
1 
 

 

 
 65-91 رقم" ب.س.ت.أ.م" قرار

 (9891يوليوز 99) 9448 القعدة ذو 80 في المؤرخ
  ماتبثه نالذي" الجالية بعيون رياضية قضاياو" "العلما د مارس"ي المتعلق ببرنامج 

 "98راديو " التابعة "لشركة راديو مارس" اإلذاعيةالخدمة 
 

 ؛المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري
املقاطع ) 3 املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 11.11بناء على القانون رقم 

 منه؛  22و (9 )املقطع 4و (8و 7و 2و 1
 

 8و 3واد ملخصوصا ا تغيريه وتتميمه،كما مت  السمعي البصري،املتعلق باالتصال  77.33وبناء على القانون رقم 
 منه؛ 9و
 

  ؛34.2و 9و 1.8و 7.2و 6و 1 املواد ، خصوصا"مارسراديو  " اخلدمة وبناء على دفرت حتمالت
 

 32) 1438مجادى الثانية  33املؤرخ يف  37-17ويناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 
 ؛(؛ خبصوص مسطرة الشكايات2317مارس 

 

لالتصال توصلت هبا اهليأة العليا شكاية،  114وبعد االطالع على جمموعة من الشكايات، اليت جتاوز عددها 
الذي تبثه رنامج "العلما د مارس" من ب 2319ماي  21و 23حلقيت  خبصوصفراد، أمن طرف السمعي البصري 

 ؛"23اخلدمة اإلذاعية" راديو مارس" التابعة "لشركة راديو 

 

 ؛السالفة الذكر بناء على الشكايات أعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري ذيوبعد االطالع على التقرير ال

 

خبصوص ية بناء على إحالة ذاتأعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري  ذيوبعد االطالع على التقرير ال
 من برنامج "العلما د مارس"؛ 2319يوليوز  34حلقة 
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ي لالتصال السمعتوصلت هبا اهليأة العليا  شكاية، 22وبعد االطالع على جمموعة من الشكايات، اليت جتاوز عددها 
، وذلك خالل "العلما د مارس" من برنامج 2319يوليوز  34خبصوص حلقة  فراد ومجعيات،أطرف من البصري 
 ؛2319يوليوز  10و 05بني  الفرتة ما

 

خبصوص ية بناء على إحالة ذاتأعدته املديرية العامة لالتصال السمعي البصري  ذيوبعد االطالع على التقرير ال
" التابعة ارسمراديو  "اإلذاعيةاخلدمة  تبثه يالذ" اجلالية بعيونمن برنامج "قضايا رياضية  2319يوليوز  37حلقة 

 ؛"23راديو شركة "ل
 

 وبعد المداولة:
ه، ويف إطار تتبع الربامج اليت تبثها اخلدمات السمعية البصرية، سجلت اهليأة العليا لالتصال السمعي وحيث إن

 د مارس" العلما برنامج "من  2319يوليوز  34ماي و 21و 23 البصري جمموعة من املالحظات خبصوص حلقات
" اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس ماتبثه نالذي "اجلالية بعيونمن برنامج "قضايا رياضية  2319يوليوز  37وحلقة 

 "؛23التابعة "لشركة راديو 
 "مارس د العلما" برنامج في جاء ما باب في

أهنا تضمنت من برنامج "العلما د مارس"  2319 يوليوز 34وماي  21و 23وحيث تبني من خالل معاينة حلقات 
سياقات خمتلفة  يفوذلك  نيتدخالت املستمعني املشاركني يف الربناجمعبارات جاءت على لسان املنشط تفاعال مع 

 وباستعمال عبارات من قبيل:
    2319ماي  23حلقة : 

 :، دون ذكر امسه، من خالل استعمال عبارات من قبيلأحد متابعي الربنامج رأيعلى املنشط ق عل  

: ")...( أو كاينة واحد الفئة أخرى، كاينة واحد الفئة أخرى ديال هادوك الناس اللي  البرنامج مقدم -
ماعندهم مايدار ف احلياة أو كيبغيو يتشهرو باش يتشهرو خصهم يدويو على العماري، باش تتشهر شوية 

التويشيات  علىوهداك الشي خصك هتضر على العماري والعماري دار والعماري فعل هداك كيلقاو كيقلبو 
باش خيرجو زعما حبال هداك اخلبيز، اخلبيز قال ليك داك احملامي الفاشل، اخلبيز القانوين )حتويل لكلمة 

لصق ف تصويرة يف العوض باش يبني لينا شي حاجة بالقانون، أوال يبني لينا  هو فاشل tellement اخلبري(
طايح   niveauدليل والربهان ديالو باش تعرف شي حاجة باحلجة والدليل والربهان راه التصويرة هي ال

وي وي وي أو ف  chômageكسول حبال هاداك الشومور اللي ف بوردو ماعندو مايدار عايش غري ب
أو  les allocations familialesاألخر فاشل كيشدو غري ف التخربيق، هو يف األصل عايش غا ب

chômage أو ختراج العينني. )...("؛ 
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حبال هاداك ديال بوردو تيهضر على الراجاء أو ما يقدرش جيي يدخل للتريان ")...(  :البرنامج مقدم -
حيث إيال جال لتريان حبال املرة األخرى اللي فاتت غا ياكل قتلة، هاداك اخلبيز اللي ماعارف والو كسول 

 أو ما عارف حىت شي حاجة بغيناه يعطينا شي حاجة ف القانون )...("؛

  البرنامج مقدم -

طالع بزاف،  niveauعايل  niveauكنعرفو راك عارف الراجاويني صحابنا كلهم صحابنا أو كلهم  ..( ").  -
راه على هادوك ملراض أنا راه عمري أنا راه عمرين ما هضرت على اجلمهور كامل، كنهضرو على ملراض 

كنهضرو عا صحاب االستثناء اللي مساكن   هوما اللي دايرين االستثناء على القاعدة على األساس، حنا
 )...(". ماعندهم ما يدار باغيني يتشهرو

 
  2319ماي  21حلقة : 

ل أحد املتصلني، بأن الربنامج يرفض استقبال مكاملاته، حني يُ َعرُِّف بامسه احلقيقي، وأضاف بأن مكاملته مل تُقبصرح 
، أمر )أبو فارس(، وبعد أن عرب عن كونه يتنبأ خبسارة فريق الوداد يف مباراته املقبلة امستعار  اإال بعد أن استعمل امس

 مقدم الربنامج بقطع االتصال عنه بقوله:
هم احلق نيت ما يبقاوش يدوزوك واهلل العظيم حبالك أنت ماعندنا مانديرو دراه عن)...( " مقدم البرنامج: -

قطع عليه أنت نيت سرك غا القطيع، وسرك ماتبقاش تدوز، بيه كاع مايدوزش معانا كاع سري غا حبالك 
شفيت واخا معرفت تدوز بالسمية ديال ولد ولدك ما تدوزش معانا حيث حبالك نتا ما عندنا مانديرو بيه، 

 .")...( مزيان هذا ما يبقاش يدوز

 
  2319يوليوز  34حلقة : 

تطرقت ملوضوع أداء املنتخب املغريب وحظوظه يف الفوز وذلك مبشاركة ضيوف ينتمون للمجال الرياضي، وخالل 
رمي أيت احلاج م (...)": لتايلكامستمعة   منتوصل هبا رسالة علق على قراءة منشط الربنامج لرسائل املستمعني، 

ي يف شي سريي تفرجي يف مشيشة وال تفرجوال بنت احلاج سريي طييب وبعدي من املنتخب. وديها يف شغلك 
حاجة...متشي تبعد منا سريي عا فحالك املغرب مسايل ليك أنت تشجعيه وال ما تشجعيه، مشيشة، وال تفرجي 

بارح شجع أنت الربازيل ومرمي تشجع هولندا، رحبات ال يف الطياب بعدي من الكرة وخليها ملاليها، زوينة هادي ...
 منا ما تبقاوش هتضروا على املنتخب وبعدوا منوا عطيوه غري التيساع)...(". ديال الدريات...وبعدوا

 
 "الجالية بعيون رياضية قضايا" برنامج في جاء ما باب في

رحيا تضمن تصأنه  قضايا رياضية بعيون اجلالية"من برنامج " 2319يوليوز  37حلقة وحيث تبني من خالل معاينة 
 Les deuxفرجت ف أنا واهلل ما ت :")...(باستعمال عبارات من قبيل مع أحد املتصلني بالربنامج تفاعلهيف ملنشطه 
matchs نقول ليك فاش تفرجت، تفرجت ف  ،عليك نكذب. شوف غاديWimbledon  غري باش هنرب من
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تفرجت فالباسكيط، أ عباد اهلل، الباسكيط  ،résume du tour de France de cyclismeالواقع ديالنا، تفرجت ف 
ديال الدريات، واش باش جتلس تتفرج فالباسكيط فبطولة أوربا ديال الدريات، خاصك تكون مسايل قبك، باش ما 

وبطولة أوربا، أش   NBAديال  niveau، شوف، ال مع احرتامنا لكرة السلة النسوية، ماشي هوLa CANتقولش 
 )...("؛النسا. غري باش هنربو، غري باش هنربو من الواقعدخلين فبطولة أوربا ديال 

 
على أن:  ،كما مت تغيريه وتتميمه  ،املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.33من القانون  3نص املادة وحيث ت

ة حتافظ هذه احلرية على الوحدة الوطنية الرتابية، وصيانة تالحم وتنوع مقومات اهلوي .االتصال السمعي البصري حر"
ية اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية احلسانية، وروافدها اإلفريقية واألندلس-الوطنية املوحدة بكل مكوناهتا، العربية

تاح واالعتدال ث الشعب املغريب بقيم االنفوالعربية واملتوسطة، ويتبوء الدين اإلسالمي مكانة الصدارة يف ظل تشب
 والتسامح واحلوار، والتفاهم املتبادل بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية مجعاء.

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

 
: هعلى أن ،كما مت تغيريه وتتميمه  ،املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.33 من القانون 8 وحيث تنص املادة

السمعي  ذن، والقطاع العمومي لالتصالإاحلاصلني على ترخيص أو  جيب على متعهدي االتصال السمعي البصري"
  :البصري
o  من القانون؛ 4و 3و 2احرتام املواد 
o ؛)...( 
o ؛)...( 
o ؛ .وجيب أن تعكس الربامج، بإنصاف، تعددها وتنوع اآلراء...وضوعية مو حبياد  تقدمي األحداث)...( 

o   النهوض بثقافة املساواة بني اجلنسني وحماربة التمييز بسبب اجلنس، مبا يف ذلك الصور النمطية املذكورة
 )...("؛ واليت حتط من كرامة املرأة؛

 

 :هعلى أن ،كما مت تغيريه وتتميمه  ،املتعلق باالتصال السمعي البصري 77.33 من القانون 9 تنص املادةوحيث 
ج أو أجزاء الربامج وإعادة بث الربام كونتدون اإلخالل بالعقوبات الواردة يف النصوص اجلاري هبا العمل جيب أال "
 :هامن

 (…) 

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

o (…) 
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o من   طحتث بشكل مباشر أو غري مباشر على العنف ضد املرأة أو االستغالل والتحرش هبا أو احل
 كرامتها.

o (…) 

o على هنج سلوك يضر بالصحة أو سالمة األشخاص واملمتلكات أو محاية البيئة؛ حترض 

o ")...( 
 

يتحمل املتعهد كامل مسؤولية الربامج اليت " على أنه: راديو مارس""خدمة من دفرت حتمالت  1 وحيث تنص املادة
 يضعها رهن إشارة مجهور خدمته، )...("؛ 

 
ه حيتفظ املتعهد، يف مجيع األحوال، بتحكم" على أنه: خدمة راديو "مارس"من دفرت حتمالت  6 وحيث تنص املادة

يف البث ويتخذ ضمن نظام حتكمه الداخلي املقتضيات واملعايري الالزمة لضمان احرتام املبادئ والقواعد املنصوص 
من املادة  1عليها يف الظهري، والقانون، ودفرت التحمالت هذا وميثاق األخالقيات كما تنص عليه أحكام الفقرة 

29. 
املتعهد، بشكل مسبق وقبل البث، كل الربامج املسجلة أو أجواء منها. وفيما خيص الربامج املباشرة، خيرب يراقب 

مدير البث ومقدمي الربامج أو الصحافيني، وكذا املسؤولني عن اإلخراج والبث بالتدابري الواجب اتباعها للمحافظة 
 ؛"لث.املستمرة أو عند االقتضاء االستعادة الفورية للتحكم يف ا

 

 تفادي على املتعهد يسهر كما" )...( على أنه: خدمة راديو "مارس"من دفرت حتمالت  2.7وحيث تنص املادة 

 ضرورة هو املبدأ أن إذ ،منحازة ألفكار الرتويج على للعمل موقعهم اإلخبارية الربامج يف املتدخلني الصحفيني استغالل

 )...("؛ أخرى جهة من ليها،ع والتعليق جهة، من األحداث، عرض بني التمييز

 
تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام " على أنه: راديو مارس""خدمة من دفرت حتمالت  1.8تنص املادة حيث و 

العام، فال ميكن التنازل عنها مبقتضى اتفاقات خاصة، ولو مبوافقة الشخص املعين. وهلذه الغاية يسهر املتعهد يف 
 وكرامته ومحاية حياته اخلاصة." براجمه على احرتام اإلنسان

 
"يقوم املتعهد بإعداد براجمه بكل حرية، مع  :على أنه خدمة "راديو مارس"من دفرت حتمالت  9 تنص املادةوحيث 

 مراعاة احرتام املقتضيات القانونية ودفرت التحمالت هذا. وهو يتحمل كامل مسؤولياته يف هذا الشأن.
احرتام الكرامة اإلنسانية، )...(والتنوع والطابع التعددي للتعبري عن تيارات الفكر متارس هذه احلرية يف إطار 

 والرأي)...(."
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، 2319يوليوز  31ويونيو  17 بتاريخ ،"23لشركة "راديو  السمعي البصري لالتصال اهليأة العليابعثت  وحيث

 ما مت تسجيله من مالحظات؛ بطليب استفسار خبصوص

 
شركة "راديو  بأجوبة، 2319يوليوز  39و يونيو 27 العليا لالتصال السمعي البصري، بتاريخوحيث توصلت اهليأة 

 " تعرض من خالهلا جمموعة من املعطيات حول املالحظات املسجلة؛23

 
عبارات جاءت على لسان منشط الربنامج، يف سياق احلديث عن  2319ماي  21و  23 وحيث تضمنت حلقيت

كسول حبال هاداك الشومور اللي ف   بعض مشجعي إحدى فرق البطولة الوطنية لكرة القدم من قبيل : ")...( 
وي وي وي أو ف األخر فاشل كيشدو غري ف التخربيق، هو يف  chômageبوردو ماعندو مايدار عايش غري ب

راه على هادوك  أو ختراج العينني )...(" و ")...( chômageأو  les allocations familialesاألصل عايش غا ب
ماعندنا  أنت " و)...(" ، كنهضرو على ملراض هوما اللي دايرين االستثناء على القاعدة على األساس)...(ملراض 

تدوز،  ا القطيع، وسرك ماتبقاشمانديرو بيه كاع مايدوزش معانا كاع سري غا حبالك قطع عليه أنت نيت سرك غ
 ،صاألشخامسا بكرامة  يشكلوهو ما "،  شفيت واخا معرفت تدوز بالسمية ديال ولد ولدك ما تدوزش معانا

والرد واب للجمنها وسيلة  وجعل ألحد المتفاعلين الشخصية السيما وأن المنشط وظف الحالة االجتماعية
الكرامة ال يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمما يجعل البرنامج ، بشكل مهين على تعليقه

 ؛اإلنسانية
 

، عبارات جاءت على لسان منشط الربنامج، يف سياق احلديث عن 2319ماي  23حلقة  كذلكوحيث تضمنت  
أو ما  جاءهاداك ديال بوردو تيهضر على الر  حبالمشجع إحدى الفرق الوطنية لكرة القدم من قبيل : ")...( 

مما يجعل  ،"يقدرش جيي يدخل للتريان حيث إيال جال لتريان حبال املرة األخرى اللي فاتت غا ياكل قتلة )...(
ب من الجمهور على التعص يحث ويحمل، ولو ضمنيا، فئةالخطاب الموظف خالل الحلقة السالفة الذكر 

وضيوف  نشطم ه يفترض أن يمثلوأنبين المشجعين أثناء التظاهرات الرياضية، السيما أو الكراهية  أو العنف
 لشرائحذجا وقدوة، نمو ، صحافيين والوظيفة األساس لوسائل اإلعالملللمسؤولية المجتمعية ل بالنظر البرنامج،
مما يجعل المضمون السالف الذكر ال يحترم المقتضيات القانونية  ،خاصة الناشئين منهمن الجمهور، عريضة 

 ؛أو الكراهية والسيما تلك المتعلقة بعدم الحث على العنف والتنظيمية الجاري بها العمل
 

عبارات جاءت على لسان منشط الربنامج  مارس" دمن برنامج "العلما  2319يوليوز  04وحيث، تضمنت حلقة 
مرمي أيت احلاج وال بنت احلاج سريي طييب وبعدي من املنتخب. املستمعات من قبيل:" إحدى تفاعال مع رأي 
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 املغرب فحالك عا يسري  منا تبعد متشي.( ...) شغلك سريي تفرجي يف مشيشة وال تفرجي يف شي حاجةوديها يف 
ة ، مشيشة، وال تفرجي يف الطياب بعدي من الكرة وخليها ملاليها، زوينتشجعيه ما وال تشجعيه أنت ليك مسايل

روا الدريات...وبعدوا منا ما تبقاوش هتضشجع أنت الربازيل ومرمي تشجع هولندا، رحبات البارح ديال  هادي ...
المنشط  تمثالتو  جمهور موقففرض على  العبارات توهي  ،..."على املنتخب وبعدوا منوا عطيوه غري التيساع

، الشيء خالطبدورها في  من خالل حصراالهتمام بالشأن الرياضي الوطني في  المرأةوعدم أحقية بعاد إ حول
حقها في التعبير يلغي حريتها و تها كما اكفاءاتها وقدر نتقص من  يو  ةالمجتمعي وإسهاماتهاوظيفتها الذي يقزم 

ترم ال يح ما يجعل المضمون السالف الذكرم ،انطالقا من وضعها كفاعل أساسي في المجتمع عن رأيها
 تحطالتي  نمطيةال صورال بمحاربة المتعلقة تلك والسيما العمل بها الجاري والتنظيمية المقتضيات القانونية

 ؛ المرأة كرامة من
 

...( متشي تبعد من برنامج "العلما د مارس" عبارات من قبيل:") 2319يوليوز  04تضمنت كذلك حلقة وحيث 
مائها يشكل مسا بانتوهو ما  )...(" أنت تشجعيه وال ما تشجعيه املغرب مسايل ليك ،سريي عا فحالك ،منا

 ؛ وحسها الوطني
 

قطع رنامج، بالتقنية للبالمصلحة على المباشر،  منشطأمر ال للبرنامج،الطبيعة التفاعلية رغم  وحيث إنه
يساهم في إضعاف ثقافة الحوار ويمس بواجب  ما، الرأيمعه في  اختلفالذي  مكالمة ألحد المستمعين

، ي المهنيالماإلعض في ويتنافى وواجب الحياد المفرو  احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي،
   حترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛وهذا ما يجعل الحلقات السالفة الذكر ال ت

        
المساهمة في و وروح المنافسة الشريفة المثل الرياضية  إشاعةالرياضي  عالمإلالمهام الرئيسة لوحيث إن من 

يوليوز  84لقة حأن ما تضمنته  اآلخر، إالواالنفتاح على  التنشئة المجتمعيةو  االندماج إبراز أدوار الرياضة في
 ويتعارض مع، حمولة إقصائيةينطوي على يجعل الخطاب الموظف ، من برنامج "العلما د مارس" 9891

 كلمة  واحترام كراوالكراهية  الرهانات المجتمعية في المجال الرياضي، وخاصة محاربة التعصب والعنف
 الشرائح المجتمعية؛ 

 

عمل فيه است هنشطمل اتصرحي"قضايا رياضية بعيون اجلالية" من برنامج  2319يوليوز  07حلقة  تضمنتوحيث  
تفرجت فالباسكيط، أ عباد اهلل، الباسكيط ديال الدريات، واش باش جتلس تتفرج فالباسكيط عبارات من قبيل: "

اجلنس  على متييز قائم على والذي ركز من خالله "،(...) مسايل قبكفبطولة أوربا ديال الدريات، خاصك تكون 
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مسايل ك بعبارة "وربط ذللكرة السلة للسيدات  األورويبفريقية للرجال والدوري اإل األممكأس  ةتظاهر أمهية تقييم ل
حتقر يمبنية على توصيف ما يجعل الخطاب يكرس صورة نمطية م ،قدحية وما هلذه العبارة من محولة، "كقب
القانونية  للمقتضياتوذلك دون اعتبار  ،وى التنافسي للمرأة في الرياضةلمستاالنسوي و  ألداء الرياضيا

 ؛المرأة  اهتجا سلبيةال نمطيةالصورة بمحاربة ال والتنظيمية الجاري بها العمل والسيما تلك المتعلقة
 

"العلما  برنامج" بشأن 23شركة "راديو  مراتأن أنذر عدة  وحيث سبق للمجلس األعلى لالتصال السمعي البصري
ربنامج ملدة لنفس اتقدمي خالل التوقيت االعتيادي ل "بث اخلدمة اإلذاعية "راديو مارس أمر بتوقيفكما  ،د مارس"

 ؛2318 ماي 31املؤرخ يف  21.18 رقم قراره مبوجب وذلكأيام ثالثة 

 
" يف حال اإلخالل مبقتضى أو بعض " على أنه: مارس"راديو اخلدمة من دفرت حتمالت  2.34وحيث تنص املادة 

عهد، باعتبار أن تصدر يف حق املت يأة العليا )...(، ميكن لله)...( املقتضيات املطبقة على اخلدمة أو على املتعهد
 قوبات التالية:عخطورة املخالفة، إحدى ال

 إنذار؛ -

 ؛"األكثر )...(وقف بث اخلدمة أو جزء من الربنامج ملدة شهر على  -
شركة راديو " حق اختاذ ما يلزم يف ،المسجلة للمخالفات المتكرر للطابع واعتبارا ،، تبعا لذلكوحيث إنه يتعني

 ؛"23
 

 لهذه األسباب:
تنظيمية املقتضيات القانونية وال مل حترتم "راديو مارس" اإلذاعية" اليت تقدم اخلدمة 23شركة راديو "يصر ح أن  .1

  ب: املتعلقة
 الكرامة اإلنسانية؛ -
 اربة الصور النمطية اليت حتط من كرامة املرأة؛حم -
 ؛مبا يقتضيه واجب التماسك اجملتمعي عدم احلث على العنف أو الكراهية -
 التحكم يف البث. -

خالل التوقيت االعتيادي لربنامج  يوما( 11) عشر مخسة ملدة دمة "راديو مارس"الكلي خلبث الوقف يقرر  .2
" باختاذ التدابري الالزمة 23ويأمر شركة "راديو  وبرنامج "قضايا رياضية بعيون اجلالية" "العلما د مارس"
 ؛ملدةا نفس طيلة املذكورين الربناجمني وقفمع  ،ابتداء من تاريخ التبليغ لتنفيذ هذا القرار

طيلة  ا د مارس"،"العلملربنامج التوقيت احملدد بداية  يف البيان التايل يوميا، " بإذاعة 23يأمر شركة " راديو  .3
 :يوما( 11)مخسة عشر مدة العقوبة السالفة الذكر واحملددة يف 
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قم ر على لالتصال السمعي البصري ر المجلس األبالغ بقرا"

 9891يوليوز  99بتاريخ  91.65
 برنامج "من  9891يوليوز  4وماي  99و 98 حلقاتتضمنت 

من برنامج "قضايا  9891يوليوز  07 وحلقةالعلما د مارس" 
مجموعة من الخروقات للمقتضيات  رياضية بعيون الجالية"

في مجال االتصال  القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
 تلك المتعلقة ب:، والسيما السمعي البصري

 الكرامة اإلنسانية؛احترام  -
 محاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة؛ -
 بما يقتضيه واجب أو الكراهيةعدم الحث على العنف   -

 ؛التماسك المجتمعي
أبرز  من وحيث يعتبر المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري أن -

 الرياضي، االرتقاء بالنقاشات المحيطة بهذا المجال أدوار اإلعالم
وإشاعة المثل الرياضية وروح المنافسة الشريفة والمساهمة في إبراز 

  ،والتنشئة المجتمعية واالنفتاح على اآلخرأدوار الرياضة في االندماج 
 "العلما د مارس" برنامجحلقات  اللفإنه سجل أن الخطاب الموظف خ -

يحث ويحمل، ولو ضمنيا، فئة من الجمهور على التعصب أو العنف أو 
الكراهية بين المشجعين أثناء التظاهرات الرياضية، السيما وأنه يفترض 

للمسؤولية المجتمعية أن يمثل منشط وضيوف البرنامج، بالنظر 
ئح ، نموذجا وقدوة، لشراللصحافيين والوظيفة األساس لوسائل اإلعالم

 ؛لجمهور، خاصة الناشئين منهعريضة من ا
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حات تصري أن األعلى لالتصال السمعي البصري كما يعتبر المجلس -
ي عا تمشي تبعد منا، سير من قبيل: " تجاه إحدى المستمعات البرنامج منشط

ائها تشكل مسا بانتم فحالك، المغرب مسالي ليك أنت تشجعيه وال ما تشجعيه "
التصريحات يقزم وظيفة المرأة ورد في هذه  أن ما، و وحسها الوطني

وإسهاماتها المجتمعية وينتقص من كفاءاتها وقدراتها كما يلغي حريتها 
وحقها في التعبير عن رأيها انطالقا من وضعها كفاعل أساسي في 

باإلضافة إلى العبارات التي تضمنها برنامج "قضايا رياضية ، المجتمع
باسكيط أ عباد اهلل، القبيل "تفرجت فالباسكيط، الجالية" من بعيون 

ديال الدريات، واش باش تجلس تتفرج فالباسكيط فبطولة أوربا ديال 
الدريات، خاصك تكون مسالي قبك... غير باش نهربو، غير باش نهربو 
من الواقع"، ما يجعل الخطاب يكرس صورة نمطية مبنية على توصيف 

 الرياضة؛ فييحتقر األداء الرياضي النسوي والمستوى التنافسي للمرأة 
 برنامجلغم الطبيعة التفاعلية على أنه ر المجلس األ سجل من جهة أخرى، -

 حةلالمص وبطريقة فجة، على المباشر، المنشط ، أمر"العلما د مارس"
 الرأي،عه في مالختالفه  أحد المستمعين مكالمة للبرنامج، بقطعالتقنية 

ددية تعاحترام يمس بواجب و ما يساهم في إضعاف ثقافة الحوار  وهو
الحياد  وواجبيتنافى كما أنه فعل التعبير عن تيارات الفكر والرأي،  

 .المهني المفروض في اإلعالم
ن أنذر أ األعلى لالتصال السمعي البصري لمجلسواعتبارا ألنه سبق ل -

سبق  "، كما" بشأن برنامج "العلما د مارس98شركة "راديو  عدة مرات
خالل التوقيت  اإلذاعية "راديو مارس"أمر بوقف بث الخدمة  وأن

 ،9890االعتيادي لبث نفس البرنامج لمدة ثالثة أيام خالل سنة 
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، بناء على 9891يوليوز  99خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ  فقد قرر -
للطابع  واعتبارا المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،

ت خالل التوقي "راديو مارس"وقف بث للمخالفات المسجلة، المتكرر 
 ة"قضايا رياضية بعيون الجالي " ي "العلما د مارس" واالعتيادي لبرنامج

وقف البرنامجين المذكورين طيلة مع ، يوما (96خمسة عشر )لمدة 
 ؛"نفس المدة

 

  ونشره باجلريدة الرمسية. "23شركة راديو "يقر ر تبليغ قراره هذا إىل  .4
 

 
 القعدة ذو 38 اريخبت املنعقدة جلسته خالل البصري السمعي لالتصال األعلى اجمللس طرف من القرار هذا تداول مت  

 أخرباش، يفةلط السيدة حبضور بالرباط، البصري السمعي لالتصال العليا اهليأة مبقر ،(2319يوليوز 11) 1443
 الوديي اويالش القادر وعبد احلسين البقايل وعلي الكنسوسي وجعفر الرغاي نرجس والسادة والسيدات رئيسة،
 .أعضاء املعزوز، وحممد الراضي وبديعة اإلدريسي العلمي وخليل برودي وفاطمة

 
 عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،


