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ن   إذاعة "القرآن الكريم" غي  القانونيةبخاص تقرير محي 

ن خاص بملف إذاعة "القرآن الكريم" غي  الحاصلة عل إجازة     ي ما يلي تقرير محي 
ن
يتضمن مختلف ف

  : بخصوصها  لالتصال السمعي والبرصيإجراءات الهيئة العليا المستقلة قرارات و 

ي الحصول عىل إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية 
 
تقدمت إذاعة "القرآن الكريم" إىل الهيئة بمطلب ف

ي مناسبتي   وقد رفض 
 
ي ثالث مناسبات لطلبها الحصول عىل إخاصة ف

 
 ألسباب التالية: جازة ف

" إىل الهيئة بطلب  الجزيريتقدم السيد "محمد بن عبد هللا  2014مارس  25بتاري    خ  -
للحصول عىل إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "القرآن الكريم"، 

ي جلسته المنعقدة بتاري    خ  وقد قرر مجلس الهيئة
 
عدم إسناد اإلجازة  2014سبتمبر  18ف

ورة استقاللية طال شح أهمها ض  ي مطلب البر
 
وط األساسية ف ي نظرا لعدم توفر عديد الشر بر

ة وبي    ي هذه األخب 
 
اإلجازة عن األحزاب السياسية وعدم الجمع بي   المسؤوليات القيادية ف

اف عىل تسيب  القناة، ي القناة السيد "سعيد الجزيري" هو  االشر إىل جانب كون أحد مسب 
ام المفروض عىل طالب اإلجازة صلب  أمي   عام حزب سياسي وهو ما يتعارض مع االلبر 

وط المتعلق بالحصول عىل إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية من كراس  9الفصل  الشر
، بالرجوع إىل ما تبثه اإلذاعة، أن العديد من برامجها موجهة إىل الدعاية  خاصة. كما تبي  
يه، األمر الذي يخالف أحكام  لشخص السيد "سعيد الجزيري" وللحزب الذي يرأسه ولمسب 

وط 5من الفصل  14النقطة  م صاحب  من كراس الشر ي تنص عىل أن يلبر 
المذكور والبر

اإلجازة ب : "عدم استعمال القناة اإلذاعية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو 
ه أو لحزب ما إضافة إىل عدم وجود مخطط ماىلي واضح وعدم وجود تصور   ". لصورة غب 
ي 
 . واضح للتعديل الذاتر

ي بطلب جديد للحصو  وتقدم السيد "محمد الجزيري" -
 
جويلية  24ل عىل اإلجازة مؤرخ ف

ي 2015
 
نظرا لكونه قدم  2015نوفمبر  26، لكن تم رفضه أيضا بموجب قرار الهيئة الصادر ف

ي بالغ الهيئة الصادر بتاري    خ 
 
ي خصوص  2014نوفمبر  21خارج اآلجال القانونية الواردة ف

 
ف

شحات للحصول عىل إجازة إحداث واستغالل قنوات تلفزية أو إذاعية خاصة أو  فتح باب البر
كأقىص أجل   2014ديسمبر  12إىل غاية يوم  2014نوفمبر  24جمعياتية، والمحددة من يوم 

ورة التوقف عن البث، لكن هذ  شحات. وقد جددت الهيئة دعوتها القناة إىل ض  لتقديم البر
ة لم تذعن.   األخب 

ي قرار رفض إسناد اإلجازة األول وتم إلغاؤه بموجب -
 
قرار المحكمة اإلدارية  طعنت اإلذاعة ف

ألسباب تتعلق باألسانيد وليس بالموضوع، فتولت الهيئة تنفيذ األحكام القضائية بإرجاع 
ي  9الحالة إىل ما كانت عليه وفق أحكام الفصل 

 
 من قانون المحكمة اإلدارية وأعادت النظر ف

شح تّم رفضثم  ،مطلب القناة ي  بقرار من مجلس الهيئة لمرة الثالثةل مطلب البر
 
 23 المؤرخ ف
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شح استجابة، لعدم 2020نوفمبر  وط الجوهرية ملف البر وعدم تضمنه وثائق  إىل الشر
 .ودعت الهيئة اإلذاعة إىل التوقف عن البثأساسية للحصول عىل اإلجازة، 

مة بمقتضيات القانون منذ البدا جدر تو  ي اإلشارة إىل أن إذاعة "القرآن الكريم" غب  ملبر 
 
ية، فقد انطلقت ف
البث دون انتظار جواب الهيئة عىل طلب الحصول عىل اإلجازة، وقد رصدت المصالح الفنية التابعة 

دد  ي واستغاللها للبر
ي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي بثها غب  القانوت 

مج  97.7للديوان الوطب  ميغاهرتز المبر
ك دون الحصول عىل ترخيص من الجهات رسال لمحطة البث اإلذاعي والتلفزي بزغوان وذلاإلبمخطط 

ام  ددات( ودون احبر المختصة )الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبرصي/ الوكالة الوطنية للبر
ي الغرض علما أن

 
 : اإلجراءات القانونية ف

ددات الراديو كهربائية تدخل ضمن الملك العام  - وفق  دون وجه حق ا يمكن االستحواذ عليه للدولة وال البر
ي استعمالها أو من مجلة االتصاالت  46حكام الفصل أ

 
، فهي مسالة سيادية ويعود إىل الدولة وحدها الحق ف

خيص للغب   وط مضبوطة.  البر ي استغاللها طبقا لشر
 
 ف

ي يؤمن بثها عىل  -
ددات الراديوية يؤدي إىل التشويش عىل القنوات المتحصلة عىل اإلجازات البر قرصنة البر

دد و   . هو ما يمثل اعتداء عىل حق الغب  نفس البر

ي إلذاعة "القرآن الكريم" والتشويش عىل اإلذاعات الحاصلة عىل تراخيص 
ونتيجة تواصل البث غب  القانوت 

ي لإلرسال اإلذاعي والتلفزي الهيئة بتاري    خ 
التدخل باتخاذ  2016ماي  13قانونية، طالب الديوان الوطب 

 وي المرخص،يية للنطاق الرادجميع اإلجراءات إليقاف البث وذلك حما

ي ما يلي مختلف
ن
من إذاعة "القرآن الكريم" غي  الحاصلة عل إجازة ومختلف  التجاوزات المرتكبة وف

  اإلجراءات والقرارات المتخذة بشأنها من قبل الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبرصي: 

  خارج إطار القانون 
ّ
م إذاعة "القرآن الكريم" بالقرارات الصادرة عن الهيئة وواصلت البث لم تلبر 

ددات بطريقة غب  قانونية فاتخذت الهيئة ضدها  حجز قرارا ب 2014أكتوبر  7 بتاري    خواستعمال البر
ورية للبث التابعة ل ات الرص  تحت حراسة السيد  ، وقد تم التنفيذ بحجز جهاز البث وإبقائهإلذاعةالتجهب  

 " مدير اإلذاعة وتشميع غرفة البث. "سعيد الجزيري

   إىل البث بطريقة غب  قانونية، مما اضطر الهيئة إىل اتخاذ عادت اإلذاعة كش األختام و تبي   أنه تم
ي 
 
ي ب : "تسليط خطية مالية عليها قدرها خمسون ألف دينار ) 2015أكتوبر  12قرار مؤرخ ف

( 50د. 000يقىص 
ي ممارسة نشاط بث دون إجازة، مع دعوتها إىل التوقف الفوري  من أجل

 
العودة لنفس الخرق المتمثل ف

 عن البث"،

 ي البث فأصدرت
 
ي  عاينت الهيئة استمرار اإلذاعة ف

 
ي بتسليط  2016جوان  20قرارا مؤرخا ف

يقىص 
من  31الفصل  ألف دينار وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة تطبيقا ألحكام 50خطية مالية قدرها 

ي  2011ة لسن 116المرسوم عدد 
 
ّ والبرصّي  2011نوفمبر  02المؤرخ ف صال السمعي

ّ
ق بحرية االت

ّ
المتعل

ي أنه
ّ والبرصّي الذي يقتىص  صال السمعي

ّ
ة لالت

ّ
ي حالة ممارسة نشاطات بث " وبإحداث هيئة عليا مستقل

 
ف

ين ألف دينار دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبرص  اوح بي   عشر
ي خطايا تبر

ي تستعمل للقيام بتلك النشاطات
ات البر  ."وخمسي   ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهب  
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  ي  27أصدر مجلس الهيئة بتاري    خ نتيجة مواصلة البث دون إجازة
ي بحجز  2017جانف 

قرارا يقىص 
ورية للبث التابعة إلذاعة  ات الرص   ،"القرآن الكريم"التجهب  

  في   للغرض بالتوّجه إىل مقر إذاعة
ّ
صال سمعي وبرصّي بالهيئة محل

ّ
ي ات القرآن “تّم تكليف مراقبر

منطقة مرناق من والية بن عروس قصد القيام بإجراءات الحجز، وبالحلول بالمكان بتاري    خ ب” الكريم
” سعيد الجزيري“جراءات الحجز عالوة عىل قيام المدعو إمام تّم منع المراقبي   من ات 2017نوفمبر  01

 المباشر من خالل دعوتهمبتجييش صاحب االذاعة 
ّ
مقر االذاعة ب لاللتحاق المستمعي   عبر البث

 والتصدي لعملية الحجز،

   صال سمعي وبرصّي بالهيئة
ّ
ي ات ي إطار متابعة تنفيذ القرار المشار إليه أعاله، تّم تكليف مراقبر

 
ف

ي  02/2017بمواصلة القيام بإجراءات الحجز وفق المحرص  عدد  2017نوفمبر  02اري    خ بت
 
المؤرخ ف

بموجب  -ورغم ذلك فقد عاينت الهيئة .، وتم حجز جهاز إرسال عىل ملك اإلذاعة2017نوفمبر  02
ي  6/2017محرص  المعاينة عدد 

 
ي البث، وهو  -2017نوفمبر  21المؤرخ ف

 
 استمرار اإلذاعة المذكورة ف

ي أنها تمتلك عدة 
ونظرا لوجود شبهة مخالفة ديوانية عىل اعتبار  جهزة بث وإرسال غب  قانونية. أما يعب 

اخيص من  وط ومن البر  أجهزة االرسال يتم توريدها من الخارج ويخضع استعمالها لجملة من الشر
ّ
أن

دداتالجهات المختصة )  -السمعي والبرصي الهيئة العليا المستقلة لالتصال -الوكالة الوطنية للبر
قامت الهيئة بإشعار االدارة المصالح المكلفة لدى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتونس(، 

 التخاذ التدابب  الالزمة، 2017نوفمبر  28العامة للديوانة التونسية بتاري    خ 

 وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بير  عروس تطبيقا  السيد  تمت إحالة محرص  الحجز عىل
قضت المحكمة االبتدائية بير  عروس ف، 2011لسنة  116من المرسوم عدد  32لمقتضيات الفصل 

ي القضية عدد  2017نوفمبر  30بتاري    خ 
 
اإلذن برفع يد الهيئة عن برفع الحجز و  " 2017/14994ف

تنفيذ ومطالبتها بإرجاع  الم الهيئة بالقرار بواسطة عدلعإ 2018جوان  12وقد تم بتاري    خ  . المعدات
 المحجوز. 

 ام القانون، رغم م مراسلة  2017جويلية  14وردت عىل الهيئة بتاري    خ ساعي الهيئة لفرض احبر
ي 
ي العبور بجبل زغوان"  متضمنة "مطلب ذاعي والتلفزيلإلرسال اإل من الديوان الوطب 

 
تقدم به السيد ف

،إىل السيد وزير الدفاع  2017لية يجو  4 " بتاري    خإذاعة "القرآن الكريم "سعيد الجزيري" باسم ي
 الوطب 

، إذاعي بأرض كائنة بجبل زغوان إرسالقصد تمكينها من تثبيت عمود  ي   وتابعة لملك الدولة الغاتر

  ي ووزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بتاري    خ
 جويلية 21بمراسلة وزارة الدفاع الوطب 

 07عالم الهيئة بموجب المراسلة الواردة عليها بتاري    خ إلطلب معطيات بهذا الخصوص تّم  2017
نت اإلذاعة المذكورة من رخصة ب 2017سبتمبر 

ّ
 وزارة الفالحة مك

ّ
ي اإلأن

 
قامة الوقتية بجبل زغوان ف

ي  1684تحت عدد 
 
، وقد تّم اس 2017فريل أ 26 مؤرخة ف تغالله من قصد تركب   عمود لإلرسال اإلذاعي

 قبلها للبث بطريقة غب  قانونية،

 اضها عىل رخصة اإلقامة الوقتية  الهيئة سجلت من  7حكام الفصل أىل إ استنادا المذكورة اعبر
وط واال امات العامة المتعلقة باإلقامة الوقتية بملك الدولة للغابات الذي ينّص عىل كراس الشر نه: ألبر 

اض من أي جهة إدارية أخرى وأن ” يمالقرآن الكر "يتعي   عىل إدارة إذاعة " ي صورة اعبر
 
إخالء الموقع ف

ي جميع الرخص األخرى المستوجبة لهذا النشاط
 "،الرخصة ال تلع 
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  ي لإلرسال االذاعي والتلفزي بتاري    خ
ي  22تبعا للمراسلة الواردة عىل الهيئة من الديوان الوطب 

 جانف 
ي إ، والمتضمنة طلب المندوب الجهوي للتنمية الفالحية بزغوان 2018

بداء الديوان لرأيه الفب 
 08، قامت الهيئة بتاري    خ "القرآن الكريم"ذاعة إبخصوص تثبيت عمود بث اذاعي بجبل زغوان لفائدة 

اضها عأعلمته بأبمراسلة المندوب الجهوي للتنمية و  2018فيفري  ىل نه سبق لها أن سجلت اعبر
اضها عليها لتعارضها مع القواني   الجاري بها العمل، أالرخصة المذكورة لدى وزارة الفالحة و 

نها تؤكد اعبر
ي الغرض لوزارة الفالحة، 2018فيفري  08وجهت بتاري    خ كما 

 
 تذكب  ف

 لعقارية بوزارة الفالحة بخصوص وردت عىل الهيئة مراسلة من المدير العام للشؤون القانونية وا
اض ي  االعبر

 
ناد الرخصة سإدارة عن ا من خاللها بعدم جواز امتناع اإل عالمهإتم  2018فيفري  19مؤرخة ف

 ن يعّمر ذّمتها لفائدته،أنه ن ذلك من شأألطالبها و 

  ي نفس اإلطار وردت عىل الهيئة بتاري    خ
 
مراسلة من المندوب الجهوي للتنمية  2018فيفري  23ف

اض الهيئة قد ألها الفالحية بزغوان أعلمها من خال نظار السيد المكلف العام أحيل عىل أن ملف اعبر
اعات الدولة بتونس للتعهد والمتابعة وذلك تحت عدد  ن أوأفادنا ب 2018فيفري  15بتاري    خ  683بب  

نظار محكمة االستئناف بنابل، فقامت الهيئة بمراسلة وزارة الفالحة أمام أالقضية مازالت منشورة 
اضها وتمسكها بعدم تمكي   القناة من تركب   سارية  2018مارس  02بتاري    خ 

ذاعي إرسال إللتأكيد عىل اعبر
ي بجبل زغوان،  بملك الدولة الغاتر

  ي لإلرسال االذاعي والتلفزي بتاري    خ
 2018مارس  14وردت عىل الهيئة مراسلة من الديوان الوطب 

ذاعة خاصة تبث خارج إلفائدة ذاعي بجبل زغوان أشغال تثبيت عمود بث إرصد تواصل تم مفادها أنه 
ددات بصفة غب  قانونية، وهو  "القرآن الكريم"طار القانون تحت مسىم إ بغاية استغالل مزيد من البر

 ن يحدث تشويشا عىل بث االذاعات المتحصلة عىل تراخيص قانونية،أنه أما من ش

  اعات الدولة لالستفسار  اتصلت الهيئة بالسيد اض  المكلف العام بب   ن أب فأفادها حول مآل االعبر
ي بقضية استعجالية تحت عدد ” القران الكريم“ذاعة إ

ي شخص ممثلها القانوت 
 
لطلب  7947قامت ف

، وأن المحكمة االبتدائية 1684أشغال تركب   جهاز اإلرسال موضوع رخصة اإلقامة الوقتية عدد استئناف 
ي  29صدرت قرارا بتاري    خ بزغوان أ

ي بتمك 2018جانف 
مواصلة  من "ن الكريمآذاعة القر "إي   يقىص 

اعات الدولة باستئناف الحكم االستعجاىلي بمحكمة االستئناف بنابل   األشغال.  كما قام المكلف العام بب  
ي  2018مارس  26وتم الترصي    ح بالحكم بتاري    خ  29012تحت عدد 

والذي قىص  بإقرار الحكم االبتدات 
ي كف الشغب عن عقار آخر ذاعة بقضية أنه قام ضد اإل هيئة علم الأ، كما "ن الكريمآذاعة القر "إلفائدة 

 
ف

ي إقامة أشغال تركب   جهاز اإل
 
عت اإلذاعة ف  رسال عليه،شر

  وردت عىل الهيئة من وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  2018مارس  21بتاري    خ
 21بتاري    خ  1281حت عدد نسخة من القرار الصادر عن المندوب الجهوي للتنمية الفالحية بزغوان ت

ي بسحب رخصة االقامة الوقتية عدد  2018مارس 
 2017فريل أ 26المسندة بتاري    خ  1684والقاض 

ي السيد  "ذاعة القرآن الكريم"إلفائدة 
ي شخص ممثلها القانوت 

 
 ،"سعيد الجزيري"ف

  ي لإلرسال االذاعي والتلفزي بتاري    خ
 2018جوان  13وردت عىل الهيئة مراسلة من الديوان الوطب 
دد  "ذاعة القران الكريم"إتم من خاللها اعالمها بتواصل تشغيل مرسل بث  ميغاهرتز من  97.7عىل البر

ات المر أقامة الوقتية و زغوان رغم صدور قرار سحب رخصة اإلجبل  كزة بالمحطة نه يتم تزويد التجهب  
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كة التونسية للكهرباء والغاز، كما تبي    ة عن طريق الشر يضا أه يتم التقاط بثها أنبالطاقة الكهربائية مباشر
ي مناطق الساحل،

 
 ف

  السيد وزير الداخلية إلعالمه بالوضعية غب  القانونية 2018جويلية  5راسلت الهيئة بتاري    خ ،
ي لموارد الطيف  الزمة لوضع حد لالستعمالإلجراءات اللإلذاعة ومطالبته بالتدخل العاجل واتخاذ ا

العشوات 
 وي،يالراد

  حول الوضعية غب  القانونية لبعض  2018وت أ 10راسلت الهيئة رئاسة الحكومة بتاري    خ
 "،القرآن الكريم"القنوات التلفزية واالذاعية من بينها إذاعة 

  ي الرائد الرسىمي للجمهورية التونسية عدد إتبي   وفق
 
المؤرخ  84شهار تأسيس حزب "الرحمة" ف

ي 
 
كة "قرآن كريم لإلنتاج" المستغلة ل  "إذاعة  4717صفحة  2012جويلية  14ف أن المقر االجتماعي لشر

ي وجود تداخل بي   نشاط اإلذاعة 
القرآن الكريم" هو نفس المقر الرسىمي لحزب "الرحمة"، وهو ما يعب 

ي السياسي بما  المبادئ األساسية لممارسة نشاط االتصال السمعي والبرصي  ينسفوالعمل الحزتر
وط، 15المنصوص عليها صلب الفصل   من كراس الشر

  ي وحدة الرصد التابعة للهيئة باالطالع عىل تقرير
 
المتعلق بالخروقات الجسيمة المسجلة ف

يعية الموجه إىل ال هيئة العليا المستقلة لالنتخابات يتبي   أنه تم توظيف تغطية الحملة االنتخابية التشر
دقيقة من البث عىل موجات  19ساعة و 67"إذاعة القرآن الكريم" للدعاية السياسية عبر تخصيص
يعية الممتدة من  أي  2019أكتوبر  04إىل  2019سبتمبر  14اإلذاعة خالل الحملة االنتخابية التشر

يعية عن  تكرها دقيقة يوميا اح 19ساعات و 3بمعدل  شح لالنتخابات التشر ف عىل القناة والمبر المشر
ي دائرة بن عروس "

 
وقد انعكس حضوره اإلعالمي المكثف والموظف  "سعيد الجزيريحزب "الرحمة" ف

أسها عن دائرة بن عروس وبفوز حزب "الرحمة"  ي يبر
عىل نتائج االنتخابات بفوز القائمة الحزبية البر

ي مجلس نواب الش
 
ي يغطيها مجبمقاعد ف

ال بث "إذاعة القرآن عب تمثيال عن الدوائر االنتخابية البر
 الكريم"،

  ي  23بتاري    خ
أحالت الهيئة ملف "إذاعة القرآن الكريم" عىل أنظار الهيئة الوطنية  2020جانف 

ي 
 
ي شأنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة ف

 
لمكافحة الفساد من أجل شبهات فساد ماىلي وإداري للتقىصي ف

 الغرض،

  ( ملفات 06) ستة لدى المحكمة االبتدائية بن عروسأحالت الهيئة عىل السيد وكيل الجمهورية
ي خطابات تحريضية عىل العنف مضامي   إعالميبث "إذاعة القرآن الكريم" لمتعلقة ب

 
ة متمثلة ف

معب  والكراهية والدعوة إىل التميب   عىل أساس الجنس والدين باعتبارها أفعال مكونة لجرائم عىل 
، وذلك ي

في   عىل اإلذاعة والمسؤولي   عن خطها  القانون الجزات  التخاذ التدابب  الالزمة لردع المشر
ي  10)بتواري    خ التحريري 

 2020ديسمبر  31و 2020ديسمبر  22و 2020غرة جويلية و  2020 جانف 
 ،(2021مارس  08و 2021فيفري  16و

 ي لإلرسا
ل اإلذاعي والتلفزي ومن الوكالة الوطنية وردت عىل الهيئة مراسالت من الديوان الوطب 

ددات، بتواري    خ  ، تفيد بأن إذاعة "القرآن الكريم" تستغل 2020أوت من سنة  18ماي و 18و 12للبر
ي ذلك  93.7بصفة غب  قانونية طيفا تردديا )الذبذبة 

 
ميغاهرتز( للبث من والية صفاقس مستغلة ف

ات راديوية غب  مرخصة بما يخالف أحكام ا من مجلة االتصاالت الذي ينص عىل أن  50لفصل تجهب  
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ددات  ي للبر
ددات طبقا للمخطط الوطب  ددات الراديوية )يتم( من قبل الوكالة الوطنية للبر "اسناد البر

ي وبالداخلية". وقد تبي   أنالراديوية بعد أخذ رأي الوزيرين المك
صاحب "إذاعة  لفي   بالدفاع الوطب 

ي  بأرض كائن بمنطقة بوجربوع من والية إىل تركب   عمود بث إذاعي  عمد  القرآن الكريم"
 
ع ف صفاقس وشر

دد  ، وبعد المعاينة القانونية، دعت الهيئة القناة للتوقف وبناء عليه . ميغاهرتز  93.6البث عىل البر
ي غرة جويلية 

 
ونظرا لعدم إذعان اإلذاعة،  . 2020الفوري عن البث وذلك بموجب مراسلة مؤرخة ف

ي البث قرارا بحجز  2021أوت  18بتاري    خ الهيئة  اتخذت
 
ات المستعملة ف بموجب وتم تنفيذه التجهب  

ي  5/2020دد محرص  الحجز ع
 
ي عدد  الحجز  وتم إقرار ، 2020أوت  18المؤرخ ف

ي الحكم الجزات 
 
ف

 15بتاري    خ  02الصادر عن الدائرة الجناحية الثانية لدى المحكمة االبتدائية بصفاقس  01/2020
 ،2020 سبتمبر 

  ي
 
ات البث الراديوي المحجوزة  2020أوت  27بموجب مراسلة مؤرخة ف عرضت الهيئة تجهب  

من السيد المدير العام للديوانة التونسية والسيد الرئيس المدير العام لمركز الدراسات والبحوث  كل
بحاث الديوانية جواب اإلدارة العامة لأل  2020سبتمبر  15لتثبت من مصدرها، فورد بتاري    خ للالتصاالت 

ات إرسال راديوية  كة "قرآن كريم لإلنتاج" لتجهب   يفيد انعدام وجود أي تصاري    ح ديوانية تتعلق بتوريد شر
(emetteur)   ي خصوص الجهاز المحجوز

 
 ،كما ال توجد لديهم سجالت أو شهائد ف

  شح وتسمية ي مطلب البر
 
مجة المضمنة ف  التوجهات األساسية للبر

ّ
القناة ب  تبي ّ  لدى الهيئة أن

ي بموجب قرار 
ي أساسا، مما يتعارض مع النظام القانوت 

"إذاعة القرآن الكريم"، يطغو عليها الطابع الديب 
ي  2020ة لسن 02الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبرصي عدد 

 
ي  13المؤرخ ف

 ،2020جانف 
ي  نصي والذي

 
وط عىل  2الفقرة  ف "تسند إجازات إحداث نه: أمن الفصل الثالث من كراس الشر

، باعتبار الدين شأن عام تحتكر واستغالل القنوات اإلذاعية الدينية حرصيا لإلعالم العمومي دون سواه"
 إدارته الدولة،

  ي جلسته المنعقدة بتاري    خ
 
ي  2020سبتمبر  08قرر مجلس الهيئة ف

 
 18سحب القرار المؤرخ ف

ي برفض إسناد إجازة إلذاعة القر  2014سبتمبر 
ي القاض 

 
آن الكريم والذي ألع  قضائيا، وإعادة النظر ف

ي  2020سبتمبر  23وجهت الهيئة بتاري    خ وقد  ملف "إذاعة القرآن الكريم". 
مراسلة إىل الممثل القانوت 

ي 
 
ي طلبه المقدم ف

 
المتعلق بالحصول عىل إجازة  2014مارس  25لإلذاعة تعلمه فيها بإعادة النظر ف

 إحداث واستغالل القناة. 

  ي
ي لإلذاعة المعنية إىل الهيئة بأي وثائق  بعد مىص 

أجل معقول دون أن يتقدم الممثل القانوت 
، شح إضافية لملفه األصىلي ي ملف البر

 
وط الجوهرية للحصول عىل  وبإعادة النظر ف تبي   عدم توفر الشر

ي المنشأة اإلعالمية عن  ورة استقاللية مسب  إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة وأهمها ض 
اف عىل تسيب  القناةا ي الحزب وبي   اإلشر

 
، ألحزاب السياسية وعدم الجمع بي   المسؤوليات القيادية ف

كة المستغلة للقناة وانعدام الشفافية فيه.   هذا إىل جانب غموض الملف الماىلي للشر

  ي ب 2020نوفمبر  23أصدرت الهيئة قرار ا بتاري    خ
رفض المطلب المقدم من السيد "محمد يقىص 

كة "قرآن كريم لإلنتاج" بتاري    خ بن عبد  سناد إوعدم  2014مارس  25هللا بن الهادي الجزيري" وكيل شر
إجازة احداث واستغالل قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "إذاعة القران الكريم". وتضمن القرار دعوة 

 . ن الكريم" للتوقف عن البثآ"إذاعة القر 
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 بمعية  أقدمتأثب  عىل الرأي العام و للاعي للقناة قام "سعيد الجزيري" بحشد أنصاره عبر البث اإلذ
 7محاضة مبب  الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبرصي يوم عىل حواىلي ثالثة مائة شخص 

ي   
ية ضد أعضاء مجلس الهيئة، 2021جانف   وترهيب األعوان وترديد شعارات تكفب 

  وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية شكاية جزائية إىل السيد بقدمت الهيئة عىل إثر ذلك
"سعيد الجزيري" من أجل التكفب  وهضم جانب موظف عمومي وتعطيل سب  مرفق عام. بتونس ضد 

ي الشتم والثلب لدى المحكمة االبتدائية بير  عروس لكن لم يتم الفصل فيهما 
 
كما رفعت قضية ضده ف

  إىل اآلن. 

  م اإلذاعة المذكورة بقرار مجلس  لم تلبر 
ّ
فقررت الهيئة بتاري    خ  دون إجازة الهيئة وواصلت البث

لسنة  116من المرسوم عدد  31تطبيقا ألحكام الفصل عليها تسليط عقوبة مالية  2020ديسمبر  16
2011 . 

  ورية للبث  2021فيفري  25أصدر مجلس الهيئة بتاري    خ ات الرص  ي بحجز التجهب  
قرارا يقىص 

، وذلك 2011لسنة  116المرسوم عدد من  31عىل معب  أحكام الفصل التابعة إلذاعة "القرآن الكريم" 
 دون إجازة بعد أن عاين 

ّ
ي مواصلة البث

 
المؤرخ  01/2021استنادا إىل محرص  المعاينة عدد استمرارها ف

ي 
 
 لمنجز من قبل وحدة الرصد بالهيئة. وا 2021فيفري  15ف

  ي صال سمعي  تّم تكليف مراقبر
ّ
حيث ان  . قرار الحجز بتنفيذ يئة تابعي   لله محلفي   برصّي ات

منه للقيام بالمهام المسندة إليها أن تنتدب  22مكن الهيئة وفق الفصل  2011لسنة  116المرسوم عدد 
مراقبي   مؤهلي   من قبل رئيس الهيئة من بي   األعوان المنتمي   اىل الصنف )أ( ومحلفي   للغرض 

بمراقبة الوثائق وبالمراقبة عىل عي   المكان قصد يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون عند الحاجة 
ي مهامهم عند الحاجة مأمورو الضابطة العدلية المبينون بالعدد إمعاينة و 

 
ثبات المخالفات ويساعدهم ف

 116من المرسوم عدد  32ويقومون وفق الفصل من مجلة اإلجراءات الجزائية،  10 من الفصل 4و 3
وري من وثبحج 2011لسنة  اتز ما هو ض   ،ائق وتجهب  

  ي زغوان وبن عروس مرفوقي    أعوان الهيئةتوجه
ي واليبر

 
الضابطة  بمأموريلتنفيذ قرار الحجز ف

 .العدلية

 ات البث التابعة "إلذاعة القران الكريم" وفق جبل زغوان أتم تنفيذ قرار الحجز ب ين توجد تجهب  
ي  02/2021المحرص  عدد 

 
تعذر استكمال إجراءات الحجز بمقر اإلذاعة و  . 2021مارس  17المؤرخ ف

بتعلة أنه لعملية الحجز  "سعيد الجزيري"بمنطقة مرناق من والية بن عروس بعد أن تصدى السيد 
لمانية.  وعىل اعتبار أن له محل سكناه  صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البر

   ي  02/2021عدد  تمت إحالة المحرص
 
وكيل الجمهورية السيد عىل  2021مارس  17المؤرخ ف

ئق والصور الموثقة لعملية الحجز امرفقا بالوث 2021مارس  23بتاري    خ المحكمة االبتدائية بزغوان لدى 
 . 2011لسنة  116من المرسوم عدد  32تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 من قبل السيد "سعيد الجزيري"الثلب والشتم ىل التشهب  و عىل إثر ذلك تعرض أعوان الهيئة إ 
طاب يدعو إىل خعبر بث دون دليل قاطع و  التواصل االجتماعي التهامات ضدهمعبر بثه عىل مواقع 
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 ممارسةعوان بالهيئة وعىل من األ أالجسدية ويشكل خطرا عىل  سالمتهمبما يهدد التحريض عىل العنف 
 .  المؤسسة ألعمالها كمرفق عمومي

 ات تبي   أن القناة عادت للبث وأنه تم الدخول إىل الغرف ة المثبت فيها عمود اإلرسال وتجهب  
البث بجبل زغوان التابعة إلذاعة "القرآن الكريم" والواقع وضع الشمع عىل قفلها عىل إثر تنفيذ الحجز، 

 2021مارس  25بتاري    خ  ىل السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بزغوانإوجهت الهيئة شكاية ف
 لم يتم النظر فيها إىل اآلن،، و ختامالرتكابه جريمة كش األ  "د الجزيريسعي"ضد السيد 

  ي قضية  2021فريل أ 07بتاري    خ المحكمة االبتدائية بزغوان الدائرة الجناحية لدى قضت
 
ف

"برفع الحجز المسلط عىل معدات إذاعة  02/2021موضوع محرص  الحجز عدد  1154الحجز عدد 
 ". القران الكريم"

  ي قضية الحجز عدد  2021أفريل  12بتاري    خ قامت الهيئة
 
بتقديم مطلب استئناف ف

 . 41695تحت عدد  1154/2021

  تنفيذ للقيام صحبة عدل  2021أفريل  12بتاري    خ  "سعيد الجزيري"حرص  بمقر الهيئة السيد
جاع المحجوز موضوع  ي ذلك إقضية البرفع الحجز واسبر

 
عن شخصيا  لفائدته ذن صادر إىل مستندا ف

ي  الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بزغوان مؤرخوكيل السيد 
 
دون بيان صفته لتسلم  ،2021فريل أ 12ف

ي قضية الحجز عدد  "سعيد الجزيري"أن  المحجوز علما 
 
، وليس الممثل 1154/2021ال صفة له ف

ي 
 . "القران الكريم" إلذاعةالقانوت 

 برصي والمراقبي   المحلفي   تم دعوة السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي وال
خلفية  بزغوان عىللدى فرقة األبحاث العدلية  2021أفريل  26اللذين نفذا عملية الحجز للمثول يوم 

بتهمة الشقة شكاية تقدم بها صاحب القناة اإلذاعية غب  القانونية النائب "سعيد الجزيري" ضدهم 
 ومحاولة االغتيال. 

 إىل حد هذا التاري    خ:  إذاعة "القرآن الكريم"زالت الو 

  من تمارس نشاطات بث دون الحصول عل إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة
 . 2011لسنة  116المرسوم عدد من  31عل معنن أحكام الفصل الجهة المختصة 

  نه أن يشكل خطرا عل األمن العام. لقرارات الهيئة بما من شأترفض االمتثال للقانون و 

  ن  يتم استغاللها ي من اإلذاعة لبث مضامي 
من قبل السيد "سعيد الجزيري" المستفيد الحقيق 

 . 2011لسنة  116من المرسوم عدد  5مخالفة ألحكام الفصل 

  لجرائم مستمرة عل معنن الفصل ، ي
ن
ي شخص ممثلها القانون

ن
من مجلة  82مرتكبة، ف

ن ستة أشهر وخمس سنوات أاالتصاالت الذي ينص عل  اوح بي  نه "يعاقب بالسجن لمدة تي 
 : ن ن العقوبتي  ين ألف دينار أو بإحدى هاتي  كل من استعمل ترددات (  ... )وبخطية من ألف إىل عشر

ددات  ". .(.. ) .راديوية بدون الحصول عل موافقة الوكالة الوطنية للي 


