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 44-91 رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار
 (3191 ماي 32) 9441 رمضان 91 في المؤرخ

 " باسم اهلل أرقيكالمتعلق ببرنامج "
 "إم.إف.إم إذاعة وتلفزة" التابعة لشركة "إم.إف.إماإلذاعية " شبكة الخدمات الذي تبثه

 

 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري

املقطع ) 3 ملوادا بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املتعلق 11.15 رقم بناء على القانون
 منه؛ 33و( 9)املقطع  4و  األول(

 9و 0 ملادتنيااملتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تغيريه وتتميمه، خصوصا  77.30وبناء على قانون رقم 
 منه؛

 منه؛ 2.04و 9و 6 "، خصوصا املوادوتلفزةإم.إف.إم إذاعة وبناء على دفرت حتمالت شركة "

 32) 7401مجادى الثانية  30املؤرخ يف  37-77وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
 منه؛ 6و 5و 4و 0و 2(، خبصوص مسطرة الشكايات خصوصا املواد 2377مارس 

 75) 7401رمضان  23الصادر بتاريخ  74-77وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، رقم 

 منه؛ 7و 6و 0البصرية خصوصا املواد -( بإصدار توصية بشأن الربامج الصحية يف اخلدمات السمعية2377يونيو 

باسم خبصوص برنامج " 2379 أبريل 31" املتوصل هبا بتاريخ اجلامعة املغربية حلقوق املستهلكوبناء على شكاية "
 ؛ " إم.إف.إم إذاعة وتلفزة " التابعة لشركة "إم.إف.إم  اإلذاعية " شبكة اخلدمات تبثه" الذي اهلل أرقيك

 74و 72و 5 تاحلق املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص هعلى التقرير الذي أعدت االطالعوبعـد 
 ركة "" التابعة لشإم.إف.إم  اإلذاعية " اتاخلدم شبكة " الذي تبثهباسم اهلل أرقيكبرنامج " ، من2379مارس 

 "؛  إم.إف.إم إذاعة وتلفزة
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 وبعد المداولة:
 

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري على أن:"  77-75من القانون  7تنص املادة حيث 
ملنظمات السياسية ايتلقى اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري من رئيسي جملسي الربملان أو رئيس احلكومة أو 

أو 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.

خبرق متعهدي االتصال السمعي البصري للقوانني  الشكايات اخلاصةحيق لألفراد أن يوجهوا إىل اجمللس األعلى  كما
 )...("؛ واألنظمة املطبقة على القطاع.

 

 ؛من حيث الشكل ةمقبول ،ةالشكاي تكون بالتايل حيث

يد أن بعض برامج اخلدمات اإلذاعية اخلاصة، تش"، اجلامعة املغربية حلقوق املستهلكحيث يستفاد من شكاية "
أسلوب ومنهجية تقدمي وعرض برنامج "باسم اهلل أرقيك"، والذي يستغل حسب الشكاية جهل  بالشعوذة، خاصة

وضعف بعض املستهلكني، مما قد يلحق الضرر مبصاحلهم املادية وسالمتهم الصحية، بشكل يتناىف مع القوانني 
 ؛اجلاري هبا العمل

 
ة جمموع تتناول "باسم اهلل أرقيك"، أهنا برنامج من 2379مارس  74و 72و 35حلقات  تتبعمن خالل  تبنيحيث 

عقم واإلجهاض" نفسية وعضوية من قبيل "ال اوأعراض اأمراض ضيف الربنامج، من املواضيع، املتعلقة مبا قدمه واعتربه
 ...؛و"الرعاف" و"النزيف" و"القولون العصيب"و"االضطرابات النفسية" و"التسمم الغذائي" 

 
 هاقرتاحو  هيعرب الرسائل النصية واملكاملات اهلاتفية، من خالل عرض حاالهتم، عل املستمعنيمع  الضيف كما تفاعل

 عالجية، وذلك من خالل استعمال عبارات من قبيل: ما اعتربه حلوال
 

 :2379مارس  35حلقة 
 

بالنسبة للناس اللي ما عندهومش احلاالت ديال العكوسات ولكن عندهم ")...( ضيف البرنامج:  -
قياو به ولكن اللي تت... من األحسن تغتسلوا بنفس الطريقة...والكآبةوعندهم اخلوف...االضطرابات 

 ؛هي الطريقة ديال الشعير أو الكرعة )...("
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كذلك األصداء كثرية ديال اإلجناب اللي احلمد هلل بزاف دالناس وأخر واحد  منشط البرنامج: ")...( -
وا إيطاليا... قال بأنه دار املستشفيات ديال أوروبا كاملة وقالاللي تواصل معانا هنار اخلميس اللي فات من 

ليه صايف ما عمرك غتولد ولكن هذاك الشيء عند اهلل تعاىل تيقضيه بالنية وبالتوكل على اهلل سبحانه 
وتعاىل، فهذه أمور كاملة هي حمفزة لينا باش إن شاء اهلل تعاىل نبداو هاذ الرقية ونعظموا فيها اليقني 

 )...(". ات ما عندنا ما نديروا هبااملشوش
 

 :2379مارس  72حلقة 
 

بالنسبة للنساء اللي عندهم المشكل ديال النزيف أو اللي تيجيهوم هاذ  ")...(ضيف البرنامج:  -
 يه  )...(".ف المشكل ديال الرعاف... تتاخذوا ماء الزهر والخل البلدي وشوية ديال ماء الرقية وتقراو

 
 :2379مارس  74حلقة 

 

كنا قلنا ليكم   ولكن تتبعوا العالج اللي كنعطيوكمبسبب توكال ديال اجلن... ")...( ضيف البرنامج:  -
نوج ... تتاخذ ماء الزهر وزيت العود أو شاتاخذوا واحد الطريقة تديروها إما قبل الفطور...أو قبل العشاء

ماء الرقية تتسخنوا وتتدهن الكرش ديالك... حىت الناس اللي عندهم هذاك القولون  مطحون وشوية
 ؛العصيب يديروها )...("

 
دون  "أنه:لى عكما مت تغيريه وتتميمه   املتعلق باإلتصال السمعي البصري 77.30من القانون  9 تنص املادة حيث

 :هازاء منالربامج وإعادة بث الربامج أو أج كونتاإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال 
 )...(؛ 

 أو محاية البيئة؛ على نهج سلوك يضر بالصحة أو سالمة األشخاص والممتلكات ضتحر  

 )...(؛
 

توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري بشأن الربامج الصحية يف اخلدمات السمعية  من 0حيث تنص املادة 
البصري يف الربامج ذات  –حيرص متعهدو االتصال السمعي  ": أنه على 74-77البصرية، الصادرة بالقرار رقم 

 "؛.()..جملاالت ختصصهمعدم جتاوز املتدخلني يف هذا الصنف من الربامج  )...( :الصلة بالصحة على ما يلي
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امج البصري يف الرب  –حيرص متعهدو االتصال السمعي  )...(": على أنه نفس التوصية من 6حيث تنص املادة 
عدم قيام املتدخلني يف هذه الربامج بتشخيص احلالة املرضية لألشخاص  )...(:ذات الصلة بالصحة على ما يلي

 ؛")...(الذين يتصلون هبم قصد االستشارة
 

امج البصري يف الرب  –حيرص متعهدو االتصال السمعي  )...( ":على أنه نفس التوصية من 1حيث تنص املادة 
تقدمي املتدخلني يف هذه الربامج لوصفات عالجية لألشخاص الذين  معد: )...( ذات الصلة بالصحة على ما يلي

 ؛")...(يتصلون قصد االستشارة، ونصحهم بعرض حالتهم على اجلهة املختصة
 
 

"  إم.إف.إم إذاعة وتلفزة شركة "، 2379 أبريل 79راسلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخ  حيث
 ؛"اجلامعة املغربية حلقوق املستهلكخبصوص شكاية " بناء على ما مت تسجيله من مالحظات

 
 

إم.إف.إم إذاعة  شركة "برسالة ، 2379 ماي 30 بتاريخ ،حيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري
 ؛ تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة " وتلفزة

 

ية بناء على مكاملات هاتف الحاالت بعض تشخيصحيث عمل الضيف، خالل احللقات السالفة الذكر على 
 ؛عبارة عن خلطات مكونة من أعشاب وماء الرقيةلها حلوال عالجية  واقترحورسائل نصية للمستمعني، 

 

 أهنا تثري املالحظات اآلتية:، وإن مل تتضمن حتريضا صرحيا، إال املشار إليها وحيث إن احللقات

 تنويهية وذات محولة معنوية معينة؛طريقة تقدمي املنشط للضيف، بعبارات  -
 شفاء بعض األعراض واألمراض؛عة يف ناجآثار عالجية" على أهنا ذات  حلوال" اقرتاح الضيف -
 عرب الرسائل النصية واملكاملات اهلاتفية، ذهبت يف حول جناح احللول املقرتحة املذكورة تقدمي شهادات -

ما قد شاركني، لملجمملها إىل الوقوف على بعض حاالهتم وتفاعلهم مع احللول العالجية اليت يقرتحها 
 هذه املمارسات وما اعتربه الربنامج عالجات، والتخلي، يفعلى التطبيع مع  ،ولو لفئة من اجلمهور ،حيمل

 بعض احلاالت عن املتابعة الطبية؛

ن ولو ضمنيا فئة من اجلمهور على هنج ممارسات م ،حيث وحيمل ،جيعل املضمون السالف الذكر يف جمملهكل هذا 
تحكم يف يقتضيه واجب ال امل خالفا ،من لدن منشط الربنامج ، وذلك دون حتفظبصحتهمشأهنا أن تلحق ضررا 

 بالربامج املتعلقة تلك ماسي وال العمل، هبا اجلاري والتنظيمية القانونية باملقتضيات أخل قد ،الربنامج جيعل مما ،البث
 ؛الصحية
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 شركة "ل 2379يناير  39 بتاريخ ، توجيه لفت انتباهوحيث سبق للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري
 بشأن حاالت مشاهبة؛و  خبصوص نفس الربنامج " وتلفزةإم.إف.إم إذاعة 

 

ى يف حالة اإلخالل مبقتض" على أنه:  إم.إف.إم إذاعة وتلفزة من دفرت حتمالت شركة " 2.04وحيث تنص املادة 
أو بعض املقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن 
للهيأة العليا، عالوة على قراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتبار خطورة املخالفة، إحدى العقوبات 

 التالية:
 إنذار؛ -

 وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على األكثر )....(؛ -

 
 "؛  وتلفزةإم.إف.إم إذاعة  وحيث إنه يتعني، تبعا لذلك، اختاذ ما يلزم يف حق شركة "

 

 لهذه األسباب:
 :يقر ر

 ؛"املستهلك حلقوق املغربية اجلامعة" شكاية قبول :الشكل في -

 : الموضوع في -

 لمدة،  "باسم اهلل أرقيكخالل التوقيت االعتيادي لربنامج " ،"إم.إف.إم  " شبكة اخلدمات وقف بث .1
القانونية  املقتضيات السالفة الذكر،خالل احللقات ، "إم.إف.إم إذاعة وتلفزة "شركة عدم احرتام ل ،أسبوع

 تبعا لذلك، ويأمر ،، وال سيما تلك املتعلقة بالضوابط املؤطرة للربامج الصحيةوالتنظيمية اجلاري هبا العمل
 ؛" باختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ هذا القرار إم.إف.إم إذاعة وتلفزة شركة "

 

 ، طيلة مدة العقوبة السالفة الذكر واحملددة يفالتالي البيان ببث"  إم.إف.إم إذاعة وتلفزةأمر شركة " .2
 ":اسم اهلل أرقيكببرنامج " بث احملدد لبدايةاالعتيادي يف التوقيت  وذلك ،، من تاريخ التبليغأسبوع

 
ضيف القار الذي ال، من برنامج باسم اهلل أرقيك، 1522 مارس 21و 21و 50 اتاستضافت حلق"

يص على تشخالذي عمل "، حر والعيناألعشاب وعالج أمراض الس  مختص في طب " م بصفتهقد  
ماء و  عبارة عن خلطات أعشاب ،للمستمعين، واقترح لها حلوال عالجية المرضية بعض الحاالت

 وذلك دون اعتبار للمنظومة القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة: ،الرقية
 الصحية؛ البرامجب الخاصة الضوابطب -
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 األشخاص؛المتعلقة بالصحة وسالمة  االلتزامات األخالقيةب -

ا جاء على م بل أك دواجب التحكم في البث، كون منشط البرنامج لم يتدخل ما يقتضيه وب -
 ،لسان ضيف البرنامج

برامج واختيار مضمونها، فقد قرر المجلس الإعداد  وحريةمبدإ حرية التعبير، بسمو ودون اإلخالل 
 ؛"سبوعألمدة  برنامج المعنيالوقف بث ، اعتبارا لما سبق، السمعي البصرياألعلى لالتصال 

 
 لرمسية.، ونشره باجلريدة اةاملشتكي ةاجله وإىل"،  إم.إف.إم إذاعة وتلفزة تبليغ قراره هذا إىل شركة " .3

 
 رمضان 77 يخبتار  املنعقدة جلسته خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول متم 

 أخرباش، فةلطي السيدة حبضور بالرباط، البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(2379 ماي 20) 7443
 وفاطمة الوديي يالشاو  القادر وعبد احلسين البقايل وعلي الكنسوسي وجعفر الرغاي نرجس والسادة والسيدات رئيسة،
  .أعضاء املعزوز، وحممد الراضي وبديعة اإلدريسي العلمي وخليل برودي

 

 البصري، السمعي لالتصال األعلى المجلس عن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


