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دراسة ميـدانية حول 

عبد الله أموش
صحايف وباحث 

كســب  معركــة  خضــم  يف  باملغــرب  الحزبيــة  الصحافــة 
الرقميــة؟  الصيــغ  عــى  رهانهــا  ينجــح  هــل  الجمهــور.. 
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املدخل

اقتحمــت األحــزاب السياســية باملغــرب مجــال الصحافــة باعتبــاره آليــة مــن آليــات التواصــل مــع الجمهــور. وقــد 
راكمــت الصحافــة الحزبيــة الورقيــة العديــد مــن التجــارب العمليــة عــر مســار طويــل متيــز أحيانــا بانســابية يف الصــدور، 
وأحيانــا أخــرى بصعوبــات يف الطبــع والتوزيــع، لكــن جــروح اإلعــام الحــزيب تعمقــت نتيجــة التطــورات التــي شــهدتها 
الســاحة العامليــة، لهــذا اتجهــت بعــض الهيئــات الحزبيــة إىل فتــح مجــاالت إعاميــة جديــدة، بينــا حافظــت أخــرى 
عــى الصحــف الورقيــة بحكــم الدعــم الــذي تتلقــاه، إىل جانــب امتاكهــا ملطابــع الــورق، واعتبارهــا تلــك الجرائــد إرثــا 

تاريخيــا.

ترمــي هــذه الدراســة إىل بلــوغ نتائــج علميــة مــن خــال رصــد التحــوالت التــي يعرفهــا املشــهد اإلعامــي الحــزيب 
باملغــرب، وإىل معرفــة مــدى قــدرة الصحافــة الحزبيــة عــى النجــاح يف كســب الرهــان عــر االنتقــال الرقمــي. كــا تســلط 
الدراســة الضــوء عــى مقومــات صمــود الصحــف الورقيــة الحزبيــة يف ظــل الثــورة الرقميــة، وضعــف املقروئيــة، وقلــة 

اإلقبــال عــى الجرائــد الورقيــة. 

أوالً: الدراسة املنهجية

1 - أهمية الدراسة
ــة، ومــدى  ــة الحزبي ــم مبســألة الصحاف ــي تهت ــة الت ــا مــن البحــوث العلمي ــة هــذه الدراســة يف كونه تَكمــن أهمي
قدرتهــا يف خضــم معركــة كســب الجمهــور عــى مواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا الثــورة الرقميــة، والتحــوالت التــي 
يشــهدها املجتمــع املغــريب. وتحــاول اإلجابــة عــن أهــم األســئلة املطروحــة حــاال ومســتقبا. وتــرز أهميــة الدراســة مــن 

كونهــا عبــارة عــن بحــث يحــاول إضافــة مســاهمة بســيطة إىل املكتبــة العلميــة يف مجــايل الصحافــة واإلعــام.

2 - مشكلة الدراسة
ــاج إىل تفســر«))).  ــدور يف ذهــن الباحــث حــول موضــوع غامــض يحت ــا »تســاؤل ي تعــرف مشــكلة البحــث بأنه

ــا متعــددة. ــاول املشــكلة مــن زاوي ــا مــن هــذا التعريــف تســعى هذهالدراســة إىل تن وانطاق
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لقــد تراجعــت مبيعــات الصحــف بشــكل ملحــوظ، إذ تشــر إحصائيــات دراســة أنجزتهــا فدراليــة النارشيــن املغاربة 
بالرشاكــة مــع وزارة الثقافــة واالتصــال، إىل أن »الصحــف املغربيــة يف مجموعهــا تبيــع أقــل مــن 200 ألــف نســخة يوميــا، 
ــغ نحــو 35 مليــون نســمة حســب آخــر إحصــاء رســمي، خاصــة  ــة بعــدد ســكان املغــرب البال وهــو رقــم قليــل مقارن
بنســبة شــبابه العاليــة، إىل جانــب نســبة املتعلمــن منــه القادريــن عــى قــراءة الصحــف«)2). هــذا يف مــا يتعلــق مبقروئيــة 

الصحــف الورقيــة بــكل أنواعهــا، أمــا إذا توقفنــا عنــد الصحــف الورقيــة الحزبيــة لوحدهــا فالنســب هزيلــة جــدا.

وقــد اتســم العقــد األخــر بتحــوالت عميقــة أدت إىل إغــاق العديــد مــن الصحــف الورقيــة املغربيــة الحزبيــة منهــا 
والخاصــة، عــى غــرار مــا وقــع لجرائــد ومجــات مــن مثــل )آخــر ســاعة، التجديــد، العاصمــة، الخــر، النــاس، مغــرب 
ــال، الصحيفــة..). ورغــم صمــود بعــض  ــرأي املغربيــة، الجريــدة األخــرى، لوجورن ــة والتنميــة، ال اليــوم، العــر، العدال
الصحــف الحزبيــة أمــام كل التطــورات املتســارعة إال أن ذلــك قــد انعكــس عــى مســتويات مبيعاتهــا وانتشــارها وتأثرهــا 
عــى الجمهــور. وقــد حاولــت الصحافــة الحزبيــة مواكبــة هــذه املســتجدات عــر التحــول الرقمــي بإنشــاء صحــف رقميــة. 

وميكــن صياغــة مشــكلة هــذه الدراســة عــى النحــو التــايل:

هل ينجح رهان الصحافة الحزبية عى الصيغ الرقمية؟ 	

وتتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة: 

ما حجم الصحف الورقية الحزبية املراد تحويلها إىل صحف رقمية، وما مقدار مقروئيتها؟ 	

هل بإمكان الصحف الحزبية الرقمية تجاوز االنحسار الحاصل عى مستوى صحفها الورقية؟ 	

ما مدى قدرة الصحف الرقمية الحزبية عى كسب جمهور لها بن الصحف الرقمية املستقلة؟ 	

3 - أهداف الدراسة
وضع الباحث أهدافا محددة لدراستها وهي:

رصد حجم متابعة الصحافة الحزبية الورقية وااللكرتونية وعوامل استمرارها. 	

قياس وتحليل مستوى املقروئية املغاربة للصحافة الحزبية بكل أصنافها. 	

تقديم توصيات ومقرتحات للفاعل الحزيب قصد تطوير منهجية االشتغال. 	



4

4 - منهجية الدراسة
تعتمــد الدراســة عــى املنهــج العلمــي الوصفــي عــر طريقــة املســح باعتبــاره »طريقــة لوصــف املوضــوع املــراد 
دراســته مــن خــال منهجيــة علميــة صحيحــة وتصــور النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا عــى أشــكال رقميــة معــرة 
ميكــن تفســرها«)3). ويتمتــع املنهــج الوصفــي بعــدة مزايــا وخصائــص منهــا أنــه »يســاعد يف إعطــاء معلومــات حقيقيــة 
دقيقــة تســاعد يف تفســر الظواهــر اإلنســانية.. اتســاع نطــاق اســتخداماته لتعــدد األســاليب املتاحــة أمــام الباحــث عنــد 

اســتخدامه، مثــل أســلوب املســح، أو دراســة حالــة، أو تحليــل املضمــون..«))) 

ويحظــى هــذا املنهــج بأهميــة كبــرة عــى مســتوى القــدرة عــى التحليــل، باعتبــار أن »املنهــج الوصفــي ال يتمثــل 
فقــط يف جمــع البيانــات واملعلومــات وتبويبهــا وعرضهــا، بــل إنــه يشــتمل كذلــك عــى تحليــل دقيــق لهــذه البيانــات 
واملعلومــات وتفســر عميــق لهــا، وســر ألغوارهــا مــن أجــل اســتخاص الحقائــق والتعميــات الجديــدة التــي تســاهم 
يف تراكــم وتقــدم املعرفــة اإلنســانية«)5). وقــد اعتمــدت الدراســة عــى هــذا املنهــج لتتبــع تطــور الصحافــة الحزبيــة يف 

محيطهــا العــام املتســم بالتوجــه نحــو الصيــغ الرقميــة. 

5 - أدوات الدراسة
يقصــد بـــ«أداة البحــث الوســيلة التــي يجمــع بهــا الباحــث بياناتــه، وليــس هنــاك تصنيــف موحــد لهــذه األدوات 
حيــث تتحكــم طبيعــة فرضيــة البحــث يف اختيــار األدوات التــي ســوف يســتعملها الباحــث«))). وعمــدت الدراســة إىل 
اســتخدام االســتبيان املغلــق واملفتــوح. وتعــرف اإلســتبيانة بكونهــا »مجموعــة مــن األســئلة املكتوبــة التــي تعــد بقصــد 
الحصــول عــى معلومــات أو آراء املبحوثــن حــول ظاهــرة أو موقــف معــن«))). كــا تــم االعتــاد عــى مصــادر ووثائــق 

أخــرى.

6 - مجال الدراسة
ــة  ــل االجتاعي ــبكات التواص ــة وش ــة وااللكرتوني ــة الورقي ــة الحزبي ــى الصحاف ــة ع ــذه الدراس ــال ه ــر مج اقت

ــا: ــة به املرتبط

أ-الصحافة الورقية »الحزبية«

تشــتمل شــبكة الجرائــد الحزبيــة املغربيــة عــى )) جريــدة ومجلــة ورقيــة مملوكــة لـــ)) حزبــا سياســيا مــن أصــل 
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)3 حزبــا مرخصــا لــه. تتلقــى 2) جريــدة منهــا دعــا ماليــا يقــدر بأزيــد مــن 3) مليــون درهــم. وتطبــع الجرائــد الســتة 
التــي تــرح بأرقامهــا لــدى املكتــب املغــريب للتحقــق مــن انتشــار الصحــف 5)0)2 نســخة يوميــا.

ويبن الجدول التايل جميع املعطيات املتعلقة بالصحف الورقية الحزبية))): 

مالحظاتالدعم املايلعدد املبيعاتالتبعية الحزبيةاسم الجريدة

جريدة بالعربية900.000.) درهم)))) نسخةاالستقال»العلم«

»L’OPINION«جريدة بالفرنسية2.200.000 درهم)022) نسخة االستقال

جريدة بالعربية 00.000).)درهم223) نسخةاالتحاد االشرتايك»االتحاد االشرتايك«

»LIBERATION«جريدة بالفرنسية200.000.) درهم)))) نسخةاالتحاد االشرتايك

جريدة بالعربية300.000.) درهمغر متوفرةالتقدم واالشرتاكية»بيان اليوم«

»ALBAYANE«جريدة بالفرنسية300.000.) درهمغر متوفرةالتقدم واالشرتاكية

جريدة بالعربية00.000).) درهمغر متوفرةاالتحاد الدستوري»رسالة األمة« 

جريدة بالعربية200.000.) درهم)2)) نسخةالحركة الشعبية»الحركة« 

جريدة بالعربية300.000 درهم9)3 نسخةجبهة القوى »املنعطف« 

جريدة بالعربيةال يوجدغر متوفرةالنهج الدميقراطي»النهج الدميقراطي« 

رجعت 9)20ال يوجدغر متوفرةالطليعة االشرتايك»الطريق« 

مجلة رقميةال يوجدغر متوفرةالعدالة والتنمية»العدالة والتنمية«

جديدة بالعربية والفرنسيةال يوجدغر متوفرةاألصالة واملعارصة»الرتاكتور« 
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مالحظاتالدعم املايلعدد املبيعاتالتبعية الحزبيةاسم الجريدة

متعرثة الصدورال يوجدغر متوفرةاإلصاح والتنمية»اإلصاح والتنمية«

أسبوعية، متعرثة الصدور300.000 درهمغر متوفرةاألمل»األمل املغربية« 

أسبوعية300.000 درهمغر متوفرةالوسط االجتاعي»الوسط االجتاعي« 

متعرثة الصدور300.000 درهمغر متوفرةالعدالة االجتاعية»العدالة االجتاعية« 

وبالتــايل فــإن الجرائــد الورقيــة الحزبيــة مازالــت تحتفــظ بتفوقهــا مــن حيــث العــدد عــى نظراتهــا املســتقلة أو 
الخاصــة، إال أن هــذه األخــرة البالــغ عددهــا )) جريــدة يوميــة تفوقهــا مــن حيــث عــدد املبيعــات حســب إحصائيــات 

املكتــب املغــريب للتحقــق مــن انتشــار الصحــف)9).

ب-الصحافة الرقمية »الحزبية«

ــدة  ــة للجري ــب أخــرى تابع ــع الكــرتوين رســمي إىل جان ــا عــى موق ــن أصــل )3 حزب ــا سياســيا م ــر 9) حزب يتوف
الورقيــة، بينــا ال يتوفــر 5) حزبــا عــى موقــع الكــرتوين، رغــم تواجــد املغاربــة بقــوة يف الفضــاء الرقمــي، إذ تشــر بيانــات 
ــدد املشــرتكن  ــوغ ع ــن املواصــات برســم ســنة 9)20 إىل بل ــة لتقن ــة الوطني ــة للوكال مراصــد قطــاع االتصــاالت التابع
ــع  ــب املواق ــص يف ترتي ــا« املخت ــع »أليكس ــودة إىل موق ــرتك)0)). وبالع ــون مش ــرب )25.3 ملي ــت باملغ ــة اإلنرتني يف خدم

االلكرتونيــة ال توجــد املواقــع الحزبيــة ضمــن قامئــة املواقــع الـــ 00) األكــرث تصفحــا يف املغــرب)))).

ويبن الجدول التايل جميع املعطيات املتعلقة باملواقع الحزبية الرسمية من خال بحث عى األنرتنيت)2)): 

اسم املوقع الرسميالتأسيس االسم الحزبالرقم

www.pjd.ma))9)العدالة والتنمية)

2009www.pam.maاالصالة واملعارصة2

www.istiqlal.ma))9)االستقال3
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اسم املوقع الرسميالتأسيس االسم الحزبالرقم

www.rni.ma))9)التجمع الوطني لألحرار)

959www.alharaka.ma)الحركة الشعبية5

5www.usfp.ma)9)االتحاد االشرتايك)

3www.possible.ma)9)اإلتحاد الدستوري)

www.ppsmaroc.com ))9)التقدم واإلشرتاكية)

غر متوفر)99)الحركة الدميقراطية االجتاعية9

2002www.pre.maالتجديد واإلنصاف0)

2002www.pedmaroc.maالبيئة والتنمية املستدامة))

غر متوفر2009العهد الدميقراطي2)

غر متوفر0)20حزب الخرض3)

غر متوفر)200الحرية والعدالة االجتاعية))

www.frontdesforcesdemocratiques.org)99)جبهة القوى الدميقراطية5)

غر متوفر))9)العمل))

غر متوفر)200الوحدة والدميقراطية))

3www.info.psu.ma)9)االشرتايك املوحد))

غر متوفر992)الطليعة الدميقراطي9)

www.particentresocial.ma))9)الوسط االجتاعي20

www.cnimaroc.ma)200املؤمتر الوطني اإلتحادي)2

غر متوفر)200القوات املواطنة22

غر متوفر)200اإلصاح والتنمية23

2002www.pml.maاملغريب الحر)2
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اسم املوقع الرسميالتأسيس االسم الحزبالرقم

2005www.prv.maالنهضة والفضيلة25

غر متوفر2003النهضة)2

999www.partialamal.ma)األمل)2

غر متوفر)200االتحاد املغريب للدميقراطية)2

غر متوفر)200املجتمع الدميقراطي29

995www.annahjaddimocrati.org)النهج الدميقراطي30

غر متوفر959)االتحاد الوطني للقوات الشعبية )3

غر متوفر))9)الشورى واالستقال32

www.democpress.com))20الدميقراطين الجدد33

غر متوفر))9)الدميقراطي الوطني)3

ويبــدو أنــه رغــم األهميــة الكبــرة للمواقــع االلكرتونيــة إال أن بعــض األحــزاب السياســية أهملــت هــذا الجانــب 
املهــم يف التواصــل مــع نســبة كبــرة مــن الجمهــور املتواجــد يف الفضــاء الرقمــي.

ت- الشبكات االجتامعية 

ــائل  ــع الوس ــاد جمي ــل، واعت ــات التفاع ــتخدمن، وإمكاني ــبة املس ــة يف نس ــبكات االجتاعي ــة الش ــن أهمي تكم
ــة عليهــا قصــد  ــة ومحطــات إذاعي ــوات تلفزي ــة وقن ــة ووكاالت إخباري ــة ومواقــع الكرتوني ــد ورقي ــة مــن جرائ التقليدي
ترويــج محتواهــا. وقــد كشــفت وكالــة »we are social« عــن بلــوغ عــدد املســتخدمن النشــيطن يف املغــرب لـــمواقع 

ــر 2020.)3)) ــتخدم يف يناي ــون مس ــي )) ملي ــل االجتاع التواص

ــتخدمن،  ــدد املس ــث ع ــن حي ــودي، م ــي والعم ــع األفق ــة يف التوس ــبكات االجتاعي ــذه الش ــة ه ــى أهمي وتتج
وطــول وقــت التصفــح، ووفــق معطيــات تقريــر »global digital overview«، الصــادر عــن وكالــة »we are social«ومنصــة 
»Hootsuite«، فــإن مســتعميل اإلنرتنــت املغاربــة املرتاوحــة أعارهــم بــن )) و)) عامــا، يقضــون يوميــا ثــاث ســاعات 
ــل  ــائل التواص ــح وس ــا يف تصف ــة يومي ــاعتن و25 دقيق ــط س ــة، ومتوس ــف املحمول ــر الهوات ــار ع ــة يف اإلبح و)3 دقيق
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االجتاعي.

يظهــر مــن خــال الرجــوع إىل األحــزاب السياســية أن بعضهــا يتوفــر عــى صفحــة أو صفحــات رســمية )محينــة، 
وأخــرى متعــرثة) عــى منصــات مواقــع التواصــل االجتاعــي، وعــى قنــاة رســمية عــى )اليوتيــوب). ووفقــا ألقــدم بحــث 
أنجزتــه اإلذاعــة الهولنديــة »هنــا أمســرتدام« يف ســنة 3)20، حــول »حضــور األحــزاب السياســية املغربيــة يف األنرتنيــت 
ومواقــع التواصــل االجتاعــي«، أشــار إىل أن األحــزاب باملغــرب فشــلت يف جلــب مســتخدمي األنرتنيــت إىل مواقعهــا، 
حيــث مــن أصــل 9) يف املائــة مــن ســكان املغــرب الذيــن يتوفــرون عــى األنرتنــت آنــذاك ال يتجــاوز مجمــوع زيــارات 

مواقــع األحــزاب )30 ألــف زيــارة يوميــا)))).

ثانيا: نتائج الدراسة

توصل هذا البحث إلی مجموعة من النتائج التي تجیب عن مجموعة من األسئلة املطروحة، وکان أهمها: 

1 - مجتمع البحث وعينته
ــكلة أو  ــردات املش ــارص ومف ــع عن ــمل جمي ــة: يش ــع الدراس ــد أن »مجتم ــات، نج ــدى التعريف ــا إىل إح  إذا رجعن
الظاهــرة قيــد الدراســة«)5)). وألن جمــع كل تلــك املعطيــات متعــذر، فقــد تــم الرتكيــز عــى عينــة متثــل املجتمــع األصــيل. 
ــاء  ــن الزم ــة م ــم عرضــه عــى مجموع ــداد اســتبيان الكــرتوين، ث ــام الباحــث بإع ــة ق ــام بدراســة ميداني ــدف القي وبه

بغــرض تحكيمــه وتقييمــه. 

بعــد ذلــك تــم اختيــار عينــة عمديــة )قصديــة) وهــي »العينــة التي يقــوم فيهــا الباحــث باختيــار مفرداتهــا بطريقة 
تحكيميــة ال مجــال فيهــا للصدفــة بــل يقــوم شــخصيا بانتقــاء املفــردات املمثلــة أكــرث مــن غرهــا ملــا يبحــث عنــه مــن 
معلومــات وبيانــات«)))). وتتألــف هــذه العينــة مــن 200 مبحــوث، تــم اختيارهــم بســبب مســتواهم التعليمــي والثقــايف، 
وقدرتهــم عــى قــراءة الصحــف، وتصفــح املواقــع الرقميــة، وصلتهــم باملوضــوع، وامتــدت فــرتة تعبئــة االســتبيان مــن ) 
إىل 3) مــن شــهر دجنــر 2020. وبعــد عمليــة تفريــغ اإلجابــات الــواردة تبــن أن عينــة املبحوثــن متثــل الســكان املغاربــة 

النشــيطن مــن الفئــة املثقفــة. 

الجدول رقم ))) يرز عينة الدراسة من حيث )النوع، العمر، املستوى التعليمي، املستوى الوظيفي).
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النسبة املئويةعدد املبحوثنيالخصائص الدميغرافية

النوع
%5.5))5)ذكر

%5.)92)أنثى

العمر

((-30(020%

3(-50(2((2%

%)))50 فا فوق

املستوى التعليمي
%)9)9)جامعي

%3)ثانوي

املستوى الوظيفي

%53)0)موظف

%5.)))3مستخدم

%3.5))2عمل حر

%2))2طالب

%3)بدون

%200100املجموع

يدل الجدول رقم ))) عى ما ييل:

ــة أ.  ــة مــن العين ــة املرتاوحــة أعارهــم مــا بــن )) و30 عامــاً 20 يف املائ مــن حيــث الســن: بلغــت نســبة الفئ
املبحوثــة، فيــا بلغــت نســبة الفئــة املرتاوحــة أعارهــم مــا بــن )3 و50 عامــاً نســبة 2) يف املائــة، بينــا بلغــت 

نســبة الفئــة املرتاوحــة أعارهــم مــا بــن )5 عامــاً فأكــرث نســبة ) يف املائــة فقــط.

مــن حيــث املســتوى التعليمــي: حصــل حــوايل )9 يف املائــة مــن املبحوثــن عــى مســتوى تعليــم جامعــي، و3 ب. 
يف املائــة عــى مســتوى الثانويــة التأهيليــة )العامــة). 

من حيث النوع: كان معظم املبحوثن من الذكور باستثناء 9) مبحوثا من اإلناث.ج. 
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ــة د.  ــن فئ ــة م ــن، و5.)) يف املائ ــة املوظف ــن فئ ــة م ــن 53 يف املائ ــوزع ب ــي: ت ــتوى الوظيف ــث املس ــن حي م
ــبة  ــة، ونس ــة الطلب ــن فئ ــة م ــرة، و2) يف املائ ــال الح ــاب األع ــة أصح ــن فئ ــة م ــتخدمن، و3.5) يف املائ املس
ــاس.  ــكل أس ــوت بش ــات البي ــل رب ــة متث ــذه الفئ ــل، وه ــدون عم ــة ب ــن فئ ــة م ــاوز 3 يف املائ ــرة ال تتج صغ

ــات  ــن، والفئ ــبة املتعلم ــب نس ــة، إىل جان ــباب العالي ــبة الش ــى نس ــا ع ــؤرشا قوي ــة م ــات مجتمع ــرز املعطي وت
ــا.  ــتى أنواعه ــف بش ــح الصح ــراءة ورشاء وتصف ــى ق ــادرة ع ــة والق ــة العامل االجتاعي

2 - مؤرش مقروئية الصحف الورقية وتصفح الصحف الرقمية باملغرب
يبن الجدول رقم )2) أدناه اهتام عينة الدراسة بقراءة الصحف الورقية وتصفح الرقمية.

أي نوع من الصحف 

التالية تقرأ؟

الصحف 

الورقية

الصحف 

الرقمية

الصحف الورقية 

والرقمية
املجموعال أقرأ أيا منها

%00)%).0)%).22%5.3) %2النسبة املئوية

99))2))30))عدد املبحوثن

تدل نتائج الجدول )2) عى ما ييل:

أن 30) مبحوثــا، ويشــكلون نســبة 5.3) يف املائــة مــن عينــة الدراســة يتصفحــون الصحــف الرقميــة، بينــا )2 ). 
مبحوثــا، وميثلــون نســبة ).0) يف املائــة مــن عينــة الدراســة ال يقــرؤون ال الصحــف الورقيــة وال الرقميــة.

ــف 2.  ــح الصح ــة وتصف ــف الورقي ــراءة الصح ــن ق ــون ب ــة يجمع ــبة ).22 يف املائ ــون نس ــا، وميثل أن )) مبحوث
الرقميــة، بينــا ) مبحوثــن، ويشــكلون نســبة 2 يف املائــة فقــط مــن عينــة الدراســة يهتمــون بقــراءة الصحــف 

الورقيــة اليوميــة.

3 - شبكة الصحف الحزبية الورقية
يبن الجدول رقم )3) شبكة الصحف الحزبية الورقية التي متكنت عينة البحث من ذكرها.
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عدد املبحوثنياسم الجريدة

3)العلم

3)االتحاد االشرتايك

ALBAYANE3(
)3بيان اليوم

29الحركة

29املنعطف

)2رسالة األمة

L’OPINION20

LIBERATION((

5تراكتور

2الطريق

تدل نتائج الجدول )3) عى ما ييل:

أن 3) مبحوثا يعرفون بنسبة كبرة جريديت »العلم« و«االتحاد االشرتايك«.). 

أن العينة املبحوثة متكنت من التعرف عى )) جريدة حزبية من أصل )).2. 

أن الجرائد التي تعرفت عليها عينة البحث تعود ملكيتها لألحزاب الكرى باملغرب.3. 

4 - مؤرش منسوب املقروئية اليومية للصحف الورقية الحزبية
يبن الجدول رقم ))) أدناه وثرة قراءة عينة الدراسة للصحف الورقية الحزبية اليومية.
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املجموعأبدانادراأحيانادامئا ما هي وثرية قراءتك للصحف الورقية الحزبية؟

%00)%3.)2%).)3%29.9%).))النسبة املئوية

)9)2)3)2359عدد املبحوثن

تُؤكد نتائج الجدول ))) عى ما ييل:

يقــرأ 23 مبحوثــا، وميثلــون نســبة).)) يف املائــة مــن عينــة البحــث الصحــف الورقيــة الحزبيــة دامئــا، بينــا ال ). 
يقــرأ 2) مبحوثــا، وميثلــون نســبة 3.)2 يف املائــة مــن عينــة البحــث الصحــف الورقيــة الحزبيــة إطاقــا.

يقــرأ 59 مبحوثــا، وميثلــون نســبة 29.9 يف املائــة مــن عينــة البحــث الصحــف الورقيــة الحزبيــة أحيانــا، فيايقــرأ 2. 
3) مبحوثــا، وميثلــون نســبة ).)3 يف املائــة مــن عينــة البحــث الصحــف الورقيــة الحزبيــة نــادرا.

5 - مؤرش استمرارية الصحف الورقية يف السوق املغربية
يبن الجدول رقم )5) أدناه آراء عينة الدراسة حول سبب استمرارية صدور الصحف الورقية اليومية.

ــا ســبــب اســتــمــرار  م

ــف الــحــزبــيــة  ــح ــص ال

الورقية؟

من  املايل  الدعم 

الحزب

املناضل  طرف  من  الرشاء 

الحزيب

القدرة التنافسية يف 

السوق

من  االســتــفــادة 

الدعم العمومي

%).)5%5.2%).22%3.))النسبة

00)0)3))5)العدد



14

ماحظة
مجمــوع املبحوثــن الذيــن أجابــوا 92) مبحوثــا. عــدم تناســب عــدد املبحوثــن والنســب املئويــة يعكــس 

عــدد اإلجابــات وليــس عــدد املبحوثــن، وذلــك بســبب طبيعــة الســؤال املفتــوح.

تدل نتائج الجدول )5) عى ما ييل:

يــرى )5) مبحوثــا أن ســبب اســتمرار صــدور الصحــف الورقيــة الحزبيــة راجــع إىل الدعــم املــايل مــن أحزابهــا، ). 
بينــا يــرى 00) مبحــوث أن ســبب اســتمراريتها راجــع إىل الدعــم العمومــي الــذي تســتفيد منــه تلــك الجرائــد..

ــن أن 2.  ــرى 0) مبحوث ــا ي ــا، في ــزيب له ــل الح ــود إىل رشاء املناض ــتمرارية يع ــبب االس ــا أن س ــرى 3) مبحوث ي
ــوق. ــة يف الس ــة الحزبي ــد الورقي ــك الجرائ ــية لتل ــدرة التنافس ــع إىل الق ــبب راج الس

6 - شبكة الصحف الحزبية الرقمية
يبن الجدول رقم ))) أعى املواقع االلكرتونية متابعة لدى عينة الدراسة.

عدد املبحوثنياملوقع

PJD البيجيدي((

USFP 32االتحاد االشرتايك

ISTIQLAL 2االستقال(

PAM األصالة واملعارصة((

PPSMAROC 9)التقدم واالاشرتاكية

RNI التجمع الوطني لألحرار(

)الحياة اليومية

)النهج الدميقراطي

تشر نتائج الجدول ))) إىل ما ييل:

)-أن الصحف الرقمية الحزبية التي ذكرتها عينة البحث تعود إىل األحزاب الكرى يف املغرب.
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2-أن موقع حزب العدالة والتنمية القائد لائتاف الحاكم باملغرب يتصدر الصحف الرقمية الحزبية.

3-أن عينة البحث يعرفون مواقع األحزاب الحاكمة كا يعرفون مواقع املعارضة الحكومية.

7- مؤرش منسوب الولوج للصحف االلكرتوين الحزبية
يبن الجدول رقم ))) نسب وكيفية ولوج عينة الدراسة إىل الصحف الرقمية الحزبية.

املجموعأبدانادراأحيانادامئاهل تلُج للصحف الرقمية الحزبية؟

%00)%).)2%).)3%5.)3%2.)النسبة

)9)2)3)))2)العدد

تُؤرش نتائج الجدول ))) عى ما ييل:

يتصفــح 2) مبحوثــا، وميثلــون نســبة 2.) يف املائــة مــن عينــة الدراســة الصحــف الرقميــة الحزبيــة بشــكل دائــم، ). 
بينــا ال يتصفــح 2) مبحوثــا، وميثلــون نســبة ).)2 يف املائــة مــن عينــة الدراســة الصحــف الرقميــة الحزبيــة 

إطاقــا.

يتصفــح )) مبحوثــا، ويشــكلون نســبة 5.)3 يف املائــة مــن عينــة الدراســة الصحــف الرقميــة الحزبيــة أحيانــا، 2. 
ــة  ــة الحزبي ــة الدراســة الصحــف الرقمي ــة مــن عين ــون نســبة ).)3 يف املائ ــا، وميثل فيــا ال يتصفــح 3) مبحوث

نــادرا.

8- مؤرش االنتشار يف التواصل االجتامعي
يبن الجدول رقم ))) تصور عينة الدراسة النتقال األحزاب إىل املنصات االجتاعية

التواصل  مبواقع  أكــر  تنشط  ــدأت  ب األحــزاب  أن  تــرى  أال 

االجتامعي؟
املجموعنادرانسبياالنعم

%00)%5.)%).)2%2.)%).3)النسبة املئوية

95)3)25))2)عدد املبحوثن



16

تبن نتائج الجدول ))) التايل:

يشــر )2) مبحوثــا، ويشــكلون نســبة ).3) يف املائــة مــن عينــة الدراســة أن األحــزاب بــدأت تنشــط أكــرث يف ). 
مواقــع التواصــل االجتاعــي، بينــا يشــر 2) مبحوثــا، ويشــكلون نســبة 2.) يف املائــة مــن عينــة الدراســة أن 

األحــزاب ال تنشــط يف مواقــع التواصــل االجتاعــي.

يشــر )5 مبحوثــا، ويشــكلون نســبة ).)2 يف املائــة مــن عينــة الدراســة أن األحــزاب بــدأت تنشــط نســبيا يف 2. 
ــة الدراســة أن  ــة مــن عين ــن، ويشــكلون نســبة 5.) يف املائ ــع التواصــل االجتاعــي، فيايشــر 3 مبحوث مواق

األحــزاب نــادرا مــا تنشــط يف مواقــع التواصــل االجتاعــي.

9 - اإلعالم الحزيب يف الدعامات االلكرتونية
يبن الجدول رقم )9) كيفية تعرف عينة الدراسة عى الصحف الرقمية الحزبية.

الرقمية  الصحف  تطالع  كيف 

الحزبية؟

املبارش  بالدخول 

إليها

إخبارية  رسائل  عرب 

منها

يف  البحث  خالل  بالصدفة 

األنرتنيت
املجموع

%00)%).))%9.))%32.3النسبة املئوية

9)))2)32))عدد املبحوثن

تؤكد نتائج الجدول )9) عى التايل:

تعــرف )2) مبحوثــا، وميثلــون ).)) يف املائــة مــن عينــة البحــث عــى الصحــف الرقميــة الحزبيــة بالصدفــة مــن ). 
خــال البحــث يف األنرتنيــت.

ــة بالدخــول 2.  ــة الحزبي ــى الصحــف الرقمي ــة البحــث ع ــن عين ــة م ــون 32.3 يف املائ ــا، وميثل ــرف )) مبحوث تع
ــا. ــارش إليه املب

تعــرف 32 مبحوثــا، وميثلــون 9.)) يف املائــة مــن عينــة البحــث عــى الصحــف الرقميــة الحزبيــة عــر رســائل 3. 
إخباريــة منهــا.
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ثالثا: مناقشة النتائج وتأطريها

تبقــى كل املعطيــات واألرقــام الســالفة الذكــر مهمــة عــى املســتوى اإلحصــايئ لكنهــا ناقصــة عــى صعيــد الداللــة 
إذا مــا ُفصلــت عــن واقعهــا االجتاعــي واالقتصــادي والســيايس والثقــايف، لذلــك ســنعمل يف هــذا املحــور عــى ربطهــا 

بالواقــع الــذي أفرزهــا، لنخــرج بتحليــل قــادر عــى اإلحاطــة مبشــكلة املوضــوع.

تُصنــف املنظمــة الدوليــة »فريــدوم هــاوس« اململكــة املغربيــة يف خانــة الــدول »الحــرة جزئيــا«))))، ويرتتــب عــن 
ــث ميكــن  ــر ومارســة حــق اإلعــام، بحي ــرأي والتعب ــات عــى مســتوى ال ــن الحري ــف وجــود هامــش م هــذا التصني
ــاخ الســيايس  ــام القضــاء. ويف ظــل هــذا املن ــح أم ــر وضــع تري ــة ع ــة أو إحــداث صحــف رقمي ــد ورقي إنشــاء جرائ
ميكــن ألي مؤسســة أو هيئــة أو شــخص مخاطبــة الجمهــور عــر آليــات الصحافــة واإلعــام بعــد »اســتكال اإلجــراءات 
القانونيــة«)))). ومــن هــذا املنطلــق ميكــن لألحــزاب السياســية ســواء كانــت ضمــن االئتــاف الحكومــي أو يف املعارضــة 

املشــاركة يف الحكــم فتــح قنــوات للتواصــل مــع املواطنــن. 

ورغــم هــذا املنــاخ املســاعد نســبيا أغلقــت العديــد مــن األحــزاب جرائدهــا الورقيــة أو املقربــة منهــا عــر تطــور 
تاريخــي، وميكــن تفســر ذلــك بضعــف اإلقبــال عليهــا، أو لعــدم قدرتهــا املاليــة عــى اإلنفــاق، أو بحكــم التحــول الرقمــي، 
أو بســبب فقــدان الجمهــور الثقــة يف املســار الســيايس برمتــه، بينــا قامــت أحــزاب قليلــة بإعــادة إصــدار صحــف ورقيــة 
متوقفــة ومــرد ذلــك إىل الرغبــة يف التواصــل مــع الجمهــور خصوصــا مــع اقــرتاب موعــد إجــراء االنتخابــات الترشيعيــة يف 
النصــف الثــاين مــن ســنة )202. وعــى ضــوء مــا ذكرنــاه ميكــن تأطــر النتائــج املتوصــل إليهــا مــن حيــث ضعــف اإلقبــال 
ــا  ــط بعــض الجمهــور بينه ــا، وخل ــد اململوكــة له ــة، وعــدم التعــرف النســبي عــى شــبكة الجرائ عــى الصحــف الحزبي
وبــن جرائــد مندثــرة وأخــرى غــر ذات الصلــة، وســتتضح الصــورة أكــرث مــع التوغــل يف العوامــل االقتصاديــة والثقافيــة 

واالجتاعية.

ــة،  ــة مــن الدول ــات املتأتي ــة باملغــرب عــى االعان فعــى املســتوى االقتصــادي، يقــوم منــوذج املقــاوالت الصحفي
واالشــهار املمنوحــة مــن قبــل الــرشكات االقتصاديــة، عــاوة عــى الدعــم العمومــي املرصــود مــن قبــل الدولــة، والدعــم 
الحــزيب، واملســاعدات مــن شــخصيات بــارزة، وتشــكل كل هــذه اآلليــات أهــم املــوارد املاليــة إىل جانــب أخــرى ثانويــة 
تتعلــق باشــرتاكات ومبيعــات تلــك الصحــف، وعــر كل هــذه اآلليــات حافظــت الصحــف بشــكل عــام عــى وجودهــا. 
ــح للصحــف  ــة يصــل إىل أضعــاف مــا مين ــوح للصحــف الورقي ــا ماحظــة أن حجــم الدعــم العمومــي املمن ويجــب هن
الرقميــة، وميكــن تفســر ذلــك بحداثــة الدعــم املقــدم للصحــف الرقميــة والــذي مل يظهــر إال يف الســنوات القليلــة املاضية 
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عكــس الورقيــة، أمــا عــى مســتوى اإلشــهار، الــذي يشــكل عامــا يف رواج بعــض الصحــف أو خنــق بعضهــا، فقــد شــهد 
تراجعــا متتاليــا يف الصحــف الورقيــة بشــكل عــام بالنظــر إىل أرقــام التجمــع املهنــي للمعلنــن املغاربــة)9))، أمــا الدعــم 
الــذي تقدمــه الدولــة كــا رأينــا يف الســابق فيشــكل كذلــك عامــا مــن العوامــل، وتفــر كل هــذه املعطيــات مــا ورد 
يف النتائــج مــن أن اســتمرار الصحــف الورقيــة املغربيــة رهــن باســتمرار دعــم الدولــة واألحــزاب إىل جانــب اإلشــهارات 
واإلعانــات، وطبعــا يك تكتمــل الصــورة نذكــر أن بعــض الجرائــد الورقيــة الحزبيــة مســتمرة يف الصــدور بفضــل توفرهــا 

عــى مطابــع الــورق ومقــرات مجهــزة، باإلضافــة إىل الرغبــة يف الحفــاظ عــى ذاكــرة أرشــيفية تاريخيــة. 

ــة يف املغــرب  ــاة الصحاف ــح معان ــة بتوضي ــا منــاذج تفســرية قمين ــايف فيه ــن االجتاعــي والثق ــدو أن الجانب ويب
بشــكل عــام والحزبيــة بشــكل خــاص، يف امتــداد طبيعــي ملشــكلة أعــم وهــي مشــكلة تــدين معــدالت القــراءة باملغــرب 
بشــكل كبــر، مــا يعنــي وجــود عاقــة ترابطيــة بينهــا. فبالعــودة إىل تقريــر للمجلــس االقتصــادي واالجتاعــي والبيئــي 
)رســمي)، نجــده يقــول »يف املغــرب، وعــى غــرار العديــد مــن البلــدان األخــرى، تشــر الدراســات واألبحــاث امليدانيــة 
إىل أن املغاربــة ال يقــرؤون، أو أنهــم عــى األقــل ال يقــرؤون كثــرا، وأن عــادات القــراءة داخــل األرسة نــادرة، وأن اقتنــاء 
الكتــب ال يعــد أولويــة بالنســبة لعــدد مــن املواطنــن«)20)، وتتضــح هــذه الخاصــة بشــكل أفضــل إذا قمنــا بإطالــة عــى 
بحــث وطنــي للمندوبيــة الســامية للتخطيــط )رســمية) حــول »اســتعال الوقــت« خلــص إىل أن األطفــال املغاربــة »ال 
تســتغرق القــراءة.. )مــن وقتهــم) إال دقيقــة واحــدة«))2)، يف الجانــب املتعلــق بالصحافــة نجــد أن نتائــج بحــث ميــداين 
أنجزتــه جمعيــة “جــذور” )غــر حكوميــة) حــول »املارســات الثقافيــة لــدى املغاربــة«، خلصــت إىل أن 2.)) يف املائــة 
مــن املغاربــة ال يقــرؤون الجرائــد، مقابــل 5) يف املائــة يقرؤونهــا بشــكل يومــي؛ فيــا بلغــت نســبة الذيــن يطالعــون 

الجرائــد اإللكرتونيــة ).)5 يف املائــة«)22).

ــدل عــى أن مشــكلة القــراءة  ــه هــذه الدراســة، وت ــت إلي ــات واملــؤرشات تتســق مــع مــا توصل كل هــذا املعطي
لهــا انعكاســات عــى كافــة املجــاالت، ويف محاولــة منــه لتفســر عوامــل تــردي القــراءة قــال تقريــر املجلــس االقتصــادي 
ــة  ــة ومنظوم ــة أرسي ــاب بيئ ــا: غي ــر منه ــل، نذك ــن العوام ــد م ــزى هــذا الوضــع للعدي ــي إن »ويع ــي والبيئ واالجتاع
تربويــة تُشــجعان عــى تنميــة حــب القــراءة؛ والعــدد غــر الــكايف للمكتبــات املدرســية واملكتبــات العموميــة وأماكــن 
العيــش الخاصــة بالنهــوض بالقــراءة، باإلضافــة إىل محدوديــة اإلنتــاج الثقــايف والوطنــي«)23)، لكــن مــا يعاب عــى املجلس 
اعتبــاره الجرائــد والكتــب تراثــا يجــب صونــه، حــن أورد »أن التطــور الــذي نجــم عــن ظهــور وانتشــار املكتبــة الرقميــة 
عــر العــامل ينبغــي أن يحــض الســلطات العموميــة باملغــرب عــى العمــل عــى املحافظــة عــى الــرتاث الوطنــي )الكتــب 
واملجــات والجرائــد وكل أنــواع األعــال الفكريــة)«))2)، وبالتــايل عــوض اعتبارهــا أســاس بنــاء مجتمــع املعرفــة، ســاواها 
مــع مآثــر يتــم صيانتهــا فقــط بعــد بــروز عوامــل التــآكل عليهــا. ويظهــر مــا ســبق أن تجــاوز مشــكلة املقروئيــة يرتبــط 

بعوامــل أساســية تشــكل مرتكــزات مجتمــع املعرفــة. 
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ومتكننــا املعطيــات الســابقة مــن فهــم واســتيعاب ضعــف متابعــة الجرائــد الورقيــة بشــكل عــام والحزبيــة بشــكل 
ــام الســابقة  ــك األرق ــا إىل تفســرنا تل ــي، إذا أضفن ــامل الرقم ــى الع ــال ع ــل اإلقب ــن تفســر عوام ــا م ــا متكنن خــاص، ك
املتعلقــة بعــدد املغاربــة املشــرتكن يف خدمــة األنرتنيــت واملتواجديــن بقــوة عــى شــبكات التواصــل االجتاعــي، وهــو مــا 

أدركتــه األحــزاب السياســية وحاولــت مواكبتــه عــر التواجــد عــى منصــات التواصــل االجتاعــي.

رابعا: أهم نتائج الدراسة امليدانية:
تتوفــر عينــة الدراســة التــي شــملها االســتبيان عــى مؤهــات علميــة عاليــة، إذ حصــل )9 يف املائــة منهــم عــى ). 

مســتوى تعليمــي جامعــي، بينــا حصــل 3 يف املائــة منهــم عــى مســتوى الثانــوي. مــا يعنــي أن العينــة البالــغ 
ــة  ــراءة وتصفــح الصحــف الورقي ــادرة عــى رشاء وق ــة الق ــة املثقف ــة الواعي عددهــا 200 مبحــوث مــن الطبق

والرقميــة.

تــداوم نســبة كبــرة مــن املبحوثــن ميثلــون 5.3) يف املائــة مــن عينــة الدراســة عــى تصفــح الصحــف الرقميــة، 2. 
بينــا يقــوم ).22 يف املائــة بالجمــع بــن قــراءة الصحــف الورقيــة وتصفــح الصحــف الرقميــة، فيــا ال يقــرأ ).0) 
يف املائــة مــن عينــة الدراســة ال الصحــف الورقيــة وال يتصفــح الرقميــة، وتبقــى نســب صغــرة متثــل فقــط 2 
يف املائــة مــن عينــة الدراســة هــي التــي تقــوم بقــراءة الصحــف الورقيــة اليوميــة. وهــذه النتيجــة تؤكــد عــى 

تفــوق الصحافــة الرقميــة ومتددهــا يف املســتقبل.

تعرفــت العينــة املبحوثــة عــى )) جريــدة حزبيــة مــن أصــل )) جريــدة مملوكــة لألحــزاب الكــرى باملغــرب 3. 
باألســاس، واســتطاع 3) مبحوثــا أن يذكــروا جريــديت »العلــم« و«االتحــاد االشــرتايك«، وتتبعهــا جرائــد أخــرى. 

وتــدل هــذه النتيجــة عــى أن قــدم الجريــدة وقــوة الحــزب لهــا عاقــة تأثــر وتأثــر.

ــرأ نســبة 29.9 يف ).  ــا تق ــادرا، بين ــة ن ــة الحزبي ــة البحــث الصحــف الورقي ــة مــن عين ــرأ نســبة ).)3 يف املائ تق
املائــة الصحــف الورقيــة الحزبيــة أحيانــا، فيــا ال تقــرأ نســبة 3.)2 يف املائــة مــن عينــة البحــث تلــك الصحــف 
إطاقــا، ويف املقابــل نجــد أن نســبة ).)) يف املائــة تــداوم عــى قــراءة الصحــف الورقيــة الحزبيــة. وتــدل هــذه 
املعطيــات عــى ضعــف وثــرة قــراءة الصحــف الورقيــة الحزبيــة. وهــذه املعطيــات تــؤرش عــى عــدم انتظــام 

قــراءة الجرائــد الحزبيــة إال أحيانــا أو نــادرا.

يــرى )5) مبحوثــا يف أجوبتهــم عــن ســؤال ســبب اســتمرار صــدور الصحــف الورقيــة الحزبيــة أن ذلــك راجــع 5. 
إىل الدعــم املــايل مــن أحزابهــا، بينــا أجــاب 00) مبحــوث بكــون الســبب راجــع إىل الدعــم العمومــي الــذي 
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تســتفيد منــه، بينــا أجــاب 3) مبحوثــا بكــون الســبب عائــد إىل رشاء املناضــل الحــزيب لهــا، وأجابــت نســبة 
ضعيفــة تتمثــل يف 0) مبحوثــن بكــون الســبب راجــع إىل القــدرة التنافســية لتلــك الجرائــد الورقيــة الحزبيــة يف 

الســوق. وهــذا مــا يعنــي أن اســتمرارية تلــك الصحــف رهــن ببقــاء الدعمــن العمومــي والحــزيب.

ــي ).  ــة الت ــع االلكرتوني ــة لألحــزاب الكــرى يف املغــرب قامئــة املواق ــة اململوك ــة الحزبي ــوأت الصحــف الرقمي تب
ــم الئحــة الصحــف  ــاف الحاك ــد لائت ــة القائ ــة والتنمي ــع حــزب العدال ــة البحــث، وتصــدر موق ــا عين ذكرته
الرقميــة الحزبيــة، ومتكنــت عينــة البحــث مــن معرفــة مواقــع األحــزاب الحاكمــة كــا عرفــت مواقــع املعارضــة 

الحكوميــة. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع الدراســة التــي أجرتهــا اإلذاعــة الهولنديــة كــا أســلفنا الذكــر.

ــح نســبة 5.)3 ).  ــا تتصف ــادرا، بين ــة ن ــة الحزبي ــن الصحــف الرقمي ــن املبحوث ــة م ــح نســبة ).)3 يف املائ تتصف
ــن  ــة م ــح نســبة ).)2 يف املائ ــا ال تتصف ــا، في ــة أحيان ــة الحزبي ــن إىل الصحــف الرقمي ــن املبحوث ــة م يف املائ
املبحوثــن الصحــف الرقميــة الحزبيــة إطاقــا، وتبقــى نســبة قليلــة متثــل 2.) يف املائــة مــن املبحوثــن مداومــة 
ــح  ــون عــى تصف ــن يداوم ــل هــم م ــج أن القلي ــن هــذه النتائ ــة. تب ــة الحزبي ــح الصحــف الرقمي عــى تصف
ــن  ــوا ع ــم تعرف ــن إىل أنه ــن املبحوث ــة م ــر ).)) يف املائ ــدد يش ــذا الص ــة. ويف ه ــة الحزبي ــف الرقمي الصح
الصحــف الرقميــة الحزبيــة بالصدفــة مــن خــال البحــث يف األنرتنيــت، بينــا 9.)) يف املائــة مــن العينــة تعرفــوا 
عليهــا عــر رســائل إخباريــة منهــا. وتــؤرش هــذه النتيجــة عــى أن الصدفــة هــي مــن قــادت الغالبيــة العامــة 
ــول  ــد للوص ــن الجه ــر م ــف الكث ــك الصح ــدل تل ــا ال تب ــة، بين ــة الحزبي ــف الرقمي ــى الصح ــرف ع إىل التع

ــن. للمتصفح

يشــر ).3) يف املائــة مــن املبحوثــن إىل أن األحــزاب بــدأت تنشــط أكــرث يف مواقــع التواصــل االجتاعــي، ويعتــر ). 
).)2 يف املائــة أن نشــاطها نســبي فقــط، بينــا يــرى 2.) يف املائــة أنهــا ال تنشــط بهــا إطاقــا. وهــذا يــؤرشا عــى 

بدايــة اهتــام وتركيــز األحــزاب عــى شــبكات التواصــل األكــرث انتشــارا يف املغرب 

عــر ).52 يف املائــة مــن املبحوثــن عــى عــدم تأكدهــم مــن مــدى إمكانيــة تطويــر الصحــف الحزبيــة الورقيــة 9. 
والرقميــة بشــكل مهنــي ومحــرتف، فيــا عــر ).)3 يف املائــة مــن املبحوثــن نفــس الرأي عــى إمكانيــة تطويرها، 
ــة  ــا. وهــذا يــؤرش عــى إمكاني ــه ال ميكــن تطويرهــا إطاق ــن عــى أن ــة مــن املبحوث ــا جــزم 9.)) يف املائ بين

التطويــر إذا عرفــت األحــزاب كيــف ســبل االهتــداء إليــه.
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خامتة الدراسة

 توصلــت هــذه الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا أن الصحــف الحزبيــة باقيــة مــا بقــي الدعــم العمومــي والحــزيب لهــا، 
وأن معــدل قــراءة الصحــف الورقيــة عامــة والصحافــة الحزبيــة خاصــة هزيــل جــدا بســبب مشــكل القــراءة يف املغــرب 
ــوا  ــن تعرف ــب م ــف جــدا، وأن أغل ــة ضعي ــة الحزبي ــت بالصحــف الرقمي ــة املتصفحــن لألنرتني ــام، وأن معرف بشــكل ع
عليهــا كان نتيجــة الصدفــة خــال البحــث يف األنرتنيــت وليــس بفعــل مجهــود قــوي منهــا، وأن املداومــة عــى قــراءة 
الصحافــة الحزبيــة الورقيــة يغلــب عليهــا طابــع النــدرة، وأن تصفــح الصحــف الرقميــة الحزبيــة ضعيــف رغــم العــدد 
الكبــر مــن املغاربــة الذيــن يتصفحــون الصحــف الرقميــة غــر الحزبيــة، مــع ماحظــة أن األحــزاب السياســية بــدأت 
تنشــط يف منصــات التواصــل االجتاعــي بحكــم التوســع العمومــي واألفقــي لهــذه الوســائل، العمومــي مــن حيــث عــدد 

املتواجديــن عــى الشــبكة، واألفقــي مــن حيــث مــدة التواجــد. 

ــة  ــن الصحاف ــال م ــر االنتق ــامل ع ــه الع ــذي يعرف ــة التحــول ال ــا أن مواكب ــج املتوصــل إليه ــن النتائ ويســتخلص م
الحزبيــة الورقيــة إىل الرقميــة ليــس كافيــا للظفــر بالرهــان، فالرهــان األكــر هــو كســب الجمهــور واســتقطابهم، وتقديــم 
منتــوج يحظــى باعرتافهــم، وأن املســألة ال تتعلــق مبجــرد تحويــل جريــدة ورقيــة إىل جريــدة رقميــة متصلــة بشــبكات 
ــع  ــة عــى وضــع املواق ــا قابل ــات العريضــة بشــكل يجعله التواصــل االجتاعــي، وإمنــا بالقــدرة عــى الوصــول إىل الفئ
االلكرتونيــة ضمــن املواقــع املفضلــة لزيارتهــا. وبالتــايل ميكــن القــول إن الصحــف الحزبيــة الرقميــة مل تســتطع أن متتــد 

يف الســاحة، ومل تكســب رهــان تجــاوز االنحســار الحاصــل يف جرائدهــا الورقيــة.

توصيات الدراسة
ــن الورقــي وااللكــرتوين بكســب ).  ــة إىل تجــاوز االنحســار الحاصــل يف املجال ــة الحزبي يجــب أن تتجــه الصحاف

ــة.  الجمهــور وليــس فقــط مبجــرد التواجــد يف الشــبكة االلكرتوني

اعتــاد قوالــب عمــل جديــدة قامئــة عــى اســتثار تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة، مــع االنفتــاح عــى طــرق 2. 
إنتــاج وتصميــم املحتــوى الجيــد، مــع توســيع هامــش الحريــة يف تنــاول مواضيــع تهــم املجتمــع والسياســات 

العموميــة، وذلــك باالبتعــاد عــن الخلــط بــن الدعايــة الحزبيــة والعمــل الصحفــي املهنــي.

العمــل عــى التعريــف بالصحــف الحزبيــة الورقيــة والرقميــة، عــر إرســال االشــرتاك عــر الريــد اإللكــرتوين 3. 
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عــيل املحمــودي، محمــد رسحــان، مناهــج البحــث العلمــي،   (((
ــاب  ــة )))) هـــ/9)20م، دار الكت ــة الثالث 5)20م، الطبع

صنعــاء اليمــن، ص 9).
الخــرايش، يونــس، الصحــف الورقيــة يف املغــرب.. االحتضــار   (2(
البطــيء، مجلــة الصحافــة، معهــد الجزيــرة لإلعــام، نــرشت 

ــط: يف 29 ديســمر 9)20، عــى الراب
 institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/92(

كتاب مناهج البحث العلمي، مرجع سابق، ص )).  (3(
املرجع نفسه، ص )).   (((

عليــان، ربحــي مصطفــى، وغنيــم، عثــان محمــد، مناهــج   (5(
ــق، 2000م،  ــة والتطبي ــي النظري ــث العلم ــاليب البح وأس
الطبعــة األوىل، دار صفــاء للنــرش والتوزيــع عــان األردن، 

ص)).
أساســياته  العلمــي  البحــث  رجــاء،  دويــدري،  وحيــد   (((

ــة  ــف، 2000م، الطبع ــة املؤل ــته العملي ــة ومارس النظري
الفكــر  دار  لبنــان،  بــروت  املعــارص  الفكــر  دار  األوىل، 

.305 ص  ســوريا،  دمشــق 
النظريــة  العلمــي  البحــث  وأســاليب  مناهــج  كتــاب   (((

ص2). ســابق،  مرجــع  والتطبيــق، 
ــن  ــادرة ع ــام ص ــى: أوال أرق ــدول ع ــداد الج ــد يف إع اعتم  (((
 OJD« ــف ــار الصح ــن انتش ــق م ــريب للتحق ــب املغ املكت
الرابــط  عــر   ،20((/20(( بفــرتة  واملتعلقــة   ،»Maroc
 ،www.ojd.ma/Chiffres/(category(/payante
واملواقــع  واملجــات  الصحــف  عناويــن  الئحــة  ثانيــا 
التــي  املغربيــة  الحزبيــة  واملنشــورات  اإللكرتونيــة 
ــة  ــه الدول ــذي منحت ــي ال ــم العموم ــن الدع ــتفادت م اس
 برســم عــام 9)20، ميكــن الرجــوع إليــه عــر الرابــط
 lakome2.com/media/(500(9، ثالثــا التقريــر الســنوي 

املصادر واملراجع

ووســائل التواصــل الجاهريــة، واإلشــتغال مبنطــق املنابــر اإلعاميــة الخاصــة مــن حيــث التســير مــع الحفــاظ 
عــى الخــط التحريــري.

إنشــاء مواقــع تابعــة لهــا بشــكل غــر مبــارش، مــع التحــيل بالجــرأة يف معالجــة القضايــا السياســية واملجتمعيــة، ). 
وتجنــب التفاعــل املوســمي مــع القضايــا اليوميــة للمواطنــن، مــع االنفتــاح عــى األحــزاب األخــرى.
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ــرش 5)20،  ــة والن ــة الصحاف ــوض بحري ــود النه ــول جه ح
ــارس ))20، الصفحــة 3).  ــة، م وزارة االتصــال املغربي

 OJD« ــف ــار الصح ــن انتش ــق م ــريب للتحق ــب املغ املكت  (9(
ــط  ــر راب ــرتة ))20/))20، ع ــة بف ــام متعلق Maroc«، أرق

املوقــع االلكــرتوين:
 www.ojd.ma/Chiffres/(category(/payante
الوكالــة الوطنيــة لتقنــن املواصــات، بيانــات مراصــد قطــاع   ((0(
االتصــاالت باملغــرب، برســم ســنة 9)20، عــر رابــط املوقــع 

االلكــرتوين:
 www.anrt.ma/sites/default/files/publications/20(9_t(_
tb_internet.pdf
موقــع »أليكســا« املختــص يف ترتيــب املواقــع االلكرتونيــة،   ((((
قامئــة املواقــع األكــرث تصفحــا يف املغــرب، عــر رابــط املوقــع 

االلكــرتوين:
 www.alexa.com/topsites/countries/MA
اعتمــد يف إعــداد الجــدول عــى البحــث عــن املواقــع   ((2(
الحزبيــة عــى األنرتنيــت، إضافــة إىل الئحــة األحــزاب 
الرابــط: عــى  الوطنيــة  البوابــة  عــى  املغربيــة  السياســية 
 www.maroc.ma/ar
تقريــر   ،»Hootsuite« ومنصــة »we are social« وكال  ((3(
بعنــوان »global digital overview«، عــر رابــط املوقــع 

ــرتوين: االلك
 datareportal.com/reports/digital-2020-morocco
اإلذاعــة الهولنديــة »هنــا أمســرتدام«، 3)20، بحــث حــول   ((((
األنرتنيــت  يف  املغربيــة  السياســية  األحــزاب  »حضــور 
عــى  نتائجــه  نــرشت  االجتاعــي«،  التواصــل  ومواقــع 

الرابــط االلكــرتوين التــايل:
https://www.hespress.com/%d(%a(%d9%((%d(%a3%
d(%ad%d(%b2%d(%a(%d(%a(-%d(%a(%d9%

((%d9%(5%d(%ba%d(%b(%d(%a(%d9%(a%d
(%a9-%d9%((%d(%a(%d9%((%d(%a3%d9%(
(%d(%aa%d(%b(%d9%((%d(%aa-%d(%a(%d
9%((%d(%b9%d(%af%d(%a(%d9%((%d(%a9-
%d9%((-(30(((.html
النظريــة  العلمــي  البحــث  وأســاليب  مناهــج  -كتــاب   ((5(

ص)3) ســابق،  مرجــع  والتطبيــق، 
ــام،  ــات اإلع ــد، نظري ــديل العب ــى الع ــد ونه -عاطــف العب  ((((

ص299-)29   ،200( القاهــرة،  العــريب،  الفكــر  دار 
-منظمــة »فريــدم هــاوس House Freedom« تقريــر   ((((
املوقــع  رابــط  عــر   ،25 ص   ،2020 العــامل  يف  الحريــة 

االلكــرتوين:
 https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/
FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf

-قانون الصحافة والنرش املغريب الصادر سنة ))20.  ((((
ســوق  حــول  املغاربــة،  للمعلنــن  املهنــي  -التجمــع   ((9(

االلكــرتوين: املوقــع  رابــط  عــر  اإلعانــات، 
 lakome2.com/economie/(((9(
والبيئــي،  واالجتاعــي  االقتصــادي  املجلــس  -املغــرب،   (20(
تقريــر حــول النهــوض بالقــراءة، الجريــدة الرســمية، عــدد 
)3))، بتاريــخ 5 دجنــر 9)20، وعــى الرابــط االلكــرتوين:
 adala.justice.gov.ma/production/rapports/AR/20(9
ــج  ــم النتائ ــط، تقدي ــة الســامية للتخطي -املغــرب، املندوبي  (2((
األوليــة للبحــث الوطنــي حــول »اســتعال الزمــن« ))20/ 

ــرتوين ــع االلك ــط املوق ــر راب ــرب، ع 2)20 باملغ
 www.hcp.ma/Presentation-des-premiers-resultats-de-
l-Enquete-Nationale-sur-l-Emploi-du-Temps_
a(((3.html
حــول  ميــداين  بحــث  “جــذور”،  جمعيــة  -املغــرب،   (22(
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ملركز  االلكرتونية  املنشورات  يف  الواردة  اآلراء 
معارف ال تعرب بالرضورة عن توجهات املركز.

ــع  ــط املوق ــر راب ــة، ع ــدى املغارب ــة ل ــات الثقافي املارس
االلكــرتوين:

 https://www.hespress.com/%D(%A(%D(%  
AD%D(%AB-%D9%((%D(%B5%D9%((-
% D ( % A ( % D 9 % ( ( % D 9 % ( 5 % D ( % B A
% D ( % A ( % D ( % B ( % D ( % A ( % D ( % A 9 -
D( %B( %D( %D9%(A %-A( %%D9%((%D(

-D9%(( %D9%(( %B9 %D( %D9%(( %A( %
-D9%((%AD%D(%B5%D(%D9%((%A(%D(%
html .3250(2 -BA %D( %A3 %D( %D9%(( %

تقرير املجلس االقتصادي واالجتاعي، مرجع سابق.  (23(
املرجع نفسه.  (2((



بحث مبدع وتجديد فكري لنهوض حضاري
الدراسات  طريق  عن  والتأثري  النقدي  والتفكري  الفكري  التجديد 

يف توجهات الرأي العام وصناع القرار.

www. maarifcenter.ma
maarif.center


