِب ّيــةِ ،
ُّصـ ِ
داخ ـ َل الن ُ
وص ِ
ـود علــى مســتوى التّركيــزِ والت َذ ُّكــرِ وال ُق ـ ْد َر ِة علــى تحْ دِ يــدِ الشُّ ــخُ ِ
مَجْ هـ ٍ
ـتحيل إذا لَـ ْم تَ ُكـ ْن مَهــاراتُ القِ ـرَاء ِة ال َمر ِْجعِ ّيــة مكتَسَ ـبَ ًة مِ ـ ْن
ـص .وهــو أ ْمـ ٌر يَ ْغــدو مُسْ ـ ً
َصـ ِ
ـات والق َ
كالرّوايـ ِ
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

َقبْـلُ ،أ ْو إذا كانَــت القــرا َءةُ ال ّرقْمِ ّيـ ُة ص ْعبَـ ًة للغايَــةِ أو غَ يْـ َر ُمرْيحَ ـ ٍـة .إنَّ تَحَ ُّقـ َق القِ ـرَاء ِة ال ّترْكيز ّيــةِ يتطلّــبُ
ـاءات هادِ ئَـ ٍـة .كمــا أنَّ تح ُّققَهــا رهي ـ ٌن بطبي َعــةِ الظــروف االجتماعيــة :أســرة
تو ُّف ـ َر ال ُكتُـ ِـب ووجــو َد فضـ ٍ
ووســط مالئمــان لهــذا النــوع مــن القــراءة.
إنّ ر ْفـ َع تحـدّي االسْ ــتفا َد ِة ال ُمثْلــى مــن القِ ـرَاءة ال َورَقيــة والقــراءة الرقميــة يظــل في المقام األول مســألة
تربيــة .فمــن المعلــوم أن نجــاح جهــود حــث المتلقــي علــى اإلقبــال علــى القــراءة الورقيــة تكــون أكبــر
إذا نشــأ هــذا األخيــر منــذ ِســنٍّ ُمبَ ِّكـرَةٍ علــى حُ ــبِّ القــراءة .كمــا أنّ القــرا َءةَ ال ّرقْمِ ّيــة تقتضــي مواكبــة
األطفــال والشــباب فــي تطويــر مهاراتهــم فــي هــذا المجــال ،علــى اعتبــار أن إتقانهــم للمعلوميــات ال
يعنــي بالضــرورة إلمامهــم بمهــارات القــراءة الرقميــة ،حتــى وإن كانــوا يُ َعــدون فــي حكــم النوابــغ فــي
مجــال المعلوميــات .فمــن الضــروري إذن توفيــر تكويــن مالئــم للناشــئة فــي مجــال القــراءة الرقميــة
(بـ ْل وفــي الثقافــة الرقميــة) خاصــة فــي المدرســة ،وذلــك مــن أجــل تمكيــن األجيــال الشــابة مــن تملــك
أفضــل للطابــع المركــب للمضاميــن الرقميــة وتطويــر قدراتهــم فــي مجــال القــراءة والتعلــم والتحليــل،
وتنميــة الحــس النقــدي لديهــم .كمــا يتعيــن خلــق تــوازن بيــن القــراءة الورقيــة والقــراءة الرقميــة.
الكتاب الرّ قْ ميّ
ُ

ـف
الكِ تــابُ ال ّرقْمِ ــيُّ  e-bookهــو كتــابٌ صــادِ ٌر ومنْشــو ٌر فــي صي َغـ ٍـة إلكْترون ّيـ ٍـة ،ويكــو ُن فــي شــكلِ مِ لَـ ٍّ
ِــف الذّكيــةِ
رقْمــيٍّ يُمْكِ ــ ُن تحميلُــه وتخزينُــه وقراءتُــه علــى حامِ ٍــل للقــراءة ال َّرقْمِ يّــةِ مِ ــ ْن َقبِيــلِ الهوات ِ
ـات القــراءة اإللكترونيــة (القارئــاتُ اإللكترون ّي ـةُ) والحواســيب .ويطــر ُح
ـات اإللكترون ّيــةِ وشاشـ ِ
واللوحـ ِ
ـات جدي ـ َد ًة علــى مَجــالِ النشــر.
ِصــهِ التقنيــة واالقتصاديــة ،تحدّيـ ٍ
صائ ِ
الكتــابُ الرقمــيُّ  ،بالنظــر لخَ َ
ـاب اإللكترو ِنــيّ ،
الخاصــةِ بالكتـ ِ
ّ
ـاط اإلنْتــاجِ والتّوزيــعِ والنشــر
الناشــرِ ينَ ،أمــا َم أنْمـ ِ
ِ
لذلــك بــاتَ علــى
ال َع َمــل علــى إعــاد ِة التفكيــرِ فــي مهنتهــم ومُال َء َمــة عَ ر ِْضهِ ـمْ.
وحيــ َن ال يَكُــو ُن الكتــابُ اإل ِل ْكتْرُونِــيُّ متوفــرًا بالمجّ ــانِ  ،فــإنّ ِســ ْع َرهُ يكــو ُن أَقَــلَّ مِ ــ ْن ِســعْرِ صي َغتِــهِ
ال َورَقِ يّــةِ بنِسْ ــبَةِ تتــرَا َو ُح مــا بيــن  20و 60فــي المائــة .كمــا أنــه بــاتَ بإمْــكان المؤلــف أ ْن يتجــاو َز
مجمــو َع ال ُمتَدَخِّ ليـ َن فــي سلســلة النّشْ ــرِ التقليد ّيــةِ  ،وي ْع َمـ َد إلــى نَشْ ــرِ عَ َم ِلــهِ مُباشـ َر ًة وبــك ّل حُ ّر ّيـ ٍـة علــى
صحيـ ٌح
ـود جُ ْغرَافِ ّيـ ٍـةَ .
ـاب فــي ُك ِّل أرْجــا ْء ال َمعْمــورِ بـدُونِ أدْنــى قُيـ ٍ
األنترنيــتِ ،ب َمــا يَسْ ـ َم ُح بانتشــارِ الكتـ ِ
ـرات
ـاب ال َورَقِ ــيّ  .غيــر أنَّ مؤشـ ِ
ـاط مِ ـ ْن تحــت الكتـ ِ
أنّ الكتــابَ الرقمِ ــيَّ ال يــزال بعيـدًا عــن سَ ــحْ ِب البِسَ ـ ِ
ـات
انْتشــارِ ِه فــي تصا ُعـ ٍـد مســتم ٍّر و ُمنْت َِظـ ٍـم .فَحَ سَ ــبَ النّقابــةِ الوطنيــةِ للنشــر بفرنســا ،ح ّقـ َق ر ْقـ ُم مُعامـ ِ
النّشْ ــرِ ال َّرقْمِ ــيّ خــا َل ســنة  2017مــا مجمو ُع ـ ُه  202مليــون يُــورُو ،بارتفــاع بلغــت نســبته  9.8فــي
ُحتويــات ال ّرقْميــة  7.6فــي
ٍ
المائــة مقارنــة مــع ســنة  .2016ومــن جهــة أخــرى ،تشــ ّك ُل مَبيعــاتُ الم
ّاشــرِ ينَ.
ـات الن ِ
المائــة مــن إجمالــي رقــم مُعا َمـ ِ
مراح ِلــهِ األُولــى .وَحَ سَ ــبَ وزارة الثقافــة
ِ
ـاب الرّقمــيِّ ال يــزا ُل فــي
ـرب ،فــإنّ قطــا َع الكتـ ِ
أ ّمــا فــي المغـ ِ
صـ َة ال ُكتُـ ِـب ال ّرقْميــة مِ ـ ْن مج ُمــوع العناويــنِ المعْروضــةِ فــي المعــرض الدولــي للنشــر
واالتصــال ،فــإنّ ِح ّ
ـاج وطنــيٍّ فــي هــذا
والكتــاب ،فــي دورة ســنة َ ،2018ق ـ ْد بَل َ َغــتْ  2فــي المائــة .وفــي انتظــارِ قيــامِ إنْتـ ٍ
ـداد وفيــرةٍ مــن المَصــادِ رِ ال ّدوْل ّيــةِ
المجــالِ  ،فأمــام القــارئ المغربــي امكانيــاتٌ هائل ـ ٌة للولــوج إلــى أعـ ٍ
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مــن ال ُكتُـ ِـب ال ّرقْمِ ّيــةِ  .علــى صعيـ ٍـد آخَ ـرَ ،ونظـرًا لتكاليــف النشــر المنخفضــة (بــل والمنعدمــة تما ًمــا)،
فــإنّ الكتــابَ ال ّرقْمِ ــيَّ يوفــر فرصــة كبيــرة للمؤلفيــن المغاربــة مــن أجــل توزيــع ُكتُبِهِ ـمْ ،شــريط َة تو ّفــرِ
ـدف الحفــاظ علــى حقوقهــم وتمكينِهِ ـ ْم مــن إيجــادِ الجُ مهــور
نمــوذ ٍَج ا ْقتِصــادِ يٍّ مُال ِئـ ٍـم للنّشْ ــرِ ال ّرقْمِ ــيّ بهـ ِ
الواســعِ مــن ال ُقـرّاء.
ِ

اخلزانَةُ الرّ قْ ميّ ة
المكتبـ ُة الرّقميـ ُة هــي عبــا َرةٌ عَ ـ ْن مِ ن َّصـ ٍـة إلكترونيــة تم ّكـ ُن ال ُقـرّا َء مــن الوُلــوجِ لمَضاميــنِ َرقْمِ ّيـ ٍـة وتقتَــرِ ُح
عليهــم مصــادِ َر ُمبَ َّوبَ ـ ًة و ُمن ِْص َف ـةً .وتتألــف هــذه المــوار ُد إ ّمــا مــن كتُـ ٍـب َورَقيـ ٍـة تَ ّمــتْ َر ْق َمنَتُهــا أو مِ ـ ْن
ـاسَ .و َك ُك ّل هيئـ ٍـة أخــرى ،تحتــا ُج المكتبـ ُة الرقميـ ُة فــي عَ َم ِل َهــا لوَســا ِئ َل بَشَ ــري ٍّة
وَثا ِئـ َق رقمِ ّيـ ٍـة مــن األسـ ِ
تضطَ ِل ـ ُع بهــا المكتبــاتُ التقليد ّي ـ ُة تنتقــل إلــى العالــم ال ّرقْمِ ــيِّ  .إ ْذ
وما ّد ّيـ ٍـة .هكــذا ،باتَــت المَهــا ّم التــي ْ
غالبــا مــا تكــو ُن المكتبــاتُ الرّقميـ ُة امتــدادًا لمكتبـ ٍـة َورَقِ ّيـ ٍـة ومشــروعً ا يَخْ ـ ُر ُج مــن ر َِحمِ هــا .ويو ّفـ ُر هــذا
الخ ْد َمــةِ علــى
البُ ْع ـ ُد الجدي ـ ُد الــذي باتَــتْ تكتســيهِ المكتب ـ ُة العدي ـ َد مِ ـ َن المَزايــا للقــارِ ِئ ،منْهــا تو ُّف ـ ُر ِ
َضــلِ مح ـر ِِّك البحــث ،وأعــداد هائلــة مــن ال ُكتُـ ِـب
َمــدارِ اليَ ـوْمِ واألسْ ـبُوعِ  ،وَسُ ـهُولَ ُة الوُلــوجِ للوثائــقِ بف ْ
ـود جُ غْراف ّيـ ٍـة.
ـكان فــي العالــم دو َن ُقيُـ ٍ
والوثائــقِ وال َمــوادّ ،وإمْكا ِن ّيــة الوُلــوج للوثا ِئــقِ مــن أيِّ مـ ٍ
الصـدَدِ  ،إلــى تجربــةِ المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة ،التــي تقتــر ُح علــى
وتجْ ـ ُد ُر اإلشــا َرةُ فــي هــذا َّ
ـات بيبْليوغْ رَاف ّيـ ٍـة
قواع ـ َد بَيانـ ٍ
ُمرْتاديهــا ،فــي إطــار تنْويــعِ عَ ر ِْضهــا فــي مَجــالِ ال َمــوارِ دِ اإللكترون ّيــةِ ِ ،
ـوعات ،وإلــى
ـات وال َموْسـ ِ
جديــدةٍ تم ّكــن مِ ـ َن الوُلــوجِ إلــى محتــوى غَ ِنــيٍّ و ُمتَنَ ـو ٍّع يشْ ــم ُل ال ُكتُــبَ والمَجَ ـ ّ ِ
ّــات َرقْمِ ي ٍّــة .هكــذا تســم ُح المكتبــ ُة بالوُلــوج إلــى أ ْزيَــ َد مِ ــ ْن  8.400مجلّــة،
ــوص وبيبليوغرافي ٍ
ُص ٍ
ن ُ
ـاالت التــي تغطّ يهــا هــذه
الصيغــةِ الكاملــة لـــ  4.600مجلّــة منهــا .وته ـ ُّم المجـ ِ
يُمْكِ ـ ُن االطّ ــا ُع علــى ّ
وأصــول الدّيــن،
وعلْــم النّفــس واألديــان ُ
المِ ن َّصـ ُة ال ّرقْميـ ُة البيولوجيــا والكيميــاء وال َهنْدَسَ ــة والفيزيــاء ِ
ـوان) ومقــاالتٌ
إلــخَ .وهُنــاكَ مِ ن َّص ـ ٌة رقم ّي ـ ٌة أ ُخْ ــرى تسْ ـ َم ُح بالوُلــوجِ إلــى ُكتُـ ٍـب إلكْترون ّيـ ٍـة (ُ 25.000عنْـ ٍ
َاعــيّ )،
ـال ت ّمــتْ َر ْق َمنَتُهــا انطال ًقــا مِ ـ ْن مجـ ّـا ٍت و ُكتُـ ٍـب َورَقِ ّيـ ٍـة مُؤ َّل َفـ ٍـة بشَ ـك ٍْل جَ م ِ
إلكترون ّيـ ٌة ( 17.000مقـ ٍ
ّات ،إلــخ) .ويمكـ ُن االطّ ــا ُع علــى هــذه
وفيديوهــاتٌ ( 300فيلـ ٍـم وثائِقِ ــيّ وَرِ وَا ِئــيٍّ َوتَسْ ــجيالتٌ لمَسْ ـر َِحي ٍ
صــةِ للقــرا َءةِ.
ص َ
ـاءات المكتبــةِ المُخَ ّ
داخ ـ َل ُك ّل فضـ ٍ
المــوارِ دِ ِ
واالجتماعــيُّ والبيئــيُّ
ِ
لــس االقتصــادِ يُّ
ْصــات التــي نَظمَهــا المَجْ ُ
ِ
َســات اإلن
وقــ ْد أبْــ َرزَتْ إحْ ــدَى جَ ل ِ
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الجُ ُهــو َد التــي تَبْ ُذلُهــا المعاهـ ُد الثقاف ّيـ ُة األجنب ّيـ ُة بالمغــرب  ،حيْــثُ تو ّفـ ُر هــذه األخيــرةُ فــي الغالـ ِـب
َصرِ ّيــة ،باإلضافــة إلــى َمكْتبــة
ـات كالســيك ّيةًَ ،م ـ َع رَصيـ ٍـد هــا ٍّم مــن ال ُكتُـ ِـب والمــوا ّد السّ ــمعية الب َ
مكتبـ ٍ
َرقْمِ ّيــة حُ بْلَــى بال ُكتُـ ِـب اإللكترون ّيــة .وتُ َعـ ّد هــذه المكتبــاتُ الرّقمِ ّيـ ُة ِعبــا َر ًة عَ ـ ْن مِ ن ََّصـ ٍـة معلوماتيــة يَلِجُ هــا
َعاهــد عَ بْ ـ َر شَ ـبَكَةِ األنترنــت .وتظهــر إحصائيــات الســنوات األخيــرة ارتفاعــا مهِ ًّمــا
ُم ْرتَــادُو هَ ــذِ ِه الم ِ
فــي اســتعمال المكتبــة الرقميــة فــي حيــن تَشْ ـ َه ُد المؤشِّ ــراتُ المتعلقــة باســتعمال المكتبــة العاديــة
اســتقرارًا.
سيرفانطيس اإلسباني بالرباط 12 ،أبريل 2018
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

ـلطات العُموم ّيــةِ بالمغــرب
إنّ التّطَ ـ ُّو َر الــذي تعْرِ ُفـ ُه المكتبـ ُة ال ّرقْميـ ُة عبْـ َر العالَــمِ ينبغــي أ ْن يَحْ ـ ُذ َو بالسُّ ـ ِ
ـراث الوَطَ ِنــيّ والدّولــي (ال ُكتُــب والمَجَ ـ ّـات والْجَ رَائــد وك ّل أنْــواع
إلــى ال َع َمــلِ علــى المُحافَظــةِ علــى التُّـ ِ
َضــعِ
َضمــانِ ِح ْفــظ َونَشْ ــر اإلنْتَــاج الفِ ْكــرِ يّ والثقافــي الوَطَ ِنــيّ َ ،وو ْ
األعْ َمــال الفِ كْرِ ّيــة) المكتبــة الوطنيةو َ
داخ ـ َل ال َم ْغــرِ ِب وخارِ جَ ــه ،رصي ـدًا مــن الوثائــقِ أ َكثَــر ثــراء .كمــا يمك ـ ُن لــوزارة
رَهْ ــن إشــارَة ال ُق ـرّاءِ ِ ،
الثقافــة واالتصــال أ ْن تُ َف ِّكـ َر فــي تزْويــدِ شَ ـبَكة القــراءة العموم ّيــةِ (المكتبــات العموميــة) بِمِ ن ََّصـ ٍـة رقم ّيـ ٍـة
تَ ْك ُف ـ ُل تقاسُ ـ َم ال َمــوارِ دِ ال ّرقْمِ يــةِ التــي تتو ّف ـ ُر عليْهــا .مــن جا ِن ِبــهِ  ،يُمْكــن لقطــاع التربيــة الوطنيــة أ ْن
ـات المدرس ـيّةِ  ،وَبالتّالــي خَ لْــق َمكْتبـ ٍـة مدرس ـي ٍّة وطن ّيـ ٍـة رقمّيــة ،بإ ْمــكانِ التالميــذ
ـط بيْ ـ َن المكتبـ ِ
ير ِبـ َ
َاب ال َم ْمل َ َكــةِ .
االســتفادة منْهــا علــى َمــدارِ اليــوم وفــي مج ُمــوع تُـر ِ
وم ـ ْن ثَ ـمّ ،فــإنّ األداةَ ال ّرقْمِ ّي ـ َة تُعتب ـ ُر وســيل ًة بســيط ًة و ُمنْخفض ـ َة ال ّت ْكل ُفــة ومســتخدمة بشــكل واســع
النطــاق بيــن صفــوف الســاكنة مــن شــأنها أن تمثــل آليــة هامــة مــن أجــل تيســير الولــوج لمضاميــن
مكتوبــة وفيديوهــات تعليميــة .لذلــك ،يمكــن اســتعمال هــذه الدعامــة الرقميــة مــن أجــل تســريع الولــوج
َضــلِ
للكتــب اإللكترونيــة ومضاميــن أخــرى للقــراءة أو تطويــر القــدرات فــي مَجــالِ القِ ـرَا َءةِ ،وذلــكَ ِبف ْ
خاصــة بالتعلُّــمِ أو بالمســاعدة علــى الولــوج للمحتويــات الرقميــة المكتوبــة .كمــا أن
ّ
برامــج معْلومات ّيــة
التكنولوجيــا الرقميــة أحدثــت أنماطــا جديــدة للقــراءة تقــوم علــى اســتعمال نصــوص قصيــرة وعلــى
التفاعــل المباشــر بيــن األشــخاص.
ـنوات األخيــرةِ ،فــي الـ ُّدوَل النّامِ يــةِ أساسً ــا ،مَشــاري ُع ِلمَحْ ــوِ األمّيــة تسْ ــت ِن ُد إلــى
َو َقـ ْد ظَ َهـرَتْ ِخــا َل السَّ ـ ِ
َض .وُيعتبــر مشــروع «المعر َف ـ ُة
صـ ٍـة لهــذا ال َغ ـر ِ
ـات الذَّ كِ ّيــةِ مُخَ َّص َ
ـف والّلوَحَ ـ ِ
ـات للهَواتـ ِ
اســتعمالِ تطبيقـ ٍ
ـريك فــي مَجــالِ االتصــاالت
ُقـ ّوةٌ» لمحــو األميــة أَحَ ـ َد المشــاريعِ الّتــي يتــم تنفيذهــا بمصــر بدعْ ـ ٍـم مــن شـ ٍ
ـاص بتعلُّــمِ القــراءة والكتابــة ،وتــم وضعــه
وعــدد .ففــي إطــار هــذه المبــادرة ،جَ ـرَى تَطْ ويــر تطْ بيـ ٍـق خـ ٍّ
رهــن إشــارة المســتعملين .هكــذا ،اســتفاد مئــات اآلالف مــن المصرييــن ،معظمهــم نســاء ( 70فــي
المائــة) مــن هــذه المبــادرة مــن أجــل تطويــر قدراتهــم فــي مجــال القــراءة والكتابــة .ويعـ ّد هــذا النــوع
مــن المبــادرات مالئمًــا جــدا للمغــرب ،حيــث معــدل انتشــار الهاتــف المحمــول جــ ّد مرتفــع .وَمِ ــ ْن
شَ ــأنِ اسْ ـ ِتعْمالِ هــذِ ِه التكْنولوجيــا الرّقمِ يــة توِ ســيع نطــاق برامــج محــو األميــة لتشــمل مناطــق نائيــة
أيضــا اسْ ــتلهام هــذا ال ّن ـوْعِ مــن
ومســتفيدين مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة .وَسَ ـيَكُو ُن مِ ـ َن المُفيــدِ ً
َات فــي هــذا االتّجــاه فــي المغــرب.
ـات َومَهــار ٍ
ـاث لتَطْ ويــرِ كِ فايـ ٍ
األبحـ ِ
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النُّ ُ
بالقرا َء ِةَ ،ض ُرو َرةٌ ُم ِل ّح ٌة
هوض ِ

دم ٍج لل ِْق َر َاءة
وم ِ
IIIIIتوصيات :من أجل ُن ٍ
تدام ُ
ناج ٍع ُ
هوض ِ
وم ْس ٍ
ُوض بالقِ را َء ِة (األُسْ ـرَة ،المدرســة،
ـف المُكوّنــات ال ُمتَ َعلِّقــةِ بإشْ ــكاليّةِ النُّه ِ
َضعِ يــةِ مُختلـ ِ
سَ ـ َم َح لنــا تحليـ ُل و ْ
ِصادِ يّ )،
المكتبــات المدرس ـيّة والعُمومِ ّيــة ،سلســلة القيمــة المتعلّقــة بالنّشــر ،المُحيــط السّ وســيو-ا ْقت َ
والج َهــوِ يّ والمَحَ لِّــيِّ لِل ّر ْفــعِ مـ ْن مُســتوى «القِ رَا ِئ ّيــةِ »،
ِ
َات ال ُمتَّخَ ـ َذ ِة علــى المُسْ ـتَوَى الوَطَ ِنــيِّ
و َكــذا المُبــا َدر ِ
الصعيــدِ ال ّدوْلــي ،با ْقتِــراحِ
َســات الجَ يِّــ َد ِة علــى ّ
ْــض ال ُممَار ِ
ُوس المُسْ ــتَفا َد ِة مــ ْن بع ِ
ِعــا َو ًة علــى الــ ُّدر ِ
إجرائ ّيــة:
اســتراتيجيّ وتوصيــات ْ
ـات ،توصيــات ذات طا َبــع ْ
نوْعيْــنِ مــن ال ّتوْصيـ ِ

اتيج ٍّي:
استْ رَ ِ
ذات طابَ ٍع ْ
صيات ُ
ٌ
تَ وْ
ياسات العُ موميّة .
ِ
الس
األولويات الوطنية وإدراجها ضمْ ن ّ
ِ
جعل النهوض بالقراءة من بي ِْن
¨
¨

¨

خاص بالنّهوض بالقرا َءةِ.
ّ
إطار مُؤسّ ساتيّ وتشْ ريعيّ
¨إعْ داد ٍ
¨تنظيــم مناظَ ـرَة وطن ّيــة حــول القِ ــراءَة فــي وظائفهــا المُختلفــة ،مِ ـ ْن أَجْ ــلِ إعْ ــدادِ ِسياسَ ـ ٍـة ُمنْدَمِ جَ ـ ٍـة
ومُشْ ـتَركَة بيْــن مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن.
ُود-بَرامِ ــج تتعلّـ ُق
ـات عَ َمـ ٍـل ،وذلــكَ مـ ْن ِخــالِ إعْ ــداد ُعق ٍ
¨تنزيــل هــذه السّ ياسَ ــة فــي شـكْلِ مُخطّ طـ ِ
طاعــات الوِ زاريّــة ال َم ْع ِنيّــة ،ال ِســيّما وزارة الثقافــة
ِ
ض بِالقِ ــرَاءَة مِ ــ ْن طَ ــر َِف مختلــف القِ
بالنّهــوِ ِ
واالتّصــال وَوِ زارَة التربيــة الوطنيّــة والتكويــن المِ هنــي وَوِ زَارَة األُسْ ــرَة والتضامــن والمُسَ ــاوَاة
والتنميــة االجتماعيــة .ويت َعيّــ ُن أ ْن تَتَضمّــ َن هــذ ِه العُقــو ُد مَجْ مُوعَ ــ ًة مِ ــ َن التّدابيــرِ تَهُــمُّ:
ـوض
ـات ال َع َمــل الرّاميــة إلــى النُّ ُهـ ِ
ـات ومُخطّ طـ ِ
 -االن ِْخ ـرَاط الفِ ْع ِلــيّ ِلـ ْـإدا َر ِة فــي تنفيــذِ السِّ ياسَ ـ ِبالق ـرَا َءةِ؛
داخـ َل الْوَسَ ــط العا ِئ ِلــيّ  ،بمــا فــي ذلــكَ التحســيس بأه ّم ّيــة القــراءَة
ـات القــراءة ِ
 -تشــجيع مُمارسـ ِاصــةِ  ،وتيْســير
ـات الخَ ّ
ـخاص ذَوي االحْ تِياجـ ِ
َاب ول ِْلشـ ِ
ومُصاحبتهــا وَخَ لــق أَن ِْشــطَ ة مُناسـبَة للشّ ـب ِ
َصــر والمكفوفيــن إلــى قــراءة النصــوص الورق ّيــة بوســائل مالئمــة؛
ولــوج ضعــاف الب َ
َــات ال َمدْرِ ِســيّة ،مــن خــالِ تَزْويدِ هــا ِبمَــوَارِ َد وَثائِقِ ي ٍّــة جديــدةٍ  ،وتعْزيــزِ
 -إعــادَة تَأ ِْهيــلِ ال َم ْكتَب َِات.
ْــط فيمــا بيْنَهــا فــي إطــارِ شَ ــبَك ٍ
منْظُ وما ِتهَــا ال َمعْلوماتيّــةِ  ،وال َّرب َ
الكتاب.
ِ
 -تطوير برامج تتعلّق بال ّتكْوينِ في مجالِ مِ هَنِ -دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة ،يهــدف إلــىتشــجيع القــراءة فــي مختلــف الدعامــات.
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¨

¨

¨

¨

¨ج ْعــل قض ّيــة النّهــوض بالقــرا َء ِة َورْشً ــا أساسـ ّيًا للسّ ياســة الجديــدة المتعلّقــة بالتنْميــة التُّراب ّيــة ،من
ـوض بالقِ ـرَاءَة فــي إطــارِ
ـات وبيــن ال ّد ْولَــةِ لِلنُّ ُهـ ِ
الج َهـ ِ
ـات بيْ ـ َن ِ
خــالِ التّشْ ــجيعِ علــى إعْ ـدَادِ اتفاق ّيـ ٍ
َاب ال ُمن ِْحدِ رِ يـ َن مِ ـ ْن
الجهَو ّيــةِ  ،وذلــك بِال ّترْكِ يــزِ علــى العَالَــمِ ال َقـرَوِ يِّ وعلــى الشَّ ـب ِ
ـات ال ّتنْمِ يَــةِ ِ
مُخطّ طـ ِ
ـات
ا ع ـ ْن إعــادَة التّفكيــرِ فــي َدوْرِ المكتبـ ِ
َض ـ ً
الخاصــة .ف ْ
ّ
ـاط مَحْ رُو َمـ ٍـة أو ذوي االحتياجــات
أوْسَ ـ ٍ
ـارات
ُّالت االجتماع ّيــة َو َم ـ َع تط ـوُّرِ انْتظـ ِ
(خــارج اسْ ــتعا َر ِة ال ُكتُـ ِـب) مــن أجْ ــلِ مُال َءمَتهــا م ـ َع التّحَ ـو ِ
ال ُم ْرتَفِ قيـنَ.
ـوض بالقِ ــرا َء ِة
خاصــة للنّهـ ِ
ّ
¨العمــل ،علــى مُســتوى الجماعــات التُّراب ّيــة ،علــى تخصيــص ميزان ّيــة
حســب الجماعــة أو مجموعــة مــن البلد ّيــات.
ـاص (فــي إطــارِ المســؤوليّة االجتماع ّيــة للمقــاوالت) علــى االســتثمار فــي
¨تَشْ ـ ِـجي ُع القطــاع الخـ ّ
ـاءات
ـدد كبيـ ٍـر مــن الفضـ ِ
تطويــر المكتبــات المدرســية والمراكــز الثّقافِ ّيــة ،وكذلــك فــي خلــق عـ ٍ
ـف أماكِ ــنِ ال َعيْــش.
الخاصــةِ بالقِ ـرَاءَة فــي مُخْ تَلَـ ِ
َّ
صــاب ،السّ وســيولوجيا ،األنثروبولوجيــا) التــي
ـات (علــم األعْ َ
صـ ِ
ص َ
¨دعــم األبْحــاث فــي مختلــف التَّخَ ُّ
تَ ُهـ ُّم أســاليب وطُ ـرُق ال ُولُــوجِ إلــى القِ ـرَا َءةِ.

توصيات ذات طبيعة إجرائيّ ة:
ٌ
لقــد غيــرت الثــورة الرقميــة وتطويــر األدوات المتصلــة ،بكيف ّيــة جذر ّيـ ٍـة ،عمل ّيــة الولــوجِ إلــى المعلومــات
َوات سَ ـهْل ُة االسْ ــتعمالِ وَغَ يْ ـ ُر ُم َكلِّ َفـ ٍـة و ُمنْت َِش ـ َرةٌ علــى
ّواصــل .كمــا أنَّ هَ ــذِ ِه األَد ِ
والمَعــارِ ِف وأَشْ ــكال الت ُ
ـس بمــا يلــي:
ُوصــي المَجْ ِلـ ُ
نطــاق واسـ ٍـع بيْــن السّ ــاكِ نَةِ  .وفــي هــذا الشّ ـأْنِ  ،ي ِ
ـات ،الرّقْ ِميّةِ
َوات والت ّْطبيقـ ِ
ألد ِ
ـتعمال جميــع ا َ
ِ
اسـ
ـاص علــى ْ
والقطــاع الخـ ّ
تشــجيعُ الفاعليــنَ العُ موم ّييــن ِ
ْ
ـكال القــراءَةِ .
أشـ ِ
ـيع مُ ختلـ ِـف ْ
ـين وت ْوسـ ِ
لتح ِسـ ِ
ـاصْ ،
بو َْجــهٍ خـ ّ
لتحقيق هذا الهدف ،ينبغي العمل على :
¨

¨

¨
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اإلنترنيــت ،ينســجم ويتَماشَ ــى مَــ َع
ِ
¨التّشْ ــجيع علــى خَ لْــقِ مُحْ تــوىً َرقْمِ ــيٍّ مُالئِــم للقــرَاء ِة عبْــ َر
ـوب ،وال ِس ـيّما مــا
والصيَــغ الجديــدة للقــراءة وا ّلــذي يُ َق ـدّم لل ُق ـرّاءِ تَنَـ ُّو َع اإلنْتــاج ال َم ْكتُـ ِ
ِّ
ـاليب
األسَ ـ ِ
يتعلّــ ُق باإلنْتــاج المغربــي؛
ّصــالِ وَوِ زَار ِة
طاعــات االت َ
ِ
َاكة مَــ َع قِ
¨إضافــ ًة إلــى ذلــك ،وفــي إطــارِ الخدمــة العُموميّــة ،وبشَ ــر ٍ
ـات مجّ انيـ ٍـة عبْـ َر شــبكةِ اإلنترنــت للنّهــوض ِبتُراثِنــا الثّقافِ ــيِّ الوطنــي
الثقافــة ،يتع ّيـ ُن إنْشــاءُ مَكتبـ ٍ
ُّــراث العالَمِ ــيِّ ؛
والت ِ
ـات
َات الجَ مْع ّيـ ِ
ـات تكــو ُن ُم َع ـ َّززَة ِبوَثائ ـ َق َرقْمِ َّيـ ٍـة ،إضا َف ـ ًة إلــى تَعْزيــزِ َم َهــار ِ
¨إِحْ ــداثُ شَ ـبَك ٍَة لل ْ َمكْتبـ ِ
ـات ،ومُوا َكبَــة ُم ْرتَفِ قــي هــذه
ـات فــي مجــالِ مِ َهــنِ ال َم ْكتَبَـ ِ
والطلبــة المتَطَ وِّعي ـ َن عَ بْــر توْفيــرِ تكْوينـ ٍ
ـات؛
ال َم ْكتَبَـ ِ
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¨

¨

¨

¨

¨

¨تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن ،مــن الولــوج إلــى الوثائــق الرســمية مــن خــال النهــوض
باســتعمال البْرايــل وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة؛
ـات
أدوات وتطبيقـ ٍ
ٍ
ّاشــئةِ المُنخَ رِ طــة فــي مجــالِ خلــق
َالت الن ِ
¨إطْ ــاق مُبــا َدرَةٍ وطن ّيـ ٍـة لتَشْ ــجيعِ المُقــاو ِ
ـخاص فــي عمل ّيــة
َرقْمِ ّيــة موجهــة للنهــوض بالقــراءة ،وذلــكَ مِ ـ ْن أجْ ــلِ إشــراك أكبــر عَ ـد ٍَد مــن األشْ ـ ِ
الخاصــة؛
ّ
القــراءة ،مـ َع األخْ ــذِ فــي االعْ تبــار حاجياتهــم
َات مُبتكــرة ترْمــي إلــى مُحا َربَــةِ األ ّم ّيــة بكيف ّيـ ٍـة جذْرِ ّيـ ٍـة ،وإلــى تحْ ســينِ جَ ـ ْو َد ِة
¨تشــجيع تطْ ويــرِ أ َدو ٍ
َات ال ُمتَ َعلِّمي ـنَ؛
ـات تَقْييــمِ ُم ْكتَسَ ـب ِ
ـات ومنْظُ ومـ ِ
ال ّت َعلُّمـ ِ
ُســاعدَة) مــن أجْ ــلِ دَعْ ــمِ وتَقاسُ ــمِ
¨تخْ صيــص فضــاءٍ َرقْمِ ــيّ (مواقِ ــع رقْميّــة ،أَدَوات تفاعليّــة م ِ
المكتبــات ومِ هْنيّــي النَّشْ ــر؛
ِ
التجــارب بيْــ َن
¨إعــداد برنا َمــج لل ّتكْويــنِ والمُوا َكبَــة داخـ َل المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المَغرب ّيــة ،مــن أجــل مصاحَ بَــة
المكتبــات علــى الصعيــدِ الوطنــي ،طيلــة مراحــلِ تكوينهــا وَعَ َم ِل َهــا.

ْتاج الكتاب وتوْزيعُ هُ
تعزيزُ إِ ن ِ
الضرُورِ يّ :
لس أنّه من ّ
في هذا اإلطارِ  ،يَعْتب ُر المَجْ ُ
¨

¨

¨
¨

¨

ـاب ،مِ ـ ْن ِخــالِ اعْ ِت َمــادِ تَدَابيــر تَحْ فيزِ ّيــةَ ،ودَعْ ــم
¨تشْ ـ ِـجي ُع النّشْ ــرِ ومُخْ تَلــف المَشَ ــارِ يع المتعلّقــة بالكتـ ِ
ـاب
قص ـ َد المُســاهَ مَة فــي تَوْفِ يــر الكتـ ِ
ال َمنْشُ ــورَات والمُؤلفــات التــي ي ْقتَرِ حُ هــا ال ُك ّتــابُ المَغارِ بَــةْ ،
للجميــعِ ؛
ــجي ُع نّشْ ــرِ وتوزيــع مؤلفــات ال ُكتَّــاب المغاربــة مــن خــال إرســاء برامــج تشــجيعية وتَدَابيــر
¨تشْ ِ
الصحــف علــى
تَحْ فيزِ ّيــة ،مثــل منــح الجوائــز وتوفيــر الدّعْ ــم لمختلــف فئــات المؤلفــات ،وتحفيــز ّ
نَشْ ــرِ نُسْ ــخَ ة ِإ ِل ْكتْرُون ّيـ ٍـة ِلمُحْ تَوَياتِهــا؛
َضعيّة اعتباريّة تشجّ ع على اإلبْداع وتوفّر لهم حقوقاً اجتماعيّة ومهْنيّة؛
¨تمْكين المؤلِّفين مِ ْن و ْ
داخـ َل ال َم ْدرَسَ ــة (مُســابقات بيْن المدارس،
ـوض بالقِ ـرَاءة (وبالكِ تَابــة) ِ
¨تنظيــم أن ِْشــطَ ٍة مُنتظمــة للنهـ ِ
إحــداث جوائــز تشــجيعيّة ،إحــداث أنْدِ يَـ ٍـة ثقاف ّيــة ،الــخ) ،وذلــكَ ِبتَ َعــاو ٍُن مــع آبــاءِ أوليــاء التّالميــذ
والمجتمــع المدنــي وال ُم َؤلِّفيــن وَمِ ْه ِنيّــي النشــر والجماعــات التُّرا ِبيّة؛خلْــ ُق مُنافَسَ ــة مــن خــالِ
َالت القتــراح مشــاريع تنشــيط فــي مُختلــف
الدّعــوة إلــى مشــروع للهيئــات الجمْعو ّيــة أو المُقــاو ِ
َقاهــي القِ ـرَاءَة ،بمــا فــي ذلــكَ أَمَاكِ ــن ال َع َمــل)؛
ـش (مواقِ ــع الخزانــات ،م ِ
أماكِ ــنِ ال َعيْـ ِ
ـبوع وَطَ ِنــيّ للقِ ــرا َءةِ ،بِشَ ـرَاك ٍَة بيْــن وِ زَا َر ِة الثّقافــة والم ْكتَبَــة الوَطَ ِن ّيــة
وضــع أَجَ نْــدة سَ ــنويّة لتنظيــمِ أسْ ـ ٍ
¨ ْ
لل َم ْمل َ َكــةِ ال َمغْرِ ِبيّةِ .
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مالحق
المكلفة بمجتمع المعرفة واإلعالم
الملحق  :1الئحة أعضاء اللجنة الدائمة ُ

رئيس اللجنة

أمين منير علوي

المقرر

عبد اهلل الدغيغ

األعضاء

الخبير الدائم

أحمد عبادي
نبيل عيوش
أحمد بهنيس
محمد بنشعبون
مصطفى بنحمزة
محمد بن قدور
لطيفة بنواكريم
ليلى بربيش
علي بوزعشان
لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
عبد العزيز إيوي
مصطفى اخالفة
عبد اهلل المتقي
ألبير ساسون
محمد واكريم
احجبوها الزبير
مصطفى النحال
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ْصات إليْ ها
الشخصيات التي تَ َّم اإلن ُ
الملحق  :2الئحة ّ
ُ

عبد القادر الرتناني متلقى الكتاب
إلهام الزهيري مطبعة المعارف الجديدة
فوزي السالوي مكتبة خدمة الكتاب
حمودة بوغالب مجموعة مكتبة المدارس
مايت أزوران مؤسسة سيرفانطيس ،الرباط
رشيدة الروكي شبكة القراءة بالمغرب
أسماء اللبار مؤسسة البنك الشعبي
عبد الرحمان حنصال الرئيس السابق بجمعية دعم المكتبات القروية
عزيز دادان جمعية ألف
فؤاد شفيقي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي
بنعيسى زغبوش جامعة سيدي محمد بنعبد اهلل ،فاس
إدريس خروز المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية
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