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 19-08رقم " ب.س.ت.أ.م"قرار 
  )2008 ماي 28( 1429 من مجادى األوىل 22بتاريخ 
   شكاية اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بشأن

  ضد الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
 

  الس األعلى لالتصال السمعي البصري،
 
حلقوق  اجلمعية املغربية "يابة عنن األستاذ عبد الرحيم اجلامعيا  د اإلطالع على الشكاية اليت تقدمعـب

  ؛إلذاعة والتلفزة الشركة الوطنية ل ضد ،2008  أبريل22بتاريخ " اإلنسان
   
) 2002 أغسطس 31 (1423 من مجادى اآلخرة 22 الصادر يف 1.02.212اء على الظهري الشريف رقم ـوبن

 11و 5 و4و) 16 و11 و8املقاطع ( 3القاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 
  منه؛ 12و
   
 املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم 77.03اء على القانون رقم ـوبن

  ؛48 و47 و10 ، خصوصا املواد)2005 يناير 7 (1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.257
   
التصال املصادق عليه من طرف الس األعلى لنية لإلذاعة والتلفزة دفتر حتمالت الشركة الوطاء على ـوبن

 خصوصا ،)2006 يناير 4 (1426ذي احلجة من  3الصادر يف  01-06 رقم  مبقتضى قرارهالسمعي البصري
   ؛ منه) 3الفقرة  (21واملادة  )16الفقرة (التقدمي 

  
  ؛ مصاحل املديرية العامة لالتصال السمعي البصريالذي أجنزتهوبعد اإلطالع على املستندات املتعلقة بالتحقيق 

   
   

  :وبعد املداولة
   

قامت قد زة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفإىل أن يف شكايتها  أشارتاجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان أن حيث 
واليت  2008 فرباير 20 يوم األربعاء املنظمةالندوة الصحفية خالل اليت أدىل ا تصرحيات وزير الداخلية نقل ب

أن مصاحل األمن قد فككت شبكة إرهابية وعلى رأسها املسمى عبد القادر بلعريج، كانت تنوي " أعلن فيها 
يد التراب الوطين بواسطة األسلحة النارية واملتفجرات، وكانت تتهيأ الغتيال تنفيذ عمليات إرهابية على صع
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 أنأشار باملناسبة قد و .شخصيات مغربية بارزة من وزراء ومسؤولني وضباط سامني بالقوات املسلحة امللكية
التحقيق كشف عن وجود عالقة بني حزب البديل احلضاري وحزب األمة غري املرخص له وبني اخللية، 

  ؛"ووصف احلزبني كوما الوجه اخلادع لعمل الشبكة اإلرهابية
  
املتعلقة بالشبكة اليت قيل أنه مت اكتشافها ووضع " تصرحيات وزير الداخلية أن تاعتربقد الشكاية أن حيث و

نه أ"و، "طبيعة العامة ومل يتقيد باحلياد مل يتوقف عند حدود اإلخبار ذي ال،اليد على عدد من املتورطني فيها
 وفضح سرية ،وتطاول على شرف األشخاص بأمسائهم مارس علنيا وبكل مبالغة اامات ضد أشخاص،

  ؛"...التحقيق، وانتهك مبدأ فصل السلط
 
 مل يتقيد يف تصرحياته الصحفية بضوابط الدستور، وأنه انتهك قيم وزير الداخليةأن  اعتربت الشكايةأن حيث و

وأنه   وبأوصافهممواذبإلنسان، كما مسح لنفسه بتوجيه االامات ألشخاص الشرعية الدولية املتعلقة حبقوق ا
ا واملعتربة من أسرار البحث اإلخبار  فباألحرى أصالعليها طالع الاأفضى مبعلومات سرية ال حق له يف 

ر التمهيدي، وأنه استعمل من خالل الندوة الصحفية التشهري واملس بشرف األشخاص، وتقمص كوزي
ون احترام يف السلطة التنفيذية دور ومهام سلطة االام وسلطة احلكم، ومارس حرية التعبري من دللداخلية 

  ؛القيود الواردة عليها
 

اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تطلب من الس األعلى لالتصال السمعي البصري االستماع إىل أن وحيث 
الوكيل العام للملك مبحكمة االستئناف بالرباط ووزير العدل باعتباره رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و

تكوين قناعاته ومجع املقتضيات اليت "تطبيق السياسة اجلنائية وذلك دف عن املسؤول قانونيا ومسطريا 
  ؛)الطلب األول" (تساعده على اختاذ قرار عادل وموضوعي ونزيه

 
، من خالل االتأكيد على أإىل "  اإلنسانحلقوقترمي اجلمعية املغربية  بناء على كل ما سلف بيانهأنه حيث و

هذه املسطرة، دف اإلعالن عن مسؤولية القناة األوىل، لتجاوزات وزير الداخلية لعدد من القيم واملبادئ من 
 دولة رأمساهلا، اليت متتلك الالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة،"أن كما ، "خالل استعمال وسائل البث العمومي

ن عترب مسؤولة رمسيا وقانونيا عن انتهاكات القانون وعن املخالفات اخلطرية له واليت استهدفت عددا مت
تصرحيات الوزير بالندوة اليت نقلتها الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، كما املعتقلني الواردة أمساؤهم يف 

  ؛)الثاين الطلب (" الشخصية لكل فرداستهدفت قواعد من القانون هي ضمن ضمانات احلرية
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الشركة الوطنية لإلذاعة حتذير  "  تطلب، عرضهكل ما متوبناء على اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، أن حيث و
ها بأن الوقائع والتصرفات املعروضة من خالل تفاصيل الندوة الصحفية اليت قدمها وزير الداخلية هوالتلفزة وتنبي

 اليت تقع عليها طبقا لقوانني االتصال لاللتزامات، ونقلت على شاشتها، تشكل خرقا 2008  فرباير20بتاريخ 
يشكل احنيازا خطريا تنبيهها بأن موقفها "و، "وخروجا عن الضوابط الدستورية والتشريعية والقانونية والتنظيمية

 املتعلقة بقرينة ية وانتهاكا للمبادئضد من أثريت أمساؤهم بالندوة الصحفية، وحيادا عن املسؤولية والرتاهة املهن
 إخبارها بأن ما"و " الرباءة، وبسرية البحث التمهيدي، وبتجاوز صالحيات هي من اختصاص السلطة القضائية

" قدمته مبناسبة الندوة الصحفية يعد تعريضا لسمعة وشرف األشخاص املعلنة أمساؤهم يف تصريح وزير الداخلية
 وديد سالمة من أذيعت أمساؤهم خالل لالنتقامشركة يعترب دعوة منها للجمهور قدمته ال تذكريها بأن ما"و

من الس األعلى لالتصال السمعي  اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسانكما تطلب ، "(...) الندوة الصحفية
 البحث  متس سريةلبث بيان حقيقة عقب نشر تصرحياتللشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة أمر  إصدارالبصري 

بادئ الدستور والتشريعات مل ا على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكاعتداءتشكل وقرينة الرباءة و
عتذار رمسي جلميع من ذكرت أمساؤهم على لسان وزير الداخلية ال ها نشر إضافة إىل،والقوانني واألنظمة

  ؛)الطلب الثالث (املذكوراحلقيقة بيان صيغة لنص يف هذا الشأن  وقدمت اجلمعية ،خالل الندوة الصحفية
  

 يف موضوع الشكاية لشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةاهليئة العليا لالتصال السمعي البصري راسلت اأن وحيث 
منها مدها بآرائها وطلبت  ،2008 مايو 09بتاريخ الشركة توصلت ا  2008 مايو 07برسالة مؤرخة يف 

 مل تتوصل ، وإىل حدود تاريخ هذا القرار، من تاريخ التوصل، إال أن اهليئة العلياومالحظاا يف أجل سبعة أيام
  بأي رد على هذه املراسلة ؛

  
  :من حيث الشكل -

 القاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي 1.02.212املادة الرابعة من الظهري الشريف رقم أن حيث 
من املنظمات لالتصال السمعي البصري ميكن أن يتلقى الس األعلى " األوىل على أنهفقرا البصري تنص يف 

السياسية أو النقابية أو اجلمعيات املعترف هلا بصفة املنفعة العامة، شكايات متعلقة خبرق أجهزة االتصال 
 . البصري-أو لألنظمة املطبقة على قطاع االتصال السمعي  السمعي البصري للقوانني

 الشكايات املذكورة ويتخذ يف شأا اإلجراء املنصوص عليه يف ظهرينا الشريف هذا ،ال إن اقتضى احل،ويبحث
  ".ويف القوانني أو األنظمة املطبقة على املخالفة
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لمرسوم رقم ل طبقاصفة مجعية ذات منفعة عامة، تتوفر على " اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان"أن وحيث 
، فإا تندرج ضمن األشخاص املشار إليهم يف الفقرة )2000 أبريل 24 (1421 حمرم 19 الصادر يف 2.00.405

  ؛ إليها أعاله، األمر الذي يتعني معه التصريح بقبول شكايتها من حيث الشكلإاألوىل من املادة الرابعة املوم
  
  :من حيث املوضوع 

سمعي البصري موعة من  الرامي إىل استماع الس األعلى لالتصال الاألولما خيص الطلب  ، يفأنهحيث 
 من مجادى اآلخرة 22 الصادر يف 1.02.212 رقم ،الظهري الشريفاملسؤولني الرمسيني السالف ذكرهم، فإن 

 77.03والقانون رقم  القاضي بإحداث اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري) 2002 أغسطس 31 ( 1423
 من ذي 25 بتاريخ 1.04.257فيذه بالظهري الشريف رقم املتعلق باالتصال السمعي البصري، الصادر األمر بتن

الستدعاء صالحية أية  لالتصال السمعي البصري للمجلس األعلى نخيوالال ، )2005 يناير 7 (1425القعدة 
هيئة هؤالء املسؤولني واالستماع إليهم وأخذ أقواهلم، على اعتبار أن اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري 

دارية مستقلة متارس اختصاصاا جتاه املتعهدين العموميني واخلواص يف قطاع االتصال السمعي البصري على إ
  سبيل احلصر ؛ 

 
 مضامني التصرحيات اليت جاءت  بثاملشتكية على املشتكى ا فيهتؤاخذ  ،الثاين الطلب صما خي ، يفأنهحيث 

  ؛2008 فرباير 20اليت عقدها يوم على لسان وزير الداخلية يف الندوة الصحفية 
  

يكون  "(...)على أن الشركات الوطنية لإلذاعة والتلفزة تؤكد  77.03 من القانون 47 املادة حيث إنولكن 
  ؛"غرضها تنفيذ سياسة الدولة يف جمال التلفزة أو اإلذاعة أو البث التلفزي أو اإلنتاج أو اإلشهار

  
 الشركات الوطنية لالتصال  جيب على"ه على أن تنص77.03ن  من القانو48مقتضيات املادة أن حيث و

وجيب أن ينص دفتر التحمالت . ا اخلاصةاحترام دفتر للتحمالت حتدد فيها التزاماالسمعي البصري 
ما يتعلق مبا  باخلصوص على الشروط اليت يتم وفقها القيام مبهمة املرفق العمومي من لدن الشركات املذكورة يف

بث البالغات واخلطابات ذات األمهية البالغة اليت ميكن للحكومة أن تدرجها ضمن الربامج يف : (...) يلي
  ؛ "كل وقت وحني

  
أا تقوم ببث  "على تنص الوطنية لإلذاعة والتلفزة  من ديباجة دفتر حتمالت الشركة 16الفقرة أن وحيث 

  ؛"أي وقتالبالغات والرسائل اليت ميكن للحكومة إدراجها ضمن الربامج يف 
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 تغطي" (...) على أاتنص الوطنية لإلذاعة والتلفزة من دفتر حتمالت الشركة ) 3الفقرة  (21 املادة  أنوحيث
وأهم األنشطة احلكومية واملناقشات الربملانية، مع احترام القواعد والبالغات احلكومية األنشطة امللكية 

  ؛"بصري العليا لالتصال السمعي الاهليئةاملوضوعة من طرف 
 

 ومن ضمنها الشركة الوطنية ، الشركات الوطنية لإلذاعة والتلفزةنه، فإن سلف بيا، بناء على ماأنهوحيث 
 ملزمة مبقتضى قانون االتصال السمعي البصري ودفتر حتمالا ببث ،لإلذاعة والتلفزة مبختلف خدماا

 بل هي ملزمة ببثها كما ،ها التدخل يف مضامينهاالبالغات واخلطابات والرسائل احلكومية الرمسية، واليت ال ميكن
 ويف أي وقت وحني، وبالتايل فإن املسؤولني احلكوميني يتحملون جاءت على لسان املسؤولني احلكوميني

  ؛ حبكم التزاماا القانونيةفيها مسؤولية تدخالم وال متلك الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة حق التصرف 
  

لالتصال   من الظهري الشريف القاضي بإحداث اهليئة العليا5املادة تنص  ما خيص الطلب الثالث، ، يفأنه وحيث
يكون بناء على طلب من كل شخص حلق به ضرر نشر بيان حقيقة أو جواب "  على أن السمعي البصري
يفية النشر وحيدد الس األعلى مضمون وك.  أو يبدو أا ختالف احلقيقةه معلومة متس بشرفمن جراء بث

املذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى احلال، إىل عقوبة مالية يتوىل بنفسه حتديد مبلغها ويقوم 
  ؛"بتحصيلها املدير العام لالتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة

  
من  ،حلقها ضرر قد هتدل مبا يثبت أنطرف املشتكي، مل اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، بصفتها الأن وحيث 
أو  اهس بشرفمي تصرحيات وزير الداخلية خالل الندوة الصحفيةالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ل بث جراء
ة موضوع هذه قضيال كما أن اجلمعية املشتكيةإىل  رتش  ملالتصرحياتهذه ، ذلك أن  للحقيقةاكون خمالفي

 الرامي إىل إصدار أمر لبث بيان  اجلمعيةطلبولذلك فإن  ، أنظار القضاءمعروضة علىال زتال التصرحيات 
  ؛ غري قائم على أساسحقيقة

  
   :هلذه األسباب

 
  :يف الشكل

، من حيث 2008 فرباير 20بتاريخ " اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان"يصرح بقبول الشكاية اليت تقدمت ا 
  ؛الشكل
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  : يف املوضوع
  

وزير الداخلية خالل الندوة اليت أدىل ا لتصرحيات ل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة نقلصرح بأن ي -1
 كما مت ،للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  القانونيةااللتزاماتن الصحفية موضوع الشكاية يدخل ضم

  ؛بصري اجلاري ا العمل السمعي اللباالتصاإقرارها مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة 
اليت أدىل تصرحيات مضامني اليصرح بأن الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ليست مسؤولة قانونيا عن  -2

  ؛ وزير الداخلية خالل الندوة الصحفية موضوع الشكايةا 
  
 وبنشره يف والتلفزةوالشركة الوطنية لإلذاعة املغربية حلقوق اإلنسان يأمر بتبليغ قراره هذا إىل اجلمعية  -3

  .اجلريدة الرمسية
   
   
 من مجادى 22  تداول هذا القرار خالل اجللسة اليت عقدها الس األعلى لالتصال السمعي البصري يوممت

مبقر اهليئة العليا لالتصال السمعـي البصري بالرباط، حبضور ) 2008 ماي 28( املوافق لـ 1429األوىل 
صالح الدين  إلياس العمري،السادة حممد نور الدين أفاية، احلسان بوقنطار، والسيـد أمحد الغزيل، رئيسا، 

 .الوديع، وعبد املنعم كمال، مستشارين
  
  
 

 ،عن الس األعلى لالتصال السمعي البصري
  سيئرلا

  الغزيلأمحد 
 


