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الرسالة السامية
لجاللة الملك محمد السادس ٬ نصره اهلل

إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما

الرباط - الثالثاء 2012/10/16.

نص الرسالة الملكية السامية التي تالها مستشار جاللة الملك٬ السيد عبد اللطيف المنوني:

»الحمد هلل وحده٬ والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة٬

يطيــب لنــا٬ بمناســبة انعقــاد المناظــرة الوطنيــة حــول الســينما٬ أن نتوجــه إلــى أفــراد األســرة العاملة 
ــى  ــي٬ أدى إل ــي وتقن ــور فن ــن تط ــوه م ــا حقق ــى م ــم عل ــي٬ لتهنئته ــينمائي الوطن ــال الس ــي المج ف
تنميــة الحضــور الســينمائي فــي الحيــاة الثقافيــة واالجتماعيــة٬ وللتعبيــر عــن تطلعاتنــا بــأن يكــون 
هــذا الملتقــى بدايــة النطالقــة ســينمائية مغربيــة ثانيــة تمكــن مــن االرتقــاء باإلنتــاج الســينمائي 

الوطنــي فــي هــذا الميــدان اإلبداعــي الحيــوي٬ وتتيــح فرصــا أوســع إلشــعاع بالدنــا.

وإنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن تلتئــم هــذه المناظــرة الهامــة٬ وبالدنــا تراكــم المكتســبات فــي حقــل 
اإلبــداع الثقافــي والفنــي. 

حضرات السيدات والسادة٬
ذا كان المغــرب بماضيــه الحضــاري العريــق٬ ورصيــده العلمــي المتجــذر٬ قــد بلــور هويتــه الثقافيــة  إ
بروافدهــا المتضامنــة٬ فإنــه تمكــن فــي حاضــره أيضــا٬ مــن ترســيخ وتثبيــت هــذه الهويــة الثقافيــة 
ــاح  ــا االنفت ــة٬ ومزاي ــل التعددي ــوع٬ وفضائ ــات التن ــا بخاصي ــالل ٕاغنائه ــن خ ــة م ــة والمنفتح األصيل

والتفتــح علــى المثــل الكونيــة النبيلــة.

ــا نولــي عنايــة خاصــة ورعايــة  وحرصــا منــا علــى تثميــن الرصيــد الثقافــي والفنــي لبالدنــا٬ مــا فتئن
يــالء اهتمامنــا بــكل المخططــات  موصولــة للشــأن الســينمائي الوطنــي والعامليــن فيــه٬ مــع إ
الهادفــة إلــى حســن تأهيــل هــذا القطــاع وتطويــره٬ بتوفيــر الدعــم والرعايــة لإلنتاجــات والمبــادرات 

ــينمائية. ــرات الس والتظاه

وإننــا لمرتاحــون مــن كــون العديــد مــن المهرجانــات الســينمائية الوطنيــة قــد أصبحــت ذات صيــت 
ــذي  ــر ال ــا٬ األم ــي لبالدن ــي فن ــذب ثقاف ــة ج ــك نقط ــكلة بذل ــي٬ مش ــاري أو إقليم ــعاع ق ــي وإش عالم
يجعــل مــن تطويرهــا وحســن مواكبتهــا وتأطيرهــا٬ وتنميــة قدراتهــا المهنيــة واالحترافيــة٬ بجديــة 

ومســؤولية٬ أحــد أوجــب الواجبــات لضمــان اســتمرارها والرفــع مــن جودتهــا ومســتوى أدائهــا.

حضرات السيدات والسادة٬
ــة خــالل العقــود الخمســة المنصرمــة٬ ومــا أســهم بــه  ذ نســتحضر عطــاءات الســينما المغربي ــا إ إنن
ذ نســجل اآلثــار اإليجابيــة للسياســات العمومية  كتابهــا ومخرجوهــا وممثلوهــا وفنيوهــا مــن أعمــال٬ وإ
التــي واكبــت وأطــرت هــذا العطــاء الفنــي٬ ســواء بتوفيــر منــاخ الحريــة المســؤولة٬ أو باعتمــاد أســلوب 
هميــة تعبئــة جميــع الفعاليــات٬ مــن خــالل  ن نؤكــد علــى أ الدعــم والتحفيــز المباشــرين٬ نــود اليــوم أ
إعمــال المقاربــة التشــاركية٬ مــع مبدعــي ومهنيــي هــذا القطــاع الثقافــي الحيــوي٬ والتجــاوب الدائــم 
مــع انشــغاالتهم وتطلعاتهــم٬ مــن أجــل االرتقــاء بوضعيــة اإلنتــاج الســينمائي الوطنــي علــى كافــة 
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ــق٬  ــارة الطري ــة بإن ــج الكفيل ــن النتائ ــة ع ــرة الوطني ــذه المناظ ــفر ه ــن أن تس ــتويات٬ آملي المس
لبلــوغ الغايــات المرجــوة٬ مــن خــالل توحيــد الــرٔوى٬ وتجميــع الجهــود والطاقــات.

ــط  ــداد المخط ــا إع ــي إطاره ــم ف ــي ت ــاركية الت ــة التش ــن المقارب ــا نثم ــدد٬ فإنن ــذا الص ــي ه وف
التأهيلــي الشــامل مــن طــرف الــوزارة الوصيــة٬ وذلــك بالتشــاور مــع المركــز الســينمائي المغربــي 
سســات الحكوميــة األخــرى٬ باإلضافــة إلــى الفعاليــات والكفــاءات المعنيــة  والقطاعــات والمؤ
عمالكــم نقلــة نوعيــة فــي مســيرة  بالصناعــة الســينمائية فــي بالدنــا. كمــا نتطلــع إلــى أن تحقــق أ

هــذا القطــاع.

ن هــذا المخطــط اإلصالحــي الــذي ســتتبلور صيغتــه النهائيــة٬ مــن خــالل حواراتكم ومناقشــاتكم  إ
فــي هــذه المناظــرة ٬ ســيمكن بعــون اهلل ٬ مــن تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي مســيرة هــذا القطــاع٬ 
يقينــا منــا أن بلــوغ النهضــة الســينمائية الوطنيــة المنشــودة ٬ يســتوجب سياســة عموميــة ناجعــة 

وذات أبعــاد متعــددة.

حضرات السيدات والسادة٬
هميــة التنســيق والتعــاون بيــن كافــة القطاعــات الحكوميــة  ذ نؤكــد بهــذه المناســبة٬ علــى أ إننــا إ
ــذا  ــي ه ــدد ف ــود أن نش ــذه٬ ن ــم ه ــات مناظرتك ــع خالص ــاء م ــي والبن ــل اإليجاب ــة٬ للتعام المعني
الصــدد علــى أن الهــدف األســمى الــذي نتوخــاه٬ يتمثــل أوال فــي صيانــة المكتســبات المســجلة 
فــي القطــاع الســينمائي٬ وتوفيــر المزيــد مــن أســباب تطويــره وإنمائــه٬ مــع التركيــز علــى 
ــار  ــي إط ــي٬ ف ــم الكيف ــى التراك ــي إل ــد الكم ــن الرصي ــال م ــاج٬ لالنتق ــي اإلنت ــودة ف ــق الج تحقي
تثميــن الهويــة المغربيــة٬ واالنفتــاح الواعــي والمتبصــر علــى تفاعــل الثقافــات والقيــم اإلنســانية 
الكونيــة٬ والحــرص علــى ضمــان حريــة اإلبــداع٬ ورعايــة المبدعيــن٬ ودعــم مبادراتهــم الجــادة 
ــى  ــا الملحــة إل ــة لإلبــداع الســينمائي٬ وحاجتن والهادفــة٬ مســتحضرين باســتمرار الرســالة النبيل
إنتــاج ســينمائي وطنــي٬ يقــوم علــى توطيــد الشــخصية الثقافيــة الوطنيــة٬ ورفــع إشــعاع الرصيــد 

ــه وتنافســيته. ــى جاذبيت ــاظ عل ــي والتاريخــي للمغــرب٬ والحف الحضــاري والثقاف
ن يواكــب التحــوالت والمنجــزات  ــا الســينمائي أيضــا٬ أ نتاجن ــى إ ــي هــذا االتجــاه٬ ســيكون عل وف
التــي تحققهــا بالدنــا٬ وهــي تواصــل بإصــرار وثبــات٬ بنــاء مســارها التنمــوي٬ وترســخ فــي أجــواء 

مــن االســتقرار والتوافــق٬ نموذجهــا الحضــاري المتفــرد.

ــذه  ــة له ــج مرضي ــن نتائ ــه م ــا تأملون ــى م ــول إل ــبل الوص ــم س ــر لك ــم٬ ويس عمالك ــق اهلل أ وف
المناظــرة. واهلل المســتعان. والســالم عليكــم ورحمــة اهلل تعالــى وبركاتــه.«
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أعطــت الرســالة الملكيــة الموجهــة إلــى المناظــرة 
ــدا  ــا جدي ــر 2012 أفق ــة ألكتوب الســينمائية الوطني
ــى  ــر دعوتهــا إل ــا، عب ــة الســينمائية ببالدن للصناع
وتشــاركية،  مندمجــة  عموميــة  سياســة  بلــورة 
المعنيــة  الحكوميــة  القطاعــات  عمــوم  تنخــرط 
ــا،  ــل تطبيقه ــا ومراح ــا وإجراءاته ــق أهدافه بتدقي
كمــا تمثــل منطلقــا لمرحلــة جديــدة مــن اإلبــداع 

ــي. ــاء الفن ــينمائي والعط الس

ــف  ــل المكث ــن العم ــنة م ــي الس ــد حوال ــوم وبع الي
صلبــة  أرضيــة  علــى  نتوفــر  العلميــة،  للجنــة 
ــة فــي  ــة، اجتهــدت اللجن لهــذه السياســة العمومي
ــة أشــهر مــن  ــك  طيل ــاة، وذل ــر وأن صياغتهــا بصب
ــات  ــن الهيئ ــرات م ــع العش ــتماع والتواصــل م االس
والفعاليــات، فضــال عــن  الدراســة والبحــث للعديــد 
مــن الوثائــق  والمذكــرات واألدبيــات، عمادهــا فــي 
ذلــك الرســالة الملكيــة وتوصيــات المناظــرة التــي 

ــة. ــاوزت المائ تج

مــن الواضــح إذن أن الكتــاب األبيــض يمثــل إطــارا 
جديــدة،  النطالقــة  وتشــاركي  جماعــي  إلرســاء 
يعــزز موقــع الســينما المغربيــة كفاعــل  مؤثــر 
ــح،  ــث  والمنفت ــرب الحدي ــاء المغ ــل بن ــي مسلس ف
المســتند علــى تاريخــه وهويتــه الحضاريــة وقيمــه 
فــي  لإلســهام  والمتطلــع  والنبيلــة  األصيلــة 

المعاصــرة. اإلنســانية  الحضــارة 

إن الســعي لمواجهــة التحديات المســتجدة، تحكمه 
إزادة واعيــة بعولمــة متســارعة، تعمل علــى تذويب 
الهويــات فــي أنمــاط أحاديــة ومنغلقــة، وتــرى فــي 
الصناعــة الســينمائية أداتهــا مــن بيــن أدوات عــدة 
ــك بمــا  إلنجــاز هــذا التنميــط، واالســتقواء فــي ذل
تتيحــه الثــورة التكنولوجيــة مــن إمكانــات للتفــوق 

والهيمنــة والتغييــب لآلخــر.

المســتقبل  نحــو  التوجــه  فــإن  المقابــل،  فــي 
يقتضــي العمــل علــى ترجمــة المقتضيــات الدســتورية 
ذات العالقــة بالهويــة المغربيــة والثوابــت الوطنيــة 
وحريــة اإلبــداع، مــع حفــظ الرصيــد المســجل مــن 
وإنتاجــا  وتكوينــا  وإشــعاعا  إبداعــا  المكتســبات 

ــويقا،. ــدا وتس ونق

مــن  لعمــوم  العميــق  بالشــكر  نتوجــه  ختامــا 
ســاهم فــي هــذا المشــروع الطمــوح، والــذي نقــدر 
أن صياغتــه فــي وثيقــة عموميــة  ليســت ســوى 
مدخــال لالنخــراط فــي تطبيقــه وتعميــق إجراءاتــه 
ــوارد  ــن الم ــا م ــة به ــات المعني ــن المؤسس وتمكي

واإلمكانــات الالزمــة.
  

مصطفى الخلفي
وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
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 1 - أهداف ومنهجية إنجاز الكتاب األبيض 

الســنوات  فــي  المغربــي  الســينمائي  القطــاع  عــرف 
األخيــرة نقلــة نوعيــة، مكنــت اإلبــداع الســينمائي مــن 
أن يحتــل مكانــة متميــزة داخــل المجتمــع المغربــي 
كان  بعدمــا  الوطنــي  بالمنتــوج  اهتمامــه  زاد  الــذي 
منصبــا فقــط علــى اإلنتــاج األجنبــي. فقــد ســجلت 
عــدة أفــالم مغربيــة نســبة مشــاهدة عاليــة مقارنــة مــع 

ــة. ــالم األجنبي ــض األف بع

واليــوم يجمــع المتتبعــون والمختصــون علــى أن هنــاك 
ببالدنــا كمــا  الســينمائي  للقطــاع  ملموســا  تطــورا 
تــدل عليــه بعــض المؤشــرات، ســواء مــن حيــث حجــم 
ــدي  ــط تصاع ــي خ ــير ف ــذي يس ــينمائي ال ــاج الس اإلنت
)األفــالم الطويلــة والقصيــرة(، وكــذا مــن خــالل ارتفــاع 
ميزانيــة دعــم الدولــة للقطــاع وتعــدد أشــكاله، أو تنــوع 
تخصصــات الفاعليــن فــي مجــال الصناعــة الســينمائية 
أعمالهــم  ونوعيــة  المهنييــن  مبــادرات  وتميــز 
اإلبداعيــة، باإلضافــة إلــى ارتفــاع جاذبيــة المغــرب فــي 
اســتقطاب اإلنتاجــات األجنبيــة، فضــال عــن ارتفــاع عــدد 

ــة. ــت أو دولي ــة كان ــينمائية محلي ــات الس المهرجان

كل هــذا انعكــس إيجابــا علــى الســينما المغربيــة التــي 
ــات  ــدة مهرجان ــي ع ــور وازن ف ــوم حض ــا الي ــح له أصب
دوليــة والتــي أضحــت تتميــز بغنــى وتعــدد مواضيعهــا 

ــي. ــع المغرب ــوالت المجتم ــة لتح المواكب

غيــر أن المتتبعيــن يســجلون وجــود مجموعــة مــن 
المعيقــات أمــام االنطالقــة الفعليــة لصناعــة ســينمائية 
ــدد  ــع ع ــتمرار تراج ــا اس ــن بينه ــرب، م ــة بالمغ حقيقي
القاعــات ودور العــرض وتراجــع نســبة االرتيــاد، وقصــور 
المنظومــة القانونيــة للقطــاع، وعــدم مســايرة القطــاع 
اإلنتــاج  علــى  األثــر  ذات  التكنولوجيــة  للتطــورات 
فــي  فعالــة  لمنظومــة  القطــاع  وافتقــاد  والترويــج، 
مجــال التكويــن والتكويــن المســتمر، وعــدم إعطــاء 
االهتمــام الــالزم للشــريط الوثائقــي، فــي الوقــت الــذي 
ــرى  ــة الكب ــاحا للشاش ــي اكتس ــريط الوثائق ــرف الش يع

ــم.  ــي العال ــرى ف والصغ

 كمــا يســجل العديــد مــن المختصيــن فــي الشــأن 
الســينمائي المغربــي حاجــة هــذا األخيــر إلــى رؤيــة 
جماعيــة للمرحلــة، وإلــى تصــور شــمولي ومتكامــل 
رهــان  لربــح  الســينمائية  بالصناعــة  للنهــوض 
التنافســية، وضمــان االســتدامة وتدعيــم االحترافيــة 

ــي. ــاج الكيف ــى اإلنت ــي إل ــد الكم ــن الرصي ــال م واالنتق
ــة  ومــن أجــل هــذا الغــرض كلفــت وزارة االتصــال لجن
ــا  ــد له ــاعف عه ــد اهلل س ــتاذ عب ــة األس ــة برئاس علمي
بصياغــة تصــور اســتراتيجي لتنميــة قطــاع الســينما 
علــى  يقــوم  شــامل  تصــور  خــالل  مــن  المغربيــة، 
تشــخيص الوضــع الحالــي والبحــث عــن اآلفــاق الممكنة 
لتطويــر الســينما الوطنيــة وســط أوضــاع تتســم اليــوم 

ــة. ــات متنامي بتحدي

علــى أن مــن بيــن األهــداف األساســية للجنــة ضــرورة 
إنجــاز رؤيــة تســمح بإعطــاء انطالقــة جديــدة للصناعــة 
ــتجدة  ــات المس ــر التحدي ــة، وحص ــينمائية المغربي الس
والمطروحــة علــى القطــاع وبلــورة إجابــات جماعيــة 

حولهــا.

اللجنــة  اعتمــدت  األهــداف،  هــذه  مــن  وانطالقــا 
المقاربــة »التشــاركية« التــي أقرهــا الدســتور المغربــي 

2011 وأكدتهــا الرســالة الملكيــة.  لفاتــح يوليــوز 
وهكــذا تــم اإلعــداد األدبــي للمناظــرة الوطنيــة الثالثــة 
التشــاركية  المقاربــة  تلــك  لتحقيــق  الســينما  حــول 
ــاص  ــى ذوي االختص ــوع إل ــد الرج ــك قص ــة، وذل الفعلي
مــن فاعليــن فــي المجــال ومختصيــن أكاديمييــن، 
مــن أجــل فتــح نقــاش واســع حــول الســينما المغربيــة 
وواقعهــا وســبل الرقــي بهــا، وهــو األمــر الــذي تحقــق 
أثنــاء هــذه المناظــرة التــي انعقــدت بالربــاط بيــن 16 

و18 أكتوبــر 2012.

أهميــة  ذي  بحــدث  المناظــرة  هــذه  تميــزت  وقــد 
كبيــرة، ألــى وهــو توجيــه صاحــب الجاللــة الملــك 
محمــد الســادس رســالة ملكيــة إلــى المناظــرة والتــي 
حــدد فيهــا أهــداف المناظــرة ومنهجيتهــا والتوجهــات 
ــي تؤطــر عمــال تشــاركيا مــن  ــادئ األساســية الت والمب
هــذا الحجــم فــي قطــاع أساســي وحيــوي بالنســبة 
ــن  ــدا مهمــا لتثمي ــذي يعــد راف ــة والمجتمــع، وال للدول

ثقافتــه وتعضيــد اقتصــاده ومكانتــه بيــن األمــم.

ــب  ــا صاح ــي وجهه ــة الت ــالة الملكي ــددت الرس ــد ح لق
الجاللــة عنــد افتتــاح المناظــرة، المهــام المطروحــة 
علــى  التأكيــد  تــم  حيــث  قويــة،  بعبــارات  عليهــا 
فكــرة »تجديــد الســينما المغربيــة«، وضــرورة قيــام 
»انطالقــة جديــدة لإلنتــاج الوطنــي« والحاجــة الماســة 
إلــى صياغــة »مخططــات تأهيــل وتنميــة القطــاع«. 
ــى مســاهمات  ــد عل ــى التأكي كمــا حرصــت الرســالة عل
الفاعليــن المختلفيــن )كتــاب الســيناريو، منتجيــن ، 
مخرجيــن، موزعيــن، ممثليــن، تقنييــن...( فــي ميــدان 

الصناعــة الســينمائية.

وفــي هــذا الصــدد أبــرزت الرســالة ضــرورة مالءمــة 
ــون لألهــداف  ــات إلعطــاء مضم ــر الطاق ــرؤى، وتظاف ال
فــي  األهــداف  هــذه  الرســالة  ولخصــت  المحــددة. 
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ضــرورة إنجــاز »قفــزة نوعيــة فــي ديناميــة تنميــة 
القطــاع«، واعتبرتهــا بمثابــة مخطــط إصــالح سيشــكل 
منعرجــا مهمــا فــي مســار الســينما المغربيــة خــالل 
المرحلــة المقبلــة، حيــث يســعى هــذا التجديــد للســينما 
الوطنيــة إلــى إرســاء سياســة عموميــة فعالــة ومتعــددة 

ــي. ــاج نوع ــاد بإنت األبع

وقــد نتــج عــن المناظــرة مــادة هائلــة مــن التشــخيصات 
دعامــة  اللجنــة  اعتبرتهــا  والتوصيــات  والتحليــالت 
علــى  االرتــكاز  مــع  األبيــض،  الكتــاب  لمضمــون 
المرجعيــة الدســتورية ورصيــد المبــادرات المؤسســاتية 
ومذكــرات الهيئــات المهنيــة والفعاليــات المعنيــة. مــع 

ــة. ــة الناجح ــارب األجنبي ــار التج ــن االعتب ــذ بعي األخ

وبعــد تجميــع أعمــال المناظــرة وترتيبهــا عبــر مــا 
المناظــرة،  عرفتهــا  التــي  الورشــات  إليــه  خلصــت 
توزعــت اللجنــة العلميــة إلــى أربعــة لجــان فرعيــة: 

- لجنة اإلنتاج

- لجنة الفاعلين 

- لجنــة اإلشــعاع والمهرجانــات والمجتمــع المدنــي 
للقطــاع

- لجنة االهتمام بالجانب المؤسساتي والقانوني.

ــا  ــا مكثف ــة برنامج ــت اللجن ــت نظم ــس الوق ــي نف  وف
أو  بالقطــاع  المعنيــة  الفعاليــات  لكافــة  لإلنصــات 
المتدخلــة فيــه بشــكل أو بآخــر، ونظمــت أيضــا نــدوة 
داخليــة شــارك فيهــا مجموعــة مــن المثقفيــن البارزيــن 
حــول مســألة مرجعيــات ومبــادئ قيــم العمــل الثقافــي 
ســمحت  لقــاءات  نظمــت  كمــا  القطــاع،  هــذا  فــي 
مســألة  مثــل  األساســية  القضايــا  بعــض  بتعميــق 
التمويــل والقضايــا المرتبطــة بمجــاالت تدخــل هيئــات 

ــاع.  ــي القط ــي ف ــع المدن المجتم

ــالل  ــن خ ــة م ــة العلمي ــت اللجن ــك، عمل ــوء ذل ــى ض عل
لجانهــا المتخصصــة علــى اســتخراج الخالصــات واألفكار 
والــرؤى، وعلــى تنقيــح التوصيــات واالقتراحــات المبدعة 
التــي خلصــت إليهــا المناظــرة الوطنيــة أو توصلــت بهــا 
مــن طــرف كل المتدخليــن والفاعليــن والمبدعيــن. 
كمــا انكبــت علــى إعــادة ترتيبهــا وتبويبهــا وصياغتهــا 
مــع  وباستشــارة  تشــاركية،  علميــة  منهجيــة  وفــق 

ــة. ــآت المهني ــن والهي المتخصصي

ــاره  ــينما ، باعتب ــض للس ــاب األبي ــعى الكت ــذا يس  وهك
خارطــة طريــق ســاهم فيهــا المهنيــون والمبدعــون 
والفاعلــون فــي المجــال، إلــى أن يكــون وفيــا لألهــداف 
ــي  ــة ف ــة والمتمثل ــة العلمي ــغال اللجن ــرت أش ــي أط الت
تقديــم رؤيــة متكاملــة مــن شــأنها أن تعطــي انطالقــة 
ــتثمار  ــع اس ــة م ــينمائية المغربي ــة الس ــدة للصناع جدي

فعــال للمكتســبات التــي راكمتهــا علــى مــدى خمســين 
ســنة مــن الحضــور. ثــم تحديــد التحديــات المطروحــة 
علــى القطــاع وبلــورة إجابــات جماعيــة حولهــا، مــن أجل 
ســينما وطنيــة بهويــة واضحــة وبمضاميــن وأســاليب 
ــة،  ــة وفي ــة ومبدعــة ، وبقاعــدة جماهيري ــة نوعي جمالي
وأيضــا بشــروط فنيــة وتقنيــة مــن شــأنها ضمــان 

ــز. حضــور دولــي متمي

ــه  ــكل أوج ــال ل ــورا مفص ــاب تص ــذا الكت ــن ه  ويتضم
ــي  ــينمائي الوطن ــع الس ــة للوض ــة العلمي ــة اللجن مقارب
راهنــا، وآفــاق تطــوره مســتقبال، عبــر محــاور تتعلــق 
المهنيــة  القطاعــات  وتنظيــم  والتوزيــع  باإلنتــاج 
ــتمر،  ــن المس ــن والتكوي ــال والتكوي ــي المج ــة ف العامل
ــي  ــة ف ــة الفكري ــة الملكي ــع وحماي ــتغالل والتوزي واالس
المجــال الســينمائي، إضافــة إلــى آليــات تطويــر إشــعاع 

ــا. ــا ودولي ــة محلي ــينما الوطني الس

الكتــاب  وتوصيــات  مضاميــن  فــإن  الختــام،  وفــي 
طريــق  وخارطــة  عمليــة  كأرضيــة  تطــرح  األبيــض 
طموحــة لسياســة عموميــة تهــدف لتحقيــق إقــالع 
ــى أرض  ســينمائي كمــي ونوعــي، تتطلــب أجرأتهــا عل
ــة  ــة المتدخل ــع انخــراط كل المؤسســات الحكومي الواق
وغيــر الحكوميــة والهيئــات المهنيــة والمدنيــة. فإعمــال 
مضاميــن هــذا الكتــاب هــو مســؤولية المبــدع والتقنــي 
الحكومــي  والفاعــل  والمشــرع  والمســتثمر  والمنتــج 
والمجتمــع واإلعــالم ومؤسســات التكويــن والتربيــة 

والثقافــة .

2 - موقع الكتاب األبيض في السياسات 
العمومية للسينما 

ــرف  ــي أن تع ــة ينبغ ــي مرحل ــض ف ــاب األبي ــي الكت يأت
فيهــا الســينما الوطنيــة انعطافــة هامــة، نظــرا لحجــم 
المجــال  هــذا  حققهــا  التــي  واالنجــازات  التراكمــات 
ببالدنــا، ســواء علــى مســتوى تطــور الوضــع القانونــي 
والتنظيمــي لقطــاع الســينما بالمغــرب، أو على مســتوى 
المنشــآت والبنيــات التحتيــة، وكــذا المجهــودات التــي 
بذلتهــا الدولــة لتحفيــز وتشــجيع المســتثمرين فــي 

هــذا المجــال. 

وبقــراءة ســريعة لتطــور السياســات العموميــة فــي 
المجــال الســينمائي منــذ عهــد الحمايــة إلــى وقتنــا 
المكتســبات  مــن  العديــد  تســجيل  يمكــن  الراهــن 

أهمهــا:

أ - البنيات التحتية
لقــد بــدأ االهتمــام بالبنيــات التحتية لإلنتاج الســينمائي 
ــن  ــية ع ــة الفرنس ــرة الحماي ــان فت ــرا إب ــرب مبك بالمغ
طريــق إحــداث اســتوديوهات السويســي بالربــاط علــى 
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ــارا مجهــزة بجميــع المعــدات التقنيــة  مســاحة 17 هكت
الضروريــة لصناعــة الفيلــم ســنة 1944، والتــي تــم 
نقلهــا بعــد حصــول المغــرب علــى االســتقالل إلــى عيــن 

الشــق بالــدار البيضــاء ســنة1968.

ــرب  ــة بالمغ ــات األجنبي ــام اإلنتاج ــد اهتم ــام تزاي  وأم
كفضــاء للتصويــر فقــد أضحــى مــن الضــروري أن تعــزز 
أول  بإحــداث  الســينمائي  لإلنتــاج  التحتيــة  البنيــات 
ــم  ــت اس ــة ورزازات تح ــر بمدين ــتوديوهات التصوي اس
ــة  ــن أربع ــون م ــي تتك ــس« والت ــتوديوهات األطل »اس
التوالــــــي  اســتوديوهات مســاحة كل منهــا علــــى 
1500 م2، 500 م2 و400 م2، باإلضافــة إلــى فنــدق 
ومطعــم وشــرفات ومحــالت لبنــاء الديكــورات وغيرهــا. 

ــر بالمغــرب ســنة2001  كمــا تعــززت فضــاءات التصوي
بالــدار  التصويــر  اســتوديوهات  ثانــي  بإحــداث 
البيضــاء »ســينيدينا« الــذي يتكــون بــدوره مــن ثــالث 
ــي  ــى التوال اســتوديوهات؛ مســاحة كل واحــد منهــا عل
ــق  ــى مراف ــة إل 1200 م2، 450 م2 و400 م2، باإلضاف

ــرى. أخ
ومــع توالــي جاذبيــة المغــرب فــي المجــال الســينمائي، 
ومجــاراة للتطــور التدريجــي الــذي حققتــه الســينما 
ثالــث  إحــداث   2004 ســنة  عرفــت  المغربيــة، 
بــورزازات »CLA« بمبــادرة  التصويــر  اســتوديوهات 
وبمشــاركة  دولورونتيــس  العالمــي  المنتــج  مــن 
والمســتثمر  اإليطاليــة  سينيشــيطا  اســتوديوهات 
المغربــي ســعيد لعلــج والذي يتكــون من اســتوديوهين 
اثنيــن مســاحة كل واحــد منهمــا 800 م2 باإلضافــة 

إلــى مطعــم وشــرفات ومحــالت لبنــاء الديكــورات.

ــد  ــينمائية، فبع ــالم الس ــة األف ــص معالج ــا يخ ــا فيم أم
ســنة 1939 حيــث تــم إحــداث أول مركــب لمعالجــة 
ــة  ــنة 1981 كمحط ــي س ــاء، تأت ــدار البيض ــالم بال األف
ــب  ــا أول مرك ــئ فيه ــاب، إذ أنش ــذا الب ــي ه ــة ف مهم
ســينمائي لمعالجــة األفــالم باأللــوان بمقــر المركــز 
هــذا  مكــن  حيــث  بالربــاط،  المغربــي  الســينمائي 
المركــب مــن صناعــة جميــع األفــالم المغربيــة وســاهم 
فــي إنتــاج عــدد مــن األفــالم العربيــة واإلفريقيــة، ويعــد 

ــي. ــد اإلفريق ــى الصعي ــات عل ــم المركب ــن أه اآلن م

ب - تطور تشريعي ومؤسساتي مضطرد
لقــد واكــب هــذا االهتمــام بالبنيــات التحتيــة، اهتمامــا 
بالغــا بالجوانــب التشــريعية والمؤسســاتية الكفيلــة 
ــع  ــذ مطل ــرب من ــينمائية بالمغ ــة الس ــم الصناع بتنظي
األربعينيــات مــن القــرن الماضــي إبــان فتــرة الحمايــة 
الوطنــي  باإلنتــاج  األمــر  تعلــق  ســواء  الفرنســية، 
األفــالم  مراقبــة  لجنــة  بإحــداث  بــدءا  األجنبــي،  أو 
الــذي   1940 نونبــر   7 بموجــب ظهيــر  الســينمائية 
ينــص علــى شــروط اســتيراد األفــالم وكيفيــة الحصــول 

ــى  ــم الدخــول إل ــى تأشــيرة اســتغاللها، وكــذا تنظي عل
القاعــات الســينمائية بموجــب ظهيــر 16 أكتوبــر 1942 
الــذي يحــدد ســن األطفــال المســموح لهــم بمشــاهدة 
األفــالم بالقاعــات الســينمائية، زيــادة علــى إحــداث 
ــر  ــر 8 يناي المركــز الســينمائي المغربــي بموجــب ظهي
1944كمؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنوية 
ــع واســتغالل  ــاج وتوزي ــه إنت ــي مهمت واالســتقالل المال
الخزانــة  إحــداث  علــى  زيــادة  الســينمائية  األفــالم 
الســينمائية وتنظيــم العــروض الســينمائية بالهــواء 
ــر  ــخ 11 يناي ــوزاري بتاري ــوم ال ــب المرس ــق بموج الطل
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كمــا عــرف المغــرب المســتقل العديــد مــن التحســينات 
كإحــداث  والمؤسســاتية  القانونيــة  واإلضافــات 
الفيدراليــة الوطنيــة لألنديــة الســينمائية ســنة 1973، 
وإعــادة تنظيــم المركــز الســينمائي المغربــي بموجــب 
ظهيــر 19 شــتنبر 1977 والــذي منحــه اختصاصــات 
واســعة مــع إحــداث المجلــس اإلداري لهــذه المؤسســة 
وإصــدار مرســوم 8 غشــت 1995 بتطبيــق القانــون رقم 
94-17 يتعلــق بتحديــد شــروط ومســاطر إنتــاج وتوزيع 
لالســتعمال  الموجهــة  الفيديــو  أشــرطة  واســتغالل 
الخــاص مــن طــرف الجمهــور وإحــداث قانــون الصناعــة 
الســينمائية بتاريــخ 15 فبرايــر 2001. وقــد مكــن هــذا 
القانــون مــن تجميــع كل النصــوص التــي تهــم تنظيــم 
مســايرة  لتصبــح  وتحيينهــا  الســينمائية  الصناعــة 
للتطــور الــذي عرفــه القطــاع الســينمائي وطنيــا ودوليــا.

ت - ســن سياســة تحفيزيــة فــي مجــال الدعــم 
الضريبيــة: والتخفيضــات 

ــاج  ــم اإلنت ــدوق دع ــداث صن ــم إح ــار ت ــذا اإلط ــي ه ف
دجنبــر   31 مرســوم  بموجــب  الوطنــي  الســينمائي 
 1979 دجنبــر   31 ظهيــر  بتطبيــق  الصــادر   1979
الســينمائية  بالعــروض  الخــاص  بالرســم  المتعلــق 
ــح هــذا الدعــم. كمــا  ــد شــروط ومســاطر من مــع تحدي
تمــت إعــادة النظــر فــي المنظومــة الجبائيــة للقاعــات 
الســينمائية بموجــب نفــس المرســوم، وقــد مكــن 
ــى  هــذا اإلجــراء مــن تخفيــض الرســوم المفروضــة عل
ــص  ــى 36 % وتقلي ــن 50 % إل ــينمائية م ــات الس القاع
عــدد هــذه الرســوم مــن 8 إلــى 4، مــع إحــداث صنــدوق 

لدعــم القاعــات الســينمائية.

كمــا نص هــذا القانــون على إعفــاء القاعات الســينمائية 
ــدة  ــا لم ــة عليه ــوم المفروض ــن أداء الرس ــة م المحدث
ــدة  ــا لم ــم تجديده ــي يت ــات الت ــنوات والقاع ــر س عش
خمــس ســنوات وقــد مكنــت هــذه العمليــة مــن تجديــد 
ــت  ــينمائية كان ــة س ــين قاع ــن خمس ــر م ــث أكث وتحدي
ــاع ملمــوس  ــي ارتف فــي طريقهــا نحــو اإلغــالق وبالتال

لمداخيلهــا.
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الدولــة علــى تشــجيع اإلنتــاج  مــن جهتهــا عملــت 
الســينمائي مــن خــالل مجموعــة مــن التدابيــر كإعفــاء 
ــركات  ــرف الش ــن ط ــتعملة م ــات المس ــواد والخدم الم
األجنبيــة أثنــاء تصويــر أفالمهــا بالمغــرب مــن الضريبــة 
 20 علــى القيمــة المضافــة وذلــك بموجــب ظهيــر 
ــدة  ــي لفائ ــبه ضريب ــم ش ــداث رس ــر 1985، وإح دجنب
المركــز الســينمائي المغربــي بموجــب مرســوم 30 
دجنبــر 1987، والــذي مكــن صنــدوق دعــم اإلنتــاج 
واالســتغالل الســينمائيين مــن مــوارد إضافيــة وســمح 
تخفيــض  مــن  باالســتفادة  الســينمائية  للقاعــات 
ــا  ــى %20. كم ــن %36 إل ــا م ــة عليه ــوم المفروض الرس
مــن  نســبة 5%  1997 تخصيــص  خــالل ســنة  تــم 
لدعــم  والثانيــة  األولــى  القناتيــن  إشــهار  مداخيــل 
ــي. مكــن هــذا اإلجــراء مــن  ــاج الســينمائي الوطن اإلنت
الرفــع مــن مداخيــل هــذا الدعــم ســنة تلــو أخــرى حيــث 

ــنة. ــي الس ــم ف ــون دره ــتين ملي ــغ اآلن س بل

المخصــص  الدعــم  تحويــل  تــم   2004 وفــي ســنة 
لإلنتــاج الســينمائي الوطنــي مــن دعــم غيــر مســترجع 
إلــى تســبيق علــى المداخيــل، زيــادة علــى إخضــاع 
القاعــات الســينمائية للنظــام الجبائــي »الضريبــة علــى 
الضريبــي  الشــبه  الرســم  بــدل  المضافــة«  القيمــة 
)قانــون  الســينمائية  العــروض  علــى  المفــروض 
الماليــة 2012(. كمــا تمــت، بطريقــة تشــاركية، بلــورة 
الدعــم  نظــام  لتنظيــم  جديــدة  قانونيــة  منظومــة 
ــذه  ــى ه ــة عل ــم المصادق ــينما، ث ــاع الس ــدم لقط المق
المنظومــة القانونيــة وانطــالق العمــل علــى ضــوء ذلــك  
بثــالث لجــان لتنظيــم صنــدوق دعــم الســينما الوطنيــة: 
األولــى لدعــم إنتــاج األعمــال الســينمائية؛ والثانيــة 
ــة وتحديــث وإنشــاء القاعــات الســينمائية،  لدعــم رقمن

والثالثــة لدعــم تنظيــم المهرجانــات الســينمائية.

كل هــذا يمثــل جــزءا مــن اهتمامــات الدولــة بالقطــاع 
الســينمائي الــذي تعتبــره قاطــرة للتنميــة البشــرية 
والثقافيــة واالقتصاديــة والســياحية، وهــو رصيــد هــام 

ــاؤه.   ــتثماره وإغن ــي اس ينبغ

3 - منطلقات ومرجعيات صياغة الكتاب 
يحتــاج أي تصــور اســتراتيجي لقطــاع مــا إلــى مجموعــة 
مــن المرجعيــات التــي ينبغــي اســتحضارها قصــد ضمان 
تصــور منســجم فــي التشــخيص والتوصيــات، وكــذا من 
أجــل الحســم فــي العديد مــن الخيــارات والســيناريوهات 
وضعنــا  فــي  يرتبــط  األمــر  ومــادام  الممكنــة. 
بتشــخيصات ومقترحــات تهــم التوجهــات المســتقبلية 
ــتحضار  ــم اس ــد ث ــي القطــاع فق ــة ف ــة العمومي للسياس

ــة  ــق لصياغ ــة ومنطل ــية كخلفي ــات أساس ــالث مرجعي ث
؛   2011 الدســتورية لســنة  الوثيقــة  الكتــاب وهــي: 
التوجيهــات الملكيــة الســامية؛ والمواثيــق والعهــود 

ــي.  ــي والثقاف ــال الفن ــة بالمج ــة ذات الصل الدولي

ــة فــي دســتور  ــات الدســتورية المتضمن أ - المرجعي
 : 2011

للممارســة  بالغــة  أهميــة  الجديــد  الدســتور  يولــي 
ــد  ــينمائي أح ــن الس ــر الف ــي يعتب ــة الت ــة والفني الثقافي
أهــم أركانهــا. وانطالقــا مــن هــذا البــاب يســتحضر 
الكتــاب األبيــض المداخــل المتعــددة التــي قاربــت مــن 

خاللهــا الوثيقــة الدســتورية الثقافــة والفنــون:

- المدخل المؤسساتي : 
المرتبــط بإحــداث مجلــس وطنــي للغــات والثقافــة 

؛   )5 )الفصــل 

- المدخل الحقوقي:
ــر  ــرأي والتعبي ــر وال ــة الفك ــه حري ــل بموجب ــذي تكف وال
ــي  ــث العلم ــن والبح ــاالت األدب والف ــي مج ــداع ف واإلب
ــجعا  ــا مش ــكل مناخ ــر تش ــا عناص ــي كله ــي ، وه والتقن
حيــال  رؤاه  وأصالــة  وتطــوره  اإلبــداع  تنــوع  علــى 

المجتمــع وقضايــاه )الفصــل 25(؛

- المدخل التحفيزي : 
العموميــة  الســلطات  دعــم  بضــرورة  يقــر  والــذي 
ــا  ــا وتنظيمه ــى تطويره ــل عل ــة والعم ــون والثقاف للفن

26(؛ علــى أســس ديمقراطيــة ومهنيــة )الفصــل 

- مدخــل ولوجيــة المواطــن إلــى الخدمــات الثقافيــة 
والتربيــة الفنيــة :

ــات  ــة والمؤسس ــل الدول ــرورة عم ــط بض ــذي يرتب وال
اســتفادة  علــى  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة 
ــي  ــة ف ــن والتربي ــن التكوي ــن م ــات والمواطني المواطن
)الفصــل  الفنيــة  التربيــة  ومنهــا  متعــددة  مجــاالت 
والعلــم  للثقافــة  الشــباب  ولــوج  »...تيســير   ،)31
والتكنولوجيــا، والفــن والرياضــة واألنشــطة الترفيهيــة، 
مــع توفيــر الظــروف المواتيــة لتفتــق طاقاتهــم الخالقــة 
واإلبداعيــة فــي كل هــذه المجــاالت«. )الفصــل33 (

ب - التوجيهات الملكية السامية :
الملكيــة حــول  والرســائل  الخطــب  فــي  المتضمنــة 
علــى  الســينمائي  والفــن  عمومــا  والفــن  الثقافــة 
الســامية  الملكيــة  الرســالة  والســيما  الخصــوص، 
والرســالة  للســينما؛  الوطنيــة  للمناظــرة  الموجهــة 
الملكيــة الموجهــة إلــى المؤتمــر التاســع للفدراليــة 
الدوليــة للممثليــن الــذي اســتضافته النقابــة المغربيــة 
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لمحترفــي المســرح بمراكــش مــا بيــن 21 و27 أكتوبــر 
ــة بمناســبة 20 غشــت  2008. وخطــاب صاحــب الجالل
ــا  ــرى لم ــم الكب ــدد المعال ــات تح ــي توجيه 2012. وه
ــة  ــة عام ــي بصف ــن المغرب ــه الف ــون علي ــي ان يك ينبغ

والســينما المغربيــة بصفــة خاصــة.

ج - المواثيق والعهود الدولية :
ــات  ــذه المرجعي ــن ه ــض م ــاب األبي ــذ الكت ــث يتخ حي
الدوليــة مبــادئ فــي صياغته الســيما مــا يتعلــق بالمادة 
27 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والحاثة على 
ــع  ــاة المجتم ــي حي ــرد ف ــرة للف ــاركة الح ــرورة المش ض
الثقافــي واالســتمتاع بالفنــون واالســتفادة مــن نتائجــه 
ماديــا ومعنويــا؛ كمــا أن المــادة2 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
تحفــز علــى ضــرورة نهــج سياســات عموميــة مــن 
شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، 
إضافــة إلــى المــادة 15 مــن نفــس العهــد والتــي تحــث 
األطــراف الموقعــة عليهــا علــى اإلقــرار بحــق الفــرد فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وكــذا حمايــة المصالــح 
المعنويــة والماديــة الناجمــة عــن أي أثــر علمــي أو 
فنــي أو أدبــي، مــع احتــرام وضمــان الممارســة الكاملــة 
لهــذا الحــق والعمــل علــى صيانــة العلــم والثقافــة 
وإنمائهمــا وإشــعاعهما، فضــال عــن احتــرام حريــة 
اإلبــداع وتشــجيع وتنميــة االتصــال والتعــاون الدولييــن 
ــن  ــة القواني ــتحضر اللجن ــا تس ــال. كم ــذا المج ــي ه ف
الدوليــة المؤطــرة لمجــال حقــوق الملكيــة الفكريــة 
واتفاقيــات وتوصيــات اليونســكو المرتبطــة بمجــال 
ــة حماية وتعزيز تنوع  ــيما اتفاقي ــون الس ــة والفن الثقاف

.)2005( الثقافي  التعبير  أشكال 

4 - الســينما المغربيــة نحــو فاعليــة مجتمعيــة 
ــدة جدي

الكتــاب  ينطلــق  المرجعيــات،  هــذه  أســاس  علــى 
األبيــض مــن تصــور شــمولي للفــن بصفــة عامــة 
والفــن الســينمائي بصفــة خاصــة، حيــث يعتبــر كأحــد 
عناصــر التنميــة الشــاملة ســواء علــى مســتوى األفــراد 
أو الجماعــات، وكقاطــرة للتحــول الــذي يجــب أن يشــمل 
ــا  ــي أن يدخله ــي ينبغ ــث الت ــدم والتحدي ــيرة التق مس
ــدد ال  ــذا الص ــي ه ــتور 2011. وف ــد دس ــا بع ــرب م مغ
يجــب إغفــال العديــد مــن اإلشــكاالت التــي يثيرهــا 
المنتــوج الســينمائي المغربــي فــي اآلونــة األخيــرة، 
خاصــة فــي عالقتــه بالقيــم الثقافيــة المغربيــة وحــول 
القيــم  فــي ترســيخ  يلعبــه  أن  ينبغــي  الــذي  الــدور 
ــداع. ــر واإلب ــة التعبي ــاس بحري ــة دون المس المجتمعي

أ - نحو إبداع جمالي سينمائي حر ومسؤول 
تطــرح مســألة القيــم فــي اإلبــداع الفنــي عامــة والفــن 
ــد  ــرة. وق الســينمائي خاصــة إشــكاالت وتســاؤالت كثي
تعاظمــت فــي الســنوات األخيــرة بفعــل الجــدل القائــم 
حــول العديــد مــن اإلنتاجــات الســينمائية المتســمة 
ــدام اندماجهــا فــي قضايــا المجتمــع  ــرأة أو بانع بالج
الراهنــة أو تلــك التــي تنتقــد بعــدم احترامهــا للهويــة 

ــة. الوطني

ونظــرا ألهميــة الموضــوع عرفــت اللجنــة نقاشــا عميقــا  
ــذه  ــة ه ــاء صياغ ــة أثن ــة وأكاديمي ــات مهني ــع فعالي م
الوثيقــة انطالقــا مــن بعــض التســاؤالت الهامــة: هــل 
القيــم هــي التــي تســبق وتوجــه اإلبــداع ؟ أم أن اإلبــداع 
هــو الــذي يفــرز القيــم؟ هــل تتبلــور الهويــة فــي اإلنتــاج 
ــي  ــم إبداع ــاج لتراك ــا كنت ــي تلقائي ــينمائي المغرب الس
وتعبيــرات فرديــة منبثقــة مــن وعــي جماعــي؟ أم أنهــا 

مجــرد محــدد ومحــرك وموجــه لإلبــداع ؟ 

جــدل  مثــار  والتســاؤالت  اإلشــكاالت  هــذه  ســتظل 
ــاد  ــن والنق ــن  والمنتجي ــن المبدعي ــوح بي ــاش مفت ونق
ــن  ــينما. لك ــال الس ــي مج ــن ف ــور وكل الفاعلي والجمه
مــن المؤكــد انــه ال إبــداع بــدون هويــة وبــدون قيــم 
الحريــة والتســامح واالنفتــاح. وال قيــم موحــدة للمجتمع 
بــدون حامــل إبداعــي يعمــل علــى نشــرها وتوطيدهــا 

ــتركة.  ــم مش كقي

ب - الحرية والمسؤولية 
ــاش  ــؤولية للنق ــة والمس ــكالية الحري ــت إش ــد طرح لق
ــياقات  ــالف الس ــع اخت ــرية م ــات البش ــي كل المجتمع ف
والمرجعيــات الثقافيــة. وإذ يطــرح هــذا اإلشــكال اليــوم 
بحــدة فــي الســينما الوطنيــة فذلــك عالمــة علــى النضج 
والتطــور، لكنــه فــي نفــس الوقــت مؤشــر علــى لبــس 
ال يمكــن ألي تصــور اســتراتيجي للســينما الوطنيــة أن 
يتجاهلــه. لبــس يتجلــى أساســا فــي تســاؤل الكثيريــن 
ــل  ــد تص ــينما ق ــد: س ــي نري ــينما الت ــة الس ــن ماهي ع
إلــى درجــة أن ينظــر إليهــا علــى أنهــا مناقضــة للهويــة 
ــة الراســخة، أو ســينما تتســم بترســيخ  ــم الوطني وللقي
ــة  ــة الثقافي ــن الخصوصي ــتمدة م ــى المس ــم المثل القي

ــة للوطــن؟ والحضاري

ــن  ــر م ــداع أكث ــة اإلب ــط بحري ــي مرتب ــداع الفن إن اإلب
ــا  ــت درجته ــا بلغ ــر مهم ــة التعبي ــر، فحري ــة التعبي حري
ــي  ــة الخطــاب الفن ــن أن رمزي تبقــى محــدودة، فــي حي

ــة.   ــع للحري ــش أوس ــمح بهام تس

وتمثــل حريــة الــرأي والتعبيــر حقــا مكفــوال بفعــل 
ــة،  ــن الوطني ــة والقواني ــق الدولي ــن المواثي ــد م العدي
ــة  ــد حري ــا يقي ــة م ــذه الحري ــي ه ــون ف ــريطة أال يك ش
الغيــر ومــا يصــدم مشــاعره بشــكل متجــاوز للمعقــول.
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ــه  ــة في ــار ال رجع ــي اختي ــداع ه ــر واإلب ــة التعبي إن حري
وتــم حســمه دســتوريا ، إنهــا قاعــدة أساســية للتجديــد 
ــة .  ــكال الجمالي ــن واألش ــي بالمضامي ــر والرق والتطوي
فــال قيمــة تعلــو علــى قيمــة الحريــة بشــرط أن تكــون 
ــى  ــدرة عل ــة والق ــة والموهب ــاءة المهني ــة بالكف مقرون
التحليــل واإلبــداع ،وأن تكــون مرفقــة بالمســؤولية 
التغييــر  فــي  الســينما  بوظيفــة  والوعــي  واالنتمــاء 

ــة.                      ــة الهوي ــي وصيان االجتماع

إبداعيــة  فاعليــة  نحــو   : الهويــة  إشــكالية   - ت 
الوطنيــة للســينما  متعــددة 

وعيــا منــه بقيمــة اإلبــداع الســينمائي فــي تشــكيل 
ــل  ــع، عم ــتركة للمجتم ــم المش ــد القي ــة وتوطي الهوي
المغــرب منــد بدايــة الثمانينــات علــى تأســيس أرضيــة 
لتحقيــق تراكــم وتنــوع فــي اإلنتــاج الســينمائي وذلــك 
كآليــة  الســينمائي  اإلنتــاج  دعــم  سياســة  باعتمــاد 
إلبــراز  الفرصــة  وإعطــاء  إبداعــي  تراكــم  لتحقيــق 
المبدعيــن المتميزيــن فــي المجــال. وقــد ســاهمت هذه 
السياســة فــي خلــق حركيــة فــي المجــال علــى مســتوى 
ــة  ــل المشــرف للســينما المغربي ــف والتمثي الكــم والكي
فــي المهرجانــات الدوليــة. كمــا أنهــا ســاهمت بشــكل 
خــالق فــي تحقيــق تراكــم إبداعــي عمــل علــى تشــكيل 
وترســيخ هويــة وطنيــة مــن خصوصيتهــا التجريــب 
الجماليــة،  واألشــكال  المضاميــن  فــي  والتعدديــة 
وتنوعــت بتنــوع األجيــال والخلفيــات العلميــة والثقافيــة 
ــح  ــة مالم ــي صياغ ــاهمت ف ــا س ــا أنه ــن. كم للمبدعي
مشــروع مجتمعــي وتقديــم إضــاءات حــول قيــم االنفتاح 
ــات مــن خــالل عــدة  والتســامح وحقــوق المــرأة واألقلي
أفــالم كان لخروجهــا للقاعــات تأثيــر قــوي علــى تغييــر 
ــا  ــا فني ــة النخراطه ــات. باإلضاف ــام والذهني ــرأي الع ال
فــي النقــاش العمومــي حــول التحــوالت االجتماعيــة 
ــع  ــرة وواق ــة األس ــة مدون ــرى، كمعرك ــية الكب والسياس
واإلرهــاب  والمصالحــة،  اإلنصــاف  وتجربــة  المــرأة 
وكشــف مآســي ســنوات الرصــاص والتطلــع إلــى المزيــد 

ــخ... ــة، ال ــن الديمقراطي م

ــود و30  ــن الوج ــنة م ــن 50س ــر م ــد أكث ــوم ، بع والي
ســنة مــن إقــرار صنــدوق الدعــم الســينمائي وبعــد نجاح 
المغــرب فــي الوصــول للمراتــب األولــى إفريقيــا وعربيــا 
مــن حيــث عــدد األفــالم المنتجــة ســنويا، وبعــد دســتور 
جديــد يضمــن التعدديــة وحريــة اإلبــداع والتعبيــر، آن 
ــى تشــكيل  ــة عل ــر الســينما المغربي ــم تأثي األوان لتقيي
الوعــي الجماعــي واألوجــه المتعــددة للهويــة الثقافيــة 

المغربيــة واألدوار المنتظــرة منهــا فــي المســتقبل...

ح - نحو إبداع سينمائي يعزز التعدد الثقافي
المعلومــات  لتكنولوجيــا  الســريع  التطــور  أدى  لقــد 
واالتصــال إلــى تعزيز التبــادل الثقافي بيــن المجموعات 

واألفــراد، ورغــم مــا لهــذا األمــر من نتائــج ايجابيــة فيما 
يخــص ديناميــة هــذا التواصــل، فإنــه فــي نفــس الوقت 
ــف  ــن الضع ــد م ــة بمزي ــدان النامي ــات البل ــدد ثقاف يه
أمــام االكتســاح المتزايــد لثقافــات البلــدان المتقدمــة، 
الفنيــة  والصناعــة  الســينما  فــي  اليــوم  نــراه  كمــا 
برمتهــا. وأمــام هــذا الواقــع تحتــاج أيــة ثقافــة وطنيــة 
إلــى شــروط لحمايتهــا وجعلهــا قــادرة علــى التفاعــل مع 
ــر  ــوازن. ويعتب ــكل مت ــرى بش ــانية األخ ــات اإلنس الثقاف
اإلبــداع الســينمائي أحــد أهــم المنتوجــات الثقافيــة 
المســاهمة فــي تعضيــد الهويــة الثقافيــة للمجتمعــات، 
العتمادهــا علــى الصــورة المتميــزة بســرعة التأثيــر 
فــي الوعــي الذاتــي بالمجتمــع،  الشــيء الــذي يفــرض 

ــه.  ــة بــه وحمايت العناي

غيــر أن حمايــة وتعزيــز تعــدد أشــكال التعبيــر الثقافــي 
باعتبارهــا  للهويــة  ديناميكيــا  مفهومــا  يفتــرض 
ثوابــت ومتغيــرات. وهــو مبــدأ يفــرض ربــط إنتــاج 
ــي  ــتوريا والت ــا دس ــوص عليه ــم المنص ــورة بالقي الص
للشــخصية  المتنوعــة  الثقافيــة  بالروافــد  تعتــرف 
المغربيــة. والســبيل إلــى ذلــك هــو فتــح المجــال لــكل 
ــر  ــة للتعبي ــة والثقافي ــي اللغوي ــات النســيج الوطن مكون
واإلبداعــي  الجمالــي  المســتوى  علــى  عــن هويتهــا 

والســينمائي والتمكيــن لهــا فنيــا. 

للصناعــة  المزدوجــة  الطبيعــة  مراعــاة  نحــو   - ج 
ئية لســينما ا

أن  يمكــن  ال  الثقافــي  التنــوع  وتعزيــز  حمايــة  إن   
ــة  ــة سياســة عمومي ــي أي ــق ف ــه بشــكل دقي ــم تمثل يت
فــي المجــال الســينمائي دون األخــذ بعيــن االعتبــار 
الطبيعــة المزدوجــة لهــذا المجــال. فكمــا تنــص علــى 
وتعزيز تنوع  حماية  حــول  اليونســكو  اتفاقيــة  ذلــك 
أشكال التعبير الثقافي )2005(، فــإن األنشــطة والســلع 
الحاملــة للهويــات والقيــم والــدالالت تتمتــع بصفــة 
مزدوجــة: اقتصاديــة وثقافيــة ولذلــك ال يمكــن النظــر 
ــل كعنصــر اســتراتيجي  ــة فقــط ، ب ــم تجاري إليهــا كقي
إطــار طبيعتــه  فــي  البشــرية، تســمح  التنميــة  فــي 
المزدوجــة بتكامــل القيــم الثقافيــة واالقتصاديــة بحيث 
تؤثــر األولــى فــي الثانيــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر. وهــذه الطبيعــة المزدوجــة تتمثــل بالخصــوص 
فــي الســينما التــي هــي فــي آن واحــد صناعــة أي تعتمــد 
علــى العنصــر االقتصــادي، وفــن بمعنــى لــه عالقــة 

ــي.  ــب الثقاف ــدة بالجان وطي

مــن  تجعــل  المزدوجــة  الطبيعــة  هــذه  فهــم  إن 
مســؤوليات الدولــة دعــم المنتوجــات الثقافية، شــريطة 
أال يتحــول هــذا الدعــم إلــى مصــدر للريــع الثقافــي خارج 

ــة.  ــة أو اقتصادي ــت ثقافي ــواء كان ــة س ــة مردودي أي
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د - الكم والكيف 
حــول  األخيــرة  اآلونــة  فــي  النقــاش  أثيــر  لطالمــا   
إشــكالية الكــم والكيــف فــي الســينما المغربيــة. ومهمــا 
اختلفــت اآلراء فتحقيــق الكيــف والجــودة والتميــز يحتــاج 
ــاج، يســاعد  لتراكــم كمــي وعــددي علــى مســتوى اإلنت
علــى خلــق أجــواء تنافســية بيــن المبدعيــن للرقــي 
ــح  ــداع الســينمائي. كمــا أن التراكــم العــددي يفت باإلب
مجــاال للممارســة والتكويــن واكتســاب الخبــرات الفنيــة 

ــر قطــاع الســينما.  ــي مــن شــأنها تطوي ــة الت والتقني

ــة فمــن الواضــح  ــة الســينما المغربي ــه فــي حال ــر أن غي
يتحقــق  ولــن  تجاوزهــا،  ينبغــي  المرحلــة  هــذه  أن 
ــاج الســينمائي،  ــة سياســة دعــم اإلنت ــك إال بمواصل ذل
لكــن بشــروط جديــدة تدخــل فــي إطــار مرحلــة ثانيــة 
معاييــر  باعتمــاد  وذلــك  بالكيــف.  أساســا  مرتبطــة 
ســواء  ســينمائي  منتــوج  كل  لتقييــم  أوال  مدققــة 
علــى المســتوى الفنــي أو التجــاري أو همــا معــا، ألن 
أي فيلــم يحتــاج إلــى ترويــج داخلــي وخارجــي وإلــى 
نجــاح جماهــري ينعكــس علــى القاعــات الســينمائية 
ومردوديــة المداخيــل. وثانيــا لتشــجيع المؤسســات 
واألفــراد الذيــن يثبتــون التزامهــم بتحقيــق حــد أدنــى 
ــك  ــا، وذل ــة أو كليهم ــة والتجاري ــة الفني ــن المردودي م
ــف. كمــا  ــة للمــال العمومــي مــن كل ســوء توظي حماي

يجــب جلــب متدخليــن مالييــن إضافييــن وتشــجيع 
ــى  ــادة الجمهــور إل ــي المجــال وإع فــرص االســتثمار ف

قاعــات الســينما. 

هـ - الرقي بالذوق والتمكين اإلبداعي
 ال يمكــن الحديــث عــن القيــم والهويــة والجــودة 
والكيــف والرقــي بمســتوى الســينما، بــدون تأهيــل 
ــى المســتوى التعليمــي والثقافــي  العنصــر البشــري عل
والجمالــي والنقــدي، الــذي يواكــب كل هــذه المعطيات 
الســينمائي... بالمشــهد  الخاصــة  والمتغيــرات 
ــد  ــن اإلبداعــي للمواطــن  هــو الســبيل الوحي فالتمكي
إلعــداد كفــاءات قــادرة علــى الخلــق واالبتــكار والتجريب 
والتطويــر، وأيضــا إلعــداد جمهــور واع ومتتبــع ذي 
وجماليــة  بصريــة  وثقافــة  راق  وذوق  نقــدي  حــس 
ــى مســتوى الجــودة. فــال  ــه عل ــه لحســم اختيارات تؤهل
ــز  ــاج الســينمائي وتجهي فائــدة ترجــى مــن دعــم اإلنت
القاعــات وتنظيــم المهرجانــات بــدون جمهــور متعلــم 
ــى  ــادر عل ــور ق ــورة، جمه ــتوى الص ــى مس ــف عل ومثق
ــال  ــض األعم ــى رف ــرديء وعل ــد وال ــن الجي ــز بي التميي
مــن  لهــذا  واإلبــداع.   التميــز  وتشــجيع  المبتذلــة 
ــع  ــذوق الرفي ــى ال ــة عل ــة التربي ــز مكان الضــروري تعزي
ــي  ــي الت ــة ه ــذه النخبوي ــا ألن ه ــى وإن كان نخبوي حت

ــداع.  ــام لإلب ــتوى الع ــوض بالمس ــن النه ــن م تمك

خـاتمـــة
وفــي األخيــر، فــإن هــذه األفــكار تبقــى وليــدة نقــاش مؤطــر كان هدفــه مناقشــة وإعــادة ترتيــب التوجهــات 

المســتلهمة أصــال مــن رؤى الدســتور ومراميهــا الكبــرى التــي التــف حولهــا المغاربــة كليــة.

إن أي إصــالح فــي هــذا الشــأن يقتضــي انخراطــا كليــا مــن لــدن الفاعليــن والمجتمــع لتصبــح الســينما فــي 
ــى وضــع البصمــة  ــادر عل ــة إنســان ق ــن لصناع ــر وتكوي ــة إصــالح وتأطي ــل قضي ــة .ب ــة وطني ــر قضي األخي

الحضاريــة فــي مكانهــا الحقيقــي بيــن مصــاف الــدول والحضــارات بمختلــف عطاءاتهــا اإلنســانية. 



19 الكتاب األبيض للسينما المغربية

المحور األول:
بالمغــرب:  الســينمائي  اإلنتــاج 
الحصيلــة والرهانات المســتقبلية 



الكتاب األبيض للسينما المغربية20

1 - واقع اإلنتاج السينمائي الوطني 

ــى مــن االســتقالل،  ــذ الســنوات األول ــام المغــرب من ق
بعــدة مجهــودات لتأســيس الخطــوات األولــى لإلنتــاج 
ــد  ــك، كان الب ــم مــن ذل ــي. وبالرغ الســينمائي المغرب
ــة  ــينما المغربي ــل الس ــنة 1958 لتحتف ــار س ــن انتظ م
بحــدث إنجــاز أول شــريط ســينمائي مــن إنتــاج مغربــي 
مائــة فــي المائــة تحــت عنــوان » االبــن العــاق « 
للمخــرج محمــد عصفــور، الــذي اســتطاع أن ينجــز هــذا 
وبتقنيــات  المتواضعــة  الذاتيــة  بإمكانياتــه  العمــل 
يمكــن اعتبارهــا »بدائيــة« أغلبهــا مــن صنــع المخــرج 

نفســه.
ــد  ــه إال بع ــم ل ــي فيل ــاج ثان ــرب إنت ــتطع المغ ــم يس ول
مــرور ثمــان ســنوات مــع فيلــم » حــذار مــن المخــدرات« 
لمخرجــه محمــد بــن عبــد الواحــد التــازي، وخــالل 
ــرب  ــرف المغ ــنة 1968 و1979، ع ــن س ــا بي ــرة م الفت
إنتــاج 19 فيلمــًا طويــال أي بمعــدل فيلميــن في الســنة.

ــاج الســينمائي المغربــي  ــة لإلنت ــة الفعلي ولكــن البداي
كانــت خــالل ســنة 1980 التــي عرفــت إحــداث صنــدوق 
ــن  ــر م ــذي يعتب ــي ال ــينمائي الوطن ــاج الس ــم اإلنت دع
اإلجــراءات الهامــة التــي تــم اتخاذهــا لفائــدة هــذا 

ــاع.  القط

الوطنــي أســاس  الســينمائي  اإلنتــاج  يشــكل دعــم 
اقتصــاد الصناعــة الســينمائية فــي المغــرب. ومــن 
المصيــر  نفــس  المغربيــة  الســينما  لعرفــت  دونــه 
الــذي عرفتــه فــي بلــدان أخــرى )فــي المغــرب العربــي 
باهــض  عمومــا  الفيلــم  إنتــاج  أن  ذلــك  وأفريقيــا( 
التكلفــة وال يســتطيع المنتــج أن يوفــر وحــده مصــادر 
تمويــل إنتاجــه، خاصــة فــي ظــل غيــاب شــركاء خواص. 
وبالتالــي فجميــع المهنييــن مــن كتــاب ومنتجيــن 
ومخرجيــن وموزعيــن، يجمعــون علــى أن دعــم الدولــة 
لقطــاع اإلنتــاج الســينمائي أمــر ضــروري. ومــن الصعب 
تصــور إنتــاج ســينمائي فــي المغــرب دون هــذا الدعــم.

ليصبــح إذن دعــم الســينما المغربيــة مــن صميــم 
مســؤوليات الدولــة اتجاههــا، نظــرا للــدور الحيــوي 
الــذي تلعبــه ليــس فقــط فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد 
وفتــح فــرص للشــغل فضــال عــن تشــجيع اإلبــداع، بــل 
أيضــا فــي تعضيــد الهويــة الثقافيــة المغربيــة فــي 
ــذا  ــا، وك ــف به ــا والتعري ــا وإغنائه ــا ومتغيراته ثوابته
ــزال  ــم كان وال ي ــة، ألن الفيل ــة الجماعي ــر المخيل تطوي
ــك  ــعبية. ولذل ــر ش ــر األكث ــائط التعبي ــن وس ــدا م واح
بنــت العديــد مــن األمــم ذاكرتهــا الجماعيــة ووطــدت 

الواليــات  الســينما:  خــالل  مــن  الثقافيــة  هويتهــا 
المتحــدة األمريكيــة كخيــر مثــال، روســيا، ايطاليــا، 
ــن  ــم م ــذه األم ــت ه ــد تمكن ــخ ...وق ــد، ال ــر والهن مص
فــرض قيمهــا الثقافيــة علــى بقيــة العالــم عبــر الصــور 
ــرب ال  ــإن المغ ــك، ف ــى ذل ــاء عل ــينماتوغرافية. وبن الس
يمكــن أن يبقــى مجــرد مســتهلك للصــور التــي ينتجهــا 
اآلخــرون، بــل عليــه أن ينتــج هــو أيضــا صــوره الخاصــة. 

وبفضــل انخــراط الدولــة فــي دعــم اإلنتــاج الســينمائي 
عــدة  عبــر  فيــه  التدريجيــة  الزيــادة  مــع  المغربــي، 
نوعــا  يخلــق  أن  الدعــم  اســتطاع صنــدوق  مراحــل، 
ــث  ــاج، حي ــدان اإلنت ــي مي ــاش ف ــة واالنتع ــن الحركي م
عــرف المغــرب خــالل فتــرة ســبع ســنوات المواليــة، 
أي مــا بيــن 1980 و1987، إنتــاج 35 فيلمــًا طويــال 
ــالم  ــي 5 أف ــغ حوال ــدل بل ــرًا، أي بمع ــًا قصي و30 فيلم
ــك بالرغــم  ــي الســنة، وذل ــرة ف ــة و4 أفــالم قصي طويل
مــن ضعــف المــوارد المتاحــة، حيــث كان مبلــغ الدعــم 
الممنــوح يتــراوح بيــن 250.000,00 و500.000,00 
درهــم بالنســبة للفيلــم الطويــل وبيــن 40.000,00 
القصيــر.  للفيلــم  بالنســبة  درهــم  و70.000,00 
وتختــص لجنــة تتكــون مــن أعضــاء يمثلــون اإلدارة 
والمهنييــن علــى حــد ســواء، تحــت رئاســة المركــز 
الســينمائي المغربــي، بتحديــد ســقف الدعــم الممنــوح 
حيــث كانــت جميــع األفــالم المنتجــة تســتفيد مــن 
ــي  ــي والفن ــتواها التقن ــن مس ــر ع ــض النظ ــم، بغ الدع

وكيفمــا كان حجــم ميزانيتهــا. 

بعــد أن اتضحــت محدوديــة نتائــج هــذا الصنــدوق، 
ــى  ــينمائي عل ــاع الس ــه القط ــذي عرف ــور ال ــل التط بفع
الصعيديــن الدولــي والوطنــي، تمــت مراجعــة القوانيــن 
المنظمــة للدعــم ، قصــد تمكيــن صنــدوق الدعــم مــن 
مــوارد ماليــة إضافيــة علهــا تســتجيب وتلبــي متطلبــات 
وحاجيــات المهنييــن، وبهــذا التعديــل األول مــن نوعــه 
الــذي يطــرأ علــى صنــدوق الدعــم، يكــون هــذا األخيــر 

قــد مــر إلــى مرحلــة جديــدة. 

وتتجلــى هــذه التعديــالت أساســا فــي خلــق رســم 
شــبه ضريبــي علــى العــروض الســينمائية بنسبــــة 
10 % تضــاف إلــى ســعر تذكــرة الدخــول إلــى القاعــات 
هــذا  مكــن  وقــد  المتفــرج،  يتحملهــا  الســينمائية 
التــي  الصنــدوق  مــوارد  مــن  الرفــع  مــن  التعديــل 
انتقلــت مــن 2.000.000,00 درهــم ســنة 1987 إلــى 

.1997 ســنة  درهــم   8.000.000,00

ــن  ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــل ف ــذا التعدي ــمح ه ــا س كم
1988 إلــى 1997 مــن إنتــاج 34 فيلمــا طويــال و28 
أفــالم   4 حوالــي  بلــغ  بمعــدل  أي  قصيــرا،  فيلمــا 
طويلــة و3 أفــالم قصيــرة فــي الســنة، وكان الدعــم 
الممنــوح يتــراوح بيــن 500.000,00 و2.400.000,00  
ــن 50.000,00   ــل  وبي ــم الطوي ــبة للفيل ــم بالنس دره
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و350.000,00 درهــم بالنســبة للفيلــم القصيــر. 

وقــد تميــزت هــذه المرحلــة بكــون لجنــة صنــدوق 
ــاًء  ــر االتصــال، بن ــم تعيينهــا مــن طــرف وزي الدعــم يت
علــى الئحــة يقترحهــا المركــز الســينمائي المغربــي بعد 
التشــاور مــع الغــرف المهنيــة المعنيــة بميــدان اإلنتــاج، 

ــة. ــة ونهائي وتكــون قراراتهــا ملزم

ــنة 1998  ــن س ــدت م ــي امت ــة الت ــة الثالث ــا المرحل أم
إلــى ســنة 2003 فشــهدت تخصيــص 5 % مــن مداخيــل 
ــى  ــة )األول ــوات التلفزيوني ــا القن ــي تحققه ــهار الت اإلش
والثانيــة 2M( لتمويــل اإلنتــاج الســينمائي الوطنــي، 
وذلــك لســد الخصــاص الــذي ســجلته مــوارد صنــدوق 
الدعــم بســبب إغــالق عــدد مــن القاعــات الســينمائية 
انخفــاض  وبالتالــي  المتفرجيــن،  عــدد  وتراجــع 
ــم احتســاب الحصــة  ــى أساســها يت ــل التــي عل المداخي

ــي. ــينمائي الوطن ــاج الس ــول اإلنت ــي تم الت

وقــد مكــن هــذا اإلجــراء مــن ضمــان مــوارد قــارة 
مــوارد  مــن  والرفــع  جهــة،  مــن  الدعــم  لصنــدوق 
الصنــدوق التــي أصبحــت تعــرف ارتفاعــا متزايــدًا ســنة 
ــهار مــن جهــة  ــوارد اإلش ــاع م ــو أخــرى بفضــل ارتف تل
ثانيــة. حيــث انتقلــت مــن 8.000.000,00 درهــم ســنة 

.2003 33.000.000,00 درهــم ســنة  إلــى   1997
بفضــل  هــذا اإلجــراء تــم إنتــاج 50 فيلمــًا طويــال و32 
فيلمــًا قصيــرًا، أي بمعــدل بلــغ حوالــي 8 أفــالم طويلــة 
ــوح  ــم الممن ــنة، وكان الدع ــي الس ــرة ف ــالم قصي و5 أف
و3.600.000,00   1.400.000,00 بيــن  يتــراوح 
ــن 100.000,00  ــم الطويــل وبي درهــم بالنســبة للفيل

و370.000,00 درهــم بالنســبة للفيلــم القصيــر. 

أمــا المرحلــة الرابعــة لسياســة دعــم اإلنتــاج الســينمائي 
الوطنــي ) مــن فاتــح ينايــر ســنة 2004 وإلــى غايــة 15 
مايــو 2012(، فشــهدت تغييــرا هامــا فــي طريقــة منــح 
الدعــم، حيــث انتقــل مــن دعــم ال يســترجع إلــى دعــم 
علــى شــكل »تســبيق علــى المداخيــل« يلــزم المســتفيد 
مــن تســديده مــن إيــرادات اســتغالل الفيلــم المدعــم. 
ــخ  ــة مــن أهــم المراحــل فــي تاري ــر هــذه المرحل وتعتب
ــذي عــرف تطــورًا هامــًا  ــي ال ــاج الســينمائي الوطن اإلنت
إن علــى مســتوى الكــم أو الكيــف أو علــى مســتوى تنــوع 
المواضيــع وجرأتهــا، وذلــك بفضــل الزيــادة فــي المبلــغ 
ــن 33.000.000,00  ــل م ــذي انتق ــم ال ــنوي للدع الس
درهــم ســنة 2003 إلــى 60.000.000,00 درهــم ســنة 

.2011

مكنــت هــذه الفتــرة مــن إنتــاج 114 فيلمــًا طويــال و57 
فيلمــًا قصيــرًا، أي بمعــدل بلــغ حوالــي 15 فيلمــًا طويــال 
ــع  ــن رف ــت م ــا مكن ــنة، كم ــي الس ــرة ف ــالم قصي و7 أف
الدعــم الممنــوح الــذي تــراوح بيــن 2.000.000,00 
الطويــل  للفيلــم  بالنســبة  درهــم  و5.500.000,00 

وبيــن 100.000,00 و300.000,00 درهــم بالنســبة 
ــر. ــم القصي للفيل

ــخ 16  ــدئ مــن تاري ــي تبت ــرة الت ــة األخي ــي المرحل وتأت
مايــو 2012 والتــي عرفــت تغييــرًا جذريــًا للقوانيــن 
المنظمــة لدعــم إنتــاج األعمــال الســينمائية وذلــك 
الــذي  الســريع  التكنولوجــي  التطــور  علــى  اعتمــادًا 
تجربــة  تقييــم  مــع  الســينمائي،  القطــاع  يعيشــه 
ــنة  ــن 30 س ــد م ــا يزي ــدى م ــى م ــم عل ــدوق الدع صن
ــي  ــو إيجاب ــا ه ــى كل م ــة عل ــن جه ــوف م ــدف الوق به
ــرى  ــة اخ ــن جه ــره ، وم ــه وتطوي ــى تزكيت ــل عل والعم

ــاوزه. ــد تج ــلبي قص ــو س ــا ه ــى م عل

ومــن المقتضيــات التــي جــاءت بهــا القوانيــن الجديــدة 
نذكــر أساســا : 

الميزانيــة   3/2 مــن  المدعــم  الفيلــم  اســتفادة   -
ــة،  ــة الدعــم كامل ــة المحــددة مــن طــرف لجن التقديري
علــى عكــس مــا كان معمــوال بــه ســابقًا، حيـــث كانــت 
جــل األفــالم المســتفيدة تمنــح لهــا أقــل مــن 3/2 

الميزانيــة.

ــم  ــغ الدع ــن مبل ــى م ــد األقص ــى الح ــص عل - التنصي
الــذي يمكــن منحــه للفيلــم الطويــل وذلــك فــي حــدود 

10.000.000,00درهــم.

- إعطــاء الفرصــة لمنتــج أو مخــرج الفيلــم أو همــا 
معــًا مــن أجــل الترافــع أمــام لجنــة الدعــم للدفــاع عــن 

مشــروع فيلمهمــا.

ــي  ــم المغرب ــدم للفيل ــذي يق ــم ال ــى الدع ــة إل باإلضاف
عــن طريــق صنــدوق الدعــم، يمكــن لإلنتاج الســينمائي 
االســتفادة مــن دعــم إضافــي إما علــى شــكل تخفيضات 
بنســبة 20 % علــى الخدمــات التــي ينجزهــا مختبــر 
معالجــة األفــالم التابــع للمركــز الســينمائي المغربــي، 
وإمــا علــى شــكل مســاهمات القنــوات التلفزيونيــة 
المغربيــة التــي يلزمهــا القانــون المتعلــق بالمجــال 
الســمعي البصــري بالمســاهمة ســنويًا فــي تمويــل 

ــينمائية. ــالم الس ــن األف ــدد م ع

رأســها صنــدوق  السياســات وعلــى  أدت هــذه  لقــد 
الدعــم إلــى نتائــج ايجابيــة أهمهــا:

- المكانــة الهامــة التــي أصبــح يحتلهــا الفيلــم المغربي 
مغاربيــا وعربيــا وإفريقيــا، كمــا وكيفا؛

الســوق  فــي  للمداخيــل  المغربــي  الفيلــم  - تصــدر 
األجنبــي؛ بالفيلــم  مقارنــة  الوطنيــة 

الفيلــم  بهــا  يحظــى  التــي  والجوائــز  االعترافــات   -
ودوليــا؛ وقاريــا  عربيــا  المغربــي 



الكتاب األبيض للسينما المغربية22

- تنــوع وغنــى مواضيــع الســينما المغربيــة بفضــل 
مواكبــة الســينمائيين للعديــد مــن القضايــا المجتمعية 

ــة؛ الراهن

ــا  ــرب فيم ــا المغ ــر عليه ــح يتوف ــي أصب ــة الت - الجاذبي
ــة؛ ــالم األجنبي ــر األف ــص تصوي يخ

ــالم  ــة األف ــر وصناع ــات التحتيــة لتصوي ــور البني - تط
بالمغــرب؛

الفنيــة  المهنيــة  للكفــاءات  المضطــرد  التطــور   -
واإلداريــة؛ والتقنيــة 

- توفــر المغــرب علــى شــبكة مهرجانــات وطنيــة وقارية 
وإقليميــة ودوليــة مهمة؛

غيــر أن هــذا ال يعنــي أن اإلنتــاج الســينمائي المغربــي 
وصــل إلــى أوج عطائــه، فــال زالــت هنــاك تحديــات 
يتطلــب رفعهــا بعــد الوقــوف عليهــا والتحســيس بهــا. 

2 - دعم السينما الوطنية : تحصين المكتسبات
فرغــم المجهــودات الكبيــرة التــي تبــذل فــي هــذا 
اإلطــار والنجاحــات الملحوظــة التــي نالتهــا العديــد مــن 
األفــالم المغربيــة بفضــل كفــاءة المؤلفيــن والممثليــن 
والتقنييــن العامليــن فيهــا، فــإن الســؤال الــذي يطــرح 
اليــوم بإلحــاح هــو كالتالــي: هــل سياســهم هــذا الدعــم 
ــة  ــام صناع ــي قي ــل اآلن ف ــه العم ــاري ب ــكل الج وبالش
الدولــة  قــد يقتصــر فيهــا دور  ســينمائية حقيقيــة، 
فــي المســتقبل علــى مجــرد التأطيــر ودعــم تجــارب 
ــل  ــي، مقاب ــق الفن ــب والعم ــم بالتجري ــينمائية تتس س
ــها ؟   ــل نفس ــى تموي ــادرة عل ــة ق ــينما تجاري ــود س وج

قبــل البحــث عــن عناصــر اإلجابــة البــد أوال مــن اإلقــرار 
ــى  ــم عل ــدور الدع ــع ل ــتراتيجي ناج ــور اس ــأن أي تص ب
ــالث هــي  ــر مراحــل ث ــد ينبغــي أن يمــر عب األمــد البعي

ــار: باختص

- مرحلة استثارة السوق :
stimulation du marché

ــق  ــا، خل ــة فيه ــل الدول ــن تدخ ــدف م ــون اله ــي يك الت
ديناميــة فــي قطــاع يفتقــر إلــى الوســائل الماديــة 
لكــي ينمــو ويتطــور بغــض النظــر عــن طبيعــة اإلبــداع 
ــن  ــتنفذت م ــا اس ــد أنه ــة نعتق ــي مرحل ــلوبه؛ وه وأس

ــى اآلن. ــات إل ــة الثمانين بداي

- مرحلة الديناميكية الذاتية:
l’auto-dynamisme

والتــي تكــون فيهــا الصناعــة الســينمائية قــادرة علــى 
تمويــل ذاتهــا بشــكل متفــاوت مابيــن: ســينما تجاريــة 
قــادرة علــى جلــب مداخيــل بفعــل مجاراتهــا النتظــارات 

ــا  ــل ذاته ــطيع تموي ــف ال تس ــينما مؤل ــور؛ وس الجمه
ــات  ــة والمؤسس ــم الدول ــاج دع ــي تحت ــذا فه ــة، ول كلي

ــة. ــة والفني الثقافي

- مرحلــة تحقيــق التــوازن بيــن النجــاح التجــاري 
الفنيــة: والقيمــة 

وهــي المرحلــة التــي تتدخــل فيهــا الدولة والمؤسســات 
ــن  ــا م ــا له ــددة، لم ــينمائية المج ــال الس ــم األعم لدع
ــب  ــث والتجري ــد والبح ــة بالتجدي ــة مرتبط ــة فني أهمي
فــي المجــال؛ مقابــل أعمــال تجاريــة تتــالءم مــع طبيعــة 
الدولــة  مــن تدخــل  فالغايــة  الســائد...ولذا  الــذوق 
فــي هــذه الحالــة هــو لصالــح التعــدد والتنــوع فــي 
االتجاهــات واألســاليب الســينمائية، والحــرص علــى 
ــالؤم مــع مــا  ــدع الســينمائي فــي الت عــدم ســجن المب

ــر.  ــداع ح ــة أو إب ــة إضاف ــارج أي ــوق خ ــه الس يتطلب

ــة  ــينما المغربي ــه الس ــذي حققت ــي ال ــم الكم إن التراك
ــب  ــي يج ــدة الت ــه العدي ــم إيجابيات ــاعة ورغ ــد الس لح
ســينمائية  ســوق  خلــق  يســتطيع  لــن  تحصينهــا، 
حقيقيــة، وبالتالــي المــرور إلــى مرحلــة الديناميكيــة 
ــي  ــة ف ــودة الفني ــن الج ــن يضم ــه ل ــا أن ــة، كم الذاتي
أحاييــن كثيــرة وذلــك بســبب نقــص التمويــل وغيــاب 
ــول دون  ــي تح ــة الت ــة االقتصادي ــى المجازف ــدرة عل الق
ــينمائي،  ــروعه الس ــي مش ــج ف ــي للمنت ــتثمار إضاف اس
الدعــم  علــى  يقتصــر  مــا  غالبــا  المغربــي  فالمنتــج 
لعــدم  المغربــي  الســينمائي  المركــز  يمنحــه  الــذي 
ــي  ــة ف ــرة المالي ــب المخاط ــل عواق ــى تحم ــه عل قدرت
ــو  ــك، فه ــة ولذل ــرة طويل ــالل فت ــا خ ــاج وخصوص اإلنت
اليجــازف، بــل يقتصــر علــى الخضــوع لشــرط بســيط: 
التمويــل المســبق لتنفيــذ مشــروعه، وحبــذا  فــي حــدود 
الميزانيــة المتاحــة. هــذا مــع عــدم اقتناعــه فــي مــدى 
نجاعــة اســتغالل فيلمــه فــي القاعــات الســينمائية؛ بــل 
وأحيانــا قــد يقتصــر ترويــج الفيلــم علــى مجــرد عــرض 
تقنــي حتــى يكتســب صفــة العمــل الســينمائي المنجــز.  

هــذا المعطــى يفــرض واقعــا يحــول دون تطور الســينما 
الديناميــة  مرحلــة  أخــرى:  مرحلــة  إلــى  المغربيــة 
الذاتيــة. وينتــج عــن ذلــك أن العديــد مــن األفــالم 
المغربيــة ال تجــد جمهورهــا، ال ألن المنتــج ال توجــد 
أمامــه ســوق يراهــن عليهــا فقــط، بــل ألنــه غيــر ملــزم 

ــال. ــة أص ــة أو ثقافي ــة مادي ــة مردودي بأي

 كل هــذه العوامــل تجعــل الدعــم الســينمائي قابــال 
لالســتغالل كمصــدر لنــوع مــن الريــع عــن طريــق 
المصاريــف،  تخفيــض  بغيــة  بالجــودة  التضحيــة 
باســتخدام طــرق كتجنــب اللجــوء إلــى الكفــاءات التقنية 
ــك  ــن ذل ــتعاضة ع ــة، واالس ــة المكرس ــة واألدبي والفني
ــدة  ــة جدي ــة فني ــى عمال ــوء إل ــام أو اللج ــم المه بتراك
وغيــر مكلفــة لتحقيــق هامــش ربــح مــن رأس مــال غيــر 

كاف أصــال. 
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وإذا كان رهــان الدولــة واضحــا فيمــا يخــص دعــم 
ــن  ــد م ــة العدي ــذه السياس ــا له ــة لم ــينما المغربي الس
االيجابيــات التــي ســبق ذكرهــا، فــإن هــذا ال ينبغــي أن 
يخفــي أن بعــض مؤسســات اإلنتــاج تراهــن علــى الربــح 
مــن المبلــغ المســتثمر فــي اإلنتــاج عــوض الرهــان علــى 
مــا يمكــن أن يــذره المنتــوج مــن عائــدات. وهــذا يــؤدي  
إلــى التأثيــر علــى الجــودة، كمــا يــؤدي بشــكل مباشــر 

إلــى تعطيــل قيــام صناعــة ســينمائية حقيقيــة.

إلــى  تقــود  الذكــر  الســالفة  المالحظــات  كل  إن 
التركيــز علــى أن دعــم اإلنتــاج الســينمائي يجــب أن 
يســتمر وأن يتطــور كخيــار ال رجعــة فيــه بتحصينــه 

ــى  ــي عل ــر ايجاب ــن أث ــه م ــا ل ــه، لم ــره وتنويع وتطوي
ــاج  ــت يحت ــس الوق ــي نف ــن وف ــة. لك ــينما المغربي الس
الموضــوع إلــى مقاربــة جديــدة كفيلــة بتوجيهــه نحــو 
تأهيــل صناعــة ســينمائية وطنيــة قــادرة فــي األمديــن 
المتوســط والبعيــد علــى إيصــال الســينما الوطنيــة إلــى 
ــن  ــي م ــال التدريج ــة واالنتق ــة الذاتي ــة الدينامي مرحل
مرحلــة الكــم إلــى مرحلــة الكيــف، وذلــك عبــر اإلجــراءات 

ــة: التالي

ــوج  ــة للمنت ــة المزدوج ــك بالطبيع ــرورة التمس - ض
الفيلمــي ذي البعديــن الفنــي أو التجــاري أو همــا 

ــا؛ مع

- ضــرورة القيــام بتدقيــق قبلــي فــي شــروط تربــط 
الحصــول علــى الدعــم بضمــان حــد أدنــى مــن 
المردوديــة التجاريــة أو الفنيــة أو همــا معــا، بشــكل 
تدريجــي يراعــي اإلكراهــات الموضوعيــة لســوق 
الفيلــم المغربــي وبتناغــم مــع مجهــودات أخــرى 
ــتغالل  ــع واالس ــاالت التوزي ــي مج ــذل ف ــب أن تب يج

ــة؛ ــات الفني ــة المصنف وحماي

ــة  ــى التجرب ــاء عل ــح الدعــم بن ــاط من - ضــرورة ارتب
وقدرتهــا  الشــركة  ومنجــزات  للمنتــج  المهنيــة 
ــا  ــر عليه ــي تتوف ــة الت ــائل التقني ــة والوس التمويلي
ــا  ــدى قدرته ــينمائي وم ــال الس ــي المج ــارها ف ومس

ــة؛ ــر المالي ــل المخاط ــى تحم ــا عل أيض

- مراجعــة رخصــة الممارســة بالنســبة للشــركات 
علــى ضــوء شــروط مهنيــة واضحــة بمــا فيهــا 
االلتــزام باحتــرام حقــوق العامليــن فــي المجــال؛

بمــا  ومالءمتهــا  القانونيــة  الترســانة  تطويــر   -
المهنيــة  الكفــاءة  إلــى  االلتجــاء  مبــدأ  يضمــن 
ــروط  ــة وش ــات التعاقدي ــط العالق ــق ضب ــن طري ع
اإلنتــاج  فــي  المتدخليــن  جميــع  بيــن  االشــتغال 
وتقنييــن  ومخرجيــن  كتــاب  مــن  الســينمائي 

؛  ممثليــن و

- مالءمــة ومراجعــة القوانيــن المرتبطــة كليــا أو 
الصناعــة  كقانــون  الســينمائي  بالمجــال  جزئيــا 
وقانــون  البصــري  والســمعي  الســينماتوغرافية 

المجــاورة؛  والحقــوق  المؤلــف  حقــوق 

العالقــات  لهيكلــة  جماعيــة  اتفاقيــات  إحــداث   -
المجــال؛ داخــل  المهنيــة 

- إعــادة إدراج »المنحــة علــى الجــودة« لألفــالم 
أخــذا  الجديــد  التحمــالت  دفتــر  فــي  المغربيــة 
بعيــن االعتبــار نجــاح ومردوديــة األفــالم مــن حيــث 
المداخيــل، انطالقــا مــن معاييــر يتــم تحديدهــا 

باتفــاق مــع األطــراف المتدخلــة؛ 

- ســن سياســة تشــجيعية فــي مجــال دعــم الفيلــم 
المغربــي الناطــق باألمازيغيــة والحســانية، وتطويــر 

مقــاوالت اإلنتــاج المتخصصــة فــي المجــال؛ 

- تعزيــز مكانــة كتابــة الســيناريو بتطويــر النصوص 
المنظمــة لهــا وتشــجيع الكتابــات المنهلــة مــن 

ــن، ــخ واألدب المغربيي التاري

التلفزيونيــة  القنــوات  مســاهمة  مــن  الرفــع   -
اإلنتــاج  دعــم  فــي  اإلشــهار  وســوق  العموميــة 

الوطنــي. الســينمائي 
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ــاج  ــرب واإلنت ــة بالمغ ــالم األجنبي ــر األف 3 - تصوي
ــترك المش

يلعــب تصويــر األفــالم األجنبيــة دورا مهمــا فــي اقتصاد 
العديــد مــن البلــدان الحاضنــة لهــا، كمــا يشــكل رافعــة 
مهمــة للتنميــة الثقافيــة واالجتماعيــة للبلــد المضيــف 
الســيما فيمــا يتعلــق بتنميــة الســياحة. فــكل فيلــم 
ــدة  ــا عدي ــق فرص ــي يخل ــتوى الدول ــى المس ــح عل ناج
الســتثمار مواقــع تصويــره كوجهــة ســياحية للمعجبيــن 
بــه. عــالوة علــى ذلــك، يخلــق هــذا المجــال فرصــا 
خبرتهــم  وتطويــر  المحلييــن  المحترفيــن  لتشــغيل 
عالقــة  علــى  ويجعلهــم  لإلنتــاج،  تدبيرهــم  ونظــم 
دائمــة بالمســتجدات التكنولوجيــة والســينمائية، كمــا 

ــزات.   ــة والتجهي ــات التحتي ــر البني ــى تطوي ــؤدي إل ي

لقــد كان المغــرب دائمــا، بفضــل موقعــه الجغرافــي 
لكبــار  مفضلــة  وجهــة  المتنــوع  ومناخــه  المتميــز 
ولــس(  )كأورســن  األجانــب  والمخرجيــن  المنتجيــن 

أفالمهــم. لتصويــر  أرضــه  يختــارون  الذيــن 

وتعزيــزًا لقــدرات المغــرب فــي اســتقطاب انتاجــات 
ــر تشــجيعية وتحفيزيــة  ــة، تــم اتخــاذ عــدة تدابي أجنبي
ــر عــدد ممكــن مــن االســتثمارات فــي هــذا  ــب أكب لجل
المجــال، منهــا مــا هــو إداري – مســطري ومنهــا مــا هــو 

ــا :  ــن أهمه ــادي، م اقتص

- خلق الشباك الوحيد الخاص باإلنتاج السينمائي؛

ــح رخــص  ــة بمن ــة المتعلق - تبســيط المســاطر اإلداري
ــر؛ التصوي

- إعفــاء جميــع المــواد والخدمــات المســتعملة فــي 
تصويــر األفــالم األجنبيــة بالمغــرب مــن الضريبــة علــى 

ــة؛ ــة المضاف القيم

للمعــدات  المؤقــت  االســتيراد  مســطرة  تســهيل   -
للتصويــر؛ الالزمــة  التقنيــة  واآلليــات 

ــلحة  ــوات المس ــة، كالق ــزة الدول ــض أجه ــل بع - تدخ
ــم،  ــي وغيره ــن الوطن ــي واألم ــدرك الملك ــة وال الملكي

ــر؛  ــرق التصوي ــة لف ــهيالت الضروري ــم التس لتقدي

وقــد مكنــت هــذه اإلجــراءات مــن جلــب أكبــر اإلنتاجــات 
لمارتيــن  »كونــدون«  مثــل  العالميــة  الســينمائية 
األكاذيــب«  »جســد  و  »كالدياتــور«  سكورســيز، 
لريدلــي ســكوت و »اإلســكندر األكبــر« ألوليفيــر ســتون 

وغيرهــم.

إن العــدد الهــام مــن األفــالم الســينمائية والتلفزيونيــة 
الوجهــات  أهــم  كأحــد  المغــرب  اســتقطبها  التــي 
ــر الســينمائي، كان لهــا  ــم للتصوي الرئيســية فــي العال
الفضــل فــي تشــجيع المســتثمرين المغاربــة واألجانــب 

علــى إحــداث اســتوديوهات للتصويــر مجهــزة بأحــدث 
ــدار  المعــدات وذلــك فــي كل مــن مدينتــي ورزازات وال
ــق  ــر بح ــي تعتب ــة ورزازات الت ــة بمدين ــاء، وخاص البيض
عشــرات  ســنويا  تســتقبل  حيــث  للتصويــر  مســرحا 
اإلنتاجــات الدوليــة، والتــي عرفــت ســنة 2008 إحــداث 

ــورزازات «. ــم ب ــة الفيل ــة » لجن مؤسس

وقــد أدت هــذه السياســة علــى العمــوم مــا بيــن 2006 
و2011 إلــى جلــب مــا مجموعــه 180 إنتاجــا أجنبيــا ممــا 

يشــكل اســتثمارا بحوالــي 3 مليــار درهــم.

غيــر أنــه وعلــى المســتوى الدولــي، ومــع تنامــي أهميــة 
اســتقطاب اإلنتاجــات الدوليــة الكبــرى أصبــح هــذا 
المجــال محــط منافســة شرســة بيــن الــدول، إذ بفعــل 
العولمــة لــم تعــد الصناعــة الســينمائية مرتبطــة ببلــد 
بعينــه بــل أصبحــت عابــرة للقــارات، بحســب مــا توفــره 
ــات ذات  ــة وخدم ــة وفني ــات مالي ــن إمكاني ــة م كل دول

جــودة. 

عليهــا  يتوفــر  التــي  التفضيليــة  االمتيــازات  وتعــد 
المغــرب كأرض للتصويــر فــي الوقــت الراهــن غيــر 
كافيــة بالمقارنــة مــع تلــك التــي تتوفــر عليهــا الــدول 

المنافســة.

ــرى  ــازات أخ ــر امتي ــرب توفي ــى المغ ــي عل ــذا، ينبغ له
فضــال عــن تلــك المتواجــدة وكذلــك محــاذاة مــا توفــره 
الــدول المنافســة، حتــى يبقــى أرضــا جذابــة الســتقبال 

ــة. األفــالم األجنبي

مــن هنــا تتجلــى أيضــا األهميــة التــي يجــب أن تلعبهــا 
ــم كوميشــن« فــي هــذا المجــال، والتــي  تجربــة »الفيل
ــدور  ــون بال ــون المحلي ــا الفاعل ــع فيه ــب أن يضطل يج
كل  وتوفيــر  المنافســة  تحــدي  رفــع  فــي  األســاس 
الظــروف المواتيــة للتصويــر واإلنتــاج المشــترك، لكــون 
الحاضــرة أو الجهــة تســتفيد بشــكل كبيــر مــن كل إنتاج 
يتــم جلبــه ســواء أكان دوليــا أو وطنيــا، الشــيء الــذي ال 
ــة  ــات االقتصادي ــا للرهان ــم دون تقديره ــن أن يت يمك

ــدان الســينمائي.  ــي المي ــة لالســتثمار ف والثقافي

اإلنتــاج  التفاقيــات  وتفعيــاًل  آخــر  مســتوى  علــى 
ــدول  ــع ال ــة م ــينمائي المبرم ــادل الس ــترك والتب المش
الصديقــة والشــقيقة، شــارك المغــرب فــي إنتــاج عــدد 
مــن األفــالم. ويمكــن التمييــز فــي هــذا المجــال بيــن 
األفــالم مــن إنتــاج مشــترك مــع دول أغلبهــا أوروبيــة، 
نظــرًا للعالقــات المتميــزة القائمــة بيــن الســينمائيين 
المغاربــة ونظرائهــم األوروبييــن، وبيــن األفــالم التــي 
يســاهم المغــرب فــي إنتاجهــا علــى شــكل خدمــات 
مختبــر معالجــة األفــالم التابــع للمركــز الســينمائي 
بالــدول  خصوصــًا  هنــا  األمــر  ويتعلــق  المغربــي، 
اإلفريقيــة والعربيــة، وذلــك فــي إطــار سياســة المغــرب 
الراميــة إلــى تدعيــم وتطويــر التعــاون جنــوب/ جنــوب.
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وقــد بلــغ عــدد األفــالم التــي شــارك المغــرب فــي 
ــي  ــرن الماض ــن الق ــات م ــة الثمانين ــن بداي ــا م إنتاجه
ــن  ــد م ــع أزي ــاًل م ــًا طوي ــي 50 فيلم ــوم حوال ــى الي إل
20 دولــة أهمهــا مــن حيــث الكــم، تونــس ب 9 أفــالم 
ــالم  ــوار ب 6 أف ــوت ديف ــالم ، والك ــينغال ب 7 أف والس

ومالــي ب 4 أفــالم.

رغــم كل هــذه المنجــزات يحتــاج مجــال اســتقطاب 
اإلنتــاج األجنبــي بالمغــرب إلــى مزيــد مــن الجهــد 

وذلــك مــن خــالل : 

- تطويــر تجربــة »الفيلــم كوميشــن/لجنة الفيلــم« 
والتشــجيع علــى تعميمهــا علــى جهــات المغــرب 
المتوفــرة علــى مؤهــالت ســينمائية وفــق مواصفــات 
ومعاييــر دوليــة، بشــراكة مــع جهــات ومجالــس 
الثقافــة  قطاعــي  مــع  وأيضــا  المعنيــة،  المــدن 

والســياحة، فــي إطــار الجهويــة الموســعة؛

ــة  ــة ووطني ــالت جهوي ــدوق بتموي ــص صن - تخصي
لدعــم لجــان الفيلــم مــن أجــل الترويــج لإلنتــاج 
علــى  للتصويــر  كفضــاء  وللمغــرب  الوطنــي، 

العالمــي؛  المســتوى 

- تشــجيع اإلنتــاج األجنبــي بالمغــرب عــن طريــق 
وضــع تصــور متكامــل يحــدد مالمــح سياســة مغربية 
تجــاه اإلنتــاج األجنبــي؛ آخــذا بعيــن االعتبــار األزمــة 
االقتصاديــة التــي خيمــت فــي اآلونــة األخيــرة علــى 

ــة؛ االســتثمارات األجنبي

- توفيــر كل التحفيــزات اإلضافيــة الســتقطاب أكبــر 
عــدد مــن الشــركات األجنبيــة، علــى غــرار مــا تقــوم 
بــه الــدول المنافســة، علمــا أن التحفيــزات المتوفــرة 

حاليــا لــم تتغيــر منــذ 1997؛

- اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة فــي موضــوع تيســير 
اإلنتــاج  لشــركات  بالنســبة  التصويــر  تراخيــص 
للشــركات  التصويــر  فــي  المختصــة  المغربيــة 

األجنبيــة؛

- التفكيــر فــي تطويــر المســاطر القانونيــة فــي أفــق 
تشــجيع النهــوض باالســتثمار الوطنــي واألجنبــي 

فــي المجــال الســينمائي؛

والفنانيــن  المهنييــن  كل  حقــوق  حمايــة   -
والكومبــارس العامليــن فــي اإلنتاجــات األجنبيــة.

يبيــن التشــخيص لوضــع اإلنتــاج الســينمائي المغربــي 
أجــل  مــن  مهمــة  بمجهــودات  قامــت  الدولــة  أن 
ــي  النهــوض بأوضاعــه، مــن خــالل سياســة الدعــم الت
تتبعهــا وخلــق بيئــة مشــجعة لذلــك وتحفيــزات لإلنتــاج 
المشــترك مــع اســتقبال اإلنتاجــات األجنبيــة والدفــع 

ــزة... ــدور التلف ب

ــددة  ــية ومح ــودات أساس ــذه المجه ــار ه ــن اعتب ويمك
تأثيــرات  لهــا  ســيكون  شــك  ال  لديناميــة  وحاملــة 
إيجابيــة علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد.

إال أنــه يبــدو مــن الضــروري، إذا أردنــا رفــع التحديــات، 
الدفــع باالســتثمارات العموميــة والخاصــة فــي القطــاع 

ــع مــن مســتواها وتطويرهــا لتجــاوز  الســينمائي، والرف
ــى  ــول إل ــن التح ــا م ــع  وحمايته ــة، م ــة الحالي الوضعي

ــع.  ــوع مــن الري ن

كمــا يجــب بلــورة نهــج يعتمــد نموذجــا مناســبا وفعــاال 
لإلنتــاج يضمــن االســتمرارية والتطــور علــى المــدى 
ــد، ويضمــن أيضــا االســتعمال الحســن والشــفاف  البعي
عقالنــي  تقييــم  إلــى  مفضيــا  العموميــة،  للمــوارد 

للمردوديــة.
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المحور الثاني
التوزيع واالستغالل:

أزمة هيكلية في حاجة إلى حلول
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1 - التوزيع واالستغالل: عناصر أزمة هيكلية

الصناعــة  فــي  واالســتغالل  التوزيــع  مرحــة  تعــد 
لألفــالم  الترويــج  مراحــل  أهــم  مــن  الســينمائية 
ــى أوســع نطــاق، ســواء فــي الداخــل أو  واســتغاللها عل
الخــارج. وهــي مرحلــة تتطلــب إســتراتيجية محكمــة 
تعتمــد كل الســبل المشــروعة إلنجــاح الدعايــة لألفــالم 
ــا، ولضمــان  ــا، ســينمائيا وتلفزي ــا ودولي المنتجــة وطني
أكبــر نســبة ارتيــاد مــن طــرف الجمهــور وفــي كل 
ــة  ــة الفنية/الثقافي ــان المردودي ــى ضم ــات. بمعن القاع
الوطنــي  الســينمائي  المجــال  علــى  واالقتصاديــة 

والعامليــن فيــه.

المبذولــة  المجهــودات  ورغــم  للمغــرب،  بالنســبة 
التوزيــــع  قطــــاع  يعــــرف  المسجلـــة،  والتراكمــات 
واالســتغالل صعوبــات متعــددة منهــا مــا هــو هيكلــي 
)قلــة القاعــات، الوضعيــة الهشــة والمتهالكــة للعديــد 
ــز  ــة الحواف ــة التذاكــر، وقل ــاع أثمن مــن القاعــات، وارتف
لتجديــد وبنــاء قاعــات ســينمائية، وانخفــاض إقبــال 
ــتوردة....(،  ــالم المس ــة لألف ــة العالي ــور، والكلف الجمه
ومنهــا مــا هــو مرتبــط بعوامــل خارجيــة )وصــول 
المبثوثــة فضائيــا،  البرامــج  بــروز  بديلــة،  منتجــات 
ــن  ــة، تحس ــق القرصن ــن طري ــالم ع ــدث األف ــر أح توف
البرمجــة فــي القنــوات الوطنيــة، ظهــور أماكــن بديلــة 
عــن القاعــات وفضــاءات الســينما، انخفــاض القــدرة 
عنــد  اإلنفــاق  أهــداف  تنــوع  للمتفــرج،  الشــرائية 
ــل  ــم نق ــف إن ل ــن ضع ــال ع ــل(. فض ــاهد المحتم المش
غيــاب تمثيليــة ســينمائية هامــة فــي الخــارج أي انعــدام 
سياســة توزيــع الفيلــم المغربــي بالــدول األجنبيــة.

ــدة  ــة جدي ــائل منافس ــي وس ــة وتنام ــا أدت القرصن كم
للفرجــة والترفيــه إلــى بــروز عــدة مشــاكل هيكليــة 
تواجــه مجــال التوزيــع واســتغالل القاعــات الســينمائية 
بالمغــرب، الشــيء الــذي أدى إلــى تراجع مهول ألنشــطة 
ــواء  ــالم س ــتغالل األف ــات اس ــع ومؤسس ــركات التوزي ش
ــة  ــذه الوضعي ــر ه ــى تأثي ــة، ويتجل ــة واألجنبي المغربي

ــى عــدة مســتويات نذكــر مــن بينهــا : عل

 230 )مــن  الســينمائية:  القاعــات  عــدد  تراجــع   -
أو اقــل  68 شاشــة فقــط  إلــى   1990 شاشــة ســنة 
ــة  ــرط ديموم ــه ش ــي بموجب ــذي ينتف ــنة 2011( وال س
Permanence du spec- ( الســينمائية   الفرجــة 

ــرات  ــم مؤش ــد أه tacle cinématographique ( كأح
حركــة ســينمائية نشــيطة، لكونهــا تخلــق متفرجــا 

والنوعــي  الكمــي  التراكــم  بفعــل  ومتتبعــا  مواظبــا 
الــذي يشــهده ســوق العــرض الســينمائي. فبــدون 
وجــود عــدد هــام مــن القاعــات الســنيمائية النشــيطة 
ــد والمفــروض بحكــم الواقــع إمــا  يبقــى الرهــان الوحي
ــى متفرجيــن مواظبيــن مــن هــواة ومتتبعــي الفــن  عل
الســابع، أو متفرجيــن موســميين غيــر قاريــن تجذبهــم 

أنشــطة ثقافيــة وعمومــا ترفيهيــة أخــرى.   

ــن  ــد م ــدى العدي ــرض ل ــروط الع ــة ش ــف جاذبي - ضع
وشــروط  المعــدات  فتهالــك  الســينمائية:  القاعــات 
اســتقبال الجمهــور زادت مــن تفاقــم الوضــع، إذ أن 
العديــد مــن قاعــات العــروض الســينمائية وبســبب 
ــا  ــدد تجهيزاته ــم تج ــتثمارية ل ــزات االس ــاب المحف غي
ــينمائية  ــة الس ــا للفرج ــروط الدني ــرم الش ــكل يحت بش
ــس  ــة، لي ــر الجاذبي ــكل عناص ــز ب ــب أن تتمي ــي يج الت
ــة  ــينمائية المعروض ــة الس ــتوى الفرج ــى مس ــط عل فق
فــي حــد ذاتهــا، بــل أيضــا علــى مســتوى شــروط 
الفرجــة : اســتقبال، حالــة جيــدة للكراســي، شاشــة 
العــرض وكل مــا يتعلــق بطقــس الفرجــة الســينمائية.

- ضعــف معامــل ارتيــاد عــدد القاعــات الســنيمائية: 
كنتيجــة منطقيــة لهــذا التناقــص يعــرف معامــل ارتيــاد 
يبلــغ  بالمغــرب رقمــا ضعيفــا  الســينمائية  القاعــات 
0,07 ويبــدو الفــرق داال إذا تمــت مقارنتــه بمعامــل 
ــينمائية  ــة س ــرف حرك ــي تع ــدان الت ــض البل ــاد بع ارتي
قويــة كفرنســا الــذي يبلــغ معامــل االرتيــاد فيهــا 3,19 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة ارتيــاد تبلــغ 

4,30 والهنــد بنســبة 6,26؛

الفيلــم األجنبــي مقارنــة  ارتفــاع تكلفــة اســتيراد   -
فــي ســوق عــرض ضعيفــة. المحتملــة  بالمداخيــل 

الســينمائية  العــروض  قاعــات  مداخيــل  تراجــع   -
مداخيــل  عرفــت  حيــت  ذكــره  ســبق  لمــا  كنتيجــة 
القاعــات الســينمائية الوطنيــة تراجعــا واضحــا بيــن 
ســنتي 1911 و 1990 مــن 122,00 مليــون درهــم إلــى 

درهــم. مليــون   68,05

- ارتفــاع أثمنــة التذاكــر مقارنــة بالقــدرة الشــرائية 
للمواطــن: فــي غيــاب مداخيــل معقولــة فــي مجــال 
االســتثمار فــي اســتغالل األفــالم الســينمائية، بــدا 
الرفــع مــن قيمــة التذكــرة حــال لــدى العديــد مــن 
المســتثمرين فــي المجــال، بحيــث ارتفــع معــدل ثمــن 
30,38 ســنة  الــى   1990 5,02 ســنة  التذكــرة مــن 
2011، غيــر أن هــذا الحــل وعلــى أهميتــه يشــكل عائقــا 
ــل  ــدودة الدخ ــة المح ــرائح االجتماعي ــاد الش ــام ارتي ام
للقاعــات الســينمائية خصوصــا فــي المناطــق الشــعبية 
ــة  ــرى وخصوصــا المقرصن ــات أخ ــي منتج ــد ف ــي تج الت
ــل  ــى مداخي ــا عل ــر أيض ــا يؤث ــة بديلة...مم ــا فرج منه

القاعــات الســينمائية.
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- تراجــع االســتثمار فــي مجــال التوزيــع واالســتغالل 
حيــث أدت كل العوامــل الســالفة الذكــر إلــى انخفــاض 
إن لــم نقــل انعــدام فــي جاذبيــة االســتثمار فــي مجالــي 
التوزيــع واالســتغالل، فإذا كان االســتغالل يعــرف العديد 
مــن التراجعــات كمــا هــو مبيــن ســلفا، فمجــال التوزيــع 
بــدوره يعــرف مشــاكل متعــددة أدت إلــى انخفــاض فــي 
أنشــطة العديــد مــن شــركات التوزيــع إذ مــن أصــل 31 
ــة فــي  شــركة توزيــع، عشــرة منهــا فقــط الزالــت عامل

المجــال.

2 - االستثمار بين المركبات السينمائية والقاعات 
ذات الشاشة الوحيدة

إن الوضعيــة الراهنــة لمجــال توزيــع واســتغالل األفــالم 
الســينما  فــي  جديــد  توجــه  إلــى  أدى  الســينمائية، 
المغربيــة، ينبنــي أساســا علــى قــدرة نســبية للمركبــات 
ــات،  ــذه األزم ــه ه ــي وج ــود ف ــى الصم ــينمائية عل الس
مقابــل ضعــف القاعــات ذات الشاشــة الوحيــدة. ويبــدو 
هــذا الوضــع مــن خــالل المقارنــة بيــن مداخيــل مركبــي 
ــي بلغــت ســنة  ــدار البيضــاء ومراكــش الت ميغارامــا بال
2011 : 46 فــي المائــة مــن مجمــل المداخيــل مقابــل 
هذيــن  أن  علمــا  القاعــات،  لباقــي  المائــة  فــي   54
المركبيــن ال يتوفــران ســوى علــى حوالــي النصــف مــن 
العــدد اإلجمالــي للشاشــات؛ إضافــة إلــى ارتفــاع معــدل 
ــي  ــع باق ــة م ــف مقارن ــوق النص ــا يف ــرة بم ــن التذك ثم

ــات. القاع

فهــل هــذا يعنــي أن مســتقبل التوزيــع واالســتغالل 
ــن أساســا فــي التوجــه نحــو تشــجيع المركبــات  يكم

الســينمائية؟

أ - عناصر قوة المركبات السينمائية :  
تمثــل المركبــات الســينمائية أحــد أهــم االختيــارات 
ــة لتطــور اســتهالك المنتــوج الفيلمــي  الكبــرى الممكن

ــة : ــباب التالي ــك لألس ــرب، وذل ــي المغ ف

- جودة وجدة األفالم المعروضة
التوزيــع  بيــن  المؤسســة  جمــع  بحكــم  وذلــك 
ــتئثار  ــة االس ــح إمكاني ــذي يمن ــيء ال ــتغالل، الش واالس
باإلنتاجــات الوطنيــة والعالميــة ذات النجــاح الكبيــر، 
ــاط  ــتوى نش ــى مس ــة عل ــار ايجابي ــه آث ــذي ل ــيء ال الش
ــتئثار  ــذا االس ــر أن ه ــا، غي ــة ومداخيله ــذه المؤسس ه
قــد تكــون لــه أثــار ســلبية علــى مؤسســات االســتغالل 

ذات الشاشــة الوحيــدة )أنظــر الفقــرة ب (. 

- تنوع العرض السينمائي
وذلــك لكونهــا تقــدم مجــاال متعــددا لالختيار مــن خالل 

تعــدد القاعــات وبالتالي تعــدد األفــالم المعروضة؛

- جودة شروط الفرجة
ويتجلــى ذلــك فــي جــودة المعمــار، ونظافتــه واتســاعه، 
وتوفــر القاعــات علــى كراســي مريحــة وشــروط عــرض 

متطــورة؛

- جاذبية المجال
لتوفــره مــن جهــة علــى عناصــر الترفيــه األخــرى لقضــاء 
الوقــت الثالــث، مــع ضمــان األمــن ووســائل النقــل 
ومــرآب للســيارات...ومن جهــة أخــرى علــى خدمــات 
مرفقــة كمحــالت التبضــع واألكل مــن مطاعــم ومقاهــي 
لــألكالت الخفيفــة والتــي تعــد عنصــرا جاذبــا بالنســبة 
للمتفرجيــن، كمــا تشــكل دخــال إضافيــا لهــذا المركــب 

يقــدر بحوالــي 42 فــي المائــة.

و فــي هــذا الصــدد يمكــن مالحظــة الفــرق بيــن مركــب 
ميغارمــا - الــدار البيضــاء بمركــب ميغارمــا - مراكــش، 
ــاب  ــة غي ــل نتيج ــي المداخي ــل ف ــن الحاص ــث التباي حي
العديــد مــن عناصــر القــوة المشــار إليهــا أعاله بالنســبة 
ــق  ــا يتعل ــي م ــا ف ــش، خصوص ــا مراك ــب ميغارم لمرك
ــذي يبعــد عــن المركــز، كمــا أن المجــال ال  ــه ال بموقع
ــدار  ــز بجاذبيــة كالتــي تتوفــر عليهــا ميغارامــا- ال يتمي

البيضــاء.

ب - عوائق القاعات الوحيدة الشاشة : 
وإذا كان هنــاك توجــه ملمــوس لرهــان ســوق الســينما 
ــإن  ــرى، ف ــينمائية الكب ــات الس ــى المركب ــة عل المغربي
هــذا ال يلغــي اإلشــارة إلــى ما يتهــدد الوحــدات الصغرى 

مــن مشــاكل، والتــي تتجلــى أساســا فــي: 

- منافســة الوحــدات الســينمائية الكبــرى حينمــا تجمــع 
ــتئثار  ــى االس ــؤدي إل ــا ي ــتغالل مم ــع واالس ــن التوزي بي

بتوزيــع بعــض األفــالم الناجحــة.

ــينمائية  ــالم الس ــرض األف ــق ع ــتغالل ح ــوع اس - خض
ــل. ــم المداخي ــوازي حج ــة ال ت ــات ضريبي ــى اقتطاع إل

ــادي هــذه  ــح مرت ــة التــي تمن - تنامــي ظاهــرة القرصن
القاعــات فرجــات ســينمائية منخفضــة الثمــن، خصوصــا 
ــة  ــات اجتماعي وأن أغلبيــة هــذه القاعــات تســتقطب فئ

ذات دخــل محــدود.

ــادة فــي ضعــف  ــى الزي هــذه العوامــل الثــالث تقــود إل
ــة  ــة المادي ــاب المردودي ــتقبال، إذ أن غي ــروط االس ش
تدفــع العديــد مــن مســتغلي القاعــات الســينمائية إلــى 

ــا. ــم نقــل غلقهــا نهائي عــدم تجديدهــا، إن ل
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ــم  3 - نحــو تجــاوز أزمــة توزيــع واســتغالل الفيل
بالمغــرب وخارجــه

إن اإلنتــاج الســينمائي الوطنــي مهمــا بلغــت درجــة 
تطــوره ال يمكنــه أن يحقــق نجاعته إال مــن خالل وصوله 
إلــى المتلقــي، كمــا ال يمكــن أن يتحقــق المبتغــى منــه 
ســينمائي  اســتهالك  ســياق  فــي  اندماجــه  عبــر  إال 
ــا. وفــي إطــار منظومــة ســينمائية  ــا ودولي واســع وطني
متكاملــة تراعــي الطبيعــة المزدوجــة للمنتــوج الفيلمــي 
كقيمــة فنيــة ثقافيــة مــن جهــة وقيمــة اقتصاديــة ذات 

مــردود مــادي مــن جهــة أخــرى...

البــد  مســتقبلية  ســينمائية  سياســة  فأيــة  ولذلــك 
أن تأخــذ بعيــن االعتبــار هــذه الطبيعــة المزدوجــة 
للمنتــوج الفيلمــي ليــس علــى مســتوى اإلنتــاج فقــط، 
ــث  ــع واالســتغالل أيضــا. بحي ــى مســتوى التوزي ــل عل ب
ــم  ــر الدع ــة عب ــل الدول ــى تدخ ــال إل ــذا المج ــاج ه يحت
قصــد تأهيلــه لتطويــر مداخيلــه االقتصاديــة مــن جهــة 
ــه  ــتهلك في ــياق يس ــق س ــد خل ــرى قص ــة أخ ــن جه وم
ــا  ــن هن ــا. م ــة أيض ــاد الفني ــي ذو األبع ــوج الفيلم المنت
تتأكــد الحاجــة إلــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التأهيليــة 
ــرى  ــداف الكب ــن األه ــا م ــاع  انطالق ــة للقط والتحديثي

ــة : التالي

- الحفــاظ علــى عــدد القاعــات الســينمائية الحاليــة 
وإقــرار دعــم إعــادة تأهيلهــا، ثــم العمــل علــى دعــم 

رقمنــة جميــع القاعــات الســينمائية؛

- تشــجيع إحــداث المركبــات الســينمائية المتعــددة 
الشاشــات؛ 

االســتغالل  بيــن مؤسســات  مــا  تــوازن  خلــق   -
ــن  ــق تمكي ــرى، عــن طري ــرى ونظيرتهــا الصغ الكب
ــالم  ــخ األف ــى نس ــول عل ــن الحص ــرة م ــذه األخي ه

خــارج أي نزعــة احتكاريــة أو لوبيــة؛

- إقــرار مبــدأ العدالــة الضريبيــة فــي مجــال ضعيــف 
المردوديــة، بواســطة إعفــاء المعــدات التقنيــة وكل 
ــي  ــتعملة ف ــي المس ــا الكراس ــا فيه ــزات بم التجهي
القاعــات الســينمائية مــن الحقــوق الجمركيــة ومــن 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، وكــذا إعفــاء مــن 
الضريبــة المقتطعــة مــن المنبــع )%10(عــن كل 
ــة  ــى القيم ــة عل ــض الضريب ــتورد وتخفي ــم مس فيل

ــى القاعــات؛ المضافــة المطبقــة عل

ــة فــي إنشــاء مؤسســات  - اعتمــاد مقاربــة عرضاني
المشــاريع  أصحــاب  بإلــزام  لالســتغالل  جديــدة 
الســكنية الكبــرى بتخصيــص جــزء منهــا كمركبــات 
علــى  الترابيــة  الجماعــات  وحــث  ســينمائية، 
المســاهمة فــي إعــادة تأهيــل القاعــات الموجــودة 
ــم  ــي، كالدع ــم الخارج ــن الدع ــتفادة م ــا. واالس به

دور  بتجهيــز  األوروبــي  االتحــاد  اقترحــه  الــذي 
ــم  ــة لتقريــب الفيل الشــباب بوســائل العــرض الرقمي
المغربــي مــن المشــاهد فــي المــدن التــي ال تتوفــر 
علــى قاعــات )مثــل التجربــة التونســية(. وإحــداث 
ــة  ــات المهني ــن الهيئ ــات بي ــع اتفاقي شــراكات وتوقي
والجماعــات والجهــات مــن أجــل الترويــج للفيلــم 
المغربــي وتســويقه علــى المســتوى الجهــوي وخلــق 

مناســبات وفــرص للعــرض والتواصــل؛ 

ــة  ــات الترابي ــث الجماع ــة لح ــراءات عملي ــاذ إج - اتخ
علــى المســاهمة فــي إنشــاء المركبــات والقاعــات 
يســمح  قانونــي  مقتضــى  وإصــدار  الســينمائية، 
للقاعــات  التجاريــة  األصــول  باقتنــاء  للبلديــات 

لهــا؛  التابعــة  الســينمائية 

- اعتمــاد مبــدأ الجاذبيــة المجاليــة كشــرط لتشــجيع 
إنشــاء مؤسســات جديــدة لالســتغالل، وذلــك للــدور 
الكبيــر الــذي يلعبــه محيــط قاعــة العرض الســينمائي 

فــي االســتفادة منــه والتأثيــر فيــه؛

- اعتمــاد سياســة تواصليــة جديــدة فــي ترويــج 
وتوزيــع األفــالم المغربيــة خاصــة فــي الخــارج، قصــد 
تحقيــق إشــعاع أوســع للســينما المغربيــة، واســتثمار 
التعــدد اللغــوي والثقافــي المغربــي فــي هــذا المجــال 
ــؤوي نســبة هامــة مــن  ــي ت ــدان الت ــي البل خاصــة ف

ــة. ــة المغربي الجالي

إن النهــوض بالســينما كمنتــوج ثقافــي واقتصــادي 
ــا، ليــس مــن  وضمــان إشــعاعه وترويجــه وطنيــا ودولي
مســؤولية وزارة االتصــال فقــط، بــل يهــم قطاعــات 
حكوميــة أخــرى كــوزارات التربيــة الوطنيــة، التعليــم 
العالــي، الثقافة، الســكنى، الشــباب والرياضــة، االقتصاد 
والماليــة، الســياحة، التكويــن المهنــي، والجماعــات 
الترابيــة والمستشــهرين والداعميــن الخــواص.  وكمــا 
والصناعــة  والجاليــة،  والتعــاون،  الخارجيــة  وزارة  أن 
والتجــارة الخارجيــة، معنيــة أيضــا باإلســهام فــي إنتــاج 

الفيلــم المغربــي وتســهيل توزيعــه وتســويقه علــى 
ــي. ــتوى الدول المس

فــي ظــل عولمــة كاســحة، يبــدو مــن الضــروري العمــل 
علــى خلــق نمــوذج للتوزيــع واالســتغالل يتجــاوز البنيــات 
الموجــودة حاليــا، و يربــط المنطــق الوطنــي بالمنطــق 
العالمــي، كمــا يضبــط عمليــة االســتغالل بضمــان 
تدخــل  إطــار  فــي  االحتــكار،  ومواجهــة  التنافســية 

ــاب. ــذا الب ــي ه ــة ف ــوازن للدول ــمولي ومت ش
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ــا  ــن أيض ــينمائية رهي ــة الس ــاع الصناع ــر قط إن تطوي
بمــدى توفــر القطــاع علــى مــوارد بشــرية مؤهلــة 
تســتطيع تلبيــة الطلــب المتزايــد فــي هــذا المجــال 
ــذا فــإن تأهيــل    وتحقــق جــودة المنتــوج الســينمائي. ل
جميــع العامليــن بالمجــال الســينمائي مــن مؤلفيــن 
وتقنييــن وفنانيــن، وتنظيــم وتقنيــن مهنهــم، مهمتان 
يجــب أن تكتســيا أهميــة خاصــة فــي أيــة سياســة 

قطاعيــة مرتبطــة باإلنتــاج الســينمائي. 

ويــزداد تعاظــم هــذه األهميــة بإمكانيــة اســتغالل 
ــور  ــا بأج ــغل بتوظيفه ــى الش ــة إل ــة الفني ــة العمال حاج
زهيــدة أو بشــروط عمــل متدنيــة، أو حتــى دون احتــرام 
القوانيــن الجــاري بهــا العمــل، الشــيء الــذي يؤثــر 
بشــكل مباشــر علــى الجــودة وعلــى هامــش التنافســية.

ــل  ــة األق ــة الفني ــى العمال ــوء إل ــكالية اللج ــا أن إش كم
الرغبــة فــي  النابعــة مــن  تكلفــة أو غيــر المؤهلــة 
تقليــص التكلفــة اإلجماليــة، تقــود حتمــا إلــى إضعــاف 
حــظ  بتغليــب  وذلــك  المهنييــن،  بيــن  التنافســية 
المتنــازل عــن حقوقــه الماديــة والمعنويــة فــي فرصــة 
الحصــول عــن عمــل، الشــيء الــذي يفتــح عــدة إمكانيات 
ســلبية منهــا: اضطــالع مهنييــن بمهــام ال تــوازي 
للمهنييــن  التفاوضيــة  القــوة  وإضعــاف  كفاءاتهــم، 
ــي  ــلبيتهم ف ــى س ــؤدي إل ــذي ي ــيء ال ــين الش المكرس
ســيرورة اإلبــداع الفيلمــي واعتمادهــم علــى العمــل 

ــهم. ــب عيش ــي لكس ــل الكيف ــل العم ــي مقاب الكم

إن قلــة المــوارد البشــرية المؤهلــة العاملــة فــي القطــاع 
الســينمائي، وكذلــك ضعــف أو غيــاب تقنيــن الجوانــب 
المهنيــة المرتبطــة بهــا يــؤدي إلــى لجــوء بعــض 
مؤسســات اإلنتــاج إلــى المــوارد المتاحــة علــى حســاب 
ــاءة  ــى الكف ــاء إل ــرورة االلتج ــى ض ــة عل ــودة المبني الج

ــروطهما.  ــد بش ــة والتقي والمهني

ــيتم  ــا س ــأن كم ــذا الش ــي ه ــي ف ــراء تنظيم  إن أي إج
تراكمــات  المغــرب حقــق  كان  وإن  تفصيلــه الحقــا، 
فــي هــذا المضمــار، ليســت الغايــة منــه حمايــة حقــوق 
ــو  ــل ه ــب ، ب ــال فحس ــي المج ــن ف ــن العاملي المهنيي
آليــة فعالــة لتطويــر الجــودة المطلوبــة والتــي لــن 

تتأتــى إال بتقنيــن المهــن الســينمائية.

1 - المؤلفون والمنتجون
يقــوم المؤلفــون )كتــاب - مخرجــون( بــأدوار أساســية 
فــي صناعــة الفيلــم، وخاصــة فــي مراحلهــا األولــى. 
والمخــرج  الســيناريو  كاتــب  مهمــة  أن  والمالحــظ 
والمنتــج، غالبــا مــا تجتمــع فــي شــخص واحــد، الشــيء 
الــذي يــؤدي إلــى تراكــم واضــح فــي المهــام، ممــا 

ــينمائي. ــداع الس ــى اإلب ــلبا عل ــس س ينعك

السيناريســت  عــن مهمــة  تختلــف  المنتــج  فمهمــة 
ذلــك  باألســاس.  إبداعيــة  تكــون  التــي  والمخــرج 
أن المنتــج هــو الــذي يتحمــل المســؤولية اإلداريــة 
واالقتصاديــة والتقنيــة والفنيــة إلخــراج الفيلــم وضمــان 
إنجــازه مــن البدايــة إلــى النهايــة. كمــا أنــه يكلــف 
ــاج وللســهر علــى  المنتــج التنفيــدي لتمثيــل إدارة اإلنت
ــه. لكــن  ــم بالميزايــة المحــددة ل ــر الفيل عمليــة تصوي
يظــل المنتــج هــو المســؤول الوحيــد عــن اإلنتــاج 

برمتــه.

ولذلــك تحتــاج هــذه الفئــة مــن العامليــن بالقطــاع 
الســينمائي إلــى تقنيــن شــروط تعاقداتهــا واشــتغالها، 
وإلــى العمــل علــى فصــل تدريجــي بيــن هــذه المجــاالت 
تدعيمــا للتخصــص. كمــا تحتــاج هــذه الفئــة إلــى 
ــي  ــوق اســتغالل إبداعاتهــا ف ــة مــن حق اســتفادة عادل
إطــار حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة ومــن الحماية 
ــة التــي يجــب أن تتوفــر لــكل العامليــن فــي  االجتماعي

ــذا يتعيــن:   القطــاع، ول

- التشــجيع التدريجــي علــى التخصــص الســيما 
لــم  مــا  واإلنتــاج  اإلخــراج  مهمتــي  بيــن  مــا 
ــن  ــع بي ــى الجم ــدرة عل ــك الق ــي يمل ــن المعن يك

المجاليــن؛ 

فــي مجــال كتابــة  التكويــن  فــي  االســتثمار   -
الســيناريو؛ كاتــب  مكانــة  وتعزيــز  الســيناريو 

- االســتثمار فــي رفــع عــدد كتــاب الســيناريو مــن 
أجــل تطويــر الجــودة؛ 

- توفيــر فــرص لقــاءات المخرجيــن والكتــاب قصــد 

تطويــر إمكانياتهــم اإلبداعيــة والتقنيــة وتشــجيع 
عمليــة االقتبــاس؛

المنتــج  مهنــة  وتقنيــن  وتعريــف  ضبــط   -
نظــرا  األخــرى،  المهــن  وباقــي  الســينمائي 
لالختــالالت التــي تشــوب ميــدان اإلنتــاج بمــا 

عليــه؛ التطفــل  فيهــا 

ــاج وربــط ممارســته  ــر اإلنت ــة مدي ــن مكان - تثمي
ــات  ــي تخصص ــن ف ــة وتكوي ــى معرف ــر عل بالتوف
عــدة وتجربــة صلبــة، كمــا يتعيــن تحديــد نظــام 
ومنــح  دقيــق  بشــكل  المهنــة  لهــذه  أساســي 

البطاقــة المهنيــة لممارســيها.
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2 - الممثلون–فنانو األداء
التقنيــة  المهــن  فيــه  تعــرف  الــذي  الوقــت  فــي 
والموازيــة تنظيمــا نســبيا بحكــم تبعيتهــا تنظيميــا 
ــن  ــة الممثلي ــى فئ ــي، تبق ــينمائي المغرب ــز الس للمرك
وفنانــي األداء المشــتغلين فــي القطــاع الســينمائي 
الشــيء  المجــال،  هــذا  فــي  وحمايــة  تأطيــرا  أقــل 
الــذي يتطلــب مجهــودا مضاعفــا علــى المســتويين 
ــون  ــق بقان ــا يتعل ــدا فيم ــي،  ماع ــريعي والتنظيم التش
ــه  ــة بتعديل ــات المهني ــادي التنظيم ــذي تن ــان وال الفن
ــز الوجــود، علمــا  ــى حي ــة إل وإخــراج نصوصــه التطبيقي

ــة  ــدأ أولوي ــن مب ــان يتضم ــة الفن ــوم بطاق ــأن مرس ب
التشــغيل بالنســبة لحاملهــا. ولذلــك يــرى الفاعلــون في 
ــن  ــتغال الممثلي ــن الش ــع الراه ــال أن الوض ــذا المج ه
والممثــالت فــي القطــاع الســينمائي يعــرف العديــد مــن 
العراقيــل الناتجــة عــن غيــاب إجــراءات تنظيميــة دقيقــة 
تحــدد حقوقهــم وواجباتهــم، الشــيء الــذي يجعــل مــن 
ــدور  ــم هــذا المجــال أمــرا ملحــا نظــرا لل ضــرورة تنظي
الكبيــر الــذي تقــوم بــه هــذه الفئــة فــي الصناعــة 

الســينمائية. 

ــر المقترحــة فــي هــذا المجــال، والتــي  وتتمثــل التدابي
األجــرأة،  مرحلــة  عنــد  وتدقيقهــا  تعميقهــا  ينبغــي 

ــي :  ــن، ف ــف المعنيي ــرط التشــاور مــع مختل بش

ــال  ــر مج ــة لتأطي ــان كمرجعي ــون الفن ــاد قان - اعتم
اشــتغال الممثليــن - فنانــي األداء مادامــت مهنتهــم 
ــرح و  ــد )مس ــاص واح ــن اختص ــر م ــي أكث ــل ف تدخ
عــروض حيــة وفنــون ســمعية بصريــة(، الســيما 
ــة التشــغيل  ــان كضامــن ألولوي ــة الفن ــاد بطاق اعتم
بالنســبة لهــذه الفئــة للحــد مــن بعــض مظاهــر 

ــا؛  ــق عليه ــا متواف ــاد كوط ــيب باعتم التس

- حمايــة التنافســية مــن خــالل وضــع معاييــر لظروف 
تشــغيل الممثليــن متوافــق عليهــا بيــن تمثيليــة 
ــة :  ــن فــي هــذا المجــال والقطاعــات الوصي المهنيي
ــتأمين  ــي، الـ ــد النموذج ــور، العق ــى لألج ــد األدن الح
ــق  ــور مطاب ــي ألداء األج ــدول زمن ــر، ج ــى المخاط عل
للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل وتطويــر الخدمــات 

االجتماعيــة... 

- إحــداث تمثيليــة للمهنييــن فــي المركز الســينمائي 
المغربــي واللجــان المســتحدثة داخله؛

ــل  ــن قب ــع الممثلي ــة م ــود قبلي ــرام عق - اشــتراط إب
وضــع ملفــات اإلنتــاج لــدى لجنــة الدعــم الســينمائي، 

وإلزاميــة تنــازل الممثــل فــي حالــة تغييــره برســالة 
خطيــة، وتعويضــه بممثــل مــن نفــس الــوزن مــن 

بيــن حاملــي بطاقــة الفنــان؛

ــن:  ــبة للممثلي ــتغال بالنس ــروف االش ــين ظ - تحس
أداء األجــور فــي وقتهــا مــع اعتمــاد إبــراء ذمــة 

المســتفيد مــن الدعــم بعــد عمليــة اإلنتــاج؛

ــتغلين  ــة المش ــن المغارب ــوق الممثلي ــة حق - حماي
ــة؛ ــات األجنبي ــي اإلنتاج ف

ــورة  ــج ص ــة لتروي ــة دقيق ــة إعالمي ــاد سياس - اعتم
الممثليــن لمــا لهــذا العنصــر مــن دور فــي جاذبيــة 

ــوج الســينمائي؛ المنت

- ضــرورة إعمــال شــق الحقــوق المجــاورة بالنســبة 
ــل  ــالل التنزي ــن خ ــا م ــن عموم ــن والمؤدي للممثلي
الســليم التفاقيــة بيكيــن فــي المجــال حــول حقــوق 

فنانــي األداء فــي المجــال الســمعي البصــري؛

- إحــداث آليــة قانونيــة مناســبة لتفعيــل التوصيــات 
و آليــات للمراقبــة.
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3 - التقنيون والمهن الموازية
علــى  الموازيــة،  والمهــن  التقنييــن  مجــال  يتوفــر   
المركــز  عليهــا  يشــرف  قائمــة  تنظيميــة  قوانيــن 
ــى تحســين  ــاج إل ــر أنهــا تحت ــي، غي الســينمائي المغرب
ــارات  ــا لالعتب ــا خصوص ــر فيه ــادة النظ ــر أو إع وتطوي

التاليــة : 

- عــدم تقديــر التقنييــن المصــرح بهــم داخــل المركــز 
الســينمائي المغربــي مــن قبــل بعــض شــركات اإلنتــاج، 
عــدم احتــرام االتفاقيــات المبرمــة بيــن التنظيمــات 
)األجــور،  المغربــي  الســينمائي  والمركــز  المهنيــة 

العمــل...(؛ أوقــات 

الظــروف  اإلنتــاج  شــركات  بعــض  احتــرام  عــدم   -
األساســية للعمــل والســيما مــا يتعلــق بالتأميــن علــى 

المخاطــر.

- عــدم وجــود قوانيــن كافيــة للرعايــة االجتماعيــة 
خصوصــا مــا يتعلــق بالتقنييــن المتفرغيــن.

ــة  ــل فئ ــل جع ــن أج ــات وم ــذه المعطي ــى ه ــاءا عل وبن
التقنييــن والمهــن الموازيــة أكثــر فاعليــة فــي اإلنتــاج 
الجــودة والمهنيــة، يقتــرح  الســينمائي بمــا يخــدم 
التاليــة بعــد تعميقهــا وتدقيقهــا  التدابيــر  اعتمــاد 
عنــد مرحلــة األجــرأة، بشــرط التشــاور مــع مختلــف 

المهنييــن:

ــي  ــم العموم ــى الدع ــول عل ــروط الحص ــط ش - رب
ــن  ــوق العاملي ــة حق ــر بحماي ــة التصوي ــذا رخص وك

ــاع؛ ــي القط ف

- توظيــف خبــرة مديــري اإلنتــاج فــي مسلســل 
ــر  ــكل ســوء تدبي ــا ل ــاج األفــالم المدعمــة تفادي إنت
ينعكــس علــى جــودة المنتــوج وحقــوق المهنييــن؛ 

ــل التقنييــن  ــة التــي تمث ــات المهني ــل الهيئ - تمثي
فــي المجلــس اإلداري للمركــز الســينمائي المغربي؛ 
وتفعيــل لجنــة المراقبــة بإشــراك ممثلــي التقنييــن؛ 

ــة  ــل للبطاق ــي الحام ــع التقن ــل م ــة التعام - إلزامي
المهنيــة مــع إشــراك كافــة التخصصــات بجميــع 
ــى  ــن عل ــب الحاصلي ــم األجان ــا فيه ــا بم تراتبياته
دمــج  مــع  اإلقامــة  وبطائــق  مهنيــة   بطائــق 

محــددة؛ بنســبة  المتدربيــن 

ــارج  ــة بالخ ــة العامل ــاءات المغربي ــتقطاب الكف - اس
وتبســيط مســاطر اشــتغالها بــأرض الوطــن، وفــي 

حالــة عــدم توفــر كفــاءة وطنيــة فــي تخصــص 
معيــن يمكــن إشــراك تقنــي أجنبــي شــريطة التوفــر 

علــى مــا يثبــت كفاءتــه؛

- رفــع نســبة  التقنييــن العامليــن فــي األفــالم 
الئقــة؛ بنســبة  األجنبيــة 

ــي  ــن ف ــن العاملي ــن المهنيي ــبة التقنيي ــع نس - رف
منهــا،  المدعمــة  خصوصــا  الوطنيــة  اإلنتاجــات 
ــة  ــبة المتبقي ــاع النس ــل اخض ــة؛ مقاب ــبة مهم بنس
الممثلــة  الهيئــات  بيــن  عليهــا  متفــق  لقواعــد 
للتقنييــن والمهــن الموازيــة والمنتجيــن، والتــي 
ســتحدد شــروط اشــتغال التقنييــن األجانــب بشــكل 
ال يضــر بالمصالــح المهنيــة واالجتماعيــة للتقنييــن 
المدعمــة ذات  بالنســبة لألفــالم  أمــا  المغاربــة. 
اإلنتــاج المشــترك فتخضــع لكوطــا موافقــة للنســبة 
أن  علــى  اإلنتــاج  فــي  بهــا  المســاهم  المئويــة 
تســتخلص أجــور األجانــب عــن طريــق معامــالت 

ــاهمة. ــة المس ــن قيم ــرف م ــب الص مكت

4 - الحماية االجتماعية للمهنيين 
للمؤلفيــن  المهنيــة  الجوانــب  تقنيــن  كان  وإذا 
والممثليــن- فنانــي األداء والتقنييــن والمهــن الموازيــة 
ــينمائية  ــن الس ــر المه ــي تطوي ــيا ف ــب دورا أساس يلع
الحمايــة  فــان  الوطنــي،  اإلنتــاج  بمســتوى  والرقــي 
االجتماعيــة لهــذه الفئــة ال تقــل علــى ذلــك أهميــة 

ولذلــك  يتعيــن:

الكفيلــة  االجتماعيــة  للخدمــات  نظــام  إحــداث   -
ــاء  ــة وإنش ــات الصحي ــين الخدم ــر تحس ــم عب بحمايته
االجتماعيــة  للخدمــات  ومؤسســة  للتقاعــد  صنــدوق 

 . للمهنييــن
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5 - التكوين والتكوين المستمر
لقــد تمــت اإلشــارة ســابقا إلــى أن تطويــر القطــاع 
الســينمائي رهيــن فــي بعــض جوانبــه بمــوارد بشــرية 
مؤهلــة. فعــدم االلتجــاء إلــى الكفــاءة يقــود فــي الكثيــر 
مــن األحيــان، إلــى استســهال الولــوج إلــى المهــن 
الســينمائية ســواء أكانــت تقنيــة أو فنيــة، دونمــا حاجــة 
إلــى تكويــن أو تجربــة ميدانيــة معادلــة... الشــيء 
ــي  ــي ف ــن البيداغوج ــر التكوي ــن تطوي ــل م ــذي يجع ال
هــذا المجــال أمــرا ملحــا فــي أفــق جعلــه مدخــال أساســيا 
ــتفادة  ــبل اس ــهيل س ــم وتس ــا أن تنظي ــراف. كم لالحت

المهنييــن مــن ورشــات التكويــن المســتمر يعــد عامــال 
أساســيا فــي تطويــر كفــاءات المهنييــن المكرســين 
عبــر إمدادهــم بــكل ســبل تجديــد األســاليب والتقنيــات 

ــينمائية. ــن الس ــر المه ــة بتطوي الكفيل

أ - مجال التكوين :
ــي  ــة ف ــة بالغ ــن أهمي ــن م ــيه التكوي ــا يكتس ــرا لم نظ
ــا  ــراف، ولم ــي االحت ــة ف ــابة الراغب ــات الش ــداد الطاق إع
يلعبــه التكويــن المســتمر مــن دور فــي الرفــع مــن 

حرفيــة المهنييــن المكرســين يتعيــن :  

- العمل على إحداث مؤسسات أخرى للتكوين؛

- تقنيــن قطــاع التكويــن بمــا يحتــرم معاييــر 
للخريجيــن؛ والمهنيــة  الجــودة 

لدفتــر  الحــرة  المــدارس  تصاريــح  إخضــاع   -
الوصايــة  ســلطة  وتوحيــد  واضــح  تحمــالت 

الميدانيــة؛ والمتابعــة 

- وضــع معاييــر بيداغوجيــة دقيقة لمنــح تراخيص 
ــات  ــراف بالدبلوم ــر لالعت ــذا معايي ــيس وك التأس
المحصــل عليهــا فــي مجــال التكويــن الســينمائي 
والســمعي بصــري، مــع النظــر فــي إمكانيــة دعــم 
مؤسســات التكويــن الخاصــة وفــق دفتــر تحمــالت 

يراعــي تلــك الشــروط البيداغوجيــة؛

- تكويــن المكونيــن فــي هــذا القطــاع لمســايرة 
التقــدم والتطــور التكنلوجــي فــي الميــدان التقنــي؛

ــي  ــي العمل ــن المهن ــة التكوي ــرام خصوصي - احت
إدمــاج  خــالل  مــن  العليــا  المؤسســات  داخــل 
الخبــرة المهنيــة إلــى جانــب التكويــن األكاديمــي 

النظــري؛ 

- إمكانيــة إحــداث شــراكات تعــاون بيــن مختلــف 
ــري  ــمعي البص ــال الس ــي مج ــن ف ــد التكوي معاه

ــة؛  ــة عام ــي بصف ــينمائي والفن والس

- تعزيــز مكانــة الفيلــم القصيــر، داخــل منظومــة 
اإلبــداع  فــي  مدرســة  يعــد  الــذي  التكويــن، 

واالحتــراف.

ب - مجال التكوين المستمر
رغــم مــا للتكويــن المســتمر مــن دور أساســي فــي 
مؤلفيــن  الســينمائيين  المهنييــن  كفــاءات  تطويــر 
ومنتجيــن وممثليــن وتقنييــن، فــإن هــذا المجــال الزال 
يعــرف ثغــرات كبيــرة، الشــيء الــذي يحــول دون مواكبة 

المســتجدات الفنيــة والتقنيــات الجديــدة والحديثــة فــي 
ــة خاصــة لهــذا  ــالء عناي هــذا المجــال. ولهــذا يجــب إي

المجــال عــن طريــق:

المجــاالت  فــي  منظمــة  دوريــة  تدريبيــة  دورات   -
ــل  ــة مث ــات المعني ــا القطاع ــاهم فيه ــورة تس المذك

وزارتــي االتصــال والثقافــة حســب الحــاالت.

- منــح فــرص تكويــن محــدودة المــدة للمهنييــن 
ــرة  ــر خب ــه، لتطوي ــن وخارج ــل الوط ــين داخ المكرس
مــع  وبانســجام  شــفافة  معاييــر  وفــق  المهنييــن 

الوطنيــة. الســينما  احتياجــات 

- تســهيل  اســتفادة التقنييــن مــن معاهــد التكويــن 
ــادة  ــن وإع ــا يخــص التكوي ــي م الســمعي البصــري ف
لكفاءتهــم  موازيــة  شــهادات  منــح  مــع  التكويــن 

المهنيــة.

ــط  ــة مرتب ــإن مســتقبل الســينما المغربي وكخالصــة، ف
ــع،  ــكل مقن ــن بش ــم المه ــادة تنظي ــر بإع ــكل كبي بش
ــا  ــاق تطوره ــة وآف ــاءات المطلوب ــد الكف ــادة تحدي وإع
ــار  ــا االعتب ــد له ــا يعي ــا بم ــا وحقوقه ــور أوضاعه وتط

ــة. ــا االجتماعي ــزز مكانته ويع

المختلفــة  والحقــوق  بالمواقــع  االعتــراف  أن  كمــا 
للفاعليــن المتواجديــن فــي هــذا المجــال، وحمايــة 
المهنييــن مــن شــأنه أن يشــكل رافعــة أساســية لتقدمه 
والصناعيــة  االقتصاديــة  والمقتضيــات  يتوافــق  بمــا 
والثقافيــة والتكنولوجيــة لتنميــة الســينما المغربيــة.
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المحور الرابع :
حماية حقوق الملكية الفكرية 

في المجال السينمائي الوطني
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1 - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب:
إاشكاالت تنظيمية 

تعتبــر حقــوق المؤلف والحقــوق المجاورة، أحــد المداخل 
األساســية لحمايــة المصنفــات األدبيــة والفنيــة الســيما 
عمومــا  البصريــة  الســمعية  باإلنتاجــات  يتعلــق  مــا 

ــا. ــينمائي خصوص ــوج الس والمنت

فحمايــة هــذا النــوع مــن اإلبداعــات الفنيــة تترتــب 
ــون  ــن يحمل ــض م ــة لبع ــة ومعنوي ــوق مادي ــا حق عنه
ــوج  ــة المنت ــي صناع ــن ف ــن المتدخلي ــف م ــة مؤل صف

الســينمائي مــن ذوي الحقــوق.

لقــد كان المغــرب مــن بيــن الــدول الســباقة إلــى حماية 
المبدعيــن،  لحقــوق  القانونــي  والتحصيــن  اإلبــداع 
ــة  ــة حقــوق الملكي ــى منظومــة حماي فانضــم مبكــرا إل
الفكريــة ومــن ضمنهــا حقــوق الملكيــة األدبيــة والفنية 
أو حقــوق المؤلــف. حيــث عملــت ســلطات الحمايــة 
علــى إخضــاع مناطقهــا بالمغــرب لثالثــة ظهائــر حــول 

ــة : ــة والفني ــة األدبي الملكي

- ظهيــر 23 يونيــو 1916 الــذي كان مطبقــا علــى 
الفرنســية؛ للحمايــة  الخاضعــة  المنطقــة 

علــى  مطبقــا  كان  الــذي   1926 نونبــر   9 ظهيــر   -
طنجــة؛ بمدينــة  الدوليــة  المنطقــة 

- ظهيــر 16 فبرايــر 1927 والــذي كان مطبقــا علــى 
المنطقــة الخاضعــة للحمايــة اإلســبانية.

ــت  ــي وق ــوص ف ــذه النص ــدور ه ــن ص ــم م ــى الرغ وعل
التقنيــن  يعــرف  لــم  الحقــوق  تدبيــر  أن  إال  مبكــر 
والتنظيــم إال مــع صــدور ظهيــر 24 دجنبر 1943 بشــأن 
إحــداث المكتــب اإلفريقــي لحقــوق المؤلفيــن والمكتــب 
المحاضــرات. وكان  اآلداب وكتــاب  لرجــال  اإلفريقــي 
ــر  ــدار وتدب ــت ت ــه كان ــر ومن ــي بالجزائ ــر الرئيس المق

الحقــوق فــي كل المســتعمرات الفرنســية بإفريقيــا.

بهــذه  العمــل  اســتمر  المغــرب،  اســتقالل  وبعــد 
ــوز 1970  ــر 29 يولي ــدور ظهي ــن ص ــى حي ــن إل القواني
وحــد  الــذي  والفنيــة  األدبيــة  المؤلفــات  لحمايــة 
التشــريع المغربــي فــي هــذا المجــال مضيفــا جيــال 
جديــدا مــن المصنفــات المحميــة كحمايــة المصنفــات 
الســينماتوغرافية. كمــا تــم إحــداث المكتــب المغربــي 

لحقــوق المؤلفيــن علــى أنقــاض المكتــب اإلفريقــي 
بموجــب مرســوم رقــم 2.64.406 بتاريــخ 8 مــارس 
ــن  ــوق المؤلفي ــة لحق ــاإلدارة الجماعي ــل ب 1965 ليتكف

المغاربــة واألجانــب فــوق التــراب المغربــي.

حقــوق  حمايــة  منظومــة  وتطويــر  تحييــن  وتوالــى 
ــرب  ــة للمغ ــات الدولي ــع االلتزام ــا م ــف ومالءمته المؤل
ومــع المعاييــر الدوليــة وذلــك بصــدور ظهيــر 15 فبراير 
المتعلــق   2.00 رقــم  القانــون  تنفيــذ  2000 بشــأن 
بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الــذي نــص علــى 
ــاب  ــات وأصح ــد البيان ــوب وقواع ــج الحاس ــة برام حماي
الحقــوق المجــاورة، ثــم تــاله صــدور ظهيــر 16 فبرايــر 
2006 بشــأن تنفيــذ القانــون 34.05 القاضــي بتتميــم 
وتغييــر القانــون رقــم 2.00 الــذي جــاء بمقتضيــات 

ــوص: ــى الخص ــت عل ــدة هم جدي

المؤلفيــن  المغربــي لحقــوق  المكتــب  - تعزيــز دور 
صالحياتــه؛ وتوســيع 

نظــام  تقــوي  خاصــة  جنائيــة  مرجعيــة  اعتمــاد   -
والمدنيــة؛ الجنائيــة  العقوبــات 

التقليــد  الحــدود لمكافحــة  التدابيــر علــى  - تعزيــز 
والقرصنــة؛

- وضــع نظــام جديــد لمراقبــة اســتغالل المصنفــات 
ــت... المحميــة عبــر شــبكة االنترني

القانونيــة  التطــورات  هــذه  كل  مــن  الرغــم  وعلــى 
المتالحقــة علــى مســتوى منظومــة الحمايــة التــي لــم 
يواكبهــا تطويــر لجهــاز التدبيــر وعصرنتــه، بقيــت 
رهينــة  بالمغــرب  المؤلفيــن  حقــوق  تدبيــر  مســألة 
تصــور تقليــدي وحبيســة تناقــض صــارخ بيــن القانــون 

والواقــع، وذلــك نتيجــة :

- الوضــع القانونــي الملتبــس الــذي ال يحــدد بوضــوح 
الرغــم  علــى  للمكتــب  القانونيــة  الوضعيــة  طبيعــة 
مــن تبعيتــه للدولــة مــن خــالل وزارة االتصــال، وال 
يوفــر اآلليــات القانونيــة والتنظيميــة لفــرض تحصيــل 
الحقــوق واســترجاع الديــون والمتأخــرات ممــا ينعكــس 
ســلبا علــى أداء المكتــب وعلــى التحصيــالت والمداخيــل 

ــوق؛ ــى ذوي الحق ــا عل وتوزيعه

- تبعيــة المكتــب للجمعيــات الفرنســية للمؤلفيــن: 
إلغــاء  عــدم  بســبب   SACD , SCAM , SACEM
التفويــض الــذي ســبق للســلطات المغربيــة أن منحتــه 
لتلــك الجمعيــات فــي بدايــة اســتقالل المغــرب بشــأن 
تدبيــر توزيــع حقــوق المؤلفيــن المغاربــة. وقــد خلقــت 
ــفافية  ــتوى ش ــى مس ــرة عل ــاكل كبي ــة مش ــذه التبعي ه
تحكــم  بحكــم  والتوزيعــات  االســتخالصات  أنظمــة 

ــا. ــية فيه ــات الفرنس الجمعي
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وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى بــروز العديــد مــن األصــوات 
المطالبــة بإصــالح المكتــب وتأهيلــه وإعــادة هيكلتــه، 
وزارة  الوصيــة،  الــوزارة  أبرمــت  ذلــك  مــع  وتجاوبــا 
ــاي  ــخ 03 م ــب بتاري ــع المكت ــد برنامــج م االتصــال، عق
ــه  ــة وتأهيل ــه التدبيري ــز قدرات ــره وتعزي 2010 لتطوي
ــل  ــج مجم ــد البرنام ــن عق ــد تضم ــا. وق ــا ومالي قانوني

ــوزارة بـــ : التزامــات الطرفيــن، حيــث التزمــت ال

ــاورة  ــوق المج ــف والحق ــوق المؤل ــون حق ــن قان - تحيي
ــاع؛ ــي القط ــتجدات ف ــتوعب المس ــا يس بم

- اتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات بشــأن تفعيــل البنــود 
المتعلقــة بالحقــوق المجــاورة؛

- تحويــل المكتــب إلــى مؤسســة عموميــة عبــر إعــداد 
مشــروع قانــون فــي الموضــوع؛

- إعــداد مشــروع قانــون حــول النســخة الخاصــة يقضــي 
ــجيل  ــات التس ــزة ودعاي ــى أجه ــتحقات عل ــرض مس بف
الفارغــة المعــدة لالســتغالل الشــخصي المســتوردة أو 

المنتجــة محليــا؛

- العمــل علــى صــدور المرســوم المنظــم لعمــل اللجنــة 
مــا بيــن وزاريــة المتعلــق بمحاربــة التقليــد والفرصنــة؛

- العمــل علــى تســريع مصادقــة المغــرب علــى معاهــدة 
ــو بشــأن  ــف، ومعاهــدة الويب ــو بشــأن حــق المؤل الويب

اإلدالء والتســجيل الصوتــي؛

- تقديــم دعــم مالــي للمكتــب بمبلــغ 13 مليــون درهــم 
ــا  ــه قانوني ــدف تأهيل ــنوات به ــالث س ــى ث ــة عل موزع

ــا لتحســين أدائــه وتجويــد خدماتــه؛ ــا وإداري وتنظيمي

- اإلســهام فــي توطيــد عالقــات مــع الشــركاء مــن 
الدوليــة؛ المهنيــة  الوطنيــة والهيئــات  المؤسســات 

- تعبئة التعاون الدولي لفائدته.

ويلزم المكتب في عقد البرنامج بـ :

- تكثيف الجهود للرفع من االستخالصات؛

- التحسين التدريجي لتوزيعات ذوي الحقوق؛

- تحســين ظــروف عمــل المســتخدمين عبــر توفيــر 
المركزيــة  بــاإلدارة  اإلداري  التجهيــز  مســتلزمات 

والمندوبيــات؛

عبــر  القــدرات  وتعزيــز  اإلداريــة  الهيكلــة  إعــادة   -
المســتمر؛ والتكويــن  التكويــن 

ــر وضــع نظــام معلوماتــي  ــر عب ــات التدبي ــر آلي - تطوي
يمكــن مــن التحكم فــي عمليــات التوثيق واالســتخالص 

والتوزيــع وفــق المعاييــر الدوليــة...

ضــرورة  اليــوم  أصبــح  الطمــوح  البرنامــج  هــذا  إن 
ملحــة واســتعجالية مــن أجــل تعجيــل تنظيــم وتأهيــل 
هــذا القطــاع الحيــوي، ومــن أجــل ضمــان فعاليــةٍ 
االســتخالصات  لتقويــة  التحصيــل  فــي مجــال  أكبــر 
ــدرات  ــة ق ــوق وتقوي ــع مــن مســتحقات ذوي الحق والرف
ــع  ــجيل والتوزي ــاالت التس ــي مج ــة ف ــب التدبيري المكت
لضمــان الشــفافية واإلســتحقاق والفعاليــة وتوســيع 
الفنانــون  فيهــا  بمــا  بالحمايــة  المســتهدفة  الفئــة 

الســينمائيون، الشــيء الــذي يتطلــب : 

- تأهيــال قانونيــا ومؤسســاتيا يمنــح المكتــب وضعيــة 
قانونيــة مالئمــة عبــر تحويلــه إلــى مؤسســة عموميــة 
يديرهــا مجلــس إداري تتكــون غالبيتــه مــن المؤلفيــن 
المكتب.وهــو  لوائــح  فــي  المســجلين  والمبدعيــن 

ــازه. ــي انج ــريع ف ــي التس ــدرس ينبغ ــد ال ــروع قي مش

- تأهيــال تدبيريــا مالئمــا عــن طريــق تزويــد المكتــب 
بنظــام معلوماتــي متطــور إلتقــان وضبــط عمليــات 
ــع  ــل والتوزي ــجيل والتحصي ــاالت التس ــي مج ــر ف التدبي
المنظمــة  مــع  بتعــاون   WIPOCOبنظــام يعــرف 
العالميــة للملكيــة الفكريــة وسيُشــرع فــي وضعــه 
حســب مديريــة المكتــب علــى مراحــَل تمتــد مــن شــهر 

ــر 2013 . ــة دجنب ــى نهاي ــر إل يناي

- تأهيــال تدبيريــا وميدانيــا عــن طريــق أعمــال قواعــد 
حســابات  وتدقيــق  ضبــط  عبــر  الجيــدة  الحكامــة 
المكتــب ومتابعــة العمــل بنظــام الصفقــات العموميــة، 
بــاألداء ضمــن شــبكة  الملزَميــن  قاعــدة  وتوســيع 
ــر المنازعــات الســترجاع الديــون  اإلســتخالصات، وتدبي
والمتأخــرات وتوســيع قاعــدة المســجلين والمنخرطيــن 
جديــدة  ببطاقــات  عضويتهــم  وضبــط  بالمكتــب 
واعتمــاد خطــة تواصليــة وتحسيســية للتعريــف بحقــوق 
المؤلفيــن ونشــر الوعــي بثقافــة الملكيــة الفكريــة 

ــداع.  ــوق اإلب ــرام حق واحت

قطــاع  لتتبــع  آليــة  االتصــال  وزارة  أحدثــت  وقــد 
ــل  ــع تفعي ــاورة وتتب ــوق المج ــن والحق ــوق المؤلفي حق
مختلــف بنــود عقــد البرنامــج، مــن خــالل إحــداث لجنــة 
استشــارية لــدى وزيــر االتصــال تتمثــل اإلدارة وأعضــاء 
بلوائــح  المســجلين  والمبدعيــن  المؤلفيــن  عــن 
ــة لهــذا الغــرض،  ــات النقابي ــب انتدبتهــم الهيئ المكت
تــم تجديــد واليتهــا بتاريــخ 22 أكتوبــر 2012 وتــم 
تغييــر إســمها بلجنــة التتبــع والحكامــة لقطــاع حقــوق 
المؤلفيــن والحقــوق المجــاورة عهــد إليهــا باتخــاذ 
أداء  وتحســين  القطــاع  بتطويــر  الكفيلــة  القــرارات 
والمبدعيــن  للمؤلفيــن  خدماتــه  وتجويــد  المكتــب 
ووضــع التدابيــر واإلجــراءات لتحقيــق ذلــك. يجــري 
تنفيــذه علــى مراحــل وسيشــكل بعــد إنجــازه نقلــة 
نوعيــة فــي مجــال النهــوض بقطــاع حقــوق المؤلفيــن 

المجــاورة. والحقــوق 
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2 - نحــو تعزيــز منظومــة حمايــة حقــوق المؤلــف 
والحقــوق المجــاورة فــي المجــال الســينمائي

فنقتــرح  الســينمائي  المجــال  يخــص  مــا  فــي  أمــا 
: التاليــة  التوصيــات 

ــب  ــدى المكت ــالم الســينمائية ل ــح باألف - التصري
ــاورة؛ ــوق المج ــف والحق ــوق المؤل ــي لحق المغرب

ــجيل  ــة بتس ــاطر المتعلق ــة المس ــيط كاف - تبس
اإلنتاجــات الســينمائية؛ 

الســينمائيين  المؤلفيــن  تســجيل  ضــرورة   -
المكتــب؛ بلوائــح  الســيناريو  وكتــاب 

- االســتفادة مــن تقنيــات وآليــات االشــتغال فــي 
مجــال التوثيــق واألرشــفة؛

ــة  ــة قانوني ــة حرفي ــود مهني - ضــرورة وجــود عق
ــع  ــراف؛ م ــع األط ــوق جمي ــي حق ــة، تراع نموذجي
التأليــف  المغربــي لحقــوق  المكتــب  مســاهمة 
فــي التحســيس بأهميــة الحفــاظ علــى حقــوق 

المؤلــف؛

ــجيل  ــة التس ــق بعملي ــد يتعل ــباك وحي ــق ش - خل
المتعلقــة  العمليــات  وكافــة  والترخيــص 

لموضــوع؛ با

التكنولوجيــة  الخدمــات  مــن  االســتفادة   -
التســجيل والحصــول  كاالنترنيــت، فــي مجــال 

القانونــي؛ االيــداع  علــى 

- ضــرورة الحصــول علــى الوصــل فــي أي عمليــة 
إداريــة تتعلــق بالتعامــالت الســينمائية؛

- تزويــد المكتــب ببطاقــة تقنيــة عــن كل فيلــم 
مــن األفــالم المصــرح بهــا لديــه؛

- ضــرورة إعــادة النظــر فــي كيفيــة اســتغالل 
الســينمائي  للمنتــوج  المغربيــة  التلفــزة 

واإلبداعــي؛

- إعــادة النظــر فــي العقــود وفــق مبــدأ الحــق فــي 
التعويــض بالنســبة إلعــادة البــث. وأجــرأة مــا هــو 
وارد فــي االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

المغــرب واألعــراف الجــاري بهــا العمــل؛

- إعمال شق الحقوق المجاورة في المجال.
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3 - محاربة القرصنة 
ــور  ــرى لتط ــق الكب ــم العوائ ــد أه ــة أح ــكل القرصن تش
صناعــة  قيــام  دون  والحائلــة  المغربيــة،  الســينما 
ســينمائية مغربيــة، وذلــك لمــا تخلفــه مــن أضــرار 
بمنتوجــات  المغربيــة  الســوق  إغــراق  فــي  تتمثــل 

ســمعية بصريــة مقرصنــة رخيصــة الثمــن، الشــيء 
الــذي يــؤدي إلــى العــزوف الشــامل عــن االســتثمار 
ــن  ــينمائية ع ــات الس ــام رواد القاع ــال، وإحج ــي المج ف
ــون  ــب أن يك ــك يج ــي إغالقها...ولذل ــا وبالثال ارتياده
هنــاك انخــراط فعلــي للدولــة والمهنييــن فــي المحاربــة 

التدريجيــة لهــذه اآلفــة عبــر :

فــي  القرصنــة  محاربــة  بأهميــة  التحســيس   -
صفــوف العامــة والخاصــة، مــع تبيــان خطورتهــا 
علــى اقتصــاد وصــورة المغــرب خارجيــا، مــن خــالل 

كافــة الوســائط الســمعية أو البصريــة؛

- انفتــاح الجهــات اإلداريــة المســؤولة علــى محاربــة 
القرصنــة، علــى الجامعــات ومعاهــد ومراكــز البحــث 
فــي  وبحــوث  دراســات  انجــاز  قصــد  والتكويــن، 
المجــال، مــن أجــل إدمــاج التفكيــر العلمــي فــي 

المقاربــة القانونيــة واإلداريــة واالجتماعيــة لهــذه 
ــة؛ اآلف

- ضــرورة خلــق مقاربــة اجتماعيــة بديلــة لممارســي 
فعــل القرصنــة؛

حازمــة  قويــة  سياســية  إرادة  توفــر  ضــرورة   -
ــالل  ــن خ ــار، م ــة الكب ــق القراصن ــي ح ــمة، ف وحاس
تدخــل بعــض الــوزارات المعنيــة مثــل وزارة الداخليــة 

ــخ. ــدل ال والع

ــذي  ــوق ال ــال الحق ــم مج ــرورة تنظي ــى ض ــز عل وإذ نرك
ــة  ــق ثقاف ــة ويعــزز الســعي لخل ــة الفكري ــى بالملكي يعن
احتــرام حقــوق المؤلــف ويشــدد علــى الجانــب التوعــوي 
للمســألة، فإننــا فــي نفــس الوقــت نوصــي باالســتفادة 

العموميــة علــى أســاس تتبــع دقيــق  المــوارد  مــن 
لتشــجيع  المنصفــة  المســتويات  وإيجــاد  للعائــدات 

ــم. ــن حقوقه ــوق م ــن ذوي الحق وتمكي
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المحور الخامس
نحو إشعاع فعال
للسينما الوطنية
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1 - المهرجانات
أساســية  دعامــة  الســينمائية  المهرجانــات  تعتبــر 
ســبل  مــن  وســبيل  الوطنيــة،  بالســينما  للنهــوض 
ــزات  ــة المنج ــم حصيل ــاال لتقدي ــا مج ــعاعها، لكونه إش
والرفــع  الخبــرات  وتبــادل  للتقييــم  مالئــة  وفرصــة 
ــن  ــواء المبتدئي ــن س ــن المحليي ــدرات المبدعي ــن ق م
منهــم أو المكرســين. فضــال عــن كونهــا تحافــظ علــى 

ديناميــة المشــهد الســينمائي علــى طــول الســنة.

وقــد  تميــز العقــد الماضــي بالنشــاط الكبيــر الــذي 
قــام بــه المغــرب فيمــا يتعلــق بتنظيــم مهرجانــات 
ســينمائية وطنيــة ودوليــة، تمكنــت مــن جــذب انتبــاه 
وتوســيع جمهــور  والخــارج  الداخــل  فــي  المهنييــن 
ــوج الســينمائي المغربــي، حيــث تــم خــالل ســنة  المنت
ــم مــاال يقــل عــن 52 مهرجــان وتظاهــرة  2011 تنظي

ســينمائية.

ولقــد اســتدعى األمــر تطويــر الهيــاكل التنظيميــة 
للمهرجانــات مــن خــالل اعتمــاد آليــة قانونيــة جديــدة 
ــون  ــتثمر 26,92 ملي ــغ المس ــا المبل ــغ معه ــم بل للدع
للتظاهــرات  ســنوية  أجنــدة  وضــع  وتــم  درهــم، 

الســينمائية تغطــى مختلــف األنشــطة علــى مدار الســنة 
فــي مناطــق مختلفــة للمملكــة، كمــا ثــم إحــداث اللجنــة 

ــنيمائية. ــات الس ــم المهرجان ــة بدع ــة الخاص الوطني

غيــر أن المهرجانــات كتظاهــرة حضاريــة ليســت شــأنا 
ثقافيــا محضــا، بــل رافعــة ثقافيــة واقتصاديــة فــي 
آن واحــد تســمح للمــدن والجهــات بفــرص للتنميــة 
الــذي  الشــيء  الجهويــة.  واالجتماعيــة  الثقافيــة 
يتطلــب االنخــراط فــي إســتراتيجية مندمجــة، تتحمــل 
االقتصادييــن  والفاعليــن  الترابيــة  الجماعــات  فيهــا 
ــة،  ــل والمواكب ــؤولية التموي ــن مس ــزءا م ــن ج المحليي
المهرجــان  هــذا  يتحــول  أن  علــى  الحــرص  مقابــل 
الــذي يحمــل اســم هــذا الموقــع أو ذاك إلــى عنصــر 
ــتويين  ــى المس ــياحي عل ــادي وس ــي واقتص ــذب ثقاف ج
ــق  ــي تعمي ــك ينبغ ــى ذل ــادة عل ــي. زي ــي والدول الوطن
الحــرص علــى كفــاءة الجهــات المنظمــة مــن الناحتيــن 
ــك  ــل، وذل ــة للتموي ــوارد الالزم ــب الم ــة وجل التدبيري
ــار  ــة واالقتص ــع االتكالي ــي م ــع التدريج ــل القط ــن أج م
علــى مصــادر محــدودة تتمثــل أساســا فــي مــا تقدمــه 

لجنــة دعــم المهرجانــات الســينمائية. 

الســينمائي  اإلشــعاع  وتشــجيع  تطويــر  أجــل  ومــن 
 : يتعيــن  المهرجانــات  عبــر  الوطنــي 

وغيــر  الحكوميــة  الجهــات  جميــع  انخــراط   -
ــي إســتراتيجية  ــات المنظمــة ف ــة والهيئ الحكومي
شــاملة ومتكاملــة للرفــع من مســتوى المهرجانات 
الســينمائية تدبيــرا وتمويــال وتقنيــا وفنيا، تقطـــع 

مع كل أشكـــال الريــــع واالاحـترافيـــة؛

- تكريــس االعتــراف من طرف الفاعليــن المحليين 
الســينمائية  التظاهــرات  بأهميــة  والجهوييــن 
المقامــة فــي مجالهــم الترابــي كمؤسســات فاعلــة 
فــي تعميــم الثقافــة الســينمائية والتعريــف بذلــك 
المجــال الترابــي، تماشــيا مــع المتغيــرات المقبلــة 

المرتبطــة بالجهويــة الموســعة؛

تمويــل  فــي  المحليــة  الســلطات  مســاهمة   -
ــالت  ــر تحم ــق دفات ــينمائية وف ــات الس المهرجان

واضحــة؛

ــات  ــري المهرجان ــيقية لمدي ــة تنس ــداث هيئ - إح
لهيكلــة  الوطنيــة  الســينمائية  والملتقيــات 
والتظاهــرات؛ للمهرجانــات  الزمنيــة  الجدولــة 

للفضــاءات  للولــوج  متكافئــة  فــرص  منــح   -
العموميــة للعــرض الســينمائي أثنــاء إقامــة هاتــه 

والتظاهــرات؛ المهرجانــات 

الســينمائية  األنديــة  أنشــطة  بيــن  الفصــل   -
ــؤولية  ــل مس ــة تتحم ــا كجمعي ــة ودوره االعتيادي
تنظيــم تظاهــرة أو مهرجــان ســينمائي )علــى 

(؛ والمــادي  التنظيمــي  المســتوى 

- تشــجيع المهرجانــات الوطنيــة لألفــالم الناطقــة 
باألمازيغيــة والحســانية؛

فــي نفــس الســياق، شــكلت المهرجانــات الدوليــة 
ــج وتســويق  ــي يشــارك فيهــا المغــرب مجــاال لتروي الت
ــنة 2006  ــذ س ــة. إذ من ــينمائية الوطني ــات الس اإلنتاج
علــى األقــل ســجلت الســينما المغربيــة حضــورا متميــزا 
ــل مهرجــان  ــرة مث ــة كبي ــد ســينمائية دولي ــي مواعي ف
»كان« الســينمائي الدولــي الــذي شــهد إقامــة رواق 
المركــز الســينمائي المغربــي فــي القريــة الدوليــة 

للمهرجــان.

مــوازاة مــع ذلــك، تــم تســجيل الطلــب المتزايــد علــى 
األفــالم المغربيــة فــي المهرجانــات الدوليــة مــن خــالل 
حضــور الفيلــم المغربــي فــي أكثــر مــن 131 مهرجانــا 
ســنة 2011، وحصولــه علــى العديــد مــن الجوائــز 
والتنويهــات. ممــا يعنــي ضــرورة اســتثمار هــذا الرصيــد 
وتطويــره مــن أجــل ضمــان حضــور وازن ومشــرف 
للفيلــم المغربــي فــي المهرجانــات الدوليــة، وذلــك 

ــق: عــن طري
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ــوق  ــم س ــى تنظي ــل عل ــروط والعم ــر الش - توفي
ــرى التــي  ــات الكب ــم المغربــي فــي المهرجان الفيل

ــه؛ ــرب وخارج ــل المغ ــم داخ تنظ

المغربيــة  األفــالم  حضــور  ومواكبــة  دعــم   -
المنتقــاة فــي المهرجانــات والمواعيــد الســينمائية 

الدوليــة الكبــرى؛

ــأن  ــى الش ــن عل ــن القائمي ــود بي ــيق الجه - تنس
الســينمائي بالمغــرب والفاعليــن الســينمائيين 
ــفارات ووزارة  ــة والس ــرى ) الخارجي ــوزارات األخ وال
ــرص  ــهيل ف ــة...( لتس ــات الجالي ــة ومؤسس الجالي
وفاعليــن  المغاربــة  المهنييــن  بيــن  االلتقــاء 

دولييــن؛

- دعــم المهرجانــات الســينمائية التــي تنظــم 
مغربيــة  جمعيــات  طــرف  مــن  المغــرب  خــارج 

الممكــن. حــدود  فــي  بالمهجــر؛  مقيمــة 

2 - الثقافة السينمائية والتربية على الصورة
ــي  ــم ف ــة دور مه ــينمائية العام ــة الس ــك أن للثقاف الش
إشــاعة تربيــة جماليــة رفيعــة علــى الصــورة والفــن 
ــص  ــل الخصائ ــى تمث ــوم، وعل ــدى العم ــينمائي ل الس
عمليــة  وتســهيل  الســينمائي  للخطــاب  الجماليــة 
ــوج  ــر بالمنت ــام كبي ــق اهتم ــى خل ــادة عل ــه، زي تفكيك
ــق  ــن أن يتحق ــذي ال يمك ــر ال ــي. األم ــي والدول الوطن
ونحــن فــي حاجــة إليــه اليــوم، إال بالعنايــة بالنقــد 
الفنــي فــي مجــال الســينما وتشــجيع الجمعيــات واألندية 
ــج  ــي التروي ــالم ف ــائل اإلع ــراط وس ــينمائية، وانخ الس
واعتمــاد  فاعليــة،  أكثــر  بشــكل  المغربــي  للفيلــم 
ــات  ــف باإلنتاج ــي التعري ــدة ف ــة جدي ــات تواصلي مقارب
ــورة  ــى الص ــة عل ــاعة التربي ــال إش ــدة، دون إغف الجدي

لــدى الجمهــور الناشــئ.

فــي هــذا الصــدد، فمــن الضــروري أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى إدمــاج التربيــة علــى الصــورة وعلــى الســينما في 
ــم  ــة والتعلي ــي للتربي ــام الوطن ــتويات النظ ــع مس جمي

ومواكبــة هــذا األخيــر للثــورة الرقميــة. 
 

أ - النقد السينمائي 
ــة  ــي العملي ــيا ف ــرا أساس ــينمائي عنص ــد الس ــد النق يع
الســينمائية ككل. فهــو إذ يأتــي بعــد االنتهــاء مــن 
انجــاز الفيلــم وعرضــه للمشــاهدة، يصبــح حلقــة وصــل 
ــة فــي  بيــن المبــدع والمتلقــي. والنقــد عمليــة ضروري
المســاعدة علــى تقييــم وترويــج الفيلــم، لــذا ينظــر إليه 
الفاعلــون فــي الحقــل الســينمائي بكثيــر مــن االهتمــام. 

ــا  ــي قوي ــينمائي المغرب ــد الس ــار النق ــق مس ــد انطل لق
لــه  ووجــد  والفكــري،  السياســي  بمحيطــه  ومتأثــرا 
مكانــا فــي المنحــى الثقافــي المغربــي رغــم محدوديــة 
اإلنتــاج الســينمائي الوطنــي خاصــة فــي ســبعينيات 

النقــد  ارتبــط  كمــا   الماضــي.  القــرن  وثمانينيــات 
الســينمائي فــي التجربــة المغربيــة بمســار األنديــة 
الســينمائية والجمعيــات الفاعلــة فــي المجال. و  شــكلت 
وصفحــات  والمهرجانــات  الســينمائية  الملتقيــات 
الجرائــد وفضــاءات الســمعي البصــري المجــال الواســع 
الــذي احتضــن كتابــات وأعمــال وبرامــج نقــاد ظــل 
حضورهــم بــارزا خصوصــا مــع المرحلــة الذهبيــة التــي 
عاشــتها الجامعــة الوطنيــة لألنديــة الســينمائية.  ولقــد 
اشــتغل النقــاد الســينمائيون المغاربــة علــى تجــارب 
ســينمائية عالميــة مســتغلين فــي ذلــك مرجعيتهــم 
الفكريــة والسياســية واطالعهــم علــى تجــارب مــدارس 
ــم  ــا جعله ــية. مم ــة الفرنس ــة، كالمدرس ــة عالمي نقدي
يســاهمون فــي تلقيــن أكثــر مــن جيــل كيفيــة التعامــل 
مــع المنتــوج الســينمائي كصــورة وكحمولــة فكريــة 

وإبداعيــة متعــددة االتجاهــات .

وبالتالــي شــكل النقــد الســينمائي المغربــي عنصــرا 
قويــا فــي تطويــر الفعــل الســينمائي، وكان منــذ البداية 
متبنيــا لقضيــة الدفــاع عــن الســينما المغربيــة فــي 
وقــت اتســم بغيــاب الدعــم السياســي لهاتــه الســينما 
اإلســتراتيجية  األولويــات  ضمــن  تكــن  لــم  والتــي 

ــة . ــة المغربي للدول

أمّــا حاليــًا، فــإن وضعيــة النقــد الســينمائي، رغــم 
االعتــراف بأهميتــه وبمواكبتــه لمســتجدات اإلبــداع 
ــي  ــاهمت ف ــات س ــدة معيق ــن ع ــي م ــينمائي، تعان الس

انحصــار دوره وعــدم تطــوره.  ولعــل أهمهــا :

- عــزوف المثقــف المغربــي عــن القيــام بــدوره الحقيقــي 
وتأثيــر ذلــك علــى الســاحة النقديــة ؛

- عــدم ولــوج النقــد الســينمائي المغربــي للجامعــة 
كتخصــص؛ المغربيــة 

- توقــف تجربــة ولــوج الســينما للمؤسســات التعليميــة 
اإلعداديــة والثانويــة ؛

ــينمائية  ــة الس ــة لألندي ــة الوطني ــع دور الجامع - تراج
وانحصــار دورهــا فــي تنظيــم الملتقيــات والمهرجانــات 
الســاحة  فــي  اســتمرارها  لضمــان  الســينمائية 

الســينمائية؛

- انحصــار الكتابــات النقديــة العتبــارات ذاتيــة وطغيــان 
كتابــات انطباعيــة وأخــرى تحكمهــا مصالــح ضيقــة؛

- صعوبــة إصــدار منشــورات أو مجــالت متخصصــة 
بســبب غيــاب الدعــم المالــي لهــا؛

- اقتصــار الصحافــة المكتوبــة علــى األخبــار الســينمائية 
عــوض الترويــج للكتابــات النقديــة المتخصصة؛ 

- تراجــع اإلعــالم المرئــي والمســموع المتخصــص فــي 
الســينما، وذلــك ارتباطــا بضعــف التشــجيع علــى ثقافــة 

الصــورة.
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ب - الجمعيات واألندية السينمائية 
وكمــا هــو الحــال بالنســبة للنقــد الســينمائي المغربــي، 
ــت  ــدود وق ــى ح ــينمائية إل ــة الس ــكلت األندي ــذي ش ال
ــرة  ــذه األخي ــت ه ــاز، عرف ــاطه بامتي ــال نش ــب مج قري
نوعــا مــن التراجــع وذلــك مــن خــالل اســتقراء مؤشــرات 
عديــدة أبرزهــا : جمــود اإلطــار التنظيمــي الــذي تعمــل 

أدوارهــا  تراجــع  الســينمائية؛  األنديــة  إطــاره  فــي 
الطالئعيــة، عــدم انخــراط فاعليــن فــي القطــاع، خاصــة 
ــة  ــم األندي ــي دع ــات ف ــتغلي القاع ــن ومس ــن موزعي م
ــة  ــا األندي ــتفيد منه ــاءات تس ــاب فض ــينمائية؛ غي الس

ــطتها... ــام بأنش للقي

ومــن أجــل إحيــاء أدوار هــذا الرافــد المهــم لــكل ثقافــة 
ســينمائية، يتعيــن :

التثقيفــي  بدورهــا  الســينمائية  األنديــة  إحيــاء   -
التعليميــة  المســتويات  جميــع  علــى  واإلشــعاعي 

... والثقافيــة   والجامعيــة 

- إقامــة شــراكات تعــاون بيــن األنديــة الســينمائية 
الجهــات،  مجالــس  محيطهــا:  فعاليــات  وباقــي 
ــي  ــاهمة ف ــات التعليمية...للمس ــة، المؤسس الجامع

الترويــج للثقافــة الســينمائية؛

- تشــجيع الصحافــة المتخصصــة بإشــراكها فــي 
الدعــم الــذي تســتفيد منــه الصحافــة السياســية

و االقتصادية و العامة؛

- تنظيم مهنة الناقد؛

ــل  ــدوات التحلي ــينمائي ون ــد الس ــل دور النق - تفعي
ــع  ــاون م ــينمائية وبتع ــة الس ــل األندي ــي داخ الفيلم

المهرجانــات الســينمائية، قصــد الرفــع مــن مســتوى 
الخطــاب النقــدي الســينمائي؛

- إقامــة برنامــج لدعــم قــدرات الجمعيــات واألنديــة 
الســينمائية وتأهيــل الطاقــات البشــرية العاملــة بهــا 
مــن خــالل التكويــن والتكويــن المســتمر، وتزويدهــا 

باآلليــات والتقنيــات لتطويــر أدائهــا؛

- إيــالء اهتمــام أكبــر للخزانــة الســينمائية الوطنيــة 
الســينمائية  األنديــة  إشــارة  رهــن  وضعهــا  و 

والباحثيــن؛ والتظاهــرات 

- انفتــاح الجمعيــات واألنديــة الســينمائية علــى كل 
الطاقــات والفعاليــات الســينمائية، مــع احترامهــا 
ــة. ــينما المغربي ــي الس ــي ف ــوي والثقاف ــدد اللغ للتع

ــة  ــة والتربي ــورة الرقمي ت - الســينما  فــي ضــوء الث
ــى الصــورة عل

ــال  ــي مج ــال ف ــات واالتص ــا المعلوم ــاج تكنولوجي إدم
الســينما هــو جــزء ال يتجــزأ مــن طبيعــة هــذا النشــاط 
بوســائل  مــن مكوناتــه  جــزء مهــم  يرتبــط  الــذي 
والصــوت،  الصــورة  إلنتــاج  الحديثــة  التكنولوجيــا 
ــالم. ــظ األف ــع وحف ــة، وتوزي ــلية والفرج ــة التس وصناع

ــاج  ــاءت كنت ــها ج ــينما نفس ــان والدة الس ــر، ف  وللتذكي
لإلرهاصــات األولــى للتقــدم التكنولوجــي فــي هــذا 

ــال. المج

ــود  ــع عق ــحت لبض ــي اكتس ــة الت ــورة الرقمي ــذا فالث ول
جميــع مجــاالت النشــاط البشــري، كان لهــا تأثيــر قــوي 
علــى جميــع مكونــات الصناعــة الســينمائية، ســواء 
ــك  ــي، وأحدثــت بذل ــوج ثقافــي وفن كوســائط، أو كمنت
تحــوال ثوريــا وجذريــا فــي ســيرورة اإلنتــاج واالســتهالك 

ــداول.  والت

إن قطــاع الســينما فــي جميــع مراحلــه: ابتــداء مــن 
مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج إلــى غايــة العــرض والتســويق 

ــاج  ــد اإلنت ــا بع ــاج وم ــرورا باإلنت ــتقاته، م ــم ومش للفيل
ــذا  ــيتميز به ــريعة  وس ــرة س ــيعرف وتي ــع... س والتوزي
االضطــراد الــذي ســيغير النمــوذج االقتصــادي للســينما، 
ومجمــل ظــروف اإلنتــاج والعمــل في هــذا المجــال. ولعل 
النتيجــة »الســعيدة« لرقمنــة الســينما تكمــن أيضــا في 
تخفيــض تكاليــف اإلنتــاج والمعالجــة والتوزيــع واإلنتــاج 

ومــا بعــد اإلنتــاج الرقمــي.

لــذا تفــرض هــذه الثــورة علــى الهيئــات المؤسســاتية 
علــى  وكــذا  والتحفيــز،  التنظيــم  عــن  المســؤولة 
المهنييــن والمصنعيــن ومختلــف الوســطاء، عــالوة على 
ــدة  ــع هــذه التطــورات الجدي ــف م المســتهلكين، التكي
ــة  ــات والمهــارات الالزم ــر الطاق ــي تســتوجب، تحري الت
ــف  ــكل المواق ــدال ل ــادا ب ــال مض ــزا وعام ــا حاف لتجعله
المقاومــة. فــي وقــت تعتبــر فيــه الممارســات الرقميــة 
األكثــر تــداوال، مــن قبــل أجيــال جديــدة مــن المبدعيــن 
ــي  ــون ف ــي، يندمج ــكل طبيع ــن، وبش ــن الذي والمهنيي

ــة.  ــات الرقمي ــا والبيئ التكنولوجي
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بنــاء علــى ذلــك يتعيــن لمواكبــة التطــور التكنولوجــي 
علــى المســتوى التقنــي :

الصناعــة  فــي  المناســبة  التعديــالت  إجــراء   -
واإلجــراءات  المعــدات  حيــث  مــن  الســينمائية 

الرقميــة؛ للثــورة  الموازيــة 

- توفيــر شــروط دعــم رقمنــة القاعــات الســينمائية 
وانخــراط الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

فــي ذلــك؛

ــوارد  ــص الم ــن الــالزم فيمــا يخ - إعــادة التكوي
البشــرية والمهــارات الموجــودة، ودمــج أجيــال 
الفنــي  المجاليــن  فــي  الفاعليــن  مــن  جديــدة 

والتقنــي؛

والجمعيــات  واألنديــة  المهرجانــات  انفتــاح   -
الرقميــة. والممارســات  الثقافــة  علــى  الســينمائية 

ليســت  والتقنيــات  األدوات  فــإن  أخــرى  جهــة  مــن 
الرقميــة  فالثقافــة  الســينما،  تصنــع  مــن  وحدهــا 
وتســهيالتها مــن خــالل دمقرطــة الولــوج إلــى المجــال، 
ســتؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى المزيــد مــن تســليط 
الضــوء علــى الجوانــب الفنيــة غيــر التقنيــة فــي صناعــة 
األفــالم : ) قــوة الســيناريو، بالغــة الصــورة والســرد 

والدراماتورجيــا... الــخ.(

ــر احتمــاال  ــة هــي األكث ــة والممارســات الرقمي إن الثقاف
للتــداول، مــن قبــل أجيــال جديــدة مــن المبدعيــن 
والمســتخدمين، الذيــن وبشــكل طبيعــي يندمجــون في 
ــذا فمــن الضــروري  ــة. ول ــات الرقمي ــا والبيئ التكنولوجي
علــى  التربيــة  إدمــاج  مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر 
الصــورة وعلــى الســينما فــي جميــع مســتويات النظــام 
الوطنــي للتربيــة والتعليــم، بهــدف الســماح بتنميــة 
ــاء وتوطيــد  حقيقيــة للفيلــم والثقافــة البصريــة فــي بن
هويــة المواطنيــن والثقافــات المحليــة، والمكونــات 
التأسيســية لنمــوذج المجتمــع المغربــي متعــدد الروافــد 

والحساســيات الجماليــة والثقافيــة.
بناء على ذلك يتعين:

- إدمــاج مكونــات الثقافــة الســينمائية فــي البرامج 
التعليميــة والتربوية؛

الخاصــة  األفــالم  برمجــة  بدعــم  االهتمــام   -
الســينما  تحبيــب  بغيــة  المغربيــة  بالناشــئة 

ل؛ لألطفــا

ــى  ــات عل ــينمائية والجمعي ــة الس ــاح األندي - انفت
والجامعيــة  التعليميــة  والمؤسســات  المــدارس 
ــى  ــة عل لنشــر الثقافــة الســينمائية وبرامــج للتربي

ــورة. الص
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3 - السينما والتواصل واإلعالم 
إن العالقــة بيــن الســينما ووســائل اإلعــالم عمومــا 
والقنــوات الســمعية البصريــة خصوصــا عالقــة جدليــة 
يشــكل  الســينمائي  الفيلــم  كان  فــإذا  وتكامليــة. 
مــادة رئيســية لوســائل اإلعــالم، فوســائل اإلعــالم 
ــات  ــج اإلنتاج ــاال لتروي ــا وفع ــا حيوي ــا دعم ــكل أيض تش
الســينمائية. فــال يمكــن للســينما أن تحقــق التواصــل 
ــة  ــة وسياس ــة إعالمي ــدون مواكب ــر ب ــار والتأثي واالنتش

تواصليــة منفتحــة.

إعــالم  لتأســيس  محــاوالت  المغــرب  عــرف  وقــد 
)دفاتــر  منابــر  عــدة  فــي ظهــور  تجلــى  متخصــص 
صفحــات  إلــى  باإلضافــة  المســرح....(  الســينما، 
ومقــاالت اليوميــات والدوريــات التــي تعنــى بالفــن 
الســابع، فضــال عــن بعــض البرامــج اإلخباريــة التلفزيــة 

واإلذاعيــة.

غيــر أن ذلــك ال يرقــى إلــى تطلعــات الســينمائيين 
والنقــاد والمشــاهدين، فالصحافــة المكتوبــة تتســم 
بالضعــف وغيــاب التخصــص، كمــا أن مســاهمة اإلعــالم 
الســمعي البصــري تظــل غيــر كافيــة مقارنــة مــع التطور 
الحاصــل فــي المشــهد الســينمائي المغربــي، حيــث أن 
البرامــج المتخصصــة قليلــة وتتســم بعــدم اســتقرارها 

وقصــر عمرهــا، ولذلــك يجــب :

الفيلــم  لترويــج  اإلعالمــي  الحضــور  تعزيــز   -
دعمــه  خــالل  مــن  وخارجيــا  داخليــا  المغربــي 
االلكترونيــة  بالمواقــع  وإغنائــه  وتطويــره 
البرامــج  بمضاعفــة  المختصــة،  المؤسســاتية 
والمحطــات  والتلفزيــة  اإلذاعيــة  الســينمائية 

اإلشــهارية...

العموميــة بضــرورة  التلفزيــة  القنــوات  - حــث 
ــينما  ــج للس ــف والتروي ــج للتعري ــث برام ــاج وب إنت
الوطنيــة ولمبدعيهــا عــن طريــق برامــج متميــزة 
ــون  ــاد وفاعل ــا نق ــرف عليه ــا يش ــكال ومضمون ش

متخصصــون؛

- تقويــة مكانــة الســينما الناطقــة باألمازيغيــة 
بهــا  التعريــف  بهــدف  إعالميــا  والحســانية 

وبثرائهــا؛

إصــدار  علــى  الصحفيــة  المقــاوالت  تشــجيع   -
مالحــق ومجــالت فنيــة وســينمائية متخصصــة 
المخصــص  الدعــم  إطــار  فــي  ماليــا  ودعمهــا 

الوطنيــة؛ للصحافــة 

ــة  ــاع وفدرالي ــي القط ــن مهني ــراكة بي ــق ش - خل
الناشــرين بتقديــم معامــالت تفضيليــة للفيلــم 
المغربــي مــن خــالل صفحــات إعالنيــة إمــا مجانيــة 
أو غيــر  المباشــر  بأثمنــة مخفضــة لإلشــهار  أو 

ــر؛ المباش

المغاربــة  الســينمائيين  المنتجيــن  انخــراط   -
فــي الدعايــة والترويــج لإلنتاجــات الســينمائية 
ــع  ــاراتها، م ــاح مس ــى إنج ــرص عل ــة والح المغربي
توفيــر كل الوثائــق والملفــات الدعائيــة للصحافــة 
والمهتميــن والباحثيــن ووضعهــا رهــن إشــارة 

المركــز الســينمائي المغربــي؛

- اعتمــاد أســاليب حديثــة ومبتكــرة فــي الترويــج 
متخصصــة  وكاالت  مــع  الســينمائي  للعمــل 
تســويقية  إســتراتيجية  وتبنــي  التواصــل،  فــي 

احترافيــة؛

إلــى  بالعربيــة  الناطقــة  األفــالم  دبلجــة   -
 . يغيــة ز ما أل ا
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4 - الدبلوماسية السينمائية.
ونحــن نعيــش تحــت هيمنــة حضــارة الصــورة، لــم 
يعــد خفيــا علــى أحــد الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه الصــور 
بالثقافــات  التعريــف  فــي  اليــوم  الســينيماتوغرافية 

وباألمــم وإبداعاتهــم. 

مــن هنــا تبــدو الحاجــة الــى اســتثمار منجــزات الســينما 
الوطنيــة فــي التعريــف بالمغــرب وتمكين الســينمائيين 
المغاربــة مــن القيــام بدبلوماســية موزايــة مــن خــالل: 

ووزارة  االتصــال  وزارة  بيــن  شــراكة  توقيــع   -
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون بتحســيس الهيئــات 
ــي  ــم المغرب ــة الفيل ــة برمج ــية بأهمي الديبلوماس
أيــام  وتنظيــم  الثقافيــة،  أنشــطتها  إطــار  فــي 

ثقافيــة خاصــة بالســينما المغربيــة؛ 

- تفعيــل دور المركــز الســينمائي المغربــي، ومــن 
للفيلــم  الترويــج  فــي  الوصيــة،  الــوزارة  ورائــه 
المغربــي علــى جميــع المســتويات : اإلعالميــة 
والدبلوماســية...  والتظاهراتيــة  والمؤسســاتية 

المغربــي  للفيلــم  متواصــل  حضــور  ضمــان   -
فــي المراكــز الثقافيــة المغربيــة فــي العواصــم 

والعربيــة؛ األوروبيــة 

فــي  المغربيــة  الســينما  تواجــد  تكثيــف   -
ــن  ــور الفاعلي ــرى بحض ــة الكب ــات الدولي المهرجان
والمهنييــن والمركــز الســينمائي ووســائل اإلعــالم 

الوطنيــة؛

- ضــرورة اســتضافة موزعيــن ومديــري قنــوات 
ــم،  ــي للفيل ــي المهرجــان الوطن ــة خاصــة ف عالمي
للتعريــف بجديــد الســينما المغربيــة، وضمــان 

ــا؛ ــويقها دولي ــرص تس ف

خاصــة  الوثائقيــة  األشــرطة  إنتــاج  تشــجيع   -
تلــك التــي تعــرف بالمغــرب وحضارتــه وبقضايــاه 

الوطنيــة؛

- تعزيــز الــدور الطالئعــي للمهرجــان الدولــي 
ــي الدبلوماســية الســينمائية  ــم بمراكــش ف للفيل
قصــد  اشــتغاله  آليــات  تطويــر  علــى  والعمــل 

المبتغــى. تحقيــق 

هكــذا وفــي عالــم تســود فيــه ثقافــة الصــورة، وتتنافس 
فيــه الــدول لكــي تكــون مركــزا إلنتــاج الصــورة، تشــير 
العديــد مــن المؤشــرات - والتــي ذكرنــا البعــض منهــا 
ســلفا – إلــى أن مكانــة الســينما بشــكل عــام والســينما 
المغربيــة بشــكل خــاص فــي المجتمــع المغربــي، وفــي 

المرحلــة الحاليــة جــد محــدودة.

وفــي هــذا اإلطــار ينــدرج مشــروع : تقويــة التربيــة 
وخارجهــا،  التربويــة  المناهــج  داخــل  الســينمائية 
وتفعيــل دور المهرجانــات، والنهــوض بــدور النقــد، 
وإعطــاء نفــس جديــد للنــوادي الســينمائية، ودعــم 
بالدبلوماســية  والدفــع  الســينمائية،  المنشــورات 
ــة،  ــة والثقافي ــا الفني ــة بمقوماته ــينمائية المغربي الس
ــزة،  ــة والتلف ــي اإلذاع ــينمائية ف ــج س ــص برام وتخصي
االهتمــام  للمزيــد مــن  الوطنيــة  الصحافــة  ودعــوة 
هنــا،  يكمــن  منــه  األساســي  والهــدف  بالســينما... 
مــن جهــة، فــي تعزيــز القــدرة اإلبداعيــة فــي المجــال 
الســينمائي والســماح بتنميــة حقيقيــة للفيلــم والثقافــة 
البصريــة، لبنــاء وتوطيــد هويــة المواطنيــن وثقافاتهــم 
المحليــة، والمكونــات التأسيســية لنمــوذج المجتمــع 
الجماليــة  والحساســيات  الروافــد  متعــدد  المغربــي 
والثقافيــة. ومــن جهــة أخــرى، فــي تحقيــق إشــعاع 

المنتــوج الســينمائي المغربــي خــارج أرضــه.
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1 - توصيات المناظرة الوطنية
الدســتور  روح  الوطنيــة  المناظــرة  اســتحضرت 
الحاليــة،  الحكوميــة  للسياســة  العامــة  والتوجهــات 
واضعــة نصــب أعينهــا رؤيــة واضحــة المعالــم تتجلــى 
إلــى  ترقــى  فــي خلــق صناعــة ســينمائية حقيقيــة 
ــادئ  ــى مب ــز عل ــة ترتك ــا. رؤي ــات بالدن ــتوى تطلع مس
والتنافســية  الفــرص  وتكافــؤ  الجيــدة  الحكامــة 
ــعاع  ــز إش ــات وتعزي ــى الثقاف ــاح عل ــة واالنفت والتعددي
الحضــارة والثقافــة المغربيتيــن، بغيــة تأهيــل القطــاع 
ــة، مــع  الســينمائي ليكــون  رافعــة مــن رافعــات التنمي
االنخــراط فــي ســيرورة قوامهــا الحداثــة المشــيدة 
المتقدمــة. الــدول  بيــن  وازن  والمؤسســة لحضــور 

ــة  ــة حديث ــات دول ــة مؤسس ــد وتقوي ــل توطي ــن أج وم
قائمــة علــى التشــاركية والتعدديــة، أوصــت المناظــرة 
المنظومــة  فــي  النظــر  بإعــادة  للســينما  الوطنيــة 
بصفــة  الســينمائي  القطــاع  تهــم  التــي  القانونيــة 
عامــة  بصفــة  البصــري  الســمعي  والقطــاع  خاصــة 

لتضميــن العديــد مــن هــذه التوصيــات. 

ــة  ــن مردودي ــع م ــراءات أن ترف ــذه اإلج ــأن ه ــن ش وم
التنظيــم  نحــو  بــه  تدفــع  وان  الســينمائي  القطــاع 
واالحترافيــة لمواكبــة التطــور التكنولوجــي الســريع 
الــذي يعرفــه هــذا القطــاع علــى الصعيــد الدولــي. 
وكانــت أهــم التوصيــات كمــا صاغتهــا لجنــة القوانيــن، 
والتــي نهــل منهــا الكتــاب األبيــض للســينما، متمثلــة 

ــي: ــا يل فيم

- تعديــل الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 
المتعلــق   1977 شــتنبر   19 بتاريــخ   1.77.203

المغربــي؛ الســينمائي  المركــز  تنظيــم  بإعــادة 

ــر  ــخ 15 فبراي ــم 20.99 بتاري ــون رق ــل القان - تعدي
الســينمائية،  الصناعــة  بتنظيــم  المتعلــق   2001
اإلنتــاج  تشــمل  مقتضيــات  تضمينــه  بهــدف 
الســمعي البصــري وكــذا إعــداد النصــوص المتعلقة 

بتطبيقــه؛

ــق بأشــرطة  ــن القانــون رقــم 94.17 المتعل - تحيي
الفيديــو؛

النصــوص  كل  فــي  النظــر  وإعــادة  تحييــن   -
المغربــي لحقــوق  المؤطــرة للمكتــب  القانونيــة 

المؤلــف؛

- إعــداد قانــون الفنــان إعتمــاده كمرجعيــة لتأطيــر 
قانــون  الممثــل ومالءمتــه مــع  وحمايــة حقــوق 

الســينماتوغرافية؛ الصناعــة 

- تطويــر المنظومــة القانونيــة للمركــز الســينمائي 
المغربي؛ 

بيــن  جماعيــة  اتفاقيــات  إنجــاز  علــى  الحــث   -
الدولــة؛ برعايــة  والمنتجيــن  المهنييــن 

الخزانــة  ينظــم  قانونــي مالئــم  إطــار  إعــداد   -
ــة التابعــة للمركــز الســينمائي  الســينمائية الوطني

المغربــي؛

المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــة  تخفيــض   -
الســينمائية؛ القاعــات  علــى  المفروضــة 

وأربــاب  الموزعيــن  بيــن  أخالقيــات  مدونــة   -
الســينمائية؛ القاعــات 

- مدونــة أخالقيــات بيــن التقنييــن والمنتجيــن، 
وبيــن المنتجيــن والممثليــن؛

والنقــاد  المنتجيــن  بيــن  أخالقيــات  مدونــة   -
. فييــن لصحا ا و

2 - تدخل الدولة : أية أدوار ؟
فــي ذات الســياق، علــى فاعلــي القطــاع الســينمائي 
علــى اختــالف مواقعهــم أن يســاهموا فــي بلــورة وانجاز 
ــأن  ــر ش ــدة لتدبي ــتورية الجدي ــات الدس ــل اآللي وتفعي
القطــاع، فــال يجــب أن تبقــى هــذه الفعاليــات األساســية 
فــي المجــاالت الثقافيــة غائبــة عــن النقــاش العمومــي، 
وحــول المؤسســات المزمــع إنشــاءها مثــل: » المجلــس 
األعلــى للغــات الثقافــة«، بــل علــى الســينمائيين كذلــك 
ــه،  ــل داخل ــة العم ــي طريق ــه، وف ــي مالمح ــر ف التفكي

ــم الشــأن الســينمائي المغربــي. لتنظي

مــن جهــة أخــرى، يتبيــن مــن خــالل المهــام التــي يقوم 
ــن  ــاعة ميادي ــي شس ــينمائي المغرب ــز الس ــا المرك به
ــي  ــى ف ــي تتجل ــاع، وه ــذا القط ــي ه ــة ف ــل الدول تدخ
ــع،  ــاج، وشــركات التوزي ــة شــركات اإلنت ممارســة مراقب
وشــركات التركيــب، وتلقــي تصريحــات عــن إنشــاء 
ــاء  ــن إنش ــات ع ــينمائي، وتصريح ــرض الس ــات للع قاع
اســتوديوهات للتصويــر، والبــث فــي طلبــات رخــص 

التصويــر وتأشــيرات االســتغالل...

لكــن رغــم هــذه الشســاعة فمبدئيــا أصبحــت الدولــة ال 
تتدخــل فــي كل شــيء، حيــث وقــع تطــور فــي مهامهــا 
ليصبــح دورهــا يرتكــز علــى تطبيــق القواعــد، واإلشــراف 
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ــينمائي  ــل الس ــجيع العم ــة لتش ــراءات المادي ــى اإلج عل
ومراقبتــه. كمــا أن المركــز الســينمائي المغربــي الــذي 
كان يتدخــل فــي جميــع الحلقــات، يســجل أنــه لــم 
يعــد اليــوم مهتمــا إال بتطبيــق القوانيــن والتنظيمــات 
وبلــورة إجــراءات للدعــم والتشــجيع، وتتبعهــا، ومراقبــة 

مــا يمكــن مراقبتــه.

ــع  ــذ طاب ــه يتخ ــا أن ــل حالي ــذا التدخ ــزات ه ــن ممي وم
ــريعي  ــود التش ــى المجه ــدا عل ــودي معتم ــزي عم مرك
المالــي، واالعتمــاد  والتدبيــري الضرائبــي، والدعــم 
ــغ  ــى صي ــل وعل ــة، ب ــاتية مختلف ــائل مؤسس ــى وس عل
تنظيميــة تداوليــة تشــاركية مــن نوع»لجــن األفــالم«.

إن مــا يمكــن أن يالحــظ أحيانــا مــن تشــتت فــي تدخــل 
ــجمين  ــر منس ــة وتدبي ــى رؤي ــة إل ــرز الحاج ــة يب الدول
والمكونــات  بــل  واإلجــراءات،  والمبــادرات  للمنهــاج 
الفرعيــة للسياســة الســينمائية فــي أفــق اســتكمال 
الترســانة القانونيــة لتعزيــز آليــات ومســاطر المراقبــة.

كمــا تبــدو الحاجــة إلــى آليــات إضافيــة كتحديــد العتبة، 
واالعتمــاد علــى ســيرة طالبــي دعــم الدولــة، وتطويــر 
ممارســة االتفاقيــات الجماعيــة. ومــن اآلفــاق الواعــدة 
لهــذا القطــاع يمكــن الوقــوف عنــد أدوار الجماعــات 
المحليــة والجهــات عبــر تحويــل اختصاصــات دالــة مــن 

المركــز للجماعــات الترابيــة.

ورغــم أن تدخــل الدولــة يطبعــه أحيانــا نــوع مــن 
وتدبيــر  رؤيــة  إلــى  الحاجــة  يعنــي  ممــا  التشــتت، 
بــل  واإلجــراءات،  والمبــادرات  للمنهــاج  منســجمين 
فهــو  الســينمائية،  للسياســة  الفرعيــة  والمكونــات 
ــزي  ــا التحفي ــي دوره ــوازن ف ــق الت ــي يتحق ــوب لك مطل
والتشــجيعي للمبــادرة واالبتــكار، كمــا أن مــن واجبهــا 
ــة  ــوارد المالي ــر الم ــرف وتدبي ــه ص ــة أوج ــع ومراقب تتب
ذاتيــة  ديناميــة  إلــى  الوصــول  بهــدف  العموميــة، 
للقطــاع. ويبــرز كذلــك وجــوب احتفــاظ الدولــة بدورهــا 
المركــزي فــي األوضــاع الحاليــة فــي التقنيــن والمراقبــة 
ــي التدخــل المباشــر... ــا ف ــة وأحيان ــز والمواكب والتحفي

إن درجــة نمــو القطــاع ال زالــت تتطلــب تدخــل الدولــة 
فــي المرحلــة الحاليــة، وأن ال يقتصــر هــذا الــدور علــى 
موقــع شــكلي أو حتــى تنســيقي، فلــم تحــن بعــد مرحلــة 
التوجــه إلــى موقــع أقــل تدخــال، إلــى أن يقتصــر فيهــا 
ــك  ــم )la régulation( ، وذل ــى التنظي هــذا التدخــل عل
فــي أفــق تحمــل القطــاع مهــام تدبيــر شــؤونه بنفســه .
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لعــل معظــم التوصيــات التــي جــاءت فــي هــذا الكتــاب 
بتطويــر  يتعلــق  مــا  فــي  خصوصــا  واعــدة،  تبــدو 
المنظومــة القانونيــة وإرســاء مدونــات األخالقيــات، 
ومــا يتعلــق بإحــداث البنيــات األساســية وإيجــاد مــوارد 
ــل  ــع عم ــي تطب ــة الت ــر أن اإلرادة العالي ــل.. غي التموي
المختصيــن للدفــع بهــذا القطــاع نحــو األمــام، ونحـــــو 
للفاعليــن  مهنيــة  ـ  البيــن  العالقــــــات  تجسيـــــــر 
التوجيهــات  واســتلهام  تخصصاتهــم،  بمختلــف 
ــينمائية،  ــة الس ــوض بالصناع ــامية للنه ــة الس الملكي
مــن شــأن كل هــذا أن يخلــق ال محالــة، دينامكيــة 
فاعلــة وحركيــة واعــدة لوضــع قاطــرة قانونيــة ورزنامــة 
الــذي  الســينمائي  اإلبــداع  صبيــب  ترفــع  مدققــة، 
ســيمكن المغــرب مــن انتــزاع اعتــراف دولــي بكلمتــه 
ــي  ــي واإلبداع ــة، والفن ــينمائي خاص ــال الس ــي المج ف

ــز. ــة بعزي ــى المغارب ــك عل ــا ذل ــة، وم عام

خــاتمـــة
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المحور األول:
اإلنتاج السينمائي بالمغرب:

الحصيلة والرهانات المستقبلية 

دعم السينما الوطنية
ــوج  ــة للمنت ــة المزدوج ــك بالطبيع ــرورة التمس 1 - ض
الفيلمــي ذي البعديــن الفنــي أو التجــاري أو همــا معــا؛ 

شــروط  فــي  قبلــي  بتدقيــق  القيــام  ضــرورة   -  2
تربــط الحصــول علــى الدعــم بضمــان حــد أدنــى مــن 
المردوديــة التجاريــة أو الفنيــة أو همــا معــا، بشــكل 
تدريجــي يراعــي اإلكراهــات الموضوعيــة لســوق الفيلــم 
المغربــي وبتناغــم مــع مجهــودات أخــرى يجــب أن تبذل 
فــي مجــاالت التوزيــع واالســتغالل وحمايــة المصنفــات 

ــة؛ الفني

ــة  ــى التجرب ــاء عل ــم بن ــح الدع ــاط من ــرورة ارتب 3 - ض
المهنيــة للمنتــج ومنجــزات الشــركة وقدرتهــا التمويلية 
ــي  ــارها ف ــا ومس ــر عليه ــي تتوف ــة الت ــائل التقني والوس
المجــال الســينمائي ومــدى قدرتهــا أيضــا علــى تحمــل 

المخاطــر الماليــة؛

4 - مراجعــة رخصــة الممارســة بالنســبة للشــركات 
علــى ضــوء شــروط مهنيــة واضحــة بمــا فيهــا االلتــزام 

ــال؛ ــي المج ــن ف ــوق العاملي ــرام حق باحت

بمــا  ومالءمتهــا  القانونيــة  الترســانة  تطويــر   -  5
يضمــن مبــدأ االلتجــاء إلــى الكفــاءة المهنيــة عــن 
طريــق ضبــط العالقــات التعاقديــة وشــروط االشــتغال 
ــن  ــينمائي م ــاج الس ــي اإلنت ــن ف ــع المتدخلي ــن جمي بي

كتــاب ومخرجيــن وتقنييــن وممثليــن؛ 

كليــا  المرتبطــة  القوانيــن  ومراجعــة  مالءمــة   -  6
الصناعــة  كقانــون  الســينمائي  بالمجــال  جزئيــا  أو 
ــوق  ــون حق ــري وقان ــمعي البص ــينماتوغرافية والس الس

المجــاورة؛  والحقــوق  المؤلــف 

العالقــات  لهيكلــة  جماعيــة  اتفاقيــات  إحــداث   -  7
المجــال؛ داخــل  المهنيــة 

لألفــالم  الجــودة«  علــى  »المنحــة  إدراج  إعــادة   -  8
ــن  ــذا بعي ــد أخ ــالت الجدي ــر التحم ــي دفت ــة ف المغربي
االعتبــار نجــاح ومردوديــة األفــالم مــن حيــث المداخيل، 
مــع  باتفــاق  تحديدهــا  يتــم  معاييــر  مــن  انطالقــا 

المتدخلــة؛  األطــراف 

ــم  ــم الفيل ــال دع ــي مج ــجيعية ف ــة تش ــن سياس 9 - س
المغربــي الناطــق باألمازيغيــة والحســانية، وتطويــر 

ــال؛  ــي المج ــة ف ــاج المتخصص ــاوالت اإلنت مق

10 - تعزيــز مكانــة كتابة الســيناريو بتطويــر النصوص 
المنظمــة لهــا وتشــجيع الكتابــات المنهلــة مــن التاريــخ 

المغربيين؛ واألدب 

التلفزيونيــة  القنــوات  مســاهمة  مــن  الرفــع   -  11
العموميــة وســوق اإلشــهار فــي دعــم اإلنتاج الســينمائي 

ــي؛ الوطن

تصوير األفالم األجنبية بالمغرب واإلنتاج المشترك
12 - تطويــر تجربــة »الفيلــم كوميشــن/لجنة الفيلــم« 
المغــرب  جهــات  علــى  تعميمهــا  علــى  والتشــجيع 
ــات  ــق مواصف ــينمائية وف ــالت س ــى مؤه ــرة عل المتوف
ومعاييــر دوليــة، بشــراكة مــع جهــات ومجالــس المــدن 
ــة، وأيضــا مــع قطاعــي الثقافــة والســياحة، فــي  المعني

ــعة؛ ــة الموس ــار الجهوي إط

ــة  ــة ووطني 13 - تخصيــص صنــدوق بتمويــالت جهوي
لدعــم لجــان الفيلــم مــن أجــل الترويــج لإلنتــاج الوطني، 

وللمغــرب كفضــاء للتصويــر علــى المســتوى العالمــي؛ 

ــق  ــن طري ــرب ع ــي بالمغ ــاج األجنب ــجيع اإلنت 14 - تش
ــة  وضــع تصــور متكامــل يحــدد مالمــح سياســة مغربي
تجــاه اإلنتــاج األجنبــي، آخــذا بعيــن االعتبــار األزمــة 
ــرة علــى  االقتصاديــة التــي خيمــت فــي اآلونــة األخي

االســتثمارات األجنبيــة؛

15 - توفيــر كل التحفيــزات اإلضافيــة الســتقطاب أكبــر 
عــدد مــن الشــركات األجنبيــة، علــى غــرار مــا تقــوم بــه 
الــدول المنافســة، علمــا أن التحفيــزات المتوفــرة حاليــا 

لــم تتغيــر منــذ 1997؛

16 - اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة فــي موضــوع تيســير 
تراخيــص التصويــر بالنســبة لشــركات اإلنتــاج المغربية 

المختصــة فــي التصويــر للشــركات األجنبيــة؛

17 - التفكيــر فــي تطويــر المســاطر القانونيــة فــي أفــق 
ــي  ــي ف ــي واألجنب تشــجيع النهــوض باالســتثمار الوطن

المجــال الســينمائي؛

والفنانيــن  المهنييــن  كل  حقــوق  حمايــة   -  18
األجنبيــة؛ اإلنتاجــات  فــي  العامليــن  والكومبــارس 
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المحور الثاني:
التوزيــع واالســتغالل: أزمــة هيكليــة فــي 

حاجــة إلــى حلــول

نحــو تجــاوز أزمــة توزيــع واســتغالل الفيلــم بالمغرب 
وخارجه.

19 - الحفــاظ علــى عــدد القاعــات الســينمائية الحاليــة 
ــم  ــى دع ــل عل ــم العم ــا، ث ــادة تأهيله ــم إع ــرار دع وإق

ــينمائية؛ ــات الس ــع القاع ــة جمي رقمن

20 - تشــجيع إحــداث المركبــات الســينمائية المتعــددة 
الشاشات؛ 

تــوازن مــا بيــن مؤسســات االســتغالل  21 - خلــق 
الكبــرى ونظيرتهــا الصغــرى، عــن طريــق تمكيــن هــذه 
ــارج أي  ــالم خ ــخ األف ــى نس ــول عل ــن الحص ــرة م األخي

ــة؛ ــة أو لوبي ــة احتكاري نزع

22 - إقــرار مبــدأ العدالــة الضريبيــة فــي مجــال ضعيــف 
المردوديــة، بواســطة إعفــاء المعــدات التقنيــة وكل 
فــي  المســتعملة  الكراســي  فيهــا  بمــا  التجهيــزات 
القاعــات الســينمائية مــن الحقــوق الجمركيــة ومــن 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، وكــذا إعفــاء مــن 
الضريبــة المقتطعــة مــن المنبــع )%10(عــن كل فيلــم 
ــة  ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــض الضريب ــتورد وتخفي مس

ــات؛ ــى القاع ــة عل المطبق

23 - اعتمــاد مقاربــة عرضانيــة فــي إنشــاء مؤسســات 
جديــدة لالســتغالل بإلــزام أصحــاب المشــاريع الســكنية 
ــينمائية،  ــات س ــا كمركب ــزء منه ــص ج ــرى بتخصي الكب
وحــث الجماعــات الترابيــة علــى المســاهمة فــي إعــادة 
القاعــات الموجــودة بهــا. واالســتفادة مــن  تأهيــل 
االتحــاد  اقترحــه  الــذي  كالدعــم  الخارجــي،  الدعــم 
العــرض  بوســائل  الشــباب  دور  بتجهيــز  األوروبــي 
الرقميــة لتقريــب الفيلــم المغربــي مــن المشــاهد فــي 
المــدن التــي ال تتوفــر علــى قاعــات )مثــل التجربــة 
التونســية(. وإحــداث شــراكات وتوقيــع اتفاقيــات بيــن 
الهيئــات المهنيــة والجماعــات والجهــات مــن أجــل 
ــتوى  ــى المس ــويقه عل ــي وتس ــم المغرب ــج للفيل التروي
الجهــوي وخلــق مناســبات وفــرص للعــرض والتواصــل؛ 

24 - اتخــاذ إجــراءات عمليــة لحــث الجماعــات الترابيــة 
والقاعــات  المركبــات  إنشــاء  فــي  المســاهمة  علــى 
الســينمائية، وإصــدار مقتضــى قانوني يســمح للبلديات 
باقتنــاء األصــول التجاريــة للقاعــات الســينمائية التابعــة 

لهــا؛ 

25 - اعتمــاد مبــدأ الجاذبيــة المجالية كشــرط لتشــجيع 
إنشــاء مؤسســات جديــدة لالســتغالل، وذلــك للــدور 
الكبيــر الــذي يلعبــه محيــط قاعــة العــرض الســينمائي 

فــي االســتفادة منــه والتأثيــر فيــه؛

26 - اعتمــاد سياســة تواصليــة جديــدة فــي ترويــج 
ــد  ــارج، قص ــي الخ ــة ف ــة خاص ــالم المغربي ــع األف وتوزي
ــتثمار  ــة، واس ــينما المغربي ــع للس ــعاع أوس ــق إش تحقي
ــي هــذا المجــال  ــي ف ــي المغرب التعــدد اللغــوي والثقاف
ــن  ــة م ــؤوي نســبة هام ــي ت ــدان الت ــي البل ــة ف خاص

الجاليــة المغربيــة؛

المحور الثالث :
مهن السينما، الموارد البشرية والتكوين

المؤلفون والمنتجون
27 - التشــجيع التدريجــي علــى التخصــص الســيما مــا 
ــي  ــن المعن ــم يك ــا ل ــاج م ــراج واإلنت ــي اإلخ ــن مهنت بي

ــن المجاليــن؛  ــى الجمــع بي ــك القــدرة عل يمل

كتابــة  مجــال  فــي  التكويــن  فــي  االســتثمار   -  28
الســيناريو؛ كاتــب  مكانــة  وتعزيــز  الســيناريو 

ــيناريو مــن  ــاب الس ــدد كت ــع ع ــي رف 29 - االســتثمار ف
ــر الجــودة؛  أجــل تطوي

30 - توفيــر فــرص لقــاءات المخرجيــن والكتــاب قصــد 
وتشــجيع  والتقنيــة  اإلبداعيــة  إمكانياتهــم  تطويــر 

ــاس؛ ــة االقتب عملي

31 - ضبــط وتعريــف وتقنيــن مهنة المنتج الســينمائي 
وباقــي المهــن األخــرى، نظــرا لالختــالالت التــي تشــوب 

ميــدان اإلنتــاج بمــا فيهــا التطفــل عليه؛

ــته  ــط ممارس ــاج ورب ــر اإلنت ــة مدي ــن مكان 32 - تثمي
ــدة  ــات ع ــي تخصص ــن ف ــة وتكوي ــى معرف ــر عل بالتوف
ــي  ــام أساس ــد نظ ــن تحدي ــا يتعي ــة، كم ــة صلب وتجرب
لهــذه المهنــة بشــكل دقيــق ومنــح البطاقــة المهنيــة 

لممارســيها؛

الممثلون–فنانو األداء
ــال  ــر مج ــة لتأطي ــان كمرجعي ــون الفن ــاد قان 33 - اعتم
ــم  ــت مهنته ــي األداء مادام ــن - فنان ــتغال الممثلي اش
تدخــل فــي أكثــر مــن اختصاص واحــد )مســرح  وعروض 
حيــة وفنــون ســمعية بصريــة(، الســيما اعتمــاد بطاقــة 
الفنــان كضامــن ألولويــة التشــغيل بالنســبة لهــذه 
الفئــة للحــد مــن بعــض مظاهــر التســيب باعتمــاد 

كوطــا متوافــق عليهــا؛ 
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34 - حمايــة التنافســية مــن خــالل وضــع معايير لظروف 
تمثيليــة  بيــن  عليهــا  متوافــق  الممثليــن  تشــغيل 
المهنييــن فــي هــذا المجــال والقطاعــات الوصيــة: 
الحــد األدنــى لألجــور؛ العقــد النموذجــي؛ الـــتأمين علــى 
المخاطــر؛ جــدول زمنــي ألداء األجــور مطابــق للقوانيــن 
الجــاري بهــا العمــل وتطويــر الخدمــات االجتماعيــة...؛ 
ــينمائي  ــز الس ــي المرك ــن ف ــة للمهنيي ــداث تمثيلي  إح

ــه؛ ــتحدثة داخل ــان المس ــي واللج المغرب

35 - اشــتراط إبــرام عقــود قبليــة مــع الممثليــن قبــل 
ــينمائي،  ــم الس ــة الدع ــدى لجن ــاج ل ــات اإلنت وضــع ملف
وإلزاميــة تنــازل الممثــل فــي حالــة تغييــره برســالة 
خطيــة، وتعويضــه بممثــل مــن نفــس الــوزن مــن بيــن 

ــان؛ ــة الفن ــي بطاق حامل

ــن:  ــبة للممثلي ــتغال بالنس ــروف االش ــين ظ 36 - تحس
أداء األجــور فــي وقتهــا مــع اعتماد إبــراء ذمة المســتفيد 

مــن الدعــم بعــد عمليــة اإلنتــاج؛

ــتغلين  ــة المش ــن المغارب ــوق الممثلي ــة حق 37 - حماي
ــة؛ ــي اإلنتاجــات األجنبي ف

ــج صــورة  ــة لتروي ــة دقيق ــاد سياســة إعالمي 38 - اعتم
الممثليــن لمــا لهــذا العنصــر مــن دور فــي جاذبيــة 

المنتــوج الســينمائي؛

39 - ضــرورة إعمــال شــق الحقــوق المجــاورة بالنســبة 
التنزيــل  خــالل  مــن  عمومــا  والمؤديــن  للممثليــن 
الســليم التفاقيــة بيكيــن فــي المجــال حــول حقــوق 

فنانــي األداء فــي المجــال الســمعي البصــري؛

40 - إحــداث آليــة قانونيــة مناســبة لتفعيــل التوصيــات 
و آليــات للمراقبــة؛

التقنيون والمهن الموازية
ــي  ــم العموم ــى الدع ــول عل ــروط الحص ــط ش 41 - رب
ــة حقــوق العامليــن فــي  ــر بحماي وكــذا رخصــة التصوي

ــاع؛ القط

42 - توظيــف خبــرة مديــري اإلنتــاج فــي مسلســل إنتاج 
ــس  ــر ينعك ــوء تدبي ــكل س ــا ل ــة تفادي ــالم المدعم األف

علــى جــودة المنتــوج وحقــوق المهنييــن؛ 

43 - تمثيــل الهيئــات المهنيــة التــي تمثــل التقنييــن 
فــي المجلــس اإلداري للمركــز الســينمائي المغربــي، 

ــن؛  ــي التقنيي ــراك ممثل ــة بإش ــة المراقب ــل لجن وتفعي

ــة  ــل للبطاق ــي الحام ــع التقن ــل م ــة التعام 44 - إلزامي
بجميــع  التخصصــات  كافــة  إشــراك  مــع  المهنيــة 
علــى  الحاصليــن  األجانــب  فيهــم  بمــا  تراتبياتهــا 
بطائــق مهنيــة  وبطائــق اإلقامــة مــع دمــج المتدربيــن 

بنســبة محــددة؛

ــة بالخــارج  ــة العامل ــاءات المغربي 45 - اســتقطاب الكف
وتبســيط مســاطر اشــتغالها بــأرض الوطــن، وفــي 
حالــة عــدم توفــر كفــاءة وطنيــة فــي تخصــص معيــن 
يمكــن إشــراك تقنــي أجنبــي شــريطة التوفــر علــى مــا 

ــه؛ ــت كفاءت يثب

46 - رفــع نســبة  التقنييــن العامليــن فــي األفــالم 
األجنبيــة بنســبة الئقــة؛

ــي  ــن ف ــن العاملي ــن المهنيي ــبة التقنيي ــع نس 47 - رف
اإلنتاجــات الوطنيــة خصوصــا المدعمــة منهــا، بنســبة 
لقواعــد  المتبقيــة  النســبة  اخضــاع  مقابــل  مهمــة؛ 
للتقنييــن  الممثلــة  الهيئــات  بيــن  عليهــا  متفــق 
والمهــن الموازيــة والمنتجيــن، والتــي ســتحدد شــروط 
اشــتغال التقنييــن األجانــب بشــكل ال يضــر بالمصالــح 
المهنيــة واالجتماعيــة للتقنييــن المغاربــة. أما بالنســبة 
فتخضــع  المشــترك  اإلنتــاج  ذات  المدعمــة  لألفــالم 
ــي  ــا ف ــاهم به ــة المس ــبة المئوي ــة للنس ــا موافق لكوط
اإلنتــاج علــى أن تســتخلص أجــور األجانــب عــن طريــق 

ــاهمة. ــة المس ــن قيم ــرف م ــب الص ــالت مكت معام

الحماية االجتماعية للمهنيين
48 - إحــداث نظــام للخدمــات االجتماعيــة الكفيلــة 
ــاء  ــة وإنش ــات الصحي ــين الخدم ــر تحس ــم عب بحمايته
االجتماعيــة  للخدمــات  للتقاعــد ومؤسســة  صنــدوق 

للمهنييــن. 

التكوين والتكوين المستمر
49 - العمل على إحداث مؤسسات أخرى للتكوين؛

يحتــرم معاييــر  بمــا  التكويــن  تقنيــن قطــاع   -  50
للخريجيــن؛ والمهنيــة  الجــودة 

51 - إخضــاع تصاريــح المــدارس الحــرة لدفتــر تحمــالت 
واضــح وتوحيــد ســلطة الوصايــة والمتابعــة الميدانية؛

52 - وضــع معاييــر بيداغوجيــة دقيقــة لمنــح تراخيــص 
التأســيس وكــذا معاييــر لالعتراف بالدبلومــات المحصل 
عليهــا فــي مجــال التكويــن الســينمائي والســمعي 
البصــري، مــع النظــر فــي إمكانيــة دعــم مؤسســات 
ــك  ــي تل ــالت يراع ــر تحم ــق دفت ــة وف ــن الخاص التكوي

الشــروط البيداغوجيــة؛

ــايرة  ــاع لمس ــذا القط ــي ه ــن ف ــن المكوني 53 - تكوي
ــي؛ ــدان التقن ــي المي ــي ف ــور التكنلوج ــدم والتط التق

54 - احتــرام خصوصيــة التكويــن المهنــي العملــي 
ــرة  ــاج الخب ــالل إدم ــن خ ــا م ــات العلي ــل المؤسس داخ
المهنيــة إلــى جانــب التكويــن األكاديمــي النظــري؛ 
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ــف  ــن مختل ــاون بي ــراكات تع ــداث ش ــة إح 55 - إمكاني
البصــري  الســمعي  مجــال  فــي  التكويــن  معاهــد 

عامــة؛  بصفــة  والفنــي  والســينمائي 

ــة  ــل منظوم ــر، داخ ــم القصي ــة الفيل ــز مكان 56 - تعزي
التكويــن، الــذي يعــد مدرســة فــي اإلبــداع واالحتــراف؛

57 - دورات تدريبيــة دوريــة منظمــة فــي المجــاالت 
المذكــورة تســاهم فيهــا القطاعــات المعنيــة مثــل 

وزارتــي االتصــال والثقافــة حســب الحــاالت؛

58 - منــح فــرص تكويــن محــدودة المــدة للمهنييــن 
المكرســين داخــل الوطــن وخارجــه، لتطويــر خبــرة 
مــع  وبانســجام  شــفافة  معاييــر  وفــق  المهنييــن 

الوطنيــة؛ الســينما  احتياجــات 

معاهــد  مــن  التقنييــن  اســتفادة  تســهيل    -  59
ــن  ــا يخــص التكوي ــي م ــن الســمعي البصــري ف التكوي
وإعــادة التكويــن مــع منــح شــهادات موازيــة لكفاءتهــم 

المهنيــة؛

المحور الرابع :
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي 

الوطنــي الســينمائي  المجــال 

المؤلــف  حقــوق  حمايــة  منظومــة  تعزيــز  نحــو 
الســينمائي المجــال  فــي  المجــاورة  والحقــوق 

60 - التصريــح باألفــالم الســينمائية للمكتــب المغربــي 
لحقــوق المؤلــف والحقــوق المجاورة؛

المتعلقــة بتســجيل  المســاطر  61 - تبســيط كافــة 
الســينمائية؛  اإلنتاجــات 

62 - ضــرورة تســجيل المؤلفيــن الســينمائيين وكتــاب 
الســيناريو بلوائــح المكتــب؛

ــي  ــتغال ف ــات االش ــات وآلي ــن تقني ــتفادة م 63 - االس
ــفة؛ ــق واألرش ــال التوثي مج

64 - ضــرورة وجــود عقــود مهنيــة حرفيــة قانونيــة 
نموذجيــة، تراعــي حقــوق جميــع األطــراف؛ مع مســاهمة 
المكتــب المغربــي لحقــوق التأليــف فــي التحســيس 

ــف؛ ــوق المؤل ــى حق ــاظ عل ــة الحف بأهمي

65 - خلــق شــباك وحيــد يتعلــق بعمليــة التســجيل 
والترخيــص وكافــة العمليــات المتعلقــة بالموضــوع؛

التكنولوجيــة  الخدمــات  مــن  االســتفادة   -  66
كاالنترنيــت، فــي مجــال التســجيل والحصــول علــى 

القانونــي؛ االيــداع 

ــة  ــي أي عملي ــل، ف ــى الوص ــول عل ــرورة الحص 67 - ض
ــينمائية؛ ــالت الس ــق بالتعام ــة تتعل إداري

ــم  ــن كل فيل ــة ع ــة تقني ــب ببطاق ــد المكت 68 - تزوي
ــب؛ ــا للمكت ــرح به ــالم المص ــن األف م

اســتغالل  كيفيــة  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة   -  69
التلفــزة المغربيــة، للمنتــوج الســينمائي واإلبداعــي؛

70 - إعــادة النظــر فــي العقــود وفــق مبــدأ الحــق فــي 
التعويــض بالنســبة إلعــادة البــث. وأجــرأة مــا هــو وارد 
ــة التــي صــادق عليهــا المغــرب  ــات الدولي فــي االتفاقي

واألعــراف الجــاري بهــا العمــل؛

71 - إعمال شق الحقوق المجاورة في المجال؛

محاربة القرصنة
فــي  القرصنــة،  محاربــة  بأهميــة  التحســيس   -  72
ــى  ــان خطورتهــا عل صفــوف العامــة والخاصــة، مــع تبي
ــة  ــالل كاف ــن خ ــا، م ــرب خارجي ــورة المغ ــاد وص اقتص

الوســائط الســمعية أو البصريــة؛

73 - انفتــاح الجهــات اإلداريــة المســؤولة علــى محاربــة 
القرصنــة، علــى الجامعــات ومعاهــد ومراكــز البحــث 
والتكويــن، قصــد انجــاز دراســات وبحــوث فــي المجــال، 
المقاربــة  فــي  العلمــي  التفكيــر  إدمــاج  أجــل  مــن 

القانونيــة واإلداريــة واالجتماعيــة لهــذه اآلفــة؛

74 - ضــرورة خلــق مقاربــة اجتماعيــة بديلــة لممارســي 
ــل القرصنة؛ فع

حازمــة  قويــة  سياســية  إرادة  توفــر  ضــرورة   -  75
وحاســمة، فــي حــق القراصنــة الكبــار، مــن خــالل تدخــل 
بعــض الــوزارات المعنيــة مثــل وزارة الداخليــة والعــدل 

الــخ؛

المحور الخامس :
نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية

المهرجانات
وغيــر  الحكوميــة  الجهــات  جميــع  انخــراط   -  76
الحكوميــة والهيئــات المنظمــة فــي إســتراتيجية شــاملة 
ومتكاملــة للرفــع مــن مســتوى المهرجانات الســينمائية 
تدبيــرا وتمويــال وتقنيــا وفنيــا، تقطــع مــع كل أشــكال 

ــة؛ ــع واإلحترافي الري
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77 - تكريــس االعتــراف مــن طــرف الفاعليــن المحلييــن 
والجهوييــن بأهميــة التظاهــرات الســينمائية المقامــة 
ــة فــي تعميــم  فــي مجالهــم الترابــي كمؤسســات فاعل
الثقافــة الســينمائية والتعريــف بذلــك المجــال الترابــي، 
تماشــيا مــع المتغيــرات المقبلــة المرتبطــة بالجهويــة 

الموســعة؛

تمويــل  فــي  المحليــة  الســلطات  مســاهمة   -  78
المهرجانــات الســينمائية وفــق دفاتــر تحمــالت واضحة؛

79 - إحــداث هيئــة تنســيقية لمديــري المهرجانــات 
والملتقيــات الســينمائية الوطنيــة لهيكلــة الجدولــة 

الزمنيــة للمهرجانــات والتظاهــرات؛

80 - منــح فــرص متكافئــة للولوج للفضــاءات العمومية 
ــات  ــه المهرجان ــة هات ــاء إقام ــينمائي أثن ــرض الس للع

والتظاهــرات؛

الســينمائية  األنديــة  أنشــطة  بيــن  الفصــل   -  81
االعتياديــة ودورهــا كجمعيــة تتحمــل مســؤولية تنظيــم 
المســتوى  )علــى  ســينمائي  مهرجــان  أو  تظاهــرة 

(؛ والمــادي  التنظيمــي 

ــة  ــة لألفــالم الناطق ــات الوطني 82 - تشــجيع المهرجان
ــانية؛ ــة والحس باألمازيغي

83 - العمــل علــى تنظيــم ســوق الفيلــم المغربــي 
فــي المهرجانــات الكبــرى التــي تنظــم داخــل المغــرب 

ــه؛ وخارج

84 - دعــم ومواكبــة حضــور األفــالم المغربيــة المنتقاة 
الدوليــة  الســينمائية  والمواعيــد  المهرجانــات  فــي 

ــرى؛ الكب

85 - تنســيق الجهــود بيــن القائميــن علــى الشــأن 
الســينمائيين  والفاعليــن  بالمغــرب  الســينمائي 
والــوزارات األخــرى ) الخارجيــة والســفارات ووزارة الجالية 
ــة...( لتســهيل فــرص االلتقــاء بيــن  ومؤسســات الجالي

المهنييــن المغاربــة وفاعليــن دولييــن؛

86 - دعــم المهرجانــات الســينمائية التــي تنظــم خــارج 
المغــرب مــن طــرف جمعيــات مغربيــة مقيمــة بالمهجر، 

فــي حــدود الممكــن؛

الجمعيات واألندية السينمائية
87 - إحيــاء األنديــة الســينمائية بدورهــا التثقيفــي 
التعليميــة  المســتويات  جميــع  علــى  واإلشــعاعي 

...؛ والثقافيــة  والجامعيــة 

88 - إقامــة شــراكات تعــاون بيــن األنديــة الســينمائية 
وباقــي فعاليــات محيطهــا: مجالــس الجهــات، الجامعــة، 
الترويــج  فــي  التعليمية...للمســاهمة  المؤسســات 

ــينمائية؛ ــة الس للثقاف

89 - تشــجيع الصحافــة المتخصصــة بإشــراكها فــي 
ــة ــة السياسيــــ ــه الصحافــــ ــذي تســتفيد من الدعــم ال

و االقتصادية و العامة؛

90 - تنظيم مهنة الناقد؛

ــل  ــدوات التحلي ــينمائي ون ــد الس ــل دور النق 91 - تفعي
الفيلمــي داخــل األنديــة الســينمائية وبتعــاون مــع 
ــتوى  ــن مس ــع م ــد الرف ــينمائية، قص ــات الس المهرجان

الخطــاب النقــدي الســينمائي؛

92 - إقامــة برنامــج لدعــم قــدرات الجمعيــات واألنديــة 
ــا  ــة به ــرية العامل ــات البش ــل الطاق ــينمائية وتأهي الس
ــا  ــتمر، وتزويده ــن المس ــن والتكوي ــالل التكوي ــن خ م

ــر أدائهــا؛ ــات لتطوي ــات والتقني باآللي

93 - إيــالء اهتمــام أكبــر للخزانــة الســينمائية الوطنيــة 
ووضعهــا رهــن إشــارة األنديــة الســينمائية والتظاهرات 

والباحثين؛

94 - انفتــاح الجمعيــات واألنديــة الســينمائية علــى 
كل الطاقــات والفعاليــات الســينمائية، مــع احترامهــا 

ــة. ــينما المغربي ــي الس ــي ف ــوي والثقاف ــدد اللغ للتع

السينما  في ضوء
الثورة الرقمية والتربية على الصورة

الصناعــة  فــي  المناســبة  التعديــالت  إجــراء   -  95
الســينمائية مــن حيــث المعــدات واإلجــراءات الموازيــة 

للثــورة الرقميــة؛

96 - توفيــر شــروط دعــم رقمنــة القاعــات الســينمائية 
وانخــراط الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي 

ذلــك؛

97 - إعــادة التكويــن الــالزم فيمــا يخــص المــوارد 
البشــرية والمهــارات الموجــودة، ودمــج أجيــال جديــدة 

ــي؛ ــي والتقن ــن الفن ــي المجالي ــن ف ــن الفاعلي م

والجمعيــات  واألنديــة  المهرجانــات  انفتــاح   -  98
الرقميــة؛ والممارســات  الثقافــة  علــى  الســينمائية 

99 - إدمــاج مكونــات الثقافــة الســينمائية فــي البرامــج 
التعليميــة والتربويــة؛

الخاصــة  األفــالم  برمجــة  بدعــم  االهتمــام   -  100
ــال؛ ــينما لألطف ــب الس ــة تحبي ــة بغي ــئة المغربي بالناش

ــى  ــات عل ــينمائية والجمعي ــة الس ــاح األندي 101 - انفت
المــدارس والمؤسســات التعليميــة والجامعيــة لنشــر 
ــورة؛ ــى الص ــة عل ــج للتربي ــينمائية وبرام ــة الس الثقاف
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السينما والتواصل واإلعالم
الفيلــم  لترويــج  اإلعالمــي  الحضــور  تعزيــز   -  102
المغربــي داخليــا وخارجيــا مــن خــالل دعمــه وتطويــره 
وإغنائــه بالمواقــع االلكترونيــة المؤسســاتية المختصة، 
بمضاعفــة البرامــج الســينمائية اإلذاعيــة والتلفزيــة 

والمحطــات اإلشــهارية؛

103 - حــث القنــوات التلفزيــة العموميــة بضــرورة 
للســينما  والترويــج  للتعريــف  برامــج  وبــث  إنتــاج 
الوطنيــة ولمبدعيهــا عــن طريــق برامــج متميــزة شــكال 
ومضمونــا يشــرف عليهــا نقــاد وفاعلــون متخصصــون؛

104 - تقويــة مكانــة الســينما الناطقــة باألمازيغيــة 
ــا؛ ــا وبثرائه ــف به ــدف التعري ــا به ــانية إعالمي والحس

إصــدار  علــى  الصحفيــة  المقــاوالت  تشــجيع   -  105
مالحــق ومجــالت فنيــة وســينمائية متخصصــة ودعمهــا 
ماليــا فــي إطــار الدعــم المخصــص للصحافــة الوطنيــة؛

ــة  ــاع وفدرالي ــي القط ــن مهني ــراكة بي ــق ش 106 - خل
للفيلــم  تفضيليــة  معامــالت  بتقديــم  الناشــرين 
ــة أو  ــا مجاني ــة إم ــي مــن خــالل صفحــات إعالني المغرب
ــر؛ ــر المباش ــر أو غي ــهار المباش ــة لإلش ــة مخفض بأثمن

107 - انخــراط المنتجيــن الســينمائيين المغاربــة فــي 
الدعايــة والترويــج لإلنتاجــات الســينمائية المغربيــة 
كل  توفيــر  مــع  مســاراتها،  إنجــاح  علــى  والحــرص 
الوثائــق والملفــات الدعائيــة للصحافــة والمهتميــن 
ــن ووضعهــا رهــن إشــارة المركــز الســينمائي  والباحثي

المغربــي؛

108 - اعتمــاد أســاليب حديثــة ومبتكــرة فــي الترويــج 
فــي  متخصصــة  وكاالت  مــع  الســينمائي  للعمــل 
التواصــل، وتبنــي إســتراتيجية تســويقية احترافيــة؛

الــى  بالعربيــة  الناطقــة  األفــالم  دبلجــة   -  109
 . يغيــة ز ألما ا

الدبلوماسية السينمائية
ووزارة  االتصــال  وزارة  بيــن  شــراكة  توقيــع   -  110
الهيئــات  بتحســيس  والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون 
ــي  ــي ف ــم المغرب ــة الفيل ــة برمج ــية بأهمي الديبلوماس
إطــار أنشــطتها الثقافيــة، وتنظيــم أيــام ثقافيــة خاصــة 

بالســينما المغربيــة؛ 

111 - تفعيــل دور المركــز الســينمائي المغربــي، ومــن 
ورائــه الــوزارة الوصيــة، فــي الترويــج للفيلــم المغربــي 
علــى جميــع المســتويات : اإلعالميــة والمؤسســاتية 

ــية...  ــة والدبلوماس والتظاهراتي

112 - ضمــان حضــور متواصــل للفيلــم المغربــي فــي 
ــة  ــم األوروبي ــي العواص ــة ف ــة المغربي ــز الثقافي المراك

ــة؛ والعربي

فــي  المغربيــة  الســينما  تواجــد  تكثيــف   -  113
الفاعليــن  بحضــور  الكبــرى  الدوليــة  المهرجانــات 
اإلعــالم  ووســائل  الســينمائي  والمركــز  والمهنييــن 

الوطنيــة؛

114 - ضــرورة اســتضافة موزعيــن ومديــري قنــوات 
للفيلــم،  الوطنــي  المهرجــان  فــي  خاصــة  عالميــة 
ــرص  ــان ف ــة، وضم ــينما المغربي ــد الس ــف بجدي للتعري

تســويقها دوليــا؛

115 - تشــجيع إنتــاج األشــرطة الوثائقيــة خاصــة تلــك 
التــي تعــرف بالمغــرب وحضارتــه وبقضايــاه الوطنيــة؛

116 - تعزيــز الــدور الطالئعــي للمهرجــان الدولــي 
الســينمائية  الدبلوماســية  فــي  بمراكــش  للفيلــم 
والعمــل علــى - تطويــر آليــات اشــتغاله قصــد تحقيــق 

المبتغــى.

المحور السادس:
المداخل المؤسساتية

والقانونية األساسية لإلصالح.

ــم  ــون رق ــة قان ــريف بمثاب ــر الش ــل الظهي 117 - تعدي
ــادة  ــق بإع ــخ 19 شــتنبر 1977 المتعل 1.77.203 بتاري

ــي؛ ــم المركــز الســينمائي المغرب تنظي

118 - تعديــل القانــون رقــم 20.99 بتاريــخ 15 فبرايــر 
2001 المتعلــق بتنظيــم الصناعــة الســينمائية، بهــدف 
تضمينــه مقتضيــات تشــمل اإلنتــاج الســمعي البصــري 

وكــذا إعــداد النصــوص المتعلقــة بتطبيقــه؛

119 - تحييــن القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بأشــرطة 
الفيديو؛

النصــوص  كل  فــي  النظــر  وإعــادة  تحييــن   -  120
لحقــوق  المغربــي  للمكتــب  المؤطــرة  القانونيــة 

المؤلــف؛

لتأطيــر  كمرجعيــة  الفنــان  قانــون  إعــداد   -  121
وحمايــة حقــوق الممثــل ومالءمتــه مــع قانــون الصناعــة 

الســينماتوغرافية؛

122 - تطويــر المنظومــة القانونية للمركز الســينمائي 
المغربي؛ 
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بيــن  اتفاقيــات جماعيــة  إنجــاز  الحــث علــى   - 123
الدولــة؛ برعايــة  والمنتجيــن  المهنييــن 

124 - إعــداد إطــار قانونــي مالئــم ينظــم الخزانــة 
الســينمائي  للمركــز  التابعــة  الوطنيــة  الســينمائية 

المغربــي؛

المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــة  تخفيــض   -  125
الســينمائية؛ القاعــات  علــى  المفروضــة 

وأربــاب  الموزعيــن  بيــن  أخالقيــات  مدونــة   -  126
الســينمائية؛ القاعــات 

ــن،  ــن والمنتجي ــن التقنيي ــات بي ــة أخالقي 127 - مدون
ــن؛ ــن والممثلي ــن المنتجي وبي

والنقــاد  المنتجيــن  بيــن  أخالقيــات  مدونــة   -  128
والصحافييــن.
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مـلحقـــات
1 - أعضاء اللجنة العلمية  
2 - الئحة الهيآت والفعاليات

التي قدمت اقتراحتها للجنة العلمية 
3 - صور أعضاء اللجنة العلمية
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أعضاء اللجنة العلمية

الرئيس
عبد اهلل ساعف

األعضاء
مسعود بوحسين

حسن الصميلي
فاطمة اإلفريفي

الناجي األمجد
محمد العربي المساري

 محمد بلغوات
محمد عبد الرحمان التازي

نوفل البراوي
صباح بنداوود
حكيم بلعباس
التهامي حجاج

مصطفى استيتو
محمد صلو

رحال بوبريك
المعطي قنديل

مصطفى الربيب الزراوي
رشيد الشيخ

صاريم الفاسي الفهري
حميد بناني

نجيب بنكيران
عبدالحميد المراكشي
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القطاعات الحكومية
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

• وزارة الشباب والرياضة
• وزارة التشغيل والتكوين المهني

• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة،
   المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج

• وزارة السياحة
• وزارة الثقافة

الهيئات والمؤسسات  الرسمية
• المعهد الملكي للثقافة األمازيغية

• المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير
• المكتب المغربي لحقوق المؤلفين 

• المركز السينمائي المغربي

المؤسسات  األكاديمية
• جامعة محمد الخامس -الرباط
• جامعة ابن طفيل - القنيطرة 

• كلية اآلداب بآكادير
• مدرسة ISCA  - الرباط

الهيئات المهنية وفعاليات أخرى
• الجمعية المغربية لنقاد السينما - عمر بن خمار

• الجمعية المغربية لنقاد السينما - خليل الدامون
• الجامعة الوطنية لألندية السينمائية بالمغرب - عبد الخالق بلعربي

• مؤسسة إنشاء المقاوالت »مجموعة البنك الشعبي« - رشيد الصقلي
• الجمعية المغربية لتدريس اللغة

   و اآلداب بالفرنسية )AMALEF( - أحمد فرتات
• محمد باكريم ناقد سينمائي

• محمد العيادي موزع وصاحب قاعة عرض سينمائي

الئحة الهيآت التي تم استقبالها
خالل جلسات االستماع التي نظمتها
اللجنة العلمية المكلفة بإعداد
الكتاب األبيض حول السينما بالمغرب
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اللجنة العلمية التي اشتغلت على بلورة 
الكتاب األبيض حول السينما الوطنية

صــــور
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المناظرة الوطنية
حول السينما بالمغرب

16 - 17 - 18 أكتوبر 2012
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صــــور

مستشــار جاللــة الملــك ٬ الســيد عبــد 
اللطيــف المنونــي يتلــو نص الرســالة 
وجههــا  التــي   الســامية  الملكيــة 
الســادس  محمــد  الملــك  جاللــة 
فــي  المشــاركين  إلــى  اهلل  نصــره 
حــول  الوطنيــة  المناظــرة  أشــغال 

الســينما

وزيــر  الخلفــي  مصطفــى  الســيد 
باســم  الرســمي  الناطــق  االتصــال 
ــرة  ــغال المناظ ــح  أش ــة يفتت الحكوم

الســينما حــول  الوطنيــة 

أعضــاء اللجنــة العلميــة التي اشــتغلت  
ــول  ــض ح ــاب األبي ــورة الكت ــى بل عل

الســينما الوطنيــة

المناظرة الوطنية للسينما
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صور لبعض ورشات المناظرة
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المناظرة الوطنية
حول السينما بالمغرب

2 - أرضية المناظرة
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a
المناظرة الوطنية للسينما بالمغرب

16 و 17 و 18 أكتوبر 2012
الرباط

 

     تأيت املناظرة الوطنية حول السينام املقرر تنظيمها مبناسبة اليوم الوطني للسينام وذلك أيام 16-18 أكتوبر 

2012 بالرباط من قبل وزارة االتصال واملركز السيناميئ املغريب ومشاركة فعالة ملجموع الهيئات املهنية قي 

قطاع السينام كمحطة وطنية للوقوف عند واقع السينام املغربية واسترشاف آفاقها وذلك يف سياق تنافيس 

ووسط تحديات متنامية يف محيط اشتغالها وتطورها. وتعرض هذه الورقة ملرشوع  املناظرة الوطنية للسينام 

املغربية، وتبسط الورقة العنارص التالية:

-1 اإلطار العام للمناظرة

-2 املرجعيات

-3 األهداف

-4 املخرجات

-5 التنظيم والتأطري

-6 الفعاليات املشاركة

-7الورشات
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1- اإلطار العام

الوطني  اإلنتاج  انتقل معه  فنيا وتقنيا ملحوظا  املاضيني تطورا  العقدين  املغربية يف  السينام   شهدت 

السنوي من إنتاجات محدودة قبل ثالثة عقود إىل 25 إنتاجا من األفالم الطويلة وأزيد من 85  فيلام قصريا، 

وهو تطور كمي متيز بربوز إبداعات استثنائية، ونتج عن مجموعة أهمها انخراط الدولة يف دعم هذا القطاع 

الحيوي، ثم تنامي املبادرات الذاتية للفاعلني املهنيني، معه توسع املنخرطني يف الصناعة السينامئية بفعل ارتفاع 

جاذبية املغرب يف استقطاب االستثامرات الخارجية املرتبطة باإلنتاج األجنبي، وموازاة مع هذا التطور أصبح 

املغرب يتوفر عىل أزيد من خمسني مهرجان وتظاهرة سينامئية عىل املستوى الوطني وارتفاع اإلشعاع الوطني 

ليشمل أزيد من 80 مهرجان يف الخارج. 

ومتثل املرحلة الراهنة محطة لتدشني انطالقة ثانية تستند عىل  التطور املسجل يف  رصيد املهرجانات 

السينامئية واألعامل اإلبداعية وذلك عرب البلورة الجامعية لرؤية  وطنية لالرتقاء الشمويل واملتكامل بالصناعة 

االحرتافية،  وتحقق  االستدامة  وتدعيم  التنافسية، وضامن  الجودة وربح رهان  بهدف مضاعفة  السينامئية 

االنتقال من الرصيد الكمي إىل اإلنجاز الكيفي، ومتكن بالتايل من صيانة املكتسبات املحققة ومعالجة العقبات 

القامئة، سواء تعلق األمر باالفتقاد ملنظومة فعالة يف مجال التكوين يف قطاع السينام، أو بالضعف التقني أمام 

تالحق التطورات التكنولوجية ذات األثر عىل اإلنتاج والرتويج، أو باستمرار تراجع عدد القاعات السينامئية 

والعزوف املتنامي عنها بعد أن تناقص عدد دور العرض من 250 قاعة سنة 1980 إىل 46 قاعة بواقع 70 شاشة، 

كام تراجع إىل 2.5 مليون مشاهد سنة2011، فضال عن قصور املنظومة القانونية للقطاع السيناميئ عن مواكبة 

تطوراته. 

 كام تثار إشكاالت مرتبطة بالصناعة السينامئية، تتعلق يشكل خاص:

-  أوال النهوض بفعالية منظومة الدعم السيناميئ وإنجاح إرساءها، بعد أن عرفت هذه السنة إصالحا شموليا 

السينامئية،  املهرجانات  وتنظيم  السينامئية،  األعامل  إنتاج  دعم  من  كال  وهمت  تشاركية  مقاربة  عن  نتج 

وتحديث ورقمنة وإنشاء القاعات السينامئية؛ 

- ثانيا، بدور الصناعة السينامئية يف دعم سياسات التنمية االقتصادية واالجتامعية وتعزيز الجاذبية الثقافية 

والسياحية واالستثامرية للمغرب وكذا رفع إشعاعه وتثمني مقومات هويته وثقافته؛ 

- ثالثا بتحديات التكوين والتأهيل واالنفتاح عىل الخربات التقنية وتنمية الثقافة السينامئية،  وعرصنة مهن 

السينام وتدعيم البنيات التحتية للصناعة السينامئية؛ 

السمعية-  الوسائط  وباقي  السينامئية  الصناعة  بني  والتفاعلية  التكاملية  العالقات  منظومة  تطوير  ورابعا   -

البرصية مثل التلفزيون ودعامات اإلنرتنت؛ 

الحقل  يف  الجهوية  والتعبريات  للشباب  الصاعدة  اإلبداعية  الطاقات  عىل  االنفتاح  تعزيز  تفرض  وخامسا   -
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السيناميئ وما يقتضيه ذلك من تشجيع لحرية اإلبداع واالنفتاح.

   يف هذا السياق املفتوح عىل فرص واعدة واملؤطر بتهديدات متنامية، يأيت  عقد املناظرة الوطنية حول 

التاريخي لجاللة امللك يف 9 مارس  السينام يف إطار عام يتسم بدينامية نهوض وطني متجدد بعد الخطاب 

تحديات  ملواجهة  املهنيني  الفاعلني  عموم  بني  التشاركية  املنهجية  ترتكز  كام  دستور جديد،  إقرار  ثم   2011

املستقبل عىل أساس من الوعي الجامعي بإشكاالت الحارض، والذي مكن من اإلنجاح الجامعي ملرشوع إصالح 

وتطوير منظومة الدعم يف املجال السيناميئ يف سنة 2012.

 2 - المرجعية
   تتمثل املرجعية املؤطرة للمناظرة الوطنية حول السينام يف املرتكزات التالية:

أ- الدستور وخاصة ما نص عليه الفصل 25 من الدستور من أن حرية اإلبداع ففي مجال الفن مضمونة، وكذا 

الفصل 26 عىل أن السلطات العمومية تدعم بالوسائل املالمئة تنمية اإلبداع الثقايف والفني؛

ب- توجهات الربنامج الحكومي؛

ج- توصيات مرشوع العقد الربنامج 2010-2012 بني الحكومة ومجموع الهيئات املهنية يف قطاع السينام؛

د- رصيد املبادرات املؤسساتية واملذكرات املرفوعة من قبل الهيئات املهنية والفعاليات املعنية؛

ه- رصيد التجارب األجنبية الناجحة. 

3 - األهداف األساسية للمناظرة
    يهدف تنظيم املناظرة الوطنية إىل:

-          إطالق حوار رصيح بني مختلف املتدخلني والفاعلني املؤسساتيني والذاتيني حول سبل ومسارات النهوض 

واالرتقاء بالسينام املغربية؛

-          إعطاء انطالقة جديدة للصناعة السينامئية املغربية مبختلف مكوناتها تنتج عن عمل تشاريك جامعي 

بني املهنيني؛

-          تحديد التحديات، املستجدة املطروحة عىل القطاع، ذات العالقة بالتطورات التكنولوجية أو باملوارد 

البرشية، أو باملنافسة الخارجية؛

-          بلورة إجابات جامعية عن اإلشكاليات والتحديات املطروحة عىل مستقبل الفن السابع بالبالد.

 وإىل جانب األهداف العامة للمناظرة تستهدف املناظرة تحقيق األهداف الفرعية التالية:

أ- أهداف ذات عالقة بالنهوض باإلنتاج واالستثامر، وتتمثل يف:

-  تحديد سبل تطوير اإلنتاج الوطني؛

-  تشجيع إعادة هيكلة رشكات اإلنتاج؛
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-  تحديث وتطوير و مالءمة القوانني واألنظمة التي تحكم هذا القطاع ومؤسساته مع التطورات التي عرفها 

القطاع؛

-  تكوين وتعزيز املوارد البرشية التي تشتغل يف القطاع؛

-  تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص يف بيئة االنتاج الوطني.

 ب- أهداف ذات عالقة بالنهوض باالستغالل والتحديث، وتتمثل يف:

 -  رشوط إعطاء انطالقة جديدة للتوزيع واالستغالل السيناميئ؛

-  دعم ترويج اإلنتاج السيناميئ الوطني عرب تحديث ورقمنة القاعات السينامئية؛

-  تطوير البنيات التقنية للصناعة السينامئية؛ 

-  تقوية فرص التوزيع والحد من االحتكار.

 ج- أهداف ذات عالقة بالنهوض بالرتويج واإلشعاع، وتتمثل يف:

-  سبل ترويج اإلنتاج السيناميئ الوطني؛

-  إشعاع الفيلم املغريب يف مختلف التظاهرات السينامئية الوطنية والدولية؛

-  آليات تشجيع اإلبداع واالنفتاح وصيانة التعددية وإبراز التنوع الجهوي واملجايل الجغرايف.

4 - المخرجات 
يتجىل الهدف املركزي من عقد املناظرة للسينام يف إعداد كتاب أبيض يشتمل عىل:

- عنارص اسرتاتيجية وطنية مندمجة للنهوض و االرتقاء بكل مكونات قطاع السينام ببالدنا؛

-  تدابري وإجراءات عملية تروم إرساء صناعة سينامئية حقيقية؛

-  توصيات للنهوض باملركز السيناميئ املغريب.

اإلشراف والتنظيم  - 5
         يف إطار املساهمة يف توفري كل اإلمكانات إلنجاح هذا الورش الحواري االسرتاتيجي، فقد تم إرساء لجنتني 

لهذا الورش الكبري، وتتمثل يف:

اللجنة العلمية لصياغة الكتاب األبيض والتي ستنقسم إىل لجان فرعية )انظر املرفق(  1-

اللجنة التنظيمية  وتتكون من الوزارة واملركز السيناميئ املغريب وبعض الفعاليات ذات الصلة مبهن   2-

السينام.
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الفعاليات المشاركة  6-
  - الغرفة املغربية ملنتجي األفالم 

  - الغرفة الوطنية ملنتجي األفالم

  - اتحاد املخرجني واملؤلفني املغاربة

  - الغرفة املغربية ملوزعي األفالم

  - الغرفة املغربية للقاعات السينامئية

  - الغرفة املغربية لتقنيي األفالم

  - النقابة الوطنية لتقنيي السينام والسمعي البرصي

  - النقابة الوطنية ملهنيي السينام باملغرب

   - الجمعية املغربية لنقاد السينام

 - جمعية الدراسات و األبحاث السينامئية

  - فعاليات وهيآت أخرى

الورشات  - 7
بالقطاع  املعنيني  وكل  القطاع  يف  املشتغلة  واملؤسسات  واملتعهدين  والفاعلني  املهنيني  بني  النقاش  سيتوزع 

السيناميئ، من أجل إنضاج الرؤى وتعميق النقاش عىل  مثان ورشات: 

االنتاج الوطني والتكنولوجيات الحديثة وآفاق التطور التكنولوجي؛  1-

البنية التحتية و التوزيع و االستغالل واالستثامر؛  2-

التقنيون واملهن املوازية؛  3-

التكوين و التأهيل؛  4-

السينام ووسائل اإلتصال السمعي البرصي وقضايا الرتويح والتسويق؛  5-

املهرجانات واإلشعاع السيناميئ و تشجيع الجمعيات و النوادي السينامئية؛  6-

حقوق املؤلف و امللكية الفكرية و محاربة القرصنة؛  7-

تقنني وتنظيم القطاع.  8-
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المناظرة الوطنية للسينما
الورشة األولى : اإلنتاج الوطني و التكنولوجيات الحديثة 

وآفاق التطور التكنولوجي

بطاقة 1 : اإلنتاج السيناميئ الوطني

بطاقة 2 : تصوير اإلنتاجات األجنبية باملغرب

بطاقة 3 : الرشاكة بني السينام والتلفزيون يف ميدان اإلنتاج

بطاقة 4 : التكنولوجيات الحديثة و الصناعة السينامئية

بطاقة 1 : اإلنتاج السينمائي الوطني
1 - الوضعية الحالية 

تعد الصناعة السينامئية الوطنية يف طليعة الصناعات املامثلة عىل صعيد القارة اإلفريقية، فهي تتميز 

باستخدامها لكفاءات عالية يف هذا املجال، فقد مر اإلنتاج السيناميئ الوطني من أقل من فيلم واحد يف السنة 

خالل سنوات السبعينيات إىل عرشين فيلام طويال مع سنة 2011. ومن جهة أخرى، تعرف عدة مناطق يف 

اململكة استقبال إنتاجات أجنبية تجد يف بالدنا استعدادا لتلبية متطلباتها الفنية واللوجيستيكية.

والبد قبل ذلك من الحديث عن الكيف:

• االنسان

• الهوية

• التنوع الثقايف

• التيارات السينامئية

• السينام و القيم

• دون أن نغفل مصالحة الجمهور مع القاعات السينامئية

من جهة أخرى، فالحديث عن اإلنتاج يعني الحديث عن الربح، هذه املعادلة مل تجد حال إىل حد اآلن 

نظرا لكون املنتجني السينامئيني يجدون صعوبة يف إيجاد صيغة التطبيق الصحيح الذي ميكنهم من الحصول 

عىل عائد الستثامراتهم، عىل سبيل املثال يف سنة 1980 وصل عدد املشاهدين الذين يرتددون بانتظام عىل 
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القاعات السينامئية باملغرب إىل 45 مليون مشاهد، يف حني يصل هذا العدد اليوم إىل حوايل مليوين مشاهد.

وقيمة  الوطني،  السيناميئ  اإلنتاج  دعم  قبل صندوق  من  املستثمرة  درهم  مليون   60 فمع  اليوم،  أما 

مساهمة املنتجني يف هذه اإلنتاجات، ومساهمة القنوات التلفزية يف اإلنتاج ، باإلضافة إىل اإلعانات املختلفة 

أو اإلنتاجات املشرتكة عىل الصعيد الدويل، نحن بصدد إيرادات أقل بكثري مام كانت عليه يف املايض. مام يعني 

أن االستثامر الخاص يف القطاع يواجه صعوبات حقيقية يف الحصول عىل عائدات.

 

يف عام 2011، وصل إجاميل إيرادات األفالم، بكل أنواعها، إىل حوايل 60 مليون درهم وصلت حصة سوق 

األفالم املغربية منها إىل 11,69 مليون درهم أي نسبة تفوق ٪17، أما بالنسبة لعدد املتفرجني فقد بلغ خالل 

نفس السنة حوايل 2,25 مليون مشاهد.

يعترب صندوق دعم اإلنتاج السيناميئ الوطني مبادرة من الدولة لتقديم دعم مايل لإلنتاج الوطني بهدف 

األفالم  إنتاج  عام 2005 يف  منذ  درهم  مليون   60 الصندوق  فقد خصص هذا  الوطني،  اإلنتاج  أسس  تعزيز 

الطويلة واألفالم القصرية.

يف اإلصدار الجديد من القرار املشرتك الذي ينظم دعم اإلنتاج السيناميئ الوطني، تم إدخال صنف الفيلم 

الوثائقي لالستفادة من آلية الدعم.

2. تحديات القطاع

1( تعزيز العرض:

• تأهيل رشكات إنتاج قصد إنشاء نسيج صناعة سينامئية مهيكلة؛ 

• تنظيم املهن السينامئية و عقلنة مجاالت تدخلها؛

• توحيد آليات التمويل العمومي ومساهامت القطاع غري الحكومي والخاص؛

• تشجيع اإلنتاج املشرتك عرب تعزيز سياسة الرشاكة مع بلدان أخرى.

• مضاعفة اإلنتاج الوطني السنوي من األفالم الطويلة واألفالم القصرية يف أفق سنة  2015

ب( دعم وتوحيد الطلب:

• مصالحة الجمهور املغريب مع السينام الوطنية من خالل التوعية والتثقيف؛

• تشجيع فتح دور السينام املناسبة، السيام املركبات السينامئية؛
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• إحداث سوق DVD ، و الفيديو عرب الطلب VOD، واملنتجات املشتقة ...؛

• مكافحة التهريب و القرصنة.

 

3.  آفاق مستقبلية
• مالءمة نظام التمويل العمومي مع اإلنتاج الوطني؛

• حث رشكات اإلنتاج قصد البحث عن مصادر متويل أخرى؛

• تأهيل املركز السيناميئ املغريب و مالءمة تنظيمه مع مهامه؛

• توقيع عقد برنامج مع قطاع السينام؛

• زيادة تدريجية يف حجم دعم اإلنتاج الوطني بقيمة 10 مليون درهم يف السنة؛

• دعم توزيع اإلنتاجات الوطنية دوليا من خالل تواجد املغرب يف سوق الربامج الدويل يف كان؛

• دعم توزيع وتسويق الفيلم املغريب بالخارج.

• تسويق اإلنتاجات الوطنية يف السوق الداخيل.

بطاقة 2 : تصوير اإلنتاجات األجنبية بالمغرب
1. الوضعية الحالية 

لقد اجتذب املغرب خالل سنة 2011 أكرث من عرشين إنتاجا أجنبيا بلغ حجم االستثامرت 98.38 مليون 

درهم، متثل االنتاجات الفرنسية فيها نسبة ٪40 من إجاميل االستثامرات.

متكن املغرب خالل خمس سنوات )2001-2006( من استقطاب أكرث من 150 إنتاجا أجنبيا باستثامر 

إجاميل يقدر ب 2.6 مليار درهم، مام يعكس مدى قدرة بالدنا عىل التموقع كوجهة للمنتجني األجانب لتصوير 

أفالمهم.

يتوفراملغرب عىل العديد من املؤهالت متكنه من استقطاب اإلنتاجات األجنبية :

• كفاءة املوارد البرشية من حيث التجربة والخربة،

• جودة وتنوع املناظر الطبيعية،

• نوعية االستوديوهات،

• االستقرار السيايس.

• تبسيط املساطر اإلدارية.
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وعالوة عىل ذلك، وبفضل إرادة سياسية قوية لجذب اإلنتاجات األجنبية، تم اتخاذ العديد من اإلجراءات من 

قبل املركز السيناميئ املغريب نذكر منها:

• إعفاء املواد والخدمات التي تدخل يف إطار تصوير األفالم األجنبية باملغرب  من الرضيبة عىل القيمة املضافة 

بنسبة %20 ؛          

املليك،  الدرك  امللكية،  املسلحة  للقوات  البرشية واملادية  املوارد  اإلدارية للحصول عىل  • تخفيف اإلجراءات 

األمن الوطني، القوات املساعدة والوقاية املدنية؛

• املرونة يف إجراءات االسترياد عىل األسلحة والذخائرالفارغة واأللعاب النارية؛

• املساعدة يف الحصول عىل التصاريح من اإلدارات املختلفة:

− للتصوير يف املواقع التاريخية،

− استئجار طائرة هليكوبرت،

− استرياد معدات االتصاالت.

• القيام بعمليات االسترياد والتصدير املؤقت ملعدات التصوير..

2. تحديات القطاع

عىل الرغم من اإلمكانيات الطبيعية التي يزخر املغرب، والبنيات التحتية التقنية التي تقدمها بعض املناطق و 

الحوافز املوضوعة لصالح االنتاجات األجنبية، فإن بالدنا ال تجذب االنتاجات الدولية ذات امليزانيات الضخمة.

و تتمثل أهم نقاط الضعف فيام ييل:

• بنيات االستقبال التي ليست دامئا مرضية، خاصة فيام يتعلق بإمكانية اإلسكان؛

• املوارد البرشية التي تقدم خدمات مرضية إجامال إال أنها ال تزال تعرف بعض الضعف فيام يخص مهنديس 

الصوت، و كتاب السكريبت؛

• نوعية بعض املعدات املتصلة باإلضاءة.

ومع ذلك، فإن املغرب يتوفر عىل إمكانيات كبرية، وعدد كبري من اإلنتاجات األجنبية ميكن أن تختار املغرب 

كموقع للتصوير، إذا تم توافر رشوط تفضيلية.

• االنفتاح عىل السينام الدولية وتعزيز تنافسية السينام املغربية من حيث الجغرافيا واملوارد البرشية والبنية 

التحتية وذلك من خالل مشاركة بالدنا يف الفعاليات واالجتامعات الدولية املختلفة.

• دعم إحداث لجان جديدة للفيلم عىل شكل " لجنة الفيلم لورزازات " مع تكليفها مبهمة تطوير الصناعة 

السينامئية من خالل إنشاء أرضية لتشجيع تصوير األفالم الوطنية الدولية يف املناطق املختلفة للمملكة. وذلك 
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بهدف تسهيل استقبال التصوير والتعريف باملواقع واملوارد املحلية لهذه املناطق، و أيضا بهدف ضامن الفوائد 

االقتصادية واالجتامعية للمنطقة وسكانها. و يكون هدف لجان الفيلم هو الرتويج لصورة املنطقة من خالل 

تعزيز واملعلومات عن فرص للتصوير والخدمات السينامئية والسمعية البرصية، وتسهيل استضافة فرق اإلنتاج 

الوطنية والدولية و تشجيع استخدام مقدمي الخدمات املحليني.

• تشجيع السلطات املحلية واإلدارات الحكومية املختلفة املعنية عىل تأهيل البنيات التحتية املتعلقة بشبكة 

النقل، وتسهيل اإلجراءات اإلدارية، والطاقة االستيعابية للمناطق التي تتوفر عىل إمكانات طبيعية وسياحة و 

الخدمات املتعلقة بها.

وأخريا، فإن املغرب يواجه منافسة رشسة عىل مستوى دويل )أوروبا الرشقية وإسبانيا وتونس وجنوب 

إفريقيا عىل وجه الخصوص( حيث تقدم بعض البلدان منح و/ أو إعانات لإلنتاجات األجنبية، وذلك من خالل 

منظامت عمومية إقليمية مكرسة لتشجيع السياحة.

3.تجارب دولية

جمهورية التشيك

جمهورية التشيك هي مكان يحظى بشعبية من طرف اإلنتاجات السينامئية العاملية. وقد تم تصوير عدد من 

األفالم املشهورة هناك، مثل الفيلم الناجح:  املهمة مستحيل )1996(  بطولة توم كروز، أو أحدث سلسلة أفالم 

جيمس بوند كازينو رويال )2006(.

التشيك خصوصا خالل  بجمهورية  كبريا  تطورا  البرشية  املوارد  كذا  و  والتقنية  التحتية  البنيات  لقد شهدت 

السنوات العرشين املاضية.

من حيث اإلنتاج السيناميئ، ميكن أن تقدم الجمهورية التشيكية ملنتجي األفالم، ورش عمل مثل "استوديوهات 

BarranDOV"  أو "استوديوهات براغ"، متكن فرق االنتاج االجنبية من العمل يف ظروف مريحة ومهنية.

الذي يتوىل مهمة توفري مختلف  الفيلم  التشيكية منذ سنة 2004، عىل مكتب لجنة  السينام  تتوفر جمعية 

الخدمات للمنتجني األجانب الذين يأتون للعمل يف البالد، كام يقوم مبهمة تعزيز الجمهورية التشيكية كموقع 

جذاب لتصوير األفالم.

لدعم وصول االستثامر األجنبي وصناع السينام إىل جمهورية التشيك، أنشأت حكومة جمهورية التشيك برنامجا 

النفقات  باسرتداد ٪20 من  للمنتج األجنبي  لإلعفاء الرضيبي من خالل تحفيزات مالية،  وهو نظام يسمح 



الكتاب األبيض للسينما المغربية82

11

املتصلة اإلنتاج و ذلك لتشجيع اإلنتاجات األجنبية عىل القدوم للتصوير يف البالد.

تونس

أحدثت وزارة الثقافة والرتاث التونسية يف أبريل 2009 شباك وحيد لتصاريح التصوير، بهدف تقديم املعلومات 

والرتاخيص اإلدارية الالزمة لتصوير األفالم األجنبية يف غضون أسبوع و هو إجراء يندرج يف إطار مرشوع انتعاش 

وتنمية السينام والسمعي البرصي الذي يجري تطويره من قبل الحكومة التونسية.

يتمحور استقبال االنتاجات األجنبية  حول ثالثة هياكل التصوير:

• تقوم وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث بإبالغ املنتج األجنبي بالترشيع الجاري به العمل يف تونس وتقدم 

قامئة من الرشكات التونسية املرخص لها باإلنتاج التنفيذي يف البالد وهي أيضا التي توفر تراخيص االستكشافات 

امليدانية بعد تقديم طلب من قبل املنتج التونيس.

• أحدثت وزارة الثقافة والرتاث التونسية يف أبريل 2009 شباك وحيد لتصاريح التصوير، بهدف تقديم املعلومات 

والرتاخيص اإلدارية الالزمة لتصوير األفالم األجنبية يف غضون أسبوع و هو إجراء يندرج يف إطار مرشوع انتعاش 

وتنمية السينام والسمعي البرصي الذي يجري تطويره من قبل الحكومة التونسية.

• وتقوم الغرفة النقابية الوطنية ملنتجي األفالم السينامئية، بتعزيز تونس باعتبارها أرضا للتصوير ولذلك فإنه 

يشكل قناة فعالة لنقل املعلومات.

4. آفاق مستقبلية

إحداث لجنة وطنية للسينام يف املغرب، والتي سوف تكون معتمدة من طرف املركز السيناميئ املغريب و التي 

ستجمع بني شبكة لجان الفيلم يف جميع جهات اململكة.

املشورة  وتقديم  األجنبية،  اإلنتاجات  لتصوير  كأرض  بالدنا  إشعاع   بتعزيز  للسينام  الوطنية  اللجنة  ستقوم 

للرشكات املنتجة األجنبية يف مجال البحث عن مواقع التصوير، وتقديم الدعم اللوجستي واملايل للجامعات 

املحلية.

ستقوم اللجنة الوطنية للسينام بتشجيع إنشاء لجان الفيلم يف جميع جهات اململكة. تقوم باملهام التالية: 

• تعزيز املنطقة و إبراز مؤهالتها الطبيعية و مواردها البرشية والتقنية.

• تقديم املعلومات واملساعدة للمهنيني يف السينام والسمعي البرصي.
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• القيام بالبحوث وتوفري املعلومات والوثائق.

• صلة وصل مع السلطات املحلية  وتسهيل الحصول عىل تصاريح التصوير.

• تقديم املساعدة واملشورة ملرحلة ما قبل االستكشاف امليداين مع االعتامد عىل املوارد البرشية والتقنيات 

املحلية.

• توفري خدمات رسيعة و ذات جودة.

• معالجة جميع الطلبات التي يتم إرسالها مبارشة من قبل املهنيني أو نقلها من قبل لجان الفيلم األخرى.

• املساعدة عىل البحث عن مصادر متويل أو اإلنتاج املشرتك.

بطاقة 3 : الشراكة بين السينما والتلفزيون في ميدان اإلنتاج

1. الوضعية الحالية 

املادة 15: املساهمة يف اإلنتاج السيناميئ الوطني  )دفرت تحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة و التلفزة 2009-

)2011

تساهم الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة يف إنتاج األعامل السينامئية املغربية األصل. وتساهم سنويا يف اإلنتاج 

املشرتك بالتمويل أو بالصناعة أو من خالل اقتناء حقوق البث، يف اإلنتاج األصيل )20( لعرشين فيلام مطوال 

و)20( لعرشين فيلام قصريا، كحد أدىن.

التلفزة 2012- املادة 16: املساهمة يف اإلنتاج السيناميئ الوطني )دفرت تحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة و 

)2014

تساهم الرشكة يف إنتاج األعامل السينامئية املغربية األصل املوجهة للعرض يف القاعات السينامئية قبل 

بثها عرب القنوات التلفزية التابعة للرشكات الوطنية لالتصال السمعي البرصي وذلك إما بالتمويل املبارش و/

أو بالصناعة وإما باقتناء مسبق لحقوق البث. وتستفيد من هذه املساهمة رشكات اإلنتاج املغربية املحدثة 

حسب القوانني املعمولة بها والتي تقدم ترشيحها لدى لجنة انتقاء الربامج املشار إليها يف املادة 193 ويوكل 

إليها اختيار املشاريع املستفيدة وتحديد مبلغ املساهمة وفق دفرت تحمالت يحمي حقوق الرشكة.

تساهم الرشكة سنويا يف إنتاج اثني عرش )12( فيلام سيناميئ مغربيا طويال مكتوبا أصال للسينام، كام 

تعمل عىل اقتناء حقوق بث 24 فيلام مغربيا قصريا عىل األقل كل سنة.

املادة 14:  املساهمة يف اإلنتاج السيناميئ الوطني )دفرت تحمالت رشكة صورياد القناة الثانية 2011-2009(

تساهم الرشكة يف إنتاج األعامل السينامئية املغربية األصل. وتشارك عن طريق مساهامت يف اإلنتاج )نقدا 
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أوصناعة( أو من خالل اقتناء حقوق البث، يف اإلنتاج األصيل ملا ال يقل عن عرشة أفالم مطولة وما ال يقل عن 

عرشة أفالم قصرية يف كل سنة.

املادة 12: املساهمة يف اإلنتاج السيناميئ الوطني )دفرت تحمالت رشكة صورياد القناة الثانية 2014-2012(

تساهم الرشكة يف إنتاج األعامل السينامئية املغربية األصل املوجهة للعرض يف القاعات السينامئية قبل بثها عرب 

القنوات التلفزية التابعة للرشكات الوطنية لالتصال السمعي البرصي وذلك إما بالتمويل املبارش و/أو بالصناعة 

وإما باقتناء مسبق لحقوق البث. وتستفيد من هذه املساهمة رشكات اإلنتاج املغربية املحدثة حسب القوانني 

املعمولة بها والتي تقدم ترشيحها لدى لجنة انتقاء الربامج املشار إليها يف املادة 62 ويوكل إليها اختيار املشاريع 

املستفيدة وتحديد مبلغ املساهمة وفق دفرت تحمالت يحمي حقوق الرشكة.

تساهم الرشكة سنويا يف إنتاج عرش )10( أفالم سينامئية مغربية طويلة مكتوبة أصال للسينام، كام تعمل عىل 

اقتناء حقوق بث 15 فيلام مغربيا قصريا عىل األقل كل سنة.

1. تحديات القطاع
يحدد كل من دفرتي تحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة و التلفزة و رشكة صورياد القناة الثانية للفرتة ما 

بني 2012-2014، مساطر اللجوء إىل اإلنتاج الخارجي واملشرتك كام ييل :

تلتزم الرشكة مبعايري اإلنصاف والشفافية يف التعامل مع املنتجني وبتشجيع املنافسة الحرة وتكافؤ الفرص 

يف قطاع اإلنتاج السمعي البرصي، وذلك بناء عىل ضوابط تحّدد اختيار املشاريع وإنجازها وبثها.

تحدد كل خدمة من خدمات الرشكة حاجياتها عىل مستوى اإلنتاج الخارجي حسب التزامات الربمجة 

املنصوص عليها بهذا الدفرت لكل منها. 

يتم التعامل مع مقاوالت اإلنتاج الخارجي واملشرتك وفق طلبات عروض تقدم مرتني يف السنة عىل األقل.

ويعهد إىل لجنة النتقاء املشاريع، تضم ممثلني عن الرشكة وفعاليات ثقافية وفنية، بالبت خالل زمن 

محّدد يف املقرتحات والعروض املقدمة بناء عىل معايري التميز والجودة التقنية - الفنية وتكافؤ الفرص ويف 

إطار الشفافية والوضوح والعلنية، إضافة إىل الضوابط التفصيلية التي تحّدد اختيار املشاريع وإنجازها وبثها 

والتي سيتم تدقيقها يف دفرت تحمالت اإلنتاج الخاص بالرشكة، الذي يتعني عىل مقاوالت اإلنتاج الخارجية احرتام 

مقتضياته تحت طائلة إلغاء العقود املربمة معها.

تحدث الرشكة لجنة  انتقاء مشاريع الربامج، تحّدد تركيبتها باقرتاح من الرئيس املدير العام ومصادقة 

مدير  عنها وشخصيات مستقلة مؤهلة من خارجها وتشمل وجوبا عضوية  ممثلني  تجمع  اإلداري،  املجلس 

القناة أو اإلذاعة املعنية بطلب العروض. يتم تعيني هذه اللجنة خالل ثالثة )3( أشهر، كأجل أقىص، بعد دخول 
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دفرت التحمالت حيز التنفيذ. 

ال يجوز أن يكون عضوا يف اللجنة كل مستخدم يف الرشكة يشتغل يف اإلنتاج والربمجة وكل شخص له، بصفة 

مبارشة أو غري مبارشة، عالقة تجارية مع الرشكة يف مجال اإلنتاج أو كتابة السيناريو. كام ال يجوز ألي عضو أن 

يكون صاحب مرشوع معروض عىل اللجنة أو له مصلحة ما فيه.

ويبقى للرشكة تحديد جدوى املشاريع املنتقاة من حيث قدرة إنتاجها وتكلفتها املالية.

 يتم اعتامد دفرت التحمالت الخاص باللجنة من طرف املجلس اإلداري للرشكة .

يجب عىل كل عضو من أعضاء هذه اللجنة:

- العمل يف كل األحوال لفائدة املصلحة االجتامعية للرشكة؛

- معرفة كامل حقوقه وواجباته يف إطار االختصاصات املخولة للجنة؛

- مامرسة مهامه بكل استقاللية والتزام ومهنية؛

- الحرص عىل املحافظة يف جميع الظروف، عىل استقاللية حكمه وقراره وعمله. وميتنع عن التأثر بأي يشء 

خارج عن مصلحة الرشكة التي من واجبه الدفاع عنها. وينبه أعضاء اللجنة إىل كل يشء بلغ إىل علمه من شأنه 

اإلرضار مبصالح الرشكة. كام يتوجب عليه التعبري بشكل واضح عن تساؤالته وآرائه. يجب عليه إقناع أعضاء 

اللجنة بصحة مواقفه. يف حالة حصول أي خالف، يحرص عىل أن يتم تسجيل مواقفه بشكل واضح يف محارض 

االجتامعات؛

اللجنة بكل تنايف يف  بتبليغ أعضاء  املعنوية واملادية ومصالح الرشكة. ويقوم  تنايف بني مصالحه  - تفادي أي 

املصالح ميكن أن يكون طرفا فيه ويف حالة عدم قدرته عىل تفادي التنايف يف املصالح، يتعني عليه عدم املشاركة 

يف املناقشات ويف أي قرار يهم املواضيع املعنية.

- عدم اتخاذ أي ترصيح أو مبادرة من شأنهام اإلرضار مبصالح الرشكة ويعمل بحسن النية يف جميع الظروف. 

يلتزم شخصيا بإحرتام الرسية الكاملة للمعلومات التي يتوصل بها واملناقشات التي يشارك فيها وكذا القرارات 

املتخذة. ال يستخدم ألجل مصلحته الخاصة أو ملصلحة أي كان، املعلومات غري العمومية التي يتوفر عليها.

- يلتزم بتكريس الوقت واالهتامم الالزمني ملامرسة مهامه. 

- يساهم يف ترسيخ الطابع الجامعي ويف فعالية أشغال اللجنة  .ويعمل عىل صياغة التوصيات التي من شأنها 

تحسني أساليب عمل اللجنة، خاصة مبناسبة التقييم الدوري لهذه األخرية ويقبل تقييم عمله داخل اللجنة.

تتكون اللجنة من مثانية )08( أعضاء، ميثل أربعة )04( منهم الرشكة، ضمنهم مدير القناة أو اإلذاعة املعنية، 

وثالثة )03( من الفعاليات يف املجال السمعي البرصي، باإلضافة إىل عضو من امليدان األكادميي متخصص يف 

السمعي البرصي.

تجتمع اللجنة مرتني يف السنة عىل األقل لدراسة وانتقاء عروض و مقرتحات الربامج وكلام دعت الرضورة لذلك. 
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يتم تسليم جدول أعامل االجتامع والوثائق الالزمة ألعضاء اللجنة داخل أجل 15 يوما عىل األقل قبل تاريخ 

االجتامع.

يتم وضع نتائج مداوالت اللجنة عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة بشكل دائم، كام يتم إبالغ الرشكات التي مل تقبل 

مشاريعها مع تعليل القرار وميكن للرشكة مراجعة اللجنة يف قراراتها مع تعليل ذلك.

 

بطاقة 4 : التكنولوجيات الحديثة و الصناعة السينمائية

1. الوضعية الحالية
 

يصف مفهوم "السينام الرقمية" سياقات مختلفة.  مبدئيا ميكن تطبيق التكنولوجيات الرقمية عىل كل 

مراحل عملية إنتاج الفيلم السيناميئ، من مرحلة ما قبل اإلنتاج إىل مرحلة العرض داخل القاعة السينامئية. 

كام ميكن حرص استخدام هذه التقنيات يف بعض مراحل عملية اإلنتاج. عىل سبيل املثال، ميكن تصوير فيلم 

بطريقة35 ملم ثم استعامل التقنيات الرقمية يف مرحلة ما بعد اإلنتاج.

بعد االنتهاء من إنتاج الفيلم يتم توزيعه عىل قاعات السينام يف شكل 35ملم أو نسخة رقمية، أو كليهام. 

وبصفة عامة، فإن مصطلح "السينام الرقمية"  يعني العرض الرقمي لألفالم يف قاعات السينام، والتي تتعلق 

أساسا مبراحل التوزيع واالستغالل حيث تبدأ العملية مع إنتاج نسخ رقمية يف تنسيق متوافق مع متطلبات 

التي تتوفر عىل هذه  السينامئية  القاعات  الرقمية عىل  النسخ  الرقمي، ثم يتم توزيع هذه  العرض  معدات 

املعدات.

توفرالسينام الرقمية العديد من املزايا. إن املستفيدين الرئيسيني من استغالل األفالم الرقمية هم موزعو 

األفالم حيث أن مثن النسخة الرقمية للفيلم السيناميئ يعد أقل بكثري من نسخة 35ملم . كام أن توزيعها مبسط 

شبكة  أوعرب  اإلصطناعية،  األقامر  عرب  مبارشة  السينامئية  للقاعات  األفالم  إرسال  إلمكانية  نظرا  كبري  حد  إىل 

.)Disque Dur( االنرتنت عايل الرسعة أو عىل قرص صلب

توفر تقنية العرض الرقمي ما يعادل جودة نسخة 35ملم ، مع ميزة عدم تدهور النسخة بكرثة االستعامل. 

كام تسمح بقدر أكرب من مرونة الربمجة بالنسبة ملستغيل القاعات السينامئية.  ناهيك عن إمكانية عرض أفالم 

مصورة بتقنية ثالثية األبعاد 3D. و من جهة أخرى ميكن لتقنية العرض الرقمي أيضا توسيع العرض قي قاعات 

السينام عرب عرض محتويات بديلة، مثل مباريات كرة القدم، وحفالت املوسيقى، الخ.
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2. تحديات القطاع

مبدئيا، تطرح عملية تجهيز القاعات السينامئية بتقنيات العرض الرقمي تحديات مالية عىل مستغيل القاعات 

أقل  أنهم  القاعات وتجديدها، مع  استثامرات عالية يف تجهيز  املستغلني بذل  السينامئية. يجب عىل هؤالء 

استفادة من املوزعني. لذلك يبقى التحدي األكرب بالنسبة ملستغيل القاعات السينامئية هو متويل عملية املرور 

إىل العرض الرقمي.

3. تجارب دولية
الواليات املتحدة األمريكية

بهدف إرشاك موزعي األفالم يف متويل عملية املرور إىل رقمنة القاعات السينامئية، تم تطوير منوذج متوييل يف 

الواليات املتحدة سمي تكلفة النسخة االفرتاضية "Virtual Print Fee" و هو نظام تم اعتامده أيضا 

يف بلدان أخرى.

هذا النموذج يعتمد عىل تدخل طرف ثالث، )سواء كان مستثمرا من القطاع الخاص أو الدولة(، مسؤول عن 

)املستثمر( بدفع تكلفة معدات  الثالث  الطرف  بإبرام عقد يقوم مبوجبه  القاعات  املوزعني ومستغيل  إقناع 

العرض الرقمية ويتم بعد ذلك تسديد الثمن من قبل مستغيل القاعات واملوزعني حسب رشوط يتم تحديدها 

يف العقد.

االتحاد األورويب

لقد أطلقت العديد من البلدان األوروبية بالفعل خطط الدعم العمومي املخصص لرقمنة القاعات السينامئية. 

السينام  العمومي حول  للتشاور  التمهيدية  السياسة  وثيقة  األوروبية، يف  املفوضية  اعرتفت  فقد  ذلك،  ومع 

كام  األوروبية.  السينامئية  املصنفات  مواتية الستغالل  بيئة  لخلق  العام رضوري  القطاع  تدخل  بأن  الرقمية 

اعرتفت من جهة أخرى بحق الدول األعضاء يف دعم رقمنة قاعاتهم السينامئية و خاصة تلك التي تواجه خطر 

اإلغالق.

الرنويج

البلديات نسبة  التي متلكها و تديرها  السينامئية  القاعات  بنية فريدة من نوعها حيث تشكل  لدى الرنويج 

٪72,6 من السوق. كام يقوم جميع مستغيل القاعات السينامئية البلدية منها و الخاصة بالتعاون بشكل وثيق 

تحت رعاية جمعية مستغيل القاعات السينامئية بالرنويج "فيلم وكينو".



الكتاب األبيض للسينما المغربية88

17

فرض قانون1987  بشأن التسجيالت وأفالم والفيديو رضيبة "صندوق الفيلم" عىل جميع تذاكر السينام 2.5٪ 

وكذا املعامالت التجارية املتعلقة ببيع أو تأجري الفيديو . حيث تقدر حاليا مداخيل الصندوق من هذه الرضيبة 

حوايل 8 ماليني أورو.

قامت جمعية مستغيل القاعات السينامئية بالرنويج "فيلم وكينو" بالتفاوض مبارشة مع استوديوهات هوليوود 

قصد التوصل إىل منوذج متوييل تكلفة النسخة االفرتاضية "Virtual Print Fee" حيث يساهم املنتجون 

واملوزعني مبا يصل إىل ٪40 ودور السينام يف ٪60.  فيام تقوم جمعية "فيلم وكينو" باستخدام الصندوق الفيلم 

لدعم القاعات السينامئية املساهمة يف النظام.  يقوم املنتجون واملوزعون بدفع تكلفة النسخة االفرتاضية عىل 

مدى فرتة أقصاها ست سنوات، يف حني أن القاعات السينامئية لديهم الخيار بني دفع دفعة واحدة، أو عىل 

مراحل من أخذ قرض عىل مدى ست سنوات.

4. آفاق مستقبلية

يشكل االنتقال إىل العرض الرقمي قفزة نوعية يف مجال العرض السيناميئ، حيث أنه يسمح ببث إشارة سمعية 

برصية عىل الشاشة الكبرية مام قد يؤدي إىل تغيري جذري يف دور القاعات السينامئية .

إذا كان وصول التكنولوجيا الرقمية إىل القاعات السينامئية يجرب جميع املتدخلني يف القطاع السيناميئ عىل 

إعادة النظر يف النموذج االقتصادي ألعاملها، فإنه يفرض أيضا مقاربة جديدة ملهن السينام، وال سيام بالنسبة 

ملستغل القاعة، الذي عرف مجال عمله تغريا جذريا مع إدخال الرقمنة.

هذه التغيريات يف مهنة تشغيل األفالم تظهر أهمية التفكري يف التكوين و التدريب املهني ، وخاصة بالنسبة 

ملهنيي عرض األفالم.
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المناظرة الوطنية للسينما
الورشة الثانية : البنيات التحتية والتوزيع و اإلستغالل واإلستثمار

 

بطاقة 1 : البنيات التحتية

بطاقة 2 : التوزيع

بطاقة 3 : االستغالل

بطاقة 4 : االستثامر

بطاقة 1 : البنيات التحتية
الوضعية الحالية 

خالل العرش سنوات األخرية، بذل املغرب مجهودات كبرية يف مجال البنيات التحتية السينامئية، مام يدل 

عىل رغبتة األكيدة يف إحراز تقدم كبري يف مجال االستثامر.

ببناء و  األجانب  املغاربة و  املستثمرين  العديد من  قام  الحيوي،  القطاع  ازدهار هذا  وللمساهمة يف 

سينيدينا،  زمان،  كان  أطلس،  )استوديو  ورزازات  و  البيضاء  الدار  من   كل  للتصوير يف  استوديوهات  تجهيز 

إستري أندروميدا، و استوديوهات سينيسيتا بورزازات والتي تم تدشينها من طرف صاحب الجاللة امللك محمد 

السادس يف شهر يناير 2005(.

التحتية األساسية: الطرق والطرق السيارة  البنيات  خالل العقد املايض، ضاعف املغرب جهوده لتوفري 

بتحقيق طموحاته  الكفيلة  الوسائل  توفري  بهدف    ... الجديدة  واملدن  والكهرباء  واملياه  واملطارات  واملوانئ 

التنموية االقتصادية واالجتامعية.

إن تطوير البنيات التحتية له تأثري مبارش عىل النمو ، إذ تساهم يف الحد من الفقر، وتسهيل التنقل، 

القدرة  الخصوص، كام تساهم يف تحسني  والسياحة عىل وجه  األعامل  بقطاع  الخاص  السوق  وزيادة حجم 

التنافسية واإلنتاجية للفاعلني االقتصاديني، مام يفتح  لهم باب املنافسة يف األسواق الدولية.

ويتوفر املركز السيناميئ املغريب عىل مركب سيناميئ ميكن من القيام باألعامل ذات الصلة بصناعة األفالم، 

حيث يتم من خالله معالجة حوايل 60% من اإلنتاج الوطني وبعض األعامل األجنبية.
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بطاقة 2 : التوزيع
الوضعية الحالية 

جاهزة  فقط  منها   10 للفيلم  توزيع  31 رشكة  هناك  املغريب،  السيناميئ  للمركز  الرسمية  لألرقام  وفقا 

للعمل. وميكن تلخيص نشاط فروع توزيع األفالم واستغالل القاعات السينامئية خالل سنة 2011 عىل النحو 

التايل:

1.1أفالم السينما
سجل املركز السيناميئ املغريب 199 فيلام يف سجل األفالم املستوردة، أصدر 183 تأشرية استغالل لألفالم 

جنسيات  من  الثقافية  األفالم  استغالل  تأشرية   1417 أيضا  أصدر  كام  مغربيا.  فيلام   35 فيها  مبا  السينامئية 

مختلفة.

2.1أفالم و برامج سمعية بصرية مسجلة على فيديوغرام
أنجز املركز السيناميئ املغريب ما ييل :

تسجيل 3682 فيلم أجنبي عىل أقراص DVD و VCD يف سجل األفالم املستوردة؛

VCD و DVD منح 3173 تأشرية استغالل ألقراص

)VCD )1.827.609 و DVD ومن جهة أخرى، قام املركز بختم مليون و 609 ألف و 1827 قرص

إن األسباب الرئيسية لألزمة يف قطاعي التوزيع واالستغالل هي أسباب بنيوية.

العوامل الخارجية:
وصول منتجات بديلة للسينام:

الوصول إىل الربامج املبثوثة فضائيا؛

توفر أحدث األفالم املقرصنة يف DVD / DiVX: ؛

تحسن الربمجة يف القنوات الوطنية ؛

ظهور أماكن بديلة؛

انخفاض القدرة الرشائية للمتفرج وتنوع مصادر نفقاتهم.

العوامل الهيكلية:
عدم وجود اإلرادة السياسية إلعادة متوقع الفيلم يف بعده الثقايف اضافة اىل الرضائب التي تثقل كاهل السينام .

الربمجة التي مل تعد تلبي انتظارات الجمهور من حيث الجودة والجدة؛
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ضعف توزيع األفالم يف القاعات السينامئية بسبب قلة القاعات.

وضعية قاعات السينام الهشة و املتهالكة؛

ارتفاع أمثنة التذاكر؛

قلة الحوافز لتجديد أو بناء قاعات سينامئية.

ساهمت الوضعية املتهالكة للقاعات السينامئية يف انخفاض اقبال الجمهور ومع ذلك، مل توضع أي تحفيزات 

لتشجيع املستغلني لتجديد أو بناء قاعات سينامئية؛

إىل حدود سنة 2011، و قبل االنتقال إىل نظام الرضيبة عىل القيمة املضافة، بلغت حصة الرضائب التي يدفعها 

القطاع بني 19 و ٪23 من قيمة اإليرادات.

الرسوم الجمركية عىل واردات املقاعد وهي متثل ٪50 بدل  ٪2.5 ملعدات العرض وآليات الصوت الرضورتني 

لتجهيز القاعات السينامئية.

عدم امكانية اسرتاد الرضيبة عىل القيمة املضافة ألن القاعات السينامئية كانت خاضعة لنظام رضيبي خاص.

نشاط استرياد األفالم يعيق عمل املوزعني

كلفة األفالم املستوردة عالية:

وخاصة  األجنبية   األفالم  استرياد  عىل  املغاربة  املوزعني  نشاط  يرتكز  املحيل،  اإلنتاج  كمية  ملحدودية  نظرا 

األمريكية منها .

سعر األفالم املستوردة: يف املتوسط  2500 € لكل نسخة.

يخضع استرياد األفالم لرسوم رضيبة عالية:

يدفع املوزع املغريب رضيبة بنسبة ٪10 تقتطع عند املصدر عىل كل فيلم مستورد اليشء الذي ينعكس عىل 

مستغيل القاعات السينامئية.

قطاع التوزيع يف املغرب جد محدود يرتكز عىل ثالث موزعني يستوردون ثالث أرباع األفالم املستوردة؛

ومن بني هؤالء املوزعني الثالثة  هناك اثنني هام يف نفس الوقت مستغيل القاعات وهام: "ميغاراما املغرب" 

و"املغرب العريب األفالم الحديثة."
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بطاقة 3 : االستغالل السينمائي
1 -  الوضعية الحالية

مام ال شك فيه أن قطاع استغالل القاعات السينامئية يشكل البنية التحتية األساسية لقطاع السينام وهو أساس 

كل نشاط توزيع وإنتاج سيناميئ. لكن القطاع يعيش أزمة خانقة، ترجع أساسا إىل إغالق العديد من  القاعات 

السينامئية.

هذه األزمة تقلق السلطات العمومية خاصة وان قطاع االستغالل يشكل العمود الفقري  لصناعة السينام، 

ويؤثر مبارشة عىل إنتاج وتوزيع األفالم.

أدت هذه األزمة اليوم إىل تقادم القاعات ذات الشاشة الوحيدة، وتراجع  استثامر أصحاب القاعات مام  يؤثر 

سلبا عىل حالة التجهيزات و بالتايل ال تشجع الجمهور عىل ارتيادها .

الشاشة  ذات  القاعات   استغالل  من   االنتقال  واملهنيون،  الدولة  تسعى  الوضع  هذا  ولتصحيح  أمثل  كحل 

الواحدة، إىل القاعات السينامئية متعددة الشاشات.

السينامئية يف جميع أنحاء اململكة فضال عن إمكانية تحويل بعض دور  بناء املركبات  والهدف هو تشجيع 

العرض السيناميئ الحالية إىل قاعات متعددة الشاشات.

تتميز املركبات السينامئية بفضاءات االستقبال الواسعة و قاعات مكيفة ومريحة وذات شاشات كربى )أكرث من 

عرشة أمتار ( تقدم للمشاهدين عروضا ذات جودة عالية. 

من البديهي أن ظهور املركبات السينامئية سيهدد القاعات ذات الشاشة الواحدة التي ستضطر للتأقلم مع 

املعطى الجديد إما عرب التحول إىل قاعات اجتامعية وثقافية أو إىل قاعات للعروض الحية الكبرية.

يف املقابل، فإن املركبني السينامئيني ميغاراما، يشكالن  القسم األكرب من السوق، من حيث عدداملتفرجني أو 

من حيث املداخيل املحققة كام هو مبني يف الجدول أدناه:

 
200620072008200920102011

122222عدد املركبات السينامئية
%49%45%36%27%21%16نسبة الدخول
%66%63%53%49%39%32نسبة املداخيل
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عرفت مداخيل املركبات السينامئية ميغاراما املشتغلة يف املغرب ارتفاعا تجاوز الضعف يف غضون الخمس 

االقتصادي  املنطق  يحركها  والتي  املؤسسات  هذه  من  نسبيا  قليل  عدد  وجود  من  بالرغم  األخرية،  سنوات 

الجديد.

يوضح هذا املثال عن طريق األرقام أن املركبات السينامئية هي مستقبل السينام يف املغرب. و أن بناء هذه 

املركبات السينامئية هو الذي مكن أوروبا من إحياء وتطوير قطاع االستغالل السيناميئ.

أكدت دراسة حول التسويق، للمركز السيناميئ املغريب، أن املغرب يف حاجة إىل مركبات سينامئية أخرى.

اإلنجازات

اعتامد الحكومة للنصوص القانونية و التنظيمية التي تقوي إمكانيات صندوق دعم االستغالل واإلنتاج.

توقيع اتفاقية مع مدينة الرباط.

خضوع قطاع صناعة السينام للرضيبة عىل القيمة املضافة، عىل غرار القطاعات االقتصادية األخرى.

2 - تحديات القطاع

إن إدماج املركب السيناميئ يف النسيج االقتصادي للمدينة سيساهم يف جاملية  املدينة، وخلق فرص الشغل.

كام سيؤدي إىل جلب الجمهور خاصة  وان املركبات  السينامئية تستقطب زوارا من مسافة قد تصل إىل نصف 

ساعة يف السيارة وفق دراسات يف هذا املجال.

و مع ظهور تكنولوجيا العرض الرقمي وثاليث األبعاد أصبح املركب السيناميئ مرسحا حقيقيا مفتوحا عىل نطاق 

واسع. وأنه من املمتع مشاهدة عودة العروض الحية يف دور العرض، من خالل أمسيات استثنائية مكرسة 

للبث املبارش للحفالت املوسيقية واملرسحية واألحداث الرياضية. حيث اصبح  من الرضوري أن تتكيف مهنة 

االستغالل السيناميئ مع  منافسة الفيديو والتلفزيون وأيضا تستعد  للتعامل مع القرصنة يف السينام الرقمية.

3 .  آفاق مستقبلية
الدور املتوقع من السلطات العمومية واملنتخبني هو تنشيط مراكز املدن مام  يتطلب إنشاء أماكن تتوفر فيها 
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محالت تجارية ومرافق ثقافية مثل املسارح وغريها....

ومع الرتاجع املهول عن ارتياد القاعات السينامئية، ميكن للسلطات العمومية واملنتخبني املساعدة عىل تشجيع 

إنشاء مركبات سينامئية يف املراكز التجارية أو عىل أطراف املدن.

واألكرث إثارة لالهتامم هو أن تقوم السلطات العمومية واملنتخبني برشاء قاعة كبرية مغلقة وتحويلها إىل مركب 

سيناميئ أو قاعة متعددة الشاشات علام ان بالدنا لديها اآلن 133 قاعة للعرض، 92 منها مغلقة.

هذا اإلجراء يؤكد أن السينام هي جزء ال يتجزأ من املعدات املستخدمة يف تحديد مراكز املدن واألحياء، والتي 

هي رضورية لحيوية املدن.

ميكن لتدخل السلطات العمومية و املسؤولني املنتخبني أن يكون عىل نهج متدرج:

• إدخال السينام ضمن األولويات  األساسية للمدن و املناطق الحرضية.

• تنفيذ وتصميم القاعات و املركبات السينامئية كمكان مميز مع الهندسة املعامرية الخاصة به.

• الرغبة يف إحياء دور املركز القديم للمدينة، عرب تجديده، أو توسعه.

• تعزيز الثقافة من خالل الفيلم عن طريق برنامج غني ومتنوع.

• الرغبة يف إضفاء الطابع الدميقراطي عىل الوصول إىل القاعات و املركبات السينامئية ألوسع الفئات االجتامعية.

بالفعل، من خالل اختصاصاتها، ميكن للسلطات العمومية واملسؤولني املنتخبني:

دعم دمج بناء املركبات السينامئية يف املشاريع الحرضية، والعقارية، والسياحة، والتجارية والرتفيهية.

تخصيص فضاءات مخصصة لبناء املركبات السينامئية يف مخططات تهيئة املدن ؛

اقرتاح أرايض  بأسعار تفضيلية عىل املستثمرين يف املركبات السينامئية.

مشاريع :

إحداث الرضيبة عىل النسخة الخاصة من أجل تعزيز حق املؤلف ومكافحة القرصنة؛

بناء املركبات السينامئية / إعادة تأهيل وتحديث القاعات الحالية:

• اقتناء األرايض؛

• بناء 12 مركبا سينامئيا؛

• إحداث صندوق استثامري أو رشكة تابعة للمركز السيناميئ املغريب لهذا الغرض؛

• دعم االستغالل السيناميئ.

• توقيع اتفاقيات مع الجامعات املحلية إلحداث و / أو إعادة تأهيل القاعات السينامئية.
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بطاقة 4 : االستثمار
وفقا ألحكام القرار املشرتك الجديد و املتعلق باإلنتاج السيناميئ الوطني، فان مبلغ التسبيق عىل املداخيل 

املمنوح ملشاريع األفالم واألفالم املنجزة الطويلة والقصرية يبلغ ثلثي3(/2) ميزانية الفيلم. و ميثل الثلث )1/3( 

الدامئة  املكافآت  واملايل،  اإلداري  التسيري  للمقاولة،  عامة  )مصاريف  املنتجة  للرشكة  خاصة  مساهمة  الباقي 

ملستخدمي املقاولة(.

إذا أضفنا إىل ذلك مساهمة التلفزيون إما عن طريق الرشاء أو عن طريق املشاركة يف االنتاج أو يف رشاء 

حقوق البث، ليس هناك عمليا أي استثامر مبارش يف اإلنتاج.

وفيام يتعلق بالتوزيع واالستغالل باستثناء االستثامر يف بناء املركبني السينامئيني ميغاراما وترميم بعض 

القاعات السينامئية الفنية ، ال يوجد استثامر يف البنية التحتية خالل السنوات األخرية.

تراجع مداخيل شبابيك القاعات السينامئية يشكل عائقا يواجه كل من فكريف االستثامر يف بناء قاعات 

"ميدياسكان" لحساب  قبل  أجريت مؤخرا من  التي  التسويق،  أظهرت بحوث  سينامئية جديدة. ومع ذلك، 

املركز السيناميئ املغريب أن هناك مكانا يف املغرب، ملركبات سينامئية أخرى والتي من املمكن أن تصل إىل 180 

مركب سيناميئ جديد تنترش يف جميع أنحاء البالد عىل النحو التايل:

عدد املركبات السينامئيةاملدينةعدد املركبات السينامئيةاملدينة
6وجدة32الدار البيضاء

6الناظور36الرباط - سال- متارة
6تطوان14أكادير - إنزكان

6سطات12فاس
6خريبكة8طنجة

6آسفي8قنيطرة
4خنيفرة8مكناس

4العرائش8بني مالل
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المناظرة الوطنية للسينما
الورشة الثالثة : التقنيون و المهن الموازية

بطاقة 1 : التنظيم الحالي للنسيج المهني لإلنتاج

بطاقة 1 :التقنيون

بطاقة 2 :املهن املوازية

بطاقة 1 : التقنيون
1.  الوضعية الحالية

بعض املالحظات األولية،

ال تحرتم بعض رشكات اإلنتاج الئحة الفريق التقني املرصح بها لدى املركز السيناميئ املغريب لالشتغال 

خالل مدة تصوير فيلم من األفالم، فبمجرد الحصول عىل رخصة التصوير يبدأ بعض املخرجني / املنتجني تغيري 

بعض األسامء بأخرى ال متت بصلة إىل القطاع السيناميئ وذلك بهدف التالعب بأجور التقنيني مام يؤثر عىل 

جودة العمل من جهة وكذلك عىل الوضع االجتامعي للتقني.

 كام يعمد عدد كبري من املخرجني املغاربة إىل إسناد بعض املهام التقنية املعرتف بها يف املركز السيناميئ 

املغريب وإدراجها يف جنرييك الفيلم إىل أشخاص ال يشغلون تلك املهام وال ميتون بصلة إىل القطاع السيناميئ.

رغم أن الدولة املغربية أقرت البطاقة املهنية يف القطاع السيناميئ املغريب يف محاولة منها لتنظيم املهنة 

واالعرتاف باملهنيني وتحديد اختصاصاتهم فإن بعض املخرجني / املنتجني ال يعريونها أي اهتامم ويستبدلونها 

بأفراد األرسة واألقارب مام يؤثر كذلك عىل الوضع االجتامعي للتقني املهني وعىل جودة الفيلم أيضا. كام يلجأ 

بعض املنتجني /املخرجني إىل تسليم شواهد مزورة لفائدة بعض األشخاص الغرباء عن القطاع السيناميئ بهدف 

الحصول عىل البطاقة املهنية.

ال يتسلم أغلب التقنيني السينامئيني املغاربة أجورهم كاملة كام هو منصوص عليها يف االتفاقية املربمة 

بني الغرف املهنية واملركز السيناميئ املغريب وهو ما نعتربه ابتزازا من الرشكات املنتجة للتقني بذريعة عدم 

تشغيله يف أعاملها الفنية وتشويه سمعته أمام الرشكات األخرى. وقد تسبب هذا املوضوع يف عدة شكايات 

من التقنيني املغاربة لذى الغرفة املغربية ولذى املركز السيناميئ املغريب.
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من  املترضرين  بعض  يحرم  مام  الفنية  أعاملها  يف  العاملني  السيناميئ  اإلنتاج  رشكات  أغلب  تؤمن  ال 

الكوارث واألرضار الخطرية التي قد تحدث أثناء تصوير الفيلم من االستفادة من التأمني ولنا يف هذا املوضوع 

شواهد كثرية. 

يزاول بعض املوظفني امللحقني باإلدارات العمومية الذين سبق لبعضهم أن حصل عىل البطاقة املهنية يف 

القطاع السيناميئ كتقنيني وهم يشغلون يف نفس الوقت وظيفة عمومية ويلجأ ون يف أوقات كثرية إىل قبول 

نصف األجر عىل العمل يف اإلنتاج الفني وأحيانا يكرتون يطائقهم باملقابل من دون أن يشرتكوا يف العمل الفني 

نهائيا.وهذا يفوت عىل التقني املهني املحرتف فرصة اإلشتغال من جهة ويؤثر أيضا عىل جودة العمل الفني 

كام يفتح الباب للمفسدين للتالعب يف املال العام.   

تصاغ أغلب عقود العمل املربمة بني املنتجني والتقنيني من طرف املنتجني لوحدهم وتخدم مصالحهم 

وتضمن حقوقهم دون مراعاة مصالح التقني و حقوقه.

ال يسلم أغلب املنتجني نسخة من العقد للتقني حتى ال تكون له حجة يف حالة النزاع.

عدم تالؤم عقود العمل التي غالبا ما تكون من تنزيل املنتج، مع مدونة قانون الشغل.  

عدم احرتام املخرجني / املنتجني لساعات العمل املنصوص عليها يف االتفاقية املربمة بني الغرف املهنية 

واملركز السيناميئ املغريب حيث يتم تجاوزها يف معظم األوقات دون مراعاة مضامني االتفاقية التي تنص عىل 

تعويض التقنيني عن الساعات اإلضافية مام يحرم التقنيني من دخل إضايف.

املترضرين من  املغاربة  أكرث  املغريب من  السيناميئ  القطاع  املشتغل يف  املهني  السيناميئ  التقني  يعترب 

عدم وجود نظام تقاعد خاص به حيث ال تأمني ملستقبل التقني املغريب وهي وصمة عار يف جبني هذا القطاع 

الحيوي الذي تستفيد فئة قليلة جدا من مدا خيله املغرية كام يتعارض مع أبسط حقوق اإلنسان. 

2.  تحديات القطاع

تنظيم دورات تكوينية لفائدة جميع التقنيني املغاربة يف جميع التخصصات عىل مدار السنة داخل وخارج 

أرض الوطن وذلك ملسايرة التقني املغريب آلخر التطورات التقنية التي يشهدها العامل يف مجال الفن السابع من 

أجل تحسني مستواه وتطوير كفاءته ونقل تجربته إىل الجيل الجديد.

إحداث عقد منوذجي يراعي حقوق وواجبات الطرفني معا املنتج والتقني يف نفس الوقت مام يضمن 

الشفافية والوضوح لكل األطراف.

للوقوف  األفالم  تصوير  مراقبة  لجنة  يف  الفيلم  ومبدعي  السينامئيني  للتقنيني  املغربية  الغرفة  إرشاك 

ميدانيا عىل اإلختالالت التي قد تعرتض التصوير يف ظروف طبيعية وذلك من أجل تصحيحها وإيجاد الحلول 

الناجعة لها.
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3.  آفاق مستقبلية

تحرير ميثاق رشف بني الوزارة الوصية واملهنيني تتعهد فيه الوزارة باإلستجابة ملطالب املهنيني ودعمها 

القطاع  تطوير  عىل  والعمل  املهنة  قوانني  باحرتام  السينامئيني  املهنيني  وبني  محددة  أجندة  وفق  وتنفيذها 

السيناميئ بالشكل الذي يرشف وجه املغرب.

اإلرساع بإحداث صندوق للتقاعد خاص باملهنيني السينامئيني تساهم فيه الوزارة الوصية واملركز السيناميئ 

املغريب عىل غرار التعاضدية الوطنية للفنانني.

والخربة  الكبرية  التجربة  ذات  السيناميئ  الحقل  يف  تشتغل  التي  املغربية  الكفاءات  إقناع  عىل  العمل 

والفنية  العلمية  التجربة  ونقل  املغرب  يف  باالستثامر  الكربى  اإلنتاج  رشكات  كأصحاب  املادية  واإلمكانيات 

املرتبطة بصناعة الفيلم إىل التقنيني.

تنظيم دورات تكوينية لفائدة التقنيني املهنيني بشكل دائم ومنتظم داخل املركز السيناميئ املغريب أو 

املعاهد السينامئية التابعة للدولة.

بطاقة 2 :المهن الموازية

، فإن أغلب هذه  املغريب  السيناميئ  املركز  بها من قبل  إنتاج معرتف  أكرث من 120 رشكة  رغم وجود 

الرشكات ال تتوفر عىل التجهيزات الالزمة  لتحمل  املسؤولية الثقيلة يف هذا املجال خاصة مع غياب مرافق 

االستقبال املناسبة لتلقي املشاريع الكبرية. 

يضاف إىل هذا عدم وجود املوظفني اإلداريني والتقنيني القادرين عىل  تحقيق تدبري معقلن للمقاوالت 

املهيكلة وكذا عدم  تخصيص أصحاب  الرشكات الستثامرات يف هذه املجاالت .

ومن  الرضوري  االستثامر يف هذه املجاالت عند إنشاء أي مقاولة، إذ ال ميكن تحقيق الربح من دون  مخاطرة.

و يقتيض تنظيم النسيج املهني إرشاك صنفني من املتدخلني  املبارشين يف اإلنتاج:

• املوظفون التقنيون واإلداريون التابعون  لرشكات اإلنتاج 

• املوظفون التقنيون واإلداريون العاملون يف اإلنتاج موسميا ولحسابهم الخاص.

 يوجد حوايل 2000 تقني موزعون عىل جميع مهن السينام واملهن املرتبطة بها.
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المناظرة الوطنية للسينما
الورشة الرابعة : التكوين و التأهيل

بطاقة 1: املتدخلون يف قطاع التكوين يف مهن السينام

بطاقة 2: حاجيات التكوين.

بطاقة 1: المتدخلون في قطاع التكوين في مهن السينما

1. الوضعية الحالية 
أهم مؤسسات التكوين يف مهن  السينام يف املغرب:

املركز االورومتوسطي للتكوين السيناميئ والسمعي البرصي

تم إنشاؤه من قبل محمد عسيل يف 2004  برشاكة مع جهة الزيو ومؤسسة لوس االيطالية واستوديوهات  

سينيسيتا.

قدم تكوينا مجانيا ل 30 مهنييا سينامئيا خالل سنتني يف مجاالت : االخراج، املونطاج، املشاهد والنصوص،اآلالت، 

اإلنتاج، ،هندسة الصوت و مساعد مصور.

كان يوفر للطالب املأكل واملسكن واملنحة.

املعهد العايل لالعالم واالتصال - مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل 

• هي مدرسة للتكوين تابعة ملكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل. تم إنشاء شعبة السمعي البرصي يف عام 

1994  وهي مقسمة إىل  ثالثة فروع: املونطاج ،الصورة والصوت.

• تضم الدفعة النصف سنوية ما يقارب  50 طالبا.

• أساتذة املعهد  مغاربة وأجانب.

ISCA /املعهد العايل للسينام والسمعي البرصي

• املعهد العايل للسينام والسمعي البرصي هو مدرسة خاصة تم تأسيسها عام 2001.

• يقوم أساسا بتكوين املنتجني والتقنيني املتخصصني )يف املونطاج واإلخراج، والكامريا ...( خالل 3 سنوات.

• وتتكون هيئة التدريس من أساتذة جامعيني وتقنيني )مغاربة وأجانب(.

• دفعة خريجي  2005-2006 ضمت حوايل 20 طالبا .

مدرسة الفنون البرصية يف مراكش

• تم افتتاحها عام 2006.
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• شعبتي التكوين تشمل  :

  مهن السينام: مدير التصوير،تقني ومختص يف املونطاج. 

  االبداع السمعي البرصي.

• مسلك التكوين عىل مدى 4 سنوات ) يكلف ما يقارب  خمسني الف درهم سنويا( لفوج يشمل حوايل 50 

طالبا.

• يتم التكوين باللغة الفرنسية من قبل أساتذة دامئني باملدرسة ومهنيني عاملني يف مهن الصورة والصوت.

املعهد العايل ملهن السمعي البرصي والسينام

 

• انطلق مرشوع املعهد  العايل ملهن السمعي البرصي و السينام مبوجب  اتفاقية التمويل الخاصة  بإحداث 

بني   2008 نيسان   18 يف  بالرباط  وقعت  والتي  القطاعية،  املهني  التدريب  مراكز  للتكوين    قطاعي  مركز 

.)aFD( .الحكومة املغربية والحكومة الفرنسية من خالل الوكالة الفرنسية للتنمية

البرصي  السمعي  ملهن  العايل  للمعهد  التقنية  املساعدة  تقديم  و  وتجهيز  بناء  أيضا   االتفاق  هذا  يتضمن 

والسينام عند انطالقه .

من املقرر ان تنطلق مؤسسة التعليم العايل يف مهن السينام والسمعي البرصي هذه يف يناير  2013.  تبلغ 

قدرتها االستيعابية 200 مقعد للتكوين األسايس وتتوج الدراسة  بإجازة مهنية  و مباسرت متخصص  مع  شعبة 

مهندس صوت ومهندس صورة الحقا.

تكوين األطر  باملعهد يستهدف  االستجابة  للحاجة امللحة  إىل الكفاءات يف مجاالت السمعي البرصي والسينام 

والقطاعات الفنية ذات الصلة  ، مبا فيها  العروض الحية..

إحداث  هذا املعهد هو خطوة نوعية  يف مجال تكوين املوارد البرشية املؤهلة يف مجاالت السمعي البرصي 

والسينام مبا يف ذلك شعب مهن الصورة، الصوت، املونتاج و اإلنتاج البعدي،املهن املصاحبة لإلخراج ولإلنتاج 

و التي تلبي الخصاص  الكبري يف املوارد البرشية املؤهلة  يف هذا القطاع خاصة بعد تحريره،. كام انه يقوي 

ويعزز تطور القطاع السمعي البرصي والسيناميئ  ويساهم يف خلق صناعة سينامئية حقيقية و أداة للتنمية. 

الخصائص التقنية للمشروع
الشعب 

التكوينات املقدمة من قبل املعهد واإلعداد   للمهن التالية:

مهن الكتابة• 

مهن الصورة • 

مهن الصوت • 
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مهن املونطاج و االنتاج البعدي • 

املهن املصاحبة لالخراج• 

املهن املصاحبة لالنتاج• 

ميكن للمعهد ان يقدم تكوينا تاهيليا يف املجاالت ذات الصلة: املناظر، األزياء، تصفيف الشعر..

الدبلومات 
كمؤسسة للتعليم العايل خاضعة لوصاية وزارة االتصال يضطلع املعهد العايل ملهن السمعي البرصي باملهام 

التالية:

التكوين من اجل تخريج كفاءات وطنية  ومنح الديبلومات التالية:

• االجازة املهنية؛

• ماستري متخصص؛

• دبلوم مهندس

• دبلوم دكتوراه.

القدرة االستيعابية:
يتوفر املعهد عىل  املرافق التعليمية وقاعات املحارضات واملدرجات املرسحية  واالوراش واملكاتب و القاعات 

اإلعالمية وقاعة سينام ومركز للوثائق واستوديو، وحاممات وكافترييا، ومساحات للتنقل، أي مبساحة إجاملية 

قدرها 5000 مرتا مربعا..

املميزات اإلدارية للمرشوع:

إدارة املعهد:

املعهد العايل ملهن السمعي البرصي والسينام هو ملك للدولة وسيتم تدبريه  من قبل السلطة الحكومية برشاكة 

مع مهنيي القطاع.

الشركاء:
• وزارة االتصال؛

• وزارة االقتصاد واملالية؛

• وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين االطر؛

• املركز السيناميئ املغريب

• املكتب املغريب لحقوق املؤلفني 

• الرشكة الوطنية لالداعة والتلفزة؛

• رشكة صورياد القناة الثانية
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.tV 1  ميدي •

• الغرف املهنية للقطاع.

بطاقة 2: حاجيات التكوين.

• زيادة كمية ونوعية املهارات التقنية من خالل تنفيذ برنامج للتكوين يف مهن السينام؛

مهندسني  ذلك  مبا يف  الحالية،  التدريبية  االحتياجات  األفالم  ملنتجي  املغربية  الغرفة  مع  بالتنسيق  تحديد   •

الصوت وكتاب السكريبت؛

االحتياجات  الشغل: حول  إنعاش  و  املهني  التكوين  مكتب  مع  بالتنسيق  املستمر  للتكوين  برنامج  • وضع 

التدريبية التي تم تحديدها من قبل املركز السيناميئ املغريب وكذا من منظامت التكوين يف صناعة السينام عىل 

املستوى الوطني والدويل؛

• إقامة رشاكات مع رشكات اإلنتاج األجنبية من أجل إيجاد فرص تدريب للمهنيني املغاربة؛

• تكوين تأهييل لفائدة التقنيني.
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 المناظرة الوطنية للسينما

الورشة الخامسة : السينما و وسائل االتصال السمعي البصري و قضايا
 الترويج و التسويق

بطاقة 1 : العالقة بني السينام و وسائل اإلعالم

بطاقة 2 : ترويج و تسويق االنتاجات السينامئية الوطنية

بطاقة 3 : الولوج إىل األسواق العاملية

بطاقة 1 : العالقة بين السينما و وسائل اإلعالم

1. الوضعية الحالية وتحديات القطاع
تعترب العالقة بني اإلعالم والسينام  عالقة تكاملية باعتبار أن اإلعالم وسيلة للتعريف باإلنتاجات والكتابات 

والتظاهرات السينامئية، مام أدى إىل بروز مجالت متخصصة لعبت دورا هاما يف إغناء املشهد السيناميئ نذكر 

منها : "دفاتر السينام "، "سينمرسح"، "télémagazine"، "Cinemag"  ينضاف إىل ذلك صفحات 

ومقاالت تتخذ من الفن السابع موضوعا لها عىل اليوميات واألسبوعيات والدوريات الوطنية والدولية.

وتتميز الربامج التلفزيونية واإلذاعية املتخصصة يف الفن السابع بقلتها، كام أنها ال تخصص حيزا وافرا 

للخرب السيناميئ يف آنيته بحيث تظل الوصالت اإلعالنية تتعلق بخروج األفالم الجديدة إىل الدائرة التجارية 

األكرث هي شيوعا.

غري أن املزايا التي متنحها وسائل اإلعالم السمعية البرصية لفائدة السينام تبقى غري كافية للمساهمة يف 

النهوض بتنمية القطاع.

 وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن هذا الدور ميكن أن تلعبه بشكل خاص قناة "أفالم يت يف"  )القناة 

7( التي أطلقتها الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، بوصفها قناة متخصصة يف مجال الفن السابع. 

بالصناعة  املتعلقة  املعلومات  نرش  يف  أساسيا  دورا  الحديثة  التواصل  تقنيات  تلعب  أخرى،  جهة  من 

اهتامما  يبقى  املجال، وبالرغم من ذلك  بارز يف هذا  باألساس ما أصبح لإلنرتنيت من دور  السينامئية منها 

املنتجني املغاربة بهذه الوسيلة اإلعالمية الهامة ضعيفا بحيث يظل استغاللها يف ترويج انتاجاتهم محدودا. 
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ويرتبط هذا األمر عموما مبا يطبع نشاط املنتجني املغاربة من تقصري عىل مستوى الرتويج ألفالمهم، 

فالقلة منهم من يتوفر عىل ملحق صحفي أو يروج لفيلمه مبلف صحفي.

لذا أصبح مطلوبا من رشكات اإلنتاج إصدار بالغات صحفية عن مشاركة أفالمهم يف مهرجانات دولية 

وقارية، بل إن القليل من هذه الرشكات يتوفر عىل موقع عىل األنرتنيت.

بطاقة 2 : ترويج و تسويق اإلنتاجات السينمائية الوطنية

1. الوضعية الحالية 
وهو  العاملية  السينامئية  املواعيد  أكرب  أحد  يف  الفتا  املغربية حضورا  السينام  تسجل   2006 سنة  منذ 

والذي  للمهرجان  الدولية  القرية  يف  املغريب  السيناميئ  املركز  رواق  بفضل  الدويل"  السيناميئ  "كان  مهرجان 

يعد مناسبة للتعريف باإلنتاج السيناميئ الوطني ومبؤهالت بالدنا كقبلة لتصوير األفالم األجنبية، كام يضامن 

استمرارية حضور السينام املغربية يف أحد أكرب املهرجانات السينامئية العاملية.

خاصة  العامل  أنحاء  جميع  من  السينامئيني  من  مهم  عدد  طرف  من  كبريا  إقباال  الرواق  هذا  ويعرف 

السينامئيني األفارقة والعرب، بحيث أصبح هذا الرواق فضاء متميزا للقاء والحوار و تبادل اآلراء بني الزوار.

من جهة أخرى، ووعيا منها بأهمية دور اإلنتاجات السينامئية الوطنية يف تحقيق إشعاع الثقافة والهوية 

املغربية، عملت وزارة االتصال منذ شهر مارس 2011 عىل تعزيز عرض اإلنتاجات الوطنية مبا فيها السينامئية 

يف السوق الدولية للربامج التلفزيونية بفرنسا، كام يعزز هذا املوعد الدويل الرتويج للمغرب كوجهة متميزة 

لتصوير األفالم األجنبية.

إن هذه اإلسرتاتيجية بدأت تؤيت مثارها، ذلك أن اإلنتاجات السينامئية املغربية أصبحت حارضة بقوة 

يف السوق الدولية، مام يوفر للمهنيني املغاربة إمكانية عرض منتجاتهم والتفاوض بشأنها يف السوق الدولية.

إىل جانب ذلك تسعى لجنة الفيلم بورزازات، بوصفها مؤسسة مهنية تروم هيكلة قطاع تصوير األفالم 

اإلنتاجات  الحتضان  كوجهة  ورزازات  لجهة  والرتويج  والدعاية  فيه  املتدخلني  جميع  بني  والتنسيق  باملدينة 

السينامئية  املحافل  يف  حضورها  خالل   من  وذلك  العامليني،  املنتجني  استقبال  وتسهيل  الدولية  السينامئية 

الدولية من معارض ومهرجانات مثل مهرجان كان والسوق الدولية لألفالم بلوس أنجلس بالواليات املتحدة 

األمريكية وبإشبيلية بإسبانيا.
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كام أن للسينام املغربية حضور كذلك يف مواعيد دولية تهتم بشكل غري مبارش بالشأن السيناميئ منها حضورها 

miPCOm   السوق الدويل للربامج miPtV-يف السوق الدويل لربامج  التلفزيون

بطاقة 3: الولوج إلى األسواق العالمية

لغة  الدولية وهو ما يفرض أن تكون من خالل  للعاملية يقتيض ولوجها لألسواق  املغربية  السينام  إن سعي 

الحوار السيناميئ يف متناول جمهور يفرتض فيه عدم درايته بهذه اللغة عىل اعتبار أنها تشكل يف بعض األحيان 

الحاجز األول أمام تصدير األفالم املغربية.

 وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل الدور الذي يلعبه مخترب املركز السيناميئ املغريب من خالل الوحدة الخاصة 

املجهزة بأحدث التقنيات الرقمية يف دبلجة وعنونة األفالم املغربية للوصول إىل جمهور أوسع داخل وخرج 

الوطن.
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المناظرة الوطنية للسينما
الورشة السادسة : المهرجانات و االشعاع السينمائي

 و تشجيع الجمعيات و النوادي السينمائية

بطاقة 1 : تشجيع املهرجانات و اإلشعاع السيناميئ

بطاقة 2 : تشجيع الجمعيات و األندية السينامئية

بطاقة 3 : حضور الفيلم املغريب يف املهرجانات الدولية

بطاقة 1 : تشجيع المهرجانات و اإلشعاع السينمائي

1 . الوضعية الحالية
توفر املهرجانات فضاء للقاء وتبادل الخربات بني مهنيي السينام كام تعد منربا حقيقيا لتبادل اآلراء بني 

املختصني وتساهم يف اإلشعاع الثقايف والنمو االقتصادي واالجتامعي.، كام أن ما أضح مييز اإلنتاج السيناميئ 

الوطني من وفرة جعل املهرجانات السينامئية تتيح لألفالم املغربية فضاء للعرض والتنافس واالعرتاف بدورها 

الثقايف، مام يؤدي إىل تعزيز اإلنتاج املحيل والصناعة السينامئية ونقل الصورة الحقيقة للمغرب إىل الخارج 

بوصفه بلد الحداثة والتسامح والدميقراطية.  

خالل العقد املايض، عرف املغرب نشاطا كبريا فيام يخص تنظيم املهرجانات السينامئية التي متكنت من 

جذب انتباه املهنيني الوطنيني واألجانب وإيصال املنتوج السيناميئ خاصة الوطني إىل جمهور واسع، خاصة يف 

ظل األزمة التي يعانيها قطاع االستغالل السيناميئ، ويف هذا اإلطار نظم باملغرب سنة 2011 ما ال يقل عن 52 

مهرجانا وتظاهرة سينامئية، مبا يعادل أكرث من 280 يوما من األنشطة الثقافية. 

إن هذا الزخم يستدعي رضورة الرقي بتنظيم التظاهرات السينامئية من أجل إرساء دعائم مهرجانات 

الفنية والتنظيمية طبقا ملعايري مهنية وقواعد  الناحية  مهيكلة ومنظمة تسعى إىل بلوغ درجة متقدمة من 

متعارف عليها.

 من جهة أخرى، يصعب ولوج اإلنتاج السيناميئ الوطني لألسواق الخارجية، خاصة وأن قنوات توزيع 

األفالم تسيطر عليها رشكات كربى. 
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 2 . تحديات القطاع
سعيا للرقي مبستوى التظاهرات السينامئية املنظمة يف املغرب، فإن األمر كان يستدعي تطوير الهياكل 

التنظيمية للمهرجانات من خالل اعتامد آلية جديدة للدعم، وهذا ماتم اقرتاحه واعتامده بالفعل من طرف 

الحكومة التي ناقشت املرشوع وصادقت عليه يف املجلس الحكومي بتاريخ 9 غشت 2012 ليتم إصدار املرسوم 

الخاص به يف الجريدة الرسمية بتاريخ 30 غشت 2012.

يف سنة 2011 انتقل إجاميل الدعم املايل املمنوح لفائدة املهرجانات الوطنية من قبل املركز السيناميئ 

املغريب وصندوق دعم اإلنتاج السيناميئ الوطني من 26 مليون درهم سنة 2010 إىل 26.92 مليون درهم.

ومن أجل تشجيع املهرجانات السينامئية الوطنية وتعزيزها، ويف سبيل الرقي مبستواها التنظيمي والفني، 

قامت وزارة االتصال بتنسيق مع املركز السيناميئ املغريب بوضع دفرت تحمالت خاص مبنح الدعم للتظاهرات 

السينامئية.

3. آفاق مستقبلية
إن الرفع من مستوى املهرجانات السينامئية الوطنية يقتيض تخصيص املوارد الالزمة لذلك، كام يتطلب 

وضع خارطة للمهرجانات املتخصصة والعامة سواء كانت ذات بعد وطني أو دويل، من خالل وضع أجندة 

سنوية للتظاهرات السينامئية تستهدف ضامن تنشيط ثقايف عىل مدار السنة يغطي كافة مناطق اململكة.

إن هذا األمر كان وراء تبني دفرت التحمالت يتعلق مبنح الدعم للتظاهرات السينامئية يهم الجوانب التالية:

• أنواع وطرق الدعم: 

 مينح الدعم للتظاهرات السينامئية وفقا ملعايري محددة وذلك حسب الفئات التالية:

املهرجانات من الفئة أ؛

املهرجانات من الفئة ب؛

املهرجانات من الفئة ج؛

تظاهرات أخرى.

• إحداث لجنة للبث يف طلبات الدعم تضم يف تشكيلتها عددا من األعضاء ينتمون إىل عامل الثقافة والفن لهم 

صلة وثيقة مبيدان السينام باإلضافة إىل حضور وزارة االتصال واملركز السيناميئ املغريب يف هذه التشكيلة.

•  تتخذ اللجنة قراراتها بناء عىل املعايري التالية:

− حجم التظاهرة؛

− األبعاد الفنية املطلوبة؛
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− احرتام الربمجة؛

− مدى توفر املهرجان عىل وسائل للتواصل تتمثل خصوصا يف موقع إلكرتوين دائم يقدم املهرجان وأنشطته.

− إخبار اللجنة بتقدم األشغال التحضريية للمهرجان.

• ويف حال تعاقد املهرجان مع رشكة مختصة يف تنظيم التظاهرات وتقديم الخدمات، يجب أن تقوم اللجنة 

بتقييم مهارات الرشكة املستخدمة من قبل املهرجان.

بطاقة 2 : تشجيع الجمعيات و األندية السينمائية

1. الوضعية الحالية
قامت األندية السينامئية، تحت لواء الجامعة الوطنية لألندية السينامئية باملغرب، بلعب دور كبري يف 

نرش الثقافة السينامئية باملغرب وتأطري عشاق الفن السابع كام ألهمت عددا من الفنانني واملبدعني يف املجال 

السيناميئ.

غري أن هذه األندية السينامئية تشهد حاليا تراجعا كبريا يف لعب دورها، وهو أمر يعود إىل عوامل عدة 

أهمها: 

• جمود اإلطار التنظيمي الذي تعمل يف إطاره األندية السينامئية، ذلك أن الجامعة الوطنية لألندية السينامئية 

مل تعرف تجديدا يف هياكلها منذ مدة طويلة؛

غياب مبادرات للتوزيع الثقايف غري التجاري لألفالم السينامئية مقابل ارتفاع تكاليف الحصول عىل نسخ   •

األفالم؛ 

املوزعني  بالذكر  ونخص  السينامئية  األندية  عمل  تشجيع  يف  السيناميئ  النشاط  يف  متدخلني  انخراط  عدم   •

ومستغيل القاعات؛

• غياب فضاءات تزاول فيها األندية نشاطاتها؛

القاعات السينامئية واإلغالق املتواصل لهذه  ارتياد  الفيلم، عىل حساب  • منافسة الوسائط الجديدة لعرض 

األخرية؛

وحتى تساهم األندية السينامئية إسهاما حقيقيا يف نرش الثقافة السينامئية لدى رواد السينام خاصة لدى فئات 

الشباب، بات من الرضوري أن تقبل األندية السينامئية عىل االنخراط يف الحركية التي يعرفها القطاع السيناميئ 

ببالدنا، وذلك من خالل إطار اعتامد مقاربة تسعى إىل العمل بناء عىل مخطط خاص يتضمن التزامات جديدة 

مقابل متكني األندية من رشوط العمل يف إطار مهني مالئم يأخذ بعني االعتبار سعيها إىل تحقيق األهداف 

املسطرة لها.

2. اآلفاق المستقبلية 
إن الرقي بنشاط األندية السينامئية يتطلب وضع نظام يقوم عىل املبادئ التالية:
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• إعادة اإلعتبار لدور الجامعة الوطنية لألندية السينامئية باملغرب واعتبارها صلة الوصل بني املركز السيناميئ 

املغريب واألندية املنضوية تحت لوائها واملوزعة عىل كافة تراب اململكة؛

• التقدم بترصيح من جمعية النادي السيناميئ يتضمن الربنامج السنوي لنشاط النادي واملتمثل خصوصا يف 

السينامئية  لألندية  الوطنية  الجامعة  لدى  يودع  للجمعية،  رئييس  أو  وحيد  كهدف  السينامئية  الثقافة  نرش 

باملغرب واملركز السيناميئ املغريب؛

السينامئية، تحت إرشاف املركز  القاعات وممثيل األندية  اتفاقيات بني املنتجني واملوزعني ومستغيل  إبرام   •

السيناميئ املغريب، من أجل تسهيل حصول األندية عىل نسخ األفالم التي تعرض يف إطار ثقايف؛

• انفتاح األندية السينامئية عىل املؤسسات التعليمية والجامعية بهذه خلق نواة أندية سينامئية داخل هذه 

املؤسسات من أجل القيام بدور فعال يف التأطري والرتبية عىل ثقافة الصورة.

بطاقة 3 : حضور الفيلم المغربي في المهرجانات الدولية

أصبح املنتوج السيناميئ الوطني يحظى بطلب متزايد من قبل امللتقيات واملهرجانات واأليام السينامئية 

املنظمة خارج املغرب، بل إن من األفالم املغربية ما يسجل حضورا يف كربيات املواعيد السينامئية الدولية. ومن 

خالل هذا الحضور تقدم السينام الوطنية أحسن صورة عن املغرب وعن ثقافته الغنية واملتنوعة وعن حضارته 

العريقة والتعريف بالهوية الوطنية لدى الجمهور املتلقي.

إن الطلب املتزايد عىل األفالم املغربية يف املهرجانات الدولية ترجمه حضور الفيلم املغريب خالل سنة 

2011 يف 131 مهرجان دويل، وقد توج هذا الحضور بحصول السينام املغربية عىل 47 جائزة.

هذه  يف  بأعاملهم  يحرضون  الذين  املغاربة  للمهنيني  يتيح  املغربية  للسينام  املشاركات  هذا  أن  كام 

املواعيد الدولية أن يعزز املسار الصحيح الذي تسري فيه السينام الوطنية.

إن تحقيق إشعاع الفيلم املغريب هو مسؤولية جميع املتدخلني والعاملني يف الصناعة السينامئية، ويف 

هذا اإلطار من شأن إبرام اتفاقيات رشاكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة املكلفة بشؤون الجالية 

املغربية بالخارج ومجلس الجالية املغربية بالخارج من أجل تعميق التعاون بني هذه الهيئات ووزارة االتصال 

واملركز السيناميئ املغريب من أجل التحسيس بأهمية الدور الذي تلعبه السينام يف  التمثيل والتعريف باملغرب.
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المناظرة الوطنية للسينما
الورشة السابعة : حقوق المؤلف والملكية الفكرية و محاربة القرصنة

 

ورقة 1 : حقوق املؤلف

ورقة 2 : محاربة القرصنة 

ورقة1 : حقوق المؤلف

التدبري الجامعي من أجل حامية وتدبري حقوق املؤلف،ويتعلق  الحديثة إىل هيئات  تلجأ املجتمعات 

األمر بهيئات مهنية منبثقة مبارشة من جمعيات ذوي الحقوق التي تقوم بالتدبري والحامية. 

إن تدخل الدولة يكون فقط ذا طابع تحكيمي، ألنها تستخدم سلطاتها فقط عندما يتعلق األمر بإعادة 

التوازن يف ميزان العالقات التي تربط بني مختلف املتدخلني يف القطاع، حيث يتم تحصيل الحقوق وتوزيعه.

إن إصالح قطاع امللكية الفكرية باملغرب مير عرب تعديل القوانني املنظمة للقطاع وإيجاد الهيكلة القانونية 

واإلدارية املناسبة للمكتب املغريب لحقوق املؤلفني.

التعاريف 
حقوق املؤلف

 • تحديد مجموع االمتيازات الحرصية  املخولة للمؤلف واملتعلقة مبصنفاته األصلية ؛

• حامية الشكل الذي يتم عربه تقديم الفكرة وليس الفكرة بحد ذاتها؛ ؛

• شكل التعبري ميكن أن يكون:  موسيقى، خطاب، كتابة، رسم، صورة، نحت... ؛

• يحمي القانون املؤلف ضد أي استخدام غري مرخص به.

الحقوق المجاورة 
تشري إىل ثالثة أنواع من الحقوق وهي:

• حقوق فناين األداء؛

• حقوق منتجي التسجيالت الصوتية ؛

•  حقوق  هيئات البث اإلذاعي عىل برامجها اإلذاعية والتلفزية.
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لفنان األداء الحق يف الرتخيص لآلخرين بتحديد ونسخ وإيصال عمله للجمهور واالستفادة منه ماديا.

اإلطار القانوني الوطني
تخضع حقوق املؤلف والحقوق املجاورة للقانون رقم 2-00، بتاريخ 15 فرباير 2000 الذي تم تعديله 

وتتميمه بالقانون رقم 34-05، بتاريخ 15 فرباير .

ويتم تدبري الجوانب املتعلقة بالحقوق املالية من قبل املكتب املغريب لحقوق  املؤلفني الذي أحدث  

مبوجب مرسوم 8 مارس 1965

العقوبات الجنائية
املادة 64

يعاقب بالحبس من شهرين إىل أربع سنوات و بغرامة ترتاوح بني عرشة آالف )10.000( و مائة ألف 

)100.000( درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من قام بطريقة غري مرشوعة و بأي وسيلة كانت 

بقصد االستغالل التجاري بخرق متعمد لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

العقوبات المدنية
املادة 62

يجوز لصاحب الحقوق االختيار بني التعويض عن األرضار التي لحقت به فعال باإلضافة إىل كل األرباح 

املرتتبة عن النشاط املمنوع و التي مل تؤخذ بعني االعتبار يف حساب التعويض املذكور  أو التعويض عن األرضار 

املحدد سلفا يف خمسة آالف )5000( درهم عىل األقل و خمس و عرشين ألف )25.000( درهم كحد أقىص 

حسب ما تعتربه املحكمة عادال لجرب الرضر الحاصل.

عىل إثر املسطرة القضائية املدنية، يجوز للمحكمة املرفوعة إليها القضية أن تأمر الطرف الذي خرس 

الدعوى بأن يدفع إىل الطرف اآلخر املصاريف املعقولة التي تحملها برسم أتعاب املحامي.

اإلطار القانوني الدولي
• اتفاقية "برن" لحامية املصنفات األدبية والفنية؛ 

• تم توقيعها بتاريخ 9 شتنرب 1886 بربن بسويرسا؛

• هي معاهدة ديبلوماسية تحدد أسس الحامية الدولية للمصنفات؛

• متكني املؤلف األجنبي من االستفادة من الحقوق الساري بها العمل يف املكان والبلد الذي يقدم فيه مصنفاته؛

• الدول األطراف املتعاقدة بهذه املعاهدة هو 164 دولة وحاليا يبلغ  184دولة. حاليا يتم تدبري هذه املعاهدة 

من خالل املنظمة العاملية للملكية الفكرية وهي  جهاز متخصص تابع ملنظمة األمم املتحدة.
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االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف
• وقعت يف 6 شتنرب 1952 بجنيف بسويرسا؛

• انضم إليها املغرب يف 8 فرباير1972؛

• قيامها تحت رعاية منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( بتبني توسيع الحامية الدولية 

لحق املؤلف.

معاهدة روما
• وقعت بتاريخ 26 أكتوبر 1961 بروما؛

• هي اتفاقية الدولية لحامية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات البث اإلذاعي.

تأثير القرصنة
• يعترب القطاع السمعي البرصي األكرث تأثرا بالقرصنة،  إذ عرف خالل العرش  السنوات األخرية ارتفاعا يقدر ب 

55 يف املائة، حيث سجل نسبة 93 يف املائة يف سنة2010 و 95 يف املائة يف سنة

• يتم توزيع كل أسبوع باملغرب مابني 400 ألف و 600 ألف قرص مدمج مقرصن بصورة غري قانونية.

 النتائج 

• انخفاض يف عدد الدخول إىل القاعات السينامئية

• تزايد إغالق القاعات السينامئية  

• 70 قاعة فقط هي التي تعمل يف سنة 1011 مقابل 250 قاعة سنة 1980

اإلنجازات
توقيع عقد برنامج إلعادة تأهيل املكتب املغريب لحقوق املؤلفني بني وزارة االتصال و املكتب املغريب لحقوق 

املؤلفني يف 03 ماي 2010، والذي يغطي الفرتة املمتدة ما بني 2010 و2012.

التدابير
• إحداث لجنة استشارية لدى وزير االتصال  يف مجال حقوق املؤلفني مهمتها وضع اسرتاتيجية وخطة عمل 

ملحاربة القرصنة؛ 

• إرساء رسم عىل النسخة األصلية لصالح ذوي حقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛

• دعم الجمعيات التي تعمل عىل مكافحة القرصنة؛

• تنظيم حمالت التوعية والتحسيس؛ 

• دعم الهياكل القانونية لالسترياد والتوزيع وتسويق األفالم عربأقراص DVD  واألنرتنيت.
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ورقة 2 : القرصنة

يف املغرب، كباقي دول العامل تقتل القرصنة الصناعة السينامئية، حيث أن القرصنة والتحميل غري املرشوع 

مينعان من وضع األسس لصناعة سينامئية ، ويسبب يف أرضار مادية للمتدخلني يف اإلبداع واملساعدين فيه.   

عالوة عىل ذلك، فإن احتكار القراصنة لقطاع التوزيع يرض بالصناعة السينامئية الوطنية ويحرمها من 

موارد مالية مهمة.

يف الواقع، فإن التحميل عىل شبكة األنرتنيت  DVD, le VCD, le DiVX وانخفاض أسعار املعدات 

الرقمية املنزلية وفشل حمالت مكافحة القرصنة املتعددة يسبب عجزا للدولة مبقدار 2 مليار درهم، هذا يف 

الوقت الذي يتزايد فيه عدد الجمهور الذي يلجأ إىل وسائل جديدة للفرجة  ليصل إىل عدة ماليني،  تتجاوز 

بكثري 20 ألف فرد الذين يعملون يف القطاع املوازي ويعيشون من مداخله.

السلطات  مع  بتعاون  عمل  برنامج  يف  االتصال  وزارة  انخرطت  القرصنة،  من ظاهرة  الحد  أجل  فمن 

العمومية )وزارة الداخلية والعدل واملركز السيناميئ املغريب والدرك املليك وإدارة الجامرك، باإلضافة إىل املهنيني 

)الغرفة املغربية للمنتجني والغرفة املغربية للتوزيع واالسترياد والجمعية املغربية ملحاربة القرصنة( 

النسخة  إرساء رسم عىل  االتصال  وزارة  اقرتحت  الرخيصة،  الرقمية  املنتجات  ارتفاع  تجاوز  أجل  ومن 

الخاصة، التي يهدف إىل متكني السلطات املختصة من توفري الوسائل الالزمة لتطوير األعامل اإلبداعية ومحاربة 

املنجزة  والسمعية  الصوتية  األعامل  لتسجيل  الدعامات  لتوزيع  املوازية  القطاعات  وتكاثر  والقرصنة  التقليد 

بطريقة غري قانونية.

الهندسة  يف  متخصصة  رشكات  مع  مناقشات  يف  االتصال  وزارة  دخلت  اإلجراءات،  هذه  إىل  باإلضافة 

السمعية البرصية  وإدخال األنظمة من أجل وضع مرشوع يتضمن تسويق األفالم األجنبية عىل الدعامات ) 

DVD( باملغرب.

هذه املبادرة تدخل يف إطار التدابري املتخدة من طرف وزارة االتصال من أجل الحد من ظاهرة القرصنة.

يف برنامج خاص عن ظاهرة القرصنة بتثه التلفزة املغربية،  أوضحت املجلة أن نسبة القرصنة يف املغرب 

تعادل 70 قي املائة، يف حني أن املتوسط العاملي هو 36 يف املائة، مضيفة أن هذه الظاهرة تؤثر عىل كل برامج 

الكمبيوتر وبطائق استقبال األقامر االصطناعية واألقراص املدمجة والفيديو والكاسيط واملالبس وغريها من 

املنتجات 

لقد صور هذا الربنامج عن قرب القراصنة املحرتفني وهم ينجزون منتوجاتهم املزورة، مستعينني بأحدث 
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تقنيات الكمبيوتر التي حصلوا عليها بأمثنة رخيصة، هؤالء القراصنة يبيعون منتجاتهم بأمثنة تنافسية للغاية 

بائعي  جميع  فيه  يجتمع  والذي  عاملية  شهرة  له  التي  البيضاء  بالدار  غلف  درب  قي  الجميع  متناول  ويف 

املنتوجات املقرصنة، حيث يعرضون منتجاتهم سواء باملحالت أوعىل األفرشة بأمثنة تنافسية.

ويف مقال نرشته صحيفة "إكونوميست"، قدر حجم الخسائر التجارية الناجمة عن النسخ غري القانوين 

وبيع الربامج املقرصنة يف املغرب قي سنة 2010 ب 675 مليون درهم، وهو نفس التقييم الذي توصلت إليه 

" l’internatiOnal Data COrPOratiOn )iDC( " وهو مكتب دويل متخصص يف تكنولوجيا 

املعلوميات، حيث أكدت عىل أن 65 يف املائة من املستعملة يف املغرب هي مقرصنة.

ففي القطاع السمعي البرصي، تباع حويل 20 مليون   CD و  DVD بطريقة قانونية باملغرب، مع معدل 

امتصاص يقدر ب 200 مليون، متثل 2.6 مليار درهم .هذا املعدل ميثل 520 مليون كخسارة بالنسبة للرضيبة 

عىل القيمة املضافة و400 مليون بالنسبة للرضيبة عىل الرشكات 

وفقا لألرقام  الصادرة عن املكتب املشار إليه أعاله بالنسبة لحالة املغرب، فإن خفض معدل قرصنة 

برامج الحاسوب بعرشة نقط بحلول سنة 2013، سيساهم يف تطعيم الناتج الداخيل الخام ب 113مليون دوالر 

وتزويد القطاع املحيل لإلعالميات ب70 مليون دوالر من رقم املعامالت اإلضافية ونحو 14 مليون دوالر من 

املداخيل الرضيبية بالنسبة للدولة.   

 

الرغم من وجود ترسانة  يواصل املغرب جهودا كبرية لحامية املصنفات املوسيقية والسينامئية، وعىل 

الفيديو  أقراص  إذ تسوق  للقرصنة والتقليد،  انتشارا  األكرث  البلدان  بلدنا تصنف من بني  قانونية قوية  فإن 

الرقمية واألقراص املدمجة والربمجيات يف األسواق الشعبية ومن طرف الباعة املتجولني بأقل من عرشة دراهم.  

لذا فمن الرضوري بدء مجموعة من اإلجراءات تشمل جميع القطاعات الحكومية املعنية للحد تدريجيا 

من اآلثار السلبية للقرصنة عىل الصناعة السينامئية والسمعي البرصي عىل عدة جبهات:

الزجر؛• 

استهداف التجار) تجار الجملة وصناع هذه املنتجات غري القانونية(؛• 

مداهمة أماكن الطباعة ومراكز النسخ الرقمي؛• 

إرساء نظام توزيع مهيكل وقانوين؛• 

تحديد البائعني املهتمني، بإضفاء الطابع القانوين عىل مهنهم وخلق صندوق دعم يسمح بهجرة البائعني • 

غري القانونيني إىل التجارة املنظمة قانونا؛
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إرساء برنامج بديل وجذاب وموضوعي وقابل للقياس؛• 

خلق مكاتب جهوية، دورها األسايس هو مراقبة ومتابعة برنامج التحويل؛• 

خلق مركز رشاء متخصص يف املنتجات السمعية البرصية؛• 

توفري البنية التحتية واملوارد املادية األساسية من أجل تقنني بيع الدعامات السمعية البرصية القانونية؛ • 

التأثري عىل سياسة أمثنة األقراص غري املستعملة الفارغة املستوردة؛   • 

 فرض رسم عىل الدعامات السمعية البرصية الفارغة املستوردة باإلضافة لألنواع األخرى من الدعامات ) • 

قارئ mP3  و قارئ mPeg إلخ(؛ 

الحصول عىل مرجع   للواردات؛• 

الخفض من الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة لإلنتاجات األصلية املتاجر فيها؛• 

تشجيع و تحسيس املستهلكني عند رشاء املنتجات القانونية؛• 

خلق عالمة جودة أو إشارة مميزة و التي يتم وضعها يف كل نقط البيع املعتمدة؛ • 

إقامة رشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية إلقامة دورات تحسيسية موجهة لعموم الشباب عرب تنظيم عرض • 

أيام  وتنظيم  البرصية  السمعية  الدعامات  وإنتاج  صناعة  عند  املتدخلني  مختلف  يبني  مؤسسايت  لفيلم 

األبواب املفتوحة و املوائد املستديرة ...؛   

عقد رشاكة مع مختلف الوزارات و املشاركة يف مختلف املعارض و العروض عرب جناح مؤسسايت لتحسيس • 

الزوار؛   

والقنوات •  الراديو  و  السينام  ( يف  إشهارية  ) وصالت  الوطني وبث  الصعيد  إقامة حملة تحسيسية عىل 

التلفزية والصحافة وامللصقات والنرشات ...مع االعتامد عىل الرسائل القصرية وغريها يف مترير الخطابات 

الجوهرية

والوصالت •  املؤسساتية  األفالم  إخراج  يف  البرصي  السمعي  ومهنيي  املغاربة  الفنانني  انخراط  عىل  العمل 

اإلشهارية  .

االلتزامات المنتظرة من الدولة 
تقديم تكوين متالئم مع ضابطة الرشطة القضائية )االدارة العامة لألمن الوطني و الدرك املليك( قصد متكينهم 

من إنجاز حمالت فعالة، وليك يتم إخبارهم بآخر املستجدات القانونية و التنظيمية التي تهم قطاع السمعي 

البرصي؛ 

وضع رشاكة مع وزارة الداخلية لتأمني تكوينات لفائدة رجال السلطة، وذلك لتمكينهم من معرفة التفربق بني 

املنتجات املقرصنة واألصلية وليك يستطيعوا أيضا التدخل مبارشة لدى الباعة واملقاهي عند عرضهم الخاص 

لألفالم بل أكرث من ذلك مامرسة الجزر املبارش و الفوري؛ 

خلق فرقة للزجر خاصة بالقرصنة؛ • 

إقامة رشاكة مع وزارة العدل إلخبار وكالء امللك و القضاة يف كل ما يتعلق بالقوانني و التنظيامت الجديدة • 
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التي تحكم القطاع السمعي البرصي؛ 

ترسيع املوافقة عىل مرشوع املرسوم حول اللجنة الدامئة البني وزارية الخاصة مبحاربة القرصنة؛• 

تفعيل اللجنة املحددة من طرف وزارة الداخلية واملكونة من وزارة الداخلية و وزارة االتصال و املركز • 

السيناميئ املغريب و املكتب املغريب لحقوق املؤلف و الجمعية املغربية ملحاربة القرصنة؛ 

تقديم الدعم ملختلف الهيئات والجمعيات العاملة يف مجال محاربة القرصنة وذلك لتمكينهم من لعب • 

دور فعال يف تكامل تام مع الجهات الوصية؛  

حث املتعهدين الذين مينحون الولوج لشبكة االنرتنيت عىل اإلشارة يف إعالناتهم املتعلقة بالتحميل بأنه • 

يجب أن يكون قانونيا.   
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المناظرة الوطنية للسينما
الورشة الثامنة: تقنين و تنظيم القطاع

 

بطاقة 1 : التنظيم الحايل للنسيج املهني لإلنتاج

بطاقة 2 : رشوط إعادة تنظيم املركز السيناميئ املغريب

بطاقة 3 : رشوط إعادة هيكلة الصناعة السينامئية

بطاقة 1: التنظيم الحالي للنسيج المهني لإلنتاج

حرصا عىل دعم بروز رشكات اإلنتاج عىل نطاق واسع، وبالنظر إىل كون العديد منها يعرف ضعفا يف  

التنظيم بسبب غياب مناصب مهيكلة ومخصصة لكفاءات معينة، واعتبارا للهدر يف الطاقات  اإلبداعية الذي 

يعود سببه إىل قيام شخص واحد مبجموعة من املهام يف آن واحد، قامت وزارة االتصال باتخاذ مجموعة من 

التدابري واإلجراءات مام سيساهم يف تنظيم القطاع. 

  

التوجه االستراتيجي:
تعمل وزارة االتصال برشاكة مع املركز السيناميئ املغريب ومختلف الغرف املهنية  عىل إرساء توجه اسرتاتيجي 

استعجايل يهدف إىل تأهيل رشكات اإلنتاج من أجل تأهيلها وتطويرها لتساهم يف النهوض بالقطاع السمعي 

البرصي والسيناميئ وذلك من خالل:

• إعادة هيكلة مقاوالت اإلنتاج

• إعادة التوازن املهني 

• تزويد وحدات اإلنتاج  بالكفاءات األكادميية والخربات الوطنية
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بطاقة 2 : شروط إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

1. الوضعية الحالية
تم إحداث املركز السيناميئ املغريب سنة 1944 ومتت إعادة تنظيمه سنة 1977، يتمثل دوره الرئييس يف تنظيم 

التي تهم كل مهن  التنظيمية  وتنمية الصناعة السينامئية باملغرب ويسهر عىل تطبيق الترشيعات والتدابري 

القطاع السيناميئ.

يقوم املركز السيناميئ املغريب بتسليم

• رخص تصوير األفالم 

• بطاقات التعريف املهنية 

• تأشريات استغالل األفالم 

• رخص مزاولة املهنة للمنتجني واملوزعني ) سينام، فيديو، أقراص DVD، أقراص VCD ( وملستغيل القاعات 

السينامئية وأندية الفيديو.

إلنجاز  الصوت  واستوديوهات  األفالم  ملعالجة  مخترب  أساسا  يضم  سيناميئ  مركب  عىل  املركز  ويتوفر 

خزانة  عىل  أيضا  ويتوفر  أخرى.  ومعدات  التصوير  معدات  عىل  أيضا  يتوفر  كام  بالصوت  املتعلقة  األشغال 

سينامئية للحفاظ عىل الرتاث السيناميئ الوطني والدويل.

2. آفاق مستقبلية
إعادة هيكلة املركز السيناميئ املغريب عن طريق خلق هياكل مناسبة:

• املكاتب الجهوية

• هيكلة جديدة 

• إعادة النظر يف امليزانية املخضضة للمركز السيناميئ املغريب بهدف متكينه من:

• تعزيز اإلنتاج السيناميئ الوطني

• تعزيز تواجد اإلنتاجات الوطنية يف الخارج 

• تنظيم ودعم املهرجانات يف املغرب 

• دعم األندية السينامئية

• دعم الجمعيات املهنية

• جلب اإلنتاجات األجنبية للتصوير باملغرب.
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• إنشاء صندوق استثامري إلنشاء وإعادة تأهيل القاعات السينامئية؛

• إنشاء خلية يقظة ملراقبة املنافسة الدولية يف مجال اإلنتاج األجنبي يف املغرب

بطاقة 3 : شروط إعادة هيكلة الصناعة السينمائية

يف  ويساهم  الثقايف  اإلشعاع  يحقق  حيث  السيناميئ،  للقطاع  األسايس  املحرك  السيناميئ  اإلنتاج  يعترب 

التنمية االقتصادية واالجتامعية، إذ أن إنتاج وترويج األفالم يشكل عامل إشعاع للثقافة املغربية بالنظر إىل دور 

السينام يف التنمية السيوسيو ثقافية و بالتايل من الرضوري تبوئها املكانة التي تستحق من خالل إرشاك املهنيني 

يف مختلف االسرتاتيجيات املتعلقة بها.

لهذا ومن أجل النهوض بالقطاع السيناميئ فإن الرضورة تقتيض تحقيق األهداف التالية:

املوضوعات  يف  التنوع  وضامن  الوطنية،  السينامئية  الصناعة  تنمية  أجل  من  املغربية  األفالم  إنتاج  دعم   -

املعالجة وتحسني الجودة عن طريق تعزيز الهياكل واملوارد املادية واملالية الالزمة؛

- ضامن حضور الفيلم املغريب يف مختلف التظاهرات السينامئية الوطنية والدولية؛

يف  املغريب  الفيلم  مشاركة  من خالل  الخارج  يف  وتعزيز صورته  املغرب  يف  والثقايف  الفني  اإلشعاع  - ضامن 

املهرجانات السينامئية الدولية؛

- تقوية اإلنتاج املشرتك من خالل إبرام معاهدات لإلنتاج املشرتك مع الدول األجنبية؛

- املساهمة يف تطوير و تأهيل البنيات التحتية التقنية، مع األخذ يف االعتبار التغري التكنولوجي الذي يعرفه 

هذا املجال؛

- العمل عىل تحديث القاعات السينامئية املتوفرة وإنشاء قاعات و مركبات سينامئية جديدة مجهزة بأحدث 

املعدات التقنية الضامنة لرشوط الراحة و الفرجة، 

- املساهمة يف تكوين العنرص البرشي الذي يعد الحجر األسايس لكل فعل سيناميئ.

ويف هذا الصدد، قامت السلطة الحكومية املكلفة باالتصال أخريا بإصدار مرسوم يتعلق بإحداث ثالث 

صناديق لدعم إنتاج األعامل السينامئية و رقمنة و تحديث و إنشاء القاعات و املركبات السينامئية و تنظيم 

املهرجانات السينامئية.
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المناظرة الوطنية
حول السينما بالمغرب

3 - تقــارير وتوصيات الـورشات
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الورشة األولى :
ــاق  ــة و آف ــات الحديث ــي و التكنولوجي ــاج الوطن اإلنت

ــي ــور التكنولوج التط

الرئيس : صارم الحق الفاسي الفهري
المقرر : عبد المجيد الزوغي

خلصت هذه الخلية إلى ما يلي :

• إيجــاد طريقــة لدعــم الســيناريوهات دون مرورهــا عبــر 
ــركات اإلنتاج. ش

األفــالم  مــن  بنســخ  المغربيــة  الســفارات  تزويــد   •
الفيديــو. أقــراص  علــى  المغربيــة 

• أعــادة النظــر فــي القيمــة المخصصــة لعمليــة الدعاية 
لألفــالم المغربية.

• إعــادة النظــر فــي المــادة الثالثــة عشــرة بدفتــر 
اإلنتــاج. تحمــالت 

تكويــن  و  الرقمــي  التجهيــز  فــي  النظــر  إعــادة   •
المغربــي. الســينمائي  المركــز  بمختبــر  العامليــن 

الســينمائية  الصناعــة  قانــون  فــي  النظــر  إعــادة   •
.2001 ســنة  الصــادر 

• إعــادة إدراج المنحــة علــى الجــودة بالنســبة لألفــالم 
المغربيــة. فــي دفتــر التحمــالت الجديــد.

• إعــادة النظــر فــي حقــوق المنتجيــن بالنســبة للقنــوات 
التلفزيونيــة مــن حيــث القيمــة اإلجماليــة و المــدة 

ــة. الزمني

• فــرض اإلنتــاج المشــترك علــى القنــوات التلفزيونيــة 
لــكل األفــالم الحاصلــة علــى التســبيق علــى المداخيــل.

ــة  ــا للســمعي البصــري علــى مراقب ــة العلي • حــث الهيئ
القنــوات  طــرف  مــن  التحمــالت  دفاتــر  تطبيــق 

التلفزيونيــة فــي مــا يخــص اإلنتــاج.

• العمــل علــى إنتــاج برامــج تلفزيونيــة جديــدة للتعريف 
بالســينما العالميــة عامــة وتقريــب الســينما المغربيــة 

مــن المتلقــي بصفــة خاصــة.

ــل  ــل ح ــن أج ــن م ــت ممك ــرع وق ــي أس ــل ف ــاد ح • إيج
مشــكل تراخيــص التصويــر بالنســبة لشــركات اإلنتــاج 
المغربيــة المختصــة فــي تســهيل عمليــة التصويــر 

ــة. ــركات األجنبي ــبة للش بالنس

• تعميــم تجربــة »الفيلــم كوميشــن« علــى جميــع 
المغــرب. جهــات 

ــركات  ــره للش ــن توفي ــا يمك ــي م ــدي ف ــر الج • التفكي
ــدد  ــر ع ــتقطب أكب ــى نس ــزات حت ــن تحفي ــة م األجنبي
منهــم علــى غــرار مــا تقــوم بــه الــدول المنافســة. 
التحفيــزات المتوفــرة حاليــا لــم تتغيــر منــذ 1997.

• إدمــاج المهنييــن بطريقــة منهجيــة فــي صياغــة 
الخطــط مــن أجــل التعريــف بالمغــرب فــي الخــارج.

• إشــراك المهنييــن فــي لجنــة تحضيــر المهرجــان 
الدولــي بمراكــش و تســهيل عمليــة اتصــال المهنييــن 

ــة. ــات األجنبي ــة بالبعث المغارب

كل هذا يهدف إلى: 
• الوصــول إلــى أنتــاج 20 فيلــم بمــا يعــادل 120 مليون 

درهــم فــي الســنة في أفــق ســنة 2015.

ــول  ــل الوص ــن أج ــة م ــتثمارات األجنبي ــجيع االس • تش
ــم. ــار دره ــى 1 ملي إل

ــى  • إخــراج القاعــات الســينمائية متعــددة الشاشــات إل
ــس  ــاء المجال ــث رؤس ــال و ح ــرب اآلج ــي أق ــود ف الوج

ــع. ــة للبي ــات المعروض ــاء القاع ــى اقتن ــة عل البلدي
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الورشة الثانية :
البنية التحتية و التوزيع و االستثمار و االستغالل

الرئيس : الناجي األمجد
المقرر: عمر بلخمار

اجتمــع المشــاركون فــي الورشــة الثانيــة لمناقشــة أربــع 
ــع،  ــة، التوزي ــات التحتي ــا مرتبطــة بقطاعــات البني قضاي

اإلســتغالل واإلســتثمار.

واســتحضارا لــروح الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة 
للمشــاركين فــي هــذه المناظــرة الراميــة إلــى النهــوض 

بالقطــاع الســينمائي عامة.

المقترحــة  األرضيــة  مكونــات  علــى  الوقــوف  وبعــد 
ــة  ــة الحالي ــول  الوضعي ــة ح ــة العلمي ــرف اللجن ــن ط م

المرتبطــة بــكل واحــد مــن هــذه القطاعــات.

القطاعــات  هــذه  مــن  قطــاع  كل  تطويــر  وبهــدف 
األربعــة تــم فــي جــو مــن التفاهــم و النقــاش الهــادئ 

الفعــال- اقتــراح  التوصيــات التاليــة:

1. قطاع البنيات التحتية:
• ضرورة دعم إنشاء مركبات وقاعات سينمائية.

• حــث الجماعــات الترابيــة  علــى المســاهمة فــي إنشــاء 
المركبــات والقاعــات الســينمائية.

• خلــق شــراكة مــع وزارة الثقافــة لدراســة إمكانيــة 
ــا  ــة له ــة التابع ــات الثقافي ــز والمركب ــتعمال المراك اس

كقاعــات للعــروض الســينمائية الثقافيــة.

ــة  ــدات التقني ــالم بالمع ــة األف ــر معالج ــز مختب •  تجهي
المتطــورة، و تأهيــل التقنييــن العامليــن فيــه عــن 

طريــق التكويــن و التكويــن المســتمر.

لبنــاء  األراضــي  القتنــاء  المالــي   الدعــم  تقديــم   •
ــا. ــطرة اقتنائه ــهيل مس ــينمائية و تس ــات الس المركب

• إلــزام أصحــاب المشــاريع الســكنية الكبــرى بتخصيص 
البعــض منهــا كمركبات  ســينمائية.

•  مضاعفــة عــدد القوافــل الســينمائية بغيــة نشــر 
ثقافــة ســينمائية أوســع. 

• ضــرورة احتــرام المعاييــر الــواردة فــي دفتــر التحمــالت 
لتشــييد القاعات الســينمائية.

2. التوزيع:
• العمــل علــى عنونــة األفــالم المغربيــة إلــى لغــات 
ــاق  ــى نط ــا عل ــة توزيعه ــة بغي ــة اختياري ــرى بطريق أخ

ــع. أوس

• خلــق صنــدوق دعــم  لتوزيــع الفيلــم المغربــي بالخارج 
قصــد تحقيــق إشــعاع أوســع للســينما المغربية. 

• إحــداث مدونــة خاصــة بالموزعيــن و أربــاب القاعــات 
أجــل  مــن  القانونيــة  الضمانــات  بــكل  إحاطتهــا  و 
ــي  ــينمائي المغرب ــز الس ــع المرك ــيق م ــا بتنس تطبيقه
تفعيــل دور الوســيط الشــرعي فــي الفصــل فــي كل 

القضايــا بيــن المهنييــن الســينمائيين.

•  حــث الهيــآت الدبلوماســية المغربيــة علــى الترويــج 
للفيلــم المغربــي بالخــارج. • اإلعفــاء  مــن الضريبــة 
ــم مســتورد.   ــع عــن كل فيل المقتطعــة )10( مــن المنب

3. اإلستغـــالل:
• دعم إعادة تأهيل القاعات السينمائية الموجودة.

• إلــزام الجماعــات الترابيــة  للمســاهمة فــي إعــادة 
تأهيــل القاعــات الموجــودة بهــا.

• تخفيــض الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المطبقــة 
علــى القاعــات الســينمائية فــي حــدود 5%.

• إنجــاز دفتــر التحمــالت لالســتفادة مــن دعــم رقمنــة 
ــع القاعــات الســينمائية. جمي

 • إعفــاء جميــع المعــدات التقنيــة وكل التجهيــزات بمــا 
فيهــا الكراســي المســتعملة فــي القاعــات الســينمائية 
مــن الحقــوق الجمركيــة، ومــن الضريبــة علــى القيمــة 

المضافــة.

•  دعــم رقمنــة القاعــات الســينمائية و التعجيــل بذلــك 
فــي  أقــرب وقــت ممكــن و فــي مرحلــة واحــدة،  )علمــا 
أن كل مختبــرات 35 مــم ســيتم إغالقهــا بصفــة نهائية 

متــم الســنة الجاريــة 2012 (.

• خلــق تســبيق خــاص علــى المداخيــل إلصــالح القاعات 
عصرنتها. و 

• الســماح للبلديــات مــن طــرف وزارة الداخليــة باقتنــاء 
األصــول التجاريــة للقاعــات الســينمائية التابعــة لهــا.

• إدمــاج مكونــات الثقافــة الســينمائية فــي البرامــج 
التعليميــة و التربويــة.

ــينمائية  ــة الس ــة بالثقاف ــات المهتم ــجيع الجمعي •  تش
ــينمائية. ــات الس ــتغالل القاع ــى اس عل
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بمضاعفــة   الموزعــة  المغربيــة   لألفــالم  الترويــج   •
البرامــج  اإلذاعيــة و التلفزيــة و اإلشــهارية ،  و عبــر 

مختلــف وســائل اإلعــالم األخــرى.

و قد استغرقت المناقشة حـــول معظلـــة القرصـنــــة
و مضاعفاتهــا الســلبية علــى هــذا القطــاع  مــدة طويلــة 

و قدمــت فــي شــأنها عــدة توصيــات نصــت علــى:

• تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمحاربـــة القرصنـــــة،
و خلق لجن جهوية لمحاربة هذه الظاهرة.

• دعــم توزيــع أفــالم الديفيــدي )DVD ( للتخفيــض مــن 
ثمــن بيعهــا و جعلهــا فــي متنــاول المشــتري.

ــف  ــالم و مختل ــائل اإلع ــر وس ــن عب ــيس المواط • تحس
ــة. ــرة  بالمضاعفــات  الســلبية للقرصن الوســائل المؤث

•  فــرض رســوم جمركيــة علــى األقــراص المدمجــة 
الفارغــة المســتوردة مــن الخــارج.

ــة خاصــة بمحاربــة  ــق ترســانة قانونيــة متكامل •  خل
القرصنــة مــن طــرف المؤسســة التشــريعية.

•  توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة عبــر إشــراك شــركات 
االتصــال المــزودة لألنترنيــت فــي الحــد مــن القرصنــة 

و القضــاء عليهــا.

• حتميــة وجــود اإلرادة السياســية فــي محاربــة القرصنة 
عبــر تفعيــل  القانــون و الوســائل الزجرية.

ــة   ــة و القانوني ــة التقني ــرة و بالتجرب • االســتعانة بالخب
لبعــض البلــدان األجنبيــة فــي محاربــة القرصنــة، عبــر 

دعــم برامــج مشــتركة.

ــذا  ــص ه ــرى تخ ــة أخ ــات تحفيزي ــت توصي ــا قدم كم
ــل : ــاع مث القط

• إحــداث جائــزة ألحســن قاعــة ســينمائية مــن 
ناحيــة التجهيــزات و البرمجــة و الســهر علــى الجانب 

ــا.  ــا و بمحيطه ــي بداخله األخالق

ــالم الخاصــة بالناشــئة  • تخصيــص دعــم لبرمجــة األف
ــال.  ــب الســينما لألطف ــة  تحبي ــة بغي المغربي

االستثمار:
واســتوديوهات  معــدات  فــي  االســتثمار  تشــجيع 

. يــر لتصو ا

المركبــات  بنــاء  فــي  االســتثمار  دعــم  و  تشــجيع   •
الســينمائية. والقاعــات 

ــي  ــتثمار األجنب ــب االس ــة  لجل ــر تحفيزي ــاذ تدابي • اتخ
ــي. ــتثمر المغرب ــع المس ــاوي م بالتس

• تســهيل المســاطير القانونيــة لتشــجيع النهــوض 
باإلســتثمار الوطنــي و األجنبــي.

• حــث الجماعــات الترابيــة علــى خلــق دعــم لفائــدة 
شــركات اإلنتــاج لتصويــر أفالمهــا بهــا. 

علــى  الورشــة  هــذه  فــي  المشــاركون  أجمــع  وقــد 
أهميتهــا بوصفهــا قطــب الرحــى للنهــوض بالصناعــة 
ــي  ــوي و الثقاف ــد الترب ــتدماج البع ــع اس ــينمائية م الس
لهــذا القطــاع. كمــا تمنــى المشــاركون علــى القائميــن  
بهــذا القطــاع و كافــة المتدخليــن أن يكونــوا فــي 
موعــد اإلنجــاز و التفعيــل و األجــرأة إلنقــاذ  هــذا القطاع 
ــالة  ــع روح الرس ــجاما م ــدة ، انس ــل والدة جدي ــن أج م

ــامية. ــة الس الملكي

ملحوظة:
ــة  ــات المقدم ــذه التوصي ــارة أن كل ه ــن اإلش ــد م الب
تحظــى بنفــس األهميــة و بغــض النظــر عــن ترتيبهــا.
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الورشة الثالثة :
التقنيون والمهن الموازية

الرئيس : رشيد الشيخ 
المقرر : عبد الحق البرني

نظــرا لمــا تكتســيه هــده المناظــرة الوطنيــة للســينما 
ــدة  ــة جدي ــس صلب ــاء أس ــي إرس ــة ف ــة بالغ ــن أهمي م
ــا  ــرا إلقتناعن ــا، ونظ ــن به ــة والعاملي ــينما المغربي للس
الراســخ بجــدوى محــاوالت اإلصــالح وااللتحــام والتــالءم 
بالمغــرب،  الســينمائية  المنظومــة  مكونــات  بيــن 
الملكيــة  الرســالة  علينــا  تمليــه  بمــا  منــا  وإيمانــا 
ــة للســينما مــن  الســامية المرفوعــة للمناظــرة الوطني
ــر الســينمائي،  توجهــات ومالحظــات  نيــرة فــي التدبي
الســينمائيين  للتقنييــن  الثالثــة  الورشــة  ارتــأت 
والمهــن الموازيــة أن تســجل فــي نقاشــاتها تشــخيص 
الوضعيــة الحاليــة واتخــاذ إجــراءات بديلــة الستشــراف 
ــه  ــق ب ــام الالئ ــه االهتم ــل وإعارت ــينمائي أفض ــد س غ
فــي انســجام تــام مــع كل المكونــات المهنيــة األخــرى.

ــة  ــى الورق ــة عل ــي الورش ــاركين ف ــالع المش ــد اط وبع
أرضيــة  باعتبارهــا  الوصيــة  الــوزارة  مــن  المقدمــة 
مناقشــة  مناقشــتها  وبعــد  والتحليــل  للدراســة 
مســتفيضة تــم االتفــاق علــى مجموعــة مــن المقترحات 

حســب ثــالث محــاور :

أ – محور قانوني.
ب – محور تنظيمي.
ج – محور اجتماعي.

وتوصياتها كالتالي:
• إحداث وتحيين القانون المنظم لمهنة التقني.

المتعلــق  المرســوم  مشــروع  فــي  النظــر  إعــادة   •
أخــرى. تخصصــات  وإضافــة  المهنيــة  بالبطاقــة 

• إحداث ميثاق شرف بين المهنيين السينمائيين.

• وضــع اتفاقيــة جماعيــة مــا بيــن التقنييــن والمنتجيــن 

ــة الشــغل مــع صياغــة عقــد نموذجــي  فــي إطــار مدون
موحــد.

• إشــهار الئحــة التقنييــن العامليــن فــي اإلنتاجــات 
للمركــز  اإللكترونيــة  البوابــة  عبــر  الســينمائية 

المغربــي. الســينمائي 

ــن  ــن المقترحي ــل التقنيي ــود عم ــم عق ــة تقدي • إلزامي
فــي اإلنتاجــات الوطنيــة واألجنبيــة المصــورة بالمغــرب 
مرفوقــة بنســخة مــن عقــد التأميــن للمركــز الســينمائي 

المغربــي قبــل الحصــول علــى رخصــة التصويــر.

• إشــراك مديــر اإلنتــاج إلــى جانــب المنتــج فــي توقيــع 
وصــرف ميزانيــة األفــالم المدعمــة.

• تمثيــل الهيئــات المهنيــة الممثلــة للتقنييــن فــي 
المركــز  داخــل  اللجــن  وجميــع  اإلداري  المجلــس 

االتصــال. ووزارة  الســينمائي 

• تفعيــل لجنــة المراقبــة بإشــراك ممثلــي التقنييــن مــع 
ــة  ــرف حرك ــي تع ــق الت ــرب بالمناط ــز الق ــداث مراك إح

ســينمائية نشــيطة.

فــي  العامليــن  المهنييــن  التقنييــن  نســبة  رفــع    •
100% بنســبة   المدعمــة  الوطنيــة  اإلنتاجــات 

ــات  ــي اإلنتاج ــن ف ــن العاملي ــبة للتقنيي  و % 50 بالنس
ــة. األجنبي

• التكويــن المســتمر لفائــدة التقنييــن المهنييــن فــي 
ــح لالســتفادة مــن  ــم من المعاهــد المتخصصــة، وتقدي

التكويــن فــي التقنيــات الحديثــة بالخــارج.

• إحداث نظام تقاعد للتقنيين المستقلين.
وإننــا إذ ننــوه بالمجهــودات المبذولــة مــن أجــل إنجــاح 
هــده المناظــرة الوطنيــة للســينما، فإننــا نأمــل فــي أن 

تحظــى هــده التوصيــات باالهتمــام الالئــق والســالم. 
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الورشة الرابعة :
التكوين والتأهيل

الرئيس : رحال بوبريك 
المقرر : إدريس اإلدريسي

المجــال  يعرفهــا  التــي  والديناميــة  الحركيــة  إن 
الســينمائي فــي المغــرب ســواء علــى مســتوى اإلنتــاج أو 
الترويــج داخــل المغــرب أو مــن خــالل حضــور الســينما 
الوطنيــة فــي المهرجانــات الدوليــة جعلت مــن التكوين 
ــه  ــد عن ــتراتيجيا ال محي ــارا اس ــتمر خي ــن المس و التكوي
نظــرا لحاجــة هــذا القطــاع إلــى العنصــر البشــري الــذي 
يلــج الميــدان مــن بوابــة المعرفــة والممارســة المبنيــة 

ــة ســليمة. ــة وبيداغوجي ــة جمالي ــى أســس علمي عل

فــي  كبيــرا  تطــورا  بالمغــرب  التكويــن  عــرف  لقــد 
المعاهــد  داخــل  التكويــن  ســواء  األخيــرة  الســنين 
الخاصــة التــي انتشــرت بشــكل واســع فــي العديــد 
مــن المــدن المغربيــة، أو التكويــن داخــل المؤسســات 

العموميــة التابعــة للقطــاع العــام.

وبخصــوص التكويــن داخــل المؤسســات التعليميــة 
العموميــة هنــاك أربــع جامعــات بــكل مــن الدارالبيضــاء 
إجــازات  تمنــح  والتــي  وتطــوان  وأكاديــر  ومراكــش 
والســمعية  الســينمائية  الدراســات  فــي  مهنيــة 
ــهادة  ــح ش ــوان بمن ــة تط ــز جامع ــا تتمي ــة فيم البصري
ماســتر متخصــص فــي الفيلــم الوثائقــي وتوجــد هــذه 

الجامعــات تحــت وصايــة وزارة التعليــم العالــي.
ــوزارة  ــة ل ــي التابع ــن المهن ــات التكوي ــاك مؤسس وهن
التشــغيل والتكويــن المهنــي والتــي تمنــح شــهادة 
التقنــي والتقنــي المتخصــص، ثــم هنــاك التكويــن 
الوطنيــة  التربيــة  لــوزارة  التابعــة  الثانويــات  داخــل 
والتــي تمنــح شــهادة تقنــي عالــي  BTS  ثــم المعهــد 
 ISMAC  ــينما ــي لمهــن الســمعي البصــري والس العال
التابــع لــوزارة االتصــال ويمنــح دبلــوم مهنــدس دولــة 
ــة  ــازة المهني ــي الدراســات األساســية واإلج ــازة ف واإلج
ــاك  ــوراه، وهن والماســتر والماســتر المتخصــص والدكت
المبــادرة  إطــار  فــي  إنشــاؤها  تــم  التــي  المــدارس 
ــينما  ــن الس ــة مه ــرية كمدرس ــة البش ــة للتنمي الوطني
ــدار البيضــاء التــي تمنــح دبلــوم تقنــي متخصــص. بال

إن لجنــة التكويــن وبعــد تثمينهــا للجهــود التــي تبــذل 
علــى مســتوى التكويــن وبعــد إحاطتهــا بالموضــوع 
مــن كل جوانبــه تســجل المالحظــات األوليــة والمبدئية 
ــال  ــي مج ــن ف ــفة التكوي ــر فلس ــب أن تؤط ــي يج والت
الســينما حيــث أن التكويــن وجــب عليــه الــرد علــى 

ــل: ــة مــن قبي أســئلة جوهري

- لماذا نمارس السينما؟
- ماهي اختياراتنا االستراتيجية من وراء التكوين؟

وقد أبدت اللجنة التوصيات العامة التالية:
• ضــرورة ربــط التكويــن بمشــروع تنميــة الصناعــة 

الســينمائية بالمغــرب.

المرتبطــة  و  الســينمائية  للمهــن  الئحــة  تحديــد   •
بالســمعي البصــري تشــكل مرجعــا فــي ميــدان التكوين 
بغيــة ســد الفــراغ الحاصــل فــي بعــض التخصصــات مــع 

مســايرة التطــور التكنولوجــي.

• ربط التكوين بالجودة.

• تنميــة دوق المواطــن المغربــي منــذ الصغــر عبر نشــر 
الثقافــة الســينمائية داخــل المؤسســات التعليمية.

• تعميــم الفرجــة الســينمائية خاصــة المغربيــة فــي كل 
ربــوع المملكــة عبــر المهرجانــات والقوافــل الســينمائية 
وعبــر اإلعــالم الســمعي البصــري لتكويــن مواطــن ذي 

تعامــل إيجابــي مــع الصــورة.

ــن  ــال التكوي ــي مج ــيق ف ــة للتنس ــة وطني ــاء لجن • إنش
والتكويــن المســتمر بيــن وزارات االتصــال والتعليــم 
والتكويــن  والتشــغيل  الوطنيــة  التربيــة  و  العالــي 
المهنــي ووزارة الثقافــة والشــركة الوطنيــة لإلذاعــة 

والتلفــزة والمركــز الســينمائي المغربــي.

الوطنيــة  الســينمائية  الذاكــرة  حفــظ  ضــرورة   •
المعرضــة للنســيان عبــر إنشــاء خزانــات ســينمائية 
ــدارس  ــي الم ــن ف ــه التكوي ــي وج ــة ف ــة مفتوح جهوي
ومؤسســات التكويــن والجامعــات وتزويدهــا بأفــالم 

عالميــة بعــد اقتنــاء الحقــوق الثقافيــة لهــا.

• ضــرورة دعــم الدولــة إلنتــاج مؤلفــات وترجمــات حــول 
ــذا  ــي ه ــل ف ــر الحاص ــاص الكبي ــد الخص ــينما لس الس

المجــال.

نــورد  الجامعــات،  داخــل  التكويــن  يخــص  وفيمــا 
التاليــة: التوصيــات 

• إنشــاء شــعب للتكويــن فــي مجــال النقــد الســينمائي 
لمــا للمواكبــة النقديــة مــن أثــر إيجابــي.
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• التكويــن فــي الجامعــة يجــب أن يعمــل علــى ســد 
بعــض الفراغــات فــي التكويــن فــي بعــض التخصصــات 
المرتبطــة بالصناعــة الســينمائية ممــا يتطلــب مــد 
ــد  ــات والمعاع ــن الجامع جســور مــن اجــل التنســيق بي

ــال . ــذا المج ــي ه ــة ف الخاص

أما فيما يخص التكوين داخل المعاهد الخاصة، 
الــذي  الكبيــر  الخصــاص  المشــاركون  ســجل  فقــد 
تعانــي منــه معظــم هــذه المؤسســات مــن حيــث األطــر 

المكونــة، واللجنــة توصــي ب :

• إيجــاد آليــات للحــد مــن التســيب الســائد فــي مجــال 
ــى مســتوى القطــاع الخــاص. التكويــن عل

األطــر  علــى  تتوفــر  ال  المؤسســات  هــذه  أغلــب   •
للتكويــن. الضروريــة  التقنيــة  والمعــدات 

• عــدم اســتيعاب ســوق الشــغل لألعــداد الكبيــرة مــن 
المتخرجيــن مــن معاهــد التكويــن الخاصــة.

• ضــرورة إعــادة النظــر فــي بعــض الضوابــط القانونيــة 
المغربــي علــى  الســينمائي  المركــز  التــي يفرضهــا 

ــدد. ــن الج ــض المتخرجي بع

• ضــرورة التكويــن فــي مجــال اإلنتــاج لحاجــة الســينما 
ــاج  ــاج ومــدراء إنت ــى منتجيــن ومنفــذي إنت ــة إل المغربي
علــى درجــة محترمــة مــن الكفــاءة لضمــان حســن 

ــر. التدبي

• تنويــع التكويــن فــي تخصصــات ال تهتــم بهــا هــذه 
المعاهــد لســد الخصــاص الحاصــل فيهــا.

بالــدار  الســينما  يتعلــق بمدرســة مهــن  أمــا فيمــا 
ــة  ــادرة الوطني ــار المب ــي إط ــت ف ــي أحدث ــاء الت البيض
للتنميــة البشــرية والتــي تمنــح تكوينــا بالمجــان للفئات 
ــرف  ــن ط ــا م ــن دعمه ــة، فيستحس ــة هش ــي وضعي ف
تعميــم  ولــم ال  اســتمرارها  االتصــال لضمــان  وزارة 

ــة.   ــن المملك ــرى م ــات أخ ــي جه ــة ف ــه التجرب هات
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الورشة الخامسة : 
السينما ووسائل االتصال السمعي البصري

و قضايا الترويج و التسويق

الرئيس : حسن الصميلي
المقرر : فاطمة اإلفريقي

ــوات  ــالم و القن ــائل اإلع ــينما و وس ــن الس ــة بي العالق
الســمعية البصريــة هــي عالقــة جدليــة و تكامليــة ، فإذا 
كان الفيلــم الســنمائي يشــكل مــادة رئيســية للوســائل 
اإلعــالم كفرجــة و كخبــر و كموضــوع ، فوســائل اإلعالم 
ــا و فعــاال لترويــج اإلنتاجــات  تشــكل أيضــا دعمــا حيوي
الســنمائية فــال يمكــن للســينما أن تحقيــق التواصــل و 
ــة  ــة و سياس ــة إعالمي ــدون مواكب ــر ب ــار و التأثي اإلنتش

تواصليــة منفتحــة.

انطالقــا مــن اإليمــان بفلســفة و عمــق هــذه العالقــة و 
هــذا التكامــل، حــاول المشــاركون فــي أشــغال الورشــة 
الخامســة تشــخيص الواقــع و مالمســة مكامــن الضعــف 
و الخلــل و إقتــراح عمليــة و واقعيــة مــن أجــل سياســة 
تواصليــة إحترافيــة تضمــن إشــعاع الفيلــم المغربــي و 

ترويجــه وطنيــا و دوليــا.

قبــل تقديــم العناويــن الكبــرى لتوصيــات الورشــة 
حــول مجــال اإلعــالم و الترويــج و التســويق يســجل 

: التاليــة  اإلســتنتاجات  و  القناعــات  المشــاركون 

- إن النهــوض بالســينما كمنتــوج ثقافــي و صناعــي 
و ضمــان إشــعاعه وطنيــا و دوليــا، ليــس مســؤلية 
ــة  ــات حكومي ــم قطاع ــل يه ــا ب ــال و حده وزارة االتص
ــي و  ــم العال ــة و التعلي ــة الوطني ــوزارات التربي ــرى ك أخ
الثقافــة و الشــباب و الرياضــة و الجاليــة و الخارجيــة 
ــان  ــى أن ضم ــون إل ــص المتدخل ــا خل ــاون. كم و التع
ترويــج جيــد للفيلــم المغربــي و تقريبــه مــن المتلقــي 
ــن  ــو رهي ــل ه ــي ب ــل اإلعالم ــط التواص ــب فق ال يتطل
كذلــك بمســاهمة الجماعــات الترابيــة و الجهــات و 
مشــاريع التنميــة البشــرية، كمــا أنــه رهيــن بصفــة 
بابتــكار  المطالبيــن  أنفســهم  بالمهنييــن  رئيســية 
ســبل جديــدة و مبدعــة فــي التواصــل و االســتفادة مــن 

التكنولوجيــات الحديثــة.

أما توصيات الورشة فهي كالتالي:

على مستوى العالقة
بين السينما و وسائل اإلعالم:

اقترح المشاركون ما يلي :

في مجال الصحافة المكتوبة :
ــالت  ــدار مج ــى إص ــة عل ــاوالت الصحفي ــجيع المق • تش
فنيــة و ســينمائية متخصصــة و دعمهــا ماليــا فــي إطــار 

ــة.   ــة الوطني الدعــم المخصــص للصحاف

ــز الصحــف اليوميــة بصفحــات خاصــة بالســينما  • تعزي
مــع إعطــاء األســبقية لإلنتــاج الوطنــي.

فيدراليــة  و  القطــاع  مهنيــي  بيــن  شــراكة  خلــق   •
للفيلــم  تفضيليــة  معامــالت  بتقديــم  الناشــرين 
ــة أو  ــا مجاني ــة إم ــي مــن خــالل صفحــات إعالني المغرب
ــر.  ــر المباش ــر أو غي ــهار المباش ــة لإلش ــة مخفض بأثمن

• المطالبــة بالتــزام أخالقــي و قانونــي بعــدم نشــر 
ــدة  ــالم الجدي ــاالت مســيئة أو ســلبية عــن األف ــة مق أي
ــدود  ــي ح ــرواج ف ــى ال ــر عل ــأنه التأثي ــن ش ــا م و كل م

األســبوعين األوليــن لخــروج الفيلــم. 

في مجال اإلذاعة و التلفزة :
• إلــزام اإلذاعــات العموميــة و الخاصــة فــي دفاتــر 
التحمــالت بضــرورة تخصيــص برامــج خاصة بالســينما. 

ــزام القنــوات التلفزيــة العموميــة بضــرورة إنتــاج و  • إل
بــث برامــج للتعريــف و الترويــج للســينما الوطنيــة علــى 

شــكل :

- كبسوالت يومية،
- مجــالت تلفزيــة أســبوعية آنيــة و مواكبــة للشــأن 

الســينمائي،
- و برامــج حواريــة إلشــعاع المبدعيــن و المســاهمة 

ــوم، ــة النج ــي صناع ف
الثقافــة  لنشــر  تثقيفيــة  برامــج  إلــى  باإلضافــة   -

متخصصــون. نقــاد  عليهــا  يشــرف  الســينمائية 
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• كمــا طالــب أعضــاء الورشــة بتحويــل القنــاة الســابعة 
التلفــزة مــن  التابعــة للشــركة الوطنيــة لإلذاعــة و 
قنــاة للبــث فقــط إلــى قنــاة منتجــة للبرامــج وتعزيزهــا 
البشــرية لتصبــح  و  التقنيــة  و  الماليــة  باإلمكانيــات 
واجهــة وطنيــة و دوليــة للتعريــف بالســينما المغربيــة. 

في مجال اإلشهار :
التوصيــات  إلــى  الورشــة  فــي  المشــاركون  خلــص 

: التاليــة 

ــة  ــس مائ ــن خم ــل ع ــي ال يق ــم عموم ــص دع • تخصي
ألــف درهــم )500 ألــف درهــم( يضــاف لمبلــغ دعــم 

اإلنتــاج يخصــص فقــط لإلشــهار و الترويــج.

الترويــج،  فــي  ومبتكــرة  حديثــة  طــرق  اعتمــاد   •
بالعمــل مــع وكاالت متخصصــة فــي التواصــل و تبنــي 

احترافيــة. تســويقية  اســتراتيجية 

لإلشــهار  المخصصــة  الماليــة  الحصــة  مضاعفــة   •
التلفــزي لألفــالم المغربيــة وربطهــا بتغيــرات مؤشــرات 
األســعار، بهــدف  الرفــع مــن عــدد الوصالت اإلشــهارية.

على مستوى ترويج وتسويق
اإلنتاجات السينمائية الوطنية :
يوصي أعضاء الورشة بما يلي :

ــى  ــي و تنظيمــي عل ــي إحــداث إطــار قانون ــر ف • التفكي
المركــز  و  المنتجيــن  بيــن  مختلطــة  شــركة  شــكل 
الســينمائي و وزارة االتصــال، متخصصــة فــي الترويــج 
و التســويق و الدفــاع عــن حقــوق المؤلفيــن و مصالــح 

ــا. ــا و دولي ــن وطني المنتجي

• االســتفادة مــن الدعــم الــذي اقترحــه اإلتحــاد األوربــي 
بتجهيــز دور الشــباب بوســائل العرض الرقميــة لتقريب 
ــي ال  ــدن الت ــي الم ــاهد ف ــن المش ــي م ــم المغرب الفيل

تتوفــر علــى قاعــات )مثــل التجربــة التونســية(

• إحــداث شــراكات و توقيــع اتفاقيــات بيــن الهيــآت 
المهنيــة و الجماعــات و الجهــات مــن أجــل الترويــج  
ــى المســتوى الجهــوي  ــم المغربــي و تســويقه عل للفيل

وخلــق مناســبات و فــرص للعــرض و التواصــل.

على المستوى الدولي فيقترح أعضاء الورشة :
ــة  ــن وزارة االتصــال ووزارة الخارجي ــع شــراكة بي • توقي
ببرمجــة  المغربيــة  الدبلوماســية  الهيئــات  بإلــزام 
و  الثقافيــة،  أنشــطتها  إطــار  فــي  المغربــي  الفيلــم 

تنظيــم أيــام ثقافيــة خاصــة بالســينما.

• ضمــان حضــور متواصــل للفيلــم المغربي فــي المراكز 
الثقافيــة المغربيــة في بعــض العواصــم األوربية.

• تخصيــص صنــدوق بتمويــالت جهويــة  و وطنيــة  
لدعــم لجــان الفيلــم مــن أجــل الترويــج لإلنتــاج الوطني، 
و للمغــرب كفضــاء للتصويــر علــى المســتوى العالمــي. 

• ضــرورة تحفيــز اإلنتاجــات الدوليــة بتقديــم تســهيالت 
ــى االســتثمار  فــي  ــة و لوجســتيكية لتشــجيعها عل مالي

المغــرب.
 

على مستوى الولوج إلى األسواق
العالمية تقترح الورشة :

ــات  ــي المهرجان ــة ف ــف تواجــد الســينما المغربي • تكثي
المركــز  و  المهنييــن  بحضــور  الكبــرى  الدوليــة 

اإلعــالم. ووســائل  الســينمائي 

• ضــرورة اســتضافة موزعيــن و مديــري قنــوات عالميــة 
فــي إطــار المهرجــان الوطنــي للفيلــم للتعريــف بجديــد 

الســينما  المغربيــة و ضمــان فــرص تســويقها دوليــا.

• دراســة إمكانيــة إحــداث ســوق موازيــة أو فضــاء خاص 
لتســويق الفيلــم المغربــي فــي إطــار المهرجــان الدولــي 

للفيلــم بمراكــش بشــراكة مــع مؤسســة المهرجان.

وفــي الختــام نشــير بأننــا ســنزود اللجنــة العلميــة 
باإلجــراءات العمليــة المفصلــة لتفعيــل هــذه التوصيــات 

ــركاء.  ــع كل الش م
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الورشة السادسة : 
  المهرجانات واإلشعاع السينمائي 

وتشجيع الجمعيات والنوادي السينمائية

الرئيس : محمد صلو 
المقرر : صباح بنداود

نسجل المالحظة التالية:

- انعقــاد المناظــرة الوطنيــة حــول الســينما بعــد صدور 
العديــد مــن النصــوص المنظمــة للقطــاع الســينمائي 

بالجريــدة الرســمية.

- قــدم المشــاركون فــي هــذه الورشــة مجموعــة مــن 
االقتراحــات واألفــكار صبــت فــي إغنــاء البطاقــات التــي 

قدمــت كأرضيــة للمناظــرة.
جاءت االقتراحات كالتالي : 

البطاقة األولى :
تشجيع المهرجانات واإلشعاع السينمائي

المهرجانــات  لمديــري  تنســيقية  هيئــة  إحــداث   •
حــول  لالتفــاق  الوطنيــة  الســينمائية  والملتقيــات 

. المهرجانــات  هاتــه  إقامــة  وبرامــج  تواريــخ 

ــن  ــن المحليي ــرف الفاعلي ــن ط ــراف م ــس االعت • تكري
والجهوييــن بالتظاهــرات الســينمائية التــي تقــام فــي 
مجالهــم الترابــي كمؤسســات فاعلــة للترويــج للثقافــة 
ــة  ــة المرتبط ــرات المقبل ــار المتغي ــي إط ــينمائية ف الس

ــعة. ــة الموس بالجهوي

ــة  ــاءات العمومي ــوج للفض ــة للول ــرص متكافئ ــح ف • من
ــات  ــه المهرجان ــة هات ــاء إقام ــينمائي أثن ــرض الس للع

والتظاهــرات .

• الفصــل بيــن أنشــطة األنديــة الســينمائية االعتياديــة  
ودورهــا كجمعيــة تتحمــل مســؤولية تنظيــم تظاهــرة 
التنظيمــي  المســتوى  )علــى  او مهرجــان ســينمائي 

ــادي ( والم

• توفيــر برنامــج لدعــم قــدرات الجمعيــات واألنديــة 
ــا  ــة به ــرية العامل ــات البش ــل الطاق ــينمائية وتأهي الس

ــا. ــر أدائه ــات لتطوي ــات والتقني ــا باآللي وتزويده

• التــزام القطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بتقديم 
الدعــم المــادي المناســب لــكل التظاهرات الســينمائية.

القديمــة  الصيغــة  إلــى  العــودة  إمكانيــة  دراســة   •
لتنظيــم المهرجــان الوطنــي للفيلــم بشــكل دوري بيــن 

المــدن المغربيــة دون المخاطــرة أو المســاس بالتراكــم 
الــذي تحقــق علــى المســتوى التنظيمــي والمتعلــق 
شــروط  لضمــان  التحتيــة  البنيــات  بتوفيــر  أساســا 

ــه. نجاح

• التفكيــر مســتقبال فــي إغنــاء المعاييــر المعتمــدة فــي 
دفاتــر تحمــالت المهرجانــات وفــي تصنيفهــا آخــذا 
بعيــن االعتبــار مــدى مســاهمتها فــي تدعيــم الصناعــة 

ــة. ــينمائية الوطني الس

البطاقة الثانية :
تشجيع الجمعيات واألندية السينمائية 

لألنديــة  الوطنيــة  للجامعــة  دائــم  مقــر  توفيــر   •
ئية لســينما ا

• تســهيل ولــوج الفضــاءات العموميــة لتقديــم عروضها 
السينمائية

• تمكين الجامعة الوطنية من منح قارة

علــى  والجمعيــات  الســينمائية  األنديــة  انفتــاح   •
المــدارس والمؤسســات التعليميــة والجامعيــة لنشــر 
ــورة. ــى الص ــة عل ــج للتربي ــينمائية وبرام ــة الس الثقاف

• تمثيــل الجامعــة باللجــان المتخصصــة باعتبارهــا قــوة 
اقتراحيــة .

• دعــم اللقــاءات والنــدوات حــول النقــد الســينمائي 
المقــدم  الدعــم  غــرار  علــى  الفلمــي  والتحليــل 

الســينمائية والتظاهــرات  للمهرجانــات 

• ضمــان تمثيليــة النقــاد باللجن المهنيــة والمهرجانات 
كفاعلين فــي الميدان الســينمائي.

ــاء قاعــات ســينمائية لتحويلهــا  ــادرات اقتن • تثميــن مب
لمركبــات واعتبارهــا فضــاء ســينمائيا وثقافيــا وتعميــم 

المبــادرة علــى كل المــدن المغربيــة.

• إنشــاء قاعــات ســينمائية مــن 50 إلــى 100 مقعــد فــي 
ــى  ــر عل ــي ال تتوف ــز والت ــن المرك ــدة ع ــق البعي المناط

قاعــات ســينمائية.

• تدخــل الدولــة للحفــاظ علــى بعــض القاعــات كثــرات 
وطنــي وإنســاني لتســتغلها األنديــة والمهرجانــات .
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البطاقة الثالثة:
حضور الفيلم المغربي في المهرجانات الدولية

• إحداث مؤسسة خاصة لترويج الفيلم المغربي

ــن  ــرب م ــارج المغ ــم خ ــي تنظ ــات الت ــم المهرجان • دع
ــر  ــة بالمهج ــة مقيم ــات مغربي ــرف جمعي ط

• تنظيــم ســوق الفيلــم المغربــي فــي المهرجانــات 
الكبــرى التــي تنظــم داخــل المغــرب وخارجــه .

• إيــالء اهتمــام اكبــر للخزانــة الســينمائية الوطنيــة 
ووضعــه رهــن إشــارة األنديــة الســينمائية والتظاهــرات 

ــن. والباحثي

ــع  ــة بوض ــينمائيين المغارب ــن الس ــيس المنتجي • تحس
نســخ مــن أفالمهــم مرفقــة بملفــات صحفيــة متكاملــة 
رهــن إشــارة المركــز الســينمائي المغربــي او المؤسســة 

المكلفــة بترويــج الفيلــم المغربــي.

• الزيــادة فــي الغــالف المالــي للمركــز الســينمائي 
المغربــي. للفيلــم  للترويــج 

• دعــم حضــور الســينما المغربيــة فــي المهرجانــات 
كان-   ( الكبــرى  الدوليــة  الســينمائية  والمواعيــد 

انجلــس...( لــوس   – برليــن   – البندقيــة 

الشــأن  علــى  القائميــن  بيــن  الجهــود  تنســيق   •
الســينمائيين  والفاعليــن  بالمغــرب  الســينمائي 
والــوزارات األخــرى ) الخارجيــة والســفارات ووزارة الجالية 
ــة...( لتســهيل فــرص االلتقــاء بيــن  ومؤسســات الجالي

المهنييــن المغاربــة وفاعليــن دولييــن .

• تعزيــز الحضــور اإلعالمــي لترويــج الفيلــم مــن خــالل 
االلكترونيــة  المواقــع  مــن  العديــد  وإغنــاء  تطويــر 
المؤسســاتية والخاصــة المهتمــة بالشــأن الســينمائي.
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الورشة السابعة : 
ومحاربــة  الفكريــة  والملكيــة  المؤلــف  حقــوق 

القرصنــة

الرئيس : محمد العروسي 
المقرر : حبيب الناصري

فــي اطــار فعاليــات المناظــرة الوطنيــة حــول الســينما، 
والمنعقــدة بتاريــخ 16 اكتوبــر، الــى حــدود 18 مــن 
نفــس الشــهر، والمنظمــة مــن طــرف وزارة االتصــال، 
تحــت الرعايــة الســامية لجاللــة الملــك محمــد الســادس 
نصــره اهلل، تــم عقــد أشــغال الورشــة الســالفة الذكــر، 
مــن أجــل دراســة واقــع وآفــاق محتويــات هــذه الورشــة، 
ــف  ــوق المؤل ــا حق ــين هم ــن أساس ــة بمحوري والمتعلق

ــة. ــة القرصن ومحارب

بعــد قــراءة الوثائــق الممنوحــة العضاء الورشــة، بشــكل 
جماعــي وجهــري، فتــح بــاب المناقشــة وتتشــخيص 
الوضعيــات المتعلقــة بمــا ورد فــي هــذه الوثائــق. بعــد 

كل هــذا تــم تقديــم التوصيــات التاليــة:

المحور األول.
حقوق المؤلف.

ــي  ــب المغرب ــل المكت ــن يمث ــاب م ــى غي ــف عل • التأس
لحقــوق التأليــف، الســيما وانــه يعتبــر معنيــا بهــذا 
المحــور، فــي افــق ايجــاد الحلــول المنصفــة للمعنييــن 

ــر. باالم

العضــاء  الممنوحــة  الوثائــق  فــي  االشــارة  غيــاب   •
بكيــن. اتفاقيــة  الــى  الورشــة، 

• ضــرورة تبســيط كافــة المســاطر المتعلقــة بتســجيل 
المصنــف ككل.

• ضــرورة االســتفادة مــن تقنيــات وآليــات االشــتغال فــي 
مجــال التوثيق واألرشــفة.

• ضــرورة العمــل علــى تحســيس المؤلــف باهمية ســرية 
ــن  ــي اماك ــك ف ــرح ذل ــدم ط ــزه، وع ــذي ينج ــل ال العم
ــية  ــهارية تحسيس ــالت اش ــل، ووص ــداد دلي ــة.) اع عام

الــخ تتعلــق بهــذه النقطــة(.

قانونيــة  حرفيــة  مهنيــة  عقــود  وجــود  ضــرورة   •
االطــراف. جميــع  حقــوق  تراعــي  نموذجيــة، 

• اهميــة خلــق شــباك وحيــد يتعلــق بعمليــة التســجيل 
والترخيــص وافــة العمليــات المتعلقــة بالموضــوع.

ايجــاد، مؤسســة وســيطة، تســاعد علــى  • ضــرورة 
ــات بشــكل  ــة وفــض المنازع ــن والمتابع اجــراة القواني

ــة. ــى العدال ــوء ال ــل اللج ــي قب حب

التكنولوجيــة  الخدمــات  مــن  االســتفادة  أهميــة   •
كاالنترنيــت، فــي مجــال التســجيل والحصــول علــى 

القانونــي. االيــداع 

• ضــرورة الحصــول علــى الوصــل، فــي اي عمليــة اداريــة 
تتعلــق بالتعامالت الســينمائية.

• تحييــن  واعــادة النظــر فــي كل النصــوص القانونيــة 
واالبداعيــة  الســينمائية  التعامــالت  لــكل  المؤطــرة 

ــام. ــكل ع بش

ــة تعامــل التلفزيــون  • ضــرورة اعــادة النظــر فــي كيفي
ــي ككل. ــينمائي واالبداع ــوج الس ــع المنت ــي، م المغرب

• اعــادة النظــر فــي العقــود وفــق مبــدأ الحــق فــي 
التعويــض بالنســبة العــادة البــث. وأجــراة مــا هــو وارد 
ــة التــي صــادق عليهــا المغــرب  ــات الدولي فــي االتفاقي

ــل. ــا العم ــاري به ــراف الج واالع

لحقــوق  المغربــي  المكتــب  يســاهم  ان  ضــرورة   •
التاليــف، فــي التحســيس باهميــة الحفــاظ علــى حقــوق 

المؤلــف.

خالصة المحور األول
• ضــرورة احــداث مجلــس وطنــي مســتقل لحقــوق 

باألمــر. المعنييــن  جميــع  يضــم  المؤلفيــن 

المحور الثاني
القرصنة.

• غيــاب الحــس الثقافــي لــدى المقرصــن والمســتهلك، 
ــم  ــه، اذ يت ــان ب ــا يقوم ــورة م ــا بخط ــدم وعيهم أي ع
ــة  ــالل منفع ــن خ ــي م ــل االجرام ــذا الفع ــى ه ــر ال النظ

ــة. ــخصية ضيق ش

• ضرورة تأطير وتقنين بيع المنتوج القانوني.
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ــة المتعلقــة بالورقــة  ــاب بعــض الفصــول القانوني • غي
ــة،  ــة بالقرصن ــرة والمتعلق ــذه المناظ ــي ه ــة ف المقدم

ــي. ــون الجنائ ــن القان ــل 595 و 599 م ــل الفص مث

• ضــرورة التكويــن واالســتفادة مــن مجــال محاربــة 
القرصنــة مــن خــالل بعــض الــدول المتقدمــة فــي هــذا 

المجــال.

• ضــرورة اعــادة النظــر فــي  النصــوص القانونيــة، 
ــة  ــوص قانوني ــع نص ــة ) وض ــل القرصن ــة لفع المعاقب
ــل. ــه العم ــاري ب ــون الج ــل القان ــدة(. اي تعدي ــر ش اكث

ــة،  ــى القرصن ــؤولة عل ــة المس ــات االداري ــاح الجه  انفت
ــن،  ــث والتكوي ــز البح ــد ومراك ــات ومعاه ــى الجامع عل
مــن  المجــال،  فــي  وبحــوث  دراســات  انجــاز  قصــد 
ــة  ــة القانوني ــر العلمــي فــي المقارب اجــل ادمــاج التفكي

واالجتماعيــة. واالداريــة 

• ضــرورة الوصــول الــى عيــن المكان/االصــل المســرب 
)مــع تكســير الــراء( والمقرصــن.

• ضــرورة خلــق مقاربــة اجتماعيــة بديلــة لممارســي 
الدولــة  طــرف  مــن  بديلــة  القرصنة)حلــول  فعــل 
فــي شــخص الجهــات المســؤولة، خصوصــا للفئــات 

القرصنــة(. فــي  المشــتغلة  الصغــرئ 

• ضــرورة توفيــر إرادة سياســية قويــة حازمــة وحاســمة، 
ــار، مــن خــالل تدخــل بعــض  ــة الكب ــي حــق القراصن ف

الــوزرات المعنيــة مثــل وزارة الداخليــة والعــدل الــخ.

اســتيراد  عمليــة  علــى  ضرائــب  خلــق  ضــرورة   •
ــص  ــة تخصي ــع إمكاني ــخ، م ــائل النس ــرطة ووس األش
جــزء مــن هــذه العائــدات الضريبيــة، لفائــدة محاربــة 

القرصنــة.

ــة، مــن  ــة واألخالقي ــم التربوي ــل القي ــة تفعي • إمكاني
خــالل نشــر ثقافــة التوعيــة والتوضيــح للجميــع، بــان 
القرصنــة هــي فعــل ســرقة، والجنــي علــى حقــوق 

ــر. الغي

• مراجعــة القانــون 17/ 94 ألنــه أصبــح متجــاوزا 
بحكــم الذعيــرة الماليــة البســيطة، مــع ضــرورة وضــع 

ــة. ــدة زجري ــن جدي قواني

الزجريــة،  القوانيــن  جميــع  مراجعــة  ضــرورة   •
المتعلقــة بالقرصنــة حتــى تنســجم مــع طبيعــة فعــل 

القرصنــة المتزايــد بشــكل الفــت.

• التحســيس بأهميــة محاربــة القرصنــة، فــي صفــوف 
العامــة والخاصــة، مــع تبيــان خطورتهــا علــى اقتصــاد 
وصــورة المغــرب خارجيــا، مــن خــالل كافــة الوســائط 

الســمعية او البصريــة وكافــة الوســائط األخــرى.

• التعامــل مــع المجتمــع المدنــي مــن اجــل االشــتغال 
علــى فكــرة محاربــة القرصنــة.

خالصة المحور الثاني
احــداث هيئــة وطنيــة ينــاط بهــا مهمــة محاربــة 

مســتقلة. صبغــة  ذات  القرصنــة، 
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الورشة الثامنة:
 تقنين وتنظيم القطاع

الرئيس : كمال ملين 
المقرر : مريم الخطوري 

اجتمعــت لجنــة الورشــة الثامنــة المتعلقــة بتقنيــن 
وتنظيــم القطــاع فــي إطــار أشــغال المناظــرة الوطنيــة 
للســينما المنعقــدة بالربــاط مــا بيــن 16 و18 أكتوبــر 
2012، و بعــد مناقشــات  جديــة  وقيمــة وحــوار مهنــي 
ــن  ــن والفاعلي ــن المشــاركين مــن المهنيي مســؤول بي
فــي القطــاع الســينمائي ، خلصــت المناقشــات إلــى 
ــة تســتحضر مضمــون الرســالة  ــات محوري تســع توصي
الوطنيــة  للمناظــرة  الموجهــة  الســامية  الملكيــة 
ــة  للســينما وتنســجم مــع توجهــات السياســة الحكومي

ــي: ــم كالتال ــا عليك ــاع ، نعرضه ــي القط ف

• تأهيــل شــركات اإلنتــاج وتطويرهــا لتســاهم فــي 
النهــوض بالقطــاع الســينمائي مــن خــالل التفكيــر فــي 
وضــع آليــات وشــروط تراعــي االحترافيــة والمهنيــة مــع 

ــادرة. ــرام حــق المب احت

• العمــل علــى تأهيــل المقاوليــن الشــباب فــي ميــدان 
اإلنتــاج الســينمائي عــن طريــق التكويــن والتوجيــه 

والمرافقــة.

• إعــادة هيكلــة المركــز الســينمائي المغربــي مــن 
أجــل مالءمــة مهامــه مــع التطــور الــذي يعرفــه المجــال 
الســينمائي وذلــك مــن خــالل تعديــل الظهيــر الشــريف 
بإعــادة  والمتعلــق   1977 شــتنبر   19 ب  المــؤرخ 
ــدم  ــار التق ــن االعتب ــذ بعي ــكل يأخ ــز بش ــم المرك تنظي
التكنولوجــي الســريع الــذي يعرفــه هــذا القطــاع وكــذا 

احتياجــات ومتطلبــات المهنييــن . 

الســينمائي  للمركــز  البشــرية  بالمــوارد  العنايــة   •
المغربــي عــن طريق تنظيــم دورات تكوينيــة لفائدتهم 
وكــذا مراجعــة نظــام التعويضــات لتحفيزهــم علــى 

ــة. ــذه المؤسس ــل ه ــي تأهي ــاهمة ف المس

• إحــداث مكاتــب تابعــة للمركــز الســينمائي المغربــي 
بجهــات المملكــة حســب الحاجيــات وذلــك تماشــيا مــع 

سياســة القــرب.

• إعــادة النظــر فــي الميزانيــة المخصصــة للمركــز 
الســينمائي المغربــي قصــد الرفــع مــن المنحة الســنوية 
ــه . ــام بالمهــام المنوطــة ب ــه مــن القي ــك لتمكين وذل

• إعــداد إطــار قانونــي مالئــم ينظــم الخزانــة الوطنيــة 
لألفــالم التابعــة للمركــز الســينمائي المغربــي.

ــر  ــؤرخ ب 15 فبراي ــم 20.99 الم ــون رق ــل القان • تعدي
الســينمائية  الصناعــة  بتنظيــم  المتعلــق  و   2001

لمالءمتــه مــع التطــور الــذي يعرفــه القطــاع.

• تطويــر نظــام معلوماتــي تفاعلــي مــع كل المتدخليــن 
ــع  ــق موق ــن طري ــي ع ــينمائي الوطن ــاع الس ــي القط ف

ــت. ــى االنترني ــي عل المركــز الســينمائي المغرب
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الورشة التاسعة :
الممثل وقضاياه المهنية في اإلنتاج السينمائي

الرئيس : محسن بوسعيد
المقرر : حسين الدجيتي

فــي إطــار أشــغال المناظــرة الوطنيــة للســينما المنعقدة 
بالربــاط أيــام 18-17-16 أكتوبــر 2012 ،المنظمــة 
تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد 
الســادس نصــره اهلل من طــرف وزارة االتصــال و المركز 
فــي  المتدخلــة  الفعاليــات  و  المغربــي  الســينمائي 
القطــاع اجتمعــت »ورشــة الممثــل وقضايــاه المهنيــة«، 
بعــد أن اســتجابت الــوزارة مشــكورة لملتمــس النقابــة 
ــة  ــة خاص ــة ورش ــرح بإضاف ــي المس ــة لمحترف المغربي
مســنودة  المناظــرة  أشــغال  فــي  الممثــل  بمهنــة 
بالعديــد مــن الممثليــن والتنظيمــات الفنيــة المــؤازرة 
ــي الســينما و الســمعي  ــة مبدعــي و مهني منهــا: جمعي

ــرب. ــري بالمغ البص

ــامية  ــة الس ــا لمضمــون الرســالة الملكي ــد تثمينه وبع
الموجهــة ألشــغال هــذه المناظــرة حيــث خــص صاحــب 
ــا  ــدون اســتثناء بم ــو الســينما كلهــم وب ــة مهني الجالل
ــة  ــد ضــرورة إعمــال المقارب ــا يفي ــون بم فيهــم الممثل
اإلنتــاج  فــي  المتدخلــة  المهــن  لــكل  التشــاركية  
عطــاءات  نســتحضر  إذ  إننــا   « قائــال:  الســينمائي 
الســينما المغربيــة خــالل العقــود الخمســة المنصرمــة 
ومــا أســهم بــه كتابهــا ومخرجوهــا وممثلوهــا وفنيوهــا 
مــن أعمــال وإذ نســجل اآلثــار اإليجابيــة للسياســات 
ــي  ــاء الفن ــذا العط ــرت ه ــت وأط ــي واكب ــة الت العمومي
ســواء بتوفيــر منــاخ الحريــة المســؤولة أو باعتمــاد 
ــوم أن  ــود الي ــرين ن ــز المباش ــم والتحفي ــلوب الدع أس
نؤكــد علــى أهميــة تعبئــة جميــع الفعاليــات مــن خــالل 
مــع مبدعــي ومهنيــي  التشــاركية  المقاربــة  إعمــال 
ــع  ــم م ــاوب الدائ ــوي والتج ــي الحي ــاع الثقاف ــذا القط ه
انشــغاالتهم وتطلعاتهــم مــن أجــل االرتقــاء بوضعيــة 
اإلنتــاج الســينمائي الوطنــي علــى كافــة المســتويات.«

وبعــد اســتحضار المشــاركون فــي الورشــة لــروح و 
صاحــب  وجههــا  التــي  الملكيــة  الرســالة  منطــوق 
للفيدراليــة  عشــر  التاســع  المؤتمــر  إلــى  الجاللــة 
ــة مراكــش و  ــة للمثليــن ) FIA( المنعقــد بمدين الدولي
الــذي اســتضافته النقابــة المغربيــة لمحترفــي المســرح 
بمراكــش مــا بيــن 21 و 27 أكتوبــر 2008 و التــي 
ركــز فيهــا صاحــب الجاللــة علــى األهميــة البالغــة 
التــي مــا فتــئ يوليهــا لفئــة الممثليــن قائال:»وضمــن 

هــذا المنظــور، ســرنا علــى خطــى والدنــا المنعــم، 
ثــراه،  اهلل  طيــب  الثانــي،  الحســن  الملــك  جاللــة 
وبشــؤون  الفنيــة  بالحيــاة  والعنايــة  الرعايــة  فــي 
الفنانيــن وباألخــص منهــم الذيــن يمارســون التمثيــل 
ــخنا  ــري. فرس ــمعي البص ــخيص الس ــرحي والتش المس
مكاســب الدعــم المســرحي والســينمائي ودعــم الكتــاب 

البصريــة.«. الســمعية  والمنتجــات 

ــا  ــن القضاي ــة م ــة لجمل ــاء الورش ــدارس أعض ــد ت وبع
و  الممثــالت  أوضــاع  و  التمثيــل  بمهنــة  المرتبطــة 
الممثليــن فــي قطــاع الســينما وحقوقهــم وظــروف 
اشــتغالهم وســبل مشــاركتهم الفعالــة فــي تحقيــق 
أهــداف هــذه المناظــرة، خلــص المشــاركون لمــا يلــي:

1 - عناصــر تشــخيص الوضــع الحالــي للممثــل فــي 
مجــال اإلبــداع الســينمائي :

رغــم المســاهمة الهامــة التــي مــا فتــئ الممثلــون 
ومــا  المغربيــة،  الســينما  بهــا  يــزودون  المغاربــة 
الســينما  وجــه  تشــرف  إبداعــات  مــن  يراكمونــه 
المغربيــة فــي العديــد مــن المنتديــات الســينمائية 
القاريــة والدوليــة، فــان هنــاك العديــد مــن نقــط 
اجــل تطويــر  مــن  يجــب معالجتهــا  التــي  الضعــف 
ســيمكنها  الــذي  الموقــع  ومنحهــا  المهنــة  هــذه 
ــة  ــر الصناع ــي تطوي ــال ف ــكل فع ــاهمة بش ــن المس م
الســينمائية بالمغــرب وتتمثــل هــذه العوائــق فــي:

أ - العوائق التنظيمية وإشكالية تداخل اختصاصات 
الجهات المعنية بمهنة الممثل 

إن مهنــة الممثــل كجوهــر للفــن الدرامــي والــذي يجمع 
مابيــن اشــتغاله فــي العــرض الدرامــي الحــي )المســرح(  
المتبــث علــى دعامــة ســمعية  الدرامــي  العــرض  و 
بصريــة، يصطــدم مــن الناحيــة التنظيميــة و المهنيــة 
بتداخــل االختصاصــات بيــن وزارتــي الثقافــة ووزارة 
االتصــال؛ الشــيء الــذي يخلــق لبســا حقيقيــا غيــر مبــرر 
أمــام أيــة محاولــة لتنظيمــه و تطويــره رغــم أن العــرف 
الســائد عالميــا هــو انتمــاء مهنــة التمثيــل إلــى مجــال 
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ــه  ــا كون ــي ضمني ــذي يعن ــيء ال ــة الش ــون الدرامي الفن
ــة بــه ســواء فــي  مجــال اختصــاص المؤسســات المعني
مجــاالت المســرح و الســينما و التلفزيــون. وهــو المبــدأ 
الســائد كونيــا باعتبــار الصفــة القانونيــة الســائدة 
ــون األداء عامــة  ــا هــي انتمــاؤه لفن ــل دولي لفــن الممث
ــون،  ــينما ، تلفزي ــوص ) س ــى الخص ــه عل ــي من والدرام

مســرح(.

ــدأ  ــة« و »مب ــل تكلف ــدأ أق ــن » مب ــل بي ب - الممث
ــاءة« ــاء للكف االلتج

إليــه  المشــار  اللبــس  بســبب  تقنيــن  أي  غيــاب  إن 
ــاف  ــة لإلضع ــة وقابل ــل هش ــة الممث ــل مهن ــاله يجع أع
خصوصــا فــي عالقتــه بالدعــم العمومــي الموجــه إلــى 

ــي: ــاف ف ــذا اإلضع ــل ه ــينما. ويتمث ــاع الس قط

- تخفيــض أجــور الممثليــن المكرســين أو االلتجــاء إلــى 
عمالــة فنيــة األقــل تكلفــة.

ــاء  ــدأ »االلتج ــوض مب ــة ع ــل تكلف ــدأ األق ــال مب - إعم
للكفــاءة« يــؤدي إلــى إغــراق ســوق عمــل الممثــل 
ــر  ــدة وغي ــة جدي ــة فني ــينمائي بعمال ــاع الس ــي القط ف

مؤهلــة؛ ســواء فــي األدوار األولــى أو الثانويــة.

- إضعــاف روح التنافســية بيــن الممثليــن بتغليــب حــظ 
المتنــازل عــن الحقــوق علــى حســاب المتشــبث باقتــران 
وبالشــروط  المســتحق  بالتعويــض  األداء  جــودة 

ــودة.     ــى الج ــلبا عل ــر س ــا يؤث ــل؛ مم ــية للعم األساس

  - غيــاب تنظيــم يدفــع نحــو االلتجــاء إلــى الكفــاءة 
ــا لألجــور و  ــة و الحــدود الدني كإعمــال البطاقــة المهني
العقــد النموذجــي، يــؤدي إلــى تســيب المهنــة وضعــف 

ــة وعــدم تطــور القطــاع. جــودة االنتاجــات الفني

 إن أي إجــراء تنظيمــي فــي هــذا الشــأن ليســت الغايــة 
منــه حمايــة حقــوق الممثــل فقــط ، بــل هــو آليــة فعالــة 
لتطويــر الجــودة، وبالتالــي المســاهمة الفعالــة للممثــل 
األخــرى  الســينمائية  المهــن  جانــب  إلــى  المغربــي 
صناعــة  قواعــد  إرســاء  فــي  الوصيــة   القطاعــات  و 

ــة. ــينمائية حقيقي س

ج- إبداع الممثل بين الكم و الكيف 
إن غيــاب أي تقنيــن حقيقــي لمهنــة الممثل فــي المجال 
الســينمائي ومــا ينتــج عنــه مــن ضيــاع للحقــوق، يغلــب 
ــق  ــع منط ــر الواق ــل األم ــروض و بفع ــكل مف ــه بش لدي
ــص  ــى تقلي ــؤدي إل ــا ي ــف، مم ــق الكي ــى منط ــم عل الك
ــن  ــذار ع ــي االعت ــه ف ــل وحق ــة للممث ــدرة التفاوضي الق

األدوار التــي ال تالئــم قناعاتــه أو ميوالتــه الفنيــة. 

د- الممثل وتحسين صورته االجتماعية
إن نجــاح أيــة صناعــة ســينمائية رهينــة بجاذبيــة مهنــة 
الممثــل كــدور اجتماعــي، لكــون صورتــه مؤثــرة وتمنــح 
المنتــوج الســينمائي إمكانيــات إضافيــة للترويــج، وهــو 
أمــر ال يســتقيم إال مــن خــالل العنايــة بوضعــه االعتباري 
المهنيــة  بالحقــوق  أساســا  المرتبــط  الرمــزي،  و 
واالجتماعيــة األساســية والبحــث عــن آليــات لترويــج 
ــي  ــام اإلعالم ــر االهتم ــل، عب ــة للممث ــورة االيجابي الص
المهرجانــات  فــي  لشــخصيته  المســتحق  التقديــر  و 

ــة .  ــة و الدولي ــينمائية الوطني الس

ه- الممثل و الحقوق المجاورة
إن الوضعيــة التنظيميــة الحاليــة للمكتــب المغربــي 
المؤديــن  اســتفادة  تتضمــن  ال  المؤلــف،  لحقــوق 
)خصوصــا الممثليــن( مــن الحقــوق المجــاورة المترتبــة 
ــينمائي  ــل الس ــا العم ــا فيه ــة بم ــم الفني ــن أعماله ع
واســتغالل الفيلــم، وهــذا مــن العناصــر األساســية التــي 
ال تســاعد علــى تطــور مهنتــه وتحفيــزه علــى أن يبــدع 
ــة  ــار و الديموم ــن االنتش ــدر م ــر ق ــع بأكب ــاال تتمت أعم

ــودة . ــتوى الج ــى مس ــر عل ــذا يؤث وه

و- وضعية الممثل داخل منظومة اإلنتاج 
تدعمــه  إبــداع  التخيلــي،  الســينمائي  المنتــوج  إن   
الدولــة بشــكل كبيــر وبالتالــي فــإن الدولــة عــن طريــق 
القطــاع الوصــي تعتبــر المنتــج الحقيقــي كليــا أو جزئيــا 
األساســي  الضامــن  فهــي  ولذلــك  المنتــوج،  لهــذا 
لحقــوق الممثــل عــن طريــق القطــاع الوصــي، الشــيء 
الــذي يفــرض إقــران الدعــم أيــا كانــت صيغتــه بحمايــة 

ــن . ــوق الممثلي حق

ز - الممثل و التكوين و التكوين المستمر
إن أحــد األســباب األساســية فــي انحصــار إمكانيــة 
ــه  ــر إبداع ــي عــدم تأطي ــل تكمــن ف ــر أداء الممث تطوي
ــرا  ــام الكامي ــص األداء أم ــا يخ ــواء فيم ــكل كاف؛ س بش
أو فــي إدارتــه الفنيــة. الشــيء الــذي يســتوجب تقويــة 
هــذا الجانــب مــن خــالل مؤسســات التكويــن النظاميــة 
داخــل  المســتمر  للتكويــن  ورشــات  تنظيــم  وكــذا 

ــه. ــرب و خارج المغ

2 - الخالصات و التوصيات
إن تشــخيص الوضــع الراهــن الشــتغال الممثــالت و 
الممثليــن المغاربــة فــي القطــاع الســينمائي و مــا ينتــج 
عــن غيــاب تنظيــم محكــم و فعــال، يعــد مــن العوائــق 
األساســية أمــام أي تطــور ممكــن لتحســين جــودة 
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ــة  ــم مهن ــك فتنظي ــي. ولذل ــينمائي الوطن ــداع الس اإلب
الممثــل و مــا يترتــب عنهــا مــن حقــوق و واجبــات 
ــة  ــدم ورش ــك تتق ــة. ولذل ــة و آني ــرورة ملح ــح ض أصب

الممثــل وقضايــاه المهنيــة بالتوصيــات التاليــة: 
ــة  ــر و حماي ــة لتأطي ــان كمرجعي ــون الفن ــاد قان • اعتم
ــر  ــي أكث ــل، مادامــت مهنتهــم تتدخــل ف حقــوق الممث

ــد. ــاص واح ــن اختص م

ــغيل  ــة التش ــن ألولوي ــان كضام ــة الفن ــاد بطاق • اعتم
ــن. ــة الممثلي ــبة لفئ بالنس

• تحســين أجــور الممثليــن و تحديــد الحــد األدنــى 
لألجــور.

ــن: أداء  ــبة للممثلي ــتغال بالنس ــروف االش ــين ظ • تحس
ــراء ذمــة المســتفيد  ــي وقتهــا مــع اعتمــاد إب األجــور ف

ــاج. ــة اإلنت مــن الدعــم بعــد عملي

• ضمــان حقــوق الممثليــن فــي إطــار تفعيــل شــق 
المنصــف  التنزيــل  خــالل  مــن  المجــاورة  الحقــوق 
ل«اتفاقيــة بكيــن« حــول حقــوق فنانــي األداء الســمعي 

البصــري.

• إحــداث تمثيليــة للممثليــن فــي المجلــس اإلداري 
للمركــز الســينمائي المغربــي و اللجــان المســتحدثة 

ــه. داخل

• اشــتراط إبــرام عقــود قبليــة مــع الممثليــن قبــل 
ــة الدعــم الســينمائي،  ــدى لجن ــاج ل ــات اإلنت وضــع ملف
ــالة  ــره برس ــة تغيي ــي حال ــل ف ــازل الممث ــة تن وإلزامي
خطيــة. وتعويضــه بممثــل مــن نفــس الــوزن مــن بيــن 

ــان. ــة الفن ــي بطاق حامل

ــة المشــتغلين فــي  ــن المغارب ــة حقــوق الممثلي • حماي
اإلنتاجــات األجنبيــة عــن طريــق تفعيــل مبــدأ » أحســن 
عقــد ممكــن« الصــادر عــن مؤتمــر الفيدراليــة الدوليــة 

.)FIA( للممثليــن

• إحــداث عقــد نموذجــي خــاص بالممثليــن يحــدد 
والضروريــة. األساســية  الواجبــات  و  الحقــوق 

ــات و  ــل التوصي ــة مناســبة لتفعي ــة قانوني • إحــداث آلي
ــة. ــة للمراقب آلي

• إدراج هذه التوصيات في الكتاب األبيض.



الكتاب األبيض للسينما المغربية138



139 الكتاب األبيض للسينما المغربية

المناظرة الوطنية
حول السينما بالمغرب

4 - الئحة المدعوين الرسمية
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الفعاليات

• عبد اهلل ساعف
• محمد العربي المساري

• رحال بوبريك
• الناجي األمجد

• حسن الصميلي
• الطيب بوعزة
• صباح بنداوود

• فاطمة اإلفريفي
• التهامي حجاج

• مصطفى استيتو
• رضوان البيض
• مصطفى ملوك
• فانسون ميللي

• طارق العالم
• حسن الذهبي
• أسماء العلوي

• جمال الدين الدخيسي
• عبد اهلل الودغيري

• ليلى التريكي
• مسعود بوحسين

• محمد العسلي
• فريدة بنليزيد
• جليل لعكيلي

• نعمان لحلو
• لطيف لحلو

• ادريس بن علي
• رشيد الوالي

• محمد العكاف
• يونس ميكري

• موالي أحمد العلوي
• شكيب العاصمي
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• حميد العيدوني
• أيوب بوحوحو
• خليل لوكماني

• عبد الكريم بوعبيد
• زكريا العلوي

• عبد الحق المنطرش
• عبدالرزاق الزيتوني

• داود أوالد السياد
• محمد العبازي

• لمياء الشرايبي
• نبيل لحلو

• عبد الحي العراقي
• ادريس المريني 

• سعيد الناصري
• عبدالمجيد ارشيش

• نورالدين دوكنا
• عبداللطيف العصادي

• حسين النضوفي
• أحمد حسني
• هشام فالح

• عادل الفاضلي
• يوسف بنواكريم

• نورالدين لخماري
• حمادي كيروم
• أحمد بوغابة

• خالد اإلبراهيمي
• خالد الخضري

• عبداإلاله الجوهري
• محمد الكراط

• حسن غنجة
• أيمن العلج
• أمين التازي

• فاطمة الزهراء بوكرين
• رشيد كويفي

• حميد بسكيط
• محمد بلفقيه
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• هشام الركراكي
• يوسف واكريم
• خالد الناصري

• عثمان الناصري
• هشام الناصري

• محمد بكريم
• عبداهلل بيحيا

• مصطفى الطالب
• شكير المودني

• علي الفقير
• ماهر المالخ

• عزيز السالمي

الهيآت
النقابة الوطنية لتقنيي السينما و السمعي البصري

• مصطفى الزيراوي
• رشيد بوتونس
• حسن العاميري
• مراد الخوضي

•  محمد المزيان
• حسن السامي

•  عزالدين الطاوسي
• حسن العاميري 
• سعيد الرايس 

• اليامني بوحمدي

النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب
• رشيد الشيخ
• محمد فتحي

• عبداهلل الزروالي
• نسيب عبداللطيف المسناوي
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• فاطمة العلوي بلحسن
• عبد اهلل األنصاري

• رشيد الشيخ

الجمعية المغربية لنقاد السينما
• خليل الدامون

• بوشتى فرقزايد
• محمد اشويكة

• عمر بلخمار
• فاطمة إيغوضان

• عبدالجليل لبويري

اتحاد المخردين و المؤلفين المغاربة
• نوفل البراويي
• رشيدة الفكري
• سلمى بركاش
• سعد الشرايبي

• ادريس اإلدريسي

الغرفة المغربية لموزعي األفالم
• عبد القادر بنكيران

• إيمان المصباحي
• حسن البلغيتي

• جان بيير لوموان
• نجيب بنكيران

الغرفة المغربية لقاعات السينما
• عبد الحميد المراكشي

• محمد العلوي
• حسين بوديح
• محمد العيادي

• أبو فراس

الغرفة المغربية لمنتجي األفالم
•  صارم الفاسي الفهري

• محسن كونجار
• عبد الحميد الزوغي
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• فؤاد شالة
• الجياللي فرحاتي
• محمد اسماعيل
• أحمد المعنوني

• جمال السويسي
• محمد اليونسي

الغرفة الوطنية لمنتجي األفالم
• ادريس اشويكة                                       

• محمد مفتكر                                              
• عبد السالم أقلعي                                         
• فريدة بورقية                                               

• حسن بنجلون                                          
• داود أوالد السيد                                       

• صالح الجبلي                                      

الغرفة المغربية لتقنيي األفالم
• المعطي قنديل

• عبد الحق البرني
• عبدالعزيز المحبوبي

• علي شرف
• شفيق بورقية

لجنة الفيلم لوارزازات
• عبد الرزاق الزيتوني
• عبد الصادق العالم

• عبد الرحمان اإلدريسي
• محمد سعيد المراني

لغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري
• بوشتى ابراهيمي

• ابراهيم أيت بنعيسن
• محمد النوري
• محمد طوالة

• أحمد األشرقي
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الجامعة الوطنية لألندية السينمائية
• حفيظ العيساوي

• أيوب األنجاري
• ابراهيم إغالن

الجمعية المغربية لنقاد السينما
• عبد الرزاق غازي فخر 

اتحاد المخرجين و المؤلفين المغاربة
• نعيمة البوعناني

• فاطمة لوكيلي
• العربي بلعكاف

الغرفة المغربية لقاعات السينما
• حسين بوديح

الغرفة المغربية لمنتجي األفالم
• صالح العراسي
• حسن العامري
• حسن عصفور

الغرفة الوطنية لمنتجي األفالم
• محمد عبدالكريم الدرقاوي

                             
الغرفة المغربية لتقنيي األفالم

• ثريا العباسي 
• عبداللطيف االنصاري

• صالح العراسي

الغرفةالمغربية لمنتجي السمعي البصري
• بوشتى اإلبراهيمي

• محمد بوكرين
• أيت سعيد عمر
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المنبر االسم    
األحداث المغربية المختار لغزيوي  

مجلة اآلن المحجوب فرياط  
أخبار اليوم وصال طنطانا   

لوصوار فوزية معروف   
الصباح جمال الخنوسي  

موقع كود أحمد نجيم   
موقع الفوانيس السينمائية الحبيب نصري   

مجلة سينماك محمد بكريم   
فريالنس حسن نرايس   

الحركة المصطفى الصوفي  
العلم عمر بلخمار   

التجديد محمد لغروس   
االتحاد االشتراكي محمد الخيتر   

لوماتان وفاء بناني   
الموقع اإللكتروني مغرب فنون عادل السمار   
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النهار محمد الشرقاوي  
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أوجوردوي لوماروك سناء الجدراوي   
ليكونوميست محمد الشاوي   

ليبراسيون أمينة الصالحي   
بيان اليوم فنن العفاني   

صحافة الوكالة والسمعي البصري

وكالة المغرب العربي لألنباء
وكالة المغرب العربي لألنباء نزار الفراوي   

وكالة المغرب العربي لألنباء وحدة التلفزة محمد ناجي   

الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
- نشرات األخبار بالعربية والفرنسية واألمازيغية

- برنامج الكاميرا األولى )عبد اإلله الجوهري(
- البرنامج اإلذاعي المجلة السينمائية )فاطمة يهدي(

- راديو chaine inter )ربيعة مالك(

M2  القناة الثانية
- نشرات األخبار بالعربية والفرنسية واألمازيغية

- راديو M2 )يوسف بحار(

قناة ميدي 1 تيفي بطنجة
- نشرات األخبار بالعربية والفرنسية 

راديو ميدي 1 بطنجة
- بالل مرميد 

اإلذاعات الخاصة والقنوات الدولية
CHADA- FM    حسن ندير •

RADIO ATLANTIC  ليلى بلعربي •
• مريمة تاركا  راديو أصوات
France 42  مونية بلعافية •



الكتاب األبيض للسينما المغربية148

اللجنة التنظيمية
الرئيس 

السيد مصطفى الخلفي، وزير اإلتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومة

نائب الرئيس 
السيد نورالدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي

التنسيق و المتابعة
رضوان بلعربي، الكاتب العام لوزارة اإلتصال

سعد الوديي، رئيس ديوان السيد الوزير
محمد بلغوات، مدير الدراسات و تنمية وسائل اإلتصال

نجيب الزواوي، مدير الموارد البشرية و المالية
مصطفى استيتو، الكاتب العام للمركز السينمائي المغربي

فؤاد السويبة، المدير الجهوي لوزارة اإلتصال
التهامي حجاج، عضو بالديوان

علي الباهي، عضو بالديوان
مريم الخطوري، رئيسة قسم السمعي البصري و السينما

منير الجراري، رئيس مصلحة السمعي البصري
طارق خلمي، رئيس قسم

أحمد عفاش، رئيس مصلحة


