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تقديم
جــاء تنظيــم فريــق العدالــة والتنميــة للقــاء الدرا�ســي حــول موضــوع »مــن أجــل تطويــر املنظومــة 
القانونيــة للفنــان« ليســلط الضــوء علــى فئــة مهمــة مــن املجتمــع  تســاهم بإبداعاتهــا املتنوعــة فــي بنــاء 
الثقافــة واســتمرار اإلشــعاع الحضــاري للمغــرب، ورغــم ريــادة أدوارهــا فإنهــا تعانــي وتــرزح تحــت وطــأة 
التهميــش والنســيان، ألجلــه فكــر فريقنــا فــي تنظيــم هــذا اللقــاء الدرا�ســي رغبــة منــه فــي اإلصغــاء إلــى مطالــب 

الفنانيــن بمــا يمكــن مــن بلــورة مقترحــات تشــريعية تنصــف أهــل الفــن واإلبــداع.

وممــا تجــب اإلشــارة إليــه أن دســتور اململكــة لســنة 2011 جــاء علــى ذكــر الفــن أربــع مــرات فــي فصولــه 
25، 26، 31 و33، األمر الذي يحتم تنزيل مقتضيات هذه الفصول في أقرب اآلجال حتى يكون للفنان 
إطــار قانونــي يضمــن حقوقــه ويحــدد واجباتــه ويصــون كرامتــه، وقــد عــرف هــذا اللقــاء الدرا�ســي نجاحــا 
كبيرا على مســتويات عدة أولها نوعية الحضور وتعداده حيث شــكل مناســبة للقاء عمالقة الفن ســواء 
وكــذا  املداخــات وقيمتهــا،  نوعيــة  علــى مســتوى  وثانيهــا  واملوســيقي،  الغنائــي  أو  والســينمائي  املســرحي 

الشــهادات املقدمــة فــي هــذا اللقــاء.

ومــن معالــم نجــاح هــذا اللقــاء رواج توصياتــه وخاصاتــه فــي عــدد مهــم مــن وســائل اإلعــام الوطنيــة، 
واألهم من ذلك الشهادات الناطقة التي صرح بها الفنانون خاله، الكاشفة ملكامن الخلل في املنظومة 
القانونيــة الحاليــة أو بمعانــاة غالبيتهــم االجتماعيــة واملاديــة فــي أواخــر العمــر أو حيــن إصابتهــم بأمــراض 
يصعــب تغطيــة تكاليــف عاجهــا بمداخيلهــم ومدخراتهــم املتواضعــة، وفــي جــو الصراحــة واملكاشــفة بيــن 
الفعاليات املشــاركة خال هذا اللقاء الدرا�ســي اجمع الحاضرون سياســيون وبرملانيون أو فنانون أنهم 
مــع الفــن الحــر، الهــادف، املســؤول، املبــدع والخــاق واملحتــرم لقيــم املغاربــة وخصوصياتهــم التــي التزمــوا 

بهــا وتعايشــوا معهــا لقــرون عــدة.

ونغتنــم هــذا التقديــم للتنويــه بمشــاركة كافــة املتدخليــن وبالحضــور املتميــز للممثليــن واملســرحيين 
واملنتجين واملخرجين واملوسيقيين واملغنيين واإلعاميين واألساتذة املتخصصين مع تخصيص الشكر 

: ل 
• النقابة الوطنية ملحترفي املسرح؛ 
• املكتب املغربي لحقوق املؤلفين؛ 
• لجنة التتبع والحكامة لقطاع حقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛ 
• النقابة الحرة للموسيقيين املغربية؛ 
• النقابة املغربية للمهن املوسيقية. 

وســيضم هذا الكتيب بين فقراته املداخات املقدمة خال اللقاء مع جميع الشــهادات وخاصات 
املناقشــة العامــة التــي كان لهــا الفضــل فــي اإلرشــاد إلــى الكيفيــة التــي ســيتم بهــا مباشــرة عمليــة تحييــن 
هــذا  لنختــم  املاديــة واالجتماعيــة،  النهــوض بوضعيتــه  أفــق  فــي  بالفنــان  الخاصــة  القانونيــة  املنظومــة 

الكتيــب بالتوصيــات املصــادق عليهــا عنــد نهايــة اللقــاء.

واهلل ولي التوفيق.

الدكتور عبدهللا بووانو

رئيس فريق العدالة والتنمية
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كلمة السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية
الفن رسالة، الفن ثقافة،الفن إبداع، الفن حرية وحنن لسنا ضد اإلبداع واحلرية ولكن الجيب  أن ننسى أنها 

حرية تنبت يف وطن له أعراف وتقاليد وهوية

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

السيدات والسادة النواب املحترمين،

السادة الحضور،

قبــل الحديــث عــن اليــوم الدرا�ســي وإعطــاء الكلمــة للمتدخليــن والحاضريــن، نطلــب مــن جميــع 
الحضــور قــراءة الفاتحــة علــى فنانينــا الذيــن التحقــوا بالرفيــق األعلــى وهــم كالتالــي:

محمــد  ابراهيــم،  بــن  مضياف،محمــد  العلوي،حســن  مجد،عزيــز  رويشــة،محمد  محمــد 
مناف،محمــد  السوسدي،عائشــة  العلج،محمــد  الطيــب  أحمــد  ســامات،  بغداد،مصطفــى 

وغيرهــم، البصيــر  مو�ســى،أحمد  بــن  شــهرمان،أحمد 

 الغايــة مــن حضورنــا فــي هــذا اليــوم الدرا�ســي االســتماع إليكــم ،اليفوتنــي باملناســبة أن أقــدم 
اعتذارات  السادة الوزراء :محمد الخلفي وزير االتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والسيد 
وزير الثقافة محمد األمين  الصبيحي والسيد وزير التشغيل والتكوين املنهي  عبد الواحد سهيل  
اللتزامهــم بمهمــات داخــل و خــارج أرض الوطــن لكــن مــع ذلــك فالحكومــة حاضــرة وممثلــة من خال 
السيد الحبيب الشوباني وزير العاقات مع البرملان الذي نرحب به باملناسبة،كما نرحب بالسيد 

رئيــس فريــق األصالــة واملعاصــرة والســيد رئيــس الفريــق االســتقالي.

إننــا نمثــل األمــة وهمــوم وقضايــا املواطنيــن، والفنــان أيضــا يعبــر مــن خــال الفــن عــن همــوم 
املواطنين وقضاياهم وعليه فنحن نلتقي من حيث الهدف في خدمة الشعب والوطن. لم نتردد قط 
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في عقد هذا اليوم الدرا�سي إلدراكنا أهميته، وأسجل باعتزاز الحضور النوعي لفنانينا وهو حضور 
مكثف يفوق محطات ســابقة خاصة إبان مناقشــة قانون الفنان،بالفعل هناك ثغرات ونقائص 
في هذا القانون،  وفي هذا اللقاء سنتدارك كل الفراغات وجوانب القصور على املستوى القانوني. 
يحتل موضوع الحماية االجتماعية للفنان الصدارة. إننا أمام قطاع غير مهيكل اقتصاديا تغيب 
فيه سياسة حكومية وعمومية متكاملة، فعلى سبيل املثال هناك خصاص على مستوى األعمال 
االجتماعية و غياب صندوق للتقاعد، وهناك بالفعل نقص حاد في هذه املجاالت، لينضاف إليه 

تعدد املتدخلين كالثقافة واالتصال والتشــغيل.

الفنــان املغربــي اليــوم مهــدد حتــى فــي وطنــه مــن خــال الشــركات األجنبيــة، صحيــح هنــاك حاجــة 
اقتصادية للشركات العماقة والعابرة للقارات، ولكنها تأخذ جزء غير يسير من حقوق الوطن وا

لفنــان.                                                                                   

   

ال يفوتني أن نعتذر إذا وقع منا أي تقصير في استدعاء الهيآت والنقابات ،نحن نرحب بالجميع 
دون تمييــز كيفمــا كان نوعــه، وســنبقى آذانــا صاغيــة ملقترحاتكــم وتدخاتكــم التــي ســنعمل علــى 
أخدهــا بعيــن االعتبــار  اســتنادا إلــى آليــة تمكننــا مــن تجميعهــا فــي قوالــب تشــريعية وتنظيميــة تأخــذ 

مجراهــا فــي أســرع األوقــات.

ختاما،اليــوم نعيــش الــدورة 12 ملهرجــان »موازيــن«   ونقــول فيــه كلمــة واحــدة الفــن رســالة 
،الفــن ثقافة،الفــن إبــداع ، ،الفــن حريــة ونحــن لســنا ضــد اإلبــداع والحريــة واليجــب أن نن�ســى  أنهــا 
حريــة تنبــت فــي وطــن لــه أعــراف وتقاليــد وهويــة، وضريبــة الحريــة أن تقــع بعــض التجــاوزات لكــن 

بمجهوداتكــم ســنرتقي بالفــن ونحــرره مــن كل مايمــس بهويتنــا الحضاريــة . 

املشاركون يتلون الفاحتة ترمحا على أرواح رواد الفن واإلبداع
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كلمة السيد الحبيب الشوباني
الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان

هذه الشرحية اليت تساهم يف صناعة الدوق الوطين وهي من أخطر الصناعات، حنن حنرص ونعمل كل يف 
جماله من زاوية أن يكون الدوق الوطين يف أرقى مستوياته باعتباره من مؤشرات تقدم ورقي الشعوب،أنتم 

بال خالف من صناع احلياة ،وصناع الوعي اجلماعي

بسم اهلل الرمحان الرحيم،

السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

الحضور الكريم،

املجتمع املدني والفني بكل تعبيراته ورموزه وفنانيه ومبدعيه،

ســعيد بوجــودي بينكــم وبانفتــاح البرملــان علــى محيطه،وعلــى هــذه الشــريحة التــي تســاهم فــي 
صناعة الدوق الوطني وهي من أخطر الصناعات، نحن نحرص ونعمل كل في مجاله من زاوية أن 
يكون الدوق الوطني في أرقى مستوياته باعتباره من مؤشرات تقدم ورقي الشعوب،أنتم با خاف 
من صناع الحياة ،وصناع الوعي الجماعي،مند كنا صغارا كنا نتلقى قيمنا ومبادئنا في مؤسسات 
مجتمعيــة مثــل املدرســة واملســجد والحــي واألزقــة لكــن الذيــن صنعــوا ذاكرتنــا ومفاهيمنــا وذوقنــا 
وسلوكياتنا هم الفنانون واملبدعون الدين الزالت أسماؤهم وحركاتهم وأصواتهم تداعب مخيلتنا 
وذوقنا كلما استرحنا لحظة من عنت الحياة وكدحها،نتذكر هؤالء املبدعين، اليوم نحن في مناخ 
سيا�سي ودستوري جديد ،يجب أن تأخذ األمور مجراها بالنسبة لهذا القطاع، وهذه الشريحة .

   إن دســتور اليــوم عنــده توصيفــات متعــددة وهــو دســتور رد االعتبــار  وهــو جــاء جوابــا علــى 
احتقان مجتمعي عنوانه مطلب الكرامة والعدالة االجتماعية اما الباقي فهو تفاصيل،إن الجوهر 
الــذي مــن أجلــه خــرج النــاس يحتجــون هــو الحفــاظ علــى الخصوصيــة املغربيــة املتمثلــة فــي ذلــك 
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الجمع الخاق بين التغيير واإلصاح واالستقرار والسلم واألمن واإلصرار على ذلك،هذه الخاصية 
تشــكل هــذا االســتثناء.

وردا لاعتبــار وتكريمــا للمجتمــع املدنــي الفنــي وللحــق فــي صيانــة اإلبــداع وتحريــرا لــه مــن قيــود 
التحكم الذي كان ممنهجا في تدبير شؤون الدولة واملجتمع ولم يسلم منه ال سياسيون وال فنانون 

وال منتخبون،كان منهجا يضر بالحرية واملبادرة والكرامة اإلنسانية في نهاية املطاف.

الدستور هو رد لاعتبار على أساس قاعدة الحريات والكرامة اإلنسانية، الفنانون يجب أن 
يأخــذوا مكانهــم فــي هــذا الحــراك للتمتــع بــا خــاف بأرقــى وأقــوى قانــون ومنظومــة تشــريعية تضمــن 
لهم حقوق إبداعهم وإنتاجهم وكدحهم حتى ال يكونوا حلقة أضعف في مسلسل استغالي رهيب 
يمتد إلى هذه اإلبداعات والعطاءات وتبقى  صورة الفنان في الذاكرة الوطنية ذاك الذي ينتهي به 
املطاف إلى أن يكون حالة اجتماعية ،هذه الصورة مدانة اليوم وتحفزنا لوضع ضوابط قانونية 

صارمــة ألننــا فــي مجتمــع معولــم .

اليــوم مــن حقنــا كمغاربــة أن نحصــن حقــوق 
أحــرارا  يظلــوا  حتــى  وكســبهم  وإبداعهــم  فنانينــا 
وخدمــة  وتنميــة  الوطنــي  الــذوق  فــي  يســاهمون 
فــي كل الجهــات، ولكــي  القضايــا الوطنيــة العادلــة 
ال  أن  مخجــل  اجتماعية،شــيئ  حالــة  اليكونــوا 
والتشــريعات  والتنظيمــات  القوانيــن  مــن  نمتلــك 
عبــر عقــود مــن حيــاة االســتقال ممــا يجعــل الفنــان 
بقية حياته مبدعا،متألقا،منتجا للثقافة وصانعا 
للحيــاة وأن يتــوج مســاره الفنــي بحيــاة كريمــة تليــق 

العطــاء. وأجــزل  أســدى  بمــن 

   هــذه جبهــة اجتهــاد فــي إطــار الدســتور الجديــد، البــد مــن فتحهــا إنصافــا  للفنــان وتشــجيعا لــه 
علــى اإلنتــاج الســامي. 

  غننــا  كحكومــة نقــول هــذا قناعــة وإيمانــا أن وطــن الحريــات والكرامــة ليــس فيــه اســتثناء،في 
هــذا الصــدد نحيــي املبــادرة التشــريعية للفريــق وللبرملــان باعتبــاره املؤسســة املركزيــة للديمقراطيــة 
وهــو مصنــع للقوانيــن ومشــتل إنتــاج القاعــدة القانونية،يجــب إذن أن يخــرج مــن هــذا الفضــاء أرقــى 

وأجمــل القوانيــن التــي تحصــن الحقــوق والحريــات وتضمــن العيــش الكريــم.

         نحــن مــن موقــع الحكومــة وبتظافــر جهــود جميــع الفــرق، وفــي هــذا املوضــوع بالــذات الــذي 
ال يحتمــل أيــة مزايــدة أو خــاف سيا�ســي أو مطارحــات ومجــادالت سياســية، هــذا املوضــوع عنوانــه 
الكبيــر الكرامــة وبالتالــي يجــب أن تنقــرض مــن مشــهدنا اإلعامــي هــذه الصــورة التــي تدفــع لنــا فــي كل 

مــرة لفنــان يحتــاج لرعايــة اجتماعيــة.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته. 
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كلمة السيد  محمد يتيم النائب األول لرئيس مجلس النواب
 حنن جنلس اليوم إىل أيقونات كبرية من الفن املغربي ونفتخر حبضوركم ونعتربه تشريفا للمؤسسة، 

ورسالتكم اليوم وصلت قبل أن تتحدثوا 
السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والسادة الحضور،

بدايــة نرحــب بكــم فــي رحــاب مؤسســتنا باســم مكتــب مجلــس النــواب ومكونــات هــذا املجلــس 
الذي أكد من خال خطته اإلستراتيجية تماشيا مع روح الدستور على بعد مهم وأسا�سي ،يتعلق 
األمر بالديمقراطية التشاركية و باالنفتاح على املجتمع وجمعياته ومفكريه ومثقفيه وفعالياته، 

وكل مــن لــه تأثيــر  فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

نحن معتزون بهذا اللقاء وهذه الندوة التي ســتكون مقدمة للقاءات أخرى متعددة، مع هذه 
الفئــة مــن الفنانيــن التــي ســاهمت فــي تربيــة ذوقنــا وعلمتنــا معنــى الكلمــة الجميلــة وقيم النبل والحق 
والخيــر والجمــال بــل إن هــذه القيــم إذا قدمــت بطريقــة بشــعة نفــر منهــا النــاس، مــن هنــا يأتــي دور 
الفنــان باعتبــار الزينــة مكونــا مــن مكونــات الوجود،ومــن هنــا نتحــدث علــى  مايســمى باالســتدالل 
الجالي الذي هو استدالل عقاني ومنطقي باإلضافة إلى االستدالل الجمالي الذي هو مدخل من 

مداخــل اإلقنــاع وإقامــة الحجــة ومدخــل للتربيــة وتكويــن اإلنســان.

نعــرف  ننحــن  إليكــم  بــكل مكوناتها،بــكل فرقهــا ولجانهــا لاســتماع  هــذه املؤسســة ستســتمر 
واقعكــم وتطلعاتكــم ،ونحــن يؤســفنا ويضرنــا أن نتعــرف علــى الفنــان  كفئــة اجتماعيــة تســتحق 
الشــفقة،الفنان ليــس فــي حاجــة للشــفقة أو اإلحســان،آن األوان لتنهــض صناعــة فنيــة حقيقيــة 
تضمــن لهــم العيــش والشــغل الكريــم وأن يكونــوا منتجيــن للثروة،الفنانــون ليــس مســتهلكين للدعــم 
بل يمكن أن يصبحوا مشغلين ومساهمين في إنتاج الثروة الوطنية،فبعض الدول الكبرى تغلبت 
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بثقافتهــا بفضــل قوانيــن لحمايــة صناعتهــا الثقافيــة فــي إطــار مايســمى  باالســتثناء الثقافــي.

نحن نفتخر بكم ألنه في ظروف قاسية استطعتم أن تحفروا في ذاكرة الناشئة معاني الوطنية 
الصادقة،معاني الخير والجمال،ومعاني النجاح.

نحــن نجلــس اليــوم إلــى أيقونــات كبيــرة مــن الفــن املغربــي ونفتخــر بحضوركــم ونعتبــره تشــريفا 
للمؤسسة،ورســالتكم اليــوم وصلــت قبــل أن تتحدثــوا ،هــذه املؤسســة أصبــح لهــا اليــوم شــأن كبيــر 
في بلورة السياسات العمومية،ويمكن أن يعول عليها،هذه أمانة وسنحاول أن نكون في املستوى.

  واهلل ولي التوفيق.
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كلمة السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة والمعاصرة
 التزمــت للحضــور ألن الفنانيــن جــزء مــن وجودنــا نعيــش معهم،كاســرة يختلســون الدخــول إلــى 
بيوتنــا مــن خــال التلفزيــون واألغانــي ،وتأكــدوا انــه ماكنــت اعتقــد انتــم الذيــن توزعــون الفرجــة 
واإلحساس الجميل أنكم تعانون كل هذا املعاناة، لكن من خال حزنكم أعتقد أنه حان الوقت 

للتفكيــر بجديــة فــي املوضــوع.

اعتقــد أنــه يمكــن مقاربــة املوضــوع مــن زاويتيــن، األولــى هــي تقديــم الدعــم وأنا ضد هذه الفكرة، 
والثانيــة إمــا أن الدولــة تســتثمر فــي املجــال الفنــي وتجعــل املبــدع ينتــج وأنــا مــع هــذه الفكــرة األخيــرة 
،سأقارن وضعيتكم بوضعية املحاماة،تبني لنا الدولة املحاكم ،تعين لنا القضاة ثم نشتغل نحن 
ونأخــذ أتعابنــا علــى عملنــا، باســتقال عــن الدولــة ونحافــظ علــى اســتقاليتنا، لحــد اآلن  النقبــل 
أن يمــس أي أحــد باســتقالية املحامــاة كنمــوذج، ليصــل الفنــان إلــى هــذا املســتوى تبنــى للفنانيــن 
املسارح وتمنح لهم اإلمكانيات املادية لينتجوا وأنا أسال صديقي »ال�سي أحمد العلوي« كصديق 
خــاص ،قلــت ملــاذا فــي »موازيــن« أنظــر إلــى املغنيــة أو املغنــي وأنظــر فــي نفــس الوقــت إلــى الجمهــور وأنــا 
مــن مدمنــي مســرح محمــد الخامــس، أتســاءل هــذا الحضــور االجتماعــي القــوي مــع مغــن مصــري 
أو أمريكــي ملــاذا اليكــون مــع مغــن مغربــي فــي مســرح »محمــد الخامس«،هــل ألن اإلبــداع املغربــي لــم 
يســتطع الوصــول للجمهــور أم ألن مطــرب الحــي ال يطــرب أنــا أطــرح هــذا الســؤال بقــوة، أنــا أعتقــد 
حينمــا أكــون فــي »تارودانــت« مثــا وتحضــر »تــكادة« يكــون الحضــور قويــا في الجنوب لســبب بســيط 
هو أن اهتمامنا يكون لسبب ثقافي ،فوجئت أن أبنائي يطلبون مني رِؤية »ميكا« وهو مغني،هناك 
�ســيء أســال فيــه نف�ســي أيــن يوجــد الخلــل؟ هــل اإلعــام يخلــق املوافقــة املاقبليــة للشــخص قبــل أن 
يــرى؟،أم أننــا علــى مســتوى الوســائل التلفزيــة التــي تدخــل إلــى بيوتنــا هنــاك خلل؟أنــا ال أريــد للفنــان 

أن يســتجدي، أن يتســول، الفــن إبــداع وكرامــة وجــرأة وتحــد. 

لكــن أيــن هــو دور الدولة،هــل إذا وضعنــا القوانيــن التــي حلمنــا بهــا جميعــا ســنحل  اإلشــكال أم 
على الدولة  أن تصنع مجاال استثماريا في املجال الفني ، سأعطي مثاال أو رقما سيفاجئ الجميع، 
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املجتمع املدني في فرنســا 3مايين موظف بمعنى 30 مليار أورو  خاصة فقط باألجور ،النقبل أن 
»الزعــري« بعــد 75 ســنة يقــول بأنــه يمــوت مــن الجــوع بمعنــى أننــا جاحــدون فــي هــذا البلــد، ســأعطي 
نموذجا آخر ،اآلن نناقش في البرملان وضعية الرؤساء السابقين، عندنا نائب برملاني ورئيس سابق 
وضعيتــه مزرية،وعندنــا برملانييــن ســابقين يعيشــون اآلن وضعية،ونفكــر كيــف نحــل هــذا اإلشــكال 
.إننا نستقبل كل يوم مآ�سي من مآ�سي املجتمع املغربي ألنه في عاقتنا مع هذا األخير  غير منصفين 

فــي بعــض املهــن واملجــاالت التــي تغيــب فيهــا الدولــة .

أريــد أن أقــول للســيد الرئيــس بووانــو وهــو زعيــم مــن زعمــاء األغلبيــة خصــم سيا�ســي عنيــد 
وصديق،أنــا جئــت لهــذا اللقــاء ألن هــذا املوضــوع موضوعنــا جميعــا باختافاتنــا السياســية،يجب 
أن نقــرر هــل ننتــج القوانيــن ثــم نغلــق مــن جديــد البــاب عليهــا؟،أم علينــا أن نفكــر أن حــل اإلشــكال 
ليس على مستوى النصوص ولكن بربطها بخطة طويلة األمد تطرح مشكل الفن في املغرب،أنا ال 
أقبل البني أن يكون عاشقا »مليكا« وأال يكون عاشقا لعبد »الوهاب الدكالي« مثاأو »عبد الهادي 

بلخيــاط« أو »نعيمــة ســميح«.

ســألت ذات  مــرة »رجــاء بــن املليــح« قلــت لهــا ملــاذا تركــت املغــرب أجابــت بــأن اإلمكانيــات التــي 
تتوفر لي لتصوير كليب »بمصر« تتجاوز آالف املرات  اإلمكانيات املتاحة للتصوير باملغرب، لقد 
حــان الوقــت ليــس لننصــف شــيوخ الفنانيــن و الفنانيــن عامــة ألن الفــن جــزء مــن وجودنــا، جــزء مــن 

حياتنــا، وإذا كان لنــا هــذا الشــعور كمســؤولين تأكــدوا أننــا ســنصل.      
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مداخلة السيد مسعود بوحسين
رئيس النقابة املغريبة حملرتيف املسرح

قانون الفنان المغربي وآفاق التعديل
اإلخوة و األخوات،

أحــب أن أبــدأ مداخلتــي بمجموعــة مــن املاحظــات األوليــة، علمــا بــأن املداخلــة  ســتكون لهــا 
طبيعــة تقنيــة صرفــة فيمــا بعــد.

املعطى األول: أنه حينما نتحدث عن قانون الفنان، وأنا سعيد هنا بوجود الفنان »مصطفى 
الزعري« و أستسمحه ألتحدث عن طريفة حدثت لي معه، ربما بحجم االنتظارات املوجودة قال 

لي بالحرف هل سننتظر كل هذا الوقت لتنزيل كل ما تم االتفاق عليه  والتعهد به.

نحن أيضا كمسؤولين و نقابيين نشعر باإلحراج ألن الفنانين يطلبون أو يطالبون بامللموس و 
ما هو واقعي ، لذلك أعتقد أن ما سبق أن أشرت إليه بخصوص التأخر التشريعي في هذا املجال 
يلزمنــا امل�ســي بســرعتين: ســرعة مرتبطــة باإلجــراءات االســتعجالية لوجــود معانــاة فــي املجــال الفنــي 
و أيضا هذه السرعة االستعجالية لن تسمح لنا بانجاز قوانين ستتم مراجعتها بعد عشر سنوات 
وإعــادة النظــر فيهــا، خاصــة و أن األمــر يتعلــق بترســانة قانونيــة تبــدأ مــن القوانيــن اإلطــار   و بعدهــا 
املراسيم التنظيمية و القرارات الوزارية إلى غير ذلك، يعني التفكير فيها عبر أفق استراتيجي لكن 
ال يجــب أن نن�ســى أيضــا ضــرورة التفكيــر فــي حلــول اســتعجالية، نبــدأ أوال باملســائل االســتعجالية، 
لكــن قبــل ذلــك أود أن أذكــر أن الحمايــة القانونيــة للفنــان يجــب أن تنطلــق مــن منطلــق يجــب أن 
نكــون فيــه واضحيــن حيــن الحديــث عــن املجــال الفنــي املغربــي، فاألمــر يتعلــق بحقــوق قبل أن يتعلق 

بامتيــاز، هــذا الخطــاب يجــب أن نقتنــع بــه جميعــا. فاملســالة مســألة حــق و ليــس امتيــازا.

مســألة أخــرى يجــب التمييــز مــا بيــن الوضــع االعتبــاري لهــذا الفنــان أو ذاك، هــذا ســياق، أمــا 
الحقــوق األساســية الدنيــا  ألي فنــان علــى األقــل فيجــب ضمانهــا ألنــه ينتمــي إلــى مجــال االحتــراف، 
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حينمــا نتحــدث مثــا علــى تقنيــن املجــال الفنــي، فهــذا مــن اإلشــكاالت التــي كانــت متحكمة في القانون 
القديــم بمعنــى هنــاك إقحــام ملعيــار القيمــة فــي مجــال منهــي صــرف، معلــوم أنــه حينمــا نتحــدث عــن 
تنظيــم للمهــن نتحــدث أساســا علــى مجــال اشــتغال أكثــر مــن الحديــث عــن مجــال قيــم فنيــة، لكــون 
هذا األمر متروك للنقاد و الجمهور ،إذن من هذا املنظور نعتقد أنه يجب لانطاق أن يكون لنا 

تصور أكثر شمولية و أكثر دقة.

ثانيــا : يجــب أن ننطلــق مــن مبــدأ أن الفــن ليــس عنــده نفــس الخصوصيــات و هــذه املشــاكل 
األساســية املوجــودة فــي القانــون الحالــي الــذي اتجــه إلــى التعميــم بحيــث يشــمل كل الفنــون لدرجــة 
أنه حينما سنصل للمراسيم التنظيمية يجب أن نتوقع حدوث صراع للمصالح، ألنه ما سيصلح 
لقطاع فني لن يصلح لقطاع فني آخر، وحتى إذا قمنا بمحاولة لتعديله يجب أن نأخذ رأي جميع 
املتدخلين في املجال.  بالفعل هناك انقسامات في املجال الفني و في الساحة الفنية و هذا املعطى 
يجب اإلشــارة له. ال يمكن أن نتخيل قانونا ير�سي 
الجميــع و لكنــه فــي الواقــع ال ير�ســي أحــدا، أنــا ال 
أشــياء  يتضمــن  ألنــه  القانــون  قيمــة  مــن  أنتقــص 
اإلشــكاالت  إلــى  أشــير  املقابــل  فــي  لكننــي  إيجابيــة، 
الحاصلــة مــع التأكيــد علــى ضــرورة التركيــز علــى كل 

مالــه طبيعــة اســتعجالية. 

 في إطار الجوانب املستعجلة أعتقد أنه يجب 
القانــون األسا�ســي واملرســوم  أن  نتحــدث علــى  أن 
التنظيمي الوحيد املوجود اآلن هو الخاص ببطاقة الفنان، أعتقد أنه يجب العمل بها على حالتها 
اآلن في انتظار التعديل، وهنا يجب أن يكون لها األولوية بالنسبة لفنون العرض، ينبغي اإلشارة أن 
القانون الصادر فيه عبارات صادمة: » يمنح كذا و كذا......... إمكانية » هذا إشكال ألن اإلمكانية   

والعدم سواء في مجال فنون العرض، نقصد املوسيقى و املسرح و السينما إلى غير ذلك.

بطاقــة الفنــان ال يجــب أن تتضمــن فقــط االمتيــازات املمكنــة ولكــن يجــب أن تنصــف و أن 
يكون هدفها األسا�سي هو التشغيل كأولوية في كل ما تمنحه أو تدعمه به الدولة لحماية الجودة 
بحكــم أن الدولــة متدخلــة فــي املجــال ســواء عبــر وزارة الثقافــة أو عبــر املؤسســات التابعــة لــوزارة 
االتصــال. هــي تتدخــل فــي املجــال علــى مســتوى التمويــل و الدعــم و لكــن بخصــوص إلنتــاج هنــاك 
منتجون بطبيعة الحال يتوجهون للكفاءة، في مقابل منتجين همهم األسا�سي هو الربح املادي ما 
أمكن و بالتالي يتم إغراق السوق الفنية بعمالة رخيصة تؤثر على الجودة و على مناصب الشغل 
بالنسبة للفنانين املحترفين ألجله تقدمت النقابة مؤخرا بمقترح بتخصيص نسبة من اإلنتاجات 
الدراميــة  و يجــب أن تكــون حتــى فــي الســينما علــى غــرار املســرح بحيــث يتــم فســح املجــال للكفــاءة 

وذلــك لعــدم وجــود ســوق حــرة حقيقيــة. 
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املســألة الثانيــة االســتعجالية: أعتقــد أنــه آن األوان لتأســيس مؤسســة لألعمــال االجتماعيــة، 
بفعــل وجــود فنانيــن فــي أوضــاع صعبــة، نحــن كنقابــات نتعــرض للهجــوم بالرغــم مــن دورنا التمثيلي.

نحن ال نتوفر على هذا الدور االجتماعي و غير موكول لنا ألن الدولة ال تمنحنا الدعم أو املال 
للقيام بالتطبيب أو األعمال االجتماعية، و لذلك فهذه مسؤولية الدولة في هذا اإلطار، و أظن أن 
السيد الوزير في تدخله عرض هذه املسألة و كانت من بين مطالب مؤتمر نقابتنا بضرورة وجود 

مؤسســة للرعايــة االجتماعيــة.

اآلن ســأمر للتعديات املمكنة في قانون الفنان، أوال و قبل كل �ســيء ينطلق هذا القانون من 
تعريفــات، نتحــدث عــن الفــن بمفهومــه الشــامل كمــا حــدده علــم الجمــال و الجماليــات. هنــاك مبدأ 
خاص في علم الجمال يســمى نســق الفنون الجميلة أو la morphologie de l’art الهدف منه هو 
تقييم الفنون وفق معايير مختلفة. القوانين الدولية كلها في هذا املجال تعتمد تقسيمات أساسية 
و هي في األصل اثنين: إما تقسيم بما يسمى: مؤلف interprète  و إما نتحدث عن العائات الفنية 
الكبــرى، و الســؤال هنــا ملــاذا العائــات الفنيــة و ليــس القانــون؟ هــذه مــن املشــاكل الكبــرى فــي قانــون 

الفنان و للتوضيح فالعائات الفنية ثاث:

فنون العرض الحية و املسجلة على دعامة، الفنون التشكيلية و األدب الفني ألن ليس كل ما 
هو مكتوب فن، يمكن أن يكون نظريات إلى غير ذلك.

لكــن حينمــا نتجــه لفنــون العــرض و هــذا هــو املشــكل األهــم توجــد الفنــون الدراميــة فــي فنــون 
العــرض، كل مــا يعتمــد علــى املمثــل أو علــى فعــل التمثيــل ســواء املســرحية، ســواء فيلــم درامــي فــي 
الســينما أو التلفــزة، الفنــون املوســيقية، فنــون الرقــص chorégraphie و الســيرك و املنوعــات، 
فالتعريــف منطلــق مــن الوضــع االثنولوجــي للعمــل الفنــي و كيــف يقــدم؟، بــكل بســاطة الجســم أو 
الجســد هو مركز هذه الفنون ســواء باســتعمال آلة أو غيره ذلك يمثل، يدير املوســيقى، يرقص، 
 .artiste lyrique, dramatique, chorégraphique et de cirque بهلوانيــة بمعنــى  ألعــاب  يديــر 

وجــود تفاعــات بيــن هــذه القطاعــات.

حينمــا نتجــه لقانــون الفنــان نجــده يجمــع بيــن املســرح، الفنــون الســمعية البصريــة، الفنــون 
التشــكيلية، فــي الفنــون نأخــذ فنــا بســيطا كمثــال فــن التمثيــل، أيــن يمكــن تصنيفــه ألنــه موجــود فــي 
املسرح كما في السينما، كما في التلفزة، هذا ماحدث حينما أردنا إصاح بطاقة الفنان اصطدمنا 
بهذه اإلشكاالت و هي باألساس ذات طبيعة منهجية، يهمنا هذا املمثل، يهمنا الراقص، املوسيقي، 
يهمنا الكل لكن في إطار منظومة شاملة التي هي فنون العرض، هناك املمثل، املمثل الحي، املمثل 
الدمية، املمثل بواسطة خيال الظل إلى غير ذلك و كلها قوانين و أدبيات دولية في هذا املجال و ال 

نعــرف هــل كان هنــاك اطــاع عليهــا؟

إذن الفصــل بيــن العائــات الفنيــة أو املهنيــة يفتــرض أن يكــون فــي القانــون ثــاث عائــات مهنيــة 
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كبرى: فنون العرض، الفنون التشكيلية، الفنون األدبية لكي يكون لكل فن أو عائلة فنية شروط 
للممارســة.

ماهي املفاصل الكبرى لهذا القانون؟

أوال، البــد مــن املقارنــة بينــه و بيــن قانــون املؤلــف و الحقــوق املجــاورة الــذي يحتــاج لنــوع مــن 
التكامل، إننا نتحدث دائما عن حقوق العرض التي تجمع بين املسرح و السينما و املوسيقى سواء 
كان حيــا أو مســجا علــى دعامــة. تتكــون الحمايــة 
  freelance مثــا:  لفئــة  االجتماعــي  املســتوى  علــى 
تتكــون علــى مســتوى الشــغل أو العاقــة الشــغيلة.

الفنيــة  املصنفــات  اســتغال  حمايــة  ثالثــا:   
تــداول منتــوج مــا فهــو يخضــع ملنطــق  يتــم  حينمــا 
واحــد  فيلــم  بمعنــى    multiplication التضعيــف 
يمكــن أن يصنــع منــه عــدة أفــام، ملــاذا تــم ســن هــذا 
املقت�ســى ألن الفنــان مــا بيــن عقديــن يعــد عامــا، ال 
يتعلــق األمــر بالحضــور  الجســدي présence physique  بمعنــى أنــه حينمــا يتــم تصويــر فيلــم فإنــه 
يخضــع الســتثمارات متعــددة، يجــب أن ترجــع العائــدات للفنــان بمنطــق la multiplication  هــذه 

هــي املســتويات الثــاث للحمايــة.

إذن مـن خـال مـا سـبق حينمـا نتحـدث علـى قانـون الفنـان األشـياء التـي يجـب أن نتطـور فيـه 
ثـاث: الفنـان و املقاولـة الفنيـة ووكالـة الخدمـات الفنيـة، الفنـان أوال و آليـات ضبطـه هـي بطاقـة 
الفنان، و هنا سنفتح قوسين بخصوص التعريفات: ملاذا الدولة من خال القانون تعترف بالفنان 
و ال تعترف بمهنية الفنان ، هذا الجانب يخلق لبسا من الناحية القانونية، نعترف بمهنية الفنان 
و ليس بمنطق أنه فنان؟ لذا فتفسير الظاهرة الفنية واسع جدا، إننا نتحدث فقط عن الجانب 
املنهـي أو الجانـب الحرفـي بالرغـم مـن أن هـذا األخيـر عنـده بعـض الخصوصيـات التـي ال يتـم االنتبـاه 
إليهـا سـواء مـن الناحيـة النظريـة أو مـن الناحيـة القانونيـة الدوليـة، مفهـوم املهنيـة فـي الفـن مـن 
اإلشكاالت املطروحة و يجب حسمها و هي كانت باملناسبة محط صراع بين الفنانين و تعني التفرغ 
للممارسـة بنـوع مـن اإلتقـان و املهنيـة فـي جميـع املجـاالت. فـي الفـن ممكـن أن نجـد أيضـا »إلنجـاز« 
performance مـع التفـرغ ألنـه توجـد قوانيـن تؤطـر هـذا املجـال الـذي يعتبـر أن املجـال الفنـي ال 
يخضع ملنطق تراكم الوظائف، و هو ما تمت اإلشارة إليه من خال املادة 27 من اإلعان العالمي 
 les لحقـوق اإلنسـان التـي ال تخضـع لهـذا املنطـق ،بمعنـى أنـه فـي دولـة مثـل فرنسـا نسـمع بمـا يسـمى
intermittents du spectacle   و نعني بهم توالي فترات العمل مع فترة العطالة، هذه الفئة يجب 
أن يكـون لهـا وضـع خـاص فـي  إطـار بطاقـة الفنـان بالتركيـز علـى الجانـب االجتماعـي، فـي هـذا الجانب 
بطبيعـة الحـال هنـاك اتفاقيـات دوليـة تقـول بـأن الدولـة ملزمـة بدعـم الفنـان بهـذا املنطـق ألنـه 
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مجال للمخاطرة ) domaine de risque  ( لذا فهي تتدخل أساسا لصالح هذه الفئة من الناحية 
الجتماعية، أما اآلخرون فيخضعون لنفس القوانين املرتبطة باالشـتغال كصيرورة عمل و أيضا 
بحقـوق املؤلفيـن و الحقـوق املجـاورة،و هـذا يعطينـا مجموعـة مـن التصنيفـات املوجـودة عامليـا و 
هي: األجير       le freelance ou l’intermittent ، le salarié و هذه الفئة قليلة في املغرب. كمثال 
علـى ذلـك بعـض العامليـن باإلذاعـة أو الجـوق الوطنـي أو عمومـا يشـتغلون بالفـن و يتقاضـون راتبـا 

عن ذلك، باإلضافة إلى املوظفين بهذه الفئة يجب 
أن يأخذها القانون بعين االعتبار و هي التي تعمل 
في أوقات الفراغ و ال مجال ملنعها أو في إطار التفرغ 

وفـق رخصـة اسـتثنائية قابلـة للتجديـد.

مــن هنــا نقــول أن التمييــز موجــود فــي الحقــوق 
يقــع  قوســين،  أفتــح  هنــا  و  أساســا،  االجتماعيــة 
مــا يســمى  بيــن  البرملانيــة  فــي املؤسســة  خلــط كبيــر 
املوظفــون األشــباح هــذا األمــر يهــم بالدرجــة األولــى 
عاقة الوزارة أو الجهاز املشغل بالفنان و هو الذي 
يجــب أن يضبطهــا لــذا فاملطلــوب فتــح نقــاش علــى 
هذا املســتوى ألنه يخلق العديد من ســوء الفهم و 

التوتــر. ســيادة 

أن  فيجــب  الفنيــة  املقاولــة  بخصــوص  أمــا    
تتضمن في هذا القانون و لكن بشكل أكثر دقة ألن 
املقــاوالت الفنيــة يؤخــذ فيهــا بعيــن االعتبــار املنظــور 
املــزدوج للثقافــة كمــا تحددهــا اتفاقيــة اليونســكو 
املرتبطة باالستثناء الثقافي، على اعتبار أن املجال 
اقتصــادي  أو  تجــاري  مجــال  ذاتــه  حــد  فــي  الفنــي 
باملفهوم الدقيق و لكن أيضا فيه جوانب ال يمكن 
أن نخضعهــا ملنطــق تجــاري محــض، هــذه الثقافــة 
الناحيــة  مــن  فاعليتهــا  و  االزدواجيــة  تتضمــن 
االقتصادية ال تتبنى فقط املردودية املباشرة بقدر 
مــا تتبنــى الديناميــة التــي تخلقهــا للمجتمــع، بمعنــى 

تحســين الجاذبيــة فــي املجــال، إنهــا تســاعد مــن الناحيــة االقتصاديــة علــى ترويــج منتوجــات أخــرى، 
كمثــال علــى ذلــك املركبــات فــي مجــال الســينما بحيــث أن املواطــن يســاهم فــي عمليــة تجاريــة محضــة 
أكثــر مــن شــرائه لتذكــرة، بمعنــى آخــر املنظــور االقتصــادي للثقافــة غيــر مرتبــط أساســا بمردوديــة 

مباشــرة، مرتبــط أيضــا بمنــاخ.
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هــذا الجانــب الخــاص باملقاولــة مهــم جــدا و يجــب أن يأخــذ بعيــن االعتبــار هــذه االزدواجيــة 
املؤسســات. لهــذه  بالنســبة  الثقافيــة 

ثانيــا، تتولــى هــي املؤطــرات املؤسســاتية ملجــال 
عندنــا  عمومــا  الثقافــة،  و  الفــن  ألن  االحتــراف 
إشــكال كبيــر باملغــرب أننــا نربطهــا فــي مجملهــا فقــط 
بوزارة الثقافة لذا من الضروري التفكير بمنظور 
العمــل  بمعنــى  الثقافــة  يخــص  فيمــا  عمــودي 
trans� لتصبــح       للثقافــة  العرضانــي   باملنطــق 
versale تقحــم الجماعــات املحليــة إلــى غيرهــا مــن 
املؤسســات. املســألة مرتبطــة أيضــا بالتأطيــر املؤسســاتي بمعنــى تحتــاج ملرســوم منظــم بخصــوص 
املؤسســات ســواء تلك املتعلقة بالعروض الحية أو املســرح أو الفرق املســرحية أو تأســيس شــركة 

إنتــاج بتضميــن شــروط تطبــق علــى الدولــة كمــا علــى الخــواص.

أمــا بالنســبة لوكالــة الخدمــات الفنيــة هــي أيضــا علــى جانــب كبيــر مــن األهميــة ألنــه مــن خالهــا 
يمكــن ضبــط شــروط االشــتغال. بطبيعــة الحــال الحديــث عــن القانــون يســمح باتفاقيــات جماعيــة 
إلى غير ذلك ما بين املشتغلين في مجال فنون العرض و املنتجين و لكن يمكن في نفس الوقت من 
إيجــاد آليــة للضبــط علــى أســاس أن تكــون إلزاميــة و ال تســمح بالشــغل بشــكل مباشــر بيــن املنتــج و 
الفنان و بالتالي أي أموال ستضعها الدولة معروف مسارها و قنوات تصريفها، و بالتالي يستفيد 

منهــا الفنــان بشــكل عــادل.

أمام غياب هذه املؤطرات القانونية يسود الريع وتزكية الريع و غير ذلك،لذا فالحاجة ماسة 
للضبــط اســتنادا إلــى عاقــات مضبوطــة قانونيــا و بالتالــي يصبــح الفنــان و البطاقــة املهنيــة التــي مــن 
املفروض أن تكون بطاقة مهنية و ليس بطاقة فنان تعطى بشروط و يجب التدقيق فيها، و هذا 
يمكــن أيضــا العاقــات األخــرى الخارجيــة مــن وزارة الثقافــة أو وزارة االتصــال أو مؤسســات تابعــة 
للتلفــزة إلــى غيرهــا أنهــا تهتــم بجــزء آخــر مــن الفــن و مــن الثقافــة املرتبطــة أساســا بالهويــة عــوض 

االقتصار على مؤسسات تقوم بكل �سيء و تدبر كل �سيء.

خاصــة، أعتقــد أن مــا هــو أسا�ســي فــي العمليــة هــو الفصــل بيــن القطاعــات أو العائــات الفنيــة 
التي يمكن عبرها أو بواســطتها ضبط القوانين، كما تحتاج أيضا لجرأة سياســية ألننا أحيانا نريد 
أن نر�سي الجميع و نسقط في قوانين مرقعة »بحال دربالة الهداوي« و الحل األمثل هو االحتكام 
إلى املرجعيات األساســية خاصة اتفاقية اليونســكو و الفيدرالية الدولية للممثلين التي باملناســبة 
نحن أعضاء في مكتبها التنفيذي باإلضافة طبعا إلى املوسيقيين و االشتغال وفق ضوابط و معايير 

دولية لتنظيم القطاع بعيدا عن النزاعات و الطموحات الجانبية.    
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مداخلة السيد محمد امين بنيوب
خبري يف التسويق الثقايف

حول: الفنان وأنظمة الحماية اإلجتماعية
أية أفاق للتجربة المغربية

تقديم
تتناول هذه املداخلة موضوع » الفنان و أنظمة الحماية االجتماعية على ضوء التجربة املغربية 
و مدى سلطة الفاعل التشريعي وقدرة الفاعل الثقافي على وضع مسارات جديدة و خطط جريئة 
ملنظومة الفنون مبنية على مبدئي الحق و الواجب و منسجمتين مع قيمتي اإلنصاف و املساواة، 
حتــى ال تبقــى املهــن الفنيــة وممارســيها مرتكــزة علــى البكائيــة و االنتظاريــة ومعرضــة لاســتجداء و 

اإلحسان و أحيانا الرعونة والبهتان.

يشــكل هــذا اللقــاء العمومي،مناســبة لتكريــس تقاليــد جديــدة و مغايرة،مــن حيــث اإلنصــات 
للفاعليــن و املعنييــن لتكويــن القناعــة مــن طــرف الفاعــل التشــريعي باعتبــاره ســلطة دســتورية،كما 
أن هذا الشكل من الحوار و التفاعل تعبير من تعابير الديمقراطية التشاركية ،والتي يعد الحوار 
والتفاعل  و التدافع و التناظر العمومي آلية من آلياتها.على هذا األســاس تتضمن هذه املداخلة 

فــي االعتبــار الدســتوري الضامــن ملوقــع الفــن مــن حيــث موجبــات حمايتــه مــع بيــان أســباب ذلــك .

االعتبار الدستوري   1�

علــى ســبيل  بينهــا  مــن  ،التــي  الدســتورية  األحــكام  فــي  بجــذوره  بصــدد موضــوع موصــول  إننــا 
املثــال مــن حيــث االرتبــاط بالهويــة )تصديــر دســتور 2011(،فالفــن و اإلبــداع كتعبيــر ثقافــي امتــداد 
مــن امتــدادات الهويــة الثقافيــة الوطنيــة بمختلــف مكوناتهــا العربيــة اإلســامية، و األمازيغيــة و 
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الصحراويــة الحســانية و الغنيــة و املتجــدرة بعمقهــا اإلفريقــي و األندل�ســي و العبــري و املتوســطي و 
املنفتحــة علــى الثقافــات و الحضــارات، معتمــدة فــي ذلــك علــى قيــم التســامح و الحــوار و االعتــدال .

إذن ماهي املكانة التي يتبوؤها الفن و اإلبداع و املبدع في االعتبار الدستوري .؟

يندرج الفن بارتباط وثيق مع حرية اإلبداع و النشر و العرض ) فصل 25من الدستور ( و   1�
بوصفه في نفس درجة األدب و البحث العلمي و التقني .  

يتأســس الفــن علــى قاعــدة الحكــم الدســتوري القا�ســي بحريــة الفكــر و الــرأي و التعبيــر )   2�
الفصــل 25(،ممــا يكــون معــه املشــرع الدســتوري قــد أصــل للحمايــة و النهــوض بالفــن فــي مختلــف 
تعابيره و مجاالته و بالنتيجة،فإن ماتم تأصيله من حيث الهوية ثم إقرانه و ربطه بحقين مصونين 
من صميم الحضارة اإلنسانية املشتركة وهما حماية الفكر و التعبير،و يترتب عن ذلك،التأكيد 
الدســتوري علــى دعــم الســلطات العموميــة لإلبــداع الثقافــي و الفنــي و تنميتــه وتطويــره و حمايتــه 
و تنظيــم مجاالتــه و أنماطــه ) تشــريعا و مؤسســة ( بكيفيــة مســتقلة و علــى أســس ديمقراطيــة 
ومهنية مضبوطة ) فصل 26( ،كما أن املقت�سى الدستوري يؤكد على عمل السلطات العمومية 
علــى توفيــر املنــاخ املائــم و الفعــال الــذي يمكــن مــن تعمــــيم حريـــة املواطــــنين و املســـاواة بينهـم،ومـــن 

مشاركتـــهم في الحـــياة املدنـــية و السياســـية و الثقـــافية و االقتـــصادية

و االجتماعية. ) الفصلين 6 و 33( .

أجرأة املؤسسات الدستورية املعنية بالهوية الثقافية و التعدد اللغوي و التنوع الثقافي و   3�
باقي املؤسسات املعنية بالثقافة الوطنية و العلوم و املجتمع املدني الواردة في املقت�سى الدستوري 

االعتبار التشريعي   2�

في ضوء التطورات الدستورية املكرسة و املعززة لوظيفة الفن في املجتمع و مهنييه ،في نطاق 
مــا يكفلــه مــن حقــوق و حريات،ومــن أجــل االســتجابة للتحديــات البنيويــة و املؤسســية،وحفاظا 
علــى املكتســبات الجزئيــة التــي تــم تحقيقهــا منــذ ســنة ) 1998( حتــى اليوم،يعــد التدخــل التشــريعي 
مــن طــرف ســلطة البرملــان أساســيا لفائــدة التطلعــات املشــروعة للمهنييــن بغايــة االســتجابة ألوجــه 
الخصاص التي تعرفها   املنظومة  التشريعية املتعلقة بالفنان و أنظمة حمايته.وتجدر اإلشارة و 
للتاريخ فان مجل�سي األمة و ضمن املقت�سى التشريعي و تجاوبا مع مطالب الكتل املهنية و أجهزتها 

النقابية تم انجاز مايلي :

إصدار قانون املؤلف و الحقوق املجاورة ) 2000 (     1�

إصدار قانون الفنان ) 2003(  2�
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إصدار مرسوم بطاقة الفنان ) 2006( وتم منحها في البرملان ) 2007 ( وثم تعديلها ) شثنبر   3�
) 2012

إنشاء التعاضدية الوطنية للفنانين ) 2007 ( بمبادرة من النقابة املغربية ملحترفي املسرح   4�
و شــركائها، والتــي اســتهدفت التغطيــة الصحيــة حيــث يتــم تمويلهــا مــن قبــل وزارة الثقافــة ووزارة 
االتصــال فــي نطــاق دعــم عمومــي ال يتعــدى ) 350 مليــون ســنتم ( ،إضافــة إلــى مســاهمات الفنانيــن 

الســنوية وهــي أيضــا جــد محــدودة .

أمــام هــذا الوضــع الهش،وبالنظــر للحــاالت املســتعصية و الطارئــة للفنــان ودويــه ،يحظــر دائمــا 
التدخــل امللكــي الســامي التكفــل بالعديــد مــن الحــاالت و دعمهــا ماديــا و صحيــا واجتماعيــا .

ضمــن هــذا املفتــرق ،تحتــاج الحمايــة االجتماعيــة للفنــان إلــى تدخــل تشــريعي يرصد املكتســبات 
السالفة للذكر          و يبادر إلى إرساء قواعد و آليات جديدة للحماية االجتماعية بواسطة :

تدقيــق جوانــب الحمايــة االجتماعيــة عبــر   - 1
وضــع فقــرات جديــدة و مفصلــة فــي قانــون الفنــان 
التنفيذيــة  الســلطة  تمكيــن  بغايــة  تعديلــه  املزمــع 
و  الثقافــة  قطاعــات  علــى  املشــرفة  أجهزتهــا  و 
الفنون،مــن اتخــاذ التدابيــر اإلجرائيــة و الهيكليــة 
الضامنــة  و  الكفيلــة  املؤسســية  و  البرنامجيــة  و 
بتفعيل األحكام القانونية التي تصدر عن البرملان .

تدعيــم و تعميــم الديمقراطيــة التشــاركية   - 2
بمطالبــة الجمعيــات و التكتــات املهنيــة للفنانيــن بتقديــم مذكــرات وعرائــض تفصيليــة فــي شــأن 
مطالبها واقتراحاتها و مساهمتها في تطوير مجال الحماية االجتماعية بصيغ تشاركية و تعاقدية .

عقــد جلســات اســتماع وتناظــر عمومييــن مابيــن الكتــل املهنيــة الفنيــة و الفاعــل التشــريعي   - 3
بمختلف فرقه و توجهاته حتى تكتمل الصورة بشكل دقيق حول املهن الفنية و مجاالت اشتغالها  
و طرائق حمايتها و حماية ممتهنيها و تقعيد حقوقها و واجباتها و تأصيل مكتسباتها ووضع تصورات 
عقانية وواقعية لتوسيع القطاع الثقافي الفني ليأخذ مكانته في النسيج االقتصادي و االجتماعي 

و الرمزي لألمة.

تعديل قانون الفنان الصادر ) 2006 ( ومائمته مع التشريعات الدولية ذات صلة بالفنون   - 4
علــى أســاس الفصــل مابيــن الفنــون ) العائــات الكبــرى ( : فنــون العــرض و الفنــون التشــكيلية و 

الفنــون األدبيــة .
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إقرار حق التفاوض الجماعي و التناظر العمومي مع املؤسسات املهنية الفنية حول ملفاتها   5�
املطلبيــة ســواء مــن طــرف الفاعــل التشــريعي و الفاعــل التنظيمــي ) رئاســة الحكومــة و املؤسســات 

الحكوميــة املعنيــة بالقطــاع الثقافــي و الفنــي ( .

تمتيــع الكتــل النقابيــة و الفنيــة بحــق الترشــيح ملجلــس املستشــارين باعتبارهــا تمثــل فئــة   6�
مهنيــة منســجمة  علــى غــرار املنظمــات املهنيــة الــواردة فــي املقت�ســى الدســتوري ) فصــل 63 ( .

االعتبار التنظيمي   3�

في دول املعمور،تمارس مهنة الفن عبر ثاثة أنماط مهنية أساسية،من حيث املمارسة ومجال 
اإلنتماء للمؤسسة الفنية املشغلة للفنان. أوال، كفنان موظف في إدارة عمومية حكومية أو ترابية 
يتقا�ســى عنهــا أجــرا شــهريا ويتمتــع بحقــوق الحمايــة االجتماعيــة الــواردة فــي املســاطر و اإلجــراءات 
العموميــة وبذلــك يكــون محميــا مــن طــرف الدولــة .ثانيا،كفنــان عامــل يتقا�ســى أجــرا عــن إبداعــه في 
إطار مؤسســة خاصة إذ يســتفيد  من التشــريعات و املســاطر التي تحكم مدونة القطاع الخاص. 
ثالثا،كفنــان حــر يمــارس إبداعــه بشــكل منتظــم أو متقطــع فــي إطــار عقــد الشــغل أو عقــد املقاولــة . 
هــذه الحالــة  األخيــرة ،هــي التــي تطــرح إعمــال الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة و التفكيــر فــي صيــغ مرنــة 

إلرســاء وضــع اجتماعــي يكفــل الحقــوق للفنــان وذويــه .

اليوم في املغرب ، نحن في البداية من حيث االعتراف و التنظيم و الحماية و الدعم وتجربتنا 
جنينيــة فــي الزمــن التشــريعي و الفضــاء العمومــي و املحيــط املنهــي و املقتــرح اآلن ، فــي ظــل تعاقــدي 
سيا�ســي جديــد يضمــن الحقــوق و الواجبــات لألفــراد و الجماعــات. فاملهــن الفنيــة و ماتقدمــه مــن 
خدمات مباشرة أو غير مباشرة ملجتمعنا و القتصادنا و ماتروجه لصورة املغرب الثقافي داخليا 
و خارجيا، لدا فإن منظومة الحماية االجتماعية للفنان بحاجة ماسة إلى مجموعة من اآلليات و 
التدابير الوقائية الجماعية من شأنها منح وتمتيع الفنان و دويه من موارد مالية وخدمات عينية 
ملواجهــة املخاطــر االجتماعيــة فــي حــاالت تقليــس املــوارد املاليــة و ارتفــاع تكاليــف املعيشــة وفقــدان 

الشــغل أو انحصــاره .لــدى فالحمايــة االجتماعيــة يجــب أن تشــمل التدابيــر التاليــة : 

التكفــل الطبــي الشــامل للفنــان و عائلتــه : يتضمــن األمــراض و اإلعاقــة و عــدم القــدرة عــن   1�
العمل وحوادث الشــغل املهنية و األمراض املهنية و التعويضات العائلية و النفقات االســتثنائية 

الناجمــة عــن الــزواج و الــوالدة و الوفــاة .

تامين االنخراط في تقاعد يكفل مســيرته الفنية و فق الضمانات و املكتســبات التي يتمتع   2�
بها سائر منهي التشريع الخاص ذات صلة باملهن الحرة ) الشيخوخة – املعاش – استرجاع األموال 

و إعادة تقسيمها وتوزيعها ( .

الحق في سكن مائم أو تعويضات عن السكن .  3�

ضمــان الشــغل أي تعويــض عــن العطالــة و تعميــم آليــة اإلدمــاج و إعــادة اإلدمــاج فــي ســوق   4�
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الشــغل الفنــي .

مواجهــة الفقــر و اإلقصــاء االجتماعــي عبــر التعويضــات االجتماعيــة وفــق ماتنــص عليــه   5�
. الوطنيــة  التشــريعات 

هذه صورة أولية ،حول الحماية االجتماعية للفنان و مداخل لتطويرها والنهوض بها .نقترح 
عمليــا ثاثــة إجــراءات إســتعجالية للبــدء :

تعزيز الحماية القانونية لعائدات الفنان و مداخله الفنية املترتبة عن الحقوق الثقافية   1�
والنفقــات  املداخيــل  تعزيــز  مصــادر  مــن  أساســيين  مصدريــن  باعتبارهمــا  املجــاورة  الحقــوق  و 

. االجتماعيــة 

اإلسراع تشريعيا و تنظيميا في إنشاء مؤسسة الخدمات االجتماعية للفنانين و تمكينها من   2�
مصادر التمويل عبر مساهمة الدولة و القطاعات العمومية و شبه العمومية و القطاع الخاص و 
اإلنخراطات الفردية للفنانين حسب الدخل الفني و إقرار الفاعل التشريعي ضرائب و رسومات 

استثنائية ضمن النفقات العامة للدولة بغية دعم الخدمات االجتماعية و تنويعها .

مبــادرة الكتــل النقابيــة و املهنيــة الفنيــة فــي وضــع أجنــدة إقتراحيــة مبنيــة علــى تصــورات   3�
لانخــراط و حقيقيــة  عقانيــة 

فــي حــوار عمومــي وعلنــي حــول مدونــة الشــغل الفنيــة عبــر مفاوضــات جماعيــة و مســئولة تأخــذ 
بعين االعتبار مكانة الثقافة و اإلبداع و أ دواره ووظائفه في تطوير الديمقراطية و التنمية و مجتمع 
املعرفــة و العلــم.إذ ال مجــال اليــوم للخطــاب النكو�ســي التقليدانــي والمجــال أيضــا للمزايــدات و 

الحســابات الضيقــة و الفردنــة ; كل ذلــك يف�ســي نحــو ثقافــة االنعــزال و العدميــة و االنتهازيــة  .  

* قدمــت هــذه املداخلــة بمجلــس النــواب يــوم الثاثــاء 28 مــاي 2013 ضمــن اليــوم الدرا�ســي 
حول تطوير املنظومة القانونية للفنان و املنظم من طرف فريق العدالة و التنمية و بشراكة مع 

النقابــة املغربيــة ملحترفــي املســرح  
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مداخلة السيد امحمد كرين
خبري يف التدبري الثقايف

حول: الحماية اإلجتماعية للفنان المغربي : الحلول العوائق
مقدمة

أشكر املنظمين على الدعوة وأهنئهم على اختيار هذا املوضوع الذي يشكل إحدى الرافعات 
لتطــور مجتمعنــا علــى مختلــف املســتويات : الثقافــي، املجتمعــي، واالقتصادي،وهــو مــن األوراش 

الثقافيــة علــى غــرار األوراش املفتوحــة فــي ميــدان البنيــات التحتيــة.

الوضعية الحالية 

مــن طــرف  إطارهــا ســنويا  فــي  األداء  يتــم  التــي  التعاضديــة  مــن خــال  الصحيــة  التغطيــة   /1
االتصــال. ووزارة  الثقافــة  وزارة  طــرف  مــن  مســاهمة  مــع  املنخرطيــن 

يطرح عمل التعاضدية إشكالية عدم انتظام دخل الفنان،مما يجعل ضرورة إعادة النظر في 
وقت االقتطاع الذي من األنجع أن يكون مرتبطا باللحظة التي يتم فيها التعاقد، وسنرجع إلى هذا 
املوضــوع فيمــا بعــد عندمــا ســنتعرض للمقترحــات فــي ميــدان التغطيــة االجتماعيــة للفنانيــن وهــذه 

املســألة مرتبطة بتفعيل قانون الفنان.

2/ قانــون الفنــان : هــو قانــون إطــار لــم يفعــل بعــد  ألن ذلــك يتطلــب إصــدار قوانبــن تنظيميــة 
وفي هذا اإلطار البد من املاحظة أن القانون اإلطار يتحدث عن الفنان بصفة عامة، في حين أن 
كل عائلــة فنيــة لهــا خصوصياتهــا ممــا يطــرح ضــرورة فصــل بعضهــا عــن بعــض مــن خــال القوانيــن 
التنظيميــة . كمــا أنــه حــان الوقــت للتفكيــر حــول مســالة تحويــل هيئــة الفنانيــن إلــى هيئــة مهنيــة ال 
تجمــع فقــط الفنانيــن وتمثلهــم، بــل وتقــوم كذلــك بتنظيــم املهنــة علــى غــرار الهيــآت املهنيــة األخــرى » 
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الخبراء-الحيسوبيون-املهندســون املعماريــون- األطبــاء ...إلــخ«. كمــا أن القانــون اإلطــار يتكلــم عــن 
وكاالت الخدمات الفنية التي تشكل اإلطار الوسيط بين الفنانين واملنتجين )presarios( ووضعية 

الفنانيــن.

3/ وضعيــة الفنانيــن:  ومــا دمنــا قــد تكلمنــا عــن تنــوع العائــات الفنيــة فإننــا ســنحاول خــال 
هــذا العــرض مــن بــاب الدقــة، التطــرق لحالــة فنــون العــرض     )Art du Spectacle( مــن مســرحيين 

وســينمائيين وغيرهــم.

وفي هذا اإلطار يمكن تصنيف الفنانين في هذا املجال إلى ثاثة أصناف:

• الفنانون املأجورون أو املوظفون لدى مؤسسات عمومية أو خاصة. 

• الفنانــون الذيــن يشــتغلون لحســابهم مــن خــال عقــد عمــل قصيــر املــدى والذيــن يعيشــون  
الفنــي. نشــاطهم  مــن  باألســاس 

• الفنانــون الذيــن لهــم مهنــة أخــرى » موظفــون مســتخدمون  أو فــي مهــن حــرة » ويشــتغلون فــي  
امليدان الفني. وفي هذا اإلطار البد من التذكير بالفصل 27 من اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان 

الــذي يعطــي لــكل إنســان الحــق فــي اإلبــداع وفــي امللكيــة الثقافيــة.

الحلول املقترحة

التغطيــة  أن  يظهــر  ســبق  ممــا  انطاقــا    /1
الفئــة  باألســاس  تشــمل  للفنانيــن  االجتماعيــة 
يمتهنــون  الذيــن  الفنانيــن  علــى  املشــتملة  الثانيــة 
قــد تشــمل  أنهــا  الفنــي. كمــا  املائــة العمــل  فــي  مائــة 
facultative complé� )بكيفيــة تكميليــة اختياريــة 
mentaire( للفئــة الثالثــة بالنســبة للفنانيــن الذيــن 
يتقاضــون مــن عملهــم اآلخــر دخــا أقــل ممــا يــدره 

الفنــي. امليــدان  فــي  نشــاطهم  عليهــم 

2/ اعتمــاد االقتطاعــات فــي األصــل عنــد توقيــع الفنــان علــى عقــدة العمــل مــع املنتــج والتــي يجــب 
أن تنــص علــى املبلــغ الــذي يؤديــه املنتــج إلــى صنــدوق التغطيــة االجتماعيــة فــي حســاب الفنــان املعنــي 

باألمر بالنسبة للفئة الثانية.

ولتســهيل هــذه العمليــة يبقــى مــن األنجــع تعميــم تواجــد وكالــة للخدمــات الفنيــة بيــن الفنــان 
واملنتــج وجعــل ذلــك إجباريــا مــن خــال قانــون تنظيمــي حتــى تقــوم هــذه الوكالــة مــن دفــع املبلــغ إلــى 

صنــدوق التغطيــة االجتماعيــة فــي حســاب الفنــان املعنــي باألمــر.

و يمكن قول نفس ال�سيء بالنسبة للتغطية التكميلية بالنسبة للفئة الثالثة.
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 technique de répartition( 3/ يعتمد هذا الصندوق على تقنية التوزيع املبنية على النقط
par points (   هذه التقنية تعتمد على مبدأ التضامن والتعاضد .

وكما يتم ذلك في عدد من البلديات ذات التجربة في هذا املجال، فاالقتطاعات تكون مرتبطة 
بحالــة الفئــات ووضعيتــه العائليــة حيــث أنــه فــي شــبابه وفــي فتــرة العزوبيــة تكــون االقتطاعــات فــي 

مســتوى مرتفــع علــى أن ال تقــل تدريجيــا بعــد ذلــك.

4/ بالنســبة لــكل العقــود األخــرى والتــي تتعلــق بالفئــات األولــى والثالثــة فــإن االقتطــاع يتــم مــن 
طــرف وكاالت الخدمــات الفنيــة التــي تحيلــه علــى صنــدوق التغطيــة االجتماعيــة فــي الحســاب الــذي 

يســتعمل فــي إطــار التضامــن.

كما أن الحساب العام التضامني توضع فيه اقتطاعات قارة تأتي من : 

• نسبة مداخيل كل العروض: جزء من الضرائب مع احترام مبدأ العدالة الضريبية »من يربح  
الكثير يؤدي أكثر«

• نســبة مــن عقــد الفنانيــن األجانــب وغيــر املقيميــن باملغــرب الذيــن يســاهمون بحفــات داخــل  
املغــرب 

•     إمكانية تخصيص نسبة من مداخيل اإلشهار. 

      5/  مجاالت التغطية:

• التغطية الصحية » تعزيز التعاضدية » 

•  ضمان معاش التقاعد 

• معاش العجز  

• معاش ذوي الحقوق عند الوفاة 

وهناك كذلك مسألة التعويض عن عدم االشتغال » العطالة » والتي يجب دراستها باالعتماد 
على تجارب البلدان ذات الباع الطويل في هذا املجال.

خالصة  

أهميــة املوضــوع بالنســبة لــدور الفنــان فــي بلــورة ثقافــة وطنيــة والتعبيــر عــن الوجــدان املغربــي، 
هــذا النقــاش يجــب أن يعمــق فــي إطــار فريــق عمــل وأنــا شــخصيا مســتعد للمســاهمة فيــه حســب 

اإلمكانيــات.

كلمة أخيرة  أهنئ الفريق حول الجو العام الذي دارت فيه أشغال هذا اليوم الدرا�سي الناجح. 
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مداخلة السيد توفيق عمور 
 نائب األمني العام للنقابة احلرة للموسيقيني املغاربة

سيدي الرئيس ،

السادة النواب املحترمين ،

السادة الفنانين واملبدعين ،

أيها الحضور الكريم،

في البداية أود أن أتقدم باسم النقابة الحرة للموسيقيين املغاربة للتعبير عن شــكرنا وتقديرنا 
لفريــق العدالــة والتــــنمية ومـــــن خالــه مجلــس النــواب علــى تنظيمــه لهــذا اليــوم الدرا�ســي املتعلــق 
بمـــوضوع تــــطوير املنظومــة القانونيــة للفنــان ، هــذا املوضــوع الــذي يكت�ســي أهميــة بالغــة تستــــدعي 
أكــــــثر مــن يــوم درا�ســي وتســتدعي بالضــرورة اســتنفار كافــة الفــــاعلين مــن برملــــان وحكومــة ومجتمــع 
مدنــي مــن أجــل التفكيــر فــي خطــة ومنهجيــة محكــــمة تهــدف النهــوض بقطــاع الفــن واإلبــداع ببادنــا 

وتراعــي خصوصيــة هــــذا القطــاع وخصوصيــة العامليــن فيــه مــن فنانيــن ومبدعيــن . 

وأود اإلعــان فــي البدايــة الــى أن املغــرب مــن خــال النقابــة الحــرة للموســيقيين املغاربــة التــي 
شــاركت فــي أشــغال املؤتمــر الســادس لاتحــاد العــام للفنانيــن املغاربــة الــذي انعقــد بالقاهــرة مــا بيــن 
23 و 26 مايو 2013 ، قد حصل في انتخابات الجمعية العمومية لهذا االتحاد على مناصب مهمة 
، ترقــى للمكانــة الفنيــة واالعتباريــة التــي يحتلهــا املغــرب مــن خــال فنانيــه ومبدعيــه ومثقفيــه ، إذ تــم 

ترشــيحه والتصويــت عليــه بشــبه إجمــاع : 

• كنائب األمين العام لاتحاد في شخص الفنان األستاذ شكيب العاصمي األمين العام للنقابة،  

• وكمستشار لرئاسة االتحاد في الشؤون القانونية في شخص السيد توفيق عمور ، نائب أمين  
عــام النقابــة ،

• كما تم االحتفاظ للمغرب في ذات الحين بمنصب العضو الدائم في الجمعية العمومية لهذا  
االتحاد. 
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وإذ حصل املغرب على هذه املناصب الهامة في هذا االتحاد الكبير ، ومن خال هذا اللقاء في 
برملان األمة ، يطيب للنقابة الحرة بأن تلتمس من السادة نواب األمة ورؤساء اللجان املتخصصة 
النــواب ومجلــس املستشــارين  مــن مجلــس  فــي كل 
هــذا  إيــاء  ولجنــة  الخارجيــة  الثقافــة  كلجنــة   ،
للــدور  خدمــة  أهميــة  مــن  يســتحقه  مــا  املوضــوع 
الطائعــي الــذي يجــب علــى املغــرب أن يلعبــه علــى 
املســتوى العربــي بالنظــر ملميــزات االســتقرار واألمــن 
لــدور  خدمــة  وكــذا   ، املغــرب  بهمــا  يتمتــع  الذيــن 
الدبلوماســية املوازيــة التــي تقــع علــى عاتــق املجتمــع 

املدنــي فــي شــقها الفنــي والثقافــي فــي هــذا البــاب . 

وبالرجــوع ملوضــوع تطويــر املنظومــة القانونيــة للفنــان، أود اإلشــارة إلــى مجموعــة مــن املواضيــع 
ذات األهميــة مــن بينهــا :

•  ضــرورة اإلســراع بإعــادة النظــر فــي املنظومــة القانونيــة التــي يخضــع لهــا القطــاع الفنــي والثقافــي  
ببادنــا، وذلــك وفــق مــا تســتدعيه الظرفيــة والتغيــرات التــي شــهدها العالــم العربــي علــى خلفيــة مــا 

اصطلــح عليــه بالربيــع العربــي

• ضــرورة اإلســراع بإخــراج القوانيــن الجديــدة املتعلقــة بحقــوق التأليــف والحقــوق املجــاورة ،  
ووضــع آليــات وميكانيزمــات تضبــط هــذه الحقــوق وتصونهــا وتســلمها ألصحابهــا فــي ظــل الشــفافية 
التــي يتطلبهــا املوقــف ، خصوصــا وأن موضــوع حقــوق التأليــف باملغــرب مــن املواضيــع التــي تعــرف 
اســتياء عارمــا مــن قبــل الفنانيــن واملبدعيــن نتيجــة حرمانهــم مــن حقوقهــم فــي ظــل الفو�ســى التــي 

يعرفهــا هــذا القطــاع فــي غيــاب قوانيــن ومراقبــة صارمــة .

• إضافــة الــى ضــرورة العمــل علــى تفعيــل الحقــوق املجــاورة التــي لــم يســتفد منهــا أبــدا أي فنــان ،  
هــذا فــي الوقــت الــذي كان فيــه املغــرب مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت علــى املعاهــدات واالتفاقيــات 

التــي تحفــظ هــذه الحقــوق . 

•  ضــرورة وضــع قوانيــن ولوائــح تنظــم اشــتغال الفنانيــن األجانــب باملغــرب ، ووضــع حصــص  
محــددة ملشــاركاتهم ، بمــا يحفــظ كرامــة الفنــان املغربــي ومكانتــه االعتباريــة فــي بلــده ، خصوصــا 
وأن العديــد مــن املهرجانــات التــي تقــام علــى أرض الوطــن وبأمــوال وطنيــة تشــغل الفنانيــن األجانــب 
كانوا عربا أو غير ذلك على حساب الفنان املحلي ، وهذا ليس فقط على مستوى حجم املشاركات 
ولكن أيضا على مستوى األجور التي تقلل من قيمة الفنان املغربي مقابل أجور كبيرة ومثيرة تمنح 
لألجانــب، وال يجــب هنــا أن نقــول بــأن هــذه األمــوال هــي ليســت أمــوال مــن خزينــة الدولــة، ألن هــذه 
مغالطة مظللة، لكون هذه األموال تخصم من أرباح هذه الشركات وبالتالي تخصم من الضرائب 
املفروضــة عليهــا . تــم إن الفنــان املغربــي مــن حقــه أن يســتفيد باألولويــة مــن أمــوال الخــواص التــي 

تخصصهــا للجانــب الفنــي وللمهرجانــات .

•  يجب حث وسائلنا اإلعامية بمختلف وسائطها على ترويج الفن واإلبداع املغربيين ، واحترام  
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الحصص املفروضة ضمن دفاتر التحمات، وجعل هذه الوسائل داعمة لإلنتاج الفني بمختلف 
أجناسه ، ألن الفن يحتاج إلى هكذا دعم وتشجيع وترويج يجعل منه عملة قابلة للتداول وتروج 
في جميع الدول أو على األقل العربية منها، فصناعة الفن والفنانين كانت وال زالت رهينة بوسائل 
الدولة في غياب القطاع الخاص، هذا األخير الذي لن يســتثمر في �ســيء ال تدعمه الدولة وال تهتم 

به بوســائلها وإمكانياتها .

•  تمكين الفنان واملبدع املغربي من نظام شامل للتغطية الصحية، ومن نظام خاص للتقاعد،  
يمكن الفنان املغربي من العيش بكرامة ويبعده عن كل حاالت االستجداء وطلب املساعدة. 

كانت هذه مجموعة من املواضيع التي ارتأت نقابتنا إثارتها في ضل هذا اللقاء ، ولسوف تكون 
لنا إن سمحتم تعقيبات حسب ما سيأتي من تدخات بقية الفنانين واملبدعين . 

شكًرا سيدي الرئيس احملرتم والسادة النواب والسادة الفنانني واملبدعني على سعة صدركم

والسالم عليكم ورمحة اهلل
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مداخلة األستاذ بدرالدين الراضي
الكاتب العام للمكتب املغربي حلقوق املؤلفني

حول: حقوق المؤلف : كرونولوجيا
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I .اإلطـار القـانـونـي والتشريعات الوطنية

II . مظاهر الحماية الدولية في التشريع املغربي

III . دور املؤسسة العمومية في التدبير الجماعي لحقوق املؤلف  والحقوق املجاورة 

IV . نماذج املؤسسات العمومية

V .أهم مقتضيات مشروع قانون تحويل املكتب إلى مؤسسة عموميةV

VI . أهم مقتضيات مشروع قانون النسخة الخاصة
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I .اإلطار القانوني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة

 التشريعات الوطنيةأ. 

تطور الحماية القانونية بين مرحلتي الحماية واالستقالل	. 

  مرحلة الحماية: 	 

                 - ظهير 23 يونيو 1916 الذي كان مطبقا على املنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية . 

                 - ظهير 9 نونبر  1926 الذي كان مطبقا على منطقة طنجة الدولية .

                 - ظهير 16 فبراير 1927 الذي كان مطبقا على املنطقة الخاضعة للحماية االسبانية.

 مرحلة بعد الحماية :	 

        - مرســوم رقــم 2.64.406 بتاريــخ 8 مــارس 1965 بإحــداث مكتــب مغربــي لحقــو 
 . ملؤلفيــن ا

 اختصاصات املكتب املغربي لحقوق املؤلفين  ■

•  حماية تعابيرالفولكلور  

•  إضافة حماية املصنفات السينماتوغرافية  

• حق الترافع لدى املحاكم     

•   تحليف أعوان املكتب وتأهيلهم إلثبات املخالفات وتحرير املحاضر 

 توسيع نطاق الحقوق املادية للمؤلف * 

• حق التتبع  

• حق العرض أو التمثيل 

• التبليغ للعموم 

• حق اإلذاعة 

• حق التسجيل واالستنساخ  

تعزيــز اإلجــراءات و التدابيــر التحفظيــة والعقوبــات عنــد  املــس بالحقــوق األدبيــة     واملاديــة * 
للمؤلف    ) اإلحالة على فصول القانون الجنائي من 575 إلى 975 (    

الحقــوق  ■ و  املؤلــف  املتعلــق بحقــوق  فبرايــر 0002  فــي 51  املــؤرخ  رقــم 00.2  القانــون 
: املجــاورة 
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 توســيع الحقــوق االســتئثارية للمؤلــف ) تأجيــر املصنــف أو إعارتــه، القيــام أو الترخيــص  * 
بالتوزيــع علــى العمــوم، اســتيراد نســخ مــن املصنــف، نقــل املصنــف إلــى الجمهــور بواســطة كابــل أو 

أيــة وســيلة أخــرى...(

املائمة مع مقتضيات  اتفاق تريبس * 

حماية مصنفات جديدة  * 

•  برامج الحاسوب  

• قواعد البيانات 

 حماية أصناف  جديدة من أصحاب الحقوق * 

• فناني األداء  

• منتجو الفونوغرامات   

• هيئات اإلذاعة 

قانون رقم 30.77 املتعلق باالتصال السمعي البصري* 

املتعلقــة    *  التشــريعات  و  القوانيــن  باحتــرام  البصــري  الســمعي  االتصــال  متعهــدي  إلــزام 
املجــاورة  الحقــوق  و  املؤلــف  بحقــوق 

 في الديباجة و املبادئ العامة و دفتر التحمات. * 

   قانون رقم 50.43 ) 41 فبراير 6002 (يق�ضي بتغيير و تتميم القانون رقم 00.2  ) 51  ■
فبراير 0002 ( املتعلق بحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة 

ماءمة التعاريف مع االتفاقيات الدولية* 

تعزيز دور و عمل املكتب املغربي لحقوق املؤلفين * 

•  حق التقا�سي 

•  تحليف األعوان  

• الحق في القيام بالحجز املباشر 

•  وجوب تقديم السلطات الدعم و املساندة للمكتب وألعوانه  
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II- مظاهر الحماية الدولية في التشريع املغربي

االتفاقيـات الدولـية أ. 

• اتفاقية بيرن لحماية املصنفات األدبية و الفنية ) 9 شتنبر1886( التي تديرها  

•  OMPI  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

• اليونســكو    منظمــة  تديرهــا  التــي  شــتنبر1952(   6  ( املؤلــف  لحــق  العامليــة  االتفاقيــة 
  )UNESCO(

• اتفاقية إنشاء منظمة الويبو ) 14 يوليوز 1967(  

• اتفاقية بروكسيل حول توزيع اإلشارات الحاملة للبرامج املوجهة عبر األقمار  

• االصطناعية  )21 ماي 1974(  

•   Accord  اتفاقيــة تريبــس – اتفاقيــة الجوانــب املتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة
TRIPS   ) امللحــق أ/ج مــن االتفاقيــة املؤســس بموجبهــا املنظمــة العامليــة للتجــارة OMC ) 15 أبريــل 

 )1994

•   WCT  معاهدة الويبو بشــأن حق املؤلف و معاهدة الويبو بشــأن األداء و التســجيل الصوتي
 ))– WPPT 1996

   

والحقــوق  املؤلــف  لحقــوق  الجماعــي  التدبيــر  فــي  العموميــة  املؤسســة  دور   -III
املجــاورة 

•  دور سيا�سي للموازنة بين حق التبليغ وحق الحماية الفعالية للمبدعين 

• دور قانوني في تقديم االستشارة لألعضاء ومساعدتهم على تدبير حقوقهم بصفة فردية عند  
إبرامهم للعقود املختلفة ضمانا لحقوقهم 

• وتوزيــع   للمصنفــات،  املــادي  االســتغال  مقابــل  املســتحقات  اســتخاص  فــي  اقتصــادي  دور 
الحقــوق املســتخلصة علــى ذويهــا مكافئــة لهــم علــى املجهــود اإلبداعــي للثــروة الثقافيــة

• دور اجتماعي كقاعدة تضامنية للمساعدة االجتماعية عند املرض أو الشيخوخة أو الوفاة  

• دور ثقافي في تعبئة ذكاء اإلبداع للثروة الثقافية وفي املساهمة للحفاض على الهوية الثقافية.  



34

IV – نماذج املؤسسات العمومية 

 املشروع يستلهم روحه ومبناه من نصوص وتجارب وطنية ودولية: 

الجزائر ■

ســنة 1973 : أحــدث املكتــب الوطنــي لحــق املؤلــف )ONDA( الــذي تحــول إلــى املكتــب الوطنــي 
لحقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة ســنة 1998وهومؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري 
تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقال املالــي. يضــم مجلســها اإلداري 15 عضــوا مــن بينهــم 11 

ممثلــي املؤلفيــن فــي جميــع املجــاالت و 4 أعضــاء مــن ممثلــي اإلدارة. 

تونس  ■

ســنة 1966: أحدثــت جمعيــة املؤلفيــن وامللحنيــن )SODACT( وهــي جمعيــة مدنيــة غيــر هادفــة 
للربــح تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقال املالــي. وفــي ســنة 1994 تحولــت إلــى مؤسســة التدبيــر 
الجماعي لحقوق املؤلف على شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية 
املدنيــة واالســتقال املالــي وتخضــع لقواعــد املحاســبة التجاريــة )OTPDA(. يضــم مجلســها اإلداري 

9 اعضــاء مــن بينهــم 4 ممثلــي املؤلفيــن وأربعــة مــن ممثلــي اإلدارة.

السينغال  ■

ســنة 1972: أحدثــت مؤسســة عموميــة ذات طابــع منهــي تحــت إســم »املكتــب الســينغالي لحــق 
املؤلــف« )BSDA( . يضــم مجلهــا اإلداري 8 أعضــاء مــن بينهــم 6 ممثلــي املؤلفيــن و2 يمثلــون اإلدارة.

مــــالي ■

ســنة 2000 : أحــدث املكتــب املالــي لحــق املؤلــف وهــو مؤسســة عموميــة ذات طابــع منهــي يتمتــع 
بالشــخصية املعنويــة واالســتقال املالــي. يضــم مجلســها اإلداري 11 عضــوا مــن بينهــم 9 يمثلــون 

الفنانيــن واملبدعيــن و3 يمثلــون اإلدارة.

  

V- أهم مقتضيات مشروع قانون تحويل املكتب إلى مؤسسة عمومية 

املشــروع يســتلهم روحــه ومبنــاه مــن نصــوص وتجــارب وطنيــة ودوليــة و يتكــون مشــروع هــذا 
القانــون مــن خمســة أبــواب تتضمــن 19 مــادة. وتتمحــور هــذه األبــواب حــول :

• مقتضيات عامة وتهم إحداث املكتب والوصاية، 
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• التنظيم اإلداري ويتعلق بتكوين مجلس اإلدارة وصاحياته واملوارد البشرية للمكتب، 

• التنظيم املالي ويهم املداخيل والنفقات والصناديق االجتماعية، 

• صاحيات عمل املكتب وتتضمن مهام املكتب ونوعية املنخرطين فيه، 

• التدابير واإلجراءات االنتقالية.  

الوصاية: ■

يخضع املكتب املغربي لحقوق املؤلف و الحقوق املجاورة لوصاية الدولة ويكون الهدف من 
هــذه الوصايــة ضمــان تقيــد أجهزتــه املختصــة بمقتضيــات هــذا القانــون خصوصــا مــا يتعلــق منهــا 
باملهام املسندة إليه وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية 

املتعلقــة باملؤسســات العموميــة.

مراقبة الدولة:  ■

الدولــة  ملراقبــة  كذلــك  املكتــب  يخضــع 
وفقــا  العموميــة  املؤسســات  علــى  املطبقــة  املاليــة 

العمــل.  بــه  الجــاري  للتشــريعات 

يتكــون مشــروع قانــون تحويــل املكتــب املغربــي 
لحقــوق املؤلفيــن إلــى مؤسســة عموميــة مــن خمســة 
أبــواب تتضمــن 19 مــادة. وتتمحــور هــذه األبــواب 

حــول:

• مقتضيات عامة وتهم إحداث املكتب والوصاية، 

• التنظيم اإلداري ويتعلق بتكوين مجلس اإلدارة وصاحياته واملوارد البشرية  للمكتب، 

• التنظيم املالي ويهم املداخيل والنفقات والصناديق االجتماعية، 

•  صاحيات عمل املكتب وتتضمن مهام املكتب ونوعية املنخرطين فيه، 

• التدابير واإلجراءات االنتقالية. 

  التنظيم اإلداري: ■

         يدير املكتب املغربي لحقوق املؤلفين على مجلس اإلدارة، املديرالعام ولجن متخصصة. 
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         مجلس  اإلدارة : ■

        يتألــف مجلــس اإلدارة مــن  ممثليــن  لــإلدارة، وممثليــن ملختلــف مؤلفــي املصنفــات األدبيــة 
والفنيــة وأصحــاب الحقــوق املجــاورة. 

أهم  سلط  و اختصاصات  مجلس  اإلدارة: ■

 يتمتع مجلس اإلدارة بالسلط واالختصاصات الازمة إلدارة املكتب. * 

 يشــترط  لصحــة  مــداوالت  املجلــس  أن  يحضرهــا  أو  يمثــل  فيهــا  نصــف  أعضائــه  علــى * 
فيــه  يكــون   الــذي   الجانــب   تعادلــت  رجــح   فــإن   األقل، و تتخد قراراته  بأغلبية  األصوات   

الرئيــس. 

 يجتمع املجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى األقل مرتين في السنة : * 

• لحصر  البيانات  التوليفية  للسنة  املحاسبية  املختتمة .  

• لدراسة  و حصر امليزانية  و البرنامج التقديري لعمليات السنة املحاسبية التالية .  

لتقييم  أعمال  اللجان . ■

•  يحدد املحاور الكبرى للتنمية والنهوض بمجال اإلبداع  األدبي  والفني،  

• والحقــوق   املؤلــف  حقــوق  مجــال  فــي   اتباعهــا  الواجــب  االســتراتيجية  الحكومــة  علــى  يقتــرح   
املجــاورة، 

• يصــادق علــى االتفاقيــات واملعاهــدات املبرمــة مــع الجمعيــات و الهيــآت األجنبيــة للتدبيــر الجماعــي  
لحقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة التــي تســعى لنفــس الهــدف بغيــة التمثيــل والتدبيــر املتبادليــن 

للســجات فــي كل بلــد، 

•  يصادق على النظام اإلداري و املحاسبي واملالي للمكتب،  

•  يصــادق علــى نظــام االنخــراط باملكتــب و تصريحــات املصنفــات و نظــام االســتخاص ونظــام  
التوزيــع، 

• يصــادق علــى نظــام تدبيــر وتســيير الصنــدوق االجتماعــي لفائــدة املؤلفيــن وألصحــاب الحقــوق  
املجــاورة، 

• يتداول  حول املسائل االجتماعية  املتعلقة  بأعضاء  املكتب...  

  اللجان  التقنية: ■

• يحــدث مجلــس اإلدارة لجنــة مــن الفنانيــن واملبدعيــن تســند إليهــا مهمــة اإلشــراف والســهر وتتبــع  
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عمليــات توزيــع حقــوق املؤلفيــن والحقــوق املجــاورة بجميــع أصنافهــا.     

• كمــا يمكــن أن يقــرر مجلــس اإلدارة إحــداث  لجــن متخصصــة أخــرى عنــد الحاجــة تنــاط بهــا    
القيــام  بدراســة  القضايــا  التــي يحيلهــا عليهــا املجلــس )لجنــة القــراءة والتعريــف والهويــة  مهمة 

تســوية  النزاعــات ولجنــة مراقبــة البرامــج ...(. ولجنة 

• يحدد املجلس تأليف مختلف هذه اللجن وطريقة عملها .     

التنظيم املالي : ■  

  املداخيل العامة والنفقات: * 

1- االعتمــادات املاليــة التــي تخصصهــا الدولــة للمكتــب: )لتغطيــة نفقــات التســيير واإلســتثمار 
الخاصــة باملكتــب (

 2- استخاصات حقوق املؤلف والحقوق املجاورة واستخاصات تعابير الفولكلور وعائدات 
النسخة الخاصة: 

•  جميع املداخيل األخرى املرتبطة  بنشاطه.  

) تخصــص مجمــوع هــذه املداخيــل بالكامــل للتوزيــع بعــد خصــم االقتطــاع املتعلــق بالصنــدوق 
االجتماعــي(

     الصندوق االجتماعي لفائدة املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة 

تحدد مداخيل ونفقات الصندوق االجتماعي لفائدة املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة   
بقــرار مــن مجلــس اإلدارة يصــادق عليــه الوزيــر املكلــف باالتصــال. 

تحصيل الديون:  ■

يباشــر تحصيــل الديــون املســتحقة للمكتــب املغربــي لحقــوق املؤلــف و الحقــوق املجــاورة وفقــا 
للتشــريع املتعلــق بتحصيــل الديــون املســتحقة للدولــة. 

    

VI- أهم مقتضيات مشروع قانون النسخة الخاصة

• إن مكافــأة النســخة الخاصــة قــد أصبحــت متضمنــة فــي معظــم التشــريعات الحديثــة لجبــر 	
الضرر الذي يلحق باملؤلفين ودوي الحقوق املجاورة سبب االنتشار املتصاعد لعمليات استنساخ 

املصنفــات مــن طــرف الخــواص ألغــراض االســتعمال الشــخ�سي.
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• لذلك تم اعتماد مقتضيات قانونية جديدة تنظم حق املكافأة على النسخة الخاصة.	

• الفونوغرامــات 	 ومنتجــو  األداء  وفنانــو  املؤلفــون  املســتحقات  هــذه  مــن  يســتفيد 
التقليــد  وملحاربــة  الثقافيــة  وللتنميــة  مهنيــة  ألغــراض  نســبة  تخصــص  كمــا  والفيديوغرامــات، 

والقرصنــة. 

• أهم مقتضيات مشروع القانون: 	

•  تــؤدى مــن طــرف الصانــع املحلــي أو املســتورد بنــاء علــى كميــات أجهــزة التســجيل ودعامــات 	
التســجيل القابلــة لاســتعمال عنــد تداولهــا عبــر التــراب الوطنــي، 

• ألجهــزة 	 بالنســبة  جزافيــة  بطريقــة  الخاصــة  بالنســخة  املتعلقــة  املســتحقات  تحتســب 
التســجيل،  ودعامــات  التســجيل 

• نســبة 	 حســب   ، الخاصــة  النســخة  مســتحقات  املؤلفيــن  لحقــوق  املغربــي  املكتــب  يــوزع 
مصنــف.  لــكل  الخاصــة  االستنســاخات 

• كل خــرق ملقتضيــات القانــون املتعلــق باملكافــأة علــى النســخة الخاصــة تطبــق عليــه التدابيــر 	
التحفظيــة والعقوبــات املدنيــة والعقوبــات الجنائيــة املنصــوص عليهــا فــي البــاب الرابــع مــن قانــون 

حقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة. 
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مداخلة  األستاذ أحمد العلوي
نقيب النقابة املغربية للمهن املوسيقية

وعضو جلنة التتبع واحلكامة حلقوق املؤلف 

حول: حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة راهن اإلبداع ومستقبله
بسم اهلل الرمحن الرحيم.

شكرا السيد نائب رئيس مجلس النواب،

السيد رئيس فريق العدالة والتنمية،

أبــدأ املداخلــة وأنــا لــن أدخــل فــي مضمــون قانــون تحويــل املكتــب املغربــي إلــى مؤسســة عموميــة 
وال أريــد أن أعطــي بعــض التوضيحــات حــول هــذا القانــون، ألنــه ســوف يــدرج أمــام البرملــان وســوف 
يناقــش كقانــون ولكــن أريــد أن أعطــي بعــض التوضيحــات حــول الوضعيــة الحاليــة وعــن مكامــن 
الخلــل، حتــى يمكــن اجتنــاب مــا يمكــن أن يعيــق ســير املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن والحقــوق 

املجــاورة.

سمعت في البداية، كلمة السيد رئيس الفريق، غياب السياسة الحكومية في املجال اإلبداعي 
والفنــي وأعتقــد أننــا اآلن فــي مســار آخــر، ألن هــذا اللقــاء يبرهــن علــى أنــه هنــاك سياســة حكوميــة 
للتغيير ولإلصاح في جميع املجاالت، ونحن كمبدعين ال يمكن إال أن نساهم وأن نزكي وأن نواكب 

هــذه السياســة.

أبــدأ بمشــكل حقــوق املؤلفيــن الــذي أثقــل كاهــل املبدعيــن، وأبــدأ هــذه املداخلــة بســؤال: كيــف 
يمكن للمبدع والفنان أن يعيش مكرما، معززا في غياب ضمان لحقوقه املادية  وهناك إشكالية 
أخــرى نمــر عليهــا مــرور الكــرام وهــي الحقــوق املعنويــة كذلــك، ألن لهــا دورهــا، إذا لــم يتــم تطويــر 
منظومة حقوق املؤلفين وال سيما أننا مقبلون على قانون جديد للحقوق املجاورة كما هو مسطر 
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وكمــا تضمنتــه االتفاقيــات التــي وقــع عليهــا املغــرب.

مشروع قانون »تحويل املكتب املغربي« وجعله في بنية جديدة تمكنه من القيام بمهامه على 
املستوى املحلي والدولي والدفاع عن حقوق املؤلفين والفنانين في كل ما يتعلق ب�سيء أسا�سي وهو 
االســتخاصات وهــي العائــق األسا�ســي واملهــم املوجــود فــي إشــكالية حقــوق املؤلفيــن. حينمــا نتحــدث 
عــن االســتخاصات، نتحــدث عــن التوزيعــات، ونحــن نطالــب بتحييــن هــذا املشــروع تماشــيا مــع 
مثياتــه فــي النمــاذج املتواجــدة، والهــدف مــن هــذا املشــروع هــو ضمــان إنشــاء مجلــس إداري تكــون 

فيــه تمثيليــة املبدعيــن بالشــكل الــذي يضمــن املشــاركة فــي التدبيــر. 

هذا القانون يمنح املؤسسة نظام املؤسسة العمومية، كما تعلمون، السترجاع الحقوق كما 
أنــه ســيعطي اإلمكانيــات البشــرية واملاليــة الازمــة ملواكبــة أعماله.ثانيــا، هــذا القانــون ســوف يوفــر 

األنظمــة املعلوماتيــة وإدخالهــا لضمــان الشــفافية والوضــوح فيمــا يتعلــق بالتوزيعــات.

هنــاك مجموعــة مــن املشــاكل وأذكــر علــى ســبيل املثــال، مشــكل الحقــوق مــن االســتخاصات 
والتوزيعــات، مشــكل املواكبــة، رغــم أن هنــاك قانــون  ردعــي يظبــط وســائل التعامــل مــع حقــوق 

املبدعيــن، وهــذا القانــون تــم تحيينــه فــي 2006.

هنــاك مشــكل التغطيــة االجتماعيــة، بحيــث أننــا نســمع بوجــود صنــدوق للتغطيــة االجتماعيــة 
فــي منظومــة حقــوق املؤلفيــن وال نــرى هــذه التغطيــة ونجهــل كيــف تتــم.

هناك مشــكل آخر و هو مشــكل التقاعد، بحيث أنه اآلن على مســتوى الجمعية العاملية نجد 
فنانيــن حاصليــن علــى تقاعــد، ولكــن فــي املغــرب ال وجــود لهــذه املســألة، إذا ذكرنــا مجموعــة مــن 
املبدعين كالجيل األول ال احد استفاد من التقاعد من املكتب املغربي  لحقوق املؤلفين، هذا ألنه 

هنــاك غيــاب القانــون.

طبعا أنا ذكرت في البداية أن هذا مشكل قانوني ألن القانون الصادر في65 الزال العمل ساريا 
به، إذا يجب تحيين هذا القانون ويجب وضع قانون ليتما�سى مع التزامات املغرب الدولية.

تم  كذلك إنشاء لجنة استشارية لدى السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
الســيد »خالــد الناصــري« التــي كانــت منكبــة علــى هــذا املوضــوع الخــاص بحقــوق املؤلفيــن، وتمــت 
مناقشة ومعالجة مجموعة من امللفات. واآلن، في إطار الدستور الجديد وإطار الحكومة الجديدة، 
هنــاك لجنــة املتابعــة والحكامــة لتســيير قطــاع حقــوق املؤلفيــن والحقــوق املجــاورة يعنــي ملواكبــة مــا 
يقــوم بــه »الســيد مصطفــى الخلفــي وزيــر االتصــال الناطــق الرســمي باســم الحكومــة«، مشــكورا، 

والــذي قــام – وأقولهــا صادقــا- بمجهــود جبــار فــي هــذا اإلطــار.

املغــرب تقــدم علــى املســتوى الدولــي، علــى أرض الواقــع داخليــا، غيــاب املســاطر املتعامــل بهــا فــي 
بعــض الــدول املتقدمــة فــي مجــال حقــوق املؤلفيــن والحقــوق املجــاورة، يجعــل الوضعيــة مختلفــة 
ببلدنا وال يتما�سى مع البرامج البرامج الدولية التي وقع عليها املغرب. عدم احترام وتطبيق املساطر 
القانونيــة بخصــوص قانــون »حقــوق املؤلفيــن« يــؤدي إلــى تعميــم الفو�ســى فــي هــذا املجــال، وذلــك 
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من خال اســتغال املصنفات. وحينما نقول اســتغال املصنفات املحمية، يتم اســتغالها بدون 
موجــب قانــون، ال�ســيء الــذي ينعكــس ســلبا علــى مداخيــل املكتــب وعلــى ذوي الحقــوق ومســتعملي 
هــذه املصنفــات ونقصــد اإلعــام العمومــي والخصو�ســي، اآلن هنــاك مشــكل املواقــع اإللكترونيــة، 
كذلك ت�سيء وبشدة. باإلضافة كما ذكرت أن هذه املؤسسات العمومية ال تحترم دفاتر التحمات 
املفروضة عليها من طرف الهيأة العليا للسمعي البصري بخصوص حقوق املبدعين وما يستوجب 

ذلك من اســتغال، ال�ســيء الذي يؤثر ســلبا على مداخيل املكتب.

يــؤدي  العمومــي  للقطــب  التابعــة  العموميــة  املؤسســات  بعــض  أن  هنــا،  أذكــر  أن  ويمكــن 
1.200.000 درهــم ســنويا للمكتــب املغربــي لحقــوق 
املؤلفين، هذه من املسائل  التي يجب مناقشتها في 
العمــق، املليــون و200 ألــف ؟ هــل هــي للقنــاة األولــى 
12 إذاعــة، أو القنــوات التلفزيونيــة الثمانيــة،  أو 
هــل هــي خاصــة باالســتغال ؟ 1.200.000 درهــم. 
للمكتــب  التابعيــن  املوظفيــن  أن  إلــى  باإلضافــة 
أجورهــم  يتقاضــون  املؤلفيــن  لحقــوق  املغربــي 
ذا أخدنــا 

ّ
مــن املســتحقات الخاصــة باملبدعيــن. فــإ

مليــون   4 منهــا  واســتخلصنا  درهــم   1.200.000
درهم أو خمسة مليون درهم ماذا يتبقى ؟ يبقى فقط الفتات. إذن، املبدع يعيش في الفقر واملبدع 
يعنــي مغبــون كمــا ذكــرت، ولهــذا، فالقانــون ربمــا أنــه ســيعطي دفعــة قويــة لهــذا املكتــب، فــي إطــار مــا 

ذكــرت. 

باإلضافــة، أن هــذا القانــون هــو قانــون خــاص  بالعقوبــات الزجريــة والتــي  قامــت حولــه الدنيــا، 
أقمناها وأقعدناها وعقدت مجموعة من األيام الدراسية باملعهد العالي للقضاء، بحضور املنظمة 
العقوبــات  امللــك، ويتضمــن  الفكريــة، بحضــور قضــاة، بحضــور وكاء جالــة  للملكيــة  العامليــة 
الزجرية ، ولكن لم يتم تفعيله. نقول إذن أن هذا القانون الذي سيصبح منظما للمكتب املغربي 
لحقــوق املؤلفيــن فــي إطــار مؤسســة عموميــة، البــد أنــه يراعــى و القانــون الــذي يضمــن العقوبــات 

ويتضمــن كذلــك بنــود التعامــل مــع اإلبــداع، انــه البــد أن يتــم تغييــره وتحيينــه.

املغــرب ملتــزم، ألن هنــاك حقــوق املــوزع املغربــي وضمــان حقــوق املبدعيــن املغاربــة داخــل أرض 
الوطــن، وكذلــك املغــرب ملتــزم بضمــان حقــوق املبدعيــن األجانــب علــى ســبيل املثــال، كذلــك هنالــك 
مؤسسات ترفض أن تؤدي حقوق املبدعين واملهرجانات، قبل قليل ذكر السيد الرئيس »مهرجان 
موازين«، الذي اليؤدي حقوق املؤلفين، يرفض؟ ملاذا  هذا مهرجان ؟ ثانيا، باإلضافة للغبن الذي 
يعيشــه الفنــان فــي إطــار التعامــل معــه والشــعور »بالحكــرة«، بمعنــى إشــكالية عــدم أداء واجبــات 

حقــوق املؤلفيــن مطروحــة.

هناك مكسب آخر ومن هذا املنبر أريد أن تدعمونا فيه، أغلبية ومعارضة، ألنه سيوفر نوعا 
من جبر الضرر.اآلن يعني مشروع النسخة الخاصة  الذي خرج من األمانة العامة للحكومة وأدرج  
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فــي مجلــس حكومــي وســوف يعــرض علــى البرملــان باســم جميــع املبدعيــن، وباســم جميــع الفنانيــن، 
أناشدكم هللا أن تدعمونا ليمر هذا املشروع املتعلق بالنسخة الخاصة، ألنه يمكنه له أن يساعد 
املبدعين و يضمن لهم  على األقل اآلفاق املستقبلية، هو مكسب مهم سواء للدولة وللمبدعين، 
ألنــه املغــرب ملتحــق بالركــب العالمــي بمــا فيــه اإلفريقــي والعربــي، مــوازاة مــع مجموعــة مــن الــدول 
املتقدمــة فــي هــذا املجــال، يعنــي البــد أن نجــد جبــرا للضــرر وإنصافــا للمبدعيــن وإن كان هــذا األمــر 
ال يحــد مــن القرصنــة بصفــة نهائيــة وســيكون منصفــا لنــوع آخــر مــن املبدعيــن، مــن خــال النســخة 
الخاصــة فــي إطــار الحقــوق املجــاورة وهــم فنانــو األداء، مــن مطربيــن وموســيقيين وممثليــن، الذيــن 

سيســتفيدون مــن هــذا الصنــدوق.

فــإذن، هــذه النســخة الخاصــة أعتقــد أنهــا ســتدخل قــدرا ماليــا مهمــا ألنــه األداء ســيصبح عــن 
القــرص يعنــي le timbre a la source  أو فــي الحــدود عــن طريــق الجمــارك ،ســيتجه هــذا املدخــول 

للمبدعيــن ألنــه ســيرفع مــن القيمــة املاليــة و ينصــف ســواء املؤلفيــن أو ذوي الحقــوق املجــاورة.

باإلضافــة، أن منظومــة حقــوق املؤلفيــن إذا لــم يكــن هنــاك قانــون أو مؤسســة عموميــة كيــف 
يمكــن تدبيرهــا، وألن املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن هــو يســير ويدبــر بأمــوال الخــواص، بأمــوال 
املبدعيــن، كيــف يمكننــا أن نحــول مكتبــا مغربيــا لحقــوق املؤلفيــن الخــواص إلــى مؤسســة عموميــة، 
األمر الذي يحتم تواجد املبدعين داخل هذه املؤسسة، أثمن التجربة التي عشناها جميعا، و هي 
تجربــة التعاضديــة الوطنيــة للفنانيــن، هــذه تعاضديــة اآلن تســير مــن طــرف املبدعيــن، مــن طــرف 
الفانينـــ، فيهــا مجلــس إداري مكــون مــن فنانيــن، بــإدارة تدبــر شــؤون هــذه التعاضديــة. نحــن نريــد أن 

يتــم  هــذا األمــر كذلــك فــي املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن والحقــوق املجــاورة.

إذا أردنا أن نحلل اآلن وضعية حقوق املؤلفين في املغرب، فهي سيف ذو حدين، إذا أردنا أن 
نخلــق منظومــة قانونيــة جديــدة فعلينــا أن نراجــع كل االلتزامــات التــي اتفــق املغــرب عليهــا مــن ألفهــا 
إلــى يائهــا. يعنــي ال يمكــن غــض الطــرف علــى مجموعــة مــن االلتزامــات التــي التــزم بهــا املغــرب، ســواء 
على مســتوى املنظمة العاملية للملكية الفكرية، حقيقة، يندى الجبين إذا قلت مبلغ مســتحقات 
الفنانيــن مــن املنظمــة املذكــورة، بمعنــى أننــا  نأخــذ الخيــر ونرســله إلــى فرنســا، هــذه األخيــرة تأخــذ 
ماشاءت وتترك لنا ماتبقى، الفنان مقهور، لوجود مشاكل قانونية، هناك مشاكل  حقيقية يجب 
علــى  الســادة النــواب  املكلفيــن بالتشــريع االطــاع عليهــا لكونهــا دقيقــة جــدا للتمكــن مــن مناقشــتها و 
إيجاد الحلول القانونية، الحلول اإليجابية إلنصاف املبدعين. حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة 
تحتــاج إلــى مراجعــة جذريــة، أنــا مــن هــذا املنبــر، أريــد أن أؤكــد أننــا نثمــن العمــل الــذي تقــوم بــه وزارة 
االتصــال، اآلن بصحبــة املكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن ومــا تقــوم بــه املنظمــات الفنيــة  املشــاركة 

فــي لجنــة الحكامــة والتســيير، مــن لقــاءات تواصليــة ، ومواكبــة إعاميــة.

 نتمنــى أن يصــل هــذا الخطــاب الفنــي إلــى آذانكــم وأن تقفــوا إلــى جانبنــا إلصــاح هــذه املنظومــة 
لجبر الضرر وإلعطاء الفرصة لإلبداع كما ذكرتم وإلعطاء الفرصة للمبدعين لكي  يبدعوا وينتجوا 
لتعــود الرفاهيــة إلــى املجــال الفنــي اإلبداعــي بالشــكل الــذي يطلبــه املتلقــي وليــس بالشــكل الــذي نــراه 

اآلن وال يشــرف الفن املغربي، شــكرا.
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مداخلة األستاذ عز الدين بونيت
املدير اجلهوي لوزارة الثقافة بأكادير

حول: التشريع في المجال الفني واقع وخصوصيات
شــكرا لإلخــوة فــي فريــق العدالــة والتنميــة علــى  هــذه املبــادرة مــن خــال  هــذا اليــوم الدرا�ســي 
وتأطيــره وإتاحــة الفرصــة للتواصــل داخــل قبــة البرملــان حــول مســألة مهمــة جــدا، هــذه جلســة مــن 
جلســات تفعيل الدســتور. وهنا أطلب من اإلخوان السياســيين كلهم وحتى من املثقفين وغيرهم، 
أن نشتغل كلنا في تنزيل مقتضياته، الدستور أسس حقوقا ومنها الحقوق املتعلقة بالثقافة التي 
تهم ليس املثقفين لوحدهم بل تهم املواطنين كلهم. الدولة من واجبها أن تضمن للمواطنين ثقافة 
جيــدة وخدمــة ثقافــة جيــدة، مــن واجــب الدولــة بمقت�ســى الدســتور أن تضــع سياســات عموميــة 

تهــدف إلــى إقــرار وتنزيــل هــذه الحقــوق الثقافيــة.

لذلــك، نحــن اآلن لســنا فقــط مــن أجــل أن نجــزي الوقــت فــي هــذه الجلســة ولكــن نعتبــر أنهــا 
بالفعــل واحــدة مــن املحطــات األساســية لتنزيــل الدســتور الــذي يخيــم علينــا اآلن والــذي نشــتغل فــي 

مقتضياتــه. ضــوء 

ورد فــي الكلمــات االفتتاحيــة أن هنالــك هاجســا يرتبــط بجــودة اإلبــداع ويرتبــط بعاقــة اإلبــداع 
بالقيم ونحن نشاطر كل هذه األفكار التي وردت في الكلمات، ولكننا نركز على أن اإلبداع يغالب 
اإلبداع، ال ينبغي أن يكون هاجسنا وضع أي قانون يضيق على اإلبداع، القانون هو عقل الدولة، 
إذا كانــت هنالــك فــي التعريــف الرائــج للدولــة أنهــا شــخص معنــوي إلــخ، فــإن عقلهــا هــو القانــون، 
وبالتالي فالقانون هو الذي يضع األطر لنظم وتنظيم العاقات بين أفراد املجتمع وبين املواطنين 

فــي إطــار دولــة الحق والقانون.

أود أيضــا أن أعلــق اآلن علــى واحــدة مــن املعضــات التــي تعانــي منهــا الثقافــة فــي بادنــا وليــس 
الثقافة وحدها، وهو ذلك الفصل بين الثقافة والتعليم وهذا �سيء طاملا ناقشناه في عدة محطات 
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وجــاءت املناســبة لكــي نقولــه أيضــا فــي هــذا الفضــاء الرحــب الــذي هــو قبــة البرملــان. يعنــي منــذ ســنة 
1973 إذا لــم تخنــي الذاكــرة، تعــرض تعليمنــا ملــا ال أتحــرج فــي وصفــه بأنــه مؤامــرة، عندمــا اجتثــت 
العاقات ما بين التعليم والثقافة، كيف ؟ هناك برامج تعليمية، هناك مهنية في التعليم، ولكن 
ماهــي الحيــاة املدرســية التــي نوفرهــا والحيــاة الجامعيــة وغيرهــا للطالــب والتلميــذ الــذي يق�ســي أكثــر 
من 15 سنة داخل مؤسسات تتعهده وتربيه ؟ الوجود لها، جميع املدارس التي بنيت في املغرب منذ 
الفتــرة التــي ذكرتهــا مــا فيهــاش »ريفيكتــوار«  -ماعــدا 
تلــك  التــي الــذي خلفهــا الفرنســيون فــي املــدارس - ، 

ال وجــود لقاعــات العــروض.

 حتــى تقريــر الخمســينية، فيــه ســتة صفحــات 
في التقرير الختامي، التقرير التركيبي على الثقافة 
وهذا �سيء محزن، وهذا التقرير  أنجزته  نخبة من 
األساتذة والباحثين الذين نثق فيهم، ومع ذلك لم 
يجدوا من الضروري أن يركزوا على أهمية الثقافة 
فــي التنميــة، وال زلنــا نعيــش هــذا الوضــع. النخــب التــي  تســير البــاد تكونــت فــي هــذه املــدارس التــي 
تغيب فيها الثقافة، عندهم حسن النية وعندهم الرغبة ولكن ال وجود  لتصور حقيقي ألولويات 
الثقافــة ودور الثقافــة، يســتمتعون بالثقافــة، يســتمتعون باألفــام الجيــدة يعرفــون تمييزهــا عــن 
بعضهــا، يســتمتعون باألغانــي الجيــدة ، يفتخــرون باألغنيــة املغربيــة وباملوســيقى املغربيــة وباملســرح 
املغربي، ولكن كيف؟ ما العمل؟ لذلك، نحن في النقابة املغربية ملحترفي املسرح التي هي باملناسبة 
اإلطــار النقابــي الوحيــد فــي العالــم العربــي املوجــود فــي الفيدراليــة الدوليــة للممثليــن و هــي أكبر تجمع 
للمهن الدرامية في العالم بل في املكتب التنفيذي للفيدرالية وهذا �سيء يثلج الصدر ويعطي اإلطار  

النقابــي قــوة املبــادرة وقــوة االقتــراح.

من 2008 قررنا، في النقابة املغربية ملحترفي املسرح في املؤتمرات كلها، أن نتحول من املطالب 
الجزئيــة إلــى مطالــب تتعلــق بسياســة عموميــة ترتبــط بقطــاع الثقافــة والفــن واملســرح وغيــره. جميــع 
الهواجــس التــي تحــدث عنهــا اإلخــوان اآلن تجــد تفســير عــدم تفعيــل القوانيــن وتفســير البــطء فــي 
إنجاز القوانين وغيرها في افتقارنا إلى  هذه السياسة العمومية، ماهو الغرض من هذه السياسة 
العموميــة؟، ليــس لخلــق مزيــد مــن الفــرص للمســرح، ال الغــرض هــو خلــق قطــاع فنــي وثقافــي باملعنــى 
االقتصــادي للكلمــة، يعطــي أهدافــا ويعطــي مؤشــرات ملموســة ومرقمــة، مثــل الســياحة فــي 2001، 
مثل الصناعة التقليدية في 2005، مثل الفاحة، في إطار الدراســة التي قمنا بها ونحن نهيء هذه 
الخطــة. وجدنــا  بأنــه بإمكاننــا إذا تظافــرت جميــع  الجهــود، إذا ظافرنــا جميــع الجهــود يمكــن لنــا 
الوصول  إلى 20 ألف منصب شغل قارة من إلى غاية 2022، سنضاعف رقم املعاماتl في املجال 
الثقافي وفي املجال الفني. أكثر من هذا، ما هو حجم االستثمارات العمومية ؟ باألرقام املتواضعة 
، وجدنا بأنه في حدود 30 مليار درهم يمكن لنا أن  ننفذ جزءا مهما من هذه السياسة العمومية 
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التي تستهدف من جهة تقوية البنيات التحتية، من جهة ثانية تقوية اإلدارات واملؤسسات،  بمعنى 
كل مايتعلق باملجال املؤسساتي. من جهة ثالثة، خلق السوق الفنية وهيكلة السوق الفنية، وهنا 
باملناســبة أتبنــى جميــع األفــكار التــي جــاءت فــي املداخــات، ألنهــا أشــارت لجميــع الخلفيــات املوجــودة 

فــي الخطــة.

فإذن من جهة أولى، البد أن نركز في السياسة العمومية على الربط ما بين التربية والثقافة، 
ال أفهــم نحــن البلــد العربــي و الجزائــر ال نتوفــر إلــى 
يومنــا هــذا علــى تعليــم جامعــي فنــي، الســودان فيهــا 
كليــة الفنــون أكبــر مــن جامعــة محمــد الخامــس، 
أمــا  آخــر،  نموذجــا  ورثــت  فعــا  الســودان  مثــال 
نحــن بقينــا فــي النمــوذج الفرن�ســي، ألن هــذا بلــد لــه 
رهاناتــه الثقافيــة والفنيــة و كليــة الفنــون كانــت فــي 
1977 فــي الســودان. لكــن نحــن التعليــم الجامعــي 
الزلنا غير منفتحين على الفن، عندنا معاهد خارج 

إطار التعليم العالي وخارج الجامعة، معهد الفن املسرحي والتنشيط الثقافي ولكن كلها خارج إطار 
الجامعــة.

معنــاه هنــاك منظــور شــامل يغلــب علينــا هــو أن الفــن �ســيء ال يســتحق  بالرغــم مــن نوايانــا 
الحســنةأن يدخــل إلــى مجــال النخبــة، وهــذا �ســيء ينبغــي أن نعيــد فيــه النظــر وهــذا هــو املضمــون 
الــذي أعطيــه أنــا للشــجاعة السياســية وهــو بالضبــط مايجــب أن نصــل إليــه فــي املرحلــة الحاليــة.

في إطار تفعيل الدستور، ال يجب أن يغيب علينا النقاش الخاص بأهمية املؤسسة الدستورية 
املســتحدثة املثمثلــة فــي املجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة ودور العامليــن فــي قطــاع الثقافــة، ألننــي 
شاركت في عدد من النقاشات حول هذا املوضوع، الناس يفكرون فقط في البعد السيا�سي لهذه 
املؤسســة، لــم يتــم التفكيــر قطعــا فــي البعــد الثقافــي الفعلــي، والــكل يتصــور  أن التمثيليــات عندهــا 
طابــع سيا�ســي، ال أحــد يتحــدث عــن التمثيليــات الثقافيــة، كــم عــدد العامليــن فــي قطــاع الثقافــة؟ 
هــل قمنــا بإحصائهــم؟ أكيــد لــم نقــم بذلــك، العاملــون فــي القطــاع أيضــا منتجــون للثقافــة وعاملــون 
فــي التدبيــر الثقافــي وفنانــون ينقصهــم التمثيليــة فــي هــذا املجلــس مــن أجــل  الفعاليــة، ال يتعلــق األمر 
فقط بمجلس للهوية، هو مجلس أيضا للسياسات والقتراح سياسات عمومية في هذه املجاالت.

ملاذا نحتاج إلى القانون ؟ طبيعيا الفن دائما منذ كانت البشرية والفن موجود، ملاذا نتحدث 
اآلن عــن القانــون، نتحــدث عــن القانــون ألننــا فــي حاجــة آلليــة تخلــق وتحــرك ديناميكيــات أخــرى، 
طبعا لن يحل جميع املشاكل ولكنه سيكون بمثابة مرجعية من بين املرجعيات الديناميكية التي 
تؤســس الحقــوق، والحقــوق املؤصلــة فــي الدســتور، تتأســس ويوضــع لهــا األســس ، مثــا مؤسســات 
الرعايــة، ال �ســيء يمنــع مــن وجــود قانــون اســتثنائي، بالرغــم مــن  أن القانــون ال يجــب  أن يكــون 
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فيــه اســتثناءات ولكــن يجــب خلــق إطــار اســتثنائي فــي لحظــة معينــة يهــم فئــة معينــة بأســمائها، مثــل 
املقاومة،  مثل ماقمنا به  مع معطوبي الحرب إلخ، هذا القانون سهل ويمكن إنجازه ، نحتاج فقط 
ملبدأ يتفق عليه الكل. فإذن، هذا ليس عزيزا على هذه األمة وليس عزيزا على نواب هذه األمة كي 

يقترحــوه ويفعلــوه ويخــرج فــي أقــرب وقــت  لكــي يحضــر »الزعــري« معنــا وهــو بمعنويــات مرتفعــة.

مــا هــي خصائــص هــذه املهنــة، هــذه املهنــة هــي فــي الوقــت نفســه مهنــة وســلعة، هــذه واحــدة مــن 
الخصائص األساسية التي يجب أن يجيب عليها القانون املرتقب ، ملاذا  هي مهنة وسلعة ؟ لكون 
الفنان وهو يقوم بعرض يشتغل أيضا، هو يشتغل ويباع كجزء من الخدمة، كجزء من السلعة، 
ما هي الحقوق التي تترتب على هذه املسألة؟  هي مهنة متعددة الطبيعة من الناحية االقتصادية 
فهــي عمــل مقاوالتــي وفــي نفــس الوقــت عمــل مؤاجــر، غيــر منفصليــن، فــي عــدد كبيــر مــن الحقــوق هــي 
مقاوالتيــة وأجريــة فــي نفــس الوقــت. مــا هــي أهــداف هــذا القانــون ؟ مــن بيــن هــذه األهــداف هــي هيكلة 
العاقــات املهنيــة لــذا املطلــوب منــا املســاهمة فــي هيكلــة الســوق لتحديــد األهــداف، إذن نحــن فــي 
حاجة  إلطار موحد ب، البد أن تكون العاقة ما بين املشتغل واملشغل مهيكلة، مثلما هي مهيكلة 
فــي الرياضــة، و مهيكلــة فــي عــدد مــن املســائل األخــرى، أيضــا هيكلــة العاقــات املقاوالتيــة، للحــد مــن  

الفو�ســى مــا بيــن منظــم الحفــات ومــا بيــن املنتــج ومــا بيــن الوســيط إلــخ..

 فــي الختــام ألــح علــى الطابــع السيا�ســي لهــذه الجلســة باإلضافــة إلــى طابعهــا التقنــي وهــي مناســبة 
لنتجنــد جميعــا كمهنييــن فــي القطــاع الفنــي وكسياســيين وكفاعليــن ثقافييــن لكــي ال تمــر  الجلســة 

كمثياتهــا وحينمــا نلتقــي مــن جديــد  مــع الفنانيــن يقولــون »اللهــم إن هــذا ملنكــر«.

اليــوم حــان الوقــت لكــي ندافــع جميعــا فــي إطــار الغيــرة الوطنيــة وفــي إطــار العقــل الســليم،  نحــن 
ضيعنــا الكثيــر مــن املجهــودات و الثــروات، الــكل يعــرف  بــأن الفنانيــن يســاهمون فــي الضريبــة، لكــن 
عــددا  كبيــر امــن الفنانيــن ال يعــي ذلــك ،ال يتعلــق األمــر ب  la patente  تصــوروا  يقتطــع لهــم 30 فــي 
املائــة فــي جميــع العقــود، هــذه املعطيــات البــد أن يعرفهــا العمــوم. ولكــن مــع األســف، وزارة الثقافــة 
تقوم ب la reconstitution   لهذا فوزارة الثقافة في ميزانيتها تقتطع للفنانين، ولكن ال يتم إدراج 
ذلــك فــي ميزانيتهــا املحاســباتية،  لذلــك أثنــاء مناقشــتها مــن الناحيــة املاليــة اليتــم إعطاؤهــا القيمــة 
الحقيقيــة بدعــوى أنهــا ال تســاهم بأيــة مداخيــل ، وبالتالــي يتــم االحتســاب علــى هــذا النحــو: مطبعــة 

املناهــل déficitaire مســرح محمــد الخامــس   déficitaireوبالتالــي 0.3 فــي املائــة كافيــة.

لهــذا ال بــد مــن التأكيــد علــى أن الفنــان املغربــي يســاهم فــي االقتصــاد الوطنــي، بقــدر املســتطاع، 
ومايحصل عليه كدخل  يؤذي منه 30 في املائة من الضريبة ، يجب أن يعلم الكل هذه الحقيقة. 

الفنــان األجنبــي يــؤدي 10 فــي املائــة فقــط مــن الدخــل ، شــكرا لكــم.

واهلل ولي التوفيق.



47

مداخلة الدكتور محمد األزهر
خبري قانوني

حول: قانون الفنان المغربي مكامن القوة والقصور

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني.

أعضاء السلطة التشريعية املحترمين،

إخواني الفنانون والفنانات،

أيها الحضور الكريم،

أوال، يحز في نف�ســي غياب وزير الشــغل عن هذا اللقاء أو من يمثله، ألننا نتحدث عن عاقة 
شــغل  عاقــة  تكــون  أن  ويمكــن  فرديــة  شــغل  عاقــة  تكــون  أن  يمكــن  شــغل،  وعاقــة  تعاقديــة 
جماعية، وأن قانون الفنان موضوعنا اآلن هو يهم باألساس وزير الشغل، يهم باألساس مفت�سي 
الشــغل ثــم نحــن كفنانيــن دائمــا نغيــب هــذه الــوزارة ونقــف فــي حــدود وزارة الثقافــة ونضيــف بعــض 
األحيان وزارة االتصال، والحال أن هذه وزارة جوهرية فيما يخص تطبيق هذا القانون في قانون 

الفنــان، هــذا أوال.

ثانيــا، أنــه فــي املغــرب حينمــا نصــدر قانونــا معينــا وننتظــر صــدور القانــون التطبيقــي الــذي لــن 
يخــرج أبــدا، مثــا قانــون اإلضــراب عمــره 51 ســنة ولــم يخــرج بعــد وكذلــك  القانــون التنظيمــي، 
قانــون منــع التدخيــن منــد95 إلــى يومنــا هــذا لــم يخــرج هــذا القانــون التطبيقــي، هنــاك خلــل مــا فــي 
هــذه القوانيــن. بخصــوص القوانيــن ذات الصلــة بالفنــان والفنانيــن، هنــاك أكثــر مــن عشــر قوانيــن 

النطبــق، وإن طبقــت تطبــق بمنطــق معيــن.

إذا أخذنــا، بطبيعــة الحــال القوانيــن التــي تركــت فرنســا ثــم قانــون الشــغل وفيــه مقتضيــات 
خاصــة بشــغل الفنــان والفنانيــن، عندنــا ظهيــر 1973 املحــدث للمســرح الوطنــي محمــد الخامــس 
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فــي بعــض  الــذي ينعقــد أو ال ينعقــد  ومقتضياتــه تطبــق بشــكل جزئــي بمــا فيهــا مجلســه اإلداري 
األحيان، وهناك مرسوم 1995 املحدث للمجلس األعلى للثقافة، أسس بشكل فلكلوري بالعمال 
والوالة،وتأسست املجالس الجهوية و إلى يومنا هذا لم نر له أثرا وكان يمكن أن ننادي اآلن بتطبيقه 
وبإحيائــه ولكــن الدســتور لــم ينــص عليــه، وغيبــه، الفصــل 25 و26 مكســب للفنــان، ولكــن غيــب 
املجلــس األعلــى للثقافــة الدســتور، حتــى فــي هيــأة الحكامــة الجيــدة وفــي هيئــات النهــوض بالتنميــة 
البشرية لم يشر إلى الثقافة والفن. هنا نتحدث على سمو القانون، إرادة دستورية، إرادة أسمى 

قانــون، تبقــى األمــور فــي شــكلها العــادي، تشــجيع الثقافــة، تنميــة ثقافيــة...

يأتــي قانــون حقــوق املؤلــف قانــون 2.00، نجــده نســبيا يطبــق فــي مجــال حقــوق املؤلفين،هنــاك 
مشــاكل  بطبيعــة الحــال فيمــا يخــص عاقتهــم باملكتــب املغربــي لحقــوق املؤلــف، ألنــه يجــب أن نميــز 
بيــن املقتضيــات املنظمــة للمكتــب املغربــي لحقــوق املؤلفيــن وقانــون حقــوق املؤلــف، يمكــن لــي أن 
أرفــع دعــوى الســتيفاء حــق مــن الحقــوق مباشــرة للمحكمــة بــدون االلتجــاء للمكتــب املغربــي، ألن 
املكتــب املغربــي وكيــل بالعمولــة. بمعنــى، وســنجد مقت�ســى جديــد فــي هــذا القانــون )املــادة 60( التــي 
توكلــه هــو وحــده الحــق فــي العنايــة بمســائل حقــوق املؤلــف وهــذا قانــون غيــر دســتوري أساســا ألنــه 

يغيــب املؤسســات الخاصــة ويغيــب كذلــك مــا يفيــد فــي هــذا البــاب.

ثــم القانــون املتعلــق بالفنــان، هــل هــذا القانــون يطبــق ؟ مثــال الــوكاالت الفنيــة، الخدمــات 
الفنيــة، وأن مــن يمــارس الوســاطة الفنيــة دون ترخيــص يعاقــب، هنــاك عقوبــة واآلن الحبــل علــى 
الغارب، كل �سي يدبر الوساطة الفنية وال وجود، هنا تيدخل مفتش الشغل وتدخل وزارة الشغل 
ملراقبــة هــذه األمــور. ثــم اســمحوا لــي فــي حقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة- الحقــوق املجــاورة غيــر 

موجــودة فقــط فــي النصــوص وال وجــود لهــا فــي التطبيــق نهائيــا.

إذن، من هذا املنطلق، يجب أن نعكف على تطبيق ماهو موجود، نضيع الكثير من الوقت، 
ألنه وضع في 2000 الحقوق املجاورة، اآلن 2013،  وبعد مرور13 سنة وال وجود للحقوق املجاورة 

ونصوصهــا التطبيقية.

دعــم  البــاب، مرســوم  هــذا  فــي  الزمــاء  قالــه  مــا  أعيــد  الفنــان وال  بطاقــة   2012 ثــم مرســوم 
الكتــاب، دعــم املســرح، دعــم األغنيــة، �ســيء إيجابــي ولكــن نريــد أن  يرقــى إلــى ظهيــر  وليــس مرســوما،  
و أن تســتخلص املســتحقات والدعــم بطبيعــة الحــال مــن قانــون املاليــة مباشــرة حتــى يســتفيد منــه 
الفنــان، وكذلــك الســينما. ثــم الجماعــات املحليــة، هــي ملزمــة بــأن تنشــط هــذا املجــال، هــذه مســألة 
تتعلق بالتنشئة الثقافية واالجتماعية للناس وكذلك برؤيتهم للثقافة والفن وهذا موضوع آخر، 

بمعنــى موضــوع متعلــق باألشــخاص أكثــر مــن صلتــه بالقانــون.

الفقرة الثانية في املادة 13 تنص: » ..وتعمل السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة على إحداث 
آليــة لتمويــل الخدمــات االجتماعيــة الخاصــة بالفنانيــن فــي إطــار القوانيــن الجــاري بهــا العمــل« لقــد 
أخد منا هذا البند لوحده  وقت كبير  إلقناع الوزير آنذاك بتضمينه، وحرصنا لكي يكون دستوريا.
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نفــس األمــر ينطبــق علــى املــادة11 التــي تحيــل علــى املــادة 13 التــي تنــص  فــي األداءات بوجــوب 
تقديم وصل عن أداء الدخل الفني تبين فيه الرسوم واالقتطاعات الجاري بها العمل وكذا واجب 
االشــتراك املنصــوص عليهــا: » يســتفيد الفنــان طبقــا ألحــكام هــذا القانــون مــن التشــريع املتعلــق 
بحــوادث الشــغل، و مــن التشــريع املتعلــق بالضمــان االجتماعــي، التغطيــة الصحيــة األساســية« ، 
وزارة الشغل بمندوبياتها وبمفت�سي الشغل حريصة على هذا الجانب،وعليه يتعين إيجاد طريقة 
 les ،لتطبيــق هــذه املقتضيــات علــى األقــل، ونطالــب  بتعديــل خصوصــا مــا يخــص تشــطير املهــن
classements  و les règles juridiques لكي تصبح كل مهنة مستقلة بذاتها نظرا لخصوصياتها، 
املسائل األساسية التي تخص الفنان وتهم الفنان يجب أن نعمل ونناضل من أجل تطبيقها. وأن 

يســاعدنا فيهــا بطبيعــة الحــال اإلخــوان فــي الســلطة التشــريعية و فــي الســلطة التنفيذيــة، وشــكرا.

واهلل املستعان



 شهادات
فنانني ومبدعني
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 مصطفى الزعري:ممثل ●
 أشــكر الحضــور ،أشــكر حــزب العدالــة والتنميــة علــى هــذا اللقــاء لإلشــارة فقــد حضــرت األول 

أمــراض  مــن  معاناتــي  مــن  بالرغــم  اللقــاء  لهــذا 
مزمنــة ،حضــرت األول بالرغــم مــن يقينــي اننــي لــن 
اســتفيد أي �ســيء ،خمســون ســنة ونحــن نجلــس 
الكام،ولكــن  نفــس  نتحــدث  النقــاش  هــذا  إلــى 
الوجــود لنتائــج ملموســة،وكل الفنانيــن ينتظــرون 
فــي نفــس الوضــع ألنــه منــد املناظــرة األولــى 1992 
 20 إلــى اآلن التحــق بالرفيــق األعلــى مايزيــد علــى 
فنــان ونحــن الزلنــا ننتظــر وســننتظر إلــى مــا النهايــة 
حتــى يطــال املــوت البعــض والبعــض اآلخــر  فــي دار 

العجــزة أو  مستشــفى لألمــراض العقليــة ، الــكام كثيــر  والوجــود ألشــياء ملموســة،ال ألــوم أي أحــد 
ولكن الحكومات السابقة مند االستقال ونحن في هذا املأزق، كل �سيء تم إياؤه العناية واألولوية 

إال الثقافة.

وزارة الثقافــة أتحــدث عــن وزارات الثقافــة املتعاقبــة بصيغــة الجمع،منــد الصغــر كنــا نســمع 
أن وزارة الثقافــة تعانــي مــن غيــاب اإلمكانــات وأضعــف ميزانيــة تعــود لهــذا القطــاع، ولكننــا لــم 
نسمع قط  عن وزير قدم استقالة لعدم وجود ميزانية كافية،يستفيد الوزير من األجرة والسيارة 
والوظيفة وانتهت املهمة.،لم نسمع عن وزير طلب مساندة البرملان إلعطاء هذه الفئة حقها،نحن 
إلى حد اللحظة النعرف حقوقنا، وماهي الوزارة التي نشتغل تحث إطارها:االتصال أم الثقافة أم 

الشــبيبة والرياضــة وكأن األمــر يتعلــق بمؤامــرة.

تصوروا سني 75 سنة والزلت أنتظر ،أنا من مواليد 1938 وبدأت مهنة التمثيل في 1962 أي 
51 ســنة إذن مــاذا ســيمنحني هــذا اللقــاءـ حتــى الصدقــة لــن تصلنــي ألننــي حينهــا ســأكون قــد رحلــت 
عــن هــذا العالــم، لكــن ماأطلبــه اللحظــة هــو مــؤازرة الشــباب والفنانيــن الجدد،للذاكــرة تصــوروا 
معــي أن التلفــزة املغربيــة حينمــا بــدأت بثهــا فــي 1963 بكاميــرا و قطعــة خشــب، نحــن مــن كان يؤتــت 
الفضــاء والديكــور لكــن حينمــا تغيــرت األوضــاع ظهــر آخــرون وهــم مــن يســتفيدون اآلن ونحــن فــي 

وضعيــة املتفــرج.

شــهادة للتاريــخ والحــق فالوزيــر مصطفــى الخلفــي اجتهــد كثيــرا وفتــح ورش دفاتــر التحمــات 
ملحاربــة املفســدين واملحســوبية والشــركات التــي التدخــل فــي حســاباتها معادلــة الفنــان لكــن »هللا 

.« غالــب 

  تصــوروا معــي بعــد جهــد كبيــر تعاقــدت ألشــتغل فــي حلقتيــن ،تعرفــون ثمنهــا ســأدخره لشــهر 
رمضان وعيد األضحى والحج إن شاء هللا،تصوروا كل �سيء تقدم في هذا البلد إال وضعية الفنان 
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لــم تبــرح مكانهــا، املشــكل ليــس مشــكل قوانيــن  مــع احترامنــا لهــذه الحكومــة التــي بــدأت للتــو ،مــاذا 
ننتظر إذن إلخراج قانون الفنان، هل نملك القدرة على تحقيق هذا املبتغى لم تكن لنا قدرة على 
إخراجه فلنبعث به إلى دولة أخرى أما نحن   فسنصبح سلعة للبيع والتصدير،فلتبعثوا بنا إذن 

إلــى الصومــال أو أي بــاد اخرى،نعانــي التســول والجــوع واالســتجداء.

إن العمــل علــى إخــراج القانــون أصبــح ملحا،للحصــول علــى ســكن كمثــال نجــد مشــاكل كبيــرة 
مــع البنــوك التــي ترفــض منحنــا قروضــا اعتمــادا علــى بطاقــة الفنــان فقــط ،والتــي أصبحــت عــارا 
باملناسبة ،وثيقة لم تعد صالحة ألي �سيء، بالفعل البطاقة أصبحت وصمة عار،بالرغم من أننا 
في 2013  الزلنا نتسول، من غير املعقول أن التلفزة والشركات تربح املايين،تصوروا معي األجانب 
يأتــون إلــى املغــرب ويربحــون املاييــر فــي برامــج كوميديــة العاقــة لنــا بهــا فــي وقــت اليجــد فيــه التقنيــون 
أي فرصــة عمــل فــي بلدهــم ،نحــن مــع االنفتــاح لكــن لســنا مــع هــذا التدبيــر،  تصــوروا معــي كــم مــن 

املاييــر التــي صرفــت علــى كــرة القــدم لكــن بــدون  أيــة نتيجــة.

إذا ســمحتم لي بطرح ســؤال بســيط: كم عدد الفنانين املغاربة  الذين تجاوز عمرهم الســتون 
ســنة،أكيد أن عددهــم اليتجــاوز الثاثيــن ، ملــاذا إذن يقــف البرملــان والحكومــة عاجــزا عــن الدفــاع 
عــن هــذه الفئــة نحــن فــي حاجــة ماســة ألجــرة شــهرية التتعــدى 5000 درهــم للعيــش والــدواء وحيــاة 

ماتبقــى.

كلمة أخيرة إننا النعيش في طمأنينة على أنفسنا و حياتنا وأوالدنا،نداء موجه للجميع:

 )عتقوا الروح...(

 عبد القادر مطاع: -ممثل.          ●
عندمــا ألتقــي بعــض املعجبيــن بــا لشــارع رفقة 
حينمــا  لكــن   ، الهــرم  بالفنــان  يلقبوننــي  زوجتــي  
نعــود  للبيــت  تقــول لــي زوجتــي ضاحكــة وهــي علــى 
حــق يمكنــك أداء فاتــورة الكهربــاء واملــاء وتكاليف 

الحيــاة بهــذه العبارة:«الهــرم« .

مــن  النقــاش  لهــذا  نعــود  أن  العيــب  مــن 
لحظــات  منحناكــم  إذا  األقــل  علــى  لكــن  جديــد 
الــذي  باملقابل،املشــكل  أســعدونا  الســعادة  مــن 
نحــدد بصــدد مناقشــتها اليتطلــب كل هــذا الجهــد 
املطلــوب النهــل مــن تجــارب اآلخريــن وكيــف تمكنــوا مــن حــل هــذا املشــكل.مجموعة مــن الفنانيــن 
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املوجودين هنا ومن بينهم ال�ســي محمد الخلفي وفناني املســرح البلدي كان لهم الســبق في تأســيس 
املســرح البلــدي الجزائــري فــي العاصمــة الجزائريــة وهنــاك تاريــخ شــاهد علــى هــذا األمر.مامعنــى أن 
يصــل اآلخــرون إلــى درجــات متقدمــة ونحــن لــم نبــرح مكاننــا؟ ثــم أنــا بالنســبة لــي حينمــا نتحــدث عــن 
األلقــاب فالنجــم الحقيقــي بالنســبة لــي هــو الــذي يدخــل لخزينــة البلــد علــى األقــل 10 ماييــن أورو 
فــي الســنة ، مــن يشــرع هــو الــذي بإمكانــه اليــوم أن يصنــع منــا نجومــا،أن يصنــع منــا مــوادا للتســويق.

حينمــا نقــول إنتــاج فيلــم فهــذه صناعة،إننــا فــي املغــرب نتحــرج لكــون بادنــا فيها رجال معروفين 
فــي العالــم مثــال ســبعة رجــال »بمراكــش« أال يســتحق هــذا الرمــز فيلــم ل30 حلقــة ،حينمــا يأتــي 
الســوريون إلــى املغــرب ويســتغلون اإلنتاجــات املغربيــة؟ أال نملــك نفــس املؤهــات أال نتحــدث اللغــة 
نفسها؟ألســنا أكاديمييــن؟ أال نعــرف التمثيــل واألداء وتقمــص نفــس الحقــب؟ بــل أجــزم أننــا نعمــل 

أحســن مــن غيرنــا فــي املشــرق.

  ســأحكي لكــم حكايــة حــزت فــي نف�ســي، عنــدي صديــق ومخــرج أمريكــي إســمه »جــون فرانكــن 
هايمــر« هــذا املخــرج كان دائمــا حيــن ينــوي تصويــر فيلــم فــي املغــرب يدعونــي لاشــتغال معــه ليــس 
كممثــل ولكــن وراء الكاميــرا كمســاعد مخــرج أو فــي اإلنتاج،فــي أحــد األيــام كان يريــد تصويــر فيلــم 
،بالفعــل  حياتــي  فــي  »فرنســا«  فيهــا  ســأزور  مــرة  أول  للحضور،وهــي  فدعانــي  »بفرنســا«  بموناكــو 
اشــتغلت معه أســبوعا بكامله،لكن ماحدث أنه في إحدى املناســبات ســألني احدهم من أين أتيت 
ومــاذا تفعــل هنــا؟ أجابــت أننــي مــن املغــرب وأشــتغل كممثــل لكنــي فــي هــذا التصويــر اعمــل كمســاعد 
مخرج،تعرفون ماذا فعل الرجل سألني هل أملك بطاقة هوية؟ أجابت ال،سألني هل تملك أوراق 
إقامة؟،تعرفــون ماحــدث؟ الرجــل أقــام الدنيــا ولــم يقعدهــا كيــف يعقــل أن نشــغل أجنبيــا فــي بــاد 
فرنســية ويــأكل خبــز الفرن�ســي،بأي حق،حينهــا طلــب املخــرج مــن املنتــج هــل تملكــون مــن يســتطيع 
القيــام بعمليــة األسيســطانة،أريد أحسنهم،وســنعمل معــه عقــدة ليــس مــن أجــل العمــل معنــا ولكــن 
ليأتــي فــي نهايــة األســبوع ويســتخلص أجــره ألننــا نريــد خدمــات هــذا املغربــي وليــس غيره،هــذه هــي 
قيمــة الفنانيــن فــي بلدانهم،أمــا نحــن فــي بادنــا فقــد أصبــح املرشــدون الســياحيون هــم مــن يتحكــم في 
اإلنتاجــات األجنبيــة، بــل األكثــر مــن ذلــك يعرضــون عليهــم املمثــل ويختــارون األرخــص ثمنا،أيــن هــي 

االحترافيــة املطلوبــة التــي نريــد أن نقدمهــا.

حين نزلت من القطار التقيت باملمثل القدير« املنياري« قال لي إلى أين؟ قلت له نحن في ضيافة 
البرملان ولكن ال أعرف ملاذا؟ ألنه سبق لنا  أن حضرنا ونحن فخورون بهذا الشريف ملساعدتكم 
وإمدادكــم باملعلومــات وخبايــا هــذه املهنــة حتــي يمكــن لألمــور أن تأخــد مســارها الحقيقي،أجبتــه 
بأننا ذاهبون ربما ملناقشة مشكلنا لكن أجزم بهذا مشكلتنا لن تعرف الحل ولو بعد عقود،وصل 
فينــا اليــأس مداه،تعرفــون مــاذا جنينــا اليــأس، الفقــر، الكآبة،األمــراض، فقــدان البصــر، القلــب 
،هذا ماجنيناه، هل هذا هو الفنان،أتألم كثيرا وداخليا حينما أمر من أزقة »فاس« القديمة أجد 
أنهــا تتحــدث إلــي، تناشــدني،املدينة بأكملهــا أصبحــت لهــا دعامــات مــن العــود، ملــاذا؟ إنهــا ثقافتنــا 
،حضارتنا الكل مسنود بالخشب كل البنايات، فالحقيقة األمر مؤسف.حينما أتجول في البندقية 
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فــي ازقتهــا الزال هنــاك عبــق التاريــخ وكل املاريــن بمــا فيهــم العــرب املاريــن مــن البندقيــة وأصواتهــم،

الكل يشهد ، الكل مرمم،الكل جميل.     

  نحن ندر الكثير على أعمال البرملانيين ،املغرب يحتاج للتوجيه، حينما كان »إدريس جطو« 
وزيــرا للداخليــة دعانــي وطلــب منــي أن أشــتغل بشــكل خــاص  علــى وصــات إشــهارية موضوعهــا 
املشــاركة باالنتخابات،لجــأ إلــى الفنــان وأدى مهمتــه فــي االنتخابات،اللوكــوس الفاحــي كذلــك قمــت 
بنفــس املهمــة وحصلــت عــن جائــزة الفاحــة لكيفيــة زراعــة قصــب الســكر،كيفية الــري بالتنقيــط 
واالشــتغال علــى تقنيــات الفاحــة العصريــة،إذن الفــن والتمثيــل حاضــر وأعطــى إضافــات أخــرى فــي 
ميادين أخرى،وساهم في تقدم الباد،تصوروا أن املغاربة لم يكونوا يعرفون أي �سيء عن التلقيح 
فعملنــا إلــى جانــب »الدكتــور الهرو�ســي« فــي هــذا اإلطار،والــكل يتذكــر النجــاح الــذي حققنــاه،إذن 
الفــن فــي خدمــة الوطــن، فــي خدمــة الصحة،الفاحة،فــي جميــع املجاالت،الفنــان مبدع،مانقولــه 
عــن التمثيل،نقولــه عــن املوسيقى،باملناســبة اســتمعنا بعــد قليــل إلــى حشــرجة غنــاء »تماويــت« 
وأدائهــم، هــذه الحشــرجة أكيــد أن مــوالي أحمــد العلــوي تتبــع ذلــك، تعرفــون هــذه الحشــرجة يجــب 
أن تدرس أكاديميا،إنها تدرس جســديا،هذه الحشــرجة التي قدمت بتلقائية وعفوية ليســت شــيئا 
سها،إنها إيقاع ،هؤالء كانوا يرددون الشعر بإيقاع،إنهم محترفون بكل ماللكلمة من معنى ويجب 
أن يدرسوا في املعاهد كتجربة،ال يجب االستهجان بهذه املسائل، الفن عالم، �سيء راقي يمكن أن 

نبنــي بــه حضارتنــا ودولتنــا.

احلسني بن ياز:فكاهي. ●
 

  أعتــز بهــذا اليــوم التاريخــي نعتــز بــه فــي عهــد 
هــذه الحكومــة الجديدة،نعتــز بهــذا النقــاش حــول 
،نتمنــى  والفنانــات  الفنانيــن  مــن  الشــريحة  هــذه 
مــن  البلــد  هــذا  يســتفيد  لكــي  القوانيــن  تطبيــق 
أهديــك  مســرحا  امنحنــي  دائمــا  خيراته،يقــال 
مواطنــا صالحــا، وحقيقــة تأثــرت بكلمــة األســتاذ 
»مصطفــى الزعــري« الــذي قــال مافيــه الكفايــة.
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أمني النسور )ممثل( وخمرج مسرحي : ●

أوال تحية صادقة للفريق الذي يولي اهتماما حقيقيا لهذا املجال.

ثانيــا تحيــة كبيــرة للصديــق والزميــل ياســين 
إلــى  الــكل  وجمــع  كبيــر  بــدور  قــام  الــذي  أحجــام 
هــذا الحوارـ،تحيــة إلــى شــاب توســمنا فيــه الكثيــر 
باملؤسســة  اللتحاقــه  الفــن  لخدمــة  الخيــر  مــن 
التشــريعية والثمــار بــدأت اآلن تظهــر مــن خــال 

اللقــاء. هــذا 

والتدخــات  »الزعــري«  ســمعت  بعدمــا 
األخــرى وأن اعرفهــا لكــن أخــاف مــن لحظــة تأتــي 

القوانيــن. لتطبيــق  التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  ســتأتي  حينهــا  هرمــت  فيهــا  أقــول  علــي 

ســأوجه تدخلي للســيدات والســادة النواب الحاضرين اليوم اســتفزني إيجابيا تدخل األســتاذ 
وهبي، نتحدث عن الهوية واالستياب واملبدع واإلبداع ونتحدث عن قوانين لكننا نسينا األصل،في 
نظركــم مجموعــة مــن الســلوكات الحاليــة للشــباب ماهــو املســؤول عليهــا؟ اإلعــام ؟السياســة ؟أم 

�ســيء آخــر؟

أظــن انــه مادامــت منظومتنــا التعليميــة التعتمــد الفنــون كركيــزة أساســية ال يمكــن الحديــث 
عن نهضة حقيقية للمجتمع املغربي والدليل أن املدارس الخصوصية كلها توفر دروسا للمسرح 
وللموســيقى والفنون،وكلهــا تتهافــت علــى املدرســين فــي هــذا التخصص،الســؤال ملــاذا أبنــاء الشــعب 
محرومين من دراسة املسرح في املدرسة العمومية؟ملاذا اليتم تدريس املوسيقى واملسرح والفنون 
التشــكيلية باملــدارس العمومية؟هنــاك مجموعــة مــن املبــادرات فــي هــذه القاعــة تســتحق الدعــم 
كمجموعــة »تــكادة للفــن املســرحي والفنــون« وهــي مبــادرة ذاتيــة ويعملــون كل مــا فــي وســعهم إلبقــاء 

هــذا املشــتل حيــا وقائمــا.

»لطيفــة أحــرار« كذلــك تؤطــر  اآلن  أكثــر مــن 8000 شــاب وشــابة فــي امليــدان الفنــي وتحديــدا 
املســرح، وهــي فقــط تقــوم بمبــادرات شــخصية فــي هــذا املجال،لــذا فالتكويــن أسا�ســي ومهــم ،�ســيء 
آخــر يجــب ان نحتــاط منــه تأتــي إلينــا مبــادرات غربيــة وتوظفنــا كشــباب فــي الفنــون ،مجموعــة مــن 
املشــاريع باســم االتحــاد األوربــي واملراكــز الثقافيــة األجنبيــة والنعــرف الرســائل مــن وراءهــا التــي يتــم 

تمريرهــا فــي مجتمعنــا دون أن نلقــي لذلــك بــاال.
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إدريس اإلدريسي: منتج وخمرج. ●

 الشــكر موصــول لفريــق العدالــة والتنميــة الــذي أتــاح لنــا هــذه الفرصة،يهمنــي هنــا أن أخاطــب 
البرملانييــن والبرملانيــات ،جانــب الرقابــة فــي البرملــان 
»مســعود  األســتاذ  مداخلــة  مــع  تماشــيا  يهمنــي 
أشــياء  اإلخوان،هنــاك  ومداخــات  بوحســين« 
التحقق،نحــن  أجــل  مــن  الطويــل  الوقــت  يلزمهــا 
يتــم  وكيــف  املغربيــة  القوانيــن  طبيعــة  نعــرف 

صياغتها واملعاناة الكبيرة جراء ذلك.

أتحــدث هنــا عــن جانــب الرقابــة كآليــة يمكــن 
آنيــة بفعــل وجــود عــدة  إيجــاد حلــول  بواســطتها 
فــي هــذا املجــال، فقــط يجــب أن  آليــات قانونيــة 
تفعل.باختصار مارست املسرح ولكن أريد هنا أن أتحدث عن مجال السمعي البصري ألن ميزانية 
املســرح كلهــا التســاوي ميزانيــة شــريطين تلفزييــن فــي إحــدى القنــوات، ألخلــص للقــول بــأن هــذا الكــم 

الهائــل مــن األمــوال موجــود جــزء كبيــر منــه فــي مجــال االتصــال الســمعي البصــري.

لألسف مطلبي األول:

يجــب فــك احتــكار الدولــة لقطــاع الســمعي البصــري، مــن يعتقــد خاطئــا أنــه لتفريــخ اإلذاعــة 
والتلفــزة ملجموعــة مــن القنــوات مــع وجــود قنــوات خاصــة تســمح وتفســح املجــال ملنافســة حقيقيــة 
ألن املســتثمر ال يمكــن أن يراهــن علــى أي �ســيء ســوى الجــودة ويمكــن أن يراهــن علــى املبدعيــن 

لاشــتغال. الحقيقييــن 

اآلن هنــاك احتــكار قنــوات لألســف لهــا الحــق ألن توقــع مــع الفنانيــن شــبه عقــود إذعــان .أنــا 
باملناسبة صورت فيلما للتلفزيون ،السيناريو والحوار واإلخراج يعود لي  وهو بالدارجة املغربية، 
إال أننــي أفاجــأ أن الفيلــم يعــرض باللغــة األمازيغية،نفتــرض أن للقنــاة الحــق فــي هــذا األمــر لكــن أال 
يوجــد بالنســبة لــي حــق املشــاهدة، الترجمــة لغــة أخــرى ،إبــداع وإخــراج جديــد إمــا أن يكــون وفيــا 

للعمــل أو يعطــي إســاءة لهــذا العمــل.

بخصــوص الجانــب املــادي أقــول  بوجــود دفاتــر تحمــات  التربــط فقــط الدولــة باملؤسســات 
ولكــن هنــاك دفاتــر  تحمــات تربــط بيــن املؤسســة واملتعامليــن معهــا.

يجــب أن نعلــم أنــه إلــى يومنــا هــذا ال وجــود ملنتــج ســينمائي أو تلفــزي خــارج الدولــة ، الدولــة هــي 
املنتــج الوحيــد فــي املغــرب،كل أصحــاب الشــركات املتحــدث عنهــا فقــط هــم فقــط منتجــون منفــذون 
وبالتالي هناك دفاتر تحمات، هل من املعقول أن يأخذ أحد املنتجين هذا املال ويشتري به مخبزة 
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بالبيضــاء وإلــى يومــه لــم يــؤد أي �ســيء .أكيــد أنــه مــن املنتظــر أن تعــرف ردهــات املحاكــم فــي املســتقبل 
قضايــا أخــرى مــع منتجيــن منفذيــن، مــع العلــم أن العقــود فيهــا عــدة آليــات للرقابــة وشــروط اإلنتــاج 

والتنفيــذ. 

تصــوروا معــي حينمــا تمنــح الدولــة لشــركة إنتــاج 3مليــار إلنتــاج 20 فيلمــا، هــذا املــال مــن حــق 
الدولة واملبدعين والفنانين واملمثلين إال أن هذه الشركة تستغل العاملين واملمثلين بأثمان زهيدة 
والتراعــي التخصصــات، كل هــذا يمــر  أمــا الجمهــور أي العموم،فقــط العارفــون باإلنتــاج  يعرفــون 
أن ميزانيــة 3مليــار املرصــودة للعمــل لــم يصــرف منهــا حتــى 20 أو 30 مليون،نحــن فــي حاجــة لقوانيــن 
لتحريــك آليــات للرقابة،وهــذا لــن يحــدث إال إذا انتبهنــا ل�ســيء أسا�ســي  : املســؤولون مــن هــذا النــوع 
إذا لــم تتوفــر فيهــم املهنيــة والوطنيــة يســتحيل أن تقــوم قائمــة ألي منتــوج فــي هــذا الوطن،لذلــك 
يجــب  التوقــف عــن كثــرة الــكام ووضــع الرجــل املناســب فــي املــكان املناســب،أما مســالة اللجــان فــي 
العالــم بأكملــه هــذه أكذوبة،التلفــزات فــي العالــم تطــورت لدرجــة كبيــرة مــن اإلبــداع كنتيجة لوجود 

أهرامــات علــى رأس هــذه املؤسســة  وليــس ب�ســيء آخــر.

لطيفة أحرار:ممثلة.  ●
 أنا جد فرحة بهذه الدعوة ونحن في هذه القبة بوجود ممثلي الشــعب،إ نني فرحة أيضا ألننا 

عرينــا الواقــع املغربــي الفنــي ومشــاكله،هناك مــن 
املتعــددة  واملهــن  القوانيــن  عــن  تحــدث 
سياســية  حساســيات  وجــود  للفن،بمقــدار 
متعــددة هنــاك أيضــا حساســيات فنيــة متعــددة 
السياســية  والحيــاة  السيا�ســي  املجــال  ،وتخليــق 
هو أيضا تخليق للحوار وللساحة،في مرات كثيرة 
والديــن  األخــاق  باســم  للفنانيــن  أحــكام  توجــه 
،هناك فتاوى تعرض حياتهم للخطر،أنأ أتحدث 
هنــا مــن منطلــق حقيقــي، فــي هــذا اإلطــار وضعــت 

عدة شكايات لدى األمن،مهن الفن واالختيارات الفنية يتم الحكم عليها ليس فقط بالجماليات، 
هنــاك الجمهــور والنقاد،لكــن حينمــا يتعلــق األمــر بفتــاوى واتهامــات وكلمــات نابيــة ،يجــب أن نعــرف 
أن هــؤالء النــاس لهــم عرض،حيــاة خاصة،الفنــان أيضــا يعــري الواقــع ويســاندكم ألن اإلنســان فيــه 
األبيض واألسود واأللوان املتعددة األخرى ،فيه الخير كما الشر وهناك حق كبير ال ننتمي إليه وال 

نناقشه موجود في الدستور وهو الحق في الحياة وهو مكفول لكل مواطن.

الســؤال : هــل يقتــرف الفنــان ذنبــا عندمــا يمــس الطبوهــات وتصبــح حياتــه معرضــة للمــوت 



58

مرتيــن؟ 

مــن هــذا املنبــر أشــكر فريــق العدالــة والتنميــة فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة عبــد »اإلاله 
بــن كيــران« والســيد الوزيــر  »محمــد نجيــب بوليــف« ومجموعــة مــن السياســيين الذيــن اتصلــوا بــي 

وعبــروا عــن مســاندتهم الكاملــة لــي وال يســعني إال القــول«إن ينصركم اهلل فالغالب لكم »

 عبد الكبري الركاكنة:ممثل ●
 مســاء الخيــر، تحيــة للحضــور الكريــم وفريــق العدالــة والتنميــة الــذي شــرفنا بهــذه الدعــوة 
الكريمة، أحيي جميع املتدخلين والفرق البرملانية 
هــذه  داخــل  الفرصــة  إلتاحــة  ومعارضــة  أغلبيــة 
االحتــرام  لهــا  نكــن  التــي  التشــريعية  املؤسســة 

والتقدير.

إطــار مناقشــة  فــي  أولــى  ســبق ومــرت محطــة 
قانــون الفنــان 2003 ومــع حكومــة التنــاوب واآلن 
نحــن فــي محطــة أخــرى، لكــن هــل هــذه املحطــات 
ســتبقى مســتمرة بــدون تفعيــل ألن الفنــان لــه مــا 

يكفــي مــن الحقــوق والقوانيــن ولكــن بــدون تفعيــل منــذ 65 و 92 و 2007.

اآلن القوانيــن كثيــرة علــى ســبيل املثــال بطاقــة الفنــان، املرســوم التنظيمــي الوحيــد، أيــن هــو 
املرســوم التنظيمــي لــوكاالت الخدمــات املهنيــة؟ املرســوم التنظيمــي للمقــاوالت املهنيــة، املرســوم 

التنظيمــي لتشــغيل األحــداث، مجموعــة مــن املراســيم لــم تــرى النــور.

كيف يعقل أن تمنح بطاقة الفنان من ملك الذي يمثل الدولة ومن املؤسسة التشريعية التي 
تمثل الشعب ولحد اآلن بطاقة الفنان بدون أي هدف؟ هذا السؤال موجه للبرملان لإلجابة عنه.

اآلن صــدر مرســوم جديــد فــي الحكومــة الحاليــة الــذي منحنــا بطاقــة أخــرى جميلــة وقــد فرحنــا 
لذلــك وهــي بطاقــة التقنييــن نتمنــى أن ينجــح هــدف هــذه البطاقــة لكــن أن تفعــل ، وهنــا نرفــع لكــم 
الفنــان  يتتبــع معنــا خطــوات تفعيــل بطاقــة  ملتمســا كمؤسســة تشــريعية وكفريــق لألغلبيــة أن 
والرســالة امللكيــة للمناظــرة الوطنيــة فــي 92 التــي أحقــت جميــع الحقــوق للفنانيــن وهــي بمثابــة نــص 
قانوني لم تفعل ولم ترى النور ، من له اليد في إخفاء الرسالة امللكية لحد اآلن.؟ تم االتفاق على 
مســاهمة %1 مــن الجماعــات املحليــة، فرقتــان جهويتــان فــي كل جهــة،  لــو تــم تفعيــل بطاقــة الفنــان 

قبــل قانــون الفنــان لــكان الفنــان يعيــش فــي رفاهيــة وفــي ظــروف صحيــة جيــدة.

جــاءت الخطــوة الثانيــة مــع قانــون الفنــان الــذي تطلــب إخراجــه مجهــودات وخطــوات كبيــرة و 
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لحــد اآلن قانــون الفنــان لــم يفعــل بعــد.

        هــذه البطاقــة ســتمكننا مــن حمايــة ســوق الشــغل وتجعلنــا نحمــي هــذه املهنــة مــن عقــد 
نموذجية وامتيازات و مفتشــيات الشــغل مما يتطلب حضور مجموعة من املتدخلين ليس فقط 
وزارة االتصــال ووزارة التضامــن املطلــوب حضــور وزارة املاليــة اليــوم، الداخليــة ووزارة التشــغيل، 
رغــم أن وزارة الداخليــة محتلــة ملديريــة الجماعــات املحليــة، يم�ســي مجموعــة مــن املتدخليــن كان 

مــن الضــروري حضورهــم اليــوم الن ملفنــا بســيط جــدا وعميــق فــي نفــس الوقــت.

الفنان قبل هذا وذاك هو مواطن وهو الوحيد الذي يؤدي ضرائب قبل أن يعرفها للتلفزيون 
بنسبة %33 ووزارة الثقافة، مسرح محمد الخامس، إذا تمكنا من تحصيل الضرائب التي نؤدي 

سنجد أننا نساهم بميزانية ضخمة والتي بإمكانها أن  تشغل هؤالء الفنانين مرة أخرى.

هنــاك مشــكل »التأليــف والحقــوق املجــاورة«، هــذا امللــف الــذي ســيمر بمقتضــاه املكتــب إلــى 
مؤسســة نثمــن الفاعليــن والفنــان ثــم مــن يتكلــف بتدبيــر شــأن هــذه املؤسســة.

كذلــك الحقــوق املجــاورة منــذ حكومــة التنــاوب إلــى حــد اآلن ونحــن نتفــاوض بالفعــل الحقــوق 
املجــاورة لحــد اآلن غيــر مفعلــة ملــاذا لــم تفعــل؟ مــع أننــا يمكننــا أن نتــرك الفنانيــن يعيشــون فــي بــذخ، 
اإلعــادة أو إعــادة البــث علــى القنــوات يمكــن أن تمنحنــا مداخيــل كبيــرة ال نتوصــل فيهــا إلــى أي �ســئ 
وهذا األمر ال يتعلق فقط بالتلفزة بل بمجموعة من األعمدة كاتصاالت املغرب – أو عبر املحمول- 

»وجهــي هنــا« حقوقنــا مهضومــة و »الزعــري« محــق فــي كامــه.

املســألة مســألة حقــوق وليســت مســألة اســتجداء، حقوقنــا موجــودة لكنهــا مهضومــة، ولكــن 
بوجــود قوانيــن الســترداد حقوقنــا.

نطالــب بحقوقنــا للعيــش بكرامــة، نطالــب بتفعيــل حقوقنــا للعيــش بكرامــة، نطالــب بتفعيــل 
القوانيــن بأســرع وقــت، واملشــروع خاصــات مــن خــال هــذا اللقــاء بلجنــة مشــتركة ملواكبــة قوانيننــا 

لكــي ال يحــدث مــا حــدث منــذ إخــراج قانــون الفنــان فــي 2003 وبطاقــة الفنــان 2007 إلــى اآلن.

نتمنــى أن تأخــذوا هــذا املطلــب بجــد ولنــا فيكــم اليقيــن كأغلبيــة وكمعارضــة كذلــك لتنفيــذ 
فــي ظــروف صحيــة جيــدة.        مجموعــة قوانيــن خاصــة بالفنانيــن لاشــتغال 
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حامت الوكيلي:موسيقي. ●
 في هذا التدخل املختصر أقول غير مفهوم أو مقبول غياب وزارة التشغيل وأيضا وزارة التربية 
الوطنية،غيــر مفهــوم ألن وزارة التربيــة الوطنيــة 
تقــوم اآلن بتعميــم برنامــج للتربيــة املوســيقية فــي 
اإلعداديــات وهــذه عمليــة فاشــلة، ألنــه يجــب أن 
نعــرف أن التربيــة املوســيقية ليســت ســهلة وقــد 
أنشأت في هذا اإلطار عدة لجان وهناك دراسات 
قدمــت فــي هــذا اإلطــار مــن طرف ذ.الشــامي وغيره.

تبعــث  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  أن  تصــوروا 
عــن  النظــر  بغــض  نائيــة  مناطــق  إلــى  باألســاتذة 
قبــول أو عــدم قبــول تلــك املجموعــات الســكانية 
للتربيــة املوســيقية، األكثــر مــن ذلــك أنــه فــي غيــاب األقســام يدعــو املديــر األســتاذ املكلــف بالتربيــة 
املوســيقية لتدريــس مــادة اللغــة العربيــة أو أي مــادة فيهــا خصــاص أو العكــس صحيــح فــي غيــاب 
أساتذة املوسيقى يطلب من األساتذة اآلخرين إعطاء دروس في املوسيقى بالرغم من عدم إملامهم 
باألمر،إذن مشكل التربية املوسيقية مطروح اآلن بحدة ألن هذه األخيرة هي التي ستكون األجيال 
فــي املســتقبل، وهنــا أدعــو الرئاســة والنــواب لاطــاع علــى املعاهــد املوســيقية والقيــام بزيــارة للمعهــد 
املوســيقي »بالربــاط أكــدال«، تصــوروا معهــد موســيقي فــي عمــارة منــد 20أو 25 عامــا حينمــا كان 
يتولى »محمد بنعي�سى« وزارة الثقافة،هل يعقل معهد موسيقي في عمارة؟هل يمكن تخريج أفواج 
منــه؟ مســألة أخــرى البــد مــن الحديــث عنهــا وهــي وضعيــة أســاتذة املوســيقى غيــر املرســمين،تصوروا 

40 أو 30 سنة في املهنة وغير مرسم لحد اللحظة،هذه هي الوضعية.

رشيد مسرور:فكاهي. ●
مســتقبا  الصــراع  أن  أتصــور  لــي  بالنســبة   
هائلــة  القيــم حضــارة  حــول  هــو صــراع ســيكون 
إمكانــات  مقابــل  قــوي  وإعــام  قويــة  بإمكانــات 
ضعيفــة لــدول فقيرة،لــذا فاإلشــكاالت الثقافيــة 
ســتفرض نفســها بقــوة، اإلبــداع الحــدود لــه لكــن 

الضوابــط. احتــرام  مــع 
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إبراهيم بركات:مطرب ●
الفــن  عــن  للدفــاع  واألغلبيــة  املعارضــة  توحيــد  هــو  تســجيلها  ينبغــي  التــي  األولــى  املاحظــة   

والفنانين،ثانيــا نحــن فــي حاجــة لحلــول للحــد مــن 
النزيف مســالة حضور وزير التشــغيل مهمة ألنه 
فــي الســنة الفارطــة جلســنا إلــى طاولــة الحــوار  فــي 
إطــار النقابــة املســتقلة للموســيقيين املغاربــة مــع 
الذيــن  الفنانيــن  وضعيــة  حــول  الوزيــر  الســيد 
يشــتغلون فــي الكباريهــات فطلــب منــا تكويــن لجــان 
إلحصائهــم علــى الصعيــد الوطنــي وهــي مســألة جــد 
معقــدة نتمنــى انخــراط جميــع النقابــات فــي هــذه 
الثانــي  الحســن  للمرحــوم  دعــوى  العملية،وهــي 

الذي أكد على ضرورة تكثل هذه النقابات على غرار التجربة املصرية.

بدعــم  املتعلــق  الشــق  تفعيــل  وتنزيلها،أيضــا  القوانيــن  تفعيــل  املنبــر  هــذا  خــال  مــن  ندعــو 
الجماعــات املحليــة املتعلــق بمســاهمة 1فــي املائــة و فتــح حســاب عــام تضامنــي عــاوة علــى إحــداث 
هيئة  تقوم بتدبير الجانب االجتماعي للفنانين بتدبير جماعي يسهر على تسييرها فنانون إداريون 

خاصــة مــن ال يتوفــرون علــى دخــل شــهري قــار.

عزيز حسين:ملحن. ●
 �ســيء مؤلــم ونحــن نســتمع لهــذه الشــهادات،الفنانين يحــق فيهــم قــول هللا عــز وجــل: »الذيــن 

يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة«

الــرواد  الفنانيــن  وعاصــرت  بالفــن  اشــتغلت 
والجدد ،وألني اشتغل على املوسيقى التصويرية 
بعدمــا كانــت بدايتــي فــي 1989 كان آخرهــا »ســرب 

الحمــام« األبرياء«إلــى غيرهــا مــن األعمــال.

الشــهادة  هــذه  فــي  عنــه  أتحــدث  أن  ماأريــد 
فرنســا  فــي  وكنــت  القرصنة.حــدث  مشــكل  هــو 
ففوجئــت بوجــود قــرص يتضمــن مجمــوع أعمالــي 

الفنيــة، فقصــدت صاحــب هــذه النســخة ألحصــل علــى نســخة منهــا كحجــة لترويــج أعمالــي بــدون 
سند قانوني،لكن ماحدث أن صاحب القرص رفض طلبي بل األكثر من ذلك طالب مني املغادرة 
وإال ســيحضر الشــرطة وقــال لــي بالحــرف كيــف يعقــل أن تنســخ نســخة مــن هــذا القــرص وهــو أمــر 
خــارج القانــون؟  تصــوروا معــي كل أعمالنــا تبــاع فــي »الســويقة« أو فــي الســوق الســوداء بــدون رقيــب 
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وب 5 دراهــم، القرصنــة إذن هــي أصــل الــداء، ومايعانيــه املســرحي واملوســيقي يعــود لهــذه اآلفــة. 

تصوروا معي كانت لدي شركة إنتاج وأصررت على االشتغال وفق معايير دولية لكن ماحدث 
أنني تعرضت لإلفاس ونتج عن ذلك تشريد عائات بأكملها، اآلن أعيش من الوصات الفنية لذا 
أؤكــد فــي غيــاب القوانيــن الازمــة ســتبقى القرصنــة داء حقيقيــا كالســرطان أو أكثــر مامعنــى أن تجــد 
أعمالك في السوق السوداء والتجد السند القانوني ملتابعة أو إيقاف املتجرين فيها، هنا املشكلة. 

محيد نيدر:ممثل . ●
 انتخــاب الســيد ياســين أحجــام شــكل بالنســبة لــي عرســا كبيــرا ،فرحــت لذلــك كفنــان يمكــن أن 
هــذه  وتحققــت  كثيــرا  لذلــك  فرحــت  يمثلنــا، 
األمنية،بفضلــه وبفضــل »الدكتــور بووانو« نحن 

هنا، وكذلك الفرق السياسية األخرى املحترمة.

حضورنــا هنــا مــن منطلــق تزويــد البرملانييــن 
بمعلومات ضافية ،أشتغل في مهنة التمثيل ملدة 
25 ســنة و جــد لســتة أحفــاد ،أنــا ضــد املتشــكين 
والباكين عبر شاشات التلفزة،هذا أمر ال يشرف 
الفنــان بصفــة عامة،نحــن نطالــب بالشــغل عبــر 

ســن قوانيــن مــن طــرف الدولــة .

شهادتي ستكون نابعة من امليدان و من واقع املمارسة خاصة في عاقتنا باملخرجين املنفدين 
الذي تم الحديث عنهم ،قبل ذلك الســينما صناعة وهي تمثل الدولة ثقافيا وفنيا، الغريب أن في 
املغرب نعرف أسماء املمثلين األوروبيين والهنود ونعرف حتى القصص الهندية عبر الفرجة لكن 
أنــا متأكــد ان العديــد مــن املمثليــن الــرواد والجــدد معــروف لــذى جماهيــر الــدول العربيــة ويبادلونــه 

التحيــة كلمــا رأوه .

امريــكا تتحــدث عــن الســوبرمان وهــذا مصــدر قــوة يصــدر للخارج،نتمنــى أن يحــدث هــذا األمــر 
ببلدنا لتصبح الثقافة كقوة يمكننا تصديره ،ســأحكي جزئيات بســيطة ملعرفة مايحدث تصوروا 
في 42 درجة حرارة مائوية ونحن في حاجة للماء،  املدير  املكلف بكل مايخص التصوير من الناحية 
اللوجيســتية  هــو فــي األصــل كان سمســارا فــي العقــار والســيارات، تصــوروا عــوض مدنــا باملــاء يتــم 
جلــب 5 لتــرات مــن املــاء فــي  »بيــدوا«   لتقليــص املصاريــف، إذن عــن أي ســينما نتحــدث ؟ الســينما 

صناعــة  حيــث املمثــل واملنتــج واملحافــظ العــام ومســاعدو املخــرج .

صحيــح النقــاش كان غنيــا ولكنــه ذهــب فــي اتجــاه واحــد محاســبة الدولــة وإخــراج القوانيــن 
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وبطاقة الفنان ولم يتحدث عن محاسبة املنتجين املنفذين الذين يشغلون الفنان بطرق التمت 
إلــى اإلبــداع بصلــة .

    الدولة التشغل الفنان والبرملان أيضا لكنه يقدم لنا الحماية من يجب أن يجلس للحديث 
معنا هو املنتج املنفذ الذي يقوم بكل �سيء:مدير تصوير،محافظ عام....كل املهن السينمائية أي 
يتــم حــدف خمــس أوســتة اختصاصــات فــي مجــال الســينما ال�ســيء الــذي يؤثــر مباشــرة علــى الفيلــم 
والجودة وبالتالي املتلقي،هذا األخير نعتبره أيضا مظلوما مثله مثل الفنان، لذا يتعين على الدواة 
أن تحاســبه علــى الــرداءة بــل يجــب مطالبتــه بإرجــاع املــال العــام فــي كل األعمــال الرديئــة،إذن املنتــج 
هو املشغل وهو الذي يخلق املشاكل ،من هذا املنطلق بات من الضروري االنفتاح على املخرجين 

ملعرفــة حقيقيــة هــذه األمــور.

رئيس قســم املعدات امليكانيكية الســينمائية اليتم االســتعانة به،في  املقابل ذلك يتم اللجوء 
لخريجــي املعاهــد بثمــن بخــس ليقومــوا بالعمــل.إذن املنتــج هــو أصــل كل املشــاكل ويتحكــم فــي عملية 
التشــغيل،وهناك فئــة البــد مــن االهتمــام بهــا وإيائهــا األهميــة القصــوى يتعلــق األمــر بتقنيــي املهــن 
السينمائية وهم فئة جد متضررة وال تشتغل اآلن بالرغم من احترافيتها، السينما صناعة ويتعين 

احتــرام كل تخصــص فيهــا.   



ورقة عن
اللقاء الدراسي
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ورقة عن اللقاء الدراسي 
اخلاص باملنظومة القانونية للفنان

تحث شعار »من اجل تطوير املنظومة القانونية للفنان« نظم فريق العدالة والتنمية بتاريخ 
28 مــاي 2013 لقــاء دراســيا تواصليــا الهــدف منــه مســاءلة املنظومــة القانونيــة والقوانيــن ذات 
الصلة الخاصة بالفنان املغربي، وأيضا اإلنصات عن قرب لهموم املبدعين والفنانين وقضاياهم 
بــل وإشــراكهم كطــرف أسا�ســي فــي املبــادرة التشــريعية تماشــيا مــع روح الدســتور املغربــي فــي هــذا 

اإلطــار.

مــن بيــن أهــداف اللقــاء املســطرة كذلــك تســليط الضــوء عــن قضيــة شــائكة تهــم هــذه الفئــة، 
ويتعلــق األمــر بموضــوع الحمايــة االجتماعيــة الــذي يعــد مطلبــا أساســيا وحقــا دســتوريا بامتيــاز، 
خاصــة وأن املوضــوع أصبــح يفــرض نفســه بشــكل ملــح بعدمــا نقلــت وســائل اإلعــام صــورا دراميــة 
ملعانــاة مبدعيــن مــع املــرض وفنانيــن يرزحــون تحــث وطــأة الحاجــة انتهــى بهــم املطــاف نهاية مأســاوية 

األمــر الــذي يدعــو ويحثــم ضــرورة إيجــاد حلــول ناجعــة لهــذا اإلشــكال.

ودون الخــوض فــي التفاصيــل، نقــول أن اليــوم الدرا�ســي حقــق نجاحــا الفتــا، ولــن نبالــغ إذا قلنــا 
أنهــا ســابقة فــي تاريــخ البرملــان املغربــي وبــكل املقاييــس، وذلــك لاعتبــارات التاليــة :

على مستوى الحضور :

أهم ماميز هذا اللقاء الحضور القوي واملكثف ملختلف الفعاليات الفنية واإلبداعية  ولرموز 
أثتوا طيلة عقود  للمشــهد الفني بتجربتهم وعطائهم  وتألقهم،  والذين قدموا باملناســبة شــهادات 

حيــة بــل وصادمــة أحيانا .

تميــز اللقــاء أيضــا بنــص الكلمــة التــي تاهــا كل مــن الســيد الحبيــب الشــوباني الوزيــر املكلــف 
بالعاقــة مــع البرملــان والســيد رئيــس فريــق العدالــة والتنميــة عبــد هللا بووانــو والســيد محمــد يتيــم 

النائــب األول للســيد رئيــس مجلــس النــواب. 

اللقاء عرف كذلك حضور كل من السيد رئيس الفريق االستقالي نور الدين مضيان والسيد 

اململكة املغربية
الربملان

جملس النواب
فريق العدالة والتنمية
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رئيــس الفريــق الحركــي محمــد مبديــع و الســيد رئيــس فريــق األصالــة واملعاصــرة محمــد وهبــي، فضــا 
عن حساســيات سياســية مختلفة.

بخصــوص الهيــآت املشــاركة، ووعيــا مــن الفريــق بالــدور الــذي تلعبــه علــى  املســتوى التنظيمــي 
واملؤسســاتي، فقــد تــم اســتدعاء كل مــن : 

النقابة الوطنية ملحترفي املسرح في شخص رئيسها السيد مسعود بوحسين.

املكتب املغربي لحقوق املؤلفين في شخص كاتبها العام السيد بدر الدين الرا�سي.

لجنة التتبع والحكامة لقطاع حقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

النقابة الحرة للموسيقيين املغاربة في شخص رئيسها السيد شكيب العاصمي.

النقابة املغربية للمهن املوسيقية في شخصها رئيسها السيد أحمد العلوي.

هذا،فضــا عــن فعاليــات مختلفــة مــن عالــم الســينما والتلفــزة واملســرح واإلنتــاج واإلخــراج 
والتمثيــل و كل فنــون العــرض، باإلضافــة إلــى شــخصيات إعاميــة ورمــوز ثقافيــة.

على مستوى العروض املقدمة :

املؤسســاتية« قدمــت  الحلــول  وآفــاق  املغربــي  للفنــان  »الوضعيــة االجتماعيــة  عنــوان  تحــث 
مجموعــة مــن املداخــات القيمــة بالــدرس والتحليــل والتشــخيص واملعالجــة مســت كل الجوانــب 

باملوضــوع. املتعلقــة 

هكــذا اســتمعنا ملداخلــة الناقــد والكاتــب محمــد »أميــن بنيــوب« حــول »الفنــان املغربــي وأنظمــة 
الحمايــة  حــول«  عــرض  إلــى  اســتمعنا  املغربية«،كمــا  للتجربــة  آفــاق  أيــة  االجتماعيــة  الحمايــة 

االجتماعيــة حلــول وعوائــق« للخبيــر محمــد كريــن.

وفــي عــرض ثالــث لألســتاذ بــدر الديــن الرا�ســي حــول كرونولوجيــا حقــوق املؤلــف، ولإلشــارة 
فالعــروض املذكــورة ذكــرت كلهــا بالســياق الحالــي وإكراهاتــه مــن خــال الوقــوف بكثيــر مــن النقــد 
والتأمــل حــول هــذه التجربــة ومســاءلتها خاصــة قانــون الفنــان املغربــي وقصــور املنظومــة القانونيــة 
ملسايرة الواقع الحالي، على أن األمر لم يقتصر على القراءة النقدية بل استمعنا بكثير من اإلسهاب 

للعديــد مــن الحلــول واملقترحــات ســنقدمها ضمــن تقريــر مفصــل.

هذا وتميزت الجلســة الثانية الخاصة بقانون الفنان بمداخلة الهيآت املدعوة إلى هذا اللقاء 
التــي تعتبــر فاعــا مهمــا فــي هــذا الحقــل ويتعلــق األمــر  بالنقابــة الوطنيــة ملحترفــي املســرح واملكتــب 
املجــاورة،   والحقــوق  املؤلــف  حقــوق  لقطــاع  والحكامــة  التتبــع  ولجنــة  املؤلفيــن  لحقــوق  املغربــي 
النقابــة الحــرة للموســيقيين املغاربــة والنقابــة املغربيــة للمهــن املوســيقية، وتمحــورت حــول حقــوق 
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املؤلفيــن والحقــوق املجــاورة، فضــا عــن اإلشــكاالت الحقيقيــة والواقعيــة والفراغــات علــى مســتوى 
قانــون الفنــان خاصــة مــا يتعلــق بصعوبــة التصنيفــات بيــن العائــات الفنيــة واملهــن الفنيــة وبطاقــة 

الفنــان إلــى غيرهــا مــن املحــاور املهمــة.

املستوى الثالث : 

اســتطاع الفريق أن يجمع إلى طاولة الحوار والنقاش وإبداء الرأي حساســيات سياســية بينها 
مســافات إيديولوجية ومرجعية وقيمية ونفس األمر بالنســبة للحساســيات الفنية التي تركت إلى 

حيــن مصالحهــا الضيقــة ونقاشــاتها الهامشــية لتنخــرط فــي نقــاش عمومــي موضوعــي ومســؤول.

املستوى الرابع :

تجديــد الثقــة فــي العمــل الحكومــي وتحديــدا فــي الفريــق، لقــد نوهــت العديــد مــن املداخــات وبــا 
اســتثناء ســواء من جيل الرواد أو الجيل الجديد بدور الفريق وإســهاماته في هذه املرحلة الفارقة 
فــي تاريــخ املغــرب بــل وتــم التأكيــد مــن خــال شــهادات مؤثــرة عــن الــدور الــذي لعبــه الســيد مصطفــى 
الخلفي وزير االتصال من خال دفاتر التحمات وإشراك املهنيين بشكل جريء وغير مسبوق وما 
رافــق ذلــك مــن ردود فعــل مؤكــدة مســاندتها املطلقــة لهــذه املبــادرة ووعيهــا التــام بالحــرب التــي شــنتها 

العديــد مــن اللوبيــات إلجهــاض اإلصــاح املنشــود.

املستوى الخامس :

حــدا  ووضــع  واملشــاركين  واملبدعيــن  الحاضريــن  لــدى  الجمعــي  للوعــي  خلخلــة  حقــق  اللقــاء 
للمغالطــات فــي جــو مــن الصراحــة واملكاشــفة وتصحيــح املفاهيــم علــى اعتبــار أن الفريــق ليــس ضــد 
الفن ولكن مع الفن الحر، الهادف، املسؤول، املبدع والخاق في احترام تام لقيمنا وخصوصيتنا 
بل إن العديد من املوافق التي عبر عنها الفريق بخصوص مهرجان »كموازين« وغيره...تعرض لها 

الفنانــون بالكثيــر مــن النقــد الســاخر والتدمر.

املستوى السادس :

بــا شــك مثــار نقــاش  فــي قيمــة التوصيــات الصــادرة عــن هــذا اللقــاء التــي ســتكون  يتلخــص 
مســتفيض وســيتم اســتثمارها بالشــكل األمثــل والتــي مســت علــى الخصــوص املنظومــة القانونيــة 
إلــى  وترجمتهــا  اإلبداعــي  الحقــل  بهــذا  الصلــة  ذات  القضايــا  وكل  االجتماعيــة  والحمايــة  للفنــان 

ناجعــة.   عموميــة  سياســات 
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خالصات وتوصيات اللقاء الدراسي
املنظم من قبل فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب حول موضوع :

من أجل تطوير املنظومة القانونية للفنان 
الثالثاء 28 ماي 2013 - القاعة المغربية

التأكيــد علــى أهميــة هــذه املبــادرة باعتبارهــا تســير فــي اتجــاه اإلنصــات للفاعليــن مــن اجل  تعزيز 
التشــريع املغربــي تفاعــا مــع اإلطــار الدســتوري الــذي يؤكــد علــى أهميــة اإلبــداع والفــن كتعبيــر 
التأســيس  قاعــدة  مكوناتهــا،  وعلــى  بمختلــف  الثقافيــة  الهويــة  امتــدادات  مــن  وامتــدادا  ثقافــي 
الثقافــة حقــا وخدمــة وجــب ان تســعى  التعبيــر،  وباعتبــار  ينــص علــى حريــة  الدســتوري  الــذي 

لتوفيــره. العموميــة  السياســات 

التأكيد على أهمية هذه املبادرة باعتبارها مبادرة لتفكير تشاركي بين التنظيمات والجمعيات 
والنقابات الفنية املهنية مع البرملان املغربي من أجل تطوير التشريع املغربي ووضع اإلطار القانوني 

لدعم املمارسة الفنية واالرتقاء بالقضايا املادية واملعنوية.

الحاجــة إلــى تعزيــز املكتســبات التــي تــم تحقيقهــا فــي املجــال التشــريعي )قانــون الفنــان وقانــون 
املؤلــف ومــا يرتبــط بهمــا مــن مكتســبات كالبطاقــة املهنيــة وإنشــاء التعاضديــة الوطنيــة للفنانيــن 
والتغطيــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة ومعــاش العجــز ومعــاش ذوي الحقــوق( والحاجــة  الــى 

تطــور املكتســبات مــن خــال تدخــل تشــريعي يتجــاوز جوانــب القصــور والنقــص.

الحاجــة املاســة إلــى تطــور قانــون الفنــان بمــا يمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن اتخــاذ التدابيــر 
االجرائيــة والهيكليــة والبرنامجيــة واملؤسســية الكفيلــة بتفعيــل األحــكام القانونيــة الــواردة فــي قانــون 

الفنــان.

ماءمــة قانــون الفنــان مــع التشــريعات الدوليــة علــى أســاس تدقيــق مفاهيــم املقاولــة الفنيــة 
ووكاالت العمــال الفنيــة ومبــدأ الحمايــة الجديــدة والتدابيــر الوقائيــة،  وعلــى أســاس الفصــل بيــن 

املهــن الفنيــة ومبــدأ الحمايــة االجتماعيــة والتدابيــر الوقائيــة.

وضــع اآلليــات الوقائيــة الجماعيــة التــي تمنــح للفنانيــن مــوارد ماليــة وخدمــات عينيــة ملواجهــة 
املخاطــر االجتماعيــة ومواجهــة الفقــر واإلقصــاء االجتماعــي.

إنشــاء مؤسســات للخدمــات االجتماعيــة للفنانيــن مــع تمكينهــا مــن مصــادر دخــل قــارة مــن اجــل 
التدخــل العاجــل ملعالجــة األوضــاع االجتماعيــة للفنانيــن الذيــن يعانــون مــن صعوبــات اجتماعيــة 

مــن اجــل حفــظ صــورة وكرامــة الفنــان. 
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حمايــة حقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة مــن خــال وضــع إطــار قانونــي يتوافــق مــع املنظومــة 
الدوليــة فــي هــذا املجــال وضــرورة التكامــل بيــن هــذا القانــون وقانــون الفنــان مــع تحييــن مقتضيــات 

قانــون الشــغل بمــا يتائــم وآخــر التعديــات.

العمــل علــى  مــن خــال  القانونيــة  النصــوص  لتنزيــل  السياســية  التأكيــد علــى أهميــة اإلرادة 
التطبيقيــة. املراســيم  بإخــراج  اإلســراع 

التأكيــد علــى أهميــة التواصــل املســتمر بيــن الفنانيــن وهيئاتهــم وبيــن املؤسســة التشــريعية مــن 
أجــل مواصلــة تطويــر الترســانة التشــريعية والعمــل علــى تنزيلهــا.

الحاجة إلى االستثمار في املجال الثقافي ودوره في التنمية وخلق مناصب شغل ضمن سياسة 
املحليــة  والجماعــات  الحكوميــة  القطاعــات  بيــن  مختلــف   

ً
تكامليــة مقاربــة  مــن  تنطلــق  عموميــة 

والقطــاع الخــاص.

الحاجة إلى الربط بين الفن والتربية وفتح الجامعة للتعليم والبحث في املجال الفني.

 التأكيد على أهمية البعد الثقافي للمجلس األعلى للثقافة.

الحاجة إلى هيكلة السوق في إطار مقاوالتي يضمن حقوق األطراف. 

********* 
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