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ديباجة

تعتبر الم�صاألة ال�صبابية ملتقى ال�صيا�صات العمومية في بلدنا، من تربية وتعليم، واقت�صاد وريا�صة وثقافة و�صوؤون 

المادية  للمقومات  الفعلي  التاأ�صي�س  مدى  في  عمومية  �صيا�صة  كل  �صدقية  وتتجلى  واإ�صكان.  اجتماعية 

والموؤ�ص�صية التي ت�صمح بتفتح ال�صباب المغربي، وتوفر له �صروط التعبير عن ذاته وملكاته واإبداعيته، لتعزيز 

الروابط االجتماعية والتما�صك الوطني، وت�صهيل اإدماج ال�صباب داخل المجتمع.

ولعل اأهم مدخل لالإدماج يبداأ بالتربية والتكوين ويتعزز بالت�صغيل؛ لكن هناك مداخل اأخرى م�صاحبة على 

راأ�صها اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة باعتبارها اأفقا متعدد الم�صادر والمجاالت، اأفق ي�صكل رافعة ت�صمح 

بجعل ال�صباب في قلب معادلة ال�صيا�صات العمومية ومبادرات المجتمع المدني.

تحقيقها  ن�صبية  تفاوت  مع  والتعليم،  للتربية  خطط  و�صع  على  المتعاقبة  المغربية  الحكومات  عكفت  لقد 

لالأهداف التي ر�صمت لها، وعلى االهتمام ب�صوؤون ال�صغل وال�صبيبة والريا�صة والثقافة، بطرق لم تتمكن، اإال 

ن�صبيا، من توفير �صروط مادية وموؤ�ص�صية وثقافية كفيلة بجذب ال�صباب، وتحفيزهم على الندماج المنتج في 

ن�صيجهم المجتمعي، والم�صاركة في المجال العام. وهو ما يحتم العمل على تجاوز مختلف اأ�صكال الق�صور 

في هذه القطاعات، وي�صتلزم اإيالء عناية خا�صة ومبتكرة لمختلف ميادين اإنتاج وتداول الثقافة وا�صتثمارها 

في المجهود الوطني الإدماج ال�صباب في الحياة العامة.

            م�شتندات معيارية

وفي �صوء مقت�صيات الد�صتور التي تن�س في الف�صل الخام�س على اإحداث "مجل�س وطني للغات والثقافة 

التعبيرات  واالأمازيغية، ومختلف  العربية  اللغتين  وتنمية  الخ�صو�س، حماية  "على وجه  المغربية" مهمته، 

الثقافية المغربية باعتبارها تراثا اأ�صيال واإبداعا معا�صرا"، وفي الف�صل ال�صاد�س والع�صرين الذي يوؤكد على 

م ال�صلطات العمومية بالو�صائل المالئمة، تنمية االإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني  اأن "تدِعّ

لل�شباب  ا�شت�شاري  "مجل�س  باإحداث  يق�صي  الذي  والثالثين  الثالث  الف�صل  وفي  بالريا�صة"،  والنهو�س 

لتحقيق: العمومية  ال�صلطات  تدابير مالئمة من طرف  اتخاذ  واأهدافه  والعمل الجمعوي" الذي من مهامه 

•  "تو�صيع وتعميم م�صاركة ال�صباب في التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�صيا�صية للبالد"؛
الذين  الأولئك  الم�صاعدة  وتقديم  والجمعوية،  الن�صيطة  الحياة  في  االندماج  على  ال�صباب  "م�صاعدة   •

تعتر�صهم �صعوبة في التكيف المدر�صي اأو االجتماعي اأو المهني"؛ 

• "تي�صير ولوج ال�صباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والريا�صة واالأن�صطة الترفيهية، مع توفير الظروف 
المواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة واالإبداعية في كل هذه المجاالت".
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بناء على ال�صالحيات التي خولها الظهير الموؤ�ص�س للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي، والتي تق�صي في 

مادته الثانية بـ: "تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة باالأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية 

"اإعداد درا�صات واأبحاث ا�صت�صرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممار�صة  والتنمية الم�صتدامة"، وكذا 

�صالحياته".

وانطالقا من "الميثاق االجتماعي الجديد" الذي عكف المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على بناء محاوره 

اأم  كانت  عمومية  االجتماعية،  ال�صيا�صات  وتقييم  وتنفيذ  ل�صياغة  توجيهية  "خطوطا  تحدد  التي  الكبرى 

خا�صة" وال �صيما ما يتعلق بمحوري "المعارف والتكوين والتنمية الثقافية" و"االإدماج واأ�صكال الت�صامن"، 

واأخذا بعين االعتبار لكافة مقت�صياته ذات ال�صلة بالحقوق المتعلقة بالثقافة وال�صباب، وللتقرير الذي اأ�صدره 

المجل�س بخ�صو�س اإدماج ال�صباب عن طريق الت�صغيل.

 ،)15 )المادة  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  عليه  ين�س  لما  واعتبارا 

واتفاقية منظمة اليون�صكو الخا�صة بـ"حماية تنوع اأ�صكال التعبير الثقافي وتعزيزها" )�صنة 2000( بو�صفها 

اتفاقية لها �صفة معيار دولي. 

االأدوار  تحدد  كما  وال�صباب،  الثقافة  مجالي  في  ا�صتراتيجية  توجهات  ت�صكل  المعيارية  القواعد  هذه  كل 

الأ�صا�صية لل�صلطات العمومية للم�صاعدة على توفير �صروط تفتح ال�صباب من خالل الثقافة، والحر�ص على 

جعلهم فاعلين رئي�صين في المجال العام، واأفرادا قادرين على اكت�صاب معارف ومهارات جديرة باإدماجهم 

في المجتمع، بدل تركهم عر�صة لل�صياع اأو التطرف.

ذلك اأن �صوؤال ال�صباب اليوم، ذكورا واإناثا، في المغرب يبدو اإ�صكاليا على اأكثر من �صعيد، وهو: هل يمكن 

ح�صر ال�صباب في عمر معين؟ هل هي فئة اجتماعية لها خ�صائ�صها وثقافتها المميزة؟ هل ال�صباب هم اأولئك 

الذين ينظر اإليهم بو�صفهم كائنات في حاجة اإلى و�صاية واإن�صاج ويمثلون م�صكلة، اأم هم على العك�س من 

ذلك، تعبير عن فر�س يتعين ا�صتثمارها؟ وما هي ال�صيا�صة العمومية الممكنة، بل وال�صرورية لالرتقاء ب�صوؤون 

اإدماجهم في  تنتج عوامل  اأ�ص�س مبتكرة  اإلى و�صع  النوايا،  اإعالن  اإطار  بهم من  ال�صباب وتحويل االهتمام 

الحياة والمجتمع؟

             في طريقة المعالجة

ووعيا من اللجنة المكلفة بالق�صايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة باالأهمية الخا�صة والم�صتجدة الإدماج 

ال�صباب عن طريق الثقافة، وبالتغيرات التي حدثت على االأطر التي تنتج الثقافة في المغرب، والم�صالك 

اأكثر مما  وال�صباب  االأطفال  الحديثة في  التو�صط  اآليات  تمار�صها  التي  الكبرى  وبالتاأثيرات  تتداولها،  التي 

توؤثر فيهم العائلة والمدر�صة، ونظرا القتناع اأع�صائها باأن االأمر يتعلق بتحد حقيقي تتداخل فيه مهام �صيا�صية 

الدولة  بناء  اإعادة  ي�صتهدف  ديمقراطي  انتقال  عملية  �صياق  في  ويندرج  وبيداغوجية،  ومعرفية  وموؤ�ص�صية، 
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المغربية على اأ�ص�س ت�صاركية وترابية جديدة، فاإن اللجنة تعتبر اأن كل مقاربة لمو�صوع "اإدماج ال�صباب عن 

طريق الثقافة" تفتر�س ا�شتدماج البعد الموؤ�ش�شي والد�شتوري للمجل�س، واأخذا بعين العتبار ما تم الإجماع 

عليه من قبل المغاربة من احترام كافة الحريات التي يرعاها د�شتور المملكة وت�شمنها قوانينها، كما تفتر�س 

ال�شيا�شات  قلب  في  ال�شباب  تجعل  ديمقراطية" اأفقية  "حكامة  لبلورة  واجتماعيين  موؤ�ش�شيين  فاعلين  تدخل 

اإن لم يكن  العمومية، كما تلتم�س التعامل مع تقريرها بكثير من الواقعية والن�صبية، نظرا للطابع الم�صتجد، 

المبتكر، لمو�صوع اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة.

وال�صتجماع ما يلزم من المعطيات المتعلقة بهذا المو�صوع، ا�صتغلت اللجنة على اأربعة م�صتويات متكاملة:

وتبادل  لعر�س  اأع�صائها  بين  اجتماعات  �صل�صلة  تنظيم  على  اللجنة  عملت  حيث  داخلي،  1.  م�صتوى 

على  التركيز  مع  بال�صباب،  وعالقتها  الثقافية  الم�صاألة  اأبعاد  بمختلف  المتعلقة  والتوجهات  االأفكار 

االآليات الممكنة الإدماجهم  عن طريق الثقافة والتكنولوجيات الحديثة؛

اإن�صات مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، من قريب  2.  م�صتوى موؤ�ص�صي، حيث نظمت جل�صات 

اأو بعيد، ب�صوؤون الثقافة وال�صباب، اإذ ا�صتفادت من المعلومات التي قدمتها وزارات ال�صبيبة والريا�صة، 

والتربية والتعليم، واالإ�صكان والتعمير، والثقافة، وال�صناعة التقليدية، وال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات 

الحديثة، كما تم االإن�صات للمجل�س االأعلى للتعليم؛

3.  را�صلت اللجنة عددا كبيرا من الجمعيات واالتحادات التي ت�صتغل في مجال ال�صباب والثقافة بوا�صطة 

كتاب  "اتحاد  من  باأجوبة  وتو�صلت  الثقافة"،  طريق  عن  ال�صباب  "اإدماج  اأبعاد  حول  دقيقة  اأ�صئلة 

المغرب"، و"النقابة الحرة للمو�صيقيين المغاربة"، و"تن�صيقية االأطر العليا"، ...اإلخ؛

اأنجزها باحثان م�صهود  اأع�صاء اللجنة اإطالق خبرة  اأما الم�صتوى الرابع فهو علمي، حيث اقت�صى نظر   .4

لهما بالجدية في البحث في مو�صوع ال�صباب والثقافة، �صاعدت معطياتها على �صياغة كثير من االأفكار 

في هذا التقرير.

             االإطار العام الإدماج ال�شباب عن طريق الثقافة

حول االإدماج والعوامل "غير االإدماجية"

ال�صباب  م�صاركة  واإمكانيات  و�صائل  ب�صمان  تق�صي  واإجراءات  �صيا�صات  عن  للتعبير  االإدماج  ُي�صتعمل 

اأتوا  اأو الو�صط االجتماعي الذي  اأن�صطة اقت�صادية، مدنية وثقافية(، كيفما كان اأ�صلهم  في المجتمع )في 

منه. وت�صتهدف �صيا�صات االإدماج منع االإق�صاء وكل ما من �صاأنه اأن ينتج عوامل التهمي�س، اأو يو�ّصع دائرة 

الفئات في و�صعية اله�صا�صة.
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اأي مجتمع  "اإدماجية"،  اأكثر  بناء مجتمع  التنفيذية لها،  ال�صيا�صات، واالإجراءات  يترتب عن و�صع هذه 

الفوارق، واحترام الحقوق  باإمكانيات االنفتاح واال�صتقبال، وبتقلي�س  بنياته وخدماته،  يتميز، من حيث 

من  التي  الطرق  في  ال�صيا�صات  هذه  مفعول  يتجلى  كما  االإدماج.  من  قدر  اأكبر  وتحقيق  االإن�صانية 

خاللها يرتبط االأفراد والجماعات، وعلى راأ�صهم ال�صباب، بمجتمعاتهم اإيجابا عن طريق اآليات االندماج 

االجتماعي ومن بينها الثقافة.

ومن المعلوم اأن االإدماج نتاج �صيا�صة مواطنة �صاملة. وال يمكن ح�صره في "االندماج االجتماعي"، اأو 

في "ولوج �صوق ال�صغل"، رغم اأن هذه تعتبر رافعات في غاية االأهمية بالن�صبة لفئات وا�صعة من ال�صباب 

اإلى  تحتاج  لكنها  االإدماج،  الإنجاح  ذاتها  الت�صغيل  �صيا�صات  تفر�س  لذلك  البطالة.  من  يعانون  الذين 

التعزيز بوا�صطة اإجراءات اجتماعية وثقافية ُمكملة.

وُتظهر البحوث التي اأنجزت في بالدنا حول ال�صباب واالإدماج، اأنهم يواجهون تحديات كبيرة للم�صاركة 

اإلى عمرهم وو�صعيتهم في  في الحياة االجتماعية العامة، ويعانون من ن�صبة مرتفعة من التهمي�س قيا�صا 

�صوق ال�صغل، اأو ولوج الخدمات، اأو التبعية المالية التي تجعلهم عر�صة لكل اأ�صكال الم�صاومات، اأو في 

ال�صباب  فاإن  الحياة،  فترات  باقي  تداعيات على  ولها  انتقالية  ال�صباب  فترة  التمثيلية. والأن  الموؤ�ص�صات 

عن  ف�صال  م�صتقل،  اجتماعي  موقع  اكت�صاب  قبل  االنتقال،  فترة  طول  اإكراهات  اأمام  اأنف�صهم  يجدون 

في  المالئمة  غير  وال�صروط  البطالة،  المدر�صي،  الهدر  بينها  من  الم�صاعدة،  غير  العوامل  من  مجموعة 

العمل، واالأمية االأبجدية اأو التقنية. وت�صكل هذه العوامل مجتمعة تهديدا لالإدماج الثقافي، وعائقا اأمام 

م�صاركة ال�صباب في المجتمع باعتبارهم مواطنين يمتلكون قدرات كبيرة على التغيير والبناء. 

الطبيعة المركبة للإدماج عن طريق الثقافة

الثقافة، عموما، بين المعارف العلمية والتقنية، وبين االآراء الفل�صفية وال�صيا�صية والجمالية، وبين  تتوزع 

اأنماط العتقاد والتدين. وت�صكل هذه المعارف والآراء  التمثالت التي يج�صدها متخيل جمعي، وبين 

والأنماط روؤية تملي على النا�ص نمط وجودهم و�صلوكهم، ون�صيج ما ي�صمى بالثقافة التي، على الرغم من 

ميلها الدائم نحو التوحيد واالندماج، هي في تركيبها ثقافة متنوعة ومتعددة.

ر االأفق االأول عن ثقافة جماعة تعتمد في تبادلها على  تتحرك الثقافة وتنتقل عبر ثالثة اآفاق رئي�صة؛ يعِبّ

هنا،  وتدخل،  الكتابة،  بوا�صطة  الثاني  االأفق  يظهر  ال�صعبية؛  الثقافة  اأ�صكال  هنا، كل  وتندرج،  ال�صفوي، 

مختلف م�صتويات الثقافة العاِلمة؛ ثم االأفق الثالث وهو الذي تمثله الثقافة الو�صائطية بمختلف و�صائلها 

وتبليغ  م�صامينها،  �صياغة  في  حا�صمة  باأدواٍر  الجديدة  التكنولوجيات  فيها  وت�صطلع  وتاأثيراتها،  وتقنياتها 

ر�صائلها ورموزها.
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والحا�صل اأن االأطر التي تنتج الثقافة في المغرب، اليوم، تغيرت كما تغيرت م�صالك اإنتاجها وتداولها. 

وما دامت الثقافة ت�صم بين رموزها عنا�صر الهوية الوطنية، وتنتقل من خالل اآفاق محددة، فاإن المجل�س 

االقت�صادي واالجتماعي يحركه وعي خا�س ب�صرورة معرفة اآليات التو�صط الجديدة التي بداأت توؤثر في 

التي كانت  الكال�صيكية  الف�صاءات  اأو  والمدر�صة،  العائلة  فيه  توؤثر  اأكثر مما  المغربي  وال�صباب  االأطفال 

تكت�صب فيها الثقافة. فاالأطر الجديدة، وعلى راأ�صها تكنولوجيات االت�صال والتوا�صل التي ال تتوقف عن 

التطور، تفر�س على الجميع تغيير ت�صورنا ومناهجنا في التعلم والتن�صئة واالإدماج.

الثقافية  بالق�صايا  المكلفة  "اللجنة  و�صع  الثقافة"  طريق  عن  ال�صباب  "اإدماج  مو�صوع  في  فالتفكير 

والتكنولوجيات الحديثة" اأمام ق�صية مركبة تجمع بين الثقافة، والتعليم، وال�صباب، والتنمية الم�صتدامة، 

واأدوار التكنولوجيات الجديدة لتي�صير �صروط اإدماج ال�صباب. وقد يزداد الطابع المركب لهذه الق�صية كلما 

واجهتنا اأ�صئلة من قبيل: هل يملك المغرب م�صروعا مجتمعيا يتكئ على ت�صور ثقافي اإدماجي وا�صح؟ 

واإن وجد، فما هي مقوماته؟ وما هي الموؤ�ص�صات واالأطر المنتجة، اليوم، للثقافة؟ وهل لل�صباب مكانة في 

في  ترجمتها  وللقيم تح�صل  للثقافة  المنتجة  بالموؤ�ص�صات  تناط  التي  الوظائف  واأن�صطتها؟ وهل  برامجها 

االأفكار وال�صلوكات والعالقات، وعلى م�صتويات الرابط االجتماعي، والعي�س الم�صترك، والت�صامن؟

يتطلبه من  وما  الثقافة"،  ال�صباب عن طريق  "اإدماج  لمو�صوع  المركبة  الطبيعة  واإزاء  االأ�صئلة،  اأمام هذه 

مقاربة اأفقية في الت�صخي�س، واقتراح ما يلزم من اأفكار وم�صالك لمعالجتها، فاإن "اللجنة المكلفة بالق�صايا 

االأفكار  لتبادل  اأع�صائها  بين  متعددة  داخلية  مناق�صات  اإجراء  وبعد  الحديثة"،  والتكنولوجيات  الثقافية 

حول مختلف اأبعاد هذا المو�صوع، وتحديد منهجية عمل لتنظيم جل�صات االن�صات للفاعلين في مجاالت 

التعليم، وال�صباب، والثقافة، واالإ�صكان، وال�صناعة التقليدية، والتكنولوجيات الحديثة، ارتاأت تقديم نتائج 

عملها اعتمادا على المقاربة التالية:

�أوال؛ ت�صخي�س واقع الحال وتجميع المعطيات عن ال�صيا�صات والم�صاكل والعوائق التي تحول دون 

اإدماجية لل�صباب عن طريق الثقافة، والوقوف عند الممكنات والو�صائل التي تتيح هذا  توفير �صروط 

االإدماج.

ثانيا؛ �صياغة اإطار عام ي�صمل المالحظات واالأفكار والمعطيات التي تم ا�صتجماعها من خالل اال�صتماع 

واالجتماعي،  االقت�صادي  المجل�س  لمهام  باال�صتجابة  كفيلة  كبرى  توجهات  واقتراح  والت�صخي�س، 

والنتظارات المغرب في مجال االإدماج الوطني واالجتماعي والثقافي. 
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واقع حال الثقافة وال�شباب:

منطلقات ومعطيات الت�شخي�س

ت�صخ�س  ميدانية  درا�صات  ولغياب  الثقافة"،  طريق  عن  ال�صباب  "اإدماج  لمو�صوع  الم�صتجد  للطابع  نظرا 

موؤ�ص�صية،  اآلية  الثقافة  من  تتخذ  �صيا�صات  بوا�صطة  ال�صباب  باإدماج  تق�صي  التي  المعادلة  واأبعاد  معطيات 

وبيداغوجية، ومعرفية، فاإن "اللجنة الدائمة المكلفة بالق�صايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة" عملت على 

تركيب ما تو�صلت اإليه من مادة ومعلومات ا�صتقتها من جل�صات االن�صات، ومن الدرا�صات التي طلبت من 

بع�س الخبراء اإنجازها.

واإذا كانت الثقافة اآلية الإدماج ال�صباب فال يمكن النظر اإليها اإال باعتبارها مكونا اأ�صا�صيا من مكونات �صيا�صة 

الثقافة ووظائفها في المجتمع. وهو ما لم ي�صاعد على  اإدراك وفهم  اأن هناك ا�صطرابا في  اأفقية �صاملة، غير 

تحديد المعطيات الكفيلة باإ�صاءة هذه المعادلة، والوقوف على المجهودات التي بذلت لتحقيق هذه الغاية، 

على العوائق التي حالت دون ا�صتنبات اجتماعي و�صيا�صي وموؤ�ص�صي الأهمية الثقافة في التكوين والوعي 

المغربي بالذات وبالعالم.

           النظرة اإلى الثقافة

ورموزها،  تعبيراتها  ولمختلف  للثقافة  المغربي  المجتمع  ت�صورات  ت�صخي�س  اأن عملية  اأحد  على  يخفى  ال 

تنعك�س، �صرورة، على مختلف م�صتويات الحياة والعالقات االجتماعية، وتوؤثر، حتما، في طرق النظر اإلى 

الموؤ�ص�صات واأنماط ا�صتغالها. وفي هذا ال�صياق يمكن مالحظة خم�صة مواقف تميز الت�صورات ال�صائدة في 

المجتمع المغربي للثقافة :

اأول؛ النظر اإليها بو�صفها "ترفا فكريا"، وقطاعا ثانويا، ال يملك ما يلزم من االأهمية لجعله مكونا موؤ�ص�صا، 

وقاعدة لت�صكيل التمثالت واأنماط ال�صلوك، والأحكام والأذواق؛

ثانيا؛ التعامل المحدود مع الثقافة من زاوية اعتبارها قطاعا مخ�صو�صا ومنح�صرا في التراث، واختزالها في 

اإطار "�صبه فولكلوري"، وفي مجال رمزي وتاريخي �صيق، وهو ما يحول دون تفتحها وتجددها، كما يحول 

ن من اإقناع ال�صباب باأهميتها وبقيمتها؛ دون تطويرها عبر مداخل ذات جاذبية تمِكّ
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الثقافة،  اإلى  النظر  الجغرافيا، في  اأو  اللغة،  اأو  التاريخ  اأو  الدين،  با�صم  الهوياتي،  الهاج�س  �صيطرة  ثالثا؛ 

واال�صتثمار الجزئي والمحدود جّداً، في مجاالت التعبير الثقافية الحديثة؛ 

�صعيد  على  كبرى  تفاوتات  خلق  مما  والجهات  االأطراف  واإهمال  للمركز،  فيه  المبالغ  التوجه  رابعا؛ 

اال�صتثمارات الثقافية، على توا�صعها، اأو تو�صيع دائرة ا�صتعمال التكنولوجيات الحديثة؛

خام�شا؛ غلبة الت�صور التقنوي ال�صيق على ال�صيا�صات في المجال الثقافي، وا�صتبعاد م�صتلزمات التقعيد 

الثقافي الع�صري في و�صع الخطط وتنفيذ ال�صيا�صات المتعلقة بالتعليم، وال�صباب، واإعداد التراب، وبناء 

اأماكن العي�س.

وانف�صاما  الع�صري االإبداعي،  بالمعنى  الثقافة والمعرفة،  الت�صورات خ�صا�صا ملمو�صا في  اأنتجت هذه  وقد 

بين الخطاب الر�صمي حول الثقافة وبين االن�صغاالت الواقعية لل�صباب المغربي. وانعك�س هذا العجز على 

االأ�صرة، والمدر�صة، والجامعة، والمجال العام.

اأكبر دليل على غلبة التمثالت ال�صلبية اأو ال�صيقة للثقافة يتجلى في �صعف اال�صتثمار العمومي في مجاالت 

الثقافة، حيث ر�صدت الدولة �صنة 2011 ن�صبة %0,50 لوزارة الثقافة من مجموع الميزانية الكلية للدولة؛

تتقرر هذه الميزانيات في الوقت الذي يعرف فيه الم�صهد الثقافي المغربي تنوعا ثقافيا ولغويا يزخر بغنى 

تعبيراته الفنية والخيالية والحياتية، واالإن�صانية، بل اإن د�صتور المملكة الذي �صودق عليه في 1 يوليوز 2011 

منح للهوية الوطنية اأبعادا ثقافية تجمع بين المكونات العربية، االإ�صالمية، االأمازيغية، الح�صانية، االأندل�صية، 

في  الثقافية  الم�صاألة  باأهمية  متجددا  وعيا  يفتر�س  الثقافي  التنوع  بهذا  االإقرار  ولعل  والعبرية.  المتو�صطية 

ال�صيا�صات العمومية، وباأدوارها في اإدماج ال�صباب في الحياة العامة، كما في التما�صك الوطني. 

اإلى جانب غنى التغييرات اللغوية والثقافية يعرف المجتمع المغربي تباينا كبيرا بين تحديث بنياته التحتية، 

ومرتكزاته المادية، وكثير من مظاهره الخارجية، وبين الخ�صا�س الظاهر في الثقافة الحديثة. وهو ما وّلد تجاذبا 

كان من  الذي  الوقت  في  والفن. هذا  االإبداع  في  الحديثة  واالتجاهات  للثقافة  التقليدي  الفهم  غلبة  بين 

المفتر�س اأن تواكب مجهودات التحديث المادية، نه�صة ثقافية ع�صرية �صاملة تبداأ بالتربية واالأ�صرة، لتمتد 

اإلى المجال العام في �صكل �صلوكات مدنية واأخالقيات عامة تحفز على المبادرة واالعتراف والت�صامح.

           عجز العمل الثقافي العمومي وتحوالت الممار�شات الثقافية لل�شباب

1. م�شاءلة ال�شيا�شة الثقافية العمومية   

تدفع هيمنة التمثالت ال�صلبية وال�صيقة للثقافة، كما يدفع �صعف اال�صتثمار فيها، اإلى الت�صاوؤل عن حقيقة 

العمومية  البرامج  من  لمجموعة  هدفا  ُيعتبرون  ال�صباب  اأن  رغم  وذلك  وجود "�شيا�شة ثقافية عمومية". 

ت�صعها وتنفذها هيئات حكومية مختلفة، من وزارات الت�صغيل وال�صوؤون االجتماعية، وال�صباب والريا�صة، 
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والتعليم، والثقافة، واالت�صال، واالأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية. ورغم اأن  اأربع وزارات تبرمج خططا خا�صة 

موجهة مبا�صرة لل�صباب وهي: وزارات ال�صباب والريا�صة، والثقافة، والتعليم، واالأوقاف، ورغم كونها جميعا 

تمتلك بنيات تحتية مو�صوعة، بالدرجة االأولى، من اأجل ال�صباب: ُدور ال�صباب، خزانات، مركبات ثقافية، 

متاحف، م�صارح، قاعات العر�س، معاهد مو�صيقية، ومدار�س للفنون الجميلة.

واعتبارا للمعطيات المتوفرة حول الممار�صات الثقافية لل�صباب، ومنذ بداية ال�صتينيات اإلى اليوم، يمكن 

على  كبرى  تاأثيرات  تزال،  وما  لها،  كانت  التي  والتقنية  االجتماعية  التحوالت  من  مجموعة  مالحظة 

الممار�صات الثقافية لل�صباب المغربي. ويمكن تلخي�س هذه التحوالت في ثالثة محاور رئي�صة:

•  تعميم التعليم وخ�صو�صا في المجال الح�صري في الثمانينيات؛

•  ثورة االإعالم ال�صمعي الب�صري وولوج قنوات ف�صائية دولية وعربية في اأوا�صط الت�صعينيات؛

•  الثورة الرقمية والتو�صع التدريجي لولوج تكنولوجيات االإعالم واالت�صال في اأوا�صط العقد االأول 
من هذه االألفية.

اأخرى في  مناطق  اإلى  قيا�صا  متاأخرا  قد جاء  والتمدر�س  التعليم  تعميم  اإذا كان  اأنه  اإلى  االإ�صارة  وتتعين 

العالم )اأوربا، اأمريكا، وجنوب �صرق اآ�صيا...(، وكان متاأخرا اأي�صا بالمقارنة مع بع�س البلدان العربية )لبنان، 

�صوريا، االأردن، تون�س...(. فاإن التحوالت الكبرى على �صعيدي الف�صاء ال�صمعي الب�صري، والثورة الرقمية 

قد عا�صها ال�صباب المغاربة واكت�صفوها، ومار�صوها في الوقت نف�صه الذي عا�صها فيه ومار�صها باقي �صباب 

مناطق العالم.

وقد تعرف المغاربة في غ�صون ثالثين �صنة على ثالثة تحوالت كبرى، اأنتجت تداعيات ملمو�صة على التجربة 

الثقافية، وهذا ما لم يتوفر لبلدان كثيرة في اأوربا، واأمريكا، حيث ح�صلت لديهم نه�صة ثقافية )من خالل تعميم 

التمدر�س والتعليم، واكت�صاب مهارات الكتابة من طرف �صرائح وا�صعة من ال�صاكنة في مدة طويلة ابتداأت 

من القرن التا�صع ع�صر بالن�صبة للبلدان الرائدة -بلدان اأوربا الو�صطى وال�صمالية-، اأو ابتداء من الخم�صينيات 

وال�صتينيات في حالة بلدان عممت التمدر�س ب�صكل متاأخر كما هو حال البرتغال وكوريا الجنوبية(.

�صمح  الف�صائية  بالتلفزة  مرورا  ال�صاملة(  )التكنولوجيا  الرقمي  اإلى  الكتاب  من  البطيء  االنتقال  ولعل 

–اأي هذا االنتقال- لهذه البلدان من و�صع اأ�ص�س ممار�صات ثقافية مرتبطة بالثقافة العالمة )القراءة، ارتياد 
عمومية  �صيا�صات  وتنفيذ  والت�صكيلي...(.  ال�صينمائي  العر�س  قاعات  الم�صارح،  المتاحف،  الخزانات، 

ا�صتهدفت دمقرطة الولوج اإلى االأعمال الثقافية والفنية، وذلك من خالل اإن�صاء بنيات تحتية وتجهيزات، 

واإر�صاء �صيا�صات تجمع ب�صكل وثيق، بين اال�صتهالك الثقافي، والمدر�صة وعالم الفنون والثقافة.
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اأما في حالة المغرب، فاإن "ت�صابكا" اأو "تداخال" قد ح�صل بين التحوالت الثالثة؛ تعميم التعليم، وانت�صار 

اال�صتهالك ال�صمعي الب�صري، والثورة الرقمية، وهي دعامات تربوية، وا�صتهالكية و�صلوكية مختلفة، �صيما 

واأن مرحلة تعميم التمدر�س والتعليم ح�صلت في وقت متاأخر، ولم ت�صند ب�صيا�صة ثقافية عمومية، ومن�صاآت 

وف�صاءات كافية للتعبير الثقافي الع�صري تدعمها وتتكامل فيما بينها. ثم انتقلنا اإلى "غزو" �صمعي ب�صري 

تحول فيه جهاز التلفاز اإلى "كائن" مركزي في ف�صاء االأ�صرة، وبعده تعر�صنا ل"اجتياح" رقمي في �صكل 

هواتف نقالة، وحوا�صيب، واأدوات تقنية انت�صرت ب�صكل غير م�صبوق، واأنتجت ممار�صات لي�س هناك ما 

تاأثيراتها الفعلية على الممار�صات الثقافية لل�صباب المغاربة، واإلى اأي حد  يكفي من الدرا�صات لمعرفة 

اأ�صهمت في مجهودات االإدماج اأو في ت�صجيع الفردنة واالنعزال.

2.ال�شباب والقراءة 

ر تاأخر تعميم التمدر�س، واالنت�صار ال�صريع لو�صائط االت�صال ال�صمعي الب�صري، واالأدوات الرقمية ب�صكل  اأَثّ

"ال�صباب المغربي ال  ال�صائعة:  القولة  الواقع تتردد كثيرا  واإزاء هذا  بالقراءة.  ال�صباب  ملحوظ في عالقة 

يقراأ" اأو اأن "مقروئيته في تناق�س م�صتمر". وفر�صت "اأزمة" القراءة نف�صها وكاأنها حقيقة كلما تعلق االأمر 

بالممار�صات الثقافية لل�صباب اأو بمنا�صبة معار�س الكتب، اأو بين النا�صرين.

هل االأمر يتعلق بواقع محّقق اأم بحكم غير موؤ�ص�س؟ في �صوء الدرا�صات واال�صتقراءات التي اأنجزت حول 

تعاطي ال�صباب للقراءة، فاإن تحوالت كبرى ح�صلت على ن�صبة ا�صتهالك الكتاب والفئات التي تقراأ. بين 

بحث "اأندري اآدم" )1963( ن�صبة كبيرة من ال�صباب المغربي الذين يتخذون من الكتاب م�صدرا للمعرفة 

والتثقيف، اإذ اأقر %93 من �صباب الثانويات اأنهم يقراأون، ومنهم %23 يقراأون كتابين في ال�صهر، واأن 46%  

من الذكور، و%33,1 من االإناث �صرحوا اأنهم يقراأون خ�صو�صا باللغة الفرن�صية. وهو ما يبدو مفهوما غداة 

ا�صتقالل المغرب. اأما بحث عبد العالي اليزامي )بحث حول القراءة في المغرب 1998( الذي انطلق من 

عينة من 1500 �صخ�صا يمثل فيها ال�صباب ما بين 15 و34 �صنة ن�صبة %72,9، اأجراها خ�صو�صا في اأماكن 

القراءة )خزانات، مكتبات، موؤ�ص�صات مدر�صية، اإدارات...(، فاإنه كان من الوا�صح اأن يالحظ باأن 60,46% 

من الم�صتجوبين ي�صعون القراءة في المرتبة االأولى في ممار�صتهم الثقافية، اأمام م�صاهدة التلفزة )50,54%( 

اال�صتماع للمو�صيقى )%44,49(، و)%84,82( يقراأون بالفرن�صية و)%80,81( بالعربية.

وتظهر بحوث اأخرى اأجريت من طرف "المجل�س الوطني لل�صباب والم�صتقبل" )1993(، ووزارة ال�صباب 

اأن   ،)2004( ومراك�س   ،)1999( البي�صاء  الدار  في  المراهقين  عن  اآخران  وبحثان   ،)2001( والريا�صة 

تعميم التمدر�س والتعليم �صاعد على التعاطي للقراءة، واإن كان ذلك يتفاوت من و�صط اجتماعي اإلى اآخر، 

ومن جهة اإلى اأخرى. واإذا كانت دائرة القراءة تت�صع في اأو�صاط ال�صباب، فاإن العادة المنتظمة لممار�صة 

القراءة اأ�صحت تت�صاءل وتتراجع.
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ال�صتينيات  في  به  ا�صطلعت  الذي  االجتماعي"  و"الم�صعد  التن�صئة  بدور  ت�صطلع  المدر�صة  تعد  لم 

وال�صبعينيات بالن�صبة لالأو�صاط ال�صعبية، ي�صاف اإلى هذا المعطى ت�صتت العر�ص التربوي الذي يميز نظام 

التعليم اليوم، وانت�صار و�صائط االت�صال ال�صمعي الب�صري، واالأدوات الرقمية، مما اأدى اإلى تغير كبير في 

عالقة ال�صباب بالقراءة، كما تغيرت و�صائل اكت�صاب المعلومة والمعرفة.

وهكذا لوحظ اهتمام، واإن كان محدودا، بقراءة ال�صحف، خ�صو�صا في بع�ص اأو�صاط ال�صباب في المجال 

طرق  في  ملحوظا  تحول  اأحدثت  بحيث  الجديدة  التكنولوجيا  بدخول  الهتمام  هذا  وازداد  الح�صري، 

الحا�صوب  �صا�صة  واأ�صبحت  المقروءة  الن�صو�س  التعامل مع  نمط  في  وتغيراً  ال�صباب،  القراءة من طرف 

قراءة  بالتدريج، عن  يتخلون،  والعالي  الثانوي  التعليم  وبداأ طلبة  المكتوبة،  الن�صو�س  لقراءة  ب�صريا  اإطارا 

المطبوعات واالأدب الكال�صيكي ل�صالح نمط جديد من القراءة "تحت الطلب"، مع ميل وا�صح للمجالت 

وال�صحافة الرقمية، ف�صال عن اأن جل االأبحاث التي ينجزها ال�صباب تتم بف�صل االنترنيت، بحيث حلت 

بالن�صبة اإليهم محل المعاينة المبا�صرة للمو�صوعات اأو للكتب المرجعية.

            و�شائط االت�شال ال�شمعي الب�شري وال�شباب

1.هيمنة التلفزيون 

اأكدت الدرا�صات التي اأنجزت في العقدين االأخيرين احتالل التلفزيون موقعا هاما في الحياة اليومية لل�صباب. 

بحيث اأ�صبح اأهم و�صاطة لالإخبار والترفيه بالن�صبة لهم، وقد حفز ذلك تو�صع �صبكة الكهربة في الو�صط القروي، 

و�صهولة الح�صول على اأجهزة تناظرية ثم رقمية، وتعميم ا�صتعمال اأطباق اللتقاط، مما جعل من التلفزيون اأهم 

ن�صاط للترفيه الثقافي بالن�صبة لل�صباب في الو�صط الح�صري، وفي العالم القروي ب�صفة اأخ�ص. 

حرية التقاط القنوات الدولية والعربية، والتنوع الالمحدود في العر�ص التلفزيوني خلخال حدود الحقل 

اأنتج وينتج تحوالت في نمط اال�صتهالك الثقافي وفي �صكل  الثقافي الذي يتحرك فيه ال�صباب، وهو ما 

التفاعل مع الم�صامين التي ال يعثر عليها في قنواته الوطنية. بما يترتب عن ذلك من عزوف عن المنتوج 

الوطني، ومن نزوع نحو اال�صتقالل الذاتي في اختيار المادة التي توفر له اإمكانيات التجاوب والتفاعل.

2. الت�شالح مع الإذاعة

ترتبت ظاهرة مزدوجة على التعميم الن�صبي للتمدر�ص في بداية الألفية الثالثة، والتو�صع الح�صري، وتنوع 

العر�س التلفزيوني ب�صبب القنوات الف�صائية االأجنبية: 

اأول؛ فقد الراديو اأهميته في الممار�صات الثقافية لل�صباب لفائدة التلفزيون؛

يبين  اتجاه  برز  بحيث   ،)2M( الثانية  القناة  ل�صالح  االأولى  القناة  لمكانة  التدريجي  التراجع  ثانيا؛ 

اختيارات ال�صباب وميوالتهم نحو القنوات مزدوجة اللغة والتي تقدم م�صامين هجينة لغويا وثقافيا.
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غير اأنه مع تحرير االت�صال ال�صمعي الب�صري، واإطالق الموجة االأولى من التراخي�س لالإذاعات الخا�صة 

ببرامج  االهتمام  اإلى  بالتدريج،  يعودون،  ال�صباب  بداأ  االإذاعي،  العر�س  في  الظاهر  التنوع  مع   ،)2006(

الو�صط  ي�صهدها  التي  العميقة  الثقافية  التحوالت  مع  تتما�صى  جديدة  م�صامين  تقترح  التي  االإذاعات 

ال�صبابي لغويا وفنيا وجماليا.

"هيت راديو" )Hit radio(، واأ�صوات  التفاعل الملحوظ الذي ح�صل مع بع�س االإذاعات مثل  ولعل 

اأو�صاط �صباب الو�صط الح�صري، يجد تف�صيره في  اإم )Chada FM(، مثال في  )Aswat(، و�صدى اإف 

الممار�صات الثقافية واالأذواق الجديدة لل�صباب وذلك من خالل:

•  ا�صتعمال �صبكات لغوية متعددة في نف�س الوقت )عربية ف�صحى، فرن�صية، دارجة...(؛

•  اختيارات مو�صيقية انتقائية وهجينة )الجاز، الهيب هوب، الراب، ال�صعبي...(؛

�صحراوية،  اأمازيغية،  )عربية،  المغربية  الهوية  مكونات  لمختلف  حرج  وبدون  التناوبي  اال�صتعمال    •
غربية...(؛ 

ي�صاركن  ال�صباب  البنات في عمر  اإذ غدت  بالنوع،  المرتبطة  والثقافية  العادات االجتماعية  •  خلخلة 
التفاعلية، يعبرن بحرية، عن تجاربهن ومعاناتهن، وفي كل  البرامج االإذاعية  التبادل وفي  بكثافة في 

للقول  منابر حديثة  اإلى  االإذاعات  تنتهجها تحولت هذه  التي  القرب  �صيا�صة  وبف�صل  المو�صوعات. 

والتعبير الحر حديثة ب�صكل غير م�صبوق.

وعلى الرغم من اأهمية و�صائل االت�صال ال�صمعي الب�صري في الحياة اليومية للمواطنين المغاربة، فاإن المالحظين 

لهذا القطاع يعاينون هجرة عدد ال باأ�س به من المغاربة ي�صل %60 للقنوات المغربية مف�صلين التفاعل مع برامج 

قنوات عربية واإ�صالمية. وهذا ما يطرح على اأ�صحاب القرار في المجال ال�صمعي الب�صري ابتداع م�صامين وعرو�س 

مغرية كفيلة بجذب اهتمام الم�صاهدين المغاربة، وتتجاوب مع انتظاراتهم، وتخلق �صروط ت�صالح حقيقي معها.

3.  الثورة الرقمية والأنماط الجديدة للتوا�صل 

 ،60% من  تقرب  بن�صبة  االأجنبية  القنوات  وم�صاهدة  الب�صري،  ال�صمعي  المجال  تحرير  من  كل  يوؤ�صر 

والنت�صار الكا�صح لالأدوات التكنولوجية الرقمية، واأزمة المنظومة التعليمية، على انخراط ال�صباب في اأطر 

ثقافية جديدة تقطع بكيفيات متفاوتة، مع و�صائل التوا�صل التقليدية ومع قنوات نقل الثقافة، كما َيطرح 

هذا الواقع الجديد، بقوة، �صوؤال الطرق المتجددة الجديرة بالتوافق مع الن�صاطات والميوالت والممار�صات 

الثقافية الجديدة لل�صباب بغاية توفير �صروط اإدماجهم واإ�صراكهم في الحياة الوطنية العامة.

الذاكرة  ونقل  لالآباء،  والرمزي  الثقافي  التراث  اإنتاج  اإعادة  تحدي  اأمام  اإذن  الجديد  الو�صع  هذا  ي�صعنا 

اأن �صرعة التحوالت التي ي�صهدها المجتمع المغربي، وتغيرات و�صائل اكت�صاب  الجماعية الوطنية، غير 
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ون�صر وا�صتهالك الثقافة من طرف ال�صباب، يجعل االأ�صاليب القديمة في حفظ ونقل المعارف ومخزونات 

الذاكرة والتوا�صل بين االأجيال غير القادرة على تاأمين النقل المو�صوعي و�صمان التوا�صل.

تم�س هذه االأزمة اأهم موؤ�ص�صات نقل القيم والمعارف )العائلة، المدر�صة، والموؤ�ص�صات الثقافية(. حتى واإن 

بقيت موؤ�ص�صة مرجعية فاإن العائلة النووية الع�صرية تواجه م�صاعب كبرى في المحافظة على الدور الرئي�س 

في التن�صئة والو�صل الثقافي. فالجيل الجديد من ال�صباب، مت�صبع، بل ومرتهن بالثقافة الو�صائطية ويميل 

اإلى القطيعة مع منطق ال�صتمرارية الثقافية التي حافظت على �صروط نقلها لحد الآن. ينطبق الحكم نف�صه 

على المدر�صة التي تعاني من م�صكلة ثالثية االأبعاد، تتمثل في:

1. اآليات التو�صيل،

2. و�صعية الو�صيط،

3. م�صامين المعارف المنقولة لل�صباب. 

هيبتها  ال�صباب،  نظر  في  المدر�صة،  فقدت  المعرفة،  اإلى  الولوج  واأنماط  م�صادر  وتعدد  تنوع  بف�صل  اإذ 

مع  ومتكيفا  متوافقا  يعد  لم  البيداغوجي  عر�صها  اأن  عن  ف�صال  للمعرفة  الح�صري  واحتكارها  التقليدية، 

كفاءات وانتظارات الجيل الحالي لل�صباب.

لم تنج الموؤ�ص�صات الثقافية )خزانات، متاحف، دور ال�صباب، م�صارح، قاعات ال�صينما...( من هذه االأزمة، 

كما يظهر ذلك من الن�صبة التي تزداد تدنيا لل�صباب الذين يرتادون هذه الموؤ�ص�صات. فدور ال�صباب لم 

اأبوابها )لم  اإغالق  ال�صينما في  تعد ف�صاءات مغرية لتعلم المهارات والتفتح الذاتي، كما ت�صتمر قاعات 

يعد المغرب يتوفر �صوى على 36 قاعة �صينمائية(. باالإ�صافة اإلى االأ�صباب المادية التي يقدمها ال�صباب 

باعتبارها اأ�صبابا للعزوف عن الموؤ�ص�صات الثقافية في بلدنا، من قبيل المواقع غير المنا�صبة للقاعات، وندرة 

الم�صاألة  جوهر  اأن  غير  مو�صوعية،  اأ�صباب  وهي  التجهيزات..اإلخ،  وتاآكل  التاأطير،  و�صعف  االإمكانيات، 

كما  قلتها،  على  المتوفرة،  الثقافية  والموؤ�ص�صات  ال�صباب  بين  العالقات  يميز  الذي  الطالق  في  يتمثل 

يتمثل في غياب �صيا�صة تكاملية بين المعرفة المدر�صية والجامعية، وعوالم الفنون والثقافة، بين المدر�صة 

والموؤ�ص�صات الثقافية والفنية.

وقد اأثبتت تجارب بلدان اأخرى اأن التعود على زيارة معار�س وف�صاءات االأعمال الفنية والثقافية منذ الطفولة، 

يوؤثر ب�صكل حا�صم، على الممار�صات الثقافية لل�صباب وعلى باقي مراحل العمر. وما دامت الممار�صات الثقافية 

اأثناء الطفولة ترتبط، ع�صويا، بالو�صط العائلي، فاإن على المدر�صة تعزيز وتنمية هذه الميوالت والممار�صات. 

فالخرجات المدر�صية للمتاحف، والخزانات، والم�صارح، وقاعات العرو�س المو�صيقية، والمواقع االأثرية..اإلخ، 

ت�صاهم، بكيفية رئي�صة، في تعلم وا�صتبطان االإنتاج الثقافي والفني، وفي دمقرطته.
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من جهة اأخرى بقي ت�صور وتدبير الخزانات واأماكن القراءة تقليديا، في الوقت الذي عملت فيه بلدان 

على  اعتمادا  وتقديمها  والعرو�ص  الم�صامين  وتنويع  والوظائف  والأبنية  الت�صورات  تغيير  على  عديدة 

اإلكترونية،  وو�صائل  رقمية،  ومنتوجات  مطبوعات،  من  لل�صباب،  الثقافي  لال�صتهالك  الجديدة  الأنماط 

ف�صال عن حرية الولوج والمجانية. حيث يتمكن ال�صباب في مركب ثقافي حديث اأن يح�صر واجباته، 

للمو�صيقى،  وي�صتمع  فيديو،  اأ�صرطة  وي�صاهد  للمتعة،  اأو  بالمقرر  مرتبطة  بقراءات  ويقوم  بزمالئه،  ويلتقي 

وي�صتعمل برامج تعلم اللغات، واالإعالميات..اإلخ. وقد تمكنت هذه المركبات الثقافية بهذه االختيارات 

من التكيف مع االأزمة التي اأ�صابت الموؤ�ص�صات الثقافية في زمن الثورة الرقمية.

لو�صائل  كبار  م�صتهلكون  اأنهم  على  لل�صباب  الثقافية  وال�صلوكات  الممار�صات  البحوث حول  توؤكد كل 

الثقافية، وتنامي  الترفيه  التحول االتجاه نحو خو�ص�صة و�صائل  الو�صائطية. يدعم هذا  االت�صال، وللثقافة 

ا�صتقالل الم�صامين الثقافية الجديدة قيا�صا اإلى الموؤ�ص�صات واالأطر التقليدية للتن�صئة. االأمر نف�صه يالحظ 

على الم�صامين والقيم الدينية التي كانت اإلى عهد قريب حكرا على موؤ�ص�صات محددة )العائلة، الم�صجد، 

المدر�صة، االأ�صدقاء...( �صمن تن�صئة دينية من�صجمة ومراقبة، ن�صبيا، من طرف اأجهزة الدولة الدينية في 

اإطار الوحدة المذهبية والدينية للمغرب.

يبدو اأن هذا الحقل الذي يتميز باأهمية خا�صة ي�صهد، هو بدوره، تحولت عميقة تم�ص الأنماط والفاعلين 

وكذا م�صامين التن�صئة الدينية. فح�صب البحث الوطني حول "القيم والممار�صات الدينية" )2007(، 

الدينية  العربية  الف�صائية  القنوات  اإلى  يلجوؤون  اأنهم  �صنة  و24   18 بين  ما  ال�صباب  %68,6 من  ي�صرح  

الكت�صاب معلوماتهم. كما اأن درا�صة حديثة اأجريت مع 150 �صابا )اإناث وذكور( تتراوح اأعمارهم ما بين 18 

و30 �صنة ينتمون لثالث كليات )االآداب، العلوم، الحقوق( في جامعة الح�صن الثاني-المحمدية، لمعرفة 

مدى تاأثير الدعاة الذين يعر�صون خطبهم وفتاويهم في قنوات دعوية )اإقراأ، النا�س، الر�صالة، ال�صريعة،...(، 

�صرح %62 من الطلبة باأنهم يعرفون الدعاة الجدد، و%38 يوؤكدون عدم معرفتهم، الفتيات يعرفنهم بـ 

%65 اأكثر من الذكور، %58 ، و %92 من الطلبة الم�صتجوبين يعترفون بجهلهم ال�صم رئي�س المجل�س 

العلمي للدار البي�صاء، بينما %66 �صرحوا اأنهم ال يعرفون ا�صم وزير االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية. يتبين 

اأن هذه القنوات اأ�صبح لها تاأثير وا�صح على اأنماط تدين ال�صباب المغربي، وهو ما يوؤكد ت�صتت م�صادر 

التن�صئة، وتوزع اأنواع التاأطير الذي اأ�صبح ال�صباب المغربي عر�صة له.

4.  بروز ممار�شات ثقافية ومنتوجات الهواية

ابتدع ال�صباب المغربي ممار�صات فنية وثقافية انتزعت اهتمام عدد كبير من الدار�صين للم�صاألة ال�صبابية، 

مغاربة واأجانب. وهي ممار�صات ابتداأت عن طريق الهواية، لكن البع�س منها اتخذ، مع الزمن، اإطارا �صبه 

موؤ�ص�صي ومنتظم. وقد كانت، في البداية، عبارة عن اأن�صطة تحركها نزوعات �صبابية بهدف المتعة، ولدائرة 
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محدودة من المتتبعين، ثم التفتت حولها بع�س المنابر ال�صحفية الم�صتقلة )طيل كيل، لوجورنال...(، 

1999، ثم ان�صم  �صنة  انطلق  الذي  المو�صيقي  ومن هذه المبادرات "لبولفار L’Boulevard" لل�صباب 

اإليهم فنانون اآخرون في مجاالت تنظيم المنا�صبات، م�صورون، ..اإلخ، وتكونت �صبكات حول هذه النواة 

المو�صيقية بحيث عرف امتدادا في مدن مغربية اأخرى، االأمر الذي اأثار انتباه ال�صلطات العليا وقدمت لهم 

منحا، واهتمام �صينمائيين حيث اأنجزت المخرجة فريدة بليزيد فيلما وثائقيا بتعاون مع "دومينيك كوبي" 

." Casa Nayda بعنوان: "كازا نايدا

وبالعودة اإلى الممار�صات الهاوية لل�صباب لفنون المو�صيقى، والم�صرح والرق�س يالحظ باأنها ت�صتلزم تاأطيرا 

التي  الدرا�صة  بنيت  وقد  والمراهقة.  الطفولة  مراحل  في  كبير،  ب�صكل  توؤثر  الأنها  منا�صبا  ووقتا  موؤ�ص�صيا 

اأنجزتها وزارة ال�صبيبة والريا�صة بخ�صو�س الممار�صات المو�صيقية الهاوية، اأن %80,9  من ال�صباب تعلمها 

بطريقة ع�صامية، و%10,5 عن طريق الدرو�س الخ�صو�صية، و%16,3 تخرجوا من معاهد مو�صيقية.

ومن الموؤكد اأن عجز التجهيزات الفنية )21 معهدا مو�صيقيا، ع�صرون م�صرحا، مدر�صتان للفنون الجميلة، 

�صعوبة  االأمر  يزداد  لل�صباب.  الفنية  الميوالت  ي�صُلّ  الثقافي(  والتن�صيط  الم�صرحي  للفن  واحد  ومعهد 

االتفاقية  تطبيق  المدر�صة، وعدم  والثقافي خارج  الفني  العمل  العر�س على �صعيد  نعرف �صعف  حين 

الموقعة �صنة 1994 ما بين وزارتي الثقافة والتربية الوطنية، والتي كانت تق�صي بفتح الموؤ�ص�صات التعليمية 

لمختلف االأن�صطة الفنية والثقافية لفائدة ال�صباب.

5.  "ناي�شة"، بدايات ثقافة �شبابية م�شادة

لم ي�صبق للمغرب اأن اقترح و�صع ا�صتراتيجية وا�صحة في مجال التربية الفنية، اأو اهتمت ال�صلطات العمومية 

ب�صرورة تطوير وت�صجيع ال�صباب على تكوين نظرة م�صتقلة للعالم من خالل االطالع على االأعمال والتيارات 

الفنية الكبرى التي طبعت تاريخ الب�صرية، اأو اإذا ح�صل ذلك فاإنه غالبا ما يكون محدودا، جزئيا وثانويا. فعلى 

عك�س المعارف المدر�صية التي يكت�صبها الطفل وال�صباب تتطلب التربية الفنية ات�صاال مبا�صرا مع االأعمال 

الفنية وزيارة المتاحف، والم�صارح، وقاعات العرو�س المو�صيقية وال�صينمائية، وتطوير فر�س التفاعل المبا�صر 

لالإبداعات، بل والممار�صة الفعلية للفنون اإذا اقت�صى االأمر ذلك.

اإذ كانت مدينة الدار  2003 منعطفا كبيرا في تطور نظرة المجتمع المغربي ل�صبابه.  ويمكن اعتبار �صنة 

"الثقافة الم�صادة"  البي�صاء م�صرحا لحدثين كبيرين �صنعهما �صباب يعبرون، كل بطريقته، عن نوع من 

لما هو �صائد. يتمثل الحدث االأول في اعتقال ومحاكمة 14 �صابا يمار�صون مو�صيقى الروك ووجهت لهم 

غير  وفنية  واإعالمية  �صبابية  تعبئة  والمحاكمة  االعتقال  ترتب عن  ال�صيطان"،  "عبدة  من  باأنهم  اتهامات 

اإطالق �صراحهم. وقد كان هذا الحدث منا�صبة لمناق�صة االأذواق المو�صيقية المتاأثرة  اإلى  اأدت  م�صبوقة 

بتيارات عالمية اأو "غربية" ل�صريحة من ال�صباب المغربي في المدن.
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في 16 ماي من ال�صنة نف�صه قام اأربعة ع�صر �صابا، ينتمون الأحياء فقيرة في الدار البي�صاء، بعمليات انتحارية 

ذهب �صحيتها ما يقرب من اأربعين �صخ�صا في اأماكن تم اختيارها بدقة.

هذان الحدثان اأنتجا �صدمة كبرى في المجتمع المغربي، وال�صيما العمليات االنتحارية، وقد دفعا الفاعلين 

اإعادة  واإلى  المغربي،  المجتمع  يعي�صها  التي  العميقة  للتحوالت  االنتباه  اإلى  واالجتماعيين  ال�صيا�صيين 

المنطق  من  نمطين  وبقوة،  يبرزان،  الحدثان-  –اأي  الأنهما  ال�صباب،  وثقافة  قيم  مو�صوعات  في  التفكير 

الدائمة  التوترات  ويغذيان  يعتمالن  والتركيب-  الت�صالح  ومنطق  القطيعة،  –منطق  وال�صعور  والتفكير 

التي يعي�صها ال�صباب المغربي المتمدر�س، القاطن في المجال الح�صري اأو على هام�صه، والذي يواجه 

�صعوبات كبرى في م�صار اإدماجه داخل المجتمع.

ولتغليب منطق الت�صالح والتركيب ال منا�س من و�صع وت�صجيع مقاربات للتن�صئة باالعتماد على الممار�صات 

ال�صبابية في المجاالت الفنية والثقافية. ولعل نجاح مهرجان "لبولفار"، وغيره من المهرجانات ال�صبابية 

التي اأن�صئت بعده، ونوع ال�صراكة التي تجمع مجل�س مدينة الدار البي�صاء والجمعية التي تنظمه، يمثالن 

تجارب رائدة تر�صم طريقة لتاأطير وتنظيم العمل الثقافي ال�صبابي المحلي.

وفي اإطار العملية ال�صيا�صية ال�صاملة التي ي�صهدها المغرب من خالل ماأ�ص�صة ودمقرطة الحياة ال�صيا�صية، 

واالتجاه نحو اإعادة هيكلة الدولة الإقامة جهوية مو�صعة، فاإن ال مهرب للفاعلين ال�صيا�صيين واالجتماعيين 

)اأحزاب �صيا�صية، نقابات، منظمات المجتمع المدني...( من الحقيقة التي تقت�صي باأن الفن والثقافة لن 

يلعبا دورهما في اإدماج ال�صباب اإال باإعادة تاأ�صي�س لل�صيا�صة الثقافية وتجديدها. وهو ما يتعين اأن تعيه النخب 

المحلية من خالل تملك مجموعة من الرافعات الموؤ�ص�صية والثقافية، وترجمتها من خالل تدخالت ملزمة 

لت�صجيع ال�صباب على الممار�صات الثقافية، وتوفير �صروط منا�صبة لتفتح مواهبهم وكفاءاتهم واهتماماتهم 

الفنية والثقافية.

6.  الممار�شات الثقافية الجديدة لل�شباب والثورة الرقمية

تتو�صع �صبكة االإنترنيت في المغرب ب�صرعة كبيرة، �صاعد على ذلك �صيا�صة ت�صجع ن�صر التكنولوجيات 

الحديثة، كما تنق�س تدريجيا اأ�صعار التجهيزات، والربط في �صبكة االإنترنيت. وي�صكل االمتالك المبكر 

للحا�صوب فر�صة لتنمية اال�صتقالل الذاتي للمراهقين وال�صباب. ف�صال عن هذه التقنيات الرقمية تحولت 

اإلى ف�صاء مفتوح للعالقات الجتماعية بالن�صبة لل�صباب، وهو ما تبينه الوتيرة ال�صريعة لنخراط المغاربة 

في في�صبوك Facebook، حيث تجاوز عددهم في هذا الموقع االجتماعي اأكثر من ثالثة ماليين بارتفاع 

%70 )%62 ذكور  ن�صبته  بما  االأغلبية  18 و34 �صنة  بين  ما  ال�صباب  %6,2، ويمثل  اإلى  �صهري ي�صل 

في  التدوين  ن�صاط  على  انعك�ص  لالإنترنيت  الم�صتعملين  المغاربة  لعدد  الكبير  النمو  اإناث(.  و38% 

المغرب. هناك ع�صرات االآالف من المدونين الذين التحقوا بال�صبكة واأ�صبحوا من بين اأن�صط المدونين 
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اأ�صحابها  يوميا جعل من  للتدوين واالإ�صراف على تطعيمها  اأن فتح مواقع  العربي. ومعلوم  ال�صعيد  على 

"منتجين ثقافيين"، و"مواطنين" ي�صاركون في مناق�صة ق�صايا مجتمعية و�صيا�صية وثقافية، بل واأ�صبح لهم 
وزن يوؤثرون من خالله في طرق تدبير ال�صاأن العام، وي�صكلون �صلطة رقابة اإن لم نقل "�صلطة م�صادة" تف�صح 

التجاوزات والف�صاد.

ومن الموؤكد اأن الثورة الرقمية توفر لل�صباب اإمكانيات متجددة الختيار زمن وو�صعية ا�صتهالك الو�صائط 

المادة  بتحميل  يقوم  اأن  للمرء  يمكن  التقنيات  هذه  بف�صل  وتلفزات.  واإذاعات،  من �صحف،  التقليدية 

الفنية اأو الثقافية التي يختار في الوقت الذي ي�صاء، ف�صال عن اأنها ت�صاهم في ن�صر ممار�صات فنية من طرف 

ال�صباب. واأما ممار�صة القراءة فاإنها ت�صهد تحوال تاريخيا مع تو�صع القراءة على �صا�صة الحا�صوب، وتكاثر 

العرو�س الن�صية الرقمية.

ويمكن القول باأن الثورة الرقمية ب�صدد خلخلة العادات واأنماط ال�صتهالك الثقافية، خ�صو�صا في اأو�صاط 

ال�صباب الذين ح�صلوا على تمدر�س اأو تعليم معقول، اأو يتوفرون، وب�صكل غير م�صبوق، على اإمكانية ولوج 

المعلومات، والمعارف والثقافات. االأمر الذي ي�صعف على االإقرار بكون و�صائط االت�صال الرقمية نجحت 

في "دمقرطة الثقافة".

غير اأن الواقع يتطلب من ال�صلطات العمومية النخراط في عملية �صاملة لإعادة العتبار لل�صوؤون الثقافية، 

وبناء ت�صور ُيعلي من �صاأن الخزان الثقافي والرمزي الوطني، ويتفاعل مع مقومات الثقافة الحديثة، ويوظف 

التقنيات الجديدة بطرق تمتلك ما يلزم من �صروط الجذب لتح�صي�ص واإ�صراك ال�صباب في كل ما يهم 

الحياة العامة للمجتمع.   

هذا على �صعيد الخ�صا�س في التجهيزات والمن�صاآت العمومية، وغياب ف�صاءات العي�س واللقاء لل�صباب 

المغربي، وكيف عو�صت و�صائل التكنولوجيا الرقمية عجز الدولة، ووفرت اأنماطا جديدة للممار�صة الثقافية 

ال�صبيبة  وزارة  تدبر  وكيف  واالإدماج؟  التن�صئة  في  والتعليم  التربية  منظومة  اأدوار  هي  ما  لكن  لل�صباب. 

اإيجابيا من طرف  قابلة ال�صتقبالها  لتوفير عرو�س  المر�صودة  الو�صائل  العجز في  الثقافة،  والريا�صة ووزارة 

ال�صباب؟ ثم ما هي المجهودات المبذولة لتعميم ا�صتعمال و�صائل التكنولوجيا الحديثة والعوائق التي 

تعتر�س عملية التعميم؟

7. الثقافة ال�شيا�شية واإدماج ال�شباب   

توؤكد كل الدرا�صات والمعطيات على المباالة اأو عزوف �صرائح وا�صعة من ال�صباب عن العمل ال�صيا�صي. 

وت�صكل ال�صيا�صة اأ�صعف رابط قيا�صا اإلى الروابط العائلية والدينية واالجتماعية. وال يعني الموقف ال�صلبي 

من العمل ال�صيا�صي الحزبي تحديدا، غياب االهتمام بالق�صايا والم�صتجدات ال�صيا�صية. كما اأن المعاينة 

ال�صلبية في الحا�صر كثيرا ما تقارن بما كان عليه ال�صباب في الما�صي القريب من انخراط اأكبر، ن�صبيا، 
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في الممار�صة ال�صيا�صية. طالئع الحركة الوطنية كانوا كلهم �صبابا، كما هو ال�صاأن بالن�صبة لل�صباب الذين 

التدريجي  الظهور  ثم  الي�صار،  بمرجعيات  تاأثروا  اأو  ال�صتينيات،  في  اال�صتراكية  بااليديولوجيات  ت�صبعوا 

لالتجاه "االإ�صالمي" ابتداءا من ال�صبعينيات. هناك ما ي�صبه م�صارا خطيا من الم�صاركة المكثفة لل�صباب 

في ال�صيا�صة اإلى التراجع التدريجي واالرتكان اإلى الالت�صي�س.

اأوال، الأن العزوف عن ال�صيا�صة م�َسّ  اإدخال ق�صط من الن�صبية على هذه المعاينة؛  ومع ذلك ال بد من 

الطلبة اأكثر من غيرهم من ال�صباب؛ ثم هناك جزء من الطلبة دخلوا اإلى ال�صيا�صة عن طريق الدين.

ويالحظ المهتمون بال�صوؤون ال�صيا�صية المغربية اأن الثقافة ال�صيا�صية تاأ�ص�صت منذ البدء على االحتجاج 

والحذر من المناف�صين ال�صيا�صيين، وكان ذلك على ح�صاب و�صع قواعد ثقافة �صيا�صية مبنية على الحوار 

والتفاو�س. وهو ما اأنتج نوعا من البنيات ال�صيا�صية المغلقة التي غالبا ما تولد �صراعات �صيا�صية متوترة.

النخراط في  موؤ�صرات  اعتمادا على  قيا�صها  العزوف عنها، يمكن  ال�صيا�صية، كما  الم�صاركة  اأن  ومعلوم 

التنظيمات ال�صيا�صية، الت�صجيل في اللوائح النتخابية، والت�صويت.

كل الدرا�صات التي اأنجزت حول هذا المو�صوع من 1996 اإلى 2011 ُتبّين اأن ن�صبة انخراط ال�صباب في 

االأحزاب ال�صيا�صية ال تتجاوز 1,7%. وهي ن�صبة ال تقت�صر على ال�صباب واإنما تهم �صرائح اجتماعية اأخرى. 

تبلغ في فرن�صا ن�صبة المنخرطين في االأحزاب %6 بالن�صبة لكل ال�صكان و%4 من ال�صباب.

جدول: ن�صبة غير المنخرطين في الأحزاب ال�صيا�صية

ما بين 15 و29 �شنة المجموع               البلد     

المغرب 2007     97,2%                 98,3%  

فرن�صا 2006                   94,1%         95,9%

م�صر 2008     95,7%         97,1%

اإ�صبانيا 2007     95,3%         94,9%

Jeunes, culture et insertion, état des Lieux :الم�صدر

يبقى  الأحزاب  في  الفعلي  النخراط  من خالل  الموؤ�ص�صي  ال�صيا�صي  الإدماج  اأن  اأعاله  الجدول  ُيبين 

من  جديدة  اأ�صكال  في  التفكير  لربما،  يفتر�س،  ما  وهو  البلدان.  من  غيره  وفي  المغرب،  في  محدودا 

النخراط ال�صيا�صي والأيديولوجي تتجاوز دوائر الن�صال الحزبي الح�صري وقادرة على جذب ن�صبة اأكبر 

من المتعاطفين.



اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة

29

المتناع عن الت�شويت

اأن  وذلك  و�صيكولوجيا.  ثقافيا  عائقا  يمثل  ما  وهو  �صلبية  نظرة  االأعم،  الغالب  في  ال�صيا�صة،  اإلى  ينظر 

ن�صبة المغاربة الذين يعتبرون ال�صيا�صة مهمة ال تتجاوز %24 ح�صب wvs2001، و%25 لي�صت مهمة، 

و%49,5  ال اأهمية لها، اأما البحث حول القيم )2004( يظهر اأن ن�صبة ال�صباب الذين ي�صرحون بعدم منح 

اأي اهتمام لل�صيا�صة ت�صل اإلى 22,8%.

وعلى م�صتوى ال�صلوك فاإن هذه الالمباالة اأو قلة االهتمام اإزاء ال�صيا�صة تظهر بطرق مختلفة في طليعتها 

عدم الت�صجيل في اللوائح االنتخابية، واالمتناع عن الت�صويت.

علما اأن هناك فارقا بين االهتمام بال�صيا�صة بالمعنى العام للكلمة، اأي تتبع الم�صتجدات من خالل و�صائل 

الم�صاركة  اأجل  من  والتعبئة  لحزب،  )النتماء  الحزبية  الموؤ�ص�صة  في  النخراط  وبين  غيرها،  اأو  الت�صال 

والت�صويت...(.

هناك ثالثة اأ�صكال من االمتناع:

•  يعود ال�صكل االأول اإلى الالمباالة التامة اأو الجهل؛

•  اأما الثاني فهو نتاج انعدام الثقة في الموؤ�ص�صات )البرلمان، االأحزاب ال�صيا�صية، اأو ال�صيا�صة بكيفية 
اإلى  اإال  ال�صيا�صيين ال ي�صعون  اأن  "ب�صيطة" موؤداها  اأحكام  اأو  اأفكار  عامة(. وهو موقف ينطلق من 

�صمان م�صالحهم الخا�صة، وفا�صدون"، و"منافقون" اإلخ.

•  في حين اأن ال�صكل الثالث من العزوف واالمتناع مبني على اختيار اإيديولوجي، وتقدير �صيا�صي 
يعبر عن ا�صتياء من ماآالت ال�صيا�صة، واختالفات في التوجهات.

ويظهر من خالل هذه االأ�صكال الثالثة للعزوف اأن هناك نوعا من الطالق مع ال�صيا�صة. لكل موقف اأ�صبابه، 

والفئات االجتماعية التي تتخذه، وبالتالي ال يمكن الإدماج ال�صباب في ال�صيا�صة اأن يتم بالطرق نف�صها، ف�صال 

عن اأن اأكثر الفئات التي تمتنع عن الم�صاركة في ال�صيا�صة هي تلك الحا�صلة على تكوين عالي. ولذلك 

�صيكون من الخطاأ اال�صتمرار في اعتبار اأن الم�صاركة ال�صيا�صية تتمخ�س، �صرورة، من التعليم والوعي ال�صيا�صي 

لل�صباب.

الفاعلون  وجد  وكلما  المحرومين،  ال�صباب  ن�صبة  ت�صاعدت  كلما  وثقافيا،  ماديا  المغرب،  تطور  كلما 

ال�صيا�صيون �صعوبات في التوا�صل معهم.

م�صتوى  اإلى  رفعوها  االمتناع  من  ثقافة جديدة  يج�صدون  الذين  فبراير   20 �صباب  في  يتجلى  مثال  اأبرز 

باالمتناع  تماما  مغايرة  �صيا�صة  اإلى  ي�صعون  لكن  م�صي�صون  �صباب  هم  والجماعية.  المنهجية  المقاطعة 

عن الم�صاركة في البنيات ال�صيا�صية الموجودة. وهو الموقف الذي عبروا عنه في �صياق اال�صتفتاء على 

الد�صتور )1 يوليوز 2011(، واالنتخابات الت�صريعية )25 نونبر 2011(.
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ويمكن تلخي�س االأ�صباب الرئي�صة التي تعزز مواقف االمتناع عن الم�صاركة ال�صيا�صية فيما يلي:

•  انعدام الثقة في الموؤ�ص�صات والفاعلين ال�صيا�صيين؛ 

•  امتناع يعبر عن موقف مفكر فيه، ومق�صود احتجاجا على الو�صع ال�صيا�صي.

جدول: ن�صبة النا�س الذين ل يثقون في الموؤ�ص�صات ال�صيا�صية ح�صب العمر

30-49                     50 فما فوق    29-15 العمر   

60,1%    63,2%    66,2% االأحزاب ال�صيا�صية 

44,3%    54,6%    61,6% البرلمان  

36,3%    44,5%    50,4% الحكومة  

Jeunes, culture et insertion :م�صدر

8.  التحول اإلى العمل الجمعوي والثقافة المدنية

من الوا�صح اأن موؤ�صرات االنتماء الحزبي، والت�صجيل في اللوائح االنتخابية، والت�صويت ال تف�صر، وحدها، 

منذ  ال�صباب  فيها  انخرط  الممار�صة  من  اأ�صكال جديدة  هناك  لأن  العام،  ال�صاأن  في  الم�صاركة  مو�صوع 

الت�صعينيات، تجرى على �صعيد المجتمع المدني.

تبلورت ثقافة مدنية جديدة حيث عو�صت الممار�صة الجمعوية، اإلى حد ما، الممار�صة ال�صيا�صية، وغالبا ما 

وجد فيها البع�س بديال النعدام نجاعة العمل ال�صيا�صي الحزبي. ولذلك تنامى االهتمام بالعمل الجمعوي 

وتو�صعت دوائر النخراط فيه، حيث ا�صتقطب عددا من "المنا�صلين" الذين اأحبطهم العمل ال�صيا�صي 

المبا�صر، بقدر ما اأغرى �صرائح متحم�صة للفعل والم�صاركة.

ويمثل هذا النتقال اتجاها يوؤ�ص�ص لعالقة جديدة مع ال�صاأن العام، �صواء من خالل النخراط الفعلي في 

الجمعيات التي انت�صرت بكيفية وا�صعة في كافة اأرجاء المغرب، اأو من التعبير عن الرغبة في ذلك.

وح�صب البحث حول القيم )2004( %0,6 من ال�صباب ينتمون اإلى اأحزاب �صيا�صية و%8,8 لجمعية 

يتمنون   10,7% اأن  في حين  االإن�صان...(.  اأو حقوق  المحلية  التنمية  )جمعيات  المدني  المجتمع  من 

النخراط في حزب �صيا�صي مقابل %43,9 يتطلعون اإلى االن�صمام لجمعية من المجتمع المدني.

لم يقت�صر االأمر على الو�صط الح�صري واإنما بداأت حركية وا�صحة لتاأ�صي�س جمعيات في العالم القروي، 

بل هناك تجمعات قروية انتظمت في جمعيات للمطالبة بتو�صيع �صبكة الكهرباء، الماء ال�صالح لل�صرب، 

م�صتو�صفات، طرق، �صيارات اإ�صعاف... ويمثل ال�صباب ال�صريحة االأكثر ن�صاطا في هذه المجاالت، ومن 
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المعلوم اأن ت�صيير جمعية يتطلب معرفة وممار�صة، الأمر الذي �صجع �صبابا متعلما على النخراط في هذه الحركية 

الجمعوية العامة. وهو ما �صيغير، بال�صرورة، مجموعة من العالقات التقليدية االأبوية في العالم القروي.

ويمكن القول باأن تاأ�صي�س جمعيات لم يعد مجرد و�صيلة بالن�صبة لل�صباب للدفاع عن بع�س القيم والمثل، واإنما، 

اأي�صا، اإطارا لتحقيق اأهداف خا�صة، وهو ما ي�صكل منعطفا داال في عالقة ال�صباب بالممار�صة الجماعية المنظمة.

9. الثقافة الدينية واأ�صكال التدين الجديدة لدى ال�صباب

ال يجب الخلط بين "عودة الدين"، وال�صحوة الدينية اأو حركية الأ�صلمة، لأنها تخ�صع لثالثة اأنماط متميزة 

تعود اإلى الممار�صات الدينية، واإلى التظاهرات الجماعية المنظمة في �صكل جمعيات دينية وزوايا، ثم اإلى 

ا�صتعمال المرجعية الدينية الأهداف �صيا�صية )االإ�صالم ال�صيا�صي، اأو االإ�صالم الجذري...(.

مختلف الدرا�صات التي اأجريت على ال�صباب، وخ�صو�صا الطلبة، في عالقتهم بالم�صاألة الدينية، اأظهرت 

زيادة ممار�صة ال�صالة لديهم. فح�صب بحث اأجري �صنة 1980 )محمد طوزي( اأن  %8 فقط كانوا ي�صلون 

بانتظام، و%26 بالمنا�صبات، و%49 ال ي�صلون. بعد ذلك اأجري بحث �صنة 1992 )رحمة بورقية( بَيّن 

اأن %54 من الطلبة ي�صلون. ومع ذلك يبقى ال�صباب اأقل تدينا من اآبائهم، اإذ ح�صب البحث حول القيم 

)2004(، فاإن %50 من ال�صباب يوؤدون ال�صالة بانتظام مقابل %94 عند الكبار.

�صالة  اأما   ،)2007 )ر�صيق  فردية  تكون  ما  كثيرا  اليومية  ال�صالة  ممار�صة  اأن  المعطيات  هذه  تبين  كما 

الفردانية  النزعة  الفردية  الممار�صة  تعني  الم�صاجد. ال  في  منتظم  ب�صكل  يوؤدونها   51,7% فاإن   الجمعة 

اأن  اأي�صا  اأن التعامل مع الدين م�صاألة خا�صة و�صخ�صية لكن هذا ال يعني  اأو  اأو االإعالء من قيمة الفرد، 

مظاهر جديدة للفردنة اأو لال�صتقالل الذاتي على الم�صتوى الديني بداأت تبرز، ب�صبب ما ي�صهده المجتمع 

المغربي من تحوالت، واالإمكانات الكبيرة التي اأ�صبحت تتوفر لل�صباب بف�صل التعليم وو�صائل االت�صال 

الكال�صيكية والرقمية، ولم�صادر بث القيم الدينية، وطنيا وعربيا ودوليا.

الموؤ�ص�صات  هام�س  على  اأو  خارج  تدريجية،  بكيفية  تت�صكل،  اأ�صبحت  بالدين  العالقة  اأن  يبدو  وهكذا 

التقليدية. فالولوج الحر للمعلومات الدينية ينمي اال�صتقالل الذاتي الن�صبي للفرد ويفتح المجال لتنوع 

وتعدد القيم. اأنتجت هذه الو�صعيات التي يكون فيها العر�س الديني متنوعا و يتخذ مظاهر جديدة على 

م�صتويات اللبا�س، والعالقة بال�صيا�صة، ومع تراث الزوايا والطرق...اإلخ.

10. ال�شباب واللبا�س

هناك من ال�صباب من يرف�س الحجاب موؤكدين على الطابع ال�صخ�صي الحميمي لالإيمان الذي لي�س في 

حاجة اإلى المظاهر، ويرون باأن االإيمان ال عالقة له باللبا�س، بل منهم من يعتبر اأن الحجاب ي�صكل عامل 

تق�صيم داخل الجماعة.
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وقد بينت درا�صة �صنة 2006 باأن %38,9 من الن�صاء الم�صتجوبات )237 من 609( يرتدين الحجاب، 

)ر�صيق  �صنة   35 �صن  بعد  و11,2%  �صنة،   25 ال�صن  قبل  الحجاب  ارتداء  قررن   )69,6%( اأغلبيتهن 

2007(، %75 منهن ي�صرحن باأن امراأة ال ترتدي الحجاب يمكن اعتبارها م�صلمة، %9,9 يرين العك�س.

 )2006( البحث  نف�س  ح�صب  الذكور،  على  تطرح  مما  اأكثر  االإناث  على  تطرح  اللبا�س  م�صاألة  اأن  غير 

%24,4 ي�صرحون باأن هناك "زيا اإ�صالميا". المهم اأن المغامرة في تاأويل اختيار اللبا�س –خ�صو�صا لدى 

به  ت�صمح  تاأويال غير دقيق. وما  يبقى  ال�صيطرة  اأو  التعوي�س  نوعا من  الحجاب  اعتبار  زاوية  االإناث- من 

المعاينة هو نوع من المزج بين ثالثة اأنظمة من اللبا�س: تقليدي، غربي، "ديني". الأن الحجاب قد يتم 

ارتداوؤه مع �صروال ع�صري بدون اأدنى �صعور بالتناق�س، اأو مع قفطان تقليدي. لكن نجد في المقابل بع�س 

التيارات الدينية التي تت�صدد في ما تنعته باللبا�س االإ�صالمي بفر�س زي �صارم على المراأة مثل النقاب، 

اأو اللبا�س "االأفغاني" لدى الرجال.

اإن مختلف البحوث التي اأجريت حول عالقة ال�صباب بالدين تبين باأن مواقف ال�صباب تتحدد بو�صعهم 

ك�صباب، وبال�صياق ال�صيا�صي ولما يتداول من قيم �صيا�صية ودينية في مختلف اأنماط التوا�صل. يتفاعل 

ال�صباب ب�صكل كبير، مع ما يعر�س عليهم في و�صائل االت�صال، والمدر�صة، والم�صجد، والكتاب، وال�صوق 

غير المنظم لالأ�صرطة ال�صمعية والب�صرية، وال�صيما ما يعر�س في ال�صبكة العنكبوتية. 

التفكير  طرق  وعلى  القيم  على  تح�صل  التي  التحوالت  فهم  على  لل�صباب  الدينية  التوجهات  ت�صاعد 

اإلى درا�صات اأخرى ال�صتجالء التحوالت  اأمر يحتاج، في الواقع،  والت�صرف، وعلى م�صار االإدماج. وهو 

اإلى ذلك  اأ�صيف  اإذا  اأما  اأو عدمه في المجتمع.  اإدماجهم  بالدين وفر�س  ال�صباب  الحا�صلة على عالقة 

لنف�صها  تجد  بداأت  والتي  ال�صوفية،  الجماعات  وبع�س  والطرق،  الزوايا  اأن�صطة  قبيل  من  مظاهر جديدة 

مجال في الإعالم، وما تولده هذه الممار�صات المتجددة لأنماط خا�صة من الطقو�ص ومن العالقة بالدين، 

كل ذلك ي�صتلزم بحوثا ميدانية لفهم دالالت هذه المظاهر وتاأثير هذه الممار�صات الجديدة على م�صار 

اإدماج ال�صباب في المجتمع.
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واقع حال الثقافة و ال�شباب ح�شب المجاالت

           المنظومة التعليمية والم�شاألة الثقافية

تاأخر المغرب في تعميم التمدر�س والتعليم، كما اأن منظومته تعاني من ن�صبة كبيرة من الهدر المدر�صي حتى 

حين اتخذ قرار التعليم االإجباري لالأطفال من 6 اإلى 14 �صنة. ومن المعلوم اأن المجتمعات التي نمت هي 

في  والنخراط  لالإدماج  اأكبر  �صروطا  و�صبابها  لنا�صئتها  ووفرت  ع�صرية،  تعليمية  منظومة  اأن�صاأت  التي  تلك 

الحياة العامة للمجتمع.

للموؤ�ص�صة  الثقافية  االأبعاد  اأهمية  للتعليم على  االأعلى  والمجل�س  المدر�صي،  التعليم  وزارة  م�صوؤولوا  ويوؤكد 

ثقافية في الحياة المدر�صية. وهو ما يظهر من خالل تنظيم  واأن�صطة ذات م�صامين  واإدراج مواد  التعليمية، 

تظاهرات ثقافية وفنية عادية، اأو في المنا�صبات الوطنية والدولية، اأو الم�صابقات، اأو في مهرجانات الم�صرح 

المدر�صي، والفيلم التربوي ومهرجان ال�صعر، ف�صال عن اإدخال مادة "الثقافة الفنية" في الجذع الم�صترك 

للباكالوريا.

�صعوبات  تظهر  الممار�صة  فاإن  الإدماجية،  وغايتها  للمدر�صة،  الثقافية  الوظيفة  فهم  مرتكزات  تكن  ومهما   

كبرى تتمثل في اأدوار المكونات االأخرى للعملية التعليمية في اإبراز هذه االأبعاد وترجمتها في برامج وخطط 

التالميذ  وقابلية  التدري�س،  وهيئة  الموؤ�ص�صات  مديرو  المكونات،  هذه  راأ�س  وعلى  االأقل.  على  عرقلتها  اأو 

وال�صباب على التفاعل مع هذه البرامج، واالآباء، ثم المحيط العام للمنظومة التعليمية. كما اأن هذا التوجه 

)مثال  تدري�صها  وبين  والمقررات،  الرغبات  بين  فارق  فهناك  وبتكلفة،  محفزة،  وبف�صاءات  باالإدارة،  مرتبط 

التربية المو�صيقية(.

وت�صطدم الوظيفة الثقافية للمنظومة التعليمية ودورها في اإدماج ال�صباب، بالفهم الملتب�ص للثقافة داخل هذه 

المنظومة ، بل في المحيط العام الذي تتحرك فيه، كما تعرف نق�صا بينا في المعطيات الكمية والنوعية حول 

مو�صوع ح�صور اأو غياب الثقافة في التعليم ودورها في التن�صئة العامة لل�صباب واإدماجهم في المجتمع.

وفي الحديث عن اأدوار المدر�صة وم�صامينها الثقافية يتعين التمييز بين م�صتويين:

ن،  االإدماج المدر�صي بما يفيد توفير خدمات لكافة اأفراد المجتمع وتمتيعهم بمقعد بيداغوجي مح�صّ   •

مع العمل على االحتفاظ بجميع المتعلمين الذين يلجونها حتى يكت�صبوا تعليمهم االأ�صا�صي.
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الإدماج الجتماعي، ويق�صي بخلق �صروط جديرة بت�صهيل انخراط ال�صباب في الحياة الجتماعية،    •

الم�صوؤولية  تفادي تحميل  ينبغي  اإنجاح االندماج، لذلك  ت�صعفهم على  واكت�صاب مهارات وقدرات 

كاملة للمدر�صة في ال�صعوبات التي تعتر�س ال�صباب في م�صار اإدماجهم، حتى ال يفقد النا�س ثقتهم 

في المدر�صة ويتخلون عن دعمها وتقويتها. وهو ما تعاني منه المنظومة التعليمية المغربية حاليا.

فالمدر�صة اأداة لالإدماج ولي�س لالإق�صاء، وهي لي�صت الفاعل الوحيد على �صعيد التح�صي�س باأهمية التربية 

على الفن والثقافة، الأن المدر�صة ت�صتهدف التفتح والتحكم في الذات، واالختيار والتعلم الدائم. واأما الثقافة 

المختلفة  والف�صاءات  والم�صجد،  وال�صارع،  االأ�صرة،  في  المدر�صة،  اأ�صوار  خارج  توجد  فهي  العام  بمعناها 

المر�صودة للممار�صات الثقافية، وو�صائل االإعالم.

وهو  وقطاعية.  وعتيقة،  وخا�صة، ع�صرية  مدار�س عمومية  من  التعليمية  المنظومة  مكونات  تنوع  اإلى  اإ�صافة 

ما يعطي لهذه المكونات م�صامين تربوية وثقافية مختلفة. ينتج هذا التنوع تكوينا مختلفا وم�صارات متفاوتة 

في الوقت الذي ال نكف فيه عن القول باأن دور المدر�صة يتمثل في جعل التلميذ يكت�صب منظومة قيمية 

ومعرفية جديرة باإدماجه مهنيا واجتماعيا. واإقرارا بالدور الثقافي للمدر�صة في ت�صهيل عمليات اندماج التالميذ 

وال�صباب في الن�صيج االجتماعي من خالل تلقيه تكوينا �صالحا يوؤهله للح�صول على عمل، وتزويده بو�صائل 

ت�صعفه على بناء م�صروعه ال�صخ�صي والمهني.

تتجلى، ح�صب  التعليمية  المنظومة  في  الثقافية  االأبعاد  واإدماج  ت�صور  عملية  تلف  التبا�صات  هناك  اأن  غير 

المجل�س االأعلى للتعليم، في اأمثلة ت�صخي�صية عن واقع البعد الثقافي في المدر�صة المغربية. ويتعلق االأمر 

بثالثة اأمثلة دالة:

1.الثقافة في المناهج والبرامج والتكوينات والطرائق

•  التبا�س مفهوم الثقافة والبعد الثقافي في المناهج والبرامج، وهو التبا�س ناتج عن غياب ت�صور وا�صح 
في هذا المجال؛

•  النزوع نحو المطابقة بين المعارف المدر�صية والثقافة؛

•  ا�صتمرار العوائق اللغوية اأمام االكت�صاب الثقافي وعدم و�صوح الخيارات المرتبطة بها؛

•  هيمنة النزعة التخ�ص�صية التي تق�صي اإلى تجريد بع�س الموارد كالعلوم والتقنيات من بعدها الثقافي؛

•  ح�صر االهتمام بالثقافة في التكوينات الجامعية في مادة الثقافة العامة، ونهج التدري�س التقني للعلوم 
دون تعليم تاريخها والثقافات االإن�صانية المرتبطة بها؛

والطرائق  الم�صامين  حيث  من  البيداغوجية  والمقاربات  التوجيهات  في  الثقافي  البعد  بروز  عدم   •
واالأن�صطة الداعمة؛
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ن جهوي كفيل بنقل الثقافات المحلية )االأمازيغية، الح�صانية...(؛ •  افتقار المناهج التعليمية الأي ُمكِوّ

•  عدم ا�صتثمار منظومة التربية والتكوين النت�صار تكنولوجيات االإعالم والتوا�صل لدى ال�صباب على 
ال�صعيدين الوطني والدولي في تي�صير ولوج الثقافة، والتفاعل الثقافي في مجتمع معولم.

2.الثقافة في تكوين الأطر التربوية

ال يبدو، في هذا المجال، اأن الثقافة تحظى باهتمام خا�س في ا�صتراتيجية تكوين االأطر التربوية وبرامجه، 

وهو ما ينعك�س، �صلبا، على التكوينات العامة التي يتح�صلها هوؤالء المكونين.

3.الثقافة في الحياة المدر�شية والجامعية

يظهر الت�صخي�س االأولي لمدى ح�صور الثقافة في حياة التلميذ وهو في المدر�صة، اأو ال�صاب وهو يكت�صب 

الحموالت  ذات  البرامج  في  اال�صتثمار  �صعف  اأولهما،  اثنين:  اأمرين  في  والجامعة،  الثانوية  في  تكوينه 

والم�صامين الثقافية، وثانيا محدودية االهتمام باالأبعاد التكوينية للثقافة العامة بكل تعبيراتها.

كما توؤكد العالقة بين المنظومة التعليمية والثقافة على مفارقة وا�صحة لدى من ي�صع الت�صورات والبرامج 

وال�صباب داخل  لليافعين  الثقافي  التاأطير  باأهمية  اأن هناك وعيا  بدا  اإذا  اأنه  التنفيذ، ذلك  اأدوات  ويحدد 

المدر�صة، فاإن هذا الوعي ال يجد �صبيله اإلى التطبيق في الواقع، وال �صيما في مدار�س وثانويات االأحياء 

الهام�صية، والمدن ال�صغيرة، وفي العالم القروي.

اأنها  العلم  التعليمية، مع  الموؤ�ص�صات  بين  الثقافية  االأن�صطة  اإلى  الولوج  تفاوتا في  اإلى ذلك هناك  اإ�صافة 

�صعيفة وال تحترم انتظامية محددة، وم�صتتة، بحيث ت�صيع جل المجهودات المبذولة على هذا ال�صعيد. 

كمية  معطيات  اإلى  يفتقدون  والجامعية  المدر�صية  الحياة  داخل  الثقافي  بالبعد  المهتمين  كل  اأن  كما 

وكيفية حول الممار�صات الثقافية الفعلية التي تجري في الموؤ�ص�صات التعليمية، وغياب اأي عمل تقييمي 

لهذه البرامج الداعمة للتعّلم، وانعكا�صاتها على م�صار اإدماج ال�صباب في الحياة العامة.

اأما على �صعيد الجامعة فيالحظ:

الثقافية  اأبعادها  ومنحها  الجامعية  الحياة  لتن�صيط  الطلبة  مع  ب�صراكة  ثقافية  عمل  برامج  محدودية    •
الداعمة؛ 

•  وجود عدد من التجارب الجامعية الناجحة التي تحتاج اإلى تقويم نتائجها ومردوديتها، والعمل على 
تعميمها على الكليات والموؤ�ص�صات الجامعية؛

•  �صعف اال�صتثمار المادي في البرامج الثقافية يمثل عائقا اأمام كل المبادرات الجادة الهادفة اإلى 
الجمع بين التكوينات ال�صرورية والتح�صيل الثقافي؛
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ال�صباب،  لدى  االطالع  روح  اكت�صاب  على  وتاأثيراتها  المعتمدة  البيداغوجية  المقاربات  ت�صو�س    •
وتمكينهم من المعرفة، ومن طرق ت�صاعدهم على التفكير واكت�صاب مهارات تخول لهم اإمكانيات 

ال�صتعمال الوظيفي للمعارف؛

•  ترتب عن مظاهر هذا العجز اإح�صا�س باأن المدر�صة والجامعة لم تعد موؤ�ص�صات لالرتقاء االجتماعي، 
بناء �صخ�صية  الم�صاعد على  الثقافي  التاأطير  اأو  النافع  العلمي  التح�صيل  فيه �صروط  تتوفر  اأو ف�صاء 

ال�صاب وتاأهيله لالندماج في المجتمع.

ت�صعف معطيات هذا الت�صخي�س على ا�صتنتاج ما يلي:

•  االفتقار اإلى م�صروع ثقافي وا�صح ببرامج عمل محددة في منظومة التربية والتعليم، والتبا�س في فهم 
ن الثقافي داخل هذه المنظومة؛  المكِوّ

وبين  التعليمية،  للموؤ�ص�صة  الثقافي  البعد  اأهمية  عن  والحديث  النوايا  اإعالن  بين  �صارخ  تفاوت    •
محدودية اال�صتثمار، في هذا المجال واالقت�صار على اأن�صطة مو�صمية وبرامج ال تتوفر فيها الفاعلية 

و�صروط ال�صتدامة؛

•  نق�س َبِيّن في البنيات التحتية والتجهيزات المنا�صبة والحوامل الثقافية؛

•  ت�صو�س في تدبير اال�صتعماالت اللغوية، ونتائجها ال�صلبية على الممار�صات الثقافية لليافعين وال�صباب؛ 

•  تكلفة عجز الموؤ�ص�صة التعليمية عن القيام بوظيفتها الثقافية.

تتجلى  الثقافية  البرامج  في  اال�صتثمار  في  التعليمية  الموؤ�ص�صة  ق�صور  ب�صبب  باه�صا  ثمنا  المغرب  يوؤدي 

مظاهره فيما يلي:

•   ارتفاع معدالت االإق�صاء في �صفوف التالميذ وال�صباب، و�صعف االندماج المدر�صي واالجتماعي 
الموؤهلة  الثقافية  الكفايات  تنمية  اإلى  حاجة  في  والطلبة  التالميذ  من  ماليين   7 من  يقرب  )ما 

الندماجهم االجتماعي. كما اأن ن�صبة الهدر ما بين 6 و11 �صنة: %8، و12 و14 �صنة %31,22. اأما 

معدالت ا�صتكمال الدرا�صة )بالن�صبة لفوج نظري من 100 متعلم( %83  يح�صلون على ال�صهادة 

االبتدائية، %57 ي�صتكملون المرحلة االإعدادية، و%15 يح�صلون على الباكالوريا، واأقل من 3% 

يح�صلون على االإجازة(، هذا ف�صال عن ما يقرب من 850 األف طفل خارج المدر�صة ال ت�صملهم 

.
1
برامج التربية غير النظامية 

اأكثر بمحدودية  يتفاقم  الوطني،  والتما�صك  االندماج االجتماعي  المعدالت على  انعكا�صات هذه   •
اال�صتثمار في الثقافة كعامل لتعزيز هذا التما�صك؛

معطيات المجل�س االأعلى للتعليم في جل�صة اال�صتماع
 1
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•  تكري�س انعدام الثقة في الموؤ�ص�صات والنق�س في الوطنية والمواطنة؛

•  تو�صع دائرة االنغالق الثقافي بما ال يتما�صى مع مجهودات التحديث؛ 

•  ازدياد معدالت االنحراف االجتماعي: التطرف، ال�صلوك الالمدني؛

•  تفاقم �صعوبات االإدماج المهني الم�صتدام.

واعتبارا لهذه المعطيات والتو�صيف واال�صتنتاج، تظهر بو�صوح عوامل االختالل في المنظومة التربوية في 

عالقتها بالبعد الثقافي، وفي عجزها عن الم�صاهمة العامة في اإدماج ال�صباب، علما باأن قطاع التربية والتعليم 

ي�صكل الميزانية القطاعية االأولى للدولة، وباأن المغرب بذل مجهودا ماليا كبيرا منذ �صنة 2001 بزيادة 7% 

�صنويا، في حين اأن الح�صيلة هزيلة قيا�صا اإلى بلدان م�صابهة، وهو ما يترتب عنه تداعيات �صلبية من بينها:

•  عدم تالوؤم التكوينات مع متطلبات �صوق ال�صغل؛

•  عدم التحكم في اللغات والمعارف االأ�صا�صية؛

•  التركيز على الحفظ بدل التحفيز على التفكير؛

•  توترات اجتماعية ومظاهر تطرف؛

•  اهتزاز في القيم )انت�صار ظاهرة الغ�ص...(.

           حدود ال�شيا�شة العمومية تجاه ال�شباب، واإمكانيات التطوير

ينعدم  حيث  �صيا�صي،  قرار  م�صكلة  من  والريا�صة،  ال�صباب  ب�صوؤون  المرتبطة  العمومية  ال�صيا�صات  تعاني 

له  وتر�صد  معين،  مجال  في  اإجراءات  تعتمد  تتخذ.  التي  القرارات  في  واال�صتمرارية  واالن�صجام  التراكم 

الو�صائل المتاحة، وبمجرد تغيير الم�صوؤول ال�صيا�صي يتجمد تنفيذ هذه االإجراءات، اأو يحرفها عن م�صارها 

وغالبا ما يتم اإلغاوؤها بدون مبررات معقولة.

ولأول مرة انخرط هذا المرفق الحكومي في نهج "�صيا�صة مندمجة" بهدف و�صع ما نعت بـ "ا�صتراتيجية 

منها  تعاني  التي  المختلفة  النق�س  واأ�صكال  االختالالت،  ن�صبيا  ولو  لت�صحيح،  لل�صباب"،  مندمجة  وطنية 

ال�صيا�صة العمومية في مجاالت ال�صباب.

يعرف هذا القطاع اأربع م�صكالت كبرى:

تتمثل الم�صكلة االأولى في الت�صور التقليدي الذي يحمله الم�صوؤولون عن ال�صباب، وعن طرق اإدماجهم   .1

في الحياة العامة؛

�صعف البنيات التحتية، مع تفاوت في تمركز التجهيزات بين المدن الكبرى والمتو�صطة، وال�صغرى،   .2

والعالم القروي. وهو ما يترجم واقعا غير مت�صاو، وغير عادل. ومن ثم فاإن ما هو متوفر من تجهيزات ال 

يتنا�صب، نهائيا، مع االنتظارات والحاجيات؛
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تدخل الفاعلين ال�صيا�صيين دائما ب�صكل متاأخر، لدرجة يزداد الخ�صا�س، ويتفاقم العجز، بل وكثيرا ما   .3

ت�صبح و�صائل التدخل متجاوزة، وغير ذات تاأثير في اأو�صاع ال�صباب؛

تباين �صارخ بين العر�س العمومي وبين الحاجيات الفعلية لل�صباب، وطنيا وجهويا ومحليا، ف�صال عن   .4

نق�س في الموارد الب�صرية الموؤهلة لتدبير وتن�صيط المن�صاآت، على توا�صعها وقلتها، التي يرتادها ال�صباب.

عوامل مترابطة جعلت ال�صباب المغربي يقاطع موؤ�ص�صات الوزارة، ويخلق لنف�صه بدائل كثيرا ما تعطي نتائج ال 

ت�صاعده على التوا�صل مع المجتمع واالندماج فيه. علما باأن هوية ال�صباب تعر�صت لتغيرات كبرى، كما اأن 

و�صائل التكنولوجيا الحديثة خلخلت عالقاته بالمكان والزمان وال�صورة واال�صتهالك الثقافي لدرجة اأ�صبح 

لكل �صاب، تتاح له اإمكانية الح�صول على هذه الو�صائل، بخلق عالمه الخا�س، الواقعي اأو االفترا�صي. اأما 

بالن�صبة لل�صباب القروي اأو المنتمي للعائالت الفقيرة فيبقى عر�صة لكل اأ�صكال التاأثيرات ال�صلبية. هذا مع 

اأن وزارة ال�صبيبة والريا�صة ت�صتقبل، ح�صب الم�صوؤولين، ما يقرب من اأربعة ماليين �صابا �صنويا داخل 3000 

موؤ�ص�صة �صبابية وريا�صية، اأ�صيفت اإليها مجموعة من المراكز ال�صو�صيو ريا�صية للقرب.

وقد اأجرت الوزارة موؤخرا 5 درا�صات للوقوف عند انتظارات وحاجيات ال�صباب ق�صد اإعادة �صياغة ال�صيا�صة 

العمومية في هذا القطاع وو�صع "ا�صتراتيجية وطنية مندمجة" ت�صمل التعليم والثقافة، وال�صباب، وال�صحة.

وخل�صت هذه الدرا�صات اإلى �صرورة: 

•  اإعادة النظر في الت�صور ال�صائد لل�صاب والتعامل معه بو�صفه فاعال ولي�س مجرد م�صتهلك؛

•  اتباع حكامة جديدة في تدبير �صوؤون ال�صباب؛

• تهيئة واإن�صاء بنيات تحتية مالئمة وتقديم عرو�س متنوعة قادرة على جذب ال�صباب )مثال مراكز �صو�صيو 
ريا�صية للقرب ...(؛  

•  اإعادة هيكلة المحتوى وو�صع برامج للتكوين ق�صد تاأهيل الموارد الب�صرية المنا�صبة لهذه المهام؛

•  تقوية ال�صراكات مع القطاع الخا�س، الجماعات المحلية، وجمعيات ال�صباب؛

•  تنويع م�صادر التمويل؛

•  اإعادة تنظيم العالقة مع الجمعيات على اأ�صا�س اقتراح م�صاريع للتمويل وللتنفيذ وت�صتجيب لحاجيات 
ال�صباب؛

•  اإن�صاء مراكز مندمجة )الت�صغيل، الثقافة، الم�صرح، ال�صحة...(؛

•  اإن�صاء مراكز ال�صفر والترفيه؛

•  اإن�صاء مراكز التكوين الن�صوي.

ال�صبابية، وتطوير عرو�س موحدة بمحتويات منا�صبة  للم�صاألة  العمل و�صع ت�صور جديد  ا�صتهدف هذا  وقد 
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داخل ف�صاءات مالئمة. وهذا ما ي�صتلزم موارد مالية �صرورية لال�صتجابة لهذه االنتظارات بهدف تن�صيط فئات 

ال�صباب بما يتالءم مع حاجياتهم وي�صاعدهم على االإدماج.

ولهذا الغر�س تمت م�صاعفة ميزانية وزارة ال�صبيبة والريا�صة حيث بلغت %0,75 من الميزانية العامة للدولة. 

وعلى الرغم من ذلك فاإن هذه الميزانية تبقى هزيلة قيا�صا اإلى الحاجيات التي اأبانت عنها الدرا�صات المنجزة 

لتوفير الحد الأدنى من �صروط اإدماج ال�صباب في اأن�صطتها.

             ال�شاأن الثقافي بين الغنى واللمباالة

الثقافي المغربي في تنوعه  للثقافة يعلي من �صاأن الخزان  هناك ما ي�صبه االإجماع على غياب ت�صور وطني 

قيم  وتعزيز  العامة،  الثقافة  م�صتوى  من  الرفع  في  التربوية  المجهودات  وي�صند  مقوماته،  وخ�صوبة  وغناه، 

االجتهاد والمبادرة واالإبداع.

المر�صودة لهذا  الميزانية  النظر في  يتعين  بثقافته  اإنه لمعرفة مدى اهتمام دولة ومجتمع ما  يقال  وكثيرا ما 

القطاع، وفي حالة المغرب فاإن ميزانية الوزارة ال تتجاوز %0,50 من الميزانية العامة للدولة.

منذ  جعلت،  التي  الفرن�صية  التجربة  المغربية  الدولة  ا�صتلهمت   1974 �صنة  الثقافة  وزارة  تاأ�ص�صت  حين 

باإن�صاء مراكز وموؤ�ص�صات  الثقافة بعدا مركزيا في �صيا�صاتها العمومية  1959، من  اأندري مارلو �صنة  الكاتب 

اأكبر عدد ممكن من  اإلى  ومعاهد وخزانات داخل وخارج المدن الكبرى، وتقريب المادة الثقافية والفنية 

ال�صباب والمواطنين، كما ر�صدت ميزانيات لدعم الكتاب، وال�صينما، والم�صرح، وكل و�صائل التعبير الفنية، 

وخلقت �صبكة هائلة لدور الثقافة. 

وقد ميز التجربة الفرن�صية االلتزام المبدئي للدولة الفرن�صية في الحياة الثقافية والفنية في اإطار من الحرية 

والمبادرة والت�صارك، وفي ابتكار "فل�صفة عمل" تتحدد من خاللها كل االختيارات اال�صتراتيجية التي تمنح 

المعنى لمجموع المبادرات التي تقوم بها ال�صلطات العمومية في المجاالت الثقافية والفنية، ور�صد ميزانيات 

منا�صبة لالإعالء من �صاأن الثقافة والفن واالإبداع، انطالقا من الوعي الجماعي باالأهمية اال�صتراتيجية للثقافة 

في اإدماج اليافعين وال�صباب.

حين قرر المغرب اإن�صاء وزارة للثقافة لم يكن يتوفر، وما يزال، على روؤية دقيقة الأدوار هذا القطاع في التن�صئة 

واالإدماج، بل اإنه اأ�ص�صها وهو ال يمتلك اأي تجربة دولتية في مجال االلتزام بال�صوؤون الثقافية والنهو�س بها، 

ويفتقر الأي ت�صور ل�صيا�صة ثقافية �صاملة، لها مفعوالتها على المدى البعيد، اإ�صافة اإلى هزالة الموارد المالية 

التي تر�صدها الدولة لهذا القطاع.
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ويعترف الم�صوؤولون عن الوزارة اأن اأ�صحاب القرار ال�صيا�صي لم ي�صتوعبوا بعد الرهانات الثقافية في عملية 

اإدماج ال�صباب المغربي، لذلك يكتفون –اأي الم�صوؤولون- باال�صتغال بما هو موجود، اعتمادا على ميزانية 

�صعيفة، في اإطار عجز الوزارة عن اقتراح م�صاريع قابلة للتمويل، اإ�صافة اإلى �صعف وا�صح في اإنجاز الدرا�صات 

الثقافي متروك بدون  ال�صاأن  الملفات وتتبعها وتنفيذها. وكاأن  بلورة  القادرة على  الكفاءات  ال�صرورية، وفي 

بو�صلة وال توجيه وال يخ�صع لمنظور محدد في الوقت الذي ال يكف فيه الجميع عن القول باأهمية الثقافة 

وبدورها في التنمية، وفي تعزيز القيم والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وقد اأدى هذا العجز اإلى:

•  اإهدار فر�س ال ح�صر لها لالإنتاج الثقافي؛

•  اإ�صاعة فر�س اإدماج ال�صاأن الثقافي في الموؤ�ص�صات والعالقات االجتماعية؛

•  �صعف هذا القطاع في الم�صاهمة في اإدماج ال�صباب؛

•  موؤ�ص�صات معطلة، ومظاهر ف�صاد وانعدام الم�صوؤولية في تدبيره.

وفي اإطار الميزانية المحدودة التي تر�صد لهذه الوزارة، فقد دخلت بع�س القرارات حيز التنفيذ وبرمجة وبناء 

م�صاريع كبرى مثل المكتبة الوطنية، والبدء في بناء المتحف الوطني للفن المعا�صر، والمعهد العالي للفنون 

و12 مكتبة  فرن�صا،  مع  بتعاون  الجهوي  ال�صعيد  و�صائطية على  وتم خلق مكتبات  بالرباط.  وكلها  والرق�ص، 

ب�صراكة مع الجماعات المحلية، و200 نقطة قراءة، و43 دار للثقافة، و15 اأخرى مبرمجة للبناء. كما تم تجديد 

بع�ص المعاهد المو�صيقية، وبرمجة بناء معاهد في وجدة وتازة والرباط.

غير اأن هذه المجهودات ت�صطدم بالم�صاكل التالية:

•  عائق التمويل؛

•  �صعف الموارد الب�صرية الموؤهلة لتدبير هذه المن�صاآت؛

•  قلة المنا�صب المالية لتوظيف اأطر لها تكوين منا�صب في تنفيذ البرامج والتدبير الثقافي.

وهكذا يتم بناء مكتبات ودور ثقافة وتبقى جامدة ب�صبب غياب الموارد الب�صرية واالأطر المنا�صبة. هذا مع 

العلم اأن 1790 موظفا ي�صتغلون بالوزارة، %30 ن�صاء، و%40 في المركز )الرباط(، %62 مرتبين في اأقل من 

ال�صلم العا�صر، %32 في ال�صلم الخام�س، و%15 فقط لهم تكوين جامعي. وهو ما ي�صمح بالقول باأن الكتلة 

الب�صرية العاملة في قطاع الثقافة غير منتجة، ومحافظة قيا�صا اإلى الطبيعة الحيوية للقطاع.

هذا في الوقت الذي انخرط فيه المغرب في دينامية كبيرة في مجال تنظيم المهرجانات التي، واإن كانت في 

حاجة اإلى تقنين، فاإنها تحرك الو�صع االقت�صادي واالجتماعي للمناطق والمدن التي تنظم فيها، وت�صغل عددا 

كبيرا من ال�صباب والمتخ�ص�صين في التنظيم والتدبير، والطبع، والرقميات، وال�صوتيات...اإلخ.
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ال�صباب  فيها، وتح�صي�س  يتعين اال�صتثمار  التقليدية تمثل كنوزا وطنية  التراث وال�صناعة  اأن مجاالت  كما 

بقيمتها الثقافية والعملية، وتوفيرهم التكوين المنا�صب لال�صتغال فيها، �صواء على ال�صعيد المركزي اأو على 

م�صتوى الجهات التي تزخر باآثار ومهن، وبتنوع ثقافي يحتاج اإلى اهتمام وطني.

           التكنولوجيات الحديثة: حقائق وفر�س اإدماج ال�شباب

اأنتجت تكنولوجيا االإعالم واالت�صال جمهورها ال�صبابي، ومنحتهم اإمكانيات لممار�صات ثقافية جديدة، بل 

وخلقت المدمنين عليها، و�صحاياها، ومن ي�صتعملها بح�صاب وعقالنية. اإال اأن تو�صع هذه التكنولوجيا لي�س 

االأخرى ال  الرقمية  االأدوات  فاإن  المحمول  الهاتف  وبا�صتثناء  المغربية،  ال�صبابية  الفئات  بين كل  مت�صاويا 

ي�صتفيد من ا�صتعمالها �صباب االأحياء الهام�صية اأو العالم القروي اإال ب�صكل ا�صتثنائي، اأي اأن هذه االأدوات 

منت�صرة في الأو�صاط الح�صرية بدرجة اأولى.

فكيف يمكن لتكنولوجيا االإعالم واالت�صال اأن ت�صاعد على التعريف بالثقافة المغربية، وما هي الكفاءات 

المتاحة الإنتاج م�صامين وطنية؟ وما هي فر�س اإدماج ال�صباب عن طريق هذه التقنيات؟ 

يالحظ الخبراء المتتبعون لواقع وتطورات وتاأثيرات االأدوات الرقمية على المجتمع المغربي اأن ا�صتعمالها 

للت�صجيع والتعريف بالثقافة المغربية واال�صتثمار فيها يمكن اأن يتاأثر بما يلي:

•  غياب �صيا�صة حكومية مت�صاور حولها؛

•  �صعف البنيات التحتية التي من الالزم توفرها ال�صتقبال ون�صر منتوجات هذه االأدوات؛

•  افتقار اإلى العن�صر الب�صري الموؤهل والمهياأ للعمل؛ 

•  ارتفاع كلفة الو�صائل المالية والب�صرية؛

الرقمية  التكنولوجية  و�صائل  فاإن  التنفيذ. ومع ذلك  اأثناء  والمخططات  البرامج  •  �صعوبات في حكامة 
يمكن اأن تقوم بوظائف ل حدود لها اإذا تم ا�صتعمالها على اأح�صن وجه منها:

•  جذب ال�صباب لالهتمام باأنماط ثقافية جديدة والتفاعل مع المنتوج الثقافي والفني؛

اإنجاز تركيب مبتكر لل�صيا�صات والمبادرات الإدماج ال�صباب عن  •  تطوير ا�صتراتيجية وطنية قادرة على 
طريق الثقافة؛

•  اإبداع م�صامين مغربية تمتلك ما يلزم من الجاذبية واالإفادة؛

•  خلق بنيات تحتية لالإنتاج والتوزيع الرقمي.
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تفتر�ص هذه ال�صروط بلورة روؤية وطنية �صاملة في اأفق تو�صيع دائرة ا�صتعمال تكنولوجيا الإعالم والت�صال، 

�س "ال�صرخ الرقمي" بين فئات المجتمع المغربي وال �صيما ال�صباب، وذلك بتقييم 
ّ
تراعي التفاوت، وال تكِر

االإلكترونية،  الحكومة  انطالق، جيني،  انفتاح،  مبتكر،  )اإنجاز،  االآن  لحد  اأطلقت  التي  الحكومية  البرامج 

بين  العالقة  ترتيب  بها  تم  التي  الكيفية  واإبراز  واإنجازاتها،  قوتها  ونقط  نواق�صها  عند  والوقوف  �صبابنا...( 

ا�صتعمال االنترنت وتطوير الم�صامين الوطنية.

           ا�شتخل�س

بنوع ح�صور  المتعلقة  المعطيات والمعلومات  اأن تدعي االإحاطة بكل  الت�صخي�س هذه  ال يمكن لمحاولة 

ال�صباب في ت�صورات القائمين على المرافق العمومية المهتمة ب�صوؤون ال�صباب. فقد حر�س هذا التو�صيف 

اأو  على ر�صد اأهم التوجهات واالإمكانات، و�صور العجز والخ�صا�س التي تنطلق منها ال�صيا�صات العمومية 

تعاني منها.

اأن التحوالت العميقة التي �صهدها وي�صهدها المجتمع المغربي تطرح تحديات كبرى على  وقد كان جليا 

اأ�صحاب القرار في البالد، تتعلق بالفهم المتجدد لق�صايا ال�صباب واال�صتماع اإلى انتظاراتهم، واإ�صراكهم في 

الت�صور، والتخطيط، والتنفيذ، وتحميلهم م�صوؤولية تبني هذه االنتظارات وت�صريفها في برامج وم�صارات حياة 

كفيلة باإدماجهم في المجتمع، وفي الحياة العامة.

وتبين، من جهة اأخرى، اأن التطورات ال�صريعة، التقنية واالجتماعية والثقافية، تتجاوز، في كثير من االأحيان، 

قيم  ا�صتنبات  على  العمومية  ال�صلطات  عجز  حالة  في  اإنه  اإذ  واالجتماعيين...  ال�صيا�صيين  الفاعلين  انتباه 

تن�صئة  عملية  في  بدور حا�صم  القيام  في  والمدر�صة  العائلة،  اأدوار  وتراجع  مبكر،  وقت  في  الحديثة  الثقافة 

االأطفال وال�صباب، والفراغ الثقافي المهول الذي تعاني منه �صرائح وا�صعة من ال�صباب المغربي في االأحياء 

ال�صباب  هوؤالء  فاإن  اإلخ.  الت�صغيل...  االإدماج عن طريق  و�صعوبات  والقرى،  ال�صغيرة،  والمدن  الهام�صية، 

اأ�صبحوا عر�صة لكل التاأثيرات ال�صلبية ومادة قابلة للتوظيف في اتجاهات العنف والنحراف والتطرف.

والموؤكد اأنه ل اأحد يحركه الوهم باأن الثقافة، وحدها، يمكن اأن تكون مدخل حا�شما للإدماج، لأنها عامل 

مكمل للختيارات الوطنية في التربية والتعليم، القادرة على اإنتاج الجودة، ولل�شتثمار القت�شادي الكفيل 

باإنتاج النمو وفائ�س القيمة.

االإبداعية  النزوعات  فاإن  والتدبيري،  والمالي،  الموؤ�ص�صي،  العجز  اأ�صكال  الرغم من كل  ومع ذلك، وعلى 

الكت�صاب  هائلة  اإمكانيات  وفرت  التي  الجديدة  الرقمية  الو�صائل  تعززها  �صارة،  مفاجاآت  تولد  لل�صباب 

ممار�صات ثقافية جديدة غير م�صبوقة مكنتهم من حيازة ا�صتقالل ذاتي، واإح�صا�س بالحرية، وتفاعل ال محدود 

مع االآخرين كيفما كانت ثقافتهم، وديانتهم، ووطنهم، بل �صمحت لهم بالتعبير عن مهارات اإبداعية. تح�صل 
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االإق�صاء،  عوامل  كل  اإنتاج  في  م�صتمرة  وال�صكنية  المعمارية  �صيا�صته  تزال  ما  مجتمع  في  التطورات  هذه 

بتقلي�س الم�صاحات الخ�صراء، وافتقار لف�صاءات اللعب وممار�صة الريا�صة، ونق�س في التجهيزات الثقافية، 

وخ�صا�س في الموؤ�ص�صات التربوية الفنية، واإهمال الأماكن العي�س.
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رافعات التغيير : من اأجل اختيارات اإدماجية 

لل�شباب عن طريق الثقافة

 اعتبارا للطابع المركب لمو�صوع "اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة"، والإ�صكاليته الجديدة والمبتكرة، وفي 

�صياق االلتبا�س الذي يلت�صق بمفهوم الثقافة وانعكا�س ذلك على ما اتخذ، وما يمكن اأن يتخذ، من قرارات 

التي  المعطيات  �صوء  وفي  وبرامجها.  ان�صغاالتها  قلب  في  والثقافة  ال�صباب  ت�صع  �صيا�صات عمومية  لو�صع 

ر�صدها هذا التقرير حول الممار�صات الثقافية الجديدة لل�صباب المغربي، واأ�صكال العجز التي تميز مختلف 

تدخالت القطاعات والموؤ�ص�صات المعنية باإدماج ال�صباب في الن�صيج المجتمعي، وفي الحياة العامة.

وحر�صا من المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على الم�صاهمة في تنوير العمل العمومي في مجال ال�صيا�صة 

الثقافية التي ت�صتهدف ال�صباب، من خالل منحهم ما يلزم من �صروط الإدماج، بما فيها ال�صروط الثقافية، فاإن 

التقرير تجنب الدخول في متاهة التعريفات العامة التي ُتعطى للثقافة، وتبّنى مقاربة تجمع بين بعدين اثنين 

للثقافة؛ يتحدد البعد االأول في اعتبار الثقافة جانبا من جوانب الممار�صة االجتماعية ومكونا اأ�صا�صا لها )كاأن 

تقراأ، اأو ت�صلي، اأو تتوا�صل عن طريق الهاتف اأو الحا�صوب، اأو تدلي ب�صوتك في االنتخابات، اأو ت�صاهد فيلما 

في قاعة �صينمائية اأو تح�صر حفال مو�صيقيا...(؛ واأما البعد الثاني فيتمثل في اعتبار الثقافة حا�صرة، بقوة، في 

الموؤ�ص�صات االجتماعية )العائلة، دور ال�صباب، االأحزاب ال�صيا�صية، الجمعيات المدنية...(.

المعرفة  تلك  اأي  الم�صتركة،  المعرفة  اإلى  اأقرب  االأول  اثنان:  للثقافة مظهران  البعدين  يترتب على هذين 

القابلة لالكت�صاب بدون عناء كبير، �صواء باعتبار ال�صاب ينتمي اإلى العمر الخ�صو�صي لل�صباب، اأو بو�صفه 

ع�صوا في المجتمع ككل؛ واأما المظهر الثاني للثقافة )وهو ما يمكن نعته بالثقافة العالمة، اأو الثقافة العليا(، 

فيتطلب مهارات ومعارف خ�صو�صية، وحدها �صريحة محددة من ال�صباب ينجحون في اكت�صابها.

يمكن لكل ال�صباب، من حيث المبداأ، اأن يحملوا فكرة عن الدين، والزواج وال�صيا�صة، واأن يح�صروا حفال 

مو�صيقيا، لكن االأمر لي�س كذلك حين يتعلق بثقافة الكتاب، والولوج لالإنترنت، ومجاالت اأخرى تتطلب 

كفاءات لي�صت دائما في متناول كل ال�صباب.

لذلك قام التقرير في جزء من ت�صخي�صه لعالقة ال�صباب بالثقافة، وللتحوالت التي تعرفها مظاهر اإدماجهم 

اأو عدم اإدماجهم عن طريق الثقافة، بالتركيز على الممار�صات الثقافية التي ت�صمل كل اأن�صطة اال�صتهالك 
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والم�صاركة الثقافية والفنية التي يتعاطاها ال�صباب المغربي من قراءة، وارتياد التجهيزات الثقافية، وا�صتعمال 

و�صائط االت�صال والتكنولوجيات الرقمية...

واعتبارا لما تجّمع من معطيات ومعلومات عن مظاهر العجز في اإدماج ال�صباب عن طريق الثقافة، فاإنه يبدو 

اأن المغرب في حاجة ما�شة اإلى اإعادة بناء ت�شوره للم�شاألة ال�شبابية في �شوء التحولت العميقة التي ي�شهدها 

ال�شيا�شات  كل  في  المركزية  الأبعاد  من  وجعلها  للثقافة  العتبار  اإعادة  اإلى  حاجة  في  هو  كما  المجتمع، 

الو�صع  لتغيير  وثقافية  و�صيا�صية  ومادية،  موؤ�ص�صية،  رافعات  �صروط  توفير  يتعين  فاإنه  الغاية  ولهذه  العمومية. 

الذي ُينتج االإق�صاء واال�صتبعاد اأكثر مما يولد عوامل االإدماج.  

ومن اأجل اختيارات اإدماجية لل�صباب عن طريق الثقافة يتعين:

            التاأ�شي�س لموقع جديد للثقافة في وعينا الجماعي

اأ�صا�صية من  ورافعة  ا�صتراتيجية،  م�صاألة  الثقافة  باأن  قناعة جماعية  ينطلق من  بلورة م�شروع وطني  اأول؛ 

رافعات التنمية ال�صاملة للبالد، ومدخال �صروريا لتح�صين الهوية الوطنية في تنوعها، والثقة في الذات، 

والتوا�صل مع العالم؛

هم  واإنما  الو�صاية،  اإلى  في حاجة  اأفرادا  اأو  م�صكلة  باعتبارهم  لل�صباب  التقليدي  الت�صور  القطع مع  ثانيا؛ 

فئة تمتلك ما يلزم من الذكاء، والطاقات والحيوية. وبناء "براديغم" جديد ومتجدد للم�صاألة ال�صبابية مع 

ال�صباب وبالإن�صات اإليهم وتوفير كل ال�صروط الممكنة لإدماجهم، وجعلهم �صركاء في تقرير ال�صيا�صات 

التي تخ�صهم؛

في  ال�صباب  جعل  ول�صرورة  التنمية،  وفي  المجتمع  في  الثقافة  بها  ت�صطلع  التي  لالأدوار  اعتبارا  ثالثا؛ 

قلب ال�صيا�صات العمومية، وفي �صوء الحركية العامة التي ي�صهدها المغرب، فاإن هناك حاجة ملحة الإطالق 

قطاعات  تميز  التي  الخ�صا�س  اأ�صكال  كل  ا�صتراتيجية ت�صاركية في �صكل "عقد برنامج وطني" لتجاوز 

ال�صباب والثقافة، وا�صتثمار كل الو�صائل المتاحة لتوفير �صروط اإدماجية م�صتدامة لل�صباب في الحياة العامة؛  

رابعا؛ االهتداء بنهج جديد في الحكامة الديمقراطية اإلى تدبير ال�صيا�صات العمومية المعنية بال�صباب، 

اعتمادا على مقاربات اأفقية ت�صاركية لتجاوز كل اأ�صكال الخلل والعجز التي اأنتجتها ال�صيا�صات القطاعية 

في الثقافة، والتربية والتعليم وال�صباب؛

من هنا فاإن ثمة �صرورة ملحة لالإ�صراع بتفعيل مقت�صيات الد�صتور المتعلقة باإن�صاء "المجل�س اال�صت�صاري 

الد�صتورية  باأدوارهما  المغربية" للقيام  والثقافة  للغات  الوطني  الجمعوي" و"المجل�س  والعمل  لل�صباب 

الثقافة وال�صباب، وتنظيم و�صبط مختلف  باعتبارهما موؤ�ص�صتين واإطارين مركزيين لال�صتغال في مجالي 

المتدخلين في هذين القطاعين؛
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في حمايته،  م�صوؤوليات كل جهة  يحدد  والالمادي  المادي  التراث  ل�صيانة  وطني  ميثاق  و�صع  خام�شا؛ 

وتثمينه  والثقافية،  التاريخية  الذاكرة  في حفظ  وا�صتثماره  فيه،  للتخ�ص�س  ال�صباب  ويحفز  به،  واالهتمام 

باإن�صاف وتوازن، وي�صهم في االإ�صعاع الح�صاري والثقافي والجمالي  بما يخدم مختلف جهات المملكة 

للمغرب.

قلب  في  الثقافة  طريق  عن  ال�شباب  اإدماج  لجعل  واإجرائية  موؤ�ش�شية  مقت�شيات 

ال�شيا�شات العمومية

باأن�صنة  الوطني،  التراب  واإعداد  والتعمير  ال�صكن  في  القرار  اأ�صحاب  يلزم  قانون/اإطار  و�شع  �شاد�شا؛ 

اأحوا�س عي�س ال�صاكنة بتخ�صي�س مناطق خ�صراء، ومالعب ريا�صية لالأطفال وال�صباب، ومن�صاآت ثقافية 

)من معاهد مو�صيقية، وم�صارح، وخزانات، وقاعات ال�صينما، ومركبات متعددة الو�صائط، ودور لل�صباب...(، 

ثقافية  لذاكرة  الحاملة  العي�س  اأماكن  كل  باإنقاذ  المعنية،  الحكومية  والجهات  المحلية  ال�صلطات  ويلزم 

واإ�صالحها وترميمها واإدراجها �صمن الف�صاءات الثقافية لل�صباب؛

�شابعا؛ في �شياق اإعادة هيكلة الدولة المغربية في اتجاه تحقيق جهوية مو�شعة، ووعيا بالتحديات الكبرى 

فاإن تجديد وتطوير العمل  التاريخي،  التي تواجهها الدولة، والنخب والمجتمع بخ�صو�س هذا الم�صروع 

العمومي في المجال الثقافي والفني رهين ببناء عالقات مبتكرة بين الثقافة وال�صباب والتنمية الجهوية 

والمحلية، من خالل طرق ت�صاركية مبدعة في التنظيم والتاأطير قيا�صا اإلى الخ�صو�صيات الثقافية واللغوية 

لمختلف جهات التراب الوطني؛

كما يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي باإيالء عناية خا�صة بال�صباب المغاربة في المهجر، وو�صع 

�صيا�صة من�صجمة تقترح عرو�صا ثقافية تراعي حاجياتهم في المجال، وتنوع الوقائع االجتماعية والثقافية 

المعرو�صة  الم�صامين  بجودة  تهتم  ا�صتراتيجية  توجهات  بتحديد  فيها،  يعي�صون  التي  بالبيئات  الخا�صة 

الثقافيين والموؤ�ص�صيين  المهجر والفاعلين  ل�صباب  الغنية  الثقافية  الديناميات  بين  التبادل  عليهم، وتعزز 

في المغرب.

ثامنا ؛ الأن هناك وعيا جماعيا بكون الم�صروع الثقافي مدخال رئي�صا من المداخل الموؤ�ص�صة للم�صتقبل 

والإدماج ال�صباب، فاإنه يتعين على المجتمع المغربي اإدخال مقومات هذا الم�صروع في المدر�صة، والعائلة، 

الموؤ�ص�صات  عبر  وا�صتنباته  الرقمية،  القنوات  ومختلف  االت�صال  وو�صائل  العام،  والمجال  والم�صجد، 

التعليمية بمختلف اأ�صالكها، لتثمين التراث الثقافي الوطني واالإن�صاني، واإبراز غنى التنوع الثقافي، وكذا 

االنفتاح على ثقافات االآخرين، وتاأمين اإدماج ناجح ومن�صف للثقافة في الجهات.
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وذلك يقت�صي:

•  اإعادة النظر في طرق تكوين المدر�صين، وو�صع مناهج جديدة تهتم بالتنوع الثقافي وتركز على طرق 
التوجيه والحياد االإيجابي؛

المعرفي  الف�صول  بتنمية  معززة  الرئي�صة،  التكوينات  الكت�صاب  منا�صبة  المدر�صي  الف�صاء  جعل   •
لدى المتعلمين، والوعي باإيجابيات الديمقراطية، وت�صجيعهم على التوا�صل وف�صائل تدبير التنوع 

واالختالف؛

•  و�صع خريطة للمكونات الثقافية واللغوية المغربية، والعناية بال�صيا�صات الجهوية، وجعل المدر�صة 
اإطارا موؤ�ص�صيا وتربويا لتقوية التما�صك الوطني، وتعزيز الوحدة الثقافية، وذلك من خالل تح�صين 

مداخل  من  كمدخل  الثقافة  في  الحق  على  القانوني  التن�صي�س  عبر  التعليمية  بالموؤ�ص�صة  الثقافة 

االإدماج؛

على  المعتمدة  التدري�صية  العادات  مع  والقطع  وت�صجيعها،  للمتعلمين  االإبداعية  الميوالت  تنمية   •
الحفظ والتلقين، وبناء القدرات الفردية والجماعية لديهم وتي�صير �صروط ا�صتيعابهم النقدي للثقافة 

وم�صاركتهم في اإنتاجها؛

•  اإر�صاء وتطوير �صعب وم�صالك تكوينية وجامعية في مهن التربية الثقافية؛

•  اإحداث �صعب متخ�ص�صة في الفن والمو�صيقى، والر�صم والريا�صة، واعتماد بيداغوجيا النجاح؛

الثقافية،  لالأن�صطة  مالئمة  مبتكرة  برامج  باإدخال  الجامعية  الحياة  في  للثقافة  متجدد  ت�صور  بلورة   •
في  والمهنية لالندماج  ال�صخ�صية  م�صاريعهم  لبناء  الطلبة  وتاأطير  الجمعوي،  العمل  والتمرين على 

المجتمع؛ 

•  تمتين التجارب الجامعية الناجحة في مجاالت االأن�صطة الثقافية والفنية والريا�صية وتعميمها للتعبير 
الناجع عن ذواتهم، والوعي بها باعتبارهم فاعلين في الف�صاء الجامعي وفي المجتمع؛

•  اإحداث تكوينات في التن�صيط الثقافي والو�صاطة الثقافية، وتزويد الطلبة بما يلزم من تكوين ومهارات 
لأداء الوظائف الثقافية المختلفة؛ مع تخ�صي�ص برامج جهوية داخل المناهج تراعي الخ�صو�صيات 

الثقافية المحلية؛

•  تي�صير نظام التقريب والتكامل بين الموؤ�ص�صة التعليمية والتجهيزات الثقافية والفنية الموجودة في 
محيطها من خالل اتفاقيات تبادل مع الف�صاءات، وو�صع برامج م�صتركة؛

ولوج  وت�صهيل  والجامعية،  التعليمية  الموؤ�ص�صات  داخل جميع  وتاأهيلها  الثقافية  الف�صاءات  تعميم   •
ال�صباب العرو�س الثقافية والممار�صات الفنية، وت�صجيع انفتاحهم على المحيط؛
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عبر  به  التدين  تم  كما  االإ�صالمي  الدين  مبادئ  على  للتكوين  منهجية  م�صوغات  الإنتاج  العمل  تا�شعا؛ 

قرون اعتناقه من قبل اأهل المغرب، دينا و�صطيا، �صمحا، تعارفيا منفتحا للحيلولة دون االختراقات الثقافية 

ذات الطبيعة الدينية التي ت�صتهدف ال�صباب عبر مختلف المواقع والقنوات، واإطالق دينامية من التعاون 

بهذا ال�صدد بين مختلف الجهات ذات التخ�ص�س المبا�صر اأو غير المبا�صر ولتفعيل ذلك فاإن المجل�س 

االقت�صادي واالجتماعي يو�صي:

باأن تعكف مختلف الهيئات الدينية العليا بالمملكة على تفعيل الدور االإيجابي واالأ�صا�صي للم�صجد نحو، 

م�شاجد قرب ع�صوية تكون اإطارا مركزيا لتعدية الم�صوغات المنهجية �صالفة الذكر نحو ال�صباب ب�صكل 

خا�س، ونحو كافة المواطنات والمواطنين عموما. م�صوغة تعنى اإلى جانب تر�صيخ وتقريب الثوابت الدينية 

اإلى ثقافتنا  البلد، بك�صح كافة المفاهيم ال�صالبة الدخيلة التي ت�صربت  اأهل هذا  المجمع عليها من قبل 

الدينية؛  

عا�شرا؛ اإعادة هيكلة قطاع الثقافة بما ي�صتجيب لمقومات الم�صروع الثقافي الوطني المطلوب، واإدراجه 

من  يلزم  بما  ودعمه  المجتمع،  �صرائح  بكل  يهتم  ما  بقدر  ال�صباب  اإلى  يتوجه  اأفقي  موؤ�ص�صي  اإطار  في 

و�صائل العمل الإبراز غنى التراث الوطني، وو�صع اأ�ص�س �صناعة ثقافية ت�صمل جميع مجاالت االإبداع قادرة 

على توفير فر�س �صغل الإدماج ال�صباب، وت�صجيع القطاع الخا�س لال�صتثمار في هذا الميدان.   وتطوير 

مختلف و�صائل التعبير الفنية والثقافية الحديثة، وتقريب ال�صاأن الثقافي واالإبداعي من اأكبر عدد ممكن 

من ال�صاكنة المغربية؛

الأحجام  ومختلفة  الو�صائط  متعددة  لمركبات  جهوية  �صبكة  بتطوير  المجل�س  يو�صي  الغر�س  ولهذا 

)المركبات ال�صغيرة للقرب في االأحياء، المركبات الجماعية، والمركب الكبير في الجهة(، وو�صع نظام 

ربط معلوماتي فيما بينها، يوفر فهار�س موحدة لخدماتها المكونة من مختلف المراجع والم�صتندات )كتب، 

تكون  بحيث  ال�صباب،  ت�صتهدف  رقمية...(،  منتوجات  مدمجة،  اأقرا�س  اأ�صطوانات،  �صحف،  مجالت، 

مركبات القرب هذه مجاال ثقافيا، ومكانا للتوا�صل، والتعلم واالكت�صاف واالإبداع بجميع اأ�صكاله. مع توفير 

ما يلزم من �صروط ت�صاعد ال�صباب ذوي الحتياجات الخا�صة على ولوج هذه المن�صاآت وتمكينهم من 

اال�صتفادة من خدماتها، ببلورة ما يلزم من التقنيات واالآليات التي تمكن هوؤالء ال�صباب من اال�صتفادة 

من هذه البرامج. 

حادي ع�شر؛ تنويع م�صادر التمويل وبناء �صراكات بين ال�صلطات العمومية والقطاع الخا�س، والجمعيات 

وتراعى  وال�صباب،  للثقافة  وطنيين  و�صندوق  وكالة  �صكل  في  موؤ�ص�صي  اإطار  باإن�صاء  وال�شبابية،  الثقافية 

في هيكليتهما واأحكامهما التنظيمية �صرورة اال�صطالع بكل المقت�صيات �صالفة الذكر. ذلك اأن م�صاألة 

المقاولة  ال�صيا�صيين واالجتماعيين وعالم  الفاعلين  يتعين على كل  ال�صباب م�صاألة وطنية كبرى  اإدماج 
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النخراط في توفير �صروطه لتعزيز التما�صك الجتماعي والندماج الوطني. واعتبارا لهذه الروح، ول�صعف  

الميزانيات ال�صنوية المر�صودة للقطاعات التي تعنى بالثقافة وال�صباب، فاإنه يجب تحديد مورد �صنوي قار 

الثقافة،  طريق  عن  ال�صباب  اإدماج  اآليات  الإنجاح  التمويلية  المجهودات  لدعم  ال�صراكات  هذه  بموجب 

وترجمة هذه ال�صراكات اإلى منجزات ملمو�صة يجد فيها ال�صباب ذواتهم؛  

يعمل  هذا االإطار الموؤ�ص�صي على:

•  دعم وتحديث الن�صر الورقي والرقمي؛

•  م�صاعدة الم�صاريع الخا�صة بتطوير العر�س الثقافي الوطني الرقمي الموجه لل�صباب؛

•  دعم م�صاريع التعّلم عن بعد؛ 

•  تمويل حمالت اإ�صهارية )�صحافة، راديو، تلفزيون، مل�صقات( لتحفيز ال�صباب على القراءة؛

•  اإقرار نظام "ق�صيمة الأجل القراءة" اأو "�صيكات الأجل القراءة" تمنح لل�صباب )تالميذ وطلبة( ت�صجعهم 
على اقتناء الكتب، والتعود على القراءة، اأو الدخول اإلى الم�صرح اأو لحفل مو�صيقي؛

•  تطوير نظام "الحافلة خزانة" على ال�صعيد الجهوي لتقريب الكتب وغيرها ل�صباب العالم القروي، وفي 
المناطق الجبلية النائية؛

•  بناء معاهد مو�صيقية وم�صارح وتجديد الموجود منها في كل اأنحاء المغرب، والعناية بالو�صعية المادية 
واالجتماعية بمدر�صي الم�صرح والمواد المو�صيقية والفنية؛

•  عقلنة عملية تنظيم المهرجانات بمختلف اأ�صنافها، واالبتعاد عن التعامل المو�صمي العابر لها، بجعلها 
رافعة للعمل الثقافي المحلي والجهوي ب�صكل م�صتدام، وخلق م�صاتل ثقافية موازية باإدماج ال�صباب 

في تعلم المهن الثقافية والتدبير الثقافي.

وللتو�صع  "الكال�صيكية"،  الثقافية  والتجهيزات  المن�صاآت  بناء  في  الملحوظ  للتاأخر  اعتبارا  ع�شر؛  ثاني 

الهائل للممار�صات الثقافية الجديدة لل�صباب بوا�صطة التكنولوجيا الرقمية، وبهدف اإطالق حركية ثقافية 

تبّني  المطلوب  من  فاإنه  ومحفزة،  جاذبة  بطرق  المغربي  والفني  الثقافي  التراث  ونقل  ع�صرية،  وطنية 

ا�صتراتيجية وا�صحة لتطوير عر�س ثقافي رقمي وطني تقوم على:

المجال  هذا  في  الم�صتثمرين  اأمام  اال�صتفادة  م�صاطر  بتي�صير  الرقمية  الثقافة  في  اال�صتثمار  ت�صجيع    •
من �صناديق ت�صجيع التجديد في التكنولوجيات الحديثة و ال�صيما "تطوير" و"انطالق" و "�صندوق 

الخدمة العامة") Fonds du service universel( ؛

•  تطوير مواقع رقمية مو�صوعاتية تمنح لل�صباب م�صامين ن�صية، �صمعية وب�صرية مكملة للمعارف المدر�صية 
والجامعية؛ 
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الثقافة والقيم المغربية في  اأوجه  بتاريخهم وتقدم لهم مختلف  ال�صباب  •  تطوير متاحف رقمية تعرف 
غناها وتنوعها وتعزز �صلتهم بها؛

ال�صباب لخدماتها  الولوج الأكبر قدر ممكن من  بتي�صير  اإعداد �صبكة توا�صلية على االإنترنيت تعنى    •
باللغات الوطنية؛  

•  اإعداد وتطوير م�صامين رقمية مغربية؛

المعيارية  ال�صبط وال�صروط  يلزم من و�صائل  ما  تاأ�صي�ص هياأة م�صتقلة تمتلك  يقترح  ال�صياق  •  في هذا 
وال�صلطة المعنوية الحترام حقوق وحريات االأفراد الم�صتعملين للو�صائل الرقمية؛ 

ثالث ع�شر؛ يقترح اإن�صاء مر�صد الإدارة مجموعة من الدرا�صات الميدانية الكمية والكيفية، المبنية على 

اإدماج ال�صباب  منهجية علمية مالئمة، ت�صمح باإعداد تقرير كل ثالث �صنوات يقدم تقييما �صامال لواقع 

عن طريق الثقافة من حيث الجهود المبذولة والنتائج المحققة واالآفاق الم�صتحدثة، مع العناية الالزمة 

في هذه الدرا�صات بالمقاربة المبنية على الم�صاواة بين الجن�صين، و بين المجالين الح�صري و القروي ؛

الوعي  اإ�صاعة  خالل  من  والعالئقي  الثقافي  واقعنا  في  االعتراف  قاعدة  وت�صجيع  اإر�صاء  ع�شر؛  رابع 

ب�صرورتها وا�صتحداث ما ينبغي من مقت�صيات واإجراءات تي�صر ذلك، والعمل مع الجهات المخت�صة على 

بلورة ن�صق يبرز الكفاءات ال�صابة في مختلف المجاالت )Star System( لتثمين وتحفيز باقي ال�صباب 

على المبادرة واالجتهاد واالإبداع؛

خام�س ع�شر؛ ت�صجيع دينامية التثقيف بالنظير بين ال�صباب )éducation par les pairs( عبر مختلف 

والتوا�صل  الحر  للنقا�س  ف�صاءات  واإن�صاء  وثقافية،  اجتماعية،  اقت�صادية،  �صيا�صية،  جمعوية،  االإطارات، 

الوطنية  الق�صايا  والتبادل حول  الكلمة  اأخذ  وتوفير �صروط  الأجيال،  وبين مختلف  وبينهم  ال�صباب  بين 

والجهوية والمحلية بالطرق الرقمية وباقي الو�صائل المعتادة؛ 

�شاد�س ع�شر؛ بلورة ا�صتراتيجية وطنية تفتح م�صالك وظيفية بين الممار�صة الثقافية والت�صغيل من خالل 

تطوير عرو�س جديدة ومغرية لل�صباب في التكوين المهني، ومن خالل فتح اإجازات متخ�ص�صة ت�صتجيب 

لمقت�صى تكوين االأطر والموارد الب�صرية القادرة على اال�صطالع بتنزيل كل التو�صيات �صالفة الذكر.  
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الملحق 1

 الئحة اأع�شاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�شايا الثقافية والتكنولوجيات 

الحديثة
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الئحة اأع�شاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�شليا 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

•   م�صطفى ال�صناوي

•   لح�صن حن�صالي

•   عبد العزيز اإيوي

•   مينة الر�صاطي

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية

•   عبد اهلل دكيك

•   من�صف الكتاني

•   عبد اهلل متقي

•   �صعد ال�صفريوي

فئة  الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجاالت االقت�شاد االجتماعي والعمل الجمعوي

•   نزهة العلوي

•   ليلى بربي�س

فئة  ال�شخ�شيات المعينة بال�شفة

•   ر�صيد بن المختار بن عبد اهلل

•   محمد العلوي العبدالوي
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الملحق 2

 الئحة الموؤ�ش�شات والفعاليات التي تم االإن�شات لها
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الفاعلين الذين تم االإن�شات اليهم

•  وزارة االقت�صاد والمالية

•  وزارة التجارة وال�صناعة والتكنولوجيات الحديثة

•  وزارة االإ�صكان والتعمير والتنمية المجالية

•  وزارة ال�صباب والريا�صة

•  وزارة الثقافة

•  كتابة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين  

االأطر و البحث العلمي المكلفة بالتعليم المدر�صي

•  كتابة الدولة في ال�صناعة التقليدية

•  ال�صركة الوطنية لالإذاعة والتلفزة

•  المجل�س االأعلى للتعليم

•  اتحاد كتاب المغرب

AMESIP الجمعية المغربية لم�صاعدة االأطفال في و�صعية �صعبة  •

•  النقابة الوطنية للمو�صيقيين

•  الفنان "كومي" )مو�صيقى الراب(

•  الفنان عبد ال�صالم الدمو�صي )منتج مو�صيقي(

14 فاعل

الهيئات

الحكومة والهيئات العمومية )8(

المجل�س والهيئات اال�شت�شارية )1(

المجتمع المدني )5(

المجموع

الئحة الموؤ�ش�شات والهيئات والجمعيات التي تم االإن�شات اإليها
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الملحق 3

 مراجع بيبليوغرافية
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