
1 
 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 فاس  -سايس

 

 

 

 محاضرات في مقياس:  قانون الصحافة 

 (واملؤسسة الصحفية  الجزاءات املقررة في حق املسؤول عن الجريمة الصحفية)

 

 

 الفصل الثاني: تخصص علوم اإلعالم والتواصل

 

 

 

 ذ.حفاظ                                                                                                                           

 

 

 



2 
 

 الجزاءات املقررة في حق املسؤول عن الجريمة الصحفيةأوال:   

الصحفية بشكل مقتضب، سوف نتطرق للجزاءات املقررة في حق املسؤول عن الجريمة 

املرتكبة ، وللتوسع أكثر ، يرجى الرجوع إلى ما تطرقنا له في الفصل األول الخاص بالجرائم 

املرتكبةعن طريق الصحافة ، وبهذا الصدد ، ولتوضيح هذه الجزاءات سنتولى اعتماد 

 . التقسيم الذي أثنى به املشرع في قانون الصحافة

 الفصول الواردة في هذا القسم عقوبات لم تتضمن  : التحريض على ارتكاب الجرائم

الذي يغتبر التحريض غلى  38تقل عن شهر واحد وتفوق خمس سنوات إال في الفصل 

ارتكاب جناية مشاركة في ارتكابها ومن تم تكون العقوبة سجنية ، أما الغرامات فهي ال 

 . ادرهم ، وهي غرامات مرتفعة نسبيت 3000درهم بينما التقل عن  100.000تتجاوز 

  والتي يمكن اعتبارها األخطر من بين الجرائم : الجرائم املرتكبة ضد الشؤون العامة

املرتكبة عن طريق الصحافة إذ تمس بالدين اإلسالمي والوحدة الترابية واملؤسسة 

امللكية، إال أنه رغم خطورتها ، فهي ال تبتعد عن العقوبات املقررة حالة التحريض 

تتضمن عقوبات حبسية أدناها شهر وأقصاها خمس على الجرائم ، وذلك فهي 

 100.000و 1200سنوات حسب نوع وشكل الجريمة ، أما الغرامات فهي تتراوح بين 

 .درهم

  في هذا القسم تتراوح العقوبات الحبسية في حق  : الجرائم املاسة باألشخاص

أقلها درهم أما  100.000( ستة أيام وسنة وغرامة أقصاها 6الشخص املسؤول بين )

 .درهم 1200فال تقل عن 

الجرائم املاسة باألشخاص تتضمن جزاءات أقل  –املالحظ أن هذا النوع من الجرائم -

شدة من الجرائم املاسة بالشؤون العامة أو جلرائم التحرض وهي غالبا جرائم تهم 

 .السب والقذف

  واحد وسنة  تتراوح عقوباتها بين شهر :الجنح املرتكبة ضد الدبلوماسيين واألجانب

 . درهم 30.000و 5000وغرامات تتراوح بين 

 فكل نشر لوثائق اإلتهام أولبيانات عما يدور حول  : النشرات املمنوعة والحصانات

 100.000و 1200قضايا القذف والسب يؤدي إلى توقيع جزاءات مالية تتراوحبين 

 .درهم وأخرى حبسية تصل إلى سنة واحدة دون أن تقل عن شهر واحد
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  فكل مخالفة ملا ورد في القسم السابع : لنشرات املتنافية مع اآلداب واألخالق العامةا

من الباب الرابع يؤدي إلى الحكم على من ثبتت مسؤوليته الجنائية بعقوبة حبس 

 5000درهم دون أن تتحدى  1200متراوحة بين شهر وسنة وغرامة يتجاوز مداها 

 . درهم

ت املطبقة في حق املسؤول عن الجريمة الصحفية إذا كانت هذه هي مختلف الجزاءا

 .باعتباره شخصا طبيعيا ، فما هي نوعية الجزاءات املطبقة على املؤسسة الصحفية

 . ثانيا : الجزاءات املقررة في حق املؤسسة الصحفية

تقتض ي حرية الصحافة التفعيل الحقيقي ملبدأ عدم جواز حظر تداول الصحف ، إال أن 

املبدأ املذكور يكون ضروريا متى تم التذرع بالحفاظ على النظام العام واآلداب التخلي عن 

العامة ، ومن تم ، يجيز القانون حظر تداول الصحف ، وذلك ما هو معمول به في مختلف 

التشريعات العربية ، إذ تبدأ الجزاءات املخصصة للمؤسسة الصحفية بالحجز واملصادرة 

 .املنصوص عليه في التشريع املغربياإلداريين وانتهاءا باملنع 

من املالحظ أن مختلف التشريعات الغربية أقصرت الجزاءات املطبقة على املؤسسة 

الصحفية على القضاء وحده دون اإلدارة إال أن هذه األخيرة ، وبعد اإلخالل بمقتضيات قانون 

أجاز قانون الصحافة ) الصحافة تتذرع بالنظام العام واآلداب العامة لتوقيع الجزاءات ، فقد 

( لضباط الشرطة القضائية مصادرة النشرات  1958نونبر  15الصادر تنفيده بموجب ظهير 

ومطبوعات املتنافية مع األخالق العامة ، كما أجاز األمر نفسه للسلطة املحلية ثم لوزير 

ات كل الداخلية وكل ذلك طبعا وفق شروط البد من توفرها سنتطرق لكل نوع من هذه الجزاء

 . في نسق خاص به

   الحجز اإلداري 

أجاز القانون لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز األداري للصحف أو الدوريات إذا كان من 

، يتعلق األمر  41شأنها املساس بالنظام العام أو أفعال املنصوص عليها في الفصل 

امللك واألسرة  بالجرائم املرتكبة ضد الشؤون العامة في شقها الخاص باملساس بكرامة

 77امللكية والدين اإلسالمي والوحدة الترابية ، وكل ذلك منصوص عليه بموجب الفصل 

 . من قانون الصحافة

إن الحجز اإلداري املسموح به لوزير الداخلية مسموح به كذلك لضباط الشرطة 
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القضائية إال أن حقهم مرهون بعامل زمني هام يقتض ي عدم وقوع أي متابعة في نفس 

 . من قانون الصحافة 64ملوضوع طبقا ملا ينص عليه الفصل ا

من قانون الصحافة أن هذا الحجز يجب أن يكون تاليا  64يفهم من خالل الفصل 

لتداول الصحيفة إضافة إلى إشتراط عالنية الجنحة ، أي عرض الجريدة على أنظار 

طبيعتها اإلباحية العموم وتكون منطوية على خطر عاجل على األخالق العمومية نظرا ل

 . ومنافية لألخالق الحسنة

 . من خالل ماسبق يتضح لنا أن حجز الجريدة ال يتم إال بتوفر شرطين أساسيين

 توافر شرط العالنية **

 املساس باألمن العمومي **

فبإنتفاء الشرطين التاليين ، يكون قرار اإلدارة بالحجز عمال تعسفيا قابال للطعن بسبب 

ال السلطة ، ومن األمثلة العملية على ذلك ما تعرضت له جريدة الشطط في إستعم

في اليوم املوالي كما  247و 246على العدد :  1959دجنبر  14التحرير التي تم حجزها في 

 . 1959دجنبر  16قبل السحب في يوم  257حجز العدد 

  املصادرة والحجز القضائي 

ليها وفق ما هو منصوص عليه في قانون املصادرة والحجز القضائي غالبا ما يتم اللجوء إ

اإلعالم واإلتصال املغربي ، وذلك في حالة صدور العقوبات بشأن الجرائم والجنح املاسة 

بكرامة جاللة امللك وكرامة أصحاب السمو امللكي األمراء واألميرات ، وذلك ما تنص عليه 

ملرتكبة ضد رؤساء الدول ، وتطبق أيضا املصادرة والحجز القضائي على الجنح ا 41املادة 

كما سبقت  53و 52واملمثلين الدبلوماسيين واألجانب ، قد كرس ذلك بنص املادتين 

اإلشارة إلى ذلك، كما يطبق نفس الجزاء على الجرائم والجنح املتعلقة بالتحريض مباشرة 

ادة على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وعلى التخريب باملواد املتفجرة وكذا اإلش

بهذه األعمال أو التحريض على األعمال املاسة بالسالمة الداخلية والخارجية للدولة وفق 

من قانون الصحافة ، وكذا تحريض الجنود البرية والبحرية وأعوان القوة  39املادة 

ففي حالة إرتكاب إحدى األفعال  . العمومية على اإلخالل بواجبهم والخروج عن الطاعة

جريدة ما ، يمكن استصدار حكم قضائي بمصادرة املطبوعات املذكورة من طرف 

واملكتوبات واملعلقات ، وفد تحجز أو تحرق وتتلف جميع النظائر التي تكون معدة للبيع 

 .والتوزيع والعرض على أنظار العامة
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  التوقيف اإلداري للصحف 

ي ، وإنما أدخل لم يرد تدبير التوقيف اإلداري للنشرات الدورية والجرائد في النص األصل

في ظل ظروف سياسية خاصة ، من املعلوم أن  1960ماي  28بموجب التعديالت 

صالحية هذا التدبير تدخل ضمن اختصاصات وزير الداخلية ، وذلك متى كانت الجريدة 

أو املطبوع الدوري متضمنا ما من شأنه إحداث اضطراب في الرأي العام بغية تدمير 

للدولة ، إال أن هذا الحق لم يعد من حق وزير الداخلية األسس السياسية والدينية 

 . 77.00ممارسته بعد تعديالت 

  التوقيف القضائي 

يجيز قانون الصحافة للمحكمة توقيف الجرائد والنشرات الدورية بناءا على أمر أو حكم 

من القانون املذكور ، فاملادة األولى تطبق  75و  23قضائي طبقا ملا أتت به املادتان 

كل مؤسسة  – بناءا على طلب النيابة العامة–التوقيف القضائي ألجل غير محدد 

من قانون الصحافة والتي تنص على ضرورة كون أرباب  12صحفية خالفت أحكام املادة 

الصحف والشركاء املساهمين ومقرض ي األموال واملمولين واملساهمين األخرين في الحياة 

ب حاملين للجنسية املغربية ، واملؤاخذ على هذا التوقيف املالية للنشرات املطبوعة باملغر 

التي حددت  75هو اكتساب طابع الديمومة كما سبق وأشرنا ، وذلك عكس املادة 

التوقيف في مدة ال تتجاوز ضد كل جريدة أو نشرة دورية إنطوت على ما يخالف الفصول 

 . ر الكاذبةوهي املتعلقة بالتحريض بصفة عامة ونشر األخبا 42و40و39و 38

باعتباره إجراءا غير محمود ، يهدد كيان النشرة الصحفية أكثر مما يخدم مصالحها ، 

 . نجده في مقدمة مطالبات النقابة الوطنية للصحافة املغربية

 :منع الصحف من التداول 

يعد منع الصحف من التداول إجراءا عقابيا تقوم به السلطة اإلدارية أو القضائية ويهدف إلى 

التوزيع أو بيع أو عرض الصحيفة أو أعداد معينة منها إلى جمهور القراء، ويتم هذا اإلجراء  منع

بعد االنتهاء من إعدادها وطباعتها بدعوى ارتكابها جريمة نشر يعاقب عليها القانون وعلى 

الرغم من كون األصل هو ضمان حرية التداول كعنصر هام من العناصر التي تضمن حرية 

 الصحافة.
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 أن املشرع املغربي أجاز في بعض الحاالت منع الصحيفة من التداول كإجراء قد تتخده إال

السلطة اإلدارية سواء بالنسبة للصحف التي تصدر داخل البالد أو خارجها، وقد تم 

ويختلف  77و 66و 7، و 2التنصيص على حاالت املنع في قانون اإلعالم خاصة في الفصول 

فقد يكون مؤقتا أو دائما، ولعل أبرز مثال على ذلك في املغرب  حسب نوعية الفعل املرتكب،

 ومن صحيفة لو جرنال من طرف الوزير األول لتتحول إلى جريدة الصحيفة الجديدة.

 وقد أقصر املشرع املغربي املنع على الجرائم اآلتية:

أن تكون متنافية مع األخالق واآلداب العامة وتكون كذلك إذا شكلت خطرا على  -

الشباب لصبغتها اإلباحية أو إلخاللها باملروءة أو لتشجيعها على الجرائم، والشباب 

سنة إضافة إلى ضرورة تحقق  16هم املقصودين هنا هم أوالئك الذين ال تتجاوز أعمار 

 عنصر العالنية وسوء النية.

 

 


