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 والتقدير شكر                              
              

الذي اكنه الستاذي ان كلمات الشكر تعجز عن اظهار االحساس باالمتنان والتقدير     

 وصاحب االراء المنفتحة يس عبادي، رمز االنسان المثقف والمتواضع،الكريم ادر

 والجريئة. 

كما لن انسى ابداء ، حمد قليشبشكري الخاص الى االستاذ المبجل أكما اتوجه      

على  يوعلى راسهم االستاذ الغال ل اساتذة ماستر الحكامة المحليةالشكر العميق لك

  .قلوبنا عبد العزيز المياج

 والسالم                                                                          

 شيماء الهواري                                                                  
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يد على كأن التة دون ممارسة لحرية التعبير كما أنه ال سبيل لنهوض وتطور صحافة جيد"...وعندما نقول الحرية،  فل 
بالدور  ينهض مالزمة المسؤولية للحرية، مرده الى اعتبار أنه ال يمكن لالعالم أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن

الحرية فلية... ذه الحرية في نطاق المسؤو مالم تمارس هحياتنا العامة،  ويتبوا المكانة الجديرة بها فيالمنوط به، 
ة، متحلين وضوعينها، فعليكم، رعاكم هللا، أن تمارسوها بكل اقدام وحكمة وموالمسؤولية هما عماد مهنتكم، ومنبع شرف

 عمق التبصر"بفضيلتها األول، المتمثلة في الرؤية و 
 

 رجال االعالم لكية السامية الموجهة الى نساء و الرسالة الم                    
   2002نونبر  15االتصال بتاريخ الحتفال باليوم الوطني لإلعالم و بمناسبة ا             
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 ةالمقدمـــــــــــــــــــــــــــ
غريغوري باتسن واالعالم كما عرفه ا وتقييمها واستغاللها، يعد االعالم ثروة الثروات لكونه يمكن من تحديد نوعه    
معين السلطة السياسية واالقتصادية  من العجيب اذن ان يكون في نفس الوقتفليس  ،"التبياين الذي يصنع التباين":هو

المالحظة ان االعالم كان دائما واليزال والجدير بواالجتماعية والثقافية واداتها، وذلك على المستويين الوطني والدولي، 
جعله يبتكر ار واستقائها، عرفة االخبفحب االنسان لم، (1المحرك الرئيسي في جميع المجاالت المحيطة به)القلب النابض و 

الذي سهل اختراع الهاتف  (2فمن نقل المعلومة عن طريق ترويض الطيور لنقلها مرورا باختراع الكهرباء) ا المجال، في هذ
 .(6( وصوال الى االقمار الصناعية )5(التلفاز )4( ثم الراديو )3)

وشرع في البث التلفزي سنة   ،1920وفي هذا الصدد عرف المغرب االعالم من خالل البث االول االذاعي سنة    
 1بدا من تاسيس راديو ميدي 1980فتمت عبر مراحل ابتداءا من سنة  اما عملية تحديث القطاع السمعي البصري  ،1962

االنطالقة  2000وشهدت سنة  ،1996التي ستعود لكنف الدولة سنة  2Mالدولية واعطاء انطالقة اول قناة تلفزية خاصة 
واصدار القانونن المنظم  2002سنة    HACAالفعلية لمسيرة التحديث في القطاع السمعي البصري  اضافة الى انشاء 

)٭( 2M ةوالقيام باعداد دفتر تحمالت قناالى شركة وطنية، RTM وتحول ، 2005لالتصال السمعي البصري في فبراير 
ومن بوادراالصالح في الحقل االعالمي كذلك دعم التنوع في القطاع االعالم ، 2005)٭( في RTMوالشركة الوطنية 

اذاعة الجهوية للعيون،  )المغربية + الرابعة+ السادسة+ القناة 2003العمومي وذلك بانشاء قنوات محورية جديدة ابتداءا من 
 ( .7لمرتقب بناء نظام لقياس عدد المتلقين في القريب العاجل )محمد السادس للقران الكريم ( ومن ا

عالم لبنة اساسية في مسلسل التنمية الشاملة الذي يعتمده المغرب مند سنوات بهدف الوصول الى تحقيق دولة يشكل اإل   
التعبئة وية للمواطن بل و ى التعبئة المعنفهو ال يساهم في التنمية على مستو التنمية المستدامة، المؤسسات الديمقراطية و 

ي عملية تنفيد المخططات التطوير بصورة مسبقة قبل البدا فلى دوره في الدعوة الى التغيير و اضافة ا ،المادية ايضا
الذي يحفز طاقاته الداخلية سعيا منه الى استبدال االنسان،  . فاالعالم يلعب هنا دور الجهاز العصبي في جسمالتنموية

ولكن  شوائب ليس فقط فوق تراب مملكتنا،ن حرية الراي والتعبير تعتريها العديد من ال(، إ8فع بالجديد الفعال)القديم الغير النا

                                                 
 المطبعة غير متوفرة 11ص  1996مارس  1_ المهدي المنجرة : "حوار التواصل " سلسلة شراع , العدد  1
 _ اختراع الكهرباء من طرف العالم االمريكي طوماس اديسون  2
 _ اختراع الهاتف من طرف غراهام بيل 3
 وكان اول بث في نفس السنة عبر المحيط من لندن  1928و الملون سنة  1926_ اختراع الراديو من طرف العالم  االسكتلندي جون اوجي بيرد  4
 1874الي جويلمو ماركوني  سنة _ اختراع التلفازمن طرف العالم االيط 5
 1958_ اول قمر صناعي اطلق كان من طرف العلماء الروس سنة 6
  115_  التقرير الخمسينية القرص المدمج المرفق بالتقرير, التقافة و االتصال ص 7
 
 21 _  مي عبد هللا : االتصال و الدمقراطية , مطبعة دار النهضة الحديثة ,تاريخ الطبعة غير متوفر ,ص 8
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فالحرية ليست مفهوما حكرا على فئات ذون االخرى فهو مفهوم عام يخص كل بني مستوى دول العالم الثالث باسرها، على 
 (.9سواسية امام هللا والقانون)ولونهم  فالكل عرقهم،  ،البشر مهما كانت ملتهم

م ن التضييق الذي تمارسه بعض الدول في تطبيقها لمفهوم الحريات العامة راجع باالساس الى صعوبة تحديد مفهو إ  
تعريفا  تعرف في يوم من االيام ان عبارة حريات عامة لم:»  lezeخاص وواضح به فقد قال الفقيه الحقوقي الفرنسي 

يات العامة ن عبارة الحر أ :» J,ROBERكما يرى الفقيه «,  موض هذا اليزال يكتنفها حتى اليومدقيقا, وان رداء الغ
 تاخد معنببن مختلفيين : 

 ي على_ معنى ضيق : يهم الحريات العامة المعلن عنها عبر نصوص اعالنات الحقوق وتصدير الدساتر , وتحتو  1
 الى ان الحريات العامة المنصوص الحريات و الحقوق االساسية , لكن تجب االشارة هنا 

 عليها دستوريا التكون مجموع الحريات الموجودة.
_ معنى واسع : تكون معه الحريات العامة جميع الحريات المعترف بها قانونا ,سواء, تلك التي تشملها النصوص  2

  . (10«)الدستورية او المدرجة في اعالنات الحقوق و الحريات او القوانين العادية 
ي بكل مارسة حق التعبير والرأن ياراء فقهاء القانون والمشرعيين، إن الحريات العامة : هي أونحن نقول بعيدا عن   

ه بل ا مطالبالتي ال تحقق لمرتكبهتدمير، االشكال التي يرى المواطن انها تعبرعن ذاته بعيدا طبعا عن كل اشكال العنف وال
كان  واذاتحق فسحة الحرية التي اعطيت له، لكونه يصبح انسانا همجيا ال يس كثريه أكثر فأتساعد على تضيق الخناق عل

كونه هناك تضييق على مستوى الحريات العامة فنتيجة ذلك ستكون وخيمة وستظهر جليا على قطاع االعالم بشتى انواعه ل
 مرآة تعكس مقدار الحرية داخل كل بلد على مشارف تحقيق دولة الحق والقانون والمؤسسات.

العالم مظهرا ل والبيت السينمائي المسرح االشهار والدعاية فكلها تشكلوسائل االتصال االلكتروني ويجب علينا االننسى    
ون نظرا لك ورغم التعددية التي يعيشها المغرب ونفتخر بها في الجانب االعالميالصورة الحقيقية للواقع المعاش، الذي هو 

عالمي احادي بل من مجموعة من االتجاهات سواء منها السياسي ن فقط من قطب إ مي الوطني ال يتكو المسار االعال
من  ن الحقل االعالمي المغربي يعاني من العديد من المثبطات التي تبطءا فإورغم كل هذالمؤيد للسلطة، المعارض او 

 ها :مغرب منلتي صادق عليها الا االقليميةالمواثيق الدولية و كدت عليها العديد من لتي أي والتعبير اأسيرة حرية الر م
  ؛  19في المادة  1948_ االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن االمم المتحدة لسنة 
 ؛ 9في المادة  1981الشعوب لسنة ميثاق االفريقي لحقوق  االنسان و _ ال 
  ؛ 32في مادته  2004غشت  23_ الميثاق العربي لحقوق االنسان الصادر في 
  في مادته  1789المواطن الدي اصدرته الجمعية التاسيسية الفرنسية في غشت االنسان و  _ اعالن حقوق

19... 
من دستور  9المادة  التعبير للمواطنين على السواء فيلوجوب منح الحق في حرية الراي و  وقد ابدا المغرب تاكيده   

الذي   17,08بالميثاق الجماعي الجديد رقم الذي تم تعديله وتتميمه  78,00الميثاق الجماعي وفي المملكة المغربية 
                                                 

 _ يقول سيدنا عمر رضي هللا عنه في هذا االطار : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا" 9
 2006كما تم تعديله , مطبعة فضالة , تاريخ الطبعة  1958نونبر 15_ عبد العزيز المياج : قانون الحريات العامة بالمغرب قراءة نقدية من اجل تغيير ظهير  10

 . 9و  7و3, ص
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إن الزخم ، 41البند الثالث من المادة وذلك في  المنتخب في اعالمهما بشؤون جماعتهمافيه على حق المواطن و  نص
لقوانين سواء منها الدولي او الوطني لم يمنع من كون الحقل االعالمي المغربي يعاني من العديد الهائل في التشريعات وا

 من المشاكل : 
  ؛تموين االطرعلى مستوى التسيير و 
 . على مستوى تطبيق القوانبن الموضوعة بهدف النهوض بهدا المجال 

ن مالعديد بالتعتيم وانعدام الشفافية لذلك قامت ، كارن االعالم يواجه خطر االحتتغفل أ فالمؤسسة التشريعية الوطنية لم
 الخطوات في هذا السياق بدا :

o  ؛ 77.00اصدار قانون الصحافة 
o   ؛ 77.03اصدار القانون السمعي البصري 
o   انشاء الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري HACA2005 ؛ 
o  دعم المقاوالت الخاصة  في المجال االعالمي ؛ 
o  تمويل الصحافة المكتوية ؛ 
o  .االهتمام باالعالم المحلي  

ما سبب ورغم هذه المحاوالت المميزة فان االعالم مايزال يعاني من نفس االعراض لذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه :    
ت سياسات اصالحية لقد نهج المغرب منذ التسعينا؟ ه المحاوالت التطويرية؟ وما الوسيلة لتفعيلهافعالية هذعدم نجاعة و 

تبوئ وقد كان لهذه السياسات الفضل الكبير في  ،سياسة التقنين ،و التاهيلالتقويم أمنها ما كان يطلق عليه سياسة 
ن الطرق التقليدية للتدبير لم ( والثقافية، ويتوجب االقرار بأاالج)٭كوسيلة لتحقبق التنمية االق و  موضوع الحكامة الدمقراطية

الدستوري وتدبير التراب بناء الصرح السياسي المغربي يتطلب االنفتاح والديمقراطية وذلك من خالل التطور تعد كافية لكون 
الذي يوصل و الرقيب االعالم دور الوسيط أوالتي يلعب فيها اكنة واالهتمام بقضايا المرأة والقضاء، مشاركة السالوطني و 

ت الحكامة بشكل واضح في النهوض بعمل المؤسسات العمومية وقد ساهم، (11) القضايا الحساسة الى المنابر العليا
االدارة، التي انتهت بالنجاح في العديد من المجاالت كمحاربة الفقر و  االوراش االصالحيةوالسياسية اضافة الى العديد من 

ر في البديات في المقاولة كاسلوب ظه ادارة الحكمومفهوم الحكامة او االنتخابات، التعليم، االسرة، القضاء واالعالم أيضا، 
 ،«مثل المناوبين بافضل طريقة ق الداخلي والتعامل مع الشركاء،مجموع االدوات المستعملة لتدبير التنسي »:وكان يعني 

هو حجر الرحا  -مما سبق–( واذا كان المصار الحكماتي 12وقد اتسع مفهوم الحكامة ليشمل مجاالت العمل العمومي )
ن من الحكمة مما كان ان يتم توظيف اليات ي تتبناه الدولة، فإسات الوطنية والنهج االصالحي الذالذي تدور حوله السيا

مما يستدعي الدراسة  االصالح الفاشلة؟!فتأت تتالعب به نسمات التغيير و  الحكامة للنهوض بالقطاع االعالمي الذي ما
 البحث في موضوع نظام الحكامة االعالمية.و 

                                                 
اللجنة المديرية  لسنة  2025سنة من التنمية البشرية افاق سنة  50_ المغرب الممكن اسهام في النقاش العام من اجل طموح مشترك : تقرير الخمسينية ,  11

 82, الفصل الثاني : تحرير االمكان البشري : النظام السياسي و المؤسسات و الحكامة ,  مطبعة دار النشر المغربية ص  2006
 )٭( _ االق = االقتصادية _ االج = االجتماعية

 , دار النشر المغربية 15_ المرجع السابق القرص المدمج المرفق بالتقرير . التقارير الموضوعاتية : الحكامة و التنمية الشاملة التشاركية , ص  12
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عض بالقريب للوصول الى مستوى على المدى البعيد و  لتخطيط استراتيجين القطب االعالمي مازال في حاجة ماست إ   
 واد هذار ولكي نصبح كبعض الدول المتقدمة التي تعد من ا، الدول االغير النامية التي تعرف تقدما في هذا المجال كتركي

ساؤول ولكن التد مضني للوصول الى تلك المكانة، تحتاج الى مجهو فالطريق مازالت طويلة و  ،انجلتراكفرنسا و المضمار 
لتي احلة ا للمر : ماهي الوسيلة التي يجب اتباعها كبرنامج اصالحي لهذا القطاع ليكون مالئمالذي يطرح نفسه اكثر

نت عية كاموضو  ا بعض الدوافع منها ما هو ذاتي واخرى كل هذه االعتبارات تدعمهفعالية؟ يعيشها المغرب وذات فاعلية و 
 : ضوع نحددها فيما يليوراء هذا المو 

 االطار العام للدراسة :
 همية الذاتية :األ 

وني لك احببتهالة، وهو فكرة غير مبتذهو موضوع جدير بالبحث االكاديمي، ف اهمية الموضوع في حداثته وتفرده، تكمن    
ه لكون ي،المجال وخاصة منه االعالم المحلالفعال الذي يلعبه االعالم ومن المهتمين بهذا من المؤمنين بالدور الفاعل و 

  تقربه من شانه المحلي.يناقش قضايا حياتية يومية تهم مواطن تلك الجهة و 

 همية الموضوعية :األ 
ساسي لمتعددة من داعم ايحتل االعالم مكانة مميزة ضمن الخطاب السياسي داخل المغرب نظرا لما يمثله بوسائله ا    
ي الترسيخ ساهم فكما انه اداة تثقيفية قبل ان يكون ترفيهية اضافة لكونه  بكل انواعه ي ياسة الداخلية والخارجية للدولة،للس

الح السس ومبادئ الحكامة الجيدة عن طريق تعريفه بها لذا المواطنين والمثقفين باعتبارها اداة ووسيلة ناجعة الص
 ودور االعالمية التي هي اساس موضوعنا، طنية التي تعاني من العديد اختالالت ومن بينها المنظومةالمؤسسات الو 

 رى .وبه ترتفع دول وتهوي اخالقيم المبادئ و االعالم ريادي في العالم باسره فهو مراة االمم وبه تنشر الثقافات و 
ائي في االحصاريخي والتحليلي و الت الستعانة بالمنهاجولكي نقوم بتوظيف جيدة للمعلومات التي بين ايدينا قمنا با    
 .منطقيلومات البحث وتقدمه في شكل سلسل و مع علمية تناسبننا ارتاينا انها اساليب عملية و هذا ال، وضوعنام

الحريات في نظرا للمكانة المهمة التي يتربع عليها االعالم باعتباره دينامو في صعوبته،  اكثر اهمية الموضوعوتتجلى      
ول من ضعف مؤسسة لكونها المستفيد اال الدولة، وجه دائما نحواصابع االتهام تفان واي تقييد او تعتيم يطاله  عالم باسره،ال

اضافة الى الهميته، يات الموضوع نظرا لشساعة البحث و كما اننا واجهنا صعوبة كبرى في تحديد اشكالبهذه االهمية، 
فقد اصطدمنا بجدار ة المنظومة االعالمية بالحكامة، المالئمة لالشكالية االساسية وهي عالق صعوبة في اختيار المراجعال

كما اننا ووجهنا بخيبة امل عندما طرقنا ابواب الهيئة الموضوع باستثناء بعض المقاالت، عال نظرا لقلة المراجع في هذا 
ا ببعض الوثائق وان تجيبنا على بعض االسئلة، ها دعمنالعليا لالتصال السمعي البصري ولم تتجاوب معنا بعدما طلبنا من

ننا وجدنا مشقة مع موظفي جريدة بية التي كانت تمر منها الهيئة، كما أفجوبهنا بالرفض القاطع متدرعين بالفترة االنتخا
اسابيع  3من فبقينا اكثر ا، لكي نعمل على دراستهعداد صحيفتهم بعدما طلبنا منهم امدادنا ببعض أ  المحلية المحمدية
هذه هي بعض الصعوبات غير كافية للقيام بدراسة موزونة،  وهي! اعداد الغير 6ن وافقوا على امدادنا ببهم الى أنتصل 
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لكنها لم تنقض من اهمية بحثنا والتي تظهر بوضوح في االشكاليات التي نناقشها ابطأت من سيرورة بحثنا لالسف، التي 
  وهي :

  للموضوع المقترح :االشكاليات العامة 
لى في والتي تتجعامة، سيناقش الموضوع العديد من التساؤوالت المحورية التي تهم مجال االعالم الوطني بصفة         

رنامج بكيفية اذماج والتوظيف الصحيح لمفهوم الحكامة الجيدة داخل المؤسسات االعالمية مع االخد بعين االعتبار وضع 
فة مع عدم اغفال معر  ؟فةسمعي/ البصري والصحافة المكتوبة؟ والقاء نظرة على قانون الصحاالعادة تاهيل القطاع ال

اعة الضوابط االخالقية لمهنة الصحافة على الصعيد الدولي والوطني؟ والتعرف على مراحل التي تمر منها عملية الطب
مجتمع م بالوما نوع العالقة التي تربط االعال والنشر؟ وهل هناك قانون ينظمها؟ والصعوبات التي تعيق االعالم االمازيغي؟

اع تدعيم قطدور الذي يلعبه االعالم في جلب و المدني؟ وكيف عالج االعالم الوطني قضية الصحراء المغربية ؟ وما ال
ليات ما االشكاأ السياحة ؟ وهل هناك مساحة مخصصة للتعرف على واقع الجالية المغربية بالخارج ضمن االعالم الوطني؟

 الخاصة فتتمثل في ..

 : االشكاليات الخاصة للموضوع المقترح 
مج ا يمكن دوالطريقة التي من خالله الدمقراطية المحلية وتجليات ذلك على الساحة؟بين االعالم و  سندرس فيها الرابط     

 العالماوجودة  انتاجية؟ مع ضرورة البحث عن اسباب التي تعيق المحلية بطريقة ذات نفع وفعالية االعالم داخل الجماعات
نواعه جميع االمكتوب المحلي؟ وال نغفل ايضا اشكالية االعالم واالنتخابات؟ والدورالديناميكي لالعالم بالسمعي/ البصري و 

ة في ة سابقفيها؟ ودور االعالم المحلي في تقريب المواطن والمنتخب من مسيرة جماعته التنموية مع االستعانة بتجربة غربي
كز ما سنر ل؟ واالستعانة بالمؤسسة االعالمية في تعريف المواطن بمسؤولياته الجبائية سواء حقوقه وواجباته؟ كهذا المجا
تخصيص ؟ وفي النهاية سنقوم بالصحافةنائي على حرية االعالم و القانون الجوتاثير قانون مكافحة االرهاب و  على عالقة

لتي ادولية مكانيات المتاحة على الساحة الوطنية وتراعي التوصيات الجزء للبدائل المطروحة كحلول موضوعية تتالئم مع اال
     ؟تتوافق والحقل االعالمي

 : شرح المفاهيمالفصل التمهيدي
القة وعقة بعضها ببعض، هم المفاهيم المحورية التي يدور حولها الموضوع وعالأ سنقوم في هذا الفصل بالتعرف على     

عليها  وهذه العملية ستسهل على القارئ التعرف على المفاهيم المفتاحية التي ينبنيكل مفهوم منها، االعالم باالخص ب
نها لك رى،تختلف عن االخ مبادئ ومعاييركامة تعاريف و الحالديمقراطية الى الشفافية و ، فلكل مفهوم من االعالم و الموضوع
قة لى العالافي قناة واحدة تشكل الوادي المتدفق الذي سيوصلنا  فتصب جميعها محالة في مفترق يربط فيما بينها،تلتقي وال 

 تربط هذه المفاهيم ببعضها البعض.التي 

 : مفهوم االعالمولالمطلب األ  
فهو  وبالتاكيد على اهميته، ن غزارة التعاريف التي يمكن الحصول عليها لمفهوم االعالم تدل المحالة على تشعبهإ   

هناك  هلالسؤال االهم الذي يتبادر الى اذهاننا هو  لكن االتجاهات،مصطلح بسيط لكن دالالته كبيرة تشمل كل الميادين و 
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جابة على هذه االشكالية تستوجب علينا ان نقسم البحث الى شقين : شق لمفهوم لإلالتواصل؟ عالقة بين مفهوم االعالم و 
 .وشق نخصصه الى مفهوم التواصلسسه، أحية ومبادئه و غوية واالصطالاالعالم و معانيه الل

 ول : مفهوم التواصلالفرع األ 
اوجه  تقارب وجه من، ان التعارف والصدق هللا العظيم« قبائل لتتعارفوا..انا خلقناكم شعوبا و ...:» يقول هللا تعالى    

) تصال""االو ،قبائل فما بالك باالفرادشعوبا و اده بالتعارف فيما بينهم ومما يظهر فقد اوصى هللا تعالى عب التواصل،
Communication اللغة الالتينية ( فيرجع أصل هذه الكلمة إلى  (Communis  وتعني تبادل المعلومات واآلراء )

ي إلعالموفي المجال ا ،المجموعات وقد يأخذ هذا االتصال صيغة الكالم أو الكتابة أو السلوكجاهات بين األفراد و واالت
 االتجاهات من شخص آلخر.األفكار و يقصد به نقل المعلومات و 

 ي فقد دافعونظريته عن التفاعل الرمز  االمريكي "جورج هربرت ميد"وقد تحقق مفهوم التواصل كنظرية علمية بداية مع    
نى المعاالنا بالهوية و ناء االنا او عن كون التواصل هو المبدا المؤسس للمجتمع فيعتبر التواصل تدخال في تكوين ب

اءا قبليا يس بنلامكانية و  "ميد" الوعي في نظرير ال مكان له في مجال االتصال و ي المكتفي بداته وهذا التعبالترنسندنتالي أ
درسة م تين :اذا انتقلنا الى علم االجتماع االلماني نجده ينقسم الى مدرستحقق للوعي خارج التفاعل االج والتواصلي و  فال

 ترب منتقنهائيا عن المثالية االلمانية و  التي انفصلت نيكالس لوهمان االقرب الى الروح الكانطية ومدرسة هابرماس
ء ح البناو نقلة تواصلية ضرورية للتشرينقلة براديجمية أ نيكالسلهابرماس و  التواصلويمثل  ،مدرسة الحداثة الفرنسية

   .االجتماعي
ن التغييرات في الحقل االتصالي، توضح بشكل مفصل تاريخ التواجد االنساني عبر حالقات مية النظرية االنتقالن إ   

باالحرى بصورة طفروية و التي تتحقق  بصورة غير انسانية أ تبدل في قدرات االنسان االتصاليةقائمة على عمليات امتداد و 
دن فكل الوسائل االتصالية القديمة، إن تلغي لي، دون أقبها تغيير في النظام االتصافكل وسيلة اتصال جديدة يعتراكمية، /

ويمكننا ان نبين كل سلسلة من سلسالت الزمنية في  ،(13الجماعية)ا طابعها المهم للحياة الفردية و حقبة اتصالية انسانية له
اخيرا وصوال للطباعة و الكتابات ة الوسائل المستعملة كالعالمات واالشارات الى الكلمات و تاريخ االتصال من خالل دراس

 .(14ليس اخرا وسائل االتصال الراهنة)و 

 وال : عالقة االتصال باالنسان تاريخيا أ
تاريخ فقد اتفق العلماء االثار والجيولوجيا أنه من بداية ال تواصل دائما بالوجود االنساني منذلقد ارتبط االتصال وال    

ت التي بدات بنماذج قبل االشاراصال هي حقبة العالمات و االنسان واالتن تكون المرحلة االولى من تاريخ عالقة الممكن أ
فاالجناس االنسانية االولى التي لم تكن تعرف بعد صناعة االدوات كانت تتواصل فيما بينها كبعض االجناس  انسانية،

لك االشارات يكتسي اهمية كبرى ثم بدا تعلم ت اي بواسطة االشارات وحركات مفهومة داخل المجموعة،الحيوانية الراقية اليوم 
  (.15بالنسبة لالنسان الذي يعيش ضمن تلك المجموعة لكي يستطيع المشاركة في شؤونها )

                                                 
13 _M.L.DE FLEUROND S.J.BALL ROCKEACH < THEORIES OF MARS COMMUNICATION> 5E ED LONGMAN 

PUBLISHING GROUP NEW-YORK 1989 P 19 
  23-15ص  2002فريال مهنا : علوم االتصال و المجتمعات الرقمية , دار الفكر المعاصرة , بيروت , طبعة   _ 14

15 _R , FILNN , <ORIGINS OF SPEECH> IN SCIENCE DIGEST NEW-YORK 1985 P 52 
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ثيل الرسومي الى االنظمة الصوتية، أي الى تجسيد االفكار ويظهر التطور في ادواة االتصال من االنتقال من التم    
وهي طريقة تجسيد المعلومات والعودة ة، حروف بسيطة تمثل رموزا معينرسومات تم تطويرها الستخدام حروف برموز و 

تكويدها لتصبح قابلة للفهم من قبل طرفي العملية الطريقة في تتبث رموز اصطالحية و اليها الحقا, وتكمن قيمة وفعالية هذه 
م في كل انحاء العالم ث، قت وجيزشرت في و البجدية وقد انتوخالل الف سنة ثانية تم الوصول الى الكتابة ا، (16االتصالية)

وهكذا تم تتبيث فكرة استخدام الحروف للداللة على الفاظ متناغمة وصوتية بدال من تمثيل وصلت الى اليونان القديمة، 
 المقاطع اللفظية.

الميالد  سنة قبل 2500وفي كتب عليها بمواد يسهل نقلها، ولتدليل الصعوبات في االتصال تم استبدال الحجر كوسيلة ي   
ومن اهم االنجازات ، (17اكتشف المصريون القدامي صنع ورق البردي وشعب المايا عرفت تطورا شبيها في مجال الكتابة )

وانتشار  التي عرفها االنسان في مجال االتصال اختراع الطباعة التي احدتث تغييرات جذرية في مجال اعادة انتاج
في تتمثل في استبدال الورق بالرق اركة في بروز الطباعة في الغرب، لية هامة شغير ان مرحلة انتقاالمعلومات والمعرفة، 

ولكن يرجع فضل نشره الى الورق قبل ذلك بكثير في الصين،  وقد كان قد اخترع اخترع، 18العالم االسالمي في القرن 
 وبية االخرى .الدول االسالمية انطالقا من الممالك العربية االسالمية في االندلس نحو الدول االر 

الذي اخترع  ،م 1455جوهان غوتنبيرغ عام  وقد ظهرت تقنية الطباعة بحروف المعدنية المتحركة على يد االلماني    
وقد ساهمت هذه التقنية في فتح طريق امام حركات  زة في تاريخ االنسانية االتصالية،نظاما فريدا النتاج االحرف حقق قف

اعية القديمة التي كانت قائمة انذاك وذلك ناتج عن وصول المعلومات للجميع وامكانية معارضة تناوئ البنيات االجتم
 ي كانت تدعمها في اروبا الكنيسة،المسلمات التنهيار الطابوهات القديمة و تحليلها وتفسيرها بطريقة مختلفة ساعدة على ا

جديدة و مختلفة  الراديو وظهر التلفاز  وفي السنوات العشر االولى من القرن العشرين اصبحت هناك ادوات اتصالية
تى دخلنا واستمرت عملية التطور ح ،وتوالى تطور التقني ليصل الى بروز وسائل اعالم جديدة كاالنترنت..الخوالسينما، 

واخدت تحدث تغيرات واسعة في مجال االتصال المجتمعاتي ادت الى انشاء مجتمع المعلومات  عصر التكنومعلوماتية،
(18). 

 ثانيا : عناصر االتصال االساسية
 هناك خمسة عناصر اساسية االية عملية اتصالية بشرية :

 : ي كيان أو أ .هلية..الخأ و أة /شركة / دائرة / منظمة حكومية و مؤسسأي شخص أون ن يكأيمكن  المرسل
 .مح من خالله ايصال معلومة معينةخر له هدف اتصالي يطأ
 : خر يستطيع منأي غرض أو أو خدماتي أو تجاري ألومة ذات طابع انساني عيجب ان تحتوي على م الرسالة 

 .و ايجابا مع مضمون هذه الرسالةأفاعل سلبا ن يكون رايا يجعله يتأخاللها المتلقي 
 : ة متنوعة فهناك الصحف بانواعها هي الطريقة التي تصل من خاللها الرسالة وهذه الوسيل الوسيلة االتصالية

 .والتلفاز االنترنت والهاتف ...الخواالذاعة 
                                                 

 26_مي العبد هللا : مرجع سابق  ص 16
17 _H.A.Innis EMPIRE AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF TORINTO PRES , TORINTO 1972, P10-14 
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 : وقد يكون فردا او جماعة او شعباوهو اساس عملية االتصال  المتلقي. 
 : ان مهما كو هدف أعالنية تجارية إ و أخالقية أنية وقد تكون الغاية انسا ،لكل رسالة غاية وهدف معيين الغاية

 كان نوعه.
 العديد من المؤتمرات العالمية والعربية لخصت في مايلي:تصال له مقومات ضمنتها لها ن الحق في اإلأكما  

 ؛_ الحق في المشاركة
 ؛_ الحق في االعالم

 ._ الحق في تلقي المعلومات
ت و الحصول على المعلوماأللحق في تلقي الرسالة االعالمية نه متجاوز أتصال بوهناك من يلخص مفهوم الحق في اإل

 .االتصاليةبالمشاركة في العملية فهو متعلق 

 نواع االتصال أثالثا : 
ت وال ور عالمًا بال اتصاالنتص نأننا من المستحيل أوالحقيقة قدم نشاطات اإلنسان على األرض أ كان اإلتصال من   

زال  حيث كان اإلتصال وما ؛لو لم تكن هناك عمليات اتصالية ن تحياها اإلنسانيةأن نتصور الحالة التي يمكن أيمكن 
ت الثقافية التحوال نه كان عامال أساسيًا مهما فيأد والمجموعات اإلنسانية كما للعالقات بين األفرا قاعدة أساسية رصينة
ن نشير نحاول ا واليتوقف اإلتصال على شكل واحد بل ان هناك اشكاال متعددة من أنواع اإلتصال ،واإلجتماعية والسياسية

 : ا تأثيرا وهيالى اكثره
 الذاتي  اإلتصال 

ب انواع ، واذا كان جهاد النفس هو أصع يمكن ان نصف اإلتصال الذاتي بانه ذلك اإلتصال الذي يتم بين الفرد وذاته    
رف وقيم اتصالية بين الفرد وذاته ، بين الفرد وما يخزنه من معلومات ومعا الجهاد فذلك ألن هذا الجهاد يتطلب محاورة

بعض المواقف  تدفعه هذه الوسيلة اإلتصالية الى اعادة تقييم وأخالقية ودينية تجعله في حوار داخلي مع ذاته ، وقد انسانية
بين  قومويعتبر هذا النوع من أنواع اإلتصال من اصعبها ألنه ي ،ا موقفا جديدا مغايراضوئه واآلراء التي قد يتخذ على

ه أيضا عنيف ال يعرف المهادنة ، وألن والمصالح واألهداف والغايات بشكل اإلنسان وذاته في مجتمع تصطرع فيه الرغبات
علق يالى سالمه الداخلي من خالل ازالة الشوائب عن كينونته وما  قضية روحية خالصة يحاول من خاللها الفرد الوصول

 تجاوزها ليصل الى السمو البشري. بها من شوائب يحاول
 اإلتصال الشخصي  

كانت المنبهات في  ، واذايتم بين الفرد واألشخاص اآلخرين النوع من اإلتصال بأنه ذلك اإلتصال الذي ايمكن تعريف هذ   
فاعل تعكسها البيئة في وعي المتلقي دون حدوث ت اإلتصال الخارجي تنطلق من جانب واحد تتمثل في التأثيرات التي

بتدفق المنبهات وتفاعلها بين الجانبين وينتج من هذا النوع النوع من اإلتصال يسمح  ن هذاإف ،مباشر بين الباث والمستقبل
المسرح وجمهور المسرحية أو  و بين الممثلين علىأث في الحوارات الشخصية المباشرة اإلتصال تفاعل مباشر كما يحد من
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ن أمتواصل البد الشخصي وتفاعلها ال تنمية مهارات اإلتصال نأومن المؤكد ، في حوارات المؤتمرات واإلجتماعات وغيرها
 (19) .الى نتائج ايجابية لطرفي المعادلة اإلتصالية يؤدي في المحصلة النهائية

 : عالقة االعالم باالتصالرابعا
تصال قد تصال مرتبطان ارتباطا وتيقا مند االزل واذا كانت التغيرات المستحدثة في وسائل وتقنيات االعالم واإلن اإلإ   

ن تختص أن التغيرات الحديثة ال يمكن إف ،معلومات المنتجة ثم الموزعةرئيسية في محتوى الو أادت الى تحوالت محسوسة 
عالم تصال امتدادا لإلويعد اإل ،ليفي سهمأعلى ر حيث يقول بذلك العديد من الكتاب و  ؛نها انتقال من عصر تقني الخرأفي 

ناك مختصون في مجال ن هأغم ر  ،خراأل ن ينطبق علىأحدهما يمكن و مدح ألأوكل نقد فهما مفهوميين متشابكين 
، (20قدم معلومات بصورة مقتضبة )أي أ يعتبرونها ثانوية لكونها اختصارية ،عالمهمية لوسائل اإلأ يولون  تصال الاإل
تصالية لتحقيق ي مجموعة من الوسائل والطرق اإلأعالم لكونه منظومة يتحقق من خاللها اإلهمية بالغة أ تصال يكتسي فاإل
 .ةعالميالعملية اإلهداف أ 

 : عوائق الحق في االتصالخامسا
ول التضييق فاألولى تحا ،بإشكالية بين السلطة السياسية والناس عادة ما يترافق االعتراف بحق االتصال وسعة القبول به   

بأبعاد و تصالية إلى توسيعه للحد األقصى ويرتبط األمر عادة ببنية النظام السياسي وسياسات اال عليه بينما يطمح الناس
أن من  اللجنة العربية لدراسة قضايا اإلعالم واالتصال وفي ضوء ذلك رأت ،الحرية والديمقراطية الممارسة في المجتمع

 سهاأن األدنى الذي يجب القبول به هو الحد من السيطرة المبالغ فيها والتي تمار  نتائج االعتراف بحق االتصال أو
والرأي  مزيدا من التعبير عن الرأي لمختلفة أو على صياغة الرسائل اإلعالمية بما يتيحالحكومات على وسائل االتصال ا

الهيئات و وبالتالي ضبط الرقابة وسلطة المنع واالعتماد على إحساس األفراد  اآلخر ويطلق ملكات اإلبداع الفني والفكري 
 ق المهنية . باالتصال بمسؤولياتها االجتماعية في إطار القوانين والمواثي القائمة

وحرية اإلعالم بصفة خاصة وهذا ما  صال ارتباطا وثيقا بمدى توفر الحرية في المجتمع بصفة عامةتويرتبط الحق في اإل  
 .(21إال أن هذا االعتراف الدستوري لم يجد مرتسماته في الواقع ) ،العربية كفلته دساتير بلدان العالم كلها ومنها البلدان

 االعالم: مفهوم الفرع الثاني
تخطيط  ل على؟ وكيف يمكن الحصوعالم؟ وما عالقته بالتنميةو اإله فما ،تصال جزء او مكمل لالعالماذا كان اإل   

 عالم ؟استراتيجي لإل

 عالم وال: تعريف عام لإلأ

                                                 
 34الطبعة غير متوفرة ص ، لعلمي المشيشي : االعالم واقعه ومستقبله_ذ محمد االدريسي ا 19
ص  2004و االتصال , المؤتمر العلمي التاسع لكلية اداب و الفنون , جامعة فيالديلفيا , عمان طبعة _الصادق رابح : بعض التساؤالت حول علوم االعالم  20
26 - 28 
 جديد لإلعالم واالتصال مشروع التقرير  اللجنة العربية لدراسة قضايا اإلعالم واالتصال في الوطن العربي،نحو نظام عربي- _  21

 .81/79،ص 1985الثقافة والعلوم،و  النهائي.تونس:المنظمة العربية للتربية
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لوب، والبالغ ما المط"بلغت القوم بالغا أي أوصلتهم الشيء اإليصال يقال :  نقصد به التبليغ واإلبالغ أي لغة اإلعالم   
 الغ بلغ أي بأي أوصلوها غيركم وأعلموا اآلخرين ، ويقال: أمر هللا "بلغوا عني ولو آية"، وفي الحديث : وصلك" بلغك أي

بار وتقديم إنما تعني أساسا اإلخ فإن كلمة إعالم ما اصطالحاأ ،أي نافذ"إن هللا بالغ أمره " وذلك من قوله تعالى: 
 عنيكما ي ،فإن اإلعالم يعني تقديم األفكار واآلراء والتوجهات المختلفة إلى جانب المعلومات والبياناتمعلومات، وبذلك 

جري حولهم على إدراك ما ي "تقديم األخبار والمعلومات الدقيقة الصادقة للناس، والحقائق التي تساعدهمالمصطلح 
        ."أمور وتكوين آراء صائبة في كل ما يهمهم من

في ضوء  ، وكيفية معالجة هذه القضاياالعصر وبمشاكله عالم هو التعريف بقضايان اإلأن نقول أصفة عامة يمكننا وب    
 ساليبلدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل اإلعالم المتاحة داخليا وخارجيا، وباأل النظريات والمبادئ التي اعتمدت

عقلية الموضوعي ل هو التعبير األلماني يعرف اإلعالم بأنهوت" "أوتوجر  ولكن المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل دولة
 ."نفسه الجماهير ولورحها وميولها واتجاهاتها في الوقت

نة، خالل بطريقة معي يكون تعريف اإلعالم هو: كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، وبناء عليه   
 الظاهرة والمعنوية .أدوات ووسائل اإلعالم والنشر، 

 ثانيا : اإلعالم ولغة الحضارة
قصر تحيث  ؛التحرير اإلعالمي أن اللغة هي جوهر الفكر وماهيته في عملية ال يعني ارتباط عنصري التعبير والتفكير  

، فها اإلنسانعر ي إنما يعني أن اللغة اللسانية ليست هي الوحيدة التي ،األفكار والعواطف واالنفعاالت كثيرا في التعبير عن
ة من المنطلق يحدث التحول عن طبيعة اإلعالم األساسي فهناك لغات غير كالمية تستخدم في التحرير اإلعالمي ومن هذا

 ي إطارإلى مفهومه وماهيته قبل التعرف إلى لغة الحضارة التي تحقق إنسانية الفرد ف حيث ارتباطه بالتعبير واالتصال
 .كائنات اجتماعية العملية االجتماعية التي تمكن أفراده من أن يصبحوا مجتمع يحمل اإلعالم فيه لواء

، لبشريةاره في مراحل تطور ليس مستحدثا ولكنه يضرب بجذو  في لغة الحضارة المعاصرة "اإلعالم" لفظوذيوع استعمال     
 ياحتى أصبح من المألوف حالليحقق أهدافه النابعة من احتياجات الجماعات البشرية  تطور بتطورها وجدد في وسائله

ن استخدام البريد والهاتف واإلذاعة والتلفاز في المناسبات االجتماعية نشأ حول نظام  والسياسية وعقد الصفقات التجارية، وا 
القة وسائل اإلعالم الفائقة على االتصال، فإن بينها وبين الحضارة ع ورغم قدرة ،معقد المقايضة القديم إعالم ضخم

ما مجتمع ما إن ويذهب كثير من الكتاب إلى أن كل نقص أو قصور يعتري لغة ،التي تعكس حضارة اإلنسان لغةتجسدها ال
واء سمر العصور تنعكس في اللغة وتجد لها،  فالخبرة اإلنسانية المتراكمة على ،بر عن مدى تخلفه عن ركب الحضارةيع

ارات الكهوف النقوش التي تركها اإلنسان المبكر على جدران المغأو الرسوم أو  في شكل الكالم العادي أو الكتابة المعروفة
ومفاهيم  إلى ألفاظ وتصورات اإلنجازات المعمارية أو الموسيقية أو الحركية كالرقص والتمثيل الصامت، تعبيرا يترجم أو

 .تنتقل إلى اآلخرين

 والتنمية ثالثا : اإلعالم
 وأضحى تأثيره في حياتنا طاغيا ال يستطيع معه أي فرد في أي ركن منالمميزة للعصر  لقد أصبح اإلعالم السمة    

إلى حيث يشاء، بل هو يصنع  أركان الدنيا أن يتجنبه، إنه يصنع العقول، يحركها، يغير اتجاهات األفراد ويوجههم
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شيد أو يخطو بهم إلى بها إلى األمام، تلك مهمة اإلعالم الر  األحداث، بل ويصنع األخبار، يخطو بالشعوب والدول ويتقدم
مغرض  الثبات والجمود، وهو ما يصنع إعالم ظالمي غير مستنير يتسم دائما بالجمود أو إعالم الوراء إلى التخلف أو

اليوم ما يمكن أن نطلق عليها  عدائي يسعى إلى وقف مسيرة الشعوب نحو ما هو أفضل لها، إن اإلعالم هو الذي يرسم
مستنيرة متكاملة الشخصية لها فعالياتها وتحقق ذاتيتها ووجودها، أن  للشعوب، فتبرز شعوب الخريطة اإلدراكية الوجدانية

هويتهم  من الخواء الوجداني واإلدراكي أمام ضغوط توجهات إعالمية تسعى إلى تجريد األفراد من تخلق شعوبا تعاني
 .هم ومعتقداتهم وثقافتهم الذاتيةوانتمائاتهم وقيم

 اإلعالمي مفهوم التخطيط :ارابع
هدفا ويدرس  فاإلنسان يحدد النظام وعكسه الفوضى واالرتجال.. التخطيط هو السمة المميزة للحياة إنه الحياة نفسها هو    

أساس  وهذا هو المتاحة والقوى المتوفرة لديه، ويرسم خطة يقوم بتنفيذها على طريق بلوغ ذلك الهدف، كافة اإلماكنيات
ني والتجارب والمهارات والوسائل، والتخطيط يع الضرورة بأناس يملكون الوعي والمعارفالتخطيط، والتخطيط يرتبط ب

 دية أوالقيام بدراسات مستفيضة قبل البدء في تنفيذ أي من المشروعات االقتصا الحاضر والمستقبل، ويعني وضع خطة بعد
ي مشروع يخدم أالعمرانية أو اإلعالمية أو  ية أوالتعليمية أو التروبوية أو اإلنتاجية أو الثقافية أو السياسية أو السكان

لوصول المجاالت مع حشد كافة اإلمكانيات المتاحة الالزمة للتنفيذ بنجاح وا الحاضر ويعمل من أجل المستقبل في كافة
هداف التي تأمل ألقواها الفاعلة نحو ا األهداف أو النتائج المرجوة، والسابق التخطيط لها. والدولة، أي دولة تقوم بتوجيه إلى

توفيره  أبنائها مستغلة في ذلك كافة الوسائل المتاحة أو ما تعمل على في تحقيقها من أجل ما ترى فيه مصلحتها ومصلحة
  :نجد أن الخطة تشمل ثالثة خطوط متوازية من وسائل، وهكذا

 ؛تحديد األهداف_  
 ؛مكانيات الالزمة لتحقيق األهدافاإل _ تحديد

 .األهداف تلكأساليب تحقيق  _ 
 إذن؟ بالتخطيط اإلعالمي ترى ما المقصود

، والخاصة مؤسسات اإلعالمية العامةوكافة ال إن التخطيط اإلعالمي، هو حشد كافة الطاقات اإلعالمية البشرية والمادية  
 لىإالصغيرة الملصقات والشعارات إلى المؤسسات الصحفية الكبرى من اإلذاعات المحلية  بدءا من النشرات الصغيرة أو

البداية  اعتباره من إن التخطيط اإلعالمي المتكامل هو التخطيط الذي يضع في، اإلذاعية والتلفزيونية العمالقة الشبكات
والمادية  القنوات اإلعالمية واالتصالية وعناصرها البشرية وحدة العمل اإلعالمي بكافة صوره وأشكاله، مع استغالل كافة

 .تيجية العليا للوطناالسترا وجعلها في خدمة
 ؟واضعها  االستراتيجية ؟ ومن هو كيف يتم تحديد هذهو 
وجهة نظر، وهي في  ، فالفلسفة هنا إنما تعنيفي تحديدها هو وجود فلسفة معينة الفعال إن أساس االستراتيجية أو العامل  

محددة، وقد تكون فلسفة أو وجهة نظر وجهة نظر  أبسط تعريفاتها مجرد تصور للعالم يشمل كافة نواحي الحياة من خالل
المجتمع أو الشعب أو فلسفة النظام الحاكم أو أصحاب المصالح، والفلسفة طبقا  حاكم أو صانع أو صناع القرار أو فلسفة

واالجتماعية والثقافية  العام لهذه الدراسة، هي تصور للعالم يشمل كافة الصور الحضارية المعيشية والسياسية لإلطار
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آلهة أو وسطاء بين الشعب والرب، هكذا وجدناهم في مصر  القية، وقديما اعتبر صناع القرار أنفسهم آلهة أو أنصافواألخ
هللا أو اإلمام  من يربط بينه وبين الدولة ومن يقول المعز لدين هللا أو الحاكم بأمر هللا أو آية القديمة وبالد اإلغريق، ووجدنا

اليهود عن أنفسهم إنهم شعب هللا المختار، وهتلر  المختار من الجنس اآلري، وقبله قالاألكبر، وهتلر قال بوجود الشعب 
 إلى اليوم بتصفيات عرقية، والصرب الذين يؤمنون بصربيا الكبرى يفعلون ذلك بمسلمي قام بتصفيات عرقية واليهود يقومون 

 .الفلسفة البوسنة والهرسك، والجميع وضعوا استراتيجيتهم اإلعالمية على أساس هذه

 عالم  بالديمقراطية: عالقة  اإلخامسا
طار منظمات ال تخضع لسلطاتها إووسائله في قالب ديمقراطي داخل  و وضع االعالمأبتسييج  تقوم بعض الدول   

 كالهيئة العليا لالعالم السمعي البصري لدينا هنا بالمغرب باعتبارها هيئة مستقلة عن كل السلطات السياسية.
فلكل تعريف لنموذج  ،م الديمقراطية نرجعي تعريف لمفهو أيمقراطية يقتضي علينا معرفة الى عالمية دإ ن اعتبار وسيلة إ  

دراك اطية ليس غاية فقط وانما مثاال إلوكل نموذج من هذه النماذج الديمقر  ،تصاليقابله نموذج ديمقراطي لإل ديمقراطي
نه أونالحظ ي أحارس و مراقب وصانع الر  دوار في ثالث وهينه حصر هذه األأب المفكر غروسيويقول  ،واالتباع والتقليد

 أي،عالم الر إربعة نماذج لها خصائص مشابهة للتي ذكرناها وهي : أفوضع  برنارد مياجما أ .يلغي دور المنبر العام
وهي دولة  فدسون داعالم بحسب نظمة كبر لإلأوهناك ثالث  ،عالم سمعية بصرية جماهريةإووسائل  ،صحافة تجارية

تصالية نظمة اإلفقد صنفا األ شرامسيبرت برتسون و ما بالنسبة لنظرية أ ،الدول الناميةالديمقراطية والدولة الشيوعية و 
 (  22)المسؤولية االجتماعية .السوفياتية والشيوعية التحررية و ربعة نظريات : أب

ياة لى الحالديمقراطية يمكن الوقوف على بعض أدوار لوسائل اإلعالم تؤثر من خاللها عولتوضيح العالقة بين اإلعالم و    
 السياسية و الديمقراطية بشكل عام : 

م عبر وسائل اإلعال ( La personnalisation du pouvoir) : يمكن أن نسميه بشخصنة السلطة _الدوراألول1
 فهي تعطي حمولة خاصة للظاهرة، من جهة من خالل تلخيصهابالخصوص التلفزة : إذ من خالل تقديمها للصورة، و 

حيث  ؛ةى انطالقا من الشخصيات المتواجهللنقاش السياسي الدائر، و من جهة ثانية بتبسيطها لصراع األفكار و القو 
اء، للزعما وبتقريبه .بين الزعماء، أو كمباراة رياضيةكأنها مواجهة م الحياة السياسية واالنتخابية و أن التلفزة تقد

عماء مع الز  خلقها نوعا من األلفةجومية " و تشجيعها على " النوالمشاهدين داخل بيوتهم، وباختيارها ألبرز الزعماء، و 
بت فقد لع على سبيل المثالو  .ة إلى تطوير الشخصانية السياسيةالمقدمين على الشاشة الصغيرة، فإن التلفزة تدفع بقو 

ا مها بقدر " الجنرال دوغول " لدى الجماهير . كما أنإيجابية عن "جون كينيدي " و مهما في تقديم صورةالتلفزة دورا 
 يمكن أن تبرز زعماء مغمورين يمكن أن تنزل من شعبية آخرين مشهورين . 

تمثل في وضع الذي تؤثر من خالله وسائل اإلعالم على السير العادي لألنظمة الديمقراطية ي _الدور الثاني :2
ألنجلوساكسونيون الرهانات المطروحة الساخنة في الساحة السياسية، أو ما يسميه علماء االجتماع ااكل و "جدولة " للمش
أنه في خضم ردود فعل األحزاب، والحكومات والمؤسسات السياسية  ( . ذلك Agenda Setting" ) "األجندة سيتين

نشرها الهيئات حلول لهذه الظواهر، و  ذهمن خالل اقتراح هة بخصوص مواضيع و ظواهر معينة، و القوى الضاغطو 
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 19صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

( لهذه الحلول وترتيبها حسب  un filtreبالغات و بيانات بخصوص ذلك، فإن وسائل اإلعالم تلعب دورا لمصفاة ) 
 األهمية قبل تقديمها للمستهلك / المشاهد أو المستمع . األولويات و 

حيث أمست وسائل اإلعالم ) ومنها  ؛اكن السياسةاإلعالم في تغيير أم : يتمثل في توفق وسائل الدور الثالث_3
وقات الساخنة وباتت البرامج الكبرى والنقاشات الكبرى المتلفزة تشكل األ ،المكان الرئيسي للسياسةالتلفزة بالخصوص ( 

في تحت أنظار الكاميرات التلفزية، و حيث أن األحداث السياسية تدور للحياة السياسية وللحمالت االنتخابية، و 
هنا يمكن زءا من أدوارها لصالح التلفزة، و الحزبية تفقد جأت الهيئات الوسيطة البرلمانية و الستوديوهات . من هنا بدا

كينيدي" و" التذكير بالنقاشات السياسية الكبرى والتي احتضنتها وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة األمريكية بين " 
 خالل في فرنساو  1992" سنة " بوش" و"كلينتون  بينو ، 1982 فيريغن " " كارتر" و" بينو ، 1960نيكسون" سنة 

 في "" شيراك " و"ميتران بينو ، 1981وسنة  1974"دستان" و"ميتران" سنة  الدورات االنتخابية الرئاسية بين
موجات اإلذاعة كفضاءات حيث بدت التلفزة، وأيضا الصحف، و  .. 1995 في" "شيراك" و"جوسبان بينو ، 1988

 (. 23الهيئات الحزبية)ة أكثر من البرلمانات و يسية تدور فيها النقاشات السياسيرئ
 ،اطيةصل ودقيق على مفهوم الديمقر ن نتعرف بشكل مفأعالم يجب كثر بين الديمقراطية واإلأالعالقة  ولكن لكي نحدد   

 بالديمقراطية المحلية؟فما المقصود   .عالم المحلياإلخص حول اشكالية أننا نتحدث بصورة أوبما 

 المطلب الثاني: مفهوم الديمقراطية
التي اسية نظرا للعالقة االس ،ى الحديث على مفهوم الديمقراطيةعالم ووسائله يحيلنا بالضرورة الن الحديث عن اإلإ    

ية بالديمقراطترى ما المقصود  .عالمه وتطورهإ كل بلد تقاس بمدى تحرر  فديمقراطية ،تربط هذا المفهوم باالعالم
 حلية ؟بالديمقراطية المو

 : مفهوم الديمقراطية  ولالفرع األ 
 ار يرفع علىلكن الديمقراطية شع ،و مجتمع االتصال الى حد بعيدأراطية الحديثة بمجتمع المعلومات يرتبط مفهوم الديمق   

 نطاق واسع .

 : االختالف حول مفهوم الديمقراطية والأ
" مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البالد عن طريق انتخاب ممثلين عنهم الديمقراطية في تعريفها البسيط هي :  

ـــــق فقهاء القانون الدستوري ويتفــ .هذه الكلمة إلى العهد اليوناني وتعني حكم الشعبوترجع أصول  .انتخابا حرا و نزيها "
وذون الدخول في تفاصيل تطورهذا المفهوم بين الديمقراطية  ،ب نفسه وبنفسهها تعني حكم الشععلماء السياسة على أنو 
ن خلفيتها عالمية بغض النظر علديمقراطية اليوم قيمة إنسانية و واالشتراكية فقد أصبحت امباشرة والديمقراطية الليبرالية ال

 (.24وق اإلنسان هدفا)حقطية اليوم القائمة على التنمية و إذ أضحت الديمقرا ،الليبرالية الرأسمالية
ى إلوهذا يشير  ،تحول الديمقراطي في بعض البلدانفتؤخر بذلك فرص ال ،م الديمقراطية الغموض واالختالفيكتنف مفهو    

ويعود االختالف  .بين الباحثين والمفكرين وممارسي العمل السياسي ،طية مجرد شعار يكثر حوله القيل والقالبقاء الديمقرا
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 20صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

من خالل فهمها  ،ارات فكرية وسياسية للديمقراطيةالديمقراطية الى وجود اشكاليات فكرية تحول دون قبول تيحول مفهوم 
و وجهة نظر الحكومات في أالف وجهة نظر الدولة من المجتمع وال يتمثل االختالف حول مفهوم الديمقراطية في اخت ،لها

يمقراطية ن االختالف حول مفهوم الدأكما  ،ة وكيفية ممارستهاوم الديمقراطيقوى المعارضة انما االختالف يصل الى مفه
الشيء  ،هوم الطرف االخر من الديمقراطيةحيث يتحفظ كل طرف على مف ؛يصل الى تيارات دينية واجتماعية وسياسية 

لنسبة له فيكون با، ضمنه كل طرف بوجود الطرف االخرالذي يعترف  ،امام الفكر السياسي الديمقراطي الذي يعتبر عقبة
 (.25ويضمن له حق المشاركة الفعلية في الشان الداخلي ) ،حقه في التعبير و يراعي مصالحه كشريك كامل يحترم

 : الديمقراطية الدستورية ثانيا
لدول اوسعت  ،ومااه نحو الديمقراطية يكون محماتخد االتج ،ذ نهاية الحرب العالمية الثانيةومن ،منذ بداية القرن العشرين   

لذي ات وظروف المجتمع االى تاصيله من خالل وضع قيود دستورية تحد من الممارسة الديمقراطية غير المقيدة باعتبار 
 .لياباناهذه التجربة في الهند و وخير دليل على امكانية تكيف الديمقراطية مع شرائع وقيم المجتمعات نجاح  ،تطبق فيه

 اضى القوى بدستور تتر قة مقيدة غير مطلقة فهي مقيدة كونها دستورية تمارس بطري وخصائص الديمقراطية المعاصرة  
مقراطية ومبادئ الدي ،ليه بهدف االحتكامإتقبل اللجوء حكامه )وفي بعض االحيان قوى خارجية( و أالداخلية الفاعلة على 

 اقة عليهالموافو دما تتوفر شروط قيامها وتتحقق الديمقراطية الدستورية عن ،عي في احكام الدستور الديمقراطين ترا أيجب 
 ساسيين :أومن بين اهم الشروط شرطان  ،بين القوى الفاعلة في مجتمع ما

 ؛لمساواة السياسية بين المواطنينقبول مجتمعي لمبدا ا -
التوصل الى صيغة دستور ديمقراطي يراعي اعتبارات مختلف الجماعات وشروط انخراطها في المنظومة  -

 الديمقراطية .
فهذه الموافقة  ،تقال الديمقراطينساسي لإلأشرط  ن تراضي القوى الفاعلة في مجتمع ما على صيغة دستورية ديمقراطيةإ   
و المشاركة تمثل حدا فاصال بين نظاميين متناقضيين للحكم : نظام حكم متسلط على الناس ونظام حكم يعترف بحقهم أ
اذن فالتوصل الى صيغة دستورية ديمقراطية هو خير تعبير عن  ،الجماعية الملزمةبمشاركتهم في عملية اتخاد القرارات و 

 ،و الكثرة منهأو قلة الى نظام حكم الشعب أق يتخد القرارات العامة فيه فرد حدوث تغيير في النظام الحكم من منطل
ويخضعها  ،سياسيةثوابث الجماعة الفالشعب يمارس فيه سلطته الخولة له من طرف الدستور الذي قيد ممارسة الديمقراطية ب

 ( .26الى متطلبات ادارة اوجه االختالف سلميا مهما كان هذا المجتمع)

 الفرع الثاني : الديمقراطية المحلية    
اذن  ،ليةاطية وخاصة الديمقراطية المحساسي في التوطين للديمقر أنه فاعل م داخل المجال المحلي ألعالم دور هان لإلإ  

  قراطية المحلية ؟فماهي الديم

 اوال : ما المقصود بالديمقراطية المحلية 
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 21صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

نتخاب ممثليهم إير شؤونهم المحلية وذلك عن طريق مشاركة المواطنين في تدب" هي:الديمقراطية المحلية   
وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه  ،الجماعات المحلية بهدف تشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة لجهتهم" في

وبخصوص المؤسسات التي تساعد في تفعيل الديمقراطية ، مظاهر الديمقراطية وتكريسا لهااالنتخابات ونزاهتها مظهرا من 
وهي إما  ،رابية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الماليالمحلية نجد الجماعات المحلية مثاال لذلك بعتبارها وحدات ت

وتشكل الالمركزية اللبنة  .(27أو قروية، تسير عن طريق أجهزة رئيسية كالمجلس الجماعي ومكتب المجلس) ريةحض 
ممثلين للسكان ينتظمون داخل مجالس جهوية  األساسية التي ترتكز عليها الممارسة الديمقراطية المحلية عن طريق انتخاب

    مجلس المدينة(. - قاطعاتالم مجالس -قروية حضرية )المجلس البلدي  –إقليمية  -

 ثانيا : عالقة اإلعالم بالديمقراطية المحلية 
 اق الجماعيسنتناول هذه العالقة أوال من الناحية القانونية من خالل الوقوف على الحق في اإلعالم كما جاء في الميث   

العالقة  الناحية الممارستية ونقصد هناما من أ .فصيل في القسم الثاني من البحث. وهذا ما سنتطرق له بالت78.00قانون 
 ويظهر ذلك من خالل نماذج لصور االختالل :  ،سؤول الجماعي فهي عالقة مشحونةبين الصحفي و الم
 النموذج األول :

سبهم في حيث إن المسؤولين الجماعيين يختارون الصمت حين ينا الستر والطبل""تجلى فيما يسميه الباحث بمفهوم يت    
 ها فيل "والتطبيل"ينة وفي حاالت أخرى يحتاجون إلى التحدث إلى وسائل اإلعالم والى الترويج لقراءات معينة حاالت مع

لتالي الستر والطبل" أي مرحلة الصمت وقطع المعلومات واإلخبار عن الصحفيين وباساط الجماعة ومن هنا جاء مفهوم "أو 
مالت فكار معينة حتى ولو اقتضى ذلك حأو أغة في ترويج قراءات عن المواطن داخل الجماعة ومرحلة الطبل يعني المبال

 المغرببإعالمية. إن هذه الصورة للعالقة بين الصحفي والمسئول الجماعي ال يمكن إسقاطها كلية على الجماعات المحلية 
 لكنها قد تكون حقيقية بالنسبة لبعضها. 

 النموذج الثاني :
ة جارية القرار الجماعي اتجاه الصحفيين وفي هذا اإلطار نشير إلى ممارسة واضح الحذر الشديد الذي يتخذه أصحاب     

لصحفيين ( : إذ من اجل االستجابة للرغبات الفضولية ل OFF)  "االوف"في العالقة بين الطرفين وهي ما يسمى بممارسة 
ات، علومخبارا ومالمشار إليها سابقا، يسرب المسؤولون الجماعييون للصحفيين الموالين لهم أ "الستر"أو  "الصمت"أثناء فترة 

يرغب  ن تظل سترا بينهما. حل توفيقي إذ يجد فيه كال الطرفين فيه ضالته الصحفي الذيألكن يطلبون منهم عدم نشرها و 
  ،"مؤكد غيرى المجازفة بنشر خبر "ت دون ان يقدر علإن يكون داخل دائرة العارفين بخبايا األمور وخلفيات اتخاذ القرارا

قت والمسئول الجماعي الذي تمكنه هذه الممارسة من الحفاظ على عالقة صداقة من الصحفي، وتمكنه من التحكم في الو 
 ذلك.  ررواق الذي يريد فيه إشاعة المعلومة، لكن الخاسر األكبر هو المواطن الذي ال يعلم شيئا في الجماعة الن المسؤولين

إن إعادة تأسيس العالقة بين الصحفي والمسؤول الجماعي لما فيه خير ومصلحة للجماعة ولسكانها ال  يمكن أن تتم     
. لية في نقلهم للمعلومة للجمهورللمصداقية والحياد واالستقال –ما لم يتوخى الصحفيون من جانبهم في ممارستهم للمهنة 

كما ال يمكن  ،الزمةطالبون بتمكين الصحفيين على قدم المساواة من المعلومة والوثائق الن المسؤولين الجماعيين مأكما 
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 22صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

الحديث عن الحق في اإلعالم على مستوى الجماعات المحلية ذون توفرها على إستراتيجية إعالمية واضحة المعالم، 
عة وسكانها من االتجاهين: لتبليغهم من واستغالل التقنيات الحديثة لوسائل االتصال وتوظيفها لربط االتصال بين الجما

جهة بكل ما يهم جماعتهم) قرارات، مساطر، مشاريع...(، والستقبال من جهة آراءهم ومقترحاتهم وتصوراتهم حول كل ما 
 يتعلق بجماعتهم من جهة ثانية.

للمنتخبين، وتنظيم لقاءات  ويمكن في هذا الصدد وعلى سبيل المثال فقط خلق موقع الكتروني للجماعة، وبريد الكتروني   
نه قد حان الوقت إلخراج الجريدة الرسمية للجماعات المحلية المنصوص أكما  .ينوندوات تواصلية مع المواطنين والمعني

ملخصات بحيث تنشر فيها  ؛الستفادة منها على باقي الجماعاتعليها في القانون المنظم للجماعات حيز الوجود، وتعميم ا
 .)28(هم المقرراتأ للجماعة و  قرارات المجالس

 : مفهوم الشفافيةالمطلب الثالث
من صفاءها  تعني المرء الذي توصل الى روحه واالستفادةنسان فشفافية اإل ؛تتنوع معانيها باختالف مواضيعهاالشفافية    

عالن تنموي اقتصادي يعني ضرورة اإل أخالق رفيعة وعالية والشفافية مبدأن الشخص ذو أي أوشفافية االخالق  ،ونقائها
 نهلى كو ا أهمية المبدأ وتعود  ،نشطةجميع المستفيدين من تلك األالبرامج التي تنفد بهدف معرفة طة و نشعالم عن األواإل

بدا وم ،خرى سلطة لصالح فئة على حساب األومع وجود الشفافية يصعب اساءة استخدام ال ،سالح ضد الفساد بجميع انواعه
 .و تتالعب بمقدراتهأحكومة تخفي شيا عن شعبها فال تجد  ،وتطبقه إالشفافية التوجد دولة ديمقراطية ال

 الشفافية ومجاالت تطبيقه أول: مبدالفرع األ 
ها داءأو مؤسسسة وتحسين أالسياسات المتبعة داخل كل جهاز  الشفافية مصطلح حديث يستخدم لمكافحة الفساد ودعم   

فالشفافية  ،لنهوض بالوطناة المواطن و مة الشعب وضبط ايقاع العمل الوظيفي ويصبح في خدمليصبح فاعال في خد
ن مالفساد  ولكي تكون الشفافية اداة نافعة للكشف عن مكامن، ل مفيدة للكشف عن مكامن الفسادلية عمآاسلوب علمي و 

من جانب الدولة في جميع عالن واإلعالم ن يكون اإلأيجب  ،و من طرف االجهزة الحكوميةأطرف المؤسسات الخاصة 
 ،قطاعاتالقطاع الحكومي وباقي ال التميز بوضوح بين": نهاأالشفافية على  الكاتب فيتو تانزي وقد فسر  ،انشطتها

حديد مهور وتلية يطلع عليها الجآن يتم بوضوح وفق أو  ،السياسية واالدارية داخل الحكومة بموجبها تحدد االدوارو
 ،القضائية"عية و ا بين كل من السلطات التنفيدية والتشريوكذلك توزيعه ،ين مختلف مستويات الحكومةليات بتوزيع المسؤ 

 .ساسا على فصل السلطات والتوازن فيما بينهاأوهذا تفسير يعتمد 
وصال المؤسسات أة للتخلص من الفساد المتغلغل في ولكي نوفر مناخ سليما لنشر وزرع الشفافية التي هي وسيل   
مع المجت الى الشان الداخلي مع محسوبية وزبونية الى الشفافية في تعامل الحكومة بالنسبةجهزة الحكومية من رشوة و واال
جل هذا يجب االعتماد على أومن  ،البالغيين ال قصر ال يفقهون شيءالتعامل معه كمن يتعامل مه مجموعة من و 

 الخطوات التالية :

                                                 
السنة الدراسية الحسن الثاني للعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالمحمدية بجامعة  عيد خمري لطلبة الحكامة المحلية _ محاضرات االستاذ س 28

2008/2009 



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 23صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

وفر تقواعد المساءلة العامة وعدم حماية الفاسدين , فانه ليس المهم  اصالح ادارت الحكم ومؤسساتها وارساء -
 ؛م وجود ادارة قادرة على المتابعةموظف نشيط وكفء المه

   ؛ترشيد السياسة االقتصادية ووضع االدارة الجديرة بالعمل للصالح العام -
ناسب ن يكون الحل المأالممكن  ومن ،افة العاملين مهما كانت مكانتهمتوفر مناخ ديمقراطي يسهل المساءلة لك -

 .رة لها صالحيات واسعة لمكافحتهاوادا ،و جمعيات شفافيةأتضيق نطاق الفساد في خلق مؤسسات ل
ع وتشجي ،رهرة تشجع وجود مؤسسسات الشفافية وترسيخ مبدا لكل دو خين هذه األافية عالقة مثينة بالديمقراطية ألن للشفإ   

تراقب  خرى خاصة مكونة من المواطنينأللشفافية منها ماهي دولية عامة و منظمات دولية سسة أوقد ت .حرية القضاء...الخ
شمل أعم و أ لية أوهذه ، لية لقياس صالح الحكم والمجتمعآويمكن اعتبارها  .لعام وتتني على بعض النظم الحرةاداء العمل ا

 .شفافة تكون ن أعات الديمقراطية ليس من الضروري من مفهوم الديمقراطية لكون المجتم
كة في بمعرفة السياسة العامة لدولته والمشار  صالحي كونها سياسة تسمح للشعبإما يمكن قوله عن الشفافية كمبدا و    

 جهزة الحكم يعتبر ضرباأيب للمجتمع عن الحياة السياسية ومراقبة ي تغيأو  ،صنع القرار واعمال مبدا فصل السلط
 بالديمقراطية ويقضي على الشفافية .

 عالم فرع الثاني : عالقة الشفافية باإلال
 ،ن المواطنوسيلة لتقريب الدولة مو كأو االحهزة أحية للنهج المتبع داخل المؤسسات لية اصالآن الحديث عن الشفافية كإ  

هي  وخير اداة يمكن االعتماد عليها ،مبادءها للوصول الى صلب الداء والقضاء عليه ن تكون لها اداة لنشرأيجب 
ات افة فئكوعة وتخاطب متنفوسائله متعددة و ، بيت وال يمكن االستغناء عليها فهي وسيلة منتشرة ومتوفرة داخل كل ،عالماإل

يجعل  ن تكون في كل شيء فالتعامل بوضوحأفالشفافية يجب  ،و الخاصةأنواع المؤسسات سواء الحكومية أالشعب وكل 
 .عامل معهاى يسهل التحر و باألأالمشاكل والمعيقات تتالشى 

اسة فر سيتو تذا لم إحر يساعد في تدعيم هذه العالقة فال اذا توفر مناخ ديمقراطي إعالم لن تكون وعالقة الشفافية باإل    
 ،لد مابمقياس لحرية وديمقراطية  وأعالم باعتباره صورة فيصعب في عالقة بين اإل ،و دولة ماأديمقراطية داخل مؤسسات 

ت السلطا نالمصادقة عليه من طرف جميع مكونات الدولة م اذا تمت الموافقة و إالي ال يمكن تبنيه ا الشفافية الذمبدوبين 
ى ن قوة الو توجهه السياسي فهة يسعى بكل ما له مأمواطن كيفما كان مستواه الثقافي ن الأظن أو  ،الحاكمة الى المواطنين

تبناه تن أاالعتماد على مبدا الشفافية يجب ن إ.. لذلك ف.وأذا كان موظفا و مؤسسته اأالتعرف على ما يجري داخل بلده 
فة ية في كاالتطوير ومحاوالتها االصالحبة و ، جل التقرب من المواطنينألحاكمة لكي تظهر مدى تعاونها من السلطات ا

ة شفافي ا توفرتذإف ،من تغيرات وتحوالتلكي يكون على دراية بما يدور حوله  ،وتعريف المواطن بها ،الميادين والمجاالت
ووضوح  تي ستبين مقدار صراحةن الويلة الوحيدة الممكنة الإف ،خرى أو شفافية في ميادين وتعتيم في أكاملة غير ناقصة 

 .ما بينهما واضحة لدرجة الشفافيةذن فالعالقة في، إعالمهي اإل ،و مؤسسة ماأبلد 
ا توفر ال اذإكون فالحكم الرشيد ال ي ،الحكامة الجيدة والرشيدة يتجزء من مبادئما عالقة الشفافية بالحكامة فهي مبدا الأ    

م فستظهر من خالل عالما عالقة الحكامة باإل، إالحكم بل وحتى في وضوح سياساتهوضوح كامل ال في تطبيق ذلك 
 .المطلب التالي
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 : مفهوم الحكامة المطلب الرابع
طرق و ركانه أما الحديث عن مفهوم الحكامة وعن دونو الوطنية أن استغاللها في المحافل الدولية ال تمر فرصة ذو     

ا االشادة ة ذونمفلم تخلو اغلبية الخطب الملكية االخير  ،يادين كماداة اصالحية وتقويميةالماالستعانة به في جميع المجاالت و 
نا ان جب عليلذلك يستو  ،االحزاب البرامج االنتخابية لكليضا لم تغفل االشادة به في أو  ،ذا المفهوم وبالدور المرسوم لهبه

 نتعرف عليه اكثر.  

 سسهاأول: الحكامة : تطورها و الفرع األ 
ية ة مرة منها ومعايير بنمبادئ ومراحل تطوريسس و أن صح التعبير لها إو مفهوم أي مصطلح أن أها شأنالحكامة ش  

 .عليها

 وال : تطور مفهوم الحكامةأ
، ل الميادينرتباطه الشامل مع كمن المفاهيم الجديدة التي احدتث ثورة على مستوى البيداغوجي نظرا ال الحكامة مفهوم   

روفا صبح معأو  18ه من المؤكد ظهوره في القرن نأبناه كل من المدرستين الفرنسية واالنجلوسكسونية غير فهو مصطلح تت
مستوى ة التي كانت في حاجة الى نهج سياسة رقابية على الوبزوغ معالم المقاولة الصناعي 19فول القرن أومتداوال مع 

 الصناعي عن طريق حفظ التوازن االقتصادي.
م تم ث ،بنيه وعرضه من طرف البنك الدولين تم تأالخمسينات من القرن الماضي بعد  ثم عاد مفهوم الحكامة للظهور في  

لمفاهيم الرائجة بين المتخصصين ن من اضحى األأن أنات من طرف البرنامج االممي الى تداوله بقوة في الثماني
 عناها مفي  فالحكامة ،االقتصاديين دونما تحديد لمعناه بصورة دقيقة في بعض االحيانوالصحفيين والخبراء السياسيين و 
 عن المجتمو دارتها لشؤ ا  ارسة السلطة السياسية و تعبر عن ممغلب المنظمات الدولية أ العام والمتعارف عليه من طرف 

تقوم  ويقصد به حكم ،ل ومؤسسات تتعاون في صنع القرارقديم يدل على وسائ الحكامةمر فمصطلح وفي واقع األ ،وموارده
ته ركوعن طريق مشا ،الوضاع وتحسينها لصالح المواطن وبرضاهطر كفءة قادرة على تغيير اأبه قيادات سياسية منتخبة و 

 لتلك المشاريع .كثر لتلك االصالحات و أتعطي مشروعية  ن في شؤون بلدانهمن مشاركة المواطنيأل ،ودعمه
اه ستعجالي تبناالحكيم وهي مفهوم لغة االنجليزية التدبير الرشيد و نه يقصد منها في الألنجد  الحكامةوقد تعددت تعاريف    

يه أن ر بير علمناسبة للتعفرصة االمنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل الواقعة في نماذج التنمية التي اليجد فيها المجتمع ال
ل الى ة للوصو ساسيأنها ركيزة أكما  ،تهدف الى تحسين مستواه المعيشي مواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التيو 

 : التي تتجسد فيحدود بين القوى المؤثرة و زالة الإرية المستدامة تتاسس على ضرورة والزامية حالة التنمية البش
 مالمشرعة للقوانين التي تمكن افراد المجمكع من االستفادة من قدرات بلدهول و القرار األالدولة صانعة  -
 القطاع الخاص وهو المسؤول عن النمو بمؤشراته االقتصادية  -
ركة فهو ميدان للممارسة والمشا ،ياسية ...الخاالحزاب السالمجتمع المدني والسياسي الممثل في الجمعيات و  -

    .جية اجتماعية واضحة االهدافراتيالتشارك وفق استو 
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 : معايير مفهوم الحكامة ثانيا
القتصادي فالمعايير التي اعتمدها البنك الدولي ومنظمة التعاون ا ،امة تختلف بحسب اختالف المنظماتن معايير الحكإ  

 الخوصصة :ل تحفيز النمو االقتصادي واالجتماعي وحرية التجارة و للتنمية تتاسس حو 
  منظمة التعاون االقتصادي للتنميةمعايير : 

دارة القطاع العامدولة القانون و  -  ا 
 الفساد وخفض النفقات العسكرية السيطرة على -

 : معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا 
 ياسياالستقرار السالمحاسبة و  -
 تنظيم االقتصاد نوعيةفعالية الحكومة و  -
 وفرها الدولةتأمين فرص متساوية لالستفادة من الخدمات التي تاة والمشاركة و حكم القانون والمعاملة بالمساو  -
 التحكم في الفساد -

 معايير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : 
 المشاركة -  
 حكم القانون  -
 ستجابةالشفافية وحسن اال -
 المحاسبةالتوافق و  -
 الرؤية االستراتيجية   -

 ركان الحكامة الجيدةأ: ثالثا 
 ن للحكامةيمكلكن تبقى هناك ركائز ال ،كامة الجيدة فهي متنوعة ومختلفةسس عليها الحأساسية التي تتركان األما األأ   
 ن تقوم من دونها فنجد :أ

فساح المجال أمام الجميع لإلطالع على المالدقيقة في وقتها و تعني توفر المعلومات  التي :الشفافية - علومات ا 
من اسبة و ك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحوكذل ،اتخاذ القرارات الصالحة ساعد فيالضرورية مما ي

 .محاصرة الفسادأجل التخفيف من الهذر و 
اعي ي االرتقاء االجتمالرجال في الحصول على الفرص المتساوية فأي إعطاء الحق لجميع النساء و  :المساواة -

 .االقتصاديوالسياسي و 
يات لآعلى  واالعتماد ،تدبير الموارد البشرية وتكوينهاوحسن  الالتركيزق اقرار الالتمركز و : عن طريحسن التدبير -

شاد ن الخدمات ووضع نطام لالر المرجعية القانونية وتحسيحديثة للتدبير الجيد كالشفافية وتبسيط المساطر و 
 التحفيز.واصل داخل كل القطاعات للتقييم و التو 

شراك اشراك القطاعات الحكومية والفاعلون المحليون والوطنيون في الخطط : نقصد بااللتشاركاالشراك و ا -
بية للرقي الطالوالفنية و  االداريةطر التربوية و ن المحلي التربوي باإلأوكذا االستهانة فيما يخص الش ،التنموية
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ية في عملية االصالح القوى الح ما التشارك فهو اشراكأ .بالمنظومة التربيوية وترشيد التسير واستعمال الموارد
ي التي تعنى بالنسيج االجتماعي نقصد الهيئات والجمعيات والمنظمات النقابية ومؤسسات المجمتع المدنو 

 .واالقتصادي
ستوى على م : بواسطة التوجه االستراتيجي الحكيم ولحسن تحديد االهداف واتخاد القراراتالفعالية وجودة الخدمات -

الجهزة ام به ي الذي تقو التقييم الخارج) اللجن او المجالس المنتخبة( و  لتقييم الذاتياالتدبير )اي طاقم التسير( و 
 .اون في صالح وفي خدمة المواطنين والتي هم في حاجة لها حقاضافة الى تنفيد المشاريع التي تك ،المعنية

حول  إلى إجماع واسع االقناع  بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول: يعني القدرة على التحكيم و التوافق -
 مامها واعتبارها عائقا يحد من المسيرة التنموية .أالمصلحة العامة بدل الوقوف 

س ؤون الناالهادفة إلى تحسين ش الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية واالجتماعية أي :الرؤية االستراتيجية -
 معالإلارير مبنية على التقييم الواقعي واشراك تقاالبشرية عن طريق انجاز دراسات و  القدراتوتنمية المجتمع و 

 ،لخية ...االمعيشية والسياسية واالدار والقيام باستطالعات لالراء حول االوضاع  ،باعتاره اداة تحسيسية وتوعوية
 .على بؤر الفساد الواجب اصالحها لط الضوءسعالم ين اإلأل

م عن طريق تطبيق بين في حق الصالح العاالقصاص على االشخاص المدنهي تطبيق العقاب و  المحاسبة : -
 الداراتاتنهش كيانات االختالالت التي اجية عليهم كرد فعل على الفساد و و انتأعقوبات ادارية وقضائية وسياسية 

عقاب حساس باالنفالت من الإمما نتج عن ذلك  ،لم تتحول بعد الى عملة متداولة لكن هذه السياسة ،والمؤسسات
ي االهمال فيقابله في الجانب االخرالتهاون و و  ،العام واعادة تكرارا نفس االخطاءتالعب بالمال كثر على الأيشجع 

تطبيق جزاءات ردعية قاسية للحيلولة ذون انتشار سوء استغالل السلط الهداف شخصية على حساب المواطن 
 العادي . 

 الفرع الثاني : المفاهيم المرتبطة بالحكامة
نخر له التي تاشكايلة المثالية للخالص من الفساد و دائما بالتنمية في جميع القطاعات فاعتبرت الوسارتبط مفهوم الحكامة   

 خرى :تربط الحكامة بباقي المفاهيم األ ولكن من االجدر ايضا التعرف على العالقة التي ،ر المجتمعفي جذو 

 : الحكامة الشاملة والأ
 ب البعض الىاالدارية حتى ذهع في تحريك البنيات االقتصادية و بدور المجتميتميز هذا المفهوم بديناميكية لكونه يهتم    

بير ونما التعما مضمونها فهي تعبير عن الكثير دأ ،سم جديدإو نفسها تحث أقراطية اعتبار الحكامة انها تسمية لمفهوم الديم
ا دي بينمعامل مع بعده االقتصالدولي يتفالبنك ا ،االختصاصات وتميزه بابعاد كثيرةعن معنى محدد نظرا لتغلغلها في كل 

 حركات محمد االستاذ ذوقد ميز  ،تكون في خدمة االنسانية نأن الحكامة يجب أي أن له بعد انساني أمم المتحدة ترى األ
خصها لن الحكامة الجيدة تتكون من العديد من العناصر أوعيين من الحكامة : حكامة جيدة وحكامة رديئة حيث بين بين ن
 االتي :في 
يم والمراقبة الداخلية و مؤسساتي يجب ان يخضع للتقو أ: فكل عمل اقتصادي واجتماعي  التقويم المستمر لالخطار_ 

ثر عمليا على أاب ثقافة التقويم في بالدنا مما فقد تبين من تقرير المغرب لخمسين سنة من التنمية البشرية غي ،باستمرار
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 االستاذ حركاتوالمقصود بالتقويم حسب ما ذكر  .لتي  دخلها كسياسة السدود مثالاعدد من المشاريع واالوراش الكبرى 
ي عمل مؤسساتي بتناول ما حققه من منجزات وكذا ما شاب أو أائمة الي مشروع اقتصادي واجتماعي ...الخ المراقبة الد
وهذا دور  ،مكن تجنبها في المستقبلئج حتى يواستخالص العبرة من تلك النتا ،ن عيوب واالسباب الكامنة وراءهاتطبيقه م

 الدراسات االستراتيجية التي تدرس في بالدنا لالسف اال في المدارس العسكرية .
ي رفة ما عليه للقيام به فن يتمكن كل شخص خاصة اذا كان مسؤوال من معأشكال التقويم المستمر لالخطار أومن    

وادث عن الح ه تجنيب المجتمع والدولة للعديد من الخسائر الناتجةنأن ذلك من شأل ،االستثنائية قبل العادية الظروف
ائمة قبة ده لمرانه حماية الحال العام من سوء التدبير نتيجة خضوع تسيير أمراض وحوادث.., كما من شاالفجائية من حرائق و 
 .من طرف المجتمع

بشري لعنصر الوالمقصود بالهياكل ا ،ناسبةالفشل في غياب الهياكل المل البرامج التنموية هو آن مأ:  وجود هياكل_ 
يب في س بغر وهذا لي ،الت لتكون لديه الرؤية الشموليةالتكوين العالي المستمر في كافة المجاالمتميز بالكفاءة والمرونة و 

 ظل اقتصاد عالمي اصبح ينعت باقتصاد المعرفة .
ك ومثال ذل ،الشفوي وال تخضع لتدوين المعرفةيؤخد على الثقافة العربية كونها تتصف بالطابع  تواصل :عالم و إمنظومة _ 

طقية كوننا ال نتوفر على بنك للمعلومات وال حتى تحت قبة البرلمان للمساعدة على اتخاد قرارات تتصف بالرؤية المن
طن المواي خلق التواصل بين الفكر والمسؤول و تجسد فودور االعالم هنا ي ،وانتاج نظريات خاصة بمجتمعاتنا الشاملة
 البسيط .

 خرى محلية :أبعاد دولية و أوم الحكامة ولمفه ،لرديئة فهي عكس المبادئ السابقةما بخصوص الحكامة اأ
 

 البعد الدولي للحكامة الشاملة                                             
طب الواحد واخر الثمانينات الذي نتج عنه قيام نظام القأد سقوط سور برلين في الستقرار منيعيش العالم حالة عدم ا    

سلحة رة االبرعاية الواليات المتحدة وما نتج عنه من حروب وانعدام العدالة في التعامل مع القضايا الدولية وانتشار تجا
 ا التامةالشعوب في صنع قراراتها وسيادتههم مبادئ الحكامة حق أ ومن  .المتعددة الجنسيات وما الى ذلك وسيطرة الشركات

ي مماأل حثين يطالبون بمراجعة التنظيمفي التعامل مع مشاكلها الداخلية , اما على الصعيد االممي نجد مجموعة من البا
 الدفاعو الحكومية في تبني قضايا الشعوب ولتنام دور المنظمات غير  ،العالم كالقارة االفريقية مثال نصاف بعض جهاتأل

 .متحدة مم الفقد صارت تطالب بتمثيليتها في األعنها في المحافل الدولية مما خلق مجتمعا مدنيا نشيطا موازيا للدولة 
 

 البعد المحلي للحكامة الشاملة                                            
ن نوعية أغير ، ائص كل منطقة واحتياجاتهافهوم لدرايتها بخصتلعب الجماعات المحلية دورا كبيرا في تفعيل هذا الم     

طالعهم في الداللة الحقيقية لهذا المفهوم وغياب مراكز للدراسات االستراتيجية على المستوى الوطني هما إالمنتخبين وعدم 
فهذه  ،تبديدالبالية التي تشجع على الكثر منها القوانين المالية أو  ،هيل هذه الجماعات للقيام بدورهاعامالن يحوالن ذون تا

لمنظومة صالح اإيجب ف ،الوطنية والدوليةو مل لتواكب الحاجيات االقتصادية القوانين في حاجة ماسة الى تعديل شا
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بغاية العمل على تنمية الموارد من خالل البحث عن شراكات جديدة  1965غلبها الى نص أ المحاسبية التي ترجع في 
 وتبني رؤية شاملة ذات اهداف محددة .

 ،يةو ايديولوجأم له عدة خلفيات سواء ديماغوجية ن يتسم بالحذر فهو مفهو أن التعامل مع مفهوم الحكامة يجب إ   
ضعت ب ايجابية اذا و يضا جوانأاقتصادها قصد استرداد ديونه وله نعاش نقد الدولي يستعمله لدفع الدول إلفصندوق ال
 .بطريقة جيدة

 المدني ثانيا : الحكامة والمجتمع
 ،نظيماتتال للمجتمع المدني يستدعي منا التمييز بين واقعين مختلفين لمجال عمل هذه الحديث عن الدور التنموي  إن    

ية، والحر  في الدول المتقدمة قد ترعرعت في ظل تقدم اقتصادي كبير، وانتشار الديمقراطية فمؤسسات المجتمع المدني
عدها التنظيمي لية في بجعلها تتمتع باالستقال ادر التمويل، الشيء الذيوبالتالي فقد استفادت من البنيات التحتية ووفرة مص

، مجتمعيوال المدني في الغرب يلعب دورا حيويا مكمال لمسيرة النمو اإلنساني وكل هذه الظروف جعلت المجتمع ،والهيكلي
الدول  هذه التطورات التي عرفتهاذلك أن  ،ظهرت في ظل ظروف مختلفة تماما الثالث فهذه التنظيمات أما في دول العالم

ط في اإلقالع االقتصادي وصوال إلى االنخرا المجهودات المبذولة من أجل تحقيقصة ما يتعلق بمخلفات االستعمار و خا
المدني  فظهور المجتمع ،ت والتناقضات في كافة الميادينمجموعة من االختالال مسلسل التقويم الهيكلي قد جعلها تعاني

 .االجتماعي ملئ الفراغ الذي تركه انسحاب الدولة وتخليها عن بعض أدوارها خاصة على المستوى  إلى كان يهدف
لب الغا الينبغي فهمه بالمعنى الضيق وحصره في المنظمات غير الحكومية والتي في ٬المدني والحديث عن المجتمع   

التالي موحد النعاش مبادرات الجمعيات وب ريعبل في اعتقادنا يجب أن تتكتل حول مشا ٬تأخذ أشكال منظمات بيروقراطية
 .والفاعليين االقتصاديين واالجتماعيين الحصول على تفاعل بين السلطة العمومية

 والالمركزية ثالثا : الحكامة 
 ارد محليةتفويت جزء مهم من سلطة اتخاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية بإمكانيات ومو  في الالمركزية يمكن حصر مفهوم    

معطيات  وتأخذ بعين االعتبار لفائدة الجماعات والجهات، لضمان اتخاذ قرارات فعالة ومجدية تراعي المتطلبات المحلية
لطة جهات محلية خاضعة للس فهو تفويت جزء مهم من سلطة صنع القرار إلى الالتركيزأما  .الواقع المتخذة لفائدته

لوزراء إلى نقل اختصاصات ا بالالتركيز وبعبارة أخرى يقصد ،واإللغاء تحكمة في سلطة التوجيهالمركزية التي تظل هي الم
 .أو إلى العمال، أو إلى بعض موظفي اإلدارة المركزي  بعض موظفي المصالح الخارجية

 را للهيمنة التيالالتركيز، نظكبيرا في تطبيق الالمركزية و  إال أن المالحظ هو أن اإلدارة الجهوية ال تزال تعرف تعثرا    
جموعة من م المركزي في تسيير شؤون البالد، وبالتالي فتطبيق نظام الالتركيز والالمركزية يتطلب الزال يحض بها النظام

 : المبادرات من أهمها
 ;الدولة والجماعات المحلية _ توزيع السلطة والوسائل بين اإلدارة المركزية والمصالح الخارجية وبين

 ؛المواطنين لمتطلبات الالتركيز ويلبي حاجياتبإصالح إداري يستجيب  _ القيام
 ؛مية االجتماعية واالقتصاديةاألوليات ضمن برامج التن _ وضع الالتركيز في مقدمة
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مشاكلهم، ويتعلق األمر بإعداد التراب الوطني وفك العزلة  _ توسيع مبدأ تقريب اإلدارة من المواطنين ليشمل الوقوف عند
 .القروي  عن العالم

 ٬السياسية ةبالعدالة االجتماعية عن طريق التنمية المحلية القائمة على المشارك الالمركزية ولعل األهم هو ارتباط    
مقراطية عادلة. وقد التكتفي أنماط الدي الجماعية كوحدات ترابية ستكون مهتمة بتوفير الخدمات العامة بصور فالمجالس

 ٬نطلقومن هذا الم ،ومباشرة لجميع الفئات االجتماعيسياسية حقيقية  مشاركةالشكلية في تحقيق ذلك ما لم تكن هنالك 
 ٬لمحليينبدءا من ضرورة التحكم الفعلي للمواطنين ا ٬النجاح خيار الالمركزية فان الحكامة تقتضي مجموعة من الرقابات

كل الذي تضمن والشفافية وبالش المرونةوفنيا بما يتم التخطيط له وكذا التأكد من تأسيس وتطبيق نظم ادارية تتسم ب سياسيا
 .للعاملين معه الرفع من مستوى الكفاءة االنتاجية

 والديموقراطية : الحكامةرابعا
 سيير الجيدمنذ مدة بأروقة المؤسسات المالية واالقتصادية الدولية بالمطالبة بالت اليكتفي موضوعة الحكامة الرائجة   

ية ب"جرعات" من الديموقراط بل وتذهب إلى مستوى إلحاحها على ضرورة تعضيد ذلك ،والتدبير السليم للشؤون العامة
ي فبقدر ما بالتال ،والمساهمة في التدبير "اإلحساس بالمسؤولية"و واحترام حقوق اإلنسان تترجم بمقتضاها قيم المواطنة

فإنها تدفع  ،ماعياانات المتاحة اقتصاديا واجتكوالتدبير الرشيد للموارد واإلم تدفع الحكامة بضرورة تسييد قيم التسيير الجيد
النتخابي ا إلى تمثيلية الجسد وبالقدر ذاته إلى إلزامية مصاحبة ذلك )سياسيا ومؤسساتيا( بنظم في الحكم ال ترتكن أيضا

ى األقل لفع ،لم يكن بالتمثيل الشاسع والواسع صناعة القرار إذا بل وتذهب لحد جعله في قلب ،حتى بأسمى صوره وأشكاله
 .والتبعات يضمن التشاركية وال يقتصر على مستوى االنتداب غير مضمون النتائج بالتشاور المكثف الذي

 ستصدريشكل في الديموقراطية تشاركي مقابل شكل الديموقراطية التمثيلي السائد الذي  والغاية من ذلك إنما ضمان    
انيا أو ألمبوجريئة كما بفرنسا أو  نصوص في الالتمركز والالمركزية قويةالبعد التشاركي ويقصيه إلى حد بعيد حتى بوجود 

يس فقط لعموما( في محك من أمرها  فالحكامة إنما تضع الديموقراطية التمثيلية )البرلمانية ،بغيرهم وعلى هذا األساس
نها تحجر على ولكن أيضا كو  ،العام كر سلطة الوالية على الشأنلكونها تحت باعتبارها إياها مركز آلليات اتخاذ القرار وال

دعاة  قد ال يكون القصد من لدن ،منتخبة المحلي التي غالبا ما يكون أمر البث فيها من صالحيات مجالس قضايا الشأن
سعى الى بأشكال جديدة في الديموقراطية ت لكنها تقصد حتما تعضيدها ٬الحكامة تقويض مرتكزات الديموقراطية التمثيلية

 بين الجهات والمجموعات وبين تجاذب المصالح ،بين القرى والمدنو التضامن بين األفراد والجماعات  يخلق سبل ف
ن كانت مستويات نموها مختلفة لدرجة التباين والمنافع وبين هذه  .المطلق المنطقة من العالم وتلك حتى وا 

عليها  لديموقراطية التمثيلية التي تعارفتالنقطة لن نكون فقط بإزاء إغناء عابر لمبادئ ا فنحن بهذه ،بالتالي    
عقود طويلة الشكلية التي بنيت عليها ل بل وأيضا بإزاء تجاوز بنيوي للمرتكزات، ات من قبل كما في الوقت الراهنالمجموع

 .خلت

 البشرية والتنمية : الحكامةخامسا 
 سياقاته السياسية الجديدة منذ أن نادت به األممالتي جاءت لتضع هذا المفهوم في  الشك أن مبادرة التنمية البشرية   

المرتكزات لتأهيل انسان و األسس  ٬لها المنظومة الدوليةوضعت من خال ٬سنة 15المتحدة منذ ما يربو على أكثر من 
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ثروتها اليوم على أساس فقدرات البلدان تقاس  ٬الحقيقية ألي بلد باعتبار أن هذا األخير يبقى هو الثروة ٬األلفية الثالثة
األوضاع بفعالية  قادرة على الخلق والتفاعل مع كافة ٬حقيقة من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وكفؤة ما تمتلكهالبشرية و 
فتبنت أسس  ٬البلدان المتقدمة منذ زمن بأهمية االنسان وقدراته غير المحدودة في الخلق واالبداع لقد آمنت، ونجاعة

 .وأهميته في صنع الغد وأعلت من قيمة الفرد ٬عدالة االجتماعيةالديموقراطية وأرست قيم الحرية وال
 «وما التنمية البشرية سوى توسيع خيارات البشر ٬الثروة الحقيقية للمم البشر هم«

نساني كذات اال الذي رفعته األمم المتحدة أحد أهم المرتكزات التي قامت عليها فلسفة مقاربة المشروع ظل هذا الشعار    
دة تأهيل القدرات البشرية في جوانب محد فلم يقتصر مفهوم التنمية البشرية على ٬اعلة في شتى المجاالتمنتجة وف

ن بل أصبحت تمتد الى االستفادة م ٬مستوى معين من العيش الكريم كتحسين الخدمات االجتماعية والمعرفية وتحقيق
 اتاالبداع االنساني والمساهمة الفاعلة في النشاطفي مجاالت العمل من خالل توفير فرص  مهارات وقدرات االنسان

ي مختلفة من البشرية اذن يشمل مناح االقتصادية والسياسية واالجتماعية في اطار مقاربة شمولية للتنمية, فمفهوم التنمية
سيخ ا تر انه ٬تجاوز ما هو ذاتي نفعي محض الى ما هو مجتمعي مركب حياة األفراد تتفاعل فيه سياقات وأبعاد مختلفة

  .العمل والداعية الى ضرورة تحقيق التقدم في شتى الميادين للقيم المحفزة على
التنمية. السيما لما انتقل محور االهتمام من الرأسمال  ومن الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم

بالتكامل بين  ندما أضحت التنمية مرتبطةاالجتماعي ثم الى التنمية االنسانية. وظهر بجالء ع البشري الى الرأسمال
 (29).العدالة في التوزيع والمشاركة الثقافي والبيئي ومستندة على ٬السياسي ٬االقتصادي ٬النشاط االجتماعي

 ية عالقة ؟أالحكامة عالم و سادسا: اإل
، ةالديمقراطي وض بمسلسل الحكامةالنهعالم يقوم بنشر مبادئ الحكامة و فاإل ،عالمك عالقة تبادلية بين الحكامة واإلهنا    

امة الحكت ذا كانإف ،من خالل تفعيل العمل الحكماتي فوسائل االعالم تقوي الحكامة الجيدة وتقوم بترسيخ اسس الديمقراطية
 عالميةإلاالمنظومة ن إف  ،على كل المستويات وفي كل التخصصات و سياسة استعجالية لتخطي معيقات تنمويةأمنهاج 

 ةلحكامن اإفوفي المقابل  ،لتدعيم هذه االصالحات وتعميمها على جميع القطاعات هي الوسيلة المثلىاتها بجميع كيان
تبعت فيما التي ا فسدته السياساتأصالح ما ا  نية عالمية يستعان بها للتوجيه و تقعالم فباعتبارها تقوم بعمل بناء تجاه اإل

تتدفق و   ،بناء منظومة اعالمية متطورة ومنفتحة على كل ماهو جديددة نه من االجدر تبنيها العاإف ،وباءت بالفشل مضى
    .ي والتعبيرأمام حرية الر أالح ومشرعة فيها دماء التطوير واالص

..الخ في السنوات العشر يضا الثقافية.أب العديد من التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية و لقد عرف المغر     
ولقد شمل هذا التحول والدة جديدة لالعالم الوطني من خالل ارساء العديد من القوانين التنظيمية ) قانون الصحافة  ،االخيرة

لبصري ( التي تساعد على تطويره وتنظيمه شاء الهيئة العليا لالتصال السمعي اإنقانون االتصال السمعي البصري _ _ 
ي ونشر المعلومة وتحليلها والتعليق أوفة عن االعالم من حق في الر معر مع المحافظة على كل المبادئ ال، بطريقة سلسلة

ليها المغرب في مختلف إورق كمعظم االصالحات التي توجه  نها تبقى حبرا علىأال إالصالحات لكن ورغم هذه ا .عليها..
د البشرية والمالية واالدارية مي مازال يعاني من تقيد للحرية ونقص في التكوين والموار عالن المجال اإلأفنجد  ،الميادين
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 31صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

نه إما العربية فأ ،ي مؤسسات غربيةأرنته من حيث االنتاجية مع عالم الوطني ال يمكننا حاليا مقان اإلأحيث  .والتقنية..
والتطرق اليها وجتها  عالم الوطني والبحث عن مكامن الخللجدر النظر في معضلة اإلنه من األإيجد منافسة شديدة لذلك ف

  .طور او تخلف بلد ماالن االعالم يتطرق لكل المجاالت داخل الوطن فهو مراة االوطان ومن خالله يظهر ت ،رهامن جذو 
في  افران نكون قد انتهينا من شرح المصطلحات االساسية التي يرتكز عليها البحث وبها نكون قد قطعنا شوطا و واأل     

 صلب الموضوع بالتطرق بداية ب : ما االن فسندخل فيأ ،التعريف بالموضوع بشكل مكثف
  عالم طار النظري لإلول : اإلالقسم األ 
  : الوطنيعالم المحلي و طار التطبيقي لإلإلاالقسم الثاني 

 

 عالمطار النظري لإل: اإلولالقسم األ   
راطية وللحصول على دولة ديمق ،لمقومات التي تساعد للتاسيس لهان نوجد العديد من األكي تتوفر بيئة صحية يجب      
لحكامة يمقراطية احدى معايير انظرا لكون الدد مدعما بمبادئ الحكامة الجيدة التجدين نعبد لها طريق االصالح و أيجب 

م أ م البرلمانألتي توضح مقياس الحرية في كل وطن؟ هل هي المؤسسة القضائية ا ولكن ماهي الصور ،ساسيةاأل
 ناألفسه طرح نيس والسؤال الذي .المية هي معيار الحرية في كل بلدعن المنظومة اإلإ .خوانيإا عالم ينه اإلإ ؟الحكومة

من ضختلفة بطريقة م جابة عليهولكن يمكن اإل جابة عليه قليالنه سؤال تصعب اإلأ ؟عالم حر في المغربستعجال هل اإلإب
 .يانواضحة للعالجواب جعل في قالب يفي المغرب العالم و عالم في ع حيث سنقوم بالتعرف على واقع اإلبشكل موسبحثنا و 
  افاقة : واقع و ول : المنظومة االعالميالفصل األ 
 الفصل الثاني : تقييم تاثيرات االعالم وطنيا  

 

 فاقآعالمية : واقع و : المنظومة اإلولالفصل األ 
تساهم في التطور، وبناء  في بلورة تصورات يشكل اإلعالم قاطرة مهمة في أي تحول مجتمعي، ورافدا أساسيا يساهم      

ذلك أن ؤمنين بمعايير التحول الديمقراطي , وعلى كل الم المجتمع الديمقراطي المنفتح على معظم التعبيرات والحساسيات،
متتابعة من اإلصالحات التي تبتغي الوصول إلى أهداف مسطرة، عبر وضع إستراتجية  البناء الديمقراطي هو حلقة

تشاركية تجعل التأثير  تراعي مناحي متعددة، وتطرق قطاعات كثيرة ومجاالت مجتمعية متنوعة، بناء على قاعدة مضبوطة
هذا المسار، باعتباره من اللبنات التي يرتكز عليها أي مشروع  قطب رحاها ومركزيتها األساسية. وال يخرج اإلعالم عن

 .يرالتعددية كمسار ومنهج وتدب مجتمعي وديمقراطي، يقبل

 الديمقراطيةعالم و ول: الحق في اإلالمبحث األ 
. واالمتداد القانونيين لهذه الحرية إذ يعتبر اإلطار يرتبط مفهوم الحق في اإلعالم ارتباطا وثيقا بمفهوم حرية اإلعالم،      

ويعني ذلك  لإلعالم،التي تمنح لألفراد ممارسة تلك الحريات الجزئية  هو تلك الصالحيات القانونية فالحق في اإلعالم
اإلعالمية  وهذه األخيرة تؤدي بدورها إلى الحق في تلقي الرسالة المجردة للوصول إلى حقوق كاملة، مجموعة من الحقوق 
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 32صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

بحيث تخول ألصحابه القيام بمهنتهم بصفة  وتمتد إلى صالحيات قانونية تؤدي إلى الوصول للمعلومات الحقيقية والنزيهة
 .موضوعية

 :عالم يتضمنوالحق في اإل
فردا أو  اإلعالمية،سواء كان حق تبليغ األنباء والمعلومات واآلراء: وهذا الحق يتعلق بالصحفي أو معد الرسالة -

 ؛مؤسسة إعالمية
 .واآلراء: وهذا الحق متعلق بمستقبل الرسالة اإلعالمية حق تلقي األنباء والمعلومات -

أو  نتحدث عن الدولة في هذا المجال،وهذا فيما يتعلق بإصدار قانون اإلعالم يجب أن  وعندما نتحدث عن الحق في    
أت يلم ف  ،عالمما بخصوص نشاة الحق في اإلأ .قوانين أساسية وتنظيمات، تحكم السلوك اإلعالمي في جميع مراحله عدة

صول لقرون من أجل الحمتد إقد  ألن المجتمع اإلنساني له نضال، صغيرة، الحق في اإلعالم هكذا عبر تطورات في حقبة
 اء منها:سو  الميادين هذا المنطلق يشهد التاريخ على أن الكثير من التغيرات والتطورات في شتى ومن وحقوقه، على حرياته

حروب فمن  ثورات وانتفاضات قامت بها الشعوب، في شكل ةغالبا ما ترجمماعية،االقتصادية،الثقافية،..السياسية،االجت 
كلها ساهمت في إعطاء حريات  ،إلى انتفاضة الشعب االنجليزي  1789 الفرنسية إلى الثورة 1776الوحدة األمريكية 
وحرية الرأي وبالتالي  ، وهو ما أعطى تطورا كبيرا في ميدان حرية الصحافة مجاال أكبر لالعتراف والتجسيد وحقوق اإلنسان

 . (30) تطورها ومن هنا بدأت الصحافة الحرة تقطع أشواطا في الحق في اإلعالم،
ية الثانية الحرب العالم في الحربين العالميتين وخاصة فيوهو ما ظهر بجالء  ،بالنسبة للمجتمعاتهميتها كذلك أ  وتظهر   

 وهذا ما دفع ،الصحفيين وواجهوا أشد العذاب والعقاب بقدر ما تضرر فيها حيث استغلت فيها الصحافة ألقصى درجة،
 ،عالمإلى ما يسمى بالحق في اإل ين ومواثيق دولية حول اإلنسان وحقوقه وحرياته وصوالبالمجتمع الدولي إلى وضع قوان

 :هم المبادئ المعلنة في مجال الحق في اإلعالم ال ما بالنسبةأ
 ؛حرية الوصول إلى مصادر المعلومة -
 ؛ مراقبة مباشرة أو مباشرة حرية النشر دون مراقبة،سواء كانت -
 ؛المعلومات السرية بعدم اإلدالء عن مصادر االعتراف قانونيا بحق الصحفي -
 ؛الحماية من مخاطر االحتكارات و تمركز وسائل اإلعالم -
عليها في أي حال  على الدولة منح إعانات خاصة لصحافة الرأي،و يجب أال تكون هذه اإلعانات وسيلة ضغط -

  . من األحوال
 :طات في وتتجلى هذه المثب بصورة كاملةمبادئه ون تجسيد دالعوائق التي حالت  منولقد عان الحق في االعالم من العديد 

واإلعالمي  السياسي االجتماعية الهائلة بين القلة التي تتحكم في موارد الثروة واإلنتاج ووسائل التعبير الفوارق  -
 ؛واألوضاع الثقافية واإلعالمية

وثانيها  ،واالجتماعي أولها القمع السياسي المثقفة،المتعلقة بالعالم الغربي،وهي تتابع بين خطرين: أزمة النخبة -
 ؛محاوالت االحتواء من جانب األنظمة الغربية
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 يفوتجسيده  "بالتكتالت الصحفية" حيث استطاعت أن تعيق الحق في اإلعالم العالم الغربي ما يسمى ظهور في  -
 ؛خاصة في البلدان التي تصدر فيها أرض الواقع،

 مع،أفراد المجت المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة التي تخدم جميعوهي خدمة  البيروقراطية: مشكلة  -
 ؛وبالتالي توجيه اإلعالم

ى حقوقهم إعالمية اتصالية أو محدوديتها،حيث ال يتاح لألفراد التعرف عل وعدم وجود قنوات عدم انتشار التعليم، -
 ؛بينها الحق في اإلعالم ومناقشتها ومن

 استخدام اآلالت المتطورة خاصة في عصر التكنولوجية، لحديث إلى صحافة تحتاجتحول الصحافة في العصر ا -
 ؛الصناعة الصحفية اإلعالمية فنتج عن ذلك تحكم الرأسمالية في

المتمثلة في شكل قوانين منظمة وفي شكل رقابة تفرض  تقييد الصحافة ووضع في عنقها األغالل والسالسل  -
 ؛السياسية واإليديولوجية على الوسائل اإلعالمية من الناحية

نشره و هذا ما يختلف من دولة ألخرى من جانب  إن الحق في اإلعالم يقتضي ضمان الوصول إلى الخبر ثم -
 الديمقراطي يفترض أن يفتح المجال أمام ذلك عكس الدولة التي تفتقد لآللية النظام السائد في المجتمع فالنظام

المجال الكامل لممارسة هذا  مجدد شكليات حيث ال تتيح -مقراطية أم السواء دي -الديمقراطية لكن هذه األنظمة 
 . ( 31) الحق

 عالم صورة للدمقراطية ول: اإلالمطلب األ 
ختراع االديمقراطي يرجع باألساس إلى بل إن بداية التطور  ائل اإلعالمتطورها بتطور وسارتبط ظهور الديمقراطية و     

 ن إنتاجدو  ،لمي للديمقراطيةحقيق انتشار عاال يمكن تو  ،لف المفكريناألفكار بين مختبادل تالطباعة التي أتاحت تنقل و 
  ،من الصعب إن لم نقل من المستحيل التي أضحت من التطور إلى الحد الذي أصبح معه مكثف لتقنيات وأدوات اإلتصال

فتراقات ن االبالرغم مرنيت، أقمار صناعية..( و الديكتاتورية مراقبتها ) راديو، تلفزيون، فاكس، انتعلى األنظمة التسلطية و 
 استغالل الدعم ،طية نفسها : ضغط لوبيات المصالحاالعديدة التي أمست تعيشها وسائل اإلعالم في الدول الديمقر 

ء فإن ذلك لم يمس في شي ""المصلحة العامةالتدخل المباشر في بعض األحيان من طرف الحكومات بدعوى  ،اإلشهاري 
 .اإلعالم كعامل دمقرطة أساسي اعتبار وسائلمن قيمة و 

ذا كان تطور وسائل اإلعالم مرتبط بمو     الثقافية، فإن ذلك ال يعني أن هذا ستوى معين من التنمية السياسية واالقتصادية و ا 
لوصول إلى في تيسير اي اإلرادة السياسية في اإلخبار و التطور يبقى لصيقا فقط بالدول التي تحظى بهذه التنمية، إذ تكف

الهند مة بالتالي في تطوير الوعي العام. فالبرازيل و المساهوحيد للوصول إلى الثقة الشعبية و الحقيقة التي تعتبر السبيل ال
ا عالم في الحصول على انتخابات نزيهة و  على سبيل المثال لم تحل الصعوبات االقتصادية التي تعيشانها دون نجاحهما

 (.32يحظى بالمصداقية )

                                                 
.عن راسم محمد 1981االتصال في إطار النظام اإلعالمي الجديد.بغداد _ حمدي قنديل.الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في االتصال.ورقة قدمت إلى ندوة حق 31

 . 24ع سابق،صواالتصال في الوطن العربي. مرج الجمال.اإلعالم
 _ محاضرات االستاذ سعيد الخمري مرجع سابق 32
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 34صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

ي المواثيق الدولية والتالنص عليه في العديد من العهود و همية االعالم وعالقته بالديمقراطية من خالل أ وتظهر         
  ،دولة قامت بالمصادقة عليها طوعاقوانين ال يمكن المساس بها فهي كالمقدسة بالنسبة لكل يمكن اعتبارها بمثابة دساتير و 

ن تحقيق أكما  ،سس الديمقراطية الحقةأال محالة على تشبعها ب هذا يدلف ،مواثيقن تشبت هذه الدول بمبادئ هذه الإف
ن يتم تحقيق أضمن التشريعات الداخلية بل يجب  المعاهدات الدوليةال تقوم فقط باعتماد المواثيق و  عالميةالديمقراطية اإل

م اعالم باحتر اإلات االتصال و كة في العمليالمشار توفير وسائل االتصال واالعالم و تفاعل في المجال االعالمي و تواصل و 
المجال في تطوير وسائل بينما تتجسد الديمقراطية في هذا  ،ومبدا المشاركةعدم التمييز مجموعة من المبادئ كالمساواة و 

الى يث فيه كثر في الموضوع سنترك الحدأوللتوسع  .( 33تحقيق المشاركة المباشرة للجماهير)االتصال واالعالم وتوفرها و 
 .عالمول المخصص للمرجعية الدولية لإلالفرع األ

 عالمول: المرجعية الدولية لإلالفرع األ 
كل مسلم  وردست هو الذين الكريم آوصى في القر أسالمية مة اإلسلوك األراط و سالم الذي يعد منهاج وسن دين اإلإ   
و أعالم ليس نشر معلومة فقط اإلو دين عالمي سالم فاإل ،لبشرعلى كافة بني االدين المعلومة و لى ضرورة نشر العلم و ع

فالرسل  ،ا في كل رسالة سماويةخبار منصوص عليهو اإلأوعملية اإلعالم   .الخخالق ..أم بنشر ثقافة وعلوم و قو خبر بل ي
التواب وليس الحتكار المعرفة والعلم و  ،دايتهمبهدف ه ،ية بهدف تعميمها على الناس كافةاالنبياء جاؤا برسالة سماو و 

والبحث عنه وطلبه  الدينديد من االيات توصي بنشر العلم و فقد ذكر في القران الكريم الع ،والصحابهم وعشائرهم ،النفسهم
  :قوال للصحابة عديدة  منهاااحاديث نبوية و يات قرانية و آوهنا نجد   ،االرض حتى في اقاصي

واذا كان الدين  ،(34")بعون ألَف َمَلك يستغفرون لهعه سَمن خرج من بيته يطلب ِعلمًا شي  حديث الرسول) ص(: "
فقد نشات بعده بكثير العديد من المواثيق  ،على حمايته والحفاظ عليه او و ميثاقهم الذي تعاهدأن المسلمين سالمي قانو اإل

:" متى  عنهسيدنا عمر رضي هللا نكران العبودية فقد قال و  كالحرية ،خدت منهأعديد من المبادئ التي الدولية التي تتبنى ال
غلبية أ ساسية التي تتكرر في غيرها من المبادئ األالتفكير و ي و أبداء الر وحق ا ،"قد ولدتهم امهاتهم احرارااستعبدتم الناس و 
 وقد ارتاينا دراسة بعض هذه المعاهدات و اختصرناها في :  ،المعاهدات الدولية

 : على المستوى الدوليولىالفقرة األ 
وقد  ،خصسره والعالم العربي باألأم بلقد جاء الحق في االعالم باعتباره حقا لالنسان في تطور المطالب الحقوقية في العال  

 يين العرب وذلك من خالل التزامهمعالم قفزة نوعية في طريقة تفكير العديد من الصحفشكل التركيز على حق اإل
 ساسيتين وهي :أبمرجعيتين 

المنظمة  قليميةاالواالتفاقيات العالمية و  ،ت الدولية في مجال حقوق االنسانساسها في االتفاقياأتجسد ت  المرجعية النظرية :
لعالمي اعالن هم هذه المراجع الدولية : اإلأ عالم حق انساني ومن ن اإلأوالتي تؤكد  ،لحرية الصحافة والقطاع االعالمي

 .عالن العربي لحقوق االنسانية والسياسية اضافة الى اإلدنالعهد الدولي الخاص بالحقوق الملحقوق االنسان و 

                                                 
 88، ص 1991، مطبعة  غير متوفرة ، أبريل  8الديمقراطية في المغرب " مجلة المجاماة العدد اد بلقاسم :" الحق في االعالم و  _  حسن 33
 _ رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما 34
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اثيق رف على المو من الفرع االول , اما االن فسنقوم بالتعماسنتطرق له في الفقرة الثالثة  اما المرجعية المهنية فهي ما     
 الدولية التي تطرقت لحق االعالم  .

 اوال : االعالن العالمي لحقوق االنسان
ره كما نعتب ان عالميو بيأوكان االعالن  ،وال الحرب العالمية الثانيةأهلة بان العالم لم يستفق بعد من تذكرنا الحم"  

 حدة بان كيالمم المتلكلمة االمين العام المساواة لجميع بني البشر"  وهو الكرامة المتاصلة و إالمورا مسلما بها _أاالن 
  .2008حقوق االنسان وذلك في سنة مون في الذكرى الستين لميالد االعالن العالمي ل

 االعتماد مكانهمن باأ ،رجال و نساء ،" في هذا العام البد من بدل الجهود غير المسبوقة كي يضمن لكل فرد في العالم 
جاز النسوف يمضي قدما نحو ا ،وض بحقوق االنسان لصالح الجميعومن خالل النه ،على قوانين عادلة لحمايتهم

في  ربورالويز كلمة المفوضة السامية لحقوق االنسان " و االمل الذي يقع في صلب االعالنوه ،البشراالكمل لطاقات 
  .2008لمي لحقوق االنسان في سنة الذكرى السنوية لميالد االعالن العا

ن العالا الدتم القاؤها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق االنسان والذي وافق الذكرى الستين لميهذه هي الكلمات التي     
يسمبر د 10وهو كما هو معروف وثيقة حقوق دولية تمثل االعالن الذي تبنته االمم المتحدة في  ،العالمي لحقوق االنسان

دولي ضافة الى وثيقة العهد الإ ،مكانة مهمة في القانون الدولي وقد حاز هذا االعالن ،شايو بباريسفي قصر  1948
وتشكل  1966الثقافية لسنة جتماعية و االدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و العهد الو لخاص بالحقوق المدنية والسياسية ا

دة مم المتحعضاء األأ المصادقة على الوثيقتين من قبل  وبعد ان تمت ،"الحقوق الدولية الئحة:"الوثائق الثالثة ما يسمى 
 .   1976اتخدت هذه الالئحة قوة قانونية دولية وذلك سنة 

 عالن :حول اإللمحة تاريخية 
ومن األمثلة على ذلك  ،"لإلنسان وثيقة حقوق قبل اإلعالن عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، أعلنت بلدان عدة "   

لحرب ابعد  ،نسان والمواطن في فرنساإل عالن حقوق اا  و  ووثيقة حقوق االنسان االمريكية لحقوق اإلنكليزي قانون ا
وكان  ،تحدد فيه حقوق اإلنسان بشكل كاف توافقت اآلراء داخل المجتمع الدولي بأن ميثاق األمم المتحدة لم العالمية الثانية

 1948ديسمبر  10الجمعية العامة في  ادقةصوقد  ،عالن عالميإك وثيقة حقوق من الضروري أن تحدد حقوق األفراد في 
ما لكل اصبح العمل باالعالن ملز و  ،لغة تمت ترجمته الى اكثر من االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي على بنود ودباجة

 19المادة صبح من الواجب عليها االستعانة به وتبنيه كمرجع اساسي في كل قوانينها , وتعتبر أالدول التي صادقة عليها و 
الحق ي والتفكير و أال وهو الحرية والر إلى صلب الموضوع من االعالن البند االكثر اهمية بالنسبة لموضوعنا لكونها تتطرق ا

 في المعلومة : 
ارجي خدون تدخل :} لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير عنه وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق اآلراء ب 19البند رقم 

 }وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات واألفكار بكافة وسائط النشر واإلعالم 
وتوزيع المعلومات مكفول من طرفها وهذا يعتبر اقرارا دوليا  ن حق التعبيرأن االعالن العالمي م 19يظهر من خالل البند  

د من خالل كبتها لحرية غلبية الدول ال تعير اهتماما لهذه المواأ ن أرغم  ،ترام هذه الحقوق والحفاظ عليهابوجوب اح
وهناك  ،المتقدمةدول عالم في اليضا في اإلأيس فقط في دول العالم الثالث بل وهذا ل ،الصحافة واالعالم بشتى الوانه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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عالم في بعض القضايا المصيرية التي يمكن ان تؤثر على سياسة عتيم اإلالتتدخل السلطة في تحويل المعلومة و عدة لصور 
 عالم الغربي.ركة االعالمية التي تعاني منها ومن تشويه في اإلالفبكما يحدث في القضية الفلسطينية و تلك الدول 

 السياسيةنسان المدنية و الدولي لحقوق اال  العهد ثانيا :
 }: 19المادة 

 (  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.1
قيها ر وتل( لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكا2

ى لة أخر قالب فني أو بأية وسيونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في 
 يختارها.

لك يجوز ذمن هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى  2( تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3
 إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 

 )أ_ الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
 {.اية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة)ب_ لحم

لجمعية السياسية وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار االعالمي الخاص بالحقوق المدنية و عالن اعتمد اإل   
كام ، وفقا ألح1976مارس  23ء النفاذ: تاريخ بد 1966ديسمبر 16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200العامة لألمم المتحدة 

 ،النساناعالن العالمي لحقوق من اإل 19دقة من نظيرتها المادة  كثرأادة انها جاءت ويظهر من خالل هذه الم ،49 المادة
ذه قيد هتلكنها  ،ي والتفكير واعتناق االراء واالفكار المختلفة ونشرها بشتى الطرق أؤكد على ضرورة احترام حق الر فهي ت
نة خالقيات مهأوهذا يدخل في  ،مسه الخبر..الخو الذي يأرف المتلقي حقوق الطوق بمجموعة من الشروط تحمي بها الحق

 الصحافة .

 : االعالن العربي لحقوق االنسان ثالثا

يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء األنباء  -}" :  32المادة 
 ر وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. واألفكا

ها يفرض تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع، وال تخضع إال للقيود التي -2
  لعام ة "{.اداب اآلاحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

ن أق مجلس جامعة الدول العربية بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق االنسان من طر  2004ماي  23تم في       
واعتمد العديد من القضايا العربية الذي تناول فيه  عمرو موسىمين العام للجامعة العربية السيد تم االطالع على تقرير األ

مارس  4بتاريخ  6405ء رقم رالمجلس الجامعة على مستوى الوز  121يضا على قرار الدورة العادية أو  ،كاساس للميثاق
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نه أفي العديد من المواثيق الدولية كوقد نص هذا االعالن على العديد من المبادئ االساسية التي نص عليها سابقا  ،2004
ي أر المنه تضمن حق االعالم وحرية التعبير و  32المادة اءت وقد ج ،ن العالم العربي مؤمن بهاأيقوم بالتاكيد عليها ويبين 

وهذا هو  ،المنها الداخليرام القوانين الداخلية للبلدان و واحت ،ولكن ذونما تطاول على حقوق وحريات االخرين وتشهير بهم
هورية وخير مثال قانون الطوارء في الجم العذر الذي تتشدق به معضم الدول العربية لتكمم صوة االعالم الحر فيها

مصلط على رقاب رهاب المغربي فهو سيف وكذلك قانون اإل ،ه االعالم الداخليالمصرية الذي تتخده كدريعة لتقيد ب
 .الصحفيين الغاربة

 االقليميالثانية : على المستوى القاري و  الفقرة

لمي توى العاالتفكير ليس على المسي وحرية التعبير و أالعالم والر معاهدات التي تعنى بحق االهناك العديد من المواثيق و   
عين بوحمايتها مع االخد  ،ورة احترام هذه الحقوق وتطبيقهاوهي تجسيد لضر ، يضا على المستوى القاري واالقليميأبل 

مي لطابع االلزانسق يغلب عليه اتجمعها في ن صح التعبير لقوانين تؤطرها و أو أاالعتبار امكانية اخضاعها لشروط 
 و الذي ينصب عليه النقض .أوحماية للمتلقي ي أو الر أيضا حماية لصاحب الفكرة أوالجزري 

 الحريات االساسية نسان و روبية لحماية حقوق اإل و وال: االتفاقية األ أ

اإلنسان "اتفاقية حماية حقوق هي ، منظمة مجلس أوروباأول اتفاقية جماعية تم تحضيرها وصياغتها في رحاب      
، 3/9/1953دخلت حيز التنفيذ في  يوالت ، 4/10/1950، التي تم التوقيع عليها في مدينة روما في والحريات األساسية"

تطرقت كما  ،وعالجت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان موضوع الواجبات والمسؤوليات عند تعرضها للحقوق السياسية
المتعلقة بحرية التعبير وحرية االجتماعات السلمية وحرية تكوين الجمعيات وحرية االتفاقية األوروبية إلى المسؤوليات 

من جهة أخرى  و ،اختارت االتفاقية منهجية وضع المسؤوليات عند االعتراف بالحق السياسيو  التفكير والضمير والعقيدة
 : ح ذلك كما يلييتوضو  ،منهجية تحديد القيود التي يمكن أن ترد على الحق السياسي

 : الحق في حرية التعبير

 ة؛ يشمل الحق في حرية التعبير حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقديم المعلومات واألفكار دون تدخل من السلط -
ورة الضر  ، حسب ما تقتضيهأن هذه الحرية تتضمن واجبات ومسؤوليات، تقر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان -

 ؛ في مجتمع ديمقراطي
  .الواجبات لقيود قانونية في شكل ضوابط وعقوباتالمسؤوليات و يمكن إخضاع  -

 ان : نماذج من االعتبارات التي يمكن أن تشكل قيودا قانونية لحرية التعبير حسب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنس

 إستقالل القضاء؛األمن القومي؛  -
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 أمن الجماهير؛  -سالمة األراضي؛  -
 منع الجريمة؛  -حفظ النظام؛  -
 ماية الصحة واآلداب العامة؛ ح -
 .منع إفشاء األسرار  - حترام حقوق اآلخرين؛ا -

  الحق في حرية التفكير :
 :حددت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان االعتبارات التي يمكن أن تشكل أساسا لفرض قيود قانونية 

 أمن الجمهور؛ -
 حماية النظام العام؛  -
 الصحة واآلداب العامة؛  -
 حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.  -

بل  اسية للكائن البشري وتقريرهافاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بالنص على الحقوق والحريات األساالث لم تقتصر     
لمحكمة األوروبية لحقوق اسعت لحماية هذه الحقـوق والحريات والسهر على تطبيقها من خالل تأسيس هيئة قضائية وهي: 

( للبحث في تأليف هذه المحكمة 51إلى  19فقد كرست هذه االتفاقية األوروبية جزئها الثاني )المواد من ، اإلنسان
الحق على احترام حرية التعبير والفكر و  10ها ( وقد اقرت هذه االتفاقية في مادت35وصالحياتها واختصاصاتها ونشاطاتها.)

هذه الحقوق لمجموعة من القوانين التي تنظمها في شكل  مع ضرورة اخضاع ،المعلومات ونشرها بشتى الطرق  في تلقي
 :ح ما اوصت به االتفاقية االروبيةيبين بوضو   وهذا نص المادة .كما وسبق راينا  ديمقراطي يالئم وطبيعة كل مجتمع

 حـرية التعبيـر   :  10المـادة 

ذاعتهألفكـلكل شـخص الحـق  في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق حـرية الرأي،وحـرية تلقي المعلـومات أو ا -} ـا ار وا 
 خضاع نشـاطمن إ من دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية. ال تمنـع هذه المـادة الدول

 ة لطلبـات الترخيـص. مؤسـسـات اإلذاعة أو السـينما أو التلفز 

يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو التقييـدات أو  -
المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تع د في مجتمـع ديمقراطـي تدابير ضـرورية لحفـظ سـالمة الوطن وأراضـيه، 

ريمـة، وحمـاية الصـحة واألخالق، وحمـاية حقـوق اآلخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع واألمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الج
 إفشـاء المعلومات السـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها.{ 

                                                 
االروبي لحماية حقوق االنسان" الطبعة الثانية منشورات مركز التوثيق و االعالم و التكوين في مجال حقوق االنسان الرباط __  ذ محمد امين الميداني :"النظام  35

 . 21ص  2004
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 39صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 الشعوبلميثاق االفريقي لحقوق االنسان و ثانيا :  ا

فريقي هدت جميع الدول األعضاء في االتحاد اإلقد تعو  1986سان والشعوب األفريقي عام بدأ العمل بميثاق حقوق اإلن  
نة عوب مكاأعطى الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والش ،الحريات التي يكفلها ذلك الميثاقباحترام الحقوق و  دولة 53وهم 

خاصة وقيمة مميزة لموضوع الواجبات؛ وأسس الميثاق اإلفريقي لموضوع الواجبات من خالل مدخلين أساسيين، مدخل 
 العتبارات الواردة في الديباجة ومدخل الواجبات كمسؤوليات منصوص عليها في صلب الميثاق. ا

 اعتبارات الديباجة: -
 استحضار التقاليد التاريخية وقيم الحضارة اإلفريقية؛  -
 التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته.  -

فهي تقع على عاتق كل  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالواجبات كمسؤوليات في صلب  ما بخصوصأ  
وق تمارس الحقو  ،المعترف بها ونحو المجتمع الدوليشخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات 

فرد واجب  ويقع على عاتق كل، والحريات في ظل احترام حقوق اآلخرين واألمن الجماعي واألخالق والمصلحة العامة
 احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز في إطار االحترام والتسامح اضافة الى هذه الواجبات هناك ايضا :  

 المحافظة على انسجام وتطور األسرة؛  -
 خدمة المجتمع الوطني؛  -
 عدم تعريض أمن الدولة للخطر؛  -
 المحافظة على التضامن االجتماعي والوطني؛  -
 ل الوطني؛ المحافظة على االستقال -
 حماية المصالح األساسية للمجتمع ومن ذلك دفع الضرائب؛  -
 المحافظة على القيم الثقافية اإليجابية وتقويتها بروح التسامح والتشاور والحوار.  -

يكمن  التي 1987في عام  "اإلنسان والشعوب المفوضية اإلفريقية لحقوق " وقد نشات بموجب المعاهدة االفريقية     
, طرفا في الميثاق اإلفريقي ( الحقوق كما تبدو في الميثاق أن تكفل باحترام األطراف الحكومية )البلدان التي تكون دورها في 
 من الميثاق البند الذي يظهر حق ابداء الراي و نشر االفكار وهذا نصها الكامل  :   9وتعد المادة 

 : 9المادة 
 }_ من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

 لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.{_ يحق 

 المواطناالعالن الفرنسي لحقوق االنسان و : ثالثا
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 40صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 26، و 24، 23، 21، 20"، أصــدرته الجمعيــة التأسيســية الفرنســية فــي جلســاتها أيــام إعــالن حقــوق اإلنســان والمــواطن"  
هــذا  رة الفرنســية وقبــل ســقوط الملكيــة،قطيعــة مــع النظــام القــديم بعــد الثــو بعــد شــهرين مــن النقاشــات فــي إعــالن  1789غشــت 

 مـواطن"لـيس حقـوق اإلنسـان كإنسـان وحسـب بـل اإلنسـان كــ" "إعـالن حقـوق اإلنسـان والمـواطناإلعـالن معـروف باسـمه: "
citoyen ( ـــوك ، ديـــدروجـــان جـــاك روســـو، فـــولتير، مونتيســـكيو، يجـــد هـــذا اإلعـــالن مصـــادر إلهامـــه فـــي فكـــر التنـــوير ل

وقـد جـاء هـذا  للدولـة والمجتمـع بـالمعنى الحـديث،( وهو يشـكل نصـف المعبـر الضـروري إلـى دسـتور مؤسـس والفيزيوقراطيين
 في أقوى مضامينه  هوبز ومن قبله روسواإلعالن ليجسد فكرة العقد االجتماعي عند 

، قد ساهم أيضا فـي 1793ل جاء عليها إعالن مع المبادئ الليبرالية وعدم تعرضه لتفاصي 1789إعالن  شك بأن انسجامال
 ووالدة 1848جعله مرجعا مشتركا لعدد كبير مـن األوربيـين، األمـر الـذي لـم يحـرم األخيـر مـن لحظـات ذهبيـة كمـا فـي ربيـع 

يـة ولقد جـاء فـي االعـالن الفرنسـي لحقـوق االنسـان و المـواطن فـي مادتـه الحاد ،1898لفرنسية لحقوق اإلنسان في ا الرابطة
رامــه للقــوانين وعــدم مــع ضــرورة احت ،ارائــه و نشــرها بــدون قيــد او شــرطعشــر تاكيــد علــى حــق االنســان فــي المعرفــة و ابــداء 

 من االعالن الفرنسي  : 11وهذا ما جاء في المادة  ،المساس بها

 : 11المادة 

لكـن عليـه و وينشر آراءه بحرية. " إن حرية نشر األفكار واآلراء حق من حقوق كل إنسان. فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب  
   ". عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص القانون عليها

ل هـي ا بـالمعاهدات على هذه المعاهدات التي تم ادراجها في بحتنـا هـذال تقتصر المواثيق الدولية و  ،ليس اخراوفي االخير و 
اغلبيــة المعاهــدات الدوليــة  تطرقــت اليــه ،حيــوي الم والحريــة موضــوع شــائك و ن موضــوع حــق االعــعديــدة و متنوعــة نظــرا لكــو 

 االقليمية منها :و 

االت إلعالم والصحافة وحالعامة / األمم المتحدة حرية ا / الجمعية 1950ديسمبر  14(  5 -)د 425قرار رقم  -
 ؛الطوارئ 

 ؛صحافة مستقلة تعددية في افريقياويندهوك للنهوض ب إعالن -
 ؛في امريكا الالتينية والكاريبي وتعدديةمستقلة  إعالن سنتياغو للنهوض بصحافة -
 ؛ بصحافة مستقلة وتعددية في آسيا إعالن الماآتا حول النهوض  -
 .  1996استقالل وتعددية وسائل اإلعالم العربية سنة  إعالن صنعاء بشأن تعزيز -

 المنظمات الدولية ة الثالثة : على مستوى الهيئات و الفقر 

حدود هذا الحق عند حق الصحفي في نشر ما يراه صالحا وفي ممارسة  ، إذ ال تقفعدةيشمل الحق في اإلعالم اوجها   
وذلك االشتراك في  ،والقضايا حق الرأي العام أو الجمهور في االطالع على مختلف األحداث واآلراء حريته بل يشمل أيضا
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 41صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

وواجباتهم  المتعلق بحقوق الصحفيين 1971عليه إعالن ميونيخ لسنة جوهر ما نص  الحق بين الصحفي والجمهور هو
ولكن قبل ذلك من الواجب علينا  ،ذا ما سنتطرق له في هذه الفقرةوه ،مبادئ الفيدرالية الدولية للصحفيينوكذلك من 

 التعريف باشهر المنظمات التي تحمي الحريات وهي :

تدافع و  ،انيةنسالواجبات االحريات والحقوق و الو الصحافة باعتبارها من التي تعمل لحماية حرية التعبير  منظمة اليونسكو_ 
على جميع حقوق االنسان التي يضمنها االعالن العالمي لحقوق  ياقها التاسيسثما جاء في مي هذه المنظمة حسب

:  1945مند  اليونسكو نه من مهامأحيث لصحافة التي تنبتق عنها مباشرة حرية اويتمثل في حرية التعبير و  ،نساناال
س حكرا لومات ليلجمهور في الوصول الى المعكما ان حق ا .الصورة "تداول االفكار عن طريق الكلمة و  حريةتسهيل "

يام أيمكن ان تنتظر حلول الصحافة ليست من امور الترف التي فحرية االعالم و على بعض االشخاص دون غيرهم 
ذه وه ،ةالصحافالديمقراطية في التعبير وحرية االعالم و فكري و بل هي الطريق القويم الذي يوسلك الى الرخاء ال ،الرخاء
تصال هو يان يكون االغلب االحأ ففي  ،جمهور في الوصول الى المعلوماتو االعتبارات هي وثيقة االرتباط بحق الأاالمور 

 ،تمعاء المجبفضله يصبح باالمكان ممارسة حرية التعبير الكاملة لجميع اعضلى لتطوير المجتمع المدني و الوسيلة المث
ية يمقراطان مهمتان لممارسة الدهما ركيزتفلوسائل االعالم الحرة دوراساسي في تكوين توافق االراء وتقاسم المعلومات و 

 العالمجال وسائل افاليونسكو تؤسس لعالقات متينة مع منظمات اقليمية و دولية ناشطة في م تحقيق التقدم االجتماعي .و 
مافتات هذه الشبكة في  1992فمند  ،بلد 130منظمة عضو من  500وتضم ة الصحافة فاع على حريومع جماعات الد
 .كثر جدوى في حالة حصول انتهاكاتأو تمكن من جعل المساعي أمعلومات المتعلقة بحرية الصحافة تسهيل تداول ال

 

مهني وسائل تقوم باعداد مهني للصحافيين و  ،ن اليونسكو باعتبارها وكالة تابعة لوكاالت منظومة االمم المتحدةإ      
فضل الممارسات من حيث التشريع أن أوتسدس النصح والمعلومات لسلطات العامة بش ،االعالم و تدعم الشبكات المهنية

 .(36التنظيم المتعلقيين بوسائل االعالم )و 

                                                 
 لتاسيس اليونسكو 60من احتفاالت الذكرى  07/05/2006_  04/31:  34_ تقديم لموضوع حرية المعلومات و الصحافة " المعالج خالل االسبوع  36



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 42صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 وال : الفيدرالية الدولية للصحفيينأ   
صحفيين وتدافع عن ال االتحادات األعضاء في الفدرالية الدفاع عن ومهمتها الصحفيينفدرالية دولية التحادات هي      

 لن الجمعية الدولية للصحف، وتجمع كل التشكيالت التي تمثأنها شأرسائل مفتوحة إلى الحكومات ش المهددين وتوجه
خاص من خالل توجيه  شكلمالك الصحف، وتنشط في مجال الضغط على الحكومات التي تعوق عمل وسائل اإلعالم، وب

وتم تعديله  1954 تم تبني ميثاق شرف الفدرالية من قبل المجلس العالمي للفيدرالية الدولية للصحفيين عامو  ،رسائل احتجاج
 .1986من قبل المجلس عام 

لمعلومات وتوزيع ايقومون بجمع ونقل  ويتم اعتماد هذا اإلعالن العالمي بمثابة معيار لألداء المهني للصحافيين الذين  
ر في الوصول احترام الحقيقة وحق الجمهو و األنباء أثناء تناولهم لألحداث  باإلضافة إلى أولئك الذين يقومون بالتعليق على

الل خ خالل أدائهم لعملهم سيقوم الصحافيون وفي جميع األوقات بالدفاع عن الحرية من الصحفي إليها هو أولى واجبات
في بنشر سيقوم الصح كما  ،بشكل عادل لألنباء ونشرها وكذلك الحق في إبداء تعليقات وآراء نقدية النقل األمين والصادق

صحفي بإخفاء معلومات هامة أو تزييف وثائق وسيستخدم ال تلك األنباء وفقا للحقائق التي يعلم مصدرها فقط ولن يقوم
 الوثائق . وسائل مشروعة للحصول على األنباء أو الصور أو

  هم المبادئ التي جاء بها ميثاق الشرف الذي اعدته الفدرالية الدولية للصحفيين وتتلخص في :أ ه وهذ

 والتزم ،دقيقة على نحو مسيء ن الصحافي ببذل أقصى طاقته لتصحيح وتعديل معلومات نشرت ووجد بأنها غيرأ_   
 ؛مر مفروغ منهأإفشائه  عدم الذي يطلب الصحفي بإتباع السرية المهنية فيما يتعلق بمصدر المعلومات

كل ما  اللذين قد يدعو إليهما اإلعالم، وسيبذل _ على الصحفي التنبه للمخاطر التي قد تنجم عن التمييز والتفرقة
 لدين أوالدعوات التي قد تكون مبنية على أساس عنصري أو الجنس أو اللغة أو ا بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه

 ؛وغيرها من المعتقدات أو الجنسية أو األصل االجتماعيالمعتقدات السياسية 

الفتراء، االنتحال، التفسير بنية السوء، ا : _ سيقوم الصحفي باعتبار ما سيأتي على ذكره على أنه تجاوز مهني خطير
 ؛الرشوة سواء من أجل النشر أو إلخفاء المعلومات الطعن، القذف، االتهام على غير أساس، قبول

ومن خالل  ،األمينة للمبادئ التي تم ذكرهاالمراعاة  افيين الجديرين بصفتهم هذه أن يؤمنوا أن من واجبهم_ على الصح 
 ستثناء أيدولة، وفيما يخص القضايا المهنية على الصحفي أن يراعي استقاللية زمالئه با اإلطار العام للقانون في كل

 شكل من أشكال التدخل الحكومي أو غيره .

 1971ن ميونخ لسنة ثانيا : اعال 

وفدرالية الصحفيين ببلدان المجموعة االقتصادية االروبية انذاك  كبرى  صادقت نقابات صحفية أوربية 1971في عام    
وحقوقهم،كما عبرت عن المبادئ  بميونيخ على إعالن واجبات الصحفيينسويسرا روبي حاليا وفيدرالية النمسا و االتحاد اال
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 43صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

في  وتم تبني هذا االعالن من طرف الفدرالية الدولية للصحفيين في نفس السنة ،استقالل المهنةات األخالقية وضمان
 (37).1954مؤتمرها المنعقد في اسطنبول التركية على الرقم ان هذه المنظمة كانت تملك ميثاقها الخاص وهو ميثاق سنة 

 :المعلنة في ميثاق ميونيخ الدولي   ومن الواجبات

يصالها كما هي إلى الجمهور،حتى لو عادتاحترام الحقيقة  - عرفة مأهم حقوق الجمهور نتائج ذلك عليه ألن من  وا 
 ؛الحقيقة

 ؛لهامة،أو تحريف النصوص والوثائقا عدم إخفاء المعلومات -
 ؛ئقالشريفة في الحصول على المعلومات والصور والوثا عدم اللجوء إلى استعمال الطرق القذرة وغير -
 ؛لألفراد والناس الخاصة واجب احترام الحياة  -
 ؛تصحيح كل معلومة خاطئة منشورة   -
 ؛وعدم البوح بمصادر المعلومات المتحصل عليها بطرق سرية الحفاظ بسرية المهنة، -
إذا  إال ،عدم المتعرض لسمعة اآلخرين أو اتهام أيا كان دون أي دليل القذف، السرقة األدبية، ممنوع منعا باتا  -

 ؛ادق وحقيقي يثبت أو ينفي كل ذلكصتحصل الصحفي على مصدر 
 قبول الرقابة أو التوجيه في الكتابة أو التحرير إال من طرف مسؤولي التحرير)حرية وعدم رفض أي ضغط، -

 ؛والكتابة(التحرير 
أي ال يكون الصحفي مشهرا بشيء وأن  مذهب، _ عدم الخلط بين مهنة الصحافة ومهنة اإلشهار أو صاحب

 . مباشرة،وعدم قبول أي تعليمات من المعلنين صاية مباشرة أو غيريكون حياديا،ورفض أي و 

 :ومن بين أهم حقوق الصحفي المقررة بميثاق ميونيخ

المعلومات،والتحقيق بكل حرية في الوقائع التي  من حق الصحفي الدفاع عن حريته في الوصول إلى مصادر -
 ؛هذا الحق،إال بموجب أسباب واضحة يمنع من  تتعلق بالحياة العامة،وال يمكن أن

جباره على تبني رأيا الصحفي ليس مجبرا على إنهاء أية -   ؛هيكون معارضا مع مذهبه أو ضمير  مهمة أو عمل وا 
القرار  اإلبالغ عن أي قرار مهم يخص المؤسسة اإلعالمية،ويجب استشارة الصحفيين قبل اتخاذ الحق في  -

 ؛الصحفيين،الترقية... تحرير أجور،العمال،فصلالنهائي حول القياسات المهمة في ال
د عمل االجتماعية والمهنة الضرورية لممارسة مهنته وعق والتمتع بالشروط مراعاة وظيفة الصحفي ومسؤولياته، -

 جماعية،ضامنة ألمنه المادي،واستقالليته االقتصادية . فردي في إطار اتفاقيات

 الفرع الثاني : المرجعية الوطنية
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عن ارائه  عبيرحقه المشروع في التباالضافة الى المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحافظ وتهتم بحرية االنسان و     
فنجد موادا تحمي الحريات في طنية تعنى بحماية هذه الحقوق و هناك قوانين  ،في نشرها بشتى الوسائل ومبادئه وحقه

نص عليه في المواثيق  نه قدأايضا نجد قانون الصحافة و العامة و لحريات وهناك مواد تنص عليه في قانون ا ،الدستور
 وهذا كله هو ما سنراه في هذه الفقرات التالية بالتفصيل . ،الجماعية

  1996المملكة المغربية  ولى : دستورالفقرة األ 
وقد  مشروع دستور مغربي "لسان المغرب"حينما نشرت أسبوعية   م1908الظاهرة الدستورية بالمغرب سنة  انطالقة    

عاش المغرب منذ بداية الستينيات تنوعا في  وقد ،خية تحكمت في صياغته الدستوريةجاء في ظروف ومالبسات تاري
وكلها لم تغفل  ،1996؛1992؛1972؛1970؛1962فعدد دساتير المغرب حتى اآلن خمسة ظهرت خالل :  الدساتير

الحق في التعبير المنصوص مبادئ الحرية و ن ألذلك نجد ، على ضرورة حماية حرية التعبير والفكر في موادها التنصيص
نه يدل على الصبغة الديمقراطية التي إن يدل فإوهذا  ،رة وبقوة في كل دساتير المملكةعليها في المعاهدات الدولية حاض

استقالله للتاكيد على النهج الذي سيتبعه المغرب بعد  ،دستور المملكةالعليا للبالد والتي سطر لها في  تتصف بها السياسة
 .نالاوالذي حافظ عليه الى 

من الحقوق من وقد نص في مادته التاسعة على مجموعة المعدل  1996بالمغرب هو دستور  خر دستور معتمد االنأو     
 ،وهذا تاكيد صريح من لذن الدولة على حق المواطن بالتمتع بهذه الحقوق  ،واالجتماع بكل انواعهالتعبير بينها حرية الراي و 

ن يكون أي حد يوضع لهذه الحقوق يجب أن أالتنصيص على مجموعة من الشروط والاللتزامات التي تؤكد  مع عدم اغفاله
    وهذا واضح في المادة التي ادرجناها ادناه :    ،بموجب القانون 

 9المادة 
 : يضمن الدستور لجميع المواطنين "       

- .............. 
 .االجتماع حرية الراي وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية -
 .حرية تاسيس الجمعيات...........  -
 وال يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات اال بمقتضى القانون. " -

 الحق فيو المواطن في التعبير والجهر بافكاره ونشرها ؤكد على حق المواثيق الوطنية التي توهناك مجموعة من القوانين و 
 .ي قانون ن تكون مخالفة ألأو أن تكون ماسة باي مقدس أون تبني اي فكرة د

 المواثيق الوطنية الفقرة الثانية : القوانين و 
حفظ حق التعبير  التي تطرقت الىهم القوانين أ لجماعية من المواثيق اقانون الصحافة و لحريات العامة و يعد قانون ا    

لصحافة فهو قانون او  ،مة يهتم بالحريات بصفة شاملةن قانون الحريات العاأفيمكننا القول  ،ي والفكر في المغربأوحرية الر 
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ير داخل النطاق ما المواثيق الجماعية فهي تهتم بحرية التعبأيختص بحرية الصحافة واالعالم على الصعيد الوطني كله 
 :تطرق الى هذه االمور بالتفصيل في النقاط التالية وسن ،الترابي للجماعة

 وال: قانون الحريات العامةأ
  ،وهو ينظم شؤون الجمعيات والمنظمات األهلية 1973كما خضع للتعديل سنة  1958تم اعتماد قانون الحريات سنة    

ت تلك الممارسات تخل اال اذا كان ،و تعسفأكراه إي أت بممارسة انشطتهم دونما تطبيق الجماعاوهو يسمح لالفراد و 
ذا كان حقل الحريات وحقوق اإلنسان في المغرب  ،( 38االمتثال لها لكونها مرتبطة بجزاء )بالقوانين واللوائح المعمول بها و  وا 
فإن مسار تطور هذا الملف شهد منعطفا مغايرا عكسته عدد من اإلصالحات التي أدخلتها  ا،قد شهد خروقات كبيرة سابق

، وهيئة اإلنصاف والمصالحة  1990ولة للقطيعة مع الماضي من قبيل إنشاء المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سنة الد
 .2004سنة 
قارب مع منظومة خصوصا على المستوى الحقوقي تندرج في سياق الت وال يخفى أن عددا من اإلصالحات الداخلية    

منح االتحاد األوروبي وضعا متقدما للمغرب  مغربي الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية ال، وقد اعتبر االتحاد األوربي
صالح النظام القضائي القانون  الخاصة بتقوية دور دليال على وجود مستويات من الثقة في الجهود لكن المبادرات في  ،وا 

خصوصا بعد  المغربلوضعية الحريات في  عن منظمات حقوقيةلم تمنع من تواصل انتقادات صادرة  المجال الحقوقي
،  03.03فيها قانون مكافحة اإلرهاب من محاكمات طبق  وما أعقبها 2003ماي  16 يوم عرفهاالتفجيرات التي 

 وصوال إلى األسلوب األمني الذي يستخدم هم الدولة لهم صلة بتلك األحداثتعتبر واستمرار اعتقال عدد ممن ا 
 سيدي إفني ووصفت بكثير من التجاوزات. لمعالجة األحداث كتلك التي وقعت بمنطقة أحيانا
اإلنجازات في  ماريا أوتاوي وميريديت ريلي من معهد كارنيغي للسالم الدوليووصفت الورقة التي أعدتها كل من      

، ولتجاوز ذلك اقترحتا ضرورة السماح بدخول فاعلين سياسيين مستقلين يشتغلون لحقوق والحريات بأنها الزالت هشةميدان ا
الصورة التي يقدمها  2008مراقبة حقوق اإلنسان لسنة واعتبر تقرير منظمة  ،ا عن مجال ضغط المؤسسة الملكيةدبعي
ففي حين خطا خطوات هامة في معالجة انتهاكات الماضي يواصل  غرب عن حالة حقوق اإلنسان مختلطة،الم

المرصد المغربي  نشرفقد  التجمع خرى مثل حقوكذلك بالنسبة لحقوق أ ،معاقبة من ينتقدون قضايا مثل الملكية القضاء
% 65بلغت حسب المرصد نسبة  وقات التي مست حق التجمع العموميتصنيفا للخر  2007العامة سنة  لمراقبة الحريات

% ، وفي المرتبة الثالثة قانون 20، وجاء خرق االجتماعات العمومية في المرتبة الثانية ب من مجموع االنتهاكات المختلفة
 معيات والمتمثل في الحرمان من استالم الوصل القانوني للجمعيات.الج

 77.00ثانيا : قانون الصحافة رقم 
( بشأن قانون الصحافة 1958نونبر  15)1378جمادى األولى  3بتاريخ  1.58.378ظهير شريف رقم يعتبر     

ن طرف المكاتب والرقابة المفروضة عليه م ،تحرير القطاع الصحفي من التقيدقفزة نوعية نحو  77.00بالمغربي رقم 
وتجدر االشارة الى انه قد صدر قانون الصحافة في  ،ومن القلم االحمر وتشطيبه على مقاالت الصحفين ،الداخلية للحكومة

حول إلغاء  اشوفي حين يستمرالنق ،2002وأدخلت عليه تعديالت سنة  1958ن قانون الحريات العامة سنة المغرب ضم
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وكذلك فرضه  ،على كثير من اإلجراءات العقابيةبعض مواد القانون منطوية  المراقبين، يعتبرعدد من س الصحفيينقانون حب
في  ،والدين والوحدة الترابية غرامات مالية على الصحفيين الذين يخرقون القيود على التشهير والتطرق إلى األسرة الملكية

ط الرسمي للدولة فإن تنامي مساحة حرية الصحافة غير المرتبطة بهيئات الوقت الذي يقترب التلفزيون واإلذاعة من الخ
الجيش او قضية الصحراء المغربية يبدو ملحوظا في سياسية معينة في تغطية مواضيع حساسة مثل الملك أو مؤسسة 

"مراسلون ضمن ترتيب منظمة  2008سنة  122إلى الرتبة  2007سنة  106وتراجع المغرب من الرتبة  ،السنوات األخيرة
 بال حدود".

ن ، وفي هذا االتجاه حوكم عدد متدخل الدولة أحيانا كثيرة يعقبها، الحرية المتاحة للصحافة لها حدودواصبحت مساحة    
لكية أو التعرض بتهم مثل التشهير بزعماء دول أجنبية أو باألسرة الم، كما أغلقت صحف العاملين في الصحف بتهم جنائية

المساء والمشعل واخبار ، كما تفرض الدولة عقوبات مالية كبيرة أحياناعلى الصحف مثلما حدث لصحف للمقدسات الدينية
صحفية قد خضعت  مؤسسة 34أن ما ال يقل عن  2008لسنة  مراسلون بال حدودوذكر التقرير السنوي لمنظمة  اليوم..

، ن إصدارها تقريرها السنوي الحاليإلى حي 1999صحفيا بعقوبات بالسجن في المغرب من سنة   20للرقابة وحكم على 
:" تطوير  إلى يونس مجاهد وقد دعى نقيب الصحفيين المغاربة االستاذ ،وآخرها محاكمة صحيفة المساء وتغريمها قضائيا

عارات التي ترفعها يعة المرحلة ومستوى التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي والشقانون الصحافة بشكل يتالءم مع طب
وشدد على أن القانون يتعين أن يكون واضحا ودقيقا ومسايرا لتحوالت المجتمع المعاصر وللتطورات  ،الدولة نفسها

ومصطلحات فضفاضة يمكن الحاصلة على مستوى التكنولوجيات الحديثة، كما أنه من المفروض أن ال يتضمن مفاهيم 
أن تؤول ضد حرية الصحافة ، خاصة وأن المغرب ال يتوفر على قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر، على حد 

 (.39" ) تعبيره

 ثالثا : المواثيق الجماعية

ؤول هو المسف ،المحليةواقع الجماعي للجماعات و قوانين الجماعات المحلية المنظم االساسي للأتعتبر المواثيق الجماعية    
ثيق ص عليها المواومن ضمن الحقوق التي تن ،الترابيةعن تنظيم طريقة تسييرها وخدمتها للمواطن داخل اطار جماعته 

في اجتماعات المجالس  معرفت مايدورو  ر في جماعته من مشاريع تنموية...عالم المواطن بكل مايدو إ الجماعية حق 
د البن 41مادته الذي اكد في  78.00 الميثاق الجماعي قانون اإلعالم من خالل على الحق في  وقد نص ،الجماعية
عبئة من أجل ت "الحسيس والتواصل واإلعالم ... باتخاذ كل األعمال من أجل"على تكفل المجلس الجماعي  الثالث

 .المواطن

المنظم  1976شتنبر  30ظهيرهذا النص من الناحية القانونية خطوة متقدمة بالمقارنة مع القانون السابق ويشكل     
الميثاق ويمكن الوقوف على الحق في االعالم في  ،يشر البتة إلى مصطلحي اإلعالم والتواصل للجماعات الذي لم
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ويعتبر هذا البند خطوة  ،االعالم بشؤون جماعتهايضا في  المنتخبمن خالل تاكيده على حق المواطن و  78.00الجماعي 
 جريئة نحو االنفتاح الديمقراطي الذي يامله المغرب.

 عالمية الوطنيةالمطلب الثاني : التركيبة اإل

د من تحققها ينبغي توفر العدياالعالم لفحرية االتصال و  ،ة واحدة وهي االعالمالتواصل وجهان لعملن االتصال و إ  
قة ناهيك عن طريمفهوم يكتنفه العديد من الغموض  فالحرية ،نوني ومنا ما هو اخالقي باالساسماهو قاالضوابط منها 

 ن تنوعأ ،طية كل بلد يحمي الحريات الهامةي تحدد به ديمقراالمقياس الذباالساس صلب الحرية و تطبيقه داخل قطاع يعتبر 
ت للسياسا ن ماهو معارضهبية بيددية مذا التنوع يكتنفه تعهذ نأيل الى مقدار التطور واالنفتاح ويبين يحعالم شكال اإلأ

 قابل بما هو كائن.واتجاه مؤيد للسياسات الحالية و  ،ملوح بالتجديد واالصالحالقائمة و 

 ،وصفاته وسياساته باالخصلك البلد خصوصية تعود باالساس الى خصائص ذ تصبغها عالميإ ي قطاع أوينات ن تكإ  
و باالحرى صوت أات توجه سياسي موالي للسلطة اصة تجعلها تكتفي بقناة اعالمية ذلها سياسات خ فهناك بلدان ما

ض رى يوقحو باألأ ،ال يشعل نار الفتنة الداخلية كيصوت معارض لتلك السياسة  وتخنق ايلسياسات الحكومة لطة و للس
ه باعتبار  وفي المغرب .والتوصل بالمعلومة.. خباري الحرية والتعبير وفي االبحقهم فالمواطنين ويعرفهم بحقوقهم ويذكرهم 

اج فالمنه ،ا ما هو كائن حالياوهذرض الواقع أى هذه التسميات على يجب ان تتجليمقراطية الدالقانون و دولة الحق و 
ي لذارري لتحوايضا نتيجة للنهج ا واالج .. السياسية والتنوع بحسب التنوع اللغوي و االعالمي الوطني يتبنى سياسة التعددي

 منه من حيث البث التلفزي و  ،منها ما هو : وطني/دولي/جهوي اعات نوعا من حيث االذيتمتع به قطاع االعالم فنجد ت
ديد وهذا بالتحشان االعالمي الوطني/الدولي اضافة الى مؤسسات اعالمية كبرى تعنى بال ،ماهو : فضائي واخر بث ارضي

ل( رع االو فسنتطرق بداية الى الدعائم االساسية في القطب االعالمي العمومي)الف، ا المطلب بفرعيهما سنتعرف عليه في هذ
 ثم سنعقبه بالتعرف على مؤسسة السمعي البصري الوطنية )الفرع الثاني( .

 عالمي العمومي : الدعائم االساسية في القطب اإل ولالفرع األ 
تعنى  يةغلب البلدان بمؤسسات اعالمأ تتمتع  ؟بالخبر كيف نتوصليسبقه تساؤل فلسفي مي عالن الحديث عن الخبر اإلإ  

 لكؤولي ذو خطابات مسأو ردود أليقات كما تقوم بنشر تع ،والتعليق عليهاتحليلها استقاء االخبار و بتتبع شانها المحلي و 
ره تابع امو تصة به خا والمغرب شانه شان كل بلد يتمتع بوكالة ،و الدوليةأالمية سواء الداخلية على سائر وسائل االعالبلد 

 )الفقرة الثانية( . التلفزةاعة و ى( اضافة الى الشركة الوطنية لالذالدولية )الفقرة االولالداخلية و 

 ولى : وكالة المغرب العربي لالنباءالفقرة األ 
 18عيد العرش المجيد في مناسبة لملك محمد الخامس بجاللة ا خير ما يمكن االستهالل به في هذا المطلب خطاب   

يسرنا تدشين وكالة المغرب العربي لالنباء » :ا فحواها وهذ ،كالة المغرب العربي لالنباءحين قام بتدشين و  1959نونبر 
ار الخارج بنزاهة خبأا من وكالة وطنية تنقل اخبارها و ا كان البد لبالدنذإ ،لفراغ الموجود في ميدان االخبارالتي ستسد ا
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يق في اداء مهمتها السامية التوفالعربي ونتمنى لها كامل النجاح و ننا اد نحي تدشين وكالة المغرب أو  ،وصدق وامانة
 «.التعليق الحر : الخبر المقدس و  ن يكون شعارهاأنود 

 وال : كرنولوجيا وكالة المغرب العربي لالنباءأ
سسة مع هللا الى اعطاء البداية الول مؤ فجر االستقالل عمد المغرب في شخص العاهل المغربي محمد الخامس رح منذ   

جليزية االن ƁƁƇاالخبارية الخارجية ك  الذاعاتوا تون االعتماد على الوكاالبالمملكة تنقل اخبارها الداخلية دخاصة 
ه عد هذب ،يضاأوبالشك المغاربة غلبية المواطنين العرب أ ليه إؤ ي يلجالذك تشكل القطب االعالمي الحر االتي كانت انذ

يها وقد اطلق عل ،1959نونبر  18نباء خاصة به في ول وكالة لالأاصبح للمغرب ة الجريئة من جاللته رحمه هللا الخطو 
 .لمجيدابر خطاب ملكي بمناسبة عيد العرش وقد دشن جاللته الوكالة عنباء جاللته : وكالة المغرب العربي لال

يد سهم السأر  وقد كان على ،الوطنيين المغاربةمن  ى يد ثلثعل 1959ماي  31كالة في لو سيس األقد كانت بداية ت    
لملك االلة الها التدشين الرسمي للمغفور له جت، الف درهم200سمال قدره ألك في شكل شركة مساهمة بر وذ، المهدي بنونة

وقد  ،1959نونبر  25ول بث للوكالة في أليكون  ،1959نونبر  18اب عيد العرش في محمد الخامس للوكالة في خط
منها :  كرة نذحداث المهما مليئة باألذا هنمتها الى يو أمراحل العدة التي مرت بها وكالة مند نشن الأ .كان باللغة الفرنسية

صبحت مؤسسة أالوكالة  1974رق االوسط وفي سنة الشافريقيا و ت الوكالة في بث نشرة موجهة الى شرع 1961سنة 
 1977سنة  هم هيخبارها باللغة االنجليزية لكن السنة التي ستشهد الحدث األأي بث خرى تبدا الوكالة فأعمومية تليها سنة 

مومية تتمتع ي بموجبه اصبحت الوكالة مؤسسة عالذ235-75-1هير الشريف بمثابة قانون رقم حيث ثم اصدار الظ
شهدها  الحداث التيونظرا ل ،لطة الحكومية المكلفة باالعالموتخضع لوصاية الس ،االستقالل الماليبالشخصية المعنوية و 

االطار  اذفي هان تكون له خطوة بارزة غرب باعتباره دولة تحمي الحريات وحقوق االعالم باسره كان على المالعالم الحر 
ها لتي تبثلك بجعل النشرات اوذ ،نواعه الستغاللهاأعالم بشتى مساحة واسعة لإل واعطاء وذلك في تدعيم الحريات الداخلية

فس نعلى شبكة االنترنت في شين موقع للوكالة وتم تد 1997ى االقمار الصناعية في مارسالمغرب العربي تبث علوكالة 
 اقدمت وكالة المغرب العربي على اصدار العديد من المطبوعات منها :و  ،السنة
 خبارية إاب اكتوباليتي : وهي نشرة يومية م -
 ماليةخبارية اقتصادية و إ: وهي نشرة  اكتوماب -

وهي نشرة شهرية  ماب دوكيماناضافة الى  ،هم التعاليق والتحاليل حول االحداثأ سبوعية من أفهي مختارات  مابريسا مأ
ن أكما ال ننسى  .( 40) 1977ه النشرات في سنة ذوقد ثم اصدار ه .ثقافية تهتم باالنشطة الملكية والحكومية والبرلمانو 

ة مجموعة من المعلومات الدقيقيشمل عناوين اصحاب القرار و  ميمومابللوكالة دليال للتواصل يصدر سنويا يحمل عنوان : 
لك تقوم ذوفضال من  ،تصالعالم واإللقطاعات التي لها صلة باإلوحول ا ،ةالخاصحول مختلف المؤسسات العمومية و 

 ي الوكالة.فداخلية خاصة بالعاملين ال دورية وهي نشرة اتص ماب انترالوكالة باصدار 
تعتبر التي همية و أ رناها في المراحل االكثر والتي اختص ،نباءا وكالة المغرب العربي لألنولوجيا مايمكن قوله في كر هذ      

لومات االخبارية ي تلعبه الوكالة في تعميم المعالريادي الذ لكننا لم نتطرق هاهنا الى الدور ،ساسية للوكالةالمحطات األ
                                                 
40  _www. Maroc.ma./PORTRAIT NATIONAL DU MAROC. MHT 
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التطلعات التي تصبو الى وعن الواقع الدي تعيشه الوكالة و  ،الصحافة المكتوبةعلى باقي المحطات االذاعية/التلفزية/و 
 المعلومة الحرة .ركب حرية التعبير و ومواكبتها ل ،مؤسسةلنهوض بتلك التحقيقها ل

 تطوير: واقع وتطلعات نحو النباء : وكالة المغرب العربي لل  ثانيا
د ى الصعيلخبار عي يقوم بتوزيع األساسي في القطاع العمومي الذية األحجر الزاو ر وكالة المغرب العربي لالنباء تعتب   

سنة  50يناهز  سيسها منذ ماأرجح منذ تافتاريخ المؤسسة يت ،عالميدورها محوري في المشهد اإلا فولهذالدولي الوطني و 
بو  لتنمية اويعيق مسيرة يطبعها  يين الطابع الكالسيكي التقليدي الذب سنة تقريبا 35 منذان تحولها الى مؤسسة عمومية ا 

قانوني ى المستوى الفالوكالة تعيش في مفترق طرق بين الخمول عل ،وبين الرغبة في التحول واتباع ركب الحريات داخلها
ييرات وبين المتغ ،ن محاوالت جدية للتغييرو دولة المحافظة على كل ما هو سائد ومحاالتنظيمي وطابع التبعية للسلطة و 

 تطلباتصحفي الوكالة الى مؤسسة حديثة مواكبة لمالتطلعات المشروعة لي والدولي و التي يعيشها الواقع االعالمي الوطن
الذي و  ،عليه الوكالة ي لسيرصبح ال يجاري النهج الحديث الذأم فالوكالة مازالت يتحكم في تنظيمها قانون قدي ،لعصرا

ع ا المنتوج ليعكس كافة االحداث والوقائللرقي بهذساس الى جهد صحفييها ا يرجع باألوهذ ،يظهر في تطور منتوجها
 ي في المجتمع.أوتيارات الر 

صالح إدراج الوكالة ضمن خطة إن يفسر في عدم أي تعيشه الوكالة يمكن حرى الركود الذو باألأن هذا الضعف إ      
عالمي الوطني التحوالت التي يعرفها القطاع اإل ي يؤخر استجابتها الىالشيء الذ ،(41) في المغربعالمي المشهد اإل

فة الى الوضعية ضاإه المؤسسة رتقاء بمستوى العمل بهذادرة لإلمب يأة صحافييها مما ينعكس سلبا على ويحد من حري
 ،(42زمالئهم في االعالم السمعي/البصري/و المكتوب)عكس وضعية  ،التي يعمل ضمنها صحافيوا الوكالةالمادية الضعيفة 

تاحة الفرصة وثانيا إل ،عها الرسميولها للتخلص من طابأخرى أسباب أل الوضع القانوني للوكالةوقد كان من المنتظر تغيير 
االداري ا المشروع مازال مؤجال رغم مصادقة المجلس ن هذأير غ ،ر المهني المنغلقطيأللصحافيين فيها للتحرر من الت

 .خير على ضرورة المراجعة الشاملةاال
فحتى على دوات التواصل أ احدىا كانت تعتبر الوكالة واذمتطلبات المجتمعية يتجاوب و ال فالدور المنوط بالوكالة  ناذ    
تي تهم الالتعليقات خبار و تناول الوكالة لإل ي يفرضه السلطات فياالحتياط الذكومة بهاجس التحفظ و ا المستوى تظل محهذ

صالح ا الواقع يعيق محاوالت اإلوهذ ،خبار رسمية وعموميةأتعميم خرها في أحيث يؤخد عليها ت؛ الحياة السياسية باالخص
لسياسية لحياة اوتتالئم مع اة التي يعيشها المجتمع المغربي التي يبادر بها العاملون في الوكالة بهدف جعلها تعكس الدينامي

  (43).لك مع دورها كمرفق عموميكذو  ،والنقابية والجمعوية
دنى لمطالب النقابة األجورهم لم تستجب الى الحد أفيفة التي طالت لمادية للصحافيين رغم الزيادة الطعية اصالح الوظا  و     

في  كبر خاصةأر قوانين منفتحة تكفل للوكالة وللصحفيين العمل بحرية اضافة الى توفي ،ا الحالن في هذالوطنية للصحافيي

                                                 
 1998سنة _ بدات خطة اصالح قطاع االعالم وطرح مشروع اصالح القطاع السمعي البصري وتحريره منذ الحكومة التي عينها الملك الراحل الحسن الثاني  41

ألعلى ايقضي بانشاء )المجلس  2002ادس مرسوما في اغسطس اب عام اال انه بقي مجمدا ولم تظهر بوادر تطبيقه اال عندما أصدر العاهل المغربي محمد الس
 السمعي البصري(.

 2006ماي 3_ تقرير حول حرية الصحافة و االعالم في المغرب 42
 2009/2008ماي  3_ المرجع السابق عدد  43
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ات الطبيعة الحقوقية والحد من طغيان االنشطة ذ توسيع حيز المتعلق بانشطة الهيئاتتناول مواضيع حقوق االنسان و 
سؤولية ال تخضع لقواعد الكفاءة لة التعيين في بعض مراكز المأافة الى التالعبات التي ترافق مساض ،ةالحكوميالرسمية و 

مع بعض االنشطة ير المنتوج خاصة تكون نتيجته الحد من تطو تجاد القرارات ج عنه ضبابية في امما ينت ،والخبرة والمهنية
يته وتوازنه يفقد منتوج الوكالة في بعض االحيان لمصداق .ييندى الصحفالرسمي ينقص من روح المبادرة لذات الطابع 

، ة للبحث عن االخبار الوطنيةنبيجأعالم إ  يلجؤ زبناء الوكالة الى وسائل خبار الوطنية كي الألة لضافالسرعة اوالدقة و 
 مور مازالتأوغياب الشفافية وهي  ،اعتماد الزبونية عوض الكفاءةالبشرية و التدبير السيء للموارد المالية و  ويجب الحد من

ر المزيد من االستقاللية في عمل هيئة طريق توفيالتي تسعى الى تجاوزها عن  ،سرهآترخي بظاللها على كيان الوكالة ب
 (. 44ن المحلي)أومي للشيو في التدبير الأيع االخبارية سواء في تحديد اجندة المواضتحرير ال

ا في هذ نا عنهاأوالتلفزة ال تقل شاعة ن الشركة الوطنية لالذإم الوطني فعالعمدة اإلأ  ا كانت الوكالة من احدىاذ    
 ة.رة الثانيا ما سندرسه في الفقهذ ؟؟خد عليهاي نعرفه عنها؟ وماهي وضعيتها الحالية والمؤخدات التي تؤ فما الذ ،لمجالا

 التلفزةانية : الشركة الوطنية لالذاعة و الفقرة الث
ضافة الى إتصال عالم واإلات تشرف عليها وزارة اإلاعاالذجموعة من القنوات التلفزية و التلفزة المغربية هي مالذاعة و ا    

ز التطبيق مع بداية يناير ودخلت حي  2005بريل أفي اعة والتلفزة الوطنية شركة وقد اعلنت االذ ،خرى خاصةاقنوات 
 ،اخل الشركةوضاعهم دأعاملين الذي سجل تحسنا واضحا في ساسي الخاص بالنظام األلك بعد الموافقة على الوذ 2006

 ي جمع بين شركة صوريادالذ وهذا بهدف التحضير للقطب العموميزمالئهم في القناة الثانية  جعلهم في نفس مستوى مما
2M  وSNRT . 
 ،م الوطنيوبارزة في تاريخ االعالساسية أت التلفزة بعدة مراحل كانت بمثابة محطاقد مرت الشركة الوطنية لالذاعة و ل    

لشركة ة اأا سنبدا بالتعرف على نشولهذ -خطائناألن نتعلم من  أم نخطا لذنه اإل-مام رغم كل التحفظات ونقلت نحو األ
 الوطنية )اوال( لنصل الى ماهي عليه االن من جهود مضنية نحو االصالح و التطوير )ثانيا(. 

 التلفزةذاعة و لوطنية لإلة الشركة اأوال : نشأ
نسان قرب الى اإلألفهو او فيما مضى أاء في عصرنا الحالي خبار سو هم وسيلة لإلأ ( وهو 45)الراديو اختراعان تم  ذمن     

الثانية بالنسبة للعرب فقد كانوا ولى و لعالم وخاصة حرب الخليج األبان الحروب التي شهدها اإخبار رة األوقت نذ خاصة في
ية راجع اعات االجنبوهذا الميل نحو االذنشراتها التي تبث بالعربية  في ،االنجليزية BBCخبارها من طريق اذاعة أيستقون 

نوعها تلتطور الهائل في وسائل االعالم و ورغم ا ،لسلطات العربية في وقت االزماتمارسه اي تالى التعتيم االعالمي الذ
 مميز.خر و ألالخبار من الجهاز الصغير طعم االستماع اعة و تبقى دائما االذ ،تجددهاو 

 ربيةاعة المغحيث تم انشاء مصلحة االذ ،1950ة سن ينا نحن المغاربة الذين تعودنا على البث االذاعي منذدخاصة ل    
سخ غالل الحماية وير أفي وقت كان المغرب فيه مقيدا ب 1928بريل أف للبريد والتلفون والتلغراف في التابعة للمكتب الشري

لك في ستشارية للبث االذاعي باللغة العربية وذبي واللجنة اإلسس مجلس الراديو المغر أوت ،تحت رقابة السلطات الفرنسية

                                                 
 2007ماي  3_ المرجع السابق عدد 44
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نية داخل المكتب الشريف للبريد الكفاءة القانو اعة باالستقالل المالي و تعت مصلحة االذتم وبعده بعشر سنوات ،1937دجنبر
م و لك بالحاق المصلحة بوزارة االعالاتجهت االهتمامات الى االذاعة وذالله ن انتزع المغرب استقأبعد و  ،والتلفون والتلغراف

ا كان في كفاءة قانونية واستقالال مالي وهذربية مع منحها التلفزة المغاعة و ذوتم اعادة تسميتها باال ،الفنون الجميلة و السياحة
التلفزة اعة و تم جعل االذ 1966من القرارات ففي التلفزة تتخبط في مجموعة اعة و االذا التاريخ و ومنذ هذ .1961نة يوليوز س

التلفزة الى اعة و ( تعود االذ1968تيين )ثم بعده بسن .مومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الماليالمغربية مؤسسة ع
اعة بدمج االذ -سابقا االتصال حاليا -تقوم وزارة االعالم  (1978وبعده بعشر سنين )دارة عمومية بميزانية ملحقة إ كلش
لتلفزة ااعة و شهدت اصدار مرسوم يحدد مهمة االذ التي 1994وصوال الى سنة  ،ية مع االدارة المركزية للوزارةالتلفزة المغربو 

 .المغربية وصالحياتها ويعيد هيكلتها
 يسود ولم يشرع فبيض واألعبر االرسال باأل - 1962 مارس 3ت عملية البث في أما بخصوص القناة الثانية بدأ     

ة من وفيما يخص الموارد فالتلفزة تؤمن توازن ميزانيتها عن طريق منح ،1972سنة  ( الى-ب-لوان )سيكام استعمال األ
ئض زيادة عن فا ،ستهالك الطاقة من طرف المواطنينالدولة باالضافة الى ضريبة على شكل مساهمة تضاف الى فاتورة ا

من  بثعة الوطنية تا ن فاالذما األأ .مداخيل ظرفية عن عائدات الخدماتو أ (SAPمداخيل المصلحة المستقلة لالشهار)
  ،اديرأك ،مراكش ،فاس ،وجدة ،حطات جهوية هي : الدار البيضاء وطنجة وتطوانم 5محطة ارسال مركزية بالرباط و

لمحطة لك بالتبادل مع اذو  ،ربع ساعات في اليوم تقريبابر الموجات المحلية أله المحطات تبث عذوه ،الداخلة ،العيون 
 سبوع .ساعات في األ طريق التناوب لثالث المركزية عن

اعة عن طريق الموجات ذن ترتبط باالأمن الساكنة يمكنها  95ملكة حيث ٪اعة الوطنية جل تراب الموتغطي االذ      
ة الوطنية حقبة وقد دخلت االداع .م6عن طريق موجات ال اف 48سطة و٪عن طريق الموجات المتو  84الطويلة و ٪

العالم القمر االصطناعي اوتيل سات وبدلك تكون قد دخلت عبر  1993مارس  3البث عبر االقماراالصطناعية مند 
المصلحة ية تم تحويلها و التلفزة المغرباعة و هم خطوت في تاريخ االذأوك .(46اعات الدولية )الرقمي للبث على غرار االذ

تشكيل ساسي و عداد النظام األإ من خالل  التلفزة في شكل شركة مساهمةاعة و ذإلشهار الى شركة وطنية لتقلة لإلالمس
 ،2005فبراير  3جريدة الرسمية في ا الحدث فور نشر قانون االتصال السمعي/البصري بالوقد تم هذ ،داري المجلس اإل

تفاقية إبرام ا  و  ،للمستخدمين ساسيجهزة المسيرة للشركة وممثلي العاملين بخصوص النظام األاأل وتواصلت المشاورات بين
تصال على وفي نفس الفترة عكفت وزارة اال ،ات الشغل الجماعية داخل المؤسسةطارا قانونيا حديثا لعالقإ جماعية تشكل

دية أطار تإجل تحقيق االلتزامات في أمن  ،اعة والتلفزةذلإلالعقد البرنامج الخاص بالشركة الوطنية عداد دفتر التحمالت و إ 
شارة فقد تمت لإلي و أعددية التعبير في تيارات الفكر والر وضمان ت ،الترفيهخبار والتثقيف و لمرفق العام في مجاالت األمهام ا

 .( 47تصال السمعي البصري)لإلالتلفزة من قبل الهيئة العليا اعة و ذدفتر تحمالت الشركة الوطنية لال المصادقة على
القنوات العرض العمومي وتتبع  المحطات و  ل العمل على مستوى تنويعهيلية تواصأوراش الته األغرار هذوعلى      

حسن أداء مهامها في الموارد البشرية الضرورية ألوجيستيكية و لالوتمكينها من الوسائل المالية و ، الموضوعاتية المحدثة
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الخاصة بمختلف المحطات لشركة في تدقيق البرمجة العامة وااللتزامات ي وضع لوقد ساهم دفتر التحمالت الذ ،روفالظ
اعة محمد ذإو  .لقناة التربوية الرابعة..و اأمر بالقناة الفضائية المغربية سواء تعلق األ ،والقنوات الجهوية وموضوعاتية

نتيجة تشارك بين وزارة االتصال التي كانت  ،ن الكريمآالسادس التلفزية للقر  وقناة السادسة قناة محمد ،ن الكريمآالسادس للقر 
مية سالشاعة التعاليم اإلإضافة نوعية واستراتيجية تهدف الى إوهي  ،اعة والتلفزةالشركة الوطنية لالذاالسالمية و  وقافاالو 

 .وقيمه المتجسدة في الوسطية واالعتدال والتسامح
ارة وز ن الأما عل ،قناة البرلمانية الى حيز الوجودومازال العمل جاريا بين الحكومة و البرلمان من اجل اخراج مشروع ال     
يز ا المشروع الى حراج هذخجل تدليل الصعوبات إلأوهي مستعدة للتعاون من  ،الخصوص على مشروع متكامل بهذا تتوفر
زيادة نها اللهدف ماعة الوطنية على الصعيد المركزي والجهوي التي كان اشارة للجهود التي تقوم بها االذإلوتجدر ا ،الوجود

لى ساعة ا 12غية من مازياعة األواالذ ،ساعة 16ساعات الى  10ن الكريم من آمحمد السادس للقر اعة في ساعات بث اذ
اعة ذتعزيز البنية التحتية لالهويا و لك المجهودات على مستوى التقني من خالل تعميم النظام الرقمي جوكذ ،ساعة 16
التلفزة اعة و ذوكما عملت اال ،رسالحسين جودة البث واإلتالتلفزة بتعميم تغطيتها و اعة و وفي نفس السياق قامت االذ ،ركزيةالم

الخصوص كراء حيز فضائي همت على  ،اشغال التجهيز واالصالح والصيانةالتغطية و  على انجاز العديد من المشاريع
ال  ام ،هيزات االلتقاط الفضائي الرقمي وتجديدهاالتزود بتجوتشغيل محطتين رقمييتين و  ،HOT BIRDالصناعي على القمر 
 .اعي والتلفزي شملت خمس جهات بالمملكةالبث االذرسال واعادة االرسال و محطة لإل 38يقل عن 

مواج ن تتخبط في امازالت الى األ، التي مرت بهاالمراحل العدة التي قامت بها الشركة الوطنية و  رغم االنجازات   
 .تعانيها الشركةنتيجة للخروقات التي ، خراالصالح والتغيير بين الحين واأل

 التلفزة ومعركة التغييراعة و ذإلاثانيا : الشركة الوطنية 
سها أيتر  التي كانلعمومي من طرف الحكومة المغربية صالح القطاع السمعي /البصري اإرغم تكرار الحديث عن      
وقد  ،المه وال اتجاهاتهمع ن تتضحأي ملف االصالح يراوح مكانه بدون بق (48) ول عبد الرحمان اليوسفيالوزير األاك انذ

تصال فتكلفت وزارة اإل  ،عالم انعطافة جديدةصالح اإلإالتي في كنفها شهد  دريس جطوإول ه حكومة الوزير األجاءت بهذ
 والتي شاركت هذا الورش منذ( 49) نقابة الصحفيين المغربيةخرى بالتشاور مع أالملف مرة عادة فتح إواالدارة العامة ب
ا القطاع عريف بالخطوط العريضة الصالح هذخالل االيام الدراسية التي نظمتها الوزارة للت 2003يع سنة انطالقته في رب

وعلى الخصوص الشركة الوطنية البصري ه الجهود االصالحية لم يتطور القطب العمومي السمعي/ورغم هذ (50الحيوي)
نه أكما  ،ة في المجاالت التي تهم االخبارخاصحتكار من طرف السلطات السياسية فالقطب مازال محط ا ،اعة والتلفزةلالذ

 و مواكبة التطورات التكنولوجية وضخ دماء جديدة فيألت للنهوض بمستوى تنويع المنتوج بالرغم من المحاوالت التي بد
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 53صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

قع مازالت تحتاج الى جهود وارض الأة على ضمون وكيفية ترجمة الخدمة العموميشكالية المإن إف ،التقنيالطاقم الصحفي و 
 .( 51متواصلة)

هم أ التي تعتبر من التلفزة اعة و غيير وضعية مديريات االنتاج باالذعلى صعيد االنتاج السمعي البصري لم تتما أ    
فهي  ،وتنفيده والعمل على بثه في قنوات الشركةاالنتاج السمعي البصري الوطنية االدارات التي تشرف على وضع محطات 

 ذبهدف تنفي ،ها بالعمل في حرية تابعة للشركةي ال يسمح لاالداري الذطير القانوني و أى التتعاني من مشاكل على مستو 
ية تغطي لك وضع مخططات سنو وكذ ،موارد قارة لدعمه البحث عنو االستراتيجية الوطنية لتنمية االنتاج السمعي البصري 

نتاج اضافة الى تنمية اإل ،الثقافي الوطني وحفظه من الضياعوتسجيل التراث  ،كافة المناحي الثقافية والفنية الوطنية
ن الوضع المهني الزال يراوح مكانه العتبارات أكما  ،(52الدولي)ي مستوى منافسة االنتاج العربي و الدرامي الوطني ليكون ف

اعات تجارية جديدة ة التي خلقتها دخول اذلى التنافسيكيد عأمع الت كعدم توفر ظروف ووسائل العمل التي الزالت كما كانت
ه المنافسة تؤثر سلبيا على نسبة تتبع فهذ ،عات الجهويةذا باالضافة الى اإلا المتخصصة اعة المركزية بتنوع قنواتهمام االذأ
المجال ووضع استراتيجية واضحة في هذا خبار سة جديدة في االنتاج واألجل هذا يجب وضع سياأومن امج االذاعة بر 

ورغم  ،المنصوص عليها في دفتر التحمالت عالمي وتقديم الخدمة العموميةفي اداء واجبها اإلتسمح لالذاعة باالستمرار 
ي ال االلتجاء الى المنتوج الغربي الذ دونما -العاطفية فسية و المحاوالت الجدية نحو خلق برامج تهتم بقضايا الشباب الن

ساسها تقديم أفكار أداع رافية المطلوبة فالمجال واسع البحتااللكنها ليست بتلك المهنية و  -ية قيمنا الشرقيتناسب وتقاليدنا و 
و الثقافية أياسية تناول القضايا المطروحة على الساحة الوطنية الس المسؤولية فيتنبني على الحرية و  برامج نافعة وهادفة

يين جدد يوما مستمع التي تستقطبهة ومنافسة القنوات الخاصة مواجاعة بك باخراجها بطريقة فنية تسمح لالذلوذ .غيرها..و 
 بعد يوم.
فعملية انتاج البرامج تختص بها شركات تنفيد االنتاج التي تحتكر حاليا نسبة كبيرة ولى مديرية االنتاج بالقناة األونعود ل     

ن هذه أ ،راجعة شاملة مهنيا واداريا ومالياتها تحتاج لمن جودأمع العلم  ،ولىامج المبرمجة في خريطة القناة األمن البر 
ن بعض الجوانب في دفتر التحمالت لم أكما  ،ن عن استمرارها وتطويرهاعالون اإلما كان نوعها تبقى ناقصة ذالبرامج مه
 على ...السياسةامج الفن والمسرح و بر اب البرامج االخبارية الثقافية و ا في غيهذ ويظهر ،مها وتنفيدها بالكامليتم احترا

ركة على الرقمية التي تتوفر فيها الشية و طر وخصوصا في مجاالت التقناضافة الى اغفال تكوين األ .ولىخريطة القناة األ
توسيع مجاله بدل طر الشركة للتخصص في التكوين و أمما سيدفع ب ،قنيينالتطر كفئة من المهندسين و أو متخصصين 

 .(53االعتماد على الخبراء الفرنسيين فقط )
سنة  45ثر من كأفرغم مرور  ،اعة والتلفزةكاليات البث التي تعاني منها االذاشالمعضالت التقنية و ة بلة وما يزيد الطين    

فيما يظل  25ن تغطية التراب الوطني بالبث التلفزي رغم كل ماتقوله ادارة التلفزة لم تستكمل بعد ٪ إف حداث التلفزةأعلى 
يفوق  EMETTEURS ن مايقارب نصف عدد المرسالت التلفزية أكما  ،مشاهدة برامجهاسكان محرومين من من ال ٪20
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 ،(54)ي طاع البث التلفز مما يعرض عدة مناطق النق ،ون مرسل احتياطيخرى تعمل بذأكز سنة ومرا 20كثر من أعمرها 
العمل بسبب التقادم وما  منها غير صالحة ومتوقفة عن 50اكثر من ٪مرسال تقريبا و  37اعية ويبلغ عدد المرسالت االذ

هائل في مساحة  مما ينتج عنه نقص  ،خصوصا مرسالت االمواج الطويلة والقصيرة سنة 30تبقى يتجاوز عمره اكثر من 
البنيات المترهلة الى مشكالت في التدبير السيء ات البث ال تتلخص في التجهيزات و محنة مديرين أكما  ،التغطية االذاعية

بل تفوقها الى طبيعة التسيير والتدبير  ،االسد من ميزانية قطاع االذاعة والتلفزةلشؤون البث التي تستحوذ على حصة 
 المالية.ومشكالت القانونية و 

اني من خصاص كبير في المهندسين نها تعأتي تتخبط فيها مديريات البث نجد وزيادة على كل المشاكل السابقة ال     
هذا الميدان يمكن االجنبية في وبالنظر الى التجارب العربية و  ،صصين مع غياب التكوين المستمرعوان المتخوالتقنيين واأل

على النهج السليم نحو  فهو يسيرالتلفزة ر قطاع االذاعة و تطوي وحتى بكل تلك المثبطات التي تعرقلعتبار المغرب إ 
توى تطلعات المواطنين المغاربة وقريبا من ن يكون في مسأو  ،التي يصبوا اليها العامليين فيهليكون في المكانة  النهوض به
 .(55االحداث العالمية ويضعها بين ايديهم )الصورة واقعهم و ن ينقل بالصوة و أو احتياجاتهم 

 الفرع الثاني : مؤسسة السمعي/ البصري 
االذاعات من وطنية الى ة من تعدد في القنوات الفضائية و عالمية الوطنيالساحة اإلرف المغرب موجة اكتسحت ع     
 ويؤكد على النهج الذي اتخده المغرب نحو غني المشهد االعالمي الوطنيوكل هذا ي ،ية وصوال الى االذاعات االجنبيةجهو 

ويحاسب  شفافيةش كل القضايا بكل حرية و يناقمتنوع عالم حر و إ ون مقراطية بدنه ال ديأحيث ؛ ادئ الديمقراطيةترسيخ مب
 يقاوم معه الستردادها . و ويوعي المواطن بحقوقه صناع القرار 

عالم م وسائل اإلهأ ن هو التعرف على ما ما يهمنا األأ ،يد من التحوالت سنراها فيما بعدوقد عرف هذا القطاع العد     
 .السمعي البصري في المغرب

 عالم السمعي / البصري ولى : نوعية اإلالفقرة األ 
هي االذاعات ما و  شكالها؟أفماهي  ،تلفزة واالذاعةننا نتحدث ضمنيا عن الإلحديث عن القطاع السمعي البصري فعند ا   
 ؟ نالوطنية األ القنوات التي تتواجد في الساحةو 

 عالم السمعي : اإل والأ
كثر فقد كانت الوسيلة األ ،نس بها المواطنأيستصبحت ترفيهية أن أصل الى في األ خباريةإقدم وسيلة أذاعة تعتبر اإل    

تي بالمقارنة مع الصحف ال نظرا لسهولة تلقي المعلومة منهااالميين و أيع فئات الشعب سواء المتعلمين انتشارا بين جم
و أاالذاعة وزيعها و اربة وضعف تونظرا الرتفاع ثمنها مقارنة مع الظروف االقتصادية للمغن يكون الشخص متعلما أتتطلب 

اضحى يقدمه من برامج ال الراديو هي وسيلة يظهر منها الصوت فقط لذلك فهي تعتبر محافظة مقارنة مع التلفاز وما 
 .سرة المغربيةتتالئم والطابع المحافظ الذي يعرف عن األ
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وورثها المغرب عن  1927ة "إذاعة المغرب" المركزية التي أنشأت سنكانت هناك  1956ستقالل المغرب سنة إفعند     
لك إذاعات حرة كانت تبث من مدينتي تطوان وطنجة في شمال البالد قضت حكومة وكانت هناك كذ ،ستعمار الفرنسياال

ن فقد ظهرت ما األأ ،ولكن هذا فيما مضى ،(56بموجب مرسوم للكتابة العامة ) 1958عبدا هلل إبراهيم بإغالقها سنة 
 chadaم -ذاعة شدى افإفنجد مثال  ذات طابع ترفيهي على نطاق واسع كثرهاأخبارية و ا  ذاعات تجارية ترفيهية و ا

fm  اذاعة هيت راديو وhit radio  ولكن يؤخد على هذه االذاعات تقديمها  ،ه لكل مواطن اذاعة خاصة بهأنن نك تظألدرجة
كالبرنامج الذي يقدمها المذيع الملقب ب  -تصال من طرف المستمع خاصة المراهقين برامج تافهة وبرامج تعتمد على اإلل

و من طرف أال من طرفه االلفاظ المستعملة واسعة لطريقة ادارته للنقاشات و  في اذاعة هيت راديو الذي اقام ضجت ""مومو
و منفعة للمستمع بل هي أفمثل هذه البرامج ال تقدم جديدا  -غير مهذبة على الهواء مباشرة وسماحه بمداخالت المتصلين 

ن المغرب أومنه يتضح  ،سرة المغربية هي في غنا عنهااأل تلهي المراهقين عن دراستهم وتؤسس لفوضى اخالقية داخل
 .ن نجد اذاعات ذات بث دوليأهويا الى خر يبث جأا ما هو بثه يعم التراب الوطني و منه ،صبح ساحة خصبة  لالذاعاتأ

 ا_ االذاعات الوطنية :
  اذاعة طنجة _ 

نجليزية فقد كانت محطة تجارية وترفيهية متعددة اللغات تبث برامجها باإل ،1946في سنة  إذاعة طنجة انشات     
جاللة لحظة نفي وكانت لها وقفت تاريخية  ،ة أيضاثم دفع بها طابعها التجاري نحو اللغة العربيوالفرنسية واإلسبانية 

رة موجهة حيث أصبحت تنقل أخبار الكفاح الوطني وتبث رسائل مشف ؛1953المغفور له محمد الخامس طيب هللا ثراه سنة 
 .لعناصر المقاومة

وعرفانا بالدور الطالئعي الذي  ،ن اإلذاعة كانت أمريكية/إسبانيةوقد ساعد على تقديم األخبار ذات المضمون الوطني أ    
وات نقل حيث كانت إحدى قن ؛بداية االستقالل بزيارة لعبته إذاعة طنجة إبان فترة الحماية فقد خصها الملك محمد الخامس

فقد كانت هناك إذاعة إفريقيا )األقدم،  ،في مناخ طبعته المنافسة الشرسة ولدت هذه اإلذاعة ،أخبار الوطن إلى المنفى
تبث  ،أمريكية وكانت إذاعة بان أمريكان  ،، فرنسيةوهي إسبانية/أمريكية (، وكانت إذاعة طنجة الدولية 1939تأسست سنة 

هذا باإلضافة إلى عدد من المحطات الخاصة.. الشركة التي كانت تملك  ،لفرنسية واإلسبانية واإلنجليزيةجميعها بالعربية وا
ذاعة إفريقيا/طنجة ذاعة أخرى في سان سيباستيان.. إذاعة إفريقيا/المغرب، وا   كانت تملك أيضا محطة إذاعية في أندورا، وا 

   ب_ االذاعات الجهوية
  اذاعة العيون الجهوية _ 

 1974التي خاضت خالل سنتي  بطرفايةتشكل إذاعة العيون والتي هي استمرار إلذاعة صوت التحرير والوحدة     
، دفاعا التلفزة المغربيةإلذاعة و ايل األول من الصحفيين واإلعالميين وأطر معركة إعالمية بطولية بمشاركة الرع 1975و

لدة إلى الخا المسيرة الخضراءحيث واكب هؤالء تطورات قضية الصحراء آنذاك ووصول أفواج متطوعي  ؛عن الوحدة الترابية

                                                 
وهو االمين العام لحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي خرج من عباءة  ،يسارية في تاريخ المغرب المستقل_ عبد هللا ابراهيم : اول رئيس حكومة مغربية 56
 وفي عهده وضع اول تصميم خماسي في تاريخ المغرب. ، 1958كل بتشكيل هذه الحكومة سنة و  ،تحاد االشتراكي للقوات الشعبيةاال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 56صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

عالم في القسم الثاني الننا خصصناه لإلوسنسترسل في الحديث المستفيض عن هذه المؤسسة  مدينة طرفاية المجاهدة.
 المحلي بكل اصنافه .

 ج_ االذاعات الدولية 

   اذاعة _sawa االمريكية 
عالن الحكومة المغربية إ بالبث داخل المجال المغربي منذ  هي أول محطة اذاعية أجنبية تبدأ األميركية« سوا»اذاعة    

ووصف  ،برامجها باللغة العربية «سوا»وكانت انطالقة بث اذاعة  ،الفضاء السمعي البصري في البالد بدء مسلسل تحرير
لخطة تحرير أول تجسيد »بأنه :  «سوا »قرار الترخيص الذاعة « الشرق األوسط»مسؤول في الحكومة المغربية لـ جريدة 
انها خطوة ستعقبها خطوات أخرى وستمنح من خاللها ترخيصات لعدد »مؤكدا  «المجال السمعي والبصري في المغرب

 ،«من المحطات االذاعية والتلفزيونية التي تقدمت بطلبات، للبث داخل المجال المغربي بهدف تحقيق التنويع والمنافسة
نحن نعرف أن االعالم في المغرب عريق، وبقدر ما » وقالبرامج االذاعة  وجود أية خلفية سياسية وراء بث حربونفى 

نتطلع الى أن نتعلم من هذا االعالم واالستفادة من تجربته الطويلة، نعرف أن المنافسة ستكون في صالح المستمع، 
التأثير على كل  ألنها هي التي ستضغط على المؤسسات االعالمية من أجل تحسين أدائها، ونتمنى أن يكون لنا هذا

تبريرها لكل ما اسة االمريكية و و السيألى هذه االذاعة ترويجها لالفكار وما يؤخد ع .(57)«مؤسسة اعالمية ندخل اليها
جورج االمريكي السابق  فات من خطب الرئيسالوسط , لدرجة انها تقوم ببث مقتطوخاصة في الشرق اقوم به في العالم ت

االدارة االمريكية من انتهاكات وخروقات وتعدي على تحليلها بصورة تجمل ما تقوم به وتقوم بترجمتها و  الحالي باراكو  بوش
 .خصوصيات االوطان

 عالم البصري ثانيا : اإل
تلفزة قرب إذا لم يكن بسبب انحسار مدى البث واإلرسال لتلفزة كانت باألصل أن اتاريخيا على األقل من الثابت      

ون دالتي حالت  فبالتأكيد جراء اإلكراهات االقتصادية والحسابات السياسية ،بالتالي بمجال جغرافي محددرهنه الهرتزي و 
رسالهاتانتشار ال بل  اتصال كما هو متعارف عليه اليوم لم تكن أداة إعالم أو الواقع أن التلفزة و  ،لفزة واتساع فضاء بثها وا 

التهم لذواتهم وللمحيط من ل مع المتلقين بقدر ما تسعى إلى الفعل في تمثكانت وسيلة إخبار وذات وظيفة سياسية ال تتفاع
تم جراء ندرة التقنية كما  -محصورة في الوظيفة ومقتصرة حكرا على جهة في البث واإلرسال بالتالي كانت التلفزة و  ،حولهم

االعالمية الوطنية من العديد من القنوات تتكون الساحة و  ،(58ونما سواه من الفضاءات)على فضاء معين د -التبرير لذلك
اضافة  ،وقنوات جهوية ،وتتنوع بين الدينية والتربوية والرياضية واخرى خاصة باالفالم ،و رضياأواء منها ما تبث فضائيا س

 .اصالى القنوات التابعة للقطاع الخ
 ا_ البث التلفزي االرضي :

 التي تتمتع بشعبية واسعة وهي ... هم القنوات االرضية الوطنية و واالن سنعرض أل   
                                                 

 9034العدد  2003اغسطس  23هـ  1424جمـادى الثانى  25السبـت _ جريدة الشرق االوسط مقالة  57
 . 2005فبراير  3 -يناير 28جريدة "اليسار االشتراكي الموحد" مقالة لالستاذ يحيى اليحياوي في, _ 58
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 57صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

  قناة دوزيم االرضية 

ذاعية تلفزيةهي قناة  ،القناة الثانية 2Mدوزيم       للمشاهدين  لها أكبر نسبة الدار البيضاءمقرها  مغربية فضائيةارضية/ وا 
تقدم المغربية و ( قبل أن تبتاعها الدولة ONA) أمنويم شمال أفريقياتأسست القناة على يد مجموعة  ،بالمملكة المغربية
ا سواء تعتبر دوزيم من اهم القنوات الوطنية نظرا للبرامج التي تقدمه ،مازيغيةواأل باللغة العربية والفرنسيةالمحطة خدماتها 

سواء الخاصة  وها في بث البرامج الفرانكفونيةيؤخد عليها غل ولكن ما ،و الترفيهية واالخبارية والحوارية السياسيةأالتثقيفية 
 ج حديثة ومتنوعة .ضافة الى تقديمها  لبرام -الرسوم المتحرمة -و الصغارأبالكبار 

لخطة طلق على هذه اأالقطاع االعالمي السمعي البصري و ولقد انخرطت قناة الدوزيم في الخطة االصالحية التي شملت   
ت هذه ابرم ،2010و  2006متد مابين المو  2005غشت الذي وضعته القناة لدى وزارة االتصال في  عقد البرنامج

ضمن ويت ،امات وحقوق الطرفيين المتعاقدينوهي بمثابة دفتر تحمالت تحدد في التز الدولة الوثيقة بين شركة صورياد و 
 سنوات, ومن بين بنود العقد : 5برنامجا مسطرا لما ستقوم به القناة على مدى 

ية لمالتحديد مهمة مدير القناة في متابعة االوراش المسطرة في عقد البرنامج والحد من هامش االختالالت ا -
 ؛الي للمؤسسةوالتدبير الم

في ثقاانشاء قناة دوزيم بلوس وهي قناة كان من المزمع انشاؤها بحسب العقد تستهدف فئات ذات مستوى مهني و  -
 6 ابتداءا منساعات في اليوم خالل االسبوع  8ن تبث أو  2007خرج الى الوجود في كان من المتوقع ان ت ،عال

 ؛عياديام السبت واالحد واألأة عسا 16وتستمر في البث على مدى  ،زواال 2مساءا الى 
مجالت وبرامج  10ن بينها م 2010و  2006مجلة اخبارية وبرامج حوارية كل سنة ما بين  40 حوالي  اخراج -

 ؛سياسية
ة افيسنوات اضافة الى برامج ثق 5برنامجا جديدا ذا طابع اجتماعي كل سنة عل مدى مجلة و  80قل من أطالق إ -

 ؛ودينية ورياضية وخدماتية
ع للمواضي خالقيات المهنة في معالجتهمأالعاملين من الصحافيين الحترام  جميعخالقي بين االدارة و أوقيع ميثاق ت -

 ؛2006سنة  وكان متوقعا توقيعه
ص مساعدة ادارة القناة على التشخي خارجها من مهامهان من داخل القناة و خلق هيئة استشارية تضم مهنيي -

 ؛اصدار التوصيات مرتبطة بالبرمجةخالقية و عة لالسئلة المهنية واالالمتابو 
ضمن  دعمحيث سيثم ادراج هذا ال ،ات العمومية التي تقدمها القناةتقديم دعم سنوي توفره الدولة مقابل الخدم -

 .ميزانية الدولة السنوية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 58صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

لم تخرج الى الوجود نظرا للعديد من البلوكاجات او المنع الذي عان منه العقد ساهمت فيه  (59) عقد البرنامجلكن بنود 
نظم عالقتها مع السلطات ارج اي مرجع يووزارة االتصال لكي تبقى القناة خاطراف من داخل القطب العمومي 

   .(60)العمومية

 ب_ البث التلفزي الفضائي :

 الفضائية المغربية وهي....هم القنوات ن فسنعرض ألما األأ

 MEDI 1 SAT 

 نسية الفر وتبث نشرات إخبارية وبرامج باللغتين العربية و  طنجةيوجد مقرها بمدينة مغربية خاصة  قناة تلفزيونية سات 1مدي 
مليون أورو  15برأسمال قدره القناة  إنشات ،2006تم إطالقها في شهر ديسمبر من العام  ،ساعة يوميا 24على مدى 
% لمساهمين فرنسيين  30( والتدبيراإليداع و  صندوق و  اتصاالت المغرب% لمساهمين مغاربه ) 56 : وهو كالتالي

وموجز إخباري بشكل نشرة  25سات"  1"مدي تقدم  ،1ميدي % إلذاعة  14)الشركة الدولية لإلذاعة والتلفزة( وأخيرا 
ن ، إياعبر تغطية واسعة جهويا وعالم ،وثائقي ،ريبورتاجات ،حوارات ،اتنقاش بية والفرنسيةمتواصل يوميا باللغتين العر 

شخص ينتمون  200وفريق عملها يتكون من حوالي الخر االخبار لمواضيع الحديثة و سات قناة يشهد لها مواكبتها ل1ميدي 
 .بلدان  10كثر من أالى 

 العمل السمعي/ البصري لثانية: فعالية تعددية الفقرة ا
الدولة و سيط فاعل بين المواطنين تلعب وسائل اإلعالم دورا حاسما في العملية السياسية الديمقراطية باعتبارها و      

ذا كانت و  ،مختلف مؤسساتها أي بين المجتمع والنظام السياسيب ن عالم دو إ  ريةفال ح "الديمقراطية" دون حرية اإلعالما 
 ،غربها بالمباألهمية التي يستوجبهذا أمر مازال لم يحظى بعد ألخذ بعين االعتبار تنوع المجتمع، و ون ادتعددية إعالمية و 

الءمتها مع مالمضامين و  يمكن نكرانه في هذا المضمار، لكن مازال يعتريه البطء في التطبيق وفيال هناك تطورو 
ية في هذا في الوقت الذي يجب على المنظومة اإلعالم ،لية في المجال اإلعالميالمحمية و اإلقلياالحتجاجات الوطنية و 

كريس تفي  يتأكد ذلك، و "السلطة الرابعة"لكي يتم تجسيد دورزن البناء ليكون التنوع مثمرا و مجتمع متنوع أن تضمن التوا
 فاعل يملك القدرة على القيام بمهامه .باطا جدليا  بتطور إعالم مستقل و الديمقراطية التي ترتبط ارت

 ن االعتبارة بعيفهل تؤخد هذه النقط ،مقارنة مع باقي البالد العربية واالجنبيةعن المجتمع المغربي تنوعه بال يعرف
 متنوع ؟داخل االعالم المغربي المتعدد و 

ة تحتكر ، عندما كانت الدولينات القرن الماضيبداية تسععالميا عن األحوال في ثمانينات و اختلف الوضع في المغرب إ    
وكانت األحزاب السياسية تستحوذ على الصحافة المكتوبة، إذ في سنوات قليلة فاضت الساحة  ،اإلذاعي والتلفزي البث 
، في الظهورعالمية بدأت بوادر صناعة إ مية المغربية بالكيانات الجديدة، المكتوبة والمسموعة والمرئية وااللكترونية، و اإلعال

                                                 
 فقرة خاصة به في القسم الثاني من البحث _ عقد البرنامج سنتحدث عنه في 59
  749العدد  2009نونبر  7/8_ جريدة المساء : مقالة بعنوان " المساء تنشر مشروع عقد البرنامج القناة الثانية مع الدولة " بتاريخ السبت / االحد :  60
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توعب بعد تنوع المجتمع بطريقة يحركها هم تكريس حق التواصل بالنسبة لكافة لكن مازالت هذه التعددية اإلعالمية لم تس
 المغاربة دون أي تمييز

 ات ؟ثبر و ود فيه من تباين وتناقض، تغيالتعدد في المجتمع، انطالقا مما يسل يعكس اإلعالم المغربي التنوع و ه
 كأنهو  يبدورغم تعدديته الظاهرة مشهدنا اإلعالمي ذلك باعتبار أن و  يمكن االجابة بالنفي دون خشية مجانبة الصواب   

 التغير اللذان يطبعان مجتمعنا، لدرجة أن البعض تحدثوا عن إعالم نمطي.مازال لم يعكس تداعيات التنوع و 
ار األفكيق التعبير عن مجموعة من القيم و الثقافي يساعد على إثراء النهوض بالمجتمع عن طر اللغوي و  إن التنوع   

ق السياو  علومات عن طريق تقديمها باللغةبواسطته، أن يساعد على انتشار المعبر اإلعالم و يمكن لهذا التنوع و  المختلفة
، لكن االتصاالتجيا المعلومات و ، من جهة أخرى، على استخدام تكنولو اعتيادا لدى المتلقي الذي يساعد الثقافي األكثر

ة ماتي متنوع مما يساهم في حماية ونشر الثقافة واللغحداث محتوى معلو شريطة أن تشجع السياسة المعتمدة على است
مثل تفي هذا المضمار، دور هام، ألنها وللسلطات المحلية  الوطنييات المحلية على الصعيد الجهوي و الخصوصوالتراث و 

مية تشجع التنن تخدم و بإمكانها عبر إعالم يعكس التنوع، أ بالنسبة للمواطنين المستوى األول لالتصال فضال على أن
 المحلية.

 ون تمكين منظومتنا اإلعالمية من ترسيخ التنوع الذي يزخر به المجتمع؟فهل هناك معوقات تحول ذ
واء س –من األكيد أنه من معوقات تكريس تنوع المجتمع في المجال اإلعالمي، استمرار تفعيل تقييد حرية اإلعالم     

 المباشر، لمباشر أو غيرا –صانعي القرار السياسي التأثير ومحاوالت القائمين على أمورنا و  -بطرقة لينة أو مع اإلكراه
أداة كالجزرة، و ، باعتماد سياسة العصا على وسائل اإلعالم أو تطويعها -راإلشها"صنبور" المستتر، استعمال الظاهر و 

 يرونه هم و ليس كما يطمح إليه الشعب.تكريس واقع اقتسام السلطة كما لمصلحية و الخدمة أهدافهم السياسية و 

 عالم السمعي/البصري وال_مصداقية اإلأ
التي شهدها مغرب  الحرية االعالميةلتنوع الكبير الذي غمره نتيجة وام السمعي البصري عالن التعددية التي يعرفها اإلإ    

والتي تساعد  ،يضاألسمعي البصري والمكتوب التي تحمي حرية االعالم ا العهد الجديد من خالل سن مجموعة من القوانين
هم هذه القوانين أ ومن  ،و الغربيةأعالمية االجنبية سواء العربية غكي يصبح منافسا قويا للقطاعات اللفي تطويره والرقي به 

المجال  نحو تاطيرالذي يعتبر خطوة ايجابية   77.03القيود عن االعالميين المغاربة قانون السمعي البصري التي ازالت 
ي مخالفات أحقوق االخرين اذا مسهم الضرر من والحفاظ بالمقابل على  ،وحمايته وحماية العاملين بهالسمعي البصري 

 .عالميخالقيات العمل اإلأدئ تخالف ما نص عليه من مباعالميون تمس بخصوصياتهم  و بها اإليقوم 
أو عالمنا إ لذي تقدمه لنا وسائل اة مصداقية الخبر اشكالي يه فواهناأوتزيل طعم النجاح من لكن المشكلة التي تؤرق     

يلجؤون الى القنوات الفضائية  -اقول هذا الكالم رغم قسواتهوبكل ثقة -فاغلبية المغاربة  ،باالحرى الطريقة التي تقدمه بها
نهم . ألاالجتماعية.واالقتصادية و خبار التي تخص الوطن السياسية الغربية للتعرف على اال وأالجنبية سواء العربية ا

ليها إساليب التي يلجا وغيرها من األ روباجاندا...ون فبركة اعالمية وبالخبر د ومصداقية في تقديم كثر حياديةأيعتبرونها 
ولكي ينسيه الفكرة   ،الحماسة داخل المواطنالستنفار الروح الوطنية و ة الحساسة في قضايا السياسعالم الوطني خاصة اإل

تعاني  اذا كانت بلدانهمغلبية الدول العربية أ ل بها في الى خطة بديلة وهي المعمو  أو يلجأويجعله يتشبت باهذابها االساسية 
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البرامج الترفيهية بوابل من السهرات الغنائية و  غراق قنواتهم الفضائية واالرضيةإقومون بيمن بعض المشاكل الحساسة 
 ف الهاء المواطنهذا كله بهدترجمتها بالعامية... الالتينية التي تفنن المغاربة في كية و بلجة التر المذ ة والمسلسالتالتافه

وال تخفى صبح خبيرا فيها أالمواطن المغربي ضحى بطاقة محروقة أسلوب المتبع هذا األ ،وتخذيره عن الواقع الذي يعيشه
اث تقع بين خبارا عن احدأالداخلية الى الخارج كان : ينشر عالم ينقل المشكلة قوم السلطات السياسية بجعل اإلتأو  ،عليه

خبار عن ارتفاع ثمن الخضروات أو يقوم بنشر أ ،هم الداخليتلهي انتباه المواطن عن الحدث األخرى أالوطن وبلدان 
ود بين لحدشات على ااو العناوين الرئيسية ليغطي على خبر مثال وجود من ذخأالذاعات والقنوات ويتعميمها على باقي او 

 هذا مجرد مثال فقط .الجزائر...الخ المغرب و 
و أرامجها الترفيهية المغالى فيها والتي تتميز بضعف المواضيع مر ينطبق على المؤسسات االذاعية فهي ببونفس األ    

ار قانون بعد اصدعالمي الذي عرفه المغرب جارية التي ظهرت بعد االنفتاح اإلبكل صراحة تفاهتها خاصة القنوات الت
ة خرى حواريأ توعوي فقط مجرد برامج غنائية و الفهي تقدم منتوجا بسيط وغير ثتقيفي و  ،عالمالسمعي البصري وتحرير اإل

الذي يتميز به المستمع  طالعخبارها مقتضبة ال تشفي حب اإلأخبار بالعامية إونشرات  ،تعتمد على االتصاالت الهاتفية
 . المغربي

و معلومة تنقلها أي خبر أجعل المواطن المغربي يشك في عالم رغم تعدد وسائل اإل ،عالميالتعتيم اإلساليب أن تعدد إ    
و أكد منه في قناة الجزيرة مثال أتيعالم الوطني وهو عن المغرب و نه يستمع الى الخبر في اإلأعالمية لدرجة وسائله اإل

فالصدق في نقل الخبر صفة منقوصة في  ،مشاهدة لذا المغاربةربية االكثر العربية وهي القنوات الفضائية االخبارية الع
 راسخة في ذهن المواطن لالسف .  فكرة  و انعدمت فانهاأن نقصة حاليا أوطني وحتى لاالعالم ا

 مازيغيعالم األشكالية اإلإثانيا_  
ي بدأ الحديث ف 2001سنة مع انطالق الدرس األمازيغي الذي أعلنه جاللة الملك محمد السادس في خطاب أجدير     

سنوات ، بعد أن كان الحديث عنه في اللسمعي البصري بكل جرأة ونقدالمغرب عن اإلعالم األمازيغي المكتوب واإلعالم ا
ان كيحصلون على عدة مكتسبات مهمة ما  ن المغاربة في فترة العهد الجديدهم األمازيغيو وها، الماضية حديثا محتشما
الفكر  انتشارو مان المغرب بضرورة تطبيق الديمقراطية المنفتحة على كل األعراق واإلثنيات والهويات، ليحصلوا عليها لوال إي

 الحقوقي في العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة.
احل عد ذلك مر بوهكذا، استفاد األمازيغيون المغاربة من نتائج إرساء هياكل المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، وعايشوا    

رس  16ال التدرج الحكومي في تدريس اللغة األمازيغية في المدرسة المغربية، وسهر وزارة اإلعالم واالتصال على بث وا 
إلى  زيغيون ساعة يوميا من البرامج األمازيغية باللهجات المحلية الثالث )تاريفيت، وتاشلحيت، وتامازيغت(، لينتقل األما

صدار الصحف وتنظيم المل نية ة والفتقيات والندوات والجلسات والمؤتمرات الثقافية والسياسية واالجتماعيخلق الجمعيات وا 
لى ع واإلعالمية، ليصبح الحديث اليوم عن ضرورة الشروع في أقرب وقت ممكن في إطالق قناة تلفزية وفضائية أمازيغية

 واالتصال بالقناة السابعة.، والتي أصبحت تسمى في أجندة وزارة اإلعالم غرار القنوات الوطنية العربية

 البصري: -اإلعالم السمعي 
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 محلياإلذاعة األمازيغية الوطنية وال_ 

       عالم المحلي.الى القسم الثاني الذي خصصناه لإلسنترك الحديث عن هذا الصنف االعالمي    

 االمازيغية القنوات التفلزية والفضائية_          

نتقلت ابالمهجر )هولندا( مع األستاذ الجامعي عبد الرحمن العيساتي، وقد  AMAZIGH.TVظهرت قناة تلفزية ريفية      
بربرية لتنافس القناة ال 2008البصرية من قناة إعالمية تلفزية رقمية إلى قناة فضائية مع سنة  -هذه القناة السمعية
ي غربية تشرع فموبذلك تكون القناة التلفزية الريفية المهجرية أول قناة تلفزية فضائية  ،BERBERE.TVاألمازيغية القبائلية.

الية بث برامجها األمازيغية في مختلف الفنون والمعارف والعلوم وبكل طرائق اإلخبار واالتصال، وهي موجهة إلى الج
وطنيتين : اتين الويمكن الحديث كذلك عن القن هذا ،بيةندا وباقي أقطار أوروپا الغر لاألمازيغية الريفية الموجودة بكثرة في هو 

ن أة، بيد غياللتين تخصصان بعض الحصص لألخبار األمازيغية وبث بعض البرامج األمازيلقناة األولى والقناة الثانية ا
ويتم التداول  ،غيين(قرنا من تاريخ األمازي 33)أمام شساعة التراث األمازيغي المتنوع وقدمه في التاريخ مدة البث غير كافية 

فتر تم التوقيع على د أناليوم حول تفعيل قناة أمازيغية متخصصة ستشرع في بث برامجها في األسابيع القليلة، بعد 
د تور محمالدكفي شخص  والمعهد الملكي عهد نبيل بن عبد هللاوفعال، فقد بدأت وزارة اإلعالم واالتصال في  ،التحمالت
يد كمية وتحد سيتم استخدامها في البث واإلرسالواللغة التي ي كيفية تسيير القناة وتدبيرها ف في التفكير جديابوكوس 

ة فة القنادوتأهيل اإلعالميين والصحفيين لتسيير  والموارد البشرية ضرورة توفير اإلمكانيات الماديةو  البرامج الموجودة
 والتحكم في دواليبها اإلذاعية واإلعالمية.

الشهر" مع  في البرنامج التلفزي المغربي بالقناة األولى "حوار اإلعالم واالتصال خالد الناصري  صرح وزيروقد      
أليام استشرع في بث برامجها وموادها في  الصحفي مصطفى العلوي في أواخر شهر فبراير بأن القناة السابعة األمازيغية

 وشات علىلرتوأضاف بأن تفعيل القناة لم يبق أمامه سوى بعض ا الزمنية بدقة مضبوطة,ون أن يحدد الفترة دولكن ب القليلة
ن ،يعياة في عملها بشكل تجريبي وطبنلتبدأ القات والتدقيقات على دفتر التحمالت وبعض المراجعمستوى البث والبرمجة   وا 

ية لموارد البشر يكمن على مستوى البرمجة واإلنتاج وتكوين اكان الخوف الذي سيصادف الوزارة الوصية في المستقبل 
نافسة ومشكل حل االختالف اللغوي األمازيغي، وقضية الم المالية لتسيير القناة بشكل جديوقلة اإلمكانيات وتأهيلها 

 خرى.اإلعالمية بين هذه القناة والقنوات الوطنية من جهة، وببن هذه القناة والقنوات العربية واألجنبية من جهة أ

 الممارسةة بين التعددية و السلطة الرابع: المبحث الثاني

والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبًا ما تكون  األخبارالصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل    
هذه األخبار متعلقة بمستجدات األحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو االجتماعية وغيرها. 

 ،حداث اليومية لتعرف الناس عليهاحيث استخدموا كاتبًا لتسجيل أهم األ البابليينالصحافة قديمة ويرجع تاريخها إلى زمن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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واألحداث ذات األهمية التي تقع فوق  واألحكام القضائيةوالعقود  مجلس الشيوخفقد كانت القوانين وقرارات  روماأما في 
لكن توقفت هذه الفعالية بعد سقوط روما، حتى القرن الخامس  ،سجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليهاتأراضي اإلمبراطورية 
ولدت صناعة  بألمانيا ماينزفي مدينة  غوتنبيرغلقرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل عشر، وفي أوائل ا

في حوالي عام  ،وكان هناك مجال حتى لإلعالنات ،ةاألخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في األوساط الرسمي
، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك األخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن م1465

 الثامن عشر أخذتس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن الساد
الثورة وقد كانت  ،لصحافة كمهنة يرتزق منهايمتهن ا ، وأصبح هناك منأمريكاو  أوروباالصحافة الدورية باالنتشار في 

 مهدًا لذلك. لندنحافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت  الفرنسية

 خلقياتأشكال و أول: الصحافة : المطلب األ 
يكفل القانون المغربي بشكل عام حرية التعبير وحرية الصحافة، رغم أنه لم ُيسمح بتوجيه انتقادات لإلسالم أو الملكية أو    

في حين أن الحكومة احترمت هذه الحقوق بشكل عام من الناحية  ،في ذلك قضية الصحراء المغربية الوحدة الترابية بما
العملية، إال أن حرية الصحافة ظلت مقيدة.  وقد تناولت الصحف أنباء مواضيع كانت تفرض قيود حولها في السابق، بينها 

وكانت  نسان وحتى أنباء تتعلق بالصحراء المغربية. الشؤون العسكرية واألمنية وشؤون القصر ونشاطات منظمات حقوق اإل
هناك عدة حوادث اعتقال بسبب التعبير عن الرأي علنًا أو على اإلنترنت. إال أنه بعد اإلدانة وبعد الضغط من قبل 

أن حرية التعبير  الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وتؤكد(. 61الناشطين المحليين والدوليين، تم إطالق سراح األشخاص)
إن ":، لذلك فهي تسجل انه ال يمكن بناء دولة الحق والقانون الحقوق اإلنسانية األساسية التي بدونها  والصحافة هي إحدى

 106تجسدت في تدهور مكانة المغرب من الرتبة  حرية والتعبير والصحافة عرفت تراجعات خطيرة خالل السنة الماضية،
 ."(62)احترام حرية الصحافة لمنظمة "صحافيون بال حدود  دولة في سلم 317من بين  122إلى الرتبة 

 ماهولكن  .وكذلك هناك انواع متعددة منها ،خرى وتؤطر مهنة الصحافة قوانين واخالقيات تنظمها عن باقي المهن اال
ربية هي ول الغفي الدالصحف ؟ وهل المراحل التاريخية التي مرت منها يخي الذي مرت منه السلطة الرابعةالتطور التار 

ة؟ لنصل لصحافلماهي المبادئ المتعارف عليها ؟ و الحريةمتقدمة وهي منبع الديمقراطية و  ؟ خاصة باعتبارها دولنفسها
يما فق طر؟ لنتكصوت للشعب وعين لهم على بالدهم؟ بصنفيها صحافة مستقلة وحزبية ؟ وفعاليتهاالى دراسة انواعها

 ؟مي لمهنة الصحافةالقيبعد الى البعد االخالقي و 

 عالم المكتوبول: اإلالفرع األ 

وبتطور االنسان ه باستفاضة في الفصل التمهيدي وهذا قد تطرقنا الي -تعتبر الكتابة من اقدم الفنون التي عرفها االنسان    
وين المالحم تدو  القدامىمعارك االباطرة خبار والتاريخ و لتصل الى تدوين األتعددت االهداف منها طور منظوره للكتابة و ت

                                                 
وحكمت عليه بالسجن ثالث سنوات بتهم انتحال الشخصية وسرقة الهوية. وقد فبراير/شباط، أدانت محكمة الدار البيضاء طالب الهندسة فؤاد مرتضى  22_  ففي 61

نشأ أتضى إنه ال مر أنشأ الطالب صفحة على موقع الشبكة االجتماعية فيس بوك على اإلنترنت تدعي أنها موقع األمير موالي رشيد، شقيق الملك محمد السادس. وق
 مارس 19لمغرب، عفا الملك عنه في الصفحة كدعابة. وبعد اعتراضات واسعة النطاق في ا

 2008_ التقرير السنوي حول حقوق االنسان بالمغرب لسنة  62
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؟ وماهي نواعهاأوماهي ؟ ترى متى ظهرت الصحافة. ى مرحلة تدوين االخبار وتعميمهالتصل ال ،التاريخية واالساطير
 ؟ الى ان نصل الى اخالقيات مهنة الصحافة ؟حصيلة الصحافة المغربية؟ واين  وصلت

 و )صاحبة الجاللة(أولى : الصحافة الفقرة األ 
واالخالق التي تحمي مهنة الصحافة في المغرب بين الحزبية والمستقلة حصيلة التطرق الى انواع الصحافة و قبل    

بالتعرف على ماهية الصحافة؟ واطارها سنبدا الحديث  ،ية تنقل االخبار بحرية وبعدالةتجعلها مهنة سامو الصحافة 
 ؟التاريخي؟ مرورا بمعاييرها؟ ومكانتها في الدول

 نوستالجيا الصحافةوال : أ 
 أما صحيفة ،في العالم أولى الصحف اليومية Daily Courant الديلي كورانصحيفة لندن ظهرت في  1702في عام     

من طرف هذه  ول مرةأل استخدمت آالت الطباعة البخارية 1814، وفي عام 1788فقد أسست في عام  Times التايمز
صدر أحينما عقد الثاني من القرن التاسع عشر فبدأت منذ الما العربية أالصحف الغربية  خصذا فيما يه ،الصحيفة اللندنية

في القاهرة و  ،1816وذلك عام  عراق باللغتين العربية والتركيةسمها جورنال أجريدة عربية في بغداد الوالي داوود باشا أول 
جريدة الوقائع سم إسمية بصدار صحيفة ر إب محمد علي باشا 1828قام في عام وبعدها  ،ين باللغة الفرنسيةصحيفتصدرت 
در رزق هللا حسون في استنبول أص 1885وجريدة الفي عام  ،جريدة فراتبسورية صدرت في حلب  1865وعام  ،المصرية

التي و جريدة االهرام ومن الصحف القديمة والتي ال زالت تصدر في مصر  ،أهلية باسم مرآة األحوال العربيةجريدة عربية 
 ما في دول ما كان يسمى سابقا الهالل الخصيب : أ ،1875صدرت ألول مرة في عام 

 ;1858صدرت جريدة حديقة األخبار عام  لبنان  -
 ;1908صدرت جريدة النفير عام  فلسطين -
 .1920باسم الحق يعلو عام  عمانصدرت أول جريدة في  األردن -

سمها إلى أسم جريدة القبلة ثم غير إب المملكة العربية السعوديةكانت في ة ول جريدة رسميأما في الجزيرة العربية فأ    
غرب في شمال المما أ ،1926باصدار جريدة األيمان عام  اليمنوفي جنوب الجزيرة قام  ،1924 عام م القرى أجريدة 

 1847حيث صدرت جريدة المبشر عام  الجزائريد المستعمر الفرنسي في   العربي فقد عرف الصحافة ايضا ولكن عبر
 طرابلسصدرت أول جريدة  ليبياما  أ ،1860م سم الرائد التونسي عاإدة بصدرت جريأتونس  ،وكانت جريدة رسمية فرنسية

 .1866الغرب عام 

 تاريخ :ة و أالمغرب نشا_الصحافة في 

يجابي في ثرها اإلأ( 63على عهد الملك محمد بن عبد الرحمان بن هشام ) 1859كان لظهور المطبعة بالمغرب سنة    
 ،م1866نظم ابن عاشر" في سنة  شح الشيخ ميارة عنول كتاب طبع بالمغرب تحث عنوان "وكان االجرائد طبع الكتب و 

                                                 
 تاريخ الطبعة غير متوفر ،57" الصحافة المغربية نشاتها و تطورها " نشر وزارة االنباء مطبعة فضالة المحمدية ص  :_زين العابدين الكتاني  63
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ن التاريخ أ ،1820ة سنة تلللغة االسبانية في سبصدرت با  LE LIBRAL AFRICANOول جريدة صدرت فكانتأما أ
عن المحاوالت الصحفية  نما نجده يكثر الحديثا  ولى للصحافة المغربية العربية و ربي يغفل الحديث عن المحاوالت األالمغ

لة التاريخية ستكون ن هذه االطالإوعليه ف ،1834التي صدرت في طنجة عام  DIARO DE TANGAكجريدة االجنبية 
 عبارة عن بحت مستفيض عن تاريخ الصحافة في المغرب ما بين مراحل :

 ؛افة بالمغرب= التي عرفت بالمرحلة االولى لظهور الصح 1820/1912 -
و في في الشمال ا = مرحلة الصحافة الوطنية التابعة للحركة الوطنية و كتلة العمل الوطني سواء 1916/1955  -

 ؛الوسط المغربي
 .ستقالل السياسي و التقدم الصحفي=  مرحلى اال 1956بداية   -

 ول الهيمنة علىوكان غرضهم األو انجليز أو فرنسيون أسبان إنب جاأو كلها يصدرها أغلب الصحف أ لقد كانت      
الفعال  دوره ن ظهور صحف بالعربية كان لهأال إ ،ك الدول تمهيدا الستعمار المغربتل ذبراز قوة ونفو إمن خالل  ،المغرب

  ،ةثره البليغ على الصحافة الوطنيأ ،1912 كان لفرض الحماية على المغرب سنة ،استقاللهفي المحافظة على الوطن و 
دارة تعماري موالي لالحيث لم يصمد سوى الصحف التي لديها توجه اس؛ يا على جميع المحاوالت الصحفيةفتم القضاء نهائ

 االسبانية .الفرنسية و 

 نواعه ك :أبالعربية تعاني من التضيق بشتى  الصحافة الناطقةلقد كانت 

 ؛(64ضرورة وجود قرار خاص من الصدر االعظم ) -
 ؛لسحب بدون اي تبرير قانونيامكانية المنع او ا -
 ؛المحكمة الفرنسية من حيث الجزاء الخضوع المباشر الى -
 انة الحصول على رخصة للتوزيع...دفع ضم -

 1920المعدل سنة  1914لك قانون فصدر بعد ذ ،ممارسة الصحافة من طرف المغاربةون الشيء الذي كان يحول د 
ة التي كانت على فظع مثال عن ذلك هو الرقابة المسبقأوكان  ،طنية ويكبلهاليحد من حرية الصحافة الو  1937قانون و 

و أتوجد عوائق تمنع المقالة دائما  فكانت ،داخل المطبعة وخارجها ،كانت الرقابة حاضرة في كل وقت ،الصحف الوطنية
مر الذي كان يجعل من الجريدة تخرج األ ،مر بكل شيءوكان الرقيب داخل المطبعة هو األ ،و الصورة من النزولأالخبر 

بية على هذه الحالة الى صدور قانون الحريات وظلت الصحافة المغر  ،لك الرقابةباعمدة بيضاء وهو تعبير احتجاجي عن ت
لكن هذا القانون عرف بدوره العديد من  ،رير الصحافةتحابة التحرير من قيود االستعمار و الذي كان بمت 1958العامة لسنة 

ضطرت الحكومة الى إوبعد مخاض عسير  ،ه من محتواه حول الحريات العامةالتعديالت في فصوله الشيء الذي افرغ
 .خرى ألتعود لتعديله مرة  لتعديالت التي مست حرية الصحافة لغاء اإ

                                                 
 _ الصدر االعظم هو بمثابة الوزير االول 64
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  : 1820/1912الصحافة المغربية ما بين 

وسنحاول التطرق الى مجموعة من الصحف التي ظهرت بداية  ،م 19ول للقرن عرف المغرب الصحافة مند النصف األ   
ما أفالصحافة التي وجدت كانت  ،الموالية لالستعمار الى الواجهةوهي الفترة التي شهدت صعود الصحافة  1820سنة 

ر بحكم توف ،ب للصحف في المنطقتين الخليفية والسلطانيةفكان الظهور الغال ،(65سباني )و اإلأتابعة لالستعمار الفرنسي 
فظهرت هناك بعض الصحف واليومية  ،وتطوان ومليلية وطنجة باعتبارها منطقة دولية تةومنطقة سب ،مناخ سياسي هناك

 .ار سبوعية التي كانت ناطقة بلسان االستعمواأل

 المنطقة المنتمية لها :هم الصحف حسب ظهورها و ن سنعرض ألواال

سنة  ترجمة العنوان الجريدة
 االصدار

 المالحظات تخصصها المنطقة اللغة

EL 

LIBRERAL 

AFRICANO 

ول منطقة أت سبتة كان  سبتة االسبانية 1820 المتحرر االفريقي
 ،تصدر بها صحيفة

وكانت تطبع بمدريد 
اعداد لتعود 5وصدر منها 

بعد ذلك تحت عنوان 
ECO 

CONSTITUCIANAL 
وتعني 1821في سنة 

 (66الصدى الدستوري )
LA 

CRONICA 

DE CEUTA 

االدب  سبتة االسبانية 1868 تاريخ سبتة 
واالخبار 
 والمصالح
 (67العامة) 

 

EL ECO DE 

TETUAN 
ول صحيفة تصدر في أ  تطوان االسبانية 1860 صدى تطوان

تطوان في اربع صفحات  
وقد استمرت باالصدار 

 1929الى غاية سنة 

                                                 
 22_21زين العابدين الكتاني,مرجع سابق ص  _65
 63_ زين العابدين الكتاني كرجع سابق ص 66
 96_ زين العابدين الكتاني مرجع سلبق ص 67
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L’ŒIL DE 

TANGER 
عرفت منطقة طنجة   طنجة الفرنسية 1834 عين طنجة

تنوعا في ازدهارا و 
الصحف الصادرة فيها من 
حيث التعدد اللغوي نظرا 

 لكونها منطقة دولية 
صحيفة عربية تصدر ول أ  طنجة العربية 1889  المغرب

 في طنجة
صحيفة تابعة للسفارة   طنجة العربية 1904  السعادة

الفرنسية,يزكيها والء بعض 
القياد لالستعمار وهذا 

مقتطف من خطات الباشا 
الصديق بركاش باشا 
الرباط يتملق االدارة 

....افتتح الفرنسية : "
خطابي معالبا عما لي 

هل وطني مع السيد وأل
المقيم العام الجنرال 

ي....وليسعد رجال ليوط
ليهنهم حربها الفخام و 

...فنحن التقدم في المقام.
معكم كاالكف مع ساعدها 

بياض العين مع و 
 (68سوادها...)

LA 

TAURAMAQ

UIA 

ول جريدة تصدر في أ  مليلية االسبانية 1883 المتصارعون 
 المنطقة

تحولت  1951في سنة   مليلية العربية 1901  تلغراف الريف
الى الصدور باالسبانية 

 ELتحت عنوان 

                                                 
 , الخزانة العامة بالرباط  1914غشت  6_ "جريدة السعادة" عدد يوم الخميس  68
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TELEGRAMA DEL  

REF(69) 
ول صحيفة مخطوطة أ  فاس العربية 1906  الطاعون 

 باللغة العربية
يناير26  سنان القلم

1908 
مجلة كما  فاس العربية

عرفها 
نها أصاحبها ب
:"...هي 

مجلة ادبية 
يتانس 

بمطالعتها 
االديب...ويقم

اراد  ع بها من
الذب عنهم 
كصاحب 
السعادة 

تلميده و 
الدحداح..." 

محمد 
العابدين احمد 

 بن سودة

من خالل هذه المقدمة 
يتضح التوجه الموالي 

لالدارة االستعمارية لجريدة 
 (70السعادة )

الدار  العربية 1912  االخبار المغربية
 البيضاء

وحد صحيفة عربية أول و أ 
في الدار البيضاء رئيس 

دين بدر التحريرها 
 16البدراوي, صدرت في 

ما الباقي فكلها أ ،صفحة
صحف فرنسية موالية 
 (71لالدارة االستعمارية)

                                                 
 102_زين العابدين الكتاني مرجع سابق ص  69
 191مرجع سابق ص  _زين العابدين الكتاني 70
 115_114_زين العابدين الكتاني , مرجع سابق , ص  71
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BULLETEN 

OFFICIEL 

DE 

L’EMPIRE 

CHERIFIEN 

الجريدة الرسمية 
المغربية الشريفية 

 المحمية

تختص  الرباط الفرنسية  1909
بالقوانين 

 الظهائر و 

هم ماصدر في ا 
االول الرباط,صدر العدد 
 1613بالعربية منها سنة 

(72) 

(73) 

  بان الحمايةإتحد من حرية الصحافة التشريعات التي مرحلة الظهائر و 

ها أنتشريعات من شفخلق قوانين و  ،التعبير بالنسبة للصحف المغربيةحرية عموما و  ،االستعمار بخنق الحريات العامةقام    
من خالل ظهير  ،الصحف الناطقة باللغة العربية والعبرية فكانت البداية هي منع اصدار ،منع ظهور رؤية سحفية وطنية

بحيث طبق جزئيات الفكر  ،جا للروح االستعمارية بدون نقاشالذي كان نموذ ،المتعلق بالصحافة 1914ابريل  227
لصحافة الفرنسي صل لقانون اق األضافة الى كونه صورة طبإ ،(74).و العادي.أاري سواء من خالل القانون العام االستعم

، 1927يوليوز  22نو بواسكة ظهير فقد كانت الصحافة مقن ،طذلط الشان في المنطقة الخليفيةو  ،1881الصادر سنة 
الذي ركز على الرقابى  136يناير  11وعدل بظهير ،لة صحفية داخل المنطقة الخليفيةي محاو أالخاص بمراقبة ومنع 

 ية المفروضة على الصحف .الغرامة المالالمسبقى و 

 م تشريعات المنطقة الخليفية :أه 

صدار قانون يقنن الصحافة مثلما فعلت السلطات إسبانية في خر االدارة اإلأن تأ : 1927_ قانون الصحافة لسنة 
بسبب الحرب وضاع الداخلية التي كانوا يمرون منها هتمامهم وانشغالهم باألإ ة السلطانية يبين عدم الفرنسية في المنطق

ثم جاء بعد  .ائد محمد بن عبد الكريم الخطابياالهلية التي شارك فيها العديد من المغاربة اضافة الى المقاومة الشرسة للق
ول جاء لينظم الصحافة في المنطقة فنص على ما فحواه : فالظهير األ ،(75) 1936يناير 11ذلك الظهير صدور ظهير 

توضيح خطي و أسباني مصحوبا ببيان م طلب اذن الى المنذوب السامي اإل بعد تقديالغية صحيفة أ "...ال يمكن اصدار
 (.76)المطبعة..."سم الصحيفة و ا  سم العائلي والشخصي للمصرح وتوقيعه ومقر سكناه و يتضمن اإل

 هم تشريعات المنطقة السلطانيةأ : 

 :ولها أعدة تشريعات قننت حرية الصحافة  عرفت هذه المنطقة
                                                 

 _المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية موجودة في الخزينة العامة بالرباط باللغة العربية و الفرنسية  72
 _ جدول تركيبي 73

 . 723و الدراسات القضائية , مطبعة و مكتبة االمنية الرباط , ص  _محمد االدريسي العلمي المشيشي ," القانون المبني للمجهول " منشورات جمعية البحوث74
 و بمازرة امريكية_من المعلوم ان حرب الريف قادها االمير عبد الكريم الخطابي لم يتم السيطرة عليها اال بعد تحالف بين االستعمار االسباني و الفرنسي 75
 الخزينة العامة بالرباط 896_895ص  1927_الجريدة الرسمية للحماية االسبانية سنة 76
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 ؛1918فبراير  9ظهير  - ؛1914يناير  27ظهير  -
 ؛(77) 1937امتوبر  18ظهير  - ؛1920نونبر  20ظهير  -
 ؛1939يوليوز  27ظهير  - ؛1939غشت  29ظهير  -
 . (78)  1951ابريل  10ظهير  - ؛1949مارس  31ظهير  -

الذي  يكانت الحبل الخف ،سبانيةو اإلأها سلطات الحماية سواء الفرنسية ن التشريعات التي سنتأنخلص الى القول      
لوحظ وجود عدد من الصحف  ،فبالرغم من كل عمليات الحجز والرقابة ،خنقت به الصحافة الوطنية والحريات العامة

 .شخاص لهم ميوالت حزبية وطنيةأو أصدرتها االحزات نفسها غ ،سم االحزابإاطقة بالوطنية الن

 _مباديء أساسية ومعايير المتعارف عليها : ب

 أي شكل آخرلصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمنًا بأن من حق جميع األفراد التعبير عن أنفسهم كتابًة أو با    
: "لكل  نأينا سابقا على أكما ر  نسانعالن العالمي لحقوق اإلاإل وينص ،الشخصي أو اإلبداع من أشكال التعبير عن الرأي
علومات متسلم ية تبني اآلراء من دون أي تدخل والبحث عن و هذا الحق حر  التعبير، ويتضمنفرد الحق في حرية الرأي و 

يع ة بتشر ". وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنأو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعالمية بغض النظر عن أية حدود
ن بلد ملنظام القضائي الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في ات متنوعة من حرية البحث العلمي والنشر و يضمن درجا

 آلخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور.

م ئل اإلعالد ولوساحرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها لألفراس القوانين مفهومي حرية الكالم و غالبَا ما تغطى نف    
ى مدى مية معايير أكثر للحكم علوالى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكو  ،على نحو متساو

ن أو تأخذ بعين اإلعتبار عدد الصحفيين القتلى أو المبعدي صحفيون بال حدودفمنظمة حرية الصحافة في مناطق العالم 
 امستقالل العالام و قابة الذاتية في وسائل اإلعالالر ووجود إحتكار الدولة للتلفزيون والراديو إلى جانب وجود الرقابة و المهددين 

 فتدرس البيئة Freedom House منظمةأما ، تي قد يواجهها المراسل االجنبيكذلك الصعوبات اللوسائل اإلعالم و 
ة لموجوداالقتصادية األكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود عالقات إتكالية تحد من مستوى حرية الصحافة االسياسية و 

 يرتبط إرتباطًا وثيقًا بمفهوم حرية الصحافة.نظريًا من عدمه. لذا فإن مفهوم استقالل الصحافة 

 : _ مكانة حرية الصحافة في العالم ج

ويستند  ،ان العالم وفق شروط حرية الصحافةتقوم منظمة مراسلون بال حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلد    
فة إلى باإلضا "مراسلون بال حدودمماثلة ل "التقرير على نتائج اإلستبيانات المرسلة إلى الصحفيين اإلعضاء في منظمات 

                                                 
77 _PIERRE JOSE MOLLARD , « LE REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE OU MAROC » EDLA PORTE , RABAT 

1963 , P 25_26  
 495ص  1949_قرار مقيمي صادر بالجريدة الرسمية لسنة 78
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ويتضمن اإلستبيان أسئلة حول الهجمات  ،والنشطاء في مجال حقوق اإلنسان القانونيينبحوث الباحثين المختصين و 
المباشرة على الصحفيين ووسائل اإلعالم باإلضافة إلى مصادر الضغط األخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على 

مراسلون بال حدود" عناية فائقة بأن "وتولي منظمة  ،ات او قوى الضغط(الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية )اللوبي
 2003في عام و  ،وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافةتصنيف أو "دليل حرية الصحافة" الحرية الصحفية يتضمن تقرير ال

إحتلت إلى جانب  2004وفي عام  .النرويج، هولندا، ايسلندا ،فيلنداكانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة تمامًا هي : 
. أما التيفياو  نيوزلندا وتلتهاقائمة الدول ذات الصحافة الحرة  أعلى سويسراو ايرلندا وسلوفكيا و  الدنماركالدول المذكورة : دول 

 الصينو  واريتيريا تركمانستانو بورما و  كوبالتليها  كوريا الشمالية فقد تقدمتها 2006الدول األقل في مستوى حرية الصحافة 
 .ايران و  السعوديةو  النيبالو فيتنام و 

  حرية الصحافة :الدول غير الديمقراطية و 

يش الغالبية تعو  ،لدان تنعدم فيها حرية الصحافةفإن ثلث سكان العالم يعيشون في ب مراسلون بال حدود"وفقًا لتقارير "     
يد مًا شدتعتبر حرية الصحافة مفهو   ،وب خطيرة في العملية الديمقراطيةفي دول ليس فيها نظام ديمقراطي أو حيث توجد عي

يويًا حأمرًا  وان التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبرنظمة الحكم غير الديمقراطية، اإلشكالية لغالبية أ
 ذا الهدف تستخدم معظمولتحقيق ه ،حبها من أنظمة تحكم و جهاز أمنييصامعظم الحكومات غير الديمقراطية و لبقاء 

مع ياسي وقوفير الدعاية الالزمة للحفاظ على قاعدة دعم سغير الديمقراطية وكاالت إخبارية تابعة للحكومة لت، المجتمعات
حوظة وكاالت اإلستخبارات( أية محاوالت ملق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و )وغالبًا ما يكون بوحشية شديدة عن طري
 ي هذهون فوسيجد الصحافيون العامل ،الصحيح في القضايا الخالفية خط الحزب"من قبل وسائل اإلعالم أو أفراد لتحدى "

 البلدان أنفسهم غالبًا هدفًا لتهديدات متكررة من قبل عمالء الحكومة. 

وقد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني )الطرد من العمل، وضع الصحفي على القائمة     
صحفيًا قتلوا في  42" أن سلون بال حدود"مراوقد اعلنت  ،تهديد بالقتل والخطف والتعذيب واإلغتيالالسوداء( لتصل إلى ال

 (.79صحفيًا السجون بسبب نشاطاتهم المهنية ) 130أثناء تأديتهم لواجبهم كما أودع في نفس العام  2003عام 

 عالماإلثانيا : مفهوم حرية الصحافة و 

ير يمكن ة التعبشروط حري نه اذا توفرتأل ،طار الضيق الذي يتم حجزها فيهيتجاوز مفهوم حرية الصحافة واالعالم اإل   
ق في وتوفير الح ،واحترام التعددية السياسية والثقافية وااليديولوجية ،اك ممارسة هذه الحرية بشكل جدي وكاملن ذأ

م عالذلك الحق في الوصول الى وسائل اإلوك ،م المواطنين وتهتم بشانه العامالحصول على المعلومات التي تعنى يهمو 
 .ليةماالصحافة من طرف مجموعات سياسية و والوقوف في وجه احتكار  ،العمومية في هذه المرافق ةوتوفير خدم ،نواعهاأب

                                                 
 2006/  2004/  2003_ تقارير منظمة مراسلون بالحدود لسنتي  79
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ايير المعسس و اطي عبر توفير العديد من األفعال في تقوية البناء الديمقر ساسي و أوتقوم الصحافة واالعالم بدور     
ية وتطوير حر  ،بشكل مسوؤل مار النقاش السياسياثمواجهة الحجة بالبينة و ختالف و الضرورية كالمصداقية لممارسة اال

 صحافتنا الديمقراطية ك : ساليب تظهر ميوالتأاضافة الى  ،ن يظهر اليقينأالعقل النقدي الى الفكر و 

 ؛لومات عن الشعبموضوعية ونقصد هنا عدم اخفاء المعاالخبار ال -
 ؛تةلى االخبار وفق مبادئ قارة و ثابالتعليق ع -
 االبتزاز;ي تعليق واالبتعاد عن المقايضة و أص على عدم الشتم والسب والقذف في الحر  -
 ثبات في المبادئ ;جادلة االخرين ومناقشتهم بحزم و م -
 (80).االتزانالعمل بروح المسؤولية والرصانة و  -

مورست  تيالخروقات الو االكتفاء بتسجيل أمكن حصره في المقاربة القانونية عالم ال ياإلن مفهوم حرية الصحافة و إ    
ا التي تمارس في اطاره جوانب خطيرة ترتبط بكل الشروط الفعليةه توجد أنكما  ،و قمعهاأللتضيق على هذه الحرية 

م عالة واإليد من االمثلة كاحتكار الصحافتتجسد في العدتقيد الحرية و خرى من التعتيم و أشكال أوهناك  ،عالماالالصحافة و 
 مالية وفي المؤسساتتتحكم في االسواق ال ،ية لها عالقات بالسلطة السياسيةوقوى اقتصادمن طرف مجموعات مالية 

ؤدي ذ قد يا ،عالماإلر الى وسيلة لخنق حرية الصحافة و وقد يتحول هذا االحتكااالشهار في التمويل و  بالتالياالقتصادية و 
تابعة حق المواطن في مالتنوع وعلى التعددية و  وبالتالي يقضي على ،حيدي الو أالتحالف السياسي واالقتصادي غلبة الر 

 .هات المفروضة من طرف التحالفات وقوى الضغطصحافة غير خاضعة للتوجيعالم و إ ن العام عبر وسائل أمجريات الش

روط مالهم ضمن قواعد وشأعن الصحفييون قادرون على ممارسة ن يكو أحرية الصحافة مفهوم شمولي يقضي بل    
ن أ ،ةليالت مبنية على معطيات موضوعيتحصدار تعليقات و ا  خبار و ام بالبحث والتقصي في الوقائع واألمساعدهم غلى القي

 حافي المتحرر من قيود الممولين والمجموعاتطار مؤسسات تحترم العمل الصإال في إن تتم أهذه الشروط اليمكنها 
ئ مبادل يناقض اخالقيات مهنة الصحافة و بشك االقتصادية التي قد تدفع العمل الصحفي نحو خدمة مصالحهاالسياسية و 

 نص عليهاتكثر في الحقوق المتدنية التي أويظهر النقص في الحرية وتقدير الهمل الصحفي  ،الشفافية والموضوعية والنزاهة
ار ما طإالتعامل معهم كوحدات منفصلة في  ويتم ،ي تعاقد مع الصحافيينأل بل ويزيد استفحاال عندما يغيب قوانين الشغ

عض يه كثيرا بالذي اخذت تسير ف  ،"Free lance العمل الحر"و بالتعامل مع العامل يصيغة أيسمى بالعمل بالقطعة 
 ،سسةعل الصحفي تحت رحمة مالك المؤ ن تجأن هذه االوضاع أن من شأ ،العاملة في المغرب ،المؤسسات الدولية والعربية

 ة .ت المهنخالقياأالتي تنص عليها مواثيق التحرير و المعايير طبقا لقواعد و  ،ن يمارس مهنته بتحكيم ضميرهأحيث ال يمكنه 

فاق بناء آيساعد كثيرا على فتح   ،عالمن توسيع مفهوم حرية الصحافة واإلألوطنية للصحفيين المغاربة تعتبر ن النقابة اإ   
ياسية واالقتصادية عالم متحررين من القيود السا  ال بالتوفر على صحافة و إن ينضج أالذي ال يمكن  ،المجتمع الديمقراطي
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 72صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

تمع ديمقراطي بدون صحافة متطور نه ال يمكن تحقيق مجأكما  ،يهالنز تعيقان االداء المهني الموضوعي و اللتين االدارية و 
ة في قالب من الموضوعية والجدي ،االحداث وتتقصى الحقائقتغطي ن تعكس مختلف االراء والمواقف و أومتعددة تستطيع 

 .(81االلتزام بالضمير المهني )و 

 ا_ التدخالت الخارجية في الصحافة الوطنية 

ن الجوانب في العديد م ،خالت االجنبية في شؤونها الخاصةدول العالم الثالث من التداغلبية الدول العربية و  تتخبط     
مريكية اجهة تدعمها االدارة االوظهرت مبادرة جديد على الو  ،عالميضا على مستوى اإلأو االقتصادية و أسواء السياسية 

 اتصاالت معحيث قامت السفارة األمريكية بالرباط، ب ؛الشراكة في الشرق األوسطبمبادرة  ترويج ما سمىف الى والتي تهد
ا لتعرض عليه المغربية، عدة مرات كما اتصلت مصالح السفارة بالنقابة الوطنية للصحافة ،بهدف تمويلهابعض الصحف 

 عروضوبعد أن رفضت النقابة هذه ال ،الوكالة األمريكية للتنمية أو بواسطة البرنامجمساعداتها، سواء عن طريق هذا 
تصال األمريكية على اال عملت السفارةو  ،غير أن هذا المسعى فشل بدوره تمريرها عن طريق وكالة كندية حاولت اإلدارة

ا فإن جل محاوالت االتصاالت التي قامت به وبصفة عامة ،أيضا ا، غير أنها رفضتبفروع النقابة، لعرض برامج عليه
 .أيضا الصحافيين قد فشلت السفارة األمريكية مع

الموجود مقره بالدار ) وشمال إفريقيا لحرية الصحافة وكانت النقابة قد رفضت التعامل مع مركز الشرق األوسط    
تسعى  األمريكية وتعتبر النقابة أن برامج اإلدارة ،"منظمة "آيريكسخاصة التي تأتي من  التمويالت البيضاء( في إطار هذه

لشمال  وخططها الجديد إلى ترويج مفاهيم سياسية مرتبطة بخطتها المرتبطة بنظرتها الجديدة للشرق األوسط وخاصة الخليج
أنشطة السفارة األمريكية ولمصالح  يضة لمقاطعةعر موعة من الهيئات إلى التوقيع على وبادرت النقابة رفقة مج ،إفريقيا

وتنطلق النقابة  ،فضح والتنديد بالجهات التي تتعامل مع هذه اإلدارة والمنظمات المرتبطة بها، كما تتضمن هذه العريضة
المجتمع ولهيئات  من ضرورة فضح السياسة األمريكية وكواجهة محاوالت اختراقها لإلعالم والصحافة موقفها والهيئات في

اإلدارة األمريكية قد تمكنت من  ما إذا كانت وتجهل النقابة إلى حد اآلن ،بهدف تلميع صورتها في العالم العربي المدني
 .(82القانون المغربي يرفض التمويل األجنبي للصحافة واإلعالم ) علما أن مويلها لبعض الصحف في المغربتسريب ت

 ب _ حق الحصول على الخبر

الواجب توفرها باعتبارها من المقومات األساسية من الحقوق المفروغة منها و  حق في الحصول على الخبر،يشكل ال    
ة في تظل الممارسة ناقص األخيرة التعبير خالل السنواتلهامش اإلخبار و  بطيءفبالرغم من التوسع ال ،الصحافة لحرية

سه مواثيق ومبادئ حقوق اإلنسان الحق الكوني الذي تكر  ينظم هذا المعطيات بمقتضى قانون غياب حرية تدفق المعلومات و 
والحريات  من بينها بلدان أقل مستوى من المغرب، خاصة على مستوى االنفتاح السياسي سبعين بلدا أصبح معموال به فيو 
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 73صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

المعلومات فيه ضمان ولوج المواطن إلى  ضمن سياق عالمي أصبح قطارا أخرى سائرة على نفس الطريقكما أن أ العامة ,
 .الديمقراطي أحد المعايير األساسية للحكامة والتدبير

على  االطالعمن مراقبة العمل الحكومي و  -طة الصحافةبواس- الحق هو أداة فعلية تمكن المجتمعإن االعتراف بهذا     
ين في شاركة المواطنتضمن إمكانية مكافة مستويات الدولة من جهة، و  على مجريات األمور وما يتخذ أو ينفذ من قرارات

لذي يغذي هو ا المراقبةالشفافية و  فان استمرار تدبير الشأن العام في غياب في المقابلو  ،للبالد من جهة أخرى  الحياة العامة
ذا كان الحق في او  ،التطور االجتماعيالتنمية و يعرقل  الذي الشطط في استعمال السلطةالرشوة وسوء التدبير و   لولوج إلىا 

صحافة من خالل ال الرأي العام المساءلة والخضوع للمراقبة أماماكمين بالعمل في إطار الشفافية و يلزم الحالمعلومات 
 بير الشأن العامب الشفافية في تدغياالتكتم و  ن الجهات التي تستفيد من هيمنة ثقافةإبرلمان وخاصة االسئلة البرلمانية، فالو 

 متقديمنها لإلبقاء على الوضع القائم ولإلفالت من الرقابة و هذا القانون، في مسعى  هي التي تتصدى العتماد مثل
 .الحساب

ب قانون اإلصالحات لن تأت أكلها جراء غيا شفافية اإلدارة، لكن تلكالمغرب عدة إصالحات تهم انفتاح و لقد اعتمد      
ثلة، البلدان التي اعتمدت تشريعات مماب بقافلة انتظار أن يلتحق المغر  فيو  ،تداول المعلوماتيكرس حرية االطالع و 

لمحلية، العمومية والمجالس ا المؤسساتق مصادر المعلومات وسط اإلدارة و انغالمعاناة الصحفيين مع نهج التكتم و  تستمر
ومات لالمعاناة مع استمرار العمل بنصوص قانونية تجرم البوح بالمع تتكرس هذهو  ،نعكس سلبا على أدائهم المهنيمما ي

 .المهني بدعوى السر

المعلومات والوثائق عند الطلب، يواجه  المؤسسات العمومية بتقديمغياب نص قانوني يلزم اإلدارات و  في ظلو     
عراقيل كثيرة تتجسد في استحالة الحصول على الخبر ذاته أو عدم إمكانية يون خالل بحثهم اليومي عن الخبر الصحف

يلجأ البعض أحيانا و  ،هرب أو رفض بعض المسؤولين اإلجابة على األسئلة التي يثيرونهاوفي االصطدام بت التحقق منه،
أساليب قد تتعارض مع الضوابط القانونية  إلى إقامة عالقات شخصية غير مهنية مع أصحاب القرار، بل واستعمال

وسائل  على حق مختلف لصحافةوبهذا الخصوص نص قانون ا ،الى ما يريد واألخالقية للمهنة، وذلك في محاولة للوصول
ر والحق في نشر األخباعلى المعلومات من مختلف مصادرها  والحصولعالم في الوصول إلى مصادر الخبر اإل

من طرف كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة  ووجوب تعيين مخاطب للصحفيين والمعلومات ذات المصلحة العامة
أي رفض لتسليم معلومات أو وثائق معلال و مكتوبا و إال اعتبر بمثابة شطط يكون  أشار المشروع إلى وجوب أنو  ،محلية
االنفتاح داخل المراقبة و و وخاصة ما يتصل بترسيخ الشفافية كما أن تنفيذ مشاريع اإلصالح اإلداري  ،استعمال السلطة في

وتجدر االشارة  ،العمل الصحفييعزز مهنية اإلخبار، و و  المرفق العمومي، سوف يساهم في تعزيز حرية تدفق المعلومات
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دولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان التزاماتها ال الى انه قد طالبة النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة المغربية بترجمة
 .( 83خاصة الحق في حرية الصحافة واإلعالم )و 

 ولى : نوعية االعالم المكتوباأل  الفقرة

اجياتهم الذي تعرفه المجتمعات ولتطور ح والمجالت فقد تعددت انواعها نظرا للتطور الصحافةنواع عدة لوسائل أهناك    
الت فمن المواطنين من يحب االطالع على الجرائد ومنهم من يحب المج ،تهم وكذلك مستوياتهم الثقافيةواختالف ميوال

و أرية شهو الأطرق اصدارها منها اليومية ختلف نه تأكما  .الخو السياسية ..أخرون الرياضية أو االجتماعية دية و االقتصا
لتوضيحي اجدول سنقدم هذا الو  ،سبانيةيضا اإلأمازيغية و ربية الى الفرنسية فاالنجليزية واألالسنوية كما تختلف لغتها من الع

 المجالت :صناف الجرائد و أرق بالتفصيل الى ن نتطاف والمجالت قبل الذي يظهر دورية النشر بين الصح

 جدول بياني حول دورية النشر                                         

دورية 
 النشر

النسبة  المجموع االسبانية االمازيغية االنجليزية الفرنسية العربية
 المئوية

 %4,10 _ _ 19 01 7 11 اليومية

22,37 _ _ 97 33 64  االسبوعية
% 

النصف 
 الشهرية

28 18 _ 1 _ 47 10,73
% 

46,58 204 _ 5 _ 63 136 الشهرية
% 

النصف 
 الدورية

1 02 _ _ _ 3 0,70% 

 %9,13 40 _ _ _ 18 22 الفصلية
النصف 
 السنوية

1 2 _ _ _ 3 0 ,70
% 

 %0,22 1 _ _ _ 01 0 السنوية
غير 

 منتظمة
17 07 _ _ _ 24 5 ,43

% 
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 %100 438 01 6 0 151 280 المجموع

(84)   

 عنوانا 204بنسبة  ،وع العناوينعال نسبة من مجمأ تشكل المجالت الشهرية ن الصحف و أر من خالل هذا الجدول ويظه
 24وغير المنظمة ب  ،عنوانا 40فالفصلية ب ،عنوانا 47ثم النصف شهرية ب ،عنوانا 97العناوين االسبوعية ب يليها 
  .عنوانا

 .كثرأوالمواضيع التي تتطرق لها طرق الى انواع الصحف في المغرب ن فسنتما األأ  

 صدارهاإوثيرة لجرائد و وال : اأ

نه أي أبطة بالتوقيت صدارتها مرتإو صحفا أفنجد جرائد  ،ف منهادا بختالف الغاية والهنواعهأصناف الصحف و أتختلف    
في كل وقت حوالي كل ثالث ة تصدر وثالثخرى صباحية تصدر كل صبيحة يوم أتوجد صحف مسائية تصدر كل مساء و 

 االحداث الساخنة..والكوارث و  حداث مصيرية كالحروبأكأن تكون هناك حاجة لمواكبة ساعات اذا كانت هناك ضرورة 
 هذه جرائد حزبيةو  صحفا يومية تصدر كل يوم كصحيفة العلم واالتحاد االشتراكيكما توجد صحف دورية ونقصد هنا : 

الصباح جرائد مغربية : و  ،وسطيةأدس الشرق الناطقة باللغة العربية وكذلك جريدة الق وسط اللندنيةالشرق األكذلك و 
والجرائد  ،(85) ..جريدة146520كثر الصحف المغربية توزيعا بنسبة  أ خبار اليوم وصحيفة المساءأواالحداث اليوم و 

التي تعتبر  ياموجريدة األن التي كانت تسمى سابق بالبيضاوي الوطن األسبوع كجريدة : أهي التي تصدر كل  االسبوعية
سبوعين أسبوع أن تصدر كل أفحدها االقصى  ما الدوريةأ .. جريدة 38526سبوعية المغربية توزيعا بنسبة اكثر الجرائد األ

يضا هناك أو  ،كما توجد صحف نصف شهرية واخرى شهرية ،ن يقال عنها مجلةأيث اذا زادت عن هذا القياس يفضل ح
نواع أنه تتعدد أكما  ،كثر منها صحفأن اعتبارها مجالت ي الصحف التي تصدر كل سنة وهذه يمكأصحف حولية 

هذه االخيرة تستقطب نخبة القراء فنجد صحف ناطقة باللغة العربية واخرى بالفرنسية و  ،لصحف فتتعدد اللغات الناطقة بهاا
 .الخ..L'OPINIONو   LE MAROC AUJOURD'HUI و  LE MATINكجريدة  الذين يجيدون الفرنسية بطالقة

سبوع تكون مرفقت بصحف يومية هذه الصحف تكون أيد من الصحف التي تصدر كل نهاية كما ظهرت صنف جد    
اقتصادية تخص المواطنين بطريقة كوميدية ريكاتورية تعالج مواضيع سياسية واجتماعية و هزلية سياسية على شكل رسوم كا

ممزوجة بالعامية بية و التي تصدر مرفقت بصحيفة المساء اليومية وهي صحيفة ناطقة باللغة العر  الجورنالكصحيفة 
 .الساخرة 

 وهذا ما سنراه في الجدول التالي تتعدد نوعية المواضيع التي تتطرق لها ما تتعدد لغات الكتابة في الصحف و وك   
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 جدول بياني حول النوعية                                    
النسبة  المجموع االمازيغية االسبانية االنجليزية الفرنسية  العربية النوعية 

 المئوية
االخبارية 

 العامة
95 25 _ 1 3 124 28 ,31% 

 %74, 23 104 3 _ _ 10 91 الجهوية

 %5,02 22 _ _ _ 12 10 الثقافية

 %7,07 31 _ _ 25 6 _ االقتصادية
 %1,82 8 _ _ _ 2 6 التربوية
 %3,19 14 _ _ _ 3 11 الرياضية
 %1,36 6 _ _ _ 6 _ الترفيهية
 %6,61 29 _ _ 27 2 _ االشهارية
 %2,96 13 _ _ _ 13 _ العلمية
 %2,51 11 _ _ _ _ 11 القانونية

 %0,68 3 _ _ _ 3 _ التقنية
 %1,59 7 _ _ _ 5 2 الفالحية
 %0,91 4 _ _ _ 1 3 النسوية
 %0,91 4 _ _ _ _ 4 الساخرة

 % 2,05 9 _ _ 9 _ _ السياحية
 %0,68 3 _ _ _ 3 _ البيئية
 %1,14 5 _ _ _ _ 5 الفنية

 %0,45 2 _ _ _ 2 _ الصحية

 %0,91 4 _ _ _ 1 3 المهنية

حقوق 
 االنسان

2 _ _ _ _ 2 0,45% 

الصحافة 
 االلكترونية

_ 2 1 _ _ 3 0,68% 

 %1,14 5 _ _ _ _ 5الجماعات 
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 المحلية

 %0,91 4 _ _ 3 1 _ المعلوميات
شؤون 
 الشباب

3 _ _ _ _ 3 0,68% 

قضايا 
 المهاجرين

2 1 _ _ _ 3 0,68% 

 % 1,82 8 _ _ _ _ 8 الجمعوية

شؤون 
 الرجل

_ 2 _ _ _ 2 0,45 % 

الخاصة 
 باالسرة

1 3 _ _ _ 4 0,91% 

القضايا 
 االجتماعية

_ 1 _ _ _ 1 0,22% 

(86) 
االخبارية  ن الصحفأويظهر  ،متناولةيضا من خالل المواضيع الأتنوع الصحافة الوطنية والمجالت يبرز هذا الجدول   

ا المختصة بالقضايا االجتماعية مأ ،هامة من مجموع العناوين الصادرةالصحف الجهوية تشكالن دائما نسبة العامة و 
كذلك يرجع السبب الى نقص في االنتاج والتوزيع و و  ،سبتها منخفضةااللكترونية فنالجماعات المحلية و  ،سرة والرجلاالو 

ا المهاجرين غلبية المواطنين ال يعرفون بوجود صحف خاصة بقضايأ ن ألتعريف بها لذا القارئ الذي نجد ااالعالن و  طرق 
و نقص أفي صنف وقلة  العناويين الوطنية زخم ما فيما يخص اللغة المستعملة في الكتابة فنجد فيأ الصحة والبيئة .. وأ

 الجدول التالي :هذا بحسب  خرأهائل في نوع 
 جدول بياني حول اللغة المستعملة

 النسبة المئوية مجموع العناوين لغة الصدور
 %63,93 280 العربية
 %34,48 151 الفرنسية

 %1,36 6 االمازيغية
 %0,23 1 االسبانية
 %100 438 المجموع
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 78صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

ة اللغة تي في المرتبة الثانيأ٪ وت63,93ي بنسة أعنوانا  280العناويين التي صدرت باللغة العربية ب يبين الجدول عدد   
ن فسنتعرف ما األأ ( .87االسبانية )يوزع بين العناويين االمازيغية و الباقي و  ،٪ 34,48عنوانا وبنسبة  151الفرنسية ب 

 .على النوع الثاني من الصحافة المكتوبة وهي المجالت 

 ثانيا : تخصصات المجالت
ن المجلة أفنجد  ،نظرا لتعدد اصنافها ،نواع محددة منهاأعالم المكتوب مبيعة خاصة صناف اإلأكثر أمن  تعد المجالت   

و المجالت أاالعبين البارزين ر الفنانين و خباأع الترفيهية كالمجالت التي تنشر ليست هي فقط تلك التي تعنى بالمواضي
ومن ,المشاهير.., وما تخبؤه البراج لك من حظ..خبار الفنانين و أو  الرشاقةو  كالطبخمور ربات البيوت أتعنى بة التي النسائي

ن أل ،ن صح التعبيرأو مستهلكين أصدا واسعا بين راغبيها ومن يهتم بمثل هذه بمواضيع من قراء تلك المقاالت التي تجد 
ن الربح السريع بل تبحث عات القيمية التي تقدمها للقراء ضافاالبو  تجارية ال تهتم بالنوعيةغلبية هذه المجالت تكون أ 

سلوب المتبع من لذن ي األأفيون عناءا ال من ناحية الكتابة و المواضيع التي ال يجد فيها الصحأبواسطة المقاالت 
وهذا  ،وجة الجديدةالم غالبا ما يطعم بمصطلحات عامية وهي خباري البسيط الذيصحفيين الذي يغلب عليه الطابع اإلال

تجعلها قريبة من جميع فئات المجتمع ومن مستوياتهم و  يراتها فتعتبر كسابقة صحفية لهمالضفاء طابع يميز المجلة عن نظ
و أمثل نظيره في المجالت السياسية  التقصي فالصحفي في مثل هذه المجالت ال يعانيوكذلك من ناحية البحث و  ،الثقافية

و أتكون بهذف التعريف بالفنان فالن غلب تلك المقاالت أ ن إالمعلومة بل  وأصول على الخبر جل الحأاالقتصادية من 
حيان تكون تلك المقاالت غلب األأ وفي  و مطرب ما..أزياء أو مصمم أ مورو المغأعب الشهير الو الأالفنانة عالنة 

 .ال من رحم هللا إلشخص الذي تتحدث عنه في المقالة مدفوعة االجر من طرف ا

يع المواض التربح منو سوى الربح  ،و توعوي أذف ثتقيفي ن المجالت الفنية ليس لها هأوهذا معروف  ومن المالحظ     
هذا  نليهإئ وخاصة القارءات النهن من يوجه ال ترفع من مستوى القار  ،التي تطرحها البسيطة والتي في غالبيتها تافهة

 ،دتي: سي  و الترفيهية  مجلةأل عن هذه المجالت الفنية البيوت ومثا خاصة صنف رباتو  ،النوع من المجالت بالتحديد
ت نساء مغربيات وهي من بين كم كبير من المجالالفاطمة و  ،نجمةو  ،ليج وهي مجالت دولية شرق اوسطيةزهرة الخ ،هي

مستحضرات  نواعأخر أص بالتي تخت ،L'ORIALLE ضافة الى مجالت ترفيهية ناطقة بالفرنسية كمجلة إ مغربية...
تختص باحدث  ،PRESTIGE خر صيحات المودى ومجلةأزياء و التي تخاص باأل .PENDOESومجلة  ،االزياءالتجميل و 

                      وغيرهم كثير.                 .. CUISINE DU MAROCكمجلةالديكورات المنزلية اضافة الى مجالت تختص بالطبخ 

نه ظهرت على أكما  ،درهم للمجلة 12رتفع حيث يتجاوز المجالت الترفيهية ثمن اقتناءها من أنه نالحظ أكما       
وخاصة عندنا بالمغرب  ،زياءالمجالت الخاصة باأل ،-غير مجالت النميمة  -لترفيهية الواجهة نوعية جديدة من المجالت ا

السياسية قتصادية و ما بخصوص المجالت االأ ،نهذه المجالت تكون مرتفعة الثمو  قفاطن..اء التقليدية من جالليب و زياأل
وضاع الداخلية السياسية التي تناقش األ نيشان مثل مجلة ،طراف االصابعأميز منها يعد على لكن المت فهي موجودة
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 79صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 ومجلةيضا أوهي تصدر في شكل صحيفة االحداث المغربية الشديدة سياسيا ومجلة الوطنية والتي تعرف باراءها القوية و 
 اضافة الى مجلة : ،HEBDOMADAIRE  JOURNAL  LEلوجرنال

- L' ECONOMISETES ;وهي تعنى باالمور االقتصادية كما انها ناطقة باللغة الفرنسية    
- LA GAZETE DU MAROC  
- LE TEMP. 

خلية اوقة الداالر تناقش مواضيع حيوية مواكبة لما يدور في لمجالت مقاالتها هاذفة و نافعة و فاغلبية هذه ا ،وغيرها كثير ..
الضغط لكي يخرصوا لتقيد و ن بعض هذه المجالت تعاني من األدهاليز الحكم من سياسات وملفات عالقة ولذلك نجد 

 الصوت الحر. وتتمتع مجلتان أسبوعيتان ناطقتان بالفرنسية مستقلتان ومتمردتان هما :

- Le Journal Hebdomadaire  ;  

- TELQUELL. 

 ،وعياً نسخة أسب 20000الدار البيضاء، بتوزيع أكثر من  ن ومقرهما في العاصمة االقتصاديةوتقوم المجلتا كبير بتوزيع
ي هضمها الى المجالت الترفيهية ما المجالت الرياضية فيمكن أ ،لقب صحفيوهذا النوع من االشخاص هم من يستحقون 

و أ الفورمل FORMOLAوا السيارات سواء سيارات السباق خر ما جاد به مخترعأت الخاصة بالسيارات التي تهتم بالمجالو 
  LA GAZET DU SPORT مجلة يضاأو AUTO MAGAZINE كمجلة  ثمنتها أنواعها وبأحدث أو  السيارت العائلية

 ... وهي تختص باالخبار الرياضية

أو ي ما قدم في المجال العلم حدثأبSCIENCE ET VIE ما المجالت العلمية فهي تهتم بالمواضيع العلمية  كمجلة أ    
 ا له عالقةموكل  .الخلتلفازات..نواع اأارقى أو الهواتف المحمولة أو حدث الكمبيوترات أاالختراعات كالمجالت التي تهتم ب

طبية ضافة الى المجالت الإ .ر في باطن االرض وفي جوف المحيطاالكتشافات الفضائية وما يدو  ،العلومبااللكترونيك و 
من ن وهذا مانعيشه األ ،مراض خطيرة تهدد البشريةأو من أما اكتشف في الطب من لقاحات وترياقات  خرألخاصة با

رع هل هو مرض مختالذي تضاربت االراء حوله وحول خطورته :  H1N1و ما يطلق عليه أظهور وباء الفلونزا الخنازير 
 ن العالجأم أ؟ حتراس منه؟ هل يوجد عالج لهب االقا يجنه مرض خطير حأم أكي تتربح من وراءه شركات االدوية؟ ل

ب وى تضار  جواب لها سوالعديد من االسئلة التي ال ؟....الشركات مجرد مسكنات وال عالج لهالمقدم من طرف كبريات 
ات دراس مجلة ،كمجلة الشرطة ومجلة مسالكيضا مجالت قانونية وهي تتطرق للمواضيع القانونية أونجد  ،في االراء

 الخ .لية مجلة المحاكم المغربية ..سياسية وهي مجلة فصووقائع دستورية و 

فنجد  ،الثمن فاللغة هي مشكلة الثانية نها مرتفعةأ ة عويصة بالنسبة للمجالت فمن غيريعاني القارئ المغربي من مشكل    
ن المغرب أومن المعروف  ،باللغة الفرنسية مهاتوعوية تقدخبارية هامة و إجالت الثتقيفية التي تقدم حصيلة ن بعض المأ

ة بطالقة فيهم من ال يجيد الفرنسي ،ة متعلمة لكن في مستويات مختلفةالفئة الباقيو  %70مية ما يقارب أيعاني من نسبة 
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 80صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

اصل على و الحأمي جيد الفرنسية فما بالك بالشخص األال يناك من هو حاصل على الباكلوريا و فهوهذه هي الطامة الكبرى 
الهزلية ذات المواضيع البسيطة  وأوا الى قراءة المجالت الترفيهية ن يتحولأفمن البديهي اذن  ،و االبتدائيةأاالعدادية 
نه أوتجدر االشارة الى  ،ن القراء لصالح مجالت استهالكيةن المجالت التوعوية تفقد العديد مأفينتج عن هذا  ،والضعيفة

ي مواضيع مجاالت متخصصة فبرزت صحف و  ،االقتصادية واالعالمية التي يمر منها المغربية و كنتيجة للتحوالت السياس
 الشؤون االجتماعية ....متنوعة كحقوق االنسان وقضايا الهجرة و 

 ثالثا : مجال توزيع الصحف الوطنية

 :التالي بوضوح  المجالت بالمغرب على مستوى التراب الوطني وهذا مايبينه الجدولتتعدد مناطق توزيع الصحف و   

 جدول بياني حول التوزيع الجغرافي

 النسبة المئوية المجموع الفرنسية  العربية  مكان الصدور
 %22,37 98 19 79 الرباط 

 %39,50 173 100 73 الدار البيضاء
 %6,16 27 7 20 طنجة
 %3,19 14 1 13 فاس 
 %2,28 10 _ 10 سال

 %3,42 15 6 9 مراكش
 %1,14 5 _ 5 وجدة 
 %2,05 9 6 3 اكادير
 %1,60 7 3 4 مكناس
 %68, 0 3 1 2 الجديدة 
 %0,91 4 _ 4 اسفي
 %1,14 5 _ 5 انزكان

 %1,14 5 2 3 المحمدية
 %22, 0 1 1 _ ازرو

 %2,05 9 1 8 القنيطرة
 %0,91 4 _ 4 العيون 
 %2,73 12 _ 12 تطوان
 %0,46 2 _ 2تمارة 
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 81صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 الصخيرات
 %1,60 7 _ 7 الناظور
 %22, 0 1 _ 1 تاونات
 %0,46 2 _ 2 كلميم

 %1,36 6 _ 6 بني مالل
 %22, 0 1 _ 1 الحسيمة
 %22, 0 1 _ 1 العرائش

 %0,46 2 1 1 الخميسات
 %0,68 3 2 1 سطات
 %22, 0 1 _ 1 خريبكة
 %22, 0 1 _ 1 شفشاون 
 %0,46 2 1 1 بركان
 %22, 0 1 _ 1 الداخلة
 %22, 0 1 _ 1 بوجدور 
 %22, 0 1 _ 1 كلميمة

 %22, 0 1 _ 1 ابن جرير
 %22, 0 1 _ 1 ورزازات

 %22, 0 1 _ 1 القصر الكبير
 %22, 0 1 _ 1 سيدي سليمان

 %100 438 152 286 المجموع

(88 )             

اط الربالدارالبيضاء و ن مدن أنه يتضح إمغربية فالتي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة ال 2005بحسب احصائية سنة   
ي أعنوانا  271بلغت النسبة بينهما  سد من حصيلة العناوين الصادرة للصحف حيثهي المدن التي تستاثر بحصة األ

 ( .89٪ من مجموع العناوين الصادرة بالمغرب)62,26بنسة تقارب 

وهذا  ،و منطقة معينة من المغربأات الصحفية في مكان معين صدار نه يظهر التركز الكبير لإلإن يبين شيأ فإوهذا     
نه غير ألكن نعود ونقول  ،ن بالتساوي بين كل مناطق المغربن يكو أفتوزيع الجغرافي للصحف يجب  ،بدوره نقطة سلبية

                                                 
 _ التقرير السنوي لنقابة الصحفيين مرجع سابق 88
 _ تقرير النقابة الوطنية للصحافة مرجع سابق  89
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 82صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 نأتسمح للقارئ  ،فعيضا مرتأوبنمو اقتصادي  ،نية هائلة بالنسبة لباقي المغربن تلك المناطق تشكل كثافة سكاأل ،ممكن
المقاهي ن نسبة أكما  ،ن يخصص مبلغا خاصا لهاأن تكون له عقلية أعلى شراء المجالت والصحف و يكون مداوما 

الى جانب تلك التي توفرها مجانا وهذا ليس  لمقاهي تكون هناك صحف تباع فيهاغلبية اأ نه في أمرتفعة هناك وكلنا يعلم 
قل في المقهى الواحد لكي شخصا على األ 30يد  واحدة تمر علىفنالحظ ان الصحيفة ال ،فةفي صالح نسبة توزيع الصحي

صبحوا كلهم يتنوابون على أصحيفة  30شخصا سيشترون  30ن كان أليها فما الذي تربحه هنا الصحيفة؟ بدل يطلعون ع
الت من يقوم بتاجير المجلة بشرط صحاب المحأفهناك من  ،يضاأ! وهذا يضر بنسبة مبيعات الصحف والمجالت واحدة 

وهذا هنا راجع الى ارتفاع  ،خرجيرها ألأهدر لمحتواها لكي يعيد تو أي تمزقات أالشخص المؤجر سليمة دون يعيدها  نأ
 ثمن المجلة مما يقلل من زبناءها فيضطر البائع الى تاجيرها .

قتصادي االمن حيث النمو  فبالنسبة للمناطق الفقيرة ،يءمر يختلف بعض الشن األإخرى من المغرب فما في المناطق األأ    
و أقراءة نه مدمن على الأو أال اذا كان هناك خبر طارئ إاء مداومون على اقتناء المجالت والصحف نه ال يوجد قر أفال شك 

 ة انزكانازرو الحسيم نه في المناطق البعيدة كمنطقة ورزازات وأوال ننسى  ،صصون مبلغا شهريا القتناء الصحفنه ممن يخأ
وكان  ،ضةغ لذلك نجد نسبة التوزيع منخفمازيضافة الى كونها مناطق خاصة باألإمية المرتفعة واألصال من التهميش أتعاني 

 -تفعة  المجالت الناطقة باالمازيغية فلكان من المؤكد ان تكون نسبة التوزيع مر ن يكثر هناك توزيع الصحف و أمن االجد 
اينة في السباب  في نظرنا التي ادت الى هذه النسب المتبوهذه هي ا -طبعا بين من يجيدون القراءة بالحروف االمازيغية 

   .ن ليست ما نامله في مغرب اليوم والغد وكل زمانالتوزيع والتي تجعل ارقام الجدول منطقية ولك

حيث ؛ يةصنفيين الصحافة المستقلة والصحافة الحزب ن نقوم بعملية تقييم للعمل الصحفي بالمغرب بينأن سنحاول ما األأ  
 احليلها له في الفقرة الثالية :عرف على ماهيتها وسياستها في توجيه الخبر وطريقة تحريرها و ينت

 لفقرة الثانية : تقييم كلي لحصيلة الصحافة السياسيةا
 ،االعالمو بين السياسة هو العالقة الرابطة  ،ي بالمغربول ما يتبادر الى ذهن الباحث في موضوع المشهد االعالمأن إ    

 عية .ي منظومة مجتمأاميكي في الحركة االعالمية داخل الدينفعال و حزب كمؤسسة سياسية لها دورها البالنسبة للخاصة 
 ،ليهااالتي ينتمي ي المؤسسة أربطها بمحيطها الذي تتفاعل معه  يجب علينا ،ديث عن الصحافة الحزبية الوطنيةعند الحو 

ئ المبادار و لكن عملية التعبير عن االفك ،لصحفي كرتبط بظهور االحزابنوع ان يكون ظهور هذا الأنه من البديهي إلذلك ف
عية اف سياسية وتوعوية اجتمامن الصحف له اهد خرأبل هناك نوع صحافة الحزبية ليس مرتبطا فقط بالاظهار المواقف و 

 نها الصحافة المستقلة .أ ،و الجمعوي أو النقابي أمي الى الحقل الحزبي ال تنت ،واقتصادية

 ية حريةأوال : الصحافة المستقلة أ
" دفتر تحمالت لم يضع في إنشائه   ،له كما بمختلف بالد المعمور، إعالم قائم دونما وجود حزب معلن بالمغرب يتواجد  

هو إعالم بال حزب  ،صورته باأللوان في صفحة االولى وال بوضع وليس مجبرا على تخصيص حيز لنشاط الزعيم سياسي"
بمجرد أن تبهت  صورته تبهتو يتحدد وجوده بوجود الحزب  ،في مقابل إعالم حزبي -لة األولىللوه أو هكذا يبدو األمر-
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 83صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

ذا كان إعالم الحزب  ،صورة هذا األخير فأن  ،فوقه صوت آخر هو صوت الحزب الذي ال يعلو -جريدته في الغالب -وا 
فيه أن يحتكم إلى منظومة سياسية ذات خلفية إيديولوجية أو إلى  ليس من المفروض م""حزب اإلعالالصحافة المستقلة او 
 ذلك.  أو ما سوى  " لحسابات المرحلة"، وليس مطالبا فضال عن ذلك لتوجيهات الزعيم أواألغلبية سلوك جماعي تفرضه

ذا كانت الصحافة الحزبية تحكمها       ، فأنخطوط حمراء ، أو حددتالحزبيوطقوس التضامن " ثقافة االنضباط" وا 
ذلك( في  ال يرى حرجا )بين الفينة واألخرى أو كلما تراء لهمطالب بإعمال مبدأ االنضباط و  غير الصحافة المستقلة

ن  الذي نقصد في هذا المقام تلك الكتابات وحزب اإلعالم ،بالتلميح المبطن كان محاذاتها والتعرض لها وتجاوزها أحيانا وا 
تعتبرها متواطئة في تسويف الواقع وتدجين  التي ال تشفي المنابر الحزبية غليلها أو تراها مقصرة في وظيفتها أو الصحفية

، بقدر ما يعمل على أن يكون طلع للسلطة أو يعمل بجهد لبلوغهاال يتحزب" " هو المواطن والتجاوز على حاله ومستقبله
 كائنة ما تكن السلطة القائمة .               سلطة مضادة

ومن  الذي تعبر به"حزب القلم" و الى أاب انجذبت إلى الصحافة المستقلة األحز  "أقالم"ولهذا السبب نرى العديد من      
اعدة فإنه االنشقاقات الحزبية بالمغرب هي الق ولما أصبحت ظاهرة ،داخل الحزب خالله عما لم يكن متاحا لها في السابق..

كما ملجأ  "المنشق"، إذ أضحى هذا األخير ملجأ "حزب اإلعالم"على ما نسميه هنا ب  "يتزايد الطلب"يبدو من الطبيعي أن 
تدعي  أو مستقلة""ا إلى وجود عدة أقالم تكتب بمنابرس أن نشير هنأوالب ،وهكذا ..لم يتسن له بعد ولوج حزب الذي

تدعي النزاهة في القول لكنها ال  "ألقالم"، بل وأيضا بعد الخطاب لشرعنة الممارسة فيمااالستقاللية وتسعى لكسب مشروعية 
غاتها للصحف المستقلة تتنوع بين يومية واسبوعية وشهرية و يتوفر المغرب على العديد من او  ،(90تحتكم إليها في الفعل)
وكلها تعتبر  خبار اليوم..أوالصباح وصحيفة  بالعربيةهمها صحيفة المساء اليومية الناطقة أ ومن بين  ،بين العربية والفرنسية

حزب "و أرية المسموح بها للصحف المستقلة ولكن مامدى الح ،ي لها صدى مسموع بين فئات الشعبمن المنابر الت
 االعالم "؟ هذا ما سنناقشه في هذه النقطة .

  الصحف المستقلة وهامش الحرية 
تعاطي الدولة مع الصحافة المستقلة فإن هناك شبه إجماع لدى المراقبين على اتساع  بالرغم من االنزالقات التي عرفها     

بينما يرى  ،فا واضحًا في تفسير هذا التحولوبالمقابل هناك اختال ،سنوات من العهد الجديد هامش حرية الصحافة بعد عشر
، يعتقد المتشائمون أن إطالق حرية راطيةت مخاض االنتقال نحو الديمقالمتفائلون أن هذا التحول هو أحد أبرز تمظهرا

، أي أن لطوي ليتمكن من إعادة إنتاج نفسهالصحافة بالمغرب ليس في العمق سوى الثمن الذي ينبغي أن يدفعه النظام الس
 autoritarisme’coût de l Le (.91)هذه الحرية هي جزء من كلفة السلطوية 

مغرب الصحافة المستقلة أصبحت فاعال أساسيا في الحياة السياسية بال، فاألكيد أن وبغض النظر عن هذا االختالف    
ل وأصبحت تلعب وظائف تتجاوز وظيفة اإلخبار إلى خلخلة مجموعة من األفكار والقيم والصور النمطية وفتح نقاش حو 

 بعض اإلختيارات اإلستراتيجية للدولة بشكل يكاد يجعلها شكال من اشكال المعارضة السياسية . 

                                                 
90  _Maktoob.com Inc 2009 
91 _Ferrié Jean Noel : les limites d’une democratisation par la societé civile en Afrique du Nord. Mai 2004.www.ceri-

sciences-po.org 
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  الصحافة المستقلة تتقمص دور المعارضة السياسية : -

عطى مسي المغربي هو ليس فقط يمكن أن نزعم أن االضطالع بمهمة المراقب الناقد ألداء الفاعلين في الحقل السيا    
 سياق في غير أن مفهوم االستقاللية " بالمستقلة ".ظهور ما يسمى بالصحافة المستقلة بل يكمن في صميم نعتها ل موازي 

 زاب مع، فهو يعني باألساس أخذ مسافة عن مركزي إنتاج وتسويق الحقيقة وهما الدولة واألحالراهن المغربي ليس بديهيا
تعديالت )فائها وحلالعلم أن هـذه المسافة التي يشار إليها بعبارة حرية التعبير تم تحديدها قانونيا وسياسيا من طرف الدولة 

 عليا لالتصال السمعي البصري( بما يسمح بمراقبتها والتحكم فيها. ، إنشاء هيئةقانون الصحافة

لى إغير أن خاصية عدم االكتمال التي تظل السمة األبرز للمسلسل الديمقراطي بمختلف أوراشه اإلصالحية إضافة     
 يع مع التصورطبانكماش الصحافة الحزبية للمعارضة السابقة وتحولها من خطاب نقدي إلى خطاب تبريري مطالب بالت

صحافة ، هذين العاملين ساهما إلى حد بعيد في جعل الموقعها الجديد في النسق السياسي تماشيًا مع ،الدولتي للحقيقة
صد بعض ويمكن ر  . المستقلة تشتغل على ملفات وقضايا ذات حساسية كبيرة محاولة إنتاج حقيقة " منافسة " لحقيقة الدولة

 اط التالية : تجليات هذه المنافسة في النق

 _ الصحافة المستقلة كقاطرة للنقاش العمومي : 

... وقد تجلت بوادر مساهمة الصحافة المستقلة في هذا النقاش مع ظهور أولى األسبوعيات الناطقة بالعربية بفضل مناخ  
فبعد أن كان هامش الحرية والنقد يتحدد بمقدار القرب أو البعد عن مركز  ،لنسبي في العشرية المنصرمةاالنفتاح السياسي ا

هذه المسافة ورغم استعصائها على القياس فقد  ،ا ويوسع المسافة عن مركز القرارالقرار، أصبح هذا الهامش يتحرر تدريجي
دة من الكتابة الصحفية ك : شكلت المحدد األساسي لهوية الصحافة المستقلة التي حاولت ترسيخها بتكريس أشكال جدي

 حاولت من خاللها تجسيد مهمتها كصحافة ،...الختقنية الحوار المواجهة ؛ملفات أسبوعية االشتغال على ؛التحقيق
 (.92تساهم في أجندة سياسة تعددية ديمقراطية تعتمد التحقيق وتوخي كشف الحقائق حول الحياة العامة ")"

 _ طرح قضايا اإلصالح السياسي :  

ل الصحفي بهدف توسيع هامش خاصة األسبوعيات هو توظيفها لتقنيات العميميز الصحافة المستقلة بالمغرب و ما      
لمختلف أوراش اإلصالح التي فتحتها  " l’accompagnementالمرافقة " " ، وقد تجلى ذلك باألساس في لعبها دور"الحرية

غير أن سؤال العالقة بين  ،روع المجتمع الديمقراطي الحداثيومش الدولة وبالخصوص خطابها حول االنتقال الديمقراطي
اإلعالم عموما والصحافة المستقلة خصوصا وبين االنتقال نحو الديمقراطية لم يلقى بعد االهتمام الكافي في أدبيات 

حيث يلعب دورا حاسما في  ،(93االنتقالوجيا التي لم تهتم كثيرا بدور اإلعالم رغم أهمية هذا األخير في البناء الديمقراطي )
تلعب دورًا هامًا  نهاأكما  .، بين النخب والجماهيركس العالقات بين الدولة والمجتمعمسلسل االنتقال من جهة كونه يع

                                                 
 .2000يوليوز 22_ مقال ألبي بكر جريدة األيام عدد  92

93 _O’Neil Patrick : Democratization and the media ,what is the link ? p:6 
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كحلقة وصل بين المجتمع والدولة من خالل رصدها لبعض مالمح اإلصالح التي تقدم كلحظات أساسية في مسلسل 
دور في إعادة تشكيل قد يكون له وبال شك  ، وتناول مبادراتهم بنفس النقد فاعلين العموميينصدها لتحركات الاالنتقال ور 

زالة طابع الغموض  ذهنية المغاربة وتصوراتهم للسياسة والسياسيين بما يساعد على التاسيس لثقافة المساءلة محل القداسة وا 
 .ويساهم بالتالي في جعل المواطن المشارك الفعلي بدل المتفرج السلبي ،مارسيهوم عن عالم السياسة

 : ايديولوجيا الصحافة الحزبيةثانيا 

ا تجسيد المشهد اإلعالمي يستلزم من أن الحديث عن الصحافة الحزبية المغربية كعنصر فاعل يساهم في تشكيل أو     
هذه الصحافة مرتبطا ارتباطا وثيقا مي إليها وبالتالي يكون ظهور ينت أي بالمؤسسة التي ربطها بمحيطها الذي تتفاعل معه

ظهار المواقف عملية ال تتم ،السياسية بظهور األحزاب بر منبر إال ع وحيث أن عملية التعبير عن األفكار والمبادئ وا 
بين المؤسسة  لتواصللها أهميتها في عملية ا كان ظهور الصحافة ضرورة حتمية كوسيلة تعبيريةإعالمي يصل إلى الجميع 

 .-المتلقي  -المستهدف وبين الجمهور -الحزب  -السياسية 
إلى بداية االستقالل  1912التي فرضت عليه سنة  عرفت الحياة السياسية المغربية تطورات ملموسة منذ عهد الحماية     
التنظيمات السياسية الحزبية وذلك بعدما الحقبة التي بدا فيها المغرب يعرف بعض  فكانت بذلك فترة الثالثينات هي 1956
اعتبار الرابطة المغربية هي  ويمكن .وضاع داخل نظام الحماية المفروضالحركة الوطنية آنذاك تطالب بتصحيح األ كانت

حزب, لكن وبعد تطورات وقعت على الساحة وبعد معانات من  أول تنظيم يمكن اعتباره سياسيا في المغرب على شكل
احمد بلفريج" "محمد "عالل الفاسي" " من الشباب إلى تكوين تنظيم سري جمع كال من بري لجأت مجموعةالظهير البر 

الناحية  تحقيق قفزة نوعية من وفي هذه الفترة تم"كتلة العمل الوطني" وآخرون تبلور فيما بعد ليسمى " الوزاني حسن
ومنذ البداية اخذ التنظيم الحزبي السياسي يفكر  ،ة الحزبيةالسياسي حيث ظهرت العديد من التجمعات؛ السياسية أمام الحماية
الذي كان  تمكنه من التعبير واإلعالن عن مواقفه في شتى المواضيع وعلى الرغم من قانون الحماية في إصدار دوريات

 وبإشراف ”LONEG”إرادة الفرنسي تحت ”MAGHREB“ مجلةيقف ضد ارادة تلك التنظيمات الحزبية فقد تم إصدار 
 »  سميت فيما بعد  ”ACTION DU PEUPLE”هي "احمد بال فريج" كرئيس تحرير كما تم إنشاء صحيفة أخرى 

VOLONTE DU PEUPLE » ن مواضيعها وتعرقل من طرف االستعمار وذلك أل تتوقف وكانت جميع هذه المحاوالت
 البربري من خالل تبيان خلفياته وآثاره السلبية على الوضع الداخلي .  كانت تتمحور حور محاربة الظهير

كان و  خرمواكبا بعضه البعض األ الظاهرة الحزبية منذ عهد الحماية فكان التطور الحزبي والصحفي المغرب عرفو      
بداية من مغرب  والمذاهب سواء في الغايات أو الوسائل التعدد أيضا من سمات التطور الذي فرض تضارب األفكار

 والمالحظ أن هذا التعدد ال يخلو من سلبيات فكلما ظهرت ،الدستورية والتعددية الحزبية الحماية وصوال إلى مغرب الملكية
جديدة ورؤى سياسية جديدة تستوجب  فئة بأفكار معينة مضادة لفئة أخرى إال وانشقت وكونت لنفسها فريقا جديدا بأفكار

نذ نشأتها األولى إلى يومنا أكدته التجربة الحزبية الصحافية المغربية م وهذا ما ،لتعبير والتبليغر جديد من اجل اخلق منب
 ..التي تتبناها. االفكار والرؤى السياسيةجل التعبير عن أحزاب والمنابر التي تستخدمها من على األ مثال ،هذا

 يدتي "العلم" و "االتحاد االشتراكي"ا _ دراسة الخطاب االعالمي للصحافة الوطنية الحزبية نمودج : جر 
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جهاز الذي يسهر الفكر السياسي للي حتما الى دراسة مضمون الخطاب و يؤد ،ي صحيفة وطنيةأن دراسة مضمون إ    
ذي يؤكد مدى الشيء ال ضوعية غير وارد في هذه الدراسة..المو بالتالي يكون عنصر االستقاللية و و  ،على تلك الصحيفة

سلبي في بعض االحيان على عملية  ثرأالضيق الذي غالبا ما يكون له بالفكر الحزبي  دو بلأارتباط هذه الصحيفة 
يجد نفسه امام كومة من االفكار المتلقي هنا و  ،من كل نزعة سياسية ونعرة حزبيةالتواصل داخل اطار عمل اعالمي خال 

وتبقى  ،و لتلك النظريةأن لهذا الشعار بين فئة معينة من المتحزبين الحاملي ،لةات التي تبقى في االخير متداو النظريو 
بل فهو يشتغل بموازاة  ة له بالدور االعالمي المنوط بهذلك المنتج االعالمي الذي بمثابة بوق دعاية فقط ال صل ،الصحيفة

 ،ةي ايام الحمالت الدعائية االنتخابيويتجلى ذلك خصوصا ف اقتصادية.. سواء كانت سياسية او ،مع ما تخلفه الظروف
 ومناضليه . ،عن مكبر صوت وصورة الفراد الحزبفتصبح الجريدة عبارة 

و من خالل أعمدة الثابتة في الصحف الحزبية يكون واضحا من خالل اال ،الخطاب االعالمي السياسي الحزبين إ   
وذلك سنقوم بدراسة بسيطة لمضمون الفكر الحزبي  ،ه السياسي الذي يقوم عليه الحزبالصفحات التي تكرس التوج
لتابعة لحزب االتحاد واالتحاد االشتراكي ا ،س الحكومة الحاليةأالتابعة لحزب االستقالل الذي يتر المتضمن في جريدتي العلم 

جهاتهما الحزبية لفة الختالف تو نظرا لكونهما يقدمان افكارا مخت ،شعبية الذي يوجد في صف المعارضةالقوات الاالشتراكي و 
 الفكرية .و 
اعتبارات منها ما هو تاريخي وهذا راجع الى عدة  ،الحزبيالعلم رائدتي العمل الصحفي عتبر جريدتي االتحاد االشتراكي و ت

ي ما يناهز نصف قرن من أ 1946عود من حيث النشاة الى سنة فتاريخ جريدة حزب االستقالل ي .ومنها ماهو سياسي
ما بالنسبة لالتحاد أ ،ة صحفية يمكن الجزم بانها رائدةل هذه المدة يمكن القول بان لجريدة العلم تجربه في طو ولعل ،الزمن

دت على الساحة ن وجأبمثابة امتداد لصحف تقدمية سبق و فهي تعتبر  ،اثتها بالمقارنة مع جريدة العلمفرغم حد ،االشتراكي
جاءت بعد  .1983ماي  14االشتراكي رسميا في يدة االتحاد فقد ظهرت جر  المحرراالعالمية من قبل جريدة التحرير و 

" قرر عزم حزبنا الحظر الذي فرض على صحافة حزب االتحاد االشتراكي لتكون كاستمرار او كامتداد لجريدة المحرر : 
اتنا كفاحان نصدر ابتداء من اليوم وبصورة مؤقتة االتحاد االشتراكي لتكون المعبر بلغتنا النضالية المعهودة في 

 (94")عهد ان تسير على منوال المحرر...التي تتحبا بجريدة االتحاد االشتراكي.كفاحات الجماهير الشعبية....فمر و 

اعت ترسيخ استط ،لي الذي سارت عليه مند بداياتهافبحكم الفكر االيديولوجي االستقاللي التعاد "العلم"ما بخصوص أ    
واالسالم الذي ترتكز  ،وانبتق في مناخ اسالمي أ: " نشن الحزب نفشه أم بحكم الساسا على االسأهذا الفكر الذي يرتكز 

عليه التعاذلية االستقالية هو االسالم السلفي الذي يعتبر مدخال لتحرير االنسان المغربي منكل اصناف التبعية ومن كل 
 (95منابع الخضوع ")

                                                 
  COM MAKTOUB., ماخود من موقع الكتروني : 1983ماي  14_ جريدة االتحاد االشتراكي العدد االول في 94
 177, ص  1979_ عبد الكريم غالب : " الفكر التقدمي في االيديولوجية التعادلية " مطبعة الرسالة الرباط 95
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خدم الحزب ي يعالمي السياسي الذمغرب معتبر بمتابة المنبر اإلن الجريدة في الأفانه لم يبقى شك  ،وانطالقا مما سبق   
جل مصلحة الحزب أوتهمل من  ،حزابهاأل الصحف الوطنية تنطق بلسان حال ن جأولذلك نرى ب ويعبر عن مواقفه ..

 الخطير الذي يجب ان تقوم به .متناسية الدور االعالمي المهم و  ،وابراز توجهاته االيديولوجية

 حية جريدتي : "العلم" و "االتحاد االشتراكي" دراسة افتتا 

لناحية اسواء من  حداث حسب الواقع الذي يفرض نفسهوفي سياق راهنية اال لجريدة العلمتندرج االفتتاحية بالنسبة     
حلل تخاللها  فهي الناطق الرسمي باسم الحزب مبنية على افكاره الثابتة  والتي من ،و االجتماعيةأو االقتصادية أية السياس

حسب و  ،بل نجدها تظهر وتختفي حسب نوعية الحدث ،ال تتميز باالستمرارية اليومية فاالفتتاحية في العلم ،ذلك الواقع
 ظرفيته .هميته و أ 

شت غ 20و أمارس 2يناير او تاريخ  11ل ذكرى الوطنية مثفي جل المناسبات  جريدة العلمكما تظهر االفتتاحية في     
لى اهذا باالضافة  ،قالل وكان له فيه النصيب االوفركلها تواريخ ساهم فيها حزب االست ثورة الملك والشعب..ذكرى 

يام ناسبة ام وأو بمناسبة انعقاد مؤتمرات أتكون لها عالقة بزيارات الدولة  التي غالبا ماافتتاحيات المناسبات الخاصة و 
ره ي تقريفية المتضمنة فاالفتتاحية منفد يعبر من خالله حزب االستقالل عن مبادئه االستقاللية التعادل ،و دوليةأوطنية 

 االجتماعية .في تقاريره السياسية واالقتصادية و المذهبي و 

وهو  ،تحاد االشتراكي للقوات الشعبيةفهي المعبر الرسمي للنهج االيديولوجي لحزب اال االتحاد االشتراكيما افتتاحية أ   
لذي يبذو واضحا للقارئ المتتبع هذا الخطاب ا معتمدة على النضال الجماهيري .. الخطاب الذي يتميز بنبرة تصعيدية

 (. 96مزوجا بكلمة الديموقراطية)صبح مأا لتوجيه الخطاب االشتراكي الذي الذي يتخد من االحدات موضوعا رئيسيو 

ن أوبحكم  ،تظهر وتختفي حسب الظروف واالحداث االتحاد االشتراكيفافتتاحية  ،العلمن بالنسبة الفتتاحية أوكما الش   
رض المعالخطاب النقدي للسياسة الحكومية و يسر له توجيه افقد كان من األ ،يوجد في ضفة المعارضة مند ظهورهالحزب 

تجاه ية موقفه اما من ناحأ ،و االجتماعيأو االقتصادي أاء كان ذلك على المستوى السياسي من قرارات سو مع ما تتخده 
 .مواجهة النظام العالمي الجديد ،مواقفه ضد ما يسمى االمبريالية فقد كانت ،االحداث الدولية

على بمغاالة النشطتهم الحزبية  االشتراكيو االتحاد أالعلم ن طرح صحف االحزاب سواء إف ،وبعبدا عن االفتتاحيات    
حادي أاب االعالمي للصحيفة ويجعله في كثير من االحيان خطابا يؤثر على الخط ،صفحات جرائدهم بصورة مباشرة

عالل تخليد ذكرى وفاة زعيمه الروحي ب على نشر بالغات الحزب ومتابعة انشطته و كيوا العلم نأفنجد مثال  ،الجانب
فهي تسير على نفس المنوال في تتبعها لالنشطة  االتحاد االشتراكيوبالنسبة لجريدة  .ر ماي من كل سنةخالل شه الفاسي

 و دولي ...أي حدث وطني أولى ولو على حساب واعطائها المكانة األ بنجلون الحزبية وتخليدها لذكرى شهيدها 
                                                 

عددا الذي  16هناك فقط  1995عدد من سنة  106_خالفا لجريدة العلم , فان افتتاحية االتحاد االشتراكي تكاد ال تظهر اال في بعض االحيان , فمن خالل 96
  MAKTOUB .COMيحتوي على افتتاحية , .من موقع : 
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 اتيرية فهويكالذي يظهر مثال في الرسوم الكار و  لمجريدة العالذي تقدمه  الغير المباشرما بالنسبة للخطاب الحزبي أ    
ثر ن اكفهي غالبا ما تكو  ايا الراهنة بطريقة فنية ساخرة..اتجاهه في مختلف القضالحزب و ي أيعبر بصورة خفية عن ر 

 رة للحزب الذيي حدث ال يحيد عن السياسية المسطأو أي موضوع أن معالجة أمما يظهر  ،ي مقال يكتبأتعبيرية من 
الحل  يضا هي صاحبةأوتبقى تلك السياسة  ،ةتوجهاته من خالل المادة االعالميوذلك بنشر مبادئه و  ،تنتمي له الجريدة

 قراءته قراءة متحزبة .ي خطاب دون اللجوء الى تحليله و أوالعقد اذ ال يمكن تمرير 

 ثالثا : الصحافة االجنبية بالمغرب
لها المؤسسات االعالمية الدولية تتوفر على مكاتب والمجالت االجنبية و فر المغرب على العديد من الصحف يتو    

جنبي بين مصور تلفزي ومصور أمراسل صحفي  119مة بالغرب حوالي و على مراسلين معتمدين بصفة دائأبالمغرب 
 عالمية تتوزع على الشكل التالي :إ مؤسسة  79يمثلون  صحفي ..

  المؤسسات االعالمية العالمية بالمغرب: 
 ; 18وكالة انباء عالمية :  -
 ;19محطة تلفزية دولية :   -
 ;6محطة اذاعية :  -
 . 36المجالت االجنبية : عنواين الصحف و  -
 : توزيع وكاالت االنباء 
 وكاالت; 10روبا : أو  -
 وكاالت; 3وسط : الشرق األ -
 وكاالت; 2سيا : آ -
 وكاالت; 2المغرب العربي :  -
 . وكاالت 1الواليات المتحدة االمريكية :  -

ا المحطات االذاعية مأ ،ة متخصص في التصوير الفوتوعرافيوينبغ ذكر ان خمسة وكاالت من الوكاالت المذكور    
 جنبية بالمغرب فهي تتوزع على الشكل التالي :والتلفزية األ

 : توزيع المحطات االجنبية و التلفزية بالمغرب 
 اذاعات ; 5قنوات منها  10روبا : أو  -
 قناة ; 13وسط : الشرق األ -
 مريكية : قناتان .الواليات المتحدة األ -
 وبالنسبة للصحافة المكتوبة االجنبية  : 
 عنوانا ; 12روبا :أو  -
 عنوانا . 24وسط : الشرق األ -
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 تستعمل هذه المؤسسات العديد من اللغات وهي  : 
 ؛االسبانية -؛ الفرنسية -؛ العربية -
 ؛الروسية -؛ االنجليزية -
 ؛االيطالية -؛ الصينية -
 .الهولندية  -؛ االلمانية -
 : الزيارات التي يقوم بها الوفود االجنبية للمغرب 

صحفي من  3500اكتوبر ما يفوق  31يناير و 1بلغ عدد الصحفيين االجانب الذين زاروا المغرب بين  2005في سنة 
 مختلف الدول ك :

 ؛اسبانيا - ؛بريطانيا - ؛فرنسا -
 ؛كندا - ؛ايطاليا -
 ؛السويد - ؛امريكا -
  ؛ركاالدنم - ؛النرويج -
 ؛كوريا الجنوبية  - ؛انالياب -
 لبنان . - ؛االمارات العربية -
الدولية  اتوتختلف المواضيع التي يهتم لها الصحفيون الزائرون بين ما هو ثقافي وفني ومنها السياسي كحضور المؤتمر    

 االجنبية للمغرب .رؤساء بعض الدول وكذلك الزيارات الرسمية للملوك و  ،التي تعقد في المغرب
ية والجهود المبذولة للحد منها كالهجرة السر  ،لى مواضيع يعتبرها المغرب حساسةوقد انصب اهتمام هؤالء الصحفيين ع    

لصحفيين زيارة اضافة الى رغبة ا ،ية على المغرب لعالج هذا الوباءالضغوطات التي تمارسها الدول االروبنظرا للمشاكل و 
الم الموالي عكاذيب التي يلفقها اإلكد من األأوالتاع المعيشية للسكان الصحراويين لالطالع على االوض( 97)االقاليم الجنوبية

 . -هذا اذا سمحت لهم قوات البوليساريو - واّلذهاب الى مخيمات تندوف ،وزيارة مقرات اليونسيكو هناكلجبهة البوليساريو 
ات حيث قامت السلط ؛عالميةتقيد الحرية اإلو  من حاالت التضيق عالم االجنبية العديدلقد عرفت بعض وسائل اإل    

ي كان والذ 1999ابريل  20عاكس بتاريخ هير االتجاه المحدى حلقات برنامجها الشإجزيرة من بث المغربية بمنع قناة ال
ية تمنع بث سباب تقنأنه توجد أية بوقد تعللت السلطات المغرب ،حصيلة سنة من عمل حكومة التنوابتقييم  موضوعه

ود سيد كلالالشيء نفسه بالنسبة لوكالة االنباء الفرنسية عندما قررت السلطات المغربية طرد مديرها البرنامج من المغرب 
ية حيث قامت الوكالة بتغطية لالحدات السياس ،على خلفية انتقاده للمغرب 2000نونبر  7من المغرب يوم  جوفيينال

لذي كشف ا القبطان اديب منها بتغطية محاكمةخاصة ما يتعلق  ،ت السياسيةرغبة السلطاالداخلية للمغرب بصيغة تتنافى و 
مغربية عن الجمعية ال ونشرة وكالة الفرنسية لبالغ صادر ،حد الصحفيين الفرنسيينن وجود فساد بالمؤسسة العسكرية ألع

 سنوات المغربية بخرق حقوق االنسان زمن نسان يتهم فيه هذه االخيرة بعض القيادات في الجيش وفي المخابراتلحقوق اإل
 الرصاص .

                                                 
 _ تقرير نقابة الصحافة الوطنية مرجع سابق  97
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يعطي لوزير  الذي ،من قانون الصحافة 29الفصل يل جنبية الواردة من خالل تفعافة األمر التضيق الى الصحأمتد إوقد    
ام النظمن و ن ذلك الدخول االخالل باألأش اذا كان من ،ول بعض الصحف الى التراب الوطنياالتصال الحق في منع دخ

 le courier الدوليحيث ستحرك السلطة التنفيدية هذه المسطرة في مواجهة بعض الصحف مثل البريد ؛ العام

International  (98)ي مجال التضيق على حرية الصحافةثر تخصيصها ملفا حول المغرب فأعلى  2000دجنبر 28في. 

 المذاهب الصحفيةخلقيات المهنة و أ الفرع الثاني :
ن جله الشعوب مأهم ما ناضلت من أ تدافع عن قيم فكار و أرفيعت بما تقدمه من مهنة ولو كانت سامية بمبادئها و  ن كلإ   

لكن لكي تبقى هذه المهنة كفارس  ،معلومات وحق تبنيها كل هذا جميلالحقوق شرعية من حق في التعبير ونشر االفكار و 
و باالحرى مقيدة بقواعد وشروط تحمي ألصحافة محمية نة ان تكون مهأيجب  جل حماية هذه الحقوق أل يناضل من نبي

يضا الشخص أو تحمي   ،و بلد ماأما و حول موضوع يمس شخص أو مع أتب المقالة الذي ينشر اخبارا ضد الصحفي كا
رف التعضافة الى إ ،نوهذا ما سنراه األ لصحفيةاخالقيات المهنة اوهذه القواعد تسمى و البلد الذي كتبت ضده المقالة أ

المبادئ التي يحميها ر حسب االفكار التي يدافع عنها و المستقلة وطرق معالجة كل صنف للخبالى الصحافة الحزبية و 
 .ويطالب بها

 على الساحة الوطنيةالسياسية اثير الصحافة ولى : رصد تالفقرة األ 
يديولوجيته الخاصة التي يحميها ويروج فلكل مذهب صحفي اخبار ر خطيرا في لعبة تحليل األتلعب الصحافة السياسة دو   

أو و الدينية أو االشتراكية أة الليبرالي -بالنسبة للصحف الحزبية  - ء منهم المنتمون لنفس المذهبسوالها بين القراء 
ي أل يضا رغم عدم انتماءها الظاهرأونفس االمر بالنسبة للصحافة المستقلة فهي  ،ولتهم استقطاب اتباع جدد لحزبهممحا
ن إ .الغيروالقارئ في وسط هذه المعمعة االعالمية السياسية مفعول به  ،يضا تدافع عن افكار معينةاذهب حزبي فهي م

 ف الذي تصبواليه ترى كيف ذلك ؟ية تحليلها الخاص للخبر بحسب الهدلكل نوع من الصحافة السياس

 ثير الصحافة الحزبية على معتقدات المواطنينتأوال : أ
ليه ليس من إجل الوصول أف واحد يلهتون من دفكار واحدة لهم هأاشخاص مؤمنين بو أان محاولة استقطاب مريدين    

باستعمال ن تقوم أ الصحيح لكن ،لوعيداباع افكارك بالترهيب و ن ترغم شخصا على اتأن العيب إبل  العيب في شيء !
 االخالق وحب الوطن..ة والدين و بالمصطلحات القوية كالقوميسلوب منمق مليء أعالمية بدهاء وعن طريق اعتماد إ سائل و 
وهذا كله يسير  ،مواطنينالدينية داخل نفوس الالغيرة الوطنية و الرنانة التي تشعل نار الحماسة و ما الى ذلك من الكلمات و 

 . بر عدد من المواطنين ليعتنقوا الفكر الذي يدافع عن مقدساتهماب اكذوهو اجت الإفي اتجاه واحد 
ه السياسي الذي ية اشارة الى االتجاأال تخلو من  ،تي تعتمدها الصحف الحزبية سياسةن سياسة التحليل االخباري الإ   

ثر ألذي توجه له المقاالت هو الذي يتلكن القارئ ا ،طبيعة الحال الى طبيعة الصحيفةوهذا التاثير راجع بتعتمده الصحيفة 
ن أهذا اليعني ذلك الى دفاعه عنه و  بالتحليل الذي ادرجته الصحيفة ويؤمن به فيؤدييقتنع نه أل ،بمثل هذه االساليب

                                                 
عالم بالسلطة السياسية بالمغرب : دراسة تحليلية على ضوء المتغيرات الوطنية و الدولية " اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة _ فاطمة الصابري : "عالقة اال98

  306الى  304ص  2004/2005البحث و التكوين العلوم السياسية السنة الجامعية 
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ي تعليق تقدمه الصحف الحزبية تكون له عالقة أن إفكما سبق وقلت  ،دمته الصحيفة هو التحليل الصحيحالتحليل الذي ق
    باتجاهها السياسي .

 ثرها على اراء المواطنينأثانيا : الصحف المستقلة و 
مد ن الصحف المستقلة تعتأفنجد  ،تحليل الخبر عن الصحافة الحزبيةما الصحف المستقلة فهي تعتمد طريقة مغايرة في أ   

التي في الغالب اشكاليات فلسفية جابة عنها و إمجموعة من التساؤالت التي ال طرح سلوب التشكيك في الخبر و أعلى 
ن أل ،ون جدوى جابة لها لكن دإبحث في المقالة بغية الحصول على الو النظر ل القارئ يمعن القراءة و ميتافيزيقية تجع
الذين يبحتون  ،لعديد من القراءو تضخيمه يؤدي الى استقطاب اأهمية الحدث أ سلوب التشكيك والتقليل من أالغرض من 

مريدوه  السلوب لهعن التشويق في االسلوب و الشجاعة في مناقشة المواضيع الى درجة الوقاحة في بعض االحيان وهذا ا
معارضة ليست برلمانية وليست لها كن هذه الل ،حافة المستقلة خط ثاني للمعارضةكما تعتبر الص ،ايضا بين القراء الشباب

ون االستعانة ال ونقل الخبر وتحليله بشكل محايد د ،مة المجتمع الذي هي جزء منه ولهبل تهدف الى خدهداف سياسية أ 
 ما يفهمه .بل تعتمد مذهب الشعب و  ،يساري في ذلك التحليلرالي او البالمذهب الليب

عالم المكتوب جعل ساحة اإلطفرة التي شهدها المجال الصحفي في الزيادة في عدد الصحف خاصة المستقلة ن للإ    
ن أمما جعل  ،تلفون في االسلوب وطرق التحليل ومناقشة الحدث والتعليق عليهتمتلئ بالعديد من الصحفيين الذين يخ

و أو اضحكه أسلوبه أعجبه أ الى التحليل الذي  يلجؤ فالقارئ هنا ماذا يفعل ؟ ،و تفسيرأصبح له اكثر من تحليل أالحدث 
حليلي العقالني سلوبه المحايد التأرئ فقد الصحفي المتمكن المعروف بن القاأل ..و ذا تحليل منطقيأ وجده شديد اللهجة
عبد الكريم كذلك و عبد الرفيع الجوهري و أو محمود قنديل أحسنين هيكل سلوب أبة حدا في صالأالواقعي فلم يجد 

 الصحافة .مهنة في  ليسوا متمرسون  صحفيين بعضهم الكثيرلم يجد سوى .. غالب
الصحف السياسية فقدت  نأل، تحليل الصحف المستقلة والحزبية ن القارئ الوطني يتارجح بين قراءةألذلك نجد    

يق استعمال فها محاربة بعضها البعض عن طر ن الصحافة السياسية هدأصبح يعي أو نقصت لكون القارئ أمصداقيتها 
   كغنيمة يجب الفوز بها .القارئ كساحة للوغى و 

 الفقرة الثانية : اخالقيات المهنة في الصحافة المغربية
المنابر،  العدوانية في بعض األحيان، لدى بعض، والتي وصل الى حد ال أخالقية على الساحة االعالميةبرزت ظواهر    

 وصدرت فيها أحكام ضد بعضهم، المحاكم وصلت الى بل إن األمر وصل الى حد انطالق معارك كالمية بين الصحافيين
من أجل تصفية الحسابات أو التهجم على أطراف ما  عالمية دكاكين مملوكة لمن يؤدي لهاواصبحت بعض المنابر اإل

هر ناهيك عن استشراء مظاللمزايدات االخبارية  بعض المقاوالت الصحفية كانها بورصات ، كما تعيشت كاذبةءاونشر ادعا
 :، ويتعلق األمر ب أخرى النتهاك أخالقيات المهنة

 ؛مة الناس وانتهاك حياتهم الخاصةوالسب والتشهير والمس بكرا القذف -
 ؛»بريء حتى تثبت إدانته المتهم» خرق مبدأ -
 ؛النقد والتجريحالخلط بين  -
 ؛الحقائق إلشاعات وتزييفا -
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 ؛لقرصنةا -
  ؛رويج واإلخبار، واإلشهار المبطنالخلط بين الت -
 .االرتشاء واالرتزاقاالبتزاز و   -
ونزيهة،  وتضرب هذه السياسة مصداقية الصحافة وتلطخ سمعتها أمام مواطنين يتوقون الى ممارسة مهنية موضوعية   

ي تطالب باحترام أخالقيات والهيئات الت وقد أصبح الصحافيون  ،مشاكلهم وقضاياهم الحيويةتكون لسان حالهم في ايصال 
 ، التي تمارس إرهابا فكريا حقيقيا تجاه كل الذين ينتقدون أسلوبها الصحافة محط هجوم من طرف هذا النوع من المهنة
حيث اتخذت  تاريخ الصحافة المغربية في نوعهامن  وطفت على السطح في الفترة االخيرة واقعة مشينة هي األولى ،وأداءها

على بحجة أن هناك من يمارس االبتزاز  الولوج الى هده المؤسسة رئاسة البرلمان إجراءات لمنع بعض الصحافيين من
 .يتلقى رشاوي  وهناك من البرلمانيين

أن أي  التي تدينهم، فإنها اعتبرت ججوبالح يينوبالرغم من أن النقابة الوطنية للصحافة لم تتوصل بأسماء هؤالء الصحاف   
شموليتها، حيث ال يمكن اتهام بعض الصحافيين، دون مساءلة  ن ينصب على االزمة فيأنقاش حول األخالقيات يجب 

أنه ال يمكن  واعتبرت النقابة في اتصاالتها برئاسة البرلمان ،الذين يشجعون على هذه الممارسات بعض البرلمانيين أنفسهم،
ومناضال، في سبيل حرية الصحافة  حصل على الجسم الصحافي، الذي يظل في أغلبيته الساحقة نظيفا تعميم ما

الى أن مشكل األخالقيات سيتفاقم، مع تطور استعمال  2008/2009وتنبه النقابة في تقريرها لسنة  ،هنةوأخالقيات الم
 ( 99).التطورات التي يعرفها المشهد اإلعالمي التكنولوجيات الحديثة، ومع

نه اصبح شائعا في الصحف أ ،و التلفيق االخباري أذب الصحفي حول الك 2003وقد نشرت دراسة امريكية في ماي     
ر صحيفيها قد كان يختلق االخبار التي اكتشفت ان احد كبا كصحيفة نيويورك تايمزا حتى الصحف الكبرى منهاالمريكية و 

بل تستعين به الحكومات حتى مله فقط الصحف لزيادة مبيعاتها  تستعاالعالم الكاذب الو  ،ينشرها طوال سنوات عملهو 
كاذيب لتبيرر وقد استعملت اال ،لسياساتها الموجهة للراي العام الديمقراطية منها كسالح حرب لبث االكاذيب المؤيدة

االتفاق باكذوبة سبق و  م 1095 الناسك بيتر فرن اميين بكلير مونت الفرنسية في نونبرفقد اعترف  ،الحروب مند القديم
ين على يد السالجقة العثمانيين الذن الحجيج المسيحي بتعرضون للقتل أوهي  الثاني بابا الفاتيكان اوريانعليها مع 

طلقت صرير الحرب الصليبية ألتي وكانت هذه شرارة ا ،ن قبر السيد المسيح عليه السالميقطعون رؤوس االطفال ويدنسو 
 الفيتنام الشيء قامت به الحكومات االمريكية لتبرير حروبها سواء في ونفس ،(100بها الحقيقية )سباأالتي فيما بعد كشفت 

حرب التي شنتهى حكومة الرئيس االمريكي ووحرب الخليج الثانية  في خليج تونكين حدى سفنها هوجمةإن أحيث ادعت 
وحرب التي قام بها جورج بوش االب على ه بذريعة اقتالع االرهات من جذور  2002جورج بوش االبن على العراق في سنة 

                                                 
التكنولوجية اصيحت هذه الظاهرة تتطور واخد الناس يتعاملون مع التكنولوجيا في ابعادها _ان ظاهرة الصحفي المواطن تتفاقم في مجتمعاتنا , فامام التحوالت 99

هم عالقة لالفراد المزدوجة كمتلقي و فاعل , مما يطرح على الواجهة مسالة االخالقيات بشكل اشمل حيث كانت محصورة في الصحافيين اما االن تجاوزنهم الى ا
 بالمهنة

  2003مارس  30_ ذ حسن رجب :" تكنولوجيا الكذب في حرب الخليج " مقالة منشورة بجريدة االخبار المصرية في 100
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ر بفضل وغيرها من الفضائع التي تتكر  ...نه مكان لتصنيع القنبلة النوويةأباعتبار  ليبيا عندما دمر مستشفى لالطفال
 (101)القراء على السواء دين و واالستخفاف بعقول المشاه ،لحربيةتكنولوجيا الكذب لتبرير السياسات ا

و أخر أن يعتم على موضوع ونشر أ فباستطاعته ،تقاء االخبار ونشرهايقوم بمهمة جد خطيرة وهي انالصحفي االن و    
 في هذا الصدد  حيث قال ؛كر في تحديد ما يتم اختياره لهموليس للناس دور يذ ،خرأهمية لخبر على حساب أ يعطي 

شيء يسمى حق الجمهور ال يوجد "نه : أن مريكييللناشرين اال برس لصحيفة ديترويت فري المسؤول السابق كورت لودكه 
عرف الجمهور ما ي ،رفعن يأفسكم تحديد ماهية حق الجمهور في ن تكلفوا انأانتم خلقتم ذلك دون  ،ن يغرفأفي 

ان يقول شيئا فيما تختارون  يضاأن له الحق إف ،واذا كان للجمهور حق ،قلأال تكثر وال  ،ن يعرفأتختارون انتم له 
 (102انتم و تقولون انه اخبار.)

ذا كان نه اأتحمل بين طياتها معان قيمة وهي  عتز بها النهاأ نها حكمة إ ،"اذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب"   
 ل والفتنالنه يخلق المشاكذب افظع الكمر فظيع و أالن االفتراء يه واذا لم تكن تعلم شيئا فال تفتر  لديك من خير لتقوله فقله

وقد قال هللا تعالى : " وال تقف ماليس لك به علم  ،الذي تاتي بهالخير الذي ياتي منه اقل بكثير من الشر جدوى منه و فال
ي المسلمين افضل ؟ قال من سلم المسلمون من أقال : " قلت يا رسول هللا  بي موسى رضي هللا عنهأوعن  ،( 103)"

  (.105و ليصمت ")أباهلل و اليوم االخر فليقل خيرا "ص" : " من كان يؤمن وقال  ،(104لسانه ويده " )
 جواب على هذه التحديات، ألنها تعتمد على المسؤولية االجتماعية والتزامها بقيم حقوق  الصحافة األخالقية أفضلد وتع    
أدائها ألن هذا هو الرهان الذي يجعلها قادرة  إنها صحافة تعتمد على المصداقية في ،ان والعدالة والنزاهة والشفافيةاإلنس

 المجتمع. كما أنها تسعى إلى تقديم منتوج يتميز بالجودة، في إطار الرسالة التي تسعى على القيام بالدور الذي ينتظره منها
 .(106إلى القيام بها، سواء على مستوى ضمان المشاركة المدنية أو على مستوى المساهمة في التنمية )

 هتمام النقابة الوطنية للصحافة المغربية باالخالقيات المهنية وال_ اأ
من داخل المهنة أو وتعالت االصوات فية يعرف قطاع الصحافة عدة خروقات في مجال احترام أخالقيات المهنة الصح   

لكرامة البشرية للعمل الصحافي، والتي تعتبر أداة من أدوات إهانة ا بضرورة معالجة هذه الظاهرة المسيئة من خارجها
 ،االقتصادية والمالية الفكري، باإلضافة إلى االبتزاز وتصفية الحسابات بين الجهات السياسية واللوبيات وممارسة اإلرهاب

مستقلة الخالقيات مهنة الصحافة ال تنحصر فقط في الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية ال غير أن إشكالية أخالقيات المهنة
بالنسبة  وعلى الخصوص،لين في قطاعات الصحافة واإلعالم ما هي مسؤولية تمس كل العام بقدرالتعبير حرية و 

وحماية  تطوير الممارسة االحترافية بها ويسهروا على عليهم أن ينظموها بطريقة حداثية الذين للمسؤولين في المؤسسات
 .أخالقيات المهنة

                                                 
 _ ذ حسن رجب مرجع سابق 101
   123الى  118ص من  2006_ ذ ماجد راغب الحلو : " حرية  االعالم و القانون " الناشر منشاة المعارف باالسكندرية طبعة 102
 سراءسورة اال 36_ االية 103
 117_ رواه ابو داوود و الترميذي انظر رياض الصالحين لالمام النووي ص 104
 _ متفق عليه 105
 2009ماي  3 /2008ماي   3_ التقرير السنوي حول حرية الصحافة و االعالم في المغرب 106
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يشكل أحد األركان الرئيسية  من طرفهااعتماد ميثاق التحرير أن  النقابة الوطنية للصحافة وفي هذا الصدد، تعتبر    
وكانت  ،على احترام أخالقيات المهنة وقواعد العمل االحترافي مهنية وتكوين الصحافيين بالمؤسسةال لتصحيح الممارسة

واهر كانت قد أن عدة ظومع كامل األسف ف (107)المغرب النقابة أصدرت عدة تقارير حول إشكالية أخالقيات المهنة في
ي المخالف أرهاب الفكري على الر مثل نشر اإلشاعات الكاذبة وتسليط سيف اإلسجلت في الماضي مازالت مستمرة 

التي طالما شجبها الجسم  أساليب المشينة منوالنبش المغرض في حياتهم الشخصية، وغيرها السب والقذف  واستعمال
من تدخالت سياسية في بعض الشكايات المطروحة أمام القضاء المتعلقة  يحصل فإن النقابة تعتبر أن ماولذلك  ،الصحافي
اإلساءة التي تلحقها  بعد ، تشوه هذا الحق الذي يملكه جميع المواطنين والقاضي بطلب التعويض عن الضرروالقذف بالسب

 ، لكنالخالقياتجاوزت حدود االبديهي تقديم شكايات بالصحافة اذا تمن الطبيعي و  ففي الممارسة الديمقراطية ،به الصحافة
 (108ليس من الطبيعي أن تتم تدخالت خارج نطاق القانون لمنعها)

على احترام أخالقيات المهنة، طبقا للميثاق الذي أقرته  وتؤكد النقابة هنا، على ضرورة أن يتم التوافق بشكل نهائي    
البيضاء  ي تمت المصادقة عليه في ندوة وطنية بالدارألخالقيات الصحافة وحرية التعبير، والذ الهيئة الوطنية المستقلة

ا، فإن النقابة الوطنية وباإلضافة لهذ ،الصحافيين وية في الهيئة، عدد كبير منشارك فيها إلى جانب المنظمات المنض
، على إقامة مجالس للتحرير، ووكاالت ومؤسسات السمعي البصري  تحث مختلف وسائل اإلعالم ، من صحفللصحافة 

 .على تطوير الضمير المهني في العمل الصحافي وتبني هذا الميثاق، للعمل
تبتعد عن أي تدخل سياسي، ولتتخلص  ، حتىأن تعالج بطريقة موضوعية عقالنيةأن إشكالية أخالقيات المهنة، ينبغي 

منافي للضمير من السلوك الأولئك الذين يمتهنون هذا النوع  أيضا من سيف اإلرهاب الفكري الذي يسلطه عليها
  (.109)المهني

 حرية التعبيرقيات مهنة الصحافة و ثانيا_ السلطة التقويمية للهيئة الوطنية المستقلة الخال
السلوك تشكيل سلطة اخالقية لتقويم : "ف الهيئة الوطنية المستقلة الخالقيات مهنة الصحافة وحرية التعبير الى تهد   

بدون مبرر ك التي تحاول االساءة المجانية و و تلأامة االشخاص وشرفهم بكر هة كل التجاوزات التي تضر المهني ومواج
على  مادته الرابعةويؤكد ميثاق الهيئة في حقائق..." و النقد المبني على وقائع و أاالخبار الموضوعي  طارإة خارج أيله

تنشر وال تبث وال تذاع اال االخبار ال "فقد اشارة المادة الى : ،و وثيقة قبل نشرهاأية صورة أالزامية التحقق من مصدر 
ن شانها االستخفاف بشرف االشخاص الصور المثوق بها مع اجتناب المعطيات غير الدقيقة وخصوصا التي موالوثائق و 

وفي حالة الشك يبدي الصحفي التحفظات الضرورية كما تقضي بذلك ، و الخاصةأو المساس بالمؤسسات العمومية أ
من انجازه ولكنه قام بتمثيله  ن يشير بكيفية واضحة الى استطالع لم يتمكنألى الصحفي ويجب عالقواعد المهنية 

 و مموه ."أو اذاعي مباشر أو القيام ببث مباشر تلفزي أنبه الى استعمال صور من االرشيف كما ي ،واخراجه

                                                 
مستقلة فركز بعضها على جانب االثارة وفي حين كانت _ خاصة في الفترة التي برزت فيها قضية العميد الحاج ثابت اذ اثارت هذه القضية صحفا حزبية و 107

 القضية ماتزال امام القضاء .
 2006ماي  3_ تقرير حول حرية الصحافة و االعالم بالمغر ب صادر عن النقابة الوطنية للصحافة في 108
 2007ماي  3_ التقرير السنوي حول حرية الصحافة و االعالم في 109
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تجنب البحث حياة الخاصة و الكرامة واليحترم الصحفي حق االنسان في "ن : أعلى حتمية  المادة السابعةكما تنص   
و أو استعمال الفاظ رسوم كاريكاتور أة لالشخاص كما يجب تفادي القذف والتجريح غير الضروري في الشؤون الخاص
و معلومات تمس الحياة الخاصة لشخص ما اال أخبار أوال يمكن تبرير نشر  ،و مادياأصفات تضر باالشخاص معنويا 

 (.110)اذا كانت ذات صلة بمصلحة عامة "

 شكال اخرى من االعــــــــــالم ؟أالمطلب الثاني: 
 لكن التطور ،ن يسبح مع الحيتانأو أن يحلق في السماء أو أيطء سطح القمر ن أبحالمه ان تتحقق ألم يتوقع االنسان   

فالمتابع لهذا المجال يالحظ وبالشك التقدم  ،وجيخاصة في الميدان التكنولشهدته البشرية في شتى الميادين السريع الذي 
يه سواء والتقنيات المستعملة ف التكنولوجي الذي تعرفه البشرية حاليا وبالتحديد فيما يخص الطفرات االخيرة في عالم االعالم

الى المعلومات  عالم تساعد في تقريبوسائل اإلخرى من أنواع أالى ظهور  ،ى المكتوبحتاالعالم السمعي البصري و 
 ترى ما المقصود باالعالم المتجدد ؟ .اضافة الى خدمات اخرى  منها المستفيد

 ول :االعالم المتجددالفرع األ 
مام جهاز راديو او أم شاشة تلفاز عالية التكنولوجيا نك اماأول ما يتبادر الى ذهنك هو أ االعالم المتجددعندما تقول   

لكن ما نقصده من هذا العنوان هي الوسائل االعالمية الجديدة التي  البرامج...متنوعة و حتى امام قناة فضائية أمتطور 
والتي  ،يستفيد منها العديد من االشخاص خبار متنوعةأل ظهرت هلى الساحة العالمية والتي تقدم معلومات على شك

واء س شاملة لجميع االخبار و غيرأعة غير مبدضحت بالنسبة للبعض مملة أالتي  اصبحت تنافس وسائل االعالم التقليدية
 و اختالفها . أو كميتها و تنوعها أمن حيث طريقة تقديم فقراتها 

 ولى : الشبكة العنكبوتيةالفقرة األ 
ط تربو  ،بروتوكول إنترنتيصل ما بين حواسيب حول العالم ببروتوكول موحد هو  الشبكات الحاسوبيةاإلنترنت نظام من    

تتباين في و  ،العامة في المؤسسات األكاديمية والحكومية ومؤسسات األعمالالخاصة و ما بين ماليين الشبكات  هذه الشبكة
داريا، إذ تدار بكات في بنيتها الداخلية تقنيا و ، كما تتباين تلك الشي والعالمي وتتصل بتقنيات مختلفةنطاقها ما بين المحل ا 

 على األخريات.كل منها بمعزل عن األخرى المركزيا وال تعتمد أيا منها في تشغيلها 
 النصوص الفائقةالخدمات، ربما كان أكثرها شيوعا اليوم صفحات اليوم قدرا عظيما من البيانات و  تحمل اإلنترنت    

االتصال و ، أخرى مثل البريد وخدمات التخاطب الفوري  النشورة على الوب، كما أنها تحمل خدمات وتطبيقات
، و قد أدت إلى تغيير المفاهيم اليوم آثار اجتماعية وثقافية في جميع بقاع العالم لشبكةلهذه اأضحى و  ،غيرهاالصوتي...و 

 جارة و بروز نوع  آخر لمجتمع المعلوميات .الت ،التعليم ،ليدية لعدة مجاالت مثل :  العملالتق

 تقنياتهاة و أ: االنترنت : النش وال أ
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5_%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82
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ساهم بشكل واسع في تداول المعلومات كبير في المجال المعلومات ال و و الشبكة البينية دور فعأن لظهور االنترنت إ   
ن أاالن كما اف غير التي نراها عليه الهدنشاة االنترنت بصورة سرية و  لقد كانت ،بين مستعمليه بكل حرية وبالحدود

 سنحاول التعرف عليها في هذه النقاط التالية . تقنياتها متطورة ومتعددة
 ا_ نشـأة االنترنت

أطلق عام  الذيArpanet كانت اإلنترنت نتيجة لمشروع  أي "الشبكة البينية"، Internetاإلنجليزية سم إنترنت في إ  
أنشئ هذا المشروع من أجل مساعدة الجيش األمريكي عبر شبكات  ،الواليات المتحدةمن وزارة دفاع وهو مشروع  1969

 1983يناير 1وفي ،درات الحسابية للحواسيب المتوفرةالحاسب اآللي وربط الجامعات ومؤسسات األبحاث الستغالل أمثل للق
من األمور التي  .TCP/IPاق المعمول به في الشبكة واستعاضت عنه ببميث NCPاستبدلت هذه الوزارة البروتوكول 
الجامعات االمريكية بعضها ببعض مما سّهل عملية االّتصال " و المؤسسة الوطنية للعلوم"أسهمت في نمو الشبكة هو ربط 

، أخذت الشبكة في التوسع ى الشبكةالرسائل اإللكترونية والمعلومات، بدخول الجامعات إلبين طلبة الجامعات وتبادل 
" بل إن الشركة آرشي" و "جوفر"، والباحث "موزاييكوالّتقدم وأخد طلبة الجامعات يسهمون بمعلوماتهم ورأى النور المتصفح "

ا يوصلها إلى ما آلت إليه فيمقبل أن يتبّناها العقل التجاري و هي في األصل من جهود طلبة الجامعة  "نتسكيب"العمالقة 
 .بعد
، كانت التقديرات تشير إلى وفي غضون ذلك، وعلى مدار العقد، زاد استخدام اإلنترنت بشكل مرتفع. وخالل التسعينات   

. 1997و 1996مو االنفجاري في عامي ، ومع فترة وجيزة من الن٪ سنويا 100االنترنت الى بنسبة  أنه قد زاد الطلب على
، وكذلك بسبب ع إلى عدم وجود اإلدارة المركزية، مما يتيح النمو العضوي للشبكهيرجوهذا النمو هو في كثير من األحيان 

، التي تشجع األشخاص والشركات على تطوير أالنظمة وبيعها وهي أيضا تمنع ة لبروتوكوالت اإلنترنتالملكيه المفتوح
 .شركة واحدة من ممارسة الكثير من السيطرة على الشبكة

 ب_  تقنياته

ألن  "تصميم بسيط"،تبدو عليه للوهلة األولى فإن شبكة إنترنت تعتمد ما يعرف في علم تصميم الشبكات بأنه على غير ما 
"التخزين لكل منهما عنوان مميز بطريق  عقدتينهو إيصال رسالة رقمية بين و ترنت تقوم بعمل وحيد أولي وبسيط نشبكة اإل

بحيث ال يمكن التنبؤ مسبقا بالمسار الذي ستأخذه ة المرسلة و العقدة المستقبلة، و بين عقد عديدة ما بين العقد التمرير"و 
تصل في ترتيب غير ترتيبها اء يتخذ كال منها مسارا مختلفا و كة كما يمكن أن تقسم الرسالة إلى أجز الرسالة عبر الشب

 . بتسيير الرزمهي فئة من بروتوكوالت الشبكات تعرف متلقية أن تعيد ترتيب الرسالة، و األصلي الذي يكون على العقدة ال

أهم عنصر هو خلوها من عقدة رئيسية أو مكان  ،بحيث تكون عصية على التعطلهذه الشبكة منذ البداية صممت    
رئيسي يتوجب على الخطوط المرور به. وهكذا يوجد عدد من الخطوط البديلة عندما ترسل معلوماتك عبر الشابكة وتحدد 

وعند تعطل خط يستخدم خط آخر صالح. لكن هذه  ،ة حسب مدى كثرة الضغط على الخطالطريق فقط عند نقل المعلوم
هي  ICANN آيكان، فما يسمى حكومة االنترنت اعها في الجانب االداري لالنترنتفي الجانب التقني لم يتم إتبالالمركزية 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%82_(%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_)_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%83_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%83_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_(%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
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هي التي تدير العقد الرئيسية اليات المتحدة، و كل غير مباشرللو الهيئة المشرفة دوليا على إصدار عناوين اإلنترنت وتتبع بش
DNS .في أكثر الدول العالمية 

 ثانيا : استعماالتها/مستخدموها

ستعامة االو أالدخول الى مواقع الدردشة و أل البحث عن المعلومات جأبه من فيمكن االستعانة لالنترنت استعماالت عدة  
تخدموا ن عدد مسأو تعليمية.... كما أو علمية أو سياسية أو انشاء مواقع سواء تجارية أافة معلومات و الضأبه للتسوق 

 ن : تطرق لها األاالنترنت ازداد في االونة االخرة وهذا يرجع السباب عدة سنراها في النقط التالية التي سن

 ا_استعماالت النت

ألكاديمية للمستخدمين، تشمل المجاالت اإلعالمية والتجارية واتقدم الشابكة العديد من االستخدامات االتصالية      
إلخ، بل يمكن القول إن كل الخدمات التي تقدمها الشبكة هي خدمات اتصالية. وهي تخدم األفراد ..والسياسية والطبية

مستمر، كما أن والمؤسسات والمنظمات الرسمية والمدنية على حد سواء. واالستخدامات االتصالية لإلنترنت في ازدياد 
مكانات. بعض األمثلة عن اإلستخدامات اإلتصالية وهذه  االستخدامات القديمة نفسها تتطور وتزداد فاعلية وسهولة وا 

 : للشبكة المنكبوتية

 البريد اإللكتروني

هو مصطلح يطلق على إرسال رسائل نصية  E-Mail وتختصر إلى Electronic Mail وألكتروني البريد اإل    
، من ر اإلنترنت. حتى في وقتنا الحاضرإلكترونية بين مجموعات في طريقة مناظرة إلرسال الرسائل والمفكرات قبل ظهو 

. فبريد Internal E-mail وبين البريد اإللكتروني الداخلي Internet E-mailالمهم التفريق بين بريد اإلنترنت اإللكتروني 
رِسل صورة غير مشفرة على شبكات وأجهزة أخرى خارج نطاق تحكم كاًل من الم اإلنترنت اإللكتروني قد ينتقل ويخزن في

، هذا  Third Party والمستقِبل. وخالل هذه الفترة من الممكن لمحتويات البريد أن ُتقرأ وُيبعث بها من خالل جهة خارجية
، لمؤسسةاكة أو لبيانات شبكات الشر ر فيها اإذا كان البريد على قدر من األهمية. أنظمة البريد اإلليكتروني الداخلي ال تغاد

 وهي أكثر أمنًا.

 التسويق

أصبحت اإلنترنت سوقا واسعة للشركات، بعض الشركات الكبيرة ضخمت من أعمالها بأن أخذت مميزات قلة تكلفة    
طريقة لنشر . وهي تعتبر أسرع E-Commerce ، والذي يعرف بالتجارة االلكترونيةواإلتجار عبراإلنترنت اإلعالن

، شخص ما يمكنه أن بعمل ثورة في عالم التسوق. كمثالونتيجة لذلك قام اإلنترنت  ،علومات إلى عدد كبير من األفرادمال
بإمكانه تنزيلها مباشرة عبر اإلنترنت ، أو د العادي خالل يومينبرالبرييطلب شراء قرص مدمج عبر اإلنترنت وسوف تصله ع
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، والذي يتيح لشركة ما أن تسوق منتج لشخص معين أو ترنت بتسهيل عملية التسوق الشخصينإذا تيسر ذلك. أيضًا قام اإل
 .مجموعة معينة من األشخاص بطريقة أفضل من أي وسط إعالني

 ب_ مستخدموا النت

، وتعد الصين أولى دول العالم في عدد 2007بليون شخص في ديسمبر 1.319بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم   
 . 2008مليون شخص في شهر فبرابر  221مستخدمي الشبكة الذين بلغ عددهم فيها 

 اإلنترنت  في العالم العربي

 : 2007يضم الجدول عدد المستخدمين حسب الدولة إحصاءات يوليوز  

  العدد التقريبي   الدولة
نسبة عدد 
  المستخدمين

 %5.7 مليون  1.92 الجزائر

 %35.2 مليون  8.78 السعودية

 %10 مليون  2.53 العراق

 %35.1 مليون  1.39 االمارات

 %5.6 مليون  1.1 سورية

 %13.2 مليون  1.45 تونس

 %25.6 ألف 700 الكويت

 %15.4 ألف 600 لبنان

 %1 ألف 330 اليمن

 %10 ألف 285 عمان

 %7.9 ألف 243 فليسطين

 %26.6 ألف 219 قطر

 %13.8 آالف 850 ليبيا

 ،%20.7 ألف 155 البحرين

 %0.7 ألف 90 الصومال

 %0.5 ألف 20 موريتانيا



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 99صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 مصر
11.48 
 ماليين

15.6% 

 ،%15.1 مليون  4.6 المغرب

(111)            

دية لسعو اعلى نسبة استخدام للشبكة العنكبوتية تتواجد في الجمهورية المصرية تليها أ ن أونالحظ من خالل هذا الجدول   
لوب اقع االعة مو وهذا يرجع الى انخفاض تكلفة الربط باالنترنت وباهتمام الشباب خاصة بمط ،فالمغرب في المرتبة الثالثة

قارب يت تكلف ما ن تكلفة الساعة على شبكة النألذينا هنا بالمغرب مع فارق واحد على غرار ما يوجد  ،بشغف واستخدامه
 5لنت هي امام أقل مدة تقضى أن أرى اذا اعتبرنا خأي فئة أو أبة كبيرة من الشباب مبلغ ال يتوفر عليه نسهذا دراهم و  10
 .لنسبة للمراهقينالمدة تزداد بطبيعة الحال باين و ت في اليوم من طرف الشباب والباحثساعا

 عالم إلاالفقرة ثانية : التكنولوجيا و 

 4والي حنت في المغرب وتصل نسبة مستخدمي ال ،ملة لالنترنت في العالم العربييعتبر االمغرب من رواد الدول المستع  
ضعف و   ،نسبة االمية ارتفاعصادية الضعيفة للمواطن المغربي و وهذا رقم ال يستهان به نظرا للظروف االقت ،مليون شخص

تصاالت اضافة الى كون المغرب قد شهد تطورا ملحوظا في قطاع اال ،سبابالمعلوميات وغيرها من األ منسبة الملمين بعال
 . االتصاالت التي اصحت تقدم خدمات متطورة ومتنوعة تتماشى مع متطلبات الشارع المغربيخاصة في شركات 

 وال : االنترنت بالمغرب ومقص الرقيبأ
ثيرا مع حيث كان عدد مستخدمين االنترنت قلياًل ولكن األوضاع تغيرت ك 1995بكة اإلنترنت في عام عرفت المغرب ش  

 2008علن تأييده للوسيط الجديد وأعلن عن بداية عقد تعليمي يستمر حتى عام الحكم حيث أ  تولى الملك محمد السادس
، ويبدو السبب األساسي لهذا االهتمام الرسمي الكبير بشبكة ت اإلنترنتتكون جميع المدارس المغربية خالله قد ارتبط

لحالية عدد مستخدمي اإلنترنت بعض اإلحصاءات ا اإلنترنت هو المراهنة على استقطاب االستثمارات األجنبية فيه وتقدر
إال  ،آالف موقع 10في المغرب بأكثر من أربع ماليين، بينما بلغت عدد المواقع المغربية المسجلة على الشبكة أكثر من 

ن العدد أ شريف اسكندر ممثل جوجول في المنطقة العربيةأن إحصائيات أخرى تذكر أرقاما أخرى أعلى بكثير حيث يذكر 
 اليين مستخدم حاليا. يتجاوز ثالثة م

 المدونون في المغربا_
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نما تجاوزتها إلى المدون      ات الشخصيةلم تقتصر الحالة النشطة في االنترنت على الجماعات السياسية الفاعلة وحدها، وا 
ن كان غالبيتها تنشر باللغة الفرنسية  لمدونين ا"تجمع ُيعد  ،تجمع المدونين المغاربةالتي تنمو باضطراد على الشبكة وا 

نية ، وهي جمعية مد 2009، تأسست يوم فاتح مارس من ربالمدونين بالمغأول هيئة وطنية تعنى بالتدوين و  المغاربة"
لعامة اريات ر قانون الحتشتغل في إطا ،سية واالمازيغية واللغات األخرى مستقلة تضم بين أعضائها المدونون بالعربية والفرن

اط الل نشب مؤسسيه على توحيد الجهود التدوينية لخدمة المدونين والتدوين المغربي من ختقوم فكرة التجمع بحس ،المغربي
يه تحفيزي وتنسيقي ال يمارس أية وصاية على التدوين وفي نفس الوقت يقترح ويبرمج ما ينشط التدوين المغربي ويحم

مارس تنترنيت، في العالم اإلفتراضي األ " فعالية ثقافية تمارس حضورها : بـ التدوينتعرف الهيئة الوطنية و  ،ويطوره
مبادئ م بالالتدوين في جميع المجاالت وتناقش كل القضايا بدون استثناء متوخية الموضوعية والعقالنية واإللتزا

  اإلنسانية التي تحترم حقوق وكرامة األفراد والشعوب".

قيم في أرض الوطن أو خارجه له مدونة يمارس فيها كل مغربي أو مغربية ي "تجمع المدونين المغاربة "وُيعتبر عضوًا بـ  
لعدد الزوار أو مجال  ودون اعتبار,التدوين بشكل فردي أو جماعي دون اعتبار للسن أو لغة التدوين أو الجنس أو الدين 

 يقصى منه كل من يخصص مدونته ألغراض عنصرية أو ينتهك فيها حقوق ملكية اآلخرين كالذين يعتدون علىالتدوين، و 
 .(112)حقوق ملكية البرمجيات المختلفة

 عدد مستعملي االنترنت بالمغرب تطور

(113) 

ة واليزال المغرب بعيدا عن النسبة الصحيح ،مشترك 88000:  2004ت عند منتصف بلغ عدد المشتركين في االنترن    
اشا الشيء الذي يبرز التاخير المسجل بالنهوض بهذا القطاع الذي شهد انتع ،مسارك في االنترنت 500000قدر ب بما ي
 .مليون مشترك 4,3زيد من مع ارتفاع عدد مستعملي االتنترنت با 2004سنة 
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 مقص الرقيب على شبكة االنترنت 

ت هناك أن اإلنترن تذكر تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحقوق اإلنسان وكذلك الخبراء والمتخصصين داخل المغرب    
ب محتوى تراق ينها، والتتمتع بحرية واستقاللية غير متوافرة في معظم الدول العربية، فال تمنع الدولة الوصول إلى مواقع بع

فح كما أنه ال يشترط الحصول على أي معلومات عن طالب الخدمة من الشركات المزودة وأنه يمكن للمواطن تصالشبكة، 
رنت وهو مدير لشركة أخرى من شركات تزويد اإلنت "كارل ستانزيك"، ويضيف المغرب في خصوصية كاملةرنت داخل اإلنت

ات ى الشركبالمسؤولية عل كما أن السلطات ال تلقي بين المزود وطالب الخدمة، "تعاقد االستخدام"أنه ال يوجد ما يسمى 
 الشبكة من خالل أجهزة المزود.يتم تبادله عبر  "غير قانونى"المزودة في حالة وجود أي محتوى 

اهمت هذه سعد المغرب بشكل عام واحدة من أكثر الدول العربية تحررا فيما يتعلق باستخدام شبكة اإلنترنت وقد لذلك ي    
داء ألليدية الحالة من الحرية في زيادة التوظيف السياسي للشبكة خاصة في األحوال التي ال تصلح فيها وسائل اإلعالم التق

جه ة ذات تو وهي منظمة سياسي "للعدل واإلحسان"الزعيم الروحي  "عبد السالم ياسين"المهمة، على سبيل المثال فإن  هذه
عهد  تقد فيه" ان"رسالة إلى من يهمه األمرقام بنشر خطاب مفتوح بلغات أوروبية مختلفة حمل عنوان  إسالمي محضور

، رتهى بحظر صحيفة مستقلة ألنها نشت بعد أن قام النظام المغربوجاء النشر عبر شبكة اإلنترن ،الملك الحسن الثاني
رنت إلنتى اعل"العدل واإلحسان" وذكرت تقارير أصدرتها وزارة الخارجية األمريكية أن السلطات المغربية قامت بحظر موقع 

أنه و وقع اإللكتروني ولكن هذا الحجب غير دائم حيث غيرت الجماعة أكثر من مرة عنوان الم ،عن متصفحيه داخل المغرب
 حاليا يمكن تصفحه من داخل المغرب.

صحفيون بال  منظمةعندما أصدرت  2005حاالت حجب المواقع الموثقة بدأت في الظهور اعتبارا من نهاية عام و     
بيانا أدانت فيه قيام السلطات المغربية بحجب العديد من المواقع التابعة لجبهة البوليساريو التي تسعى الستقالل  حدود

حرية الصحراء المغربية، واعتبر البيان أن إغالق المواقع دون محاكمة قضائية عادلة مسألة تدخل ضمن إطار انتهاك 
وهي  spsrasd.infoو  asro.orgل تابعة للبوليساريو من بينها ، ورصد البيان حجب خمسة مواقع على األقالتعبير

ورغم التراجعات األخيرة في حرية اإلنترنت، وانتباه الدولة  المواقع التي اعتبرها البيان مواقع معارضة ولكن ال تدعو للعنف.
وهذا ال  ،عظم الدول العربيةال بكثير من ملبعض المواقع المعارضة عبر شبكة اإلنترنت إال أن الوضع في مجمله أفضل حا

 .(114)يعتبر تبريرا لالوضاع الرقابية التي تطغى على شبكة النت المغربية 

 االعالمائل االتصاالت كنوع من التواصل و : وس ثانيا

عالم المرئي المسموع شهد المغرب في االونة االخيرة تطورا ملحوظا في مجال االعالم شمل جميع القطاعات سواء اال  
وقد عرف بالمقابل تطورا هاما في مجال االتصاالت عن طريق ظهور العديد من شركات االتصاالت على  ،والمكتوب

 اذن كيف ذلك ؟ن يكون له ارتباط بمجال االعالم أنية وهذا التطور في نظرنا ينبغي الساحة الوط
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 ا_شركات االتصاالت المهيمنة على الساحة الوطنية

الخيرة اوفي االونة  ،تي تقدم خدمات متنوعة للمواطنينال ،نية العيديد من شركات االتصاالتوطتهيمن على الساحة ال    
لى عللتعرف اكثر  ،وهي حاليا شركة اتصاالت المغرب برزت شركات جديدة على الساحة نافسة الشركة االقدم في المغرب

 هم شركات االتصاالت في المغرب سنقوم بسردها باقتضاب االن: أ 

  شركة اتصاالت المغرب   

، موريتانيا عبر فرعها موريتل ومالي عبر فرعها صوتيلما المغرب هي رائدة قطاع اإلتصاالت في اتصاالت المغرب    
تم  ،1998في سنة  .Gabon Telecom  الغابون اتصاالت الغابون و  Onatel اوناتل ، بوركينافاصوMauritelموبيل 

ن هذه األخيرة أصبحت مؤسسة بدو  ،اتصاالت المغربو  اإلتصال إلى جزئين : بريد المغربد و انقسام المكتب الوطني للبري
واحدة من  بالمئة من رأسمال مؤسسة كازانت 80حصلت على  1999في نهاية سنة  ،اسم مملوكة للمغرب بشكل كامل

رئيس المجلس  عبد السالم أحيزون وقد أكد  ،موقع مينارة 1995والتي أنشأت سنة  ائل المزودين باألنترنيت بالمغربأو 
أن حصتها في السوق  ، مضيفادة في جميع فروع القطاع بالمملكةأن هذه األخيرة تبقى رائ «رباتصاالت المغ»ل اإلداري 

 مليون زبون. 12، أي ما يعادل ٪ في الهاتف المحمول70 ٪، وتراوح100من األنترنيت والهاتف الثابت تقترب من

 السوق المغربية في الهاتف أن معدل ولوج 17/08/2007في « جون أفريك»نشرته مجلة  وأوضح أحيزون في حديث   
نعول على ثالثة محركات للنمو »أضاف قائال : و  ،خالل ثالث سنوات 80سيصل إلى٪ ٪ 57المحمول الذي يبلغ حاليا

أن  ،»وتطور العرض بفضل التكنولوجيات الجديدة، والنمو على الصعيد الدولي (...) تتمثل في ارتفاع استهالك الزبون 
، اختارتها كمزود رئيسي لبناء شبكة ت االتصاالت المتكاملة في المغربمزود لخدما شركة اتصاالت المغرب أكبر

UMTA/HSPA على المساعدة في إنشاء شبكة وتعمل شركة هواوي، وفقًا للعقد ،في البالد ،UMTA/HSPA  إلى
ئر ال في نطاق دوالحامل بروتوكول اإلنترنت النق الرئيسية باالعتماد على تقنية "سوفت سويتش" ALL-IPجانب شبكة 

 ، أول شبكة للجيل الثالث تقوم اتصاالت المغرب بإنشائها.مليون مشترك 4.2لشبكة التي تخدم التحويل، وستصبح ا

 تطور متسارع و مطرد للتكنولوجيا وخدمات اتصاالت المغرب

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 103صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 

(115) 

 شركة وانا _   

بشراكة مع  األنترنتغلت بمجال تإش ،1999سنة   CONNECT MAROCسمإتحت  1996أنشأت الشركة سنة      
 ،2004 و 2000ة تقدم حلول للشركات سنة أول شركة أفريقي maroc connectكانت  wanadooالشركة الفرنسية 

سبة المساهمة بالشركة بعد على ن CDGالتحصل مجموعة االبناك التجاري وفابنك و ركة و عرفت تقلبات في مسار الشو 
لتصبح بذلك المالك الرسمي للشركة  ONAتدخل مجموعة اونا  ،2005سنة TELECOM FRANCE  انسحاب
 Maroc 2007تتحصل الشركة على الرخصة الثالثة لخدمة الجيل الثالث بالمغرب سنة  2006سنة  100% بنسبة

Connect  تتحول إلىWANA  ويتية قامت شركة زين الك 2009بالمغرب في سنة  اإلتصالالمزود الثالث لخدمات
: شركة  بين الشركتينا و ازدادت المنافسة بينه بالمغرباتصاالت  شركةوبما انها ثالث  ،% من رأسمال وانا31بشراء 

 .سلكي في سوق االتصاالت بالمغربفي مجال الال ميديتلكوم و  اتصاالت المغرب

« زين»المالية المغربية، األخبار التي راجت حول عزم شركة « أونا»وقد دحض المعتصم بلغازي، رئيس مجموعة     
أود »ردا على استفسارات المحللين الماليين :  ل بلغازي وقا ،المغربية لالتصاالت« وانا»الكويتية بيع حصصها في شركة 
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التأكيد أن حصة )زين( في شركة )وانا( مستقرة وغير معنية بأي عملية من العمليات التي تقوم بها زين في إطار إعادة 
لذلك أرجو أن تتوقف الصحافة عن تغذية الشائعات في هذا  ،اتها، سواء في إفريقيا أو غيرهامترتيب محفظة مساه

 (116.)«أونا»مجموعة كأهم مساهم في رقم أعمال  «وانا»شركة  وتعتبر ،«الشأن

  شركة ميديتيل 

% 64,26تلفونيكا موبيلس و  تتقاسم برتغال تلكوم 1999لكوم شركة اتصاالت مغربية تأسست في تميديتل أو ميدي     
وطنية لتقنين وكالة الوتشير األرقام التي نشرتها ال ،في المائة 17.59بـ في المائة وهولكو 19انس كوم بـمن رأس مالها وفين

ماليين مشترك في الهاتف  8.3تتوفر على  «ميديتيل»حول تطور سوق االتصاالت المغربي إلى أن شركة  االتصاالت
اصبحت  ،في المائة 0.24ق الهاتف الثابت و في المائة، وال تتعدى حصتها في س 35.57النقال، حيث تصل حصتها إلى 

والتدبير  بعد شراء صندوق اإليداع ،2009تداء من فاتح شتنبر من سنة شركة االتصاالت )ميديتيل( مغربية مائة بالمائة اب
 انس كوم( لحصتي )تيلفونيكا( اإلسبانية و)بورتيغال تيلوكوم( البرتغالية في الشركة.و)فين

إلى اتفاق  ، أنه تم التوصل في هذا اإلطارر و)فينانس كوم( خالل لقاء صحافيوأوضح مسؤولوا صندوق اإليداع والتدبي    
مثل مجموع حصتي )تيلفونيكا( و)بورتيغال في المائة من رأسمال شركة )ميديتيل( وهو ما ي 36,64نهائي متعلق بشراء 

، أصبحت فاعال مهما في مجال 2000لشركة، التي أنشأت في أبريل وأضافوا أن ا ،ي شركة )ميديتيل(تيلوكوم( ف
وقال عثمان  ،لمعروفة بها على المستوى الدولياالتصاالت بالمغرب وذلك بفضل كفاءة الموارد البشرية المغربية والخبرة ا

مليون أورو )أي ما يزيد عن تسعة ماليير درهم( وهو ما  800يس مجموعة )فينانس كوم( إن العملية كلفت بنجلون رئ
  (117.)عد أقل من عشر سنوات على إنشائهايعتبر مؤشرا قويا على مكانة هذه الشركة ب

 تطور مذهل لعدد مستخدمي الهاتف النقال بالمغرب
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(118)  

 ربة يتوفرون من المغا 40ي ما يزيد عن ٪أليون مشترك م 12,5بالمغرب الى  ارتفع عدد مستعملي الهاتف المحمول   
 .٪ من االسر المغربية تتوفر عليه 17ما الهاتف التابث ف أ ،على الهاتف المحمول

 ب_ عالقة االعالم باالتصاالت
حيث انه في اليابان  ؛حدثهاأمن سرع وسائل االعالم و ألمحمولة من و األ االتصال خاصة الهواتف النقالة تعد وسائ      

ويول احد رؤساء  ،على هواتفهم المعدلة لهذا الغرضاستطاع مستخدموا الهواتف النقالة مشاهدة البرامج التلفزية الرقمية 
كما  ،مواد بمضمون مخصص لهذه الهواتف كبريات شركات الهواتف النقالة في اليابان انهم يقومون باعداد التنفيديين الحد

 (119مستفدين من هذه الخدمة التمتع بها لمدة ثالث ساعات من البرامج التلفزية المتواصلة )بامكان ال
النسبة ن هناك بعض شركات االتصاالت تقدم خدمات االنترنت على هواتفها المحمولة كما هو الشان بأوتجدر االشارة     

اكثرها تطورا لذا دول الخليج مات و جد مثل هذه الخدولكنه من المعروف انه في العالم العربي تو  ،لشركة ميديتيل في المغرب
نه تقوم بعض القنوات الفضائية ببث أكما ، ...الخاالماراتية DUدو  وشركة شركة زين الكويتية, والتي تقدمها شركات مثل 

النقالة سواء خبارها على الهواتف أتقوم االن قناة الجزيرة ببث بعض كما خدمات بعض فقراتها على الهواتف على شكل 
ضا من طرف بعض الشركات أينه تستعمل الهواتف النقالة أكما  ،بحسب نوعية االشتراك ،و الرياضيةأبار العالمية االخ

 ترسل رسائل تبين نوع المنتوج الذي تقدمه للمستهلك . ماك ،التجارية و للتعريف بمنتوجاتها
ر في في ردم الهوة بين االعالم والمواطن عن تساهم بقدر كبي و وسائل االتصاالتأاذن نستنتج ان شركات االتصاالت     

قة عالقة جديدة وتعتبر هذه العال .ياسية على شاشة الهواتف النقالةخبار السو األأو االعالنات التجارية أخبار طيق بث األ
نه تعتبر نظرا أل ،تذه الخدماير جيد بالنسبة بالنسبة لشركات االتصاالت التي تتبنى هتأثعالم ولها في صالح اإلو ومتطورة 

ن ينما كاأخبار فيد من هذه الخدمة التعرف على األنها تسهل على المستأكما  ،ي شيء جديدأفكرة جدديدة والمستهلك يحب 
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حين موعد االخبار لكي يتعرف ن يأمام جهاز التلفاز الى أسواء في العمل او في المنتزه.. ليس عليه ان ينتظر في بيته 
 .في العالم خبارخر االأعلى 
االستماع مام التلفاز و أحتى اضحى الجلوس  ن لعصر السرعة ثاتير عميق على العديد من الممارسات االنسانيةإ    

الى ما بين  خبارتي اليك األأن تأن الفكرة الجديدة عبل  ،خاصة بالنسبة لالشخاص الموظفين لالخبار يستنزف وقتا كبيرا
 . بالمغرب مر فيه شركات االتصاالت ن تستثأق يستحق شيموضوع يديك دونما عناء يعد 

 و االشهارأفرع الثانية : البيت السينمائي والدعاية ال
ما ليست فنا قديما والسين .ي لغة عالمية يفهمها الجميعهم الفنون فهأ من ما يطلق عليها و الفن السابع كأتعتبر السينما    

قل من حجم جمهور أن كان جمهورها محدودا و ا  وهو وسيلة فعالة و  ب الفنون أو كما يقال أقدم الفنون أبل المسرح هو 
زال قدم وسائل االعالم الشفهية وهي ماتأكما تعتبر الخطبة من  ،كثر تجانساأكثر ثقافة و أولكن جمهور المسرح  ،السينما

سواق خاصة أة أولهذا نش ،بداالفي الحروب و السلم في السياسة و  فهي وسيلة اعالم منتشرة في المجتمعات الحالية ,
اء الغنالموسيقى والرسم و  اضافة الى .(120)في البصرة  وسوق المربدفي مكة المكرمة  كسوق عكاظبالخطب عند العرب 

و نبإ أحيث يعتبر االعالن عن خبر  ضاأيو االعالن فهي فن قديم أار شهو اإلأما الدعاية أ الغناء الطربي.. وأبرالي و األ
هنا بالمغرب الذي كان ينادي بين  "البراح"و أ "المنادي"و االشهار أول شكل لالعالن أمليات البشرية فقد كان قدم العأمن 

 .و عن دخول شهر رمضان..أن خبر ما االحياء ليعلم الناس عاالزقة و 
موقع  اذن ما .الحمايةال مع إورغم هذا لم تظهر فيه السينما  ،كثرها تنوعاأجمل البلدان في العالم و أن المغرب من إ     

ورة مع الحرص على ضر ن رف قطاع االشهار تطورا في بالدنا؟ هذا ما سنراه األ ؟ وهل يعالسينما في المشهد المغربي
جمع فن الدعاية باالعالم ؟ وهل هناك من روابط تما وما الذي يقدمه كل عنصر لالخرالسينمعرفة العالقة بين االعالم و 

 ؟ووسائله

 قطاع السينما ولى :الفقرة األ 
فالسينما تصور الواقع المعاش وتعيده الى  .مر مفروغ منه وال يشكك فيه اثنانأجمل الفنون وهذا أالفن السابع من     

دوار تثقيفية أن السينما لها أل ،و تثقيف لهمأكترفيه للمشاهدين  .و ميلودرامي.أو درامي أما فكاهي أالمشاهدين في قالب 
وليس في  لمانياألة التصوير في آاختراع  نما بعديول ظهور لفن السأوكان  ،المجالتثمرت في هذا خالقية طبعا اذا اسأو 

مع ضرورة ذكر انه الذي جعل فن السينما يغزوا العالم هي استوديوهات السينما في  ،الواليات المتحدة كما يظن البعض
فالم القصيرة وكانت بدايات الفن السابع مع األ ،تطورةالمبيرة و التي تشتهر باستديوهاتها الك ليود بمدينة نيويورك االمريكيةهو 

شرطة سينمائية أيضا أصل والذي قدم نجليزي األالممثل الهزلي اإل الفترة شارلي شابالنشهر ممثلي هذه أوكان  ةالصامت
به السنما في الحياة تلع من هذا يتضح الدور الكبير الذي ،ادولف هيتلرالتي تسخر من لية عن الحرب العالمية الثانية و هز 

 :الذي سنتعرف عليه اكثر في الفقرات التالية االنسانية و 

 وال : دور الفن السابع في تدعيم االسس االجتماعيةأ
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جتماعية وفي وفي حياتنا االلحياة النفسية لالفراد المجتمع ير بالغ في اية كبرى بالنسبة للمجتمع فهو ذا تاتهما للفن     
وتتجسد في  دة في المجتمعوالفن له وظائف متعد ،لذلك فهو اداة التفاهم العالمية ،التماسك االجتماعيالسياسية و التكتالت 

 : كونه
 ؛لترويح عن النفس من وطاة العملاوسيلة للتسلية و  -
 ؛ات عارمة من المشاركة الوجدانيةموجخلق تيارات و  -
 ؛لح نتيجة الدراك االنسجام الفنيالتسامي باية المشاعر و نه اداة لتربأله وظيفة تربوية هامة اذ  -
 ؛ثار التاريخيةفي الحفاظ على األكما له وظيفة عملية تتمثل  -
 ؛االناشيد القوميةلقومية من خالل الخطب الحماسية و ثر كبير من الناحية األه  -
ن مبدا للحياة فيتغلغل في صميم هذه الحياة بحيث يصبح الث يستخدم في حياتنا االجتماعية و حي ؛وظيفة دينية -

 .كما يقول جويو : "وان مبدا الفن هو الحياة نفسها" 
 دور التربية الفنية في االعالم 

و أعالم سواء كان ممتابع لها نسان محاصرا بكل وسائل اإلصبح اإلأم حياة االنسان وفي كل وقت حتى عالغزا اإل    
ضر للوسائل االعالمية المكانية صبحت مجال حاأبتكوينها التربوي الثقافي الفني والتربية الفنية المعاصرة  ،عازف عنها
ما تمتلكه من مقومات القدرة عالم بالتربية الفنية داخل وسائل اإل صبح للفن دوره التربوي والثقافي فيها فبات دورأوالزمانية و 

عمار على كل لمجتمعي العام لكل الفئات لكل األا توجيه معكيات االعالم الصالحصدار االحكام الفنية والتربوية و إعلى 
 المستويات .

 ثانيا : المشاكل التي يعانيها قطاع السينما
ففي بداية االمر كان المغرب مكانا لتصوير المشاهد الغرائبية الى المغرب مع قدوم االستعمار  لقد دخلت السينما    
 ،سطورية وتخيالت االستشراقأورات مناظره وال تزال في تصميم ديكوساعدت جودة االضاءة وجمالية ص الخيالية للقص

 نها عانتأسلوبا للتعبير المحلي رغم أن تصبح السينما أمشاهدة االفالم السينمائية قبل  وشيئا فشيئا ازداد االقبال على
مر التطرق الى ثالث رب يستدعي األولدراسة وضعية السينما في المغ، طويال من ضعف الوسائل المادية والبشرية

 ساسية :أمالحظات 
 ؛مائية صناعات االنتاج والتوزيعضعف التجهيزات التثقيفية : كالقاعات السين -
 ؛ى بتطور قوي للمغاربة المهاجرينتطور ايجابي لالبداع السينمائي مقو  -
 .ير بورزازات ومراكشجنبي في مواقع التصو تطور مشهود لالنتاج األ -
بمعدل قاعة عرض  160حصائيا على إيتوفر كان المغرب  2003فحتى نهاية سنة  ،يزاتوفيما يخص ضعف التجه    
ن مركب أفنجد  ،و مركب متعددأبين قاعة ذات شاشة واحدة ومركب  ي فارق أوهذا الرقم ال يمثل  175000لكل  قاعة
ن أونسكو ترغب في لمية حسب نشرة الياعدة العان القأالضروري تسجيل  شاشة عرض ومن 14اما يحتوي على ميجار 

ي بمعدل قاعة لكل أقل على األقاعة للسينما  800البشرية يتوفر على مكانياته االقتصادية و إيكون لبالدنا وبحسب 
ما نهائيا إت غلقأ قد قاعة  133ن أة هي التي تؤخد في االحصاءات اذ ويجب التذكير ان القاعات النشيط ،ساكنة 40000
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ن االحتياطي الوطني من القاعات قد تقلص خالل العشاريتين االخيرتين بنسبة أوتجدر االشارة  ،جل الصيانةأو من أ
 قاعة . 251التي شهدت اعلى نسبة للمشاهدة ب  1981٪ مقارنة مع سنة 30,5
ركز لم لكن هذا التم ،دن الكبرى ضا التوزيع المجالي للقاعات الزال مرتكزا على المحور المركزي بين المأيكما نالحظ    
 51ال على إكبر مدن المغرب ال تتوفر أبيضاء ن مدينة الدار الألذلك نجد دهور الحاصل في عدد االغالقات صلح التي

يضاف الى ضعف التجهيزات نجد المنافسة القوية للفاعلين  ...قاعة 14الرباط العاصمة ال تتوفر سوى على  قاعة
كما يعاني البيت السنيمائي  .(121) القنوات الفضائية بالخصوص ونقصد ،ين افرزتهم الثورة التيكنولوجيةالبصريين الذ

 ،2004مليون فقط سنة  6الى  1980 مليون متفرج سنة 45في : تراجع شغل القاعات من  الوطني من مشاكل تظهر
بالدار البيضاء قيام الجهات المسؤولة بتاسيس استوديوهات للتصوير  مبنية تحتية تقنية مهمة حيث ت ولوحظ حاليا وجود

 : االن سنقوم بعرض رسم مبياني يوضح تطور السينما في المغربو  .ت المتزايدة لالنتاجات الخارجيةوورزازات لتلبية الطلبا
 تطور عدد االفالم المصورة بالمغرب

   (122) 
 
 نه في سنواتأوالطويلة فنجد  يشمل مجال االشرطة المغربية القصيرنه يوجد تطور مضطرد أل المبيان نالحظ من خال    

التي شهدت  2004ارتفاعا في انتاجها على عكس سنة شهدت االشرطة المطولة  2002 1998و 1996و 1990
 1992و 1990شرطة القصير المغربية فقد شهدت ارتفاعا في سنة كذلك الشيء بالنسبة لأل. انخفاضا في انتاجها

عنها  ما بالنسبة لالشرطة الخارجية الطويلة فيقالأ .عادة لالرتفاع ثم 1998 سريع سنةوانخفضت بشكل  2004و 1996و
ما االشرطة الخارجية القصيرة فتعرف ارتفاعا هاما أ .ث نسبة انتاجها داخل المغرببصفة عامة غير مرتفعة من حي

التي فاقت نسبة االنتاج  2004على نسبة انتاجية وصوال الى سنة أ التي عرفت  2000الى سنة  1994 سنة منذوملحوظا 
 شريط قصير خارجي .   120فيها 

 و الدعايةأالفقرة ثانية : مجال االشهار 
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نذ نهاية الحرب العالمية فم ،و خارجياأهام وقوي سواء داخليا  ولها تاثير ،عالمساسي من مكونات اإلأن الدعاية مكون إ   
الى زعزعة الى السيطرة على الراي الداخلي و فهي تهدف  ،ساسيا من مكونات السلطةأالدعاية مكون و أشهار اضحى اإل

ن القوة التي إ ،( 123الراي العام الخارجي وهذا كان من اهم اهداف السلطة السياسية ابان الحروب خاصة الحرب الباردة)
هي سيف يسلط على الرقاب في و جزء ال يتجزء من سلطة االعالم  الدعاية هيتتمتع بها وسائل االعالم هائلة و اضحت 

 ( 124) خر.أحين وزهرة تعلق على الصدور في حين 

 وال : المؤسسة االشهارية أ
ن قام بوضع أديثة بعد واصبحت فنا من الفنون الح ،مارس الدعاية بصور مختلفةنسان و ف اإلمطلع الحياة عر  منذ    
و خصومهم واضعاف هممهم أعلى افكار اعدائه تاثير وقد استعمل االنسان وسائل متعددة لل ،بهاحاول االرتقاء صول لها و أ

حد الباباوات ادارة باسم أ أنشأعندما  1633وبالتحديد سنة  ويعود اصل الدعاية الى العصور الوسطى تبعا الرادته,
Congregation Propagande  واعطت الثورة االمريكية والفرنسية  .كاثوليكيةم الخارجية للكنيسة الالتي كانت تهتم بالمهاو

ويتجلى هذا في انشاء الحكومة  .خرآبين الدعاية السياسية والحاجة والواقع من جانب زخما لمفهوم الدعاية لكونهما ربطتا 
ى عل Jacque Ellulاالستاذ ويعلق  .وقد تكلف بها اشخاص من ذوي الكفات انذاك 1792الفرنسية وزارة للدعاية في 

: " لقد اذا وجودها )اي الثورة الفرنسية(  االرتقاء بمفهوم الدعاية عندما قالعبته الثورة الفرنسية في تطوير و الدور الذي ل
وهذا االلتقاء  ،وبين الحاجة الواقعية ،و الهدفأية االلتقاء بين الغرض الى جعل الدعاية عملية انتاج ناشئة عن عما

 (. 125يشكل بحد ذاته قاعدة اساسية للدعاية " )
ة االقتصادية من ، هو أحد األنشطة اإلعالمية التي ال غنى عنها لألنشط Advertising إلعالن أو الدعاية أو اإلشهار  

غير ربحية والتي  المنظمات الخيريةتصادية وكذلك بالنسبة للمؤسسات و خدمات وغيرها من األنشطة االقصناعة وتجارة و 
بدون اإلعالن عن مجهوداتها فلن تحصل على الدعم المجتمعي والتمويل المادي الالزم الستمرارها في عملها وأدائها 

 لرسالتها.

ن من طرف فقد استعمل هذا الف ،شهارو اإلأعطاء تعريف دقيق خول فن الدعاية إ تختلف المدارس ونظرياتها حول     
نها احدى أوتوصف الدعاية على  .سلحة لخدمة مصالحها الداخلية والخارجيةأك ،يكية والصينيةاالمر و المعسكرات السوفياتية 

هناك العديد من الناس الذين ال  ." فن االقناع"صبحت الدعاية هيأوقد تطورت الى درجة  ،العلوم االعالمية الحديثة نسبيا
وهي اداة ذات معنى  ،LA DESINAFORMATIONالتضليل االعالمي و  LA PROPAGANDEيميزون بين الدعاية 

هذفه دفع هذا و  ،ي العامأك منظم يكون موضوعه الر تحر : "عكس الدعاية التي تعني  ي العامألبي تهذف الى تضليل الر س
السلبي , خالفا بالنسبة للتضليل االعالمي الدعاية في االتجاهين االيجابي و و مذاهب ويمكن استعمال أفكار أالراي لتقبل 

كل : "الذي يقول ان الدعاية هي  OGLEومن بين تعريفات الدعاية نجد تعريف  ."يستهمل دائما في االتجاه السلبي الذي
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فقط بل  ،جل المناقشةأاية هو الذي يناقش افكار ليس من ورجل الدع ،و الموقفأي أمن ورائه تغير الر مجهود الهذف 
 ،قيق تغيير في السلوك المستهذفينف الى التحول ان الدعاية تهدويبقى االتفاق ح . (126")اجل الثاتير في محاور من

ي العام الداخلي باستعماله الدوات نفسية سيكولوجية أر سلوكي وسيكولوجي في الر تأثيحداث إن الدعاية تصبو الى أونقصد 
(127. )  

ن بين فنو  اإلعالنات المطبوعة، وهي األقدم على اإلطالق ،االعالنات على الحافالت العامة هم أنواع اإلعالنات :أمن 
التي  اإلعالن وهي إعالنات الصحف والدوريات والمنشورات والملصقات االعالن الغير مباشر ومنها الكتيبات والمطويات

ت اللحاف، إعالنات الشوارع والمعارض واالعالنات على جوانب ااالعالنات  الخارجية ،خاص بعينهمترسل بالبريد ألش
ئية المر عة/االعالنات المسمو ، ي تبث على موجات األثير اإلذاعياإلعالنات المسموعة وهي االعالنات االذاعية الت ،العامة

ادت ز ، وقد تاإلعالنات على الشابكة االنترن ،السينما وهي إعالنات التلفاز وهي األكثر انتشارًا اآلن وكذلك اعالنات دور
 لمتقدمابكة المعلومات العالمية كوسيط إعالمي هائل وتطورت اعالنتها حتى وصلت إلى المستوى أهميتها بازدياد أهمية ش
عالمية إ حول العالم فأصبح وسيلة  نات على شاشة الهواتف المحمولة بعد ازدياد عدد مستخدميهاالذي نراه اليوم. اإلعال

 هامة. 

 عناصر العملية االعالنية 

 كعملية اتصالية حيث يمكن تحليل االعالن من مجموعة من العناصر وهي :تعتبر العملية االعالمية     

لخدمة ا: ويمثله في العملية االعالنية أو في االعالن كعملية اتصالية الشركة المعلنة صاحبة المنتج أو  المرسل -1
 اووكالة االعالن التي تعتمد عليها في اعداد الرسالة االعالنية أو كليهما.

كون ة(وقد توهي المحتوى االعالني المرغوب في نقله إلى الجمهور المتلقي ) المستهدف في العملية االعالني:  الرسالة -2
 مطبوعة أو مسموعة اومرئية.

ون أو وتلفزيأ: وهي االداة التي يتم من خاللها نقل الرسالة االعالنية سواء اكانت صحيفة أو مجلة أو مذياعا  الوسيلة -3
 مجمعاتشبكة اإلنترنت أو حتى الهاتف الجوال أو اللوحات الطرقية واحيانا يتم االعتماد على ال موقعا الكترونيا على

 التجارية كوسيلة اعالنية من خالل حمالت التسويق المباشر.

 وهو المستهذف الرئيسي من عملية االعالن وتختلف خصائصه وحجمه وغالبا مايتم دراسته بغرض تحديده الجمهور:-4
ث بوتمثل في ردود افعال الجماهير بعد  رجع الصدى:-5بقة العداد الرسالة االعالنية بما يتناسب معه.في مرحلة سا

 الرسالة االعالنية وأيضا يتم قياسها الجراء اي تعديل في الرسالة االعالنية.

                                                 
126 _ JACQUES ELLUL . PROPAGANDES , ECONOMICA . PARIS .1990.P 20 
127 _ JEAN OUL GOUVIRICH LA PUBLICITé POLITIQUE éd ET ACHETTE . PARIS 2001 P89 
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 كيف تقاس اإلعالنات في وسائل اإلعالم ؟ 

وتتراوح بين اللون األبيض واألسود وحتى الكاملة  -دد األعمدة تقاس اإلعالنات المطبوعة بالسنتيميتر مضروبًا في ع    
 ،كان المكان أفضل، كلما زاد السعرومكان الصفحة وموضع اإلعالن له أهمية في تحديد ثمن السعر ، كلما  -اللون 

ن حيث يتوقع أ، وكذلك كلما كان وقت العرض أفضل -ثانية  60ثانية / 30 -تقاس إعالنات التلفاز والمذياع بالدقيقة و 
 ( .128، كلما زاد السعر)تزيد نسبة المشاهدة الجماهيرية

 تزايد السوق االشهاري عشر مرات خالل عشرين سنة

 

ين  مليون درهم ما ب 210ن السوق االشهارية في المغرب قد ارتفع وطيسها من أعاله أ يالحظ من خالل المبيان       
وهذا يعتبر تقدما ملحوظا يحسب لصالح  2005و  2000سنتي  مابينمليار درهم  2,4الى  ،1990و 1985سنتي

 شركات االشهار المغربية .

 ارتباطه بنظام االعالمو الدعاية و أثانيا : االشهار 

لمستفيد او أمستهلك لل انما توفر ،و البصرية والمكتوبة للفقرات االعالنيةأعالم سواء السمعية ن بتقديم وسائل االإ   
العالن او تتولى وسائل االعالم أسلعة جديدة  يا عاما حولأنها تكون ر ألمهم لم تكن كلها صحيحة بل اى ولو معلومات حت

 .يدافهي تقدم بالمقابل اعالنا مفاذن  .خاص المستفيدين بصاحبه و بفحواهعن كتاب وتقدم اجزاءا منه لكي تعرف االش
 ،و الدعاية مفيدةأن االشهار أال إ ،يشعر بنوع من االرهاقل الجمهور ورغم تعدد االعالنات وتناقضها لدرجة محيرة تجع   
و أسواء وكذلك القدرة الشرائية ليجرى تنفيده بدقة وفي نسق يراعي فيه الفائدة التجارية وفائدة الجمهور على انه ينظم و أولو 

خيرة خفض كلفة تلك الوسائل عالم لدرجة تسمح لهذه األيرا لوسائل اإلاالعالنات دخال وف وتوفر ،فرادلأل االقتصادية
النات لما تمكنت نه لوال االعأحيث  ؛ا ما نراه في حالة الصحف بالذاتو هذأباسعار زهيدة في متناول الجمهور وتوفيرها 

وكذلك االعالن في التلفزيون  ،ن كلفة انتاج الصحف كبيرةظرا ألن ،سعرها وجعله في متناول الجميع الجرائد من تخفيض
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طسع توجيهها لدرجة يست ،الدعاية سيد وسائل االعالمو أوفي بعض الحاالت يصبح االعالن  .ذاعات التجاريةواال ،والسينما
و أوخطر الدعاية  ،التثقيفية والتوعويةاالمر الذي ال يسمح لوسائل االعالم القيام بوظائفها  ،حسب مصلحته وفائدته

خاصة في المجتمعات االستهالكية  سرفراد واألموازنات األ لذي يشكله علىقتصادي اغط اإلكثر في الضأعالن يتجسد اإل
 ( . 129التي تشكل سوقا خصبة لسلع المجتمعات المنتجة المصدرة )

 ل االولـــــــــــــــخالصة الفص
عيات الجمنه للمنظمات و أكما  ،ثيق الدولية والمحليةسره من خالل التنصيص عليه في المواآتطور االعالم في العالم ب

اعد س ممنهج م حر و عالسيس إلأية الخاصة بحماية حرية التعبير وحقوق االنسان دور حاسم وفعال في التالدولية العالم
علمية لثورة التبعا لتطورها تنوعها و و عالم وقد كان لتعدد وسائل اإل ،لديمقراطية وتدعيمها داخل الدولفي الترسيخ ل
اصة منه خ ،يادينفي كافة المابرازه مكانته ودوره المؤثر عالم و فاق جديدة لإلآفتح لعالمية المساهمة الكبرى في اوالتكنولوجية 

سهولة نظرا لقربه من المواطن و  ،المكتوبعالم السمعي البصري و االقرب لإل االعالم المتجدد الذي اضحى المنافس
ا مك ،ماتهواعها لالستمتاع بخدأنتالف ساس في جذب العديد من الفئات باخنياته المتطورة التي هي األاستعماله اضافة لتق

ن أفة فهي ما الصحاأو في الترويج لسلعة معينة... أهار خاصة في الحمالت االنتخابية االشالننسى الدور الفتاك للدعاية و 
عدها يهية  , كانت تنشر االدب وبصح التعبير الخل الوفي للمواطن فهي اول وسيلة اعالمية ظهرت باهداف  توعوية توج

 وليست لسانن اداة في يد السياسي يوجهها بحسب الضرورة السياسية ضحت األأن أبحت تدافع عن حرية الشعوب الى صأ
ا لكي حق عالمناإ ولكن هل نحن راضون عن واقع  ،فاقهآحالي يحيلنا بالضرورة الى ن واقع االعالم ال. إالمواطن البسيط

 ؟بعادهأصال نحو افاقه و أنتطلع 

 عالم وطنيا يرات اإلثأتالفصل الثاني : تقييم 
مكن فال ي ،مية الوطنية على جميع المستوياتالتنه من ضروريات النهج الديمقراطي و نواعأعالم بشتى ن حرية اإلإ    

 الحفاظو  انفتاحه على الحريات وحمايتهاونما التاسيس لها عن طريق دا الى تحقيقها المغرب تحقيق تنمية شاملة كما يصبو 
ل في سنحاو  ،االصالحية على السواءية على مسيرة المغرب التطويرية و ساسية تؤثر بصورة قو أباعتبارها مقومات  ،عليها

 :هذا الفصل التطرق الى 
 المبحث االول : تاثير االعالم على الساحة الوطنية 
  المبحث الثاني : تقييم حصيلة المنظومة االعالمية 

 

 عالم على الساحة الوطنيةاإلالمبحث االول : تأثير 
رارات السياسية الى االقتصادية وصوال قلثير قوي في كل الميادين عبر السنين من تاثيره في اأت هعالم ووسائلكان لإل    

ل الديمقراطية وغير شكل حلقت وصل بين كل القطاعات في كل الدو ه عالم ووسائلفاإل ..الى اراء المجتمع المدني
االقتصادية..., ل في كل القطاعات السياسية و عالم ووسائله تاثير فعالإلو  ،صوة الشعب الحر ومراة واقعهفهي  الديمقراطية
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الشائكة قضية وفي جلب االستثمارات الخارجية وله دور في التعريف بالقضية  ه يؤثر في قطاع السياحة الوطنيةفنجد
و أو السمعي البصري أعالم سواء المكتوب ن اإلإ .بالخارج ص على الجالية المغربيةكذلك له تاثير خاالصحراء المغربية و 
 .خرى مباشرة أديات الوطنية بصورة غير مباشرة و في تدعيم االقتصا ةصر مركزيااالنترنت.. كلها عن

 عالم للتعريف بالقضايا الوطنيةول : االستعانة باإلالمطلب األ 
ليهود من اتعويضهم بوفود المهاجرين بتهجير الفلسطينين من اراضيهم و  كان يقومن أ الكيان الصهيوني منذ لقد استعان    

لصحف ابنشرها في  اذيب التي قاموابمجموعة من االك ةية قضيتهم الزائففقاموا بتقو  ،عالمجميع بقاع العالم بسالح اإل
تات واقصد هنا كذبة المحرقة التي ما ف ،ادولف هيتلرالتصفية العرقية التي يعانون منها من طرف جنود الغربية عن 

ة كل فرص اكون عليها فيانفسهم ويتب ةلدرجة اصبح الصهاينتهاء الحرب العالمية الثانية تتداولها الصحف الغربية بعد ان
 اتخلو فال ،ليهودي في كذبتهم العالميةزر الشعب االعالمي الذي جعل العالم كله ياوهذه هي نتيجة التاثير ا ،تسنح لهم

 ،باسكو قضية اقليم الأو قضية كشمير أري فيها سواء القضية الفلسطينية عالم دور محو ن يكون لإلأونما دقضية دولية 
ا سنحاول الجواب على هذ ؟العالم الوطني لقضية مصيرية كهذهترى كيف يتطرق ا .صوال الى قضية الصحراء المغربيةو 

 ما )الفرعأ ،لمغرب من قضية الصحراء المغربيةاظهار موقف ا السؤال المحوي في )الفرع االول( الذي خصصناه الى
 فانه لتحليل الموقف الدولي من القضية الصحراوية . الثاني(

 عالم في ابراز موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية ول : دور اإلالفرع األ 
ت وبعده ظهر  ،المدن الصحراوية المغربية برز مشكل الصحراء المغربية للعلن بعد خروج االستعمار االسباني من    

ب المغر  افلج ،المغرب باعتباره سلطة احتاللية ثلة من المرتزقة تدعوا الى االنفصال عنتتكون من  للوجود منظمات مسلحة
ثر كوقد  ،صحراويين كصورة للديمقراطيةالى تدويل قضية الصحراء المغربي فاقترح االستفتاء على السكان المغاربة ال

 بيرب العر اتحاد المغ حياء دورأبحراء المغربية في االعالم الدولي لما لهذه القضية من ابعاد تتعلق حديث عن قضية الصال
ك للذ ،ايضأليبيا وموريطانيا ضعفت عالقات الجوار بين المغرب والجزائر و التي او  والحزازت التي خلقت بسبب هذه القضية

عالم في صف جبهة إ يد للحق المغربي في صحرائه وبين بين مؤ روبي انقسم و خاصة األعالم الغربي و ن اإلأنجد 
 انيةاسب يوللبوليسار  غلبية هذه الصحف المواليةأ ن أونجد  .البوليساريو التي تعتبر نفسها الممثل الرسمي للشعب الصحراوي 

ن األو  .لجسم الوطني الضعافهالئل داخل انظرا لكون هذه المنظمة نتاج استعماري اسباني يهذف الى خلق الق ،المصدر
يا بها وطن م الوطني في التعريفاالعال مرورا الى دور )في الفقرة االولى(سنقوم بالتعرف على تاريخ القضية الصحراوية 

 )الفقرة الثانية(دوليا و 

 قضية الصحراء المغرب ولى : وقفات تاريخية معالفقرة األ 
حينما رفظت السلطات االستعمارية االسبانية تسليم إقليم  1974سنة إلى  تداعيات إشكالية الصحراء الوطنية تعود     

مغرب إقليم للسلمت  بعدماحصول المغرب على إستقالله و عند الصحراء إلى المغرب بعدما تخلت عن مستعمراتها الشمالية 
قليم سيدي إفني في سنةو  1958طرفاية في سنة  نظرا  بالمنطقة الشمالية مليلية، مع تحفظها على مدينتي سبتة و 1969 ا 

هو مخطط هذه األخيرة  إسبانيا تخليها عن إقليم الصحراء كان يبرره منطق واحد ترفضف ،لوضعيتهما الحساسة تاريخيا
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ألجل ذلك أعلنت وبشكل أحادي في غشت من و  نية ,سيطرة إسباقلة ذات حكومة محلية تحت وصاية و حول إنشاء دولة مست
بطبيعة الحال كان رفض المغرب  1975م إستفتاء في الصحراء خالل النصف األول من سنة عن قرارها بتنظي 1974سنة 

برسالة مستعجلة إلى رئيس الدولة االسباني يشعره فيها بقلق  لهذه الخطوة قاطعا بحيث أرسل المرحوم الحسن الثاني
ا ال تتطابق مع مضمون قرارات الجمعية الحكومة المغربية و بعزمها على معارضة هذه الخطوة االنفرادية و في كونها أيض

العامة لألمم المتحدة، وفي نفس اآلن تم إرسال مبعوثين ملكيين إلى مختلف الدول لعرض وجهة النظر المغربية من قضية 
 الصحراء.

التي ة لكن بعد االعتراف الصريح لمحكمة العدل الدولية بالحقوق المغربية على صحرائه عن طريق تأكيد روابط البيع   
مية يرة سلتربط شيوخ قبائل الصحراء بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.لم يجد المغرب بدا من االقدام على تنظيم مس

هذه الخطوة كان من شأنها أن تخلط جميع  ،1975نونبر  6ألف مواطن بتاريخ  350خضراء نحو الصحراء بمشاركة 
بين الثية ماوفعال تمت القمة الث ،اوض مع المغرب بشأن قضية الصحراءأوراق الحكومة االسبانية مما دفعها إلى التف

سبانيا توجت بالتوقيع على تصريح مدريد الثالثي بتاريخ المغرب وموريتانيا و  نتقالية لمدة الذي حدد فترة إ 1975نونبر  14ا 
ريتانيا رب ومو للسلطات إلى كل من المغ ثالثة أشهر يخضع خاللها إقليم الصحراء الغربية إلدارة ثالثية يليها تسليم إسبانيا

 .نيسة السيد الحاج الخطري الجماها من طرف الجماعة الصحراوية برئاعنإرادة السكان الصحراويين المعبر  مع إحترام
 هلم يتوقف التحرك الجزائري عند حد كسب إعترافات دولية بما أسمته بالجمهورية الصحراوية، بل تعدخر آومن جانب    

حيث تعالت المنابر  لتجمعات الدوليةاالمتحدة و  منظمة األممإلى حد العمل على الترويج لفكرة المفاوضات على صعيد 
 ،االعتراف السياسي الضمني بهذه الحركةالبوليساريو، وهذا يعني بين المغرب و  بالدعوة إلى الدخول في مفاوضات مباشرة

، ووافق المغرب  1988 سنةإلجراء االستفتاء في الصحراء  المخطط األمميوقد كانت لهذه السياسة دور كبير في إقرار 
على الجلوس مع حركة البوليساريو على طاولة المفاوظات بشرط حظور طرف ثالث في جميع اللقاءات متمثال في األمين 

 (130العام لألمم المتحدة.)

 الفقرة الثانية : االعالم الوطني ورايته لقضية الصحراء
ولكن بعد التحرر  ،المحرمات االعالمية بين كان التطرق الى قضية الصحراء المغربية في االعالم الوطني منلقد    

اعالمي حر مؤمن بحقوقه هذه االمور من واجبات كل صحفي و  االعالمي الذي شهده المغرب الحديث اضحى الحديث في
كيف ناقش االعالم ولكن  .الدين خاصةكالملكية و بعض المواضيع الحساسة مع ضرورة التاكيد على وجود تحفظات على 

اساسي لقضية الصحراء  سائل االعالم الوطنية داعملقد اصبحت و  ؟ن القيود الرقابية مشكلة الصحراءالوطني بعد تحرره م
ن المواطن أكما  ،سيادة المغرب على صحرائه ضة التي تمسمحوي في الرد على االدعاءات المغر العب المغربية و 

ونما اللجوء الى القنوات االجنبية التي في بعضها لها ل المستجدات التي تحدث على ارضه ذبي اصبح على علم بكالمغر 

                                                 
>  ويجب التذكير بأن هذه الخطوة قد سبقتها العديد من األحداث المحرضة الجزائرية ـ البوليساروية ترتب عنها حرب دامية سميت بحرب الرمال _130

، 1979يناير 29ـ28< كانت من أبرز معاركها نوردها كما جاءت في كتاب " شعب ضد الرصاص " للدكتور إبراهيم دسوقي أباضة >معركة طانطان 1980ـ1979
ركة ، مع1980يناير  28، معركة بوكراع و العيون يوم 1979سبتمبر  13، معركة السيد 1979غشت  11، معركة بئر إنزران  1979مارس  14معركة السمارة 

الكتاب حيث  بية كما جاء في.كلها معارك أبانت عن قوة الترسانة العسكرية المغر 1980سبتمبر  26، معركة بين طرفاية و رأس الخنيفرة 1980فبراير 13بوجدور 
 لم ينرك ألفراد الجبهة و عتادها الفرصة لتحقيق أهدافها بالسيطرة على اإلقليم.
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ف بها الى زعزعة قناعات المواطن المغربي بسياسة حكوماته البوليساريو من اكاذيب ملفقة تهد ميوالت نحو ما تشيعه جبهة
 .بانتماء صحرائه الى ربوع مملكتهو 

 : موقف  الدولي من القضية الصحراوية الفرع الثاني
من  ،االصحراء المغربية قضية محورية وكثرت التدخالت فيه لجا المغرب الى هيئة االمم االمتحدة بعدما اضحت قضية   

ق حل ساسي للمشاكل التي تعيأ)كليبيا ومصر والجزائر التي هي محرك طرف الجيران العرب لتصفية حسابات سياسية 
كلة ه المشحل هذ ينم عن رغبة المغرب في ،هيئة االمم المتحدة تصرفا حكيماك كان قرار المغرب باللجوء الى لذل القضية (
 .مدهاأالتي طال 

 ولى : القضية الصحراوية وهيئة األمم المتحدةالفقرة األ 
بهيوستن" جولتها الرابعة "أدت في  لألمم المتحدة السيد جيمس بيكرن المباحثات التي تمت تحت إشراف الممثل الخاص إ  

باالضافة إلى االلتزام  1988إلى وضع تصريح نص على إلتزامات يتحملها الطرفين فيما يتعلق بخطة السالم لسنة 
لهوية افأستأنفت عملية تحديد  ،"باالمتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بحملة االستفتاء التي تم وضعها في "هيوستن

مين حسب التاريخ المحدد من قبل األ 1998ديسمبر  7كان من المقرر أن يجري االستفتاء يوم و  1997ديسمبر  3بتاريخ 
 خمس مرات متتابعة. ة العمليةتأجل ولكن العام لألمم المتحدة

و األشخاص الذين يحق لهم  وحول عملية تحديد الهوية وفي ظل هذه التعقيدات التي حامت على خطة التسوية األممية   
تم النص فيه صراحة على  2000يوليوز  25الصادر في  1309قرارا أمميا تحت رقم  تصدر و ، المشاركة في االستفتاء

وتتجاوز المشاكل التي القتها  قد تلقى موافقة األطراف المعنية أهمية اللجوء إلى الحل السياسي بوصفه أحد الخيارات التي
ولعل من أبرز الحلول السياسية المقترحة لفض النزاع تلك التي تقدم بها  ،لة تحديد الهويةخاصتا في مساعملية االستفتاء و 

يونيو  30جلس األمن بتاريخ موهو ماسمي باالتفاق ـ اإلطار الذي تمت الموافقة عليه ب 2001( في عام 131جيمس بيكر)
م من أجل تقرير مصير خطة السالب"ألمين العام سمي سيتقدم بيكر بمشروع إلى ا 2003بيد أنه مع بداية سنة ، 2001

وقد رمت هذه الخطة إلى  الذي وافق عليه المغرب سابقا إلتفاق االطار"""، وهي عبارة عن نسخة معدلة شعب الصحراء
وبين الحل السياسي رفض المغرب الخطة وا عتبرها سنة الماضية  11عرف جمودا طوال المزج بين نظام االستفتاء الذي 

لى االقليم) االطار ولكونه أيضا يتضمن العديد من المقترحات التي تمس بالسيادة المغربية ع االتفاقراجعا عن مقررات ت
، مشاركة االدارة التنفيذية في جميع المفاوضات المرتبطة بملف الصحراء، وانسحاب الجيش مثل وجود قضاء مستقل

جراء إستفتاء بعد و  مهاالمغربي بعد تسلم اإلدارة الجديدة المرتقبة لمها وقد تمت  أربع سنوات وال تتعدى أربع سنوات(ا 
لكن دون فرضها على أطراف  يوليوز 31الداعم لخطة بيكر بتاريخ  1495المصادقة من طرف مجلس األمن على قرار 

 . النزاع
فبراير  25األمن بتاريخ  سوقدم المغرب رسالة وجهها مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة السيد محمد بنونة إلى مجل  

أن المغرب يؤكد مجددا رفضه القاطع لكل مقترح يهدف إلى المس بالوحدة الترابية ويرغب في ": التي جاء فيها و  2002

                                                 
كمبعوث  1997مارس 13كاتب الدولة في الخارجية خالل عهد الرئيس بوش األب عين من قبل كوفي عنان األمين العام لألمم المتحد بتاريخ _جيمس بيكر : 131

 خاص بملف الصحراء
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أن يسجل عالنية رفضه التام ألي نقاش حول تقسيم ألقاليمه على إعتبار أن خيار التقسيم يخفي في طياته بدوره عدم 
وقد جوبه مقترح التقسيم برفض دولي تام حيث أكدت الواليات المتحدة األمريكية  "مجموع المنطقة...التوتر في ار و االستقر 

"جون شارل على عدم واقعية فكرة التقسيم، في حين أكد أعضاء اللجنة المكلفة بقضية الصحراء من خالل النائب األوربي 
 يات التاريخية و الثقافية و الجغرافية. على أن مغربية الصحراء ال جدال فيها على جميع المستو  مارشي"

 الفقرة الثانية : اعتبارات وحلول التسوية 
اوية صحر قدم المبعوث الخاص جيمس بيكر اقتراحا جديدا سمي بالحل الرابع تضمن تقسيم األقاليم ال 2002في فبراير   

يادة سب تحت ادي الذهالحمراء بينما يبقى إقليم و ، بحيث يمارس المغرب سيادته على إقليم الساقية بين المغرب والبوليساريو
يا التي فهو يحتفظ ببعض القضا ما الحل الخامسأ .القتراح الذي أيدته البوليساريوا، وقد رفض المغرب هذا البوليساريو
تضمن ي، عدا ذلك أربع سنوات بدل خمس سنوات، يتم بعدها تنظيم استفتاء لحل الرابع مثل الحكم الذاتي لمدةوردت في ا
 مجموعة من الشروط التي في غالبها غير مستساغة وقد قمنا بذكر بعضها وهي : اتفاق اإلطار""أو االقتراح 
ـــــــــي الصـــــــــح - ـــــــــي ف ـــــــــة للمملكـــــــــةإشـــــــــراك إدارة الحكـــــــــم المحل ـــــــــي السياســـــــــة الخارجي  ، ودمـــــــــج عناصـــــــــر مـــــــــن   راء ف

شــــــراكهم فـــــــيالصــــــحراويين المـــــــوالين للبوليســــــاريو فـــــــي الوفــــــود الديبلوماســـــــية المغربيـــــــة فــــــي       كـــــــل  الخـــــــارج وا 
ـــــك بخـــــالف الحـــــل الرابـــــع عتبـــــر إنقاصـــــا مـــــن الســـــيادة المغربيـــــة. وهـــــذا يمـــــا يتعلـــــق بقضـــــية الصـــــحراء      ، وذل
 ؛جية من اختصاص الحكومة في الرباطالذي جعل السياسة الخار     

  ، وعـــــــدم اشـــــــتراط تخـــــــرج القضـــــــاء الصـــــــحراويين مـــــــنلـــــــى للقضـــــــاء فـــــــي األقـــــــاليم الصـــــــحراويةإقامـــــــة مجلـــــــس أع -
ــــــة القضــــــاء، خصوصــــــاالمعهــــــد القضــــــائي فــــــي العاصــــــمة المغربيــــــة، ممــــــا      ــــــدعوة إلــــــى ازدواجي ــــــي ال  وأن  يعن
 ؛قد يؤدي إلى قطع الوالء للملكية " مماالقضائية في المغرب تصدر باسم "جاللة الملك األحكام    

 ، ممــــــا تطبيــــــقمــــــن دخــــــول االتفــــــاق حيــــــز ال يومــــــا 90التقلــــــيص مــــــن أعــــــداد القــــــوات المســــــلحة الملكيــــــة خــــــالل  -
 .يعد مساسا بالسيادة المغربية في مجال الدفاع الذاتي    

علـى شـعبه نقص من سيادة المغرب علـى ترابـه و نظرا لكونها ت ،ماذا لم يستسغ المغرب هذه الشروطمن خالل هذا يتضح ل  
مســـودة مخططاتـــه  ئمـــا ضـــمنمج القضـــية الصـــحراوية دان يـــذأشـــعبا حـــاول علـــى الـــدوام لكـــا و ولكـــن المغـــرب م ،الصـــحراوي 
الملــك محمــد  بعــدهويظهــر هــذا جليــا مــن خــالل مخططــات التنميــة الشــاملة التــي نــادا بهــا الملــك الحســن الثــاني و  ،التنمويــة
 ت المســيرة الخضــراء التــي تدشــنوكــذلك فــي الخطابــات الملكيــة الســامية فــي جميــع المناســبات خاصــة فــي احتفــاال ،الســادس
المسـيرة الخضـراء وقد اكد علـى ذلـك فـي خطـاب  ،قصى جنوبهأن اقصى شماله الى ه ميؤكد فيه تماسك شعب ملكي بخطاب

 وقـد .فـي هـذه الفتـرة الذي كان شـديد اللهجـة نظـرا لـبعض القالقـل التـي عرفتهـا االقـاليم الجنوبيـة 2009نونبر  6 في الجمعة
ساســيا أ تشــكل خيــارا اســتراتيجيا وهــدفالــح جاللتــه فــي هــذا الخطــاب علــى ترســيخ الجهويــة المتقدمــة باالقــاليم الجنوبيــة وهــي أ

 ،تعزيـز الديمقراطيـة المحليـة ساسـاأتكـون  بالتـاليقوية وديمقراطيـة و سيمكن سكان االقاليم من االحتكام الى مؤسسات تمثيلية 
فانه  اذن ،ندماج الوطني والوحدة الترابيةاال المسيرة الخضراء لكونها تعبر على عطى روحا جديدة لمعجزةأ فالخطاب السامي 

مكين الجهوية والحكم المحلـي ذلك بهدف تو  ،التوجيهات الملكيةيتوجب على السلطات المحلية ان تعقد العزم على تنفيد هذه 
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وهذا مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء يؤكد على  ،من االضطالع بالدور المنوط بها الحكامة المحليةو 
 ما قلناه سلفا : 

وطنية، وذلك لقضيتنا ال قررنا إضفاء روح متجددة على المسيرة، لرفع التحديات اآلنية والمستقبلية ومن هنا،.. " 
 : بإطالق مخطط مندمج، قائم على توجهات خمسة

يرها الذاتي ، بما يعزز تدبةالمنشود الحرص على أن تكون األقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة أوال :
 ; لشؤونها المحلية

ويدها بأجود األطر، الجيدة المحلية، عبر تز  قيام الحكومة، بجعل هذه األقاليم نموذجا لعدم التمركز، وللحكامة ثانيا :
 ; القانوني الحازم لوالة وعمال جاللتنا وتخويلها صالحيات واسعة، تحت اإلشراف

عادة النظر في إواليته، من خالل  تهاءإعادة هيكلة المجلس الملكي االستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق ان ثالثا :
كله، وطرق تسييره جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل ومالءمة هيا تركيبته، وتقوية تمثيليته ; بانفتاحه على نخب

 ; الجديدة، والرفع من نجاعته، في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها مع التحديات
لى األقاليم الصحراوية عوذلك بتركيز جهودها  ; كالة تنمية األقاليم الجنوبية، ونفوذها الترابيمراجعة مجال عمل و  رابعا :

 لعدالة االجتماعيةالبشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة ل ; باالنكباب على إنجاز مشاريع للتنمية
 ; دماجهماستقبالهم ودعم إ مخيمات تندوف، وكذا واإلنصاف ; والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين، من

المنتجة والمبدعة، بواجبها في تأطير  نهوض الهيآت السياسية والنقابية، والجمعوية واإلعالمية، والقوى  :خامسا 
ة والمواطنة الحقة. ذلك أن تفعيل هذه االستراتيجية، ال ينحصر في عمل الدول المواطنين، وترسيخ قيم الغيرة الوطنية،

نما يقتضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية والمحلية وأجهزتها،  (132).  "..وا 
ن والحفاظ على بحب الوطلكنه باالرادة و  ،ابدا حلا لن تنهإلدرجة يظن البعض  ةالصحراء المغربية معقد ةن مشكلإ   

  . )133(واحدة على الجميع  ايدسنبقى  لشعب العظيم فمهما كانت المحاوالت لتفريق هذا ا ،وحدته الترابية

 داعم لالقتصاد الوطنيالمطلب الثاني : االعالم مروج و 

فقد  ،ا ماو حقال حيويأن تنمي مجاال معينا أتوظيفه ن احسنت استعماله و أووسائله قوة ضغط عالمية تستطيع  االعالم  
نه يوظف في جلب رؤوس أفنجد ، الطرق بهدف تدعيم اقتصادياتها عالم بشتىستغل وسائل اإلضحت القوى العالمية تأ

 ة...لسياحياالتعريف بامكانيات بلد ما في اطار الحمالت االعالنية االموال والمستثمرين االجانب والتعريف بقطاع معين او 

 قطاع السياحةول : االعالم و الفرع األ 
ستقالل العديد من دول العالم الثالث السائرة في طريق النمو خالل عقدي الخمسينات والستينات من القرن إصادف     

الماضي ازدهار السياحة ورأت هذه الدول كيف أن العديد من الدول المتقدمة جعلت من قطاع السياحة موردا اقتصاديا 
والبناء والخدمات من القطاعات األخرى كاألشغال العمومية بفضل عائداتها المالية وانعكاساتها اإليجابية على العديد 

ن استغالل ثروات هذه البلدان من طرف حكوماتها إلخراج شعوبها من التخلف لم يعد يقتصر على أكما  والتشغيل الخ..

                                                 
  2009نونبر  6خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة المسيرة الخضراء في ألجمعة  _132

133 _www .kenanaonline.com 



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 118صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

نهج وعلى  ياحية.بل امتدت لتشمل المؤهالت الطبيعية والثقافية ذات الصبغة السلفالحية والمعدنية والبحرية فقط الثروات ا
، وكان عليها أن تعمل على إحداث لم الثالث سياسة النهوض بالسياحة، تبنت العديد من دول العاالدول السياحية الكبرى 

، وهذا يعني القيام بعمليات إنتاجية سياحية تشمل توفير المزيد من السياح والعملة الصعبةمنتجات سياحية وتسويقها لجلب 
وتكوين  ،اث المنشآت والمقاوالت السياحيةإحد ،ودعم االستثمارات ،طارات والموانئ والطرق إنشاء المكاألساسية  اتالتجهيز 

إنعاشية لفتح  والعمل ببرامج ،المقاوالت السياحيةالستقبال السياح وتسيير والتخصصات األطر من مختلف المستويات 
شهارية لتسويق المن ،األسواق الخارجية وهذا األمر كان يقتضي العمل بسياسة  ،لسياحي...الختوج االقيام بحمالت إعالمية وا 

، مما جعل دول العالم الثالث أن تواجه صعوبات كبيرة وتوفير موارد مالية وبشرية كافية، تتضمن برامج ودراسات هادفة
 الستغالل مؤهالتها السياحية وأن تلجأ إلى الخبرات والمساعدات التقنية والمالية الخارجية.

، سواء هاوغير ...دية واالجتماعية والثقافيةاالقتصاجال الفكر ظاهرة السياحة الحديثة وانعكاساتها الباحثين ور  درس وقد      
لسالم بين اونشر  ياحة واعتبرها أداة للتنميةأكان ذلك بالدول المتقدمة أو بالدول السائرة في طريق النمو، فمنهم من تحمس للس

ل إيجابيات وعيوب يمكن تالفيها، والبعض اآلخر أكد على جوانبها السلبية وخصوصا بدو ، ومنهم من رأى لها الشعوب
دورا  عالمن لإلأكما  ،الحيوي الذي يلعبه قطاع السياحةيتضح الدور  ومن هنا ،العالم الثالث السائرة في طريق النمو

بة استعا على وبقدرته الحضارية واالجتماعيةطبيعية و فهو يقوم بالتعريف بامكانيات البالد ال ،لقطاع السياحة ديناميكيا
 وسائل االعالم ؟لى العالقة بين المجال السياحي و تتج ينأترى  ,وما الى ذلك االفواج السياحية..

 السياح للوطن ؟عالم الستقطاب االستثمارات و اإل الفقرة االولى : كيف يروج
 االستقالل ية كبرى، فبعدالنمو التي أولت قطاع السياحة أهم كان المغرب من بين دول العالم الثالث السائرة في طريق    

منتصف  ، وانطالقا منالفالحة والصناعة ،التعليم ،االقتصادية واالجتماعيةبقطاعات الدولة الى النهوض  توجهاتانصبت 
هاية خالل نإال أنه و  ،يةالتنمية االقتصادية واالجتماع الستينات تم إعطاء األسبقية للسياحة وتحويلها إلى قاطرة لتحقيق

 لبعض السبعينات وبداية الثمانينات قامت السلطات العمومية بتقليص دور القطاع العام واالعتمادات المالية المخصصة
تقشف ، وذلك بسبب الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي واجهت البالد وسياسة الالقطاعات كانت السياحة من بينها

ع ر الرجو ورغبة في إخراج البالد من تخلفها وأزماتها االقتصادية واالجتماعية تقر  ،هذه السلطاتتها والخوصصة التي نهج
ة ل فتر رة للتنمية خالإلى العمل بالمخططات التنموية والرهان على السياحة مرة أخرى وتحويلها إلى أولوية وطنية وقاط

 يزخرالستمثاع بما يقدمه و االجانب لاء العرب و و ب انظار السياح سويحاول المغرب مند سنوات الى جذ .2010/ 2000
 .عقول السياح  يبهري من تنوع يجذب انتباه و به الثرات الوطن

عديد فتطوره يصب ال محالة في خندق ال ،قتصاد الوطنيو روافد اإلأالسياحة بالمغرب من احدى اعمدة  يعتبر قطاع    
ية تحتوبفضله تجدد البنيات ال ،يضاألجوي خاصة والبحري والبري كالنقل ا من القطاعات االساسية االقتصادية الوطنية

نادق ئ الفوتمتل ،لصناعة التقليدية بجميع انواعهاتنتعش اليد العاملة الحرفية في مجال او  وتوسع و تبنى طرقات جديدة ..
كل ش بشتعوغيرها من المجاالت التي تن ات...بالمهرجانتالؤها مرتبط بالمواسم الصيفية و المغربية التي كما هو معروف ام

نة اع السياحة بالمغرب في سوهذه بعض الرسوم المبيانية االحصائية التي تبين حالة قط ،غير مباشر من هذا القطاع
2009. 
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 2009تطور االرادات السياحية خالل يناير 

(134) 
        

 االيرادات السياحية بماليين الدراهم
 

 الفرق بالقيمة تباين 2009يناير 2008يناير 
االيرادات 
 السياحية

4335 3467 20,0- 868- 

(135) 
-انخفاضا بقدر بحوالي  2009عرفت االرادات التي جلبها قطاع السياحة بالمغرب خالل شهر يناير من سنة    
 رهممليون د 43مقابل مليون درهم  34٪مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة , حيث انخفض الدخل بما يقارب 20

 رسما مبياني يبين : , واالن سنقدم  2008خالل شهر يناير من سنة 
 2009تطور النقل الجوي خالل يناير من سنة 
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(136) 
 تطور عدد المسافرين الدوليين

 
 الحصة ٪ تباين ٪ 2009يناير 2008يناير المطارات
محمد 
 الخامس

423889 396036 7- 50 

 24 -2 191766 196044 مراكش
 10 4 76572 73727 اكادير

 3 -4 22842 27730 الرباط_سال
 5 75 35796 20480 طنجة

 4 6 29492 20438 فاس_سايس
 2 -12 18560 27805 وجدة

 2 8 16239 14990 الناظور
 0 -44 1706 3058 ورزازات
 100 -2 793132 808390 مجموع

(137) 
 793132ية للمغرب بوليين الذين عبروا المطارات الدولالمسافرين الدن عدد أ 2009سجل خالل شهر يناير من سنة    

٪ نصفهم مر عبر مطار محمد -2ن هناك تراجع بنسبة أي أ ،2008الشهر من سنة في نفس  808390مسافر مقابل 
الل خاوت وتميزت نتائج المطارات الثالث بالتف  ٪10اكادير المسيرة ٪ و 4جل مطار مراكش المنارة حصة الخامس , وقد س

 بحيث سجل : 2009شهر يناير من سنة 
 ؛-٪7_ مطار محمد الخامس 
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 ؛ -٪2_مراكش المنارة 
 .٪+4_ اكادير المسيرة 

 : لقا الوزير االول السيد عباس الفاسي امام مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكوميوفي معرض التصريح الذي القاه 
" ....ومن جهته سيستفيد القطاع السياحي من هذه البرامج التعاقدية، في أفق تفعيل ومواكبة المخطط الوطني      

ي "، مع دعم السياحة القروية والمنتوجات السياحية ذات الطابع المحلي الت2020رؤية القطاع ضمن الرامي إلى تنمية 
 150.000برنامج التعاقدي للقطاع، برفع الطاقة اإليوائية من كما سيتم مواكبة التستهدف إنعاش السياحة الداخلية , 

لى رفع  80.000، مما سيؤدي إلى إحداث أكثر من 2012في أفق سنة  265.000سرير إلى  منصب شغل مباشر، وا 
 (138) .."2012مليار درهم في أفق سنة  90مليار درهم اليوم، إلى  60المداخيل السياحية من 

 سياحةعالقة االعالم بقطاع ال 
و : كيف يكون االعالم هولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ،هذه هي خالصة القول ،ن االعالم مروج للسياحةإ     

اذن فهو  ،وواقعه طن ومراة ثقافته وحضارتهن االعالم صورة للو أ تنمية السياحة الوطنية ؟الداعم الغير المباشر لتطوير و 
 مازيغيةو االأ العربيسواء  موروث ثقافي وتنوع فلكلوري قة و من حضارة عري الجماليةهة تظهر مميزات البالد بالضرورة واج

ريف حي للتعالحمالت الدعائية التي تقوم بها وزارة السياحة ابان كل موسم سياو  االشهاراتولالعالنات و ، الفريدة من نوعه
و االروبيين واالسيويين أجانب سواء العرب كبير في جلب السياح االالمغرب السياحية لها دور فعال و  بامكانات

لمجال وكذلك لجلب االستثمارات الخارجية لتدعيم ا ،ح من الداخل )السياحة الداخلية(وكذلك لجلب السيا ،واالمريكيين
لى عتحويلها الى فنادق في مدينة مراكش من طرف االجانب و السياحي الوطني ويظهر هذا في حمى شراء القصور القديمة 

با ما اضافة بعض اللمسات التجديدية لجعله كاحد القصورالخيالية التي غاللشرقي مع الحفاظ على شكل القصر و راز االط
د بها التي تتواجلكنه يؤخد عليها عدم احترام خصوصية المنطقة السكانية المحافظة  ،ح االجانب على اجوائهيبحث السيا

وتظهر  صوات صاخبة .....(أ ،ي تمارس عليهم ) اقامة سهراتالتخاصة االخالقية واالزعاجات بجميع انواعها و 
المغرب  جية فيالمقاهي الفارهة التي تقوم ببناءها رؤوس االموال الخليضا في الفنادق والمنتجعات و االستثمارات االجنبية اي

د في ت تساعاالستثمار وهذه ا ،ي في المدن السياحية الكبرى أوطنجة  ،مراكش ،اكادير ،البيضاء والرباطخاصة في الدار 
ن مة ءلكفااوعند اتمامها تشغل االطر الوطنية  عمال...الخالبناء و المقاولي يد العاملة الوطنية من مهندسين و استغالل ال
وم يض الرسد من التسهيالت في تخفيل هذه االستثمارات في المغرب بالعدوتستقبل مث قانونيين..ومدراء وموظفيين و اداريين 

القطاعات ا يصب في صالح السياحة الوطنية و وكل هذ ستورده من الخارج من مواد...الخكية على ما تالرسوم الجمر و 
 االخرى المرتبطة بها .

من امره يجعل السائح في حيرة  ،لبية البلدان تضفي طابعا روتينييجية للسياحة بين اغو ن تشابه الحمالت االعالنية التر إ   
اظر الطبيعية والتطور مثال حملة تركيا االعالنية السياحية نجد انها تمزج فيها بين المنفنجد ين يتوجه بالتحديد؟ أالى 

وهذا هو المطلوب في اعالن ناجح لذلك توجه المغرب نحو  ،والتقنية العالية في االخراج االعالني التنوع الدينيالحضاري و 

                                                 
ه الموافق  4281شوال  12_التصريح الذي القاه الوزير االول المغربي السيد عباس الفاسي في مجلس النواب لتقديم برنامجه الحكومي في الرباط يوم االربعاء 138
  2007اكتوبر  24ل 
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ياحية على عكس ما تقوم به الدول الس ،"الروح ولكي تسم"االنفراد بشكل مختلف من الدعاية السياحية واطلق عليها :
 لتماثلالتشابه وا نه في حمالتها اإلعالمية التي يطغى عليها طابعأنجد  -كتونس ومصر ولبنان  -المنافسة للمغرب 

هد وروحيا إلكتشاف المملكة إضافة إلى إظهار تنوع المشا تعطي الحملة اإلعالمية لتسويق الوجهة المغربية بعدا إنسانيا
وقد انطلقت  ،نظرة إيجابية للمغرب كبلد منفتح ومضياف وآمن استجابة لتطلعات السياح األجانب الطبيعية والثقافات وا عطاء

 صحافة وأنترنيت. عبر أهم المنابر اإلعالمية : تلفزة، ملصقات، 14/10/2008حملة بهذا الخصوص السنة الماضية من 
ه للعديد من والذي تعقد عليه االمال في تدعيم فد االساسية في االقتصاد الوطنيالرواحد أاذا كان ميدان السياحة هو و     

وبة المكتو  واعها سواء المرئية والمسموعةن وسائل االعالم بشتى انإو غير مباشر فأبشكل مباشر  ،لتي ترتبط بهالقطاعات ا
س ساألى عاحة الوطنية الركيزة الكبرى لوقوف السيفتات.... هي الداعم و و الالأنات بكل اشكالها الملصقات مرفقة باالعال
ن المؤكد بعيدة عن التقليد فمن ا مبنية على استراتيجية معينة ولكن اذا لم تكن هناك نظرة اعالمية متجددة ،صلب ومثين
 .طنية لن تتقدم خطوة الى االمامالسياحة الو 

 مني معيق لتنمية السياحة الوطنية  الفقرة الثانية : المشكل األ
صفوف  حداث ماي جعلته يخسر العديد من االستثمارات االجنبية و مكانة متقدمة فيألقد عرف المغرب هزة كبيرة في     
 ،عةة الفظيولكن مع هذه الحادث ،س بها من السياح االجانبأبة ال بتستقطب نسالتي و  المعروفة باستتباب االمن فيها الدول
ي ادلتف ورغم المجهودات التي قام بها المغرب ،تراجع قطاع السياحةالستثمارات و نقصت اجع عدد السياح الى المغرب و ترا

توجسون ن السياح االجانب مازالوا يإف ( ولتحسين مظهره امام الغرب03,03اصدار قانون االرهاب ) خرى أهذا المشكل مرة 
جهة ضد مية الغربية المو بل اغلبية الدول العربية نظرا للحمالت االعالخيفة من القدوم الى المغرب وليس المغرب فقط 

بير ة بشكل كالتي اضرت باقتصاديات العديد من البلدان العربية كمصر التي تعتمد على قطاع السياحالعرب واالسالم و 
  لبنان..وسوريا و 

ية ترتبط ن الراحة النفسية والجسدإ ،مانواأل مند يرغب في السفر اليه هو األي بلأهم ما يبحث عنه السائح في أ ن إ    
ام االمان ه انعدانعدام االمان في بالده لكي ياتي بالمقابل ليواجالضغط و  فالسائح الغربي يحاول الفرار من جو ،دائما باالمن

في اضحى يؤرق المغاربة  كما ان ضعف االمن في المغرب !امضاء بعض الوقت االستجمامي فيه البلد الذي احبي ف
لها التي كان او ن تتحقق له و أمنى الشعب المغربي فقد قام موقع الجزيرة نت باحصاء حول االولويات لتي يت ،مضاجعهم

ن أيل ير دلواظن ان هذا االحصاء خ ،االحصاء ٪ ممن شملهم43ارتفاع دخل الفرد وكان في المرتبة الثانية االمن بنسبة 
 ة بل ايضا بالسياحة الداخلية الوطنية .من ال يضر فقط  بالسياحة الخارجيمشكل األ

 الجالية المغربيةالفرع الثاني : االعالم و 
ي مؤسسة أولويات أمن  فهذه تعتبر ،رينا المغاربة المقيمين بالخارجن يهتم االعالم الوطني بمهاجأيكن من الغريب  لم   

لى والتعرف ع ،رجهو بخاأكان هذا المواطن بداخل المغرب  الخارجية للمواطن المغربي سواءو  تعنى بالشؤون الداخلية
كما … و نقص في الحقوق أله من مضايقات الوقوف معهم في كل ما يتعرضون وضعية المهاجرين تساعد على حمايتهم و 

 حتى ولو كانوا خارجه . يحميهمن وطنهم أتؤكد لهم 

 ولى: ارتباط االعالم بالجالية المغربيةالفقرة األ  
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مية لجة اإلعالعلى أن منهجية المعا محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالجالية المقيمة بالخارجأعلن   
طي قناة للحوار والمساهمة في استكمال البناء الديمقراوتصبح  لقضايا المهاجر المغربي يجب أن تتطور إلى األحسن

ورته صتحسن ن حقوقها وحماية مصالحها والذود عن وحدة تراب الوطن، و وتحقيق التنمية الشاملة، وأداة تعبوية للدفاع ع
لوزارة المكلفة أكتوبر بالرباط، من طرف ا 14، وذلك بمناسبة المائدة المستديرة المنظمة يوم الثالثاء وضمان إشعاعه الثقافي

م اإلعال» مغربية بالخارج، في موضوعبالجالية المقيمة بالخارج بشراكة مع وزارة االتصال وبدعم من طرف مجلس الجالية ال
احثون بساتذة ، هذه المائدة المستديرة التي شارك فيها أ«والجاليات المغربية بالخارج: أية روابط من أجل أية أهداف

 وا عالميون وممثلون عن الجالية، وصحفيون متخصصون في مجال الهجرة واإلعالم.
قيقي حة، حددها محمد عامر في هدفين أساسيين، األول يتجسد في تشخيص األهداف المتوخاة من هذه المائدة المستدير    

عا أو و مسمو للوضع الحالي لإلعالم الموجه إلى الجالية المغربية بإيجابياته وسلبياته، سواء كان إعالما مكتوبا، مرئيا أ
ريضة ن أجل تحديد الخطوط العإلكترونيا، والهدف الثاني يتمثل في طرح تصورات بديلة وبسط أفكار جديدة واقتراحات م

يا ع قضامعالمي إلستراتيجية إعالمية طموحة، تواكب التغيرات المتالحقة وتتجاوز السمة األساسية التي تطبع تعاملنا اإل
أمام  مة، وليسأن اليوم لم نعد اليوم أمام هجرة مؤقتة بل أمام هجرة دائ»:  محمد عامر على واعتبر ،الهجرة المغربية

حيث  عة منبية واحدة متجانسة في ثقافتها ومتوحدة في مطالبها، بل أمام جاليات مغربية متعددة ومتنو جالية مغر 
 «.التكوين واآلفاق، وليس أمام هجرة تتكون من جيل واحد أو اثنين بل أمام أ جيال متعددة وجديدة

 بية كانت لهاعلى أن الصحافة المغر  مجاهد يونسوفي ما يتعلق بالمواكبة اإلعالمية لقضايا الجاليات المغربية، شدد       
صنف الجرأة والسبق في تناول عدة قضايا تهم الجاليات المغربية، وفتحت نقاشات عريضة في مواضيع كانت في السابق ت

افة في خانة المسكوت عنه، وسرد مثاال في هذا الباب المتعلق بمسألة الهجرة السرية وأساسا ما أطلق عليه في الصح
التي أصبحت اليوم كموضوع عادي ومتناول من طرف الجميع دون أن يشكل أدنى حرج ألحد، « قوارب الموت»بة المكتو 

 ، أغلبهم عرضيون وال يتوفرون على أدنى الشروطالمغربية تعاني من شبكة مراسلين كما لم يخف مجاهد أن الصحافة
م اب تنظيالهجرة والجاليات المغربية، باإلضافة إلى غيالمهنية لمواكبة ومسايرة كل الوقائع واألحداث التي تهم قضايا 

 تكوينات للصحفيين الذين يهتمون بقضايا الهجرة والجاليات المغربية المقيمة بالخارج.
على أن االهتمام بهذا الموضوع، اهتمام دائم ومستمر وأساسي  وقد شدد خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة   

يجاد السبل الكفيلة لترسيخ عالقة الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع الوطن من أجل تطوير وتحسي ن األداء اإلعالمي وا 
األم، وكذا المساهمة في تحقيق االندماج الفعلي للجالية ببلدان اإلقامة، ولم تفته الفرصة أن يعرض ما يقوم به القطب 

ضايا وهموم الجالية المغربية من قبل مصالح الوزارة التي يشرف العمومي لإلعالم والقناة الثانية من مجهودات لمواكبة ق
عليها، كما اعتبر الناصري أن هذه المائدة المستديرة ستكون محطة مضيئة في فضاء اإلضاءات التي نحن في أمس 

 عربيجمال محافظ رئيس تحرير مركزي بوكالة المغرب الوتحدث  ،ا ستتمخض عنها من نتائج وتوصياتالحاجة إليها بم
مراسال بمكاتب  15مكتبا دوليا و 22عن متابعة هذه المؤسسة العمومية لقضايا الهجرة، وذلك عبر شبكة تضم  لألنباء

جهوية داخل المغرب، وذلك بالمواكبة اإلعالمية وتزويد عدد من زبناء الوكالة بقصاصات األخبار التي تهم الجالية المقيمة 
من مديرة العالقات الخارجية بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة البرامج المتعددة بالخارج. ومن جانبها عددت فاطمة مو 
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والربورطاجات المختلفة التي قامت وتقوم بها، كما لم تفتها الفرصة أن تذكر بقناة المغربية التي جاءت استجابة لتلبية 
 (139) .بية في حقها في اإلعالم المغربيالحاجة الملحة للجالية المغر 

 عالم من التركيز على الجالية المغربيةهداف اإلأة الثانية: الفقر 
الصعب  عالم بالجالية المغربية مرتبط باالساس بالسياسة التي اصبحت تعتمدها الدولة الستقطاب العملةن ارتباط اإلإ   

فرغم ان  ،لالقتصاد الوطنيخل مهم بالنسبة فالجالية المغربية بالخارج اصبحت تشكل عامل د ،وانعاش السياحة الوطنية
زانية الدولة من العملة اغلبية المهاجرين المغاربة ال ياتون الى المغرب اال في فصل الصيف فهذا يترتب عليه دخل مهم لمي

كما ان تركيز االعالم الوطني عليهم راجع ايضا  ،واج السياح الغربيين من دخل مهمباالضافة طبعا لما تقدمه اف ،الصعب
الضاغطة التي اضحت تمثلها جمعيات المهاجرين في الدول االروبية حيث بلغ عدد المهاجريين المغاربة حوالي  الى القوة

فاذا تم استغالل هذه القوة بشكل جيد كاستثمارها كورقة رابحة في القضايا الوطنية  (140ماليين مهاجر في اروبا لوحدها) 5
هاجرين المغاربة ال يستهان بهم يمكن استغاللهم في قضية الصحراء العالقة )يوجد في اسبانيا حاليا عدد هائل من الم

المغربية ( فستكون نقطة قوية في صالح السياسة المغربية الخارجية غير اننا نستبعد ان يقوم المغرب بهذا نظرا للعالقات 
 خاصة فرنسا. غلبية هذه الدول و أبالطيبة التي تربطه 

 تقييم حصيلة المنظومة االعالمية المبحث الثاني :
 ،ت تابعة للدولة للخواصكتفويت مؤسسات كان تي شملت اغلبية قطاعاته الحيويةالالمغرب العديد من االصالحات  شهد  

الذي فوتت الى شركات  ..كالماء والكهرباء واالزبال لك القطاعات االساسية التي تقدم خدمات ضرورية للمجتمعبما في ذ
تعتبر  د من القطاعات كالنقل مثالعملية التفويت هذه وخلق نظام تدبير المفوض الذي تبنته الدولة في العدي نإ ،اجنبية

ي اهم المجاالت الت ويعد قطاع االعالم من ها السلطات خاصة في العهد الجديدخطوة قوية في مسيرة االصالح التي نهجت
 االعالم السمعي البصري قوانين كقانون بدءا من اصدار العديد من ال افرا من حملت االصالحات هذه نالت قسطا و 

 .العليا لالتصال السمعي البصري  انشاء الهيئةوصوال الى   77.03
يين ن تطور وضعية الفاعلين االجتماعأحيث  ؛غلبية الدول العربيةأ ائدة لدى ن وضعية االحتكار االعالمي هي السإ   
واكبه اجراء شبيه له في المجال االعالمي حيث بقي بعيدا عن الخطط المرسومة للقطاعات م تالسياسيين في هذه البلدان لو 

ضع التي تتميز بو ن لضغط المرحلة الراهنة و أكما  ،سسات تتمتع باالستقاللية النسبيةاالخرى التي تهدف الى جعلها مؤ 
سيادة دفق رؤوس االموال دون اعتبار للحدود و م تفتح المجاالت امايتجه نحو تحرير االقتصاديات وتعميم ثقافة السوق و 

شكل الورقة الضاغطة التي يمارسها حتى المجال الثقافي  كل المجاالتكما ان لتغلغل المفهوم العولماتي الذي طال  ،الدولة
ية التي صيغة في قالب من الحركرر االعالمي الذي عرفها العالم و اضافة الى حركة التح ،المحيط الخارجي على الدول

 .االنسيابية للمعلومات

                                                 
139 _www.marocainsdumonde.gov.ma 

هؤالء المهاجريين  _ ان المهاجري شمال افريقيا و المهاجرين العرب يشكلةن نسبة مهمة في الدول االروبية خاصة في فرنسا و انجلترا و اسبانيا.. , قد تعرض140
لشرطة ية التي يسمنها المهاجرين في فرنسا بسسب مقتل شاب مهاجر على يد اللعديد من المضايقات ادت الى انفجار غضب عارم  هز شوارع االحياء الهامش
 الفرنسية وكلنا يعلم ما نتج عنه من عنف و دمار , حتى تدخلت جمعيات االحياء .
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 المطلب االول : توظيف اليات الحكامة داخل المؤسسات االعالمية

وهو ينتسب  بكافة التخصصات  ن الحكامة من المفاهيم الجديدة التي أحدثت ثورة على المستوى البيداغوجي لعالقتهإ   
، ولم يتم تداوله إال في 18ظهر في القرن  انهومن المؤكد  ،درسة الفرنسية واالنجلوساكسونيةمن حيث االصل الى الم

نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن االقتصادي بنهج المراقبة على المستوى  مع ظهور المقاولة الصناعية 19أواخر القرن 
يل القطاعات على اختالف لتاهاسلوب للتدبير واداة لالصالح و  وهي (الفصل التمهيدي مفهوم الحكامةالصناعي )انظر 

ن نعمل على تقويم المجال االعالمي الوطني سواء السمعي أانواعها فباالعتماد على مبادئ الحكامة ومعاييرها يمكننا 
المحاسبة والمراقبة... في المؤسسة االعالمية يمكننا النهوض بها بطريقة توب , وبتوظيف معاير كالشفافية و البصري و المك
و ولكن هل تعترف مؤسساتنا االعالمية بضرورة االستعانة باسلوب ا تؤتي اكلها في شكل صحيح ,حكيمة و فعالة 

ن تبنيه كاسلوب اصالحي وتعمل به األ بنها فعال قامت أم أر لمؤسستها؟ تاهيل و تطويطير و أبمنهاج الحكامة كوسيلة ت
  ؟داخل مؤسساتها

وصوال الى حكومة  السيد عبد الرحمن اليوسفيسها أالتناوب التي تر مة في عهد حكومة لقد تبنى مغرب مفهوم الحكاو    
حية اضحت ن هذه االداة االصالأرغم  مية والعمومية والخاصةت الحكو التي اتخدها كمنهاج لتنظيم المؤسسا عباس الفاسي

مام مجلس النواب أتصريحه جانب تطبيقها فقد قال السيد الوزير االول عباس الفاسي في  تشوبها بعض الشوائب تمس
الحكامة الجيدة جوهرية تهم  إن الحكومة ستحرص على مباشرة إصالحات" قال : ثناء تقديمه لبرنامجه الحكوميأ

لبلدان  المدير اإلقليمي Théodore Ahlers شار السيد تيودور أهليرأ كما انه قد ،(141)..،والتدبير األمثل لمختلف السلط
 البرامج التنموية.. وتوفر أفضل الخدمات وتقوم بتحسين نتائج..:"أن الدولة الكفئة والمسؤولة تخلق إلى ،المغرب العربي

وديمومة  الحكامة تفرض نفسها في كل عملية تنموية كعامل من العوامل الحاسمة في نجاح البرامج ولذلك فإن
  .(142)اإلصالحات "

 ،التنظيمي والقانوني والهيكلي السمعي البصري سواء على المستوى وب و التي تواجه االعالم الوطني المكت الصعوباتن إ 
ولكن  .و التدبير الماليأالتقني  وأتدبير الموارد البشرية ن تمت االستعانة بمنهاج الحكامة سواء على مستوى إيمكن تالفيها 

 كيف يمكن توظيف الحكامة داخل المؤسسة االعالمية ؟ 

 اع الصحافة المكتوبة ول : تقنيات النهوض بقطالفرع األ 
وطنية لقد قام المشرع المغربي بتقديم العديد من النصوص القانونية التي تساعد على النهوض بقطاع الصحافة ال   

ساعدة التمويل المالي الذي تقدم لملهذه القوانين كقانون الصحافة والنشر والطباعة و  وكان ،بصنفيها الحزبي والمستقل
 الوطنية . االثر االيجابي في اصالح الصحافةالصحف في ميزانيتها 

 النشر بالمغربولى : القانون المنظم للطباعة و الفقرة األ 

                                                 
اكتوبر  24الموافق ل  1428شوال  12_ تصريح الوزير االول السيد عباس الفاسي امام مجلس النواب لتقديم برنامجه الحكومي, في الرباط يوم االربعاء 141

2007  
 ك الدولي ومكتب نائب رئيسكل من معهد البن ", الذي يصدره 1996-2006العالمية إلدارة الحكم عن الفترة  المؤشرات 2007 :تقرير "أهمية إدارة الحكم _142

 البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية .
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، ب للتواصل تطورت بتطور االنسانكلها اسالي ...رن الكتابة كاسلوب للتواصل ظهرت مع البشرية فمن الطبول الى الناأ   
وبدات عملية نشر  (143وبعدها بكثير اخترعت الطباعة ) ،التواصلكاداة للكتابة و  تعمالهان اكتشفت الحروف وتم اسأالى 
ا وتؤطر هتحمي ممارسينظم هذه العملية قوانين تحميها و ن اصبحت تأطباعة الصحف تزدهر بشكل كبير الى و  الكتب

هل توجد ن ولك ،وعية بالنسبة للحريات في المغربن ةالطباعة نقليعتبر قانون الصحافة والنشر و  ،و دار النشرأالمؤسسة 
 هذا ما سنراه االن .     دات عليه من طرف الناشريين ؟و مؤخأعوائق 

 الطباعة لنشر و وال :  قانون اأ
أكتوبر 3لالموافق  1423من رجب  25الصادر في  207-02-1صدر قانون الصحافة بموجب ظهير شريف رقم   

جمادى االولى  3الصادر في  1.58.378المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  77.00بتنفيذ القانون رقم  ،2002
ال , ويهتم هذا القانون في بابه االول بكل االمور المتعلق بعملية النشر في المج1958نوفمبر  15الموافق ل  1378

 يضا بعملية طباعتها :االعالنات و الملصقات واالصحفي سواء الصحف بانواعها و 
 الفصل الثالث

لشريف هذا رنا ا"يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام باإلجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهي 
."  
 او دار النشر و طريقة تسيرها : ةنون ايضا بتنظيم المؤسسسة الناشر ايهتم القو 

 الفصل الرابع :
 مطبوع دوري مدير للنشر" يكون لكل جريدة أو 

وبة تجرده ية عق_ ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بأ
 من حقوقه الوطنية

ساعدا للنشر ممن الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا  39_ إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 
 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة 39ري عليه مقتضيات الفصل ال تس

 _ وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مديرا النشر عضوا في الحكومة
يات مقتض يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مديرا النشر يستفيد من

 المذكور أو عضوا في الحكومة 39صل الف
 ن لقانو_ تسري على مدير النشر المساعد جميع االلتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا ا
ريدة أو ر الج_ إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األجل المقرر توجه السلطة المكلفة باالتصال إلى مدي

 د يبتدئ منر واحرا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل أجل شهالمطبوع الدوري إنذا
 تاريخ تبليغ اإلنذار

المطبوع  دة أو_ ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجري
 باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال . الدوري، ويصدر اإليقاف المذكور بمرسوم يتخذ

                                                 
 _ انظر الفصل التمهيدي مفهوم التواصل 143



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 127صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

لنشر دير ا_عالوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعاله يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بم
 لدوري كمااطبوع المساعد على أن هذا األخير يتحمل جميع االلتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو الم

ل ألشكااهو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها ألصل العقد المذكور إلى اإلدارة وفق 
 المحددة بنص تنظيمي ".

النشر ر الغرمات التي تفرض على ارباب دو كما ان هذا القانون لم يغفل التنصيص على نظام العقوبات المتبع و تحديد    
 :  همين فيها.. ذوي جنسية مغربيةو المساأصحاب دار النشر أن يكون أانون وعلى ضرورة صول القعندما يخرقون احد ف

 الفصل السابع :

ها في درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص علي 7.000و2.000"_يعاقب صاحب النشر بغرامة يتراوح قدرها 
 .6و5و4الفصوص 

الال بعد القيام باإلجراءات المنصوص عليها أعال_وال يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إ فس  فيتعرض نه،وا 
اء من درهم في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد سنشر ابتد10.000األشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 

كان هناك  ا ولويوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابي
 استئناف أو تعرض ".

 الفصل الثاني عشر :

الية ة الم"_جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي األموال والممولين والمساهمين واآلخرين في الحيا
 للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.

 . (144)من هذا القانون " 28و 27والمطبوعات الصادرة طبقا ألحكام الفصلين _وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد 

 الطباعةصعوبات التي تكتنف عملية النشر و ثانيا : ال
خاصة طباعة الصحف والمجالت  ،رقابة مشددة على حرية الطباعة والنشر و العالم الثالثأم العربي يعرف العال    
نه التوجد نسبية طبعا أل -نها بكل مصداقية  تقدم اراء متحرر تناقش واقع اوطا وأمنشورات التي لها توجهات سياسية الو 

خاصة في لرائدة في مجال الحريات العامة و ويعد المغرب من الدول العربية ا  -ال وتحولت الى وقاحة إمطلقة  صراحة
لعملية النشر والطباعة من  ل المنظموتعد الفصو  ..لبلدان كمصر والجزائر سورياحرية الصحافة وطباعتها مقارنة مع باقي ا

لكن ومع هذا هناك العديد من المؤخدات تلحق هذا القانون نظرا لكونه يخنق  ،لنشرهم الفصول القانونية التي تؤطر حرية اأ 
 بحسب ما تتداوله االوساط الصحفية الوطنية .  "قانونية"عملية النشر بطريقة يمكننا ان نقول عنها 
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 الطباعة العديد من الصعوبات حيث تعتبر بنود الورق والطباعة مجاالت ثقيلة للصرف بالنسبةو  يعرف قطاع النشر   
وفي هذا المجال  ،النشاط لصناعة النشر الصحافي عامة، وهي في بالدنا من بين أسباب اختناق المؤسسات وتوقفها عن

دعم المباشر المتخذة كافية للمساعدة على مواجهة أو إجراءات الارك والجم إلجراءات الحالية سواء الرسومأيضًا ال تبدو ا
الجمركية على  خفيض الرسومنه قد قامت الحكومة الحالية بتأم رغ الباب على حرية النشر بالبالد الضغط الذي يمارسه هذا

 الواردات المغربية في صنف الورق الخاص بالنشر. 
 

 الجيدةطار الحكامة إلثانية : الدعم المقدم للصحف في الفقرة ا 
حرية  لوسائل اإلعالم في المغرب الزالت تعتريه نقائص كثيرة تجعله ال يساهم في توسيع مجال إن نظام التمويل الحالي   
باستثناء  ،المقاولة اإلعالمية المغربية إذ ال توجد آليات خصوصية تسعى لتشجيع إلعالم بل يقلص منه بشكل موضوعيا

 وهذا يعني أن جل التدابير في المجال المقاولتي ال تميز بين المقاولة ،2005حوله في سنة ذي تم التوافق عقد البرنامج ال
 .في المجال اإلعالمي و مقاوالت أخرى  وهكذا فإن النظام البنكي والمنظومة الجبائية اليميزان بين مقاولة ،اإلعالمية وغيرها

فإن التمويل  ،ت الصغيرة والمتوسطة في غالبيتهاع المقاوالمن نو  وعلى الرغم من أن المقاوالت الصحافية المغربية هي   
الصحافية من  على نوعين من السند ذي الطبيعة االحتكارية، أولهما هو التمويل المباشر للمؤسسات الحالي للصحافة يقوم

نوع الثاني يقوم للتأثير في الرأي العام، وال طرف بعض القوى االقتصادية النافذة التي تمثل بمعنى ما قوى ضغط تسعى
من  معلنًا رئيسيًا يحتكر أكثر 20وهذا الباب يعتمد بدوره على قرابة  ،اإلشهار التجاري  على التمويل غير المباشر من خالل

كما أن القوى السياسية في المجتمع المغربي  ،٪ من سوق اإلشهار ويتحكم بقوة في حياة الصناعة اإلعالمية أو موتها90
 ،المكتوب المستوى البرلماني والحكومي تلعب دورًا ال يستهان به في إشكالية التمويل لإلعالم علىخاصة النافذة منها 

مطالبة النقابة الوطنية للصحافة المغربية  والحالة أن جل عمليات النشر في المغرب تتخللها تساؤالت حول المصادر رغم
 ..الشفافية على مدى سنين طويلة بضرورة تكريس

الدولة المختلفة  عه مؤسساتعمومية أال وهو اإلشهار الذي توز  أيضًا إلى مصدر تمويل مهم ذو طبيعة رةويجب اإلشا   
وسائل السياسة رغم أنه يدخل في إطار  على المؤسسات الصحافية، وهذا المال العمومي ال يخضع إلى تقنين معين

وضوحًا وعداًل وحتى ال يتحول إلى سالح سياسي على قواعد أكثر  العمومية، لذا فإن شروط توزيعه يجب أن تراجع
 .السياسيون في وجه الصحافة يستعمله المقررون 

 وال :شروط الحصول على الدعم وكيفية ترشيدهأ
مط أكثر شفافية رغم الجهود التي بذلت من أجل إقرار ن إن الصحافة في المغرب تخضع لنظام امتيازات غير متكافئ   

 ،المهنيون  تدخالت خفية تطرح مشاكل متعددة أمام قاعدة الحظوظ المتكافئة التي يصبو لها ينةوتظل ره ،للتمويل والدعم
ضعافها داخل المشهد اإلعالمي، وتسخير الصحافة ألغراض ال تتماشى مع  ومن نتائج هذه الشروط تبخيس المهنية وا 

عقد ولتفعيل مقتضيات  سليم لحرية التعبير والمعلومات، كما ال تسمح بتطور المصلحة العامة وحق المواطنين في األخبار
، احتساب ومنح الدعم العموميم احداث اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة التي كلفة بت لتحديث المقاوالت الصحفية البرنامج
 ل هذه اللجنة من : وتشك
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عن وزارة الصناعة خوصصة وممثل الن بينهم ممثل عن وزارة المالية و اعضاء يمثلون القطاعات الحكومية م 6 -
 ؛هيل االقتصادأوالتجارة الخارجية وت

 ؛لممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة باالتصا  4 -
 اعضاء يمثلون الفدرالية المغربية لناشري الصحف يجدد ثلثهم  كل سنتين . 6 -

 
المرسوم ا الداخلي و هكما وضعت اللجنة نظام ،لقطاع الحكومي المكلف باالتصالويقوم بترؤس هذه اللجنة ممثل عن ا   

في منح ارقام خاصة لكل مقاولة  عقد البرنامجاختصاصاتها بحسب ما جاء في  وحددتالمحدث لها كتابتها الدائمة 
هم شروط الحصول على أ ما من أ ،مومي الذي تمنحه السلطات الحكوميصحفية تسمح لها باالستفادة من اليات الدعم الع

 نجد انه يجب   : البرنامجعقد الدعم المنصوص عليه في 
 ؛ري بها العملن تكون الجريدة او المقاولة الصحفية في وضعية سليمة ازاء القوانين الجاأ 
 ؛ريدة ذات طابع اخباري عام وطني وجهوي ن تكون الجأ 
 ؛من مساحة الجريدة كمعدل سنوي  50 ٪تكون المساحة المعدة لالشهار تتعدى الأ 
 ؛وعن طريق االشتراكأبثمن محدد  ن تكون الجريدة موجهة للعمومأ 
 ؛اثفاقية جماعية خاصة بالصحافيينن توقع أ 
 ؛ستغالل سنويان تنشر حسابات االأ 
 ؛ن تنشر كمية السحب في كل عددأ 
 ن تكون الجريدة منتظمة الصدور وفي حالة احداثها الول مرة ان تصدر لمدة سنتينا 
 ن تشغل الصحيفة كحد ادنى :أ 
 مستخدمين ; 7صحفيين مهنيين و  7تحرير و الصحف اليومية : رئيس  -
 مستخدمين ; 5صحفيين مهنيين و  4الصحف االسبوعية : رئيس تحرير و  -
 صحفيين مهنيين ; 3الصحف الجهوية اليومية : رئيس تحرير و  -
 صحفيان مهنيان .سبوعية الجهوية : رئيس التحرير و الصحف اال -

 2005ية للصحافة المكتوبة لسنة الئحة لبعض الصحف التي منحت رقم اللجنة الثنائ
 رقم اللجنة هم المطبوعاتأ

 014ا.ع/_ البيضاوي 
 05_022ع.ح.ي/ االتحاد االشتراكي

 05_029ع.ح.ي/ العلم
TEL QUEL H.F /016_05 

AUJOURD ‘HUI LE 

MAROC 
Q.F/002_05 
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LE MATIN DE 

SAHARA 
Q.F/010_05 

 (145) 
اختالالت على مستوى بالتاكيد على وجود تعتيم و   2008/2009االخير لسنة  وقد قامت نقابة الصحفيين في تقريرها   

الصحف تتمتع بامتيازات ودعم غير واضح مما يناقض  نه توجد بعضأعلى الصحف حيث يالحظ توزيع الدعم المالي 
 مبادئ الشفافية الضرورية في تمويالت كل المقاوالت . 

 _ ترشيد الدعم المقدم للصحف الوطنية 
سياسية ن الدعم الذي تقدمه السلطات المغربية للصحف تم اعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الصحافة في تنشيط الحياة الإ   

ونظرا  ،استقرارهايمقراطية التي هي فاعل اساسي في تطوير البالد و هو دور مهم في التاسيس للدو  ،و االقتصادية في البالد
ن فقد اتجهت السلطات العمومية الى التخفيف م ج ,من جراء ضغط تكاليف االنتا للخصاص الذي تعرفه الصحافة المغربية

من  1988وقد استفادة الصحافة المكتوبة منذ يناير  ،هذا الضغط عبر تدابير جبائية وتسهيالت في مجال االتصال والنقل
 درهم مفصل على الشكل التالي : 10.000.000دعم مباشر سنوي يقدر ب 

 ؛درهم 7.600.000دعم الورق :  -
 ؛درهم 1.900.000هاتف و الفاكس : دعم ال -
 ؛درهم 500.000لصحف الى الخارج : نقل ا -
 درهم . 10.000.000المجموع :  -
النقابات تستفيد من منحة التي تصدرها االحزاب السياسية و  اخدت الصحافة 1987وابتداء من القانون المالي لسنة    

لمغفور له الملك الحسن الثاني الموجهة الى السيد الوزير لوقد جاء في الرسالة الملكية  ،سنويامليون درهم  20ملكية قدرها 
ورعيا لما نرغب فيه اوثق الرغبة و نحرص عليه اشد الحرص "..بشان هذه المنحة ما يلي : 19/12/1986االول بتاريخ 

اجتياز الصعوبات المادية , واستجابة منا  من جعل هيئاتنا السياسية و منظماتنا النقابية قادرة على تدليل العقبات و
لاللتماس الذي اعرب عنه اعضاء لجنتي الداخلية و االعالم بمجلس النواب , فاننا نامرك ان ترصد في اطار القانون 

مبلغ عشرين مليونا من الدرهم يكون خاصا بدعم الصحافة الوطنية و اعانة الهيئات  1987المالي ابتداء من سنة 
 المنظمات النقابية على ممارسة الدور الموكول اليها بحكم دستور مملكتنا..."و السياسية 

ذاك في خطابه ن أاالعالم الداخلية و  علن وزيرأ  االتصالمناظرة الوطنية االولى لالعالم و الواستجابة لما اوصت به    
 ،ختلطةزع عبر لجنة مسيو و  ورياتن الدعم المخصص للصحافة سيرتفع حجمه وسيشمل الدإ ،31/03/1993بتاريخ 

 230ن حقن الصحف ب ترشيد الدعم المقدم للصحف نظرا ألويمكن تفهم الدواعي الباعثة على المطالبة في المناظرة ب
 ،لخدمات وال تحسين عالقات الشغللم ينتج عنه تخفيف مالئم من اعباء االنتاج وال تحسين في ا 1994مليون درهم حتى 
را على مالية ثأفة الورق باعتباره الضغط االقوى التخفيف من تكلالمبادرة تامين دعم الصحف و ويات وال اولألذلك كان من 
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مداخيل  تشكل المبيعات مصدرا أساسيا لتمويل المؤسسات الصحفية، تليها في األحوال العاديةو  ،(146)المقاوالت الصحفية 
أحوال أخرى تتدخل الدولة بتقديم الدعم  وفي ،يحةفي ظروف مر اإلشهار التي تسمح بتطوير األداء وتحسين جودة المنتوج 

وتضمنها هيئة طالب بها القراء قبل أي جهة أخرى ي في شفافية كاملةوالتسهيالت لتخفيف المتاعب عن مهنة المتاعب،
ى نقيضها قائما بالنسبة إل االنتشار التي تشتغل بحيادية تامة , غير أن هذه القواعد المتعارف عليها تجد التحقق من

 .الصحافة المكتوبة في المغرب
مداخيل الصحف من المبيعات سرا من األسرار، وفي حالة الكشف عنه، يصعب  ما فيما يخص المبيعات فتعتبرأ   

بأرقام المبيعات،  ، بدورها في هذا التكتم، إذ ال تنشر كشوفات سنوية مفصلةتدقيقه وتساعد شركات التوزيع التحقق منه أو
أو أية أرقام يمكن أن تكشف عن الوضع  ...المشتركين بالنسبة إلى النسخ المسحوبة والمرجوعات وقوائمكذلك الشأن 

 الناشرة، والحقيقة الصارخة الوحيدة هي أن المبيعات في حدودها القصوى ال ولن تمول الحقيقي للصحيفة أو الجهة
اإلرادات والهيآت السياسية والنقابية  لقريب ما لم تشترك كلالصحافة الوطنية، ولن يتغير هذا الواقع بالتأكيد في المستقبل ا

المعضلة باعتبارها قضية وطنية، ليست مقتصرة على الفاعلين والمتدخلين  واألجهزة الحكومية والمستثمرين في مواجهة هذه
من وزارة االتصال  دعم، الدعم الملكي : بنودال يرتكزعلى بعض الدعم السياسي والتقني للصحافة نأكما  ،نفسه في القطاع

 ودعمدرهم .  900.000وتخفيض تكاليف الهاتف والفاكس في حدود  بدون تمييز من خالل دعم الورق  فةويوجه للصحا
طالبت  ،وفي هذا الصدد ،خصوصا للصحف اليومية وبعض األسبوعيات ةوقضائي ةإداري اتإعالنبامدادها بالصحافة 

تحصره في  بتعميم الدعم على الصحف وفق معايير غير تلك التي ,في مناسبات متعددة  المغربية النقابة الوطنية للصحافة
السوق وقواعده مع مراعاة خصوصية القطاع  صحف األحزاب السياسية , كما طالبت باعتماد مبدإ الشفافية واحترام قوانين

  .(147في النسيج االقتصادي للبلد)

 ثانيا : ترويج  الصحف  
ئة بالتحقق وقد قامت هذه الهي ،النوع بالقارة االفريقية ول هيئة من هذاأ المغربية للتحقق من ترويج الصحفتعتبر الهيئة     

وتهتم هذه الهيئة من من  ،الفرنسية للتحقق من روجان الصحفعنوان صحفي بالتعاون مع الهيئة  20من روجان حوالي 
شهار مل هذه النتائج في مجاالت عدة منها تحديد ثمن االوتستع ،اليهاالتحقق بشكل منتظم من روجان الصحف المنظمة 

التي تحصل على كما تضم هذه الهيئة من اعضائها الفدرالية المغربية لناشري الصحف  ،بالنسبة للصحف المؤدى عنها
ئة على ويتناوب االعضاء المكونون للهي ،االشهار نصف المقاعد المتبقية ويقتسم المعلنون ووكاالت ،نصف مقاعد الهيئة

 ( .148الرئاسة بصفة دورية )

 لفرع الثاني: االكراهات التي تواجه الصحافة المكتوبةا
وهذه  ،ة له يفتخر بها المواطن المغربين تاريخ الصحافة المغربية زاخر بالعديد من المحطات التي تشكل وقفات نظاليإ   

تعرف الصحافة الوطنية العديد من المثبطات  نواأل ،طتها بشكل مشرفتخلوا من كبوات عرقلت مسيرتها وتخ المحطات لم
                                                 

 27ص 1996"تحديات امام الصحافة المكتوبة ", سلسلة الموائد المستديرة شتنبر _ رضى النجار  : اقتصاديات االعالم قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب : 146
 30الى 
 مرجع سابق 2007_ تقرير نقابة الصحفيين لسنة 147
 مرجع سابق  2005_ تقرير نقابة الصحفيين لسنة 148
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الشفافية في و التي تعيق تقدمها لتكون في مصافي الصحف العالمية التي ال تقل عن صحفنا شيئا سوى تمتع بالمصداقية 
اء وضه في استشر وقد أسهم قانون الصحافة والنشر بقصوره وغم ،شيء الذي تفتقر اليه بعض صحفنالالتعامل مع القارئ ا
 % منها تعود ألفراد ينشرون صحفا إما لدوافع شخصية70 عنوانا 650الساحة أزيد من  ، إذ يوجد فيالفوضى في القطاع

تكتم كامل عن عدد النسخ  أو لكسب مال بطرق ملتوية، وغالبا ما تكون هذه الصحف غير منتظمة الصدور في بحتة
مكانيات هزيلة، و   .تأثير على الرأي العام وفعل في القارئ  دون أدنىوالمبيعات وبأدنى درجات المهنية وا 

العناوين الصادرة في المغرب )يومية وأسبوعية( ، تعاني بدورها من مشاكل  من إجمالي 6وتشكل الصحافة الحزبية %   
خاصة، من  صحيفة ما بين أسبوعية وشهرية تصدر عن شركات 100، أي أقل قليال من 14كثيرة. فيما % وصعوبات

سوق الصحافة بانتظام. غير أن عددا ضئيال  عنوانا على األكثر، يوزع على المستوى الوطني وتجد لها مكانا في 40بينها 
أما باقي  .، وهي بالضبط األسبوعيات الصادرة بالعربيةالمبيعات جدا يتمكن من ضمان وجوده وانتظام صدوره من

هذه هي الخريطة كليا , ي بقائها على أموال اإلشهار اعتماداففي أغلبها تعتمد  بالفرنسية فإنها األسبوعيات التي تصدر
 .ويجتهد الصحافيون في دورات يومية وأسبوعية وشهرية في جلبه ،توبة التي تقدمها للقارئ المفترضالتقريبية للصحافة المك

 ولى: االزمة المالية للصحافة المكتوبةالفقرة األ 
 همها :أ بات عدة على جميع المستويات ومن عرف قطاع الصحافة المكتوبة صعو   

 وال_   القراءة وانخفاض التوزيعأ
 280.000، فالعدد المكتوبة ن هشاشة قاعدة القراء وغياب تقاليدها في المغرب من األسباب القوية ألزمة الصحافةإ   
، إذ يكمن في تعتبر مخجلة% 1نسمة، أي أقل من  مليون  30من القراء في اليوم بين ساكنة تتجاوز  300.000إلى

( 800.000الموظفين ) ( من مجموع ساكنة المغرب ومئات آالف50%المفترضة للقراء ماليين من المتعلمين ) القاعدة
كل محاولة لتبرير هذا العزوف عن اقتناء وقراءة  مما يجعل ون طالب وأعداد أكبر من التالميذوما يقرب من نصف ملي

 وبالمقارنة مع بلدان جارة ومماثلة للمغرب في درجة النمو، نجد أن ما يفوق  ،مجدي أمرا غير الصحف بارتفاع نسبة األمية
 .المغرب % في1من عدد السكان ( مقابل أقل من  %5نسخة تباع في الجزائر ) 1.500.000

ى المبيعات ال والصحف التي تعتمد عل إن نسبة القراء الهزيلة هذه، ال يمكن أن تنهض بعبء تمويل قطاع الصحافة،   
وبهذا ال يمكن للقطاع أن يكون مجاال  ،والدوريات التي تصدر في المغرب تشكل سوى نقطة من سيل الجرائد والمجالت

كما تفيد المعطيات أن المشاكل   ،(.149) لالستثمار أو مغريا بنشر اإلعالنات التجارية وتقديمها لقراء محدودي العدد محفزا
، ويعتبر عدد األكشاك المنظمة على يمر بها المنتوج الصحفي المشهد تمتد إلى مختلف المراحل التىالتي يتخبط فيها هذا 

القراءة حجر الزاوية في اإلشعاع  آالف نقطة، وتبقى 7في المائة من مجموع نقط البيع التى تفوق  10المثال  سبيل
مواطن في المغرب مع العلم أن الجريدة  1000قارئا من أصل  13أواالنحصار الذي تعرفه الصحافة وهي ال تتعدى 

إلى  5الواحدة ما بين  وتشير شركات التوزيع أن معدل القراءة في المغرب يتراوح للنسخة ،القراء الواحدة يقرأها عدد كبير من
  (150).من القراء وهذا طبعا يؤثر في سوق القراءة 10

                                                 
 مرجع سابق 2003/2002_تقرير السنوي لنثابة الصحفيين  149
 العام لنقابة الصحفيين المغاربة في حوار معه قام به موقع العربية . نت_عبد هللا البقالي نائب الكاتب  150
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 رتفاع تكاليف االنتاجاثانيا_ مردودية االشهار و 
في وقت كانت تمثل فيه مردودية  6,28٪ن مردودية االشهار في الصحف في انخفاض بنسبة أيالحظ بصفة عامة    

ضا الى فاض مردودية االعالنات الصحفية ايويرجع انح ،المصادر المالية للصحف اليومية من 72٪االشهار ما يناهز 
يخضع في الكثير من االحيان لتدخالت ال  التوزيعن إيير واضحة وموضوعية بل ضبابية توزيعها على الصحف بدون معا

نفس الغموض الذي يكتنف التوزيع يلقي بظله على  ،ال االعالم والتواصلعالقة لها بالقواعد المهنية المعروفة في مج
بالمعايير ال عالقة لها  ، ويتكتم على مقاييسه الخاصة، التيأسود ينطوي على أسراره ومفارقاتهالذي يعتبر ثقبا  اإلشهار،

والمجالت مبيعا وأوسعها انتشارا، يليها األقل فاألقل  د اإلشهار ألكثر الصحفو المتعارف عليها. يفترض أن تمنح عق
اتخاذ  المؤشر الوحيد في تي ال تحظى بنسبة مقروئية محددة ومعيار االنتشار هيالمطبوعات ال وهكذا... فيما تستبعد

 .ين السوق قرارات اإلشهار والترويج ، وفق قوان
 بالمغرب يوجه أساسا إلى الجرائد والمجالت الصادرة بالفرنسية ، وتحرم منه تلك الصادرة أولى المفارقات هو أن اإلشهار   

وتأثيرا وبين اإلصدارات الفرنسية التي  بالعربية بكيفية منهجية والحال أن المطبوعات العربية هي األكثر انتشارا ومقروئية
النات بدون حدود لمطبوعات بعينها، وتحرم أخرى، وتمنح بالقطارة إع ، إذ تمنحجل مفارقات مدهشةحظى باإلشهار تست

أداة لدعم الصحافة   ، ليسكن تفسيره بأن اإلشهار في المغرباعتبار لمقياس البيع واالنتشار الشيء الذي يم ، دون أيلثالثة
 . جهات بعينها حريري معين يخدمخلق منابر بخط تو بل وسيلة للتأثير على الصحافة أو لجمها 

الورق فنظرا الرتفاع اثمنة الحبر و  ،رتفاع تكاليف انتاج الصحفإثر واضح ايضا على أ 2008زمة المالية لسنة ن لألإ   
لى عكس ما حصل في المغرب بحيث قامت ع ،ى واردتها من اوراق النشرارتفاع الرسوم الجمركية في بعض الدول علو 

لجأ العديد من ت التحديات ولمواجهة هذه ،رسوم الجمارك على الواردات من اوراق الطباعة الى المغربالحكومة بتخفيض 
كثيرا بجودة العمل الصحافي وبحق المواطن في الخبر الصحيح  مما يضر الصحف إلى اإلثارة كوسيلة للرفع من مبيعاتها,

 .والتحليل الموضوعي
رت االدارات تسير بها ضافة للطريقة التي استمإخرى المرتبطة بانتاج الصحف د االالموار اثمنة الورق و ن الرتفاع إ   

التي لم تتغير ظلت في اغلبها تقليدية مما زاد في االختالالت مما انعكس سلبا على الوضعية االجتماعية مؤسساتها و 
تستطيع تادية اجورهم بشكل  فوجد الصحفيين انفسهم في مؤسسات ال ،للصحافيين واصبح يشكل عائقا امام تطورهم المهني

و الصندوق أتطاعات الى مؤسسات الضمان الصحي و جزئي عن تحويل االقأمنتظم بل منها من توقف بشكل كلي 
 االجتماعي......

 ثرها على الصحفأالفقرة الثانية : المنافسة وتطور التقنيات و 
شهدت  خاصة في مجال وسائل االعالم التي التكنولوجيبيرا في سياق التطور العشرين نقالت كعرف القرن الحادي و    

مما جعل قطاعات بداتها تتاثر كما هو الحال  ،نوع من التنافسية الشريفة بينها الى ظهور تنوعا وتجدد في وسائلها اذا
 .ضارية من العديد من الوسائل  الصحافة المكتوبة الذي يجد منافسةبالنسبة لقطاع 

 عالم السمعي البصري وال_   المنافسة مع االأ
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السمعي البصري في تقديم منتوجه اذا بشكل غير مباشر الى ن التطور الذي شهده المجال االعالمي خاصة القطاع إ   
ن ما األأ  ،ة والعالميةتراجع االهمية التي كانت يحضى بها االعالم المكتوب نظرا النه كان المصدر االول لالخبار الوطني

رفه القنوات الفضائية  بينه وبين القطاع السمعي البصري خاصة بعد التقدم التكنولوجي والتطور الذي تعفتوجد منافسة قوية 
هذا لم يزد ازمة الصحافة اال نكسة على  الرياضة...و  القنوات المتخصصة في االخبار ظهوروالعالمية و  العربيةالوطنية و 

مهام القطاع السمعي ن من ضحت األأوتحليلها التي خبار تها االساسية وهي تقديم االاخرى منعتها من تحقيق وظيف
  . ث عن مضامين ومهام ومرجعيات جديدةدوهكذا اتجهت الصحافة المكتوبة نحو التح ،يضاأالبصري 

 ثانيا_ تطور وسائل االتصال
شركات االتصاالت و  اضافة الى االنترنت  ،الصناعية والقنوات الرقمية لالدماجن لتطور وسائل االتصال سواء االقمار إ  

و ألمكتوب بين المواطنين , االثر الكبير على مكانة االعالم اة..التي اصبحت تقدم خدمة االخبار عبر الهواتف النقال
، ورة عالية الجودةصالفضائية من صوت و  ه في القنواتبالشكل الذي تقدم به المعلومات الي افاصبح القارئ مفتون ،القراء

 االجتماعية..ية واالقتصادية و العربيين في جميع القضايا السياسر المحللين السياسيين الدوليين و كباوتحليالت لالخبار من 
ليك إتي أن تأو أالمجاالت فقط بنقرت على زر فقط  علومات متنوعة في كلالنترنت التي تقدم مكذلك االمر بالنسبة ل

 ا يدور حولك .عن كل م -نقصد هنا الهاتف -كنت في جهاز صغير  اخبار اينماأل
رباب المؤسسات أالحزم من سترعي ان تواجه بنوع من الجدية و ت ية جدا تخوضها الصحافة المكتوبةن منافسة قو إ   

تختار له ما  والتعامل مع القارئ ليس على ان المؤسسة هي التي هوان يقوموا بتحسين منتوجهم االخباري و جودت ،الصحفية
بى في تقديم خامة فرغبات القارئ هي التي يجب ان تل ن يكون أبل العكس هو الذي يجب  هكمة في دوقيقراء او انها المتح
 التعليق . تع بالمصداقية والشفافية و حسن التحليل و اعالمية اخبارية تتم

 وبشائر التغييرالبصري /المطلب الثاني: معيقات النهوض بالمجال السمعي

كانوا لدرجة ان المغاربة  التكرار في المنتوج االعالميصري الوطني ينغمس في محيط من كان قطاع االعالم السمعي الب  
لذي يقدمونه بالمنتوج االدولية للتمتع بفقراتها و بية و فيلجؤون الى القنوات االجنبية العر  ية خاصةال يفتخرون بقنواتهم التلفز 

لذلك قام المشرع الوطني لتخطي هذه االزمة باصدار العديد من  ،غباتهم رغم اختالفهاعقولهم ور  يحترم الذي يعتبره المغاربة
 .المضي به نحو التطويرو القوانين التي تعد قفزة نوعية نحو النهوض بهذا المجال 

 البصري وجه للحكامة الجيدةول : مشروع تحرير القطاع السمعي/الفرع األ 
غلبية ألل ةلالتي تحول دون تطوره وهي متنوعة وشامي العديد من المعيقات يعرف القطاع السمعي البصري المغرب   

لكن هذه االختالالت ووجهت   الى ضعف الموارد البشريةاالداري اي التسيير وصواللمستوى المالي و واء على اس المستويات
 .77.03قانون السمعي البصري  هابشكل حازم عن طريق اصدار العديد من القوانين من

 االختالالت التي تواجه القطاع السمعي/البصري ولى : رصد الفقرة األ 
للمجال، والهيمنة  المحدودة كما وكيفا، محكومة بشرط احتكار الدولة البصري  /لسمعيمحاوالت إصالح حقل ا ظلت   

فك وقد ان ،لي لموظفين تابعين لهذه األخيرةاإلشراف الك سواء قبل أو بعد ربط اإلعالم بالداخلية ووضعه تحت الكاملة عليه
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على مشارف  ، لتؤمم بعد ذلك وهي1989بعد منح امتياز مؤقت لبث برامج القناة الثانية في مارس  االحتكار جزئيا هذا
غير أن  ظروف سياسية معروفة شروط أملتها بداية الثمانينات تحت 1أو إطالق إذاعة المتوسط الدولية ميدي  اإلفالس

ر مع انخراط المغرب كليا في اقتصاد السوق وانضمامه للمنظمة العالمية تستم سياسة االحتكار والتحكم ال يمكن لها أن
ا تحرير الفضاء بما فيه والتزامه باتفاقية برشلونة التي تحدد عالقته باالتحاد األوروبي في مختلف المجاالت للتجارة،
  ت الفضائية...والقنوا ناهيك عن ضغوط المنافسة القوية للمحطاتالبصري , /السمعي

 بط ب :ؤ تقدمه وهي متعددة بين ما هو مرتالقطاع السمعي البصري يعاني من العديد من المتاريس التي تبطن إ 

 االداري وال : على المستوى المالي و أ
نوات اسة المتبعة في تسيير القالسيداري و العديد من الصعوبات على مستوى االيعرف القطاع السمعي البصري    
تي قام بها كالسيكي تقليدي لم يتطور ولم يتحدث رغم كل النداءات ال اة عن اداراة تنهج اسلوبونجد انها عبار  ،ذاعاتاالو 

التي دعت الى تحسين  م بهذا المجالتوغيرها من المؤسسات التي ته نقابة الصحفيين..ل القطاع و الصحفيين المهنيين داخ
ن القطاع العمومي قد شملته اصالحات إلوب اداري تسيري ديناميكي متطور النه ال يمكن االدعاء االستعانة باساالدارة و 

فهذه بصمة عار  ..و في الترقياتأفي التعيينات  المحسوبية سواءرية مازالت تعتمد على الزبونية و جذرية وسياسته االدا
 .يندى لها الجبين

الدولة  فمن المعروف ان القطاع العمومي يمول من قبل ،تمويل هذا القطاع و التي تهمأما بالنسبة للمشاكل المالية أ    
منها )االشهارات الحكومية ( سواء التي تخصص الدولة له جزاء  اضافة الى دخله من االشهارات ،له ميزانية خاصة بهو 
ونظرا  ،2005درهم في سنة ماليير ال 3لى مليون درهم ا 15من  1970االشهارات التجارية التي ارتفع دخلها مند سنة و 

عشر معلنين من طرف الشركات الدولية و  رهاتحتكال ،رب غير مستغل بطريقة صحيحةالن السوق االشهاري في المغ
 92الصغرى التي تمثل ٪ما الشركات المتوسطة و أ ،البصري ٪ من االستثمارات في المجال االشهاري السمعي 60بحوالي 

 . ة في اللجوء الى االشهار التجاري جولطني خمن النسيج االقتصادي الو 

 ثانيا : على المستوى الموارد البشرية
تاطير ت هذه الموارد ذات كفاءة عالية و كان نإالجسد لذلك في مجال كان كالقلب النابض في أتعتبر الموارد البشرية في    

المتكامل لالطر العاملة في طير المستمر و أن التإعلى ذلك المجال فومضمونة فانه يعود بالنفع الوفير متميز وحقوقها محمية 
نها تتمتع  أنه اذا كانت هذه الفئة تعي أكما  ،رقيهري عامل ايجابي في تطور القطاع و القطاع العمومي السمعي البص

في ن تساهم أها طاقت نها وبالشك ستحاول بكلإمواثيق الدولية فالعليه القوانين المنظمة للمجال و  بحقوق تتالئم وما نصت
داخل االذاعة و عية الموارد البشرية سنقوم بالعتماد على نمودج االوضاع ولدراسة وض ،تطوير المجال السمعي البصري 

منهم، فيما لم  781الفئة اإلدارية  ، تبلغ2003موظفا خالل سنة  2254اع فقد بلغ عدد العاملين بالقط ،التلفزة الوطنية
الحاصلين على بطاقة الصحافة ) مصورون ومتدربون(. وبالكاد، بلغ  692 من بين 340يتجاوز عدد الصحافيين المهنيين 

ورؤساء األقسام  ويتوزع الباقون فئتي الفنانين والفنانين التقنيين، 432أما التقنيون فعددهم يراوح  ،88عدد المهندسين 
ر يتعلق بقطاع إعالمي جدير بهذه في إ.ت.م بأن األم ، ال توحي خريطة التوظيفاألرقام الواردة أعاله من خالل والمصالح
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أن  ذلك، أن ثلث الموارد البشرية تمتصها المهام اإلدارية، والحال أن المعادلة الصحيحة، الصفة وبالمهام المنوطة به، وآية
 اإلعالم الفئة األكثر عددا.  ايكون مهنيو 

 البشرية بقطاع اإلذاعة والتلفزة، وعلى أوضاعهاانعكس بآثاره السلبية على الموارد  الذي ساد لعقود طويلةإن سوء التدبير   
اإلدارية غير العادية المرتبطة  المادية والمهنية، وظروف عملها. حيث يئن العاملون تحت ثقل الملفات العالقة واألوضاع

 (151التعاضدي والتسريح .) بالترقيات والترسيم والتعويضات واالنخراط في النظام

 مطروحة للنهوض بهذا القطاع الفقرة الثانية : البدائل ال
الصعوبات التي تغمره في شتى المجاالت , قام المشرع المغربي وكخطوة اجابية في ا للختالالت التي عرفها القطاع و نظر    

كاساس تبنى عليه قواعد اعالم سمعي بصري  77.03طريق تحديث هذا المجال الى سن قانون االتصال السمعي البصري 
يدور في العالم ويحترم الحريات و الحقوق التي تكفلها المواثيق الولية و القانون االسمى في المغرب يواكب احدث ما 

 .الدستور

    77.03  وال : تفعيل قانون االتصال السمعي / البصري أ
 3لخميس ا"يأتي مشروع قانون االتصال السمعي البصري المصادق عليه خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم   

س ين أسمثتمحمد السادس نصره هللا، بهدف  لترسيخ النهج الديمقراطي الذي رسمه صاحب الجاللة الملك 2004يونيو 
تسامح ح والدولة الحق والقانون وتوسيع مجال الحريات العامة الفردية والجماعية، وتكريس قيم الحداثة واالنفتا

 .وحمايتها
مواكبة التطورات المتعددة التي يعرفها العالم المعاصر على مستوى  إن من شأن هذا المشروع تمكين المغرب من   

 (152االتصال السمعي البصري، وتنمية هذا القطاع الحيوي لجعله أداة للــتنمية...")

المتعلق باالتصال السمعي البصري شكل مكسبا وطنيا في إعادة تنظيم هذا  77.03وال شك أن تفعيل القانون "...
رافدا من روافد  بالدنا القوية في نهج اتصال حر ومقنن في أفق التحديث والعصرنة وجعل القطاع القطاع وجسد إرادة
صالح الفضاء السمعي البصري قد عبر العديد من محطاته المرئية بأمان التنمية الشاملة ,  ذا كان قطار تحرير وا  وا 

على مستوى المنابر اإلعالمية وهيئات البث  بفضل تظافر جهود جميع الفاعلين في الميدان والذي أفرز تعددا وتنوعا
البرامج المبثوثة، فإن كل ذلك طرح تحديات حقيقية افة على مستوى المضمون والمواد و اإلذاعي والتلفزي وتنوعا وكث

لمجال الخلق واإلبداع وضوابط االنتفاع بالمصنفات األدبية والفنية. كما أن التطور الناجم عن االتساع المذهل لدائرة 
استخدام التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال بما فيها التقنية الرقمية وشبكات االنترنيت، يفرض علينا متطلبات 
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جديدة لحماية اإلبداع وصيانة االنتفاع بالمعارف واألفكار والمعلومات واإلنتاجات الفكرية عبر هذه الوسائل التقنية 
 (153)"يثة ومحاربة التقليد والقرصنة...الحد

 7النواب في دما صادق عليه مجلس المستشارين و بع ،2005ل السمعي البصري في فبراير صدر قانون االتصا   
   يشكل هذا القانون آخر حلقة من مسلسل انطلق مع :( و 154) 2005يناير

السمعي ، المتعلق بإحداث الهيئة العليا لالتصال 2002غشت  31بتاريخ  1.02.212ـ إصدار الظهير الشريف رقم  
 البصري؛

، الذي يقضي بوضع حد الحتكار الدولة وفتح 2002شتنبر  10بتاريخ  2.02.663ـ إصدار المرسوم بقانون رقم 
 المجال للمبادرة الحرة في مجال االتصال السمعي البصري؛

 .ـ إحداث صاحب الجاللة للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بعد تعيين أعضائها
كما يحدد المبادئ  نوني لتنفيذه ,القانون ليكرس تحرير المشهد السمعي البصري الوطني ويعززاإلطار القا وقد جاء هذا     

األساسية التي تقوم عليها حرية االتصال، وينظم القطاعين العمومي والخاص، ويتضمن بنودا وتدابير تتعلق بتحويل 
"الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة" إلى شركة مساهمة تسمى "المصلحة المستقلة لإلشهار"و "اإلذاعة والتلفزة المغربية"

(SNRT)،  2للقناة التلفزية الثانية   وقد أسند هذا القانونM SOREAD  , يحدد هذا  عالوة على ذلكمهام المرفق العمومي
القانون القواعد التقنية والتدابير القانونية ذات الصلة بالممارسة في هذا القطاع ويقنن إحداث وتدبير المقاوالت العاملة في 

 هذا الميدان.

 على تحديث القطاع السمعي/البصري   77.03ثانيا : اثر قانون 
 خصوصا عندما، اللمنذ االستقتياز مجال سيادة باملم يكن السمعي/البصري بالمغرب مجال احتكار فحسب, بل كان    

داريين  اإلذاعة  لى رأسعتم إلحاق الوزارة الوصية على القطاع بوزارة الداخلية أواسط ثمانينات القرن الماضي, وتعيين والة وا 
لفه خأعني جزءا من بنيان مادي ورمزي تختفي  ،ري اصبح جزءا من الجهاز الحكوميوالتلفزة, وقد لوحظ أن السمعي/البص

ن لمرء أولو تسنى ل ،حد أدنى من استحضار الرأي اآلخر ونمانى لها من رسائل عمودية, رسمية, دالداخلية وتمرر به ما تس
ن لقانو )وهو امتداد 2002شتنبر  10قانون  -مرسومألرخ له بالقطع انطالقا من  رخ لبداية مسلسل التحرير بالمغربيؤ 
لحاكم هير ا(, الذي كسر قانون احتكار الدولة بميدان البث والتلفزة, المعمول به منذ ظالمنظم لقطاع االتصاالت 24-96

صري معي/البقانون إنشاء الهيئة العليا لالتصال السوأيضا  ،, بعشرينات القرن الماضيالمدني للمغرب الماريشال ليوطي 
ده ببن ةحاصر الذي ينص  ,2005علق باالتصال السمعي/البصري ليناير المت 77-03(, ثم القانون 2002غشت  31)

حترام اومع  ،احترام الكرامة اإلنسانية للشخص"االتصال السمعي/البصري حر. وهذه الحرية تمارس مع  : الثالث
العام  ية والنظامالدين وكذلك مع احترام القيم ،أشكال التوجهات الفكرية والتعبيربكل  ،الختالف والطابع التعددي للتعبيرا

 والطقوس, وكذا احتياجات الدفاع الوطني".
                                                 

سمعي البصري و الملكية الفكرية" ضمن قافلة الملكية _ كلمة السيد وزير االتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة في الجلسة للندوة الوطنية االفتتاحية حول " ال153
 فندق الرباط بمدينة الرباط . 2008ماي  22الفكرية , محطة الرباط , الخميس 
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ق السو  صحيح أن هذه القوانين ضرورية للتجاوز على حالة االحتكار بالقطاع السمعي/البصري التي حالت دون ولوج   
 لى االحتكارعأن التجاوز  لكن المالحظ ،رورية لوضع سياسة لتحرير القطاعوصحيح أنها ض ،من لدن الفاعلين الخواص

 قناة خاصةالقناة الثانية كوأنشئت  واالحتكار قائما البحر األبيض المتوسط تبثإذ كانت إذاعة ، كان قائما منذ مدة
 أيضا. قائما واالحتكار قائما, وسمح إلذاعة سوا األمريكية فيما بعد, أن تبث من األراضي المغربية وقانون المارشال ليوطي

 فع بالتنافسية في القطاععلى الرغم من دوره في الد ى تسوية حاالت غير قانونية كائنةن هذا القانون لم يعمل إال علإ    
طالما لم يخلق له  ن هذا القانون عبارة عن نص جامدأن توقعات القائلة أكما  .بالفاعلين الخواص من ولوجه والسماح

ذا لم يستتبع بضمانات تج ،آليات التصريف أو عن اإلحالة القصدية  عل ذات القانون مجردا عن التأويل أو عن التحريفوا 
 ( 155قد يتم اللجوء إليها لتضييق هذه الممارسة أو تلك )كقانون اإلرهاب مثال أو القانون الجنائي(.) .على قوانين أخرى 

 ،وطنيا في قطاع السمعي البصري الننكر التقدم الحاصل حالين أي مستنير يحترم صاحبه عليه لكنه ال يمكن أهذا ر     
ي أر حرية الو التنوع الحاصل في هذا المجال المغربية و  غلبية القنوات خاصة الفضائياتأ ليه والمستوى التنافسي الذي توجد ع

اليا سمعي البصري حعالم الالنقاط السلبية التي تؤخد عليه فحالة اإل بغض النظر عن بعض ،الذي يحميها هذا القانون 
 ""المملة صاب قنواتهأبي قد الحظ التغيير الذي فالمواطن المغر  صدار هذا القانون إبكثير مما كان عليه القطاع قبل  حسنأ
صل و طاع قد ن القأننا النقول أتعملة في االنتاج السمعي البصري رغم والتقنيات المتطورة المس التنوع الحاصل فيها حالياو 

 ىءلة الخر من المساأن نبين جانب أنحن النقصد هذا ولكننا نحاول  ،ولم يبقى شيء ليطمح اليه! ال عالميالى الكمال اإل
بل  ،ضحاها رغم وجود قوانين ومساطرن النهوض بقطاع كهذا ال يكون بين ليلة و إ ،قدمناهجانب الطرح الذي سلف و 

في و عامل لنقص من الهمم الراغبة في المضيء قدما  ساس نقطة بناء وليستوعملية النقد هي باأليتطلب مجهودا مضنيا 
 .المريء /تحديث القطاع السمعي

 البصري ح الرشيد للقطاع االعالم السمعي/فق االصالألفرع الثاني : في ا
كان  ههيلألعديد من القرارات الهاذفة الى تصالح القطاع السمعي البصري في اتخاد اإطار إقامت السلطات المغربية في    
واخرها اطالق  ،للسمعي البصري  علىألمجلس االحداث إيخص تحرير القطاع السمعي البصري تليها ولها اصدار مرسوم أ

الخطاب الملكي الذي القاه العاهل المغربي محمد السادس وقد جاء في  .ي ضمنات اساسية لعملية  التحريرقانون يعط
 : فيه جاء 2004يوليوز  30بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 

طهما العضوي في صالح الفضاء السياسي سيظل نافضا بدون استكمال االصالح الشامل للمشهد االعالمي لترابإ"... 
عالمي الوطني... بانبثاق ساسية للمشهد اإلصالحات األعلى مواصلة اإل عازمون  نناإف ،لمجتمعادمقرطة الدولة و 

أخالقيا وتحصينه تنظيمه وضبطه قانونيا و  تمثيلية تسهر علىهيأة مهنية إعالمية مهنية حرة ومسؤولة.. و مؤسسات 
 من الممارسات المخلة بنبل رسالته..."

 عالم السمعي/البصري حداث الهيئة العليا لإلإولى : الفقرة األ 
بعد تأخر دام بضعة سنوات، وكانت أولى إرهاصاته سنة الم السمعي والبصري يأتي قرار إنشاء الهيئة العليا لإلع    

ضمن  1998أعلن سنة ن ذاك أول الوزير األ السيد عبد الرحمن اليوسفيخالل تنظيم أول مناظرة لإلعالم. وكان  1993
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« 1يدي م»برنامج حكومته، على خطة تحرير القطاع الذي يضم  قناتي التلفزيون األولى والثانية واإلذاعة، إضافة إلذاعة 
، الذي تولى خالل طالع سعود األطلسيوقد وصف اإلعالمي المغربي  ،بطنجة التي تراقب الدولة المغربية رأسمالها

 الملك محمد السادس، قرار المناظرة الوطنية لإلعالم المغربيالسنوات الماضية مهمة منسق لجنة متابعة توصيات 
الحاصل في المجتمع  ، تتطابق بشكل عميق مع التطورعالم المغربية جديدة في مسار اإلكونه يفتح صفح ،«التاريخي»بـ

، التي شهدت تحوالت مهمة ولم يكن اإلعالم يواكبها بالشكل المطلوب وخصوصا بي وبنياته السياسية واإلجتماعيةالمغر 
 دها البالد. القطاع السمعي ـ البصري الذي ظل محكوما ومحاطا بكوابح لم تعد تساير التحوالت الجديدة التي تشه

فسح المجال إن إنشاء الهيئة العليا لإلعالم وصدور قانون جديد ينظم القطاع السمعي البصري سي"يضا : أوقال     
ميين المغاربة مشيرا إلى أن اإلعال ،".. 1928لتحرير القطاع ورفع حالة احتكار الدولة الذي يكرسه القانون منذ سنة 

ثاني لحسن الالمغفور له اوقتها طالبوا منذ تنظيم المناظرة الوطنية األولى لإلعالم بتحقيق هذه الخطوة، التي تجاوب معها 
 هتحقيق في رسالة وجهها للمناظرة وأعلن من خاللها عزمه إنشاء هيئة عليا لإلعالم السمعي والبصري، لكن المشروع تأخر

 إلى حد صدور قرار الملك محمد السادس. 

 وال : البعد التشريعي / الهيكليأ

من جمادى اآلخرة  22صادر في  1-02-212أحدثت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ظهير شريف رقم   
الظهير  البصري، كما تم تغييره بمقتضى –( يقضي بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي 2002أغسطس  31) 1423

عملية تحرير قطاع  في إطار (156) (2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16صادر في  1-03-302الشريف رقم 
وقد اكد  ،وع وترسيخ دولة الحق والقانون ، وهي مبادرة تساهم في الجهد المبذول لتكريس التعددية والتنالسمعي البصري 

عنصر ك ...وجوب ضمان الحق في االعالم"للهيئة على :في الظهير الشريف المنشا  صاحب الجاللة محمد السادس
 ( 157) "االراء...التعبير عن االفكار و اساسي لحرية 

والمديرية العامة لالتصال  ة االستشاريةوتتألف هذه الهيئة من المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ذي الطبيعي  
ئة العليا لالتصال السمعي واستنادا على النص المحدث للهي، ضطلع بالمهام اإلدارية والتقنيةتالبصري التي  -السمعي
بالقطاع  البرلمان حول القضايا المرتبطةالملك والحكومة و   رأيها ورفعه إلى جاللة ، فإن هذه األخيرة مطالبة بإبداءالبصري 
جهة أخرى، فوض للهيئة من  .األمر بمراسيم أو مقترحات قانون  ، ويصبح هذا الرأي إجباريا كلما تعلقالبصري  -السمعي

، وتحديد القواعد التي غالل محطات الراديو أو التلفزيون البصري تهيئ دفاتر التحمالت لطالبي است -العليا لالتصال السمعي
مساواة كل الهيئات السياسية والنقابية والغرف المهنية وكذا المرشحين التجاهات الرأي و تضمن احترام التعددية في ا

فإن الهيئة يجب أن تسهر على مج المتصلة بالحمالت االنتخابية وعليه ا يتعلق باإلنتاج والبرمجة وبث البرالالنتخابات في م
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في البث على األمواج اإلذاعية  متساو  مراقبة مدى استفادة المرشحين خصوصا في فترة االنتخابات من حيز زمني
 محطات التلفزة الوطنية.و 

 -سمعي مقاوالت االتصال ال، فإنها تدرس طلبات إنشاء واستغالل دت إلى هذه الهيئةلتقنين التي عهوبمقتضى مهمة ا    
ية الوطن ، وتمنح الرخص والتراخيص وتعين الذبذبات وترددات الراديواإللكترونية المخولة للقطاع من لدن الوكالةالبصري 

يضا ويجب على الهيئة أ ،بصري العموميال -الوطنية للسمعي، وتصادق على دفاتر التحمالت للشركات لتقنين االتصاالت
بير ع والتععلى دفع كل المكونات المعنية باالتصال السمعي البصري إلى احترام القوانين واألنظمة التي تسير القطا السهر

تصال وتسمح مهمة المراقبة كذلك للهيئة العليا لال، ي خاصة في مجال األخبار السياسيةالمتعدد لتيارات الفكر والرأ
ق مارسة حوكذا طلبات م ،وانين واألنظمة التي تسير القطاعالبصري بتلقي ودراسة الشكاوى المرتبطة بانتهاك الق -سمعيال

، فإن الهيئة يمكنها إصدار وبالتالي ،كاذب أوينال من شرفهالرد من طرف كل شخص تعرض لضرر جراء بث خبر 
البصري أو اقتراح إجراءات  -ف أجهزة االتصال السمعيعقوبات تهم حاالت خرق القوانين الجاري بها العمل من طر 

 عقابية لتبنيها من قبل السلطات المختصة .

ديرية مالعلى لالتصال السمعي البصري و المجلس األن الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري تتكون من عنصرين : إ    
ئة المكلفة بمهام ضبط وتنظيم المجلس هو الهي تصالى لإلعلذا كان المجلس األا  و  ،العامة لالتصال السمعي البصري 

ن أعلى من الظهير  6نصت المادة وقد  ،(158ن المديرية العامة لالتصال هي وسيله االساسية للعمل )إف ،السمعي البصري 
لة سنوات قاب 5بينما يعين الوزير االول عضويين منهم لمدة  ،ربعة منهمأعضاء يعين الملك الرئيس و أ  9الهيئة تتكون من 
رئيس مجلس المستشارين عضوا للمدة نفسها وفق شروط تجديد ا يعين كل من رئيس مجلس النواب و فيم ،للتجديد مرة واحدة

من الظهير المؤسس  6االنتداب المنصوص عليها فيما يخص االعضاء الذين يعينهم الوزير االول فيما يلي نص المادة 
 للهيئة :
صال تسعة أعضاء ، يتولى جنابنا الشريف تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم. " يضم المجلس األعلى لالت: 6المادة 

ويعين الوزير األول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب 
األعضاء  ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة ووفق شروط تجديد االنتداب المنصوص عليها فيما يخص

 الذين يعينهم الوزير األول. 
يؤدي جميع األعضاء القسم بين يدي جاللتنا الشريفة على أن يقوموا بمهامهم بصدق وأمانة وأن يزاولونها بكل تجرد 

البصري ، وبأال  -ونزاهة ، في التزام تام بظهيرنا الشريف هذا وبالقوانين المعمول بها في قطاع االتصال السمعي 
 .موقف علني بخصوص القضايا الراجعة الختصاص المجلس " يتخذوا أي

من الظهير المؤسس للهيئة بالنسبة لالعضاء المعينين عدم الجمع بين مهام العضوية في  7المادة وقد اشترطت    
هن ي نشاط مهني يدرج ضمن المأو أو منصب عام أي انتداب انتخابي أاالعلى لالتصال السمعي البصري و  المجلس

ن يتقاضو أويمنع على االعضاء  ،لتكوين االطر او المؤسسات العليأمعات المربحة باستثناء مهنة االستاذ الباحث في الجا
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ن ال أة قبل الشروع في مزاولة مهامهم و جر باستثناء االجرة الممنوحة عن الخدمات المقدمأي أو غير مباشرة أبصفة مباشرة 
اشهر للتقييد بهذه القاعدة واال  3ل جأتصال ويضرب لهم اذا اقتضى المال قطاع االيتوفروا على مصالح في منشاة تابعة ل

كما يمنع على االعضاء اتخاد  .يير يطرؤ على وضعيتهمومن الواجب عليهم ابالغ الرئيس بكل تغ ،اعتبروا مستقيلين تلقائيا
 .د مرور سنتين بعد انتهاء مهمتهمبع ،هاو التي سبق وان بث فيأه القضايا التي يبث فيها المجلس ي موقف علني اتجاأ

من  9و  8في حين تدعو المادة  السمعي البصري طوال هاته المدة كما يمنع تقلدهم لمنصب ماجور باحدى منشات
 الظهير نفسه الى كتمان السر المهني وطريقة تعيين عضو خلفا . 

نتداب االبصري وبين أي  -"ال يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس األعلى لالتصال السمعي :  7المادة 
و أي أ -طر باستثناء مهام األستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين األ -انتخابي أو منصب عام 

 لمجلس المذكور". نشاط مهني دائم يدر ربحا ويكون من شأنه أن يحد من استقاللية أعضاء ا

منوحة عن ة الم، أي أجرة باستثناء األجر عضاء المجلس المذكور أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرةال يجوز أل
، على أن لالتصالح في منشأة تابعة لقطاع ا، وال أن يتوفروا على مصادمة قبل الشروع في مزاولة مهامهمالخدمات المق

الهذه الب، أجل ثالثة أشهر للتقيد نية. ويضرب لهم، إن اقتضى الحالاألدبية والفتراعى في ذلك حقوق الملكية   قاعدة وا 
 اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية. 

 ، من شأنه اإلخالل باستقالليتهم. رئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهمويخبرون ال

يخ ن تار انطالقا م ويتهم وخالل سنتين، طيلة مدة عضالبصري  -األعلى لالتصال السمعي  يتعين على أعضاء المجلس
بت له ال المجلس أو التي سبق، االمتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها انتهاء مهامهم

ء نتهاريخ ا، طوال مدة سنتين من تاممارسة مهمته. ويمنع عليهم كذلك ، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطارفيها
 البصري".  –، أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآت االتصال السمعي لهيئة العليامهامهم في حظيرة ا

ألعمال "يلزم أعضاء ومستخدمو المجلس األعلى لالتصال بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع وا:  8المادة 
السنوية  اريرإلعداد التق ، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري طلعون عليها أثناء مزاولة مهامهموالمعلومات التي ي

 والنوعية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا". 

عشر  ، وجب تعيين خلف له داخل الخمسةالمجلس شاغرا ألي سبب من األسباب"إذا أصبح منصب عضو ب:  9المادة 
 يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس المجلس. 

األعضاء  نتدابا، بإتمام مدة ة مدة انتدابهم قبل أجلها العاديعضاء المنتهيويقوم أعضاء المجلس المعينون خلفا لل
 الذين خلفوهم ".



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 142صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

يد مهمة من حيث جعلها رئيس المجلس في الوضعية االدارية نفسها الحد اعضاء الحكومة وتحد 10المادة وتعتبر     
 ما بخصوص تسيير المجلس االعلىأ .نفسه ي وخضوعه للنظام البرلمانيرلمانالجرة ال الية بشكل متساوي وضعيته الم

قاده وانع ،مجلسللظهير فالمجلس يجتمع بدعوة من رئيسه تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي لل 11فبحسب المادة 
صف و بناء على طلب من نأو بمبادرة من الرئيس أويكون حسب احكام النظام الداخلي  ،ر على االقليكون مرة في الشه

والهدف من اجتماع المجلس يكون بغرض التدارس حول قضايا تدرج مسبقا في جدول اعمال  ،لس على االقلعضاء المجأ 
 نأترط الظهير لصحة مداوالت المجلس ويش ،ير العام لالتصال السمعي البصري معد من طرف الرئيس بمعية المدد و محد
لتي اضرين وفي حالة تعادل االصوات ترجح كفة اغلبية االعضاء الحأوتتخد القرارات ب .عضائهأ من  4حضرها الرئيس وي

مصالح جلس توجد مجموعة من المستخدمين و ولتنفيد القرارات الم .رئيس وتكون مداوالت المجلس سريةيكون فيها ال
 ينشر بعض قراراته في الجريدة الرسمية .ن يقرر و أله وز ويج .ة العامة لالتصال السمعي البصري المديري

 حكم عضو ، فيما يخص وضعيته اإلدارية والمالية، فيئيس المجلس، رئيس الهيأة العليا، يعتبر"إن ر :  10المادة 
 بحكومة جاللتنا الشريفة. 

 . ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح ألعضاء البرلمان ويخضع لنفس النظام الضريبي"

، لداخلي للمجلس. وكيفما كان الحاللفترات محددة في النظام ا، تبعا "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه:  11المادة 
 فإنه ينعقد مرة في الشهر على األقل. 

ضاء صف أع، تطبيقا ألحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نيدعو الرئيس الجتماع المجلس
 المجلس على األقل. 

بمساعدة  لرئيسداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده ا، يجتمع المجلس للتدارس والتوكيفما كان الحال
 البصري".  –المدير العام لالتصال السمعي 

ن المستخدميها تتوفر على المصالح االدارية والتقنية و نإف ،المديرية العامة لالتصال السمعي البصري ما بخصوص أ    
وادارة تدبير  ،ير العام لالتصال السمعي البصري ح تحث مسؤولية المدوتقوم هذه المصال ،الالزمين لقيام المجلس بمهامه

عد ويسا ،االخرى تسيريةحداهما تنفيدية و أديرية وظيفتان وللم االعلىالتقنيين للمجلس المصالح والمستخدمين االداريين و 
 ،العامة وعن تنفيد الميزانيةرية كما يقدم للمجلس تقريرا كل ثالثة شهرعن انشطة المدي .المدير رئيس المجلس في مهامه

نها تتمتع بصالحيات للمراقبة إف ىنظرا لتمتعها بسلطة تنفيدية باالساس الى جانب الدور التسيري لمصالح المجلس االعل
وتظهر هذه الصالحيات في توفرها على العديد من المراقبين التابعين للمدير العام يقومون بمراقبة الوثائق  ،انزال العقوباتو 

من خالل تسجيلهم جميع البرامج  مخالفات الحكام دفاتر التحمالت والقوانين واالنظمةعين المكان قصد ضبط الفي 
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ويمكن ان يستعين المراقبون عند  ،ت للتاكد من التقيد بااللتزاماتوجمع كل المعلوما ،التلفزية بالوسائل المالئمةاالذاعية و 
 .( 159ذه الغاية )الضرورة بضباط الشرطة القضائية المعينين له

 نظام العقوبات ثانيا : اختصاصات الهيئة و  

اتها لكي تكون لها هوية مستقلة و نشاطها يجب تحديد اختصاصأما كان نوعها و مؤسسة كيفأي هيئة أسيس أعند ت    
 :ولها هيأسنمر عليها هلى التوالي ن له ستة اختصاصات إالعلى لالتصال السمعي البصري , فوكذلك المجلس ا ،ومعينة
  االختصاصات االستشارية للمجلس االعلى لالتصال 

ستشارية تتجلى في المواد إنها تتمتع باختصاصات إعليا لالتصال السمعي البصري ففبحسب الظهير المؤسس للهيئة ال    
 من الفصل االول الخاص باختصاصات المجلس : 4و  3
 :  البصري المهام التالية -تناط بالمجلس األعلى لالتصال السمعي  :  3لمادة ا

 ؛بصري ال - ق بقطاع االتصال السمعي، فيما يتعلحال إليه من لدن جاللتنا الشريفةإبداء الرأي في كل مسألة ت -1

.......(). 

ق يتعل ، فيمانمجلسي البرلمار األول أو رئيسا إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزي -3 
 ؛البصري  -بقطاع االتصال السمعي 

 -السمعي  التصال، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع اإبداء الرأي وجوبا للوزير األول -4 
 ؛، قبل عرضها على المجلس الوزاري  البصري 

لبصري ، ا -معي ترحات القوانين المتعلقة بقطاع االتصال السإبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان بشأن مق -5 
 .)..............(" قبل عرضها على المجلس المعني باألمر ؛

 ").............( :  4المادة 

لنصوص كام ا، الشكايات المستندة إلى خرق أحلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس، ألجل إبداء الرأي_كما يمكن للس
 ها. نظر فيالبصري والواجب على السلطة المذكورة ال -التنظيمية المتعلقة بقطاع االتصال السمعي  التشريعية أو

ألسعار حرية اويجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق ب _
 في هذا الشأن ". والمنافسة. ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس إلبداء رأيه
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 144صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

والتشريعية  يالحظ من فقرات هذه المواد ان المجلس يمراس مهمة ابداء االراء وفقا لما تطلبه منه السلطات التنفيدية    
و أصفة اختيارية من طرف الملك و بأبرلمان في مجال اختصاصاتها الشكل الزامي بالنسبة للحكومة و ما بأو  .والقضائية

حيث يمكن  ؛المختصة في مجال حرية االسعار والمنافسة )مجلس المنافسة( و السلطةأو السلطة القضائية أرئيس البرلمان 
ي بحيث اذا أوبحسب طبيعة هذا الر  ،يه فيهاأالعلى قضية تتعلق بالقطاع تطلب ر ن تحيل على المجلس األهذه السلطات 

اجل يتم داخله اصدار هذا  وربما يحتاج االمر الى تحديد .يه بشكل اختياري أن يصدرا ر أنه يتوجب على المجلس إاختياريا ف
و ممارسة منافية لقواعد أي فعل أاالعلى لالتصال حول ن مجلس المنافسة الفرنسي عندما يطلب من المجلس أفنجد  ،الراي

مالحظاته  ن المجاس ملزم بابالغإف ،في القطاع السمعي البصري   Pratiques Anticoncurrentiellesالمنافسة الشريفة
س ي اختياريا للمجلأللحاالت التي يكون فيها طلب الر  هذا بالنسبة )160(لموضوع خالل شهر من توصله بالطلبعن ا
ر بصفة الزامية ن يمر أالراي ملزما للسلطات التنفيدية والتشريعية فيجب على الوزير االول ما اذا كان طلب أ .االعلى

كما  ،ي قبل عرضها على المجلس الوزاري التي تتعلق بمجال االتصال السمعي البصر و مشاريع المراسيم أمشاريع القوانين 
ن يحيال وجوبا مقترحات القوانين التي أجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ( يتوجب على رئيسي البرلمان ) رئيس م

ي في أى ولو بابداء الر يتدخل وجوبا حت ن المجلسأفنالحظ اذن  ،طاع قبل عرضها على الجلس المختصتخص هذا الق
 وذلك في قطاع االتصال السمعي البصري .  ،سلطة اصدار قواعد قانونية ملزمةنقصد هنا العمل المعياري و 

اراء المجلس بعين االعتبار عند يطرح نفسه هو هل تؤخد اقتراحات و هم والسؤال الذي لكن االستنتاج الذي نظنه األ    
و أصري من طرف الحكومة التي تخص قطاع االعالم السمعي البيه فيها و أوخد ر أع التي المشاري الصياغة النهائية لمسودة

تصال ال يبين االجل الذي لإلن القانون التنظيمي للمجلس االعلى أكما  ،و مجلس المنافسةأضائية و السلطات القأالبرلمان 
من  12المادة ن قرارات المجلس سجوز نشرها في الجريدة الرسمية وهذا ماتؤكده أمع العلم  ،يهأن يصدر فيه ر أيجب 

ل في القرارات التي تخص مشاريع ن يكون نشرها واجبا على االقأنه كان من المستحسن أرغم  .القانون المنظم للمجلس
التي باالختيارات ارنتها بالقرارات و تمين بهذا المجال التعرف عليها ومقالمهلقوانين حتى يتمكن الراي العام و اقتراحات او 

 (161و التشريعية )أاتبعتها السلطات التنفيدية 
االنظمة االجهزة المعنية بالقوانين و ة للدور الرقابي الذي يلعبه المجلس فهو يقوم بتقيد جميع السلطات و ما بالنسبأ    

 : لثامنةفي فقرتها ا 3ة ة على القطاع وهذا ما ذكرته المادالمطبق
 ")............(: 3المادة 

 -السهر على تقيد جميع السلطات واألجهزة المعنية بالقوانين واألنظمة المطبقة على قطاع االتصال السمعي  -8
 البصري ؛

.")...........( 
 القطاع : تراقب تقيد هيات االتصال السمعي البصري بدفاتر التحمالت وبالمبادئ المطبقة على كما

 )...........(:  3المادة 

                                                 
160_ C DEBBASCH , H . Isar , X . AGOSTINELLI : DROIT de la communication – ed .DALLOZ 2002 .P99  
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 145صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

البصري بمضمون دفاتر التحمالت وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ  -مراقبة تقيد هيئات االتصال السمعي  -_11
 والقواعد المطبقة على القطاع

." ).............( 
، و العامأاص الخ وتهتم ايضا بمراقبة التقيد بقواعد تعددية التعبير عن كل التوجهات الفكرية وخاصة المتعلقة بالقطاع  

ت أو النقابية والهيأرقها مداخالت الشخصيات السياسية ولهذا الغرض يقوم المجلس بتوجيه بيان المدة الزمنية التي تستغ
 ي مالحظة يجدها ذات فائدة .أن يبدي أوله الحق اي المجلس  ،الذاعةافي البرلمان في برامج التلفزة و المهنية الممثلة 

 ").............(: 3المادة 
، سواء من قبل سيما ما يتعلق باإلعالم السياسي، والالتعبير عن تيارات الفكر والرأي _ السهر على التقيد بتعددية 13

 البصري. -القطاع الخاص أو من القطاع العام لالتصال السمعي 
")...........( 

التحمالت وكذا السهر على التزام هيات االتصال في  يضاف الى ذلك مراقبة الجلس لتقيد الشركات الوطنية بدفاتر    
ت المتعلقة بالحمالت التنظيمية التي تؤطر انتاج وبرمجة وبث الفقراعام والخاص بالنصوص التشريعية و القطاع ال
 مراقبة اجهزة االتصال السمعي البصري التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال االشهار .و  ،االنتخابية
 ")..............(: 3 المادة
 ؛البصري العام ومراقبة التقيد بها -_المصادقة على دفاتر التحمالت الخاصة بالشركات الوطنية لالتصال السمعي 12
_ السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث 14

 االنتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات االتصال بالقطاعين العام والخاص .الفقرات المتعلقة بالحمالت 
").............( 

  االختصاصات االقتراحية للمجلس 
 ")...........(: 3المادة 

المهام ، بشأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها إلى نظرنا السديد فيما يخص رفع االقتراح لجاللتنا الشريفة_ 2
 ؛البصري  -تدخلة في المجال السمعي أو المناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس الهيئات العامة الم

رفع االقتراح إلى الحكومة بشأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي _7
 ؛البصري  -االتصال السمعي  طة قطاعواالقتصادي واالجتماعي والثقافي ألنش

، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات البصري  -ن هيئات االتصال السمعي _ المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لد16
 ؛لعمل ولدفاتر التحمالت ذات الصلة، وفقا للتشريع الجاري به امترتبة عنها إلى السلطات المختصةال

")..............( 
 .............(")...: 22المادة 
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 146صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 _التقيد بمبدأ اإلنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية أو المترشحين النتخابات
مجتها ، فيما يخص الشروط المتعلقة بإنتاج البرامج المعدة للحمالت االنتخابية وببر مجلس النواب أو مجلس المستشارين

 . ، بوجه خاصاوبثها. وتسهر الهيئة العلي
")...............( 

الزامي من االستشارية سواء بشكل اختياري او من اختصاصات المجلس  AVISينا سابقا أكما ر حق اصدار االراء  نإ    
والذي قد يكون في شكل توصيات  PROPOSITIONSن تقديم المقترحات من طرف المجلس إف ،السلطات المعنية

RECOMMANDATIONS ث ال يمكن تعيين وتعتبر االختصاصات االقتراحية مهمة حي ،يتم بمبادرة من المجلس
و البرلمان هذه المقترحات من طرف هيئة أالسلطات القضائية  وأكما ال يمكن ان تتجاهل الحكومة  .االشخاص خارجها

نه يمكن ال ياخد أمع  ،هذا الحق القانون المنظم لها ( البصري بصورة قانونية )حيث اناط بها/مختصة في المجال السمعي
تراحات في ميدان ويمارس المجلس االعلى مهمة االق ،لى لالتصالتي يضعها المجلس االعبها كلية او حسب االولوية ال

م تقريره و بشكل عام يقدأوع محدد وفي اي فترة من السنة كما يتصور ان يقدم المجلس هذه االقتراحات في موض ،التشريع
 (162السنوي على غرار ما تفعله الهيات االستشارية .)

 االختصاصات تقريرية : منح الرخصة 
الخاص بانهاء احتكار الدولة في السمعي  ،2002شتنبر  10ي المرسوم الصادر فيئة و بحسب الظهير المحدث لله    

 البصري بمجموعة من المهام تتمثل في : 
منشات االتصال السمعي البصري ومنح الرخص المتعلقة بذلك بحسب بحث الرخص باحداث واستغالل  -

 ؛هذا على 9في فقرتها  3النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل وقد نصت المادة 
منح الرخص باستعمال موجات الراديو كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت لفائدة قطاع  -

 بصري . ي/االتصال السمع
ويمنح  ،بادارة تردد الموجات ومراقبتها وفي هذا الصدد يقوم المجلس بانشاء لجنة للتنسيق مع الهيات االخرى المكلفة   

 المجلس رخصا  الى ان يصدر قانون الحق يحدد شروط الترخيص .
 ")......(: 3المادة 

، تبعا لإلجراءات القانونية والتنظيمية صري الب -ل منشآت االتصال السمعي _ بحث طلبات الرخص بإحداث واستغال 9
 ؛ية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفقا للنصوص التشريعول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلكالمعم
_ منح الرخص باستعمال الموجات الراديو + كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت لفائدة 10

، إلحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة ولهذه الغاية، يؤهل المجلس، عند الحاجة ،البصري  –السمعي  قطاع االتصال
 ؛لفة بإدارة طيف الموجات ومراقبتهاألخرى المك

 ؛لبصري العام ومراقبة التقيد بها_المصادقة على دفاتر التحمالت الخاصة بالشركات الوطنية لالتصال السمعي ا12
  )..........(". 

                                                 
 54_ عبد العزيز النويضي مرجع سابق ص  162



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 147صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

صدور قانون منظم لتحرير المجال السمعبصري بتخويل هذا االختصاص الهام  ن المشرع قام في انتظارأونالحظ    
ن ا  وممارسة المجلس في هذا المجال و  ،لعمل في المجال واالستجابة لهاليتسنى دراسة طلبات المقاوالت التي ترغب في ا

على سبيل المثال يسبق  ،ففي فرنسا ،(163)ي قد يشكلها هذا القانون حصلت قبل صدور القانون المنظم فسترسم الطريق الت
فترة طلب  FREQUENCESالقنوات التلفزية باستعمال الموجات ات سمعية بصرية خاصة كاالذاعات و الترخيص لمنش

التقنية هوية قنوات موضوعاتية جمعوية.... ومؤهالتها و لخدمات خاصة وطنية جأجغرافية معينة  الترشيحات لمناطق
ويدرس طلباتها  الئحة الشركات المقبول ترشيحها ومشروع اتفاقية يحدد المجلس االعلى لالتصال والمالية واالدارية...

 (  164)خالل جلسة استماع كحالة التلفزة.و من أالتقنية المختصة حالة االذاعات  بواسطة لجنة
  االخالقية االختصاصات العقابية و 
 ")......(: 3المادة 
، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات البصري  -ن هيئات االتصال السمعي _المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لد16

 ، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحمالت ذات الصلة ؛ات المختصةالمترتبة عنها إلى السلط
").............( 

البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو  -تصال السمعي "_يمكن أن يتلقى المجلس األعلى لال : 4المادة 
البصري للقوانين أو  -، شكايات متعلقة بخرق أجهزة االتصال السمعي المعترف لها بصفة المنفعة العامةالجمعيات 

 البصري.  -للنظمة المطبقة على قطاع االتصال السمعي 

وفي  ف هذاذ في شأنها اإلجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشري، الشكايات المذكورة ويتخويبحث، إن اقتضى الحال
 القوانين أو األنظمة المطبقة على المخالفة. 

نصوص ام ال، الشكايات المستندة إلى خرق أحكائية أن تحيل إلى المجلس، ألجل إبداء الرأيكما يمكن للسلطة القض
 ها. نظر فيالبصري والواجب على السلطة المذكورة ال -التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع االتصال السمعي 

سعار ية األويجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحر 
 والمنافسة. ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس إلبداء رأيه في هذا الشأن ".

البصري بنشر بيان  -البصري أن يلزم منشآت االتصال السمعي  -األعلى لالتصال السمعي "_يمكن للمجلس : 5المادة 
حقيقة أو جواب ، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف 

، إن اقتضى الحال ، إلى الحقيقة. ويحدد المجلس األعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به 
البصري ، كما هو الشأن  -عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام لالتصال السمعي 

 فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة ".
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 148صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

ات االتصال ئفهو يقوم بمعاقبة كل مخالفات هي ،عقابيةمهمة يختص المجلس االعلى لالتصال السمعي البصري ب    
ول به و يقوم بتقويم اقتراحات بشان تالعقوبة المترتبة عنها الى السلطات المختصة بحسب التشريع المعمأالسمعي البصري 

بعد  و في االنظمة المطبقة على المخالفةأدابير المنصوص عليها في القانون ويتخد مجموعة من الت ،في دفاتر التحمالت
و أعقوبات على نظر السلطة القضائية ال و اقتراحأوالنقابية والجمعيات  بحث الشكايات التي يتلقاها من المنظمات السياسية

لسمعي البصري بنشر بيان كما يلزم منشات االتصال ا .سعار والمنافسةخالفة قانون األالسلطة المختصة بالنظر في م
جلس و كاذبة ويحدد المأسمعته ق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بص لحو جواب بناء على طلب كل شخأالحقيقة 

فيتولى بنفسه تحديد مبلغها  ،شرويفرض المجلس عقوبة مالية اذا تمت مخالفة قواعد الن .مضمون وكيفية النشر المذكور
انذارا الى  ويوجه ،ة للدولةفي تحصيل الديون العام كما هو الشان .ير العام لالتصال السمعي البصري ويقوم بتحصيلها المد
ولم تستجيب لالنذار الموجه لها من طرف المدير العام لالتصال  .التي لم تتقيد بالشروط المفروصةو  المنشات المرخص لها

ن يقرر نشر هذا االنذار من الجريدة الرسمية او بثه أيوما ويمكن للمجلس  30جل ألوقف المخالفة داخل السمعي البصري 
ويقوم المجلس بتوجيه المخالفة  .المنصوص عليها في دفتر التحمالتمع ايقاع العقوبات  و هما معاأاة المنشاة وبا في قنوج

و المهنية للمعاقبة أحالة االمر الى السلطة القضائية او النهائي للرخصة المسلمة و أوجه الى السلطة المختصة لاليقاف الم
 على هذه المخالفات التي تبتث .

ن أوبعد  ،روط التي يفرضها الدفاع الوطني واالمن العاملرئيس المجلس االعلى لالتصال في حالة االخالل بالشويخول    
نوحة للمنشاة التي تقدم توقف على الفور رخصة االستغالل المم ،ين التابعين للهياة العلياتتبث المخالفات من طرف المراقب

السلطة الحكومية كالة الوطنية لتقنين المواصالت و ن يخبر مدير الو أمعلل من طرف رئيس المجلس بعد  بقرار الخدمات
 (.  165المختصة)
  االختصاصات الرقابية للمجلس 

عالمية إ"مالحظة خروج مضمون وسيلة  ن الرقابة على وسائل االعالم بحسب االدبيات االعالمية هي ما يقصد بها :إ   
و حجب أغالق إصالحيات  جهه مخولة حكوميًا بالشكل التي لها و قانونية منأينة على ضوابط وتشريعات دستورية مع

و من يحمل امتيازها والتي بحسب تلك التشريعات تعد خرقًا أو من يملكها أو تغريم كاتب الرسالة االعالمية أاو تجريم 
 للقانون المنصوص عليه في الدولة "

ه حق من حقوق الدولة على نأاعي وفكري، وعلى الرقابة عامل ضبط اجتم ن االنظمة االستبدادية ترى فيأومع    
ي وبالنظم أحرية الر ن التغييرات الجذرية التي طالت المجتمعات وتنامي الوعي بالحريات وبحق التعبير و إوسائلها، ف
ي كان هذا االعتقاد والممارسة قد تركت ماضيا معتما من االستبداد والخنق الفكري، سرعان ما بدات تعيش ف ،الديمقراطية
 .و السياسي أثر تقباًل لمفهوم النقد الحكومي اجواء اك

 ويمكن القول ان للرقابة االعالمية نوعان اساسيان :

 تي :ونجدها في اكثر االنظمة استبدادًا في ثالث صور اغلبها تصب في اال ؛الرقيب االعالمي من داخل المؤسسة_ 1
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صيغة بلها ى الراي العام وفيها نقد للحكومة او من يمثحجب او منع رسالة اعالمية كان من المفترض ان تنشر ال -
 ؛مباشرة او غير مباشرة

 ؛تماشى مع سياسة المؤسسةحذف او اضافة مادة او فكرة يرى الرقيب انها الت -
 (.لذاتيةايرًا تحت تسمية )الرقابة ، وهذا ما تم العمل به اخلة اعالمية عن سواها في وقت معينانتقاء وفرض رسا -

: ويعمل وفق فريق عمل رقابي لمضمون  بالرقيب الحكومي االجرائينواع الرقابة فهو مايدعى أمن  النوع الثانيما أ  
و بحسب الدستور المنصوص عليه أللضوابط القانونية او بتشريعية  وسائل االعالم وله الحق في احالة المؤسسة الخارقة

ويمارسها المجلس االعلى لالتصال فهي تظهر بوضوح قابة التي يمثلها ما بالنسبة للر أ .(166)في البيئة االعالمية التشريعية
 : في المواد القانونية المؤسسة للهيئة ك

 ")................(: 3المادة 
 -_ السهر على تقيد جميع السلطات واألجهزة المعنية بالقوانين واألنظمة المطبقة على قطاع االتصال السمعي 8

 البصري ؛
)...........( 

البصري بمضمون دفاتر التحمالت وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد  -_ مراقبة تقيد هيئات االتصال السمعي 11
 المطبقة على القطاع ؛

يد قبة التقالبصري العام ومرا -المصادقة على دفاتر التحمالت الخاصة بالشركات الوطنية لالتصال السمعي  -_ 12
 ؛بها

 سواء من قبل ياسي ،تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي ، والسيما ما يتعلق باإلعالم السالسهر على التقيد ب -13 
 البصري.  -القطاع الخاص أو من القطاع العام لالتصال السمعي 

لى رئاسة مجلسي البرلمان و ولهذه الغاية، يوجه المجلس، تبعا للفترات التي يحددها ولين عن المسؤ ، إلى الحكومة وا 
داخالت ستغرقتها ملتي اااب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية الممثلة في البرلمان ، بيان المدة الزمنية األحز 

ع ي، إبداء جمناسبةجهزة اإلذاعة والتلفزة. ويجوز له، بهذه المالشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج أ
 ؛ المالحظات التي يرى فيها فائدة

بث و برمجة و السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج  -14
 الخاص ؛عام و الفقرات المتعلقة بالحمالت االنتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات االتصال بالقطاعين ال
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عمل في لنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الالبصري با -السهر على تقيد أجهزة االتصال السمعي  -15 
ي شهارية التت اإل، مراقبة كيفية برمجة الفقرالمالئمة، بجميع الوسائل ار؛ ولهذه الغاية، يمارس المجلسميدان اإلشها

 نوعه فيان يا ك، أم أو المستفيدة من سند لالستغاللالبصري التابعة للقطاع العا -تتولى بثها هيئات االتصال السمعي
 إطار هذا القطاع ؛

." ).................( 

البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو  -"_ يمكن أن يتلقى المجلس األعلى لالتصال السمعي : 4المادة 
البصري للقوانين أو  -الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، شكايات متعلقة بخرق أجهزة االتصال السمعي 

 البصري. -ى قطاع االتصال السمعي نظمة المطبقة عللل 
. ")...........( 

له و عن طريق وسائل تابعة أما بنفسه ألمجلس االعلى يقوم بمهام رقابية ن ا، إيظهر من خالل فقرات هذه المراد  
كاحالة  ،المعمول بها في القطاعالقوانين البرلمان بس يراقب ايضا مدى تقيد الحكومة و جلمالو  ،كالمديرية العامة لالتصال

يد كما يراقب تق .للمسطرة الدستورية العادية المقترحات القانونية المرتبطة بالقطاع قبل عرضها وفقاالمشاريع والمراسيم و 
اقبة وتلعب المر  .واالتفاقيات ودفاتر التحمالت بالقوانين و الخاصأالمقاوالت العاملة في المجال سواء التابعة للقطاع العام 

اعد المرتبطة بتنوع االراء القو الحمالت االنتخابية و خاصة بالنسبة لالعالم السياسي و  مارسها المجلس االعلى اهميةالتي ي
   .(167الكرامة البشرية )الشباب و و  ذلك القواعد المتعلقة باالشهار والخاصة بحماية الطفولةكواالفكار و 

 حرريةالفقرة الثانية : نحو ترسيخ ثقافة اعالمية ت
 LESالسلطات االدارية المستقلة يصنف المجلس االعلى ضمن مجموعة جديدة من المؤسسات يطلق عليها :    

AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES، طات لكونها تبر مؤسسات ذات سلوهي تع
و أامكانية اصدارها لبعض العقوبات  رغم ،و مشرعاأنها ليست محاكم وهي ليست ادارية إل ،تملك اختصاصات واسعة

السياسية التي تتمثل في الحكومة سواء عن السلطة  و المفروض فيها ان تكون مستقلةأاصدار بعض القواعد وهي مستقلة 
وخاصة  ،و السلطة العقابيةأو المرخص أو الرقيب أن تلعب دور الحكم أن طريق الفرقاء الذين من الممكن وع ،و البرلمانأ

و أت كمجال الحريا ن تكون مستقلة فيه عن االداراتأو في مجال يفترض أتسند اليها سلطة في مجال تنافسي عندما 
ولكن هل  .ستقااللية واسعةإنه للهيئة العليا لالتصال أكل هذه االختصاصات والمهام تبين  حماية المستهلك او المرتفقين...

 هذا هو الواقع حقا ؟ 

 يئة العليا لالتصال السمعي/البصري المحيط المستقل للهوال : أ
صالح االعالم التي التفتت ا  ة مهمة في نسق حماية الحريات و خطو  ،ة العليا لالتصال السمعي البصري ن احداث الهيئإ   

الوطنية حول التي خرجت بها اشغال المناظرة  نه يؤخد عليه عدم اخده بالتوصياتأغير  ،التوجهات السامية نحو ترسيخها

                                                 
 56و 55_ عبد العزيز النويضي مرجع سابق ص 167



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 151صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

. فرغم ي برمته وليس على جزء من مكوناتهحيث وضعت مشروع هياة تتكلف بالمجال االعالم ؛االولى االعالم
 االختصاصات المتنوعة المخولة للمجلس تحدها عوائق تعترض االصالح وتظهر على اكثر من مستوى :

 على مستوى التركيبة الوظيفية للهيئة 
وطبيعة االشخاص  فيهاالمسطرة المتبعة بالنسية لتنظيمها : للتعينات و ة ويمكن استشفاف محدودية استقاللية الهيئ   

منهم بدون  4اعضاء يعين الملك  9ن مجلس الهيئة يتكون من أمسطرة التعيين كما شاهدنا سابقا فنجد بالنسبة لالمعينين , 
ما أ .وط تجديد االنتدابنفسها وفق شر  رئيس مجلس المستشارين عضوا للمدةالمدة ويعين رئيس مجلس النواب و  تحديد

ن عددهم اثنان ووضعيتهم ال تختلف عن االعضاء المعينين من قبل الملك إالمعينين من قبل الوزير االول ف االعضاء
 لوزير االول بنفسه تابع للملك.باعتباران ا

س االعلى ال يحدد جلحيث ان قانون الم ؛العضاء للملك خاصة الذين يعينهمويترتب عن طبيعة هذه التعينات تبعية ا    
فعدم تحديد مدة لالعضاء  ،عفاء االعضاء الذين عينهما الملك له مطلق الحرية في تعيين و ن ألذلك نجد  ،ويتهمضجال لعأ

نالحظ من خالل تشكيلة و  .مكن االستغناء عنهم في لحظة كانتو يأبالبقاء لمدة طويلة في مناصبهم  المعينين يسمح لهم
عة السلطة بالتعيينات بما في ذلك الرئيس الذي يحظى باختصاصات واسعة ناهيك عن طبي استئثارالمجلس االعلى هو 
سباب الموجبة معي البصري في الفقرة الخاصة باألفقد نص الظهير المؤسس للهيئة العليا لالتصال الس ،االشخاص المعينين
 النشاء الهيئة على :

 ت ؛ لهيئاف من واجب صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات وااعتبارا لما ينيطه الدستور بجنابنا الشري"..

، راءواآل حرية التعبير عن األفكار، كعنصر أساسي لريفة بوجوب ضمان الحق في اإلعالمواقتناعا من جاللتنا الش
، يةسس ويعبر من خاللها بكامل الحر ، يمكن أن تتأبصرية -فة مستقلة وبوسائل سمعية والسيما عن طريق صحا

لحضارية القيم ، في دائرة احترام اضمان تعددية مختلف تيارات الرأي وبواسطة مرفق عام لإلذاعة والتلفزة قادر على
ة األشخاص حرم ب وبصيانة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشبانين الجاري بها العمل في المملكةاألساسية والقوا

 ؛ وكرامتهم

دراكا من جنابنا العالي باهلل  اللتناججانب بأن إعمال المبادئ السالفة الذكر يقتضي إحداث مؤسسة خاصة توضع ب وا 
 ." ، متوفرة على الوسائل الضرورية لالضطالع بمهامها بكل تجرد ونزاهةالشريفة وفي ظل رعايتنا السامية

 _ طبيعة االشخاص المعينين 

 على لالتصال السمعي البصري التسعة وهم :كانت اول عملية لتعيين اعضاء المجلس اال 2003نونبر   13في    

 ؛احمد الغزالي رئيس المجلس = عين من طرف الملك -
 ؛نعيمة المشرقي = عضو المجلس عين من طرف الملك  -
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 ؛محمد الناصري = عضو المجلس عين من طرف الملك -
 ؛صالح الوديع = عضو المجلس  عين من طرف الملك -
 ؛لملكالياس العمري = عضو المجلس عين من طرف ا -
 ؛نعيم كمال = عين من طرف الوزير االول -
 ؛نور الدين افاية = عين من طرف الوزير االول -
 ؛الحسان بوقنطار = عين من طرف رئيس مجلس النواب -
 حمد العبادي = عين من طرف رئيس مجلس المستشارين .أ -

فقد اعتبرت هذه التشكيلة مخيبة لالمال  ،و االوساط الجامعيةأعيينات سواء في االوساط المهنية وقد تم انتقاد هذه الت    
قلية اعضاء أن أض الجرائد المغربية التي اعتبرت مر بالنسبة لبعكذلك األ ،نقابة الوطنية للصحافة المغربيةبالنسبة لل

على عكس  ،عضاء االخرينغلبية األأ المي في حين تنتفي هذه الصفة في المجلس المعينين لهم صلة بالمجال االع
لت بعض الصحف المغربية عن تجليات الحكمة من هذه أوقد تس .(168العالمي السمعي البصري الفرنسي )المجلس ا
ن بعض هذه أؤكد الفكرة التي غلبة على السطح غلبية المعينين ليست لهم عالقة باالتصال وهذا يأ ن أحيث  ؛التعيينات

هلية واأل الكفاءةالخبرة والدراية بالمجال االعالمي و ساس أعيينات كانت عن طريق المحسوبية والزبونية اكثر منها على الت
 (169المهنية .)

  المالية للمجلس االعلى لالتصالاالستقاللية االدارية و  

لشريف ابظهيرنا  لمسندة إليها، ألجل االضطالع بالمهام االبصري  -العليا لالتصال السمعي  "تتوفر الهيئة:  13المادة 
 -السمعي  تصالقنية والمستخدمين الالزمين العاملين في حظيرة المديرية العامة لال ، على المصالح اإلدارية والتهذا

 البصري.  -البصري والموضوعين تحت مسؤولية المدير العام لالتصال السمعي 

عده يعليا الذي ئة اليحدد عدد المصالح اإلدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصالحيتها في النظام الداخلي للهي
 تنا".، بعد استطالع رأي حكومولى جنابنا الشريف المصادقة عليهالمدير العام ويتداول المجلس في شأنه ويت

، لكان الحا لداخلي للمجلس. وكيفما، تبعا لفترات محددة في النظام ا"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه:  11المادة 
 فإنه ينعقد مرة في الشهر على األقل. 

اء صف أعض، تطبيقا ألحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نالجتماع المجلسيدعو الرئيس 
 المجلس على األقل. 
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بمساعدة  لرئيس، يجتمع المجلس للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده اوكيفما كان الحال
 البصري " –المدير العام لالتصال السمعي 

 "يشترط لصحة مداوالت المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه. :  12ادة الم

وتكون  رئيس.ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية األعضاء الحاضرين فإن تعادلت األصوات رجح الجانب الذي يكون فيه ال
 مداوالت المجلس سرية . 

 ويجوز له أن البصري. -يرية العامة لالتصال السمعي ، على مستخدمي ومصالح المديتوفر المجلس، ألجل تنفيذ قراراته
 يقرر نشر بعض قراراته في الجريدة الرسمية ".

عي تصال السماالعلى لال تبين هذه المواد اعاله التنظيم القانوني حول الجانب المالي و االداري الذي يتمتع به المجلس   
لمواد اظيم االداري للمجلس الذي يتمتع باستقالل ذاتي تجسده التن 12و  13و  11حيث تظهر المواد من المادة  ؛البصري 

ر على فما كان مرة في الشهالسالفة الذكر فالمجلس يجتمع بدعوة من رئيسه تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي وكي
ف من نص بطلبو أو بحسب قواعد النظام الداخلي أه ن يدعوا الى اجتماع المجلس بمبادرة منأالرئيس ومن حق  ،االقل

لرئيس االتداول في القضايا المدرجة في جدول االعمال يعده ن المجلس يجتمع للتدارس و أكما  .قلاعضاء المجلس على األ
 االعلى قرارات المجلس الذي يتولى تنفيدالمديرية العامة و بمساعدة المدير العام لالتصال السمعي البصري المشرف على 

 التقنية التابعة للهياة العليا .المصالح االدارية و دارة وتدبير اتصال و لإل

 ويتخد المجلس قراراته ،ربعة من اعضائهأن يحضرها الرئيس و أحة المداوالت اعاله يشترط لص 12المادة وبحسب   
م هأ و  ئيس وتكون مداوالت المجلس سريةن تعادلت االصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الر إرين فغلبية االعضاء الحاضأب

ي يقوي سنون اسار ومستخدمين يخضعون لقاعامة لالتصال التي تتوفر على مديوسيلة عمل للمجلس هي المديرية ال
دير العام لى المللمجلس فتحميه القواعد الخاصة يميزانية الهياة العليا التي يتو  بخصوص االستقالل المالي ،استقالله االداري 

يزانية مها في ول فيها المجلس قبل رفعها الى جاللة الملك للمصادقة عليها و ادراجويتدا .لمديرية العامة لالتصال اعدادهال
 البالط الملكي .

 المداخيل ها تقديراتالبصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد في -"ميزانية الهيئة العليا لالتصال السمعي :  18المادة 
 والنفقات السنوية للهيئة العليا. 

دقة عليها المصا العام إعداد هذه الميزانية. ويتداول المجلس في شأنها وترفع إلى جنابنا الشريف قصدويتولى المدير 
 قبل إدراجها في ميزانية البالط الملكي " .
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عدا لمدير العام امرا مساوله حق تعيين ا ،و رئيس المجلس االعلى لالتصالواالمر بصرف ميزانية الهيئة العليا ه  
 ابات الهيئة من قبله على المجلس االعلى للحسابات لمراقبتها كما نصت :وتعرض حس ،بالصرف

العام  ن المدير"يتولى رئيس المجلس األعلى مهمة األمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن يعي: 19لمادة ا 
العليا  هيئةس حسابات الآمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا. ويعرض الرئي

 على المجلس األعلى للحسابات لمراقبتها ".  

ة المجلس االعلى التي تخضع لمراقب مالية للدولة على الهيئة العليانه ال تطبق النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة الأل   
 ( 170من القانون التنظيمي للهيئة ) 20وهذا ما اقرته المادة  ،للحسابات وحده

إلدارات اعلى مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين من  لهيئة العليا، لالضطالع بمهامها،"تتوفر ا: 20ادة الم
يعده  الذي العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام األساسي لمستخدمي الهيئة العليا

 المدير العام ويوافق عليه المجلس األعلى لالتصال. 

ظام جب الن، عالوة على الواجبات الخاصة المرتبطة بمهامهم والمفروضة عليهم بمو مستخدمو المديرية العامةيلزم 
ليها ععون طل، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع واألعمال والمعلومات التي ياألساسي أو بحكم عقد التوظيف

في  راعىي، على أن صوص عليها في القانون الجنائيلمن، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات اأثناء مزاولة مهامهم
 ذلك ما هو ضروري إلعداد التقارير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا ". 

ف الى تهد انشاء هيئة مستقلة لقياس نسبة المشاهدة تم  ،معي البصري وفي اطار االصالحات المصاحبة للقطاع الس  
اعلين في المجال السمعي وسيمكن هذا النظام من تلبية حاجيات الف ،فافةشة تنظيم قطاع االشهار وفق ضوابط عادإ 

وسيمكن من دراسة وقياس تفاعل المشاهدين مع مختلف  ،التلفزية والوكاالت االشهارية والمعلنينوخاصة القنوات البصري 
 ( .171االجنبية )قنوات الوطنية و برامج ال

 ثانيا : تحديث صالحيات وزارة االعالم واالتصال 

ل مركزي ضمن كتابة للدولة تابعة للوزير الستقالل قررت السلطات المغربية ان تقوم بتنظيم وزارة العالم في شكا غدات   
التربية  مكلفة بمهمة توعوية تربوية للجمهور في ميادينمحررة من الدعاية و  وتحولت الى وزارة ،6/12/1956االول سنة 
عطي عن الوزارة أ ر المعقد الذي لم تكلل بالنجاح التام نظرا للتصو  مةلكن هذه المه ،الوحدة الترابيةالتنمية و الديمقراطية و 

فنون الجميلة اضافة الى الت كالسياحة و تم تضمين هذه الوزارة العديد من القطاعا 2/01/1961 وفي ،عن تطورهاو 
 اارفق بعا قطاع الصناعة التقليدية . 1962نهاية سنة وفي  ،االعالم
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رى خأت مراجعة بنيتها واعتبارها مرة تم ن ذاك آاعات التي ضمت في وزارة االعالم نظرا لعدم التجانس الواضح بين القط  
برزت الوزارة من جديد في شكل متكامل ولكن نتيجة  2/2/1967المرسوم رقم وبعد صدور  ،1963كتابة للدولة سنة 

بمرسوم الدولية دفع الى مراجعة وضعيتها من جديد فها المغرب على الساحة الوطنية و لتي عر لالوضاع ا
االتصال تقوم بتنفيد فوزارة االعالم و  ،طني والدوليلتمكينها من القيام بادوارها التوعوية للجمهور الو ، 1978_12_27

وهي  ،في كل المجاالت االعالمية ،ر اليه اعالهى من المرسوم المشاسياسة الحكومة كما هو مشار اليه في المادة االول
ن إ .(172تمارس الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة بحسب القوانين المعمول بها)الناطق باسم الحكومة و 

ظل وزير االعالم  فقد ،تهاألتي مرت بها الوزارة مند نشاالختصاصات الموكلة لوزارة االتصال لم تتغير رغم كل المتغيرات ا
 ول وبعده محافظا على اختصاصاته المتمثلة :مند التنظيم األ

 سم الحكومة ;إوزير االعالم هو الناطق الرسمي ب -
 السهر على تطبيقها ;المكلف باعداد قوانين االعالم و  وزير االعالم هو -
 ( .173مشاريع الحكومة في ميدان االعالم )االعالم منفد لسياسة و وزير  -

 للصحافة نسبةوالحجز والتوقيف بال ،صاية على القطاع السمعي البصري والرقابة عليهوتتنوع اختصاصات الوزارة بين الو    
رفق لتدبير المن وجود هذه الوزارة إ .1958ها هي التي ينص عليها ظهير ن الصالحيات المعطاة لأالمكتوبة مع العلم 

ها بفد فهي امتداد للجهاز التنفيدي في المجال االعالمي فهي اداة من ادواة السلطة السياسية تن مر حيوي أالعمومي 
 لها معالمسؤولية االدارية في تعاملها الى قواعد القانون االداري و وهي تخضع في كل اعما ،سياساتها الخاصة بالقطاع

 تطبيق هذه القوانين .ي استثناء يذكر في وال تخضع أل ،صحافة الوطنيةالمواطنين و ال

يناير  25بلغراد ن مؤتمر اليونسكو الذي عقد في أل ،رة محط نقاش على المستوى الدوليويعتبر اشراف ووجود هذه الوزا 
ي أصت بعضها على رفض خرج بعدة توصيات ن " نظام عالمي جديد لالعالم و التواصل "الذي حمل عنوان :  1980
رة ( حيث يعتبر تواجد وزا174ن هذه االخيرة ليس قاصرة عن تحمل مسؤولياتها )عالم ألكيفما كانت على وسائل اال وصاية

: ماليزيا , الغابون ومعظم  ــك ا فقط الدول سائرة في طريق النمومراقبته هي عملية تتبناهخاصة باالعالم تقوم بتسييره و 
: الواليات المتحدة  ــكاالتصال وزارة لالعالم و ها ال تتوفر على ن اغلبأنما الدول المتقدمة التي نجد و د الدول العربية

فهذه الدول الحديثة ترعى شؤون االعالم في اشكال ليبرالية  استراليا ...اليونان و  ،مملكة الدنمارك، اسبانيا ،االمريكية
 ،اخرى في التوجيهارة االتصال اضيف لها دور جديد واستراتيجية وفي اطار اعادة تجديد مهام وز  (.175تتالئم مع تطلعاتها )
 فقد اوكل لها مهمة :
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 ة العليا لالعالم السمعيشراكة مع الهيئ طارإاع السمعي البصري الوطني في تقنين القططير وتنظيم و أبت -
 ؛االبصري 

 ؛في متابعة الحياة الديمقراطية لتوعوية للمرفق العمومي ودورهاحترام المهام التربوية و  -
 ؛احداث مرصد لوسائل االعالم -
 ؛مختلف المؤسسات التابعة للوزارةمالئمة االطار القانوني واعادة تحديد مهمام  -
 تنميته وتقديم الدعم بهدف تنظيمه ;هيله و أعادة هيكلة القطاع العمومي وتإ  -
 تقنية مالئمة لهذه االوراش االصالحية ;وضع امكانيات مالية و  -
اساطاعتها تنفيد التوجهات الملكية السامية في  لدولي فياية حقيقية على المستوى الوطني و وضع سياسة تواصل -

 ( .176هذا المجال )

 الثاني لــــــــــــــــــخالصة الفص

 ،موة بارزة نحو االمان توظيف مبادئ الحكامة الجيدة ضمن الجدول االصالحي الذي وضع للمؤسسة االعالمية خطإ   
لقطاع هيل اأن االجذر االستعانة به لتحسين وتنه مإكل المجاالت داخل الدولة لذلك ف سلوب اصالحي عام يهمأفالحكامة 

 تصاديةاصة االقن له يد طويلة تتغلغل في كل القطاعات خأت رغم االعالمي الذي كما راينا يعاني من العديد من الخروقا
نظومة قي بالمساسي للر أقطة ايجابية ومحرك سمعي/البصري نلذلك فان انشاء الهيئة العليا لالتصال ال ،منها والسياسية

نية لوطاسسسات ذا لم تتملك منها العوامل السلبية التي ستجعل منها مؤسسة تقليدية مثلها مثل باقي المؤ االعالمية الوطنية ا
 المحسوبية والتعتيم .التي تان من وطات الزبونية و 

 تقلينلمعخبار اأراء المغربية فلواله لما وصلتنا ة قضية الصحدور مهم في العديد من القضايا الحساسة وخاصله االعالم و 
امرة المؤ قة ه لما عرفنا حقيضافة اننا لوالإ .المية التي تروج لها البوليساريوواالفكار الظ ،المغاربة في مخيمات تنذوف

 ارمن اخب عالمية دوليةإ ئر من خالل السيدة امينتو حيدر والتي ال تخلوا قناة الجزايا و االعالمية التي روجت لها اسيان
 ضعافها . أو أساسي لالعالم في تلميع صورة وطن االو ومما سبق يتضح الدور الريادي  ،تمثيليتها

 م االولـــــــــــــــخالصة القس

االعالم  مؤسسات التي وجدت لحماية حريةسسها الأها عامة مكونات تطرقنا في هذا القسم الى المنظومة االعالمية بصفة   
حرية التعبير في المواثيق الدولية مرورة بوضعية االعالم و  ،نهج للمؤسسة االعالميةاالصالح المموالتي هي نتاج للتطور و 

ن أ.. حاولنا قدر االمكان خارجهتمثل االعالم الداخل المغرب و اضافة الى المؤسسات التي تحمي و  ،والقوانين الوطنية
الشامل للمنظومة االعالمية بمعنى الكلمة لكي يعبد لنا الطريق للوصول الى القسم الثاني نجعل هذا القسم االطار العام و 

 الذي تركناه لالطار التطبيقي لالعالم المحلي . 
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قدر وافرا من الحرية للمجال  ن تعطيأالمغرب دولة مؤسسات تحاول جهدها ن أونخلص في نهاية هذا القسم الى    
د من لكنه يصطدم دائما بالعدي ،حريته واصدار قوانين تنظمه وتؤطرهالعالم و االعالمي عن طريق انشاء مؤسسات تحمي ا

ى كل المسلمات التي اصبحت من المحرمات االعالمية لذينا بالوطن وهي التي في راينا تبطء من تقدم حرية االعالم عل
  ن تحمي حرية االعالم .أوالنخب المثقفة لذلك نرجو من المسؤلين  ،ناي بالدمستوياته ف

 عالم المحلي قسم الثاني : االطار التطبيقي لإلال
 دة معنوية بين أفراد الشعب، فهي تعمل على خلق وحلف أنواعها دورا هاما في المجتمعتؤدي وسائل اإلعالم على مخت  

م االجتماعية السائدة بين جنباته، فتكون بذلك رابطا يجمع باعتبارها السبيل األوحد إلى معرفة ما يدور فيه واإلحاطة بالقي
ويعمل على دفع الجهات ما قد يحيط بالمجتمع من نقص  عالم بشتى انواعه يكشفومن ناحية أخرى، فإن اإل ،بينهم

هداف ونفس هذه اال أو االقتصادية أو الثقافية..االجتماعية  اء من النواحيالمسؤولة إلى اإلصالح وتكملة هذا النقص سو 
روقات ومن يدور في دواليب الجماعات المحلية من خ و الجهوي فهو يسلط الضوء على ماأيشترك فيها االعالم المحلي 

مقارنة مع ما وصل اليه  بعداته االولى لم تتحدد معالمه ويعد االعالم المحلي الوطني في بداي ،انجازات على حد سواء
ي يمكن قياسه على وهذا الدور الصغير الذي يلعبه االعالم المحل ،الغربية كبريطانيا وفرنسا مثالاالعالم المحلي في الدول 

وزير اإلعالم المغربي محمد العربي المساري  فقد قال ،يتخبط فيه االعالم الوطني برمتهالضيق الذي الدور الباهت و 
، وتخرج من عالم غوتمبرغ الذي حافة التبشير إلى صحافة االحترافإن الصحافة المغربية تنتقل لتوها من صالسابق : "

  ." دخلته متأخرة إلى عصر اإلنترنت
ن نتعرف على القوانين التي لها ألالطار التطبيقي لالعالم المحلي سنحاول من خالل القسم الثاني الذي خصصناه    
سواء القوانين الجماعية بالنسبة لالعالم المحلي وغيرها من القوانين اضافة  طيرهأتصب في اتجاه تة باالعالم والتي عالق
وكل  ،هنة التي يعيشها اعالمنا الوطنيوتقديم حلوال منطقية مالئمة لالوضاع الرا  ،لتعرف على نموذج لالعالم الغربيالى ا

 : هذا سنراه الحق في هذا القسم الذي فصلناه على هذا الشكل
 الوطنيالغربي و   عالم المحلياإل ول :أل الفصل ا 
  : عالمي المحليهيل الحقل اإلأتالفصل الثاني 

 

 الوطنيو  عالم المحلي الغربيول : اإلالفصل األ 
نها االقرب إل ،ة المحلية وبشؤونها واحتياجاتهاهتمام االعالم المحلي في كل بقاع العالم حول االهتمام بالساكنإ ينصب   
غلب ابن المحلي في األ ويكون الصحفي ،مج بشكل سلسل داخل ساكنة المنطقةنه ينذأمتطلباتها كما تفهما لكثر االو 

 السياحية..تصادية والثقافية و ويساعد االعالم المحلي على التعريف بالمنطقة وبمؤهالتها االق ،درى بمقوماتهاالاالمنطقة و 
تصبح في البند ان عندما تهذر حقوقهم وتنسى مصالحهم و وهو العين الحارسة لمصالح الساكنة المحلية وصوتها الرن

و الدول التي مازالت أم المحلي سواء في الدول النامية عالن دور اإلإ .مالية على الئحة مجالس المحليةالمخصص للك
و أالراهنة  و الظروفأال تتجزا بحسب المصالح المحلي التختلف و فوظائف االعالم  ،على طريق النمو ال يختلف اطالقا
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الذي  فوبيا االرهاب العالميننا نجد بعضها حاليا قد انساق وراء اللعبة السياسية خاصة بعد أرغم  .نها ترتبط بسياسة الدولإ
ن بعضها قد تم شراؤه أو نجد أا فالسهإالصحف العالمية الكبرى تعلن عن  ال دين له والزمة المالية التي جعلت الكثير من

و شراء بعض اسهمه من طرف شركات متعددة الجنسية التي تهدف الى الربح فقط ال غير وليس الى تحقيق الهدف النبيل أ
 نهخر وليس البحث عن الربح ألي األأي والر أم وهو نقل االخبار بكل شفافية واحترام الر االعالالذي تسعى وراءه الصحافة و 

 ليست االعالمية .المقاوالت التجارية و  من اختصاص
 اواحد اعالم المحلي الغربي ونحن هنا لن نعتمد على نموذجن نقوم بالتعرف على اإلأذن سنحاول في هذا الفصل ا   

غلبية الدول أ سع على وضعية االعالم المحلي في بشكل مو كثر من واحد لكي نتعرف و أاد على للدراسة بل سنقوم باالعتم
ولى ية للحرية في العالم من اعرقها وتصنف في الصفوف األالديمقراطية والتي تعتبر وبحسب كبرى المنظمات الحام

ن نقتصر على نموذج أهكذا بدل  كثرأينا سنستفيد أوفي ر  .ية االعالم والصحافة في العالمللتقارير الدولية حول نسبة حر 
 خصصنا له حيزا وافرا في هذا الفصل .لمقارنته مع االعالم المحلي الوطني الذي واحد 
ى دراسة ؟ المعيقات التي تواجهه؟ الى ان نصل الاالعالم المحلي في المغرب؟ وماهي امكامياته؟ تطوره اذن كيف هو  

لالعالم الوطني والمحلي الغربي وظائفه؟ نسبة الحرية فيه؟ الرقابة؟  ثم نقوم بدراسة وافية ،نموذج اعالمي محلي وطني
 ؟ ل التي تعيقهالمشاك

 ول : االعالم المحلي الوطنيالمبحث األ 

خالص عن الش ، دور في التأسيس لمخاطب يدافع بإيماناراءهامذاهبها و  ن لتعدد الصحف المحلية واختالفإ    ن أوا 
الم إعادة االعتبار لإلع المخاطب يتجلى في رسالة المحلي من خالل األداء اإلعالمي، ولعل طموح الغيورين على هذا

بدأ  تؤكده أطروحات الجميع ولرموزه، مع العلم أن إعالمنا الوطني كما و الجهوي ولرصيده التاريخي المشرق أالمحلي 
واتية م ولعل الظروف جد الم الوطنييلعب دورا تكميليا بالنسبة لإلع ما تشوبه من مشاكل فاإلعالم الجهوي رغم ،جهويا

، ويبقى لإلعالم الجهوي كزيةالجهوية وتفعيل الالمر  جه الجديد الذي ينهجه المغرب في دعمالنتعاشه بفضل التو 
 بشكل يختلف في الكثير من األحيان عما يسمى باالعالم الوطني الذي له ما ،اإلعالميه خصوصياته وطبيعة توجهات

 .يميزه من قوة وفعل

من حيث مالمسته ومسحه لألحداث  الضيق من حيث المساحة الغنيترابي فإذا كان اإلعالم الجهوي مرتبط بمجاله ال    
على مستوى الجهة،  يشكل في حد ذاته مصدرا البديل عنه لتحقيق اإلكتفاء اإلعالمي التي تدخل ضمن مجاله والوقائع

كثر من ذلك متاعب الحصر لها لإلعالم الوطني، وأ وتبقى اإلشارة إلى أن اإلعالم الجهوي يشكل في الكثير من األحيان
، ألن مايقع وطنيا أو حتى االهتمام بالشأن المحلي/ الجهوي  القراء الذين يفضلون  فإنه يلتهم بشكل متزايد نسبة مهمة من

 .(177(االذاعات بشكل دائم تقدمه القنوات و أحداث  عالميا من

 ول : االعالم المحلي والديمقراطية المحليةالمطلب األ 
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لمكتوبة أن يقدمه اإلعالم المحلي بصفة عامة الصحافة ا يجادل في الدور الكبير الذي يمكنيمكن القول أنه ال أحد    
يمكن ينهجها المغرب في تدعيم الالمركزية وترسيخ مفهوم الجهوية، إن هذه السياسة ال بصفة خاصة في ظل السياسة التي

لك بات من ينشدها المغرب، لذ خدمة التنمية التييكتب لها النجاح إال إذا كان هناك إعالم محلي يواكب هذه السياسة ل أن
 .على الجهات الوصية أن تدعمه لكي يترقى أداؤه المهني  المؤكد أن اإلعالم الجهوي بدأ يترسخ ويتكرس، لكن يجب

وتعمق المسار المؤسساتي بشكل محدد  الصحافة المحلي تمثل صورة أخرى من اإلعالم المواطن تدعم العقد الديمقراطي   
يتجاوز عددها أربعين  إن الصحف الجهوية التيكما ، محيط الجهة ويحاول أن يقرب الخبر ونشره بشكل واسع على صعيد

المشهد اإلعالمي المغربي وساهمت وتساهم في لعب  صحيفة بين أسبوعيات ودوريات ساهمت بشكل أو بآخر في تطوير
 إنها تساير دينامية الدولة نحو ،ركة في تكريس مفهوم المواطنةمشاوجهويا وكذا ال دور تنشيط الحياة الديمقراطية محليا

 الالتمركز والالمركزية التي أصبحت هدفا استراتيجيا لدولة االنتقال الديمقراطي

 ول : ماهية االعالم المحليالفرع األ 
طر لذلك سف ،ي والتعبيرأالر عامة وحرية يعرف المغرب الحديث انفتاحا واسعا على الديمقراطية المحلية وعلى الحريات ال  

ي مضفي ال الجهوية االثر الكبيره الدولة نحو ترسيخ الالمركزية و وكان لتوج ،هذا المجال مجموعة من القوانين التي تنظم
ونه وتوعية المواطن بشؤ  الديمقراطية المحليةلعب دورا مهما في التنمية و نحو تطوير قطاع الصحافة المحلية التي ت

مرسوم هدافها والتحديات الألصحف المحلية؟ هو ماهي الكن السؤال االهم  ،ة والوطنية على السواءالمحليالجهوية/
   امامها..؟

 اهدافهالى: الصحافة المحلية : تعريفها و الفقرة االو 
ب حيث تشكل نسبة هامة من مجموع العناوين الصادرة وبحسدا انتشارا واسعا ومتزاياالن  تعرف الصحافة المحلية  

 يمكن تسجيل التالي : 2005سنة احصائيات 

 عنوانا ; 104بلغ عدد االسبوعيات  -
قت نفس الو و بلغتين في أما الباقي فيصدر بالفرنسية أ ،ه العانوين تصدر باللغة العربيةمن هذ 90اكثر من  -

 الفرنسية ;و العربية و أكالعربيو واالسبانية 
 ،تطوان ،بني ماللاكادير  ،سال ،العيون  ،مراكش ،وجدة ،تاونات ،غلبية الصحف الجهوية في : طنجةأ تتمركز  -

كما توجد عناوين لبعض الصحف الجهوية التي تصدر بشكل غير منتظم  ،الدار البيضاء ،سفيآ ،مكناس
 ورزازات.... ،سطات ،تمارة ،تازة ،لمتواجدة في مدن : القصر الكبيروبعضها توقف عن الصدور كالصحف ا

حين الى اخر  باالضافة الى االهتمام من ،جهويةمتنوع يضم اخبارا ومعلومات محلية/ ن مضمون الصحف المحليةإ   
خاصة فيه المتتبع للمشهد االعالمي المغربي و ويجب تصحيح خلط يقع  ،الدولية التي تهم المغربباالحداث الوطنية و 
نة تعنى بشؤون المدي ساس صحف محليةنها باألأال نغفل أتحديد مفهوم للصحف الجهوية يجب  فعندالصحف الجهوية 



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 160صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

يصبح و  ،ومكانة الجهةتطورها بمستوى صحافة الجهوية ترتبط في نشأتها و وقد يسود االعتقاد بأن ال ،(178)وليس الجهة
و بأبنائها لعالقات التي تربطها بالفاعلين بالجهة أبطبيعة امرهونا بالفعاليات التي تصدرها و استمرارها تطويرها وتقدمها و 

بيئتها ة يجب أن تتعامل مع ظروف الجهة ومميزاتها و مهما يكن من أمر فان الصحف الجهويو  ا،حتى المقيمين خارجه
 العامة مع ضمان الشروط الحد األدنى الضرورية لتطورها حتى تستمر في أداء أدوارها.

عتبارا أنها ا  إال ،لشهر قادرة على مالحقة األحداث واألخبارمرتين في اأو هوية الصادرة شهريا طبعا لم تكن الجرائد الج    
اعتبارا و  ونافعة رغم تباعد زمن صدورها.لهذه الخصوصية عليها االجتهاد في بلورة منهجية تعامل مع بيئتها لتكون مجدية 

ات لقرار االبرامج و ها أن تقدم تحليالت للمواقف السياسة و علي ساكنتهابالشأن الجهوي وبقضايا الجهة و  لطبيعة اهتمامها
ا عتبار ا كما عليها  ،ات في مختلف الميادين والمجاالتكما عليها في ذات الوقت أن تثمن بااليجابي .ئمةاإلشكاالت القاو 

ق لة الحوتكريس دو  حليالتصورات المرتبطة بتدبير الشأن العام المأن تقوم بتبسيط وشرح المفاهيم و لطبيعة ساكنة الجهة 
ين في التجاوب الحضاري قصد المساهمة في تعميق وعي الساكنة باعتبارهم هم المستهدفسيادة روح المواطنة و القانون و و 

ير لة في تدبالفعاتكريس عقلية المساهمة الفعلية و  كل ذلك بهدفو  ،ف التنمية الجهوية المستدامةآخر المطاف من طر 
ن مسؤوليأو الكل من موقعه سواء تعلق األمر بالقائمين على األمور أو بالهيئات المنتخبة  ،الجهوي الشأن العام المحلي/

 المواطنين كضرورة من ضرورات استكمال شروط تفعيل آليات التنمية الجهوية.اإلداريين أو 

 ماهي االهداف التي تحميها الصحافة المحلية؟ 

 المهام التالية :لتحقيق األهداف و طة مستقلة تعمل تعتبر الصحافة الجهوية الجادة سل   

فساح المجال للرأي و المجتمع من خالل التعبير السعي لخدمة الجهة و  - الرأي عن اتجاهات الرأي العام الجهوي وا 
 ة؛المعلومات الصحيحخر وتزويد المواطنين باألنباء و اآل

 ؛المواثيق الدوليةت األساسية التي كفلها الدستور والقانون و الحرياالدفاع عن الحقوق و  -
حياء وترقياحترام و تكريس و  - براز حاجاتة أخالقيات وقيم المجتمع و ا  ساكنة الجهة في تحقيق التنمية  ا 

   ؛الديموقراطيةو 
ة مساعدانتقادها لالقضايا الجهوية بغرض تحليلها وبلورتها واغنائها و  إفساح المجال لآلراء المختلفة لمناقشة -

 ؛ناءالحلول الناجعة لها تكريسا للنقد البالقائمين على األمور إليجاد 
 االرتقاء بأخالقيات المهنة.ر مهنة وصنعة الصحافة الجهوية و السعي لتطوي -

  حقوق وواجبات الصحفي المحليحرية الصحافة المحلية و 
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ليه ط عإذ ال يجوز الضغ ،عليه في أداء عمله لغير القانون  نه مستقل ال سلطانإ ،لصحفي الجهوي حقوق وعليه واجباتل
در عنه كما ال يجوز أن يكون الرأي الصا ،كانت فيما يبديه من آراء وأفكاري جهة أو إخضاعه ألي أجراء أو تأثير من أ

ة صوص القانونينأو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه أو شخصه أو محاسبته خارج إطار تفعيل ال
ا للصحفي الجهوي حق الحصول على المعلومات كمو  ،إفشاء مصادر معلوماتهجباره على إال يجوز و  ،الجاري بها العمل

ق هذا الصدد من المعلوم أنه من المحظور فرض أي قيود تعوق تدفوفي  ،يحصل عليه منها طبقا للقانون  عليه نشر ما
ى المعلومات المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف العاملين في الحقل الصحفي الجهوي في الحصول عل

ي المعرفة كما أنه من حق الصحفي الجهوي تلقوتعليق حق المواطن في اإلعالم و المطلوبة, ألن هذا من شأنه تعطيل 
حصائيات وأخبار  اإلجابة  مادامت ليست سرية بطبيعتها إال بمنطوق قانوني.على ما يستفسر عنه من معلومات وا 

ن القوانيبادئ والقيم المتضمنة في الدستور و في التزامه فيما ينشر بالمأما فيما يخص واجبات الصحفي الجهوي فتكمن    
قيمه ثله و مع متقاليدها بما يحفظ للمجتميثاق شرفها و ل أعماله بمقتضيات آداب المهنة و ومستمسكا في ك ،الجاري بها العمل
سالتها ر أن تؤدي المحلية /الجهوية قياما بكل هذه الواجبات يمكن للصحافةو احتراما لكل هذه الحقوق و  ،ولإلنسان كرامته

 مسؤولية .النبيلة بحرية واستقالل و 

 صحيفة للدراسة : "صحيفة المحمدية المحلية " نموذجا 

تم التي تهلمحلية الخاصة بمدينة المحمدية و ولكي نتعرف اكثر على الصحافة المحلية في المغرب سنعرض للصحفية ا   
ول وسنحا .ال نحن من طلبتها الغيورين عليهالننا من ابناء هذه المدينة الجميلة فقط بوقد اخترناها ليس  ،بشانها المحلي

كيف و لمواضيع التي تناقش في اعمدتها اعداد هذه الجريدة المحلية من حيث مضمونها وانواع اهاهنا دراسة مجموعة من 
 تحليلها للخبر..وغيرها من االسئلة التي سنعرف اجابتها سوية .

ومن خالل و غير مباشرة عن سياستها من خالل المواضيع التي تتطرق لها أشرة يفة تعرب بطريقة مبان كل صحإ   
 ،محليةو الأمر كذلك بالنسبة للصحف الوطنية وال يختلف اال و مستقلةأطريقة تحليلها لالحداث سواء كانت صحيفة حزبية 

 فكرية .ايديولوجيته البحسب توجهاته و  ،و رفضهاأنيها باالفكار يبقى للمتلقي حق تتقدم مجموعة من االراء و فالجريدة 

ق د )بشاالعدا فقمنا بجمع مجموعة من ،المحلية كنموذج لالعالم المحلي وقد عقدنا العزم على دراسة جريدة المحمدية   
 فوجدنا : ،االنفس( وحللناها

وهذه  ،اتبهاعلى تواجدها باعتباره كر فتتاحية دائمة يحرص رئيس التحريبالنسبة لالفتتاحية تتميز هذه الجريدة با -
 ،العالمي ايضاعلى المستوى الجهوي/الوطني/أو ضوع الساعة في عمالة المحمدية تناقش مو االفتتاحيات تحلل و 

تغفل كما انها لم  ،ة التي خصصت للقضية الفلسطينية واالنتهاكات االسرائيليةوهذا يظهر جليا من خالل االفتتاحي
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تعريف المواطن بالمنتخبين الجماعيين خاصة في ساهمت ايضا بشكل واضح في و  ،االنتخابيةالتطرق للعملية 
 يونيو . 12انتخابات 

 تها يمسي حدث في اعمدفالجريدة تتطرق أل ،تناقشها الجريدة فهي متنوعة جداما بالنسبة لباقي المواضيع التي أ -
ي يتحدث عن المقاه 2009فنجد مثال عدد ابريل  ،و الوطني على العمومأن قريب او من بعيد الشان المحلي م

دن غة من لوفي راينا هذه جرات بال ،صول الدعارةأا لتلقين القاصرات في مدينة المحمدية التي اصبحت اوكار 
 كما ،جذور الرذيلة قد تداركت الموقف وقضت على ونتمى ان تكون السلطات االمنية ،الصحفيين و تحتسب لهم

ها ي قامت بنها لم تغفل التعليق على المسيرة التضامنية التأ: فنجد  التظاهرات السياسيةن الجريدة تواكب كل أ
ة لنشرها اضاف ،2009االحزاب السياسة للتنديد بالهمجية االسرائيلية في عدد يناير الجمعيات الحقوقية الوطنية و 

ذا مااقام وه  2009 شتنبربتدائية في نه ال يتوفر على الشهادة االأيه رئيس المجلس البلدي للمحمدية عدد تتهم ف
وايضا  ،دعوى ضد رئيس التحرير محمد صابرن رفع رئيس المجلس الجماعي للمدينة أالدنيا ولم يقعدها بعد 

رات نها تواكب تطو أكما  ،2009يونيو  11بنسليمان في عدد نشرة مقالة مهمة عن النفوذ االنتخابي في بلدية 
الدعارة عندما تناقش مواضيع حساسة ك االجتماعية :تتابع االخبار و  ،2009ماي اخبار االحزاب الوطنية عدد 

 ادية :االقتصو  …ر المغربية بين الفقر والبطالةو البناء العشوائي مشاكل االسأورمي االزبال  2009ابريل عدد 
كما تهتم  ،مرا مع مدير الشركة ذ جمال باعاخاصة عندما قدمت موضوعا هاما عن شركة السامير واجرة حوار 

 ذي اقيمعمالة المحمدية عندما قامت بالتعريف بالمهرجان الدولي االول ال التي تحدث في باالحداث الترفيهية
 . 2009يوليوز بمدينة المحمدية عدد 

في  بل بباقي االحداث ،سلفنا الذكرأمدينة المحمدية كما ن الجريدة ال تعنا فقط بالشان المحلي لإوبصفة عامة    
اكب كل ن الصحيفة تو أيضا أويجب الذكر  .وغيرها من الجماعاتبوزنيقة و  اعات التابعة لعمالة المحمدية كالمنصوريةالجم

لعا ئ مضطفيكون القار  ،الشموليةية مما يظفي عليها طابع التنوع و جديد على المستوى الوطني بالموازات مع القضايا المحل
 اضافة الى المواضيع الدولية االخرى . ،سرهألى ما يدور في جماعته وفي وطنه بع

واعدادها غير متوفرة في كل رق طباعتها ليس من النوع الجيد وو نها غير منتظمة أى هذه الجريدة ولكن ما يؤخد عل    
في متناول القارئ البسيط خاصة دراهم وهو ثمن معقول و  3ئها كان ن ثمن اقتناأكما  ،الكشاك الصحفية بمدينة المحمديةا

ه تمت هذه أنوفي راينا  ،دراهم 5يادة في ثمنها لتصل الى المعروف ضعف متوسط دخل المواطن المغربي لكنه تم الز ومن 
سلوب السوق كلما أنهم يتعاملون بأو أول اصحاب الجريدة تعويض خسائرهم الزيادة نظرا لعدم االقبال على اقتناءها فيحا

ال اظن انها تصلح للتطبيق داخل المغرب خاصة في مقاولة قتصادية و ثر وهي نظرية امريكية اغلة سلعة جذبة زبائن اك
حرية التعبير, اضافة الى اننا واجهنا صعوبة في ايجاد مقر صحفية هدفها االساسي ليس الربح والتربح قدر نشر الثقافة و 

وبعد عناء شديد  ،الجريدة الجريدة وصعوبة اكبر في اخد االعداد من الموظفين رغم كثرة االتصاالت التي اجريناها بمدير
خاصة انها  ،ن يساعدوا الطلبة الباحثينأنه كان من المفروض بهم كمثقفين أمع  ،داد فقط كعيناتاع 6خد أسمح لنا ب
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بريات المدن االقتصادية صحيفة تحارب المحسوبية وهي واجهة لمدينة نامية وبها مؤهالت تساعدها على منافسة ك
 ن تكون واجهة اكثر رقيا .فكان من الواجب ا ،المغربية

 ن المحلي أية : عالقة الصحافة المحلية بالشالفقرة الثان

راقبة فهي ت ،الرسمي لمشاكل الساكنة المحلية الناطقالجهوية واجهت للحياة الجماعية و خص تعتبر الصحف المحلية وباأل
مية ساسية للتنأوهو بصفة عامة رافعة  ،المدافع عن مصالحها الحيويةوالمشجع و  التنمية داخل نطاق الجماعة المحلية

ات من األدو  ن اإلعالم الجهوي/المحلي يعتبرأكما  .ن المحليأمؤثر في الشوهو فاعل و  ا،ضأيووطنيا البشرية محليا 
عملية االتصال الجماهير، فإن نجاحه مرهون بانخراطه الفعلي في كل أوراش اإلصالح المفتوحة على الرئيسية في 
 حلي والجهوي لمتابعة سياسة الدولة على مستوى األقاليم والجهات.المستويين الم

نات وتكريس ثقافة الحوار بين مختلف مكو ونشر  والحداثة ،ال ناجعا لنشر الديموقراطية واالعالم الجهوي يعد مدخ   
يات ع التحدومواجهة كل أنوا المجتمع التي تشدد على احترام حقوق اإلنسان واختياراته وقناعاته ، وتوسيع ممارسة الحريات 

 . المطروحة عليه في مختلف المجاالت

 التجددعالم المحلي : التنوع و الفرع الثاني : اإل

نه أنجد ف ،ثر بشكل واضح على تنوع الصحف وتعددهاأناتج عن تنوع الثقافات المغربية المغربية الت ن اختالف الجهاإ   
لريفية كان مؤلما او مفرحا , فنجد صحفا ناطقة باالمازيغية على تنوعها الكل جهة صحيفة خاصة بها تنشر واقعها سواء 

على صحافة جهوية ي االطلس , لذلك حصلنا في االخير في منطقة الشمال االقصى و الشرق و السوسية و الشلحة ف
 .فسيفسائية 

 عالم المحليمازيغية في اإلولى : األالفقرة األ 
من القرن العشرين يمكن الحديث عن مجموعة من الصحف األمازيغية بالريف واألطلس المتوسط وسوس منذ الثمانينيات   

ريفي، وتويزا، وتيفراس والالريف، والساحة،  جريدة الصدى، وصوت الريف، ومرآةفمن جرائد الريف نذكر:  ،إلى يومنا هذا
ئد تجمع بين عناوين عربية )الصدى، والكواليس، والساحة، والساعة، فهذه الجرا ،وأمنوسونوميديا، الجديدة، وأنوال 

والعبور...(، وعناوين أمازيغية )تاويزا، والريفي، وأمنوس، وتيفراس، ونوميديا...(. بيد أن هذه الصحف المكتوبة ال تعرف 
ما نوعا من االستقرار في النشر والتوزيع، فهناك من الجرائد التي توقفت منذ مدة عن الصدو  ر إما ألسباب سياسية وا 

ما بسبب ضعف اإلمكانيات المالية,ألسباب القذف والشتم و  يغية أخرى مرتبطة كما أن هناك صحفا في مناطق أماز  ا 
 التي تحيل على جمعية الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة " أزطا أمازيغ"وهنا يمكن الحديث عن جريدةبجمعيات فقيرة 

التي أصدرها  "أمزداي/ الصلة"لسان حال الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، وجريدة ة" وجريدة " تامونت/الوحد،
التي أصدرتها الجمعية  وجريدة " تيليلي /الحرية"م، 1996المجلس الوطني للتنسيق بين الجمعيات األمازيغية بالرباط سنة 

وتترأسها أمينة م 2001التي ظهرت سنة  "العالم األمازيغي"جريدة ، و م1997بگولميمة سنة " تيليلي"الثقافية االجتماعية 
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 ئد التي حافظت على صدورها الشهري ,بن الشيخ عضوة المجلس اإلداري بالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية، وهي من الجرا
ازيغت" ألحمد وجريدة "تام م،2007يرها حميد خباش منذ وهناك جرائد أخرى توقفت كجريدة "أمغناس/ المناضل" التي يد

 الدغرني.

 رت بشكلالتي يترأسها أوزين أحرضان، وقد ظه أگراو أمازيغ"وهناك بعض الجرائد األمازيغية المتحزبة مثل جريدة "   
  ،الذي يقوده األب محجوبي أحرضان م، وتعبر هذه الجريدة عن مضامين حزب الحركة الشعبية1996قانوني سنة 

تنطلق  سواء أكانت أسبوعية أم شهرية أم نصف شهرية أم فصلية أنها جرائد إما مستقلةويالحظ على هذه الصحف والجرائد 
ما جرائد تابعة موجهة ومعبرة عن مبادئ جمعياتها ذات التوجهات المدنية أو  ة أو لثقافيامن أهداف نضالية تطوعية ذاتية وا 

جريدة و الشعبية،  التابعة لحزب الحركة أگراو أمازيغ"كجريدة " أنها تنطلق أيضا من مقررات أحزابها السياسية  السياسية، أو
 التابعة للحزب الديمقراطي األمازيغي المغربي. "تامازيغت"

 ا أوتيت منا، مهمفهذه الجرائد في الحقيقة والسيما المستقلة منها أو التابعة للجمعيات المدنية ال تستطيع أن تقاوم كثير     
تها رائد إلى تخصيص صفحاالتي تمولها الدولة بشكل مستمر. لذا، تلتجئ هذه الجقدرات بالمقارنة مع الصحف الحزبية 

ى على ارة أخر ومن ثم، يبدو لكل العيان أن هذه الجرائد مع اليمين تارة، و مع اليسار ت أو الدخول في لعبة السياسةلإلشهار 
لس ء المجية والحضرية، مرورا بمواالة رؤساجميع األصعدة والمستويات السياسية، ابتداء من تمجيد رؤساء الجماعات القرو 

ركزي، وى المالبلدي والمجلس اإلقليمي إلى مناصرة أطر وأمناء األحزاب، ومباركة زعماء وأعضاء القيادة الحزبية على المست
 اتو االنفتاح أيضا على الممولين من أغنياء وتجار وأصحاب المؤسسات والشركات والمعاهد والمكاتب ومروجي المخدر 

ذا كانت مجموعة من الصحف في سوس واألطلس المتوسط ترتبط بالجمعيات أو األحزاب، فإن  وسماسرة االنتخابات. وا 
قدمها يالتي  جرائد الريف هي جرائد مستقلة ذاتية ال سند لها وال معين لها إال االعتماد على مواردها الذاتية والمساعدات

في  اإلشهار التي تساعد مديري هذه الجرائد على نشر مطبوعاتهم وطبعهاالمحسنون للمسؤولين عن هذه الصحف، وأرباح 
 الوقت المناسب.

ة الوطنية مازيغية في االذاعات الجهوية فمن المعروف أن بث البرامج باللغة األمازيغية في اإلذاعما فيما يخص األأ    
 ،1974ساعة يوميا عام  12مية إلى لة اإلعالبعشر دقائق في اليوم ، لتنتقل الحصي 1938المغربية كان ألول مرة سنة 

 سبةبمنا 2005نونبر من سنة  15بيد أنه في  ،إلذاعي األمازيغي أي تغيير يذكرومن تلك الفترة لم تعرف حصص البث ا
ا سال فيمالبصري في تمديد حصة البث واإلر -، فكرت الوزارة الوصية على القطاع السمعي اليوم العالمي لإلعالم واالتصال

ساعة في اليوم، خمس ساعات لتاريفيت، وخمس  16، فأصبحت حصة البث هي لق بالبرامج اإلذاعية األمازيغيةيتع
 ساعات لتامازيغت، وخمس ساعات لتاشلحيت. 

باحا إلى ساعات وشرعت اإلذاعة الوطنية األمازيغية في إرسال موادها اإلعالمية واالتصالية من الساعة الثامنة ص   
ها مع اللغتين العربية ومن المعروف أن مركز هذه اإلذاعة الوطنية هو مدينة الرباط، وتتعاقب في بث ،ليلمتأخرة من ال

محمد ويقول  ،ساعة في اليوم 24لي ومستمر، أي ، واصبح الكثير من المواطنين يطالبون اليوم ببث إذاعي كوالفرنسية
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الساعة ولكن العملية مرهونة  "وطموحنا هو أن يكون البث على مدار: مدير مصلحة اإلنتاج باإلذاعة األمازيغية  الغيداني
 : 

 بدعم اإلذاعة; -
 بموارد بشرية إضافية . -
بتنسيق إشكالية هذه العملية مع مديرية البث لمعرفة إمكانية مدى تحمل وسائل البث المتوفرة حاليا لعملية اإلرسال  -

 (179خرى".)على مدار الساعة أي: إمكانية تزويد الشبكة بوسائل أ

ذاعة تطوان  تين للاكما يمكن الحديث أيضا عن إذاعات جهوية أمازيغية تزاوج بين العربية واألمازيغية كإذاعة طنجة وا 
ذاعة أگادير التي تعطي أهمية كبيرة للغة السوسية. وتحاول اإلذاعة األمازيتهتمان كثيرا باللغة الريفية باط وطنية بالر غية ال، وا 

للثقافة  لملكيالمعهد ا األمازيغي وتوحيده اعتمادا على نتائج سياسة معيرة اللغة األمازيغية بتنسيق مع اجاهدة لتنقية خطابه
 . ، وتوفير مصطلحات تقنية جديدة لمواكبة كل جديد في الساعة اإلعالمية والثقافية بالمغرب والخارجاألمازيغية

 القنوات المحلية الفقرة الثانية : االذاعات و 
ي جس الجهوية كوسيلة إعالمية ناجعة ف يمكن القول، إننا اليوم تجاوزنا مرحلة التساؤل عن مدى فاعلية اإلذاعات   

 ترجمة صيرورة التحركات التي يشهدها الراهن المغربي في مختلف نبضات المجتمع، ومساهمتها الحاسمة والقوية في
األهداف  سة أفضل األساليب الستثمار هذه المحطات من أجلوأصبح من األجدر االهتمام بدرا ،المناحي والمجاالت

تماء المغرب الكبرى ، وفي مقدمتها ضرورة ان المجتمعية المثلى، واالستفادة من إمكاناتها المتعددة بغية مواجهة المشكالت
ل من الدار شر إذاعات بكومن المعروف أن عدد اإلذاعات الجهوية بالمغرب يبلغ ع . بثراء روافده للمتغيرات اآلنية الدولية

ديدة إطالق إذاعة ج مراكش، فاس، طنجة، تطوان، وجدة، أكادير، العيون، الداخلة، ومؤخرا تم االتفاق على،  البيضاء
 . بمدينة مكناس

 بتنسيق عمل الفرق التلفزيونية المكلفة بالتغطيات باإلضافة إلى العمل اإلذاعي يقوم المسؤولون عن اإلذاعات الجهوية    
هذا الغموض في  , عملية التنسيق هذه غير واضحة وغير مقننة بمذكرات إدارية مركزية اإلخبارية المحلية مع العلم بأن

والتقنيون في المراكز الجهوية يعانون منها  ال يزال الصحافيون  شاكل اإلدارية والمهنيةهذه الفرق خلق كثيرا من الم وضعية
غياب الحد األدنى من وسائل العمل ومن المعروف أن أغلب محطات اإلذاعات  ة عنويتحملون الكثير من المشاكل الناتج

نتاج البرامج حيث الجهوية تتوفر تشهد بعض األقاليم  على فريق تلفزي تابع للقناة األولى مكلف بالتغطيات اإلخبارية وا 
نجاز  والجهات أنشطة مكثفة، سياسية واقتصادية وثقافية وهم مطالبون  روبورطاجات إخبارية وبرامج لفائدة قسم بتغطيتها وا 

 مستمرا ووسائل سمعية بصرية في مستوى الجودة التي تحرص اإلدارة على أن تتوفر في اإلنتاج، وهذا يتطلب عمال
لهم أن راسلوا اإلدارة عدة مرات  اإلنتاجات التلفزية مع العلم أن مجموعة من الصحفيين المسؤولين عن هذه الوحدات سبق
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وتراكم العجزعن إيجاد حلول مالئمة ورغم كل العراقيل وقلة  الوضعية التي ازدادت تفاقما مع مرور الوقتحول هذه 
لمضاعفة إسهاماتهم  ، عن رغبتهم واستعدادهمدات للمسؤولين باإلدارة المركزيةاإلمكانيات عبرهؤالء الصحفيين عن هذه الوح

وروبورطاجات محلية، خاصة وأن الجهات المغربية غنية من  وبرامجفي خريطة البرامج التلفزية عن طريق إنجاز تحقيقات 
العمل لكنهم لم وظروف وقد سبق لهم أن تقدموا بتقارير عن الوضع المهني واإلداري  ... حيث المواد اإلعالمية وتوفرها

 تحسين عملهم .  والتقنية التي ستساعدهم في يتلقوا أي رد بشأنها، وسيظل أداؤهم رهينا بتوفير الوسائل المادية
  التلفزة الجهوية للعيون :االذاعة و 

عركة مت قناة العيون الجهوية لتكون بمثابة خطوة هامة على طريق انخراط اإلعالم الوطني، بفعالية وقوة، في أنشا   
المية، عاإل مهاومما ال شك فيه أن حسن أداء هذه القناة لمها ،ة المستويات الداخلية والخارجيةالوحدة الترابية، وعلى كاف
رأة يظل رهينا بمدى ج -حسب ما أكدت شهادة العديد من المهتمين والمتتبعين لمسار المحطة-الجهوية منها والوطنية 

للخصائص  اعاتهاخطابها، وبمدى التزام برامجها بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والحقوقية لساكنة األقاليم الصحراوية، ومر 
 .وطنية ، وبمدى انخراطها في حركة النهوض بالمقومات الجهوية الصحراوية للثقافة الفية للمنطقةالسياسية والسوسيوثقا

بانية فقد كانت إذاعة العيون أول إدارة عمومية سلمتها السلطات االستعمارية األس ،وفيما يخص تاريخها االعالمي   
، 1975ديسمبر  25ا من عيون الساقية الحمراء يوم للحكومة المغربية , وشرعت إذاعة المملكة المغربية في بث برامجه

يون ع"هنا إذاعة المملكة المغربية من أول من أعلن من أستوديو إذاعة العيون :  محمد جادوكان الصحفي اإلذاعي 
ذاعة العيون تواكب التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالساقية الحمراء رفها على عتالتي  " ,  ومنذ ذالك التاريخ وا 

امجها يون بر وتبث إذاعة الع ،المجاورة خاصة موريتانيا والجزائر ومالي والسنغال وجزر الكناري  الموجة المتوسطة في الدول
 .بالعربية والحسانية واإلسبانية 

عة إلذا كأول موقع  2004إلى جانب بث برامجها على األثير، أطلقت إذاعة العيون موقعها على شبكة اإلنترنت سنة    
طاقم يف بال، عبر التعر الجهويةويعمل الموقع بالتوازي مع البث اإلذاعي اليومي إلذاعة العيون  ،جهوية بالمملكة المغربية

المحلي  العام . لقد لفتت هذه القناة انتباه القيمين على الشأنألخبار اليومية بين أيادي الزوارالبرامج اإلذاعية وطرح او 
انبية ، من قبيل الفقر والتهميش وخصوصا باألحياء الجن مدنهمبعض المشاكل التي يعانيها سكا بالجهات الجنوبية، إلى

 ،عالميةولين عبر هذه الواجهة اإلؤ والمنسية، التي كانت تعاني النسيان حتى أصبح المواطنون ينقلون مشاكلهم إلى المس
ظهار مؤهالته  ا السياحية واالقتصادية .كما ساهمت القناة في التعريف بالمنطقة الصحراوية وا 

لكنه يؤخد على هذه القناة ان البرامج التي تعتمدها عن طريق شركات إنتاج خاصة لم تقدم أي قيمة مضافة للقناة    
وللمشاهد، في الوقت الذي من المفترض أال يتم قبولها إال إذا توفرت هذه البرامج على كل المقومات الفنية والمعايير التقنية 

للمشاهدين، ارتباطا بالمبالغ المالية الضخمة التي تصرف لهاته الشركات المنتجة، التي تعود ملكية أغلبها إلى أفراد  لتقديمها
من عائالت موظفين أو مسوؤلين داخل القناة ذاتها. وكان من المفروض أن ينفق هذا المال في مشاريع تعود على ساكنة 

سباق »تحتية باألقاليم الصحراوية، بينما كان لبرنامج المسابقات الشعرية المنطقة بالخير أو تخصص لتعزيز البنيات ال
"بقصر الحظ األوفر من الميزانية المخصصة إلنتاج برامج رمضان، حيث صور البرنامج لمدة ثمانية أيام متتالية، « القوافي
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ية التي تبثها القناة الجهوية، يوميا على بحسب ما قاله مصدر في التلفزيون. وتبقى نشرة األخبار المسائالمؤتمرات بالعيون"،
الساعة العاشرة والنصف ليال، هي الوحيدة التي يمكن استثناؤها من بين جميع المواد التلفزية المقدمة على شاشة الجهوية، 

سلفا لطاقمها بفضل مهنية واحترافية المسؤولين عنها رغم قلة العاملين بقسم األخبار بالقناة، ورغم الخطوط الحمراء المسطرة 
التحريري ) كما هو الشان في باقي وسائل االعالم المغربية االخرى( ، وال يمكن بأي حال من األحوال تجاوزها، والتي 
تعكس عدم رسم صورة حقيقية وشفافة لما يعانيه سكان المناطق الجنوبية، إْن على مستوى البنيات التحية أو الخدمات 

 )180مدن األقاليم الجنوبية)المقدمة من طرف مرافق حكومية ب
روابط وعلى كل حال تبقى االذاعة و القناة الجهوية للعيون خطوة فريدة و جريئة قام بها المغرب لزيادة تدعيم ال   

 م يهمللاالجتماعية و االقتصادية و السياسية...بين المغرب و صحرائه , تؤكد ان المغرب لم يتناسى شعبه في الجنوب و 
ن من السكا ال التي ترتبط بالبنية التحتية و ال المتعلقة بسوق الشغل اضافة الى المشاكل التي يعانيها مشاكله الداخلية
سكان  رق بين, بل هو يقوم جاهدا بكل المحاوالت الممكنة ليبين انه ال فنية التي يكون سببها المتمردين..االختالالت االم

 . غاربة و كلنا اخوةكلنا م .و في شمالهأواء الذين في جنوبه المغرب س

 اكراهات االعالم المحلي والحلول المقترحة لب الثاني : المط
و أقليم و االألية الجادة في حياة ساكنة الجهة بات من المعروف لدى الجميع الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة المح  

 لمعاصرةلدراسات اوهذا ما أكدته مختلف ا ،والثقافيةلى مختلف المستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية عالجماعة 
تتجلى خطورتها في أنها و  ،ن تكون من أخطر الصنع على الناسفصنعة الصحافة المحلية يمكنها أ ،في هذا المجال

 ،الوعي ذلك لتباين درجاتالنقد و ترض أن تكون قادرة على التحليل و تخاطب جميع الفئات علما أن كل الفئات ليس من المف
 من هنا قد تأتي سهولة التأثير االيجابي أو السلبي على حد سواء.و 

ج ك ناتذلو  ،ا أدى إلى تكريس حالة من الجمودمم يالتقليدسارت في نفس خط االستهالك و  وربما أن صحافتنا المحلية     
ة ئعية ضاقد تبدو صحافتنا الجهو  سمينه .نتوج الصحفي دون تمييز بين غثه و ي يعنى بالمالذقدان التخطيط االستراتيجي لف

نها أل، محليالانتمائها الجهوي/الذي يؤكد هويتها و  وقد تفتقر إلى الملمع الثقافي المتميز ،أو ضعيفتها على األقل الهوية
تحمل لاألساسية في عجزها عن النهوض هذه من األسباب و  ،والتدبر والتفكير وحسن االنتقاء ربما مازالت تفتقر للتبصر

 ،هويةفة الجلية للدورالفعلي للصحاوقد يكون سبب هذا وذاك غياب النظرة المستقب ،تحملها محلياؤولية التي ينبغي أن تالمس
لك أن الصحافة الجهوية الناجحة هي تالسيما و  ،الجهة آنيا ومستقبليانظرة تضمن تقديم منتوج صحفي جهوي في خدمة 

 أهداف التنمية الجهوية المطلوب تحقيقها.وصبه في اتجاه يتفق و رة على صنع الرأي العام المحلي الصحافة القاد

 ولى : المعيقات التي تعانيها الصحافة المحليةالفرع األ 

 تعاني الصحافة المحلية/الجهوية من العديد من المشاكل التي تضعف من تطوير ،ن باقي الصحف في المغربأها شأنش
ة الشاملة للمواطن بشانه التوعيااليجابي على التنمية المحلية و  وتنقص من تاثيرها ،وع المتميز من الصحافة المكتوبةهذا الن
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التي تقوم  ،جانب سلبي مثله مثل باقي الصحف وكما ان لهذا النوع الصحفي من حسنات تحسب له فله ايضا ،المحلي
حمدية المحلية حيث تمث اعلنته صحيفة الم فنجد مثال الخبر الذي ة سياسية..بنشر معلومات مغرضة الهداف خاص

ن مثل إف ،واحيوتعتبر هذه الحادثة بصمة عارعلى الجبين الصحفي من كل الن (181)متابعة هذه الصحيفة قضائيا بسسبه
تضعه سواءا مع من يمتهنون هذه المهنة ثوب النقي للصحفي الحر الملتزم و اخالقية اذا تبتت ثلوث الهذه االفعال الال

التي تضعف من الصحف  وهذا في نظرنا من اهم المعيقات وتصفية الحسابات...ح الخاصة العظيمة بهدف خدمة المصال
 سلوب الصحف الصفراء . أرم بل تتبع التي لها نهج اخباري محتيس ول المحلية عامة

ن يكون الصحفي أبل يصل الى  ،خبار ملفقة ومغلوطةأو أخالقي ال يقتصر على نشر معلومات ن الجانب االأكما    
ن صح هذا اللقب عليه يطمع في اخد مقابل على ما إبرياء والصحفي هنا أشخاص أمعينة لتشويه حياة مدفوعا من اطراف 

وهذا بالنسبة لنا عار  ،(182ارتفاعا هائال في مستوى تلقي الرشاوي)ولقد عرفت مهنة الصحافة واالعالم بصفة عامة  ،فعله
االعالم فالرشوة في عالم الصحافة و  ،مهافسه ان يدنس هذه المهنة الشريفة ويعيق تقدعلى كلي مهني صحفي يقبل على ن

 لها عواقب وخيمة على :
 ؛الرسالة االعالميةاستقاللية  -
 ؛االداء المهني  -
 (183حرية الصحافة .) -

 
ات المعيق همأهل هذه فقط من  ولكن ،ا هذه االفة بشتى الطرق الممكنةاربو ن يحأه يتوجب على القائمين عليها نإلذلك ف   

ذا اردنى اننا ا ؟ الء ال يتجزا من الصحافة الوطنية وتشترك معها في كل شيءالتي تواجه الصحافة المحلية التي هي جز 
بحت الرشاوي التي اصال نرى فقط المواضيع الملفقة و أ حقا التعرف على المشاكل التي تعانيها الصحافة المحلية يجب

ه ن هو نفسن يكو أل من الصحفي حامي الحق والفضيلة ن نبحث عن الدوافع التي تجعأبل يجب  ،المهنةتنغمس فيها هذه 
ن مالمغرب يعاني ينا هذا يرجع الى ضعف الجانب المالي للصحفي في المغرب فالصحفي أوفي ر  ،من يساعد على تنفشيها

 ،لخبرف خطرة لكي يوصل الينا اه في مواقيضع نفسن أخبار وتحليلها و عمل شاق من تقصي لألنه يقوم بأزهد الراتب رغم 
تعرف ن فسنقوم بالما األأ ،الى التعامل مع الرشوةاالعالمي المحلي أو صحفي فضعف الجانب المالي هو الذي يدفع بال

 كثر تفصيال وهي :ألى معيقات الصحافة المحلية بشكل ع

 ولى : ضعف الموارد والتجهيزاتالفقرة األ 
                                                 

االبتزاز في ملق الدعوى المحمدية المحلية بتهمة القذف و  بالمحمدية بمتابعة الصحافي محمد صابر مدير جريدة_فقد قام وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية 181
لى اساس عى قراره ة وبنالتي تقدم بها محمد المفضل رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية , وكان وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية قد استمع القوال طرفي القضي

حمدية في بلدي للمالقذف في حق الصحافي وبالتالي احالته على المتابعة, كما ينظر رئيس المحكمة االبتدائية في شكاية اخرى تقدم بها رئيس المجلس ال ثبوت تهمة
 ل   القريب العاجحق مدير جريدة المحمدية يتهمه بابتزتزه زتهديده عبر الهاتف وببعض المقاالت الصحفية , وينتظر ان يصدر قرار رئيس المحكمة في 

,  52المرتبة  2002_ لقد صنف المغرب في المؤشر العالمي الدراك الرشوة الذي تقوم به منظمة ترانسبرانسي حول ترتيب الدول في مكافحة الرشوة في سنة 182
 2009سنة   179من اصل  80المرتبة  و  2008سنة  63والمرتبة   2007سنة  72والمرتبة 79تبة المر  2006وفي سنة 

, بمعهد  2009يناير  13الرشوة " يوم لمعي البصري وااللكتروني و االعالم اندوة مقامة حول موضوع "الصحافة و _النقابة الوطنية للصحفيين فرع الدار البيضاء 183
 مهن التلفزيون الصحافة و 
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شعاع كبيرين في الحياة السياسية واالقتصادية إن الصحافة المحلية    واالجتماعية والثقافية  بالدول الديمقراطية لها تأثير وا 

نظيرتها بالمغرب التي ما زالت لم تعرف نفس االهتمام  ، عكسمن عناية واهتمام من طرف الدولة نظرا لما تتمتع به
لكن اإلعالم المحلي  بشأن دعمالتصريحات  ورغم كثرة التوصيات ورغم تعدد ،اراتالشع والرعاية من طرف المسؤولين رغم

 فباستثناء محوري  ،ه المحدودة وبأطره الشابةتايهيكل نفسه بنفسه بإمكاني ما زال فاإلعالم المحليالواقع ما زال كما هو 
ويعد هذا العائق من أكبر العوائق  والسحب فإن باقي جهات المملكة ال تتوفر على وسائل الطباعة الرباط والدار البيضاء 

 من عدة مشاكل كانعدام التكوين فة إلى هذا تعاني الصحافة المحليةباإلضا ،بالمغرب التي تحد من تطور الصحافة المحلية
، هو الشأن بالنسبة لإلعالم الوطنيالعمومي كما  من الدعم المحلي وحرمان الصحف المحلية/للصحافي الجهوي الكافي 

 ، ومحدوديةارية وا عالنات المؤسسات العموميةاإلعالنات اإلدارية والفضائية والتج من دم استفادة الصحف المحليةوع
طرف شركات  المطلوبة من على الصعيد الوطني بسبب غالء النسبةإشعاع وتوزيع الصحف المحلية المنتظمة الصدور 

الجهوية يتعرضون من حين آلخر للمضايقات واالستفزازات  كما أن المشتغلين في الصحف ،.%50 التوزيع التي تصل إلى
الحساسة على المستوى المحلي بل يتعرضون في بعض األحيان إلى الترهيب والتهديد من  كلما تجرأوا في نبش الملفات

هذا فضال عن انغالق  ،النزيهة فقط لتحجيم أقالم الصحافة المحليةأعوان السلطات وبعض األشخاص المسخرين  طرف
  (.184األمية والفقر وغياب ثقافة القراءة) بسبب اإلقبال على اقتناء الصحف المحليةمصادر الخبر وضعف 

 الفقرة الثانية  : محنة الصحافة المحلية مع قانون االرهاب
 دقيو  من ،وادمة كرامته ،تي نالت من حقوق الصحفي المغربيشهدت السنوات المنصرمة العديد من االحداث التعسفية ال   

 ورائهم اي على اختالف بصورة تتالئم وما يراه كل صحف ،ي نشر الخبر وحرية في التحليل والتعليق عليهوانتهاكات لحقه ف
 يالذ ولائلة القانون وخاصة قانون االرهاب الذي كان الغمارسات مصوغات قانونية كلها تحت طوكانت لهذه الم ،ميوالتهم

ن سنقوم بسرد الهم وأل ،العتقاالت التي تمت في صفوفهمساس اغلبية اأويكون هو  ،تخيف به السلطات الصحفيين
 المحطات السوداء في تاريخ الحريات الصحفية وخاصة الجهوية مع قانون االرهاب ونبدا ب :

الحياة »نقال عن جريدة  التي تصدر في مدينة وجدة مقاال لزكريا بوغرارة، األصولي، «الشـرق »جريدة نشرت     
التي تصدر  «الشرق األوسط» الفيزازي، نقال عن جريدة واستجوابا في نفس العدد مع الوجه المعروف، محمد ،«المغربية
, أسبوعا بعد  ماي 16تفجيرات اعتقال بوغرارة لمدة شهر في مقرات جهاز المخابرات، والثاني إثر  األول على خلفية ،بلندن

الحياة المغربية( باستدعاء من وكيل الملك بالمحكمة  ) قشنني ذلك، سيتوصل الزميالن محمد الهرد )الشرق( ومصطفى
 ، المنعقدة بهذه المحكمة، للنظر فيما نسب إليهما من تهم، ويتعلق األمر2003يونيو  30االبتدائية بوجدة لحضور جلسة 

ا المساس بأعمال من شأنه بجنحة "التحريض، بواسطة المكتوبات والمطبوعات على ارتكاب جرائم من أجل القيام
بعد و  ،من قانون الصحافة والنشر 39و 38الفصلين  المنصوص عليها وعلى عقوبتها في بالسالمة الداخلية للدولة"،
ثمانية  الشرطة، أعلن الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بالرباط، في بيان له، عن توقيف معاناة التحقيق في مخافر
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بتاريخ  ،شر مقاالت" تشيد بأعمال إرهابيةن» بينهم ثالث صحافيين يتابعون بتهمةأشخاص وتقديمهم إلى النيابة العامة، من 
 :االستئناف بالرباط، أحكاما قاسية في حق الصحافيين الثالثة  غشت، ستصدر غرفة الجنايات بمحكمة 8

 أشهر في حق 3لمدة « الشرق » درهم وتوقيف أسبوعية 10.000قدرها وغرامة مالية  ثالث سنوات سجنا نافذا، -
 ؛محمد الهرد الزميل

 10.000 لمدة ثالثة أشهر وغرامة مالية قدرها «"الحياة المغربية» موقوفة التنفيذ وتوقيف أسبوعيةسنة واحدة   -
 .المجيد بنطاهر درهم في حق الزميلين مصطفى قشنني وعبد

ارتياحها إلطالق سراح الزميلين مصطفى  مام، عن(التي تتبعت تطورات هذا الملف باهت*وقد عبرت ن.و.ص.م)     
الوقت الحملة التي طالت حرية الصحافة والتي استعملت فيها ترسانة  قشنني وعبد المجيد بنطاهر، مستنكرة في ذات

وطي  والمساطر والتأويالت الخاطئة للنصوص، وجددت دعوتها إلطالق سراح الصحفيين المعتقلين ضخمة من القوانين
 .التوتر الذي نجم عن اعتقالهم ومتابعتهمصفحة 
حكما  الزميل مصطفى قشنني ،«الحياة المغربية» االبتدائية بوجدة ضد مدير وفي تطور مواز، أصدرت المحكمة        
د العزيز الميلودي بوطريكي وعب درهم غرامة مالية، وتوقيف األسبوعية شهرين، وعلى الزميلين 10000سجنا نافذا و بسنتين

ويعود أصل  ،درهما لكل منهما 10.000ة قدرها وغرامة مالي ولي، عضوي هيأة تحريرها، بسنة ونصف سجنا نافذاجل
مايو  20 يوم ،«للعدل واإلحسان» محمد العبادي، عضو مجلس اإلرشادأجرته األسبوعية مع السيد  المتابعة إلى استجواب

التهمة إذ توبع المستجوب والمستجوبون ب ،درهما 10.000قدرها ، كلف هذا األخير سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية 2003
 ض على المسالتحري»، و«المس بالنظام الملكي»، و«اإلخالل باالحترام الواجب للملك»  :الحاضرة بقوة في هذه الحملة

 قانون الصحافة والنشر()  «."باألمن الداخلي
 ،2003غشت  23يوم  بتطوان، العتقال قسري، «العلم""»كما  تعرض الصحفي حسين مجدوبي، مراسل جريدة        

القضائية إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق معه في إطار ملف التهريب واالتجار  لينقل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة
المنصوص عليهما في  ،«التبليغ االرتشاء وتهمة عدم»في المخدرات , ويتعلق األمر بتوجيه تهمتين إليه : تهمة  الدولي

المواجهة المباشرة بين  سوف تسقط هذه االتهامات الملفقة بعدو  ،من القانون الجنائي 299و 249و 248الفصول 
وقد استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذا  ،باالرتشاء المجدوبي والشاهدين اللذين اعتمدت أقوالهما التهامه

غشت  25وفي يوم  .نزيه حول مالبسات اعتقاله فراج عن الزميل المجدوبي فورا وفتح تحقيقاالعتقال التعسفي وطالبت باإل
من نفس الشهر سيفاجأ بمنعه من مغادرة التراب الوطني دون أن  28وفي ويوم   .، أفرج عنه ليتابع في حالة سراح2003

 16المغربية، يوم  لوطنية للصحافةوفي ندوة صحفية، نظمتها النقابة ا ،التحقيق قد أصدر أمرا بذلك يكون قاضي
من الصحافيين، وهيئة دفاع الزميل المجدوبى،  ، لتتبع تطورات القضية، وشرح مالبساتها، بحضور عدد كبير2003شتنبر

مخدرات في تطوان، هو أنه نشر سلسلة من المقاالت حول نشاط أباطرة ال تبين أن مرد هذه المالحقات والمضايقات

                                                 
 _ ن.و.ص.م : النقابة الوطنية للصحافة المغربية *
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في  ورط مسؤولين أمنيين وقضاة وشخصيات نافذة أخرى في ملفات التهريب واالتجار الدوليوت ،وتبييض األموال
 .(185المخدرات)

 ليات تشجيع االعالم المحليأالفرع الثانية : 
 

لرقي نه لإلذلك ف ،ائزها تساعد على تطورها و نموهارك ن تكون ألبة ومتينة يجب ي مؤسسة على قاعدة صألكي تقف      
بات لتساير متطل هيلهاأساس وتباألتدعيم المقاولة الصحفية المحلية  يجب المحلي وخاصة الصحافة المحليةباالعالم 

 المنافسة الشرسة من لدن الصحافة الوطنية بصفة عامة .السوق الصحفية و 

 ولى : توفير الدعم المالي للمقاولة الصحفية المحليةالفقرة األ 
وعملية  والدولية وفق ضوابط تقنية جهات المغرب تفرضه شروط التنافسية الوطنية لقد أصبح اإلعالم المقاوالتي في    

خاصة  هوي الج ولن يتأتى لهذا اإلعالم المقاوالتي ،ادة الخبريةمستوى الم علىالستفادة من اإلمكانات المتاحة تخول له ا
 الوطنية الذي تستفيد منه باقي الصحف نوي تطوير آليات اشتغاله إال باالستفادة من وسائل وشروط الدعم المادي والمع من

حتما  ، من أجل تحديثها وتطويرها له تبعات وهو متأثرالدولة للنهوض بالمقاولة الصحفيةن الحلول التي اتخذتها إ   
ه، ي أدائبمقتضيات الحداثة بكل ثمنها، انه تحدي الزال لحد اليوم مطروحا ألن الصحفي المغربي الجهوي الزال تقليديا ف

لمتطورة عالم ات اإللتقنيايثة التي تجسد ذلك البون الشاسع وطرق اشتغاله فهو بعيد كل البعد عن التغييرات التكنولوجيا الحد
سبب مما يجعل السير العادي للمقاولة الصحفية ضعيف على مستوى التدبير، ب " التقنة المعلوماتية"أو ما يعرف ب

ن ملعديد رة المقاولة، أو بالنسبة لألقسام التحرير، بحيث نجد شخص واحد له االعشوائية في تحديد المسؤوليات داخل إدا
م حيات ثمن االرتباك في إعداد الصحيفة، وتحديد الصال االذي يخلق نوع: كرئيس تحرير وسكرتير التحرير...اآلمر المهمات
أي  جا مهنياا بالتأكيد صناعة تنتج إنتاهذا من جهة من جهة ثانية إذا كانت الصحافة ليست بالضرورة تجارة لكنه, توزيعها 

ا قابال ا مهنيأنها صناعة تحويلية تتوفر فيها العناصر التقليدية الثالثة لإلنتاج، وعن طريق عملية خلق حقيقية تعطي نموذج
تجارية، ت ال" المقاولة الصحفية تعمل مثل باقي المقاوالهذا باإلضافة إلى أن الستهالك يوفر انتظارات المتلقي/ القارئ 

تميز تنتاج والصناعية األخرى وال يختلف نشاطها كثيرا عنها، وتستلزم وسائل ورسا ميل هامة، وتحديد صيرورة لإل 
 بتقسيم متطور في العمل".

هذه المقاربة على مستوى تركيبة، وبنية المقاولة الصحفية هي التي تحدد سمات ضعف بعض المقاوالت الصحفية   
البعيد كل  نظرا لطغيان آليات الحس التقليديسيير والتدبير الغير العقالني على مستوى الهيكلة، المغربية، في إطار الت

البعد عن التفكير الحداثي لميكانزمات المقاولة المتطورة ،وبالتالي فان ضعف جودة المنتوج اإلعالمي الوطني، تعزى لهذا 
نها في الغالب سوق متردية تسفر عن ضعف إقبال القراء، والتي الواقع المتردي المحكوم بالعديد من المعوقات التي ينجم ع

يترتب عنها أيضا كساد على مستوى المبيعات للصحف المغربية سواء الجهوية او الوطنية ، التي تراجع عددها في األشهر 
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مليون نسمة 30ألف عددا يوميا، مع العلم أن عدد سكان المغرب يفوق 280ألف إلى ما يناهز 350القليلة الماضية من 
نسخة لكل ألف نسمة. 12هذه المعدالت إذا ما قارنها على مستوى االنتشار للصحف الجهوية  نجدها ال تتعدى في الغالب 

 هذا ولإلشارة فإن التدهور الحاصل على مستوى القراءة، نجده قد تحكمت فيه أيضا مجموعة من العوامل منها:

 االجتماعية المغربية ;٪ داخل األوساط  60انتشار األمية بنسبة  -
فرنسية(، وتعطينا تصور عام حول طبيعة هذه  -سوق الصحف المغربية التي تتميز بثنائية لغوية )عربية  -

الصحف ،فنذهب إلى تصنيفها طورا في خانة الصحف الشعبية، وصحف اإلثارة، والرأي التي تصدر باللغة 
 الفرنسية. العربية، وأخرى متخصصة في مجاالت متعددة تصدر باللغة

الصحف  هذه الثنائية اللغوية، تتحكم أيضا في مورد اإلعالن، واإلشهار الذي نجده يمثل حيزا ضعيفا بالنسبة لعائدات 
هار شالمكتوبة باللغة العربية، والتي يظل رهانها في هذه الحالة منصبا على القارئ ليتضح على أن معظم وكاالت اإل

ل وضعية تدعو من دون شك الصحف الصادرة باللغة العربية، إلى تحسين صورتها من أج واإلعالن فرنكفونية التوجه ,
 تالفي وضعها الكارثي، لتتمكن من تطوير منتوجها اإلعالمي.

إال أن المبادرة التي تتخذها اليوم من أجل التطوير تقتصر فقط على تطوير الشكل للمنتوج الصحفي، ولم تول اهتماما     
الحديث الصريح للجنس عبر صفحات يكتبها القراء، ويساهم ل حبيس مواضيع تراهن على الفضائح و محتوى الذي ظلل

المستقاة من محاضر الشرطة )نموذج  فية والجرائم البشعةالعاطالمكبوتات والمشكالت الجنسية و  التحرير في تسخينها حول
تجاه يقوم على فلسفة تقديم جريدة يكتبها القراء ألنفسهم، األحداث المغربية التي تحتل المراتب األولى في المبيعات ،وهذا اال

 (186")(..زنا المحارم، والممارسات الشاذةلمتعطشة، لقراءة قصص عن الجنس، و قصد استقطاب الفئات المراهقة ا

 الفقرة الثانية : المؤسسات الصحفية المحلية وكيفية تاهيلها 
روري فإنه بات من الض الصحافة عموما والصحافة الجهوية على وجه الخصوصالعراقيل والمثبطات التي تواجهها  أمام  

ة وتؤطر ذلك البعد العملي لصحافة جهوية ناضجة قوي طرح مطالب واضحة وعقالنية تخدم اإلطار العام للعمل الصحفي
 وير أداءية الجهوية وتطفي مسارها الطبيعي وفق اإلعالم المقاوالتي الحديث خدمة للتنم ومحترفة , إن وضع هذه الصحافة

 : هذا اإلعالم الجهوي المكتوب يتطلب ما يلي
 ؛األنباء بأثمنة مشجعة سحب الصحف الجهوية في مطبعة -
 ؛المؤسسات العمومية على الصحف الجهوية تعميم اإلعالنات اإلدارية والقضائية والتجارية وا عالنات -
 ؛الشروط المهنية المتوفرة على تعميم الدعم الحكومي على الصحف الجهوية  -
 ؛الجهويين المهنيين منح بطاقة التنقل مجانا عبر القطار للصحافيين -
 ؛وجه الصحافي الجهوي  تأهيل اإلعالم المقاوالتي عبر التكوين وا عادة التكوين في -
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 ؛وتحصين حرية التعبير تمكين المشتغلين في الحقل اإلعالمي الجهوي من مصادر الخبر -
 ؛ي لجنة بطاقة الصحافةتمثيل الصحافة الجهوية ف  -
 ؛الصحافة الجهوية في الوفود الصحفية المرافقة للزيارات الرسمية داخل الوطن وخارجه تمثيل -
 ؛إبراز الصحافة الجهوية في المشهد اإلعالمي السمعي البصري  -
جماعات لل اإلعالمية إلى جانب التنمية االقتصادية االجتماعية والثقافية في القوانين المنظمة إدماج التنمية -

 ؛ المحلية والجهوية
 ؛قروض بفوائد مشجعة تشجيع االستثمار في اإلعالم الجهوي من خالل منح  -
 ؛تزويد الصحافة الجوية باألخبار والصور الرسمية... -
الوجود خاصة الشق  اإلسراع في إخراج توصيات المناظرة الوطنية األولى حول اإلعالم واالتصال إلى حيز -

 ؛الجهوي المتعلق باإلعالم 
 . المكلفة بإحداث الهيئة العليا لإلعالم واالتصال إشراك الصحافة الجهوية في اللجنة  -
 ،ويةخاصة الجهالمحلي و للنهوض بالقطاع الصحفي الوطني و  وقد قدمت نقابة الصحفيين المغربية مجموعة من الحلول    

الرشوة  اولها محاربةق تقدم االعالم الحر الوطني و تعيو مثبطات أمشاكل  لتفادي ايت االلكترونيكذلك السمعي البصري و 
 جموعة من الحلول وهي :حفي واالعالمي , ولذلك قدمت هذه مالتي وجدت لها موطنا امنا داخل الجسم الص

متكامل وديمقراطي من شأنه تنظيم المهنة وتطويرها ويكرس دمقرطة وسائل  التعجيل بسن قانون للصحافة -
 ؛إلعالما

شراك المهنييناف لتسيير المقاولة اإلعالمية، و التدبير الديمقراطي والشفاعتماد   - لتسيير ووضع عبر ممثليهم في ا ا 
 ؛البرامج

 ؛فعيلهتحرير تسهر على احترامه وتوآداب المهنة، وانتخاب مجالس  وضع ميثاق تحرير مستمد من قواعد -
 ؛نص عليه القانون التام للعمل النقابي، وتوفير شروط ممارسته وفق ما ي االحترام -
برام اتفاقيات جماعية، تراعي الجمع بين الواجبات والحقوق والمكتسبات، وتكون بمثابةو تجديد  - اسي لحل مرجع أس ا 

 ؛النزاعات
 تتوخى التحسين المستمر للوضعية المادية للصحافيات اإلسراع بوضع شبكة لألجور متطورة ومتوافق حولها، -

 ؛هني أفضلم والصحافيين و التحفيز على أداء
في  توظيف المهنيينالعمل المهني وعدم  عدم الخلط بين العمل الصحفي وبين اإلشهار، والحرص على استقاللية -

 ؛مهام إشهارية
 ؛لويات برامج المقاوالت اإلعالميةللتكوين والتكوين المستمر، وجعلهما من أو  إعطاء األهمية الالئقة -
أيضا التعويض  ة، ال تنحصر في ضبط أوقات العمل بل تشملسن أنظمة عمل، على مستوى المقاوالت الصحفي -

الوطنية  على تغطية التظاهرات المهمة عن المهام والساعات اإلضافية ومعايير المنح التحفيزية و تنظيم التداول
  ؛عمل والسير الطبيعي للمقاولةوكل ما يتعلق بال والدولية وتمثيلية المؤسسة في الداخل والخارج،
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 .الصحافيين وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة من أجل حماية وضع قوانين -
في تدعيم  دور فعال في السياسة التنموية الشموليةالوطني  م السمعي البصري المحلياالعالن للصحافة و إ      

 ،مؤسساته االعالميةلة ينتشل بها مبادئ الحكامة الجيدة التي يستعين بها المغرب كوسيسس و أالديمقراطية المحلية وتوطيد 
 االعالمالسلطات المغربية تجاه الصحافة و لماذا هذا التجاهل الواضح الذي تمارسه لكن ما يتير العديد من التساؤالت هو 

 الوجيستيكي...؟ الجهوي من حيث الدعم المالي و المحلي/
 ،الذي ناملها فيهاكل البعد عن المستوى  الصحافة المحلية الوطنية انها مازالت بعيدةن االعالم المحلي و أ ناذ نستنتج    

ودائما لكي  ،هي االساس لكل تحول قوي وفاعلفاالرادة ب هوض بهذا النوع االعالمي تبقى مرتبطةلكن الحلول واضحة للن
وصحفنا تتعلم حثما من اخطاءها وهذا ظاهر في التحول الطفيف في  ،الننا نتعلم من اخطاءنا ،(187ننجح البد ان نخطا)

 حاليا .مستوى الحرية الذي تنعم به صحفنا 

 المبحث الثاني : التجارب المقارنة الناجحة في االعالم المحلي
 ،المجالالغربية المتطورة في هذا كانت مقتبسة من التجارب  بالخصوص في المغرب ن التجربة االعالمية الجهويةإ  

 تجسيد حقيقيمن نظرا لما تمثله الدول الغربية  ،ائدة في هذا المجال من االعالميوهناك العديد من التجارب الغربية الر 
الفكر من المعروف مساحة حرية التعبير و و  ،للحريات العامة و لحرية التعبير وكحمات عالمينلحرية االعالم بكل اصنافه 

ما مكانت االعالم المحلي في لذلك  ،روبا الغربية خاصة وامريكا ايضاالغربية سواء في االذي تتمتع به وسائل االعالم 
 السيق االعالمي الغربي عامة ؟ وماهي ادواره ؟

 المطلب االول : التجربة الغربية في االعالم المحلي
التي كانوا يعطونها للمصلحة  مفاهيم مختلفة عن حرية التعبير ودور الصحافة، حسب الصورة "الغربيون"لقد طّور      

فبالنسبة للدول األسكندنافية، تعتبر شرعية الجهاز  اتجاهات كبرى:  التنفيذية ومدى شرعيتها. ويمكن لنا أن نمّيز بين أربع
الوصول إلى المعلومات  للحسابات التي يقّدمها للشعب، وهذا ما يعني أن حرية الصحافة محددة بكونها حرية التنفيذي تابعة

قانونا يسمح للمواطن باإلّطالع على  1776ديسمبر  02 ثر من كونها مظهرا لحرية التعبير. وهكذا، تبّنت السويد فيأك
، فإن التعبير يعتبر حرا مثل المملكة المتحدةتحفظات استثنائية لها ما يبررها. أما في  الوثائق الرسمية ، إال إذا كان هناك

بالحفاظ على الحرية والقضاء على الرقابة التي كانت ( 2، التزم الملك )شارل 1662ذ عام سائر القدرات البشرية , ومن
 وفي الواليات المتحدة ماعي ولم تكن تخضع لنصوص معينة.مسّجلة ضمن القانون الج سائدة قبله. وكانت الصحافة

ُطلب من وسائل اإلعالم وقد  ،في تفكير أحادي كانت حرية الصحافة وسيلة لتفتيت الرأي العام وتوقي الوقوع ،األمريكية
"الكونغرس لن يصادق يقضي بأن  1789 سبتمبر 25مدونة الحقوق في في  وكان أول تعديل ُكتب"سلطة رابعة"تأسيس 

 ."من حرية الصحافة على أي قانون يحد
ات الذين حّرموا تعارض سلطة الباباو  فهي ،ورية للوصول إلى قرارات عقالنيةوفي جنوب أوروبا، كانت حرية التعبير ضر    

كان الثوار الفرنسيون ال يعتبرون الحرية كضرورة إال إذا كانت مؤطرة  النقاش حول العقيدة النصرانية. وفي تلك األثناء،

                                                 
 اذا اخطا اجر واحد ":" للمجتهد اجران اذا اصاب و  ريم_ يقول رسول هللا )ص( في الحديث الك 187
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باقي  تجّنب أن يستعملها البعض قصد حرمان اآلخرين منها. وبالنسبة لهم، فالصحافي مواطن مثل بقانون من أجل
 .المصلحة العامة إال إذا ساهم في النقاش الديمقراطي، وفي بناء المواطنين، وتعبيره ليس شرعيا

 الفرع االول : الغرب الرائد االول في مجال حرية الصحافة
 

نظرا  ،من اهم الحريات في العالم باسرهتعد صحافة القارة العجوز من اعرق الصحافات ومساحة الحرية المعطات لها     
لكننا ال  ،ثورة الفرنسية الى عصرنا الحالي)الدفاع عن الحريات( مند قرون ونقصد هنا مند ال لكونها سباقة في هذا المجال
حماية  من الع من مستوى  كندا...دة واليابان و ليه بعض الدول الغربية مثل الواليات المتحإنهمل ها هنا ما وصلت 

الشعب الولي االمر واللسان الحر لالمم الحرة , لذلك احترام للصحافة باعتبارها رسول و ي االخر أي والر أالحريات واحترام للر 
وهل هناك رقيب على محتوى الصحافة  ،االعالم الغربي والوظايف المخولة لهو  ارتاينا ان نقوم بدراسة نطاق حرية الصحافة

 الغربية مثلما لذينا هنا ؟ 

 وظائف الصحف في الغرب ولى : حرية االعالم و الفقرة األ 
, وهذا يرجع في االصل الى التاريخ العريق الفرنسي في الدفاع عن الحرية من  الفرنسي بنسبة مهمةتميز االعالم ي   

الحقوق و الحريات في العالم , وهي سابقة في هذا المجال , ويظهر تجليات هذه الحرية في ضم المجلس الدستوري 
ريات في مواجهة ثر من غيرها من الحل حماية اكاسية التي ينبغي ان تناالفرنسي حرية الصحافة الى قائمة الحريات االس

افة سلطات الدولة التنفيدية و التشريعية , بل و القضائية , وذلك وفقا لنظرية قضائية اقامها المجلس الضفاء مزيد من ك
 الحماية على مجموعة من الحريات العامة التي قدر اهميتها البالغة , وتتمثل عناصر هذه الحماية في :

مة سواء اكان الترخيص من السلطة االدارية باعتبار صاحبة الوالية العا وع لنظام الترخيص المسبقدم الخضع -
 ؛استقاللرغم ما تتمتع به من حيد ونزاهة و ام كان من السلطة القضائية  في منح تراخيص مباشرة النشاط

نونية القائمة عند صدور القا ون مساس بالمراطزد واقعيةن هذه الحرية اال لجعلها اكثر أعدم تدخل المشرع بش -
 ؛فال يجوز للمشرع الغاء الضمانات القانونية لحرية من الحريات االساسية التشريع

فليس للسلطات المحلية دور في تنظيم هذه  ر في اقليم الدولةأخن مكان الى عدم اختالف قواعد ممارسة الحرية م -
 ( .188الحرية )

د المجلس في اكتوبر كما اك ،ما اكده المجلس الدستوري قيمة دستورية بحسب وتعد تعددية الصحف الفرنسية ذات هدف ذا 
 ان القانون ال يستطيع ان يمس المراكز القائمة المتعلقة بحرية عامة اال فرضين اثنين هما : 1984
 ؛ز قد اكتسبت بطريقة غير مشروعةاذا كانت هذه المراك -
  .الدستوري المقصوداذا كان المساس بها ضروريا لضمان تحقق الهدف  -
الصناعة او باالحرى في سواء المادية كحرية التجارة و  وحرية الصحافة ال يمكن ان تنفصل عن العديد من الدعائم    

ه وهذ ،) 189وحرية وكاالت االنباء ) ،وحرية توزيع المطبوعات ،تصادية التي تتضمن حرية الطباعةمجموعة الحريات االق

                                                 
188 _ BERNARD STRIN : LES LIBERTéS en questions 1996 p 113 
189 _ J ROBERT : DROIT DE LHOMME ET LIBERTéS FONDAMANTALES ; 1996 ;P 15 
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حق في التعبير عن رايه واذا كان العنصر المعنوي يتمثل في االعتراف للفرد بال ،اخر ماديو  الحرية تتضمن عنصرا معنويا
و مؤسسة صناعية أصحيفة يفترض ويستلزم وجود مشروع ن وجود اي إبل وفي تملك الصحف واصدارها ف ،في الصحف

حرية ممارسة الشعائر ف ،نصرينهذين العواغلب الحريات الفكرية تتضمن  ،زمةتجارية قوية مجهزة بكل الوسائل الحديثة الال
ن خير نموذج عن المتنفس الحر الذي تقدمه السياسة الفرنسية العالمها الذي أظن أ( و 190) ....الدينية تفترض دورا للعبادة

بير في رمضان من يتجلى في بث التلفزيون الفرنسي والول مرة وقائع صالة عيد افطر الكريم مباشرة من جامع باريس الك
االقاليات العرقية  مدى احترامم الذي تعرفه الحريات في فرنسا و وتعد هذه بادرة جيدة تنم عن التقد ،2009ه السنة هذ

اما بخصوص وظائف الصحافة الفرنسية فمثلها مثل الوظائف المتعارف عليها  .(191االجانب المقيمين بفرنسا )و والدينية 
 تبعة في بلد ما بين اللبيرالية والتصلب في استعمال السلطة...الخالم دوليا للصحف وهي متنوعة تختلف باختالف السياسة

 ( :192ولكن من بين الوظائف التي تتشارك فيها الصحف ومن بينها الصحافة الفرنسية كنموذج عالمي للصحافة الحرة )
  ؛ة الشعبية في تسيير شؤون الدولةوظيفة توحيد األمة وتحقيق التماسك وتدعيم وتوسيع المشارك -
وظيفة الرقابة على مؤسسات المجتمع اضافة الى مهمة كشف كل االخطاء التي ترتكبها السلطة في سعيها الى  -

المعلومات التي تتضمنها خطط عمل السلطة وكذا تحسين وذلك عن طريق نشر البيانات و  ،لتقديم الحلول للمشاك
التي تراها كفيلة بتصحيح وجهات النظر طاقم النظام بطبيعة المشاكل المطروحة ومحاولة تقديم بعض البدائل 

 ؛سة الدولةالخاصة بتوجهات العامة لسيا
 ؛الكشف عن االنحرافاتلكبرى والتي تشمل شتى القطاعات و القيام بالتحقيقات ا -
 ؛االخطاء لحماية المصلحة العامةالمساهمة في مسيرة النمو وتغطية  -
 ؛ربط المحكومين بدوائر الحكم -
 (.193ايصال الثقافة للمجتمع )نشر الثقافة والمعرفة و  -

، أي إال أن أهم وظيفة لها هي اإلعالم، الخدمات التي تقدمها إلى جمهورهاوتتعدد وظائف الصحافة راجع الى تنوع     
" إن الخبر ليس أن يعض ، حيث يقال :ة يجب أن تنقل الخبر بصورة مثيرة، والصحيفل األخبار وطرحها والتعليق عليهانق

 (194.)كن الخبر هو أن يعض إنسان كلًبا" كلب إنساًنا ول

 الفقرة الثانية : الرقابة على المحتوى الصحفي

                                                 
 139_ذ ماجد راغب الحلو :" حرية االعالم و القانون" مرجع سابق ص 190
 10/12/ 2009_ الجزيرة نت  191
لم ترتب من اوائل الدول التي  2009_رغم ان فرنسا تعد من الدول الرائدة في مجال حرية الصحافة و االعالم اال انها وبحسب تصنيف منظمة بال حدود لسنة 192

 173لمرتبة استان في رويج و فالسويد , وحلت تركمنتتمتع صحفها بحرية في التعبير فقد صنفت : الدنمارك اول دولة حامية للحرية الصحافة ثم فنلندا وايرلندا و الن
 . 2008نقاط عن ترتيب سنة  5بتراجع قدر ب 127, اما المغرب فاحتل الرتبة  175و اريتريا  174و كوريا الشمالية في 

 23/24/ 22ص ,  1999_اسماعيل معراف فالية : " االعالم حقائق و ابعاد...."ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , طبعة  193
 21، ص  1968الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ، دار المعارف ، القاهرة  _ذ خليل صابات :194
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حسب بلسياسية وجه عدة تتالعب بهذه االقنعة انامل السلطة اأو الصحفي لها أال الرقابة على االخبر االعالمي ن اشكإ
اراءهم قيد يلط على اقالم الصحفيين االحرار والذي المس سيف ديموقليسوهذه الرقابة في نظرنا تمثل  ،التواجهات الراهنة

ا يصيب فاالسود يركز الى الحزن وهذا ما يجب ان نشعر به تجاه م ،من الخطوط السوداء وليس الحمراءافكارهم بالعديد و 
 حرية الصحافة في الدول الديمقراطية . 

ففرنسا لذلك البلد  و الوطنيةأو االقليمية أالة العالمية ن الحوترتبط التوجهات التي ترتهن بها السلطات في تلك الدول بي    
ولكي تقنن هذه الحرية بطريقة شرعية و  ،التي يعتقد الجميع نا بذلك الحيز الواسع من الحريةمثال ال تتمتع صحفها كما راي

ي الحقيقة تقيد لكنها ف مصدر معلوماتهورتها العامة هي تحمي الصحفي و مشروعة تقوم بسن بعض القوانين التي في ص
كما هو الحال عندما أصدرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون ينص على إمكانية إجبار  ،حريته الصحفي وتنقص من

وهي صياغة اعتبرتها مراسلون بال حدود  "تكون هناك ضرورة ملحة لذلك"الصحفيين على الكشف عن مصادرهم عندما 
قد تعتبر قضايا اإلرهاب أو اختطاف األطفال بمقتضى  بحيث مبالغ فيهاالصحافة غائمة بصورة وغيرها من منظمات حرية 

وقد انتقدت مراسلون بال حدود القانون الصحفيون إلى الكشف عن مصادرهم.  هذا القانون من الحاالت التي قد يضطر فيها
فالقانون يترك مساحة كبيرة لتأويالت المحققين الذين يستطيعون وحدهم  اية كافية لإلعالميين المحترفينقائلة إنه ال يوفر حم
 مراسلون بال حدودحسب ب المكفولة للمصادر""تبرر انتهاك الحماية  "ضرورة ملحة للمصلحة العامة"تحديد إن كانت 

(195) . 

قد وعد بإصداره لدى  اركوزي الرئيس نيكوال س، أن التشريع الجديد، الذي كان رشيدة داتي، وزيرة العدلوقد قالت     
تقول أن قانون حماية  مراسلون بال حدودلكن  ،ن واحتياجات الشرطة وقوات األمنانتخابه يحقق توازنا بين حقوق الصحفيي

المصادر يجب أن يقدم تعريفا أوسع لألشخاص المسموح لهم بحجب مصادر معلوماتهم، كما يجب أن يكون من حق 
بدأ الجدال بشأن وقد  ،تخدمونها في جمع ونشر المعلوماتسي نوع من المعدات التي يالصحفيين التصدي لمصادرة أ

مشروع القانون في البرلمان عند توجيه االنتقادات لساركوزي وحزبه بسبب اتهامهما لإلعالم الفرنسي بالتحيز. كان 
وكالة األنباء الفرنسية، ومنها  ، قد شكا من أن العديد من المنابر اإلعالمية، خالل اجتماع مع نواب حزبهساركوزي 

قد فشلت في تقديم تغطية مناسبة لقرار محكمة ضد منافسته االشتراكية المهزومة،  الفرنسية و"لو باريزيان" و"ليكبريس"،
:"إن ساركوزي، لدى الفرع اإلقليمي للفدرالية الدولية للصحفيين  الفدرالية األوروبية للصحفيين , وتؤكد سيجولين روايال

ترشحه للحكم، قد أكد لنا أنه يعتقد أن وسائل اإلعالم من أهم عناصر الحياة الديمقراطية، لكن يبدو أنه نسى هذه 
المبادئ كرئيس وصار ال يتردد في الصياح : "رقابة!" عندما ال ينقل اإلعالم األخبار التي تعجبه. إن سلوكه هذا يدعو 

مع مشروع قانون حماية المصادر وخططه لتجريد شركات البث  ساركوزي أن تصريحات  للقول الفيدراليةتعود و  ،للغضب"

                                                 
الفرنسية ببعض خطط _ياتي مشروع القانون بعد اتهام جييوم داسكييه الصحفي بجريدة لوموند الفرنسية بنشر مقالة يستشهد في بتقارير سرية عن علم المخابرات 195

 وقد رفض داسكييه االفصاح عن مصدؤ الذي امده بهذه المعلومات 201سبتمبر  11اعتداءات القاعدة قبل 



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 178صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

وال يبشر ظهورها بعد انتخابات الرئاسة "أسلوب صادم لحماية حرية الصحافة في فرنسا"، العام من دخل اإلعالنات، تمثل 
 .(196بفترة قصيرة بأي خير )

 المية على كلهي االخرى تمارس رقابة اع الم الديمقراطيسره وليس فقط العحامية الحريات في العالم با امريكاما في أ     
بروز بعد وقد بدات هذه الظاهرة لل ،التعتيم االعالميخر اال وهو أو المكتوب في شكل أعالم السمعي البصري وسائل اال
لتي ا الرائدة طريق تحول اإلعالم األميركي من أحد أهم الرموز كانت هذه هي الخطوة األولى علىو  ،شتنبر 11احداث 

في  دهاء ألحدث األساليب المعلوماتية وأكثرها حرية التعبير وحرية الصحافة في العالم، إلي رمز حملت شعلة الدعوة إلى
لرأي ا ل تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى ال تقتصر علىالرأي العام، من أج كيفية خنق األنباء وتشويهها وحجبها عن

لحرب ضد في ا األميركية األمةوذلك بحجة تعبئة طاقات  العالم بأسره.. لتأثيرعلىستهدف اأميركا وحدها بل ت العام في
يركي بما المتحدة والغرب بالفناء، وتشكيل الرأي العام األم الذي يهدد الواليات «محور الشر» اإلرهاب، والقضاء على
الصحف  الشبكات التليفزيونية وكبار محرري  طلبها من مسؤولي هذا التعتيمومن مظاهر  .األهداف يساعد علي تحقيق هذه

 لشيطانا»، أن تمتنع عن إذاعة أو نشر أي شيء علي لسان م في الدول الغربية الحليفة لهااألميركية وجميع وسائل االعال
ه من أتباع ن أن تحمل تعليمات سرية مشفرة إلى، بحجة أن رسائله يمكاسامة بن الدنوالمقصود هنا خطابات  «المسلم

 ظيم القاعدة المنتشرين في جميع أنحاء العالم للقيام بعمليات إرهابية جديدة.  تن

أساليب حرب الدعاية التي لجا إليها اإلعالم األمريكي، مايعرف باللجوء إلي  طلق أصحاب النظريات األميركية علىوي   
وهي القدرة علي الحصول علي ما تريده عن طريق إقناع اآلخرين باحتضان أهدافك.. في  .Soft Power «القوة الناعمة»

لقوة العسكرية إلجبار وهي اللجوء إلي استخدام أساليب الضغط االقتصادي وا Hard Power «القوة الصلبة»مقابل 
!! كل شيء مباح في الحب والحرب كعدو أو صديق طبًقا للمقولة السائدة بأن موتصنيفه ،الرضوخ واإلذعان اآلخرين على

وفي هذه الحالة فإن القوة الناعمة تنبثق من ثورة اإلعالم والمعلومات والقدرة علي تشكيلها، ومن الثقافة والفنون في جميع 
 «ةالقوة الناعم»القول بأن العالم يشهد اآلن واحدة من أشرس المعارك التي تستخدم فيها  صورها وألوانها. وال حاجة بنا إلى

محور  بالحرب ضد العراق، أو بالقضاء علىلخدمة أهداف السياسة األميركية, سواء فيما يتعلق بالحرب ضد اإلرهاب أو 
فقد انقلبت األدوار مع  ،ان و لكنها اشتدت في حرب العراقنفس السياسة استعملت عقب نشوب حرب افغانستو  ،(197)الشر
 "الشرق األوسط الكبير"الدولة التي أحرجت األنظمة العربية بطرح مشروع  ، فصارتد ضراوة القتال في بالد الرافديناشتدا

لدرجة انها اتهمت هذه القناة بانها  )198("الخطوط الحمراء"ومنعها من تجاوز  "لضبط" قناة "الجزيرة" قطر تضغط علنا على
بنشر خطابات اسامة بن الدن ونائبه  اعطت على ذلك بينة وهي ان القناة تقوم و  ،ظمة القاعدة و تشيد باعمالهاموالية لمن

الجزيرة  علوني مراسلسجن تيسر فكانت من بين النتائج العقابية  ، دعم لالرهاب, وهذا في نظرها تبجيل و  كاملة و عالنية
 ،الجزيرة في غوانتانامو في كوبا مراسل اسامة الحاجمن قبل السلطات االسبانية التي هي من احالف الواليات المتحدة و

ولكن لكي ال  ،االدمية فيهاليس النعدام الرحمة و  اعدام صدام حسينعملية عن نشر ن الصحف االمريكية امتنعت أ كما
                                                 
196 _IFEX =2008 الشبكة  الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير العدد 20-20 ماي  

 , ملف وجهة نظر  10/2004/ 3_شبكة الجزيرة نت , مقالة منشورة يوم االحد 197
198 _ swissinfo.ch , article de lundi 9 novembre 2009 
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, وتزيد من  على انه ابليس وليس انسان صدام حسينتؤلب عليها المجتمع االمريكي الذي كانت ترسم له صورة الرئيس 
 .وثيرة التعاطف معه

 فعاليتهاثيرها و أي الغرب : تفة المحلية فالصحاالفرع الثاني : 

لتنمية اعجلة  الدوالب الرابع فيفهي حقا تمثل السلطة الرابعة و  ،للدول في الحياة العامة اتلعب الصحف الغربية دورا مركزي
نه هذا فا لكن ورغم كل ،ون قيد وال شرطاحترام افكار االخرين دلتعددية و ايؤمن بالحرية و  ،ديمقراطي حداثيداخل اي بلد 

 ؤدي فيالمذاهب الفكرية للغير تية هذه الصورة فالحرية المطلقة واحترام اراء و توجد بعض الشوائب التي تنقص من جمال
هي الدولة التي احتلت بحسب و -فنجد مثال في الدنمارك  ،االخرمقدسات البعض بعض االحيان الى انتهاك حرمات و 

ب كل لى جاناحمايتها لحرية الصحافة راسلون بالحدود نظرا الحترامها و رتبة االولى في تقرير متقرير مراسلون بال حدود الم
مع مليار  المشاكل الديبلوماسيةمن  وابالرية التعبير والصحافة جلبت اللدنمارك ان ح ،اخرى دول اسكندنافية نلندا و من ف

وهو اشرف  سلمالرسول محمد صلى هللا عليه و بسبب االيساءات التي نشرت ضد  نصف من المسلمين عبر العالمو 
لما ونجد هتكا للخصوصيات يودي بحياة االبرياء مث ،المسلمين شرفك التنكيالت التي نالت من ديانة و المخلوقات وتل

سابقة ة مثلما حدث مع الرئيس ساركوزي وزرجته النشرا للحياة الخاصو  ،ديانا وعماد الفايد في فرنساحدث مع االميرة 
إلعالم ا هة نظرم إرهابيين ومجرمين ولكن وجن اإلعالم البريطاني اتهم االيرالندين بأنهأ. كما زوجته الحالية ايضاليا و سيسي

في  خرى وعن تجربة إعالمية أ ،الحرية عن وباحثين ،نظر لاليرلنديين بأنهم مناضلين السويدي مختلفة فالخطاب اإلعالمي
 مقتل أكثر من جودة في إفريقيا بالتحريض مما أدى إلىاإلذاعات المو  ساهم اإلعالم من خالل احد ،جنوب افريقية

  .شخص 800000

تلعب دورا خطيرا في احيان  فانها ،التنكيل بالناس في بعض االحيانبمدى تجريح و  والصحافة رغم جانبها الغير المبالي    
وفي كشفها للمؤامرات التي  ،حاضرة بثقلها بالرئيس نيكسناالمريكية التي اطاحت  يت"ڭواتر " فضيحةفنجدها في  ،اخرى 

تحاك ضد الشعوب في اروقت البنتاجون وخاصة فضيحة االسلحة النووية التي كانت هي الذريعة االولى لتذمير شعب 
الصحة خاصة....واالن العراق ال اسيا تحضرا ال من حيث التعليم و  شعوبان يعد من اكثر الشعوب العربية و باكمله ك

اشكالية اضافة الى اللغز المحير الذي يعاني منه العالم االن  ،في كل شيء بسبب الغزو االمريكي يشكوا من نقض
االرهابي المنابر المعتدلة الصبحت كذبة لوال االعالم الحر و  ،باالسالم المؤسسات الغربيةالذي تربطه االدارات و  االرهاب
 ع المجتمع الغربي باسره انه حقافلوال الصحف المعتدلة الغربية القتن ،و باالحرى بال منتقد وال مشككأ عبال راد العربي

الذي ( 199) 1989برلين العنصري سنة كما اننا ال ننسى دور االعالم الغربي في سقوط جدار  ،العرب ابناء الشياطين
ولكن السؤال الذي يطرح  .سوفياتي ( وتحرر الشعب االلمانيالان انهارة اخر معاقل المارد االحمر) االتحاد  كانت نتيجته

                                                 
سنة . وقد كان  20االن  _ جدار برلين من اهم رموز الحرب الباردة وكان يقسم الجمهورية االلمانية الى المانيا الغربية و المانيا الشرقية , وقد مر على سقوطه199

اشيرات تماني شرقي بشكل متسرع انه اصبح مسموحا لمواطني المنيا الشرقية ام يحصلوا على سبب سقوط جدار برلين بسبب حطا يسط عظيم اثر ادالء مسؤول ال
لعالم باسره الم في ااالع السفر الى الخارج دون شرط مسبق وعندما سؤول عن تاريخ بدء مفعول هذا البالغ تردد المسؤول وقال "يبدؤ المفعول االن" , فتناقلت وسائل

 "سقط الجدار" 
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ومن هذا يتضح لنا جليا ان لالعالم و للصحافة ؟! ورنفسه متى يسقط جدار الحقد في فلسطين ويتحرر الشعب الصب
تمشي ل البعض مالئكة انهيار اخرى وجعي خلق الخبر ايضا وفي قيام دول و المكتوبة دور اساسي في تبليغ المعلومة وف

؟ هل هي على نفس النسق مع اهو دور الصحافة المحلية الغربية, ولكن ماخرين شياطين ينبغي وادها...بين البشر و 
الغربية متخصصة فالصحف المحلية  ،قط في نوعية المواضيع المتناولةولكن هناك اختالف ف ؟ هذا مؤكدمثيلتها الوطنية 
ت ن في تناولها لكتاباو العالمية مثلما تفعل األأت الصغيرة الهم االحداث الوطنية مع ترك بعض المقاال ،في الشان المحلي

ماهي المشاكل تاثير على الراي العام المحلي و  ولكن هل هذه الصحف لهاانفلونزا الخنازير...حول االزمة المالية العالمية و 
 التي تعاني منها ؟

 ربيةولى : تجليات تاثير الصحف المحلية الغالفقرة األ 
تنفيدية )الالمجتمع باسره اضافة الى السلطات بكل اشكالها ي حلقت الوصل بين ساكنة منطقة و يمثل االعالم المحل    

تستطيع بشكل كبير  ،ساكنة وقدرتها على التفاعل معهافالصحف المحلية نظرا لقربها من قضايا ال ،االقضائية(والتشريعية و 
ت فتساعد على تنميتها بمؤهالتها على كل المستوياتلك البقعة والتعريف بها و  اجات تلك الفئات فيعن احتي التعبير

د جلب رؤوس االموال لها عن طريق تشجيع االستثمارات االجنبية للقيام بمشاريع تنموية داخل المنطقة لتستفياقتصاديا و 
كذلك جدب السياح  .سيين وخبراء...الخائات التي تزخر بها من جامعيين ومهندوكذلك الكف .منها اليد العاملة في المنطقة

يات سياحية من فنادق ومنتجعات ومناظر طبيعية وصوال تبين ما للمنطقة من امكان ،ا عن طريق تقديم مقاالت تعريفيةاليه
 .فنية الى المقاهي الراقية والتوسطة بحسب امكانيات كل فردماكن الترفيه من متاحف اثرية و أالى 
الدول الغربي له دور فعال بكل ما للكلمة من معنى اضافة لما يقدمه االعالم الوطني الغربي من  واالعالم المحلي في    

اليات ، وكل والية من الو بأكملها اإلعالم األمريكي يغطي قارةن أبحيث نجد  ؛سرهاآية متنوعة تشمل الدولة بمادة اخبار 
المتحدة.  مليون نسمة تقطن الواليات 280والخبر إلى أكثر من ، ويهدف إلى توفير المعلومة الخمسين دولة قائمة بذاتها

القومية.  والتأثير على الرأي العام ما ال يتوفر لكثير من وسائل اإلعالم لها من القوة ولذلك فإن وسائل اإلعالم المحلية
القراء. أما في الواليات  بيةويختلف ذلك عن الصورة المعتادة لإلعالم في العالم العربي إذ أن الصحف القومية تتمتع بغال

ما لم يكن من سكان نيويورك  الواشنطن بوستأو  النيويورك تايمز المتحدة فإن رجل الشارع األمريكي ال يتصفح صحيفة
صحيفة  1500 ويفسر التصور السابق وجود أكثر من ،يفة الهامة في مدينته أو واليتهيقرأ الصح أو واشنطن، ولكنه قد

واشنطن  -نيويورك تايمز  -)وول ستريتالكبرى  المتحدة. ومجمل ما يطبع يوميًا من الصحف الرئيسية يومية في الواليات
مليون  55عن ، بينما يطبع يوميًا من الصحف المحلية ما يزيد نسخة ماليين 5ال يتجاوز  يو إس توداي( -بوست 
 أما باقي القراء فيعتمدون  ،في أي يوم % من إجمالي القراء10الكبرى ال تحظى بأكثر من  بمعني أن الصحف نسخة.

وقيمة  ال يعني ذلك التقليل من أثر .على الصحف المحلية كمصدر أساسي لألخبار والتحليالت والمواقف السياسية والفكرية
العام الموجه من قبل الصحف الكبرى،  الصحف الكبرى، فال شك أن كثير من هذه الصحف المحلية تتأثر بالتيار اإلعالمي
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تقترن بالكثير من المؤسسات الصحفية الصغيرة نسبيًا. وتتكرر الصورة إلى  إال أن االستقاللية تمثل أيضًا خاصية رئيسية
 (200في اإلذاعة والبرامج اإلخبارية في قنوات التلفزيون المحلية) حد ما

 الحلولثانية : المعيقات التي تواجهها و الفقرة ال
الصحافة، التي شهدت تعثر صحف  ة ألقت بظاللها على صناعات كثيرة، منها صناعةبداية، إن األزمة المالية العالمي

فالس أخرى، وتهدد ثالثة بالخروج من السوق  جبار رابعة على التفكير في االكتفاء بالنسخة اإللكترونية.  كبرى وا  تمامًا، وا 
ذائعة الصيت التوقف  األميركية يتور""كريستيان ساينس مونالمثال لم يفكر أحد ذات يوم أن تعتزم صحيفة  فعلى سبيل
" عن عدد "النيويورك تايمز" و"لوس انجلوس تايمزكـ تستغني بعض الصحفار صفحاتها اليومية المطبوعة، أو عن إصد

الصحف في بريطانيا. وقد طالت هذه األزمة الصحافة الخليجية، وأظهرت نقاط ضعف  من محرريها، ويتراجع حجم مبيعات
حجم اإلعالنات  مطبوعة ما بين صحف ومجالت في دول المنطقة، بعد تراجع 40حيث تم إغالق أكثر من  ؛بها عديدة

 صحيفة محلية أغلقت في بريطانيا وحدها خالل االثني عشر شهرا 60اضافة الى  .(201والدعم الحكومي لدى بعضها )
نالماضية. ويخطئ من يعتقد أن هذا نتيجة مباشرة فقط لألزمة االقتصادية  كانت األزمة سرعت من تفاقم  العالمية، وا 

ومتغيرات عدة ساعدت في تغيير واقع هذه الصناعة، وخالل  الوضع , اذ تواجه صناعة اإلعالم في العالم تحديات جديدة
 .جديدة لصناعة النشر بوسائط مختلفة وفكر جديد السنوات المقبلة ستتشكل مالمح

ومة، مما القراءة وتعددت مصادر المعل ي في تركيبته البنيوية، إذ تغيرت عاداتوتتمثل أبرز مشكالت اإلعالم المحل     
واجه وبسرعة أو أنها سوف تجد نفسها خارج الساحة تماما. واألزمة ت يجعل كل المؤسسات اإلعالمية مطالبة بأن تتغير

سيلقى و المشكالت  ا بدأ يواجه نفسعموما، فالصحف والمجالت هي األكثر تأثرا حاليا ولكن التلفزيون أيض صناعة اإلعالم
ير النكش»و« برمنغهام ميل»و«نونيتغهام ايفنينغ بوست»: نفس المصير. ومن بين اهم الصحف المحلية البريطانية

تمر به  ن سنعرض لماالبريطانية . وأل لندن وبرمنغهام ومانشيستر، في «ايفنينغ نيوز مانشيستر»و« ايفنينغ بوست
 :ما فسد ولتفادي مشكالت مستقبليةبعض هذه الصحف البريطانية المحلية من ازمات و للحلول التي تبنتها الصالح 

 صحيفة  نوتينغهام إيفنينغ بوست : 
د من ر عداإلقليمية ونجاحها  مرتبط في وصولها إلى أكب تجربة مميزة للصحافة «نوتينغهام ايفنينغ بوست»تمثل صحيفة 

موقعا  150وهي نشيطة جدا في الصحافة اإللكترونية إذ لديها نحو  ،مختلفة القراء في المنطقة المستهدفة من خالل وسائط
لحد من ، إن التغير الذي قامو به من اجل امارتين دنويقول نائب رئيس التحرير  ،حسب اهتمامات الجمهور يتم تحديدها

 :محاور من خالل خمسةالمشاكل التي تعانيها الصحيفة  تم 
 ؛صالة التحرير المدمجة -
 ؛اإللكتروني على الصحيفة الورقية وعلى الموقع المؤسسة تم تدريبه لكي يعمل كل صحافي في -
 ؛السائدة تغيير كامل للثقافة -

                                                 
دارة أوباما"لبرامج الثقافية حول حلقة نقاشية حول: __مكتبة ا200 ورقة بحثية حول:دور وسائل اإلعالم في "الصورة الدولية للواليات المتحدة األمريكية بين إدارة بوش وا 

 2009فبراير  16كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، اإلثنين  تشكيل صورة أمريكا
 2009/07/04_ موقع الجزيرة نت  201
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 ؛فقط ال يوحد وظيفة للموقع -
 .زمني عملية التغيير مرتبطة بجدول -

ن التحريري يعمل على مختلف الوسائل كما أ شهرا وحاليا كل الجهاز 18أن عملية التغيير استغرقت نحو  دنويضيف 
وتطور  ،الموقع والبعض منهم يستطيع أن يعمل مونتاجا ويرسله إلى الصحافيين أصبحوا قادرين على تصوير الفيديو

الفيديو  ع اإللكتروني عادة ال ُيشترط أن يكون مستوى الصورة والصوت. مع العلم أنه على الموق مستوى التسجيل من ناحية
 .عاليا بل مقبوال، واألهم المحتوى الموجود فيه

يا قضاألن القضايا التي تطرح فيه هي ال وتنجح الصحف اإلقليمية أكثر في خلق حوار أكبر مع الجمهور في اإلقليم    
يد وتستف ،بح يعكس اهتمامات الناس وآراءهمتروني إذ أصالموقع اإللك وهذا يتضح في ،المرتبطة بالناس واهتماماتهم

ل الخالناس من  الحوار من خالل نقل بعضه أو االستفادة من األفكار المطروحة أو تبّني قضايا طرحها الصحيفة من هذا
شر الخبر أوال العاجلة يناإللكتروني لديها، وفي األخبار  وتتعامل الصحيفة بتواّد مع الموقع ،المنتديات المرتبطة بالصحيفة
على  راتيكون فقرة واحدة فقط، وبهذا تسجل السبق الصحافي لها، ومن ثم تتم متابعة التطو  على الموقع اإللكتروني، وقد

الخبر وتحصل على معلومات من  مدار الساعة على الموقع، مما يعطي فرصة للصحيفة في اليوم الثاني أن تتعمق في
ليمية وتتبع الصحف اإلق .الصور أو لقطات الفيديو على الموقع لتعليقات أو إسهامهم من خاللخالل مشاركة الناس في ا

نتاج إإننا ال نرغب في »: ستيفن فليتشرمدير األخبار في الصحيفة  سياسية واقعية في التعامل مع طموحاتها، ويقول
 للموقع لكي ومستهدفة وننتج أفالم الفيديالمنافسة مع )البي بي سي(، نحن نركز على سوقنا ال برامج تلفزيونية أو

 «.يصبح الموقع أكثر جاذبية، وأيضا يرفع مستوى المصداقية
 صحيفة برمنغهام ميل :

يرية، ليس مثيرة في عملية إدماج العمليات التحر  وتتميز بتجربة «ترينتي ميرور ريغنالز»هذه الصحيفة جزء من مجموعة 
عدد  مطبوعاتها الصحافية الرئيسة الثالث. واستطاعت عمليات اإلدماج أن تخفض فقط بين الصحيفة والموقع بل حتى بين

تي يعمل أنهم وجدوا أن األخبار ال نيل بينسنويوضح مدير التحرير  ،ثمائة إلى مائيتين وستين صحافيامن ثال الموظفين
مصور و عادة ثالثة أشخاص  فالحادث الذي يغطيه ،هدر كثير من الطاقات واإلمكاناتالفريق التحريري للمطبوعات ت عليها

تحرير الخبر يتحدد مكانه في الصحيفة حسب نوعية  وعند ،تلفة أصبح يكتفي بشخص أو شخصينبحكم أنها مطبوعات مخ
 واحدة منها لها أسلوب يحرص عليه مدير التحرير وُتعتبر مهمته األساسية، ، فكلوكيفية طريق المعالجةالموضوع 
التحرير ويحسمون  وفي حالة حدوث تباين في اآلراء يتم الحوار بين مديري  ،جعيتهم إلى شخص واحدمر  وجميعهم
بيضاوية في الوسط يجلس إليها مديرو  يساعدهم في ذلك تصميم صالة التحرير التي تتمحور حول دائرةو  ،الموضوع

 .التصوير التحرير والمسؤول عن الموقع ورئيس قسم
تجعل موقعها مساحة للحوار في القضايا  إلدماج بين الصحيفة والموقع استطاعت الصحيفة أنوبنفس الفلسفة في ا    

المنافسة من صحف في نفس اإلقليم ألن الصحف اإلقليمية في بريطانيا تعتمد  المحلية في برمنغهام، وبالنسبة إليهم ليست
األخرى. وهناك تهديد  فزيون والمواقع اإللكترونيةعلى صحيفة رئيسية صباحية للمنطقة، ولكن المنافسة من التل في الغالب

للمناطق المحلية مما أثار جدال كبيرا في بريطانيا  في حالة أنشأت مواقع على اإلنترنت «البي بي سي»من المنافسة من 



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 183صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

ي ف 20يمثل  ، إذ أنهالمالي من االعالم الجديد مرتفع ويرى رئيس التحرير أن الدخل عادل باعتبار أن المنافسة لن تكون 
جيدة وفرص التوسع ما  ، خصوصا أن معدالت النمو فيهاالمائة حاليا من مدخول الصحيفة، وهو يرى أنها نسبة ممتازة

 .(202) زالت كبيرة

غًا تأثيرًا بال ، بوجهيه البارزين المتمثيلين في الفضائيات وشبكة اإلنترنت، قد أثراإلعالم الجديد وال يمكن إنكار واقع أن    
يدة، فاألخيرة تتقدم بخطى إلى صراع ضد نظيرتها الجدالتقليدية" "ومن العبث أن تنزلق الصحافة  ،الصحافة الورقيةعلى 
اإللكترونية ما  الضروري أن يحدث تفاعل خالق بين االثنين، تلتقط خالله الصحافة الورقية من الصحافة ، ليبقى منواثقة

احتكار أسلوب نمطي معين لنشر وعرض األخبار  تكاد تنهي عصرًا منيفيدها، وما يمكنها من تخطي أزمات متوالية 
التي أتاحت فرصة هائلة لمستخدمي اإلنترنت للمشاركة بفعالية سواء عبر  ،WEB 2.0 والتقارير، بعد ظهور تقنيات 

 دث كما هو الحال فيصانعًا للح التعليقات أو المشاركة بأنواع مختلفة من الوسائط المتعددة ليصبح بعدها المستخدم إضافة
Blogs قضايا مهمة، والكشف عن خبايا أمور كانت مجهولة لدى الناس حتى وقت  المختلفة والتي أدى بعضها إلى تفجير

 ."بـ"المواطن الصحفيإلى ظهور ما يسمى  قريب، وأدى جميعها

 وأ في السوق أمام المستهلك تعرضها تقوم المؤسسات الصحفية بصناعتها، ثم إن الصحيفة في خاتمة المطاف هي سلعة  
ومثل هذا  استهالكها. حياله كل األدوات والحيل الدعائية الممكنة حتى تجذبه إلى هذه السلعة وتجعله يعتاد القارئ وتتبع

"العملية وتوزيعًا واستهالكًا، وتفرض ضرورة فهم  الوضع يجعل آليات السوق تنطبق بكاملها على الصحف، إنتاجاً 
جراءاتاالقتصادية المتعارف عليها، والتي أنتج العقل البشري فيها نظريات وآليا حسب هذه القواعد برمتها الصحفية"  ت وا 

 .محكمة إلى حد كبير

 المطلب الثاني : نكست وكساد الصحف في العالم الغربي 

رية األوروبي لح"اليوم أعربت منظمة مراسلون بال حدود عن قلقها إزاء أوضاع حرية الصحافة في فرنسا، بمناسبة   
 نوعية "من أجلوالمظاهرة التي نظمتها نقابات الصحافيين الفرنسيين اليوم في العاصمة الفرنسية تحت شعار  الصحافة"،

إليطالية ا وكالة "آكي"وفق وقالت المنظمة في بيان  ،الفيدرالية األوروبية للصحافيينبالتنسيق مع  أفضل للمعلومات"،
االتحاد  , وأوضحت أنه داخل 2007لعام  31المي لحرية الصحافة احتلت فرنسا المرتبة "في آخر تصنيف ع:لألنباء 

صحافة. رية الحاألوروبي فقط إيطاليا واسبانيا ورومانيا وقبرص وبولندا وبلغاريا يحتلون مراتب أدنى من فرنسا لجهة احترام 
 ،عرقالن حرية االستعالم واإلعالمالشأن ي ورأت أن حماية أسرار مصادر الصحافيين وتطور التشريعات الخاصة بهذا

وطالبت المنظمة بتسهيل حصول الصحافيين على معلومات عامة للتأكد من إمكانية قيام العاملين في حقل اإلعالم 
 بمهمتهم في أجواء مالئمة.

                                                 
 العدد غير متوفر  18/07/2009_ جريدة الشرق االوسط مقالة معروضة بتاريخ 202
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ت منها تفتيش دولة إلى عدة ممارسا 169على القائمة التي تضم  31تبوء فرنسا الموقع  مراسلون بال حدودوعزت    
، واستدعاء بعض الصحافيين، إضافة لبعض حاالت 2007عام  لوكنار انشينه"بعض إدارات التحرير مثل صحيفة "

وكانت  ،سيسيليا ساركوزي من نشر خبر يتعلق بزوجة الرئيس السابقة  صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"الرقابة، مثل منع 
روبي لحرية الصحافة عبر تظاهرة أمام الجمعية الوطنية في باريس، قدموا نقابات الصحافيين الفرنسيين أحيت اليوم األو 

نظمت نواد الصحافيين في  -خاللها عدة اقتراحات للنواب من أجل تحسين أوضاع حرية الصحافة , ووفقا لنفس المصدر 
د اإلعالمي محاضرات المدن الفرنسية األخرى تظاهرات وحلقات نقاش مختلفة حول حرية الصحافة، وشهدت مدارس اإلعدا

وجاءت التظاهرات في فرنسا ضمن الفعاليات التي تنظمها جمعيات واتحادات الصحفيين في أوروبا  ،خاصة بهذا الشأن
مجموعة اليسار األوروبي وعلي صعيد آخر أكد رئيس  توقفوا من أجل الدفاع عن الصحافة والصحفيين".تحت شعار "

: توقفوا من التي يقوم بها الصحفيون في مختلف أنحاء أوروبا اليوم تحت شعار، أن التظاهرات فرنسيس ويرتز الموحد
إلى تفهم أعضاء  - "آكي" اإليطاليةوفق وكالة  - ويرتزوأشار  ،"أجل الدفاع عن الصحافة والصحفيين، تعنينا جميعاً 

جموعات السياسية والشركات ، "إن الصحفيين هم األشخاص األكثر تأثرًا بسيطرة الممجموعته إلشكالية العمل الصحفي
 ،ط استخدامه من الناحية المالية"الكبرى على وسائل اإلعالم، وهي التي تتحكم بتحديد أولويات عمل الصحفي وشرو 

أن "النواب الذين انتخبوا عدة أنشطة، مشيرًا إلى والتي تترجم عبر بالمبادرة التي يقوم بها الصحفيون في أوروبا ويرتز ورحب 
وأوضح أن النواب في  ،ب سوف يظلون مخلصين للديمقراطية، ويلتزمون العمل من أجل تغيير المجتمع"من قبل الشعو 

"فنحن من أكثر من يعي ويتحسس معنى ما يقوم به المجموعة البرلمانية التي يمثلها يعملون في سبيل التعددية، ولهذا 
تحديد وضع قانوني يكفل حماية الصحفي من مختلف الهيئات المعنية بالعمل من أجل  ويرتزوطالب ، الصحافيون"

"نأمل أن يتوصل أعضاء هيئة التحرير في جريدة ما، إلى المشاركة في تحديد سياسة هذه الجريدة أو الضغوط، قائال: 
تلك الوسيلة اإلعالمية التي يعملون بها، وتابع "كما نريد مزيدًا من الشفافية حول طبيعة رأس المال المشغل ألي وسيلة 

وكانت مختلف اتحادات وجمعيات الصحفيين العاملة في مختلف أنحاء أوروبا قد  ،مية وتحديد هوية المساهمين فيه"الإع
تنادت اليوم إلى تنظيم يوم أوروبي لحماية حقوق الصحفيين من االستغالل السياسي والمادي والحرص على تحسين سوية 

 .)203(العمل وظروفه وشروطه

 الصحافة في الغرب ركودول : تجليات الفرع األ 

لم يتم تحقيقها سوى لمدة أربع  في فرنسا 1789عام خالفا لما هو شائع بكثرة، فإن حرية التعبير التي طولب بها في   
ين تم ، ح1954 إلى 1944سنوات وصلت إلى أقصاها في  سنوات ونصف على مدار قرنين من الزمن. فرقابة الدولة

ن كان يحافظ على الحريات رسميا، فهو خاضع للرقابة في كل المراحل من  متأميم كل الصحف. والنظام القائ اآلن، وا 
لألعباء االجتماعية  التقليص المشروط وكالة "فرانس برس"،مصالح الوزير األول، ومن ذلك امتالك نصف أسهم  طرف

القنوات التلفزيونية واإلذاعية من طرف ممارسة الرقابة على  ،""الكبيرةوقيمة الضريبة المضافة، الدعم المباشر لليوميات 
الدول  وهذا ما يؤدي إلى نشر مواضيع متواضعة جدا، وُتعتبر األقل قراءة في ...CSA مجلس رقابة سمعي بصري 

                                                 
203 _VOLTAIRENET.org 
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" النائب السبق لمدير واقعة االن مينارغ"، ا انعدام حرية التعبير في فرنساهم االحداث التي يظهر فيهأ ومن  ،الديمقراطية
فما بالك  .) 204(اسرائيل دولة عنصرية ""ن : أحدى المرات إنه صرح في منصبه أل عفي منأ الذي  فرنسا الدوليةاذاعة 
لسكان ن االرض لأل، ضأر دولة باالساس النه ال دولة بال ن اسرائيل كيان لقيط وليست أنه قال الحقيقة الكاملة بألو 

 .للفلسطينيين فقط ،االصليين اصحاب الحق فيها

 هم الصعوبات التي تواجه الصحف أولى : األ الفقرة 

نما هي مؤسسات اقتصادية عتيدةالصحافة الفرنسية ليست مجرد حبر على ورق   ومع ذلك فإن صعوبات جّمة وكبيرة ،وا 
دخول األنترنت على  حف التي توزع بالمجان قصم ظهرهاظهور الصو  فالمنافسة شديدة ،تعترضها منذ سنوات خطيرةو 

 اركوزي فإن س عنصر من عناصر صورة فرنساوألنها جزء من الثقافة الفرنسية و وهي اليوم مهّددة في وجودها  ،الخط أربكها
نسية د الصحافة الفر ولقد خصص الرئيس ساركوزي النقا .الضعفاألفول و ت لحمايتها من السقوط و اتخاذ اجراءا سارع الى

 ،فة هناك شيء من كيان فرنسا يموتي صحيأنه بانهيار أل ،مليون اورو 600ب  ضمير فرنساباالحرى انقاد لسان و أو 
 ."ن هيبة فرنسا من هيبة صحفهاإالجنرال ديغول يقول : "وقد كان 

ول على فأوال، يصطدم الحص ،المستويات إن النظام الحالي يتمّثل بظاهر قطعي للحرية المزدوجة وتحّكم سلطوي في كل  
ير أن فرنسا غقّننت السويد الحصول على الوثائق العامة منذ أكثر من قرنين،  الخبر بأمزجة اإلدارات وأسرار الدولة، بينما

رطت في ولكنها في الواقع اشت ،عملية إجرائية محتشمة للوصول إلى الوثائق اإلدارية، وأخرى لرفع أسرار الدفاع توقعت
ن أا كم  ..خصومة، كما تصطدم الثانية بامتناع شبه منّظم قضاء مهلة تقارب سنة ونصف في حالة رفع دعوى أواألولى ان

 ،تحريرحافة اليومية منذ فترة اللصل التحكم في مكاتب التحرير يمر عبر تخفيض عددها، ولهذا شهدنا تجميعا غير مسبوق 
 ،عهاوتوزيساس راجع الى ارتفاع قيمة طباعتها الذي هو في األم عن ارتفاع ثمنها ضعف قراءة الصحف الناجضافة الى  إ

صحف النت و االنتر ة على المنافسة الشرسة للتلفاز و زياد ،تي تعاني منها الصحافة في فرنساالمشاكل الهم معيقات و أ يعد من 
 نحالحكومة الفرنسية مفي محاولة منها لتشجيع الشباب على قراءة الصحف، تعتزم تجاوز هذه المحنة و وإل ،لمجانيةا

على صحيفة أسبوعيا  اشتراكات مجانية في بعض الصحف للشباب لدى بلوغهم سن الرشد، ليتمكنوا بذلك من الحصول
 .حسب اختيارهم لمدة عام كامل

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية  ،لمشروع الصحف المجانية للشباب خمسة ماليين يورووقد خصصت السلطات فرنسا   
ألف  إن اتحاد الناشرين يتوقع أن يصل عدد االشتراكات إلى مائتي لصحيفة لو فيغاروتصريحات  في البانيل كريستين
مائتي مليون لدعم قطاع الصحف بقيمة  ويأتي المشروع ضمن برنامج ،ألف شاب في إطار المشروع 750حو اشتراك لن

وذكرت الوزيرة أنه تم إنفاق نصف تلك األموال في إطار  ،العام الجاري  مطلع نيكوال ساركوزي أعلنه الرئيس الفرنسي  يورو
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قطاع الصحف الذي يعمل فيه حوالي مائة  في يناير الماضي إنه يتعين على الدولة دعم وقال ساركوزي  ،التحفيز برنامج
 .السيارات ألف عامل، كما تفعل مع قطاع

 زمة المؤسسات الصحفية الكبرى أالفقرة الثانية : 

ال بفضل إن تستمر أنها في نفس الوقت صناعة ال يمكن أكما  ،يحميها الدستور من تسلط الدولة الصحافةن حرية إ  
، هي بدورها مؤسسة غير اقتصادية المؤسسة الصحفيةو  ،مجزيةأو ك الن اسعار الصحف ليست مربحة وذل ،مساعدة الدولة
قامة توازنها المساعدات المالية المقابل االعالنات و وال تستغني عن  ،سيرتها على عائدات البيع الصحفيال تعتمد في م

ع في كيانات اقتصادية التجميه من المشروعات لظاهرة التركيز و ع الصحفي خضع كغير و ان المشر خاصة و  ،االقتصادي
نظرا للتقنيات  ،راهن مكلف جدان بناء مؤسسة صحفية في الوقت الإ .ن انتهى عصر مؤسسة الرجل الواحدأكبيرة بعد 

يعد قاصرا على قلة من كما ان توزيع الصحف لم  ،التي تقدر بمبالغ طائلةابع المتطورة التي تستخدم فيها و المطمعقدة و ال
لى الرجوع الى انما امتد الى عامة الشعب مما يستلزم خفض ثمنها لتكون في متناول ايديهم , وهذا يدفع الصحف ااالثرياء و 

وهذا يؤدي الى نتائج مليئة بالمخاطر تتركز في احتمال وقوع  ،واجه من عجز ماليهارات لسد ما تاالشحصيلة االعالنات و 
تحت طائلة اصحاب االعالنات الذين يدفعون لها مقابل اعالناتهم أو يدعمونها  دي اصحاب االموال الذينأيت الصحيفة تح

 .(205فيه)

لمؤسسات الصحفية من صلت الى اعرق ان ازمة الصحف الفرنسية لم تمس فقط المؤسسات الصحفية الصغرى بل و إ    
هي  لعالمية،العريقة، التي تعد رمزًا للمصداقية والمهنية في عالم الصحافة ا «لوموند»فمن يصدق أن جريدة  ،حيث التاريخ

مليون  150م إلى 2007اآلن مؤسسة إعالمية على وشك اإلفالس، وتغرق منذ سنوات في ديون متراكمة وصلت سنة 
نة حقيقة التي كشف عنها مسلسل اإلضرابات األخيرة التي طالت هذه الجريدة ألول مرة منذ ظهورها سيورو!! إنها ال

الوضعية الصعبة التي تعيشها اليوم أعرق  ،منهم من الصحفيين 90عامال  130 م، احتجاجا على مشروع تسريح1944
ولى األست كتوبة بفرنسا خاصة اليومية، لكنها ليالصحف الفرنسية، تعكس بّحق فداحة األزمة التي تعاني منها الصحافة الم

ها رت عدة جرائد كبرى بأزمات مالية صعبة، أفضت إلى عمليات تقويم وا عادة هيكلة مّهمة، نتجت عنمن نوعها، حيث م
م، كما 2004سنة  «الفيجارو» م، و1994سنة  «لومانيتي»م، 2006سنة  «ليبراسيون »عدة تسريحات عند جريدة 

وكلها لم تتمكن من الصمود أمام ...«فرانس سوار» ،«لوجور»شهدت حقبة التسعينات اختفاء عدة جرائد يومية كـ 
 المصاعب المالية ..

ورغم أن تراجع المبيعات يكاد يكون القاسم المشترك لجميع أنواع الصحافة الورقية في العالم، إال أن الوضع الفرنسي      
ففي الوقت الذي استطاعت فيه الصحف الغربية التأقلم في وقت قّياسي مع التغيرات التي يشهدها مجال اإلعالم متّميز، 

                                                 
االعالن  ن مصادرضعفا م 50جريدة لوموند الفرنسية تستقطب وخير مثال هو :  ،م االعالنات بعوائدها على الصحف_ يالحظ عدم المساواة الكبيرة بين تقسي205
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بعد دخول اإلنترنت، بقيت الصحافة اليومية الفرنسية مّتمسكة بتقاليد النسخة الورقية، رافضة الرهان على التكنولوجيا 
 ( ..206الحديثة)

 لغربي تتحول نحو :...الفرع الثاني : اهتمامات القارئ ا

ا منه عن اخر على قراءة ومطالعة الصحف اليومية بحث ن صح التعبيرأالمجتمع الفرنسي الذي كان مدمنا صبح أ  
 اسلوب االت التي كانت ذاتالوطنية ورغم الصعوبات التي كان يجدها بعض القراء في قراءة بعض المقاالخبار العالمية و 

خير من لما لهذا اال االعالم البصري موجه نحو نوع ثان من االعالم االخباري اال وهو اصبح اهتمامهم  ،منمق ونخبوي 
عي من السم خر الذي فاق القطاعأو المكتوب اضافة الى نوع أتقديم االخبار على نظيره السمعي فنية في مميزات تقنية و 
 .و االنترنت أسابقا ناه اال وهو االعالم المتجدد كما اسميالمتابعة حيث االهتمام و 

 ولى : االنترنت/التلفازالفقرة األ 

التي تقدم بها االخبار بالصوت  نظرا للطريقة ،هم وسائل االعالم واكثرها اجتذابا للمشاهدينأ يعتبر االعالم البصري من   
 ،عين المكان )تقارير المراسلون( والتقديم الحي من ،خنة بين االطراف المعنية بالخبرالحوارات الساوالصورة والتعليقات و 

فالمستهلك هنا يضع مقارنة بسيطة في ذهنه بين  ،البرامج الثقافية والعلمية والرياضيةلى البرامج الحوارية التي تقدم و ضافة اإ
سلوب الصحفي الفرنسي في الكتابة ن االأراءها لمدة نصف ساعة مع التذكير صفحة يجلس ليق 12جريدة مكونة مثال من 

لمدة و نخبوي(  بذال من هذا يقوم المستهلك بالجلوس امام التلفاز لنفس اأسلوب ادبي محض أب صعب بعض الشيء)لو سأ
اخبارا غريبة من اقاضي و  ،ة وسياسيةثقافيلكنه سيرى تعليقات متنوعة واراء ذات توجهات متناقضة واخبارا رياضية وفنية و 

لمركبة المستعملة في الصور االذي تقوم به المؤثرات الصوتية و و االجتذاب أرض مع التاكيد على عامل االثارة بقاع اال
 و مقدم النشرة االخبارية .  أمقدمة لالتقنية العالية الجودة في تقديم االخبار اضافة الى الشكل الجميل االعالنات و 

 ،اء مواقع لها على شبكة االنترنتانشب ،البريطانية وايضا االمريكيةعديد من الصحف الكبرى الفرنسية و وقد قامت ال      
ن تولي اهتماما كبيرا أتعرض لها الصحف اصبح من المنطقي ولكن بعد الكساد والتنافسية التي ت ،لكنها لم تهتم بها كثيرا

ي الفرنسية الت «لوموند»ن جريدة أفنجد مثال  ،كبوتية توجد تنافسية غير مسبوقةنه حتى على الشبكة العنبها وبتحسينها أل
م، ظلت طويال ال تعيره أهمية كبيرة، وال تعرض لقارئيها فيه سوى بعض األرشيف 1996فتحت موقعها ألول مرة سنة 

م، حين بدأ يّبث األخبار بصفة آنية ومجانية ما عدا  2001والمّلفات، ولم يتطور الموقع بصيغته الحالية إال سنة 
كما بقيت الصحافة الفرنسية  م.. 1995التي فتحت موقعها سنة  «ليبراسيون »األرشيف، كذلك الوضع بالنسبة لجريدة 

طوياًل حريصة على االحتفاظ ببعض أخالقيات المهنة، كتفادي الّلجوء ألساليب تسويق معينة، مثل منح هدايا، واإلعالن 
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ون فرانسوا ج»وفي هذا الخصوص قال  ،ا اإليطالية أو اإلسبانية بكثرةعن خصومات مقابل اشتراكات كما تفعل جارته
"مأساة الصحافة الفرنسية يكمن في أسلوبها، فهي ال تعرف :  مجلة "ماريان"الفيلسوف المعروف، ومؤسس  «كان

التخاطب مع القراء إال بلغة النخبة، في الوقت الذي لم يعد فيه ألحد الوقت الكافي للوقوف عند المعاني والتعبيرات 
دة، المفردات المركبة والجمل الطوي لم المجر  راء اليوم ...ويضيف أنه كثيرًا ما كان يتس  لة .. وكلها أصبحت تؤرق الق 

رسائل من قراء لم يفهموا هذه الكلمة أو تلك... والصحفيون عندنا مازالوا يرفضون الكتابة بأسلوب يفهمه القراء تماما 
 هي في الواقع..." كما يفعل الماركسيون، الذين يف سرون الحقيقة كما يحب ونها أن تكون، وليست كما 

وعموما فإن شغف الفرنسيين بقراءة الصحافة المكتوبة وحتى مشاهدة التليفزيون في نزول مستمر، لصالح اإلقبال على     
، حيث بلغ عدد المشتركين فيه سنة 2007اكتوبر 23في  لوموند الفرنسيةاإلنترنت بحسب استطالع  قامت به جريدة 

التي ، «ميديا متري »لمعهد مليون شخص، وهو ما كشفت عنه دراسات كثيرة، كتلك الدراسة األخيرة  15أكثر من  2007
سنة  11نشرت في شتنبر من نفس السنة، والتي خُلصت في نتائجها إلى أن نصف الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم على 

م 2000أضعاف ما كانوا يمضونه سنة  4ساعة في الشهر على شبكة اإلنترنت، أي  34ضون في المتوسط ما يعادل يم
سنة، قد ّصرحوا بأن الشبكة أصبحت تشكل مصدرهم الوحيد  25و 19..على أن معظم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 30إلى  10ة االشتراك في شبكة اإلنترنت تتراوح ما بين لالطالع على الصحافة اليومية، والحسبة سهلة إذا علمنا أن تكلف
يورو، وهو ما يجعل الفرنسيين الذين يعانون أعلى معدالت  2يورو شهريًا، بينما ثمن عدد واحد من أي صحيفة ال يقل عن 

ن يّقرروا اقتناء أي ( وتدهور قدراتهم الشرائية، يقّللون من مصاريفهم، ويفكرون مرتين قبل أ8البطالة في أوروبا )أكثر من%
 )207(جريدة مهما كانت حاجتهم إليها .

 الفقرة الثانية : الصحف المجانية

افسة م تستطع منإن الصحافة الفرنسية المكتوبة تواجه "الموت" إن ل: " حدا لقاءاتهإقال الرئيس الفرنسي ساركوزي في    
عا لتغييرات ود ،" األخبار يمكن أن تكون مجانية وهم   إن فكرة أن كل"وقال ايضا :  ،المجانية وصحافة اإلنترنت" الصحف

قالبا شهد عالم الصحافة في فرنسا انوقد  ،مداخليها سريعة في اإلعالم الفرنسي لمعالجة تراجع مقروئية الصحف وتقلص
 الع)سوفرس الستطفقد كشفت دراسة لمؤسسة  ،جانية على حساب الصحف التقليديةحقيقيا مع تقدم توزيع الصحافة الم

. قراءة ف والمجالت األكثرتحتالن مرتبة هامة في سلم الصح المجانيتين "فان مينوت" و"مترو"أن الصحفيتين  الرأي(
يكيب" بـ ة لالرياضيبعد كل من اليومية " ،مليون  1.33رابعة بـ  مليون قارئ و"متر" 1.88لثة بواقع ثا وحلت "فان مينوت"

صدار تبحث إ "لوفيجارو" و"لوموند" يذكر أن صحفا يومية كبيرة مثلو  ،ليون م 1.98بـ  مليون قارئ ثم "لوموند" 2.4
دأ قراءته بعة ما تقدم خدمة جيدة وتربط القارئ بالصحيفة األم غير المجانية، وتثير رغبة القارئ في متاب"صحف مجانية 

 ". في الصحيفة المجانية
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في وقت تعرف  ،صريح من جمعيات الصحافة الوطنيةوحظيت الصحف المجانية بعد أربعة أعوام على ظهورها باعتراف 
وفور صدور  ،ألف شخص 344تصر عدد قرائها على ، والتي اق"فرانس سوار"ه صحف تقليدية تراجعا واضحا مثل في

ة للقراء بما وصلت إليه عناوينها الرئيسية يحمل تهنئ وأحد وت"فان مين، صدرت "ع نهاية األسبوع الماضينتيجة االستطال
% منهم ال يقرأون الصحف غير 73عاما ..  36، علما بأن االستطالع كشف أن متوسط أعمار قرائها يبلغ من مكانة
حيث عجزت  ،ح تجربة الصحافة المجانية بفرنسا، عكس ما يحدث في دول كألمانياوهكذا أكد االستطالع نجا ،المجانية

، أن  )برسيبتا(كما تبين من واقع دراسة أخرى أجرتها مؤسسة  ،لى حساب الصحف غير المجانيةن تحقيق اختراق مهم عع
واألسبوعية " تمثل الشريحة األكثر حيوية من بين اإلصدارات الصحفية المجانية على صعيد الصحف الخبرية اليومية 

 (208.)اإلصدارات الجديدة وحجم المبيعات "

كايناء زخرفي من الكريسطال يعجب  لتي تتشدق بها الدول الغربية سهلةارية المتوفرة للمؤسسات الصحفية و ن الحإ    
ال يجب ان  ,هذه هي حرية الصحافة في الغربلكنه ورغم جماله االخاد سهل االنكسار  ،ينبهر من فنية  صناعته الناظر و

عها للرهانات الدولية وهذا ن تدخل المؤسسة السياسة وخضو ايضا تعاني من تعسف دوي السلطة ومننبهر بها كثيرا فهي 
الغربية فقط بل على الصحافة المحلية ايضا فهي جزء من الكيان الصحفي  الينطبق فقط على الصحافة الوطنية الكالم

 ورات متنوعةتصاراء و  نه توجد كيانات حرة تسمح بوجودأوهذا ال يجعنا ننسى  ،ا تخضع له االولى تقبله الثانيةللدولة وم
ن االعالم المحلي إكن االستنتاج االهم بالنسبة لنا ل فلندا..ثل السويد والدنمارك و لسياسات الدولة م ت مخالفةحتى لو كان

 فاعل وهذا ما ينقصنا .  عندهم فعال و 

 ل االولــــــــــخالصة الفص
ت التي يلعبها للنهوض بالجماعااالعالم المحلي في المغرب والمكانة التي يحتلها واالدوار  لقد تعرفنا في هذا افصل على    

ضافة الى المعيقات التي تواجه هذه المهنة على المستوى المحلي والحلول إ ،بامكانياتهاالمحلية عن طريق التعريف بها و 
م المحلي خصصنا كنموذج للدراسة التعرف على وللتعرف اكثر على االعال ،تاينا انها تكون كفيلة بتخاطيهاالتي ار 
االعمدة المنشورة فيها وصوال الى ي درسناها من خالل االفتتاحيات و خاصة صحيفة مدينة المحمدية التف المحلية و الصح
ة ن اسلوب الحكامة كادا أفي نظرنا  ؟هم اين تتجلى الحكامة الجيدة هنالكن اال ،ظات التي استخلصناها من الدراسةالمالح

سواء وفي تحسين التلفزي على اللنهوض باالعالم المحلي المكتوب واالذاعي و يتجلى في البدائل المطروحة ل ،صالحيةإ
واظهار االحترام من طرف المسؤولين عن االمن  ،مر واصالح للقوانين المعمول بهاجور وتكوين مستأمستوى الصحفي من 

صحفي المحلي بالخصوص ن توفر للأوغيرها من الحقوق والواجبات التي يجب  اضطهادهم....للمراسلين الصحفيين وعدم 
 .الصحفي الوطني على العموم و 

مكفولة لذيه بكل حرية النها ب يستطيع ان ينتقدنا بكل سهولة و ن الغر أيخص النموذج الغربي فكلنا يعلم  ما فيماأ   
ا يعتبر حقدا فان هذ -المتخلف كما يقولون  -ل العالم العربي ولكن اذا كان هذا النقد موجها من داخ ،لصحفييه والعالمييه

يعد من النقد من داخل تلك الدول يقبل و  واذا جاء صل الى درجة معادات السامية !!!ن تأيمكن كراهية وعنصرية و و 

                                                 
 0062يناير 19_جريدة الشرق االوسط "ثورة الصحف المجانية " العدد غير موجود ,   208
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سياسات تلك ح و النقد الداخلي يسيؤ الى مصال ولكن اذا كان هذا ،ن ميزات الدول المتقدمة الراقيةحسنات الديمقراطية وم
السماح لتلك الوسائل االعالمية  لدرجة الدولة فوق كل شيء وفوق كل عال وسامالدول بصبح هناك قول اخر! فمصلحة 

 سلمالرسول محمد صلوات هللا عليه و عظمها في رسوم كاريكاتيرية تسخر من أ ين ازكى مخلوقات هللا واشرفها و تهن تنكل و أ
وهذا ال  ،لناع السالم عيسى عليهوهذا ليس بجديد عليهم فهم يسخرون من نبيهم  ،اءن المسلمين ومن ديانتهم السمحوم

هي يد مؤسساتها و ثير قوي على الدولة بأنها حقا ذات تأتقدمة علينا بمراحل عدة و نها تأن االعالم والصحافة الغربية أيلغي 
نا المحلية لهذا ن تصل صحافتأنتمناه بالنسبة لنا وهذا ما  ،ستخالص حقوقهم و ليست يدا عليهمجل اأمع المواطنين من 

 االعالم المحلي الغربي . بي فقط الذي وصلت اليه الصحافة و الجانب االيجا

 عالمي المحلي هيل الحقل اإلأالفصل الثاني : ت
الهادفة الى صالح وتقويم المشهد االعالمي الوطني والمحلي ضمن االطار العام الوراش االصالح الكبرى إيندرج    

التحلي بروح المواطنة والعمل مغاربة و ساس االنسجام مع القيم الحضارية للألمغربي على النهوض الكلي بالمجتمع ا
في كلمته التي  السيد نبيل بن عبد هللاوقد اكد  ،جل خدمة الوطن والمواطنينأمن  التضامنوالمسؤولية واالنفتاح والتسامح و 

:  الشعب حيث قالول الذكرى الخمسين لثورة الملك و التي نظمتها اكاديمية المملكة المغربية حالقاها في الندوة العالمية 
في عصر  ،ا وصناعة وفضاء وتجارة و تسويقان المطلوب هو استحضار المتغيرات التي تطرا على االعالم انتاجإ"...

بير االمكانات الذاتية ذكاء الجماعي لتداستثمار الو  ،وسقط مبدا جغرافية مواقع النشر والبثتالشيت فيه المسافات 
ل واع ومسؤول في مشروع التغيير واالصالح لمواكبته واالنخراط كقوة اقتراحية جماعية وبشك ،التقنيةالبشرية والفكرية و 

وسعيا لتطوير وسائل  ،دعما لحرية التعبير ،وشق طريق التحديات والرهانات ،االنزالقاتوتقويته والتنبيه الى السلبيات و 
  .(209") المغاربةقريبة من المغربيات و  جذابة.. عصرية.. مؤثر.. ..ة رافعةاالعالم لتصبح قو 

 المبحث االول : االطار القانوني لالعالم المحلي 
 المبحث الثاني : البدائل المطروحة للنهوض باالعالم 

 

 خرى عالم بالقوانين األول : عالقة اإلالمبحث األ 
قانون السمعي و  77.00المغرب من قانون الصحافة الصحافة في تؤطر االعالم و ول القوانين التي ينا في القسم األألقد ر    

ين المغربية التي تنظم ذن هل هذه هي فقط القوانإ ،ة العليا لالتصال السمعي البصري الى انشاء الهيئ 77.03البصري 
نه ال توجد أا قمنا ببحتنا هذا ظننا عندم ؟عالم دور كبير فيهالإل خرى أم هناك قوانين أالصحافة في المغرب؟ االعالم و 

خرى من القوانين أحثنا بعمق وجدنا ان هناك مجموعة ولكننا عندما ب ،عالم ال من قريب وال من بعيدن تشير الى اإلقواني
تعرف ن سنقوم بالوأل ،و الوطنيأر العالقة الرابطة بين االعالم وبينها سواء االعالم المحلي اشارت اليه وقد قمنا باظها

 .عليها

                                                 
ماخودة من مطبوعات  _ كلمة السيد نبيل بن عبد هللا في الندوة العالمية التي نظمتها اكاديمية المملكة المغربية حول الذكرى الخمسين لثورة الملك و الشعب209

  355ص   2004اكاديمية المملكة سلسلة الدورات الذكرى الخمسين لثورة الملك و الشعب مطبعة المعاريف الجديدة الرباط 
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 القوانين الجماعية عالم المحلي و ول : اإلالمطلب األ 
ادارية وتتمتع باستقاللية مالية و  ،ياتالجماعات المحلية كيانات مستقلة ذات وظائف تنموية شاملة على جميع المستو ن إ    
 ،الجهات والعماالت واالقاليم والجماعات الحضرية والقرويةتمثل الجماعت المحلية و  ،حسب ما تنص عليه قوانين المملكةب

الالمركزية التي ح للديمقراطية و وهذه الجماعات تمثل النموذج الواض ،(210ال بقانون)إي جماعة محلية أحداث إوال يمكن 
لجانب البشري ايضا, و التطوير يشمل اأوهذه التنمية  ،طويرية على مستوى التراب الوطنيتعتمدها المملكة في سياساتها الت

قامت بخلق نموذج حر  ،يضا للمنطقةأثقافية ما تقدمه الالمركزية من انفتاح وتنمية اقتصادية واجتماعية و فباالضافة الى 
وهذا  ،هوي بصفة عامة للمنطقة الترابيةالجن المحلي بمافيه الجماعي/أيعنى بالشالذي  عالم المحليوهو اإلعالم من اإل

و الجهة من محاوالت تطويرية للمنطقة ومن مشاريع ومخططات انمائية أات الجماعة تجدتقديم كل مساالعالم يحاول 
 .و البعيدأى تحقيق نتائج على المدى القريب استراتيجية قائمة عل

ومات الحصول على المعلالمقترن بحرية البحث و  ،خبار باالنشطة الجماعيةق في األواذا كان الحق في االعالم هو الح  
عالم حرية اإلبحقوق االخرين فقد تبناه المغرب في العديد من القوانين التنظيمية ل حرية نشرها شريطة عدم االضرارو 

شارة بسيطة في الميثاق إاال في لجماعي فضل االمر معدوم الحضور ما على المستوى اأ ،على المستوى الوطنيوالصحافة 
، منعطفا هاما في مسار فشكلت التعديالت التي أدخلت عليه 2008ما الميثاق الجماعي الجديد لسنة أ ،78.00الجماعي
، بالنظر لالنعكاسات االيجابية للتعديالت الهامة والجوهرية التي أدخلها على ة القانونية لتدبير الشأن المحليالترسان  تحديث
وجاءت  ،ة وتمكينها من أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، قصد الرفع من أداء الجماعات المحلي2002سنة  ميثاق

بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة  محمد السادسفي خطاب الملك  2002 سنةأقوى االشارات لتعديل ميثاق 
تفرز باألساس "س:  2009يونيو 12الجماعية لـ االنتخابات، حيث أكد أن ية من الوالية التشريعية الثامنةالتشريعية الثان

التركيبة القادمة للجماعات المحلية التي تعتبر القاعدة األساسية للديمقراطية والمجال الخصب لتفاعلها اإليجابي مع 
، تندرج ضمن الصيغة الجديدة للميثاق الجماعي فالتعديالت التي تضمنتها التنمية لترسيخ التطور الديمقراطي التنموي".

تي باشرتها الحكومة، وهو التصورالذي يرتكزعلى توفير آليات تجعل المنتخبين فاعلين التصور العام لإلصالحات ال
دارة محلية تتوفر ن في وضع مخططات التنمية المحليةأساسيي تقديم الخدمات على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية ل، وا 

يخص خدمة  العام تبدو ذات فاعلية فيما التي في شكلهان ورغم كل هذه النقط االيجابية و ولك ،الضرورية للساكنة
اذن كيف  ،ن اهمها اشكالية االعالم المحليلكن السؤال االهم بالنسبة لنا والذي يهم اشكاليات بحثنا التي م ،المواطنين

 ؟؟17.08عالج المشرع المغربي موضوع االعالم المحلي في الميثاق الجماعي الجديد 

 17.08ميثاق الجماعي الفرع االول : مكانة االعالم في ال
االعالم , مفهوم التواصل و  1976شتنبر  30و المواثيق الجماعية او حتى ظهير أل اعتمدت القوانين الجماعية ه    

الذي تم تعديله بالميثاق الجماعي  78.00الميثاق القديم الجماعي  اال في ،في نصوصها؟ سؤال جوابه بسيط هو ال
الثالث وفي البند  ،الخاصة بالتجهيزات واالعمال االجتماعية والثقافية 41د المادة فيه بنو الجديد و الذي لم تتغير  17.08

                                                 
  1996ستور المملكة المغربية لسنة _د210
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جل تعبئة المواطن أمن  االعالم .."لتواصل و ااذ كل االعمال من اجل التحسبي و " ...باتخ: ن المجلس أاشارة فيه على 
 ( 211الذي وقع تعديله ) 1976شتنبر  30بمقتضيات ظهير ورغم الطابع الفضفاض للبند انه تقدم ملحوظ مقارنة 

 ولى: حق المواطن في اعالمه بشؤون جماعتهالفقرة األ 
هل المواطن مؤهل جابة على هذا التساؤل : عالم بشؤون جماعته يجب اإلقبل الحديث عن حق المواطن في اإل   
 عالم يستدعي توفر الشروط التالية :ن حق المواطن في اإلإ ؟البة بهذا الحقللمط

دور وباهمية المحاكم االدارية في حماية هذا الحق و  ،احترام المواطن وتكوينه وتوعيته بحقوقه وبحقه في االعالم -
 ؛سلطة الوصاية في هذا المجال

خاصة تلك التي ترتبط بمجال لمواطن انشطة المحاكم االدارية و نشر احكام القضاء االداري بانتظام حتى يتابع ا -
 .الحق في االعالم

 ب :... 17.08حق المواطن في اعالمه بشؤون جماعته فيما تنص عليه مواد الميثاق الجماعي الميثاق الجماعي ويتجلى

 وال : االعالم الوقائيأ
من  50يظهر حق المواطن في االعالم في الصالحيات المعطاة لرئيس المجلس الجماعي التي تنص عليها المادة     
الفياصانات بير الالزمة للوقاية من الحريق واالفات و "التدالى صالحية اتخاذ  ع ميثاق التي تخص الشرطة االداريةال

 وهذه الصالحية تبين لنا حق للمواطن في االعالم الوقائي . وجميع الكوارث العمومية االخرى"
 ا_ ما المقصود باالعالم الوقائي 

ي و التكنولوجية القاهرة المحدقة به فأطار الطبيعة سي يساعد على اخبار المواطن باالخساأن االعالم الوقائي تدبير إ     
 ،يضاأدا على السكان وعلى الدولة ما تستلزمه من اجراءات وقائية لكونها حطيرة جبعض المناطق من تراب الجماعة و 

عدته الحذر ومساتداهمه وتعليمه على اخد الحيطة و اعالمه باالخطار التي وتكوين الواطن و  .تكرر من وقت الخروالنها ت
ن يعيد أمستبعدا ا ما ليس ضانات الن الزالزل التي تضرب مطار الفيثار الكوارث الطبيعية كالزالزل و تحجيم اطويق و على ت

 ن المحتمل ان يعيد الكرة يوما ما .النهر الذي فاض على منطقة معينة موان  ،ضربها مرة اخرى 
 ب_ اضطالع االدارة المحلية باالعالم الوقائي 

ن الحق في أال إن احترامها لجميع لحقوق الساكنة لدول المتقدمة سباقة في شتى الشؤون المحلية التي تبيتعتبر ا    
االعالم الوقائي مازال في مراحله االولى هناك لكنه كرس قانونيا ليصبح ملزما لجميع مستويات االدارة الترابية فمن خالل 

المواطن في االعالم بالمخاطر القاهرة المحذقة بهم في بعض "حق الفرنسي صرح ب :  1987من قانون  21الفصل 
زيادة الوعي باالخطار الطبيعية وجاء التنصيص على هذا الحق نتيجة  ،المناطق و باجراءات الوقاية التي تهمهم"

 .اكثر ضرارا ل اثارهاالمنتخبين الذين خلصوا الى ان غياب االعالم بهذه االخطار يجعلتكنولوجية الى نفوس المواطنين و او 
فقد   ،الفياضانات وجميع الكوارث العمومية االخرى ص التدابير الوقائية من الحريق واالفات و وفيما يخ ،ما في المغربأ

لحق المواطن في االعالم وهذه العملية تظهر بوصوح البوادر االولى  ،ه التدابيراتخاد هذاعطي لرئيس المجلس صالحية 

                                                 
:" الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة " مقالة بعنوان "الميثاق الجماعي الجديد و الحق في االعالم ", ذ المصطفى دليل ,  REMALD_ مجلة ريمالد 211

  2003, لسنة  44مواضيع الساعة 
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يجب االعتماد على نص قانوني يرقى الى النص التشريعي يوضح مسؤولية كل مستوى  وليتحقق هذا المطلب ،الوقائي
 ،رات ودوريات تفصيليةمحلي ويضع االليات التي تمكن من تجسيده مع ما تطلبه ذلك من شروط التطبيق كاصدار قرا

جماعية لكي يباشروا حملة ابالغها الى رؤساء المجالس القليم في احصاء االخطار المحدقة و و االأتحدد دور العمالة 
 . رهن اشارة كل مواطن بمقر الجماعةالخرائط ت في اماكن معينة ووضع الوثائق و اخبارية تستهدف السكان بتعليق المعلوما

 ثانيا : االعالم بقرارات المجلس
 خر المستجدات فيها :أعالم المواطن بشؤونها وبجماعات إلمن بين االليات التي تتيحها ال   

 ا_ عمومية الجلسات العامة للمجلس 
و ألس اثناء انعقاد دوراته العادية من الميثاق التي التي تؤاهل المواطن لحضور اجتماعات المج 63المادة وتظهر في   

حضوريه او يقدم طلبا  ومن ان يدلي باسباب ،يقات عند دخوله قاعة االجتماعاتاالستثنائية دون ان يكون عرضة لمضا
كما هو مبين في نفس المادة  ،عةبل يكفيه اطالعه على على الجدول اعمال الدورة و تاريحها بمقر الجما، نأفي هذا الش

وهذا الحق يصطدم بمعيقات قانونية متمثلة في السلطة التقديرية لرئيس المجلس  ،و بالصحف ووسائل االعالم االخرى أ
ويبلغ  ،اذا تطلب االمر ذلك بالسلطة االدارية المحليةاالستعانة الحية طرد مواطن من بين الحضور و التي تمنحه ص

 .قشات المجلسته عند تحويل جلسة علنية الى جلية سرية تحول دون متابعة مناالتضيق على حق المواطن في االعالم درو 
اشخاصا و أف شخصا الجلسات اذا كانت المناقشات تستهدجل حماية الحق في االعالم كان يلزم فقط بسرية أومن       

و أعضاء المجلس أ ية نتيجة طلب ثلثي و جاءت هذه السر أو بمصالحهم أالعلنية الحاق اضرار بلغية بهم  ومن شان
 قل .االغلبية المطلقة على األ

 ب_ اشهار القرارات الجماعية وتقديم نسخ منها
ل ناحب ام بمقر الجماعة ويحق لكيألق ملخص القرارات في ظرف ثمانية نه يعأ ،من الميثاق الجديد 67وتبين المادة    

وقد اثارة هذه المادة العديد من  ،ا على نفقة ونشرها تحت مسؤوليتههو جزئية منأة لخد نسخة كامأبالجماعة االطالع عليها و 
 المالحظات منها :

 30حد نسخ منها عكس ظهير أاالطالع على مقرارات المجلس وفي نها تطرقت الى حق الناحب بالجماعة في إ -
ن هذا الفصل إون ذكر صفة االنتماء للجماعة بل الذي تحدث عن الناخب فقط د 23في فصله  1976شتنبر 

 ؛ضريبةاضاف الى المواطن الناحب المواطن الملزم باداء ال
ابعاد انه بالتالي من حقه في االعالم و حرمخرى و أء الناخب القادم من جماعة الميثاق الجديد ينص على اقصا -

 .الضريبة غير الناخب عن نفس الحقالملزم باداء 
ي من مؤسسات مكونات المجتمع المحلمحلية ومبدا التواصل مع السكان و مستلزمات التنمية الوهذا يخالف مبدا الشفافية و 

 .دات انتاجية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيينشركات ووحو 

 عالمه بشؤون جماعتهإالفقرة الثانية : حق المنتخب في 
من  58للمادة  من انتخابه بالمجلس الجماعي , فطبقا مه بشؤون جماعته وهذا الحق مستمدعالإ للمنتخب الحق في     

ة من الرئيس وتكون مصحوبة ن المستشار يتوصل قبل اجتماع المجلس خالل الدورات بدعوة مكتوبإف ،17.08الميثاق 



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 194صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

و من ألذي يبقى من اختصاص الرئيس وحده الجماعية ا عمال وهذا الحق اليجيز له التدخل في تسيير االدارةأ بجدول 
ن يحصل على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منه أبشكل واضح و صريح ويحق للمنتخب  فوض لصالحه
 .ن يطلبهاأيحصل على نسخ هذه المحاضر دونما ر ان من الميثاق ولكنه كان من االجد 65المادة كما جاء في 

 المجتمع المدنيم داخل الجماعات المحلية و عالاإلالفرع الثاني : 
على الديمقراطية المحلية داخل الجماعات التنمية الشاملة و ترسيخا لمفهوم المواطنة و افية و الشفقة و لتدعيم روابط الث     

الوسائل االعالمية الثقافية..., تقوم الجماعات المحلية باالستعانة بمجموعة من جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية و 
ضحت بالية نظرا أؤ في جماعته من مشاريع تحديثية وتطويرية وهذه الوسائل في مجملها العالم المواطن بكل ما يطر 
دوات التي تستعين بها الجماعات البالغ ترى ماهي األ .وسائل االعالم من تعددية وتنوعللتطور الكبير الذي عرفته 

 حة ؟ المواطن ؟ وماهي البدائل المقتر 

 البدائلعالم المواطن والمنتخب : الوسائل و إاالولى : وسائل  الفقرة
التعاون طبيق مفهوم الشفافية و لقد قدم المشرع المغربي العديد من الوسائل االعالمية التي ستساعد االدارة المحلية على ت   
وجدت من اجله نظرا لكونها وسائل تقليدية الوضوح بينها وبين المواطن لكن هذه الوسائل اصبحت ال تقوم بالغرض الذي و 

 .نواعهاأالذي تعرفه وسائل االعالم بشتى  ال تواكب التطور التقني

 عالم الجماعيقليدية لإلوال : الوسائل التأ
 تتجلى هذه الوسائل في :...    

 ا : تعليق القرارات بمقر الجماعة
يام التي تلي اجتماع أجلس في مقر الجماعة خالل ثمانية تقوم الجماعة ممثلة في ادارتها بتعليق مقرارات الم    

و أطن باالطالع على هذه المقرارات ونسخها كاملة مع اعطاء الحق للموا ،و االستثنائيةألمستشارين اثناء الدورة العادية ا
 .ن المعمول به في مثل هذه الظروفامطانية نشرها بحسب ما نص عليه في القانو جزئيا و 

 الرسمية للجماعةب: الجريدة 
 انها جريدة رسمية منصوص عليها في القانون المنظم للجهات وهي تقوم بنشر :   

 ؛ملخصات قرارات المجلس -
مقرارات تفويض امضائه في مجال التسيير االداري الى الكاتب ويض بعض مهام الرئيس الى نوابه و مقرارات تف -

 ؛و رؤساء االقسام والمصالح الجماعيةألعام للجماعة ا
 .التي تبلغ الى المعنيين باالمر مقرارات رئيس المجلس الجماعي باستثناء -

 البدائل المقترحة  لتحسين فاعلية االعالم الجماعي ثانيا :
ولكن  ،كثر على مستجدات شؤونه المحليةأتاح الفرصة امام المواطن لتعرف أ قدم التكنولوجي في وسائل االعالمن التإ   

و ألحوار محلي متمدن بين المواطنين مادامت هذه الجماعات تستعين بتلك الوسائل العتيقة لالخبار فانه ال يمكن التاسيس 
ف الى دمج المواطن المحلي داخل دائرة التنمية والحد من قاعدة السر المدني وبين االدارة الجماعية يهدهيئات المجتمع 
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ن تقوم بتجديد وسائل اعالمها أنه يجب على االدارة المحلية إلذلك ف ،المواطنة المحليةراطية و ي التي تعيق مسيرة الديمقالمهن
ميع قراراتها ومقرارات رؤسائها عن طريق انشاء مواقع خاصة بها على شبكة االنترنت تعرض فيها انشطتها وتقدم ج

 ،و جرائدها على تلك المواقعأا ابراز نشراتها كما يتاتى له ،التها مما يغني المواطن عن الحضورالى مقر الجماعةاو مدو 
انتقاداته كما هو معمول ارائه و يبدي بكة ليطلع عليها من يهمه االمر و اضافة الى بث مناقشات المجالس مباشرة على الش

ضاف الى ذلك خلق بريد الكتروني والمنتديات التي تهتم بالحوارات وي ،بفرنسا Amiens et Issyبه في جماعتي 
 (212المنتخبين الذين يجيبون على االسئلة االلكترونية الموجهة اليهم .)والمناقشات بين المواطنين و 

 الفقرة الثانية : المجتمع المدني اداة توعوية
ميدان حقوق االنسان نتيجة تظافر مجموعة عوامل خارجية تجسدة في الضغوط التي عرف المغرب تطورا هاما في    

بعض الدول الصديقة وعوامل اخرى داخلية مهدت السبيل لولوج المغرب منظمات غير الحكومية و من طرف ال مورست عليه
القيادي الذي قامت تتلخص العوامل الداخلية في الدور و  ،الحق والقانون والمؤسسات عهدا جديدا من الديمقراطية وبناء دولة

الى اتخاذ مجموعة من التدابير والقيام بمجموعة من  نالجمعيات المهتمة بحقوق االنسان في الدفع بالحاكميبه المنظمات و 
وقد قام وفد من  ،مع القوانين الدولية في الموضوعالقيام بالعديد من التعديالت الدستورية و التشريعة و مطابقتها التدابير و 

 (214دليال على ماوصل اليه من مكانة.)وهذا ( بزيارة المغرب 213منظمة العفو الدولية ان ذاك)
تتبنى ايديولوجيات   ،دافعين عن حقوق االنسان بالمغربن مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها تتصدر صفوف المإ     

الى التربح وهيئات المجتمع المدني كيانات ال تهذف  ،عامة والدفاع عن حقوق المدنيينمعينة تهذف الى حماية الحريات ال
 المجتمع المدني مثل :برز هيئات أومن  ،ون اخرى وال تخدم مصالح فئات د

 ؛قوى النقابات الوطنيةأجمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقابة التعليم المغربية وهما من  -
 ؛لجمعية المغربية لحقوق االنسانا -
 ؛مغربية للدفاع عن حقوق االنسانالعصبة ال -
   ؛لمنظمة المغربية لحقوق االنسانا -
 ؛جمعية متقيش بالدي -
 .متقيش ولدي -
- ).......( 

 : مفهوم ومكونات المجتمع المدني والأ

                                                 
 151الى  148مرجع سابق ص  remald _مجلة ريمالد 212
يتقدمه السكرتير العام بييرساني , وكانت للوفد عدة لقاءات مع مكونات المجتمع  1998يونيو  7ماي  31م وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة للمغرب في _ قا213

ر جمعية تدشين مقبالزيارة توجت  المدني وخاصة مع السلطة السياسة , حيث التلقي مع الوزير االول ووزراء كل من الخارجية الداخلية العدل وحقوق االنسان , هذه
مين العام يقدم لاللذي سمجموعات منظمة العفو الدولية بالمغرب , وبتوقيع الوزير االول على وثيقة تجديد العهد على احترام االعالن العالمي لحقوق االنسان و ا

  1998دجنبر  10لالمم المتحدة في 
 55ص  2003لسنة  5في حماية الحريات العامة ", مجلة دراسات ووقائع دستورية و سياسية العدد  _ذ حميد اربيعي :" دور مؤسسات المجتمع المدني 214
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ماال يمكن  ولكن ،ل تعريفه من قبل الباحثينتحوم حول مفهوم المجتمع المدني اقاويل عديد واختالفا واضح حو     
ن المعطى االساسي الذي به يتحدد أن تكون موضوعا للخالف وهي أن هناك واقعة اساسية ال يمكن أاالختالف حول 

فان  المجتمع المدني هو مجتمع المدنوهذا المعطى بدوره غير كاف فاذا كان  ،نسبته الى المدينةا المجتمع هو جوهر هذ
لقد تبلور مفهوم  ،(215المكان )له في ذلك الزمان و  الضدمكان معينين هو ما يشكل مايحدد وضعه ومكوناته في زمان و 

اإلنجليزي ، بحيث يقول الفيلسوف د االجتماعيفي سياق نظرية التعاقالمجتمع المدني في صيغته االصطالحية السياسية 
، ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية ناس جماعة واحدةجون لوك : "... وهكذا فحيث يؤلف عدد من ال

  ( .216) ، ينشأ عندنا حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدني "لتي تخصه، ويتنازل عنها للمجتمعا
، لسلطة الدولةكسلطة مضادة عن المجتمع المدني  اإليطالي أنطونيو غرامشيتحدث الفيلسوف  20في بداية القرن و     

فإنه  الفيلسوف هيجلوحسب مفهوم  ،دولة عليهاوالسلطة المضادة هي السلطة المنظمة داخل المجتمع والتي ال تأثير لل
ل ، في نطاق عالقات تجعية التي تربط األفراد بعضهم ببعضقتصادمجموع الروابط القانونية واال": يقصد بالمجتمع المدني

هو كل المؤسسات التي تتيح يعرف المجتمع المدني بأنه :"وهناك من  ،(217) "البعض في حاجة إلى البعض األخر
 مجموعة(. بحيث أن المجتمع المدني هو 218)"العامة دون تدخل أو توسط للحكومةللفراد التمكن من الخيرات والمنافع 
، ويتمكن من وأهدافهتعتبر كقنوات يعبرمن خاللها المجتمع الحديث عن مصالحه  ....من المؤسسات االجتماعية المدنية

 ( . 219الدفاع عن نفسه بطرق سليمة في مواجهة طغيان الدولة )
إنه ، ير الحكوميةالجمعيات والمنظمات غتضطلع بها مجموعة من  المجتمع المدني هو مجال لمبادرات اجتماعيةإن    

، ويتضح من خالل هذا التعريف أن هناك تباعدا جليا بين دور اجتماعي في التعبئة والتنظيميضطلع ب فاعل ال دولتي
تلف أجهزتها وتنظيماتها ومرافقها، مدنية كانت أنشطة ومبادرات ووظائف المجتمع المدني وتلك التي تعود إلى الحكومة بمخ

فإن شرط االستقاللية ليس فقط عن الجهاز الحكومي ولكن عن كافة أجهزة الدولة يعد شرطا ، أم عسكرية. وبعبارة أدق
يمكن اعتبار المجتمع المدني تعبيرا يشير إلى المجتمع في مواجهة الدولة أو أقله في كما   ،(220)لمجتمع المدنيمؤسسا ل

ن في السلطة، النقابات العمالية، عندما ال تكو مواجهة المجتمع في ماهو متمايز عن السلطة وهو يشمل األحزاب السياسية 
، ويشمل كذلك المؤسسات الغير (( والمنظمات غير الحكومية )، المؤسسات ذات المنفعة العامة)نقابات المهن الحرة

                                                 
 40ص  94_محمد عابد الجابري : المجتمع المدني و النخبة المثقفة , مرجع سابق 215
 . 214، ص  1992،  4ـ3 لجديدة ، عكمال عبد اللطيف ، المثقفون المغاربة والمجتمع المدني ، مجلة أفاق ، مطبعة المعارف اـ  216

 .   232كمال عبد اللطيف، المثقفون المغاربة والمجتمع المدني ، نفس المرجع السابق ، ص  217
 .   218ـ  نفس المرجع السابق اعاله ، ص  218
  55_ ذ حميد اربيعي : دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الحريات العامة مرجع سابق ص 219
، مطبعة النجاح الجديدة الدار  2009/ 10_9نمية البشرية بين وظائف الدولة ..و أدوار المجتمع المدني ، مجلة مسالك ، عدد مزدوج التـ د بلمليح سمير:   220

 .   5، ص البيضاء 
( ) تقـدمها هـذه  اعتبـارا للمنفعـة التـيـ المؤسسـات ذات المنفعـة العامـة : المنفعـة العامـة هـي اعتـراف بامتيـاز تخولـه رسـميا السـلطات العموميـة لمؤسسـة أو لعمليـة مـا

 المؤسسة أو العملية للصالح العام .
 للمزيد من المعلومات يمكن االطالع على :

 ،. 52مياج عبد العزيز ، قانون الحريات العامة بالمغرب , مرجع سابق ص 
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( فالمجتمع المدني يتشكل من مجموعة من وحسب األستاذ محمد أخياط ) ،(221الرسمية والتي ال تبغي الربح ....)
، واالتحادات لعمالية( والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية ذات االستقالل النسبي عن الدولة كالنقابات االجمعيات )

 .(222المهنية والحرفية ، وجمعيات التعاون وحماية المستهلك وغيرها مما له صلة وعالقة وطيدة بالمجتمع المدني )
تشكل أهم مقومات  ( والجمعيات الثقافية والحقوقية واألحزاب السياسيةاتفق أغلب الباحثين على أن النقابات )لقد     

ذا كان انتماء النقابات والجمعيات المختلفة إلى المجتمع الالمجتمع المدني ، فإن مدني ال يثير أي نقاش وال اعتراض، وا 
كما أن كل من  ،س من ذلك يثير الكثير من األسئلة، على العكتمع المدنية أحد مكونات هذا المجاعتبار األحزاب السياسي

، ولكنهما يختلفان في كون األحزاب السياسية ارسان السلطةالمجتمع السياسي والمجتمع المدني يلتقيان في كونهما ال يم
دة عن مجال الفعل يا بعي، بينما يهتم المجتمع المدني بقضاان اهتمامها في القضايا السياسيةتحصر في غالب األحي

 ر.السياسي المباش

 االعالم شاركي التوجيهي للمجتمع المدني و : الدور الت ثانيا
وقد عملت الصحافة الوطنية والزالت تعمل على  ،رب تدعوا الى حماية حقوق االنسانتتواجد العديد من الجمعيات بالمغ    

المنظمات المهتمة بحقوق انسانيتهم وعلى نشر تقارير حقوقهم و المواطنين الذين انتهكت نشر الشكايات الصادرة عن 
وتكون بذلك قد  ،و حقوقية في مجال حقوق االنسانأفكانت بحق اللسان الناطق لجميع الهيئات الوطنية سياسية  ،االنسان

 (223قدمت لميدان حماية الحقوق االساسية للمواطن خدمة جليلة تستحق التقدير)
التطور الديمقراطي العام لتستطيع ابراز مكانة المجتمع المدني و  ن تتطور ايجابياأالعالمي يجب سي باعالقة السيان إ  

بة المدني مراقبته اليومية على النخ تكون وسيلة يمارس بها المجتمع نأاشكالها يجب ن الصحافة بكل أكما  ،للبالد
بالمشهد االعالمي في تطوره وتفاعله في جميع عيا االقتصادية وهي عالقة حساسة تستدعي ادراكا وو السياسية و 
 .(224)المجاالت

                                                                                                                                                         
(ـ المنظمات الغير الحكومية : هي عبارة عن تنظيمات غير رسمية أو أهلية تضم في عضويتها جماعات من األفراد أو الـروابط األهليـة فـي م )القـة جـاالت ذات ع

يـة ون تشـكل المنظمـات الدولتجسد وجود تضامن وطنـي أو قـومي بغـض النظـر عـن الحـدود السياسـية واإلداريـة بـين الـدول ، فالحـدود فـي مثـل هـذه الحالـة ال تحـول د
 غير الحكومية نتيجة لوجود تضامن واتفاق في األهداف بين أعضائها . وللمزيد من المعلومات يمكن االطالع على :

 . 17ـ  16، ص  2006،  24د. عبد الـله خشيم مصطفى ، مجلة دراسات ، ع 
شكالية المجتمع المدني " ، مطبعة فضالة ، مياج عبد العزيز ، الظاهرة الجمعوية بالمغرب " المخزن وأح( ـ  (221  .13، ص  1997زابه وا 
(. ـ محمد أخياظ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة ) 
(. ـ الجمعيات : اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر ، الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع األرباح فيما بينهم ) المعلومـات  وللمزيـد مـن

 يمكن االطالع على :
شكالية المجتمع المدني" نفس المرجع السابق .  ـ مياج عبد العزيز : ،الظاهرة الجمعوية بالمغرب " المخزن وأحزابه وا 

 . 31، ص  2001ـ  2000،  6ـ5ـ أخياط محمد  ، مجلة المناظرة ، ع ( 222)
( ـ النقابات : هي أشخاص معنوية ، ال تهدف إلى تحقيق )  لق هذا خالربح مثل الشركات ، بل إلى تحقيق غايات أخرى ذات طابع مهني .فالهدف الرئيسي من

 النوع من األشخاص المعنوية يتلخص أساسا في الدفاع عن المصالح المهنية والمشتركة لألعضاء المنتمين إليها . أنظر :
 . 55، ص  2003دة ، ، مطبعة النجاح الجدي 2ـ ذ كرامي )محمد( ، القانون اإلداري ، ط 

مارس  14و 31ة الرباط _ الصحافة وحقوق االنسان : دورة تكوينية لفائدة الصحافيين , المملكة المغربية المجلس االستشاري و النقابة الوطنية للصحافة المغربي223
 21/22, ص  1998

المعمقة, جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية اكدال _ محمد طبيش : "الصحافة و السلطة " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 224
 47ص  2004/2005الرباط , السنة الجامعية 
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 المطلب الثاني : وضعية االعالم في القوانين الوطنية 
وقانون  77.00الصحافة كقانون الصحافة  يظهر االعالم في العديد من القوانين الوطنية ليس فقط الخاصة باالعالم او   

لصالح  اية صلت ويلعب فيها دورا مهمانين ال تمث لقطاع االعالم ببل نجده حاضرا في قوا ،77.03السمعي البصري 
اف التي ؟ واالهدهو الدور المنوط له فيهايظهر االعالم وما  ينأن وسنبين وهذه القوانين سنعرضها األ ،المواطنين
  ؟يحميها

 الجبايات المحلية: على مستوى قانون االنتخابات و  ولالفرع األ 
لدولة. فتشعب مهام الدولة لالعام  الديمقراطي بعد آخر في البناء أصبح دور الاّلمركزية في عصرنا الحاضر يتزايد يوما   

 واالجتماعية واالقتصادية إلى وحدات إدارية وترابية تعتمدالوظيفة اإلدارية  من مسؤولياتها أدى بها إلى ترك جزءوتكاثر 
. إن تعدد وازدياد المجاالت يصبح لممثلي السكان اختصاصات موسعة في مختلفاالنتخاب، بحيث التمثيلية عبر آلة 

هذه الجماعات بالاّلمركزية أّدى إلى اعتماد آليات مالية مهمة تمكن  الجماعات المحلية في كل التجارب التي تأخذأدوار 
الحريات الالزمة للهيأت المحلية  متسعمركزية اإلدارية ليست فقط فالال ،من خاللها القيام بهذه األدوار تستطيع من موارد

باإلضافة إلى ذلك تتطلب إعطاء الهيأت المحلية السلطات إنما هي  التخاذ القرارات التي تهم تدبير الشؤون المحلية
 ،بالسلطة الجبائية المحلية بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب خاصة ما يتعلقالمالية الالزمة للقيام  واإلمكانيات
المستوى اإلداري تجربة على هذا المستوى وخصوصا على  واكب الاّلمركزية كغيره من البلدان التي أخذت بنظاموالمغرب 

 وفعالية على المستوى المالي . يصاحبه تطور والذي

 الفقرة االولى : الرقابة االعالمية االنتخابية
عالم ويوصف اإل ،ل واسع خاصة في فترة االنتخاباتدورا مهما في تحقيق الشفافية بشكعالم تمارس وسائل اإل   

كون ذات نتائج مثمرة سياسي او مدني , لكن هذه االدوار تانتخابي و تربوي ه توعوي النه يقوم بدور تثقيفي و االنتخابي بمون
ومع بدا  ،فية مستدامةبغي ان تكون العملية التثقيسابيع مع انه ينأا قبل العملية االنتخابية ببضعة نها تبدفي الغالب أل

االنتخابات وتدعيم اسس  خرى في انجاحالعالم بكل انواعها لتساهم هي األالحمالت االنتخابية يبدا دور وسائل ا
 المواطنة الحرة ويظهر هذا من خالل...الديمقراطية و 

 وال : الرقابة االعالمية قبل االنتخاباتأ
فهي تساعد المواطن على التعرف والتقرب اكثر  ،هام قبل بدا الحملة االنتخابية الم بكل انواعها بدورتقوم وسائل االع   

وهذا يظهر من خالل الوسائل الحديثة للتوعية االنتخابية وهي االنترنت  ،لسياسية قبل االقتراعاهداف االحزاب اعلى برامج و 
ما تقوم به بعض الفرق الغنائية و  ،اللكترونية على الهواتف النقالةئل االرساقعها في تقديم برامج المنتخبين و واستخدام موا

عن طريق ممارسة حقهم  الشبابية من اشرطة فيديو تحث الشباب على اهمية االنتخابات ودورهم المهم في انجاحها
قات تلعبه الملصالدور المهم الذي االنتخابات المتمثل في التصويت و عليه في قانون  القانوني المنصوصالدستوري و 

دارجة في االنتخابات  والمودة الجديدة ،الناخبين شورات اضافة الى دور شعار الحزب في اجتداباالعالنية في الشوارع والمن
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روفة للترويج لحزبهم كالممثلين بوجوه وطنية معث استعانة االحزاب برموز وطنية و حي 2009نونبر  12االخيرة في 
 المغنيين....و 

ئل التقليدية فمازالت كما هي فالمناظرة االنتخابية تعتبر من اهم االساليب الحوارية التي تبين للمواطن مقدرة ما الوساأ   
زة والمناظرة مبار  ،و الندواةأو في المؤتمرات أاعة و االذأهة خصم مباشرة سواء على التلفاز المنتحب الحقيقية في مواج
هرة االوسع في تعبئة وتعتبر الظا ،كم النهائي يكون لهيئة الناخبينالحدة و و هيئات محايأانتخابية علنية يديرها افراد 

ى حشد عدد هائل من نها تؤدي الو القرى هي التجمعات الخطابية ألأاستقطاب الناخبين سواء في المدن المواطنين و 
 (   225ماكن عامة كالمالعب الرياضية و القاعات العرض....)أالمواطنين في 

 بعد االنتخاباتثناء وأاالعالمية  نيا : الرقابةثا
و أة بشتى انواعها لعملية االقتراع ظهر هذا الشكل الرقابي في المتابعة المستمرة التي تقوم بها وسائل االعالم الوطنيي   
وحث المواطنين  ،الذهاب الى صناديق االقتراعوتحفيز المواطنين على االنتخاب و  ،صويت ونشر النتائج المحصل عليهاالت

سبب حفظ ماء الوجه مقابلة مبلغ زهيد سيكون الواتهم بل حقهم في العيش الكريم و على االبتعاد عن الغش وبيع ليس اص
ما الرقابة االعالمية بعد االنتخابات فتتجلى أ ...عا للفساد االداري وسوء التسييروطنه مرتو أكيد الذي سيبقي جماعته اال

التي يكون الهدف منها تصليط و التلفزية أالجتماعية االذاعية االبرامج الحوارية السياسية و ة و فيمن خالل المقاالت الصح
ومدى  ،حهساسها صوت الشارع المغربي لصالألى الضوء على مدى تطبيق المنتخبين للبرامج التي وضعوها والتي ع

 .على الجماعة او البالد برمتها التنموية التي اتت بهارض الواقع واالضافة التطويرية و أفاعليتها على 

 47.06الفقرة الثانية :  على مستوى قانون الجبايات المحلية 
 وزمنية مجاال الجبائي تعود إلى مراحل ماقبل الحماية حيث كانت ضرائب دينية المحلية في شقها الماليةن التجربة إ   

الجبائي بمعناه الحديث لم يعرفه  غير أن النظام ،السيبة" ببالد"للصراع السياسي واالقتصادي بين المخزن وما كان يعرف 
التي  مجموعة من الضرائب خصوصا الضريبة الحضرية تمثل في  1906الجزيرة الخضراء لسنة  مؤتمرالمغرب إالّ مع 

حيث صدر ظهير  1912فاس لسنة معاهدة  أما في عهد الحماية وتطبيقا لبنود ,أصبحت البلديات تستفيد من جزء منها
 ليدخل 1948دجنبر  29ظهير لكنها لم تف بالغرض ليصدر  .الذي أحدث رسوم وضرائب محلية 1917مارس  27

 المالية باعتبار أن هدفالمردودية  المحلية غير أن الهدف من هذه اإلصالحات كان هو اصطالحات عميقة على الجبايات
الذي أكد في فصله األول  1962مارس  23ظهير  صدراالستقالل  ومع ،ولىأساسا االستغالل بالدرجة األالمستعمر 
والضرائب الواجب  يتم بموجب ظهير شريف وليسرد بعد ذلك الئحة من األداءات يجب أنتأسيس كل أداء بلدي  على أن
 .كرسم النظافة وأخرى اختيارية كاألداء عن اإلغالق المتأخر عرضها

 ي بمقاومة لوبي العقار  اصطدمتعقارية لفائدة الجماعات المحلية لكنها  حاول المشرع فرض ضريبة 1978وفي سنة    
بالمغرب. إال أن أنه  دوره في الدفع بالاّلمركزية حدت منمحكوما بظرفية داخلية وخارجية  89.30قانون  وصدربالمغرب، 

                                                 
 0022/2003: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا, السنة الجامعية  1998_صالح عازيزي :  االعالم والظاهرة االنتخابية نموذج الحملة االنتخابية التشريعية 225
 78ص 
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والسيما من حيث التطبيق ونتيجة إلى ما عرفه المغرب  30.89  التي عرفها قانون رقموبالنظر إلى الصعوبات واإلكراهات 
أصبحت  التيالمجال الضريبي خالل الثمانينات من القرن الماضي، وكذا االختصاصات الواسعة  إصالحات فيمن 

رقم  القانون الشاملة، أصبح معه  في مجال التنمية 1996التعديل الدستوري سنة تضطلع بها الجماعات المحلية بعد 
وقد جاء  ،2008 في ينايروالذي دخل حيز التنفيذ  47.06 المحلية قانون الجباياتمتجاوزا وعجلت بصدور  30.89

 هذا االصالح بهدف تحقيق اهداف بعينها وهي :

 ؛تبسيط الجبايات المحلية و تحسين المردوديتها -
 ؛مطابقة الجبايات المحلية الطار الالمركزية -
 ؛مع جبايات الدولة مالئمة جبايات المحلية -
 هيل االدارة الجبائية المحلية .أت -

ى مستوى المسؤولين سواء عل تجدر اإلشارة إليه أن موضوع الجبايات المحلية من المواضيع التي استرعت اهتمام كل وما  
  .الجماعية وى المسؤولين بالمجالسأو على مستالمحلية  وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية على الجماعات

 ،طنللمواستخالص حق الدولة من الخدمات التي توفرها إضافة الى باإل 47.06قانون الجبايات المحلية هتم إ وقد   
 ىلملزم عللكن كيف يتعرف ا ،عليها في بعض المواد القانونيةوذلك بالتنصيص  ،مواطن بحقوقه الجبائية وواجباتهالعالم إب

جال ي المأاد يكونون مختصين في هذا المجال المواطنين الذين يطلعون على هذه المو هذه النصوص مع العلم ان اغلبية 
 ك ؟يف ذلولكن ك ،هنا يظهر دور وسائل االعالم ولكن فما بال ؤالئك الذين ليست لذيهم نفس االهتمامات ؟ ،القانوني

 عالم الملزم بواجباته الجبائيةإوال : حق أ

ار مبدا ي اطاعد قانونية لضمان توزيع عادل لتحمالت الدولة بين جميع المواطنين فيهدف القانون الجبائي الى وضع قو   
لتنمية اوسائل  همها تحقيق سياسة االجتماعية وهو وسيلة منأ القانون بالعديد من االدوار من  ويتمتع هذا ،العدالة والمساواة
هي وسيلة جبائية فهم المهمات التي تقوم بها االدارة الأ وعملية تبليغ الملزم هي من  ،للجماعة المحلية وللدولة االقتصادية...

عة ا الجماالتي تستخلصهوحقوق الجماعة المحلية بالنسبة لرسوم  ،للدولة ق الدولة بالنسبة للرسوم المستحقةالستخالص حقو 
ال بحسب نصوص إص منه ال يمكن التملوهي في ذات الوقت واجب حتمي وفرض واجب االداء على الملزم  ،لفائدتها
الح ي تهرب او غش يهدف الى عدم اداء مستحقات االدارة الضريبية يعد مساسا ليس بمصالح الدولة بل بمصأو  ،القانون 

 .لالمواطنين , الن تلك الرسوم المستخلصة تعود الينا في شكل خدمات نستفيد منها جميعا , وتعم فائدتها على الك

بالوسائل التي يكفلها له القانون بليغ الملزم بواجباته الجبائية و لمشرع الجبائي المغربي نقطة مهمة وهي كيفية توقد اثار ا    
العلوم الثقافة و المنظمة العربية للتربية و وعملية التبليغ هي االيصال حسب معجم العربي االساسي الذي اصدرته ، الداءها
لضريبية التي الم الملزم بالمسطرة اإعجل أيقة تستعملها االدارة من كل وث لمعجم الضريبي يعتبرلكنه في ا ،1989سنة 
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النسبة للملزم جال جديدة التقادم بآع التقادم بالنسبة لالدارة وفتح الغاية من ايصال هذه الوثيقة هي قطو  ،تمارسها في حقه
 ويعتبر موضوع التبليغ ذا اهمية قسوى بالنظر لالعتبارات التالية : ،ظلمو النأسواء للجواب 

 ؛عالم حتى ال تاخده على حين غرةالتبليغ يحفظ حق الملزم في اال -
 ؛جل التقادم بصورة صحيحة تنظيما للمعامالت بينهماأرة من احتساب االداالتبليغ يمكن الملزم و  -
مالحظاته بغية لتي تمكن كل طرف من عرض مواقفه و التواجهية اااللية االساسية لتجسيد المسطرة  التبليغ هو -

 .( 226التواصل الى االتفاق بالتراضي حول االساس الضريبي الجديد)
الملزم في اقراراته  عملية عن طريق التبليغ بالعنوان المحدد من قبلالمن القانون الجبائي تتم  152المادة وبحسب     

رسالة مضمونة مع اشعار بالتسليم ما بألها المكان الذي فرض الرسم عليه الى االدارة التابع مراسالته المدلى بها وعقوده او أ
و بالطريقة أو المفوضين القضائيين أعوان كتابة الضبط أ و أورين المحلفين التابعين لالدارة و بالتسليم اليه بواسطة المامأ

وتتبث هذه العملية بشهادة تحرر في نسختين تعد وفق  ،العون رف رسم الى الملزم في ظرف مغلق من طويقدم ال ،االدارية
 وهذه الشهادة تستلزم توفر الشروط التالية : ،لم نسخة منها الى المعني باالمرمطبوع نموذجي لالدارة و تس

 صفته اسم العون المبلغ و  -
 تاريخ التبليغ -
 توقيعهالشخص المسلمة اليه الوثيقة و  -

 
التسليم  واذا لم يتملم يستطع ذلك وجب على العون االشارة الى ذلك أو دة  توقيع الشهالتبليغ و امتنع الملزم عن تسلم ا واذا 

هذه هي  (.227جبت االشارة الى ذلك في الشهادة التي تعود الى االدارة المعنية ...)و نائبه و ألعدم العثورعلى الملزم 
الملزم يحاول  ولكننا نالحظ في اغلب عمليات التبليغ ان ،الجبائيةتبليغ الملزم بواجباته المسطرة المتبعة باقتضاب في عملية 

الواجب جبائية ننمي بها حس المسؤولية و  و اداءها الننا في المغرب ليست لذينا ثقافة جبائية او تربيةأالتهرب من تسلمها 
الضريبية النه يعتبرها حقا للدولة عليه نه في المانيا مثال الملزم يكون فخورا جدا عندما يقوم باداء واجباته إفنجد  ،الجبائي

 االمن.....  ،التعليم ،الطرقات ،الصحية وتوفيرها للبنية التحتيةلما توفره من خدمات له في شتى المجاالت 
اذا كان الدستور المغربي بكل جدية  ن يأخذهأعدالة الجبائية اليوم مطلبا مهما، يتعين على المشرع الجبائي وتعد ال     

ميثاق حقوق يه المواثيق الدولية ومنها لالعمومية وفق ما تنص ع ى مبدأ المساواة والعدالة في تحمل التكاليفينص عل
فإذا كان مطلب العدالة الجبائية بين عموم الملزمين يبقى ذا اهمية  ،رض الواقعأفلما ات نجده مطبقا بحدافيره في  االنسان

طبيق هذا المطلب على الجماعات المحلية فيما بينها من حيث االستفادة من ن تإالدولة التضامنية، ف كبيرة لتحقيق شعار
٪ من  60، هناك اكثر من قت بالذاتمرا ملحا في هذا الو أبية على حسب طاقة كل منها، يبقى الضري عائدات الدولة

                                                 
 _عبد الغني خالد :" مسطرة التبليغ في القانون الضريبي المغربي " مجلة دفاتر المجلس االعلى تحت عنوان :" العمل القضائي و المنازعات226

  57/58, ص  8/2005الضريبية " عدد
  7200نونبر  30بتاريخ  1.07.195صادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  47.06من مدونة الجبايات الجماعات المحلية قانون رقم  152_ انظر المادة 227

 95ص  2008الطبعة االولى  soma consultingموسوعة القانون المغربي , منشورات مكتبة الدراسات 
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المستوى االفقي  الحديث عن عدالة جبائية على فكيف يمكن ،في توفير اجور موظفيها وعمالها الجماعات تجد صعوبة
 .الديمقراطي لم تتضح بعد والعمودي في دولة مازالت مالمح وجهها

 ثانيا :  حمالت التوعية 
 بالتالي فحديثه عن التوجه نحو االقرارية في دفع الرسوم مسألة غيرإلى الملزم و  إن القانون الجبائي الحالي لم يشر نهائيا   

لها يمكن للملزم بحيث انها آلية لخلق أسس الحوار بين أطراف العالقة الجبائية من خال ،سليمة فهي مرتبطة بتوعية الملزم
اإلعالم سواء  سائلعن طريق مجموعة من الوسائل واألساليب كتوظيف و  وهذا لن يتأتى إال ،واجباتهو من معرفة حقوقه 

حقوق رف باهداف ومستجدات و الية تعو برامج معدة من قبل وزارة المأبصري عن طريق البرامج التثقيفية السمعي ال
وواجبات الملزم تجاه بلده التي تقدم له خدمات قيمة وحيوية, والقيام بحمالت الدعاية سواء عن طريق الملصقات االشهارية 

و عن طريق فقرة اشهارية مقدمة بطريقة هزلية توعوية تحبب المواطن في أو االعالنات في التلفزيون واالذاعة أارع في الشو 
التفرج عليها وتقدم في ذات الوقت فائدة للمواطنين مثلما قامت السلطات المصرية بخلق فقرة اشهارية توعوية توجيهية بثتها 

ونما تقديم االقرار الضريبي في وقته د وكانت الفكرة تحوم حول ضرورة ،م المواطنين المصريينعلى الفضائيات ليراها عمو 
اجتدبة حتى غير المصريين لتفرج  .ن واحدآترغيبية ترهيبية في  فكانت فقرة اعالنية غش وال تزوير في البيانات المقدمة

االحترام ريبة عن طريق اظهار بعض التفهم و اعتماد استقبال جيد في اإلدارة الضالتعبئة و عليها!؟, اضافة الى عملية 
 للمواطنين الذين ياتون الى االدارة لقضاء حوائجهم .

التكوين  المدرسة كفضاء لتلقين السياسية واعتمادبطة أساسا بالتنشئة االجتماعية و مرت الجبائيةأنه تبقى الثقافة  غير  
تعميق الوعي الجبائي المسؤول غير لزمين بأهمية مساهمتهم المالية و الم غيرها من شأنها أن تقنعالجبائي فهذه الوسائل و 

توعيته في مشروع اإلصالح بدل  ان من المفروض الحديث عن الملزم كنزواء. و ليس إلى االاك و الدافعة إلى اإلشر  المتهرب
 .1992يوليوز  22 بتاريخ الصادرة 408رقم االعتماد على الدوريات كدورية 

 وسائله التواصل االداري الضريبي و ثالثا : 
وكل هذه القطاعات  ،الخزينة العامةمصالح التابعة لمديرية الضرائب وادارة الجمارك ومصالح يقصد باالدارة الضريبية ال

السياسة الجبائية وتحقيق  فالتواصل وسيلة ناجعة لنجاح ،ية لنجاح استراتيجية وبرامج عمليلعب التواصل وظيفة اساس
رة المركزية فبهذه الوسائل تبلغ االدا ،عنه تعتر تنفيد البرامج المسطرةغياب وسائل التواصل ينتج و  ،هداف المتوخاةاال

قانون الجبائي ومعاملة التوجيهات العامة المرتبطة بمجال عملهم اليومي في تطبيق الها التوصيات والتفسيرات و العوان
صحي يساعد على ابتكار وتحسين اساليب التدبير وتقوية قدرات االدارة  ن نجاعة التواصل تساعد على خلق جوإ ،الملزمين

دارية ككل نقصد به التفكير في صورة البنية االتجميع الكفاءات و فر الكفاءات ال ن تسير وفق معادلة تظاأالتي يجب 
 وبالتالي يجب تشجيع : عوض التصور االنفرادي

 ؛خاص الذين يتعاملون مع االدارةسلوكات االصغاء للغير بالنسبة لالش -
 ؛اونين بكافة المعلومات الالزمةالعمل على تمكين كل المنتع -
 ؛التبادلتسهيل التعاون والتنسيق الجماعي و  -
 .تشجيع ثقافة التعاون  -
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تشجع العمل , الخلق ,  التواصل الناجع اداة لتعميم ثقافة التدبير الحديث الذي يسستقي جذوره من قيمنا الحضارية التيو   
االستقامة وكذلك المرجعية السياسية المتجسدة في المفهوم الجديد للسلطة الذي ورد في الخطاب الملكي في ، المواطنة
نه من دعائم سياسة إوجوهر القول  ،لوفةأتمارس سلطات واسعة وغير م ( مادامت االدارة الضريبية228) 2000 اكتوبر

ي والخارجي ن التواصل الداخلألتواصل بين مكوناتها على اعتبار توفقها في ااح االدارة الجبائية على نفسها و التواصل انفت
 داري .إي انفتاح ساسي والدعامة االساسية ألا التواصل يشكل المحرك االفهذ ،وجهان لعملة واحدة

  وسائل تواصل االدارة الجبائي 
ولكن يجب على  ،ئل االتصاالت في مجال الكمبوتر واالنترنتن مواكبة للتطور السريع لوساأن وسائل التواصل يجب إ    

 هذه الوسائل ان تتناسب مع استراتيجية التواصل المتبناة داخل االدارة الجبائية ومن اهمها :
 ؛سيلة من وسائل التدبيرخل المؤسسة الجبائية باعتبارها و ادماج مادة التواصل ضمن البرامج التكوينية لالطر دا -
المالية ووسيلة لنشر صل بين موظفي وزارة االقتصاد و واو مجلة داخلية تساعد على التأاالهتمام باصدار نشرات  -

 ؛اخبار مختلف المديريات التابعة لها كمجلة المالية التي تصدرها مصلحة التواصل التابعة لنفس الوزارة
المشاركة في برامج تلفزية تكون مخصصة لمناقشة المسائل الجبائية نظرا لضعف الوعي القيام بموائد مستديرة و  -

 ؛الحيويةذه المسالة الحساسة و المعرفة بهو 
االستعانة بالكتابات الصحفية لنشر الوعي الضريبي وتبسيط مقتضيات التشريع الجبائي وتعريف المواطنين  -

 ت؛الواجبة عليه و ايداع االقرارابحقوقهم عوض استعمال الصحافة لتذكير الملزم بمواعيد دفع الرسوم 
ن إوفي مجتمعنا ف ،ن تصوره للتواصلريخي معين ولكل مجتمع معينه لكل ظرف تاإعلى المستوى السوسيولوجي ف -

العامة واالجنبية والشخص ير متجانس فهناك الملزم الصغير والكبير والمقاولة الخاصة و المجتمع الضريبي غ
 ؛المؤسسات االجنبية القارة وما الى ذلكالمعنوي ومجموعة الشركات والشركات القابضة و الشخص الطبيعي و 

لتحقيق على الشفافية في نشر االحصائيات حول عدد الملزمين بكل رسم على حدا وبرامج فحص فرق ااعتماد  -
 ؛محاسبة المقاولة ...

االمر بالنسبة لمديرية االقتصاد على موقع خاص بها كذلك نترنت حيث تتوفر وزارة المالية و االستعانة باال -
 ن يعرفوا مبلغ رسومأاالقتصادين ال حيث يمكن للشركاء ادارة الجمارك التي تعد متقدمت في هذا المجالضرائب و 

مع امكانية التصريح من بعيد بواسطة جهاز الكمبيوتر ووضع  ،و منتوج قبل استيرادهأية بضاعة الجمارك على ا
 رقم اخضر بالمجان لفائدة المتعاملين مع ادارة الجمارك .

اينة مما يلزم مع والهاتف والتوجيهات الشفوية والملصقات.. من الروتين االداري مثل الفاكسن وسائل التواصل تدخل ضإ
ن نهج إ ،رض الواقع لتدبير المسالة الجبائية للوقوف على طبيعتها والوسائل المستعملة فيهاأسياسة التواصل المتبعة على 

من وجود ارضية مشجعة على ال بد قبل اتباعها التاكد نهج السياسة التواصلية في االداراة الضريبية كاسلوب للتدبير المم

                                                 
ننا لعازمون على مواكبة إصالح... والمالية المحلية... وجبايات محليةء فيه : جا  2000اكتوبر 13_ الخطاب الملكي في 228 محفزة على االستثمار تتسم  " وا 

الوطنية لجعلها جميعها و  والرسوم المحلية الى أدنى عدد ممكن في إطار التناسق التام بين الجبايات المحلية بالشفافية والعقلنة والتقليص من العدد المرتفع للضرائب
ح خطاب بمناسبة في افتتاالموارد الضرورية لتمويل التنمية المحلية والعمليات ذات النفع العام.."وكان هذا ال من األدوات األساسية لتشجيع االستثمار المنتج وتوفير

 .الدورة االولى من السنة التشريعية الرابعة 
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ن أنه يجب أكما  ،افها في قالب دولة الحق والقانون قات العامة والتي ال تتوقف اهدنجاح هذه السياسة فيما يخص العال
نؤكد على انه قبل الحث على خلق طرق فعالة في التواصل الجبائي بين الملزم و االدارة وتضيق الحديث في هذا الموضوع 

ي منظمة أنه قبل ان تنفتح أل ،ين تتجه الى تفعيل التواصل الداخلأياسة التواصل في جميع تجلياتها سيجب لضمان نجاح 
في مجال التواصل بشقيه الداخلي ن تنفتح على نفسها وهي من البديهيات أوال أعلى محيطها يجب  و ادارة...أو مؤسسة أ

 .والخارجي النهما متالزمان
ن إ ،د من الخدمات االدارية الجبائيةمستفيباعتباره ممول للنفقات العامة و  ع الملزمنه من الالزم تعزيز التواصل مإ  

ة في خرى فنجد ادارات متقدمأدارة العمومية الزالت متواضعة وتتفاوت بين ادارة و المجهودات التي اقيمت على صعيد اال
همية التواصل الجبائي ليست ملقاة على أبن التحسيس أكما  ،خرى مازالت بعيدة كل البعدأهذا المجال كما سبق الذكر و 

كل من يانات من هيئات المجتمع المدني والوزارة الوصية والحكومة و عاتق االدارة فقط بل هي مسالة تتشارك فيها كل الك
 (229) .لتعاضد والتضامن االجتماعيوجعل الرسوم اداة العادة توزيع الدخول ووسيلة ل ،يهمه تطور مجتمعنا

 و القانون الجنائي 03.03على مستوى قانون االرهاب  الفرع الثاني :
هذا سؤال وجيه من  وما عالقة االعالم بكل اصنافه بقانون االرهاب؟؟يقول القارئ في ذهنه عند قرائته لهذا العنوان :     
خص وقانون االرهاب باألالعالقة بين االعالم  هنا باظهارولكنني ساقوم  عليه المشرع المغربي وليس انا! ن يجيبأر داالج
 .يضاأقانون الجنائي و 

 ولى : قانون مكافحة االرهاب/القانون الجنائيالفقرة األ 
 الغرض منهما...؟ حيتياتهما ؟ و القانون الجنائي عرف على العالقة قانون االرهاب و سنقوم ها هنا بالت  

 قانون االرهاب وال :أ
جعلت الدوا االخرى ترتعد خوفا من هول ما كان وما سيكون اذا  ،منا وقوةأ كثر دولهأداثا مروعة هزت عرف العالم اح   

لجسد ليرديه ليس مريضا بل نه كالفيروس يقتحم اإ ال عرقا وال لونا..فة االرهاب الذي ال يعرف دينا و لم يوجد حل فوري ال
نها بالنسبة أرواح بريئة الذنب لها سوى أيغذيها بقاد و ويشعل نار االح ،نه يحطم تكاتف الشعوب وتالحمهاإ ،قتيال

خفونها تحت شعارات حماية الدين مام رغباتهم المريضة التي يأوراق ضغط على الحكومات للتتداعى لالرهابيين مجدر ا
 ،ول من صدقهاأنفسهم أهم كبيرة هم خلقوها و الكلمات الجوفاء التي هي كذبة وغيرها من االوهام و  .الحرب الصليبية..و 

وهام دسها اشخاص أح فيها ارواح مغربية نقية نتيجة التي را ماي بالدار البيضاء 16حداث أو شتنبر 11حداث أوبعد 
دولة اسالمية اوال وقبل كل  الدين مع ان الدولة المغربية تؤكد في دستورها على انهامير كلها تدور حول حماية الملة و بالض
وفي هذا االطار  ،ارة الى مفاهيم اسالميةالمراسيم ال تخلوا من االشعالنات و كل الظهائر الملكية واال نأكما اننا نجد  ،شيء
ان عنايتنا بالمحافظة على القيم االسالمية و نشر التعاليم الدينية ال تقل عن ":  الملك الحسن الثاني رحمه هللايقول 

حتوي هذه المشكلة العويصة فما ن يأكان على المغرب ملكا وحكومة و  ،(230افراد شعبنا ") لرخاء...بيناهتمامنا باشاعة ا
 3على المجلس في حيث تمت احالته  ؛ه وصدر في فترة زمنية قصيرة جداكان اال وخلق قانون االرهاب الذي وافق علي

                                                 
  .  93الى   90ص 2002مارس _ ابريل   43_ذ محمد شكيري : " اهمية التواصل في تدبير الضريبة " المجلة المغربية لالدارة المحلية و التنمية , العدد 229
  11كتاب انبعاث امة ص  1968اكتوبر  10_الخطاب الملكي  230



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 205صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

لعامة في الجلسة اوعرض على البرلمان للموافقة عليه في  2003فبراير  4لجنة العدل في حيل على أو  2003فبراير 
ماي  22مجلس المستشارين في حيل على أء صوت واحد و وصوتت عليه اغلبية الحضور باستثنا 2003 ماي 21

لتي تم فيها ويالحظ من هذه التواريخ السرعة ا 2003ماي  29في  5112عدد وتم نشره بالجريدة الرسمية تحت  2003
 .االرهابانون مرجعيته االساسية في االتفاقية العربية لمكافحة المصادقة عليه ويجد هذا القاصدار هذا القانون ومناقشته و 

الحقوق خاصة بالنسبة عليه تقييده للعديد من الحريات و ه يؤخد أنال إم الظرفية الصعبة التي جاء فيها غن هذا القانون ور إ  
نظره ن يدخل ضمن نطاقها اي عمل كان في أمة في اغلبها تجعل من حق المشرع لحرية الصحافة فنصوصه جاءت عا

اغالق للمكاتب الصحفية بحجة وهذا مارايناه من حبس للصحفيين و طار مكافحة االرهاب إمخالف لسياسات الدولة وضمن 
 .ا القانون كتاييد لتلك االفعالبالكتابات الصحفية...التي يعتبرهجيعهم له دعمها لالرهاب وتش

يأتي لضرب منظومة حقوق اإلنسان، نظرا لكونه فارغا من الضمانات القانونية  "فحة اإلرهاب"مكايمكن القول أن قانون    
الموضوعية التي تقرها المواثيق والعهود الدولية، مما يفتح الباب أمام االنتهاكات الجسيمة من جديد ويعرض نشطاء حقوق 

ضد الشطط اصة مع انعدام وسائل المراقبة اإلنسان لخطورة استعماله ضدهم من طرف السلطات لتصفية الحسابات، خ
، الشيء الذي يطرح على ضي للتجاوز وا عادة الماضي األسودمما يعرض مبدأ طي صفحة الما ...والتعسفات والتعذيب

 ( .231حركة المجتمع المدني مزيدا من النضال للدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها)

 القانون الجنائي ثانيا :
عماله كوسيلة للعدوان وعدم است ،ظ التي تنصح وتوصي بحفظ  اللسانالمواعالعربية باالشعار والكتابات و تعج الثقافة    

لفا للقانون ومرتكبه يعاقب لكنه االن يعتبر امرا مخا ،خرآتستعمله العرب قديما لذم فالن وهجاء  كما كانت .على الغير
رع المغربي مالم يكن لغيرها من الجرائم فقد عرفت في وجريمة السب كان لها من حظ التعريف من طرف المش ،عليه

دح ال تتضمن نسبة اي واقعة و عبارة تحقير او قأ: "يعد سبا كل تعبير سائن  نهاأمن القانون الجنائي على  443الفصل 
ال و القدح أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو مشين أ: "كل  تعبير شائن نه أخر بأوعاد وعرفه في موقع  "معينة

من ذكر هذه وغرضنا  (232) من قانون الصحافة 44وهذا التعريف ورد في الفصل ية واقعة معينة "أيتضمن نسبة 
سواء من طرف موظف التشهير بالحياة الخاصة لالفراد و القذف و أو التنكيل أن السب العلني أالتعاريف الوصول الى 

و مؤسسة مهما كان نوعها تصرف غير مبرر ويعاقب عليه أاطن و صحفي مع مو أسه و و عامل مع مرؤ أعادي مع مديره 
لطرف التي غالبا ما يكون هو اهي وضعية الصحفي في هذه الحالة و وما يهمنا هنا  ،الجنائي وقانون الصحافة القانون 

و أفي الصح نظرا لوجود العديد من هذه الحاالت معروضة على القضاء للبث فيها يكون  ،المدان في مثل هذه الحاالت
ث في مهنة لسماح لمثل هذه االنتهاكات ان تحدتنظيمها ينبغي عدم اللصحافة مهنة المتاعب و ن اإ ،االعالمي متهما فيها

 تعد هي وجه العدالة الشعبية. 
، إال أن هذه الحرية ال تعني أنها غير حرية، حتى تستطيع تأدية رسالتهاإن الدور األساسي للصحافة يستوجب تمتيعها بال

فالحرية  ”آستحالة وجود حق مطلق”مسؤولة عما تنشره، فالحرية والمسؤولية عنصران ال يفترقان وذلك عمال بمبدأ 

                                                 
 79ص  2004/2005السنة الجامعية  _ محمد طبيش : الصحافة والسلطة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا231
  218,ص  2005لسنة  5مجلة ملف العدد ير العلني بين القانون الجنائي وقانون الصحافة ومدونة الشغل "_ يوسف وهابي : "السب العلني و السب غ232
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ذاك مسؤولية تستوجب إقامة المسؤولية حالة تجاوز حدود معينة خصوصا إذا نتج إضرار باألفراد وبالنظام العام ، إذ تقوم إ
، وال تقيم تميزا يرهيعمل القانون على حماية المصالح والحريات سواء بنصوص القانون الجنائي أو غ ،ة وأخرى مدنيةجنائي

إال أن ما سبق عرضه ال يعني أن القانون  ”المساواة أمام القانون ” بين ارتكابها من هذا الشخص أو ذلك عمال بمبدأ 
فقد أتى للتوفيق بين حرية الرأي خصوصا  ،األخيرة , فبالعكس من ذلك ية هذهالجنائي للصحافة ما جاء إال للحد من حر 

 ومجمل الحريات التي يتمتع بها األفراد والجماعات داخل الدولة وخارجها.
، تستلزم توفر الركن المادي والمعنوي وعالقة السببية بين الركنين لصحفية كغيرها من الجرائم األخرى تعتبر الجريمة ا
لمسؤولية الجنائية عنها، إال أن ما يميز الجريمة الصحفية هو ضرورة توافر عنصر قد ال تعرفه الجرائم إلمكانية قيام ا

وسيلة اإلعالم المقترفة  ، وذلك تبعا لنوعيةاء بالقول أو الكتابة أو التخطيطاألخرى ويتعلق األمر بعنصر العالنية سو 
عاملين في إطار المؤسسة  بين مجموعة أشخاص ”ابعا تضامنيا ط”الجريمة الصحفية يمكن القول بأنها تكتسي و  ،للجريمة
، ومرد ذلك هو كون العمل الصحفي ناتج عن مجموعة من المجهودات المبذولة من األشخاص المذكورين ) أي الصحفية

العاملين في إطار المؤسسة الصحفية(. ومن تم يطرح تساؤل هام حول الشخص المسؤول عن الفعل الصحفي المخالف 
سؤول عنها أم يسألون بصفة : أهو كاتب المقال أم مدير النشر أم صاحب المطبعة أم الملقانون الزجري للصحافة ل

 ؟جماعية

ذ ما يتصور إإن تطبيق القواعد العامة للقانون الجنائي على جرائم الصحافة يجعل مفهوم المسؤولية واسع النطاق أكثر م    
فاعل ، وحالة انتفاء مسؤولية الين في كل مرحلة تمر منها الصحيفةين والمساهمسيمتد ليشمل الفاعل األصلي والمشارك

ات يظهر االختالف أيضا بين المقتضيو  ،مين تبعا لذلك ) في حدود معينة(هاألصلي تنتفي مسؤولية المشاركين والمسا
ته عكس ت إدانمتهم بريئا إلى أن تثب، فقانون المسطرة الجنائية يعتبر الالصحافة فيما يخص قرينة البراءة الجنائية وقانون 

اصيات ختنطوي المسؤولية في إطار الجريمة الصحفية على  ،عليه إثبات براءته قانون الصحافة الذي يعتبر المتهم ظنينا
تهم يعاقب األشخاص اآلتي ذكرهم بصف”  :من قانون الصحافة 67الفصل ومميزات هامة تظهر من خالل ما ينص عليه 

 ي :بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالفاعلين أصليين 

 مدير النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم ; -
 أصحاب المقاالت المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون ; -
 أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقاالت  -
 المكلفون باإللصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ;البائعون والموزعون و  -
ملة في لمستعوفي األحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير األخرى ا -

و تعذرت يمة أارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج ، وفي جميع األحوال التي ال يمكن فيها معرفة مرتكب الجر 
مز أو و الر أبب من األسباب ، يعاقب بصفته فاعال أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة متابعته لس

 ”طرق التعبير األخرى أو المستورد أو الموزع أو البائع.
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فلم  ،ترضة، وهي المسؤولية المفمن خالل الفصل أعاله ، يظهر لنا أن المشرع أقام نوعا من المسؤولية عن فعل الغير 
 ويتعلق ، كما أقر المشرع نوعا أخر من المسؤوليةفي حاالت خاصةيهدف إلى معاقبة الفاعل المادي للجريمة الصحفية إال 

رع ر المشإلى جانب أصناف المسؤولية الجنائية المذكورة ، أق قب، فضال عن المسؤولية المشتركةاألمر بالمسؤولية بالتعا
 . من قانون الصحافة 68بموجب المادة لجرائد والمكتوبات الدورية المسؤولية المدنية في حق أرباب ا

 _المسؤولية الجنائية ا

 يه ومن تم، ستعتمد تقسيما أهم ما يميز هو وجود شبه إجماع فقهي عللية الجنائية عن الجرائم الصحفيةفي إطار المسؤو   
 سنقسم هذه المسؤولية إلى ثالث أصناف :

 المفترضةالصنف األول : المسؤولية  -
 الصنف الثاني : المسؤولية المشتركة -
 الصنف الثالث : المسؤولية المتدرجة أو بالتعاقب . -

  المسؤولية المفترضة 

لمشرع ، فاالجنائية في إطار جرائم الصحافة تعتبر المسؤولية المفترضة من السمات األساسية التي تميز المسؤولية    
ي ومية المسؤول الحقيقاليومية أو متولي الطبع فيما يخص الصحف غير اليالمغربي جعل من المدير فسما يخص الصحف 

قيل ، وذلك لوضع حد للعرامتعلقة بالمسؤولية عن فعل الغير ، فهو بذلك يكون قد نص على حالة استثنائيةعن الجريمة
 ،لجريدةولى مهام إدارة ار الذي يت، فضال عن أن المدير أو الناشتسهيال لوسائل اإلثباتالمسؤولين و الناتجة عن تعدد 
مهام ام بال، ويعد ارتكاب الجريدة التي يرأسها لجريمة معينة قصورا منه في القيراجع ويراقب ما يتم نشرهيفترض فيه أن ي

خالال بواجبه ومن تم تتم مساءلته جنائيا عن اإلهمال .  المنوطة به وا 

ى في حالة تفويضه كال أو بعضا من مهامه إلى شخص ، حتمسؤولية المدير مفترضة بشكل مطلق، تكون تبعا لما سبق 
 أخر أو حتى التعرف على صاحب المقال المعتبر جريمة.

من  9الفصل ن المسؤولية الجنائية مالزمة لصفة المدير تتأكد بورود إسمه على الصفحة األولى وذلك ما ينص عليه إ   
، وقته لمراجعة ما وقع نشره باته غيابه وقت النشر أو عدم كفايةاليمكن أن يدفع المدير المسؤولية عنه بإث ،قانون الصحافة

ما يمكن أن  ،ؤوليته مبنية على افتراض قانوني، فمسجريدة يديرها ال يفلته من الجزاءفجهل المدير بالمقال المنشور في 
نظرا لتخويلها إمكانية متابعة شخص عن أفعال لم يقترفها بعيدا عن مبدأ  مجحفة  يقال عن المسؤولية المفترضة هو كونها

إن المسؤولية المفترضة التي تحدثنا عنها تمتد لتشمل الطابع والبائع والموزع والملصق وليس المدير  ،العقوبةشخصية 
عذر يسألون إال في حالة توصاحب المطبعة فقط، إال أن هذه المسؤولية تبقى احتمالية لكون األشخاص المذكورين ال 

 .مساءلة من سبقهم في الترتيب
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 المسؤولية المشتركة 

 ، يمكن القول أن هناك ثالثة أصناف من الشركاء :من قانون الصحافة 67الفصل بالرجوع إلى 

 صاحب المقال أو المؤلف -
 م الذين أتى به القانون الجنائيالشركاء حسب المفهو  -
 أصحاب المطابع . -

o  المؤلفصاحب المقال أو : 

 ليست لمسؤولية، إال أن هذه اكاتب إذا كان مكتوبا طبعا ال يطرح تحديد صاحب المقال أي إشكال إذ يعتبر صاحبه هو   
ربي قدم المشرع المغ ،ية على السب والقذف في حق الغير، خاصة إذا تعلق األمر بنشر أخبار منطو بالسهولة المتوقعة

اديا ، وذلك تفكا أما المدير فهو الفاعل األصليمسؤولية المدير على مسؤولية صاحب المقال وجعل من هذا األخير مشار 
 للحاالت التي يعمل فيها مدير النشر على نشر مقاالت بأسماء مستعارة.

o الشركاء من زاوية القانون الجنائي : 

ط، أن المشرع أشار إليهم كاحتمال فق من قانون الصحافة 68الفصل ، يستفاد من بخصوص هذا الصنف من الشركاء   
 وتجد ،سبة لكاتب المقال وصاحب المطبعةإذ أجاز متابعتهم دون تحديد شروط وظروف مشاركتهم خالفا لما فعله بالن

لمساعدة أو ، إذ تتم با لجنائيمن القانون ا 129الفصل المشاركة المقصودة بهذا الصدد أساسها القانوني فيما ينص عليه 
ك أو األمر أو التحريض تحت تأثير اإلغراء أو التهديد أو تقديم أية وسيلة من وسائل ارتكاب الجريمة مع العلم بذل

 المساعدة في األعمال التحضيرية. 

o أصحاب المطابع : 

إال  م ، إذ اليمكن متابعته كشريكهايستفيد صاحب المطبعة من امتياز  على خالف صاحب المقال الذي يتابع كشريك   
. اتب المقال كفاعل أصلي، أي في حالة متابعة كبعدم مسؤولية مدير النشر جنائيا في حالة إصدار المحاكم حكمها

هي عموما، يمكن القول إن صاحب المطبعة يوجد في وضعية خاصة ، فمتابعته كشريك ال تتم إال في حاالت استثنائية و 
 براءة المدير

  ولية المتدرجة أو بالتعاقبالمسؤ 
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ئم عن جرائم اد مسؤول داأن المشرع المغربي حريص على إيج من قانون الصحافة 67المادة يظهر من خالل    
الة حشخص إال في ليا يقضي بعدم إمكانية متابعة أي فرتب األشخاص الذين تقع عليهم المسؤولية ترتيبا تسلس ،الصحافة

 .القانون في الترتيب إنعدام الشخص الذي قدمه عليه

، تم يليه صاحب المقال الذي رع هو مدير النشر أو أصحاب الطبعوبالدرجة األولى الذي إختاره المش لمتهم الرئيسيإن ا
ذا تعدرت معرفة الكاتب، تنتقل المسؤولية إلى الطابعيتابع كفاعل رئيس ، وهكذا دواليك ي حالة عدم معرفة المدير الرئيسي، وا 
، فالغياب غياب وحالة عدم إمكانية المالحقة، ال بد التميز بين حالة الالمذكور, في هذا اإلطار 67الفصل طبق ما بينه 

يعني تعذر تعيين المسؤول أما صعوبة المالحقة فتعني صعوبة إنزال العقاب على المتهم رغم معرفته نظرا لظروف يوجد 
 (.233فيها كإصابته بخلل عقلي )

 وتطورها هم اعمدة تطور السلطة الرابعةأ ة ارساء دعائم الحرية والديمقراطية والحرية هي من لة الحديثهم اسس الدو أ ن إ
 ايصال المعلومة للمواطن وعند الحديث عن الخبر يجب ان نتقيد ب :لخبر الصحيح و مرتبط با

 ؛التوثيق -
 ؛التدقيق -
 ؛توفر المصدر -
 الموضوعية .الحياد و  -

اب ن نطالب بفتح كل االبو أنه اليجب أو قمعه كما أالمة فانه اليجب خدش هذا الضمير اذا كانت الصحافة هي ضمير ا
وف من واذا كانت هذه السياسة الجنائية للدولة في ميدان الصحافة تتخ ،ء اذا زاد عن حده انقلب الى ضدهن الشيله أل

 ى نظاموذلك باالعتماد عل ،شخصية للناسيجب احترام الخصوصيات الفردية والحياة ال توسيع هامش الحرية فانه بالمقابل
 برلمانو هنيين وحكومة مدوائر المرتبطة به من الصحفيين و مرجعي للسياسة الجنائية في الميدان الصحفي تساهم فيه كل ال

لث الثشرين و ثلثين فمثال ثلث يمثل الصحفيين والمهنيين والنااللية نجد ما يسمى بمعادلة الثلث و ي التجارب العمفف ،خبراء
 .رجال القانون ل المنتخبين وثلث يمثل القضاة و يمثل المصالح العامة من خال

نه البد من وجود إذن فإ ،جنائية في ميدان جرائم الصحافة والنشرن الثابت انه توجد ازمة في التعاطي مع السياسية الإ   
وايضا بين  ،خصوصية االخرين حق احتراممعرفة وحق الصحافيين في البحث و توازن ضروري بين حق المجتمع في ال

ن تكون مستقلة ال مقصية أن الصحافة مهنة الحريات ترغب في إ ،القانونية الضوابطرية الصحافة واخالقيات المهنة و ح

                                                 
ت االستاذ العطري , استاذ القانون الجنائي بجامعة محمد _"المسؤولية الجنائية و المدنية في اطار الجريمة الصحفية : اثار الجريمة الصحفية " : احدى محاضرا233

    2006/ 2005الخامس السويسي لسنتي 
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متاكدين انها ليست فوق القانون ويجب ان نكون  ،بل بالكيف الذي تقدمه لجمهورها ليس بحجم ما تقدمه من اخبار
 (  234المقدسات .)و 

 الفقرة الثانية : قانون االرهاب قيد يكبل القلم الصحفي
لكن الحكومة المغربية استجابت  ،رهابية تصل عقوبتها الى االعداملقد تضمن قانون الجنائي مقتضيات تجريم االفعال اال   

واليات في ال 2001شتنبر  11الصادر عن االمم المتحدة في اعقاب تفجيرات  1373القرار بكل حماس الى تطبيق 
المصادقة لدراسته و  03.03مكافحة االرهاب وفي هذا السياق تقدمة الحكومة الى البرلمان بمشروع  (235المتحدة االمريكية )

( الذي اثار جلبة في االوساط الوطنية حيث احتجت اسبوعية لوجرنال التي اكدت ان قانون مكافحو االرهاب 236عليه )
وفيما يخص حرية الصحافة فان  ،(237االمر الذي ليست في حاجة اليه اصال)سوف يزيد من قوة وبطش جهاز المخابرات 

االشادة تعتبر :"... الدعاية واالشهار و على الخصوص جد مقلقة والتي تنص على  من الفصل الول 12الفقرة 
ة هامشا واسعا يمنح االجهزة االمنيهنا يتعلق بتقييد حرية الصحافة و ن االمر إوبحسب بعض االراء ف .(238)عمالارهابيا "

 .ابي يجر التحقيقات والمتابعات واالحكام القاسيةبانه نشاط اره ر اي وثيقة او معلومة او خبر....لتاويل نش
ة في ثالث ملفات مختلف صحافيين ضربة واحدة 6ومع مرور االحداث ظهر سوء تطبيق قانون مكافحة االرهاب على    

ان  ،ميزتها مصادرة حقوقهم في الدفاعدور احكام غير مبررة خصوصا بعد ص ،اشاع الخوف في صفوف الصحفيين
و من بلدان أعلى كل مواطن صالح ينشد االمن واالمان لنفسه وللغير سواء كانوا من وطنه  مر واجبأمكافحة االرهاب 

لتي هي ولكن ال يمكننا كذلك ان نضفي الشرعية على تقييد بهذه الخطورة للحريات خاصة على حرية الصحافة ا ،اخرى 
 ؟يمقراطية ودولة الحق والقانون ه في االتجاه المعاكس لمسلسل الدفهل هذا التقييد يتج (239)صوة الشعب ة مراة واقعه

 توجد نه الأوالتي تظهر في بادئ االمر  عالقة مع الصحافة واالعالم والتواصلعلى بعض القوانين التي لها تعرفنا   
العالقة بين قانون االنتخابات  فحددنا ،ستطعنا استخالص الروابط  المهمةومعا اعالم لكنه روابط بينها وبين مجال اإل

ن االعالم فيها يعد أفوجدنا ، االرهاب والحقل االعالمي ايضا مكافحةواالعالم والعالقة بين قانون الجبايات والجنائي و 
ن وفي قانو  ،بتنظيم الحمالت االنتخابية يلةساسية ال مناص منها ففي قانون االنتخابات يحدد فيه الوسائل الكفأركيزة 

قانون مكافحة االرهاب ثم درسنا قانون الجنائي و  ،قه وواجباته التي قمنا بتحديدهاعالم الملزم بحقو إ الجبائي نجد طرق 
 الضغوط التي تمارسها هذه القوانين عليهم .للصحافة ولالعالميين والقيود و  نظرتهما

 عالمالمطروحة للنهوض باإلي : البدائل المبحث الثان
مات جاللة الملك محمد جليا من خالل كل ،طنية الصالح المنظومة االعالميةلقد برز التوجه الذي رسم للسياسة الو    

فالنه ال سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون  ،وعندما نقول الحرية :"...حدى خطبه حيث قال إالسادس في 

                                                 
   78و   85ص  2006لسنة  9_ عمر بنعيش :قراءة في السياسة الجنائية و قانون الصحافة و النشر وجهة نظر ورؤية نحو المستقبل " مجلة ملف العدد 234
 مرجع سابق 2003/2004_ تقرير نقابة الصحفيين 235
 يتعلق بمكافحة االرهاب  03.03, مشروع قانون رقم  2003/1423االمانة العامة للحكومة المطبعة الرسمية الرباط  236
  2003يناير  25_ جريدة لوجورنال 237
  03.03_ قانون مكافحة االرهاب 238
 79/80_محمد طيبيش : الصحافة و السلطة مرجع سابق, ص 239
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نه ال يمكن لالعالم ان يكتسب أعتبار إمرده الى  ،يد على مالزمة المسؤولية للحريةتاكممارسة لحرية التعبير كما ان ال
مالم تمارس هذه  ،ة الجديرة بها في حياتنا العامةويتبوا المكان ،ن ينهض بالدور المنوط بهأورية و المصداقية الضر 

ن تمارسوها أ ،رعاكم هللا ،فعليكم ،ومنبع شرفنها ،فالحرية والمسؤولية هما عماد مهنتكم في نطاق المسؤولية....الحرية 
 ( .240) عمق التبصر"المتمثلة في الرؤية و  ،متحلين بفضيلتها االول ،وضوعيةمبكل اقدام وحكمة و 

العديد من االنجازات للمشروع المجتمعي لمغرب اليوم لقد شهد عهد الملك محمد السادس مهندس التصميمات الحداثية    
عال أ عمل من اجل تحقيق هذه الخطط على وقد  ،اع االعالميهيل القطأفي مقدمتها اصالح وتالصالحات كان او 

عرضها دونما قييد وال شرط , ومن االفكار ويمنبر الحر الذي يجمع كل االراء و و الأستويات لتحقيق حلم االعالم الحر الم
ن تتم لوال أذه الخطوات وما كان له ،واستئصالها من جذورهاى المسؤولين تحديد مكامن الخلل جل تحقيق هذا الحلم كان علأ

، ساس التعددية السياسية والفكرية وحرية التعبيرأها المغرب مباشرة بعد استقالله والقائمة على االختيارات المبدئية التي اعتنق
تتبيث سب النعاش الفكر الحر و ناخ المناوخلقت الم ،في المسيرة االعالمية المغربية ساسيةأوالتي شكلت جميعها معطيات 

 (241التقاليد المهنية التي يتوارثها حملة االقالم جيال بعد جيل )

  هيل المقاولة االعالميأول : تالمطلب األ 

التي بدات الحكومة في تنفيدها في الصالح المشهد االعالمي الوطني و هم المحاور االساسية في الرزنامة المعدة أ ن من إ  
، لتي تتطلب توفر عنصر االحترافيةاالصالحية للقطاع والتي تهدف الى االرتقاء به الى مستوى التنافسية ااطار االوراش 

هيل أورهذه االصالحات في مجملها على توتتمح ،صالح القطاع السمعي/البصري والمكتوبإلى تظهر في التركيز ع
 .الحتكار عنهاترفع عمامة التبعية و عن القطاع و السلطة ن تغل يد أعالمية بانواعها والى المقاولة اال

ونجد اسس تنظيمها في مجموعة من القوانين منها القوانين  ،ولة لها قوانين تؤطرها وتنظمهاي مقاأوالمقاولة االعالمية ك   
رية وقد ارتاينا تقسيم هذا المطلب الى الفروع المحو  ،لتي ترتبط بهذا الصنف المقاولتيالتي اقترحنا دراسة بعض موادها ا

 االتية :

 طارها القانوني/ انواعهاإعالمي : ول : المقاولة اإلالفرع األ 
المغرب سوق إعالمية ناشئة، صارت تستهوي الكثير من المجموعات اإلعالمية األجنبية لالستثمار بها، خصوصا مع   

ن كان بداية ولوج الخواص للقطاع السمعي البصري الوطني، وتزايد االهتمام اإلعالمي الدولي  بمنطقة المغرب العربي، وا 
يبدو االستثمار في المغرب، بالنسية للقنوات اإلعالمية  ،ية أكثر منها إعالمية اقتصاديةاهتماما وليد حسابات سياس

فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة سبق له أن أبدى رفضه التام إلطالق قنوات خاصة  ،، أفضل حاال من الجزائر وتونساألجنبية
فرطة تجاه كل واالكتفاء بثالث قنوات تلفزيونية كلها في ملكية الدولة ، أما تونس  فما زالت تحتفظ بحساسيتها المفي عهده، 

، كان كافيا الذي بث عن موضوع الحجاب في تونس روبورتاج قناة الجزيرة ن تم نشرأوخاصة بعدما  ،ما هو إعالم أجنبي
بقطع العالقات التونسية نتيجة استدعاء سفيره من الدوحة والتهديد فكانت ال غضب الرئيس زين العابدين بنعلي ليثير

المختصة  فلقد انفتح المغرب على المؤسسات االستثمارية االجنبية ،تبدو الصورة مختلفة ولكن عندنا هنا بالمغرب ،القطرية
                                                 

  2002نونبر  15الموجهة الى نساء و رجال االعالم بمناسبة االحتفال باليوم الوطني لالعالم و االتصال بتاريخ  _ الرسالة الملكية السامية240
 351_ الذكرى الخمسون لثورة الملك والشعب : مرجع سابق ص 241
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ضافة توافر استثمارات إ ،ربيالع ول اذاعة اجنبية امريكية في المغربأوتعد اذاعة سوا االمريكية  ،في االعالم بكل وسائله
 .فرنسية بالمغرب كقناة ميدي سات عالميةإ 
باختالف االعمال التي تتداولها لذيها مقاولة بشتى انواعها واصنافها و ومن حيث القانون المنظم فمن المعروف ان ال   

ساس نها في األمية ال تختلف عنها ألالالمقاولة االعتخضع اليه وهو القانون التجاري واالستثمار وقانون الشغل.. و قانون 
والمقاولة االعالمية لذيها انواع وميزانية وبرنامج للتسير....الخ  موظفينلس ادارة ومدير وهيئة ادارية و تبقى مقاولة لديها مج

يف تسير لنرى كاولة و اذن فل نقم بالتعرف عل هذه المق ،مقاولة اشهارية واخرى سينمائيةمختلفة عن باقي المقاولة فنجد 
 المقاولة االعالمية في الغرب .

 طار القانوني للمقاولة الصحفيةولى : اإلالفقرة األ 
توجهات اف و نها ذات اهدأرغم  ،تصاديةالصحافة المكتوبة في المغرب لفترة ليست بالقصيرة فكرة المقاولة االقتجاهلت   

 ن هذه التوجهات ال تتعارض مع حتمية تصور المقاولةإوفي الواقع ف ،لمادياجتماعية بعيدة كل البعد عن الجانب التربحي ا
معاملة ال  همال هذا التصور وضعفه المؤسسة وصيرورتها الىأ و  ،الصحفية وتدبيرها حسب القواعد والمناهج االقتصادية

مغرب قد صادق ما ان الك ،ن التجاري االعال تحمي من اللجوء الى االعانات والهبات و وال ،تؤمن توازن الموارد والنفقات
مما يفرض على  ،منافسة الحرة لالستثمار االجنبياقتصادية عالمية ال تستثني الصحافة من اقتصاد العلى مواثيق سياسة و 

 .مفهوم االقتصاد الحرالجديد ومع تفاعل الديمقراطية و  فعاليتها بالبالد مراجعة ادوات واطر عملها انسجاما مع التوجه
االمر الى مجهود  بحيث يحتاج ؛ميدان التجاري واالقتصادي الصرفلقد سكت القانون المغربي عن مفهوم المقاولة في ال   

والقانون  1995لخلق تصور المقصود على ضوء بعض مقتضيات قانون االستثمار لسنة  ،اداريامضاعف قضائيا وفقهيا و 
يسيران على نفس النهج وال يتعارضان مع تصور عقالني للمقاولة  ،صحافةالالتجاري و القانون االجتماعي , كما ان قانون 

المقتضيات التي المقاولة الصحفية تخضع للقواعد و ن أويجب التذكير  ،نهما ال يمثان بصلة مباشرة لهاالصحفية رغم ا
، ومسك دفاتر الحسابات ،واعهنأ بمحتلف االيجارالخصوص منها ما يتعلق باالدارة والتسيير و يفرزها القانون التجاري وعلى 

لالعمال لى المقتضيات المالية للمقاولة و ما في هذه الفقرات فسنتطرق اأ (242)لمتعلق بمعطيات الملكية الصناعيةالقانون ا
 ()الفقرة االولىطارها القانونيا  وكذلك الى وضعية االطر البشرية و  )الفقرة الثانية(التي تقوم بها

 طر البشريةللوضعية القانونية وال : الأ
راء وبين المسؤولين قانون الصحافة في المقاولة الصحفية بين الصحفيين االجو  22/02/1995ز قانون االستثمار ليمي  

نهم يخضعون لقانون الشغل وال يندرجون ضمن مهنة الصحافة إالخرين )الموظفيين االخرين...( فما االجراء اأ ،في المقاولة
 هؤالء ليسوا من يدور حولهم موضوعنا . التي تختص بها المقاولة و 

 ا_ المقاول المسؤول 

                                                 
 5ة عن المجلس الوطني للشباب و المستقبل العدد_محمد االدريسي العلمي المشيشي : االطار القانوني للمقاولة الصحفية , مجلة الشباب و المستقبل الصادر 242

 . بتصرف 39/40ص  1996مطابع ايديال الدار البيضاء نونبر _دجنبر 
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وهذا  ،77.00( من قانون الصحافة والنشر 243) (4الفصل)بحسب المقاول المسؤول هو مدير النشر يتم تعيينه    
 ،او للمقاولة الصحفية علمية لكي ينصب مديرا للنشرعلى شروط معينة او صفات مهنية او الشخص ال يشترط ان يتوفر 

وهو مسؤول مسؤولية جنائية عما  77.00من قانون  (244) (9الفصل )ن تنشر هويته بكل عدد من الصحيفة ألكنه ملزم 
 ( .245) 77.00قانون  من( 16الفصل )وبامكانه تفويت بعض مهامه بموجب  ،8و  7تقوم بنشره الصحيفة الفصل 

, فنجد انه في حالة المقاولة  (12و  5الفصالن )دارتها الة التمييز بين ملكية المقاولة و ولكن الصعوبة تظهر في حا   
,  77.00قانون من  15 الفصلالجماعية اي الشركة فان الشريك الذي يملك اغلبية راس المال يكون هو مدير النشر 

ردي الفقوى يكون المالك س األو الوكيل المتصرف ..الخ بالقياأت يكون هو رئيس المجلس االداري وفي غيرها من المقاوال
المدنية وكذلك المسؤولية عن العقوبات المالية المقررة ضد نصب عليه المسؤوليتين الجنائية و وت ،ي المقاول هو مدير النشرأ

ففي قانون االستثمار يصبح المدير مسؤوال ولو  و موزع ...أو في المقاولة من طابع او صحفي أاالطر االخرى العاملة مع 
والقانون ال يحدد مهام  ،مة علمية في النشرة التي يديرهابل ولو لم تكن له ايه مه ،و مهنيةأة ن له اية مواصفة علميلم تك

مسؤولية رئيس مهامه مع انشطة و هني يظهر في تداخل مشكل تقني مال يحيطها باي شروط فينتج عن هذا و المدير 
 التشريعات .ؤهم بحسب التنظيمات و االتحرير الذي هو المسؤول االول عن النشاط المهني للمؤسسة ولو اختلفت اسم

كناهم في سجنسيتهم و ذكر حالتهم المدنية و  باالشارة فقط الى المحررين الدائمين الذين يوجب 77.00وقد اقتصر قانون   
من الصحفيين يجوز  عن تعريف دور هذه الفئة77.00وقانون ( 246) 1950وامام صمت ظهير  ،التصريح باصدار النشرة

عند اثارة مسؤوليتهم  ال يتجاوز مهمة تسهيل معرفتهم 77.00المبرر لوجودهم في تصريح التاسيس حسب قانون ن أالقول ب

                                                 
 يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.:  " 77.00من القانون الصحافة و النشر  4_ الفصل 243

لنشر ممن اان مدير قه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية . إذا كويشترط في مدير النشر ان يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقو 
ي الشروط السالف الذكر ويستوف 39من الدستور . تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر ال تسري عليه مقتضيات الفصل  39تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 
 . المنصوص عليها في الفقرة السابقة

 وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة .
 حكومة .المذكور او عضوا في ال 39يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 

 ؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون .تسري على مدير النشر المساعد جميع اإللتزامات والمس
مع إشعار  ة مضمونةبرسالإذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األجل المقرر توجه السلطة المكلفة باالتصال إلى مدير الجريدة او المطبوع الدوري إنذارا 

 ئ من تاريخ تبليغ اإلنذار.بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل اجل شهر واحد يبتد
وم يتخذ كور بمرسالمذ ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل االجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويصدر اإليقاف

 باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال.
مل جميع ة الثالثة أعاله يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا االخير يتحعالوة على الحالة المنصوص عليها في الفقر 

 االلتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر او المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
 ة وفق االشكال المحددة بنص تنظيمي."تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها ألصل العقد المذكور إلى اإلدار 

ال فيعاقب : "  77.00من قانون  9_ الفصل 244 يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند االقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها االولى . وا 
 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى " 2000و 1200صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 

يمكن لمدير النشر أن يفوض كال أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض. ويجب أن يصادق على هذا من قانون الصحافة ينص على : "  16_الفصل  245
 التفويض حسب الحالة، إما المالكون الشركاء أو الشركاء اآلخرون أو المجلس اإلداري للشركة او هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.

 ر مفوض"يتان الجنائية منهما . والمدنية الخاصتان بمهمة اإلدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا األخير كال أو بعضا من مهامه إلى مديوتبقى المسؤول

 بشأن صندوق مال تضامن المؤاجرين 1942 دجنبر 16المعدل لظهير  1950يناير  18الموافق ل1369ربيع األول  28_ ظهير بتاريخ 246
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ويتاكد هذا من خالل ، سسة ذون االرتباط بعالقة الشغلكما ال يتعدى اقصاء الصحفيين المتعاونين مع المؤ ، الجنائية
 .لصفة الدائمة او المستقرة للعملحيث يوضحان اعند تعريفهما للصحفي االجير  77.00قانون  1950صمت ظهير 

 ب_ الصحفيون المهنيون 
 يتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المهنيين هم : 21.94قانون رقم  من 2و  1المادة  يراد بالصحفيين المهنيين بحسب  
عنها في واحدة أو أكثر ومؤدى  "يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة 1المادة  

بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكاالت األنباء أو في واحدة أو أكثر  من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة
منشآت الصحافة " فيما  " اإلذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم من هيئات

 ".نون يلي من هذا القا
 المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين "يدخل في حكم الصحفيين 2المادة 

ما عدا وكالء اإلشهار وجميع  المحررين والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم،
 ".المجال مساعدة عرضية في هذامن ال يقدمون بوجه من الوجوه إال 

من مساعدي التحرير والرسامين  ويالحظ من خالل هذه المواد ان مفهوم الصحفي المهني يشمل العديد من االشخاص  
"تطبق أحكام التشريع  تنص على : التي 12المادة ما بخصوص القوانين التي تنظم اعمالهم فبحسب أ المصورين...و 

المهنيين ما لم تكن متنافية مع األنظمة األساسية  جتماعية والصحية على الصحفيينالخاص بالشغل والتغطية اال
 ( .247أحكام هذا الفصل") للعاملين بالمؤسسات العمومية ومع

 ثانيا : الوضعية القانونية لالعمال و االموال
على مغربية مالك نص االنشاء في قانون الصحافة عندما و المشرع المغربي وبوضوح فيما يخص حق الملكية  اكد لقد  

جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي االموال والممولين والمساهمين : " 12المادة  المقاولة وذلك في
كام وتستثنى من أح يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.اآلخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن 
 من هذا القانون". 28و 27هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا ألحكام الفصلين 

ن ائي معيويوضع شرط اجر  ،ي نوع مقاولتي ارادةأعا امام المبادرة الخاصة النشاء وبخالف هذا الشرط يترك المجال واس   
ل ك"يجب أن يقدم قبل نشر : وهو تقديم تصريح قضائي قبل االصدار االول  77.00من قانون  5المادة  نص عليه في

في  تصريح جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة اإلبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة
 ثالثة نظائر يتضمن البيانات اآلتية: 

 توزيعهالدوري وطريقة نشره و  إسم الجريدة أو المطبوع .1
هم ل سكناالحالة المدنية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومح .2

 طاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب؛ومستواهم الدارسي . وأرقام بطائقهم الوطنية، أو ب
 مطبعة المعهود إليها بالطباعة؛اسم وعنوان ال  .3
 إن اقتضى الحال ذلك؛ تر التجاري رقم تسجيل المقاولة بالدف  .4

                                                 
 بتصرف 42و  41العلمي المشيشي : االطار القانوني للمقاولة الصحافية مرجع سابق ص _ محمد االدريسي 247
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 نذا كاإمبلغ الرأس المال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة   .5
 األمر يتعلق بشخصية معنوية؛

 بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر. .6
 :انات اآلتيةوفي ما يخص المقاوالت المكونة على شكل شركات تضاف البي

 ذي وقع فيه اإلشهار القانوني؛تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان ال .1
ركة الحالة المدنية ألعضاء المجلس اإلداري والمساهمين او حاملي األسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الش .2

م بصفته ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا إسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها
 متصرفين أو مديرين او وكالء. 

صوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى وكل تعديل على البيانات المن
 المحكمة التي تلقت التصريح األول. يجوز لمن يعنيه األمر اإلطالع على التصريح بالنيابة العامّة".

 ة...لسالماوالنظافة و  في المجاالت العامة مثل الصحة االنظمة الساريةلمشرع المغربي اهماله للقوانين و لكنه يؤخد على ا

 ا_ التسيير المالي 

خرها مشروع قانون المالية أ ،المالية التي مرة بتاريخ المغربيحضى التسيير المالي باهتمام المشرع المغربي في قوانين    
فة قوانين المالية هذه تقوم بتقرير مبدا قويا هو الصو ، 2010من طرف البرلمان برسم سنة  المعروض للمصادقة عليه

كما  ،مساهمة المغربية على المقاولة سواء عند التاسيس او خالل حياتها مهما كان صنفها سواء الفردية او في شكل شركة
( 248ولكن نظرا لظروف استراد الورق ) ،يبقى خاضعا المكانية كل مقاولة االنتاج الذي بكميةان القانون يهتم باالعالن و 

التي تنص على بيان كمية االنتاج على  (18المادة )رت اق ،والمساعدات واالمتيازاتئي ظروف تطبيق النظام الجناو 
المالي الذي تقدمه الدولة للصحف والذي ال يكون الغرض منه و الدعم أال ننسى المساعدة المالية و  ،(249صفحة كل نشر)

 ,ن بقرارها لوحدهاو التوظيفات داخل المقاولة الذي هو مرهو أو التدخل في تنظيم استثمارت أالتحكم 

 ب_االعالنات التجارية 

ال يخصص المشرع المغربي نظاما معينا لموارد المقاولة الصحفية اذ ال يقنن وارداتها من المبيعات باستثناء تسعيرة    
 ت بحرية واسعة بحسب ما ينص عليه قانون الصحافة المنظم لها فيمن الخدمات التي تقدمها فهي متمتعالجرائد وال 

يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميالدية تعريفة  منه التي تؤكد على : " (19مادة ال)
إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على األقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه االمر ويمكن 

                                                 
 _ تم تخفيض الرسوم الواجبة على استراد الورق للصحف مؤخرا بالمغرب 248
منه، ويقوم بصفة دورية ممثل يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة من قانون الصحافة والنشر : " 18_ المادة 249

 عن السلطة الحكومية المكلفة باالتصال بالتحقق من الكمية الصادرة"
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 مراجعة تعريفة اإلشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها.
 إشهار".أن تسبقه عبارة " تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد اإلشهار، يجب ويمنع استعمال تعريفة

ذا التصرف عالنات تجارية فالقانون هنا يمنع هإ جنبية في شكل أموال أو الحصول على أخد أنه يمنع على المقاولة أكما   
ه يتلقى جريدة او مدير نشرة أو أحد مساعدي من قانون الصحافة :"كل صاحب (20الفصل ) و يعاقب عليه كما جاء في

ن اإلشهار اء ثمبصفة مباشرة أو غير مباشرة أمواال أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء األموال المعدة الد
 20.000أعاله يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين  19طبقا للفصل 

 وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء.درهم  100.000و
 و بدفع قيمتها لفائدة الدولة "أو اإلعانات أبمصادرة األموال او التبرعات وتحكم المحكمة 

قد نص  عالن تجاري في شكل نبا وهذاإ و منافع اخرى بهدف تقديم أالقانون اذا تسلمة مبالغ مالية  يضا ويعاقبأويمنع  
ليا أو أي إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا ما "_: 21في الفصل  عليه

 رهم.د 50.000و 2000تتراوح بين  منفعة اخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبأ يعاقب بغرامة

 نفعة أو الم سلم المالوكذا من و حصل على المنفعة أئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي ويتابع بصفته فاعال ر  -
 ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه". -

المصداقية على هذه الخدمة التي يجب ان تبقى حالية عن كل مضاربة ا التنصيص على اضفاء االخالقية و ويهدف هذ
 .تجارية

 ت_ المحاسبة 

ل الستغالومراقبة حساب ا ،المحاسبة الخاصة طبقا للقانون والعرف السائدين لتنظيم المقاولة الصحفية يجب نهج قواعد   
نشره كل سنة عل   ويجب ،ده وقبل بعته الى وزارة االتصالالنصف السنوي الذي يوضع تحث اشارتهم شهرا بعد اعدا

قة مرفقة في وثي ويقوم االشخاص المراقبون بوضع محضر بمالحظاتهم وشروحه ،و الدورية المعنيةأصفحات الجريدة 
 .االتصال بالمحضر ويبعث الى وزارة

 ج_التنظيم التقني المهني للمقاولة 

ي تبرز وهنا يجب التمييز بين العالقات الت ،ة التي تجسد الممارسة االعالميةاالنشطقصد هنا طريقة قيامها باالعمال و ون   
في الناحية االولى يعود تنظيم المؤسسة من الداخل الى ف ،ك التي تتعلق بجهات خارجية عنهاتلفي اطار داخلي للمقاولة و 

ن تتالئم ألكنه يجب  ،خدمة لغرضهمالهيكلة االكثر فعالية و لتصور و باختيار انهم ادرى بمصالحهم و المسؤولين ألالمالكين و 
فهي تنحصر في ما يسنه ي العالقات الخارجية أما الجانب الخارجي أ ،وانين المؤطرة للمقاولة الصحفيةهذه الهياكيل مع الق
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:  ثالثة انواعوهو  القيام بااليداعو اعالن هوية المطبعةرم اجرائين اثنين ى المقاولة الصحفية ان تحت, فيتعين عل القانون 
كما يجب ان تشير في كل مطبوع تنشره  ( 250من قانون الصحافة) (8الفصل )شار لذلك أكما  ،قضائي; اداري; قانوني

يودع نسختين لدى  ( ويلزم مدير النشر ان251محل سكناه ويعاقب من يخالف هذا )صاحب المطبعة و سم إن العموم الى بي
ما االيداع القانوني فيتم لدى الخزانة العامة بالرباط قصد تمكينها من االحتفاظ أو يبعثها بالبريد المضمون أوزارة االتصال 
 (252)لتي تشهد االنتاج الفكري بالبالدبكل الوثائق ا

ولة الصحفية وخاصة المقا ،انين المعمول بها في هذا االطارن يكون محترما للقو ألتنظيم القانوني الي مقاولة يجب ان إ    
 .اري..لتجالشغل الى القانون اك في تنظيمها من قانون الصحافة واالسثتمار و فهي تخضع للعديد من القوانين التي تتشار 

شريعات ى دراية بكل هذه التن يكونوا علأنه هنا يجب عليهم المسييرين ألتقيال على على كاهل  وهذا في نظرنا يعد عبأ
 ن العقوبات في هذا االطار وخيمة .ن ال يتجاوزوها ألأويجب 

 مؤسسات التوزيعالثانية : المقاوالت االعالمية و الفقرة 

لكننا قليال ما نتسائل عن  لدورية...و اأو المجلة أم لنا من طرف الجريدة نهتم فقط بجودة المعلومات المقد ،نحن كقراء    
هذا ما سنراه في ؟ المؤسسات التي تقوم بهذه العملية؟ وكيف توزع ؟زمن هي يديناأة وصول هذه الصحيفة بين كيفي
 .النقطة الثانية(كثر على وضعية المقاولة االعالمية في المغرب )أما فيما بعد سنحاول التعرف أ ،(النقطة االولى)

 وال : مؤسسة التوزيع أ
نه توجد لجنة دولية لدراسة أهمية التوزيع في أ وتبرز  ،صل في كل عمل يطمح الى االنتشارن التوزيع يعد همزة الو إ   

ن أكما  ،عالمالنظام العالمي الجديد لإل هدافتعالج قضايا التوزيع في طرحها أل مشاكل االعالم المنبثقة عن اليونسكو
نتظمة للبحث عن تطوير عين باتت تعرف نشاطا متزايدا وتنظم حلقات تدريسية ودورات مالدولية للموز و التحادات الجهوية ا

 تحديثها .االساليب و 
وهو الرابط االساسي بين الطابع ليصل الى القارئ ان الذي ينساب منه جهد الصحافي والناشر و يعتبر التوزيع الشري    

ا الرابط ازداد انتشار المطبوع وارتفع وبقدر ما ازدادت متانة هذ ،المنتج والمستهلك اقتصادية بينمن ناحية الكانب والقارئ و 
لى جهاز ن تتوفر عأه يلزم لكي تقوم بدورها الطبيعي شكلها فاني صحيفة مهما كانت قوة مضمونها و فال يمكن أل ،توزيعه

الصحف كان موكوال لشركة فرنسية المطبوعات و خص المغرب فان توزيع وفيما ي ،لتوزيعها يتميز بالوعي والخبرة وااللتزام
 وقد ،طار عملية الخوصصةإوتحولت الى القطاع الخاص في  1970مغربتها في احتكرت امتياز السوق المغربية وتمت 

                                                 
عند نشر كل عدد من جريدة او مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة باالتصال ونسختان من قانون الصحافة و النشر : "  8_ الفصل 250

 االبتدائية . ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.للنيابة العامة لدى المحكمة 
 درهم عن كل كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة األولى." 1200ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 

ستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن : "يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى إسم المطبعة وعنوانها بامن قانون الصحافة و النشر  2_ الفصل 251
عاقب عنها الفصل ي لهذا كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها. ويمنع توزيع المطبوعات التي ال تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . وكل مخالفة

 درهم " 15.000و 2000بغرامة تتراوح بين 
 بتصرف 48الى  43شي مرجع سابق من ص _ محمد االدريسي العلمي المشي252



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 218صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

تنسق مع  هي تعنى بتوزيع الصحف المغربية و و  1977سابرس سنة النشر اطلق عليها تم انشاء شركة مغربية للتوزيع و 
 فع من مستوى التوزيع ببالدنا .ناشريها للر 

 وتتلخص هذه االساليب في :، د عليها الموزع بتنوع االصنافتختلف اساليب العمل التي يعتم    
 : مراعاة تصنيف المطبوع 
 ؛ثقافي ...، نسائي ،رياضي ،النوعية : سياسي -
 ؛فصلي .. ،سبوعيأ ،االدار : يومي -
 ؛السعر -
 ؛الورق ، االلوان، الغالف والحجم : الطباعة -
 المنافسة : وجود مطبوعات مماثلة بالسوق . -
  احكامها :تحديد شبكة التوزيع و 
 ؛كشك ،ط البيع ونوعيتها : بائع متجولعدد نق -
 ؛لجمع المرجوعاتانسب ساعات للتوزيع و  -
 ؛و نقصانا حسب الطلبأمراقبة العرض ومراجعة جداول التوزيع وتحديد الكميات زيادة  -
 االحصائيات .النتائج و  تحليل -

نه من إف ،و القراءأي بها نسبة عالية من المستهلكين هم المناطق المغربية التأ الموزع الى فتح مراكز جهوية في  كما يلجؤ  
سيس سلسلة من المطابع الجهوية تساهم في تقريب الصحف من المراكز التوزيع لما في ذلك من جدوى على أالواجب ت

عطاء إحل مشكلة نقل الصحف ب ،اع عدد الكشاك الصحفية وانتشارها في كافة المدنارتف ،وانتشارهامضمون الصحف 
منتظمة من حث المؤسسات العمومية على اقتناء كميات محددة و و  ،از لنقل الصحف عن طريق رخص خاصةامتي

العتبارات وااللتزامات اي و أة التعبير والر اخيرا حماية المنتوج الوطني بشكل ال يحد من حريو  ،الصحف لصالح موظفيها
التثقيف خاصة في تخفيض الرسوم الواجبة عليه فيما ا للدور الذي يلعبه في التوعية و معاملته معاملة خاصة نظر الدولية و 

 .المغرباالجنبية التي تطبع بفس السعر)الورق( للصحف الوطنية و ن يكون نأنه يجب أكما  ،وراق الطباعةأيخص استيراد 

 عالمية بالمغرباولة اإلثانيا : حالة المق
ه المهنيين والطبقة السياسية في البالد دون أن يمتلك أحد هسؤال كبير يواج إلى أين يسير المشهد االعالمي المغربي؟

جوابا مقنعا له، ويزداد السؤال إلحاحا مع مر األيام بالموازاة مع التطورات السياسية التي يراكمها المغرب. الحرية اآلن 
حبا لها بصورة غير مسبوقة، وتؤشر على أن سلطة اإلعالم قادمة في المدى المنظور، لكن ال يمكن إنكار وجدت فضاء ر 

التحدي الذي تطرحه ممارسة هذه الحرية، الدولة تجتهد القناع المغاربة بأنها تستعد لمغادرة حقل االعالم، من خالل 
، المقاولة االعالمية لم تصل سن الرشد ال تزال تواجه تحديات التحرير، وللمهنيين أن يقوموا بدورهم في التنظيم والتأطير

كراهات خطيرة، سوق القراءة محدود جدا، فمهما كثرت العناوين واتسع هامش الحرية، فعدد المبيعات ال يرتفع وال يتجاوز  وا 
وة الضخ أن يمثل ق ماذا عن االشهار الذي لم ينجح في .سات والمنابر تتقاسم كعكة صغيرةألف نسخة، فكل المؤس 300



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 219صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

إّنها أسئلة متفرعة كثيرة نحتار جميعا في صياغة أجوبة لها , لقد عرف المشهد اإلعالمي  (253(الرئيسية لتطور االعالم؟
المغربي تحوالت عميقة خالل العقد األخير، سواء على المستوى الكمي أو النوعي، خصوصا بالنسبة للصحافة المكتوبة، 

رتفاعا ملحوظا، إضافة إلى ظهور بعض األسبوعيات التي اتسمت معالجتها اإلعالمية بالكثير فقد سجل عدد المطبوعات ا
 .حكومة التناوب نحى بشكل واضح خالل مرحلة ما سمي في أواخر عقد التسعينياتمن االنتقادية. وبرز هذا الم

ن دد كبير ميفة أو مجلة ال ينطبق على عوتفيد التقارير التي أنجزتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن كلمة صح   
حرير قم للتهذه العناوين، كما أن أعدادا كبيرة منها توجد مقراتها في محافظ مدرائها، وال تتوفر على أية تجهيزات أو أط

ر وللتسيير..في حين أن أعدادا أخرى يصدر بمناسبات األعياد الوطنية لنشر اإلعالنات اإلدارية فقط، وبعضها يصد
درات نضالية من بعض األشخاص في الجهات على وجه الخصوص، وال تعاود الصدور إال بعد مدة طويلة، بعدما بمبا

 وبخصوص األوضاع المادية، تشير المعطيات المتوفرة إلى أنن عنها من الحصول على تمويل جديد , يتمكن المسؤولو 
 آالف درهم، مع 6ان االجتماعي تقل أجورهم عن في المائة من الصحفيين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضم 80

ذا درهم. وا   1500وجود صحفيين غير مصرح بهم وال يتوفرون على أي نظام للتأمين أو التقاعد، وهم يتقاضون أقل من 
الصحفي  مرة فإن نفس المعادلة يمكن تطبيقها على 20كان المواطن المغربي الفقير، بشكل عام، أفقر من فقراء أوروبا ب 

ام وعة أمالمغربي بالمقارنة مع صحفي أوربا. وبالنسبة لموضوع الحريات يتبين أن عدد القضايا المتعلقة بالصحافة المرف
لجهوية، في المائة المنابر المحلية وا 70إلى  60متابعة، هم مابين  100المحاكم، خالل المدة األخيرة وصل إلى حوالي 

 في المائة. 10لعامة نسبة وشكلت المتابعات التي تمت من النيابة ا

تصدر عن أشخاص ذاتيين  450صحيفة ومجلة، ضمنها  553وحسب المعطيات الرسمية تصدر في المملكة المغربية   
عن شركات وجمعيات وأحزاب ونقابات. وتشير هذه التقارير بالنسبة للمؤسسات الصحافية أن حوالي سبع صحف  148و 

ا أربع بالعربية، ثالث بالفرنسية، وثالث منها هي التي تشغل أكثر من ثالثين تشغل أكثر من عشرين صحفية صحفي منه
صحفية وصحفيا على أن المجموع ال يتجاوز في كل مؤسسة أربعين صحافيا. وللمقارنة فقط، فجريدة لوموند الفرنسية 

 وحسب نفس التقارير ،صحفي 1000يورك تايمز األمريكية صحفيا ونيو  350صحافيا والتايمز البريطانية  334تشغل 
تعيش معظم المقاوالت الصحافية أوضاعا مالية بالغة الصعوبة العتبارات كثيرة، تتلخص أهمها في سوء تدبير غالبيتها، 

وهو معدل أقل بكثير من المعدل  11.25وضعف االستفادة من اإلشهار في السوق الوطني الذي ال تتجاوز نسبته في٪ 
ذا كانت بعض الدول تقتطع نسبة من مداخيل 25.29ون في المغرب يسيطر على ٪. بيد أن التلفزي26العالمي  ٪ وا 

اإلشهار لدعم الصحافة المكتوبة، فإن التجربة المغربية يكتنفها غموض كبير، حيث توجد مؤسسة مختصة بتدبير اإلشهار، 
تحول إليها..؟ ويظهر من خالل  ولكن تجهل كافة التفاصيل عن كيفية اشتغالها وحجم المداخيل المحصلة والوجهات التي

المعطيات المتوفرة، أن عددا محدودا من المقاوالت الصحفية يتمكن من تغطية تكاليف الطباعة والورق الذي يمثل أكبر 
٪ من إجمالي التكلفة في المقاولة الصحافية، 60عبء مالي على هذه المقاوالت، حيث يمثل الورق والطباعة أكثر من 

 تستفيد منه بعض الصحف بطريقة تفتقد للموضوعية والعدل، فإن المشكل يطرح بإلحاح كبير.ورغم الدعم الذي 
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وتفيد المعطيات أن المشاكل التي يتخبط فيها هذا المشهد تمتد إلى مختلف المراحل التي يمر منها المنتوج الصحفي    
ووسائل توزيعه وطرق تسويقه حيث أن عدد األكشاك بدءا بوسائل العمل والمواد األولية والموارد البشرية والمنتوج الصحفي 

آالف نقطة. وتبقى المقروئية  7في المائة من مجموع نقط البيع التي تفوق  10المنظمة على سبيل المثال ال تشكل سوى 
مواطن في  1000قارئا من أصل  13حجر الزاوية في اإلشعاع أو االنحصار الذي تعرفه الصحافة، وهي ال تتعدى 

مواطن  1000قارىء من أصل  94مع العلم أن الجريدة الواحدة في المغرب يقرأها عدد كبير من القراءمقابل  المغرب
 (254(.مواطن في تونس 1000قارىء من أصل  48كمعدل عالمي و 

 المكتوبالبصري و : االسثتمار في المجال : السمعي/الفرع الثاني 
االقتصاد الوطني خاصة منه المؤسسات االعالمية التابعة للدولة وهذا يحتل االعالم بكل وسائله مكانت مهمة داخل   

ويعد  ،القنوات الوطنية ك قناة دوزيم واالذاعة والتلفزة المغربية يرجع الى االقتطاعات التي تفرض على المواطنين لمشاهدتهم
د من العراقيل النه توجد اطراف خفية االستثمار في المجال االعالمي مبتغى جل المستثمرين في المغرب لكنه يواجه بالعدي

و أمن بينها المغرب قنوات خاصة بالسلطة غلبية الدول المتخلفة و أ لهذا نجد في  ،على هذا المجال وخاصة الدولة تسيطر
لكن ، وات تمثل صوت المعارضة فيهاحدها دونما وجود قنباالحرى قناة واحدة واذاعة واحدة يتعالى فيها سياسة الدولة و 

لكل  ن االستثمار في المجال االعالمي حقإ ،الشيء لكونه يحاول تغيير واقعه  تحسينه في المغرب مختلف بعض الوضع
تضليل مع ان الوضع المقوالتي االعالمي في المعلومة الصحيحة دونما كذب ورياء و الحق من يعي معنى حرية االعالم و 

ولى أن بتم اصالحه هذه المؤسسة كخطوة أن يجب إلذلك ف التوزيع...عديد من الصعاب من حيث االنتاج و يعاني من ال
 .نحو اصالح الكيان االعالمي

 
 

 ولى : وضعية االنتاج في القطاع السمعي البصري الفقرة األ 
وهذه المعيقات وجد على اكثر  ،يعاني القطاع االعالمي السمعي البصري من العديد من المثبطات التي تحد من تقدمه   
لة وكذلك تدخل الدولة في تسيير والنهج االعالمي للقنوات احتكاره من قبل الدو النتاج االعالمي و ن مستوى سواء ام
بين المؤسسات االعالمية وغيرها ان واحتكارها للقنوات التلفزية وخلق تبعية بينها و االذاعات وحتى الصحف في بعض البلدو 

 .ر الظالميةاالعالمي الى العصو  من المشاكل التي ترجع المسلسل التنموي 

 احتكار الدولة للمنتوج االعالمي وال : هيمنة و أ
تشارك فيها هذه الدول على مستوى ن صح التعبير تألى طريق التنمية نجد حالة مرضية غلبية الدول السائرة عأ في     

تؤيد و  تقوم بنشر ما تفرضه عليه السلطات ،ة المتمثلة في الدولة وسلطاتهافجلها يخضع للسلط ،نواعهاأعالم بكل جهزة اإلأ
هذا قطاع  لكي تتحكم هذه الدول الديكتاتورية اعالميا في ،تبعا لسياسة تلك الدولى ما تامرها به من اعمال وتندد باخر 

اذاعات خاصة لكي ال و أو جرائد أبانشاء قنوات  تسمح بانشاء قنوات اعالمية تابعة لها اي للقطاع العام وال تسمح للخواص
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و الخروقات التي تقوم أالح المواطنين وتفضح االنتهاكات و تنشر ما ال تحبذه او تكون عينا رقيبا عليها لصأتنقلب عليها 
وتحث رقابتها انتاج الربامج مي فهي التي تقوم باعطاء الرخص و ن هذه الدول تحتكر المنتوج االعالأننا نجد أكما  ،بها
 .سلطتهاو 

 السلطة ا_اعالم

 ؟؟داعاتقتل االب م هو طمس الفكار الجديدة وخنق االراء وأم االرشاد أالتوجيه او التوعية  هو ؟ماهو دور االعالم   
سطر اال نكتب بضعت  ن اردنا ان نجيب عنه فيجب انأفي الواقع  ،بسيط جوابه لن يتعدى كلمة واحدةنه أظن أهذا سؤال 

عالم اإل على صوتنا :أن نصرخ بأو  اعمال في العلنل و ن نقوم بافعاأقليلة من المهتمين بل يجب علينا قلة  لن يقراها سوى 
صوت الحق ليس هو صوت فئة تتحدث بدال عنا بل هو صوت بنات االفكار التي تتحول الى اراء و  ،هو صوت الحق

فيما  ر ما اعتبرناهتدعوا الى تغيي ،التلفزةو على شاشات أالذاعات تنشر بكل حرية على صفحات الجرائد وعلى موجات ا
 محاسبة تجعل منبادئ الحكامة الجيدة من شفافية و مسس الحق والديمقراطية و أوبناء حاضر قوي على  ،مضى مستحيال

من  راجالم واخعال بفك قيود اإلإ القانون لن تكون ن بناء دولة الحق و إ ،بل الصغيرله الكبير قع الى المستقبل امرا يامالتطل
 .عة عن حق تمثل الشعب بكل فئاته وعناصرهجعله سلطة رابعبائة السلطة و 

بار فكيف يمكن اعت ،خر حجارة من صور برلينأمند سقوط المعسكر السوفياتي مع  عالم السلطةإ لقد انهار مفهوم     
قناة تفظ ببل تح وات خاصةوذلك باال تسمح بانشاء اذاعات وقن دولة انها ديمقراطية وهي مازالت تسيطر على االعالم؟

جد لة , فنن يضر بسياسة الدو أاساتها وافكارها وتنشر ما تحب وتعتم على ما يمكنه واحدة هي واجهتها الى العالم تنشر سي
ي فبسيط  ية واالرضية مع تغييرانه في الجزائر ال يسمح بانشاء قنوات خاصة بل هناك قناة تلفزية واحدة هي نفسها افضائ

ة ي تبقى منبرا للسلطتبقى في ضمن الخط المسطر لها اكلها ال تخرج عن سياسة الدولة و  البرامج التينوعية شكل و 
 نه لنأ ئيس عبد العزيز بوتفليقة عالنيةبان الحمالت االنتخابية للرئاسة عندما صرح الر إويظهر هذا خاصة  ،والجهزتها

ابع نه جهاز حكومي تعلى شاشات التلفزيون الجزائري أل للمرشحين ان يقوم بعرض برامجهم االنتخابيةاب و يسمح لالحز 
شدق تت ولةوهذه في عرف الديمقراطية سابقة ال تحترم ويندى لها الجبين خاصة اذا كانت هذه الد ،سهاأللدولة التي هو يتر 

ب قبل ة الشعمن كرام نقصاثناء كل حملة انتخابية ت التي تتكررالحريات!! وفي راينا هذه الواقعة بانها تحمي الديمقراطية و 
ن أكن نه يمإما في المغرب فأ ،م واحمكارها له في تونس وليبياونفس االمر فيما يخص تحكم الدولة في االعال ،الحكومة
 نأكما  ،ر منظمة بال حدودن الوضع مختلف فحرية االعالم فيه متطورة عن هذه الدول بحسب ما جاء في تقاريأنقول 

رة مباشرة كما انه كان يحتضن قناة الجزيرة عندما كانت تقدم نش ،وهي غير تابعة للدولة اتس 1قناة ميدي المغرب لديه 
ى تعود اللكنه حدتث بعض المشاكل القانونية التي جعلت القناة تغلق مقرها هناك و  ،الرباط حول اخبار المغرب العربيمن 

 .نشرة من مقرها في قطربث بلك ال

كما يحدث االن   المي في حضن جهة واحدة حتى وان كانت جهة خاصة تجارية ؟ولكن كيف يمكن ان يولد ابداع اع 
الموجه ن االعالم إ .في ايطاليا امبراطورية بيرلسكوني االعالمية التي تسيطر حاليا على المشهد السمعي البصري االيطالي
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جميع : " اقل سواءا من كما قال تشرشل الراي التي تعد من قواعد النظام الديمقراطي الذي يبقى يتنافى مع حرية التفكير و 
 (255.)النظم السيئة على االطالق"

فيكون المشاهد مرغما على  ،والى حد ما االشهار االذاعة والتمويل عبر الرسومى وحتحتكار الدولة المغربية للتلفزة إن إ
مشاهد المواد التلفزية بطريقة عمودية ال تشتغل وفق المرفق العام وال يؤخد الراي العام كمرجعية في تحديد اطراف الشبكة 

مؤسسات ورموز  وال يتعلق االمر بالمغرب وحده فهناك اقطار عربية عديدة تسعى الى دمج االعالم في .(256البرامجية )
ظائف االعالم االخرى فضال عن سيادة المركزية ية وتوظيف االعالم سياسيا ودعائيا وترفيها على حساب و السلطة السياس

الى  أعالمي الذي يعيشه المواطن لجولملئ هذا الفراغ اإل .(257الشديدة على ممارسات االتصال سواء جغرافيا ام اداريا )
عالمه إ داث يحرم منها في حأيتعرف على مايدور في العالم من  لكي .. TV5و أ BBCو أكقناة الجزيرة  االعالم االجنبي 

 الوطني خاصة القطاع العام الذي يطكون تحت رحمة السلطة . 

 ب_: احتكار المنتوج االعالمي

اع صصة لهذا القطلتي تعود الى تدني الميزانية المخالتردي امي والفني حالة من الضعف و يعيش قطاع االنتاج االعال    
شترط في المقاولة صاحبة ن التلفزة المغربية تأكما  ،نافسية العربية على االقلالى مستوى الت تساعد على الرقي به التي ال
ن ال تقوم ببيعه لغيرها من القنوات مما يدفع بصاحب المقاولة الى تقليص النفقات الى اقصى حد ليتسنى له أالمنتوج 

ن ما تخصصه القنوات التلفزية الوطنية للمنتوج المحلي جد محدود حيث أمع عدم االغفال  ،ر ما من الربحالخروج بمقدا
يام غلبها في رمضان وبرامج السهر ألأ و سكيتشات تعرض أ%  وينقسم الى برامج كوميدية 5ى %  ال2يبلغ ما يقرب 

 .والي ادوار مختلف عماالت المغربتنظمها حسب تالتي تشرف عليها ادارة القناة و  العطل االسبوعية
نتاج نها حالة عامة يغيشها االإمر ال يقتصر على المغرب فقط بل أومحدودية االنتاج المحلي ن تشابه المضمون أ   

 همها :أ اف واالستراتيجيات تقي عند عدد محدد من االهدنها تلأال إتباين المضامين الوطني العربي فرغم تنوع و 
 ؛التركيز على الشؤون المحلية -
 ؛االستهالكي للبرامج الذي يطغى على الجانب التثقيفي و التعليميالطابع الدعائي  -
 (.258العواصم العربية )تغليب اللهجات واالنماط الحياتية في الحضر و  -

ن المنتوج االعالمي تطغى عليه اللهجات القروية وحياة البادية على حساب اللهجات االخرى إما في المغرب فأ     
قصاها الى اقصاها من اللهجة الشمالية الى الصحراوية الى لهجة المنطقة أق المغرب من التي تتمتع بها مناطالمتنوعة 

وبصفة عامة ال تتسع وسائل االعالم  ،ثائقيةالو االعالم الفنية و  لغة االمازيغية التي تعرف ضعفا فيالشرقية وصوال الى ال
                                                 

ص  2200/2003_شيماء فيصل و اسماء عيون : "االستثمار في المجال السمعي البصري"بحث لنيل ديبلوم المعهد العالي لالعالم و االتصال السنة الجامعية 255
60 
معهد العالي   0200دجنبر  20_ يحيى اليحياوي  : "القضاء السمعي البصري و تكنولوجيا االتصال "محاضرة القاها بالمعهد العالي لالعالم و االتصال بتاريخ 256

 لالعالم و االتصال 
 151ص  1999د الثاني دجنبر العد 28_ذ اياد شاكر البكري : عولمة االعالم و مستقبل النظام االعالمي العربي عالم الفكر المجلد 257
 64_شيماء فيصل و اسماء عينون : االسثتمار في المجال السمعي البصري مرجع سابق ص 258
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لذلك فاغلبية  ،لى الجماهيرالمعلومات من السلطة اي انه توجد قناة واحد لسريان أ لوجهات النظر الرسمية إالعربية ال
وهنا يظهر دور المنتوج االجنبي  ،تي تتفاوت شدتها من قطر الى قطرو التثقيفية تخضع لمقص الرقيب الأالبرامج الترفيهية 

امج االجنبية الذي تعتكف على اقتنائه المؤسسات االعالمية العربية لملئ الفرغات التي تعاني منها حيث يبلغ معدل البر 
ان نؤكد على نقطة  كما اننا يجب .(259% من حجم البرامج التي يبثها )30التي يقوم باستيرادها كل قطر عربي بحوالي 

عتبار المشاهد مستهلكا بالدرجة االولى جعل العديد من المؤسسات االعالنية تبالغ في تقديم وصالت إ ن أمهمة اال وهي 
غير مطابقة لما راه  ت يجدها المواطن التي جعلته تلك االشهارات مستهلكا بالدرجة االولىاشهارية تحفز على اقتناء منتوجا

ترم الخصوصية العربية ننا نجد بعض االشهارات ال تحأكما  نها اعالنات كاذبة...أو ألية ن عديم الفاعأو أفي االعالن 
تهلك الغربي من ارتفاع حكومية تحمي المسظمات غير ة فلهذا الغرض تكونة منو الطابع المحافظ لالسرة المغربيأاالسالمية 
تنسجم و الأ جودة المنتوجات كذلك تكون طرفا في الدعاوي ضد المؤسسات االعالنية التي تقدم اشهارات كاذبةاالسعار و 

 مع القيم االخالقية للمواطن...

 ثانيا : تحديث العمل االنتاجي في القطاع السمعي/ البصري 
 المي السمعي البصري من العديد من المشاكل خاصة على مستوى القطاع الخاص من ضعف فييعاني المشهد االع  

 التثقيفية للبرامج .... الهياكل و التبعية في االنتاج ونقص في القيمة الفنية و 
 ا : ضعف هياكل القطاع الخاص

وكان للموسيقى مكانة هامة في  ،القديم فكان العرب رعاة الشعر وفرسان البالغة واالدب عرف القطر العربي الفن منذ   
الثمتيل كانت عليه بعض لكن المسرح و  ،مامي زرياب الذي زاد به الى األالمجتمع العربي خاصة االندلسي على يد

قد دخل الى العالم العربي عن طريق بوابة ما الفن السابع فأعلى المستوى االخالقي والديني والتقاليد... المؤاخدات خاصة 
وفي الواقع !  1923نمائية مصرية تعود لسنة التلفزيون فنجد اشرطة سيفي مجال الفن السابع والمسرح و مصر فهي رائدة 

اداء فني عال المستوى في االنتاج الفني صالح تحقيق تمتع ثقافي للجمهور و لقد حقق االعالم الفني العربي خطوات مهمة ل
 التلفزي ...

ي يحتكر هذا المجال ولكن بعد السماح للقطاع الخاص بالدخول لهذا المجال وجد منافسة شديدة من القطاع العام الذ   
تي تعمل في المجاالت االعالمية المنظمات الاص السمعي البصري جميع الشركات و ونقصد بالقطاع الخ ،منذ بداياته

ساميل شهد صناعة قائمة بذاتها تتطلب ر يسيرها االفراد.., واالستثمار في هذا المو أات خاصة الفنية التي يمتلكها شركو 
لكنه في المغرب ال  ،مشهد السمعي البصري طويلة المدىن المردودية في الأل ،طويلي النفسراسماليين اكفاء و و ضخمة 

 .االدارةالسمسرة وليس الى فن التسيير و سماليين اعالميين بل على اشخاص يمتلكون المال ومنطق العقار و رأنتوفر على 
 ،ن في هذا المجال قالئلن شبكة العالقات القوية تلعب دورا كبيرا في استمرار عمل المقاولة ولذلك نجد ان الفاعليأكما    

 ل تجمع االتصاالت السمعيهؤالء الفاعلين الى الى تنويع عملهم حيث اصبحت الشركات الكبرى في هذا المجا ألذلك لج

                                                 
  64ص  1998شتنبر  35_ حسين العودات : التكامل بين السياسات الثقافية و السياسات االعالمية في الوطن العربي " المجلة العربية للثقافة العدد 259
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؛ التحرير ؛الخوصصة ؛عدها على هذا التنويع : العولمةوقد سا ،االلكتروني....وغيرها النشر ا؛السينم ؛االسطوانة ؛البصري 
 (260منظمة التجارية العالمية..) ؛صندوق النقد الدولي ؛لمنظمات المختصة كالبنك العالميا

 محدودية المنتوج ب_: التبعية و 
فالتبعية التي نبتغي الحديث عنها  ،بعدأصد ما هو ال نقصد هنا بالتبعية تبعية االعالم الوطني للسلطة مثال بل نحن نق     

سيطرة للدول العظمى على وسائل االعالمية العالمية بكل انواعها  ،يطرة من جهة و خضوع من جهة اخرى هي عالقة س
ولى تتمتع بتقدم تقني عالي فكل الدول العربي فاأل ،ية خضوع الدول العربيةثان عن طريق امتالكها الدواة الهيمنة ومن جهة

 ،ميعها داخل بعض االقطار العربيةحسن االحوال يجري تجأو في أالمستخدمة في وسائلها من الخارج تشتري التكنولوجيا 
صالح الطبقات المسيطرة فق بين موعالقة التبعية ال يمكن ارجاعها الى عالقات االستغالل الخارجي بل هي تنبع من التوا

الثقافية التي تخدم و التكوينات االقتصادية و أية تعبر عن مجموعات من البناءات وبالتالي فان التبع ،المحلية والخارجية
يعرفها العالم من قنوات ن التعددية االعالمية التي أننا بصدد اشكالية اخرى وهي أ كما .(261اهذاف السيطرة الراسمالية )

ال تعني التدفق الحر  ،لتكنولوجية واالتصالية الغربيةوكل ما انتجته الثورة ا شركات اعالمية متعددة الجنسية ...ئية و فضا
ويتم تنقيحها والتغير فيها والزيادة في  ،امين والبرامج اصبحت سلعا تباعالمضفالمعلومات و  ،وحرية التلقي اتللمعلوم

ال يتلقى سوى ما  ن المواطنأال إفرغم غزارة المعلومات واالخبار  ،مونتاجال نقصد هنا ما يسميه المتخصصون محتواها و 
وهذا بالضبط ما يحدث في العراق  ،بالده وما تفرضه الدول العظمى ما تسمح به السياسة المتبعة فين يسمعه و أيجب 

بالضبط في الغربية خاصة االمريكية و العالم افغانستان و فلسطين من تعتيم و تغيير وزيادة وتحريف للحقائق في وسائل او 
 حرب الخليج ..راق و االخبارية االمريكية وما نقلته من اخبار تضليلية عن حرب الع CNNشبكة  

الموارد بل لها عالقة بالمؤسسات الخارجية أو ترتبط بالضرورة بضعف االليات  ن محدودية االنتاج االعالمي الإ    
ها تحاول قدر أنكما  ،وتحد من تدفقها الينا كما سبق وقلنا و البرامجأالمعلومات لتي التسمح بوصول بعض الدولية ا
مؤسسات اعالمية متطورة وراقية تواكب نشاء إبن تبقي العالم العربي خاضعا لها عن طريق عدم السماح له أاالمكان 

( فقد اصبحت تقوم بانتاج 262نوات الجزيرة)كما تقوم به االن مجموعة ق ،االخباريةاالخبار وتقوم بانتاج البرامج الوثائقية و 
على المستويات تنافس نظائرها الغربيين وهذا يجعلنا كعرب نفتخرج أ ولها مؤسسات تكوينية للصحفيين والتقنيين على برامج 

 .وغربية وخاصة امريكية واروبيةبهذه المؤسسة رغم كل االنتقادات التي تدور حولها الصادرة من جهات حكومية عربية 

 لفقرة الثانية: تحديث المقاولة الصحفية ا
لكن و  ،يد من المشاكل على كل المستوياتالمقاولة الصحفية خاصة من العدمقاولة االعالمية الوطنية عامة و تعاني ال   

ين تتجلى الصعوبات التي تواجهها المقاولة ؟ وما هي الحلولة التي تم تدبرها أذن إ ،عندما يغلق مشكل يوجد مع حل
 للنهوض بها ؟

 وال : معيقات المقاولة الصحفيىة المكتوبةأ
                                                 

 : " الفضاء السمعي البصري ة تكنولوجيا االتصال يالمغرب" مرجع سابق  _ يحيى اليحياوي260
 74_ شيماء فيصل و اسماء عينون : االستثمار في المجال السمعي البصري مرجع سابق ص 261
فال و اخرى اخبارية باللغة _ تمتلك قناة الجزيرو مجموعة من القنوات المتنوعة بين الثقافية و مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية و اخرى مخصصة لالط262

 االنجليزية والعربية 
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ن أعين ونقول األدر الرمل في نن مشاكل المقاولة الصحفية ليست بالجديدة اطالقا , ولن نربطها باالزمة المالية لكي إ    
ن أفنجد  ،المستوياتدهورا مروعا على جميع ن المقاولة الصحفية على المستوى العالمي تعرف تإ ،ال ،مشاكلها حديثة

و تقليص عدد أت من جرائدها كبريات المؤسسات الصحفية العالمية تبحث عن حلول الزماتها في نقص عدد الصفحا
 ما على المستوى العام فان اهم المعيقات تتجلى في :أ و المصورين ..أو التقنين أحفيين الص

 رغم الجرائد حاول  :الى التطور التكنولوجي المنافسة الشرسة لوسائل االعالم السمعي البصري وهذا راجع
ن هذه أال إ( 263لمكثفة كما تستعملها وسائل االعالم السمعي البصري)ااس طريقة تقديم الخبر الخاطفة و اقتب
ن أكما  ،صحفية مما سيربك القارئ المحترفالمتعارف عليه في التقاليد اللطريقة ستغير من النهج المعهود و ا

التقنيات العالية لتقديم لسمعي البصري يستعين بالمؤترات و بين الصنفين غير متكافئة فا التنافسية االخبارية
و أو البيت أينما كان في المقهى أئ ن الجريدة تتميز عن التلفزة بكونها متواجدة مع القار إمعلومة... ومع هذا فال

المنغصات التي يفرضها المعيقات و  اذن فرغم ،ع عليها يجدها متوفرة بين يديهي وقت اراد االطالأالمكتب وفي 
قوى من هذه من أستعاني من المشاكل في المستقبل  نهاألبصري فان الجريدة لن تنقرض رغم القطاع السمعي ا

 جراء هيمنة ثقافة الصورة .
 التي تتجلى في  كذلك الوطنيالمستوى العالمي و غوط المالية التي تعاني منها المقاوالت الصحفية على الض

وبالنظر  ،البصري   االنتاج التي تتزايد تقلص االنتشار وقلت الموارد االشهارية التي تحولت نحو االعالمتكلفة 
حجم  نأتلف انواعها نستنتج حجم ما يطبع من الصحف بالمغرب بمخلحجم استهالك ورق الصحافة للداللة على 

 .روجان الصحف مازال متواضعا
 المشكلى بشكل كبير ة دولية فان المغرب يعاني من هذه القراءة ظاهر  : اذاكانت عادة تقلص تقلص عادة القراءة

خر جدا مقارنة أتعاني من هذه الظاهرة والمغرب متفهو يتواجد ضمن المجموعة االخيرة من الدول التي  ،ومتفشي
لكل  ان معدل انتشار الجرائد اليومية بالنسبة ،يخص قراء الصحف االفريقية في مامع باقي الدول العربية و 

هو وفي الدول النامية  ،نسمة 1000نسخة لكل  39المعدل العربي هو نسخة و  13نسمة في المغرب هو  1000
ن ضعف عادة القراءة ظاهرة عالمية وستزداد استفحاال أ . 92المعدل العالمي و  30.3وفي الدول الصناعية  44

ن في الدول أالنسبة لنا في المغرب كما هو الشب الى هذاضاف ئل االعالم المتجددة كاالنترنت وينظرا لتطور وسا
 (264.) االمية التي تزيد الطينة بلة المتخلفة تفشي

 حالة الكشف عنه، يصعب التحقق  ، وفيالمبيـعات تعتبر مداخيل المقاولة الصحف من المبيعات سرا من األسرار
كشوفات سنوية مفصلة بأرقام المبيعات،  التكتم، إذ ال تنشر منه أو تدقيقه وتساعد شركات التوزيع، بدورها في هذا

النسخ المسحوبة والمرجوعات وقوائم المشتركين ...، والحقيقة الصارخة الوحيدة هي أن  كذلك الشأن بالنسبة إلى
في حدودها القصوى ال ولن تمول الصحافة الوطنية، ما لم تشترك كل اإلرادات والهيآت السياسية  المبيعات

                                                 
                           _ العربي المساري : " وضعية المقاولة االعالمية في المغرب "مستقبل المقاولة الصحفية بالمغرب مجلة الشباب و المستقبل مرجع سابق    263
  28ص 
 33ة بالمغرب" مرجع سابق ص_ محمد العربي المساري : " وضعية المقاولة االعالمي264
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 حكومية والمستثمرين في مواجهة هذه المعضلة باعتبارها قضية وطنية، ليست مقتصرة علىال والنقابية واألجهزة
 .(265الفاعلين والمتدخلين في القطاع نفسه)

 طار لالصالحإثانيا : العقد البرنامج : 
اإلطار خمس سنوات قابلة للتجديد،   يشكل عقد البرنامج لتأهيل قطاع الصحافة المكتوبة والذي يمتد على مدى    

وتعد آلية التمويل للمقاوالت الصحفية إحدى أهم المحاور التي تطرق  الشمولي لتحديث وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة
إليها عقد البرنامج، حيث أتى بصيغة جديدة للدعم العمومي المقدم للمقاوالت الصحفية. وعليه، سيصبح الدعم البالغ 

اوية االعضاء للصحافة الصحفية التي تتوفر على رقم رخصة دعم اللجنة المتسمليون درهم معمما على جميع المنابر 50
برنامج.ومن أجل الحصول على المكلفة بدراسة ملفات المقاوالت الصحفية المرشحة لالستفادة من مقتضيات عقد الالمكتوبة و 

نى من الصحفيين والمستخدمين ، وجب على المقاولة الصحفية التوفر على عدد من الشروط من بينها تشغيل حد أدالرقم
 والتوقيع على االتفاقية الجماعية ونشرسحب الجريدة في كل عدد.

في المائة تتمثل في  20ولم يغفل الدعم العمومي للمقاوالت الصحفية جانب الصحف الجهوية، حيث خصص لها نسبة   
الورق والهاتف والفاكس والربط بشبكة التجهيز والمصاريف المتعلقة بشراء   مساعدات مادية لتغطية جزء من نفقات

حداث مواقع فيها والمبالغ المالية التي تصرف مقابل نقل الصحف الى الخارج . يمكن  عقد البرنامجوبمقتضى  األنترنيت وا 
للمقاوالت الصحفية االستفادة من آليات أخرى في التمويل كشبكات القروض الموضوعة رهن إشارة المقاوالت المغربية 

 ،ية من أجل تمويل استثماراتهاالصغرى والمتوسطة وصناديق الضمان التي تسمح للمقاوالت باالستعانة بالقروض البنك
ل مقاوالت الصحافة، ثم توقيع اتفاقية بين وزارة االتصال والفيدرالية المغربية وتماشيا مع هذه العمليات الهادفة إلى تأهي

المجال للشك بأن تحديث المقاولة الصحفية  لناشري الصحف والوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة.
ى بل حتى على مستوى تقنين ستو ودعمها بالوسائل المالئمة لضمان تطورها يعد بحق مبادرة مهمة ليس فقط على هذا الم

كي تلتزم بالتعاون مع المنظمات المهنية   ، وهو ما يشترطه عقد البرنامج في إحدى فقراته على األطراف الموقعةالقطاع
 ) 266(بالعمل في إطار تشاوري من أجل التأسيس إلطار مهني تكون مهمته تنظيم وتقنين المهمة لحمايتها من اإلنزالقات.

 مشروع قانون الصحافة الجديدي : اصالح المؤسسة القضائية و ثانالمطلب ال
ي ممارسة اصالحية من أمفهوم وسياسة الحكامة الجيدة في التخلوا الخطابات الملكية من تاكيد على ضرورة ادماج    

ل وصول الى تاهي ،الجيدة كاسلوب اصالحي توجيهي ترسيخ الجهوية الموسعة او الشاملة بواسطة توظيف الحكامة
التي تعاني من فالحكامة كاداة اصالحية تساهم بالنهوض بالقطاعات  …ة ك : التعليم والقضاء والصحةالقطاعات الحياتي

هذه المشاكل تداخلت فيما بينها ن أ ور راسخة في االعماق لدرجةو تتخبط في مشاكل لها جدأ و سوء تسييراداري أنقص 
فالقضاء المغربي يتخبط في جب من المشاكل التي  ،الصحافةمثلما حدث في قطاع القضاء و  ،طةمتراباصبحت مشتركة و و 

لى مستوى موظفيه تتعلق بالرشوة يعاني من خروقات عفالقضاء يخضع للسلطة و  ،الصحافة رمت بظاللها على قطاع
 ي قضايا الصحف التي تعتبرهاالمحسوبية..., لذلك فاغلبية احكامه تكون مفروضة عليه من المؤسسة السياسية خاصة فو 

                                                 
 2002/2003_ التقرير السنوي لنقابة الصحافة الوطنية لسنة 265
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على خطوة مهمة اعلن عليها في خطاب ثورة  الملك محمد السادسلذلك اقدم  ،السلطة خارجة عن عبائة الدولة وسياستها
 الملك و الشعب من هذه السنة وهي ضرورة القيام باصالح شامل لقطاع القضاء .

قيد ية ومقص الرقيب و الحريات و الضغوطات السياس ما بخصوص الصحافة و المشاكل التي تتخبط فيها من نقصأ   
المغربية نقابة الصحافة بة العديد من المنابر الحقوقية و لذلك طال ،بعد صدور قانون مكافحة االرهاب سلطته خاصةالقانون و 

     يخنق كلمته.قلم الصحفي الجندي و  نه يكبلباصالح قانون الصحافة أل

 القضائيةول : اصالح المؤسسة الفرع األ 
حداثه حول العالقة بين االعالم وخاصة الصحافة هذا هو عنوان المسلسل الطويل االمد التي تدور ا "صراع السلط "   
االخيرة نظرا  ةفي الواقع انها عالقة متوثرة ومتشنجة وخاصة في االون رد...القضائية التي تتمحور بين شد و بين السلطة و 

نقابة الصحافة المغربية ية و التي نددت بها العديد من المنابر الحقوقالعديد الصحف الوطنية و رت في حق لالحكام التي صد
نها في هذه الحالة تتجاوز العديد من ة الرابعة على السلطة القضائية ألن تتطاول السلطأولكنه في الواقع ال ينبغي  ...

ن إ ،ال احكامهاتور وال يحق التشكيك بقراراتها و الدسو  ئية حرمتها يضمنها لها القانون الخطوط الحمراء فللمؤسسة القضا
ارها الحكام مسبقة على في اصدخاصة في التعليقات على احكامها و ل التطاول الصحفي على هيبة القضاء تتجلى اشكأ

المتهم بريء حتى ن القاعدة القانونية تقول : أل ،انتقاس من مكانة القضاءان تقررها المحاكم  وهذا تجاوز و قبل المتهمين 
 وأو باحثين عن الشهرة ألة صحفية يصدرها صحفيين متهورين ليس بمقاوتثبت اذانته باصدار حكم قضائي و  "تتبث اذانته

 لكي يررفعوا من عدد المبيعات....
حترم نفسها ن تتعامل مع القضاء بنفس لغته اللغة القانونية , فالصحافة التي تأيجب عليها ولكن لكي ال تنتقد الصحافة    

ون تجريح او بالمنطق السليم دات االجتماعية و باالجتهادات القضائية بالصيغة القانونية و االجتهادتنافش احكام القضاء و 
عين مع ابداء االحترام للقضاء واحكامه وما يصدره مع عرض وجهات نظر مقارونة من واقع اجتماعي م ،و اعتراضأطعن 

وضمان استقالله  الديمقراطيون والوطنيون في المغرب على المطالبة بإصالح القضاءدأب الحقوقيون و  وقد ،من قرارات
القضائي، وتزعزع الثقة في حياده ونزاهته، وتعرقل  ونزاهته، في حين ظلت مؤشرات الخلل والفساد تضرب مصداقية العمل

القضاء من أعلى مستوى في  ى إصالحوحينما تأتي الدعوة إل .نمو وتطور االستثمار إرساء دولة الحق والقانون، وتعوق 
أن ينطلق  في نظرنا متينة وسليمة، وهذا يقتضي الدولة من المفروض أن يتخذ اإلصالح مسارا صحيحا، وُيبنى على أسس

 :أهمها اإلصالح من وضع بعض اللبنات األساسية من
استقاللها عن السلطة القضاء سلطة مستقلة، مع تحديد اآلليات التي تضمن  التنصيص في الدستور على أن -

 نقوذ أو ضغط سياسي أو غيره  التنفيذية وعن أي
والتنصيص في الدستور على أن من  ،القضاء تسيير شؤون  إبعاد وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية عن -

الرئيس األول للمجلس األعلى وليس وزير العدل، وأن  ينوب عن الملك في رئاسة المجلس األعلى للقضاة هو
القضاة لمدة محددة وغير قابلة للتجديد، وأن المجلس هو الذي يتولى البت في  ألعضاء يتم انتخابهم من طرفا

 ;كذل يتعلق بالوضعية اإلدارية للقضاة من ترقيى أو تأديب أوانتقال أو غير كل ما
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ير وسائل العمل دون وتوظيف المساعديم وتأطيرهم، وتوف أن ينحصر دور وزارة العدل في توفير وتهيئة البنايات، -
 .القضاة التدخل في سير المحاكم وعمل

وفساد يجب أن يرتكز على فلسفة جديدة تندرج في إطار الدمقرطة  إن اإلصالح الحقيقي للقضاء وتجاوز ما يعانيه من خلل
وتحديث وسائل أما بالنسبة إلصالح البنايات  ،القضاء السلط والتسيير الذاتي والديمقراطي لشؤون  التي تقوم على فصل

نما هي من العناصر المكملة له، وبالتالي فإنه العمل وتحسين ظروفه فهي ليست من جوهر إذا انحصر   اإلصالح، وا 
ون المساس باألسس التي يرتكز عليها فإن الغاية من والمحاكم ذ الجوانب الشكلية المتعلقة بسيرالقضاء اإلصالح في

وفي  ،تحقيقها االستقالل والنزاهة وبناء دولة الحق والقانون ستبقى مجرد آمال يستعصيأساسا في  اإلصالح والتي تتمثل
كجريدة المساء الحقيقة هناك مؤخدات على بعض االحكام القضائية التي في نظرنا جائرة على بعض المؤسسات الصحفية 

للسلطة السياسة في  تدخل غير مباشروالتي ترجعها المؤسسات الصحفية المتضررة الى  ..االخبار اليوم ومجلة نيشانو 
كنة ؟ وماهي الكيفية الممحكام القضاةأو تاثير للسلطة السياسة على أترى هل هناك خضوع للقضاء  .حكام القضاةأ

 لغاء الك التبعية ؟    ا  الصالح هذه المؤسسة المهمة و 

 ولى : تدخل السلطة السياسية في توجيه القضاءالفقرة األ 
تدخل  القضايا المطروحة في إطار ممارسة حرية الصحافة واإلعالم في المغرب، إذ أن القضاء من أهمأن استقاللية    

لتي تحصل ضد الخصوص وبوضوح، في المتابعات ا السلطة السياسية في توجيه القضاء والتأثير على احكامه يتجلى على
أن القضاء ال يتصرف باستقاللية في  2007ة في سن االسبوعية وتؤكد المتابعات التي تمث ضد ،الصحف أمام المحاكم
تمس  ،متابعات بقضايا ذات طبيعة سياسيةمتابعات في حق الصحافة، خاصة عندما ترتبط هذه ال ما يعرض عليه من

بالنسبة ألسبوعية  كما هو الشأن ،في تصفية الحسابات مع بعض الصحفالنظام السياسي ،كما انه يتم استغالل القضاء 
مليون  300بتعويض عن الضرر وصل إلى  ""لوجورنالفقد تمت إدانة أسبوعية  ،في نفس السنة "لوجورنال"تيل كيل" و"

الدراسات األوربية , فتحول القضاء هنا من إصدار أحكام سالبة للحرية  في القضية التي رفعها ضدها أحد مراكز سنتيم،
حيث أن تقديرات التعويض عن الضرر، ال تخضع إلى أي إعدام الصحف،  إلى المبالغة في تقييم الضرر، مما يؤدي إلى

 .موضوعي مقياس

الشأن في القضية التي رفعها مدير الشركة التي تحظى  تم المبالغة في طلب التعويض عن الضرر، كما هوتنه أكما    
وفي نفس  .مليون سنتيم 500حيث طالب ب  "األسبوع"،مصطفى العلوي مدير صحيفة  برخصة إدارة مرآب الرباط ضد

الضرر، في القضية  كتعويض عن مليون  300طالب ب علي عمار، الذي  "لوجورنال"المنحى سار مدير أسبوعية  هذا
"جريدة ضافة الى التعويض الهائل الذي حكم به ضد ، إ(267كمال لحلو) "الغازيت"التي رفعها ضد زميله مدير أسبوعية 

ومؤخرا تم اغالق مقر جريدة  ،شرها الحداث مدينة القصر الكبيربعد ن مليون سنتيم 600لصاحبها رشيد نيني ب  المساء"
فتم  ،الوطني ( اعتبرته السلطات يهين العلم268االخبار اليوم المغربية لصاحبها توفيق بوعشرين اثر نشرها لرسم كاريكاتيري)

                                                 
 مرجع سابق 2007_ تقرير نقابة الصحافة الوطنية لسنة 267
السادس وهو في  _ جريدة اخبار اليوم لصاحبها توفيق بوعشرين اثارت ضجة واسعة بعد نشرها لرسم كاريكاتيري يظهر فيه االمير اسماعيل ابن عم الملك محمد268

 موكب العريس )بعد اعالن القصر عن  زواجه من المانية من اصول مغربية (ومن ورائه العلم الوطني ونجمته غير ظاهرة , 
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الحكم على رئيس التحرير وهو فتم بعد ذلك  ،ي وتم تشريد العديد من الصحفيينن يصدر اي حكم قضائأاغالق مقرها قبل 
 300بغرامة مالية تقدر ب وباغالق مقر الجريدة و  سنوات موقوفة التنفيد 4لتوفيق بوعشرين و رسام الكاريكاتير بالسجن 

غرامة و  اشهر 3ب رشيد نينيالمساء" على رئيس تحرير جريدة " بالسجن النافدوحاليا تم الحكم  ،(269) مليون سنتيم
ذلك بعد الدعوة و  ،الف درهم 30اشهرلصحافي من جريدته وغرامة مالية محددة في  2و ب  ،ف درهمال 50ب مالية تقدر 

القضائية التي تقدمت بها النيابة العامة ضدهما على خلفية مقال نشر بالجريدة حول فرضية تورط شخصية مهمة في وزارة 
 .(270) " قضية اطريحة" بارون المخدراتالعدل في

من طرف المحكمة االبتدائية بالبيضاء أنفا، بعد أن نشرت ملفا حول استعمال  "نيشان"ة أسبوعية نه تمت متابعأكما   
 ،ر إلى أن تقرر المحكمة في شأنهاقرارا بمنعها من الصدو  وعليه  اتخذ الوزير األول ،مجاالت الدين والسياسة النكتة في

اعتذارها، مؤكدة أنها لم تكن تهدف إلى خدش مشاعر التعبير عن  سعت الى " نيشان"ن هيئة التحرير في مجلة أمع 
قرار المتابعة  وتجدر اإلشارة إلى أن .لمعتقداتهم، بل أن هدفها هو عرض ظاهرة متداولة في المجتمع المسلمين أو اإلساءة

صدور بل إن الحكومة تحركت بعد  ،ي نشر فيه الملف الذي اثار الضجةوالمنع لم يتخذ مباشرة بعد صدور العدد الذ
المسألة في مجلس األمة الكويتي، وبعد تدخالت من بلدان  مقاالت انتقادية في بعض الجرائد. وخصوصا بعد أن طرحت

حيث أنه  الضغوطات تأثير على القرار الخاطئ قانونيا، والذي بادر الوزير األول إلى اتخاذه، وكان لهذه,  عربية إسالمية
من قانون الصحافة، سوى منع  66، في الوقت الذي ال يتيح له الفصل منع، وبشكل استباقي، المجلة عن الصدور

يناير من  15وقد أصدرت المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء يوم  !بعد المنشورات المعروضة، وليس تلك التي لم تعرض
مدة ثالث سنوات بالسجن ل حكماإدريس كسيكس والصحافية سناء العاجي،  مجلة "نيشان"، حكما على مدير 2007 السنة

 وقد أكد المؤتمر الوطني األخير للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان على استيائه ،ألف درهم غرامة 80مع وقف التنفيذ، و
عدد من المنابر  الستمرار مظاهر الفساد الذي ينخر الجسم القضائي من خالل دوره في تصفية حسابات السلطة مع

 (271)."أصحاب "رسالة إلى التاريخالخمسة  التوقيف أو التشطيب ضد محامي تطوانالصحافية ومن خالل الحكم المفجع ب

  الفقرة الثاني : تدعيم استقالل المؤسسة القضائية

المجتمع وبين حرية الصحافة واإلعالم، لذلك فموقفه وقراراته وأحكامه  إن القضاء ينبغي أن يكون عنصر توازن بين حق  
 ...األموال ضغط من أي جهة كانت، سواء من السلطة التنفيذية أو منتخبين أو أصحابخاضعة ألي  ال يمكن أن تكون 

لتحقيق هذا هنة الصحافة واإلعالم، و ومسؤولة لم فالعدل هو الضامن للديمقراطية ولحرية التعبير، أي لممارسة موضوعية
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هيم والمصطلحات في التعامل مع والمفا المبتغى ينبغي ايجاد قضاء متخصص في النشر والصحافة، وتوحيد المعايير
 (272)الجنائية تجاه الصحافة واإلعالم القضايا المعروضة، باإلضافة إلى توضيح السياسة

ة بحد فهذه الدعو  ،عى الى اصالح المنظومة القضائيةبخطوة جريئة الى االمام حينما د الملك محمد السادسوقد قام   
ك محمد الملأعلن و  ،حرى الى حكامة اصالحيةباأل وأالى اعادة هيكلة القضاء في حاجة الى روح جديدة و  نأذاتها اعتراف ب

 لك"ثورة الم  56للذكرى ااوذلك في خطاب ألقاه بمناسبة  ""إصالح شامل وعميق للقضاءعن قراره إطالق  السادس
بلورة مخطط كامل " :الحكومة وخصوصا وزارة العدل إلى من مدينة تطوان، الملك محمد السادسودعا  ،والشعب"

د هيأة وأعلن أيضا عن قراره "ايجا ،إلصالح القضاء" قوية وجديدة  وقال :"قررنا إعطاء دفعة ،ومضبوط إلصالح القضاء"
 رات، بشأنالخبتتيح للقضاء االنفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل  استشارية قارة، تعددية وتمثيلية،

تصاصات السلطة القضائية، واخ وذلك في احترام لصالحيات المؤسسات الدستورية، واستقالل ،القضايا ذات الصلة بالعدالة
وأشار  .واإلشراف عليه منوطة بالحكومة وخاصة وزارة العدل" ن :"مسؤولية تفعيل هذا اإلصالحأ. وأكد السلطات العمومية

 صفاألهداف المنشودة من هذا االصالح هي :"توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومن الملك محمد السادس الى ان
التحوالت  للتنمية وكذا تأهيله ليواكب باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا لألمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا

لقضاء، : "اننا لنعتبر االصالح الجوهري ل حاالقرن الحادي والعشرين" موض الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة
س أن :"األمر محمد الساد في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة".وأكد الملك حجر الزاوية

نما تشمل كافة المؤسسا يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، ال تقتصر على أسرة ت القضاء والعدالة، وا 
غربية اعتبرت الجمعية الم ،يونيوالذي نشر في  2008 تقريرها السنوي عن العام وفي .والفعاليات، بل وكل المواطنين"

 لحقوق المواطنين". لحقوق االنسان ان القضاء يبقى "سبب االنتهاكات اليومية

نما أصبح ض    رورة إنسانية ووطنية يلتف حولها إن مشروع إصالح القضاء في المغرب لم يعد مطلبا سياسيا روتينيا، وا 
الجميع، خصوصا بعد التوافق الحاصل بين مختلف المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية حول الموضوع. كما أن المبادرة 

سنة على تأسيس المجلــس األعلى للقضاء، بدعوتــه  50بمناسبة مرور  2007التي أطلقها الملك محمد السادس في سنة 
اق وطني للقضاء، سيكون ال محــالة أرضية نوعية وحديثة لبنــاء ثقة متينة بين جهاز القضــاء ومؤسساته إلى إقرار ميث

المختلفة وبين كافة شرائح الشعب المغربي. كما أن ضرورة اإلجماع على أهمية إصالح أجهزة العدالة يمر بالضــرورة عبر 
جون وقد كتبت األسبوعية الدولية " ،ات والمؤسـسـات المعنيــةتحصين اإلجماع الوطني الحاصل حوله بيـن مختلف الهيئ

أخذ انطالقة جديدة" في المغرب مع خطاب الملك محمد السادس  أفريك " في عددها األخير، أن إصالح القضاء "يبدو أنه
إلى أن هذا وأشارت المجلة اإلفريقية  .لثورة الملك والشعب 56بمناسبة الذكرى ال  2009غشت  20في  الذي ألقاه

ونقلت المجلة عن خطاب جاللة الملك قراره بـ : "إعطاء دفعة جديدة ."السياسي اإلصالح سيشكل "الورش الرئيسي للدخول
 .أقرب اآلجال القضاء"، ودعوة جاللته الموجهة إلى الحكومة من أجل "بلورة مخطط متكامل ومضبوط" في وقوية إلصالح

تعددية وتمثيلية" مكلفة بإعداد " في هذا الخطاب عن إحداث هيئة استشارية وأضافت المجلة أن جاللة الملك أعلن
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اختصاصات المجلس األعلى للقضاء وضمان تمثيلية نسوية مناسبة في  اقتراحات، وأن جاللته دعا إلى : "إعادة النظر في
شارة المجلة  إلى أن وزارة العدل تعتزم الرفع من مستوى التكوين في ج .سلك القضاء" القضاء، وأنه سيتم احداث  ميع مهنوا 

كما أبرزت "جون أفريك"، التي اعتبرت أن الورش  .العدالة على محيطها اإلجتماعي مرصدا وطنيا لإلجرام في أفق انفتاح
األجانب وضمان شروط المحاكمة العادلة"، أن صاحب الجاللة دعا إلى تحديث  الكبير اآلخر هو "طمأنة المستثمرين

 .(273القانونية المتعلقة بمجال األعمال واإلستثمار)للمنظومة  عميق

"اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية واإلجرائية ب :  طالب المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق االنسانوقد     
بما فيها  أحكامه كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقالليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع إلقرار القضاء

، وضمان حق المواطن في المحلية وضد ذوي النفوذ تلك الصادرة ضد الدولة واإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات
وتوحيد  والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم االستثنائية المتبقية التقاضي والمحاكمة العادلة

بتمكين القضاء من الحق في التنظيم  المؤتمرطالب  كما  ".التزامات المغرب الدوليةالقضاء ومالءمة التشريع المحلي مع 
 يعزز الدفاع عن مبدأ استقاللية القضاء ــ انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل المستقل ومن الحق النقابي ــ بما

"إصالحا فعلي للقضاء ال ن أعلى  اإلنسان . وقد اكدت الجمعية المغربية لحقوق حول الحريات النقابية 87رقم الدولية 
درجة سلطة مستقلة حتى ال يظل مجرد جهاز تحت وصاية السلطة  يمكن أن يتم إال برفع مكانته في الدستور إلى

 يتطلب بالضرورة وضع دستور ديمقراطي في كل مضامينه، وفي طريقة بلورته، وأشكال التنفيذية. إضافة أن هذا
اإلقرار بسمو االتفاقيات الدولية  فصال حقيقيا للسلط بما فيها الفصل بين الدين والدولة وأيضا التصديق عليه، بما يقر

 .(274)على القانون المحلي

االصالح المرتقب للقضاء لن يستثنى القضاء ن : "إ وزير العدل السيد عبد الواحد الراضيوفي خضم هذا السجال اكد     
بعد  الملك محمد السادسلكونه كان محط نقاش اثناء صياغة التقرير التركيبي الذي رفعته وزارة العدل الى  العسكري "

المحكمة العسكرية بعتث بدورها تصورها "ن : إفي تصريح للصحافة   الراضي القيام بجميع االستشارات , كما اوضح
 احداث القضاء نقابةوبخصوص امكانية  ،صالح "االصالحي الى وزارة العدل وليس هناك اي استثناء في مجال اال

" انها قضية تهم القضاة انفسهم وهم يتوفرون على مؤسسات خاصة بهم مثل الودادية :  الراضي قال خاصة بهم
التخليق مسالة صعبة لغياب وصفة جاهزة : "ان  الراضيوصف  تخليق السلك القضائيوبخصوص  ،الحسنية للقضاة "

, مبرزا ان اختيار المرشحين لسلك القضاء يمر بمعايير وانه سيتم التركيز على  نسان و يطبقها "يمكن ان يعتمدها اال 
ومن  ،ى يستشعر المواطن اهمية االصالححت تقوية شعورهم بالمسؤوليةب االخالقي اثناء تكوين القضاة و تقوية الجان

حيث  تقوية المراقبة من خالل المفتشية العامةبين اهم االجراءات التي ستباشر باتخادها الوزارة لتدعيم االصالح القضائي 

                                                 
 www.map.ma_ وكالة المغرب العربي  273
 2009ابريل  6_ توصيات الجمعية  المغربية لحقوق االنسان في المؤتمر الذي اقامته في  274



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 232صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

رهن اشارة المواطنين للتبليغ عن كل المساواة التي يتعرض لها المواطنين من طرف القضاة  رقم هاتف اخضرسيتم تركيب 
 ( 275كم .)او الموظفيين القضائيين في المحا

فالمؤسسة  ،تعداد الخروقات التي يعاني منهاصعبة اسهل منها ترديد الشعارات و مهمة شاقة و  صالح القضاءإن إ    
ت هذه المؤسسة تعاني من واذا كان ،يان الدولة وهي مقياس النزاهة والشفافية فيهاالقضائية هي ارقى مؤسسة او سلطة في ك

ح انفسنا اصالح هذه المنظومة وذلك باصالو ن قبل الدولة ان نساهم في تنقية كمواطنينه من الواجب علينا إالصعاب ف
متعارف عليه... وغيرها من المعتقدات الخاطئة الراسخة في أو مر عادي أنها أباالبتعاد عن الرشوة والعدول عن االعتقاد ب

واحتل المرتبة الثانية على  ،2008وة لسنة في بارومتر الرش 80عقولنا لالسف ,وفي هذا االطار احتل المغرب المرتبة 
وقد صرح  .)276(عالميا  67دول من منطقة افريقيا الشمالية و الشرق االوسط بعد غانا التي احتلت المرتبة  10مستوى 

الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو خالل الجلسة العامة للمؤتمرالثالث لالمم المتحدة 
التزامه الراسخ بمواصلة العمل  إن المغرب يؤكد":  2009نونبر  9ربة الرشوة الذي عقد بالدوحة في قطر المنعقد في لمحا

دوما على ترجمة التزاماتها إزاء المجتمع الدولي على أرض  للقضاء على ظاهرة الرشوة، مؤكدا أن المملكة "عملت
 )277"(الواقع

حرية اهم في انهيار قيم الديمقراطية والشفافية و يان من وطاتها القضاء المغربي تسروقات التي اننا بتغاضينا عن الخ    
ون ارضية قضائية من القوانين التي بدا بسن ترسانة سنوات ان يؤسس له 10الراي و التعبير التي حاول المغرب مند 

على وجود حكامة جيدة و مثينة  دان القضاء المستقل يساع ،تتمكن من تفعيل بنودها وموادها مستقلة لنصلبة وحرة و 
 السلطة الرابعة .  مثل عن حقصحافة حرة تواعالم و 

 الفرع الثاني : تعديل قانون الصحافة مطلب واجب
أثار تعديل مقترح لقانون الصحافة حالة من الجدال في المغرب وانتقدت هيئات محلية ومنظمات دولية التي رأت في    

السياسية الوطنية التي ناضلت من اجل انتظارات النقابية و نه لم يستجب لمطالب المهنيين و أحكامه خنقا لحرية الصحافة. أل
التشريعات فاقيات الدولية الملزمة للمغرب و توسيع مساحة الحرية و التعبير وتوفير الضمانات القانونية لها ولم يستحضر االت

ل تكنولوجيا االعالم واالتصال لتطورات المذهلة في مجاخد بعين االعتبار اأبها في النظم الديموقراطية ولم يالمعمول 
 (278اكراهات العولمة....)و 

قلقها إزاء  2007يوليو 12في رسالة وجهتها إلى الوزير األول المغربي يوم  "مراسلون بال حدود"وقد أبدت منظمة    
اعتبرته خاليا من الضمانات الضرورية "مشروع تعديل القانون وطالبت بتعديالت ذات داللة لمشروع القانون الحالي والذي 

"الناحية األكثر إثارة للقلق هي اإلبقاء على األحكام السالبة للحرية. وتم وأضافت أن  في المغرب, لحماية الصحفيين"
اإلبقاء على اإلجراءات القانونية التي استخدمت في إدانة الصحفيين في األعوام األخيرة ومن ضمن االتهامات األكثر 
                                                 

 06/9/2009_05, السيت/ االحد   921سيشمل القضاء العسكري ايضا " العدد  _ جريدة المساء : " الراضي : االصالح275
276 _ www.alraynews.com 

 www.map.ma_ وكالة المغرب العربي 277
 _محمد طبيش : الصحافة والسلطة مرجع سابق278



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 233صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

كما اعتبرت المنطمة أن العديد من المواد جاءت في صيغ المس بشخص الملك وبالمقدسات الدستورية".  شيوعا
وقالت  "تمنع كل ما من شأنه المساس بالحياة الشخصية".التي  85المادة فضفاضة تحتمل العديد من التفسيرات، كحالة 

تولى فرض الرقابة على الصحفيين وحرمانهم من "إن المجلس الوطني للصحافة قد يتحول إلى جهاز إضافي يالمنظمة 
 ممارسة مهنتهم بما خول له من صالحيات في المجال التأديبي". 

ردا على ما جاء في رسالة المنظمة بأن ما  نبيل بنعبد هللا وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومةوقد وصف       
"المهم هو كيفية تعاطي الفئات المهنية مع المشروع الذي , وقال  "غير مهم"! -مراسلون بال حدود-رسالة جاء في 

اعتبرته تأكيدا إيجابيا للخطوات التي تقوم بها الحكومة" وأضاف بن عبد هللا أن المناقشات التي انعقدت بشأن القانون 
لنقابة الوطنية الكاتب العام ل وقال يونس مجاهد , الجديد "تؤكد مدى عمق التشاور بهدف ضمان حرية الصحافة"

وقال "إن النقابة والفدرالية المغربية للناشرين للصحافة المغربية أن النقابة أعلنت عن موقفها اإليجابي من مشروع القانون. 
علي في غضون ذلك، عّبر ,  تعتبران أن الصيغة األخيرة لمسودة المشروع متقدمة بالمقارنة مع القانون الساري المفعول

إبقائه على العقوبات السجنية وكذا إلعادته عن رفضه لمشروع التعديل بدعوى  بيومية "المساء"تحرير مستشار ال أنوزال
 (279. )المَلكية والجيش والصحراء واإلسالمالتي ال يجوز للصحفي تجاوزها والمتمثلة في  ترسيخ الخطوط الحمراء

 من لذلك تطالب العديد ،)الفقرة االولى(يين الصحفحرية يحد من االختالالت التي تمس ن اصالح قانون الصحافة إ   
ستعانة الليه باإلذي يحاول المغرب ملكا وحكومة وشعبا الوصول التحرري اليالئمة النهج الديمقراطي و المنابر بتعديله 

 .وضع القوانين )الفقرة الثانية(الشفافية في بالحكامة الديمقراطية و 

 ولى : االختالالت قانون الصحافة الفقرة األ 

المعمول به حاليا، يراوح مكانه، رغم كل الجهود التي ُبذلت من أجل التوصل  ما زال مشروع إصالح قانون الصحافة    
ظل الحوار بشأن هذا القانون  ومنذ انتهاء والية الحكومة السابقة،  ورغم كل الوعود التي ُقدمت في هذا الشأن إلى اتفاق،

 .، بعدما أحيل الموضوع على المجلس االستشاري لحقوق اإلنسانمنهجيته أصبحت أكثر ضبابيةا، بل إن مسطرته و معلق
عهد الحكومة السابقة،  الحكومة الحالية المسؤولية، لم يحصل أي اجتماع مع النقابة بهذا الشأن، علما أنه في ومنذ تولي

والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، توصلت إلى اتفاقات  والنقابة كانت هناك لجنة ثالثية مشتركة بين وزارة االتصال
 وفي تناوله للموضوع، عقد المجلس .الصحافة، بعد أن عقدت عدة اجتماعات طيلة سنتين مبدئية بخصوص إصالح قانون 

يتم االتفاق  االستشاري لحقوق اإلنسان، دورة خصصت لمناقشة ورقة حول المالمح العامة إلصالح قانون الصحافة، لم
 .هذا اإلصالح بشأن اعتمادها، لذلك مازال الغموض يلف كيفية التعامل مع

)حكومة ادريس جطو( قبلت حذف العقوبات السالبة للحرية من هذا القانون، باستثناء بعض  وكانت الحكومة السابقة   
 يمر مشروع القانون إلىن أفقد انتظرة الى  ،هذا االستثناء المغربية للصحافة نقابةرفض الرغم و جدا،  الفصول القليلة

                                                 
279 _ www.magharebia.com 



شيماء الهواري -اإلعالمية: أية حكامة اإلعالم المحلي نموذجاالمنظومة   

 

 234صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

هذا القانون مثار جدل  من "41الفصل " الواردة في "الثالثية المقدسة"كما كانت  .االبرلمان لتتمكن من الدفاع عن موقفه
م ولم يت 1958ا القانون عند صدوره في سنة في النص األصلي لهذ الحكومة، إذ أنها لم تكن واردةكبير بين النقابة و 

صدر سنة  التي أدخلت على هذا النص في الستينيات والسبعينيات. لكنها أدخلت في القانون الذي إدماجها في التعديالت
أن ورود هذا البند الذي ينص على عدم المس  ،، من طرف حكومة الوزير األول األسبق عبد الرحمان اليوسفي2002

 ية، بنوع من اإلطالقية والتعميم والشمولية يناقض مبادئ حرية التعبيروالمؤسسة الملك بالدين اإلسالمي والوحدة الترابية
ولو كان قويا للمؤسسات  إذ ال يمكن منع النقد ،وحرية الفكر والمناهج العلمية في صياغة النصوص القانونية

لذلك اقترحت النقابة إعادة  هالية والخارجية، كيفما كان شأنالداخ ولإليديولوجيات وللفكر الديني وللقضايا التي تثيرها السياسة
  .وصياغة كل نصوص قانون الصحافة بشكل دقيق ال يسمح بالتأويالت العامة الثالثية"،" هذهالنظر في 

ال عد مقبو لم ي حيث ؛الواردة في قانون الصحافة ونفس المالحظة يمكن تسجيلها في ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية،   
ى انون علولذلك فإنه من الالزم مراجعة هذا الق ،سجن الصحافيين بسبب ممارستهم لمهنتهم عالمينهائيا، وعلى المستوى ال

 وزتتجا وأن انتشار التكنولوجيات الحديثة أخذ يطرح إشكاليات أخرى خاصة  الحاصلة ضوء التطورات الوطنية والدولية
ال وضة في حومع أن عقوبات السجن المفر  ،الحكومات لحد اآلنمنطق المراقبة القانونية واإلدارية التقليدية التي تمارسها 

ال إارتكاب جنح صحافة قد قّلصت بشكل ملحوظ )خمسة أعوام كحد أقصى للمس بكرامة الملك مقابل عشرين سنة سابقًا(، 
لدين شمل الت -ى وهي األقس - 41" في المادة "التشهيرأنها تبقى قائمة بمبدئها. وفي موازاة ذلك، تم توسيع مفهوم 

نما أصبحت قضائيةالولم تعد صالحية حظر الصحف )أو تعليقها( ص ،راضياإلسالمي وسالمة األ غم وبالر  .حية إدارية وا 
 لية.من إيجابية هذا الحكم بحد ذاته، بيد أنه يبقى غير كاٍف في السياق المغربي حيث العدالة تفتقد إلى االستقال

باتجاه إلغاء عقوبات السجن من جنح الصحافة فيما يبقى قانون الصحافة  في هذا اإلطار، يفرض اإلصالح نفسه   
، ًا مسّلطًا على الصحافة المغربيةذلك أن عقوبات السجن تمثل سيف ،ًا تهديدًا فعليًا للقطاع برمتهالقمعي والغامض في آن مع

هانة شخص الملك باإلساءة إلى ال, فقد اتهم 2003اعة في العام حديث الس( 280)وكانت "قضية لمرابط" نظام الملكي وا 
بموجب عفو ملكي،  2004يناير 7والمس بسالمة األراضي وحكم عليه بالسجن لمدة ثالثة أعوام , ومع أنه أفرج عنه في 

أبريل  12ولكن صحفه ال تزال محظورة كما ال يزال هو بنفسه ممنوعًا عن ممارسة مهنته على مدى عشرة أعوام منذ 
شّكل أول تشدد بعد مرور ثالثة أعوام على اعتالء محمد السادس العرش وبداية  2002ح العام . الواقع أن إصال2005

، أثار تبّني قانون لمكافحة اإلرهاب المخاوف مجددًا في الجسم الصحافي لشدة ما 2003ليونة نسبية في النظام. ففي ماي 
 سفية .تسمح بعض مقاطعه الغامضة الخاصة بتغطية شؤون اإلرهاب بتفسيرات تع

ة حرية حداثية وديمقراطية لممارس وباإلضافة إلى كل هذا، فإن قانون الصحافة ينبغي أن يكون اإلطار المنظم بطريقة   
إلى أن قانون الصحافة في حاجة إلى مراجعة شاملة في ما يتعلق  ونشير في هذا الصدد ،التعبير عبر وسائل النشر

والشفافية الالزمة  التطورات أثبتت أن اإلطار الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات االستثمارالصحافية، إذ أن  بتنظيمه للمقاولة
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اآلن جزءا ال يتجزأ من النسيج الصناعي والتجاري  فمن الواضح أن المقاوالت الصحافية، أصبحت .في هذا المجال
شركات وتضمن حدا أدنى من الشفافية عن المقتضيات القانونية التي تنظم عمل ال والخدماتي، وال يمكن أن تظل بمنأى

كما أن القانون يجب أن   .واإلعالم التسيير الديمقراطي، سواء بالنسبة للمساهمين أو العاملين في مؤسسات الصحافة ومن
هيئات التحرير، بحيث ينبغي أن تتوفر شروط المساهمة الفاعلة  يتضمن مبادئ تهم تنظيم المقاولة الصحافية داخل

يتضمن  فإن أي إصالح للقانون ينبغي أنبصفة عامة و  ،ير المهنية لإلنتاج الصحافيلمعايا ي احترامللصحافيين ف
وبمساهمة فاعلة للعاملين، وخاصة حافة بشكل حداثي وديمقراطي وشفاف المقتضيات الكفيلة بتنظيم مجال النشر والص

 :الحكومة فيما يليي بين النقابة و حظيت بنقاش قو القضايا التي  ويمكن إجمال .(281الصحافيين في احترام مقومات المهنة)

 ؛السالبة للحرية إلغاء العقوبة -
 ؛تخفيف الغرامات -
 الفصولمثال،...() قضايا النشر )الصراخ،عالقة لها ب إلغاء جميع الفصول التي تتضمن قضايا ال -

 ؛85و84و26
 ؛قضايا النشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة عدم الحكم في -
 ؛المهنة من ممارسةرفض المنع  -
وتعويض ذلك بدفتر  عدم اشتراط توفر صفة الصحافي على الراغب في االستثمار في مجال الصحافة -

 ؛تحمالت
 ؛القذف تمديد آجال إثبات صحة الوقائع المتضمنة في  -
ز ومنع لحجمنه، ما يتعلق با إحالة جميع اإلجراءات التأديبية وذات الطابع الزجري إلى القضاء، وخصوصا -

 ؛دخول صحف أجنبية
 ؛(83إلى قوانين أخرى )الفصل نقل عدة عقوبات من قانون الصحافة -
 ؛رهن الكشف عن السر المهني بحكم قضائي -
 ؛المس بالمؤسسة الملكية والدين اإلسالمي والوحدة الترابية إلغاء  -
 (282).الفضفاضة وتعويضها بتعابير واضحة إلغاء كافة التعابير  -

و  1999من الغرامات على أسر التحرير مابين سنتي  فرض أكثر من مليوني يورووتجذر االشارة على انه تم     
بوجه  قوبل انخفاض عدد اإلدانات بعقوبات بالسجن مع النفاذ بارتفاع عدد القضايا التي أطلقها القصر الملكي ،2003

الهدف من هذه اإلدانات بغرامات فادحة وغير متكافئة رسمي أو غير رسمي ضد مسؤولين عن مؤسسات صحافية. وكان 
 يكمن بالتضييق على أنفاس المطبوعات.
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، حكم على الجرائد الثالث الجريدة األولى واألحداث المغربية والمساء بتسديد مبلغ قدره ثالثة 2009يونيو  29وفي    
تقد الرئيس الليبي نلة إثر نشرها مقاالت رأي تيورو( مجتمعًة كتعويض عن المس بكرامة رئيس دو  270000ماليين درهم )
 5.9في االستئناف بتسديد غرامة قدرها  إيكونومي إيه أنتروبريزعلى الشهرية  2009يونيو  30حكم في و  ،معمر القذافي

وال تزال مشاكل أخرى تعترض سبيل المحترفين  ..( بتهمة التشهير بمؤسسة ملكيةيورو 531000مليون درهم )
اإلعالميين ومؤسساتهم حيث أن النفاذ إلى المعلومات المتوفرة حول اإلدارات يبقى صعبًا فضاًل عن أن القضاء والقوى 

د أال وال بّد من التذكير بأن بعض المنشورات األجنبية ال تزال تخضع للرقابة بمجرّ  مبدأ حماية المصادراألمنية ال تحترم 
 (. 283يروق محتواها السلطات)

 من اجل حماية االنتقال"الذي كان يحمل شعار  المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان  في مؤتمرها الخامسوقد صرحت    
بمظهرين أولهما زجري وهذا  ممارسة حرية الصحافة بالمغرب مشوبة: "أن  "السلم العالميالديمقراطي والشرعية الدولية و 

المتابعة الجنائية للصحافيين المتهمين بارتكابهم لجنح  في جل القضايا المعروضة أمام المحاكم والتي تهمما يتأكد 
والسب الذي يمس حرمة األشخاص والمساس كرامة جاللة الملك ونشر أنباء زائفة عن  المس المقدسات والمحرمات

ضابط مهني  ار، وثانيهما التحلل من كلأو نشر أخبار تتضمن تعابير مهينة للكرامة أو عبارة احتق عائلته
 .)284)"وأخالقي

 ، إال أن التناقض ال يزال يسيطر على نيته نشرمحمد السادس أكثر تحررًا من والده حسن الثانيومع أن الملك     
اإلطار، في هذا  ،بعمق خطوة صالحة في هذا االتجاهلذا، قد يشكل إصالح قانون الصحافة  ،الديمقراطية في النظام والبالد

بإلغاء المواد التي تنطوي على عقوبات بالسجن، واللجوء إلى التكافؤ في فرض العقوبات وال  مراسلون بال حدودتطالب 
التي تشّرع األبواب العتباطية النظام القضائي  41سيما المالية منها، وصياغة األحكام القمعية بوضوح أكبر شأن المادة 

(285.) 

حت ضده االنتقادات التي طر ي واالراء و االختالالت الواضحة التي يعاني منها قانون الصحافة المغربلقد اجملنا بعض   
تعد  د التيمن العديد من المنابر من النقابة الوطنية للصحافة الى منظمة مراسلون بالحدود وحددنا مكامن الخلل في الموا

 موضوع نظرا لمضمونها المثير للجدل .

 صالح قانون الصحافةالفقرة الثانية : ا

                                                 

دربهما.  محمد. -يسوع  بعنوان "الصدمة:( حول اإلسالم 2991)الرقم  2008أكتوبر  30دد منع توزيع أحد أعداد األسبوعية الفرنسية لكسبرس في المغرب )ومن ثم في الجزائر وتونس( ألنها تشتمل على مقالة في الصفحة األولى من ع_ 283

امت ق ملك والنظام العام. ومؤخرًا،ب للمن قانون الصحافة التي تخّولها حظر المنشورات إذا ما كانت تسيء إلى الدين اإلسالمي والنظام الملكي وسالمة األراضي واالحترام الواج 29رسالتهما. رؤيتهما للعالم".  وقد استندت السلطات إلى المادة 

 ( من األسبوعية الفرنسية كورييه أنترناسيونال.2009يوليو  16إلى  9)من  975بحظر العدد  2009يوليو 16وزارة االتصال في 

 www.omdh.org, موقع 2003ماي 3_ المؤتمر الخامس الذي عقدته المنظمة المغربية لحقوق االنسان في 284
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 وقد اختار المغرب دولة وشعبا طريق التغيير نحو تحقيق دولة ،يير تولد معها الحلولعندما تولد االرادة من اجل التغ    
هذه هي الخطوط التي حددة  ،لها تمثل مفهوم الحكامة الشاملةالمواطنة الحرة وهذه المبادئها كالحق والقانون والديمقراطية و 

ولكن اال يجب علينا نبدا باصالح جانب الحريات التي  ،للدولة بكل هياكيلها ومؤسساتها لبرنامج االصالحيلكي تكون ا
 يتداعا يوما بعد يوم ؟

رض صلبة مدعة أخة على الخطوات الراسبالكلمات الجوفاء بل باالفعال و  ن اصالح الجانب الحرياتي ال يكون إ    
لقد تعالت الصيحات  . 77.00تعديله هو قانون الصحافة المغربي ن يهتم باصالحه و أينا يجب أفي ر  هم قانون أ و  ،بالقوانين

وليس الى  ف الى تعديلهن تكون هناك ارادة حقيقية تهدأو  خارج المغرب تدعوا الى اعطائه حيزا من االهتماممن داخل و 
على مشروع قانون الصحافة الذي بقي  التسريع في الموافقةالى جدية العمل في هذا الموضوع و تخدير االصوات التي تدعوا 

وع من النقابة سنوات في قبة البرلمان للمصادقة عليه دون جدوى مع انه توجد العديد من المؤخدات على هذا المشر  4لمدة 
غم ر و  ،رجه كمنظمة مراسلون بال حدودخاد من الهيئات الحقوقية بالمغرب و الفدرالية المغربية للنشر والعديالوطنية للصحافة و 

 هذا فان النقابة الوطنية للصحافة المغربية حددت مجموعة من النقط االيجابية بالمشروع وهي :
المهنية من يمثلها في هذه المؤسسة، كما أن  إحداث المجلس الوطني للصحافة على أن تنتدب الهيئات -

 ؛الرئيس ينتخبه األعضاء
  ؛متخصصة في قضايا الصحافة نشاء غرفإ -
 ؛الفصول لسالبة للحرية في عدد ال بأس به منإلغاء العقوبات ا  -
حدة الترابية والدين المتعلق بالو  68تعميم إعمال مبدأ التخفيف على جميع الفصول بما في ذلك الفصل   -

 ؛الملكاإلسالمي و 
 ؛والغرامة االختيار بين الحبس -
 ؛غيرهاى مبادئ عامة تهم حرية الصحافة و التنصيص عل -
 ؛ضمانات حق النشر تقوية  -
 ؛تدقيق في مجموعة من المفاهيم والتعاربف  -
 ؛لصحافة األطفال والشباب تخصيص باب جديد -
 (286)تخصيص باب جديد لإلشهار  -

يتضمن المقتضيات الكفيلة بتنظيم مجال النشر والصحافة بشكل حداثي  وبصفة عامة، فإن أي إصالح للقانون ينبغي أن
مستقل، وبفضل القضاء ال ،الصحافيين في احترام مقومات المهنة وبمساهمة فاعلة للعاملين، وخاصة وديمقراطي وشفاف،

، يمكن بلوغ هذه األهداف على أن رام القوى األمنية لحقوق اإلنسان، وتعزيز شفافية اإلدارة، واحتوالتكوين المستمرالصحفيين
وليس قنبلة موقوتة تهدد  تعتبر الحكومة حرية اإلعالم دعامة أساسية من دعائم نشر الديمقراطية والعصرنة في المغرب

 . النظام

                                                 
 _ نفس المرجع اعاله286
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هيلي ليس أنهج تنموي تسلوب و أوذلك عن طريق دمجها وتوظيفها ك ،عالمية قويةإ يمكن ايجاد وخلق منظومة  ،بالحكامة   
كما قمنا بتحديد  ،تي تعاني من صعوبات في التسيير واالدارةالقطاعات الالعالمية بل ايضا لكل المجاالت و فقط للمؤسسة ا

نه يتم مناقشة أي يعاني منها قانون الصحافة رغم الخروقات التكالية القضاء المستقل والنزيه و الداء عندما اثرنا اشمكمن 
ن مر ما أمن بين جدران البرلمان المغربي والمصادقة عليه بعدما مشروع جديد للصحافة طال انتظار اطالق صراحه 

 سنوات على تواجده قيد المناقشة . 4يناهز 

 الفصل الثانــــــــــــــيخالصة 
وتتم ممارسته في مواجهة السلطة العامة وفق القانون،  إن الحق في اإلعالم هو حق للفرد ودور الدولة يكفله الدستور   

المناخ  ، بل إن مؤسسات الدولة هي التي تهيئين الحريات العامة والنظام العامالتعارض ب والمستقر عليه فقها هو عدم
، ألن الحرية هي الهدف موقراطية بدون حريات عامةدي ، فالاط الحريات العامة بالديموقراطيةارستها، وذلك الرتبالمالئم لمم

 الهدف لذا البد من وجود الضمانات التي تكفل ممارسة الحريات العامة ومنها حرية والديموقراطية هي وسيلة تحقيق هذا
والتشريعية لممارستها واألخذ بمبدإ  صحافة توفير الحماية الدستوريةالصحافة، ومن الضمانات الوقائية لحماية حرية ال

          .القضائية على ممارسة حرية الصحافة وتجاوزات السلطات العمومية الفصل بين السلطات وا عمال ضمانات الرقابة
ترم حقوق يح ى كل فرد أنممارسة حرية الصحافة النظام واحترام القانون داخل المجتمع المغربي، وعل والبد أن يواكب

مجتمعه وهو ما يمكن أهمية الحفاظ على هذا  واجباته التي يفرضها عليه القانون نحوى لعطلع اآلخرين وحرياتهم وأن ي
إن حرية الصحافة  ،ية ثانية في ظل مجتمع ديموقراطيسلطة القانون من ناح التوازن بين الحريات العامة من ناحية وبين

 سلطة حقيقية . مسؤولية الصحافي، في تحرياته، وكتاباته والرقي بمهنة الصحافة لتصبح فعال منهي كذلك  والتعبير
خاصة في  ،زرقاء اليمامة )االسطورة العربية(وانا اقول انه يجب ان يكون نظرها اقوى من  العدالة عمياء ! نإيقال      

بين الفينة واالخرى و التي نراها ترفرف على شاشات  الظروف التي يمر منها المغرب والفضائح التي تصيب رجال القضاء
فكيف لدولة تنشد  ،هو العدل وعماد الحكم هو العدل ي اصالحأوعماد  ،ن القضاء هو هيبة الدولةإ ،(287االعالم االجنبي)

نون و القااال وهو تحقيق دولة الحق و وتصبوا الى الوصول الى الهدف االسمى  ،صول الى مصاف الدول الديمقراطيةالو 
 تعالىهللا سبحانه و ينا ابسط الحقوق التي شرعها أوهي في ر ؟ عدل ومساواة وحريةوهي ال تتوفر على  ،الحكامة والمواطنة

 .القوانين المحليةقبل المواثيق الدولية والدساتير و 

 خالصة القسم الثانــــــــــــــــــي
السحر يزول ويرجع كل الى اصله  لكن ،يجعل كل صعب هين وكل مر حلو كالسحرمهما كتبنا فللكالم وقع مهما قلنا و    
قوانين ذات مواد فضفافة تتالعب بها السلطة عندما تجد انه هناك من يريد عالم تابع وصحافة مغلولة و إ نعود الى  ،واقعهو 

ماهو ولكن  ،بيقهارغم قساوتها ورغم صعوبة تطن يبحث عن حلول أن يعيش الواقع كما هو و أالسحر و  ان يصحوا من

                                                 
ى الزوجة بعد _ فضيحة القاضي وزوجته اللذان قانا بتعذيب خادمتهما لدرجة اصبح فيها جسد الضحية خريطة لفنون التعذيب , في مدينة وجدة , وقد حكم عل287

ة ما موضوع لفقر  مت قناة الجزيرة بتغطية الحدث وجعلتهسنوات واالن تتم محاكمة الزوج القاضي،  وهذه بصمت عار تلحق بجبين القضاة المغاربة , قا 3ادانتها ب 
 2009يونيو  12وراء الخبر في 
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لماذا ال نحاول ان  ،تعالى قال : "اعملوا فسيرى هللا عملكم.."سبحانه و ن هللا إ ،ال شيء ؟سهل المنال ياترى في حياتنا
 ؟الخطا في طريقة بحثنا عن التغيير؟ ام ح؟ هل الخطا فينا نحن المثقفين؟ لماذا يرفض االصالنغير
فكيف ننشد الديمقراطية ونرفض تكسير  ،تقدمها واساس الديمقراطية الحقةومعيار ن االعالم الحر واجهة للبالد إ    

شاملة لكنها تسلط في اغلب االحيان نحو المغرب يتوفر على قوانين عديدة و ن إ ؟القيود عن االعالم والصحافة الوطنية
تواجه الصحف المغربية خاصة لم يعد و ا من كثرة الصعوبات التي واجهة نه حقأل نينأ قلنا ،االعالم والصحافة نينأ اسكات

 .نينأنين في ألها صوت للصراخ بل 
الخطب و   بسحر الكالمن تكون كذلك ليس أرائدة الحريات في الوطن العربي وافريقيا يجب ن الدولة التي تتشدق انها إ    

الجديد من الصحفيين  الريعما دمرته سنوات الرصاص وحصده السنين و الرنانة بل باالفعال التي تصلح ما افسدته 
 ،كبرأعظم و أ باالستقالل بدانا في جهاد ن حضينا أبعد و ن اننا األأطيب هللا تراه  الملك محمد الخامسلقد قال  ،اربةالمغ

ولكن هل وصلنا  ،مغرب حر مستقل ابي يحمي ابنائه ؟ لقد دعى جاللته الى ان نجاهد في سبيلفاين هذا الجهاد االكبر
 ؟عباش؟ هل قمنا به حكومة و هذا الجهادالى 

 خاتمة عامــــــــــــــــــــــة
وال  ،لتلفازن نشرب فنجان الشاي اال على نغمات اأفال يمكننا  ،هما في الحياة العامة لكل مواطنيلعب االعالم دورا م  

 يوجد محل تجاري مهما وال ،و برنامج ما على جهاز الراديوأ ن نجد السائق يستمع الى الموسيقىأون جرة بدأنستقل سيارة 
وال توجد ادارة مغربية موظفيها ال يحملون الجرائد اذا لم يكن لتصفحها فيكون  ،و الراديوأيخلوا من جهاز التلفاز كان نوعه 

 من اجل حل الكلمات المتقاطعة... 

لقالئل ويزرع ا ،خرينأطيح بو اشخاص الى سدة الحكم ويأحقا ان لالعالم دور فعال ومؤثر في حياتنا فهو يرفع فئات     
ث في م الفتاك ما حدوخير مثال على دور االعال ،نواعه وتوجهاته تختلف نتائجهأن االعالم باختالف أ .وينشر المحبة
يد من كراهية وعنف راح ضحيته العدمن فوضى و  ،دم للحصول على تاشيرة المونديالالجزائر في كرة القمبارة مصر و 

جراء إا تم كم ،استدعاء سفيري البلدين للتشاور ازمة ديبلوماسية بين البلدين لدرجةوعقب ذلك  ،ينالمتفرجين من كال البلد
سلطة منيفة الالمطالبة بايقاف الحمالت االعالمية العلكال البلدين لتبادل االتهامات و اتصاالت مكثفة بين وزراء الخارجية 

 .سنة من االتنظار 20لمنديال بعد ووصول االولى الى ابعد فوز الجزائر على مصر من طرف كال البلدين ضد بعض 

مساعدة رها الى بداية استقالل الجزائر و بسبب لعبة ترفيهية سقطت سنوات من التعاون بين بلدين شقيقين ترجع جذو     
 ،المتعصباالعالم وقد كان السبب الرئيسي في هذه االزمة المضحكة المبكية  .د الناصر لجيش التحرير الجزائري جمال عب

 ،21القرن ولكن في صيغة  ذبيانعبس و التي كانت بين قبيلتي  قرن  15قبل  الغبراءحرب داحس و كاننا نشهد من جديد 
ن نحن بصدد لعبة اعالمية اخرى بطلتها مواطنة مغربية صحراوية تنصلت من وأل (288.)فاالخرى كانت بسبب لعبة ايضا

                                                 
سنة  45الحرب وقعت حرب داحس و الغبراء بين قبيلتي عبس و ذبيان العربيتين بسبب لعبة سباق الخيل التي كان يشتهر بها العرب القدمى , وقد دامت هذه  _288

  ! راح ضحيتها ارواح بسبب حصانين
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لم تقعدها بسبب التي اقامت الدنيا و  امينتو حيدربها ونقصد هنا السيدة مغربيتها مقابل اغراءات مادية وسياسية وعدت 
امتناعها عن االجابة على بعض االسئلة الروتينية التي وجهتها لها شرطة مطار العيون لتجيب بكل برود انها ليست 

لتصبح وهي التي لم نسمع عنها الجزائري و مغربية وال تعترف بجواز سفرها المغربي لتتطور الحكاية بمعية االعالم االسباني 
دولتها قضية دولية ي لتصبح قضية بسيطة بين مواطنة و يوما مناضلة حقوقية ! واضربة عن الطعام في مطار جزر الكنار 

 سحره ....وهذا كله بسبب سلطة االعالم و تتدخل فيها الجمعيات الحقوقية

ها وطنية من حيث نشاتيتعلق بالمنظومة االعالمية الحاولنا قدر االمكان ان نجعل هذا البحث شامال لكل ما لقد   
توجه  التي االنتقاداتللحلول المقدمة من طرف الدولة و  والصعوبات التي تواجهها وصوال ،القوانين المنظمة لها ،ومكوناتها

 لهذه االصالحات ايضا .

 ،ة الجيدةاعى فيه مبادئ ومعايير الحكامن ير أعالمية يجب ي اصالح تتقدم به الجهات المعنية لتدعيم المؤسسة االأن إ   
لنقد سلوب الحكامة في التسيير سيساعد على النهوض بالمجال االعالمي الوطني بشكل قوي , رغم اننا قد وجهنا باأن أ

 وظيفت: هل يتم الالذع من طرف احد رؤساء االقسام في الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري عندما طرحنا سؤاال عليه
ن إ كامة؟وكيف تعلمين اننا نعاني من ازمة لكي نوظف الحفكان رده عصبيا فقال :  الحكامة داخل المؤسسة ؟ تاليا

تماده سيير يجب اعبل هي اسلوب للت و قطاع ماأاالمل النقاد مؤسسة  و عالج يستعان به بعد فقدانأالحكامة ليس ترياق 
 فقط ! ليس استثناءا يستعمل في حالة الطوارئ كمنهاج رئيسي و 

انة الستعوذلك با ،اة الالزمة لتاهيل مجال االعالمنحن ندعوا الى االستعانة بهذا االسلوب النه يشتمل على كل االدو    
 ...ركةالمشاو ة وحسن التدبير وسيادة القانون وحماية الحقوق والتشارك الرؤية االستراتيجيبالشفافية والمحاسبة و 

خبرات جذر االستعانة بفمن اال ،حية خاصة في اصالح قطاع االعالمدوي الكفاءات في العملية االصال اشراكونقصد هنا 
بعين  قوقيةهيئات الحالالفدرالية الوطنية للنشر و د مطالب نقابة الصحافة الوطنية و خأو  ،الصحفيين واالعالميين المتمرسين

ة م في اصالح المنظومهأ ن للحكامة دور أوتعميمه كما  مفهوم الحكامةن لالعالم دور مهم في توسيع إ .االعتبار
سع هوم الواهما جزء من المفو باالصح أن ضعيقان للمعنى الواسع للحكامة االصالح مرادفاهيل و أفالت ،هيلهاأاالعالمية وت

 .للحكامة الشاملة

ل في غده ااال وق كتابا في يومهاني رايت انه اليكتب احد ": مقولة الشيخ االصفهاني  موضوعنا هذا, وخير ما اختتم به
ل على هو دليو  ،عظم العبرأوهذا من  ،جملأن يستحسن ولو قدم هذا لكان ولو زيد في هذا لكا ،لو غير هذا لكان احسن

 استيالء النقص على جملة البشر"

 

 الئحــــــــة المراجــــــــــع
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 الكتـــــــــــــــــــــــــــــــب :
 
ار النشر غير ، بيروت : دالوحدة العربية . مركز دراساتالتصال واإلعالم في الوطن العربيالجمال. : اراسم محمد  _

 .1991متوفرة ،

 المطبعة غير متوفرة 1996مارس  1العدد  ة : "حوار التواصل " سلسلة شراع،_ المهدي المنجر

 ,تاريخ الطبعة غير متوفر ,ص _  مي عبد هللا : االتصال و الدمقراطية , مطبعة دار النهضة الحديثة

 كما تم تعديله، 1958نونبر 15هير _ عبد العزيز المياج : قانون الحريات العامة بالمغرب قراءة نقدية من اجل تغيير ظ

 2006مطبعة فضالة , تاريخ الطبعة 

 2002طبعة  مهنا : علوم االتصال والمجتمعات الرقمية، دار الفكر المعاصرة، بيروت، فريال  _

 الطبعة غير متوفرة  لعلمي المشيشي : االعالم واقعه ومستقبله،محمد االدريسي ا _

امعة ج فنون،الؤتمر العلمي التاسع لكلية اداب والم عض التساؤالت حول علوم االعالم واالتصال،الصادق رابح : ب _

 .2004فيالديلفيا , عمان طبعة 

كوين التعالم ويق واالالثانية منشورات مركز التوث حقوق االنسان" الطبعة_ محمد امين الميداني :"النظام االروبي لحماية 

 2004في مجال حقوق االنسان الرباط 

 مدية" نشر وزارة االنباء مطبعة فضالة المح_ زين العابدين الكتاني، "الصحافة المغربية نشاتها وتطورها

عة ية، مطبث والدراسات القضائمنشورات جمعية البحو" محمد االدريسي العلمي المشيشي، "القانون المبني للمجهول

 . 237ص  ومكتبة االمنية الرباط،

 1982_ علي يعتة : "الصحافة والديمقراطية حصيلة و معاناة "مطبوعات البيان ماي  

 1979الفكر التقدمي في االيديولوجية التعادلية " مطبعة الرسالة الرباط الكريم غالب : "_ عبد 

 2006" الناشر منشاة المعارف باالسكندرية طبعة حلو : " حرية  االعالم والقانونل_ ماجد راغب ا

 توفرم تاريخ النشر غير"االعالم والسياسة الخارجية "، الطبعة و سيمون سرفاتي : _

 تاريخ الطبعة غير متوفر فيق سكري : " دراسة في الرأي واالعالم والدعاية" مطبعة جروس برس،_ ر

يخ مسيرة تارار الد" مطبعة ظري وعملي الى الصحافة اليومية واالعالم الموضوع والتقنية والتنفيدمدخل ن _سامي ذبيان :"

 الطبعة غير متوفر

لرباط الكرامة ا" الناشر دار االمان مطبعة لالتصال السمعي البصري في المغربالهسئة العليا _عبد العزيز النويضي:"

 2004الطبعة االولى 

 1999العشرين " دار الجيل بيروت طبعة عالم العربي الى القرن الواحد و:" اال_ جان جبران كرم 

 .ن ملفات الذاكرةمليلة كتب شهرية س 2005النخبة المثقفة الطبعة االولى ماس عابد الجابري : المجتمع المدني و_ محمد 

 1999الثاني دجنبر  العدد 28كر المجلد مستقبل النظام االعالمي العربي عالم الفد شاكر البكري : عولمة االعالم و_ ايا

 1999طبعة  عاد.."ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ابمعراف فالية : " االعالم حقائق واسماعيل  _

 1968، القاهرة الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، دار المعارف _ خليل صابات :

 النشر غير متوفرةدار  1999_محمد رابح الخطاب االشهاري الطبعة االولى 

 

 ــــــــــــــــــراةـــــــــــاالت و الدكتـــــــالرس

 

"  الدوليةو لوطنيةالية على ضوء المتغيرات _ فاطمة الصابري : "عالقة االعالم بالسلطة السياسية بالمغرب : دراسة تحلي

 2004/2005سنة الجامعية التكوين العلوم السياسية اللدكتوراه في الحقوق وحدة البحث واطروحة لنيل ا

ي لحسن جابرالطالب االتصال من انجاز اديبلوم المعهد العالي لالعالم و اخالقيات المهنة بحث لنيل_ الصورة الصحافية و

 2008 /2007السنة الجامعية 

ات ة ودرجليالالستقتنفيد السياسة الخارجية : بحث في مدى ا_ اشرف الوك : "االعالم والرأي العام كمتغيرين في صناعة و

 2007/2008 جة،لوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي طنرسالة لنيل ديب التوجيه االيديولوجي"،

المعهد العالي  " بحث 1989التقنية لوزارة االعالم مند االستقالل الى سنة حمد : "تطور البنيات االدارية و_ امين م

 1989طبعة  لالعالم،

نونية علوم القالية الالخامس ك جامعة محمد ل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،" رسالة لنيش : "الصحافة والسلطةمحمد طبي _

 2004/2005السنة الجامعية  جتماعية اكدال الرباط،االواالقتصادية و

ل دبلوم الدراسات لني سالة: ر 1998الظاهرة االنتخابية نموذج الحملة االنتخابية التشريعية _صالح عازيزي : االعالم و

 2002/2003السنة الجامعية  العليا،

 االتصالو العالمديبلوم المعهد العالي ل اسماء عيون : "االستثمار في المجال السمعي البصري"بحث لنيل_شيماء فيصل و

 2002/2003السنة الجامعية 
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 المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

 1991أبريل توفرة، م، مطبعة غير 8اد بلقاسم :" الحق في االعالم والديمقراطية في المغرب" مجلة المجاماة العدد  _ حسن

ئد سلة المواسل بة "،"تحديات امام الصحافة المكتو: اقتصاديات االعالم قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب : _ رضى النجار 

 1996المستديرة شتنبر 

 2005سنة  13رشيد السنتي العدد  لصحافة المغربية الواقع واألفاق"_ مجلة الحوار:" ا

يد اعي الجدعنوان "الميثاق الجم:" الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة " مقالة ب REMALD_ مجلة ريمالد 

 2003, لسنة  44مواضيع الساعة  ق في االعالم ", ذ المصطفى دليل،الحو

اسية سيية والمدني في حماية الحريات العامة" مجلة دراسات ووقائع دستور ت المجتمع_ حميد اربيعي :" دور مؤسسا

  2003لسنة  5العدد 

 1992،  4ـ3، ع مثقفون المغاربة والمجتمع المدني، مجلة أفاق، مطبعة المعارف الجديدة، الكمال عبد اللطيف_ 

، 2009/ 10_9زدوج موأدوار المجتمع المدني، مجلة مسالك، عدد  التنمية البشرية بين وظائف الدولة .._  بلمليح سمير:  

 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء

 2001ـ  2000،  6ـ5، مجلة المناظرة ، ع أخياط محمد _

العمل  ان :"لى تحت عنو" مجلة دفاتر المجلس االعبليغ في القانون الضريبي المغربيمسطرة التعبد الغني خالد :" _

 8/2005المنازعات الضريبية " عددوالقضائي 

مارس  ابريل   43عدد ال والتنمية، اهمية التواصل في تدبير الضريبة " المجلة المغربية لالدارة المحلية_ محمد شكيري : "

2002 

دد عة ملف المجل "،ير العلني بين القانون الجنائي وقانون الصحافة ومدونة الشغلالسب غ_ يوسف وهابي : "السب العلني و

 2005لسنة  5

 9لف العدد ممجلة  _ عمر بنعيش :قراءة في السياسة الجنائية و قانون الصحافة و النشر وجهة نظر ورؤية نحو المستقبل "

 2006لسنة 

المجلس  رة عنصادالمستقبل الطار القانوني للمقاولة الصحفية، مجلة الشباب و_محمد االدريسي العلمي المشيشي : اال

 1996مطابع ايديال الدار البيضاء نونبر _دجنبر  5المستقبل العددوالوطني للشباب 

 35عدد لثقافة البية لالمجلة العرسات االعالمية في الوطن العربي "السياافية وحسين العودات : التكامل بين السياسات الثق

 1998شتنبر 

لوطني مجلس اصادرة عن الالمستقبل الو االعالمية بالمغرب مجلة الشبابوضعية المقاولة _ محمد العربي المساري : "

 1996مطابع ايديال الدار البيضاء نونبر _دجنبر  5المستقبل العددللشباب و

مارس  43 العدد مجلة المغربية لالدارة المحلية والتنمية_ محمد شكيري اهمية التواصل في تدبير الضريبة منشورات ال

  2002ابريل 

 ــــــــــرالتقاريـــــــــــــــــــــــــ

لبشرية افاق سنة اسنة من التنمية  50 ل طموح مشترك : تقرير الخمسينيةجلممكن اسهام في النقاش العام من أ_ المغرب ا

 2006اللجنة المديرية  لسنة  2025

االتصال مشروع جديد لإلعالم و نحو نظام عربي _ اللجنة العربية لدراسة قضايا اإلعالم واالتصال في الوطن العربي،

 التقرير 

 1985والثقافة والعلوم، النهائي.تونس:المنظمة العربية للتربية

 1971الحوار التجارب الديمقراطية في الوطن العربي دار الحداثة بيروت طبعة _ منتدى الفكر و

االت من احتف 07/05/2006_  04/31:  34المعالج خالل االسبوع _ تقديم لموضوع حرية المعلومات والصحافة "

 لتاسيس اليونسكو 60الذكرى 

 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009 ماي3االعالم في المغرب فة و_ تقرير حول حرية الصحا

 2008مارس  23و 21_ المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بين 

 2006/  2004/  2003_ تقارير منظمة مراسلون بالحدود لسنتي 

 الصناعة التقليدية ومرصد السياحةوزارة السياحة و 2009لمغرب لسنة _ احصاءيات السياحة با

كل من  صدرهالذي ي "،2006-1996 العالمية إلدارة الحكم عن الفترة  المؤشرات :2007 تقرير "أهمية إدارة الحكم _

 صاديات التنميةالبنك الدولي لشؤون اقت معهد البنك الدولي ومكتب نائب رئيس

اللكتروني وابصري االعالم المعي الندوة مقامة حول موضوع "الصحافة و_ النقابة الوطنية للصحفيين فرع الدار البيضاء 

 مهن التلفزيون، بمعهد الصحافة و2009يناير  13الرشوة " يوم و

IFEX =  2008ماي  20-20 بير العددالشبكة  الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التع 

رة بوش وإدا إدارة _ مكتبة البرامج الثقافية حول حلقة نقاشية حول: "الصورة الدولية للواليات المتحدة األمريكية بين

ة، رجامعة القاه كلية االقتصاد والعلوم السياسية، أوباما"ورقة بحثية حول:دور وسائل اإلعالم في تشكيل صورة أمريكا

 2009فبراير  16اإلثنين 
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لوطنية انقابة اللكة المغربية المجلس االستشاري والممدورة تكوينية لفائدة الصحافيين،  :_ الصحافة وحقوق االنسان

 1998مارس  14و 13مغربية الرباط للصحافة ال

 2009ابريل  6_ توصيات الجمعية  المغربية لحقوق االنسان في المؤتمر الذي اقامته في 

 2003ماي 3المنظمة المغربية لحقوق االنسان في  _ المؤتمر الخامس الذي عقدته

 1985_1981_ المخطط الخماسي الفريق النيابي االستقاللي للوحدة و التعادلية 

 الخطابات و التصريحــــــــــــــــــــــات

 2009نونبر  6_خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة المسيرة الخضراء في ألجمعة 

 12بعاء م االرفي الرباط يو س النواب لتقديم برنامجه الحكومي،الول السيد عباس الفاسي امام مجل_ تصريح الوزير ا

 2007اكتوبر  24الموافق ل  1428شوال 

ي معي البصرل "السالفتتاحية حوالناطق الرسمي باسم الحكومة في الجلسة للندوة الوطنية ا_ كلمة السيد وزير االتصال و

 ينة الرباطفندق الرباط بمد 2008ماي  22الخميس  الملكية الفكرية، محطة الرباط، قافلةالملكية الفكرية" ضمن و

ورة الملك لخمسين لثاذكرى ول ال_ كلمة السيد نبيل بن عبد هللا في الندوة العالمية التي نظمتها اكاديمية المملكة المغربية ح

معاريف عة الالشعب مطبلذكرى الخمسين لثورة الملك وات االشعب ماخودة من مطبوعات اكاديمية المملكة سلسلة الدورو

  355ص   2004الجديدة الرباط 

   2000اكتوبر 13_ الخطاب الملكي في 

 1968اكتوبر  10_ الخطاب الملكي  

 15اريخ التصال بتاالم والحتفال باليوم الوطني لالعرجال االعالم بمناسبة الكية السامية الموجهة الى نساء و_ الرسالة الم

 2002نونبر 

  و المقـــــــــاالت الجرائــــــــــــــــــــــــد

 9034العدد  2003اغسطس  23هـ  1424جمـادى الثانى  25السبـت جريدة الشرق االوسط مقالة _

 . 2005فبراير  3 -يناير 28جريدة "اليسار االشتراكي الموحد" مقالة لالستاذ يحيى اليحياوي في, _

 7/8حد : سبت / االاريخ ال: مقالة بعنوان " المساء تنشر مشروع عقد البرنامج القناة الثانية مع الدولة " بت_ جريدة المساء 

  974العدد  2009نونبر 

  1914غشت  6ادة" عدد يوم الخميس جريدة السع

 2000يوليوز 22مقال ألبي بكر جريدة األيام عدد 

 2003مارس  30مقالة منشورة بجريدة االخبار المصرية في _ حسن رجب :" تكنولوجيا الكذب في حرب الخليج " 

 11267العدد  2009امتوبر  3 ه،1430شوال  14ق االوسط : السبت _ جريدة الشر

دة الصحيفة جريو 2003نونبر  26-20بتاريخ  109د جريدة االيام عدو 2003نونبر  16اث المغربية عدد جريدة االحد_ 

 2003نونبر  21-27

 2003نونبر  27-21_ الصحيفة 

شروع اصالح الحقل مقالة حوارية مع وزير االتصال نبيل بن عبد هللا حول م 2003ابريل  28_ االتحاد االشتراكي بتاريخ 

 السمعي البصري

األربعاء  ،20991:المغرب : حوار مع محمد الغيداني حول اإلعالم األمازيغي، اجراه عزيز اجهيلي العدد _ جريدة العلم،

 9م، ص:2008 مارس 12

 2004ونيو ي في يحوار اجرلمغرب اية افاق ؟ جريدة التجديد، العدد غير متوفر، _ يحيى اليحياوي : الصحافة الجهوية با

 18/07/2009_ جريدة الشرق االوسط مقالة معروضة بتاريخ 

 10761العدد  2008مايو  15هـ  1429جمـادى االولـى  09الخميـس  جريدة الشرق االوسط : _

 2006يناير 19  صحف المجانية " العدد غير موجود،جريدة الشرق االوسط "ثورة ال_ 

 2003يناير  25_ جريدة لوجورنال 

 06/9/2009_05السيت/ االحد  ،921قضاء العسكري ايضا " العدد : " الراضي : االصالح سيشمل ال_ جريدة المساء

  104/ 105/ 106/ 99/107/  103_ جريدة المحمدية اعداد 

 القوانـــــــــــــــــــــــــــــين
 _ االعالن العالمي لحقوق االنسان

 السياسيةالنسان المدنية و_ العهد الدولي لحقوق ا

 _ االعالن العربي لحقوق االنسان

 الحريات االساسية االروبية لحماية حقوق االنسان و _ االتفاقية

 الشعوبلميثاق االفريقي لحقوق االنسان و_ ا

 _ االعالن الفرنسي لحقوق االنسان و المواطن 

 الفرنسيةالعامة بالرباط باللغة العربية و_ المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية موجودة في الخزينة 

 1927_الجريدة الرسمية للحماية االسبانية سنة 
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 77.00_ قانون الصحافة و النشر 

 2005فبراير  3الموافق ل 1425ذو الحجة  23بتاريخ  5288_ الجريدة الرسمية رقم 

 2002شتنبر  2بتاريخ  5035_ الجريدة الرسمية عدد 

 _ افتتاحية الظهير المنشا للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري

 1996_ دستور المملكة المغربية لسنة 

ر نونب 30ريخ بتا 1.07.195صادر بتنفيده الظهير الشريف رقم  47.06_ مدونة الجبايات الجماعات المحلية قانون رقم 

 2008الطبعة االولى  soma consultingمنشورات مكتبة الدراسات  موسوعة القانون المغربي،  2007

 03.03_ قانون مكافحة االرهاب 

 محاضـــــــــــــــــــــــــرات

عية واالجتما صاديةنونية واالقتعيد خمري لطلبة الحكامة المحلية بجامعة الحسن الثاني للعلوم القا_ محاضرات االستاذ س

 2008/2009السنة الدراسية بالمحمدية 

دراسي _ محاضرات االستاذ محمد حركات حول مفهوم الحكامة في جامعة محمد الخامس السويسي الرباط للموسم ال

2003/2004 

 ذ العطري،الستااى محاضرات : احد "الصحفية : اثار الجريمة الصحفية المدنية في اطار الجريمة_"المسؤولية الجنائية و

 2006/ 2005استاذ القانون الجنائي بجامعة محمد الخامس السويسي لسنتي 

تصال االالم والقاها بالمعهد العالي لالعتكنولوجيا االتصال "محاضرة _يحيى اليحياوي : "القضاء السمعي البصري و

 االتصالمعهد العالي لالعالم و 2000نبر دج 20بتاريخ 
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 25                                                                                  اوال : الفيدرالية الدولية للصحفيين

                                                                                  53                              1971ثانيا : اعالن ميونخ لسنة 

 45                                                                                    الفرع الثاني : المرجعية الوطنية

 45                                                                            ةالفقرة االولى : دستورالمملكة المغربي

 55                                                                      المواثيق الوطنيةالثانية : القوانين و الفقرة

                                                                                           55                              اوال: قانون الحريات العامة

                                                                                       56                         77.00ثانيا : قانون الصحافة رقم 

http://www.al_alam.ma/
mailto:radiolaayoune@hotmail.com
http://www.map.ma/
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                                                                                               57                                          الجماعيةثالثا : المواثيق 

 58                                                                       المطلب الثاني : التركيبة االعالمية الوطنية

 95                                                 الفرع االول : الدعائم االساسية في القطب االعالمي العمومي

 59.                                                  الفقرة االولى : وكالة المغرب العربي لالنباء

 95                                                    اوال : كرنولوجيا وكالة المغرب العربي لالنباء

 06                                           : واقع وتطلعات نحو التطوير: وكالة المغرب العربي لالنباء ثانيا

 26                                                                التلفزةانية : الشركة الوطنية لالذاعة والفقرة الث

 26                                                                     التلفزة: نشاة الشركة الوطنية لالذاعة واوال 

 56                                                       التلفزة ومعركة التغييرالوطنية لالذاعة وثانيا : الشركة 

 76                                                                         ثاني : مؤسسة السمعي/ البصريالفرع ال

 86                                                                الفقرة االولى : نوعية االعالم السمعي / البصري

                                                                                                  68                                                  اوال : االعالم السمعي

                                                                                                      70                                             ثانيا : االعالم البصري

 37                                                          الفقرة الثانية : فعالية تعددية  العمل السمعي/ البصري

 47                                                                          _مصداقية االعالم السمعي/البصري: اوال

                                                                                    75                                _ اشكالية االعالم االمازيغي: ثانيا

 77                                                        المبحث الثاني : السلطة الرابعة بين التعدديةوالممارسة

 77                                                                      اخلقياتمطلب االول : الصحافة : اشكال وال

                                                                                               78                الفرع االول: االعالم المكتوب

 97                                                                     الفقرة االولى : الصحافة او )صاحبة الجاللة(

                                                                                                79                اوال : نوستالجيا الصحافة

 78                                                                             االعالمثانيا : مفهوم حرية الصحافة و

 19                                                                             الفقرة االولى : نوعية االعالم المكتوب

 29                                                                                      وثيرة اصدارهااوال : الجرائد و

                                                                       95                   ثانيا : تخصصات المجالت

                                                                                  98                 ثالثا : مجال توزيع الصحف الوطنية
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 001                                                         الفقرة الثانية : تقييم كلي لحصيلة الصحافة السياسية

                                                                                  101                لصحافة المستقلة اية حريةاوال : ا

 031                                                                              ثانيا : ايديولوجيا الصحافة الحزبية

                                                                                    107              االجنبية بالمغرب ثالثا : الصحافة

 101                                                            المذاهب الصحفيةهنة والفرع الثاني : اخلقيات الم

 101                                       الصحافة السياسية على الساحة الوطنيةالفقرة االولى : رصد تاثير 

 110.                                                       اوال : ثاثير الصحافة الحزبية على معتقدات المواطنين

 111                                                         ثانيا : الصحف المستقلة واثرها على اراء المواطنين

 121                                                        الفقرة الثانية : اخالقيات المهنة في الصحافة المغربية

  141                                       اهتمام النقابة الوطنية للصحافة المغربية باالخالقيات المهنية:  اوال

 151           حرية التعبيرمستقلة الخالقيات مهنة الصحافة والسلطة التقويمية للهيئة الوطنية ال ثانيا :

 116.                                                    ل اخرى من االعــــــــــالم ؟: اشكا المطلب الثاني

                                                                                         116                                           الفرع االول :االعالم المتجدد

                                                                                    116                                   الفقرة االولى : الشبكة العنكبوتية

 117                                         تقنياتهااوال : االنترنت : النشاة و

                                                                                     118                                       ثانيا : استعماالتها/مستخدموها

 211                                                                          االعالمالفقرة ثانية : التكنولوجيا و

 211                                                                          اوال : االنترنت بالمغرب ومقص الرقيب

  241                                                         االعالممن التواصل وائل االتصاالت كنوع ثانيا : وس

 291                                                         الدعاية او االشهارفرع الثانية : البيت السينمائي وال

                                                                                         130                    الفقرة االولى : قطاع السينما

 301                                                          اوال : دور الفن السابع في تدعيم االسس االجتماعية

                                                                          131ثانيا : المشاكل التي يعانيها قطاع السينما

 331                                                                           الفقرة ثانية : مجال االشهار او الدعاية

                                                                                             133 اوال : المؤسسة االشهارية
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 361                                                             ارتباطه بنظام االعالمثانيا : االشهار او الدعاية و

  371                                                                                      خالصة الفصـــــــــــــــل االول

  371                                                                      الفصل الثاني : تقييم ثأتيرات االعالم وطنيا

                                                               381                                              المبحث االول : تأثير االعالم على الساحة الوطنية

 381                                                المطلب االول : االستعانة باالعالم للتعريف بالقضايا الوطنية

 391                       الفرع االول : دور االعالم في ابراز موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية

 139                                      قضية الصحراء المغرب الفقرة االولى : وقفات تاريخية مع

 401                                                      الفقرة الثانية : االعالم الوطني ورايته لقضية الصحراء

 411                                                         الصحراويةالفرع الثاني : موقف  الدولي من القضية 

 411                                         الفقرة االولى : القضية الصحراوية وهيئة األمم المتحدة

 421                                                        الفقرة الثانية : اعتبارات وحلول التسوية

 144.                                                     المطلب الثاني : االعالم مروج و داعم لالقتصاد الوطني

  441                                                                قطاع السياحةالفرع االول : االعالم و

 451                           السياح للوطن ؟الستقطاب االستثمارات واالعالم  الفقرة االولى : كيف يروج

 491                                                الفقرة الثانية : المشكل االمني معيق لتنمية السياحة الوطنية

 501                                                                        الجالية المغربيةالفرع الثاني : االعالم و

 501                                                                : ارتباط االعالم بالجالية المغربية الفقرة االولى

  521                                            على الجالية المغربية: اهداف االعالم من التركيز  الفقرة الثانية

 521                                                             المبحث الثاني : تقييم حصيلة المنظومة االعالمية

 531                                          المطلب االول : توظيف اليات الحكامة داخل المؤسسات االعالمية

 541                                                      الفرع االول : تقنيات النهوض بقطاع الصحافة المكتوبة

 541                                                    لنشر بالمغربولى : القانون المنظم للطباعة واالفقرة اال

                                                                                      415 الطباعةاوال :  قانون النشر و

 561                                                         الطباعةصعوبات التي تكتنف عملية النشر وثانيا : ال

  561                                               الفقرة الثانية : الدعم المقدم للصحف في اطار الحكامة الجيدة
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 571                                                   شروط الحصول على الدعم وكيفية ترشيده اوال :

                                                                                                160                                            ثانيا : ترويج  الصحف

 601                                                       الفرع الثاني: االكراهات التي تواجه الصحافة المكتوبة

  611                                                                الفقرة االولى: االزمة المالية للصحافة المكتوبة

 611                                                                                 القراءة وانخفاض التوزيع اوال : 

 621                                                               ارتفاع تكاليف االنتاجمردودية االشهار و ثانيا :

 631                                            اثرها على الصحفية : المنافسة وتطور التقنيات والفقرة الثان

 631                                                                   المنافسة مع االعالم السمعي البصري  اوال :

                                                                                          164                                                         تطور وسائل االتصال انيا :ث

 641                              : معيقات النهوض بالمجال السمعي/البصري وبشائر التغيير المطلب الثاني

 641                              الفرع االول : مشروع تحرير القطاع السمعي/البصري وجه للحكامة الجيدة

 651                                      الفقرة االولى : رصد االختالالت التي تواجه القطاع السمعي/البصري

 651                                                                            االدارياوال : على المستوى المالي و

 661                                                                            ثانيا : على المستوى الموارد البشرية

 661                                                      الفقرة الثانية : البدائل المطروحة للنهوض بهذا القطاع

 671                                                        77.03اوال : تفعيل قانون االتصال السمعي / البصري

 681                                               على تحديث القطاع السمعي/البصري 77.03ثر قانونثانيا : أ

 691                                  الفرع الثاني : في افق االصالح الرشيد للقطاع االعالم السمعي/البصري

 170.                                               الفقرة االولى : احداث الهيئة العليا لالعالم السمعي/البصري

 701                                                                                    الهيكليوال : البعد التشريعي/ا

 741                                                                      نظام العقوباتثانيا : اختصاصات الهيئة و

 831                                                             فقرة الثانية : نحو ترسيخ ثقافة اعالمية تحرريةال

 831                                              المحيط المستقل للهيئة العليا لالتصال السمعي/البصرياوال : 

 871                                                               ثانيا : تحديث صالحيات وزارة االعالم واالتصال

 891                                                                                   خالصة الفصــــــــــــــــــل الثاني
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 901                                                                                       خالصة القســـــــــــــــم االول

 901                                                                  القسم الثاني : االطار التطبيقي لالعالم المحلي

 911                                                                الوطنيو الفصل االول : االعالم المحلي الغربي

                                                                             192المبحث االول : االعالم المحلي الوطني

  921                                                         المطلب االول : االعالم المحلي والديمقراطية المحلية

                                                                                 193الفرع االول : ماهية االعالم المحلي

 931                                                          اهدافهالى: الصحافة المحلية : تعريفها والفقرة االو

 971                                                       الفقرة الثانية : عالقة الصحافة المحلية بالشان المحلي

  981                                                               التجدداالعالم المحلي: التنوع والفرع الثانية : 

 981                                                                   في االعالم المحلي الفقرة االولى : االمازيغية

 002                                                                     القنوات المحليةالفقرة الثانية : االذاعات و

 032                                               قترحةالمطلب الثاني : االكراهات االعالم المحلي والحلول الم

 032                                                    الفرع االولى : المعيقات التي تعانيها الصحافة المحلية

 052                                                                   الفقرة االولى : ضعف الموارد والتجهيزات

 052                                                الفقرة الثانية  : محنة الصحافة المحلية مع قانون االرهاب

 072                                                                   الفرع الثانية : اليات تشجيع االعالم المحلي

 072                                             الفقرة االولى : توفير الدعم المالي للمقاولة الصحفية المحلية

 092                                               الفقرة الثانية : المؤسسات الصحفية المحلية وكيفية تاهيلها

 112                                             الثاني : التجارب المقارنة الناجحة في االعالم المحلي المبحث

  112                                                           المطلب االول : التجربة الغربية في االعالم المحلي

  122                                                  ية الصحافةالفرع االول : الغرب الرائد االول في مجال حر

 122                                                 وظائف الصحف في الغربالفقرة االولى : حرية االعالم و

  142                                                                الفقرة الثانية : الرقابة على المحتوى الصحفي

 172                                            فعاليتهافة المحلية في الغرب: تاثيرها والصحاالفرع الثاني : 

 182                                                        الفقرة االولى : تجليات تاثير الصحف المحلية الغربية
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 202                                                               لحلولالمعيقات التي تواجهها وا انية :الفقرة الث

 222                                                   .المطلب الثاني : نكست و كساد الصحف في العالم الغربي

 242                                                                الصحافة في الغرب الفرع االول : تجليات ركود

  242                                                           الفقرة االولى : اهم الصعوبات التي تواجه الصحف

 252                                                             الفقرة الثانية : ازمة المؤسسات الصحفية الكبرى

  262                                                         الفرع الثاني : اهتمامات القارئ الغربي تتحول نحو :

                                                                                      227الفقرة االولى : االنترنت/التلفاز

                                                                                  228 الفقرة الثانية : الصحف المجانية

                                                                                          229                               خالصة الفصــــــــــل االول

 230.                                                       هيل الحقل االعالمي المحليالفصل الثاني : تأ

 312                                                                المبحث االول : عالقة االعالم بالقوانين االخرى

  312                                                            القوانين الجماعيةالمحلي والمطلب االول : االعالم 

  322                                            17.08الفرع االول : مكانة االعالم في الميثاق الجماعي 

 332                                              الفقرة االولى: حق المواطن في اعالمه بشؤون جماعته

                                                                                                    233                                                اوال : االعالم

                                                                                     234                                                 ثانيا : االعالم بقرارات المجلس

 352                                                     الفقرة الثانية : حق المنتخب في اعالمه بشؤون جماعته

  352                                          المجتمع المدنيحلية واالعالم داخل الجماعات المالفرع الثاني : 

 352                                     البدائلاالولى : وسائل اعالم المواطن والمنتخب : الوسائل و الفقرة

 362                                                                        اوال : الوسائل التقليدية لالعالم الجماعي

 362                                                    البدائل المقترحة  لتحسين فاعلية االعالم الجماعي ثانيا :

 372                                                                    الفقرة الثانية : المجتمع المدني اداة توعوية

 372                                                                          اوال : مفهوم ومكونات المجتمع المدني

    402                                                 االعالمشاركي التوجيهي للمجتمع المدني وثالثا : الدور الت

  402                                                          ي القوانين الوطنيةالمطلب الثاني : وضعية االعالم ف
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 252صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 402                                           الجبايات المحلية: على مستوى قانون االنتخابات و الفرع االول

 412                                                                      الفقرة االولى : الرقابة االعالمية االنتخابية

 412                                                                           اوال : الرقابة االعالمية قبل االنتخابات

 422                                                                 بعد االنتخاباتاثناء وثانيا : الرقابة االعالمية 

 432                                                47.06على مستوى قانون الجبايات المحلية الفقرة الثانية : 

 432                                                                        اوال : حق اعالم الملزم بواجباته الجبائية

لثا : التواصل اث                                                                                             245 ثانيا :  حمالت التوعية

 462                                                                     وسائلهاالداري الضريبي و

 482                                    القانون الجنائيو 03.03على مستوى قانون االرهاب لثاني : الفرع ا

 482                                                       الفقرة االولى : قانون مكافحة االرهاب/القانون الجنائي

انيا : القانون ث                                                                                                 248 اوال : قانون االرهاب

لفقرة الثانية : قانون االرهاب ا                                                                                              249الجنائي

 254                               القلم الصحفيقيد يكبل 

 255                           المبحث الثاني : البدائل المطروحة للنهوض باالعالم

 256                                           هيل المقاولة االعالميالمطلب االول : تأ

    562                                                نوني/ انواعهاالفرع االول : المقاولة االعالمي : اطارها القا

  572                                                             الفقرة االولى : االطار القانوني للمقاولة الصحفية

 582                                                                          اوال : الوضعية القانونية لالطر البشرية

 602                                                                     االموالا : الوضعية القانونية لالعمال وثاني

 632                                                     مؤسسات التوزيعالثانية : المقاوالت االعالمية والفقرة 

                                                                                                  263 اوال : مؤسسة التوزيع

 264                                             ثانيا : حالة المقاولة االعالمية بالمغرب

 662                                        المكتوبمار في المجال : السمعي/البصري والفرع الثاني : االسثت

 672                                                 الفقرة االولى : وضعية االنتاج في القطاع السمعي البصري

 672                                                                العالمياحتكار الدولة للمنتوج ااوال : هيمنة و

 702                                                  ثانيا : تحديث العمل االنتاجي في القطاع السمعي/ البصري

 272                                                                        : تحديث المقاولة الصحفية الفقرة الثانية
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 253صفحة  برلين.  -المانيا -احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 722                                                                      اوال : معيقات المقاولة الصحفيىة المكتوبة

                                                                             274 ثانيا : العقد البرنامج : اطار لالصالح

 752                           مشروع قانون الصحافة الجديدثاني : اصالح المؤسسة القضائية والمطلب ال

 762                                                                        الفرع االول : اصالح المؤسسة القضائية

 772                                                    سياسية في توجيه القضاءالفقرة االولى : تدخل السلطة ال

 792                                                             الفقرة الثاني : تدعيم استقالل المؤسسة القضائية

   822                                                             الفرع الثاني : تعديل قانون الصحافة مطلب واجب

 842                                                                       الفقرة االولى : االختالالت قانون الصحافة
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	الفصل الأول: المنظومة الإعلامية : واقع وآفاق
	يشكل الإعلام قاطرة مهمة في أي تحول مجتمعي، ورافدا أساسيا يساهم في بلورة تصورات تساهم في التطور، وبناء المجتمع الديمقراطي المنفتح على معظم التعبيرات والحساسيات، وعلى كل المؤمنين بمعايير التحول الديمقراطي , ذلك أن البناء الديمقراطي هو حلقة متتابعة...
	المبحث الأول: الحق في الإعلام والديمقراطية
	المطلب الأول: الإعلام صورة للدمقراطية
	الفرع الأول: المرجعية الدولية للإعلام
	إن دين الإسلام الذي يعد منهاج وسراط وسلوك الأمة الإسلامية أوصى في القرآن الكريم الذي هو دستور كل مسلم على ضرورة نشر العلم والمعلومة والدين على كافة بني البشر، فالإسلام دين عالمي والإعلام ليس نشر معلومة فقط أو خبر بل يقوم بنشر ثقافة وعلوم وأخلاق ..ا...
	حديث الرسول( ص): "مَن خرج من بيته يطلب عِلماً شيّعه سبعون ألفَ مَلَك يستغفرون له"( )، واذا كان الدين الإسلامي قانون المسلمين أو ميثاقهم الذي تعاهدوا على حمايته والحفاظ عليه، فقد نشات بعده بكثير العديد من المواثيق الدولية التي تتبنى العديد من المبادئ ا...
	الفقرة الأولى: على المستوى الدولي
	لقد جاء الحق في الاعلام باعتباره حقا للانسان في تطور المطالب الحقوقية في العالم بأسره والعالم العربي بالأخص، وقد شكل التركيز على حق الإعلام قفزة نوعية في طريقة تفكير العديد من الصحفيين العرب وذلك من خلال التزامهم بمرجعيتين أساسيتين وهي :
	المادة 32 :  {"- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

	أول اتفاقية جماعية تم تحضيرها وصياغتها في رحاب منظمة مجلس أوروبا، هي "اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، التي تم التوقيع عليها في مدينة روما في 4/10/1950،  والتي دخلت حيز التنفيذ في 3/9/1953، وعالجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان م...
	الحق في حرية التعبير :
	وقد نشات بموجب المعاهدة الافريقية "المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في عام 1987 التي يكمن دورها في أن تكفل باحترام الأطراف الحكومية (البلدان التي تكون طرفا في الميثاق الإفريقي ) الحقوق كما تبدو في الميثاق, وتعد المادة 9 من الميثاق البند ...
	أولا : الفيدرالية الدولية للصحفيين
	بالاضافة الى المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحافظ وتهتم بحرية الانسان وحقه المشروع في التعبير عن ارائه ومبادئه وحقه في نشرها بشتى الوسائل، هناك قوانين وطنية تعنى بحماية هذه الحقوق فنجد موادا تحمي الحريات في الدستور، وهناك مواد تنص عليه في قانون ...
	الفقرة الأولى : دستور المملكة المغربية 1996
	انطلاقة الظاهرة الدستورية بالمغرب سنة 1908م حينما نشرت أسبوعية  "لسان المغرب" مشروع دستور مغربي وقد جاء في ظروف وملابسات تاريخية تحكمت في صياغته الدستورية، وقد عاش المغرب منذ بداية الستينيات تنوعا في الدساتير فعدد دساتير المغرب حتى الآن خمسة ظهرت ...
	وأخر دستور معتمد الان بالمغرب هو دستور 1996 المعدل وقد نص في مادته التاسعة على مجموعة من الحقوق من بينها حرية الراي والتعبير والاجتماع بكل انواعه، وهذا تاكيد صريح من لذن الدولة على حق المواطن بالتمتع بهذه الحقوق، مع عدم اغفاله التنصيص على مجموعة م...
	المادة 9
	" يضمن الدستور لجميع المواطنين :
	الفقرة الثانية : القوانين والمواثيق الوطنية
	يعد قانون الحريات العامة وقانون الصحافة والمواثيق الجماعية من أهم القوانين التي تطرقت الى حفظ حق التعبير وحرية الرأي والفكر في المغرب، فيمكننا القول أن قانون الحريات العامة يهتم بالحريات بصفة شاملة، وقانون الصحافة فهو يختص بحرية الصحافة والاعلام ع...
	أولا: قانون الحريات العامة
	تم اعتماد قانون الحريات سنة 1958 كما خضع للتعديل سنة 1973 وهو ينظم شؤون الجمعيات والمنظمات الأهلية،  وهو يسمح للافراد والجماعات بممارسة انشطتهم دونما تطبيق أي إكراه أو تعسف، الا اذا كانت تلك الممارسات تخل بالقوانين واللوائح المعمول بها والامتثال له...
	ولا يخفى أن عددا من الإصلاحات الداخلية خصوصا على المستوى الحقوقي تندرج في سياق التقارب مع منظومة الاتحاد الأوربي، وقد اعتبر وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري منح الاتحاد الأوروبي وضعا متقدما للمغرب دليلا على وجود مستويات من الثقة في الجهود...
	ووصفت الورقة التي أعدتها كل من ماريا أوتاوي وميريديت ريلي من معهد كارنيغي للسلام الدولي الإنجازات في ميدان الحقوق والحريات بأنها لازالت هشة، ولتجاوز ذلك اقترحتا ضرورة السماح بدخول فاعلين سياسيين مستقلين يشتغلون بعيدا عن مجال ضغط المؤسسة الملكية، ...
	ثانيا : قانون الصحافة رقم 77.00
	يعتبر ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغربي رقم 77.00 قفزة نوعية نحو تحرير القطاع الصحفي من التقيد، والرقابة المفروضة عليه من طرف المكاتب الداخلية للحكومة، ومن القلم الاحمر وتشطيبه على مقالات ...
	الفرع الثاني : مؤسسة السمعي/ البصري
	عرف المغرب موجة اكتسحت الساحة الإعلامية الوطنية من تعدد في القنوات الفضائية والاذاعات من وطنية الى جهوية وصولا الى الاذاعات الاجنبية، وكل هذا يغني المشهد الاعلامي الوطني ويؤكد على النهج الذي اتخده المغرب نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية؛ حيث أنه لا دي...
	وقد عرف هذا القطاع العديد من التحولات سنراها فيما بعد، أما ما يهمنا الأن هو التعرف على أهم وسائل الإعلام السمعي البصري في المغرب.
	الفقرة الأولى : نوعية الإعلام السمعي / البصري
	عند الحديث عن القطاع السمعي البصري فإننا نتحدث ضمنيا عن التلفزة والاذاعة، فماهي أشكالها؟ وما هي الاذاعات والقنوات التي تتواجد في الساحة الوطنية الأن؟
	أولا : الإعلام السمعي
	تعتبر الإذاعة أقدم وسيلة إخبارية في الأصل الى أن أصبحت ترفيهية يستأنس بها المواطن، فقد كانت الوسيلة الأكثر انتشارا بين جميع فئات الشعب سواء المتعلمين أو الاميين نظرا لسهولة تلقي المعلومة منها بالمقارنة مع الصحف التي تتطلب أن يكون الشخص متعلما ونظر...
	فعند إستقلال المغرب سنة 1956 كانت هناك "إذاعة المغرب" المركزية التي أنشأت سنة 1927 وورثها المغرب عن الاستعمار الفرنسي، وكانت هناك كذلك إذاعات حرة كانت تبث من مدينتي تطوان وطنجة في شمال البلاد قضت حكومة عبدا لله إبراهيم بإغلاقها سنة 1958 بموجب مرسو...
	ا_ الاذاعات الوطنية :
	 _ اذاعة طنجة
	انشات إذاعة طنجة في سنة 1946، فقد كانت محطة تجارية وترفيهية متعددة اللغات تبث برامجها بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية ثم دفع بها طابعها التجاري نحو اللغة العربية أيضا، وكانت لها وقفت تاريخية لحظة نفي جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه سن...
	وقد ساعد على تقديم الأخبار ذات المضمون الوطني أن الإذاعة كانت أمريكية/إسبانية، وعرفانا بالدور الطلائعي الذي لعبته إذاعة طنجة إبان فترة الحماية فقد خصها الملك محمد الخامس بزيارة بداية الاستقلال؛ حيث كانت إحدى قنوات نقل أخبار الوطن إلى المنفى، ولدت ...
	ثانيا : الإعلام البصري
	ا_ البث التلفزي الارضي :
	والان سنعرض لأهم القنوات الارضية الوطنية والتي تتمتع بشعبية واسعة وهي ...
	الفقرة الثانية: فعالية تعددية العمل السمعي/ البصري
	أولا_مصداقية الإعلام السمعي/البصري
	إن التعددية التي يعرفها الإعلام السمعي البصري والتنوع الكبير الذي غمره نتيجة الحرية الاعلامية التي شهدها مغرب العهد الجديد من خلال سن مجموعة من القوانين التي تحمي حرية الاعلام السمعي البصري والمكتوب أيضا، والتي تساعد في تطويره والرقي به لكي يصبح م...
	لكن المشكلة التي تؤرق وتزيل طعم النجاح من أفواهنا هي اشكالية مصداقية الخبرالذي تقدمه لنا وسائل إعلامنا أو بالاحرى الطريقة التي تقدمه بها، فاغلبية المغاربة -وبكل ثقة اقول هذا الكلام رغم قسواته- يلجؤون الى القنوات الفضائية الاجنبية سواء العربية أو ا...
	ونفس الأمر ينطبق على المؤسسات الاذاعية فهي ببرامجها الترفيهية المغالى فيها والتي تتميز بضعف المواضيع أو بكل صراحة تفاهتها خاصة القنوات التجارية التي ظهرت بعد الانفتاح الإعلامي الذي عرفه المغرب بعد اصدار قانون السمعي البصري وتحرير الإعلام، فهي تقدم...
	إن تعدد أساليب التعتيم الإعلامي، رغم تعدد وسائل الإعلام جعل المواطن المغربي يشك في أي خبر أو معلومة تنقلها وسائله الإعلامية لدرجة أنه يستمع الى الخبر في الإعلام الوطني وهو عن المغرب ويتأكد منه في قناة الجزيرة مثلا أو العربية وهي القنوات الفضائية ا...
	ثانيا_ إشكالية الإعلام الأمازيغي
	المطلب الأول: الصحافة : أشكال وأخلقيات
	تعتبر الكتابة من اقدم الفنون التي عرفها الانسان - وهذا قد تطرقنا اليه باستفاضة في الفصل التمهيدي وبتطور الانسان تطور منظوره للكتابة وتعددت الاهداف منها لتصل الى تدوين الأخبار والتاريخ ومعارك الاباطرة القدامى وتدوين الملاحم التاريخية والاساطير، لتصل...
	الفقرة الأولى : الصحافة أو (صاحبة الجلالة)
	قبل التطرق الى انواع الصحافة وحصيلة الصحافة في المغرب بين الحزبية والمستقلة والاخلاق التي تحمي مهنة الصحافة وتجعلها مهنة سامية تنقل الاخبار بحرية وبعدالة، سنبدا الحديث بالتعرف على ماهية الصحافة؟ واطارها التاريخي؟ مرورا بمعاييرها؟ ومكانتها في الدول؟
	أولا : نوستالجيا الصحافة
	في عام 1702 ظهرت في لندن صحيفة الديلي كوران Daily Courant أولى الصحف اليومية في العالم، أما صحيفة التايمز Times فقد أسست في عام 1788، وفي عام 1814 استخدمت آلات الطباعة البخارية لأول مرة من طرف هذه الصحيفة اللندنية، هذا فيما يخص الصحف الغربية أما ا...
	كما ظهرت صنف جديد من الصحف التي تصدر كل نهاية أسبوع تكون مرفقت بصحف يومية هذه الصحف تكون هزلية سياسية على شكل رسوم كاريكاتورية تعالج مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية تخص المواطنين بطريقة كوميدية كصحيفة الجورنال التي تصدر مرفقت بصحيفة المساء اليوم...
	وكما تتعدد لغات الكتابة في الصحف وتتعدد نوعية المواضيع التي تتطرق لها وهذا ما سنراه في الجدول التالي
	جدول بياني حول النوعية
	( )
	يبرز هذا الجدول تنوع الصحافة الوطنية والمجلات أيضا من خلال المواضيع المتناولة، ويظهر أن الصحف الاخبارية العامة والصحف الجهوية تشكلان دائما نسبة هامة من مجموع العناوين الصادرة، أما المختصة بالقضايا الاجتماعية والاسرة والرجل، الجماعات المحلية والالكتر...
	جدول بياني حول اللغة المستعملة
	يبين الجدول عدد العناويين التي صدرت باللغة العربية ب 280 عنوانا أي بنسة 63,93٪ وتأتي في المرتبة الثانية اللغة الفرنسية ب 151 عنوانا وبنسبة 34,48٪ ، والباقي يوزع بين العناويين الامازيغية والاسبانية ( ) . أما الأن فسنتعرف على النوع الثاني من الصحافة ا...
	ثانيا : تخصصات المجلات
	تعد المجلات من أكثر أصناف الإعلام المكتوب مبيعة خاصة أنواع محددة منها، نظرا لتعدد اصنافها، فنجد أن المجلة ليست هي فقط تلك التي تعنى بالمواضيع الترفيهية كالمجلات التي تنشر أخبار الفنانين والاعبين البارزين أو المجلات النسائية التي تعنى بأمور ربات الب...
	أولا : الصحافة المستقلة أية حرية
	يتواجد بالمغرب كما بمختلف بلاد المعمور، إعلام قائم دونما وجود حزب معلن له، لم يضع في إنشائه  " دفتر تحملات سياسي" وليس مجبرا على تخصيص حيز لنشاط الزعيم ولا بوضع صورته بالألوان في صفحة الاولى، هو إعلام بلا حزب -أو هكذا يبدو الأمر للوهلة الأولى- في مق...
	وإذا كانت الصحافة الحزبية تحكمها " ثقافة الانضباط" وطقوس التضامن الحزبي، أو حددت خطوط حمراء، فأن الصحافة المستقلة غير مطالب بإعمال مبدأ الانضباط ولا يرى حرجا (بين الفينة والأخرى أو كلما تراء له ذلك) في محاذاتها والتعرض لها وتجاوزها أحيانا وإن كان ...
	ولهذا السبب نرى العديد من "أقلام" الأحزاب انجذبت إلى الصحافة المستقلة أو الى "حزب القلم" الذي تعبر به ومن خلاله عما لم يكن متاحا لها في السابق.. داخل الحزب، ولما أصبحت ظاهرة الانشقاقات الحزبية بالمغرب هي القاعدة فإنه يبدو من الطبيعي أن "يتزايد ال...
	 الصحف المستقلة وهامش الحرية
	بالرغم من الانزلاقات التي عرفها تعاطي الدولة مع الصحافة المستقلة فإن هناك شبه إجماع لدى المراقبين على اتساع هامش حرية الصحافة بعد عشر سنوات من العهد الجديد، وبالمقابل هناك اختلافا واضحاً في تفسير هذا التحول، بينما يرى المتفائلون أن هذا التحول هو ...
	أن الحديث عن الصحافة الحزبية المغربية كعنصر فاعل يساهم في تشكيل أو تجسيد المشهد الإعلامي يستلزم منا ربطها بمحيطها الذي تتفاعل معه أي بالمؤسسة التي ينتمي إليها وبالتالي يكون ظهور هذه الصحافة مرتبطا ارتباطا وثيقا بظهور الأحزاب السياسية، وحيث أن عمل...
	عرفت الحياة السياسية المغربية تطورات ملموسة منذ عهد الحماية التي فرضت عليه سنة 1912 إلى بداية الاستقلال 1956 فكانت بذلك فترة الثلاثينات هي الحقبة التي بدا فيها المغرب يعرف بعض التنظيمات السياسية الحزبية وذلك بعدما كانت الحركة الوطنية آنذاك تطالب ...
	وعرف المغرب الظاهرة الحزبية منذ عهد الحماية فكان التطور الحزبي والصحفي مواكبا بعضه البعض الأخر وكان التعدد أيضا من سمات التطور الذي فرض تضارب الأفكار والمذاهب سواء في الغايات أو الوسائل بداية من مغرب الحماية وصولا إلى مغرب الملكية الدستورية والتع...
	ا _ دراسة الخطاب الاعلامي للصحافة الوطنية الحزبية نمودج : جريدتي "العلم" و "الاتحاد الاشتراكي"
	إن دراسة مضمون أي صحيفة وطنية، يؤدي حتما الى دراسة مضمون الخطاب والفكر السياسي للجهاز الذي يسهر على تلك الصحيفة، وبالتالي يكون عنصر الاستقلالية والموضوعية غير وارد في هذه الدراسة.. الشيء الذي يؤكد مدى ارتباط هذه الصحيفة أو بلد بالفكر الحزبي الضيق ...
	إن الخطاب الاعلامي السياسي الحزبي، يكون واضحا من خلال الاعمدة الثابتة في الصحف الحزبية أو من خلال الصفحات التي تكرس التوجه السياسي الذي يقوم عليه الحزب، وذلك سنقوم بدراسة بسيطة لمضمون الفكر الحزبي المتضمن في جريدتي العلم التابعة لحزب الاستقلال الذي...
	تعتبر جريدتي الاتحاد الاشتراكي والعلم رائدتي العمل الصحفي الحزبي، وهذا راجع الى عدة اعتبارات منها ما هو تاريخي ومنها ماهو سياسي. فتاريخ جريدة حزب الاستقلال يعود من حيث النشاة الى سنة 1946 أي ما يناهز نصف قرن من الزمن، ولعله في طول هذه المدة يمكن القول...
	الفرع الثاني : أخلقيات المهنة والمذاهب الصحفية
	إن كل مهنة ولو كانت سامية بمبادئها ورفيعت بما تقدمه من أفكار وقيم تدافع عن أهم ما ناضلت من أجله الشعوب من حقوق شرعية من حق في التعبير ونشر الافكار والمعلومات وحق تبنيها كل هذا جميل، لكن لكي تبقى هذه المهنة كفارس نبيل يناضل من أجل حماية هذه الحقوق ي...
	الفقرة الأولى : رصد تاثير الصحافة السياسية على الساحة الوطنية
	تلعب الصحافة السياسة دور خطيرا في لعبة تحليل الأخبار فلكل مذهب صحفي ايديولوجيته الخاصة التي يحميها ويروج لها بين القراء سواء منهم المنتمون لنفس المذهب - بالنسبة للصحف الحزبية - الليبرالية أو الاشتراكية أو الدينية أو محاولتهم استقطاب اتباع جدد لحزبهم...
	أولا : تأثير الصحافة الحزبية على معتقدات المواطنين
	ان محاولة استقطاب مريدين أو اشخاص مؤمنين بأفكار واحدة لهم هدف واحد يلهتون من أجل الوصول إليه ليس من العيب في شيء ! بل إن العيب أن ترغم شخصا على اتباع افكارك بالترهيب والوعيد، لكن الصحيح أن تقوم باستعمال وسائل إعلامية بدهاء وعن طريق اعتماد أسلوب منم...
	إن سياسة التحليل الاخباري التي تعتمدها الصحف الحزبية سياسة، لا تخلو من أية اشارة الى الاتجاه السياسي الذي تعتمده الصحيفة وهذا التاثير راجع بطبيعة الحال الى طبيعة الصحيفة، لكن القارئ الذي توجه له المقالات هو الذي يتأثر بمثل هذه الاساليب، لأنه يقتنع ...
	ثانيا : الصحف المستقلة وأثرها على اراء المواطنين
	أما الصحف المستقلة فهي تعتمد طريقة مغايرة في تحليل الخبر عن الصحافة الحزبية، فنجد أن الصحف المستقلة تعتمد على أسلوب التشكيك في الخبر وطرح مجموعة من التساؤلات التي لا إجابة عنها والتي في الغالب اشكاليات فلسفية ميتافيزيقية تجعل القارئ يمعن القراءة وا...
	إن للطفرة التي شهدها المجال الصحفي في الزيادة في عدد الصحف خاصة المستقلة جعل ساحة الإعلام المكتوب تمتلئ بالعديد من الصحفيين الذين يختلفون في الاسلوب وطرق التحليل ومناقشة الحدث والتعليق عليه، مما جعل أن الحدث أصبح له اكثر من تحليل أو تفسير، فالقارئ...
	لذلك نجد أن القارئ الوطني يتارجح بين قراءة تحليل الصحف المستقلة والحزبية، لأن الصحف السياسية فقدت مصداقيتها أو نقصت لكون القارئ أصبح يعي أن الصحافة السياسية هدفها محاربة بعضها البعض عن طريق استعمال القارئ كساحة للوغى وكغنيمة يجب الفوز بها .
	الفقرة الثانية : اخلاقيات المهنة في الصحافة المغربية
	برزت ظواهر لا أخلاقية على الساحة الاعلامية، والتي وصل الى حد العدوانية في بعض الأحيان، لدى بعض المنابر، بل إن الأمر وصل الى حد انطلاق معارك كلامية بين الصحافيين وصلت الى المحاكم، وصدرت فيها أحكام ضد بعضهم واصبحت بعض المنابر الإعلامية دكاكين مملوكة ...
	- القذف والسب والتشهير والمس بكرامة الناس وانتهاك حياتهم الخاصة؛
	- خرق مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته«؛
	- الخلط بين النقد والتجريح؛
	- الإشاعات وتزييف الحقائق؛
	- القرصنة؛
	- الخلط بين الترويج والإخبار، والإشهار المبطن؛
	-  الابتزاز والارتشاء والارتزاق.
	وتضرب هذه السياسة مصداقية الصحافة وتلطخ سمعتها أمام مواطنين يتوقون الى ممارسة مهنية موضوعية ونزيهة، تكون لسان حالهم في ايصال مشاكلهم وقضاياهم الحيوية، وقد أصبح الصحافيون والهيئات التي تطالب باحترام أخلاقيات المهنة محط هجوم من طرف هذا النوع من الصحا...
	وبالرغم من أن النقابة الوطنية للصحافة لم تتوصل بأسماء هؤلاء الصحافيين وبالحجج التي تدينهم، فإنها اعتبرت أن أي نقاش حول الأخلاقيات يجب أن ينصب على الازمة في شموليتها، حيث لا يمكن اتهام بعض الصحافيين، دون مساءلة بعض البرلمانيين أنفسهم، الذين يشجعون ع...
	وقد نشرت دراسة امريكية في ماي 2003 حول الكذب الصحفي أو التلفيق الاخباري، أنه اصبح شائعا في الصحف الامريكية وحتى الصحف الكبرى منها كصحيفة نيويورك تايمز التي اكتشفت ان احد كبار صحيفيها قد كان يختلق الاخبار وينشرها طوال سنوات عمله، والاعلام الكاذب لا...
	والصحفي الان يقوم بمهمة جد خطيرة وهي انتقاء الاخبار ونشرها، فباستطاعته أن يعتم على موضوع ونشر أخر أو يعطي أهمية لخبر على حساب أخر، وليس للناس دور يذكر في تحديد ما يتم اختياره لهم؛ حيث قال في هذا الصدد  كورت لودكه المسؤول السابق لصحيفة ديترويت فري ب...
	"اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، إنها حكمة أعتز بها لانها تحمل بين طياتها معان قيمة وهي أنه اذا كان لديك من خير لتقوله فقله واذا لم تكن تعلم شيئا فلا تفتريه لان الافتراء أمر فظيع والكذب افظع لانه يخلق المشاكل والفتن فلاجدوى منه والخير الذي ي...
	وتعد الصحافة الأخلاقية أفضل جواب على هذه التحديات، لأنها تعتمد على المسؤولية الاجتماعية والتزامها بقيم حقوق الإنسان والعدالة والنزاهة والشفافية، إنها صحافة تعتمد على المصداقية في أدائها لأن هذا هو الرهان الذي يجعلها قادرة على القيام بالدور الذي ين...
	أولا_ اهتمام النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالاخلاقيات المهنية
	يعرف قطاع الصحافة عدة خروقات في مجال احترام أخلاقيات المهنة الصحفية وتعالت الاصوات من داخل المهنة أو من خارجها بضرورة معالجة هذه الظاهرة المسيئة للعمل الصحافي، والتي تعتبر أداة من أدوات إهانة الكرامة البشرية وممارسة الإرهاب الفكري، بالإضافة إلى الا...
	وفي هذا الصدد، تعتبر النقابة الوطنية للصحافة أن اعتماد ميثاق التحريرمن طرفها يشكل أحد الأركان الرئيسية لتصحيح الممارسة المهنية وتكوين الصحافيين بالمؤسسة على احترام أخلاقيات المهنة وقواعد العمل الاحترافي، وكانت النقابة أصدرت عدة تقارير حول إشكالية ...
	وتؤكد النقابة هنا، على ضرورة أن يتم التوافق بشكل نهائي على احترام أخلاقيات المهنة، طبقا للميثاق الذي أقرته الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، والذي تمت المصادقة عليه في ندوة وطنية بالدار البيضاء شارك فيها إلى جانب المنظمات ال...
	أن إشكالية أخلاقيات المهنة، ينبغي أن تعالج بطريقة موضوعية عقلانية، حتى تبتعد عن أي تدخل سياسي، ولتتخلص أيضا من سيف الإرهاب الفكري الذي يسلطه عليها أولئك الذين يمتهنون هذا النوع من السلوك المنافي للضمير المهني( ).
	ثانيا_ السلطة التقويمية للهيئة الوطنية المستقلة لاخلاقيات مهنة الصحافة وحرية التعبير
	تهدف الهيئة الوطنية المستقلة لاخلاقيات مهنة الصحافة وحرية التعبير الى : "تشكيل سلطة اخلاقية لتقويم السلوك المهني ومواجهة كل التجاوزات التي تضر بكرامة الاشخاص وشرفهم أو تلك التي تحاول الاساءة المجانية وبدون مبرر لهيأة خارج إطار الاخبار الموضوعي أو ا...
	كما تنص المادة السابعة على حتمية أن : "يحترم الصحفي حق الانسان في الكرامة والحياة الخاصة وتجنب البحث غير الضروري في الشؤون الخاصة للاشخاص كما يجب تفادي القذف والتجريح أو استعمال الفاظ رسوم كاريكاتور أو صفات تضر بالاشخاص معنويا أو ماديا، ولا يمكن تبر...
	المطلب الثاني: أشكال اخرى من الاعــــــــــلام ؟
	لم يتوقع الانسان أن تتحقق احلامه بأن يطء سطح القمر أو أن يحلق في السماء أو أن يسبح مع الحيتان، لكن التطور السريع الذي شهدته البشرية في شتى الميادين خاصة في الميدان التكنولوجي، فالمتابع لهذا المجال يلاحظ وبلاشك التقدم التكنولوجي الذي تعرفه البشرية حا...
	الفرع الأول :الاعلام المتجدد
	عندما تقول الاعلام المتجدد أول ما يتبادر الى ذهنك هو أنك امام شاشة تلفاز عالية التكنولوجيا أو امام جهاز راديو متطور أو حتى امام قناة فضائية متنوعة البرامج... لكن ما نقصده من هذا العنوان هي الوسائل الاعلامية الجديدة التي ظهرت هلى الساحة العالمية والت...
	الفقرة الأولى : الشبكة العنكبوتية
	الإنترنت نظام من الشبكات الحاسوبية يصل ما بين حواسيب حول العالم ببروتوكول موحد هو بروتوكول إنترنت، وتربط هذه الشبكة ما بين ملايين الشبكات الخاصة والعامة في المؤسسات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الأعمال، وتتباين في نطاقها ما بين المحلي والعالمي وتتص...
	تحمل الإنترنت اليوم قدرا عظيما من البيانات والخدمات، ربما كان أكثرها شيوعا اليوم صفحات النصوص الفائقة النشورة على الوب، كما أنها تحمل خدمات وتطبيقات أخرى مثل البريد وخدمات التخاطب الفوري، والاتصال الصوتي...وغيرها، وأضحى لهذه الشبكة اليوم آثار اجتم...
	أولا  : الانترنت : النشأة وتقنياتها
	إن لظهور الانترنت أو الشبكة البينية دور فعال وكبير في المجال المعلومات ساهم بشكل واسع في تداول المعلومات بين مستعمليه بكل حرية وبلاحدود، لقد كانت نشاة الانترنت بصورة سرية ولاهداف غير التي نراها عليه الان كما أن تقنياتها متطورة ومتعددة سنحاول التعرف...
	ا_ نشـأة الانترنت
	إسم إنترنت في الإنجليزية Internet أي "الشبكة البينية"، كانت الإنترنت نتيجة لمشروع  Arpanetالذي أطلق عام 1969 وهو مشروع من وزارة دفاع الولايات المتحدة، أنشئ هذا المشروع من أجل مساعدة الجيش الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث...
	وفي غضون ذلك، وعلى مدار العقد، زاد استخدام الإنترنت بشكل مرتفع. وخلال التسعينات، كانت التقديرات تشير إلى أنه قد زاد الطلب على الانترنت الى بنسبة 100 ٪ سنويا، ومع فترة وجيزة من النمو الانفجاري في عامي 1996 و1997. وهذا النمو هو في كثير من الأحيان يرج...
	أولا : الانترنت بالمغرب ومقص الرقيب
	عرفت المغرب شبكة الإنترنت في عام 1995 حيث كان عدد مستخدمين الانترنت قليلاً ولكن الأوضاع تغيرت كثيرا مع تولى الملك محمد السادس الحكم حيث أعلن تأييده للوسيط الجديد وأعلن عن بداية عقد تعليمي يستمر حتى عام 2008 تكون جميع المدارس المغربية خلاله قد ارتبطت...
	ا_شركات الاتصالات المهيمنة على الساحة الوطنية
	 شركة ميديتيل
	ب_ علاقة الاعلام بالاتصالات
	تعد وسائل الاتصال خاصة الهواتف النقالة أو المحمولة من أسرع وسائل الاعلام ومن أحدثها؛ حيث انه في اليابان استطاع مستخدموا الهواتف النقالة مشاهدة البرامج التلفزية الرقمية على هواتفهم المعدلة لهذا الغرض، ويول احد رؤساء التنفيديين لاحد كبريات شركات ا...
	وتجدر الاشارة أن هناك بعض شركات الاتصالات تقدم خدمات الانترنت على هواتفها المحمولة كما هو الشان بالنسبة لشركة ميديتيل في المغرب، ولكنه من المعروف انه في العالم العربي توجد مثل هذه الخدمات واكثرها تطورا لذا دول الخليج , والتي تقدمها شركات مثل شركة ...
	اذن نستنتج ان شركات الاتصالات أو وسائل الاتصالات تساهم بقدر كبير في في ردم الهوة بين الاعلام والمواطن عن طيق بث الأخبار أو الاعلانات التجارية أو الأخبار السياسية على شاشة الهواتف النقالة. وتعتبر هذه العلاقة علاقة جديدة ومتطورة وفي صالح الإعلام وله...
	إن لعصر السرعة ثاتير عميق على العديد من الممارسات الانسانية حتى اضحى الجلوس أمام التلفاز والاستماع للاخبار يستنزف وقتا كبيرا خاصة بالنسبة للاشخاص الموظفين، بل عن الفكرة الجديدة أن تأتي اليك الأخبار الى ما بين يديك دونما عناء يعد موضوع شيق يستحق أن...
	الفرع الثانية : البيت السينمائي والدعاية أو الاشهار
	تعتبر السينما أو الفن السابع كما يطلق عليها من أهم الفنون فهي لغة عالمية يفهمها الجميع. والسينما ليست فنا قديما بل المسرح هو أقدم الفنون أو كما يقال أب الفنون وهو وسيلة فعالة وإن كان جمهورها محدودا وأقل من حجم جمهور السينما، ولكن جمهور المسرح أكثر ...
	إن المغرب من أجمل البلدان في العالم وأكثرها تنوعا، ورغم هذا لم تظهر فيه السينما إلا مع الحماية. اذن ما موقع السينما في المشهد المغربي؟ وهل يعرف قطاع الاشهار تطورا في بلادنا؟ هذا ما سنراه الأن مع الحرص على ضرورة معرفة العلاقة بين الاعلام والسينما ...
	الفقرة الأولى : قطاع السينما
	الفن السابع من أجمل الفنون وهذا أمر مفروغ منه ولا يشكك فيه اثنان. فالسينما تصور الواقع المعاش وتعيده الى المشاهدين في قالب أما فكاهي أو درامي أو ميلودرامي.. كترفيه للمشاهدين أو تثقيف لهم، لأن السينما لها أدوار تثقيفية وأخلاقية طبعا اذا استثمرت في ...
	أولا : دور الفن السابع في تدعيم الاسس الاجتماعية
	للفن اهمية كبرى بالنسبة للمجتمع فهو ذا تاتير بالغ في الحياة النفسية للافراد المجتمع وفي حياتنا الاجتماعية وفي التكتلات السياسية والتماسك الاجتماعي، لذلك فهو اداة التفاهم العالمية، والفن له وظائف متعددة في المجتمع وتتجسد في كونه :
	- وسيلة للتسلية والترويح عن النفس من وطاة العمل؛
	- خلق تيارات وموجات عارمة من المشاركة الوجدانية؛
	- له وظيفة تربوية هامة اذ أنه اداة لتربية المشاعر والتسامي بالح نتيجة لادراك الانسجام الفني؛
	- كما له وظيفة عملية تتمثل في الحفاظ على الأثار التاريخية؛
	- له أثر كبير من الناحية القومية من خلال الخطب الحماسية والاناشيد القومية؛
	- وظيفة دينية؛ حيث يستخدم في حياتنا الاجتماعية ويتغلغل في صميم هذه الحياة بحيث يصبح الفن مبدا للحياة كما يقول جويو : "وان مبدا الفن هو الحياة نفسها" .
	 دور التربية الفنية في الاعلام
	غزا الإعلام حياة الانسان وفي كل وقت حتى أصبح الإنسان محاصرا بكل وسائل الإعلام سواء كان ممتابع لها أو عازف عنها، والتربية الفنية المعاصرة بتكوينها التربوي الثقافي الفني أصبحت مجال حاضر للوسائل الاعلامية المكانية والزمانية وأصبح للفن دوره التربوي وا...
	ثانيا : المشاكل التي يعانيها قطاع السينما
	لقد دخلت السينما الى المغرب مع قدوم الاستعمار ففي بداية الامر كان المغرب مكانا لتصوير المشاهد الغرائبية للقصص الخيالية وساعدت جودة الاضاءة وجمالية مناظره ولا تزال في تصميم ديكورات أسطورية وتخيلات الاستشراق، وشيئا فشيئا ازداد الاقبال على مشاهدة الا...
	- ضعف التجهيزات التثقيفية : كالقاعات السينمائية صناعات الانتاج والتوزيع؛
	- تطور ايجابي للابداع السينمائي مقوى بتطور قوي للمغاربة المهاجرين؛
	- تطور مشهود للانتاج الأجنبي في مواقع التصوير بورزازات ومراكش.
	وفيما يخص ضعف التجهيزات، فحتى نهاية سنة 2003 كان المغرب يتوفر إحصائيا على 160 قاعة عرض بمعدل قاعة لكل 175000 وهذا الرقم لا يمثل أي فارق بين قاعة ذات شاشة واحدة ومركب أو مركب متعدد، فنجد أن مركب ميجاراما يحتوي على 14 شاشة عرض ومن الضروري تسجيل أن ا...
	كما نلاحظ أيضا التوزيع المجالي للقاعات لازال مرتكزا على المحور المركزي بين المدن الكبرى، لكن هذا التمركز لم يصلح التدهور الحاصل في عدد الاغلاقات لذلك نجد أن مدينة الدار البيضاء أكبر مدن المغرب لا تتوفر إلا على 51 قاعة الرباط العاصمة لا تتوفر سوى عل...
	تطور عدد الافلام المصورة بالمغرب
	( )
	نلاحظ من خلال المبيان أنه يوجد تطور مضطرد يشمل مجال الاشرطة المغربية القصير والطويلة فنجد أنه في سنوات 1990 و1996 و1998 2002 شهدت الاشرطة المطولة ارتفاعا في انتاجها على عكس سنة 2004 التي شهدت انخفاضا في انتاجها. كذلك الشيء بالنسبة للأشرطة القصير ا...
	الفقرة ثانية : مجال الاشهار أو الدعاية
	إن الدعاية مكون أساسي من مكونات الإعلام، ولها تاثير هام وقوي سواء داخليا أو خارجيا، فمنذ نهاية الحرب العالمية اضحى الإشهار أو الدعاية مكون أساسيا من مكونات السلطة، فهي تهدف الى السيطرة على الراي الداخلي والى زعزعة الراي العام الخارجي وهذا كان من اه...
	أولا : المؤسسة الاشهارية
	منذ مطلع الحياة عرف الإنسان ومارس الدعاية بصور مختلفة، واصبحت فنا من الفنون الحديثة بعد أن قام بوضع أصول لها وحاول الارتقاء بها، وقد استعمل الانسان وسائل متعددة للتاثيرعلى افكار اعدائه أو خصومهم واضعاف هممهم تبعا لارادته, ويعود اصل الدعاية الى الع...
	لإعلان أو الدعاية أو الإشهار Advertising ، هو أحد الأنشطة الإعلامية التي لا غنى عنها للأنشطة الاقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الخيرية غير ربحية والتي بدون الإعلان عن مجهوداتها فلن تحصل ع...
	المبحث الثاني : تقييم حصيلة المنظومة الاعلامية
	شهد المغرب العديد من الاصلاحات التي شملت اغلبية قطاعاته الحيوية كتفويت مؤسسات كانت تابعة للدولة للخواص، بما في ذلك القطاعات الاساسية التي تقدم خدمات ضرورية للمجتمع كالماء والكهرباء والازبال.. الذي فوتت الى شركات اجنبية، إن عملية التفويت هذه وخلق نظا...
	إن وضعية الاحتكار الاعلامي هي السائدة لدى أغلبية الدول العربية؛ حيث أن تطور وضعية الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين في هذه البلدان لم تواكبه اجراء شبيه له في المجال الاعلامي حيث بقي بعيدا عن الخطط المرسومة للقطاعات الاخرى التي تهدف الى جعلها مؤسسات ت...
	المطلب الاول : توظيف اليات الحكامة داخل المؤسسات الاعلامية
	إن الحكامة من المفاهيم الجديدة التي أحدثت ثورة على المستوى البيداغوجي لعلاقته  بكافة التخصصات وهو ينتسب من حيث الاصل الى المدرسة الفرنسية والانجلوساكسونية، ومن المؤكد انه ظهر في القرن 18، ولم يتم تداوله إلا في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناع...
	إن الصعوبات التي تواجه الاعلام الوطني المكتوب و السمعي البصري سواء على المستوى التنظيمي والقانوني والهيكلي، يمكن تلافيها إن تمت الاستعانة بمنهاج الحكامة سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية أو التقني أو التدبير المالي. ولكن كيف يمكن توظيف الحكامة داخ...
	الفرع الأول : تقنيات النهوض بقطاع الصحافة المكتوبة
	لقد قام المشرع المغربي بتقديم العديد من النصوص القانونية التي تساعد على النهوض بقطاع الصحافة الوطنية بصنفيها الحزبي والمستقل، وكان لهذه القوانين كقانون الصحافة والنشر والطباعة والتمويل المالي الذي تقدم لمساعدة الصحف في ميزانيتها الاثر الايجابي في ا...
	الفقرة الأولى : القانون المنظم للطباعة والنشر بالمغرب
	أن الكتابة كاسلوب للتواصل ظهرت مع البشرية فمن الطبول الى النار... كلها اساليب للتواصل تطورت بتطور الانسان، الى أن اكتشفت الحروف وتم استعمالها كاداة للكتابة والتواصل، وبعدها بكثير اخترعت الطباعة ( ) وبدات عملية نشر الكتب وطباعة الصحف تزدهر بشكل كبير...
	أولا :  قانون النشر والطباعة
	صدر قانون الصحافة بموجب ظهير شريف رقم 1-02-207 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ل3أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958, ويهتم هذا القانون في باب...
	ثانيا : الصعوبات التي تكتنف عملية النشر والطباعة
	يعرف العالم العربي أو العالم الثالث رقابة مشددة على حرية الطباعة والنشر، خاصة طباعة الصحف والمجلات والمنشورات التي لها توجهات سياسية أو تقدم اراء متحرر تناقش واقع اوطانها بكل مصداقية  - نسبية طبعا لأنه لاتوجد صراحة مطلقة إلا وتحولت الى وقاحة -  وي...
	يعرف قطاع النشر والطباعة العديد من الصعوبات حيث تعتبر بنود الورق والطباعة مجالات ثقيلة للصرف بالنسبة لصناعة النشر الصحافي عامة، وهي في بلادنا من بين أسباب اختناق المؤسسات وتوقفها عن النشاط، وفي هذا المجال أيضاً لا تبدو الإجراءات الحالية سواء الرسوم...
	الفقرة الثانية : الدعم المقدم للصحف في إطار الحكامة الجيدة
	إن نظام التمويل الحالي لوسائل الإعلام في المغرب لازالت تعتريه نقائص كثيرة تجعله لا يساهم في توسيع مجال حرية الإعلام بل يقلص منه بشكل موضوعي إذ لا توجد آليات خصوصية تسعى لتشجيع المقاولة الإعلامية المغربية، باستثناء عقد البرنامج الذي تم التوافق حوله ...
	وعلى الرغم من أن المقاولات الصحافية المغربية هي من نوع المقاولات الصغيرة والمتوسطة في غالبيتها، فإن التمويل الحالي للصحافة يقوم على نوعين من السند ذي الطبيعة الاحتكارية، أولهما هو التمويل المباشر للمؤسسات الصحافية من طرف بعض القوى الاقتصادية النافذ...
	ويجب الإشارة أيضاً إلى مصدر تمويل مهم ذو طبيعة عمومية ألا وهو الإشهار الذي توزعه مؤسسات الدولة المختلفة على المؤسسات الصحافية، وهذا المال العمومي لا يخضع إلى تقنين معين رغم أنه يدخل في إطار وسائل السياسة العمومية، لذا فإن شروط توزيعه يجب أن تراجع ع...
	أولا :شروط الحصول على الدعم وكيفية ترشيده
	إن الصحافة في المغرب تخضع لنظام امتيازات غير متكافئ رغم الجهود التي بذلت من أجل إقرار نمط أكثر شفافية للتمويل والدعم، وتظل رهينة تدخلات خفية تطرح مشاكل متعددة أمام قاعدة الحظوظ المتكافئة التي يصبو لها المهنيون، ومن نتائج هذه الشروط تبخيس المهنية وإ...
	- 6 اعضاء يمثلون القطاعات الحكومية من بينهم ممثل عن وزارة المالية والخوصصة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتأهيل الاقتصاد؛
	- 4  ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
	- 6 اعضاء يمثلون الفدرالية المغربية لناشري الصحف يجدد ثلثهم  كل سنتين .
	ويقوم بترؤس هذه اللجنة ممثل عن القطاع الحكومي المكلف بالاتصال، كما وضعت اللجنة نظامها الداخلي والمرسوم المحدث لها كتابتها الدائمة وحددت اختصاصاتها بحسب ما جاء في عقد البرنامج في منح ارقام خاصة لكل مقاولة صحفية تسمح لها بالاستفادة من اليات الدعم الع...
	 أن تكون الجريدة او المقاولة الصحفية في وضعية سليمة ازاء القوانين الجاري بها العمل؛
	 أن تكون الجريدة ذات طابع اخباري عام وطني وجهوي؛
	 ألا تكون المساحة المعدة للاشهار تتعدى٪ 50 من مساحة الجريدة كمعدل سنوي؛
	 أن تكون الجريدة موجهة للعموم بثمن محدد أوعن طريق الاشتراك؛
	 أن توقع اثفاقية جماعية خاصة بالصحافيين؛
	 أن تنشر حسابات الاستغلال سنويا؛
	 أن تنشر كمية السحب في كل عدد؛
	 ان تكون الجريدة منتظمة الصدور وفي حالة احداثها لاول مرة ان تصدر لمدة سنتين
	 أن تشغل الصحيفة كحد ادنى :
	- الصحف اليومية : رئيس تحرير و 7 صحفيين مهنيين و 7 مستخدمين ;
	- الصحف الاسبوعية : رئيس تحرير و 4 صحفيين مهنيين و 5 مستخدمين ;
	- الصحف الجهوية اليومية : رئيس تحرير و 3 صحفيين مهنيين ;
	- الصحف الاسبوعية الجهوية : رئيس التحرير وصحفيان مهنيان .
	لائحة لبعض الصحف التي منحت رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة لسنة 2005
	( )
	وقد قامت نقابة الصحفيين في تقريرها الاخير لسنة 2008/2009  بالتاكيد على وجود تعتيم واختلالات على مستوى توزيع الدعم المالي على الصحف حيث يلاحظ أنه توجد بعض الصحف تتمتع بامتيازات ودعم غير واضح مما يناقض مبادئ الشفافية الضرورية في تمويلات كل المقاولات .
	_ ترشيد الدعم المقدم للصحف الوطنية
	إن الدعم الذي تقدمه السلطات المغربية للصحف تم اعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الصحافة في تنشيط الحياة السياسية و الاقتصادية في البلاد، وهو دور مهم في التاسيس للديمقراطية التي هي فاعل اساسي في تطوير البلاد واستقرارها، ونظرا للخصاص الذي تعرفه الصحافة ...
	- دعم الورق : 7.600.000 درهم؛
	- دعم الهاتف و الفاكس : 1.900.000 درهم؛
	- نقل الصحف الى الخارج : 500.000 درهم؛
	- المجموع : 10.000.000 درهم .
	وابتداء من القانون المالي لسنة 1987 اخدت الصحافة التي تصدرها الاحزاب السياسية والنقابات تستفيد من منحة ملكية قدرها 20 مليون درهم سنويا، وقد جاء في الرسالة الملكية للمغفور له الملك الحسن الثاني الموجهة الى السيد الوزير الاول بتاريخ 19/12/1986 بشان ه...
	واستجابة لما اوصت به المناظرة الوطنية الاولى للاعلام والاتصال أعلن وزير الداخلية والاعلام أن ذاك في خطابه بتاريخ 31/03/1993، إن الدعم المخصص للصحافة سيرتفع حجمه وسيشمل الدوريات وسيوزع عبر لجنة مختلطة، ويمكن تفهم الدواعي الباعثة على المطالبة في المن...
	أما فيما يخص المبيعات فتعتبر مداخيل الصحف من المبيعات سرا من الأسرار، وفي حالة الكشف عنه، يصعب التحقق منه أو تدقيقه وتساعد شركات التوزيع، بدورها في هذا التكتم، إذ لا تنشر كشوفات سنوية مفصلة بأرقام المبيعات، كذلك الشأن بالنسبة إلى النسخ المسحوبة وال...
	ثانيا : ترويج  الصحف
	تعتبر الهيئة المغربية للتحقق من ترويج الصحف أول هيئة من هذا النوع بالقارة الافريقية، وقد قامت هذه الهيئة بالتحقق من روجان حوالي 20 عنوان صحفي بالتعاون مع الهيئة الفرنسية للتحقق من روجان الصحف، وتهتم هذه الهيئة من من التحقق بشكل منتظم من روجان الصح...
	الفرع الثاني: الاكراهات التي تواجه الصحافة المكتوبة
	إن تاريخ الصحافة المغربية زاخر بالعديد من المحطات التي تشكل وقفات نظالية له يفتخر بها المواطن المغربي، وهذه المحطات لم تخلوا من كبوات عرقلت مسيرتها وتخطتها بشكل مشرف، والأن تعرف الصحافة الوطنية العديد من المثبطات التي تعيق تقدمها لتكون في مصافي الص...
	وتشكل الصحافة الحزبية %6 من إجمالي العناوين الصادرة في المغرب (يومية وأسبوعية) ، تعاني بدورها من مشاكل وصعوبات كثيرة. فيما %14، أي أقل قليلا من 100 صحيفة ما بين أسبوعية وشهرية تصدر عن شركات خاصة، من بينها 40 عنوانا على الأكثر، يوزع على المستوى الوط...
	عرف قطاع الصحافة المكتوبة صعوبات عدة على جميع المستويات ومن أهمها :
	أولا_   القراءة وانخفاض التوزيع
	إن هشاشة قاعدة القراء وغياب تقاليدها في المغرب من الأسباب القوية لأزمة الصحافة المكتوبة، فالعدد 280.000 إلى300.000 من القراء في اليوم بين ساكنة تتجاوز 30 مليون نسمة، أي أقل من 1% تعتبر مخجلة، إذ يكمن في القاعدة المفترضة للقراء ملايين من المتعلمين (...
	إن نسبة القراء الهزيلة هذه، لا يمكن أن تنهض بعبء تمويل قطاع الصحافة، والصحف التي تعتمد على المبيعات لا تشكل سوى نقطة من سيل الجرائد والمجلات والدوريات التي تصدر في المغرب، وبهذا لا يمكن للقطاع أن يكون مجالا محفزا للاستثمار أو مغريا بنشر الإعلانات ا...
	ثانيا_ مردودية الاشهار وارتفاع تكاليف الانتاج
	يلاحظ بصفة عامة أن مردودية الاشهار في الصحف في انخفاض بنسبة ٪6,28 في وقت كانت تمثل فيه مردودية الاشهار ما يناهز ٪72 من المصادر المالية للصحف اليومية، ويرجع انحفاض مردودية الاعلانات الصحفية ايضا الى ضبابية توزيعها على الصحف بدون معايير واضحة وموضوعي...
	أولى المفارقات هو أن الإشهار بالمغرب يوجه أساسا إلى الجرائد والمجلات الصادرة بالفرنسية ، وتحرم منه تلك الصادرة بالعربية بكيفية منهجية والحال أن المطبوعات العربية هي الأكثر انتشارا ومقروئية وتأثيرا وبين الإصدارات الفرنسية التي تحظى بالإشهار تسجل مفا...
	إن للأزمة المالية لسنة 2008 أثر واضح ايضا على إرتفاع تكاليف انتاج الصحف، فنظرا لارتفاع اثمنة الحبر والورق وارتفاع الرسوم الجمركية في بعض الدول على واردتها من اوراق النشر، على عكس ما حصل في المغرب بحيث قامت الحكومة بتخفيض رسوم الجمارك على الواردات م...
	إن لارتفاع اثمنة الورق والموارد الاخرى المرتبطة بانتاج الصحف إضافة للطريقة التي استمرت الادارات تسير بها مؤسساتها والتي لم تتغير ظلت في اغلبها تقليدية مما زاد في الاختلالات مما انعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية للصحافيين واصبح يشكل عائقا امام تطوره...
	الفقرة الثانية : المنافسة وتطور التقنيات وأثرها على الصحف
	عرف القرن الحادي والعشرين نقلات كبيرا في سياق التطور التكنولوجي خاصة في مجال وسائل الاعلام التي شهدت تنوعا وتجدد في وسائلها اذا الى ظهور نوع من التنافسية الشريفة بينها، مما جعل قطاعات بداتها تتاثر كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصحافة المكتوبة الذي يج...
	أولا_   المنافسة مع الاعلام السمعي البصري
	إن التطور الذي شهده المجال الاعلامي خاصة القطاع السمعي البصري في تقديم منتوجه اذا بشكل غير مباشر الى تراجع الاهمية التي كانت يحضى بها الاعلام المكتوب نظرا لانه كان المصدر الاول للاخبار الوطنية والعالمية،  أما الأن فتوجد منافسة قوية بينه وبين القطاع...
	ثانيا_ تطور وسائل الاتصال
	إن لتطور وسائل الاتصال سواء الاقمار الصناعية والقنوات الرقمية للادماج،  اضافة الى الانترنت وشركات الاتصالات التي اصبحت تقدم خدمة الاخبار عبر الهواتف النقالة.., الاثر الكبير على مكانة الاعلام المكتوب بين المواطنين أو القراء، فاصبح القارئ مفتونا بالشك...
	إن منافسة قوية جدا تخوضها الصحافة المكتوبة تسترعي ان تواجه بنوع من الجدية والحزم من أرباب المؤسسات الصحفية، وان يقوموا بتحسين منتوجهم الاخباري و جودته والتعامل مع القارئ ليس على ان المؤسسة هي التي تختار له ما يقراء او انها المتحكمة في دوقه بل العكس...
	المطلب الثاني: معيقات النهوض بالمجال السمعي/البصري وبشائر التغيير
	كان قطاع الاعلام السمعي البصري الوطني ينغمس في محيط من التكرار في المنتوج الاعلامي لدرجة ان المغاربة كانوا لا يفتخرون بقنواتهم التلفزية خاصة فيلجؤون الى القنوات الاجنبية العربية والدولية للتمتع بفقراتها وبالمنتوج الذي يقدمونه الذي يعتبره المغاربة يح...
	الفرع الأول : مشروع تحرير القطاع السمعي/البصري وجه للحكامة الجيدة
	يعرف القطاع السمعي البصري المغربي العديد من المعيقات التي تحول دون تطوره وهي متنوعة وشاملة للأغلبية المستويات سواء على المستوى المالي والاداري اي التسيير وصولا الى ضعف الموارد البشرية لكن هذه الاختلالات ووجهت بشكل حازم عن طريق اصدار العديد من القوا...
	الفقرة الأولى : رصد الاختلالات التي تواجه القطاع السمعي/البصري
	أولا : على المستوى المالي والاداري
	يعرف القطاع السمعي البصري العديد من الصعوبات على مستوى الاداري والسياسة المتبعة في تسيير القنوات والاذاعات، ونجد انها عبارة عن اداراة تنهج اسلوبا كلاسيكي تقليدي لم يتطور ولم يتحدث رغم كل النداءات التي قام بها الصحفيين المهنيين داخل القطاع ونقابة ال...
	أما بالنسبة للمشاكل المالية أو التي تهم تمويل هذا القطاع، فمن المعروف ان القطاع العمومي يمول من قبل الدولة وله ميزانية خاصة به، اضافة الى دخله من الاشهارات سواء التي تخصص الدولة له جزاء منها (الاشهارات الحكومية ) والاشهارات التجارية التي ارتفع دخل...
	ثانيا : على المستوى الموارد البشرية
	تعتبر الموارد البشرية في أي مجال كان كالقلب النابض في الجسد لذلك فإن كانت هذه الموارد ذات كفاءة عالية وتاطير متميز وحقوقها محمية ومضمونة فانه يعود بالنفع الوفيرعلى ذلك المجال فإن التأطير المستمر والمتكامل للاطر العاملة في القطاع العمومي السمعي البص...
	إن سوء التدبيرالذي ساد لعقود طويلة انعكس بآثاره السلبية على الموارد البشرية بقطاع الإذاعة والتلفزة، وعلى أوضاعها المادية والمهنية، وظروف عملها. حيث يئن العاملون تحت ثقل الملفات العالقة والأوضاع الإدارية غير العادية المرتبطة بالترقيات والترسيم والتعو...
	الفقرة الثانية : البدائل المطروحة للنهوض بهذا القطاع
	نظرا للختلالات التي عرفها القطاع والصعوبات التي تغمره في شتى المجالات , قام المشرع المغربي وكخطوة اجابية في طريق تحديث هذا المجال الى سن قانون الاتصال السمعي البصري 77.03 كاساس تبنى عليه قواعد اعلام سمعي بصري يواكب احدث ما يدور في العالم ويحترم الح...
	أولا : تفعيل قانون الاتصال السمعي / البصري  77.03
	صدر قانون الاتصال السمعي البصري في فبراير 2005، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين والنواب في 7 يناير2005 ( ) ويشكل هذا القانون آخر حلقة من مسلسل انطلق مع :
	ـ إصدار الظهير الشريف رقم 1.02.212 بتاريخ 31 غشت 2002، المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛
	ـ إصدار المرسوم بقانون رقم 2.02.663 بتاريخ 10 شتنبر 2002، الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة وفتح المجال للمبادرة الحرة في مجال الاتصال السمعي البصري؛
	ـ إحداث صاحب الجلالة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد تعيين أعضائها.
	وقد جاء هذا القانون ليكرس تحرير المشهد السمعي البصري الوطني ويعززالإطار القانوني لتنفيذه , كما يحدد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حرية الاتصال، وينظم القطاعين العمومي والخاص، ويتضمن بنودا وتدابير تتعلق بتحويل "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المص...
	ثانيا : اثر قانون77.03 على تحديث القطاع السمعي/البصري
	الفرع الثاني : في أفق الاصلاح الرشيد للقطاع الاعلام السمعي/البصري
	قامت السلطات المغربية في إطار إصلاح القطاع السمعي البصري في اتخاد العديد من القرارات الهاذفة الى تأهيله كان أولها اصدار مرسوم يخص تحرير القطاع السمعي البصري تليها إحداث المجلس الأعلى للسمعي البصري، واخرها اطلاق قانون يعطي ضمنات اساسية لعملية  التحر...
	"...إصلاح الفضاء السياسي سيظل نافضا بدون استكمال الاصلاح الشامل للمشهد الاعلامي لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع، فإننا عازمون على مواصلة الإصلاحات الأساسية للمشهد الإعلامي الوطني... بانبثاق مؤسسات إعلامية مهنية حرة ومسؤولة.. وهيأة مهنية تم...
	الفقرة الأولى : إحداث الهيئة العليا للإعلام السمعي/البصري
	يأتي قرار إنشاء الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري بعد تأخر دام بضعة سنوات، وكانت أولى إرهاصاته سنة 1993 خلال تنظيم أول مناظرة للإعلام. وكان السيد عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول أن ذاك أعلن سنة 1998 ضمن برنامج حكومته، على خطة تحرير القطاع الذي ...
	إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتكون من عنصرين : المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والمديرية العامة للاتصال السمعي البصري، وإذا كان المجلس الأعلى للإتصال هو الهيئة المكلفة بمهام ضبط وتنظيم المجلس السمعي البصري، فإن المديرية العامة للاتصا...
	المادة 6 :" يضم المجلس الأعلى للاتصال تسعة أعضاء ، يتولى جنابنا الشريف تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة ووفق شرو...
	يؤدي جميع الأعضاء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة على أن يقوموا بمهامهم بصدق وأمانة وأن يزاولونها بكل تجرد ونزاهة ، في التزام تام بظهيرنا الشريف هذا وبالقوانين المعمول بها في قطاع الاتصال السمعي - البصري ، وبألا يتخذوا أي موقف علني بخصوص القضايا الراجعة...
	وقد اشترطت المادة 7 من الظهير المؤسس للهيئة بالنسبة للاعضاء المعينين عدم الجمع بين مهام العضوية في المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري وأي انتداب انتخابي أو منصب عام أو أي نشاط مهني يدرج ضمن المهن المربحة باستثناء مهنة الاستاذ الباحث في الجامعات أو...
	عند تأسيس أي هيئة أو مؤسسة كيفما كان نوعها أو نشاطها يجب تحديد اختصاصاتها لكي تكون لها هوية مستقلة ومعينة، وكذلك المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري , فإن له ستة اختصاصات سنمر عليها هلى التوالي أولها هي:
	 الاختصاصات الاستشارية للمجلس الاعلى للاتصال
	فبحسب الظهير المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فإنها تتمتع باختصاصات إستشارية تتجلى في المواد 3 و 4 من الفصل الاول الخاص باختصاصات المجلس :
	المادة 3 :  تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية :
	يلاحظ من فقرات هذه المواد ان المجلس يمراس مهمة ابداء الاراء وفقا لما تطلبه منه السلطات التنفيدية والتشريعية والقضائية. وأما بشكل الزامي بالنسبة للحكومة والبرلمان في مجال اختصاصاتها أو بصفة اختيارية من طرف الملك أو رئيس البرلمان أو السلطة القضائية ...
	لكن الاستنتاج الذي نظنه الأهم والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تؤخد اقتراحات واراء المجلس بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية لمسودة المشاريع التي أوخد رأيه فيها والتي تخص قطاع الاعلام السمعي البصري من طرف الحكومة أو البرلمان أو السلطات القضائية أو مجل...
	أما بالنسبة للدور الرقابي الذي يلعبه المجلس فهو يقوم بتقيد جميع السلطات والاجهزة المعنية بالقوانين والانظمة المطبقة على القطاع وهذا ما ذكرته المادة 3 في فقرتها الثامنة :
	المادة 3 :"(............)
	8- السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
	(...........)".
	كما تراقب تقيد هيات الاتصال السمعي البصري بدفاتر التحملات وبالمبادئ المطبقة على القطاع :
	المادة 3  :(...........)
	11_- مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع
	(.............) ".
	وتهتم ايضا بمراقبة التقيد بقواعد تعددية التعبير عن كل التوجهات الفكرية وخاصة المتعلقة بالقطاع الخاص أو العام، ولهذا الغرض يقوم المجلس بتوجيه بيان المدة الزمنية التي تستغرقها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية والهيأت المهنية الممثلة في البرلمان ف...
	المادة 3 :"(.............)
	13 _ السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من القطاع العام للاتصال السمعي - البصري.
	(...........)"
	يضاف الى ذلك مراقبة الجلس لتقيد الشركات الوطنية بدفاتر التحملات وكذا السهر على التزام هيات الاتصال في القطاع العام والخاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر انتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية، ومراقبة اجهزة الاتصال السمعي ال...
	المادة 3 :"(..............)
	12_المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي - البصري العام ومراقبة التقيد بها؛
	14_ السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من لدن هيئات الاتصال بالقطاعين العام والخاص .
	(.............)"
	 الاختصاصات الاقتراحية للمجلس
	المادة 3 :"(...........)
	2_ رفع الاقتراح لجلالتنا الشريفة، بشأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها إلى نظرنا السديد فيما يخص المهام أو المناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس الهيئات العامة المتدخلة في المجال السمعي - البصري؛
	7_رفع الاقتراح إلى الحكومة بشأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي - البصري؛
	16_ المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي - البصري، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة؛
	(..............)"
	المادة 22 :"(................)
	_التقيد بمبدأ الإنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية أو المترشحين لانتخابات مجلس النواب أو مجلس المستشارين، فيما يخص الشروط المتعلقة بإنتاج البرامج المعدة للحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها. وتسهر الهيئة العليا، بوجه خاص .
	(...............)"
	إن حق اصدار الاراء كما رأينا سابقا AVIS من اختصاصات المجلس الاستشارية سواء بشكل اختياري اوالزامي من السلطات المعنية، فإن تقديم المقترحات من طرف المجلس PROPOSITIONS والذي قد يكون في شكل توصيات RECOMMANDATIONS يتم بمبادرة من المجلس، وتعتبر الاختصاصا...
	 الاختصاصات تقريرية : منح الرخصة
	بحسب الظهير المحدث للهيئة والمرسوم الصادر في 10 شتنبر 2002، الخاص بانهاء احتكار الدولة في السمعي البصري بمجموعة من المهام تتمثل في :
	- بحث الرخص باحداث واستغلال منشات الاتصال السمعي البصري ومنح الرخص المتعلقة بذلك بحسب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل وقد نصت المادة 3 في فقرتها 9 على هذا؛
	- منح الرخص باستعمال موجات الراديو كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي/ بصري .
	وفي هذا الصدد يقوم المجلس بانشاء لجنة للتنسيق مع الهيات الاخرى المكلفة بادارة تردد الموجات ومراقبتها، ويمنح المجلس رخصا  الى ان يصدر قانون لاحق يحدد شروط الترخيص .
	المادة 3 :"(......)
	9_ بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي - البصري، تبعا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
	10_ منح الرخص باستعمال الموجات الراديو + كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي – البصري، ولهذه الغاية، يؤهل المجلس، عند الحاجة، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته؛
	12_المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العام ومراقبة التقيد بها؛
	(..........) ".
	ونلاحظ أن المشرع قام في انتظار صدور قانون منظم لتحرير المجال السمعبصري بتخويل هذا الاختصاص الهام ليتسنى دراسة طلبات المقاولات التي ترغب في العمل في المجال والاستجابة لها، وممارسة المجلس في هذا المجال وإن حصلت قبل صدور القانون المنظم فسترسم الطريق ا...
	 الاختصاصات العقابية والاخلاقية
	المادة 3 :"(......)
	16_المعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي - البصري، أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة ؛
	(.............)"
	المادة 4 :"_يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري.
	المادة 5 :"_يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب ، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر الم...
	يختص المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري بمهمة عقابية، فهو يقوم بمعاقبة كل مخالفات هيئات الاتصال السمعي البصري أو يقوم بتقويم اقتراحات بشان تالعقوبة المترتبة عنها الى السلطات المختصة بحسب التشريع المعمول به في دفاتر التحملات، ويتخد مجموعة من التدا...
	ويخول لرئيس المجلس الاعلى للاتصال في حالة الاخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والامن العام، وبعد أن تتبث المخالفات من طرف المراقبين التابعين للهياة العليا، توقف على الفور رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشاة التي تقدم الخدمات بقرار معلل من طرف رئي...
	 الاختصاصات الرقابية للمجلس
	إن الرقابة على وسائل الاعلام بحسب الادبيات الاعلامية هي ما يقصد بها : "ملاحظة خروج مضمون وسيلة إعلامية معينة على ضوابط وتشريعات دستورية أو قانونية من جهه مخولة حكومياً بالشكل التي لها صلاحيات إغلاق أو حجب او تجريم أو تغريم كاتب الرسالة الاعلامية أو...
	ومع أن الانظمة الاستبدادية ترى في الرقابة عامل ضبط اجتماعي وفكري، وعلى أنه حق من حقوق الدولة على وسائلها، فإن التغييرات الجذرية التي طالت المجتمعات وتنامي الوعي بالحريات وبحق التعبير وحرية الرأي وبالنظم الديمقراطية، كان هذا الاعتقاد والممارسة قد تر...
	ويمكن القول ان للرقابة الاعلامية نوعان اساسيان :
	المادة 3 :"(................)
	8_ السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
	(...........)
	11_ مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع ؛
	المادة 4 :"_ يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري.
	(...........)" .
	يظهر من خلال فقرات هذه المراد، إن المجلس الاعلى يقوم بمهام رقابية أما بنفسه أو عن طريق وسائل تابعة له كالمديرية العامة للاتصال، والمجلس يراقب ايضا مدى تقيد الحكومة والبرلمان بالقوانين المعمول بها في القطاع، كاحالة المشاريع والمراسيم والمقترحات القان...
	الفقرة الثانية : نحو ترسيخ ثقافة اعلامية تحررية
	يصنف المجلس الاعلى ضمن مجموعة جديدة من المؤسسات يطلق عليها : السلطات الادارية المستقلة LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES، وهي تعتبر مؤسسات ذات سلطات لكونها تملك اختصاصات واسعة، وهي ليست ادارية لإنها ليست محاكم أو مشرعا، رغم امكانية اصداره...
	أولا : المحيط المستقل للهيئة العليا للاتصال السمعي/البصري
	إن احداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خطوة مهمة في نسق حماية الحريات وإصلاح الاعلام التي التفتت التوجهات السامية نحو ترسيخها، غير أنه يؤخد عليه عدم اخده بالتوصيات التي خرجت بها اشغال المناظرة الوطنية حول الاعلام الاولى؛ حيث وضعت مشروع هياة ...
	 على مستوى التركيبة الوظيفية للهيئة
	ويمكن استشفاف محدودية استقلالية الهيئة بالنسية لتنظيمها : للتعينات والمسطرة المتبعة فيها وطبيعة الاشخاص المعينين , فنجد بالنسبة لمسطرة التعيين كما شاهدنا سابقا أن مجلس الهيئة يتكون من 9 اعضاء يعين الملك 4 منهم بدون تحديد المدة ويعين رئيس مجلس النوا...
	ويترتب عن طبيعة هذه التعينات تبعية الاعضاء للملك خاصة الذين يعينهم؛ حيث ان قانون المجلس الاعلى لا يحدد أجلا لعضويتهم، لذلك نجد أن الملك له مطلق الحرية في تعيين واعفاء الاعضاء الذين عينهم، فعدم تحديد مدة للاعضاء المعينين يسمح لهم بالبقاء لمدة طويلة...
	القسم الثاني : الاطار التطبيقي للإعلام المحلي
	تؤدي وسائل الإعلام على مختلف أنواعها دورا هاما في المجتمع، فهي تعمل على خلق وحدة معنوية بين أفراد الشعب باعتبارها السبيل الأوحد إلى معرفة ما يدور فيه والإحاطة بالقيم الاجتماعية السائدة بين جنباته، فتكون بذلك رابطا يجمع بينهم، ومن ناحية أخرى، فإن الإ...
	سنحاول من خلال القسم الثاني الذي خصصناه للاطار التطبيقي للاعلام المحلي أن نتعرف على القوانين التي لها علاقة بالاعلام والتي تصب في اتجاه تأطيره سواء القوانين الجماعية بالنسبة للاعلام المحلي وغيرها من القوانين اضافة الى التعرف على نموذج للاعلام الغرب...
	 الفصل الأول : الإعلام المحلي  الغربي والوطني
	 الفصل الثاني : تأهيل الحقل الإعلامي المحلي
	الفصل الأول : الإعلام المحلي الغربي والوطني
	ينصب إهتمام الاعلام المحلي في كل بقاع العالم حول الاهتمام بالساكنة المحلية وبشؤونها واحتياجاتها، لإنها الاقرب والاكثر تفهما لمتطلباتها كما أنه ينذمج بشكل سلسل داخل ساكنة المنطقة، ويكون الصحفي المحلي في الأغلب ابن المنطقة والادرى بمقوماتها، ويساعد ال...
	اذن سنحاول في هذا الفصل أن نقوم بالتعرف على الإعلام المحلي الغربي ونحن هنا لن نعتمد على نموذجا واحدا للدراسة بل سنقوم بالاعتماد على أكثر من واحد لكي نتعرف وبشكل موسع على وضعية الاعلام المحلي في أغلبية الدول الديمقراطية والتي تعتبر وبحسب كبرى المنظم...
	اذن كيف هو الاعلام المحلي في المغرب؟ وماهي امكامياته؟ تطوره؟ المعيقات التي تواجهه؟ الى ان نصل الى دراسة نموذج اعلامي محلي وطني، ثم نقوم بدراسة وافية للاعلام الوطني والمحلي الغربي وظائفه؟ نسبة الحرية فيه؟ الرقابة؟ المشاكل التي تعيقه؟
	المبحث الأول : الاعلام المحلي الوطني
	الصحافة المحلي تمثل صورة أخرى من الإعلام المواطن تدعم العقد الديمقراطي وتعمق المسار المؤسساتي بشكل محدد ويحاول أن يقرب الخبر ونشره بشكل واسع على صعيد محيط الجهة، كما إن الصحف الجهوية التي يتجاوز عددها أربعين صحيفة بين أسبوعيات ودوريات ساهمت بشكل أو...
	إن للصحافة والاعلام السمعي البصري المحلي الوطني دور فعال في السياسة التنموية الشمولية في تدعيم الديمقراطية المحلية وتوطيد أسس ومبادئ الحكامة الجيدة التي يستعين بها المغرب كوسيلة ينتشل بها مؤسساته الاعلامية، لكن ما يتير العديد من التساؤلات هو لما...
	نستنتج اذن أن الاعلام المحلي والصحافة المحلية الوطنية انها مازالت بعيدة كل البعد عن المستوى الذي ناملها فيها، لكن الحلول واضحة للنهوض بهذا النوع الاعلامي تبقى مرتبطة بالارادة فهي الاساس لكل تحول قوي وفاعل، ودائما لكي ننجح لابد ان نخطا( )، لاننا نت...
	المبحث الثاني : التجارب المقارنة الناجحة في الاعلام المحلي
	إن التجربة الاعلامية الجهوية بالخصوص في المغرب كانت مقتبسة من التجارب الغربية المتطورة في هذا المجال، وهناك العديد من التجارب الغربية الرائدة في هذا المجال من الاعلامي، نظرا لما تمثله الدول الغربية من تجسيد حقيقي لحرية الاعلام بكل اصنافه وكحمات عالم...
	المطلب الاول : التجربة الغربية في الاعلام المحلي
	لقد طوّر "الغربيون" مفاهيم مختلفة عن حرية التعبير ودور الصحافة، حسب الصورة التي كانوا يعطونها للمصلحة التنفيذية ومدى شرعيتها. ويمكن لنا أن نميّز بين أربع اتجاهات كبرى:  فبالنسبة للدول الأسكندنافية، تعتبر شرعية الجهاز التنفيذي تابعة للحسابات التي ...
	وفي جنوب أوروبا، كانت حرية التعبير ضرورية للوصول إلى قرارات عقلانية، فهي تعارض سلطة الباباوات الذين حرّموا النقاش حول العقيدة النصرانية. وفي تلك الأثناء، كان الثوار الفرنسيون لا يعتبرون الحرية كضرورة إلا إذا كانت مؤطرة بقانون من أجل تجنّب أن يستعمل...
	الفرع الاول : الغرب الرائد الاول في مجال حرية الصحافة
	تعد صحافة القارة العجوز من اعرق الصحافات ومساحة الحرية المعطات لها من اهم الحريات في العالم باسره، نظرا لكونها سباقة في هذا المجال (الدفاع عن الحريات) مند قرون ونقصد هنا مند الثورة الفرنسية الى عصرنا الحالي، لكننا لا نهمل ها هنا ما وصلت إليه بعض ا...
	الفقرة الأولى : حرية الاعلام ووظائف الصحف في الغرب
	يتميز الاعلام الفرنسي بنسبة مهمة من الحرية , وهذا يرجع في الاصل الى التاريخ العريق الفرنسي في الدفاع عن الحقوق و الحريات في العالم , وهي سابقة في هذا المجال , ويظهر تجليات هذه الحرية في ضم المجلس الدستوري الفرنسي حرية الصحافة الى قائمة الحريات الاس...
	- عدم الخضوع لنظام الترخيص المسبق سواء اكان الترخيص من السلطة الادارية باعتبار صاحبة الولاية العامة في منح تراخيص مباشرة النشاط ام كان من السلطة القضائية رغم ما تتمتع به من حيد ونزاهة واستقلال؛
	- عدم تدخل المشرع بشأن هذه الحرية الا لجعلها اكثر واقعية دون مساس بالمراطز القانونية القائمة عند صدور التشريع فلا يجوز للمشرع الغاء الضمانات القانونية لحرية من الحريات الاساسية؛
	- عدم اختلاف قواعد ممارسة الحرية من مكان الى أخر في اقليم الدولة فليس للسلطات المحلية دور في تنظيم هذه الحرية ( ) .
	وتعد تعددية الصحف الفرنسية ذات هدف ذا قيمة دستورية بحسب ما اكده المجلس الدستوري، كما اكد المجلس في اكتوبر 1984 ان القانون لا يستطيع ان يمس المراكز القائمة المتعلقة بحرية عامة الا فرضين اثنين هما :
	- اذا كانت هذه المراكز قد اكتسبت بطريقة غير مشروعة؛
	- اذا كان المساس بها ضروريا لضمان تحقق الهدف الدستوري المقصود.
	وحرية الصحافة لا يمكن ان تنفصل عن العديد من الدعائم سواء المادية كحرية التجارة والصناعة او بالاحرى في مجموعة الحريات الاقتصادية التي تتضمن حرية الطباعة، وحرية توزيع المطبوعات، وحرية وكالات الانباء (  (، وهذه الحرية تتضمن عنصرا معنويا واخر مادي، وا...
	- وظيفة توحيد الأمة وتحقيق التماسك وتدعيم وتوسيع المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الدولة؛
	- وظيفة الرقابة على مؤسسات المجتمع اضافة الى مهمة كشف كل الاخطاء التي ترتكبها السلطة في سعيها الى تقديم الحلول للمشاكل، وذلك عن طريق نشر البيانات والمعلومات التي تتضمنها خطط عمل السلطة وكذا تحسين طاقم النظام بطبيعة المشاكل المطروحة ومحاولة تقديم بعض ا...
	- القيام بالتحقيقات الكبرى والتي تشمل شتى القطاعات والكشف عن الانحرافات؛
	- المساهمة في مسيرة النمو وتغطية الاخطاء لحماية المصلحة العامة؛
	- ربط المحكومين بدوائر الحكم؛
	- نشر الثقافة والمعرفة وايصال الثقافة للمجتمع ( ).
	والصحافة رغم جانبها الغير المبالي بمدى تجريح والتنكيل بالناس في بعض الاحيان، فانها تلعب دورا خطيرا في احيان اخرى، فنجدها في فضيحة "واتر ﯖيت" الامريكية التي اطاحت بالرئيس نيكسن حاضرة بثقلها، وفي كشفها للمؤامرات التي تحاك ضد الشعوب في اروقت البنتاجو...
	الفقرة الأولى : تجليات تاثير الصحف المحلية الغربية
	يمثل الاعلام المحلي حلقت الوصل بين ساكنة منطقة والمجتمع باسره اضافة الى السلطات بكل اشكالها (التنفيدية والتشريعية والاقضائية)، فالصحف المحلية نظرا لقربها من قضايا الساكنة وقدرتها على التفاعل معها، تستطيع بشكل كبير التعبير عن احتياجات تلك الفئات في...
	والاعلام المحلي في الدول الغربي له دور فعال بكل ما للكلمة من معنى اضافة لما يقدمه الاعلام الوطني الغربي من مادة اخبارية متنوعة تشمل الدولة بآسرها؛ بحيث نجد أن الإعلام الأمريكي يغطي قارة بأكملها، وكل ولاية من الولايات الخمسين دولة قائمة بذاتها، ويه...
	الفقرة الثانية : المعيقات التي تواجهها والحلول
	بداية، إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على صناعات كثيرة، منها صناعة الصحافة، التي شهدت تعثر صحف كبرى وإفلاس أخرى، وتهدد ثالثة بالخروج من السوق تماماً، وإجبار رابعة على التفكير في الاكتفاء بالنسخة الإلكترونية. فعلى سبيل المثال لم يفكر أحد ذات ي...
	يعتبر الاعلام البصري من أهم وسائل الاعلام واكثرها اجتذابا للمشاهدين، نظرا للطريقة التي تقدم بها الاخبار بالصوت والصورة والتعليقات والحوارات الساخنة بين الاطراف المعنية بالخبر، والتقديم الحي من عين المكان (تقارير المراسلون)، إضافة الى البرامج الحواري...
	إن الحرية المتوفرة للمؤسسات الصحفية والتي تتشدق بها الدول الغربية سهلة كايناء زخرفي من الكريسطال يعجب الناظر و ينبهر من فنية  صناعته، لكنه ورغم جماله الاخاد سهل الانكسار ,هذه هي حرية الصحافة في الغرب لا يجب ان ننبهر بها كثيرا فهي ايضا تعاني من تعس...
	خلاصة الفصــــــــــل الاول
	لقد تعرفنا في هذا افصل على الاعلام المحلي في المغرب والمكانة التي يحتلها والادوارالتي يلعبها للنهوض بالجماعات المحلية عن طريق التعريف بها وبامكانياتها، إضافة الى المعيقات التي تواجه هذه المهنة على المستوى المحلي والحلول التي ارتاينا انها تكون كفيل...
	أما فيما يخص النموذج الغربي فكلنا يعلم أن الغرب يستطيع ان ينتقدنا بكل سهولة وبكل حرية لانها مكفولة لذيه لصحفييه ولاعلامييه، ولكن اذا كان هذا النقد موجها من داخل العالم العربي - المتخلف كما يقولون- فان هذا يعتبر حقدا وكراهية وعنصرية ويمكن أن تصل الى...
	الفصل الثاني : تأهيل الحقل الإعلامي المحلي
	يندرج إصلاح وتقويم المشهد الاعلامي الوطني والمحلي ضمن الاطار العام لاوراش الاصلاح الكبرى الهادفة الى النهوض الكلي بالمجتمع المغربي على أساس الانسجام مع القيم الحضارية للمغاربة والتحلي بروح المواطنة والعمل والمسؤولية والانفتاح والتسامح والتضامن من أ...
	 المبحث الاول : الاطار القانوني للاعلام المحلي
	 المبحث الثاني : البدائل المطروحة للنهوض بالاعلام
	المبحث الأول : علاقة الإعلام بالقوانين الأخرى
	لقد رأينا في القسم الأول القوانين التي تؤطر الاعلام والصحافة في المغرب من قانون الصحافة 77.00 وقانون السمعي البصري 77.03 الى انشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إذن هل هذه هي فقط القوانين المغربية التي تنظم الاعلام والصحافة في المغرب؟ أم هنا...
	المطلب الأول : الإعلام المحلي والقوانين الجماعية
	إن الجماعات المحلية كيانات مستقلة ذات وظائف تنموية شاملة على جميع المستويات، وتتمتع باستقلالية مالية وادارية بحسب ما تنص عليه قوانين المملكة، وتمثل الجماعت المحلية الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلي...
	واذا كان الحق في الاعلام هو الحق في الأخبار بالانشطة الجماعية، المقترن بحرية البحث والحصول على المعلومات وحرية نشرها شريطة عدم الاضرار بحقوق الاخرين فقد تبناه المغرب في العديد من القوانين التنظيمية لحرية الإعلام والصحافة على المستوى الوطني، أما على ...
	الفرع الاول : مكانة الاعلام في الميثاق الجماعي 17.08
	هل اعتمدت القوانين الجماعية أو المواثيق الجماعية او حتى ظهير 30 شتنبر 1976 , مفهوم التواصل والاعلام في نصوصها؟ سؤال جوابه بسيط هو لا، الا في الميثاق القديم الجماعي 78.00 الذي تم تعديله بالميثاق الجماعي 17.08 الجديد و الذي لم تتغير فيه بنود المادة ...
	الفقرة الأولى: حق المواطن في اعلامه بشؤون جماعته
	قبل الحديث عن حق المواطن في الإعلام بشؤون جماعته يجب الإجابة على هذا التساؤل : هل المواطن مؤهل للمطالبة بهذا الحق؟ إن حق المواطن في الإعلام يستدعي توفر الشروط التالية :
	- احترام المواطن وتكوينه وتوعيته بحقوقه وبحقه في الاعلام، وباهمية المحاكم الادارية في حماية هذا الحق ودور سلطة الوصاية في هذا المجال؛
	- نشر احكام القضاء الاداري بانتظام حتى يتابع المواطن انشطة المحاكم الادارية وخاصة تلك التي ترتبط بمجال الحق في الاعلام.
	ويتجلى حق المواطن في اعلامه بشؤون جماعته فيما تنص عليه مواد الميثاق الجماعي الميثاق الجماعي17.08 ب :...
	أولا : الاعلام الوقائي
	يظهر حق المواطن في الاعلام في الصلاحيات المعطاة لرئيس المجلس الجماعي التي تنص عليها المادة 50 من الميثاق التي تخص الشرطة الادارية على صلاحية اتخاذ  "التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والافات والفياصانات وجميع الكوارث العمومية الاخرى" وهذه الصلاحي...
	ا_ ما المقصود بالاعلام الوقائي
	إن الاعلام الوقائي تدبير أساسي يساعد على اخبار المواطن بالاخطار الطبيعة أو التكنولوجية القاهرة المحدقة به في بعض المناطق من تراب الجماعة وما تستلزمه من اجراءات وقائية لكونها حطيرة جدا على السكان وعلى الدولة أيضا، ولانها تتكرر من وقت لاخر. وتكوين ...
	ب_ اضطلاع الادارة المحلية بالاعلام الوقائي
	تعتبر الدول المتقدمة سباقة في شتى الشؤون المحلية التي تبين احترامها لجميع لحقوق الساكنة إلا أن الحق في الاعلام الوقائي مازال في مراحله الاولى هناك لكنه كرس قانونيا ليصبح ملزما لجميع مستويات الادارة الترابية فمن خلال الفصل 21 من قانون 1987 الفرنسي ...
	ثانيا : الاعلام بقرارات المجلس
	من بين الاليات التي تتيحها الجماعات لإعلام المواطن بشؤونها وبأخر المستجدات فيها :
	ا_ عمومية الجلسات العامة للمجلس
	وتظهر في المادة 63 من الميثاق التي التي تؤاهل المواطن لحضور اجتماعات المجلس اثناء انعقاد دوراته العادية أو الاستثنائية دون ان يكون عرضة لمضايقات عند دخوله قاعة الاجتماعات، ومن ان يدلي باسباب حضوريه او يقدم طلبا في هذا الشأن، بل يكفيه اطلاعه على على ...
	ومن أجل حماية الحق في الاعلام كان يلزم فقط بسرية الجلسات اذا كانت المناقشات تستهدف شخصا أو اشخاصا ومن شان العلنية الحاق اضرار بلغية بهم أو بمصالحهم أو جاءت هذه السرية نتيجة طلب ثلثي أعضاء المجلس أو الاغلبية المطلقة على الأقل .
	ب_ اشهار القرارات الجماعية وتقديم نسخ منها
	وتبين المادة 67 من الميثاق الجديد، أنه يعلق ملخص القرارات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ويحق لكل ناحب بالجماعة الاطلاع عليها وأخد نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقة ونشرها تحت مسؤوليته، وقد اثارة هذه المادة العديد من الملاحظات منها :
	- إنها تطرقت الى حق الناحب بالجماعة في الاطلاع على مقرارات المجلس وفي أحد نسخ منها عكس ظهير 30 شتنبر 1976 في فصله 23 الذي تحدث عن الناخب فقط دون ذكر صفة الانتماء للجماعة بل إن هذا الفصل اضاف الى المواطن الناحب المواطن الملزم باداء الضريبة؛
	- الميثاق الجديد ينص على اقصاء الناخب القادم من جماعة أخرى وحرمانه بالتالي من حقه في الاعلام وابعاد الملزم باداء الضريبة غير الناخب عن نفس الحق.
	وهذا يخالف مبدا الشفافية ومستلزمات التنمية المحلية ومبدا التواصل مع السكان ومكونات المجتمع المحلي من مؤسسات وشركات ووحدات انتاجية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
	الفقرة الثانية : حق المنتخب في إعلامه بشؤون جماعته
	للمنتخب الحق في إعلامه بشؤون جماعته وهذا الحق مستمد من انتخابه بالمجلس الجماعي , فطبقا للمادة 58 من الميثاق 17.08، فإن المستشار يتوصل قبل اجتماع المجلس خلال الدورات بدعوة مكتوبة من الرئيس وتكون مصحوبة بجدول أعمال وهذا الحق لايجيز له التدخل في تسيي...
	الفرع الثاني : الإعلام داخل الجماعات المحلية والمجتمع المدني
	لتدعيم روابط الثقة والشفافية وترسيخا لمفهوم المواطنة والتنمية الشاملة والديمقراطية المحلية داخل الجماعات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..., تقوم الجماعات المحلية بالاستعانة بمجموعة من الوسائل الاعلامية لاعلام المواطن بكل ما ي...
	الفقرة الاولى : وسائل إعلام المواطن والمنتخب : الوسائل والبدائل
	لقد قدم المشرع المغربي العديد من الوسائل الاعلامية التي ستساعد الادارة المحلية على تطبيق مفهوم الشفافية والتعاون والوضوح بينها وبين المواطن لكن هذه الوسائل اصبحت لا تقوم بالغرض الذي وجدت من اجله نظرا لكونها وسائل تقليدية لا تواكب التطور التقني الذي...
	أولا : الوسائل التقليدية للإعلام الجماعي
	تتجلى هذه الوسائل في :...
	ا : تعليق القرارات بمقر الجماعة
	تقوم الجماعة ممثلة في ادارتها بتعليق مقرارات المجلس في مقر الجماعة خلال ثمانية أيام التي تلي اجتماع المستشارين اثناء الدورة العادية أو الاستثنائية، مع اعطاء الحق للمواطن بالاطلاع على هذه المقرارات ونسخها كاملة أو جزئيا وامطانية نشرها بحسب ما نص عل...
	ب: الجريدة الرسمية للجماعة
	انها جريدة رسمية منصوص عليها في القانون المنظم للجهات وهي تقوم بنشر :
	- ملخصات قرارات المجلس؛
	- مقرارات تفويض بعض مهام الرئيس الى نوابه ومقرارات تفويض امضائه في مجال التسيير الاداري الى الكاتب العام للجماعة أو رؤساء الاقسام والمصالح الجماعية؛
	- مقرارات رئيس المجلس الجماعي باستثناء التي تبلغ الى المعنيين بالامر.
	ثانيا : البدائل المقترحة  لتحسين فاعلية الاعلام الجماعي
	إن التقدم التكنولوجي في وسائل الاعلام أتاح الفرصة امام المواطن لتعرف أكثر على مستجدات شؤونه المحلية، ولكن مادامت هذه الجماعات تستعين بتلك الوسائل العتيقة للاخبار فانه لا يمكن التاسيس لحوار محلي متمدن بين المواطنين أو هيئات المجتمع المدني وبين الادا...
	الفقرة الثانية : المجتمع المدني اداة توعوية
	عرف المغرب تطورا هاما في ميدان حقوق الانسان نتيجة تظافر مجموعة عوامل خارجية تجسدة في الضغوط التي مورست عليه من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض الدول الصديقة وعوامل اخرى داخلية مهدت السبيل لولوج المغرب عهدا جديدا من الديمقراطية وبناء دولة الحق والقان...
	إن مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها تتصدر صفوف المدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب،  تتبنى ايديولوجيات معينة تهذف الى حماية الحريات العامة والدفاع عن حقوق المدنيين، وهيئات المجتمع المدني كيانات لا تهذف الى التربح ولا تخدم مصالح فئات دون اخرى، ومن أب...
	- جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقابة التعليم المغربية وهما من أقوى النقابات الوطنية؛
	- الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛
	- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان؛
	- المنظمة المغربية لحقوق الانسان؛
	- جمعية متقيش بلادي؛
	- متقيش ولدي.
	- (.......)
	أولا : مفهوم ومكونات المجتمع المدني
	ثانيا : الدور التشاركي التوجيهي للمجتمع المدني والاعلام
	تتواجد العديد من الجمعيات بالمغرب تدعوا الى حماية حقوق الانسان، وقد عملت الصحافة الوطنية ولازالت تعمل على نشر الشكايات الصادرة عن المواطنين الذين انتهكت حقوقهم وانسانيتهم وعلى نشر تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الانسان، فكانت بحق اللسان الناطق لجمي...
	إن علاقة السياسي بالاعلامي يجب أن تتطور ايجابيا لتستطيع ابراز مكانة المجتمع المدني والتطور الديمقراطي العام للبلاد، كما أن الصحافة بكل اشكالها يجب أن تكون وسيلة يمارس بها المجتمع المدني مراقبته اليومية على النخبة السياسية والاقتصادية وهي علاقة حساسة...
	المطلب الثاني : وضعية الاعلام في القوانين الوطنية
	يظهر الاعلام في العديد من القوانين الوطنية ليس فقط الخاصة بالاعلام او الصحافة كقانون الصحافة 77.00 وقانون السمعي البصري 77.03، بل نجده حاضرا في قوانين لا تمث لقطاع الاعلام باية صلت ويلعب فيها دورا مهما لصالح المواطنين، وهذه القوانين سنعرضها الأن وس...
	الفرع الأول : على مستوى قانون الانتخابات والجبايات المحلية
	الفقرة الاولى : الرقابة الاعلامية الانتخابية
	تمارس وسائل الإعلام دورا مهما في تحقيق الشفافية بشكل واسع خاصة في فترة الانتخابات، ويوصف الإعلام الانتخابي بمونه توعوي لانه يقوم بدور تثقيفي وتربوي انتخابي وسياسي او مدني , لكن هذه الادوار تكون ذات نتائج مثمرة في الغالب لأنها تبدا قبل العملية الانت...
	أولا : الرقابة الاعلامية قبل الانتخابات
	تقوم وسائل الاعلام بكل انواعها بدور هام قبل بدا الحملة الانتخابية، فهي تساعد المواطن على التعرف والتقرب اكثر على برامج واهداف الاحزاب السياسية قبل الاقتراع، وهذا يظهر من خلال الوسائل الحديثة للتوعية الانتخابية وهي الانترنت واستخدام مواقعها في تقديم...
	أما الوسائل التقليدية فمازالت كما هي فالمناظرة الانتخابية تعتبر من اهم الاساليب الحوارية التي تبين للمواطن مقدرة المنتحب الحقيقية في مواجهة خصم مباشرة سواء على التلفاز أو الاذاعة أو في المؤتمرات أو الندواة، والمناظرة مبارزة انتخابية علنية يديرها اف...
	ثانيا : الرقابة الاعلامية أثناء وبعد الانتخابات
	يظهر هذا الشكل الرقابي في المتابعة المستمرة التي تقوم بها وسائل الاعلام الوطنية بشتى انواعها لعملية الاقتراع أو التصويت ونشر النتائج المحصل عليها، وتحفيز المواطنين على الانتخاب والذهاب الى صناديق الاقتراع، وحث المواطنين على الابتعاد عن الغش وبيع لي...
	الفقرة الثانية :  على مستوى قانون الجبايات المحلية 47.06
	إن التجربة المالية المحلية في شقها الجبائي تعود إلى مراحل ماقبل الحماية حيث كانت ضرائب دينية وزمنية مجالا للصراع السياسي والاقتصادي بين المخزن وما كان يعرف "ببلاد السيبة"، غير أن النظام الجبائي بمعناه الحديث لم يعرفه المغرب إلا ّمع مؤتمر الج...
	وقد اثار المشرع الجبائي المغربي نقطة مهمة وهي كيفية تبليغ الملزم بواجباته الجبائية وبالوسائل التي يكفلها له القانون لاداءها، وعملية التبليغ هي الايصال حسب معجم العربي الاساسي الذي اصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1989، لكنه في ا...
	- التبليغ يحفظ حق الملزم في الاعلام حتى لا تاخده على حين غرة؛
	- التبليغ يمكن الملزم والادارة من احتساب أجل التقادم بصورة صحيحة تنظيما للمعاملات بينهما؛
	- التبليغ هو الالية الاساسية لتجسيد المسطرة التواجهية التي تمكن كل طرف من عرض مواقفه وملاحظاته بغية التواصل الى الاتفاق بالتراضي حول الاساس الضريبي الجديد( ) .
	وبحسب المادة 152 من القانون الجبائي تتم العملية عن طريق التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في اقراراته أوعقوده اومراسلاته المدلى بها الى الادارة التابع لها المكان الذي فرض الرسم عليه أما برسالة مضمونة مع اشعار بالتسليم أو بالتسليم اليه بواسطة ا...
	- اسم العون المبلغ وصفته
	- تاريخ التبليغ
	- الشخص المسلمة اليه الوثيقة وتوقيعه
	واذا امتنع الملزم عن تسلم التبليغ وتوقيع الشهادة  أو لم يستطع ذلك وجب على العون الاشارة الى ذلك واذا لم يتم التسليم لعدم العثورعلى الملزم أو نائبه وجبت الاشارة الى ذلك في الشهادة التي تعود الى الادارة المعنية ...( ). هذه هي المسطرة المتبعة باقتضاب في...
	وتعد العدالة الجبائية اليوم مطلبا مهما، يتعين على المشرع الجبائي أن يأخذه بكل جدية اذا كان الدستور المغربي ينص على مبدأ المساواة والعدالة في تحمل التكاليف العمومية وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ومنها ميثاق حقوق الانسان فلما ات نجده مطبقا بحداف...
	ثانيا :  حملات التوعية
	إن القانون الجبائي الحالي لم يشر نهائيا إلى الملزم وبالتالي فحديثه عن التوجه نحو الاقرارية في دفع الرسوم مسألة غير سليمة فهي مرتبطة بتوعية الملزم، بحيث انها آلية لخلق أسس الحوار بين أطراف العلاقة الجبائية من خلالها يمكن للملزم من معرفة حقوقه وواجبا...
	غير أنه تبقى الثقافة الجبائية مرتبطة أساسا بالتنشئة الاجتماعية والسياسية واعتماد المدرسة كفضاء لتلقين التكوين الجبائي فهذه الوسائل وغيرها من شأنها أن تقنع الملزمين بأهمية مساهمتهم المالية وتعميق الوعي الجبائي المسؤول غير المتهرب الدافعة إلى الإشراك ...
	ثالثا : التواصل الاداري الضريبي ووسائله
	يقصد بالادارة الضريبية المصالح التابعة لمديرية الضرائب وادارة الجمارك ومصالح الخزينة العامة، وكل هذه القطاعات يلعب التواصل وظيفة اساسية لنجاح استراتيجية وبرامج عمل، فالتواصل وسيلة ناجعة لنجاح السياسة الجبائية وتحقيق الاهداف المتوخاة، وغياب وسائل التوا...
	- سلوكات الاصغاء للغير بالنسبة للاشخاص الذين يتعاملون مع الادارة؛
	- العمل على تمكين كل المنتعاونين بكافة المعلومات اللازمة؛
	- تسهيل التعاون والتنسيق الجماعي والتبادل؛
	- تشجيع ثقافة التعاون.
	والتواصل الناجع اداة لتعميم ثقافة التدبير الحديث الذي يسستقي جذوره من قيمنا الحضارية التي تشجع العمل , الخلق , المواطنة، الاستقامة وكذلك المرجعية السياسية المتجسدة في المفهوم الجديد للسلطة الذي ورد في الخطاب الملكي في اكتوبر 2000 ( ) مادامت الادارة ...
	 وسائل تواصل الادارة الجبائي
	إن وسائل التواصل يجب أن مواكبة للتطور السريع لوسائل الاتصالات في مجال الكمبوتر والانترنت، ولكن يجب على هذه الوسائل ان تتناسب مع استراتيجية التواصل المتبناة داخل الادارة الجبائية ومن اهمها :
	- ادماج مادة التواصل ضمن البرامج التكوينية للاطر داخل المؤسسة الجبائية باعتبارها وسيلة من وسائل التدبير؛
	- الاهتمام باصدار نشرات أو مجلة داخلية تساعد على التواصل بين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية ووسيلة لنشر اخبار مختلف المديريات التابعة لها كمجلة المالية التي تصدرها مصلحة التواصل التابعة لنفس الوزارة؛
	- القيام بموائد مستديرة والمشاركة في برامج تلفزية تكون مخصصة لمناقشة المسائل الجبائية نظرا لضعف الوعي والمعرفة بهذه المسالة الحساسة والحيوية؛
	- الاستعانة بالكتابات الصحفية لنشر الوعي الضريبي وتبسيط مقتضيات التشريع الجبائي وتعريف المواطنين بحقوقهم عوض استعمال الصحافة لتذكير الملزم بمواعيد دفع الرسوم الواجبة عليه و ايداع الاقرارات؛
	- على المستوى السوسيولوجي فإنه لكل ظرف تاريخي معين ولكل مجتمع معين تصوره للتواصل، وفي مجتمعنا فإن المجتمع الضريبي غير متجانس فهناك الملزم الصغير والكبير والمقاولة الخاصة والعامة والاجنبية والشخص الطبيعي والشخص المعنوي ومجموعة الشركات والشركات القابضة ...
	- اعتماد الشفافية في نشر الاحصائيات حول عدد الملزمين بكل رسم على حدا وبرامج فحص فرق التحقيق على محاسبة المقاولة ...؛
	- الاستعانة بالانترنت حيث تتوفر وزارة المالية والاقتصاد على موقع خاص بها كذلك الامر بالنسبة لمديرية الضرائب وادارة الجمارك التي تعد متقدمت في هذا المجال حيث يمكن للشركاء الاقتصادين أن يعرفوا مبلغ رسوم الجمارك على اية بضاعة أو منتوج قبل استيراده، مع ام...
	إن وسائل التواصل تدخل ضمن الروتين الاداري مثل الفاكس والهاتف والتوجيهات الشفوية والملصقات.. مما يلزم معاينة سياسة التواصل المتبعة على أرض الواقع لتدبير المسالة الجبائية للوقوف على طبيعتها والوسائل المستعملة فيها، إن نهج السياسة التواصلية في الاداراة ا...
	إنه من اللازم تعزيز التواصل مع الملزم باعتباره ممول للنفقات العامة ومستفيد من الخدمات الادارية الجبائية، إن المجهودات التي اقيمت على صعيد الادارة العمومية لازالت متواضعة وتتفاوت بين ادارة وأخرى فنجد ادارات متقدمة في هذا المجال كما سبق الذكر وأخرى ما...
	الفرع الثاني : على مستوى قانون الارهاب 03.03 و القانون الجنائي
	يقول القارئ في ذهنه عند قرائته لهذا العنوان : وما علاقة الاعلام بكل اصنافه بقانون الارهاب؟؟ هذا سؤال وجيه من الاجدر أن يجيب عليه المشرع المغربي وليس انا! ولكنني ساقوم هنا باظهار العلاقة بين الاعلام وقانون الارهاب بالأخص وقانون الجنائي أيضا.
	الفقرة الأولى : قانون مكافحة الارهاب/القانون الجنائي
	سنقوم ها هنا بالتعرف على العلاقة قانون الارهاب والقانون الجنائي حيتياتهما ؟ والغرض منهما...؟
	أولا : قانون الارهاب
	عرف العالم احداثا مروعة هزت أكثر دوله أمنا وقوة، جعلت الدوا الاخرى ترتعد خوفا من هول ما كان وما سيكون اذا لم يوجد حل فوري لافة الارهاب الذي لا يعرف دينا ولا عرقا ولا لونا.. إنه كالفيروس يقتحم الجسد ليرديه ليس مريضا بل قتيلا، إنه يحطم تكاتف الشعوب و...
	إن هذا القانون ورغم الظرفية الصعبة التي جاء فيها إلا أنه يؤخد عليه تقييده للعديد من الحريات والحقوق خاصة بالنسبة لحرية الصحافة فنصوصه جاءت عامة في اغلبها تجعل من حق المشرع أن يدخل ضمن نطاقها اي عمل كان في نظره مخالف لسياسات الدولة وضمن إطار مكافحة ا...
	يمكن القول أن قانون "مكافحة الإرهاب" يأتي لضرب منظومة حقوق الإنسان، نظرا لكونه فارغا من الضمانات القانونية الموضوعية التي تقرها المواثيق والعهود الدولية، مما يفتح الباب أمام الانتهاكات الجسيمة من جديد ويعرض نشطاء حقوق الإنسان لخطورة استعماله ضدهم م...
	ثانيا : القانون الجنائي
	تعج الثقافة العربية بالاشعار والكتابات والمواعظ التي تنصح وتوصي بحفظ  اللسان، وعدم استعماله كوسيلة للعدوان على الغير. كما كانت تستعمله العرب قديما لذم فلان وهجاء آخر، لكنه الان يعتبر امرا مخالفا للقانون ومرتكبه يعاقب عليه، وجريمة السب كان لها من حظ...
	إن الدور الأساسي للصحافة يستوجب تمتيعها بالحرية، حتى تستطيع تأدية رسالتها، إلا أن هذه الحرية لا تعني أنها غير مسؤولة عما تنشره، فالحرية والمسؤولية عنصران لا يفترقان وذلك عملا بمبدأ ”آستحالة وجود حق مطلق” فالحرية تستوجب إقامة المسؤولية حالة تجاوز حدود ...
	تعتبر الجريمة الصحفية كغيرها من الجرائم الأخرى، تستلزم توفر الركن المادي والمعنوي وعلاقة السببية بين الركنين لإمكانية قيام المسؤولية الجنائية عنها، إلا أن ما يميز الجريمة الصحفية هو ضرورة توافر عنصر قد لا تعرفه الجرائم الأخرى ويتعلق الأمر بعنصر العلان...
	إن الثابت انه توجد ازمة في التعاطي مع السياسية الجنائية في ميدان جرائم الصحافة والنشر، إذن فإنه لابد من وجود توازن ضروري بين حق المجتمع في المعرفة وحق الصحافيين في البحث وحق احترام خصوصية الاخرين، وايضا بين حرية الصحافة واخلاقيات المهنة والضوابط ال...
	الفقرة الثانية : قانون الارهاب قيد يكبل القلم الصحفي
	لقد تضمن قانون الجنائي مقتضيات تجريم الافعال الارهابية تصل عقوبتها الى الاعدام، لكن الحكومة المغربية استجابت بكل حماس الى تطبيق القرار 1373 الصادر عن الامم المتحدة في اعقاب تفجيرات 11 شتنبر 2001 في الولايات المتحدة الامريكية ( ) وفي هذا السياق تقدم...
	ومع مرور الاحداث ظهر سوء تطبيق قانون مكافحة الارهاب على 6 صحافيين ضربة واحدة في ثلاث ملفات مختلفة اشاع الخوف في صفوف الصحفيين، خصوصا بعد صدور احكام غير مبررة ميزتها مصادرة حقوقهم في الدفاع، ان مكافحة الارهاب أمر واجب على كل مواطن صالح ينشد الامن وا...
	تعرفنا على بعض القوانين التي لها علاقة مع الصحافة والاعلام والتواصل والتي تظهر في بادئ الامر أنه لا توجد روابط بينها وبين مجال الإعلام لكنه ومعا استطعنا استخلاص الروابط  المهمة، فحددنا العلاقة بين قانون الانتخابات والاعلام والعلاقة بين قانون الجبايا...
	المبحث الثاني : البدائل المطروحة للنهوض بالإعلام
	لقد برز التوجه الذي رسم للسياسة الوطنية لاصلاح المنظومة الاعلامية، جليا من خلال كلمات جلالة الملك محمد السادس في إحدى خطبه حيث قال :"... وعندما نقول الحرية، فلانه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير كما ان التاكيد على ملازمة الم...
	لقد شهد عهد الملك محمد السادس مهندس التصميمات الحداثية للمشروع المجتمعي لمغرب اليوم العديد من الانجازات والاصلاحات كان في مقدمتها اصلاح وتأهيل القطاع الاعلامي، وقد عمل من اجل تحقيق هذه الخطط على أعلا المستويات لتحقيق حلم الاعلام الحر أو المنبر الحر...
	المطلب الأول : تأهيل المقاولة الاعلامي
	إن من أهم المحاور الاساسية في الرزنامة المعدة لاصلاح المشهد الاعلامي الوطني والتي بدات الحكومة في تنفيدها في اطار الاوراش الاصلاحية للقطاع والتي تهدف الى الارتقاء به الى مستوى التنافسية التي تتطلب توفر عنصر الاحترافية، تظهر في التركيز على إصلاح القط...
	والمقاولة الاعلامية كأي مقاولة لها قوانين تؤطرها وتنظمها، ونجد اسس تنظيمها في مجموعة من القوانين منها القوانين التي اقترحنا دراسة بعض موادها التي ترتبط بهذا الصنف المقاولتي، وقد ارتاينا تقسيم هذا المطلب الى الفروع المحورية الاتية :
	الفرع الأول : المقاولة الإعلامي : إطارها القانوني/ انواعها
	المغرب سوق إعلامية ناشئة، صارت تستهوي الكثير من المجموعات الإعلامية الأجنبية للاستثمار بها، خصوصا مع بداية ولوج الخواص للقطاع السمعي البصري الوطني، وتزايد الاهتمام الإعلامي الدولي بمنطقة المغرب العربي، وإن كان اهتماما وليد حسابات سياسية أكثر منها إع...
	ومن حيث القانون المنظم فمن المعروف ان المقاولة بشتى انواعها واصنافها وباختلاف الاعمال التي تتداولها لذيها قانون تخضع اليه وهو القانون التجاري والاستثمار وقانون الشغل.. والمقاولة الاعلامية لا تختلف عنها لأنها في الأساس تبقى مقاولة لديها مجلس ادارة و...
	الفقرة الأولى : الإطار القانوني للمقاولة الصحفية
	تجاهلت الصحافة المكتوبة في المغرب لفترة ليست بالقصيرة فكرة المقاولة الاقتصادية، رغم أنها ذات اهداف وتوجهات اجتماعية بعيدة كل البعد عن الجانب التربحي المادي، وفي الواقع فإن هذه التوجهات لا تتعارض مع حتمية تصور المقاولة الصحفية وتدبيرها حسب القواعد وا...
	لقد سكت القانون المغربي عن مفهوم المقاولة في الميدان التجاري والاقتصادي الصرف؛ بحيث يحتاج الامر الى مجهود مضاعف قضائيا وفقهيا واداريا، لخلق تصور المقصود على ضوء بعض مقتضيات قانون الاستثمار لسنة 1995 والقانون التجاري و القانون الاجتماعي , كما ان قان...
	أولا : الوضعية القانونية للأطر البشرية
	يميز قانون الاستثمار ل22/02/1995 وقانون الصحافة في المقاولة الصحفية بين الصحفيين الاجراء وبين المسؤولين في المقاولة، أما الاجراء الاخرين (الموظفيين الاخرين...) فإنهم يخضعون لقانون الشغل ولا يندرجون ضمن مهنة الصحافة التي تختص بها المقاولة و هؤلاء ليس...
	ا_ المقاول المسؤول
	المقاول المسؤول هو مدير النشر يتم تعيينه بحسب (الفصل4) ( ) من قانون الصحافة والنشر 77.00، وهذا الشخص لا يشترط ان يتوفر على شروط معينة او صفات مهنية اوعلمية لكي ينصب مديرا للنشر او للمقاولة الصحفية، لكنه ملزم أن تنشر هويته بكل عدد من الصحيفة (الفصل ...
	ولكن الصعوبة تظهر في حالة التمييز بين ملكية المقاولة وادارتها (الفصلان 5 و 12) , فنجد انه في حالة المقاولة الجماعية اي الشركة فان الشريك الذي يملك اغلبية راس المال يكون هو مدير النشر الفصل 15 من قانون 77.00 , وفي غيرها من المقاولات يكون هو رئيس الم...
	وقد اقتصر قانون 77.00 بالاشارة فقط الى المحررين الدائمين الذين يوجب ذكر حالتهم المدنية وجنسيتهم وسكناهم في التصريح باصدار النشرة، وامام صمت ظهير 1950 ( ) وقانون 77.00عن تعريف دور هذه الفئة من الصحفيين يجوز القول بأن المبرر لوجودهم في تصريح التاسيس ح...
	ب_ الصحفيون المهنيون
	يراد بالصحفيين المهنيين بحسب المادة 1 و 2 من قانون رقم 21.94 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين هم :
	المادة 1 "يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود م...
	المادة 2 "يدخل في حكم الصحفيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم، ما عدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة...
	ويلاحظ من خلال هذه المواد ان مفهوم الصحفي المهني يشمل العديد من الاشخاص من مساعدي التحرير والرسامين والمصورين... أما بخصوص القوانين التي تنظم اعمالهم فبحسب المادة 12 التي تنص على : "تطبق أحكام التشريع الخاص بالشغل والتغطية الاجتماعية والصحية على الص...
	ثانيا : الوضعية القانونية للاعمال و الاموال
	لقد اكد المشرع المغربي وبوضوح فيما يخص حق الملكية والانشاء في قانون الصحافة عندما نص على مغربية مالك المقاولة وذلك في المادة 12 : "جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الاموال والممولين والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة با...
	نحن كقراء، نهتم فقط بجودة المعلومات المقدم لنا من طرف الجريدة أو المجلة أو الدورية... لكننا قليلا ما نتسائل عن كيفية وصول هذه الصحيفة بين أيدينا؟ وكيف توزع ؟زمن هي المؤسسات التي تقوم بهذه العملية؟ هذا ما سنراه في (النقطة الاولى)، أما فيما بعد سنحا...
	أولا : مؤسسة التوزيع
	إن التوزيع يعد همزة الوصل في كل عمل يطمح الى الانتشار، وتبرز أهمية التوزيع في أنه توجد لجنة دولية لدراسة مشاكل الاعلام المنبثقة عن اليونسكو تعالج قضايا التوزيع في طرحها لأهداف النظام العالمي الجديد للإعلام، كما أن الاتحادات الجهوية والدولية للموزعي...
	يعتبر التوزيع الشريان الذي ينساب منه جهد الصحافي والناشر والطابع ليصل الى القارئ وهو الرابط الاساسي بين الكانب والقارئ ومن ناحية اقتصادية بين المنتج والمستهلك، وبقدر ما ازدادت متانة هذا الرابط ازداد انتشار المطبوع وارتفع توزيعه، فلا يمكن لأي صحيفة...
	تختلف اساليب العمل التي يعتمد عليها الموزع بتنوع الاصناف، وتتلخص هذه الاساليب في :
	 مراعاة تصنيف المطبوع :
	- النوعية : سياسي، رياضي، نسائي، ثقافي ...؛
	- الادار : يومي، أسبوعي، فصلي ..؛
	- السعر؛
	- الغلاف والحجم : الطباعة، الالوان، الورق؛
	- المنافسة : وجود مطبوعات مماثلة بالسوق .
	 تحديد شبكة التوزيع واحكامها :
	- عدد نقط البيع ونوعيتها : بائع متجول، كشك؛
	- انسب ساعات للتوزيع ولجمع المرجوعات؛
	- مراقبة العرض ومراجعة جداول التوزيع وتحديد الكميات زيادة أو نقصانا حسب الطلب؛
	- تحليل النتائج والاحصائيات .
	كما يلجؤ الموزع الى فتح مراكز جهوية في أهم المناطق المغربية التي بها نسبة عالية من المستهلكين أو القراء، فإنه من الواجب تأسيس سلسلة من المطابع الجهوية تساهم في تقريب الصحف من المراكز التوزيع لما في ذلك من جدوى على مضمون الصحف وانتشارها، ارتفاع عدد ا...
	ثانيا : حالة المقاولة الإعلامية بالمغرب
	إلى أين يسير المشهد الاعلامي المغربي؟ سؤال كبير يواجهه المهنيين والطبقة السياسية في البلاد دون أن يمتلك أحد جوابا مقنعا له، ويزداد السؤال إلحاحا مع مر الأيام بالموازاة مع التطورات السياسية التي يراكمها المغرب. الحرية الآن وجدت فضاء رحبا لها بصورة غير ...
	الفرع الثاني : الاسثتمار في المجال : السمعي/البصري والمكتوب
	يحتل الاعلام بكل وسائله مكانت مهمة داخل الاقتصاد الوطني خاصة منه المؤسسات الاعلامية التابعة للدولة وهذا يرجع الى الاقتطاعات التي تفرض على المواطنين لمشاهدتهم القنوات الوطنية ك قناة دوزيم والاذاعة والتلفزة المغربية، ويعد الاستثمار في المجال الاعلامي ...
	الفقرة الأولى : وضعية الانتاج في القطاع السمعي البصري
	يعاني القطاع الاعلامي السمعي البصري من العديد من المثبطات التي تحد من تقدمه، وهذه المعيقات وجد على اكثر من مستوى سواء الانتاج الاعلامي واحتكاره من قبل الدولة وكذلك تدخل الدولة في تسيير والنهج الاعلامي للقنوات والاذاعات وحتى الصحف في بعض البلدان واح...
	أولا : هيمنة واحتكار الدولة للمنتوج الاعلامي
	في أغلبية الدول السائرة على طريق التنمية نجد حالة مرضية أن صح التعبير تتشارك فيها هذه الدول على مستوى أجهزة الإعلام بكل أنواعها، فجلها يخضع للسلطة المتمثلة في الدولة وسلطاتها، تقوم بنشر ما تفرضه عليه السلطات وتؤيد ما تامرها به من اعمال وتندد باخرى...
	ا_اعلام السلطة
	يعيش قطاع الانتاج الاعلامي والفني حالة من الضعف والتردي التي تعود الى تدني الميزانية المخصصة لهذا القطاع التي لا تساعد على الرقي به الى مستوى التنافسية العربية على الاقل، كما أن التلفزة المغربية تشترط في المقاولة صاحبة المنتوج أن لا تقوم ببيعه لغي...
	أن تشابه المضمون ومحدودية الانتاج المحلي أمر لا يقتصر على المغرب فقط بل إنها حالة عامة يغيشها الانتاج الوطني العربي فرغم تنوع وتباين المضامين إلا أنها تلتقي عند عدد محدد من الاهداف والاستراتيجيات أهمها :
	- التركيز على الشؤون المحلية؛
	- الطابع الدعائي الاستهلاكي للبرامج الذي يطغى على الجانب التثقيفي و التعليمي؛
	- تغليب اللهجات والانماط الحياتية في الحضر والعواصم العربية ( ).
	أما في المغرب فإن المنتوج الاعلامي تطغى عليه اللهجات القروية وحياة البادية على حساب اللهجات الاخرى المتنوعة التي تتمتع بها مناطق المغرب من أقصاها الى اقصاها من اللهجة الشمالية الى الصحراوية الى لهجة المنطقة الشرقية وصولا الى اللغة الامازيغية التي...
	ثانيا : تحديث العمل الانتاجي في القطاع السمعي/ البصري
	يعاني المشهد الاعلامي السمعي البصري من العديد من المشاكل خاصة على مستوى القطاع الخاص من ضعف في الهياكل و التبعية في الانتاج ونقص في القيمة الفنية والتثقيفية للبرامج ....
	ا : ضعف هياكل القطاع الخاص
	عرف القطر العربي الفن منذ القديم فكان العرب رعاة الشعر وفرسان البلاغة والادب، وكان للموسيقى مكانة هامة في المجتمع العربي خاصة الاندلسي على يدي زرياب الذي زاد به الى الأمام، لكن المسرح والثمتيل كانت عليه بعض المؤاخدات خاصة على المستوى الاخلاقي والدي...
	ولكن بعد السماح للقطاع الخاص بالدخول لهذا المجال وجد منافسة شديدة من القطاع العام الذي يحتكر هذا المجال منذ بداياته، ونقصد بالقطاع الخاص السمعي البصري جميع الشركات والمنظمات التي تعمل في المجالات الاعلامية والفنية التي يمتلكها شركات خاصة أو يسيرها ...
	كما أن شبكة العلاقات القوية تلعب دورا كبيرا في استمرار عمل المقاولة ولذلك نجد ان الفاعلين في هذا المجال قلائل، لذلك لجأ هؤلاء الفاعلين الى الى تنويع عملهم حيث اصبحت الشركات الكبرى في هذا المجال تجمع الاتصالات السمعي البصري؛ الاسطوانة؛ السينما؛ النش...
	ب_: التبعية ومحدودية المنتوج
	لا نقصد هنا بالتبعية تبعية الاعلام الوطني للسلطة مثلا بل نحن نقصد ما هو أبعد، فالتبعية التي نبتغي الحديث عنها هي علاقة سيطرة من جهة و خضوع من جهة اخرى، سيطرة للدول العظمى على وسائل الاعلامية العالمية بكل انواعها عن طريق امتلاكها لادواة الهيمنة وم...
	إن محدودية الانتاج الاعلامي لا ترتبط بالضرورة بضعف الاليات أو الموارد بل لها علاقة بالمؤسسات الخارجية الدولية التي لاتسمح بوصول بعض المعلومات أو البرامج وتحد من تدفقها الينا كما سبق وقلنا، كما أنها تحاول قدر الامكان أن تبقي العالم العربي خاضعا لها...
	الفقرة الثانية: تحديث المقاولة الصحفية
	تعاني المقاولة الاعلامية الوطنية عامة والمقاولة الصحفية خاصة من العديد من المشاكل على كل المستويات، ولكن عندما يغلق مشكل يوجد مع حل، إذن أين تتجلى الصعوبات التي تواجهها المقاولة ؟ وما هي الحلولة التي تم تدبرها للنهوض بها ؟
	أولا : معيقات المقاولة الصحفيىة المكتوبة
	إن مشاكل المقاولة الصحفية ليست بالجديدة اطلاقا , ولن نربطها بالازمة المالية لكي ندر الرمل في الأعين ونقول أن مشاكلها حديثة، لا، إن المقاولة الصحفية على المستوى العالمي تعرف تدهورا مروعا على جميع المستويات، فنجد أن كبريات المؤسسات الصحفية العالمية ...
	 المنافسة الشرسة لوسائل الاعلام السمعي البصري وهذا راجع الى التطور التكنولوجي: رغم الجرائد حاول اقتباس طريقة تقديم الخبر الخاطفة والمكثفة كما تستعملها وسائل الاعلام السمعي البصري( ) إلا أن هذه الطريقة ستغير من النهج المعهود والمتعارف عليه في التقاليد...
	 الضغوط المالية التي تعاني منها المقاولات الصحفية على المستوى العالمي وكذلك الوطني التي تتجلى في تكلفة الانتاج التي تتزايد تقلص الانتشار وقلت الموارد الاشهارية التي تحولت نحو الاعلام  البصري، وبالنظر لحجم استهلاك ورق الصحافة للدلالة على حجم ما يطبع م...
	 تقلص عادة القراءة : اذاكانت عادة تقلص القراءة ظاهرة دولية فان المغرب يعاني من هذه المشكلى بشكل كبير ومتفشي، فهو يتواجد ضمن المجموعة الاخيرة من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة والمغرب متأخر جدا مقارنة مع باقي الدول العربية والافريقية في ما يخص قراء ا...
	 المبيـعات تعتبر مداخيل المقاولة الصحف من المبيعات سرا من الأسرار، وفي حالة الكشف عنه، يصعب التحقق منه أو تدقيقه وتساعد شركات التوزيع، بدورها في هذا التكتم، إذ لا تنشر كشوفات سنوية مفصلة بأرقام المبيعات، كذلك الشأن بالنسبة إلى النسخ المسحوبة والمرجوع...
	ثانيا : العقد البرنامج : إطار للاصلاح
	يشكل عقد البرنامج لتأهيل قطاع الصحافة المكتوبة والذي يمتد على مدى  خمس سنوات قابلة للتجديد، الإطار الشمولي لتحديث وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة وتعد آلية التمويل للمقاولات الصحفية إحدى أهم المحاور التي تطرق إليها عقد البرنامج، حيث أتى بصيغة جديدة ل...
	ولم يغفل الدعم العمومي للمقاولات الصحفية جانب الصحف الجهوية، حيث خصص لها نسبة20 في المائة تتمثل في مساعدات مادية لتغطية جزء من نفقات  التجهيز والمصاريف المتعلقة بشراء الورق والهاتف والفاكس والربط بشبكة الأنترنيت وإحداث مواقع فيها والمبالغ المالية ا...
	المطلب الثاني : اصلاح المؤسسة القضائية ومشروع قانون الصحافة الجديد
	لاتخلوا الخطابات الملكية من تاكيد على ضرورة ادماج مفهوم وسياسة الحكامة الجيدة في أي ممارسة اصلاحية من ترسيخ الجهوية الموسعة او الشاملة بواسطة توظيف الحكامة الجيدة كاسلوب اصلاحي توجيهي، وصول الى تاهيل القطاعات الحياتية ك : التعليم والقضاء والصحة… فا...
	أما بخصوص الصحافة و المشاكل التي تتخبط فيها من نقص الحريات و الضغوطات السياسية ومقص الرقيب وقيد القانون وسلطته خاصة بعد صدور قانون مكافحة الارهاب، لذلك طالبة العديد من المنابر الحقوقية ونقابة الصحافة المغربية باصلاح قانون الصحافة لأنه يكبل قلم الصح...
	الفرع الأول : اصلاح المؤسسة القضائية
	"صراع السلط " هذا هو عنوان المسلسل الطويل الامد التي تدور احداثه حول العلاقة بين الاعلام وخاصة الصحافة وبين السلطة القضائية التي تتمحور بين شد ورد... في الواقع انها علاقة متوثرة ومتشنجة وخاصة في الاونة الاخيرة نظرا للاحكام التي صدرت في حق العديد ال...
	ولكن لكي لا تنتقد الصحافة يجب عليها أن تتعامل مع القضاء بنفس لغته اللغة القانونية , فالصحافة التي تحترم نفسها تنافش احكام القضاء والاجتهادات القضائية بالصيغة القانونية وبالاجتهادات الاجتماعية وبالمنطق السليم دون تجريح او طعن أو اعتراض، مع عرض وجهات...
	- التنصيص في الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة، مع تحديد الآليات التي تضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية وعن أي نقوذ أو ضغط سياسي أو غيره
	- إبعاد وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية عن تسيير شؤون القضاء، والتنصيص في الدستور على أن من ينوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاة هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى وليس وزير العدل، وأن الأعضاء يتم انتخابهم من طرف القضاة لمدة محددة وغير قابلة ل...
	- أن ينحصر دور وزارة العدل في توفير وتهيئة البنايات، وتوظيف المساعديم وتأطيرهم، وتوفير وسائل العمل دون التدخل في سير المحاكم وعمل القضاة.
	إن الإصلاح الحقيقي للقضاء وتجاوز ما يعانيه من خلل وفساد يجب أن يرتكز على فلسفة جديدة تندرج في إطار الدمقرطة التي تقوم على فصل السلط والتسيير الذاتي والديمقراطي لشؤون القضاء، أما بالنسبة لإصلاح البنايات وتحديث وسائل العمل وتحسين ظروفه فهي ليست من جوهر ...
	الفقرة الأولى : تدخل السلطة السياسية في توجيه القضاء
	أن استقلالية القضاء من أهم القضايا المطروحة في إطار ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، إذ أن تدخل السلطة السياسية في توجيه القضاء والتأثير على احكامه يتجلى على الخصوص وبوضوح، في المتابعات التي تحصل ضد الصحف أمام المحاكم، وتؤكد المتابعات التي ت...
	إن إصلاح القضاء مهمة شاقة وصعبة اسهل منها ترديد الشعارات وتعداد الخروقات التي يعاني منها، فالمؤسسة القضائية هي ارقى مؤسسة او سلطة في كيان الدولة وهي مقياس النزاهة والشفافية فيها، واذا كانت هذه المؤسسة تعاني من الصعاب فإنه من الواجب علينا كمواطنين ...
	اننا بتغاضينا عن الخروقات التي يان من وطاتها القضاء المغربي تساهم في انهيار قيم الديمقراطية والشفافية وحرية الراي و التعبير التي حاول المغرب مند 10 سنوات ان يؤسس لها بسن ترسانة من القوانين التي بدون ارضية قضائية صلبة وحرة ومستقلة لن تتمكن من تفعيل...
	الفرع الثاني : تعديل قانون الصحافة مطلب واجب
	أثار تعديل مقترح لقانون الصحافة حالة من الجدال في المغرب وانتقدت هيئات محلية ومنظمات دولية التي رأت في أحكامه خنقا لحرية الصحافة. لأنه لم يستجب لمطالب المهنيين وانتظارات النقابية والسياسية الوطنية التي ناضلت من اجل توسيع مساحة الحرية و التعبير وتوف...
	ما زال مشروع إصلاح قانون الصحافة المعمول به حاليا، يراوح مكانه، رغم كل الجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى اتفاق، ورغم كل الوعود التي قُدمت في هذا الشأن  ومنذ انتهاء ولاية الحكومة السابقة، ظل الحوار بشأن هذا القانون معلقا، بل إن مسطرته ومنهجيته أص...
	عندما تولد الارادة من اجل التغيير تولد معها الحلول، وقد اختار المغرب دولة وشعبا طريق التغيير نحو تحقيق دولة الحق والقانون والديمقراطية والمواطنة الحرة وهذه المبادئها كلها تمثل مفهوم الحكامة الشاملة، هذه هي الخطوط التي حددة لكي تكون البرنامج الاصلا...
	إن اصلاح الجانب الحرياتي لا يكون بالكلمات الجوفاء بل بالافعال والخطوات الراسخة على أرض صلبة مدعة بالقوانين، وأهم قانون في رأينا يجب أن يهتم باصلاحه وتعديله هو قانون الصحافة المغربي 77.00 . لقد تعالت الصيحات من داخل وخارج المغرب تدعوا الى اعطائه حي...
	- إحداث المجلس الوطني للصحافة على أن تنتدب الهيئات المهنية من يمثلها في هذه المؤسسة، كما أن الرئيس ينتخبه الأعضاء؛
	- إنشاء غرف متخصصة في قضايا الصحافة؛
	-  إلغاء العقوبات السالبة للحرية في عدد لا بأس به من الفصول؛
	-  تعميم إعمال مبدأ التخفيف على جميع الفصول بما في ذلك الفصل 68 المتعلق بالوحدة الترابية والدين الإسلامي والملك؛
	- الاختيار بين الحبس والغرامة؛
	- التنصيص على مبادئ عامة تهم حرية الصحافة وغيرها؛
	-  تقوية ضمانات حق النشر؛
	-  تدقيق في مجموعة من المفاهيم والتعاربف؛
	- تخصيص باب جديد لصحافة الأطفال والشباب؛
	-  تخصيص باب جديد للإشهار( )
	وبصفة عامة، فإن أي إصلاح للقانون ينبغي أن يتضمن المقتضيات الكفيلة بتنظيم مجال النشر والصحافة بشكل حداثي وديمقراطي وشفاف، وبمساهمة فاعلة للعاملين، وخاصة الصحافيين في احترام مقومات المهنة، وبفضل القضاء المستقل، والتكوين المستمرالصحفيين، واحترام القوى ال...
	بالحكامة، يمكن ايجاد وخلق منظومة إعلامية قوية، وذلك عن طريق دمجها وتوظيفها كأسلوب ونهج تنموي تأهيلي ليس فقط للمؤسسة الاعلامية بل ايضا لكل المجالات والقطاعات التي تعاني من صعوبات في التسيير والادارة، كما قمنا بتحديد مكمن الداء عندما اثرنا اشكالية ال...
	خلاصة الفصل الثانــــــــــــــي
	إن الحق في الإعلام هو حق للفرد ودور الدولة يكفله الدستور وتتم ممارسته في مواجهة السلطة العامة وفق القانون، والمستقر عليه فقها هو عدم التعارض بين الحريات العامة والنظام العام، بل إن مؤسسات الدولة هي التي تهيئ المناخ الملائم لممارستها، وذلك لارتباط ا...
	يقال إن العدالة عمياء ! وانا اقول انه يجب ان يكون نظرها اقوى من زرقاء اليمامة (الاسطورة العربية)، خاصة في الظروف التي يمر منها المغرب والفضائح التي تصيب رجال القضاء بين الفينة والاخرى و التي نراها ترفرف على شاشات الاعلام الاجنبي( )، إن القضاء هو ...
	خلاصة القسم الثانــــــــــــــــــي
	مهما قلنا ومهما كتبنا فللكلام وقع كالسحر يجعل كل صعب هين وكل مر حلو، لكن السحر يزول ويرجع كل الى اصله وواقعه، نعود الى إعلام تابع وصحافة مغلولة وقوانين ذات مواد فضفافة تتلاعب بها السلطة عندما تجد انه هناك من يريد ان يصحوا من السحر وأن يعيش الواقع ك...
	إن الاعلام الحر واجهة للبلاد ومعيار تقدمها واساس الديمقراطية الحقة، فكيف ننشد الديمقراطية ونرفض تكسير القيود عن الاعلام والصحافة الوطنية؟ إن المغرب يتوفر على قوانين عديدة وشاملة لكنها تسلط في اغلب الاحيان نحو اسكات أنين الاعلام والصحافة، قلنا أنين...
	إن الدولة التي تتشدق انها رائدة الحريات في الوطن العربي وافريقيا يجب أن تكون كذلك ليس بسحر الكلام  والخطب الرنانة بل بالافعال التي تصلح ما افسدته السنين وما دمرته سنوات الرصاص وحصده الريع الجديد من الصحفيين المغاربة، لقد قال الملك محمد الخامس طيب ...
	خاتمة عامــــــــــــــــــــــة
	يلعب الاعلام دورا مهما في الحياة العامة لكل مواطن، فلا يمكننا أن نشرب فنجان الشاي الا على نغمات التلفاز، ولا نستقل سيارة أجرة بدون أن نجد السائق يستمع الى الموسيقى أو برنامج ما على جهاز الراديو، ولا يوجد محل تجاري مهما كان نوعه يخلوا من جهاز التلفاز...
	_ العهد الدولي لحقوق الانسان المدنية والسياسية
	_ الاعلان العربي لحقوق الانسان
	_ الاتفاقية الاروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية
	_ الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
	_ الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان و المواطن

