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ملخ�س

هات عامة توجُّ

يدخل تقرير »اأماكن العي�س والفعل الثقافي« في اإطار مهمة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، طبقا للمادة 

6 من القانون التنظيمي للمجل�س رقم 60-09، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة في دورتها العا�صرة المنعقدة في 

�صهر دجنبر 2012، بمعالجة مو�صوع هذا التقرير �صمن اإحالة ذاتية.

مختلف  مع  الكبير  ولتداخله  الثقافي«،  والفعل  العي�س  »اأماكن  مو�صوع  ُتميز  التي  بة  الُمركَّ للطبيعة  ا 
ً
ونظر

عي�س  ف�صاءات  واإعداد  الترابي،  المجال  بتهيئة  منها  يتعلق  ما  وال�صيما  العمومية،  ال�صيا�صات  م�صتويات 

عات القروية؛ المواطنين، وطرق تدبير المدن، و�صواحيها، والتجمُّ

 ووعًيا من اأع�صاء المجل�س بالوظائف الثقافية واالجتماعية الأماكن العي�س في المغرب، وتاأثيرها الكبير على 

�لوعي �لجمعي، وعلى �أنماط �ل�ضلوك و�لقيم و�لذوق، و�لتو��ضل،، فاإنهم �رتاأو� �لمبادرة �إلى ت�ضخي�ص �أو�ضاع 

بع�س هذه االأماكن، واأ�صكال العجز التي تتخبط فيها، وتداعياتها على العالقات االجتماعية، وعلى طرق 

ح�صور وتعامل المغاربة مع الف�صاء العمومي، وعلى التعبيرات الثقافية المختلفة. 

والإنجاز هذا العمل تّم اختار مداخل اأربعة:

 فتح نقا�س داخلي بين اأع�صاء اللجنة، حول مو�صوع »اأماكن العي�س والفعل الثقافي« وتبادل االأفكار واالآراء 

حول دالالته، واأبعاده، وتعيين بع�س المبادئ التي تتوخاها اللجنة لمقاربة هذا المو�صوع؛

العي�س  »اأماكن  بمو�صوع  معنية  جهات  اإلى  واأفكارهم  اأ�صئلتهم  نقل  االأع�صاء  ر 
ّ
قر حيث  تفاعلي،  مدخل   

والفعل الثقافي«، �صواء على الم�صتوى الر�صمي، اأو مع فاعلين جمعويين، ومبدعين من�صغلين بالق�صايا التي 

تهم الحقوق االإن�صانية االأ�صا�صية، بما فيها الثقافية واالجتماعية والترفيهية؛ مدخل علمي لتعزيز مناق�صات 

االأع�صاء، وخال�صات ا�صتماعاتهم، بخبرة علمية، بناء على توجهات تق�صي بالقيام بم�صٍح وا�صٍع لواقع »اأماكن 

العي�س« بمختلف جهات المغرب؛ 

التي  الف�صاءات  وكثرة  العي�س،  اأماكن  �صمن  يندرج  اأن  يمكن  ما  كل  عن  الحديث  ل�صعوبات  ا 
ً
ونظر

دور  واأو�صاع  ال�صباب،  دور  قبيل  من  محددة  عي�س  اأماكن  في  الت�صخي�س  ح�صر  تم  المواطن،  فيها  يوجد 

ال�صينما، والحدائق العمومية، وال�صاحات العمومية، والمن�صاآت الريا�صية، وبع�س العينات من الهدر للبرامج 

والمخططات والتجهيزات الثقافية، واأحوال المدن العتيقة. 
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ويبدو اأن �صوؤال اأماكن العي�س والمجال الح�صري والمدينة، �صوؤال مطروح على جميع الفاعلين ال�صيا�صيين 

ا ما 
ً
واالجتماعيين والثقافيين ببالدنا، وهو �صوؤال ي�صتدعي النظر الم�صتاأنف في جملة االختيارات التي كثير

غ من اأهدافها، مما يقت�صي البحث 
َ
تنحرف، عند التنفيذ، عن غاياتها ومقا�صدها، اأو ُتعوزها االإمكانيات، اأو ُتفر

عن اأ�صباب ذلك وو�صائل تجاوزها، وتهيئة المجال الترابي المنا�صب، وتدبير عي�س النا�س في االأماكن التي من 

المفتر�س اأن ت�صتجيب للحقوق االإن�صانية الدنيا كما ين�س عليها د�صتور المملكة، وكما هي متعارف عليها دوليا.

والأن التقرير الذي �صادق عليه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول« اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة« 

العمل  ال�صباب في مجاالت  راأ�صها  الفئات االجتماعية، وعلى  تعاني منه مختلف  العجز الذي  اأبرز مظاهر 

�لثقافي، و�أظهر �لغياب �لكبير في خطط �لتعمير و�لإ�ضكان �لإن�ضاني للبعد �لثقافي في ترتيب �ضروط عي�ص 

النا�س في االأحياء والمدن، فاإن المجل�س ارتاأى �صرورة تعميق التفكير والبحث، في االأبعاد الثقافية والحقوقية 

والترفيهية الأماكن العي�س، التي ترتادها فئات و�صرائح مجتمعية مختلفة.

وبناء على اأحكام الد�صتور، �صواء في ديباجته اأو اعتبارا للف�صول 31 و33 و154، وفي �صوء التوجهات الكبرى 

ما  وال�صيما  واالجتماعي،  االقت�صادي  المجل�س  اأقره  الذي  الجديد«  االجتماعي  »الميثاق  حددها  التي 

يتعلق فيه بـ«الولوج اإلى الخدمات االأ�صا�صية والرفاه االجتماعي« و«المعارف، والتكوين والتنمية الثقافية«، 

واالجتماعية  االقت�صادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  به  يق�صي  وما  الت�صامن«؛  واأ�صكال  و«االإدماج 

�صرورية،  اإ�صاءة  عنا�صر  تمثل  المعيارية  الم�صتندات  هذه  فاإن  ديباجته،  في  ورد  ما  وبالخ�صو�س  والثقافية، 

لمقاربة عي�س النا�س داخل المجاالت الترابية المتنوعة، كما ُتبّين، بو�صوح تام، الم�صوؤوليات الملقاة على 

�ل�ضلطات �لعمومية، و�لجماعات �لتر�بية، بخ�ضو�ص توفير �ضروط �لعي�ص �لكريم، للمو�طنات و�لمو�طنين، في 

اأحوا�س ال�صكن التي يتواجدون فيها، وتقديم الخدمات ال�صرورية، بما فيها الف�صاءات الثقافية واالجتماعية، 

الكفيلة بتغذية الوجدان، واكت�صاب المهارات الفنية والثقافية، والترويح عن النف�س، والت�صجيع على اللقاء 

والتبادل، والم�صاركة في الحياة العامة.

الإطار العام لأماكن العي�س والفعل الثقافي:  .1

1.   في »اأماكن العي�ش«:

اأماكن  في غياب تعريٍف دقيق، جامع و�صامل لمو�صوع »اأماكن العي�س«، واختزال غالبية الكتابات له، في 

�صوء  وفي  المر�صى؛  اأو  ال�صن،  في  المتقدمين  اأو  الخا�صة،  االحتياجات  االأ�صخا�س ذوي  وا�صتقبال  اإيواء 

المناق�صات الوا�صعة التي دارت حول هذا المو�صوع التي انتهت اإلى اعتبار: 

ف�صاءات  عملًيا،  هي،  ما  بقدر  فقط،  واال�صتقرار  ال�صكن  اأماكن  بال�صرورة،  تعني،  ال  العي�س«  »اأماكن  اأن 

والم�صرحي،  ال�صينمائي  العر�س  قاعات  مثل  المتنوعة،  الثقافية  بالعرو�س  التزود  بدوافع  �صواء  لال�صتقبال، 

ومختلف االأن�صطة الفنية والثقافية في ال�صاحات العمومية، اأو بدوافع اجتماعية، حيث تلتجئ اإليها مجموعات 
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عمرية من المواطنين والمواطنات، ومن مختلف ال�صرائح والفئات، لتلبية جملة من الحاجيات االجتماعية، 

والفكرية، والوجدانية.

لها  توفرت  ما  اإذا  التي،  والقيم  والرموز  الثقافة  تنتج  اأو  تعر�س  والعمومية  الثقافية،  الف�صاءات  فاإن  ولذلك 

�إطار�ت  وت�ضير  بل  �لوطني،  و�لتما�ضك  �لجتماعي،  �لندماج  في  كبير  بمقد�ر  ُت�ضهم  �لمنا�ضبة،  �ل�ضروط 

كفيلة باإطالق دينامية التبادل والمناق�صة، والم�صاركة في الحياة الوطنية.

2.   اأماكن العي�ش والم�ضاألة الثقافية:

اإلى  اأ�صا�صي،  ب�صكل  البالغة،  �صرعتها  ترجع  ح�صريًة  حركًة  عقود،  ال�صتة  يقارب  ما  منذ  المغرب،  ي�صهد 

ظاهرة الهجرة القروية واإلى تزايد عدد ال�صكان.. ويالحظ الباحثون، وحتى الم�صوؤولون عن مجال التعمير 

واالإ�صكان، غياب تعريف دقيق ووا�صح لمفهوم »المدينة«، بل اإن لفظة المدينة، ال وجود لها في القانون، 

فهذا االأخير يتحدث عن البلديات، وعن »المراكز المحددة«centres délimités، ومعناها الجزء الح�صري 

لجماعة قروية. 

الهجرة  عن  اأو  التاريخي،  التطور  عن  الناتج  الح�صرية،  اأو�صاطها  وتباين  المغاربة،  عي�س  اأماكن  ع  تنوُّ ولعل 

القروية، يبرز، بطرق مختلفة، تعدد المرجعيات التاريخية والرمزية، التي ي�صتمد منها المجتمع قيمه ومعاييره 

التاأ�صي�صية، وعلى راأ�صها الدين واالعتقادات ال�صعبية، والثقافة العميقة االآتية من القرى والجبال، والُمثل 

الجمعية، وما اأتت به الليبرالية، ومغريات مجتمع اال�صتهالك، وتاأثير المنتجات ال�صمعية والب�صرية، االأر�صية، 

والف�صائية، والرقمية، وتقنيات التوا�صل الحديثة، من طرق جديدة للتبادل والتعبير والتذوق والتعامل.

فاأماكن العي�س والمجال الح�صري، كيان �صو�صيولوجي وثقافي متنوع، يعبر فيه النا�س عن ميوالتهم، واأ�صواقهم، 

وعن ُمتخيلهم الجمعي، كيان تتمظهر فيه مختلف االإرادات، وتتواجه فيه االأفكار والحجج والم�صاريع. ولعل 

اأماكن العي�س المختلفة، والناتج عن غياب م�صروع ثقافي وطني، و�صيا�صة  الفراغ الثقافي الذي تعاني منه 

للمجال  االأمني  التدبير  �صيطرة  عن  اأي�صا  والناتج  الما�صية،  الفترة  طيلة  والمبادرة،  االإبداع  �صاأن  من  تعلي 

الح�صري، ولًّد كل ذلك اختالالت على كثير من االأ�صعدة، خ�صو�صا في االأحياء الهام�صية والفقيرة، كما 

ولد �صلوكات غير �صوية، تهدد العي�س الم�صترك والتما�صك الوطني.

المغاربة، يطرح م�صاكل اجتماعية  الح�صري والأماكن عي�س  للمجال  والمتناق�س،  المتنافر  الواقع  واإذا كان 

واقت�صادية و�صيا�صية، فاإنه يطرح، اأي�صا، م�صكلة ثقافية من حيث الجوهر، تتعلق بالمعنى الذي تريد ال�صيا�صة 

اإعطاءه للتح�صر والتمدن، بل ولل�صلوك المدني داخل المدينة، بكل ما يفتر�صه ذلك من �صبط  العمومية 

مجالي، ومرجعية توا�صلية.
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3.   المجال الح�ضري، وتباين الت�ضورات واالإنجاز:

طِلقت جملة من الم�صاريع 
ُ
يواجه المغرب منعطًفا مف�صلًيا، في طرق تدبير الف�صاء واأماكن عي�س ال�صاكنة. لقد اأ

والمخططات وما تزال ُتطلق، وانتهت اإلى نتائج غير تلك التي ُيعلن عنها، وقد تمَّ ت�صريعها، ب�صكل بارز، في 

العي�س،  اأماكن  تدبير  في  البيروقراطية  المركزية  عن  المنف�صل  غير  التقني  النمط  لكن  االأخيرة،  الع�صرية 

وتنظيم المجال الترابي، لم ي�صاعد على تحقيق النتائج المرجوة.

ال�صاكنة المغربية، والفر�س المتوفرة، والتي  اأماكن عي�س  بالت�صاوؤل عن واقع حال  يتعلق االأمر، باالأ�صا�س، 

قيم  با�صتنبات  االجتماعي  لالندماج  رافعات  القروية  والتجمعات  المدينة  ف�صاءات  لجعل  خلقها،  يتعين 

الت�صاكن والت�صامن، واإنتاج ون�صر الثقافة وحماية الفئات ذوات الحاجة، والتحفيز على الم�صاركة في ال�صوؤون 

العامة، بدءا من الم�صتوى المحلي، وانتهاء بما يهمُّ الق�صايا الكبرى للمغرب. 

 يتعلق االأمر باالقتراب من ال�صوؤال التالي: كيف يمكن تحويل اأماكن عي�س المغاربة، اإلى ف�صاءات لخدمة 

االإن�صان، من خالل معمار وت�صميم ح�صري، وتهيئة ترابية، تعبر عن مقومات الهوية في تعددها وتنوعها، وعن 

حاجات النا�س اإلى ال�صكن المنا�صب، واالندماج، و«االأمن االإن�صاني«، والحركية واال�صتجابة، بطرق منا�صبة، 

اأ�صباب االإق�صاء،  بما يحفز على االجتهاد، والمبادرة، وي�صهم في محا�صرة  والثقافية،  الروحية  القيم  لتعزيز 

والفو�صى، والعنف، وال�صلوكات المنافية للتعاي�س، والموؤدية اإلى اإنتاج التاأخر الفكري والثقافي.

في واقع حال اأماكن العي�س  .2

ُيجمع الم�صوؤولون عن قطاع التعمير وال�صكن والجماعات الترابية، كما الخبراء والباحثون في مختلف اأنواع 

والفو�صوي  المتفاوت،  الم�صتت،  الم�صطرب،  الواقع  اأولهما:  اثنين:  اأ�صا�صين  اأمرين  على  العي�س،  اأماكن 

وا�صح  ت�صور  اإلى  ي�صتند  مجتمعي  م�صروع  غياب  وثانيهما:  نادرة؛  با�صتثناءات  عموما،  الح�صري  للم�صهد 

لالإن�صان ولحاجياته الثقافية، وتداعيات هذا الغياب على اأو�صاع اأماكن العي�س اأو الالعي�س المختلفة التي 

»يحيى« فيها اأو يرتادها المغاربة.

1.   لوحة �ضلبية للمجال الح�ضاري، وعجز ُمتراكم

الم�صتقرئ للقامو�س الم�صتعمل في ت�صريحات كثير من الم�صوؤولين ال�صيا�صيين عن �صوؤون المدينة، وعن 

ترتيب �ضروط عي�ص �لمغاربة في �لمكان، يالحظ غلبة �لكلمات ذ�ت �لدللة �ل�ضلبية، من قبيل:

والف�صاءات  العمومية  المرافق  في  نق�س  الالئق،  غير  ال�صكن  والفقر،  اله�صا�صة  من  المعاناة  االإكراهات،   

والخدمات، نقل غير مواكب للنمو الديمغرافي، توزيع ح�صري غير متوازن، وغير من�صجم، محدود اال�صتقطاب، 

�صعف التاأطير، غياب التن�صيق بين المتدخلين، اختالالت، تزايد رقعة الفقر، اإ�صعاف الروابط االجتماعية، 

تو�صيع عمراني غير متحكم فيه، عجز في التجهيزات االأ�صا�صية، ونق�س كبير في حكامة المجاالت الح�صرية.
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والتكنولوجيات  الثقافية  ال�صوؤون  لجنة  نظمتها  التي  الور�صة  اأثناء  الح�صرية،  الم�صاألة  خبراء  اأحد  ويالحظ 

ال�صكنية،  الم�صاريع  الأن  »كارثية«  الواقع،  في  مدننا،  و�صعية  اأن  العي�س«،  واأماكن  »المدينة  حول  الحديثة 

بمختلف اأنماطها، كثيرا ما تكون مملة، واأنها ب�صبب غياب ف�صاءات للتن�صيط والتوا�صل تنتج الملل، اجتماعيا 

واإن�صانيا وثقافيا، بل اإن اختيار ال�صكن االأفقي، في اإطار ما ينعت بال�صكن االجتماعي، يختزن قنابل موقوتة، 

ف�صال عن اأن محيطها �صحراء ثقافية. 

2.   الف�ضاءات التراثية، وممكنات وعوائق اإعادة الحياة اإليها:

القديمة  المدن  التراثية، �صواء في  العي�س  باأماكن  اأن هناك خطرا حقيقيا يحدق  الت�صخي�س على  اأكد  وقد 

المجتمع  جمعيات  وخ�صو�صا  الجهات،  بع�س  اجتهدت  التي  العي�س  ف�صاءات  اأن  ذلك  البوادي،  في  اأو 

المدني، لترميمها واإعادة الحياة اإليها، عانى ت�صييرها بعد ذلك من جملة ارتباكات، كما هو الحال بالن�صبة 

لترميم واإ�صالح بع�س المعالم التراثية في المدينة القديمة بالدار البي�صاء، على �صبيل المثال، والتي تواجه 

مقاومات، وتتعر�س لعراقيل الأ�صباب انتخابوية، اأو ب�صبب اأن ال�صلطات المحلية في بع�س المناطق، تعطي 

االأولوية لالعتبارات االأمنية نظرا لعوامل ظرفية.

واإعادة  التراثية،  للف�صاءات  وطني  ت�صور  و�صع  من  منا�س  ال  اأنه  المجال،  هذا  في  الفاعلون  يعتبر  لذلك 

الحياة لها، مع مراعاة الفروق والتفاوتات ح�صب الجهات والمدن والبوادي، والعمل لتي�صير اإعادة تملكها 

بطرق مختلفة، وتحديد �ضروط ومعايير م�ضبوطة، لأماكن �لعي�ص �لتي يرتادها �لأطفال و�ل�ضباب، و�لن�ضاء، 

والمتقدمون في ال�صن، �صواء تعلق االأمر بالف�صاءات المخ�ص�صة للثقافة والفن، اأو الريا�صات، اأو الترفيه.

3.   الف�ضاءات الثقافية وعوائق التدبير:

الثقافية عجزا ملحوظا من حيث عددها وحجمها، ونوعية الخدمات  بالتجهيزات  المتعلقة  تبين المعطيات 

التي تقدمها، وبالخ�صو�س في المدن المتو�صطة وال�صغيرة وفي العالم القروي، وحتى اإن وجدت فاإن موقعها 

اأو  فيها،  حياة  ال  فارغة  ف�صاءات  اإلى  تتحول  اأنها  لدرجة  تدبيرها،  طرق  عن  ف�صال  مالئما،  يكون  ما  نادرا 

اأحد  عبر عن ذلك  »حزينة«، كما  تجهيزات  اإلى  وتتحول  اأجلها،  بنيت من  التي  تلك  غير  توظف الأن�صطة 

الم�صاركين في ور�صة »الم�صرح والخزانات والمتاحف«، الأن اأغلبها، ولي�س كلها بطبيعة الحال، تفتقد اإلى 

عنا�ضر �لإثارة و�لجذب، ول توفر �ضروط عي�ص تتيح �ل�ضتفادة و�لتعلم و�لتفاعل، كما �أن �أن�ضطتها روتينية، 

الثقافي، �صواء على م�صتوى  تاأهيلهم لالإ�صراف على العمل  اإلى مديرين، لم يتم  وتوكل م�صوؤولية ت�صييرها 

التخ�ص�س، والتخطيط، والتنفيذ، اأو االحترافية في التوا�صل، وطرق جذب الجمهور، واال�صتمرارية في خلق 

اهتمام النا�س بالم�صامين الثقافية والفنية.
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في ت�سخي�س اأماكن العي�س  .3

ينطلق الت�صخي�س المنجز من اعتبار اأن الف�صاءات الثقافية واالجتماعية، تنتج الثقافة والرموز والقيم، التي اإذا 

ما توفرت لها �ل�ضروط �لمنا�ضبة، فاإنها ت�ضهم بمقد�ر كبير في �لندماج �لجتماعي، و�لتما�ضك �لوطني، ورفع 

م�صتوى تح�صر المجتمع. من هنا تاأتي اأهمية اإبراز مظاهر العجز الثقافي، الذي تعاني منه هذه الف�صاءات، 

وال�صباب  النا�صئة  على  تاأثيرها  ومدى  ا�صتغالها،  طرق  وت�صخي�س  ومعطياتها،  واقعها  عن  بالك�صف  وذلك 

ب�صكل خا�س، وعلى باقي �صرائح المجتمع، وذلك من خالل:

ر�صد واقع حال بع�س »اأماكن العي�س« التي لها عالقة من قريب اأو بعيد بالثقافة، واإبراز دورها في االندماج • 

االجتماعي، وطرق ا�صتغالها وت�صييرها، ومظاهر الخ�صا�س الذي تعاني منه؛ 

االإ�صهام في تقديم فهم ثقافي ل«اأماكن العي�س« وما ينجم عن تمثلها من تداعيات اجتماعية واأخالقية • 

وقيمية؛

ر�صد التداعيات االجتماعية والثقافية الناجمة عن �صيا�صات تدبير »اأماكن العي�س«... • 

ممثلة  الثقافي  بالفعل  المرتبطة  العي�س«  »اأماكن  من  عينات  اختيار  تم  حيث  و�صفي،  بعمل  االأمر  يتعلق 

لمختلف جهات المملكة...

اأما العينات التي اختيرت لهذا الت�صخي�س فهي:

 دور ال�صباب،

 والقاعات ال�صينمائية،

 والحدائق العامة والحدائق التاريخية،

 والمدن العتيقة، والماآثر التاريخية،

 وال�صاحات العمومية... 

من اأجل اأماكن عي�س اإدماجية  .4

اأظهرت المعطيات اأنه ال يبدو اأن اأماكن العي�س في مدننا وقرانا ُتوفر �صروًطا فعلية لم�صاركة المواطن في ال�صاأن 

الثقافة  بمكت�صبات  وبالتزود  اليومية،  الحياة  اإكراهات  من  وتحرره  بتفتحه  ت�صمح  عمومية  وف�صاءات  العام، 

وعطاءات الفن. ذلك اأن الت�صورات الُمهيمنة واأ�صاليب التدبير الفوقية، وغير المالئمة عموما لتنظيم حياة 

النا�س في الف�صاءات العمومية، ُتحبط االإرادات التي تتطلع اإلى تطوير اأماكن عي�س المواطنين، وخلق بنيات 

��ضتقبال تمتلك مقومات �لتنظيم و�ل�ضتغال �لمنا�ضبة و�ضروط �ل�ضتد�مة.
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ع الكا�صح للمجاالت الح�صرية، وت�صخم »المدن«، وانتقال المغرب اإلى الزمن الديمقراطي،  وبحكم التو�صُّ

وجمعيات  ومنتخبين  عمومية،  �صلطات  من  واالجتماعيين  ال�صيا�صيين  الفاعلين  فاإن  و�صعوباته،  بممكناته 

توؤدي  التي  تلك  طليعتها  وفي  فيها،  العي�س  واأماكن  المدينة  قلب  في  المواطن  جعل  اإلى  مدعوون  مدنية 

وظائف ثقافية، بقدر ما يتعين عليهم اإيجاد ال�صبل الممكنة لو�صع المدينة في �صلب اهتمامات النا�س.

يواجه المواطن في اأماكن العي�س التي يتواجد فيها اأو يرتادها مفارقة كبيرة تتمثل في البون الكبير بين ما 

ا من  تمنحه له القوانين وما تن�س عليه منظومة الحقوق والواجبات من �صفات المواطنة، وبين ما يعي�صه حقًّ

خ�صا�س ثقافي واإن�صاني ينزع عنه هذه ال�صفات، ويجعله عر�صة للخواء الثقافي و�صرا�صة العالقات.

اإلى �صعف  اأو  اأماكن العي�س الثقافية في ت�صورات اأ�صحاب القرار،  واعتبارا للمكانة الهام�صية التي تحتلها 

االهتمام بها، ونظرا للوعي الجماعي الذي يحرك اأع�صاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�صرورة تكري�س 

عليها  ين�س  التي  االأ�صا�صية  للحقوق  ن�صبيا،  واإن  ت�صتجيب،  عي�س  اأماكن  تهيئة  خالل  من  المواطنة  قيم 

الد�صتور، ويوؤكد عليها »الميثاق االجتماعي الجديد« الذي يرى �صرورة و�صع المواطن المغربي في ح�صبان 

كل ال�صيا�صات العمومية، ومن اأجل تاأهيل مجاالتنا الح�صرية وتجمعاتنا القروية في اتجاه العناية بالف�صاءات 

العمومية، وال�صيما تلك التي توؤدي وظائف ثقافية، فاإن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي:

يرتئي اأنه ال بّد ل�صمان فاعلية مختلف المبادرات التي تتبناها بالدنا من اأن يجتهد مختلف اأطراف المجتمع 

مختلف  منه  ت�صتخل�س  عليه،  مجمع  اأدنى  حّدا  ت�صكل  مجتمعي؛  م�صروع  اأ�ص�س  لبلورة  ت�صاركية  بمقاربة 

حاجيات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحاجيات الثقافية والترفيهية، والحاجيات المت�صلة بكرامة 

العي�س، لتهيئة ظروفها وم�صتلزماتها. 

وتتمحور رافعات التغيير التي يقترحها المجل�س من اأجل النهو�س باأماكن العي�س في بلدنا وتنميتها، حول 

�صتة محاور:

اأوال ـ المحور الموؤ�ض�ضي:

وذلك  المجتمع،  فئات  لمختلف  ال�صليم  التاأطير  ق�صد  ُمهيكلة،  واأماكن  ف�صاءات  توفير  باالأ�صا�س  يهم 

من خالل:

اإعادة تفعيل دور الم�صاجد، باعتبارها اأماكن عي�س م�صتركة اأ�صيلة؛• 

�إعادة �لعتبار لدور »د�ر �ل�ضباب« و�إتاحة �ل�ضروط �لأ�ضا�ضية �لالزمة لال�ضطالع بهذ� �لدور؛• 

وفي •  والقرى  وال�صغيرة  المتو�صطة  المدن  في  للقرب  ومكتبات  وم�صارح  وم�صابح  ثقافية  ف�صاءات  اإن�صاء 

االأحياء ال�صعبية؛
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اإن�صاء قطب تن�صيقي بين القطاعات والوزارات والوكاالت ذات ال�صلة؛• 

ت�صجيع ودعم االأندية ال�صينمائية؛• 

هيكلة وزارة الثقافة، تنظيميا، وماليا، ومق�صديا.• 

ثانيا : المحور التكويني

يرتكز على التكوين الم�صتمر، وبناء الكفايات الممكنة من الموارد الب�صرية القادرة على تدبير اأماكن العي�س 

بنف�س ا�صتراتيجي م�صتدام، وذلك عبر:

تكوين المحافظين، والمرممين، ومدبري التراث، والموؤرخين؛ • 

االإدخال بطريقة منهجية، للبعد التنظيمي للمجال، المت�صبع بالح�س الجمالي المغربي االأ�صيل؛• 

تقويم الموارد الب�صرية الكافية، في مجال الب�صتنة، وتدبير الحدائق العمومية؛• 

المزاوجة بوظيفية، بين كفايات الديكور المجالي، والتزيين النباتي في هذه التكوينات؛• 

التكوين الم�صتمر للم�صوؤولين عن تدبير �صيا�صة مرافق المدينة؛• 

بناء تكوينات )اإجازات متخ�ص�صة( اأو �صمن التكوين المهني، لتخريج موارد ب�صرية قادرة على التن�صيط • 

الثقافي الم�صتدام الأماكن العي�س، وعلى الحكامة الجيدة لها؛ 

النهو�س بقطاعي ال�صينما والم�صرح، عبر تكوين كتاب ال�صيناريوهات، وممثالت وممثلين اأكفاء؛• 

الحر�س على و�صع اأطر لتكوين وتخريج نخب محلية تكر�س ثقافة الخدمة العمومية، وت�صجع على الفعل • 

الثقافي في اأماكن العي�س المختلفة.

ثالثا ـ المحور القانوني

والتنظيمية  القانونية  بالمواكبة  ويعزز  دفاتر تحمالت محددة،  �صمولي، وفق  ت�صريعي  اإطار  وي�صتهدف و�صع 

الم�صتمرة، وذلك من خالل:

بناء ت�صور وطني ُمبتَكر للمجاالت الح�صرية والتجمعات ال�صكنية القروية، يتما�صى مع مقت�صيات الزمن • 

ف بدقة �لمجالت �لتر�بية،  �لديمقر�طي �لذي �نخرط فيه �لمغرب، وذلك بو�ضع �إطار ت�ضريعي �ضمولي ُيعرِّ

من مدينة واأماكن عي�س مختلفة؛
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و�صع ميثاق بين الجماعات المحلية وال�صلطات العمومية، وبين الهياآت الثقافية في اإطار دفاتر تحمالت • 

توفر �ضروط �إنتاج وتنظيم وتن�ضيط �أماكن عي�ص ثقافية؛

المواكبة القانونية والتنظيمية لتح�صين و�صع اأماكن العي�س؛• 

�لحد من مركزية �لقر�ر�ت �لمت�ضلة بالتعمير، و�لنخر�ط في �لجهوية �لمو�ضعة �لتي ن�ص عليها د�ضتور 2011.

رابعا ـ المحور التنظيمي والتدبيري:

المتمثل في التتبع الم�صتمر، وتبني »براديغم تدبيري« وظيفي ومرن، مع توظيف الخبرات الالزمة في هذا 

االإطار، وذلك من خالل: 

القطع مع ال�صيا�صات الفوقية، الهرمية، الحاملة لعقليات تنتج الو�صاية و«الرعاية ال�صهلة«، وتبّني »براديغم • 

تدبيري« ينطلق من اإ�صراك ال�صكان في تهيئة اأماكن عي�س ت�صتجيب لحاجياتهم الثقافية؛

الحر�س على تحديد الم�صوؤوليات في تهيئة وت�صيير اأماكن العي�س الثقافية؛• 

الحر�س في منهج تنظيم وتدبير الحدائق وال�صاحات، وكافة مرافق اأماكن عي�س المواطنين والمواطنات، • 

على ا�صتكمال كافة حلقات ال�صل�صلة التدبيرية، تالفيا للهدر وعدم اال�صتمرار؛

العمل على ا�صتمرارية الخدمات التي تقدمها اأماكن العي�س الثقافية بكل الو�صائل المتاحة، ومن بينها • 

تعبئة المحيط التربوي واالجتماعي الذي توجد فيه؛

للطلبة •  ت�صجيعية  تذاكر  اأثمنة  تخ�صي�س  مع  ال�صينمائية؛  المنتجات  حول  التوا�صلي  النظام  تح�صين 

والتالميذ؛

برامج •  خالل  من  فيه،  توجد  الذي  واالجتماعي  التربوي  المحيط  مع  م�صتدامة  موؤ�ص�صية  روابط  خلق 

م�صتركة، واآليات تعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بال�صاأن الثقافي، والعمل الجماعي من اأجل تجذير 

الثقافة في الحياة اليومية؛

ر�صد ميزانيات التدبير والت�صيير وال�صيانة والترميم بطريقة م�صتدامة بعيدا عن المو�صمية.• 

خام�ضا ـ المحور التعميري

الذي يهدف اإلى البناء والت�صييد، واإنجاز م�صاريع تنتظم �صمن مبادرات تكاملية ومن�صجمة، عبر:

ابتكار م�صاريع �صكنية موؤن�صنة، بتجنب اإن�صاء تجمعات معزولة تختزن عوامل اال�صتبعاد والعنف، والعمل • 

على تح�صين وتجميل االأماكن العامة، وبناء تجهيزات مالئمة؛
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�لعمل على �إن�ضاء �أماكن عي�ص ذ�ت وظائف تثقيفية، وتوفير �ل�ضروط �لمالئمة لال�ضتفادة منها؛• 

اإن�صاء وكالة م�صتقلة تعنى باإنقاذ، واإعادة تاأهيل المدن العتيقة؛• 

تملُّكها •  اإلى  متحفزاً  المواطن  تجعل  بطرق  الثقافية،  العي�س  اأماكن  ترميم  اأو  وبناء  تهيئة  على  العمل   

بالنخر�ط في �ضوؤونها؛

اإطار •  في  والمقاوالت  الخا�س  القطاع  واإ�صراك  العمومي،  العمل  في  والمتدخلين  الفاعلين  كل  تعبئة 

مبادرات تكاملية لتهيئة وبناء اأو ترميم و�صيانة اأماكن عي�س ثقافية جديدة؛

و�صع كارتوغرافيا الأماكن العي�س على ال�صعيد الوطني؛• 

ال�صينمائية، وبناء مركبات ثقافية ت�صمل قاعات •  القاعات  نهج �صيا�صة مبتكرة للحفاظ على ما تبقى من 

�صينمائية، وتعميم مركبات القرب الثقافية في مختلف اأنواع التجمعات ال�صكنية، بما فيها االأحياء ال�صعبية 

والم�صاريع الحديثة البناء.

�ضاد�ضا ـ المحور الم�ضموني:

وهو محور يتعلق بالبرامج باالأ�صا�س، يرتكز على االأفكار والم�صامين في مختلف الو�صائط واالأماكن الثقافية، 

عبر: 

والعي�س •  الت�صامن  قيم  اإنتاج  ق�صد  المختلفة  الثقافية  العي�س  اأماكن  برامج  في  الثقافي  التنوع  مراعاة 

الم�صترك؛              

اإ�صاعة االهتمام ب�صوؤون الثقافة والفن من خالل االأ�صرة، والمدر�صة واالإعالم وبكل الطرق المتاحة؛• 

تفعيل كافة المقترحات المت�صمنة في التقرير الذي اأعده المجل�س االأعلى للتعليم اإثر االإحالة الملكية عليه، 

في مو�صوع »دور المدر�صة في تنمية ال�صلوك المدني«، �صنة 2007؛

ن�صر الثقافة ال�صينمائية؛ من خالل برامج ومجالت اإذاعية وتلفزية؛• 

اإعطاء اأهمية اأكبر للتربية البيئية، في المقررات الدرا�صية، والحمالت التح�صي�صية.• 

ارتيادها •  الزوار على  العي�س بما يلزم من تجهيزات االأنترنيت و«الويفي« لت�صجيع  اأماكن  تجهيز مختلف 

وخلق فر�س اللقاء والعي�س الم�صترك.
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ديبــــــــاجة

�صوؤال اأماكن العي�س، �صواء في المجال الح�صري والمدينة اأو في القرى، �صوؤال مطروح على جميع الفاعلين 

ال�صيا�صيين واالجتماعيين والثقافيين ببالدنا، وهو �صوؤال ي�صتدعي النظر الم�صتاأنف في جملة االختيارات 

اأهدافها،  من  غ 
َ
ُتفر اأو  االإمكانيات،  ُتعوزها  اأو  ومقا�صدها،  غاياتها  عن  التنفيذ،  عند  تنحرف،  ما  ا 

ً
كثير التي 

مما يقت�صي البحث عن اأ�صباب ذلك وو�صائل تجاوزها. ومعلوم اأن عدد �صكان المدن قارب 62 بالمائة من 

مجموع ال�صاكنة المغربية. وقد ح�صل هذا االنتقال المجالي واالن�صاني، ب�صرعة كبيرة، في غ�صون العقود 

ال�صلطات العمومية بذل مجهودات دائمة ال�صتيعاب العدد المتزايد  ال�صتة االأخيرة. وهو ما ي�صتدعي من 

اإلى المدينة، وتهيئة المجال الترابي المنا�صب، وتدبير عي�س النا�س في  من ال�صكان النازحين من البادية 

االأماكن التي من المفتر�س اأن ت�صتجيب للحقوق االإن�صانية الدنيا كما ين�س عليها د�صتور المملكة، وكما 

هي متعارف عليها دوليا.

والأن التقرير الذي �صادق عليه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول "اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة" 

اأبرز مظاهر العجز الذي تعاني منه مختلف الفئات االجتماعية، وعلى راأ�صها ال�صباب، في مجاالت العمل 

�لنا�ص  �لثقافي في ترتيب �ضروط عي�ص  للبعد  �لتعمير و�لإ�ضكان  �لغياب �لكبير في خطط  �لثقافي، و�أظهر 

والحقوقية  الثقافية  االأبعاد  في  والبحث،  التفكير  تعميق  �صرورة  ارتاأى  المجل�س  فاإن  والمدن،  االأحياء  في 

والترفيهية الأماكن العي�س، التي ترتادها فئات و�صرائح مجتمعية مختلفة، �صواء ب�صكل ق�صدي اأو تلقائي.
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م�ستندات معيارية

بناء على ت�صدير الد�صتور الذي ين�س على اأن "المملكة المغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه، في بناء 

دولة ديمقراطية ي�صودها الحق والقانون، توا�صل بعزم م�صيرة توطيد وتقوية موؤ�ص�صات دولة حديثة، مرتكزاتها 

باالأمن والحرية  فيه الجميع  واإر�صاء دعائم مجتمع مت�صامن، يتمتع  الجيدة،  الم�صاركة والتعددية والحكامة 

والكرامة والم�صاواة، وتكافوؤ الفر�س، والعدالة االجتماعية، ومقومات العي�س الكريم، في نطاق التالزم بين 

الدولة  "تعمل  اأن  يوؤكد على وجوب  الذي   31 الف�صل  المواطنة"، وفي �صوء مقت�صيات  وواجبات  حقوق 

ا�صتفادة  اأ�صباب  لتي�صير  المتاحة،  الو�صائل  كل  تعبئة  على  الترابية،  والجماعات  العمومية،  والموؤ�ص�صات 

المواطنات والمواطنين على قدم الم�صاواة من الحق في:

العالج والعناية ال�صحية؛ •

الحماية االجتماعية والتغطية ال�صحية والت�صامن التعا�صدي اأو المنظم من لدن الدولة؛ •

الح�صول على تعليم ع�صري مي�صر الولوج وذي جودة؛ •

التن�صئة على الت�صبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الرا�صخة؛ •

التكوين المهني واال�صتفادة من التربية البدنية والفنية؛ •

ال�صكن الالئق؛ •

ال�صغل والدعم من طرف ال�صلطات العمومية في البحث عن من�صب �صغل، اأو في الت�صغيل الذاتي؛ •

ولوج الوظائف العمومية ح�صب اال�صتحقاق؛ •

الح�صول على الماء والعي�س في بيئة �صليمة؛ •

التنمية الم�صتدامة. •

"الميثاق االجتماعي  التي حددها  الكبرى  للتوجهات  واعتبارا  و154؛   33 الف�صلين  وبناًء على مقت�صيات 

الخدمات  اإلى  بـ" الولوج  فيه  يتعلق  ما  االقت�صادي واالجتماعي، وال�صيما  المجل�س  اأقره  الجديد" الذي 

االأ�صا�صية والرفاه االجتماعي" و"المعارف، والتكوين والتنمية الثقافية"، و"االإدماج واأ�صكال الت�صامن"، 

حيث يوؤكد الميثاق على "اأن المجتمع المغربي، الذي يرجع وجوده اإلى قرون عديدة، كانت خاللها قيم 

الت�صامن وقواعد العون المتبادل والتاآزر والراأفة تقليدا يندرج �صمن الواجبات االجتماعية، �صار ينظر اإليه 

اليوم اأكثر فاأكثر، من لدن العديد من االأطراف المعنية، باعتباره مجتمعا يعاني غيابا كبيرا للم�صاواة ونق�ًصا 

ا ومن�صًفا. يتعلق االأمر بِرهان 
ً
في االإدماج، "وهو ما يتطلب "االرتقاء بم�صتوى عي�س المواطن ارتقاًءا مثمر

هو في �لوقت نف�ضه، غاية كل �ضيا�ضة تنموية، و�ضرط م�ضد�قيتها، و�ضبيل ل محيد عنه من �أجل نجاحها".



25

اأماكـــن العيــــ�س والفعـــل الثقافـــي

وفي �صوء ما يق�صي به العهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية، وبالخ�صو�س ما 

الثقافية  لل�صوؤون  الدائمة  "اللجنة  اأع�صاء  نظر  في  تمثل،  المعيارية  الم�صتندات  هذه  فاإن  ديباجته،  في  ورد 

والتكنولوجيات الحديثة"، عنا�صر اإ�صاءة �صرورية، لمقاربة عي�س النا�س داخل المجاالت الترابية المتنوعة، 

كما ُتبّين، بو�صوح تام، الم�صوؤوليات الملقاة على ال�صلطات العمومية، والجماعات الترابية، بخ�صو�س توفير 

�ضروط �لعي�ص �لكريم، للمو�طنات و�لمو�طنين، في �أحو��ص �ل�ضكن �لتي يتو�جدون فيها، وتقديم �لخدمات 

الفنية  المهارات  الوجدان، واكت�صاب  بتغذية  الكفيلة  الثقافية واالجتماعية،  الف�صاءات  فيها  بما  ال�صرورية، 

والثقافية، والترويح عن النف�س، والت�صجيع على اللقاء والتبادل، والم�صاركة في الحياة العامة.

ة ُتبِيّن الخ�صا�س الكبير في "اأن�صنة" اأحوا�س عي�س ال�صاكنة المغربية، واالإهمال الذي 
والأن المعطيات كاَفّ

تتعر�س له مختلف الف�صاءات التي يرتادها المغاربة، اأطفاال، و�صبابا، واإناثا وذكورا، والمتقدمون في ال�صن، 

وذوي االحتياجات الخا�صة - مع التفاوتات الموجودة في النق�س والمعاناة ح�صب هذه الفئات والجهات- 

بواقع  االهتمام  ب�صرورة  الحديثة" مقتنعون  والتكنولوجيات  الثقافية  لل�صوؤون  الدائمة  "اللجنة  اأع�صاء  فاإن 

اأماكن عي�س ال�صاكنة، وتح�صي�س اأ�صحاب القرار بمختلف م�صتوياتهم ل�صد هذا العجز، واإ�صالح الف�صاءات 

الجديرة  والم�صاركة  واالإبداع،  المبادرة،  على  ُت�صجع  اأماكن  اإلى  وتحويلها  المغاربة،  يرتادها  التي  العمومية 

بتعميق ال�صلوك الديمقراطي، وتو�صيع دائرة الفعل الثقافي.

 في طريقة المعالجة 

بة التي ُتميز مو�صوع "اأماكن العي�س والفعل الثقافي"، ولتداخله الكبير مع مختلف م�صتويات  ا للطبيعة الُمرَكّ
ً
نظر

ال�صيا�صات العمومية، وال�صيما ما يتعلق منها بتهيئة المجال الترابي، واإعداد ف�صاءات عي�س المواطنين، وطرق 

والبيئي  المجل�س االقت�صادي االجتماعي  اأع�صاء  القروية، ووعًيا من  عات  والتجُمّ المدن، و�صواحيها،  تدبير 

بالوظائف �لثقافية و�لجتماعية لأماكن �لعي�ص في �لمغرب، وتاأثيرها �لكبير على �لوعي �لجمعي، وعلى �أنماط 

ال�صلوك والقيم والذوق، والتوا�صل، وعلى طرق التعاي�س اأوالتنازع، التبادل اأو االنف�صال، التي تنتجها مختلف 

اأو�صاع بع�س هذه  اإلى ت�صخي�س  ارتاأوا المبادرة  فاإنهم  التي يتفاعل معها المغاربة، �صلًبا واإيجابًا،  الف�صاءات 

االأماكن واإبراز حقائقها، واأ�صكال العجز التي تتخبط فيها، وتداعياتها على العالقات االجتماعية، وعلى طرق 

ح�صور وتعامل المغاربة مع الف�صاء العمومي، وعلى التعبيرات الثقافية المختلفة. 

والإنجاز هذا العمل اختار اأع�صاء اللجنة الدائمة مداخل اأربعة:

1.   فتح نقا�س داخلي بين اأع�صاء اللجنة، حول مو�صوع "اأماكن العي�س والفعل الثقافي" وتبادل االأفكار 

المفاهيمي،  اإطاره  ل�صبط  ومنهجية  فكرية  ي�صتدعيه من �صعوبات  وما  واأبعاده،  واالآراء حول دالالته، 

وتحديد مداه التجريبي، وتعيين بع�س المبادئ التي تتوخاها اللجنة لمقاربة هذا المو�صوع، ا�صتجابة 

اإ�صكاليات  با�صتجالء  تق�صي  والتي  والبيئي،  واالجتماعي  االقت�صادي  للمجل�س  الكبرى  للتوجهات 

حياتية تهّم المواطن، وت�صخي�صها، و�صياغة ما يلزم من الروؤى الممكنة لحلها وتجاوزها؛
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ر اأع�صاء اللجنة نقل اأ�صئلتهم واأفكارهم اإلى جهات معنية بمو�صوع "اأماكن 
ّ
2.  مدخل تفاعلي، حيث قر

العي�س والفعل الثقافي"، �صواء على الم�صتوى الر�صمي، اأو مع فاعلين جمعويين، ومبدعين من�صغلين 

تَمّ  والترفيهية. وهكذا  الثقافية واالجتماعية  فيها  بما  االأ�صا�صية،  االإن�صانية  الحقوق  التي تهم  بالق�صايا 

مت ور�صات تفكير حول ثالثة موا�صيع  اال�صتماع اإلى وزير "االإ�صكان والتعمير و�صوؤون المدينة"، وُنِظّ

تهُمّ "المدينة واأماكن العي�س"، و"�لف�ضاء�ت �لتر�ثية ومجهود�ت �لترميم و�ضروط �إعادة �لحياة �إليها"، 

و"الم�صرح، وف�صاءات الخزانات والمتاحف". وقد ا�صتدعت اللجنة اإلى هذه الور�صات مجموعة من 

منا�صب  وتجريبي  مفاهيمي  اإطار  بلورة  في  خبراتهم  من  لالإفادة  المجاالت،  هذه  في  المتخ�ص�صين 

ل�صبط مو�صوع: "اأماكن العي�س والفعل الثقافي"؛

3.  مدخل علمي، حيث ارتاأت اللجنة تعزيز مناق�صاتها، وخال�صات ا�صتماعاتها، بخبرة علمية، بناء على 

توجهات تق�صي بالقيام بم�صٍح وا�صٍع لواقع "اأماكن العي�س" بمختلف جهات المغرب، واإبراز معطياتها 

الثقافية،  والمراكز  والحدائق  العمومية،  وال�صاحات  القديمة،  المدن  اإ�صكالية  من  ابتداء  وم�صاكلها، 

وقاعات ال�صينما...

ا ل�صعوبات الحديث عن كل ما يمكن اأن يندرج �صمن اأماكن العي�س، وكثرة الف�صاءات التي يوجد 
ً
4.  ونظر

فيها المواطن، اأو يرتادها ب�صكل اختياري، اأو يوجد فيها ب�صكل ا�صطراري، مثل المطارات ومحطات 

وغيرها  الم�صت�صفيات،  اأو  وال�صجون،  القرى،  في  االأ�صبوعية  واالأ�صواق  الطرقية  والمحطات  القطار،  

من االأماكن، التي غالبا ما تدخل في اهتمامات لجان اأخرى في المجل�س، ومن بينها لجنة ال�صوؤون 

االإجتماعية، فاإن لجنة "ال�صوؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة" ارتاأت ح�صر ت�صخي�صها في اأماكن 

عي�س محددة من قبيل دور ال�صباب، واأو�صاع دور ال�صينما، والحدائق العمومية، وال�صاحات العمومية، 

واأحوال  الثقافية،  والتجهيزات  والمخططات  للبرامج  الهدر  العينات من  الريا�صية، وبع�س  والمن�صاآت 

الوطنية،  الجغرافيا  �ص�صاعة  �صوء  في  اأنه  على  ال�صدد،  بهذا  التاأكيد،  يتعين  اأنه  كما  العتيقة.  المدن 

وجدت اللجنة نف�صها اأمام ا�صتحالة تناول كل جهات ومناطق المملكة، علما باأن جهات عديدة حا�صرة 

في الت�صخي�س.
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I.   الإطار العام لأماكن العي�س والفعل الثقافي

في "اأماكن العي�س"  .1

في غياب تعريٍف دقيق، جامع و�صامل لمو�صوع "اأماكن العي�س"، واختزال غالبية الكتابات له، في اأماكن 

�صوء  وفي  المر�صى؛  اأو  ال�صن،  في  المتقدمين  اأو  الخا�صة،  االحتياجات  االأ�صخا�س ذوي  وا�صتقبال  اإيواء 

الثقافة"،  طريق  عن  ال�صباب  "اإدماج  تقرير  في  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  اقترحها  التي  التو�صية 

والداعية اإلى �صرورة "اأن�صنة اأحوا�س عي�س ال�صاكنة بتخ�صي�س مناطق خ�صراء، ومالعب ريا�صية لالأطفال 

متعددة  ومركبات  ال�صينما،  وقاعات  وخزانات،  وم�صارح،  مو�صيقية،  معاهد  )من  ثقافية  ومن�صاآت  وال�صباب، 

الو�صائط، ودور لل�صباب....("، من خالل قانون/ اإطار "ُيلِزم ال�صلطات المحلية والجهات الحكومية المعنية، 

الثقافية  الف�صاءات  واإدراجها �صمن  وترميمها،  واإ�صالحها  ثقافية،  لذاكرة  الحاملة  العي�س  اأماكن  باإنقاذ كل 

والتكنولوجيات  الثقافية  لل�صوؤون  الدائمة  "اللجنة  اأجرتها  التي  الوا�صعة  المناق�صات  �صوء  وفي  لل�صباب"؛ 

بال�صرورة،  تعني،  العي�س" ال  "اأماكن  اأن  اعتبار  اإلى  اأع�صاوؤها  فقد خل�س  المو�صوع،  "حول هذا  الحديثة 

بالعرو�س  التزود  بدوافع  �صواء  لال�صتقبال،  ف�صاءات  عملًيا،  هي،  ما  بقدر  فقط،  واال�صتقرار  ال�صكن  اأماكن 

في  والثقافية  الفنية  االأن�صطة  ومختلف  والم�صرحي،  ال�صينمائي  العر�س  قاعات  مثل  المتنوعة،  الثقافية 

ال�صاحات العمومية، اأو بدوافع اجتماعية، حيث تلتجئ اإليها مجموعات عمرية من االأطفال والبنات والن�صاء 

وال�صباب، ومن مختلف ال�صرائح والفئات، لتلبية جملة من الحاجيات االجتماعية، والفكرية، والوجدانية. 

التعبير  اأ�صكال  عبرها مختلف  ت�صري  اأ�صا�صية،  وقنوات  ف�صاءات  �صبق،  مما  انطالقا  العي�س،  اأماكن  وتعتبر 

الثقافي والفني، واإطارات تتيح لالأفراد والجماعات، التوا�صل، والتفاعل، واالأخذ، والعطاء، لذلك فاإن �صالمة 

 
َ

المبنى بين  اإيجابية  توافر جدلية  بنيات المجتمع من حيث �صحته وعطبه، وفعاليته وعدمها، رهينة بمدى 

، وبين المحتَوى والمحتوي، ولذلك فاإن الف�صاءات الثقافية، والعمومية، واأماكن االإيواء بمختلف 
َ

والمعنى

�أنو�عها، تعر�ص �أو تنتج �لثقافة و�لرموز و�لقيم �لتي، �إذ� ما توفرت لها �ل�ضروط �لمنا�ضبة، ُت�ضهم بمقد�ر كبير 

في االندماج االجتماعي، والتما�صك الوطني، بل وت�صير اإطارات كفيلة باإطالق دينامية التبادل والمناق�صة، 

والم�صاركة في الحياة الوطنية.
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اأع�صاء اللجنة،  اأماكن العي�س بالفعل الثقافي، وتجنًبا للخو�س في التعريفات العامة للثقافة، فاإن  اأما عالقة 

يبرز  حيث  متكاملين؛  بعدين  بين  يجمع  بو�صفه  الثقافي،  الفعل  اإلى  بالنظر  تق�صي  التي  المقاربة  يتبنون 

د، والتوا�صل التقليدي اأو  الُبعد االأول باعتباره تجلًيا من تجليات الممار�صة االجتماعية )مثل القراءة، والتعُبّ

بوا�صطة التقنيات الجديدة، والم�صاركة في ال�صاأن العام، اأو اال�صتهالك الفني والثقافي(؛ واأما البعد الثاني، 

الثقافية،  الموؤ�ص�صات  )االأ�صرة،  االجتماعية  الموؤ�ص�صات  داخل  الثقافي  الفعل  ح�صور  خالل  من  فيتحدد 

الجمعيات المدنية، االأحزاب ال�صيا�صية، الممار�صة االإعالمية...(.

واإبراز  العي�س،  اأماكن  اأ�صكال  لمختلف  عناية خا�صة  اإيالء  ال�صروري  يبدو من  التحديدات،  لهذه  واعتباًرا 

مظاهر العجز الثقافي الذي تعاني منه، واالختالالت الموؤ�ص�صية والعملية التي تواجهها، وذلك بالك�صف عن 

واقعها ومعطياتها، وت�صخي�س طرق ا�صتغالها، وبيان مدى تاأثير كل ذلك على المواطنات والمواطنين بمختلف 

فئاتهم، وذلك بهدف تح�صينها، والترقي باأدائها، خدمة لالأهداف الم�صطرة اآنفا.

اأماكن العي�س والم�ساألة الثقافية  .2

اإلى  اأ�صا�صي،  ب�صكل  البالغة،  �صرعتها  ترجع  ح�صريًة  حركًة  عقود،  ال�صتة  يقارب  ما  منذ  المغرب،  ي�صهد 

ظاهرة الهجرة القروية اإلى تزايد عدد ال�صكان. ومعلوم اأن اأماكن عي�س المغاربة تختلف وتتنوع ح�صب تاريخ 

وجغرافية واأن�صطة كل"مدينة". ويالحظ الباحثون، وحتى الم�صوؤولون عن مجال التعمير واالإ�صكان، غياب 

تعريف دقيق ووا�صح لمفهوم "المدينة"، بل اإن لفظة المدينة، ال وجود لها في القانون. فهذا االأخير يتحدث 

قروية.  الح�صري لجماعة  الجزء  ومعناها   ،centres délimités" المحددة  "المراكز  البلديات، وعن  عن 

وعلى الرغم من االأهمية ال�صيا�صية الخا�صة، التي اأولتها الدولة للقرية وللقطاع الفالحي منذ ال�صتينيات، فاإن 

المدينة المغربية الحالية، ال تمثل م�صرحا للتغيرات االجتماعية فح�صب، بل هي مراآة وف�صاء للتحوالت التي 

يعي�صها المغرب، حيث اأ�صبحت المدينة، ب�صكل متناٍم، ُقطًبا جاذباً للمجال الوطني، ي�صتقطب كل التيارات، 

والقوى، والت�صكيالت، واالختالفات، اإن�صانيا، واجتماعيا، واقت�صاديا، وثقافيا.

الهجرة  عن  اأو  التاريخي،  التطور  عن  الناتج  الح�صرية،  اأو�صاطها  وتباين  المغاربة،  عي�س  اأماكن  ع  تنُوّ ولعل 

القروية، يبرز، بطرق مختلفة، تعدد المرجعيات التاريخية والرمزية، التي ي�صتمد منها المجتمع قيمه ومعاييره 

التاأ�صي�صية، وعلى راأ�صها الدين واالعتقادات ال�صعبية، والثقافة العميقة االآتية من القرى والجبال، والُمثل 

الجمعية، وما اأتت به الليبرالية، ومغريات مجتمع اال�صتهالك، وتاأثير المنتجات ال�صمعية والب�صرية، االأر�صية، 

والف�صائية، والرقمية، وتقنيات التوا�صل الحديثة، من طرق جديدة للتبادل والتعبير والتذوق والتعامل.

لهذه االأ�صباب جميعا، يكت�صي مو�صوع اأماكن العي�س والم�صاألة الح�صرية، اأهمية بالغة في المغرب، ذلك 

التطور الجارف للمدن، يخلخل كل اال�صتراتيجيات االجتماعية وال�صيا�صية ذات االأفق القطاعي، الأنه  اأن 

يفتر�س مواجهة �صوؤال اأ�صا�صي من طبيعة �صيا�صية. 
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فاإذا كان المجال ال�صيا�صي يتحدد انطالقا من تفاعل ثالثة عوامل رئي�صة: الجغرافيا، االإن�صان، والنظام الرمزي 

ال�صائد، فاإنه ال يمكن الأية �صلطة اأن تّدعي التحكم في المجال ال�صيا�صي، بدون االإحاطة بالمجال المادي 

وترابًيا،  اإدارًيا  تنظيًما  يفتر�س  ما  وهو  الرئي�س.  المرتكز  االإن�صان  يمثل  حيث  �صلطتها،  عليه  تتاأ�ص�س  الذي 

باعتباره و�صيلة ناجعة لت�صهيل عملية التمكن في المجال، وفي االإن�صان.

وقد وجدت ال�صلطات العمومية نف�صها، اأحيانا، متجاوزة ب�صبب المد الكا�صح لحركة النزوح من البادية اإلى 

"�صيا�صة  مدة ب  منذ  اأ�صمتها  قطاعية  مقاربة  تبني  اإلى  الغالب،  في  والتجاأت،  الع�صوائي،  والبناء  المدينة، 

ة في تنظيم التفاوتات الكبيرة، التي اأنتجتها النماذج الفو�صوية في البناء،  االإ�صكان"، وواجهت �صعوبات جَمّ

مقارنة مع اأحياء راقية تقطنها فئات م�صتريحة اقت�صاديا، اأو تجمعات �صكنية تتو�صع بدون تخطيط اأو �صبط.

ويالحظ خبراء الم�صاألة الح�صرية في المغرب، اأن البناء الفو�صوي والمدن الع�صوائية، يفر�صان على الدولة 

92 مدينة ما  اإلى   27 انتقل من  تدخالت، كثيرا ما تكون بعدية ومتاأخرة. فعدد المدن والمراكز الح�صرية 

بين 1900 و1952، لكي ي�صل اإلى 250 مدينة ومركًزا �صنة 1982، واإلى 391 مركزا االآن، ح�صب المندوبية 

اأن االإنتاج المجالي الح�صري، ظل يتطور ب�صكل �صريع طيلة ال�صتين �صنة  ال�صامية للتخطيط. وهو ما يفيد 

الثقافية  التجهيزات  اإنجاز  اأو  ال�صاكنة،  عي�س  الأحوا�س  االإن�صانية  لالأبعاد  مراعاة  وال  اعتبار  دون  الما�صية، 

والريا�صية واالجتماعية الالزمة والكافية، الإن�صاء مجال عمومي ُي�صجع على الم�صاركة في الحياة العامة.

واإذا كان المغرب الحالي يتطور، اأكثر من اأي وقت م�صى، من خالل ُمدنه، واإذا كانت الحركية الح�صرية 

تفر�س م�صاكل من نوع مرّكب، فان ال�صلطات العمومية تجد نف�صها، في غالب االأحوال، غير قادرة على حلها 

بطرق م�صتدامة. ِعلًما باأن الدولة تبقى هي الُمنتج االأ�صا�صي للمجال. وهو ما ظهر في ال�صنين االأخيرة، من 

الع�صوائي،  ال�صكن  هات  ت�صُوّ لتفادي  للمدن،  الح�صرية  التنمية  اتجاه  في  ُبذلت  التي  المجهودات  خالل 

الراقية  االأحياء  بين  الكبيرة  التفاوتات  ُتكر�س  المجهودات  اأن هذه  غير  المتوح�س".  "التح�صر  ومحا�صرة 

ال  التي  االأخرى  ال�صكنية  التجمعات  من  الغاِلبة  الن�صبة  وبين  االإحكام،  بالغ  ب�صكل  ح�صريا  الُمنظمة 

المبداأ،  من حيث  يخ�صع،  الح�صري  المجال  اأن  من  الرغم  وعلى  الح�صري.  التنظيم  لمقايي�س  ت�صتجيب 

اأكبر ن�صبة من التجهيزات واالأن�صطة، فاإنه راهنا، ال  اإذ تتمركز فيه  للتدخل التخطيطي لل�صلطات العمومية، 

يعدو كونه �صربا من الف�صيف�صاء داخل مورفولوجيا ح�صرية مفككة ومتناق�صة.

المغاربة، يطرح م�صاكل اجتماعية  الح�صري والأماكن عي�س  للمجال  والمتناق�س،  المتنافر  الواقع  واإذا كان 

واقت�صادية و�صيا�صية، فاإنه يطرح، اأي�صا، م�صكلة ثقافية من حيث الجوهر، تتعلق بالمعنى الذي تريد ال�صيا�صة 

اإعطاءه للتح�صر والتمدن، بل ولل�صلوك المدني داخل المدينة، بكل ما يفتر�صه ذلك من �صبط  العمومية 

مجالي، ومرجعية توا�صلية.

لقد تعر�صت المدن القديمة لالإهمال، ح�صب الدار�صين واأ�صحاب القرار اأنف�صهم، ب�صبب مغادرة العائالت 

القروية  الهجرة  واأي�صا تحت �صغط الحاجة، من جراء  اأحياء راقية جديدة،  اإلى  وانتقالها  لبيوتاتها،  المدينية 

الكا�صحة، التي اأنتجتها جملة من العوامل المتراكبة، في غياب لتاأطير وتخطيط اإدماجيين كافيين، حيث وجد 
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المواطنون والمواطنات الذين ا�صطروا للهجرة اإلى المدن القديمة بع�س اإمكانيات ا�صتقبالهم. فالمنزل الذي 

كان يوؤوي عائلة ممتدة واحدة من العائالت المدينية، اأ�صبحت تتكد�س فيه عّدة عائالت قروية. ويوؤ�صر ذلك 

على اأن انتقال ال�صاكنة، على هذا النحو الفو�صوي، لغياب التخطيط والتاأطير، يف�صي اإلى خلخلة المرجعيات 

الثقافية والرمزية. 

العنيفة  االجتماعية،  للتغيرات  م�صرحا  القرى،  في  اأو  �صواحيها،  وفي  المدينة،  في  العي�س  اأماكن  تعد  لم 

فح�صب، بل �صارت مجااًل رئي�صا، ُيعبر داخله االإن�صان المغربي عن ذاته، في مختلف تمو�صعاتها واأحوالها. 

اإنها تمثل بالفعل رهانا اجتماعيا وثقافيا �صائكا، بالن�صبة لل�صلطات العمومية، الأنه انطالقا منها وداخلها، تت�صكل 

عنا�صر الهوية الثقافية الوطنية، وتتاأثر، �صلبا اأو اإيجابا، بالتحوالت الجارية، واأحيانا، الجارفة التي ت�صهدها.

فاأماكن العي�س والمجال الح�صري، كيان �صو�صيولوجي وثقافي متنوع، يعبر فيه النا�س عن ميوالتهم، واأ�صواقهم، 

وعن ُمتخيلهم الجمعي، كيان تتمظهر فيه مختلف االإرادات، وتتواجه فيه االأفكار والحجج والم�صاريع. ولعل 

اأماكن العي�س المختلفة، والناتج عن غياب م�صروع ثقافي وطني، و�صيا�صة  الفراغ الثقافي الذي تعاني منه 

للمجال  االأمني  التدبير  �صيطرة  عن  اأي�صا  والناتج  الما�صية،  الفترة  طيلة  والمبادرة،  االإبداع  �صاأن  من  تعلي 

الح�صري، ولد كل ذلك اختالالت على كثير من االأ�صعدة، خ�صو�صا في االأحياء الهام�صية والفقيرة، كما 

ولد �صلوكات غير �صوية، تهدد العي�س الم�صترك والتما�صك الوطني.

اإن المجال الح�صري هو ف�صاء الم�صاركة بامتياز، ومن ثم، فاإن البحث عن �صبل االرتقاء به، ومن خالل ذلك 

ال�صلطات  بقدرة  يتعلق  فاالأمر  وثقافًيا.  مجتمعًيا  واختياًرا  �صيا�صًيا  رهانًا  يمثل  ال�صاكنة،  عي�س  اأماكن  تاأهيل 

والترفيه  الكريم،  العي�س  في  الحق  ومنها  المغربي،  لالإن�صان  االأ�صا�صية  للحقوق  اال�صتجابة  على  العمومية 

المنا�صب، والحق في ولوج الخدمات الثقافية واالجتماعية الوظيفية، وفي الم�صاركة المواِطنة، وقدرة هذه 

لتدبير  المالئمة  ال�صيا�صات  واقتراح  المغربي،  المجتمع  في  التجدد  لحركات  االإن�صات  على  ال�صلطات 

�أحو��ص عي�ص �لمغاربة في ظل �ضروط تحترم فيها كر�مة �لإن�ضان، وحقوقه �لتي يكُفلها له �لد�ضتور للم�ضاهمة 

في اإعادة بناء مجتمع اأكثر حرية وعداًل، وم�صاواة وت�صامًنا. فالتنظيم المجالي للمجتمع ي�صكل ُمكونًا حا�صًما 

للعدالة.

المجال الح�سري، وتباين الت�سورات والإنجاز  .3

يواجه المغرب منعطًفا مف�صلًيا في طرق تدبير الف�صاء واأماكن عي�س ال�صاكنة. وكلما عّبرت ال�صلطات العمومية 

عن �إر�دة تملك �لمجال �لتر�بي، وتنظيم ف�ضاء�ت �ل�ضكن و�لحركة و�لن�ضاط �لإن�ضاني د�خل �لقرى و�لمدن، 

واجهتها عراقيل ذاتية ومو�صوعية، ال �صيما تلك المتعلقة بحكامة ال�صاأن العام وتطبيق القانون، واأخد م�صالح 

المواطنين بعين االعتبار في م�صل�صل اتخاد القرار. كما اأن االأمر يطرح م�صكال ثقافيا: اإذ كيف يمكن مراعاة 

لة ُدون الم�صتوى المطلوب،  الرهانات واالنتظارات الثقافية في تهيئة المجال؟ هذا ما يجعل النتائج الُمح�صّ

وهو اأمر ي�صتلزم تدبيرا ا�صتيعابيا يقف على اأ�صاب هذا الو�صع، ويقترح الحلول العملية لتجاوزها.
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طِلقت جملة من الم�صاريع والمخططات وما تزال ُتطلق، وانتهت اإلى نتائج غير تلك التي ُيعلن عنها، وقد 
ُ
لقد اأ

تَمّ ت�صريعها، ب�صكل بارز، في الع�صرية االأخيرة، لكن النمط التقني غير المنف�صل عن المركزية البيروقراطية 

في تدبير اأماكن العي�س، وتنظيم المجال الترابي، لم ي�صاعد على تحقيق النتائج المرجوة.

تتمثل اأكثر ال�صعوبات بروزا، لمقاربة مو�صوع اأماكن عي�س ال�صاكنة المغربية، داخل المدينة، وفي محيطها، 

اأو في البادية، في كون ال�صلطات العمومية، تنتج خطابات تبدو في منتهى االن�صجام حول اإعداد التراب، 

وطرق تنظيم حياة المغاربة، غير اأن تنفيذها، ال يكون في الغالب مطابقا لالأهداف المعلنة والمر�صومة. وتعود 

التي  العي�س  اأماكن  اإعداد  بطرق  يت�صل  ما  ومنها  بالت�صور،  يت�صل  ما  منها  اإلى عوامل متعددة،  ال�صعوبات 

هي اأماكن متنوعة، واأحيانا مرّكبة، وتتميز بتفاوتات كبرى في الموارد وطرق ارتياد ووجود النا�س فيها. كما 

ُل �أي�ضا، �ت�ضام �أنماط �لحكامة و�لت�ضريف للم�ضاريع و�لمخططات بقدر ملحوظ من �ل�ضطر�ب وعدم  ُي�َضَجّ

�لن�ضباط، با�ضتثناء حالت قليلة.

ال�صيا�صة  �صلب  في  النا�س  عي�س  اأماكن  وتنظيم  التراب  اإعداد  لجعل  للدولة،  االإرادي  التدخل  ورغم 

الجهوية  الديناميات  تنتجها  التي  النية في ت�صحيح االختالالت والفوارق  االقت�صادية واالجتماعية، ورغم 

ب�صبب الهجرة القروية، وتزايد ال�صكان، ومختلف اأ�صكال البناء الفو�صوي، فاإن الم�صاريع التي تطلقها الدولة 

في مختلف الجماعات الترابية، وحتى في المدن الجديدة، لتنمية ف�صاءات عي�س ال�صاكنة نادًرا ما ت�صتكمل 

الفعلية في مراحل  الم�صاركة  ال�صكان من  ي�صتبعد  الواقع، وغالًبا ما  اأر�س  ترجمة ت�صاميمها وخططها على 

تنفيذها.

عي�س  واأماكن  المدينة  فيه  ت�صهد  الذي  الوقت  في  الخ�صو�س،  بهذا  االختالالت  من  عدد  تراكمت  وقد 

المغاربة تحوالت كبرى خلخلت مفهوم المدينة ذاته، وهو مفهوم يبقى - كما �صلف ذكره- منفلتا لحد االآن 

عن التحديد القانوني، وهو ت�صور له اأثار في غاية ال�صلبية، بحكم التغيرات التي تطراأ على المراكز وال�صواحي 

واالأحياء الجديدة، وبحكم الدالالت المتنوعة التي تكت�صبها تجمعات �صكنية اأو اأماكن عي�س تنفلت من 

كل �صبط، وال ت�صتجيب لمقت�صيات الحياة الكريمة. وعلى الرغم من اهتمام ال�صلطات العمومية في العقد 

المدينة  فاإن  الحالية،  الحكومة  في  االإ�صكان  وزارة  اإلى  المدينة  ت�صمية  واإ�صافة  المدينة،  باإ�صكالية  االأخير 

المغربية ما تزال تعرف تنامًيا م�صطرًدا لحاالت التفكك، وتفاقم م�صاكل تمركز ال�صكان، وما ينتجه كل ذلك 

من �صعور بالحرمان واالإق�صاء، وما ُيوّلده من عنف، ومن خواٍء ثقافي.

اإذا كان المجتمع المغربي "ُمرّكبا" كما كان ي�صفه "بول با�صكون" فاإن ُمدنه لي�صت مركبة فح�صب، واإنما 

تتميز ف�صاءاتها بت�صتت مثير، يفقدها ان�صجامها ال�صروري بين وظائفها الحيوية المتمثلة في اال�صتثمار والعمل 

والخدمات المنا�صبة، وال�صكن الالئق، وبين الترفيه المتنوع والعمل الثقافي.

ف�صاءاٍت  توفر  اأن  يفتر�س  حيث  المجتمعات،  حداثة  على  ا 
ً
موؤ�صر اليوم  تمثل  المدينة  اأن  المعلوم  ومن   

للقاء والتوا�صل بين �صاكنتها، واأماكَن للعي�س وبنياٍت الإنتاج الثقافة، بكل تعبيراتها الرمزية والفنية، واالأدبية 

بروافدها المختلفة، كما �صعت  الوطنية  الثقافة  انبثاق  العريقة في  المغربية  والجمالية. وقد �صاهمت المدن 
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تدخالت الحماية اإلى اإ�صافة معاٍن جديدة عليها، من حيث المعمار وطرق تنظيم وجود االإن�صان في المكان، 

التو�صع  وب�صبب  اأنه،  غير  وال�صباب.  الثقافة  ودور  والحدائق،  العمومية  وال�صاحات  الخ�صراء،  والم�صاحات 

العمراني، والهجرة القروية، وال�صكن الفو�صوي، والتدخالت البعدية لل�صلطات العمومية، تفاقمت �صعوبات 

تدبير اأماكن عي�س المغاربة، واهتزت القيم التي يفتر�صها التمدن، والعي�س الم�صترك، كما �صاهم ذلك في 

ا�صطراب نوعية الم�صاركة ال�صيا�صية للمواطنين في ال�صاأن العام، وتعطيل ا�صتنبات قيِم المجتمع الديمقراطي، 

وتهمي�س الفعل الثقافي، اإن لم يكن تغييبه تماما من االن�صغاالت العامة.

المتعلقة  العمومية  ال�صيا�صات  ي�صمل  تفكير كلي  اليوم، هو  المغاربة،  اأماكن عي�س  في  التفكير  فاإن  لذلك 

�أماكن  في  �لبحث  ويعبر  و�لإبد�ع.  و�لمعرفة،  �لتو��ضل  و�أنماط  �ل�ضيا�ضي،  و�لعمل  بالقت�ضاد، و�لجتماع، 

ا�صتغالها  وطرق  وتطوراتها،  واأحوالها،  واقعها،  لفهم  جماعية  رغبة  عن  وخارجها،  المدن  داخل  العي�س، 

وتدبيرها، وم�صاكلها، واأدوارها االجتماعية والثقافية. كما يرتبط االهتمام باأماكن العي�س، بالم�صاكل الح�صرية 

لتاأطير  التي تخطط  العمومية،  ال�صيا�صات  ا متجدًدا في 
ً
تفكير ي�صتدعي  الذي  االأمر  وتركيبها.  ت�صابكها  في 

حياة االإن�صان المغربي في المكان، ومدى ا�صتجابة طرق التخطيط واالإنجاز لحاجياته الحيوية، والنتظاراته 

االجتماعية والثقافية، ولتنوع ان�صغاالته وميوالته. كما ي�صتوجب مقاربات جديدة لتدبير المجاالت الترابية، 

و�صبط التو�صع الفو�صوي الذي ينتج �صعوبات ال ح�صر لها اأمام االإرادة العمومية.

ال�صاكنة المغربية، والفر�س المتوفرة، والتي  اأماكن عي�س  بالت�صاوؤل عن واقع حال  يتعلق االأمر، باالأ�صا�س، 

قيم  با�صتنبات  االجتماعي  لالندماج  رافعات  القروية  والتجمعات  المدينة  ف�صاءات  لجعل  خلقها،  يتعين 

الت�صاكن والت�صامن، واإنتاج ون�صر الثقافة وحماية الفئات في و�صعية االحتياج، والتحفيز على الم�صاركة في 

ال�صوؤون العامة، بدءا من الم�صتوى المحلي، وانتهاء بما يهُمّ الق�صايا الكبرى للمغرب. ومن زاوية اأخرى، فاإن 

االأمر يتعلق باالقتراب من ال�صوؤال التالي: كيف يمكن تحويل اأماكن عي�س المغاربة، اإلى ف�صاءات لخدمة 

وتنوعها،  تعددها  الهوية في  تعبر عن مقومات  ترابية،  وتهيئة  وت�صميم ح�صري،  االإن�صان، من خالل معمار 

وعن حاجات النا�س اإلى ال�صكن المنا�صب، واالندماج، و"االأمن االإن�صاني"، والحركية واال�صتجابة، بطرق 

اأ�صباب  محا�صرة  في  وي�صهم  والمبادرة،  االجتهاد،  على  يحفز  بما  والثقافية،  الروحية  القيم  لتعزيز  منا�صبة، 

االإق�صاء، والفو�صى، والعنف، وال�صلوكات المنافية للتعاي�س، والموؤدية اإلى اإنتاج التاأخر الفكري والثقافي.
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II.    في واقع حال اأماكن العي�س

ُيجمع الم�صوؤولون عن قطاع التعمير وال�صكن والجماعات الترابية، كما الخبراء والباحثون في مختلف اأنواع 

والفو�صوي  المتفاوت،  الم�صتت،  الم�صطرب  الواقع  اأولهما:  اثنين:  اأ�صا�صين  اأمرين  على  العي�س،  اأماكن 

وا�صح  ت�صور  اإلى  ي�صتند  مجتمعي  م�صروع  غياب  وثانيهما:  نادرة؛  با�صتثناءات  عموما،  الح�صري  للم�صهد 

لالإن�صان ولحاجياته الثقافية، وتداعيات هذا الغياب على اأو�صاع اأماكن العي�س اأو الالعي�س المختلفة التي 

المغاربة.1 يرتادها  اأو  "يحيى" فيها 

لوحة �سلبية للمجال الح�ساري، وعجز ُمتراكم  .1

تبين من خالل جل�صة اال�صتماع مع وزير "االإ�صكان والتعمير و�صيا�صة المدينة" اأن الدولة المغربية، انتبهت 

موؤخرا اإلى االأهمية اال�صتراتيجية، التي يتعين اإيالوؤها للمدينة، وللم�صاألة الح�صرية، ق�صد تجاوز االإكراهات 

ولال�ضتجابة  �أف�ضل،  عي�ص  �ضروط  لتوفير  رفعها  يلزم  �لتي  و�لتحديات  �ل�ضكان،  يو�جهها  �لتي  �لكبرى 

ال�صاكنة  من  ماليين  ثالث  هناك  االإجمالي،  الم�صتوى  فعلى  االأ�صا�صية.  االإن�صانية  والحقوق  للمقت�صيات 

الح�صرية التي تعاني من اله�صا�صة والفقر، ح�صب المندوبية ال�صامية للتخطيط )2007(، و%13 من ال�صاكنة 

الح�صرية تقطن ب�صكن غير الئق، ووجوب ت�صريف 4,5 مليون طن من النفايات ال�صلبة غير المعالجة �صنويا، 

 من مياه ال�صرف غير المعالجة، و�صرورة توفير 3000 هكتار للتعمير �صنويا، ونق�س كبير في 
3
و500 مليون م

المرافق العمومية والف�صاءات والخدمات الح�صرية، وتنقالت ح�صرية مكلفة، اقت�صاديا واإن�صانيا، وغير مواكبة 

نهائيا لطبيعة النمو العمراني.

واإذا كان المغرب يتوفر على �صبكة ح�صرية مهمة، فاإن اأغلبها متمركز بال�صواحل، وتوزيعها غير متوازن، مع 

هيمنة وا�صحة للمدن الكبرى، اإذ يمثل ثقلها الديمغرافي %56 من مجموع �صكان المدن.

"�صبكة ح�صرية غير من�صجمة ومحدودة اال�صتقطاب"، غالبا ما  وتقدم معطيات وزارة االإ�صكان �صورة عن 

تت�صف وظائفها بال�صلب، منها التباين الكبير بين المدن الكبرى، والمتو�صطة وال�صغرى، و�صعف التمف�صل 

بين اأدوات التخطيط الترابي، اإن وجدت، واال�صتراتيجيات القطاعية، و�صعوبات دمج الوافدين الجدد في 

التن�صيق والتباين الحا�صل بين  القروية، ف�صال عن غياب  تاأطير وا�صتباق الهجرة  الحوا�صر، ب�صبب �صعف 

مختلف المتدخلين. وهو االأمر الذي ترتبت عنه اختالالت اقت�صادية اجتماعية وبيئية، وانت�صار لالقت�صاد 
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غير المهيكل، وتزايد في رقعة الفقر، والبطالة، واإ�صعاف الروابط االجتماعية. مما يجعل الم�صهد الح�صري 

الوطني يعاني، من بين ما يعاني منه، من تو�صع عمراني غير متحكم فيه، وعالقات م�صطربة، وغير متوازنة بين 

المراكز والهوام�س، وعجز ظاهر في البنيات التحتية والتجهيزات االأ�صا�صية، والخدمات، وو�صائل التنقالت 

الح�صرية، تزداد هذه المعطيات ا�صتفحاال، مع غياب مواكبة وثائق التعمير للدينامية الح�صرية، وعجز بائن 

للحكامة المعتمدة في تدبير المجاالت الح�صرية.

الم�صتقرئ للقامو�س الم�صتعمل في ت�صريحات كثير من الم�صوؤولين ال�صيا�صيين عن �صوؤون المدينة، وعن 

ترتيب �ضروط عي�ص �لمغاربة في �لمكان، يالحظ غلبة �لكلمات ذ�ت �لدللة �ل�ضلبية، من قبيل، �لإكر�هات، 

المعاناة من اله�صا�صة والفقر، ال�صكن غير الالئق، نق�س في المرافق العمومية والف�صاءات والخدمات، نقل 

غير مواكب للنمو الديمغرافي، توزيع ح�صري غير متوازن، وغير من�صجم، محدود اال�صتقطاب، �صعف التاأطير، 

غياب التن�صيق بين المتدخلين، اختالالت، تزايد رقعة الفقر، اإ�صعاف الروابط االجتماعية، تو�صيع عمراني 

غير متحكم فيه، عجز في التجهيزات االأ�صا�صية، ونق�س كبير في حكامة المجاالت الح�صرية.

فاإنها  �لمكان،  �لنا�ص في  ترتيب حياة  لت�ضهيل �ضروط  �لت�ضريعات و�ضيلة  �أن تكون  ف�ضال عن ذلك، وبدل 

ت�صكل عراقيل عديدة، نظرا لغمو�صها، وت�صارب المتدخلين )الوالية، العمالة، الجماعة، الوكالة الح�صرية، 

مرا�صيم...( الذين يعتمدونها تزيد في حدة ذلك. بيروقراطية ثقيلة، وغياب للخبرة واال�صتمرارية، والتجاء 

اإلى اأدوات غير قابلة، عمليا، لتح�صين عي�س النا�س، �صواء على �صعيد ال�صكن، اأو على �صعيد ت�صور وتهيئة 

الكبرى  القرارات  اأن  علما  وريا�صية،  وفنية  ثقافية  وتجهيزات  والترويح،  للترفيه  واأماكن  عمومية،  ف�صاءات 

بخ�صو�س التعمير، ما تزال تتخذ على ال�صعيد المركزي، حيث تو�صع المخططات وقواعد التدبير، ويفر�س 

على الجماعات المحلية والح�صرية اأن تقوم بالتنفيذ الذي يخ�صع، بدوره، لم�صالح وم�صاربات قد تحرفه عن 

اأهدافه.

والتكنولوجيات  الثقافية  ال�صوؤون  لجنة  نظمتها  التي  الور�صة  اأثناء  الح�صرية،  الم�صاألة  خبراء  اأحد  ويالحظ 

"كارثية" الأن الم�صاريع ال�صكنية،  اأن و�صعية مدننا، في الواقع،  "المدينة واأماكن العي�س"،  الحديثة حول 

بمختلف اأنماطها، كثيرا ما تكون مملة، واأنها ب�صبب غياب ف�صاءات للتن�صيط والتوا�صل تنتج الملل، اجتماعيا 

واإن�صانيا وثقافيا، بل اإن اختيار ال�صكن االأفقي، في اإطار ما ينعت بال�صكن االجتماعي، يختزن قنابل موقوتة، 

اأحد  وت�صورات، ال  �صلوكات  �صتولد  وب�صرية  �صكنية  تجمعات  وهي  ثقافية.  اأن محيطها �صحراء  ف�صال عن 

يمكنه التكهن بطبيعتها وطريقة التعبير عنها، وهل �صت�صاعد في تعزيز الروابط االجتماعية؟ اأم على العك�س 

من ذلك، تهددها وت�صكل عامال لتفككها؟
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الف�ساءات التراثية، وممكنات وعوائق اإعادة الحياة اإليها  .2

التعاقد  اأ�صكال  من  �صكل  اإطار  في  يدخل  واإنما  ذاته،  في  تراثي  ف�صاء  اأو  تراث  يوجد  ال  اأنه  المعلوم  من 

�لجتماعي، بناء على قيم ثقافية وجمالية و�إن�ضانية محددة، يحملها هذ� �لتر�ث، وتمتلك ما يلزم من �ضروط 

اال�صتمرارية والتاأثير والح�صور. ويزخر المغرب بف�صاءات تراثية كثيرة ومتنوعة، �صواء داخل المدن القديمة، 

والف�صاءات  الرموز  هذه  في  تدخل  كل  اإن  بحيث  والبوادي،  القرى  في  اأو  وغيرها،  والمخزنية  الح�صرية 

ومدبرو  والمرممون،  المحافظون  عنه  ر  ُيعِبّ ثقافي:  عامل  متكاملة:  عوامل  ثالثة  بتفاعل  يتحدد  التراثية، 

التراث والموؤرخون، وغالبا ما ي�صيطر عليهم طابع المحافظة واالأ�صالة، والنزعة اال�صتمرارية للتراث؛ وعامل 

اقت�صادي: اإذ ال يكفي ترميم رموز تراثية اأو ف�صاءات تدهورت اأحوالها من اأجل الترميم فقط، والرغبة في 

المحافظة عليها، ولكن يتعين اإيجاد طرق م�صتجدة ل�صمان فائدتها على المجتمع والثقافة واالإن�صان، وتوفير 

�ضروط ��ضتمر�ريتها؛ و�أخير� عامل �ضيا�ضي: باعتباره عامال حا�ضما يقرر في م�ضير هذه �لف�ضاء�ت من حيث 

�صمان التمويل المنا�صب، وح�صاب العائد االجتماعي والثقافي، من وراء اتخاذ قرارات اإعادة اإحياء اأماكن 

العي�س التراثية.

وقد اأكد الم�صاركون في ور�صة "الف�صاءات التراثية واإعادة الحياة اإليها" على اأن هناك خطرا حقيقيا يحدق 

باأماكن العي�س التراثية، �صواء في المدن القديمة اأو في البوادي، ذلك اأن ف�صاءات العي�س التي اجتهدت 

بع�س الجهات، وخ�صو�صا جمعيات المجتمع المدني، لترميمها واإعادة الحياة اإليها، عانى ت�صييرها بعد ذلك 

من جملة ارتباكات، كما هو الحال بالن�صبة لترميم واإ�صالح بع�س المعالم التراثية في المدينة القديمة بالدار 

اأن  ب�صبب  اأو  انتخابوية،  الأ�صباب  لعراقيل  وتتعر�س  مقاومات،  تواجه  والتي  المثال،  �صبيل  على  البي�صاء، 

ال�صلطات المحلية، في بع�س المناطق، تعطي االأولوية لالعتبارات االأمنية نظرا لعوامل ظرفية.

على الرغم من اأن الدار البي�صاء، مثال، هي العا�صمة االقت�صادية، تمثل وجهة دولية ومركًزا ثقافًيا فنًيا، فاإنها 

دائمة، ح�صب  م�صاكل  من  تدبيرها  يعاني  �صخ�صية،  بدون  كاأنها  وتبدو  االنفجار،  و�صك  على  بمدينة  اأ�صبه 

الم�صاركين في ور�صة الف�صاءات التراثية. اأما م�صوؤولو الم�صالح الخارجية للوزارات فال يمتلكون اأية �صلطة 

طالما �أن �لقر�ر�ت تتخد في �لرباط. على �لرغم من �أن �لمدينة ت�ضهد �غتناًء� غير م�ضبوق فاإن �أماكن �لعي�ص 

ذات الطابع الثقافي تدبر بطرق تفتقد اإلى العقالنية وال ت�صتغل �صوى بن�صبة 30 بالمائة من اإمكانياتها. هكذا 

�صعوبات  ومن  التلوث،  من  ال�صاكنة  تعاني  اإذ  والمتخيلة.  الممكنة  المفارقات  اأ�صكال  كل  المدينة  تقدم 

م�صاريع  �صكل  في  عديدة  اأمل  عنا�صر  تقترح  نف�صه،  الوقت  في  اأنها،  غير  �صكن.  على  والح�صول  التنقل، 

ُمهيكلة كاالأحياء الجديدة، ومجهودات ترميم بع�س االأماكن التراثية في المدينة القديمة، ومراكز ح�صرية 

طرامواي  اإطالق  عن  ف�صال  والجاذبية،  الغنى  بالغة  اإن�صانية  ثقافية  دالالت  ذات  عي�س  اأطر  بخلق  كفيلة 

�صي�صاعد، بال �صك، على التخفيف من معاناة المواطنين في التنقل.
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ال تعاني الف�صاءات التراثية في المدن القديمة وحدها من االإهمال، اأو من المقاومات التي تعتر�س مجهودات 

ترميمها، واإنما حتى اأماكن العي�س التي بنيت في فترة الحماية من حدائق وكنائ�س، ومالعب. وحتى اإذا ما 

نجح الم�صاهمون، �صلطات، وموؤ�ص�صات رعاية، وجمعيات مدنية، في اإعادة الحياة اإليها، فاإنها غالبا ما تتعر�س 

للتلف، جزئيا اأو كليا، اأو اأن م�صوؤولية ت�صييرها توكل لمن لم يتم تاأهيلهم لها. كما ي�صجل اأن هناك مبادرات 

اأنه ال منا�س من و�صع  اأ�صابها الهدر. لذلك يعتبر الفاعلون في هذا المجال،  اأو نجحت موؤقتا، ثم  ناجحة، 

ت�صور وطني للف�صاءات التراثية، واإعادة الحياة لها، مع مراعاة الفروق والتفاوتات ح�صب الجهات والمدن 

و�لبو�دي، و�لعمل لتي�ضير �إعادة تملكها بطرق مختلفة، وتحديد �ضروط ومعايير م�ضبوطة، لأماكن �لعي�ص �لتي 

يرتادها االأطفال وال�صباب، والن�صاء، والمتقدمون في ال�صن، �صواء تعلق االأمر بالف�صاءات المخ�ص�صة للثقافة 

والفن، اأو الريا�صات، اأو الترفيه.

الف�ساءات الثقافية وعوائق التدبير  .3

يرى بع�س الفاعلين الثقافيين اأن البنيات التحتية للثقافة، والتجهيزات التي ُتبنى من اأجل تقديم خدمات 

اأماكن عي�س، الأن مرتاديها ومن ينتظم في اال�صتفادة من خدماتها،  ثقافية للمواطنين، تعتبر في واقع االأمر 

يجدون اأنف�صهم منخرطين في اإيقاعات حياتية، بف�صل و�صائل التعبير والتوا�صل الفنية والثقافية التي تتيحها 

هذه الف�صاءات، والتي تختلف في عمقها، عن رتابة العي�س اليومي العادي.

ونوعية  وحجمها،  عددها  حيث  من  ملحوظا  عجزا  تبين  الثقافية،  بالتجهيزات  المتعلقة  المعطيات  اأن  اإال 

الخدمات التي تقدمها، وبالخ�صو�س في المدن المتو�صطة وال�صغيرة وفي العالم القروي. وحتى اإن وجدت 

فاإن موقعها نادرا ما يكون مالئما، ف�صال عن طرق تدبيرها، لدرجة اأنها تتحول اإلى ف�صاءات فارغة ال حياة فيها، 

اأو توظف الأن�صطة غير تلك التي بنيت من اأجلها، وتتحول اإلى تجهيزات "حزينة"، كما عبر عن ذلك اأحد 

الم�صاركين في ور�صة "الم�صرح والخزانات والمتاحف"، الأن اأغلبها، ولي�س كلها بطبيعة الحال، تفتقد اإلى 

عنا�ضر �لإثارة و�لجذب. ول توفر �ضروط عي�ص تتيح �ل�ضتفادة و�لتعلم و�لتفاعل. كما �أن �أن�ضطتها روتينية، 

م�صتوى  �صواء على  الثقافي،  العمل  لالإ�صراف على  تاأهيلهم  يتم  لم  مديرين  اإلى  ت�صييرها  م�صوؤولية  وتوكل 

التخ�ص�س، والتخطيط، والتنفيذ، اأو االحترافية في التوا�صل، وطرق جذب الجمهور، واال�صتمرارية في خلق 

اهتمام النا�س بالم�صامين الثقافية والفنية.

لدور  خ�ص�صت  واالأ�صكال،  االأحجام  مختلف  من  اأبنية  توجد  المغرب،  مدن  كل  في  اأنه  يالحظ  لذلك، 

ال�صباب والخزانات، و"المراكز الثقافية"، غير اأنها تخ�صع لمنطق اإداري عمودي، لدرجة ال يفرق معها من 

يرتادها بين اعتبارها اإدارات اأو اأماكن عي�س. في حين اأن هذه االأماكن ت�صحى حقا اأماكن عي�س، حين تنتج 

عوامل اإدماجية، وتر�صخ عادات، وت�صبح لها قدرة على جذب النا�س، ودفعهم اإلى الم�صاركة، اعتمادا على 

مهنية وتقنيات تعلي من �صاأن ما هو اإن�صاني.
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هذا في الوقت الذي توؤكد التجارب على اأن اأماكن العي�س، م�صارح، متاحف، دور �صباب، خزانات، ف�صاءات 

موؤ�ص�صية  بنيات  ومع  محيطها،  مع  ومتفاعلة  مو�صولة  تكون  اأن  وت�صتمر،  تحيى  لكي  البد،  المتنوعة  اللقاء 

داعمة، في اإطار مجهود م�صتر�صل، ومهنية وح�ّس عالئقي، اعتمادا على ت�صورات، وقدرة على بناء الم�صاريع 

واإنتاج المعنى.

غير �أن �أغلبية �أماكن �لعي�ص �لثقافية �لمغربية تفتقر �إلى هذه �ل�ضروط. هناك ��ضتثناء�ت ل�ضك، لكن زرع 

�لحياة في �لتجهيز�ت �لثقافية و�لفنية، معزز� بنمط ن�ضيط للحكامة، ي�ضترط �لنتقال من �لمنطق �لإد�ري 

الم�صتدامة ذات  البرامج  اإلى  العابرة  المو�صمية  البرامج  والتحول من  الم�صاركة،  اإلى  الجاف،  البيروقراطي 

النف�س االإ�صتراتيجي المندمج، واإلى تر�صيخ عادات خالقة لدى النا�س، وتجذير الثقافة فيما هو يومي، واإنتاج 

�صلوكات منتظمة ومن�صبطة rituels، فيما يتعلق بالممار�صة الثقافية والفنية.

التي  العي�س  اأماكن  اأن غالبية  ر عن حيوية المجتمع، غير  تعِبّ اأن  العي�س ف�صاءات من المفتر�س  اأماكن  اإن 

وبا�صتثناء  نقائ�صها.  تنتج  ما  بقدر  ال�صورة،  والجهات، ال تعك�س هذه  الفئات  المغاربة، من مختلف  يرتادها 

ف�صاءات قليلة في بع�س المدن والجهات، �صواء كانت م�صاجد، اأو مراكز ثقافية، اأو ف�صاءات تراثية، اأو قاعات 

�صينمائية، اأو �صاحات عمومية، اأو متاحف اأو دور ال�صباب، فاإن طرق تدبيرها غير مالئمة، وبرامجها مو�صمية، 

عابرة ومملة. واالأمر يعود ابتداء وانتهاء، في نظر الفاعلين في هذه المجاالت، اإلى غياب ت�صور ثقافي ي�صتوعب 

االإ�صكاالت ويقترح الحلول واالإجراءات التي تمكن من التنمية والتطوير.
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III.    اأماكن العي�س، معطيات حقائق

ينطلق هذا الت�صخي�س، من اعتبار اأن الف�صاءات الثقافية واالجتماعية، تنتج الثقافة والرموز والقيم، التي اإذا 

ما توفرت لها �ل�ضروط �لمنا�ضبة، فاإنها ت�ضهم بمقد�ر كبير في �لندماج �لجتماعي، و�لتما�ضك �لوطني، ورفع 

م�صتوى تح�صر المجتمع. من هنا تاأتي اأهمية اإبراز مظاهر العجز الثقافي، الذي تعاني منه هذه الف�صاءات، 

وال�صباب  النا�صئة  على  تاأثيرها  ومدى  ا�صتغالها،  طرق  وت�صخي�س  ومعطياتها،  واقعها  عن  بالك�صف  وذلك 

ب�صكل خا�س، وعلى باقي �صرائح المجتمع، وذلك من خالل:

في  • دورها  واإبراز  بالثقافة،  بعيد  اأو  قريب  من  لها عالقة  العي�س" التي  "اأماكن  بع�س  واقع حال  ر�صد 

االندماج االجتماعي، وطرق ا�صتغالها وت�صييرها، ومظاهر الخ�صا�س الذي تعاني منه؛ 

االإ�صهام في تقديم فهم ثقافي ل"اأماكن العي�س" وما ينجم عن تمثلها من تداعيات اجتماعية اأخالقية  •

وقيمية؛

ر�صد االإنعكا�صات االجتماعية والثقافية الناجمة عن �صيا�صات تدبير "اأماكن العي�س"...  •

ممثلة  الثقافي  بالفعل  العي�س" المرتبطة  "اأماكن  من  عينات  اختيار  تم  و�صفي، حيث  بعمل  االأمر  يتعلق 

والقاعات  ال�صباب،  دور  فهي:  الت�صخي�س  لهذا  اختيرت  التي  العينات  اأما  المملكة.  جهات  لمختلف 

ال�صينمائية، والحدائق العامة والحدائق التاريخية، والمدن العتيقة، والماآثر التاريخية، وال�صاحات العمومية... 

النطاق المكاني والب�سرى للت�سخي�س  .1

فيما يتعلق بالنطاق المكاني والب�صري، فقد تم اختيار عينات لواقع حال اأماكن العي�س لالعتبارات االآتية:

تمثيل اأكبر عدد ممكن من "اأماكن العي�س" ذات العالقة بالفعل الثقافي )دور ثقافة، دور �صباب، قاعات  •

�صينما، مواقع تاريخية واأثرية، مدن قديمة، من�صاآت ريا�صية، م�صاحات خ�صراء، �صاحات عمومية...(. 

الخريطة  • )اأنظر  الو�صف  اأهداف  يوفي  ب�صكل  المغرب  وجهات  مناطق  من  ممكن  عدد  اأكبر  تمثيل 

اأ�صفله(...

تمثيل المجتمع الح�صري والقروي على حد �صواء، وتمثيل المدن التاريخية والمدن ال�صهلية والجبلية  •

والمناطق الجنوبية والمناطق ال�صمالية والمدن ال�صاحلية والمتو�صطية ومنطقة الواحات. 
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والمجتمع  المواطن  راأي  وا�صتخال�س  الترفيهي؛  والبعد  الثقافي  البعد  بين  تجمع  مقاربة  اعتماد  تَمّ  لقد 

اإ�صتكناه البعد  المدني؛ مع ر�صد نماذج لالقتداء �صمن مفهوم اال�صت�صراف الترابي؛ اأخذا بعين االعتبار 

الرمزي، ور�صد التعبيرات الثقافية وال�صلوكية والرمزية؛ واإبراز الم�صاكل الم�صتعَجلة؛ ومراعاة مفهوم اإعادة 

اإدماج المجال العام بوا�صطة الثقافة.... 

ُدور ال�سباب والفعل الثقافي  .2

والحاالت  والظواهر  الرموز  العديد من  ر�صمية تحت�صن  وموؤ�ص�صة  مفتوًحا/مغلقا،  ن�صًقا  ال�صباب  دار  ُت�صكل 

الرهان عليها في  موؤ�ص�صة يمكن  ال�صباب  دار  "اإن  ببالدنا.  الثقافة  اإ�صكالية  قلب  تقع في  المجتمعية، وهي 

على  التن�صئة  عملية  في  مهمة  باأدوار  تقوم  باعتبارها  المغربي،  لمجتمعنا  ثقافية  تربوية  اإ�صتراتيجية  خدمة 

والمتو�صطة،  الفقيرة  الطبقة  من  فئات  عليها  وتتردد  ال�صعبية،  باالأحياء  تتواجد  �صعبية  وموؤ�ص�صة  المواطنة، 

 ؛ وتتمثل 
المغربي"1 المعلومات تعك�س حركية المجتمع  للتوا�صل ورواج مجموعة من  مما يجعلها ف�صاء 

االأهداف االإجرائية لدور ال�صباب في: "�صمان مكان اآمن لتالقي ال�صباب؛ والتن�صيط من اأجل ال�صباب؛ 

.
وتحقيق الحماية من االأمرا�س االجتماعية"2

وت�صير االأرقام الر�صمية اإلى وجود حوالي 343 دار �صباب �صنة 2004، %74 منها بالو�صط الح�صري و26% 

بالو�صط القروي. كما ت�صير اإح�صائيات 2008 اإلى وجود حوالي 436 دار �صباب بالمغرب؛ وجاء في مخطط 

وزارة ال�صباب والريا�صة )2008-2012( اأن من اأهدافه الرفع من عدد دور ال�صباب والمحدد في 436 لي�صل 

التركيز  لل�صباب، وكذلك  250 دارا  اإلى  زيادة ي�صل  اأي بمعدل   :2012 بداية  لل�صباب عند  686 دار  اإلى 

خريطة تبرز اأماكن اإجراء الدرا�صة الميدانية

    محمد موفق؛ دار ال�صباب المغربية: قراءة من�صط. في "دار ال�صباب واأ�صئلة المجتمع المدني بالمغرب"، من�صورات ال�صعلة 2006. �س 71.
1

    المرجع نف�صه. �س 73.
2

طنجة

قلعة ال�صراغنة
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الجديدة
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الفوارق  تقلي�س مظاهر  الم�صاهمة في  اأجل  لل�صباب، من  االأهمية  واإعطاء  الهام�صية،  واالأحياء  البادية  على 

الجهد  من  المزيد  بذل  خالل  من  وذلك  ال�صباب.  لفائدة  الموجهة  البرامج  وتقوية  وتعزيز  االجتماعية، 

لماأ�ص�صة وتثبيت كافة المهرجانات والتظاهرات المنظمة لفائدة ال�صباب من م�صرح، ومو�صيقى، ومنتديات 

.
3 
�صبابية، و�صينما، وفنون ت�صكيلية، وجامعات �صعبية، ومقامات لغوية- واأن�صطة معرفية

 443 في  ينح�صر   2012 �صنة  ال�صباب  دور  عدد  اأن  والريا�صة،  ال�صبيبة  لوزارة  الر�صمية  االإح�صائيات  وُتبين 

موؤ�ص�صة، موزعة عبر مختلف مدن المملكة، ي�صتفيد من خدماتها اأزيد من 6 ماليين �صاباًّ �صنويا، وهو ما يبرز 

.
4 
اأن عدد 686 الذي ُو�صع هدفا لمخطط وزارة ال�صباب والريا�صة )2008-2012( ال زال بعيد المنال

150 موؤ�ص�صة فقط في حالة �صالحة للعمل،  اأن  تاأكد  276 دار �صباب بالمغرب  ت عينة من  وفي درا�صة هَمّ

ا لعدم 
ً
و96 موؤ�ص�صة في حاجة اإلى اإ�صالحات متعددة، في حين ت�صتوجب 30 موؤ�ص�صة اأخرى االإغالق نظر

 .
5 
�ضالحيتها ل�ضتقبال �أي ن�ضاط

    تقرير حول تقييم ال�صيا�صات العمومية ذات ال�صلة بال�صباب. الو�صيط من اأجل الديمقراطية وحقوق االإن�صان. اأكتوبر 2010، تن�صيق ح�صن 
3

طارق وعبد الرزاق الحنو�صي،

    يوؤكد موقع وزارة ال�صباب والريا�صة االإلكتروني اأن العدد الحالي لدور ال�صباب بالمغرب ال يتعدى 443. 
4

www.ahewar.org .2005 ،1193 عبد الرحيم العطري. دار ال�صباب المغربية: اإ�صكالية التاأطير وهاج�س الفرملة. الحوار المتمدن العدد    
5

ر�صم بياني يبرز التفاوت بين العالم الح�صري والعالم القروي على م�صتوى دور ال�صباب

 حالة دور ال�صباب بالمغرب ح�صب درا�صة جزئية
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ويبرز الر�صم البياني التالي عدد دور ال�صباب بالمغرب ح�صب جهات المملكة: 

 

يتبين من خالل الجدول، اأن هناك تقاربًا ن�صبًيا بين معظم الجهات، با�صتثناء بع�س الجهات التي توجد فيها 

مدن كبرى، وقطاعات ترابية �صا�صعة، كما يالحظ فقر كبير بهذا الخ�صو�س، في جهة وادي الذهب لكويرة. 

ال�صيا�صة  اأن  يوؤكد  الجهات،  قلتها- ح�صب  ال�صباب - على  توزيع دور  الكمي في  العدد  اأن هذا  وال �صك 

العامة، ال تعير كبير اهتمام لهذا القطاع الحيوي على م�صتوى ال�صباب والثقافة، ذلك اأن عدد دور ال�صباب 

ووظائفها ال يرقى اإلى الم�صتوى المطلوب.   

اأن  الر�صمية  االإح�صائيات  توؤكد  والذين  ال�صباب،  دور  يرتادون  الذين  ال�صباب  اأعداد  ارتفاع  اإلى  وبالنظر 

عددهم ي�صل اإلى حوالي 6 ماليين ن�صمة )ح�صب اإح�صائيات وزارة ال�صباب والريا�صة(، فاإن هذه الدور تبقى 

عاجزة عن تلبية مختلف الحاجيات الثقافية والترفيهية لهذه الفئة المهمة في المجتمع. وتقدر االإح�صائيات، 

اأح�صن  في  مربع  متر   200 اإلى   150 تتجاوز  ال  م�صاحتها  اأن  مع  �صباب،  دار  لكل  فرد  األف   500 من  اأكثر 

 .
6
الظروف 

والمالحظ اأن هذه الموؤ�ص�صات ال تجمع بينها وحدة معمارية، وال م�صاريع ثقافية وا�صحة المعالم، كما اأن درجة 

االختالف في ت�صاميم البناء وتوزيع الموؤ�ص�صات جغرافيا مرتفعة، حيث ينعك�س ذلك على البنية المعمارية، 

اأخرى، فالحديث عن  الثقافية والترفيهية، ومن جهة  اإلى الهوية الم�صتركة الدالة على الوظيفة  التي تفتقد 

اأي�صا درجة كفاءة الموارد الب�صرية، التي تتوزع بين القائمين على اأمور دور ال�صباب من اأطر  البنية، يخ�س 

م�صيرة، وبين ال�صباب من رواد اأندية وجمعيات. 

عدد دور ال�صباب ح�صب الجهات

    علي ال�صعباني. اأي دار �صباب الأي مجتمع. �صمن كتاب: دار ال�صباب واأ�صئلة المجتمع المدني بالمغرب. من�صورات ال�صعلة 2006. �س 81. 
6
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ويبرز الر�صم التالي توزيع دور ال�صباب ح�صب الجهة المالكة:

وتاأتي  ال�صباب،  دور  بناء  في  االأولى  المبادرة  �صاحبة  هي  المحلية  الجماعات  اأن  البياني  الر�صم  من  يبدو 

الوزارة الو�صية )ال�صباب والريا�صة( في الدرجة الثانية، بينما يغيب القطاع الخا�س ب�صكل كامل. 

ويتبين اأن اأكبر ن�صبة بناء دور ال�صباب، تحقق خالل �صنوات ال�صبعينات، والن�صف االأول من الثمانينات، 

�صنوات  كر�صت  ثم  واحدة(،  �صباب  )دار  و1986  فقط(  �صباب  دور  )اأربع   1985 �صنة  منذ  ركود  فترة  تلتها 

الت�صعينات غياب االهتمام الر�صمي بدور ال�صباب، ثم فترة انتعا�س ن�صبي في بداية االألفية الثالثة )23 دار 

�صباب �صنة 2004(. وتبعا للمعاينة الميدانية، تبين اأن كثيرا من دور ال�صباب والثقافة ُمعطلة، ولم تعد تحقق 

االأهداف التي اأن�صئت من اأجلها، ت�صترك في ذلك المدن )نموذج العيون(، والقرى )دار الثقافة ودار ال�صباب 

بمريرت باإقليم خنيفرة(. فهل يعتبر هذا الواقع اإيذانا باإفال�س م�صروع موؤ�ص�صة عريقة ا�صمها دار ال�صباب ؟ اأم 

اأنه يوؤكد على اأن الخلل يوجد في البنية والوظيفة اأي�صا؟

وبحكم التالزم المو�صوعي بين البنية والوظيفة، فالبنية هي النتاج الواقعي والفعلي لعملية الماأ�ص�صة، ومن 

الطبيعي جدا اأن تتاأثر بالوظائف التي تترتب عن عمل الموؤ�ص�صة... 

وتتميز دور ال�صباب بالمغرب، ح�صب اأحد الباحثين، بكونها "بنية ه�صة ووظيفة غام�صة، وم�صاكل بالجملة"؛ 

دور  خالله  كانت  الذي  والثمانينات  ال�صبعينيات  زمن  عن  مختلفا  زمنا  تعي�س  المغربية،  ال�صباب  دار  اإن 

ال�صباب تعتبر المالذ االأوحد، اإلى جانب حرم الجامعات بالن�صبة للطلبة وعموم المثقفين. اإن ُدور ال�صباب 

اليوم، تعي�س لحظة اأخرى ازدهرت فيها هياكل المجتمع المدني، و�صارت فيها الكثير من الجمعيات في 

غنى عن مقرات دور ال�صباب، ب�صبب توفرها على مقرات واإمكانيات مادية هامة، وظهرت فيه بدائل اأخرى 

  . 
7
واأ�صوات مناف�صة اأخرى ت�صتعملها اآليات ا�صتقطاب جديدة 

    عبد الرحيم العطري. مرجع �صابق.
7
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الجمعوية،  للممار�صة  الجماعية، وتح�صين  للذاكرة  ال�صباب من االنقرا�س، حماية  اأن حماية دار  وال �صك 

 ولهذا لي�س 
8
اإلى و�صاية  وتاأكيد العترافنا بال�صباب باعتبارهم فئة ت�صتحق االهتمام واالحترام، وال تحتاج 

هناك من خيار �صوى ابتداع اأ�صاليب جديدة ال�صتثمار "وقت الفراغ" ت�صاير تطورات الع�صر، مع التاأكيد على 

عنا�صر الهوية الوطنية والقيم الثقافية العليا، واأي�صا بتاأهيل البنيات العامة للموؤ�ص�صة وتحديث طرق ا�صتغالها. 

الإنهيار التدريجي لقاعات ال�سينما  .3

ُيعاني قطاع ال�صينما من م�صاكل عديدة، لعل اأهّمها على االإطالق اإغالق معظم القاعات ال�صينمائية اأبوابها 

الأ�صباب عديدة ذاتية ومو�صوعية. 

في  المتخ�ص�صين  بع�س  و�صهادات  المغربي،  ال�صينمائي  المركز  ومن�صورات  وثائق  خالل  من  ظهر  وقد 

االإح�صائيات  توؤكده  ما  وذلك  اأخرى.  بعد  �صنة  ا�صتفحاال  تزداد  ال�صينمائية  القاعات  اأو�صاع  اأن  المجال، 

واالأرقام التالية:

254 قاعة �صنة 1980   39 قاعة �صنة 2012؛ )70 �صا�صة، 20 قاعة فقط ت�ضمن �ضروط فرجة مريحة(؛  •

ح�صب اإح�صائيات المركز ال�صينمائي المغربي حول واقع حال القاعات ال�صينمائية الن�صيطة اإلى حدود  •

�صهر اأكتوبر من �صنة 2011، فاإن الو�صع كاالآتي: �صنة 2004 اأغلقت اأربع قاعات  �صنة 2005: اأغلقت 

51 قاعة  �صنة 2007: اأغلقت 62 قاعة...   

�صنة 1980: 45 مليون تذكرة )مع اأن عدد �صكان بالدنا كان ي�صكل ن�صف ال�صكان الحاليين تقريبا(  •

 �صنة 2000: 13 مليون تذكرة �صينما  �صنة 2007: 3 ماليين و673 األف و245 تذكرة  �صنة 

اإنتاج  ت�صاعف  حين  في  المائة(؛  في   80 بن�صبة  )انخفا�س  تذكرة  مليون  ون�صف  2مليون   :2010

.
9
االأفالم المغربية، اإذ و�صلت اإلى ما يقرب 20 فيلما طويال و50 فيلما ق�صيرا �صنويا 

1.3.   القاعات ال�ضينمائية ح�ضب المدن

لقد عرفت القاعات ال�صينمائية تراجعا كبيرا في كل المدن المغربية، وفيما يلي بع�س المعطيات حول ما 

تبقى من قاعات �صينمائية بالمغرب: 

•  .)triomphe الدار البي�صاء: 12 قاعة: تحول بع�س القاعات ال�صينمائية اإلى م�صاريع تجارية )�صينما

empire ،ABC؛ موريطانيا، الكواكب. القاعات التي تم هدمها:   Luxe؛  اأغلقت قاعات ال�صينما: 

 ؛
10

triomphe ،Opéra ،Vox، الباهية، دوليز 

    انظر تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول "اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة".
8

    معطيات م�صتقاة من وثائق املركز ال�صينمائي املغربي
9

اإىل  ال�صينمائية  نف�صه قد حول مركباته  اإذا كان �صهيل بن بركة  اأنه  الزاهر، الذي الحظ  الرزاق     ا�صتقينا هذه املعلومات من حوارنا مع عبد 
10

ف�صاءات جتارية و�صياحية فماذا �صيفعل االآخرون؟
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•  3 قاعات، مكنا�س   4 فا�س  قاعات،   4 �لرباط  قاعات،   4 قاعات، وجدة   5 قاعات؛ طنجة   6 مراك�س 

قاعات، تطوان و�صال قاعتين لكل منهما، �صطات وتزنيت واأكادير قاعة واحدة لكل منهم. 

وهناك ثالث مركبات �صينمائية: اثنان بالـــدار البي�صاء ميكــارما )14 �صا�صة( اإيــدن كلــوب )3 �صا�صات( 

وواحد بمراك�س ميغاراما )9 �صا�صة(...  

2.3.   درا�ضة حالة تف�ضيلية: مراك�ش

التجارية - �صينما غزالة نموذجا - وبع�صها  المراكز  فقدت مدينة مراك�س معظم قاعاتها، بع�صها م�صحته 

الزال ينتظر "التحول" اإلى مركز تجاري اأو عقار )الفتح، االأطل�س، باال�س، مرحبا، االأطل�س، الريف..(؛ 

واإن اندثار القاعات ال�صينمائية هو اندثار تاريخ من تقاليد الم�صاهدة لم يكتب له اأن يدون، وانهيار قاعات 

بكل �صحناتها الرمزية والتاريخية؛ االإ�صافة الوحيدة التي عرفتها مراك�س خالل العقد االأول من االألفية 

الجديدة هي المركب ال�صينمائي متعدد ال�صا�صات، �صاحب ذلك، اإغالق عدد من القاعات المنت�صرة في 

مختلف اأحياء المدينة، اآخرها كانت �صينما الريف بحي الداوديات ال�صعبي... 

 كانت اأغلب القاعات ال�صينمائية في الما�صي بالمدينة في قلب االأحياء التي يقطنها ال�صعب، كانت جزءا 

من حميمية الوجود االجتماعي للنا�س، مثل �صينما الحمراء، والزهرة التي كانت في عمق المدينة العتيقة 

بعر�صة الحوتة، و�صينما غزالة التي تحولت اإلى قي�صارية بنف�س اال�صم في قلب حي درب �صب�صي، و�صينما 

موريطانيا بحي الق�صبة التاريخي التي اأ�صبحت مكانا لبيع خرفان العيد، و�صينما االأطل�س والريف الفتح 

وغيرها... 

ويبرز الجدول التالي و�صعية القاعات ال�صينمائية بمراك�س؛ ومنه يتبين اإغالق جل القاعات ال�صينمائية 

وتحولها اإلى عقارات ومحالت تجارية. 

و�سعية القاعات ال�سينمائية بمدينة مراك�س )الم�سدر درا�سة ميدانية، ومقابالت(

الو�ضعية الحالية

اأغلقت

اأغلقت

الزالت مفتوحة

اأغلقت

اأغلقت

اأغلقت

اأغلقت

اأغلقت

اأغلقت

اأغلقت

اأغلقت

مكان التواجد

حي القنارية

درب �صبا�صي

باب اأكناو

خلف �صينما مبروكة

عر�صة الحوتة

محاذية ل�صينما الزهرة

باب تاغزوت

�صيدي يو�صف بن علي

دوار الع�صكر

الق�صبة

الرميلة

ا�ضم القاعة ال�ضينمائية

�صينما "اإيدن" )�صينما القنارية(

�صينما غزالة

�صينما مبروكّة

�صينما االأطل�س

�صينما الزهرة )�صينما �صيفية في الهواء الطلق(

�صينما الحمراء

�صينما مرحبا

�صينما الهالل

�صينما ال�صعادة

�صينما موريطانيا

�صينما الفتح
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الكيفي  التناول  اأن  يبدو  جزئيا،  اإال  ال�صينمائية  الثقافة  اإ�صكالية  تف�صر  ال  التي  الكمية  المقاربة  عن  بعيدا 

�صيمكن من اإبراز بع�س المالب�صات التي تف�صر الحالة المزرية التي اآل اإليها و�صع ال�صينما بالمغرب؛ في هذا 

ال�صياق، يدعو االأ�صتاذ محمد بنيحي اإلى ن�صر ثقافة ال�صينما بين النا�س كيال تبقى حكرا على المتخ�ص�صين، 

وتاأ�صف على "م�صروع العمران" الذي اأقام عمارات بين ا�صتوديوهات ورزازات والجبال المحيطة بها، مما اأثر 

�صلبا على اإقبال �صناع ال�صينما العالميين على اختيار ورزازات كمكان مثالي للت�صوير-كما كان عليه الحال 

قبل اإقامة م�صروع العمران- وف�صر اإقبال المخرجين العالميين على ورزازات بكونها توفر ال�صوء واالألوان، وهو 

ما يعني توفير الكثير من االأموال خالل عمليات الت�صوير.

ويبدو اأن اإحداث �صعبتين في مجال ال�صينما بالكلية متعددة االخت�صا�صات بورزازات كان الق�صد منه اإن�صاء 

الثقافة  ون�صر  العالمية،  ال�صينما  رواد  وا�صتقبال  جامعي،  تدري�س  ورزازات:  بمدينة  متكاملة  �صينمائية  بنية 

ال�صينمائية بالمدينة؛ والحال اأن القاعات ال�صينمائية بورزازات قد اأغلقت، وم�صروع العمران �صايق م�صروع 

االأ�صتوديو المفتوح، ولم يبق اإال م�صلكا التخ�ص�س ال�صينمائي بجامعة ورزازات؛ من هنا يطرح ال�صوؤال الكبير 

تاأثير كبير على  بها  ال�صينمائي  للم�صروع  �صيكون  �صياحية كبيرة، كان  موؤهالت  حول م�صتقبل مدينة ذات 

م�صتوى الثقافة والمجتمع، لكن �صوء التدبير، وغياب م�صروع ترابي متكامل حال دون تحقيق ذلك.. 

3.3.   االأندية ال�ضينمائية بالمغرب

ال يجادل اأحد في الدور الكبير الذي قامت به حركة االأندية ال�صينمائية بالمغرب، باعتبارها اأماكن عي�س 

عر�س  عبر  ال�صينمائية،  الثقافية  ال�صاحة  في  تاأ�صي�صها  منذ  ال�صباب،  من  جيل  تن�صئة  في  كبير  تاأثير  لها 

لقد  الوطني.  ال�صينمائي  باالإنتاج  التعريف  وفي  وتعميمها،  ال�صينمائية  الثقافة  ون�صر  ومناق�صتها،  االأفالم 

والعديد  �صيناريو...(  )مخرجين/كتاب  ومبدعيها  ال�صينما  نقاد  من  العديد  الثقافية  الحركة  هذه  اأنتجت 

من الباحثين وال�صحافيين المتخ�ص�صين ومنظمي المهرجانات ال�صينمائية وغيرهم، خ�صو�صا بعد تاأ�صي�س 

ال�صينمائية في  1973. وكانت االأندية  �صنة  )جوا�صم(  بالمغرب"  ال�صينمائية  لالأندية  الوطنية  "الجامعة 
ناديا  �صتين )60(  يقرب من  ما  الموؤطرين داخل  المنخرطين  اآالف  ت�صتقطب مجتمعة  الذهبي،  ع�صرها 

اأغلقت

اأغلقت 

اأغلقت

اأغلقت

اأغلقت

الزالت مفتوحة

اأغلقت

اأغلقت

الزالت مفتوحة

جليز

جليز 

�صارع محمد الخام�س

�صارع يوغو�صالفيا

�صارع الزرقطوني

جليز

الداوديات

الداوديات

�صينما باال�س )عرو�س في الهواء الطلق �صيفا(

�صينما لوك�س 

�صينما الريجان

�صينما الروك�صي )عرو�س في الهواء الطلق(

�صينما باري

�صينما كوليزي

�صينما الريف

�صينما الم�صيرة

�صينما ميغاراما المركب ال�صينمائي متعدد ال�صا�صات )9 �صا�صات(
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في  ال�صينمائية  االأندية  اإ�صعاع حركة  تراجع  المالحظ، هو  اأن  اإال  الوطني،  التراب  امتداد  على  �صينمائياً 

ال�صنوات االأخيرة، وتقل�س عدد االأندية ال�صينمائية الن�صيطة. 

ويتمثل واقع حال االأندية ال�صينمائية بالمغرب في الوقت الراهن في: 

اإال ب�صكل منا�صباتي، مع تركيز  • العاملة ب�صكل م�صتمر وما بقي منها ال ي�صتغل  تراجع عدد االأندية 

�لبع�ص في عمله على ن�ضاط �إ�ضعاعي وحيد في كل مو�ضم؛ 

تف�صخ العالقة بين الجامعة )�صعيفة االأداء( واالأندية ال�صينمائية ب�صكل تدريجي، وان�صحاب اأندية من  •

الجامعة اأو تجميد ع�صويتها فيها؛ 

بع�س  • عك�س  الدعم،  من  نهائيا  واإبعادها  الجامعي  واإطارها  ال�صينمائية  لالأندية  التدريجي  التهمي�س 

ال�صنوات  في  االأغنية  الكتاب،  ال�صينمائي،  االإنتاج  )الم�صرح،  اأخرى  ثقافية  لقطاعات  الدعم  اأنواع 

االأخيرة...(؛ 

وعلى الرغم من ال�صعف المزمن، الذي اآل اإليه حال االأندية ال�صينمائية بالمغرب، فاإن بع�س الموؤ�صرات، 

تدل على اأنه يمكن النهو�س من جديد بهذا القطاع ودعمه ل�صالح الثقافة؛ من هذه الموؤ�صرات نذكر: 

ا�صتمرارية فعل حركة جوا�صم )الجامعة الوطنية لالأندية ال�صينمائية بالمغرب( ونوعيته في اأندية المدن  •

 نذكر منها اأندية: مارتيل و�صطات، والقنيطرة، واإيموزار، و�صيدي قا�صم، والرا�صيدية واأزرو، 
11
ال�صغرى 

و�صيدي �صليمان؛ وهذه اإجابة مقنعة على اأن االأندية لم تمت، واأن فعلها يتطور واأن الحاجة اإليها قائمة 

ومتجددة، ويلزم تجديد فعل جوا�صم وتحديث ت�صورها؛ من ذلك دعم االإ�صدارات الثقافية وم�صاريع 

التكوين، وبناء �صراكات فعلية وطنيا ودوليا، وتنظيم مهرجانات كبرى وم�صابقات الإبداعات الهواة، 

وندوات فكرية نوعية، وتوثيق الذاكرة ال�صينمائية؛ 

اعتبار ت�صخم ا�صتهالك ال�صورة وتداول االأفالم ب�صكل كبير م�صاألة في �صالح عمل االأندية ولي�س  •

هذا  عقلنة  في  الراغبين  ن�صبة  من  بال�صرورة  يرفع  لل�صورة  الم�صتهلكين  ن�صبة  ارتفاع  الن  �صده، 

اال�صتهالك وتاأطيره وم�صاءلته.        

الحدائق العمومية   .4

دفع  واإن  الثقافي،  الفعل  وبين  الخ�صراء  والم�صاحات  الحدائق  بين  االأحوال  من  بحال  الف�صل  يمكن  ال 

ا. ومعلوم اأن تاريخ المغرب 
ً
الخالء اإلى حدوده الق�صوى، وجلب الخ�صرة يعتبر عمال ثقافًيا وح�صارًيا كبير

زاخر بثقافة الحدائق والريا�صات والمنتزهات، على اعتبار اأن ح�صور الطبيعة في االجتماع المغربي ي�صكل 

. 
12

اأ�صا�صا متينا في تكوين ال�صخ�صية المغربية في اأبعادها الح�صارية والعمرانية 

  يبدو اأن المدن ال�صغرى اأكثر �صمودا اأمام التحوالت الثقافية واالجتماعية من المدن الكبرى وتدخل في ذلك اعتبارات ديموغرافية ومجالية 
11

وتاريخية واأنثربولوحية.

  انظر في هذا ال�صدد مجموعة من المراجع منها: M. El Faïz, Les jardins historiques de Marrakech, 1996، ومعجم عرا�صي 
12

مراك�س لح�صن جالب..
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اال�صتمرارية  يتاأطر �صمن  وتاريخيا  ثقافيا  مكونا  باعتبارها  بالمغرب  الخ�صراء  الم�صاحات  و�صعية  ر�صد  واإن 

التاريخية، وهو ما �صيمكن من الوقوف على عالقة المغاربة اليوم بالحدائق ومدى ا�صتثمارها اجتماعًيا وثقافًيا.

اأن هذا  15 متر مربع؛ نرى  اإلى  بالن�صبة لكل مواطن هو10  العالمي للم�صاحات الخ�صراء  اإذا كان المعدل 

�لمعدل بعيد عن �لتحقق على �لم�ضتوى �لوطني �إل في مناطق معدودة: مثل �لرباط )20 متر مربع(، ون�صبيا 

مراك�س )11 متر مربع(، فاإن مدينة من حجم الدار البي�صاء ال يتعدى فيها هذا المعدل 0,5 متر اإلى متر مربع 

�أخ�ضر على �أق�ضى تقدير. وعلى �لرغم من تحقيق هذ� �لمعدل في مدينتي �لرباط ومر�ك�ص، فاإن موؤ�ضر� �آخر 

ينبئ عن التدبير ال�صيئ لهذا القطاع، يتمثل في غياب العدالة البيئية؛ ذلك اأن توزيع الم�صاحات الخ�صراء، 

ل يخ�ضع لدر��ضات دقيقة وتدبير �ضليم، ومع ذلك تبقى بع�ص �لم�ضاريع �لكبرى في �لرباط كالحز�م �لأخ�ضر، 

وحديقة التجارب ونزهة ح�صان مكت�صبات ينبغي الحفاظ عليها وتدبيرها ب�صكل جيد وا�صت�صرافي... 

هناك ثالث مدن فقط ت�ضتجيب ب�ضكل جزئي لهذه �لموؤ�ضر�ت، وهي �لرباط ومر�ك�ص و�إفر�ن، كما يمكن 

اعتبار النقلة النوعية التي تعرفها بع�س مدن �صمال المغرب، مثل مارتيل والم�صيق، تقدما اإيجابيا في هذا 

لكن  ال�صراغنة.  قلعة  في  الحدائق  بع�س  مثل  المتفرقة،  االإيجابية  الحاالت  بع�س  اأي�صا،  وهناك،  االتجاه. 

الحالة العامة، تعك�س �صعًفا بنيوًيا في مجال الم�صاحات الخ�صراء في المغرب. والحقيقة اأن الم�صروع الجيد 

 Guide d’élaboration des plans verts urbains( الذي اأنجز �صنة 2008 من طرف مديرية التعمير

au Maroc( يعتبر عمال رائدا لكنه بقي حبرا على ورق. والعينات التي يعر�صها هذا الت�صخي�س تبين ذلك 

ولو ب�صكل جزئي.       

واإذا رجعنا اإلى المخت�صين، فاإن فل�صفة اإن�صاء الحدائق تعتمد على ثالثة اأ�ص�س: االإن�صاء والتدبير واال�صت�صراف. 

ويبدو اأن اأهداف الدولة والجماعات المحلية من اإن�صاء الحدائق بالمغرب، تنح�صر - ب�صكل عام - في الزينة 

Source : Guide d’élaboration des plans verts urbains au Maroc (Direction de l’Urbanisme), Benabdeljalil et Boujmal (2008)
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عدد الم�ضاحات الخ�ضراء ح�ضب نوع المن�ضاآت العمرانية وح�ضب عدد ال�ضكان

حجم الم�صاحات الخ�صراء 
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عدد ال�ضكان في التجمع الح�ضري
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بالحدائق  ال�صياج  كثرة  في  ذلك  يتجلى  المفهوم.  هذا  في  يغيب  االإن�صان  ويكاد  العام،  المظهر  وتح�صين 

االإدارة  فهم من طرف  �صوء  اإلى  باالإ�صافة  الراحة؛  اأجل  الع�صب من  ا�صتعمال  النا�س من  ومنع  العمومية، 

للترفيه  للحديقة كف�صاء  المواطن  تمثل حاجة  اأن  النا�س؛ كما  الخ�صراء الحتياجات  للم�صاحات  المدبرة 

  .13
واال�صتجمام، والريا�صة، وكف�صاء للقراءة، اأو م�صاحة طبيعية ال يح�صر في طرق تدبير الحدائق ببالدنا  

والموؤ�صف اأن معظم الحدائق التي تمت معاينتها، تفتقر اإلى الجمالية، والتن�صيق، والتدبير بما يحقق مقا�صدها 

من  بالقرب  مثال،  اأكادير  مدينة  قلب  في  زيدون  ابن  فحديقة  والثقافة.  واالجتماع  للعي�س  اأماكن  باعتبارها 

مندوبية ال�صحة، تعي�س و�صعا ماأ�صاوًيا، ينم عن غياب كلي لل�صلطات المحلية، ويوؤكد االرتباك في الت�صيير 

عن  المتوارية  المناطق  واإهمال  الواجهة،  تزويق  على  والحر�س  اأخرى،  عن  المدينة  في  مناطق  تمييز  عبر 

تذكر؛  �صيانة  اأي  بدون  لحالها  تركت  وقد  �صفرو،  مبنى عمالة  تقابل  التي  �صفرو  االأنظار، وكذلك حديقة 

والحديقة المركزية بمدينة اأزرو تحولت نافورتها اإلى مجمع للقمامة والقاذورات، ومجال النت�صار الح�صرات 

واالأمرا�س، على الرغم من اأن �صكل الحديقة العام ال يوحي بذلك؛ هنا تبدو، مرة اأخرى، اأهمية "ال�صل�صلة 

التدبيرية" التي اإذا اختل اأحد مكوناتها انهار البناء بكامله، ولو بدت بع�س معالمه الخارجية م�صتمرة في اأداء 

بع�س الوظائف المعزولة عن االأهداف الثقافية ال�صاملة الإن�صاء الم�صاحات الخ�صراء.                      

الحدائق التاريخية:

ينطلق تناول "الحدائق التاريخية" من اعتبارها تراًثا بيئًيا وتاريخًيا وثقافًيا، واإثارة االنتباه اإليها �صمن م�صروع 

والتنمية. والتربية  الثقافة  م�صتويات  ا�صتثمارها على  اأفق  في  العي�س" يندرج  "اأماكن 

حديقة الرميطاج بالدار البي�ضاء:

من  �صكلت جزًءا  وقد  برو�صت،  هنري  المهند�س  بت�صميم  و1927،   1917 بين  اأ�ص�صت حديقة الرميطاج 

اإلى حد كبير حتى �صارت مجمعا  اأهملت  الحديقة  اأن  اإال  لل�صاكنة،  بيئًيا  البي�صاء ومتنف�صا  الدار  ذاكرة 

للقمامة ومرتعا للمت�صكعين. وقد اأعيد تاأهيل حديقة الرميطاج بالدار البي�صاء تحت اإ�صراف موؤ�ص�صة محمد 

ر�صميا  الحديقة  افتتحت  وقد  ؛ 
14

المدني  المجتمع  به  قام  كبير  عمل  بعد  البيئة،  لحماية  ال�صاد�س 

الخا�س  البيئة  لحماية  ال�صاد�س  موؤ�ص�صة محمد  برنامج  واأدرجت �صمن   ،2011 مايو   28 يوم  تاأهيلها  بعد 

بالحدائق التاريخية. ورغم الجهد المبذول من اأجل اإعادة الحياة لهذه الحديقة العريقة والمميزة في تاريخ 

مدينة البي�صاء، فاإن المعاينة الميدانية اأبرزت بع�س مكامن الخلل متمثلة في:

عدم ا�صتكمال الجهات الم�صوؤولة بالعمالة، لعنا�صر ال�صل�صلة التدبيرية:  •

غياب تحديد جهة االإ�صراف؛ -

  حوار مع الخبير المنظري يو�صف كوم يوم 24 اأبريل 2012؛ وال�صيد يو�صف كوم  �صد ت�صييج الحدائق خ�صو�صا حدائق االأحياء، �صرب مثاال 
13

بمدينة بروك�صيل التي تتوفر على  %80 من الحدائق تمثل نموذجا يحتدى به.

 Echo Lermitage, Editions Le Fennec, 2006  : انظر كتاب  
14
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غياب االأيدي العاملة الكافية؛ -

وجود ال�صياج؛ -

كثرة الع�صب الذي ي�صتع�صي على التدبير الم�صتمر خ�صو�صا مع كثرة مرتادي الحديقة؛ -

اإن  - المائية حيث  الموارد  تدبير  عقلنة  في  يكمن  مح�س،  بيئي  لغر�س  مم  �صُ مائي،  ووجود حو�س 

الحو�س يعتبر خزانًا لتجميع مياه االأمطار واإعادة ا�صتعمالها من اأجل ري جل الف�صاءات الخ�صراء 

للحديقة. تجدر االإ�صارة اإلى اأن �صبكة الري قد �صممت لال�صتجابة لهذا الغر�س.

موجود  الحجم،  متو�صط  بخزان  تربطه  قنوات  عبر  ملوؤه  يتم  كبير،  حجم  ذو  مائي  خزان  ت�صميم  تم  وقد 

بالثانوية المجاورة للحديقة، وببئر تم اإ�صالحه في اإطار اأ�صغال التهيئة. 

كل هاته الخيارات تهدف اإلى عدم اللجوء ال�صتعمال الماء ال�صالح لل�صرب. 

اأما فيما يتعلق بال�صباحة فقد تم ت�صميم حواجز نباتية ت�صفي جمالية اأكثر على الف�صاء وتبتعد عن خيارات 

الحواجز الكال�صيكية التي اإذ تحاول المنع تحث الزائر وخا�صة الطفل على اجتيازها. من اأجل تفادي هذه 

الم�صكلة البد من اإدماجها كاأولوية للت�صيير المعقلن لهذه الحديقة من طرف م�صالح الجماعة المعنية.

 غير اأن هذا الحو�س في غياب الحرا�صة والتاأطير ي�صتعمل لل�صباحة، رغم اأنه لم ي�صمم لذلك، والماء  -

الذي فيه غير معالج، مما ي�صكل خطرا حقيقيا على �صحة االأطفال؛ وال�صبب م�صكل تدبير حيث لم 

يراع ا�صتكمال عنا�صر ال�صل�صلة التدبيرية؛

اإدماج  - رائدة،  مبادرة  اإطار  في  تم  البيئة  لحماية  ال�صاد�س  بموؤ�ص�صة محمد  المنوطة  المهمة  اإطار  في 

الموؤ�ص�صات التعليمية المجاورة للحديقة في عمليات واأن�صطة تح�صي�صية تهدف اإلى اإ�صهام التالميذ 

كفاعلين مبا�صرين في المحافظة على موارد وجمالية الحديقة، فقد تم تخ�صي�س ف�صاء لكل موؤ�ص�صة 

لزرع وري وتتبع نمو النباتات المزروعة وكذا �صرح قيم الحديقة والبيئة ب�صفة عامة من طرف موؤطرين 

منخرطين في برنامج المدار�س االإيكولوجية التي ت�صهر عليه الموؤ�ص�صة، وهي تجربة يجوز تعميمها.

حديقة االأوداية:

يمكن اعتبار حديقة االأوداية حديقة نموذجية العتبارات نجملها فيما يلي:

موقعها المتميز قرب م�صب نهر اأبي رقراق في المحيط االأطل�صي؛ -

وجودها داخل مبنى تاريخي هو ق�صبة االأوداية بحمولته التاريخية والرمزية والثقافية؛ -

توفرها على عديد من النباتات المجلوبة من جهات مختلفة من العالم، وهي ت�صكل بذلك تراثا طبيعيا  -

ا بالمحافظة وح�صن التدبير؛
ً
جدير

وجود �لحديقة في قلب �لمد�ر �ل�ضياحي �لرئي�ضي بمدينة �لرباط؛ -

كونها مجاال ثقافيا وترفيهيا بامتياز، وتعتبر مكانًا مثالًيا للقراءة والتح�صيل والمراجعة؛ -
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ثقافة،  - )�صياحة،  طبيعي  ب�صكل  االأخرى  اإحداها  تدعم  العنا�صر  متعددة  �صبكة  تندرج �صمن  كونها 

ا�صتثمار، ترفيه، ف�صاء طبيعي، منظر طبيعي، موقع تاريخي(. 

المغرب  من  اأخرى  مناطق  في  للتعميم  قابل  كنموذج  االأوداية  حديقة  اتخاذ  يمكن  المنطلق  هذا  من 

)�صقالة �صال، ق�صبة مهدية...(. 

الحدائق العجيبة ببوقنادل:

ف�صاء  تاأهيلها  اإعادة  بعد  اأ�صحت  التي  والبيئية،  التاريخية  الحدائق  اإلى �صنف  العجيبة  الحدائق  تنتمي 

طبيعيا وثقافيا يحتذى؛ وهي تقع على بعد 20 كلم �ضمال �لرباط في �تجاه مدينة �لقنيطرة.

4 هكتارات ون�صف؛ وفي  باإن�صائها على م�صاحة  1951 قام المهند�س الفرن�صي مار�صيل فرن�صوا  في �صنة 

بقاع  تم جلبها من مختلف  النباتات  من  �صنفا   150 ت�صم  وكانت  العموم،  وجه  في  افتتحت   1961 �صنة 

لل�صرح  المغرب وتمت درا�صة وو�صع لوحات تو�صيحية مب�صطة  تتاأقلم مع خ�صائ�س مناخ  العالم، لكنها 

والتح�صي�س.

تاأهيلها من طرف موؤ�ص�صة محمد  اإعادة  2005 بعد  اأغلقت لالإ�صالح، ليعاد فتحها �صنة   2002 وفي �صنة 

ال�صاد�س لحماية البيئة، واإدراجها كتراث طبيعي اإن�صاني لدى االأمم المتحدة؛ ت�صم الحدائق 14 حديقة 

بيئية  متعددة:  اأهداف  اأجل  من  يحتذى  نموذج  الحديقة  وهذه  ومتحفا؛  ومطعما  نادرة،  وطيور  مختلفة، 

وثقافية و�صياحية وتربوية...

على  المحافظة  اأهمية  حول  االأطفال،  خا�صة  الزوار،  وتوعية  لتح�صي�س  بيداغوجي  م�صار  و�صع  تم  كما 

الموارد البيئية.

حديقة ماجوريل بمراك�ش:

عملية  بعد  تحولت  التي  بمراك�س  ماجوريل  �صارت حديقة  ببوقنادل  الغريبة  الحدائق  نف�س خطى  على 

اإنقاذها اإلى تراث طبيعي ثقافي ذا �صهرة عالمية، وتمثل عينة �صمن التناول الثقافي الأماكن العي�س في 

اإطار العالقة الجدلية بين االإن�صان والمكان. 

تقع حدائق الماجوريل في مدينة مراك�س، وتن�صب اإلى ا�صم بانيها الر�صام الفرن�صي جاك ماجوريل الذي 

المدينة  في  نا�صع  اأزرق  بلون  الحديقة  مباني  �صباغة  1937 على  �صنة  اأقدم  ثم   .1924 �صنة  تاأ�صي�صها  بداأ 

الحمراء، بعد ذلك �صيتم اإطالق ا�صم اأزرق الماجوريل على هذا النوع من اللون االأزرق في اللغة الفرن�صية 

ن�صبة لهذه الحديقة، فيما بعد تعر�س الر�صام الفرن�صي لحادثة �صير نقل على اإثره لفرن�صا حيث مات هناك 

�صنة 1967.

الحديقة  ب�صراء  بيرجي  بيير  الفرن�صي  والكاتب  لوران  �صان  اإيف  العالمي  االأزياء  م�صمم  قام   1980 �صنة 

اأن حديقة ماجوريل مفخرة لمراك�س وللمغرب، وهي نموذج  حيث فتحوا جزءا منها للعموم؛ والحقيقة 
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راق لت�صميم الحدائق الثقافية. حيث اأ�صبحت اأحد اأهم معالم مدينة مراك�س ال�صياحية تَمّ تحويل المبنى 

�لمحاط بالحديقة �إلى متحف للفنون �لإ�ضالمية. كما تحتوي �لحديقة على نباتات و�أزهار نادرة قادمة من 

القارات الخم�س خ�صو�صا مختلف اأنواع نبات ال�صبار.

حديقة الوادي ال�ضعيد بمكنا�ش:

يمكن النظر اإلى هذه الحديقة باعتبارها حديقة تاريخية �صبه مجهولة، الأنها خزان بيئي وتاريخي وثقافي تحتاج 

اإلى اإعادة تاأهيل كالحدائق التاريخية الجيدة التي تحدثنا عنها �صابقا )ماجوريل، لوداية، الحدائق العجيبة..(.

في ع�صرينيات القرن الع�صرين كانت توجد قرب مكنا�س معلمة طبيعية وفنية ا�صمها الوادي ال�صعيد. تقع على 

�صفاف واد النجا على بعد اأربع كيلومترات من مدينة مكنا�س، في الحافة الجنوبية للطريق الوطنية الرابطة بين 

 Émile Pagnon فا�ص و�لرباط. فقد تم تهييء هذ� �لو�دي �لطبيعي من طرف �لفنان �لفرن�ضي �إيميل بانيون

ي" 
ّ
خالل الحرب العالمية االأولى، واحتاج الرجل اإلى خم�س ع�صرة �صنة من العمل، ليحول هذا الف�صاء "البر

اإلى حدائق غناء، وكانت هذه الحدائق الفريدة من نوعها، مكونة من مدرجات متتالية، غر�صت فيها نباتات 

مقاومة للجفاف. وهِيّئت في المكان اأدراج كبيرة ينزل منها الزوار في اتجاه مجموعة من االأحوا�س ال�صغيرة 

�لتي تف�ضل فيما بينها مناطق خ�ضر�ء.وكان �ل�ضالل �لمحاط بالطبيعة من كل مكان، ي�ضكل مكانا مف�ضال عند 

الزوار، وهو باق اإلى اليوم. وكانت الحديقة توؤوي اأنواعا حيوانية، وكانت تتوفر على مقهى ومطعم. وباالإ�صافة 

اإلى الحديقة، �صاهمت الزخرفة التي ميزت الحوا�صي والممرات والقناطر ال�صغيرة، في اإ�صفاء طابع اأ�صيل 

على المكان؛ لقد راأى المكنا�صيون والمغاربة عموما في الوادي ال�صعيد نموذجا للحدائق االأندل�صية المفقودة، 

فاجتمع في الوادي التاريخ والطبيعة والذاكرة والجمال...

لم يبق من الوادي ال�صعيد، اليوم، اإال االإ�صم، فقد اندثرت االأنواع النباتية المجلوبة من مناطق عديدة من 

العالم، وعادت االأع�صاب التلقائية لت�صتحوذ على المكان. ولم يبق من الزخرفة واالأحوا�س اإال االأطالل.

اأما ال�صالل فالزال يذكر باأيام الوادي ال�صعيد.

لكن، بتوفر االإرادة الكافية واإ�صراك الخبراء وم�صاهمة المجتمع المدني، يمكن اإعادة تهيئة الوادي ال�صعيد، 

ليعود اإلى ما كان عليه، وال �صك اأن هذه المبادرة �صتعود بالنفع على مكنا�س والمغرب برمته، و�صت�صاف 

ماجوريل،  )حديقة  وح�صارته  وتاريخه  البلد  ي�صرف  ب�صكل  تهيئتها  اأعيدت  التي  االأخرى  الحدائق  اإلى 

عر�ضة مولي عبد �ل�ضالم بمر�ك�ص، �لحد�ئق �لعجيبة ببوقنادل، حديقة لود�ية بالرباط(...

عر�ضة موالي عبد ال�ضالم بمراك�ش:

اإنها متحف حقيقي للفن العربي االأندل�صي في مجال الحدائق، تعود هذه الحديقة التاريخية اإلى الع�صر 

العلوي االأول، وعمرها يناهز ثالثة قرون. وتمثل اإعادة تهيئة هذه الحديقة العريقة و�صيانتها من اأهم االأعمال 

والذاكرة  للتاريخ  قنطرة  بذلك  اأ�صحت  وقد  البيئية،  لحماية  ال�صاد�س  محمد  لموؤ�ص�صة  الكبرى  الرمزية 

والقيم. وي�صل عمر بع�س اأ�صجار الحديقة اإلى 300 �صنة مثل اأ�صجار الزيتون.
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بها  واأن�صئت  االأ�صلية،  خ�صائ�صها  على  الحفاظ  مع  ال�صالم،  عبد  موالي  عر�صة  هيكلة  اإعادة  تمت  لقد 

الوطني.  الم�صتوى  على  فريد  نموذج  وهذا  العموم.  منها  لي�صتفيد  بالعر�صة  المدمجة  االإنترنيت  حديقة 

والمالحظ اأن اأعمال ال�صيانة من �صقي وب�صتنة وتزيين وتدبير م�صهدي، تتم على اأعلى م�صتويات االإتقان 

بالمقايي�س العالمية. وقد حققت موؤ�ص�صة محمد ال�صاد�س لحماية البيئية رهانا لمواكبي التطورات الحديثة 

من ال�صباب، وقد �صاهمت في ربطهم بتاريخهم وع�صرهم على حد �صواء. والحق اأن عر�صة موالي عبد 

ال�صالم نموذج ينبغي اأن يتكرر في جهات اأخرى من المملكة.

حديقة نموذجية بقلعة ال�ضراغنة:

يتعلق االأمر بحديقة بو�صط مدينة قلعة ال�صراغنة. وهي في الحقيقة حديقة نموذجية لالعتبارات االآتية: 

�صممت وفق روؤية �صمولية تراعي حلقات ال�صل�صلة التدبيرية:  •

�صيانة م�صتمرة بادية؛ وهي حديقة مفتوحة بدون �صياج؛ وتتميز بحرا�صة م�صتمرة؛ -

ح�صور المقاربة التربوية عبر ت�صمية النباتات بلوحات تعريفية )جانب علمي وتربوي(؛ -

قربها من موؤ�ص�صة تربوية ب�صكل تبدو فيها العالقة بين الموؤ�ص�صة والحديقة فاعلة وناجعة؛ -

ت�صميم الحديقة ب�صكل يراعي الجمالية واال�صتمرارية.  -

ال�ساحة العمومية كف�ساء للعي�س  .5

لر�صد بع�س مظاهرال�صاحات العمومية، من المفيد البدء ب�صاحة تاريخية بمدينة تارودانت، لر�صم م�صارها في 

الزمان والمكان، بحثا عن ت�صليط ال�صوء على اأهميتها في الن�صيج العمراني، والعالقات االجتماعية والثقافية. 

ويتعلق االأمر ب�صاحة اآ�صراك، التي تعني "لمراح" باللغة االأمازيغية المحلية. فاإذا كان بيت ال�صكن في المنزل 

المغربي يتوفر على "مراح"، بما يعني الراحة واال�صتجمام وا�صتن�صاق الهواء النقي واللقاء، فاإن مراح المدينة 

لي�س اإال ال�صاحة العمومية.

وقد حدث اختالل في ا�صتعمال مجال المدينة القديمة؛ ففي االأ�صل كان ت�صميم المدينة مالئما الحتياجات 

النا�س ح�صب المتابعين ل�صوؤون المدينة، بما يعني اأن وظيفة االأحياء كانت تحدد �صكل المعمار، فكانت 

ف�صاءات  فكانت  العمومية  ال�صاحة  اأما  المثال.  �صبيل  على  ال�صكنية  االأحياء  عن  معزولة  الحرفية  االأحياء 

للفرجة )عرو�صة الفراجة، ب�صاحة �صيدي اأو �صيدي بتارودانت(. والمثير اأنه اإلى حدود نهاية ال�صبعينات، كان 

هناك توازن بين الم�صاحات الخ�صراء والبنايات الوظيفية )الثلث للبنايات، والثلثان للم�صاحات الخ�صراء(؛ 

اأن ال�صاحات المتبقية اليوم في ن�صيج المدينة القديمة بتارودانت هي المنتمية للن�صيج الح�صري العتيق، 

وما اأ�صيف اإلى المدينة يتميز بغياب ال�صاحات ب�صكل عام. وقد قامت ال�صلطات المحلية بتارودانت باإعادة 

تهيئة �صاحة اأ�صراك، كما قامت باإقامة �صاحة كبرى محاذية لل�صور التاريخي قرب باب ال�صل�صلة، وهي �صاحة 

�صكلت متنف�ًصا ل�صكان تارودانت...
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ويبدو اأن عنا�صر ثقافية اأ�صيلة تميز المجال ال�صو�صي، الذي ت�صكل تارودانت اأحد محاوره االأ�صا�صية، ُت�صهم 

العتيقة،  للمدينة  الداخلي  البناء  م�صتوى  يظهر ذلك على  والمجال،  االإن�صان  بين  اإيجابية  في خلق عالقة 

واأي�صا من خالل بع�س الرموز.

على  يالحظ  االأمر  ونف�س  العمومية،  ال�صاحات  تهيئة  م�صتوى  على  مجهودات  تبذل  ال�صراغنة  قلعة  وفي 

اأي�صا اإلى �صاحة 9 نونبر بطنجة التي تعتبر �صاحة نموذجية بامتياز. في  م�صتوى تدبير الحدائق. وكما ي�صار 

المثال  �صبيل  على  منها  واالقت�صادية،  الترفيهية  اأهميتها  رغم  االإهمال  طالها  اأخرى  �صاحات  نجد  المقابل 

�صاحة االأمل باأكادير التي تحت�صن مهرجان تيميتار.

وجدير بالمالحظة اأن معظم المدن ال�صغرى والقرى تفتقر اإلى �صاحة عمومية جامعة، بما يعني غياب اأي مجال 

مهياأ للقاء والتوا�صل وتن�صيق المبادرات االجتماعية، وتوفير الجهد والوقت، اأو اتخادها ف�صاء نموذجيا تن�صاف 

اإليه تدريجيا- وفق طبائع العمران- مرافق اأخرى، ومن�صئات اأخرى بعيًدا عن الفو�صى واله�صا�صة واالرتجال.

الريا�سة باعتبارها ثقافة  .6

يتفق الجميع، على اعتبار الريا�صة عامال اأ�صا�صيا من عوامل اإدماج ال�صباب في الحياة االجتماعية، وتكوين 

النا�صئة على قيم الجهد والتناف�س ال�صريف، والوقاية من كل اأ�صكال االنحراف. بل اإنها مدخل من مداخل 

الريا�صة، يتعين  باأهمية ودور  اأن االقتناع  اأ�صباب العنف والتهمي�س والحقد والتمييز. ومن المعلوم  محاربة 

اأن وزارة ال�صبيبة والريا�صة  تر�صيخه منذ ال�صنوات االأولى للتن�صئة، وفي المدر�صة، والثانوية والجامعة. غير 

تعتبر �أن هناك ت�ضاهال مع �لتالميذ باإعفائهم من ممار�ضة �لن�ضاط �لريا�ضي. و�أّما �لجامعة فهناك �إهمال �ضبه 

تام لممار�صة الريا�صة.

التي  التحتية  البنية  في  "خ�صا�س  من  ي�صكو  ال�صباب  اأن  الو�صية،  الوزارة  ن�صرته  الذي  الكتيب  وي�صجل 

يمكنها ا�صتيعاب اأعداد كبيرة من الممار�صين، وياأملون في اال�صتجابة النتظاراتهم الكبيرة في مجال البنية 

التحتية العمومية في اإطار �صيا�صة القرب. ويتعلق االأمر بتوفير مالعب خا�صة بالريا�صات الجماعية، مثل كرة 

القدم وكرة ال�صلة وكذا م�صابح مغطاة، وقاعات لممار�صة ريا�صات بناء الج�صم".

وُت�صجل الُمعطيات الُمت�صمنة في هذا الكتيب اأن ال�صباب يمار�صون اأن�صطتهم الريا�صية في الف�صاءات  •

13 في المائة يمار�صونها داخل االأندية والقاعات. و11 في المائة  76 في المائة مقابل  العمومية بن�صبة 

فقط، يمار�صون الريا�صة في الموؤ�ص�صات التعليمية.

و�لنف�ضية،  �لبدنية  �لإن�ضان  ب�ضحة  مرتبطة  نظر� لعتبار�ت  ترفيهي حيوي،  ن�ضاط  �لريا�ضة  �أن  �لموؤكد  ومن 

والمعنوية  المادية  القدرة  زيادة  اإلى  الريا�صية  الممار�صة  انت�صار  يوؤدي  والثقافي بحيث  ولدورها االجتماعي 

اأولويات  من  تعد  الريا�صة  لممار�صة  المواتية  الظروف  تهيئة  اأن  �صك  وال  بوجه خا�س.  وال�صباب  للمواطن 

االإعداد الترابي، واإن ر�صد واقع المن�صاآت الريا�صية، يدل داللة معبرة عن نق�س ا�صتح�صار البعد الريا�صي، 

باعتباره ن�صاطا اإن�صانيا نوعيا ومميزا.
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في هذا االإطار، يمّكن ر�صد بع�س المن�صاآت الريا�صية، كعينة من عينات البحث في تبين ما يلي: 

اإطار  • المثال، على هدم ملعب عبد اهلل ديدي في  اأكادير،على �صبيل  المحلية بمدينة  ال�صلطات  اإقبال 

م�صروع تو�صعة �صوق االأحد، وهو ملعب تاريخي. وقد كانت بلدية اأكادير قد طماأنت الفرق الم�صتفيدة 

من هذا الملعب ومرافقه، ووعدت البلدية الراأي العام الريا�صي ب�صو�س اأنها لن ت�صمح بهدم الملعب ما 

 Tennis لم يتم اإنجاز الملعب البديل، غير اأن ال�صلطات لم تف بوعودها. وقد كانت هناك نية لتدمير

royal club بمدينة اأكادير وتعوي�صه بمحالت لبيع الذهب، لوال تدخل المجتمع المدني لمنع تنفيذ 

هذا القرار.

مالعب القرب:

والأن هناك اعترافا بالنق�س الكبير في التجهيزات الريا�صية، فاإن ال�صلطات العمومية التجاأت اإلى ما �صمته 

وزارة ال�صباب، بمالعب القرب، والتي ال �صك، ت�صتحق كل الت�صجيع، اإذ يبدو اأن الهدف من اإن�صائها، 

يتمثل في تعميم الممار�صة الريا�صية، والت�صجيع عليها عمليا عبر مفهوم القرب، وكذلك دعم الممار�صة 

المقاربة، �صاهمت في  اأنجزت �صمن هذه  التي  اأن بع�س المالعب  ال�صامل. والحق  الترفيهية بمفهومها 

التخفيف من النق�س المزمن للمن�صاآت الريا�صية ال�صعبية بالمغرب، لكن كثيرا منها يعاني من م�صاكل 

متعددة نجملها على ال�صكل التالي: 

عدم قدرة مالعب القرب على تحمل الطلب الزائد عليها، مما ينتج عنه االكتظاظ، والحد من فعالية  •

المالعب، مثل ملعب قرب بالدار البي�صاء )ملعب الجوالن( يرتاده 312 فريقا، وهو ما يوؤدي اإلى نزاعات 

بين ال�صباب، وكذلك اإهمال فئة االأطفال التي من المفرو�س اأن ت�صتفيد ب�صكل كبير من مالعب القرب؛

بطء في اإنجاز بع�س مالعب القرب، بحيث هناك فارق كبير بين مدة االإنجاز المفتر�صة، وما يتم اإنجازه  •

في �لو�قع، وهي مثال، حالة �أربعة مالعب قرب بالرباط )�لمنزه، دو�ر �لكورة، �ل�ضبانات و�لمحيط(؛

ح�صل  • ما  مثل  الطموحة،  الم�صاريع  بع�س  مع  التعامل  في  الديمومة  ومنطق  ال�صمولية  النظرة  غياب 

بمدينة العيون مع تجربة مركز ال�صو�صيو-ريا�صي للقرب االأمير موالي الح�صن بالعيون، الذي افتتح 

ر�صميا يوم 7-3-2011 ، وتتوفر في المركز كل العنا�صر التي من المفرو�س اأن تجعل منه مركزا نموذجيا، 

اإال اأن غياب م�صروع وا�صح المعالم، والنق�س في التدبير الجيد، جعل من هذا المركز ج�صدا بال روح.

مظاهر من الهدر الموؤ�س�سي لأماكن العي�س   .7

اإنتاج القيم، و�صناعة  نظرا الأهمية الموؤ�ص�صات الثقافية �صمن المفهوم ال�صامل الأماكن العي�س، ودورها في 

داللة،  ذات  مجالية  بحالة  االهتمام  ال�صروري  من  يبدو  والمجال،  االإن�صان  بين  االن�صجام  وخلق  المعنى، 

والوقوف على عينات من اأماكن العي�س في عالقتها بالفعل الثقافي من جهة، ودرا�صة العالئق بين مختلف 

االهتمام  ت�صتحق  تجربة  باعتبارها  العيون  مدينة  وتتقدم  التدبيرية".  "ال�صل�صلة  مفهوم  �صمن  الموؤ�ص�صات 

لالعتبارات التالية:
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بو�صفها عا�صمة ال�صحراء المغربية؛ •

ذات و�صع �صيا�صي خا�س فيما يتعلق بال�صيادة الوطنية؛  •

باعتبار غناها الثقافي وعمقها ال�صحراوي والروافد المختلفة القادمة مع الهجرة؛ •

باعتبار الميزانيات المهمة التي خ�ص�صتها الدولة للمناطق ال�صحراوية منذ ا�صترجاعها.  •

كما �صن�صتعر�س بع�س اأماكن العي�س بمدينة الجديدة، بلدية الُحب�س بالدار البي�صاء.

1.7.   مدينة العيون:

ي�صجل بالعيون وجود بنيات ثقافية بدون عمق ثقافي، اأما الم�صاهمات المختلفة من اأجل النهو�س بالقطاع 

محدودة  فتبقى  الخا�س(  القطاع  الجنوب،  اأقاليم  تنمية  وكالة  الب�صرية،  للتنمية  الوطنية  )المبادرة  الثقافي 

النا�س  يتحدث  الذي  الوقت  وفي  الديمومة.  ومفهوم  ال�صاملة  العلمية  والدرا�صات  التتبع  غياب  في  التاأثير 

عن االنفتاح على المجتمع المدني بكل اأطيافه، يالحظ اأن الم�صوؤولين عن ال�صاأن العام، يعانون من م�صكلة 

يح�صر  �صيق،  باأفق  ومهرجانات  فعالية؛  بدون  لكن  ومن�صاآت،  فهناك خزانات  الميدانية؛  والفعالية  الكفاءة 

لها، غالبا، ب�صكل مرتجل ومو�صمي، كما اأن االرتجال ي�صود البنيات الثقافية؛ وهناك بع�س الجمعيات التي 

تح�صل على دعم لكن دون اإنتاج؛ باالإ�صافة اإلى م�صكل تدبير الميزانيات.

مما يدعو اإلى نظرة ا�صتباقية لم�صوؤولية الثقافة؛ اإلى اإعادة النظر في مدى جدوى اإنجاز بنايات فارهة، كالم�صرح 

ذي الثالث قاعات، والمكتبة التي اأريد لها اأن تكون الثانية من نوعها على الم�صتوى الوطني بعد المكتبة 

�لوطنية بالرباط؛ فكيف يمكن بناء هذ� �لم�ضروع -ثقافيا و�ضيا�ضيا و�جتماعيا- بدون توفير �ضروط �لت�ضجيع 

على القراءة، رغم وجود الخزانات، باالإ�صافة اإلى اأن توقيت فتح الخزانات هو نف�صه وقت الدرا�صة، فكيف 

يجمع التالميذ بين االأمرين؟؟ واالأ�صل هو تقريب الموؤ�ص�صات الثقافية من الموؤ�ص�صات التعليمية، وتنظيم 

الوقت ب�صكل يمكن من الجمع والتكامل بين الوظائف التربوية والثقافية؛ يعك�س هذا الواقع م�صكال عميقا 

يتمثل في تدبير ال�صاأن الثقافي، وغياب احترام مقت�صيات "ال�صل�صلة التدبيرية". 

العيون، كلها تطلب الدعم الأن�صطتها،  و1500 جمعية بمدينة   1400 اإلى وجود ما بين  وت�صير االإح�صائيات 

والحا�صل اأن اأثر العمل الثقافي الجاد ناذر بمدينة العيون، اإال ما يندرج في ما هو مو�صمي، ومن الموؤ�صرات 

على هذا الحكم نذكر:

 متحف فنون ال�صحراء بالعيون، الذي يعاني من اإهمال كبير؛ وال تعتبره الوزارة متحفا لفنون ال�صحراء،  •

بحكم �أنه ل ي�ضتجيب لل�ضروط �لمتحفية ! و�إذ� كانت ميز�نية "المتحف" ال�صنوية ال تتعدى 60.000 

درهم، فاإن حالته ال تدل على اإنفاق اأي �صيء يذكر. فهو في عطالة كاملة؛ وكان من المفرو�س اأن ي�صكل 

مجمع  بالعيون:  ال�صحراوية  الثقافة  على  دالة  عنا�صر  يجمع  اأ�صيل،  ثقافي/�صياحي  م�صلك  من  جزءا 

ال�صناعة التقليدية، ومتحف فنون ال�صحراء، ومعهد الدرا�صات والبحوث الح�صانية، باالإ�صافة اإلى البيئة 
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ال�صحراوية المحيطة بالعيون، بمعطياتها الطبيعية واالإثنوغرافية، فالعنا�صر التي من المفرو�س اأن ت�صكل 

الن�صق ال�صياحي والثقافي فارغة المحتوى لالأ�صف.

ال�صحراء  • بثقافة  التعريف  يقوم بدور  اأن  المفرو�س  الح�صانية، فكان من  الدرا�صات والبحوث  اأما مركز 

والتراث الح�صاني، لكن حاله تدل على غياب كامل الأي م�صوؤولية تجاه ثقافة عريقة كالثقافة ال�صحراوية. 

وتبين المعلومات ب�صاأنه ما يلي:

 .
15  1996 يوليو   7 يوم  وافتتح   ،1321  /96 وزاري  بقرار  الح�صانية  والبحوث  الدرا�صات  مركز  اإن�صاء  تم 

اأما المهام المنوطة بالمركز فهي: االهتمام بالثقافة الح�صانية وذلك من خالل القيام بجمع وت�صنيف 

مختلف تجليات الثقافة الح�صانية واإبراز قيمتها عن طريق:

التعريف بالروائع االأدبية والفكرية واالإبداعية؛ جرد مختلف التعابير الح�صانية وت�صمينها في معجم؛ -

تدوين الق�صائد ال�صعرية وت�صنيفها وكتابة المو�صيقى وت�صجيلها بطرق علمية؛ -

اإعداد اأطل�س االأدوات )االإثنوغرافية( ال�صحراوية القديمة واأ�صمائها؛  -

تنظيم مباراة ومعار�س حول الثقافة الح�صانية ) ل�صالح الثانويات االإعدادية باالأ�صا�س(. -

والغريب اأن مركز الدرا�صات والبحوث الح�صانية الذي اأ�ص�س منذ 1996 ال يتوفر على ما يلزم من الكتب 

التي لها عالقة بالثقافة الح�صانية والثقافة ال�صحراوية ب�صكل عام. 

وقد عملت وكالة تنمية الجنوب، على االإ�صهام في مجموعة من الم�صاريع منها:

اتفاقية  - اإثر  اأن الخزانة القديمة �صارت و�صائطية على  االإ�صهام في تجديد الخزانة الو�صائطية، بحيث 

بين وزارة الثقافة ووكالة الجنوب �صنة 2007، لكن �صوء تدبير الخزانة الو�صائطية منذ 2008 اأدى اإلى 

بع�س مظاهر الجمود، ثم اأن الخزانة تفتح على ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا وتغلق الرابعة والن�صف 

بعد الزوال، وهي نف�صها اأوقات الدرا�صة!!!

م�صروع: - �صمن  الو�صائطية،  الخزانات  عن  الم�صوؤولين  ل�صالح  تكوين  بدعم  الوكالة   قامت 

 pour ma   bibliothèque PMB

قامت وكالة الجنوب ب�صراكة مع بلدية طرفاية بتجهيز وتاأثيت الخزانة التي تكلفت البلدية ببنائها في  -

غياب وزارة الثقافة.

الجمعويين  الفاعلين  بع�س  الثقافية  الموؤ�ص�صات  على  الم�صوؤولين  اإفادات  �صوء  وفي  القول،  وخال�صة 

المهتمين بال�صاأن الثقافي بالعيون، اأن العمل الثقافي والجمعوي في المنطقة ال�صحراوية اأنفقت عليه اأمواال 

كبيرة، لكن ما اأنجز ال يتالءم مع حجم االإنفاق !؟؟ والحا�صل اأن هذا الو�صع ال يقت�صر على مدينة العيون، 

واإنما هو عام لكافة مناطق المملكة اللهم اإاّل ا�صثتناءات قليلة.

   هناك مراكز اأخرى من نف�س النوع: مركز تير�س للدرا�صات الح�صانية )الداخلة(، مركز الدرا�صات واالأبحاث الح�صانية �صيدي اأحمد الركيبي 
15

بال�صمارة؛ مركز باأكاديمية اآ�صا للثقافة الح�صانية.. وكلها تعاني من العطالة. 
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2.7.   مدينة الجديدة: بوادر عمل م�ضتدام :

لقد تبين في حالة مدينة العيون اأن"االإ�صكالية الثقافية بنية متكاملة"، واأن االإنجاز ي�صند االإنجاز بمنطق 

التن�صيق القطاعي والحكامة الجيدة. واإذا كانت مالمح اأي م�صروع ثقافي ناجح ومنتظم غير بادية بمدينة 

ومالعب  قاعات،  الثالث  والم�صرح ذي  بالمغرب،  نوعها  من  الثانية  المكتبة  مثل  البنايات  رغم  العيون 

"القرب" المتعددة التي ال ي�صتفيد منها �صباب المدينة، فاإن الوقوف على الحقائق الميدانية عبر المعاينة 
والمقابالت والمالحظة بالم�صاركة، بينت �صرورة المبادرة بو�صع م�صروع ثقافي متكامل بمدينة العيون. 

اأما في حالة مدينة الجديدة وعلى الرغم من النظرة المت�صائمة لبع�س الفاعلين في ال�صاأن الثقافي بهذه 

ي�صند  التي  المنجزات  من خالل  يبدو  طموحا  ثقافيا  م�صروعا  اأن  تبرز  الميدانية،  المعاينة  فاإن  المدينة، 

بع�صها بع�صا، وفق منطق وحدة البنية الثقافية و�صموليتها يتجلى في:

الم�صلك ال�صياحي داخل الحي البرتغالي مجهز بعناية: نظافة بادية، اأ�صوار مرممة؛  •

ا�صتعمال المباني التاريخية الأغرا�س ثقافية )نموذج الكني�صة البرتغالية(؛  •

الحدائق ت�صي بعمل جيد على م�صتوى تدبير هذا القطاع الحيوي بالمدينة؛ •

�صاطئ جميل، وكورني�س مهياأ بعناية، وتجدر االإ�صارة اإلى الف�صاء الترفيهي والريا�صي الفريد من نوعه -  •

ح�صب علمنا- الذي كان ثمرة ال�صراكة بين الدولة والقطاع الخا�س، ولوال حلقة مفرغة تتمثل في غياب 

الحرا�صة الم�صتمرة - مما اأدى اإلى اإتالف بع�س المعدات- ل�صح اعتباره م�صروعا نموذجيا؛ 

الم�صرح البلدي ا�صتكملت عملية ترميمه من المفرو�س اأن ي�صاهم في تن�صيط الحركة الثقافية بالجديدة. •

خال�صة القول اأن التن�صيق القطاعي فيما يتعلق باأماكن العي�س المختلفة م�صاألة حا�صمة لفهم "االإ�صكالية 

لالإنتاج  لها  ح�صر  ال  فر�س  اإهدار  اأولها  الم�صاكل؛  من  عدد  في  ت�صبب  واقع  وهو  بالمغرب".  الثقافية 

الثقافي؛ وثانيها اإ�صاعة فر�س اإدماج ال�صاأن الثقافي في الموؤ�ص�صات والعالقات االجتماعية؛ وثالثها �صعف 

م�صاهمة قطاع الثقافة في اإدماج ال�صباب؛ ورابعها وجود موؤ�ص�صات معطلة ب�صبب نق�س كبير في التدبير. 

وغير بعيد عن مدينة الجديدة تبدو مدينة اآ�صفي م�صرحا لفو�صى م�صتمرة: اأزبال في كل مكان، قاعات �صينما 

مغلقة، مدينة قديمة بدون ا�صتثمار �صياحي، كما اأن هناك مع�صلة بيئية يقف الجميع عليها متفرجا؛ يتعلق 

االأمر بوادي ال�صعبة، من روافد تان�صيفت، وقد تحول اإلى واد حار مك�صوف، يمر من قلب المدينة التاريخية 

بمحاذاة الحي الخزفي ال�صهير، الذي يعتبر المتنف�س ال�صياحي الوحيد للمدينة.

والحق اأن التدبير المجالي في هذه المدينة العريقة، يعاني من خلل مركب، ولي�س غريبا اأن تقوم وزارة 

الداخلية بحجز م�صروع ميزانية الت�صيير، الذي اأعدته الجماعة الح�صرية الآ�صفي، بر�صم ال�صنة المالية 2012.
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3.7.   حي الُحب�ش: ا�ضتثناء في محيط غير ُمنظم:

يتميز حي الُحب�س بالمعطيات التالية:

تدبير جيد للنفايات؛ •

نظافة بادية في المجال؛ •

م�صاحات خ�صراء مهياأة ب�صكل جيد؛  •

اأ�صواق مندمجة في الن�صيج العمراني؛ •

انتعا�س الحركة ال�صياحية )ال�صناعة التقليدية، المعمار االإ�صالمي، مقهى تقليدي...( ؛ •

مجال تركز المكتبات ودور الن�صر؛ •

معالم تاريخية وح�صارية م�صانة )الم�صجد اليو�صفي، الم�صجد المحمدي، مبنى المحكمة...(. •

غير اأن المفارقة تتجلى في اأنه على بعد اأمتار من حي الحبو�س، يبدو االأمر مغايراً تماما، نفايات في كل مكان؛ 

التاريخية  الذاكرة  على  وغياب عالمات  والفقر؛  الت�صكع؛  ومظاهر  قانونية؛  غير  واأ�صواق  ع�صوائي؛  و�صكن 

)المعلمة الثقافية الوحيدة المتمثلة في �صينما موريطانيا، اأغلقت!(.

اإ�سكاليات المدينة العتيقة: نموذج فا�س   .8

المدينة القديمة بفا�ش:

لفهم بع�س جوانب اإ�صكالية المدن العتيقة بالمغرب باعتبارها تراًثا اإن�صانًيا، وبحكم اأن هذا التراث يتعر�س 

في كل من المدن المغربية، المخزنية والح�صرية، لالنهيار والهدر، على الرغم من المجهودات التي تبذل، 

هنا وهناك، من اأجل اإنقاذها واإعادة الحياة اإليها، اخترنا مدينة فا�س، الأنها تمثل مجاال تراثيا اإ�صالميا عتيقا، 

وت�صكل بنية م�صتقلة قائمة بذاتها اإلى حدود 1912، �صنة فر�س الحماية الفرن�صية، وتحويل العا�صمة اإلى 

�لرباط، كما تمثل مختبر� للقاء و�لتفاعل بين مختلف �لمكونات �لثقافية �لمغربية. 

ويبين الت�صخي�س الميداني ما يلي: 

انهيار التركيبة ال�صكانية لفا�س العتيقة؛  •

الهجرة القروية اأدت اإلى تغيير مالمح مدينة فا�س التاريخية؛ •

فو�صى البناء واأحزمة الفقر: مثال بن دباب، وجنان الدرادر؛ •

م�صكل الكثافة ال�صكانية والوعاء العقاري؛  •

اإ�صكالية البيئة والتلوث؛ •

�لمنازل �لآيلة لل�ضقوط: كحي �ضيدي بوجيدة، �لذي توجد به �لعديد من �لمنازل �لآيلة لل�ضقوط. •
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 لقد بداأ التغيير يحدث بموازاة مع فقدان فا�س الأهميتها ال�صيا�صية واالقت�صادية، خ�صو�صا نتيجة لتحويل 

�لعا�ضمة �ل�ضيا�ضية �إلى �لرباط، ولهجرة �أعد�د من �لأ�ضر �لفا�ضية �لعريقة �إلى �لمدن �ل�ضاطئية، بالخ�ضو�ص 

ا، وهجرة قروية كثيفة اإليها. ولقد �صاهمت هذه العوامل 
ً
الدار البي�صاء، كما �صهدت فا�س تو�صعا مجالًيا كبير

القديمة لحد  فا�س  التي الزالت  الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية والمجالية،  التحول  اآليات  في تغذية 

اأو�صاع تعرف الكثير من التناق�صات: تعميق التباينات بين مكونات  اإلى ظهور  االآن م�صرحا لها، واأّدت 

المجتمع، ثقافيا، واجتماعيا، واقت�صاديا، ومجاليا. 

تعاي�صت مع  ال�صرائح االجتماعية،  فئات مختلفة من  ت�صتوطنه  با�صتمرار، مكانا  القديمة  فا�س  ظل مجال 

الن�صيج المبني، وحافظت عليه لقرون خلت، لكن العقود القليلة الما�صية، حملت معها تحوالت �صريعة 

و�صلبية، �صكلت نقطة تحول كبرى في جودة الحياة والمعمار، اللذين اأ�صبحا يعرفان اختالال وتدهورا في 

جوانب متعددة، كتدهور االإطار المبني، والتلوث البيئي، وا�صتقرار فئات اجتماعية فقيرة، وغياب االأمن، 

وهكذا اأ�صبحت المدينة القديمة مجاال طاردا لل�صكان. 

اإذا كانت �صاكنة فا�س قد تكاثرت ب�صكل كبير، فاإن �صاكنة فا�س القديمة عرفت تراجعا هاما، مما يعني اأنها 

تعرف تخفيفا من الكثافة ب�صكل تلقائي. ومن اأ�صباب تراجع عدد ال�صاكنة، الظروف ال�صعبة التي يعاني 

منها ال�صكان جراء بطء التدخالت، الرغبة الكبيرة لدى ال�صاكنة في مغادرتها، وال�صكن اله�س. ويمكن 

عقود  الثالثة  في  الفقيرة  ال�صاكنة  ا�صتقطب  مجال  اأكبر  االأ�صوار،  بمحاذاة  ال�صري  ال�صكن  انت�صار  اعتبار 

االأخيرة، نظرا الرتفاع ثمن االأر�س في المناطق االأخرى.

اأقل خ�صوبة  بها �صكان  واأ�صبح يقطن  بفا�س، طاردة ومنفرة ل�صاكنتها،  القديمة  المدينة  اأ�صبحت  وهكذا 

واأكثر �صيخوخة. وقد اأكدت جل الدرا�صات، على اأن عامل ارتفاع ال�صغط على المنازل بالمدينة القديمة، 

يعد من االأ�صباب الرئي�صة في عملية تدهور المنازل، والتي كانت مخ�ص�صة في ال�صابق للعائلة الواحدة، في 

حين اأ�صبحت ت�صم اأ�صرا نووية متعددة كما �صبقت اإليه االإ�صارة اآنفا، وخ�صعت اإلى التق�صيم والتجزيء، 

بينما المنازل التي وجهت للكراء، تم تعميرها من قبل �صاكنة تفتقر، لي�س فقط اإلى االإمكانيات المادية 

ال�صليم لمرافق  المعي�صي، والتوظيف  اإلى االأ�صلوب  اأي�صا  تفتقر  والترميم، بل  للقيام بعمليات االإ�صالح 

البيت، ومراعاة تقاليد االعتناء الخا�صة بالفئات التي كانت ت�صكن هذه البيوتات في ال�صابق. 

تدهور االإطار البيئي بالمدينة القديمة بفا�ش:

اأ�صحت الم�صاألة البيئية تطرح نف�صها بحدة داخل المجال القديم بفا�س، وذلك من جراء تداخل االأن�صطة 

�صالمة  تهدد  خطيرة  لمواد  التقليدية  الحرف  بع�س  وا�صتعمال  ال�صكنية،  واالأحياء  الملوثة،  االقت�صادية 

وجودة الحياة بهذا المجال )الكروم، ال�صولفور والحوام�س والنيكل( بحيث ت�صاهم هذه المواد في تلوث 

الوديان، وفي تدهور �صبكة ال�صرف ال�صحي، وتوؤثر �صلبا على ال�صبكة المائية التقليدية، مما دفع بالجهات 

المخت�صة اإلى اإغالق العديد من العيون المائية؛ وعلى الرغم من المحاوالت المتكررة الإخراج االأن�صطة 

الملوثة خارج االأ�صوار، اإال اأن تعثر هذا الم�صروع، وعدم التو�صل اإلى �صيغة متفق عليها تجبر الملوثين 
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على الخروج اإلى الحي ال�صناعي بعين النقبي، ورفع من حدة التلوث، وقّل�س من فر�س تدبير المخاطر 

المرتقبة ب�صكل جيد. اأما الخرب المتواجدة بالمدينة القديمة، في�صل عددها اإلى 311 خربة تهدد ال�صالمة 

البيئية لل�صاكنة، وتهدد الحالة الفيزيائية للمنازل المحيطة بها، اإ�صافة اإلى تقل�س الم�صاحات الخ�صراء اأمام 

تو�صع البناء على ح�صاب الب�صاتين داخل االأ�صوار.

االإنقاذ بين النظري والواقع المعاين:

طبيعة  وفي  التدخل  اأ�صاليب  في  التفكير  بداأ  الحين  ذلك  ومنذ   ،1980 �صنة  عالميا  تراثا  فا�س  اأعلنت 

والتدخل  االإ�صراف  مهمتها  عمومية  موؤ�ص�صات  اأحدثت  كما  باالأولوية،  تحظى  اأن  يجب  التي  الم�صاريع 

اإال  العمل  ت�صرع في  1989، ولم  �صنة  فا�س  واإنقاذ مدينة  الكثافة  التخفي�س من  المجال )وكالة  في هذا 

�صنة 1992، الوكالة الح�صرية واإنقاذ فا�س �صنة 1991، ال�صندوق الوطني للعمل الثقافي، المركز الدولي 

الح�صيلة  والدوليون(، لكن  المحليون  والخوا�س  والعمران،  التهيئة  موؤ�ص�صة  التقليدية،  ال�صناعة  الإنعا�س 

ظلت �صعيفة، ولم ت�صاهم اإلى حد االآن في اإيقاف م�صل�صل التدهور. 

في  االأجنبية،  والحكومات  الحكومية،  غير  والمنظمات  العامة،  الموؤ�ص�صات  من  العديد  �صاركت  وقد 

تمويل عدد مهم من الدرا�صات، بغية تحديد اإ�صتراتيجية للتدخل، كوكالة التخفي�س من الكثافة، واإنقاذ 

مدينة فا�س، واليون�صكو، والبنك الدولي، وبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي، وقد حاولت هذه الدرا�صات 

و�صع ت�صور وا�صح، ونظرة واقعية لم�صاريع متنا�صقة ي�صهل تنفيذها، واعتمدت في ذلك على خبراء من 

تخ�ص�صات متنوعة. 

من بين الت�صاميم التي خرجت اإلى الوجود، هناك مخطط اإعادة االعتبار وت�صميم التهيئة الخا�س بمدينة 

فا�س العتيقة، والذي �صاهمت فيه اإلى جانب وكالة التخفي�س من الكثافة، والوكالة الح�صرية، واإنقاذ فا�س، 

للمدينة:  االعتبار  اإعادة  في  المخططين،  هذين  فل�صفة  وتكمن  الدولي.  والبنك  الح�صرية،  المجموعة 

عمرانيا واقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا. لكن هذه االأدوات ركزت على الجوانب التقنية، ولم توؤ�ص�س ل�صيا�صة 

تنموية �صاملة وم�صتدامة، في التعامل مع هذا المجال المرّكب، اإذ لم يتم تنفيذ اأي م�صروع نموذجي، في 

اأي حي من االأحياء، بحيث يمكن تعميمه على باقي اأجزاء المدينة وعلى المدن العتيقة االأخرى.

الماآثر التاريخية  .9

اأهميتها  وباعتبار  عي�س"،  "اأماكن  باعتبارها  التاريخية  الماآثر  حول  الميدانية،  المالحظات  اإجمال  يمكن 

يلي:  فيما  متعددة،  اأهدافاً  يحقق  ب�صكل  وا�صتثمارها  توظيفها  واإمكانيات  الوطنية،  الثقافة  في  المركزية 

حفظ الذاكرة التاريخية والرمزية، واال�صتثمار التربوي عبر تلقين االأجيال قيمة التاريخ الوطني، واال�صتثمار 

االقت�صادي عبر ا�صتعمال المواقع التاريخية باعتبارها ف�صاًء للتوظيف العقالني، وخلق فر�س لل�صغل، وتن�صيط 

ال�صياحة الوطنية والعالمية. والحال اأن معظم المباني التاريخية بالمغرب، تعاني من تدهور كبير، واإهمال من 

طرف ال�صلطات المخت�صة، اإن جزئيا اأم كليا، كما هو �صاأن المباني التاريخية المتوارية عن االأنظار.
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ويمكن تلخي�س اأهم الم�صاكل في:

اإلى ف�صاءات للنفايات ومجمع للمت�صكعين، مع ما يرافق ذلك من  • تحول كثير من المواقع التاريخية 

م�صاكل اأمنية؛

االهتمام ال�صكلي ببع�س الواجهات، واإهمال المباني المتوارية عن االأنظار؛ •

جهل المكانة المركزية لكثير من المواقع في تاريخنا الوطني والح�صاري؛ •

غياب الم�صالك ال�صياحية اإال ب�صكل نادر؛ •

غياب �صبه كلي، للوحات االإر�صادية التي تبين القيمة التاريخية والح�صارية للمواقع االأثرية؛ •

عدم ا�صتغالل بع�س المواقع التاريخية، وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية )نموذج ق�صبة المهدية، والعمارة  •

الع�صكرية ب�صال...( 

الأنترنيت واأماكن العي�س المتخيلة  .10

تمنح الثقافة الأماكن العي�س، كيفما كانت طبيعتها ووظائفها، اأبعادا واقعية، بقدر ما تتيح للمواطن الذي يرتادها 

اإمكانيات التخيل واالإنف�صال، ولو موؤقتا، عن حيثيات الواقع واإكراهاته. وت�صكل الثقافة الو�صائطية، اليوم، اأهم 

م�صدر الإكت�صاب المعرفة والثقافة وال �صيما في تجلياتها االإلكترونية من خالل و�صائل التكنولوجية الحديثة 

وعلى راأ�صها االأنترنيت.

وفي �صوء هذه التحوالت التكنولوجية واالإجتماعية الجارية، اأنتجت تكنولوجيا االإت�صال جمهورها ومنحته، 

وخ�صو�صا ال�صباب، اإمكانيات لممار�صة ثقافية جديدة، بل وخلقت المدمنين عليها، واأ�صبح لديها �صحاياها، 

ومن ي�صتعملها بح�صاب وعقالنية ويجعل منها م�صدرا للتثقيف والمعرفة.

اإال اأن تو�صع هذه التكنولوجيا، لي�س مت�صاويا بين كل الفئات في المغرب، خ�صو�صا بين ال�صباب. با�صتثناء 

الهاتف المحمول الذي تجاوز 36 مليون جهاز في المغرب، فاإن االأدوات الرقمية االأخرى، ال ي�صتفيد من 

ا�صتعمالها �صباب االأحياء الهام�صية، اأو العالم القروي، اإال ب�صكل ا�صتثنائي. كما اأن اأندية االأنترنيت، قليلة 

�لإنت�ضار في �لبو�دي، �أي �أن هذه �لأدو�ت منت�ضرة في �لأو�ضاط �لح�ضرية بدرجة �أ�ضا�ضية. 

ويوؤ�ضر �لإنت�ضار �لو��ضع لالأدو�ت �لرقمية، ولمقاهي �لأنترنيت، على �نخر�ط �ل�ضباب في �أطر ثقافية جديدة 

انغم�س  الجديد  فالجيل  الثقافة.  نقل  قنوات  ومع  التقليدية،  التوا�صل  و�صائل  مع  متفاوتة،  بكيفيات  تقطع، 

كلية في الثقافة الو�صائطية، ويميل اإلى التبرم من منطق االإ�صتمرارية. وتبين كل البحوث حول ال�صلوكات 

وللثقافة  الالإت�صال  لو�صائل  كباراً  م�صتهلكين  اأ�صبحوا  اأنهم  باالأ�صا�س،  لل�صباب،  الثقافية  والممار�صات 

الو�صائطية.

ويعزز هذا النزوع الجديد نوعا من "خو�ص�صة" و�صائل الترفيه الثقافية، تنامي ا�صتقالل الم�صامين الثقافية 

�لم�ضتقاة من �ضبكات �لتو��ضل �لإجتماعي، �أو من �لمعارف و�لمعلومات �لمنت�ضرة، بدون حدود ول �ضروط 
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على  نف�صه  االأمر  يالحظ  للتن�صئة.  التقليدية  واالأطر  الموؤ�ص�صات  اإلى  قيا�صا  العنكبوتية  ال�صبكة  في  ملزمة، 

الم�صامين والقيم الدينية التي كان م�صدرها، اإلى عهد قريب، موؤ�ص�صات مثل العائلة، الم�صجد، والموؤ�ص�صة 

التعليمية...

تتو�صع �صبكة االأنترنيت ب�صرعة كبيرة في المغرب. قد �صاهمت ال�صلطات العمومية ومناف�صة المتعهدين في 

مجال االإت�صاالت، في ن�صر و�صائل التكنولوجيا الحديثة، �صواء بارتياد مقاهي االأنترنيت، اأو الح�صول على 

المراحل  للفرد، في مختلف  الذاتي  االإ�صتقالل  نوع من  لتنمية  فر�صا  يمثل  فاإن ذلك  حا�صوب �صخ�صي، 

 4 من  عددهم  يقترب  حيث  �لفي�ضبوك،  في  �لمغاربة  لنخر�ط  �ل�ضريعة  �لوتيرة  توؤكده  ما  وذلك  �لعمرية، 

ماليين منخرط بارتفاع �ضهري ي�ضل �إلى 2,6 في المائة، ويمثل ال�صباب ما بين 18 34 �صنة االأغلبية بما ن�صبته 

70 في المائة )62 ذكور و38 اإناث(.

الو�صائل  ا�صتهالك  وو�صعية  وقت  الختيار  وا�صعة  اإمكانيات  لل�صباب  توفر  الرقمية  الثورة  اأن  الموؤكد،  ومن 

فيها  بما  الرقمية،  الثورة  باأن  القول  وتلفزات..ويمكن  واإذاعات،  من �صحف،  للمعلومات،  الناقلة  التقليدية 

يعي�ضها  و�حد  كل  عو�لم،  وخلق  �لثقافية،  �لإ�ضتهالك  و�أنماط  �لعاد�ت  خلخلة  ب�ضدد  �لأنترنيت،  مقاهي 

بطريقته الخا�صة، يلعب فيها ما هو افترا�صي وتخيلي، دورا متناميا في التاأثير على ال�صلوكات والعالقات وحتى 

الم�صاعر.. وبقدر ما يمكن القول باأن الو�صائل الرقمية تمكنت من "دمقرطة" الثقافة، وعو�صت عجز الدولة 

في بناء التجهيزات الثقافية الكال�صيكية،يمكن القول، اأي�صا، اأنها اأنتجت اأنماطاً مختلفة للروابط االإجتماعية، 

ووفرت اإمكانيات ال حدود لها للغو�س واالإ�صتراك في اأماكن عي�س متخيلة، قد تبداأ بالنزوع العفوي للعب، 

�أو �لتفاعل �لب�ضيط مع �لآخرين، وتنتهي �إلى ن�ضج عالقات حميمية قد تكون خطيرة �أحيانا، �أو �لإنخر�ط في 

�صبكات اجتماعية تتحول مع الممار�صة اليومية اإلى حاجة حيوية.

وقد اأكد البحث الوطني حول ال�صباب، الذي اأنجزته المندوبية ال�صامية للتخطيط )يونيو 2012( اأن 68 في 

المائة من ال�صباب، ي�صرحون باأنهم ي�صاهدون التلفزة، وي�صتمعون اإلى االإذاعة ب�صكل منتظم. اأقل من الثلث 

ي�صتعملون االأنترنيت )14 بالمائة بانتظام و16 بالمائة اأحيانا( من اأجل االإ�صتماع للمو�صيقى وم�صاهدة االأفالم 

المعلومات  عن  والبحث   ،)62%( االإجتماعية  ال�صبكات  اإطار  في  والتوا�صل   ،)70%( االأولى  بالدرجة 

)%59(، اأو القيام باأبحاث مدر�صية وجامعية )51%(.

وبين البحث الذي قام به مركز درا�صات CESEM اأنه انطالقا من عينة من 900 فرد يالحظ رقمان يبرزان 

مدى نوعية االإ�صتقالل الذاتي لم�صتعملي االأنترنيت.%29 ي�صرحون اأنهم يلجون االأنترنيت، اعتمادا على 

حا�صوب م�صترك )في العائلة اأو العمل(، و%17،4 من خالل حا�صوب فردي. في حين اأن اأغلب الم�صتجوبين، 

"الترفيه"، وتليه  البحث عن  الرئي�صي  ال�صبكة االإجتماعية في�صبوك، �صببه  ا�صتراكهم في  اأن  يوؤكدون على 

خا�صية اأنه "مفيد"، كما ي�صمح بتكوين "راأي �صخ�صي"، ثم ي�صاهم في تعزيز الروابط االإجتماعية، ومن بينها 

عالقات ال�صداقة والعالقات العائلية.
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ومهما كانت �صدقية العينة التي اعتمدها هذا البحث، فاإنه اأكد نتائج درا�صات اأخرى، تلتقي عموما في نف�س 

االهتمامات التي تحرك م�صتعملي االأنترنيت، والذي يبقى في الغالب االأعم، و�صيلة جاذبة من اال�صتراحة 

المتخيلة تمتلك اإمكانات ال حدود لها لخلق اأماكن عي�س افترا�صية، مما وجب اأن يولى اأهمية اأكبر من حيث 

الهند�صة واالإتاحة وتي�صير المحتويات المناف�صة، البناءة والمفيدة.

اأماكن عي�س نموذجية  .11

اأن وجود االإرادة ال�صيا�صية والتدبير الجيد،  اأماكن العي�س النموذجية التي تبرز ب�صكل وا�صح  هناك بع�س 

وتوفير االإمكانيات المادية والفنية، من �صاأنها اأن ترتقي باأماكن العي�س ببالدنا، بما ين�صجم مع تاريخ البلد، 

ومع حاجيات ال�صاكنة اإلى الترفيه والتثقيف. وتجدر االإ�صارة اإلى اأن مبداأ "االأفكار قبل المال" مبداأ موؤ�ص�س 

ينم عن تر�صخ الح�صارة وفن العي�س.

والظاهر اأن ما تحقق من اإنجازات في مناطق متفرقة من البالد، يمكن اأن ي�صتلهم في مناطق اأخرى، �صمن 

المغرب  ثقافية و�صيا�صية ومالية- جعلت مناطق عديدة من  اإكراهات عديدة -  واإذا كانت  المناف�صة.  مبداأ 

االأهداف، وو�صع مخططات  وتو�صيح  الهمم،  واال�صتلهام، و�صحذ  والمقارنة،  الت�صاوؤل،  فاإن  �صيئة،  في حالة 

ثقافة  اإلى  العجز،  ال�صلبية ومظاهر  المراقبة والمتابعة، كل ذلك �صيتيح االنتقال من حالة  للتطبيق ت�صندها 

المبادرة والم�صوؤولية. 

الم�ضيق ومارتيل بوالية تطوان:

يمكن اعتبار مدينة الم�صيق ور�صا نموذجيا مفتوحا، وال �صك اأنه نموذج يحتذى في هذا االتجاه، وتخطو 

اأن  ويتعَيّن  بوالية تطوان،  نموذجي  الخطوات، مما �صيمكن من خلق قطب عمراني  نف�س  مارتيل  مدينة 

تدر�س هذه التجربة وي�صتفاد منها، في اأفق تعميمها على مناطق مغربية اأخرى.

الواليدية )عمالة �ضيدي بنور(:

على خطى الم�صيق ومارتيل، يمكن اعتبار منطقة الواليدية ور�صا مفتوحا، يبرز اأن االإرادة ال�صيا�صية والتدبير 

نان من تغيير االأو�صاع في اأوقات قيا�صية، وفي اإطار م�صروع مندمج و�صامل، توجه المياه من  الجيد، يمِكّ

محطة التطهير، �صوب �صقي اأ�صجار ونباتات الحزام االأخ�صر المجاور، ووجب تطوير مثل هذه المقاربات 

التي تنطلق من ت�صور �صمولي لم�صاريع التنمية الم�صتدامة، من اإ�صالح الطرقات، وتهيئ الحدائق واأماكن 

الترفيه، وقد ان�صاف هذا الجهد الب�صري اإلى االإمكانيات الطبيعية للواليدية، فنتج عن ذلك و�صع مجالي 

من�صجم وجاذب.

حديقة الطيور باأكادير: نموذج جيد لال�ضتثمار الثقافي: 

اأن الترفيه الممزوج بالعمق  ياأتي من منطلق  اإن اعتماد الحدائق البيولوجية �صمن العينات النموذجية، 

وال  كبير،  وتنموي  واإن�صاني  ح�صاري  مطلب  بالطبيعة،  والتعلق  الحياة،  وفن  العلمية،  والر�صالة  التربوي، 
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ا على م�صتوى التربية البيئية، واأن در�س الطبيعة جد متوا�صع 
ً
ا كبير

ً
يختلف اثنان باأن المغرب، يعي�س فقر

اإ�صهاما في �صناعة  اأولوية االهتمام بالحدائق العلمية، وبالمتاحف الطبيعية  في البرامج التربوية. من هنا 

اأجيال قادرة على فهم الطبيعة، من اأجل توظيفها في التنمية والح�صارة.

تاأ�ص�صت حديقة الطيور باأكادير �صنة 1985،ثم اأ�صبحت مجانية بعد االنتخابات البلدية ل�صنة 2009. كانت 

حديقة وادي الطيور، اأحد الف�صاءات التي د�صن ولوجها المجاني، بعد اأن كان الدخول اإليها بالمقابل، 

اأكادير  بين مجل�س عمالة  المبرمة  االتفاقية  بعد  المبادرة جاءت  �صنة؛ هذه  الع�صرين  تزيد عن  ولفترات 

اإداوتنان، والجماعة الح�صرية الأكادير، خالل الدورة العادية للمجل�س الجماعي ل�صهر اأكتوبر 2007، وتمتد 

حديقة وادي الطيور على �صكل �صريط طولي من �صارع الح�صن الثاني اإلى �صارع 20 غ�صت، على م�صاحة 

تمتد تقدر بـ 2.8 هكتار.وهو مجال كان في البداية عبارة عن مجرى لواد تناوت، الذي تم تجهيزه بقناة 

لت�صريف مياهه، والجزء المتبقي اأقيمت عليه هذه الحديقة؛ فكيف برمجت هذه الحديقة �صمن اأجندة 

الم�صاريع التي افتتحت للعموم ومجانا؟ اإن مبادرة فتح الحديقة اأمام العموم وبالمجان، جاء نتاج اتفاقية 

بين مجل�س العمالة، والجماعة الح�صرية للمدينة. ي�صمن مجل�س العمالة الولوج المجاني للزوار لمرافق 

الحديقة في اإطار احترام قانونها الداخلي، في حين اأن البند الثالث، حدد التزامات الجماعة الح�صرية 

الأكادير، في تخ�صي�س مبلغ مليوني درهم كمنحة �صنوية تدفع لح�صاب ميزانية عمالة اأكادير اإداوتنان، ويعتبر 

.
16

هذا الدعم كتعوي�س عن واجبات الدخول المجاني اإلى الحديقة 

الم�ساجد باعتبارها اأماكن للعي�س   .12

�صكلت الم�صاجد والزالت ت�صكل في حياة المغاربة مكونا دينيا وثقافيا وح�صاريا ذا طابع وجودي، وتتميز 

�لم�ضاجد ب�ضرط �لقرب �إذ تندمج ب�ضكل طبيعي في �لن�ضيج �لعمر�ني �لح�ضري و�لقروي على حد �ضو�ء..، 

مئات  وتتميز  والتنوير.  التثقيف  وف�صاء  والت�صاور،  اللقاء  والقرى، ومكان  المدن  قلب  ت�صكل  ما  غالبا  وهي 

الم�صاجد المغربية بطابع تاريخي واآثاري وتراثي اأغنى الر�صيد المعماري والثقافي والفني ببالدنا؛ واإذا عرفنا 

اأن عدد الم�صاجد بالمغرب يناهز 50000 م�صجدا اأدركنا قيمة اال�صتثمار الثقافي واالإن�صاني والقيمي في هذا 

المجال، عبر اإ�صتراتيجية محكمة تجعل من اأماكن العي�س الحيوية هذه، عن�صرا من عنا�صر ال�صالمة الروحية 

والفكرية واالن�صجام االجتماعي خ�صو�صا بالن�صبة لفئة ال�صباب.

اأماكن العي�س والم�سروع الترابي  .13

تبلورت فكرة الم�صروع الترابي في ال�صنوات االأخيرة كاإطار نظري وا�صت�صرافي لتدبير المجال؛ ويمثل اإطارا 

والخا�س،  العمومي  القطاعين  بين  وت�صاركي،  تفاو�صي  تعمير  تحقيق  ي�صتهدف  وتقنينيا،  تنظيميا  تعميريا 

وبم�صاهمة الهيئات المنتخبة، ومكونات المجتمع المدني. كما يعتبر ترجمة فعلية لمفهوم التنمية الترابية، 

 .http://souss-net.maktoobblog.com      16
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التي ت�صتمد اأهدافها ومرتكزاتها االأ�صا�صية، من التنمية الم�صتدامة. فهو عبارة عن اإ�صتراتيجية تطورية قابلة 

للتقييم، تقوم على اأ�صا�س ت�صحيح الواقع الحالي مع مراعاة م�صتقبل المدينة، ل�صمان اإطار حياة اأمثل وجيد 

لل�صاكنة. اأما مفهوم التنمية الترابية، فيعني تحقيق وتج�صيد اأهداف وركائز التنمية الم�صتدامة على م�صتوى 

مجال ترابي قد يكون وطنيا اأو جهويا اأو محليا، ويعتبر الم�صروع الترابي، اأداة عمل تتميز بالمرونة والنظرة 

ال�صمولية، عو�س النظرة القطاعية، واإنجاز م�صمونها، يخ�صع للت�صاور، واإ�صراك كل الفاعلين والمهتمين بق�صايا 

العمران... 

من  الرفع  اأجل  من  معينة،  قطاعات  تحديث  اأو  والخ�صا�س،  العجز  و�صد  الخلل  تدارك  فيعني  التاأهيل  اأما 

مردوديتها وقدرتها على المناف�صة اأو المحافظة ورد االعتبار؛ فم�صمون مختلف هذه الم�صطلحات، ي�صب في 

اتجاه واحد، هو توفير اإطار حياة كريم لل�صاكنة، ياأخذ بعين االعتبار الترابط الزمني )الحا�صر والم�صتقبل( 

والتراكب الترابي )تداخل الم�صتويات الترابية(. 

المحافل  من  اأ�صا�صا  انبثقت  والت�صورات،  المبادئ  من  مجموعة  عن  عبارة  الم�صتدامة،  التنمية  وتعد 

اأما ثوابتها،  اإلخ.  21( وجوهن�صبورغ،  والمنتديات الدولية، كموؤتمرات �صتوكهولم، وريو دي جانيرو )مذكرة 

فهي نظرية نجملها فيما يلي: عقلنة االقت�صاد، تدبير جيد للموارد الطبيعية، وتحقيق عدالة اجتماعية. غير اأن 

هذه النظريات واالأفكار تبقى غير عملية وفعاليتها محدودة اإذا لم يتم تطبيقها وتحقيقها على مجاالت ترابية 

محددة.

والحيز الترابي مجال جغرافي متملك ومعي�س، تتهيكل �صخ�صيته كليا، اأو جزئيا، حول االأبعاد التالية:

بعد مادي: ويهم كل مكونات الو�صط الطبيعي )ت�صاري�س، جيولوجيا، مناخ، موارد مائية، نبات، حيوان،  •

م�صاهد..( منظورا اإليها من زاوية الخ�صو�صية التي ت�صفي على الحيز الترابي نوعا من الهوية المتفردة 

وتوؤ�ص�س لجاذبيته؛

بعد اجتماعي وثقافي: من هذه الزاوية يعرف الحيز الترابي كف�صاء عي�س وحياة لجماعة ب�صرية ترتبط  •

وتتحدد هوية اأفرادها بموروثهم التاريخي المتكون من: قيم م�صتركة؛ ومعايير تحكم الحياة الجماعية 

وتحدد العالقات مع االآخر، وتمكن من التحكيم في النزاعات و�صبط التوترات؛ وتراث ثقافي محلي 

يميز هذا الحيز؛

بعد �قت�ضادي: معارف ومهار�ت ذ�ت �ضلة بالن�ضاط �لقت�ضادي يتحدد من خاللها نظام �لإنتاج و�أ�ضاليبه  •

المحلية، وكذا خا�صية التفرد بالنظر اإلى طبيعة الموارد المحلية الم�صتغلة.

ويتميز الم�صروع الترابي بخم�س خ�صائ�س:

م�صروع يقوم على تثمين الموارد الخا�صة بالحيز الترابي، خا�صة منها تلك التي تخول له مزايا مقارنة  •

اإزاء الطاقات الترابية المناف�صة؛
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م�ضروع م�ضترك بين �لفاعلين، ويتم هذ� �لت�ضارك من خالل �نخر�ط هوؤلء في م�ضل�ضل ت�ضور وتنفيذ  •

الم�صروع؛ 

م�صروع يرتكز على مقاربة اأفقية للتنمية، وهو ما ي�صتلزم تن�صيق اأهداف وانتظارات وتدخالت الفاعلين،  •

خا�صة لغاية تر�صيد الو�صائل، والرفع من مفعول الم�صاريع والعمليات؛

م�صروع �صمولي، يقوم على تعبئة مختلف مكونات الحقل التنموي؛ •

واأخيرا فالم�صروع الترابي، م�صروع ا�صتراتيجي يندرج في الديمومة، اإذ يتهيكل على اأ�صا�س اأهداف تنجز  •

في المدى الطويل، وبرامج للمدى المتو�صط، وعمليات تنجز في المدى الق�صير.

االقت�صادية  العالقات  من  ن�صق  اأي�صا  وهو  والمادية،  مادية  مكونات  من  مركبا  ن�صقا  الترابي  الحيز  وي�صكل 

البع�س  طرف  من  ت�صميته  على  ي�صطلح  ما  تكوين  في  ت�صاهم  التي  الثقافية  المعطيات  ومن  واالجتماعية 

بالراأ�صمال العالئقي اأو االجتماعي الذي يجد في ت�صور واإنجاز وتدبير اأماكن العي�س تجلياته وتمظهراته.
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VI.    من اأجل اأماكن عي�س اإدماجية

ال يبدو اأن اأماكن العي�س في مدننا وقرانا ُتوفر �صروًطا فعلية لم�صاركة المواطن في ال�صاأن العام، وف�صاءات 

عمومية ت�صمح بتفتحه وتحرره من اإكراهات الحياة اليومية، وبالتزود بمكت�صبات الثقافة وعطاءات الفن. ذلك 

اأن الت�صورات الُمهيمنة واأ�صاليب التدبير الفوقية، وغير المالئمة عموما لتنظيم حياة النا�س في الف�صاءات 

تمتلك  ا�صتقبال  بنيات  وخلق  المواطنين،  عي�س  اأماكن  تطوير  اإلى  تتطلع  التي  االإرادات  ُتحبط  العمومية، 

مقومات �لتنظيم و�ل�ضتغال �لمنا�ضبة و�ضروط �ل�ضتد�مة.

الزمن  اإلى  المغرب  انتقال  و�صيرورة  "المدن"،  وت�صخم  الح�صرية،  للمجاالت  الكا�صح  ع  التو�ُصّ وبحكم 

الديمقراطي، بممكناته و�صعوباته، فاإن الفاعلين ال�صيا�صيين واالجتماعيين من �صلطات عمومية، ومنتخبين 

وجمعيات مدنية مدعوون اإلى جعل المواطن في قلب المدينة واأماكن العي�س فيها، وفي طليعتها تلك التي 

توؤدي وظائف ثقافية، بقدر ما يتعين عليهم اإيجاد ال�صبل الممكنة لو�صع المدينة في �صلب اهتمامات النا�س، 

ثقافية  روابط  لعقد  وفر�صا  بمواطنته،  االإح�صا�س  اإمكانيات  له  توفر  اأن  العي�س  اأماكن  المواطن من  ينتظر  اإذ 

اإن�صانية، تعزز هذا االإح�صا�س وتقوي ممكنات االنتماء. وي�صعب ت�صور ذلك بدون القطع مع حالة التفرج 

وال�صلبية واالنتقال اإلى الفعل والم�صاركة، وتجاوز و�صعيات االإق�صاء التي ال يعثر فيها المواطن على اأجوبة 

عن حاجاته الحيوية وان�صغاالته الثقافية في كل م�صتوياتها ال�صعبية، العالمة والو�صائطية.

تقدم المعطيات التي اأتينا على ا�صتعرا�صها اأن اأماكن العي�س في مدننا وقرانا، وال�صيما منها ما هو مرتبط بالفعل 

الثقافي، تعاني من �صوء تدبير كبير، ومن غياب َمهول للوظائف الثقافية والترفيهية في الف�صاءات العمومية التي 

تهيوؤها بع�س الجماعات المحلية. فاالأولوية الحا�صمة التي تعطيها لل�صكن، وال�صغل، والنقل، واالأمن تطغى 

على التفكير في تهيئة وتنظيم اأماكن عي�س، وتجهيزات تقدم للمواطنين خدمات ثقافية وفر�صا للتفاعل واللقاء.

وهذا ما ينتج ال�صعور باالإ�صتبعاد، اأوال؛ العتبارات �صيا�صية ب�صبب تراكم اأ�صباب العزوف عن العمل ال�صيا�صي، 

وابتعاد ن�صبة ال باأ�س بها من المواطنين عن المناق�صات التي تجري بمنا�صبة ا�صتحقاقات انتخابية محلية تهُمّ 

بال جدوى  االإح�صا�س  اأن  بُحكم  االأهمية  منتهى  في  اأمر  وهذا  غيرها.  اأو  تعنيهم،  التي  الترابية  المجاالت 

ال�صيا�صة وغياب المواطنة يلغي، في العمق، المواطنة ذاتها. كما قد تكون اأ�صباب هذه الم�صاعر من طبيعة 

ثقافية الأن عدم االإح�صا�س باالنتماء اإلى قوى اقت�صادية اأو اجتماعية وازنة، اأو اإلى نخب �صيا�صية واإدارية، اأو 

حتى ب�صبب غياب التنوع الثقافي الذي من المفتر�س اأن تحت�صنه "اأماكن العي�س" لخلق ما يلزم من �ضروط 

التفاعل مع م�صامينها، ما يوؤدي اإلى �صعور بع�س الفئات داخل ف�صاءات "المدينة"، اأو اأحيائها اأنها اأقرب 
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�س 
ّ
اإلى ال�صارع منها اإلى اأماكن لها وظائف واأدوار. بل اإن ال�صارع في حالة المراأة كثيرا ما يكون م�صدرا للتحُر

والعنف، اأو على االأقل ال يوفر لها ال�صعور بالطماأنينة.

يواجه المواطن في اأماكن العي�س التي يتواجد فيها اأو يرتادها مفارقة كبيرة تتمثل في البون الكبير بين ما 

ا من  تمنحه له القوانين وما تن�س عليه منظومة الحقوق والواجبات من �صفات المواطنة، وبين ما يعي�صه حًقّ

خ�صا�س ثقافي واإن�صاني ينزع عنه هذه ال�صفات، ويجعله عر�صة للخواء الثقافي و�صرا�صة العالقات.

وتوؤكد ال�صهادات والمعطيات اأنه ف�صال عن االعتبارات ال�صيا�صية - التي لها الدور الحا�صم- واالأ�صباب الثقافية 

ه، اأي�صا، اإلى عوامل موؤ�ص�صية. ففي  ها- فاإن االإ�صتبعاد مرُدّ - التي ُيجمع الفاعلون على غياب برنامج وطني يخ�صُّ

غياب ف�صاءات الأخذ الكلمة، وان�صداد فر�س المبادرة والم�صاركة في مناق�صة ق�صايا ال�صاأن العام، وغياب اآليات 

ط الثقافية التي ت�صاهم في و�صع اأطر موؤ�ص�صية ناظمة، يغدو ال�صارع هو المكان االأبرز الذي تلتجئ اإليه  التو�ُصّ

بع�س الفئات للتعبير عن مطالبها اأو عن تطلعاتها. غير اأن ذلك قد يوؤدي اإلى انزالقات واإلى �صلوكيات فو�صوية، 

اأو المدنية، طالما اأن هذه الفئات ال تعثر على اأطر تحت�صنها اأو ف�صاءات األيق للتعبير داخلها.

اإلى �صعف  اأو  اأماكن العي�س الثقافية في ت�صورات اأ�صحاب القرار،  واعتبارا للمكانة الهام�صية التي تحتلها 

االهتمام بها، ونظرا للوعي الجماعي الذي يحرك اأع�صاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ب�صرورة 

تكري�س قيم المواطنة من خالل تهيئة اأماكن عي�س ت�صتجيب، واإن ن�صبيا، للحقوق االأ�صا�صية التي ين�س عليها 

الد�صتور، ويوؤكد عليها "الميثاق االجتماعي الجديد" الذي يرى �صرورة و�صع المواطن المغربي في ح�صبان 

كل ال�صيا�صات العمومية، ومن اأجل تاأهيل مجاالتنا الح�صرية وتجمعاتنا القروية في اتجاه العناية بالف�صاءات 

العمومية، وال�صيما تلك التي توؤدي وظائف ثقافية، فاإن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يرتئي اأنه:

ال بّد ل�صمان فاعلية مختلف المبادرات التي تتبناها بالدنا من اأن يجتهد مختلف اأطراف المجتمع بمقاربة 

ت�صتخل�س منه مختلف حاجيات  اأدنى ُمجمع عليه،  اأ�ص�س م�صروع مجتمعي؛ ت�صكل حّدا  لبلورة  ت�صاركية 

المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحاجيات الثقافية والترفيهية، والحاجيات المت�صلة بكرامة العي�س، 

لتهيئة ظروفها وم�صتلزماتها. 

وتتمحور رافعات التغيير التي يقترحها المجل�س من اأجل النهو�س باأماكن العي�س في بلدنا وتنميتها، حول 

�صتة محاور:

1.   المحور الموؤ�ض�ضي : عر�ش ُمهيكل الأماكن العي�ش

يهم باالأ�صا�س توفير ف�صاءات واأماكن مهيكلة، ق�صد التاأطير ال�صليم لمختلف فئات المجتمع، وذلك من 

خالل:

اإعادة تفعيل دور الم�صاجد، باعتبارها اأماكن عي�س م�صتركة اأ�صيلة، للتزود الروحي الثقافي القيمي،  •

ُتمكن االإفادة من ف�صاءاتها، للتاأطير ال�صليم متعدد االأبعاد الوظائف، لمختلف فئات المجتمع وفق 

برامج متنوعة توؤ�صر عليها كافة الجهات ذات ال�صلة؛
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مع  • �لدور.  بهذ�  لال�ضطالع  �لالزمة  �لأ�ضا�ضية  �ل�ضروط  ال�صباب" و�إتاحة  "دار  لدور  االعتبار  اإعادة 

الالزمة  الب�صرية  الموارد  وتكوين  ا�صتراتيجياتها،  و�صع  على  والم�صوؤولية  االإ�صراف  جهة  تحديد 

لت�صييرها، واإتاحة الميزانيات ال�صرورية لكل ذلك؛

اإن�صاء ف�صاءات ثقافية وم�صابح وم�صارح ومكتبات للقرب في المدن المتو�صطة وال�صغيرة والقرى وفي  •

االأحياء ال�صعبية، وتكوين اأطر تمتلك ما يلزم من المهنية، واالإقتدار لتقريب ال�صاأن الثقافي والفني 

اإلى اأو�صع قدر ممكن من المواطنين؛

اإن�صاء قطب تن�صيقي بين القطاعات والوزارات والوكاالت ذات ال�صلة، بخ�صو�س اإعداد وتنمية اأماكن  •

العي�س، والحفاظ عليها و�صيانتها؛

االعتبار  • اإعادة  ت�صور  في  الكوني"  و"التخطيط  المعقولة"  التهيئة  مفاهيم"  االعتبار  بعين  االأخد 

الأماكن العي�س الإدماج االأ�صخا�س في و�صعية اإعاقة؛ 

ت�صجيع ودعم االأندية ال�صينمائية؛  •

هيكلة وزارة الثقافة، تنظيميا، وماليا، ومق�صديا، بما ي�صمن الحفاظ على الموجود من اأماكن العي�س  •

وتنميته، واإنجاز المن�صود وتبيئته.

2.   المحور التكويني: كفاءات من اأجل اأماكن العي�ش

اأماكن  تدبير  على  القادرة  الب�صرية  الموارد  من  الممكنة  الكفايات  وبناء  الم�صتمر،  التكوين  على  يرتكز 

العي�س بنف�س ا�صتراتيجي م�صتدام، وذلك عبر:

تكوين المحافظين، والمرممين، ومدبري التراث، والموؤرخين، لتي�صير عملية �صيانة ف�صاءاتنا التراثية  •

وتفعيل دورها باعتبارها اأماكن للعي�س ذات قيمة خا�صة، و�صمان ا�صتمرارية وظيفية لقيامها بدورها. 

مع تحديد وا�صح لجهة االإ�صراف وم�صوؤولياتها؛ 

االأ�صيل،  • المغربي  الجمالي  بالح�س  المت�صبع  للمجال،  التنظيمي  للبعد  منهجية،  بطريقة  االإدخال 

والم�صتح�صر لخ�صو�صيتنا الثقافية ولمتطلباتنا المتعددة التي بات يفر�صها ال�صياق الكوني المفتوح. 

في التكوينات المتاحة بالمدار�س العليا للهند�صة بمختلف تجلياتها؛

تقويم الموارد الب�صرية الكافية، في مجال الب�صتنة، وتدبير الحدائق العمومية، واإطالق جوائز تقديرية  •

في هذا ال�صدد، لتذكية روح المناف�صة؛

المزاوجة بوظيفية، بين كفايات الديكور المجالي، والتزيين النباتي في هذه التكوينات؛ •

اأ�صرب  • لمختلف  االإدراك  لتنمية  المدينة،  مرافق  �صيا�صة  تدبير  عن  للم�صوؤولين  الم�صتمر  التكوين 

الخ�صا�س، وبناء الكفايات الممّكنة من اال�صتجابة لها، وتلبيتها بنف�س ا�صتراتيجي م�صتدام؛ مع اإتاحة 

الموارد المالية ال�صرورية؛
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على  • قادرة  ب�صرية  موارد  لتخريج  المهني،  التكوين  �صمن  اأو  متخ�ص�صة(  )اإجازات  تكوينات  بناء 

التن�صيط الثقافي الم�صتدام الأماكن العي�س، وعلى الحكامة الجيدة لها؛ 

النهو�س بقطاعي ال�صينما والم�صرح، عبر تكوين كتاب ال�صيناريوهات، وممثالت وممثلين اأكفاء؛ •

العمومية، وت�صجع على  • ثقافة الخدمة  اأطر لتكوين وتخريج نخب محلية تكر�س  الحر�س على و�صع 

�لفعل �لثقافي في �أماكن �لعي�ص �لمختلفة، �ضو�ء في �أو�ضاط ممثلي �ل�ضلطة و�لمنتخبين �أو نا�ضطي 

�لجمعيات �لمدنية، في تمايز عن �لح�ضابات �ل�ضيا�ضوية و�لزبونية، و�لنخر�ط �لجماعي في حركية 

متجددة لاللتزام العمومي، مع الحر�س الم�صتدام على ت�صجيع الكفاءات القادرة على ابتداع االأفكار 

وقيادة �لم�ضاريع �لثقافية و�إنجازها، و�ضيانتها و�ضمان �ضروط �لتقويم و�لمحا�ضبة. 

3.   المحور القانوني : دفاتر تحمالت الأماكن العي�ش

وي�صتهدف و�صع اإطار ت�صريعي �صمولي، وفق دفاتر تحمالت محددة، ويعزز بالمواكبة القانونية والتنظيمية 

الم�صتمرة، وذلك من خالل:

مقت�صيات  • يتما�صى مع  القروية،  ال�صكنية  والتجمعات  الح�صرية  للمجاالت  ُمبتَكر  ت�صور وطني  بناء 

بدقة  ف 
ّ
ُيعِر �ضمولي  ت�ضريعي  �إطار  بو�ضع  وذلك  �لمغرب،  فيه  �نخرط  �لذي  �لديمقر�طي  �لنتقال 

�صروطاً  للمواطن  تمنح  جديدة  �صيا�صة  ونهج  مختلفة،  عي�س  واأماكن  مدينة  من  الترابية،  المجاالت 

جماعية لتقا�صم قيم الحرية، والم�صاواة، والت�صامن االإبداع؛

و�صع ميثاق بين الجماعات المحلية وال�صلطات العمومية، وبين الهياآت الثقافية في اإطار دفاتر تحمالت  •

توفر �ضروط �إنتاج وتنظيم وتن�ضيط �أماكن عي�ص ثقافية، ق�ضد تطوير �لخدمات �لثقافية للمو�طنين؛

المواكبة القانونية والتنظيمية لتح�صين و�صع اأماكن العي�س؛ •

عليها  • ن�ص  �لتي  �لمو�ضعة  �لجهوية  في  و�لنخر�ط  بالتعمير،  �لمت�ضلة  �لقر�ر�ت  مركزية  من  �لحد 

.2011 د�صتور 

4.   المحور التنظيمي والتدبيري : اأنظمة تدبير من�ضجمة

المتمثل في التتبع الم�صتمر، وتبني "براديغم تدبيري" وظيفي ومرن، مع توظيف الخبرات الالزمة في هذا 

االإطار، وذلك من خالل: 

وتبّني  • ال�صهلة"،  و"الرعاية  الو�صاية  تنتج  لعقليات  الحاملة  الهرمية،  الفوقية،  ال�صيا�صات  مع  القطع 

"براديغم تدبيري" ينطلق من اإ�صراك ال�صكان في تهيئة اأماكن عي�س ت�صتجيب لحاجياتهم الثقافية، 
تجعلهم ي�صاهمون في تحمل م�صوؤولية تطويرها، و�صيانتها، وزرع عنا�صر الحياة والتجدد فيها؛

الخبرات  • وتوظيف  الثقافية،  العي�س  اأماكن  وت�صيير  تهيئة  في  الم�صوؤوليات  تحديد  على  الحر�س 

المنا�صبة القادرة على اإعطاء المثال في االجتهاد واالبتكار وااللتزام، حتى يت�صنى لالأطفال وال�صباب 
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والمواطنين عموما، التفاعل مع الم�صامين واالأن�صطة المعرو�صة عليهم، والتعود على الفعل الثقافي؛

المواطنين  • عي�س  اأماكن  مرافق  وكافة  وال�صاحات،  الحدائق  وتدبير  تنظيم  منهج  في  الحر�س 

والمواطنات، على ا�صتكمال كافة حلقات ال�صل�صلة التدبيرية، تالفيا للهدر وعدم اال�صتمرار؛

المتاحة، ومن  • الو�صائل  الثقافية بكل  العي�س  اأماكن  تقدمها  التي  الخدمات  ا�صتمرارية  العمل على 

بينها تعبئة المحيط التربوي واالإجتماعي الذي توجد فيه، بخلق روابط موؤ�ص�صية م�صتدامة من خالل 

برامج م�صتركة، واآليات تعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بال�صاأن الثقافي، والعمل الجماعي من 

اأجل تجذير الثقافة في الحياة اليومية؛ 

للطلبة  • اأثمنة تذاكر ت�صجيعية  ال�صينمائية؛ مع تخ�صي�س  المنتجات  التوا�صلي حول  النظام  تح�صين 

والتالميذ؛

ر�صد ميزانيات التدبير والت�صيير وال�صيانة والترميم بطريقة م�صتدامة بعيدا عن المو�صمية. •

 5.   المحور التعميري : م�ضاريع من�ضقة متكاملة

الذي يهدف اإلى البناء والت�صييد، واإنجاز م�صاريع تنتظم �صمن مبادرات تكاملية ومن�صجمة، عبر:

والعنف،  • اال�صتبعاد  عوامل  تختزن  معزولة  تجمعات  اإن�صاء  بتجنب  موؤن�صنة،  �صكنية  م�صاريع  ابتكار 

�صرورية،  تحتية  وبنيات  مالئمة،  تجهيزات  وبناء  العامة،  االأماكن  وتجميل  تح�صين  على  والعمل 

والن�صاء  وال�صباب  لالأطفال  توفر  وترفيه  تثقيف  ومراكز  ناجعة،  عمومية  وخدمات  خ�صراء،  ومناطق 

واالأ�صخا�س ذوي االحتياجات الخا�صة عرو�ًصا وم�صامين فنية وثقافية منا�صبة النتظاراتهم؛ وحماية 

كل ذلك بما يلزم من القوانين؛

�لعمل على �إن�ضاء �أماكن عي�ص ذ�ت وظائف تثقيفية، وتوفير �ل�ضروط �لمالئمة لال�ضتفادة منها، من  •

خالل اآليات تح�ص�س المواطن بم�صوؤوليته في الحفاظ عليها، وجعلها ف�صاء للتعبير وتن�صيط الذاكرة 

واالإبداع، والتربية على المواطنة؛

اإن�صاء وكالة م�صتقلة تعنى باإنقاذ، واإعادة تاأهيل المدن العتيقة؛ •

 العمل على تهيئة وبناء اأو ترميم اأماكن العي�س الثقافية، بطرق تجعل المواطن متحفزاً اإلى تمُلّكها  •

�لعي�ص  بالنخر�ط في �ضوؤونها، و�لحفاظ على تجهيز�تها وبيئتها، وو�ضع �ضيا�ضات م�ضتد�مة لأماكن 

باإزاء االحتفاالت المو�صمية باإنجازات تتعر�س للهدر وال�صياع؛

تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين في العمل العمومي، واإ�صراك القطاع الخا�س والمقاوالت في اإطار  •

مبادرات تكاملية لتهيئة وبناء اأو ترميم و�صيانة اأماكن عي�س ثقافية جديدة اأو تراثية بهدف تقوية مبادئ 

الم�صاركة والمواطنة وااللتزام؛
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و�صع كارتوغرافيا الأماكن العي�س على ال�صعيد الوطني، حتى يت�صنى لل�صلطات العمومية ت�صخي�س  •

في  عي�س  اأماكن  م�صاريع  واإنجاز  وتخطيط  الثقافية،  الوظائف  ذات  العي�س  اأماكن  وو�صعيات  مواقع 

الجهات والمناطق التي تعاني من نق�س في الف�صاءات الثقافية؛

نهج �صيا�صة مبتكرة للحفاظ على ما تبقى من القاعات ال�صينمائية، وبناء مركبات ثقافية ت�صمل قاعات  •

اأنواع التجمعات ال�صكنية، بما فيها االأحياء  �صينمائية، وتعميم مركبات القرب الثقافية في مختلف 

ال�صعبية والم�صاريع الحديثة البناء.

 6.   المحور الم�ضموني : م�ضامين ثقافية منتجة للت�ضامن

واالأماكن  الو�صائط  مختلف  في  والم�صامين  االأفكار  على  يرتكز  باالأ�صا�س،  بالبرامج  يتعلق  محور  وهو 

الثقافية، عبر: 

مراعاة التنوع الثقافي في برامج اأماكن العي�س الثقافية المختلفة، وتفادي الت�صتت وانعدام االن�صجام  •

واالأحياء،  المجال،  تهيئة  �صعيد  على  االجتماعية  التمايزات  ومحا�صرة  والعر�س،  التنفيذ  في 

والتجهيزات ق�صد اإنتاج قيم الت�صامن والعي�س الم�صترك؛              

اإ�صاعة االهتمام ب�صوؤون الثقافة والفن من خالل االأ�صرة، والمدر�صة واالإعالم وبكل الطرق المتاحة،  •

ومنح ت�صجيعات رمزية ومادية تي�صر ذلك، والتخطيط الأماكن عي�س حا�صنة للفعل الثقافي، والمحافظة 

على المعالم التاريخية، وكنوز التراث الماّدي والالمادي باإعادة اإحيائه وتطويره وتحديثه؛

االإحالة  • اإثر  للتعليم  االأعلى  المجل�س  اأعده  الذي  التقرير  في  المت�صمنة  المقترحات  كافة  تفعيل 

الملكية عليه، في مو�صوع "دور المدر�صة في تنمية ال�صلوك المدني"، �صنة 2007؛

ن�صر الثقافة ال�صينمائية؛ من خالل برامج ومجالت اإذاعية وتلفزية؛ •

اإعطاء اأهمية اأكبر للتربية البيئية، في المقررات الدرا�صية، والحمالت التح�صي�صية؛ •

تجهيز مختلف اأماكن العي�س بتقنيات "الويفي"wi-fi لت�صخي�س ارتيادها وت�صهيل ولوج االإنترنيت  •

الأكبر عدد ممكن من النا�س، وجعل هذه االأماكن ف�صاءات للقاء والعي�س الم�صترك.
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مالحق

الملحق 1:   لئحة اأع�ساء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�سايا الثقافية 

والتكنولوجيات الحديثة

الملحق 2:   لئحة ال�سخ�سيات التي تّم الإن�سات اإليها

 الملحق 3:  مراجع بيبليوغرافية
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الملحق 1

لئحة اأع�ساء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�سايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة
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لئحة اأع�ساء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�سايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

فئة  الخبراء

•   اأحمد عبادي

•   اأمين منير العلوي

•   نبيل عيو�س

•   م�صطفى بنحمزة

•   الطاهر بنجلون

•   اآرمان هات�صويل

•   اأحمد رحو

•   األبير �صا�صون

•   محمد وكريم

فئة  النقابات

•   لطيفة بنواكريم

•   علي بوزع�صان

•   م�صطفى ال�صناوي

•   لح�صن حن�صالي

•   عبد العزيز اإيوي

•   م�صطفى اخالفة

•   مينة الر�صاطي

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية

•   عبد اهلل دكيك

•   من�صف الكتاني

•   عبد اهلل متقي

فئة  الهيئات والجمعيات الن�سيطة في مجالت القت�ساد الجتماعي والعمل الجمعوي

•   نزهة العلوي

•   محمد بنقدور

•   ليلى بربي�س

فئة  ال�سخ�سيات المعينة بال�سفة

•   ر�صيد بن المختار بن عبد اهلل

•   محمد العلوي العبدالوي
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الملحق 2

لئحة ال�سخ�سيات التي تّم الإن�سات اإليها
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•   ال�صيد نبيل بنعبد اهلل؛وزير التعمير واالإ�صكان و�صيا�صة المدينة

•   م�صطفى ملوك؛ فاعل جمعوي

•   عبد العزيز التوري؛ كاتب عام لوزارة الثقافة، �صابقا، متخ�ص�س في �صوؤون الثراث

•   عبد الغني اأبو هاني؛ باحث

•   عبد الرحمان ر�صيق؛ باحث

•   اأحمد م�صعاية؛ مدير المعهد العالي للم�صرح التن�صيط الثقافي �صابقا، باحث

•   ادري�س خروز؛ مدير المكتبة الوطنية

•   ادري�س اك�صيك�س؛ م�صرحي و�صحفي

•   جواد ال�صوناني؛ م�صرحي

لئحة ال�سخ�سيات التي تّم الإن�سات اإليها
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الملحق 3

مراجع بيبليوغرافية
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عبد الرحيم العطري. دار ال�صباب المغربية: اإ�صكالية التاأطير وهاج�س الفرملة. الحوار المتمدن، العدد  •

 .2005 ،1193

الديمقراطية وحقوق  • اأجل  الو�صيط من  بال�صباب.  ال�صلة  العمومية ذات  ال�صيا�صات  تقييم  تقرير حول 

االإن�صان. اأكتوبر 2010، تن�صيق ح�صن طارق وعبد الرزاق الحنو�صي، 

   تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول "اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة" في خدمة ال�صباب؛  •

من�صورات وزارة ال�صباب الريا�صة؛ 2011

 وثائق �لمركز �ل�ضينمائي �لمغربي؛ �لرباط؛ 2012                                  •

 ح�صن جالب؛ معجم عرا�صي مراك�س؛ مراك�س  •

محمد موفق؛ دار ال�صباب المغربية: قراءة من�صط؛ في "دار ال�صباب واأ�صئلة المجتمع المدني بالمغرب"،  •

من�صورات ال�صعلة 2006. 

محمد به�ضو�ص؛ تحديات �لمدينة في �لمغرب؛ من�ضور�ت د�ر �لأمان؛ �لرباط؛ 2012 •

•	 Abdelghani	 Abouhani(	 sous	 la	 direction)	 ;	 Enjeux	 et	 acteurs	 de	 la	 gestion	 urbaine	;	
redistribution	des	pouvoirs	dans	les	villes	marocaines	;	Ed.	CODESRIA	;	Dakar.	2000.

•	 Abdelghani	Abouhani	;	Pouvoirs,	villes	et	notabilités	locales	;	quand	les	notables	font	
les	villes	;	URBAMA	;	Rabat	;1999.	

•	 	Benabdeljalil	M.	et	Boujmal.	Z	;	Guide	d’élaboration	des	plans	verts	urbains	au	Maroc	
(Direction	de	l’Urbanisme),2008

•	 Echo	Lermitage,	Editions	Le	Fennec,	2006

•	 M.	El	Faïz	;	les	jardins	historiques	de	Marrakech,	Edifir,	Florence,	1996

•	 Ali	Sedjari	(	sous	la	direction)	;	Aménagement	du	territoire	et	développement	durable	;	
quelles	intermédiations	?	Ed	;	L’harmattan/Gret	;	Rabat	;	1999.

•	 Ali	Sedjari	(	sous	la	direction)	;	Le	devenir	de	la	ville	;	Ed	;	L’harmattan/Gret	;	Rabat	;	2000.

•	 http://souss-net.maktoobblog.com

•	 www.ahewar.org

مراجع   بيبليوغرافية


