
 20-71 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (7171 يوليوز 12) 7341 شوال 17 المؤرخ في
 ببرنامج "العلما ديال مارس" الذي تبثه الخدمة اإلذاعية "راديو مارس" المتعلق

 "71 التابعة لشركة "راديو
  

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا  11.11 رقم بنـاء على القانون
 ؛منه 22و 7( و9 املقطع) 4و (1 املقطع) 3 املواد

  

 ؛منه 8و 3 املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا املادتني 33.77 وبناء على القانون رقم
  

 منه ؛ 2.34و 9و  3.8و 2.7و 1.7و 6 خصوصا املواد "23 "راديو دفرت حتمالت شركة وبنـاء على 

  

مجادى  33يف املؤرخ 37-17 األعلى لالتصال السمعي البصري رقم وبناء على قرار اجمللس
 منه؛ 6و 1و 4و 3و 2 خبصوص مسطرة الشكايات خصوصا املواد (7171مارس 32) 1438 الثانية

  

من  2317 ماي 11و أبريل 33 خبصوص حلقيت 2317 ماي 21 وبناء على شكاية السيد "مسري شوقي" املتوصل هبا بتاريخ
 "؛23 برنامج "العلما ديال مارس" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو

  

وبعـد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي 
عية "راديو من برنامج "العلما ديال مارس" الذي تبثه اخلدمة اإلذا 2317 ماي 11و أبريل 33 حلقيت خبصوص البصري

 "؛23 مارس" التابعة لشركة "راديو

  

 وبعـد المداولة:

مارس"  املتكرر "للتشهري والتجريح املباشر" من طرف "راديو  تعرضه شكاية السيد "مسري شوقي" وحيث يستفاد من
" معتربا ذلك تصفية حسابات مباشرة على األثري ألسباب جيهلها،  العلما ديال مارسخالل حلقتني من برنامج "

، ذكر املشتكي بامسه بسبب رأي عرب عنه، يف تدوينة على 2317 أبريل 33 كما يستفاد أن الربنامج خالل حلقة
من نفس الربنامج، حني كان املنشط  2317 ماي 11 نفس األمر خالل حلقة صفحته اخلاصة بالفايسبوك، وتكرر

ث مع مستمعني باهلاتف حول أزمة نادي الرجاء، واستغل املوضوع ليصفي حساباته، واعترب املشتكي أن إذاعة يتحد
"راديو مارس" افتقدت املهنية وأخلت بأخالقيات املهنة بالتهجم على شخص غري موجود بالبالطو، مستعملة 



ر اهتامات خطرية بالسرقة دون منعه أو حىت أحد املتصلني مير  "عبارات حاطة من الكرامة"، مضيفا أن اإلذاعة تركت
 أن حياول أحد ذلك ؛

"يتلقى  املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري على أنه: 11.11 من القانون 7 املادة وحيث تنص
سياسية أو لاجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري من رئيسي جملسي الربملان أو رئيس احلكومة أو املنظمات ا

النقابية أو مجعيات اجملتمع املدين املهتمة بالشأن العام وجمالس اجلهات، شكايات متعلقة خبرق أجهزة ومتعهدي 
 .االتصال السمعي البصري للقوانني أو لألنظمة املطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري

لقوانني خبرق متعهدي االتصال السمعي البصري لكما حيق لألفراد أن يوجهوا إىل اجمللس األعلى الشكايات اخلاصة 
 .واألنظمة املطبقة على القطاع

ويبحث الشكايات املذكورة ويتخذ يف شأهنا اإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني أو األنظمة املطبقة على املخالفة. 
( يوما، مع وجوب 33( يوما قابلة للتمديد مرة واحدة ملدة ثالثني )63ويبت يف هذه الشكايات داخل أجل ستني )

 إبالغ اجلهة املعنية مبآهلا"؛

  

وحيث إن اجلهة املشتكية شخص طبيعي فهذا ميكنها قانونا من التقدم بشكايات أمام اجمللس األعلى لالتصال 
لسمعي ألحد متعهدي االتصال ا السمعي البصري، هذا باإلضافة إىل كون موضوع الشكاية يتعلق خبرق حمتمل

السالفة الذكر،  7 البصري للقواعد القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، مما جيعلها تستويف شروط وعناصر املادة
 وكذا مسطرة الشكايات اجلاري هبا العمل، وتكون بذلك مقبولة من حيث الشكل.

  

من برنامج "العلما ديال مارس" الذي تبثه اخلدمة  2317 ماي 11أبريل و 33 تبني من خالل تتبع حلقيت وحيث
 أن: "23 اإلذاعية "راديو مارس" التابعة لشركة "راديو

لإلنتقادات اليت طالت  يف جزء منها تطرقت "العلما ديال مارس" من برنامج 2317 أبريل 33 حلقة       -
بغاو  ...وذلك باستعمال عبارات من قبيل: " 2317 مارس 28 حلقة الربنامج خبصوص ما مت بثه خالل

يديرو حبال هاكا وحدين دارو بالغات، وكاين املشكلة شي وحدين اللي ما عندهومش عالقة بتا شي 
ديال مسري شوقي، اللي هو زميل صحفي  le statut حاجة. هنا ميكن. بزاف ديال الناس سيفطو ليا واحد

 أو داكشي.  Comment ça se passeديالنا ورئيس حترير وعارف

، عرفيت واهلل عيطو عليه نعيطو على مسري شوقي. مسري شوقي مسري شوقي دوزوه ليا اهلل حيفظكم. عيطو عليه
حيث هو كيسمع لينا. راه كيسمع لينا حيث هو كيسمع لينا دميا. جالس غري امسع الكلمة ما امسعش 

ن بعد منها أوال موراها. شد غري الكلمة شنو تقال على الكلمة، مضمون الكلمة أوال قبل منها أوال م
دارها غري بوحدها وقالك بدون تعليق وداكشي، وخال الناس كيهضرو وكيسبو. زعما على أساس أنه زميل 
صحفي هو صاحبنا، وحيث هو دميا كيعيط لينا فالراديو باش يدوز، بغا يدوز يهضر على حسبان، بغا 

 لينا ويهضر معانا ... "؛ يدوز يهضر على بودريقة، دائما كيدوز يعيط



  

 بثت اتصاال هاتفيا ألحد املستمعني تضمن العبارات التالية: 2317 ماي 11 حلقة       -

"فيناهوما هاذ املنخرطني؟ ال هاذ املنخرطني اللي فاش كنا كنهضروا فالواقع كيخرجوا  عادل العماري : "
 احد شوقي ما نعرف فيناهو شوقي؟".يديروا علينا البالغات، فينا هو شوقي دابا؟ بغيت غري و 

 شوقي خدا الفلوس من الرجاء ومشا دار الرجاء قنطرة خدا فيها الفلوس".المتصل : "

"ما عرفتش شوقي حيث شوقي العام كامل، عامني وحنا كنسمعوا ال بودريقة بغا يضارب  عادل العماري :
معاه، بغا يضارب مع حسبان، بغا جييب كذا، بغا يدير جلنة مؤقتة، وفينكوم دابا فينكوم دابا آ املنخرطني 

 وبانوا خرجوا..."

ها شي درهم واللي ... شي أنقوهلا اللي ظلم الرجاء واللي خدا من أنقول ليك آخر حاجةالمتصل : "
 حاجة خايبة اهلل يلكيها ليه دنيا وآخرة".

 "واهلل العظيم إيال عندك احلق آولدي أمحزة قسما باهلل" ؛ الصديقي :

  

ري " االتصال السمعي البص املتعلق باالتصال السمعي البصري على أن: 77.33 من القانون 3 تنص املادة وحيث
 .حر

، وحدة الوطنية الرتابية، وصيانة تالحم وتنوع مقومات اهلوية الوطنية املوحدة بكل مكوناهتاحتافظ هذه احلرية على ال
ن اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية احلسانية، وروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطة، ويتبوء الدي –العربية 

اهم املتبادل النفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار، والتفاإلسالمي مكانة الصدارة يف ظل تشبث الشعب املغريب بقيم ا
 .بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية مجعاء

متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على 
 ؛النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين ..."

  

جيب  على أنه: كما مت تغيريه وتتميمه، املتعلق باالتصال السمعي البصري، 77.33 من القانون 8 وحيث تنص املــادة
على متعهدي االتصال السمعي البصري احلاصلني على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي لالتصال السمعي 

 البصري:

o        من القانون؛ 4و 3و 2 احرتام املواد 

o        أخبار متعددة املصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛ تقدمي 

o        "... ؛ 
  

حيتفظ املتعهد يف مجيع األحوال، بتحكمه يف البث ويتخذ  :"دفرت التحمالت على أنه من 6 وحيث تنص املادة
ضمن نظام حتكمه الداخلي املقتضيات واملعايري الالزمة لضمان احرتام املبادئ والقواعد املنصوص عليها 

 .29 من املادة  1والقانون، ودفرت التحمالت هذا وميثاق األخالقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة الظهري، يف



ما خيص الربامج املباشرة، خيرب مدير البث ومقدمي الربامج أو الصحافيني، وكذا املسؤولني عن اإلخراج  ويف )...(
 والبث بالتدابري الواجب إتباعها للمحافظة املستمرة أو عند االقتضاء االستعادة الفورية للتحكم يف البث؛

  

"تنطبق نزاهة األخبار والربامج على مجيع برامج اخلدمة.  : أنه دفرت التحمالت على من 1.7 وحيث تنص املادة
ويتعني على املتعهد التأكد من صحة اخلرب، خاصة عن طريق اللجوء إىل مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي 

 له اإلشارة إىل مصدر اخلرب بقدر اإلمكان.

 بالغة واستخفاف.جيب أن يكون التعليق على الوقائع واألحداث متجردا وخاليا من كل م

عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور جيب أن حيرص املتعهد على التوازن واجلدية والصرامة يف تناول الكلمة  
 ؛مع احرتام تعددية التعبري عن خمتلف اجتاهات الفكر والرأي ..."

  

كما يسهر املتعهد على تفادي استغالل الصحفيني  ( ...)" من دفرت التحمالت على أنه :  2.7تنص املادة وحيث
املتدخلني يف الربامج اإلخبارية موقعهم للعمل على الرتويج ألفكار منحازة، إذ أن املبدأ هو ضرورة التمييز بني عرض 

 األحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى" ؛

  

 " حيرص املتعهد خصوصا على :  من دفرت حتمالت املتعهد على أنه: 3.8 تنص املادة وحيث

    "... ؛ جتنب بث شهادات من شأهنا إهانة األشخاص 
  

"يقوم املتعهد بإعداد براجمه بكل حرية، مع مراعاة احرتام  من نفس دفرت التحمالت على أنه: 9 املادة تنص وحيث
 املقتضيات القانونية ودفرت التحمالت هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته يف هذا الشأن.

متارس هذه احلرية يف إطار احرتام الكرامة اإلنسانية، واحلرية واحلق يف الصورة وملكية الغري، والتنوع والطابع التعددي 
ن تيارات الفكر والرأي وكذلك احرتام القيم الدينية، واحلفاظ على النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات للتعبري ع

 ؛الدفاع الوطين
  

توجيه طلب  2317 يونيو 11 وحيث قرر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ
 " بناء على ما مت تسجيله من مالحظات؛23 "راديو توضيحات لشركة

  

" تعرض من 23 برسالة شركة "راديو 2317 يونيو 33 وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ
 خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛

  

وحيث إنه وبالنظر لسياق الربنامج وطبيعة النقاش الذي يعرفه واملرتبط عادة بكرة القدم، يعترب اخلطاب الذي تضمنه 
مرتبطا أساسا بتعليق املشتكي على إحدى  "العلما ديال مارس" من برنامج 2317 أبريل 33 حلقة الربنامج خالل

ساس، الجتماعي بصفته صحفيا مهنيا، وذلك دون املحلقات الربنامج عرب حسابه الشخصي يف مواقع التواصل ا

  



ولو بشكل ضمين بصفته الشخصية وكرامته أو حرمة حياته اخلاصة، وذلك يف متييز كاف، حسبما يبدو، بني عرض 
األحداث والتعليق عليها، نظرا لكون املادة اإلعالمية ليست مبادة خربية، وكون مناقشة املوضوع عرفت تفاعل 

يوف، هذا باإلضافة إىل حماولة الربنامج خالل نفس احللقة ربط االتصال باملشتكي مباشرة على املستمعني والض
اهلواء لإلدالء برأيه وتوضيحاته خبصوص املوضوع ضمانا لتعددية الرأي وتقدمي خمتلف الطروحات إال أنه، تعذر عليه 

رة رتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املؤط"العلما ديال مارس"، حت من برنامج 2317 أبريل 33 ذلك، مما جيعل حلقة
 لالتصال السمعي البصري.

  

إنه، ودون اإلخالل مببدإ حرية االتصال السمعي البصري، وحق كل متدخل يف اإلدالء بآرائه ومواقفه،  وحيث
عريق على  ريقفاعال يف ف وبالنظر من جهة، لسياق الربنامج، ومن جهة أخرى، لعمومية صفة املشتكي الذي يعترب

املستوى الوطين، وكذا ملستجدات اخلالفات اليت يعرفها فريق الرجاء الرياضي واليت استأثرت باهتمام شرحية كبرية من 
اتصاال هاتفيا ألحد املستمعني تضمن  2317 ماي 11 حلقة الرأي العام الرياضي، فقد بث الربنامج خالل

نامج وفق ما دون حتفظ من طرف منشط الرب  ا رياضيا وذلكتتهم السيد "مسري شوقي" ومتسه بصفته مسري  عبارات
من دفرت التحمالت، مما جيعل الربنامج خالل  6 يقتضيه واجب التحكم يف البث طبقا ملقتضيات املادة

 مل حيرتم املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ؛ 2317 ماي 11 لقةح

  

"يف حالة اإلخالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبقة  من دفرت التحمالت على أنه : 2.34 وحيث تنص املادة
على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العليا، عالوة على 

 : دى العقوبات التاليةقراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة إح
         إنذار ؛ 

         وقف بث اخلدمة أو جزء من الربامج ملدة شهر على األكثر ..." ؛ 

  

 ؛ "23 "راديو اختاذ ما يلزم يف حق املتعهد ، تبعا لذلك،وحيث إنه يتعني
  

 لهذه األسباب:

  

 يصرّح :      -1

 يف الشكل : بقبول الشكاية ؛      

 يف املوضوع :      

     العلما ديال  من برنامج 2317 أبريل 33 حلقة خالل "23 باحرتام املتعهد شركة "راديو"
 للقواعد املؤطرة حلرية االتصال السمعي البصري؛ مارس"



     العلما ديال  من برنامج 2317 ماي 11 حلقة " خالل23 املتعهد شركة "راديو بعدم احرتام"
 للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل؛ مارس"

 "؛23 "راديو يوّجه إنذارا لشركة      -2

 " وإىل املشتكي، ونشره باجلريدة الرمسية.23 "راديو يقّرر تبليغ قراره هذا إىل شركة      -3

  
  

مّت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة 
 .( ، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط2317 يوليوز 12) 1438 شوال 17 بتاريخ

  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة
 أمينة لمريني الوهابي

 


