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 حمررين وتغرميموقع إخباري،  وقفب احملكمة أتمراملغرب: 

 "القذف" و"زائفةأنباء  نشر"بتهم 

 لعمام املستقلة قوانني الصحافة لتكميم وسائل اإلمة العفو الدولية اليوم إن السلطات املغربية جيب أال تستخدم ظقالت من

يد اهمدداو  مح موقع "بديل.إنفو" النشر يفأدانت احملكمة االبتدائية يف مكناس الصحفي ومدير  2015 آبأغسطس/ 10ففي 
 3000يل درهم مغريب )حوا 30,000وأمرته احملكمة بدفع غرامة قيمتدا  غري مرخصة". وإصدار "جريدة زائفةأنباء  بتدم نقل

  موقعه اإلخبار  همدة ثالثة أشدر. ويعتزم الصحفي اهمدداو  استئناف قرار احلكم.دوالر أمريكي( ووقف 

والقذف لسب وا زائفةنباء "نشر أ ضد محيد اهمدداو  بتدمرُفعت لة وقد صدر هذا احلكم عقب حكم آخر يف قضية منفص
ر األخرية. ة يف األشدظوفُرضت عليدم غرامات ابه والقذف، السب". كما أُدين عدد آخر من الصحفيني بتدم والتشدري

قضاة الصحفيني اهمستقلني هبدف تكميم أفواه وسائل اإلعالم احلرة  تقوم مباوختشى منظمة العفو الدولية أن السلطات اهمغربية 
 ألخبار  يف البالد.اونقل 

 استهداف موقع إخباري ابملماحقة القضائية

 29ن سيارة انفجرت واحرتقت يف مكناس يف ورد فيه أنُشر على موقع "بديل.إنفو" مقال  2015يناير/كانون الثاين  29يف 
 ئيةقضا، قررت السلطات المكناسجدة ضرار. وعقب تقد م شكو  من قبل وايل أبسبب بدون أن تت 2015يناير/كانون الثاين 

الناس" )اهمادة  أو أاثرت الفزع بني العامابلنظام ئفة" "بسوء نية" أخلَّت اأنباء ز  رنش"الصحفي محيد اهمدداو  بتدم  حماكمة
 .من قانون الصحافة( 42



علمنا. ويف اليوم  مل تتم مقاضاهتا حبدود خلرب بطريقة مشاهبة، ولكناذلك وقد نقل عدد من اهمواقع اإلخبارية احمللية والوطنية 
ي يف قوهلا إنه مل يقع أ  انفجار، وإمنا شبَّ حريق تلقائ اهلوية أمنية" جمدولةالتايل نقلت مواقع إخبارية أخر  عن "مصادر 

حلادثة بسبب استقاللية هذه ا يفالسيارة. وُُيشى أن تكون السلطات قد استددفت موقع "بديل.إنفو" ابلذات همالحقته قضائياً 
 اد اهمزعومة.ا فيدا أخبار انتداكات حقوق اإلنسان والفسهذه النافذة اإلعالمية يف نقل األخبار احمللية والوطنية يف اهمغرب، مب

 ن الصحة. ابلنظر إىل أن التدم ال أساس هلا م للحكمعرب حمام يدافع عن محيد اهمدداو  همنظمة العفو الدولية عن استغرابه أو 
ت أبن ألن السلطات نفسدا اعرتفإن االدعاء العام عجز عن إظدار أن اخلرب كان زائفاً  قالوأوضح احملامي أنه أثناء احملاكمة 

أصوااًت تشبه أصوات االنفجارات أثناء احرتاقدا؛ وقال إن االدعاء العام عجز عن إثبات سوء حدثت اهمركبة احرتقت وأهنا أ
 اتاول احلصول على أتكيد من السلطوح ،النية لد  موكله، الذ  استند إىل أخبار وردت يف مواقع إخبارية عديدة أخر 

ة الصحفي دانت احملكمكما أ  إاثرة الفزع بني الناس.و  خالل ابلنظام العامإ  دوث أح؛ وأنه ال توجد أية أدلة على قبل نشرها
من قانون الصحافة(. بيد أن التشريعات  7بتدم إصدار "جريدة" غري مسجلة لد  السلطات )اهمادة  محيد اهمدداو واحملرر 

دار الصحف والطباعة م "إصعمل وسائل اإلعالم اإللكرتونية. إذ أن قانون الصحافة ينظ   م اهمغربية احلالية ال تتضمن قوانني تنظ   
 .اإللكرتونية(، وال أييت على ذكر اهمواقع اإلخبارية 1" )اهمادة والنشر وترويج الكتب

االت حول قالثاين الذ  صدر حبق محيد اهمدداو  يف األسابيع األخرية. وكان الصحفي قد كتب سلسلة موهذا هو احلكم 
لفيديو مع شاهد نت مقابلة اببشمال البالد، وتضمَّ  احلسيمةمدينة أفراد الشرطة قبل سنة يف  من قبلوفاة رجل إثر اعتقاله 

تدم بار البيضاء الصحفي وشاهد العيان كمة االبتدائية يف الداحمل، أدانت 2015يونيو/حزيران  29ويف  .األبلق ربيععيان، 
 نفيذ ودفعأربعة أشدر مع وقف الت التشدري" وحكمت على الرجلني ابلسجن همدة"و الشرطة علناً"، و"نشر أنباء زائفة" سب"

إىل اهمدير العام لألمن الوطين، الذ  جرت احملاكمة  دوالر أمريكي( 10,200درهم مغريب )حوايل  100,000قيمتدا  تعويضات
 على شكواه. بناءً 

لب اهمدير ط بعد مرور أكثر من عام. كما مل ُيستكمال الرجلني ابلرغم من أن التحقيق يف حالة الوفاةلقد أدنت احملكمة كال 
 من قانون العقوابت. 87منع الصحفي من العمل يف الصحافة همدة عشر سنوات مبوجب اهمادة العام لألمن الوطين 

ع كوم"، وهو اهموق  لكميام السلطات بفرض الرقابة على "إثر ق 2014يد اهمدداو  موقع "بديل. إنفو" اإلخبار  يف عام أنشأ مح
لقضائية أمراً االسلطات اإلخبار  الذ  كان يعمل فيه كصحفي يف السابق. وكانت السلطات قد أغلقت اهموقع إثر إصدار 

ابية تضمَّن واهتمته برتويج اإلرهاب، عقب تعليقه على فيديو نشرته مجاعة إره أنوزال عليكوم"   لكممدير حترير " ابلقبض على
نتني من التأجيل قيد احملاكمة بعد حنو سعلي أزوال هتديداً للبالد، مع أن اهمقال انتقد الفيديو ووصفه أبنه "دعاية". وال يزال 

/أيلول الذ  أاثر موجة من السخط الدويل يف سبتمربعقب القبض عليه واحتجازه همدة شدر، األمر  اهمنتظم جللسات احملاكمة



ااي بوا على القيام أبنشطتدم اهمشروعة فيما يتعلق بنقل األخبار وإطالع اجلمدور على القض. إن الصحفيني جيب أال يُعاق  2013
  العامة، مبا فيدا اإلرهاب.

  ةظابهقذف وفرض غرامات حماكمات بتهم ال

والقذف  لسبابتدم نشر أنباء زائفة و  الدار البيضاء الصحفي رشيد نيينأدانت احملكمة االبتدائية يف  2015يوليو/متوز  27يف 
نشاء جزء من طريق إل  "ابهمواصفاتبسبب نقل خرب حول استخدام "مواد ال تفي  النقل والتجديز واللوجيستيكحبق وزير 

 40,800درهم مغريب )حوايل  400,000أسفي واجلديدة. وأمرته احملكمة بدفع تعويض قدره  سريع جديد يربط بني مدينيت
 ة.اإلفالس، كما قال الصحفي همنظمة العفو الدوليشفري ميكن أن يدفع ابهمطبوعة إىل  ظدوالر أمريكي(، وهو مبلغ ابه

سدا رشيد نيين سعة االنتشار أسَّ اهي جريدة يومية و ب اهمالحقة القضائية قد ُنشر يف جريدة "األخبار"، و قال الذ  سبَّ وكان اهم
ان ألمن الوطين"، وذلك بسبب مقال كاب و"اهمسلة" بتدم "نشر معلومات مضل    عقب قضائه سنة يف السجن 2012يف عام 

 ارتكاهبم ارسات مكافحة اإلرهاب واحملاكمات اجلائرة لألشخا  اهمشتبه يفممالسابقة "اهمساء"، وانتقد فيدا  جريدتهقد كتبه يف 
 وزراء احلاليني والسابقني.الم هبا عدد آخر من دَّ ل الصحفي للمحاكمة إثر شكاو  تقميثُ و جرائم إرهابية. 

والقذف  بالسجنم بتدميت ومدير حتريرها أمحد ما" .كودأدانت احملكمة نفسدا اهموقع اإلخبار  " 2015يونيو/حزيران  22ويف 
 وكان رجل األعمال قد قدم شكو  للملك حممد السادس أيضاً. حبق رجل أعمال مغريب، يقوم بعمل السكرتري الشخصي

ه التجارية. أنشطتملخصًا همقال نشرته نوافذ إعالمية أخر  حول وجود فساد مزعوم يف سياق  ما" بسبب نشرهود. ك"ضد 
دوالر  51,000درهم مغريب )حوايل   500,000ة قدرهاظتعويضات ابهمرت احملكمة اهموقع اإلخبار  ومدير حتريره بدفع وأ

دعاء أنف كال فريقي االدوالر أمريكي(. وقد است  2000حوايلدرهم مغريب )  20,000أمريكي(، ابإلضافة إىل غرامة بقيمة 
 .احملاكمةيواجه  مدير اجلريدة اليت نشرت اهمقال األصلي نفإ ووفقاً لتقارير صحفيةع ذلك احلكم. ا والدف

 القوانني املقي ِّدة للحرايت اإللعمامية

صحفيني )مشروع قانون ع الا وضأمشاريع قوانني لتعديل القوانني اهمتعلقة ابلصحافة والنشر و  لنت وزارة االتصال اهمغربية أنأع
شأ مبوجبه الذ  يُن  13-90الصحفيني احملرتفني، ومشروع قانون رقم بشأن . ومشروع قانون 13-88الصحافة والنشر رقم 

، وستتضمن نصوصاً 2016ستقدَّم إىل اجمللس التشريعي قبل هناية والية احلكومة احلالية يف عام  اجمللس الوطين للصحافة(
اق اإلصالحات نون العقوابت يف سيعني مستعدون همراجعة قانظم عمل اهمواقع اإلخبارية اإللكرتونية. كما أن اهمشر   تمقرتحة 

 القضائية القادمة.



 حرية التعبري، وهو ابحلق يف عرتفالذ  ي، طرف يف العدد الدويل اخلا  ابحلقوق اهمدنية والسياسية ةاهمغرب دول نشري إىل أن
ريها من ت اإلعالمية وغمن الدستور اهمغريب. بيد أن القانون احلايل ال يزال يقيد احلراي 25ادة همحق منصو  عليه كذلك يف ا

 األولية حىت اآلن.  ريع القواننياأدانه يف مش اهمبينةيتم التصد  جزئياً للقضااي  ملأشكال حرية التعبري، يف الوقت الذ  

بار الزائفة"، "السب والتشدري والقذف ونشر األخهتم جتر  م  طائفة من األحكام اليتن الصحافة و ويتضمن قانون العقوابت وقان
ة السجن يعترب بسن قانون عقوابت خاٍل من عقوب . ويف حني أن تعدُّد وزير االتصالوتفرض عقوابت ابلسجن على مرتكبيدا

  خطوة إجيابية، فإن هذه العقوبة ال تزال تُفرض على حرية التعبري السلمي يف التعديالت اهمقرتحة على قانون العقوابت.

للجنة األمم اهمتحدة حلقوق اإلنسان، اليت تقدم إرشادات حول كيف ينبغي  34رقم  م مع التعليق العاماوال تتسق هذه األحك
على الدول تفسري احلق يف حرية التعبري اهمعرتف به يف العدد الدويل اخلا  ابحلقوق اهمدنية والسياسية. وقد شددت جلنة حقوق 

ث القلق بشأن واهمؤسسات، وأاثرت بواع صيات العامةاإلنسان على أمهية حرية التعبري اهمطلقة، وال سيما فيما يتعلق ابلشخ
فوق ت، جم عندا وقوع أضرارخبيثة مثبتة وينقوانني التشدري اليت تقيد حرية التعبري. أما البياانت الكاذبة اليت تصدر عن نوااي 

ن تكون أ اهمدنية، وإن أية عقوابت يتم فرضدا جيب للدعاو خاضعة لحق ابلسمعة، فإهنا جيب أن تكون مسألة ت األضرار اليت
 ض احلق نفسه.ضرورية متاماً ومتناسبة وال تقو   

لدولية تكون مفرطة. ويساور منظمة العفو ا الن العقوابت جيب أأحقوق اإلنسان على فقد أكَّدت جلنة وابإلضافة إىل ذلك، 
أثراً  ت اهمذكورة آنفاً، مفرطة وغري متناسبة. وميكن أن ُُيدث ذلكقلق ألن العقوابت، ومندا الغرامات اليت تُفرض يف احلاال

نوافذ اإلعالمية ة الوضع االقتصاد  للتعر  ض الغرامات الباهظوخاصةً عندما  نقل أخبار القضااي ذات االهتمام العام، ىخميفاً عل
 للخطر.

بوعة كاملة بسبب مط وقفية الرأ  والتعبري على أن تحدة اهمعين بتعزيز ومحاية احلق يف حر مم اهماخلا  لأل كما أكد اهمقرر
وقع اهمقف رية التعبري. ويساور اهمنظمة قلق من أن و ويشكل انتداكًا حلمقال واحد يعترب تقييدًا غري ضرور  وغري متناسب 

من قانون الصحافة جييز للمحاكم  75فاهمادة  خبار  "بديل.كوم" اهمذكور آنفًا يشكل قيدًا غري ضرور  وغري متناسب.اإل
لك أو ب اهمدم  نشر "أنباء زائفة"، أو ستب إدانتداإصدار أوامر بتعليق صدور صحيفة ما همدة تصل إىل ثالثة أشدر يف حالة 

بة اهمغرب مطال ذلك إشارًة إىليف سالمة الرتاب الوطين، و هتديد غريه من أفراد العائلة اهملكية، أو النظام اهملكي أو اإلسالم أو 
 ابلصحراء الغربية.

 و تعريفذرويج اإلرهاب"، وهو مفدوم إشكايل و تض للمالحقة القضائية بسبب "وال يزال الصحفيون عرضة خلطر التعرُّ 
 تؤد  إىل كي ال  عرَّف بوضوحمن قانون العقوابت. إن اجلرائم اهمرتبطة ابإلرهاب ينبغي أن تُ  2-218غامض مبوجب اهمادة 



ة   وغري متناسب للحق يف حرية التعبري. ويف هذا الصدد أكد اهمقرر اخلا  لألمم اهمتحدة اهمعين بتعزيز ومحايتقييد غري ضرور 
ل أخبار أن نقعلى ، و ، على أمهية احلصول على اهمعلوماتمكافحة اإلرهاب يف سياقن واحلرايت األساسية احقوق اإلنس

 بتجر متني دإلرهاب حمدن تكون جرميتا  "االعتذار" أو "ترويج" اأب وأوصى اإلرهاب جيب أال يقرتن ابلرتويج أو االعتذار.
 ائم.ارتكاب مثل هذه اجلر خطر حتمال ابرهابية والتسبب إصدار بياانت عامة بقصد التحريض على ارتكاب جرائم إ

 

 امـــعللتداول الان ـــبي

**************** 

كة اهمتحدة على ، اهمملفي همنظمة العفو الدولية يف لندنالصح كتبهم، يرجى االتصال ابللحصول على مزيد من اهمعلومات
 :أو بواسطة الربيد العاد ،   press@amnesty.org:أو ابلربيد اإللكرتوين ،5566 7413 20 44+اهلاتف رقم: 

International Secretariat, 1, Easton St., London WC1X 0DW, United Kingdom 

         www.amnesty.org: أو على اهموقع اإللكرتوين للمنظمة 
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