عرض حوؿ الضوابط القانونية ؿلتغطية اإلعالمية لمشأف القضائي

الشأف القضائي كمادة إعالمية مف وجية نظر

قضائية .

إعداد  :ذ مصطفى يرتاوي وكيؿ الممؾ لدى المحكمة اإلبتدائية بأسفي
مق ػػدم ػ ػػة:

إذا كاف القضاء يضطمع بمسؤولية تاريخية وأخالقية في حماية الحقوؽ والحريات ،إؼف اإلعالـ يقؼ جنبا

إلى جنب مع القضاء لتحقيؽ تمؾ الغاية السامية باعتبار اإلعالـ شريكا لمقضاء في خدمة الوطف وفي إعالء قيـ
الديمقراطية واصالح منظومة العدالة.
فحرية التعبير وحؽ األشخاص في الوصوؿ إلى المعمومة يعتبراف مف أىـ الحقوؽ التي كرستيا المواثيؽ

الدولية لحقوؽ اإلنساف وكذا الدستور المغربي الجديد  ،فيما أف ممارسة الحقيف المذكوريف في

مجاؿ العدالة

يصطدـ بمبدأ حياد السمطة القضائية وحماية سرية األبحاث والحياة الحميمية لألفراد مف جية ،وقد يكوف لو
تأثير مف جية أخرى عمى استقالؿ القضاء الذي قد يتضرر مف ممارسة تأثير اإلعالـ.
فمكؿ سمطة منطقيا في العمؿ ،فالقضاء يعمؿ في صمت ويعتمد عمى عنصر الوقت إلظيار

الحقيقة

والوقوؼ عمى جوىر القضية في حيف يكسر اإلعالـ حاجز الصمت والسرية ويخترؽ عنصر الزمف لمحصوؿ عمى
السبؽ الصحفي.
وقد برزت في الساحة اإلعالمية أخي ار ظواىر تفيد تعاظـ االنفالت اإلعالمي وعدـ احتراـ

القانوف ،إذ

تعددت الصحؼ التي اختصت في التشيير باألفراد كما غابت ضوابط حماية المعطيات الشخصية واحتراـ القوانيف

النافذة التي تضمف سرية األبحاث التمييدية والتحقيؽ ىاجسيا األساسي ىو تحقيؽ أعمى نسبة لمسحب واكبر

عدد لممبيعات إال أف أكثر حقوؽ الدفاع تضر ار مف ىذه الوضعية ىو حؽ اإلنساف في البراءة إلى أف تثبت إدانتو
 ،ولذلؾ قاؿ مونتسكو في كتابو " روح الشرائع " إذا لـ تؤمف ببراءة المواطنيف فمف تؤمف بحريتيـ .
وانطالقا مف ذلؾ عممت عمى تقسيـ ىذا الموضوع إلى ثالثة محاور .
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المحور األوؿ  :الضوابط القانونية التي تؤطر التغطية الصحفية لمشأف القضائي .
* احتراـ قرينة البراءة
* الحؽ في الصورة

* سرية البحث و التحقيؽ
* عمنية الجمسات و المحاكمة العادلة
* التأثير عمى القضاء مف خالؿ التغطية اإلعالمية
المحور الثاني :الحؽ في المعمومة وطبيعة المعمومات القضائية المسموح بنشرىا .
المحور الثالث :خالصة و اقتراحات.
* المحور األوؿ :الضوابط القانونية التي تؤطر التغطية الصحفية لمشأف القضائي .
إذا كانت حرية التعبير تتطمب توفر ىامش كبير مف الحرية لمصحافة مف اجؿ اطالع الجميور عمى ما

ييمو مف وقائع بما فييا تمؾ المرتبطة بالعدالة ،ؼ إف ىذه الحرية ليست مطمقة بؿ ىي مقيدة بعدـ المساس
بحقوؽ أخرى أىميا:

* ا حتراـ قرينة البراءة  :فبراءة الشخص ليا ارتباط وثيؽ بالحرية التي حضيت باىتماـ كبير مف طرؼ جميع
دساتر الدوؿ و مف بينيا الدستور المغربي المادة  23وكذا المادة  1مف قانوف المسطرة الجنائية والمادة 10
مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والتي تؤكد كميا عمى اعتبار كؿ متيـ ومشتبو فيو بريئا إلى غاية

إدانتو

نيائيا بحكـ حائز لقوة الشئ المقضي بو.
حتى االجتياد الدولي أكد مف واجب جميع السمطات

العامة االمتنا ع عف إصدار أحكاـ مسبقة في

القضايا المعروضة .
وسئؿ اإلعالـ أف ال تقوـ بتغطيات إعالمية تخرؽ قرينة البراءة.
عمى ا
المشرع الفرنسي و استكماال منو لغطاء الحماية الواجبة لمبدأ أصؿ البراءة  ،أكد القانوف رقـ 92-2
الصادر بتاريخ  1993/01/04عمى تعديؿ المادة  9مف القانوف المدني الفرنسي بأف جعؿ حماية افتراض البراءة
حقا ذاتيا و يحؽ لكؿ فرد انتيكت براءتو المجوء لمقضاء لممطالبة بوقؼ انتياؾ قرينة البراءة  ،كما نصت الفقرة
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الثانية مف المادة  9عمى حؽ القاضي بأف يطمب فو ار بإدخاؿ تصحيح لألخبار التي نشرت في حؽ شخص أو
وقائع ما زالت محؿ تحقيؽ قضائي و ذلؾ بغية ايقاؼ انتياؾ قرينة البراءة.
إال أف العمؿ الصحفي أوضح عدـ احترامو ليذه القرينة بؿ تتـ المحاكمة الصحفية قبؿ القضائية حيث يتقمص
الصحافي لشخص القاضي ويسمح لنفسو بإصدار األحكاـ والتقديرات في تجاىؿ تاـ ألخالقيات المينة وحقوؽ

الدفاع ولقرينة البراءة.
بذلؾ كاف

 albert de royوىو صحافي بمجيكي ميتـ بالشؤوف السياسية عمى صواب حيف قاؿ :

 في القانوف المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو . في المغة المتيـ مجرـ حتى تثبت براءتو. في لغة الصحافة المتيـ مجرـ.وبالتالي

يجب عمى الصحافي احتراـ ىذه القرينة أثناء صياغتو الصحافية ألف فييا احتراـ لحقوؽ الدفاع

و اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا دوليا.
* الحؽ في الصورة  :مف الحقوؽ الفردية والذي لـ يحض بحماية قانونية إال حديثا حيث بدأت التشريعات تسف
قواعد حمايتو بسبب نشر عدة صور و أشرطة فيديو وفبركتيا في بعض األحياف و نشرىا عبر األنترنيت أو
شبكة التواصؿ اإلجتماعي خصوصا في ظؿ انتشار تقنيات جد متطورة مف اليواتؼ النقالة و كذا البرامج

المعموماتية  ،الشيء الذي أصبحت معو الحياة الخاصة ميددة باإلنييار بؿ أصبح ييدد استقرار األفراد و
المجتمع.
فالدستور
.

المغربي نص في المادة  24أف لكؿ شخص الحؽ في حماية حياتو الخاصة كما أف

القانوف رقـ  09/08المتعمؽ بحماية األشخاص الذاتييف اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قد جاء

لحماية المعطيات المتعمقة باألفراد و الجماعات و جاء في المادة األولى أنو إذا كانت المعموميات في خدمة

المواطف ،و تتطور في إطار التعاوف الدولي يجب أف ال تمس باليوية و الحقوؽ و الحريات

الجماعية أو الفردية لإلنساف و ينبغي أف ال تكوف أداة إلفشاء أسرار الحياة الخاصة لممواطنيف.
و أضافت المادة األولى

أنو يراد بما يمي ألجؿ تطبيؽ ىذا القانوف معطيات ذات طابع شخصي

كؿ معمومة كيفما كاف نوعيا بغض النظر عف دعامتيا بما في ذلؾ الصوت والصورة و المتعمؽ
بشخص ذاتي معرؼ أو قابؿ لمتعرؼ عميو و المسمى بعده بالشخص المعني .
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ىذا القانوف في بابو التاسع عقوبات زجرية تصؿ إلى سنتيف حبسا و غرامة نافذة

و قد حدد

مف

 50.000درىـ إلى  300.000درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف قاـ دوف الموافقة الصريحة لألشخاص
المعنييف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي.وقد صدر مرسوـ تطبيقي ليذا القانوف بتاريخ .2009/05/21
وفي التشريع

المقارف نجد أف القوانيف الفرنسية تولي أىمية كبيرة لمخصوصية وحماية الحياة الشخصية

ينص قانوف صدر سنة  1970عمى منع التعدي عمى خصوصية حياة

اآلخريف سواء بالتقاط الصور أو

التسجيؿ أو نقؿ األحاديث الخاصة دوف موافقة صاحبيا كما أسس ىذا القانوف لمبدأ حؽ الصورة الذي يمزـ
موافقة األشخاص عمى التقاط صور ليـ في مكاف خاص ونشرىا .
أما

مف جانب العمؿ الصحفي ففيو يوميا اعتداء صارخ عمى ىذا الحؽ وكذا الحؽ في الخصوصية الذي

يتسع لحماية حرية اإلنساف في األماكف العامة ويتـ عرض مجموعة مف الصور دوف

موافقة أصحابيا بؿ يتـ

توظفييا بطريقة تمس كرامة األشخاص و أعراضيـ.
* سرية البحث والتحقيؽ  :تعتبر المسطرة خالؿ فترة البحث التمييدي وخالؿ فترة التحقيؽ اإلعدادي سرية

بمقتضى المادة  15مف قانوف المسطرة الجنائية  ،ولذلؾ إؼف كؿ شخص يشارؾ في ىذه المسطرة وال سيما

القاضي و ضابط الشرطة القضائية والمحامي وكاتب الضبط يعتبر مؤتمنا عمى سرية البحث أو التحقيؽ ويمنع

عميو اإلفصاح عف عممو بصفتو الوظيفية لمغير بمف فييـ وسائؿ اإلعالـ وكؿ خرؽ ليذا

المقتضى يعرض

القاضي أو الموظؼ لمعقوبات المقررة في الفصؿ  446مف القانوف الجنائي.
وفي نفس السياؽ نجد الفصؿ

 54مف قانوف الصحافة ينص عمى انو يمنع نشر وثائؽ االتياـ وغيرىا

مف الوثائؽ المتعمقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبؿ مناقشتيا في جمسة عمومية واال فيعاقب عمى نشر ذلؾ
بغرامة تتراوح بيف  5000و  50.000درىـ و تطبؽ نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع
الوسائؿ مف صور شمسية ومنقوشات ورسوـ وصور األشخاص تكوف الغاية منيا التشيير والتشخيص الكمي أو
الجزئي لظروؼ جناية أو جنحة عف قتؿ أو اغتياؿ لألصوؿ أو الفروع أو تسميـ أو تيديدات أو ضرب وجرح أو
مس باألخالؽ واآلداب العامة أو احتجاز قسري  .غير انو ال تكوف ىناؾ جنحة إذا وقع النشر بطمب كتابي في
القاضي المكمؼ بالتحقيؽ.
واذا

كانت التشريعات في كؿ مف المغرب ومصر وفرنسا تمنع النشر العمني ألي إخبار

بشاف تحقيؽ

جنائي قائـ فاف األمر أكثر صرامة في القانوف االنجميزي إذ يعتبر فعؿ أو إذاعة تعاليؽ حوؿ موضوع براءة أو
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ثبوت التيمة عمى المتيـ الذي لـ يصدر عميو حكـ بعد أو الكشؼ عف ماضيو أو سوابقو العدلية يسقط تحت

طائمة جريمة " إىانة المحكمة " وىنا يمكف أف نشير إلى قضية المواطف البريطاني

 HAICHالمشيورة،

والذي كاف متيما بالقتؿ ورغـ انو تـ في النياية شنقو بعد إدانتو فاف إحدى الجرائد التي وصفتو بكونو
(مصاص دماء ) قبؿ إصدار الحكـ وادعت انو مسؤوؿ عف جرائـ أخرى  ،تمت إدانة رئيس تحريرىا ب ثالثة
أشير حبسا نافذا وغرامة عمى الجريدة  10.000جنيو .
كما

حاولت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف أف تضع تصو ار لمتوازف الذي يتعيف خمقو بيف التصريؼ

الجيد لإلدارة القضائية وبيف الحؽ في اطالع الجميور عمى القضايا التي تيـ اإلدارة الجيدة لمسمطة القضائية .
كما أف

المادة  14مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية نص عمى

أنو يجوز استبعاد

الصحافة والجميور مف المحاكمة أو مف جزء منيا ألسباب تتعمؽ باألخالؽ أو النظاـ العاـ أو األمف الوطني في

مجتمع ديمقراطي أو عندما يكوف ذلؾ لمصمحة الحياة الخاصة ألطراؼ القضية أو المدى الذي تراه المحكمة
ضروريا فقط في ظروؼ خاصة إذا كاف مف شاف العمنية أف تؤدي إلى اإلضرار بصالح العدالة .
نفس األمر نصت عميو المادة

 10مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف  ،التي نصت عمى ممارسة

حرية التعبير تفترض حقوؽ وواجبات وأنيا يمكف أف تخضع لمتقييد ولمعقوبات المنصوص عمييا مف القانوف
حينما يتعمؽ األمر بالمساس بحقوؽ الغير أو تحريؼ معمومات سرية أو ضماف حياد السمطة القضائية.
نفس اإلطار انصبت عميو دورية السيد
االستئناؼ والوكالء

وزير العدؿ والحريات إلى السادة الرؤساء األوليف بمحاكـ

العاميف لمممؾ لدييا ورؤساء المحاكـ االبتدائية ووكالء الممؾ لدييا بتاريخ

 28يناير  2013تحت عدد  2س  3والتي تيدؼ إلى الحفاظ عمى سرية البحث والتحقيؽ والتي أكدت عمى
اتخاذ كؿ التدابير التنظيمية لمحفاظ عمى سرية البحث والتحقيؽ وعدـ التردد في فتح البحث في ش أف كؿ إخالؿ
بذلؾ بعدما لوحظ استشراء ظاىرة تسريب معمومات تتعمؽ بقضايا ال زالت مشمولة بسرية البحث أو التحقيؽ طبقا

لممادة  15مف قانوف المسطرة الجنائية الشيء الذي سيؤثر سمبا عمى حسف سير العدالة مف جية ويمس قرينة
البراءة مف جية ثانية واعتقد شخصيا وخالفا لما جاء في بعض الصحؼ أف وزير العدؿ والحريات يريد تكميـ

أفواه الصحفييف أبف الدورية موجية أوال إلى األشخاص الممزميف بكتماف السر الميني كما ىو منصوص عميو
في المادة  446مف القانوف الجنائي وليس الصحفي ألنو لـ يحتفظ بو أصال ماداـ قد نشره وال أدؿ عمى ذلؾ أف
فقياء المسطرة الجنائية الفرنسية التي ىي أصؿ المسطرة الجنائية المغربية يعتبروف أف المادة  11المقابؿ ليا
المادة  15مف قانوف المسطرة الجنائية ال تعني الصحفييف ألنيـ لـ يباشروا أي إجراء في المسطرة  .و بالتالي
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فيذا المنشور فيو تحصيف لحؽ الدفاع و احتراـ لقرينة البراءة و المحاكمة العادلة و تفعيال لمفانوف في نياية

المطاؼ.

* عمنية الجمسات والمحاكمة العادلة  " :ال يجب فقط أف تحقؽ العدالة ،بؿ يجب أيضا أف يشيد الناس

تحققيا .ىكذا يقوؿ المثؿ االنجميزي ،وال شؾ أف إجراء المحاكمة عمنا تحت بصر وسمع مف يشاء الحضور مف
الناس يجعؿ مف الرأي العاـ رقيبا عمى أعماؿ القضاء مما يحقؽ محاكمة عادلة ونزيية تؤمف كشؼ الحقيقة
والوصوؿ إلى العدالة .كما أف محاكمة المتيـ بجمسة عمنية يحضرىا مف يشاء مف األفراد يبث الطمأنينة في قمبو

فال يخشى مف انحراؼ اإلجراءات أو تأثير في مجريات الدعوى أو عمى الشيود فييا …وىذا يجعمو يطمئف إلى
تحقيؽ العدالة ومعرفة الحؽ في التيمة المسندة إليو ،فضال عف أف فييا حماية لذات أحكاـ القاضي
مف احتماؿ انصراؼ الذىف إلى خضوعو لمؤثرات خارجية في قضائو ويقصد بعمنية الجمسة عقدىا في مكاف
يجوز ألي فرد أف يدخمو ويشيد المحاكمة بغير قيد إال ما يقتضيو حفظ النظاـ وعمنية المحاكمة تأخذ شكميف :
فيي مف جانب حؽ لمفرد أي المتيـ في أف يعرؼ ويعمـ بالتيمة الموجية إليو عالنية حتى يتمكف مف الدفاع

عف نفسو ،ومف جانب آخر حؽ اجتماعي مف أجؿ إعالـ الجميع لممارسة مراقبة اجتماعية عمى السمطة

القضائية .ومف زاوية صحفية يمكف أف نعني بالعمنية الرسالة اإلعالمية التي تمكف سمسمة مف األشخاص غير
األطراؼ في المحاكمة مف تمقي األخبار حوؿ الشكؿ الذي يعمؿ بو مسيرو القضاء في قضية معينة ،ولذلؾ فاف

عمنية جمسات والمحاكمات ال تشمؿ فقط حضور مف يشاء مف العامة في قاعات المحكمة لمتابعة الجمسة ،بؿ
يمتد ليشمؿ حرية نشر جميع ما يدور جمسات المحاكمة مف إجراءات في مختمؼ وسائؿ النشر.
لكف السؤاؿ الذي يطرح ىو ىؿ ممارسة

الحؽ في األخبار مف خالؿ عمنية الجمسات يمكف أف يمس

حقوؽ الدفاع وعمى رأسيا الحؽ في محاكمة عادلة ،وبمعنى أدؽ ىؿ تدخؿ وسائؿ اإلعالـ سيؤثر عمى عدالة
المحاكمة؟
لقد عالج المشرع المغربي ىذا الموضوع مف خالؿ تقييد حؽ الصحفي في نشر ما يروج داخؿ الجمسات مف

أخبار ووقائع بمجموعة مف القيود القانونية أىميا :

 يمنع نشر تحقيؽ أو تعميؽ أو استطالع لمرأي بشخص تجرى في حقو مسطرة قضائية بصفتوضحية دوف موافقة منو ،سواء كاف معينا باسمو أو بصورتو أو يمكف
استعممت في النشر.
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متيما أو

التعرؼ عميو مف إشارات أو رموز

و لقد حدد المشرع عقوبة مخالفة ىذا المقتضى في غرامة تتراوح ما بيف خمسة آالؼ درىـ و خمسيف ألؼ درىـ
(ـ  3/303مف ؽ ـ ج).
 يمنع نشر وثائؽ االتياـ و غيرىا مف الوثائؽ المتعمقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبؿ مناقشتيا فيجمسة عمومية.
إذ يحؽ لمصحفي نشر جميع وثائؽ ممؼ جنائي لمجرد االنتياء مف مناقشتيا ولو قبؿ النطؽ بالحكـ في القضية .
و تتراوح العقوبة في حالة النشر بغرامة تتراوح ما بيف خمسة آالؼ درىـ و خمسيف ألؼ درىـ (ؼ  1/54مف ؽ
ص).
 -يمنع نشر صورة شمسية و منقوشات و رسوـ و صور األشخاص تكوف الغاية منو

التشيير و التشخيص

الكمي أو الجزئي لظروؼ جناية أو جنحة في بعض األحواؿ الخاصة ،كقتؿ األصوؿ والفروع أو التسميـ أو المس
باألخالؽ و اآلداب العامة

و تكوف العقوبة عند اإلخالؿ بيذا المنع ىو الغرامة مف خمسة آالؼ درىـ و

خمسيف ألؼ درىـ ( ؼ  2 /54مف ؽ ص).
و تنتفي الصفة الجرمية عمى النشر إف أذف بيا القاضي المكمؼ بالتحقيؽ شريطة أف يتـ ذلؾ بناء عمى طمب

كتابي.

النشر بغير أمانة و عف سوء نية لكؿ ما جرى في الجمسات العمنية لممحاكـ  ..و تكوف العقوبة عف المخالفةفي ىذه الحالة تتراوح ما بيف  1.200,00إلى  30.000,00درىـ
 حؽ التصوير و التسجيؿ و التقاط ما يروج بالجمسة :يفيد ىذا الحؽ تمكيف الصحفي مف تصوير و تسجيؿ والتقاط جميع األبحاث و المناقشات التي تعرفيا أطوار المحاكمة الجنائية.
و لتدبير ىذا الحؽ و إدارتو مكف المشرع لرئيس الجمسة أف يأذف بذلؾ بعد أخذ رأي النيابة العامة بناء

عمى طمب.

و نطاؽ ممارسة ىذا الحؽ في التصوير و التسجيؿ و االلتقاط ال يمتد إلى تصوير المتيـ المعتقؿ أو

المصفد أو المقيد ما لـ يقبؿ ذلؾ .

و يتعطؿ حؽ اإلعالمي في النشر مف جية و التصوير مف جية أخرى كؿ ما مرة كانت الجمسات سرية
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.

و

تكوف جمسة الحكـ سرية خالفا لقاعدة العمنية كمما أمر القاضي رئيس الجمسة بخالؼ ذلؾ .و خاصة

إذا كاف في عمنية الجمسة خطر عمى األمف أو عمى األخالؽ أو أصدر مقر ار بجعؿ الجمسة سرية( ـ  302مف ؽ
ـ ج ).
و قد تكوف السرية بمقتضى القانوف في أحواؿ معينة و منيا قضايا األحداث .
وىنا أتذكر اإلعالف الذي أصدره المجمس األعمى لمقضاء في مصر عمى إثر بدأ محاكمة الرئيس السابؽ حسني
مبارؾ ،حيث أكد في ىذا البياف مايمي :
بعد اطالع المجمس عمى المادة  27مف قانوف السمطة القضائية قرر المجمس منع القضاة و أعضاء النيابةالعامة مف اإلدالء بتصريحات في وسائؿ اإلعالـ كافة عف أوضاع القضايا و المحاكمات ومف الظيور العمني أو

عمؿ مدخالت في وسائؿ اإلعالـ المسموعة و المرئية  ،وتعتبر مخالفة القاضي ليذا القرار إخالال بواجبات

وظيفتو لقضائية  ،كما أوصى المجمس بنقؿ محاكمة المتيميف في قضايا الفساد و قتؿ المتظاىريف إلى أماكف
تسمح بحضور عدد مناسب مف الجميور بما ال يخؿ بسيطرة المحكمة عؿ تنظيـ الجمسة.

*التأثير عمى القضاء مف خالؿ التغطية اإلعالمية
التطور التكنولوجي وأصبح اإلعالـ

 :تنوعت وسائؿ اإلعالـ الحالية بشكؿ كبير نتيجة

بمختمؼ وسائمو المرئية والمسموعة وااللكترونية و شبكات التواصؿ

االجتماعي مثؿ " الفيسبوؾ والتويتر " يتناوؿ مختمؼ القضايا المجتمعية و أىميا أخبار وتغطيات المحاكمات لما
تشكمو ىذه األخبار مف عناصر اإلثارة اإلعالمية .
لكف

المشكمة تثار عندما يفتقد اإلعالـ أحد أركانو وىي الحياد والتجرد والمينية وعدـ استباؽ األحكاـ

فيصور المتيـ بقضية ما عمى أنو المجرـ والفاعؿ الحقيقي بؿ قد يتحوؿ الحادث العرضي إلى قضية رأي عاـ،

ومف تـ التأثير عمى قناعة القضاة وحيادىـ وزعزعة مواقفيـ ،صحيح أف القضاة ممزموف بالحياد واالستقالؿ واف
يبني قناعتو عمى ما يروج أمامو مف مناقشات وما عرضت عميو مف حجج وأدلة.
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التبرير ومف تـ لو مشاعر وعواطؼ ،قد يتأثروف

غير أف القضاة بشر وىذا واقع ال نقولو بمعرض

بوسائؿ اإلعالـ بمختمؼ مشاربيا ،وعميو فعمى اإلعالـ أال يخرؽ أحد المبادئ التي بحت حناجر الحقوقييف
بمناسبة كؿ ممؼ متداوؿ أماـ المحاكـ في التأثير عمييا أال وىي " قرينة البراءة المفترضة في كؿ متيـ إلى أف
يتبث العكس".
فعؿ

ى الصحفي أف يتوخى الحذر في التأثير السمبي عمى حسف أداء القضاة لميمتيـ بؿ واإلضرار بقضية

العدالة ككؿ.
في ىذا المقاـ باألنظمة القضائية التي يعتمد حكـ اإلدانة فييا عمى

ونستشيد

المحمفيف وليس عمى

القاضي ،كالنظاـ األمريكي ،ففيو تمجأ السمطات القضائية إلى عزؿ المحمفيف بشكؿ كامؿ عف اإلعالـ طيمة أمد

نظر القضية المعروضة متى كانت متناولة مف قبيؿ اإلعالـ .والعزؿ ىنا يعني حجب كؿ وسيمة إعالمية عف

المحمفيف مف صحؼ ومجالت وراديو وتمفاز وغيره .تمج أ السمطات إلى تمؾ الطرؽ القاسية عمى المحمفيف ألنيا
األصوب في منظورىا مف الناحية الحقوقية والقانونية لضماف عدـ تأثرىـ في تكويف قناعاتيـ بمؤثر خارجي

خالفا لممعروض عمييـ مف معطيات القضية المنظورة ،واألمر ىنا خاص بالمحمفيف فما بالؾ بالقضاة .

الخبير في عموـ االتصاؿ "ىايتاس كيباينغر" حوؿ تأثير

أما عف ألمانيا فقد أجريت دارسة عممية عمى يد

وسائؿ اإلعالـ عمى إجراءات المحاكمة بألمانيا وقد اجري استطالع شمؿ  447قاضيا و  271وكيؿ نيابة أتبث أف
 %50مف القضاة وممثمي االدعاء العاـ تأثرت إجراءاتيـ بالتقارير اإلعالمية واف  % 42مف ممثمي االدعاء
العاـ يفكروف في صدى الرأي العاـ واعترؼ ثمث القضاة أبف التقارير اإلعالمية تأثر في حجـ العقوبة وتشديدىا.
وفي المغرب ؼ

أف الدستور المغربي في المادة  109واعترافا منو بأثر اإلعالـ السمبي في التأثير عمى

قناعة القضاة نص في الفقرة األخيرة " يعاقب القانوف كؿ مف حاوؿ التأثير عمى القاضي بكيفية غير مشروعة".
وعميو بات مف الضروري في ظؿ التطور المعموماتي اليائؿ وجود تنسيؽ إعالمي بيف عمؿ السمطة القضائية
والمؤسسة اإلعالمية مف أجؿ الحفاظ عمى سيادة دولة القانوف وحماية حقوؽ المجتمع واألفراد وترسيخ

العدالة.

قيـ

المحور الثاني :الحؽ في المعمومة وطبيعة المعمومات القضائية المسموح بنشرىا .
إذا

كاف الحؽ في المعمومة كما ىو منصوص عميو في المادة  27مف الدستور لممواطنات والمواطنيف حؽ

الحصوؿ عمى المعمومات الموجودة في حوزة اإلدارة

العمومية ،والمؤسسات المنتخبة والييئات المكمفة بمياـ
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ؼف ليذا الحؽ في ارتباطو بالدعاوى القضائية يطرح عدة تساؤالت حوؿ حدود نطاؽ
المرفؽ العاـ إ

المعمومات

التي يمكف نشرىا أو تمكيف اإلعالـ منيا الطالع الجميور عمييا؟ وكيؼ يمكف الحصوؿ عمى الموازنة بيف الحؽ

في الحصوؿ عمى المعمومة وحماية الخصوصية عند تغطية القضايا المرتبطة بمرفؽ العدالة ؟
لمجواب

عمى ىذا السؤاؿ نالحظ أف بعض التشريعات المقارنة وضعت معيار لممعمومات القضائية التي

يمكف أف تكوف محؿ إعالـ لمجميور ،ويتمثؿ ىذا المعيار في

المصمحة العامة التي تقتضي بأال يتـ إعطاء

تصريحات لإلعالـ أو تقديـ معمومات بشأف قضية معينة لمصحافة إال إذا كانت المصمحة العامة تقتضي ذلؾ
بسبب وجود قضية معينة تشغؿ الرأي العاـ أو تصحيح بعض المعمومات المغموطة لديو حوؿ قضية معينة.
ولقد أدت حساسية ىذا الموضوع في بعض

الدوؿ كبمجيكا إلى توجيو دورية مشتركة بيف وزير العدؿ

وىيئة الوكالء العاميف مؤرخة في  09ماي  1999إلى كافة النيابات العامة تحدد فييا المعمومات التي يمكف
لمسمطات القضائية والشرطة تقديميا لمصحافة  ،كما حددت

ىذه الدورية الضوابط التي تحكـ عالقة القضاء

بالصحافة ونطاؽ المعمومات التي يمكف إبالغيا لمصحافة والجية المخوؿ ليا التواصؿ معيا (وكيؿ الممؾ

أو

النائب المعيف مف قبمو كناطؽ رسمي باسـ النيابة العامة أو رئيس جياز الشرطة ).
كما حددت نفس الدورية نطاؽ المعمومات القضائية التي

يمكف أف تكوف موضوع إخبار لمصحافة والتي

تمتد في فترة جمع األدلة أي فترة البحث التمييدي إلى بدء المحاكمة .و تقوـ النيابة العامة بالتواصؿ مع
الصحافة إما بشكؿ تمقائي بناءا عمى مبادرة منيا أو بناءا عمى طمب مف وسائؿ اإلعالـ المعتمديف.
غير

أف انفتاح القضاء عمى وسائؿ اإلعالـ ليس مطمؽ بؿ يخضع لضوابط طالما

أنو مرتبط بالحياة

الخاصة لألفراد وخصوصياتيـ مف جية وبسرية التحقيؽ وضماف عدـ التأثير عمى القضاء مف جية

ثانية،

فالمعمومات المرتبطة بالمساطر القضائية التي تبمغ لمعموـ سواء مف طرؼ القضاء أو الصحافة يتعيف أف تتقيد
ببعض الضوابط.
كما

أكدت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في قرارىا الصادر بتاريخ

 20ماي  1998قضية

(  )shopferأنو " إذا كانت حرية التعبير مضمونة ؼإف الحؽ في إبالغ الجميور حوؿ إدارة العدالة ينبغي أال
يمس بحسف سير السمطة القضائية فضال عف أف ذلؾ يمكف أف يمس بمبدأ استقالؿ القضاء والتأثير عمى ق ارراتو
وىو ما أشارت إليو كذلؾ الدورية المشتركة بيف وزير العدؿ البمجيكي و ىيئة الوكالء العاميف والمؤرخة في 03
ماي  1999والتي ألزمت وكالء الممؾ في ما يتعمؽ

بالتصريحات التي يقدمونيا لوسائؿ اإلعالـ أف ال تمس

تصريحاتيـ بمصمحة البحت وسرية التحقيؽ.
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بالنسبة لمتشريع المغربي ال يوجد نص قانوني يحدد المعايير الموضوعية و القانونية التي يتعيف اعتمادىا في
إصدار البالغات الصحفية و ليس ىناؾ كذلؾ نص قانوني يوكؿ إلى جية معينة التواصؿ مع الصحافة في
القضايا المعروضة أماـ القضاء أو التي تباشر فييا أبحاث قضائية تحت إشراؼ النيابة العامة.

* المحور الثالث :خالصة واقتراحات
إف

اىتماـ وسائؿ اإلعالـ بتغطية القضايا ذات الشأف العاـ والتي في الغالب تكوف ذات ارتباط بالقانوف

والمحاكـ وشؤوف العدالة ،جعمت مف اإلعالـ فاعال أساسيا في تشكيؿ وجداف المواطنيف بؿ أكثر مف ذلؾ أصبحت

تساىـ في بناء الثقة مف عدميا بيف القضاء والمواطف .
أقوؿ أصبح ىذا االىتماـ

يفرض وجود إعالـ قضائي متخصص يمارس عممو وفؽ القواعد والضوابط

القانونية بعيدا عف اإلثارة والخوض في أعراض الناس دوف وجو حؽ .
ففكرة اإلعالـ القضاء أو الصحافة القضائية أصبحت تفرض نفسيا كمسؤولية مزدوجة عمى عاتؽ
القضاء واإلعالـ وذلؾ عبر االقتراحات التالية :
بالنسبة لمقضاء:* تعييف قاض مكمؼ بالتواصؿ مع اإلعالـ داخؿ المحاكـ يكوف عمى دراية تامة بمجاؿ اإلعالـ .
* تكويف القضاة في مجاؿ التواصؿ واإلعالـ وقضايا الصحافة والنشر .
* دعـ تجربة الغرفة المتخصصة.
* رصد وتتبع وتجميع العمؿ القضائي في قضايا الصحافة .
 بالنسبة لإلعالـ:* تكويف اإلعالمييف والصحفييف الميتميف بالشؤوف القضائية تكويف عممي وتطبيقي

عمى يد قضاة ممارسيف

وخبراء لتعريفيـ بحدود مساحة النقد المتاح والبحث في إشكالية التوفيؽ بيف سرية اإلجراءات القضائية وحؽ
المواطف في المعمومة وقرينة البراءة واحتراـ الحياة الخاصة لألفراد .
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* استحداث أقساـ قانونية متخصصة داخؿ المؤسسات اإلعالمية لضماف المعرفة

الجيدة بالقانوف

والمعجـ القانوني كإحدى األدوات الالزمة لمتحقيؽ الصحفي .
* مراجعة قانوف الصحافة وفؽ المادة  28مف الدستور.
* اإلسراع بإخراج القانوف المنظـ لمصحافة االلكترونية .
* اإلسراع بإحداث المجمس الوطني لمصحافة .
ىذه بعض االقتراحات وأخرى سوؼ يسفر عنيا ىذا اليوـ لمدراسة .
ىذا ورغـ االختالؼ بيف القضاء واإلعالـ في طريقة عمؿ كؿ واحد منيما فوحدة الغاية واليدؼ وىي ترسيخ
قواعد اإلنصاؼ والعدالة ومحاربة الفساد والحفاظ

عمى المصالح العامة جعمتو أمر االنسجاـ بينيما ضرورة

حتمية لضماف سيادة دولة الحؽ والقانوف وتحقيؽ المصالح العميا لمبالد .

إصغػائؾػـ
عؿى ػ
شؾػ ار ػ
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