التعبئة الوطنية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19

تقرير تركيبي عن إسهام الخدمات اإلاذاعية والتلفيية المغربية
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تقديم
مواكبة منها جملهود التعبئة الوطنية الشاملة للحد من تفشي وباء كورونا املستجد (كوفيد –  ،)19أجنزت اهليأة العليا
لالتصال السمعي البصري تقريرا مبنيا على معاينة وتتبع الربامج والوصالت اليت بثتها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية،
العمومية واخلاصة ،عن احلالة الوبائية املرتبطة بفريوس كورونا املستجد واجملهودات املرصودة للحد من انتشاره ومواكبة
آثاره وتداعياته االقتصادية واالجتماعية ،وذلك طيلة الفرتة املمتدة من  19مارس إىل  09أبريل .2020
يهدف هذا التقرير إىل رصد أوجه اجملهود اإلعالمي وخصائصه الذي أفردته اخلدمات اإلذاعية والتلفزية املغربية ملواكبة
هذه التعبئة الوطنية ،مع تقدمي مقرتحات لدعم الرتاكم التواصلي احملقق ولتعزيز وجتويد اليقظة على مستوى املواكبة
اإلعالمية ملختلف أوجه وتداعيات هذه األزمة الوبائية.
وقد ارتأت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري إصدار هذا التقرير املرحلي تزامنا مع بداية دخول بالدنا فرتة حامسة
يف مسار تطور الوباء ،ونظرا لضرورة استشراف متطلبات املرحلة املقبلة فيما تستلزمه من مواصلة وتقوية للمجهود
اإلعالمي ومن مسامهة متفردة للخدمات اإلذاعية والتلفزية يف الرفع من الوعي اجلماعي املشرتك إلجناح التعبئة الوطنية
الشاملة ،ودعم السلوك املواطن امللتزم بقواعد حالة الطوارئ الصحية.
مشل هذا الرصد جمموع الربامج اليت بثتها  81خدمة إذاعية وتلفزية طيلة  28يوما.
 .1تغيير البرمجة الستيعاب متطلبات الظرف الطارئ
أدرجت جل اخلدمات اإلذاعية والتلفزية تغيريات على برجمتها االعتيادية ،بلغت حد اعتماد بعضها تغيريا كليا يف
الربجمة ،إما ملواكبة مستجدات الوباء أو لتقدمي خدمة التعليم عن بعد.
يف هذا اإلطار ،مت إحداث مواعيد وفقرات جديدة لإلحاطة مبختلف زوايا موضوع الوباء (تقدمي مستجدات احلالة
الوبائية ،نصائح وإرشادات طبية ،التفاعل مع أسئلة املواطنني املرتبطة هبذا الظرف االستثنائي ،)...مما خلق حلظة
إعالمية تعبوية متيزت بإشراك عدد كبري من اخلرباء واألخصائيني واملسؤولني العموميني لتقدمي معطيات وتوضيحات
تتعلق ،على اخلصوص ،بطبيعة فريوس كورونا املستجد ،وطرق انتشاره وسبل الوقاية منه.
فضال عن هذا العرض املوضوعايت ،مشل جمهود تغيري وتكييف الربجمة الستيعاب هذا الظرف الطارئ ،تسخري
اخلدمات اإلذاعية والتلفزية ،خاصة العمومية ،إمكانيتها اللوجستيكية والبشرية لتقدمي خدمة التعليم عن بعد ،حيث
خصصت قناة "الثقافية" مباشرة عقب إصدار قرار تعليق الدراسة ،لبث دروس التلفزة املدرسية ،قبل أن تدرج الحقا
"األمازيغية" و"العيون" "والرياضية" ضمن قائمة القنوات التلفزية اليت أوكل هلا بث هذه اخلدمة ،بدءا من املستوى
االبتدائي وصوال إىل املستوى اجلامعي ،مرورا باملستويني اإلعدادي والثانوي.
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 .2تكييف المضامين لدعم التعبئة الوطنية
يالحظ أن اخلدمات اإلذاعية والتلفزية عملت على تكييف مضامني عدة أصناف من الربامج إلدماجها يف اخلطة
التواصلية املرصودة لدعم التعبئة الوطنية للحد من تفشي الوباء ،مما سهل استهداف فئات خمتلفة من متابعي هذه
الربامج .هكذا ،مت التعريف يف أغلب الربامج الدينية بفتوى اجمللس العلمي األعلى بإغالق أبواب املساجد مؤقتا
بالنسبة للصلوات اخلمس وصالة اجلمعة ،وشرح اعتباراهتا الشرعية والعقلية االحرتازية ،مع حرص مقدميها وضيوفها
على دعوة املواطنني إىل التآزر والتضامن فيما بينهم ،يف احرتام إلجراءات احلماية والوقاية ،وذلك بتقدمي الدعم املايل
والعيين لألسر واألشخاص واحملتاجني املتواجدين يف حميطهم األسري واجملايل.
كما أستثمرت الربامج الرياضية بعد قرار وقف املنافسات الرياضية ،لتقريب خمتلف املعلومات والقرارات واإلرشادات
ذات الصلة هبذا الظرف االستثنائي ملتتبعيها ،خصوصا من الشباب ،باإلضافة إىل اللجوء إىل االستفادة من شعبية
بعض الشخصيات الرياضية بإشراكها يف التوعية والتحسيس بضرورة االنضباط للحجر الصحي وحلالة الطوارئ
الصحية.
العرض الرتفيهي بدوره سخر لتمرير رسائل توعوية بأمهية التقيد بالتعليمات الصحية للحد من انتشار فريوس كورونا،
كما أن الطبيعة التفاعلية لعدد من الربامج الرتفيهية ،فسحت اجملال لعدد من املواطنني للتعبري عن جتربتهم الشخصية
مع التقيد بإجراءات احلجر الصحي ،ومن ضمنهم مغاربة يتواجدون بدول أجنبية تعرف وضعية وبائية صعبة.

 .3تقديم خدمة إخبارية مستندة إلى المصادر الموثوقة
يف سياق تواصل األزمة وظرفية متسمة بتعدد وتعارض الروايات اإلخبارية وقوة الشحنة السيكولوجية املرتبطة بطبيعة
املرض كجائحة وأزمة غري مسبوقتني ،مكنت اخلدمات اإلذاعية والتلفزية املواطن من الولوج إىل معلومات وتوضيحات
من مصادر موثوقة وبوترية مسرتسلة :قرارات وبالغات وزارات الصحة ،الداخلية ،الرتبية الوطنية ،االقتصاد واملالية،
الفالحة ،اخلارجية ...إخل .هذا اجملهود اإلخباري املكثف ساهم يف تعزيز أداء اخلدمات اإلذاعية والتلفزية كوسيط
بني مواطنني هلم استفسارات وهواجس وانتظارات وبني مؤسسات عمومية هلا مسؤولية تدبري هذا الظرف الطارئ.
هذا التزويد باملعلومات من مصادر مسؤولة وموثوقة من شأنه املسامهة يف طمأنة املواطنني وتقويض اهللع داخل
اجملتمع ،كشروط ضرورية للتحفيز على السلوك اإلجيايب جتاه التدابري االحرتازية واإلجراءات الوقائية ضد الوباء.
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ويعترب البث املباشر للتصريح الصحفي اليومي لوزارة الصحة الذي ميكن املواطن من معطيات حمينة عن احلالة الوبائية
ببالدنا ،أحد أوجه هذه اخلدمة اإلخبارية املسرتسلة والداعمة لصبغة موثوقية اخلرب .واحلال نفسه بالنسبة لربط
االتصال املباشر مبسؤولني عموميني وخرباء من بيوهتم أو مقرات عملهم لتقدمي توضيحات إضافية وتكميلية حول
القرارات املتخذة واملبادرات املعتمدة أو للرد على ما يتم تروجيه أحيانا من معلومات مغلوطة وأخبار زائفة وتضليلية.

 .4تأمين لحظات إعالمية للقرب
مكن رصد املواكبة اإلخبارية للخدمات اإلذاعية والتلفزية ملوضوع الوباء ،من تسجيل حضور مكثف للبعد احمللي يف
هذه املواكبة من خالل تقدمي تغطيات ميدانية ومراسالت مباشرة من خمتلف مدن وجهات املغرب للتعريف بالتدابري
االحرتازية واإلجراءات الوقائية املتخذة ونقل آراء وتفاعالت املواطنني مع احلجر الصحي وقواعد حالة الطوارئ
الصحية .إدماج الوقائع والتطورات احمللية ضمن النسق اإلخباري العام ،وفر حلظات إعالم قرب ،تظل مطلوبة
وأساسية يف هذه الظرفية االستثنائية.
من جهة أخرى ،عملت بعض اإلذاعات والقنوات التلفزية على تعزيز مسالك اإلعالم اخلدمايت املستجيب
للحاجيات امللحة للمواطن واملتفاعل مع استفساراته وتساؤالته املتواترة ،خصوصا من خالل إعمال قرب لغوي عرب
توظيف اختيارات لغوية وتواصلية تتيح ولوجية أفضل للمضامني اإلعالمية من طرف سائر املواطنني.
 .5برمجة مكثفة للمضامين التحسيسية والتوعوية
البث املنتظم واملتواتر واملتكرر لوصالت وكبسوالت حتسيسية وتوعوية على مدار اليوم وباللغتني الوطنيتني ،العربية
واألمازيغية ،ومبختلف التعابري واللهجات املغربية ،إضافة إىل الفرنسية ولغة اإلشارة ،خلق أجواء يقظة مستمرة وشكل
مصدر إرشاد وتنبيه وتذكري للمشاهد واملستمع بالظرف االستثنائي الذي تعيشه البالد يف التصدي للوباء .ودعما
هلذا الضغط التواصلي اإلجيايب ،مكن اإلدراج الدائم هلاشتاغ "نبقاو فالدار" و"عاون بالدك خليك فدارك" على
شاشات القنوات التلفزية وأحيانا ضمن فواصل الوصالت اإلشهارية ،من إعطاء نفس إضايف وتكميلي هلذه احلملة
التحسيسية والتوعوية.
وإلبراز الطابع التعبوي الشامل للمجهود الوطين املرصود ملواجهة الوباء ،مل تقتصر هذه الوصالت والكبسوالت على
مهنيي الصحة فحسب ،بل انفتحت على شخصيات من جماالت متنوعة كرؤساء األحزاب السياسية ،وعدد من
مشاهري األدب والفن والرياضة ،فضال عن مواطنني من فئات عمرية خمتلفة أدرجت بعض القنوات التلفزية كبسوالت
من إجنازهم ،تأكيدا على االخنراط اجلماعي يف جمهود احلد من انتشار الوباء.
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وبالنظر ملسؤوليتهم االعتبارية كقادة رأي ،شارك جمموعة من مهنيي اإلعالم يف كبسوالت ووصالت حتسيسية حلث
املواطنني على االلتزام بقواعد حالة الطوارئ الصحية واتباع النصائح الوقائية .كما أبانوا عن مسامهة مماثلة من خالل
إعطائهم املثل أثناء أدائهم املهين يف االلتزام باإلرشادات االحرتازية والوقائية املنصوح هبا ،سواء من خالل إظهارهم
احرتام مسافة األمان بني شخصني أثناء إجراء احلوارات وتعقيم فضاءات وأدوات العمل ،أو من خالل تنشيط
وتقدمي عدد من الربامج املباشرة من بيوهتم تفاعال مع متطلبات احلجر الصحي.
كما ميكن اعتبار اجلهد التحسيسي اخلاص مبتابعة الدراسة والتكوين عن بعد ،عامال حتفيزيا وداعما إلجناح هذه
اخلدمة ،اليت يعد اإلعالم نفسه طرفا أساسيا يف توفريها.

 .6إبراز جهود التضامن
مت إبراز رسائل التضامن وواجب التكافل من خالل العرض اإلذاعي والتلفزي املستمر واملتكرر ملسامهات اهليئات
واملؤسسات واألشخاص الذاتيني يف الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كورونا (كوفيد  )81-احملدث بتعليمات
ملكية سامية .كما مت توجيه دعوات صرحية للمواطنني للتربع بقدر املستطاع يف هذا الصندوق مع التعريف بأهدافه
واملوارد املرصودة لتحقيقها.
وإلنعاش واجب التضامن والتحفيز على القيام مببادرات مواطنة للتكافل والتآزر ،أبرزت اخلدمات اإلذاعية والتلفزية
عددا من املبادرات التطوعية اليت يقوم هبا مواطنون وفعاليات مدنية واقتصادية لتقدمي املساعدة اللوجيستيكية والدعم
املعنوي ملهنيي القطاع الصحي ،أو إليواء األشخاص بدون مأوى ،أو لتقدمي إعانات للفئات اهلشة.
 .7تفكيك األخبار اليائفة والتضليلية
من خصائص املواكبة اإلذاعية والتلفزية ملوضوع الوباء كما رصدهتا اهليأة العليا خالل الفرتة موضوع التقرير ،اجملهود
غري املسبوق الذي بذلته اخلدمات السمعية البصرية ،العمومية واخلاصة ،على مستوى تفكيك األخبار والفيديوهات
والرسائل الصوتية الزائفة والتضليلية املتداولة على شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات الرتاسل الفوري واليت تتعلق
إما مبعطيات مغلوطة عن احلالة الوبائية ببالنا ،أو خبطابات عنف وحتريض ضد حالة احلجر الصحي وقواعد حالة
الطوارئ الصحية ،أو مبعلومات ونصائح تشكل خطرا على صحة وسالمة املواطنني .يأيت هذا اجملهود كرد فعل على
ظاهرة الفتة وعابرة للحدود ،وهي ترويج وانتشار عدد هائل من األخبار التضليلية حول فريوس كورونا ،وأسباب
ظهوره ومسؤولية تفشيه وطرق التعايف منه ...إخل.
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برجمة فقرات تروم تفكيك األخبار الزائفة والتضليلية ضمن نشرات األخبار ،أضفى ثقال حتريريا خاصا على مضامينها
وأعطى صدى إعالميا معتربا هلذا اجملهود .من املالحظ أيضا أن تفكيك األخبار الزائفة والتضليلية الزمته يف العديد
من احلاالت دعوة املتلقي إىل استقاء األخبار من املصادر املوثوقة وإعمال اليقظة إزاء استهالك ونشر وتقاسم
حمتويات رقمية ،مع التذكري باملساءلة القانونية اليت يقع حتت طائلتها كل من ثبتت مسؤوليته يف الرتويج ألخبار
زائفة.
 .8مقترحات لدعم التراكم التواصلي المحقق وإعمال المييد من اليقظة
تعترب اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري أن إبرازها للمجهودات واملقاربات اليت اعتمدهتا اخلدمات اإلذاعية
والتلفزية ،العمومية واخلاصة ،خيدم دعم الرتاكم التواصلي احملقق على مستوى اإلخبار والتحسيس بطبيعة وباء كورونا
املستجد (كوفيد  )81وسبل الوقاية منه وتداعياته االقتصادية واالجتماعية .كما تعترب أن جممل اجملهودات املرصودة
واملبادرات املعتمدة تشكل ممارسات فضلى ميكن االرهتان إليها يف ظرفيات وسياقات مماثلة تستوجب إسهام اإلعالم
يف التعبئة اجملتمعية.
من جهة أخرى ،وانطالقا من مهامها كهيأة لتقنني االتصال السمعي البصري ،ترى اهليأة العليا أنه من اجملدي التذكري
بأمهية تعزيز جهود اليقظة على مستوى املواكبة اإلعالمية ملختلف أوجه وتداعيات هذه األزمة الوبائية.
يف هذا اإلطار ،ودون اإلخالل مببدأ حرية االتصال السمعي البصري ،تذكر اهليأة العليا بالنقط التالية اليت تستوجب
يقظة خاصة:
 االحرتاس من احتمال وصم املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا املستجد (كوفيد  ،)81واحلرص
على صون كرامتهم ومحاية حياهتم اخلاصة وحقهم يف الصورة؛

 تفادي كشف هوية من يشتبه يف خمالفته لقرارات السلطات العمومية املؤطرة حلالة الطوارئ الصحية ،مع
استحضار واجب التمييز بني عرض وانتقاد املخالفات املرتكبة والتحريض ضد من يشتبه يف ارتكاهبا؛

 جتنب املعاجلة املبنية على اإلثارة يف الربط بني مدن وأحياء بعينها وارتفاع عدد املصابني بفريوس كورونا
املستجد ،مما من شأنه أن يقود إىل وصم سكاهنا وإنتاج مواقف وسلوكات نبذ وازدراء ضدها ،دون اإلخالل
بضمان حق املواطن يف اخلرب وشفافية توفري املعطيات خبصوص احلالة الوبائية ببالنا؛
 أخذ التدابري الالزمة للتأكد من توفر األهلية العلمية واملهنية لألشخاص املدعوين يف الربامج لشرح املعطيات
العلمية املتعلقة بطبيعة فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )81وطرق انتشاره وسبل الوقاية والعالج منه،
باإلضافة إىل االمتناع عن تشخيص احلاالت املرضية وإعطاء وصفات عالجية على األثري أو ببالتوهات
الربامج التلفزية؛
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 توسيع نطاق التناول اإلعالمي ملوضوع الوباء بالتطرق ألبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية ،مما من شأنه
اإلسهام يف تقويض الشعور بالقلق داخل اجملتمع ودعم ثقة املواطنني يف الفعل العمومي املرصود لتدبري هذا
الظرف الطارئ ،وبالتايل التحفيز على اخنراط اجلميع يف التعبئة الوطنية الشاملة؛
 تعزيز استثمار التغطية اجلهوية للخدمات اإلذاعية ،اخلاصة والعمومية ،املوزعة على جمموع الرتاب الوطين،
لتعزيز إعالم القرب ،جماليا ولغويا ،وذلك من خالل نقل واقع وتداعيات الوباء مبختلف جهات املغرب،
مبا فيها املناطق النائية ،ومتكني املواطنني أينما تواجدوا فوق الرتاب الوطين ،بتنوعه اللغوي والثقايف ،من
التعبري عن جتربتهم وتفاعلهم مع هذا الظرف االستثنائي ،إنعاشا لشعورهم باالندماج يف التعبئة الوطنية
وتشجيعا ملبادراهتم الرامية إىل املسامهة يف احلد من انتشار الوباء وتداعياته؛
 فضال عن اجملهود املبذول من طرف اخلدمات التلفزية طيلة هذه الفرتة يف توظيف لغة اإلشارة يف براجمها
التحسيسية لفائدة األشخاص الصم وضعاف السمع ،هناك حاجة لتوسيع هذا اجملهود حىت يشمل وصالت
توعوية أخرى وبرامج ذات مصلحة عامة هلا صلة بوباء كورونا ،مع العمل ،حسب اإلمكانات املتاحة،
على تطوير ولوج هذه الفئة من اجلمهور إىل هذه الربامج بتوفري النص املكتوب على الشاشة واملرافق للصور
واملشاهد املبثوثة؛
 إيالء اهتمام إعالمي أكرب بوضعية املهاجرين والالجئني املقيمني باملغرب يف هذا الظرف االستثنائي ،بشكل
يتالءم وأمهية القرار السياسي واإلنساين الذي اختذته اململكة املغربية بتوفري الرعاية الطبية واحلماية االجتماعية
واالقتصادية لفائدهتم ضد هذا الوباء؛
 إىل جانب اجملهود غري املسبوق الذي بذلته اخلدمات اإلذاعية والتلفزية ،العمومية واخلاصة ،على مستوى
تفكيك األخبار الزائفة ،هناك حاجة الستغالل هذه الظرفية لتطوير مضامني مسعية بصرية مرصودة للنهوض
بالدراية اإلعالمية للمواطن بغية الرفع من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء األخبار املتداولة على منصات
التواصل االجتماعي وتطبيقات الرتاسل الفوري ،خصوصا مع تنامي ما بات يعرف "بالزيف العميق" le
 deepfakeاعتمادا على تقنيات الذكاء االصطناعي وتسخريا للقوة التأثريية للفيديوهات .هذا اجملهود من
شأنه تقوية الثقة إزاء اخلدمات اإلذاعية والتلفزية كوسائط إعالمية مسؤولة وذات موثوقية؛
 يف هذه الظرفية اخلاصة ورغم احليز الزمين االستثنائي الذي من الطبيعي أن يفرد يف الشبكة الرباجمية للخدمات
اإلذاعية والتلفزية ألزمة الوباء ،تظل ضرورة االستجابة حلاجة املواطن إىل الربامج الثقافية والرتفيهية ،قائمة.
كما أن تقدمي هذا الصنف من الربامج جزء من مهام اخلدمة اإلعالمية العمومية ،باإلضافة إىل كوهنا تدعم
وتقوي إسهام اخلدمات اإلذاعية والتلفزية يف خفض منسوب الضغط النفسي على املواطن والرتويح عنه
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ومساعدته على التغلب على اإلحساس بالقلق واهللع الناتج عن انتشار الوباء وتعرضه لكم هائل من املواد
اإلعالمية على خمتلف الدعامات ،عن الوباء وخماطره.
من جهة أخرى ،وأثناء بث العروض ،والربامج الفنية ومواد ترفيهية أخرى جرى تسجيلها أو تصويرها قبل
انتشار فريوس كورونا ،يتعني إشعار اجلمهور بذلك يف حينه ،درءا لالعتقاد بأنه ال حترتم فيها اإلجراءات
احلاجزية والتدابري الوقائية ضد كوفيد 81؛
 دعم توحيد وتقاسم ) ( mutualisationجزء من جمهود االستقاء امليداين لألخبار وإجناز املضامني ذات
الصلة بالوباء بني إذاعات وقنوات اخلدمة العمومية ،اختزاال حلركية الصحفيني وتقليصا لتنقل فرقها التقنية
وختفيفا للضغط اللوجيستيكي يف هذا الظرف االستثنائي.
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