انًًهكت انًغربيت
وزارة انعذل وانذرياث

” ضىابط انًعانجت انمضائيت نهشأٌ اإلعاليي“
بيٍ
انُص انماَىَي وانًًارست انمضائيت
ورلت أعذها :ر .هشاو يالطي(لاضي يهذك بىزارة انعذل وانذرياث)
بًُاسبت انذىار انىطُي دىل اإلصالح انعًيك وانشايم نًُظىيت انعذانت

 تكاد تجمع جؿ التشريعات في العالـ عمى تخصيص المعالجة القضائية
لمقضايا اإلعالمية بجميع صورىا ،بضوابط خاصة تختمؼ عف الضوابط
العامة المخصصة لجؿ القضايا اقتضتيا أسباب عديدة نذكر مف جممتيا:
• خصوصية الجرائم اإلعالمية وصفة مرتكبييا؛
• تحقيق الفمسفة العامة التي تقوم عمييا القوانين ذات الصمة
بالمجال اإلعالمي القائمة أساسا عمى ضماف التوازف بيف حرية الرأي
والتعبير كحؽ إنساني كوني كفمتو األوفاؽ الدولية في نطاؽ واسع
وضرورة الحفاظ عمى المصالح المحمية المرتبطة بحقوؽ اآلخريف
وسمعتيـ وحميميتيـ ،أوباألمف والنظػاـ العاميػف أوالصحة العامػة أو
اآلداب واألخالؽ العامة أو حرمة العدالة.

 ىذه الخصوصية دفعت البعض إلى الحديث عف وجود:
• قانون جنائي لإلعالم أو؛
• نظام جنائي لإلعالم...ينفرد بذاتية خاصة عف المدونة الجنائية
العامة ،واف اختمؼ النقاش حوؿ درجة ىذه االستقاللية بيف مناصريف
لمذاتية المطمقة وآخريف قائميف بالذاتية النسبية.
 خصوصية قوانيف الصحافة والنشر جعمت منيا قوانيف شكميات
باألساس ،أيدىا (الخصوصية) بعض الفقو عمى أساس دورىا في تسريع
سير الدعوى العمومية وتقوية حقوؽ الدفاع ،في حيف تخوؼ منيا
البعض واعتبرىا بمثابة النقطة السوداء لغالبية ممارسي دعاوى قضايا
الصحافة الذيف يقعوف في غالب األحياف تحت طائمة بطالف اإلجراء
الجنائي.

 ولم يخرج القانون المغربي عن ىذا التوجو ،إذ أفرد لجرائـ الصحافة
والنشر مجموعة مف القواعد اإلجرائية والموضوعية الخاصة المتميزة عف
القواعد العامة خاصة عمى مستوى إقامة وممارسػػة الدعػػوى العمومي ػػة
العتبارات ودواف ػػع ال تختمؼ عف نظيرتيا في باقي تشريعات العالـ المماثمة
السيما عمى مستوى قانوف الصحافة الفرنسي ،بفعؿ التأثر العميؽ لمقانوف
المغربي في أعمدتو الرئيسية –تشريعا وفقيا وقضاء -بالقانوف الفرنسي.

ولتسميط الضوء عمى ىذه الخصوصية المميزة لممعالجة القضائية
لمشأف اإلعالمي في القانوف المغربي ارتأينا تقسيـ ىذه المداخمة إلى محوريف
أساسييف نتطرؽ:
• في أوليما لتمظيرات ىذه الخصوصية إجرائيا وموضوعيا عمى
مستوى النص القانوني مع مناقشة بعض اإلشكاالت العممية التي
يطرحيا الموضوع؛
• وفي المحور الثاني نستعرض أىـ توجيات القضاء المغربي بشأف
ىذه الضوابط عمى ضوء ما تراكـ مف عمؿ قضائي ىاـ في الموضوع.

أوال:
خصىصيت انضىابط انماَىَيت
نهًعانجت انمضائيت نهشأٌ اإلعاليي

 .1خصىصيت انمىاعذ اإلجرائيت

لـ يخصص المشرع المغربي لجرائـ الصحافة والنشر قواعد خاصة خالؿ
مرحمة البحث والتحري وتركيا خاضعة لمقواعد العامة المقررة في قانوف
المسطرة الجنائية كشرعة عامة لمبحث والتحري عف كافة الجرائـ ،غير أنو
في مقابؿ ذلؾ أفرد لمرحمتي تحريؾ الدعوى العمومية وممارستيا مجموعة
مف القواعد الخاصة المتميزة نجمميا مع أىـ إشكاالتيا وفؽ ما يمي:

أ .عهً يستىي إلايت انذعىي انعًىييت:
تحكـ المتابعة الزجرية في جرائـ الصحافة والنشر ضوابط خاصة أقرىا
النص القانوني في أغمب الحاالت ،وفي أحياف أخرى العمؿ القضائي
وتوجيات السياسة الجنائية لمعالجة ىذا النوع مف القضايا:
• يذي ضرورة انًتابعت  :في إطار تكريس مبدأ تضييؽ دائرة القيود
الواردة عمى مبدأ حرية التعبير تمت الدعوة عمى المستوى الدولي إلى تأكيد
مبدأ ” مدى ضرورة المتابعة في الجرائـ ذات الصمة باإلعالـ ” ،تأكيدا لما
أقرتو المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف في عدة مناسبات ارتباطا بمضاميف
المادة  10مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف بمناسبة بتيا في الطعوف
المقدمة أماميا مف طرؼ المتضرريف ،إذ مافتئت تؤكد في عدة مناسبات
عمى المبدأ المذكور:

”La restriction était –elle nécessaire dans une société
” démocratique

• شرعية المتابعةٌ :تمٌز نظام التجرٌم والعقاب فً هذا النوع من األفعال بالتضٌٌق،
تؤسٌسا على مقتضٌات الفقرة الثانٌة من المادة  19من العهد الدولً للحقوق المدنٌة
والسٌاسٌة التً أجازت تقٌٌد حق حرٌة التعبٌر بضوابط  ،شرٌطة أن تكون محددة
بنص القانون وأن تكون ضرورٌة الحترام حقوق اآلخرٌن أو سمعتهم لحماٌة األمن
القومً أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
وهً الفلسفة العامة التً بنٌت علٌها جل قوانٌن الصحافة والنشر بمختلف دول
العالم ،وذلك من خالل التنصٌص على مبدأ حرٌة الصحافة والنشر فً أولى فصول أو
مواد قوانٌنها ،واستتباع ذلك بمجموعة من النصوص التجرٌمٌة تعاقب عن تجاوز
حدود هذه الحرٌة ،وهً الفلسفة التً لخصها الفقٌه ""Christophe Bigotفً عبارة:
" La philosophie générale de la loi sur la presse: un principe de
" liberté encadré d'incriminations précises

ىذا ،وقد ترتب عن موضوع شرعية المتابعة طرح إشكال ىام أثير في اآلونة
األخيرة لمنقاش عمى الساحة القانونية والقضائية والحقوقية ،حول القانون الواجب
التطبيق ىل ىو قانون الصحافة أم القانون الجنائي ،وبمعنى آخر مدى جواز
تحريك الدعوى العمومية في مواجية الصحفيين بناء عمى مقتضيات القانون
الجنائي?
في إطار ما عرفو الموضوع من نقاش ىام سواء عمى مستوى المغرب أو
عمى صعيد بعض الدول يمكن القول أن غالبية الفقو والقضاء تقر بجواز تطبيق
القانون الجنائي لعدة اعتبارات نجمميا كما يمي:

• الجريمة الصحفية ىي جريمة موضوعية وليست شخصية ،فقانوف الصحافة
يطبؽ حتى عمى غير الصحفييف إذا ارتكبوا جريمة صحفية ،كما أف القانوف
الجنائي يطبؽ عمى الصحفييف أيضا إذا ارتكبوا جريمة غير صحفية ولو عف
طريؽ النشر؛
• وجود عدة أفعاؿ في القانوف الجنائي يمكف أف ترتكب بواسطة النشر
كجرائـ االىانة الموجية إلى الموظفيف والييأة المنظمة والتأثير عمى

القضاء والتحريض عمى ارتكاب بعض الجرائـ والتبميغ الكاذب والوشاية
الكاذبة........؛
• تنصيص الظيير الشريؼ الصادر بتاريخ  26نونبر  1962بشأف المصادقة
عمى مجموعة القانوف الجنائي في فصمو الرابع عمى أنو  “:تسري أحكاـ ىذه
المجموعة أيضا عمى المسائؿ التي تنظميا قوانيف أو نظـ خاصة وذلؾ في كؿ
ما لـ يرد بو نص صريح في تمؾ القوانيف أو النظـ“ ؛
• تطبيؽ القانوف الجنائي في عدة مناسبات مف طرؼ القضاء المغربي؛
• تواتر العمؿ القضائي الفرنسي في تطبيؽ القانوف الجنائي ،كما ىو الحاؿ
بالنسبة لجريمة اىانة موظفيف عمومييف أثناء قياميـ بمياميـ التي اعتبرتيا
محكمة النقض الفرنسية جريمة طبؽ منظور القانوف الجنائي الفرنسي وال يمكف
اعتبارىا جريمة صحفية طبقا لقانوف ) cass 15 mars 1883( 1881؛
بؿ ذىبت محكمة النقض الفرنسية أبعد مف ذلؾ حينما قررت عدـ جواز قياـ
محكمة الموضوع بإعادة التكييؼ مف جرائـ الحؽ العاـ إلى جرائـ الصحافة

” Le tribunal saisi d un délit de droit commain, ne peut,
par voie de disqualification, substituer a ce délit une
infraction de presse“ crim 16 juillet 1958, bull crim n 969
بؿ ذىبت أيضا في أحد ق ارراتيا إلى إمكانية إعادة تكييؼ األفعاؿ مف
جراـ الصحافة إلى جرائـ الحؽ العاـ شريطة االمتناع عف إضافة وقائع أخرى
:غير تمؾ التي كانت موضوع المتابعة
”Le tribunal saisi d un délit prévu par la loi du 29 juillet
1881, a le droit disqualifier en un délit de droit commain a
la condition qu' il s’ abstienne de retenir d autres faits que
ceux qui font l’objet de la poursuite “ crim 12 mars 1969

قيود متعددة عمى تحريك الدعوى العمومية:
 oمدة قصيرة لتقادم الدعوى العمومية 6 :أشير كاممة ابتداء من يوم االقتراف أو
من يوم آخر وثيقة مف وثائؽ المتابعة إف كانت ىناؾ متابعة )الفصؿ  78ؽ.
صحافة ( عمى خالؼ ماىو مقرر لمدة تقادـ الدعوى العمومية في ؽ ـ ج؛
 oقيود شكمية لتحريك الدعوى العمومية :أقر المشرع لتحريؾ الدعوى العمومية
في جؿ قضايا الصحافة والنشر وجود شكميات كتقديـ شكاية أو طمب لممتابعة:...
 -1اشتراط وجود شكاٌة:
• حالة القذف الموجه إلى األفراد المنصوص علٌهم فً الفصل  47والسب
المنصوص فً الفقرة  2من الفصل ٌ( 48تقدم بها الشخص المتضرر)؛
• حالة المس أو القذف الموجه إلى أعضاء الحكومة ( توجه الشكاٌة إلى
الوزٌر األول الذي ٌحٌلها مباشرة على وزٌر العدل)؛
• حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفٌن أو األشخاص المسند إلٌهم
مباشرة السلطة العمومٌة (توجه الشكاٌة من طرفهم أو من طرف السلطة
الحكومٌة التً ٌنتسبون إلٌها مباشرة إلى وزٌر العدل).

• حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد (تقدم الشكاٌة من طرف
أحدهما)؛
• حالة المس بالحٌاة الخاصة لألفراد المنصوص علٌها فً الفصل  51مكرر
(تقدم الشكاٌة من طرف الشخص الصادر فً حقه االدعاء أو الوقائع الكاذبة).
 -2اشتراط وجود طلب:
• حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائٌة والمحاكم وغٌرها من
الهٌآت المبٌنة فً الفصل ٌ( 45قدم طلب المتابعة بعد مداولة تجرٌها المجالس
والمحاكم والهٌآت المذكورة فً جلسة عامة ،وإذا لم ٌكن لها جلسة عامة
فتجري المتابعة بناء على شكاٌة من طرف رئٌس الهٌئة)؛
• حالة المس بالكرامة والسب المقررٌن فً الفصلٌن  52و 53من هذا القانون
(تقع المتابعة بناء على طلب ممن وجهت إلٌه اإلهانة أو الشتم وإما تلقائٌا بناء
على طلبه الموجه إلى الوزٌر األول أو وزٌر الشإون الخارجٌة.
رتب المشرع على سحب الشكاٌة سقوط الدعوى العمومٌة وسكت عن حكم
سحب الطلب كما هو الحال بالنسبة ق م ج (المادة .)4

 oتقييد تحريك الدعوى العمومية بطريق االستدعاء المباشر (ف  72صحافة):
سواء من طرف النٌابة العامة أو الطرف المدنً قبل تارٌخ الجلسة ب ٌ 15وما
على األقل ٌتضمن التهمة الموجهة وتحدٌد صفتها والنص القانونً الواجب
التطبٌق تحت طائلة بطالن االستدعاء.
• المغرب :عدم جواز اإلحالة فً حالة اعتقال.
• فرنسا  :المادة  52مف قانوف الصحافة حظرت المجوء إلى التوقيؼ بشأف
الجرائـ الواردة بقانوف الصحافة إذا كاف لممتيـ محؿ إقامة معروؼ بفرنسا،
ما عدا الجرائـ المنصوص عمييا بالمواد .37 ،36 ،27 ،25 ،24 ،23
• مصر  :ال ٌجوز الحبس االحتٌاطً فً الجرائم التً تقع بالصحف إال
إذا تعلق األمر بالجرٌمة المنصوص علٌها فً الفصل  179من قانون
العقوبات.

.2عهً يستىي يًارست انذعىي انعًىييت
 oتعدد حاالت االختصاص المكانً :حددت مقتضيات الفصؿ  70مف قانوف الصحافة
والنشر االختصاص المحمي لممحاكـ فيما يمي :
 .1بالنسبة لمصحؼ الوطنية :
المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذىا المقر الرئيسي لمصحؼ الوطنية؛ أو
المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذىا محؿ الطبع؛ أو
المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذىا محؿ التوزيع؛ أو
المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذىا سكنى أصحاب المقاالت؛ أو
المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذىا مقر المكتب الرئيسي لمجريدة بالمغرب بالنسبة
لمجرائد األجنبية المطبوعة بالمغرب.
 .2بالنسبة لممطبوعات أو المنشورات المستوردة مف الخارج أو التي تعذر معرفة مكاف
طبعيا :
المحكمة التي يقع ضمف دائرتيا مكاف التوزيع.
المحكمة التي يقع ضمف دائرتيا سكف أصحاب المقاالت.

.2عهً يستىي يًارست انذعىي انعًىييت
 oوضع آجال قانونٌة محددة للبت فً القضاٌا:
• عمى مستوى المحكمة االبتدائية :داخؿ أجؿ  90يوما مف تاريخ التبميغ
القانوني لالستدعاء (ؼ  75مف ؽ صحافة)؛
• عمى مستوى محكمة االستئناؼ :داخؿ أجؿ أقصاه  60يوما مف تاريخ
تقديـ االستئناؼ (ؼ  76مف ؽ صحافة).
 oقواعد خاصة باالثبات بالنسبة لحاالت معٌنة :إذا كاف اإلثبات الجنائي في قضايا
الصحافة يخضع كأصؿ عاـ لمقواعد العامة ،فانو ينفرد ببعض الخصوصيات السيما
عمى مستوى جريمتي القذؼ والسب لطبيعتيما الخاصة.
• إمكانية إثبات صحة ما يتضمنو القذؼ بالطرؽ العادية ( اإلعفاء مف الشكاية )إذا
كاف يتعمؽ بالمياـ وموجو إلى الييئات ِ
المؤسسة أو الجيوش أو اإلدارات
العمومية ،....والقذؼ والسب الموجو إلى مديري أو متصرفي مقاوالت تمتجئ عمنيا
إلى التوفير والقرض؛

.2عهً يستىي يًارست انذعىي انعًىييت
• االستثناء مف الجواز الدائـ لإلثبات القذؼ المتعمؽ بحياة الفرد الشخصية أو
الذي يرجع إلى أعماؿ مضى عمييا أكثر مف  10سنوات أو إذا كاف يرجع إلى
جريمة شمميا العفو أو سقطت بالتقادـ أو أدت إلى عقوبة أمحيت برد االعتبار
أو المراجعة (ؼ  49مف ؽ صحافة)؛
وجوب اإلدالء بما يثبت صحة الواقعة التي مف أجميا وجو القذؼ ويتعيف
عميو داخؿ أجؿ  15يوما الموالية لتوصمو باالستدعاء لمحضور أف يعمف إلى
النيابة العامة أو المشتكي مايمي :عرض الوقائع المراد اثباتيا ،نسخة مف
المستندات،أسماء وعناويف الشيود المراد اعتمادىـ.
فرنسا :أجؿ اإلدالء بصحة واقعة القذؼ محدد في  10أياـ (ؼ )55؛
مصر  5 :أياـ ( ؼ  2_123ؽ إجراءات جنائية).
• إعادة نشر قذؼ سبؽ أف ثبت بحكـ يعتبر قرينة بسيطة عمى سوء النية قابمة
إلثبات العكس ( ؼ  50مف ؽ صحافة)؛

 oعالقة الدعوى العمومية بالدعوى المدنية التابعة:
• عدـ إمكانية فصؿ الدعوى المدنية التابعة عف الدعوى العمومية في حالة جنحة
القذؼ إال في حالتي وفاة مرتكب األمر المدعى فيو أو العفو (الفصؿ .)75

 .2خصىصيت انمىاعذ انًىضىعيت

خصوصية المسؤولية الجنائية:
تقوـ المسؤولية الجنائية في الجرائـ الصحفية عمى مبدأ التدرج
)( (la responsabilité en cascadeالفصؿ )67
 الفاعل األصمي
يعاقب كفاعؿ أصمي حسب الترتيب التالي :
 مدير النشر أو الناشر كيفما كانت مينتو أو صفتو؛
أصحاب المقاالت المتسببوف إف لـ يكف ىناؾ مدير أو ناشر؛
أصحاب المطابع إف لـ يكف ىناؾ أصحاب المقاالت؛
البائعوف والموزعوف والمكمفوف باإللصاؽ إف لـ يكف ىناؾ أصحاب المطابع.

• في الحالة التي يتعذر فييا معرفة مرتكب الجريمة أو تعذر متابعتو لسبب مف
األسباب وفي الحالة التي تكوف فييا الوسيمة التي استعممت في ارتكاب الجريمة
قد نشرت في الخارج يعاقب بصفتو فاعال أصميا صاحب المقاؿ أو واضع الرسـ
أو الصورة ....أو المستورد أو الموزع أو البائع.
 المشارك  :الفصل 68
 يتابع كمشارؾ أصحاب المقاالت في حالة اتياـ مديري النشر أو الناشريف
أصحاب المقاالت؛
 يتابع في جميع األحواؿ كؿ شخص كشريؾ طبقا لمقتضيات الفصػ ػػؿ 129
مف القانوف الجنائي المغربي ،باستثناء أصحاب المطابع مف جراء أعماؿ
الطباعة ما لـ يتعمؽ األمر بحالة صدور حكـ بعدـ المسؤولية الجنائية لمدير
النشر.

• مسؤولية أرباب الجرائد والمكتوبات ....عف العقوبات المالية الصادرة
لفائدة الغير عمى األشخاص المبينيف في الفصميف  67و 68اذا تعذر
تنفيذىا عمى المحكوـ عمييـ .
 oالجزاءات الجنائية:
• تتراوح العقوبات بيف غرامات وعقوبات حبسية (محؿ نقاش حاليا)؛
• عقوبات إضافية كتوقيؼ الجريدة أو النشرة أو المنع أو المصادرة أو
اإلتالؼ ...؛
• تطبيؽ الظروؼ المخففة في جميع األحواؿ ما عدا في حالة ؼ 41
المتعمقة باإلخالؿ باالحتراـ الواجب لمممؾ أو األسرة الممكية الشريفة؛
• حالة العود (ؼ  74مكرر)
 oالتعويضات المدنية:
تظؿ خاضعة لمقواعد العامة المنصوص عمييا في ظ ؿ ع (محؿ نقاش
حاليا).

 .3إشكانيت انتخصص انمضائي

تجارب مقارنة:
• التجربة الفرنسية :الغرفة  17بالمحكمة االبتدائية الكبرى بباريس تسمى ب ”
 “chambre de presseوىي غرفة متخصصة في قضايا الصحافة مدنيا
وزجريا تتكوف مف قضاة متخصصيف ونيابة عامة وأطر إدارية وقاعة خاصة؛
• التجربة العراقية :محكمة اإلعالـ والنشر أسست سنة  2010تعنى بالبت في
قضايا اإلعالـ عامة.
• الوضع في المغرب:
• تجربة الغرؼ المتخصصة ( غياب التفرغ بالنسبة لمقضاة وقاعات وأطر ادارية
خاصة ،عدـ المواكبة بالتكويف المستمر).....
مثال  :األجناس الصحفية :
األجناس غير الصحفية:
األحجاـ الكبرى:

ثاَيـ ــا:

تىجهاث انعًم انمضائي
في يجال يعانجت انشأٌ اإلعاليي

عمى ضوء القضايا المسجمة تراكـ عمؿ قضائي مغربي ىاـ في مجاؿ قضايا
الصحافة والنشر ساىـ في بمورتو عدة معطيات كاف عمى رأسيا تطور مجاؿ الصحافة
ببالدنا وتطور العمؿ القضائي المغربي وانفتاح القضاة المغاربة عمى التجربة الفرنسية
نظ ار لمتأثر الكبير لمقانوف المغربي بالقانوف الفرنسي في أعمدتو الرئيسية الثالث قانونا
وفقيا وقضاء.
وقد أسفرت التجربة القضائية المذكورة عف تكريس مجموعة مف المبادئ
القضائية يكمف إلى حد ما أف ترسـ لنا توجيات العمؿ القضائي المغربي في مجاؿ
قضايا الشأف االعالمي.
فما ىي أىم ىذه التوجيات القضائية؟

انتىجهاث انرئيسيت نهعًم انمضائي
 أوال  :إقرار القضاء المغربي لمبدأ الموازنة بيف حرية التعبير وحماية المصالح
المحمية؛
 ثاَيا  :تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطالف عمى خرؽ القواعد اإلجرائية في
قضايا جرائـ الصحافة؛
 ثانثا :

مرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد إلسناد ودفع المسؤولية الجنائية

لمصحفي؛
 رابعا  :قواعد جبر الضرر عف الخطأ الجنائي الصحفي عمى ضوء العمؿ القضائي
المغربي.

أوال :
إلرار يبذأ انًىازَت بيٍ دريت انتعبير ودًايت انًصانخ انًذًيت.

في إطار حرص القضاء المغربي عمى الحفاظ عمى الفمسفة العامة لمجاؿ حرية

التعبير مف خالؿ تأكيد مبدأ الموازنة بيف مبدأ حرية التعبير كحؽ إنساني كوني كفمتو
األوفاؽ الدولية في نطاؽ واسع وضرورة االلتزام بالمقومات األساسية لممجتمع (النظاـ
العاـ) والحفاظ عمى الحريات والحقوؽ والواجبات العامة واحتراـ الحياة الخاصة لألفراد
وحميميتيـ ،وذلؾ مف خالؿ العديد مف الق اررات الضامنة لمبدأ حرية التعبير مع المؤاخذة

في حالة تجاوز ما ىو مسموح بو قانونا:

” تطبيماث لضائيت ”
” وحيث يؤخذ من استقراء معاني المقالين وعباراتيما أن المشتكى بيما لم يسندا
لممطالب بالحق المدني وقائع في غاية الخطورة من شأنيا أن توجب عقابو لو تبثث

في حقو ،ذلك أن الوقائع الواردة في المقالين المشار إلييما تمتت فتي إطتار شتروط حتق النقتد
وحرية التعبير دون المساس بشخص المطالب بالحق المدني.
وحيث إن شروط حق النقد مستمدة من اعتراف الدستور بالحريات العامة ولم
يقيدىا سوى بقيد عدم مخالفة النظام العام واآلداب العامة( ” .حكـ المحكمة االبتدائية الزجرية بالدار

البيضاء عدد  8254مكرر بتاريخ  04/07/2011في الممؼ الجنحي رقـ .)229/18/2010

” وحيث إن الحق في النشر إن كان مشروعا لكونو يروم تحقيق غايات نبيمة،
مادامت المصمحة العامة تتحقق من الكشف عن وقائع حقيقية النحراف القائمين عمى
اإلسيام في الشأن العام سياسيا واعالميا ،لكنيا ال تعتبر مشروعة أبدا إذا كان الغرض منيا
ادعاء االتيامات الزائفة عمى صفحات الجرائد واإلساءة لمغير.

وحيث إن قوانين المينة اإلعالمية وضوابطيا تنبني عمى الموضوعية
والحياد االيجابي بعيدا عن القذف واالىانة والمس بالحياة الخاصة لألفراد(“.حكـ المحكمة

االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء عدد  12168مكرر بتاريخ  11/07/2011في الممؼ الجنحي رقـ
.)41/18/2011

ثاَيا :
انتشذد في ترتيب انبطالٌ عهً خرق انمىاعذ اإلجرائيت

تأكيدا لخصوصية القواعد اإلجرائية لقواعد قانوف الصحافة حرص القضاء المغربية
عمى التعامؿ بشدة في ترتيب البطالف عمى خرؽ القواعد اإلجرائية في قضايا اإلعالـ كمما
أقر النص القانوني ذلؾ ،وىو ما يبرره المعطى اإلحصائي الذي أشرنا إليو سالفا بكوف
 115قضية مف أصؿ  640قضية صدرت بشأنيا أحكاـ قضت ببطالف المتابعة أو عدـ
قبوؿ الشكاية المباشرة.

” تطبيماث لضائيت ”

” قذف – استدعاء – بٌانات االستدعاء – متابعة – بطالنها
” ومن جية أخرى ولما كانت المتابعة تؤسس لقبوليا عمى االستدعاء المتضمن لمبيانات

الواجبة تحت طائمة البطالن فإن بطالن ىذا االستدعاء يؤدي حتما إلى بطالن المتابعة وتبعا لذلك فإن
محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطالن المتابعة بعدما تأكد ليا أن االستدعاء لم يكن متوف ار

عمى البيانات المشار إلييا تكون قد طبقت مقتضيات الفصمين المحتج بيما تطبيقا سميما

فجاء قرارىا معمال ومؤسسا والوسيمة عمى غير

أساس"(.قرار المجمس األعمى عدد  8/2236الصادر

بتاريخ  2006/7/12في إطار الممؼ الجنحي عدد .)2002/21286

” وحيث إنو وان كان الفصل  69من ق ص ن ينص وبقوة القانون دون حاجة إلدخاليم في
الدعوى أن أرباب الجرائد عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير ضد مديري النشر وبصفة
خاصة جميع األشخاص المشار إلييم في الفصمين  67و 68إذا تعذر تنفيذىا عمى ىؤالء

اآلخرين إال أنو وأمام خمو الممف من أية وثيقة أو جنحة تفيد كون المدخمين في الدعوى ىم
المالكين فعال لمجريدتين أعاله فإنو تبعا ذلك تبقى الشكاية المباشرة المثارة في حقيم معيبة
شكال يتعين القول بعدم قبوليا في ىذا الشق".
عدد  5ممؼ .)28/50/09

(المحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  09/09/25حكـ

ثانثا :
انًروَت في إلرار لىاعذ إلسُاد ودفع انًسؤونيت انجُائيت نهصذفي.

يعتبر مجاؿ المسؤولية الجنائية في المجاؿ اإلعالمي مف أىـ المواضيع القانونية
التي تعرفيا الممارسة القضائية بحكـ التنظيـ اليرمي الخاص لممسؤوليف جنائيا وتعددىـ
وصعوبة معرفة مصادر الخبر وامكانية اعتماد نظاـ الالاسمية في نشر األخبار وصعوبة
الفصؿ بيف قواعد إسناد المسؤولية لمصحفي ودفعيا عنو.

ىذا ،وقد أقر القضاء المغربي في ىذا اإلطار مجموعة مف القواعد القضائية
اليامة تتماشى والتوجيات القضائية الحديثة المعتمدة في العديد مف الممارسات القضػائية
األجنبيػة السيما عمى مستوى محكمتي النقض بفرنسا ومصر سواء في مجاؿ إسناد
المسؤولية أو دفعيا:

 .1عمى مستوى إسناد المسؤولية الجنائية لمصحفي:
أقر القضاء المغربي القواعد التالية:

•تأكيد فكرة التضامن والتتابع في المسؤولية الجنائية لمصحفي تماشيا مع ما ورد في مقتضيات
الفصمين  67و 68من قانون الصحافة ،وذلك من خالل إقرار المسؤولية وفق تسمسل ىرمي وحسب
أىمية الدور المنوط بكل واحد (فكرة التتابع) وتأكيد حالة االشتراؾ إما في إطار قانوف الصحافة أو
القواعد العامة لالشتراؾ في القانوف الجنائي في حدود معينة ،إذ ذىبت محكمة النقض في إحدى ق ارراتيا
إلى ما يمي:
” وحيث إن محكمة االستئناف من جية عندما اعتبرت أن عدم متابعة مدير النشر وىو المسؤول عتن
جنحة القذف يجعل التيمة غير ثابتة في حق المطموب وىو صاحب المقتال تكتون قتد خرقتت مقتضتيات
الفصمين  67و 68من قانون الصحافة“.
(قرار المجلس األعلى عدد  8/2607الصادر بتارٌخ  2006/9/13فً إطار الملف الجنحً عدد .)2002/22493

• تأكيد المسؤولية الجنائية ألرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل اإلعالم السمعية

البصرية واإللكترونية عن أفعال األشخاص المسؤولين عن الجرائم ،إذ أنو تماشيا مع
مقتضيات المادة  69مف قانوف الصحافة أكد القضاء المغربي مسؤولية أرباب

الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائؿ اإلعالـ السمعية والبصرية واإللكترونية عف أداء
العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير عمى األشخاص المسؤوليف عف الجرائـ
المرتكبة عف طريؽ الصحافة (مديري النشر – أصحاب المقاالت – أصحاب
المطابع ،)...في حالة إذا تعذر تنفيذ ىذه العقوبات المالية عمى المحكوـ عمييـ.

 الرقابة عمى توفر العناصر التكوينية لمجرائم الصحفية :يحرص القضاء المغربي عمى مراقبتة تحقتق أركتانالجريمة الصحفية من خالل توافر الركنين القانوني والمادي والقصد الجنائي:

” المحكمة بعد مناقشتيا لمقضية ثبتت لتدييا واقتنعتت بتأن متا نستب لممتتيم ثابتت فتي حقتو
ويتعين مؤاخذتو من أجمو والحكم عميو طبقا لمقتانون ".دون أن يبترز أي منيمتا الطريقتة التتي تحققتت
بيا العالنية بالنسبة لجريمتي السب العمني والقتذف المؤاختذ بيمتا ،وقصتد المستاس بشترف أو شتعور
من وجيت لو اإلىانة أو المساس باالحترام الواجب لسمطتو بالنسبة لجريمة اإلىانة ،األمر الذي يكون
معو القرار المطعون فيو مشوبا بعيب الخرق الجوىري لمقتانون ،ويعرضتو لمتنقض واإلبطتال( .القػرار عػدد

4553المؤرخ في 1994/5/19 :الممؼ الجنحي عدد .)92/22071

 .2 -عهً يستىي دفع انًسؤونيت انجُائيت عٍ انصذفي :

أقتر القضتتاء المغربتي مجموعتتة متن القواعتتد المرتبطتتة بمجتال دفتتع المستؤولية الجنائيتتة عتتن
الصحفي إما في إطار األعذار القانونية المعفية من العقاب أو فتي إطتار موانتع المستؤولية الجنائيتة أو
أسباب اإلباحة ،وسوف نقتصر في ىذا اإلطار عمتى متا أقتره القضتاء المغربتي بشتأن حتق النقتد وحستن
نية القاذف كسببين لإلباحة في الجرائم الصحفية:
حق النقد :يعرف حق النقد بأنو إبداء الرأي في عمل ما دون المساس بشتخص صتاحبو أو
العمل بغية التشتيير بتو أو الحتط متن كرامتتو ،واذا تجتاوز النقتد ىتذا الحتد وجتب العقتاب عميتو باعتبتاره
سب أو إىانة أو قذف عمى حسب األحوال.

ىذا ،وقد أكد غالبية الفقو والعمل القضائي في جتل التشتريعات المقارنتة عمتى اعتبتاره ستبب
من أسباب اإلباحة كمما توفرت فيو شروط معينة حددت فيما يمي:

-

أن ينصب النقد عمى واقعة ثابتة ومحققة فعال ال أن تكون من عنصر الخيال؛

 أن تكون الواقعة تيم المصمحة العامة ال الحياة الخاصة لألفراد؛ أن ينصب التعميق موضوع النقد عمى الواقعة وال يخرج عنيا؛ أن تكون العبارات المستعممة في حدود المعقول والمسموح بو؛ افتراض حسن النية في الناقد.ىذا ،وقد أكد القضاء المغربي حق النقد كسبب من أستباب اإلباحتة فتي عتدة أحكتام وقت اررات
قضائية نذكر من جممتيا:
” وحيث أن المشتكى بيما تناوال بالنقد أعمال وتصرفات المطالب بالحق المتدني أثنتاء ممارستتو لعممتو

وذلتتك بكشتتف عيتتوب البرنتتامج التتذي يستتير عمتتى تقديمتتو لمشتتاىدي  ............دون أن يمتتس ذلتتك
اعتباره أو شرفو“.
(المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء حكـ عدد  8254مكرر بتاريخ  2011/07/04ممؼ عدد .)2010/18/229

-حسن نية القاذف :Le bon Diffamateur

أق ػػر القض ػػاء المق ػػارف قاع ػػدة قانوني ػػة تمثم ػػت ف ػػي مب ػػدأ حس ػػف ني ػػة الق ػػاذؼ كس ػػبب
لإلباحػة مػف المسػػؤولية الجنائيػة مػػف خػالؿ ثبػوت اتجػػاه إرادة القػاذؼ مػػف وراء إسػناده لوقػػائع

الق ػػذؼ تحقي ػػؽ المص ػػمحة العام ػػة بعي ػػدا ع ػػف ني ػػة التش ػػيير والتجػ ػريح ،وت ػػـ وض ػػع مؤشػ ػرات
وضوابط الستخالص حسف النية مف خالؿ الشروط اآلتية:
 وجود سبب مشروع لممعمومة؛انتفاء العداوة الشخصية تجاه المقذوف؛ االحتياط والتبصر والقيم بالتحريات واألبحاث لمتأكد من صحة المعمومة؛ -عدم تشويو الوقائع.

ىػػذا ،وقػػد تبنػػى القضػػاء المغربػػي المعػػايير المػػذكورة عنػػد التمييػػز بػػيف سػػوء وحسػػف النيػػة عنػػد

القاذؼ في عدة ق اررات قضائية نذكر مف جممتيا:
” وحيتتث أن الحتتق فتتي النشتتر إن كتتان مشتتروعا لكونتتو يتتروم تحقيتتق غايتتات نبيمتتة ،متتا دامتتت
المصمحة العامة تتحقق من الكشف عن وقائع حقيقية النحراف القائمين عمى اإلسيام في الشتأن
العتتام سياستتيا واعالميتتا ،لكنيتتا ال تعتبتتر مشتتروعة أبتتدا إذا كتتان الغتترض منيتتا ادعتتاء االتيامتتات
الزائفة عمى صفحات الجرائد واإلساءة لمغير“.

(المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء حكـ عدد  12170صدر بتاريخ  2011/07/11ممؼ عدد .)2011/18/68

رابعا :
االنتساو بضىابط جبر انضرر عٍ انخطأ انجُائي انصذفي عهً ضىء انعًم انمضائي انًغربي
ذىب العمؿ القضائي المغربي عمى وضع قواعد محددة لجبر الضرر عف الخطأ الصحفي
روعي بشأنيا خصوصية الجريمة وصفة مرتكبيا وطبيعة الضرر الذي ينتج عنيا سواء مف حيث شروط
منح التعويض وكيفية تحديده وسمطة المحكمة في تقديره أو صوره: ........
 تؤكٌد الشروط الالزمة لجبر الضرر فً المجال الصحفً :
” وحيث إن الضرر الالحق بالمطالبة بالحق المدني ثابت ومحقق وحال ومباشر ذلك أن األنباء المزيفة المنشورة
بالمقال الصحفي الموقع من قبل الضنين قد مس في العمق المجيودات الجبارة التي ما فتأت.......تبذليا
.........وأثرت معنويا عمى سمعتيا ومكانتيا والدور المناط بيا في حل مشاكل أفراد .....مما كان لو انعكاس
سمبي عمى مردودية ونفسية ............
(المحكمة االبتدائٌة بالرباط حكم بتارٌخ 10/04/08 :تحت عدد 2045 :ملف جنحً عادي رقم)23/88/10 :

 تفعٌل سلطة المحكمة فً تقدٌر التعوٌض :

” وحٌث إن مبلغ التعوٌض المطلوب مبالغ فٌه وال ٌتناسب إطالقا وحقٌقة وحجم الضرر الالحق
بالمطالبة بالحق المدنً لذا ٌتعٌن تخفٌضه إلى الحد المعقول الذي ٌنسجم مع سلطة المحكمة التقدٌرٌة
التً تعملها فً مثل هذه النوازل“........
(المحكمة االبتدائٌة بالرباط حكم بتارٌخ 10/04/08 :تحت عدد 2045 :ملف جنحً عادي رقم)23/88/10 :

” وحٌث ٌتعٌن جبرا للضرر الحاصل الحكم على المدانة أعاله بؤن تإدي لفائدة المطالبٌن بالحق
المدنً تعوٌضا مدنٌا تحدده المحكمة اعتمادا على سلطتها التقدٌرٌة “.
(المحكمة االبتدائٌة بالنــاظور حكم عدد 42 :بتارٌخ)2006/01/05 :

 تناسب جبر الضرر:

” التعويض المحكوم بو طبقا لمقتضيات المادة  108من القانون الجنائي يجب أن يحقق لممتضرر
تعويضا كامال عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابو مباشرة من الجريمة شريطة أن يبقى
ذلك التعويض في حدود تمك األضرار وتفادي تجاوزىا بالمغو والمبالغة في تحديده“.
( حكـ المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء عدد  09/10865بتاريخ  2009/05/18في الممؼ الجنحي عدد
.)7007/11/2009

 طبيعة الضرر المراد جبره  ( :المس بسمعة الضحايا ،النيؿ مف الشرؼ ،خدش العرض ،المس

بالمصالح الشخصية.)....
"وحٌث أن طبٌعة بعض الجرائم وما تخلفه من آثار على أرض الواقع ال ٌكفً فٌها جبرا للضرر
الالحق بالمجنً علٌه ،االقتصار على تعوٌض نقدي بل للمحكمة مثال فً جرائم الصحافة وما تخلفه

من مساس بسمعة ضحاٌاها ."....
(المحكمة االبتدائٌة بالدار البٌضاء ملف جنحً عادي عدد 212/18/2010 :حكم بتارٌخ .)11/04/2011

"وحٌث أن األفعال الجرمٌة المذكورة قد ألحقت أضرارا بالمجنً علٌه وذلك بالنٌل من شرفه وخدشه
فً عرضه واعتباره وادالله وسط أبناء وطنه وكذا تقلٌص فرصه فً دائرته االنتخابٌة لصالح
منافسٌه“...
(المحكمة االبتدائٌة بالبٌضاء بتارٌخ  21محرم  1421الموافق  26أبرٌل ) 2000

وىو ما سيجعل المطالبة بالحق المدني محل احتقار ونظرات اشمئزاز من أقرب المقربين إلييا وىو ما
يجعل الضرر الذي أصابيا ضر ار عميقا يطغى عميو الجانب المعنوي“.
(المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء ممؼ جنحي عادي عدد 212/18/2010 :حكـ بتاريخ )11/04/2011

"وحٌث أن األفعال الجرمٌة المذكورة قد ألحقت أضرارا بالمجنً علٌه وذلك بالنٌل من شرفه وخدشه
فً عرضه واعتباره وادالله وسط أبناء وطنه وكذا تقلٌص فرصه فً دائرته االنتخابٌة لصالح

منافسٌه“...
(المحكمة االبتدائٌة بالبٌضاء بتارٌخ  21محرم  1421الموافق  26أبرٌل ) 2000

 نشر الحكم الصادر باإلدانة:

وحٌث إن طلب الفوائد القانونٌة لٌست له ما ٌبرره قانونا وٌتعٌن رفضه.
وحٌث ٌتعٌن األمر بنشر مقتضٌات هذا الحكم عند صٌرورته نهائٌا على نفقة المتهم بجرٌدتً األسبوع
الصحفً والصباح تحت طائلة غرامة تمهٌدٌة قدرها ( )500درهم عن كل ٌوم تؤخٌر“.
(المحكمة االبتدائٌة بالرباط حكم بتارٌخ 10/04/08 :تحت عدد 2045 :ملف جنحً عادي رقم)23/88/10 :

” وحٌث أن األفعال الجرمٌة المذكورة قد ألحقت أضرارا بالمجنً علٌه وذلك بالنٌل من شرفه وخدشه
فً عرضه واعتباره وادالله وسط أبناء وطنه وكذا تقلٌص فرصه فً دائرته االنتخابٌة لصالح
منافسٌه.

وحٌث أن الضرر ٌجبر وذلك بالتعوٌض المالً وكذا برد االعتبار عن طرٌق نشر منطوق هذا
الحكم بجرٌدتٌن وطنٌتٌن“.
(المحكمة االبتدائٌة بالبٌضاء بتارٌخ  21محرم  1421الموافق  26أبرٌل ) 2000

الفوائد القانونية:
” وحٌث إن طلب الفوائد القانونٌة لٌست له ما ٌبرره قانونا وٌتعٌن رفضه“.
(المحكمة االبتدائٌة بالرباط حكم بتارٌخ 10/04/08 :تحت عدد 2045 :ملف جنحً عادي رقم)23/88/10 :

شكرا عهً دسٍ إصغائكى

