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تقديم
 

يغطي هذا التقرير حرية الصحافة باملغرب خالل املرحلة املمتدة بني مارس 2019 
التي كان  الثاني جائحة كورونا  التي عرفت في نصفها  املرحلة  2021، وهي  ومارس 
لها انعكاس سلبي ليس في املغرب فقط، بل في كل أنحاء العالم على واقع الصحافة 

وأوضاع الصحافيني والصحافيات املادية واملهنية.
 

يروم هذا التقرير إلقاء أضواء كاشفة على التطورات اإليجابية التي قد يكون عرفها 
سواء  والتجاوزات،  والتراجعات  االنتكاسات  كما  باملغرب،  والصحافة  اإلعالم  قطاع 
تم  التي  التجاوزات  أو  الصحفي،  الجسم  في حق  أطراف  مارستها  التي  التجاوزات 

رصدها داخل هذا الجسم، املرتبطة باالنزياح عن أخالقيات املهنة وأعرافها.
 

تقييم  التقريرااللتزام بقواعد املوضوعية، على صعوبة األمر، حيث أن  يحاول هذا 
اإلعالم  متباينة، سواء من خارج مهنيي/ات  كثيرة  قراءات  تخترقه  الصحافي  الوضع 
أوساط  داخل  من  أو  الرمزية،  أو  االقتصادية  أو  السياسية  للمواقع  تبعا  والصحافة، 
املهنيني/ات، ما بني مواقف مالكي/ات املقاوالت الصحافية، والصحفيني/ات املمارسني/
ات املهنيني/ات الذين بدورهم تخترقهم حساسيات مختلفة، وبالتالي نجد أحيانا قراءات 
مفرطة في التفاؤل تتغاضى عن مشاكل كثيرة مرتبطة باملأسسة، وحدود حرية التعبير، 
والحقوق االقتصادية واالجتماعية للعاملني/ات بالقطاع الصحفي، ونجد أحايني أخرى 
أو  قانونية  وتطورات، سواء  مكتسبات  أي  ينفي  العدمية،  من  نوع  في  مفرطة  قراءات 

مهنية، أو توسيعا لفضاءات التعبير والنشر.
وعموما يصعب الحديث عن استقرار في وضع الصحافة باملغرب، سواء في اتجاه 
نحو  االنحدار  في  أو  والتجويد،  واملهنية  الحرية  مساحات  وتوسيع  أكثر،  االنفتاح 
التضييق وانتشار مظاهر الالمهنية وتجاوز أخالقيات املهنة، إذ يظل واقع الصحافة 

مرتهنا لتطورات تقع خارجه غالبا، ومرتبطة بالوضعني السياسي واالقتصادي.
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اعتمد هذا التقرير على املحاور التالية:

وتم التطرق  اإلطار العام لواقع العمل الصحفي والحريات الصحفية:  املحور األول: 
فيه إلى نظرة عامة حول وضع حرية الصحافة على املستويني الدولي والوطني، وفي هذا 
األخير تم التركيز على أهم ما طبع هذا الوضع في عموميته، وخصوصا ما تعلق بأهم 
مستجد في تجويد وضبط املمارسة املهنية املتعلق بتنزيل مطلب إنشاء املجلس الوطني 
للصحافة، وإخراج ميثاق أخالقيات املهنة، وكذا ما تعلق بظروف العمل الصحفي خالل 

جائحة كورونا، وفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
 

واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  طالت  التي  لالنتهاكات  رصد  الثاين:  املحور 

جائحة  خالل  حدثت  التي  باالنتهاكات  خاصة  فقرة  تخصيص  مع  للصحافيني/ات، 
كورونا باعتبار طبيعتها الخاصة، وتداعياتها على العمل الصحافي التي قد تمتد إلى 
ما بعد انتهاء الجائحة، إن على مستوى الحقوق أو على مستوى أشكال االشتغال التي 
ستميل أكثر إلى الفضاءات املرقمنة، مما يهدد مستقبل الصحافة املكتوبة الورقية، وقد 
التي أصبحت  التواصل االجتماعي  الرقمي في ظل سطوة مواقع  يطال حتى اإلعالم 
بدورها تقوم بأدوار اإلخبار والتعليق والحوارات الصحفية وغيرها من األجناس التي 

كانت حصرا على اإلعالم املهني.
 

املحور الثالث: هم االعتداءات التي طالت الصحافيات والصحافيني بسبب أدائهم 

ملهامهم. وفي هذا املحور كذلك تم تخصيص فقرة خاصة باالعتداءات التي حدثت خالل 
جائحة كورونا، بالنظر إلى طبيعة النوعية لهذه االعتداءات، كونها مرتبطة بسياق مستجد 
لم يسبق ألغلب الصحافيني/ت وال ألجهزة السلطة املكلفة بإنفاذ القانون التعامل معه، 
مما أدى إلى حدوث سوء فهم في أحايني، وتوترات واعتداءات في أحايني أخرى. وقد 
تدخلت النقابة الوطنية للصحافة املغربية أكثر من مرة لحل مشاكل عارضة سواء عبر 

القيام بأدوار الوساطة، أو عبر دعم ومؤازرة الضحايا.
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1: دوليا: حرية الصحافة واصلت تراجعها: 
عرفت تراجعات خالل هذه السنة على املستوى الدولي فيما يخص حرية الصحافة، 
وفيما يخص أوضاع الصحافيني/ات. ولقد كان للتحوالت االقتصادية املطبوعة باالنكماش، 
وتمدد مناطق النزاع املسلح والحروب، وتصاعد املد اليميني القومي املتطرف املعادي 
للحريات واالختالف، أدوارا في هذه التراجعات التي مست حتى بعض الدول التي كانت 
معروفة باتساع مجاالت ممارسة الحريات والحقوق، ويمكن التمثيل لذلك بتنامي خطابات 
التنمر السيبراني ضد الصحافيني/ات في دول مثل الواليات املتحدة األمريكية والسويد، 
املنظمة  الجريمة  ملفات  على  يشتغلون  الذين  الصحافيني/ات  من  مجموعة  وبإخضاع 

للعيش تحت حماية الشرطة كما هو الوضع في هوالندا. 
 

إلى  النزاعات املسلحة دور في تعريض حياة الصحافيني/ت  لتمدد مناطق  قد كان 
الخطر كما هو في إقليم ناغورني كاراباخ، أو في ليبيا، أو في سوريا رغم تراجع عدد 
الصحافيني/ات الذين تعرضوا لالغتيال أو املوت أثناء تغطيتهم لوقائع مسلحة. كما أن 
تغطيتهم  أثناء  واملضايقات  واالعتداءات  للتهجمات  تعرضوا  والصحفيني  الصحافيات 
التي زادت وتيرتها خالل هذه املرحلة بمناطق  العنيفة  لالحتجاجات سواء السلمية أو 
متعددة في العالم على غرار فرنسا والجزائر والعراق ولبنان والسودان وإقليم كاطالونيا.

 
وساهم صعود املد اليميني القومي املتطرف عامليا في التضييق على حرية الصحافة، 
التي لم تعد مستهدفة من طرف الحكومات فقطـ، بل كذاك من طرف مجموعات يمينية 
منظمة، ولقد لعب الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب دورا في تأليب جزء كبير من 
الرأي العام ضد الصحافيات والصحافيني املنتقدين لسياساته، بحيث وصل األمر حد 
يميني  من طرف  ميريالند  والية  في  )الكابيتال(  على صحافيي/ات جريدة  النار  إطالق 
متعصب، وهو الوضع نفسه الذي عرفته البرازيل بعد فوز بولسونارو، حيث تصاعدت 
ملفات  على  يشتغلون  الذين  الصحافيني/ت  صفوف  في  واالعتقاالت  االعتداءات  حدة 

احملور األول
اإلطار العام لواقع العمل الصحفي والحريات الصحفية 
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الفساد، أو املعروفني بنزعتهم اليسارية التقدمية. واألمر نفسه يمكن مالحظته في الهند، 
حيث تعرض ستة صحافيني لالغتيال بسبب انتقاداتهم لسياسات حزب )بهارتا جاناتا( 

الحاكم ذي النزعة القومية الهندوسية.
 

اليمينية  الحكومات  على  الصحافيون/ات  لها  يتعرض  التي  املضايقات  تقتصر  وال 
املتطرفة، بل كذلك على الحكومات ذات املنحى اليساري الراديكالي كما هو الحال في 
فينزويال، أو حكومات الحزب الواحد، وتمثل الصني مثاال بارزا لخنق حرية الصحافة 
أقلية  مشكل  مع  بتعاطيها  لذلك  التمثيل  ويمكن  الصحافيني/ات،  عمل  على  والتضييق 

اإليغور، والتعتيم الذي فرضته إبان بدايات انتشار فيروس كورونا.
 

وقريبا من النموذج الصيني، يمكن الحديث عن النماذج الروسية والتركية واإليرانية، 
والتي تشترك في االعتقاالت التي تطال الصحافيني/ات، وإغالق محطات تلفزية وإذاعية، 
وإغالق صحف ورقية وإلكترونية، وتهديد الصحافيني/ات، وتأليب الرأي العام ضدهم 

عبر الترويج لخدمتهم أجندات خارجية.
 

اإلثــارة  لغرض  ســواء  املرحلة،  هذه  خالل  الزائفة  األخبار  منسوب  تصاعد  وقد 
نيوز«،  الفايك  »صناعة  عن  يتحدث  البعض  جعل  مما  منها،  مالية  عائدات  وتحصيل 
أو ألغراض التضليل، الذي يمكن التمثيل له بما كانت تبثه مثال املنابر املحسوبة على 
جبهة البوليساريو االنفصالية، وكذا اإلعالم الجزائري الرسمي أو القريب من املؤسسة 
العسكرية، خصوصا بعد عملية تحرير معبر الكركارات الحدودي مع موريتانيا من قبل 

القوات املسلحة امللكية املغربية.
وعموما يمكن القول إن الصحافيني/ات الذين تواجدوا في أماكن النزاع املسلح، وأولئك 
الذين قاموا بتغطية املظاهرات الناجمة عن توترات سياسية أو اجتماعية، والصحافيني/

كانوا  املنظمة،  الجريمة  قضايا  على  اشتغلوا  الذين  االستقصائيني/ات، خصوصا  ات 
أبرز ضحايا تراجع حرية الصحافة دوليا، ويظل الصحافيون/ات العاملون/ات في بلدان 
شمولية أو سلطوية يفتقدون ألدنى ظروف االشتغال مكبلني بالخوف من جهة، وبقوانني 
تحد من هامش الحركة، وانضاف لهم الصحافيون/ات الذين تحولت بلدانهم نحو حكم 

اليمني القومي املتعصب.
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2 - وطنيا: وضع صعب مع أمل التخليق:
والصحافيني  والصحافيات  الصحافة  وضع  استمر  الوطني  املحلي  املستوى  على 
في االنحدار نحو أوضاع الهشاشة، بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، فاتساع الشبكات 
حتى  أدخل  مما  املهني،  الصحفي  املنتوج  على  اإلقبال  في  أثر  النت  على  االجتماعية 
املقاوالت الصحافية في نفق تراجع املداخيل، سواء املتأتية من اإلشهار أومن مداخيل 

البيع في حالة الصحافة الورقية.
وقد تأثرت هذه الوضعية بسوء الفهم املتنامي بني بعض مؤسسات الدولة، وبعض 
املؤسسات املنتخبة من جهة، وبني الفاعل الصحفي الذي أصبح يجد صعوبة في الوصول 
إلى املعلومة، رغم أن الترسانة القانونية املؤطرة لعمل الصحفيني/ات عرفت تطورا في 
اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قضايا الصحافة والنشر، ورغم تأسيس املجلس 
الذي يظل تجربة جنينية تحتاج إلمكانات لوجسيتية ولتجويد إطاره  الوطني للصحافة 

القانوني بما يسمح له بتجويد أدائه وتدخالته.
وقد أزمت جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية املرافقة لها من وضعية الهشاشة، 
بحيث تم إغالق بعض املقاوالت الصحفية، وقلصت أخرى من األجور، ولوال تدخل السلطات 
العمومية لصرف دعم استثنائي مخصص لدفع رواتب الصحافيات والصحافيني ومجمل 
العاملني في القطاع لساءت األمور أكثر، كما أن حالة الطوارئ حدت قليال من حرية تنقل 
الصحفيني/ات ألداء مهامهم، وأفرزت حاالت من التوتر وسوء الفهم، وأحيانا تجاوزات 

من طرف ممثلي السلطات املحلية والقوات العمومية.
وفي اآلونة األخيرة سجل تنام ملظاهر التنمر والقذف في حق الصحافيات والصحافيني 
على وسائل التواصل االجتماعي، تصل أحيانا حدود التهديد، وهي صادرة غالبا من 
حسابات مجهولة، أو من منتخبني، أو من مشتبه بتورطهم في جرائم مالية أو جنائية، أو 

من طرف منتمني لتيارات سياسية أو دينية.
الصحافة  قانون  وفق  الصحافيني/ات  من  مجموعة  متابعة  تمت  السنة  هذه  وخالل 
والنشر، وكانت أغلب املتابعات مرتبطة بتهم القذف أو ترويج أخبار كاذبة، لكن هناك 
حاالت تم فيها اللجوء إلى القانون الجنائي، وهي حاالت تباينت حولها مواقف الجمعيات 
الحقوقية، بني من اعتبرها تدخل في خانة استهداف الصحفيني/ات بسبب ممارستهم 
ملهنتهم، وبسبب مواقفهم، وبني من يعتبرها قضايا جنائية تدخل في خانة » الحق العام«.
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1.2 - الترتيب الدولي للمغرب:
ال يتفق تقرير النقابة الوطنية للصحافة املغربية مع بعض التقارير الدولية الخاصة 
بأوضاع حرية الصحافة في بالدنا، و تناشد املنظمات الصادرة لهذه التقارير التحري 
واعتماد املصادر ذات املصداقية، وفي هذا الصدد فإن النقابة الوطنية للصحافة املغربية 
فيما يتعلق بالشراكة في برامج  التي تفاعلت إيجابيا مع منظمة )مراسلون بال حدود.( 
تكوين الصحافيني، فإنها ال يمكنها أن تقبل بحصر هذه الشراكة في دائرة ضيقة تخدم 
أوجه  مختلف  تشمل  إن  الشراكة  لهذه  البد  بل  رئيسية،  بصفة  واحد  طرف  مصلحة 
التعاون والتنسيق، ولذلك ال تجد النقابة أي تفسير الطالعها على تقارير )مراسلون بال 
من وسائل اإلعالم بينما كان االتفاق قد حصل في اجتماع رسمي مع مسؤولي  حدود( 
مغاربة  راصدين  خالل  من  التقارير  هذه  إنجاز  في  نقابتنا  إشراك  على  املنظمة  هذه 

يشاركون إلى جانب راصدين آخرين.

لها ثالثة فروع رئيسية وهامة في كل من  التي  املغربية  للصحافة  الوطنية  والنقابة 
جهات، الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، تتابع التطورات 
املتعلقة بأوضاع حرية الصحافة في هذه املناطق بنفس االهتمام والحماس الذي تتابع 
به هذه الحرية في باقي مناطق املغرب، وتؤكد بهذه املناسبة أن ما يتم الترويج له من 
خروقات واعتداءات على صحافيني غير دقيق ويتم توظيفه في إطار سياسي صرف، ذلك 
من  بكثير  االجتماعي  التواصل  يستعملون وسائل  انفصاليني  بنشطاء  يتعلق  األمر  أن 
التهويل والتضخيم لخدمة أجندة سياسية مرتبطة بالنزاع املفتعل في الصحراء املغربية، 
وإن ال أحد من هؤالء يحمل صفة صحافي مهني وال يتوفر على بطاقة الصحافة املهنية 
العمومية  السلطات  تسلمها  اعتماد  بطاقة  أو  للصحافة  الوطني  املجلس  يسلمها  التي 
املختصة طبقا لشروط املعمول بها على املستوى الدولي، وهذا ما وافينا بشأنه االتحاد 

الدولي للصحافيني بتقارير مستفيضة . 
طرف  من  قانوني،  تحقيق  فتح  أحقية  في  يطعن  الذي  املوقف  النقابة  تستنكر  كما 
امللفات، وذلك  بها املشتكون في هذه  تقدم  التي  املغربية، في فحوى الشكايات  العدالة 
ما تقوم به عدد من وسائل اإلعالم الدولية ومنظمات حقوقية، حيث تبرئ الصحافيني 
املتهمني في قضايا اإلغتصاب، و ال تنتظر متابعة أطوار املحاكمة، بل إنها تصرف عداءا 

ممنهجا، سياسيا، ضد املغرب بكل مؤسساته.
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تعده منظمة  الذي  السنوي  التصنيف  العديد من الصحف ووسائل اإلعالم  وتنشر 
والرتبة  العاملي،  املستوى  على   133 املرتبة  املغرب  احتل  بال حدود"، حيث  "مراسلون 
التاسعة على املستوى العربي، وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة املغربية، أن هذا التصنيف 
واملعايير املعتمدة، غير دقيقني، ذلك أن هناك دوال ال توجد فيها صحافة، تقريبا، تصنف 
أفضل من املغرب، أو هناك دول ال تسمح بتأسيس جمعيات أو نقابات أو أحزاب، و ال 
تعترف في قوانينها بمبدأ اسمه حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر، لكنها صنفت من 
طرف هذه املنظمة الفرنسية، أفضل من املغرب، رغم أنها تعيش في ظل أجواء االنغالق 
املطلق، في أنظمة رجعية، ال تعترف بأي حق من حقوق املواطنة، مما يفقد تقارير منظمة 

مراسلون بال حدود مصداقيتها.
 

2.2: المجلس الوطني للصحافة:
يعتبر تأسيس املجلس الوطني للصحافة خطوة هامة ومتقدمة على درب املزيد من 

تثبيت حرية الصحافة واإلعالم، وترشيد املجال الصحفي وتنظيمه ومأسسته.
وكان تأسيس املجلس الوطني للصحافة تنفيذا للقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث 
املجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، ويشمل 
اختصاصها الصحافيني/ات واملهنيني/ات واملؤسسات الصحفية، ويعهد إليها بالحرص 
على صيانة املبادئ التي يقوم عليها شرف املهنة، وعلى التقيد بميثاق أخالقيات املهنة، 
والقوانني واألنظمة املتعلقة بمزاولتها، والسهر على وجه خاص على ضمان وحماية حق 
املواطن في إعالم متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحافي في 
اإلعالم والتعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخالقيات املهنة، وتطوير حرية الصحافة 
والنشر والعمل على االرتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر 
املجلس  إحداث  قانون  تصدير  في  جاء  كما  ديمقراطية،  أسس  وعلى  مستقلة  بكيفية 

الوطني للصحافة.
املهنة، صادق  ألخالقيات  ميثاقا  وضع  قد  للصحافة  الوطني  املجلس  أن  ومعلوم   
عليه بتاريخ 7 مارس 2019، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29 يوليوز 
من نفس السنة، وهو ميثاق ملزم لكل املشتغلني بمهنة الصحافة، وقد اعتمد على أربعة 
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محاور أساسية وهي: املسؤولية املهنية،  واملسؤولية إزاء املجتمع، واالستقاللية والنزاهة، 
والحماية والحقوق، ويعتبر إخراج هذا امليثاق ونشره في الجريدة الرسمية خطوة متقدمة 
من  يخترقها  مما  والحد  الفضلى،  املهنية  املمارسات  وتجويد  املهنة  تنظيم  طريق  على 
ممارسات تسيئ إلى شرف املهنة، وقد كان هذا امليثاق ثمرة نقاش موسع مع فاعلني 

مهنيني ونقابيني وحقوقيني وخبراء وأساتذة جامعيني وشخصيات اعتبارية.
ويختص املجلس الوطني للصحافة بمنح البطاقة املهنية، وهو اختصاص كان حصرا 

لوزارة الثقافة واالتصال قبال، مما يعني تطورا في اتجاه التنظيم الذاتي للمهنة.

املؤسسات  واقع  حول  موضوعاتيا  تقريرا  للصحافة  الوطني  املجلس  أصدر  وقد 
الصحافية والقطاع بصفة عامة خالل جائحة كورونا، كما قام بحملتني هامتني للتوعية 
بأهمية قراءة الصحف اإللكترونية والورقية، والتفاعل مع املنتوج اإلعالمي الجيد واالنتباه 
إلى األخبار الكاذبة، في حني لم يتم نشر تقريره السنوي املنصوص عليه في القانون، 
رغم أن مصادرنا تؤكد أنه أعده وبعثه للجريدة الرسمية منذ شهور ولم يجد فرصته إلى 

النشر.
الصحافيون/ات  ينتخبهم  أعضاء  سبعة  بينهم  عضوا،   21 من  املجلس  ويتألف 
واملهنيون/ات، وسبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف، وسبعة أعضاء معينون بالصفة، 
لحقوق  الوطني  املجلس  عن  وممثل  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس  عن  ممثل  وهم 
املغربية، وممثل عن جمعية هيآت  والثقافة  للغات  الوطني  اإلنسان، وممثل عن املجلس 
الناشرين  هيأة  تعينه  وناشر سابق  املغرب،  كتاب  اتحاد  وممثل عن  باملغرب،  املحامني 

األكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحفيني األكثر تمثيلية.
ويطرح تأليف املجلس على هذه الشاكلة في الوقت الحالي بعض االنتقادات، من قبيل 
أن الصحافيني/ات واملهنيني/ات ال يمثلون سوى ثلث األعضاء داخل مجلس من املفترض 
أنه أحدث من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، ومن قبيل أن هيئة يفترض أن يكون لها ممثل 

باملجلس لم يتم تأسيسها وإحداثها بعد وهي املجلس األعلى للغات والثقافة املغربية.
 

ولإلنصاف فإن قصر املدة الزمنية الشتغال هذه املؤسسة، بسبب تأخر صدور النظام 
الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية ملدة تجاوزت السنة، وغياب تقاليد وحتى تجارب 
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مماثلة، يجعل التقييم النهائي عمال متسرعا. ولكن مع ذلك فإن املجلس نجح لحد اآلن 
في تجاوز مراحل مهمة في التأسيس، وشرعت لجانه في العمل بوتيرة مقبولة وبدأت 
نتائج هذه األعمال في التجلي والظهور. باإلضافة إلى إنجازه لعدة تقارير ودراسات تهم 
املقاولة اإلعالمية والصحافيني، فقد نظم العديد من الدورات التكوينية لفائدة الصحافيني 
في مختلف الجهات، وأصدر قرارات مهمة في القضايا التي عرضت على لجانه املشتغلة 
في قضايا الوساطة والتحكيم والتأديب واألخالقيات طبقا للقانون املحدث له. ومع كل 
العمل يبقى ضروريا  البشرية املؤهلة وبإمكانيات  باملوارد  ذلك فإن دعم هذه املؤسسة 

لتطوير أدائه والنهوض بأدواره كاملة.

3.2 - الحق في الحصول على المعلومة:
صدر قانون الحق في الحصول على املعلومة يوم 22 فبراير 2018، ولكنه دخل حيز 
التنفيذ عمليا سنة 2019، تنفيذا للفصل 27 من الدستور، وإذا كانت هذه الخطوة متقدمة، 
فإن ما يعيبها هو تضمن القانون لعبارات فضفاضة تسمح بتأويالت قد تحد من فعاليته.

 
والذي  باالستثناءات،  املتعلق  الباب  في  كثيرا  نجدها  الفضفاضة  املصطلحات  هذه 
يشير إلى حظر الحصول على املعلومات التي قد تضر املصالح العليا للوطن، أو التي 
تمس بالحقوق والحريات، أو املتعلقة بالدفاع الوطني، أو املتعلقة بالحياة الخاصة، أو 
أو  دولة أخرى  الخارجية مع  بالعالقات  املس  اإلفصاح عنها  التي من شأن  املعلومات 
منظمة دولية حكومية، وغيرها من االستثناءات املرتبطة بالسياسة النقدية أو حقوق امللكية 
الصناعية، أو مداوالت املجلس الوزاري واملجلس الحكومي، وسرية التحريات، ومبادئ 
عناصر  بالضبط  تحديد  يتم  ال  االستثناءات  هذه  كل  وفي  والشريفة.  الحرة  املنافسة 

الضرر أو مظاهر املس بالحريات والحقوق.

 ورغم أن القانون يلزم اإلدارات بتعيني موظفني يعهد إليهم بمهمة تلقي الطلبات، وفق 
نموذج تعده لجنة الحق في الحصول على املعلومة، غير أن تحديد أجل الرد في عشرين 
املواد  بعض  أن  بسبب  الصحفي/ة  أمام  عائقا  يعتبر  واحدة،  مرة  للتجديد  قابلة  يوما 

الصحفية التي يكون بصدد االشتغال عليها تكتسي طابعا استعجاليا.
ومن املالحظات كذلك أنه رغم وجود تمثيل محدود للحكومة في اللجنة الخاصة بالحق 
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في الحصول على املعلومة مقارنة بممثلي املجالس الوطنية وممثلي املجتمع املدني، إال أن 
تعيني األعضاء ال يخضع لشروط معيارية واضحة.

ومن أعطاب هذا القانون التي وجب تجاوزها أنه في الوقت الذي ال يرتب القانون أي 
بالحق في الحصول  الرافضني تقديم معلومات مشمولة  عقوبات جزائية على املوظفني 
عليها، بل يقتصر األمر على عقوبات تأديبية، فإنه في املقابل ال توجد ضمانات لحماية 
الذين  تشمل  الجزائية  العقوبات  أن  كما  واإلداري،  املالي  الفساد  جرائم  عن  املبلغني 
املطبوع  التي ضمنوها في  لغير األغراض  التي يحصلون عليها  املعلومات  قد يوظفون 

الخاص بطلب املعلومات.

4.2 - الثورة التكنولوجية 
وقطاعات الصحافة واإلعالم:

يواجه اإلعالم والصحافة املغربيني على غرار باقي دول العالم، وخصوصا املتأخرة  
التكنولوجية  الثورة  إزاء  كثيرة  تحديات  املعلوميات  و  املعرفة  مجتمع  زمن  ولوج  في 
يخص  فيما  الوطني  الصعيد  على  الثورة  هذه  مسايرة  وتتطلب  واملتسارعة،  املستمرة 
التي تتطلب تغيير كثير من  الوعي بخصوصياتها وآفاقها   ، مجال الصحافة واإلعالم 
عاداتنا الصحافية سواء في جانب املهنة أو امتالك ناصية املهارات التقنية املرتبطة بعالم 
الرقمنة، وقد أثبتت التجارب املحلية الحاجة إلى دورات تكوينية مكثفة من أجل إتقان هذه 

املهارات والتحكم فيها، واستغاللها بشكل مثالي، بغية البقاء واملنافسة .
 

ولقد فتحت جائحة كورونا أعيننا على انتشار ظاهرة ما يسمى ب »صناع املحتوى«، 
وهم أفراد يشتغلون بشكل ذاتي أو من خالل شركات ليست بمقاوالت صحافية، وبفعل 
تمكنهم من تقنيات التوضيب والتسجيل واملونتاج والتصوير والتقطيع، وإملامهم بتقنيات 
التواصل الحديثة ، فقد قاموا بأدوار تثقيفية في كيفيات التعامل مع الجائحة، كما اعتمد 
عليهم مسؤولون في إيصال معلومات وتوضيح معطيات بسبب امتالكهم لقاعدة عريضة 
من املتابعني، لكن أحيانا لعب صناع املحتوى الرقمي في منصات التواصل االجتماعي 
أدوارا تضليلية، بحكم أن هذا الشكل الجديد من التواصل غير املقنن، وال يحتكم إلى 
مرجعيات معيارية إيتيقية، كما هو حال ميثاق أخالقيات املهنة بالنسبة للصحافيني/ات.
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وإذا كان احتجاج واستياء الصحافيني/ات معقوال بخصوص تفضيل بعض املسؤولني 
إعطاء  أو  العام،  الرأي  مخاطبة  في  الرقمي«  املحتوى  »صناع  خدمات  على  االعتماد 
األولوية لهم بخصوص حوارات حول مواضيع آنية، مما هو في األصل من صميم العمل 

الصحافي، وهو علة وجوده، فإن هذه املمارسة تطرح تحديني.
 يرتبط األول بنظرة املسؤولني وكذلك جزء من املجتمع لعمل الصحفي املطبوع بنوع 

من الحذر والتشكيك، مقابل الوثوقية في عمل صناع املحتوى الرقمي.
 ويرتبط الثاني باملنافسة مع فاعل جديد يشتغل دون معيارية إيتيقية، ودون معيارية 
قانونية، لكنه يمتلك من املهارات التقنية والتواصلية، ما ال يمتلكه جزء كبير من الصحافيني/

العرض  تجويد  على  الصحفية  املقاوالت  اشتغال  ضرورة  يطرح  مما  املهنيني/ات،  ات 
املستجدة،  الرقمية  التقنيات  مجالي  في  املستمر  التكوين  تكثيف  يتطلب  وهذا  الرقمي، 

والتقنيات التواصلية املرتبطة بمخاطبة جمهور عريض ال يتلقى سوى املنتوج الرقمي.
وهو أمر يجب أن يكون محور شراكات بني النقابة الوطنية للصحافة املغربية واملقاوالت 
خارجيني،  شركاء  عن  البحث  مع  الوصية،  ــوزارة  وال الناشرين  وجمعيات  الصحفية 

وخصوصا في التجارب اإلعالمية املتقدمة في عالم الرقمنة.
الورقية  الصحافة  عالم  بانهيار  مرتبطا  آخر  تحديا  التكنولوجية  الثورة  وتطرح    
باملغرب، وخصوصا الصحافة الجهوية التي عرفت إغالق مجموعة من املنابر، أو تحولها 
على  القضاء  يهدد  مما  واملهنيني،  الصحافيني  عدد  تقليص  إلى  أفضت  رقمية  لصيغة 
الصحافة الورقية التي تجر وراءها إرثا كبيرا من التجارب واألسماء والتقاليد اإلعالمية، 
والتي تمثل مدرسة في إنتاج وتأهيل الصحافيات والصحافيني، وتمرسهم على األجناس 

الصحافية الكبرى.
 

ولألسف فإن هذه الثورة الرقمية قد جعلها البعض مطية النتهاك أخالقيات املهنة، 
وفي واحدة من القضايا املسيئة للمهنية، والتي تضرب جهود صحافيني مهنيني، يمكن 
التمثيل بنقل واستنساخ محتويات منتوج صحافي سواء كان سبقا صحافيا أو تصريحا 
حصريا، فور نشره في املوقع األصلي، على مواقع متعددة، وبعناوين مثيرة دون اإلشارة 

إلى املصدر األصلي، أو طلب اإلذن منه، مما يخل بقواعد املنافسة الشريفة.
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5.2 - الصحافة في زمن فيروس كورونا: 
فرصة الستعادة الثقة:

لقد فاجأت جائحة كورونا الجسم الصحافي كما فاجأت الجميع، ولم يكن مستعدا 
للتعامل معها بسبب إكراهات كثيرة، يمكن إجمالها فيما يلي:

 قلة الصحافيني/ات املتخصصني/ات في املادة الطبية أو الصحية، مما أجبر عديدين 
على تعميق معارفهم من أجل فهم تعقيدات علمية وطبية دقيقة، ثم شرحها وتبسيطها 
للعموم دون اإلخالل باملعلومة العلمية، وقد تطلب األمر مجهودا بيداغوجيا لم يتم تثمينه 
لألسف، وقد ربح القطاع الصحافي مجموعة من الصحافيات والصحافيني الذين يمكن 
اعتبارهم مؤهلني/ات مستقبال لتغطية األخبار واملستجدات الصحية التي تمثل انشغاال 

للرأي العام، سواء من الناحية الطبية أو القانونية، أو اإلدارية.
 

في  الرئيسيني  املتدخلني  مع  سابقا  والصحافيني  الصحافيات  تعامل  ضعف 
ومصالحه  الصحة  وزير  بني  الفهم  فاقم سوء  وقد  باملغرب،  الصحية  الخريطة  صناعة 
املركزية والجهوية من جهة ، وبني الصحافيني/ات من جهة أخرى في عدم تيسير عمل 
الجوائح  زمن  في  للصحافة  أن  ومصالحها  الــوزارة  تستوعب  لم  إذ  الصحافيني/ت، 
الصحية أدوارا ال تقل أهمية عن أدوار األطباء واملمرضني ومؤمني العالجات، إذ هي 
األقرب النشغاالت الناس، واألقدر على نقلها للمعنيني، ومن ثمة اإلجابة عليها، كما أنها 

املؤهلة ملحاربة األخبار الزائفة والشائعات التي قد تعطل عمل مصالح وزارة الصحة.

 تعميم حظر التجول الليلي على الصحافيني/ات في األيام األولى لسريان قانون حالة 
الصحفي  لعمل  تقييدا  يعد  مما  املحلية،  السلطات  من  برخصة  إال  الصحية،  الطوارئ 
املطبوع في حالة الطوارئ باالستعجالية في التحرك لتغطية املستجدات، وقد أدى تدخل 
املجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة املغربية، لدى وزارة الداخلية إلى 

إلغاء هذا املقتضى.
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طبع  وقف  مع  إذ  الصحافية،  املقاوالت  هشاشة  عن  كذلك  الجائحة  كشفت  ولقد   
وتوزيع الصحف الورقية، وتراجع املداخيل اإلشهارية بسبب تضرر املقاوالت االقتصادية 
من جهة، وبسبب توجه مجموعة من املعلنني صوب شبكات التواصل االجتماعي التي 
زاد اإلقبال عليها خالل أيام الحجر الشامل، عمدت مجموعة من املقاوالت إلى تسريح 
بعض املهنيني/ات والتقليص من األجور، بل إن بعضها قد أعلنت إغالقها، ولوال تدخل 
السلطات العمومية بدعم استثنائي ألداء أجور العاملني/ات في هذه املقاوالت لكان الوضع 

االجتماعي للصحافيني/ات واملهنيني/ات كارثيا.

وقد عرفت بعض املقاوالت إصابة وانتشار العدوى في صفوف العاملني/ات كما حدث 
في الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون، وبالضبط في قسم الوحدات التلفزية املتنقلة لقناة 
»الرياضية«، ومعلوم أن النقابة الوطنية للصحافة املغربية كانت قد عممت دليال للتعامل 

والوقاية من عدوى كوفيد 19 أثناء مزاولة املهنة.
 

لكن باملقابل فإن هذه الجائحة قدمت دروسا للجسم الصحفي املهني، 
يمكن اختزالها في:

a ضرورة تطوير آليات الفعل التضامني على املستوى االجتماعي. 
a استعجالية تأهيل املقاوالت الصحافية ملواكبة التطورات الرقمية. 

a االشتغال داخل املقاوالت الصحافية على إعداد صحافيني متخصصني.
a التفكير في مستقبل الصحافة الورقية.

تداعيات  ومحاصرة  واإلشاعات،  الزائفة  األخبار  محاربة  في  الصحافة  دور   a
نظريات املؤامرة.

 
6.2: الوضع العام في مختلف القطاعات:

عموما فإن الوضع العام للمقاوالت الصحافية يتسم بالتفاوت ما بني مقاولة وأخرى، 
وما بني مجال وآخر، ويمكن رصد ذلك من خالل القطاعات التالية:
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السمعي البصري:
الصحافيني/ات  أن  العموم  عند  الشائع  كان  للدولة، حيث  مملوكا  أغلبه  في  ويعتبر 
يحظون بنوع من االستقرار املهني، واألمن الوظيفي، لكن بدأ في اآلونة األخيرة اعتماد 
التوظيف  على  الثانية(  )القناة  صورياد  وشركة  والتلفزيون،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
بالعقدة، وأحيانا عن طريق شركات املناولة، للتهرب من ترسيم الصحافيني/ات واملهنيني/

ات، ولتسهيل عملية التسريح واالستغناء عنهم. أما القنوات الخاصة وعلى قلتها، فإنها 
الجائحة قد  املتواضعة. رغم أن ظروف  التنافسية بسبب إمكانياتها  تعاني من ضعف 
جعل كثيرا من املغاربة يقبلون على استهالك املنتوج الوطني السمعي البصري، وذلك 
هذا  على  للحفاظ  املقاوالت  هذه  لتطوير  فرصة  وهي  املشاهدة،  نسب  ملؤشرات  وفقا 

الرصيد وتثمينه وتطويره.
 

وقد عاش العاملون/ات في الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خالل هذه السنة أوضاعا 
ال تليق بما يجب أن تكون عليه حكامة مرفق عمومي يقدم خدمة إعالمية، حيث تم تشديد 
الرقابة غير املهنية على مجموع العاملني/ات بالقطاع، وكأننا لم نتخلص بعد من تبعية 
الحوار  إيقاف  إلى  عمدوا  الشركة  مسؤولي  فإن  ولألسف  السلطوي،  للتحكم  التلفزة 
واملشاورات واملفاوضات مع النقابة الوطنية للصحافة املغربية، في خطوة أحادية فجائية 

وغير مبررة.
من  الغموض  حالة  إيقاع  على  السنة  هذه  خالل  استمرت  فقد  الثانية  القناة  أما 
املستقبل، والتخوف من عدم قدرتها على تجاوز ضائقتها املالية، التي ال يمكن بحال من 

األحوال تحميل الصحافيني/ات واملهنيني/ات تبعاتها من أجورهم ومكتسباتهم.
 

الصحافة المكتوبة الورقية:
عاشت الصحافة الورقية خالل هذه السنة واحدة من أسوأ سنواتها، إذ عانت كثيرا 
من ضعف املقروئية، ومن منافسة املواقع الرقمية، التي تنقل املستجدات فور وقوعها، 
الصحافيني/ات  أعداد  تقلص  إلى  الوضع  أدى  وقد  اإلشهارية،  املداخيل  تراجع  ومن 
واملهنيني/ات املشتغلني/ات بالصحافة الورقية، وإلى إغالق بعض املقاوالت وخصوصا 
قريب  إلى وقت  كانت  مقاوالت  ومنها  اإلغالق،  أن بعضها هي في طور  كما  الجهوية، 

رائدة.
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 إن هذه الوضعية التي تعرف سنة بعد أخرى انحدار، نحو اختفاء الصحافة املكتوبة 
من املشهد اإلعالمي، وبالتالي اختفاء مؤسسات عريقة أسست لتقاليد العمل الصحافي 
إنقاذها  سبل  عن  البحث  يقتضي  والتأطير،  للتكوين  حقيقية  مدارس  وكانت  مغربيا، 
عن  فضال  والعمال  والتقنيني/ات  املهنيني/ات  من  عريضا  قطاعا  تضم  أنها  خصوصا 
الصحافيني/ات. كما يجب على هذه املنابر أن تغير من طرائق اشتغالها، وأن تجتهد في 
إبداع عرض صحافي تختص به، وتتميز به عن الخدمة اإلخبارية التي يصعب للصحافة 
في  يذهب  أن  الصحفي  العرض  لهذا  ويمكن  الرقمية،  املواقع  فيها  تنافس  أن  الورقية 
اتجاه تحولها إلى منابر متخصصة في التحليل والحوارات املطولة، والتعليق، وامللفات 

والتقارير االستقصائية، والتي تتطلب متلقني خاصني خارج جمهور الصحافة الرقمية.
هذه  خالل  املكتوبة  الصحف  أكثر  و«املنعطف«  اليوم«  »أخبار  مؤسستا  وتبقى 
غير  وتدبيرهما  املالية،  أزمتهما  تبعات  من  عانى صحافياتها وصحافيوها  التي  السنة 
املعقلن، حيث عانى العاملون/ات بهما من توقف صرف األجور ألشهر متتالية، ومن عدم 
االلتزام بصرف مستحقات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ومن التوقف عن دفع 
التعويضات وتوقيف الترقيات، وإن كان هذا املشكل األخير تعاني منه أغلب املقاوالت 
صحافيو  خاضه  الذي  العمل  عن  الطويل  اإلضــراب  إلى  اإلشــارة  وتجدر  اإلعالمية. 
الرئيسي  املقر  أمام  سواء  اليوم«  »أخبار  بها صحافيو  قام  التي  والوقفات  »املنعطف« 

للجريدة أو أمام مفتشية الشغل.
 

الصحافة  المكتوبة الرقمية:
واصلت هذه الصحافة خالل هذه السنة نموها، بظهور مواقع جديدة، سواء الوطنية 
أو الجهوية واملحلية، وسواء الشاملة أو املتخصصة، لكن هذا النمو إذا كان قد أدى إلى 
خلق مناصب شغل جديدة في قطاع الصحافة، إال أنه عمق وضع الهشاشة بالنسبة 
للعاملني/ات في القطاع، إذ تدنت األجور، فأغلب املقاوالت ال تحترم حتى الحد األدنى 
لألجور، كما أن كثيرا من العاملني بهذه املواقع ال يتوفرون على عقد عمل، وغير مصرح 
بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، كما أن العديد منهم يشتغلون في ظروف 
صفحة  على  اإلشراف  املونتاج،  التصوير،  التحرير،   ( متعددة  بمهام  ويقومون  قاسية 

املوقع بمنصات التواصل االجتماعي(.
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العمل  في  للتكوين  يفتقرون  الرقمية  بالصحافة  العاملني/ات  من  كثيرا  أن  كما   
الصحافي، ويوقعهم هذا الخلط أحيانا بحسن نية في أخطاء يجرمها قانون الصحافة 

والنشر، وانتهاك أخالقيات املهنة، مما يقتضي تكوينهم مهنيا وقانونيا.
 ولألسف فإن أغلب الخروقات املرتبطة باحترام أخالقيات املهنة تم رصدها داخل 

الصحافة الرقمية أكثر من نظيراتها السمعية البصرية والورقية واإلذاعية.
القانونية،  املالءمة  إغالقها بسبب عدم حصولها على  تم  قد  املنابر  أن بعض   كما 
وقد يطال اإلغالق مواقع أخرى ال زالت تشتغل خارج املالءمة القانونية، أو تخل بدفتر 

تحمالتها.

وعموما فإن كل هذه األخطاء والتجاوزات يمكن عزوها لحداثة التجربة، وافتقادها 
لتقاليد تم ترسيخها عبر تجارب ممتدة في الزمن، مما يتطلب تطوير الترسانة القانونية، 
وتجويد ميثاق أخالقيات املهنة أكثر، من أجل تطوير هذه الصحافة مهنيا، وتأهيلها على 

مستوى أخالقيات املهنة، ألنها صحافة املستقبل.
 

اإلذاعات الخاصة:
اإلذاعية  املحطات  بعض  وخصوصا  مستقرة،  غير  بها  العاملني/ات  أوضاع  تعتبر 
التي تعاني صعوبات في مكاتبها الجهوية، مما أدى في حالة محطتني إذاعتني خاصتني 
إلى إغالق بعض مكاتبها الجهوية، واالستغناء عن مجموعة من العاملني، وعدم تسوية 

تعويضات املراسلني.

 غير أن إغالق املكتبني الجهويني بمراكش وأكادير بالنسبة ملحطتي)م.ف.م( و )راديو 
بلوس( ال يرتبط حصرا بصعوبات موضوعية، بل إن اإلدارة املركزية لكلتا املحطتني أبانت 
عن اختيار ممنهج نحو إغالق املكتبني الجهويني، عبر مضايقة العاملني/ات وتخييرهم 
بني االنتقال القسري أو التسريح من العمل، وعدم توفير شروط العمل الذي يحفظ كرامة 
الصحافي/ة، وتأخير صرف األجور وتقليصها. واالستدعاءات االنفرادية، وعدم التمكني 
من الوثائق اإلدارية مثل شهادات العمل، وشهادات األجرة. وهي خطوات إللغاء املكاتب 

الجهوية، وتوحيد البث من املقر الرئيسي بالدار البيضاء.



20

حكم  على  بناء  كان   2019 يوليوز   5 في  أكادير،   mfm محطة  إغالق  أن  ومعلوم   
قضائي، استصدره مالك املحل من محكمة االستئناف التجارية بمراكش.

بالهاكا،  العليا لالتصال السمعي البصري املعروفة اختصارا  الهيئة   ورغم وجود 
واملعنية بمراقبة اإلذاعات والقنوات التلفزية، والسهر على احترام التعددية داخلها، فإن 
مراقبني يرون أن هذه اإلذاعات فشلت في أغلبها في عكس احترام مبدأ التعددية، إذ 
يغلب عليها الحذر املبالغ فيه أحيانا مما يجعلها تميل أكثر إلى االقتصار على عرض 
الرواية الرسمية لألحداث، واالقتصار على نقل وجهة نظر األحزاب والتيارات املعترف 

بها قانونيا واملمثلة برملانيا.

وكالة المغرب العربي لألنباء:
ال توجد باملغرب وكاالت خاصة لألنباء على غرار أغلب دول العالم، وتظل وكالة املغرب 
العربي لألنباء اململوكة للدولة، والتي يرأس مجلسها اإلداري وزير الثقافة الفاعل الوحيد، 
وتمتلك وكاالت األنباء العاملية مكاتب لها ومراسلني، وأغلبهم صحافيون مغاربة، وقد تم 
إدخال تعديالت على القانون املنظم لعمل الوكالة بموجب قانون رقم 02.15 الصادر يوم 

12 أبريل 2018، واملنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667، بتاريخ 23 أبريل 2018.

جائحة  الوكالة، وخصوصا خالل  أداء  تطوير  في  نسبيا  التعديالت ساهمت  هذه   
ma�  كورونا، حيث وسعت مجال خدماتها املفتوحة أمام العموم من قبيل إحداث موقع
mapexpress. والذي كان معنيا بنشر املستجدات الوبائية، وموقع panticorona.ma
ma والذي يعيد نشر جزء كبير من األخبار التي تبثها الوكالة، وإطالق القناة التلفزية 

الفضائية إم 24.

 ورغم هذه املجهودات فإن الوكالة لم تستطع لحد اآلن تجاوز عقبة اإلشعاع الخارجي، 
بما يجعلها مصدرا معتمدا في ترويج األخبار وتداولها، برغم توفرها على إمكانيات غير 
متاحة ألغلب وسائل اإلعالم الوطنية التي استطاع بعضها أن يصبح مخاطبا ومصدرا 

من مصادر الخبر فيما يتعلق بالشأن الوطني في وسائل اإلعالم الدولية الوازنة.
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كما يشتكي صحافيون/ات عاملون/ات بالوكالة من غياب أي بعد تشاركي في عمل 
يساهم  مما  القرارات،  اتخاذ  في  باالستفراد  املطبوعني  وتدبيرها  حكامتها  و  الوكالة 
في أجواء عمل مكهربة، ولألسف فإن املدير العام للوكالة ال يقبل حتى بالنقابة الوطنية 
للصحافة املغربية كمحاور لحل اإلشكاالت العالقة بني اإلدارة والصحافيني/ات، بل إنه 
يستغل منصبه لتصريف مواقفه السلبية من النقابة في قصاصات تبثها الوكالة. مما 

يجعل العمل النقابي بالوكالة مشوبا بالتضييق واملحاصرة.

يفضل  بالوكالة،  واجتماعيا  مهنيا  املزرية  العاملني/ات  بأوضاع  االهتمام  وعوض   
املدير العام صرف ميزانية الوكالة في استثمارات ضخمة دون عائد إشعاعي، كما أن 
اإلدارة سطت على جمعية األعمال االجتماعية للوكالة، دون توسيع خدماتها، مع حرمان 

املنخرطني من االطالع على تفاصيل تدبير جمعيتهم، واملمولة من املالية العمومية.

واستمرت الوكالة خالل هذه السنة في محاصرة العمل النقابي من مدخل التعيينات 
األخيرة، التي عرفت تهجير املسؤولني النقابيني نحو مكاتب فرعية بعيدا عن املقر الرئيسي.

العربي  لوكالة املغرب  العام   ولم تقف األمور عند هذا الحد، بل تطور لرفع املدير 
لألنباء لدعوى قضائية ضد رئيس النقابة الوطنية للصحافة املغربية األستاذ عبد اهلل 
لجهة  انتصارا  وتمثل  للنقابة،  مسيئة  قصاصات  تبث  كانت  الوكالة  أن  رغم  البقالي، 
التنفيذي، مما  القانونية واالنتدابية للمكتب  النقابة في مواجهة الشرعية  محسوبة على 

يشكل استغالال للمرفق العمومي في تصفية حسابات شخصية.
 

الصحافيون األحرار )الفريالنس(:
حسب  وصحفي  صحفية   107 حوالي  إلى  الفريالنس  الصحفيني/ات  عدد  يصل 

إحصاء للمجلس الوطني للصحافة استنادا إلى البطائق املهنية التي قام بإصدارها.
 وال يوجد تعريف دقيق وواضح للصحفي )الفريالنس( في القوانني واألنظمة املؤطرة 

للعمل الصحافي باملغرب،
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 ويمكن إجماال أن نتحدث عن عدد من املمارسات املهنية التي قد تقربنا لفهم ماهية 
هذه الفئة من الصحافيني/ات املهنيني/ات، من قبيل أن الصحافيني )الفريالنس( هم الذين 
يعملون بعقود مؤقتة مع وسائل إعالم عمومية، واملتعاونون، واملشتغلون بنظام القطعة مع 

وسائل إعالم وطنية ودولية.

 وقد كانت هذه الفئة هي املستهدف األول بتوقيف العمل أو التعاون من قبل املؤسسات 
التي يشتغلون لصالحها، لغياب أي عالقة تعاقدية مع هذه املؤسسات التي سعت إلى 

التخلص منهم ضمن حزمة خططها لتخفيض النفقات.
 ولم يستقد الصحافيون الفريالنس من أي شكل من أشكال الدعم العمومي خالل 
الذي  الدعم االستثنائي  أو  الهشة،  للفئات  الدولة  الذي خصصته  ذلك  الجائحة، سواء 
خصصته الحكومة ألداء رواتب الصحافيني/ات، وال التعويضات التي قدمها الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي لألجراء الذين صرحت مقاوالتهم بوجود صعوبات مالية لها 

إبان الجائحة.
وال يتوفر الصحافيون )الفريالنس( على أي شكل من أشكال الحماية االجتماعية، إذ 

ال يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية، أو التقاعد.
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1: انتهاكات الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية في الوضع العادي:

1.1 - الأجور:  
الصحافي  القطاع  في  والعاملني  للعامالت  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  عرفت 
استقرارا، لكنه استقرار لألسف مطبوع بوضعية الهشاشة ، وله تجليات مختلفة، وتبقى 
وضعية األجور املتدنية في أغلب املقاوالت الصحافية، حتى بعضها ممن وقعت االتفاقية 
لبعض  بالنسبة  لألجور  األدنى  الحد  حتى  تحترم  ال  املقاوالت  بعض  إن  بل  الجماعية، 
للتقليص من هذه  العاملني/ات ، خصوصا املكلفني بمهام تقنية، وتعمد بعض املقاوالت 
التي  املحنة  ولعل  العمومي،  الدعم  صرف  تأخر  أو  املداخيل،  تراجع  بدعوى  الرواتب 
عاشها الزمالء في يومية »أخبار اليوم« وفي »املنعطف« مثال بارز على دفع الصحافيات 
والصحافيني وعموم العامالت والعمال ثمن اختالالت تدبيرية غير مسؤولني عنها، فيما 
انتظامها،  وعدم  أجورهم  في صرف  املتكرر  التأخير  من  آخرون  يعاني صحافيون/ات 

والذي يؤثر سلبا على التزاماتهم املادية واألسرية.
 

أغلب  القطاع في  الترقيات وتجميد األجور في هذا  توقيف  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
املقاوالت، جعل األجور أحيانا ال يلحقها أي تغيير ملدد تفوق العشر سنوات.

 
ومن املسكوت عنه في هذا اإلطار إرغام صحفيني/ات على التوقيع  على عقود عمل 
جديدة بعد تمديد فترات التدريب ألكثر من مرة، مما يحرمهم من سنوات أقدمية مستحقة، 
وكذلك إرغام آخرين على التوقيع على مبالغ أقل مما يتلقونه فعليا، أما االلتزام بالحد 
أغلب  في  به  االلتزام  يتم  فال   ، درهم   5800 في  املحدد  املهني  الصحفي  لراتب  األدنى 
املقاوالت، ومنها تلك املوقعة على االتفاقية الجماعية، رغم استفادة هذه املقاوالت من الدعم 
العمومي املشروط بالتوقيع وتنفيذ مقتضيات االتفاقية الجماعية، وهكذا فإن الصحافيني/

ات يكادون ال يستفيدون شيئا من الدعم العمومي، الذي وجب رفعه الستمرار املقاوالت 

 احملور الثاين
انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية للصحفيين
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التدقيق في  التشدد في مراقبة أوجه الصرف، وكذلك  التي تعيش صعوبات، ولكن مع 
لتجويدها  التي تحتاج بدورها  الجماعية،  تنفيذ االلتزامات املضمنة في االتفاقية  حقيقة 
وتعديلها، فقد مرت عليها 15 سنة، فيما تم التنصيص على مراجعتها كل ثالث سنوات.

 
 2.1 - التعوي�ضات:

أما بخصوص التعويضات عن التنقل فبدورها تعرف تماطل بعض املقاوالت الصحفية 
تنقله،  أثناء  بها للصحفي/ة  املوكولة  املهام  تكون غير متناسبة مع  أنها  أو  في صرفها، 
يكون  يكاد  الذي  والساعات اإلضافية  األعباء  التعويض عن  واألمر نفسه ينسحب على 
تغطيتهم  أثناء  املخاطر  عن  تعويض  أي  الصحافيون/ات  يتلقى  ال  اآلن  ولحد  معدوما، 

ألحداث قد يكونون خاللها عرضة ملخاطر محتملة.
 

وإبان  الدينية  األعياد  أثناء  منحا  مساعدات/  تخصص  املقاوالت  بعض  كانت  وإذا 
الدخول املدرسي، أو خالل بعض املناسبات العائلية )الزواج، العقيقة، االستشفاء(، فإنها 
على العموم نادرة. ويبقى التضامن بني املهنيني/ات هو الذي يعوض هذا الغياب، وكذا 

املبادرات التي تقوم بها جمعية األعمال االجتماعية للصحافيني في الصحافة املكتوبة.
 هذا دون الحديث عن معضلة تجميد الترقيات في أغلب املقاوالت الصحافية.

 
3.1 - عقود العمل:

تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من الصحافيات والصحافيني والعاملني/ات في هذا 
املناولة،  تم تشغيله عن طريق شركات  يتوفرون على عقود شغل، ومنهم من  القطاع ال 
وهي ظاهرة نجدها حتى في اإلعالم العمومي، وخصوصا بالنسبة للتقنيني/ات. وينتج عن 
هذا أن مجموعة كبيرة من الصحافيات والصحافيني ال يتوفرون على البطاقة املهنية، مما 
يعقد في أحايني كثيرة من تسهيل مأمورياتهم أثناء تغطية بعض األحداث التي تكتسي 

حساسية أمنية أو قضائية، أو أثناء تغطية ندوات صحفية وأنشطة رسمية.

4.1 - م�ضتوى احلماية الجتماعية:
إذا كان مجموعة من الصحافيات والصحافيني الذين ال يتوفرون على عقود عمل، أو 
الذين يشتغلون بطريقة حرة )فريالنس( غالبا ال يتوفرون على أي حماية اجتماعية، سواء 
يتوفرون على  أن زمالءهم ممن  يعني  فإن هذا ال  التقاعد،  أو  الصحية  بالتغطية  تعلقت 



25

عقود عمل يحظون بحماية اجتماعية الئقة، إذ يالحظ استمرار مجموعة من املقاوالت في 
عدم التصريح بالعاملني فيها لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، أو التلكؤ في 
تحويل مستحقات الصندوق، رغم اقتطاع الشطر املحسوب على العاملني/ات باملقاولة من 
أجورهم، ويفاجأ صحفيون أثناء إحالتهم على التقاعد بخلل في احتساب مجموع أيام 
الصحافيات  عموم  فإن  اإلطار  هذا  وفي  معاشاتهم.  قيمة  على  يؤثر  مما  الفعلية  العمل 
بعد  املادي  دائما من مستقبلهم  تخوفا  يعيشون  القطاع  في  والعاملني/ات  والصحافيني 
اإلحالة على التقاعد، وخصوصا في ظل عدم حل مشكل التقاعد التكميلي، مما يجعل 
أغلب الصحافيات والصحافيني املحالني على التقاعد يعيشون وضعا مزريا، يدفع أغلبهم 

لالستمرار في العمل في شروط تعاقدية مجحفة، أو االشتغال في مهن حرة أخرى.

مطلبا  الصحافي  القطاع  في  بالعاملني/ات  خاصة  تعاضدية  إحــداث  أصبح  لقد 
مستعجال في ظل كل هذه اإلكراهات، فمن شأن التسيير الذاتي للمؤسسة التعاضدية 
أن يفعل األدوار الرقابية على التزام املقاوالت بأداء مستحقاتها، وأن يبحث عن صيغة 
التوقف  حاالت  يراعي  كما  مداخيلهم،  يراعي  حر  بشكل  للعاملني/ات  بالنسبة  مناسبة 
ملهنة الصحافة، وكذا  الخاصة  فالطبيعة  بالنسبة آلخرين،  الظرفية  العطالة  أو  الطرد  أو 
هشاشة املقاوالت التي تبقى معرضة للتوقف أو اإلغالق، يقتضي إحداث تعاضدية خاصة 

بالصحافيني تراعي هذه الخصوصية.
 

وعموما فإن تردي االنتهاك املستمر للحقوق االقتصادية واالجتماعية لعموم العاملني/
ات في قطاع الصحافة، وعدم التزام أغلب املقاوالت بمخرجات االتفاقية الجماعية، يجعل 
من املستعجل تجديد االتفاقية الجماعية التي لم تتغير منذ 15 سنة، رغم أن االتفاق كان 
على تجديدها وتطويرها ومراجعتها كل ثالث سنوات، وكذلك يتطلب هذا الوضع إصالحا 

وتعديالت على القانون األساسي للصحافي املهني.
 

 5.1 - على م�ضتوى احلريات النقابية:

عرفت هذه السنة استمرار حاالت من عدم احترام الحريات النقابية، ولألسف فإن هذا 
األمر يطول حتى مؤسسات إعالمية كبرى وعمومية، وتبقى وكالة املغرب العربي لألنباء 
مثاال ساطعا على محاربة العمل النقابي، فهي لم تكتف بتوقيف الحوار مع ممثلي املهنيني/

ات، بل عمدت إلى إجراءات انتقامية من قبيل استغالل سلطة التعيني، إلجراء تنقيالت 
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قسرية في حق صحافيني من املكتب النقابي نحو مكاتب فرعية بعيدة عن اإلدارة املركزية، 
وكذا التشويش على عمل النقابة الوطنية للصحافة املغربية من خالل بث قصاصات خبرية 
تحمل إساءة لها وتدخال في شؤونها الداخلية، خصوصا خالل مرحلة التحضير وأثناء 

أشغال مؤتمر النقابة املنعقد يومي 21 و 22 يونيو 2019.
ولم يسلم العمل النقابي من املضايقة كذلك في الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة خالل 

سنة 2019 من توقيف للحوار مع املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة املغربية.
 وفي الصحافة املكتوبة، تم طرد الزميلة حسناء زوان طردا تعسفيا من يومية )املساء(، 
النقابي وانتخابها عضوا فيه، فيما رفضت إدارة الشركة  مباشرة بعد تأسيس املكتب 
املصدرة لجريدة )أخبار اليوم( التعامل مع املكتب النقابي، واستغلت وضع الشركة لترويج 
أخبار كيدية حول دور مزعوم للمكتب النقابي في تأجيج الوضع، في محاولة للتهرب من 

التزاماتها ومن تحمل مسؤولية تدبيرها للشركة.
 وعموما فإن تعامل املقاوالت الصحافية مع الحريات النقابية لم يصل إلى املستوى 
الذي نتطلع إليه، وال يعكس مخرجات االتفاقيات املوقعة مع جمعية الناشرين، وال االتفاقية 
الجماعية، بحيث يظل مطبوعا بسوء الفهم، وبرفض العمل النقابي، أو تقبله على مضض.

 
6.1 - على م�ضتوى النزاعات الفردية واجلماعية واملنازعات الق�ضائية :

ومجموع  والصحافيني  الصحافيات  ضد  التعسفات  استمرار  املرحلة  هذه  عرفت 
أو  الترقيات،  توقيف  أو  العمل،  من  املنع  بني  واملتراوحة  بالقطاع،  والعاملني  العامالت 
التسريح سواء الفردي أو الجماعي، أو التقليص من األجور والرواتب ، أو فرض التنقيل 
ملفتشي  اللجوء  إلى  معينة  حاالت  في  األمور  تصل  أن  حتميا  كان  وبالتالي  التعسفي، 
الشغل، وأحيانا إلى مفوضني قضائيني لتسجيل املنع من ولوج أماكن العمل، خصوصا 
حني تفشل التدخالت والوساطات ومحاوالت البحث عن حلول حبية التي تلجأ إليها النقابة 
القطاع  أن تطبع  التي يجب  التشاركية  باملقاربة  إيمانا منها  املغربية،  الوطنية للصحافة 
بني املقاوالت واملهنيني/ات والناشرين واملوزعني والنقابة، ومن أبرز هذه  الحاالت يمكن 
واملكتبني الجهويني ألكادير ومراكش  و«املنعطف«  ذكر حاالت، مستخدمي »أخبار اليوم« 
لألنباء،  العربي  املغرب  بوكالة  والعاملني  بلوس(،  و)راديو   ) إم  إف  )ام  ملحطتي  بالنسبة 
طردها  تم  التي  )املساء(،  يومية  من  زوان  حسناء  الصحفية  حالة  مثل  خاصة  وحاالت 
تعسفيا بعد تأسيس املكتب النقابي في الجريدة وانتخابها نائبة للمنسق، وحالة الصحفي 
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يوسف البلهيسي من قناة ميدي 1 تيفي، وقد تم االلتجاء في كل هذه النزاعات بعدها 
للقضاء الذي بث ابتدائيا في حاالت، فيما ال تزال أغلب الحاالت إما في بدايات تداولها 

أمام املحاكم، أو في انتظار املداوالت النهائية للنطق باألحكام.
 

2 - انتهاكات الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية خالل جائحة كورونا

 عرفت فترة جائحة كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية استمرار االنتهاكات التي 
كان  يتعرض لها الصحافيون قبل الجائحة، باعتبار املشاكل البنيوية للمقاوالت الصحافية 
لها  أخرى  ستظهر  االنتهاكات  هذه  مع  وموازاة  ممنهجة،  االنتهاكات  هذه  جعلت  التي 
عالقة مباشرة بشروط تطبيق إجراءات الحجر الصحي، التي أدت إلى التوقف عن الطبع 
الورقي، وانتقال كل املقاوالت لصيغة العمل عن بعد، وتراجع املداخيل اإلشهارية، والتي 
انعكست سلبا على األوضاع املادية للصحافيني/ات واملهنيني/ات، خصوصا أنهم يمثلون 
الحلقة األضعف من حيث الحماية القانونية، وكانت أبرزت االنتهاكات مرتبطة باستغالل 
قبل  إغالقها  على  معقودة  النية  كانت  صحفية،  مقاوالت  إغالق  أجل  من  الوضع  هذا 
الجائحة كحالة »أخبار اليوم«، أو آثر مالكو هذه املقاولة اإلغالق بدل البحث عن حلول 

تراعي االستقرار املهني للعاملني/ات بها، كما وقع في منابر جهوية.
 

هذه  أخرى  مقاوالت  استغلت  بل  العاملني،  وتسريح  اإلغالق  على  األمر  يقتصر  لم 
hori�( ات نتائج تداعيات تراجع املداخيل، بحيث عمدت شركة/ نيالظروف لتحميل العامل
zon( إلى تقليص الرواتب إلى حدود %50، دون مراعاة أوضاع الصحافيني/ات واملهنيني/

إلى االلتفاف على سابقة  املادية واألسرية، فيما عمدت مقاوالت أخرى  ات والتزاماتهم 
التي تعتبر في حقيقة األمر  التضامنية  الرواتب عبر ما يسمى باملساهمة  التقليص من 
املصدرة  والشركة   )Eco media بشركة(  لذلك  التمثيل  ويمكن  األجور،  لتقليص  صيغة 

ليومية )املساء( و مجموعة )ماروك سوار(.
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وفي أجواء هذه الجائحة، صرحت مقاوالت بالعجز، مستغلة القانون القاضي بتعويض 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لألجراء املنخرطني فيه، والتي تعاني املقاوالت التي 
يشتغلون بها صعوبات، وبعثت بملفات الصحافيني/ات واملهنيني/ات لهذا الصندوق، التي 

لم تصل تعويضاته حتى للحد األدنى من األجور.
 

ففي الوقت التي حافظت فيه مقاوالت على انتظام دفع األجور، والحفاظ على مكتسبات 
مستخدميها، عمدت مقاوالت أخرى إلى استغالل الجائحة ملمارسة املزيد من االنتهاكات 
والعمال،  العامالت  وعموم  للصحافيني/ات  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  بخصوص 
في إجراء يمس حتى بالتزاماتها الوطنية في ترجمة روح التضامن املطلوبة في مثل هكذا 

ظروف.
 

ولإلنصاف، فإن تدخل الحكومة بصرف دعم استثنائي يخصص الجزء األكبر منه 
ألداء رواتب العاملني في القطاع الصحفي ملدة ثالتة أشهر تم تمديدها لثالثة أشهر أخرى 
قطاع  في  العاملني/ات  أوضاع  إليه  تتجه  كانت  كارثي  من وضع  نسبيا  قد حد  ملرتني، 
بعض  في  العاملني  لبعض  بتأخر صرفه  في  املرتبطة  املالحظات  بعض  رغم  الصحافة، 
، وهو حرمان غير مبرر، بغض النظر عن  املنابر، ولحرمان العاملني في »أخبار اليوم« 
أي اختالالت يمكن أن يكون قد تم رصدها في صرف دعم السنوات السابقة من طرف 
إدارة الشركة املصدرة لليومية، إذ ال يعقل تحميل الصحافيني/ات والعمال/ات مسؤولية 

اختالالت ال عالقة لهم بها.
 

كما أن هذا الدعم استثنى مجموعة من الصحافيات/ات والصحافيني الذين لم تسو 
مقاوالتهم وضعيتهم القانونية، أو يشتغلون بصيغة صحفي/ة حر/فريالنس.

 
أداء  عن  املقاوالت  بعض  توقف  تسجيل  تم  للجائحة،  املصاحبة  االنتهاكات  ومن 
اقتطاع  في  استمرارها  رغم  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  تجاه  التزاماتها 

مساهمة األجراء..
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1 - االعتداءات على حرية الصحافة 
والصحفيين في الوضع العادي:

 
عرفت هذه املرحلة ت�ضجيل ا�ضتمرار حالت اعتداء على حريات ال�ضحافة 

وال�ضحافيني، وقد ا�ضتاأثرت بع�ض الق�ضايا باهتمام الراأي العام الوطني 

والدويل، مما يتطلب الوقوف عندها:

املهداوي،  الصحفي حميد  االستئنافية على  املرحلة  االبتدائي في  الحكم  تأكيد  تم 
2019، في ملف ما يعرف  أبريل   6 يوم  نافذة،  بإدانته بثالث سنوات سجنا  القاضي 
بأحداث الحسيمة/ حراك الريف، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة، ولقد اعتبرت النقابة كما 
جميع الجمعيات الحقوقية واملهنية واملدنية هذه املتابعة غير مفهومة من األصل، وطالبت 
في كل املناسبة بإطالق سراح املعتقل حميد املهداوي، والذي قضى عقوبته كاملة، وتم 

اإلفراج عنه صبيحة يوم 20 يوليوز 2020 من سجن تيفلت.
 وقد عرفت هذه املحاكمة كذلك إدانة محمد األصريحي وكان لحظة اعتقاله صحافيا 
»بديل«  24«، وربيع األبلق وكان مراسال ومتعاونا مع موقع  »الريف  ومصورا بموقع 
بخمس سنوات سجنا نافذة، وتم اإلفراج عنهما بموجب عفو ملكي يوم 30 يوليوز 2020 

بمناسبة عيد العرش.
العقوبة في حق الصحفي توفيق  البيضاء برفع  بالدار   قضت محكمة االستئناف 
بوعشرين إلى 15 سنة سجنا نافذة، مع دفع تعويضات للمشتكيات واملطالبات بالحق 
البشر، واستعمال السلطة والنفوذ  بتهم االتجار في  الذي توبع فيه  املدني، في امللف 
هذه  أن  وباعتبار  بالتشهير،  والتهديد  االعتياد  طريق  عن  الجنسي  االستغالل  لغرض 
املشتكيات هن صحافيات،  أغلب  أن  وباعتبار  والرأي،  النشر  بقضايا  تتعلق  التهم ال 
فقد كان املطلب هو تحقيق العدالة، عبر احترام مقتضيات املحاكمة العادلة، وإنصاف 

الضحايا.

 احملور الثالث
االعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين
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 وفي يوم 23 دجنبر 2019 أيدت محكمة االستئناف بالرباط الحكم االبتدائي الذي 
قضى بمؤاخذة الصحفيني محمد أحداد من يومية املساء وعبد الحق بلشكر من يومية 
بالحكم  وذلك   ،»24 »الجريدة  موقع  اإلله سخير من  وعبد  وكوثر زكي  اليوم«  »أخبار 
عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، وقد توبع معهم 
بنفس العقوبة املستشار البرملاني عبد الحق حيسان، واملستهجن في هذا امللف هو أن 
تتم متابعة صحافيني بسبب نشرهم خبرا صحيحا، ويدخل في إطار واجب الصحافي 
في نشر املعلومة التي تهم الناس في معيشهم اليومي وتقاعدهم، إضافة إلى ترحيل 
القضية من قانون الصحافة والنشر، نحو القانون الجنائي، واملثير هو أن الذي تقدم 
بالشكاية في مواجهتهم لم يكن سوى رئيس مجلس املستشارين بصفته تلك، واعتبرت 
كل األطياف املهنية والحقوقية واملدنية الحكم وقبله الشكاية وتقرير املتابعة ضربا لكل 

املجهودات التي تبذل من أجل الحماية القانونية للصحافيني.
 

 26 يوم  اعتقال   متابعته في حالة  الراضي، وتقرر  اعتقال الصحفي عمر  تم  كما 
دجنبر 2019 على خلفية تغريدة كتبها بتويتر يعبر فيها عن سخطه من األحكام التي 
النقابة  عبرت  وقد  الريف،  بحراك  يعرف  ما  ملف  في  البيضاء  استئنافية  صدرت عن 
الوطنية للصحافة املغربية عن رفضها للمتابعة على أساس القانون الجنائي ال قانون 
الصحافة والنشر، ليس باعتباره صحفيا فقط، بل إليمانها بأن قضايا التعبير والتدوين 
والنشر يجب أن يشملها قانون الصحافة والنشر بغض النظر عن هوية املتابع مهنيا، 
وقد رحبت النقابة بقبول ملتمس الدفاع من أجل املتابعة في حالة سراح يوم 29 دجنبر، 
ومعلوم أن الحكم في مرحلتيه االستئنافية قضى بإدانة الصحفي عمر الراضي بأربعة 

أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم يوم 12 مارس.

 وتم توقيف الصحافية هاجر الريسوني يوم 31 غشت 2019 من أمام عمارة بعد 
القانوني  غير  اإلجهاض  بتهم  اعتقال  حالة  في  وتوبعت  طبيب،  عيادة  من  خروجها 
وممارسة الجنس خارج الزواج، وهي التهم التي يطالب حقوقيون بإلغائها من القانون 
الجنائي لتعارضها مع الحريات الفردية واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وتمت إدانتها 
بسنة سجنا نافذة في املرحلة االبتدائية يوم 30 شتنبر، وقد استنكرت النقابة الوطنية 
للصحافة املغربية حملة التشهير املمنهجة التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني 
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تحترم  لم  التي  الصحفية  املنابر  بعض  في  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  سواء 
ميثاق أخالقيات املهنة، وقد استبشر الجميع بالعفو امللكي الذي صدر لصالحها يوم 

16 أكتوبر2019.
 

تم توقيف الصحفي سليمان الريسوني يوم 22 ماي 2020، وتقرر متابعته في حالة 
اعتقال بتهمة هتك عرض شخص، في واقعة يدعي املشتكي حدوثها قبل سنتني، وقد 
طالبت النقابة الوطنية للصحافة املغاربية بضرورة تمتيع الصحافي سليمان الريسوني 
كل  لوجود  سراح  حالة  في  متابعته  مداخلها،  من  والتي  العادلة،  املحاكمة  بضمانات 
وتم  استثنائي،  إجراء  هو  االحتياطي  االعتقال  وألن  املحكمة،  أمام  ضمانات حضوره 
بسبب  املشتكي  حق  في  سواء  والتنمر  والقذف  التشهير  من  كثيرة  حاالت  تسجيل 
اختياراته الجندرية ، أو في حق سليمان الريسوني التي تمت إدانته قبل أن يقول القضاء 
كلمته في بعض املنابر، ويخوض الصحفي سليمان الريسوني إضرابا عن الطعام منذ 
9 أبريل الحالي للمطالبة بمتابعته في حالة سراح وتسريع إجراءات محاكمته، وتعرب 
النقابة الوطنية للصحافة املغربية عن قلقها من أي مضاعفات قد تهدد السالمة الجسدية 

لسليمان الريسوني.

 29 يوم  منذ  االحتياطي  االعتقال  تدابير  تحت  الراضي  عمر  الصحفي  تم وضع   
قضيتني  في  لالشتباه  بالتحقيق  أمرت   التي  العامة  النيابة  من  بأمر   ،2020 يوليوز 
منفصلتني، تتعلق األولى باملس بسالمة الدولة والتخابر مع عمالء دولة أجنبية، وتتعلق 
الثانية باالغتصاب، قبل أن يتم تقرير متابعته في حالة اعتقال دائما بعد انتهاء التحقيق 
التفصيلي، وإذا كانت القضية األولى تقع على تماس مع حرية الصحافة، فقد عبرت 
النقابة عن مخاوفها بخصوصها، في حني أن املشتكية في القضية الثانية هي زميلته في 
موقع )لوديسك(، ولذلك فإن النقابة تقف على نفس املسافة من كل أطراف الدعوى، لكنها 
تسجل رفضها ملتابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال، لوجود كل ضمانات 
الحضور، كما تسجل طول أمد املحاكمة، وتعبر عن قلقها من تدهور صحة الصحفي 
وتجدد  أبريل،   10 يوم  منذ  الذي يخوضه  الطعام  الراضي بسبب اإلضراب عن  عمر 

مطالبتها بتمتيعه بكافة ضمانات املحاكمة العادلة.
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 عمدت إدارة ميدي 1 تيفي إلى توقيف الصحفي يوسف البلهيسي عن العمل يوم 
10 يوليوز 2020، وكانت قد منعته سابقا من تقديم البرامج واألخبار، بسبب نشره لبالغ 
للنقابة التي ينتمي إليها في صفحته على موقع »فيسبوك«، وال يمكن اعتبار هذا اإلجراء 
قضت  وقد  التعبير،  لحرية  واستهدافا  جهة،  من  النقابية  بالحقوق  صريحا  مسا  إال 
املحكمة االبتدائية بطنجة يوم 9 يناير 2021 بتعويض مالي مقابل الضرر الذي قدرت 

هيئة الحكم أنه قد طال الصحفي، واعتبرت توقيفه عن العمل طردا تعسفيا.
 تعرض الصحفيان جواد الخني وسعيد بندردكة عضوا املجلس الفيدرالي للنقابة 
الوطنية للصحافة املغربية، والعامالن بموقع »أخبار الوطن« لسلسلة من املتابعات بسبب 
مقاالت في موقعهما، بحيث تمت متابعتهما بعد شكاية تقدما بها املديرية العامة لألمن 
الوطني ورئيس املصلحة اإلدارية بمنطقة أمن سيدي قاسم، وقد حكما عليهما ابتدائيا 
بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 100.000 درهم، وما زال امللف في طوره االستئنافي، 
فيما تستمر متابعتهما ابتدائيا بعد شكاية من أستاذ جامعي بسبب مقال حول معايير 
ولوج املاستر، وتم تبرئتهما في ملف ذلك بعد شكاية من مدير وكالة الضمان االجتماعي 

بسيدي سليمان.
محمد  الوطنية  باإلذاعة  الصحفي  ضد  قضائية  دعوى  برفع  الصحة  وزير  هدد   
عمورة، بسبب انتقاده لبعض ممارسات بعض األطباء دون تعميم في حلقة من برنامجه 
بثت يوم 24 غشت 2019، ولألسف فإن جمعية مهنية لألطباء عوض  احض راسك«   «
أن تعتبر تلك االنتقادات تدخل في وظيفة اإلعالمي النقدية والتنبيهية لبعض االختالالت 
تقدمت بشكاية للهيأة العليا للسمعي البصري مطالبة بوقف البرنامج، وقد طوي امللف 

بعد تدخالت ووساطات ساهمت فيها بقوة النقابة الوطنية للصحافة املغربية.
 وإذا كانت هذه عينة من أبرز القضايا التي حظيت بمتابعة سواء من طرف اإلعالم 
الدولي، أو الرأي العام الوطني واملحلي، فإن الواقع واملمارسة أكدا خالل هذه املرحلة 
استمرار مجموعة من االنتهاكات التي تمس حرية الصحافيني/ات والصحافة، وتشكل 
إجراءات تكاد تكون ممنهجة للتضييق على عمل الصحافيني/ات من قبيل حاالت املنع 
 medi 1 قناة ميدي ،mfm من العمل، أو فرض التنقيالت التعسفية ) راديو بلوس، راديو
tv(، كما تعرض صحافيون العتداءات جسدية أثناء وبسبب تأديتهم ملهامهم، وخصوصا 
املصورين، وهي اعتداءات تختلف هويات القائمني عليها، فأحيانا تكون من طرف القوات 
لالحتجاجات  الصحافيني/ات  تغطية  أثناء  خصوصا  القانون  بإنفاذ  املكلفة  العمومية 
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)االعتداء على املصور عبد الرحيم الباجوري العامل بالوكالة الدولية لالتصال والصحافة 
يوم 24 شتنبر 2019 أثناء تغطيته لتدخل السلطات لتحرير امللك العمومي بمقاطعة موالي 
أثناء احتجاجات األساتذة، واعتداء  رشيد بالبيضاء، ونزع ميكروفون موقع »بلبريس« 
من  عنصر  طرف  من  الحدث«  »مع  موقع  من  جديد  إبراهيم  الصحفي  على  جسدي 
القوات املساعدة بدار بوعزة أثناء تغطيته لهدم مبان عشوائية، واالعتداء على الصحفي 
عبدو الطاهير من موقع le 360 أثناء تغطيته للديربي البيضاوي(، أو من طرف مواطنني 
التي تشهد اشتباكا بني  الحوادث  الصحافي، وخصوصا في  يفهمون طبيعة عمل  ال 
أنها  السكان  يعتقد  أوامر  تنفيذ  بسبب  املحلية  والسلطات  العمومية  والقوات  السكان 
هدم الدور اآليلة للسقوط أو البناء العشوائي،  تستهدف حقهم في العمل أو السكن ) 
تحرير امللك العمومي من الباعة الجائلني. عقب النطق باألحكام في قضايا يتابعها الرأي 
العام(، ففي 4 فبراير 2020 مثال تعرض الصحافيان أمني الهناوي وسفيان اإلبراهيمي 
من الطاقم التلفزيوني التابع للقناة األولى العتداء بالسب والقذف والتهديد من طرف 

مسيري وحدة صناعية بنواحي املحمدية.

أثناء  بالحجارة  للرشق  أو  العتداءات جسدية،  رياضيون  تعرض صحافيون  وقد   
تغطيتهم لتظاهرات رياضية من طرف جمهور غاضب، كما تعرض البعض منهم للتهديد، 

ولحمالت سب وتشهير وتنمر عبر مواقع التواصل االجتماعي.

نشرهم  إثر  ونشر شائعات  وقذف  تشهير  من حمالت  الصحافيني  بعض  وعانى   
تحقيقات مهنية، ولألسف لم تكن هذه الحمالت من طرف مسؤولني منتخبني أو رجال 
أعمال فقط، بل كذلك من طرف محسوبني على العمل الحزبي أو النقابي أو الحقوقي، 
ويمكن التمثيل لذلك بما تعرض له صحافيون بالقنيطرة كشفوا عن االختالالت املرتبطة 
بتدبير أزمة النقل الحضري من طرف مسؤولي الجماعة، أو ما تعرضت له الصحافية 
سكينة بن الزين من جريدة »األحداث املغربية« من استهداف للحياة الخاصة من طرف 
شخص يدعي رئاسته لحركة اسمها »تنوير« بعد تحقيق قامت به بخصوص ما وصفته 

الجريدة  بـ)استغالل حقوق األقليات من أجل االسترزاق الجمعوي(.
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ويعمد مسؤولون حكوميون ورؤساء مؤسسات عمومية، ورؤساء مجالس منتخبة إلى 
التشكيك في نزاهة الصحافة كل ما تعرضوا لالنتقاد، أو تم كشف بعض ممارساتهم، 
وأحيانا يتم منع بعض الصحافيني من تغطية مؤتمرات صحفية بسبب الخط التحريري 
للمنابر التي يشتغلون بها، أو قد يعمد بعض املسؤولني إلى انتقاء صحافيني واستبعاد 

آخرين حني اعتزامهم تقديم توضيحات بخصوص قضية من قضايا الشأن العام.

ومن االنتهاكات املتعلقة بحرية الصحافيات/ات أثناء مزاولتهم لعملهم هو غياب ما 
يمكن تسميته بدمقرطة التحرير في مقاوالت كثيرة، إذ في غياب خط تحريري واضح، 
أو ميثاق للتحرير، فإن نشر املادة الصحافية يخضع للمزاجية، وأحيانا حتى لتحكم من 

خارج إدارة وسكرتارية التحرير.
 وعموما فإن أبرز االنتهاكات التي تمس بحرية الصحافة والصحافيني/ات تتمثل في 
اللجوء إلى القانون الجنائي كأساس للمتابعة في قضايا يفترض أن يلجأ فيها لقانون 
الصحافة والنشر، واستمرار االعتداءات الجسدية التي تترافق أحيانا مع إتالف معدات 

الصحفي مثل الكاميرات وآالت التصوير، والتهديد، والتحريض، والتنمر السيبراني.
 

 العتداءات على حرية ال�ضحافة وال�ضحفيني خالل جائحة كورونا

إجماال يمكن أن نعتبر أن مظاهر االعتداءات التي طالت حرية الصحافة والصحفيني 
قبل إجراءات الحجر الصحي وإعالن حالة الطوارئ قد استمرت خالل هذه املرحلة، 
بالحقوق  املرتبطة  االنتهاكات  أن  اعتبار  يمكن  أنه  غير  ممنهجة،  تصبح  تكاد  ألنها 
والتسريح  الرواتب  قبيل خفض  من  وتأثيرا  أكثر حدة  كانت  واالجتماعية  االقتصادية 
وتصريح كثير من املقاوالت بالعجز الجزئي ودفع ملفات الصحفيني للصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي بغية االستفادة من التعويضات الجزافية عن التوقف عن العمل، 

التي لم تتجاوز 2000 درهم.

بيد أن السمة األبرز النتهاك حرية الصحافة والتضييق على عمل الصحافيني في 
إنجاز مهامهم كانت ناتجة عن سوء فهم املكلفني بإنفاذ الحقوق بطبيعة عمل الصحافيني 

مما أدى إلى حدوث بعض االعتداءات املتفرقة.
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 كما أن مصالح وزارة الداخلية كانت قد لجأت إلجراء غير مقبول في بداية الجائحة 
تمثل في تعميم وجوب حصول الصحافي على رخصة من مصالحها اإلدارية من أجل 
التنقل الليلي ألداء مهامه، وهو ما يشكل نوعا من الرقابة القبلية، كما يتنافى مع طبيعة 
عمل الصحافي املوسومة باالستعجالية واآلنية، وبعد تدخل املجلس الوطني للصحافة 

والنقابة الوطنية للصحافة املغربية تم التراجع عن هذه املسطرة.

مشروع  لتمرير  الصحية  الطوارئ  حالة  أجواء  استغالل  الحكومة  حاولت  وقد   
قانون22.20، يوم 19 مارس 2019 ، أي في ذروة الحجر الصحي الشامل، وهو مشروع 
القانون املتعلق باستعمال مواقع التواصل االجتماعي ومنصات البث واملنصات املشابهة، 
والذي يعد إجراء قانونيا للحد من حرية التعبير والرأي واالعتراض، وقد أبانت الحكومة 
قبلية،  واملهنية من أي مشاورات  الحقوقية  املنظمات  نيتها من خالل إقصاء  عن سوء 
وكذلك من خالل عدم اإلعالن عن برمجة مشروع القانون هذا في جدول األعمال الذي 
وقد  املعلومة،  في  بالحق  املتعلق  القانون  مع  انسجاما  للحكومة  العامة  األمانة  تنشره 
كانت املواد 13 و 14 و 18 أكثر املواد تعرضا لالنتقاد بسبب تجريمها النتقاد جودة أي 

منتوج موجه للعموم، والتي تصل العقوبات بمقتضاها إلى ثالث سنوات سجنا.
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خالصات:
لقد شكلت هذه املرحلة استمرارا في تدهور قطاع الصحافة والنشر، متأثرا في ذلك 
وتراجع  الورقية،  للصحافة  بالنسبة  والتوزيع  الطباعة  وتكاليف  املقروئية  نسب  بتراجع 
املداخيل اإلشهارية، وفي عدم استقرار الصحافة اإللكترونية رغم توسعها الكمي والكيفي 
في  مايكروسوفت(  آبل،  فيسبوك،  أمازون،  )غوغل،   gafam الويب  عمالقة  تحكم  بسبب 

العائدات اإلشهارية، ومنافسة منصات التواصل االجتماعي، وصناع املحتوى الرقمي.
 

واستمر القطب العمومي السمعي البصري في أزمته البنيوية التي تجعله عاجزا من 
جهة عن منافسة اإلعالم الدولي، ومن جهة أخرى في تقديم خدمة عمومية تلبي احتياجات 

دافعي الضرائب وتطلعاتهم.
 

املشتغلني  لعموم  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  على  الوضع  هذا  انعكس  وقد 
التسريح  عمليات  عبر  ســواء  الحقوق  هضم  حيث  الصحافة،  مهن  في  واملشتغالت 
على  الصحافيات/ات  إجبار  منها  يراد  التي  التعسفية  التنقيالت  أو  التعسفي،  والطرد 
للضمان  الوطني  الصندوق  تقديم استقاالتهم، وتخفيض األجور، وعدم دفع مستحقات 

االجتماعي، فضال عن شروط العمل التي تفتقر إلى توفير مستلزمات العمل.
 

لم تطل االنتهاكات مجال الحقوق فقط، بل كذلك مجال الحريات، بحيث استمرت متابعة 
الصحافيني بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة و النشر في قضايا مرتبطة بنشر 
وتهديدات  ملضايقات  الصحافيون/ات  ويتعرض  ووقائع،  أحداث  على  التعليق  أو  أخبار 
واعتداءات جسدية أثناء وبسبب مزاولتهم لعملهم، وغيرها من ضروب االنتهاكات املاسة 

بحرية الصحافة والصحافيني/ات.
وقد فاقمت أزمة كورونا من هشاشة املقاوالت الصحفية، وانعكست سلبا على حقوق 

 احملور    الرابع
خالصات وتوصيات
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الصحافيني/ات وحرياتهم، مما يبني األزمة البنيوية والهيكلية للقطاع الصحفي، والتي تبني 
هشاشته، سواء من ناحية مداخيله وتمويالته والقدرة على االستمرارية واملنافسة، أو من 
حيث اإلطار القانوني الذي ال يواكب متغيرات املهنة، وأصبح كثير من مرجعياته متجاوزة.

 
توصيات:

من أجل ضمان الحماية القانونية للصحافيات والصحافيني وعموم العاملني/ات في 
بما  القانونية  النصوص  بتعديل وتجويد مجموعة من  القطاع الصحفي، يجب اإلسراع 
يتناسب مع املتغيرات التي حصلت سواء في واقع املهنة، أو في واقع الحقوق الحريات 
في بالدنا وفي العالم، ومن أبرز هذه املرجعيات القانونية التي وجب تعديلها وتجويدها: 
املجلس  إحداث  قانون  والنشر،  الصحافة  قانون  املهني،  للصحفي  األساسي  القانون 

الوطني للصحافة، املرسوم الوزاري املتعلق بمنح البطاقة املهنية للصحافة.
 

قانون  من  والرأي  والنشر  الصحافة  قضايا  في  املتابعات  ترحيل  مع  القطع  وجوب 
الصحافة والنشر نحو القانون الجنائي، مع وضع لبنات للتأسيس لغرفة خاصة بقضايا 
الصحافة والنشر. على أن يتوسع نطاق توظيف قانون الصحافة والنشر ليشمل جميع 
املواطنني الذين قد يتعرضون للمتابعة بسبب تعبيرهم عن رأي أو نشرهم ملعلومات بأي 
وسيلة كانت احتراما ملبدأ األمن القانوني الذي يمكن املواطنني من املتابعة بالفصول األكثر 

ضمانا لحقوقه، وملبدأ املساواة بني األفراد في ممارسة جميع حقوقهم.
 

إحداث هيئة للتحقق من الرواج واملبيعات، ومراقبة اإلشهار في الصحافتني الورقية 
واإللكترونية، لحماية مبدأي التنافسية واالستقاللية، مع البحث عن آليات للحد من هيمنة 

عمالقة gafam ، على سوق اإلشهار في اإلعالم االلكتروني.
 

إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي في اتجاه الرفع من قيمتها، حيث لم تعرف 
إال زيادات طفيفة مع أن سوق النشر الصحافي ورقيا وإلكترونيا وإذاعيا قد عرف توسعا 
الفتا في األسماء والعناوين، مع مراقبة صارمة ألوجه صرف هذا الدعم، وضمان استفادة 

العامالت والعاملني في القطاع.
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بــــــــــــــــــــالغــــــــــــــــات
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 يتابع فرع الرباط للنقابة الوطنية لل�ضحافة املغربية بقلق �ضديد ما يعي�ضه 

ومهنية  اجتماعية  اأو�ضاع  من  "املنعطف"  بجريدة  العاملون  ال�ضحافيون،  الزمالء 

جد �ضعبة، انعك�ضت �ضلبا على حياة العاملني بهذه املوؤ�ض�ضة، بالرغم من التدخالت 

التي قام بها فرع الرباط وفتح حوار مع امل�ضوؤولني باجلريدة والذين التزموا باإيجاد 

حل عاجل مل�ضكلة اأجور العاملني باجلريدة فور تو�ضلهم بالدعم العمومي املخ�ض�ض 

لل�ضحافة الورقية.

اأمام التزام الإدارة تعامل العاملون اأول الأمر بح�ضن النية من اأجل جتاوز الأزمة، 

ولو اأنهم مل يتو�ضلوا باأجورهم منذ اأكرث من �ضنة.

اأكرث من خم�ضة ع�ضر �ضهرا ومل تقم باأي مبادرة حلل  وبعد اأن جتاوزت الإدارة 

هذه املع�ضلة التي ت�ضرر منها ال�ضحفيون والعاملون باجلريدة،ال�ضيء الذي دفعهم 

على اإثر ذلك يف الدخول يف اإ�ضراب مفتوح، منذ 15 اأبريل2019 اإىل  حني التو�ضل 

مب�ضتحقاتهم كاملة وغري منقو�ضة.

وفرع الرباط للنقابة الوطنية لل�ضحافة املغربية، اإذ ي�ضيد بكل املبادرات التي 

الوطني  املجل�ض  تدخل  طلب  �ضمنها  ومن  الأزمة،  حل  اأجل  من  الزمالء  بها  قام 

لل�ضحافة يف اإطار املهام املوكولة له. 

ويحمل  املنعطف،  يف  الزمالء  مع  املطلق  ت�ضامنه  يعلن  الوقت  نف�ض  يف  فاإنه 

اإدارة املوؤ�ض�ضة م�ضوؤولية ما حلق بهم، كما يلتزم مبوا�ضلة الن�ضال يف اإطار النقابة 

من  بدعم  �ضي�ضتمر  ن�ضايل  برنامج  بت�ضطري  وذلك  املغربية  لل�ضحافة  الوطنية 

حقوقهم  اأجل  من  الن�ضالية  معركتهم  يف  لزمالئهم  ودعما  ال�ضحفيني ت�ضامنا 

امل�ضروعة. 
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 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
Syndicat National de la presse Marocaine       

 

  
Site :www.snpm..org 
Email:syndicat.de.presse@gmail.com 

Syndicat National de la presse Marocaine 
27, Avenue prince Mly Abdellah – Rabat 

Tél  : 212 537 703 077 
212 537 736 061 

Fax : 212 537 709 331 

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
، شارع األمير موالي عبد هللا الرباط27  

 077 703 537 212الهاتف :
212 537 736 061 

 331 709 537 212الفاكس :
 

 2020يناير  02الرباط في                                                  
 
 

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
الراضي  تسجل بارتياح قرار اإلفراج عن الزميل عمر

 ومتابعته في حالة سراح
 

ن تمكي قرار بارتياحالوطنية للصحافة المغربية،لنقابة ا تلقت
ومتابعته في حالة  عمر الراضي من معانقة حريتهالصحفي 

اإلعالمية سرة ، استجابة للمطالب العادلة لألسراح
طية السياسية الديمقراالهيئات المدنية و من لعديدلو،المغربية

 .ببالدنا
 

ى الراضي وأسرته عل الصحفي عمر وفي هذا الصدد تهنئ النقابة
هيئة  المبذولة من طرفتثمن المجهودات لحريته، واستعادته 

تشكرها على الحس النضالي والحقوقي الذي طبع ، والدفاع
 .في سبيل تمكين عمر من الحرية اعمالها ومرافعاتها

 

صحة و إيجابيةعلى  المغربية ذ تؤكد النقابة الوطنية للصحافةإو
اس سأة كاختياره للحريو ، في هذه النازلة،ببالدناالمسار القضائي 

االنحرافات نها تطالب بضرورة القطع مع كل إ، فللحقوق
، التي تطال المجال الحقوقي والحريات في بالدنا والتجاوزات

بتغليب تي تستهدف الصحافيين المغاربة، ووخاصة تلك ال
تكريس تعزيز دولة الحق والمؤسساتو فقأالمصلحة الوطنية في 

 .المغربكل مكونات  الذي تجمع عليه االختيار الديمقراطي
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 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
tAnmalut  tanamurt  n  tavnsa  tamvribit                                                                          

Syndicat National de la presse Marocaine 

  
   Site :   www.snpm..org 
Email: syndicat.de.presse@gmail.com  

Syndicat National de la presse Marocaine 
27, Avenue prince Mly Abdellah – Rabat 

Tél  : 212 537 703 077 
212 537 736  061                         

Fax : 212 537 709 331 

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
موالي عبد هللا الرباط، شارع األمير 27  

  077 703 537 212الهاتف : 
212 537 736  061             

 331 709 537 212الفاكس : 
 

 2020مارس  14الرباط في 

 بيان
 حول تفشي األخبار الكاذبة والتشهير في موضوع وباء كورونا

 
 تداولت مجموعة من المواقع اإللكترونية اخبارا غير صحيحة لحاالت مشتبه بإصابتها بفيروس 

وتطور ترويج هذه األخبار إلى حد استعمال صور غير صحيحة وترويج  =،19كورونا =كوفيد
تم التشهير بها، وتقديمها على شكل أخبار صحيحة، مما خلق ارتباكا في المناطق  ألسماء

 .المعنية بهذه الحاالت
وبالرغم من التزام معظم وسائل اإلعالم الوطنية بنقل األخبار الصحيحة من مصادرها 

استمرار بعض منتحلي العمل المهني في لعبة البحث عن اإلثارة بأسلوب تطغى المسؤولة، فإن 
عليه الهواية والتسلية، يجعلنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية ملزمين بتقديم التوضيحات 

 :التالية
معظم الجسم الصحفي المهني ملتزم بنقل األخبار الصحيحة من مصادرها، وأن من  إن -

صحافيين ويرتكبون هذه االنزالقات ال يمكن التستر عليهم، وندعو الجهات يقدمون أنفسهم 
المعنية بالتدخل لوقف هذا العبث في هذه الظروف الحرجة، التي يحتاج فيها المواطن لزرع 

 .الطمأنينة عوض بث اإلشاعة
ية بكل أساليب تمييع مهنة الصحافة، عبر ضرب القواعد المهنية وسلة االخالقيات المهن نندد -

 .كما سطرها الميثاق الصادر عن المجلس الوطني للصحافة
عد المهنة في نقل األخبار بقوا نشد بحرارة على أيدي كل الزمالء المهنيين الملتزمين  -

الوباء وما يحيط بجهود بالدنا في  ابذل جهد إضافي في التعريف بهذندعوهم إلى و وبثها،
 .الوقاية منه والتصدي له

كل السلطات التي تمتلك المعلومة بمد المهنيين الحقيقيين بها، وعدم تشجيع الممارسات  دعون -
 .الدخيلة على المهنة

ان الظروف التي خلقها هذا الوباء، تستدعي من كل مغربي التحلي بروح المواطنة  نعلن -
أعضائها نفسها  المغربية، وبكافةالحقة، ومن هذا المنطلق، تضع النقابة الوطنية للصحافة 

 .رهن اإلشارة الوطنية لتقديم كل ما يسعف بلدنا الجتياز هذه المحنة بتكاثف وسالم
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 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
Syndicat National de la presse Marocaine 

  
Site :www.snpm..org 
Email:syndicat.de.presse@gmail.com 

Syndicat National de la presse Marocaine 
27, Avenue prince Mly Abdellah – Rabat 

Tél  : 212 537 703 077 
212 537 736  061 

Fax : 212 537 709 331 

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
، شارع األمير موالي عبد هللا الرباط27  

 077 703 537 212الهاتف :
212 537 736  061 

 331 709 537 212الفاكس :
 

 2020أبريل  07الرباط في 
 

 بالغ
 

المستجد  أظهر الجسم اإلعالمي نضجا كبيرا في التعامل مع هذا 19يدمنذ بداية جائحة كوف
أو  مية،إعالسواء كصحفيين أفراد، أو كمؤسسات ، االستثنائي، واتضح انخراطه منذ البداية

، بل للتعبير عن اختيار الصفوف األمامية لمواجهة هذا العدو الخفي مهنية،كمنظمات 
هد الج وسجلت مبادرات تطوعية غاية في النبل من قبل مؤسسات إعالمية كمساهمة منها في

ل المادي لمواجهة هذا الوضع وذلك عبر تبرعات في الصندوق الذي أحدث من قبل عاه
 . البالد

 سواقهذا الجو الحماسي خرج مئات الصحفيين للشوارع والمستشفيات واألحياء واألووسط 
ي لصحفاللقيام بواجبهم المهني دون اكتراث لألخطار المحدقة، إيمانا منهم أن واجبهم 

يتعارض ووضع الحجر الصحي، وتم بعث إشارات مطمئنة من قبل عدد من المؤسسات 
 .ة لحماية الصحفييناإلعالمية التي وفرت الظروف المالئم

قية وبالرغم من مرور وقت قصير على بداية الحجر الصحي وتوقيف توزيع الصحافة الور
 لتشرع فيالرقمي، خرجت بعض المؤسسات اإلعالمية  لإلصداربشكل ارادي وتحولها 

ة تهول اخليدتكسير هذا التالحم بين العاملين والصحفيين ومؤسساتهم اإلعالمية، عبر رسائل 
عن  تخليمن وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة ال

 .دون اجتهاد يذكر في تدبيرها بشكل تشاركي وتالحمداخلي ومكتسباتهم،حقوقهم 

حقوق ف ستهداالنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أنالشروع في اوإزاء هذا الوضع فإن 
ذوق د للتق، سلوك يفوط األمامية لمواجهة هذه الجائحةالخط وهم فيوالصحافيين  العاملين

ين صحفي، بل ويعتبر في بعض المؤسسات خرقا للقانون وترويعا للواللياقة والحس الوطني
ون ات التخلي عن مكتسباتهم، بل وبعث سعاة خاصمن خالل إجبارهم على توقيع التزام

 .لتبليغ هذه الوثائق غير القانونية للصحافيين الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها

ك لى ذلعلحوار تشاركي كما ينص هذا التسرع في تدبير وضع يحتاج  إن النقابة وهي تتابع
فائدة خاذها لم اتتلقرارات التي القانون في عدد من البنود المرتبطة بمثل هذه الجائحة، يذكر با

نطباعا اعطي وت التسرع،المقاوالت، والتي تخفف كثيرا من األعباء، التي ال تقود رأسا لهذا 
 .غير الذي تم تسجيله لفائدة المقاوالت الصحفية عند بداية هذه األزمة

ع هي قطالاتعتبر النقابة الوطنية للصحافة، أن القنوات المتاحة مؤسساتيا لتدبير وضعية 
تمنح مختلف الخطوات والخيارات التي تقود عمليا لتوافقات ال  عن بحثالمسؤولة 
 أداءحرية التعسف على الصحافيين في مثل هذه الظروف التي ينشغلون فيها ب للمؤسسات

 .واجبهم المهني الوطني

ن تعتبر أن بعض المؤسسات التي اختارت هذا التوقيت لمواصلة سلوك التخلص من الصحفيي
مارس سلوكا غير قانوني غير تكانت تمارسه قبل اندالع الجائحة، إنما  والعاملين الذي
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زمة لتصعيد سلوك يستهدف لب ردا حازما على استغالل هذه األمبرر، ويتط
 .تصفية الصحافيين بشكل تعسفي

، مغربوتطالب النقابة الوطنية من شركائها في الفدرالية المغربية لناشري الصحف بال
وضاع األ جلس الوطني للصحافة بتفعيل فوري آللية تدبير األزمة الحالية لتصحيح هذهوالم

ت ؤسساالتي فاجأت الصحفيين في بعض المؤسسات، مع تثمينها للسلوك الشهم لعدد من الم
وية والمعن اديةالتي تنشغل حاليا بالتدبير المهني لألزمة وتواصل توفير الظروف والحماية الم

 .يواجهون جائحة تضرب الوطن من دون شروط املين الذينوالعللصحافيين 
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وامتعاض  سطات بقلقتلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الفرع الجهوي بالدار البيضاء/ 
الجسدي على الزميلة نادية هيو،  خريبكة باالعتداءاعوان السلطة بمدينة  أحدكبيرين قيام 

 المذكور كلحيث تجاوز العون  المهني،بواجبها ثناء قيامها أالصحفية بموقع " شوف تيفي" 
تعنيف الى ليعمد  السلطة،عوان أتوفرها في  واالخالقيات الواجبالسلطات المخولة له 

 اليد.بشكل وحشي، متسببا لها في تمزقات عضلية ورضوض على مستوى عظام  الصحفية
 

ندين هذا االعتداء  فإننايو، نادية هوتضامننا الالمشروط مع الزميلة  عن مؤازرتنا وإذ نعبر
وكيل الملك بخريبكة مرفوقة بشهادة طبية وشريط فيديو يوثق  شكاية إلىالذي كان موضوع 

 االعتداء.وقائع لحظة 
 

العمومية بوضع حد لمثل هذه  المغربية السلطاتللصحافة  النقابة الوطنيةكما تطالب 
  الصحافة.التصرفات في التعامل مع رجال ونساء 

 
منتسبيه وعموم الصحافيات  للصحافة كافةويهيب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية 

ي العام المغربي في ظل هذه الظرفية أبمواصلة جهودهم المبذولة لتنوير الر ،نوالصحافيي
وضرورة التقيد بكافة الشروط واالجراءات القانونية الجاري بها  البالد،الدقيقة التي تجتازها 

 عمل وفي احترام تام ألخالقيات مهنة الصحافة.ال
 

 رئيس الفرع
 عمر زغاري
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ندين هذا االعتداء  فإننايو، نادية هوتضامننا الالمشروط مع الزميلة  عن مؤازرتنا وإذ نعبر
وكيل الملك بخريبكة مرفوقة بشهادة طبية وشريط فيديو يوثق  شكاية إلىالذي كان موضوع 

 االعتداء.وقائع لحظة 
 

العمومية بوضع حد لمثل هذه  المغربية السلطاتللصحافة  النقابة الوطنيةكما تطالب 
  الصحافة.التصرفات في التعامل مع رجال ونساء 
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 2020 أبريل 24في الرباط 

 

 بالغ فرع الرباط

 

يتابع فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ظروف اشتغال الصحفيين في هذا الوقت العصيب الذي 
 يستدعيفرض الحظر الصحي الذي  كورونا، ومعهيواجه فيه المغرب كما دول المعمور جائحة وباء 

اإلعالم ل ها كما هو حاطقمأالتي تشتغل  توفرها المؤسساتالوقاية التي  واستعمال وسائلالشديد  الحرص
 .اإلمكانياتوالخاص بكل مكوناته رغمَ تفاوت  العمومي

 الوضعية التي يشتغل فيها الصحفيون والصحفيون  للصحافة يسجلإن فرع الرباط للنقابة الوطنية 
 ألداءفية يتوفرون على الكمامات الكا نهم الأ والتلفزة حيثالمصورون والتقنيون بالشركة الوطنية لإلذاعة 

نقل ليستدعي استعمال الصحفيين ل مهامهم كما نسجل عدم توفير وسائل النقل للوصول لمقر العمل ما
ن تنجم عن استعمال أننا ندرك المخاطر التي يمكن أحياء البعيدة. علما العمومي من سال وتامسنا واأل

 الحافالت العمومية.

ي وسيلة أعبر  سالفيرو سسة وتفاديا النتقال االختالطَ وحرصا منا على سالمة العاملين بالمؤ  عن هذا 
ليست تحت مسؤولية اإلدارة فإننا نطالب إدارة المؤسسة بتدبير األمر بما يتالءم مع حالة الوباء ودلك 

 .العملوتوزيعها بشكل يناسب عدد ساعات  والكمامات الكافيةبتوفير وسائل النقل 

تمتعون ي شتغال بالنسبة للمصورين بالتلفزة والذين النسجل عدم احترام ساعات اال فإنناإضافة إلى هذا 
ن بسط شروط السالمة التي يمكأولو بيوم واحد من الراحة ناهيك عن ساعات العمل المسترسلة في غياب 

  .اختزالها في الكمامات

 زر من أجلآن فرع الرباط إذ ينوه بكل الفئات التي تشتغل في هذه الظروف التي تستدعي منا جميعا التإ
أداء الواجب المهني تعلن عن تضامنها مع الصحفيين والعاملين بالجرائد الورقية والمواقع اإللكترونية الذين 

 .بعض المؤسسات. في ٪50تم خصم جزء مهم من أجورهم والذي وصل إلى حدود 

 نلصحفيياننا ندرك جميعا صعوبة المرحلة التي يمكن تدبيرها بالحكامة الجيدة لكن ليس على حساب إ
  .والعاملين بل بالحفاظ على حقوق وسالمة الجميع
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 2020أبريل 25الرباط في 

 بالغ
بشأن القرار التمييزي لوزارة الداخلية بحرمان الصحفيين من حرية التنقل المهني ليال طيلة شهر  

 رمضان

فوجئ الجسم اإلعالمي بحيثيات قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السواد األعظم من الصحفيين من ممارسة 
لطوارئ تعزيز إجراءات "حالة اب الداخلية،وذلك في سياق ما وصفه بالغ وزارة  اليوم،مهامهم خالل فترات من 

ن الساعة م رمضان،بتداء من فاتح الصحية" خالل شهر رمضان المعظم، عبر "حظر التنقل الليلي" يوميا ا
 .السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا

ونوهت وزارة الداخلية إلى "استثناء األشخاص العاملين بالقطاعات واألنشطة الحيوية واألساسية" من حظر 
ارج خ التنقل الليلي، مؤكدة على "تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام

 .الضوابط المعلنة" تحت طائلة المالحقة القضائية

وفي حصرها لهذه القطاعات األساسية تعاملت وزارة الداخلية بانتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين 
واستعملت عبارات "أطر المؤسسات اإلعالمية العمومية واإلذاعات الخاصة"، في تمييز وحصر ال عالقة 

وال  ئحة،الجام اإلعالمي المغربي المتواجد ميدانيا في الصفوف األولى لمواجهة هذه له، ال بحقيقة الجس
بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع اإلعالم كأحد القطاعات المعنية واألساسية بمقاومة 

 .هذه الجائحة

م المغربي جزء من اإلعال حكومة لمواصلةالالتراجعي لهذا القرار عن المقاربة التي اختارتها  واعتبارا للطابع
لمهامه، وخصوصا في الصحافة المكتوبة وااللكترونية، في مواجهة هذه الجائحة، وكذا الخرق الدستوري 
لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية المؤمنة بحق المواطنين في اإلخبار بدون تقييد، فإننا في 

  :أنبية نعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغر 

والذي ينص بصريح  الدستور،. من 28قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل  -
ال وال يمكن تقييدها بأي شكل من أشك مضمونة،حرية الصحافة  التأويل: أنالعبارة التي ال تقبل 

الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر األخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية ومن غير 
ي له خلق تشنج ال داعيجانب الصواب ويساهم في قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، فهو 

ة هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم خالل هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداي
 .المهني ما يستدعي هذا اإلقصاء والمنع غير المبرر
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منذ بداية الجائحة عن نضج  بشجاعة معتبرةالجسم اإلعالمي المغربي الذي عبر  -
عبر حرب مفتوحة على اإلشاعة  ،19وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 

ه بهذا القرار، ألنه من دون سقف مفتوح للبحث عن األخبار ومتابعة ال يمكن التعامل مع والتضليل،
نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في  بعض نوافذتداعيات الجائحة، ستكون 

 القرار عبئا مهنيا وأخالقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البالد من جهود خالقة لمحاربة الجائحة
وطنية للصحافة المغربية، والتي واكبت هذه الجائحة منذ اليوم األول بإصدار دليل إن النقابة ال -

 ، قالت بصراحة إن الصحفيين ال يمكنهم تغطية األحداث بالتقيد بالحجراالستثنائي الوباء اهذتغطية 
  .الصحي، ألنه وضع يتنافى وطبيعة عملهم، ال يمكنها القبول بهذا القرار التمييزي 

رات المفترضة الستثناء السواد األعظم من الصحفيين من حرية التنقل للقيام بواجبهم إن االعتبا -
المهني غير منطقية وال عملية، فبالرغم من فرض حالة الحظر في تلك المدة الزمنية، فليس هناك 

 خرق هذا الحظربرتبط تما يضمن عدم وقوع ما يدخل في صميم عمل الصحفيين من أحداث قد 
 .حداث الطبيعة كما حدث عشية صدور القرار من فيضانات بعدد من المدنوقد ترتبط بأ

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي باركت إصرار قطاع واسع من الصحافة الوطنية ممثال  -
في الصحافة الورقية وااللكترونية بمواصلة مهامهم بالرغم من صعوبة الظروف، لتجد نفسها مجبرة 

ال وضعية المقاوالت وال الصحفيين، بإضافة تقييد يعمق من  يراعي،القرار الذي ال هذا  رفض على
األزمة الحاصلة فعال، فكيف لهذا القطاع من الصحافة ان ينافس على الخبر في توقيت ال تتجاوز 

 .فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خالل هذا الشهر ست ساعات
د أنه زمن الحرب، يؤك حتى فييحدث مطلقا  الذي لمومن باب التذكير فإن تقييد حرية الصحافة  -

حة من أسل يعتبر جزءاقرار ال يخدم المصلحة العامة للمجتمع، ألن اإلعالم والخبر غير المقيد 
لتي امقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل األماكن 

 .يفرضها هذا القرار المعتمة التيتحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية 
إن الحكومة المعنية بهذا القرار مدعوة لمراجعة هذا القرار التمييزي، لالعتبارات التي سردناها، ألنه  -

لجائحة، اقرار تمييزي غير واقعي وال قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه 
ونأمل أن تتم االستجابة بمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من 

ومن ضمنها ممارسة فعلية  الجائحة،الخاصة في مواجهة هذه  ومواصلة معركتهم ممارسة مهامهم،
  .شاعةإلللسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان ا

 
سعها تشنج، تخبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها ستبذل ما بو لوفي انتظار تفاعل ايجابي ينهي هذا ا

وستواصل الدفاع عن حق كل الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة،  المبتغى،من اتصاالت لتحقيق هذا 
 .في ممارسة واجبهم المهني، طبقا للقانون وأخالقيات مهنة الصحافة
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 2020 ماي 06في الرباط 
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 رجل سلطة بمدينة تيفلت طرفمن  على صحفيي قناة تمازيغتحول االعتداء 
   

 2020ماي  05الثالثاء أمس له  ضتندد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقوة باالعتداء الشنيع الذي تعر
ولة عملهما امز ومحمد بوالجيهال أثناءسعاد واصف  :زميلينمن الاألمازيغية المكون الطاقم الصحفي لقناة 

  .بالدناالقانونية المعمول بها خالل هذه مرحلة حالة الطوارئ التي تعرفها  لإلجراءاتفي احترام تام 

مواكبتها لمستجدات  وفي إطارنقابة أن القناة األمازيغية، وأفاد تقرير مفصل توصل به المكتب التنفيذي لل
، 19كورونا المستجد كوفيد  يروسڤالصحي ببالدنا الذي فرضته الظرفية الوبائية ل ومراحل الحجروأحداث 

الصعبة خصوصا في شهر  ةونظرا لتغير نمط عيش المواطنين ومدى تكيفهم مع هذه الظروف الجديد
رمضان المبارك، ارتأت إنجاز ريبورتاجات إخبارية عن تزويد األسواق بالمواد االستهالكية بإقليم 

 .تيفلت، مع نقل األجواء في ظل جائحة كورونا وتحديدا بمدينةالخميسات، 

مد الشروع في عمله، تعرض طاقم التصوير المكون من الصحفية سعاد وصيف والمصور مح أثناء
بوالجيهال، العتداء همجي بالضرب والسب والقذف من طرف قائد الملحقة الثالثة بمدينة تيفلت. حيث هاجم 

يرخص  نالقائد المذكور طاقم التصوير بصراخ هيستيري مطالبا بتوقيف التصوير، ومدعيا أنه هو م
  .بالتصوير

ة بوابل من الكالم الساقط، وقام بصفعها التقرير أن القائد المذكور لم يتوانى في شتم وسب الصحافي وأضاف
مرتين ودفعها أكثر من مرة، كما حاول القائد ومن معه من أعوان السلطة تكسير كاميرا التصوير بداعي 

 .حجزها الشيء الدي تسبب في جرح يد الزميل الصحافي المصور

ل السلطة، يجدد تنديده المكتب التنفيذي الذي صدم بهذا الفعل الشنيع، والشطط الصارخ في استعما إن
واستنكاره بما أقدم عليه من أسندت لهم مهمة حماية القانون وأمن وسالمة المواطنين، ويطالب وزارة 

 .الصحافة ريةالداخلية التسريع باتخاذ القرارات الالزمة اتجاه هذا االعتداء الواضح على ح

ير المحسوبة تسيئ لسمعة المغرب وتعتبر ويؤكد المكتب التنفيذي أن مثل هذه الحاالت غير المسؤولة وغ 
   .انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والحق في اإلعالم، وتستحق المحاسبة واإلدانة

ومع باقي الزميالت والزمالء في قناة  ،المعتدى عليهماعن التضامن العملي مع الزميلين  وللتعبير
تنظيم وقفة رمزية مدتها خمس دقائق  والزميالت إلىاألمازيغية، يدعو المكتب التنفيذي للنقابة، كافة الزمالء 

ماي في الساعة الرابعة  07لك يوم غد الخميس ذ، وفي مختلف قاعات التحرير ومواقع العمل عن بعد
 عصرا.
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 2020ماي  25الرباط في 
 
 

 بالغ
 
  

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام وقلق بالغين القرار القضائي القاضي 
رئيس تحرير جريدة )أخبار اليوم( رهن االعتقال، وحرصت  سليمان الريسوني الزميل بإيداع

النقابة على التريث في إعالن موقفها من هذا االعتقال إلى حين استجماع ما يكفي من المعطيات 
 .التي تسمح بتكوين قناعة شاملة ووافية

جميع وفي هذا الصدد، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تلتزم بالحفاظ على حقوق 
األطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته، تؤكد أن األفعال المنسوبة 

 أن منطلقللزميل كانت، وال تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من 
كما أن الزميل المعني يتوفر على جميع  ماضية،الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة 

 .نات االمتثال لمسطرة الخضوع لإلجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحاالتضما

ولذلك، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب باتخاذ االجراءات القانونية المناسبة  
 .لتصحيح هذا الوضع

رام قرينة البراءة كما تجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذه المناسبة التأكيد على احت
ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، المخول وحده إصدار أحكام في موضوع النازلة، 
وتندد بقوة بحملة التشهير التي يتعرض لها أطراف هذه القضية، بما يتنافى مع مبادئ 
 وأخالقيات المهنة، وتطالب باحترام شروط المحاكمة العادلة، من احترام للمساطر القانونية
وحقوق الدفاع و حفظ حقوق جميع األطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع 

 . التأثيرات
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 2020 يونيو 25الرباط في 

 بالغ
 

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ واهتمام كبير، تطورات قضية 
الوطنية للشرطة  الزميل عمر الراضي، بعد توصله باستدعاء من طرف الفرقة

صدور بالغ للوكيل العام للملك بالدار  أمامها، وبعدالقضائية، يقضي بالمثول 
البحث التمهيدي في قضية لها  ، ويعزوه لموجباتهذا االستدعاءالبيضاء يؤكد 

 ".ارتباط بشبهة "الحصول على تمويالت من الخارج لها عالقة بجهات استخباراتية
 

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كإطار مهني داعم لحرية الصحافة ومناضل من 
بجميع الضمانات والشكليات،  بتمتيعه الصحفيات والصحافيين، تطالبأجل حماية 

المقررة قانونا في مرحلة البحث التمهيدي، ومراعاة أولوية وحق الصحافيين 
 .بكل حرية والصحافيات في ممارسة مهنتهم

 
عمل السلطات القضائية  الضروري احتراما كانت النقابة تعتبر أنه من وإذ

األصل المقرر  وصالحيات النيابة العامة، فإنها تؤكد على مبدأ قرينة البراءة هي
 .دستوريا والمكفول تشريعيا

 
وإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهي تتابع باهتمام بالغ لمجريات وتطورات 

الصحفيين التعاطي  ها تهيب بجميع الزميالت الصحافيات والزمالءهذا الملف، فإن
مع خبر فتح بحث تمهيدي من منطلق مبدأ قرينة البراءة، مع التأكيد على أنها 

 .حيثياتها في جميع هذه القضيةستواكب 
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 2020 يونيو 26الرباط في 

 بالغ
اإلدارية التعسفية في حق الزمالء  توالت خالل األيام القليلة الماضية سلسلة من القرارات

مثيرة لدى تيفي بوتيرة متسارعة تنم عن رغبة  1الصحافيين وجميع العاملين بقناة ميدي 
 .اإلدارة في اإلجهاز عما تبقى من حقوق ومكتسبات العاملين

فقد فاجأت إدارة القناة الزمالء الصحافيين العاملين بمكتب القناة بالرباط بإرسالية وجهتها لهم 
بشكل فردي عبر عناوينهم اإللكترونية تدعوهم فيها إلى االلتحاق بمقر القناة بالمنطقة الحرة 

 .بطنجة للعمل

من الناحية القانونية فإننا نعتبر هذا القرار يفتقد ألبسط المقومات القانونية واإلنسانية  
واألخالقية، إذ ِعَوض أن تعتمد اإلدارة األساليب الحضارية والقانونية التخاذ القرارات الوازنة 

وعبر  من هذا الحجم، وذلك من خالل المشاورات مع مناديب األجراء ومع الممثلين النقابيين،
إقناع المعنيين باألمر، ومحاولة التوصل إلى حلول ألي مشكل من المشاكل، فإنها التجأت إلى 

  .االكتفاء بإخبار المعنيين باألمر بواسطة جملة أرسلتها لهم عبر عناوينهم اإللكترونية

ومن الناحية اإلنسانية فإن القرار يهدد بتشتيت مجموعة أسر العاملين التي كان افرادها 
  .يعيشون في استقرار كامل

ومن الناحية األخالقية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها بالدنا من جراء تداعيات كورونا 
كانت، وال تزال، تفرض األخذ بعين االعتبار لألوضاع النفسية واالجتماعية واالقتصادية 

 .المترتبة عنها

اإلعالمية الوطنية منشغلين بهذا القرار، زادت وفي الوقت الذي كان العاملون في هذه المنشأة 
، وهو قرار  اة الطين بلة بأن أعلنت عن حجب تعويض مالي مستحق في نهاية يونيوإدارة القن

 .إداري آخر جائر

إننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كنا ننتظر من إدارة هذه القناة إنصاف الصحافيين 
بالقناة، بالنظر للجهود الكبيرة التي بذلوها لتحتل القناة موقعا  والصحافيات وجميع العاملين

متقدما في المشهد اإلعالمي الوطني خصوصا خالل مدة الجائحة، حيث تحملوا المخاطر 
الحقيقية في سبيل أن تؤدي القناة دورها و وظيفتها، و كسب الزمالء الرهان في ظروف دقيقة 

 دمة في اهتمامات المواطن المغربي.و صعبة بأن بوأوا القناة مرتبة متق

ولذلك كله فإن النقابة الوطنية تعلن عن متابعتها لتطورات الوضعية في هذه القناة، وتحمل  
اإلدارة مسؤوليتها الكاملة فيما قد تؤول إليه األوضاع هناك، إن لم هي تتراجع فورا عن 

 ين.القرارات، وتفتح باب المشاورات مع الهيآت التمثيلية للعامل
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  2020يوليوز  15الرباط في 

 
 بالغ حول موجة الطرد والتسريحات 

 ات والصحافيينطال الصحافيتالتي 
 

 
الصحافيون خالل مرحلة مواجهة جائحة وسط أجواء اإلشادة بالمجهودات التي بذلها 

فيروس كورونا المستجد، والتعاطي اإليجابي للحكومة مع األوضاع الصعبة التي تعيشها 
المقاوالت اإلعالمية، وبالرغم من المبادرات التضامنية التي أظهرها الصحافيون الذين 

المؤسسات  تنازلوا عن جزء من رواتبهم للتخفيف من أعباء هذه الظرفية، فضلت بعض
اإلعالمية السباحة ضد التيار، وأشهرت قرارات التسريح في وجه عدد من الصحافيين 

 درجة تصفية الحسابات. لوالعاملين بطرق تعسفية تص
فيات اإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي نددت بأساليب التعدي على حقوق الصح

فيين والعامالت والعاملين خالل هذه الجائحة، ونوهت بالمقاوالت الصحفية التي اوالصح
جرائها، وتفهمت اإلجراءات القانونية التي اتخذتها مقاوالت أخرى أحافظت على حقوق 

 :في احترام تام للقانون والتفاوض مع األجراء، فإنها
يتم التخلص منها من دون تندد بأشد العبارات بهذه الهجمة على مناصب الشغل التي  *

 فيين. افيات والصحاوجود مبررات معقولة، وفي انتقاء مقصود لترهيب الصح
فيات والصحافيين، في الوقت الذي اتعتبر أن لجوء بعض المقاوالت لتسريح الصح *

تدخلت الحكومة لتغطية أجور الصحافيين، وكذا تقديم دعم للمقاوالت، عمل غير مفهوم، 
 التي نهجتها قبل حلول الجائحة. بل يعكس عقليتها

تعتبر أن أساليب طرد الصحافيين القائمة على تصفية حسابات شخصية لبعض  *
المسؤولين، لن تخدم مصالح هذه المؤسسات، ولن تحل مشاكلها التدبيرية، والتي تحاول 

 التغطية عليها باستهداف البعض منهم.
لخوض كل األشكال النضالية لمواجهة تهيب بكافة الصحافيات والصحافيين االستعداد  *

فيين والعامالت والعمال، حيث افيات والصحاهذه الهجمة الشرسة على حقوق الصح
من خالل بالغات تقدم فيها  واالحتجاجات الحقا وأماكن الوقفاتسيتم تحديد تواريخ 

 جميع التفاصيل بالوقائع واألسماء.
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القنيطرةفرع   / Syndicat Nationale De la Presse Marocaine - Section kenitra - 

 
  
 

2020يوليوز  16الخميس :    
 
 

بيان تضامني مع الزميل الصحافي المهني كريم شكري ضد اعتداء مجهولين مس 
 سالمته البدنية بالقنيطرة ومطالب بفتح تحقيق عاجل وتوقيف الجناة

 
العتداء   الصحافي المهني بيومية "المساء"كريم شكري 2020يوليوز   16  تعرض مساء اليوم الخميس

نجم عنه سلب هاتفه الشخصي وسط الشارع العام من طرف مجهولين يمتطيان دراجة   شنيعجرمي 
نارية على مقربة من إعدادية عالل ابن عبد هللا المتواجدة على مستوى الطريق الرابطة بين حي "بام" و 

.الفوارات بالقنيطرة ، وفق إفادة الزميل شكري  
المكتب   يعلن  ي السالمة البدنية واألمان الشخصيبالحق ف  على ضوء هذا التطور المقلق الماس

:الجهوي لفرع القنيطرة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المواقف والمطالب التالية  
الذي لحقه  المطلق والال مشروط مع الزميل كريم شكري ضد العنف الجبانضامنه ت /1  
وتقديمهم للعدالة ووقف كل تراجع  العتداءاوخلفيات   عن المتورطين في هذا الفعل الجرمي الكشف  /2

وأوالد عرفة  أمني بمنطقة بام  
االعتداءات التي تطالهمأشكال  من كلعالميين واإل حماية الصحافيين /3  
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في العمل والنضال من أجل   استمرار الفرع الجهوي القنيطرة/4

وتوفير مناخ مالئم لممارسة المهنة التصدي لكل استهداف للصحافيين أثناء مزاولة مهامهم  
التي  التعسفات واالعتداءات والخروقاتكل ورصد  تتبع مهامها  تشكيله لخلية  من /5

بالفرع الجهوي القنيطرةعالميين تستهدف الصحافيين المهنيين واإل  
 

                                                 

 
 

 عن المكتب الجهوي
 الكاتب العام،جواد الخني

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 القنيطرة -5المكتب -3 الطابق - زنقة سبو 15

Adresse : 15 avenue sbou -bureau 5 Etage 3 Kenitra 
mobile : 00212661549296 – Téléfax00212537501212 

Email:syndicatkenitra@gmail.com 

 
 
 



66

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜⵏⵜⴰⵖⵏⵙⴰⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ 

Syndicat National de la presse Marocaine 

  
Site :www.snpm..org 
Email:syndicat.de.presse@gmail.com 

Syndicat National de la presse Marocaine 
27, Avenue prince Mly Abdellah – Rabat 

Tél  : 212 537 703 077 
212 537 736  061 

Fax : 212 537 709 331 

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
، شارع األمير موالي عبد هللا الرباط27  

 077 703 537 212الهاتف :
212 537 736  061 

 331 709 537 212الفاكس :
 

 
  2020يوليوز  20الرباط في                                                                        

 
 

 بالغ الوقفة االحتجاجية االنذارية أمام مقر جريدة المساء
 

ق ية في حعالمإلاحول موجة الطرد والتسريحات التي تقترفها بعض المقاوالت تبعا للبالغ األخير للنقابة 
 لمذكور،بالغ االذي تم ادراجه في ال وتفعيال للقرارالصحافيات والصحفيين العتبارات نقابة ومطلبية، 

 .اهوتاريخ جاجيةفإن المكتب التنفيذي يجد نفسه مجبرا على تسمية وتحديد الجهات المعنية بالوقفة االحت

ة لمواجه الميةإن المكتب التنفيذي الذي اعتبر بأن الدعم االستثنائي الذي تم تقديمه للمقاوالت اإلع
بة ام واقعة غري، وانفراج القلق الذي كان يساور المهنيين، وجد نفسه أم19تداعيات جائحة فيروس كوفيد 

يات لصحافاالذي يتعرض لها  تظهر أن ليس الحسابات المادية للمقاوالت ما يقف وراء الطرد والتعسف
 .والصحافيون، بل هناك عقلية متجذرة لهذا السلوك

 :يةع التاللوقائإن ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة التي تصدر يومية المساء، يعكس هذه الصورة من خالل ا

خ عقدة رار فستم إبالغ الزميلة حسناء زوان الصحفية بالجريدة ما يزيد عن الثماني سنوات، بق -
داية بمنذ  الشغل التي تربطها بالمؤسسة، مباشرة بعد تأسيس لجنة نقابية بالمؤسسة، ألول مرة
فواج قبت أصدورها، حيث عانى الزمالء طيلة هذه الفترة من التضييق على العمل النقابي، وتعا

 لص منمن الصحفيين على هذه المؤسسة، وفي كل مرة يكون سلوك الطرد والتسريح منهجا للتخ
 .منهمعدد 

فل بعد تك حبية، جاءقرار مؤسسة المساء بفصل الزميلة حسناء زوان،عبر اقتراح صدقة  -
حه رو ي،استثنائالحكومة بأجور الصحافيات والصحافيين للثالثة أشهر القادمة، من خالل دعم 

 .لها وجوهره هو الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما يجعل مسوغات االستغناء عنها ال أساس

ة، لجنة النقابيللزميلة حسناء زوان سويعات بعد انتخابها نائبة منسق ال المساءاستهداف مؤسسة  -
ني تجاه لعدواايجعله طردا بعنوان محاربة العمل النقابي ومعاداته، ويفرض إثارة جزء من سلوكها 

 .العمل النقابي

ال  ت والصحافيينفي طرد وتسريح الصحافيا القياسي الرقمإن مؤسسة المساء التي ضربت  -
 دقيق يمكن أن تظل بعيدة عن المساءلة وهي التي تغرف من الدعم العمومي، وتحتاج لتشخيص

ساد، اربة الفن ومحباعتبارها نموذج المقاولة االعالمية التي تقدم الدروس للجميع في احترام القانو
، قابيالعمل الن في حين لم تتردد في استهداف حقوق العاملين، ولعل أبسطها هو حق ممارسة

 .المكفول بكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية

يوز يول 21 ثالثاءإلى وقفة احتجاجية إنذارية، يوم ال المغربية،لكل ذلك تدعو النقابة الوطنية للصحافة 
يضاء، ر البعلى الساعة الرابعة والنصف، أمام مقر المؤسسة الكائن بشارع الجيش الملكي بالدا 2020

 .مة الريف قرب سينما الريف، لمواجهة عقلية الطرد والتسريحإقا
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2020يوليوز  26الرباط في   

 
 

 بالغ التنديد بالطرد التعسفي في حق الزميلة حسناء زوان
 

بعد الوقفة اإلنذارية أمام مقر مؤسسة المساء الثالثاء الماضي، 
بالتراجع  والمطالبة زوانقرار طرد الزميلة حسناء  منللتحذير 

عنه. أقدمت ادارة مؤسسة المساء على التنفيذ العملي لقرارها 
ال المقتضيات القانونية وال األخالقية   التعسفي دون مراعاة

واالنسانية، وأمام هذا اإلصرار والتعنت على سياسة الطرد 
والتسريح االنتقامي لمنع حرية العمل النقابي، يدعو المكتب 

الزميلة والزمالء لوقفة احتجاجية للتنديد بهذا   للنقابة التنفيذي
على الساعة  2020يوليوز  28يوم الثالثاء   القرار وذلك

الرابعة والنصف بعد الزوال أمام مقر مؤسسة المساء شارع 
واصل تالجيش الملكي إقامة الرف قرب سينما الريف، وس

قرار النقابة برمجة محطات نضالية الحقا لمواجهة هذا ال
 .ومساندة الزميلة حسناء زوان
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 2020 غشت 27لرباط في ا
 

 بالغ
 

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام بالغ مستجدات الوضع داخل الشركة الوطنية 
وشروط لإلذاعة والتلفزة، وخصوصا الجانب الصحي المرتبط بتطورات الوضع الوبائي، 

 .السالمة الواجب توفرها للعاملين بها
المؤسفة لعدد من العاملين بالشركة وتحديدا  باإلصاباتهو يأخذ علما ون المكتب التنفيذي إ

بقسم الوحدات التلفزية المتنقلة بقناة الرياضية، يذكر أنه منذ بداية الوباء نبه إلى ضرورة 
قصى درجات السالمة، كما أصدرت النقابة اليقظة والحزم مع وباء استثنائي، عبر توفير أ

الوطنية للصحافة المغربية دليال لفائدة العاملين والمؤسسات، نبهت فيه لخطورة الوضع، 
ة من تجارب دولية ومراجع علمية مختصة في اوقدمت جملة من اإلرشادات المستق

 .الموضوع
عالمية في توفير شروط ودعت النقابة أيضا، بعد التنويه بالخطوات األولى المؤسسات اإل

السالمة، إلى التركيز على خصوصيات كل قطاع، ومنه قطاع اإلذاعة والتلفزيون، وطالبت 
النقابة بضرورة توفير أقصى درجات االحتياط، سواء لألطقم الحاملة لمعدات التصوير 
 والصحفيين الذين يشتغلون في الميدان، أو الذين يستقبلون ضيوفا في االستوديوهات، مع

 .مراعاة شروط السالمة في حال حضور ضيوف لبالتوهات الشركة
وألن المتخوف منه قد حصل بعد هذه الفترة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي 

 :تعبر عن أسفها للظروف التي أصيب فيها عدد من العاملين خصوصا بالقناة الرياضية فإنها
الذي تتمنى السالمة لكل العامالت والعاملين بالقناة تتمنى الشفاء للمصابين، بنفس القدر  -

 .مع الدعوة المتجددة بضرورة التقيد بشروط تجنب هذا الوباء اللعين
بالمصابين من العاملين  تطالب بضرورة تكفل إدارة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة -

 .بالفيروس من حيث مصاريف اإلقامة واالستشفاء
تدعو إلى ضرورة فتح تحقيق حول الجهة المتراخية، التي سمحت بخطإ نقل الفيروس  -

 .ءا لإلشاعةرللمصابين، وتقديم كل التوضيحات بشأن هذه الحادثة د
تدعو إلى حماية العاملين بالشركة من صحفيين ومستخدمين من خطورة انتقال العدوى،  -

ل بتباعد، ونقل المستخدمين العم وذلك عبر توفير شروط التعقيم، واحترام شروط
والصحفيين العاملين في ظروف الليل أو التنقل للميدان في ظروف تضمن تجنب اإلصابة 

 .بالعدوى
تدعيم شروط السالمة عبر توفير تعقيم كافي للجميع، وتوفير كميات وافرة من الكمامات  -

  .تراعي استعمالها المحدود زمنيا
جنب االختالط المهدد لسالمة الصحفيين والعاملين، إعادة تقييم شروط العمل بما يضمن ت -

 ائحة.مع تمكين العاملين حضوريا من كل تسهيالت التنقل بما يتالءم وظروف الج
 



69

  النقابة الوطنية للصحافة المغربية        
ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ  ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵏ  ⵜⴰⵖⵏⵙⴰ  ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ                                                                                     

 Syndicat National de la presse Marocaine 

  
   Site :   www.snpm..org 
Email: syndicat.de.presse@gmail.com  

Syndicat National de la presse Marocaine 
27, Avenue prince Mly Abdellah – Rabat 

Tél  : 212 537 703 077 
Fax : 212 537 709 331 

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
، شارع األمير موالي عبد هللا الرباط27  

  077 703 537 212الهاتف : 
 331 709 537 212الفاكس : 

 

 2020شتنبر  24الرباط في 
 

 

 بــــالغ
 

في إطار متابعتها لملف الزميل عمر الراضي، المعتقل على ذمة التحقيق، من طرف  
الداخلية، السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، األولى تتعلق بالمس بسالمة الدولة 

والثانية، تتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، فإننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، 
 :نؤكد ما يلي

، 2020يونيو  25إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كانت قد أصدرت بالغا، بتاريخ -1
القضائية، يقضي بعد استدعاء الزميل عمر الراضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة 

بالمثول أمامها، بشبهة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسالمة الدولة الداخلية 
 ."ومباشرة اتصاالت مع عمالء دولة أجنبية

وأمام هذه التهمة، عبرت النقابة عن قلقها البالغ وانشغالها بهذه القضية، من منطلق دفاعها 
م استهداف عمر الراضي، لذلك تابعت هذه القضية عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يت

معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغي أن 
 .تحترم قرينة البراءة

 1كما عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاء مع الزميل عمر الراضي بتاريخ -2
المعطيات بخصوص البالغ الذي نشرته منظمة العفو ، وذلك من أجل تجميع 2020يوليوز

 .اإلسرائيلية "الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة "إن إس أو

وخالل هذا اللقاء أكدنا كنقابة أنه ال يمكننا االعتماد بكل يقينية، على تقارير منظمات غير 
هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة حكومية، واقترحنا على الزميل عمر الراضي أن يخضع 

خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثال عنه شخصيا. إال أن تواتر األحداث لم 
 .تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل تحفظها القوي، على المنحى الذي اتخذه ملف  3-
أجنبية بغاية المس بسالمة الدولة الداخلية ومباشرة  توجيه تهمة " تلقي أموال من جهات

اتصاالت مع عمالء دولة أجنبية"، ضد الزميل عمر الراضي، وتعلن أنها ستواصل متابعتها 
 .لهذه القضية، من منطلق الحرص على مبدأ قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة
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 2020أكتوبر  01الرباط في 
 

 
 بالغ 

 حول التهجم على الصحافيين وتهديدهم
 

دهم تهديوسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنامي التهجم على الصحافيين 
تل متواتر، ووصل الحد بالبعض إلى تهديد صحافيين بالق بهم بشكلوالتشهير 

والمس بأعراضهم وهو وضع يقتضي التوقف إلدانته والوقوف في وجهه بكل 
 .الوسائل التي يتيحها القانون

 
 حملة شرسةإلى  "الطريق " الزمالء العاملين بجريدةو الزميالتفقد تعرض 

ل العم التضييق علىقصد  األشخاص،مقرونة بالتهديد، والتجييش من قبل بعض 
مل ، وكبح أنفاس اإلعالميين، ومحاولة فرض وصاية على العالمهني للصحفيين

 كان الصحفي وتزوير حقيقة مساحة الحرية المكفولة دستوريا وقانونيا، ومهما
 الصحافياتفإنه ال يبرر سلوك الترهيب ضد  ،االختالف في وجهات النظر

ل كتضمن حق الرد على  مهنة الصحافةن وأخالقيات ، ألن القوانيالصحافيينو
 .لمساطر المتاحة قانوناإلى احيف مع إتاحة تحقيق العدل عبر اللجوء 

 
 لسلوكهذا اإلى وأمام اللجوءإن سلوك الترهيب ال يخدم في شيء فضيلة الحوار، 

ريدة الزمالء في جو الزميالتغير األخالقي، فإننا نعلن تضماننا المطلق مع 
 للتهديد.الذين يتعرضون " الطريق "
 

ض لها تعر واستقبلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التهديدات الخطيرة التي
مة ة العانياباختارته ال الذي ، والنهجكبير" بقلقكوود"الزميل أحمد نجيم مدير موقع 

 .مماثلةأخرى وقائع إلى قياسا 
 

ا، ال تثنائياء استجعل االعتقال االحتياطي إجروإذا كنا نتبنى المقاربة الحقوقية التي 
ا ، فإننطورةيتم اللجوء إليه إال في حاالت محددة يشكل فيها المشتبه به/ المتهم خ

 نتساءل عن ضمانات حماية السالمة الجسدية للزميل أحمد نجيم، أمام شخص
بع في يتا يستقوي بوضعه المالي وعالقاته النافذة، ويهدد زميلنا، ويقر بذلك، ثم

 .حالة سراح
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 2020 أكتوبر 20الرباط في 
 
 

 االعتداء والمنع الذي تعرض له الزميالن الصحفيان بالغ حول

كة الوطنية لإلذاعة والتلفزةرشيد إيكن و  ن المعازي من الشر  ياسي 
 

بقلق شديد تواتر وتنامي التهجم عىل  المغربيةيسجل فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة 
ن ومنعهم من مزاولة مهامهم ي  الصحافيي 

ء الذي ينعكس سلبا عىل حرية التعبي  والرأي فن ي الش 
كة الوطنية لإلذاعة  ن المغاري، الصحفيان بالش  ، رشيد إيكن وياسي  ن المغرب. كما حصل مع الزميلي 

حيث  ساحة محج الرياض بالعاصمة الرباط،، بمدخل 2020أكتوبر  17والتلفزة، يوم السبت 
ي  للتضييق تعرضاأنهما 

ن كانا فن ، حي  ي وصل حد الهجوم عليهما ومنعهما من أداء واجبهما المهنن
وع قانون  ي من مش  ن بخصوص انتظارات الشعب المغرب  مهمة لتسجيل ارتسامات، وآراء المواطني 

 . 2021مالية 

بالقناة األوىل، تعرضا للمنع من طرف حراس محج الرياض الزميالن، إيكن والمغاري، العامالن 
تحت أنظار مسؤول هؤالء الحراس، وتم طرد طاقم التصوير تحت وابل من السب والشتم 
، وكبح  ن ن المهنيي  تها تتسارع هذه األيام، وتستهدف الصحفيي  واإلهانة، وهي سلوكات بدأت وتي 

ي محاوالت يائسة لفرض وصاية
، فن ن ي وتزوير حقيقة مساحة  أنفاس اإلعالميي 

عىل العمل الصحفن
 الحرية المكفولة دستوريا وقانونيا. 

 ، ن وعىل إثره، يعلن فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنه المطلق مع الزميلي 
ي تمس جوهر و  ي من الممارسات الن  ن من أداء واجبهم المهنن يعتي  سلوك منع الصحافيي 

ي ا
ب فن . الديمقراطية، وتضن  لعمق حرية الرأي والتعبي 

، ويرفض مبدئيا  ن إن فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يشجب ما تعرض له الزميلي 
ي 
ن خاصة خالل مزاولتهم لمهنتهم، فن كل أنواع المنع وكذا التشهي  والقذف وترهيب الصحافيي 

ي وبأخال ام بواجبهم المهنن ن
ن إىل االلي  هم، المقابل يدعو الفرع المهنيي  قيات المهنة أكير من غي 

، ويندد بجميع أشكال التهديد والتضييق عىل  ن ويرفض بكل قوة موجة استهداف الصحافيي 
ن طبقا لما يتيحه القانون،  ويدعو السلطات إىل رسعة  عملهم، كما يتعهد الفرع بتتبع قضية الزميلي 
ي  والتنمر عىل الصحافيات التفاعل مع الشكايات وتشي    ع مساطرها لمواجهة موجة المنع والتشه

ي هذه األيام. 
ي تستهدفهم فن ن الن  كما يطالب فرع الرباط بتوفي  المؤسسات االعالمية   والصحافيي 

يتعرضون لالعتداء أثناء أداء مهامهم المهنية ومتابعة الجهات  الذين لصحافييهاالحماية القانونية 
ن المعتدية باعتبار ان المنع مورس عىل  كة صحفيي  والتلفزة كمؤسسة  لإلذاعةوطنية ال بالش 

ن من طرف  ن الصحفيي  ي النازلة وتتبع شكاية الزميلي 
عمومية كما يطالب بمتابعة التحقيق فن

  المؤسسة. 
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 2020نونبر  16 الرباط في
 

 بالغ
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خالل مكتبها النقابي في 

 2020نوفمبر  16أنه إلى حدود يومه اإلثنين  اليوم( )أخبارمؤسسة 
في هذه المؤسسة  والصحافيين العاملين لم تصرف أجور الصحافيات

في إطار الدعم الذي خصصته  أكتوبر. ويذكر أنهبرسم شهر 
السلطات العمومية الوطنية للمقاوالت اإلعالمية فإن األجور تسدد 
من هذا الدعم من طرف المصالح المختصة بقطاع االتصال بوزارة 

 والشباب والرياضة.الثقافة 

وتلح  مقنعة،بأنه لم يعد كافيا تبرير التأخر بأسباب غير  والنقابة تؤكد
والصحافيات في المطالبة في هذا الصدد بتحييد الصحافيين  النقابة

 المؤسسة،مختلف الحسابات المرتبطة باألوضاع داخل هذه  من
 وبمصالحهم،المساس بأي شكل من األشكال بحقوقهم  وبالتالي عدم
اع بتسديد أجور الصحافيين النقابة إلى اإلسر ولذلك تدعو

االنتظام في تسديدها على غرار باقي  والصحافيين والحرص على
 .الوطنيةزمالئهم في باقي المؤسسات اإلعالمية 
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 2020نونبر  18الرباط في 
 

 بالغ
 
وصلنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإفادة من الزميل المصور ت

الصحفي زكريا الصفريوي الذي يعمل مصورا بموقع "شوف تيفي"، 
العتداء من طرف رئيس ناد مشهور لكرة متعلقة حسب أقواله بتعرضه 

القدم بالدار البيضاء أمام بيت هذا األخير حوالي الساعة الحادية عشرة 
والنصف ليال، أثناء قيامه بعمله المتمثل في التحقق من خبر توقيع مدرب 

 .أجنبي لهذا النادي في بيت رئيسه

 اعتداءعتداء وأي اال هذا نرفضإننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ 
أو بسبب ممارسته لعمله، في انضباط للقانون  يتعرض له صحفي أثناء

وأخالقيات المهنة، فإننا ندعو إلى احترام المساطر القانونية بخصوص هذه 
 .النازلة المعروضة أمام القضاء الذي نحترم قراراته

ام وأمام تواتر أحداث االعتداءات وسوء الفهم والقضايا المعروضة أم
القضاء والتي يكون طرفاها رؤساء أندية رياضية وصحفيون، فإننا ندعو 
إلى تحلي كل األطراف بروح التعاون بما يسمح بتقديم خدمة إعالمية 

 .بعيدا عن اإلشاعات واألخبار الكاذبة إليه الخبرللجمهور وتقريب 
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  2020دجنبر  25 يالرباط ف                                                      
 

  

 بالغ حول تطورات األوضاع
 داخل يومية أخبار اليوم                            

 
 

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق كبير تطورات األوضاع المادية والمهنية لصحفيات وصحفيي 
وعامالت وعمال يومية "أخبار اليوم" باختالف فئاتهم، والتي وصلت حد تلكؤ إدارة الشركة المصدرة 

وامتناعها  دمين،ومستخ وصحافيات مجموع العامالت والعاملين من صحفيين رواتبلليومية في صرف 
وهي القرارات التي دفعت صحافيات  العاملين،عن صرف تعويضات المتعاونين معها، وتسريحها لبعض 

وصحافيي يومية "أخبار اليوم"، وباقي العامالت والعمال بها لالعتصام بمقرها، احتجاجا على عدم 
 .صرف أجورهم

 
 التجاهل ظلفي  مشروعة النضاليةالخطوات  كل هذهأن  نعتبر المغربيةإننا في النقابة الوطنية للصحافة 

وعدم إبداء حسن النية بخصوص تسوية مشكل تراكم الرواتب والتعويضات  المؤسسة،المستمر إلدارة 
، بالرغم من استمرار وإغالق مقر الجريدة بالرباط دون إخبار العاملين به غير المصروفة لمستحقيها

ن بها على تأمين تلك االستمرارية وفاء بتعاقداتهم المهنية صدور اليومية وإصرار مجموع العاملي
 .واإلعالمية

 
وأمام المبررات غير المقنعة التي تسوقها إدارة المؤسسة، والحيثيات المرتبطة بصراعات تدبير شؤونها، 

  ي:طنية للصحافة المغربية تعلن مايلفإن النقابة الو
 
حق   حق الصحافيات والصحافيين ومجموع العامالت والعمال في التوصل بأجورهم وتعويضاتهم إن -1

بأي دعاوى مرتبطة بمشاكل مستحقاتهم أصلي وثابت ال يقبل التأجيل، وغير مستساغ تبرير حرمانهم من 
وضع الشاذ. تسييرية، وبالتالي فاإلدارة المسيرة للشركة تتحمل المسؤولية األولى والحصرية في هذا ال

 .الذي ال دخل للصحافيات والصحافيين والعامالت والعمال في حيثياته وأسبابه
 
تعتبر النقابة أن الصراعات داخل هذه المؤسسة، والتي كشف عنها البالغ الصادر عنها، ال يجب أن  -2

انتظام وعلى رأسها  والعامالتوالعاملين  والصحافيات تكون على حساب الحقوق الثابتة للصحافيين
 .صرف األجور وما يتبعها من التزامات وتحمالت اجتماعية

 
تدعو النقابة إدارة المؤسسة إلى الصرف الفوري لكامل األجور المتراكمة لفائدة مجموع الفئات  -3

تبقى تسويته من   ، والذي بدورهاالتصالالعاملة لديها، وترفض ربط هذه العملية بصرف دعم وزارة 
 .مسؤولياتها

 
دعو النقابة مسؤولي قطاع االتصال إلى توضيح أسباب تعثر عدم صرف األجور وفق المسطرة ت -4

الدعم االستثنائي حتى تتضح المعطيات للصحفيات والصحافيين والعامالت والعمال، وترفض جعلهم 
 .كبش فداء لمالحظات أو تقييمات للوزارة حول أوجه صرف منحة الدعم في سنوات ماضية
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 - Syndicat Nationale De la Presse Marocaine - Section Casa / فرع الدار البيضاء

 
 

 0522302149: البيضاء / الهاتف الدار – 29رقم  4زنقة طان الطابق  3 –شارع رحال المسكيني 
 comsnpm.casa@gmail.البريد اإللكتروني :                                  

Boulevard Rahal Al Maskini – 3 Rue Than 4ème étage n° 29 – Casablanca  
Tél : 0522302149                                                  Email : snpm.casa@gmail.com 

 2021يناير 29الدار البيضاء في 
 

 بالغ دابا بريس
العتداء ين واتسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق شديد تواتر وتنامي التهجم على الصحافي

ض طاقم ذ تعرإعليهم ومنعهم من مزاولة مهامهم، ما يؤشر سلبا على حرية التعبير والرأي في المغرب، 
ة م لودادية إقامبمدينة الجديدة، لالعتداء خالل تغطيته لجمع عا 2021اير ين 16جريدة "دبا بريس" يوم 

ي جماع طرف مستشار من أهلوياوزود بسيدي بوزيد، ورافق هذا االعتداء التحرش بالصحافية أمينة 
 .ومفوض قضائي

 
ها تن مهمموحسب المعطيات الواردة في شكاية الصحافية والمنبر الذي تمثله، فإنها بعد االنتهاء 

 دالءاعترضها مفوض قضائي مستفسرا إياها عن سبب تواجدها بالمكان المذكور، وطالبا منها اإل
لينهال  قضائيببطاقتها المهنية، وأخذ يتحرش بها، قبل أن يتقدم مستشار جماعي كان بمعية المفوض ال

ن أعضاء ث كا، حيعلها بوابل من السب والشتم والتهديد باالعتداء في حالة عودتها إلى مكان اإلقامة
 .الودادية بصدد عقد جمع عام للنظر في موضوع نزاع مع صاحب اإلقامة

 
هامهم يامهم بمقثناء أوالنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تدين بأشد العبارات االعتداء على الصحافيين 

ض خل مفواهلوي، وتتساءل عن قانونية تداإلعالمية، تعبر عن تضامنها المطلق مع الزميلة أمينة 
مفوض  شاركةقضائي لمنع الصحافيين من تغطية نشاط ومنعهم من القيام بواجبهم المهني، كما تعتبر م

نع طة تمقضائي ومستشار جماعي في االعتداء على صحافية وتعريض حياتها للخطر، وتحولهما إلى سل
ة لى حاليعد مؤشرا خطيرا ع ية غير مخولة لهما،الصحافيين من ممارسة مهامهم، وانتحال صفة ضبط

مجرم وك الالتسيب، وتطالب الجهات المعنية بالتطبيق الصارم للقانون في مواجهة مقترفي هذا السل
 .قانونيا

 سطات-الفرع الجهوي للدار البيضاء                                               
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 2021فبراير  04الرباط في 
  

 بالغ
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد باالعتداء على صحافيين من القناة الوطنية األولى 

 فتح تحقيق وتدعو إلى
 

من الطاقم التلفزيوني  االبراهيميوسفيان تعرض الزميالن الصحافيان أمين الهناوي 
 ومحاولة الضرب، والقذف والتهديد،إلى اعتداء بالسب  األولى،التابع للقناة الوطنية 

من طرف مسيري وحدة صناعية بجماعة  وميكروفون،العمل من كاميرا  وتكسير آليات
ولة مهامهم بهذا االعتداء أثناء مزا المحمدية. وتفاجأ الزميالنسيدي موسى بن علي بعمالة 

مع  وإجراء استجواب الوحدة،الصحافية من خالل إنجاز تغطية لحريق شب خارج هذه 
 .المدنيةمسؤول من الوقاية 

و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تندد بهذا التصرف الشنيع الذي ينم عن جهل 
ة الوطنية باألدوار الطالئعية التي تقوم بها وسائل اإلعالم الوطنية و ضمنها الشرك

لإلذاعة و التلفزة ، و تؤشر على خوف البعض من أن تكشف هذه الوسائل عما يحاولون 
إخفاءه عن الرأي العام، فإنها تؤكد تضامنها الالمشروط مع الزميلين ضحيتي هذا 
التصرف العدواني الذي اقترفه جناة أمام أعين مسؤول السلطة المحلية ) القائد (، الذي 

لم يحرك ساكنا، و اكتفى بمحاولة جر الصحافيين و إبعادهما عن مسرح  عاين االعتداء و
و كأن مسؤول السلطة المحلية الذي لم يفعل  الفعل اإلجرامي الذي اقترفه المعتدون،

 . القانون كان متفقا مع المعتدين

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في هذا 
 وكرامة الصحافيين،الصحافة  وعلى حريةاء على الجسم الصحافي الوطني االعتد

كما تعلن متابعتها لهذا الملف بالتنسيق مع الزميلين ضحيتي  ذلك،على  وترتيب النتائج
 الشنيع.هذا االعتداء 



77

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
Syndicat National de la presse Marocaine 

  
   Site :   www.snpm..org 
Email: syndicat.de.presse@gmail.com  

Syndicat National de la presse Marocaine 
27, Avenue prince Mly Abdellah – Rabat 

Tél  : 212 537 703 077 
212 537 736  061                         

Fax : 212 537 709 331 

 النقابة الوطنية للصحافة المغربية
، شارع األمير موالي عبد هللا الرباط27  

  077 703 537 212الهاتف : 
212 537 736  061             

 331 709 537 212الفاكس : 
 

 2021مارس  13الرباط في 
 

 
 بيان  
 

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ أسابيع حملة استهداف وتشهير باألطر 
الجنوبية وكذا النقابية المنتمية لها والعاملة بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة باألقاليم 

تمديد هذا االستهداف ليمس فروع النقابة وأعضائها، في محاولة للنيل من تواجدهم 
 القوي داخل هذه المؤسسة وخارجها

إن األشخاص المعدودين على أصابع اليد الواحدة، يتوسلون خطاب المظلومية 
هجوم على النقابية، واستعمال مظالت نقابية توحي بتدافع نقابي حقيقي، ويغلفون  ال

أطر النقابة بتوصيفات العمل اإلداري والتراتبية المهنية ، بل واستعمال البلطجة 
والسب والقذف في حق نقابيين ينتمون للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، في 
محاولة لفرض ديكتاتورية أقلية ضدا على قوانين وقواعد العمل المعمول به في 

 فزة، وما تسمح به قوانين الشغل الشركة الوطنية لإلذاعة والتل

ووصل إسهال البيانات التي أصدرتها هذه العناصر حد اتهام  أطر النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية باستعمال أساليب رمي الباطل وتوظيف النعرة القبلية المقيته لخلق 

طن جو من البلبة داخل قناة العيون التي تقود اإلعالم المكافح لترسيخ صورة الو
 الموحد ودحر خطاب االنفصال واكاذيبه 

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية المؤمنة بالتعدد النقابي والتي قادت تنسيقا داخل 
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة لسنوات  مع مناضلين من مختلف االطارات 

ه رغبة يحترمون العمل النقابي، ترفض هذا الشكل من االبتزاز ، وتدعو كل من ل
النضال من إطارات أخرى ، احترام أخالقيات العمل النقابي، وعلى رأسها احترام 

 اإلطارات األخرى ومناضليها 

تعتبر أن وضعيتها التنظيمية داخل الشركة الوطنية لالذاعة والتلفزة باعتبارها 
، التنظيم األكثر تمثيلية ، يفرض عليها الدفاع عن منخرطيها بكل الوسائل المشروعة

وتعتبر أن توظيف الصراعات الشخصية في العمل النقابي يضر بمصالح العاملين 
 ، وال يرقى لنية تحسين أوضاعهم داخل المؤسسة 

وبهذه المناسبة تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن نضالها داخل الشركة 
سواء تعلق  الوطنية لإلذاعة والتلفزة يشهد عليه كل العاملين في مختلف الملفات،
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 بالغ حول اخبار اليوم
 

باإلعالن من طرف مالكي المؤسسة، عن إغالقها،  اليوم"، "أخبارفوجئ الصحافيون والعاملون في جريدة 
في الوقت الذي كان من المنتظر أن تجري جولة ثانية للمفاوضات باللجنة اإلقليمية للبحث والمصالحة، 

، بحضور ممثلة قسم الشؤون الداخلية 2012مارس  4والتي اجتمعت بمقر عمالة مقاطعات البيضاء يوم 
" وممثل عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء 21ميديا "شركة بالعمالة ومفتش الشغل وممثل عن 

 .من المكتب النقابي

وتم االتفاق على مواصلة الحوار بخصوص نزاع الشغل، ولم يذكر ممثل الشركة في هذا االجتماع أي شيء 
 .عن قرار اإلغالق والتوقف

ل عطلة نهاية األسبوع، باإلعالن عبر وسائل إن ما أقدم عليه مالكو الشركة المذكورة، وبشكل مفاجئ، خال
التواصل االجتماعي، عن قرار اإلغالق، دون احترام القانون، والسيما مقتضيات مدونة الشغل، يعتبر 

 .اعتداء صارخا على حقوق الشغيلة وانتهاكا صارخا للقانون، ال يمكن السكوت عنه، بأي حال من األحوال

هو نتيجة نضال نقابي طويل، أنه ال يمكن فصل الشغيلة بسبب اإلغالق  ما تنص عليه مدونة الشغل، والذي
الجزئي أو الكلي، ألسباب اقتصادية، إال بعد إذن يسلمه عامل العمالة أو اإلقليم، بعد تقديم الطلب إلى المندوب 

إلضافة اإلقليمي المكلف بالشغل، مرفقا باإلثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات مع ممثلي األجراء، با
إلى بيان عن الوضع االقتصادي للمقاولة، وتقرير يضعه خبير في المحاسبات، كما يمكن لسلطة مفتشية 
الشغل المطالبة بكل المعطيات الضرورية، مع ضمان حقوق الشغيلة من تعويضات عن الفصل وأجل 

 .اإلخطار، كما هم وارد في مدونة الشغل

ت القانونية عرض الحائط، وتجاهلوا أنها وضعت لحماية لقد ضرب مالكو الشركة بكل هذه المقتضيا
الشغيلة، الذين ينبغي أن يحصلوا على كل حقوق الفصل عن العمل، والذين أصبحوا اليوم في الشارع، دون 

 .من الصحافيين والعاملين عددأية تعويضات قانونية أو حماية اجتماعية، ويتعلق األمر ب

" بتحمل كامل مسؤوليتهم االخالقية واالجتماعية والقانونية في عالقة 21لذلك نطلب كل مالكي شركة "ميديا 
بالصحفيين والعاملين بها، كما نطلب من كل الجهات المعنية بحماية حقوق العمال للتدخل العاجل من اجل 

 .التطبيق السليم للقانون
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   2021مارس  22: الرباط في
 

  
 بالغ حول االعتداءات والتجاوزات                     

  والصحافيةالتي يتعرض لها الصحافي                        
 

 
لة لمعامبالغ توالي حوادث اتتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق 

م ولتهالمهينة واالعتداءات على الصحافيات والصحافيين أثناء أو بسبب مزا
 .لواجبهم المهني، من طرف عناصر القوات العمومية

 
ة ظاهرفبعد مشهد انتزاع ميكروفون موقع " بلبريس " بالقوة أثناء تفريق م

ا يضر ة، مملألسف مواقع عالمياألساتذة المتعاقدين، وهو المشهد الذي تتاقلته 
 .بصورة البلد فيما يخص عالقة السلطات باإلعالم

 
بعد هذا المشهد المؤسف، وصلتنا اليوم معلومات موثوقة، ومسجلة 

ع ع "مبفيديوهات، تتضمن اعتداء جسديا على الزميلين إبراهيم جديد من موق
قيامه  الحدث"، من طرف عنصر من القوات المساعدة بدار بوعزة أثناء

 بواجبه المهني، وكذلك وقع في اليوم نفسه تجاوز في حق الزميل عبدو
ة ، من طرف رجل أمن أثناء تغطيته لمقابل" le 360 " الطاهير من موقع

 .الوداد والرجاء البيضاويين
 

ذه ، وهإننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ ندين هذه التجاوزات
 را بالعمل الصحافي وعدم فهم آلليات عملالتصرفات التي تحمل استهتا

ى الصحافيين والصحافيات من طرف بعض أفراد القوات العمومية، ندعو إل
ت افياتنبيه العناصر المشاركة في إنقاذ القانون لضرورة احترام عمل الصح

 .والصحافيين كما هي متعارف عليها
 

لقوات وإذ يتفهم الصحافيات والصحافيون إكراهات وظروف اشتغال ا
ة العمومية في بعض اللحظات االستثنائية، فلذلك يجب أن تكون المعامل

 .بالمثل




