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  " المتعلق ببرنامج "استشارة فقهية" الذي تبثه شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة

  

 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا  11.11 رقم بنـاء على القانون
 ؛منه 22و (9 املقطع) 4و (1 املقطع) 3 املواد

 ؛منه 9و 3 املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما مت تعديله وتتميمه، خصوصا املادتني 33.77 وبناء على القانون رقم

 ؛2.34و 9و 6 "، خصوصا املواد وبنـاء على دفرت حتمالت شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة 

برنامج  من 2317 يناير 6 وبعـد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري خبصوص حلقة 
 ؛" "استشارة فقهية" الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية "كازا إف إم" التابعة لشركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة

  

 وبعـد المداولة:

وحيث إنه ويف إطار التتبع املنتظم للربامج الذي تبثها اخلدمات اإلذاعية والتلفزية، سجلت اهليأة العليا لالتصال السمعي 
من الربنامج التفاعلي "استشارة فقهية" الذي تبثه اخلدمة  2317 يناير 6 البصري جمموعة من املالحظات خبصوص حلقة

"، واليت تضمنت اتصاال هاتفيا من طرف مستمعة تطلب  إم إف إم إذاعة وتلفزة اإلذاعية "كازا إف إم" التابعة لشركة "
الذي يقدم بصفته "واعظا"، احلكم الشرعي يف ضرهبا لزوجها عند دخوله إىل املنزل يف حالة  من الضيف الدائم للربنامج،

 سكر، وذلك باستعمال العبارات التالية:

اهلل يخليك نسولك واحد السؤال أنا راجلي مدمن وتيقول الكالم النابي قدام أوالدي وتنضربوا، أنا تنضربوا مني "
ليه غير الضرب  هاذ السيد يليق ،"بصحتك، ضربيه اهلل يحفظك بالعبارات التالية: "ورد ضيف الربنامج(...تيسكر)

 قاتل وغير مؤلم كذلك بقدر. إنما ذلك بقدر...فاقدنيت، هذا رجل يعني سكير...غير يكون ضربك له ضربا غير 
 ؛العقل ال عقل له. وأنت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر بوسيلتك )...("

  
  

االتصال " :املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه على أن 77.33 من القانون 3 وحيث تنص املــادة
 .السمعي البصري حر



حتافظ هذه احلرية على الوحدة الوطنية والرتابية، وصيانة تالحم وتنوع مقومات اهلوية الوطنية، املوحدة بكل مكوناهتا، العربية 
اإلسالمية، واألمازيغية والصحراوية احلسانية، وروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوسطية، وتبوء الدين اإلسالمي -

تشبث الشعب املغريب بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار، والتفاهم املتبادل بني الثقافات  مكانة الصدارة، يف ظل
 واحلضارات اإلنسانية مجعاء.

متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على النظام 
 "؛تطلبات الدفاع الوطينالعام واألخالق احلميدة وم

دون  " :على أنه املتعلق باالتصال السمعي البصري كما مت تغيريه وتتميمه 77.33 من القانون 9 وحيث تنص املادة
 الربامج وإعادة بث الربامج أو أجزاء منها: اإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال تكون

 )...( ؛ 
 على هنج سلوك يضر بالصحة أو سالمة األشخاص واملمتلكات أو محاية البيئة ...؛ حترض 

         )...( " ؛ 

تحكمه حيتفظ املتعهد، يف مجيع األحوال، بمن دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه: " 6 وحيث تنص املادة
يف البث ويتخذ ضمن نظام املراقبة املقتضيات والتدابري الالزمة لضمان احرتام املبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الظهري، 

 والقانون )...(

باشرة، خيرب املسؤول امج امليراقب املتعهد، بشكل مسبق وقبل البث، كل الربامج املسجلة أو أجزاء الربامج. وفيما خيص الرب 
عن البث، مقدمي الربامج أو الصحافيني، وكذا املسؤولني عن اإلخراج والبث، بالتدابري الواجب اتباعها للمحافظة املستمرة 

 أو عند االقتضاء االستعادة الفورية للتحكم يف البث؛

ة، يقوم املتعهد بإعداد براجمه بكل حري" :أنهمن دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على  9 وحيث تنص املادة
 مع احرتام 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 ... ويسهر املتعهد خصوصا، يف  
 ه، على:كافة براجم

 )...( 

  أال تبث بأي حال من األحوال، برامج حتث بصفة صرحية أو ضمنية على العنف أو حترض على التمييز
العنصري أو على اإلرهاب أو العنف ضد شخص أو جمموعة من األشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم 

 أو انتمائهم إىل ساللة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛

         ("؛).. عدم التحريض على هنج سلوكات جنائية من شأهنا أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسالمة األشخاص. 



توجيه طلب  2317 فرباير 16 وحيث قرر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري، خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ
 " بناء على ما مت تسجيله من مالحظات؛ إم إف إم إذاعة وتلفزة " توضيحات لشركة

"  برسالة شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة 2317 مارس 17 وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ
 تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛

يف يف اإلدالء بآرائه ومواقفه، يشكل ما تضمنه خطاب الضوحيث إنه دون اإلخالل مببدإ حرية التعبري وحق كل متدخل 
املذكور، والذي قّدم بصفة ذات محولة علمية ومعنوية، مضمونا ذا طبيعة حتريضية ولو لفئة من اجلمهور على هنج سلوك 

امج  نعنيف يعاقب عليه القانون، ومن شأنه أن يلحق ضررا بسالمة األشخاص، وذلك دون أي حتفظ من طرف منشطة الرب 
 كما يقتضي ذلك واجب التحكم يف البث؛

عض خالل مبقتضى أو بيف حالة اإل : "من دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه 2.34 وحيث تنص املادة
يا، ، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العلاملقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد

 :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 ...       -

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

  

 لهذه األسباب:

 ؛مل حترتم املقتضيات القانونية والتنظيمية السالفة الذكر " إم إف إم إذاعة وتلفزة " شركة يصرّح أن    -7
 "؛ إم إف إم إذاعة وتلفزة " لشركة إنذارا هبذا اخلصوص يوّجه    -1

 ونشره باجلريدة الرمسية. " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ليغ قراره هذا إىل شركةبيقّرر ت    -4

  
  

رجب  31 مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلستها املنعقدة بتاريخ
 (، مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.2317 مارس 33) 1431

  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي
 


