
  

  

 50-61 قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم

 (6161 أكتوبر 64) 6341 محرم 11 في الصادر
 المتعلق ببرنامج "حريتك على أطلنتيك" الذي تبثه شركة "إيكو ميديا"

  
 المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري الصادر األمر بتنفيذه  11.11 بنـاء على القانون رقم
( خصوصا 5112أغسطس 51) 1341 من ذي القعدة 66 بتاريخ 6.61.664 بالظهري الشريف رقم

 منه ؛ 55و (9 )املقطع 3و  (1 )املقطع 4و 1 املواد

  

ي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف املتعلق باالتصال السمع 11.14 وبنـاء على القانون رقم
كما مت تعديله  (5111 يناير 1) 1351 من ذي القعدة 51 بتاريخ 14134511 رقم

 منه ؛ 8و 4 املادتني خصوصا وتتميمه،

  

 منه ؛ 5443و 548و 141و 2 خصوصا املواد وبنـاء على دفرت حتمالت شركة "إيكو ميديا"

  

الصادر  ،44-12 وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم
(، املتعلق بضمان التعددية السياسية يف خدمات االتصال السمعي 5112 يوليو 51) 1341 شوال 12 بتاريخ

 منه ؛ 4و 5، خصوصا املادتني5112 البصري خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة

  

من مجادى  51 وبناء على توصية اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري املؤرخة يف
 ( املتعلقة بتغطية املساطر القضائية من طرف وسائل اإلعالم السمعية البصرية ؛5111 يوليو 51) 1352 اآلخرة

  

 وبعـد اإلطـالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري ؛

  

 وبعـد المداولة:

سجلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، يف إطار التتبع املنتظم للربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية  وحيث
من برنامج "حريتك على أطلنتيك" الذي تبثه اخلدمة  5112 غشت 52 يوم حلقة البصرية، مالحظات خبصوص

 ا"، واملخصصة ملوضوع "النفاق السياسي والنفاق األخالقي" واليتاإلذاعية "أطلنتيك" التابعة لشركة "إيكو ميدي
ال عبد اإلله العبدي بصفته أستاذا للقانون العام والعلوم السياسية والتواصل السياسي، كما فتح اجمل استضافت السيد

 أمام املستمعني لإلدالء بآرائهم عرب اهلاتف ؛

  



 وحيث أدلت الصحافية منشطة الربنامج بآراء مثل :

 ؛ "...أننا أمام ناس تيروجوا األخالق وال تحترم ما تروج له. ما حدث هو تناقض فاحش بين القول والفعل ..."
هاذ واقعة الكوبل عمر وفاطمة هي صورة من الصور المتعددة للنفاقات اللي كيعرفها مجتمعنا وكتجرنا للحديث أيضا "...

 ؛ القادة السياسيون المسؤولين اللي كيتحدثوا على الحكامة ومحاربة الفساد وهم أكبر الفاسدين ..." لى النفاق السياسي.ع
 تافياللت بعد محاولته استغالل النفوذ وكراء قطعة-"...فهناك جوانب أخرى، ما تفجر أخيرا بخصوص رئيس جهة درعة

 أرضية ..." ؛

لب أن تضع ثقتك ف ناس وتآمن بيهم وتكول هادو هوما اللي غادي يمشيو بنا فالسفينة، "...ما حدث مخز وِتيضر في الق
 فإذا بهم... خيبة أمل ..." ؛

"...كتناقشوا واقعة عمر وفاطمة القياديين في حركة التوحيد واإلصالح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وما يعنيه 
اب. ناس تروج لمبادئ معينة، بل تدعو إليها، لكنها في المقابل ال تطبق ما تدعو هذا التطور. نحن أمام ازدواجية في الخط

إليه. ماذا يعني هذا مستمعينا؟ نفاق؟ انفصام؟ كذب؟ تصرفات كتفقدنا الثقة أخالقيا وسياسيا خصوصا ف الناس اللي  
 كينصبوا أنفسهم علينا وعاظ ومربون ..." ؛

  

 وحيث أدىل ضيف حلقة الربنامج بآراء وتعليقات حول هذا املوضوع باستعمال عبارات مثل :

 ..." ؛ ليست هناك مؤامرة بل هناك تلبس واضح"...

"...الصدمة ألن هذه النماذج التي تحتدى، التي وضعوا أنفسهم فيها وأقنعوا المتلقين بأنهم نموذج. بأنهم يعني ال يخطئون. 
ء دى. بأنهم ناس لديهم مفاتيح التفسير، مفاتيح العلم، مفاتيح تفسير القرآن، مفاتيح تفسير السنة... هؤالبأنهم نموذج يحت
 يخطئون ..." ؛

 هكتار في جهة هشة تعاني الفقر..." ؛ 611 "...صدمة تصرفاته عندما أقدم على شراء سيارات رباعية الدفع وكراء

  

 وحيث أدىل املستمعون بآرائهم باستعمال عبارات مثل :

 C’est condamnable et "...مخجل ونفاق سياسي وتدليس على المواطنين وانفصام في الخطاب، ...

scandaleux؛" 

هكتار،  611كانوا بالنسبة لي شي حاجة. من بعد وليت تانشوف غير الكوبل األول، ها الكوبل الثاني، الشوباني و"444
 " ؛الطوموبيالت ديال الشوباني فجهة مزلوطة ...و 

"...والهجوم على المواطنين وبنت ديال تسع سنين، والجيبة ديال أكادير... بدينا تنضربوا طرف ديال الشعب بطرف 
 آخر...هاذ النوع د السياسيين أساس الخطاب ديالهم هو الطهرانية، هو الظهور بشكل برئ أمام الناخب ..." ؛

  

نت جّل مداخالت املستمعني خالل احللقة توافق رأي منشطة الربنامج وضيفها باستثناء مداخلتني4 وقد كا وحيث
عمل كل من ضيف احللقة ومنشطة الربنامج على مناقشة األفكار الواردة يف املداخلتني بشكل يعزز اإلجتاه العام 

 ؛ للحلقة
  

صري "االتصال السمعي الب املتعلق باإلتصال السمعي البصري على أنه : 11.14 من القانون 4 وحيث تنص املادة
 حر4



حتافظ هذه احلرية على الوحدة الوطنية والرتابية، وصيانة تالحم وتنوع مقومات اهلوية الوطنية املوحدة بكل مكوناهتا 
سطية ويتبوء الدين ة العربية املتو اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية احلسانية وروافدها اإلفريقية واألندلسي -العربية

اإلسالمي مكانة الصدارة يف ظل تشبث الشعب املغريب بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح واحلوار والتفاهم املتابدل 
 بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية مجعاء4

تور واحلفاظ عليها يف الدسمتارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص  
 النظام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين 444" ؛     على

  

جيب على متعهدي  املتعلق باإلتصال السمعي البصري على أنه : " 11.14 من القانون 8 وحيث تنص املادة
 : لسمعي البصرياالتصال السمعي البصري احلاصلني على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي لالتصال ا

 من هذا القانون ؛ 3و 4و 6 احرتام املواد       -

 تقدمي أخبار متعددة املصادر وصادقة ؛       -

 تشجيع اإلبداع الفين املغريب وتشجيع إنتاج القرب ؛       -

تقدمي األحداث حبياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو جمموعة ذات مصاحل أو مجعية وال أي        -
إيديولوجية أو مذهب، وجيب أن تعكس الربامج، بإنصاف، تعددها وتنوع اآلراء4 وجيب أن تبني وجهات 

 النظر الشخصية والتعاليق على أهنا خاصة بأصحاهبا ؛ 444 "؛

  

ن حيتفظ املتعهد يف مجيع األحوال بتحكمه يف البث ويتخذ ضممن دفرت التحمالت على أن " 2 وحيث تنص املادة
نظام حتكمه الداخلي املقتضيات واملعايري الالزمة لضمان احرتام املبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الظهري والقانون 

 444" ؛

  

ون التعليق على الوقائع و األحداث متجردا : "جيب أن يك من دفرت التحمالت على أنه 141 املادة تنص وحيث
وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف4 عندما تعطى الكلمة للضيوف أو اجلمهور جيب أن حيرص املتعهد على التوازن 

 444 مع احرتام تعددية التعبري عن خمتلف اجتاهات الفكر والرأي" ؛

  

و اإلخبار، عند بث الربامج أ  " يف إطار احرتام احلق يف على أنه :  من دفرت التحمالت 548 تنص املادة وحيث
األقوال أو الوثائق املتعلق باملساطر القضائية أو بوقائع من شأهنا أن تكون موضوع حبث قضائي، يتطلب األمر 

كذا و إعطاء عناية خاصة الحرتام سرية التحقيق واألشخاص والكرامة اإلنسانية وقرينة الرباءة وحرمة احلياة اخلاصة، 
عدم الكشف عن هوية األشخاص املعنيني وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة االلتزام الصارم باملبادئ والقواعد 

 القانونية لضمان حماكمة عادلة4

 ويلتزم املتعهد، بصفة خاصة :

          ناقشتها مبعدم نشر صكوك االهتام وغريها من الوثائق املتعلقة باملسطرة اجلنائية أو اجلنحية قبل
 يف جلسة عمومية ؛



         "4444 ؛ 
  

أنه           حيث إن توصية اجمللس األعلى لإلتصال السمعي البصري املتعلقة بتغطية املساطر القضائية تنص علىو 
"يوصي اجمللس وسائل اإلعالم السمعية البصرية مبراعاة املبادئ واملقتضيات القانونية الضامنة لشروط احملاكمة  : 

العادلة واملتعلقة بكرامة اإلنسان، خصوصا مبدأ قرينة الرباءة وسرية التحقيق وما يرتتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة 
وااللتزام   لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثري على سلطة القضاء أو استقالليته

  ؛" بأخالقيات وآداب مهنة الصحافة
  

حلقة الربنامج وإن تطرقت إىل قضية استأثرت باهتمام الرأي العام، إال أن طبيعة املوضوع كانت تستلزم وحيث إن 
 التوازن وإتاحة الرأي والرأي اآلخر للمستمع ؛

  

وحيث إن حلقة الربنامج تضمنت يف جمملها تصرحيات اعتربت املشتبه فيهما على أهنما قاما باملنسوب إليهما، 
ا جيعل مم ،فة أو جمال للشك أو اإلحتمال، من خالل توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكرهوذلك دون ترك مسا

مبا ُنسب إليهما وتقدميهما   املتعهد قد أخّل بالتزاماته املتعلقة باحرتام قرينة الرباءة، وذلك من خالل إدانة املشتبه فيهما
 ء ؛كذلك للجمهور، رغم أن القضية الزالت معروضة أمام أنظار القضا

  

وحيث إن الصحافية قامت باإلدالء بآرائها الشخصية داخل الربنامج واستغلت موقعها للرتويج ألفكار منحازة دون 
 متييز كاف بني عرض األحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى ؛

  

ص ضمان توازن اخلرب حني اإلخبار عن موضوع نزاعي واحلر وحيث إن الصحافية مل تعمل على التحكم يف البث و 
 على أن يكون التعليق على الوقائع واألحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف ؛

  

 وحيث إن املتعهد مل حيرتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالتحكم يف البث وضمان التوازن واحرتام ضوابط
 القضائية ؛ تغطية املساطر

بناء على ما مت تسجيله من  ،5112 شتنرب 54 بتاريخ لشركة "إيكو ميديا"، وحيث مت توجيه طلب توضيحات
 ؛ مالحظات

  

برسالة من الشركة جتيب من  5112 شتنرب 59 وحيث إن اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ
 خالهلا على طلب التوضيحات السالف الذكر ؛

  

قة خالل مبقتضى أو بعض املقتضيات املطبيف حالة اإل من دفرت التحمالت على أنه : " 5443 حيث تنص املادةو 
، ودون اإلخالل بالعقوبات املالية املشار إليها أعاله، ميكن للهيأة العليا، عالوة على على اخلدمة أو على املتعهد

 : ار خطورة املخالفة إحدى العقوبات التاليةقراراهتا بتوجيه إعذار، أن تصدر يف حق املتعهد، باعتب
 ؛ إنذار       -
 ؛ وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على األكثر 444"       -



  

 ؛ شركة "إيكو ميديا" اختاذ ما يلزم يف حق ، تبعا لذلك،إنه يتعني وحيث
  

 لهذه األسباب : 

  

 مل حترتم املقتضيات القانونية والتنظيمية املذكورة أعاله ؛ إيكو ميديا " شركة " يصرح أن    -6

 ؛ "إيكو ميديا" إىل شركة إنذارا هبذا اخلصوص يوجه    -6
 ، ونشره باجلريدة الرمسية4إيكو ميديا" " ليغ قراره هذا إىلبيقرر ت    -4

   

  
حمرم  11 سته املنعقدة بتاريخمت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جل

 ( مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط51124أكتوبر  14املوافق لـ ) 1348

  
  

 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛

 الرئيسة

 أمينة لمريني الوهابي

  
  

 


