قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 56-02
المؤرخ في  20ذي الحجة  02( 1441يوليوز )0202

المتعلق ببرنامج " أش واقع" الذي تبثه شبكة الخدمات اإلذاعية "إم إف إم"
التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
بناء على القانون رقم  11.11املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،خصوصا املواد ( 3املقطع
 )1و( 4املقطع  )9و 22منه؛
وبناء على القانون رقم  00.73املتعلق باالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه ،خصوصا املادتني

 3و9

منه؛
وبناء على دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" ،خصوصا املواد  6و 1.0و 2.34منه؛
وبعد االطالع على التقرير الذي أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري ،خبصوص حلقة  16يونيو ،2727
من برنامج "أش واقع" الذي تبثه شبكة اخلدمات اإلذاعية "إم إف إم" التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛
وبعد المداولة:

وحيث إنه ،ويف إطار تتبع الربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية البصرية ،سجلت اهليأة العليا لالتصال السمعي

البصري بعض املالحظات خبصوص حلقة  16يونيو  ،2727من برنامج "أش واقع" الذي تبثه شبكة اخلدمات
اإلذاعية "إم إف إم" التابعة لشركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة".
وحيث تبني من خالل املعاينة أن حلقة  16يونيو  ،2727تضمنت عبارات جاءت على لسان ضيف الربنامج،
الذي قدم بصفته "حملال سياسيا واقتصاديا إلذاعة إم إف إم " من قبيل:
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 "( )...اإلمارات اللي خالعينا بيها عندها غير الفلوس ،ماعندها ال بنادم ال عسكر ال والو ،غالمخازنيةديالنا يفركعو دين مها (.")...
وحيث تنص املادة  3من القانون  00.73املتعلق باالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه ،على أن:

"االتصال السمعي البصري حر.
متارس هذه احلرية يف احرتام ثوابت اململكة واحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور واحلفاظ على
النظام العام واألخالق احلميدة ومتطلبات الدفاع الوطين". (…).؛
وحيث تنص املادة  9من القانون رفم  00.73املتعلق باالتصال السمعي البصري على أنه ":دون اإلخالل بالعقوبات
الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال تكون الربامج وإعادة بث الربامج أو أجزاء منها:
o
o

()...؛

حتث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على اإلرهاب أو العنف ضد شخص أو جمموعة من
األشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إىل ساللة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛

o
o
o

()...؛

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

وحيث تنص املادة  6من دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه" :يلتزم املتعهد ،يف مجيع األحوال،
بالتحكم يف البث.
ويتخذ ضمن نظام مراقبته الداخلية اإلجراءات الضرورية لضمان احرتام الربامج للمبادئ والقواعد املنصوص عليها
يف املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل".؛
وحيث تنص املادة  1.0من دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه )...(" :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 (")...؛
وحيث راسلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،بتاريخ  70يوليوز  ،2727شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"
الستفسارها حول ما مت تسجيله من مالحظات؛
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وحيث توصلت اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،بتاريخ  79يوليوز  ،2727برسالة من شركة "إم إف إم إذاعة
وتلفزة" تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة سلفا؛
وحيث إن ضيف الربنامج الذي قدم بصفته "حملال سياسيا واقتصاديا إلذاعة إم إف إم" ،ما مينحه سلطة معنوية
وعلمية لدى املستمع ،وظف عبارات من قبيل "( )...اإلمارات اللي خالعينا بيها عندها غير الفلوس ،ماعندها
ال بنادم ال عسكر ال والو ،غالمخازنية ديالنا يفركعو دين مها ( ،")...مل حترتم واجب اجلدية والصرامة يف تناول
الكلمة ،ومن شأهنا احلث ولو ضمنيا على العنف والكراهية؛
وحيث إنه بالنظر للطبيعة اإلخبارية للربنامج وخصوصا يف غياب توفري آراء متعددة وخمتلفة تسمح خبلق توازن يف
اخلرب الذي يتلقاه املستمع ،فإن الكيفية اليت حتفظ هبا منشط الربنامج على تصرحيات الضيف ،ومن خالل استعمال

عبارات من قبيل "( )...آلسي جمال ،السي جمال واحد الشوية للتحكم فالبث ،شكرا السي جمال براوي
ل  Carte blancheلليوم ،شكرا للمستمعين الكرام ،شوية د االنفعال ولكن ،")...( .مل تكن بالصرامة الكافية،
بالنظر ملا قيل ،لالستجابة ملتطلبات التحكم يف البث ،كما مل تتضمن تصويبا كافيا عقب ذلك ،وفق ما يقتضيه
واجب التنشيط املسؤول ،يف إطار املبدأ العام القائم على املسؤولية التحريرية للمتعهد؛

وحيث تنص املادة  2.34من دفرت حتمالت شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" على أنه" :يف حالة اإلخالل مبقتضى 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 (")....؛وحيث إنه يتعني ،تبعا لذلك ،اختاذ ما يلزم يف حق شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة"؛
لهذه األسباب:
يصرح أن شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" اليت تقدم شبكة اخلدمات اإلذاعية "إم إف إم" ،مل حترتم
.1
ّ
املقتضيات اجلاري هبا العمل ،وال سيما تلك املتعلقة باملسؤولية التحريرية والتحكم يف البث؛
 .2يقرر وقف بث برنامج "أش واقع" ملدة أسبوع ويأمر شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " باختاذ التدابري الالزمة
لتنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ التبليغ؛
3

 .3يأمر شركة " إم إف إم إذاعة وتلفزة " ببث البيان التايل ،يف بداية الوقت االعتيادي لربنامج "أش واقع"؛
"بالغ بقرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم

56-02

قرر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ،خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ  02يوليوز ،0202
وقف بث برنامج "أش واقع" لمدة أسبوع مع تالوة البيان التالي:
خالل حلقة  65يونيو  ،0202من برنامج "أش واقع" وظف أحد ضيوف البرنامج الذي قدم بصفته
"محلال سياسيا واقتصاديا" ،عبارات لم تحترم واجب الجدية والمسؤولية ،وتنطوي على حث ضمني
على العنف والكراهية.
كما اعتبر المجلس األعلى ،أن الكيفية التي تحفظ بها منشط البرنامج على تصريحات الضيف ،لم
تكن بالحزم الالزم ،لالستجابة لمتطلبات التحكم في البث ،كما لم تتضمن تصويبا كافيا عقب
ذلك ،وفق ما يقتضيه واجب التنشيط المسؤول ،في إطار المبدأ العام القائم على المسؤولية التحريرية
لإلذاعة.
وتبعا لذلك ،اعتبر المجلس األعلى أن المضمون السالف الذكر ،لم يحترم بشكل واضح
المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لحرية التعبير ،وال سيما تلك المتعلقة بالمسؤولية التحريرية
والتحكم في البث".؛
يقرر تبليغ قراره هذا إىل شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" ،ونشره باجلريدة الرمسية.
ّ .4
مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  70ذو احلجة
 22( 1441يوليوز  ،)2727حبضور السيدة لطيفة أخرباش ،رئيسة ،والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر
الكنسوسي وعلي البقايل احلسين وعبد القادر الشاوي الوديي وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة
الراضي وحممد املعزوز ،أعضاء.
عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
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