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تقدمي

نظم مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية وموؤ�ص�صة فريدري�س 

اأية  االأمنية:  واحلكامة  »االإعالم  ندوة حول مو�صوع  االأملانية  اإيربت 

املوؤ�ص�صات احلكومية  م�صاركة ممثلني عن عدد من  عالقة؟«، عرفت 

واالأمنية واالإعالمية وباحثني ومنظمات غري حكومية.

لقد توخى املنظمون من عقد اللقاء توفري ف�صاء للحوار والتفكري 

اعتبارا  باالأمن  االإعالم  عالقة  حول  الفرقاء  خمتلف  بني  امل�صرتك 

املمار�صني  تواجه  التي  والتحديات  التجربة  اأفرزتها  التي  لالإ�صكاليات 

يف املجالني، والتي تتطلب فتح اأفق للتفكري حول متطلبات التعامل 

مع مكونات املعادلة: حماية حرية االإعالم واحلق يف احل�صول على 

املعلوماتية  الثورة  مع  التعامل  ومتطلبات  االأمن  و�صمان  املعلومة، 

والتكنولوجية.

لقد �صكلت املنا�صبة اإطارا لهذا التفاعل الذي �صاهم يف اإغنائه نخبة 

من امل�صاركني متعددي االنتماءات واملواقع، من خالل التحديات التي 

املا�صي على هذه  انعكا�صات خملفات  املو�صوع، من حيث  يطرحها 

واالأمن  االإعالم  وانتظارات كل من  عرفتها،  التي  والتطورات  العالقة، 

من العالقة بينهما، ويف عالقتهما باملواطن ومبتطلبات حت�صني البناء 

الدميقراطي وحماية اأمن البالد.
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ويف هذا االإ�صدار اجلديد ن�صع رهن اإ�صارة املهتمني املحاور التي مت 

تقدميها والتي �صكلت اإطارا مثمرا لنقا�س هادف نقدم اأهم عنا�رضه.

اإن هذا العمل هو ثمرة جديدة من التعاون بني مركز درا�صات حقوق 

اإيربت االأملانية بخ�صو�س  االإن�صان والدميقراطية وموؤ�ص�صة فريدري�س 

ق�صايا الدميقراطية واحلريات وحقوق االإن�صان، كم�صاهمة جديدة يف 

التفكري  اإغناء  بهدف  الفرقاء  واأ�صئلة خمتلف  املغربية  التجربة  مرافقة 

وطرح اأ�صئلة الزالت قائمة واأخرى جديدة للبحث يف مداخل التعامل 

معها بهدف التقدم يف معاجلتها.

وموؤ�ص�صة  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق  درا�صات  مركز  ويود 

�صاهم يف  لكل من  �صكرهما  يعربا عن  اأن  االأملانية  اإيربت  فريدري�س 

ال�صادرة �صمن هذا  اأ�صغاله  اأن تكون  وياأمال يف  اللقاء،  اإجناح هذا 

التجربة  ويطور  يغني  مبا  التفكري  موا�صلة  يف  اأهمية  ذات  الكتاب 

ويح�صن مكت�صباتها ويرتقي باأدوار واأداء خمتلف الفاعلني.

�صيا �صتوري�س

 املمثلة املقيمة ملوؤ�ص�صة فريدري�س 

اإيربت بالرباط

احلبيب بلكو�س 

رئي�س مركز درا�صات حقوق 

االإن�صان والدميقراطية
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�أر�شية �لندوة

ت�صكل العالقة بني املوؤ�ص�صات االأمنية وو�صائل االإعالم، خا�صة خالل 

املراحل االنتقالية اأو اأثناء االأزمات حمكا حقيقيا للتحديات واالإكراهات 

التي تطرحها يف عالقة بقطاعني مهمني لهما ح�صا�صية بارزة من حيث 

م�صتلزمات الوظائف واالأدوار داخل املجتمعات . واإذا كانت هذه العالقة 

ويف  داخلها  على حتوالت  توؤ�رض  مهمة  تطورات  عرفت  فد  بالدنا  يف 

عالقة باالآخر، �صواء من حيث الت�رضيع والبناء املوؤ�ص�صي وال�صوابط، فاإنها 

تربز، يف نف�س االآن، اإ�صكاالت ذات عالقة بتحوالت املحيط من الزاوية 

القانونية  باملرتكزات  عالقتها  اأو يف  واالأمنية،  واملعلوماتية  التكنولوجية 

والت�رضيعية وال�صيا�صية ال�صامنة ملمار�صات احلرية وحماية احلقوق وتوفري 

االأمن. لقد برز هذا التحدي يف عالقة هذين القطاعني اال�صرتاتيجيني 

يف املجتمعات الدميقراطية باملمار�صة املطلوبة من كالهما من زاوية اأدواره 

املجتمع  اأمن  تهدد  بق�صايا  مرتبطة  املحطات  اأبرز  كانت  وقد  ومهامه. 

ا�صطرابات  اأو  متطرفة،  اإيديولوجيات  منظمة،  جرمية  )اإرهاب،  والدولة 

تتخذ اأحيانا اأبعادا عنيفة...( وتتطلب من كالهما التدخل حلماية االأمن 

دون امل�صا�س باحلريات ومتكني املواطن من التتبع والفهم واليقظة.

واإذا كان االأمن يف حاجة اإىل االإعالم، الإبالغ ر�صائله، وتنوير الراأي 

على حما�رضتها  يعمل  التي  واملخاطر  يواجهها،  التي  بالتحديات  العام 

والتعاون املطلوب ملقاربة ا�صتباقية ملنابعها، فاإن االإعالم، بدوره، يف حاجة 
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والو�صول  تتهدده  التي  الظواهر  ور�صد  املجتمع  حتوالت  متابعة  اإىل 

اأداء  من  ومتكينه  باله،  ت�صغل  التي  الق�صايا  بخ�صو�س  املعلومة  اإىل 

الثورة  ر�صالته جتاه املجتمع واجلمهور املتلقي. ويت�صاعف التحدي مع 

التكنولوجية وتطور و�صائل التوا�صل يف تداخل مع تعقد اأ�صكال اجلرمية 

ومرتكبيها.

اإن ات�صاع ف�صاء احلرية وتطور قنوات التوا�صل وتنامي اأ�صكال و�صبكات 

اجلرمية وتعقد مكوناتها، تتطلب التفاعل ال�رضيح بني الفاعلني املعنيني 

مبا�رضة والتفكري امل�صرتك يف ما يتطلبه من معاجلة وقواعد واأ�صكال 

عمل. 

عالقة  هي  االإعالم  وو�صائل  االأمن  بني  العالقة  اأن  وا�صحا  ويبدو 

ترابطية دون امل�صا�س با�صتقاللية كل منهما. فاالإعالم بو�صائله املختلفة 

املقروءة وامل�صموعة واملرئية يلعب دوراً بارزاً ويوؤثر بفعالية يف دعم عمل 

يف  جوهرية  اأداة  اأنه  كما  امل�صتويات،  خمتلف  على  االأمنية  االأجهزة 

التوعية بعواقب اجلرمية وخماطرها من خالل تتبع االأفعال االإجرامية 

وطرق مكافحتها؛ وتلعب و�صائل االإعالم احلرة وامل�صتقلة دورا هاما يف 

التدبري الدميقراطي لقطاع االأمن، حيث ت�صهر على تتبع اأعمال احلكومة 

اإطار  ال�صفافية يف  تعزيز مبداأ  ت�صاهم يف  املوؤ�ص�صات، كما  وغريها من 

عمليات �صنع القرار ال�صيا�صي ور�صم ال�صيا�صات العمومية. باالإ�صافة اإىل 

ذلك، ت�صكل و�صائل االإعالم ف�صاءات للحوار والنقا�س حول ق�صايا االأمن 

اإىل  اإثارة االنتباه  اإىل  االأ�صخا�س، باالإ�صافة  املتعلقة ب�صالمة  والقرارات 

االنتهاكات املحتملة حلقوق االإن�صان التي قد ت�صدر عن بع�س الفاعلني 

يف املجال االأمني اأو غريه. وبذلك تكون و�صائل االإعالم مكملة لعمل 

واالإعالم  االأمن  بني  العالقة  توثيق  اأن  كما  للرقابة،  الر�صمية  املوؤ�ص�صات 

اأن  �صاأنه  من  البلد  يف  واال�صتقرار  لالأمن  ركيزتني  ميثالن  باعتبارهما 
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ي�صاهم يف اإ�صفاء املزيد من ال�رضعية على قطاع من مهامه اإنفاذ القانون 

وتوفري االأمن واال�صتقرار للبلد؛ خا�صة واأن الد�صتور املغربي قد اأقر يف 

اإىل  الولوج  يف  احلق  وعلى  التعبري  حرية  على  مقت�صياته  من  العديد 

املعلومات، واأكد على حق اجلميع، يف التعبري، ون�رض االأخبار واالأفكار 

واالآراء، بكل حرية، ومن غري قيد، عدا ما ين�س عليه القانون �رضاحة.، 

وكذا �صمان احلق يف االأمن كجزء من منظومة احلقوق. 

كما انخرط املغرب يف اإ�صالح قطاع االإعالم، حيث مت اإ�صدار مدونة 

كاملة لل�صحافة، ت�صم قانون ال�صحافة والن�رض، وقانون ال�صحفي املهني، 

�صحافة  انبثاق  البالد  عرفت  كما  لل�صحافة،  الوطني  املجل�س  وقانون 

ال�صحافة  وتطوير  القرب،  باإعالم  اخلا�صة  الف�صاءات  وتو�صيع  م�صتقلة 

االلكرتونية وتاأهيل �صحافة التحقيق، الخ...

ومن جهة اأخرى اكت�صب احلق يف الولوج اإىل املعلومة �رضعية د�صتورية 

احل�صول  باالإمكان  اأ�صبح  حيث  والع�رضين،  ال�صابع  الف�صل  مبقت�صى 

على املعلومات املوجودة يف حوزة االإدارة العمومية واملوؤ�ص�صات املنتخبة 

اإجرائيا  احلق  هذا  تكري�س  يف  ورغبة  العام.  باملرفق  املكلفة  والهيئات 

الواقع،  اأر�س  على  امللمو�س  التطبيق  اإىل  الن�س  عمومية  من  واالنتقال 

�صادق جمل�س النواب باالأغلبية على م�رضوع املر�صوم رقم 31/13، الذي 

حدد طبيعة املعلومات املتاحة وحدودها وم�صادرها.

واالإعالم،  االأمن  قطاع  من  كل  عرفها  التي  االإ�صالحات  اأن  غري 

واالنفتاح الذي بات يطبع عملهما تغري بطرح العديد من االأ�صئلة التي 

تبتغي الوقوف عن مدى متانة العالقة القائمة بني الطرفني:

االأمن −− �صمان  مع  ممار�صتها  وحماية  احلرية  ف�صاءات  ندير  كيف 

ملمار�صة  وكحماية  للمجتمع  االأ�صا�صية  الركائز  كاإحدى  واال�صتقرار 

احلريات؟
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االإعالم، وكيف −− االأمن وو�صائل  التعاون بني قطاع  ما طبيعة عالقات 

اأجل  العالقة يف �صياق يبتغي تكاثف اجلهود من  ميكن تطوير هذه 

التعريف باحلكامة االأمنية والتح�صي�س باأهميتها، والوقوف على وخمتلف 

وحماربة  البالد  وا�صتقرار  اأمن  و�صمان  تطويرها  واإمكانيات  جوانبها 

خمتلف اأنواع اجلرمية والف�صاد دون تداخل يف املهام والوظائف؟

كيف نطور �رضوط ممار�صة احلريات ون�صمن االأمن ومنكن االإعالم −−

من املرافقة املو�صوعية واحلرة التي ت�صاهم يف تكري�س الدميقراطية؟

اأقرها −− التي  وال�صمانات  االإعالم،  قطاع  اإ�صالح  �صاهم  حد  اأي  اإىل 

عام  ب�صكل  التعبري  حرية  على  الت�صييق  من  احلد  يف  الد�صتور، 

وال�صحافة ب�صكل خا�س، واحلد من التوترات التي تقوم بني الفينة 

وال�صحفيني،  ال�صحفية  واملنابر  االأمنية  املوؤ�ص�صات  بني  واالأخرى 

وخا�صة يف فرتات »االأزمة«؟

تقعيد −− الق�صاء...( يف  االإعالم،  )االأمن،  املعنية  املوؤ�ص�صات  دور  وما 

االأمن  وحتمي  احلرية  ي�صمن  مبا  العالقة  هذه  �صوابط  وتاأ�صيل 

و�صيادة القانون؟

اإىل اأي مدى حترتم املمار�صات ال�صحفية املو�صوعية، واأخالقيات املهنة −−

يف تعاملها مع االأحداث ب�صكل عام واالأحداث ذات ال�صلة باملمار�صات 

االأمنية، خا�صة بالن�صبة لالإعالم االلكرتوين، يف ظل الفراغ القانوين 

القائم وغياب �صوابط اأخالقية ومهنية وا�صحة حتكمه؟

هل القانون املتعلق بالولوج اإىل املعلومة ومر�صومه التطبيقي كانا يف −−

م�صتوى طموحات التغيري التي مت التعبري عنها يف هذا املجال؟ واإىل اأي 

حد ي�صتجيبان لغايات الوثيقة الد�صتورية ومقت�صيات القوانني الدولية 

املماثلة، وما حدود ذلك وفقا للقانون والتجارب الدولية الف�صلى؟. 
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اإليها وغريها  − للتداول يف املو�صوع، وخا�صة يف االأ�صئلة امل�صار 

ذات ال�صلة، يقرتح مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية 

»و�صائل  مو�صوع  يف  ندوة  تنظيم  اإيربت  فريدري�س  وموؤ�ص�صة 

االإعالم واحلكامة االأمنية باملغرب«.

التاريخ : 08 نوفمرب 2018،  −

املدة : يوم واحد  −

املكان: فندق بالرباط −

عدد اجلل�صات: جل�صتان بثمان مداخالت، اإ�صافة اإىل االفتتاح  −

واالختتام )ثمان متدخلني: 4 يف كل حمور(.

امل�صاركة : 50 م�صاركا من قطاعي االأمن واالإعالم وموؤ�ص�صات  −

وطنية واأكادمييني وجمعيات مهتمة

املنتج: −

• تقرير تركيبي عن اأ�صغال الندوة.	

• النقا�صات 	 وملخ�س  املداخالت  ي�صم  كتاب  اإ�صدار 

واخلال�صات اإ�صافة اإىل التقرير الرتكيبي عن الندوة.
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�جلل�شة �الفتتاحية

• �ل�شيدة �شيا �شتوري�س،	

 �ملمثلة �ملقيمة ملوؤ�ش�شة فريدري�س �إيربت بالرباط

• �ل�شيد �حلبيب بلكو�س، 	

رئي�س مركز در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية
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كلمة �شيا �شتوري�س

�ملمثلة �ملقيمة ملوؤ�ش�شة فريدري�س �إيربت بالرباط

ال�صيد رئي�س مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية

ال�صيدات وال�صادة املتدخلني،

ال�صيدات وال�صادة امل�صاركني يف الندوة

با�صم موؤ�ص�صة فريدريك اإيربت اأود اأن اأرحب بكم، اأتقدم لكم بجزيل 

ال�صكر على ا�صتجابتكم لدعوتنا للم�صاركة يف هذه الندوة.

 كما اأود اأن اأعرب لكم عن �صعادتي للح�صور معكم يف هذه الندوة 

احلكامة  يهم  هام  مو�صوع  التفكري يف  امل�صاهمة يف  اإىل  ت�صعى  التي 

االأمنية يف عالقة بتحدي احرتام و�صمان حرية التعبري يف املغرب. 

وتعترب موؤ�ص�صة فريدريك اإيربت هذا املو�صوع ذا اأهمية كربى، ويندرج 

يف اإطار عملها الذي انطلق منذ �صنوات مع خمتلف �رضكائنا لتوطيد 

دولة القانون واحلريات باملغرب واملنطقة.

يف  �رضعت  اأملانية  �صيا�صية  موؤ�ص�صة  هي  اإيربت  فريدريك  وموؤ�ص�صة 

ن�صاطها باملغرب منذ 35 �صنة، وتعمل على النهو�س مببادئ الدميقراطية 

االجتماعية والعدالة. كما اأن الراأي العام املغربي واملنظمات التي ت�صتغل 

على حقوق االإن�صان طاملا اهتموا بالق�صايا التي تتعلق بحقوق االإن�صان 

يف �صياق االهتمام باإقرار بال�صالم واال�صتقرار يف املنطقة خالل املراحل 
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احلرجة. كما اأن هوؤالء الفاعلني الذين يدركون اأهمية التدابري املتخذة من 

اأجل �صمان االأمن و�صد كل اأ�صكال العنف التي من �صاأنها اأن مت�س اأمن 

للبالد ومواطنيه يدعون اإىل احرتام تام حلقوق االإن�صان وحلرية التعبري 

التي  للتدابري  التي  الكربى  االأهمية  يوؤكدون على  االأول. كما  املقام  يف 

تتخذها الدولة ملناه�صة اأ�صكال العنف يجب اأن تكون مالئمة للمعايري 

الدولية يف جمال احرتام حقوق االإن�صان. كما اأن ال�صحفيني ينطلقون 

وهو  ال�صياقات،  كانت  مهما  املعلومة  اإىل  الولوج  يف  احلق  مبداأ  من 

مبداأ كر�صه الد�صتور املغربي ل�صنة 2011، الذي ي�صمن حق املواطنني يف 

املعلومة واالطالع على ما يجري يف البالد. فبعد االعتداءات االإرهابية 

التي عرفها املغرب يف بداية االألفية الثالثة،  وعقب خمتلف االإجراءات 

وفعاليات  االإن�صان  حقوق  ن�صطاء  اهتم  الدولة،  اتخذتها  التي  االأمنية 

اإعالمية باملقاربة االأمنية التي نهجتها الدولة معربين عن انتقاداتهم لهذه 

املقاربة. كما عرفت هذه الفرتة ن�رض تو�صيات هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة، 

االأمر الذي دفع خمتلف الفاعلني يف جمال حقوق االإن�صان اإىل موا�صلة 

عملهم للمطالبة باإدماج املقاربة احلقوقية يف عمل امل�صالح االأمنية.

تو�صيات  تفعيل  اإىل  الرامية  التدابري  اتخاذ  مت  ذلك،  بعد  و�صنوات 

هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة، وخا�صة املقت�صيات الواردة يف د�صتور 2011. 

فالف�صل 44 منه يعلن عن اإن�صاء جمل�س اأعلى لالأمن كجهاز لال�صت�صارة 

للبالد  واخلارجي  الداخلي  باالأمن  املتعلقة  اال�صرتاتيجيات  بخ�صو�س 

وتدبري حاالت االأزمات وال�صهر على ماأ�ص�صة احلكامة االأمنية بالبالد.

االإن�صان  حقوق  درا�صات  ومركز  اإيربت  فريدريك  موؤ�ص�صة  وتعود 

ت�صليط  اأجل  من  االأمنية  احلكامة  مو�صوع  اإىل  اليوم،  والدميقراطية، 

ال�صوء على املكت�صبات والتحديات، وامل�صاهمة يف اإغناء النقا�س والعمل 

الذي انطلق منذ مدة من قبل عدة منظمات غري حكومية وموؤ�ص�صات 

خمتلفة بخ�صو�س نف�س املو�صوع.
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يح�رض معنا يف هذه الندوة ممثلون عن عدد من املوؤ�ص�صات االأمنية 

على  االإجابة  عنا�رض  لتقدمي  مدنيون  وفاعلون  و�صحفيون  وجامعيون 

نتمكن،  اأن  واأمتنى  الندوة.  لهذه  املوؤطرة  االأر�صية  الواردة يف  االأ�صئلة 

يف ختام هذا اللقاء، من بلورة تو�صيات منا�صبة لتقوية احلكامة االأمنية 

اجليدة.

�صكرا على ح�صوركم واأمتنى كامل النجاح الأ�صغال الندوة.
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كلمة �حلبيب بلكو�س

 

رئي�س مركز در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية

ال�صيدات وال�صادة

درا�صات حقوق  مركز  االأمنية من طرف  باحلكامة  االهتمام  انطلق 

االإن�صان والدميقراطية منذ ما يزيد عن ع�رض �صنوات، مرافقة لتو�صيات 

املركز  انطلق هذا االهتمام من مقاربة  وامل�صاحلة. كما  االإن�صاف  هيئة 

التي تعترب اأن احلكامة االأمنية، التي اأ�صبحت جزءا من النقا�س العمومي، 

للتمتع  االأ�صا�صية  ال�صمانات  ومن  العمومية،  ال�صيا�صات  مكونات  ومن 

باحلقوق وممار�صة احلريات، ت�صكل حتديا راهنا، ومن التحديات املقبلة 

اأجمع. وهي حتديات متثل جزءا من  بلدنا بل والعامل  التي �صيواجهها 

م�صاريع االإ�صالح الكربى الرامية اإىل تكري�س الدميقراطية يف البلد. وال 

�صك اأن موؤ�رضات هذا التحول متعددة �صواء منها ما يتعلق بالتغيري التي 

يتعلق  ما  اأو  املتوفرة،  اجلديدة  وال�صمانات  والت�رضيعات  البنيات  تعرفه 

بالتفاعل مع االإ�صكاالت التي كانت مطروحة اآنذاك، من �صمنها ما كان 

املركز قد اأثاره اإىل جانب فاعلني اآخرين حول اإ�صفاء ال�صفة ال�صبطية على 

رجال االأمن بجهاز الدي�صتي.

 لقد ح�صلت العديد من التحوالت منذ بداية اهتمامنا مب�صاألة احلكامة 

املوؤ�ص�صات  التي ت�صغل بال  اأورا�س االإ�صالح  التي مل تعد من  االأمنية، 

االأمنية فح�صب، بل تدخل �صمن اهتمامات جمموع الفاعلني مبختلف 
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الت�رضيعية  واملوؤ�ص�صات  واالإعالم  املدين  كاملجتمع  ومواقعهم،  اأدوارهم 

والفاعلني ال�صيا�صيني، باعتبار ق�صايا االأمن تهم املجتمع برمته. 

لقد داأبنا، خالل هذه الع�رض �صنوات، على تنظيم ملتقى �صنوي يهتم 

االأمنية اجليدة، وعالقتها  باملو�صوع من زوايا خمتلفة همت احلكامة 

باملجتمع املدين، والولوج اإىل املعلومة، ويف ارتباطها بالتحوالت اجلارية 

يف البلد، اإىل غري ذلك من الزوايا التي ميزت عمل املركز خالل هذه الفرتة. 

العالقة بني االإعالم واملوؤ�ص�صة االأمنية،  اأي  اليوم،  اإىل مو�صوع  فو�صلنا 

الذي يكت�صي اأهمية كربى،  خا�صة يف ظل �صياق االإ�صكاالت املطروحة 

حاليا �صواء على امل�صتوى التوا�صلي العام والثورة التكنولوجية التي عرفها 

جمال االإعالم يف معناه الوا�صع، وما يطرحه ذلك من حتديات كربى، 

لالأوطان  اإرهاب و�صبكات عابرة  االأمنية، من  الق�صايا  اأو على م�صتوى 

حتديات  وهي  وتعذيب،  الب�رض  يف  واجتار  وخمدرات  منظمة  وجرمية 

تعني بلدنا اأي�صا بدرجات خمتلفة، اأو على م�صتوى تطور املقاربة االأمنية 

ملعاجلة هذه املوا�صيع. ومن موؤ�رضات هذا الطور ميكن املقارنة بني املقاربة 

التي عوجلت بها العمليات االإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البي�صاء وما 

تالها من اعتقاالت، والتي كانت مو�صوع ان�صغاالت من طرف احلقوقيني 

باملغرب وخارجه، وبني كيفية التعامل مع العمليات املماثلة التي �صهدتها 

مدينة مراك�س مبقاربة تختلف جذريا عن 2003،  و�صوال اإىل ما نعرفه 

االآن من تتبع للخاليا االإرهابية ونهج مقاربة ا�صتباقية خا�صة يف ظل 

بالربيع  عليه  ا�صطلح  ما  بعد  ال�صيما  املنطقة،  تعرفها  التي  التطورات 

اجلانب  اأن  كما  االأمني.  امل�صتوى  اإ�صكاالت على  اأثاره من  وما  العربي 

االأمنية،  امل�صاألة  مع  التعامل  التحديات يف  من  عددا  يطرح  االإعالمي 

مبا  الدميقراطي  البناء  اأ�صا�صيا يف  مكونا  ي�صكل  االإعالم  واأن  وخا�صة 

يتطلبه من ا�صتقاللية وو�صائل اإعالم قوية وموارد ب�رضية واإمكانية الولوج 

اإىل املعلومة...الخ، وما يطرحه ذلك من اإ�صكاليات يف اإطار هذا التحدي 
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االأمني. كما اأن من التحوالت التي عرفتها بالدنا يف هذا ال�صدد خروج 

اإىل موؤ�ص�صة تتوا�صل مع  املوؤ�ص�صة االأمنية من كونها موؤ�ص�صة �صامتة 

املجتمع ومع خمتلف الفاعلني. 

امل�صتوى  �صواء على  الندوة  اإىل ذلك خالل هذه  التطرق  و�صنحاول 

املجال  اأحدثت يف  التي  االآليات  م�صتوى  وعلى  القانوين  اأو  الد�صتوري 

االإعالمي وكذا يف املجال االأمني، والتي اأ�صبحت مو�صوع نقا�س عمومي 

يف  ال�صابق  من  و�صوحا  اأكرث  ب�صكل  االأمنية  املوؤ�ص�صات  فيه  ت�صاهم 

الندوات اأو املوؤمترات داخل املغرب اأو خارجه، الخ. 

اإن االأ�صئلة التي طرحناها يف االأر�صية املوؤطرة للندوة ت�صكل جزءا 

من اأ�صئلة كثرية، علما اأن الهدف من هذا اللقاء هو توفري ف�صاء للنقا�س 

والتفكري امل�صرتك بني خمتلف االأطراف املعنية باملو�صوع، والتي ن�صكرها 

على تلبية الدعوة، متمنيا اأن يكون هذا اللقاء ذا فائدة للجميع.
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�جلـل�شة �الأولـى

ت�شيري �جلل�شة:

• خديجة مرو�زي: �أ�شتاذة جامعية ونا�شطة حقوقية	

�ملتدخلون :

• �لــوطــنية 	 �لنقــابــة  رئي�س  �لبقايل،  �هلل  عبد 

للـ�شحافــة �ملغربية

• عمر �ل�شرقاوي، جامعي	

• م�شطفى لفر�خي، رئا�شة �لنيابة �لعامة	

• ملر�قبة 	 �لوطنية  �للجنة  مهندز،   تلم�شاين  نزهة 

حماية �ملعطيات ذ�ت �لطابع �ل�شخ�شي
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�لعالقة بني �الأمن و�الإعالم:

�ملكت�شبات و�لتحديات

 عــبد �هلل بـقايل

رئـي�س �لنقـابة �لوطـنية للـ�شحافة

لعدة  كبرية  براهنية  واالإعالم  االأمن  بني  العالقة  مو�صوع  يحظى 

عوامل: 

فهو مو�صوع يطرح اإ�صكاليات حقيقية بالن�صبة للمهنيني يف جمال 

واأن  خا�صة  اأخرى،  جهة  من  واالأمنيني  جهة  من  واالإعالم  ال�صحافة 

هذه العالقة تبدو يف مظهرها متنافرة. كما اأن هناك من يعتقد بثقافة 

ال�صدامية بني االإعالمي واالأمني، وهي ثقافة ت�صببت يف تكلفة باهظة 

على امل�صتوى ال�صيا�صي للبالد.

الكايف  االهتمام  من  حظه  االآن،  حلد  ينل،  مل  مو�صوع  اأنه  كما 

االأكادميي والبحثي. ويعود ذلك اإىل اخلوف، رمبا، من ح�صا�صية املو�صوع 

اأعماقه، االأمر الذي تبدو معه احلاجة ملحة  والتهيب من الغو�س يف 

لتو�صيح العديد من خطوط التما�س يف عالقة االأمني باالإعالمي.

اإ�صافة اإىل ذلك، هناك �صعف ثقافة التوا�صل عند االأجهزة االأمنية، 

ال�صحافة  املهنيني يف جمال  من طرف  كبرية  هناك جتاوزات  اأن  كما 

خلريطة  وا�صحة  حدود  ر�صم  ميكنه  اأحد  ال  اأن  عن  ف�صال  واالإعالم. 

العالقة بني االأمن واالإعالم.
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دعنا نبداأ مبا ت�صمنه تقرير حديث �صدر عن 300 باحث من خمتلف 

له، خالل  ملخ�س  �صدر  اخلم�س،  القارات  ومن خمتلف  التخ�ص�صات 

�صهر نونرب 2018، يف اأحد اأعداد جريدة لوموند الفرن�صية، ويتمحور حول 

ما اأطلقوا عليه »علل القرن« يف املجال االجتماعي، حيث اأكد الباحثون 

اأن »و�صائل االإعالم و�صبكات التوا�صل االجتماعي تقوم باأدوار رئي�صية 

الو�صائل كملكية  ولذلك وجب معاملة هذه  الدميقراطية،  املمار�صة  يف 

م�صرتكة بغ�س النظر عن اجلهة النا�رضة، كما يجب اأن تكون مو�صوع 

متابعة دميقراطية �صارمة للحفاظ على ا�صتقالليتها جتاه الدولة وجتاه 

امل�صالح اخلا�صة ل�صمان جودة املنتوج االإعالمي«.

لتحقيق  االإعالم  و�صائل  على  الرتكيز  يقع  باأنه  للقول  مقدمة  هذه 

اأي ن�صاط يف احلياة  اأن  اأ�صحى م�صلما به  العديد من االأهداف. كما 

املعا�رضة ال ميكن اأن يحقق مبتغاه دون االعتماد على و�صائل االإعالم.

اأما بخ�صو�س العالقة بني االأمني واالإعالمي، فهي عالقة حو�رضت، 

يف املا�صي، بكوابح كثرية وكبرية. كما اأنها عالقة تت�صم باخلوف املتبادل.

واخلروقات،  التجاوزات  رقابة وف�صح  كاآلية  االإعالمي  االأمن يخاف من 

وبالتايل ال بد من حما�رضة و�صائل االإعالم ومنعها من القيام بدورها 

يف االإخبار واملراقبة واملتابعة، وهو �صلوك كان وما زال �صائدا اإىل حد ما.

واالإعالمي يهاب االأمني يف غياب �صمانات قانونية توفر له احلماية 

ال�صخ�صية واملهنية.

والنتيجة اأن هذه العالقة كانت، ومازالت اإىل حد ما، عالقة �صدامية 

تقوم على انعدام الثقة، وقد دفعت البالد تكلفة �صيا�صية غالية جراء ذلك.

هناك رزمة من االإ�صكاليات التي تفرزها العالقة بني االإعالمي واالأمني 

نوجزها كالتايل: 
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وو�صائل . 1 بال�رضية،  جوانبه  من  العديد  يف  حمكوم  االأمني  العمل 

االإعالم ال تعرتف بالغالب بهذا ال�رضط القانوين واملهني؛

كثري من و�صائل االإعالم تواجه حتديات مالية كبرية و�صخمة مما . 2

اأ�صعف قدرتها على مقاومة االإثارة يف التعاطي مع الظاهرة االأمنية؛

ال اأحد ميكنه اأن ينكر اأن االهتمام املفرط لو�صائل االإعالم بالظاهرة . 3

االإجرامية �صاهم يف ارتفاع من�صوب اخلوف والرعب داخل املجتمع، 

»الوطنية  ب  ن�صميه  اأن  ميكن  جديد  مفهوم  ظهور  اإىل  واأف�صى 

ظاهرة  مواجهة  يف  باحلريات  بالت�صحية  تنادي  التي  ال�صعبوية«، 

اجلرمية واحلفاظ على االأمن العام؛

ي�صقطه . 4 ال�صحايف  لدى  اإن�صاين  ك�صلوك  االإجرامية  النزعة  معاداة 

يف ت�صخيم حجم اجلرمية. ويقول البع�س، بهذا ال�صدد: اإن و�صائل 

ينتابه  هناك  وترتكه  اجلرمية  م�رضح  يف  اجلمهور  ت�صع  االإعالم 

االأ�صتاذ  كرابر،  كالدكتور دوري�س  اآخرين،  اأن  بيد  باخلوف.  ال�صعور 

اجلامعي بجامعة لينواز بالواليات املتحدة يوؤكد » اأن و�صائل االإعالم 

بدور  يلتحقون  حيث  الفريق  يف  كاأع�صاء  يت�رضفون  وال�صحفيني 

ال�صلطات الهادف اإىل ا�صتتباب االأمن والهدوء عقب كل جرمية«؛

االإعالم . 5 و�صائل  اهتمام  اأن  يف  تتج�صد  االإ�صكاليات  اأهم  اإحدى 

القا�صية«،  ب«اللحظات  ن�صميه  اأن  ما ميكن  على  يقت�رض  باجلرمية 

ويهم�صون البحث يف اأ�صباب اجلرمية والعواقب املرتتبة عنها وو�صع 

اجلمهور يف ال�صورة الكاملة ملا حدث، وهذه مهمة تتطلب مهارات 

مهنية عالية ال تتوفر يف كثري من االأحيان؛

بع�س اأنواع اجلرائم ال يكون ال�صحايا هم امل�صتهدفني احلقيقيني، بل . 6

امل�صتهدف هو املجتمع، والراأي العام، كما هو احلال بالن�صبة للجرائم 

االإعالم تخ�صع الإرادة  اأن و�صائل  يتمثل يف  واالإ�صكال  االإرهابية. 
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احلقيقية.  اأهدافهم  لتحقيق  حطب  حمالة  اإل  وتتحول  االإرهابيني 

وقد �صبق ملارغريت تات�رض اأن قالت يوما« اإن و�صائل االإعالم هي اأو 

ك�صجني االإرهاب«.

بالن�سبة لالأجهزة الأمنية

لي�صت بال�رضورة متفهمة لدور و�صائل االإعالم مبا يكفي. وهناك من 

يعتربها و�صائل دعائية للجهود التي يبذلها رجال ون�صاء االأمن، وهناك 

من يتعامل معها مبنطق الت�صرت املفرط، مما يتيح املجال اأمام االإ�صاعة.

ما زالت املوؤ�ص�صات االأمنية تفتقد اإىل اإ�صرتاتيجية توا�صلية فعالة، على 

الرغم من املجهودات املبذولة. )م�صالح متخ�ص�صة، ناطق ر�صمي، اإ�صدار 

البالغات والبيانات التو�صيحية(

املكا�سب والتحديات

اأقدمت  اأن ن�صجل مبادرات مهمة  على امل�صتوى الوطني ال بد من 

عليها اأجهزة االأمن املخت�صة خالل ال�صنني املا�صية منها:

وجود نواة توا�صلية تغادر مناطق ال�صمت لتخرج اإىل املجتمع؛ 

االنتظام يف اإ�صدار البيانات والبالغات التو�صيحية

عقد ندوات �صحفية يف بع�س الق�صايا االأمنية الكربى التي حتظى 

باهتمام الراأي العام

االأمنية  االأجهزة  بني  العالقة  تطبيع  نحو  �رضيعة  بوترية  امل�صي 

واالأو�صاط املهنية ال�صحفية واالإعالمية )و�صع حد ل�صل�صلة املتابعات 

على  اعتداءات  من  ن�صجله  كنا  ما  يف  كبري  انخفا�س  الق�صائية، 

ال�صحفيني خالل القيام مبهامهم(.
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ال�صدد. ف�صمان تطور هذه  الطريق طويلة بهذا  زالت  مع ذلك ما 

املكا�صب مير عرب املاأ�ص�صة وتوفري �صمانات التطور وعدم الردة. ويتمثل 

القيام  فيها كل طرف من  يتمكن  ت�صود عالقة  اأن  الكبري يف  التحدي 

بوظيفته يف اإطار ال�صوابط القانونية واالأخالقية.

اإ�صكاليات  عدة  يطرح  االأخالقي  اجلانب  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

بحدة تتعلق بن�رض اأ�صماء االأفراد الذين مل تتم اإدانتهم بعد، ون�رض �صور 

ال�صحايا مبا يف ذلك اجلثث املمثل بها، وبت مقاطع فيديو من اليوتوب 

جمهولة امل�صدر وال عالقة لها باالأخبار املن�صورة، عناوين مثرية يكون 

الهدف منها ا�صتقطاب اأكرب عدد من اجلمهور، وحماوالت التاأثري، عن 

ق�صد اأو عن غري ق�صد، يف قناعة الق�صاء من خالل تاأليب الراأي العام.

اأننا ب�صدد وظائف جمتمعية رئي�صية يجب اأن  ويف االأخري نعتقد 

تخ�صع فيها العالقة بني الطرفني اإىل القانون، اأوال واأخريا، واإىل املاأ�ص�صة 

التي تتيح ال�صال�صة يف التعامل، واإىل احرتام كل طرف للدور الذي يقوم 

به االآخر. 
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حرية �الإعالم و�شمان �الأمن:

 �ل�شو�بط و�حلدود

عمر �ل�شرقاوي 

�أ�شتاذ جامعي

اإن مو�صوع عالقة االإعالمي باالأمني لي�س مو�صوعا خا�صا بال�صياق 

املغربي بل هو مو�صوع عام، يتجاوز طبيعة االأنظمة ال�صيا�صية واأ�صكال 

مناق�صته يف  واأن متت  �صبق  اإذ  التاريخية،  املراحل  يتجاوز  كما  الدولة 

بريطاين  برملاين  توجه  حني   ،1750 �صنة  الربيطاين  العموم  مبجل�س 

لل�صحافيني قائال اإنهم ميثلون ال�صلطة الرابعة اإىل جانب ال�صلط التقليدية. 

ثنائيات  واالأمني يحيل على  االإعالمي  العالقة بني  اإن احلديث عن 

اأو  تت�صع  التي  وحدودها  والواجبات،  احلقوق  ثنائية  قبيل  من  اأخرى، 

تتقل�س ح�صب ال�صياقات وما تقت�صيه �رضورة �صيانة م�صلحة املجتمع 

واالأمن القومي واأمن اجلماهري. اإن دائرة احلقوق والواجبات من�صو�س 

الد�صتور  اإىل يف  عليها  من�صو�س  هي  كما  الدولية  املواثيق  عليها يف 

ال  وبذلك  والواجبات،  احلقوق  وتالزم  تالوؤم  عن  الذي حتدث  املغربي، 

ينبغي اأن يطغى احلق يف الولوج اإىل املعلومة ويف ن�رضها على واجبات 

اأخرى منها اأمن الدولة الذي هو لي�س �صيئا اآخر غري اأمن املواطنني. 

كما حتيل هذه العالقة، اأي�صا، على ثنائية احلرية وامل�صوؤولية. ويف هذا 

ال�صدد اأكد عدد من الباحثني اأن االإعالم �صيد نف�صه وخادم للجمهور 

اإىل  يتحول  قد  لكنه  العام،  الراأي  واإخبار  املعلومة  بنقل  يتعلق  ما  يف 
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�صبح مرعب اإذا مل يتم �صبطه ببع�س املقت�صيات التي لي�صت بال�رضورة 

قانونية، بل قد تكون هذه املقت�صيات مرتبطة مبواثيق اأخالقية وباأعراف 

ذات طابع كوين.

باإعالميني  اأمنية  اإن االإ�صكالية املطروحة ال تهم فقط عالقة موؤ�ص�صة 

ميار�صون ب�صكل مهني، الأننا اليوم نعي�س اأمام انفجار اإعالمي عرب العامل، 

حيث ميكن احلديث عن 17 مليون م�رضوع �صحفي باملغرب، وهو عدد 

الذين ي�صتعملون مواقع التوا�صل االجتماعي التي تقدم منتوجا اإعالميا قد 

يكون منفلتا، االأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابري ال�رضورية حلماية املجتمع 

وعلى �صمان العي�س امل�صرتك وعدم ن�صوب حرب اجلميع �صد اجلميع. 

كما اأن هذه العالقة ترتبط اأي�صا بثنائية العلنية وال�رضية. فاملوؤ�ص�صة 

ب�صكل �رضي، يف حني  العمل  اأمكن  ما  االأمنية، يف جوهرها، حتاول 

ينزع االإعالم اإىل ن�رض ما هو �رضي. وقد تقود هذه الوظائف املتعار�صة 

اإىل �صوء فهم كبري بني الطرفني، واإىل ال�رضاع على ر�صم حدود املعلومة 

امل�صموح بها للن�رض وعدم امل�صموح بها. اإن هذا االختالف يف الوظائف 

هو الذي ي�صاهم يف خلق ما قد نالحظه من توتر بني الطرفني.

نف�س االأمر ميكن قوله بخ�صو�س ثنائية الزمن. فزمن االإعالمي قد 

يقوده، اأحيانا، اإىل ن�رض االأخبار بدون متحي�صها ودون اإخ�صاعها ملعايري 

املهنية يف املجال. ال�صحايف ي�صتند يف عمله اإىل مبداأ »هنا واالآن« وهو 

مبداأ ال يتما�صى بال�رضورة مع هواج�س رجل االأمن الذي قد يتعار�س 

زمنه واأهدافه يف حماية اجلماعة مع زمن واأهداف االإعالمي الذي يريد 

حماية اجلماعة، اأي�صا، لكن بطرقه اخلا�صة، املتمثلة يف تقدمي اأكرب عدد 

من املعلومات. اإ�صافة اإىل ذلك هناك ثنائية طرق بلوغ االأهداف التي 

تختلف بني املوؤ�ص�صات االأمنية واملوؤ�ص�صات االإعالمية مما يوؤدي اأحيانا 

اإىل التوتر بني الطرفني. 
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ال �صك اأن القانون غري كاف لتقدمي و�صفة متكاملة لتحديد العالقة 

بني االأمني واالإعالمي واإقامة تفاهم تام بينهما، علما اأن للمغرب تر�صانة 

قانونية متنوعة يف هذا املجال ميكنها اأن تقرب الهوة بني االأمن واالإعالم. 

ويتعلق االأمر بالقانون اجلنائي الذي اأدخلت عليه الكثري من التعديالت، 

ومدونة ال�صحافة والن�رض التي تت�صمن بع�س املقت�صيات املتعلقة بعالقة 

االأمن بال�صحافة وخ�صو�صا يف ما يتعلق ب�رضية امل�صادر واالإعالن عنها 

مبقرر ق�صائي، ال�صيما اإذا كان االأمر يتعلق باالأمن الداخلي واخلارجي. 

كما يتوفر املغرب على النظام االأ�صا�صي لل�صحايف املهني والقانون املتعلق 

اإىل  الو�صول  يف  باحلق  املرتبط  والقانون  لل�صحافة،  الوطني  باملجل�س 

باالأمن  املتعلقة  املعلومات  بينها  من  ا�صتثناءات  ت�صمن  والذي  املعلومة 

املرتبطة  املرجعيات  عن  ف�صال  الوطني،  والدفاع  واخلارجي  الداخلي 

التي  االإن�صان،  وحقوق  للدميقراطية  الوطنية  اخلطة  مثل  باحلكامة 

تت�صمن ف�صال خا�صا باحلكامة االأمنية وعالقتها باالإعالم. وقبل ذلك 

�صدر تقرير هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة.

هكذا يبدو اأن لدينا، على االأقل، احلد االأدنى من املواثيق واملعطيات 

بني  الهوة  تقريب  على  ت�صاعد  قد  التي  والقوانني  واملرجعيات  واالأفكار 

حرية االإعالم و�صبط االأمن. اأكيد اأن البحث عن التوفيق بني احلفاظ 

على االأمن واحلرية يف نف�س الوقت �صيبقى متوا�صال، الإن هذا الهاج�س 

مرتبط بطبيعة الطرفني. وتطرح هذه العالقة حتديات متعددة، خا�صة 

وقد اأ�صبحت اإمكانية حتويل اجلاين اإىل �صحية والعك�س متوفرة بقوة، 

عرب فيديوهات ومقاطع من �صور تن�رض يف و�صائل التوا�صل االجتماعي. 

لكن كيف نظم الد�صتور والقانون ثنائية االإعالم واالأمن؟

الد�صتور مل يتطرق اإىل هذه العالقة ب�صكل مبا�رض، لكن الباب الثاين 

من الوثيقة الد�صتورية كر�س للحريات واحلقوق االأ�صا�صية. غري اأن هذه 
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احلريات لي�صت مطلقة، بل هي مقيدة. ويكفي االإ�صارة، بهذا ال�صدد، 

اإىل الف�صل 28 من الد�صتور الذي ين�س على اأن حرية ال�صحافة م�صمونة، 

وال ميكن تقييدها باأي �صكل من اأ�صكال الرقابة القبلية. للجميع احلق 

يف التعبري، ون�رض االأخبار واالأفكار واالآراء، بكل حرية، ومن غري قيد، 

يحيل  هنا  القانون  واحلديث عن  القانون �رضاحة.  عليه  ين�س  ما  عدا 

على مقت�صيات حمددة، �صواء منها ما تعلق بقانون احلق يف احل�صول 

على املعلومة، اأو مدونة ال�صحافة والن�رض، اأو املقت�صيات املرتبطة بالقانون 

االإرهاب  بق�صايا  املرتبطة  و218  و293،   292 املواد  خ�صو�صا  اجلنائي، 

والتحري�س على االإرهاب اأو االإ�صادة به. فما يحده القانون هو ما ي�صكل 

امل�صوؤولية وال�صوابط، ومع ذلك، ففي دائرة التقييد هناك مفهوم رخو 

هي  التاأويل  �صلطة  وتبقى  مثال،  الداخلي  باالأمن  املق�صود  بخ�صو�س 

ب�صياقات  مرتبطة  التاأويل  �صلطة  اأن  علما  ال�صدد،  هذا  يف  ال�صائدة 

االأحداث التي قد تقع فيها بع�س التجاوزات. لذلك حتدث الد�صتور يف 

الف�صل 33 عن التالوؤم والتالزم بني احلقوق والواجبات.

 القانون غري كاف لتحديد ال�صوابط واحلدود. لكن هناك اأدوات اأخرى 

تت�صمنها املرجعيات القانونية ببالدنا قد ت�صاعد على بلوغ هذا الهدف، 

معربا  ي�صكل  اأن  ميكن  الذي  لل�صحافة  الوطني  املجل�س  مثال،  منها، 

جيدا للعالقة بني االإعالم واالأمن، خا�صة واأن من وظائفه �صياغة ميثاق 

اأخالقي لل�صحافيني، وحتديد امل�صاطر التاأديبية التي ت�صاعد على حماية 

ممار�صة املهنة دون انزياحات، واإقامة عالقات ال�رضاكة مع املوؤ�ص�صات.

 هكذا يبدو اأن هذه االأدوات قد ت�صكل و�صيلة لتح�صني العالقة بني 

الطرفني.

 اإن للعالقة بني االأمن واالإعالم اجتاهني اثنني؛ االأول ي�صتهدف تكثيف 

الربامج التكوينية بالن�صبة لرجال االأمن يف جمال ال�صحافة واالإعالم اإىل 
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جانب التكوين على حقوق االإن�صان الذي �صهد تطورا ملمو�صا، اإذ اأن 

على  التكوين  م�صبوطة يف جمال  برامج  على  تتوفر  التكوين  معاهد 

حقوق االإن�صان؛ اإن هناك حاجة ما�صة، اليوم، اإىل تكوين رجال االأمن 

التي  اخللفيات  وفهم  ال�صحايف  دوافع  ال�صتيعاب  االإعالم  جمال  يف 

تتحكم فيه. فبدون تطوير املعرفة بهذا اخل�صو�س �صيكون من ال�صعب 

تطوير العالقة بني االأمني وال�صحايف.

 ويف املقابل، البد من االإ�صارة اإىل اأن من بني املهام املوكولة للمجل�س 

الوطني لل�صحافة تنظيم لقاءات التكوين والتدريب. ومن املطروح على 

وا�صتيعاب  لفهم  ال�صحفيني  لفائدة  خا�صة  تكوينات  تنظيم  املجل�س 

معنى االأمن والن�صو�س املنظمة ملوؤ�ص�صة االأمن وكيفية ا�صتغالها. اإن هذا 

التكوين املتبادل ذو اأهمية خا�صة يف هذه العالقة ومتطلبات تطورها.

 اأكيد اأن على املوؤ�ص�صة االأمنية بناء وتوطيد عالقات الثقة مع ال�صحافة 

وو�صائل االإعالم عن طريق تقدمي معلومات ذات م�صداقية قائمة على 

حقائق ويف الوقت املنا�صب، وذلك بطرق خمتلفة غري البالغات ال�صحفية. 

اأن توفر ال�صبل والو�صائل  كما يتعني على االإدارة العامة لالأمن الوطني 

االأمنية يف  باالأجهزة  الفوري  االت�صال  من  االإعالم  و�صائل  التي متكن 

خمتلف االأوقات. اأكيد اأن هناك تطورا يف هذا املجال. لكن هذا املجهود 

ال يت�صم باال�صتمرارية بل مرتوك لتقدير رجل االأمن لقيمة الواقعة وما 

ت�صتدعيه من �رضعة يف التعامل مع و�صائل االإعالم. 

اإىل م�صطلح  الركون  اأمكن عن  اأن تناأى ما  املوؤ�ص�صة االأمنية  وعلى 

»ال تعليق« اإذ ال بد من التجاوب ب�صكل من االأ�صكال مع املتطلبات 

مع  االأمنية  املوؤ�ص�صات  جتاوب  ال�رضوري  من  كما  للحدث.  االإعالمية 

التعامل  واال�صتباق يف  املطلوبة،  بال�رضعة  ال�صحفيني  وتعليقات  اأ�صئلة 

مع االأحداث ملحاربة االأخبار غري ال�صحيحة بنف�س �رضعة وقوة انت�صار 
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هذه االأخرية. اإننا اأمام قنابل اجتماعية موقوتة، ويجب اأن تكون مهمة 

امل�صرتك.  امل�صري  االأمن متكاملتني ولهما نف�س  االإعالمي ومهمة رجل 

لرجل  لي�س عدوا  االأمن  كما رجل  االأمن  لرجل  لي�س عدوا  فاالإعالمي 

االإعالم. والبحث عن و�صفة لهذه العالقة هو الذي يطرح حتديا كبريا. 

وال �صك اأن هناك العديد من االإمكانيات واملداخل، اإذا توفرت االإرادة، 

لتح�صني هذه العالقة بدون ال�صقوط يف وهم بلوغ عالقة وردية. فهذه 

اأنه ينبغي اأن  العالقة �صتظل تت�صم بالكثري من التوتر و�صوء الفهم غري 

يكون لها هدف واحد ووا�صح يتمثل يف حماية الدولة واملجتمع وحماية 

العي�س امل�صرتك و�صمان االأمن للجميع.

 



41

�لولوج �إىل �ملعلومة بني �لبعد �الأمني 

و�حلاجة �الإعالمية

م�شطفى لفر�خي

 رئا�شة �لنيابة �لعامة

�صاأتطرق يف مداخلتي اإىل زوايا تروم حتليل العنا�رض املكونة لالإ�صكالية 

املت�صلة باملو�صوع، من خالل طرح �صوؤال حموري و اأ�صا�س: هل ميكن 

االأمنية. وما هي  االإعالم واحلكامة  اأن نتحدث عن عالقة بني و�صائل 

ال�رضوط املنهجية التي حتكم هاته العالقة

اأكيد اأن هناك حرية التعبري، وهناك احلق يف الولوج اإىل املعلومة، 

لكن هناك، اأي�صا، حق املواطن يف االأمن داخل املجتمع. كما اأن معاجلة 

هذا املو�صوع ال بد وان حتدد مركزيتها حول حقوق االإن�صان ب�صكل 

اإعالمي وما  اأمني وما هو  القائمة بني ما هو  عام من جهة،  والعالقة 

هو حق يف الولوج اإىل املعلومة. من جهة اأخرى. وهنا اأود اأن اأ�صري اإىل 

بع�س االأمثلة : فعندما يتم ن�رض اأ�صماء و�صور وبيانات اأ�صخا�س ا�صتبه 

يف تورطهم يف جرائم معنية، يف و�صائل االإعالم مبختلف اأ�صكالها، فاإن 

هذا،  ف�صال عن احتمال ان يوؤثر يف بع�س احلاالت على م�صتوى التحري 

اأي�صا، عندما ال ي�صدر  بالن�صبة لالأجهزة االأمنية. فانه مي�س،  والبحث 

اجلنائية.  القوانني  يف  امل�رضع  اأقرها  التي  الرباءة  بقرينة  باالإدانة،  حكم 

وحتى لو اأدين هذا ال�صخ�س بجرمية معينة، فاإن هناك نقا�صا قائما حول 
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اإمكانية ن�رض تفا�صيل وبيانات تهم املذنب يف و�صائل االإعالم،  اعتبار 

اأمرا �صائبا وال يتناق�س مع املفاهيم املوؤ�ص�صة الإعالم مو�صوعي يحرتم 

احلريات واحلياة اخل�صو�صية لالأفراد. فن�رض بيانات حول �صخ�س مدان 

يف ق�صية معينة �صيظل متداوال عرب و�صائل االإعالم االلكرتونية منها 

على وجه اخل�صو�س اإىل ما ال نهاية بالرغم من كون املعني باالأمر قد 

يكون اأدى ثمن خطئه الذي �صيظل يالحقه متى مت االإبقاء على بياناته 

حول خطئه من�صورة عرب و�صائل االإعالم. وال بد اأي�صا من التذكري بهذا 

اخل�صو�س باأن ذلك ال ين�صجم و م�صاألة تقادم العقوبة وحق رد االعتبار 

القانوين والق�صائي لل�صخ�س املدان. 

هناك وجه اآخر يف تعامل و�صائل االإعالم مع ق�صايا االأمن على وجه 

اخل�صو�س، حيث يلجاأ البع�س منها اإىل عناوين بارزة تثري ا�صتقطاب 

املتلقي رغم اأنها ال تعك�س م�صمون اخلرب، خا�صة اإذا كان املتلقي غري 

معتاد على القراءة فيكتفي مبا هو وارد يف العناوين معتربا اأنه من خالل 

االأزمات  اأنه خالل  املعلوم  ومن  كاملة.  احلقيقة  عليها ميتلك  االطالع 

يكون هناك تهافت واإقبال كبري على املعلومة من طرف و�صائل االإعالم 

وعموم املواطنني. وتعامل و�صائل االإعالم مع املعلومة يف حالة االأزمات 

باحلكامة  يتعلق  ما  حول  مهما  جانبا  االعتبار  بعني  ياأخذ  اأن  يجب 

االأمنية، على اأ�صا�س اأنه يجب اأن يكون هناك ا�صتح�صار للبعد االأمني 

املجتمع  وا�صتقرارا يف  توازنا  يحقق  الذي  بال�صكل  االإعالمية  وللحاجة 

وحفاظا على االأمن العام.. 

تلكم كانت جمموعة من االأمثلة التي ت�صكل مقدمة لتناول املو�صوع 

الذي اأحاول اأن اأقوم بتحليل ب�صيط للعنا�رض املكونة له حول الولوج اإىل 

املعلومة واحلاجة االإعالمية،  مع ا�صتح�صار البعد االأمني �صمن هذين 

فهناك  معينة.  �صوء جتربة  ولي�س يف  عام  ب�صكل  وذلك  العن�رضين،  

املوؤ�ص�صات  وهناك  املو�صوع،  يف  طرف  االإعالم،  اأجهزة  اأو  االإعالمي، 
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االأمنية باعتبارها قد تكون منتجة للمعلومة اأو متلقية لها اأي�صا، غري 

كبريا  دورا  يلعب  اأن  الذي ميكن  العادي  املواطن  اإغفال  يجب  اأنه ال 

يف ترويج املعلومة ون�رضها من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي. وقد 

ي�صكل ذلك خطورة كبرية اإذا مل يتم اإحاطته بال�صوابط التي ميكن اأن 

ت�صعه يف االإطار القانوين. 

فهل احلق يف املعلومة واحلاجة اإىل االإعالم ميكن القول اإن مقاربتهما 

االإ�صكالية  تقارب  زاوية  ال�صوؤال من  اأطرح  اآخر؟  اإىل  فاعل  تختلف من 

من خالل جمموعة من املعطيات. نرى اأن حق االإعالمي يف احل�صول 

الراأي العام وتقريبه من حقيقة  اأ�صا�صا بهدف تنوير  على املعلومة يكون 

االأمور و�رضح ب�صكل عام توجهات اجلمهور وانتظاراته بخ�صو�س ق�صايا 

معينة، اإ�صافة، يف بع�س احلاالت، اإىل اأن دور االإعالم يكون مهما يف 

دح�س بع�س االأحكام امل�صبقة واجلاهزة بخ�صو�س بع�س الق�صايا. كما 

اأن املوؤ�ص�صات االأمنية، يف بع�س احلاالت، تكون م�صتفيدة من املعلومة. 

غري اأن تدبري هذه العملية يخ�صع العتبارات عدة منها، اأن نقل املعلومة 

ب�صكل عام ولي�س يف بلد بعينه قد يخ�صع ملنطق ا�صتغاللها ك�صلعة يراد 

منها ربح مادي �رضف، وهذا غالبا ما ينطبق على ال�صحافة امل�صتقلة 

اأو على املواطن العادي الذي يحاول ترويج معلومة حل�صد الكثري من 

االإعجابات على م�صتوى مواقع التوا�صل االجتماعي. واأريد اأن اأ�صري هنا 

تكون  اأن  االإعالم يجب  و�صائل  اأن  اإىل  املو�صوع خل�س  اإىل بحث يف 

ملكية م�صرتكة، واإحاطتها مبجموعة من ال�رضوط املنهجية التي متكن 

اأن هناك تفكري يف بع�س  التوا�صل االإعالمي اجليد. كما  من حتقيق 

اإعالمية منخرطوها من املواطنني الذين  اإحداث جمعيات  البلدان حول 

فيها  مبا  املعلومات  ب�صاأن  التوا�صل  يف  اأو  معلومة  تلقي  يف  يرغبون 

ل�صحافة  داعمة  اجلمعيات  هذه  تكون  اأن  وميكن  االأمنية.  املعلومات 

م�صتقلة تقوم بدور اإعالمي يكر�س امل�صداقية وال�صفافية واملو�صوعية يف 

التعامل مع املادة االإعالمية.
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كما اأن نقل املعلومة ميكن اأن يخ�صع للتوظيف واال�صتغالل ال�صيا�صي 

على  املفهوم  هذا  اإ�صفاء  اإىل  يذهب  من  وهناك  لها،  واالإيديولوجي 

ال�صيا�صي  بالتوجه  وملتزمة  ملزمة  تكون  التي  امل�صتقلة،  غري  ال�صحافة 

اأو املنرب االإعالمي، مما قد  واالإيديولوجي الذي ميول ويرعى ال�صحيفة 

يوؤدي اإىل حتريف االإعالم عن م�صاره ال�صحيح. كما ميكن اأي�صا وهذا 

اإطار مو�صوعي �رضف بهدف نقل  املعلومة يف  اأن يتم نقل  وارد جدا 

احلقيقة وتنوير الراأي العام بعيدا عن كل م�صلحة �صيقة وظرفية.

 فكلما انحرفت و�صائل االإعالم عن املو�صوعية يف التعامل مع املادة 

هناك  كان  ما  كل  ال�صحيحة  املعلومة  تلقي  م�صتوى  على  االإعالمية 

تهديد لالأمن، وللم�صلحة العامة، علما اأن املو�صوعية تتحدد يف اجلودة 

وامل�صداقية واال�صتقاللية يف املادة االعالمية. وا�صتح�صارا لنتائج التعامل 

ميكن  العامة،  امل�صلحة  وعلى  االأمن  على  املعلومة  مع  املو�صوعي  غري 

التاأكيد على اأن التعامل مع املعلومة يف �صاعة االأزمات يجب اأن يقوم 

على ت�صامن اإعالمي اأو ان�صباط اإعالمي لو�صائل االإعالم مع املوؤ�ص�صات 

املعنية من خالل نقل املعلومة ب�صكل يخدم ال�صالح العام ويبدد املخاوف 

اإعالمية  مادة  اإنتاج  اإىل  الو�صول  وبالتايل  واملجتمع،  العام  الراأي  لدى 

اأمنية  اإعمال حكامة  تتوافق وال�صوط املنهجية املطلوبة وكذا متطلبات 

تنخرط فيها و�صائل االإعالم واملوؤ�ص�صات االأمنية على حد �صواء ب�صكل 

فعال وايجابي.

ويحيلنا هذا التحليل اإىل ت�صاوؤل اآخر: اإذا مت ن�رض معلومة ما بطريقة 

معينة ويف ظرفية خا�صة واأدت اإىل اختالل اأمني على م�صتوى ردود 

الفعل لدى املواطنني ب�صبب احل�صول على هذه املعلومة،  فهل امل�صوؤولية 

اأم  املعلومة ح�رضا  ن�رض  الذي  االإعالمي  اجلهاز  اأو  ال�صحفي  اإىل  تعود 

م�صوؤوليته  يتحمل  املجتمع،  وبالتايل  املتلقي،  املواطن  اإن  القول  ميكن 

اأي�صا يف تعامله مع هذه املعلومة، على اأ�صا�س درجة وعيه ودرجة اإملامه 
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؟  املعلومة  هذه  ن�رض  فيها  يتم  التي  الظرفية  مل�صتجدات  وا�صتح�صاره 

وهل ميكن اأن تكون للمعلومة ردود فعل متفاوتة من جمتمع اإىل اآخر 

ح�صب درجة ن�صج هذا املجتمع، وامل�صتوى املعريف والفكري واالجتماعي 

الأفراده؟

اإن دور االإعالم يف تاأطري وتهيئ الراأي العام لتلقي املعلومة ي�صكل، 

بدوره، منطلقا اأ�صا�صيا للحديث عن حكامة اأمنية �صليمة ت�صاهم فيها 

و�صائل االإعالم ب�صكل فعال واأ�صا�صي.

طرف  من  املعلومة  بها  تعالج  التي  الطريقة  م�صاألة  تطرح  هنا  من 

مدى  وكذا  املحتملة  الفعل  لردود  ا�صتح�صارها  االإعالم.ومدى  و�صائل 

املجتمع على  املفيدة كما تطرح مدى قدرة  التفا�صيل  اإحاطتها بكافة 

التفاعل معها مبا يعك�س ذكاء اجتماعيا يتوافق وامل�صلحة العامة للوطن. 

وميكن االإ�صارة، يف هذا ال�صدد، اإىل اأن املعلومة تكون اأحيانا وا�صحة 

لدى املوؤ�ص�صة االإعالمية املعينة، غري اأن طريقة �صياغتها وطريقة تبليغها 

اإىل املتلقي قد توؤدي اإىل حتريفها بال�صكل الذي يوؤدي اإىل االإثارة واإىل 

انحراف املعلومة عن م�صارها ال�صحيح. مما تنتج عنه وردود فعل غري 

متزنة.

اأنه  وبخ�صو�س تدبري املواطن العادي للمعلومة، ميكن االإ�صارة اإىل 

االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  طريق  عن  املعلومات  يروج  من  اأكرث  يعد 

من  العديد  ويوؤكد  وا�صع.  نطاق  وعلى  للجميع  متاحة  اأ�صبحت  التي 

املهنيني اأن هذا النموذج من التعامل مع املعلومة على م�صتوى مواقع 

م�صاركة  وفيه  دمقرطة  فيه  املواطنني  طرف  من  االجتماعي  التوا�صل 

وا�صعة واإمكانية الن�رض على نطاق وا�صع ف�صال عن اإتاحته ملمار�صة حرية 

االإعالم، وحرية ردود فعل املتلقي حول هذه املعلومة التي يتم تداولها 

على م�صتوى هذه املواقع. وعندما يتقا�صم املواطن هذه املعلومة ي�صعر 
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العامة،  امل�صلحة  االإعالمية، ويف خدمة  تلبية احلاجة  ي�صارك يف  باأنه 

وا�صع  نطاق  على  املعلومة  يتقا�صم  عندما  فاملواطن  اعتقاده.  ح�صب 

ي�صعر اأنه اخرتق منظومة االإعالم، واالأجهزة املعنية باملعلومة واأنه ميكن 

م�صاءلة  احلقائق ويف  وك�صف  والتنوير  والتغيري  التقومي  ي�صاهم يف  اأن 

الغري اأحيانا، دون اأي يكون هو مو�صوع م�صاءلة. ويتبني اأن ردود الفعل 

اأمناطا جديدة من النقد والتحري وامل�صاءلة  يف هذا ال�صدد قد تتخذ 

ت�صميته  ميكن  ما  ذلك  عن  ينتج  وقد  املو�صوعية،  ملنطق  تخ�صع  ال 

انفالتا اإعالميا ي�صعب حما�رضة اآثاره وتداعياته. واخلطورة يف االأمر اأن 

النجاعة يف التعامل مع هذا النموذج تبقى رهينة بن�صج ال�صخ�س الذي 

يتداول املعلومة وم�صتواه الثقايف والفكري، ومتثالته للحاجة االإعالمية 

داخل املجتمع، بحكم �صهولة التوا�صل عرب مواقع التوا�صل االجتماعي، 

اأحيانا، �صمن  اللجوء  يتم  املجال. وقد  التاأطري يف هذا  وبحكم غياب 

هذا النموذج، اإىل ن�رض املعلومة �صدا يف املوؤ�ص�صات املعنية، وكلما ارتفع 

االت�صال  و�صائل  عرب  املواطنني  طرف  من  املعلومة  هذه  تقا�صم  عدد 

االجتماعي، كلما اعتقد اأمنا يقوم به يكت�صب �رضعية على نطاق وا�صع، 

ويف ذلك خطورة على احلكامة االأمنية وعالقتها بالتوا�صل واالإعالم.

وعلى �صعيد اآخر، ميكن التاأكيد اأن املوؤ�ص�صة االأمنية قد تكون منتجة 

للمعلومة كما قد تكون م�صتفيدة منها عندما تقوم املوؤ�ص�صة االإعالمية 

يف  اخلا�صة.  مب�صادرها  معلومات  وبا�صتخال�س  وحتريات  بتحقيقات 

اأن تبادر  املالئم  املوؤ�ص�صات االأمنية من  اإن  القول  �صوء ذلك ال بد من 

لي�س  املعلومة  من  العام  والراأي  املواطن  متكني  اإىل  القانون  اإطار  يف 

�صد  العام  الراأي  بهدف حت�صني  ولكن  ذاته،  حد  التوا�صل يف  بهدف 

املغالطات والتاأويالت اخلاطئة. وال ميكن التعامل يف هذا ال�صدد مبنطق 

ي�صتح�رض  م�صوؤول  بل مبنطق  ال�صحفي  ال�صبق  اأو مبنطق  االرجتالية، 

امل�صلحة العليا للبلد اأوال واأخريا. 
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وتوا�صل املوؤ�ص�صة االأمنية مع و�صائل االإعالم حتكمه اأي�صا �صياقات 

زمنية وظرفية ت�صتوجب ا�صتخدام �صلطة تقديرية ناجعة ومرنة يف نقل 

اتخاذ  ي�صتلزم  قوي  زمني  �صغط  احلاالت حتت  بع�س  املعلومة، ويف 

القرار املنا�صب يف الوقت املنا�صب وبالنجاعة املطلوبة.

االأمنية ال يجب  املوؤ�ص�صة  االإعالمية مع  املوؤ�ص�صات  تعامل  اأن  كما 

املعلومة  حل�صا�صية  نظرا  املراقبة  منطق  اأو  املناف�صة  ملنطق  يخ�صع  اأن 

والتعاون  الت�صامن  منطق  يفر�صه  مبا  التحلي  من  بد  بل ال  االأمنية. 

بني املوؤ�ص�صات االإعالمية واملوؤ�ص�صات االأمنية حتقيقا للحكامة االأمنية 

املرجوة وللتوا�صل االإعالمي املو�صوعي والبناء.

 كما يجب يف اعتقادي ال�صخ�صي اأن تدبر اأجهزة االإعالم املعلومة 

زاوية  من  ولي�س  االإعالمية  احلاجة  زاوية  من  اأ�صا�س  باالأمن  املتعلقة 

التفا�صيل  على  تتوفر  ال  احلاالت  الأنها يف جممل  وامل�صاءلة،  املراقبة 

والدقة  املو�صوعية  القيام بذلك مبا يكفل  ت�صاعدها على  التي  الدقيقة 

اأن  الواجب  املعلومات من  لي�س كل  اأنه  املطلوبة. ف�صال عن  والنجاعة 

تكون مو�صوع تف�صيل دقيق يف و�صائل االإعالم علما اأن اإعمال املراقبة 

قانونا  موؤهلة  موؤ�ص�صات  طرف  ومن  القانون  نطاق  يف  يتم  وامل�صاءلة 

لذلك.

اخلا�صع  ال�صحفي  التحقيق  االإعالم  اأجهزة  تعتمد  اأن  ينبغي  كما 

ل�رضوط منهجية تكفل الفعالية واملو�صوعية، و�صمنها مراجعة املوؤ�ص�صة 

املعنية حتقيقا للم�صلحة الف�صلى للبلد.

وميكن احلديث يف اإطار التوا�صل بني املوؤ�ص�صات االإعالمية واالأمنية، 

اأي�صا، عن ما ميكن ت�صميته باالن�صباط االإعالمي الذي يحكمه باالأ�صا�س 

�صمري املوؤ�ص�صات االإعالمية ولي�س اأجهزة املراقبة اخلارجية. كما يجب اأن 

يوازي هذا االن�صباط االإعالمي ذكاء اإعالمي يف التعامل مع املعلومة، 

حيث يجب على املوؤ�ص�صة االإعالمية يف تعاملها مع املعلومة االأمنية اأن 
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ت�صتح�رض اأبعاد والظرفية املحيطة بهذه املعلومة وكذا اأبعاد م�صاطرتها 

مع الراأي العام. 

على  االإعالم  و�صائل  انفتاح  اإمكانية  من  اأي�صا  االأمر  يخلو  وال 

املوؤ�ص�صات االأمنية، بال�صكل الذي يجعلها على اطالع على طرق ا�صتغال 

اأجهزة االأمن وال�صعوبات التي تواجهها على م�صتوى ممار�صتها ملهامها 

االأجهزة  هذه  تعرت�س  التي  بال�صعوبات  واالإحاطة  للقوانني،  واإنفاذها 

هناك  يكون  واأن  االأمنية،  واالإ�صكاليات  الق�صايا  تدبري  م�صتوى  على 

منتظم  توا�صل  خالل  من  االأمن،  اأجهزة  طرف  من  لالإعالميني  تاأطري 

املوؤ�ص�صات  ا�صتغال  بظروف  دراية  على  االإعالم  اأجهزة  يجعل  وم�صتمر 

اأمامها، ال�صتح�صارها يف تعاطيهم مع  املطروحة  االأمنية وبالتحديات 

املادة االإعالمية االأمنية مبا يكفل املو�صوعية وحتقيق احلاجة االإعالمية 

للمواطن.

االأمنية  باملوؤ�ص�صة  االإعالمية  املوؤ�ص�صة  بني  العالقة  وبخ�صو�س 

واملوؤ�ص�صات ب�صكل عام، يجب التعامل مع هذا احلق يف االإعالم واحلق 

يف احل�صول على املعلومة لي�س كحق متنحه الدولة للمواطن، لكن كحق 

يتمتع به املواطن مع ا�صتح�صار روح امل�صوؤولية الت�صامنية واالن�صباط 

االإعالمي، وح�صور احل�س االأمني يف التعامل مع املادة االإعالمية املت�صلة 

باالأمن.
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�ملعطيات �ل�شخ�شية بني �حلق يف �حل�شول 

على �ملعلومة وحماية �حلياة �خلا�شة

 نزهة مهندز �لتلم�شاين 

م�شوؤولة عن �شعبة �خلربة و�ملر�قبة باللجنة �لوطنية

 ملر�قبة حماية �ملعطيات ذ�ت �لطابع �ل�شخ�شي 

فرن�صا  وخا�صة  الدول  من  بني جمموعة  مقارنة  درا�صة  اأجنزنا  لقد 

وبريطانيا واأملانيا واإ�صبانيا واإيطاليا وال�صويد والواليات املتحدة، اعتمدنا 

فيها العديد من املحاور من قبيل توفر البلد املعني على موؤ�ص�صة خمت�صة 

لهذه  القانونية  والو�صعية  املعلومة،  على  احل�صول  يف  احلق  بحماية 

املوؤ�ص�صة ودورها واأهدافها وال�صلطات املخولة لها. وقد ا�صتنتجت هذه 

الدرا�صة اأن جل البلدان مو�صوع املقارنة تتوفر على موؤ�ص�صة، تخت�س يف 

حماية احلق يف احل�صول على املعلومة. اأما بالن�صبة لو�صعيتها القانونية، 

فجلها موؤ�ص�صات اإدارية م�صتقلة عن كل ما هو �صيا�صي با�صتثناء ا�صبانيا 

التي تعمل موؤ�ص�صتها حتت اإ�رضاف وزارة الثقافة. وبخ�صو�س الدور الذي 

تقوم به هذه اللجنة، فاإنها تعمل يف اأملانيا واجنلرتا على تعزيز الولوج اإىل 

املعلومات الر�صمية ومراقبة املعلومات ال�صخ�صية اأي�صا. وتختلف اأهداف 

والقيام  ودرا�صتها  ال�صكايات  وا�صتقبال  االإر�صاد  بني  املوؤ�ص�صات  هذه 

بعمليات املراقبة واخلربة يف بع�س االأحيان خل�صو�س الوثائق االإدارية، 

ف�صال عن القيام بالو�صاطة حلل النزاعات بني طالبي املعلومة واملوؤ�ص�صات 

املعنية. وتتاأرجح ال�صلطات املخولة لها ما بني باالإدالء باآراء غري ملزمة 



50

اأوامر تنفيذية ملزمة واإ�صدار عقوبات يف  كما هو يف فرن�صا، واإ�صدار 

حالة خرق حماية املعطيات كما هو احلال يف بريطانيا.

 ويتمثل االإطار القانوين الوطني لهذه املوؤ�ص�صة يف الد�صتور املغربي 

ل�صنة 2011، والذي ين�س يف الف�صل 27 على اأن »للمواطنات واملواطنني 

العمومية،  االإدارة  حوزة  يف  املوجودة  املعلومات،  على  احل�صول  حق 

واملوؤ�ص�صات املنتخبة، والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام...«، والقانون 13-

31 الذي �صدر �صنة  2018املتعلق باحلق يف احل�صول على املعلومات، 

والذي �صيدخل حيز التنفيذ �صنة يف �صهر مار�س 2019. علما اأن احلق 

يف احل�صول على املعلومة لي�س وليد اليوم، بل كانت هناك العديد من 

القوانني كر�صت احلق يف املعلومة كقانون ال�صحافة والن�رض ل�صنة 2002 

الذي اأكد اأن »للمواطن احلق يف اللمعلومة«،و»ملختلف و�صائل االإعالم 

من  املعلومات  على  واحل�صول  اخلرب  م�صادر  اإىل  الو�صول  يف  احلق 

خمتلف م�صادرها ما مل تكن هذه املعلومات �رضية مبقت�صى القانون«، 

العمومية  االإدارات  باإلزام  املتعلق   03.01 رقم  القانون  من  االأوىل  واملادة 

االإداري،  قراراتها  بتعليل  العمومية  واملوؤ�ص�صات  املحلية  واجلماعات 

والذي ين�س على اأنه »تلزم اإدارات الدولة واجلماعات املحلية وهيئاتها 

واملوؤ�ص�صات العمومية وامل�صالح التي عهد اإليها بت�صيري مرفق عام بتعليل 

قراراتها االإدارية الفردية ال�صلبية ال�صادرة لغري فائدة املعني امل�صار اإليها 

يف املادة الثانية بعده حتت طائلة عدم ال�رضعية، وذلك باالإف�صاح كتابة 

اإىل  الداعية  والواقعية  القانونية  االأ�صباب  عن  القرارات  هذه  �صلب  يف 

القانون  املادة 12 من  اإىل  ال�صدد  اأن ن�صري يف هذا  اتخاذها«. وميكن 

املتعلق باالأر�صيف التي تن�س على اأنه تلزم م�صالح » اأر�صيف املغرب » 

وجردها  النهائية  االأر�صيف  بجمع  االأخرى  العامة  االأر�صيف  وم�صالح 

وت�صنيفها وو�صعها رهن اإ�صارة اجلمهور. وتلزم كذلك بحفظ االأر�صيف 

و�صيانتها. ف�صال عن القانون 08.09 الذي ين�س يف مادته اخلام�صة على 

حق الولوج اإىل املعلومة. 
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وجتدر االإ�صارة اإىل اأن القانون 13-31 املتعلق باحلق يف احل�صول على 

املعلومات �صدر �صنة 2018،  و�صيدخل حيز التنفيذ يف �صهر مار�س 2019 

با�صتثناء املواد من 10 اإىل 13، الني �صتدخل حيز التنفيذ يف مار�س 2020.

جميع  يف  القانون  هذا  امل�صتفيدين من  املغربي  امل�رضع  حدد  وقد 

باملغرب، حيث ميكنهم  املقيمني  املغاربة واالأجانب  واملواطنات  املواطنني 

اإدارية  ووثائق  وتقارير  اإح�صائيات  املتاحة من  املعلومات  اإىل كل  الولوج 

مهما كان نوعها والدعامة املوجودة فيها، ورقية اأو اإلكرتونية اأو غريها،  

التي تنتجها اأو تتو�صل بها املوؤ�ص�صات املعنية يف اإطار مهام املرفق العام، 

الرتابية  واملحاكم واجلماعات  امل�صت�صارين  النواب وجمل�س  مثل جمل�س 

العام  القانون  اأ�صخا�س  العمومية وكل �صخ�س اعتباري من  واملوؤ�ص�صات 

العام  املرفق  اأو خا�صة مكلفة مبهام  اأخرى عامة  اأو هيئة  وكل موؤ�ص�صة 

اإ�صافة اإىل املوؤ�ص�صات والهيئات املن�صو�س عليها يف الباب 12 من الد�صتور.

ويحدد هذا القانون عددا من اال�صتثناءات تهم باالأ�صا�س املعلومات 

التي يوؤدي الك�صف عنها اإىل اإحلاق ال�رضر مبا يلي: 

�رضية مداوالت املجل�س الوزاري وجمل�س احلكومة −

ال�صلطات − بذلك  تاأذن  مل  ما  االإدارية،  والتحريات  االأبحاث  �رضية 

االإدارية املخت�صة

�صري امل�صاطر الق�صائية وامل�صاطر التمهيدية املتعلقة بها، ما مل تاأذن −

بذلك ال�صلطات الق�صائية املخت�صة

اخلا�صة − املبادرة  وكذا  والنزيهة  وامل�رضوعة  احلرة  املناف�صة  مبادئ 

العالقات مع دولة اأخرى اأو منظمة دولية حكومية

نطاق − �صمن  يندرج  املطلوبة  املعلومات  من  جزءا  اأن  تبني  اإذا 

اأعاله يحذف منها هذا  املادة 7  املن�صو�س عليها يف  اال�صتثناءات 

اجلزء وي�صلم باقي املعلومات اإىل طلبها،
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العالقات مع دولة اأخرى اأو منظمة دولية حكومية−

ال�صيا�صة النقدية اأو االقت�صادية اأو املالية للدولة−

حقوق امللكية ال�صناعية اأو حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة−

حقوق وم�صالح ال�صحايا وال�صهود واخلرباء واملبلغني، فيما يخ�س −

جرائم الر�صوة واالختال�س وا�صتغالل النفوذ وغريها، امل�صمولة بالقانون 

املتعلق   22-01 رقم  القانون  وتتميم  بتغيري  القا�صي   10-37 رقم 

بامل�صطرة اجلنائية 

و ي�صتثنى اأي�صا من احلق يف احل�صول على املعلومات كل معلومة 

متعلقة بالدفاع الوطني، واأمن الدولة الداخلي اأو اخلارجي، اإ�صافة اإىل 

املعلومة املتعلقة باحلياة اخلا�صة لالأفراد اأو التي تكت�صي طابع معطيات 

�صخ�صية.

اأما املوؤ�ص�صات املعنية بهذا القانون، فهي ملزمة بن�رض احلد االأق�صى من 

املعلومات التي يف حوزتها بوا�صطة جميع و�صائل الن�رض املتاحة، واتخاذ 

وترتيبها  وحتيينها  حوزتها  يف  التي  املعلومات  بتدبري  الكفيلة  التدابري 

وحفظها وفق املعايري املعتمدة، وتعيني �صخ�س اأو اأ�صخا�س مكلفني مبهمة 

اإ�صارة كل �صخ�س  املعلومات، وو�صع رهن  تلقي طلبات احل�صول على 

القيام  املوجودة يف حوزتها ق�صد متكينه من  للمعلومات  مكلف قاعدة 

مبهامه، وحتديد بوا�صطة منا�صري داخلية كيفية اأداء ال�صخ�س املكلف اأو 

التقييد  اأجل  من  الالزمة  التوجيهات  وكذا  ملهامهم،  املكلفني  االأ�صخا�س 

بتطبيق اأحكام القانون فيما يخ�س تي�صري احل�صول على املعلومات

اإعادة  التزام �رضوط معني عند  املعلومات  كما على م�صتعملي هذه 

ا�صتعمالهم لهذه املعلومات،  وتتمثل يف اأن يتم ذلك الأغرا�س م�رضوعة، 

واأال يتم حتريف م�صمون املعلومات، مع �رضورة االإ�صارة اإىل م�صدرها 



53

االإ�رضار  اأو  االإ�صاءة  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأال  يجب  كما  اإ�صدارها  وتاريخ 

بامل�صلحة العامة اأو امل�صا�س باأي حق من حقوق الغري.

وقد حدد امل�رضع املغربي بخ�صو�س م�صطرة احل�صول على املعلومات 

االآجال التي يجب اأن حترتمها املوؤ�ص�صات املعنية بالقانون، حيث يجب 

اأن تعطي اجلواب يف غ�صون 20 يوما من تو�صلها بالطلب، مع اإمكانية 

متديد هذه املدة يف بع�س الظروف اخلا�صة، اأما بخ�صو�س طرق الطعن، 

فقد حدد امل�رضع املغربي عدة و�صائل للقيام بذلك، كتقدمي �صكاية اإىل 

كما  املعلومة،  على  باحل�صول  املكلفة  اللجنة  رئي�س  ثم  اللجنة،  رئا�صة 

ميكن يف االأخري تقدمي �صكاية لدى املحكمة االإدارية املخت�صة يف حل 

هذه النزاعات.

وتتكون جلنة احلق يف احل�صول على املعلومة من رئي�س وهو نف�صه 

ال�صخ�صي،  الطابع  ذات  املعطيات  حماية  ملراقبة  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

وممثلني اثنني عن االإدارات العمومية يعينهما رئي�س احلكومة، وع�صو 

يعينه رئي�س جمل�س النواب، وع�صو يعينه رئي�س جمل�س امل�صت�صارين، 

عن  وممثل  الر�صوة،   من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  عن  وممثل 

اأر�صيف املغرب، وممثل عن املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان،  موؤ�ص�صة 

وممثل عن الو�صيط، ممثل عن اإحدى اجلمعيات العاملة يف جمال احلق 

يف احل�صول على املعلومات يعينه رئي�س احلكومة. وتبلغ مدة الع�صوية 

يف هذه اللجنة 5 �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتكمن اأهداف اللجنة يف:

ال�صهر على �صمان ح�صن ممار�صة احلق يف احل�صول على املعلومات−−

تقدمي اال�صت�صارة واخلربة للموؤ�ص�صات اأو الهيئات املعنية حوا اآليات −−

التي يف  للمعلومات  اال�صتباقي  الن�رض  وكذا  القانون  اأحكام  تطبيق 

حوزتها
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تلقي ال�صكايات املقدمة من طالبي احل�صول على املعلومات والقيام −−

واإ�صدار  والتحري،  البحث  ذلك  مبا يف  فيها،  للبث  يلزم  ما  بكل 

تو�صيات ب�صاأنها

التح�صي�س باأهمية توفري املعلومات وت�صهيل احل�صول عليها بكافة −−

الو�صائل املتاحة

اإ�صدار تو�صيات واقرتاحات لتح�صني جودة م�صاطر احل�صول على −−

املعلومات

اإبداء الراأي يف م�صاريع الن�صو�س الت�رضيعية والتنظيمية التي تعر�صها −−

عليها احلكومة

الت�رضيعية −− الن�صو�س  اأجل مالءمة  للحكومة من  اقرتاح  تقدمي كل 

والتنظيمية اجلاري بها العمل 

يف −− احلق  جمال  يف  اأن�صطتها  ح�صيلة  حول  �صنوي  تقرير  اإعداد 

احل�صول على املعلومات

اإىل  1200 و  اأ�صهر  �صتة  اإىل  �صهر  يف  العقوبات  امل�رضع  حدد   كما 

 20000درهم )املادة 446 من القانون اجلنائي( بالن�صبة اإىل اإف�صاء ال�رض 

املهني، املتابعة التاأديبية عند االمتناع عن تقدمي املعلومات املطلوبة من 

 200 و  �صنوات  ثالث  اإىل  اأ�صهر  �صتة  و  بذلك،  املكلف  ال�صخ�س  طرف 

اإىل 1500 درهم ) املادة 360 من القانون اجلنائي( بالن�صبة لكل من قام 

بتحريف مل�صمون املعلومات نتج عنه �رضر للموؤ�ص�صة اأو الهيئة املعنية. 

القانون  وفق  امل�صتثنية  ال�صخ�صية  املعطيات  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

واالنتماء  واملالية،  العائلية  باحلالة  املتعلقة  املعطيات  هي  فرن�صا  يف 

احل�صول  يف  احلق  بني  وللموازنة  املهنية.  واحلالة  وال�صيا�صي  الديني 

على املعلومات وحماية احلياة اخلا�صة ميكن ن�رض املعلومات بعد اإخفاء 
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اإخفاء  تعذر  حالة  يف  املعلومات  ن�رض  عدم  اأو  ال�صخ�صية  املعلومات 

املعلومات ال�صخ�صية )فقدان املعنى(؛ اأما القانون الربيطاين فلم يح�صم 

احل�صول  احلق يف  بني  املوازنة  للجنة �صالحية  تاركا  امل�صاألة  هذه  يف 

على املعلومات وحماية احلياة اخلا�صة. وقد اأكد القانون املغربي اأن كل 

املعطيات ال�صخ�صية م�صتثنية من القانون )املادة 5 من القانون 31-13(، 

اأتاح ن�رض املعلومات بعد اإخفاء املعلومات ال�صخ�صية طبقا للمادة  كما 

8 من القانون 13-31 التي تن�س على: »اإذا تبني اأن جزءا من املعلومات 

املطلوبة يندرج �صمن نطاق اال�صتثناءات املن�صو�س عليها يف املادة 7 

اأعاله، يحذف منها هذا اجلزء وي�صلم الباقي من املعلومات اإىل طالبها«. 
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�جلل�شة �لثانية

ت�شيري �جلل�شة :

• ب�شرى مازيه، �إعالمية	

�ملتدخلون :

• حممد عبد �لوهاب �لعاليل، �أ�شتاذ باملعهد �لعايل 	

لالإعالم و�الت�شال- �لرباط

• يون�س يا�شني، �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني	

• �إدري�س بلماحي، جامعي	

• خالد �أدنون، �إعالمي	
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 �ل�شحافة �الإلكرتونية و�شبكات �لتو��شل 

�الجتماعي: �ملقت�شيات �لقانونية و�إ�شكاليات 

�ملمار�شة على �شوء متغري�ت نوعية جديدة

حممد عبد �لوهاب �لعاليل

�أ�شتاذ باملعهد �لعايل لالإعالم و�الت�شال - �لرباط 

اأ�صبحت ال�صحافة االإلكرتونية و�صبكات التوا�صل االجتماعي متثل 

كل  بخ�صو�س  اأ�صئلة  علينا  يطرح  العاملي،  امل�صتوى  على  كبريا  حتديا 

االإعالم  اأو  التقليدية،  االإعالم  و�صائل  م�صتوى  على  �صواء  اأجنزتاه  ما 

االإلكرتوين اجلديد. وهو ما يربر االهتمام الوا�صع مبختلف جوانبها على 

تر�صانة  م�رضوع  �صامل  نحو  على  ويطرح  والدولية.  الوطنية  االأ�صعدة 

العاملي  قانونية دولية متوافق عليها لتقنني املمار�صات اجلديدة للف�صاء 

لالإعالم واالت�صال.

�صاأنطلق يف معاجلة هذا املو�صوع من �صوؤال اأعتربه مركزيا، يطرح يف 

املغرب كما يف خمتلف بقاع العامل: هل املقت�صيات املرتبطة بال�صحافة 

الوطنية  امل�صتويات  على  االجتماعي  التوا�صل  و�صبكات  االإلكرتونية 

والتبا�صات  اإ�صكاليات  تطرح  القانونية،  باملقت�صيات  وبارتباط  والدولية، 

حقيقية بني روؤى واأهداف خمتلف الفاعلني؟ 

نعمد يف هده الورقة اإىل تو�صيح االلتبا�صات القائمة بهذا اخل�صو�س 

من خالل اأربع م�صتويات: اأوال: تو�صيح املقرتب املنهجي لتناول الق�صايا 

املرافق  املجتمعي  النمودج  حتديد  ثانيا،  واالت�صال،  لالإعالم  اجلديدة 
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للميديا اجلديدة، ثالثا، حتديد التحوالت على م�صتوى الفاعلني رابعا: 

مواكبة الروؤى اجلديدة للف�صاء العاملي لالإعالم واالت�صال. 

 �أ - �ملقرتب �ملنهجي لتناول �لق�شايا �جلديدة لالإعالم و�الت�شال

يتيح املقرتب املنهجي ملعاجلة الق�صايا املطروحة فر�صة لتف�صري ال�صالت 

القائمة بني ثالث منظومات هي منظومة »ال�صلطة« و«منظومة و�صائل 

االإعالم« و«منظومة املجتمع«1* 

وللوقوف على ذلك، ال بد من مقرتب منهجي اأ�صا�صي ملعاجلة الق�صايا 

املطروحة، ي�صكل منطلقا �صموليا. وهو مقرتب لتف�صري ال�صالت القائمة 

بني ثالث منظومات هي منظومة »ال�صلطة« و«منظومة و�صائل االإعالم« 

اختزال  ميكن  ال  باأنه  اأ�صا�صي  مبداأ  من  املجتمع«.فانطالقا  و«منظومة 

بال�صلطة يف  الثنائيات، مثل عالقة و�صائل االإعالم  املو�صوع يف بع�س 

غياب املجتمع، اأو عالقة و�صائل االإعالم باملجتمع يف غياب ال�صلطة، اأو 

عالقة ال�صلطة باملجتمع يف غياب و�صائل االإعالم، تبقى هده املنظومة 

الثالثية تتمتع ب�صالبة منح اإمكانيات اأف�صل لفهم العالقات التي حتكمها 

كعالقات ترابطية دقيقة.

نحو  على  اأنها حتدد  نالحظ  ال�صلطة،  دائرة  نتحدث عن  فعندما   

كبري عالقات املمار�صات االإعالمية �صواء منها املتعلقة باالإعالم التقليدي 

لالإلزام   اآليات متعددة حتدد مقومات  االإلكرتوين من خالل  االإعالم  اأو 

وااللتزام. فعندما نتحدث عن ال�صلطة، فنحن نتحدث عن اأنواع خمتلفة 

الت�رضيعية،  وال�صلطة  العليا،  وال�صلطة  التنفيذية،  ال�صلطة  ال�صلط:  من 

وال�صلطة الق�صائية، وال�صلطة الرابعة )االإعالم(، وال�صلطة اخلام�صة )االإعالم 

1- وت�صم 1 - االإعالم )ب�صقيه التقليدي واالإلكرتوين اجلديد(، 2 - ال�صلطة مبختلف 
 -  3 ق�صائية،  و�صلطة  ت�رضيعية  و�صلطة  تنفيذية  و�صلطة  عليا  �صلطة  من  مكوناتها 

املجتمع و�صمنه املجتمع املدين وتعبرياته املختلفة.
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االإلكرتوين( وعن العالقات ال�صائدة داخل كل منها وما بينها، وعالقتها 

باملجتمع املدين،وبالدميقراطية وال�صفافية واحلكامة واحلرية وغريها من 

املبادئ املتعارف عليها واملن�صو�س عليها يف الكثري من املواثيق الدولية 

والوطنية. وهنا ندقق اأنه كلما كانت البيئة احلا�صنة لل�صلطة وطبيعة 

ال�صالت القائمة بني م�صتوياتها تتمتع بال�صفافية واحلكامة، كلما كان لها 

تاأثري اإيجابي على املمار�صات االإعالمية وتنميتها لتلعب اأدوارا هامة يف 

الو�صاطة بني ال�صلطة واملجتمع.

وبخ�صو�س الدائرة الثانية، التي ت�صمل و�صائل االإعالم مبختلف اأنواعها 

العمومية منها واخل�صو�صية، املكتوبة وامل�صموعة واملرئية واالإلكرتونية، 

واأرباب  باالإعالم،  ال�صلة  ذات  املخت�صة  واجلمعيات  النقابات  عن  ف�صال 

ال�صائدة  العالقات  طبيعة  حول  الت�صاوؤل  ميكن  االإعالمية،  املقاوالت 

والنزاهة  وامل�صوؤولية وامل�صداقية  �صواء من حيث تكري�س احلرية  داخلها 

بالن�صبة  اأما  الخ.  املهنية  والتعاقدات  ال�صغل  مدونات  واحرتام  واملهنية، 

حللقة املجتمع فاالأ�صئلة تتعلق مبدى وجود وعي متقدم ووعي مدين، 

يجعل منه م�صاهما وفاعال اأ�صا�صيا يف احلياة ال�صيا�صية و االجتماعية 

واالقت�صادية و االإعالمية. 

لذلك ميكن القول، اإنه ال ميكن معاجلة االأمر اإال من مقرتب منهجي 

وو�صائل  واملجتمع  ال�صلطة  بني  القائمة  العالقة  طبيعة  ي�صمن  �صمويل 

االإعالم.

ب - �ل�شياقات �جلديدة ملجتمع �ملعرفة و�ملعلومات ،

ال ميكن احلديث عن مو�صوع �صبكات التوا�صل االجتماعي واالإعالم 

اجلديدة.  ال�صياقات  مراعاة  بدون  القانونية  والرت�صانة  القائمة  واملمار�صة 

مند حوايل ثالثني �صنة، اكت�صف مهند�س الفيزياء الربيطاين »تيم برينر 

»�صرين«  مركز  لالإنرتنت، يف  العنكبوتية  ال�صبكة  يل« يف خريف 1989 
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خالل  من  جليا  بدا  وقد  جنيف،  مبدينة  الفيزيائية  عات  امل�رضرَّ الأبحاث 

منط  ظهور  على  اأ�رض  احلدث  اأن  ذلك  تلت  التي  ال�رضيعة  التحوالت 

وعلى  االت�صايل  االإعالمي  املجال  يف  واأثر  واملعلومات  املعرفة  جمتمع 

العالقات  على  كما  كبري،  نحو  على  والتوا�صلية  ال�صحافية  املمار�صات 

ال�صائدة بني اأطراف احللقة الثالثية ال�صلطة وال�صحفيني وو�صائل االإعالم 

واملجتمع.

�صكل دلك حتوال نحو نظام جديد ملا اأ�صطلح على ت�صميته ب«جمتمع 

املعرفة واملعلومات » كتجاوز للـ »جمتمع ال�صناعي« و«جمتمع و�صائل 

االإعالم اجلماهريي«. 

ويف عملية التحول هذه هناك عنا�رض كثرية بدون الوقوف عليها ال 

ميكن اأن نفهم املمار�صات االإعالمية احلالية.

فاملجتمع ال�صناعي الذي �صكل ثورة على املجتمع الزراعي قام على 

العمل اليدوي والع�صالت وباقي اأ�صكال االأعمال اجل�صدية، وعلى االآالت 

الطبيعية. وهو �صيء مناق�س ملا هو  املوارد  ال�صخمة، كما يعتمد على 

عليه يف النماذج الالحقة.

املعلومة  �صكلت  اجلماهريي«،  االإعالم  و�صائل  وبخ�صو�س«جمتمع 

عن�رضا جوهريا. لكن بنية و�صائل االإعالم اجلماهريي، )ال�صحافة املكتوبة 

واالإذاعة والتلفزة( كاأجهزة يف ملكية املر�صل )بك�رض ال�صني(، كدولة اأو 

العملية  اأو حزب، كر�صت هيمنته على كل م�صل�صل  اأو �رضكة  موؤ�ص�صة 

واإنتاج  االأوعية  يف  يتحكم  �صفته  كانت  مهما  فاملر�صل  التوا�صلية. 

وال�صكل  واملكان  والتوقيت  اإليه،  املتوجه  اجلمهور  ونوعية  امل�صامني، 

واالإيقاع املطلوب، ونوعية التاأثري املراد بلوغه مع هام�س �صعيف للتغذية 

الراجعة مما يجعل املتلقي يتمتع بدور هام�صي يف العملية التوا�صلية. 
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 هناك عنا�رض جديدة 
*2
يف النموذج الثالث ملجتمع املعرفة واملعلومات

وحتالف  بقوة.  حا�رضة  عنا�رض  واملعلومات  واالإبداع  فالفكر  ومهمة. 

املعرفة واملعلومات ك�رض على نحو جدري نظام عالقات ال�صلطة وال�صيطرة 

نف�س  على  واملتلقي  املر�صل  اأ�صبح  اجلديدة  امليديا  فمع ظهور  القائمة. 

امل�صافة. واأ�صحت للمواطن القدرة على تلقي وا�صتهالك معلومات من 

م�صادر غري امل�صادر الر�صمية، وكذا القذرة على التفاعل وامل�صاركة على 

نحو متزامن واإنتاج امل�صامني ون�رضها وتذيييعها، والتاأثري على ذوي القرار 

ال�صلطة واملجتمع ، وانتقاء االأوعية التي يف�صلها بعيدا عن كل جربية. 

فعلى الرغم من نواق�س الفجوة الرقمية، �صمح النموذج اجلديد ملجتمع 

املعرفة واملعلومات من تو�صيع نطاق امل�صاركة يف العمليات التوا�صلية، كما 

قو�س هيمنة املر�صل و�صلطته واأفرز فاعلني جدد ذوي اأهداف ومالمح 

خمتلفة، وك�صفت حترر املتلقي من �صلطة ونظام الهيمنة ل�صالح مالكي 

اجلماهري  االإعالم  و�صائل  الذي حكم منظومة جمتمع  االإعالم  و�صائل 

وملدة طويلة.

فالفاعلون املهنيون من رجال ون�صاء االإعالم تلقوا تكوينا اأكادمييا اأو 

تكوينا م�صتمرا يف موؤ�ص�صات متخ�ص�صة، ولهم دراية بتقنيات التحرير 

للمهنة،  املنظمة  والدولية  الوطنية  والت�رضيعات  وبالقوانني  ال�صحفي 

ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية  واأخالقيات املهنة ومعرفة باالأدوار 

لو�صائل االإعالم يف املجتمع، وبالق�صايا الوطنية والدولية ومت اإعدادهم 

لذلك ك�صحفيني. 

2- نعتمد جمتمع املعرفة واملعلومات ملا يعرب عنه من تعبري دقيق عن التحوالت القائمة 
رغم االلتبا�س الدي يثار مع مفاهيم جماورة ملا يعرف بال�صناعات االإبداعية.اأنظر قراءة 

لهده املفاهيم يف : 

Philippe BOUQUILLION, Industries, économie créatives et technologies 
d’information et de communication, tic &société Vol. 4, n° 2 | 2010 : Industries 
créatives avec ou sans TIC ?. https://journals.openedition.org/ticetsociete/876
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وعلى النقي�س من دلك ، ففي »جمتمع املعرفة واملعلومات«، طفت 

لفاعلني جدد، ميثلون ن�صبة   
3
ال�صطح مبمار�صات »�صبه �صحفية« على 

جديدة،  وتقنيات  ب�صيغ  التدوين  ميار�صون  املجتمع،  اأفراد  من  كبرية 

مدار�س  اأو  كليات  يف  تكوين  تلقى  دون  متنوعة  م�صامني  وينتجون 

للمهنة،  املنظمة  والت�رضيعات  بالقوانني  اإملام  وبدون  واالت�صال،  االإعالم 

وال حتى باأخالقيات املمار�صة ال�صحافية وقواعدها)؟(. فدخول املدونني 

له مثيل،  كفاعلني من نوع خا�س �صمح بتنامي، على نحو مل ي�صبق 

لظواهر رافقت االأمناط اجلديدة للتوا�صل االجتماعي مثل التدخل يف 

املزيفة، ون�رض  الهويات  احلياة اخلا�صة، والقذف، واالنتحال، وا�صتخدام 

التنميطية  وال�صور  الكراهية،  خطابات  من  واأ�صناف  الكاذبة،  االأخبار 

املختلفة،  والدينية  الثقافية  واملجموعات  والعرقية  االإثنية  اجلماعات  عن 

واأ�صكال متنوعة من العنف الرمزي، والدعوة للتطرف واالإرهاب.

هذا الو�صع طرح التبا�صا بني وظيفة ال�صحفي املهني والن�صطاء واملدونني، 

واأفرز من جهة ثانية التطلعات اخلا�صة للفاعلني اجلدد : هل التكوين قي 

االإعالم واالت�صال هو حكر على ال�صحفيني املهنيني كما كان يف منوذج 

اإدماجه �صمن كل  اإىل  اأننا بحاجة  اأم  جمتمع و�صائل االإعالم اجلماهريي 

اأفراد املجتمع، ملواكبة م�صار  الرتبية والتكوين بكافة م�صتوياتها لكل  بنية 

التحوالت اجلديدة �صمن برامج وا�صعة ملا ي�صمى بالرتبية االإعالمية؟ 

 ج - فاعلون جدد

يو�صح مفهوم »الهرم املعريف« م�صار التحوالت على م�صتوى الفاعلني 

الهرم  قاعدة  من  وانتقالها  املعلومات  انت�صار  ت�صل�صل  عملية  من خالل 

3- تختلف املمار�صات "�صبه ال�صحافية" يف امليديا اجلديدة عن ممار�صة ال�صحفيني املهنيني. 
يحدد "النظام اال�صا�صي لل�صحفيني املهنيني" ال�صحفي املهني املحرتف يف مادته االأوىل باأنه 

يزاول مهنة رئي�صية ومنتظمة يف اإحدى املقاوالت االإعالمية العمومية اأو اخلا�صة، ويتلقى 

االأ�صا�صي  بالنظام  يتعلق  القانون رقم 13. 89  املهنة.انظر  الرئي�صي من مزاوله هذه  اأجره 

لل�صحفي املهني، من�صور يف اجلريدة الر�صمية عدد 6466 بتاريخ 19 مايو 2016.
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اإىل قمته، وذلك على اأربع مراحل تنتقل خاللها املعلومات من »مرحلة 

املعطيات )االإ�صاعة (« اإىل »مرحلة املعلومات«، ثم »مرحلة املعرفة«، ثم 

»مرحلة الفعل«، باعتبارها �صل�صلة مراحل تدرجية ذات تاأثري على متثالت 

االأفراد وحمفزة لل�صلوك والفعل يف الواقع. 

لوحة رقم 1 : مفهوم الهرم املعريف

من  ينطلق  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  يف  ين�رض  مما  كبري  جزء 

اإىل  حتتاج  كاملة  غري  ومعطيات  اأنباء  من  ويتكون  االإ�صاعة،  عتبة 

للتمحي�س  اإخ�صاعها  اإىل معلومات عرب  �صائعات  لتتحول من  معاجلة 

واملراجعة والتاأكد من مطابقتها مع امل�صادر، ثم ت�صنيفها، حتى يت�صنى 

اال�صتفادة منها على نحو ما. فانتقال االإ�صاعة مبا�رضة اإىل عتبة الفعل 

دون املرور من م�صفاة عتبة املعلومة لن�صل اإىل عتبة املعرفة التي ت�صمح 

يجعل  واالإ�صرتاتيجيات  واالأفكار  الت�صورات  من  انطالقا  القرار  باتخاذ 

اختزال  اأ�صا�س  على  تقوم  الن�صطاء  من  للماليني  االجتماعية  املمار�صات 



املراحل واالنتقال مبا�رضة من عتبة االإ�صاعة اإىل الفعل. وهو ما يعني اأن 

الفاعلون اجلدد كمجموعات اجتماعية تنتقل اإىل الفعل املادي امللمو�س 

من خالل متثالت غري دقيقة عن الواقع.

لكن من هم هوؤالء الفاعلون اجلدد من الن�صطاء والو�صائطيني؟ 

 
*4
برز”ن�صطاء” املواقع االجتماعية على نطاق وا�صع يف جمال االإ�صاعة

العام، بعد ما  الف�صاء  اأدوار خا�صة ومكانة يف  كفئات اجتماعية ذات 

كان هذا االأخري حكرا على »املنا�صلني« يف االأحزاب ال�صيا�صية و النقابات 

واجلمعيات ذات الطابع ال�صيا�صي. غري اأن متة خيطا فا�صال بينهما. فاإدا 

ما كان املنا�صل يتوفر ، نظريا، على برنامج وتوجه واأفق ما نحو التغيري، 

فالن�صطاء ال يتوفرون على برامج معلنة وا�صحة. 

اأما فيما يخ�س عتبة »املعلومة« ، فهي ت�صم ال�صحفيني واالإعالميني 

)الو�صائطيون( من املتدخلني واملتحدثني يف و�صائل االإعالم ، وال�صيا�صيني، 

واخلرباء، واملواطنني ،و�صهود العيان، واملدونني ون�صطاء الفاي�صبوك ممن 

خمتلفة  بجرعات  ويوظفون  ال�صا�صات  يف  وا�صعة  م�صاحات  يحتلون 

رغم  لكن  االإعالمي.  والت�صويق  والدعاية  والنجومية  االإثارة  منطق 

بني  و�صطى  كحلقة  الهام  ودورهم  العام  املجال  يف  القوي  ح�صورهم 

»املعرفة«،  عتبة  اإىل جمال  ينتمون  الذين  واملفكرين  واملثقفني  الن�صطاء 

وتقدمي  واملعلومة  احلدث  نقل  يتجاوز  ال  يبقى حمدودا  دورهم  فاإن 

اأمام  االأهمية  متفاوتة  تاأثريات  مع  الق�صايا،  بع�س  وحتليل  ال�صهادات 

الغياب �صبه الكامل للمثقفني بالتعريف التقليدي ملفهوم املثقف. 

الوا�صعة. االإ�صاعة  عتبة  مع  مقارنة  االأ�صعف  احللقة  املثقفون  ميثل 

كما يالحظ اأن الن�صطاء والو�صطاء ا�صتولوا على دور املثقفني واملفكرين 

4- ال يعني دلك اأن كل ما يدور يف الف�صاء االأزرق ينتمي اإىل �صنف االإ�صاعة. لقد 
املواطنة كو�صطاء جدد الإنتاج ون�رض  ال�صحافة  الن�صطاء على اخلط يف جتربة  دخل 

وتداول املواد اإعالمية تتمتع مب�صتوى عال من امل�صداقية. 
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وكدا املنا�صلني. وهو ما حد من اإمكانية اإنتاج املعرفة واحل�س النقدي 

اال�صتقرائي للحقائق وتوظيف املعرفة والفكر بكفاءة وعقالنية يف جميع 

جماالت الن�صاط املجتمعي ب�صكل �صل�س ي�صمح باتخاذ القرارات واملرور 

اإىل الفعل املوؤثر يف الواقع.

حتمية  �صريورة  �صمن  املعرفة  تن�صاأ  املعريف  الهرم  مفهوم  فح�صب 

تفرت�س اجتياز املرحلتني ال�صابقتني عتبة )اأ (، وعتبة )ب(، ب�صكل تدرجي 

حتمي. ويعني ذلك االنتقال من مرحلة املعطيات االأولية اخلام اإىل م�صفاة 

املرحلة الثانية للمعلومات، التي جتعلها معلومات ذات م�صداقية تتوفر 

الثالثة  العتبة  معاجلتها وحتليلها يف  املميزة، وجتعل  على خ�صائ�صها 

)ج(.

اإن االلتبا�س يف ادوار الفاعلني مل يخلط االأوراق بني دور ال�صحفي 

املهني والن�صطاء يف مواقع التوا�صل االإجتماعيى وح�صب ، بل كر�س حالة 

لتبادل املواقع وتواري املثقفني على نحو جعل ن�صطاء املواقع االإلكرتونية 

وبدرجة اأقل ال�صحفيني يعو�صون االأدوار الريادية للمثقفني.

الرئي�صية لف�صل  التحليالت، من االأ�صباب  وكان ذلك، ح�صب بع�س 

5
»الربيع العربي« ودخوله يف نفق م�صدود.

د - »ميثاق �الإعالن �لعاملي لالإعالم و�لدميوقر�طية«

االجتماعي  التوا�صل  و�صبكات  االإلكرتونية  ال�صحافة  مقت�صيات  اإن 

حقيقية  والتبا�صات  اإ�صكاليات  والدولية  الوطنية  امل�صتويات  على  تطرح 

 ترتبط مبدى توافقها اأو تعار�صها بني روؤى واأهداف خمتلف الفاعلني. 

5-  اإنظر تفا�صيل حول املو�صوع يف : حممد عبدالوهاب العاليل ، التف�صرياالإت�صايل 
للربيع العربي ، يف "االإعالم العربي ورهانات التغيري يف ظل التحوالت"، اأعمال موؤمتر 

 ،2017، العربية  الوحدة  ،من�صورات مركز درا�صات  اللبنانية  االإعالم يف اجلامعة  كلية 

 
*
بريوت ، لبنان.



68

بالن�صبة  امل�صتقبل  ال�صت�رضاف  روؤية  بلورة  تتم  الدويل  ال�صعيد  وعلى 

للممار�صة االإعالمية يف �صموليتها، يهمنا يف املغرب ويفرت�س اأخذ ذلك 

بعني االعتبار.

يف اخلام�س من نونرب 2018، ومبنا�صبة مرور �صتني عاما على اعتماد 

االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، مت االإعالن يف باريز من لدن جمموعة من 

ال�صخ�صيات العاملية تنتمي جلها اإىل جماالت الثقافة واالإعالم واالت�صال 

عن »ميثاق االإعالن العاملي لالإعالم والدميقراطية« قامت ب�صياغته جلنة 

ديباجة  يقدم ح�صب  18 جن�صية،  �صخ�صية من   25 تتكون من  دولية 

واالإعالم  لالت�صال  العاملي  للف�صاء  االأ�صا�صية  املبادئ  الدولية  اللجنة 

كمك�صب م�صرتك لالإن�صانية يهدف اإىل تنظيم هذا الف�صاء الذي تتقا�صم 

م�صوؤوليته االإن�صانية جمعاء باعتماد املوؤ�ص�صات الدميقراطية.

املبادئ 
 6
والدميقراطية« االإعالم  اأجل  من  العاملي  »االإعالن  يقّدُم 

م�صرتك  »مك�صب  ك  واالإعالم،  لالت�صال  العاملي  للف�صاء  االأ�صا�صية 

م�صوؤولية  الف�صاء  هذا  تنظيم  واأن  الديباجة،  يف  جاء  كما  لالإن�صانية« 

اأن احلق يف  املوؤ�ص�صات الدميقراطية. ويعترب  االإن�صانية جمعاء باعتماد 

االإعالم حق خم�صو�س يربطه باحلق يف معلومة موثوقة. وهو ما يوؤ�رض 

لتحول يف النظرة اإىل املعلومة.

ومن العنا�رض االأ�صا�صية للميثاق، ميكن االإ�صارة اإىل: 

م�صرتك  مك�صب  واالإعالم  لالت�صال  الدويل  الف�صاء  باأّن  االعرتاف 

دميقراطية؛  �صمانات  اإر�صاء  مل�رضوعية  اأ�صا�صا  يعطي  جمعاء  لالإن�صانية 

»احلق يف االإعالم« باعتباره حقا خم�صو�صا بعرفه باعتباره احلق يف 

6 - INTERNATIONAL DECLARATION ON INFORMATION AND DEMOCRACY 
:Global communication and Information space: a common good of humankind, 
INFORMATION & DEMOCRACY COMMISSION, November 2018. file:///C:/Users/
hp/Downloads/international_declaration_on_information_and_democracy 
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االلتزام  مبداأ  على  اعتمادا  حّر  ب�صكل  املعلومة  ن�رض  موثوقة؛  معلومة 

باحلرية وتعددية وجهات النظر ومبنهج عقالين يف التعامل مع الوقائع؛ 

حرية التعبري حق فردي مع ا�صتثناءات حمدودة.

على كل الكيانات اأن تلتزم يف اأن�صطتها احلياد ال�صيا�صي واالإيديولوجي 

والديني وعليها اأن حترتم التعددية، وو�صع اآليات ل�صمان املعلومة ذات 

امل�صداقية، واأن تكون قابلة للتثبت وراف�صة للتالعب بها و�َصّفافة للمراقبة.

ويوؤّكد االإعالن، اأي�صا على الوظيفة االجتماعية لل�صحافة باعتبارها 

تقدمي  ولل�صحافيني مهمة  املجتمعات.  قبل  به من  الوثوق  طرفا ميكن 

احلقيقة وااللتزام بو�صف االأحداث والتطورات مع املحافظة على التوازن 

بني الظواهر االإيجابية والظواهر ال�صلبية؛

ال�صحافيني وا�صتقاللية االإعالم واحرتام  اأّن حرية و�صالمة  كما يعترب 

اأخالقيات املهنة تعد �رضوطا اأ�صا�صية ملمار�صة ال�صحافة مهما كان و�صع 

من ميار�صها.

كما حتدد عنا�رض االتفاقية مبداأ حق اخل�صو�صية يف ارتباط ل�رضورة 

املجتمع الدميقراطي وحفظ النظام العام وحماية احلقوق واحلريات مع 

التاأكيد على اأن االإعالم م�صاألة م�صوؤولية وهي م�صوؤولية م�صرتكة للجميع.

وح�صب وثيقة االإعالن، فاإن تنفيذ مبادئ هذا االإعالن موكول اإىل 

جلنة دولية م�صتقلة، تتمتع مب�صادر متويل م�صتقلة عن ال�رضكات اخلا�صة 

املمار�صات  من  التحقق  على  القدرة  الفريق  لهذا  ويكون  واحلكومات. 

والتجاوزات لل�رضكات اخلا�صة واحلكومات، واأي�صا على امل�صاركة الدائمة 

اإنتاج  التنوع االإن�صاين والتقييم احلازم لطرق وظروف  للخرباء ل�صمان 

املعرفة ون�رضها يف ف�صاء االإعالم واالت�صال والبحث عن التزام دويل قوي 

لدعم الف�صاء العام لالت�صال. 
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وهكذا، فاإن االأمر يتعلق باإعالن جديد، مل مير على �صدوره اإال وقت 

اأن يتم عن طريق خرباء  اإنفاذه يجب  اأن  املعلنون عنه  ، ويعترب  وجيز 

اإر�صاء  اأجل  العامل عليه لدعمه من  دوليني وعرب م�صادقة روؤ�صاء دول 

منظومة جديدة ملعاجلة ق�صايا االإعالم واالت�صال.

الق�صايا  القائمة وتناول  االلتبا�صات  اأن تو�صيح  �صبق،  ن�صتنتج مما 

للميديا  املرافق  املجتمعي  النموذج  �صمن  واالت�صال،  لالإعالم  اجلديدة 

م�صتوى  على  التحوالت  ا�صتيعاب  بدينامية  ترتبط  عملية  اجلديدة، 

واالأخالقية  القانونية  واالأطر  التقنية  النماذج  م�صتوى  وعلى  الفاعلني، 

بارتباط بالروؤى اجلديدة ملواكبة الف�صاء العاملي لالإعالم واالت�صال. 

وبالن�صبة لنا يف املغرب، وعلى �صوء التحوالت اجلارية، ويف ارتباط 

مبفهوم احلكامة مبعناها ال�صامل، هناك حاجة ملحة لنقا�س وا�صع لتمكني 

ال�صباقة لالندماج يف م�رضوع »ميثاق  الدول  اأن تكون من  بالدنا من 

لالإن�صانية  م�صرتك  كمك�صب  والدميوقراطية«  لالإعالم  العاملي  االإعالن 

�صمن الف�صاء العاملي لالت�صال واالإعالم وكمبادرة جديدة تدعمها االأمم 

املتحدة وعدد هام من الدول.
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�الأمن �الإلكرتوين: �لتحديات و�لرهانات

يون�س يا�شني

�ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني

اأ�صبح مو�صوع االأمن ال�صيرباين اأمرا فائق االأهمية يفر�س نف�صه اأكرث 

فاأكرث، خا�صة مع ارتفاع حاد ملواطن �صعف نظم املعلومات ب�صبب تنوع 

وت�صاعف االأن�صطة غري القانونية يف الف�صاء ال�صيرباين.

و�صنتطرق لهذا املو�صوع من خالل خم�صة حماور:

الثقة الرقمية −

حتديات ورهانات االأمن ال�صيرباين−

الهيئات الوطنية الأمن نظم املعلومات باملغرب−

مرجعيات اأمن نظم املعلومات باملغرب−

تنظيم اأمن نظم املعلومات باملديرية العامة لالأمن الوطني−

الثقة الرقمية

ت�صتهدف الهجمات االإلكرتونية �رضقة البيانات اأو اإحلاق ال�رضر بال�صري 

العادي لنظم املعلومات اأو اإتالفها، و لذلك عواقب �صلبية على �صحايا 

هذه االعتداءات من موؤ�ص�صات اأو اأفراد.
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لذلك، وانطالقا من روؤية وطموحات وا�صحة تهدف اإىل و�صع املغرب 

بني الدول الناه�صة والن�صيطة يف جمال تقنيات املعلومات، اأطلق املغرب، 

حتت الرئا�صة الفعلية جلاللة امللك حممد ال�صاد�س، اأيده اهلل، يف اأكتوبر 

2009 اإ�صرتاتيجية »املغرب الرقمي 2013«.

ال�صيرباين  واالأمن  الرقمية،  الثقة  اال�صرتاتيجية  هذه  اعتمدت  وقد 

كاإجراء م�صاحب �رضوري لرت�صيخ وتنمية االقت�صاد الرقمي باملغرب.

ويتطلب بناء هذه الثقة توفري التدابري الالزمة و املالئمة فيما يخ�س 

االأبعاد الب�رضية والقانونية واالقت�صادية والتكنولوجية للحاجيات االأمنية 

للهياكل االأ�صا�صية الرقمية وم�صتعمليها على حد �صواء.

مفيدة  اقت�صادية  تنمية  حتقيق  على  الثقة  هذه  اإقامة  و�صت�صاعد 

جلميع الفاعلني يف املجتمع.

و اعتماد  واالت�صاالت  املعلومات  لتكنولوجيات  ال�رضيع  اإن التطور 

القطاع العام واخلا�س لها، والرتابط القائم بني الهياكل االأ�صا�صية احليوية، 

يت�صبب يف درجة كبرية من اله�صا�صة يف االأداء العادي للموؤ�ص�صات.

حتديات ورهانات �الأمن �ل�شيرب�ين

االإدارات  عمل  من  يتجزاأ  ال  جزًءا  حاليا،  املعلومات،  نظم  اأ�صبحت 

اأ�صبحت  حيث  املواطنني،  عي�س  و منط  املقاوالت  ون�صاط  العمومية 

�رضورية وال غني عنها.

لذلك، بات من ال�رضوري تاأمني ومراقبة املعلومات التي تنقلها نظم 

املعلومات، التي اأ�صبحت عر�صة ملختلف التهديدات يف عامل تتطور فيه 

تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت با�صتمرار. 

نظم  �صد  اأ�صكالها  االإلكرتونية وتنوعت  الهجمات  ت�صاعفت  لقد 

معلومات خمتلف البلدان، حيث اأحلقت اأ�رضارا اقت�صادية واأمنية هامة، 
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املتو�صط  املدى  على  الكربى  التهديدات  اأحد  ت�صكل  اأنها  على  ف�صال 

والبعيد.

االنفتاح  باأفق  املرتبطة  واملخاطر  الرهانات  واأمام  ال�صياق،  ويف هذا 

بالدنا  اأ�صبحت   ،»2013 الرقمي  »املغرب  من خمطط  والتنمية املتوقعة 

االإدارات  معلومات  نظم  عن  والدفاع  احلماية  اآليات  لو�صع  م�صطرة 

والهيئات العمومية، و الهياكل االأ�صا�صية احليوية؛ ف�صال عن حت�صي�س 

املقاوالت واملواطنني حول الق�صايا واملخاطر املرتبطة بالتهديدات واالأخطار 

االإلكرتونية.

�لهيئات �لوطنية الأمن نظم �ملعلومات باملغرب

الوطنية  القدرات  تعزيز  الدولة املغربية  قررت  التحدي،  هذا  ملواجهة 

يف جمال اأمن نظم املعلومات اخلا�صة باالإدارات والهيئات العمومية و 

الهياكل االأ�صا�صية احليوية، وذلك من خالل اإن�صاء:

اللجنة اال�صرتاتيجية الأمن نظم املعلومات )CSSSI(؛ −−

−− .)DGSSI( املديرية العامة الأمن نظم املعلومات

مت اإحداث الهيئة االأوىل : اللجنة اال�صرتاتيجية الأمن نظم املعلومات 

�صتنرب   21 بتاريخ   508-11-2 رقم  مبر�صوم  الوطني  الدفاع  اإدارة  لدى 

2011، وتتكون، اإ�صافة اإىل رئي�صها من: 

وزير الداخلية −

وزير االقت�صاد واملالية −

املفت�س العام للقوات امل�صلحة امللكية −

املدير العام لالأمن الوطني −

املدير العام ملراقبة الرتاب الوطني  −
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مفت�س املوا�صالت بالقوات امل�صلحة امللكية −

وزير ال�صوؤون اخلارجية والتعاون −

 وزير ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات اجلديدة −

قائد الدرك امللكي −

املدير العام للدرا�صات وحفظ امل�صتندات −

رئي�س املكتب اخلام�س لالأركان العامة للقوات امل�صلحة امللكية −

املدير العام الأمن نظم املعلومات −

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت. −

وتتوىل هذه اللجنة املهام التالية:

حتديد التوجهات اال�صرتاتيجية للدولة يف جمال اأمن نظم املعلومات  −

نظم  عمل  ا�صتمرارية  و�صمان  ال�صيادية  املعلومات  حماية  لتاأمني 

معلومات الهياكل االأ�صا�صية احليوية؛

نظم املعلومات  − الأمن  العامة  املديرية  عمل  خمطط  على  امل�صادقة 

وتقدير وتقييم نتائجها؛

ح�رض حميط افتحا�س اأمن نظم املعلومات، التي �صتنجزها املديرية  −

العامة الأمن نظم املعلومات، وكذا كيفيات تنفيذها؛

اإبداء الراأي يف م�صاريع القوانني واالأنظمة املتعلقة مبجال اأمن نظم  −

املعلومات.

التابعة  نظم املعلومات،  الأمن  العامة  املديرية  الثانية:  الهيئة  واأحدثت 

الإدارة الدفاع الوطني مبقت�صى مر�صوم رقم 2.11.509 بتاريخ 10/21/ 2011، 

ومن مهامها:
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ال�صهر على تطبيق تعليمات وتوجيهات اللجنة اال�صرتاتيجية الأمن −

نظم املعلومات؛

اإ�صعار اللجنة اال�صرتاتيجية الأمن نظم املعلومات، يف حالة اال�صتعجال −

اأو تهديد اأ�صاب اأو قد ي�صيب اأمن نظم معلومات الدولة؛

اقرتاح معايري وقواعد خا�صة الأمن نظم معلومات الدولة؛−

اإعداد بتعاون مع القطاعات الوزارية، نظام لليقظة والر�صد واالإنذار −

عن االأحداث التى م�صت اأو قد مت�س اأمن نظم معلومات الدولة وكذا 

تن�صيق االإجراءات الواجب اتخاذها بهذا ال�صاأن؛

م�صاعدة واإر�صاد االإدارات واملوؤ�ص�صات العمومية وكذا القطاع اخلا�س −

يف اإر�صاء اأمن نظم املعلومات؛

القيام بافتحا�س اأمن نظم معلومات االإدارات واملوؤ�ص�صات العمومية −

طبقا لنهج و ال�رضوط التي حتددها اللجنة اال�صرتاتيجية الأمن نظم 

املعلومات؛

 اإبداء الراأي يف م�صاريع القوانني واالأنظمة املتعلقة مبجال اأمن نظم −

املعلومات؛

تطوير اخلربة العلمية والتقنية يف جمال اأمن نظم املعلومات؛−

امل�صتجدات − واقرتاح  التطورات  ال�صتباق  التقنية  اليقظة  تاأمني 

ال�رضورية يف جمال اأمن نظم املعلومات؛

تن�صيق اأعمال خمتلف الوزارات املتعلقة باإعداد واإجناز ا�صرتاتيجية −

الدولة يف جمال اأمن نظم املعلومات؛

تطوير وتن�صيق العالقات وال�رضاكات مع الهياآت االأجنبية يف جمال −

اأمن نظم معلومات، بت�صاور مع االإدارات املعنية؛



76

تنظيم دورات تكوينية، واأن�صطة حت�صي�صية لفائدة موظفي االإدارات −

واملوؤ�ص�صات العمومية؛

القيام مبهام كتابة اللجنة اال�صرتاتيجية الأمن نظم املعلومات؛−

وخدمات − بو�صائل  املتعلقة  الت�صاريح  وتدبري  الرتاخي�س  ت�صليم 

الت�صفري وامل�صادقة على اأنظمة اإحداث وتاأكيد �صالمة و�صحة التوقيع 

االإلكرتوين وكذا اعتماد مقدمي خدمات امل�صادقة االإلكرتونية.

مرجعيات �أمن نظم �ملعلومات باملغرب

على غرار البلدان املتقدمة يف جمال اأمن نظم املعلومات، ولتزويد نظم 

التي من �صاأنها خلق �رضوط بيئة  الدفاع واملقاومة،  معلوماتنا بقدرات 

من الثقة واالأمن تف�صي اإىل تنمية جمتمع املعلومات، اعتمدت اللجنة 

االإ�صرتاتيجية   2012 دجنرب   5 يف  املعلومات  نظم  الأمن  اال�صرتاتيجية 

الوطنية لالأمن ال�صيرباين و خمطط عمل 2013 للمديرية العامة الأمن 

نظم املعلومات. 

يت�صمن خمطط العمل هذا جمموعة من الربامج موزعة اإىل اإجراءات. 

يتمثل اأحد االإجراءات الرئي�صية املتخذة يف بلورة وتنفيذ التوجيه الوطني 

م�صتوى  ان�صجام  و�صمان  رفع  اإىل  يهدف  الذي  املعلومات  نظم  الأمن 

حماية ون�صج اأمن خمتلف نظم معلومات االإدارات والهيئات العمومية 

وكذا الهياكل االأ�صا�صية احليوية.

االأمنية  التدابري  املعلومات  نظم  الأمن  الوطني  التوجيه  ويحدد 

والهيئات  االإدارات  قبل  من  تنفيذها  يجب  التي  والتقنية  التنظيمية 

العمومية باالإ�صافة اإىل الهياكل االأ�صا�صية احليوية.

ا�صتلهمت  املعلومات،  نظم  الأمن  الوطني  التوجيه  قواعد  ولتحديد 

 : 27002 NM ISO / IEC املديرية العامة الأمن نظم املعلومات من املعيار
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2009، كما ا�صتندت على نتائج امل�صح الذي اأجري يف يوليو 2013 لدى 

عينة متثيلية من االإدارات والهيئات العمومية و اجلهات الفاعلة احليوية.

وميثل هذا التوجيه اأول مرجع وطني يحدد اأهداف وقواعد اأمن نظم 

املعلومات، كما يجب تتميمه و تطويره.

ولتنفيذ هذا التوجيه، على كل جهة معنية القيام مبا يلي:

و�صع خمطط عمل−

و�صع التدابري التنظيمية والتقنية الالزمة و�صمان الر�صد املتوا�صل؛−

− ،)maCERT( اإبالغ مركز اليقظة والر�صد والت�صدي للهجمات املعلوماتية

التابع للمديرية العامة الأمن نظم املعلومات، عن احلوادث الهامة التي 

متت مالحظتها وو�صف التدابري التي مت اتخاذها الإيجاد حل لها.

تنظيم �أمن نظم �ملعلومات على م�شتوى �الإد�رة �لعامة لالأمن �لوطني

الوطني  للتوجيه  طبقا  وطنية  اأولوية  املعلومات  نظم  حماية  تعترب 

الأمن نظم املعلومات. كما ت�صنف نظم معلومات املديرية العامة لالأمن 

الوطني، بال »ح�صا�صة«، نظراً حل�صا�صية املعلومات املعاجلة بها )قواعد 

بيانات الهوية، قواعد اأمنية، الخ...(. لذلك، ت�صهر املديرية العامة لالأمن 

الوطني على حماية وتاأمني نظم معلوماتها، من خالل الوقاية والتح�صي�س 

اأو  تكاملها  اأو  �رضيتها،  مت�س  اأن  ميكن  التي  االأفعال  وزجر  والتكوين 

اإتاحتها.

من اأجل �صمان ا�صتمرارية وماأ�ص�صة هذا االلتزام واإ�صفاء الطابع 

املوؤ�ص�صي عليه، بادرت املديرية العامة لالأمن الوطني اإىل اإحداث:

كيان مكلف باأمن نظم املعلومات−

تعيني م�صوؤول على اأمن نظم املعلومات −
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 اإن�صاء اللجنة التوجيهية:−

املركزيني، تتكفل بتوجيه  − املديرين  اإ�صرتاتيجية تتكون من  جلنة 

م�صاريع مالءمة نظم معلومات املديرية العامة لالأمن الوطني مع التوجيه 

الوطني لنظم املعلومات

 اإن�صاء جلنة متابعة، من مهامها:−

�صمان املتابعة ملختلف امل�صاريع املتعلقة باأمن نظم املعلومات −

حت�صري اجتماعات اللجنة اال�صرتاتيجية −

ويجدر التذكري يف اخلتام اأن االأمن ال�صيرباين هو من �صاأن اجلميع، 

واأن امل�صاهمة الن�صيطة يف حتقيقه تاأتى من خالل نهج �صلوك حكيم 

ووعي بدرجة ح�صا�صية املعلومات التي تتم معاجلتها اأو تبادلها، مهما 

كانت طبيعتها )اقت�صادية اأو �صناعية اأو اأمنية اأو قانونية اأو �صخ�صية(.

وبهذا ن�صارك بن�صاط يف تفعيل االأمن ال�صيرباين.
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�الإعالم و�لتو��شل �الأمني ودوره يف 

تر�شيخ �حلكامة �الأمنية �جليدة

 �إدري�س بلماحي

�أ�شتاذ جامعي

يف البداية اأود االإ�صارة اإىل اأن احلكامة االأمنية ال تنح�رض يف اأجهزة 

اأن  كما  العدالة.  منها  اأخرى  موؤ�ص�صات  اإىل  تتعداها  بل  فقط،  االأمن 

االإعالم والتوا�صل ي�صكل عن�رضا رئي�صيا يف احلكامة االأمنية الأنه جزء 

من ال�صفافية. 

ومن جهة اأخرى ال بد من االإ�صارة اإىل ثالث مالحظات اأولية يف هذا 

ال�صاأن:

هذا . 1 يف  االإ�صارة  وميكن  االإن�صان،  حلقوق  اأ�صا�صي  مكون  االأمن 

ال�صدد اإىل الف�صل 21 من الد�صتور. وال ميكن احلديث عن احلرية 

خارج  »االأمن«  اأن  كما  االأمن.  حتقيق  بدون  االإن�صان  حقوق  اأو 

ال�صوابط ال�رضعية لن يحقق االأمن؛

مطلوب من املوؤ�ص�صات االأمنية ن تتاأكد با�صتمرار من ثقة اجلمهور . 2

يف تدخالتها؛

يجب عند الن�رض مراعاة ما ي�صمى باحتياطات الن�رض اأو الولوج اإىل . 3

املعلومة، ونق�صد بذلك :
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عدم تاأثري املعلومة املقدمة على امل�صاطر الق�صائية اجلارية؛−

احلفاظ على قرينة الرباءة−

حرمة احلياة اخلا�صة−

�صمان املعلومات ال�رضية الالزمة للحفاظ على االأمن−

املركزي  املكتب  اإحداث  اإىل  اآخر  �صعيد  على  اأ�صري  اأن  اأريد  كما 

اإحداث  اإىل  اأن يبادر املغرب  اأحد كان يحلم  للتحقيقات الق�صائية: فال 

جهاز مركزي للتحقيقات الق�صائية م�صتقل. فاأق�صى ما كانت تتم املطالبة 

به هو اإ�صفاء ال�صفة ال�صبطية على �صباط ال�رضطة الذين كانوا يخ�صعون 

جلهاز مراقبة الرتاب الوطني، وخا�صة يف ما يتعلق مب�صاألة االعتقال. 

مالحظات ب�صاأن توا�صل املوؤ�ص�صات االأمنية

هذه  تقوم  حيث  االأمنية،  املوؤ�ص�صات  توا�صل  تطور  املالحظ  من 

االأجهزة بدور هام يف جمال االإعالم واخلروج اإىل اجلمهور عرب البالغات 

والدوريات واالأبواب املفتوحة والعمليات التح�صي�صية،  غري اأن كل هذه 

اأفعال  ردود  كونها  تتعدى  اأو ال  االإخبار  حبي�صة  زالت  ما  املجهودات 

جتيب عن اأحداث بعينها. فاجلانب اال�صتباقي ما زال �صعيفا، ومل ترق 

لولوج عامل التوا�صل، دون اأن ننكر املجهودات التي تقوم بها املوؤ�ص�صات 

االأمنية على هذا امل�صتوى.

ويالحظ من جانب اآخر نزوع نحو ت�صخيم اجلرمية، االأمر الذي يوؤدي 

اإىل عك�س املبتغى. ،غذا كانت البالغات التي ت�صدر بخ�صو�س بع�س 

اجلرائم تكت�صي اأهمية خا�صة، اإال اأنها ال تفي بكل الغر�س. ومن ثمة 

يجب االهتمام باإعالم القرب واإحداث هيئات للعمل املبا�رض مع ال�صاكنة 

واللجوء اإىل خمتلف تقنيات التوا�صل. وهنا ال بد من التاأكيد على دور 

التكوين والتكوين امل�صتمر يف بلوغ بلورة وتنفيذ �صيا�صة توا�صلية ملحاربة 
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اجلرمية. وميكن االإ�صارة من باب املقاربة ال�رضيعة اأن فرن�صا تتوفر على 

جهاز دائم لتقييم �صيا�صة اجلنوح.  

يتم  التي  الكيفية  ال�صدد  بهذا  اإثارتها  ميكن  التي  املالحظات  ومن 

بها تدبري جمهور مالعب كرة القدم. فجمهور ثالث فرق اأ�صبح يطرح 

م�صاكل اأمنية حقيقية، ونعني بذلك جمهور الرجاء والوداد البي�صاويني 

وفريق اجلي�س امللكي، علما اأن تدبري هذه العملية يتجاوز كثريا املوؤ�ص�صة 

االأمنية. وميكن االإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل ما ي�صمى باخلمي�س االأ�صود 

الريا�صي مبراك�س يف فرباير  الرجاء  التي كان وراءها جمهور  واالأحداث 

الوداد، احلرية يا ربي، الذي يت�صمن  2018، ناهيك عن ن�صيد جمهور 

االأمنية وغريها.  املوؤ�ص�صات  مبا�رضا يف  وقذفا  �صيا�صيا حم�صا،  خطابا 

وميكن القول بهذا اخل�صو�س اإن االأمر اأ�صبح مبثابة ثقافة من ال�صعب 

حماربتها قانونيا واأمنيا،  بل ال بد من تظافر اجلهود، ابتداء من العمل 

الزجري و�صوال اإىل تكثيف العمل التوا�صلي مع متزعمي هذه الف�صائل 

وهم لي�صوا بالعدد الكبري. ف�صال عن مواكبة العدالة لهذا املو�صوع مثل 

ما حدث بالدار البي�صاء.

فاإىل جانب االإجراءات الزجرية، البد من مواكبة هذه الظاهرة اإعالميا 

الو�صائط، مع دعم كل تدخل من طرف مكونات املجتمع  على جميع 

املدين من �صاأنه حتقيق الهدوء وال�صكينة، وخلق ف�صاء ميكن العي�س فيه 

والتعاي�س معه بعيدا عن ال�صعور باخلوف اأو التوج�س.

جناعة االفتحا�صات والتدقيقات الداخلية

وعلى �صعيد اآخر، ميكن التطرق اإىل مو�صوع عالقة احلكامة االأمنية 

باالإعالم من حيث جناعة االفتحا�صات والتدقيقات الداخلية باملوؤ�ص�صات 

االأمنية. فاإذا كان من االإيجابي القيام بهذه االفتحا�صات وربط امل�صوؤولية 

باملحا�صبة، اإال اأن طريقة تقدميها لو�صائل االإعالم تعطي االإح�صا�س باأن 
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االأمر  اأن  رغم  باآخر،  عليه  مغ�صوب  فريق  ا�صتبدال  يتعدى  ال  االأمر 

خمالف لذلك يف الواقع، بل اإن التاأديب ياأخذ �صكل تنقيل املوؤدب اإىل 

االأعوان  هوؤالء  مثل  اإال  ت�صتحق  املنطقة ال  وكاأن هذه  اأخرى،  منطقة 

اأو  االإقليم  عقاب  اإىل  املوظف  عقاب  فيتحول  القانون،  يخالفون  الذين 

ل�صوابط  يخ�صع  كما  �رضوطه  للتاأديب  اإن  اإليها.  نقل  التي  اجلماعة 

بالتاأديب،  املعني  ال�صخ�س  وحقوق  الدولة  حقوق  ت�صمن  التي  العدالة 

كما يجب اأن تكون البالغات التي ت�صدر بهذا اخل�صو�س وا�صحة الإزالة 

التنقيب  عليها  يحظر  االأمنية  املوؤ�ص�صات  وان  خ�صو�صا  غمو�س،  كل 

واالنتماء ال�صيا�صي، وتفتقد ملوؤ�ص�صات الو�صاطة داخلها.

اإيجابيتني،  نتيجتني  يحقق  التحقيقات  لنتائج  ال�صفاف  التدبري  اإن 

حيث اأنه ميثل و�صيلة لتقوية ثقة املواطنني يف املوؤ�ص�صات االأمنية، من 

جهة ويعزز �رضعية التدخالت االأمنية يف املجتمع.

من  �صيزيد  االأمنية  للموؤ�ص�صات  ال�صنوية  التقارير  ن�رض  اأن  �صك  وال 

رفع القدرات االإعالمية للموؤ�ص�صات االأمنية. كما يجب االهتمام مب�صاألة 

االإعالم والتوا�صل يف وقت االأزمات.  
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 �لرتبية �الإعالمية، مدخل

للحكامة �الأمنية

 خالد �دنون

��شت�شاري يف �الإعالم و�لتو��شل

مقدمة

يكت�صي قطاع االأمن اأهمية بالغة يف حياة االأمم وال�صعوب وينظر اإليه 

العام، مما  ال�صاهرة على �صمان ال�صالح  باعتباره من موؤ�ص�صات الدولة 

يقت�صي احتكار الدولة لوظيفة توفري االأمن واال�صتقرار، رغم ما عرفته 

موؤ�ص�صات  برزت  املا�صي، حيث  القرن  الت�صعينيات  االأوىل من  ال�صنوات 

ومنظمات و�رضكات تقوم يف حدود معينة بوظائف ذات �صلة باالأمن 

واحلفاظ عليه يف الداخل واخلارج. 

و�صهدت العديد من الدول تقدما وحتوالت فارقة يف جمال االأمن 

اأداء  على  بالرتكيز  الدميقراطي  واالنتقال  التحول  مراحل  يف  خا�صة 

املهام االأمنية وجتويد دورها، مما حتول معه االأمن من خدمة النخبة 

ال�صيا�صية، وحماية اأمن النظام، اإىل خدمة املجتمع وتطبيق القانون، مما 

ال�صيا�صي  لالإ�صالح  مدخال  باعتباره  االأمنية  احلكامة  مفهوم  معه  برز 

واحلقوقي واملوؤ�ص�صاتي. 

االإعالمية،  الزاوية  من  االأمنية  للحكامة  مقاربتنا  اإطار  وعليه، ويف 

�صنق�صم م�صاهمتنا اإىل ثالثة حماور. يتعلق االأول منها مبفهوم احلكامة 
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االأمنية، والثاين باأدوار االإعالم االأمني واأهم التحديات التي تواجهه، فيما 

لبلوغ هدف  االإعالمية  الرتبية  اإبراز دور  الثالث على  املحور  �صرنكز يف 

على  الباب  يفتح  ولكن  االأمني  االإعالم  اأهداف  على  يقت�رض  ال  اأ�صمى 

م�رضاعيه اأمام االأمن االإعالمي حماية للن�سء وال�صباب وللمجتمع لبلوغ 

.
7
احلكامة االأمنية املن�صودة لي�س كهدف اأو ممار�صة ولكن كرتبية وثقافة

�ملحور �الأول: �حلكامة �الأمنية

ال�صيء بال�صيء يذكر، فقد كان ملا �صمي بالربيع العربي تاأثري على اإدراك 

اأدوار املوؤ�ص�صات املكلفة باحلفاظ على االأمن وال�صهر على تطبيق القانون، 

مما كان له العديد من املخلفات على هذه املوؤ�ص�صات التي كانت حمط 

غ�صب �صعبي، االأمر الذي اقت�صى تبني مقاربة جديدة يف تدبري اأمور 

موؤ�ص�صة االأمن واخلروج من التعريف واالأدوار التقليدية لهذه املوؤ�ص�صات 

اإىل اأدوار ل�صيقة بخدمة م�صلحة الوطن واملواطنني، وهنا برزت احلكامة 

االأمنية باعتبارها عامال اأ�صا�صيا للتنمية والرقي باملجتمع، ورافدا وداعما 

اأ�صا�صيا للتحول الدميقراطي.

ففي الدول النامية، ولتحقيق التنمية امل�صتدامة، تكون الدولة يف حاجة 

عملية  وتكون  واملواطنة،  والقانون  احلق  ودولة  العدالـة  قيم  فر�س  اإىل 

والتوجيه  البناء  اإعادة  بعملية  اأ�صبه  ال�صياق  االأمني يف هذا  االإ�صالح 

باعتماد تدابري اجلديدة ل�صيقة بالعمل االأمني احلديث. 

اأو  ال�صيء  الظاهر من  تقت�رض على  اأن  االإ�صالح ال يجب  فعمليات 

املمار�صة االأمنية ومدى �صالمتها قانونيا مبا ي�صمن احلفاظ على النظام 

التي تكفلها  االأ�صا�صية  االإن�صـان وحرياتـه  واالأمن واحرتام حقوق  العام 

املواثيق الدولية والت�رضيعات الداخلية،  بل يجب اأن ت�صتح�رض ماأ�ص�صة 

العملية االأمنية والعناية بالراأ�صمال الب�صـري وتاأهيله، لتجاوز تلك ال�صورة 

املراجع  من  لعدد  متقاطعة  قراءات  وعلى  املعريف  ر�صيدنا  على  املداخلة  هذه  اإعداد  يف  7- اعتمدنا 
واملقاالت ال�صحافية والدرا�صات التي اهتمت مبو�صوع احلكامة االأمنية يف عالقتها باالإعالم واالت�صال
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ال�صابقة التي الت�صقت باملوؤ�ص�صة االأمنية واملرتبطة باالنتهاكات واالإفالت 

من العقاب وخدمة امل�صالح النخبوية.

الل�صيقة  ال�صلبية  ال�صورة  تلك  ولتجاوز  مثال،  املغربية  احلالة  ففي 

باملوؤ�ص�صة االأمنية، اأو�صت هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة يف تقريرها النهائي 

والتحقيق  املراقبة  اأبرزها  االإجراءات،  من  عدد  عرب  االأمنية  باحلكامة 

واملمار�صـات  لل�صيا�صـات  الوطنيـة  واملراقبة  االأمن  جمال  يف  الربملاين 

يف  القانون  بتطبيق  واملكلفني  لالأمنيني  املتوا�صل  والتكـوين  االأمنيـة 

جمال حقوق االإن�صان، وربط امل�صوؤولية باملحا�صبة.

فاحلكامة االأمنية تقت�صي، كما متت االإ�صارة اإليه، ن�رض ثقافة اأمنية 

جديدة وربطها بامل�صلحة الوطنية والرتكيز على خدمة املواطن، واإخ�صاع 

الداخلية -الذاتية واخلارجية عرب جلانه  للرقابة  املوؤ�ص�صة االأمنية  اأعمال 

املخت�صة، واملجتمع املدين وكذا االإعالم.

اإن الغاية من كل ما �صلف ذكره هو بلوغ ال�صفافية وربط امل�صوؤولية 

باملحا�صبة يف اأعمال املوؤ�ص�صة االأمنية عرب حكامة تي�رض التفاعل البناء 

ال  وهذا  الثقة،  بناء  الإعادة  واملجتمع  ورجالها  ن�صائها  بني  واالإيجابي 

اأدوار  يف  جذري  وظيفي   - بنيوي  تغيري  خالل  من  اإال  بلوغه  ميكن 

املوؤ�ص�صة االأمنية بحيث يكون ن�صاطها الذي نحن ب�صدد احلديث عنه 

معلنا ومتاحا، وهنا يربز دور االإعالم والتوا�صل االأمنيني يف اإقرار مبداأي 

ال�صفافية وامل�صوؤولية كمكونني رئي�صيني للحكامة االأمنية. 

�ملحور �لثاين: �الإعالم �الأمني

ظهر االإعالم االأمني خالل نهايات القرن الع�رضين كمفهوم وكتخ�ص�س 

كافة االأن�صطة االإعالمية،  به عموما  ويق�صد  جديد يف حقل االإعالم، 

هدفها اإلقاء ال�صوء والتعريف باجلهود واالإجنازات التي حتققها االإدارة 

واجنازاتها  مبهامها  للتعريف  اإ�صرتاتيجيتها الهادفة  يف اإطار  االأمنية 



بغر�س حت�صني �صورتها وعالقاتها باملواطنني لبلوغ درجات متقدمة من 

احلكامة.

ويرتبط مفهوم االإعالم االأمني، مثله مثل باقي فروع االإعالم واالت�صال، 

باأربعة مكونات اأ�صا�صية وهي: اأوال القائم بالعملية االإعالمية والتوا�صلية 

اأي املر�صل، الذي يتعني اأن يتميز بعدة خ�صال لعل اأبرزها امل�صداقية لبناء 

تكون يف  اأن  يجب  التي  االإعالمية  الو�صيلة  وثانيا  اجلمهور.  مع  الثقة 

االإعالم االأمني متنوعة ومتعددة الو�صائط، وثالثا حمتوى الر�صالة الذي 

تركيبته  تراعى  اأن  يجب  الذي  اجلمهور  واأخريا  بقدر،  يكون  اأن  يجب 

وخ�صائ�صه يف بناء الر�صالة االأمنية واختيار الو�صيلة الناجعة حتى يقوم 

االإعالم االأمني بوظائفه واأدواره على اأح�صن وجه.

لل�صيا�صات  الت�صويق  يف  االأمني  االإعالم  وظائف  عموما  وتتمثل 

وتكوين �صورة ذهنية ايجابية لدى املواطنني عن  االأمنية  العمومية 

االأجهزة االأمنية ووظائفها ومهامها باعتبارها موجهة لتحقيق ال�صالح 

وغر�س املفاهيم االأمنية لدى  التوعية  وكذا  اأبناء املجتمع،  العام لكافة 

املواطنني وحت�صينهم من الوقوع يف براثن اجلرمية.

ورغم اأهمية هذه االأدوار والوظائف امللقاة على عاتق االإعالم االأمني 

اإال اأنه يعاين من عدة م�صاكل، يتمثل اأبرزها يف اأن االإعالم ي�صعى دائما 

اإىل حتقيق ال�صبق، اأما االأمن فميزة عمله ال�رضية والرتيث وعدم الك�صف 

عن املعلومات، وهنا يجد القائم على االإعالم االأمني نف�صه يف مواجهة 

ما ميكن االإف�صاح عنه وما دون ذلك، هذا باالإ�صافة اإىل بع�س احلاالت 

والوقائع اخلا�صة التي تفر�س تقييد احلريات والتي ت�رضب يف ال�صميم 

العملية االإعالمية والتوا�صلية.

التي  ال�صورة  االأمني هي تلك  االإعالم  اإ�صكالية يواجهها  اأبرز  وتظل 

كونها املواطن عن االأمن ورجاالته ومهامهم ولو متت يف اإطار القانون، 

يقدمه االإعالم  ما  وكل  �صلبي،  ب�صكل  االأمني  للعمل  ينظر  ما  فغالبا 
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اإىل  االأمني يتم ا�صتقباله وفهمه وتف�صريه بعيًدا عن الواقع وا�صتناًدا 

االأحكام امل�صبقة بل والت�صكيك فيه.

من  الكثري  يف  االأمني، حتد  االإعالم  يواجهها  التي  االإ�صكاالت  اإن 

غياب  ظل  يف  حمدودا  تاأثريه  وجتعل  ووظائفه  دوره  من  احلاالت 

ثقافة اأمنية واإدراك حقيقي ومو�صوعي الأدوار املوؤ�ص�صة االأمنية وخا�صة 

وحت�صني  حماية  على  واالأخري  االأول  امل�صوؤول  باعتباره  االأمني  لالإعالم 

�صورة املوؤ�ص�صة ورجاالتها، وهذا لن يتحقق دون ثقافة لي�س فقط اأمنية 

ولكن اإعالمية تعترب الرتبية مدخلها االأ�صا�صي اإن مل نقل الوحيد. 

 �ملحور �لثالث: �لرتبية �الإعالمية

تعود اجلذور التاريخية ملفهوم الرتبية االإعالمية اإىل اأواخر ال�صتينيات 

من القرن املا�صي،وهي اجتاه عاملي، يهدف تعليم واإك�صاب االأفراد مهارة 

التعامل مع االإعالم، الأن و�صائل االت�صال احلديثة اأ�صبحت هي املوجه 

االأكرب، وال�صلطة املوؤثرة،  على القيم واملعتقدات والتوجهات واملمار�صات 

يف خمتلف اجلوانب، اقت�صاديا وثقافيا واجتماعيا و�صيا�صيا واأمنيا.

وتعد منظمة اليون�صكو اأكرب داعم عاملي للرتبية االإعالمية، عرب برجمة 

الكثري من االأن�صطة والفعاليات يف هذا املجال،  كما اأن وثائق املنظمة 

تعترب الرتبية االإعالمية من احلقوق االأ�صا�صية لكل مواطن،  وتو�صي 

ب�رضورة اإدخال الرتبية االإعالمية �صمن املناهج الرتبوية الوطنية،  و�صمن 

اأنظمة التعليم غري الر�صمية،  والتعلم مدى احلياة.

فالرتبية االإعالمية لي�صت »م�رضوع دفاع« يهدف اإىل احلماية فح�صب، 

بل هي»م�رضوع متكني وحت�صني « اأي�صًا، تعد االأفراد واملتلقي عموما لفهم 

الثقافة االإعالمية التي حتيط بهم وح�صن االنتقاء واالختيار منها وتعلم 

كيفية التعامل معها وحتليلها، وامل�صاركة فيها، ب�صورة فعالة وموؤثرة.



القدرة على  االإعالمية بكونها »  الرتبية  العموم ميكن تعريف  وعلى 

على  والقدرة  االإعالمية،  الر�صائل  من  ال�صخ�صي  املعنى  وبناء  تف�صري 

االختيار وتوجيه االأ�صئلة والوعي مبا يجري حول الفرد بدال من اأن يكون 

الر�صائل  اإىل  الو�صول  على  القدرة  هي  اإذ  لالخرتاق«،  ومعر�صا  �صلبيا 

االإعالمية، وحتليلها ونقلها ب�صيغ عديدة ومتنوعة.

وما دمنا ب�صدد احلديث عن احلكامة االأمنية يف عالقتها باالإعالم، 

فاأهمية الرتبية االإعالمية تتجلى يف عدة م�صتويات من اأهمها، الكم الهائل 

هدامة،  واجتاهات  ومواقف  لقيم  حامال  يكون  والذي  املتوفر  للمحتوى 

و�صهولة الو�صول اإىل املحتوى من قبل اجلميع من خمتلف االأعمار، وهنا 

لتح�صني  اإجراءات  يقت�صي  اأ�صبح  مما  واخل�صو�صية  امل�صداقية  فقدت 

الفرد واملجتمع، خا�صة واأن جميع الر�صائل االإعالمية مبنية بو�صاطة فرد 

اأو هيئة، واملتلقي ال ي�صاهد وال ي�صمع ما مت رف�صه من الر�صالة بل ما مت 

قبوله فقط. كما اأن املتلقي يف�رض امل�صمون االإعالمي خا�صة االأمني منه 

بناء على خلفيته الثقافية بدون �صوابط مما ينتج عنه تعدد واختالف 

وت�صارب يف اإدراك نف�س املحتوى االأمني من �صخ�س الأخر.

وعليه فالرتبية االإعالمية يف عالقتها باحلكامة االأمنية تي�رض و�صول 

االأفراد اإىل املهارات واخلربات التي يحتاجونها لفهم الكيفية التي ي�صكل 

بها االإعالم االأمني اإدراكهم وتهيئتهم للم�صاركة ك�صانعي اإعالم وم�صاركني 

يف جمتمعات افرتا�صية �صمن اأخالقيات املجتمع و�صوابط حرية الكلمة. 

العمل اجلماعي وربط  امل�صوؤول وعلى  املواطن  تن�صئة  كما ت�صجع على 

املنهج الدرا�صي باحلياة الواقعية اأكانت اأمنية اأو �صيا�صية اأو غريها.

ويف ما يتعلق با�صرتاتيجيات الرتبية االإعالمية، فهناك من يرى اأهمية 

الرتبوي بدال من تقدميها يف مادة  املنهج  االإعالمية يف  الرتبية  دمج 

منف�صلة. وهناك من يرى اأنه من ال�رضوري دمج املنهجني. ولكن االأهم 
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اأ�صا�صية من  اال�صرتاتيجيات مفاهيم  تت�صمن هذه  اأن  يف كل هذا هو 

الر�صائل  واأن  موؤ�ص�صة،  اأو  فرد  نتاج  هي  االإعالمية  الر�صائل  اأن  قبيل 

االإعالمية يتم اإنتاجها يف �صياقات اأمنية واجتماعية واقت�صادية و�صيا�صية 

املتلقي  املعنى وبناءه يتكون من تفاعل  وتاريخية وجمالية، واأن تف�صري 

كما  بها،  اخلا�صة  رموزها  اإعالمية  و�صيلة  لكل  واأن  والثقافة،  والن�س 

على هذه اال�صرتاتيجيات اأن تنمي مهارات ا�صتخدام تقنيات املعلومات 

وت�صفح ال�صبكات الرقمية وتنمي مهارات التفكري الناقد ملحتوى الر�صائل 

االإعالمية ومناق�صة االختيارات االإعالمية واالأمنية.

ومن جانب اأخر، فالرتبية االإعالمية لي�صت حكرا على موؤ�ص�صة بعينها 

بل لها عدة م�صتويات، فقد تقوم بها موؤ�ص�صات ر�صمية كوزارة الرتبية 

وغري  التكوين،  ومعاهد  االأمني  االإعالم  حالة  الداخلية يف  اأو  الوطنية 

ر�صمية كاالأ�رضة واملوؤ�ص�صات االإعالمية التي ميكنها اأن تلعب دورا هاما 

يف التوعية االإعالمية عرب دعم ن�صاطات الرتبية االإعالمية وتفعيل مفهوم 

املتلقي الن�صط واملتفاعل. 

خال�سة

على العك�س مما قد يعتقد البع�س، فاحلرب املقبلة هي حرب االأفكار، 

حرب املحتوى، واالإعالم بكل األوانه واأطيافه فاعل اأ�صا�صي فيها، والرتبية 

امل�صامني  مواجهة  يف  املعركة  فقط  لي�س  لربح  ال�صالح  هي  االإعالمية 

الهدامة، ولكن لربح حرب اال�صتقرار التي يعد االأمن االإعالمي مدخلها 

االأ�صا�صي باعتباره حا�صنا،  يف االأول واالأخري، لالإعالم االأمني. 
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�جلل�شة �خلتامية

• �حلبيب بلكو�س،  	

رئي�س مركز در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية
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�لكلمة �خلتامية

 �حلبيب بلكو�س

رئي�س مركز در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية

ت�صكل اأ�صغال هذه الندوة مدخال جديدا لالهتمام بطريف املو�صوع،  

من  بهما  يرتبط  وما  ثان  كطرف  واالإعالم  جهة  من  االأمنية  احلكامة 

ق�صايا؛ خا�صة واأن املغرب عرف تطورا يف جمال التوا�صل لي�س بالن�صبة 

للموؤ�ص�صة االأمنية وخدها، لكن بالن�صبة لباقي املوؤ�ص�صات ذات االأهمية 

التوا�صل ما زال �صعيفا. ونكتفي  اأن م�صتوى ح�صور  احليوية،  علما 

باالإ�صارة،  كمثال على ذلك، اإىل التعامل مع البيانات املتعلقة باجلرائم 

االإلكرتونية املتوفرة ب�صكل كاف ومف�صل دون اأن ت�صكل مادة للتوا�صل 

على نطاق وا�صع. وال�صك اأن الدفع بهذا التطور �صيقت�صي من املوؤ�ص�صات 

الق�صايا  تعاملها مع  وكيفية  ن�صاطها  تقارير دورية حول  ن�رض  االأمنية 

واجلرائم التي تت�صدى لها حتى ت�صبح كل املعطيات غري ال�رضية املتوفرة 

يف متناول االإعالم وعموم املواطنني.

 وباملنا�صبة، اأريد اأن اأ�صري اإىل املجهودات القيمة التي قامت وتقوم بها 

املوؤ�ص�صات االأمنية يف جمال التكوين على حقوق االإن�صان، والتي كان 

بلورة مقرتحات ب�صددها، وتنظيم  امل�صاهمة يف دينامية  للمركز �رضف 

لقاءات يف ارتباط بق�صايا ذات راهنية يف هذا املجال.

على  �صواء  وامل�صاءلة  للمراقبة  متعددة  موؤ�ص�صات  هناك  اأن  اأكيد 

امل�صتوى الق�صائي اأو الت�رضيعي اأو غريهما كما اأن لو�صائل االإعالم دورا 
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تقومي  بغية  والتنبيه  عملها  وتقييم  املوؤ�ص�صات  هذه  مرافقة  اأ�صا�صيا يف 

االختالالت التي قد حتدث، مع العلم اأن للم�صاءلة اآلياتها وموؤ�ص�صاتها 

على اأكرث من م�صتوى. 

وعلى �صعيد اآخر، يجدر التاأكيد اأن ثنائية احلرية وامل�صوؤولية موجودة 

واملعاهدات  االتفاقيات  املحلي فقط، بل يف خمتلف  القانون  لي�س يف 

ثنائية تتطلب االجتهاد من طرف اجلهات ذات  نف�صها، وهي  الدولية 

االخت�صا�س �صواء من طرف الق�صاء اأو الهيئات املعنية دوليا. ويف ارتباط 

بذلك، ال بد من اإثارة االنتباه اإىل اأن ثقافة حقوق االإن�صان ال تنح�رض 

يف املبادئ واالإعالنات بقدر ما تتعلق، اأي�صا، بزخم االجتهادات القوي 

التي ي�صعب االطالع عليها لكرثتها وتنوعها )املقررون، اللجن املخت�صة، 

االجتهاد  فمعركة  الخ...(.  واجلهوي  الدويل  الق�صاء  املعاهدات،  وجلن 

اإ�صالحية  معركة  االإن�صان  حقوق  والعقليات يف جمال  الثقافة  لتغيري 

التي تعيق تطور املجتمعات واإطالق  حقيقية لتجاوز ح�صون املحافظة 

حقوق  ثقافة  لتاأ�صيل  واملمار�صة  واالإنتاج  واالجتهاد  التفكري  عمليات 

املعركة.  االإن�صان داخل جمتمعنا. ولالإعالم دور قوي يف مواكبة هذه 

الثقة ونقل  التبليغ وك�صب  اإعالم عمومي قوي وقادر على  ففي غياب 

واقع املجتمع والنقا�صات يف تعددها التي تخرتقه فعال، �صت�صود �صبكات 

التوا�صل واالأخبار الكاذبة.كما اأنه وبدون هذا النوع من االإعالم العمومي 

�صيبقى بناء امل�رضوع الدميقراطي باملغرب يعاين من خلل كبري يف اإحدى 

الركائز االأ�صا�صية احلاملة لهذا امل�رضوع واملتمثلة هذا االإعالم العمومي.

ويف االأخري اأود اأن اأ�صكر اجلميع على م�صاهماتهم يف اإجناح هذه 

كتاب  واإ�صدار  ملجرياتها  تركيبي  تقرير  اإجناز  على  �صنعمل  التي  الندوة 

ي�صم اأ�صغالها. 
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�لتقرير �لرتكيبي للندوة
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تقرير تركيبي للندوة

نظم مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية وموؤ�ص�صة فريدري�س 

حول  ندوة  بالرباط،   2018 نوفمرب   08 اخلمي�س  يوم  االأملانية،  اإيربت 

»االإعالم واحلكامة االأمنية: اأية عالقة؟«، �صاهم فيها عدد من اخلرباء 

والباحثني و�صحفيون وممثلون عن موؤ�ص�صات ر�صمية خمت�صة )املديرية 

للمعطيات  الوطنية  اللجنة  العامة،  النيابة  رئا�صة  الوطني،  لالأمن  العامة 

ال�صخ�صية(. كما حظيت الندوة بتغطية وا�صعة من طرف و�صائل االإعالم 

مبختلف اأنواعها.

االأمن  بني  العالقة  اإ�صكالية  ومناق�صة  لطرح  منا�صبة  كانت  الندوة 

بارزة من حيث  لهما ح�صا�صية  قطاعني مهمني  باعتبارهما  االإعالم،  و 

املحطات  يف  خا�صة  املجتمعات،  داخل  واالأدوار  الوظائف  م�صتلزمات 

املرتبطة بق�صايا تهدد اأمن املجتمع والدولة وتتطلب من كليهما التدخل 

حلماية االأمن دون امل�صا�س باحلريات ومتكني املواطن من التتبع والفهم 

واليقظة. كما �صكلت هذه الندوة ف�صاء لطرح العديد من االأ�صئلة التي 

تبتغي الوقوف عن مدى متانة العالقة القائمة بني الطرفني، خا�صة واأن 

ويف  داخلها  حتوالت  على  توؤ�رض  مهمة  تطورات  عرفت  العالقة  هذه 

عالقة باالآخر، �صواء من حيث الت�رضيع والبناء املوؤ�ص�صي وال�صوابط، كما 

تربز، يف نف�س االآن، اإ�صكاالت ذات عالقة بتحوالت املحيط من الزاوية 

القانونية  باملرتكزات  عالقتها  اأو يف  واالأمنية،  واملعلوماتية  التكنولوجية 

والت�رضيعية وال�صيا�صية ال�صامنة ملمار�صات احلرية وحماية احلقوق وتوفري 

االأمن، كما جاء يف ذلك يف االأر�صية املمهدة الأ�صغال هذا اللقاء.



98

�جلل�شة �الفتتاحية

املقيمة  املمثلة  الندوة تدخلت  لهذه  االفتتاحية  يف م�صتهل اجلل�صة 

الندوة تندرج يف  اأن  اإيرب�س، �صيا �صتوري�س، موؤكدة  ملوؤ�ص�صة فريدريك 

اإطار الرغبة يف امل�صاهمة يف التفكري يف مو�صوع هام يهم احرتام حرية 

التعبري يف املغرب الذي تعتربه املوؤ�ص�صة ذا اأهمية كربى يف اإطار عملها 

الذي انطلق منذ �صنوات مع �رضكاء خمتلفني للم�صاهمة يف توطيد دولة 

اهتم  املغربي طاملا  العام  الراأي  اأن  اإىل  واملنطقة، م�صرية  باملغرب  القانون 

مب�صاألة اال�صتقرار يف املنطقة والتدابري االأمنية املتخذة ملواجهة خمتلف 

اأ�صكال العنف مع �صمان االأمن واال�صتقرار للبالد، مع االنتباه اإىل مدى 

احرتام املعايري الدولية يف جمال احرتام حقوق االإن�صان. 

كما اأ�صارت اإىل اأن ال�صحفيني يعملون على الولوج اإىل املعلومة مهما 

كانت ال�صياقات، وذلك يف توافق مع ما ن�س عليه د�صتور 2011، م�صيفة 

اأنه بعد االأحداث العنيفة خالل �صنوات العقد االأول من االألفية الثانية، 

اهتم ن�صطاء حقوق االإن�صان وال�صحفيون باملقاربة التي نهجتها الدولة، 

خا�صة واأن هذه الفرتة �صادفت ن�رض تو�صيات هيئة االإن�صاف وامل�صاحلة. 

وذكرت ممثلة موؤ�ص�صة فريدريك اإيربت باملغرب مبا ورد يف الد�صتور املغربي 

الداخلي  باالأمن  تهتم  كموؤ�ص�صة  لالأمن  اأعلى  اإن�صاء جمل�س  بخ�صو�س 

موؤ�ص�صتها  اأن  واأو�صحت  االأمنية.  احلكامة  وماأ�ص�صة  للبالد  واخلارجي 

مو�صوع  اإىل  يعودان  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق  درا�صات  ومركز 

احلكامة االأمنية من اأجل الوقوف على املكت�صبات وطرح التحديات.

واأكد احلبيب بلكو�س رئي�س مركز درا�صات حقوق والدميقراطية يف 

تدخله خالل هذه اجلل�صة االفتتاحية، التي تراأ�صها، اأن م�صاألة احلكامة 

مكونات  من  باعتبارها  العمومي،  النقا�س  من  جزءا  اأ�صبحت  االأمنية 

ال�صيا�صات العمومية، ومن ال�صمانات االأ�صا�صية للتمتع باحلقوق وممار�صة 
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احلريات. واأو�صح اأن احلكامة االأمنية ت�صكل اإحدى التحديات احلالية 

واملقبلة التي �صيواجهها بلدنا بل والعامل اأجمع. 

وذكر احلبيب باهتمام املركز مب�صاألة احلكامة االأمنية منذ ما يناهز 

عقدا من الزمن، م�صريا اإىل زوايا االهتمام بهذه امل�صاألة �صواء يف عالقتها 

بالتحوالت  ارتباطها  يف  اأو  املعلومة  اإىل  الولوج  اأو  املدين  باملجتمع 

اجلارية يف البلد اإىل غري ذلك من الزوايا التي ميزت عمل املركز خالل 

الع�رض �صنوات االأخرية. واعترب اأن مو�صوع هذه الندوة ذا اأهمية كربى،  

خا�صة يف ظل الثورة التكنولوجية التي عرفها جمال االإعالم. كما تناول 

م�صتوى  على  �صواء  التكنولوجية  الثورة  هذه  تطرحها  التي  التحديات 

الق�صايا االأمنية الكربى، من اإرهاب وجرمية منظمة وخمدرات واجتار يف 

الب�رض وتعذيب،  اأو على م�صتوى املقاربة االأمنية ملعاجلة هذه املوا�صيع. 

اأ�صار اإىل التطور الذي عرفته هذه املقاربة لبيداء من  ويف عذا ال�صدد 

االأ�صلوب الذي عوجلت به العمليات االإرهابية التي عرفتها مدينة الدار 

البي�صاء وما تبعها من اعتقاالت، مرورا بالتطور الذي عرفه التعامل مع 

العمليات املماثلة التي �صهدتها مدينة مراك�س، و�صوال اإىل ما نعرفه االآن 

من تتبع للخاليا ونهج مقاربة ا�صتباقية خا�صة يف ظل التطورات التي 

تعرفها املنطقة وما تثريه من اإ�صكاالت على امل�صتوى االأمني. 

وعلى م�صتوى اآخر تناول ما يطرحه اجلانب االإعالمي من حتديات، 

مبا  الدميقراطي  البناء  اأ�صا�صيا يف  مكونا  ي�صكل  االإعالم  واأن  خا�صة 

كفاءة  ذات  ب�رضية  وموارد  قوية  اإعالم  وو�صائل  ا�صتقاللية  من  يتطلبه 

اإ�صكاليات يف  املعلومة...، وما يطرحه ذلك من  اإىل  الولوج  واإمكانية 

اإطار هذا التحدي االأمني. وبعد اأن اأ�صار اإىل اأن الندوة �صتعمل على 

التطرق اإىل كل ذلك على امل�صتوى الد�صتوري والقانوين وعلى م�صتوى 

االآليات التي اأحدثت يف املجالني االإعالمي واالأمني، ذكر باأن الهدف من 

اللقاء هو توفري ف�صاء للنقا�س والتفكري بني خمتلف االأطراف املعنية 

باملو�صوع. 
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 �جلل�شة �الأوىل

اأكدت االأ�صتاذة اجلامعية والنا�صطة احلقوقية خديجة مروازي، التي 

تراأ�صت اجلل�صة االأوىل من هذه الندوة، اأن مركز درا�صات حقوق االإن�صان 

باحلكامة  اهتمت  التي  االأوىل  املدنية  الهيئات  من  يعترب  والدميقراطية 

بني  العالقة  اأن  واعتربت  االأمنية.  املوؤ�ص�صات  على  واالنفتاح  االأمنية 

االإعالم، واملجتمع املدين ب�صكل عام، واالأمن ت�صكل حتديا مركزيا تربز 

اأهميته على اخل�صو�س خالل �صياقات خا�صة مثل بع�س االأحداث اأو 

الكوارث الطبيعية التي حتدث خاللها انزياحات �صواء من طرف االإعالمي 

اأو االأمني اأو من طرف الفاعلني املدنيني. كما اأ�صارت اإىل اأهمية �صبط 

ظرف  قي  املتنامية  التحديات  مواجهة  يف  الطرفني  بني  التوازن  عالقة 

تكاثر فيه املقبلون على االإعالم الذي اأ�صبح بدون كلفة، م�صرية يف هذا 

ال�صدد اإىل اأهمية االأ�صئلة التي تطرحها الندوة. 

هذه  لل�صحافة  الوطنية  النقابة  رئي�س  البقايل  اهلل  عبد  ا�صتهل 

اجلل�صة مبداخلة حتت عنوان »العالقة بني االأمن واالإعالم: املكت�صبات 

من  يثريه  وما  املو�صوع  اأهمية  اإىل  بدايتها  يف  اأ�صار  والتحديات«، 

اإ�صكاليات، خا�صة واأن عالقة االأمني باالإعالمي ظلت حما�رضة بكوابح 

يطبعها اخلوف والتوج�س املتبادل، حيث يتوج�س االأمني من االإعالمي 

يتوج�س  حني  واخلروقات، يف  التجاوزات  وف�صح  للرقابة  اآلية  باعتباره 

له احلماية  توفر  قانونية  االأمني يف ظل غياب �صمانات  االإعالمي من 

ال�صخ�صية واملهنية، االأمر الذي تنتج عنه عالقة كانت، وما زالت اإىل حد 

ما، �صدامية وذات تكلفة �صيا�صية باهظة بالن�صبة للبلد.

من  للعديد  لل�صحافة  الوطنية  النقابة  رئي�س  تطرق  اأن  وبعد 

اإىل  تطرق  الثقة،  بانعدام  املو�صومة  العالقة  بهذه  املرتبطة  االإ�صكاليات 

عليها  اأقدمت  التي  املبادرات  قبيل  من  والتحديات  املكت�صبات  بع�س 
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توا�صلية  نواة  بخلق  املتعلقة  االأخرية  ال�صنوات  يف  االأمنية  االأجهزة 

عرب  املجتمع  اإىل  واالأخرى  الفينة  بني  لتخرج  ال�صمت  مناطق  غادرت 

اإ�صدار بيانات وتو�صيحات وعقد ندوات...ف�صال عن انخفا�س كبري يف 

االعتداء على ال�صحفيات وال�صحفيني. فيما اعترب اأن التحدي الرئي�صي 

يتمثل يف بناء وتر�صيخ عالقة متكن كل من الطرفني من القيام مبهمته 

يف اإطار ال�صوابط القانونية واالأخالقية، ومد ج�صور التوا�صل بينهما يف 

عالقة من ال�رضوري ماأ�ص�صتها. 

وتطرق االأ�صتاذ اجلامعي عمر ال�رضقاوي اإىل مو�صوع »حرية االإعالم 

مداخلته  مقدمة  اأكد يف  حيث  واحلدود«،  ال�صوابط  االأمن:  و�صمان 

اأن مو�صوع عالقة االإعالمي باالأمني لي�صت مو�صوعا خا�صا بال�صياق 

الدولة  واأ�صكال  االأنظمة  طبيعة  يتجاوز  عام  مو�صوع  هو  بل  املغربي، 

واملراحل التاريخية. كما اأ�صار اإىل اأن احلديث عن العالقة بني االإعالمي 

واالأمني حتيل على ثنائيات اأخرى من قبيل ثنائية احلقوق والواجبات، 

وحدودها التي تت�صع اأو تتقل�س ح�صب ال�صياقات وما تقت�صيه �رضورة 

�صيانة م�صلحة املجتمع واحلفاظ على االأمن، م�صريا اإىل ما ين�س عليه 

الد�صتور يف هذا الباب من تالزم وتالوؤم احلقوق والواجبات، ثنائية احلرية 

وامل�صوؤولية موؤكدا اأن االإعالم حر يف يقدمه من خدمات للجمهور، لكنه 

قد يتحول اإىل �صبح خميف اإذا مل يحرتم بع�س املقت�صيات القانونية اأو 

االأخالقية. كما اأن هذه العالقة ترتبط اأي�صا بثنائية العلنية وال�رضية اإذ اأن 

املوؤ�ص�صة االأمنية حتاول ما اأمكن العمل ب�صكل �رضي يف حني يكمن دور 

االإعالم يف ن�رض ما هو �رضي. وقد تقود هذه الوظائف املتعار�صة اإىل 

�صوء فهم كبري بني الطرفني حول حتديد املعلومة امل�صموح بها للن�رض....

نف�س االأمر ميكن قوله بخ�صو�س ثنائية الزمن، حيث اأن زمن االإعالمي 

الذي يعمل وفق مبداأ »هنا واالآن« يتناق�س مع زمن رجل االأمن، وكذا 

االأمر بالن�صبة لطرق الو�صول اإىل الهدف املتمثل يف حماية اأمن وا�صتقرار 
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املجتمع، لكن لكل طرف طرقه وو�صائله مما يوؤدي اأحيانا اإىل التوتر بني 

الطرفني. 

واعترب املتدخل اأن القانون غري كاف لتقدمي و�صفة متكاملة للو�صول 

تر�صانة  للمغرب  اأن  علما  واالإعالم،  االأمنية  املوؤ�ص�صة  بني  تام  تفاهم  اإىل 

قانونية متنوعة يف هذا املجال ميكنها اأن تقرب الهوة بني الطرفني، �صواء 

االأ�صا�صي  ال�صحافة والن�رض والنظام  بالقانون اجلنائي، ومدونة  ما تعلق 

املرتبط  والقانون  ال�صحافة  مبجل�س  املتعلق  والقانون  املهني  لل�صحايف 

باحلق يف الو�صول اإىل املعلومة، ف�صال عن املرجعيات املرتبطة باحلكامة 

مثل اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق االإن�صان والتي تت�صمن ف�صال 

هيئة  تو�صيات  اإىل  اإ�صافة  االإعالم،  وو�صائل  واالأمنية  باحلكامة  خا�صا 

على  احلفاظ  بني  التوفيق  عن  البحث  اأن  موؤكدا  وامل�صاحلة،  االإن�صاف 

االأمن واحلرية يف نف�س الوقت �صيبقى متوا�صال، بل هو مرتبط بطبيعة 

الطرفني.

كما �صلط عمر ال�رضقاوي ال�صوء على كيفية تنظيم الد�صتور والقانون 

لثنائية االإعالم واالأمن، مو�صحا اأن الد�صتور مل يتطرق اإىل هذه العالقة 

ب�صكل مبا�رض، م�صريا اإىل اأن احلريات التي ن�س عليها الد�صتور لي�صت 

مطلقة. فالف�صل 28 من الد�صتور ين�س على اأن حرية ال�صحافة م�صمونة،...

ما عدا ما ين�س عليه القانون �رضاحة. كما اأ�صار بهذا ال�صدد اإىل اأن 

االأمن  بالن�صبة مل�صطلح  ال�صاأن  تبقى ف�صفا�صة كما هو  التاأويل  دائرة 

اأن  التاأويل. علما  اأمام �صلطة  الباب م�رضعا  الذي يرتك  االأمر  الداخل، 

الد�صتور حتدث عن تالزم وتالوؤم بني احلقوق والواجبات. واعترب املتدخل 

اأن القانون غري كاف لتحديد ال�صوابط واحلدود لكن هناك اأدوات اأخرى 

منها املجل�س الوطني لل�صحافة والذي من مهامه �صياغة ميثاق اأخالقي 

املوؤ�ص�صات.  مع  ال�رضاكة  عالقات  واإقامة  التاأديبية  وامل�صاطر  لل�صحايف 

تكوين  يتطلب  الطرفني  بني  العالقة  تثمني  اإن  بالقول  مداخلته  وختم 
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رجال االأمن يف جمال االإعالم اإىل جانب حقوق االإن�صان؛ اإ�صافة اإىل 

تكوين ال�صحفيني واالإعالميني لفهم االأمن والن�صو�س املنظمة ملوؤ�ص�صة 

االأمنية  املوؤ�ص�صة  بني  الثقة  بناء  اإىل  اإ�صافة  ا�صتغالها،  وكيفية  االأمن 

وو�صائل االإعالم عن طريق تقدمي املعلومات ذات امل�صداقية ويف الوقت 

املنا�صب، ومتكني االإعالميني من االت�صال باالأجهزة االأمنية يف خمتلف 

االأوقات. 

الولوج اإىل املعلومة بني البعد االأمني واحلاجة االإعالمية كان عنوان 

مداخلة م�صطفى لفراخي، من رئا�صة النيابة العامة الذي ا�صتهل مداخلته 

حيث  االأمن،   وحتقيق  املعلومة  بني  للعالقة  املكونة  العنا�رض  بتحليل 

يلعب  اأن  واالإعالمية،  االأمنية  املوؤ�ص�صات  اإىل  اإ�صافة  للمواطن،  ميكن، 

دورا كبريا يف ترويج املعلومة من خالل �صبكات التوا�صل االجتماعي، 

االأمر الذي قد ي�صكل خطورة كبرية على االأمن واال�صتقرار. كما ربط 

العام  الراأي  تنوير  بدوره يف  املعلومة  على  احل�صول  االإعالمي يف  حق 

و�رضح االأحداث للجمهور، م�صريا اإىل اأن تدبري هذه العملية قد يخ�صع 

العتبارات عدة منها ا�صتغالل املعلومة ك�صلعة اأو اال�صتغالل ال�صيا�صي 

اأهدافه،  عن  االإعالم  حتريف  اىل  يوؤدي  مما  للمعلومة  واالإيديولوجي 

التعامل  كان  وكلما  ب�صكل مو�صوعي �رضف.  املعلومة  مع  التعامل  اأو 

املو�صوعي مع املعلومة كل ما كان ذلك يف �صالح االأمن ويف �صالح 

�صاعة  يف  املعلومة  مع  التعامل  يتطلب  اال�صتقرار  اأن  واعترب  املواطن. 

االأزمات وفق قواعد االن�صباط االإعالمي من خالل نقل املعلومة ب�صكل 

يخدم ال�صالح العام وتبديد املخاوف لدى الراأي العام واملجتمع. 

واعترب م�صطفى الفراخي اأن على االأجهزة االأمنية اأن تتحلى باجلراأة 

على متكني املواطن والراأي العام من املعلومة لي�س بهدف التوا�صل يف 

حد ذاته، ولكن بهدف التو�صيح والت�صدي ملا ميكنه اأن يحرف املعلومة 

عن اجتاهها ال�صحيح، ملحا على اأن توا�صل املوؤ�ص�صة االأمنية مع و�صائل 

االإعالم يجب اأن يكون ناجعا خا�صة واأن عن�رض الوقت يكون حا�صما 
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جدا يف بع�س احلاالت. كما اأكد على اأن التعامل بني االإعالمي واالأمني 

كما  للمجتمع.  خدمة  املوؤ�ص�صتني  بني  التعاون  اإطار  يف  يتم  اأن  يجب 

املو�صوعية والفاعلية على  املوؤ�ص�صات االإعالمية بجانب  اأن تهتم  يجب 

اأ�صا�س حتقيق امل�صلحة الف�صلى للبلد. بل ال بد من االن�صباط االإعالمي 

يف بع�س احلاالت احلرجة. واعترب اأن من عوامل بناء الثقة بني الطرفني 

تكوين االأمنيني يف جمال االإعالم والتوا�صل ف�صال عن انفتاح و�صائل 

وطرق  تعرت�صها  التي  ال�صعوبات  لفهم  االأمنية  االأجهزة  على  االإعالم 

ا�صتغالها من خالل توا�صل منتظم بني الطرفني. 

يف  احلق  بني  ال�صخ�صية  املعطيات  حول  مداخلتها  م�صتهل  ويف 

مهندز  نزهة  قدمت  اخلا�صة،  احلياة  وحماية  املعلومة  على  احل�صول 

الطابع  ذات  املعطيات  حماية  ملراقبة  الوطنية  اللجنة  عن  التلم�صاين 

البلدان االأوروبية  ال�صخ�صي ملحة مقارنة يف هذا املجال بني عدد من 

مربزة اأوجه الت�صابه واالختالف القائمة بينها.

باحلق  املتعلق  الوطني  القانوين  االإطار  اإبراز  اإىل  انتقلت  ذلك  بعد 

يف احل�صول على املعلومة �صواء ما ورد يف الد�صتور اأو ما ن�س عليه 

قانون  اأو  املعلوما،   على  احل�صول  يف  باحلق  املتعلق  القانون31-13 

ال�صحافة والن�رض اأو قانون االأر�صيف، اإىل غري ذلك من الن�صو�س، مربزة 

اأن القانون13-31،  الذي ن�رض يف اجلريدة الر�صمية �صنة 2018، �صيدخل 

حيز التنفيذ يف 12 مار�س 2019، با�صتثناء بع�س الف�صول )من الف�صل 

10 اإىل الف�صل 13( التي �صتدخل حيز التنفيذ ابتداء من مار�س 2020.

القانون  بهذا  املعنية  واملوؤ�ص�صات  املعلومات  اإىل  املتدخلة  وتطرقت 

الرتابية،  اجلماعات  املحاكم،  امل�صت�صارين،  جمل�س  النواب،  )جمل�س 

لتتوقف عند اال�صتثناءات وهي متعددة، من  العمومية....(،  املوؤ�ص�صات 

بينها كل ما تتعلق بالدفاع الوطني واأمن الدولة الداخلي اأو اخلارجي، 

واحلياة اخلا�صة لالأفراد اأو املعلومة التي تكت�صي طابع معطيات �صخ�صية. 
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وبعد اأن اأبرزت التزامات املوؤ�ص�صات، وعلى راأ�صها ن�رض احلد االأق�صى من 

املعلومات التي يف حوزتها بوا�صطة جميع و�صائل الن�رض املتاحة، وو�صع 

رهن اإ�صارة كل �صخ�س مكلف قاعدة للمعلومات املوجودة يف حوزتها 

ا�صتعمال  اإعادة  �رضوط  اإىل  تطرقت  مبهامه،  القيام  من  متكينه  ق�صد 

املعلومات املتمثلة يف اأن يتم ذلك الأغرا�س م�رضوعة، واأال يتم حتريف 

م�صمون املعلومات، مع �رضورة االإ�صارة اإىل م�صدرها وتاريخ اإ�صدارها، 

واأال يوؤدي ذلك اإىل االإ�صاءة اأو االإ�رضار بامل�صلحة العامة اأو امل�صا�س باأي 

حق من حقوق الغري، م�صرية اإىل اأن كل املعطيات ال�صخ�صية م�صتثنية 

على  احل�صول  م�صطرة  اإىل  املتدخلة  تطرقت  ذلك  وبعد  الن�رض.  من 

املعلومات وطرق الطعن، ف�صال عن اأهداف اللجنة والعقوبات املرتتبة عن 

خرق القانون �صواء من طرف ال�صخ�س املكلف بتلقي طلبات احل�صول 

على املعلومات، اأو ال�صخ�س امل�صتعمل للمعلومة. 

 �جلل�شة �لثانية

يف بداية اجلل�صة الثانية التي تراأ�صتها االإعالمية ب�رضى مازيه، اأبرزت 

هذه االأخرية قوة و�صائل االإعالم االإلكرتوين ومواقع التوا�صل االجتماعي، 

وخا�صة خالل االأحداث الكربى كما هو االأمر بالن�صبة الأحداث الربيع 

العربي. واأكدت اأهمية القيام بدرا�صات للوقوف على �صريورة هذه الو�صائل 

�صبطها  عند  قوة  عامل  تعترب  التي  املعلومة  م�صتقبل  على  وتاأثريها 

وموطن �صعف عن غيابهاا اأو حجبها. كما طرحت عدة ت�صاوؤالت حول 

عالقة هذا النوع من االإعالم باالأمن، وعن كيفية التعامل معه يف املجال 

الت�رضيعي وعن ماآل حماية اخل�صو�صية يف ظل هذا االنفجار االإعالمي 

االإلكرتوين. 

كان االأ�صتاذ حممد عبد الوهاب العاليل الباحث يف جمال االإعالم 

واالت�صال اأول متدخل يف اجلل�صة الثانية من هذه الندوة التي تراأ�صت 

التوا�صل  و�صبكات  االإلكرتونية  ال�صحافة  مو�صوع  حول  اأ�صغالها 
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انطلق  حيث  املمار�صة،  واإ�صكاليات  القانونية  املقت�صيات  االجتماعي: 

املتدخل من �صوؤال اعتربه مركزيا حول: هل املقت�صيات املرتبطة بال�صحافة 

الوطنية،  امل�صتويات  على  االجتماعي  التوا�صل  و�صبكات  االإلكرتونية 

اأنها تتعار�س لدى خمتلف  اأم  تتوافق  القانونية،  باملقت�صيات  وبارتباط 

الفاعلني؟ مربزا اأن اجلواب عن هذا ال�صوؤال املركزي يجب اأن يعتمد مقاربة 

مندجمة لها منطلق منهجي ي�صمل ال�صلطة وو�صائل االإعالم واملجتمع 

وعالقات التفاعل بينها. واأ�صار يف هذا االإطار اإىل �صياقات تناول هذا 

ال�صوؤال املركزي واملتمثلة يف وجود نظام جديد من جهة وفاعلني جدد 

من جهة اأخرى. فمن حيث النظام اأ�صار اإىل مكوناته وتطوره من املجتمع 

املعرفة  اجلماهريي اإىل جمتمع  االإعالم  و�صائل  اإىل جمتمع  ال�صناعي 

اجلدد  الفاعلني  حيث  من  اأما  منها.  كل  خا�صيات  مربزا  واملعلومات، 

فقد اأو�صح عالقة الفعل مع الفاعلني يف ف�صاءات االإ�صاعة )الن�صطاء( 

واملعلومة )املنا�صلون وال�صحفيون( واملعرفة ) املثقفون واملفكرون( مربزا 

تراجع الفاعلني يف جمال املعرفة اأمام هيمنة الن�صطاء والو�صطاء، حيث 

اعترب اأن ف�صل »الربيع العربي«، مثال، راجع اإىل اأنه انطلق ومت على يد 

الن�صطاء ولي�س على من يعتمد املعرفة واملعلومة من مفكرين ومثقفني 

و�صحافيني ومنا�صلني ملتزمني.

من  املكت�صبات  حيث  من  املغربي  الو�صع  اإىل  املتدخل  تطرق  كما 

 ،2011 د�صتور  اأدرج  املكت�صبات  باب  ففي  ثانية.  من جهة  والتحديات 

وطني  جمل�س  واإحداث  والن�رض،  لل�صحافة  جديد  قانون  واإ�صدار 

لل�صحافة، واإدخال تعديالت على الرت�صانة القانونية، واإ�صدار قانون احلق 

يف احل�صول على املعلومات، واإن�صاء الهياأة العليا لل�صمعي الب�رضي؛ يف 

حني اأدرج �صمن التحديات، حتدي الولوجية: )املوارد الب�رضية، البنيات 

واال�صتقاللية،  والتعددية،  والتنوع  التكنولوجية(،  ال�صناعات  التحتية، 

واحلرية، واحرتام اأخالقيات املهنة، عالوة على التحديات املرتبطة بالتكوين، 
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عن  ف�صال  الب�رضي  والتاأهيل  امل�صامني،  واإنتاج  الثقة،  وبناء  وال�صفافية 

حتدي اخل�صو�صية. 

بعد ذلك خ�ص�س حممد العاليل جزءا من مداخلته للتعريف مبيثاق 

االإعالن العاملي لالإعالم والدميقراطية اجلديد؛ مربزا عنا�رضه االأ�صا�صية 

املتمثلة يف اأن على كل الكيانات اأن تلتزم يف اأن�صطتها احلياد ال�صيا�صي 

اآليات  التعددية وو�صع  اأن حترتم  واالإيديولوجي والديني، ويعود عليها 

�صمان املعلومة ذات امل�صداقية، واأن تكون قابلة للتثبت وراف�صة للتالعب 

بها و�َصّفافة للمراقبة. كما يوؤّكد االإعالن، اأي�صا على الوظيفة االجتماعية 

ال�صحافيني وا�صتقاللية االإعالم واحرتام  لل�صحافة، وعلى حرية و�صالمة 

اأخالقيات املهنة ك�رضوط اأ�صا�صية ملمار�صة ال�صحافة مهما كان و�صع من 

ميار�صها. 

تدخل  والرهانات«  التحديات  ال�صيرباين،  »االأمن  مو�صوع  وحول 

يون�س يا�صني من املديرية العامة لالأمن الوطني ليعطي نظرة عامة عن 

واالأمن  الرقمية  الثقة  اعتمدت  التي   ،»2013 الرقمي  »املغرب  اإ�صرتاتيجية 

ال�صيرباين كاإجراء م�صاحب لتنمية املغرب يف جمال االقت�صاد الرقمي، 

موؤكدا اأن بناء هذه الثقة ي�صتلزم توفري جواب �صاف بخ�صو�س االأبعاد 

التي  االأمنية  للحاجيات  والتكنولوجية  واالقت�صادية  والقانونية  الب�رضية 

اعتماد  اأن  مو�صحا  وم�صتعملوها،  الرقمية  التحتية  البنيات  حتتاجها 

التكنولوجيات الرقمية وتبعية القطاعني العام واخلا�س لهذه التكنولوجيات 

ذاتها والرتابط القائم بني البنيات التحتية احليوية، يولد درجة كبرية من 

اله�صا�صة يف االأداء العادي للموؤ�ص�صات.

ال�صيرباين، حيث  االأمن  ورهانات  املتدخل عن حتديات  كما حتدث 

اأ�صبح تاأمني املعلومات التي تنقلها نظم املعلومات وال�صيطرة عليها م�صاألة 

ملحة ب�صكل متزايد يف عامل اأ�صبحت فيه البيئة املرتبطة بتكنولوجيا 

اأن  واأ�صاف  املختلفة.  للتهديدات  متزايدا  هدفا  واالت�صاالت  املعلومات 
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يف  الواردة  والتنمية  االنفتاح  باحتماالت  املتعلقة  واملخاطر  التحديات 

احلماية  اآليات  و�صع  ت�صتلزم  باملغرب،   ،»2013 الرقمي  »املغرب  خمطط 

والبنيات  العمومية  والهيئات  االإدارات  اإعالم  منظومات  عن  والدفاع 

التحتية ذات االأهمية احليوية؛ ف�صال عن حت�صي�س املقاوالت واملواطنني 

حول الق�صايا واملخاطر املرتبطة بالتهديدات الرقمية.

تعزيز  الدولة  قررت  املتدخل،  ي�صيف  التحدي،  هذا  مواجهة  ويف 

والهيئات  باالإدارات  اخلا�صة  املعلومات  نظم  اأمن  الوطنية يف  القدرات 

العامة والبنيات التحتية ذات االأهمية احليوية، من خالل اإن�صاء اللجنة 

اال�صرتاتيجية الأمن نظم املعلومات )CSSSI(؛ واملديرية العامة الأمن نظم 

رفع  اأجل  من  منهما  كل  ومهام  وظائف  مربزا   ،)DGSSI( املعلومات 

م�صتوى احلماية وتوفري االأمن لنظام املعلومات لالإدارات والهيئات العامة 

االأمن  اأن  اإىل  وخل�س  احليوية.  االأهمية  ذات  التحتية  البنيات  وكذلك 

ال�صيرباين هو �صاأن اجلميع، موؤكدا على اأن باتباع �صلوك حكيم، ووعي 

مهم بدرجة ح�صا�صية املعلومات التي تتم معاجلتها اأو تبادلها،  مهما 

كانت طبيعتها )اقت�صادية اأو �صناعية اأو اأمنية اأو قانونية اأو �صخ�صية( 

تتم م�صاهمة اجلميع يف حتقيق االأمن ال�صيرباين للبالد. 

ومن جهته تدخل االأ�صتاذ اجلامعي والنا�صط احلقوقي اإدري�س بلماحي 

يف مو�صوع التوا�صل االأمني ودوره يف تر�صيخ احلكامة االأمنية اجليدة،  

مربزا يف بداية مداخلته اأن احلكامة االأمنية ال تنح�رض يف اأجهزة االأمن 

فقط بل تتعداها اإىل موؤ�ص�صات اأخرى منها العدالة، واأن االإعالم والتوا�صل 

ي�صكل عن�رضا رئي�صيا يف احلكامة االأمنية الأنه جزء من ال�صفافية. كما 

اأ�صار اإىل ثالث مالحظات اأولية يف هذا ال�صاأن جمملها اأن االأمن مكون 

اأن تتاأكد  املوؤ�ص�صات االأمنية مطالبة من  اأ�صا�صي حلقوق االإن�صان، واأن 

با�صتمرار من ثقة اجلمهور يف تدخالتها، واأن الن�رض ي�صتلزم مراعاة عدم 

على  واحلفاظ  اجلارية؛  الق�صائية  امل�صاطر  على  املقدمة  املعلومة  تاأثري 
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قرينة الرباءة؛ واحرتام حرمة احلياة اخلا�صة، ف�صال عن �صمان املعلومات 

ال�رضية الالزمة للحفاظ على االأمن

االأمنية  املوؤ�ص�صات  توا�صل  مبادرات  على  بلماحي  االأ�صتاذ  واأثنى 

عرب البالغات والدوريات واالأبواب املفتوحة والعمليات التح�صي�صية، غري 

اأنه اعترب اأن هذه املجهودات يجب اأن تتعدى اجلانب االإخباري نحو 

بناء �صيا�صة توا�صلية متكاملة. كما تطرقت املداخلة اإىل اإحداث املكتب 

التوا�صل  يتم  بارزا مل  �صكل حدثا  الذي  الق�صائية  للتحقيقات  املركزي 

ب�صاأنه من طرف املوؤ�ص�صات املعنية.

ومن جهة اأخرى اأبرز اأن البالغات التي ت�صدر بخ�صو�س بع�س اجلرائم 

لها اأهمية خا�صة، لكنها ال تفي بكل الغر�س، اإذ يجب االهتمام باإعالم 

القرب واإحداث هيئات للعمل املبا�رض مع ال�صاكنة واللجوء اإىل خمتلف 

تقنيات التوا�صل، موؤكدا على دور التكوين والتكوين امل�صتمر هذا الباب. 

ومن الق�صايا التي تطرق لها �صاحب املداخلة تدبري جمهور مالعب كرة 

القدم موؤكدا اأن االأمر اأ�صبح مبثابة ثقافة من ال�صعب حماربتها قانونيا 

واأمنيا،  بل ال بد من تظافر اجلهود، ابتداء من العمل الزجري و�صوال 

اإىل تكثيف العمل التوا�صلي، ف�صال عن مواكبة العدالة لهذا املو�صوع.

جناعة  مو�صوع  اإىل  املداخلة  �صاحب  تطرق  اآخر  م�صتوى  وعلى 

عالقتها  يف  االأمنية  باملوؤ�ص�صات  الداخلية  والتدقيقات  االفتحا�صات 

باملقاربة االإعالمية لها. فاإذا كان من االإيجابي القيام بهذه االفتحا�صات 

وربط امل�صوؤولية باملحا�صبة، غري اأنه يجب تطوير طريقة تقدميها اإعالميا،. 

ويف االأخري مت التاأكيد على اأن التدبري ال�صفاف لنتائج التحقيقات يحقق 

نتيجتني اإيجابيتني، اإذ ميثل و�صيلة لتقوية ثقة املواطنني يف املوؤ�ص�صات 

من  املجتمع  يف  االأمنية  التدخالت  �رضعية  ويعزز  جهة،  من  االأمنية، 

من  �صيزيد  االأمنية  للموؤ�ص�صات  ال�صنوية  التقارير  ن�رض  واأن  ثانية،  جهة 
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رفع القدرات االإعالمية للموؤ�ص�صات االأمنية والثقة بينها بني املوؤ�ص�صات 

االإعالمية من جهة ثالثة.  

االإعالمية  »الرتبية  اأدنون يف مداخلته حول  االإعالمي خالد  واعترب 

كمدخل للحكامة االأمنية« اأن هناك ثالث ق�صايا اأ�صا�صية ت�صكل �رضوطا 

ومداخل حلكامة اأمنية جيدة، اأوالها ال�رضاكة باعتبار اأن االأمن يجب 

اأن يكون يف خدمة املجتمع، وثانيها اإ�صالح الهيكلة التنظيمية الأجهزة 

االأمن والتكوين والتكوين امل�صتمر،  وثالث هذه املداخل يكمن يف امل�صاءلة 

وال�صفافية.

باالأمن  العالقة  ذات  االأ�صا�صية  العنا�رض  بع�س  حدد  ذلك  وبعد 

االإعالمي، منها �رضورة وجود اإعالم له ر�صالة اإعالمية خا�صة، وحتديد 

اجلمهور  اإىل  اإ�صافة  ثالث  كعن�رض  االإعالم  من  النوع  هذا  وظائف 

احلكامة  عن  احلديث  عند  تنا�صيه  نهائيا  يجب  ال  الذي  امل�صتهدف 

واحلكامة  االإعالمية  العملية  من  الرئي�صي  امل�صتهدف  باعتباره  االأمنية 

االأمنية. وبعد اأن اأ�صار اإىل الوظائف التي يقوم بها االإعالم االأمني توقف 

عند بع�س االإ�صكاليات التي اعتربها رئي�صية. وتتجلى اأوالها يف طريقة 

اأن االأول حمكوم بال�رضعة يف  ا�صتغال كل من االإعالم واالأمن، حيث 

اأن رجل االأمن حمكوم باحليطة واحلذر والرتيث، مما قد يخلق  حني 

ت�صاربا بني القطاعني، يف حني تكمن االإ�صكالية الثانية يف اأن متطلبات 

االأمن قد توؤدي اإىل الت�صييق على بع�س احلريات، وتتعلق االإ�صكالية 

يطرح  الذي  االأمر  وم�صمونها،  للمعلومة  املتلقي  اإدراك  مبدى  الثالثة 

م�صاألة الثقة، معتربا اأن هذه االإ�صكالية ت�صكل مدخال للرتبية االإعالمية.

والقدرات  املهارات  تنمية  باأنها  االإعالمية  الرتبية  عرف  ذلك  بعد 

االإعالمية لدى املتلقي كيفما كان نوعه، حتى يتحول من متلق �صلبي 

كما  واأهدافها.  االإعالمية  الر�صالة  حتليل  على  قادر  نا�صط  متلق  اإىل 

الرتبية االإعالمية تكمن يف تي�صري تو�صل و�صول  اأهمية  اأن  اإىل  اأ�صار 
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االأفراد اإىل املهارات التي يحتاجها لفهم الر�صالة االإعالمية وتهيئ املتلقي 

ليتحول اإىل م�صارك اإيجابي يف التوا�صل االجتماعي كما ت�صجع على 

تن�صئة املواطن امل�صوؤول وربط املنهج الرتبوي باحلياة الواقعية والتطور 

التكنولوجي.

واأ�صار خالد اأدنون اإىل اأن للرتبية االإعالمية م�صتويني، االأول ر�صمي 

التكوين  ومعاهد  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  االإعالمية  بالرتبية  ويتعلق 

كمعاهد تكوين رجال ال�رضطة واالأمن، والثاين غري ر�صمي وهو منوط 

باالأ�رضة واملوؤ�ص�صات االإعالمية. وختم بالقول اإنه من ال�رضوري االنتقال 

من االإعالم االأمني اإىل االأمن االإعالمي الأن هذا االأخري ي�صمل خمتلف 

احلقول املعرفية اإ�صافة اإىل احلقل االإعالمي، موؤكدا اأن االأمن االإعالمي 

عامل اأ�صا�صي يف ربح معركة اال�صتقرار والتقدم االقت�صادي واالجتماعي 

وال�صيا�صي واالأمني.

�لنقا�س

عرفت الندوة نقا�صا اأثرى املداخالت القيمة، مبا ت�صمنه من مالحظات 

واقرتاحات بناءة من اأبرزها: 

 التاأكيد على احلاجة اإىل تكوين االأمني واالإعالمي يف جمال حقوق −

االإن�صان، وكذا متكني كل منهما من االطالع على �رضوط ا�صتغال 

االآخر و�صوابط عمله واملقت�صيات املنظمة له، الأن من �صاأن ذلك اأن 

ي�صاهم يف بناء الثقة بني الطرفني ويخلق اأر�صية للتعاون على قاعدة 

املعرفة ودون اأن يفقد اأي طرف ا�صتقالليته وحريته يف اال�صتغال وفق 

روؤيته، ويف احرتام اأي�صا لل�صوابط القانونية واالأخالقية.

من �صاأن هذه الثقة املتبادلة، التي بدونها الآ ميكن بلوغ ال�صفافية يف −

التعامل مع املعلومة، اأن تغري ت�صور كل من االإعالمي واالأمني عن 

نف�صه، والوعي باأن االأهداف واحدة مع اختالف يف اأ�صاليب وطرق 
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الو�صول اإليها مع احرتام املقت�صيات التي حتكم كل منهما.

الق�صائية − ال�صلطة  ا�صتقاللية  تعزيز  اأهمية  على  الـتاأكيد  مت  كما 

باعتبارها �صلطة الف�صل يف اخلالفات التي قد حتدث بني االإعالمي 

واملوؤ�ص�صة االأمنية وغريها من موؤ�ص�صات الدولة بخ�صو�س احل�صول 

على املعلومة. 

حرية ال�صحافة م�صمونة مبوجب الد�صتور، غري اأن ذلك ال يعني اأن −

البلدان  هذا احلق مطلق بل هو مقيد ب�صوابط حترتم يف جميع 

االعتبار،   بعني  للبلد  العامة  امل�صلحة  اأخذ  وتبتغي  الدميقراطية 

وعدم هيمنة املنطق التجاري على ما عداه يف التعامل مع املتلقي 

واالحتكام لل�صوابط املهنية والقانونية ذات ال�صلة. 

يف − واالإعالمي  ال�صحفي  بها  يتقيد  �صلوك  مدونة  بلورة  �رضورة 

حرية  ممار�صة  ف�صاء  اأ�صبح  اأن  بعد  خا�صة  املعلومة،  مع  تعامله 

التعبري م�صو�صا بفعل العدد الهائل من من االإ�صدارات االإلكرتونية 

واالنفجار التكنولوجي يف جمال االإعالم و�صهولة الولوج اإليه بدون 

�صوابط وا�صحة،  مع االإ�صارة اإىل اأن املجل�س الوطني لل�صحافة قد 

يلعب دورا هاما يف هذا املجال.

لقد مت احلديث باإيجابية عن التقدم الذي عرفته املوؤ�ص�صات االأمنية، −

�صواء على م�صتوى التكوين على حقوق االإن�صان اأو على م�صتوى 

الر�صمي  الناطق  قبيل  من  االإعالمي،  باجلانب  مكلفة  اأجهزة  خلق 

واخللية املركزية املكلفة باالإعالم وخاليا غري ممركزة، واإ�صدار البالغات 

باإيجابية  االإ�صارة،  متت  كما  باال�صتجوابات  والقيام  والتو�صيحات، 

االإخبار، عند ال�رضورة، ببع�س العمليات التاأديبية ال�صاعية اإىل ربط 

امل�صوؤولية باملحا�صبة، مع التاأكيد على �رضورة بذل جمهودات اأكرث 

لتمتني ج�رض بني االأمن واالإعالم. ويف هذا ال�صدد مت تقدمي عدد 
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توا�صلية،  �صيا�صة  و�صع  على  التاأكيد  بني  ترتاوح  املقرتحات  من 

ولي�س اإعالمية فقط، ت�صاعد على بلورة حكامة اأمنية جيدة متكن 

املوؤ�ص�صات االأمنية من ممار�صة مهامها يف جو تطبعه الثقة املتبادلة 

مع و�صائل االإعالم ومتكينها من املعلومة يف وقتها، ف�صال عن خلق 

اأن احلكامة  اأي�صا،  املقرتحات  املواطنني. ومن هذه  الثقة مع  عالقة 

االأمنية اجليدة تتطلب اإعادة بناء الرت�صانة القانونية االأمنية، مبا يف  

ذلك بلورة مدونات قانونية واأخالقية.

التي − املمار�صات  بع�س  اإىل  االنتباه  اإثارة  متت  بذلك  ارتباط  ويف 

اعتربت بعيدة عن احلكامة االأمنية اجليدة، التي حتدث اأحيانا منها 

ممار�صة العنف غري املتنا�صب مع االأحداث اأحيانا مما يكر�س انعدام 

الثقة يف املوؤ�ص�صات االأمنية والت�صكيك يف املجهودات االإعالمية التي 

تقوم بها؛ ومنها متثيل اجلرائم بوجوه مك�صوفة االأمر الذي يخرق 

على  ف�صال  املحاكمة،  قبل  يتم  ذلك  اأن  باعتبار  الرباءة  قرينة  مبداأ 

اأنه يحرم املعني اإن كان جانيا فعال من حقه يف رد االعتبار وتقادم 

التي  االإعالم  وو�صائل  ال�صحافة  على  لوحظ  االأمر  )نف�س  اجلرمية 

تن�رض اأ�صماء و�صور املتهمني واجلناة(. 

اأن − الندوة  هذه  خالل  اأي�صا  عنها  التعبري  مت  التي  املالحظات  ومن 

القانون املتعلق باحلق يف املعلومة يف بع�س جوانبه تنق�صه الدقة، 

خ�صو�صا يف ما يتعلق باال�صتثناءات، كما مت التعبري عن االأمل يف اأن 

تبادر اللجنة املعنية باملو�صوع، بعد ت�صكيلها، اإىل العمل على مزيد 

من التدقيق وال�صبط مبا ي�صمح بتي�صري التمتع باحلق يف الو�صول 

اإىل املعلومة ويف الوقت املنا�صب.

اإ�صدار − اأهمية  الندوة  اأ�صغال  خالل  تواترت  التي  املقرتحات  ومن 

املوؤ�ص�صات االأمنية، وخمتلف الهيئات ذات االأهمية احليوية بالبالد، 
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مع  الثقة  بناء ج�رض  وعلى  ال�صفافية  على  ت�صاعد  �صنوية،   لتقارير 

االإعالم واملواطن ب�صكل عام وتخفف من احلاجة اإىل طلب الولوج 

اإىل املعلومة يف املجال االأمني.

 �الختتام

رئي�س مركز درا�صات  بلكو�س  اعترب احلبيب  يف اجلل�صة اخلتامية، 

بالن�صبة  ت�صكل  الندوة  هذه  اأ�صغال  اأن  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق 

للمركز مدخال جديدا لالهتمام بطريف املو�صوع،  احلكامة االأمنية من 

واأكد  يرتبط بهما من ق�صايا خمتلفة.  ثان، وما  جهة واالإعالم كطرف 

اأن املغرب يف تطور يف جمال التوا�صل لي�س بالن�صبة للموؤ�ص�صة االأمنية 

فقط لكن بالن�صبة لباقي املوؤ�ص�صات ذات االأهمية احليوية، على الرغم من 

اأن ح�صور هذا التوا�صل يحتاج اإىل تطوير، م�صريا،  كمثال على ذلك،  

اإىل التعامل مع اجلرائم االإلكرتونية.

واعترب اأن الدفع بهذا التطور اأكرث قد يقت�صي من املوؤ�ص�صات االأمنية 

ن�رض تقارير دورية حول ن�صاطها وكيفية تعاملها مع الق�صايا واجلرائم 

التي تواجهها حتى ت�صبح كل املعطيات غري املعنية بطابع ال�رضية املتوفرة 

اإىل  بلكو�س  احلبيب  اأ�صار  كما  املواطنني.  وعموم  االإعالم  متناول  يف 

االأمنية يف جمال  املوؤ�ص�صات  بها  وتقوم  قامت  التي  القيمة  املجهودات 

التكوين على حقوق االإن�صان.

وعلى م�صتوى ثان اأكد اأن هناك موؤ�ص�صات متعددة للمراقبة وامل�صاءلة 

�صواء على امل�صتوى الق�صائي اأو م�صتوى املوؤ�ص�صات الت�رضيعية وغريها، 

م�صريا اإىل دور و�صائل االإعالم يف مرافقة ذلك. واأو�صح اأن ثنائية احلرية 

خمتلف  يف  بل  فقط،  املحلي  القانون  يف  لي�س  موجودة  وامل�صوؤولية 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية نف�صها، وهي ثنائية تتطلب االجتهاد من 

املوؤ�ص�صات  اأو  العدالة  �صواء من طرف  طرف اجلهات ذات االخت�صا�س 
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املخت�صة دوليا ووطنيا. واأ�صاف اأن ثقافة حقوق االإن�صان ال تنح�رض يف 

املبادئ واالإعالنات بقدر ما تتعلق بزخم االجتهادات و االأدبيات )املقررون، 

اللجن املخت�صة، وجلن املعاهدات الخ...(. فمعركة االجتهاد لتغيري الثقافة 

اإ�صالحية حقيقية لتجاوز  والعقليات يف جمال حقوق االإن�صان معركة 

ح�صون املحافظة التي تعيق تطور املجتمعات واإطالق عمليات التفكري 

واالجتهاد لتاأ�صيل ثقافة حقوق االإن�صان داخل جمتمعنا، الدور الهام 

يف مواكبة لالإعالم يف هذه املعركة. واعترب اأنه يف غياب اإعالم عمومي 

والنقا�صات  املجتمع  واقع  ونقل  الثقة  وك�صب  التبليغ  على  وقادر  قوي 

والتناق�صات التي تخرتقه، �صت�صود االإ�صاعات واالأخبار الكاذبة، موؤكدا 

اأن اإعالما عموميا بهذه املوا�صفات ي�صكل اإحدى الركائز االأ�صا�صية لبناء 

وتر�صيخ املغرب الدميقراطي.

واأعلن رئي�س مركز درا�صات حقوق االإن�صاين والدميقراطية يف اخلتام 

اأن منظمي الندوة �صيعمالن على اإجناز تقرير تركيبي الأ�صغال هذه الندوة 

واإ�صدار كتاب ي�صم اأ�صغالها. 
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