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 يحتفل العالم في الرابع من أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة. 

 تلك الحرية التي تحمل على جناحيها المعرفة من جهة، و الحكمة من جهة أخرى. 

ر وتنشّّّر وتن ل على مدار اللّّّاعة كلو اّّّار ةن ووار ةن، من تّّّياتّّّة الى ا تصّّّا  الى  فهي  تبشّّّو

 ، وتترك للجمهور حرية تكوين آرائه وأفكاره الملت لوة. اجتماع الى يوميات مشاهير

ر وتّّّائل التواصّّّل ااجتماعي  ن بعد تلوو ن من ااخبار، خصّّّوصّّّا ولعلو المرء أصّّّبك أكقر  ربا

 وتبل توصيل المعلومة، التي أصبحت في متناول الجميع. 

 ااو أن الوا ع يحاكي عكس ذلك.

ن. فكلوما زا ت وتّائل التواصل ااجتماعي ترعةن  ، كلوما زا ت اللللات اللياتية اتتبدا ان وحزما

ات ذات خلفيفليس بغريبن أن تلّّّّّّيوس معام  نوات التلفاز والجرائد وتملّّّّّّي واجهات اع ميوة 

 تياتية خبيقة. 

ة والملّّّّت لوة، أين ت   حرية  في ظلو هذا الوا ع األليم الذي يتحدى جميع مبا ئ الصّّّّحافة الحرو

ن؟ الرأي والتعبير والصحافة  ن ومحليا  عالميا

ي للمعايير العالمية والمحلية ال الولية التي ترعى حرية الرأي  في المنشّّّّور ا تي، تّّّّو  لتلرو

ّّة وال والين المحليّّة التي تكفّّل هّّذه والتعبير والصّّّّّّّحّّافّّة،  متلر ين الى أهم المواثيق العّّالمي

ض لها هذه الحريات ي ن. الح وي. باإلضافة الى أبرز االتهاكات التي تتعرو  وميا
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 عالميعلى النطاق ال و الصحافة التعبير الرأي و حرية

A.   ؟ و الصحافة التعبير  الرأي و مفهوم حريةلمعايير الدولية التي ترعى اما هي  
 

  في المواثيق الدوليةحرية الرأي و التعبير  (1

أللهّّا صّّّّّّّوت مّا يجول في خوا،ر هي روح الفكر الّّديم را،ي،  – كمّّا يرى بعا المفكرين – حريّة الرأي والتعبير

الشّّّّعب و،ب اتهق فحق الرأي هو ما يكمن في النفس، أما حق التعبير، فهو ما يفصّّّّّك عن الرأي الكامن في النفس، الذي 

 1. يكتش  ح ي ة المجتمع ويعلي اللللة العامة  ائمان صورة صا  ة عن رغباته، وما يحتاج إليه من خدمات

لتعبير في جميع  ول العالم و تكوين مجتمعات أكقر اللّّالية، تم ااتفاي على ا راجها في ومن أجل تفعيل حرية الرأي و ا

من  الون أصّّّّول  2العديد من المعاهدات و ااتفا يات الدولية. و تتصّّّّدور هذه اإلتفا يات ال والين المحلية بحلّّّّب الما ة 

 محاكمات مدلية التي لصوت على: 

ل ال واعد وعند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام ال الون العا ي تت دوم في "على المحاكم أن تت يود بمبدأ تلّّّّّللّّّّّ

 2".مجال التلبيق األولى على القالية

 ومن المعاهدات التي ضمنت حرية الرأي والتعبير لذكر:

  : 14في المادة  1441اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -

لكل اّّّّّّّ ف الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشّّّّّّّمل هذا الحق حرية اعتناي ا راء  ون أي تدخل، واتّّّّّّّت اء األلباء 

 .3الت  ون ت يد بالحدو  الجغرافيةكواألفكار وتل يها وإذاعتها بأية وتيلة 

 : 14العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة  -

  .في اعتناي ااراء  ون ان يناله اي تعرض بلببهمايكون لكل اللان حق   ( 1

يكون لكل اللّّّان حق في حرية التعبير يوليه حرية في ،لب جميع الواع المعلومات واافكار وتل يها واذاعتها  ون  (  2

  .اي اعتبار للحدو  بال ول او الكتابة او اللباعة او الفن او بأية وتيلة اخرى ي تارها

من هذه الما ة على واجبات وملّّّيوليات خاصّّّة ويجوز  2ل الح وي المنصّّّول عليها في الف رة ينلوي اتّّّتعما (  3

 لذلك اخضاعه لبعا ال يو  ار، لف ال الون عليها ولزومها لتأمين ما يلي

  احترام ح وي الغير او تمعتهم 

 4حماية اامن ال ومي او الناام العام او الصحة العامة او اا اب العامة 

 : 11األمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة إتفاقية  -

أفرا   لتشجيع مناتبة ، ضمن حدو  إمكالاتها ووف ا للمبا ئ األتاتية ل الولها الداخلي ، تدابير تت ذ كل  ولة ،ر  -1

، الحكومية ومنامات المجتمع المحلي  غير وجماعات ا ينتمون إلى ال لاع العام ، مقل المجتمع األهلي والمنامات

وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجو  الفلا  وأتبابه وجلامته وما  ، على المشاركة النشلة في منع الفلا  ومحاربته

 تدعيم هذه المشاركة بتدابير مقل : وينبغي يمقله من خلر.

 عمليات ات اذ ال رار وتشجيع إتهام الناس فيها ق في أ( تعزيز الشفافية

                                                             
 )كشاكش، )القاهرة: منشأة المعارف، 7691(، ص 96( 1
 قانون أصول محاكمات مدنية لبناني في مادته الثانية  2
3 (unicef)7699 ، 
 )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كاجملون/ديسمبر٦٤١١تاريخ بدءالنفاذ: ٣٢ آذار/مارس٦٤٩١،وفقاألحكام المادة٩٤( 4



MADI, GERMANOS                                 حرية الرأي و التعبير والصحافة April 1, 2020 
 

 

5 | P a g e  
 

 فعليا على المعلومات ق الناس ب( ضمان تيلر حصول
والجامعية  المدرتية تلهم في عدم التلامك مع الفلا  ، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج إع مية ج( ال يام بألشلة

 ق
تلك  إخضّّّّّاع حرية التماس المعلومات المتعل ة بالفلّّّّّا  وتل يها ولشّّّّّرها وتعميمها. ويجوز وحماية  ( احترام وتعزيز

 هو ضروري : وما نة ، اريلة أن ت تصر هذه ال يو  على ما ينف عليه ال الونالحرية ل يو  معي

 
 أو تمعتهم ق ا خرين لمراعاة ح وي "1"
 أو الناام العام أو لصون صحة الناس أو أخ  هم. الو،ني لحماية األمن "2"

 
إليها  المشّّار الفلّّا  ذات الصّّلةتت ذ التدابير المناتّّبة لضّّمان تعري  الناس بهيمات مكافحة  أن على كل  ولة ،ر  -2

لكي يبلغوها ، بما في ذلك  ون بيان  الهيمات في هذه ااتفا ية ، وأن توفر لهم ، حلّّّّب اا تضّّّّاء ، تّّّّبل ااتصّّّّال بتلك

.مجرما وف ا لهذه ااتفا ية فع  هويتهم ، عن أي حوا ث  د يرى ألها تشكل
5
 

 

 حرية الصحافة  (2

ن في ربا الكيالات في تُعر  الصّّّّحافة باللّّّّللة الرابعة،  فهي وتّّّّيلة فعالة لتكقي  الفهم ،تلوير األفكار والمضّّّّي  دما

ه، التي تد الموا،ن بآخر األخبار و الملّّّّتجدات تفعول الحياة الديم را،ية من خ ل تزوي. باإلضّّّّافة الى ذلك، المجتمع همو

 اركة في الحياة اللياتية.تمكونه من تشكيل آرائه و أفكاره و ملاءلة الدولة و المش ومن لاحية ثالية

ي حارب تفشو تحرل على المصلحة العامة وللحكومة، تإجتماعي ر مرا ب ومناظكالصحافة ت   رة، لوو في األلامة المت

ز بذلك مبدأ الشّّفافية  الفلّّا  كما للّّان. ح وي اإلو تحافظ على والبيرو را،ية واتّّتبدا  األفرا  في الجهاز اإل اري. فتعزو

 في العديد من الدول بتوصية حلول للتغلب على التحديات والحواجز من أجل الت دم ااجتماعي.  تلاهم

من اإلع ن  611فالما ة  ،حرية الصّّّحافة ،ااتفا يات الدولية بالموا  لفلّّّها التي تضّّّمن حرية الرأي والتعبير تكفل د و

 ون الت يد بالحدو   تيمن لشّّّّّّّر األخبّار وإذاعتهّا الح وي، فهي من لّاحيّةبّن إز واجيّة ، تيمو العّالمي لح وي اإلللّّّّّّّان

دتهّّا المّّا ة ، ومن لّّاحيّّة أخرى تيمن تل ي األخبّّارالجغرافيّّة ّّو من العهّّد الّّدولي ال ّّال بّّالح وي المّّدليّّة  11. و ّّد أي

لناام اامن ال ومي او ا ، ومضّيفةن بعا ال يو  الواجب إحترامها كح وي الغير او تّمعتهم7في ف رتها القالية  واللّياتّية

(، ااتفا ية األمريكية  11. كما أن ااتفا ية األوروبية لح وي اإلللّّّّّّان ةالما ة 8العام او الصّّّّّّحة العامة او اا اب العامة

ّّد  ّّا ة 11ةالبن ّّاي األفري ي لح وي اإلللّّّّّّّّان وح وي األمم ةالم ّّة الرأي والتعبير 1( من الميق ّّت بحري ّّا اعترف ( جميعه

 والصحافة.

  التعبير والصحافةالرأي و ممارسة حريةاالنتهاكات التي تطال  (1

(aعلى الصعيد العالمي  

إذا وجد اإلرهاب الفكري فقد وجد كل إرهاب، كما أنه إذا وجدت الحرية الفكرية زال اإلرهاب كله .. فال حرية إذا لم توجد 

ارا في تفكيرنا وفي التعبير الحرية الفكرية و إذا وجدت فقد وجدت كل حرية، ومن المستحيل أن نكون أحرار ما لم نكن أحر

 عنه.

 عبد الله القصيمي 

                                                             
  )اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، اكتوبر 27, 3002(5
6 (unicef)7699 ، 
 )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كاجملون/ديسمبر٦٤١١تاريخ بدءالنفاذ: ٣٢ آذار/مارس٦٤٩١،وفقاألحكام المادة٩٤( 7
8 INTERNATIONAL LAW ON THE RIGHT TO FREEDOM OF THE PRESS Dr. Đặng Dũng Chí Chu Thị Thúy Hằng, M.A. 
(Research Institute of Human Rights)  ( Dũng) 
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ولدى االترلت ال درة على تمكين المليارات اللّّّبعة إمكالية الوصّّّول إلى المعلومات التي لحتاجها، يتيك العالم الر مي إن 

م من أخبار و مشاركة ما لديهم من آراء وأفكار.   من تكان العالم على اإلتتحواذ على ما يهمو

تحّاول بنّاء جّدران حمّّايّة حول ااتصّّّّّّّاات الر ميّة على لحو متزايّّد، أو الر  على ااحتجّاجّّات اا ان بعا الّدول "

 الجماهيرية في الشوارع بحجب االترلت، كما هي الحال في مصر واللو ان وزمبابوي، من بين بلدان أخرى. 

نها من  التحكم بإمكالية الوصول إلى المعلومات الر مية. كما حاولت كل من إيران والصين وفييتنام وضع ألامة تمكوِّ

 وفي منل ة كشمير امال الهند يتم و   االترلت وااتصاات بواتلة الهوات  ال ليوية ر ان على و وع أية اضلرابات. 

بتلّّّّريع مشّّّّروع ال والين المكتوبة، الذي من اّّّّأله أن يرتّّّّل الر ابة، من جملة  برلمان تنزاليا ،  ام2111في حزيران 

  يعملون ضّّمن الحدو  المشّّد ة ل الون اإلع م الذي يشّّتر، على وتّّائل اإلع م التهاكات أخرى. إن الصّّحفيين في الب 

ن لتوجيهات الحكومة   .""بث أو لشر األلباء أو ال ضايا ذات األهمية الو،نية، وف ا

، المحررة التنفيذية للنافذة اإلخبارية اإللكترولية ماريا ريلّّّّّّّا ، بدأت محاكمة التشّّّّّّهير في الفلبين ضّّّّّّد2111في تموز 

، وهي من المنت دين البارزين للرئيس رو ريغو  وتيرتي، بتهمة ملف ة وهي 2111"رابلر". و ّد  ُبا عليهّا في اّّّّّّّبّا، 

تح ي ات تفصيلية في بعا عمليات اإلعدام خارج للاي ال ضاء، من بين آا  العمليات، التي  التشّهير، وذلك إثر لشّرها

ارتُكبت على أيدي أفرا  الشّر،ة، ومللحين مجهولي الهوية، بتشجيع واضك من جالب  وتيرتي أثناء تنفيذ عمليات تتعلق 

 عتداء على حرية الصحافة من  بل الحكومبمكافحة الم درات. ويُنار إلى حالة ماريلا على للاي واتع على ألها ا

كالوا يح  ون في م تل ، حيث  ُبا على صّّّّّّّحفيين ميالمار أثناء النزاع يمكن أن يز ا  ال مع تّّّّّّّوءان، كما هي الحال في

هم في اللّّّّّّجن  بل إ، ي تّّّّّّراحهم  رجال وأوا  من ،ائفة الروهنيغيا على أيدي  وات األمن في واية أراكان، وتم زجُّ

 .9" تحت ضغو،  ولية

b(على الصعيد العربي 

المرتبطَين بوسائل اإلعالم كان هناك زمن اعتقد فيه الصحفيون أّن اإلنترنت سيحرر المعلومات من الرقابة والسيطرة 

 المطبوعة لكن هذه الحكومات التي يعتمد بقاؤها الفعلّي على السيطرة على المعلومات أعاقت اإلنترنت بشدة.

 جمال خاشقجي 

 ما يعيق بلبيعة الحال كل ما منم ،ضّّّتلهد ا راء و األفكار التي تتعارض مع تّّّياتّّّتهيحتى تلك ا ولة العالم العربي ما زال 

 األه أن يلاهم في الن اش والحوار وإفراز توي حرة لألفكار واابتكار واابداع واإللتاج العلمي والتميز. 

غياب حرية التعبير يعني من  ون أ لى اّك التشّار ث افة النفاي والتعتيم والتضّليل واللكوت على الحق والتشار البا،ل والفلا  

الشّّعب العربي مع األتّّ  الشّّديد يعيا مغيبا وفي حالة تّّيمة من ااغتراب والتهميا المنام. يعيا في تّّجن كبير وتمجيده. ف

 .10من األكاذيب والوعو  الفارغة واألح م التي ا تتح ق

ن، ا يجوز ت ييد حرية التعبير ااو في حاات التعرض ل أو الناام العام  الو،ني لحماية األمنأو أو تّّّّمعتهم  ا خرين ح وي الولا

ن.أو لصون صحة الناس أو أخ  هم ن لإلتفا يات الدولية التي تبق ذكرها. إاو إن الوا ع م تل  تماما  ، وذلك وف ا

 امت اللّّّللات  2118ا  الحكومة في الو ت الراهن خلورة فائ ة. فعلى مدى العام ، على تّّّبيل المقال، يمقل الت مصّّّر ففي" 

ن متذرعةن بلائفة من األتّباب اللّ يفة، منها اللّ رية والتغريد و عم لوا ن رياضّية، واجب  111باعت ال ما ا ي ل عن  اّ صّا

 التحرش الجنلي، وتحرير األف م، وإجراء م اب ت.

                                                             
 )الدولية( 9
 )قيراط( 10

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/tanzania-authorities-rushing-to-pass-bill-to-further-repress-human-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/tanzania-authorities-rushing-to-pass-bill-to-further-repress-human-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/philippines-end-harassment-prominent-duterte-critic-maria-ressa/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/philippines-end-harassment-prominent-duterte-critic-maria-ressa/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/myanmar-genuine-press-freedom-must-follow-release-reuters-journalists/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/myanmar-genuine-press-freedom-must-follow-release-reuters-journalists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt-freedom-of-expression/
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م "االتمّاء إلى جمّاعّات إرهّابيّة"، و"لشّّّّّّّر ألبّاء كّاذبّة". أما الذين  ُدموا للمحاكمة في النهاية، بعد وُوجهّت إلى المعت لين تُه

اعت الهم لمدة أاّّّهر بدون محاكمة، ف د حوكموا من  بل محاكم علّّّكرية على الرغم من أن المحاكمات العلّّّكرية للمدليين، في 

 11".مصر وفي غيرها، تعتبر جائرة بلبيعته

ن  122121انو ت رير جمعيوة مراتّّلون ب  حدو  للعامذلك،  بااضّّافة الى ن يبلل حاليا  226يبيون ان عد  اللّّجناء الصّّحافيين عالميا

ا عد  ال تلى في اوتا،  .21الاللجناء لديها الصحفيين تجين، وتحتلو المملكة العربية اللعو ية المرتبة ااولى حيث يبلل عد   امو

   تلى( وتوريا المرتبة القالية ة  تيلين(.  1، حيث تتصدور العراي المرتبة ااولى ة1الصحفيين، فيبلل حتى ا ن 

ية الرأي حرجراء ليس ف ا عبارة عن أر ام وإحصّاءات تبرز كمية االتهاكات الهائلة الحاصلة في العالم العربي  الت ريرإن هذا 

 يجرم التلور والعلم واالفتاح. ر، إلما هو اها ة حياة الصحافة في عالمن ما زال والتعبي

ولعلوه من المضحك المبكي ان آخر  وأبرز ضّحايا هذا العالم، الصحافي جمال ال اا جي، الذي كالت تهمته اللعي وراء الحرية.

ن ان هذه هي الرتّّالة التي وكألوه كان عالِّ حرية التعبير هي أََمسُّ ما يحتاجه العالم العربي"، عُنوَن " ‘بعد إغتياله له لُشّّر م الن  ما

  تيفدي ذاته من أجلها. 

ه تدى في ت  ل الحرية؟ بيفكم من اهيدن تيُهدر  مو

وى المحلية "يواجه العالم العربي نسخخخخته الخامخخخة من السخخختار الحديدي التي ال تفرخخخخها جهات خارجية ولكن من خالل الق

التي نمت على مر السخخنين إلى مسسخخسخخة حاسخخمة ” إذاعة أوروبا الحّرة“المتنافسخخة على السخخلطة. خالل الحرب الباردة، لعبت 

نيويورك “، وافقت مخخخخخخحيفتا 1497دوًرا هاًما في تعزيز وإدامة األمل في الحرية. العرب بحاجة إلى شخخخخخخيل مماثل. في عام 

مبحت التي أ” إنترناشيونال هيرالد تريبيون“محيفة عالمية مشتركة، وهي محيفة على نشر ” واشنطن بوست”و” تايمز

  .بمثابة منصة لألموات العالمية

ة إلى نسخة حديثة من هذه المبادرة حتى يتمكن المواننون من االنالع على األحدا  العالمية. وما  العالم العربي بحاجة ماسخّ

لألموات العربية. نحن نعاني من الفقر وسول اإلدارة وسول التعليم. إّن إنشال  هو أهم من ذلك، نحن بحاجة إلى توفير منصة

ّن الناس العاديون في  منتدى دولي مسختقل ومعزول عن تثثير الحكومات القومية التي تنشخر الكراهية من خالل الدعاية سيمكن

 13".العالم العربي من معالجة المشاكل البنيوية التي تواجهها مجتمعاتهم

 خاشقجي جمال

 A.محلياً، ما هي أهّم التشريعات التي ترعى حرية الرأي و التعبير والصحافة؟ 

(1  ً  للدستور:  مفهوم حرية الرأي والتعبير وفقا

 

حرية الرأي والتعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن اافكار البا،نية بشكل ظاهر عن ،ريق الك م او الكتابة او الفن 

كالرتم او الغناء او النحت...  ون  يو  ار، ب ائها ضمن ا،ار ال والين وااعرا  التي كرتتها. بم تل  ااكاله  

ن بأله البلد ااكقر تتلوران من حيث ال والين والناام اللياتي لاران للبلدان المجاورة والعربية منها  و د عر  لبنان تاري يا

ن، حيث اهدت العديد من اال  بات والحروب وا لقورات التي ،البت بالتغيير إن بالناام وإن بال والين والدتتور.خصوصا  

وبحلب الف رة ج من م دمة الدتتور، إن لبنان جمهورية الديم را،ية البرلمالية ت وم على إحترام الحريات العامة بما فيها حرية 

 الرأي والمعت د والملاواة بين جميع اللبناليين.

يعد الناام البرلمالي أحد أاكال ألامة الحكم الديم را،ية التعد ية، وي وم على التداخل بين اللللة التشريعية واللللة التنفيذية، 

                                                             
 )الدولية( 11
 )مراسلون بال حدود، 3030( 12
 )جمال الخاشقجي ، 79 أكتوبر 3079( 13
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 ويتلم الناام البرلمالي بفصل غير محد  بين اللللة النشريعية واللللة التنفيذية. 

الذين  - 1111معيات الصا ر عام اتيما  الون الج –وال والين اللبنالية تنف على حرية الشاء ااحزاب والميتلات والن ابات 

يمقلون م تل  ارائك المجتمع في جميع الدول ذات الناام الديم را،ي حيث يلاهمون بدورهم الى جالب ميتلات الدولة 

بتنمية وتلور الو،ن كما يلاهمون بإيصال صوت الشعب تحت اعار حرية الرأي والتعبير المكرتة  تتوريا والذي ينف 

منه: " حرية إبداء الرأي  وا  11أي والتعبير  واحترام الحرية الش صية وحرمة المنزل في الما ة بوضوح على حرية الر

 وكتابة وحرية اللباعة وحرية ااجتماع وحرية تألي  الجمعيات كلها مكفولة ضمن  ائرة ال الون".

، مراعية لح وي االلان او م الفة له.وحرية التعبير هي من اهم المعايير المعتمدة لتصني  الدولة بين مت دمة او مت لفة  

ن لح وي االلان لاران لغيره من الدول عامة  اوبم  ان الدتتور اللبنالي لف صراحة على هذا الحق، فإله مصنو  مت دوم ومراعيا

 والعربية منها خاصة.

 

 قي لبنان ( مفهوم حرية الصحافة2

 في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي اهم منكم جميعاثال  سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان لكن هناك "

 امام مجلس البرلمالي البريلالي.  أدموند بروك"". هذا ما  اله المفكر االكليزي األيرلندي "

عمال ااتدخل احداها بمجال ااخرى بغية  تنايم ت ان منذ لشأة الدول الديم را،ية وهي  ائمة على تللات ث ث، تتعاون  ونف

. وهذه اللللات هي اللللة التشريعية،  تتوري و الولين ال دمات للشعب ضمن ا،ار يالداخلية وال ارجية للدولة وتأم

 التنفيذية وال ضائية. 

وكان ذلك الى ان لشأ وبرز مفهوم اللللة الرابعة وظهرت هذه التلمية  في بداية لشوء االامة الديم را،ية في ال رن القامن 

 :  .تع عشروالتا

  والتشرت هذه التلمية ايضا عن ،ريق الميرخ ااتكتلندي ةتوماس كارليل( عندما لشر كتابه ةاابلال وعبا ة البلل(. 

تة لحرية الرأي والتعبير، مبدأ فصل اللللات الق ث، والمييدة باللللة الرابعة.   و د تبنى لبنان، كوله  ولة  يم را،ية مكرو

  111يتضمن اربعة ابواب و 1162ا رو مجلس النواب  الون الملبوعات عام والصحافة في لبنان،   ااع محرية ولحماية 

 . ما ة

و د لصت الما ة ااولى من هذا ال الون ان: "الملبعة والصحافة والمكتبة و ار النشر والتوزيع حرة، وا ت يد اا في للاي 

 ال والين العامة واحكام ال الون." 

اللللة الرابعة ت وم بإيصال كل ما يفيد الشعب من معلومات واخبار وكش  لملفات بكل حرية ار، ان تب ى وهذا يعني ان 

 ضمن ا،ار ال الون والدتتور.

والملبوعة هي وتيلة لشر ترتكز على تدوين الكلمات وااحر  والرتوم والصور. وتكون الملبوعة اما  ورية وتصدر  

 كقر من مرة في ااتبوع.بشكل ملتمر واما مي تة ا تصدر ا

B هل من المعقول ان يكون المشترع اللبناني العدو الرئيسي لحرية الراي والتعبير .

 والصحافة؟ 

ن، اا اله لم يترك هذا الحق ملل  .أله ومن المعلوم ان الدتتور اللبنالي كفل حرية الرأي والتعبير في م دمته ه بل وضع ل ا

 .ضوابا ورتم له بعا الحدو  التي ا يمكن ت ليها

 رجال السلطة.، والتعرض للمفاهيم الدينية، القدح والذم: ومن التجاوزات المعا ب عليها

a. في ما خف ال دح والذم: 
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 .االلان اللباب  والتعابير التي تمس بكرامةك هو اتت دام تعابير مليمة بهد  اذال الشحف ااخر وتح يره  القدح

 فهو اتهام الش ف بافعال تمس بشرفه او كرامته مق  اتهام الش ف بالفلا  او ااتتفهام والشك بالموضوع. الذمّ اما  

اي اله تم بمكان عام وامام الجمهور او بواتلة اي وتيلة لشر كالجريدة  علنيةوفي الحالتين يجب ان يتم ال دح والذم بلري ة  

 واالترلت.أوالرا يو أوالتلفاز أ

 وهما يمكن ان يلاا اافرا  او اللللة العامة.  

اذا و ع الذم على رئيس الدولة، يعا ب علية بالحبس من اهرين الى تنتين, وبالحبس تنة على ااكقر اذا وجه الى المحاكم او  

العامة من اجل وظيفته او الهيمات المنامة او الجيا او اا ارات العامة, او وجه الى موظ  ممن يمارتون اللللة 

صفته,كذلك اذا و ع على اي موظ  اخر بلبب وظيفته او صفته يعا ب بالحبس ث ثة ااهر على ااكقر او بغرامة من عشرين 

 ع( 186ال  الى مايتي ال  ليرة. ةما ة 

 ع على: 188اما في ما خف ع وبات ال دح ف د لصت الما ة 

 " يعا ب 

 و ع على رئيس الدولة بالحبس من اهر اللنة اذا - 

ه الى المحاكم او الهيمات المنامة او الجيا او اا ارات العامة, او وجه الى موظ    - بالحبس من اهر على ااكقر اذا وجو

 ممن يمارتون اللللة العامة من اجل وظيفته او صفته

 اي موظ  آخر من اجل وظيفته اوصفته بالغرامة من عشرين ال  الى ممة ال  ليرة او بالتو ي  التكديري اذا و ع على  -

وبااضافة الى ما ت دم كل تح ير او  دح او ذم موجه الى  اض خارج للاي وظيفته يعا ب بالحبس تتة ااهر على ااكقر...ةم 

 ع( 181

b. :في ما خف التعرض للمفاهيم الدينية ورجال الدين 

دح الدينية بشكل علني او باية وتيلة لشر كما هو الحال بالنلبة لل المس بالشعور الدينية هو التجدي  على الله وتح ير الشعائر 

 الع اب المفروض. 476و 474، 471والذم. و د حد   الون الع وبات في الموا  

ع عا بت كل عمل تجدي  على الله "بشكل علني" بالحبس من اهر الى تنة. والتجدي  هو الرفا الكامل  471فالما ة 

 الله باإلضافة الى اللباب والشتائم على الله.والملتمر ل بد لوجو  

ع  كل من ا دم على على تح ير الشعائر الدينية او حث على ااز راء بالشعائر بلري ة علنية يعا ب  474وبحلب الما ة 

 بالحبس من تتة ااهر الى ث ث تنوات.

  :و"يعا ب بالحبس من تتة ااهر الى ث ث تنوات

ن عند ا -1   ل يام باحدى الل وس او بااحتفاات او الرتوم الدينية المتعل ة بتلك الل وس او عر لها باعمال الشدة او التهديدمن احدث تشويشا

 من هدم او حلم او اوه او  لس او لجس ابنية خصت بالعيا ة او ااعرتها وغيرها مما يكرمه اهل الديالة او فمة من الناس" -2

 

c. . :في ما خف المس بكرامة الرؤتاء  

المس بكرامة الرؤتاء هو لشر ما ة في الملبوعات بهد  االت ال من هيبة او كرامة او ار  رئيس الجمهورية او 

رئيس  ولة اجنبية و يتم ايضا من خ ل ال دح او الذم او التح ير. وفي حال المس بكرامة الرؤتاء، تتحرك  عوى الحق 

و رئيس اي  ولة كما يمكن لل ضاء مصا رة الملبوعة واحالتها العام عفوا و ون اكوى المتضرر اي رئيس الجمهورية ا

امام محكمة الملبوعات. وع وبة المس بالرؤتاء تكون بالحبس من اهرين الى تنتين وبغرامة تتراوح بين خملين مليون 

 14.ل.ل وممة مليون ل.ل او بإحدى الع وبتين. والع وبة تلال كاتب الم ال، المدير المليول وصاحب الملبوعة

ولذكر في هذا اللياي على تبيل المقال  ضية "بيار ن" حيث اصدر ال اضي المنفر  الجزائي في بيروت هالي حلمي 

الحجار حكما بحبله مدة تتة ااهر بعد التفوه بعبارات مليمة للرئيس اميل لحو  على اااة الملت بل وبملء ارا ته ووعيه 

 .21/2/2116بتاريل 

                                                             
14Invalid source specified. 
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وعة "لداء الو،ن" حيث  ضت محكمة الملبوعات بك  التع بات في الدعوى الم امة من ولضي  الى ذلك  ضية الملب

النيابة العامة ضدها بش ف رئيس التحرير بشارة اربل والمدير المليول جورج برباري بتهمة المس بكرامة رئيس 

 الجمهورية.

بعبدا... اه  بكم في جمهورية خامنمي" والذي واعتبرت المحكمة ان الم ال الصا ر في الجريدة تحت عنوان "تفراء جد  في 

هو موضوع الدعوى، "ا يحتوي هجوما غير مبرر على ا ف رئيس الب   ومكالته ورمزيته وا ي رج عن للاي حرية 

 التعبير المصالة في  تتور الب   و والينه وت اليده، ويعكس بذلك وا ع تعد ية فكرية ا غنى عنها في مجتمع  يمو را،ي".

وبما خف المس بالشعائر الدينية، لذكر  ضية رئيس ااتحا  العمالي العام بشارة ااتمر اثر تعرضه للبلرك المارولي "مار 

 لصرالله بلرس صفير" بجرم المس بالرموز الدينية وال دح والذم والتح ير.

 هذا كلوه كمو، وما يعيشه الصحافي ضمن للاي عمله كمٌّ آخر.

 ليلت هي وحدها الاالم ااكبر لحرية الراي والتعبير والصحافة في لبنان.فال والين اللبنالية 

ف د عبور العميد اللابق لكلية ااع م والصحافة في الجامعة اللبنالية، الدكتور جورج ك وس،  ي حديثن له مع النشرة، عن أتفه  

وعندما ال يكون هناك التمويل الذاتي من خالل  ننا نعيش واقع تمويل لها"ألما آل اليه وا ع الصحافة في زمننا الحالي : 

االشتراكات واالعالنات، يصبح االرتهان لدى اإلعالم موجودا"، مشدداً على "خرورة التنبّه إلى أن أغلب أمحاب الوسائل 

  ."هاوداإلعالميّة يتعاملون معها على أنها شركة وليست رسالة، وبالتالي باتت الصحافة سلعة استهالكية وفقدت معنى وج

القاعدة الرئيسخخيّة التي يمكن أن تتم من خاللها دراسخخة جودة الصخخحافة اللبنانية هي نرح السخخسال التالي "و  د أضّّا   ائ ن: 

"من هو المستفيد من غياب الصحافة اللبنانية الحرة الناقدة البنالة؟ ومن تخدم الصحافة الموجودة اليوم وهي ال لون لها وال 

 15ويملكها أشخاصتشبه لبنان أبداً 

ن األحزاب  ا أيضّّّا على ضّّّوء كَل ما تّّّبق، للّّّتنتج أن حرية الرأي والتعبير والصّّّحافة ليلّّّت ف ا تّّّجينة ال والين اللبنالية، ألمو

 اللياتية. فهل تب ى الصحافة في لبنان تلعةو بيد الزعماء؟ 

 

 

.C كيف نحميها: 

ت اذ اصّّّّّّّحيك ان حريّة الرأي والتعبير م يّدة في لبنّان بموجّب ال ّالون، اا اله يمكن العمل على تلوير هذه الحرية من خ ل 

 الشعب بها.  ت اللللةالتي احجرالهواجس التي تشجع على الت لف من بعا المبا رات وال لوات  

 رات؟ فهل هناك من ميتلة فعالة أكقر من اليوليلكو ات اذ هكذا مبا 

ن اليوليلّّّّكو  فع ن، أن ن في اللليعة في المضّّّّي  دما  هدفها ااتّّّّاتّّّّيتفعيل المبا راتحرية الرأي والتعبير والق افة،  جراءا  ائما

 .لمية والتق يفية والتربويةالل

اون بين التعتلّّّتهد  المنامة: "اإلتّّّهام في صّّّون اللّّّلم واألمن بالعمل، عن ،ريق التربية والعلم والق افة، على توثيق عرى 

األمم، لضّّمان ااحترام الشّّامل للعدالة وال الون وح وي اإلللّّان والحريات األتّّاتّّية للناس كافة  ون تمييز بلّّبب العنصّّر أو 

وبناء على ذلك وضّع المجلس التنفيذي لليوللّكو، عام ."الجنس أو اللغة أو الدين، كما أ رها ميقاي األمم المتحدة لجميع الشّعوب

تّرية لفحف الب غات ةالشكاوى( التي تتل اها المنامة فيما يتعلق باالتهاكات المدعى بها لح وي اإلللان في  ، إجراءات1178

مجاات اختصّّاصّّها، أي في مجاات التربية والعلم والق افة وااتصّّال. وُحدو ت هذه اإلجراءات في  رار المجلس التنفيذي ر م 

  . .16الوار  لصه رفق هذه المذكرة 1.1م ت/114

تلّّير اليوللّّكو، عبر منا اتها الدائمة بمفهوم مجتمع المعرفة، في اتجاه رؤية كاملة واّّاملة مع مراعات التحوات التي يشّّهدها 

العالم اليوم بكل تع يداتها وآليات عملها. ويلّّّّّتند مفهوم مجتمعات المعرفة إلى مبا ئ حرية التعبيرق وتعميم االتفاع بالمعلومات 

 وتعزيز التنوع الق افيق وتكافي فرل االتفاع بالتعليم الجيد.والمعرفةق 

                                                             
 )بين الرسالة والسلعة: هذا هو واقع الصحافة في لبنان، الجمعة ٢ أيار ٣١٦٤ 01:20( 15
 )حماية حقوق االنسان: اإلجراء رقم 709( 16
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ار واألفك ونشخخخر المعلومات حرةولتمكين الناس وضّّمان مشّّاركتهم في مجتمعات المعرفة، ا بد من تبا ل المعلومات بصّّورة 

د الحديقة على ح تتصّّّااوالمعرفة على للاي واتّّّع، من خ ل وتّّّائل اإلع م الت ليدية و من خ ل تكنولوجيا المعلومات واا

 تواء. 

ويعمل البرلامج الدولي لتنمية ااتصّّّّال على تحلّّّّين الموار  الت نية والبشّّّّرية لوتّّّّائل اإلع م الملّّّّت لة ويلّّّّاهم في تمويل 

مجموعة من المشّّّّّروعات: من حل ات العمل التدريبية إلى تحديث وكاات الصّّّّّحافة وهيمات البث اإلذاعي، مروران بملّّّّّالدة 

 ع م المجتمعات المحلية.وتائل إ

وتلّّّهر اليوللّّّكو على حرية الصّّّحافة عبر اّّّجبها العلني ل عتداءات األكقر جلّّّامةن، كعمليات ااغتيال وتّّّجن العاملين في 

 الوتا اإلع مي. كما تواصل المنامة  فاعها عن األفرا  الذين يتعرضون للتهديدات، عن ،ريق ال نوات الدبلوماتية.

ا لراح او تعديل ال والين ال ديمة  التي ا تتمااّى مع تلورات العصّر وا، ي وراّة اص حات  الولية  لضّي  الى ذلك فكرة

 ا تيما  الون الع وبات الذي يجرم مق  ال دح والذم ضد رؤتاء الدول ااجالب او ضد الموظفين...

ن المبا رات   قال افة بين األجيال الجديدة. ولذكر على تّّّبيل المالملّّّت لوة التي تلّّعى الى لشّّّر الفكر والق المدليةوا لنلّّى أيضّّّا

ن الى لشّّّر م اات …Legal Agenda, The Phoenix daily, Megaphoneاالكتلرولية ة الصّّّفحات (، التي تلّّّعى يوميا

 صحفيوة تتناول مواضيع اجتماعية، تياتية وأ تصا ية تلال العالم ولبنان.

 ولربوما تكون هي أمل الحرية في الملت بل.  

  أخيرة كلمة

بإلتفاضة اعبية واتعة املت كافة اراضيه  2111تشرين ااول  17خر ااحداث التي اهدها لبنان في في ال اتمة، لذكر بآ

بلوله وعرضه، حيث لزل اللبناليون الى الشارع تحت اعار "كلن يعني كلن" منا ين بااص حات الجذرية في الدولة 

تترجاع ااموال المنهوبة واتت  لية ال ضاء وغيرها وميتلاتها بما فيهم الناام اللائيفي والمحاصصة ومحاكمة الفاتدين وا

من الح وي التي تضمن اتتمراريتهم على العيا مقل الكهرباء والماء والتعليم وااتصاات والضمان والعمل... وحيث تجلت 

 هذه القورة التهاكات عدوة بحقو حرية الرأي والتعبير.

مع". وكأن تياتيينا ا يعون الوضع المذري الذي  فع اعبهم الى فالتعديات الصا رة عن اللللة اتت تحت عنوان "ال 

اللر ات. وكأن لبنان ما زال يمتوع بل ب "تويلرا الشري". فعبارات "ا  اعي للهلع" و"الليرة بال  خير" أغضبت الناس أكقر 

ليلت تببه.فأكقر، و فعته الى اللر ات عن جديد رغم جائحة الكورولا، فالموت على اابواب والكورولا   

في البداية وضعت ااجهزة اامنية في وجههم، حيث اهدت م تل  اللاحات اللبنالية تلللة من ااعت اات العشوائية بتهمة 

التااهر و عوة الناس للنزول الى الشارع الذي يكفلها الدتتور، كما واتتعمالهم لل وة المفر،ة بحق القوار بم تل  الوتائل 

ن لاران العنيفة، من ضرب بالع صي، وال نابل المليلة للدموع، واخلرها كان الرصال الملا،ي المحار اتتعماله  وليا

ل لورته على صحة االلان، وما يتركه من اثار على حياته. بااضافة الى م تل الشهيد "ع ء ابو ف ر" بل ح علكري. وا 

لى يد كل من ااجهزة اامنية واحزاب اللللة يمكن لليان ما اهدوه ااع ميون والمصورون من اعتداءات جلدية ع

والمناصرين لهم، الذين لعبوا ايضا  ورا مهم بنشر الرعب بصفو  المنتفضين بعد الت ريب والهجومات المتكررة على اماكن 

والتي  ضت التااهر واام ك العامة وال اصة منا ين بزعمائهم ومحاولين زرع الفتنة اللائفية، واتتعمالهم للل ح المتفلة 

 بجرح العديد من ااا ال وم تل احدهم وهو "حلين العلار".

ا لنلى أيضان موضة ااعت اات بحجة التعرض اا ال تياتية والمسو بالشعور ال ومي لتيجة تنزيل صور واعارات على 

 وتائل التواصل ااجتماعي.

الصريك ايذاء المليولين عنه؟فكي  يكفل تشريعنا المحاتبة اذا لم يلتلع اعبه التعبير عن رأيه   

ما هي ح ي ة هذه الدولة الديم را،ية التي يمدح بها رؤتائنا؟ وهل لحن أ رب لللياتات ال معيوة البوليلية، من ألاايد الحرية 

 والعدل والكرامة؟
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ن يكون فيه اللبنالي مكتوب، مرئي، وملموع.  لعلو يأتي يوما
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