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 بسم اهلل الرمحان الرحيم

 تقديم
 

يعتبررررضوع :رررر ئو ولنررررض الو نونررررضوبررررنو ن رررر و  و نع ضبررررنلوعرررر و
 نع : ع تو نتنو ستأثضتوب هتع لو نكثيرضوعر و نبر نثي تو تو  نت ر و

و نعديدوع و ألقاللوب ندضسو  نتنليل.
 أضدتوبرررد ضسوتسرررلياوبعرررعو أل:ررر  موعلررر وهررر  و نع :ررر ئتوو

نب ئتواعع وبنواال ةو ننديردوععتضب وأونوتا  نتوعليهوععوقصضو 
    وك  وع وس او نعتر ئوعلر ونردوتعبيرضو ننرييوو صريزو نير  ننو

وبنوكت بهو ولوعنععو نبنضي ل.
 قبررلو نرردف لوبررنوصررلعو نع :رر ئوتوأضدوعرر و نعنيرردو نتنررد وعرر و
ععيررر  توقررر و  و نصرررن ب وبررر نع ضعوعررر ون ررر تو ننضيررر و نصرررن ب و

و عسؤ نيت  وع ون  وأفضد.
ضترهوأ وينىر وععلرنوهر  وبر ن ب لوتو أ ويع عرلو أسألو هللونلرتوقد

عرررر وكررررلوضأسوسررررديدوعع علرررر و نكررررض لتوبرررر  و العررررهو هللوعلرررر وفاررررأو
وأصلنهوأ وو صوكعلهو صننه.

و.وحسبي اهلل ونعم الوكيلو
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 مقـــــدمـــــــة
 

الونكوأ ونلصنين وت ضيف وع غالوبنو ن دلتو نعلوعر و نععكر وأ ووصرزو نصرنين و
لونرر وسررلعو وبعرر وي  نررهو نعررؤض ووقديمةةة م ةةل الةةدنيا وعوررنوبررهوأو رر و ولووبرر نكو نتعبيررضو نعنرر  ض
 نرر سويؤكرردوأوررهوكرر  ونلبرر بليي وعؤضفرر  وعكلنرر  وبتسررنيلو ننرر  د و نتررنوفالفيةةوج جوفيةة  

و.و1بنو ن ض و نث ن وقبلو نعيالدوبنوكت بهولوت ضييو نكلد ويي لبيروف  عتعدوعلي  و
عترررعوب ننضيررر تو نك علررر وبرررنو نصرررد ضو ك ورررتو نصرررن ب وبرررنو نع رررضعوقبرررلو ننع يررر وتت

وتين ونعدلو ن دووص صوق و وي وتندوه هو ننضي توإالوأ وهر هو ن :رعي و وعردعتوبرنوع ردو
و.2و1914 ننع ي وبصد ضوق و  و نصن ب ونسو و

وررر وبضوو15 هررر  و ن ررر و  وعرررضزوعررردةوت ييرررض تونتررر و صرررلوبوررر و نعاررر زوإنررر وى يرررضو
و.3ع ونلعدو  نن ضو ن سوعضبتهونضي و نصن ب و  ن سوتلوت ييضهو تتعيعهوعدةوعض توتبو1958

و.2002أكت بضوو03لو ب نى يضو نعؤض وبنوو1973أبضيلوو15ب دوعدلوب نى يضو نعؤض وبنو
و:و ق و  و نصن ب وب نع ضعوي  لوعل و نعب دئو نت ني 

 عررعوعالنىرر وأوررهوالوو4عبرردأونضيرر وإصررد ضو نصررنزو  ناب عرر و  نونررضو تررض ي و نكتررع
ضوأسوعسرت دودض سرنوععري وأ وكنر مةوع وير ووأ وعلعير وبرلوكرلوينتضاوبنوعديضو نون

                                                 
1
تاريخ الصحافة ، إميل بوافان، ترجمة محمد إسماعيل محمد، مراجعة الدكتور محمود نجيب أبو الليل، الددار المصدرية  

 .5دون تاريخ الطبع الصفحة للطباعة والنشر اإلسكندرية ب

ويرى أديب إسحاق أنه لم تعرف الجرائد إال في صددر المائدة البدابعة عشدرم للمديمد، ومدب جداه بوجودادا مندف ال دديم فدي 

 الصيب أو غيراا مب المماليك العهيدم ف د حكم بم ثبت.

 .228م الصفحة  1975الدرر، إسحاق أديب، دار مارون عبود، بيروت طبعة 

مة موسدأ أن الصدحافة أدد جديدد لدم يعرفده أسدمفنا ، غايتده أن يدرتبب الكاتدب بمجتمعده ويكتدب عدب عصدر  ويدرى سدم

 ويدرس مشكمته .

 اؤالء علموني، سممة موسأ

 دار الجيل للطباعة الفحالة مصر 

ون، دار الث افدة  فيما يخص العمجة بيب الصحافة واألدد، انظر كتاد" أحاديث عدب األدد المرربدي الحدديث" لعبدد   كند

وما بعداا. وانظر كفلك البحث المعنون " الصحافة والث افة " لألستاذ  85م الصفحة  1984الدار البيضاء الطلعة الرابعة 

ومدا بعدداا.وكتاد " األدد و المدواطب "  380م الصدفحة 1938عبد الرحمدان صددجي فدي منشدور بمجلدة الهدمه فبرايدر 

وانظر كددفلك البحددث المعنددون " الصددحافة ومددا بعددداا. 34الصددفحة  116لة كتابددك لعبدداس رضددر ، دار المعددارف ، سلبدد

 وما بعداا. 380م الصفحة 1938ث افة " لألستاذ عبد الرحمان صدجي في منشور بمجلة الهمه فبراير وا
2
م  1965شر ال داارم انظر كتاد:"الفكر والث افة المعاصرم في شماه إفري يا" أنور الجندي ، الدار ال ومية للطباعة والن  

 .194الصفحة 

وجدداء فددي الكتدداد المددفكور أندده فددي عهددد الحمايددة جلمددا عاشددت صددحيفة او مجلددة وطنيددة طددويم ، بعضددها عددا   شددهورا 

وبعضها عا  عاما او بعض عام، ول د جدد أصحاد اف  الصحف رسالتهم بصحف جديدم، ولكنها تل أ نفد  المصدير ، 

 كانت جوانيب الصحافة عنيفة.

 
3
م الصدفحة  2006شكاه النشاط اإلداري، الدكتور عبد ال ادر باينة ، مطبعة المعارف الجديددم الربداط، الطبعدة األولدأ أ 

106. 
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عرر وهرر وعالرر عونسررعو ننصررلو نض بررعوعرر وقرر و  و نصررن ب وأ ويكرر  وض نررد و ق اورر و
بررر نع ضعو عتعتعرررر وبن  قررررهو نعدويرررر و غيررررضوعنكررر لوعليررررهوبع  برررر وتنررررضدهوعرررر ون  قررررهو

و ن اوي .وو
 . إعك وي وإون مو نصنين و ونضه 

 نونرررررضو نررررر سويرررررؤدسوإنررررر وتا يرررررضو نصرررررن ب و كن نررررر وإق عررررر ووىررررر لوإد ضسونلتأسررررريسو و 
  ست الن  و ننكضس.

 إف:رررر ئو نصررررن ب ونلعسررررؤ ني و ننو ايرررر وعرررر وأنررررلو ننررررض الو نتررررنوتضتكررررعوب  سررررات  و
عا مو الفتص صونلعن كلونلوىضوبنوعثلوه هو ن : ي و تنديدوعدةو نت  دل.     

 نن هضيررر ونيسرررتوعنرررضدوأد ةونت صررريلو نععل عررر توبررلوهرررنوبرررنون ي ت ررر وو5  نصررن ب و
صرر تو ننررععو :ررعيضهتو نرر نكوب نصررن بنوهرر ووعرر  ووننضيرر و نررضأسو  نتعبيررضو نتررنوكضسررت  و

ونلو ندس تيضو نعع صضةو  نع  ثيقو ند ني .
 ونوبرنوعسريضتهوصو وننضي و ننكرضتو     وكر  و ننكرضو  وسروق نضي و نصن ب وهنوبن

والو أكثضه وونع .يعبضوب  وبإ و نصن ب وأصبنتوع وأهلوتلكو ن س  نا يل ونهو س الو
وتويوب رنونلصرنننوأ ويتنلر وبرهوعر وعسرؤ ني و  نضي و نصن ب ويتعي وأ والويندوعو ر وإالوعر

 وأيةد  نصةر  اهلل محمةد السةادج  صةاحب الجاللةة وعرتلكو ننضي و  نعسؤ ني و نتنوق لوعو 
ونوبررنو نضسرر ن و نعلكيرر و نسرر عي و نع ن رر ووإنرر وأسررضةو نصررن ب و   عرراللوبعو سررب و نيرر لو نرر ا

الحريةةةة والمسةةةهولية امةةةا عمةةةاد م نةةةة الصةةةحافة  لولوو2002وررر وبضوو15نإلعرراللوبتررر ضييو
ال سةةبيل لن ةةوط و صةةور صةةحافة جيةةد  ...لوو أ:رر زونالنتررهوأوررهو لو....ومنبةةش فةةرف ا

و..ل.دون ممارسة لحرية ال عبير فريصة أن  مارج اذ  الحرية في نصاق المسهولية
علررر وأ وهررر هووتنرررقوينعيرررهو ن ررر و  و**ن ب نضيررر و نصررروه نضيررر و نرررضأسو نترررنوتوبرررعوعوررر

 ننضيرررر والوتنرررر لوت ضيررررضو نعسررررؤ ني وععرررر وتونررررضهوتوإ ونكررررلونررررنمونررررد دو أصرررر لو :رررر  باو
                                                                                                                                                     

4
جرائم الصحافة وال واعد ال انونية لمتابعدة الصدحفييب وشدركائهم مدب طدرف النيابدة العامدة والمطالدب بدالح، المددني ،   

 .2006نونبر  9الملف العدد بحث لألستاذ مراد ال ادري منشور بمجلة 
5
" أثار الترطية اإلعممية للجريمة علأ أدام العدالة الجنائية، بحث للدكتور نور الدديب العمراندي، منشدور بمجلدة الملدف   

 .38الصفحة  2008نونبر  13عدد 

 
**

راد وحريداتهم والمررد يحاوه كرير  مب الدوه الديموجراطية المتحضرم أن يوازي في تشدريعاته بديب ح دوق األفد

وبدديب المصددلحة العليددا للددوطب، ذلددك أن ارتيدداد درود الحريددات العميدداء بدددون وددوابب يددؤدي إلددأ الفووددأ وتفبددخ 

المجتمع وانحمله سياسيا واجتصاديا واجتماعيا، كما ان كبح جماح الحريات لمجرد اواج  أمنية مفت درم إلدأ الددليل  

االبتكددار والددرأي الخددمق، وبالتددالي تشددل حركددة التنميددة بمفهومهددا والحجددة تكبددل يددد المجتمددع وتحددوه دون االبدددا  و

 الواسع إذ ال تنمية  في ظل ال يود غير المبررم.
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 قرر  وي و وصرر صوينررعو  وتض عرر و تنتررضلونن ىرر وعلرر و السررت ض ضو نعرر لو  نعصررلن و نع عرر و
و تن ي  ونلفيضو نع ل.و

و
 نصررن ب و نبرر عو نض بررعو قسررع  وإنرر وو نررض الو نونررضوبررنو ن رر و  و نع ضبررنوقرردوأبررضدون رر وقرر و  

وسبع وأقس لو و
 البـــــاب الرابــــــــــع: 

 

 عن طريق الصحافة او غيرها من وسائل النشرأو الجنح المرتكبة  *فـــي الجرائم
 

 (40و 39و  38القسم األول:  التحريض على ارتكاب اجلرائم واجلنح )الفصول 
 (43و 42و 41الشؤون العامة )الفصول  القسم الثاني: اجلنح املرتكبة ضد

 (51إىل  44القسم الثالث: اجلنح املاسة باألشخاص ) الفصول  من 
 القسم الرابع: اجلنح املرتكبة ضد رؤساء الدول واملمثلني الدبلوماسيني األجانب

 (53و  52)الفصالن 
 (58إىل  54ن القسم اخلامس: النشرات املمنوعة واحلصانات اخلاصة بالدفاع )الفصول م

 (64إىل  59القسم السادس: انتهاك حرمة اآلداب العامة )الفصول من 
 (.66و  65القسم السابع: النشرات املتنافية مع األخالق واآلداب العامة )الفصالن 

********* 
                                                                                                                                                     

بحث لألستاذ الحبب سيمو بعنوان :" ال اوي اإلداري والحريات العامة" منشدور بالمجلدة المرربيدة 

 .58صفحة م ال1999 18لإلدارم المحلية والتنمية سلبلة " مواويع الباعة" رجم 

ويددرى بعضددهم ان الحريددات الصددحفية اددي أم الحريددات األرددرى، واددي األسدداس فددي الدددفا  عنهددا 

 وحمايتها بل وتوجيراا.

انظر البحث الموسدوم بعنوان:"مدايو والحريدات الصدحفية فدي الديمب " لعبدد البداري طداار، منشدور 

 .49صفحة م ال 2001مايو  –يناير  102/103بمجلة الدراسات اإلعممية العددان 
ويعتبر جانون الصدحافة التشدريع األساسدي الدفي يعبدر وبامتيداز عدب إحددى اادم صدور الحريدات العامدة وادي حريدة 

 التعبير.

 .127جانون الحريات العامة بالمررد، عبد العزيز مياح بدون تاريخ الطبع الصفحة 
جع ال تده علأ ذلك، ألن المشر  لم يحاوه تصنيف توحي بعدد مهم مب الجرائم ولكنها في الوا 66الأ  38* جراءم المواد مب 

تلك الجرائم تصنيفا ع منيا يجنبه التكرار والخلب بيب ظروف راصة وجرائم تم  اساسا ح وق األشخاص وحرياتهم وأررى 

جهوه ، تهدف مباشرم إلأ االورار بالمجتمع سواء تعل، موووعها باألمب العام  أو باألرمق العامة.، ال انون المبني للم

 .170محمد االدريبي العلمي مشيشي الصفحة 

وفائدم دراسة اف  الجرائم ال تخفأ ان راصيتها الوحيدم اي الدور الفي تلعبه الصحافة وحرية التعبير في اجترافها.، نف  

 .169المرجع الباب، الصفحة 

ملي مشيشي ، منشور بالمجلة المرربية لل انون وأنظر كفلك البحث المعنون د :" النظام الجنائي للإلعمم" محمد االدريبي الع

 .62الصفحة  1983مزدوج سنة  14و 13والبياسة واالجتصاد العددان 
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 (40و 39و  38القسم األول:  التحريض على ارتكاب اجلرائم واجلنح )الفصول 
 

علرر وو2002أكترر بضوو03كعرر و قررعوتعديلررهو تتعيعررهوبى يررضوو ةةونالفصةةل ال ةةامن وال ال يرروصو
أوررهويع قررعوبصررن ونررضيكوبررنو ضتكرر عوععررلويعتبررضونو يرر وأ ونونرر وكررلوعرر ونررضعوعب نررضةو
نفصرر توأ وعرردةوأنررف صوعلرر و ضتك بررهتوإ  وكرر  ون رر  و نتنررضيعوعنعرر لوبيعرر وبعرردتو  نرركو

ك و  و النتع عرررر توب  سررررا وو نفاررررعتوأ و نصرررري اوأ و نت ديررررد تو نعنرررر هوب رررر توبررررنو ألعرررر 
عرررر وب  سررررا و نعكت برررر تو  نعاب عررر تو نعبيعرررر وتوأ و نع  عرررر  أ و نععض :رررر وو* نعع عيررر وتو   

نلبيررررعتو  و نععض :رررر وبررررنو ألعرررر ك وتوأ و النتع عرررر تو نعع عيرررر وإعرررر وب  سررررا و نعلصرررر  تو
 نععض :رررر وعلرررر وأوىرررر ضو نععرررر لو  وب  سررررا وعفتلررررزو سرررر الو  عرررراللو نسررررععي و نبصررررضي و

وك نك(.و51)و وىضو ننصلو.و    نكتض وي
و يابقوه  و نع ت: وك نكوتوإ  ونلويونلوع و نتنضيعوس دوعن  ن و ضتك عو ننضيع .

وه و نتأثيضوعل و نن ونو نعلهوعل و ضتك عو ألبع لو نعك و ونلنضيع .ووال حريط
 نتنضيعوبأوهوععلي وونسري وي ر لوبع نب ر و نعنرضعوبنر ووالدك ور حسن سعد سند عضزو

وسوينض:هوعل وأبع لوععيو ويك  وع ون و  و  :ض ضوبعصلن و ننع  ضو ن 
و

و و ننع  ضوب صدو نونضو     ع .و قلونني  ةو نعكت ب توإن وعددوع*وي صدوب نت  يعوتو نت  يعو ن

 نع رلوتو عر دةوعر ووينعي  و ن  و  تو ه ويف اعو ن ضي ةو  نن  ةو  ن ند  وبعيد وع وسرلا  
 و ن  ع:رررر و  توبنو ألسررررل عو نعررررؤثضو  نعبرررر ضةو نع ت:ررررنرررر وهرررر  و ن رررردزوهررررتكررر  و ن سرررريل وإ

و.و6 نسنضو  نتأثيضوبنو نون س
 نتنرررضيعوعلررر و ضتكررر عو ننضيعررر وصررر ضةوعررر وصررر ضوو38 قررردو عتبرررضو نعنرررضئوبرررنو ننصرررلو

و نعن ضك .
 عرر و نععلرر لوأ و نتنرررضيعويعتبررضوصررر ضةوعرر وصررر ضو النررتض كوبرررنو ننضيعرر و أ و نعنرررضعو

لكةن نل   عردو نع عر ونلع ر عوعلر و النرتض كتوو  نركو ب رعل و ننضيع ويع قعوب صرنهونرضيك و و
اآلن  الةذكر قصةر العبةاب علةى ال حةريط م ةى كةان ال ةرط  38يالحظ على أن الفصل 

                                                 
6
الوجيز في جرائم الصحافة والنشر ، الدكتور حبب سعد سند المحامي ، المركز ال ومي لإلصدارات ال انونية بدون   

 .77تاريخ الطبع الصفحة 
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ةةة بالوسةةةائل المةةةذكور   أو جنحةةةة رط مبافةةةر  عمةةةال يع بةةةر جنايةةةةمنةةةن أن يب ةةةر  مةةةن ح 
 بالفصل.

نتنررضيعوعلر و ضتكرر عو  نتنرضيعوينرعوأ ويكرر  وعلوير و عب نررض و يرولوعرر ووير وت رردزوإنر و 
ونو ي وأ ونون و يونلوعوهوعنع ال.

 الوسائل التي يتم بها التحريض : 
و  نتنضيعوينعوأ ويتلوب ن س الو نع ك ضةوعل وسبيلو ننصضو هن 

وع واضيقو ن  لو ينعل  -وأ
 الوي صرردوب نفابرر وتلرركو نتررنوي ضؤهرر وفايررعوبررنونعررعتو  وعرر وهررنوعنعرر ئوو نفاررع 

وتلوتضديده و  نصي اوب  .و نكلع تو  نكلع و ن  ندةو نتن
 نصي ا  

 تو ننىو نت ديد توغيضوعندسوإ وقدويك  وع:عو وبنوفاب و نت ديد ت. 

نترر  بضول نعالويرر لوأ وتكرر  و نفاررعوأ  نصرري اوأ و نت ديررد تو نعنرر هوو38  نررتضاو ننصررلو
وب  ون ض وبنو ألع ك و  النتع ع تو نعع عي و.

وك نعلص  ت.وع واضيقو نكت ب و  ناب ع و ع وبنونكع ع و-عو
وعفتلزو س الو  عاللو نسععي و  نبصضي و   نكتض وي و.و-و

فا عاما وفةامال لمف ةوم العالنيةة م كمةا يالحةظ كةذلك أن يويالحظ أن المفرع لم يبدم  عر 
 السال  الذكر. 38المفرع لم يعر  األماكن العامة في الفصل 

وبع  بلو ه وثالث وأو  ئ و  نعك  و نع لوه وكلوعك  ويب اونلو سو ضتي دهوعن و و  و
عك  وع لوبابيعته و ه و نعك  و نعب اوألسونفصو ندف لوبيرهوأ و نعرض ضو -1

   ناضقو نع ع و  نعي دي .و  أل ق وعوهوك نن  ضئ

 ن  لوأ و نفا عو نع نهوبنوعنلوععر عنوفر لوعر و نور سوالوو*و يعك 
يصرريضوعلويرر وإ  وتبرري وب نصرردب وأ ونفصرر وسررععهوألوررهوكرر  وع نرر د وأ و
عفتبا وبه.و ه  وع ويعير و نعالوير وبرنو ننرض الو نصرنني وعر و نعالوير وبرنو
نررض الو ألفررالقو نع ديرر .وبنررنو ننررض الو نصررنني ويررأتنو نع رر عوأل و ننرر ونو
قصرردو السررتن دةوعرر و نعالويرر و ضبعرر وبنرر وعو رر و ن   رر .وبيوعرر وبررنونررض الو
لو ألفالقويكننوأ ويك  وبعلو ننفصوععض:ر وأل ويرض هو ن يرضوسر  موعلر
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 سر  موقصردو ننر ونوأ وض هو نور سوألوأض دوو نن ونوب ن دو ن يضوألونلويعلرل
وأ ويتستضوع وأعيو ل.

عك  وع لوب نتفصريص و هر و نعكر  و نر سويعكر ودفر لو ننع ر ضو  وعرض ضهو -2
بيرهوفراللوأ قر توعنرددةو الوينر  ودف نررهوبرنوغيرضوتلركو أل قر توك نعررد ضسو

 ضو نسيوع .  نن عع تو  نعت نزو  نعا علو  نعس ضاو د و

عكررر  وعررر لوب نعصررر دب و وب ررر وبنسرررعو ألصرررلوعكررر  وفررر صوإالوأورررهويسرررع و -3
ضبيرررررر وننلنع رررررر ضوب نرررررردف لوبيررررررهوبصررررررن وع ض:رررررر وكرررررر نعنالتو نتن ضيرررررر و  ن

   نع  هنو  نعا عل.

 لو ن ر و  و نعبورنونلعن ر للوأ وصرن ووو7برنوكت برهومحمد اإلدريسةي العلمةي مفيفةي  كضو
ووي و نعك  و  ننع  ضو  ن س ال. نعالوي والوتت بضوإالوإ  ونععتوعال

إ بةةات  ةةوافر العالنيةةة يبةةش علةةى كااةةل النيابةةة العامةةة أو علةةى  ءو جةةدر اإلفةةار  أن عةةب
 عا ق المصالب بالحق المدني في االدعاء المبافر)الفكاية المبافر (.

تع قررعو نتنررضيعوعلرر و ننررض الو نرر ونررلويرردبعو ننع رر ضوإنرر وو38  نن ررضةو نث ويرر وعرر و ننصررلو
و  و  وع و قزوع وعن  ن و ننع  ضو قتض زو ننض الو نعنضعوعلي  . ضتك ب

تنعرلو نرضك و نعر دسوغيرضوعع  نر وو38بنو ننضيع و نع ك ضةوبنو ننصرلوو8  :عي و نعن  ن 
أل و نعضنلررر و ن عويررر و نن صرررل وبررري و نونرررضو  نت نرررهوإنررر و ننع ررر ضوالوتأفررر وأسو عتبررر ضوعوررردو

 وغ نبر وعر وتصر دزو ننضيعر وبرنوبترضةو نتنكيرضوعوردو نعنضئتو ه  وض نعوضبع وأل و نعن  ن وهور
وص نب  توبني والويعك وتنضيع  والوعد لوتنسيده وبنوسل كوف ضنن.

ون   ويعك و ن  لوبأ و ننضيع و نصنني والوتع قعوإالوإ  وتعتو.
علر وو2002أكتر بضوو03كعر و قرعوتعديلرهو تتعيعرهوبى يرضووالفصل ال اسةش وال ال ةون يوصو

 وو5000تض  اوعدترهوبري وسرو و  نردةو ثرال وسرو  تو ب ض عر وتترض  اوبري وأوهويع قعوبنبسوت
دضهررلوكررلوعرر وينررضعوعب نررضةوبإنررددو ن سرر الو نعبيورر وبررنو ننصررلو نسرر بقوإعرر وو100.000

عر وعلر ووالسرقة أو الب ل أو الن ب أو الحريقعل و بر نع  دو نعتننرضةوأ وعلر ووال خريةبتو   

                                                 

و  13، االستاذ محمد االدريبي العلمي، المجلة المرربية لل انون والبياسة واالجتصاد، العدد  * النظام الجنائي لإلعمم

 .69م الصفحة  1983مزدوج  14
7
وما يليها، وانظر كتاد :"حرية  174و  108ال انون المبني للمجهوه ، محمد اإلدريبي العلمي مشيشي الصفحات   

 وما يليها.  177الصفحة  2008، دار الفكر الجامعي الطبعة األولأ  الرأي والتعبير" الدكتور رالد مصطفأ فهمي
8
 .164-163جانون  الحريات العامة بالمررد، عبد العزيز مياج الصفحتيب    
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نير ونلد نر وتو  نركوإ  ونرلويكر ونلتنرضيعو نعر ك ضو ننض الو  ننو و نتنوتعسوب نسالع و نف ضو
وعنع ل.

 يع قررعوبررونسو نع  برر توعرر وينررضعوعب نررضةو بررونسو ن سرر الوعلرر و ضتكرر عوإنررددو ننررض الو
و.الداخلية للدولة نتنوتعسوب نسالع و

نإلنرر دةوو38 تابررقوونررسو نع  برر توعلرر وعرر ويسررتععلوإنررددو ن سرر الو نعبيورر وبررنو ننصررلو
وأ و ننضيقوأ و نسضق وأ ونضيع و نتفضيعوب نع  دو نعتننضة.وبنض الو ن تلوأ و نو ع

وال حةريط الةذل لةم يةنجم عنةن مفعةوال نع ك ضوونردو نعنرضئوقردونعرلوعر وو39الفصل  بنو
إعرر وعلرر وو38نضيعرر وف صرر وإ  وكرر  و نتنررضيعوعب نررض وبإنررددو ن سرر الو نعبيورر وبررنو ننصررلو

ع وعل و نتفضي عوب نع  دو نعتننضةوأ وعل و ننض الوأ و نسضق وأ و ن تلوأ و نو عوأ و ننضيقو   
و.بالسالمة الخارجية للدولة ننو و نتنوتعسو

 يع قعوبونسو نع  ب وعل وع وينضعوعب نضةو بونسو ن سر الوعلر و ضتكر عوإنرددو ننرض الو
 نتررنوتعررسوب نسررالع و ند فليرر ونلد نرر توكعرر وتابررقوونررسو نع  برر توعلرر وعرر ويسررتععلوإنررددو

نإلنررر دةوبنررض الو ن ترررلوأ و نو رررعوأ و ننضيرررقوأ و نسرررضق وأ وو38 ن سرر الو نعبويررر وبرررنو ننصرررلو
ونضيع و نتفضيعوب نع  دو نعتننضة.

 آلترررنوبعررردهوتنكرررلو نعنكعررر وبعصررر دضةو نعكت بررر توأ و نعاب عررر توأ وو58  سرررتو د ونلنصرررلو
 نععل رر تو نعننرر  ةو بررنونعيررعو ألنرر  لوبننرر وأ ونرر زوأ وإتررالزونعيررعو نوىرر اضوأ ونرر مو

و وععدةونلبيعوأ ونلت  يعوأ ونلعضعوعل وأوى ضو نعع ل.عو  و نتنوقدوتك و
نلتنرضيعوو38كلوع و ستععلوإنددو ن س الو نعبيو وبرنو ننصرلوومكرر 39لفصل  ع قعو 

علرررر و نتعييرررر و نعوصررررضسوأ وعلرررر و نكض هيرررر وأ و نعوررررزو:رررردونررررفصوأ وأنررررف صو عتبرررر ض و
دونررررض الو ننررررضعوأ وننوسرررر لوأ وألصررررل لوأ ونرررر و لوأ والوتعرررر ا لو نعضبررررنوأ و نررررديونوأ وسرررر و

دضهررلوأ وبإنررددوهرر تي وو30.000 وو3000 ننررض الو:رردو الوسرر وي و  نرركوب ض عرر وتتررض  اوبرري و
و نع  بتي وب ا.

علرر وتنررضيلوو2002أكترر بضوو03كعرر و قررعوتعديلررهو تتعيعررهوبى يررضوالفصةةل األربعةةون  وررصو
سوي صرردوبررهونرر و نرر و38الو نعوصرر صوعلي رر وبررنو ننصررلو نتنررضيعو نع نررهوبإنررددو ن سرر 

نوررر دو نبضيررر وأ و نبنضيررر وأ و نن يررر و كررر  وأعررر   و ن ررر ةو نعع عيررر وعلررر و  فررراللوب  نبررر ت لو ن
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  نفررض ووعرر و نا عرر و ن  نبرر وعلرري لوونرر وضؤسرر ا لوبررنوكررلوعرر ويررأعض و لوبررهونتونيرر و ن رر و  و
و  ن:  باتو ه  و نو ئوع و نتنضيعويع قعوعليهو ن ونلويون وعوهوأثض.

 

 (43و 42و 41ضد الشؤون العامة )الفصول  اجلنح املرتكبة  : القسم الثاني
تنرررعلو ننرررو و نعضتكبررر و:ررردو ننرررؤ  و نع عررر و ننرررو و نعتعل ررر وبررر نعسوبكض عررر ونالنررر و نعلررركو

تو كرررر  ول نعررررسلوب نرررردي و السررررالعنوأ و نوىرررر لو كض عرررر وأصررررن عو نسررررع و  ألعررررض مو  ألعيررررض ت
نعو ألعررر  لوعررر وتو ونرررضو ألوبررر مو ن  انررر و نررر و نوررر سوعلررر وسرررو نعلكرررنوأ و ن نررردةو نتض بيررر 

ع ر وب نصرو ديقوينرضعوعلي ر و ن ر و  وأ وتب نرضودب وو نصو ديقو نعع عي وأ و نعؤسس تو نتن
و نعع عي .

و.د العفيف مياجاالس اذ عبعل وندوتعبيضوو9 ه هو ننو وهنونو وتؤ سو نسي دةو ن اوي 
و2002أكتررر بضوو03كعررر و قرررعوتعديلرررهو تتعيعرررهوبى يرررضووالفصةةةل الواحةةةد واألربعةةةون ع قرررعو

 وو10.000 ننبسونعدةوتتض  اوبي وثال وسو  تو فعسوسو  تو ب ض ع ويتض  اوقدضه وبري وب
بةاالح رام الواجةب للملةك أو أصةحاب السةمو الملكةي األمةراء دضهلوكلوع وأفلوو100.000
و.38بإنددو ن س الو نعوص صوعلي  وبنو ننصلوواألميرات 

بالةدين اإلسةالمي أو ض توقردوعرسو ع قعوبونسو نع  ب وإ  وك  وونضوإنددو ننض اردوأ و نونر
و.بالمهسسة الملكية أو بالوحد  ال رابية

 ر  و ننصرلونر  وت قيرزو ننضيردةوأ و نونرضةوبع نرعوونرسو نع رضضو     وصدضتوع  ب وععرالوب
 ن : انونعردةوالوتتنر   وثالثر و نر ضوتو الويعتردوعنعر لو نت قيرزوإنر وع ر دو ننر لو نعبضعر و

 وعرررتنعالوننعيرررعو النت  عررر تو نعتع قررردوعلي ررر وأ وعررر وارررضزوصررر نعو السرررت اللو نررر سويب ررر
 النت  عرررر تو ن  و ويرررر و نو نعرررر وعرررر و نع رررر دوتوكعرررر وويعكرررر ونلعنكعرررر وبع نررررعوونررررسو نع ررررضضو

و ن : انوأ وتأعضوبعوعو ننضيدةوأ و نونضة.
و بت  بضوعو صضوه هو ننضيع ويتعضعوعضتكب  ونلع  ب وب عو نوىضوع وويتهو  نض عي .

بنربسوو2002أكتر بضوو03كع و قعوتعديلهو تتعيعهوبى يرضووواألربعونالفصل ال اني  ع قعو
دضهررررلوأ وبإنررررددوهرررر تي وو100.000إنرررر وو1200عرررر ونرررر ضوإنرررر وسررررو و  نرررردةو ب ض عرررر وعرررر و

 نع  بتي وب اوكلوع وي  لوبس مووي وبأي و سيل وع و ن س الو نعوص صوعلي ر وبرنو ننصرلو
                                                 

9
 .172جانون  الحريات العامة بالمررد، عبد العزيز مياج الصفحة    

 .170لمي مشيشي الصفحة وانظر كفلك كتاد :" ال انون المبني للمجهوه " محمد اإلدريبي الع
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 اعوغيررضوصررنين وتوأ وعسررتود توبونررضوأ وإ  عرر وأ وو ررلووبررأو  اررزوأ و دعرر م توأ و قررو38
وعفتلن وأ وعدنسوبي  وعوس ب ونل يضوإ  وأفلتوب نوى لو نع لوأ وأث ضتو نن ئوبي و نو س.

إنر وو1200 يع قعوع وونسو ألبع لوبنبسوع وسو و  ندةوإن وفعسوسو  تو ب ض ع وع و
يرررر ودضهررررلوإ  وكرررر  ونلونررررضوأ و    عرررر وأ و ننعررررلو نتررررأثيضوعلرررر و و:ررررب اوأ وععو وو100.000
و. نني ش

  نعالنىوأ و نعنضئوعلقوتنضيلوونضووبأو  ازوعلر ونرضاو  فراللوب نوىر لو نعر لوأ وإثر ضةوو
و. نن ئوبي و نو س

و س مو نوي وبنوه هو ننون ونيسوعنتض: وكع وه و ألعضوبنو ن  زوأ و نسعوعثال*.
 دةوع  نر وبررنو ثر ضةو ننر ئوبري و نور سوبتنصرلوعرثالوعوردع وتثيرضو نرددو نصرنزووبرأو  انر ون يروعر  أ

و سع ضو نسلعتوبيفضووعل و ثضهو نو سوبنوعى هضوتوت وعو  وأعع لون ع.
كعرر وونرريضوأوررهوالوت نرردوإالونونترر  وبررنوقرر و  و نصررن ب و نررتضاوبي عرر و ن رر و  وترر بضوسرر مو نويرر و

(وو42نلعع قبررر وعلي عررر و هعررر ونونررر وونرررضو ألفبررر ضو ن  انررر وأ و نعسرررتود تو نعررردنسوبي ررر و) ننصرررلو
(.و برنو55يضوأع و و ع وس مووي وع ونضدوبنو ننلس تو نعلوي ونلعن كلو) ننصرلو نون وونضوب 

وب ي و ننو والووندوعب ضةولع وونضوبس مووي لووأ وع وس مووي ولو
ث ضةو نن ئوبي و نو سوقدوقدوتك  و  و  ألفب ضو نتنوع ونأو  و  فاللوب نوى لو نع لو   

و
 .64لنويضي، مطبعة النجاح الجديدم ، الدار البيضاء ، الصفحة * الصحافة أمام ال ضاء، األستاذ عبد العزيز ا

و.علوأ ويتضتعوعلي  ون عوأ وهي وو و هنو نتنوينتومادية -
ك الو ع وو  نر عضو نر سويرؤدسوب نور سوإنر وهنرضوبير ت لوأ وبالدهرلوأ وإغرالقو ومعنوية  -

 .10عت نضهل

ثضوبع  عررلو ن عر  و  نعكرر  و ععر وينرعو نتأكيرردوعليرهوهرر وأ وبكرضةو نوىرر لو نعر لوبكرضةوعضورر وتترأ
و تفتلزوب فتالزو نن: ض ت.

و هك  والوتن  و نعت بع وعل وونضو ألفب ضو ن  ان وإالوإ  و نتععتوأضبع ونض او و
 أوال : أن  كون األخبار فعال فائفة

  انيا : أن يحصل النفر الذل يحبق العلنية
  ال ا : أن يحصل النفر بسوء نية

                                                 
10

 .160المفيد في شرح جانون الصحافة والنشر بالمررد، محمادي لمعكشاوي الصفحة   



 12 

علةى نحةو مةا أوردنةا   نظةام العةام أو ي ةار الفةفع بةين النةاجبال إخةالليحصةل  أنرابعا : 
 .ساببا

ب ض عر وو2002أكت بضوو03كع و قعوتعديلهو تتعيعهوبى يضووالفصل ال الث واألربعون ع قعو
نرضعوأ ونر  لو نتنرضيعوبأععر لووعر ودضهرلوكرلو100.000إنر وو1200يتض  اوقدضه وبي و

 و نعع لوأ وباضقوأ و س الوعدنسر وكينعر وأ وأوب موع ين وأ وبي  و ن ي وت  ئوع وقصدوعل
عو ألعر  لوعر و نصرو ديقو نعع عير وأ و نعؤسسر تونك  وو ع  تو  نكوننعلو نو سوعل وس

وضعوعلي  و ن  و  وأ وتب نضودب ع  وب نصو ديقو نعع عي .ن نتنوي
يالنررىوعلرر وأ و ننصررلو نث نرر و  ألضبعرري ويع قررعوعلرر وونررضو ألفبرر ضو نك  برر و نتررنويتضتررعو

و  نعن  ن وعع قعوعلي  وأي: .و ع ع وسيضوبععو نعؤسس تو نو دي و نت بع ونلد ن .عو  و
 

 : (51إىل  44) الفصول  من  *اجلنح املاسة باألشخاص : القسم الثالث
تتعلررقوبرر ننو و نع سرر وب ألنررف صو ي ررلوعرر ون رر و ن رر زو نرر سوو51إنرر وو44 ننصرر لوعرر و

ععو ير وك نعنر نسو ن :ر اي و  نعنر كلويع ضسو:دو ألنف صو نع ديي و ك  و:دو ن يار تو ن
  وول  ننيررررر شو  ن ياررررر تو نعؤسسررررر و   د ض تو نعع عيررررر و أع:ررررر مو ننك عررررر وألنرررررلوع ررررر ع 

وصن ت لو  نع ىني و نعع عيي و عس عد و ن : مو  نن  د.
 ن ر زوو2002أكتر بضوو03كع و قعوتعديلرهو تتعيعرهوبى يرضووالفصل االرابش واألربعون  عضز

 دع مو  قع وأ ووسبت  وإنر ونرفصوأ وهيار وإ  وك ورتوهر هو ن  قعر وتعرسوكع ويلن ليعدوق ب و
ونضزوأ و عتب ضو ننفصو ن سووسبتوإنيهوأ و ن يا و نتنووسبتوإني  و.

دو و  نع صروتضئوورصوعلر و  سرو دود  و  فبر ضنرأ و نعو11 يتبي وعر و ننصرلو نعر ك ضواونر 
يرردتوأعرر و  فبرر ضوبيت:ررع وب  سررو دوهرر ووسررب و ألعررضوإنرر ونررفصو نع رر  زوعلرر وسرربيلو نتأك

و و نك ع.ن يضوأ و كضو نفبضوعنتعالو نصدقوععو و نض  ي وع و 
 ينررتضاوبررنو ن  قعرر وعنررلو ن رر زوأ وتكرر  وعنررددةوبررإ ونررلوتكرر و ن  قعرر وعنررددةوبررالويكرر  و
وعر وهر وسرعتوبعر ويصرزوعرثالونفصر وب الضتنر مود  ووسرب و  قعر وعنرددةونرهو  ننعلوقر ب و   

                                                 
*
 .2008انظر كتاد :" الصحافة أمام ال ضاء ، الدكتور عبد العزيز النويضي، مطبعة النجاح الجديدم، الدار البيضاء    

11
عة وال انون ، عبد الخال، النواوي ، مكتبة األنجلو المصريةـ، جرائم ال فف والبب العلني وشرد الخمر بيب الشري  

 .34، الصفحة  1971الطبعة األولأ 

 .30الصفحة  – 204مجلة األمب الوطني عدد : * 
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د  و ن ر زوتو عر وي ر لوننرفصوعر وبأورهونرصوهر وسرعوألورهوويك  وقدو ضتكعو  قع و نسع
ونيسوبهو ق اعوعنددة.

 ينتضاوك نكوبنو ن  زوأ ويك  و نعنونوعليهو نر سو قرعوعليرهوبعرلو ن ر زونفصر وععيور و
و عندد .

  ن ررر زوالويعتبرررضونضيعررر وإالوإ  وكررر  وعلويررر تو   وارررضقو نعالويررر وعررر ك ضةوبرررنو ن ررر و  وعلررر و
و(.38سبيلو ننصضو) ننصلو

قررض ضوعنكعرر وو9/7/81 نصرر دضوبترر ضييوو973 قرردوو ررعو نعنلررسو ألعلرر وبررنوقررض ضهوعررددو و
  و نعررت لوقرر زو نعا نررعوبرر ننقو نعرردونوب نررددو ن سرر الو نعنرر ضوو  نع :رر ئونك وررهونررلويبررضو

و.*و38إني  وبنو ننصلو
علر و نسرعو عضبترهوكعر ويلرن لويعتبرضوسرب وكرلوتعبيرضوو44 وصتو نن ضةو ألفيرضةوعر و ننصرلو

ك صررزو الوسرر  ووكض عرر وأ وعبرر ضةو نت رر ضوأ ونررتلوالوينررتعلوعلرر وأسو ت رر لوععرري ل.ع رري ونل
وب نني   ود  و سو دو  قع وعنددةوأل و ألعضوسيتن لوإن وق ز.

و  نسعوغ نب ويضتباوبأ ص زوقبين وبيوع و ن  زويضتباوبأبع لوقبين .
 :ررررنو  و نعسرررر سوب ننررررضزو  وفرررردشو نكض عرررر وعسررررأن و  قررررعوتف:ررررعون و12 ق:رررري و  ه ورررر 

و نع : ئو الوضق ب ونلعنلسو ألعل وعل و نك.
 بررنو نسررعوينررعوترر  بضوعو صررضو نعلويرر وو  نسررعويف:ررعونلىررض زو النتع عيرر ونعرر وأهرري .

  السرررو دوننرررفصوعنرررددوبيعررر ويتعلرررقوب أل صررر زو نترررنوتنررركلوسرررب وتو الوينتررر ووبرررنوهررر هو
 وعر ويكتبرهو نعسأن وإن وس مو نوي وأل و نعنتضعوأ و ننفصويعرضزوع:رع  وعر ويتنر هوبرهوأ

تو  نعلوي وبرنونضيعر و نسرعو نعلورنوتتن رقوبرونسو ن سر الو نترنوأ ويونضهوع وعب ض تو نسعو
تعض:رتوب نر كضوو47 و46 و45 ونريضوأ و ننصر لو.وتتن قوب  و نعالوي وبنونضيع و ن ر ز

ونع  ب تو ن  ز.
و2002أكترر بضووو03كعرر و قررعوتعديلررهو تتعيعررهوبى يررضوونيالفصةةل الخةةامج واألربعةة ن نرر وو

تتعلررررقوب نعنرررر نسو ن :رررر اي و  نعنرررر كلو  ننيرررر شو نبضيرررر و  و نبنضيرررر وأ و نن يرررر تو  ن يارررر تو
و نعؤسس و   د ض تو نعع عي .

                                                 
12
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و2002أكتررر بضووو03كعررر و قرررعوتعديلرررهو تتعيعرررهوبى يرررضوونيالفصةةةل السةةةادج واألربعةةة ن نررر و
ف صر وبر  يضوأ وعرردةو  ض موعر وأنرلوع رر ع لو  وصرن ت لوتوأ وونر وع ىررزوأ وأنردوضنرر لو

 وأعررر   و نسرررلا و نعع عيررر وتوأ وكرررلونرررفصوعكلرررزوبعصرررلن وعع عيررر وعؤقتررر وك ورررتوأ وأ
وعستعضةتوأ وعس عدوق: انوأ ون هدوع ونض موتأدي ون  دتهو.

وو2002أكتررر بضووو03كعررر و قرررعوتعديلرررهو تتعيعرررهوبى يرررضوونيالفصةةةل السةةةابش واألربعةةة ن نررر و
وتتعلقوب ن  زو نع نهوإن و ألبض دو نع ديي .

وو2002أكتررر بضووو03كعررر و قرررعوتعديلرررهو تتعيعرررهوبى يرررضوومن واألربعةةةونالفصةةةل ال ةةةا ع قرررعو
دضهررلوعرر و نسررعو نع نررهوبررونسو ن سرر الوو100.000 وو50.000ب ض عرر ويتررض  اوقرردضه وبرري و

و.46 وو45إن و ن يا تو  ألنف صو نععويي وبنو ننصلي و
ضي ر ودضهلوع و نسعو نع نهوبونسو ناو50.000 وو5000 يع قعوب ض ع ويتض  اوقدضه وبي و

وإن و ألبض دوبد  وأ ويت دعهو ستن   .
أنةةن ال عبةةاب حسةةبما يسةة فاد ذلةةك مةةن الفصةةل اآلنةة  الةةذكر علةةى السةةب الةةذل  ويظ ةةر

 نكرر وعلرر و نعنررتك وبررهو ثبرر توأوررهوتعررضعونالسررتن   وقبررلوأ ويبرر دضوإنرر و ي بدمةةن اسةة ففاف.
و نسع.

وأ ونض الو نصن ب والوت عوإالوبنو نعالوي .و غونوع و نبي  
إثبرر توصررن وعررتوووالفصةةل ال اسةةش واألربعةةونأوررهوينرر  ود اعرر و نسرربع وي :ررنوبرر نكوهرر  و و

و ووويت:عوهو ن  زوبيع وإ  وك  ويتعلقوب نع  لوب او ك  وع ن  و:د
و نعن نسو  ن يا تو نعؤسس و   د ضةو نعع عي . -
  يررضوأ وعرردةو  ض موأ وونرر وع ىررزوأ وأنررردوضنرر لو نسررلا و نعع عيرر توأ وكررلونرررفصو -

  وع ع وع ونض موتأدي ون  دته.عكلزوبعصلن وأ

عرررديضوأ وعتصرررضزوكرررلوع   نررر وصرررو عي وأ وتن ضيررر وأ وع نيررر وتلتنرررأوعلويررر وإنررر و نتررر بيضو -
   ن ضع.

و غيضوأ و ثب توصن و ن ق اعو نتنوتت:ع وق ب وغيضوععكو وق و وي وبنوثال ون التو
 إ  وك  و ن  زويتعلقوبني ةو ننضدو ننفصي  -

وع: وعلي  وأكثضوع وعنضوسو  ت.إ  وك  و ن  زويضنعوإن وأعع لو -
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إ  وكرر  و ن رر زويضنررعوإنرر ونضيعرر ونررعل  و نعنرر وأ وسرر اتوب نت رر دلوأ وأدتوإنرر وع  برر و -
 أعنتوبضدو العتب ضوأ و نعض نع .

 و نعررت لو ثب ترر توصررن وعرر ويعر دوعرر و ن رر زوبررإ فر ضووهرر هو ننرر التوإ  وأكرردتو ن ثر اقو  و
محمةةد برر و نع عرر وهررنو نعكلنرر وب  ثبرر تتو نكرر ويبررضئوسرر نتهوعرر و نت عرر و نعسررودةوإنيررهوتو  نوي 

يررضدوبررنوكت بررهو لو ن رر و  و نعبوررنونلعن رر للو لأ وهرر  و التنرر هوواإلدريسةةي العلمةةي مفيفةةي
ينتعلونيا وع و نفص صي وبنوبععو ألني  وبإ  وكر  وع رضض وأ وإثبر تو ن  قعر و نعوسر ب و

  زو نرررريسوبنفصررررهوتوإنرررر و نع رررر  زوالويعكرررر وأ وي بررررلوإالوإ  وتعلررررقو ن رررر زوبع رررر لو نع رررر
ب ن يارر تو نعوىعررر و نررريسوب ننيررر ةو نف صرر ونفبرررض دوتوبعفتلرررزو ننيررر شو   د ض تو نعع عيررر و
وعررر ويا نرررعوبرررهو   نعنررر كلوأورررهوفالبررر ونل  عررردةو نعبدايررر والوي رررعوعلررر وك هرررلو نوي بررر و نع عررر و   

و يعتبرضوهر  و نع قرزوصر اب وأل وكرلو نعؤسسر تو. ن   زود فرلو نو ر شوبيورهو بري و نع ر  ز
 نعرر ك ضةوترردفلوبررنوفدعررر و نصرر ن و نعرر لو تررضتباوب نتررر ننوب نع :رر ئو أل لو نرر سوينرررعوأ و

 علرر وو.يتورر قشوبيررهو نع  اورر  و يعبررض  وبصررددهوعرر وضأي ررلو يالبرر  وكررلو نت :ررين توبنررأوه
عكسو نكوإ  وتعلقو ألعضوب  زوي لو ننير ةو نف صر ونلور سوبرالويرضغلوع تضبرهوأ ويثبترهوأل و

 نع ع وبنوإا ضوعسراضةو نتن يرقو  نبنر و نف :رع ونلصرن و نسرضي وثرلو نكوع وع  لو نوي ب و
إا ضو نعنكع و نتنويعك وأ وتتفل وع و نعالوي وتو دوعلر وهر  وأ و نصرن ب وععو عر وعر و

عررر و نى يرررضوتوو55ض ووبي ررر وب ررر  و نع :ررر ئونسرررعو نعررر دةويرررونرررضونلسررر تو نعن كعررر و عررر و
 بررنوونررسو آل وعو قنرر ونررضةوعلرر وبنيرر والوي بررلو نتورر قعوضبررعوونررضوعرر ويررض ووب نعنكعرر و

نك وه  والوينضلو ننفصو نع   زوع وإثبر توفارأو ن ر زو تأكيردوبض مترهوو.أععدةو نصنز
عرر و   يرر وأفررضدويالنررىوأ و ن رر  زوكأغلبيرر وو.تو ب نترر ننوتأكيرردو نعسررؤ ني و ننو ايرر ونل رر  ز

فتلرزوعو صرضو ننو ةويتعتعوبعبدأو نبض مةو ألصرلي وبنير وينرعوعلر و نوي بر و نع عر وإثبر توع
 عر و نابيعرنوأ وهر  وسر لووسربي ونعر وو. ن  زو:دهوبع وبي  و نعوصضو نععو ستوأ و ن صردو

 الوينرضلوو.وسبقو كضهوع وصالني تو نع   زو نتنوتس عدو نوي ب و نع ع وبنوه  و نع :ر ئ
الدعرر مونرري ويكرر  وسررل كهوعبرر ضةوعرر وتكررض ضوو ن رر  زوعرر و السررتن دةوعرر و نبررض مةو ألصررلي وإال

 وقررضضتو نعنرر كلوباالوررهوعلرر وأسرر سو ن رر زتوبررنوهرر هو نن نرر وينتررضعوسرر موويتررهوسرربقو أ
ول.13 يصب وععمو ثب تو نعكسوعليهو نيسوعل و نوي ب و نع ع 
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برهونفصر وعر و ألنرف صوتو ثبرتوو أ وكلوإع دةوونضوب  زوضعالفصل الخمسون  أن ضو
 تضبررهوبعرر ويفرر نزوهرر  و ن رر زوبنكررلويعتبررضوونررض وصرر دض وعرر وسرر موويرر تو نل ررلوإالوإ  وأدنرر وع

و نك.
كرلووو2002أكت بضووو03كع و قعوتعديلهو تتعيعهوبى يضووالفصل الواحد والخمسون ع قعو

عرر وي نررهو ن رر زوب  سررا وضسرر ن وعكنرر ب وع ن رر وعرر واضيررقو نبضيرردو  نتل ررض زوأ وبرر ناضقو
ع وإن و ن يار توأ و ألنرف صو نععويري وبرنو ننصر لوو*و  نكتض وي  و45 وو41إن و ألبض دو   

وأ وبإنددوه تي و نع  بتي وب ا.و46 و
     و نترر تو نعض سررل وعلرر وسررعتوبيع قررعوعلرر وهرر  و  ضسرر لوبرر ننبسونعرردةوتتررض  اوبرري وسررت و

دضهرررررلو  وبإنرررررددوهررررر تي وو1200 و200أيررررر لو نررررر ضي و ثوررررري و ب ض عررررر ويترررررض  اوقررررردضه وبررررري و
و نع  بتي وب ا.

يتررض  اوعدتررهوبرري ويع قررعوبنرربسوو41     وتعلررقو ألعررضوبعرر وهرر وعوصرر صوعليررهوبررنو ننصررلو
ودضهل.و5000 وو1200ن ضو  ندو ست وأن ضو ب ض ع ويتض  اوقدضه وبي و

علررر وأورررهوو2002أكتررر بضوو3 ورررصو ننصرررلو ن  نررردو  نفعسررر  وعكرررضضو نررر سوأ:ررريزوبى يرررضو
 وو5000يع قعوبنبسووتتض  اوعدتهوبي ون ضو  ندو ست وأن ضو ب ض عر ويترض  اوقردضه وبري و

 ر بتي وب راوكرلوعر وونرضو دعر م توأ و قر اعو  وصر ضودضهلوأ وبإنرددوهر تي و نعو20.000
وتعسوب نني ةو نف ص ونل يض.

 

                                                                                                                                                     

نص علأ  51علأ النشر عبر وسائل االعمم البمعية والبصرية وااللكترونية وفي الفصل  38* المشر  نص في المادم 

ل االلكترونية الوسائل االلكترونية وافرد لهفا النشر ع وبة مختلفة ، وعلأ المشر  أن يرفع افا اللب  وينص علأ الوسائ

طالما أن الع وبتيب مختلفتيب في  الفصليب وكم الفصليب أشار إلأ الوسائل  51أو الفصل  38في فصل واحد إما الفصل 

 البمعية والبصرية وااللكترونية كوسائل للبب. 

رف اآلرريب أو أن المعاجبة ال تتم إال بشرط أن تكون المراسلة مكشوفة أي يمكب جراءتها مب ط 51ويتجلأ مب الفصل 

 منشورم للعموم علأ شبكة االنترنيت.
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اجلـنح املرتكبـة ضـد رؤسـاء الـدول واملمثلـني الدبلوماسـيني  :القسم الرابع
 (:53و  52)الفصالن  األجانب

 
دضهرلو وو10.000علر وأورهويع قرعوبنربسوتترض  اوعدترهوبري والفصل ال اني والخمسون وصو

 وبإنددوه تي و نع  بتي وب اوعلر و نعرسوبصرن وعلوير وبنرفصوضؤسر مودضهلوأو100.000
و ند لو كض عت لو ضؤس مو ننك ع تو   ض مو ننؤ  و نف ضني ونلد لو ألنوبي .

 ععرر وتنرردضو  نرر ضةوإنيررهوأوررهوبيعرر ويفررصوضؤسرر مو نررد لوبررإ و نرروصوالويوابررقوإ  وعرر و وت ررتو
يك  وضايس وند نر وك علر و نسري دةوتو الووعدةونكع لوأ و اليت لوأ وبعدو ب ت لتوكع وينتضاوأ 

و.وو14يكننوأ وتك  و  توسي دةوو قص و
 تتن ررقو ننضيعرر و نرر وكرر  و ألعررضوعوصررب وعلرر وأعرر ضوف صرر وتتعلررقوبنفصررهو نرريسوبصررنتهو

وضايسود ن .
عل وأوهويع قعوبنبسوتتض  اوعدتهوبي ونر ضو  نردو سرت ووالفصل ال الث والخمسون يوصو

دضهرلوأ وبإنررددوهر تي و نع رر بتي وب رراوو30.000 وو5000برري ووأنر ضو ب ض عرر ويترض  اوقرردضه 
علررر و نعرررسوبصرررن وعلويررر وبنرررفصو كض عررر و نععثلررري و ندبل ع سررريي وأ و ن وصرررليي و ألن ورررعو

و نععتعدي وأ و نعود بي وبصن وضسعي ونددونالن و نعلكو.
 ينررعوأ وتكرر  وعأع ضيرر و نععثررلوسرر ضي ونررلوتوتررهوبعرردو أ ويكرر  و نعررسوبسرربعوأعرر ضوتتعلررقو

وبأد مو ىينته.
والجدير بالذكر أن البةانون يحمةي انةا األفةخاط فبةص الةوارد ذكةرام أل الةذين ي ةوفرون 

 على الصفة الديبلوماسية.
 
 

                                                 
14

 .210المفيد في شرح جانون الصحافة والنشر بالمررد، محمادي لمعكشاوي الصفحة   
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 القسم اخلامس: النشرات املمنوعة واحلصانات اخلاصة بالدفاع
 (58إىل  54)الفصول من  

و
الفصةةةل الرابةةةش ويعورررعوقررر و  و نصرررن ب وونرررضوعنع عررر وعررر و نكت بررر تو  ن ثررر اقو هكررر  وورررص

 غيضهرر وعرر وو15بررنو نن ررضتي و أل نرر و  نث ويرر وعلرر وأوررهويعوررعوونررضو ثرر اقو الت رر لو*والخمسةةون
 ن ثرر اقو نعتعل رر وب نعسرراضةو ننو ايرر وأ و ننونيرر وقبررلوتال ت رر وبررنونلسرر وعع عيرر توكعرر ويعوررعو
 نونرررضوبنعيرررعو ن سررر الو نصررر ضو ننعسررري و  نعو  نررر تو  نضسررر لو صررر ضو ألنرررف صوتكررر  و

نوأ و نن اررنونىررض زونضيعرر وأ ونونرر وقتررلوأ و غتيرر لو  وقتررلولررو رر و نتنررفيصو نك ن  يرر وع
البو رر وأ وتسررعيلوأ وت ديررد توأ و:ررضعو نررضاوأ وولأوأ  برر وألبيررهوأ وأعررهوأ وقتررلوأعوالبوررهو

غيررضوأوررهوإ  و قررعو نونررضوبالررعوكترر بنوعرر وو.عررسوبرر ألفالقو  آلد عو نع عرر وأ وننررضوقسررضس
 وهور كونونر و يب ر و نالررعوع:ر ب وإنر وعلرزو نتن يررقو ن  :رنو نعكلرزوبر نتن يقوبرالوتكرر و

الوبيع قعوعل وونضو نكوب ض ع وتتض  اوبي و ودضهل.و50.000 وو5000   
 كتررر بضوو03كعررر وترررلوتعديلرررهو تتعيعرررهوبى يرررضوللفصةةةل الخةةةامج والخمسةةةين كعررر ويعورررعواب ررر و

ونرررضوأسوبيررر  وععررر ويرررد ضونررر لوق:ررر ي و ن ررر زوأ و نسرررعو كررر  و نعض بعررر تو نعتعل ررر وو2002
وبدع  دوإثب تو ألب ةو  ناالقو بصلو ن  ني وب ستثو مو ألنك لو نتنويس غوونضه .

 ينرررر  ونلعنرررر نسو ن :رررر اي و  نعنرررر كلوأ وتعوررررعوونررررضوبيرررر  وعرررر وكررررلوق:رررري وعرررر و ن :رررر ي و
عررر ونلعنررر نسو  نعدويررر توكعررر ويعورررعوونرررضوبيررر  وعررر و نعرررد  التو ند فليررر وإعررر ون ياررر تو ننكرررلو   

و.**ن  و  وأ و نعن كلوسع عهوبنونلس وسضي  ن : اي و  نعن كلو ك  وع وقضضو 
و30.000إنرر وو1200 يع قررعوعرر وكررلوعف ننرر ون رر هو نع ت:رري توب ض عرر ويتررض  اوقرردضه وبرري و

ودضهل.
 عوررررعو نعنررررضئوونررررضو ألفبرررر ضو ن :رررر اي وأعلتررررهو عتبرررر ض تو نتورررر عوعو قنرررر و نعن كعرررر توبررررنو

 تو نف صرر وبرر نعنتععو ألعرر ك و نعع عيرر وب  :رر ب وإنرر و نتررض لو نصررن ب ونففررالقو  نسررل ك

                                                 
*
مب جانون المبطرم الجنائية . وانظر في افا الصدد كتاد:"نشر  303يمحظ التشابه الموجود بيب افا الفصل والمادم   

 .2008مصر  –ور عابد فايد عبد الفتاح فريد، دار الكتب ال انونية صور وحايا الجريمة" للدكت
15

وثائ، االتهام ي صد بها كل الوثائ، التي تتضمب أفعاال منبوبة إلأ شخص أو ايئة معينة ونتائج البحث أو التح ي،   

ية بكل إجراءاته التي أجري بشأنها وافا يشمل شكاية الطرف المشتكي ومحاور البحث الفي ت وم به الشرطة ال ضائ

واألوامر وال رارات الصادر عب جضاء التح ي، ، الضوابب ال انونية لنشر االربار ال ضائية ، بحث لألستاذ يوسف 

 .88واابي ، منشور بمجلة الح وق المرربية العدد الخام  البنة الثالثة الصفحة 
**

 مراعام للنظام العام او اآلداد العامة.  
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  سررالعنوتو كرر  ونتنرر دسوتن يررلو ن :رر ي و نف صرر و نععض :رر وعلرر و نعنرر كلوإنرر وع  :رريعو
 دوعلرر و نرركوأوررهوبررنوبعررعونرر التو ن رر زوضبعرر ونكررلو ن :رر موبونررضو ننكررلونررضدوو.16 نسرر ع 

و عتب ضو ن:ني و  صالاوف اضه .
سررليلوبررنونرردو  تررهوتوأل و يررضدو ألسررت  وعنعرردو الدضيسررنو نعلعررنو  وهرر  و التنرر هو نتنررضيعنو

 ن :رر مونررهو سررت النهوتو ينررعوأ وينتررضلوهرر  و السررت اللوتو  نرركوبررأ وتعسرركو نصررن ب وعرر و
 نتعضعونل :ي وفني و نتأثيضوعل و نبسا مو فني و بس دو نععلوعلر و ن :ر ةو عسر عدي لو

وع ونضا و ن  دو فبض متوععو وه  وأ وعيد  و نعن كع وينعوأ ويىلوه و نعنكع .*

                                                 
16

 .182امة بالمررد، عبد العزيز مياج، مطبعة فضالة المحمدية، الصفحة جانون الحريات الع   

 وأنظر كفلك الكتب التالية:

 وما بعداا. 193"ال انون المبني للمجهوه" محمد اإلدريبي العلمي مشيشي ، الصفحة  -

 وما بعداا. 800الصفحة  1991" است مه ال ضاء ، دراسة م ارنة" الدكتور محمد كامل عبيد  -

 2008الرأي والتعبير" الدكتور رالد مصطفأ فهمي، دار الفكر الجامعي االسكندرية، الطبعة األولأ " حرية  -

 .217الصفحة 

" الوجيز في جرائم الصحافة والنشر" الدكتور حبب سعد سند المحامي ، المركز ال ومي لإلصدارات ال انونية  -

 .28الصفحة 

لنشر" طارق أحمد فتحي سرور ، دار النهضة العربية ال اارم " الحماية الجنائية ألسرار األفراد في مواجهة ا -

 وما بعداا. 88، الصفحة  1991

" المبؤولية المدنية والجنائية للصحفي ف ها وجضاء" ابراايم سيد أحمد ، دار الفكر الجمعي، االسكندرية سنة  -

2003. 

والتكويب في مجاه ح وق االنبان، "وسائل اإلعمم والبلطة ال ضائية " الصادر عب مركز التوثي، واإلعمم  -

 .2004الطبعة األولأ فبرار 

 وأنظر كفلك البحثيب التالييب:

"الضوابب ال انونية لنشر األربار ال ضائية" لألستاذ يوسف واابي، منشور بمجلة الح وق المرربية العدد  -

 الخام  البنة الثالثة.

ال ضاء وحرية الصحافة" لألستاذ اباحاج سيداتي ، " ال ضاء والصحافة بيب الواجع والطموح، جدلية است مه  -

نائب الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بطنجة، المنشور بمجلة الودادية الحبنية لل ضام ، العدد األوه 

 . 2009ابريل 

ويرى االستاذ عبد العزيز النويضي أن مب ح، الصحف أن تنشر ملخصا مهنيا لما يدور أمام المحاكم مب 

ال فف في اطار مهمتها في نشر األربار ما دامت الجلبات علنية ، ولكب افا النشر يجب أن يتحلأ  جضايا

بالحياد فم يتبنأ وجهة نظر أحد األطراف وانما يخبر بظروف وممببات ال ضية، وبما دار في الجلبة بنزااة 

 –م وكأنه حضر المحاكمة مب دفعات المحاميب ومواجف المحكمة وغيراا مب وجائع حتأ يطلع الراي العا

،  2008الصحافة أمام ال ضاء ، األستاذ عبد العزيز النويضي ، مطبعة النجاح الجديدم ، الدار البيضاء 

 .55الصفحة 

كما يرى األستاذ محمد البكتاوي أن مب ح، الصحافة أن تكون ناجفم يطدل مدب رملهدا الدرأي العدام علدأ وجدائع 

الم ررم جانونا في مختلف التشريعات الجناية ، ومدب ودمنها جدانون المبدطرم  المحاكمة ومانا لعمنية الجلبات

( ولفلك فإن المشر  المرربي يمنح حصانة النشر لمجدراءات ال ضدائية العلنيدة 300الجنائية المرربي ) الفصل 

حمايدة مدب جدانون الصدحافة  تعدرى إلدأ ال 54إذا نشرت بأماندة وفدي الحددود التدي يجيزادا ال دانون ، والفصدل 

الجنائية لل ضاء والمحاكمة مب تأثير النشر، والحماية الجنائيدة لإلجدراءات ال ضدائية مدب تدأثير الصدحافة يرمدي 

أساس إلأ تأميب شروط محاكمة عادلة وصيانة ح وق أطرافها سواء تعل، األمر باالتهام أو الحكدم أو الددفا  أو 

ية لألفراد، بحث لألستاذ محمد البكتاوي ، منشور بمجلدة حرية الصحافة والح وق األدب -الشهود أو الرأي العام

 .28اـ صفحة  1421  - 40سنة  204األمب الوطني  العدد 

 .84* النظام الجنائي لمعمم ، ذ. محمد ادريبي العلمي، المجلة المرربية لل انون والبياسة واالجتصاد ص 
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و كو ستثو م توعل وعوعوونضو ألفب ضو ن : اي . نك وهو
علر و ورهويعورعوتنضيركو نعت بعر وعر وأنرلو ن ر زوأ ووالفصل السةابش والخمسةون هك  وورصو

 ننررتلوأ و نسررعوعرر وونررضوبيرر  وصررني وصرر دضوعرر ونسرر وويرر ونرر لو نعض بعرر تو ن :رر اي و
و ع و نفاعو نعل  ةو  و نعكت ب تو نعدن وب  وأع لو نعن كل.

يررأعض  وبنرر زو نفاررعو نعتو  نرر ونلنررتلوأ و نسررعوو  نعن نرر وعلرري لو ن :رري وأو يعكرر ونل :رر ة
وأ و ن  زو أ وينكع  وع وع وينعوعليهو ننكلوبأد مو نتع ي: ت.

 عر وعرددوصرالنيت  ونلنردووتع وعددوكن ي وهر هو ننر  م واألس اذ يوس  واابي يتس ملو
ونررضو ألفبرر ضو ن :رر اي و ووعرر وىرر هضةو نفررضقو نعسررتعضونل:رر  باو ن  و ويرر و نتررنوترروىلوععليرر 

 ع وإعك وي و نلن موإن و ن : مو الستعن ننو  وق: مو نتن يقوأ وق: مو ننكلون :عونردو
ونلونضو نعف نزونل  و   

إ و نلنرر موإنرر و ن :رر مو السررتعن ننونضبررعو ن:ررضضو نن صررلو عوررعوتن قعررهو    وك وررتوتىرررلو
كعرر وقرردويكرر  وسررلبي وبررنوىررلوإعك ويتررهوعنت نرر توبررإ وتع عررلو ن :رر موعع رر وقرردويكرر  وإين بيرر و

هوهرررر هو نصررررالني وتو ونررررسو ننررررض غوونرررردهوب نوسررررب ون :رررر مويررررغيرررر عووصرررر صوصررررضين وتعا
و.17 نتن يقوأ وق: مو ننكلو نععض : وعليهو ن :ي وع : ئو نونض

بإورهوو2002أكتر بضووو03كع و قعوتعديلهو تتعيعهوبى يرضون يالفصل ال امن والخمس نسعو
عنكعر وأ وتصردضونكعر وبرنو ألنر  لو نع رضضةوبرنو ننصر لوبنون نر و ننكرلوب  د ور ويعكر ونل

بعصررررررررررر دضةو نعكت بررررررررررر توأ و نعاب عررررررررررر توأ و نععل ررررررررررر توأ وو52 وو52 و41 وو40 وو39
 نعلص  تو نعنن  ةتو بنونعيعو ألن  لوبنن وأ وف  و  وإتالزونعيرعو نوىر اضو نترنوقردو

ننرر زوأ و  تررالزوتكرر  وععرردةونلبيررعو  ونلت  يررعو  ونلعررضعوعلرر وأوىرر ضو نععرر لتوغيررضوأ و 
 عل ون موع و نوى اضو نعنن  ة.وإالويعك وأ والويوابق

و

                                                 
17
تاذ يوسف واابي، منشور بمجلة الح وق المرربية العدد الضوابب ال انونية لنشر األربار ال ضائية" بحث لألس"  

 . 94الخام  البنة الثالثة الصفحة 
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 (64إىل  59القسم السادس: انتهاك حرمة اآلداب العامة )الفصول من 
بإورهوو2002أكتر بضووو03كع و قرعوتعديلرهو تتعيعرهوبى يرضوونيالفصل ال اسش والخمسنسعو

و1200 عرر ويتررض  اوقرردضه وبرري ويع قررعوبنرربسوتتررض  اوعدتررهوبرري ونرر ضو  نرردو سررو و  نرردةو ب ضو
ودضهلوكلوع و و6000 
وصوعوأ وعسكوقصدو التن ضوأ و نت  يعوأ و نتعليقوأ و نعضعو. -
أ ضدو  و سررت ضدتوأصرردضوأ وسررع وبررنو  صررد ضوأ وو ررلوأ وسررع وبررنو نو ررلوععررد ونررونسو -

  ن ضع.

 قدلوألوى ضو نعع لوب  نص قوأ و نعضعوعل و نن ن . -

  نهوع و ن ن هوعب نضةو  وباضي  وعلت ي .وقدلو ن وعن و و غيضوعلونو بأس -

   ئوأ وسللوقصدو نت  يعوكينع وك وتو ن سيل و  نكوع ويأتن  -

 نعيررررعو نعاب عرررر توأ و نعكت برررر توأ و نضسرررر لو  و نعو  نرررر توأ و ألبرررراللو نفليعرررر وأ و
و نص ضو نعو بي ونففالقوأ و آلد عو نع ع و.

بنربسوأقصرر هوو2002أكتر بضوو03يررضوكعر و قررعوتعديلرهو تتعيعرهوبى والفصةل السةة ون ع قرعو
كرلووادضهرلوأ وبإنرددوهر تي و نع ر بتي وب رو6000 وو1200ن ضو  نردو ب ض عر وتترض  اوبري و

عررر ويسرررععونلوررر سوبسررر موويررر وعالويررر وأغررر ونوأ وفابررر وتتوررر ب و  ألفرررالقو  آلد عو نع عررر وأ و
وينضعوعل و ننس د.

لوعر وي ر لوبونرضوإعرال وأ ويتري وبضصر ونلنسر دوأ وكرو  كلوع ويلنتو ألوى ضوعالوي وإن وعر
وعض سل وع وه  و ن بيلوكينع وك وتوعب ض ت  .

يع بةةةران مةةةن حةةةاالت ال فةةةديد إذ األمةةةر ي علةةةق بةةةالمج  60و  59ويالحةةةظ أن الفصةةةلين 
 باألخالق العامة.

أورهوإ  وو2002أكتر بضووو03كع و قرعوتعديلرهو تتعيعرهوبى يرضووالفصل الواحد والس ون أن ضو
أعررالهوعرر واضيررقو نصررن ب وو60 وو59 صوعلي رر وبررنو ننصررلي وعرر و ضتكبررتو ننررو و نعوصرر

برررإ وعرررديضو نونرررضوأ و نو نرررضي وتابرررقوعلررري لوعررر ونرررض مو نونرررضو نررردهوأ وبصرررنت لوعت عررري و
ضايسرريي و نع  برر تو نعبيورر وأعررالهتو    ونررلويكرر وهورر كوعررديضونلونررضوأ وو نررضوبعضتكررعو ننعررلو

و بع  وبصنت لوعت عي وضايسيي .    ونلوي ندوبإ وأصن عو نعابع و  نع  عي و  نععلوي ويت
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بإوررهوو2002أكترر بضووو03كعرر و قررعوتعديلررهو تتعيعررهوبى يررضوونيالفصةةل ال ةةاني والسةة  نسررعو
و100.000 وو1200يع قعوبنبسوتتض  اوعدتهوبي ون ضو  ندو سروتي و ب ض عر وتترض  اوبري و

ودضهلوإ  و قتضبتو ننون وون وق صضو.
 غو ننكررلوب نع  برر تو نعرر ك ضةوأعررالهو نرر وعلرر وأوررهويسررونوالفصةةل ال الةةث والسةة كعرر وأنرر ضو

وك وتوعفتلزو ألعع لو نتنوتتك  وعو  وعو صضو نعف نن توقدو ضتكبتوبنوأقا ضوعفتلن .
بإوررهوو2002أكترر بضووو03كعرر و قررعوتعديلررهو تتعيعررهوبى يررضوونيالفصةةل الرابةةش والسةة  نسررعو

نعاب عرررر توينرررر  ون:ررررب او ننررررضا و ن :رررر اي وقبررررلوأيرررر وعت بعرررر وأ ويننرررر   و نعكت برررر تو  
)ب سررتثو مو نكتررع(و  نضسرر لو  نعو  نرر تو نتررنويكرر  ووىيررضو  ووىرر اضوعو رر وقرردوعض:ررتوعلرر و

ننسررو وفاررض وعرر نالو أوىرر ضو نععرر لو  نتررنوقرردويكرر  وبي رر ووىررض ونصررب ت  و نعو بيرر ونففررالقو
و نترنو ت  عالوروي ار  وأ ويع قر  وأ ويوت ع  وأ وينن   وأ ويعكو لوكع وتعل و ألفالقو نع ع و

و نو ئ.وه  وع وهن
و ننون .و ضتك عوبنو ستععلتو نتنو ألني موإتالزو وبنن وتأعضوأ ونلعنكع وقينوكع 
وب  .و النتن ىوإن و ننوي وصب ت  ودعتوع وإ  و ألني موه هوبعص دضةوتأعضوأ ويعك وأوهوغيض

واب عر ت نعونعيرعوعت بعر وكرلو قبرلو ننرد دوبرنويننر   وأ و ن :ر اي و ننرضا ون:رب او ينر  
و نعو بيرر و ألنرري مو كررلوتو نفليعرر و ألبرراللو  و نصرر ضو  و نعو  نرر توأ و نضسرر لوأ و نعكت بر توأ 

وإنرر و ألعررضويضبررعوأ وعصررلن ونررهونعرر و يكرر  وتوتض ين رر وقصرردو نع ررضعوإنرر و نعنل برر ونرراد ع
و ننن .وضبعوبنونلب و  د ضي و نعنكع 
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 *داب العامةالقسم السابع: النشرات املتنافية مع األخالق واآل
 (.66و  65)الفصالن 

 

كرلوو2002أكتر بضووو03كعر و قرعوتعديلرهو تتعيعرهوبى يرضووالفصةل الخةامج والسة ون عاجب
وع و 
 قتررضاوأ وقرردلو  وبرر ئونل  صررضي وبررنو نس دسرر وعنررضةوعرر وسررو لو نونررض توأيرر وكرر  وو ع رر و -

 ت  وس  موك وتوععدةوفصيص ونلنب عوأ والوتو  نتنوبي  وفاضوعل و ننب عوإعر ونصرب
و  ب ني وأ وعف ننت  ونففالقوأ و آلد عو نع ع و  ونتنضي:  وعل و ننس دو و  نض ل.

عضعوه هو نونض توبرنو نارضقو نعع عير وفر ضوو نعتر نضوأ ود فل ر وأ و ن ير لوعر وأنل ر و -
 ب  ن  ضوبنوونسو ألع ك .

 بضووأكتررو03كعرر و قررعوتعديلررهو تتعيعررهوبى يررضوونيوالسةة  السةةادجللفصةةل كعرر وينرر  واب رر و
عوررعوعررضعوكررلوونررضةوعتو بيرر وعررعو ألفررالقو  آلد عوأ وع:ررضةوب ننررب عوبررنو ناررضقوو2002

 نعع عيرررر و نعيررررعو ألعرررر ك و نعنت نرررر وبررررنو نررررهو نععرررر لوب ررررض ضوععلررررلوعرررر و نرررر  يضو أل لتوأ و
 نسررلا و نتررنوين :رر  ون رر  و ن ررضعو كرر  و نسررلا تو  د ضيرر و نعنليرر و  نرركوبررنووارر قود اررضةو

ونعت بع تو ن : اي و نتنوقدويعك و ن ي لوب  .ون  ه وبصضزو نوىضوع و 
 ين  ونونسو نسلا توعال ةوعل و نركوأ وتعورعو:رع وونرسو ننرد دو نعنر هدو نترنوتتور ب و
  ألفررالقو ننسررو و  و نع:ررضةوب ننررب عوسرر  موكرر  و نرركوبررنو ناررضقو نعع عيرر وأ وبررنونعيررعو

أعر لو نعنكعر و  د ضير وو ألع ك و نعنت ن وبنو نهو نععر لو تكر  وهر هو ن رض ض توق بلر ونلاعر 
وس ع وع وت ضييوت ديلو نالع.و24 نعفتص وتو  نتنوينعو  وتب ود فلوأنلوالويتعددو

 يع قرعوعلرر و نعف ننر تو نعوصرر صوعلي ر وبررنو نن ررض تو نسر ب  وتوب ض عرر ويترض  اوقرردضه وبرري و
دضهرلوبصررضزو نوىرضوععرر وي ت:ريهو ننرر لوعر وع  برر توأنردو يعكرر و ننكررلوو5000 وو1200

و نونض تو نعنن  ة.وبعص دضة
 نعتعل رر وب نونررض تو نعتو بيرر وعررعو ألفررالقو  آلد عو نع عرر ونرر متوو18 يالنررىوأ و نع ت:رري ت

 نع ت:رري تووتترر فلع عرر وألو رر وت ررلونعيررعو نونررض تو نععض :رر وعرر ون رر تو عرر ون رر وأفررضدو
و.عثالوب نسيوع و نعتعل  وبونسو نعن لو  نعضتبا وبتنضيع توف ص وكتلكو نعتعل  و

                                                 
*
 اآلداد العامة  اي مجمو   األس  األرمجية الضرورية لكيان المجتمع وب ائه سليما مب االنحمه.  

18
 .184جانون الحريات العامة بالمررد، عبد العزيز مياج الصفحة   
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 ــاب اخلــامــــس : البـــ
 فـــي املتابعــــات والـــــــــزجر

 

القسم األول:  يف األشخاص املسؤولني عن اجلرائم أو اجلنح املرتكبة عن طريق 
 الصحافة 

 

علدأ أنده يعاجدب األشدخاص اآلتدي ذكدرام، بصدفتهم فداعليب  الفصل السابع والستون ينص 

تكبددة عددب طريدد، الصددحافة وذلددك حبددب أصددلييب بالع وبددات الصددادرم زجددرا للجددرائم المر

 الترتيب التالي:

 مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم. -

 أصحاد الم االت المتبببون إن لم يكب اناك مديرون أو ناشرون. -

 أصحاد المطابع إن لم يكب اناك أصحاد الم االت. -

 حاد المطابع.البائعون والموزعون والمكلفون باإللصاق إن لم يكب اناك أص -

وفي األحواه التي تكون فيهدا  الكتابدة أو الصدورم أو الرسدم أو الرمدز أو طدرق التعبيدر  -

 األررى التي استعملت في ارتكاد الجريمة جد نشرت في الخارج.

وفي جميع األحواه التدي ال يمكدب فيهدا معرفدة مرتكدب الجريمدة او  تعدفرت متابعتده لبدبب 

أصددليا صدداحب الم دداه أو واوددع الرسددم أو الصددورم او مددب األشددباد يعاجددب بصددفته فدداعم 

 الرمز أو طرق التعبير األررى أو المبتورد او الموز  أو البائع.

ر  أردددددف بنظدددددام المبدددددؤولية المبنيدددددة علدددددأ ب دددددراءم ادددددفا الفصدددددل يمحدددددظ أن المشددددد

وطب ا لهف  الفكرم يجعدل المشدر  المبدؤوليب    Résponsabilité en cascade"التتابع"

مدددة سلبدددلة متتابعدددة الحل دددات يبدددألون حبدددب تبلبدددلهم بالتتدددالي عدددب الجريمدددة عدددب الجري

 الصحفية.

وافا ال يعني ان الشخص الواجع في درجة أررجتها ظروف النازلدة مدب درجدة المبدؤوليب 

األساسييب يفلت مب كل ع اد
19

، ألن نظرية التواطؤ وتكامل المبؤوليات الجنائية المترتبة 

 إلأ متابعة كل المبااميب في إرراج الجريمة الصحفية.عب تكييفات مختلفة يؤديان 

وينبري أن نفرق بيب تعفر المتابعة الفي ي صد  المشر  وصدعوبة المتابعدة ، فهدف  األريدرم 

تعنددي أن المبددؤوه معددروف وموجددود لكندده فددي ظددروف تجعددل مددب الصددعب إنددزاه الع دداد 

 عليه كأن يكون مشموال بحصانة برلمانية.

لمبددؤوه األوه عددب الجددرائم التددي ت تددرف بواسددطة النشددر اددو مدددير وعلددأ كددل حدداه فددإن ا

النشرم إذا كان افا األريدر ادو مدا لكهدا أو المبدؤوه عنهدا، أمدا إذا كاندت المنشدأم الصدحفية 

تبددترل مددب جبددل شددركة أو جمعيددة فالمبددؤولية ت ددع حبددب الحدداالت إمددا علددأ عددات، رئددي  

 مجل  اإلدارم أو رئي  الجمعية.

المبدددؤوه عدددب الجريددددم او النشدددرم ندددص المشدددر  علدددأ مجموعدددة مدددب ولمعرفدددة المددددير 

 الم تضيات في افا الصدد.

                                                 
19

.ن م عب كتاد :"ال انون المبني للمجهوه" محمد 235انون الصحافة والنشر بالمررد، محمادي لمعكشاوي الصفحة المفيد في شرح ج  

 .199اإلدريبي العملي مشيشي الصفحة 
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فاشترط الفصل الرابع أن يكون لكل جريدم أو مطبدو  دوري مددير للنشدر ويشدترط فيده أن 

يكون راشدا وجاطنا بالمررد ومتمتعا بح وجه المدنية وغير محكوم عليه باية ع وبدة تجدرد  

 مب ح وجه الوطنية .

حبب الفصل الخام  يجب عليه أن ي دم جبل نشر كل جريدم او مطبو  دوري إلأ وكيدل و

الملك لدى المحكمة االبتدائية بالمكان الدفي يوجدد فيده الم در الرئيبدي للجريددم تصدريح فدي 

نظائر يتضمب البيانات المنصوص عليها وفد، الشدروط الدواردم فدي الفصدل الخدام   ةثمث

 المفكور.

 دس يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويبلم عنه وصل.وحبب الفصل البا

ويددرى األسددتاذ عبددد العزيددز ميدداج
20
مددديري »يددنص علددأ متابعددة  67أندده إذا كددان الفصددل  

إمدا المددير  -ارتياريدا–فهدفا ال يعندي أن المددعي يمكنده ان يتدابع  «المنشورات او الناشدريب

نونيتيب مختلفتيب : المدير باعتبدار  مبدؤوال وإما الناشر ، ألن العبارتيب تفيدان ووعيتيب جا

 عب النشرم الدورية، أما الطابع فيعد مبؤوال ف ب عب المطبو  غير الدوري.

البالف الفكر أن المشر  عدد األشخاص المبؤوليب عب    67ومما يثير االنتبا  في الفصل 

ص المعنويالجرائم والجنح المرتكبة مب طرف الصحافة دون أن يفكر مب بينهم الشخ
*
. 

علر وو2002أكتر بضووو03كعر و قرعوتعديلرهو تتعيعرهوبى يرضووفصةل ال ةامن والسة ونالونص 
أوهوبنون ن و ت  لوعرديضسو نونرضوأ و نو نرضي وأ وأصرن عو نعار بعوبرإ وأصرن عو نع ر  التو

و نعتسبب  ويت بع  وبصنت لونضك م.
 وعوصر صوعليرهوبرنو بونسو نصن و بنونعيعو ألن  لوينر  وعت بعر و ننرضك مواب ر ونعر وهر

وع و ن  و  و ننو ان(.و131 وو130 نتنضيعو ننو انو نن ضسوبهو نععلو) وىضو ننصلي و
نكررر وهررر  و نع ت:ررر والويابرررقوعلررر وأضبررر عو نعاررر بعوعررر ونرررض موأععررر لو ناب عررر وتوغيرررضوأ و
أصررررن عو نعارررر بعويعكرررر وأ ويترررر بع  وبصررررنت لونررررضك موإ  وأصرررردضتو نعنرررر كلونكع رررر وبعرررردلو

وبنونقوعديضسو نونض.و نعسؤ ني و ننو اي 
نرلويروصوعلر و نار بعونعع قبترهوعر ونرض مو نابرعوبرنونردو  ترهوكنعرلووو21 يالنىوأ و نعنرضئ

وع ونك وهون ضكوأس س وبنوتن يقو نعالوي وبرنون نر وععيور وهرنوغير عو نو نرضوأ و ع دسوتو   
وعديضو ننضيدةوأ و نك تعو نننمو ن سويعونوأوهوقضضوابعووصوالويتنعلوعسؤ نيتهوأند.

                                                 
20

 .187جانون الحريات العامة بالمررد، عبد العزيز مياج الصفحة   

 

  ألشخاص المعنوية، إذ نص علأ أنه ال مب ال انون الجنائي أشار إلأ جاعدم راصة با 127نشير أن الفصل

مب  7و  6و  5يمكب الحكم علأ األشخاص المعنوية إال بالع وبات المالية أو الع وبات الواردم في األرجام 

 62مب ال انون الجنائي، ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوجائية العينية الواردم في الفصل  36الفصل 

 مب ال انون الجنائي.
21

 .188نف  المرجع الباب، الصفحة   
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 ن ضيعوبرنو ألعرضوهر وأ و نعنرضئو نر سويرضبعوعت بعر و نار بعوبرنون نر وغير عو نو نرضوونك 
  نرررر دو نك تررررعوي ررررضضوعت بعتررررهوكعسرررر هلوإ  وقررررضضو ن :رررر موعرررردلوعسررررؤ ني و نو نررررضوأ وعررررديضو

و ننضيدة.
بررإ وعسررؤ ني و نتعرر يعو نعرر ننو نعنكرر لوبررهونل يررضوي ررعووونيالمةةاد  ال اسةةعة والسةة  نسررعو

دو  نونررض تو نتررنوأديرر وبسرربب  و ألنررف صو نعوصرر صوعلي رر وبررنوعلرر وعرر تقو ضبرر عو ننض ارر
تابي ررررر ونوىيرررررضةو نعسرررررؤ ني و نعدويررررر وعررررر وبعرررررلونوررررر انو ضتكبرررررهو ن يرررررضوو68 وو67 ننصرررررلي و

وع وق و  و النت  ع تو  نع  د.و78 وو77 نعوص صوعليهوبنو ننصلي و
 و ن:ررضضويعكر وأ وتثيرضوعسرؤ ني وعدوير وترضتباوبر نتع يعوعرو22 هكر  وبرإ ونرض الو نصرن ب 

 نرررر سوأنن تررررهوعع ضسرررر ونضيرررر و نتعبيررررضوبسرررررعع و آلفررررضي وأ ونيرررر ت لو نف صرررر و نتررررنويتعررررري و
و نتض ع  .

و  نعسؤ ني و نعدوي و  ننكلوب نتع يعوالويعك وأ ويتن   وإالوبنون ن وإد و و ننعلو نعنضل.
 نك وهو كوسؤ الوينضعوونسهو ه و وعل وك هلوع وت رعو نعسرؤ ني و نعدوير وعر و نتعر يعو

دع ويكررر  وعرررديضو نونرررضةو  وع نك ررر وعن ررر التوأ ويكررر  و نك ترررعوأ و ناررر بعوعن ررر الوأ وبرررنوعوررر
ون ن و عس ضوكلوع و كضو  و عس ضوبع: ل .

عر و نتعر يعوسرت عوعلر وك هرلو نو قرلوأ و نبر اعوأ وو نعدوير بنوهر هو نن نر وبرإ و نعسرؤ ني و
 وعلرر عي وبرر نتع يعو نعلصررقوألو ررلو نرردهلوسررتا ن لو نعسررؤ ني و ننو ايرر تو عرر وثررلوسرريك و و

هرررنوو23 نعررردونونل يرررضوعررر و أل:رررض ضو نترررنوأصررر بت لوعررر ونرررض موبعل رررلتونكررر و نن نررر و نع عررر 
إعسرر ضو  وب ررضوهررؤالمتوبنيرر والويعكرر وأ وينرر دلوبررنونيررزوهرر  و ننررلو نرر ضهوبرر نوىضوإنرر و

و نعست دو النتع عنونفاض زو نعت  ندي وبنو نو  ن .
 

 يف االختصاص واإلجراءات: : القسم الثاني
بررإ و نعنررضئوأسررودو الفتصرر صو نعكرر ونونلنصررلوبررنوعف ننرر توهرر  ون يالفصةةل السةةبعنسررعو

 ن  و  وإن و نعنكع و البتد اي و نتنوي ندوبد اضةوون  ه و نع ضو نضايسنونلصرنزو ن اوير وأ و
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عنلوابع  وأ وت  يع  وأ وسركو وأصرن عو نع ر التوأ وع رضو نعكترعو نضايسرنوبرنو نع رضعو
وي و نعاب ع وب نع ضع.ب نوسب ونلنض ادو ألنوب

برإ وتنضيركو نردع دو نعع عير وبرنو ننرض الو نع تضبر وبعو سرب وونيللفصل الواحد والسةبع اب  و
عع ضسرر و نصررن ب وترردفلوبررنو الفتص صرر تو نع ديرر ونلوي برر و نع عرر وبنيرر وتضنررعوإنرر و كيررلو

نرر و ن كيررلو نعرر لونلعلرركوبررنون  نرر و نعلرركونررددو نعنكعرر و البتد ايرر وبررنون نرر و قتررض زونررو تو   
و ضتك عونو ي ت.

نك وتنضيكو نردع دو نعع عير ويف:رعون   عردودقي ر وتفتلرزونسرعو ننر التو نعفتلنر و نر  ضدو
و.1958 كضه وبنوى يضو

نونرررض تو نععو عررر و  وت ررر كونضعررر و آلد عو بنرررنو نعنع عررر و أل نررر وعررر و ننرررض الو هرررنون نررر و
ات  و نت ديضير واب ر ونعبردأو نع ع و  نعسوب ننؤ  و نع ع وتستعضو نوي ب و نع ع وبنو نتعتعوبسل

و نعالمع وبني وتب  ونضةوبنوإث ضةو تنضيكو ندع دو نعع عي و
 بررنوعنع عرر وث ويرر وتررت لصونضيت رر وبنيرر والويعكرر وإق عرر و نرردع دو نعع عيرر وإالوبورر موعلرر و

ونك ي وأ وإ  وأ والع.
 و ألقرررلو تعتبررضوهرر هو السرررتثو م توقيرر د وت ررلويررردو نوي برر و نع عررر وو  ايرر وعرر و نعت بعررر وأ وعلرر
وبصن وعؤقت وإن وني وتن قو ننضاو ن سويستل عهو ن  و  و ق ع و ندع دو نعع عي .

و ه هو ن ي دوكع و كضو وثالث وأو  ئ 
 :الفكاية - أ

تعتبرضو ننررك ي وأهرلو ن يرر دو نترنوتنرر لوبري و نوي برر و نع عر و برري وإق عر و نرردع دو نعع عيرر تو
 وإنرر وكرر  وأعررضوت ررديضو ن:ررضضو  نرتض او ننررك ي ووهورر وعرر و نعت:ررضضويعرر دوبصررن وأس سرري

ويىلونفصي .
توصررضين وأ و نررلوينررددو نعنررضئونلنررك ي ونرركالوععيورر وبيصرر وأ وتكرر  وكت بيرر وأ ونررن ي 

كعر ويصر وأ وي كرلوو.و:عوي وع ود عتوق اع وبنوضغب و نعنونوعليهوبنوع  عو نعت ل
و نعنونوعليهوغيضهوبنوت ديلو ننك ي .

عر وهر  و ن ر و  وو47وص صوعلي لوبنو ننصرلوبننون ن و ن  زو نع نهوإن و ألبض دو نع
بررإ و نعت بعرر والوو48تو بررنون نرر و نسررعو نعوصرر صوعليررهوبررنو نن ررضةو نث ويرر وعرر و ننصررلو
وي عوإنض ؤه وإالوبنك ي وع و ننفصو نع نهوإنيهو ن  زوأ و نسع.



 28 

 بنون ن و نسعوأ و ن  زو نع نهوإن و نعن نسو ن : اي و  نعن كلو غيضه وع و ن يا تو
بررإ و نعت بعرر والوت ررعوإالوبعرردوعد  نرر وتنضي رر و نعنرر نسو  نعنرر كلوو45 وبررنو ننصررلو نعبيورر

  ن يا تو نع ك ضةوبنونلس وع عر و  نعا نبر وب نعت بعر تو    ونرلويكر ونل يار ونلسر وع عر و
وبتنضدو نعت بع وبنك دوع وضايسو ن يأة.

 وبإو رر و     و قعررتو نعت بعرر وبررد  والررعوعرر و ننلسرر و نع عرر وأ ونررك دوعرر وضارريسو ن يارر
تكررر  ونضيعررر و ن ررر زوأ و نسرررعوعع قرررعوعلي ررر و ب ررر ون ررر و  وو تكررر  وب الررر وتو يسرررت سوأ

توعلعرر وبررأ و ن رر و  و ننورر انونررددوأضكرر  ونضيعرر و ن رر زو24 نصررن ب وأ وألسوقرر و  وافررض
 وو442 نكوررهوأنررر لوإنررر وقررر و  و نصرررن ب وبررنوتنديررردو نع  بررر وعلي ررر و)يض نرررعو ننصرررال و

وع و ن  و  و ننو ان(و.و444
 و نعت بعرر وت ررعوبنررك ي وعرر وإن نرر و نسررعو  و ن رر زو نع نررهوإنرر وأع:رر مو ننك عرر وبرربررنو -

و نععويي وب ألعضوي ن  و  وإن و ن  يضو أل لو ن سوينيل  وإن و  يضو نعدل.
بنون ن و نسعو  ن  زو نع نهوإن و نع ىني وأ وضنر لوأ وأعر   و نسرلا و نعع عير وت رعو -

 عيرر و نترنويوتعرر  وإني ر و نتررنوت ن  ر وعب نررضةو نعت بعر وبنررك ي وعرو لو  وعرر و نسرلا و ننك
 إن و  يضو نعدل.

 بنون ن و ن  زو نع نهوإن وعستن ضو ن هدوبإ و نعت بع والوت عوإالوبنك ي و نن هد. -

عكررضضتوبررإ وو51بررنون نرر و نعررسوب ننيرر ةو نف صرر ونفبررض دو نعوصرر صوعلي رر وبررنو ننررصو -
  الدع موأ و ن ق اعو نك  ب . نعت بع والوت عوإالوبنك ي وع و ننفصو نص دضوبنون هو

 

 اإلذن: - ب
ي صرررردوبرررر    و  نررررض مو نرررر سويصرررردضوعرررر وهيارررر تو عصرررر ن وعليرررر وبع  ب ت رررر وعلرررر و تفرررر  و

و.  نض م تو ننو اي و:دو ألنف صو نعوتعي وإني  و
و
 :الصلب -ج

ي صررررردوب نالرررررعو  نرررررض مو نررررر سويصررررردضوبرررررنونررررركلوعضي:ررررر وعكت بررررر وعررررر و نن ررررر وصررررر نب و
تكرر  وهرررنو نتررنوتعض:ررتونلنضيعررر وأ وهررنو نتررنوأسرررودوو الفتصرر صتو يسررت سوبرررنو نرركوأ 
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إني  و ن  و  وتعثيرلو ننرفصوأ و ن يار و نعت:رضضةوتعبرضوبي ر وعر وضغبر وصرضين وبرنوتنضيركو
و ندع دو نعع عي .

 عرررر و ننرررر التو نتررررنوتتالررررعوعرررر و نوي برررر و نع عرررر و ننصرررر لوعلرررر والررررعونتنضيرررركو نرررردع دو
 تو كرر  و ن رر زو  نسررعو نع نررهو نعع عيرر ون نرر و نسررعوأ و ن رر زو نع نررهو:رردوبعررعو ن يارر

و  نععثلي و ندبل ع سيي و ألن وع.ول:دوضؤس مو ند و
ويالحظ أن اذ  االس  ناءات ال ال ة ال ي أقراا البانون من النظام العام ولذلك ف ي مفروضةة و

الفةكاية أو  بةديم الصلةب أو رفةش  حت صائلة البصالنم فإذا حركةت الةدعوا العموميةة مةن قبةل 
حصانة فإن ا  كون باصلةة م ويحةق للمة  م الةدفش ب ةذا الةبصالن فةي سةائر مراحةل اإلذن برفش ال

ال كان حكم ا معيبا ومعرضا للنبط.  المسصر  م وعلى المحكمة إ ار  البصالن  لبائيا وا 
ذا قةةدم اإلذن او الصلةةب أو الفةةكاية بعةةد ذلةةك م فةةإن الم ابعةةة  ببةةى باصلةةة إذ يجةةب أن  وا 

 ة علي ا. كون الم ابعة الحبة ال سابب
إنرر وأ و نرردع دو نعع عيرر وتنررضكوب  سررا و سررتدع موتبل ررهووالفصةةل ال ةةاني والسةةبعون أنرر ضو

قبررررلوترررر ضييو ننلسرررر وبفعسرررر وعنررررضوي عرررر وعلرررر و ألقررررلوو25 نوي بررر و نع عرررر و  و ناررررضزو نعرررردون
يت:ررع و نت عرر و نع ن رر و تنديرردوصررنت  تو ينرر ضوإنرر و نرروصو ن رر و ونو ن  نررعوتابي ررهوعلرر و

الوتضتع وعل و نكوكلهوباال و الستدع م.و نعت بع تو   
ن ر ةةةب الةةةبصالن عنةةةد  خلةةة  أحةةةد البيانةةةات يواكةةةذا يالحةةةظ أن الفصةةةل ال ةةةاني والسةةةبع

 الجوارية.
إن وأوهويل لو نعت لوت ديلو س الوإثب توصرن و ن  قعر و نترنويتر بعووالفصل ال الث والسبعون أن ضو

سرتدع مو يعلر وفراللوهر  و ألنرلوي عر و نع  نير ونتر ضييوت صرلهوب الو15ع وأنل  وفاللوأنلوقردضهو
ن كيلو نعلركوأ وإنر و نعنرتكنوب نعكر  و نر سويعيورهونلعفر بضةوععرهوإ  وكر  و نعرت لوقردوأقيعرتوعليرهو

و ندع دوبالعوع و كيلو نعلكوأ وع و نعنتكنوع ويلن 
وعضعو ن ق اعو نعبيو و  نع ص ب وبنو ستدع مو نن: ضو نتنويضيدوإثب تون ي ت  . -1
 نتنويو سو ستعع ن  .وسيوع و نعستود تو  -2
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 أسع مو ع  و عو  ي و نن  دو نعض دو العتع دوعلي لونالثب ت. -3

تعيري و نعر ا و نعفترر ضوبرنود اررضةوونر  و نعنكعرر و نترنوتوىرضو نرردع دو  نركوكلررهوتنرتوا الرر و -4
 س  او ننقوبنوإق ع و ننن .

ي وأ وأ وقصرضو نعردةو نععو نر ونلعرت لوترضتباوبنض:رو26 الدك ور عبد العفيف النويضةي يضدو
 نعسررؤ ني وعلرر و نونررضويترر بض  وعلرر و نننرر و نتررنوتثبررتوصررن و ن قرر اعو نتررنوتنرردث  وعو رر و

وقبلو ن ي لوبععلي و نونض.
أ و نع ت:ري تو نعتعل ر وبىرض زو نتفنيرزوتابرقوبرنونعيرعوووالفصل الرابش والسبعون بي و

 هرنو وو41 ألن  لو نعوص صوعلي  وبنوه  و ن  و  وب سرتثو مو نن نر و نعبيور ووبرنو ننصرلو
  فرراللوبرر النتض لو ن  نررعونلعلرركوأ وأصررن عو نسررع و نعلكررنو ألعررض مو  ألعيررض توتوبإنررددو

تو  نعسوب ندي و  سرالعنوأ وب نعؤسسر و نعلكير وو38 ن س الو نعوص صوعلي  وبنو ننصلو
وأ وب ن ندةو نتض بي .

ورررهوعررر وأل ولوالبةةةانون المبنةةةي للمج ةةةولبرررنوكت برررهو لوو27 محمةةةد االدريسةةةي العلمةةةي  كرررضو
 نبردي نوأ وسررك تو نعنرضئوعرر و قرزو نتونيرر والويعكرر وأ وينسرضوكعع ض:رر وعورهوألوررهويرردفلو
بررنوصرر ن و ننرر ونو يستنسرر و نععررلوبررهود اعرر وك سرريل وعرر و سرر الو نسي سرر و ننو ايرر تون رر  و

ع و ن ر و  و ننور انوتىرلوعنيردةو ق بلر ونلتابيرقوبرنوكرلونضيعر وصرنني وو55وضدوأ و نع دةو
و.لن ض ع وأ وهع وعع وعل وأس سونو ي وأ ونون عع قب وب نسن وأ و 

 وررصو ننصررلو نض بررعو  نسرربع  وعكررضضوعلرر وأ وكررلوعرر وصرردضوعليررهوعرر وأنررلونونرر ونكررلو
برر توبع  برر وغض عرر وثررلو ضتكررعوونررسو ننونرر وبعرردوأقررلوعرر وفعررسوسررو  توعلرر و و :رر موهرر هو

 نعنكرر لو نع  برر وأ وت  دع رر وتويع قررعوب ض عرر والويعكرر وأ وي ررلوعبل  رر وعرر و:ررعزو ن ض عرر و
وب  وس ب  وأ وب ننبسوع وثالث وأن ضوإن وسو .

أ و نردع دو نعدوير و نو تنر وعر ونونر و ن ر زوالويعكر ووالفصل الخامج والسبعون أ : و
وبصل  وع و ندع دو نعع عي وإالوبنون ن و ب ةوعضتكعو ننعلوأ وبنون ن و نع د.

و42 وب ننصرررلو كرر و41 وو40عكررضضو و39 و39 و38     وصرردضتوع  برر وععررالوب ننصررر لو
 نع رررضضووسعررر وهررر  و ن ررر و  وبرررإ و ننضيررردةوأ و نونرررضةو ند ضيررر ويعكررر ووأ وت قرررزوبع نرررعوونررر

أن ضو الويعتردوعنعر لو نت قيرزوإنر وع ر دو ننر لو نعبضعر وعر وو03 ن : انونعدةوالوتتن   و
ارررررضزوصررررر نعو السرررررت اللو نررررر سويب ررررر وعرررررتنعالوننعيرررررعو النت  عررررر تو نعتع قررررردوعلي ررررر وأ و

ووي و نو تن وع و نع  د. النت  ع تو ن  و و
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 تسررر او نررردع دو نعع عيررر وبسرررنعو ننرررك ي وعررر وارررضزو نعنرررتكنوإ  وك ورررتوال عررر ونتنضيررركو
و ندع د.

ي عرر وعرر وترر ضييو نتبليررنو ن رر و ونوو90 تبرر و نعنكعرر وبررنونعيررعو ألنرر  لود فررلو نررلوأقصرر هو
ونالستدع م.

 نكينيرر تو وررصو ننصررلو نسرر دسو  نسرربع  وعلرر وأ والررعو السررتاو زوي رردلو بررقو ننررض او و
  آلن لو نعوص صوعلي  وبنوق و  و نعساضةو ننو اي تو تب وعنكع و السرتاو زوبرنونعيرعو

و ألن  لود فلو نلوأقص هوست  وي ع وع وت ضييوت ديلو الستاو ز.
و
و
و.207 ن  و  و نعبونونلعن  لوتوعنعدو الدضيسنو نعلعنوعنيننو نصنن وو–و27

 :*نعيف احلجز واإليقاف وامل   : القسم الثالث
ينر  ونر  يضو ند فلير وب رض ضوععلرلوأ ويرأعضوبر ننن و  د ضسوونيللفصل السابش والسةبعاب ر و

 نوى لو نعر لوأ وتت:رع و نعرسوب نعؤسسر و نعلكير وبنكلوعددوع ونضيدةوأ وونضةود ضي وتعسو
وأ و ندي و  سالعنو  و ن ندةو نتض بي .

تعسررزو نررااوبررنو سررتعع لوو بنكررلوعرر ويعكرر وأ ويكرر  و ض مو ونلنرر موإنرر وهرر  و ن ررض ضوعرر 
ععلرالوتوكعر وأعار ونلن ر و نعت:رضضةو) ننضيردة(وو ن رض ض نسلا وب ردوبرضعو ن ر و  وأ ويكر  و

إعك وير و ناعر وبيرهوأعر لو نعنكعر و  د ضير و نترنوي نردوبرد اضةوون  هر و نع رضو نضايسرنونلنضيرردةو
ع وعرر وسرر و24 نعننرر  ةتوعل عرر وإي هرر وب:ررض ضةو نبرر وبررنو نرركو ناعرر وبررنوأنررلوالويتعررددو

وت ضييوت ديلو نالع.

                                                 
 ب اإلدارم مب تل اء نفبها دون أمر مب البلطة ال ضائية المطبوعات أو النشرات التي تدعي احتواءاا علأ : او وبالحجز اإلداري

 أمور وارم بالمصلحة العامة أو تم  بالنظام العام أو النتهاكها نصا مب نصوص ال انون.

 : او المنع لمدم محدودم ألية جريدم مب االستمرار في الصدور. الونقيفوأما 

 فهو التوجيف النهائي للجريدم مب االستمرار في الصدور .  نعالمواما 

أن  68و  67ويرى االستاذ سيدي علي الماموني في كتابه:"جانون الصحافة في شروح" مطبعة الباحل الرباط الطبعة األولأ الصفحتيب 

حجز عدد مب جريدم ما مرتيب أو ثمث مرات جد  كم مب الحجز والتوجيف والمنع يترتب أحداما عب اآلرر في حالة التكرار، بمعنأ أنه إذا

يؤدي ذلك إلأ توجيفها لمدم معينة ، وفي حالة تكرار نف  الببب المؤدي إلأ التوجيف المؤجت فإن ذلك جد يدفع إلأ منع الجريدم بصفة 

 نهائية. 

ال بطاس الصادرم عب ايئة المحاميب بمكناس عدد الصحافة بيب حرية التعبير وووابب المهنة، بحث لألستاذ عزيز بودالي ، منشور بمجلة  -28

 .111الصفحة  2006دجنبر  5

 .205ال انون المبني للمجهوه ، محمد اإلدريبي العلمي مشيشي الصفحة  -29
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 نسر نزو نرر كضونرلويروصوعلرر وكر  ونكررلوو77برأ و ننصررلووو28و النرىو ألسرت  وع يرر وبر د نن
و نعنكع وّ  د ضي وعنع الوب نون  ونععنلو لوال .

 
 يف التقادم: :  القسم الرابع

 

و نعتعل  ووالفصل ال امن والسبعونيوصو و ندع دو نعع عي  وعل وأ  وق و  و نصن ب  ع 
ع:نوض الو نعوص صوعلي  وبنوه  و ن  و  ويس او ننقوبنوإق عت  وبضسلو نت  دلوبعدوب نن

ع وي لوافضو ثي  وع و ث اقو نعت بع وإ ووأ بتدئوع وي لو القتض زوأنلوست وأن ضوك عل وي
وك وتوهو كوعت بع و.

و  وه هوأقصضوعدةونلت  دلوبنو ن  و  و ننور انوتو29ومحمد اإلدريسي العلمي مفيفي يضدو
 ضبع ويضع و نكوإن وننموع و نعض و وتن هونضي و نتعبيضوتوكع وأ وعدةو نت ر دلوه ترهوتنرعلو

نن  ررر توو نررر سو نررردع دو ننو ايررر و  نررردع دو نعدويررر و نف صررر وبتعررر يعو ن:رررني وعررر و ن:رررضض
عر وو14 يعونوه  وأ و نعنضئوالويأف وهو وب  عدةو ننو انو نع دسوني وي ضضووصو ننصرلو

ي و ست اللوعدةو نت  دلو ننو اير و  نعدوير وعر وبع:ر  وبنير وإ  وتن رقوعد و و نعساضةو ننو ا
وت  دلو ندع دو ننو اي وبإوهوالويوعكسوعل و ندع دو نعدوي .

و
و
و
و
و
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 يف سطور خـــاتـــمـــة
 

 س نتو نعد دوكثيرض ووع و نع : ع تو نتنو«جرائم النفر في البانون الم ربي»إ وع : ئو
و.وع و ألي ل.وو أنسعوأوهوسيسيلهوبيع ويست بل

 أتعورر وقبررلوأ وأقرربعو نعورر  وعرر و ن رر لوبيررهتوأ وتكرر  وهورر كوصررن ب ونررضةوعسررتويضةوتتل رر و
 نورربعو نعرر لو تعبررضوعوررهتو تنتررضلو آلفررضو الوت ررتنلوفص صرريتهتو تلترر لو ندقرر و  ألع ورر وبررنو

و نونضونت والوتندوونس  و قدو ضتكبتوعف نن توع وي وقدوتصلوإن وندو نتنضيلو.
و ننعض م أنلوي لوأندو

 إذا اي ضاعت فالحيا  على األ ر      وليست حيا  المرء إال أمانيا   
و

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين.
وو
 

 

و
و
و
و


