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كلمة العدد

تبدو حالة الصحافة في املغرب بخير في ظاهر األمر، فليست هناك رقابة قبلية فيما 
يخص الصحافة املكتوبة، باإلضافة إلى وجود تشكيلة من احملطات اإلذاعية والقنوات العمومية 

واملوضوعاتية،  التي تكاد حتضر فيها مختلف األصوات على تنوع توجهاتها.

أولها ظروف  الواقع مشاكل حقيقية، لعل  إلى جانب هذا املظهر اإليجابي، هناك في 
عمل الصحفي في املقاولة الصحفية. ولعل هذه املسالة ذات وجهني مختلفني، كانت الصحافة 
الرؤية  واملبادرة ضمن حدود  احلرية  الساحة، وهو ما كان يضيق ساحة  احلزبية هي من يحتكر 
أنه كان في غالب  إلى  بالنظر  باملقابل، كان يوفر للصحفي ضمانات اجتماعية  احلزبية، لكنه 

األحيان عضوا في احلزب، يتمتع داخله بقدر من احلصانة الرمزية.

باملقابل؛ أصبح هامش املبادرة أوسع بالنسبة للصحفي اليوم، لكنه، من جهة ثانية، فقد 
قدرا كبيرا من حصانته االجتماعية. إن مدير اجلريدة يتعامل معه كموظف، ويخضعه أحيانا 
ملعايير املردودية املباشرة، مبا يتضمن ذلك من فرض العمل على مواضيع تركز على الفضائح، 
مع مشروعه  بالضرورة،  متجاوبة،  تكون  ال  قد  التي  باإلثارة  تتسم  التي  املواضيع  بعض  وعلى 
الصحفيني  إلى مستوى مهارات عدد من  بالنظر  االعتبارات، وكذلك  إلى هذه  بالنظر  املهني. 
نسبة  فإن  فحسب(  الصحفيني  بني  وليس  املهنية،  الفئات  جميع  في  منتشرة  حالة  )وهي 
اخلدمة داخل املقاولة احملدودة تبدو قصيرة جدا، باإلضافة إلى قصر العمر االفتراضي للمقاولة 

الصحفية نفسها.

كما  فهي،  الصحفية  املقاولة  استمرار  مقومات  من  يسيرا  جزء  إال  املبيعات  متثل  ال 
أن  إن الشاذ في هذه احلاالت هو  هو عليه احلال عامليا، تعتمد بصورة أساسية على اإلعالنات. 
اإلعالنات ال تتوزع بالضرورة حسب مبيعات اجلريدة، بل تبدو أقرب إلى أن تكون آلية من آليات 
املراقبة والتحكم. حتظى بعض الصحف، ضمن هذا املنظور، وخاصة منها تلك الناطقة باللغة 
الفرنسية، بنصيب األسد من اإلعالنات، كما تتوزع اإلعالنات بصورة منافية للمنطق ولإلقبال 
على منابر الصحافة العربية، مبا يبني أن هناك عالقة طردية بني اخلط التحرير للجريدة وبني تدفق 

اإلعالنات .

رغم هذه املالحظات، تبقى الصحافة املكتوبة األقل خضوعا للتأثير، بسبب تنوع اجتاهات 
الصحف واحملررين، وكذلك بسبب املستوى املعرفي للقراء. في مقابل ذلك، عرف املغرب ارتفاعا 
كبير في عدد احملطات اإلذاعية، في السنوات األخيرة، وهي في أغلبها إما قنوات موضوعاتية تركز 

على الترفيه، والرياضة، والبرامج الدينية، وبرامج الواقع أو محطات عامة ال تكاد تخرج عن هذه 
الدائرة وال تكاد تقارب الشأن العمومي إال في النقل املباشر جللسات البرملان أو في بعض البرامج 
القليلة. هذا االرتفاع في عدد احملطات ال يكاد يبرر احلالة السريالية للصحافة في بالدنا؛ إذ ال يفتأ 
املرء عن التساؤل: ما احلكمة في تقدمي برنامج اجتماعي توعوي أو سياسي حواري بلغة أجنبية 
إذا كان باإلمكان تقدميه بعربية بسيطة مدرجة،  النخبة،  زبدة  نخبوية ومعقدة، تقتصر على 
ميكن معها أن يستفيد منها تسعون باملائة من املتلقني؟ وهل الهدف هو تكييف اجملتمع مع منط 
معني في التلقي؟ أم إن الهدف هو حجب املعلومات بطريقة مرنة أو احلد من آثار هذه البرامج 

)التي تكون مفيدة وجريئة في كثير من األحيان( على شريحة واسعة من املتلقني؟

وضعية القنوات التلفزية هي الدائرة األضيق في حرية الفعل واملبادرة، مع أنها األكثر 
دفتر  أزمة  بينت  لقد  العام.  املال  من  ممولة  أنها  ورغم  العام،  الرأي  في  تأثيرا  واألكثر  حضورا، 
أية  ميلك  ال  الوزير  السيد  أن  لالتصال،  وزيرا  اخللفي  مصطفى  السيد  تعيني  غداة  التحمالت، 
ذلك  اتضح  كما  وزارته،  لوصاية  خاضعة  أنها  يفترض  التي  الوطنية  القنوات  على  صالحيات 
مجددا مع النقل املباشر حلفل املغنية األمريكية جنيفر لوبيز، وهو ما يطرح سؤال السياسات 
العمومية، ودور ووظائف احلكومة، وإشكالية احلكامة مثال في تقدمي برنامج رياضي، من املالعب 
الوطنية، بكلفة أكثر مضاعفة، باللغتني العربية والفرنسية، في بلد يتكلم جميع مواطنيه 

العربية واألمازيغية.

إن الوقوف على بعض هنات اإلعالم الوطني ال يهدف فحسب إلى طرح بعض    
القضايا احلقوقية أو االجتماعية أو الفنية. إن اإلشكالية في عالم معولم ليست أن نصلح أو 
ال نصلح، بل السؤال هو: هل نوفر لوسائطنا أسباب البقاء أو ندفع بها إلى حالة هذيان تغدو 

معها ال تتحدث إال إلى نفسها؟

الكفاءات  وإلى  الكبرى،  التمويالت  إلى  املغربية  البصرية  السمعية  الوسائط  تفتقد   
أردنا أن نحافظ على حصتنا من  إذا  التقانية العالية، ورمبا إلى شيء من اخلبرة؛ لهذا السبب؛ 
احلرية  هي  الوحيدة  ورقتنا  فإن  والدولية  اإلقليمية  احلصص  من  نقضم  وأن  وطنيا،  املشاهدة 
مستوى  على  واالبتكار  واحلرية  والبرمجة،  التصور  مستوى  على  واالبتكار  احلرية  واالبتكار. 
التنشيط والتعبير، إلى جانب نوع من القرب اخلالق من املتلقي، القرب الذي ال ينزلق باالتصال 

إلى حضيض السوقية، واجلمالية التي تبقى قريبة من ذوق ومن إدراك املواطن البسيط.

المختار بنعبدالوي

الصحافة واإلعالم باملغرب

الصحافة واإلعالم باملغرب
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ملف العدد

الصحافة واإلعالم 
ختليدا لليوم العاملي حلرية الصحافة، الذي باملغرب

يصادف يوم 3 ماي من كل عام، نظم مسلك 
اإلجازة املهنية يف الصحافة املكتوبة 

جبامعة السلطان موالي سليمان )كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بين مالل(، ومركز 
الدراسات واألحباث اإلنسانية )مدى(، ندوة 

يف موضوع "الصحافة واإلعالم يف املغرب: 
حتديات املهنة ورهانات اإلصالح"، وقد 
عرفت الندوة اليت مت تنظيمها يوم اخلميس 

7 ماي 2015، بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بين مالل، عرفت مشاركة 

صحافيني مهنيني وأساتذة باحثني مهتمني 
بقطاع الصحافة واإلعالم.

نظرا ألهمية املوضوع واملداخالت اليت مت 
تقدميها خالل الندوة، نعرض أمام قرائنا 

األعزاء بعضا من مداخالت اللقاء، حماولني 
يف ذلك اخلروج باملعرفة من حيزها، الذي 

وإن كان شاسعا نظرا الحتضان فضاء كلية 
اآلداب له، اخلروج بها إىل حيز أكثر شساعة.

يف احلاجة إىل صحافة واعية مستقلة...وحرة

ملف العدد

عبد الكريم جدي

نتيجة  أم  للتقدم  سبب  ؟  نتيجة  أم  احلرية سبب  هل 

إيديولوجي؟  عائق  أم  وحاجة مجتمعية  ضرورة  احلرية  هل  له؛ 

ويَُسّن  يرفع  أهي هي شعار  ؟  تنتهي  وأين  احلرية  تبدأ  أين  من 

وتطور  تعاش  ومجتمعية  تاريخية  جتربة  أم  الدساتير؟  في 

حتتاج  ماذا  ؟  االستهالك  أجل  من  اقتباس  هي  أم  مفاهيمها؟ 

األمم القابعة في كهوف التخلف واخلرافة اليوم؟ وماذا ميكن أن 

تفيد احلرية األمم اجلاهلة، املتخلفة عن ركب العصر؟ أال تشكل 

هذه احلرية في هذا السياق خطرا على نسيج األمة ؟ أال ميكن 

باسم  مباحا  شيء  كل  ويصبح  عكسية؟  نتائجها  تكون  أن 

احلرية؟ أال تؤدي احلرية إلى احلروب األهلية والقتل في مجتمعات 

اجلهل واألمية ؟ وتزييف الوعي ونشر الّتَسّفل، وانحطاط الذوق 

الفهم  ومحدودة  والتبعية  التقليد  مجتمعات  في  واجلمال 

والوعي؟ وإثارة النعرات االثنية والعصبية والقبلية في مجتمع 

الترميم واحلذر واخلوف وثقافة الفلكلور والبهرجة؟.

مختلف  من  يعاني  مجتمع  في  احلرية  وظيفة  ماهي 

نير  حتت  ويرزح  والسيكولوجية،  النفسية  واألعطاب  األمراض 

األمية وإيديولوجية املؤسسات السياسية، ودمياغوجية صناع 

التغيير واالشتغال  والتقليد واخلوف من  العام واحملافظة  الرأي 

لبناء  وسيلة   احلرية  قوانني  هل  سلفا.  محدد  سقف  ضمن 

اجملتمع  وانطالقه؟ أم طرق جديدة للتحكم في حركيته ؟.

 ما الذي يجب أن نبدأ بتحريره اليوم؟ الفرد أم اجملتمع؟ 

مهندسو  أم  القوانني  الدستور؟  واضعي  عقلية  أم  الدستور 

؟  ممارسيها  أم  السياسة  الطوباوي؟  أم  الواقعي  ؟  القوانني 

القرار  صناع  ثقافتهم؟  أم  النخب  عليها؟  القائمني  أم  الدولة 

أم قراراتهم؟ الفكر واملعرفة؟ الكتابة والثقافة والتعليم ووعي 

واملعرفية  والتاريخية  والتشكالت احلضارية  اجلذور  أم  اإلنسان؛ 

يعيق  مما  لتحريرها  السبيل  ما  ؟  وكينونتها  األمة  لهذه 

ِّرَة  لعقل الفرد  انطالقتها نحو عصر املعرفة والكتابة احلُرّة احملَُر

ترميم  عوض  املستقبل  أسس  بناء  نحو  واالنطالق  ونسبيته 

الذاكرة وآثار املاضي ؟ .

الصحافة واإلعالم باملغرب

1. ضرورة السؤال:

ِّكَة حلضارة اليوم تتجه قُُدًما،  الشك أّن األمم الفاعلة احملَُر

اجملهول،  تخشى  وال  العقل  مغامرة  تركب  تتراجع،  وال  تتقّدم 

ال تؤمن باملستحيل واخلرافات، وال تؤمن مبقولة ما كان أفضل 

املُتسائِلة  املَُتَجدِّدَة  اجملَُدِّدَة  الكلمة  على  تراهن  سيكون،  مما 

للكالم  الناسخة  لألفق،  املعانقة  املتنامية  املَُفكِّكَة  املَُولِّدة 

ملقوالتهم  السارق  قبورهم،  من  املوتى  الباعث  املُقلِّد؛  املتكرر 

ونصوصهم ومفاهيمهم، العاجز عن اإلنتاج واإلبداع والراكب 

املتشبعة  األمم  مؤشرات  واملستحيل...تلكم  اجملهول  مراكب 

مبفاهيم احلرية واملستوعبة ألبجديات التقدم والّتحرر؛ وتلكم 

بعض من أسس بناء األمم احلديثة املؤمنة بقدرة الكلمة والكتابة 

وتطويرها  اجملتمعات  تقومي  والتعبير على  الرأي  وحرية  واإلعالم 

االختيار  على  وقدرتها  ووعيها  تفكيرها  مبستويات  والرقي 

واتخاذ القرارات املناسبة ملستقبلها ومستقبل أبنائها. 

إّن حرية التعبير والرأي تعتبران من الدعامات األساسية 

إلرساء مجتمع احلرية والدميقراطية  واملساواة، واالبتكار واإلنتاج؛ 

وهي رافعة من رافعات التنمية للبلدان، وقد مت التنصيص على 

2. حرية الرأي والتعبري: املظاهر واملهام:
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حرية الرأي والتعبير في الفصل 19 من اإلعالن العاملي حلقوق 

من هذه  وفصوال  بنودا  املغربي  الدستور  كما تضمن  اإلنسان، 

فقط  ليست  واإلعالم  والتعبير  الصحافة  حرية  لكن  احلريات؛ 

وممارسات  ومسؤولية  ووعيا  تربية  بل  وفصوال،  وبنودا  قوانني 

يومية وواقعا معيشا، جتسده الصحافة املكتوبة واملسموعة 

ودائم  يومي  صراع  الصحافة  وحرية  واإللكترونية،  واملرئية 

أولئك  خصوصا  النّاُس،  يتقّبلها  قَلَّما  الّتي  احلقيقة  لكشف 

الذين تهّدد احلقيقة مصاحلهم وامتيازاتهم، وهي تربية للذوق 

العام، و مدرسة لغرس القيم وأسس املعرفة والنقد والتحليل  

من  والصالح  السمني،  من  الغث  متييز  على  والقدرة  واملقارنة 

الطالح ، وتثبيت املفيد واملُْغِني واملُنْتِج . ال تعني احلرية أن نقول 

أي شيء كيفما اتفق وأشيع وأذيع ، بل احلق في قول كل شيء 

مت التحقق منه، أو الكشف عن أخبار وحقائق يراد طمسها أو 

تزييفها. 

التيقن،  شرط  وأركان:-  شروط  والتعبير   الرأي  حلرية 

والوعي، واملعرفة، وشرط املسؤولية؛ وركن العدالة، واإلنصاف، 

واحلقيقة والاليقني، والبحث الدؤوب غير القابل للمساومة  أو 

املتاجرة.

شططها،  متارس  أن  فلكها  في  يدور  ومن  الصحافة  حق  من 

وال أن تستغل مقامها البتزاز األفراد واملؤسسات، وال أن تعتبر 

نفسها القول الفصل، وأن ال حتيد عن رسالتها النبيلة، و أن ال 

تنحاز للدفاع عن الباطل والديكتاتوريات وكل أشكال التسلط؛ 

فالصحافة سيف ذو حدين أينما ضربت به قطَع وَفَصل. 

احلرة،  الكلمة   : والصحافة  اإلعالم  حرية  مظاهر  ومن 

والضمير احلي، وبراءة الذمة املالية، ومصادر التمويل وعرضها 

باالختالف  واإلميان   ، العلنية  االجتماعات  وعقد  العموم،  على 

القانون،  واحترام  واملواضيع،  القضايا  وطرق مختلف  الرأي،  في 

وسهولة الوصول إلى املعلومة، والكشف عن احلقيقة، وفضح 

واملُْفِسِدين  والفساد  والغش  الزيف   - محاباة  وال  حتامل  دون   -

وتظل  العام.  املال  وناهبي  أموالهم،  واملبيضني  واملفسدات، 

ملا  واملالحظ  املراقب  دور  تلعب  أن  للصحافة  الكبرى  املهمة 

يجري في الدولة واجملتمع واملؤسسات بغية املساهمة بشكل 

فّعال في التوعية والتنمية والتطور.  

واملساهمة  احلق،  عن  الدفاع  الصحافة  مهام  ومن 

واإلنصاف،  والعدالة  القانون  ومجتمع  دولة  دعائم  إرساء  في 

واالصطفاف إلى حق الفئات الهشة من املواطنني في الوصول 

وتوعيتهم  وحقوقهم،  مصاحلهم  عن  والدفاع  املعلومة  إلى 

بالواجبات امللقاة على عاتقهم جتاه مجتمعهم ووطنهم. 

ومن مهام الصحافة أيضا أن تنقل اجملتمع من مستوى 

وأخبار  والنميمة والغمز واللمز،  القيل والقال،  و  أخبار السوق 

إثارة  وأخبار  واخلرافة،  والسحر  والشعوذة  واإلث��ارة  الدعاية 

املعرفة  إلى مستوى  واملذهبية؛  والعقائدية  االثنية  الصراعات 

والعقل والتحليل والتنوير، واملقاربات العلمية اجلادة، والنقاش 

أفراد  وتكوين  وبناء  اجملتمع،  تنمية  في  يساهم  الذي  املسؤول 

واالختالف  احلرية  فكر  إلى  اليوم  األمم  حاجة  مدى  جيدا  يعون 

في  الفعالة  واملساهمة  لالنخراط  واالنفتاح  والتنوع  والتعدد 

حضارة العصر احلديث. 

الضمير،  حرية  في  أوال  الصحافة  حرية  وتتحدد 

اخلبر  إلى مصادر  الوصول  من  ومتكنها  عليها،  القيمني  وحرية 

أصحاب  ومتابعة  عليها  التضييق  وعدم  املادي،  واستقاللها 

الرأي فيها، ومحاكمة الكلمة والفكر والتفكير والتحليل.

املعطيات  لصناع  وصدى  اجترارا  الصحافة  وليست   

من  واملألوف  للسائد  واألحداث،  اخلبر  مصادر  في  واملتحكمني 

هاجس  يسكنها  وقراءة  وتفكيكا  تيقنا  بل  والسلوك،  القول 

السؤال؛ ليست الصحافة - مبختلف تالوينها - حذلقة لغوية 

أو صورا ملفقة إليهام الرأي العام و تغليطه.                 

بناء؛  بل  والتعبير هدما  والرأي  ليست حرية الصحافة 

أو اعتداء، أو جتنبا، أو حتريضا، أو جتنيا، أو متييزا،  وليست ظلما 

ومعرفة  رصينا،  وفكرا  مسؤوال،  وعيا  بل  إثارة،  أو  دعاية،  أو 

والعدالة  احلقيقة  عن  دؤوبا  وبحثا  للقيم،  وتربية  متجددة، 

الكراهية  على  حثا  الصحافة  حرية  وليست  واإلنصاف. 

والتمييز، والعنصرية وازدراء امللل والنحل والعقائد واألفكار، بل 

النّقاد  الفكر  وتأسيس  اخلالّق،  والتعايش  التفاهم  لقيم  دفعا 

وبناء مجتمع النسبية والعقل، واحلقيقة املالزمة حلرية الشك 

والسؤال.

وحتى ال تصبح احلرية فوضى وبدون إطار، فقد مت إرساء 

مجموعة من القوانني احملَُدِّدَة حلرمة النّاس ومعتقداتهم وآرائهم 

وأفكارهم، مثل قانون محاربة العنصرية، وقانون محاربة احلث 

على الكراهية، وقانون حرمة احلياة اخلاصة للناس...الخ.

وال  قذفا  وال  شتما  وال  سّبا  الصحافة  حرية  وليست 

مجاملة مجانية أو مؤدى عنها، بل مسؤولية وسؤاال مفتوحا 

نقال  ليست  وهي  والتيقن؛  والتحقق  والنقد  املعرفة  على 

لألخبار الزائفة املزيفة للوعي والفكر، ونشر اإلشاعات الكاذبة، 

وتشويه سمعة األفراد واملؤسسات باختالق الباطل واألكاذيب. 

وهي ليست أحكام قيمة بل حتليال للوقائع واملعطيات. وليس 

حساب  على  الرمزي،  برأسمالها  تضحي  التي  الصحافة 

عن  تب�حث  التي  والصحافة  عليها،  يعول  ال  املادي  رأسمالها 

يَُع�ّول  ال  التحريري  خطها  حساب  على  ولو  التمويل  مصادر 

عليها، والصحافة التي تنتظر من يؤدي عنها فواتيرها ال يعول 

عليها.   

والصحافة التي ال تسند ظهرها للحق واحلقيقة، وال تتوفر 

على إدارة وأقالم حرة، ورؤية ثاقبة، ومتويل مستقل ال يعول عليه. 

وحرية الصحافة التي تخدم فئات على حساب فئات أخرى في 

وتغازل  وجتامل  حتابي  التي  والصحافة  عليها،  يعول  ال  الوطن 

وتدغدغ مشاعر الناس ال يعول عليها، والصحافة التي تغمس 

أقالمها في محبرة لغة اخلشب والفضائح والشعوذة واخلرافة 

ال يعول عليها. والصحافة التي تصدر مقاالت رخوة لينة ال جتد 

فيها حرارة اإلنسان وقوته وضميره ال يَُعّول عليها.

املال  ورجال  القرار  أصحاب  تستحضر  التي  والصحافة 

والنزاهة  والعدل  احلقيقة  قيم  تستحضر  وال  واألعمال، 

والصحافة  عليها،  يعول  ال  احلي  والضمير  واحلرية  واإلنصاف 

التي ترى الظلم وتعرف أصحابه، وتشهد على التعذيب وتعرف 

من ميارسه، وتعيش التضييق واالبتزاز وتخاف فضحه ال يعول 

يعول  ال  ومبادئها  لقيمها  تتنكر  التي  والصحافة  عليها. 

وتنشر  احلقائق؛  تكشف  وال  حتتج  ال  التي  والصحافة  عليها، 

الزيف والرذائل، وتعتمد التبخيس وخلط احلابل بالنابل، والغث 

بالسمني ال يعول عليها. وفي كل هذا على الصحافة املسؤولة 

الواعية املثقفة احلرة نَُعّول.

3. ما ال ُيَعّول عليه من الصحافة:
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والية  هي  وها   .)2013 )أبريل  أشهر  ستة  حدود  في  عملها 

احلكومة شارفت على االنتهاء، دون أن تنجح في إجناز اإلصالح.

حني  ويبرره،  التأخر  بهذا  يعترف  نفسه  االتصال  وزير  وجند 

قال، قبل سنة، في كلمته خالل افتتاح املؤمتر الوطني السابع 

للنقابة الوطنية للصحافة املغربية )طنجة، اجلمعة 6 يونيو 

2014(، إن ورش اإلصالح القانوني يقتضي »عدم االستعجال 

في صياغة مدونة حديثة وعصرية، وهو استعجال أدى بنا قبل 

سنوات إلى أن نضطر مباشرة بعد اعتماد القانون في التفكير 

في ضرورة إصالحه«.

كل هذه السنوات من النقاش واجلدال، ومرور أكثر من سنتني 

ونصف على إطالق »احلوار«، وسنتني على انتهاء عمل »اللجنة 

العلمية«، ومع ذلك يتحدث الوزير عن »عدم االستعجال«!!

احلقيقة املعروفة، التي ال يجهلها أحد، هي أن مفاتيح هذا 

فليعلن  األمر كذلك،  وإذا كان  االتصال.  وزير  بيد  امللف ليست 

مدونة  إلخ��راج  ونهائي  محدد  موعد  عن  العام  ال��رأي  أمام 

املشروع«،  »زمن  إلى  املسودة«  »زمن  من  والنشر  الصحافة 

وعرضها على البرملان.

احلقوق واختصاص احملاكم واملساطر املتبعة أمامها«.

أحكام ختامية: عن اخلضوع ملقتضيات هذا القانون ونسخ 

املقتضيات التشريعية أو التنظيمية اخملالفة.

وفي اجملموع تضمن املشروع 124 مادة.

أشير، في البداية، إلى مالحظة شكلية: لغة املشروع تكاد 

تكون، في بعض املواد والفقرات، بعيدة عن لغة القانون وتفتقد 

والدقة  الوضوح  تتطلب  التي  القانون،  لغة  خصائص  لبعض 

نحوية،  لغوية/  أنها لغة ال تخلو من أخطاء  كما  والبساطة. 

)غير  دقيقة  غير  وصياغات  ركيكة(،  )تعابير  أسلوبية  وعيوب 

مفهومة أو ال تؤدي املعنى املقصود(، وهفوات معرفية ومهنية، 

و«املعلومة«...  و«اخلبر«  تعريف »الصحافة«  في  ما جاء  مثل 

ولهذا، فإن نص املشروع يحتاج إلى تصحيح عدد من األخطاء 

اللغوية واملعرفية.

بعد قراءة أولية، لم أعثر على نص يستجيب للمطالب التي 

واجلمعيات  وتنظيماتهم  الصحافيني  لدن  من  مرفوعة  كانت 

احلقوقية واملهتمة بقضايا الصحافة واإلعالم. بل ولم يستجب 

االتصال  وزيرُ  ظل  التي  للتعهدات  حتى  املشروع  مسودة  نص 

النزول في  والتي بدأ سقُفها يشهد نوعا من  نفُسه يعلنها، 

الفترة األخيرة.

املوقف  حقيقة  تكشف  التي  السائدة  األجواء  خضم  في 

من الصحافة واإلعالم )استمرار التضييق على حرية الصحافة 

ملا  التحضير  جرى  وسجنهم(،  الصحافيني  متابعة  واستمرار 

يسمى »إصالح مدونة الصحافة والنشر«. السؤال الذي ميكن 

أن نطرحه هو: هل يتعلق األمر بالفعل بإصالح أم فقط بتعديل 

نص قانوني؟

بصيغة أخرى: هل ميكن لهذه املدونة بصيغتها التي جاءت 

بها، أن تأتي بجديد فعلي في ما يتعلق بتمكني الصحافة من 

االضطالع بأدوارها ذات الصلة بترسيخ ودعم الدميقراطية، وأن 

جتعل الصحافة دعامة حلرية الرأي والتعبير؟

ربحا للوقت، سأجيب مبا يلي: إن الصيغة التي قدمت بها 

مسودة مشروع مدونة الصحافة تفيد بأن األمر يتعلق بتعديل 

إلى  الرجوع  إلى  وأدعوكم  باإلصالح.  وليس  النصوص،  بعض 

بالنص  ومقارنتها  االتصال  وزارة  موقع  على  املنزلة  املسودات 

اجلاري به العمل، لتتأكدوا أن مما أقول.

قانونية،  لنصوص  تعديالت  يتحقق فقط مبجرد  ال  اإلصالح 

أو للرؤية التي ستؤطر هذه النصوص.  وإمنا بتعديالت للتصور 

النصوص  تأتي  ذلك،  وبعد  ورؤية...  وتصور  فلسفة  فاإلصالح 

التي ينبغي أن تعكس هذه الفلسفة والتصور والرؤية.

سياق  أو  إطار/  يحكمها  إصالح  أي  فلسفة  كانت  وإذا 

فيه  جتري  الذي  السياسي  السياق  أو  اإلطار/  فإن  سياسي، 

وتقارير  تراجعي.  سياق  هو  املعلنة  »اإلصالح«  عمليات 

املنظمات احمللية والوطنية تؤكد هذا املنحى التراجعي، بالنظر 

إلى ما يتطلبه الزمن اجلاري وما تستدعيه املطالب املرفوعة من 

لدن املعنيني باحلقل الصحافة واإلعالم، من صحافيني وناشرين 

وأصحاب مقاوالت إعالمية وحقوقيني، وما تقتضيه الشعارات 

املعلنة من لدن الدولة واملسؤولني احلكوميني. 

إن التأخر في إصالح القوانني املتعلقة بالصحافة ومبمارسة 

مهنتها يزكي ما أذهب إليه. فمنذ ثالثة عشرة )13( سنة؛ أي 

منذ سنة 2002، تاريخ اعتماد قانون الصحافة، والنقاش يجري 

املتعاقبني  الوزراء  من  وزير  كل  كان  لقد  القانون.  هذا  إلصالح 

)نبيل بنعبداهلل، خالد الناصري، مصطفى اخللفي( يتعهد بأنه 

األمر سنة 2007  وصل  وقد  واليته.  في  املهمة  هذه  سينجز 

إلى إعداد مشروع قانون الصحافة والنشر، وتقدميه إلى األمانة 

لكن  املصادقة.  مسطرة  مباشرة  أجل  من  للحكومة  العامة 

املشروع ظل مجمدا، دون أي توضيح رسمي.

وفي أكتوبر 2012، أقدمت احلكومة احلالية، من خالل وزارة 

حول  والتشاور  للحوار  علمية«  »جلنة  تعيني  على  االتصال، 

اللجنة  هذه  أنهت  وقد  والنشر.  الصحافة  مدونة  مشروع 

حدود اإلصالح يف مشروع قانون الصحافة والنشر

سأتوقف عند مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر يف 
 18 بتاريخ  االتصال  وزارة  قدمتها  اليت  األخرية،  نسختها 
باسم  اإللكرتوني  موقعها  على  ووضعتها  املاضي،  أكتوبر 
والنشر،  بالصحافة  يتعلق   13.88 رقم  قانون  )مشروع 
نسخة 17 أكتوبر 2014(. وجتدر اإلشارة إىل أن نسخة 

أخرى كان جرى تداوهلا قبل هذا التاريخ.  
سأقسم مداخليت إىل قسمني اثنني:

واضعي  عند  »اإلصالح«  مفهوم  يسائل  أول  قسم   -    
هذه املسودة.

   - وقسم ثان سأخصصه للنظر يف ما جاء به مشروع 
قانون الصحافة والنشر )من خالل بعض النصوص(.

حممد حفيظ
صحايف وأستاذ جامعي جامعة السلطان موالي سليمان – بين مالل

اإلصالح الذي ال ُيْصِلح وال َيْصُلح احملور األول

الصحافة  قانون  مشروع  مسودة  به  جاءت  ما  في  لننظر 

والنشر الذي أعدته وزارة االتصال.

وأحكاما  أقسام  وثالثة  متهيديا  بابا  الوثيقة  هذه  تتضمن 

نهائية.

الباب التمهيدي:

)تعريفات!!(،  عامة«  »أحكام  بعنوان  األول  فرعني:  تضمن 

والثاني بعنوان »في حرية الصحافة والنشر والطباعة«.

األقسام الثالثة:

القسم األول: »في الصحافة والنشر«

القسم الثاني: »في الطباعة والتوزيع واإلشهار«

لبعض!!  اخلاصة  احلماية  في  »العقوبات!!  الثالث:  القسم 

ل النص وُيَعلُِّق اإلصالح مشروع ُيعدِّ احملور الثاني

1. مالحظة شكلية تهم اجلوهر:
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فهذا آخر ما تعهد به وزير االتصال وهو يتحدث عما يسميه 

في ما يلي:  الثاني من اإلصالحات«، التي استعرضها   »اجليل 

للنقابة  السابع  الوطني  املؤمتر  افتتاح  خالل  كلمته  ]في 

الوطنية للصحافة املغربية )طنجة، اجلمعة 6 يونيو 2014([

- »إرساء الضمانات القانونية حلرية الوصول إلى املعلومة.

- تعزيز احلماية القضائية الستقاللية الصحف. 

العقوبات  عن  البديلة  للعقوبات  منظومة  اعتماد   -

احلبسية.

- احلماية القضائية لسرية املصادر.

- حتقيق االعتراف القانوني الكامل بالصحافة اإللكترونية 

باعتبارها أحد مستجدات الفضاء اإلعالمي«.

التعهدات  بهذه  االلتزام  مدى  في  للنظر  سريعا  سأتوقف 

األمثلة  بعض  أقدم  أن  قبل  القانون،  مشروع  في  نفسها 

والنماذج من بعض مواده.

وليس  والتقييد  الضبط  يفيد  ما  وهو  »يلتزم«...  أو  »يتعني« 

احلرية.

يقول املشروع في املادة 4: »الولوج إلى مصادر اخلبر واحلصول 

في  احلق  تقييد  يتم  لم  ما  للصحفيني،  حق  املعلومات  على 

احلصول عليها وفقا ألحكام الدستور والقانون«!! 

هذه الصياغة غير دقيقة. ومع أنها حتيل إلى الدستور، فإنها 

ميكن  »ال  يقول:  الذي  الفصل 27،  في  به  جاء  ما  تعكس  لم 

تقييد احلق في املعلومة إال مبقتضى القانون«.

أو  يعني،  ال  املعلومة  على  احلصول  في  احلق  »تقييد«  إن 

تفيده  ما  وهذا  هذا احلق.  يعني »سلب«  أن  ينبغي  ال  باألحرى 

لم(،  )ما  تستعمل  حني  املذكورة،  املادة  في  الواردة  الصياغة 

التي تعني مما تعنيه أن »التقييد« يفيد »سلب« احلق. واحلال 

ذريعة لسلب  أن يكون  وال ميكن  التنظيم،  نوع من  التقييد  أن 

احلقوق. إن الوجه اآلخر لصياغة املادة 4 )وهو وجه غير ظاهر 

احلصول  في  احلق  تقييد  بأن  يفيد  الظاهر(  الوجه  يستبطنه 

على املعلومات يسلب الصحافيني هذا احلق.

وباإلضافة إلى هذا، ال أفهم، هنا، عبارة »الولوج إلى مصادر 

ب�«احلق في  االكتفاء  ينبغي  كان  املادة!!  وردت في  التي  اخلبر«، 

موضوع  فذلك  اخلبر«،  أما »مصادر  املعلومات«.  على  احلصول 

مهني آخر.

وفق البيانات والكيفيات احملددة في املادة 20 من هذا القانون«.

وتعبر املادة 53 في باب »التوزيع« )الباب الثاني من القسم 

املسبق  الترخيص  على  تنص  حني  نفسه،  األمر  عن  الثاني( 

الدورية  املطبوعات  توزيع  احلكومة. »يخضع  قبل  بالتوزيع من 

األجنبية إلى التشريعات املعمول بها والى ترخيص مسبق من 

قبل السلطة احلكومية املكلفة باالتصال«.

2. بالنسبة إىل احلق يف احلصول على املعلومات:

إن مواد مسودة املشروع جندها بالفعل خلت من العقوبات 

يكون  لن  احلذف  هذا  لكن  بالكامل.  حذفها  مت  التي  احلبسية 

له أثر فعلي إذا لم يتضمن القانون ما يفيد بأن املتابعات في 

الصحافة  قانون  إال مبقتضى  تتم  ال  والنشر  الصحافة  قضايا 

والنشر. فمادام هناك تشريع خاص )قانون الصحافة والنشر(، 

فهذه  اجلنائي(.  )القانون  العام  التشريع  إلى  اللجوء  يجب  فال 

إذا  تنتهي  لن  العام  والتشريع  اخلاص  التشريع  بني  االزدواجية 

صدر القانون بالصيغة التي يوجد عليها املشروع.

ال  للحرية  السالبة  العقوبات  حذف  فإن  أخرى،  جهة  ومن 

التي  ثقيلة،  مالية  بإقرار عقوبات  تعويضه  بالضرورة  يقتضي 

قد توقف حياة املقاولة اإلعالمية. فرغم أن إحدى املواد تتحدث 

عن »األخذ بحسن النية في تقدير التعويض« )املادة 95(، فإن 

مسودة املشروع تعاقب بغرامات ثقيلة. وإذا أضيفت الغرامات 

ال  الصحافية  املنشأة  قتل  إلى  ذلك  فسيؤدي  التعويض،  إلى 

إنصاف الضحية!

3. بالنسبة إىل العقوبات البديلة عن العقوبات 
احلبسية:

4. بالنسبة إىل االعرتاف القانوني الكامل بالصحافة 
اإللكرتونية:

منه  أكثر  وتقييد  ضبط  هو  املشروع  مسودة  به  جاءت  ما 

حاجة  في  »اجلديدة«  الصحافة  هذه  كانت  فهل  اعترافا. 

إلى«ضمانات قانونية« مُتكنها من العمل دون تقييد أو تضييق 

مهني أو مادي أو تقني، أم كانت في حاجة إلى »اعتراف قانوني« 

يُلحق هذه التجربة مبا سبقها؟! فأغلب املواد الواردة في الباب 

وخدمات  حرية  ب�«في  املعنون  األول،  القسم  من  السادس 

أو  يجوز«،  »ال  أو  ميكن«  ب�«ال  تبدأ  اإللكترونية«،  الصحافة 

قال وزير االتصال في كلمته املشار إليها أعاله: »بعد اعتماد 

نظام التصريح لدى القضاء قبل عقود، سنتقدم نحو اعتماد 

التوقيف  أو  أو املنع  التي جتعل من املصادرة  احلماية القضائية 

قرارا بيد القضاء وليس اإلدارة«.

وكما نالحظ، فإن الوزير، هنا، لم يتخل عن »نظام التصريح«. 

وبالفعل، فقد جاءت مسودة املشروع ُمبِْقية على هذا النظام. 

التصريح  »في  األول:  القسم  من  الثالث  الباب  عنوان  ونقرأ 

كان  املطلوب  بينما  به«.  املتعلقة  اإلجبارية  والبيانات  القبلي 

هو االنتقال من »نظام التصريح« إلى »نظام اإلشعار«.

وبالنسبة إلى املطبوع األجنبي، نالحظ أن مسودة املشروع 

من  أو  احلكومة  رئيس  في  ممثلة  التنفيذية،  للسلطة  تعطي 

يفوضه، وليس القضاء، صالحية اإلذن بإحداث أو نشر أو طبع 

أي مطبوع دوري أجنبي. وهو ما تفيده املادة 30 التي جاء فيها: 

»مينع أن يُحَدث أو يُنشر أو يُطبع أي مطبوع دوري أجنبي إال إذا 

صدر بشأنه إذن سابق من طرف رئيس احلكومة أو من يفوضه 

أو  املستأِجر  أو  املالك  يوجهه  كتابي  طلب  على  بناء  لذلك، 

املسير أو مدير النشر إلى السلطة احلكومية املكلفة باالتصال 

5. بالنسبة إىل تعزيز احلماية القضائية الستقاللية الصحف:

لم أفهم احلاجة إلى هذه املادة. إن األمر يتعلق بنص قانوني 

يجب أن يصوغ ما له قيمة قانونية معيارية؛ أي ما يحدد احلقوق 

)تتضمن  الطويلة  املادة  بينما هذه  اجلزاءات.  ويرتب  والواجبات 

دقيقة  غير  تعريفات  تقدمي  في  استغرقت  فرعية(  فقرة   12

ومليئة بالتناقضات وحتى األخطاء املعرفية.

يعرف  الصحافة(،   .1( املادة  هذه  من  األولى  الفقرة  في 

املعلومات  جمع  عند  فقط  فيتوقف  »الصحافة«.  املشروع 

وإجناز املادة الصحافية ونشرها. بينما مهنة الصحافة تشمل 

أيضا نشر اآلراء واألفكار والتعليق عليها ونقدها، مثلما تشمل 

التعليق على األحداث التي تعاجلها إعالميا وتنشرها.

األول عن  اجلزء  يتحدث في  املشروع  جند  الفقرة،  وفي نفس 

املكتوب واملسموع واملرئي...، بينما في اجلزء الثاني الذي ُخصص 

لوسائل »ممارسة الصحافة«، جنده يتحدث فقط عن »املطبوع« 

و»اإللكتروني«.

6. بالنسبة إىل احلماية القضائية لسرية املصادر:

� املادة 2:

التحريري  بالشأن  املتعلق  املهني  »السر  حتى  أنه  نالحظ 

الداخلي« ال يتمتع باحلماية، حني تُلِزم إحدى مواد املشروع )املادة 

15( مدير النشر بالكشف عن هوية محرر مقال غير موقع أو 

يحمل توقيعا مستعارا لوكيل امللك أو لقاضي التحقيق«!!

مالحظات وتعليقات على بعض مواد مسودة املشروع احملور الثالث
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في فقرة )1.1. اخلبر(، جند أن تعريف »اخلبر«، كما جاء، يطرح 

العموم«؟  إلى  و«نقله  احلدث«؟  »وصف  معنى  ما  مشاكل. 

األجناس  ألحد  تعريفا  القانون  ليقدم  ضرورة  هناك  هل  !ثم 

الصحافية؟! وملاذ لم يكلف املشروع نفسه عناء تعريف باقي 

األجناس الصحافية األخرى )أنواع األخبار األخرى، أنواع املقاالت، 

االستجواب، الروبوتاج، التحقيق،...؟!(.

املعلومة:  تعريف  في  نقرأ  املعلومة(،   .2.1( فقرة  في 

والدقيقة  واملنسقة  املنظمة  البيانات  من  »مجموعة 

من  متجانسة  وتركيبة  خاصا  معنى  تعطي  والواضحة، 

املعرفة  إلى  والوصول  االستفادة  من  متكن  واملفاهيم،  األفكار 

واكتشافها وتداولها«.

منكم ميكن أن يفهم هذا الكالم الذي جاء في تعريف  َمنْ 

»املعلومة«؟! ال أعرف من أين جيء بهذا الكالم ومت إقحامه في 

نص قانوني؟!

اإلجبارية  والبيانات  القبلي  »التصريح  باب  في  تندرج 

املتعلقة به«. ونسجل أن فيها إثقاال وزيادة على ما هو سائد 

اليوم. فمن البيانات التي يتضمنها التصريح بنشر صحيفة، 

أقرأ عليكم ما يلي:

عند  املساعد  النشر  ومدير  النشر  ملدير  املدنية  »احلالة   -

االقتضاء واحملررين إن وجدوا وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم 

وأرقام  رسمية  ووثائق  بشواهد  املوثق  الدراسي  ومستواهم 

لألجانب  بالنسبة  اإلقامة  بطاقة  أو  الوطنية  بطائقهم 

وسجلهم العدلي«.

قبل  وتوظيفهم  احملررين  تعيني  يجب  أنه  يعني  هذا  فهل 

بتأسيسها،  التصريح  قبل  حتى  بل  الصحيفة،  تأسيس 

وعليهم أن ينتظروا إلى إصدار الصحيفة! لقد تداركت نسخة 

17 أكتوبر ما ورد في نسخة التي جرى تداولها قبلها بإضافة 

سيظل  فهل  يكفي.  ال  هذا  لكن  )احملررين(.  بعد  وجدوا(  )إن 

اجلهة  يشعر  التأسيس،  بعد  حتى  الصحافية،  املنشأة  مالك 

املصرح لها بكل محرر جديد؟!!  

ثم إن هناك فرقا بني العالقة التي جتمع احملررين الصحافيني 

باملنشأة الصحافية، وهي عالقة مهنية/ حتريرية، وبني العالقة 

التي تربط مدير النشر واجلهة املصرح إليها.

ومما ميكن أن ينتج عن مثل هذا الشرط أن يتسبب محرر ما 

في االعتراض على إصدار الصحيفة!

مما جاء في هذه املادة: »يحق للمعني باألمر ]مدير النشر[، 

إصدار  على  اخملتص  امللك  وكيل  ]اعتراض  االعتراض  حالة  في 

من  اخملتصة  اإلدارية  احملكمة  أمام  دعوى  يرفع  أن  الصحيفة[ 

وال  االعتراض.  في  املتضمنة  الرفض  مبررات  في  البت  أجل 

يجوز إصدار املطبوع الدوري أو الصحيفة اإللكترونية في حالة 

الطعن أمام احملكمة اإلدارية«.

عن الشروط التي يجب أن تتوفر في مدير النشر:

للمقتضيات  وفقا  مهني  صحفي  صفة  على  يتوفر  »أن   -

الواردة في التشريع املتعلق بالصحفي املهني«! هذا يعني أن 

هناك توجها ملنع املواطنني املغاربة، غير الصحافيني املهنيني، 

من أن يتولوا مسؤولية نشر الصحف !وهذا شكل من أشكال 

نحو  توجه  فهو  وبالتالي،  واإلعالم.  الصحافة  ممارسة  احلد من 

عن  احلديث  يجري  الذي  الوقت  في  الصحافة،  حرية  من  احلد 

»الصحافي املواطن«. وكما تالحظون، فهذه املادة تسعى إلى 

أن تتراجع عما يضمنه الواقع القائم.

� املادة 14:

� املادة 21:

� املادة 23:

إصدار  حق  مينع  دعوى  رفع  في  احلق  هذا  أن  هو  هنا،  املثير، 

الصحيفة، دون أن يُلزم احملكمة بأجل للبت. وهو ما يعني احلرمان 

غير احملدد من احلق األصلي؛ الذي هو حق إصدار صحيفة. وهو 

حق مرتبط ب�»احلق في اإلعالم«.

املطبوع  من  عدد  كل  نشر  عند  »تسلم  املادة:  هذه  تقول 

باالتصال،  املكلفة  احلكومية  للسلطة  منه  نسختان  الدوري 

ونسخة للنيابة العامة لدى احملكمة االبتدائية التي يوجد في 

حلماية  وذلك  الصحفية  املؤسسة  مقر  الترابي  نفوذها  دائرة 

للمملكة  الوطنية  للمكتبة  ونسختان  واحلريات،  احلقوق 

املغربية بهدف األرشفة واحلفاظ على التراث الثقافي، ونسخة 

للمجلس الوطني للصحافة.

نالحظ، هنا، كثرة اجلهات التي يجب أن تسلم لها نسخ من 

املطبوع )السلطة احلكومية املكلفة باالتصال، النيابة العامة 

الوطني  اجمللس  الوطنية،  املكتبة  االبتدائية،  احملكمة  لدى 

للصحافة(، وكذا اإلكثار من النسخ املطلوب تسليمها.

ملاذا ال يتم االكتفاء بجهة واحدة، مثل السلطة احلكومية 

تتكلف  وهي  للصحافة،  الوطني  اجمللس  أو  باالتصال  املكلفة 

بتسليم اجلهات األخرى النسخ اخلاصة بها؟

سبق احلديث عن مضمون هذه املادة أعاله، حني اإلشارة إلى أن 

احلكومة وليس القضاء هي من يقرر في شأن املطبوع األجنبي. 

تقول املادة: »مينع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري 

رئيس احلكومة  إذن من طرف  إذا صدر بشأنه سابق  إال  أجنبي 

أو  املالك  يوجهه  كتابي  على طلب  بناء  لذلك،  يفوضه  من  أو 

احلكومية  السلطة  إلى  النشر  مدير  أو  املسير  أو  املستأجر 

املكلفة باالتصال«.

� املادة 26:

� املادة 30:

الفضفاضة،  العبارات  أو  التعابير  املادة من  لم تسلم هذه 

التي حتتمل أكثر من تأويل وبالتالي توسعا في املعنى. ومما جاء 

بتوزيع املطبوعات  الترخيص  املادة: »يجوز طلب عدم  في هذه 

أو  للبيع  وعرُضها  األجنبية  الدورية  واملطبوعات  األجنبية 

أو  والبيع  التوزيع  ومسكُها قصد  العموم  أنظار  على  عرُضها 

العرض ألجل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة للدين اإلسالمي 

أصحاب  أحد  في  أو  امللك  جاللة  شخص  في  سبا  أو  قذفا  أو 

بالوحدة  أو حتريضا على املس  واألميرات  امللكي األمراء  السمو 

الترابية...«. 

واألمر نفسه يصدق على املادة 76 الواردة في باب »احلماية 

اخلاصة لبعض احلقوق« )الباب األول من القسم الثالث(، الفرع 

األول املعنون ب�«حماية النظام العام«. تقول هذه املادة: »يتم 

احلجز وفق أحكام املادة 31 أعاله، إذا تضمنت إحدى املطبوعات 

اإلساءة  أو  اإلسالمي  للدين  إساءة  الدورية،  املطبوعات  أو 

السمو  وأصحاب  امللك  لشخص  الواجبني  والتوقير  لالحترام 

الترابية  الوحدة  على  التحريض  أو  واألميرات  واألمراء  امللكي 

وفقا ألحكام الدستور«.

تنص هذه املادة على منع صنع أو حيازة أو استيراد أو تصدير 

أو تقدمي أو توزيع أو إيجار أو إلصاق أو عرض... »كل مطبوع أو 

مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعالمية تنشر 

أو  الدعارة  أو  البغاء  على  التحريض  في  تستغل  إباحية  مواد 

االعتداء اجلنسي على القاصرين«.

دقيق  قانوني  حتديد  اعتماد  ينبغي  باإلباحية؟  املقصود  ما 

على  أقدم  الذي  الشوباني  الوزير  واقعة  نتذكر  مازلنا  وواضح. 

الئق  غير  لباسها  أن  بدعوى  البرملان  مبقر  من  صحافية  طرد 

بهذه املؤسسة الدستورية. كما نتذكر واقعة سابقة بطلها 

رئيسه في احلكومة واحلزب، عبد اإلله بنكيران، الذي صرخ، قبل 

� املادة 31:

� املادة 78:
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بسبب  الثانية  القناة  من  صحافية  مصورة  وجه  في  سنوات، 

لباسها الذي اعتبره غير محتشم!!

هل  مثال،  الدعارة؟  أو  البغاء  على  بالتحريض  املقصود  وما 

ما يقوله الباحث السوسيولوجي عبد الصمد الدياملي في ما 

يخص »عامالت اجلنس« يدخل في باب التحريض على البغاء 

والدعارة؟ وله بهذا الصدد أطروحة يدافع عنها.

ثم ما الذي تفيده كلمة »تستغل«؟ هل املشكل في نشر 

البغاء  أم في استغالها في »التحريض على  املادة الصحافية 

من  في  أم  السكني  وجود  في  املشكل  هل  وباملثل:  أو...«؟ 

يستغله للسرقة أو القتل؟!!

تقول هذه املادة:

»ميكن رفض نشر التصحيحات والردود في احلاالت اآلتية:

- إذا توصل بها املطبوع الدوري بعد مضي 30 يوما من تاريخ 

نشر املقال املثير للرد؛

تتضمنه  قد  ما  نشر  أن  ال��دوري  للمطبوع  سبق  إذا   -

التصحيحات والردود بنفس املعنى والوقائع؛

- إذا مت حتريرها بلغة أخرى مغايرة للغة املقال أو اخلبر موضوع 

التصحيح أو الرد.

التصحيحات  نشر  عن  االمتناع  النشر  مدير  على  يتعني 

والردود إذا انطوت على جرمية معاقب عليها قانونا«.

حق  )في  الثالث  الباب  في  الوردة  املادة  هذه  في  جاء  مما 

والردود في  التصحيحات  نشر  رفض  والرد(: »ميكن  التصحيح 

احلاالت اآلتية: إذا توصل بها املطبوع الدوري بعد مضي 30 يوما 

من تاريخ نشر املقال املثير للنشر...«.

حق  عن  ففضال  بأجل؟  والرد  التصحيح  حق  تقييد  مت  ملاذا 

املعني باألمر الذي يجب أال يسقط بأي قيد، فإن في التصحيح 

وظائف  من  وهذا  العام.  للرأي  وتنويرا  للحقيقة  خدمة  والرد 

أو  »احلقيقة«  إلى  وصلنا  فمتى  واإلعالم.  الصحافة  وأدوار 

وصلتنا، فينبغي أال نحجبها عن الرأي العام، حتى ولو لم يكن 

إذا كانت هذه  لذلك عالقة بأي اعتداء على أي كان، فما بالك 

»احلقيقة« ترتبط بحقوق الناس.

املواد  مقتضيات  »تُطبَّق  تقول:  ومثيرة.  طريفة  مادة  هذه 

السب  أو  القذف  على  القانون  هذا  من  و91  و90  و89   87

املوجه في حق األموات إذا كان قصُد مرتكبيه يهدف إلى املس 

بشرف واعتبار الورثة األحياء. كما يحق لهؤالء إمكانية سلوك 

مسطرة الرد والتصحيح«.

إذا لم يكن لهذا امليت ورثة أحياء، هل يحق قذفه وسبه؟! 

ال  واعتباره هو،  املس بشرفه  إلى  يهدف  وإذا كان قذفه وسبه 

اعتبار ورثته األحياء، هل يحق أن يتعرض للقذف والسب؟!

� املادة 92:

� املادة 118:

مداخل إصالح املشهد اإلعالمي باملغرب

ملف العدد

عبد اهلل البقالي

الصحافة واإلعالم باملغرب

رئيس النقابة الوطنية للصحافة املغربية
عن  املتواضعة  املداخلة  هذه  يف  أحتدث  أن  اخرتت 
األمر  ويتعلق  ومهمة،  كبرية  براهنية  حيظى  موضوع 
مبداخل إصالح املشهد اإلعالمي الوطين، ولكن قبل ذلك 
البد من االستهالل بالتذكري بأن إصالح املشهد اإلعالمي 
مطالب  يتقدم  اآلن  إىل  االستقالل  فجر  منذ  ظل  الوطين 
يتحول  أن  قبل  الوطنية  واحلقوقية  السياسية  الطبقة 
إىل مطلب رئيسي من مطالب املهنيني، إنين أجزم بالقول 
إن اجملتمع املغربي مل يشعر طيلة أكثر من مخسني سنة 
اليت تفصلنا عن االستقالل السياسي بالرضى عما يقدمه 
هذا  يشبع  ومل  ومنتوج،  خدمات  من  اإلعالمي  املشهد 

اجملتمع رغبته يف هذه املطالبة.

والواضح واملؤكد أنه وقع إجماع بصفة مبكرة على االعتقاد 

للبالد  السياسي  املسار  أي تطور في  احلديث عن  بأنه ال ميكن 

دون ركوب قاطرة املشهد اإلعالمي، مبعنى  أنه حصل اتفاق على 

اجلدلية القائمة ما بني احلسم في االختيارات املتعلقة باملشروع 

السياسي العام في البالد وأداء املشهد اإلعالمي الوطني.

في  ظلت  اإلعالمية  املسألة  أن  املناسبة  بهذه  نؤكد  إننا   

البالد،  في  يسود  واليزال  ساد  الذي  السياسي  الصراع  صلب 

مكونات  على  الهيمنة  حقها  من  أنه  اعتبرت  قوى  بني  صراع 

وفصائل املشهد اإلعالمي مبا ميكنها من كبح جماح التعبيرات 

وتطويع وسائل اإلعالم مبا يخدم اختيارات سياسية واقتصادية 

واجتماعية سائدة بل واحلفاظ على األسباب التي مكنت هذه 

ومدنية  سياسية  قوى  وبني  سائدة،  تصبح  أن  من  االختيارات 

حلمل  حقيقية  قاطرة  اإلعالم  في  ورأت  االختيار  هذا  ناهضت 

التعبيرات  خملتلف  حاضنا  ومالذا  الشامل  التطور  مشاريع 

والثقافية  واالقتصادية  واحلقوقية  واالجتماعية  السياسية 

واللغوية وحصنا لتقوية املشروع الدميقراطي، ووسيلة ملراقبة 

الشؤون العامة وتقومي السياسات العمومية في البالد. 

األسئلة  من  جملة  تقدمي  إلى  نسعى  املقدمة  بهذه  إننا 

اإلعالمي  باملشهد  املرتبط  الصراع  بحقيقة  املرتبطة  احلارقة 

ملا  املفسرة  األسباب  هي  وما  هذا،  كل  حصل  ملاذا  الوطني، 

حدث؟ ! 

بالنسبة لتاريخ إصالح املشهد اإلعالمي ننطلق من القول 

املغربي،  اإلعالمي  تاريخ إصالح املشهد  أنه مجازا نتحدث عن 

ألنه حتققت  رتوشات ومحاوالت لكن لم نعرف في يوم من األيام 

في  التعديل  هذا  وجتسيد  التعديل  فيها  مت  أساسية  محطة 

إصالح املشهد الوطني اإلعالمي.

اإلصالح،   تاريخ  في  مشعة  ضوء  نقطة  بتسجيل  أبدأ 

العامة،  احلريات  ظهير  صدور  تاريخ   1958 نونبر   15 وهي 

أحد مقوماتها  والنشر   الصحافة  قانون  مبثابة  الظهير  وكان 

القانون  هذا  إن  بل  ومتقدما،  ليبراليا  قانونا  وكان  األساسية، 

التي  القوانني في مجال اإلعالم  كان أكثر تطورا من كثير من 

حلقته فيما بعد، وحتى بعد عشرات السنوات،  طيلة حوالي 

تسجل  لم  الترابي  استقالله  على  املغرب  حلصول  سنة   50

ميكننا  بل  اإلعالمي،  املشهد  بإصالح  يتعلق  فيما  عنيفة  هزة 
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احلديث في املقابل عن انتكاسات حقيقية تعرض لها املشهد 

اإلعالمي. ظهير احلريات العامة ما أن صدر في 15 نونبر 1958 

حتى تعرض لسلسلة من التعديالت بداية من 1959، 1960، 

بأحداث  ارتبطت  التي   1973 أبريل   10 1962...وخصوصا 

سياسية وازنة عاشتها البالد على مستوى انتفاضات شعبية 

، وعلى مستوى محاولتي االنقالب العسكريتني في السنوات 

املعلومة. انعكست هذه األجواء السياسية اخلانقة واحملتدمة 

الصحافة،  قانون  على  وخصوصا  العامة،  احلريات  على ظهائر 

قانونا  وأصبح  القانون،  هذا  احلديدية على  القبضة  إحكام  ومت 

تقدمي  إلى  في حاجة –هنا-  ولست  للصحافة،  بامتياز  جنائيا 

للحريات  السالبة  العقوبات   ( اجملال  الدالئل في هذا  كثير من 

تصل إلى 20 سنة( بل هناك بعض التفاصيل خطيرة جدا ، 

  . فيها اشتغلنا  التي  سنة   30 طيلة  خضناها  معركة  وهذه 

جميع  في  أنه  قبيل  من  العناوين،  ببعض  االستدالل  يكفي  و 

براءته  إثبات  للمتهم  يحق  القضاء،  على  املعروضة  القضايا 

بتقدمي األدلة واحلجج خالل جميع مراحل احملاكمة، وحتى بعد 

مراحل احملاكمة؛ ما عدا في قضايا النشر والصحافة، الصحافي 

ومدير النشر مطالب باإلدالء بالوثائق واإلثباتات 48 ساعة  بعد 

كانت  1973؛  أبريل   10 لتعديالت  طبقا  باالستدعاء  توصله 

ترسل الدعوى للصحافي مساء يوم اجلمعة، وصباح يوم االثنني 

لتنتقل  ناضلنا  ذلك  بعد  السجن،  الصحافي نفسه في  يجد 

املدة  إلى 15  يوما، ثم إلى شهر،  وهذه مسألة ال حتتمل أي 

تفسير.

ميكننا أن نتحدث عن تباشير ضعيفة أولى إلصالح املشهد 

احلراك  مع  موازاة  بدأت  محتشمة،  جد  خطوات  السياسي، 

وذلك  التسعينيات،  في مطلع  املغرب  عاشه  الذي  السياسي 

 ،1994 سنة  املهني  للصحافي  األساسي  النظام  مبراجعة 

كانت أول خطوة. وعلى كل حال قانون متكنا من خالله أن نفرق 

املوظف،  بني  و  والتلفزة..(  اإلذاعة  في  )عامل  الصحافي  بني 

وبعض اإلشكاليات املهنية... ومن ذلك احلني وإلى سنة 2002 

حيث أدخلت تعديالت على قانون الصحافة 15 نونبر 1958. 

عموما مت تسجيل إصالحات مهمة باملقارنة مع ما كان عليه 

األمر من عقوبات سالبة للحريات بشكل كبير )من 20 سنة 

إلى سنتني، تخفيض كبير في الغرامات، التمديد في مدة اإلدالء  

القانون  في  والقذف،  السب  مفهومي  تعريف  إعادة  باإلثبات، 

القدمي مختلف متاما عن الوارد في القانون اجلنائي، على األقل 

استطعنا نقل التعريف من القانون اجلنائي إلى القانون اخلاص 

بالصحافة، تقليص مدة التقادم وهو أساسي جدا، التنصيص 

كل  –على  اإلصالح  وتيرة  املستجدة(.  املفاهيم  بعض  على 

 2005 سنة  منتصف  بداية  ؛  باملاضي  مقارنة  زادت  حال- 

كانت املناظرة الثانية حول اإلعالم بالصخيرات، وأفرزت الكثير 

العمومي  الدعم  تقنني  البرنامج،  )عقد  املهمة،  الوثائق  من 

يخصص  كان  السابق  الدعم   - والرقمية  املكتوبة  للصحافة 

للصحافة احلزبية فقط ويقترن بعدد املقاعد التي يتوفر عليها 

احلزب الصادر للجريدة في البرملان(  كل هذا مت التخلص منه، 

الصحف،  دعم  على  تشرف  مستقلة  جلنة  لدينا  وأصبحت 

للسمعي  العليا  الهيئة  إنشاء  العمومي،  القطب  توحيد 

البصري )وإن كان دورها حلد اآلن يقتصر على اعتبارها شرطي 

قانون  إصدار  اإلعالمي(،  املشهد  داخل  اجلوالن  حركة  لتنظيم 

لالستثمار في  املبادرات  إطالق  البصري،  السمعي  فضاء  حترير 

الفضاء اإلذاعي عشرات اإلذاعات اخلاصة، وظهور عناوين كثيرة 

في الصحافة املكتوبة... ميكن القول إذن أن احلراك السياسي 

آثار  له  كانت  التسعينات  مطلع  املغرب  شهده  الذي  املغربي 

نسبية على املشهد اإلعالمي.

في  غارقة  عناوين  هناك  اإلص��الح،  مبجاالت  يتعلق  فيما 

التخلف منظمة للممارسات اإلعالمية في البالد، وأنا شخصيا 

البوهالي«  »دربالة  ب   1958 لسنة  الصحافة  قانون  أسمي 

ألنه خضع للتعديل  في سنة 1958 وخضع  للتعديل بلغة 

سنة 1959 ثم  لغة 60 و لغة 62...لدينا  قانون يتضمن لغة 

50 سنة،  طبعا مسألة اللغة في القانون مسألة أساسية، 

واملفاهيم في القانون قد تختلف من مرحلة إلى أخرى. لدينا 

شبكة  هشة،  صحفية  مقاوالت  مهترئة،  جد  إعالمية  بنية 

نسخة  فيه  تظل  الذي  الوحيد  البلد  )نحن  ثابتة  غير  توزيع 

اجلريدة اليومية حية ملدة ثالثة أيام ألنها مرتبطة ببنية توزيع 

جد متهالكة وغارقة في التخلف...(، ضعف في املوارد البشرية 

)في املغرب ال نتجاوز 3000 صحفي، وهذا الرقم نقوله مجازا، 

ألننا في توزيع البطاقة املهنية  بالنسبة جلرائد جهوية ومحلية 

املهنية  الهوية  حتدد  التي  الشروط  بعض  عن  الطرف  نغض 

باجملال  ألف   50  ، لدينا  مثال  مصر  مع  مبقارنة   ،  )... للطالب 

تونس  في  املكتوبة،  الصحافة  في  ألف   15 املرئي،  السمعي 

في  و  محدودة،  بدميغرافية  تتميز  التي  وهي  صحفي   3000

نيجيريا هناك 28 ألف صحافي.  ثم إنه انطالقا من التجربة، 

الحظنا  بأن الصحافة أصبحت جسرا للعبور من العطالة إلى 

مهنة »أرقى«، ألن املهنة ليست ضامنة لالستقرار والترقي في 

الصحافيني  من  كثير  وبالتالي  للعيش.  االجتماعي  املستوى 

الصحافي   ، أخرى  مهن  ممارسة  إلى  انتقلوا  املقتدرين  األكفاء 

اإلطار هو األقل حظا في توفير أجواء عيش مناسبة باملقارنة 

مع أطر أخرى في اجملتمع، هناك خوف من القول بأننا أمام تأطير 

و  للعيش،  و  للعبور  العام بكفاءات لم جتد منافذ أخرى  للرأي 

لهذا املعطى تأثير على مستوى اإلنتاج والتأطير.

باإلضافة إلى كل هذه املؤشرات السلبية التي ترتبط مبهنة 

املقروئية،  بتراجع  مرتبطة  أخرى  إشكالية  هناك  الصحافة، 

التراجع  من  مبزيد  مرتبطا  خبرا  إليكم  أزف  أن  ويؤسفني 

املقروئية  نسبة  مبقارنة  قمنا  فإذا  األيام،  من  الالحق  سيعرفه 

الشروق  جريدة  مبيعات  مثال  جند  منا،  قريبة  بدول  باملغرب 

أن  جند  كما  كاملة،  باملغرب  املبيعات  نسبة  تساوي  اجلزائرية 

نسبة مبيعات جريدة »الصباح التونسية« تصل إلى أكثر من   

50ألف  نسخة في تعداد سكان ال يتجاوز 11 مليون.

بأن اإلشكال بهذا اخلصوص مرتبط مبا هو سياسي،  أعتبر 

هناك منغلق بخصوص سياسة احلكومة في اجملال اإلعالمي، 

مثاال على ذلك، يجب مراجعة وكاالت األنباء، باملغرب الوكالة 

وكانت  احلكومية،  واألنشطة  امللكية  األنشطة  في  تختص 

الوكالة سابقا مختصة في القرب، اليوم الصحافة االلكترونية 

أصبحت تقوم بهذه املهمة، إذن يجب مراجعة األمر.

بالنسبة للصحافة االلكترونية، لدينا 166 موقع مهيكل، 

مقاولة،  إطار  في  املهيكل  هو  فقط  املواقع   هذه  ثلث  ولكن 

هذا كله طرح  إطار وطني؛  العدد هو احملتضن في  خمس هذا 

إشكاليات حقيقية على املشهد اإلعالمي )املضمون اإلعالمي 

حترير  وميثاق  حترير،  وخط  حترير،  هيئة  إلى  خاضعا  كان  إذا 

أكثر  املراجع(؛  هذه  لكل  فاقد  اإلعالم  فهذا  املهنة  وأخالقيات 

من 9 ماليني مغربي  يلجون الفايسبوك يوميا )شعب بكامله، 

وبالتالي ما هو هذا املنتوج الذي يقدم في الفايسبوك، شروط 

قناعات  يكون  املنتوج  وهذا  فيه؟؟  واملصداقية  واملهنية  اجلودة 

أساسية لدى الرأي العام، وبهذا نالحظ أن عددا من الشائعات 

حتولت إلى حقائق بسبب كمية التداول داخل شبكات التواصل 

االجتماعي، هذه الشبكات قادرة في رمشة عني على إسقاط 

على  مطلقا  عاجزة  ولكنها  العالم،  في  الديكتاتوريات  أعتى 

بناء نظام سياسي أو ثقافي واجتماعي بديل، وبالتالي نحن في 

اخلطر  ندرك مكامن  وهنا  واالرتباك،  والفتنة،  الفوضى  مرحلة 

احلقيقية لهذا اإلعالم.
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مليار  بأن  أخذنا  إذا  فيه،  متحكم  أيضا  اإلشهاري  السوق 

ثلث  يصل  ال  للصحافة،  اخملصص  اإلجمالي  الغالف  هو  درهم 

هذا الغالف إلى الصحف، ألنه يذوب في الطريق عند  وكاالت 

الوكاالت االشهارية  وعائدات  نافذة،  متحكم فيها من جهات 

التجربة  في  إال  جتدها  أن  ميكن  ال  أكبر-وهذه  اإلشهار  من 

الصحفية  للمقاولة  بالنسبة  اإلشهار  عائدات  من  املغربية- 

واإلعالمية.

باجلملة، نحن لم نحسم بعد في منوذج اإلعالم الذي نريده، 

وهذا عمق اإلشكالية، ألنه في الوقت الذي نحدد منوذج اإلعالم 

الذي نريد سنتمكن من أن نحدد التوجهات العامة واالختيارات 

احلديث  إلى  و ال حاجة  للبالد.   العمومية  للسياسات  العامة 

مبالية  متول  التي  الرسمية  العمومية  اإلعالم  وسائل  أداء  عن 

عمومية متحصلة من املال العام، و عالقة ما تنتجه مبفهوم 

إننا  القول  خالصة  و  عام،  مرفق  طرف  من  العمومية  اخلدمة 

العمومية،  اخلدمة  يحترم مقتضيات  ال  إعالمي  بصدد منتوج 

و  املغربي،  اجملتمع  لواقع  أحادية  قراءة  عن  ناجت  منتوج  إنه  بل 

هذه إشكالية حقيقية تقتضي اهتماما استثنائيا من طرف 

مكونات اجملتمع.

إن هذا الواقع يحتم إصالحا شامال، و نقترح أن يتحقق هذا 

اإلصالح من خالل املداخل التالية:

1 - مراجعة جذرية ملنظومة القوانني املنظمة ألداء وسائل 

شرعت  قوانني  ليس  و  األداء،  و  املشهد  تنظم  قوانني  اإلعالم 

بفلسفة التضييق و الضبط.

2 - حترير حقيقي لفضاء اإلعالم املرئي و املسموع و املكتوب، 

حترير يستند إلى متكني وسائل اإلعالم من أن تقوم بأدوارها في 

إطار االستقاللية واملهنية، ألن ما حصل من حترير اآلن ال يعدو 

أن يكون حتررا مضبوطا ومتحكم فيه .

ما  خصوصا  الوطني،  اإلعالم  لبنية  جذرية  مراجعة   -  3

التوزيع  هياكل  وتعزيز  الصحافية  املقاولة  بتقوية  يتعلق 

وحتقيق عدالة في مجال اإلشهار. 

4 - االهتمام الفعلي باملوارد البشرية في القطاع من خالل 

الكرامة  حتقيق  تضمن  مهنة شريفة  الصحافي  مهنة  جعل 

في العيش. 

5 - إعطاء تكوين املوارد البشرية ما يجب من عناية واهتمام، 

إننا بصدد قطاع خاضع لتطورات تكنولوجية هائلة، والبد من 

حتقيق مالءمة ما بني هذه التطورات وإمكانيات العاملني. 

6 - إن مسألة أخالقيات املهنة حتضر بقوة في هذا الصدد، 

إن الفوضى العارمة التي يتخبط فيها القطاع أحلقت أضرارا 

مخالفات  القتراف  اجملال  وفسحت  املنتوج،  بجودة  جدا  بليغة 

من  بات  لذلك  واجملتمعات  األفراد  بحقوق  بليغة  أضرارا  تلحق 

املنتوج من اجلانب  البحث في سبيل تقومي مضامني  الضروري 

األخالقي. 

أن اإلصالح في هذا  التأكيد على  إننا جندد  القول،  وخالصة 

القطاع يتوقف على وجود إرادة سياسية حقيقية، التي بدونها 

سنظل دوما نردد هذه األسطوانة احملفورة.

اإلعالم العمومي :متطلبات اإلصالح وحتديات االنتقال 
الدميقراطي

ملف العدد

عبد الصمد بن شريف 

الصحافة واإلعالم باملغرب

صحايف وكاتب
املراحل  إحدى  حاليا  يعيش  املغرب  أن  أحد يف  ال يشك 
الواعدة يف تارخيه. والدليل على ذلك هو  التغيري العميق 
األخرية،  السنوات  خالل  املغربي  اجملتمع  عاشه  الذي 
والتحوالت العديدة واملتنوعة على املستوى املؤسساتي، 
إىل جانب اإلصالحات اهلائلة اليت يشهدها اقتصاده يف 
خمتلف القطاعات. وقد عرف قطاع اإلعالم بدوره حتوالت 
حقيقية خاصة بعد حتريره وإنشاء اهليئة العليا لالتصال 
السمعي البصري وتغيري اإلطار القانوني لإلذاعة والتلفزة 
اليت حتولت من مؤسسة رمسية إىل جمموعة تتوفر على 

استقالل إداري ومادي.

بلد في  بأنه ال ميكن ألي  التذكير  إلى  ثمة حاجة  لكن هل 

منسجمة  تنمية  حتقيق  يستطيع  بأنه  يدعي  أن  اليوم  عالم 

ومتناغمة  وإعطاء بعد ديناميكي وملموس خملتلف االنتقاالت 

،مبا في ذلك االنتقال الدميقراطي ، بدون امتالك قطاع سمعي 

بصري قوي له رؤية مستقبلية وله وسائل مالية ولوجيستيكية 

بدونها ال ميكنه أن يتطلع إلى مكانة مشرفة في قطاع يشهد 

منافسة ضارية ومتزايدة؟ 

إن هاته املقدمة تدفعنا بالضرورة إلى التساؤل حول بعض 

اإلشكاليات التي متس مباشرة هذا القطاع وخاصة ما يتعلق 

مبدى مالئمة االختيارات التي قمنا بها في هذا القطاع.

السريعة  والوالدة  الشرسة  اإلعالمية  املنافسة  أن  يالحظ 

ملئات الفضائيات، جعلت املشاهد املغربي أمام عدة اختيارات، 

مصداقية  يقوي  ما   وهو  رقابة،  أو  لتوجيه  يخضع  أن  دون 

على  يستند  م��دروس  إصالحي  مخطط  تطبيق  وشرعية  

أهداف واضحة ودقيقة  .لتحصني هذا املشاهد من االختراقات 

واالنغالق  الغلو  على  واملشجعة  احملرضة  واملذهبية  الفكرية 

واالحتراب العقائدي.

من املؤكد أن احلقل السياسي الوطني الذي  شهد ويشهد 

من  جملة  يواجه   بات  النتائج،   متفاوتة  وديناميات   رّجات  

انتشار  و  السياسية  املشاركة  محدودية  أقلها   التحديات، 

رقعة العزوف االنتخابي. وأمام  هذه املظاهر غير املشجعة على 

استتباب الدميقراطية واستقرار املؤسسات، ظهرت اجتهادات 

كثيرة لفهم الظاهرة وجتاوزها، غير أن مجمل تلك االجتهادات  

احليوي  الدور  فوق  وقفزت  والتواصل،  اإلعالم  مشكلة  أغفلت 

املنوط بوسائل اإلعالم العمومية في صناعة وتشكيل رأي عام 

وطني فعال وعقالني ومبادر. 

فإنه  السياسة،  رجل  عن  بوجهه  املواطن  يشيح  فحينما 

يؤكد ال مباالته مبجمل القضايا الوطنية التي يفترض أن لذلك 

للمواطنني.فضال عن  يقدمه  بخصوصها  السياسي »عرضا« 

تهدد  حقيقية  معضلة  تشكل  أصبحت  التي  القراءة  أزمة 

النقاش  و  العلمي  التفكير  قيم  باجتثاث  العربية  اجملتمعات 

حيث  املكتوبة،  الصحافة  ذلك  في  مبا  احلر،  واإلبداع  العقالني 

أضحت هذه األخيرة تعاني من مشاكل بنيوية تؤثر قطعا على 

وأخبار  السياسة  هوامش  فيه  أصبحت  مضمون  مضمونها، 

اإلثارة   من  عالية  جرعة  على  تنطوي  التي  واملواضيع  اجلرائم 

املواطنني  يدفع  بشكل  للجرائد  األولى  الصفحات  تتصدر 

التعاطي  ،ومن  السياسي  العمل  من  النفور  من  املزيد  إلى 

باعتباره  القراءة  فعل  ومع  املكتوبة  الصحافة  مع   االيجابي 

سلوكا حضاريا ومدنيا راقيا، عالوة على غياب سيولة املعلومة 

عوامل  كلها  وهذه  التعبير.  حلرية  واآلخر   احلني  بني  والتدهور 

اجلرائد  صفحات  على  العمومي  النقاش  تسطيح  إلى  تؤدي 

واإلذاعات  القنوات  أن معظم  فيه   يالحظ   الذي  الوقت  في   ،

العمومية حترص على احلفاظ على الطابع الرسمي ،مما يحول 

لصفة  اكتسابها  واستحالة  عمومية  خلدمة  تقدميها  دون  
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مفرط   بشكل  رسمي  هو  مبا  تعنى  .فهي  العمومي  املرفق 

واإلذاعات  التلفزيونات  أما  املواطنني.  من  القرب  حساب  على 

اخلاصة فيبدو أن الهواجس التجارية فرضت عليها االبتعاد عن 

قضايا السياسة واجملال العمومي حلساب الترفيه.وفي أحسن 

وقابل  هوية  بدون  هجني  إعالمي  منط  في  انخراطها  األحوال 

للتغير والتحول حسب السياقات  وموازين القوى السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية.

مطلقا إلى القرن الواحد والعشرين وال تعكس القيم املتنورة 

واملشرقة التي أثثت احلضارة والثقافة العربية واإلسالمية، مبا 

هذه  وأن  خاصة  املقاصدي،  والفكر  الديني  االجتهاد  ذلك   في 

العام  الرأي  من   وصياغة جزء  القنوات تولت مهمة صناعة   

العربي واإلسالمي.

عاجلة  الضرورة  تبدو  امللتبس،  املشهد  هذا  ظل  في   

واإلبداع  واملبادرة  احلرية  هامش  من  أوسع  بقدر  تتمتع  لقنوات 

التعبير،   حرية  من  أمنية  مخاوف  طبعا  هناك  واالستقاللية. 

الدميقراطية  والتطلعات  املبادئ  تتناقض مع  اخملاوف  لكن هذه 

املشروعة التي تراود عددا من اجملتمعات في منطقتنا. وبعض 

االنزالقات  املهنية ال  يجب أن تتحول إلى مبرر  لتسويغ هذه 

احلرية  قمع  أن  ذلك  كبرى.  مخاطر  على  تنطوي  التي  اخملاوف 

مببررات أمنية يعني عدم الصراحة وعدم الثقة واستمرار نفس 

املشاكل التي أدت إلى العزوف  اإلعالمي والثقافي والسياسي، 

ظل  في  االستقرار  عدم  احتماالت  من  ذلك  يتضمنه  ما   مع 

وعدم  الفقر  استمرار  و  واالنغالق  والتطرف  الشعبوية  تنامي 

تكافؤ الفرص  وسوء توزيع الثروة.

وإذاعات عمومية   تلفزيونية   قنوات  أفضل من  ليس هناك 

وتفتح  واملواطنني  الوطن  مشاكل  على  مضمونها  تركز 

املواطنني لالنخراط في  وتعبئة  بهدف جتاوزها،  نقاشا حولها  

العمل السياسي  والثقافي واملدني والرفع من مستوى الوعي 

العمومي  مبهنية واستنادا إلى منهجية بيداغوجية تعليمية. 

التقليدي »أي  السياسة مبعناها  بتقليص حجم  األمر  يتعلق 

األشخاص واملؤسسات احلزبية والكواليس« لصالح السياسة 

االنتقال  وحتديات  التنموي  اخليار  ترجيح  أي  اخلدماتي،  مبعناها 

البرملانية  الكتل  ومالحظات  احلكومات  ومشاريع  الدميقراطي  

العمومية  املؤسسات  وتسيير  اإلنسان  حقوق  وخروقات 

اخلارجية،  وعالقاتها  للدولة  واملالية  االقتصادية  والسياسات 

بالسياسة  اهتمام  أدنى  يبدي  أن  للمواطن  ميكن  ال  حيث  

والسياسات العمومية  واالنشغال بالقضايا  الوطنية والدولية 

إال إذا أحس بالفعل أن حياته اليومية تتجلى  حتما في ما يصدر 

ومؤسسات  املنتخبة  واجملالس  واحلكومة  البرملان  فضاءات  عن 

الدولة من قرارات وما يسبقها من نقاشات ومداوالت.

واإلعالمية  السياسية  التداعيات  رصد  خالل  من  ويبدو 

واملصرية   التونسية  للحالتني  والسوسيولوجية  والثقافية 

التلفزية  القنوات  على  التأثيرات  من  العديد  أنتجتا   أنهما 

بعض  لشركات  اململوكة  اخلاصة  وحتى  الرسمية  الوطنية 

رجال األعمال في البلدين .

الفضائيات  بعض  تأثير   تراجع  إلى  احلالتني  هاتني  وأدت 

عالية  بنسبة مشاهدة  تتمتع  كانت  التي  العربية   اإلخبارية 

النقاش  برامج  على   الطلب  تنامى  إلى  التراجع  هذا  ،ويعزى 

السياسي لدى قطاعات واسعة  ورغبتها في مشاهدة اجلداالت 

والسجاالت حول قضايا املرحلة االنتقالية.

االنتقالية،  املراحل  اكتنف   الذي  الغموض   أن   ومما الشك 

الشأن  تدبير  وكيفية  التي صاحبتها،  واالنفالتات  واالحتقانات 

العام، وغياب الرؤية الواضحة للبرامج واملشاريع احلكومية ،دفع 

قطاعات  اجتماعية عريضة   في دول كثيرة  إلى البحث عن 

اململوكة  الفضائيات  منها في  متثلت في جزء  إعالمية،  بدائل 

لبعض رجال األعمال  طبعا بأجندة سياسية، والتي تركز في 

برامجها احلوارية ومقابالتها ونشراتها اإلخبارية على األوضاع  

السائدة ، سعيا منها   صدقا أو افتراء إلى فهم وقائع ما يجري 

على الساحة السياسية ومن ثم ازداد حضور هذه القنوات في 

احلياة اليومية للمواطنني كما هو الشأن في مصر، حيث  أثرت 

على بعض توجهاتهم  في ظل موجة نقاش سياسي عارم.

وهشاشة  السياسي  املشهد  ضعف  أن  البديهي  من 

البرامج  على  االجتماعي  الطلب  تزايد  إلى   أديا  الدميقراطية، 

احلوارية السياسية واالجتماعية ومتابعة األخبار والتعليقات، 

االنفتاح  عليها  يستعصي  سياسية  بنى  ظل  في  خاصة 

اإلعالم  وإذاعات  لقنوات  املهني   األداء  تراجع  إليها   ،ينضاف 

الرسمي.

اإلعالم  إلى  االستقطاب  هذا  أسباب  بني  من  أنه   ويالحظ 

السياسي املتلفز:

املعارضة من حيث سندها  احلزبية  التركيبة  ضعف   �     

االجتماعي ومن حيث بلورة برامج سياسية واقتصادية

يتسم  واإليديولوجي  الرمزي  اإلنتاج  من  هيمنة منط   �     

بالنزعة الشعاراتية.وعدم الوضوح.

واالجتماعية  السياسية  اللغة  في  السيولة  متثل   �     

مظاهر  ابرز  أحد  الدالالت  في  وامليوعة  لها  احلاملة  واملعاني 

الوهن اإليديولوجي التي أثرت سلبا على السجاالت السياسية 

الصراع  إلى إضعاف حالة  أدى كل هذا  ثم  ومن  واالجتماعية  

احلزبيني  الفاعلني  بني  السياسي  والتنافس  االجتماعي 

والسياسيني في البالد.

الطلب  تزايد  إلى  السياسي  املشهد  ضعف  أدى   �     

واالجتماعية   السياسية  احلوارية  البرامج  على  االجتماعي 

ومتابعة األخبار والتعليقات السيما في ظل تراجع مستويات 

األداء املهني اإلعالم املرئي الرسمي.

اللفظي  العنف  وس��ي��ادة  االضطرابات  بعض   �     

وأشكال  املادي  العنف  وموجات  والتظاهرات  واالحتجاجات 

الرفض  وغياب الوضوح في قواعد اللعبة السياسية  أدى إلى 

نسميه  أن  ميكن  ما  على  االجتماعي   الطلب  معدالت  تزايد 

التلفزة السياسية  التي تنهض على البرامج احلوارية واألخبار 

والتعليقات  لفهم طبيعة ما يحدث في الدولة واحلكومة وفي 

األحزاب  والشارع واملؤسسات.

مما ال شك فيه أن هذه األحكام  نسبية وغير مطلقة لكن 

تتقاسمها العديد من مكونات اجملتمع  املغربي، خاصة الطبقة 

السياسية والنخب الثقافية  والنسيج املدني الفاعل، وقد ال 

الدقيقة،   العلمية  واإلحصائيات  الدراسات  مستوى  إلى  ترقى 

وهو ما يحتم التفكير في إجناز  استطالعات للرأي في املوضوع، 

غير أن مجريات  األحداث تؤكد هذه األحكام ،كلما طفا على 

العمومي  والسجال  النقاش  مواضيع  من  موضوع  السطح 

،حيث تخدم  بعض وسائل اإلعالم  اخلاصة  جهات على حساب 

في  أنفها  حتشر  لم  إذا  الرسمية   واإلذاعات  والقنوات  أخرى، 

األمر  عن  تتغاضى  ،فإنها   وطراوته  راهنيته  ميتلك  موضوع   

بشكل نهائي.

وهذا ما يبرر بقوة احلاجة امللحة إلعالم سمعي بصري  عمومي 

واجملتمع؛  والثقافة  واالقتصاد  السياسة  جوهر  على  ينصب 

االستالب  أنواع  ألخطر  املعرض  املواطن  ضمير  يخاطب  إعالم 

في ظل طغيان قيم الشعبوية والالعقالنية والتهريب الديني 

والروحي والهوياتي. كما هو الشأن بالنسبة جملموعة غير هينة 

من القنوات الفضائية  العربية  التي تسوق خطابات ال تنتمي 
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أن  وعلينا  طرق.  مفترق  في  حاليا  يوجد  املغرب  أن  ويبدو 

إشكالية  حول  مجد  وغير  عقيم  نقاش  سياق  في  نسجل 

حاليا  تخسر  بالدنا  أن  العمومي،  البصري  السمعي  اإلعالم 

معركة كبرى في مجال حققت فيه بلدان أقل أهمية من املغرب 

منجزات ال ميكن إنكارها ! واألمثلة كثيرة وعديدة في هذا اجملال. 

إننا نعتقد، وبدون أن نكون عدميني، ألن العدمية تؤدي طبعا إلى 

نتائج عكسية، وبالنظر إلى بعض املنجزات اإليجابية، نعتقد 

لتصورنا  وعميقة  شاملة  مراجعة  إلى  حاجة  في  بالدنا  بأن 

ولنظرتنا إلى هذا القطاع وللمكانة التي ينبغي أن يحتلها في 

ظل إستراتيجية التنمية الشاملة لبالدنا.

ويعكس التعددية واحلرية والوضوح وعدم اجلنوح إلى تهميش 

األقليات.

الوطنية   الشركة  لتمكني  بجدية   التفكير  يجب   �     

لإلذاعة والتلفزة  وعلى وجه السرعة من مقر يليق بها ويعكس 

التحول الذي  يعيشه مغرب القرن 21 . 

البصرية  الهوية  على   جذري  تغيير  إدخال  ضرورة    �     

حديثة  قنوات  منها  يجعل  مبا  الوطنية،  الشركة  لقنوات 

وحداثية  ومهنية وذات جاذبية .

    � ضرورة حتديد هوية كل قناة  ومتكينها من شبكة برامج 

مرجعية ،مبا يضمن التكامل وعدم التكرار .

    � ضرورة إعداد برنامج طويل األمد للتكوين في مختلف 

مهن التلفزة واإلذاعة.

    � ضرورة أن مينح تقدمي نشرات األخبار والبرامج احلوارية 

مشاهدة  نسب  حتقيق  و  اإلقناع  على  قادرة  ووجوه  لكفاءات 

عالية.

    � ضرورة متكني الشركة الوطنية من هيكلة تنظيمية

organigramme ، أكثر عقالنية  وفعالية.

له  الذي تخضع  التدبيري  النموذج  النظر في   إعادة   �     

الشركة الوطنية.

لتعزيز االستقرار  قنوات جهوية   التفكير في إنشاء   �     

وتلبية احلاجيات احمللية.

والثقافي  اللغوي  للتعدد  كقناة  دوزمي  مكانة  تعزيز   �     

وكقناة للشباب، والتواصل  مع  جزء كبير من مغاربة العالم 

في  احلسم  .ويجب  اإلفريقية  والقارة  املتوسط  شعوب  ومع 

القناة  ترك  ،بسبب  عدمه  من  العمومي  للقطب  دوزمي  تبعية 

تعتمد في متويلها على عائدات اإلشهار  في احملل األول.

    � التعجيل بإخراج القناة اإلخبارية الدولية »املغربية« 

لهذه  املعد  التصور  على  ،وبناء  احلالي  السياق  في  ،خاصة 

يبدو من كل ما سبق أننا في أمس احلاجة إلى إعالم مهني، 

وعلى الدولة أن تشكل هيئة متخصصة من اخلبراء واملهنيني 

للخروج من الوضع احلالي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

والديناميات  الدميقراطية  التحوالت  استثمار  ضرورة   �     

اخملتلفة التي يعيشها املغرب  لتشكيل وعي إعالمي جديد.

يحتلها  أن  ينبغي  التي  املكانة  أن نحسم في  يجب   �     

واالستراتيجيات  العمومية  السياسات   في  العمومي  اإلعالم 

التنموية.

    � البد من وجود قرار سياسي واضح وحاسم فيما يتعلق 

بإصالح اإلعالم العمومي.

    � ال يجب ترك اإلعالم العمومي موضوع جتاذب إيديولوجي 

حتكمه أجندة سياسية.

وان  لإلعالم  مستقل  مجلس  تشكيل  في  التفكير   �     

وليس  والدولة   الشعب  إعالم   هو  العمومي  اإلعالم  يكون 

فيه  تتحكم  ما  عادة  احلكومي   اإلعالم  ألن  احلكومة،  إعالم 

عن  سوى  يعبر  وال  لها،  التابعة  احلكومة  إلى  منحازة  وزارة 

الشعب  ومطالب  متجاهال مصالح  التنفيذية  السلطة  رؤية 

اجملتمع،  يعبر عن كافة أطياف  إعالم وطني حر  إلى  وتطلعاته 

خالصات واقرتاحات

الشركة  بقنوات  اخلاص  التحمالت  دفتر  إلى  واستنادا  القناة 

الوطنية لإلذاعة والتلفزة فإن هذه القناة تنبني على مرتكزين 

برامج غنية  خالل شبكة  ومن   أنها   أي   وطني ودولي.  اثنني: 

ومتنوعة ومتعددة ومهنية ستعمل على إيصال صوت املغرب 

من  املغاربة  املشاهدين  ميكن  ومبا  العالم،  مناطق  جميع  إلى 

لن  ذلك  لكن  العالم،  يشهدها  التي  الكبرى  األحداث  متابعة 

يتحقق إال عبر تقدمي  وبث األخبار بحرفية وبشكل يبرز تقارع 

األفكار واآلراء ويسمح بإثارة نقاشات ذات مصداقية وبناءة حول 

األحداث التي تهم املغاربة بشكل مباشر سواء على الصعيد 

الوطني أو اجلهوي أو الدولي.

    � ضرورة االستثمار املهني والذكي والعملي ملا يشهده 

يتميز  وما  احلقول  مختلف  في  ثقافية  تظاهرات  من  املغرب 

الثقافي  املغرب  يطرحه  وما  وفنية،  فكرية  حيوية  من  به 

والفكري من أسئلة عميقة ومصيرية حول عدد من القضايا 

شديدة االرتباط بوجودنا وهويتنا وجوارنا وحوارنا مع الشعوب 

النظر بشكل جوهري  إعادة  مما يطرح استعجالية  والثقافات، 

في وظيفة ورسالة قناة »الرابعة« التي من املفروض أن تكون 

هي  القناة الثقافية الفعلية.

قناة  وبرامج  أخبار  محتوى   و  شكل  تطوير  يجب   �     

»متازيغت«، ولكون القناة ترجمة لقرار ملكي غير مسبوق في 

التعاطي مع مكونات الهوية املغربية »خطاب أجدير 2001« 

واملرآة  الواجهة  تكون  أن  عليها  يتعني  »متازيغت«  قناة  فإن 

منفتح ومبدع   بحس مهني   في اجناز هذه املهمة،  والقاطرة  

ومجدد في كل اجملاالت التي تخص الثقافة واللغة االمازيغية.

اإلمكانيات  من  االمازيغية  اإلذاعة  متكني  يجب  كما   �     

الضرورية لتؤدي رسالتها بعيدا عن إكراهات الوسائل التقنية 

واملوارد البشرية.

    � ضرورة إدخال تعديل على شبكة برامج القناة الدينية، 

مستوى  على  حيويا  وإيقاعا  حداثيا  بعدا  عليها  يضفي  مبا 

القضايا املعروضة للنقاش ،ومبا يساهم في إعطائها إشعاعا 

وطنيا وعربيا وإسالميا.

تستجيب  برملانية  قناة  إنشاء  وملحاحية  ضرورة   �     

لتشكل  املغرب،  يعرفه  الذي  والدميقراطي  السياسي  للتطور 

هذه القناة فضاء عموميا، يساهم في ترسيخ ثقافة االختالف، 

وإرساء احلوار السياسي املتحضر.

    � ضرورة تأهيل اإلذاعات اجلهوية  مؤسساتيا و متكينها 

من املوارد البشرية القادرة على خوض معركة التنمية وصناعة 

اجلنوبية  األقاليم  في  املوجودة  اإلذاعات  خاصة  العام،  الرأي 

واملناطق احلدودية.

تابعة  إذاعات موضوعاتية  إطالق حزمة  التفكير في   �     

للشركة الوطنية »إذاعة إخبارية  متخصصة، إذاعة ثقافية، 

إذاعة خاصة بالشباب، إذاعة فالحية«.  

دجنبر   14 في  املتحدة  لألمم  العامة  الهيئة  اعتبرت  إذا  و 

الزاوية  حجر  هي  املعلومات  وحرية  التعبير  حرية  أن   1946

أساسي  وحق  املتحدة   األمم  بها  تنادي  التي  احلريات  جلميع 

لإلنسان، فإنه يتعني أن نكرس هذا البعد. 

    � ضرورة تعديل القوانني والتشريعات مبا يسمح بانبثاق 

قنوات تلفزية خاصة بعد تأهيل فعلي وسريع لإلعالم العمومي 

ومن شان هذه العملية خلق منافسة لصالح جتويد اإلعالم.

من  القاتل:  السؤال  نطرح هذا  أن  لنا من  بد  ال  اخلتام  وفي 

أنه  هو  اجلواب  الطبيعية؟  غير  الوضعية  هاته  من  يستفيد 

احملصلة   في  لكن  احلال!!   بطبيعة  ذلك  من  يستفيد  أحد  ال 

البعض  يحاول  ضحية  إنها  الضحية.  هي  بالدنا  النهائية 

التكفير عنها أو االعتذار عنها من خالل تقدمي تبريرات وأعذار 

غير مقنعة وغير مفهومة. وسيكون بلدنا هو الوحيد من يؤدي 

ثمنها، ألنه كلما مر الوقت كان الثمن باهظا.
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وضع حد نهائي إلشكالية االزدواجية بني القانون العام )التشريع اجلنائي( 

الصحافة  مشروع  ختم  يتطلب  كان  الصحافة(   )قانون  اخلاص  والقانون 

املتعلقة  القضايا  في  يطبق  ال  أنه  إلى  تشير  بعبارة  والطبع  والنشر 

بالصحافة إال مقتضيات قانون الصحافة والنشر. ألنه ال شيء وفقا لهذا 

محاكمة  إلى  اللجوء  إمكانية  من  مينع  املشروع  بها  جاء  التي  الصيغة 

أن  علما  اإلرهاب.  بقانون  حتى  أو  اجلنائي  بالقانون  والصحافيني  الصحافة 

على  أيضا  أحكامه  »سريان  إلى  اجلنائي  القانون  مشروع  مسودة  إشارة 

يتيح   ،)1 املادة  من  األولى  )الفقرة  خاصة«  قوانني  تنظمها  التي  اجلرائم 

اإلمكانية لتطبيق القانون اجلنائي في جرائم الصحافة. هذا في وقت ظلت 

فيه احلكومة، وعلى وجه التحديد وزير االتصال الناطق الرسمي باسمها، 

يبشر بنهاية العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر.

إذا  للحرية،  السالبة  العقوبات  إلى  اإلشارة  تضمنها  عدم  أن  سادسا، 

الصحافي،  اجلسم  به  يطالب  كان  ملا  استجابة  وميثل  مكسبا،  يعد  كان 

بشكل  قلنا من قبل،  كما  اإلشارة،  يتطلب  فإن حتصني هذا املكسب كان 

صريح إلى عدم تطبيق القانون اجلنائي في قضايا الصحافة. وبالتالي، فإن 

االلتباس قد يستمر قائما على هذا املستوى.

)هوية  املهني  السر  عن  بالكشف  النشر  مدير  إلزام  استمرار  سابعا، 

وإلزام   ،)15 املادة  مستعارا/  توقيعا  يحمل  أو  موقع،  غير  مقال  صاحب 

يبرر  وال  وأخبارهم.  معلوماتهم  مصادر  سرية  عن  بالكشف  الصحافيني 

هذا األمر القول إن ذلك يتم بأمر قضائي وفي قضايا محددة تتعلق أساسا 

بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي واخلارجي »واحلياة اخلاصة لألفراد ما لم 

تكن لها عالقة باحلياة العامة«. على اعتبار موضوع الدفاع الوطني واألمن 

الداخلي واخلارجي للدولة يبقى غير محدد، وميكن أن يستغل من أجل فرض 

التكتم على قضايا قد ال يكون لها صلة مباشرة باألمن القومي للدولة.

ثامنا، توسيع دائرة املشمولني بالعقوبات املطبقة في قضايا الصحافة 

املسؤولني  والتحرير،  النشر  إلى جانب املسؤولني عن  لكي تشمل  والنشر، 

مالحظات حول مشاريع قوانني الصحافة

أمحد بوز
أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسية - كلية احلقوق السويسي/ الرباط

أوال، ثقل اإلجراءات املتطلبة يف إنشاء الصحف، حيث يتم اشتراط عدد 

يزال  ال  املغرب  في  صحيفة  إحداث  من  جتعل  التي  واإلجراءات  الوثائق  من 

حتدد  التي  املشروع  من   20 املادة  مقتضيات  )أنظر  ومعقدة  شاقة  مهمة 

مضامني امللف املطلوب(.

ثانيا، اإلبقاء على نظام الرتخيص يف إنشاء الصحف بدل االنتقال إلى نظام 

هذا  اإلشعار  نظام  أن  علما  والنهائي(.  املؤقت  الوصل  )قضية  اإلشعار 

ذلك  في  مبا  وسيلة،  بأية  يتم  أن  ميكن  الدميقراطية  الدول  في  به  املعمول 

التسجيل اإللكتروني عبر األنترنيت.

حيث يبقى إذن  الصحف األجنبية،  إنشاء  ثالثا، استمرار حتكم اإلدارة يف 

رئيس احلكومة أو من يفوضه في ذلك ضروريا إلحداث أو نشر أو طبع مطبوع 

أجنبي )املادة 30 من املشروع(، وكذا استمرار ممارسة احلجز اإلداري في حق 

هذا النوع من الصحف )املادة 31 من املشروع(.

املعروف  الثالوث  في  ممثلة  قائمة  احلمراء  اخلطوط  قضية  استمرار  رابعا، 

)اإلساءة للدين اإلسالمي، والنظام امللكي، والوحدة الترابية(، وكذا التعابير 

العامة التي ميكن أن تقبل أكثر من تأويل. كمثال على ذلك ما ورد باملادتني 

امللك وأصحاب  القذف والسب في شخص  32 )اإلساءة للدين اإلسالمي، 

السمو امللكي األمراء واألميرات، والتحريض على املس بالوحدة الترابية( و 

82 )النظام العام( من مسودة مشروع الصحافة والنشر.

فإن  اجلنائي،  القانون  على  مباشر  بشكل  حتل  لم  وإن  أنها  خامسا، 

)مشروع  الصحافة  مدونة  مشروع  مسودة  أن  يظهر 
املهين  الصحفي  قانون  مشروع  والنشرـ  الصحافة  قانون 
ـ مشروع قانون اجمللس الوطين للصحافة(، اليت هيأتها 
الصحافة  »حرية  أن  على  تأكيدها  رغم  االتصال،  وزارة 
مضمونة«، فإنها ال تزال تقيم بعض احلواجز يف وجه هذه 
ما  أبرزها  من  يبدو  اجلوانب،  تتجلى يف عدد من  احلرية، 

يلي:
عن الطبع واملوزعني، والباعة. في هذا اإلطار تبدو اإلجراءات املفروضة على 

مدراء املطابع واملوزعني في هذا املشروع مثيرة لالنتباه )أنظر املواد من 44 

إلى 59(.

قد  للصحافة  الوطني  للمجلس  تأديبية  سلطات  إعطاء  تاسعا، 

اإلدارية،  للسلطات  خلفية«  و«قاعدة  جديدة«،  رقابية  »هيأة  منه  يجعل 

بها  التي تضطلع  واألدوار  التي تشغلها  األهداف  يبعده عن  أن  ومن شأنه 

خاصة  املقارنة،  الدولة  التجارب  في  املشابهة  الذاتي  التنظيم  هيئات 

ما  باجمللس  املتعلق  القانون  تضمن مشروع  وقد  سيما  منها،  الدميقراطية 

يكفي من اإلجراءات واالحترازات التي تسمح بإحداث مجلس متحكم فيه 

)مثال اإلشراف على التحضير على تشكيل اجمللس من طرف وزارة االتصال، 

على  الناشرين  متثيال،هيمنة  األكثر  الناشرين  وهيأة  متثيال،  األكثر  والنقابة 

حساب الصحافيني..(.

العقوبات  استبدال  والنشر  الصحافة  قانون  مشروع  في  عاشرا، 

زال مطروحا هو  الذي ال  لكن املشكل  املالية،  بالعقوبات  السالبة للحرية 

إلى  يؤدي من جهة  أن  تطبيقها  ومن شأن  مرتفعة،  تزال  ال  األخيرة  أ هذه 

تهديد الصحف في وجودها، ومن جهة ثانية إلى إعسار احملكومني بها عن 

هذا  عليهم.  البدني  اإلكراه  تطبيق  نتيجته  من  يكون  الذي  الشيء  األداء، 

األمر سيجعلنا من جديد أمام إشكالية العقوبات السالبة للحرية.

الصحافة  لعبته  الذي  الدور  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا  عشر،  إحــدى 

أن  الواضح  من  يبدو  العربي،  بالربيع  يعرف  ما  صناعة  في  اإللكترونية 

تقنينها يستهدف باألساس تقييد احلرية التي ظلت تتمتع بها، وهذا األمر 

من  سواء  والنشر،  الصحافة  قانون  مشروع  مسودة  في  حتى  جليا  يبدو 

خالل املسطرة اخلاصة الواجب اتباعها في إحداث هذا النوع من الصحافة، 

والتي تشبه إلى حد ما املسطرة املتبعة في الصحافة املكتوبة أو من خالل 

تعريف  يطرحه   الذي  االلتباس  من خالل  أو  لذلك،  يطلبها  التي  الشروط 

»الصحافة اإللكترونية«، وما إذا كانت تشمل مثال ما يكتبه املدونون )مثال 

ترد على  التي  بالتعليقات  تتعلق  تفاصيل  في  يدخل حتى  القانون  مشرع 

املقاالت املنشورة في املنابر اإللكترونية(.

من  االتصال  وزارة  أعدته  ما  تطرحها  التي  املالحظات  بعض  هذه   �
مشاريع تتعلق بالصحافة والنشر، لكن تكوين رؤية شاملة ودقيقة حولها 

يحتاج األخذ االعتبار ثالثة أمور أساسية:

� أن هذا الذي مت إعداده ال يزال اآلن مجرد مسودات، ولم يتم 
اعتماده بكيفية رسمية كمشاريع قوانني مصادق عليها من 

لدن اجمللس احلكومي. إذ ميكن قبل عرضه على أنظار البرملان أن 

يخضع لتعديالت قد تسهم في جتويده أو بالعكس التراجع عن 

بعض اإليجابيات املتضمنة فيه، ال سيما في ظل التردد الذي 

املشروع  هذا  إخراج  مع  ككل  واحلكومة  الوزارة  تعامل  يطبع 

اإلصالحي إلى حيز الوجود.

    � أن هذه املشاريع تنتظرها مرحلة برملانية سنرى إلى أي 

حد ميكن الرهان على املناقشات التي ستجري داخلها في سد 

الثغرات التي تتضمنها هذه املشاريع، وإن كان انحياز األغلبية 

املناسبات  من  كثير  في  وتصرفها  احلكومة  لصف  البرملانية 

واألحيان كمجرد مستهلك ملعظم، إن لم يكن كل، »البضائع« 

التي تنتجها احلكومة، يجعل من هذا الرهان أمرا غير مضمون 

ومحدود النتائج.

    � أنه كيفما كانت طبيعة النصوص التي ستصدر في 

هو  يبقى  الختبارها  احلقيقي  احملك  فإن  البرملان،  عن  النهاية 

في  والتعبير  الصحافة  حرية  مشكل  ألن  التطبيق،  ساحة 

املغرب لم تكن فقط قضية نصوص قانونية وإمنا كانت أيضا 

النصوص  احلائط  تضرب عرض  كانت  ما  كثيرا  ممارسة  قضية 

والتشريعية.
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ببعض اإلعالنات الثورية حلقوق االنسان الصادرة عقب الثورات 

البورجوازية في أوروبا.

حكومة  عهد  في  وضع  قد  التشريع  هذا  كان  إذا  لكن 

أريد  ال   - سياسية  شخصية  تتزعمها  منسجمة  استقاللية 

أن أسميها شخصية محافظة ولكنها شخصية معتدلة - 

وهي شخصية احلاج أحمد بال فريج؛ فإّن تطبيقه قد جاء في 

ظل حكومة استقاللية أخرى منسجمة إلى حد ما، وتتزعمها 

شخصية تنتمي إلى اجلناح الراديكالي من هذا احلزب - إذا صح 

التعبير -؛ وبني احلكومتني سوف يبدأ قضم تلك الليبرالية التي 

اتسم بها هذا التشريع.

بطبيعة احلال لن أتعرض لكل التعديالت التي أدخلت على 

الليبرالية بدءا  والتي كانت مبثابة قص أجنحته  قانون 1958 

من شهر يونيو 1959، و مرورا بتعديل شتنبر من نفس السنة، 

ووصوال إلى أخطر تعديل سيمّس ذلك التشريع املُّتِسم بروح 

 ،1960 ماي   28 يوم  من  بدءا  تبنيه  سيتم  والذي  الليبرالية 

والذي مت فيه اإلجهاز على روح الليبرالية التي اتسم بها تشريع 

1958، لقد كانت هذه اللحظة حلظة حاسمة وتاريخ مرجعي  

ميكن الرجوع إليه كلما اقتضى األمر فهم أسباب التراجع عن 

تشريع 1958.

مت  وملاذا  مرسوما خطيرا؟  مرسوم 1960  كان  ملاذا  ولفهم 

التي ظهر  التاريخية  اللحظة  تعقيدات  البد من فهم  تبنيه؟ 

فيها، وقراءة الشروط السياسية التي أدخل فيها التعديل على 

املادة77 باخلصوص والتي بقيت تداعياتها مستمرة حتى حدود 

التي  السياسية  الظروف  في  ذلك  نلخص  أن  وميكن   ،2002

واكبت إصدار هذا القانون :

مسار إصالح قوانني اإلعالم واالتصال باملغرب

علي كرميي
جامعة احلسن الثاني - كلية احلقوق الدارالبيضاء يتطلب احلديث عن مسار إصالح قانون اإلعالم واالتصال 

رمحه  يف  الذي  السياسي  الشرط  إىل   الرجوع  باملغرب، 
1958، يف ظل حكومة  نونرب   15 القانون يف  وضع هذا 
استقاللية منسجمة وهي حكومة احلاج أمحد بال فريج، 
عليه  أدخلت  اليت  التعديالت  عن  احلديث  يستلزم  كما 
فيها حكومة  اليت جاءت  السياسية  الظرفية  استحضار 
أواخر  يف  إقالتها  ظرفية  وأيضا  ابراهيم؛  عبداهلل  موالي 
شهر ماي سنة 1960، وتعيني حكومة ملكية بدهلا، 
يرتأسها امللك حممد اخلامس وقد كان نائبه فيها آنذاك 

ولي العهد احلسن الثاني.

املغرب  يف  واالتصال  اإلعالم  قانون  مسار  مواكبة  إّن 
منذ ما بعد االستقالل حتى اليوم يدفعنا اىل  استعراض 
منعرجاته، وتتبع ما عرفه من تقزيم وتقليص لليرباليته، 

وذلك من خالل املالحظات التالية:

فيما  واملثيرة  تفاصيلها  تلخيص  ميكن  الفصل  هذا  قصة 

املعارضة  بني  طويلة  معارك  من  السياسية  الساحة  عرفته 

واحلكم  بدءا من سنة 1965؛  في إطار التعديل الذي تقدم به  

وفريق حزب االستقالل   الشعبية  للقوات  الوطني  االحتاد  فريق 

وقد صوت البرملان في أخر دورة تشريعية له في يونيو 1965. 

حالة   فرض  بعد  الرياح  أدراج  ذهب  قد  التعديل  مقترح  لكن 

سنة  الطالبية  االنتفاضة  بعد  امللك  أعلنها  التي  االستثناء 

وقد  البرملان،  أمر  معه  وانتهى  التعديل  أمر  فانتهى   ،1965

طرح تعديل القانون وخصوصا املادة 77 منه سنة 1994 من 

للقوات  االشتراكي  )االحتاد  الدميقراطية  الكتلة  أحزاب  طرف 

الدميقراطي  العمل  منظمة  االستقالل،  حزب  الشعبية 

لم  التاريخية  والظرفية  السياسي  الشرط  لكن  الشعبي(؛ 

تكن مواتية فسقط املقترح مرة أخرى ولم يتم تبنيه.

عبد  حكومة  إقالة  بعد  ملكية  حكومة  تشكيل  متّ  لقد 

التي  احلكومة  هذه  له  تتعرض  قد  ما  ولتفادي  إبراهيم،  اهلل 

يتزعمها امللك من سهام النقد واملساءلة، فقد فكر أصحاب 

من  يحد  أن  ميكن  ما  وضع  في  ملّيا  الوقت  ذلك  في  القرار 

بعض  كانت  التي  النارية  واملقاالت  االفتتاحيات  وفعالية  قوة 

الصحف تصدرها - مثل صحيفة التحرير، أو جريدة العلم، أو 

جريدة الرأي العام. فوجود امللك على رأس تلك احلكومة حّتم 

جاء  وقد  التعبير،  حلرية  واحملَُدِّد  املَُقيِّد  التعديلي  املرسوم  تبني 

التي  القوانني  مختلف  في  لهما  نظير  ال  خطرين  بإجرائيني 

توجد في محيط املغرب : وهما التوقيف اإلداري و منع للصحف 

من الصدور، مخالفا بذلك ما ورد في تشريع  1958.

� املالحظة األوىل:

يوم  الصادر  املغربي  اإلعالمي  التشريع  تأثر   بكيف  وتتعلق 

15 نونبر 1958 باحمليط السياسي الذي فيه نشأ هذا القانون، 

ثم كيف أّن هذا القانون؛ الذي كان عند وضعه ذا طابع ليبرالي  

بدأت   قد  واالفريقي؛  العربي  املغرب  محيط  في  ملثله  نظير  ال 

تُقّص أجنحته شيئا فشيئا إلى أن صار مثله مثل التشريعات 

اإلعالمية في النظام اإلقليمي العربي وفي النظام االفريقي.

التشريع  كرد فعل ضد   - نونبر 1958  قانون 15  لقد جاء 

والتعبير،  الرأي  حلرية  والقامع  الكابح  لإلعالم  االستعماري 

فالسفة  وبأفكار  الليبرالي،  بالفكر  متأثرا  كان  بذلك  وهو 

كيف  لنا  يتبني  األصلية  مظانه  إلى  فبالرجوع  وهكذا  األنوار. 

أّن هذا القانون متشبع بروح الفكر الليبرالي. كما أنه قد تأثر 

واجلرائد،  الصحف  وتوقيف  مبنع  القاضي   77 الفصل  إن 

كل  يرأسها  كان  عندما  التحرير  جريدة  على  تطبيقه  مت  قد 

من الفقيه البصري وعبد الرحمان اليوسفي، ومن املصادفات 

قد  نفسه  اليوسفي   الرحمان  عبد  األستاذ  ان  العجيبة 

 LE JOURNALولوجرنال الصحيفة  جريدتي  على  طبقه 

خالل حكومة التناوب )مع االحترام الكامل لألستاذ واملناضل 

أن نطعن في  الذي ال ميكن  اليوسفي  الرحمان  واحلقوقي عبد 

نضاليته ومبادئه( واملالحظ أيضا أن هذا القانون سيتحول إلى 

التشريع اإلعالمي املغربي 
ضد التشريع االستعماري 
لإلعالم الكابح والقامع 

حلرية الرأي والتعبري املتأثر 
بالفكر الليربالي وبأفكار 

فالسفة األنوار.

� املالحظة الثانية:
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قانون  وهو  لإلعالم  جنائي  شبه  قانون  سن  محطة  وهي 

املنطقة  تاريخية وسياسية عاشتها  ويرتبط بظرفية   7700

املغاربية:

� االنقالب األبيض الذي حصل في 1987 في تونس.

� 1988 االنتخابات التي أوصلت اإلسالميني في اجلزائر وما 
أعقب ذلك من انقالب العسكر.

� األحداث السياسية التي شهدتها موريطانيا.

لينخرط  للتحرك  املغرب  األح��داث  هذه  كل  دفعت  وقد 

املسار  نحو  التحول  موجة  امتطاء  بغية  الزمن  مع  في سباق 

منها  عوامل  ذلك  على  ساعدته  وقد  حذر  بكل  الدميقراطي 

جميعها  وهي  اجلديد(  العاملي  النظام   / األولى  اخلليج  )حرب 

عوامل جعلت املغرب يَُسرّع من وثيرة تسليم مفاتيح احلكومة 

وعقد  والدميقراطية،  احلريات  خطاب  وتبني  املعارضة،  إلى 

وفسح  السمعي  القطاع  وحترير  واملصاحلة  اإلنصاف  جلسات 

مجال احلرية للصحف واجلرائد.

في  اللحظة  هذه  خالل  املغاربية  الدول  مجمل  بدأت  وقد 

ففي تونس   واالتصال:  قوانني جديدة لإلعالم  إلى سّن  اإلسراع 

سينشأ قانون جديد لإلعالم واالتصال يحل محل قانون 1975. 

يكاد يكون  واالتصال  قانون جديد لإلعالم  اجلزائر سينشأ  وفي 

قانون  سيصدر  موريطانيا  وفي  املغربي.  للقانون  مشابها 

لإلعالم سنة1991.

التخلي عن قانونه شبه اجلنائي  لكن املغرب لم يفكر في 

اخلاص باإلعالم واالتصال مع إفساح اجملال للحريات وقد ساعدت 

لدخول  املغرب   -  1992 سنة  من  بدءا   - الظروف  هذه  كل 

مرحلة اكثر انفتاحا نحو الدميقراطية، واحترام حقوق اإلنسان 

كما هي متعارف عليها دوليا وقد انتقل املغرب في هذه املرحلة 

للتفكير في هيكلة إصالح قطاع اإلعالم واالتصال، وقد مت عقد 

املناظرة األولى لالتصال واإلعالم سنة 1993.

قانون جديد 2002،  العسير سينشأ  املسار  هذا  بعد كل 

العقوبات  وبعض  اجلنائية،  العقوبات  بعض  سيلغي  والذي 

ابتكر  لكنه  مخففة،  أصال  عقوبات  وهي  للحريات  السالبة 

بشطط  واملتعلق  واألقاليم  العماالت  تطبقه  جديدا  أسلوبا 

)الوصل  للصحف  املمنوح  الوصل  في  التحكم  في  السلطة 

واكبه.  الذي  السياسي  واملناخ  اجلديد  القانون  مشروع 

سيبدأ التفكير في هذا القانون بدءا من سنة 2005/2004، 

هي  بها،  سيهتم  التي  األساسية  القضايا  إحدى  وستكون 

الغاء العقوبات السالبة للحريات تأثرا بالقرار الدولي للجمعية 

ينص  والذي   ،2000 سنة  في  الصادر  املتحدة  لألمم  العامة 

على منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا تهم اإلعالم 

واالتصال.

بلورة  على  واالتصال  اإلعالم  وزارة  عكفت  الفترة  تلك  منذ 

للحريات،  السالبة  العقوبات  إلغاء  الى  مبوجبه  تسعى  قانون 

املهنية  والنقابات  اإلعالميني  إشراك  مت   2012 سنة  وخالل 

للصحافة والناشرين للتداول في مشروع القانون،  وهو مشروع 

التي أعطي لها مجال مهم  واإللكترونية  املكتوبة  الصحافة 

في صلبه.

لإلعالم   اجلنائي  القانون  في  كان  ما  املشروع  هذا  جتاوز  وقد 

السابق، ولكن مع ذلك – أود في ختام هذه الورقة اإلشارة إلى 

حقيقي  تغيير  إلى  يحتاج  واالتصال  اإلعالم  قانون  الزال   - أنه 

وحرية أوسع مما هو عليه اآلن هذا املشروع.

الدميقراطي  الهامش  حلظة  وهي  وأساسية  جوهرية  حلظة 

اجلوار   دول  ستعرفها  التي  الدولية  التحوالت  وحلظة  باملغرب، 

انتقالها  حلظة  بعد  اإلسبانية  اجلارة  األوربي،  اجلوار  وخصوصا 

نظام  مرحلة  نهاية  و  1975؛  سنة  الدميقراطي  املسار  إلى 

فرانكو، وبعد انعقاد أول مؤمتر حول األمن والتعاون األوربي في 

فيلندا سنة 1975؛ والذي مت فيه التشديد على ضرورة احترام 

حقوق االنسان واحترام حرية والتعبير.

والصحافني  الصحافة  مع  التعامل  بدأ  املرحلة  هذه  وبعد 

بنوع من املرونة  وغض الطرف عن بعض من التجاوزات املسموح 

الرأي  حلرية  املرسومة  احلمراء  اخلطوط  تخطي  دون  سلفا  بها 

والتعبير، مبوجب هذا القانون املتشدد، ولذلك سوف يتم غض 

� املالحظة الرابعة:

قانون جنائي لإلعالم ابتداء من سنة 1973.

بسبب أحداث سياسية واجتماعية وطنية جديدة، وخصوصا 

بعد أحداث »موالي بوعزة«، و»كلميمة«، و»خنيفرة«، والتي مت 

 1958 تشريع  ليبرالية  من  تبقى  ما  كل  على  اإلجهاز  فيها 

فيما يخص قانون اإلعالم بل قوانني احلريات العامة.

واملفارقة العجيبة أن هذا القانون اجلنائي لإلعالم سترافقه 

� املالحظة الثالثة:

الطرف عن بعض مضامينه، و ستظهر مجموعة من النشرات 

ذات الطابع اليساري واألمازيغي واإلسالمي.

وباإلضافة إلى تلك اللحظات السياسة والتأثيرات التي عرف 

من خاللها املغرب رياح تغيرات سياسية دولية وأخرى إقليمية، 

كانت أساسية ومهمة: - أبرزها دخول العهدين الدوليني حيز 

للحقوق  الدولي  العهد  من  املادة 19  التنفيذ وخاصة تطبيق 

وثانيها وصول الدميقراطيني في أمريكا  املدنية والسياسية، - 

بتطبيق  العالم  دول  نادوا  والذين  كارتر،  بزعامة  احلكم  إلى 

الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وقد أصبح شرط مساعدة 

الدول النامية مرتبطا مبدى احترامها ملبادئ الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان وفي صلبها حرية الرأي والتعبير.

وفي ظل هذه املعطيات األربعة السالفة الذكر فإن املغرب 

سينخرط في مسلسل رسم الهامش الدميوقراطي، ومحاولة 

التوازن  من  نوع  على  احملافظة  مع  والتعبير  الرأي  احترام حرية 

يتطلبه  وما  الداخل  في  به  مسموح  هو  ما  مع  املضبوط 

املنتظم الدولي.

وهو  الضرورة(  الذي ميكن سحبه كلما دعت  والنهائي  املؤقت 

أسلوب لم يكن موجودا في القوانني السابقة 1973/1958، 

بيروقراطية  ممارسات  عن  عبارة  كان  ما  حتويل  مت  فقد  وهكذا 

إلى قانون 2002، وجعل منها قاعدة قانونية ملزمة، وهذا من 

العيوب التي تسم هذا القانون الذي انتفض ضده االعالميون 

ورفضوه جملة وتفصيال.



رهاناترهانات

3031

العدد 33
2015

العدد 33
2015

ملف العدد
الصحافة واإلعالم باملغرب

إلى عدد من  تلقائيا  يترجم  اإلعالمي،  اجملال  كل حتول يشهده 

تؤكد  و  العام،  اجملال  مجاالت  مختلف  تطال  التي  التحوالت 

بناء  في  التغير  بني  متبادل  ارتباط  وجود  على  حديثة  دراسات 

وسائل اإلعالم، والتغيير االجتماعي والسياسي«1.

وملا كانت وسائل التواصل تتميز بالتغير الدائم واملسترسل، 

فإنها تلعب دورا حاسما في التأثير على عملية التغيير، وفي 

وإضفاء  األولويات،  وحتديد  املعاني،  وبناء  املفاهيم  تشكيل 

تتمتع  ولكونها  السياسية،  والقضايا  األفكار  على  األهمية 

يقدم  مبا  والتالعب  املتلقي،  على  التمويه  في  عالية  بقدرة 

ودعم  السياسية،  القوى  بعض  تشويه  وفي  أفكار،  من  له 

بعضها اآلخر. وبالتالي، تؤثر بقوة عالية في عمليتي اإلصالح 

والتغيير، وإحداث دينامية مجتمعية في عالقة القوى والنظم 

السياسية بالوسائل التواصلية، وعبر آلية التغير االجتماعي، 

فإنها أساسية في مختلف اجملاالت وحلقة مهمة داخلها.

الفاعلة  القوى  مبجموع  تفاعلية  عالقة  تربطها  ولذلك 

القرار  صناعة  عملية  في  التأثير  ومبقدورها  العام،  اجملال  في 

السياسي، هذا األخير الذي يتشكل من خالل استحضار ثالث 

مكونات أساسية: القوى السياسية احلاكمة، و قوى اجلماعات 

اجملتمعية، و القوى التواصلية. وميكن التمييز بني ثالثة اجتاهات 

تواصلية تهدف كلها التأثير في الرأي العام عبر توظيف هذه 

العالقة التفاعلية بني املكونات الثالث، وهي:

إلى  أعلى  »من  السياسي:  القرار  صانعي  استراتيجية   �
أسفل«

� استراتيجية اجلماعات اجملتمعية: »من أسفل إلى األعلى«
� استراتيجية وسائل اإلعالم والتواصل »في املركز«2

منذ  التواصل  بأدوات  السياسي  والقرار  احلكام  ارتبط  لقد 

القدم، واستغلوا اإلمكانيات التواصلية البسيطة للتأثير في 

استجد  وكلما  واجنازاتهم،  بانتصاراتهم  وللتعريف  املواطنني 

قنوات  السياسي  القرار  صانعي  أمام  يفتح  تواصلي  معطى 

السياسي  الفاعل  بني  وللتفاعل  ولإلبالغ  للتعريف  جديدة  

العالقة  ازدادت  األخيرين  العقدين  في  لكن  اجملتمع،  وأفراد 

من  جديدة  أجيال  ميالد  بفعل  متبادلة  تفاعلية  وأصبحت 

األدوات التواصلية كالفيسبوك وتويتر والبودكاست ...

وتفاعله  البشري  اجملتمع  تغيرات  التواصلية  األدوات  حايثت 

اجملتمعية  التغيرات  معظم  ارتبطت   السياسي،  القرار  مع 

الكبرى،  السياسية  التغيرات  ذلك  في  مبا  التواصل  بوسائل 

خالل  أوروبا  في  مطلقة  ملكيات  من  السياسي  كاالنتقال 

وبها  دميقراطيات،  إلى  عشر  والثامن  عشر  السابع  القرنني 

تعلل اجلهات االنقالبية فعلها وتلمع صورتها أمام الرأي العام، 

وتصفي  االنتخابية  حمالتها  السياسية  األحزاب  تقود  وبها 

أن  ذلك  السياسيني،  خصومها  مع  السياسية  حساباتها 

الصحافة وصنع القرار السياسي

حياة الدرعي
مديرة مركز الدراسات واألحباث اإلنسانية –مدى- وباحثة يف التواصل السياسي تواصلية  وسائل  ظهور  بعد  الصحافة  أهمية  تزايدت 

جديدة، تتميز خبصائص اآلنية والتفاعلية واختصار الزمن 
واملكان؛  فمع ظهور األنرتنيت وما وفره من آليات جديدة  
للتواصل غدا العامل موحدا وبدون حدود، وأصبحت القضايا 
احمللية قضايا عاملية يتداوهلا ويناقشها الكل. مما فرض 
وخاصة  السابقني  االختصاص  ذوي  على  جديدا  واقعا 
منهم - صناع القرار -، فالقرارات اليت أصبحوا يتخذونها 
مل تعد حمط تداول يف احمليط الضيق الذي اعتادوه وسخروا 
يتفاعل  عامة  قضايا  أصبحت  بل  لضبطه،  الوسائل  كل 
للنقد  زوايا متعددة، وتتعرض  الكل، وتناقش من  معها 

واملساءلة من لدن معظم املهتمني كل من زاوية نظره.

نتيجة  تزايدت  التواصلية  األدوات  أهمية  أن  بالذكر،  وحري 

ظهور وسائل تواصلية جديدة، كمواقع الشبكات االجتماعية 

الفيسبوك، التويتر، املدونات اإللكترونية، واليوتيوب، السكايب، 

واملكان،  الزمن  واختصار  والتفاعلية  اآلنية  بخصائص  متيزت 

فمعها، ومع ما وفرته من آليات للتواصل، غدا العالم موحدا 

قضايا  احمللية  القضايا  وأصبحت  ومكانية،  زمانية  حدود  بدون 

وفرضت  قيد،  أو  شرط  بدون  الكل  ويناقشها  يتداولها  عاملية 

الدائرة  والنقاشات  التواصلي  اجملال  داخل  جديدا   واقعا  بذلك 

تعد  ولم  الساسة،  على  القرار حكرا  تعد صناعة  لم  إذ  فيه، 

محط تداول محصور في احمليط الضيق الذي اعتادوا عليه قبل 

واإلمكانيات  الوسائل  وسخروا كل  التواصلية،  الوسائل  تطور 

قضايا  قراراتهم  أصبحت  بل  طويلة،  زمنية  لفترات  لضبطه 

والنخبة  واملثقف،  العادي  املواطن  معها  يتفاعل  عامة 

والنقد  للمناقشة  ويخضعونها  واالقتصادية،  السياسية، 

الشعوب  انفتاح  أدى  إذ«  أخرى،  دول  جتارب  مع  للمقارنة  و 

يرى  واضح،  تفاعل  إلى  العوملة  إطار  في  اخملتلفة  بثقافاتها 

فيه كل مواطن مثيله في الدول األخرى، كيف يعيش، وميارس 

حقوقه السياسية، ويراقب أداء حكومته، ويحاسب مسؤوليه 

على سياساتهم وقراراتهم«.4

لقد ساعدت هذه املعطيات اجلديدة في خلق انفتاح حضاري 

للتفاعل  إطار  خلق  إلى  أدت  كما  والثقافات،  الشعوب  بني 

يستفيد منه الكل.

أسهمت وسائل التواصل منذ بداية تطورها في تزايد اهتمام 

مهمة  تاريخية  لفترات  ولعبت  السياسي  بالقرار  اجملتمعات 

إلى متلقيه،  القرار  املعلومات من صانعي  دورا مهما في نقل 

العالقة  اجتاهاتها غير من طبيعة  وتغير  أنواعها  تزايد  أن  غير 

املضاد  التأثير  إلى  انتقلت  بل  التلقي  على  تقتصر  تعد  لم  إذ 

التواصل  وسائل  مارستها  التي  الهيمنة  رغم  املضاد  والفعل 

تاريخ  من  مهمة  محطات  وفي  الزمن،  من  قرون  منذ  والتزال 

البشرية كالدعاية أثناء احلربني العامليتني األولى والثانية وأثناء 

احلرب الباردة وحرب اخلليج...، حيث عمدت إلى تشكيل رأي عام 

الفاعل  منبعها  سياسية  قرارات  عن  يدافع  ومشكل  موجه 

متت  التواصلية  التغيرات  هذه  وبفعل  ومصاحله،  السياسي 

إتاحة فرص أكثر بفضل األدوات اجلديدة ألفراد اجملتمع لتشكيل 

في  يسهم  متتبع  الوعي،  من  مبستوى  يتميز  مواز،  عام  رأي 

القضايا السياسية، يفتح لنفسه فضاءات للتداول وللنقاش 

حول القضايا السياسية مع مجموعة من نفس ميوالته ومع 

املناقضني لها، وبذلك ينزع القدسية عن القرار السياسي.

    أسهمت الصحافة في بروز رأي عام ميثل السكان ويعبر عن 

تطلعات واحتياجات شرائح مهمة من اجملتمع، وفي استقاللية 

اجملال العام وإلغاء اخللط الذي كان سائدا بني اجملال العام واجملال 

اخلاص، )اخللط( الذي ظل قائما إلى حدود القرن الثامن عشر. 

إلى  الصحف  عمدت  واملستمعني  القراء  عدد  بتزايد  أنه  ذلك 

املتحدون

األحزاب السياسية

مجاعات املصاحل

احلركات االحتجاجية

Events

Media

Public

املخرجات السياسية

صناع القرار

السلطة التشريعية

السلطة التنفيذية

اخلطاطة رقم1: العالقة التفاعلية لقوى اجملال العام3
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متتبعيها  عدد  في  للزيادة  النقدي  االجتاه  في  كتاباتها  حتويل 

ومشتريها، ولتلبية حاجيتهم ورغباتهم، فساهمت الصحافة 

إلى  اخلاص  اجملال  حتويل  في  نقدي  حتليل  من  حتويه  مبا  آنذاك  

شبكة كثيفة من »التواصل العمومي«، وفي بناء أمناط جديدة 

من العالقات أساسها املناقشة واالنتصار إلى العقل.

أدت هذه املتغيرات التواصلية إلى بلورة »مجال عام« جديد، 

في  الصحافة  تأثير  تزايد  الكبير  التحول  هذا  ظل  وفي 

والقرن  عشر  التاسع  القرن  خالل  خاصة  السياسي،  القرار 

أصبحت  حني  والعشرين،  الواحد  القرن  بداية  وفي  العشرين، 

في  تراجعا  شهدت  وإن   - للجميع،  متاحة  التواصلية  األدوات 

الطرح النقدي العميق- ، وأصبح بإمكان أي شخص توظيفها 

عليه  متارس  األحيان  بعض  في  كانت  وإن  شرط،  أو  قيد  دون 

السالبة  والعقوبات  القانونية  كاملتابعة  الضغوطات،  بعض 

للحرية، لكن األكيد أن اجملاالت التواصلية اجلديدة قد اتسعت 

وتنوعت، وصارت تتمتع بهامش أكبر من احلرية، وبقدرة كبيرة 

على املراوغة، وأعطت ألفراد  اجملتمع  إمكانات تواصلية هائلة 

التطور  مع  تضاعفت  محدودة،  غير  كبيرة  للحوار  وفضاءات 

التقني والطفرة التواصلية التي شهدها القرن العشرين وبداية 

القرن الواحد والعشرين. »لقد ساهم انفتاح اجملال العام على 

في فسح اجملال ملكونات اجملتمع،  التواصلية،  القنوات  مختلف 

وفي خلق نافذة للتفاعل والنقاش داخل اجملال العام، وفي منح 

أفراد اجملتمع مساحة واسعة للتعبير، ولضمان تصدره املشهد 

احلر عن كل  بالتعبير  يتميز  الذي  الشعب  السياسي »سيادة 

حقوقه في شكل مجال عمومي.«5

عموما ساهمت البيئة اإلعالمية والطفرة التواصلية التي 

وزوايا  املناقشة السياسية  العالم في توسيع مجال  شهدها 

مقاربتها، وانتقالها من احليز الضيق الذي أطرها لفترة طويلة، 

واملصالح  واملذاهب  اآلراء  كل  به  تتجمع  متسع  مجال  إلى 

كما  عدة،  أحيان  في  البعض  بعضها  بني  واملتصارعة  اخملتلفة 

سياسية  وقوى  متنافرة  مجتمعية  قوى  بني  التفاعل  ازداد 

متطاحنة متعددة األيديولوجيات واملرجعيات.

وفي  إطار التفاعل بني القوى السياسية واالجتماعية وبني 

وسائل التواصل، اتخذت هذه العالقة التفاعلية عدة أشكال، 

وسائل  على  السيطرة  إلى  السياسية  القوى  تعمد  فتارة، 

الشمالية،  كوريا  حال  هو  كما  مكوناتها،  مبختلف  اإلعالم، 

ومن  اإلع��الم،  بناء  في  املشاركة  أسلوب  تتبع  أخرى،  وتارة 

وأدواته  اإلعالم  فيه  ينتصر  طابعا  العالقة  تتخذ   أن  املمكن 

للمهنية، ويناقش القضايا واملواضيع دون االهتمام بوجهة نظر 

السياسيني وآرائهم.

إن واقع حضور »األسواق التواصلية« في الفعل السياسي 

والقرار السياسي ال ميكن إنكاره أو التبخيس من قيمته، خاصة 

بعد  فتح األدوات التواصلية في وجه كل الفاعلني سواء كانوا 

سياسيني أو اقتصاديني أو مدنيني.

املواطن  يصبح  العام،  اجملال  داخل  التواصلية  األهمية  أمام 

ومحور  السياسيني،  الفاعلني  اهتمام  محط  وتوجهاته 

وسائل  أن  الدراسات  أثبتت  وقد  وتصريحاتهم،  برامجهم 

في  وبخاصة  اجملتمعي،  التطور  في  مهما  دورا  تؤدي  االتصال 

أبرز  الشق السياسي » ويرى Burstein 2002 أن واحدا من 

أسباب جناح عمليات التغيير االجتماعي، التي تقودها األحزاب 

هو كسب  املعاصرة،  وجماعات املصالح واحلركات االجتماعية 

يتحقق من خالل  ما  وهو  لقضاياها،  ودعمه  العام  الرأي  تأييد 

في  الرابعة  للسلطة  القوى  هذه  قبل  من  اجليد  التوظيف 

اجملتمع، وهي وسائل اإلعالم اخملتلفة.«6

الفاعل  السياسي وعن  الفعل  ال ميكن احلديث عن  إجماال، 

الفعل  عن  احلديث  دون  السياسي  القرار  وعن  السياسي 

طبيعة  عن  واإلجابة  التواصلي،  والفاعل  والفعل  اجملتمعي، 

تطور  ودرجة  داخله  يتحرك  الذي  والنظام  السياسي  الفاعل 

اخلطاب  مسارات  وأيضا  واهتماماته  إدراكه  ومستوى  اجملتمع 

في  التأثير  وفي  السياسية،  احلياة  في  وتوظيفه  التواصلي، 

الواقع االجتماعي.
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انتقدت داخله احلالة الدينية والسياسية واالجتماعية للمجال 

من  مجموعة  عبر  جديدة  وأفكار  لقيم  الترويج  ومت  األوروبي، 

بواسطة  والفنية..  والدينية  الفلسفية  واملؤلفات  الكتابات 

دون  القضايا  من  قضية  تترك  فلم  متنوعة،  تواصلية  قنوات 

احلياة  عن  متفائل  جديد  مفهوم  بدأ  وبواسطته  مناقشة، 

يفرض نفسه في السياسة واجملتمع والعلوم والفنون، ويطفو 

العصور  بتقاليد  املتمسكة  التقليدية  املفاهيم  على شذرات 

الوسطى.

تؤثر وسائل التواصل بقوة 
عالية يف عملييت اإلصالح 
والتغيري، وإحداث دينامية 

جمتمعية يف عالقة 
القوى والنظم السياسية 
بالوسائل التواصلية، وعرب 

آلية التغري االجتماعي
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يف حوار جريء ومثري مع الصحفي
عبداهلل الدامون

حرية وواقع 
الصحافة باملغرب

مدير نشر جريدة املساء املغربية

''حرية الصحافة مكبلة يف املغرب ألن 
اجملتمع مكبل أيضا...جيب أن حناسب قانون 

الصحافة يف مشوليته''

أجرى احلوار : حممد جليد

جمال  شهد  القليلة،  السنوات  خالل 
الصحافة املغربية انزالقات كثرية على مستوى 
مراقبة أداء الصحافيني، سواء عرب التضييق أو 
انتهت هذه  إذ  اخل.  الصورية،  عرب احملاكمات 
إسكات  إىل  األحيان،  من  كثري  االنزالقات، يف 
مثال  األمر  كان  مثلما  اإلعالمي،  الصوت 
وجتربته يف  أنوزال  علي  اإلعالمي  إىل  بالنسبة 

موقع »لكم«.
أسئلة  االنزالقات  هذه  تطرح  هنا،  ومن 
عميقة حول إمكانيات ضمان احلرية يف مغرب 
ما بعد دستور 2011. هل يتعلق األمر بإعادة 
النظر يف قانون الصحافة إمجاال؟ أم أن املسألة 
متتد إىل ما هو أبعد من القانون املنظم، أي إىل 
السياسة العامة للبالد، وإىل الوعي اجلمعي 
الفكرية  اإلشكاليات  بعض  تلك  للمواطنني؟ 
الكاتب  مع  التفصيل،  من  بنوع  نطرحها،  اليت 
جريدة  مدير  الدامون،  اهلل  عبد  واإلعالمي 
املساء، يف انتظار بعض األجوبة اليت سيحملها 

قانون الصحافة املرتقب.

الفرنسي  والصحايف  الكاتب  قاله  مبا  احلوار  هذا  نستهل   -  1
للصحافيني،  امتيازا  الصحافة  حرية  »ليست  بلينيل':  'إدوي 
وإمنا هي حق للمواطنني«. إىل أي حد تنطبق هذه املقولة مع 

واقع حرية الصحافة يف املغرب؟

2 - صدر يف اآلونة األخري ة تقرير عن منظمة 'فريدم هاوس'، 
حبرية  التزامه  حيث  من   145 الرتبة  يف  املغرب  يصنف 
القطاع  الرمسية املسؤولة عن  الصحافة. فيما تعترب اجلهات 
أن املغرب قطع أشواطا مهمة يف هذا اجملال. كيف تنظر إىل 
احمللية حول  والتصرحيات  الدولية  التقارير  بني  التعارض  هذا 

تقييم حرية الصحافة؟

أجل  من  أداة  سوى  ليس  أنه  صحافي  كل  اعتبر  بإذا   ◊

خدمة الناس واجملتمع، واإلنسانية عموما، فهذه املقولة تكون 

مجرد  نفسه  يعتبر  الصحافي  كان  إذا  لكن  الصميم،  في 

موظف »يْْقضي بالّلي كايْن« في انتظار نهاية الشهر لقبض 

راتبه فإن كل املقوالت الفلسفية واملهنية ليست سوى أوراق 

خريف متساقطة تذروها الرياح.

من  وتنبع  الصحافي  عقل  داخل  من  تبدأ  الصحافة  حرية 

والدساتير،  األوراق  له  متنحها  وال  واملهنية  الشخصية  جتربته 

ومن الضروري أن نعود قليال إلى املاضي، إلى سنوات الرصاص، 

أجل  من  ساعة  وكل  يوم  كل  يعانون  الصحافيون  كان  حيث 

اليوم في هامش أوسع قليال،  ونحن نعيش  كتابة كلمة حرة، 

لكن املشكلة هي أننا لو استكنا ورضينا بهذا الهامش الضيق 

فإنه سيضيق علينا أكثر، وسنعود إلى وضعية شبيهة أو أسوأ 

من زمن سنوات الرصاص.

وأغلى املاركات العاملية. هذا الشخص سيعتبر أن املغرب تطور 

بشكل خرافي. لكن بعد ذلك سيكتشف التفاصيل املفجعة. 

العمومية،  املستشفيات  في  املستعجالت  أقسام  سيدخل 

وسيزور املدارس البعيدة في اجلبال واإلدارات الوسخة، وسيعطي 

الرشوة لقضاء حوائجه، وقد يعاين أمهات حوامل يتم حملهن 

في توابيت لعدم وجود طرق وسيارات إسعاف. هذا هو احلال بني 

النظرية الرسمية وبني الواقع املر في مجال حرية الصحافة.

ال  األصل  في  هم  توسع،  احلرية  مجال  أن  يعتقدون  الذين 

يكتبون شيئا، وال يغامرون بكتابة األخبار التي ستقلق األقوياء، 

االقتصاد  دواليب  من  أو  »اخملزن«  من  األقوياء  هؤالء  كان  سواء 

واألحزاب وغيرها. واملشكلة الكبرى أن الصحافيني في املغرب 

شيء،  لكل  آمني«  »يقول  قسم  قسمني،  إلى  اليوم  يتوزعون 

وقسم يحاول أن يكون محايدا ويصف األشياء بأسمائها، أي أن 

يسمي احلمار حمارا والكلب كلبا والبعوضة بعوضة، وهذا ما 

ال يروق للكثيرين الذين يريدون أن نسمي األشياء بغير أسمائها، 

بل مبا يفتيه علينا اآلخرون.

◊ »الرسميون« يُنّظرون للمغرب وال يعرفون واقعه، لذلك 

ذلك  موقف  يشبه  الصحافة  حرية  من  الرسمي  املوقف  فإن 

الشخص الذي غاب عن املغرب لسنوات طويلة ثم دخل البالد 

عبر الطريق السيار فأبهره ذلك، ثم توقف في الطريق واحتسى 

القهوة في محطة استراحة متطورة بها »سرْبايات« أنيقات 

وجميالت، بعدها دخل متجر »موروكو مول«، مثال، ووجد أفضل 

فال  عموما،  اجملتمع  حرية  من  تنبع  الصحافة  حرية   ◊

يعقل أن يكون اجملتمع مقيدا والصحافة حرة. أنت سقت مثال 

اعتقال الصحافي علي أنوزال، وقضيته هي تقريبا نفس قضية 

املغربية  احلكومة  أن  حيث  إسبانيا،  في  بايس«  صحيفة »إيل 

خسرت دعواها في إسبانيا، وهي الدعوى نفسها التي اعتقل 

بسببها أنوزال في املغرب. في الغرب الصحافة حرة ألن اجملتمع 

حر، وفي املغرب الصحافة مكبلة ألن اجملتمع مكبل.

3 - يسجل التقرير ذاته تراجع مؤشر حرية الصحافة يف املغرب 
منذ احلراك الشعيب سنة 2011، رغم ما أقره الدستور اجلديد. 
حاالت التضييق على حرية الصحافة كثرية يف هذا اجملال، لعل 
يف  'لكم.كوم'.  موقع  مدير  أنوزال،  علي  الصحايف  اعتقال  أبرزها 
نظرك، ملاذا مل ترتجم بعض مطالب الشارع املغربي إىل حرية أكرب 

يف جمال التعبري اإلعالمي؟
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ويف املغرب الصحافة 
مكبلة ألن اجملتمع مكبل

من  الكثير  وننتظر  األوه��ام  على  كثيرا  نعّول  أال  يجب 

رأيتم كيف  تأثيره محدود جدا، وأنتم  الشارع املغربي. الشارع 

»حركة  يافطة  حتت  التغيير  مطالب  إبان  املغربي  احلراك  كان 

مظاهرة  في  يسيرون  مثال،  الناس،  من  ألْف  كان  فبراير«،   20

يقف  األرصفة  وعلى  الفساد،  ومحاربة  بالتغيير  مطالبة 

خمسة آالف من الناس يتساءلون عن أسباب املظاهرة. الشارع 

املغربي عجيب، ورمبا عبثي، وهذا ناجت عن ترسبات سنوات وعقود 

طويلة، وال أجازف إن قلت إنه ترسب تاريخي ميتد على مدى قرون 

وتتوارثه األجيال.

◊ هي ثالثة عوامل أساسية، لكنها ليست حاسمة، كما 

أن هذه العوامل تتغير من بلد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى.

إنتاج  بعد  تستطع  لم  املغرب  في  االقتصادية  البيئة 

األعمال  رجال  ال.  أم  حرا  كان  إن  النظر  بغض  حقيقي،  إعالم 

ما  أعماقهم  في  يرددون  ورمبا  إطالقا،  الصحافة  تهمهم  ال 

اجليد  الفلسطيني  كون  من  مايير،  غولدا  اإلسرائيلية،  قالته 

هو الفلسطيني امليت. إنهم يرددون كذلك عبارة »الصحافي 

املغربي اجليد هو الصحافي الساكت.. أو املرتزق«.

بالنسبة للتشريع القانوني، فإنه يبقى قضية نظرية مهما 

كان متقدما وجريئا. انظروا إلى الدستور كيف نص على احلق 

ورمبا  هي،  كما  احلالة  بقيت  بينما  املعلومة،  إلى  الوصول  في 

أسوأ.

هناك  املغرب،  في  موحدة  ليست  السياسية  السلطة 

سلطة اخملزن، وهي فوق سلطة اجلميع، ثم سلطة املال، وهي 

وسلطة  بالسياسة.  كثيرا  ومرتبطة  ومتجذرة  قوية  أيضا 

األحزاب واللوبيات وغيرها.

اللوبيات  فيه  وتلعب  السلط  فيه  تتداخل  مجتمع  وسط 

قانون  عن  نتحدث  أن  الصعب  من  وحساسة،  مركزية  أدوارا 

نقاطا  يضم  اجلديد  القانون  أن  األكيد  من  للصحافة.  متطور 

قانونا  تشبه  لكنها  متطورة،  أو  جذرية  البعض  يراها  عديدة 

خاصا باستعمال وتوزيع املاء على كوكب املريخ.

4 - يبين تقرير 'فريدوم هاوس' تطور حرية الصحافة على ثالثة 
عوامل هي البيئة االقتصادية والتشريع القانوني وتأثري السلطة 
السياسية. هل تعتقد أن قانون الصحافة املرتقب قادر على 

توفري حرية أكرب جتاه هذه العوامل الثالثة؟

◊ ليس لدينا مجتمعا واحدا، عندنا مجتمعات متفرقة، 

وضدك  اليوم  معك  مجتمع  معك،  ومجتمع  ضدك  مجتمع 

غدا، مجتمع معك أو ضدك حسب الظروف، لكن احلقيقة أننا 

نسعد بكل أولئك الناس الذين يشّدون على أيدينا باستمرار، 

ألننا جميعا نحمل هما واحدا لهذا الوطن، لكن من حق الناس 

أن يحبوا وطنهم بالطريقة التي يريدون، فال أحد ميلك وصاية 

الذين يحبون الوطن كلما  أننا نعاني أكثر مع  رغم  على أحد، 

أعطاهم الكثير من »احلليب«، ومباشرة بعد أن يجف الضرع 

يكرهون الوطن، ويبدؤون في البحث عن وطن آخر. هذا، رمبا، هو 

السبب الذي يجعل الكثير من مسؤولينا وأغنيائنا يتدججون 

األسلحة  بآخر  يتدججون  أنهم  لو  كما  أجنبية  بجنسيات 

تطورا وفتكا، وأحيانا يشترونها مبئات املاليني.

املشكلة األخرى هي أن املغرب به نسبة عالية من األمية، 

أي الناس الذين ال يقرؤون وال يكتبون باملرة، وهناك نسبة أخرى 

من األمية الواقعية، أي الناس الذين يقرؤون ويكتبون، لكنهم 

5 - أال ترى أيضا أن اجملتمع دفع، يف بعض األحيان، إىل كبح 
حرية الصحافة؟

الناس  أن  وهي  األمية،  من  أخرى  نسبة  وهناك  يفهمون.  ال 

الذين يفهمون ظاهريا ال ينْفذون بفهمهم إلى عمق األشياء. 

والغريب أنه ميكن أن جتد أمّيا يفهم عمق األشياء أفضل بكثير 

من ذلك الذي يحمل شهادات عليا.

احملاكم،  أمام  باستمرار  نقف  نحن  أوضح،  مثاال  أعطيك 

أولئك  يعني  قارْيني«،  الّلي  »الناس  هم  يحاكموننا  والذين 

لندفع بحرية  اخلير لكي يساعدوننا  نتوسم فيهم  الذين كنا 

الصحافة إلى األمام.

بدعاوى  احملاكم  أمام  نقف  أننا  وهي  أخرى،  مسألة  هناك 

تابعة  جهات  أو  السلطات  طرف  من  أيضا  ضدنا  مرفوعة 

للدولة، وأنا شخصيا محكوم بقرابة سنتني موقوفة التنفيذ، 

وهي كلها، تقريبا، أمام جهات رسمية. سوف نكون أغبياء فعال 

لو تفاءلنا أكثر من الالزم بقانون الصحافة.

نحن نردد دائما حكمة تقول »قطع األعناق وال قطع األرزاق«، 

ونحن في جريدة »املساء« عانينا كثيرا من قطع األعناق واألرزاق 

معا، وأبرز مثال هو حكم الستمائة مليون ضدنا.

كان  إن  محمود  شيء  هو  املالية  العقوبات  على  االقتصار 

الفساد ستجعل  لوبيات  أن  لكن املشكلة  الردع،  الهدف منه 

منه مقصلة حقيقية لقص حرية التعبير وإرهاب الصحافيني. 

وجشعهم  مشاريعهم  وفساد  العقار  لوبيات  عن  كتبُت  مرة 

فأقاموا ضدي دعوى تطالبني بأداء مليار سنتيم. هذا حمق فريد 

من نوعه. وهناك أمثلة كثيرة أخرى من بينها مكتب املطارات 

الذي طالب ب�400 مليون سنتيم وأراد احلجز على »أمالكي« 

لو  أنا شخصيا،  للكراء.  منزل  وأسكن في  أمالك  بال  فوجدني 

كانت لدي أمالك فسأفضل دخول السجن عوض مصادرة رزقي 

ورزق عيالي.

في  اجلديد  الصحافة  قانون  نحاسب  أن  الضروري  من   ◊

جديدا  يحمل  أنه  األكيد  لكن  أجزائه.  في  وليس  شموليته، 

بخصوص العقوبات احلبسية التي سيتم تهميشها، وال أقول 

حذفها، مقابل توسيع هامش العقوبات املالية.

6 - ما هي أهم املؤاخذات على املسودة املتسربة من قانون 
احلبسية  العقوبات  حذف  أن  ترى  هل  املرتقب؟  الصحافة 
يف  املالية  العقوبات  توسيع  يتم  أن  خيشى  أال  كافيا؟  مكسبا 

مقابل هذا املكسب؟

حناسب قانون الصحافة 
اجلديد يف مشوليته، وليس 

يف أجزائه

◊ في آخر تعديل للدستور هناك تنصيص واضح وصريح 

الذين  نحن  لكننا،  املعلومة،  إلى  الوصول  حق  على  ومباشر 

نزاول هذه املهمة كل يوم وكل ساعة، نعرف أن الدستور شيء 

ال  املتحجرة  العقليات  متاما.  مختلفة  أخرى  مسألة  والواقع 

تعترف بدستور قدمي وال بدستور جديد، لذلك فإن حق الوصول 

إلى املعلومة ال يزال صعبا، ولن أجازف إن قلت إنه يزداد صعوبة، 

ألننا نالحظ ردة في كثير من اجملاالت، وهذه العقليات املتحجرة 

ال تريد أن تفهم أن الصحافي يريد احلصول على املعلومة ليس 

ليتاجر بها أو ليضعها في صندوق حديدي ويقفل عليها مثل 

حجر أملاس، بل ليضعها أمام عيون املواطنني.

7 - أال ترى أن مطلب احلرية رهني بإقرار قانون احلق يف الولوج 
إىل املعلومة، الذي يفرض على كل جهة رمسية أو غري رمسية 

الكشف املعلومات اليت حبوزتها؟
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◊ هناك مشكلة كبيرة جدا فيما يخص فهم كل طرف 

حلرية التعبير. مثال، لو أوقفنا أحدا يسير في الشارع وقلنا له 

»أنت اآلن حر«، فقد يتوجه نحو أقرب مكان ويبدأ في التبول في 

الشارع العام على اعتبار أنه حر.

هذا ما الحظناه عندما بدأ حترير قطاع اإلعالم، وخصوصا في 

مجال اإلذاعات، حيث تراكمت البرامج املبتذلة التي وصلت حد 

»بث« صريح للبورنو واملشاهد اجلنسية املثيرة.

تقتات  برامج  نرى  التلفزيونية،  القنوات  في  وحتى  اليوم، 

وأميني  فقراء  أناسا  باستمرار  وتستضيف  اآلخرين  بؤس  من 

واألكاذيب.  الفبركة  على  تتغذى  برامج  هناك  بل  اإلثارة،  خللق 

احلرية  هامش  سيوسع  اإلعالمي  القطاع  حترير  أن  نعتقد  كنا 

إلى  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  بالبرامج  ويدفع 

في  احلرية  هامش  أن  والغريب  متاما،  العكس  فوجدنا  األمام، 

التسعينيات، في »القناة الثانية« مثال حني كانت مشّفرة، هو 

أوسع بكثير من الهامش املوجود حاليا.

◊ هناك مشكلة داخلية طبعا في وسائل اإلعالم. هناك 

حريات  على  التهجم  وبني  احلرية  بني  يفرقون  ال  صحافيون 

ينبغي  ال  الشخصية  األفراد  حريات  اآلخرين.  وخصوصيات 

إلى  احلريات الشخصية  تلك  إذا حتولت  ما عدا  االقتراب منها، 

استفزاز صريح ومباشر للمجتمع وأخالقه ومبادئه.

اللغة،  هناك صحافيون ضعفاء اخلبرة والتكوين، بل وحتى 

عنهم  يكتبون  ملن  ليس  حقيقية،  مشكلة  يشكلون  وهؤالء 

فقط، بل أيضا ألنفسهم وللمنابر اإلعالمية التي يعملون بها. 

الصحافي يجب أن يكون حرا، لكن يجب أن يكون نزيها، ويجب 

أن يكون شجاعا، لكن يجب أن يكون حذرا أيضا، لكن املشكلة 

أعمق من هذا، فاجملتمع كله ال ضوابط له في مجاالت كثيرة، 

ومن الصعب أن نأمر الصحافي بأن يكون الوحيد املنضبط جدا 

في وقت ال ينضبط فيه السياسي، وال الطبيب، وال الوزير، وال 

الزعيم احلزبي، وال احملامي، وال املسؤول األمني، وال البائع املتجول.

دعني أنهي لك مبثال قد يلخص كل شيء. الصحافة مثل 

عربة في قطار، والقطار هو البلد.

8 - إىل أي حد ساهم مشروع حترير القطاع السمعي البصري يف 
توسيع هامش احلرية؟ أال ترى أن هذا املشروع ساهم يف تكريس 

االبتذال، بدل تعزيز القول احلر داخل هذا اجملال؟

9 - أخريا، إىل أي حد ميكن مليثاق أخالقيات املهنة أن حيد من 
انزالقات احلرية؟ وملاذا ُتغّيب أغلب وسائل اإلعالم هذا امليثاق 

يف أقسام حتريرها؟

كنا نعتقد أن حترير القطاع 
اإلعالمي سيوسع هامش 

احلرية ويدفع بالربامج 
السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية إىل األمام، 

فوجدنا العكس متاما

الصحافة مثل عربة يف 
قطار، والقطار هو البلد

ت
اجلسد املوشوم والبحث املتواصل عن اهلويةدراسا

أمينة بطاوي
طالبة باحثة يف علم االجتماع تقديم

بشكل  حييلنا  الفرد،  لتعريف  أداة  باعتباره  اجلسد  أن  ريب  ال 
اهلوية  على  أدق  بعبارة  أو  اهلوية،  مفهوم  على  بآخر  أو 
اخلارجية اليت نريد أن تكون واجهتنا على اآلخرين. فاإلنسان 

هو جسده، يتجلى يف اجلسد وعربه. 
املعمم(،  )اجملهول  حمض  طبيعي  كمعطى  اجلسد  وبني 
)املعلوم  اخلاصة  حميطه  بثقافة  تغلف  وقد  واجلسد 
املخصص(، واجلسد وقد جتلى يف إشارات يف منتهى الفردية 
ميكن   - املوضة  أشكال  هي  كما   - املخصص(  )اجملهول 
استقصاء سريورة بنائه ومتحوالته، وكيف أصبح مركز البناء 

الثقايف واهلوياتي.
وباعتبار اجللد هو املعلم السطحي للجسد اإلنساني، فقد كان 
للفعل الثقايف األثر البارز عليه، فالوشوم الظاهرة على اجلسد 
مل متثل جتسيدا للثقافة فحسب، بل جعلت من الفرد حامال 
هلا وحمافظا عليها يف نفس اآلن، من هنا ميكن أن نعترب أن 
اجلسد بوشومه ميثل ذاكرة نشيطة وخزانا للهوية العميقة 
للمجتمع؛ على هذا األساس سنفرد هذه الدراسة للتساؤل 
املوشوم  اجلسد  بني  املمكنة  العالقات  فهم  وحماولة 

واهلوية.
من البديهي أن عالقتنا مع العامل ومع اآلخرين ليست ممكنة 
إال من خالل اجلسد، إذ يعترب هذا األخري بوابتنا على العامل. 
فعربه تتبلور الذات اإلنسانية وتتمظهر يف صور متعددة ك:  
اإلشارات، واإلمياءات، واحلركات، واللمس، والنظر، والصراخ 
اجلسدية  التعابري  هذه  خمتلف  وتعترب  والرقص...  والغناء، 
خزانا رمزيا معبأ بدالالت متعددة حتيل على الوجود اإلنساني 
الطقوس  خمتلف  عرب  اجلسد  ميررها  واليت  جتلياته،  بشتى 
واألهازيج والرقصات، وخمتلف أشكال الكتابة سواء باجلسد 

أوعلى اجلسد نفسه. 

من هنا ميثل الوشم إحدى أهم هذه التعابري اجلسدية، ليس 
بفضل  أيضا  بل  القدم،  يف  الالمتناهي  تارخيه  بسبب  فقط 
إذن  هي  فما  اللحظة.  حلدود  والتأثري  الفعل  يف  استمراره 
املعاني والدالالت اليت تسكن يف عمق اجلسد املوشوم؟ وكيف 
حيتدم  ما  فهم  على  املوشوم  اجلسد  هذا  يساعدنا  أن  ميكن 
وثقافية؟  واجتماعية  سياسية  قضايا  من  واقعنا  داخل 

وكيف ميكن من خالله قراءة وفهم هويتنا الراهنة؟

العدد 33
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يعتبر الوشم رسما تزيينيا ورمزيا على اجلسد، عرفه اإلنسان 

مند القدم، وجلأ إليه ألغراض رمزية ودينية وطبية وجمالية في 

وضع  من  اإلنسان  به  يعبر  يعد طقسا  إنه  بل  عدة حضارات. 

اجتماعي إلى آخر)من الطفولة إلى النضج أو من شخص عادي 

إلى شخص له مكانة داخل اجملتمع مثال...(

وترجع كلمة tatouage  إلى اإلسم البولينيزي Tatou أو 

Tatahou )و Ta هي الرسم(، غيرأن هذا ال يعني رجوع أصله 

إلى منطقة معينة، فقد وجد في مجموعة من البلدان. 

واجلذر ta الذي يحمله هذا اإلسم يذكرنا بكلمة أخرى وهي 

طوطم totam ، وأيضا كلمة تابو tabou . وإذا كان التشابه 

املضمون  مستوى  على  التشابه  فإن  بقوة،  حاضرا  اللفظي 

أشد وأقوى. إذ ترتبط األولى مبا هو محرم ومقدس وممنوع مسه 

بسوء، والثانية مبا هو مبارك ورهيب في نفس اآلن، والكلمتان 

كتاب  في  ذلك  على  التعرف  ميكن  كما  ببعضهما  مرتبطتان 

واحملرم  للمقدس  املركب  البعد  وهذا  لفرويد.  والتابو  الطوطم 

يتضمنه  ما  هو  والشر،  اخلير  الوقت  نفس  في  يتضمن  الذي 

1. الوشم على اجلسد فعل كوني ضارب يف القدم:
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الوشم، )إذ جنذ أن اشتقاق ‘’وشيمة’’ رجوعا إلى معجم املعاني 

اجلامع1، يعني الشر( فإن كان منشؤه حلماية حامله من القوى 

الشريرة، سواء املرئية أو اخلفية، فإنه يتهدده للسبب ذاته نظرا 

لوضوحه، فإذا خرج املرء من نطاق قبيلته التي تفهم وتشرعن 

تلك الوشوم قد يجد نفسه محط تساؤل واتهام.

إلى  األقل،  على  يرجع،  فإنه  الوشم  تاريخ  يخص  فيما  أما 

إلى  تعود  مومياء  على  العثور  مت  احلديث حيث  احلجري  العصر 

العصر النحاسي أي حوالي عام 3400 قبل امليالد،2 وقد كان 

أسفل  في  بسيطة  وخطوط  نقاط  على  عبارة  الوشم  هذا 

العمود الفقري، وخلف الركبة اليسرى وعلى الكاحل األمين.

يعود  وشوما  حتمل  أخرى  مومياءات  اكتشاف  مت  وكذلك 

تاريخها إلى نهاية األلف الثاني قبل امليالد، مثل مومياء أمونيت 

وسيبيريا  البيرو  في  املومياءات  من  وغيرها  القدمية،  مصر  في 

ومنغوليا...

فقد  اآلثار،  وعلم  األنتروبولوجيا  في  الباحثني  وبحسب 

الهوية،  والقبائل بوحدة  الوشم في في تلك اجملتمعات  ارتبط 

واالندماج اجلماعي، واخلضوع التام للتقاليد واألعراف والعادات 

السائدة.

فبينما  احلضارات،  باختالف  للوشم  النظرة  اختلفت  وقد 

اهتم اليابانيون به وخصوه لعلية القوم من أجل التباهي، فقد 

كان الوشم عند اإلغريق والرومان للتمييز بني األحرار والعبيد، 

أنا  »أوقفوني،  عبارة  العبيد  جباه  على  يشمون  كانوا  حيث 

هارب«. 

من هنا ميكن احلديث عن الوشم الذي اتخد معنى الوصم. 

وقد استمر توشيم عدد من الناس قسرا كنوع من الوصم الذي 

ومثال  بعيدة،  غير  زمنية  حدود  إلى  الهوية  في حتديد  يساعد 

على ذلك ما حصل للسجناء في معسكرات االعتقال النازية 

خالل الهولوكوست إبان احلرب العاملية الثانية.

حول  اخلطيبي  الكبير  عبد  يقول  أيضا،  الصدد  هذا  في 

السيد  يفرضه  عبارة عن وصم  أفريقيا  في  الوشم: »قد كان 

على العبد. يوشم العبد مثلما يوشم احليوان عادة. كما كان 

عالمة للتمييز خاصة ببعض فيالق اجليش املغربي قبل املرحلة 

ليكون  أيديهم  على  معينة  وشوم  بوضع  وذلك  االستعمارية 

من الصعب إخفاء الوشم في حال االنشقاق أو الفرار.«3

نخلص مما سبق إلى أن الوشم لم يكن واحدا في مفهومه، 

والبلدان  احلضارات  وزمانا حسب  مكانا  مختلفا  كان  ما  بقدر 

التي عرف فيها على مر التاريخ اإلنساني. 

لم يرمز فن الوشم في املاضي إذن إلى حتديد الهوية الفردية، 

فقد كان جزءا مهما من املشروع الثقافي للجماعة، إذ كانت 

عالمات الوشم مبثابة شعار لدى القبائل.

اجتماعية  برمزية  الوشم  حظي  املغرب،  لتاريخ  بالنسبة 

وسياسية قوية، فقد شكل أساس االنتماء االجتماعي، وركيزة 

الشعور بالهوية املشتركة التي ساهمت في ضمان حد كبير 

كان  املنطلق  هذا  من  القبيلة.  أطراف  كافة  بني  التناغم  من 

2. الوشم يف املغرب كبناء للهوية اجلماعية:

شأنه في  القبلي،  وانتمائه  يحيل على هوية حامله،  الوشم  

رداء  في  بشكل خاص  املبثوثة  النسيجية  الزخارف  ذلك شان 

املرأة املعروف ب » احلايك« / »تاحنديرت« عدا عن احللي والزربية 

واحلنبل التقليدييني.

ومن أبرز الدالالت التي تتخذها الرموز الوشمية عند القبائل 

األنوثة،  على  الداللة  اخلصوبة،  على  الداللة   : جند  األمازيغية 

الشر  من  االتقاء  على  الداللة  والعنف،  القوة  على  الداللة 

واملوت، الداللة على الفرح...

مثال : الوشم والداللة على النضج اجلنسي

واالستعداد  النضج  مرحلة  عن  إعالن  النساء  عند  الوشم 

يصبح  بحيث  ال��زواج،  بوظيفة  واإلناطة  الرجل،  الستقبال 

الرشد.  لسن  عبور  بوابة  األمازيغية  للمرأة  بالنسبة  الوشم 

وهو في هذه احلالة يكتسي بعدا استطيقيا، ويصبح مظهرا 

جماليا تود من خالله املرأة الشابة إبراز مفاتنها، وإعالن نضج 

أنوثتها، فيصبح الوشم خطابا وعالمة سميولوجية تستهدف 

اآلخر املشاهد. 

بداية  منذ  اإلثنوغرافية  الدراسات  أثبتت  فقد  األسف  ومع 

احلماية الفرنسية أن اجملتمعات احلديثة قد نسيث الكثير من 

 Emile LAOUST سأل  فقد  الوشمية.  الرموز  تلك  معاني 

حول  الفرنسيني مجموعة من النساء  وهو أحد االثنوغرافيني 

لم  منهن  العديد  أن  وثبث  أجسادهن،  على  الوشم  معاني 

يكن على علم مبعنى تلك الوشوم، غير أن هذا لم مينعهن من 

احملافظة على الطقس في حد ذاته.

على  وشمها  يتم  التي  الرموز  معاني  بعض  يلي  وفيما 

اجلسد4 :

أو  غالبا في شكل خطوط مستقيمة  ويأتي   : الرقم 5   �
متعرجة. وداللته جلب احلظ وطرد العني. 

� النحلة : رمز  لعطاء األم. 
� النسر أو الصقر : رمز للقدرة والقتالية. 

� األشكال املربعة : رمز جللب احلماية وحفظ السعادة.
في  املتجلي  املطلق  الكمال  متثل   : الدائرية  األشكال   �

دورة األفالك.

وصعوبة  طول  متثل   : متاهة  شكل  على  الرسومات   �
الطريق وأهمية اخلطوة األولى. 

إلى  حتيل  )ن(   / الواحد  اإلله  إلى  يحيل  )أ(   : احلروف   �
االنبعاث / )د - ز - غ - و( حتيل إلى إبليس.

يقتصر فقط  ال  األمازيغية  القبائل  لدى  الوشم  تأصيل  إن 

استلهامها فحسب،  أو  للقبائل  التراثية  األشكال  بعث  على 

الثقافي  املوروث  حماية  إلى  ذاته  الوقت  في  يهدف  ولكنه 

وضمان استمراريته، كما أنه ليس فقط حتقيقا لقيم جمالية 

أو إديولوجية، بل هو محاولة لتأكيد الوجود.

إذا انطلق الوشم كتعبير عن فلسفة االنتقال من الطبيعة 

اجلسد  إلى  طبيعي  كمعطى  اجلسد  من  )أي  الثقافة  إلى 

كبناء(، أو االنتقال من الشفهي إلى املكتوب، فإن الوشم اليوم 

أصبح تعبيرا عن االنتقال من املركز اجلماعي إلى تعدد املراكز 

أي نحو الهامشي واخملتلف.

العزل  فكرة  ظهرت  عشر  السادس  القرن  أواخ��ر  في 

)التمييز ما بني ذات الفرد واجلماعة( فصار الفرد هو من ميتلك 

3. من هوية اجلماعة إىل االنسالخ الفردي:
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اجلسد املوشوم والبحث املتواصل عن اهلويةدراسات

يعد مقرونا  ولم  بامللكية،  جسدا؛ "لقد اصبح اجلسد مقرونا 

بالكينونة"، وكان هذا إيذانا بوالدة الفردانية... فاجلسد لم يعد 

يُحيل إال على مالكه. "في عالم االنقطاع هذا"، يقول بروتون5: 

"أصبح اجلسد حّدا بني إنسان وآخر"..

والهوية  الذات  مفهوم  خلخلة  إلى  الفردانية  هذه  أدت 

احلالة  هته  ولدت  وقد  اإلنسان.  لدى  االنتماء  حس  واضطراب 

شعورا لديه بأنه مجتث، مبَعد، معزول، مهّدد، مراقَب، وخائف، 

عالقته  في  والضبابية  اإللتباس  حد  االغتراب  من  حالة  وفي 

باملكان والزمن.

من بني العوامل التي غذت هذا االحساس في مجتمعاتنا، 

اجملتمعات  التي عرفتها  السياسية  والتحوالت  التغيرات  نذكر 

العربية عموما، وما رافقها من انتكاسات وإحباطات متكررة، 

من  باالغتراب  مضاعفا  إحساسا  الشباب  لدى  ولدت  والتي 

جهة  من  والتغيير  الفعل  تستوجب  التي  وباملسؤولية  جهة، 

أخرى.

في خضم هذا التيه سيجد اإلنسان نفسه وجها لوجه مع 

هل هو ملكي؟  أنا؟  هل هو  ميثلني؟  هل هذا اجلسد  جسده... 

امتالكه جلسده؟"  من  أكثر  مؤكدا  اإلنسان شيئاً  ميلك  "وهل 

كما يقول نيتشه.

أثبتت مجموعة من الدراسات اإلقبال املتزايد على الوشم 

وأزمات.  تعاني فيها اجملتمعات من مشاكل  التي  الفترات  إبان 

من هنا ميكن فهم الوشم، في عاملنا املعاصر، باعتباره محاولة 

للبحث عن الذات الضائعة، ورد فعل ثقافي على تلك الهياكل 

التي  والدينية  والفنية  والفكرية  واإلجتماعية  السياسية 

عجزت عن استيعاب حاجيات الفرد املستجدة واملتناقضة مع 

الواقع االجتماعي.

الشباب  بفئة  حاليا  الوشم  ارتباط  من  إذن  عجب  ال 

قوانني  على  يتمردون  والذين  املشردين،  والصعاليك  املهمشني 

اجملتمع وأعرافه وعاداته. بهذا ميكن أن نعتبر الوشم مبثابة تعبير 

إلى  وحتويله  السائدة،  اجملتمعية  األوضاع  على  ساخط  فئوي 

واجهة للتعبير، وإعالن عن الثورة والرغبة في التغيير، والتطلع 

إلى واقع أفضل. بهذا إذن، سيصبح الوشم باعتباره ذاك الدال 

املكتوب، -حسب مفهوم جاك ديريدا- تعويضا لسلطة الدال 

الصوتي: إنه مبثابة صرخة للجسد في وجه جميع أشكال قيود 

السلطة واملركزية.

نالحظ إذن أن هناك رجوعا قويا للوشم، مع اختالفه الشديد 

عما كان عنه في السابق، ومن أبرز العوامل التي ساهمت في 

ذلك نذكر ما يلي:

� حتول املفهوم التقليدي للجسد :

الناس يعتبرون  يجعل  التكنولوجيا وعلوم الطب،  إن تقدم 

من  فالكثير  والتعديل،  للتغيير  قابل  شيء  مبثابة  اجلسد 

إذ  وجتميلية،  جراحية  لعمليات  يخضعون  باتوا  األشخاص 

يعتقد هؤالء أن مسؤولية تشكيل اجلسد وتصميمه تقع على 

عاتقهم.

� البحث عن هوية فردية متميزة : " أنا موشوم . إذا، فأنا 
موجود".

نتيجة للحراك االجتماعي املتواصل الذي أدى إلى مزيد من 

والقيم،  التعددية داخل اجملتمع )تعددية على مستوى األفكار 

وتعددية كذلك على مستوى متثلنا لذواتنا وللعالم احمليط بنا(، 

في  لها  ينظر  كان  كما  املوروث  الشيء  ذلك  الهوية  تعد  لم 

لم  مثال  فاجلنسية  تصميمه.  ميكن  أمرا  أصبحت  بل  السابق 

تعد وحدها كفيلة بالتعبير عن هوية اإلنسان التي أضحت ذات 

خصوصية أكبر. 

من هنا أصبح الوشم يرمز للتاريخ الفردي عوض اجلماعي،  

عالقته  وفي  املوشوم،  اجلسد  حياة  في  مهمة  حلظات  مبرزا 

باملكان والزمان.

� مثال 1 : الوشم لدى العراقيني إبان اإلجتياح األمريكي 
للعراق في 2001 للتعرف على اجلثت املشوهة. 

على  الوشم  في  العربية  اللغة  استلهام   :  2 مثال   �
اجلسد.

� مثال 3 : استعمال حروف التيفيناغ في الوشم على 
اجلسد كتعبير عن االنتماء األمازيغي.

رغم أن فن الوشم حافظ على استمراريته التاريخية، إال أنه 

يعتبر فنا حيا وديناميا، يقوم باستمرار بتغيير مضامينه ولغته، 

وحتى روحه ومنطلقاته. إنه ليس طقسا تفاعليا وتعبيرا عن 

األخذ والعطاء في أسمى جتلياتهما داخل اجلماعة فحسب، بل 

إنه - وذلك هو األهم - مواكب باستمرار للتحوالت التي عرفتها 

الذات اإلنسانية داخل اجملتمع. 

رمبا قد يرى البعض في الوشم على اجلسد، في وضعه احلالي 

الفرداني، عامال على إفراغ الهوية اجلماعية من محتواها، ودليال 

على االستيالب والتبعية، وخطرا على مبدأ الشعور باالنتماء، 

غافال أو متغافال مجموعة من املضامني التي يعبر عنها اجلسد 

وتوظفهما  التراثية  ورموزه  التاريخ  إلى  حتيل  والتي  املوشوم، 

بشكل واع، واألمثلة في هذا الصدد كثيرة :

خالصة: الوشم على اجلسد وإعادة بناء اهلوية اجلماعية
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صورة الطفل يف اإلشهار املغربيدراسات

وجدنا  السابقة  اإلشهارية  اإلرساليات  جملموعة  بتفحصنا 

فضاء  بتنوع  ومختلفا  متنوعا  توظيفا  األطفال  توظف  أنها 

تكريسها  املراد  والقيم  الرؤى  اختالف  إلى  إضافة  املنتوج. 

اإلشهارية  لإلرسالية  التقريري  املستوى  فعلى  خلقها.  أو 

-موضوع حتليلنا- جند أن خدمة )اتصاالت املغرب(، تعرض  عبر 

طفل جميل وفي فضاء املنزل اجملهز بأحدث وسائل االتصاالت؛ 

ال  مازال  للتذكير  هو  "اتصاالت"،و  عبارة  الطفل  يكرر  حيث 

للمشاهد،  قوية  صدمة  يشكل  لسنه-،ما  بالقياس  يتكلم 

يطرح معها السؤال:

يعتبر النص اإلشهاري)صوتا وصورة(، نصا ثقافيا متكامل 

الهوية واالشتغال، لذلك أصبح اخلطاب اإلشهاري يشكل اليوم 

واختياراتنا.2    وأذواقنا  قيمنا  وتغير  وتستهوينا  تثيرنا  سلطة 

يستعمل  أنه  خاصة  اإلشهاري،  اخلطاب  خطورة  مكمن  وهنا 

مخيال  ملداعبة  والصورة  واإليقاع  واللون  واملوسيقى  اللغة 

املتلقي،والتأثير عليه القتناء املنتوج وترسيخ سلوكات معينة. 

" هكذا تتشكل اإلرسالية بتفاعل ما هو لغوي مع ما هو بصري، 

يحق  عادية  إنسانية  وضعية  متثيل  أنها  على  نفسها  فتقدم 

لكل فرد التماهي فيها و إداراكها وحتديد عمقها االجتماعي" 

3. و بناء عليه، فاخللفية احملركة ملنتج إشهار )اتصاالت املغرب، 

موضوعنا األخير في هذا التحليل السيميائي لصورة الطفل( 

مطلق  املنتوج  هذا  بأن  وإقناعه  املشاهد  على  التأثير  هي 

إلى  اإلشهاري  اخلطاب  بذلك  يتحول  و  والفائدة،  الصالحية 

خطاب احلقائق الواقعية املطلقة.

صورة الطفل يف هذا اخلطاب اإلشهاري املغربي
)إشهار اتصاالت املغرب منوذجا(

منري بن رحال
دكتوراه ختصص حتليل اخلطاب - كلية اآلدا والعلوم اإلنسانية بنمسيك 

أوساط  يف  احلديث  بدأ  الثمانينات  سنوات  من  إبتداءا 
الدراسات الثقافية عن اهلوية الوطنية  يف ضوء التعدد 
اجلزء  هذا  يف  سنركز  املنطلق  هذا  من  العاملي1..  الثقايف 
اإلشهارية  الوصلة  مساءلة  على  التحليل  من  األخري 
خلدمة " اتصاالت املغرب 2011 "، انطالقا من مكوناتها 
السيميائية )خنص بالذكر صورة الطفل(، باعتبارها حامال 
للمعنى، و بالتالي لقيم الشركة "صاحبة املنتوج"، لنقف 
الثقايف  املغربي  اجملتمع  قيم  غياب  أو  حضور  مدى  على 

منها واالجتماعي.

1. الطفل وسيلة يف إشهار )اتصاالت املغرب 2011(:

2. طفل فوق العادة )صورة الطفل يف الوصلة اإلشهارية، 
التصاالت املغرب 2010(4:

إنها إحالة رمزية لها مرجعيات دينية كثيرة ،فكما نقرأ في 

معجزة  املهد،  في  تكلم  )عيسى(  اهلل  نبي  أن  الكرمي،  القرآن 

األخرى  السماوية  الكتب  في  األمر  كذا  و  إسرائيل،  لبني 

تظهر  ال  الديني  البعد  ذات  اإلحالة  هذه  واإلجنيل(،  )التوراة 

مستجدات  وسط  تتخفى  لكونها  العادي  للمشاهد  بوضوح 

فعال  النقال...(.  الهاتف  الرقمية،  التلفزة  العصر)االنترنت، 

هذه  مبثل  يرتبط  حينما  دينيا/إعجازيا،  بعدا  يتخذ  املنتوج 

عليها  يركز  ال  أو  العامي  املتلقي  يدركها  ال  التي  املرجعيات 

بكونها متخفية وراء جماليات الصورة والصوت. لكن الصورة 

اإلشهارية تستهدفها و تضغظ عليها لتحقق أهداف اإلقناع 

.implicitement بشكل خفي وضمني

الطفل   شكل  على  ذلك  بعد  اإلشهارية  الصورة  تركز 

اإلعجاب  ويظهر  وبراءتها،  الطفولة  جلمال  احملاكي  اجلذاب 

األب بابنه الذي يتكلم معه ويداعبه بكلمات تودد، في األثناء 

يتصل أحد ما باألب، ثم يبدأ االتصال. إال أنه يتفاجأ بترديد 

الصبي لكلمة"اتصاالت"، لتبدأ احلملة اإلعالنية جملموعة من 

منتوجات اتصاالت املغرب )الهاتف  النقال ،االنترنت ،التلفزة 

الرقمية(، كل هذا يعرض على حساب براءة طفل لم يعرف 

بعد ما معنى ما يقوم به، و هو ما نؤكد على أنه استغالل 

يبرر  رأينا  في  شيء  فال  األطفال،  براءة  يحترم  وال  مبرر  غير 

االستعمال  اجملاني لصور األطفال، بغية إشهار منتوجات ال 

عالقة لهم بها في األصل، وهو ما يتم بالطبع على حساب 

القيم الثقافية واالجتماعية التي ال حتضر في هذا اإلشهار 

، فال وجود لألسرة ) فقط األب واالبن كما سجلنا ذلك في 

وصلة kiri (؛ ما يشير إلى تأكيد صناع هذه اإلرساليات على 

األم  أو  )األب  النووية  األسر  منط  إلى  اجملتمع  انتقال  ضرورة 

والطفل الوحيد(، وهي دعاية غير مباشرة إلى منط جديد من 

اجملتمع االستهالكي الذي تفرضه العوملة في عصرنا احلالي.

إضافة إلى هذه اإلرسالية اإلشهارية التي توظف األطفال 

وسيلة لترويج منتوج / خدمة ال عالقة لهم بها، جند التلفزة 

املغربية والقناة الثانية تبثان إرساليات أخرى، تعتمد األطفال 

هدفا لترويج منتوجات كثيرة خاصة احلليبية ) دانون، كيري 

التقريري  املستوى  على  نالحظ  النماذج  هذه  ففي   .)...

يغنون،  )يرقصون،  شديد  بإفراط  يستغلون  األطفال  أن 

يقفزون...(. دون أدنى اهتمام بأي قيم ثقافية واجتماعية يتم 

اجملتمع  قيم الحتترم خصوصيات  الغالب  وهي في  ترويجها، 

املغربي، مع استثناء مناذج قليلة معدودة، نذكر منها - على 

سبيل املثال -، إشهار زيت واد سوس الذي يحتفي بالتقاليد 

قيم  على  ضمنها  واضح  التركيز  حيث  األصيلة،  املغربية 

االصالة والتقاليد املوروثة )اللقطات 1 و2 و3( على سبيل 

املثال.

3. كيف يتكلم الصيب قبل األوان؟  ت
سا

درا
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صورة الطفل يف اإلشهار املغربيدراسات

1

2

3
تقر  حموالت  اإلشهارية  اإلرساليات  لهذه  األولى  احلموالت 

عالم  على  انفتاح  من  توفره  وما  املغرب(،  )اتصاالت  خدمة 

جديد، لكنه عالم يبنى على حساب استغالل صورة األطفال. 

عن  تسكت  نفسه  اآلن  في  ولكنها  تقريرية،  دالالت  وهي 

فارغا  داال  يبدو  اإلشهاري  فالدال  كثيرة.  أسطورية  حموالت 

املنتوج  اقتناء  بضرورة  اإلقرار  ينتهي عند  و"ستاتيكيا"،  وبريئا 

اإلشهاري  الدال  بني  والعادية  الطبيعية  العالقة  اعتبار  على 

ومدلوله. أما مع الباحث امليثولوجي، فيتحول الدال األسطوري 

الذي  الطفل  بأن  يوحي  دال أسطوري،  أو  إلى عالمة سميائية 

يروج ملنتوج )اتصاالت املغرب( طفل /بريء، جميل وأشقر يحيل 

منوذج  الطفولة،  واألسطورية.  اجلمالية  الطفولة  قيم  على 

وحلم كل إنسان يرغب أن يستمر في احلياة ،في إشارة إلى رغبة 

اخللود التي تعد حلم اإلنسانية منذ األزل.

العصرنة  أحالم  املتلقي  في  املغرب(  )اتصاالت  تخاطب 

والتحضر - و لذلك تقول الصورة اإلشهارية في هذه الوصلة - ، 

التواصل  رمز   ... مبنتوجاتها  املغرب(  )اتصاالت  استعمال  يلزم 

يتكرر  الذي  الشعار،  إليه عبارة  ما تشير  وهو  اجلديد،  والعالم 

إنه  يناديكم(،  املغرب(، )عالم جديد  في كل وصالت )اتصاالت 

املوضوعي  املوازي  بالفعل  هو  الذي  الطفولة  عالم  بالفعل 

احلائط خدمات  القيم تضرب عرض  وهذه  واالستمرار،  للخلود 

اتصاالت أخرى منافسة تكتفي بشعارات أقل قوة، نذكر على 

إنوي )أرى  وخدمة  اخلصوص خدمة ميديتيل )بالغد متصلني( 

املدى،  املتوسطة  الشركتني  فلسفة  تلخص  التي  تدوي(،  ما 

باملقارنة مع )اتصاالت املغرب( أكبر شركة اتصاالت في املغرب، 

وهذا ما تؤكده اإلرسالية اإلشهارية موضوع حتليلنا؛ حيث تتم 

إلى  سهال  ممرا  باعتبارهم  األطفال  في  الشركة  قيم  منذجة 

قلوب ثم إلى جيوب املستهلكني.

مرات... عدة  الطفل  لسان  عبارة"اتصاالت"على  تكرار  مت 

ذلك" أن التكرار بالنسبة للعامة نوع من االستدالل".5 وهو ما 

يدكه صناع اإلشهار. وذلك من أجل مزيد من االقتناع وترسيخ 

و لهذا وظف اإلشهار فضال عن  املنتوج في الوعي املشاهد.6 

التي  من خالل أسئلة األب البنه،  تقنية سؤال جواب،  التكرار، 

تضفي مزيد من االثارة على اإلرسالية.

 )2 و  )اللقطة1  الوصلة  هذه  في  األب  وجود  هو  املالحظ 

عوض األم، ظهور الرجل - وهنا املفارقة األبيسية الغريبة، حيث 

منتوجات  أسماء  ذكر  منه  يطلب  عندما  بابنه،  األب  يعجب 

إلى  األعلى/الرجل  من  موجه  خطاب  إنه  املغرب...(  )اتصاالت 

في حني ال  نظريا،  املنتوج  مزايا  يعرف  األب  ألن  األدنى/الطفل، 

الذي  االستعالء  هذا  وممارسته،  بتجربته  لقلة  الطفل  يعرفها 

نذكر  عديدة  إشهارية  وصالت  في  يوجد  الرجل/األب  به  يقوم 

منها؛ إشهار TIDE ) باش حْتصلي على نظافة خارقة للعادة...

الْحظي كيفاْش تيد ْجديد كتفركي أقل...(، كذلك الشأن في 

منتوج )سان اليت...( فالرجل - في هذا الصدد - يحلل ويعقلن: 

3. حضور األب وغياب األم:

والطفل  املرأة  أما  والنواهي،  األوامر  يصدر  نفسه  اآلن  وفي 

فمفعول بهما وفيهما فقط.

حضور  أن  يتبني  السيميائي،  التحليل  لهذا  خالصة   ◊

الطفل في هذه اإلرسالية اإلشهارية حضور "ليس بالضرورة 

فيما  والغواية  اإلغراء  موضوع  املعنى  بهذا  فالطفل  بريئا"7، 

املنتوج  هذا  يعرض  والطفل  )االتصاالت(.  مبنتوجات  يتعلق 

احلقيقة  وفي  الغواية،  و  للمناورة  اجلسدي  وجوده  طريق  عن 

براءة  تساوي  التي  الطفل  هذا  براءة  يعرض  اإلشهار  منتج 

اإلشهار ال يخفي  ''إن  بارث  يقول  )اتصاالت(،  املنتوج/  اختراع 

هذه  في  املرأة  مثل  يستعمل  فالطفل  يحرف''8،  وإمنا  شيئا 

اإلرسالية اإلشهارية le message publicitaire - التي - 

تعرض الوهم9، و تذر الرماد في عيون املشاهدين واملشاهدات 

بقوة في  نراه  ما  هو  و  أو مساومة.  تردد  بال  البضاعة  القتناء 

واالنسجام  والسعادة  اجلمال  املغرب(.فقيم  )اتصاالت  وصلة 

والنظافة واحليوية...أوهام يبثها اخلطاب اإلشهاري عبر الطفل 

ترسيخ  احقيقة  في  لكنه  وجديد  منفتح  مجتمع  أجل  من 

نهاية  في  تسعى  اتصاالت  فخدمة  تقليدي.  أبيسي  جملتمع 

املطاف من خالل استغالل صورة الطفل إلى "التحريض على 

الهدف  هو  هذا  و  )االستهالك(10.  النفعي  إطار  االندماج في 

احلقيقي لهذه الوصلة".

إرسالية  في  يعرض  كما  الطفل  أن  سبق  مما  نستنتج 

الشركة/ قيم  هي  جديدة  بقيم  يشحن  املغرب(،  )اتصاالت 

)ضرورة االتصال واالنفتاح (، و ال ننسى أن الطفل املستعمل 

ما زال في مهده كما أوضحنا، ولكن اإلشهار جعل منه فردا 

من  مسلوب  وجود  املنظور  هذا  من  الطفل  إن  للعادة.  خارقا 

و هو يشبه كثيرا  والفكر.  العقل  وعار من  اإلنسانية  األبعاد 

كينونة املرأة املرتبطة باألعمال املنزلية واالعتناء باألطفال"11 

ومنذجة  لإلغراء  صراحة  الطفل  يوظفون  إذن  اإلشهار  .صناع 

استهالكي  مجتمع  إلى  يتحول  أن  يجب  الذي  اجملتمع  قيم 

املغربي  اجملتمع  قيم  احلائط  عرض  يضرب  ما  وهو  فرداني، 

الثقافية واالجتماعية التي متجد األسرة واجلماعة.

املغربي صورة  وعموما فإن صورة الطفل في هذا اإلشهار 

تنطق ببراءة و وضوح ماكرين على ما حققته الطفولة املغربية 

من تعليم و حتضر و عصرنة، وهي صورة مناقضة للحقيقة، 

حيث إن نسبة األطفال غير املتمدرسني في املغرب باالآلف ... 

وهل  القادمة؟  األجيال  مستقبل  )االتصاالت(  ستغير  فهل 

ستخلق بالفعل عاملا جديدا؟ أم هو مجرد عالم وهمي؟

على كل ما نستطيع تأكيده هو أن مثل هذه اإلرساليات  

ستغير كثيرا من القيم الثقافية واالجتماعية اخلاصة لتحل 

االستهالك  هي  االشهار  شركات  تنمذجها  قيما  محلها 

أساسا، ثم ما يرتبط به من قيم التحرر من القيود االجتماعية 

جملتمع  غربية  قيم  غالبها  في  وهي  والدينية،  والثقافية 

رأسمالي هو اجملتمع األمريكي.

1

2

,Tristan Mattelart ; media, migrations et culture transnationales  .1هوامش
p 14,éd 1 de Boek université, France 2007.

2. إدريس جبري اإلشهار والمرأة - مقال منشور في مجلة عالمات.
3.  سعيد بنگراد ؛ "اإلرسالية اإلشهارية ،التوليد والتأويل"،مجلة عالمات عدد 5 ، 1996 ص 

.93
4. نسجل مالحظة هامة في هذه الوصلة االشهارية؛ حيث تحضر صورة الطفل 10 مرات 

بوضعات مختلفة مقابل 3 مرات فقط لصورة األب، مما يؤكد استغالل االطفال في هذه الوصلة 
واستهدافهم كشريحة مستهلكة مستقبال.

5. C. r. haas, politique de la publicité, bordas, 1988, p. 178
6. و قد يأتي تكرار المنتوج بأشكال مختلفة ال تضيف شيئا جديدا وهذا ما أسماه جاك ديرون 

بتحصيل الحاصل اللفظي. أنظر:
 J.durant, "Rhétorique et image publicitaire", in communications n15, éd.
seuil, 1970, p. 86
7. D. victoroff, " la publicité et l'image", Denoël/Gonthier, 1987, p. 113
8. R. Barthes, ibid., p.125.

9. فالعامة ال تعرف أبدا عطش الحقيقة، إنها تطالب باألوهام " ،أنظر: فرويد نفس المعطيات 
السابقة ص 136.

10. U. Eco, la structure absente. Introduction à la recherche sémiotique 
(cf. Surtout le chapitre : quelques vérifications : le message publicitaire) 
mercure De France, trad. uccio esposito/torri giani, 1972, p. 252.
11. K. hassi, "portraits de femmes dans la publicité au Maroc", in 
horizons Maghrébins, n_ 25-26, 1994, Toulouse, p. 160.
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 نقد احلداثة عند ميشيل فوكو: نقد فلسفة التاريخقراءات

حممد اإلدريسي
أستاذ باحث يف السوسيولوجيا، اجلديدة - املغرب - وباحث مشارك مبركز دراسات الوحدة العربية )بريوت-لبنان(

3

2

1

جينيالوجيا  من  بدءا  املعاصرة  األوروبية  احلداثة  لفلسفات 

إلى  وصوال   )89 : وأنطولوجيا هيدغر )ص   )32 : نيتشه )ص 

ميتافيزيقا هيجل )ص: 120(.

الغوص  وحتليلي،  تفكيكي  نقدي  بحس  الطريبق  يحاول 

الفكري  باملشروع  أحاطت  التي  واخلفي  املمكن  عوالم  في 

التاريخي  اجلينالوجي  للمنهج  إحيائه  إطار  في  فوكو  ملشيل 

)والتأريخي( الهادف إلى الكشف عن اخلفي وامليكرو-فلسفي 

احملدد في اخلطابات الفلسفية املعاصرة. وهو ما يجسده العمل 

املهم الذي ظهر سنة 1976 حتت عنوان "إرادة العرفان" والذي 

التأسيس للفهم اجلينيالوجي "تاريخ اجلنسانية"  سعى نحو 

بشكل  وتبلورت  اإلنسانية،  اجلنسية  والتصورات  والسلوكات 

بالذات"  و"االنشغال   )1984( املتع"  "استعماالت  مع  فعال 

)1984(. إن اجلنسانية تظل مدخال ابستيمولوجيا وتفكيكيا 

النسق  وفهم  جهة،  من  اإلنسانية  احلداثة  رهانات  لفهم 

من  فوكو  ميشيل  فلسفة  مييز  الذي  والتحليلي  التفكيكي 

جهة أخرى، في إطار خصوصيات التقليد الفلسفي املعاصر. 

فاجلنس كمحرك للتاريخ اإلنساني، هو في الوقت نفسه مدخل 

بنيوي لفهم طبيعة البنيات الثقافية ألي مجتمع إنساني، وال 

وجود ملشروع حداثي واضح املعالم دون انخراط اجلنسانية في 

رسم معامله.

مبعرفته  الكتاب،  هذا  في  الطريبق   أحمد  لنا  يعرض 

النقد  بتجديد  مرتبط  وطموح،  محمس  مشروع  الواسعة، 

فوكو،  مشيل  الفرنسي  الفيلسوف  لدى  احلداثة  لفلسفة 

تعزز  فصلني(  )في  املقاالت  من  سلسلة  من  الكتاب  ويتكون 

في  مغربي  فلسفي  ملشروع  الفكري  التأسيس  حول  النقاش 

إطار حوار بناء مع كبار فالسفة احلداثة الفرنسيني املعاصرين 

)فوكو ودولوز(. وكما هو معلوم فإن فوكو قد وجه نقدا الذعا 
)الفصل  مركزيني:  فصلني  إلى  مؤلفه  الكاتب  قسم  وقد 

خالل  من  التاريخ،  لفلسفة  ناقدا  فوكو  عن  فيه  حتدث  األول( 

"فريدريك  األملاني  الفيلسوف  فإن  معلوم  هو  وكما  طبعا، 

اجلينالوجي  للمنهج  االعتبار  أعاد  من  أول  يعتبر  نيتشه"، 

اخلصوص-  وجه  على  –الوجودية  الفلسفية  الدراسات  في 

مستعينا بقدرة ومتكن فيلولوجي من خبايا التاريخ، واحتكاكا 

اإلنساني  والفكر  العقل  شأن  من  املعلية  اليونانية  بالثقافة 

واحملايثة للتأمل واحلدس العقلي على حساب التجارب املمكنة. 

بشكل  يعبران  األبولوني،  والنسق  الديونيسوسي  فالنسق 

اإلنسانية في  احلياة  بني مكنونات  التاريخي  الصراع  عن  جلي 

التي  الراقي"  "اإلنسان  فكرة  أن  إذ  تعقيدا،  األكثر  صورتها 

شكلت الهم األبدي لنيتشه، متاشت بشكل مغناطيسي مع 

وأيضا  املفكر حدسيا  اإلنسان  بعد  ما  أو  العقل  بعد  ما  بنية 

التاريخية  بحمولته  والرمز  للداللة  تصبح  وهنا  جتسيديا. 

واجلينيالوجية إمكانية بنائية للحديث عن تهدمي فكرة اإلنسان 

في  الديونيسوسي  للمنطق  وتأسيس  التقليدي،  جوهره  في 

احلياة الثقافية واالجتماعية.

-وليس  املقاومة  الذهنية  البنيات  لطبيعة  نظرا  النسقية، 

طبعا،  واالجتماعي.  الفكري  للتغيير  الرافضة-  بالضرورة 

الدول  من  وبعد حصول مجموعة  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 

السياسية  النظم  حاولت  الترابي،  استقاللها  على  العربية 

التي  املوضوعية  العوائق  تتجاوز  تنموية  استراتيجيات  بلورة 

عقبت نهاية العهد الكولونيالي، لكن رغم الطموحات البناءة 

من  أكثر  التحديثي  البعد  على  ركزت  أنها  إال  املشاريع  لهذه 

البعد احلداثي في برامجها. وحتى املشاريع  الفكرية –الفردية- 

إطار  في  املفكرين  من  مجموعة  تطويرها  على  عكف  التي 

متت  قد  العربية،  الذهنية  والبنيات  املوضوعية  البنيات  نقد 

ملسار  مواكبة  غير  وتقليدانية  إسالموية  ببنيات  مواجهتها 

تطور تاريخ األفكار العاملية.

4

5

"إن سؤال احلداثة قد طرح 
يف الثقافة الكالسيكية 
حسب حمور بقطبني، 
الواحد يف العصر القديم 
والثاني يف احلداثة، إنه 

قد صيغ إما بألفاظ سلطة 
ينبغي قبوهلا أو رفضها... 
هل كان القدماء أفضل من 
الذين يف احلداثة؟ هل حنن 
يف مرحلة من االحنطاط..."

Foucault m, » Qu’est-ce que les lumières ? « 
Magazine littéraire, N° 207, 1984, p : 35.

الهيدجرية،  واألنطولوجيا  النيتشوية،  للجينالوجيا  نقده 

)الفصل  ركز  حني  في  الهايدجرية،  امليتافيزيقا  إلى  إضافة 

الثاني( على حتليل ونقد مفهوم مركزي في النسق الفوكوي، 

مؤشرات  أربع  إلى  فككه  حيث  "األركيولوجيا"،  مفهوم  وهو 

فوكو  نقد  إلى  استنادا  واملعرفية،  املنطقية  البنى  متناسقة 

اإلبستيميات،  نسق  وأيضا  التقليدية،  التاريخ  لفلسفات 

قراءة  وإعادة  خامتة  مبثابة  أخير  مؤشر  إلى  إضافة  واجلينالوجا، 

لفوكو وفق السياق الفرنسي، هذه املرة مع جيل دولوز.

  - ابن رشد وفاة  مند  حتديدا  الثاني عشر-  القرن  نهاية  مند 

توقف املشروع الفكري واالجتماعي للمجتمعات العربية، ولم 

الفكرية  أفاقه  في  احلداثي  النهج  مواكبة  اآلن  حلد  تستطع 

نقد احلداثة عند ميشيل فوكو: نقد فلسفة التاريخ
أمحد الطريبق - ، إفريقيا الشرق، 2014، 263 ص.

ت
راءا

ق
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ويعتبر الكتاب الذي بني أيدينا إسهاما فكريا جد مهم في 

املغربي  اجملتمع  يعرفه  الذي  السوسيو-ثقافي  االنتقال  مسار 

الشديد،  بالبطء  يتسم  الذي  املسار  وهو  األخيرة،  العقود  في 

كداللة موضوعية على التمكني الوجودي املمكن جلذور احلداثة، 

ضمن البنيات الذهنية املغربية. كما أنه محاولة إلعادة قراءة 

أعمال مشيل فوكو وفق مبدأ معاصر ينهل من النتائج التي 

وصلت إليها مختلف العلوم االجتماعية، وأيضا محاولة بناءة 

تركيب كرونولوجي لسلسلة التحوالت الفكرية التي عرفتها 

إشكالية  نقد  على  التركيز  خالل  من  اإلنسانية  اجملتمعات 

بهذه  القارئ  لربط  وضمنيا محاولة  األوربية،  الفكرية  احلداثة 

فوكو"،  مشيل  عند  احلداثة  "نقد  كتاب  فإن  اخلتام،  وفي 

مدخل جد قيم للقارئ العربي لالحتكاك مع أحد أعالم الفكر 

كرونولوجي  رصد  وأيضا  فوكو(،  )مشيل  املعاصر  الفرنسي 

هيجل  من  بدءا  املعاصر،  الغربي  الفلسفي  الفكر  لتطور 

ونيتشه، مرورا بهايدجر، وصوال إلى دولوز. ونظرا للغة املباشرة 

واملتسلسلة التي يعرض بها أحمد الطريبق أفكاره، فسيجد 

لتطوير  خصب  وجد  واسعا  مجاال  للفلسفة  العربي  الدارس 

احلداثة  بعد  وما  احلداثة  مفهوم  حول  وتصوراته  مفاهيمه 

التبييئي  الرهان  وضع  على  البناء  العمل  مع  األوروبي،  بالغرب 

موضع الزاوية.

6

8

7

ورغم إعراض املؤلف، عن التفصيل في اجلذور اجلينيالوجية 

والذي  النيتشوي،  الفكر  في  احلداثة  بعد  ما  ملفهوم  الدقيقة 

واإلبستيمي  التحليلي  النسق  تشكيل  في  األثر  بالغ  له  كان 

ملشيل فوكو، إال أن املنهج املقارن بني أبعاد النقد الثالثي الذي 

وجهه فوكو لكل من نيتشه نفسه وكذلك هيجل وهيدجر، 

يعطينا صورة  خفية حول الصراع الفكري بني التقليد األملاني 

تأسيس  كمحاولة  التنظيري،  الفرنسي  والتقليد  النقدي 

للمركزية الفرنسية في الفكر الفلسفي – وأيضا في مجال 

العلوم االجتماعية على وجه اخلصوص.

املرحلة النوعية من تاريخ تطور األفكار اإلنسانية، ليبقى رهان 

جتاوز صدمة احلداثة التي ميزت التعاطي العربي على العموم 

هي األساس  الغربية،  الفكرية  البنيات  املفهوم وهذه  مع هذا 

البنيوي إلمكانية احلديث عن حوار حضاري بني الشرق والغرب، 

اآلونة  في  والدينية  السياسية  االحتكاكات  تنامي  ظل  في 

األخيرة..

"ال تسألونين من أكون، 
وال تطالبوني بأن أبقى على 
ما أنا عليه، إنها أخالق 

احلالة املدنية وحدها هي 
اليت تنظم أوراق تعريفنا، 

فلتدعنا أحرار عندما يتعلق 
األمر بالكتابة"

Foucault m, » L’archéologie du savoir «  
Gallimard, 1984, p 28.

الوجه واجلسد : املرئي والالمرئي        
قراءة يف لوحات الفنان التشكيلي عبد العزيز عبدوس 

كمال فهمي 

قراءة يف لوحات الفنان التشكيلي عبد العزيز عبدوس قراءات

العصامي  الفنان  هذا  عبدوس،  العزيز  عبد  الفنان  خبر 

احملترف في مساره الفني  جميع أنواع األصباغ واألدوات ومترس 

وأجنز لوحات واقعية وانطباعية وجتريدية  التقنيات،  في جميع 

وسريالية، واستقر أخيرا في إجناز لوحاته باستعمال السكني   

لنفسه   وخط  والقماش،  األكريليك  وصباغة   COUTEAU

منطه وبصمته وتيماته في احلداثة الفنية على منط التعبيرية 

الرمزية، ليفرض نفسه في الساحة التشكيلية املغربية التي 

في  التشكيلية  الفنية  الساحات  وأغنى  أحسن  من  تعتبر 

العالم العربي.

اشتغل على الوجه النسائي ال في جماله بل كرمز لألنثى، 

ليست  املتخيلة،  النسائية  الوجوه  من  متوالية  لنا  قدم 

بورتريهات، تبدو بدون جنسيات، وليست أيقونات لتعيني انتماء 

آسرة،  قوية،  وبنظرات  ومفتوحة.  مغمضة  بأعني  وجوه  ما. 

وجوه متعددة في وحدتها وواحدة في تعددها، صامتة ناطقة 

في برودتها وجمودها، عامرة باألسرار كأنها من عالم آخر، إنها 

ال تفكر وال تنظر لشيء، بل تعلن عن وجودها، متأل كل فضاء 

اللوحة، ال تقول شيئا بل تساءلنا في حضورها، وجوه ترسمها 

أوراق أشجار اخلريف املتناثرة بألوانها البني واألصفر املائل إلى  

االحمرار واألخضر املائل إلى االصفرار، تنصهر مع بعضها في 

انسجام لتدل ببراعة على األنثى اللغز.

ما مييز لوحات الوجه النسائي لعبد العزيز عبدوس ومينحها 

أصالتها وقيمتها الفنية هو ذلك التناسق بني التلوين والرسم، 

واحد  كل  يذوب  الرسم،  والتلوين  التلوين  الرسم  فيها  يشبه 

منهما في اآلخر بفعل االمتصاص واالنصهار، وبراعة تشكيل 

األنثى  أمام  أننا  على  وداللتها  اخلريف  أشجار  أوراق  من  الوجه 

فك  إلى  ويدعونا  يسائلنا  الذي  الكائن  ذلك  تضل  كطبيعة 

رموزه.

بالدار  بكنيسة  جماعي  معرض  في  لوحاته  آخر  قدم 

املمتدة  الفترة  في  اجلميلة،  الفنون  ملدرسة  محاذية  البيضاء 

من 2014/05/20 إلى 2014/05/29. ليضعنا أمام اجلسد 

اشتغل  وقد  وجزئياته،  تفاصيله  في  ال  كليته  في  اإلنساني 

يشكل  الذي  اجلسد،  تيمة  على  املغاربة  الفنانني  من  كثير 

ذلك  تؤكد  كما  العالم  في  حضورنا  ودليل  لذاتنا  ماديا  غالفا 

اجلسد  يقدم  ال  نعلم  كما  احلديث  والفن  الفينومينولوجيا. 

ينتزعه  بل  اإلغريقي  كالفن  املثالية  اجلمالية  مقاييسه  في 

والدالالت.  الرموز  من  كثلة  إلى  ليحوله  اجلمالي  سياقه  من 

ولطيفة  املسلوخ،  اجلسد  القاسمي  محمد  إلينا  قدم  وقد 

والقلق،  والتعب  للقهر  ومظاهر  كخياالت  اجلسد  التيجاني 

واشتغل عزيز السيد على اجلسد العاري وسعد بن شفاج على 

اجلسد الهالمي وعبد الكرمي األزهر على اجلسد النحيف العاجز 

والفنان محمد دو الفقار على اجلسد املتالشي نتيجة لصراعه 

اليومي مع احلياة، ورسم شفيق الزكاري اجلسد العاري الذي ال 

من  ويتناسل  مبهمة  بوضعيات  يتمظهر  مالمح،  وال  له  وجه 

لوحة إلى لوحة في حركات مبهمة ومخنوقة ...
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أما اجلسد في لوحات الفنان عبد العزيز عبدوس فيتمظهر في 

 silhouettes أطياف flash شكل كثل لونية، مبثابة ومضات

أوضاع وحركات مختلفة.  جسد معتم مفكك متشظي في 

مظهر  مجرد  باعتباره  عليه،  يدل  ما  اختفاء  مختفي  جسد 

Apparence لشيء ما داخلي باطني يصعب وصفه. ويبدو 

على  الشتغاله  امتدادا  تشكل  األخيرة  الفنان  هذا  جتربة  أن 

الوجه النسائي، على األنثى/اجملهول، وأن تيمة لوحاته األخيرة 

هي عكس اختراق الشعور للجسد.

وكما هو حال جميع الفنانني، فإن له طقوسه اخلاصة في 

اإلبداع، في رصد الصورة الفنية وجتسيدها في لوحاته،  يختلي 

ويغطي  عينيه،  يغمض  فراش،  على  يستلقي  مرسمه،  في 

رأسه، ينفصل عن العالم، " يجمع جسده كله في عينيه ليرى 

،وعندما   " الشعور  حاالت  من  حالة  صورة  اتخذ  وقد  جسده 

ذلك  لتجسيد  بسرعة  ينهض  مخيلته  في  الصورة  تكتمل 

الشعور باأللوان واألشكال واإليقاع والضوء والظل.

اجلسد  في أوضاعه وحركاته في لوحات عبد العزيز عبدوس، 

نتاج استبطان وحدس وتشكيل ذو طابع عفوي تلقائي، حتمله 

حاالت قوية تخترق أعضاءه ومتزقه، تختطفه من جاذبية األرض، 

 ،transe في جذبة أو   نار  رقصة على صفيح من  في  جسد 

جسد  يسير،  أين  يعرف  ال  متضادين  واجتاهني  برأسني  جسد 

التعبير عنها بلغة الكالم، يسعى الفنان  في  حاالت يصعب 

إلى التقاطها من خالل نوع من العودة إلى الذات، والتأمل في 

وصفه   يستحيل  الذي  الباطن/الشعور  هذا  الداخلي،  عاملها 

باعتباره دميومة كما يقول برغسون، حاالت شعورية متعاقبة 

متغيرة  المرئية، يبدو أن الفنان التشكيلي الشاب يسعى إلى 

القبض عليها من خالل االستبطان والتأمل الذاتي وعكسها 

في لوحاته، كأنه صوفي شاعر معاصر يعبر عن حاالت الروح ال  

اللوحات  اجلسد في هذه  الصباغة.  بلغة فن  بل  الشعر  بلغة 

لترسم  تسقط  ثم  الهواء  في  تتراقص  اخلريف،  أوراق  تخطه 

شعور،  حالة،  شدة  من  ومجاهدة  معاناة  في  جسد  رقصة 

عاطفة، قوة ما.

جند دائما في جتربة الفنان نفس التقنية ونقس األلوان وأوراق 

اخلريف، ونفس األسلوب في التلوين، وهذا السعي إلى القبض  

على الالمرئي كما يقول الفنان بول كيلي، مادام ال يحاكي وال 

الشيء  بالعني،  يرى  ال  ما  إلى كشف  يرمى  ما  بقدر  يشخص 

الذي يضفي على لوحاته نوعا خاصا من احلضور واإلدهاش.
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السرد واملعرفة واهلوية يف رواية "بريد الدار البيضاء"1
رواية للقاص والروائي والناقد نور الدين حمقق

عثماني امليلودي

السرد واملعرفة واهلوية يف رواية "بريد الدار البيضاء"قراءات

تقديم

كتبت رواية "بريد الدار البيضاء" للقاص والروائي والناقد نور 
الدين حمقق يف إطار طبع باحلوار واملناقشة اجلادة، ذلك أن 
هذا النص نشر عرب فصول على مدونة دروب )التونسية( 
اليت يشرف عليها األديب التونسي كمال العيادي. وجدة هذه 
الرواية أنها نشأت حتت أعني القراء وردود فعلهم اليت أثرت، 
يقينا، بشكل أو بآخر، يف الصورة النهائية هلذه الرواية. وقد 
اخرتنا أن نتناول هذه الرواية باعتبارها سردا منتجا ملا مسيناه 
ريكور  بول  عليه  اصطلح  مبا  مؤطرًا  الروائية"،  بـ"املعرفة 

بـ"اهلوية السردية".2

السرد، املعرفة والذات:

حينما نتحدث عن السرد ال نقصد به عملية عرض حكاية 

تقل  ال  التي  املعرفية  املمارسة  نوعا من  أيضا  وإمنا نقصد  ما، 

فإن   هنا  .ومن  املعرفية  املمارسات  من  آخر  نوع  أي  عن  أهمية 

"بريد  فإن  وهكذا،  بالذات.  املعرفة   مصادر  من  مصدر  السرد 

الدار البيضاء" تقوم على أفقني اثنني ؛ أفق التجربة، وهو األفق 

ويبنيه،  يستعيده،  "نور"،  ماضي  إلى  السارد  فيه  يتجه  الذي 

هي  الرواية  أن  والواقع  مغايرة.  وضعية  في  إنتاجه  ويعيد 

عملية كبرى من حيث االستعانة باملرجعية الذاتية. فالسارد 

يستعيد مراحل مهمة من جتربة "نور" الذاتية ممزوجة مبشاعر 

تستعيدها  التي  الوقائع  فكل  واحلنني.  والسعادة  البهجة 

الرواية )الصداقات اجلميلة، أوهام احلب، استجالء األوهام، جتارب 

ال   )... ،الدراسة  اخلاصة  ،احلكايات  األسرية  ،العالقات  القراءة 

السارد  ذاتي  بني  تواطؤاً  هناك  وكأن  وإشراقا  بهاء  إال   تزيدها 

من أجل أن تكون املواد احلكائية مبهجة للذات التي تستعيد، 

وذات القارئ التي ترى وتسمع وتتخيل. واستعادة املاضي تتم 

كرونولوجياً ،ولكن بحسبِ أوفاق الكتابة السردية التي لها 

زمنها اخلاص ومنطقها السردي املتميز. من مواد هذا األفق 

الذكرى  من  وحتويلها  تذكرها  يتم  التي  العناصر  مجموع 

-احملضة إلى الذكرى-الصورة )وكأن "بريد الدار البيضاء" هي 

محاولة " إنقاذ الذاكرة من النسيان"( .من هذه  املواد :

- سيرة الطالب "نور" املتفوق)صص13-9(. 

- رسائل غرامية  إلى صبية تونسية تدعى كوثر  

     التابعي )28-17(.

-عالقات أسرية طبيعية بل مميزة)36-29(.

- قصة األشجان)45-37(.

- لقاء أألحبة )54-47(.

- زمن الفتوة )64-55(.

- فتنة احللقة )72-65(.

-قاهر القط األسود)79-73(.

- فرسان بال أمجاد)90-83(.

- زمن الدراسة )98-91(.

- تعليقات عنكبوتية )100-99(.

-أضغاث أحالم)117-101(.

إن أفق التجربة إذاً ،هو  أفق يتجه نحو املاضي، ويكتسب 

صياغة تصويرية معينة، تنقل تتابع األحداث إلى نظام 

زمني فعلي، وبالتالي ال ينقل النص السردي الواقع الفعلي 

مباشرة، بل ينقله بحسب مقتضيات سردية.

أما األفق الثاني ، فهو أفق التوقع وهو األفق املستقبلي 

ناقد وباحث أدبي، املغرب
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السرد واملعرفة واهلوية يف رواية "بريد الدار البيضاء"قراءات

الذي ينتقل فيه النص السردي إلى القارئ أو املتلقي؛ حيث 

توكل إليه مهمة التأويل. في ضوء هذا االنصهار املتبادل، 

تصبح احلياة نفسها سلسلة من املتواليات السردية، ويصبح 

السرد واقعاً معيشاً.  ومن هنا تنشأ سلسلة من القيم 

االفتراضية التي ميكن أن تتوزعها األسئلة اآلتية :

- هل "بريد الدار البيضاء" رواية أوطوبيوغرافية أو تخييل  

ذاتي ؟؟

- لَِم َعَمَد السارد إلى انتقاء وقائع بعينها ، هل لتوفير 

عنصر اإلنسجام الواجب للنص الروائي ، أو أن الذاكرة حولت 

احملض إلى صورة وجعلت من االنتقاء فعل بناٍء؟؟

- ما نوع املعرفة التي متدنا بها رواية "بريد الدار البيضاء"؟

- لَم تبدو الصورة التي ترسمها هذه الرواية لذات نور 

مبهجة ووردية في حني أن  حياة األحياء ال تخلو من فترات 

رمادية وبقع سوداء ؟؟

معيشة  حياة  محكي  على  ذلك  بعد  االستقرار  يتم  لكي 

بوجود أو عدم وجود شخصية أخرى منذ البداية إلى النهاية.

"مشاكل  أو  عائلية"  ب�"رواية  األمر  يتعلق  األعم  الغالب  وفي 

احلال،  هذه  في  الكتابة،  وتتميز  صعبة.  محن  أو   عاطفية"، 

الذي  القارئ  أو  للمؤلف  بالنسبة  سواء  التطهيري  بطابعها 

،واختيار  احملن  مقاومة  على  القادر  الكاتب  صورة   عن  يبحث 

الكلمات املالئمة آلالمنا ،والتفكير في أسرارنا اخلاصة من خالل 

كتاب نتمنى أن نعطيه ملن جرحنا كي يقرأه ويتلقى خطابا لم 

نقله نحن بشكل مباشر.

ب  - التخييل الذاتي:

للرواية  بالنسبة  احلال  هو  كما   ، الذاتي  التخييل  ينطلق 

اسم  يحمل  الذي  املتكلم  ضمير  خالل  ،من  األوطوبيوغرافية 

خطياً  أبداً  يكون  ال  الذاتي  التخييل  .لكن  نفسه  املؤلف 

الذاتي هو  التخييل  أن  ذلك  يعني  أن  دون   ، اتفاقي  ،فالشكل  

حصيلة صدفة.وعلى العكس من ذلك ، فإن القفزات والطبقات 

القارئ  يتماهى  اال  بقصد  تشييدها  يتم  للحكاية  الزمنية  

،والوقائع هي  الواقعي  ينخرط في  الذاتي  السارد.التخييل  مع 

األخرى واقعية ، غير أن الكاتب ينطلق من هذه الوقائع لينسج 

خيوطا حكائية تقنع القارئ بأن ما يتم حكيه هو أمر معيش 

بقلب  ألنفسهم  يسمحون  الذاتيون   التخييليون   . وواقعيٌّ

احلقائق  وبدمج   ، حقيقية  عناصر  ،بنسيان  والتواريخ  األزمنة 

بشكل ملحوظ.

رواي��ة  أول��ى  ناحية  من  البيضاء"  ال��دار  "بريد  تبدو 

وتبئر  للحكي،  اخلطي  الطابع  حتترم  كونها  أوطوبيوغرافية، 

خالل  من  حكايتها  عرض  يتم  واحدة  شخصية  على  السرد 

أو  وجودية  إما  منطقية  روابط  بينها  لكن  متنوعة  مسيرات 

بل يذكر  فعالً،  بأن ما يحكيه حدَث  املؤلف  يوهمنا   ، شعورية 

حملافل السرد كافة هو تقدمي عينة من الوقائع من زاوية مصفاة 

الذات، ولكن هذا التقدمي ال يقصد به املعيش، في ذاته، ولكن 

ما يخلفه من آثار مختلفة ومتباينة.

أ  - الرواية األطوبيوغرافية:

بني  مي��زج  أدب��ي  جنس  هي  األطوبيوغرافية  ال��رواي��ة 

بشخصية  يتعلق  فاألمر  ورواية-املذكرات.  األوطوبيوغرافي 

املتكلم-املفرد،  ضمير  عبر  حياتها  محكي  تشيد  تخييلية 

في  احلال  هو  كما  املؤلف  صوت  بواسطة  مباشرة  وليس 

املؤلف. حياة  استلهامه  من  الرغم  على  األوطوبيوغرافيا، 

فبلزاك  مثال، شخص ذاته من خالل العديد من شخصياته دون 

بيوغرافية،  مقصدية  ل�بلزاك  كانت  أنه  القول  من  نتمكن  أن 

لكن على العكس من ذلك جند رولد دال في أنا، الصبي، يجعل 

تتميز  األوطوبيوغرافية  والرواية  رواية.  الشباب  مرحلة  من 

بواسطة متهيد  يتم استهاللها  ،حيث  بطابعها اخلطي  غالبا 

القصة،  بداية  نقطة  فيه  تسرد  مدخل  يليها  ثم  كالسيكي، 

أسماء  أكانت  سواء  معلومة  مرجعية  قيمة  ذات  أسماء 

أعالم )كوثر التابعي أو كمال العيادي ، مثال( أو أسماء أماكن 

وأحداث  وقائع  أو  املدنية...(  سينما   ، سباتة   ، البيضاء  )الدار 

املؤشرات  هذه  لكن  املوسوعيني.  وقرائه  املؤلف  بني  مشتركة 

التي  الصورة  شمولية  مدى  نتأمل  حينما  أصالتها  تفقد 

أزمنة محددة  ينتقي  فهو  احلياتية،  املؤلف ملسيرته  يرسمها  

وإمنا  أوطوبيوغرافية،  قيمة  لها  ليست  وأحداثا  وقائع  ،ويختار 

هي عناصر حُتدُث ترابطا دالليا وخطابيا ضروريا لوجود تخييل 

ذاتي .زد على ذلك أن املؤلف، ورغم تسليط الضوء على مسيرته 

الشخصية ، فإنه يعمد إلى التركيز على ما هو كوني وإنساني 

وجمعي ) أهمية العائلة، احلب، اجلنس، الفتوة، محبة الكتب 

والسينما، الكتابة باعتبارها فعال تطهيريا، احملكيات الشعبية، 

الذاتي،  التخييل  بنية  واعتماد  الخ(.  الشخصية،  األسطورة 

في بناء رواية "بريد الدار البيضاء"، هو في حد ذاته مؤشر دال 

على نوع املعرفة التي يود الكاتب ترويجها، وعن نظرة تثور على 

وهم األوطبيوغرافيا وإمكانية وجودها. فالتخييل الذاتي هو ما 

سمح للكاتب باللعب والدمج والقفز على إإلواليات املنطقية 

للسيري، وتشييد نص سردي ال يقني له أو فيه ، لكنه ثمرة وعي 

أدبي ونقدي كبير.

التي وردت بشكل صريح، في  املواد  إذا تأملنا مليا مجموع 

التي  احلياتية  املواد  مجموع  ليست  أنها  نالحظ  الرواية  نص 

يفترض أن الواحد منا قد مر بها، فهناك عناصر أخرى مت إغفالها، 

أو تقزميها أو تهميشها. فمثال، الشيء يذكرنا بطابع املدرسة 

التي تردد عليها الفتى، وال أسماء بعض املدرسني، وال معطيات 

زمنية ومكانية محددة بدقة. والواقع أن عملية االنتقاء تعتبر 

األوطوبيوغرافية،  الرواية  ملنطق  منافيا  فعال  ذاتها  حد  في 

وخاصية من خصائص التخييل الذاتي، ذلك أن املهم بالنسبة 

"بريد الدار البيضاء": حماولة للتصنيف:

انتقاء وقائع بعينها:

نوع املعرفة يف "بريد الدار البيضاء" أو الرواية كاستبدال 
للعامل:

الرواية معرفة، ولكنها معرفة من نوع خاص، ليست معرفة 

أن  ميكن  معرفة  ولكنها  اإلنسانية،  العلوم  أو  احملضة  العلوم 

تصبح موضوع معارف أخرى. معرفة ميكن أن نصطلح عليها 

ب�" املعرفة الروائية".

رواية "بريد الدار البيضاء" ليست هي العالم كما كان، وقد 

تتعدى حدود  ال  البيضاء"  الدار  أن "بريد  صحيح  عاشه "نور". 

لتناسل  الفسحة  فيه  تتسع  أنها  غير  زماناً؛  فيها  املكتوب 

العالم وتوالده.

الواقعي   للعالم  بديالً  ليست  البيضاء"  الدار  "بريد  رواية 
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نبوءة
 حلفيظ الزعلي

ت
اعا

إبد

اقرأ ...

قالوا اقرأ ..

قلت لست بقارئ

فلم يعجبهم األمر فاحتاروا

قالوا ما قالوا ثم ناموا...

ملا استيقظوا من سباتهم ذات يوم

أعادوا علي قولهم وزادوا

اقرأ لتحيا...

قلت، ما أنا بقارئ

فاندهشوا لقولي وردّوا

من تكون، حتى يكون ذا اجلواب

فغاظهم قولي، وشكّوا فَي وارتابوا

رموني بفسق

رموني في سجن لعّلني أتوب 

احترت، فقلت ما الذي اقترفت ؟

أجابوا: كيف تكون أنت الن....

ما فهمت قولهُم ولكني أجبت:

قراءتي موتي، ليتني ما قرأت

فتبّسمت الوجوه حولي 

ودَقّت الطبول نصراً فقالوا

قد ُعفيت اآلن، فأنت حرُّ

صرخت : ال، ما الذنب الذي اقترفُت

فقالوا : أشيطان أنت أم إبليس؟

قلت، بل بشر

اسمي محمد، كذا سّماني والدي 

قال كبيرهم مغتاظا هذا سجّلك

فما تّدعي محال

قلت ، ال، والدي سّماني 

قد أخطأ الكّتاب فدوّنوا كمال...

قالوا ما ه�����ذا إالّ   كالم

ف���ما أن������ت م�������الك

قلت: ما أنا إالّ بشر قرأت بينكم ما قرأت

وفي غفلة من الزمن صرت

 وكأنّي ما قرأت .....

أراحهم قولي، وأطلقوا سراحي

بحّجة اجلبان، فدوّنوا اسمي 

محمد كمال أو كمال محمد

بالترتيب الذي أرادوا

وزادو في وصفي 

معتوه ال يبني

 ال تلقوا له باال

 واتركوه مّيتا- حّيا 

حتى يكون عبرة

ملن قرأ وملن قال ما أنا بقارئ.

شعر

البيضاء"  الدار  "بريد  رواية  أن  نثبت  أن  إلى  سعينا  لقد 

تؤسس  وما  الذاتية  بالتجربة  ارتباطها  من  راهنيتها  تستمد 

له من فعل سردي مختلف، وما تنتجه من معرفة نوعية هي 

دليل على قوة الرواية في احتواء العالم وتنظيم فوضاه، وبناء 

ابستمولوجيا من نوع خاص تتوخى إنتاج خطابات عن اإلنسان 

من  التخييلي  االقتصاد  يوفره  مبا  مستعينة  والعالم  والوجود 

إلى تشييد هوية  والقصد من ذلك السعي  إمكانات وقدرات. 

سردية تخصص القول الروائي ومتيز حتيزه لصالح هويات سردية 

في طور النشأة والتبلور.

الطفولة إمنا هو تعبير عن تبرم شديد من عناصر احلاضر. فال 

إمنا هو  والفرح  املاضي بكثير من السعادة  أن استحضار  شك 

تعبير عن رؤية متجد املاضي وتخفي نظرة غير وردية حيال ما 

هو آني وحالي. في رواية "بريد الدار البيضاء" هناك استنطاق 

لكل عناصر ماضي الذات وتأكيد على أهميتها  كمواد ميكن  

ذاتي،  وعي  منظور  من  أسرارها  وهتك  ومحاورتها  تفكيكها 

كل ذلك من أجل  حتبيك ماضي نور )املادة التاريخية( في قالب 

روائي، تستوي داخله هوية جزئية  صغيرة قابلة  إلثبات وجودها 

ومنازعة هوية مركزية حالية ومهيمنة.

الهوية السردية نوع من الهوية يكتسبه اإلنسان من خالل 

وساطة الوظيفة السردية، فإإلنسان حينما نفهمه كشخصية 

في القصة فليس بكيان مختلف عن جتاربه.والرواية تبني هوية 

الشخصية التي ميكن أن نسميها هويتها السردية في الوقت 

الدين محقق  نور  يستعرض  احملكية.  القصة  تبني هوية  الذي 

جزءا من طفولته ومراهقته، فيما يبدو  محاولة لطرح محكي 

الطفولة كهوية، من خالل متديدها سرديا  كأثر وكمدخل لفهم 

جانب من سحر ذلك الوجود الذي يبدو اآلن، بعيدا، وكمحاولة  

ملقاومة النسيان ، ووقاية الذات  من التالشي والعدم .وتتحول 

محكمة  سردية  حبكة  ومبفعول  البيضاء"  الدار  "بريد  رواية 

موضوع  الذات  حياة  ومتواليات  تتطابق  سردية  متواليات  إلى 

السرد. إن صياغة الهوية سرديا اعتمادا على مواد من محكي 

تفتيت  أنها  حيث  من  للعالم  استبدال  هي  وإمنا  كان،  كما 

لوحدته وكثافته.

أولياً،  وال  ثابتا  نصا  ليست  البيضاء"  الدار  "بريد  ألن  ونظرا 

فإنها جتعل العالم أّساً تخييلياً ونسقا عقالنيا في اآلن نفسه.

وفضل رواية نور الدين محقق أنها سّمْت هذا العالم وأخرجته  

بتعبير  الكلمات  نظام  إلى  األشياء(  )فوضى  الفوضى  من 

النظام  هذا  اخلاص،  بتعبيرنا  الكتابة  نظام  أو  فوكو،  ميشيل 

الذي يتميز بعدم االكتمال وعدم االنتهاء. يقول تودوروف: " إن 

القصص ال تصف عالم الكاتب نفسه، ولكنها تصف العالم 

املتحول، متاماً كما هو قائم في نفسية كل فرد". 3

حضور  هو  إمنا  النص  في  العالم  حضور  أن  تقدم  مما  ويبدو 

لوجهه غير املرئي وغير املتخلق في الواقع، أو هو حضور لوجهه 

أراد  "إذا  يقول:  آيزر  ولفجاجن  جند  ولذا  الواقع.  يبدعه  لم  الذي 

نص أن يعيد إنتاج العالم احلاضر، فإن إعادة إنتاجه في النص 

ستكون، واحلال كذلك، تغييراً. والسبب، ألن الواقع املتكرر إمنا 

هو واقع كانت جتاوزته الرؤية املعطاة في النص". 4

اهلوية السردية:

خالصة وتركيب:
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R4 نقابة من أجل
كمال فهمي

ت
اعا

إبد

الغيفارية  قبعته  ووضع  الفضفاض  الرمادي  معطفه  ارتدى 
املدينة  في  لسقوط  اآليل  بيته  من  مبكرا  خرج  و  رأسه،  على 
اخلارجية.  واجهته  جدار  في  جديد   شرخ  إلى  ينتبه  لم  القدمية، 
حلصوله  مبتهج  وهو  املتهالك  مسكنه  اليوم  هذا  في  ضره   ما 
من »اجلماعة« على  سيارة جديدة للخدمة من نوع رونو4 وعدته 
السجائر  باعة  أحد  قصد  زواال..  الرابعة  الساعة  على  بتسلمها 
املهربة بزنقة موحا واسعيد، اشترى علبة من  سجائره  املفضلة، 
كان مولعا منذ  الشطرجن،  نادي  املدينة ودخل  إلى وسط  ثم سار 
شبابه  بلعبة الشطرجن.. جلس في زاوية من مقهى النادي يشرب 
اليومية  اجلرائد  ويقرأ  املفضلة،  سجائره  يدخن  السوداء،  قهوته 

التي توفرها املقهى مجانا لروادها.

هو ستخدم في اجلماعة احلضرية، دخلها ككهربائي وقضى 
نقابة  باسم  اجلماعة  لعمال  مندوبا   وانتخب  بها عشر سنوات، 
النقابي وعلى سيارة  للعمل  فحصل على تفرغه   قدمية عتيدة، 
اخلدمة من نوع رونو4. فقد سيارته العزيزة بعد أن انتخب العمال 
غرميا له ممثال لعمال اجلماعة، واليوم هو مغتبط، استرد حقه في 
سيارة اخلدمة من جديد، بعد أن أسس مكتبا جديدا لنقابة جديدة 

حلزب جديد انفصل عن حزب قدمي عتيد. علم أن احلزب اجلديد بصدد 
تأسيس هياكله وفروعه، وانه يحتاج إلى مناضلني، فانخرط في 
احلزب اجلديد، و استمع إلى أعضاء مكتب الفرع اجلديد، للحزب 
في  والدميقراطية  الشفافية  انعدام  عن  يتحدثون  وهم  اجلديد، 
احلزب القدمي، وعزمهم  الدفاع عن الدميقراطية وكرامة املواطن، 
السياسية،  اللعبة  في  للمشاركة  جدد  ملناضلني  اجملال  وفسح 
تشكل  اجلديد  للحزب  نقابة  تأسيس  اقترح  بفرسه،  فتقدم 
ورفع  اقتراحه  فقبل  الشغيلة.  وتدافع عن حقوق  النقابي  ذراعه 
تكوين مكتب  وطلب منه  اجلديد،  للحزب  التنفيذي  املكتب  إلى 
واجتمع  اجلديد.  للحزب  اجلديدة  النقابة  باسم  للجماعة  نقابي 
مع مواليه وأصدقائه من عمال اجلماعة، وأقنعهم بتكوين مكتب 
جديد باسم النقابة اجلديدة للحزب اجلديد، وانتخب ممثال لعمال 
اجلماعة باسم النقابة اجلديدة فحافظ على تفرغه وعلى حقه 

في  سيارة اخلدمة رونو4 .

في الرابعة زواال تسلم من اجلماعة سيارة رونو4 جديدة باسم 
النقابة اجلديدة، أصبح بإمكانه من جديد التفرغ للعبة الشطرجن، 
عني  شاطئ  إلى  سيارته  قاد  الشخصية،  وأغراضه  وجلمعيته، 
الذئاب، توقف في مكان خال واحتفل بانتصاره بتناول بضع قنينات 
من اجلعة، ورجع إلى بيته مزهوا منتصرا، أوقف غنيمته أمام باب 
منزله ودخل لينام هنيئا. تهاطلت األمطار غزيرة قوية تلك الليلة 
فأحدثت شقا في سقف بيته فغماه بغالف من البالستيك ثم 

استأنف نومه.

قصة قصرية

إبداعات
R4 نقابة من أجل
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"عبد الكريم برشيد وخطاب البوح حول املسرح االحتفالي"
عبد السالم حليابيي حاور رائد االحتفالية عبدالكريم برشيد

رشيد وخطاب  الكرمي  "عبد  كتاب  اديوسفت سنة 2015  دار  عن  صدر 
حواره  في  حليابي  السالم  عبد  تأليف  من  االحتفالي"  املسرح  البوح حول 
مع عبد الكرمي برشيد، هو من احلجم املتوسط في 296ص األستاذ عبد 
االحتفالية منذ نشأتها في  عايش  وباحث وجمعوي،  السالم حليابي ممثل 
والكتاب هو قبل  ريبرتوار االحتفالية،  ومثل شخصيات من  السبعينيات، 
كل شيء ثمرة صداقة قدمية وخالصة بني املمثل واملؤلف املسرحي، وتعبير 
عن إعجاب حليابي عبد السالم باالحتفالية في شخص رائدها عبد الكرمي 

برشيد.

أو مغيبة، ويعرفه حليابي في املقدمة بأنه كشف عن أوراق جديدة وإظهار 
احلقائق وإبانتها وإبرازها. وبصفة عامة فهو يضعنا في قلب حياة برشيد 
بالصحافة  وعالقته  بطفولته  عالقته  في  واملسرحي.  والكاتب  اإلنسان 
واحتاد كتاب املغرب ووزارة الثقافة وموقفه من الطيب الصديقي والطيب 

لعلج واحلساسيات الفنية املسرحية اجلديدة.

مما مييز أسئلة حليابي عبد السالم في حواره مع عبد الكرمي برشيد، هو 
إلى  واستنادها  اليوم،  الي  نشأتها  منذ  االحتفالية  زمن  تغطي  كونها 
املراجع  وتنوع  معرفة دقيقة وشاملة لكل ما قيل ويقال عن االحتفالية، 
النقدية التي اعتمدها املؤلف خاصة كتابات : حسن املنيعي، ادريس اخلوري، 
املسكيني الصغير، وبول شاوول، وبلقاسم عمار، وكمال فهمي وهشام بن 
الهاشمي ...، بل جند في محاورته لبرشيد يرجع إلى مواقف  كل من عابد 

اجلابري وشومسكي حول قضايا تتعلق بالتراث واللغة.

يتكون الكتاب من مقدمة ثم ستة فصول : من يكون عبد الكرمي برشيد؟ 
برشيد اخملتلف واخملالف الكتابة أوال والكتابة أخيرا، املسرح االحتفالي بني 
الفكر والفن والعلم، الواقع والتاريخ والتراث في االحتفالية، أسئلة وأجوبة 
سريعة للختام.كلمة ظهر الغالف هي نص من احلوار يؤكد فيه برشيد أنه 

ككاتب مؤسس فهو يخوض حرب املواقف ال حرب املواقع.

املسرح  حول  البوح  وخطاب  برشيد  الكرمي  ب"عبد  كتابه  عنون  لقد 
االحتفالي" والبوح كما نعلم اعتراف وكشف لألسرار وألوراق ضلت غائبة 

ت
دارا

إص
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صحفيون مغاربة يف العامل: مساراتإصدارات

"صحفيون مغاربة يف العامل: مسارات" ت
دارا

إص

صدر حديثا عن منشورات "ملتقى الطرق" كتاب جديد حتت عنوان: "صحفيون 
مغاربة في العالم: مسارات" عن مجلس اجلالية املغربية باخلارج.

ويأتي نشر الكتاب في سياق التفكير الذي أطلقه مجلس اجلالية حول العالقة 
بني اإلعالم والهجرة خالل املؤمتر األول للصحفيني املغاربة في العالم الذي انعقد 
مبدينة اجلديدة في فبراير 2011 والذي جمع 250 من الصحفيني ومهنيي اإلعالم 
الوافدين من 19 بلدا، جلهم فاعلون إعالميون في صفوف الهجرة ومن بينهم من 

يشتغلون في كبريات وسائل اإلعالم الدولية.

ولقد حرص مجلس اجلالية املغربية باخلارج على أن يتم التعريف بالشخصيات 
العاملة في قطاع اإلعالم بتعاون وثيق مع الصحافة املغربية ممثلة في أسبوعية 
"األيام". وكان الهدف من ذلك ربط الصالت بني اإلعالميني املغاربة باملهجر ونظرائهم 
الفئات  لدى  ومبنجزاتهم  بهم  التعريف  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  األم  بالوطن 

العريضة من القراء.

باخلارج،  املغربية  اجلالية  مجلس  أصدر  أيضا،  الطرق"  ملتقى  "منشورات  وعن 
مبناسبة املعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 21، كتابا جماعيا جديدا )2015( 

وهذا الكتاب -حسب الناشرين- هو ثمرة للتعاون العلمي املثمر، وترجمة عملية 
دار  ومؤسسة  باخلارج  املغربية  اجلالية  مجلس  بني  املشتركة  العلمية  لالتفاقية 

احلديث احلسنية.

يثير  اخملتلفة أصبح  بتمثالته  أن اإلسالم  الكتاب من معطى مفاده  ينطلق هذا 
أكثر فأكثر بعض وسائل اإلعالم األوروبية؛ حيث جعلت بعض اجلهات في الغرب من 
هذا الدين ذريعة لنقاشات قوية حول أسئلة الهوية واجملتمع ذات الطابع السياسي، 

بدل أن يكون موضوعا للعلم واملعرفة.

هذا  أن  لندرك  واملسلمني،  لإلسالم  اخملصص  بعضها  عناوين  تصفح  ويكفي 
املوضوع ليس ككل املوضوعات؛ فهو مادة دسمة يتم متريرها بشكل متكرر، ولكن 

بطريقة غير موضوعية في غالب األحيان.

تثير  العام  الرأي  ويتلقاها  اإلعالم،  طرف  من  موجهة  هي  كما  اإلسالم  وصورة 
آثاره على  انزعاجا يجعل النقاش في دائرة اجملتمع نفسه. وهذا ال بد أن تكون له 
اجلاليات املسلمة، والتي هي في معظمها منحدرة من الهجرة، فيقوم لديها نوع 

من الشعور بأنها مستهدفة.

وبالتالي فإن هذا اإلصدار اجلديد يحاول التساؤل عن أسباب هذا االهتمام اإلعالمي 
الكبير، وكذا التفكير في احللول املناسبة التي ميكن أن تهدئ النفوس، وأن تسهم 

في اخلروج من دائرة الصور النمطية التي تلصق باإلسالم.

بعنوان  الفرنسية  باللغة 
اإلعالم  في  اإلس��الم  "صورة 
إلى  السبيل  كيف  األوروبي.. 
النمطية؟"  الصور  من  اخلروج 
أشغال  دفتيه  بني  ويضم 
التي  الدولية  العلمية  الندوة 
نظمتها مؤسسة دار احلديث 
احلسنية بشراكة مع مجلس 
يوم  باخلارج  املغربية  اجلالية 

21 ماي 2014 بالرباط.
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