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ديبــــــــاجة

�س�ؤال �أماكن العي�ش� ،سواء في المجال الح�ضري والمدينة �أو في القرى� ،س�ؤال مطروح على جميع الفاعلين
ال�سيا�سيين واالجتماعيين والثقافيين ببالدنا ،وهو �س�ؤال ي�ستدعي النظر الم�ست�أنف في جملة االختيارات
التي كثي ًرا ما تنحرف ،عند التنفيذ ،عن غاياتها ومقا�صدها� ،أو ُتعوزها الإمكانيات� ،أو ُتف َرغ من �أهدافها،
مما يقت�ضي البحث عن �أ�سباب ذلك وو�سائل تجاوزها .ومعلوم �أن عدد �سكان المدن قارب  62بالمائة من
مجموع ال�ساكنة المغربية .وقد ح�صل هذا االنتقال المجالي واالن�ساني ،ب�سرعة كبيرة ،في غ�ضون العقود
ال�ستة الأخيرة .وهو ما ي�ستدعي من ال�سلطات العمومية بذل مجهودات دائمة ال�ستيعاب العدد المتزايد
من ال�سكان النازحين من البادية �إلى المدينة ،وتهيئة المجال الترابي المنا�سب ،وتدبير عي�ش النا�س في
الأماكن التي من المفتر�ض �أن ت�ستجيب للحقوق الإن�سانية الدنيا كما ين�ص عليها د�ستور المملكة ،وكما
هي متعارف عليها دوليا.
ولأن التقرير الذي �صادق عليه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول "�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة"
�أبرز مظاهر العجز الذي تعاني منه مختلف الفئات االجتماعية ،وعلى ر�أ�سها ال�شباب ،في مجاالت العمل
الثقافي ،و�أظهر الغياب الكبير في خطط التعمير والإ�سكان الإن�ساني للبعد الثقافي في ترتيب �شروط عي�ش
النا�س في الأحياء والمدن ،ف�إن المجل�س ارت�أى �ضرورة تعميق التفكير والبحث ،في الأبعاد الثقافية والحقوقية
والترفيهية لأماكن العي�ش ،التي ترتادها فئات و�شرائح مجتمعية مختلفة� ،سواء ب�شكل ق�صدي �أو تلقائي.
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م�ستندات معيارية

بناء على ت�صدير الد�ستور الذي ين�ص على �أن "المملكة المغربية ،وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه ،في بناء
دولة ديمقراطية ي�سودها الحق والقانون ،توا�صل بعزم م�سيرة توطيد وتقوية م�ؤ�س�سات دولة حديثة ،مرتكزاتها
الم�شاركة والتعددية والحكامة الجيدة ،و�إر�ساء دعائم مجتمع مت�ضامن ،يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية
والكرامة والم�ساواة ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،والعدالة االجتماعية ،ومقومات العي�ش الكريم ،في نطاق التالزم بين
حقوق وواجبات المواطنة" ،وفي �ضوء مقت�ضيات الف�صل  31الذي ي�ؤكد على وجوب �أن "تعمل الدولة
والم�ؤ�س�سات العمومية ،والجماعات الترابية ،على تعبئة كل الو�سائل المتاحة ،لتي�سير �أ�سباب ا�ستفادة
المواطنات والمواطنين على قدم الم�ساواة من الحق في:
• •العالج والعناية ال�صحية؛
• •الحماية االجتماعية والتغطية ال�صحية والت�ضامن التعا�ضدي �أو المنظم من لدن الدولة؛
• •الح�صول على تعليم ع�صري مي�سر الولوج وذي جودة؛
• •التن�شئة على الت�شبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الرا�سخة؛
• •التكوين المهني واال�ستفادة من التربية البدنية والفنية؛
• •ال�سكن الالئق؛
• •ال�شغل والدعم من طرف ال�سلطات العمومية في البحث عن من�صب �شغل� ،أو في الت�شغيل الذاتي؛
• •ولوج الوظائف العمومية ح�سب اال�ستحقاق؛
• •الح�صول على الماء والعي�ش في بيئة �سليمة؛
• •التنمية الم�ستدامة.
وبنا ًء على مقت�ضيات الف�صلين  33و154؛ واعتبارا للتوجهات الكبرى التي حددها "الميثاق االجتماعي
الجديد" الذي �أقره المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وال�سيما ما يتعلق فيه بـ" الولوج �إلى الخدمات
الأ�سا�سية والرفاه االجتماعي" و"المعارف ،والتكوين والتنمية الثقافية" ،و"الإدماج و�أ�شكال الت�ضامن"،
حيث ي�ؤكد الميثاق على "�أن المجتمع المغربي ،الذي يرجع وجوده �إلى قرون عديدة ،كانت خاللها قيم
الت�ضامن وقواعد العون المتبادل والت�آزر والر�أفة تقليدا يندرج �ضمن الواجبات االجتماعية� ،صار ينظر �إليه
ونق�صا
اليوم �أكثر ف�أكثر ،من لدن العديد من الأطراف المعنية ،باعتباره مجتمعا يعاني غيابا كبيرا للم�ساواة ً
في الإدماج" ،وهو ما يتطلب "االرتقاء بم�ستوى عي�ش المواطن ارتقا ًءا مثم ًرا ومن�صفًا .يتعلق الأمر برِهان
هو في الوقت نف�سه ،غاية كل �سيا�سة تنموية ،و�شرط م�صداقيتها ،و�سبيل ال محيد عنه من �أجل نجاحها".
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وفي �ضوء ما يق�ضي به العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وبالخ�صو�ص ما
ورد في ديباجته ،ف�إن هذه الم�ستندات المعيارية تمثل ،في نظر �أع�ضاء "اللجنة الدائمة لل�ش�ؤون الثقافية
والتكنولوجيات الحديثة" ،عنا�صر �إ�ضاءة �ضرورية ،لمقاربة عي�ش النا�س داخل المجاالت الترابية المتنوعة،
كما ُتب ّين ،بو�ضوح تام ،الم�س�ؤوليات الملقاة على ال�سلطات العمومية ،والجماعات الترابية ،بخ�صو�ص توفير
�شروط العي�ش الكريم ،للمواطنات والمواطنين ،في �أحوا�ض ال�سكن التي يتواجدون فيها ،وتقديم الخدمات
ال�ضرورية ،بما فيها الف�ضاءات الثقافية واالجتماعية ،الكفيلة بتغذية الوجدان ،واكت�ساب المهارات الفنية
والثقافية ،والترويح عن النف�س ،والت�شجيع على اللقاء والتبادل ،والم�شاركة في الحياة العامة.
ولأن المعطيات كا َفّة ُتب ِّين الخ�صا�ص الكبير في "�أن�سنة" �أحوا�ض عي�ش ال�ساكنة المغربية ،والإهمال الذي
تتعر�ض له مختلف الف�ضاءات التي يرتادها المغاربة� ،أطفاال ،و�شبابا ،و�إناثا وذكورا ،والمتقدمون في ال�سن،
وذوي االحتياجات الخا�صة  -مع التفاوتات الموجودة في النق�ص والمعاناة ح�سب هذه الفئات والجهات-
ف�إن �أع�ضاء "اللجنة الدائمة لل�ش�ؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة" مقتنعون ب�ضرورة االهتمام بواقع
�أماكن عي�ش ال�ساكنة ،وتح�سي�س �أ�صحاب القرار بمختلف م�ستوياتهم ،ل�سد هذا العجز ،و�إ�صالح الف�ضاءات
العمومية التي يرتادها المغاربة ،وتحويلها �إلى �أماكن ُت�شجع على المبادرة ،والإبداع ،والم�شاركة الجديرة
بتعميق ال�سلوك الديمقراطي ،وتو�سيع دائرة الفعل الثقافي.
في طريقة المعالجة

المر َّكبة التي ُتميز مو�ضوع "�أماكن العي�ش والفعل الثقافي" ،ولتداخله الكبير مع مختلف م�ستويات
نظ ًرا للطبيعة ُ
ال�سيا�سات العمومية ،وال�سيما ما يتعلق منها بتهيئة المجال الترابي ،و�إعداد ف�ضاءات عي�ش المواطنين ،وطرق
والتجمعات القروية ،ووع ًيا من �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي االجتماعي والبيئي
تدبير المدن ،و�ضواحيها،
ُّ
بالوظائف الثقافية واالجتماعية لأماكن العي�ش في المغرب ،وت�أثيرها الكبير على الوعي الجمعي ،وعلى �أنماط
ال�سلوك والقيم والذوق ،والتوا�صل ،وعلى طرق التعاي�ش �أوالتنازع ،التبادل �أو االنف�صال ،التي تنتجها مختلف
الف�ضاءات التي يتفاعل معها المغاربة� ،سل ًبا و�إيجابًا ،ف�إنهم ارت�أوا المبادرة �إلى ت�شخي�ص �أو�ضاع بع�ض هذه
الأماكن و�إبراز حقائقها ،و�أ�شكال العجز التي تتخبط فيها ،وتداعياتها على العالقات االجتماعية ،وعلى طرق
ح�ضور وتعامل المغاربة مع الف�ضاء العمومي ،وعلى التعبيرات الثقافية المختلفة.
ولإنجاز هذا العمل اختار �أع�ضاء اللجنة الدائمة مداخل �أربعة:
 .1فتح نقا�ش داخلي بين �أع�ضاء اللجنة ،حول مو�ضوع "�أماكن العي�ش والفعل الثقافي" وتبادل الأفكار
والآراء حول دالالته ،و�أبعاده ،وما ي�ستدعيه من �صعوبات فكرية ومنهجية ل�ضبط �إطاره المفاهيمي،
وتحديد مداه التجريبي ،وتعيين بع�ض المبادئ التي تتوخاها اللجنة لمقاربة هذا المو�ضوع ،ا�ستجابة
للتوجهات الكبرى للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،والتي تق�ضي با�ستجالء �إ�شكاليات
تهم المواطن ،وت�شخي�صها ،و�صياغة ما يلزم من الر�ؤى الممكنة لحلها وتجاوزها؛
حياتية ّ
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 .2مدخل تفاعلي ،حيث ق ّرر �أع�ضاء اللجنة نقل �أ�سئلتهم و�أفكارهم �إلى جهات معنية بمو�ضوع "�أماكن
العي�ش والفعل الثقافي"� ،سواء على الم�ستوى الر�سمي� ،أو مع فاعلين جمعويين ،ومبدعين من�شغلين
بالق�ضايا التي تهم الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،بما فيها الثقافية واالجتماعية والترفيهية .وهكذا َّتم
اال�ستماع �إلى وزير "الإ�سكان والتعمير و�ش�ؤون المدينة" ،و ُن ِّظمت ور�شات تفكير حول ثالثة موا�ضيع
تهم "المدينة و�أماكن العي�ش" ،و"الف�ضاءات التراثية ومجهودات الترميم و�شروط �إعادة الحياة �إليها"،
ُّ
و"الم�سرح ،وف�ضاءات الخزانات والمتاحف" .وقد ا�ستدعت اللجنة �إلى هذه الور�شات مجموعة من
المتخ�ص�صين في هذه المجاالت ،للإفادة من خبراتهم في بلورة �إطار مفاهيمي وتجريبي منا�سب
ل�ضبط مو�ضوع�" :أماكن العي�ش والفعل الثقافي"؛
 .3مدخل علمي ،حيث ارت�أت اللجنة تعزيز مناق�شاتها ،وخال�صات ا�ستماعاتها ،بخبرة علمية ،بناء على
وا�سع لواقع "�أماكن العي�ش" بمختلف جهات المغرب ،و�إبراز معطياتها
توجهات تق�ضي بالقيام ٍ
بم�سح ٍ
وم�شاكلها ،ابتداء من �إ�شكالية المدن القديمة ،وال�ساحات العمومية ،والحدائق والمراكز الثقافية،
وقاعات ال�سينما...
 .4ونظ ًرا ل�صعوبات الحديث عن كل ما يمكن �أن يندرج �ضمن �أماكن العي�ش ،وكثرة الف�ضاءات التي يوجد
فيها المواطن� ،أو يرتادها ب�شكل اختياري� ،أو يوجد فيها ب�شكل ا�ضطراري ،مثل المطارات ومحطات
القطار ،والمحطات الطرقية والأ�سواق الأ�سبوعية في القرى ،وال�سجون� ،أو الم�ست�شفيات ،وغيرها
من الأماكن ،التي غالبا ما تدخل في اهتمامات لجان �أخرى في المجل�س ،ومن بينها لجنة ال�ش�ؤون
الإجتماعية ،ف�إن لجنة "ال�ش�ؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة" ارت�أت ح�صر ت�شخي�صها في �أماكن
عي�ش محددة من قبيل دور ال�شباب ،و�أو�ضاع دور ال�سينما ،والحدائق العمومية ،وال�ساحات العمومية،
والمن�ش�آت الريا�ضية ،وبع�ض العينات من الهدر للبرامج والمخططات والتجهيزات الثقافية ،و�أحوال
المدن العتيقة .كما �أنه يتعين الت�أكيد ،بهذا ال�صدد ،على �أنه في �ضوء �ش�ساعة الجغرافيا الوطنية،
وجدت اللجنة نف�سها �أمام ا�ستحالة تناول كل جهات ومناطق المملكة ،علما ب�أن جهات عديدة حا�ضرة
في الت�شخي�ص.
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 .Iالإطار العام لأماكن العي�ش والفعل الثقافي

.1

في "�أماكن العي�ش"

في غياب ٍ
تعريف دقيق ،جامع و�شامل لمو�ضوع "�أماكن العي�ش" ،واختزال غالبية الكتابات له ،في �أماكن
�إيواء وا�ستقبال الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة� ،أو المتقدمين في ال�سن� ،أو المر�ضى؛ وفي �ضوء
التو�صية التي اقترحها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في تقرير "�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافية"،
والداعية �إلى �ضرورة "�أن�سنة �أحوا�ض عي�ش ال�ساكنة بتخ�صي�ص مناطق خ�ضراء ،ومالعب ريا�ضية للأطفال
وال�شباب ،ومن�ش�آت ثقافية (من معاهد مو�سيقية ،وم�سارح ،وخزانات ،وقاعات ال�سينما ،ومركبات متعددة
الو�سائط ،ودور لل�شباب ،")....من خالل قانون� /إطار " ُيلزِم ال�سلطات المحلية والجهات الحكومية المعنية،
ب�إنقاذ كل �أماكن العي�ش الحاملة لذاكرة ثقافية ،و�إ�صالحها وترميمها ،و�إدراجها �ضمن الف�ضاءات الثقافية
لل�شباب"؛ وفي �ضوء المناق�شات الوا�سعة التي �أجرتها "اللجنة الدائمة لل�ش�ؤون الثقافية والتكنولوجيات
الحديثة "حول هذا المو�ضوع ،فقد خل�ص �أع�ضا�ؤها �إلى اعتبار �أن "�أماكن العي�ش" ال تعني ،بال�ضرورة،
�أماكن ال�سكن واال�ستقرار فقط ،بقدر ما هي ،عمل ًيا ،ف�ضاءات لال�ستقبال� ،سواء بدوافع التزود بالعرو�ض
الثقافية المتنوعة ،مثل قاعات العر�ض ال�سينمائي والم�سرحي ،ومختلف الأن�شطة الفنية والثقافية في
ال�ساحات العمومية� ،أو بدوافع اجتماعية ،حيث تلتجئ �إليها مجموعات عمرية من الأطفال والبنات والن�ساء
وال�شباب ،ومن مختلف ال�شرائح والفئات ،لتلبية جملة من الحاجيات االجتماعية ،والفكرية ،والوجدانية.
وتعتبر �أماكن العي�ش ،انطالقا مما �سبق ،ف�ضاءات وقنوات �أ�سا�سية ،ت�سري عبرها مختلف �أ�شكال التعبير
الثقافي والفني ،و�إطارات تتيح للأفراد والجماعات ،التوا�صل ،والتفاعل ،والأخذ ،والعطاء ،لذلك ف�إن �سالمة
المبنى
بنيات المجتمع من حيث �صحته وعطبه ،وفعاليته وعدمها ،رهينة بمدى توافر جدلية �إيجابية بين
َ
والمعنى ،وبين المحت َوى والمحتوي ،ولذلك ف�إن الف�ضاءات الثقافية ،والعمومية ،و�أماكن الإيواء بمختلف
َ
�أنواعها ،تعر�ض �أو تنتج الثقافة والرموز والقيم التي� ،إذا ما توفرت لها ال�شروط المنا�سبةُ ،ت�سهم بمقدار كبير
في االندماج االجتماعي ،والتما�سك الوطني ،بل وت�صير �إطارات كفيلة ب�إطالق دينامية التبادل والمناق�شة،
والم�شاركة في الحياة الوطنية.
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�أما عالقة �أماكن العي�ش بالفعل الثقافي ،وتجن ًبا للخو�ض في التعريفات العامة للثقافة ،ف�إن �أع�ضاء اللجنة،
يتبنون المقاربة التي تق�ضي بالنظر �إلى الفعل الثقافي ،بو�صفه يجمع بين بعدين متكاملين؛ حيث يبرز
ال ُبعد الأول باعتباره تجل ًيا من تجليات الممار�سة االجتماعية (مثل القراءة ،والتع ُّبد ،والتوا�صل التقليدي �أو
بوا�سطة التقنيات الجديدة ،والم�شاركة في ال�ش�أن العام� ،أو اال�ستهالك الفني والثقافي)؛ و�أما البعد الثاني،
فيتحدد من خالل ح�ضور الفعل الثقافي داخل الم�ؤ�س�سات االجتماعية (الأ�سرة ،الم�ؤ�س�سات الثقافية،
الجمعيات المدنية ،الأحزاب ال�سيا�سية ،الممار�سة الإعالمية.)...
واعتبا ًرا لهذه التحديدات ،يبدو من ال�ضروري �إيالء عناية خا�صة لمختلف �أ�شكال �أماكن العي�ش ،و�إبراز
مظاهر العجز الثقافي الذي تعاني منه ،واالختالالت الم�ؤ�س�سية والعملية التي تواجهها ،وذلك بالك�شف عن
واقعها ومعطياتها ،وت�شخي�ص طرق ا�شتغالها ،وبيان مدى ت�أثير كل ذلك على المواطنات والمواطنين بمختلف
فئاتهم ،وذلك بهدف تح�سينها ،والترقي ب�أدائها ،خدمة للأهداف الم�سطرة �آنفا.
�	.2أماكن العي�ش والم�س�ألة الثقافية

ي�شهد المغرب ،منذ ما يقارب ال�ستة عقود ،حرك ًة ح�ضري ًة ترجع �سرعتها البالغة ،ب�شكل �أ�سا�سي� ،إلى
ظاهرة الهجرة القروية �إلى تزايد عدد ال�سكان .ومعلوم �أن �أماكن عي�ش المغاربة تختلف وتتنوع ح�سب تاريخ
وجغرافية و�أن�شطة كل"مدينة" .ويالحظ الباحثون ،وحتى الم�س�ؤولون عن مجال التعمير والإ�سكان ،غياب
تعريف دقيق ووا�ضح لمفهوم "المدينة" ،بل �إن لفظة المدينة ،ال وجود لها في القانون ،فهذا الأخير يتحدث
عن البلديات ،وعن "المراكز المحددة " ،centres délimitésومعناها الجزء الح�ضري لجماعة قروية.
وعلى الرغم من الأهمية ال�سيا�سية الخا�صة ،التي �أولتها الدولة للقرية وللقطاع الفالحي منذ ال�ستينيات ،ف�إن
المدينة المغربية الحالية ،ال تمثل م�سرحا للتغيرات االجتماعية فح�سب ،بل هي مر�آة وف�ضاء للتحوالت التي
متنامُ ،قط ًبا جاذباً للمجال الوطني ،ي�ستقطب كل التيارات،
يعي�شها المغرب ،حيث �أ�صبحت المدينة ،ب�شكل ٍ
والقوى ،والت�شكيالت ،واالختالفات� ،إن�سانيا ،واجتماعيا ،واقت�صاديا ،وثقافيا.
ولعل تن ُّوع �أماكن عي�ش المغاربة ،وتباين �أو�ساطها الح�ضرية ،الناتج عن التطور التاريخي� ،أو عن الهجرة
القروية ،يبرز ،بطرق مختلفة ،تعدد المرجعيات التاريخية والرمزية ،التي ي�ستمد منها المجتمع قيمه ومعاييره
والمثل
الت�أ�سي�سية ،وعلى ر�أ�سها الدين واالعتقادات ال�شعبية ،والثقافة العميقة الآتية من القرى والجبالُ ،
الجمعية ،وما �أتت به الليبرالية ،ومغريات مجتمع اال�ستهالك ،وت�أثير المنتجات ال�سمعية والب�صرية ،الأر�ضية،
والف�ضائية ،والرقمية ،وتقنيات التوا�صل الحديثة ،من طرق جديدة للتبادل والتعبير والتذوق والتعامل.
لهذه الأ�سباب جميعا ،يكت�سي مو�ضوع �أماكن العي�ش والم�س�ألة الح�ضرية� ،أهمية بالغة في المغرب ،ذلك
�أن التطور الجارف للمدن ،يخلخل كل اال�ستراتيجيات االجتماعية وال�سيا�سية ذات الأفق القطاعي ،لأنه
يفتر�ض مواجهة �س�ؤال �أ�سا�سي من طبيعة �سيا�سية.
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ف�إذا كان المجال ال�سيا�سي يتحدد انطالقا من تفاعل ثالثة عوامل رئي�سة :الجغرافيا ،الإن�سان ،والنظام الرمزي
ال�سائد ،ف�إنه ال يمكن لأية �سلطة �أن ّتدعي التحكم في المجال ال�سيا�سي ،بدون الإحاطة بالمجال المادي
الذي تت�أ�س�س عليه �سلطتها ،حيث يمثل الإن�سان المرتكز الرئي�س .وهو ما يفتر�ض تنظي ًما �إدار ًيا وتراب ًيا،
باعتباره و�سيلة ناجعة لت�سهيل عملية التمكن في المجال ،وفي الإن�سان.
وقد وجدت ال�سلطات العمومية نف�سها� ،أحيانا ،متجاوزة ب�سبب المد الكا�سح لحركة النزوح من البادية �إلى
المدينة ،والبناء الع�شوائي ،والتج�أت ،في الغالب� ،إلى تبني مقاربة قطاعية �أ�سمتها منذ مدة ب "�سيا�سة
الإ�سكان" ،وواجهت �صعوبات ج َّمة في تنظيم التفاوتات الكبيرة ،التي �أنتجتها النماذج الفو�ضوية في البناء،
مقارنة مع �أحياء راقية تقطنها فئات م�ستريحة اقت�صاديا� ،أو تجمعات �سكنية تتو�سع بدون تخطيط �أو �ضبط.
ويالحظ خبراء الم�س�ألة الح�ضرية في المغرب� ،أن البناء الفو�ضوي والمدن الع�شوائية ،يفر�ضان على الدولة
تدخالت ،كثيرا ما تكون بعدية ومت�أخرة .فعدد المدن والمراكز الح�ضرية انتقل من � 27إلى  92مدينة ما
بين  1900و ،1952لكي ي�صل �إلى  250مدينة ومرك ًزا �سنة  ،1982و�إلى  391مركزا الآن ،ح�سب المندوبية
ال�سامية للتخطيط .وهو ما يفيد �أن الإنتاج المجالي الح�ضري ،ظل يتطور ب�شكل �سريع طيلة ال�ستين �سنة
الما�ضية ،دون اعتبار وال مراعاة للأبعاد الإن�سانية لأحوا�ض عي�ش ال�ساكنة� ،أو �إنجاز التجهيزات الثقافية
والريا�ضية واالجتماعية الالزمة والكافية ،لإن�شاء مجال عمومي ُي�شجع على الم�شاركة في الحياة العامة.
و�إذا كان المغرب الحالي يتطور� ،أكثر من �أي وقت م�ضى ،من خالل ُمدنه ،و�إذا كانت الحركية الح�ضرية
تفر�ض م�شاكل من نوع ّ
مركب ،فان ال�سلطات العمومية تجد نف�سها ،في غالب الأحوال ،غير قادرة على حلها
المنتج الأ�سا�سي للمجال .وهو ما ظهر في ال�سنين الأخيرة ،من
بطرق م�ستدامة .عِ ل ًما ب�أن الدولة تبقى هي ُ
خالل المجهودات التي ُبذلت في اتجاه التنمية الح�ضرية للمدن ،لتفادي ت�ش ُّوهات ال�سكن الع�شوائي،
ومحا�صرة "التح�ضر المتوح�ش" .غير �أن هذه المجهودات ُتكر�س التفاوتات الكبيرة بين الأحياء الراقية
المنظمة ح�ضريا ب�شكل بالغ الإحكام ،وبين الن�سبة الغالِبة من التجمعات ال�سكنية الأخرى التي ال
ُ
ت�ستجيب لمقايي�س التنظيم الح�ضري .وعلى الرغم من �أن المجال الح�ضري يخ�ضع ،من حيث المبد�أ،
للتدخل التخطيطي لل�سلطات العمومية� ،إذ تتمركز فيه �أكبر ن�سبة من التجهيزات والأن�شطة ،ف�إنه راهنا ،ال
يعدو كونه �ضربا من الف�سيف�ساء داخل مورفولوجيا ح�ضرية مفككة ومتناق�ضة.
و�إذا كان الواقع المتنافر والمتناق�ض ،للمجال الح�ضري ولأماكن عي�ش المغاربة ،يطرح م�شاكل اجتماعية
واقت�صادية و�سيا�سية ،ف�إنه يطرح� ،أي�ضا ،م�شكلة ثقافية من حيث الجوهر ،تتعلق بالمعنى الذي تريد ال�سيا�سة
العمومية �إعطاءه للتح�ضر والتمدن ،بل ولل�سلوك المدني داخل المدينة ،بكل ما يفتر�ضه ذلك من �ضبط
مجالي ،ومرجعية توا�صلية.
لقد تعر�ضت المدن القديمة للإهمال ،ح�سب الدار�سين و�أ�صحاب القرار �أنف�سهم ،ب�سبب مغادرة العائالت
المدينية لبيوتاتها ،وانتقالها �إلى �أحياء راقية جديدة ،و�أي�ضا تحت �ضغط الحاجة ،من جراء الهجرة القروية
الكا�سحة ،التي �أنتجتها جملة من العوامل المتراكبة ،في غياب لت�أطير وتخطيط �إدماجيين كافيين ،حيث وجد
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المواطنون والمواطنات الذين ا�ضطروا للهجرة �إلى المدن القديمة بع�ض �إمكانيات ا�ستقبالهم .فالمنزل الذي
عدة عائالت قروية .وي�ؤ�شر ذلك
كان ي�ؤوي عائلة ممتدة واحدة من العائالت المدينية� ،أ�صبحت تتكد�س فيه ّ
على �أن انتقال ال�ساكنة ،على هذا النحو الفو�ضوي ،لغياب التخطيط والت�أطير ،يف�ضي �إلى خلخلة المرجعيات
الثقافية والرمزية.
لم تعد �أماكن العي�ش في المدينة ،وفي �ضواحيها� ،أو في القرى ،م�سرحا للتغيرات االجتماعية ،العنيفة
فح�سب ،بل �صارت مجا ًال رئي�ساُ ،يعبر داخله الإن�سان المغربي عن ذاته ،في مختلف تمو�ضعاتها و�أحوالها.
�إنها تمثل بالفعل رهانا اجتماعيا وثقافيا �شائكا ،بالن�سبة لل�سلطات العمومية ،لأنه انطالقا منها وداخلها ،تت�شكل
عنا�صر الهوية الثقافية الوطنية ،وتت�أثر� ،سلبا �أو �إيجابا ،بالتحوالت الجارية ،و�أحيانا ،الجارفة التي ت�شهدها.
ف�أماكن العي�ش والمجال الح�ضري ،كيان �سو�سيولوجي وثقافي متنوع ،يعبر فيه النا�س عن ميوالتهم ،و�أ�شواقهم،
وعن ُمتخيلهم الجمعي ،كيان تتمظهر فيه مختلف الإرادات ،وتتواجه فيه الأفكار والحجج والم�شاريع .ولعل
الفراغ الثقافي الذي تعاني منه �أماكن العي�ش المختلفة ،والناتج عن غياب م�شروع ثقافي وطني ،و�سيا�سة
تعلي من �ش�أن الإبداع والمبادرة ،طيلة الفترة الما�ضية ،والناتج �أي�ضا عن �سيطرة التدبير الأمني للمجال
الح�ضري ،و ًّلد كل ذلك اختالالت على كثير من الأ�صعدة ،خ�صو�صا في الأحياء الهام�شية والفقيرة ،كما
ولد �سلوكات غير �سوية ،تهدد العي�ش الم�شترك والتما�سك الوطني.
�إن المجال الح�ضري هو ف�ضاء الم�شاركة بامتياز ،ومن ثم ،ف�إن البحث عن �سبل االرتقاء به ،ومن خالل ذلك
ت�أهيل �أماكن عي�ش ال�ساكنة ،يمثل رهانًا �سيا�س ًيا واختيا ًرا مجتمع ًيا وثقاف ًيا .فالأمر يتعلق بقدرة ال�سلطات
العمومية على اال�ستجابة للحقوق الأ�سا�سية للإن�سان المغربي ،ومنها الحق في العي�ش الكريم ،والترفيه
المنا�سب ،والحق في الولوج للخدمات الثقافية واالجتماعية الوظيفية ،وفي الم�شاركة المواطِ نة ،وقدرة
هذه ال�سلطات على الإن�صات لحركات التجدد في المجتمع المغربي ،واقتراح ال�سيا�سات المالئمة لتدبير
�أحوا�ض عي�ش المغاربة في ظل �شروط تحترم فيها كرامة الإن�سان ،وحقوقه التي يكفُلها له الد�ستور للم�ساهمة
في �إعادة بناء مجتمع �أكثر حرية وعد ًال ،وم�ساواة وت�ضام ًنا .فالتنظيم المجالي للمجتمع ي�شكل ُمكونًا حا�س ًما
للعدالة.
.3

المجال الح�ضري ،وتباين الت�صورات والإنجاز:

يواجه المغرب منعطفًا مف�صل ًيا في طرق تدبير الف�ضاء و�أماكن عي�ش ال�ساكنة .وكلما ع ّبرت ال�سلطات العمومية
عن �إرادة تملك المجال الترابي ،وتنظيم ف�ضاءات ال�سكن والحركة والن�شاط الإن�ساني داخل القرى والمدن،
واجهتها عراقيل ذاتية مو�ضوعية ،ال �سيما تلك المتعلقة بحكامة ال�ش�أن العام وتطبيق القانون ،و�أخد م�صالح
المواطنين بعين االعتبار في م�سل�سل اتخاد القرار .كما �أن الأمر يطرح م�شكال ثقافيا� :إذ كيف يمكن مراعاة
ح�صلة ُدون الم�ستوى المطلوب،
الم ّ
الرهانات واالنتظارات الثقافية في تهيئة المجال؟ هذا ما يجعل النتائج ُ
وهو �أمر ي�ستلزم تدبيرا ا�ستيعابيا يقف على �أ�ساب هذا الو�ضع ،ويقترح الحلول العملية لتجاوزها.
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لقد �أُطلِقت جملة من الم�شاريع والمخططات وما تزال ُتطلق ،وانتهت �إلى نتائج غير تلك التي ُيعلن عنها ،وقد
َّتم ت�سريعها ،ب�شكل بارز ،في الع�شرية الأخيرة ،لكن النمط التقني غير المنف�صل عن المركزية البيروقراطية
في تدبير �أماكن العي�ش ،وتنظيم المجال الترابي ،لم ي�ساعد على تحقيق النتائج المرجوة.
تتمثل �أكثر ال�صعوبات بروزا ،لمقاربة مو�ضوع �أماكن عي�ش ال�ساكنة المغربية ،داخل المدينة ،وفي محيطها،
�أو في البادية ،في كون ال�سلطات العمومية ،تنتج خطابات تبدو في منتهى االن�سجام حول �إعداد التراب،
وطرق تنظيم حياة المغاربة ،غير �أن تنفيذها ،ال يكون في الغالب مطابقا للأهداف المعلنة والمر�سومة .وتعود
ال�صعوبات �إلى عوامل متعددة ،منها ما يت�صل بالت�صور ،ومنها ما يت�صل بطرق �إعداد �أماكن العي�ش التي
هي �أماكن متنوعة ،و�أحيانا ّ
مركبة ،وتتميز بتفاوتات كبرى في الموارد وطرق ارتياد ووجود النا�س فيها .كما
ُي َ�س َّج ُل �أي�ضا ،ات�سام �أنماط الحكامة والت�صريف للم�شاريع والمخططات بقدر ملحوظ من اال�ضطراب وعدم
االن�ضباط ،با�ستثناء حاالت قليلة.
ورغم التدخل الإرادي للدولة ،لجعل �إعداد التراب وتنظيم �أماكن عي�ش النا�س في �صلب ال�سيا�سة
االقت�صادية واالجتماعية ،ورغم النية في ت�صحيح االختالالت والفوارق التي تنتجها الديناميات الجهوية
ب�سبب الهجرة القروية ،وتزايد ال�سكان ،ومختلف �أ�شكال البناء الفو�ضوي ،ف�إن الم�شاريع التي تطلقها الدولة
في مختلف الجماعات الترابية ،وحتى في المدن الجديدة ،لتنمية ف�ضاءات عي�ش ال�ساكنة ناد ًرا ما ت�ستكمل
ترجمة ت�صاميمها وخططها على �أر�ض الواقع ،وغال ًبا ما ي�ستبعد ال�سكان من الم�شاركة الفعلية في مراحل
تنفيذها.
وقد تراكمت عدد من االختالالت بهذا الخ�صو�ص ،في الوقت الذي ت�شهد فيه المدينة و�أماكن عي�ش
المغاربة تحوالت كبرى خلخلت مفهوم المدينة ذاته ،وهو مفهوم يبقى  -كما �سلف ذكره -منفلتا لحد الآن
عن التحديد القانوني ،وهو ت�صور له �أثار في غاية ال�سلبية ،بحكم التغيرات التي تطر�أ على المراكز وال�ضواحي
والأحياء الجديدة ،وبحكم الدالالت المتنوعة التي تكت�سبها تجمعات �سكنية �أو �أماكن عي�ش تنفلت من
كل �ضبط ،وال ت�ستجيب لمقت�ضيات الحياة الكريمة .وعلى الرغم من اهتمام ال�سلطات العمومية في العقد
الأخير ب�إ�شكالية المدينة ،و�إ�ضافة ت�سمية المدينة �إلى وزارة الإ�سكان في الحكومة الحالية ،ف�إن المدينة
المغربية ما تزال تعرف تنام ًيا م�ضطر ًدا لحاالت التفكك ،وتفاقم م�شاكل تمركز ال�سكان ،وما ينتجه كل ذلك
من �شعور بالحرمان والإق�صاء ،وما ُيو ّلده من عنف ،ومن خوا ٍء ثقافي.
�إذا كان المجتمع المغربي " ُم ّركبا" كما كان ي�صفه "بول با�سكون" ف�إن ُمدنه لي�ست مركبة فح�سب ،و�إنما
تتميز ف�ضاءاتها بت�شتت مثير ،يفقدها ان�سجامها ال�ضروري بين وظائفها الحيوية المتمثلة في اال�ستثمار والعمل
والخدمات المنا�سبة ،وال�سكن الالئق ،وبين الترفيه المتنوع والعمل الثقافي.
ٍ
ف�ضاءات
ومن المعلوم �أن المدينة تمثل اليوم م�ؤ�ش ًرا على حداثة المجتمعات ،حيث يفتر�ض �أن توفر
أماكن للعي�ش ٍ
وبنيات لإنتاج الثقافة ،بكل تعبيراتها الرمزية والفنية ،والأدبية
للقاء والتوا�صل بين �ساكنتها ،و� َ
والجمالية .وقد �ساهمت المدن المغربية العريقة في انبثاق الثقافة الوطنية بروافدها المختلفة ،كما �سعت
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تدخالت الحماية �إلى �إ�ضافة معانٍ جديدة عليها ،من حيث المعمار وطرق تنظيم وجود الإن�سان في المكان،
والم�ساحات الخ�ضراء ،وال�ساحات العمومية والحدائق ،ودور الثقافة وال�شباب .غير �أنه ،وب�سبب التو�سع
العمراني ،والهجرة القروية ،وال�سكن الفو�ضوي ،والتدخالت البعدية لل�سلطات العمومية ،تفاقمت �صعوبات
تدبير �أماكن عي�ش المغاربة ،واهتزت القيم التي يفتر�ضها التمدن ،والعي�ش الم�شترك ،كما �ساهم ذلك في
قيم المجتمع الديمقراطي،
ا�ضطراب نوعية الم�شاركة ال�سيا�سية للمواطنين في ال�ش�أن العام ،وتعطيل ا�ستنبات ِ
وتهمي�ش الفعل الثقافي� ،إن لم يكن تغييبه تماما من االن�شغاالت العامة.
لذلك ف�إن التفكير في �أماكن عي�ش المغاربة ،اليوم ،هو تفكير كلي ي�شمل ال�سيا�سات العمومية المتعلقة
باالقت�صاد ،واالجتماع ،والعمل ال�سيا�سي ،و�أنماط التوا�صل والمعرفة ،والإبداع .ويعبر البحث في �أماكن
العي�ش ،داخل المدن وخارجها ،عن رغبة جماعية لفهم واقعها ،و�أحوالها ،وتطوراتها ،وطرق ا�شتغالها
وتدبيرها ،وم�شاكلها ،و�أدوارها االجتماعية والثقافية .كما يرتبط االهتمام ب�أماكن العي�ش ،بالم�شاكل الح�ضرية
في ت�شابكها وتركيبها .الأمر الذي ي�ستدعي تفكي ًرا متجد ًدا في ال�سيا�سات العمومية ،التي تخطط لت�أطير
حياة الإن�سان المغربي في المكان ،ومدى ا�ستجابة طرق التخطيط والإنجاز لحاجياته الحيوية ،والنتظاراته
االجتماعية والثقافية ،ولتنوع ان�شغاالته وميوالته .كما ي�ستوجب مقاربات جديدة لتدبير المجاالت الترابية،
و�ضبط التو�سع الفو�ضوي الذي ينتج �صعوبات ال ح�صر لها �أمام الإرادة العمومية.
يتعلق الأمر ،بالأ�سا�س ،بالت�سا�ؤل عن واقع حال �أماكن عي�ش ال�ساكنة المغربية ،والفر�ص المتوفرة ،والتي
يتعين خلقها ،لجعل ف�ضاءات المدينة والتجمعات القروية رافعات لالندماج االجتماعي با�ستنبات قيم
الت�ساكن والت�ضامن ،و�إنتاج ون�شر الثقافة وحماية الفئات ذوات الحاجة ،والتحفيز على الم�شاركة في ال�ش�ؤون
يهم الق�ضايا الكبرى للمغرب .ومن زاوية �أخرى ،ف�إن الأمر
العامة ،بدءا من الم�ستوى المحلي ،وانتهاء بما ُّ
يتعلق باالقتراب من ال�س�ؤال التالي :كيف يمكن تحويل �أماكن عي�ش المغاربة� ،إلى ف�ضاءات لخدمة
الإن�سان ،من خالل معمار وت�صميم ح�ضري ،وتهيئة ترابية ،تعبر عن مقومات الهوية في تعددها وتنوعها،
وعن حاجات النا�س �إلى ال�سكن المنا�سب ،واالندماج ،و"الأمن الإن�ساني" ،والحركية واال�ستجابة ،بطرق
منا�سبة ،لتعزيز القيم الروحية والثقافية ،بما يحفز على االجتهاد ،والمبادرة ،وي�سهم في محا�صرة �أ�سباب
الإق�صاء ،والفو�ضى ،والعنف ،وال�سلوكات المنافية للتعاي�ش ،والم�ؤدية �إلى �إنتاج الت�أخر الفكري والثقافي.
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 .IIفي واقع حال �أماكن العي�ش

ُيجمع الم�س�ؤولون عن قطاع التعمير وال�سكن والجماعات الترابية ،كما الخبراء والباحثون في مختلف �أنواع
�أماكن العي�ش ،على �أمرين �أ�سا�سين اثنين� :أولهما :الواقع الم�ضطرب الم�شتت ،المتفاوت ،والفو�ضوي
للم�شهد الح�ضري عموما ،با�ستثناءات نادرة؛ وثانيهما :غياب م�شروع مجتمعي ي�ستند �إلى ت�صور وا�ضح
للإن�سان ولحاجياته الثقافية ،وتداعيات هذا الغياب على �أو�ضاع �أماكن العي�ش �أو الالعي�ش المختلفة التي
"يحيى" فيها �أو يرتادها المغاربة1.
.1

لوحة �سلبية للمجال الح�ضاري ،وعجز ُمتراكم

تبين من خالل جل�سة اال�ستماع مع وزير "الإ�سكان والتعمير و�سيا�سة المدينة" �أن الدولة المغربية ،انتبهت
م�ؤخرا �إلى الأهمية اال�ستراتيجية ،التي يتعين �إيال�ؤها للمدينة ،وللم�س�ألة الح�ضرية ،ق�صد تجاوز الإكراهات
الكبرى التي يواجهها ال�سكان ،والتحديات التي يلزم رفعها لتوفير �شروط عي�ش �أف�ضل ،ولال�ستجابة
للمقت�ضيات والحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية .فعلى الم�ستوى الإجمالي ،هناك ثالث ماليين من ال�ساكنة
الح�ضرية التي تعاني من اله�شا�شة والفقر ،ح�سب المندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)2007و 13%من ال�ساكنة
الح�ضرية تقطن ب�سكن غير الئق ،ووجوب ت�صريف  4,5مليون طن من النفايات ال�صلبة غير المعالجة �سنويا،
و 500مليون م 3من مياه ال�صرف غير المعالجة ،و�ضرورة توفير  3000هكتار للتعمير �سنويا ،ونق�ص كبير في
المرافق العمومية والف�ضاءات والخدمات الح�ضرية ،وتنقالت ح�ضرية مكلفة ،اقت�صاديا و�إن�سانيا ،وغير مواكبة
نهائيا لطبيعة النمو العمراني.
و�إذا كان المغرب يتوفر على �شبكة ح�ضرية مهمة ،ف�إن �أغلبها متمركز بال�سواحل ،وتوزيعها غير متوازن ،مع
هيمنة وا�ضحة للمدن الكبرى� ،إذ يمثل ثقلها الديمغرافي  56%من مجموع �سكان المدن.
وتقدم معطيات وزارة الإ�سكان �صورة عن "�شبكة ح�ضرية غير من�سجمة ومحدودة اال�ستقطاب" ،غالبا ما
تت�صف وظائفها بال�سلب ،منها التباين الكبير بين المدن الكبرى ،والمتو�سطة وال�صغرى ،و�ضعف التمف�صل
بين �أدوات التخطيط الترابي� ،إن وجدت ،واال�ستراتيجيات القطاعية ،و�صعوبات دمج الوافدين الجدد في
الحوا�ضر ،ب�سبب �ضعف ت�أطير وا�ستباق الهجرة القروية ،ف�ضال عن غياب التن�سيق والتباين الحا�صل بين
مختلف المتدخلين .وهو الأمر الذي ترتبت عنه اختالالت اقت�صادية اجتماعية وبيئية ،وانت�شار لالقت�صاد
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غير المهيكل ،وتزايد في رقعة الفقر ،والبطالة ،و�إ�ضعاف الروابط االجتماعية .مما يجعل الم�شهد الح�ضري
الوطني يعاني ،من بين ما يعاني منه ،من تو�سع عمراني غير متحكم فيه ،وعالقات م�ضطربة ،وغير متوازنة بين
المراكز والهوام�ش ،وعجز ظاهر في البنيات التحتية والتجهيزات الأ�سا�سية ،والخدمات ،وو�سائل التنقالت
الح�ضرية ،تزداد هذه المعطيات ا�ستفحاال ،مع غياب مواكبة وثائق التعمير للدينامية الح�ضرية ،وعجز بائن
للحكامة المعتمدة في تدبير المجاالت الح�ضرية.
الم�ستقرئ للقامو�س الم�ستعمل في ت�صريحات كثير من الم�س�ؤولين ال�سيا�سيين عن �ش�ؤون المدينة ،وعن
ترتيب �شروط عي�ش المغاربة في المكان ،يالحظ غلبة الكلمات ذات الداللة ال�سلبية ،من قبيل ،الإكراهات،
المعاناة من اله�شا�شة والفقر ،ال�سكن غير الالئق ،نق�ص في المرافق العمومية والف�ضاءات والخدمات ،نقل
غير مواكب للنمو الديمغرافي ،توزيع ح�ضري غير متوازن ،وغير من�سجم ،محدود اال�ستقطاب� ،ضعف الت�أطير،
غياب التن�سيق بين المتدخلين ،اختالالت ،تزايد رقعة الفقر� ،إ�ضعاف الروابط االجتماعية ،تو�سيع عمراني
غير متحكم فيه ،عجز في التجهيزات الأ�سا�سية ،ونق�ص كبير في حكامة المجاالت الح�ضرية.
ف�ضال عن ذلك ،وبدل �أن تكون الت�شريعات و�سيلة لت�سهيل �شروط ترتيب حياة النا�س في المكان ،ف�إنها
ت�شكل عراقيل عديدة ،نظرا لغمو�ضها ،وت�ضارب المتدخلين (الوالية ،العمالة ،الجماعة ،الوكالة الح�ضرية،
مرا�سيم )...الذين يعتمدونها تزيد في حدة ذلك .بيروقراطية ثقيلة ،وغياب للخبرة واال�ستمرارية ،والتجاء
�إلى �أدوات غير قابلة ،عمليا ،لتح�سين عي�ش النا�س� ،سواء على �صعيد ال�سكن� ،أو على �صعيد ت�صور وتهيئة
ف�ضاءات عمومية ،و�أماكن للترفيه والترويح ،وتجهيزات ثقافية وفنية وريا�ضية ،علما �أن القرارات الكبرى
بخ�صو�ص التعمير ،ما تزال تتخذ على ال�صعيد المركزي ،حيث تو�ضع المخططات وقواعد التدبير ،ويفر�ض
على الجماعات المحلية والح�ضرية �أن تقوم بالتنفيذ الذي يخ�ضع ،بدوره ،لم�صالح وم�ضاربات قد تحرفه عن
�أهدافه.
ويالحظ �أحد خبراء الم�س�ألة الح�ضرية� ،أثناء الور�شة التي نظمتها لجنة ال�ش�ؤون الثقافية والتكنولوجيات
الحديثة حول "المدينة و�أماكن العي�ش"� ،أن و�ضعية مدننا ،في الواقع" ،كارثية" لأن الم�شاريع ال�سكنية،
بمختلف �أنماطها ،كثيرا ما تكون مملة ،و�أنها ب�سبب غياب ف�ضاءات للتن�شيط والتوا�صل تنتج الملل ،اجتماعيا
و�إن�سانيا وثقافيا ،بل �إن اختيار ال�سكن الأفقي ،في �إطار ما ينعت بال�سكن االجتماعي ،يختزن قنابل موقوتة،
ف�ضال عن �أن محيطها �صحراء ثقافية .وهي تجمعات �سكنية وب�شرية �ستولد �سلوكات وت�صورات ،ال �أحد
يمكنه التكهن بطبيعتها وطريقة التعبير عنها ،وهل �ست�ساعد في تعزيز الروابط االجتماعية؟ �أم على العك�س
من ذلك ،تهددها وت�شكل عامال لتفككها؟
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.2

الف�ضاءات التراثية ،وممكنات وعوائق �إعادة الحياة �إليها

من المعلوم �أنه ال يوجد تراث �أو ف�ضاء تراثي في ذاته ،و�إنما يدخل في �إطار �شكل من �أ�شكال التعاقد
االجتماعي ،بناء على قيم ثقافية وجمالية و�إن�سانية محددة ،يحملها هذا التراث ،وتمتلك ما يلزم من �شروط
اال�ستمرارية والت�أثير والح�ضور .ويزخر المغرب بف�ضاءات تراثية كثيرة ومتنوعة� ،سواء داخل المدن القديمة،
الح�ضرية والمخزنية وغيرها� ،أو في القرى والبوادي ،بحيث �إن كل تدخل في هذه الرموز والف�ضاءات
التراثية ،يتحدد بتفاعل ثالثة عوامل متكاملة :عامل ثقافيُ :يع ِّبر عنه المحافظون والمرممون ،ومدبرو
التراث والم�ؤرخون ،وغالبا ما ي�سيطر عليهم طابع المحافظة والأ�صالة ،والنزعة اال�ستمرارية للتراث؛ وعامل
اقت�صادي� :إذ ال يكفي ترميم رموز تراثية �أو ف�ضاءات تدهورت �أحوالها من �أجل الترميم فقط :والرغبة في
المحافظة عليها ،ولكن يتعين �إيجاد طرق م�ستجدة ل�ضمان فائدتها على المجتمع والثقافة والإن�سان ،وتوفير
�شروط ا�ستمراريتها؛ و�أخيرا عامل �سيا�سي :باعتباره عامال حا�سما يقرر في م�صير هذه الف�ضاءات من حيث
�ضمان التمويل المنا�سب ،وح�ساب العائد االجتماعي والثقافي ،من وراء اتخاط قرارات �إعادة �إحياء �أماكن
العي�ش التراثية.
وقد �أكد الم�شاركون في ور�شة "الف�ضاءات التراثية و�إعادة الحياة �إليها" على �أن هناك خطرا حقيقيا يحدق
ب�أماكن العي�ش التراثية� ،سواء في المدن القديمة �أو في البوادي ،ذلك �أن ف�ضاءات العي�ش التي اجتهدت
بع�ض الجهات ،وخ�صو�صا جمعيات المجتمع المدني ،لترميمها و�إعادة الحياة �إليها ،عانى ت�سييرها بعد ذلك
من جملة ارتباكات ،كما هو الحال بالن�سبة لترميم و�إ�صالح بع�ض المعالم التراثية في المدينة القديمة بالدار
البي�ضاء ،على �سبيل المثال ،والتي تواجه مقاومات ،وتتعر�ض لعراقيل لأ�سباب انتخابوية� ،أو ب�سبب �أن
ال�سلطات المحلية ،في بع�ض المناطق ،تعطي الأولوية لالعتبارات الأمنية نظرا لعوامل ظرفية.
على الرغم من �أن الدار البي�ضاء ،مثال ،هي العا�صمة االقت�صادية ،تمثل وجهة دولية ومرك ًزا ثقاف ًيا فن ًيا ،ف�إنها
�أ�شبه بمدينة على و�شك االنفجار ،وتبدو ك�أنها بدون �شخ�صية ،ي�سيرها مجل�س يعاني من م�شاكل دائمة،
ح�سب الم�شاركين في ور�شة الف�ضاءات التراثية� .أما م�س�ؤولو الم�صالح الخارجية للوزارات فال يمتلكون
�أية �سلطة طالما �أن القرارات تتخد في الرباط .على الرغم من �أن المدينة ت�شهد اغتنا ًءا غير م�سبوق ف�إن
�أماكن العي�ش ذات الطابع الثقافي تدبر بطرق تفتقد �إلى العقالنية وال ت�شتغل �سوى بن�سبة  30بالمائة من
�إمكانياتها .هكذا تقدم المدينة كل �أ�شكال المفارقات الممكنة والمتخيلة� .إذ تعاني ال�ساكنة من التلوث،
ومن �صعوبات التنقل ،والح�صول على �سكن .غير �أنها ،في الوقت نف�سه ،تقترح عنا�صر �أمل عديدة في �شكل
م�شاريع ُمهيكلة كالأحياء الجديدة ،ومجهودات ترميم بع�ض الأماكن التراثية في المدينة القديمة ،ومراكز
ح�ضرية كفيلة بخلق �أطر عي�ش ذات دالالت ثقافية �إن�سانية بالغة الغنى والجاذبية ،ف�ضال عن �إطالق طرامواي
�سي�ساعد ،بال �شك ،على التخفيف من معاناة المواطنين في التنقل.
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ال تعاني الف�ضاءات التراثية في المدن القديمة وحدها من الإهمال� ،أو من المقاومات التي تعتر�ض مجهودات
ترميمها ،و�إنما حتى �أماكن العي�ش التي بنيت في فترة الحماية من حدائق وكنائ�س ،ومالعب .وحتى �إذا ما
نجح الم�ساهمون� ،سلطات ،وم�ؤ�س�سات رعاية ،وجمعيات مدنية ،في �إعادة الحياة �إليها ،ف�إنها غالبا ما تتعر�ض
للتلف ،جزئيا �أو كليا� ،أو �أن م�س�ؤولية ت�سييرها توكل لمن لم يتم ت�أهيلهم لها .كما ي�سجل �أن هناك مبادرات
ناجحة� ،أو نجحت م�ؤقتا ،ثم �أ�صابها الهدر .لذلك يعتبر الفاعلون في هذا المجال� ،أنه ال منا�ص من و�ضع
ت�صور وطني للف�ضاءات التراثية ،و�إعادة الحياة لها ،مع مراعاة الفروق والتفاوتات ح�سب الجهات والمدن
والبوادي ،والعمل لتي�سير �إعادة تملكها بطرق مختلفة ،وتحديد �شروط ومعايير م�ضبوطة ،لأماكن العي�ش التي
يرتادها الأطفال وال�شباب ،والن�ساء ،والمتقدمون في ال�سن� ،سواء تعلق الأمر بالف�ضاءات المخ�ص�صة للثقافة
والفن� ،أو الريا�ضات� ،أو الترفيه.
.3

الف�ضاءات الثقافية وعوائق التدبير

يرى بع�ض الفاعلين الثقافيين �أن البنيات التحتية للثقافة ،والتجهيزات التي ُتبنى من �أجل تقديم خدمات
ثقافية للمواطنين ،تعتبر في واقع الأمر �أماكن عي�ش ،لأن مرتاديها ومن ينتظم في اال�ستفادة من خدماتها،
يجدون �أنف�سهم منخرطين في �إيقاعات حياتية ،بف�ضل و�سائل التعبير والتوا�صل الفنية والثقافية التي تتيحها
هذه الف�ضاءات ،والتي تختلف في عمقها ،عن رتابة العي�ش اليومي العادي.
�إال �أن المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الثقافية ،تبين عجزا ملحوظا من حيث عددها وحجمها ،ونوعية
الخدمات التي تقدمها ،وبالخ�صو�ص في المدن المتو�سطة وال�صغيرة وفي العالم القروي .وحتى �إن وجدت
ف�إن موقعها نادرا ما يكون مالئما ،ف�ضال عن طرق تدبيرها ،لدرجة �أنها تتحول �إلى ف�ضاءات فارغة ال حياة فيها،
�أو توظف لأن�شطة غير تلك التي بنيت من �أجلها ،وتتحول �إلى تجهيزات "حزينة" ،كما عبر عن ذلك �أحد
الم�شاركين في ور�شة "الم�سرح والخزانات والمتاحف" ،لأن �أغلبها ،ولي�س كلها بطبيعة الحال ،تفتقد �إلى
عنا�صر الإثارة والجذب .وال توفر �شروط عي�ش تتيح اال�ستفادة والتعلم والتفاعل .كما �أن �أن�شطتها روتينية،
وتوكل م�س�ؤولية ت�سييرها �إلى مديرين لم يتم ت�أهيلهم للإ�شراف على العمل الثقافي� ،سواء على م�ستوى
التخ�ص�ص ،والتخطيط ،والتنفيذ� ،أو االحترافية في التوا�صل ،وطرق جذب الجمهور ،واال�ستمرارية في خلق
اهتمام النا�س بالم�ضامين الثقافية والفنية.
لذلك ،يالحظ �أنه في كل مدن المغرب ،توجد �أبنية من مختلف الأحجام والأ�شكال ،خ�ص�صت لدور
ال�شباب والخزانات ،و"المراكز الثقافية" ،غير �أنها تخ�ضع لمنطق �إداري عمودي ،لدرجة ال يفرق معها من
يرتادها بين اعتبارها �إدارات �أو �أماكن عي�ش .في حين �أن هذه الأماكن ت�ضحى حقا �أماكن عي�ش ،حين تنتج
عوامل �إدماجية ،وتر�سخ عادات ،وت�صبح لها قدرة على جذب النا�س ،ودفعهم �إلى الم�شاركة ،اعتمادا على
مهنية وتقنيات تعلي من �ش�أن ما هو �إن�ساني.
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هذا في الوقت الذي ت�ؤكد التجارب على �أن �أماكن العي�ش ،م�سارح ،متاحف ،دور �شباب ،خزانات ،ف�ضاءات
اللقاء المتنوعة البد ،لكي تحيى وت�ستمر� ،أن تكون مو�صولة ومتفاعلة مع محيطها ،ومع بنيات م�ؤ�س�سية
وح�س عالئقي ،اعتمادا على ت�صورات ،وقدرة على بناء الم�شاريع
داعمة ،في �إطار مجهود م�ستر�سل ،ومهنية ّ
و�إنتاج المعنى.
غير �أن �أغلبية �أماكن العي�ش الثقافية المغربية تفتقر �إلى هذه ال�شروط .هناك ا�ستثناءات ال�شك ،لكن زرع
الحياة في التجهيزات الثقافية والفنية ،معززا بنمط ن�شيط للحكامة ،ي�شترط االنتقال من المنطق الإداري
البيروقراطي الجاف� ،إلى الم�شاركة ،والتحول من البرامج المو�سمية العابرة �إلى البرامج الم�ستدامة ذات
النف�س الإ�ستراتيجي المندمج ،و�إلى تر�سيخ عادات خالقة لدى النا�س ،وتجذير الثقافة فيما هو يومي ،و�إنتاج
�سلوكات منتظمة ومن�ضبطة  ،rituelsفيما يتعلق بالممار�سة الثقافية والفنية.
�إن �أماكن العي�ش ف�ضاءات من المفتر�ض �أن تع ِّبر عن حيوية المجتمع ،غير �أن غالبية �أماكن العي�ش التي
يرتادها المغاربة ،من مختلف الفئات والجهات ،ال تعك�س هذه ال�صورة ،بقدر ما تنتج نقائ�ضها .وبا�ستثناء
ف�ضاءات قليلة في بع�ض المدن والجهات� ،سواء كانت م�ساجد� ،أو مراكز ثقافية� ،أو ف�ضاءات تراثية� ،أو قاعات
�سينمائية� ،أو �ساحات عمومية� ،أو متاحف �أو دور ال�شباب ،ف�إن طرق تدبيرها غير مالئمة ،وبرامجها مو�سمية،
عابرة ومملة .والأمر يعود ابتداء وانتهاء ،في نظر الفاعلين في هذه المجاالت� ،إلى غياب ت�صور ثقافي ي�ستوعب
الإ�شكاالت ويقترح الحلول والإجراءات التي تمكن من التنمية والتطوير.
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� .IIIأماكن العي�ش ،معطيات حقائق:

ينطلق هذا الت�شخي�ص ،من اعتبار �أن الف�ضاءات الثقافية واالجتماعية ،تنتج الثقافة والرموز والقيم ،التي �إذا
ما توفرت لها ال�شروط المنا�سبة ،ف�إنها ت�سهم بمقدار كبير في االندماج االجتماعي ،والتما�سك الوطني ،ورفع
م�ستوى تح�ضر المجتمع .من هنا ت�أتي �أهمية �إبراز مظاهر العجز الثقافي ،الذي تعاني منه هذه الف�ضاءات،
وذلك بالك�شف عن واقعها ومعطياتها ،وت�شخي�ص طرق ا�شتغالها ،ومدى ت�أثيرها على النا�شئة وال�شباب
ب�شكل خا�ص ،وعلى باقي �شرائح المجتمع ،وذلك من خالل:
• •ر�صد واقع حال بع�ض "�أماكن العي�ش" التي لها عالقة من قريب �أو بعيد بالثقافة ،و�إبراز دورها في
االندماج االجتماعي ،وطرق ا�شتغالها وت�سييرها ،ومظاهر الخ�صا�ص الذي تعاني منه؛
• •الإ�سهام في تقديم فهم ثقافي ل"�أماكن العي�ش" وما ينجم عن تمثلها من تداعيات اجتماعية �أخالقية
وقيمية؛
• •ر�صد الإنعكا�سات االجتماعية والثقافية الناجمة عن �سيا�سات تدبير "�أماكن العي�ش"...
يتعلق الأمر بعمل و�صفي ،حيث تم اختيار عينات من "�أماكن العي�ش" المرتبطة بالفعل الثقافي ممثلة
لمختلف جهات المملكة� .أما العينات التي اختيرت لهذا الت�شخي�ص فهي :دور ال�شباب ،والقاعات
ال�سينمائية ،والحدائق العامة والحدائق التاريخية ،والمدن العتيقة ،والم�آثر التاريخية ،وال�ساحات العمومية...
.1

النطاق المكاني والب�شرى للت�شخي�ص

فيما يتعلق بالنطاق المكاني والب�شري ،فقد تم اختيار عينات لواقع حال �أماكن العي�ش لالعتبارات الآتية:
• •تمثيل �أكبر عدد ممكن من "�أماكن العي�ش" ذات العالقة بالفعل الثقافي (دور ثقافة ،دور �شباب ،قاعات
�سينما ،مواقع تاريخية و�أثرية ،مدن قديمة ،من�ش�آت ريا�ضية ،م�ساحات خ�ضراء� ،ساحات عمومية..)..
• •تمثيل �أكبر عدد ممكن من مناطق وجهات المغرب ب�شكل يوفي �أهداف الو�صف (�أنظر الخريطة
�أ�سفله)...
• •تمثيل المجتمع الح�ضري والقروي على حد �سواء ،وتمثيل المدن التاريخية والمدن ال�سهلية والجبلية
والمناطق الجنوبية والمناطق ال�شمالية والمدن ال�ساحلية والمتو�سطية ومنطقة الواحات.
29

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

خريطة تبرز �أماكن �إجراء الدرا�سة الميدانية
تطوان
وجدة

طنجة

القنيطرة
فا�س
الرباط
�صفرو مكنا�س الدار البي�ضاء
�أزرو
الجديدة
الخنيفرة
�آ�سفي
قلعة ال�سراغنة
مراك�ش
ورزازات
�أكادير
تارودانت

العيون

لقد َّتم اعتماد مقاربة تجمع بين البعد الثقافي والبعد الترفيهي؛ وا�ستخال�ص ر�أي المواطن والمجتمع
المدني؛ مع ر�صد نماذج لالقتداء �ضمن مفهوم اال�ست�شراف الترابي؛ �أخذا بعين االعتبار �إ�ستكناه البعد
الم�ستعجلة؛ ومراعاة مفهوم �إعادة
الرمزي ،ور�صد التعبيرات الثقافية وال�سلوكية والرمزية؛ و�إبراز الم�شاكل
َ
�إدماج المجال العام بوا�سطة الثقافة....
.2

دُ ور ال�شباب والفعل الثقافي

مفتوحا/مغلقا ،وم�ؤ�س�سة ر�سمية تحت�ضن العديد من الرموز والظواهر والحاالت
ُت�شكل دار ال�شباب ن�سقًا ً
المجتمعية ،وهي تقع في قلب �إ�شكالية الثقافة ببالدنا�" .إن دار ال�شباب م�ؤ�س�سة يمكن الرهان عليها في
خدمة �إ�ستراتيجية تربوية ثقافية لمجتمعنا المغربي ،باعتبارها تقوم ب�أدوار مهمة في عملية التن�شئة على
المواطنة ،وم�ؤ�س�سة �شعبية تتواجد بالأحياء ال�شعبية ،وتتردد عليها فئات من الطبقة الفقيرة والمتو�سطة،
مما يجعلها ف�ضاء للتوا�صل ورواج مجموعة من المعلومات تعك�س حركية المجتمع المغربي" 1؛ وتتمثل
الأهداف الإجرائية لدور ال�شباب في�" :ضمان مكان �آمن لتالقي ال�شباب؛ والتن�شيط من �أجل ال�شباب؛
وتحقيق الحماية من الأمرا�ض االجتماعية".2
وت�شير الأرقام الر�سمية �إلى وجود حوالي  343دار �شباب �سنة  74% ،2004منها بالو�سط الح�ضري و26%

بالو�سط القروي .كما ت�شير �إح�صائيات � 2008إلى وجود حوالي  436دار �شباب بالمغرب؛ وجاء في مخطط
وزارة ال�شباب والريا�ضة (� )2012-2008أن من �أهدافه الرفع من عدد دور ال�شباب والمحدد في  436لي�صل
�إلى  686دار لل�شباب عند بداية � :2012أي بمعدل زيادة ي�صل �إلى  250دارا لل�شباب ،وكذلك التركيز

1
2

محمد موفق؛ دار ال�شباب المغربية :قراءة من�شط .في "دار ال�شباب و�أ�سئلة المجتمع المدني بالمغرب" ،من�شورات ال�شعلة � .2006ص .71
المرجع نف�سه� .ص .73
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على البادية والأحياء الهام�شية ،و�إعطاء الأهمية لل�شباب ،من �أجل الم�ساهمة في تقلي�ص مظاهر الفوارق
االجتماعية ،وتعزيز وتقوية البرامج الموجهة لفائدة ال�شباب .وذلك من خالل بذل المزيد من الجهد
لم�أ�س�سة وتثبيت كافة المهرجانات والتظاهرات المنظمة لفائدة ال�شباب من م�سرح ،ومو�سيقى ،ومنتديات
�شبابية ،و�سينما ،وفنون ت�شكيلية ،وجامعات �شعبية ،ومقامات لغوية -و�أن�شطة معرفية .3
و ُتبين الإح�صائيات الر�سمية لوزارة ال�شبيبة والريا�ضة� ،أن عدد دور ال�شباب �سنة  2012ينح�صر في 443
م�ؤ�س�سة ،موزعة عبر مختلف مدن المملكة ،ي�ستفيد من خدماتها �أزيد من  6ماليين �شاب ّاً �سنويا ،وهو ما يبرز
�أن عدد  686الذي ُو�ضع هدفا لمخطط وزارة ال�شباب والريا�ضة ( )2012-2008ال زال بعيد المنال .4
74 %
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القروي

ر�سم بياني يبرز التفاوت بين العالم الح�ضري والعالم القروي على م�ستوى دور ال�شباب
وفي درا�سة ه َّمت عينة من  276دار �شباب بالمغرب ت�أكد �أن  150م�ؤ�س�سة فقط في حالة �صالحة للعمل،
و 96م�ؤ�س�سة في حاجة �إلى �إ�صالحات متعددة ،في حين ت�ستوجب  30م�ؤ�س�سة �أخرى الإغالق نظ ًرا لعدم
�صالحيتها ال�ستقبال �أي ن�شاط .5
حالة دور ال�شباب بالمغرب ح�سب درا�سة جزئية
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�صالحة للعمل
في حاجة �إلى �إ�صالحات متعددة
ت�ستوجب الإغالق لعدم �صالحيتها

تقرير حول تقييم ال�سيا�سات العمومية ذات ال�صلة بال�شباب .الو�سيط من �أجل الديمقراطية وحقوق الإن�سان� .أكتوبر  ,2010تن�سيق ح�سن
طارق وعبد الرزاق الحنو�شي,
ي�ؤكد موقع وزارة ال�شباب والريا�ضة الإلكتروني �أن العدد الحالي لدور ال�شباب بالمغرب ال يتعدى .443
عبد الرحيم العطري .دار ال�شباب المغربية� :إ�شكالية الت�أطير وهاج�س الفرملة .الحوار المتمدن العدد www.ahewar.org .2005 ،1193
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ويبرز الر�سم البياني التالي عدد دور ال�شباب بالمغرب ح�سب جهات المملكة:
عدد دور ال�شباب ح�سب الجهات

Répartition des maisons de jeunes selon les régions

جهة دكالة  -عبدة
جهة مكنا�س  -تافاللت
جهة تازة  -الح�سيمة  -تاونات
الجهة ال�شرقية
جهة العيون  -بوجدور
30

جهة الرباط � -سال  -زمور  -زعير
جهة تادلة � -أزيالل
جهة فا�س  -بولمان
جهة طنجة تطوان
جهة وادي الذهب لكويرة
31

29

19 21
13

37

17

25

25 25
17

10

21 21

2

يتبين من خالل الجدول� ،أن هناك تقاربًا ن�سب ًيا بين معظم الجهات ،با�ستثناء بع�ض الجهات التي توجد فيها
مدن كبرى ،وقطاعات ترابية �شا�سعة ،كما يالحظ فقر كبير بهذا الخ�صو�ص ،في جهة وادي الذهب لكويرة.
وال �شك �أن هذا العدد الكمي في توزيع دور ال�شباب  -على قلتها -ح�سب الجهات ،ي�ؤكد �أن ال�سيا�سة
العامة ،ال تعير كبير اهتمام لهذا القطاع الحيوي على م�ستوى ال�شباب والثقافة ،ذلك �أن عدد دور ال�شباب
ووظائفها ال يرقى �إلى الم�ستوى المطلوب.
وبالنظر �إلى ارتفاع �أعداد ال�شباب الذين يرتادون دور ال�شباب ،والذين ت�ؤكد الإح�صائيات الر�سمية �أن
عددهم ي�صل �إلى حوالي  6ماليين ن�سمة (ح�سب �إح�صائيات وزارة ال�شباب والريا�ضة) ،ف�إن هذه الدور تبقى
عاجزة عن تلبية مختلف الحاجيات الثقافية والترفيهية لهذه الفئة المهمة في المجتمع .وتقدر الإح�صائيات،
�أكثر من � 500ألف فرد لكل دار �شباب ،مع �أن م�ساحتها ال تتجاوز � 150إلى  200متر مربع في �أح�سن
الظروف .6
والمالحظ �أن هذه الم�ؤ�س�سات ال تجمع بينها وحدة معمارية ،وال م�شاريع ثقافية وا�ضحة المعالم ،كما �أن درجة
االختالف في ت�صاميم البناء وتوزيع الم�ؤ�س�سات جغرافيا مرتفعة ،حيث ينعك�س ذلك على البنية المعمارية،
التي تفتقد �إلى الهوية الم�شتركة الدالة على الوظيفة الثقافية والترفيهية ،ومن جهة �أخرى ،فالحديث عن
البنية ،يخ�ص �أي�ضا درجة كفاءة الموارد الب�شرية ،التي تتوزع بين القائمين على �أمور دور ال�شباب من �أطر
م�سيرة ،وبين ال�شباب من رواد �أندية وجمعيات.
6

علي ال�شعباني� .أي دار �شباب لأي مجتمع� .ضمن كتاب :دار ال�شباب و�أ�سئلة المجتمع المدني بالمغرب .من�شورات ال�شعلة � .2006ص .71
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ويبرز الر�سم التالي توزيع دور ال�شباب ح�سب الجهة المالكة:
مكراة
ع�سكرية
�شركة عقارية
�شراكة
رهن الإ�شارة

الجماعة
البا�شوية
البلدية

�إنعا�ش وطني
وزارة ال�شباب والريا�ضة
المجل�س الإقليمي
الدولة
الخوا�ص
152

74
42
30
12

1

2

5

1

1

1

1

3

يبدو من الر�سم البياني �أن الجماعات المحلية هي �صاحبة المبادرة الأولى في بناء دور ال�شباب ،وت�أتي
الوزارة الو�صية (ال�شباب والريا�ضة) في الدرجة الثانية ،بينما يغيب القطاع الخا�ص ب�شكل كامل.
ويتبين �أن �أكبر ن�سبة بناء دور ال�شباب ،تحقق خالل �سنوات ال�سبعينات ،والن�صف الأول من الثمانينات،
تلتها فترة ركود منذ �سنة �( 1985أربع دور �شباب فقط) و( 1986دار �شباب واحدة) ،ثم كر�ست �سنوات
الت�سعينات غياب االهتمام الر�سمي بدور ال�شباب ،ثم فترة انتعا�ش ن�سبي في بداية الألفية الثالثة ( 23دار
�شباب �سنة  .)2004وتبعا للمعاينة الميدانية ،تبين �أن كثيرا من دور ال�شباب والثقافة ُمعطلة ،ولم تعد تحقق
الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها ،ت�شترك في ذلك المدن (نموذج العيون) ،والقرى (دار الثقافة ودار ال�شباب
بمريرت ب�إقليم خنيفرة) .فهل يعتبر هذا الواقع �إيذانا ب�إفال�س م�شروع م�ؤ�س�سة عريقة ا�سمها دار ال�شباب ؟ �أم
�أنه ي�ؤكد على �أن الخلل يوجد في البنية والوظيفة �أي�ضا؟
وبحكم التالزم المو�ضوعي بين البنية والوظيفة ،فالبنية هي النتاج الواقعي والفعلي لعملية الم�أ�س�سة ،ومن
الطبيعي جدا �أن تت�أثر بالوظائف التي تترتب عن عمل الم�ؤ�س�سة...
وتتميز دور ال�شباب بالمغرب ،ح�سب �أحد الباحثين ،بكونها "بنية ه�شة ووظيفة غام�ضة ،وم�شاكل بالجملة"؛
�إن دار ال�شباب المغربية ،تعي�ش زمنا مختلفا عن زمن ال�سبعينيات والثمانينات الذي كانت خالله دور
ال�شباب تعتبر المالذ الأوحد� ،إلى جانب حرم الجامعات بالن�سبة للطلبة وعموم المثقفين� .إن ُدور ال�شباب
اليوم ،تعي�ش لحظة �أخرى ازدهرت فيها هياكل المجتمع المدني ،و�صارت فيها الكثير من الجمعيات في
غنى عن مقرات دور ال�شباب ،ب�سبب توفرها على مقرات و�إمكانيات مادية هامة ،وظهرت فيه بدائل �أخرى
و�أ�صوات مناف�سة �أخرى ت�ستعملها �آليات ا�ستقطاب جديدة . 7
7

عبد الرحيم العطري .مرجع �سابق.
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وال �شك �أن حماية دار ال�شباب من االنقرا�ض ،حماية للذاكرة الجماعية ،وتح�صين للممار�سة الجمعوية،
وت�أكيد العترافنا بال�شباب باعتبارهم فئة ت�ستحق االهتمام واالحترام ،وال تحتاج �إلى و�صاية  8ولهذا لي�س
هناك من خيار �سوى ابتداع �أ�ساليب جديدة ال�ستثمار "وقت الفراغ" ت�ساير تطورات الع�صر ،مع الت�أكيد على
عنا�صر الهوية الوطنية والقيم الثقافية العليا ،و�أي�ضا بت�أهيل البنيات العامة للم�ؤ�س�سة وتحديث طرق ا�شتغالها.
.3

الإنهيار التدريجي لقاعات ال�سينما

أهمها على الإطالق �إغالق معظم القاعات ال�سينمائية �أبوابها
ُيعاني قطاع ال�سينما من م�شاكل عديدة ،لعل � ّ
لأ�سباب عديدة ذاتية ومو�ضوعية.
وقد ظهر من خالل وثائق ومن�شورات المركز ال�سينمائي المغربي ،و�شهادات بع�ض المتخ�ص�صين في
المجال� ،أن �أو�ضاع القاعات ال�سينمائية تزداد ا�ستفحاال �سنة بعد �أخرى .وذلك ما ت�ؤكده الإح�صائيات
والأرقام التالية:
• • 254قاعة �سنة  39 ← 1980قاعة �سنة 2012؛ (� 70شا�شة 20 ،قاعة فقط ت�ضمن �شروط فرجة مريحة)؛
• •ح�سب �إح�صائيات المركز ال�سينمائي المغربي حول واقع حال القاعات ال�سينمائية الن�شيطة �إلى حدود
�شهر �أكتوبر من �سنة  ،2011ف�إن الو�ضع كالآتي� :سنة � 2004أغلقت �أربع قاعات ← �سنة � :2005أغلقت
 51قاعة ← �سنة � :2007أغلقت  62قاعة...
• •�سنة  45 :1980مليون تذكرة (مع �أن عدد �سكان بالدنا كان ي�شكل ن�صف ال�سكان الحاليين تقريبا) ←
�سنة  13 :2000مليون تذكرة �سينما ← �سنة  3 :2007ماليين و� 673ألف و 245تذكرة ← �سنة :2010
2مليون ون�صف مليون تذكرة (انخفا�ض بن�سبة  80في المائة)؛ في حين ت�ضاعف �إنتاج الأفالم المغربية،
�إذ و�صلت �إلى ما يقرب  20فيلما طويال و 50فيلما ق�صيرا �سنويا .9
 .1.3القاعات ال�سينمائية ح�سب المدن:
لقد عرفت القاعات ال�سينمائية تراجعا كبيرا في كل المدن المغربية ،وفيما يلي بع�ض المعطيات حول ما
تبقى من قاعات �سينمائية بالمغرب:
• •الدار البي�ضاء 12 :قاعة :تحول بع�ض القاعات ال�سينمائية �إلى م�شاريع تجارية (�سينما .)triomphe
�أغلقت قاعات ال�سينماLuxe :؛ empire ،ABC؛ موريطانيا ،الكواكب .القاعات التي تم هدمها:
 ،triomphe ،Opéra ،Voxالباهية ،دوليز  10؛
 8انظر تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول "�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة".
 9معطيات م�ستقاة من وثائق املركز ال�سينمائي املغربي
   10ا�ستقينا هذه املعلومات من حوارنا مع عبد الرزاق الزاهر ،الذي الحظ �أنه �إذا كان �سهيل بن بركة نف�سه قد حول مركباته ال�سينمائية �إىل
ف�ضاءات جتارية و�سياحية فماذا �سيفعل الآخرون؟
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• •مراك�ش  6قاعات؛ طنجة  5قاعات ،وجدة  4قاعات ،الرباط  4قاعات ،فا�س  4قاعات ،مكنا�س
قاعات ،تطوان و�سال قاعتين لكل منهما� ،سطات وتزنيت و�أكادير قاعة واحدة لكل منهم.
وهناك ثالث مركبات �سينمائية :اثنان بالـــدار البي�ضاء ميكــارما (� 14شا�شة) �إيــدن كلــوب (� 3شا�شات)
وواحد بمراك�ش ميغاراما (� 9شا�شة)...

3

 .2.3درا�سة حالة تف�صيلية :مراك�ش:
فقدت مدينة مراك�ش معظم قاعاتها ،بع�ضها م�سحته المراكز التجارية � -سينما غزالة نموذجا  -وبع�ضها
الزال ينتظر "التحول" �إلى مركز تجاري �أو عقار (الفتح ،الأطل�س ،باال�ص ،مرحبا ،الأطل�س ،الريف)..؛
و�إن اندثار القاعات ال�سينمائية هو اندثار تاريخ من تقاليد الم�شاهدة لم يكتب له �أن يدون ،وانهيار قاعات
بكل �شحناتها الرمزية والتاريخية؛ الإ�ضافة الوحيدة التي عرفتها مراك�ش خالل العقد الأول من الألفية
الجديدة هي المركب ال�سينمائي متعدد ال�شا�شات� ،صاحب ذلك� ،إغالق عدد من القاعات المنت�شرة في
مختلف �أحياء المدينة� ،آخرها كانت �سينما الريف بحي الداوديات ال�شعبي...
كانت �أغلب القاعات ال�سينمائية في الما�ضي بالمدينة ،في قلب الأحياء التي يقطنها ال�شعب ،كانت
جزءا من حميمية الوجود االجتماعي للنا�س ،مثل �سينما الحمراء ،والزهرة التي كانت في عمق المدينة
العتيقة بعر�صة الحوتة ،و�سينما غزالة التي تحولت �إلى قي�سارية بنف�س اال�سم في قلب حي درب �ضب�شي،
و�سينما موريطانيا بحي الق�صبة التاريخي التي �أ�صبحت مكانا لبيع خرفان العيد ،و�سينما الأطل�س والريف
الفتح وغيرها...
ويبرز الجدول التالي و�ضعية القاعات ال�سينمائية بمراك�ش؛ ومنه يتبين �إغالق جل القاعات ال�سينمائية
وتحولها �إلى عقارات ومحالت تجارية.
و�ضعية القاعات ال�سينمائية بمدينة مراك�ش (الم�صدر درا�سة ميدانية ،ومقابالت)

ا�سم القاعة ال�سينمائية

مكان التواجد

الو�ضعية الحالية

�سينما "�إيدن" (�سينما القنارية)
�سينما غزالة
�سينما مبروك ّة
�سينما الأطل�س
�سينما الزهرة (�سينما �صيفية في الهواء الطلق)
�سينما الحمراء
�سينما مرحبا
�سينما الهالل
�سينما ال�سعادة
�سينما موريطانيا
�سينما الفتح

حي القنارية
درب �ضبا�شي
باب �أكناو
خلف �سينما مبروكة
عر�صة الحوتة
محاذية ل�سينما الزهرة
باب تاغزوت
�سيدي يو�سف بن علي
دوار الع�سكر
الق�صبة
الرميلة

�أغلقت
�أغلقت
الزالت مفتوحة
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
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�سينما باال�ص (عرو�ض في الهواء الطلق �صيفا)
�سينما لوك�س
�سينما الريجان
�سينما الروك�سي (عرو�ض في الهواء الطلق)
�سينما باري
�سينما كوليزي
�سينما الريف
�سينما الم�سيرة
�سينما ميغاراما المركب ال�سينمائي متعدد ال�شا�شات (� 9شا�شات)

جليز
جليز
�شارع محمد الخام�س
�شارع يوغو�سالفيا
�شارع الزرقطوني
جليز
الداوديات
الداوديات

�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
�أغلقت
الزالت مفتوحة
�أغلقت
�أغلقت
الزالت مفتوحة

بعيدا عن المقاربة الكمية التي ال تف�سر �إ�شكالية الثقافة ال�سينمائية �إال جزئيا ،يبدو �أن التناول الكيفي
�سيمكن من �إبراز بع�ض المالب�سات التي تف�سر الحالة المزرية التي �آل �إليها و�ضع ال�سينما بالمغرب؛ في هذا
ال�سياق ،يدعو الأ�ستاذ محمد بنيحي �إلى ن�شر ثقافة ال�سينما بين النا�س كيال تبقى حكرا على المتخ�ص�صين،
وت�أ�سف على "م�شروع العمران" الذي �أقام عمارات بين ا�ستوديوهات ورزازات والجبال المحيطة بها ،مما �أثر
�سلبا على �إقبال �صناع ال�سينما العالميين على اختيار ورزازات كمكان مثالي للت�صوير-كما كان عليه الحال
قبل �إقامة م�شروع العمران -وف�سر �إقبال المخرجين العالميين على ورزازات بكونها توفر ال�ضوء والألوان ،وهو
ما يعني توفير الكثير من الأموال خالل عمليات الت�صوير.
ويبدو �أن �إحداث �شعبتين في مجال ال�سينما بالكلية متعددة االخت�صا�صات بورزازات كان الق�صد منه �إن�شاء
بنية �سينمائية متكاملة بمدينة ورزازات :تدري�س جامعي ،وا�ستقبال رواد ال�سينما العالمية ،ون�شر الثقافة
ال�سينمائية بالمدينة؛ والحال �أن القاعات ال�سينمائية بورزازات قد �أغلقت ،وم�شروع العمران �ضايق م�شروع
الأ�ستوديو المفتوح ،ولم يبق �إال م�سلكا التخ�ص�ص ال�سينمائي بجامعة ورزازات؛ من هنا يطرح ال�س�ؤال الكبير
حول م�ستقبل مدينة ذات م�ؤهالت �سياحية كبيرة ،كان �سيكون للم�شروع ال�سينمائي بها ت�أثير كبير على
م�ستوى الثقافة والمجتمع ،لكن �سوء التدبير ،وغياب م�شروع ترابي متكامل حال دون تحقيق ذلك..
 .3.3الأندية ال�سينمائية بالمغرب
ال يجادل �أحد في الدور الكبير الذي قامت به حركة الأندية ال�سينمائية بالمغرب ،باعتبارها �أماكن عي�ش
لها ت�أثير كبير في تن�شئة جيل من ال�شباب ،منذ ت�أ�سي�سها في ال�ساحة الثقافية ال�سينمائية ،عبر عر�ض
الأفالم ومناق�شتها ،ون�شر الثقافة ال�سينمائية وتعميمها ،وفي التعريف بالإنتاج ال�سينمائي الوطني .لقد
�أنتجت هذه الحركة الثقافية العديد من نقاد ال�سينما ومبدعيها (مخرجين/كتاب �سيناريو )...والعديد
من الباحثين وال�صحافيين المتخ�ص�صين ومنظمي المهرجانات ال�سينمائية وغيرهم ،خ�صو�صا بعد ت�أ�سي�س
"الجامعة الوطنية للأندية ال�سينمائية بالمغرب" (جوا�سم) �سنة  .1973وكانت الأندية ال�سينمائية في
ع�صرها الذهبي ،ت�ستقطب مجتمعة �آالف المنخرطين الم�ؤطرين داخل ما يقرب من �ستين ( )60ناديا
�سينمائياً على امتداد التراب الوطني� ،إال �أن المالحظ ،هو تراجع �إ�شعاع حركة الأندية ال�سينمائية في
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ال�سنوات الأخيرة ،وتقل�ص عدد الأندية ال�سينمائية الن�شيطة.
ويتمثل واقع حال الأندية ال�سينمائية بالمغرب في الوقت الراهن في:
• •تراجع عدد الأندية العاملة ب�شكل م�ستمر وما بقي منها ال ي�شتغل �إال ب�شكل منا�سباتي ،مع تركيز
البع�ض في عمله على ن�شاط �إ�شعاعي وحيد في كل مو�سم؛
• •تف�سخ العالقة بين الجامعة (�ضعيفة الأداء) والأندية ال�سينمائية ب�شكل تدريجي ،وان�سحاب �أندية من
الجامعة �أو تجميد ع�ضويتها فيها؛
• •التهمي�ش التدريجي للأندية ال�سينمائية و�إطارها الجامعي و�إبعادها نهائيا من الدعم ،عك�س بع�ض
�أنواع الدعم لقطاعات ثقافية �أخرى (الم�سرح ،الإنتاج ال�سينمائي ،الكتاب ،الأغنية في ال�سنوات
الأخيرة)...؛
• •وعلى الرغم من ال�ضعف المزمن ،الذي �آل �إليه حال الأندية ال�سينمائية بالمغرب ،ف�إن بع�ض
الم�ؤ�شرات ،تدل على �أنه يمكن النهو�ض من جديد بهذا القطاع ودعمه ل�صالح الثقافة؛ من هذه
الم�ؤ�شرات نذكر:
• •ا�ستمرارية فعل حركة جوا�سم (الجامعة الوطنية للأندية ال�سينمائية بالمغرب) ونوعيته في �أندية المدن
ال�صغرى  11نذكر منها �أندية :مارتيل و�سطات ،والقنيطرة ،و�إيموزار ،و�سيدي قا�سم ،والرا�شيدية و�أزرو،
و�سيدي �سليمان؛ وهذه �إجابة مقنعة على �أن الأندية لم تمت ،و�أن فعلها يتطور و�أن الحاجة �إليها قائمة
ومتجددة ،ويلزم تجديد فعل جوا�سم وتحديث ت�صورها؛ من ذلك دعم الإ�صدارات الثقافية وم�شاريع
التكوين ،وبناء �شراكات فعلية وطنيا ودوليا ،وتنظيم مهرجانات كبرى وم�سابقات لإبداعات الهواة،
وندوات فكرية نوعية ،توثيق الذاكرة ال�سينمائية؛
• •اعتبار ت�ضخم ا�ستهالك ال�صورة وتداول الأفالم ب�شكل كبير م�س�ألة في �صالح عمل الأندية ولي�س
�ضده ،الن ارتفاع ن�سبة الم�ستهلكين لل�صورة يرفع بال�ضرورة من ن�سبة الراغبين في عقلنة هذا
اال�ستهالك وت�أطيره وم�ساءلته.
.4

الحدائق العمومية

ال يمكن الف�صل بحال من الأحوال بين الحدائق والم�ساحات الخ�ضراء وبين الفعل الثقافي ،و�إن دفع
الخالء �إلى حدوده الق�صوى ،وجلب الخ�ضرة يعتبر عمال ثقاف ًيا وح�ضار ًيا كبي ًرا .ومعلوم �أن تاريخ المغرب
زاخر بثقافة الحدائق والريا�ض والمنتزهات ،على اعتبار �أن ح�ضور الطبيعة في االجتماع المغربي ي�شكل
�أ�سا�سا متينا في تكوين ال�شخ�صية المغربية في �أبعادها الح�ضارية والعمرانية . 12
 11يبدو �أن المدن ال�صغرى �أكثر �صمودا �أمام التحوالت الثقافية واالجتماعية من المدن الكبرى وتدخل في ذلك اعتبارات ديموغرافية ومجالية
وتاريخية و�أنثربولوحية.
  12انظر في هذا ال�صدد مجموعة من المراجع منها ،M. El Faïz, Les jardins historiques de Marrakech, 1996 :ومعجم عرا�صي
مراك�ش لح�سن جالب..
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و�إن ر�صد و�ضعية الم�ساحات الخ�ضراء بالمغرب باعتبارها مكونا ثقافيا وتاريخيا يت�أطر �ضمن اال�ستمرارية
التاريخية ،وهو ما �سيمكن من الوقوف على عالقة المغاربة اليوم بالحدائق ومدى ا�ستثمارها اجتماع ًيا وثقاف ًيا.
�إذا كان المعدل العالمي للم�ساحات الخ�ضراء بالن�سبة لكل مواطن هو� 10إلى  15متر مربع؛ نرى �أن هذا
المعدل بعيد عن التحقق على الم�ستوى الوطني �إال في مناطق معدودة :مثل الرباط ( 20متر مربع) ،ون�سبيا
مراك�ش ( 11متر مربع) ،ف�إن مدينة من حجم الدار البي�ضاء ال يتعدى فيها هذا المعدل  0,5متر �إلى متر مربع
�أخ�ضر على �أق�صى تقدير .وعلى الرغم من تحقيق هذا المعدل في مدينتي الرباط ومراك�ش ،ف�إن م�ؤ�شرا �آخر
ينبئ عن التدبير ال�سيئ لهذا القطاع ،يتمثل في غياب العدالة البيئية؛ ذلك �أن توزيع الم�ساحات الخ�ضراء،
ال يخ�ضع لدرا�سات دقيقة وتدبير �سليم ،ومع ذلك تبقى بع�ض الم�شاريع الكبرى في الرباط كالحزام الأخ�ضر،
وحديقة التجارب ونزهة ح�سان مكت�سبات ينبغي الحفاظ عليها وتدبيرها ب�شكل جيد وا�ست�شرافي...
عدد الم�ساحات الخ�ضراء ح�سب نوع المن�ش�آت العمرانية وح�سب عدد ال�سكان
عدد ال�سكان في التجمع الح�ضري

حجم الم�ساحات الخ�ضراء
بالمتر المربع لكل مواطن

حدائق
م�ساحات خ�ضراء في الطريق
العام
م�ساحات خ�ضراء في الإقامات
ال�سكنية
م�ساحات خ�ضراء في البنايات
العمومية
غابات �أو منتزهات

� 100إلى
200 000

� 5إلى
10 000

� 20إلى
25 000

5

7

9

2

2

3

3

2

1

7

5

3

25

25

25

ن�سمة

ن�سمة

ن�سمة فما فوق

)Source : Guide d’élaboration des plans verts urbains au Maroc (Direction de l’Urbanisme), Benabdeljalil et Boujmal (2008

هناك ثالث مدن فقط ت�ستجيب ب�شكل جزئي لهذه الم�ؤ�شرات ،وهي الرباط ومراك�ش و�إفران ،كما يمكن
اعتبار النقلة النوعية التي تعرفها بع�ض مدن �شمال المغرب ،مثل مارتيل والم�ضيق ،تقدما �إيجابيا في هذا
االتجاه .وهناك� ،أي�ضا ،بع�ض الحاالت الإيجابية المتفرقة ،مثل بع�ض الحدائق في قلعة ال�سراغنة .لكن
الحالة العامة ،تعك�س �ضعفًا بنيو ًيا في مجال الم�ساحات الخ�ضراء في المغرب .والحقيقة �أن الم�شروع الجيد
الذي �أنجز �سنة  2008من طرف مديرية التعمير (Guide d’élaboration des plans verts urbains
 )au Marocيعتبر عمال رائدا لكنه بقي حبرا على ورق .والعينات التي يعر�ضها هذا الت�شخي�ص تبين ذلك
ولو ب�شكل جزئي.
و�إذا رجعنا �إلى المخت�صين ،ف�إن فل�سفة �إن�شاء الحدائق تعتمد على ثالثة �أ�س�س :الإن�شاء والتدبير
واال�ست�شراف ،ويبدو �أن �أهداف الدولة والجماعات المحلية من �إن�شاء الحدائق بالمغرب ،تنح�صر  -ب�شكل
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عام  -في الزينة وتح�سين المظهر العام ،ويكاد الإن�سان يغيب في هذا المفهوم .يتجلى ذلك في كثرة
ال�سياج بالحدائق العمومية ،ومنع النا�س من ا�ستعمال الع�شب من �أجل الراحة؛ بالإ�ضافة �إلى �سوء فهم
من طرف الإدارة المدبرة للم�ساحات الخ�ضراء الحتياجات النا�س؛ كما �أن تمثل حاجة المواطن للحديقة
كف�ضاء للترفيه واال�ستجمام ،والريا�ضة ،وكف�ضاء للقراءة� ،أو م�ساحة طبيعية ال يح�ضر في طرق تدبير الحدائق
ببالدنا    .13والم�ؤ�سف �أن معظم الحدائق التي تمت معاينتها ،تفتقر �إلى الجمالية ،والتن�سيق ،والتدبير بما
يحقق مقا�صدها باعتبارها �أماكن للعي�ش واالجتماع والثقافة .فحديقة ابن زيدون في قلب مدينة �أكادير مثال،
بالقرب من مندوبية ال�صحة ،تعي�ش و�ضعا م�أ�ساو ًيا ،ينم عن غياب كلي لل�سلطات المحلية ،وي�ؤكد االرتباك في
الت�سيير عبر تمييز مناطق في المدينة عن �أخرى ،والحر�ص على تزويق الواجهة ،و�إهمال المناطق المتوارية
عن الأنظار ،وكذلك حديقة �صفرو التي تقابل مبنى عمالة �صفرو ،وقد تركت لحالها بدون �أي �صيانة تذكر؛
والحديقة المركزية بمدينة �أزرو تحولت نافورتها �إلى مجمع للقمامة والقاذورات ،ومجال النت�شار الح�شرات
والأمرا�ض ،على الرغم من �أن �شكل الحديقة العام ال يوحي بذلك؛ هنا تبدو ،مرة �أخرى� ،أهمية "ال�سل�سلة
التدبيرية" التي �إذا اختل �أحد مكوناتها انهار البناء بكامله ،ولو بدت بع�ض معالمه الخارجية م�ستمرة في �أداء
بع�ض الوظائف المعزولة عن الأهداف الثقافية ال�شاملة لإن�شاء الم�ساحات الخ�ضراء.
 .1.4الحدائق التاريخية:
ينطلق تناول "الحدائق التاريخية" من اعتبارها تراثًا بيئ ًيا وتاريخ ًيا وثقاف ًيا ،و�إثارة االنتباه �إليها �ضمن م�شروع
"�أماكن العي�ش" يندرج في �أفق ا�ستثمارها على م�ستويات الثقافة والتربية والتنمية.
حديقة الرميطاج بالدار البي�ضاء:

�أ�س�ست حديقة الرميطاج بين  1917و ،1927بت�صميم المهند�س هنري برو�ست ،وقد �شكلت جز ًءا من
ذاكرة الدار البي�ضاء ومتنف�سا بيئ ًيا لل�ساكنة� ،إال �أن الحديقة �أهملت �إلى حد كبير حتى �صارت مجمعا
للقمامة ومرتعا للمت�سكعين .وقد �أعيد ت�أهيل حديقة الرميطاج بالدار البي�ضاء تحت �إ�شراف م�ؤ�س�سة محمد
ال�ساد�س لحماية البيئة ،بعد عمل كبير قام به المجتمع المدني 14؛ وقد افتتحت الحديقة ر�سميا
بعد ت�أهيلها يوم  28مايو  ،2011و�أدرجت �ضمن برنامج م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئة الخا�ص
بالحدائق التاريخية .ورغم الجهد المبذول من �أجل �إعادة الحياة لهذه الحديقة العريقة والمميزة في تاريخ
مدينة البي�ضاء ،ف�إن المعاينة الميدانية �أبرزت بع�ض مكامن الخلل متمثلة في:
• •عدم ا�ستكمال الجهات الم�س�ؤولة بالعمالة ،لعنا�صر ال�سل�سلة التدبيرية:
 -غياب تحديد جهة الإ�شراف؛ 13حوار مع الخبير المنظري يو�سف كوم يوم � 24أبريل 2012؛ وال�سيد يو�سف كوم �ضد ت�سييج الحدائق خ�صو�صا حدائق الأحياء� ،ضرب مثاال
بمدينة بروك�سيل التي تتوفر على  80%من الحدائق تمثل نموذجا يحتدى به.
 14انظر كتاب Echo Lermitage, Editions Le Fennec, 2006 :
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 -غياب الأيدي العاملة الكافية؛ -وجود ال�سياج؛ -كثرة الع�شب الذي ي�ستع�صي على التدبير الم�ستمر خ�صو�صا مع كثرة مرتادي الحديقة؛ -ووجود حو�ض مائي�ُ ،صمم لغر�ض بيئي مح�ض ،يكمن في عقلنة تدبير الموارد المائية حيث �إنالحو�ض يعتبر خزانًا لتجميع مياه الأمطار و�إعادة ا�ستعمالها من �أجل ري جل الف�ضاءات الخ�ضراء
للحديقة .تجدر الإ�شارة �إلى �أن �شبكة الري قد �صممت لال�ستجابة لهذا الغر�ض.
وقد تم ت�صميم خزان مائي ذو حجم كبير ،يتم مل�ؤه عبر قنوات تربطه بخزان متو�سط الحجم ،موجود
بالثانوية المجاورة للحديقة ،وببئر تم �إ�صالحه في �إطار �أ�شغال التهيئة.
كل هاته الخيارات تهدف �إلى عدم اللجوء ال�ستعمال الماء ال�صالح لل�شرب.
�أما فيما يتعلق بال�سباحة فقد تم ت�صميم حواجز نباتية ت�ضفي جمالية �أكثر على الف�ضاء وتبتعد عن خيارات
الحواجز الكال�سيكية التي �إذ تحاول المنع تحث الزائر وخا�صة الطفل على اجتيازها .من �أجل تفادي هذه
الم�شكلة البد من �إدماجها ك�أولوية للت�سيير المعقلن لهذه الحديقة من طرف م�صالح الجماعة المعنية.
  -غير �أن هذا الحو�ض في غياب الحرا�سة والت�أطير ي�ستعمل لل�سباحة ،رغم �أنه لم ي�صمم لذلك ،والماءالذي فيه غير معالج ،مما ي�شكل خطرا حقيقيا على �صحة الأطفال؛ وال�سبب م�شكل تدبير حيث لم
يراع ا�ستكمال عنا�صر ال�سل�سلة التدبيرية؛
 -في �إطار المهمة المنوطة بم�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئة تم في �إطار مبادرة رائدة� ،إدماجالم�ؤ�س�سات التعليمية المجاورة للحديقة في عمليات و�أن�شطة تح�سي�سية تهدف �إلى �إ�سهام التالميذ
كفاعلين مبا�شرين في المحافظة على موارد وجمالية الحديقة ،فقد تم تخ�صي�ص ف�ضاء لكل م�ؤ�س�سة
لزرع وري وتتبع نمو النباتات المزروعة وكذا �شرح قيم الحديقة والبيئة ب�صفة عامة من طرف م�ؤطرين
منخرطين في برنامج المدار�س الإيكولوجية التي ت�سهر عليه الم�ؤ�س�سة ،وهي تجربة يجوز تعميمها.
حديقة الأوداية:
يمكن اعتبار حديقة الأوداية حديقة نموذجية العتبارات نجملها فيما يلي:
 -موقعها المتميز قرب م�صب نهر �أبي رقراق في المحيط الأطل�سي؛ -وجودها داخل مبنى تاريخي هو ق�صبة الأوداية بحمولته التاريخية والرمزية والثقافية؛ -توفرها على عديد من النباتات المجلوبة من جهات مختلفة من العالم ،وهي ت�شكل بذلك تراثا طبيعياجدي ًرا بالمحافظة وح�سن التدبير؛
 -وجود الحديقة في قلب المدار ال�سياحي الرئي�سي بمدينة الرباط؛ -كونها مجاال ثقافيا وترفيهيا بامتياز ،وتعتبر مكانًا مثال ًيا للقراءة والتح�صيل والمراجعة؛40
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 -كونها تندرج �ضمن �شبكة متعددة العنا�صر تدعم �إحداها الأخرى ب�شكل طبيعي (�سياحة ،ثقافة،ا�ستثمار ،ترفيه ،ف�ضاء طبيعي ،منظر طبيعي ،موقع تاريخي).
من هذا المنطلق يمكن اتخاذ حديقة الأوداية كنموذج قابل للتعميم في مناطق �أخرى من المغرب
(�سقالة �سال ،ق�صبة مهدية)...
الحدائق العجيبة ببوقنادل:
تنتمي الحدائق العجيبة �إلى �صنف الحدائق التاريخية والبيئية ،التي �أ�ضحت بعد �إعادة ت�أهيلها ف�ضاء
طبيعيا وثقافيا يحتذى؛ وهي تقع على بعد  20كلم �شمال الرباط في اتجاه مدينة القنيطرة.
في �سنة  1951قام المهند�س الفرن�سي مار�سيل فرن�سوا ب�إن�شائها على م�ساحة  4هكتارات ون�صف؛ وفي
�سنة  1961افتتحت في وجه العموم ،وكانت ت�ضم � 150صنفا من النباتات تم جلبها من مختلف بقاع
العالم ،لكنها تت�أقلم مع خ�صائ�ص مناخ المغرب وتمت درا�سة وو�ضع لوحات تو�ضيحية مب�سطة لل�شرح
والتح�سي�س.
وفي �سنة � 2002أغلقت للإ�صالح ،ليعاد فتحها �سنة  2005بعد �إعادة ت�أهيلها من طرف م�ؤ�س�سة محمد
ال�ساد�س لحماية البيئة ،و�إدراجها كتراث طبيعي �إن�ساني لدى الأمم المتحدة؛ ت�ضم الحدائق  14حديقة
مختلفة ،وطيور نادرة ،ومطعما ومتحفا؛ وهذه الحديقة نموذج يحتذى من �أجل �أهداف متعددة :بيئية
وثقافية و�سياحية وتربوية...
كما تم و�ضع م�سار بيداغوجي لتح�سي�س وتوعية الزوار ،خا�صة الأطفال ،حول �أهمية المحافظة على
الموارد البيئية.
حديقة ماجوريل بمراك�ش:
على نف�س خطى الحدائق الغريبة ببوقنادل �سارت حديقة ماجوريل بمراك�ش التي تحولت بعد عملية
�إنقاذها �إلى تراث طبيعي ثقافي ذا �شهرة عالمية ،وتمثل عينة �ضمن التناول الثقافي لأماكن العي�ش في
�إطار العالقة الجدلية بين الإن�سان والمكان..
تقع حدائق الماجوريل في مدينة مراك�ش ،وتن�سب �إلى ا�سم بانيها الر�سام الفرن�سي جاك ماجوريل الذي
بد�أ ت�أ�سي�سها �سنة  .1924ثم �أقدم �سنة  1937على �صباغة مباني الحديقة بلون �أزرق نا�صع في المدينة
الحمراء ،بعد ذلك �سيتم �إطالق ا�سم �أزرق الماجوريل على هذا النوع من اللون الأزرق في اللغة الفرن�سية
ن�سبة لهذه الحديقة ،فيما بعد تعر�ض الر�سام الفرن�سي لحادثة �سير نقل على �إثره لفرن�سا حيث مات هناك
�سنة .1967
�سنة  1980قام م�صمم الأزياء العالمي �إيف �سان لوران والكاتب الفرن�سي بيير بيرجي ب�شراء الحديقة
حيث فتحوا جزءا منها للعموم؛ والحقيقة �أن حديقة ماجوريل مفخرة لمراك�ش وللمغرب ،وهي نموذج
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راق لت�صميم الحدائق الثقافية .حيث �أ�صبحت �أحد �أهم معالم مدينة مراك�ش ال�سياحية َّتم تحويل المبنى
المحاط بالحديقة �إلى متحف للفنون الإ�سالمية .كما تحتوي الحديقة على نباتات و�أزهار نادرة قادمة من
القارات الخم�س خ�صو�صا مختلف �أنواع نبات ال�صبار.
حديقة الوادي ال�سعيد بمكنا�س:
يمكن النظر �إلى هذه الحديقة باعتبارها حديقة تاريخية �شبه مجهولة ،لأنها خزان بيئي وتاريخي وثقافي تحتاج
�إلى �إعادة ت�أهيل كالحدائق التاريخية الجيدة التي تحدثنا عنها �سابقا (ماجوريل ،لوداية ،الحدائق العجيبة.)..
في ع�شرينيات القرن الع�شرين كانت توجد قرب مكنا�س معلمة طبيعية وفنية ا�سمها الوادي ال�سعيد .تقع
على �ضفاف واد النجا على بعد �أربع كيلومترات من مدينة مكنا�س ،في الحافة الجنوبية للطريق الوطنية
الرابطة بين فا�س والرباط .فقد تم تهييء هذا الوادي الطبيعي من طرف الفنان الفرن�سي �إيميل بانيون Émile
 Pagnonخالل الحرب العالمية الأولى ،واحتاج الرجل �إلى خم�س ع�شرة �سنة من العمل ،ليحول هذا
الف�ضاء "الب ّري" �إلى حدائق غناء ،وكانت هذه الحدائق الفريدة من نوعها ،مكونة من مدرجات متتالية،
غر�ست فيها نباتات مقاومة للجفاف .وه ِّيئت في المكان �أدراج كبيرة ينزل منها الزوار في اتجاه مجموعة من
الأحوا�ض ال�صغيرة التي تف�صل فيما بينها مناطق خ�ضراء.وكان ال�شالل المحاط بالطبيعة من كل مكان،
ي�شكل مكانا مف�ضال عند الزوار ،وهو باق �إلى اليوم .وكانت الحديقة ت�ؤوي �أنواعا حيوانية ،وكانت تتوفر على
مقهى ومطعم .وبالإ�ضافة �إلى الحديقة� ،ساهمت الزخرفة التي ميزت الحوا�شي والممرات والقناطر ال�صغيرة،
في �إ�ضفاء طابع �أ�صيل على المكان؛ لقد ر�أى المكنا�سيون والمغاربة عموما في الوادي ال�سعيد نموذجا
للحدائق الأندل�سية المفقودة ،فاجتمع في الوادي التاريخ والطبيعة والذاكرة والجمال...
لم يبق من الوادي ال�سعيد ،اليوم� ،إال الإ�سم ،فقد اندثرت الأنواع النباتية المجلوبة من مناطق عديدة من
العالم ،وعادت الأع�شاب التلقائية لت�ستحوذ على المكان .ولم يبق من الزخرفة والأحوا�ض �إال الأطالل،
�أما ال�شالل فالزال يذكر ب�أيام الوادي ال�سعيد.
لكن ،بتوفر الإرادة الكافية و�إ�شراك الخبراء وم�ساهمة المجتمع المدني ،يمكن �إعادة تهيئة الوادي ال�سعيد،
ليعود �إلى ما كان عليه ،وال �شك �أن هذه المبادرة �ستعود بالنفع على مكنا�س والمغرب برمته ،و�ست�ضاف
�إلى الحدائق الأخرى التي �أعيدت تهيئتها ب�شكل ي�شرف البلد وتاريخه وح�ضارته (حديقة ماجوريل،
عر�صة موالي عبد ال�سالم بمراك�ش ،الحدائق العجيبة ببوقنادل ،حديقة لوداية بالرباط).....
عر�صة موالي عبد ال�سالم بمراك�ش:
�إنها متحف حقيقي للفن العربي الأندل�سي في مجال الحدائق ،تعود هذه الحديقة التاريخية �إلى الع�صر
العلوي الأول ،وعمرها يناهز ثالثة قرون .وتمثل �إعادة تهيئة هذه الحديقة العريقة و�صيانتها من �أهم الأعمال
الرمزية الكبرى لم�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئية ،وقد �أ�ضحت بذلك قنطرة للتاريخ والذاكرة
والقيم .وي�صل عمر بع�ض �أ�شجار الحديقة �إلى � 300سنة مثل �أ�شجار الزيتون.
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لقد تمت �إعادة هيكلة عر�صة موالي عبد ال�سالم ،مع الحفاظ على خ�صائ�صها الأ�صلية ،و�أن�شئت بها
حديقة الإنترنيت المدمجة بالعر�صة لي�ستفيد منها العموم .وهذا نموذج فريد على الم�ستوى الوطني.
والمالحظ �أن �أعمال ال�صيانة من �سقي وب�ستنة وتزيين وتدبير م�شهدي ،تتم على �أعلى م�ستويات الإتقان
بالمقايي�س العالمية .وقد حققت م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئية رهانا لمواكبي التطورات الحديثة
من ال�شباب ،وقد �ساهمت في ربطهم بتاريخهم وع�صرهم على حد �سواء .والحق �أن عر�صة موالي عبد
ال�سالم نموذج ينبغي �أن يتكرر في جهات �أخرى من المملكة.
حديقة نموذجية بقلعة ال�سراغنة:
يتعلق الأمر بحديقة بو�سط مدينة قلعة ال�سراغنة .وهي في الحقيقة حديقة نموذجية لالعتبارات الآتية:
• •�صممت وفق ر�ؤية �شمولية تراعي حلقات ال�سل�سلة التدبيرية:
 �-صيانة م�ستمرة بادية؛ وهي حديقة مفتوحة بدون �سياج؛ وتتميز بحرا�سة م�ستمرة؛ -ح�ضور المقاربة التربوية عبر ت�سمية النباتات بلوحات تعريفية (جانب علمي وتربوي)؛ -قربها من م�ؤ�س�سة تربوية ب�شكل تبدو فيها العالقة بين الم�ؤ�س�سة والحديقة فاعلة وناجعة؛ -ت�صميم الحديقة ب�شكل يراعي الجمالية واال�ستمرارية..5

ال�ساحة العمومية كف�ضاء للعي�ش

لر�صد بع�ض مظاهرال�ساحات العمومية ،من المفيد البدء ب�ساحة تاريخية بمدينة تارودانت ،لر�سم م�سارها في
الزمان والمكان ،بحثا عن ت�سليط ال�ضوء على �أهميتها في الن�سيج العمراني ،والعالقات االجتماعية والثقافية.
ويتعلق الأمر ب�ساحة �آ�سراك ،التي تعني "لمراح" باللغة الأمازيغية المحلية .ف�إذا كان بيت ال�سكن في المنزل
المغربي يتوفر على "مراح" ،بما يعني الراحة واال�ستجمام وا�ستن�شاق الهواء النقي واللقاء ،ف�إن مراح المدينة
لي�س �إال ال�ساحة العمومية.
وقد حدث اختالل في ا�ستعمال مجال المدينة القديمة؛ ففي الأ�صل كان ت�صميم المدينة مالئما الحتياجات
النا�س ح�سب المتابعين ل�ش�ؤون المدينة ،بما يعني �أن وظيفة الأحياء كانت تحدد �شكل المعمار ،فكانت
الأحياء الحرفية معزولة عن الأحياء ال�سكنية على �سبيل المثال� .أما ال�ساحة العمومية فكانت ف�ضاءات
للفرجة (عرو�سة الفراجة ،ب�ساحة �سيدي �أو �سيدي بتارودانت) .والمثير �أنه �إلى حدود نهاية ال�سبعينات ،كان
هناك توازن بين الم�ساحات الخ�ضراء والبنايات الوظيفية (الثلث للبنايات ،والثلثان للم�ساحات الخ�ضراء)؛
�أن ال�ساحات المتبقية اليوم في ن�سيج المدينة القديمة بتارودانت هي المنتمية للن�سيج الح�ضري العتيق،
وما �أ�ضيف �إلى المدينة يتميز بغياب ال�ساحات ب�شكل عام .وقد قامت ال�سلطات المحلية بتارودانت ب�إعادة
تهيئة �ساحة �أ�سراك ،كما قامت ب�إقامة �ساحة كبرى محاذية لل�سور التاريخي قرب باب ال�سل�سلة ،وهي �ساحة
متنف�سا ل�سكان تارودانت.....
�شكلت ً
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ويبدو �أن عنا�صر ثقافية �أ�صيلة تميز المجال ال�سو�سي ،الذي ت�شكل تارودانت �أحد محاوره الأ�سا�سيةُ ،ت�سهم
في خلق عالقة �إيجابية بين الإن�سان والمجال ،يظهر ذلك على م�ستوى البناء الداخلي للمدينة العتيقة،
و�أي�ضا من خالل بع�ض الرموز.
وفي قلعة ال�سراغنة تبذل مجهودات على م�ستوى تهيئة ال�ساحات العمومية ،ونف�س الأمر يالحظ على
م�ستوى تدبير الحدائق .وكما ي�شار �أي�ضا �إلى �ساحة  9نونبر بطنجة التي تعتبر �ساحة نموذجية بامتياز .في
المقابل نجد �ساحات �أخرى طالها الإهمال رغم �أهميتها الترفيهية واالقت�صادية ،منها على �سبيل المثال
�ساحة الأمل ب�أكادير التي تحت�ضن مهرجان تيميتار.
وجدير بالمالحظة �أن معظم المدن ال�صغرى والقرى تفتقر �إلى �ساحة عمومية جامعة ،بما يعني غياب �أي مجال
مهي�أ للقاء والتوا�صل وتن�سيق المبادرات االجتماعية ،وتوفير الجهد والوقت� ،أو اتخادها ف�ضاء نموذجيا تن�ضاف
�إليه تدريجيا -وفق طبائع العمران -مرافق �أخرى ،ومن�شئات �أخرى بعي ًدا عن الفو�ضى واله�شا�شة واالرتجال.
.6

الريا�ضة باعتبارها ثقافة

يتفق الجميع ،على اعتبار الريا�ضة عامال �أ�سا�سيا من عوامل �إدماج ال�شباب في الحياة االجتماعية ،وتكوين
النا�شئة على قيم الجهد والتناف�س ال�شريف ،والوقاية من كل �أ�شكال االنحراف .بل �إنها مدخل من مداخل
محاربة �أ�سباب العنف والتهمي�ش والحقد والتمييز .ومن المعلوم �أن االقتناع ب�أهمية ودور الريا�ضة ،يتعين
تر�سيخه منذ ال�سنوات الأولى للتن�شئة ،وفي المدر�سة ،والثانوية والجامعة .غير �أن وزارة ال�شبيبة والريا�ضة
تعتبر �أن هناك ت�ساهال مع التالميذ ب�إعفائهم من ممار�سة الن�شاط الريا�ضي .و�أ ّما الجامعة فهناك �إهمال �شبه
تام لممار�سة الريا�ضة.
وي�سجل الكتيب الذي ن�شرته الوزارة الو�صية� ،أن ال�شباب ي�شكو من "خ�صا�ص في البنية التحتية التي
يمكنها ا�ستيعاب �أعداد كبيرة من الممار�سين ،وي�أملون في اال�ستجابة النتظاراتهم الكبيرة في مجال البنية
التحتية العمومية في �إطار �سيا�سة القرب .ويتعلق الأمر بتوفير مالعب خا�صة بالريا�ضات الجماعية ،مثل كرة
القدم وكرة ال�سلة وكذا م�سابح مغطاة ،وقاعات لممار�سة ريا�ضات بناء الج�سم".
المت�ضمنة في هذا الكتيب �أن ال�شباب يمار�سون �أن�شطتهم الريا�ضية في الف�ضاءات
المعطيات ُ
و ُت�سجل ُ
العمومية بن�سبة  76في المائة مقابل  13في المائة يمار�سونها داخل الأندية والقاعات .و 11في المائة فقط،
يمار�سون الريا�ضة في الم�ؤ�س�سات التعليمية.
ومن الم�ؤكد �أن الريا�ضة ن�شاط ترفيهي حيوي ،نظرا العتبارات مرتبطة ب�صحة الإن�سان البدنية والنف�سية،
ولدورها االجتماعي والثقافي بحيث ي�ؤدي انت�شار الممار�سة الريا�ضية �إلى زيادة القدرة المادية والمعنوية
للمواطن وال�شباب بوجه خا�ص .وال �شك �أن تهيئة الظروف المواتية لممار�سة الريا�ضة تعد من �أولويات
الإعداد الترابي ،و�إن ر�صد واقع المن�ش�آت الريا�ضية ،يدل داللة معبرة عن نق�ص ا�ستح�ضار البعد الريا�ضي،
باعتباره ن�شاطا �إن�سانيا نوعيا ومميزا.
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في هذا الإطارّ ،
يمكن ر�صد بع�ض المن�ش�آت الريا�ضية ،كعينة من عينات البحث في تبين ما يلي:
• •�إقبال ال�سلطات المحلية بمدينة �أكادير،على �سبيل المثال ،على هدم ملعب عبد اهلل ديدي في �إطار
م�شروع تو�سعة �سوق الأحد ،وهو ملعب تاريخي .وقد كانت بلدية �أكادير قد طم�أنت الفرق الم�ستفيدة
من هذا الملعب ومرافقه ،ووعدت البلدية الر�أي العام الريا�ضي ب�سو�س �أنها لن ت�سمح بهدم الملعب ما
لم يتم �إنجاز الملعب البديل ،غير �أن ال�سلطات لم تف بوعودها .وقد كانت هناك نية لتدمير Tennis
 royal clubبمدينة �أكادير وتعوي�ضه بمحالت لبيع الذهب ،لوال تدخل المجتمع المدني لمنع تنفيذ
هذا القرار.
مالعب القرب:

ولأن هناك اعترافا بالنق�ص الكبير في التجهيزات الريا�ضية ،ف�إن ال�سلطات العمومية التج�أت �إلى ما �سمته
وزارة ال�شباب ،بمالعب القرب ،والتي ال �شك ،ت�ستحق كل الت�شجيع� ،إذ يبدو �أن الهدف من �إن�شائها،
يتمثل في تعميم الممار�سة الريا�ضية ،والت�شجيع عليها عمليا عبر مفهوم القرب ،وكذلك دعم الممار�سة
الترفيهية بمفهومها ال�شامل .والحق �أن بع�ض المالعب التي �أنجزت �ضمن هذه المقاربة� ،ساهمت في
التخفيف من النق�ص المزمن للمن�ش�آت الريا�ضية ال�شعبية بالمغرب ،لكن كثيرا منها يعاني من م�شاكل
متعددة نجملها على ال�شكل التالي:
• •عدم قدرة مالعب القرب على تحمل الطلب الزائد عليها ،مما ينتج عنه االكتظاظ ،والحد من فعالية
المالعب ،مثل ملعب قرب بالدار البي�ضاء (ملعب الجوالن) يرتاده  312فريقا ،وهو ما ي�ؤدي �إلى نزاعات
بين ال�شباب ،وكذلك �إهمال فئة الأطفال التي من المفرو�ض �أن ت�ستفيد ب�شكل كبير من مالعب القرب؛
• •بطء في �إنجاز بع�ض مالعب القرب ،بحيث هناك فارق كبير بين مدة الإنجاز المفتر�ضة ،وما يتم �إنجازه
في الواقع ،وهي مثال ،حالة �أربعة مالعب قرب بالرباط (المنزه ،دوار الكورة ،ال�شبانات والمحيط)؛
• •غياب النظرة ال�شمولية ومنطق الديمومة في التعامل مع بع�ض الم�شاريع الطموحة ،مثل ما ح�صل
بمدينة العيون مع تجربة مركز ال�سو�سيو-ريا�ضي للقرب الأمير موالي الح�سن بالعيون ،الذي افتتح
ر�سميا يوم  ، 2011-3-7وتتوفر في المركز كل العنا�صر التي من المفرو�ض �أن تجعل منه مركزا نموذجيا،
�إال �أن غياب م�شروع وا�ضح المعالم ،والنق�ص في التدبير الجيد ،جعل من هذا المركز ج�سدا بال روح.
.7

مظاهر من الهدر الم�ؤ�س�سي لأماكن العي�ش

نظرا لأهمية الم�ؤ�س�سات الثقافية �ضمن المفهوم ال�شامل لأماكن العي�ش ،ودورها في �إنتاج القيم ،و�صناعة
المعنى ،وخلق االن�سجام بين الإن�سان والمجال ،يبدو من ال�ضروري الإهتمام بحالة مجالية ذات داللة،
والوقوف على عينات من �أماكن العي�ش في عالقتها بالفعل الثقافي من جهة ،ودرا�سة العالئق بين مختلف
الم�ؤ�س�سات �ضمن مفهوم "ال�سل�سلة التدبيرية" .وتتقدم مدينة العيون باعتبارها تجربة ت�ستحق االهتمام
لالعتبارات التالية:
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• •بو�صفها عا�صمة ال�صحراء المغربية؛
• •ذات و�ضع �سيا�سي خا�ص فيما يتعلق بال�سيادة 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�سترجاعها.
الحب�س بالدار البي�ضاء.
كما �سن�ستعر�ض بع�ض �أماكن العي�ش بمدينة الجديدة ،بلدية ُ
 .1.7مدينة العيون:
ي�سجل بالعيون وجود بنيات ثقافية بدون عمق ثقافي� ،أما الم�ساهمات المختلفة من �أجل النهو�ض بالقطاع
الثقافي (المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،وكالة تنمية �أقاليم الجنوب ،القطاع الخا�ص) فتبقى محدودة
الت�أثير في غياب التتبع والدرا�سات العلمية ال�شاملة ومفهوم الديمومة .وفي الوقت الذي يتحدث النا�س
عن االنفتاح على المجتمع المدني بكل �أطيافه ،يالحظ �أن الم�س�ؤولين عن ال�ش�أن العام ،يعانون من م�شكلة
الكفاءة والفعالية الميدانية؛ فهناك خزانات ومن�ش�آت ،لكن بدون فعالية؛ ومهرجانات ب�أفق �ضيق ،يح�ضر
لها ،غالبا ،ب�شكل مرتجل ومو�سمي ،كما �أن االرتجال ي�سود البنيات الثقافية؛ وهناك بع�ض الجمعيات التي
تح�صل على دعم لكن دون �إنتاج؛ بالإ�ضافة �إلى م�شكل تدبير الميزانيات.
مما يدعو �إلى نظرة ا�ستباقية لم�س�ؤولية الثقافة؛ �إلى �إعادة النظر في مدى جدوى �إنجاز بنايات فارهة ،كالم�سرح
ذي الثالث قاعات ،والمكتبة التي �أريد لها �أن تكون الثانية من نوعها على الم�ستوى الوطني بعد المكتبة
الوطنية بالرباط؛ فكيف يمكن بناء هذا الم�شروع -ثقافيا و�سيا�سيا واجتماعيا -بدون توفير �شروط الت�شجيع
على القراءة ،رغم وجود الخزانات ،بالإ�ضافة �إلى �أن توقيت فتح الخزانات هو نف�سه وقت الدرا�سة ،فكيف
يجمع التالميذ بين الأمرين؟؟ والأ�صل هو تقريب الم�ؤ�س�سات الثقافية من الم�ؤ�س�سات التعليمية ،وتنظيم
الوقت ب�شكل يمكن من الجمع والتكامل بين الوظائف التربوية والثقافية؛ يعك�س هذا الواقع م�شكال عميقا
يتمثل في تدبير ال�ش�أن الثقافي ،وغياب احترام مقت�ضيات "ال�سل�سلة التدبيرية".
وت�شير الإح�صائيات �إلى وجود ما بين  1400و 1500جمعية بمدينة العيون ،كلها تطلب الدعم لأن�شطتها،
والحا�صل �أن �أثر العمل الثقافي الجاد ناذر بمدينة العيون� ،إال ما يندرج في ما هو مو�سمي ،ومن الم�ؤ�شرات
على هذا الحكم نذكر:
• • متحف فنون ال�صحراء بالعيون ،الذي يعاني من �إهمال كبير؛ وال تعتبره الوزارة متحفا لفنون ال�صحراء،
بحكم �أنه ال ي�ستجيب لل�شروط المتحفية ! و�إذا كانت ميزانية "المتحف" ال�سنوية ال تتعدى 60.000
درهم ،ف�إن حالته ال تدل على �إنفاق �أي �شيء يذكر .فهو في عطالة كاملة؛ وكان من المفرو�ض �أن ي�شكل
جزءا من م�سلك ثقافي�/سياحي �أ�صيل ،يجمع عنا�صر دالة على الثقافة ال�صحراوية بالعيون :مجمع
ال�صناعة التقليدية ،ومتحف فنون ال�صحراء ،ومعهد الدرا�سات والبحوث الح�سانية ،بالإ�ضافة �إلى البيئة
ال�صحراوية المحيطة بالعيون ،بمعطياتها الطبيعية والإثنوغرافية ،فالعنا�صر التي من المفرو�ض �أن ت�شكل
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الن�سق ال�سياحي والثقافي فارغة المحتوى للأ�سف.
• •�أما مركز الدرا�سات والبحوث الح�سانية ،فكان من المفرو�ض �أن يقوم بدور التعريف بثقافة ال�صحراء
والتراث الح�ساني ،لكن حاله تدل على غياب كامل لأي م�س�ؤولية تجاه ثقافة عريقة كالثقافة ال�صحراوية.
وتبين المعلومات ب�ش�أنه ما يلي:
تم �إن�شاء مركز الدرا�سات والبحوث الح�سانية بقرار وزاري  ،1321 /96وافتتح يوم  7يوليو �. 1996أما
المهام المنوطة بالمركز فهي :االهتمام بالثقافة الح�سانية وذلك من خالل القيام بجمع وت�صنيف
مختلف تجليات الثقافة الح�سانية و�إبراز قيمتها عن طريق:
 -التعريف بالروائع الأدبية والفكرية والإبداعية؛ جرد مختلف التعابير الح�سانية وت�ضمينها في معجم؛ -تدوين الق�صائد ال�شعرية وت�صنيفها وكتابة المو�سيقى وت�سجيلها بطرق علمية؛ �-إعداد �أطل�س الأدوات (الإثنوغرافية) ال�صحراوية القديمة و�أ�سمائها؛ -تنظيم مباراة ومعار�ض حول الثقافة الح�سانية ( ل�صالح الثانويات الإعدادية بالأ�سا�س).والغريب �أن مركز الدرا�سات والبحوث الح�سانية الذي �أ�س�س منذ  15 1996ال يتوفر على ما يلزم من الكتب
التي لها عالقة بالثقافة الح�سانية والثقافة ال�صحراوية ب�شكل عام.
وقد عملت وكالة تنمية الجنوب ،على الإ�سهام في مجموعة من الم�شاريع منها:
 -الإ�سهام في تجديد الخزانة الو�سائطية ،بحيث �أن الخزانة القديمة �صارت و�سائطية على �إثر اتفاقيةبين وزارة الثقافة ووكالة الجنوب �سنة  ،2007لكن �سوء تدبير الخزانة الو�سائطية منذ � 2008أدى �إلى
بع�ض مظاهر الجمود ،ثم �أن الخزانة تفتح على ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباحا وتغلق الرابعة والن�صف
بعد الزوال ،وهي نف�سها �أوقات الدرا�سة!!!
 -قامت الوكالة بدعم تكوين ل�صالح الم�س�ؤولين عن الخزانات الو�سائطية� ،ضمن م�شروعpour ma:bibliothèque PMB

 -قامت وكالة الجنوب ب�شراكة مع بلدية طرفاية بتجهيز وت�أثيت الخزانة التي تكلفت البلدية ببنائها فيغياب وزارة الثقافة.
وخال�صة القول ،وفي �ضوء �إفادات الم�س�ؤولين على الم�ؤ�س�سات الثقافية بع�ض الفاعلين الجمعويين
المهتمين بال�ش�أن الثقافي بالعيون� ،أن العمل الثقافي والجمعوي في المنطقة ال�صحراوية �أنفقت عليه �أمواال
كبيرة ،لكن ما �أنجز ال يتالءم مع حجم الإنفاق !؟؟ والحا�صل �أن هذا الو�ضع ال يقت�صر على مدينة العيون،
و�إنما هو عام لكافة مناطق المملكة اللهم �إ ّال ا�سثتناءات قليلة.
 15هناك مراكز �أخرى من نف�س النوع :مركز تير�س للدرا�سات الح�سانية (الداخلة) ،مركز الدرا�سات والأبحاث الح�سانية �سيدي �أحمد الركيبي
با�سمارة؛ مركز ب�أكاديمية �آ�سا للثقافة الح�سانية ..وكلها تعاني من العطالة.
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 .2.7مدينة الجديدة :بوادر عمل م�ستدام :
لقد تبين في حالة مدينة العيون �أن"الإ�شكالية الثقافية بنية متكاملة" ،و�أن الإنجاز ي�سند الإنجاز بمنطق
التن�سيق القطاعي والحكامة الجيدة .و�إذا كانت مالمح �أي م�شروع ثقافي ناجح ومنتظم غير بادية بمدينة
العيون رغم البنايات مثل المكتبة الثانية من نوعها بالمغرب ،والم�سرح ذي الثالث قاعات ،ومالعب
"القرب" المتعددة التي ال ي�ستفيد منها �شباب المدينة ،ف�إن الوقوف على الحقائق الميدانية عبر المعاينة
والمقابالت والمالحظة بالم�شاركة ،بينت �ضرورة المبادرة بو�ضع م�شروع ثقافي متكامل بمدينة العيون.
�أما في حالة مدينة الجديدة وعلى الرغم من النظرة المت�شائمة لبع�ض الفاعلين في ال�ش�أن الثقافي بهذه
المدينة ،ف�إن المعاينة الميدانية ،تبرز �أن م�شروعا ثقافيا طموحا يبدو من خالل المنجزات التي ي�سند
بع�ضها بع�ضا ،وفق منطق وحدة البنية الثقافية و�شموليتها يتجلى في:
• •الم�سلك ال�سياحي داخل الحي البرتغالي مجهز بعناية :نظافة بادية� ،أ�سوار مرممة؛
• •ا�ستعمال المباني التاريخية لأغرا�ض ثقافية (نموذج الكني�سة البرتغالية)؛
• •الحدائق ت�شي بعمل جيد على م�ستوى تدبير هذا القطاع الحيوي بالمدينة؛
• •�شاطئ جميل ،وكورني�ش مهي�أ بعناية ،وتجدر الإ�شارة �إلى الف�ضاء الترفيهي والريا�ضي الفريد من نوعه -
ح�سب علمنا -الذي كان ثمرة ال�شراكة بين الدولة والقطاع الخا�ص ،ولوال حلقة مفرغة تتمثل في غياب
الحرا�سة الم�ستمرة  -مما �أدى �إلى �إتالف بع�ض المعدات -ل�صح اعتباره م�شروعا نموذجيا؛
• •الم�سرح البلدي ا�ستكملت عملية ترميمه من المفرو�ض �أن ي�ساهم في تن�شيط الحركة الثقافية بالجديدة.
خال�صة القول �أن التن�سيق القطاعي فيما يتعلق ب�أماكن العي�ش المختلفة م�س�ألة حا�سمة لفهم "الإ�شكالية
الثقافية بالمغرب" .وهو واقع ت�سبب في عدد من الم�شاكل؛ �أولها �إهدار فر�ص ال ح�صر لها للإنتاج
الثقافي؛ وثانيها �إ�ضاعة فر�ص �إدماج ال�ش�أن الثقافي في الم�ؤ�س�سات والعالقات االجتماعية؛ وثالثها �ضعف
م�ساهمة قطاع الثقافة في �إدماج ال�شباب؛ ورابعها وجود م�ؤ�س�سات معطلة ب�سبب نق�ص كبير في التدبير.
وغير بعيد عن مدينة الجديدة تبدو مدينة �آ�سفي م�سرحا لفو�ضى م�ستمرة� :أزبال في كل مكان ،قاعات �سينما
مغلقة ،مدينة قديمة بدون ا�ستثمار �سياحي ،كما �أن هناك مع�ضلة بيئية يقف الجميع عليها متفرجا؛ يتعلق
الأمر بوادي ال�شعبة ،من روافد تان�سيفت ،وقد تحول �إلى واد حار مك�شوف ،يمر من قلب المدينة التاريخية
بمحاذاة الحي الخزفي ال�شهير ،الذي يعتبر المتنف�س ال�سياحي الوحيد للمدينة.
والحق �أن التدبير المجالي في هذه المدينة العريقة ،يعاني من خلل مركب ،ولي�س غريبا �أن تقوم وزارة
الداخلية بحجز م�شروع ميزانية الت�سيير ،الذي �أعدته الجماعة الح�ضرية لآ�سفي ،بر�سم ال�سنة المالية ،2012
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الحب�س :ا�ستثناء في محيط غير ُمنظم:
 .3.7حي ُ
الحب�س بالمعطيات التالية:
يتميز حي ُ
• •تدبير جيد للنفايات؛
• •نظافة بادية في المجال؛
• •م�ساحات خ�ضراء مهي�أة ب�شكل جيد؛
• •�أ�سواق مندمجة في الن�سيج العمراني؛
• •انتعا�ش الحركة ال�سياحية (ال�صناعة التقليدية ،المعمار الإ�سالمي ،مقهى تقليدي)..
• •مجال تركز المكتبات ودور الن�شر؛
• •معالم تاريخية وح�ضارية م�صانة (الم�سجد اليو�سفي ،الم�سجد المحمدي ،مبنى المحكمة)..
غير �أن المفارقة تتجلى في �أنه على بعد �أمتار من حي الحبو�س ،يبدو الأمر مغايراً تماما ،نفايات في كل مكان؛
و�سكن ع�شوائي؛ و�أ�سواق غير قانونية؛ ومظاهر الت�سكع؛ والفقر؛ وغياب عالمات على الذاكرة التاريخية
(المعلمة الثقافية الوحيدة ،المتمثلة في �سينما موريطانيا� ،أغلقت!).
�	.8إ�شكاليات المدينة العتيقة :نموذج فا�س

المدينة القديمة بفا�س:
لفهم بع�ض جوانب �إ�شكالية المدن العتيقة بالمغرب باعتبارها تراثًا �إن�سان ًيا ،وبحكم �أن هذا التراث يتعر�ض
في كل من المدن المغربية ،المخزنية والح�ضرية ،لالنهيار والهدر ،على الرغم من المجهودات التي تبذل،
هنا وهناك ،من �أجل �إنقاذها و�إعادة الحياة �إليها ،اخترنا مدينة فا�س ،لأنها تمثل مجاال تراثيا �إ�سالميا عتيقا،
وت�شكل بنية م�ستقلة قائمة بذاتها �إلى حدود � ،1912سنة فر�ض الحماية الفرن�سية ،وتحويل العا�صمة �إلى
الرباط ،كما تمثل مختبرا للقاء والتفاعل بين مختلف المكونات الثقافية المغربية.
ويبين الت�شخي�ص الميداني ما يلي:
• •انهيار التركيبة ال�سكانية لفا�س العتيقة؛
• •الهجرة القروية �أدت �إلى تغيير مالمح مدينة فا�س التاريخية؛
• •فو�ضى البناء و�أحزمة الفقر :مثال بن دباب ،وجنان الدرادر؛
• •م�شكل الكثافة ال�سكانية والوعاء العقاري؛
• •�إ�شكالية البيئة والتلوث؛
• •المنازل الآيلة لل�سقوط :كحي �سيدي بوجيدة ،الذي توجد به العديد من المنازل الآيلة لل�سقوط.
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لقد بد�أ التغيير يحدث بموازاة مع فقدان فا�س لأهميتها ال�سيا�سية واالقت�صادية ،خ�صو�صا نتيجة لتحويل
العا�صمة ال�سيا�سية �إلى الرباط ،ولهجرة �أعداد من الأ�سر الفا�سية العريقة �إلى المدن ال�شاطئية ،بالخ�صو�ص
الدار البي�ضاء ،كما �شهدت فا�س تو�سعا مجال ًيا كبي ًرا ،وهجرة قروية كثيفة �إليها .ولقد �ساهمت هذه العوامل
في تغذية �آليات التحول الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية والمجالية ،التي الزالت فا�س القديمة لحد
الآن م�سرحا لها ،و�أ ّدت �إلى ظهور �أو�ضاع تعرف الكثير من التناق�ضات :تعميق التباينات بين مكونات
المجتمع ،ثقافيا ،واجتماعيا ،واقت�صاديا ،ومجاليا.
ظل مجال فا�س القديمة با�ستمرار ،مكانا ت�ستوطنه فئات مختلفة من ال�شرائح االجتماعية ،تعاي�شت مع
الن�سيج المبني ،وحافظت عليه لقرون خلت ،لكن العقود القليلة الما�ضية ،حملت معها تحوالت �سريعة
و�سلبية� ،شكلت نقطة تحول كبرى في جودة الحياة والمعمار ،اللذين �أ�صبحا يعرفان اختالال وتدهورا في
جوانب متعددة ،كتدهور الإطار المبني ،والتلوث البيئي ،وا�ستقرار فئات اجتماعية فقيرة ،وغياب الأمن،
وهكذا �أ�صبحت المدينة القديمة مجاال طاردا لل�سكان.
�إذا كانت �ساكنة فا�س قد تكاثرت ب�شكل كبير ،ف�إن �ساكنة فا�س القديمة عرفت تراجعا هاما ،مما يعني �أنها
تعرف تخفيفا من الكثافة ب�شكل تلقائي .ومن �أ�سباب تراجع عدد ال�ساكنة ،الظروف ال�صعبة التي يعاني
منها ال�سكان جراء بطء التدخالت ،الرغبة الكبيرة لدى ال�ساكنة في مغادرتها ،وال�سكن اله�ش .ويمكن
اعتبار انت�شار ال�سكن ال�سري بمحاذاة الأ�سوار� ،أكبر مجال ا�ستقطب ال�ساكنة الفقيرة في الثالثة عقود
الأخيرة ،نظرا الرتفاع ثمن الأر�ض في المناطق الأخرى.
وهكذا �أ�صبحت المدينة القديمة بفا�س ،طاردة ومنفرة ل�ساكنتها ،و�أ�صبح يقطن بها �سكان �أقل خ�صوبة
و�أكثر �شيخوخة .وقد �أكدت جل الدرا�سات ،على �أن عامل ارتفاع ال�ضغط على المنازل بالمدينة القديمة،
يعد من الأ�سباب الرئي�سة في عملية تدهور المنازل ،والتي كانت مخ�ص�صة في ال�سابق للعائلة الواحدة ،في
حين �أ�صبحت ت�ضم �أ�سرا نووية متعددة كما �سبقت �إليه الإ�شارة �آنفا ،وخ�ضعت �إلى التق�سيم والتجزيء،
بينما المنازل التي وجهت للكراء ،تم تعميرها من قبل �ساكنة تفتقر ،لي�س فقط �إلى الإمكانيات المادية
للقيام بعمليات الإ�صالح والترميم ،بل تفتقر �أي�ضا �إلى الأ�سلوب المعي�شي ،والتوظيف ال�سليم لمرافق
البيت ،ومراعاة تقاليد االعتناء الخا�صة بالفئات التي كانت ت�سكن هذه البيوتات في ال�سابق.
تدهور الإطار البيئي بالمدينة القديمة بفا�س:
�أ�ضحت الم�س�ألة البيئية تطرح نف�سها بحدة داخل المجال القديم بفا�س ،وذلك من جراء تداخل الأن�شطة
االقت�صادية الملوثة ،والأحياء ال�سكنية ،وا�ستعمال بع�ض الحرف التقليدية لمواد خطيرة تهدد �سالمة
وجودة الحياة بهذا المجال (الكروم ،ال�سولفور والحوام�ض والنيكل) بحيث ت�ساهم هذه المواد في تلوث
الوديان ،وفي تدهور �شبكة ال�صرف ال�صحي ،وت�ؤثر �سلبا على ال�شبكة المائية التقليدية ،مما دفع بالجهات
المخت�صة �إلى �إغالق العديد من العيون المائية؛ وعلى الرغم من المحاوالت المتكررة لإخراج الأن�شطة
الملوثة خارج الأ�سوار� ،إال �أن تعثر هذا الم�شروع ،وعدم التو�صل �إلى �صيغة متفق عليها تجبر الملوثين
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على الخروج �إلى الحي ال�صناعي بعين النقبي ،ورفع من حدة التلوث ،وق ّل�ص من فر�ص تدبير المخاطر
المرتقبة ب�شكل جيد� .أما الخرب المتواجدة بالمدينة القديمة ،في�صل عددها �إلى  311خربة تهدد ال�سالمة
البيئية لل�ساكنة ،وتهدد الحالة الفيزيائية للمنازل المحيطة بها� ،إ�ضافة �إلى تقل�ص الم�ساحات الخ�ضراء �أمام
تو�سع البناء على ح�ساب الب�ساتين داخل الأ�سوار.
الإنقاذ بين النظري والواقع المعاين:

�أعلنت فا�س تراثا عالميا �سنة  ،1980ومنذ ذلك الحين بد�أ التفكير في �أ�ساليب التدخل وفي طبيعة
الم�شاريع التي يجب �أن تحظى بالأولوية ،كما �أحدثت م�ؤ�س�سات عمومية مهمتها الإ�شراف والتدخل
في هذا المجال (وكالة التخفي�ض من الكثافة و�إنقاذ مدينة فا�س �سنة  ،1989ولم ت�شرع في العمل �إال
�سنة  ،1992الوكالة الح�ضرية و�إنقاذ فا�س �سنة  ،1991ال�صندوق الوطني للعمل الثقافي ،المركز الدولي
لإنعا�ش ال�صناعة التقليدية ،م�ؤ�س�سة التهيئة والعمران ،والخوا�ص المحليون والدوليون) ،لكن الح�صيلة
ظلت �ضعيفة ،ولم ت�ساهم �إلى حد الآن في �إيقاف م�سل�سل التدهور.
وقد �شاركت العديد من الم�ؤ�س�سات العامة ،والمنظمات غير الحكومية ،والحكومات الأجنبية ،في
تمويل عدد مهم من الدرا�سات ،بغية تحديد �إ�ستراتيجية للتدخل ،كوكالة التخفي�ض من الكثافة ،و�إنقاذ
مدينة فا�س ،واليون�سكو ،والبنك الدولي ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،وقد حاولت هذه الدرا�سات
و�ضع ت�صور وا�ضح ،ونظرة واقعية لم�شاريع متنا�سقة ي�سهل تنفيذها ،واعتمدت في ذلك على خبراء من
تخ�ص�صات متنوعة.
من بين الت�صاميم التي خرجت �إلى الوجود ،هناك مخطط �إعادة االعتبار وت�صميم التهيئة الخا�ص بمدينة
فا�س العتيقة ،والذي �ساهمت فيه �إلى جانب وكالة التخفي�ض من الكثافة ،والوكالة الح�ضرية ،و�إنقاذ فا�س،
المجموعة الح�ضرية ،والبنك الدولي .وتكمن فل�سفة هذين المخططين ،في �إعادة االعتبار للمدينة:
عمرانيا واقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا .لكن هذه الأدوات ركزت على الجوانب التقنية ،ولم ت�ؤ�س�س ل�سيا�سة
تنموية �شاملة وم�ستدامة ،في التعامل مع هذا المجال ّ
المركب� ،إذ لم يتم تنفيذ �أي م�شروع نموذجي ،في
�أي حي من الأحياء ،بحيث يمكن تعميمه على باقي �أجزاء المدينة وعلى المدن العتيقة الأخرى.
.9

الم�آثر التاريخية

يمكن �إجمال المالحظات الميدانية ،حول الم�آثر التاريخية باعتبارها "�أماكن عي�ش" ،وباعتبار �أهميتها
المركزية في الثقافة الوطنية ،و�إمكانيات توظيفها وا�ستثمارها ب�شكل يحقق �أهدافاً متعددة ،فيما يلي:
حفظ الذاكرة التاريخية والرمزية ،واال�ستثمار التربوي عبر تلقين الأجيال قيمة التاريخ الوطني ،واال�ستثمار
االقت�صادي عبر ا�ستعمال المواقع التاريخية باعتبارها ف�ضا ًء للتوظيف العقالني ،وخلق فر�ص لل�شغل ،وتن�شيط
ال�سياحة الوطنية والعالمية .والحال �أن معظم المباني التاريخية بالمغرب ،تعاني من تدهور كبير ،و�إهمال من
طرف ال�سلطات المخت�صة� ،إن جزئيا �أم كليا ،كما هو �ش�أن المباني التاريخية المتوارية عن الأنظار..
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ويمكن تلخي�ص �أهم الم�شاكل في:
• •تحول كثير من المواقع التاريخية �إلى ف�ضاءات للنفايات ومجمع للمت�سكعين ،مع ما يرافق ذلك من
م�شاكل �أمنية؛
• •االهتمام ال�شكلي ببع�ض الواجهات ،و�إهمال المباني المتوارية عن الأنظار؛
• •جهل المكانة المركزية لكثير من المواقع في تاريخنا الوطني والح�ضاري؛
• •غياب الم�سالك ال�سياحية �إال ب�شكل نادر؛
• •غياب �شبه كلي ،للوحات الإر�شادية التي تبين القيمة التاريخية والح�ضارية للمواقع الأثرية؛
• •عدم ا�ستغالل بع�ض المواقع التاريخية ،وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية (نموذج ق�صبة المهدية ،والعمارة
الع�سكرية ب�سال)...
.10

الأنترنيت و�أماكن العي�ش المتخيلة

تمنح الثقافة لأماكن العي�ش ،كيفما كانت طبيعتها ووظائفها� ،أبعادا واقعية ،بقدر ما تتيح للمواطن الذي يرتادها
�إمكانيات التخيل والإنف�صال ،ولو م�ؤقتا ،عن حيثيات الواقع و�إكراهاته .وت�شكل الثقافة الو�سائطية ،اليوم� ،أهم
م�صدر لإكت�ساب المعرفة والثقافة وال �سيما في تجلياتها الإلكترونية من خالل و�سائل التكنولوجية الحديثة
وعلى ر�أ�سها الأنترنيت.
وفي �ضوء هذه التحوالت التكنولوجية والإجتماعية الجارية� ،أنتجت تكنولوجيا الإت�صال جمهورها ومنحته،
وخ�صو�صا ال�شباب� ،إمكانيات لممار�سة ثقافية جديدة ،بل وخلقت المدمنين عليها ،و�أ�صبح لديها �ضحاياها،
ومن ي�ستعملها بح�ساب وعقالنية ويجعل منها م�صدرا للتثقيف والمعرفة.
�إال �أن تو�سع هذه التكنولوجيا ،لي�س مت�ساويا بين كل الفئات في المغرب ،خ�صو�صا بين ال�شباب .با�ستثناء
الهاتف المحمول الذي تجاوز  36مليون جهاز في المغرب ،ف�إن الأدوات الرقمية الأخرى ،ال ي�ستفيد من
ا�ستعمالها �شباب الأحياء الهام�شية� ،أو العالم القروي� ،إال ب�شكل ا�ستثنائي .كما �أن �أندية الأنترنيت ،قليلة
الإنت�شار في البوادي� ،أي �أن هذه الأدوات منت�شرة في الأو�ساط الح�ضرية بدرجة �أ�سا�سية.
وي�ؤ�شر الإنت�شار الوا�سع للأدوات الرقمية ،ولمقاهي الأنترنيت ،على انخراط ال�شباب في �أطر ثقافية جديدة
تقطع ،بكيفيات متفاوتة ،مع و�سائل التوا�صل التقليدية ،ومع قنوات نقل الثقافة .فالجيل الجديد انغم�س
كلية في الثقافة الو�سائطية ،ويميل �إلى التبرم من منطق الإ�ستمرارية .وتبين كل البحوث حول ال�سلوكات
والممار�سات الثقافية لل�شباب ،بالأ�سا�س� ،أنهم �أ�صبحوا م�ستهلكين كباراً لو�سائل اللإت�صال وللثقافة
الو�سائطية.
ويعزز هذا النزوع الجديد نوعا من "خو�ص�صة" و�سائل الترفيه الثقافية ،تنامي ا�ستقالل الم�ضامين الثقافية
الم�ستقاة من �شبكات التوا�صل الإجتماعي� ،أو من المعارف والمعلومات المنت�شرة ،بدون حدود وال �شروط
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ملزمة ،في ال�شبكة العنكبوتية قيا�سا �إلى الم�ؤ�س�سات والأطر التقليدية للتن�شئة .يالحظ الأمر نف�سه على
الم�ضامين والقيم الدينية التي كان م�صدرها� ،إلى عهد قريب ،م�ؤ�س�سات مثل العائلة ،الم�سجد ،والم�ؤ�س�سة
التعليمية...
تتو�سع �شبكة الأنترنيت ب�سرعة كبيرة في المغرب .قد �ساهمت ال�سلطات العمومية ومناف�سة المتعهدين في
مجال الإت�صاالت ،في ن�شر و�سائل التكنولوجيا الحديثة� ،سواء بارتياد مقاهي الأنترنيت� ،أو الح�صول على
حا�سوب �شخ�صي ،ف�إن ذلك يمثل فر�صا لتنمية نوع من الإ�ستقالل الذاتي للفرد ،في مختلف المراحل
العمرية ،وذلك ما ت�ؤكده الوتيرة ال�سريعة النخراط المغاربة في الفي�سبوك ،حيث يقترب عددهم من 4
ماليين منخرط بارتفاع �شهري ي�صل �إلى  2,6في المائة ،ويمثل ال�شباب ما بين � 34 18سنة الأغلبية بما ن�سبته
 70في المائة ( 62ذكور و� 38إناث).
ومن الم�ؤكد� ،أن الثورة الرقمية توفر لل�شباب� ،إمكانيات وا�سعة الختيار وقت وو�ضعية ا�ستهالك الو�سائل
التقليدية الناقلة للمعلومات ،من �صحف ،و�إذاعات ،وتلفزات..ويمكن القول ب�أن الثورة الرقمية ،بما فيها
مقاهي الأنترنيت ،ب�صدد خلخلة العادات و�أنماط الإ�ستهالك الثقافية ،وخلق عوالم ،كل واحد يعي�شها
بطريقته الخا�صة ،يلعب فيها ما هو افترا�ضي وتخيلي ،دورا متناميا في الت�أثير على ال�سلوكات والعالقات وحتى
الم�شاعر ..وبقدر ما يمكن القول ب�أن الو�سائل الرقمية تمكنت من "دمقرطة" الثقافة ،وعو�ضت عجز الدولة
في بناء التجهيزات الثقافية الكال�سيكية،يمكن القول� ،أي�ضا� ،أنها �أنتجت �أنماطاً مختلفة للروابط الإجتماعية،
ووفرت �إمكانيات ال حدود لها للغو�ص والإ�شتراك في �أماكن عي�ش متخيلة ،قد تبد�أ بالنزوع العفوي للعب،
�أو التفاعل الب�سيط مع الآخرين ،وتنتهي �إلى ن�سج عالقات حميمية قد تكون خطيرة �أحيانا� ،أو الإنخراط في
�شبكات اجتماعية تتحول مع الممار�سة اليومية �إلى حاجة حيوية.
وقد �أكد البحث الوطني حول ال�شباب ،الذي �أنجزته المندوبية ال�سامية للتخطيط (يونيو � )2012أن  68في
المائة من ال�شباب ،ي�صرحون ب�أنهم ي�شاهدون التلفزة ،وي�ستمعون �إلى الإذاعة ب�شكل منتظم� .أقل من الثلث
ي�ستعملون الأنترنيت ( 14بالمائة بانتظام و 16بالمائة �أحيانا) من �أجل الإ�ستماع للمو�سيقى وم�شاهدة الأفالم
بالدرجة الأولى ( ،)70%والتوا�صل في �إطار ال�شبكات الإجتماعية ( ،)62%والبحث عن المعلومات
(� ،)59%أو القيام ب�أبحاث مدر�سية وجامعية (.)51%
وبين البحث الذي قام به مركز درا�سات � CESEMأنه انطالقا من عينة من  900فرد يالحظ رقمان يبرزان
مدى نوعية الإ�ستقالل الذاتي لم�ستعملي الأنترنيت 29%.ي�صرحون �أنهم يلجون الأنترنيت ،اعتمادا على
حا�سوب م�شترك (في العائلة �أو العمل) ،و 17،4%من خالل حا�سوب فردي .في حين �أن �أغلب الم�ستجوبين،
ي�ؤكدون على �أن ا�شتراكهم في ال�شبكة الإجتماعية في�سبوك� ،سببه الرئي�سي البحث عن "الترفيه" ،وتليه
خا�صية �أنه "مفيد" ،كما ي�سمح بتكوين "ر�أي �شخ�صي" ،ثم ي�ساهم في تعزيز الروابط الإجتماعية ،ومن بينها
عالقات ال�صداقة والعالقات العائلية.
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ومهما كانت �صدقية العينة التي اعتمدها هذا البحث ،ف�إنه �أكد نتائج درا�سات �أخرى ،تلتقي عموما في نف�س
الإهتمامات التي تحرك م�ستعملي الأنترنيت ،والذي يبقى في الغالب الأعم ،و�سيلة جاذبة من الإ�ستراحة
المتخيلة تمتلك �إمكانات ال حدود لها لخلق �أماكن عي�ش افترا�ضية ،مما وجب �أن يولى �أهمية �أكبر من حيث
الهند�سة والإتاحة وتي�سير المحتويات المناف�سة ،البناءة والمفيدة.
�	.11أماكن عي�ش نموذجية

هناك بع�ض �أماكن العي�ش النموذجية التي تبرز ب�شكل وا�ضح �أن وجود الإرادة ال�سيا�سية والتدبير الجيد،
وتوفير الإمكانيات المادية والفنية ،من �ش�أنها �أن ترتقي ب�أماكن العي�ش ببالدنا ،بما ين�سجم مع تاريخ البلد،
ومع حاجيات ال�ساكنة �إلى الترفيه والتثقيف .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن مبد�أ "الأفكار قبل المال" مبد�أ م�ؤ�س�س
ينم عن تر�سخ الح�ضارة وفن العي�ش.
والظاهر �أن ما تحقق من �إنجازات في مناطق متفرقة من البالد ،يمكن �أن ي�ستلهم في مناطق �أخرى� ،ضمن
مبد�أ المناف�سة .و�إذا كانت �إكراهات عديدة  -ثقافية و�سيا�سية ومالية -جعلت مناطق عديدة من المغرب
في حالة �سيئة ،ف�إن الت�سا�ؤل ،والمقارنة ،واال�ستلهام ،و�شحذ الهمم ،وتو�ضيح الأهداف ،وو�ضع مخططات
للتطبيق ت�سندها المراقبة والمتابعة ،كل ذلك �سيتيح االنتقال من حالة ال�سلبية ومظاهر العجز� ،إلى ثقافة
المبادرة والم�س�ؤولية.
الم�ضيق ومارتيل بوالية تطوان:

يمكن اعتبار مدينة الم�ضيق ور�شا نموذجيا مفتوحا ،وال �شك �أنه نموذج يحتذى في هذا االتجاه ،وتخطو
مدينة مارتيل نف�س الخطوات ،مما �سيمكن من خلق قطب عمراني نموذجي بوالية تطوان ،ويتع َّين �أن
تدر�س هذه التجربة وي�ستفاد منها ،في �أفق تعميمها على مناطق مغربية �أخرى.
الواليدية (عمالة �سيدي بنور):
على خطى الم�ضيق ومارتيل ،يمكن اعتبار منطقة الواليدية ور�شا مفتوحا ،يبرز �أن الإرادة ال�سيا�سية والتدبير
الجيدِّ ،
يمكنان من تغيير الأو�ضاع في �أوقات قيا�سية ،وفي �إطار م�شروع مندمج و�شامل ،توجه المياه من
محطة التطهير� ،صوب �سقي �أ�شجار ونباتات الحزام الأخ�ضر المجاور ،ووجب تطوير مثل هذه المقاربات
التي تنطلق من ت�صور �شمولي لم�شاريع التنمية الم�ستدامة ،من �إ�صالح الطرقات ،وتهيئ الحدائق و�أماكن
الترفيه ،وقد ان�ضاف هذا الجهد الب�شري �إلى الإمكانيات الطبيعية للواليدية ،فنتج عن ذلك و�ضع مجالي
من�سجم وجاذب.
حديقة الطيور ب�أكادير :نموذج جيد لال�ستثمار الثقافي:
�إن اعتماد الحدائق البيولوجية �ضمن العينات النموذجية ،ي�أتي من منطلق �أن الترفيه الممزوج بالعمق
التربوي ،والر�سالة العلمية ،وفن الحياة ،والتعلق بالطبيعة ،مطلب ح�ضاري و�إن�ساني وتنموي كبير ،وال
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يختلف اثنان ب�أن المغرب ،يعي�ش فق ًرا كبي ًرا على م�ستوى التربية البيئية ،و�أن در�س الطبيعة جد متوا�ضع
في البرامج التربوية .من هنا �أولوية االهتمام بالحدائق العلمية ،وبالمتاحف الطبيعية �إ�سهاما في �صناعة
�أجيال قادرة على فهم الطبيعة ،من �أجل توظيفها في التنمية والح�ضارة
ت�أ�س�ست حديقة الطيور ب�أكادير �سنة ،1985ثم �أ�صبحت مجانية بعد االنتخابات البلدية ل�سنة  .2009كانت
حديقة وادي الطيور� ،أحد الف�ضاءات التي د�شن ولوجها المجاني ،بعد �أن كان الدخول �إليها بالمقابل،
ولفترات تزيد عن الع�شرين �سنة؛ هذه المبادرة جاءت بعد االتفاقية المبرمة بين مجل�س عمالة �أكادير
�إداوتنان ،والجماعة الح�ضرية لأكادير ،خالل الدورة العادية للمجل�س الجماعي ل�شهر �أكتوبر  ،2007وتمتد
حديقة وادي الطيور على �شكل �شريط طولي من �شارع الح�سن الثاني �إلى �شارع  20غ�شت ،على م�ساحة
تمتد تقدر بـ  2.8هكتار.وهو مجال كان في البداية عبارة عن مجرى لواد تناوت ،الذي تم تجهيزه بقناة
لت�صريف مياهه ،والجزء المتبقي �أقيمت عليه هذه الحديقة؛ فكيف برمجت هذه الحديقة �ضمن �أجندة
الم�شاريع التي افتتحت للعموم ومجانا؟ �إن مبادرة فتح الحديقة �أمام العموم وبالمجان ،جاء نتاج اتفاقية
بين مجل�س العمالة ،والجماعة الح�ضرية للمدينة .ي�ضمن مجل�س العمالة الولوج المجاني للزوار لمرافق
الحديقة في �إطار احترام قانونها الداخلي ،في حين �أن البند الثالث ،حدد التزامات الجماعة الح�ضرية
لأكادير ،في تخ�صي�ص مبلغ مليوني درهم كمنحة �سنوية تدفع لح�ساب ميزانية عمالة �أكادير �إداوتنان ،ويعتبر
هذا الدعم كتعوي�ض عن واجبات الدخول المجاني �إلى الحديقة .16
.12

الم�ساجد باعتبارها �أماكن للعي�ش

�شكلت الم�ساجد والزالت ت�شكل في حياة المغاربة مكونا دينيا وثقافيا وح�ضاريا ذا طابع وجودي ،وتتميز
الم�ساجد ب�شرط القرب �إذ تندمج ب�شكل طبيعي في الن�سيج العمراني الح�ضري والقروي على حد �سواء،..
وهي غالبا ما ت�شكل قلب المدن والقرى ،ومكان اللقاء والت�شاور ،وف�ضاء التثقيف والتنوير .وتتميز مئات
الم�ساجد المغربية بطابع تاريخي و�آثاري وتراثي �أغنى الر�صيد المعماري والثقافي والفني ببالدنا؛ و�إذا عرفنا
�أن عدد الم�ساجد بالمغرب يناهز  50000م�سجدا �أدركنا قيمة اال�ستثمار الثقافي والإن�ساني والقيمي في هذا
المجال ،عبر �إ�ستراتيجية محكمة تجعل من �أماكن العي�ش الحيوية هذه ،عن�صرا من عنا�صر ال�سالمة الروحية
والفكرية واالن�سجام االجتماعي خ�صو�صا بالن�سبة لفئة ال�شباب..
�	.13أماكن العي�ش والم�شروع الترابي

تبلورت فكرة الم�شروع الترابي في ال�سنوات الأخيرة ك�إطار نظري وا�ست�شرافي لتدبير المجال؛ ويمثل �إطارا
تعميريا تنظيميا وتقنينيا ،ي�ستهدف تحقيق تعمير تفاو�ضي وت�شاركي ،بين القطاعين العمومي والخا�ص،
وبم�ساهمة الهيئات المنتخبة ،ومكونات المجتمع المدني .كما يعتبر ترجمة فعلية لمفهوم التنمية الترابية،
http://souss-net.maktoobblog.com.
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التي ت�ستمد �أهدافها ومرتكزاتها الأ�سا�سية ،من التنمية الم�ستدامة .فهو عبارة عن �إ�ستراتيجية تطورية قابلة
للتقييم ،تقوم على �أ�سا�س ت�صحيح الواقع الحالي مع مراعاة م�ستقبل المدينة ،ل�ضمان �إطار حياة �أمثل وجيد
لل�ساكنة� .أما مفهوم التنمية الترابية ،فيعني تحقيق وتج�سيد �أهداف وركائز التنمية الم�ستدامة على م�ستوى
مجال ترابي قد يكون وطنيا �أو جهويا �أو محليا ،ويعتبر الم�شروع الترابي� ،أداة عمل تتميز بالمرونة والنظرة
ال�شمولية ،عو�ض النظرة القطاعية ،و�إنجاز م�ضمونها ،يخ�ضع للت�شاور ،و�إ�شراك كل الفاعلين والمهتمين بق�ضايا
العمران...
�أما الت�أهيل فيعني تدارك الخلل و�سد العجز والخ�صا�ص� ،أو تحديث قطاعات معينة ،من �أجل الرفع من
مردوديتها وقدرتها على المناف�سة �أو المحافظة ورد االعتبار؛ فم�ضمون مختلف هذه الم�صطلحات ،ي�صب في
اتجاه واحد ،هو توفير �إطار حياة كريم لل�ساكنة ،ي�أخذ بعين االعتبار الترابط الزمني (الحا�ضر والم�ستقبل)
والتراكب الترابي (تداخل الم�ستويات الترابية).
وتعد التنمية الم�ستدامة ،عبارة عن مجموعة من المبادئ والت�صورات ،انبثقت �أ�سا�سا من المحافل
والمنتديات الدولية ،كم�ؤتمرات �ستوكهولم ،وريو دي جانيرو (مذكرة  )21وجوهن�سبورغ� ،إلخ� .أما ثوابتها،
فهي نظرية نجملها فيما يلي :عقلنة االقت�صاد ،تدبير جيد للموارد الطبيعية ،وتحقيق عدالة اجتماعية .غير �أن
هذه النظريات والأفكار تبقى غير عملية وفعاليتها محدودة �إذا لم يتم تطبيقها وتحقيقها على مجاالت ترابية
محددة.
والحيز الترابي مجال جغرافي متملك ومعي�ش ،تتهيكل �شخ�صيته كليا� ،أو جزئيا ،حول الأبعاد التالية:
• •بعد مادي :ويهم كل مكونات الو�سط الطبيعي (ت�ضاري�س ،جيولوجيا ،مناخ ،موارد مائية ،نبات ،حيوان،
م�شاهد )..منظورا �إليها من زاوية الخ�صو�صية التي ت�ضفي على الحيز الترابي نوعا من الهوية المتفردة
وت�ؤ�س�س لجاذبيته؛
• •بعد اجتماعي وثقافي :من هذه الزاوية يعرف الحيز الترابي كف�ضاء عي�ش وحياة لجماعة ب�شرية ترتبط
وتتحدد هوية �أفرادها بموروثهم التاريخي المتكون من :قيم م�شتركة؛ ومعايير تحكم الحياة الجماعية
وتحدد العالقات مع الآخر ،وتمكن من التحكيم في النزاعات و�ضبط التوترات؛ وتراث ثقافي محلي
يميز هذا الحيز؛
• •بعد اقت�صادي :معارف ومهارات ذات �صلة بالن�شاط االقت�صادي يتحدد من خاللها نظام الإنتاج و�أ�ساليبه
المحلية ،وكذا خا�صية التفرد بالنظر �إلى طبيعة الموارد المحلية الم�ستغلة.
ويتميز الم�شروع الترابي بخم�س خ�صائ�ص:
• •م�شروع يقوم على تثمين الموارد الخا�صة بالحيز الترابي ،خا�صة منها تلك التي تخول له مزايا مقارنة
�إزاء الطاقات الترابية المناف�سة؛
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• •م�شروع م�شترك بين الفاعلين ،ويتم هذا الت�شارك من خالل انخراط ه�ؤالء في م�سل�سل ت�صور وتنفيذ
الم�شروع؛
• •م�شروع يرتكز على مقاربة �أفقية للتنمية ،وهو ما ي�ستلزم تن�سيق �أهداف وانتظارات وتدخالت الفاعلين،
خا�صة لغاية تر�شيد الو�سائل ،والرفع من مفعول الم�شاريع والعمليات؛
• •م�شروع �شمولي ،يقوم على تعبئة مختلف مكونات الحقل التنموي؛
• •و�أخيرا فالم�شروع الترابي ،م�شروع ا�ستراتيجي يندرج في الديمومة� ،إذ يتهيكل على �أ�سا�س �أهداف تنجز
في المدى الطويل ،وبرامج للمدى المتو�سط ،وعمليات تنجز في المدى الق�صير.
وي�شكل الحيز الترابي ن�سقا مركبا من مكونات مادية والمادية ،وهو �أي�ضا ن�سق من العالقات االقت�صادية
واالجتماعية ومن المعطيات الثقافية التي ت�ساهم في تكوين ما ي�صطلح على ت�سميته من طرف البع�ض
بالر�أ�سمال العالئقي �أو االجتماعي الذي يجد في ت�صور و�إنجاز وتدبير �أماكن العي�ش تجلياته وتمظهراته.
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 .VIمن �أجل �أماكن عي�ش �إدماجية

ال يبدو �أن �أماكن العي�ش في مدننا وقرانا ُتوفر �شرو ًطا فعلية لم�شاركة المواطن في ال�ش�أن العام ،وف�ضاءات
عمومية ت�سمح بتفتحه وتحرره من �إكراهات الحياة اليومية ،وبالتزود بمكت�سبات الثقافة وعطاءات الفن .ذلك
المهيمنة و�أ�ساليب التدبير الفوقية ،وغير المالئمة عموما لتنظيم حياة النا�س في الف�ضاءات
�أن الت�صورات ُ
العموميةُ ،تحبط الإرادات التي تتطلع �إلى تطوير �أماكن عي�ش المواطنين ،وخلق بنيات ا�ستقبال تمتلك
مقومات التنظيم واال�شتغال المنا�سبة و�شروط اال�ستدامة.
التو�سع الكا�سح للمجاالت الح�ضرية ،وت�ضخم "المدن" ،و�سيرورة انتقال المغرب �إلى الزمن
وبحكم ُّ
الديمقراطي ،بممكناته و�صعوباته ،ف�إن الفاعلين ال�سيا�سيين واالجتماعيين من �سلطات عمومية ،ومنتخبين
وجمعيات مدنية مدعوون �إلى جعل المواطن في قلب المدينة و�أماكن العي�ش فيها ،وفي طليعتها تلك التي
ت�ؤدي وظائف ثقافية ،بقدر ما يتعين عليهم �إيجاد ال�سبل الممكنة لو�ضع المدينة في �صلب اهتمامات النا�س،
�إذ ينتظر المواطن من �أماكن العي�ش �أن توفر له �إمكانيات الإح�سا�س بمواطنته ،وفر�صا لعقد روابط ثقافية
�إن�سانية ،تعزز هذا الإح�سا�س وتقوي ممكنات االنتماء .وي�صعب ت�صور ذلك بدون القطع مع حالة التفرج
وال�سلبية واالنتقال �إلى الفعل والم�شاركة ،وتجاوز و�ضعيات الإق�صاء التي ال يعثر فيها المواطن على �أجوبة
عن حاجاته الحيوية وان�شغاالته الثقافية في كل م�ستوياتها ال�شعبية ،العالمة والو�سائطية.
تقدم المعطيات التي �أتينا على ا�ستعرا�ضها �أن �أماكن العي�ش في مدننا وقرانا ،وال�سيما منها ما هو مرتبط بالفعل
الثقافي ،تعاني من �سوء تدبير كبير ،ومن غياب َمهول للوظائف الثقافية والترفيهية في الف�ضاءات العمومية التي
تهي�ؤها بع�ض الجماعات المحلية .فالأولوية الحا�سمة التي تعطيها لل�سكن ،وال�شغل ،والنقل ،والأمن تطغى
على التفكير في تهيئة وتنظيم �أماكن عي�ش ،وتجهيزات تقدم للمواطنين خدمات ثقافية وفر�صا للتفاعل واللقاء.
وهذا ما ينتج ال�شعور بالإ�ستبعاد� ،أوال؛ العتبارات �سيا�سية ب�سبب تراكم �أ�سباب العزوف عن العمل ال�سيا�سي،
تهم
وابتعاد ن�سبة ال ب�أ�س بها من المواطنين عن المناق�شات التي تجري بمنا�سبة ا�ستحقاقات انتخابية محلية ُّ
المجاالت الترابية التي تعنيهم� ،أو غيرها .وهذا �أمر في منتهى الأهمية ُبحكم �أن الإح�سا�س بال جدوى
ال�سيا�سة وغياب المواطنة يلغي ،في العمق ،المواطنة ذاتها .كما قد تكون �أ�سباب هذه الم�شاعر من طبيعة
ثقافية لأن عدم الإح�سا�س باالنتماء �إلى قوى اقت�صادية �أو اجتماعية وازنة� ،أو �إلى نخب �سيا�سية و�إدارية� ،أو
حتى ب�سبب غياب التنوع الثقافي الذي من المفتر�ض �أن تحت�ضنه "�أماكن العي�ش" لخلق ما يلزم من �شروط
التفاعل مع م�ضامينها ،ما ي�ؤدي �إلى �شعور بع�ض الفئات داخل ف�ضاءات "المدينة"� ،أو �أحيائها �أنها �أقرب
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�إلى ال�شارع منها �إلى �أماكن لها وظائف و�أدوار .بل �إن ال�شارع في حالة المر�أة كثيرا ما يكون م�صدرا للتح ُّر�ش
والعنف� ،أو على الأقل ال يوفر لها ال�شعور بالطم�أنينة.
يواجه المواطن في �أماكن العي�ش التي يتواجد فيها �أو يرتادها مفارقة كبيرة تتمثل في البون الكبير بين ما
تمنحه له القوانين وما تن�ص عليه منظومة الحقوق والواجبات من �صفات المواطنة ،وبين ما يعي�شه ح ًقّا من
خ�صا�ص ثقافي و�إن�ساني ينزع عنه هذه ال�صفات ،ويجعله عر�ضة للخواء الثقافي و�شرا�سة العالقات.
وت�ؤكد ال�شهادات والمعطيات �أنه ف�ضال عن االعتبارات ال�سيا�سية  -التي لها الدور الحا�سم -والأ�سباب الثقافية
يخ�صها -ف�إن الإ�ستبعاد مر ُّده� ،أي�ضا� ،إلى عوامل م�ؤ�س�سية .ففي
 التي ُيجمع الفاعلون على غياب برنامج وطني ُّغياب ف�ضاءات لأخذ الكلمة ،وان�سداد فر�ص المبادرة والم�شاركة في مناق�شة ق�ضايا ال�ش�أن العام ،وغياب �آليات
التو�سط الثقافية التي ت�ساهم في و�ضع �أطر م�ؤ�س�سية ناظمة ،يغدو ال�شارع هو المكان الأبرز الذي تلتجئ �إليه
ُّ
بع�ض الفئات للتعبير عن مطالبها �أو عن تطلعاتها .غير �أن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انزالقات و�إلى �سلوكيات فو�ضوية،
�أو المدنية ،طالما �أن هذه الفئات ال تعثر على �أطر تحت�ضنها �أو ف�ضاءات �أليق للتعبير داخلها.
واعتبارا للمكانة الهام�شية التي تحتلها �أماكن العي�ش الثقافية في ت�صورات �أ�صحاب القرار� ،أو �إلى �ضعف
االهتمام بها ،ونظرا للوعي الجماعي الذي يحرك �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ب�ضرورة
تكري�س قيم المواطنة من خالل تهيئة �أماكن عي�ش ت�ستجيب ،و�إن ن�سبيا ،للحقوق الأ�سا�سية التي ين�ص عليها
الد�ستور ،وي�ؤكد عليها "الميثاق االجتماعي الجديد" الذي يرى �ضرورة و�ضع المواطن المغربي في ح�سبان
كل ال�سيا�سات العمومية ،ومن �أجل ت�أهيل مجاالتنا الح�ضرية وتجمعاتنا القروية في اتجاه العناية بالف�ضاءات
العمومية ،وال�سيما تلك التي ت�ؤدي وظائف ثقافية ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يرتئي �أنه:
ال ّبد ل�ضمان فاعلية مختلف المبادرات التي تتبناها بالدنا من �أن يجتهد مختلف �أطراف المجتمع بمقاربة
حدا �أدنى ُمجمع عليه ،ت�ستخل�ص منه مختلف حاجيات
ت�شاركية لبلورة �أ�س�س م�شروع مجتمعي؛ ت�شكل ّ
المواطنات والمواطنين ،وفي مقدمتها الحاجيات الثقافية والترفيهية ،والحاجيات المت�صلة بكرامة العي�ش،
لتهيئة ظروفها وم�ستلزماتها.
وتتمحور رافعات التغيير التي يقترحها المجل�س من �أجل النهو�ض ب�أماكن العي�ش في بلدنا وتنميتها ،حول
�ستة محاور:
 .1المحور المؤسسي  :عرض مُهيكل لأماكن العيش
يهم بالأ�سا�س توفير ف�ضاءات و�أماكن مهيكلة ،ق�صد الت�أطير ال�سليم لمختلف فئات المجتمع ،وذلك من
خالل:
• •�إعادة تفعيل دور الم�ساجد ،باعتبارها �أماكن عي�ش م�شتركة �أ�صيلة ،للتزود الروحي الثقافي القيمي،
ُتمكن الإفادة من ف�ضاءاتها ،للت�أطير ال�سليم متعدد الأبعاد الوظائف ،لمختلف فئات المجتمع وفق
برامج متنوعة ت�ؤ�شر عليها كافة الجهات ذات ال�صلة؛
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• •�إعادة االعتبار لدور "دار ال�شباب" و�إتاحة ال�شروط الأ�سا�سية الالزمة لال�ضطالع بهذا الدور .مع
تحديد جهة الإ�شراف والم�س�ؤولية على و�ضع ا�ستراتيجياتها ،وتكوين الموارد الب�شرية الالزمة
لت�سييرها ،و�إتاحة الميزانيات ال�ضرورية لكل ذلك؛
• •�إن�شاء ف�ضاءات ثقافية وم�سابح وم�سارح ومكتبات للقرب في المدن المتو�سطة وال�صغيرة والقرى وفي
الأحياء ال�شعبية ،وتكوين �أطر تمتلك ما يلزم من المهنية ،والإقتدار لتقريب ال�ش�أن الثقافي والفني
�إلى �أو�سع قدر ممكن من المواطنين؛
• •�إن�شاء قطب تن�سيقي بين القطاعات والوزارات والوكاالت ذات ال�صلة ،بخ�صو�ص �إعداد وتنمية �أماكن
العي�ش ،والحفاظ عليها و�صيانتها؛
• •الأخد بعين االعتبار مفاهيم" التهيئة المعقولة" و"التخطيط الكوني" في ت�صور �إعادة االعتبار
لأماكن العي�ش لإدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛
• •ت�شجيع ودعم الأندية ال�سينمائية؛
• •هيكلة وزارة الثقافة ،تنظيميا ،وماليا ،ومق�صديا ،بما ي�ضمن الحفاظ على الموجود من �أماكن العي�ش
وتنميته ،و�إنجاز المن�شود وتبيئته.
 .2المحور التكويني :كفاءات من أجل أماكن العيش
يرتكز على التكوين الم�ستمر ،وبناء الكفايات الممكنة من الموارد الب�شرية القادرة على تدبير �أماكن
العي�ش بنف�س ا�ستراتيجي م�ستدام ،وذلك عبر:
• •تكوين المحافظين ،والمرممين ،ومدبري التراث ،والم�ؤرخين ،لتي�سير عملية �صيانة ف�ضاءاتنا التراثية
وتفعيل دورها باعتبارها �أماكن للعي�ش ذات قيمة خا�صة ،و�ضمان ا�ستمرارية وظيفية لقيامها بدورها.
مع تحديد وا�ضح لجهة الإ�شراف وم�س�ؤولياتها؛
• •الإدخال بطريقة منهجية ،للبعد التنظيمي للمجال ،المت�شبع بالح�س الجمالي المغربي الأ�صيل،
والم�ستح�ضر لخ�صو�صيتنا الثقافية ولمتطلباتنا المتعددة التي بات يفر�ضها ال�سياق الكوني المفتوح.
في التكوينات المتاحة بالمدار�س العليا للهند�سة بمختلف تجلياتها؛
• •تقويم الموارد الب�شرية الكافية ،في مجال الب�ستنة ،وتدبير الحدائق العمومية ،و�إطالق جوائز تقديرية
في هذا ال�صدد ،لتذكية روح المناف�سة؛
• •المزاوجة بوظيفية ،بين كفايات الديكور المجالي ،والتزيين النباتي في هذه التكوينات؛
• •التكوين الم�ستمر للم�س�ؤولين عن تدبير �سيا�سة مرافق المدينة ،لتنمية الإدراك لمختلف �أ�ضرب
الخ�صا�ص ،وبناء الكفايات ّ
الممكنة من اال�ستجابة لها ،وتلبيتها بنف�س ا�ستراتيجي م�ستدام؛ مع �إتاحة
الموارد المالية ال�ضرورية؛
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• •بناء تكوينات (�إجازات متخ�ص�صة) �أو �ضمن التكوين المهني ،لتخريج موارد ب�شرية قادرة على
التن�شيط الثقافي الم�ستدام لأماكن العي�ش ،وعلى الحكامة الجيدة لها؛
• •النهو�ض بقطاعي ال�سينما والم�سرح ،عبر تكوين كتاب ال�سيناريوهات ،وممثالت وممثلين �أكفاء؛
• •الحر�ص على و�ضع �أطر لتكوين وتخريج نخب محلية تكر�س ثقافة الخدمة العمومية ،وت�شجع على
الفعل الثقافي في �أماكن العي�ش المختلفة� ،سواء في �أو�ساط ممثلي ال�سلطة والمنتخبين �أو نا�شطي
الجمعيات المدنية ،في تمايز عن الح�سابات ال�سيا�سوية والزبونية ،واالنخراط الجماعي في حركية
متجددة لاللتزام العمومي ،مع الحر�ص الم�ستدام على ت�شجيع الكفاءات القادرة على ابتداع الأفكار
وقيادة الم�شاريع الثقافية و�إنجازها ،و�صيانتها و�ضمان �شروط التقويم والمحا�سبة.
 .3المحور القانوني  :دفاتر تحملات لأماكن العيش
وي�ستهدف و�ضع �إطار ت�شريعي �شمولي ،وفق دفاتر تحمالت محددة ،ويعزز بالمواكبة القانونية والتنظيمية
الم�ستمرة ،وذلك من خالل:
• •بناء ت�صور وطني ُم َ
بتكر للمجاالت الح�ضرية والتجمعات ال�سكنية القروية ،يتما�شى مع مقت�ضيات
االنتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب ،وذلك بو�ضع �إطار ت�شريعي �شمولي ُيع ِّرف بدقة
المجاالت الترابية ،من مدينة و�أماكن عي�ش مختلفة ،ونهج �سيا�سة جديدة تمنح للمواطن �شروطاً
جماعية لتقا�سم قيم الحرية ،والم�ساواة ،والت�ضامن الإبداع؛
• •و�ضع ميثاق بين الجماعات المحلية وال�سلطات العمومية ،وبين الهي�آت الثقافية في �إطار دفاتر تحمالت
توفر �شروط �إنتاج وتنظيم وتن�شيط �أماكن عي�ش ثقافية ،ق�صد تطوير الخدمات الثقافية للمواطنين؛
• •المواكبة القانونية والتنظيمية لتح�سين و�ضع �أماكن العي�ش؛
• •الحد من مركزية القرارات المت�صلة بالتعمير ،واالنخراط في الجهوية المو�سعة التي ن�ص عليها د�ستور
.
 .4المحور التنظيمي والتدبيري  :أنظمة تدبير منسجمة
المتمثل في التتبع الم�ستمر ،وتبني "براديغم تدبيري" وظيفي ومرن ،مع توظيف الخبرات الالزمة في هذا
الإطار ،وذلك من خالل:
• •القطع مع ال�سيا�سات الفوقية ،الهرمية ،الحاملة لعقليات تنتج الو�صاية و"الرعاية ال�سهلة" ،وتب ّني
"براديغم تدبيري" ينطلق من �إ�شراك ال�سكان في تهيئة �أماكن عي�ش ت�ستجيب لحاجياتهم الثقافية،
تجعلهم ي�ساهمون في تحمل م�س�ؤولية تطويرها ،و�صيانتها ،وزرع عنا�صر الحياة والتجدد فيها؛
• •الحر�ص على تحديد الم�س�ؤوليات في تهيئة وت�سيير �أماكن العي�ش الثقافية ،وتوظيف الخبرات
المنا�سبة القادرة على �إعطاء المثال في االجتهاد واالبتكار وااللتزام ،حتى يت�سنى للأطفال وال�شباب
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والمواطنين عموما ،التفاعل مع الم�ضامين والأن�شطة المعرو�ضة عليهم ،والتعود على الفعل الثقافي؛
• •الحر�ص في منهج تنظيم وتدبير الحدائق وال�ساحات ،وكافة مرافق �أماكن عي�ش المواطنين
والمواطنات ،على ا�ستكمال كافة حلقات ال�سل�سلة التدبيرية ،تالفيا للهدر وعدم اال�ستمرار؛
• •العمل على ا�ستمرارية الخدمات التي تقدمها �أماكن العي�ش الثقافية بكل الو�سائل المتاحة ،ومن
بينها تعبئة المحيط التربوي والإجتماعي الذي توجد فيه ،بخلق روابط م�ؤ�س�سية م�ستدامة من خالل
برامج م�شتركة ،و�آليات تعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين بال�ش�أن الثقافي ،والعمل الجماعي من
�أجل تجذير الثقافة في الحياة اليومية؛
• •تح�سين النظام التوا�صلي حول المنتجات ال�سينمائية؛ مع تخ�صي�ص �أثمنة تذاكر ت�شجيعية للطلبة
والتالميذ؛
• •ر�صد ميزانيات التدبير والت�سيير وال�صيانة والترميم بطريقة م�ستدامة بعيدا عن المو�سمية.
 .2المحور التعميري  :مشاريع منسقة متكاملة
الذي يهدف �إلى البناء والت�شييد ،و�إنجاز م�شاريع تنتظم �ضمن مبادرات تكاملية ومن�سجمة ،عبر:
• •ابتكار م�شاريع �سكنية م�ؤن�سنة ،بتجنب �إن�شاء تجمعات معزولة تختزن عوامل اال�ستبعاد والعنف،
والعمل على تح�سين وتجميل الأماكن العامة ،وبناء تجهيزات مالئمة ،وبنيات تحتية �ضرورية،
ومناطق خ�ضراء ،وخدمات عمومية ناجعة ،ومراكز تثقيف وترفيه توفر للأطفال وال�شباب والن�ساء
والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة عرو�ضً ا وم�ضامين فنية وثقافية منا�سبة النتظاراتهم؛ وحماية
كل ذلك بما يلزم من القوانين؛
• •العمل على �إن�شاء �أماكن عي�ش ذات وظائف تثقيفية ،وتوفير ال�شروط المالئمة لال�ستفادة منها ،من
خالل �آليات تح�س�س المواطن بم�س�ؤوليته في الحفاظ عليها ،وجعلها ف�ضاء للتعبير وتن�شيط الذاكرة
والإبداع التربية على المواطنة؛
• •�إن�شاء وكالة م�ستقلة تعنى ب�إنقاذ ،و�إعادة ت�أهيل المدن العتيقة؛
• • العمل على تهيئة وبناء �أو ترميم �أماكن العي�ش الثقافية ،بطرق تجعل المواطن متحفزاً �إلى تم ُّلكها
باالنخراط في �ش�ؤونها ،والحفاظ على تجهيزاتها وبيئتها ،وو�ضع �سيا�سات م�ستدامة لأماكن العي�ش
ب�إزاء االحتفاالت المو�سمية ب�إنجازات تتعر�ض للهدر وال�ضياع؛
• •تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين في العمل العمومي ،و�إ�شراك القطاع الخا�ص والمقاوالت في �إطار
مبادرات تكاملية لتهيئة وبناء �أو ترميم و�صيانة �أماكن عي�ش ثقافية جديدة �أو تراثية بهدف تقوية مبادئ
الم�شاركة والمواطنة وااللتزام؛
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• •و�ضع كارتوغرافيا لأماكن العي�ش على ال�صعيد الوطني ،حتى يت�سنى لل�سلطات العمومية ت�شخي�ص
مواقع وو�ضعيات �أماكن العي�ش ذات الوظائف الثقافية ،وتخطيط و�إنجاز م�شاريع �أماكن عي�ش في
الجهات والمناطق التي تعاني من نق�ص في الف�ضاءات الثقافية؛
• •نهج �سيا�سة مبتكرة للحفاظ على ما تبقى من القاعات ال�سينمائية ،وبناء مركبات ثقافية ت�شمل قاعات
�سينمائية ،وتعميم مركبات القرب الثقافية في مختلف �أنواع التجمعات ال�سكنية ،بما فيها الأحياء
ال�شعبية والم�شاريع الحديثة البناء.
 .6المحور المضموني  :مضامين ثقافية منتجة للتضامن
وهو محور يتعلق بالبرامج بالأ�سا�س ،يرتكز على الأفكار والم�ضامين في مختلف الو�سائط والأماكن
الثقافية ،عبر:
• •مراعاة التنوع الثقافي في برامج �أماكن العي�ش الثقافية المختلفة ،وتفادي الت�شتت وانعدام االن�سجام
في التنفيذ والعر�ض ،ومحا�صرة التمايزات االجتماعية على �صعيد تهيئة المجال ،والأحياء،
والتجهيزات ق�صد �إنتاج قيم الت�ضامن والعي�ش الم�شترك؛
• •�إ�شاعة االهتمام ب�ش�ؤون الثقافة والفن من خالل الأ�سرة ،والمدر�سة والإعالم وبكل الطرق المتاحة،
ومنح ت�شجيعات رمزية ومادية تي�سر ذلك ،والتخطيط لأماكن عي�ش حا�ضنة للفعل الثقافي ،والمحافظة
على المعالم التاريخية ،وكنوز التراث الما ّدي والالمادي ب�إعادة �إحيائه وتطويره وتحديثه؛
• •تفعيل كافة المقترحات المت�ضمنة في التقرير الذي �أعده المجل�س الأعلى للتعليم �إثر الإحالة
الملكية عليه ،في مو�ضوع "دور المدر�سة في تنمية ال�سلوك المدني"� ،سنة 2007؛
• •ن�شر الثقافة ال�سينمائية؛ من خالل برامج ومجالت �إذاعية وتلفزية؛
• •�إعطاء �أهمية �أكبر للتربية البيئية ،في المقررات الدرا�سية ،والحمالت التح�سي�سية؛
• •تجهيز مختلف �أماكن العي�ش بتقنيات "الويفي" wi-fiلت�شخي�ص ارتيادها وت�سهيل ولوج الإنترنيت
لأكبر عدد ممكن من النا�س ،وجعل هذه الأماكن ف�ضاءات للقاء والعي�ش الم�شترك.
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الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضليا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

فئة الخبراء
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أحمد عبادي
�أمين منير العلوي
نبيل عيو�ش
م�صطفى بنحمزة
الطاهر بنجلون
�آرمان هات�شويل
�أحمد رحو
�ألبير �سا�سون
محمد وكريم
فئة النقابات

•
•
•
•
•

لطيفة بنواكريم
م�صطفى ال�شناوي
لح�سن حن�صالي
عبد العزيز �إيوي
مينة الر�شاطي
فئة الهيئات و الجمعيات المهنية

•
•
•
•

عبد اهلل دكيك
من�صف الكتاني
عبد اهلل متقي
�سعد ال�صفريوي
فئة الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجاالت االقت�صاد االجتماعي والعمل الجمعوي

•
•

نزهة العلوي
ليلى بربي�ش
فئة ال�شخ�صيات المعينة بال�صفة

•
•

ر�شيد بن المختار بن عبد اهلل
محمد العلوي العبدالوي
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تم الإن�صات �إليها
الئحة ال�شخ�صيات التي ّ
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تم الإن�صات �إليها
الئحة ال�شخ�صيات التي ّ

•

ال�سيد نبيل بنعبد اهلل؛وزير التعمير والإ�سكان و�سيا�سة المدينة

•

م�صطفى ملوك؛ فاعل جمعوي

•

عبد العزيز التوري؛ كاتب عام لوزارة الثقافة� ،سابقا ،متخ�ص�ص في �ش�ؤون الثراث

•

عبد الغني �أبو هاني؛ باحث

•

عبد الرحمان ر�شيق؛ باحث

•

�أحمد م�سعاية؛ مدير المعهد العالي للم�سرح التن�شيط الثقافي �سابقا ،باحث

•

ادري�س خروز؛ مدير المكتبة الوطنية

•

ادري�س اك�سيك�س؛ م�سرحي و�صحفي

•

جواد ال�سوناني؛ م�سرحي
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مراجع بيبليوغرافية
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مراجع بيبليوغرافية

 العدد، الحوار المتمدن. �إ�شكالية الت�أطير وهاج�س الفرملة: دار ال�شباب المغربية.• •عبد الرحيم العطري
.2005 ،1193
 الو�سيط من �أجل الديمقراطية وحقوق.• •تقرير حول تقييم ال�سيا�سات العمومية ذات ال�صلة بال�شباب
, تن�سيق ح�سن طارق وعبد الرزاق الحنو�شي,2010  �أكتوبر.الإن�سان
• • تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول "�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة" في خدمة ال�شباب؛
2011 من�شورات وزارة ال�شباب الريا�ضة؛
2012 • • وثائق المركز ال�سينمائي المغربي؛ الرباط؛
• • ح�سن جالب؛ معجم عرا�صي مراك�ش؛ مراك�ش
،" قراءة من�شط؛ في "دار ال�شباب و�أ�سئلة المجتمع المدني بالمغرب:• •محمد موفق؛ دار ال�شباب المغربية
.2006 من�شورات ال�شعلة
2012 • •محمد به�ضو�ض؛ تحديات المدينة في المغرب؛ من�شورات دار الأمان؛ الرباط؛
• 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
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