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 أي قانىن ملستقبل الصحافة اإللكرتونية باملغرب ؟

  
 عبده حقي 

ايتكًٝز١ٜ ٚاؿزٜج١ عز٠ ؼ٫ٛت ب١ٜٛٝٓ َتغاصع١ اْٝزٙ ٜعضف املؾٗز اإلع٬َٞ املػضبٞ بهٌ أؼ

ؾضمتٗا ايجٛص٠ ايعاص١َ اييت تعتٌُ يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛٝات ٚايتٛافٌ ، ٖات٘ ايجٛص٠ اييت 

ٖبت ع٢ً ايؿنا٤ ايقشؿٞ ٚاإلع٬َٞ بؾهٌ عاّ َٓش َطًع تغعٝٓات ايكضٕ املامٞ اييت عضؾت 

اْتكاٍ ايؿنا٥ٝات َٔ ايبح ايتٓاظضٟ إىل ايبح ايضقُٞ ، َٚٔ اي٬قط اهلٛا٥ٞ إىل ايقشٕٛ املكعض٠ 

ثِ إىل تٓاعٌ ايعزٜز َٔ ايؿنا٥ٝات ايعامل١ٝ اييت عٝطضت ع٢ً اؿكٌ اإلع٬َٞ ُٖٚٝٓت ع٢ً 

…َٛاصر َٚقارصاملعًَٛات ايغٝاع١ٝ ٚاإلقتقار١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايضٜام١ٝ   

ٚب٬رْا مبضآٖتٗا َٓش ؾذضاإلعتك٬ٍ ع٢ً ايتعزر ٚاإلْؿتاح ايجكايف ٚاإلع٬َٞ ٚايؿين قز دعًت 

َٔ فاهلا اإلع٬َٞ ع٢ً ْزص٠ ٚعا٥ط٘ املض١ٝ٥ ٚاملغُٛع١ ٚاملهتٛب١ َٓؿتشا ع٢ً كتًـ 

املٓابضاإلع١َٝ٬ ايعضب١ٝ ٚايزٚي١ٝ ، مما ستِ ع٢ً ايزٚي١ ايتؿهرييف إَها١ْٝ ؼضٜضٖشا ايكطاع يهٔ 

 ثِ 1 بإط٬م إساع١ َٝزٟ 1980ظضعات َعزٚر٠ ٚقغٛب١ إْطًكت َٓش ع١ٓ 

 .1989 َاصؼ 4اـاف١ يف  2M قٓا٠

يهٔ َع اإلْؿذاصايهبريايشٟ عضؾت٘ ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ أٚاخضايكضٕ ايعؾضٜٔ ٚغظٖٚا يًعزٜز َٔ 

قٓٛات ايتٛافٌ اإلؾرتامٞ بتطٜٛضٖا ٭رٚات تٛافٌ سزٜج١ إيهرت١ْٝٚ َٚضق١ُٓ ثِ اإلْتؾاصاهلا٥ٌ 

يًشٛاعٝب ايؾدق١ٝ املهتب١ٝ ٚاحملُٛي١ نٌ ٖشا ايتطٛصاإليهرتْٚٞ قز أر٣ إىل طيظي١ إع١َٝ٬ 

ٚتٛاف١ًٝ نإ ٫بز إٔ تؿضط َؾٗزا إع٬َٝا دزٜزا َٛعَٛا برتادع أعٓار ٚفعٛر أخض٣ أنجضؼزٜجا 

ٚأق٣ٛ اعتعزارا ملٛانب١ عضع١ ا٭سزاخ ٚايعٌُ ع٢ً ؼٝٝٓٗا ايًشعٞ ، مما أثضيف ٖزّ ايهجرئَ 

 ٚقز …تكايٝز ايتًكٞ اييت صعدٗا اإلع٬ّ ايتكًٝزٟ مبدتًـ ٚدٖٛ٘ املض١ٝ٥ ٚاملغُٛع١ ٚاملهتٛب١ 
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ناْت أٚىل إٖتظاطات ٖشٙ ايظيظي١ قز بزأت بإط٬م قضنات ايبشح ٚظٗٛصؽضنات كتق١ يف خزَات 

 …ٚغريٖا  (ٖٛمتاٌٜ)ٚ (غٛغٌ)ٚ (ٜاٖٛ)اإلْرتْت َجٌ 

َٚٔ بني اـزَات اؿامس١ اييت ٚؾضٖا ايٜٛب ٖٛإط٬م خز١َ ايتغهني اجملاْٞ يف خط٠ٛ أٚىل 

ٚبايتايٞ فاصبإَهإ نٌ ؽدك أٚ فُٛع١ اؽدال ٜٓتعُٕٛ يف ٖٝأ٠ سات إٖتُاَات َؾرتن١ 

يف إسز٣ ايٓطاقات اجملا١ْٝ ٚعضمٗا يًعُّٛ ع٢ً فؿشات  Fichiers تغهني ًَؿاتِٗ

اإلْرتْت ثِ تطٛصا٭َض إىل تأعٝػ ؽضنات خاف١ يف َٝزإ إْؾا٤ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ املٛمٛعات١ٝ 

اييت ناْت تٗزف با٭عاؼ إىل اإلخباصٚايتٛافٌ احملزٚر ، ٚقز نإ يف بزا١ٜ ا٭َض إْؾا٤ َٛقع 

إيهرتْٚٞ َٛمٛعاتٞ ٜتطًب إعتجُاصا َايٝا باٖنا بغبب دز٠ اإلخرتاع ْٚزص٠ اإلخقا٥ٝني يف ٖشا 

.اجملاٍ ٚأٜنا بغبب اإلؾتكاصإىل اإلملاّ بايعًّٛ ايضق١ُٝ اييت تعتربايكاعز٠ ا٭عاع١ٝ يف ٖشا اإلطاص  

ٚبإتغاع ؽبه١ ايضبط اهلاتؿٞ أؾكٝا إتغع باملٛاطات َعٗا ايضبط ايؾبهٞ مما دعٌ بعض ايؾضنات 

تعُز إىل إط٬م خز١َ تغهني فا١ْٝ خقٛفا ع٢ً َغت٣ٛ املٓتزٜات ٚاملزْٚات َجٌ َزْٚات 

ع٢ً ْغب١ ( ٜاٖٛ)ايعضب١ٝ ايؾٗري٠ قبٌ إٔ تغتشٛس ؽضن١  (maktoob.com)َهتٛب 

ٚأس٢ً  ( jeeran.com)ٖا١َ َٔ صأمساهلا َٚز١ْٚ دريإ 

ٚغريٖا َكابٌ ؾ٬ؽات إؽٗاص١ٜ ٚرعا١ٝ٥ ٚبايتايٞ ؼٍٛ ايغٓز (ahlablog.com) بًٛز

ايضقُٞ اإلخباصٟ َٔ َكاٚي١ َعًَٛات١ٝ إىل َزْٚات خاف١ بأؾضار إؾرتامٝني أْؾأٖٚا يٝعربٚا عٔ 

  .إٖتُاَاتِٗ ٚأؾهاصِٖ ٚإبزاعاتِٗ املدتًؿ١ 

إٕ فا١ْٝ ايتغهني اييت أؽضْا إيٝٗا آْؿا ٚاإلخنؿاض ايتزصدٞ يف تهًؿ١ تقُِٝ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ 

ؾن٬ عٔ تعُِٝ ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ َٔ خ٬ٍ تعزر املعاٖز اـاف١ ٚايعا١َ أعِٗ بهجرييف ؽٝٛع 

صغب١ ايعزٜز َٔ املٗتُني إَا بزاؾع اإلخنضاط املغ٪ٍٚ ٚاملٗين يف ٖشا اجملاٍ أٚ بزاؾع اإلقتشاّ 

املػاَضَٔ أدٌ ايتذضٜب هلشا ايغٓز اؾزٜز نذغضيًٓؾضٚايتٛافٌ إس أْ٘ ٫ٜتطًب أنجضَٔ إملاّ 

(  fichiers)بغٝط بتك١ٝٓ قٛاعز ايبٝاْات ٚبعض اآليٝات اـاف١ بتٓظٌٜ املٛار ٚاملًؿات 

 …ٚتٓغٝكٗا ع٢ً املغت٣ٛ اـطٞ ٚاؾُايٞ ٚايؿين 

ٚمما ػزص اإلؽاص٠ إيٝ٘ إٔ ايزؾعات ا٭ٚىل َٔ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ بب٬رْا إٖتُت أعاعا بايؾإٔ 

ايجكايف ْٚؾضا٭دٓاؼ ا٭رب١ٝ ْٚشنض َٔ بٝٓٗا ع٢ً عبٌٝ املجاٍ ٫اؿقضَٛقع َٝزٚطا 

(MIDOUZA )  ايشٟ ٜزٜضٙ ايزنتٛصقُز أعًِٝ َٓش أنجضَٔ عؾضعٓٛات َٖٚٛٛقع

ٜٗتِ باجملاٍ ا٭ربٞ ٚا٭عاخ يف ايجكاؾ١ ايضق١ُٝ َٚٛقع ايهٛيٝظّٜٛ املٛمٛعاتٞ 

(COLISIUM)  ايشٟ ٜٗتِ باؾٓػ ايكققٞ يف املػضب ايشٟ ٜزٜضٙ فُٛع١ َٔ نتاب
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قُز عظٜظاملقباسٞ ٚعًٞ ايٛنًٝٞ ٚقُز ؽٜٛه١ ٚقُز تٓؿٛٚقُز )ايكق١ ايكقري٠ 

ايغابل  ( MAJAZAT)ٖٚٓاى أٜنا َٛقع فاطات ايؾعضٟ  (أَٓقٛصٚؾٛطٟ بٛخضٜك 

ايشٟ نإ ٜزٜضٙ ايؾاعضعبزايغ٬ّ املٛعاٟٚ إىل غريٖا َٔ املٛاقع ايضٜار١ٜ اييت إخنضطت يف 

رٜٓا١َٝ ايٓؾضاإليهرتْٚٞ إقتزا٤ا أسٝاْا ببعض املٛاقع ايعضب١ٝ ايؾٗري٠ يعٌ أبضطٖا َٛقع إؼار نتاب 

ايشٟ أْؾ٧ مببارص٠ َٔ ايزنتٛصا٭صرْٞ قُز  (arab-ewriters)اإلْرتْت ايعضب 

ؼت إراص٠ ايؾاعضاإلَاصاتٞ قاعِ سزار َٚٛقع ايكق١  (jehat) ايؾعض عٓاد١ً َٚٛقع د١ٗ

بإراص٠  (doroob)ؼت إؽضاف دبرياملًٝشإ َٚٛقع رصٚب  (arabicstory)ايعضب١ٝ 

 إخل…مجاع١ٝ بكٝار٠ ايهاتب ايتْٛغٞ نُاٍ ايعٝارٟ 

ٚمما ٫ؽو ؾٝ٘ إٔ ٖشٙ املٛاقع ٚغريٖا قز أعُٗت نجريا ٚبؾهٌ ٚاؾض يف بضٚط ايعزٜز َٔ ا٭مسا٤ 

ا٭رب١ٝ اييت دًٗا ٚادٗت ايهجري َٔ املتاصٜػ يف بزاٜاتٗا ا٭ٚىل َع ايٓؾضايٛصقٞ عٛا٤ ع٢ً 

َغت٣ٛ اإلفزاصات أٚ ايٓؾضبايقؿشات ٚامل٬سل ايجكاؾ١ٝ باؾضا٥ز ايعتٝز٠ ايٛط١ٝٓ ٚاييت نُا ٖٛ 

َعًّٛ ناْت تؾتػٌ بكٛاعز ٚتكايٝز ٜتزاخٌ ؾٝٗا أرٚاصايتشظب ٚايتغٝػ ٚايع٥٬ل ايرتاتب١ٝ 

 …ٚأسٝاْا ايٛعاطات ايجكاؾ١ٝ 

رخٍٛ ٖشٙ ايٛعا٥ط اإلْرتْٝت١ٝ ع٢ً خط ايٓؾضٚتزاٍٚ املعًَٛات بزأ َٚٓش عٓني َعزٚر٠ ٜغشب 

رٚصايٓؿٛس اإلع٬َٞ يًذضا٥ز ٚاجمل٬ت ايٛصق١ٝ ٚايشٟ تضعخ يف ب٬رْا َٓش َاٜكضب َٔ قضٕ َٔ 

 .ايظَٔ

يهٔ أِٖ ًَُح هلشا ايتشٍٛ يف أعٓار ايتًكٞ ٚايكضا٠٤ مبدتًـ َغتٜٛاتٗا ٖٛ ظٗٛصَٛاقع 

أَا اإلماؾ١ ايٓٛع١ٝ  (إخل ..عٝاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚصٜام١ٝ )إيهرت١ْٝٚ ؽا١ًَ 

اؾزٜز٠ اييت أتت بٗا ٖٛ ؼٝٝٓٗا ع٢ً َزاص ايغاع١ سٝح تتزاؾع ا٭خباصَٔ ايكزِٜ إىل اؾزٜز 

ايٛاسز تًٛاآلخض يف ؽهٌ إطاس١ َٓع١ُ َٚ٪صؽؿ١ نُا إٔ َٛارٖا تبك٢ را٥ُا داٖظ٠ يإلعتزعا٤ عٔ 

  .(دٛدٌ)طضٜل إعتشناصعٓٛاْٗا ع٢ً قضنات ايبشح ٚع٢ً صأعٗا 

ٚقز نإ َٔ ايطبٝعٞ ٚيف ؾنا٤ تٛافًٞ إؾرتامٞ سٚ تهًؿ١ بغٝط١ َٚؾضع رؾتٝ٘ ع٢ً ؾضاؽ 

قاْْٛٞ بغبب دزت٘ ٚسزاثت٘ إٔ ٜغتجُض٭ٖزاف ٚغاٜات تتعزر بتعزر املضدعٝات ايجكاؾ١ٝ 

ٚاإلدتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚاإلث١ٝٓ ٚست٢ ايٓؿغ١ٝ أٜنا ، ٖٚهشا ٚيف ٚظضف ٚدٝظ٫ٜتعز٣ 

عؾضعٓٛات ٖٚٞ َز٠ ط١َٝٓ ٫أ١ُٖٝ هلا يف تاصٜخ ايؾعٛب تٓاعًت ايعزٜز َٔ املٓتزٜات 

ٚاملزْٚات ٚاملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ املػضب١ٝ ٚبؾهٌ تزؾكٞ ٖا٥ٌ ، نُا ظٗضت يف َضس١ً ٫سك١ ايعزٜز 

َٔ ايؾضنات املعًَٛات١ٝ املدتق١ يف ايتقاَِٝ ٚايتغهني ٚامسا٤ ايٓطاقات ٚبات مبكزٚصنٌ 
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ؽدك داٖظيزؾع َبًؼ بغٝط َٔ املاٍ إٔ ٜطًل َٛقعا إيهرتْٚٝا إخباصٜا غايبا َا ٜغتكٞ ؾكضات٘ 

َٔ  ( copier/coller)ٚأخباصٙ َٚغتذزات٘ عٔ طضٜل ايٛفؿ١ ايغشض١ٜ ايضا٥ذ١ عاملٝا 

 .َٛاقع أخض٣ 

ٚمما ٫صٜب ؾٝ٘ إٔ بعض ٖشٙ املٛاقع اهلارؾ١ ٚاؾار٠ اييت تؾتػٌ مب١ٝٓٗ َتطٛص٠ ، قز ؾضمت 

ؾُٝا  (ٖغربٜػ)ٚدٛرٖا نُقارصيًدربست٢ بايٓغب١ ٭عت٢ ايكٓٛات ايؿنا١ٝ٥ ايعضب١ٝ َجٌ َٛقع 

 .٬ْسغ إٔ َٓعَٛتٓا اإلع١َٝ٬ ايٛط١ٝٓ ٫تعريٖا أ١ٜ أ١ُٖٝ تشنض

ٖٚٓاى بعض املٛاقع اييت أفبشت َٓابضفشاؾ١ٝ إيهرت١ْٝٚ َٓدضط١ يف رٜٓا١َٝ اؾ١ٗ اؾػضاؾ١ٝ 

ٚايرتاب١ٝ اييت تٓتُٞ إيٝٗا بٌ فاصت ؾنا٤ا إؾرتامٝا يًشٛاصَٔ أدٌ سًش١ً املؾانٌ اييت تعاْٞ 

 .َٓٗا اؾ١ٗ أٚاملز١ٜٓ 

ٚبكزص َا أعُٗت ٖشٙ ايقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ َٔ داْبٗا نك١ُٝ إع١َٝ٬ َناؾ١ ٚنغٓز إخباصٟ 

قارصع٢ً إعتهؾاف ايتدّٛ املٓغ١ٝ ٚاملكق١ٝ يف خاصط١ ايٛطٔ اييت ٫تغتطٝع ايقشاؾ١ املض١ٝ٥ أٚ 

املغُٛع١ أٚ املهتٛب١ ايٛفٍٛ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ ْؾضأخباصٚتكاصٜضٚفٛصًَٚؿات ؾٝزٜٛتٛب ؾإٕ 

اإلؾتكاصإىل امل١ٝٓٗ ٚايتشغٝػ ايكاْْٛٞ قز أؾضؽ ايهجرئَ عٓاٜٚٔ ٖشٙ ايقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ َٔ 

املقزاق١ٝ اييت تعتربإسز٣ أِٖ ايضنا٥ظا٭عاع١ٝ ٭١ٜ َٓؾأ٠ إع١َٝ٬ ، مما دعٌ َٓٗا ١َٓٗ َٔ 

١َٓٗ٫ ي٘ بٌ يكز فاصت يف بعض ا٭سٝإ عبٛصات إيهرت١ْٝٚ يًتؾٗريٚايكشف ٚاإلبتظاطٚايتؾهٝو 

 .يف ايٝكٝٓٝات ٚايجٛابت 

 400ٚيف آخضتقضٜح يٛطٜضاإلتقاٍ ايٓاطل ايضمسٞ باعِ اؿه١َٛ إٔ عزر ٖشٙ املٛاقع قز بًؼ 

َٛقعا ٚيغٓا ْزصٟ نٝـ َٚاٖٞ املعاٜرياييت مت بٗا سقضٖشا ايعزر َٚٔ ٖٞ اؾ١ٗ املغ٪ٚي١ 

ٚايكارص٠ ع٢ً مبط ٖشا ايًتغْٛاَٞ ايؾبهٞ املٓؿًت َٔ نٌ صقاب١ يقٝك١ ٌٖٚ مت إعتكا٤ ٖشا 

.ايضقِ َٔ ايؾضنات املدتق١ يف ايتقاَِٝ ٚامسا٤ ايٓطاقات أٚ َٔ رٚا٥ضصفز ٚتتبع خاصد١ٝ   

َاطاٍ صقُا ٖظ٬ٜ بايٓعضإىل ايطؿض٠  ( َٛقعا400)إ٫ اْ٘ يف صأٜٓا ايؾدقٞ ؾإٕ ٖشا ايضقِ 

اؿاف١ً بب٬رْا يف فاٍ املعًَٛٝات ٚايتٛافٌ ٚبايٓعضأٜنا إىل سذِ ٚرٚصب٬رْا اإلع٬َٞ ع٢ً 

نُا ػزصاإلؽاص٠ إىل إٔ دٌ ٖشٙ املٛاقع قز مت تقُُٝٗا َٔ طضف . املغت٣ٛ ايعضبٞ ٚاإلؾضٜكٞ 

ؽضن١ َع١ًَٛ ٚإٔ اغًبٗا قز إعتٓغدت تقاَُٝٗا ٚاعتا٬ٜتٗا َٔ أسز املٛاقع ايغٝاص٠ ٚاملضدع١ٝ 

إىل رصد١ إٔ ايتؾاب٘ ايهبريبني ٖشٙ املٛاقع ْٚؾضٖا يٓؿػ ا٭خباصعٛا٤  (ٖغربٜػ)ْٚعين ب٘ َٛقع 

ع٢ً َغت٣ٛ ايقؿش١ ايض٥ٝغ١ٝ أٚا٭عُز٠ اؾاْب١ٝ ٜعطٞ اإلْطباع يًكاص٨ أْ٘ بقزر َٛقع 

 َتهضصَٚغتٓغخ يٝػ إ٫؟
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 َاٖٞ إسٕ خقٛفٝات ٖشٙ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ ايضا٥ذ١ سايٝا يف املؾٗز اإلع٬َٞ اإلؾرتامٞ ؟

 ( press.com)ــــ إعتُار دًٗا ع٢ً إَتزار ٚفؿٞ 

ــــ إراصتٗا َٔ طضف ؾضٜل ؼضٜضٜؿتكضإىل امل١ٝٓٗ ايقشاؾ١ٝ ٚاـرب٠ اإلع١َٝ٬ ٚايهجرئَ قضصٜٗا مل 

ٜتُضعٛا بتذاصب ايٓؾض ايٛصقٞ ، بٌ ٖٓاى بعض املٛاقع اييت تزاصبؿضٜل ُٖٚٞ ٚيف غايب ا٭سٝإ 

 .قز ٜهٕٛ َكُٝا بايب٬ر أٚ يف املٗذض (َزٜضؼضٜض)تزاصَٔ طضف ؽدك ٚاسز 

ـــ ايتؾاب٘ يف س١ً ايزٜظأٜ ٚايغتا٬ٜت ٜٓتر عٓ٘ تهضاصيف ايٛادٗات أٟ ايقؿشات ايض٥ٝغ١ٝ ، 

 .ٚاعتٓغاذ ْؿػ ا٭خباصٚايقٛصٜعطٞ اإلْطباع يًكاص٨ نأْ٘ مل ٜٓتكٌ َٔ َٛقع إىل آخض 

 .ـــ غٝاب رٚصاملضأ٠ يف عٛا٤ يف اإلراص٠ أٖٚٝآت ايتشضٜض

 .ـــ دٌ أعُاصا٭صؽؿ١ ٫تتعز٣ ث٬خ عٓٛات 

ايشٟ  (يهِ)ـــ غٝاب خط ؼضٜضٟ َغ٪ٍٚ سٟ ١ٜٖٛ إع١َٝ٬ َتُٝظ٠ ع٣ٛ َٛقعا ٚاسزا ٖٛ َٛقع 

  .(خط ايتشضٜض)سزر اـطٛط ايعضٜن١ ـط٘ ايتشضٜضٟ يف تبٜٛبات 

ـــ َض١ْٚ ايتٛعع عُٛرٜا يف قاعز٠ ايبٝاْات مسح هلشٙ املٛاقع بإؾضار أعزار ٫ؼق٢ َٔ ايهتب١ 

مُٔ بضاٚط قاص٠ إَا ١َٜٝٛ أٚ اعبٛع١ٝ ٚدزت يف ٖاَؿ سض١ٜ ايتعبريؾغش١ يؾٗض٠ قزٚر٠ 

ٚفز٣ آلصا٤ سض٠ ٫ٜتذاٚطعزر قضا٤ٖا ايعؾضات َٔ املتقؿشني يًُٛقع يف را٥ض٠ َػًك١ تٓشقض يف 

ٖٚهشا بتٓا ٬ْسغ إٔ بعض املٛاقع باتت . اؾ١ٗ أٚ املز١ٜٓ اييت حيتٌُ إٔ تكِٝ ؾٝٗا إؾرتامٝا 

تتأثح َٔ بضاٚط ٚأعُز٠ داْب١ٝ َٔ أنجضَٔ عؾضٜٔ بضٚاطا يهتاب صأٟ ِٖ غايبا َٔ املبتز٥ني 

 .ٚغريَتُضعني بأربٝات ايٓؾضخقٛفا يف َزصع١ ايٓؾض ايٛصقٞ 

إٕ رخٍٛ ٖشٙ ا٭عٓار اإليهرت١ْٝٚ اؾزٜز٠ ع٢ً خط اـربٚاملع١ًَٛ سؿظ ايهجرئَ ايؿاعًني يف 

املكا٫ٚت اإلع١َٝ٬ بب٬رْا إىل َضادع١ إعرتاتٝذٝتِٗ ٚسيو باإلخنضاط ايهاٌَ يف ٖشٙ ايجٛص٠ 

ايضق١ُٝ نإط٬م ْغخ إيهرت١ْٝٚ يًعزٜز َٔ اؾضا٥ز ايٛصق١ٝ ايغٝاص٠ اؿظب١ٝ ٚاملغتك١ً ، يهٔ بايضغِ 

َٔ ٖشا اإلخنضاط يف عامل ايٓؾضاإليهرتْٚٞ ؾإْٗا بؾهٌ عاّ ظًت ٚؾ١ٝ ملٝغِ ْغدتٗا ايٛصق١ٝ 

اييت تقزصؾذض نٌ ّٜٛ دزٜز ، ؾُٝا تبك٢ ايٓغد١ اإليهرت١ْٝٚ َتدًؿ١ بغاعات عٔ ايٓغد١ 

ايٛصق١ٝ اييت ٖٞ قبٌ نٌ َٓتٛز َكاٚي١ إع١َٝ٬ تٗزف با٭عاؼ إىل اإلعتجُاص املضبح ٚاملٓدضط يف 

 .ب١ٝٓ اإلْتاز اإلقتقارٟ بؾهٌ عاّ 

ٖٓاى ايعزٜز َٔ ايقشؿٝني ايباصطٜٔ يف املؾٗز اإلع٬َٞ املهتٛب ايشٜٔ صانُٛا ػضب١ فشؿ١ٝ 

ٚاط١ْ نقشؿٝني قاصٜٔ ٚأعاعٝني يف ٖٝأ٠ ايتشضٜضظضا٥زِٖ أٚ نُضاعًني َعتُزٜٔ يبعض 
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ايقشـ ايعضب١ٝ ايع٬ُق١ َجٌ ايؾضم ا٭ٚعط ٚايكزؼ ايعضبٞ ٚاؿٝا٠ ايًٓز١ْٝ ، ٖ٪٤٫ قز أْؾأٚا 

هلِ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ إخباص١ٜ َتُٝظ٠ أثبتت سنٛصٖا يف ظضف ٚدٝظيف املؾٗز اإلع٬َٞ اإليهرتْٚٞ 

ٚفاصهلا ؾضٜل ؼضٜضسٟ خرب٠ ١َٝٓٗٚ عاي١ٝ َٚضاعًني يف مجٝع دٗات املًُه١ ٜعتز بتكاصٜضِٖ 

يهِ ، نٝؿاـ ، أنٛصا ، ؾرباٜضنِ ، نٛر ، أنٛصا بضٜػ )َٚضاع٬تِٗ ْٚشنضع٢ً عبٌٝ املجاٍ َٛاقع 

 (إخل..

ٚيف َعُعإ ٖشا اؿضاى ايقشؿٞ اإليهرتْٚٞ إٕ مل ْكٌ ٖشٙ املػارص٠ اإلدباص١ٜ ٚيٝػ ايطٛع١ٝ 

َٔ ايغٓز اإلع٬َٞ ايتكًٝزٟ إىل ايغٓز اإليهرتْٚٞ ايضقُٞ ، ٚيف ظٌ ٖشٙ ايؿٛم٢ ايؾبه١ٝ 

يف فاٍ ايٓؾضٜرترر َٚٓش عؾضعٓني بايتشزٜز ايغ٪اٍ احملٛصٟ سٍٛ أعباب إٕ مل  (اـ٬ق١)

ْكٌ اؾز٣ٚ َٔ غٝاب إطاص قاْْٛٞ ٜكطع َع عقضايؿٛم٢ ايؾبه١ٝ ٜٚعٌُ ع٢ً تٓعِٝ سكٌ 

ايقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ ٚحيؿظٖا ع٢ً اإلخنضاط املغ٪ٍٚ ٚاملٗين يف رٜٓا١َٝ اؿضاى اإلع٬َٞ املػضبٞ 

 .بهٌ ٚعا٥ط٘ املض١ٝ٥ ٚاملغُٛع١ ٚاملهتٛب١ ٚاإليهرت١ْٝٚ 

ؾإىل َا ٜعظ٣ ٖشا ايؿضاؽ ايكاْْٛٞ َٚاٖٞ ا٭عباب ايها١َٓ ٚصا٤ تأدٌٝ ايبح ٚاـٛض يف أع٦ًت٘ 

 25اإلعرتاتٝذ١ٝ إىل سزٚر ٖشٙ ايًشع١ ايغٝاع١ٝ اييت أؾضطتٗا ايتعز٬ٜت ايزعتٛص١ٜ ٚإْتدابات 

إْٗا خاصط١ عٝاع١ٝ .  اييت أؾضطت خاصط١ عٝاع١ٝ يٝغت نُج٬ٝتٗا َٓش ْقـ قضٕ 2011ْْٛرب

َاناْت يتشرتّ إختٝاصات ايؾعب ي٫ٛ ايغٝام ايجٛصٟ ايعضبٞ ايشٟ عذٌ بايتعز٬ٜت ايزعتٛص١ٜ اييت 

أصخت ملٓعطـ َػضب دزٜز يعٌ َٔ ػًٝات٘ ايٓات١٦ ايتعذٌٝ بتؾضٜع قإْٛ َتكزّ أنجضيًقشاؾ١ 

ايٛط١ٝٓ ،قإْٛ حيزر َعاٜري املكاٚي١ املٓع١ُ اييت ؼرتّ اؿكٛم ٚايٛادبات ٚايؾؿاؾ١ٝ ٚايتٌُٜٛ 

 إخل..

يهٔ يف عُل ٖشا اؿضاى اإلع٬َٞ ايٛطين ايشٟ أت٢ بضٜاس٘ ايضبٝع ايعضبٞ ْتغا٤ٍ َا َٖٛٛقع 

ايقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ َٔ َؾضٚع ايكإْٛ ايكارّ ٚاملضتكب عضم٘ يًتقزٜل عًٝ٘ َٔ طضف نٌ 

 …أطٝاف اإلع٬ّ ايٛطين َٔ ْكاب١ ٚصابط١ ٚمجع١ٝ يًٓاؽضٜٔ ٚٚناي١ ٚغريٖا 

يف ٚصقت٘ ايتكزمي١ٝ سٍٛ قإْٛ ايقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ قزَٗا ا٭عتاس ايعضبٞ ثابت عٔ إؼار 

احملاَني ايؾباب بٗٝأ٠ ايضباط مُٔ ايؿعايٝات اييت ْعُتٗا ايضابط١ املػضب١ٝ يًقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ 

 ٜكٍٛ ا٭عتاس ايعضبٞ 2010 ْٜٛٝ٘ 10بؾضان١ َع املٓع١ُ ايعضب١ٝ يًُشاَني ايؾباب يف 

٫ميهٔ ايكٍٛ بٛدٛر ؾضاؽ قاْْٛٞ ٚإمنا ٖٓاى ع٤ٛ تطبٝل يٓقٛل ايقشاؾ١   ثابت

 ايقارصعٔ 2007 ْٜٛٝ٘ 05 بتاصٜخ 07 /08ٚايٓؾضخقٛفا إسا عًُٓا مبكتن٢ ايكضاص

سٝح املٝجام يف َارت٘ ايجايج١ ٚيف َعضض سزٜج٘  ANRT ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتكٓني املٛاف٬ت
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ٖشٙ . يف إؽاص٠ إىل ايقشاؾ١ املٓؾٛص٠  press.ma عٔ اإلَتزارات ايؿضع١ٝ ٚايٛفؿ١ٝ

املعطٝات تكٛرْا إىل طضح ع٪اٍ قٛصٟ سٍٛ َز٣ ٚدٛب ايتقضٜح باؾضٜز٠ اإليهرت١ْٝٚ املػضب١ٝ 

بٗشا ايتقضٜح ؟ إٕ اؿزٜح عٔ ٚدٛر تقضٜح بأٟ دضٜز٠ أٚ ْؾض٠ إخباص١ٜ ، ٜؿرتض ايضدٛع يًؿقٌ 

 (.اـاَػ َٔ قإْٛ ايقشاؾ١ ٚايٓؾضباملػضب 

ٚيف َعضض صرٙ ع٢ً ع٪اٍ ؽؿٟٛ مبذًػ املغتؾاصٜٔ أقضٚطٜضاإلتقاٍ ايغٝز َقطؿ٢ اـًؿٞ 

بايؿضاؽ ايكاْْٛٞ ايشٟ تعّٛ ؾٝ٘ ايقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ عٝح إٔ ٖشٙ ايقشاؾ١ اييت إعتطاعت إٔ 

تؿضض عٓزٖا يف ظضف ٚدٝظنُقزصيًُع١ًَٛ ايٓاؾش٠ ٚامل٪ثض٠ إىل سزٚر ٖشٙ ايًشع١ يٝغت ٖٓاى 

د١ٗ َغ٪ٚي١ يًتقضٜح يزٜٗا باؾضٜز٠ أٚ اجمل١ً أٚاملٛقع اإليهرتْٚٞ اإلخباصٟ ، نُا إ ٖ٪٤٫ 

ايقشؿٝني ٜؾتػًٕٛ َٔ رٕٚ بطاق١ ١َٝٓٗ تعرتف مبٗٓتِٗ ٚؽٍٛ هلِ نباقٞ ايقشؿٝني 

 .ٚاإلع٬َٝني ايٛفٍٛ إىل َقارصاملع١ًَٛ 

ٚنإ ايغٝز ايٛطٜضيف سات ايتقضٜح قز أؽاصإىل أٚىل ايتزابرياييت قاَت بٗا ٚطاصت٘ يف ٖشا 

اإلطاصسٝح مت عكز ث٬خ يكا٤ات إعتُظاد١ٝ َع َزصا٤ ٚقضصٟ بعض املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ اإلخباص١ٜ 

املعضٚؾ١ يف املؾٗز اإلع٬َٞ اإليهرتْٚٞ ٚاييت َٔ رٕٚ ؽو ٚبهٌ ٜكني إٔ املؾضؾني عًٝٗا قز 

صعدٛا َٓش عٓني عزٜز٠ أمسا٤ِٖ يف ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٚخربٚا أٜنا نٛايٝغٗا ٚخباٜاٖا غريأْٗا 

ع٢ً نٌ ساٍ يٝغت ٚئ تهٕٛ ايقٛت ايٛسٝز ايعامل ٚايعاصف بقريٚص٠ ايقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ 

َُٖٚٛٗا املتؿضر٠ ٚاملؾرتن١ َع فٓٛتٗا ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ عٝح إٔ دٌ ٖشٙ املٛاقع مل تٓدضط يف 

 . أٚقبًٗا بكًٌٝ 2010َؾٗز ايٓؾضاإليهرتْٚٞ إ٫ بعز ع١ٓ 

 َاصؼ املكبٌ ْأٌَ إ ٜؾهٌ ٖشا املٛعز َٓعطؿا 10ٚيف إْتعاصإْعكار ايّٝٛ ايزصاعٞ يف 

سامسا ٚساطَا َٔ أدٌ ؼكٝل تٛاؾل مجٝع ا٭طضاف املٗت١ُ بكناٜا ايٓؾضاإليهرتْٚٞ ٚايٓؾضبقؿ١ 

ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يًقشاؾ١ املػضب١ٝ ٚايضابط١ املػضب١ٝ يًقشاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ ٚمجع١ٝ ايٓاؽضٜٔ )عا١َ 

املػاصب١ ٖٚٝآت احملاَني ٚاملهتب املػضبٞ ؿكٛم امل٪يـ ٚاؿكٛم اجملاٚص٠ َٚزاصا٤ ؽضنات 

ست٢ ْتُهٔ َٔ اـضٚز غط١ طضٜل تٗزف  (ايتقاَِٝ ٚص٩عا٤ ؼضٜض املٛاقع ايغٝاص٠ ٚاملعضٚؾ١ 

أعاعا إىل ايكطع َع َضس١ً ايؿٛم٢ ٚاـضٚز َٔ را٥ض٠ ايعبح بك١ُٝ املع١ًَٛ ٚايتؿهرياؾار يف 

 .تأثريٖا ع٢ً ايٛاقع ايغٝاعٞ ٚاإلدتُاعٞ ٚايٓؿغٞ 

إٕ تٓعِٝ ٖشا ايكطاع ٜعين صبط إراص٠ املٛقع باملغ٪ٚي١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َٔ رٕٚ إٔ ْٓغ٢ إٔ 

ٖشٙ ايقشاؾ١ َجًٗا َجٌ باقٞ ايٛعا٥ط اإلع١َٝ٬ ايٛط١ٝٓ ا٭خض٣ يف ساد١ َاع١ إىل ايزعِ املارٟ 

ٚاملعٟٓٛ ٚأخريا يف ساد١ إىل اؿل يف ايتعبريٚاؿل يف ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ نُا ْك ع٢ً سيو 

   . رعتٛصاملًُه١ 
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 َزٜضؼضٜضَٛقع إؼار نتاب اإلْرتْت املػاصب١

http://www.ueimarocains.com 

 10ْك ايعضض ايشٟ ؽاصنت ب٘ يف ايّٝٛ ايزصاعٞ ايشٟ ْعُت٘ ٚطاص٠ اإلتقاٍ ّٜٛ : ًَشٛظ١ 

  باملعٗز ايعايٞ يإلع٬ّ ٚاإلتقاٍ 2010َاصؼ 

http://www.ueimarocains.com/

