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اأر�ضية الندوة

الإعالم واحلكامة الأمنية: اأية عالقة؟

ت�صكل العالقة بني امل�ؤ�ص�صات الأمنية وو�صائل الإعالم، خا�صة خالل املراحل 

النتقالية اأو اأثناء الأزمات حمكا حقيقيا للتحديات والإكراهات التي تطرحها 

يف عالقة بقطاعني مهمني لهما ح�صا�صية بارزة من حيث م�صتلزمات ال�ظائف 

عرفت  فد  بالدنا  يف  العالقة  هذه  كانت  واإذا  املجتمعات.  داخل  والأدوار 

تط�رات مهمة ت�ؤ�رش على حت�لت داخلها ويف عالقة بالآخر، �ص�اء من حيث 

اإ�صكالت  الآن،  نف�س  فاإنها تربز، يف  وال�ص�ابط،  امل�ؤ�ص�صي  والبناء  الت�رشيع 

ذات عالقة بتح�لت املحيط من الزاوية التكن�ل�جية واملعل�ماتية والأمنية، اأو 

يف عالقتها باملرتكزات القان�نية والت�رشيعية وال�صيا�صية ال�صامنة ملمار�صات 

احلرية وحماية احلق�ق وت�فري الأمن. لقد برز هذا التحدي يف عالقة هذين 

من  املطل�بة  باملمار�صة  الدميقراطية  املجتمعات  ال�صرتاتيجيني يف  القطاعني 

املحطات مرتبطة بق�صايا  اأبرز  اأدواره ومهامه. وقد كانت  كالهما من زاوية 

تهدد اأمن املجتمع والدولة )اإرهاب، جرمية منظمة، اإيدي�ل�جيات متطرفة، اأو 

ا�صطرابات تتخذ اأحيانا اأبعادا عنيفة...( وتتطلب من كالهما التدخل حلماية 

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

واإذا كان الأمن يف حاجة اإىل الإعالم، لإبالغ ر�صائله، وتن�ير الراأي العام 

والتعاون  حما�رشتها  على  يعمل  التي  واملخاطر  ي�اجهها،  التي  بالتحديات 

املطل�ب ملقاربة ا�صتباقية ملنابعها، فاإن الإعالم، بدوره، يف حاجة اإىل متابعة 

حت�لت املجتمع ور�صد الظ�اهر التي تتهدده وال��ص�ل اإىل املعل�مة بخ�ص��س 

واجلمه�ر  املجتمع  جتاه  ر�صالته  اأداء  من  ومتكينه  باله،  ت�صغل  التي  الق�صايا 

املتلقي. ويت�صاعف التحدي مع الث�رة التكن�ل�جية وتط�ر و�صائل الت�ا�صل 

يف تداخل مع تعقد اأ�صكال اجلرمية ومرتكبيها.

اإن ات�صاع ف�صاء احلرية وتط�ر قن�ات الت�ا�صل وتنامي اأ�صكال و�صبكات 

املعنيني  الفاعلني  بني  ال�رشيح  التفاعل  تتطلب  مك�ناتها،  وتعقد  اجلرمية 

مبا�رشة والتفكري امل�صرتك يف ما يتطلبه من معاجلة وق�اعد واأ�صكال عمل.  
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ترابطية  الإعالم هي عالقة  وو�صائل  الأمن  بني  العالقة  اأن  وا�صحا  ويبدو 

املقروءة  املختلفة  ب��صائله  فالإعالم  منهما.  كل  با�صتقاللية  امل�صا�س  دون 

وامل�صم�عة واملرئية يلعب دوراً بارزاً وي�ؤثر بفعالية يف دعم عمل الأجهزة 

الت�عية بع�اقب  اأداة ج�هرية يف  اأنه  امل�صت�يات، كما  الأمنية على خمتلف 

مكافحتها؛  وطرق  الإجرامية  الأفعال  تتبع  خالل  من  وخماطرها  اجلرمية 

الدميقراطي  التدبري  يف  هاما  دورا  وامل�صتقلة  احلرة  الإعالم  و�صائل  وتلعب 

لقطاع الأمن، حيث ت�صهر على تتبع اأعمال احلك�مة وغريها من امل�ؤ�ص�صات، 

كما ت�صاهم يف تعزيز مبداأ ال�صفافية يف اإطار عمليات �صنع القرار ال�صيا�صي 

ور�صم ال�صيا�صات العم�مية. بالإ�صافة اإىل ذلك، ت�صكل و�صائل الإعالم ف�صاءات 

الأ�صخا�س،  ب�صالمة  املتعلقة  والقرارات  الأمن  ق�صايا  ح�ل  والنقا�س  للح�ار 

بالإ�صافة اإىل اإثارة النتباه اإىل النتهاكات املحتملة حلق�ق الإن�صان التي قد 

و�صائل  تك�ن  وبذلك  اأو غريه.  الأمني  املجال  الفاعلني يف  بع�س  ت�صدر عن 

العالقة بني  اأن ت�ثيق  للرقابة، كما  الر�صمية  امل�ؤ�ص�صات  الإعالم مكملة لعمل 

البلد من  الأمن والإعالم باعتبارهما ميثالن ركيزتني لالأمن وال�صتقرار يف 

اإنفاذ  مهامه  من  ال�رشعية على قطاع  من  املزيد  اإ�صفاء  ي�صاهم يف  اأن  �صاأنه 

القان�ن وت�فري الأمن وال�صتقرار للبلد؛ خا�صة واأن الد�صت�ر املغربي قد اأقر 

يف العديد من مقت�صياته حرية التعبري واحلق يف ال�ل�ج اإىل املعل�مات، واأكد 

بكل حرية،  والآراء،  والأفكار  الأخبار  التعبري، ون�رش  اجلميع، يف  على حق 

ومن غري قيد، عدا ما ين�س عليه القان�ن �رشاحة، وكذا �صمان احلق يف الأمن 

كجزء من منظ�مة احلق�ق. 

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

وقان�ن  املهني،  ال�صحفي  وقان�ن  والن�رش،  ال�صحافة  قان�ن  ت�صم  لل�صحافة، 

املجل�س ال�طني لل�صحافة، كما عرفت البالد انبثاق �صحافة م�صتقلة وت��صيع 

وتاأهيل  اللكرتونية  ال�صحافة  وتط�ير  القرب،  باإعالم  اخلا�صة  الف�صاءات 

�صحافة التحقيق، الخ...

اإىل املعل�مة �رشعية د�صت�رية  ال�ل�ج  اأخرى اكت�صب احلق يف  ومن جهة 

على  احل�ص�ل  بالإمكان  اأ�صبح  حيث  والع�رشين،  ال�صابع  الف�صل  مبقت�صى 

املعل�مات امل�ج�دة يف ح�زة الإدارة العم�مية وامل�ؤ�ص�صات املنتخبة والهيئات 

من  والنتقال  اإجرائيا  احلق  هذا  تكري�س  يف  ورغبة  العام.  باملرفق  املكلفة 
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عم�مية الن�س اإىل التطبيق امللم��س على اأر�س ال�اقع، �صادق جمل�س الن�اب 

املعل�مات  طبيعة  حدد  الذي   ،31/13 رقم  املر�ص�م  م�رشوع  على  بالأغلبية 

املتاحة وحدودها وم�صادرها.

غري اأن الإ�صالحات التي عرفها كل من قطاع الأمن والإعالم، والنفتاح 

الذي بات يطبع عملهما تغري بطرح العديد من الأ�صئلة التي تبتغي ال�ق�ف 

عن مدى متانة العالقة القائمة بني الطرفني:

الأمن وال�صتقرار  ¡ ندير ف�صاءات احلرية وحماية ممار�صتها مع �صمان  كيف 

كاإحدى الركائز الأ�صا�صية للمجتمع وكحماية ملمار�صة احلريات؟

ميكن  ¡ وكيف  الإعالم،  وو�صائل  الأمن  قطاع  بني  التعاون  عالقات  طبيعة  ما 

التعريف  اأجل  من  اجله�د  تكاثف  يبتغي  �صياق  يف  العالقة  هذه  تط�ير 

ج�انبها  خمتلف  على  وال�ق�ف  باأهميتها،  والتح�صي�س  الأمنية  باحلكامة 

اأن�اع  البالد وحماربة خمتلف  اأمن وا�صتقرار  واإمكانيات تط�يرها و�صمان 

اجلرمية والف�صاد دون تداخل يف املهام وال�ظائف؟

كيف نط�ر �رشوط ممار�صة احلريات ون�صمن الأمن ومنكن الإعالم من املرافقة  ¡

امل��ص�عية واحلرة التي ت�صاهم يف تكري�س الدميقراطية؟

الد�صت�ر،  ¡ اأقرها  التي  وال�صمانات  الإعالم،  قطاع  اإ�صالح  �صاهم  حد  اأي  اإىل 

يف احلد من الت�صييق على حرية التعبري ب�صكل عام وال�صحافة ب�صكل خا�س، 

الأمنية  امل�ؤ�ص�صات  بني  والأخرى  الفينة  بني  تق�م  التي  الت�ترات  من  واحلد 

واملنابر ال�صحفية وال�صحفيني، وخا�صة يف فرتات »الأزمة«؟

وتاأ�صيل  ¡ تقعيد  الق�صاء...( يف  الإعالم،  )الأمن،  املعنية  امل�ؤ�ص�صات  دور  وما 

�ص�ابط هذه العالقة مبا ي�صمن احلرية ويحمي الأمن و�صيادة القان�ن؟

املهنة يف  ¡ امل��ص�عية، واأخالقيات  ال�صحفية  املمار�صات  اأي مدى حترتم  اإىل 

الأمنية،  باملمار�صات  ال�صلة  ذات  والأحداث  عام  ب�صكل  الأحداث  مع  تعاملها 

خا�صة بالن�صبة لالإعالم اللكرتوين، يف ظل الفراغ القان�ين القائم وغياب 

�ص�ابط اأخالقية ومهنية وا�صحة حتكمه؟

يف  ¡ كانا  التطبيقي  ومر�ص�مه  املعل�مة  اإىل  بال�ل�ج  املتعلق  القان�ن  هل 

م�صت�ى طم�حات التغيري التي مت التعبري عنها يف هذا املجال؟ واإىل اأي حد 
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ي�صتجيبان لغايات ال�ثيقة الد�صت�رية ومقت�صيات الق�انني الدولية املماثلة، 

وما حدود ذلك وفقا للقان�ن والتجارب الدولية الف�صلى؟. 

للتداول يف امل��ص�ع، وخا�صة يف الأ�صئلة امل�صار اإليها وغريها ذات ال�صلة، 

فريدري�س  وم�ؤ�ص�صة  والدميقراطية  الإن�صان  حق�ق  درا�صات  مركز  يقرتح 

اإيربت تنظيم ندوة يف م��ص�ع »و�صائل الإعالم واحلكامة الأمنية باملغرب«.

التاريخ : 08 ن�فمرب 2018  ¡

املدة : ي�م واحد  ¡

املكان: فندق فرح )ك�لد ت�ليب �صابقا( بالرباط ¡

عدد اجلل�صات: جل�صتان بثمان مداخالت، اإ�صافة اإىل الفتتاح والختتام )ثمان  ¡

متدخلني: 4 يف كل حم�ر(.

امل�صاركة : 50 م�صاركا من قطاعي الأمن والإعالم وم�ؤ�ص�صات وطنية واأكادمييني  ¡

وجمعيات مهتمة

مركز درا�صات حق�ق الإن�صان والدميقراطية �

م�ؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت بالرباط �

تقرير تركيبي عن اأ�صغال الندوة. �

اإىل  � اإ�صافة  واخلال�صات  النقا�صات  وملخ�س  املداخالت  ي�صم  كتاب  اإ�صدار 

التقرير الرتكيبي عن الندوة.

املنظمـون

املنتج:
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اخلمي�س 08 نوفمرب 2018

حفل �ضاي ا�ضتقبال وت�ضجيل امل�ضاركني09.30-09.00

09.30-10.00

اجلل�ضة الفتتاحية

درا�صات −− مركز  رئي�س  بلك��س،  احلبيب  ال�صيد 

حق�ق الإن�صان والدميقراطية

مل�ؤ�ص�صة −− املقيمة  املمثلة  �صت�ري�س،  �صيا  ال�صيدة 

فريدري�س اإيربت بالرباط

اجلــل�ضــة الأولـــى

11.30-10.00

ت�ضيري اجلل�ضة:

خديجة مروازي، جامعية ونا�صطة حق�قية−−

املتدخلون :

العالقة بني الأمن والإعالم: املكت�ضبات والتحديات؛ −§

الــ�طــنية  النقــابــة  رئي�س  البقايل،  اهلل  عبد 

للـ�صحافــة املغربية

حرية الإعالم و�ضمان الأمن: ال�ضوابط واحلدود؛−§

عمر ال�رشقاوي، جامعي

الربنامج
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الولوج اإىل املعلومة بني البعد الأمني واحلاجة الإعالمية؛−§

م�صطفى لفراخي، رئا�صة النيابة العامة

املعطيات ال�ضخ�ضية بني احلق يف املعلومة واحلياة اخلا�ضة؛−§

ملراقبة  ال�طنية  اللجنة  مهند�س،  تلم�صاين  نزهة 

حماية املعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي

مناق�ضة11.30-12.30

وجبة غذاء12.45-14.00

اجلل�ضة الثانية

14.00-15.30

ت�ضيري اجلل�ضة:

ب�رشى مازيه، اإعالمية−−

املتدخلون :

الجتماعي: −§ التوا�ضل  و�ضبكات  الإلكرتونية  ال�ضحافة 

املقت�ضيات القانونية واإ�ضكاليات املمار�ضة؛ 

حممد العاليل، باحث يف جمال الإعالم والت�صال

الأمن الإلكرتوين: التحديات والرهانات−§

ي�ن�س يا�صني، املديرية العامة لالأمن ال�طني
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احلكامة −§ تر�ضيخ  يف  ودوره  الأمني  والتوا�ضل  الإعالم 

الأمنية اجليدة؛

اإدري�س بلماحي، جامعي

الرتبية الإعالمية، مدخل للحكامة الأمنية؛−§

خالد اأدن�ن، اإعالمي

مناق�ضة15.30-17.00

اختتام الأ�ضغال وحفل �ضاي17.00



م�ؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت بالرباط

�صندوق الربيد : 1769

الهاتف : 58/ 57 50 67 37 05

الفاك�س: 55 50 67 37 05

fes@fes.org.ma :الإمييل

www.fes.org.ma : امل�قع الإلكرتوين

مركز درا�صات حق�ق الإن�صان والدميقراطية

�صندوق الربيد : 326

الهاتف : 71 95 70 37 05

الفاك�س: 71 95 70 37 05

cedhd@hotmail.fr :الإمييل

www.cedhd.org : امل�قع الإلكرتوين




