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The media has a central role in life of the individual and family. It
is a pivotal element to build nations, civilizations and societies, in
addition it contributes to socialization, also forming a new public
opinion shape and a collective memory of the community. It plays
a strategic role in development in its various fields and sectors.
Media and development are interconnected and linked through its
realistic effectiveness, moreover these two terms were impose by
the nature of societal and global development, besides of these
two recent elements are necessary for civilization.
The media plays an important major role in achieving
development by involving it in developing, implementing and
evaluating development plans. As development media aims to
raise awareness of various community cases, and facing disasters
while creating a public opinion that interacts positively with those
extremely important cases, furthermore of supporting the idea
that the media has a social responsibility.
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اإلعالم التنموي يف املغرب

سعيد العومري
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دور اإلذاعات اخلاصة يف مشروع حمو األمية ومواكبتها جلائحة كوروان أمنوذجا
2

امللخص:

تؤدي وسائل اإلعالم دورا مركزاي يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع .وتشكل عنصرا حموراي يف بناء الدول
واحلضارات واجملتمعات ،كما تسهم يف التنشئة االجتماعية ،ويف تشكيل الرأي العام والذاكرة اجلماعية
للمجتمع ،وهي بذلك تؤدي دورا اسرتاتيجيا يف التنمية مبختلف جماالهتا وقطاعاهتا.

إن ثنائية اإلعالم والتنمية مرتابطة من خالل فاعليتها الواقعية ،فمصطلحا اإلعالم والتنمية ،من
املصطلحات اليت فرضتها طبيعة التطور اجملتمعي والعوملي .ويعد كل منهما عنصرا أساسا من عناصر
احلضارة.
ويقوم اإلعالم بدور هام يف حتقيق التنمية من خالل إشراكه يف وضع وتنفيذ وتقييم اخلطط التنموية .حيث
يهدف اإلعالم التنموي إىل التوعية مبختلف قضااي اجملتمع ،ومواجهة الكوارث مع إحداث رأي عام
متفاعل إجيااب مع تلك القضااي البالغة األمهية ،ابإلضافة إىل العمل على تدعيم فكرة أن لإلعالم مسؤولية
اجتماعية..
الكلمات املفتاحية :اإلعالم ،التنمية ،اإلذاعة ،حمو األمية ،كوروان.

املقدمة:
يلقى مفهوم التنمية مبختلف أبعاده اهتماما كبريا من قبل الدول واملنظمات واهليئات ...لعالقته املباشرة ابالستقرار
االجتماعي واالقتصادي .وتعد مؤشرات التنمية املعيار األساس للمنظمات الدولية ،املعنية بتقدير نسبة النمو يف جممل الناتج احمللي
لدول العامل ،وعليه يبىن وضع الدولة االقتصادي واالجتماعي والثقايف...
ولإلعالم دور م هم يف حتقيق هذه التنمية مع بقية الشركاء داخل اجملتمع ،عرب مشاركته يف وضع وتنفيذ وتقييم اخلطط
التنموية .حيث تقع على خمتلف وسائل اإلعالم مسؤولية كبرية لإلسهام يف حتقيق التنمية ،من خالل تزويد اجملتمع ابحلقائق
واملعلومات اليت ميكن للمعنيني ابلتنمية التحقق من صحتها والتأكد من مصدرها.
وتعد اإلذاعة واحدة من وسائل االتصال اجلماهريي ،حيث تبث رسائلها يف وقت واحد إىل مجهور كبري متباين يف تركيبته
االجتماعية والثقافية واإلثنية .وهي من أقدم وسائل اإلعالم وأكثرها انتشارا ،وهتدف إىل خماطبة املستمعني على اختالف أمناط
عيشهم وأجناسهم ومستوايهتم الثقافية .وأتلقت الكثري من احملطات اإلذاعية عرب عقود من الزمن ببث نشرات األخبار واملوسيقى
والربامج احلوارية واملبارايت الرايضية يف شىت أحناء العامل وبلغاته املختلفة.

 2الباحث ،جامعة ابن زهر ،املغرب،
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وسأحاول على هذا األساس أن أوضح العالقة التالزمية لإلعالم ابلتنمية من خالل إسهام احملطات اإلذاعية اخلاصة يف
املغرب ودورها يف عملية حمو األمية ،ومواكبتها للمتلقي خالل فرتة احلجر الصحي سنة  2020مع بداية انتشار جائحة كوروان
يف املغرب.
اخلطوات املنهجية للبحث:
تسري اخلطوات املنهجية للبحث وفق تصور علمي حديث ،نعرض معامله الكربى يف الفقرات اآلتية:
 أمهية البحث:تكمن أمهية هذا البحث يف حتديده ألدوار اإلعالم يف حتقيق مفهوم التنمية ،ومدى انعكاسه على اجملتمع ،ابعتباره اهلدف
األساس والغاية من التنمية ،خاصة وأن هذا األخري أصبح من أهم القضااي اليت تثري اهتمام الدول واحلكومات يف الوقت الراهن،
وحتتاج بشكل مستمر للدراسة والبحث.
إن أمهية اإلعالم التنموي تتجلى يف كونه شريكا أساسا يف أي مشروع تنموي .يسعى إىل رفع مستوى العلم والوعي لدى
اجلمهور .كما أن اخلزانة املغربية تفتقر للكتب واملقاالت والدراسات اليت تناقش وحتلل مدى مسامهة اإلعالم املغريب بشكل عام
واإلذاعة بشكل خاص يف التنمية.
ويعد أفق هذا البحث دليال على أمهيته ومكانته يف فكر الباحث واإلعالمي...
 أهداف البحث:إن اهلدف األساس من إعداد هذا البحث هو إبراز مدى إسهام اإلذاعات اخلاصة يف املغرب يف التنمية ،من خالل
اجتاهني هلما طبيعة اجتماعية ومها :دعم اإلذاعة اخلاصة للعملية التعليمة عرب حمو األمية يف املناطق القروية ،والدور التوعوي الذي
قامت به اإلذاعات اخلاصة خالل فرتة احلجر الصحي ،خصوصا ما يتعلق بتوفري املعلومة الصحيحة ،وأتطري املستمعني وتقدمي
النصائح واإلرشادات...
ويعترب هذا البحث دعوة للباحثني يف جمال اإلعالم السمعي البصري إللقاء الضوء على خمتلف األدوار التنموية اليت تقوم
هبا اإلذاعة يف املغرب بشكل عام ،واإلذاعات اخلاصة حتديدا .ذلك ألن التمثل العام لإلذاعات اخلاصة يف املغرب متجه حنو
وظيفة الرتفيه .والواقع أن هذه احملطات اإلذاعية هلا وظائف أخرى يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.
 تساؤالت البحث:حياول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس :ما هو دور اإلذاعات اخلاصة يف حتقيق التنمية؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:
 إىل أي حد ميكن اعتبار اإلعالم التنموي شريكا أساسا يف أي مشروع تنموي؟
 ما السبيل لتنزيل مفهوم التنمية عرب اإلذاعة؟
 ما هي أبرز النماذج اليت أسهمت من خالهلا اإلذاعات اخلاصة يف التنمية؟
 فرضية البحث:109
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ننطلق يف هذه الورقة البحثية من فرضية اعتبار اإلذاعات اخلاصة يف املغرب شريكا هاما يف التنمية ،فهي وسيط إعالمي
متجدد ال ميكن عزله عن مفهوم اإلعالم التنموي.
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 دواعي اختيار منت البحث:إن اختيار (اإلذاعات اخلاصة ودورها يف التنمية) متنا للبحث ليس اعتباطيا ،بل أملته أسباب ذاتية وأخرى موضوعية:
 األسباب الذاتية :تتجلى يف اشتغايل صحافيا مهنيا يف إذاعة راديو بلوس ملدة مخس عشرة سنة ،حمررا بقسم األخبار،
ومعدا ومقدما للعديد من الربامج احلوارية؛ سواء جمالت إخبارية أو برامج تفاعلية أو موضوعاتية يف جماالت السياحة والفالحة
والشأن احمللي .كما واكبت نشأة اإلذاعات اخلاصة يف املغرب سنة  2006يف إطار ما مسي ابجليل األول 3واجليل الثاين 4سنة
 ،2009وذلك بعد حترير القطاع السمعي البصري سنة .2002
 األسباب املوضوعية :أابنت اإلذاعات اخلاصة يف املغرب عن دورها اهلام الذي قامت به خالل مواكبتها جلائحة
كوروان ،مؤكدة على أهنا تشكل إحدى دعائم اإلعالم التنموي ،رغم املعيقات املرتبطة بطبيعتها ابعتبارها مقاوالت تعتمد أساسا
على موارد اإلشهار .كما يبدو أن شبكة برامج جل هذه احملطات تضم برامج وفقرات –رغم قلتها -تعىن مبجاالت من شأهنا أن
تسهم كثريا يف التنمية.
 منهج البحث:اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي للتعرف على أمهية اإلعالم التنموي ،ومدى انعكاسه على الفرد واجملتمع ،من
خالل منوذجني ينتميان إىل جمالني خمتلفني .ويهدف هذا املنهج إىل بيان األهداف والوسائل اليت جتعل من اإلعالم التنموي عرب
اإلذاعة فاعل داخل أي مشروع تنموي وحمتوى اتصايل مؤثر على مستوى الفكر والسلوك.
كما خيول املنهج الذي اعتمدانه إمكانية رصد حلدث ما أو منوذج معني بطريقة كمية أو نوعية خالل فرتة زمنية معينة،
هبدف التعرف على احلدث موضوع الدراسة ،والوصول إىل نتائج تساعد يف فهم املوضوع ومدى أتثريه على املتلقي/اجملتمع .األمر
الذي يتطلب اإلستناد على الربهنة للوصول إىل استنتاجات موضوعية ،من أجل استخدامها لتطوير مفهوم اإلعالم التنموي
ابإلذاعات اخلاصة يف املغرب.
 1اإلطار النظري:
 1.1مفهوم اإلعالم التنموي:
يعد اإلعالم التنموي أحد املكوانت األساس للنشاط اإلعالمي الذي يهتم بقضااي التنمية املستدامة ،وهي "اجلهود
االتصالية املخطط هلا واملقصودة اليت هتدف إىل تشكيل مواقف واجتاهات إجيابية وصديقة للتنمية" (احلريري ،2018 ،ص .)37
وبذلك فهو إعالم هادف يسعى إىل حتقيق غاايت اجتماعية تنموية ،ويرتبط ابلنواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية.
ويهيئ الظروف االجتماعية والثقافية والنفسية لألفراد واجملتمع من أجل أن يستجيبوا للخطط والربامج التنموية.

 3يتعلق األمر بـ :إذاعة أطلنتيك ،وإذاعة أصوات ،وجمموعة إم إف إم وتضم أربع حمطات جهوية ،وإذاعة شدى إف إم ،وشبكة إذاعات راديو بلوس
وتضم حمطني جهوتني ،وإذاعة هيت راديو ،وكاب راديو.
 4يتعلق األمر ب :ميد راديو ،وراديو مارس ،ومدينة إف إم ،ولوكس راديو.
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كما يعترب اإلعالم التنموي يف عصران الراهن ركنا أساسا يف النشاط اإلعالمي ،ومن أبرز النظرايت اليت أصلت هلذا
املفهوم :نظرية ولرب شرام ( )Wilbur Lang Schrammاليت ترى أن اإلعالم التنموي "قادر على إحداث التحول
االجتماعي والتغيري والتطوير والتحديث ،يتم فيه وضع النشاطات املختلفة لوسائل اإلعالم يف سبيل خدمة قضااي اجملتمع"
(الدليمي ،2016 ،صفحة  .)205وحسب هذه النظرية فاإلعالم الصادق مرتبطة بشكل كبري ابلتنمية من خالل األثر الذي
حتدثه يف احمليط الذي تعمل فيه ،لذلك فقد دمج شرام بني األبعاد اإلعالمية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،معتربا اإلعالم
وظيفة متجددة وأساسية مالزمة للتنمية.
وقد متيز ولرب شرام بنظرية التحديث يف مؤلفه (وسائل اإلعالم والتنمية الوطنية) ،حيث اعترب أن وسائل اإلعالم "وكالء
للتغيري االجتماعي" (شرام ،1970 ،صفحة  .)24وهذا النوع من التغيري يقصد به اإلنتقال إىل عادات وممارسات جديدة ،ويف
بعض األحيان تغريات يف املواقف واملعتقدات واألوضاع االجتماعية.
 2.1دور اإلعالم يف تنزيل مفهوم التنمية:
تكمن أمهية اإلعالم يف حتقيق أهداف التنمية من خالل "تعبئة املوارد الذاتية للمجتمع وفق اسرتاتيجية واضحة ومدروسة
لكيفية حتقق التنمية وحصر أولوايهتا من حيث توسيع نطاق املشاركة الشعبية وإنشاء وحتديث األجهزة واملؤسسات اليت تنهض
ابلدور الرئيسي يف تنفيذ اخلطط وبرامج التنمية املستدامة" (حلمي ،2018 ،صفحة .)113
ويرى حسنني توفيق يف كتابه :الدولة والتنمية يف مصر ،اجلوانب واملتغريات السياسية (توفيق ،2003 ،صفحة  )29أن
لإلعالم أدوارا يف جماالت التنمية منها:
 الناحية االجتماعية :حيث تقوم بتوسيع اآلفاق الفكرية ،ولفت انتباه الناس إىل القضااي العامة ابعتبار التنمية تتطلبقيما ومعايري ومعتقدات اجتماعية متجددة .فنظام االتصال هو أداة للتغيري حنو نظام اجتماعي شامل.
 الناحية السياسية :يهدف إىل أتكيد أمهية مبدأ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة احلوار السياسي ،ودفع الناس ابجتاه املشاركةالسياسية واختاذ القرار وتوضيح األبعاد الوطنية للتنمية.

 الناحية الثقافية :يسعى يف خلق الظروف املواتية للتنمية ودعم التحوالت االجتماعية ،وترسيخ التطورات اإلجيابية يف جمالالتعليم ،واالهتمام ابلرتبية جنبا إىل جنب مع التطور االقتصادي واالجتماعي ،فالتنمية عملية إنسانية حضارية ونسبية.
ويقوم اإلعالم –يف نظران -أبدوار أخرى يف اجملال التنموي ال تقل أمهية عما سبق ،وهي مرتبطة مبجايل الصحة والبيئة:
 يف جمال الصحة :تشكل وسائل اإلعالم ابإلضافة إىل االتصال الشخصي أهم مصدر للمعرفة والتوعية الصحية ،خاصةمع ارتفاع األمراض النامجة عن رغد العيش مثل :السمنة والسكري وأمراض القلب ...ابإلضافة إىل أمراض السرطان
واألمراض األخرى املرتبطة ابألوبئة مثل :كوفيد.19-
 يف اجملال البيئي :يقوم اإلعالم برفع مستوى الوعي يف خمتلف قضااي البيئة ،وينمي يف األفراد املهارات الالزمة للمشاركة يفمحاية البيئة ،والتشجيع على املشاركة يف مواجهة القضااي البيئية.
وتتجلى مسؤلية اإلعالم جتاه مفهوم التنمية من خالل تزويد اجملتمع أبكرب قدر من احلقائق واملعلومات اليت ميكن للمعنيني
ابلتنمية التحقق من صحتها والتأكد من مصدرها ،ويعتمد العديد من العلماء املهتمني بدور اإلعالم يف التنمية على هذه النقطة،
و"يسمون الدور الذي يضطلع به اإلعالم يف تطوير اجملتمعات ابسم اهلندسة االجتماعية لإلعالم اجلماهريي ،خاصة وأن هذا
الدور ينصب على كيفية توجيه اجلمهور خلدمة الرخاء اإلنساين" (سامل ،2019 ،صفحة .)167
وميكن تلخيص دور اإلعالم يف حتقيق التنمية من خالل زاويتني أساسيتني:
اإلخبارية التفسريية :عرب ذكر احلقائق وتفسريها ابلشكل الصحيح الذي خيدم العملية التنموية ،خاصة بصيغتها املستدامة.
111

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

اإلحيائية اإلقناعية :هي مكملة للزاوية السابقة ،إذ ابتت وظيفة إقناع وحشد اجلمهور تعبريا عن أهم أدوار وسائل اإلعالم
يف خدمة التنمية.
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ويشكل العنصر البشري يف هذا الصدد وسيلة التنمية وغايتها يف التخطيط اإلعالمي والتخطيط للتنمية املستدامة ،ويهدف
هذان النوعان من التخطيط إىل تطوير الشخصية اإلنسانية من اجلمود إىل احلركة ،ومن التقليدية إىل التقدمية ،ألن احملور الرئيس يف
التنمية عموما هو اإلنسان نفسه.
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ويعرتي تنزيل مفهوم التنمية يف الدول النامية إكراهات عدة :منها بعض العادات السيئة املتوارثة ،وسيطرة العقلية التقليدية
على تفكري أغلب هذه الشعوب ،كما أن انتشار األمية وتردي املستوى التعليمي الذي ينعكس على القدرة اإلبداعية يعد من
معوقات التنمية .هذا ابإلضافة إىل وضع املرأة داخل اجملتمع الذي يتسم ابلتهميش مما يؤدي إىل عدم إدماجها يف التنمية .ومن
املعيقات أيضا املشكلة السكانية اليت تتمثل يف ارتفاع الزايدة السكانية وعدم استثمار الطاقات البشرية.
وتتعلق هذه املشاكل وغريها بربامج التنمية ،وال سبيل أمثل حللها سوى من خالل إعالم مستنري وجاد يضع أصابعه على
إكراهات اجمل تمع ،ويعاجلها ابلشكل األمثل .فاإلعالم له دور إجيايب يف حتقيق خطط وأهداف التنمية ،إلرتباطه مجميع مناحي
احلياة" ،حيث يصبح جناح خطط التنمية مرهوان ابملشاركة اإلجيابية للقوى املنتجة من خالل اإلعالم ودوره يف التوعية والرتبية
والتثقيف والوعي البيئي ...مما يتطلب إعداد سياسات إعالمية حتدد األولوايت ،وترسم الوسائل لبلوغ األهداف املرجوة ،انطالقا
من القاعدة العلمية اليت تؤكد أن اإلعالم ال ينتج التنمية بل ميهد الطريق إليها ،وأن اإلعالم الرديء قد يعطل مسرية التنمية يف
مراحلها كافة" (الداغر ،2012 ،صفحة .)17
كما يظهر دور اإلعالم التنموي مجالء أثناء حدوث أزمات وحاالت طوارئ مفاجئة ،حيث يعمل على توفري املعرفة
والوعي الذين يشكالن االجتاهات اليت تنعكس يف سلوك اإلنسان.
ويتبني من خالل ما سبق أن لإلعالم دورا هاما يف حتقيق التنمية ابلصيغة املستدامة مع بقية الشركاء يف اجملتمع ،عرب
مشاركته يف وضع وتنفيذ وتقييم اخلطط التنموية عن طريق مبدأ احلوار واملشاركة واالنفتاح على البيئة احمليطة" .حيث يستطيع
اإلعالم التنموي يف جمال التنمية املستدامة ،توظيف وسائل اإلعالم من قبل أشخاص مؤهلني إعالميا للتوعية بقضااي هذا النمط
اجلديد يف التنمية ،ومواجهة الكوارث مع إحداث رأي عام متفاعل إجيااب مع تلك القضااي البالغة األمهية ،ابإلضافة إىل العمل على
تدعيم فكرة أن لإلعالم مسؤولية اجتماعية" (رمضان ،2015 ،صفحة .)93
 .2اإلطار التطبيقي:
 2.1دور اإلذاعة يف العملية التعليمية:
تسهم وسائل اإلعالم يف تكوين شخصية الفرد ،وتثبيت السلوك اجلماعي للمجتمع .ومما ال شك فيه أن التعليم "حيفز
األفراد على حتقيق التقدم ،وتقبل التغيري والرغبة فيه" (حسن ،2007 ،صفحة  .)209حيث يعمل على تعليم الناس مبختلف
مستوايهتم ومدهم مبعلومات يف خمتلف العلوم.
وقد عرب ولرب شرام يف كتابه (وسائل اإلعالم والتنمية الوطنية) الذي نشر عام  1974عن يقينه أبن وسائل اإلعالم
اجلماهريية أثبتت قدرهتا على التكفل بقدر كبري من مهمة التعليم ،وأظهرت قدرهتا الكبرية يف جمال حمو األمية والتدريب على
القراءة والكتابة.
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وتعترب اإلذاعة يف هذا اجملال منوذجا أسهمت كثريا يف خدمة العملية التعليمية ،حيث حتل اإلذاعة يف بعض األحيان حمل
املؤسسات التعليمية من خالل بث برامج خاصة ابملناهج الدراسية أو بث برامج حمو األمية ،ألن مستمعي اإلذاعة "من اجلمهور
العام مجميع مستوايته ،تستطيع الوصول إليه خمرتقة حواجز األمية" (مكاوي ،1989 ،صفحة  .)33وتتيح للمستمعني األميني
الذين ال يقرؤون وال يكتبون فرصة احلصول على الثقافة واملعرفة واملتابعة لألحداث واألخبار.
خاضت يف هذا السياق األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة بشراكة مع مؤسسة راديو إيكا ( Radio
5
 )Eccaمجزر الك ناري ،جتربة تقدمي دروس حمو األمية ابللغتني العربية واألمازيغية ،وبثها على شكل حلقات مسجلة ()PAD
على راديو بلوس آكادير ( )Radio Plus Agadirوإذاعة إم اف إم سوس ( )MFM Soussوشذى اف إم
(.)Chada Fm
يندرج هذا املشروع يف إطار الشراكة بني األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة ومؤسسة راديو إيكا ،وجملس
جهة سوس ماسة ،وعمالة أكادير إداوتنان .وكان من أهداف هذا املشروع :جتهيز األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين
ابملعدات األساسية إلرساء مشروع حماربة األمية بنظام  ،ECCAأي التعلم عن بعد ابلراديو.
وألجل ذلك مت تزويد املتعلم بكراسة الدروس ،وأتطريه ميدانيا يف جمموعات ساعة ونصف يف كل أسبوع ،وتنمية مؤهالت
الساكنة للتعلم بواسطة نظام  ECCAلالخنراط يف التنمية احمللية ،مث جتهيز جهة سوس ماسة درعة 6ابملوارد األساسية لبث دروس
يف جمال التكوين والرتبية للساكنة بواسطة نظام .ECCA
وتعد هذه التجربة هي األوىل من نوعها على الصعيد الوطين ،إذ انطلقت فعليا يوم  13أكتوبر  .2010وعرفت تسجيل
 1600مستفيدة ،وكل منشط يؤطر  100مستفيدة .وقد "سبق لألكادميية اجلهوية أن قامت إبيفاد عدد من املدرسني إىل مدينة
الس بلماس ( )Las Palmasمجزر الكناري للتكوين يف جمال إنتاج املواد الديداكتيكية وتسجيل الدروس الراديوفونية" (الكامل،
 ،2010صفحة  ،)10كما قامت األكادميية اجلهوية لسوس ماسة بتكوين ثالثة منسقني ،و 12منشطا ابألكادميية من أجل
أتطري املستفيدات.
وقد حققت جتربة راديو إيكا جناحا كبريا يف حمو األمية وفق نظام (إيكا) مجهة سوس ماسة ،حيث "بلغت نسبة الناجحني
 98.5ابملائة" (األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة) .وقد كانت الدروس تبث عرب أثري اإلذاعة أربع مرات يف
األسبوع مبعدل نصف ساعة يف اليوم .وهذا يؤكد أن نسبة املتابعة عرب الراديو كانت مهمة ،خاصة يف املناطق القروية.
 2.2الدور التنموي لإلذاعات اخلاصة خالل فرتة احلجر الصحي:
رغم أن اإلعالم الرقمي أضحى يف السنوات األخرية جزءا ال يتجزء من حياتنا اليومية ،إال أن جائحة كوروان أكدت دور
وأمهية م ا يسمى ابإلعالم التقليدي (اإلذاعة والتلفزيون) يف نشر املعلومة املوثوقة .وقد أدت جائحة كوروان إىل آتكل عنصر الثقة
يف وسائل اإلعالم ،بسبب إنتشار األخبار الكاذبة )Fake News( 7والصور والفيديوهات املفربكة .فحسب منظمة اليونسكو
فقد "كشفت الدراسات عن تراجع عاملي يف الثقة يف األنرتنت والشبكات االجتماعية" (منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة ، )2022 ،يف املقابل "ال يزال الكثري من املواطنني يثقون يف الراديو أكثر من أي وسيلة إعالم أخرى" (منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.)2022 ،
(.جاهز للبث) Prés à Diffuser

5

 6حسب التقسيم اجلهوي يف تلك الفرتة كانت منطقة درعة ضمن هذه اجلهة ،ليتم إحلاقها سنة  2015مبنطقة اتفيالت يف إطار اجلهوية املتقدمة.
 7عرفت شبكة الصحافة األخالقية اخلرب الزائف ابخلرب املختلق عمدا ،ويتم نشره بقصد خداع طرف آخر وحثه على تصديق األكاذيب أو التشكيك يف
احلقائق اليت ميكن إثباهتا (وآخرون ،دجنرب  .)2017بتصرف.
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وهذا الدور احملوري املرتبط ابلتوعية واإلخبار الذي أسهم فيه اإلعالم التقليدي عامة ،واإلذاعة خاصة خالل فرتة األزمة
الصحية املرتبطة بفريوس كوروان ،يؤكد أنه "كان هناك نوع من املصاحلة بني املواطن املغريب واجملال السمعي البصري الوطين"
(الفردوس 11 ،نونرب  .)2020وهي ثقة جاءت نتيجة ملا توافره من خدمات ذات طبيعة إخبارية توعوية ،تتميز ابملصداقية يف
جممله.
ويدعم اإلطار القانوين (قانون  77-03املتعلق ابالتصال السمعي البصري )2005 ،املنظم لقطاع اإلعالم السمعي
البصري عنصر الث قة بني اإلذاعة يف املغرب واملتلقي من خالل دفرت التحمالت ،الذي يؤكد على ضرورة اعتماد النزاهة يف نقل
األخبار والربامج .حيث "تنطبق نزاهة األخبار على مجيع برامج اخلدمة ،ويتعني على املتعهد التأكد من صحة اخلرب ،كما ينبغي له
اإلشارة إىل مصدر اخلرب بقدر اإلمكان" (دفرت حتمالت إذاعة أطلنتيك .)2006 ،ونشري هنا إىل أن مجيع دفاتر التحمالت
اخلاصة ابإلذاعات يف املغرب تتضمن الفقرة نفسها ،ولإلستشهاد يف املوضوع اخرتان دفرت التحمالت اخلاص إبذاعة أطلنتيك
منوذجا.
وسجلت اإلذاعات اخلاصة يف املغرب خالل فرتة احلجر الصحي حضورا مكثفا للبعد احمللي ضمن شبكة براجمها أثناء
مواكبتها للجائحة .والرسم املبياين أسفله يبني النسب املئوية اليت خصصتها هذه احملطات اإلذاعية للمواضيع ذات الصلة بـ"كوفيد
."19
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كما متيزت هذه احملطات اإلذاعية خالل فرتة احلجر الصحي اليت امتدت من  23مارس إىل  30يونيو  2020بتناوهلا
"املكثف للموضوعات ذات الصلة بتدبري فرتة حالة الطوارئ ،سواء على املستوى الصحي ،أو األمين ،أو االقتصادي أو
االجتماعي ،وذلك من خالل اإلخبار ابملستجدات والوقائع وحتليل املعطيات اآلنية واملستقبلية املرتبطة هبا ،وكذا احلث والتحفيز
على تغيري بعض مظاهر أمناط العيش االعتيادي ،والفردية واجلماعية ،للتحكم يف انتشار كوفيد  ،19واحلد من تداعياته الطارئة
واملفاجئة وما قد يصاحبه من ارتباك على مستوى السري املعتاد ملختلف مناحي احلياة العامة واخلاصة" (اهليئة العليا لالتصال
السمعي البصري ،غشت  ،2020صفحة .)3
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وقد أسهمت اإلذاعات اخلاصة يف املغرب خالل جائحة كوروان يف نشر املعلومات املوثوقة بشأن كوفيد19-
( ،)Covid-19وعمل مجيعها على تغيري شبكات براجمها وإدراج برامج وفقرات هتدف إىل التوعية بشأن اإلجراءات االحرتازية
الالزمة لكبح انتشار الفريوس.
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رسم بياين يوضح نسبة تناول املواضيع ذات الصلة بـ"كوفيد  "19من قبل اإلذاعات اخلاصة

وقدمت اإلذاعات اخلاصة انطالقا من دورها التوعوي واإلخباري ،تغطيات ميدانية ومراسالت مباشرة من خمتلف مدن
وجهات املغرب ،للتعريف ابلتدابري االحرتازية واإلجراءات الوقائية املتخذة ،ونقل آراء وتفاعالت املواطنني مع احلجر الصحي
وقواعد حالة الطوارئ الصحية .وبذلك فقد متكنت اإلذاعة عرب إدماج الوقائع والتطورات احمللية ضمن النسق اإلخباري العام من
حتقيق مفهوم إعالم القرب.
وحسب اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري املعروفة اختصارا بــ(اهلاكا) 8فإن " 40ابملائة من املضامني املتعلقة حبالة
الطوارئ الصحية كانت تركز على وظائف التحسيس مبخاطر الوابء والتوعية بطرق الوقاية واحلذر من اإلصابة به ،والتصرف أثناء
احلياة اليومية .وهي نسبة تتوزع بني إسهام اخلدمات اخلاصة بنسبة  51ابملائة مقابل  49ابملائة ابلنسبة للخدمات العمومية ،كما
كانت هذه الوظيفة أكثر كثافة يف اخلدمات اإلذاعية بنسبة  72ابملائة" (اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري ،غشت ،2020
صفحة  .)19وهذا يؤكد مدى إخنراط اإلذاعات اخلاصة يف مهام اخلدمة العمومية ،وحجم مشاركتها يف اجملهود الوطين للتواصل

العمومي يف التصدي لتفشي كوفيد  19الذي فاق اإلذاعات العمومية.

ونظرا للدور التنموي الذي قامت به اإلذاعات اخلاصة يف املغرب ،ابعتبارها أداة لإلخبار والنقاش العام ،دعت اللجنة
اخلاصة ابلنموذج التنموي يف تقريرها إىل دعم اإلعالم اإلذاعي – إىل جانب اإلعالم التلفزيوين والصحافة املكتوبة واملنصات
اجلديدة -للقيام بدورها يف اإلخبار والتحسيس ...خاصة وأن اإلذاعات اخلاصة "يستمع هلا ثلثا املواطنني املغاربة ،حسب أرقام
 2021الصادرة عن املركز البيمهين لقياس نسب االستماع لإلذاعة" (اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري .)2022 ،كما
اعتربت اللجنة اإلعالم قطاعا ضروراي ،يف سياق "جمتمع مفتوح يتموقع يف قلب حتوالت عميقة على مستوى األشكال واملضامني"
(اللجنة املكلفة إبعداد تقرير النموذج التنموي اجلديد.)2021 ،
وعموما فقد ركزت مضامني خمتلف الربامج اإلذاعية والفقرات اليت بثت على أثري اإلذاعات اخلاصة على "الدعوة لإلسهام
يف صندوق الدعم املخصص لتدبري اجلائحة ،وإبراز أدوار مجعيات اجملتمع املدين يف مساعدة بعض الفئات اهلشة املتضررة من
 8تعترب اهليأة العليا االتصال السمعي البصري ،مؤسسة دستورية مستقلة لتقنني وضبط جمال االتصال السمعي البصري .وتتوىل السهر على ضمان حرية
ممارسة االتصال السمعي البصري( ...القانون رقم  11.15املتعلق إبعادة تنظيم اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري.)2016 ،
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تقودان التأمالت النظرية والنماذج التطبيقية إىل تسجيل اخلالصات واإلستنتاجات اآلتية :يضطلع اإلعالم التنموي أبدوار
هامة يف اجملتمع املغريب ،ابعتباره شريكا أساسا يف احلياة الدميوقراطية .كما يسهم فعليا يف النهوض ابلتنمية املستدامة ،انطالقا من
مواكبته وتغطيته لألنشطة الوطنية املرتبطة مبختلف جماالت التنمية.
وقد اعترب تقرير النموذج التنموي اجلديد ،أن لوسائل اإلعالم أدوارا تضاهي أدوار األحزاب السياسية والربملان واجملتمع
املدين .مما جيعلها ركنا أساسا يسهم يف جناح أي مشروع أو برانمج تنموي.
وميكن االستنتاج أبن اإلذاعات اخلاصة يف املغرب ،ورغم اإلنتشار الواسع لإلعالم الرقمي تقوم مبهام اخلدمة عمومية ،رغم
أن دفاتر التحمالت ال تلزم بذلك ابعتبارها قطاعا خاصا هبدف إىل حتقيق الربح املادي لتغطية نفقاته.
إن الدور التنموي للمحطات اإلذاعية اخلاصة يستدعي من خمتلف اجلهات املعنية من قطاع عام وقطاع خاص دعم هذه
احملطات ،وإشراكها يف إعداد املشاريع الوطنية ذات البعد التنموي .وبشكل عام جيب استحضار البعد اإلعالمي والتواصلي أثناء
إطالق املشاريع الوطنية الكربى.
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اجلائحة ،على غرار الدعم املخصص من قبل الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كوروان احملدث بتعليمات ملكية سامية،
ابإلضافة إىل التوعية أبساليب التعليم عن بعد واخنراط األابء يف دعم أبنائهم لنجاح هذه العملية" (اهليئة العليا لالتصال السمعي
البصري ،غشت  ،2020صفحة  . )20وهي مضامني تشكل عناصر العملية التنموية عرب التحسيس والتوعية والتشجيع على قيم
التضامن بني خمتلف فئات اجملتمع املغريب.

Said ELAOUMARI
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