مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

حرية التعبير والرأي واإلعالم

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية

اعد المسودة األولى لهذه الدراسة المحامي الدكتور بول مرقص أستاذ محاضر في القانون وفي
مادة حقوق اإلنسان والحريات العامة في الجامعة األميركية في بيروت  AUBوفي جامعة الحكمة،
ّ
ّ
ومنسق في «مرصد القضاء في لبنان» وفي «مرصد
منسق في «مرصد التشريع في لبنان»
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية» للمؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم.
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مقدمة

عُ رف لبنان تاريخياً بأنه مالذ ناش��طني سياس��يني ومهاجرين من الدول املجاورة ،هرباً من تضييق السلطات
عليهم ،عىل اعتبار أنه يتمتّع مبقدار أكرب من الحريات العامة ويف مقدّمها حرية التعبري والرأي واإلعالم.
محصل��ة هذه املقارن��ة االيجابية بني لبنان ودول الجوار ال تعني أن لبن��ان دولة متقدّمة نوعياً عىل
إ ّال أن ّ
نصت عليها الرشعات العاملية
صعي��د الحريات العامة أو هو يل ّبي يف صورة تا ّمة املعاي�ير واملتط ّلبات التي ّ
لحقوق اإلنس��ان ،س��واء عىل صعيد البنية الترشيعية والقانونية أو عىل صعيد املامرسات الرسمية املتّبعة.
األمر الذي يطرح عدداً كبرياً من التحديات والصعوبات ويستدعي دراسة ُس ُبل مواجهتها.
تندرج ورقة العمل الحارضة يف س��ياق إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنس��ان يف لبنان التي ترعاها اللجنة
النيابي��ة لحقوق اإلنس��ان ،بالتعاون مع مرشوع برنام��ج األمم املتّحدة اإلمن��ايئ  UNDPيف مجلس النواب
ومكتب املفوض الس��امي لحقوق اإلنسان ،وهي تسعى إىل وضع مرشوع خطة قطاعية حول حرية التعبري
والرأي واإلعالم ،دون سائر الحريات والسيام منها الحق يف إنشاء الجمعيات واألحزاب الذي تتو ّاله مجموعة
عمل أخرى ،ومناقشتها مع مجموعة عمل معنية(.)2
ال ب ّد قبل الغوص يف تفصيل الورقة الحارضة ،من إحاطة القارئ ببعض املعايري التي اعتمدتها هذه الورقة
تم األخذ بها يف ضوء اجتامعات العمل التي عقدتها املجموعة القطاعية
يف املنهجي��ة ويف املضم��ون والتي ّ
تحضرياً إلنجاز هذه الورقة:
ترم��ي الورقة الح��ارضة إىل درس واقع حرية التعبري والرأي واإلعالم عىل املس��تويني القانوين والتطبيقي
والخروج مبقرتحات مفيدة لتطوير هذه الحرية دون أن يعني ذلك تجريد هذه الحرية من أي حدود.
تتن��اول الورقة الحارضة جميع وس��ائل اإلع�لام .لكنها تف ّرق بينها ألغراض منهجي��ة ،كأن تف ّرق مث ًال بني
اإلعالم املريئ واملس��موع من جهة ،والصحافة املكتوبة من جهة ثانية رغم معالجتها للعديد من املنطلقات
والقواسم والحاجات املشرتكة بينها(.)3
تأخذ الورقة باإلعتبار الواقع الطائفي الذي يؤ ّثر عىل تحرير وتنظيم واقع اإلعالم يف لبنان ،وارتباط حرية
اإلعالم بالتطور الدميوقراطي ،وإتصال اإلعالم بشكل وثيق بقضايا اإلعالن.
ع�لى الصعي��د املنهجي ،ترمي ه��ذه الورقة إىل تحلي��ل النصوص القانونية واملامرس��ة متهي��داً لتقديم
املقرتحات املطلوبة ،وذلك عىل «محاور» باملقدار الذي يتالءم مع املوضوع املطروح واملنهجية التي طلبتها
7

الجهة القامئة باملرشوع .وتعتمد من جهة أخرى عىل التقييم الثقايف عند الس��لطة والصحافيني من الخلفية
اإلجتامعية ،وتستند إىل املعايري الدولية واإلجتهادات القضائية حس ًام للتباينات السياسية يف موضوع إعالمي
معينّ (فمبدأ الرقابة املس ّبقة مخالف للحريات مث ًال).
تتوجه اإلقرتاحات إىل كل من الس��لطتني الترشيعية والتنفيذية ،يف حال كانت هذه اإلقرتاحات تستدعي
ّ
تعديالت يف الترشيعات (مجلس النواب) ،أو تعديالت يف املراسيم واإلجراءات التنفيذية واإلدارية (الحكومة
والوزارات واإلدارات املعنية) ،أو تعديالت يف األنظمة النقابية واملهنية (نقابتي الصحافة واملح ّررين).
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 .1الواقع القانوني

تم تجسيدها يف الدستور والقوانني
ترتكز معايري حقوق اإلنسان عىل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،وقد ّ
العادية.
نع��رض يف ما ييل املعاهدات الدولية املتعلقة بحرية التعبري والرأي واإلعالم ،مع لفت النظر إىل املعاهدات
ثم إىل البنية الترشيعية والقانونية الداخلية بغية
التي أبرمها لبنان وتلك التي امتنع عن إبرامها ،لننتقل من ّ
قياس مدى تكريس هذه الحقوق يف الترشيع اللبناين ،متهيداً لدرس الوضع امليداين يف لبنان.

أوالً :المواثيق والمعايير الدولية
ين��ص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان( )4الذي التزمه لبنان يف مقدمة دس��توره ،وكذلك العهدان الدوليان
ّ
()5
للحقوق املدنية والسياس��ية وللحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اللذين أبرمهام لبنان  ،عىل حرية
التعب�ير والرأي واإلع�لام( .)6كذلك تنص اتفاقية حق��وق الطفل التي انضم إليها لبن��ان( ،)7عىل حق الطفل
يف حري��ة الفكر وحرية التعبري «ويش��مل هذا الحق حرية طلب جميع أن��واع املعلومات واألفكار وتل ّقيها
وإذاعتها ،دون أي اعتبار للحدود ،س��واء بالقول ،أو الكتابة أو الطباعة ،أو الفن ،أو وس��يلة أخرى يختارها
الطفل»(.)8
إال أن لبن��ان مل ينض��م إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية
الذي يرمي إىل اإلعرتاف بصالحية اللجنة املعنية بحقوق االنس��ان املنش��أة مبوجب العهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية ،يف النظر يف الشكاوى املقدمة من أفراد ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف دولهم(.)9
تشمل حرية التعبري والرأي واإلعالم وفق املواثيق الدولية املتع ّلقة بحقوق اإلنسان(:)10
الحق يف حرية الفكر والدين :يشمل هذا الحق حرية اإلنسان يف تغيري دينه أو معتقده وإقامة الشعائر
والتعليم الديني ،سواء مبفرده أو مع الجامعة ،عىل املأل أو عىل حدة(.)11
حرية اعتناق اآلراء دون مضايقة(.)12
الحق يف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأيّ وسيلة ودومنا اعتبار للحدود( ،)13وحرية
التعبري(.)14
9

مل تق ّيد هذه املواثيق الدولية الحريات األساسية إال استثنا ًء عىل القاعدة ومبوجب قوانني صادرة عن املجلس
النيايب ،وذلك باملقدار الرضوري لحامية النظام العام واألمن القومي واملصلحة العامة واألخالق العامة(.)15
من ّ
اإلطالع عىل املواثيق الدولية ومراجعة الفقه واإلجتهاد الدويل واللبناين( )16نستخلص معايري ميكن البناء
عليه��ا العت�ماد خيارات ترشيعي��ة وتنظيمية يف القضايا اإلعالمي��ة يف لبنان .فتندرج حري��ة التعبري والرأي
واإلعالم ضمن إطار الحريات األساسية املستندة إىل املبدأين التاليني(:)17

 .1مبدأ الحرية وحصريّة القيود
ال يجوز تقييد الحرية إال «لضامن اإلعرتاف بحقوق الغري وحرياته ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام
النص
ترصف غري محظور رصاح ًة يف ّ
واملصلح��ة العامة واألخ�لاق يف مجتمع دميوقراطي»( .)18وتالياً ،فإن كل ّ
فتفس حرصياً ويف شكل ض ّيق.
القانوين يكون مباحاً؛ وأما القيود القانونية ،أو ما يس ّمى أحياناً «بالتنظيم» ،رّ
النص ،يفرس القانون دامئاً ملصلحة الحرية وليس ملصلحة القيود.
ويف حال غموض ّ

 .2مبدأ اعتماد التدابير القمعية ال االستباقيّة
مبعنى أن الرقابة الالحقة هي وحدها الجائزة دون الرقابة املسبقة املخالفة ملبدأ الحرية(.)19
يج��در إلغاء الرقابة املس��بقة واإلكتفاء بالرقابات الالحق��ة التي ميكن أن تجريها هيئ��ات إدارية مختلطة
والقضاء.
ومتهيداً للدخول يف التفاصيل حسب الئحة املعايري املنهجية املطلوبة من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،نشري
إىل أبرز املبادئ واإلشكاليات التي ينبغي عىل لبنان اعتامدها:
أ .حرية التأسيس:

توصل الفقه واإلجتهاد الدوليان إىل إقرار مبدأ مج ّرد «الترصيح إىل الس��لطات» أو ما يعرف بنظام «العلم
ّ
والخرب» كسبيل إىل تأسيس وسائل اإلعالم ،حيث ُيستبعد ّ
تدخل اإلدارة يف تأسيس وسائل اإلعالم من طريق
«الرتخيص املس��بق» ويف عمل وس��ائل اإلعالم .وهذا املبدأ ،أي مبدأ حرية التأس��يس ،مشرتك بني الصحافة
املكتوبة واإلعالم املريئ واملس��موع .كذلك هو ينس��حب عىل س��ائر وجوه الحريات العامة كحر ّية تأسيس
الجمعيات واألحزاب.
كذلكّ ،
فإن التمييز القائم بني وسائل اإلعالم املختلفة عىل أساس سيايس أو غري سيايس يفسح املجال ّ
لتدخل
الس��لطة ويرتك مجال االستنساب واسعاً يف ميدان تأسيس وسائل اإلعالم وعملها ،األمر الذي يش ّكل مخالفة
ملب��دأ حرية اإلع�لام وتعدّديته وتصنيفاً مق ِّيداً لهذه الحرية .فض ًال عن تع ّذر الفصل بني ما هو س��يايس وما
هو غري س��يايس نظراً لعدم وجود مفهوم محدّد لإلعالم السيايس املعارص .فاملسائل االقتصادية واالجتامعية
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والرتبوية والبيئية ...جميعها تندرج يف سياق تعريف السياسة ألنها تختّص بإدارة الشأن العام.
لذلك ،س��وف نقرتح يف هذه الورقة إلغاء هذا التمييز وتبنّي خيار تحرير تراخيص وس��ائل اإلعالم واإلكتفاء
بنظام العلم والخرب أي الترصيح إىل السلطات املعنية بتأسيس وسيلة اإلعالم يف مهلة معينة وضمن رشوط
يحدّدها القانون بد ّقة لجهة تفاصيل هوية املؤسس�ين وعناوينه��م وأمكنة العمل ،إضاف ًة إىل رشوط تقنية
تحافظ عىل جودة ونوعية ّ
حجة لتعطيل عملية
البث اإلذاعي والتلفزيوين دون أن ُيتّخذ من هذه الرشوط ّ
التأسيس.
المشرفة:
ب .السلطات ُ

ثالث سلطات ّ
مرشحة ملراقبة تأسيس وسائل اإلعالم وعملها وهي:
( )1اإلدارة ،أو،
ّ
( )2الهيئة املستقلة الناظرة بقضايا اإلعالم ،أو،
( )3القضاء (املحكمة الناظرة بقضايا اإلعالم).
جميع هذه الخيارات تطرح جدل ّية وإشكال ّيات متعدّدة قابلة للدرس:

( )1ففي الحالة األوىل ،حيث تناط مهمة املراقبة بالس��لطة اإلدارية ،كوزارة اإلعالم مث ًال كام هي الحالة يف
ّ
والتدخل السيايس السافر بشؤون اإلعالم إلخضاعه
عدد من الدول العربية ،يثور هاجس عدم حياد السلطة
بذريع��ة «تطبيق القانون» .األمر الذي يؤدّي فعلياً إىل اس��تبعاد هذا الخي��ار يف األنظمة الليربالية حيث ال
وجود لوزارة اإلعالم ،أو هي ُألغيت إذا كانت موجودة .فاإلدارة يف هذه الدول ال ّ
تتدخل بوسائل اإلعالم.
( )2ويف حالة وجود هيئة مستق ّلة تنظر بقضايا اإلعالم ،قريبة من املجلس الوطني لإلعالم يف لبنان مث ًال(،)20
يث��ور هاجس تش��كيل هذه الهيئة حتّى تكون مس��تق ّلة فع ً
�لا .هل نَّ
تعي من أخصائي�ين يف اإلعالم أم من
مستق ّلني أم من الفئتني معاً؟ هل تعينّ من السلطة الترشيعية أو من السلطة التنفيذية أو من اإلثنتني معاً
عىل نحو ما ذهب إليه النظام اللبناين القائم عىل التعيني باملناصفة بني الس��لطتني؟ أم هي ُتنتخب مبارش ًة
من الشعب؟
نقرتح يف هذه الورقة إعادة النظر يف تش��كيل املجلس الوطني لإلعالم إلبعاد ّ
التدخل الس��يايس عنه وإيالئه
صالحية إحالة وسيلة اإلعالم إىل القضاء كام سيجري بيانه يف الفصل األخري (مرشوع الخطة القطاعية).
( )3ويف حالة إيالء صالحية الرقابة عىل وس��ائل اإلعالم للقضاء ،يثور التس��اؤل عن املحكمة الصالحة للنظر
يف قضايا اإلعالم :هل هي محكمة املطبوعات ،املحصورة صالحياتها باملطبوعات فيام جرائم التعبري أوس��ع
نطاقاً؟ فهل يدخل يف اختصاصها اإلعالمي النظر يف قضية العامل يف مؤسس��ة مرئية أو مس��موعة والكاتب
واملرسحي والش��اعر والس��يناميئ واملغنّي( )21وس��ائر الفنانني والفنّيني...؟ وهل أن هؤالء يتمتّعون بالحامية
القانونية والقضائية الالزمة؟
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اعتمد لبنان الحلول أعاله جميعها ولكن يف صورة مجتزأة وغري حاس��مة كام س��ييل بيانه تفصيلياً يف هذه
الورقة ،األمر الذي يرتك التباساً وتشابكاً يف الصالحيات حيث أن مختلف الجهات الثالث املذكورة أعاله ذات
صالحية جزئية أو ش��املة للنظر يف قضايا تأس��يس وس��ائل اإلعالم وعملها .إضاف ًة إىل إيالء املجلس الوطني
لإلعالم صالحية استش��ارية وعدم مدّه بالتجهيزات الالزمة ألداء دوره ،فأضحى واجه ًة استش��ارية ش��كلية
للسلطة السياسية.
نقرتح يف سياق هذه الورقة إلغاء وزارة اإلعالم ،وهذا يؤدّي إىل انتقال صالحياتها إىل املدعي العام التمييزي
أو املدّعي العام اإلس��تئنايف كام هي الحال يف صدد املناش�ير .كذلك س��نقرتح إعادة النظر بتشكيل املجلس
تدخل الس��لطة السياسية يف تعيني أعضائه لصالح إيالء النقابات املهنية دوراً
الوطني لإلعالم لجهة تخفيف ّ
أكرب يف تشكيله.
أما محكمة املطبوعات ،فهي محكمة استئناف جزائية ُوجدت للحؤول دون اللجوء إىل العنف قبل أن ُيلغى
التوقيف بالنس��بة للصحافيني .لكنّ هذه املحكمة ،مبا تش ّكل درجة محاكمة ثانية ،تحرم الصحايف من درجة
محاكمة إضافية.
ج .إلغاء الرقابة المسبقة:

الرقابة املس��بقة عىل وس��ائل اإلعالم تعوق حرية اإلعالم والحقّ يف إبداء الرأي .الرقابة املسبقة ليست قامئة
ّ
مس��تقل
واس��تعيض عنها يف حال وجودها بنصوص واضحة يف القوانني وبقضاء
يف األنظمة الليربالية عموماً ُ
– أو هيئات مدنية مس��تق ّلة  -تنظر مبخالفات وجرائم اإلعالم .فاملخالف يتع ّرض لعقوبة منصوص عليها يف
توجبها ،حيث ال حاجة للمنع املس��بق وإال تح ّولت
القانون متاماً كس��ائر العقوبات التي ينزلها القضاء عند ّ
الرقاب��ة إىل محاكم��ة عىل الن ّيات أو تح ّولت يف أحس��ن األحوال إىل ّ
تدخل س��يايس لرتغي��ب اإلعالميني أو
ترهيبهم.
ً
ً
وإذا كان مبدأ العدول عن الرقابة املس��بقة قد أصبح محس��وما عىل الصعيد العاملي ونقرتح تاليا اعتامده
يف النظ��ام اللبناين ّ
وكف يد دوائر األمن العام عن مراقبة الكتب واألفالم واملرسحيات واألرشطة( ،...)22إ ّال أن
الخيار االسرتاتيجي حول اعتامد القضاء أو هيئة مدنية مستق ّلة للنظر مبخالفات وجرائم حرية الرأي ،يبقى
قاب ًال للدرس وينبغي أن ُيحسم.
د .االنتخابات واإلعالم:

ال تق��وم حري��ة التعبري وال��رأي واإلعالم يف ّ
ظل غياب الهيئ��ات املهنية لإلعالمي�ين أو قصورها عن التنظيم
الدميوقراطي السليم .فالهيئات املهنية متنح املنتسبني إليها حصانة قانونية وحامية اجتامعية تخ ّولهم التمتّع
بحرية القول والكتابة .وهنا يثار التس��اؤل :هل يس��تفيد من هم خارج التنظي�مات النقابية من الحامية
املطلوبة ،وهم كرث يف لبنان؟ أال ينبغي تحديد من هو «الصحايف» املقصود يف قانون املطبوعات وكذلك األمر
بالنسبة «لإلعالمي» املنصوص عليه يف قوانني اإلعالم؟
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هـ .العقوبات:

ُيفرتض أن تكون العقوبات املنصوص عليها يف الجرائم املتع ّلقة باإلعالميني واضحة وغري قابلة للتفسري والتأويل.
انطالقاً من هذا املبدأ املتعارف عليه دولياً ،يجدر تحديد الجرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات اللبناين
املش��ددة املنصوص عليها يف املادة  388من
دون إلغائها بالرضورة (مث ًال :ميكن اإلبقاء عىل عقوبة «القدح» ّ
قان��ون العقوبات ،إذا وقع عىل الجيش أو اإلدارات العامة أو ّ
موظف م ّمن ميارس��ون الس��لطة العامة من
النص .وكذلك األمر
أجل وظيفته أو صفته ،مع رضورة تحديد القدح لوضع ح ّد إلمكان التالعب يف تفس�ير ّ
ّ
يوجه إىل موظف أثناء
بالنس��بة إىل جرم «التحقري» املنصوص عليه يف املادة  382من القانون عينه والذي ّ
قيامه بالوظيفة أو يف معرض قيامه بها).
كذلك ،تجدر إعادة النظر بالعقوبات اإلدارية املس ّلطة عىل ّ
املوظفني عند اإلدالء بآرائهم السياسية ال بل يف
جميع الشؤون( ...)23وصوالً إىل أساتذة الجامعة اللبنانية!
وس��ـــواها من اإلشكاليات التي ستسعى هذه الورقة إىل درسها واقرتاح الحلول املالمئة لها يف ضوء منهجية
العمل املوضوعة من قبل اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملفوضية السامية
لحقوق اإلنسان.

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
ُتقسم البنية الترشيعية والقانونية يف لبنان ،واملتّصلة مبوضوع دراستنا ،إىل فئتني من النصوص:
األوىل تتعلق باألحكام الدستورية التي ميكن اعتبارها متقدّمة مبدئياً يف مجال الحريات العامة.
الفئة الثانية من النصوص ،هي الترشيعات العادية ّ
املنظمة لحرية التعبري والرأي واإلعالم ،والتي تعترب أكرث
تقييداً لهذه الحريات مام هي عليه األحكام والنصوص الدستورية.

 .1الدستور اللبناني
ينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان والعهد الدويل للحقوق املدن ّية والسياس��ية عىل عدم ّ
التدخل
في�ما ّ
الخاصة والعائلية للفرد أو مسكنه أو مراسالته وعىل حامية القانون
«التعسفي» و»غري القانوين» يف الحياة
ّ
ّ
ّ ()24
م��ن هذا التدخل  ،تلتزم مقدّمة الدس��تور اللبناين التي أضيفت ع��ام  1990بأحكام هذه الرشع العاملية
رصاح ًة مام يجعلها مبثابة القانون الداخيل.
()27
()26
()25
كذلك فإن الدستور اللبناين ينص بوضوح عىل حرية الرأي واحرتام الحرية الشخصية وحرمة املنزل .
وإذا كانت األحكام الدس��تورية تس��مو عىل القوانني العادية ،إال ّأن لها يف لبنان قيمة معنوية ومبدئية أكرث
منها فعلية خصوصاً يف مجال حرية الرأي والتعبري واإلعالم ،العتبارين :األول مردّه إىل صدور أكرثية القوانني
املتعلقة بهذه الحريات قبل إضافة مقدمة الدستور اللبناين ،التي أ ّكدت عىل هذه الحريات ومواثيق حقوق
اإلنس��ان ،عام  1990وقبل إنشاء املجلس الدس��توري عام  .)28(1993واالعتبار الثاين مردّه إىل قصور تجربة
املجلس الدستوري يف لبنان وتعطيل عمله منذ عام  2005ولغاية إعداد ورقة العمل الحارضة.
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 .2التشريعات العادية
أ .قوانين اإلعالم:

قان��ون املطبوعات :ينص قانون املطبوعات عىل أن «املطبعة والصحاف��ة واملكتبة ودار النرش والتوزيع
ح ّرة ،وال تق ّيد هذه الحرية إال يف نطاق القوانني العامة وأحكام هذا القانون»( )29كام سييل عرضه يف املحور
التايل من هذه الدراس��ة والذي يتّضح من خالله وجود قيود عدّة من حيث التأسيس للمطبوعة الصحافية
ونش��اطها .إال أن م��ا يعنينا يف هذا اإلطار هو كون حرية الرأي والصحاف��ة هي املبدأ يف لبنان والقيود عىل
هذه الحرية هي من باب اإلستثناء عىل املبدأ.
قانون الب��ث التلفزيوين واإلذاعي :عىل ِغرار قانون املطبوعات ،ينص قان��ون البث التلفزيوين واإلذاعي
لع��ام  1994ع�لى أن «اإلعالم املريئ واملس��موع ح ّر» لكنّه يضيف أن حرية اإلع�لام متارس «يف إطار أحكام
الدس��تور والقوانني النافذة»( .)30ف ُيخضع القانون املذكور إنش��اء مؤسسات اإلعالم املريئ واملسموع لرتخيص
مسبق( .)31وكذلك األمر بالنسبة إىل «استرياد أو تصنيع أو تركيب أو استعامل أي جهاز ّ
بث أو نقل »...تحت
طائلة مصادرتها ،كام سييل عرضه يف املحور التايل من هذه الدراسة.
كان لبنان س�� ّباقاً بني الدول العربية إىل وضع هذا القانون .لكن قانون  1994املقتبس يف عدد من أحكامه
من القانون الفرنيس آنذاك ،أصبح عاجزاً عن اللحاق بالتطورات التقنية .ففي فرنسا ،أضحى املجلس األعىل
لإلعالم س��لطة مس��تق ّلة له صالحية تنفيذية بينام للمجلس الوطني لإلعالم يف لبنان مج ّرد رأي استشاري يف
معظم األحيان.
أما البث الفضايئ ّ
ّ
فمنظم بقانون
مستقل(.)32
قان��ون االنتخاب��ات النيابية :رغم أن قان��ون االنتخابات املعمول به يف لبنان ال ين��درج مبارش ًة يف خانة
القوان�ين الخاصة باإلعالم موضوع هذا املحور من دراس��تنا ،إال أنه يتن��اول اإلعالم االنتخايب ولو يف نصوص
عابرة وغري كافية ،بغية تنظيم توزيع الهواء الس��يايس عىل ّ
املرش��حني ،ويف بعض األحيان يف صورة مجحفة
لوسائل اإلعالم(.)33
تجدر اإلشارة إىل أن مرشوع قانون االنتخابات النيابية الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية املنشأة لهذا الغرض،
ين��ص عىل تنظيم الدعاي��ة االنتخابية وفق أصول ومعاي�ير علمية متوافقة مع الرشع��ات العاملية لحقوق
اإلنسان(.)34
ّ
المتعلقة باألعمال الفنية:
ب .القوانين

تش��مل األعامل الفني��ة كل ما يتّصل بحري��ة الفكر يف تألي��ف الكتب وطباعتها ونرشه��ا وأعامل املرسح
والس��ينام ...تبدو القوانني يف هذه املجاالت أقل ا ّتس��اعاً وتنظي ًام مماّ هي بالنسبة إىل املطبوعات واإلعالم.
لك��ن ذلك ال يعني أن الحرية أكرث مدىً كام س��وف ييل بيانه يف املحور الت��ايل .وبالعموم ،فإن دوائر األمن
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العام متارس فعلياً الرقابة عىل األعامل الفنية .لكن طباعة الكتب ونرشها ال تتط ّلبان إجازة مس��بقة( .)35إال
أن الكت��ب تضبط إذا وجد فيها األمن العام (الرقيب) مساس��اً بالنظام العام واآلداب العامة .وذلك بخالف
األعامل الفنية كاملرسح والس��ينام التي تستوجب ترخيصاً مس��بقاً – تحت طائلة الحبس والتغريم -بحيث
يح��ق لدوائ��ر األمن العام أن ترفض عرضه��ا أو أن توافق كلياً أو جزئياً عليها( .)36مع اإلش��ارة إىل أن طباعة
الكتب تقع يف األصل يف اختصاص محكمة املطبوعات.
ّ
تحظر املواثيق املتعلقة بحقوق اإلنسان عىل الدول املعنية تأويل أي نص فيها مبا من شأنه تقويض الحقوق
()37
والحري��ات  .كذل��ك ال يجوز لها عدم التق ّيد بااللتزامات الواردة فيها إال يف «حاالت الطوارئ االس��تثنائية
التي تهدّد حياة األمة واملعلن قيامها رس��مياً» وذلك «يف أضيق الحدود التي يتط ّلبها الوضع» ووفق رشوط
معين��ة( .)38ويف مطل��ق األحوال ،ف��إن هذا التقييد «املرشوع» ال ميكن أن يش��مل حري��ة الفكر والوجدان
والدين( .)39لكن ميكن املالحظة أن هاجس املشرتع اللبناين يف القوانني ّ
املنظمة لحرية التعبري والرأي واإلعالم،
إضاف ًة إىل تنظيم الحقوق والحريات ،هو هاجس أمني ،فيام تشري معايري حقوق االنسان الدولية إىل «عدم
جواز اتخاذ األمن القومي ذريعة غري م ّربرة» لتقييد هذه الحريات(.)40
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 .2الوضع الراهن في لبنان

سيتم الرتكيز يف هذا املحور عىل حرية الصحافة واإلعالم والرأي املتّخذة طابعاً سياسياً ،أكرث من سواها من
ّ
الحري��ات الدينية عىل اعتبار أن الصعوبات التي تواجهها الحريات الدينية يف لبنان ،وإن كانت موجودة،
فهي أقل بكثري مام هي عليه الحال بالنسبة إىل الحريات السياسية .فحرية املعتقد الديني يف لبنان مصونة
عىل مس��توى النصوص الدس��تورية والقانونية ،وإىل حدود كبرية عىل املس��توى التطبيقي أيضاً ،فض ًال عن
كونها تتمتّع بحامية القضاء(.)41

ّ
المتبعة
أوالً :الممارسات والسياسات الرسمية
رغم تسجيل بعض التط ّورات االيجابية يف ميدان حرية التعبري والرأي واإلعالم أخرياً ( ،)42ال يزال لبنان يعاين
تضييقاً عىل هذه الحريات(.)43
وفق التقرير الس��نوي لـ «منظمة مراس��لون بال حدود» لعام ّ ،2005
حل لبنان يف املرتبة  .108وقد أش��ار
التقري��ر إىل أن لبنان كان تاريخياً يف مقدّم البلدان العربية يف مجال حرية الصحافة ،لكنه تراجع يف العامني
األخريين  60مرتبة بسبب اغتيال الصحافيني عام  )44( 2005فض ًال عن استهداف محطات اإلعالم مبارش ًة (،)45
األمر الذي حدا بعدد من اإلعالميني إىل مغادرة البالد خوفاً من االغتيال(.)46
هذا إضاف ًة إىل االستنس��اب يف تطبيق النصوص الناظمة لإلعالم عىل مؤسس��ات إعالمية دون أخرى ،وأبرز
مثال تحرك النيابة العامة إلحالة محطة  MTVالتلفزيونية وإذاعة جبل لبنان دون س��واهام عىل محكمة
املطبوعات رغم املخالفات املتعدّدة التي ترتكبها وسائل اإلعالم باعرتاف املجلس الوطني لإلعالم(َ ،)47
وط َل ُب
هذا األخري معاقبة وس��ائل إعالم مع ّينة السيام منها املؤسسة اللبنانية لإلرسال غداة ب ّثها برنامج «بس مات
وط��ن»( ،)48وكذلك أخ�يراً تحريك القضاء لوقف برنام��ج تلفزيوين( )49وملالحقة إعالميني تناولوا الفس��اد يف
القض��اء( )50أو رئيس الجمهوري��ة( )51واعتقال آخرين بتهمة التعامل مع العدو رغم الش��كوك القامئة حول
وجود دوافع سياس��ية وراء هذه االعتقاالت تتّصل مبعارضتهم الس��لطة وأجهزة األمن وإفشاء أرسار قضية
بنك املدينة(.)52
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أوض��اع الحريات اإلعالمية كانت س��يئة أيضاً يف العق��د املنرصم :فمن حظر الربامج السياس��ية واإلخبارية
املرئية واملسموعة ،إىل توزيع الرتاخيص اإلعالمية بني املتن ّفذين سياسياً ،إىل فرض رقابة مسبقة عىل الربامج
السياسية واإلخبارية املنقولة فضائياً ،ومنع ّ
بث املقابالت السياسية مع مسؤولني سابقني معارضني( ،)53مروراً
مبالحقة الصحف( )54والصحافيني إىل ح ّد االعتداء عليهم( ،)55وصوالً إىل منع ّ
فيوم
البث الس��يايس الفضايئٌ ...
ويوم تعطى الرتاخيص اإلعالمية
متنع مقابلة مع شخصية معارضة ليسمح لها بالظهور يف مناسبة أخرى(ٌ ،)56
ّ
ويوم يصدر قرار بإقفال
ملحطة وتحجب عن أخرى ليعاد إعطاؤها رخصة كانت تستحقها وحرمت منها(ٌ ،)57
الوس��ائل اإلعالمية غري املرخص لها فيط ّبق عىل محطات دون أخرى ،ويوم متنح بعض املؤسس��ات اإلعالمية
رخصة ّ
للبث الفضايئ ثم تؤ ّلف لجنة ملراقبة البث ليصار بعدها إىل وقف عملها وسحب الرتاخيص ...إضاف ًة
إىل استنساب أجهزة األمن ملنع توزيع عدد من املجالت والكتب التي تحمل مضامني معارضة للسلطات أو
عروضاً فنية ومرسحية تعترب ماسة بالشعور الديني(.)58
لكن ميكن مالحظة اتجاه تح ُّرري يف التعاطي الحضاري مع اإلعالميني بدأ منذ عام  2005وما لبث أن تعاظم
عام  .2006من الدالالت الحديثة عىل ذلك عىل س��بيل املثال ال الحرص :عدم التع ّرض ملع ّد ومخرج برنامج
«بس مات وطن» رشبل خليل عىل شاش��ة املؤسسة اللبنانية لإلرس��ال والذي تناول األمني العام حزب الله
ماسة مبوقع هذا األخري ،وعدم مثوله أمام السلطات األمنية (األمن
الس��يد حس��ن نرصالله يف صورة اعتربت ّ
()59
العام) رغم استدعائه ،نتيجة إرصار وزير اإلعالم عىل التعاطي مع هذه القضية وفق القانون .
تحس��ناً ملحوظاً يف مجال حرية الرأي خصوصاً لناحية الجرأة اإلعالمية
تش��هد األعوام ّ 2007-2006-2005
ً
والشعبية يف توجيه النقد العلني ،مل يكن ممكنا يف السابق.
تبقى الحالة اإلعالمية عموماً ،والفنية والتعبريية خصوصاً ،مقبولة نسبياً قياساً عىل دول عربية أخرى ،بحيث
نش��هد اس��تمرار لجوء كثريين من الكتّاب العرب إىل لبنان ،حتّى قيل أن «الكتاب ُيكتب يف مرصُ ،يطبع يف
لبنان ،و ُيقرأ يف العراق»(.)60

وسـُبـل مواجهتها
ثانيًا :التحديات والصعوبات ُ
التحس��ن امللحوظ ،الزالت حرية التعبري وال��رأي واإلعالم تواجه تحديات وصعوبات ملحوظة يف لبنان
رغم
ّ
ع�لى خالف دول أخرى متقدّمة عىل املس��توى اإلعالمي .ال ميكن أن تكون ُس ُ��بل مواجهة هذه التحدّيات،
مطلق��ة أو أن تحصل دفعة واحدة ،خش��ية أال تتح ّقق أبداً .ولذلك س��نعرض يف م��ا ييل اقرتاحات متد ّرجة
وقابلة للتطبيق بالنس��بة إىل الوضع اللبناين .فعىل س��بيل املثال ،نالحظ أن عدداً من الدول املتقدّمة بادرت
متس مببدأ املساواة بني املواطنني ،عىل اعتبار أن القانون العام هو
إىل إلغاء القوانني الخاصة باإلعالميني ألنها ّ
الذي يرعى حر ّيات املواطنني م ّمن يرغبون بالتعبري عن رأيهم باملس��اواة ،س��واء كانوا صحافيني أم مواطنني
()61
تصح الدعوة يف لبنان إىل إلغاء قانون املطبوعات اللبناين؟
عاديني .فهل ّ
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ن��رى أنه من املستحس��ن ،أقله يف املدى املنظور ،وضع جردة بالتعدي�لات املطلوبة عىل قانون املطبوعات
وعىل سواه من النصوص القانونية ،بغية تنزيهها من الشوائب املتعلقة بحرية الرأي ،عوض الدعوة إىل إلغاء
هذه القوانني بشكل كامل ،األمر غري القابل للتحقيق يف ّ
ظل املعطيات السياسية الحارضة ،وذلك عىل ِغرار
م��ا فعلته الحركة النس��ائية لتنزيه الترشيع اللبناين من النصوص املجحف��ة بحق املرأة .تقول لور مغيزل يف
هذا الصدد:
«...وضعنا س��نة  1949خطة عمل تك ّمل جهود الرائدات ،انطلقنا بها من جردة ألحكام الترشيع اللبناين يف
ض��وء املواثيق الدولية ومبقارن��ة مع الترشيعات العربية ،وجزّأنا املطال��ب إىل مراحل ،اعتمدنا يف كل منها
مطلباً مع ّيناً ،اخرتناه بالنس��بة إىل أهم ّيته من جه��ة وإىل قربه من املنال من جهة أخرى ،وضعنا به اقرتاحاً
محدّداً مع ّل ًال ،وأنشأنا يف كل مرحلة لجنة خاصة ّ
نظمت النشاطات واإل ّتصاالت»(.)62
وهذا هو املنحى الذي سنسلكه يف محاور هذه الدراسة.
من الصعوبات والتحدّيات التي يواجهها لبنان عىل صعيد حرية التعبري والرأي واإلعالم:
ّ
بالمتنفذين السياسيين
 .1نظام الترخيص المسبق وحصر وسائل اإلعالم

ميكن تقس��يم الترشيعات املتع ّلقة بوسائل اإلعالم يف لبنان إىل قسمني رئيسني :القسم األول يتع ّلق بالبث
التلفزيوين واإلذاعي (أ) والثاين يتع ّلق بالصحافة املكتوبة (ب):
أ .اإلعالم المرئي والمسموع:

يعت�بر قان��ون البث التلفزيوين واإلذاعي س�� ّباقاً بني القوانني العربية من حيث إجازته التعددية يف وس��ائل
اإلعالم الخاصة( )63رغم التح ّفظات عليه يف الش��كل ويف املضمون الس��يام حيال القيود العديدة عىل تأسيس
وس��ائل اإلعالم واملحظورات الكثرية ،بدءاً من حظر اس��ترياد أو تصنيع أو تركيب أو استعامل أي جهاز ّ
بث
أو نقل من دون ترخيص ...إىل الرشوط املبهمة واملع ّقدة املختّصة بتس��ويق اإلعالن التجاري وإدارته ،مروراً
بالرقابة عىل مداخيل املؤسسات .إضاف ًة إىل اشرتاط تأسيس املؤسسة اإلعالمية عىل شكل رشكة مغفلة والتي
يعترب البعض أن إدارتها وعملها أكرث تعقيداً من سواها من الرشكات البسيطة.)64(...
أصبح قانون اإلعالم املريئ واملس��موع لعام  ،1994املقتبس يف عدد من أحكامه من القانون الفرنيس آنذاك،
عاجزاً عن اللحاق بالتطورات التقنية واإلعالمية.
ورغم أن القانون املذكور ينص عىل رشوط موضوعية عموماً للرتخيص ملؤسس��ات اإلعالم املريئ واملس��موع،
إ ّال أن توزيع تراخيص املحطات اإلعالمية بني املتن ّفذين السياس��يني أنبأ عن مصالح سياس��ية وتبادل منافع
بني أركان السلطة( .)65وذلك من طريق منح الرتاخيص من السلطة السياسية املتم ّثلة يف مجلس الوزراء بعد
استشارة املجلس الوطني لإلعالم( )66الذي نَّ
يعي أعضاؤه من السلطة السياسية أيضاً وتحديداً مجليس الوزراء
والنواب( - )67وغالباً من طريق تعيني مق ّربني للسلطة( .)68األمر الذي أدّى إىل توزيع غري عادل ملساحة الهواء
السيايس وإىل إعالم منحاز وترويجي( .)69فض ًال عن اشرتاط تقديم كفالة مرصفية مرتفعة ،ضمن رشوط عدّة
من أجل تخويل املؤسسة اإلعالمية ّ
البث الفضايئ(.)70
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ولذلك جاء يف التقرير الس��نوي ّ
ملنظمة «صحافيون بال حدود» أن «الس��لطة اللبنانية أجرت تقاس ًام حقيقياً
()71
للحلوى ...وأسكتت األصوات املعارضة. »...
ّ
يتم التحايل عىل قانون البث اإلذاعي والتلفزيوين من طريق االستحصال عىل ترخيص بالبث الفضايئ
وراهناًّ ،
ملكت��ب خارج��ي للمحطة من وزارة اإلتصاالت تفادياً لدفع الرس��وم الباهظة ّ
للبث األريض دون العودة إىل
()72
املجلس الوطني لإلعالم ،حيث أضحت هناك اليوم عدة مؤسسات ّ
مرخصة عىل هذا النحو .
ب .الصحافة المكتوبة:

رغم التحس��ينات التي طرأت يف قضاي��ا املطبوعات عام  1994لجهة إلغ��اء التوقيف اإلحتياطي وصالحية
النياب��ة العامة قبل صدور قرار محكمة املطبوعات (املرس��وم  )104ولجهة إلغ��اء إمكان تعطيل الصحف
وإلغاء الضامنة النقدية ،إال أن قانون املطبوعات اليزال ُيخضع مختلف املطبوعات( )73الصحافية من جرائد
ومجالت ومناشري معدّة للتوزيع عىل العموم( - )74دون الكتب( )75والنرشات
املتخصصة( - )76لرتخيص مسبق،
ّ
األم��ر ال��ذي يخالف مبدأ حرية إبداء الرأي ق��والً وكتاب ًة وحرية الطباعة املنص��وص عليه يف املادة  13من
الدس��تور اللبن��اين .إضاف ًة إىل عدم إمكان الرتخيص لصحف جدي��دة إال عرب دمج رخصتي صحيفتني – وهو
األم��ر الذي كانت وراءه دواف��ع تقليص عدد الصحف عام  1953والتي كانت تقارب  450صحيفة -غري أنه
يضع مع ّوقات مادية أمام تأس��يس الصحف ألن هذه الرخص نادرة وتحتكرها جهات سياس��ية .إضاف ًة إىل
تحديد عدد الصحف السياسية بـ  25صحيفة يومية و 20مجلة دورية(.)77
أم��ا املطبوعات األجنبي��ة – الصادرة يف الخارج بأي لغة كانت والتي يت��م إدخالها إىل لبنان وتوزيعها فيه-
فتخض��ع لرقابة األمن العام ،س��واء كانت هذه املطبوع��ات صحافية أو غري صحافي��ة .ولوزير اإلعالم منع
ميس الشعور القومي أو يتناىف واآلداب
إدخالها إىل لبنان إن هو وجد فيها ما من شأنه «أن يع ّكر األمن أو أن ّ
العامة أو يثري النعرات الطائفية» ،وجميعها مفاهيم عامة وملتبسة غري محدّدة يف القانون مماّ يرتك سلطة
استنسابية للوزير(.)78
لذلك يجدر:
إلغاء رشط «الرتخيص املسبق» للصحف واملناشري وتالياً تحرير إنشاء الصحف من القيود واالكتفاء بنظام
«الترصيح» عن إنش��اء الصحيفة إىل السلطات وبوضع اسم صاحب املنشور وعنوانه يف ما يتع ّلق بالبيانات
واملناشري ،عىل ِغرار املادة  5من القانون الفرنيس لحرية الصحافة( )79والنظام الربيطاين.
اعتامد نظام «الترصيح» بالنسبة لوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة مع اإلبقاء عىل نظام الرتخيص حرصاً
بالنسبة إىل الشقّ التقني ووضع معايري ورشوط موضوعية غري احتكارية يف ضوء اإلمكانات الفنية ومساحة
موجات البث اإلذاعية والتلفزيونية املتوافرة .مع الرتكيز عىل التكافؤ بني الالعبني السياس��يني يف الظهور يف
وسائل اإلعالم كحفظ مساحة خاصة لألحزاب املتنافسة يف ّ
البث اإلعالمي Droit des partis à des temps
 d’antenneكام هي الحال مبوجب القانون األملاين مث ًال.
معجلة ومعايري
ح�صر صالحي��ة منع إدخ��ال املطبوعات األجنبي��ة مبحكمة املطبوع��ات وفقاً ألص��ول ّ
محدّدة.
20

 .2التمييز بين وسائل اإلعالم السياسية وغير السياسية

ميي��ز كل من قانون املطبوعات وقانون اإلعالم املريئ واملس��موع وقانون ّ
البث الفضايئ ،بني وس��ائل اإلعالم
املختلفة عىل أس��اس تصنيف س��يايس أو غري سيايس لفسح مزيد من ّ
تدخل الس��لطة يف هذه الفئة الثانية
وترك مجال االستنساب واسعاً .األمر الذي يش ّكل مخالفة ملبدأ حرية اإلعالم وتعدّديته وتصنيفاً مق ِّيداً لهذه
الحرية .فض ًال عن تع ّذر الفصل بني ما هو س��يايس وما هو غري س��يايس نظراً لعدم وجود مفهوم محدّد يف
القانون لإلعالم الس��يايس .فاملس��ائل االقتصادية واالجتامعية والرتبوية والبيئية ...جميعها تندرج يف س��ياق
تعريف السياسة ألنها تختّص بإدارة الشأن العام .لذلك ،نقرتح إلغاء هذا التمييز.
 .3مالحقة اإلعالميين

رغ��م إلغاء التوقيف االحتياطي ووج��ود محكمة خاصة باملطبوعات واملنحى الجديد يف التعاطي الحضاري
()80
بتهم مختلفة أبرزها تهمة القدح والذم
مع اإلعالميني ،ال يزال من السهل مالحقة اإلعالميني أمام القضاء ٍ
صحة ما يكون قد َن َس��به إليه املدّعي ،كام يف قضايا اإلثراء غري
التي قد ُيحكم بها اإلعالمي رغم عدم ثبوت ّ
املرشوع مث ًال ،ورغم عدم إمكان مالحقة املدّعي لكونه يتمتّع بالحصانة (خصوصاً بالنسبة للنواب).
ومن جانب آخر ،تجدر اإلش��ارة إىل عدم وضوح النصوص القانوني��ة حيال تعيني املحكمة املختصة بجرائم
اإلعالم املريئ واملس��موع ،األمر الذي يرتك املحاكم يف حال تخ ّبط حول مس��ألة اإلختصاص( )81ويرتك للسلطة
السياسية املتمثلة مبجلس الوزراء أو وزير اإلعالم حق فرض العقوبات.
ومن جهة أخرى ،يعاقب القانون املؤسسات اإلعالمية بتوقيفها عن البث برصف النظر عن جسامة املخالفة
القانونية التي تكون قد ارتكبتها وال يف ّرق يف درجات هذه املخالفة وتالياً يف مقدار العقوبة املؤاتية لها.
لذلك ،يقتيض التمييز بالنس��بة للعقوبات تبع��اً لدرجة املخالفة ،وإلغاء التوقيف االحتياطي لإلعالميني عىل
ِغرار إلغاء التوقيف االحتياطي يف قضايا املطبوعات ،ورفع املس��ؤولية عن اإلعالمي بالقدح والذم إذا تع ّلق
األمر بأشخاص مستفيدين من الحصانة.
 .4الرقابة على وسائل اإلعالم
تختلف وجوه هذه الرقابة بني رقابة مس��بقة من الس��لطات («أ») ورقابة ذاتية («ب») ورقابة الحقة من
السلطات («ج») ورقابة عىل ّ
البث الفضايئ («د»):
أ .الرقابة المسبقة:

الرقابة املس��بقة عىل وس��ائل اإلعالم غري ملحوظة يف نص قانوين متكامل أو يف نص قانوين خاص وإن كانت
مت��ارس فعلي��اً مبوجب نصوص متف ّرقة منها نصوص إدارية أو تنظيمية ال أس��اس قانوين لها (مرس��وم ،قرار
إداري) وليس مبوجب قانون.
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الرقابة عىل محطات اإلعالم املريئ واملسموع:
كذلك صدرت عن مجلس الوزراء يف األعوام املاضية قرارات مبنع ّ
بث النرشات اإلخبارية والربامج السياسية
من وسائل اإلعالم الخاصة( )82وأخرى عن وزير اإلعالم مبنع ّ
بث حلقات من برامج سياسية ومنع نرش بعض
األخبار املتع ّلقة مبتن ّفذين سياس��يني أو مقتطفات من كتب مناهضة للس��لطة( ،)83وضغوط أدّت إىل تعيني
مرشف س��يايس عىل نرشات األخبار يف وس��ائل اإلعالم الخاص��ة( ،)84بحيث ميكن اعتب��ار النصف الثاين من
التسعينات أعوام مواجهة حادّة بني السلطة ووسائل اإلعالم تار ًة بذريعة تنظيم فوىض وسائل اإلعالم وطوراً
بذريعة املحافظة عىل األمن القومي(.)85
يق��ول األم�ين العام ملنظمة «صحافيون بال حدود» روبري مينار يف هذا الص��دد ،أن الصحافة يف لبنان «أمام
خطوط حمراء عىل الصحايف أن يختار البقاء داخلها ،أو تخطيها وتعريض نفسه ملشكالت عدّة»(.)86
لكن وجوه التضييق والرقابة املس��بقة– الس��يام عىل الربامج السياس��ية واإلخبارية يف وسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة -مل تعد قامئة بالعموم منذ األعوام األوىل من العقد الحايل ،يف ما خال استثناءات قليلة ،مثل رقابة
األمن العام عىل استرياد األرشطة من الخارج لصالح وسائل اإلعالم(.)87
الرقابة عىل األفالم(:)88
()89
من العوائق املوضوعة :الحاجة لالس��تحصال عىل ترخيص من األمن العام لتصوير املش��اهد الس��ينامئية
()90
وتصدير واسترياد األفالم ،رقابة دوائر األمن العام وقسم املباحث الجنائية العامة عىل أفالم الفيديو والسينام ،
رقابة دوائر األمن العام عىل أرشطة الفيديو واألقراص املدمجة بنا ًء عىل مفاهيم وعبارات عامة ملتبسة.
ولذلك ،يجدر:
إلغاء الرتخيص املوصوف أعاله لتصوير مش��اهد س��ينامئية وتصدير واس��ترياد األف�لام وحرص الرتخيص
بالتصوير بأماكن مع ّينة يستدعيها الدفاع الوطني.
إلغاء رقابة قس��م املباح��ث الجنائية ،عىل اعتبار أن القضاء هو الجهة الصالح��ة إلنزال العقوبة الالزمة
باملخالفات والجرائم الناتجة عن تصوير األفالم وعرضها ولحفظ حقوق املترضرين.
تضم ممثلني عن األمن العام ،الوزارات واإلدارات والهيئات
إنش��اء هيئة رقابية مستقلة وذات اختصاص ّ
غري الحكومي��ة املعنية (وزارات ثقافة ،تربية ،خارجية ،إعالم مريئ ومس��موع ،نقابات الصحافة واملحررين
والفنانني واملركز الوطني للسينام.)...
تحديد وحرص األسس القانونية التي ميكن أن تجري الرقابة عىل أساسها وفق صياغة ال ترتك مجاالً واسعاً
للتأويل واالستغالل السيايس.
تحديد التدابري والعقوبات التي يجوز اعتامدها بنتيجة الرقابة بش��كل متوازن وواضح وتدريجي ،إضافة
إىل آليات فعالة الستئناف هذه القرارات.
ب .الرقابة الذاتية:

كان ّمثة مفهوم أخذ بالش��يوع وال ّ
يقل خطورة ،و ُيعرف بـ «الرقابة الذاتية»  Autocensureمن الصحافيني
توجه الس��لطة الحاكمة أو تتع ّرض لس��طوة أجه��زة األمن ،تفادياً
باالمتن��اع عن نرش األخبار التي تخالف ّ
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لعواقب البوح غري املحسوب( .)91لكن الرقابة الذاتية أخذت تضيق هي األخرى ،مع األعوام األوىل من العقد
الحايل ملصلحة مفهوم آخر هو «ميثاق الرشف» بني وسائل اإلعالم.
ً
وإن كان «ميث��اق الرشف» بني اإلعالميني أنفس��هم م ّربراً ،إال أنه يعت�بر تضييقا عىل الحريات اإلعالمية متى
صدر عن السياس��يني عىل ِغرار «ميثاق الرشف» الذي ُأق ّر عىل طاولة الحوار بني الفرقاء السياس��يني وأفىض
إىل متلمل إعالمي(.)92
ج .الرقابة الالحقة:

املؤسسة املخالفة للموجبات املفروضة
تخضع الوسائل اإلعالمية لرقابة املجلس الوطني لإلعالم  ،وتتع ّرض ّ
()94
يف القانون لعقوبات ينزلها وزير اإلعالم وليس القضاء ،وتصل إىل الوقف عن البث  .أما العقوبات القليلة
الت��ي يعود للقضاء أن يقيض بها يف ميدان اإلعالم املريئ واملس��موع فه��ي مجحفة ومق ِّيدة للقايض كعقوبة
املادة  68من قانون االنتخاب الس��الفة الذكر والتي كانت تؤدي ،قبل تعديلها أخرياً ،إىل تعطيل املؤسس��ة
اإلعالمية وقفلها يف صورة نهائية(.)95
لذلك مل يكن تعديل هذه املادة ،فقط بهاجس إعادة العمل إىل محطة  ،MTVكافياً .وإمنا كان ينبغي أق ّله
تضمينها الرشوط واألسس املوضوعية لوقف ّ
البث يف صورة تدريجية تبعاً لجسامة املخالفة وتكرارها.
()93

د .الرقابة على ّ
البث الفضائي:

اس��تمر االمتناع عن ّ
البث الفضايئ املبارش للربامج السياس��ية تجنّباً لإلساءة إىل دول عربية .ومن املأمول أن
تضيق فسحة الرقابة الذاتية أكرث فأكرث مع موجة التح ّرر املستجدة لدى اإلعالميني يف لبنان كام سبق بيانه.
إال أن نصوص قانون البث الفضايئ التزال مق ِّيدة للحرية اإلعالمية ،مث ًال من حيث اش�تراط حصول وس��يلة
املس��بقة عىل برنامجها العام قبل ب ّثه» .مع اإلش��ارة إىل أنه «عند املخالفة
اإلعالم عىل «موافقة وزير اإلعالم
ّ
يحق ملجلس الوزراء بناء القرتاح وزير اإلعالم وقف البث فوراً وملدة ش��هر عىل األكرث وال يحق للمؤسس��ة
املطالبة بالتعويض»(.)96
ولذلك يجدر تعديل هذه النصوص لجهة حرص إنزال العقوبات يف وس��ائل اإلعالم بالقضاء ،وليس بالسلطة
السياسية ،وحفظ حق املؤسسة اإلعالمية بالتعويض.
 .5توجيه اإلعالم

بعدم��ا كانت تس��مى وزارة «األنباء»( ،)97تت��وىل وزارة اإلعالم اليوم مهامت إرشافي��ة – وإن عمومية وغري
مبارشة  -عىل اإلعالم يف لبنان بهدف «توثيق العالقات املتبادلة بني الدولة والصحافة والس��هر عىل تطبيق
القوانني .)98(»...تتولىّ الوزارة املذكورة رس��م ما يس�� ّمى «السياسة اإلعالمية الرس��مية»( )99والتوجيه املبارش
لوس��ائل اإلعالم الرس��مية املتم ّثلة بتلفزيون لبن��ان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية لإلع�لام( .)100فيام أصبح
اإلعالم يف الدول املتقدّمة التي ألغت وزارة اإلعالم ووس��ائل اإلعالم الرس��مية ،متحرراً من كل قيد أو وصاية
أو إرشاف ،حتّى أن دوالً عربية حذت حذو الدول املتقدّمة(.)101
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ولذل��ك يقتيض إلغ��اء وزارة اإلعالم وإعادة النظر بأجهزة اإلعالم الحكومية ودرس ُس�� ُبل االس��تعاضة عنها
مبتحدّثني بإس��م الحكومة ،ومراجعة النصوص القانونية ذات الصل��ة لتنزيهها من املفاهيم والعبارات التي
املوجه(.)102
تنم عن سياسة اإلعالم ّ
ّ
 .6الرقابة على األعمال الفنية وغياب الحماية اإلجتماعية

مس��ودته منذ
مل ِ
ت�بن الدول��ة اللبنانية مرسحاً ومل تو ّف��ر للفنانني تقدميات إجتامعية ومل تق ّر قانوناً ُط ِرحت ّ
يس��ددون مبالغ زهيدة للخزينة عن
عرشات الس��نني لحامية إنتاجهم من منافسة الفنانني األجانب الذين ّ
أعامله��م يف لبن��ان ،بينام يضط ّر الفنانون اللبنانيون إىل تس��ديد مبالغ طائل��ة يف الخارج تصل إىل  %40من
أرباحهم .فض ًال عن أن اإلعتامدات املخصصة لوزارة الثقافة ّ
تقل كثريا» عن  %1من املوازنات العامة.
ومن جهة ثانية ،قد تكون الرقابة املسبقة يف ما يتع ّلق باملرسح والسينام م ّربرة أحياناً للمحافظة عىل اآلداب
العامة ،لكنها تبدو أحياناً كثرية استنسابية وغري م ّربرة من دوائر األمن العام مماّ يؤدي إىل استعامل ما درج
الحس الفني والنضوج الثقايف الذي يخ ّوله
عىل تسميته «مقص الرقيب» الذي يكون م ّرات عدّة مفتقداً إىل ّ
اقتطاع أجزاء من األعامل الفنية أو منع عرضها ( .)103واألمر عينه ينسحب عىل مصادرة الكتب بعد صدورها
يف سياق الرقابة الالحقة .فض ًال عن صعوبة تعريف «النظام العام» و«اآلداب واألخالق العامة» ألن مكوناتها
غري ثابتة وهي تتط ّلب تقديراً دقيقاً ومتّزناً ومرناً :فام يعترب باألمس ماساً بهذه املفاهيم قد ال يعترب كذلك
اليوم .كذلك يتغيرّ التقدير بني شكل معني من األعامل الفنية واألدبية وآخر.
«املامرسة كانت دامئاً يف تأرجح بني التقييد والتساهل وفق الظروف االجتامعية والسياسية ،ومدى العالقات
الشخصية املتوافرة ،خصوصاً وأن معايري سياسية كانت تستعمل لتقويم العمل .هذا فض ًال عن أن االنتقادات
كانت دامئاً حول مدى مت ّكن أجهزة األمن العام من توليّ مراقبة األعامل الثقافية والفنية باملوضوعية الكاملة.
كل ذلك يؤدي إىل عدم وضوح يف املعايري وعدم ثقة يف الجهاز املراقب ،إضاف ًة إىل مخالفة الرقابة املس��بقة
ملبدأ حرية إبداء الرأي ،تش ّكل انتقاصاً من هذه الحرية»(.)104
غالب��اً ما تعرتض دوائر األمن العام عىل تس��مية املرسحية أو عىل عبارة فيه��ا تطيح باملعنى الكامل للعمل
الفني(.)105
ولذلك يقتيض:
سنّ قانون للتقدميات اإلجتامعية للفنانني ولحامية إنتاجهم من املنافسة األجنبية.
ً
االستعاضة عن رقابة دوائر األمن العام وتشكيل هيئة مدنية استشارية (مجلس وطني للثقافة مثال) من
فنانني وكتاب ومرسح ّيني وأس��اتذة تربية مدنية مه ّمتها الرقاب��ة – الالحقة  -عىل هذه األعامل تعمل وفق
معاي�ير علمية ،عىل أن تكون قراراته��ا مؤقتة إىل حني مراجعة القضاء الذي يعود إليه الفصل بالقضية عىل
نحو تام .األمر الذي يستدعي إيجاد محكمة خاصة باألعامل األدبية والفنية عىل ِغرار محكمة املطبوعات.
24

 .7القصور التشريعي في مواكبة التقدّم في ميدان تبادل المعلومات
تدف��ق المعلومات (حق الجمهور ف��ي المعرفة) ومعوقات ّ
وحريّة ّ
حق
()106
ّ
اإلطالع والبلوغية

رغم ما ُيش��اع يف لبنان من أن الصحافة هي «الس��لطة الرابعة» بعد السلطة القضائية والسلطة الترشيعية
والس��لطة التنفيذية( ،)107يتّضح أن «س��لطة الصحافة» مل ُت َ
عط األدوات الالزمة ملامرسة هذا الدور واالرتقاء
إىل مصاف «السلطة» بحيث يسهل حجب املعلومات عنها.
لذلك يقتيض إعداد مرشوع قانون لضامن حقّ مكافحة الفساد السيايس واإلداري وتأمني مزيد من الشفافية
يف الحياة العامة وفس��ح املجال أمام املواطنني ووسائل اإلعالم لإلطالع عىل املعلومات واملستندات اإلدارية
سجل موضوع تبادل
والعامة التي ال يش�� ّكل إفش��اؤها مساس��اً بالحياة الخاصة وال تهدّد األمن العام .فقد ّ
اآلراء واملعرف��ة واملعلومات تطوراً هائ ًال يف امليدان االلكرتوين والبث الفضايئ مل يواكبه الترشيع اللبناين عىل
نحو جاد ،ولذلك ينبغي استحداث وتعديل الترشيعات اللبنانية مبا يتالءم وهذا التط ّور.
كذل��ك ينبغي تنظيم اإلحصائيات وف��ق املعايري الدولية وتنظيمها مبوجب ترشي��ع ّ
ينظم مصادر التمويل،
الجهة طالبة اإلستطالع ،هدف اإلستطالع ،التوقيت ،وطريقة وضع ورقة إستامرة وأسئلة اإلستطالع والع ّينة
املأخوذة...
 .8الحدود الجزائية لحرية الرأي والتعبير

وردت يف قانون العقوبات وقانون املطبوعات وكذلك يف قوانني اإلعالم املريئ واملسموع قيود تتعلق بتعكري
واملس بالشعور الديني( )109وإثارة النعرات الطائفية( )110واملس بوحدة البالد( )111وسيادة
السالمة العامة(ّ )108
()112
ّ
الدولة واس��تقاللها واملكانة املالي��ة للدولة
والحض عىل االقتتال بني عنارص األم��ة( )113والتحقري والقدح
()116
وال��ذم( ...)115ونص القان��ون عىل عقوبات خاصة يف حال
امل��س برئيس الدولة أو رئي��س دولة أجنبية .
ّ
وجميعها مفاهيم غالباً ما لجأت السلطات إىل إثارتها لتقييد حرية الرأي( .)117واملالحظ ،رغم أن هذه القيود
توسع نظراً إىل طابعها االستثنايئ خصوصاً وأنه يعاقب عليها بالحبس وبالغرامة،
تفس حرصاً دون ّ
يجب أن رّ
ً
َّ
ف��إن القانون مل يحدّد تعريفات واضحة لهذه املفاهيم مام يرتك املجال مفتوحا للتأويل واالجتهاد الذي قد
()118
ّ
يس��تغل للتضييق عىل الحري��ات  .مع إقرارنا بأن بعض هذه املفاهيم ال ي��زال منصوصاً عليه يف أنظمة
()119
توسعاً ومالءم ًة للواقع السيايس واإلجتامعي يف هذه األنظمة .
دميوقراطية أخرى وإن كانت أقل ّ
ولذل��ك ،يقتيض تحديد ه��ذه املفاهيم خصوصاً لجهة األمن العام واألمن القومي والش��عور الديني ،ومنع
التوقيف االحتياطي فيها بالنس��بة إىل الصحافيني مع ما يقتيض ذلك من إلغاء بعض هذه املفاهيم بس��بب
مرور الزمن عليها بعدما أضحت غري مؤتلفة مع التط ّور اإلجتامعي والسيايس وتراجع سلطة األمن ملصلحة
مفهوم املسؤولية املواطنية واملعايري الدميوقراطية املتعارف عليها عاملياً.
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إذا كان هاجس املشرتع اللبناين يف القوانني ّ
املنظمة لحرية التعبري والرأي واإلعالم ،إضاف ًة إىل تنظيم الحقوق
والحريات ،هو هاجس أمني ،كام ب ّينا يف املحور الس��ابق ،إ ّال أن هاجس السلطة السياسية واإلدارية الق ّيمة
عىل تطبيق القانون ،كان هاجس توزيع الوسائل اإلعالمية بني املسؤولني واملتن ّفذين السياسيني الذين أضحوا
يتو ّزعون الوسائل اإلعالمية يف ما بينهم ومراقبة اآلراء املعارضة وتقييدها.
إشكالية حرية التعبري والرأي واإلعالم يف لبنان تكمن يف النصوص ويف تطبيق النصوص يف آن معاً.
وإن كنا رصدنا اتجاهاً للسلطة منذ أوائل العقد الحارض إىل تخفيف القيود عىل وسائل اإلعالم وعىل حرية
الرأي والتعبري عموماً-الس��يام يف موضوعي حرية الجمعيات وحرية التظاهر اللذين يش��كالن محور ورقة
عم��ل أخرى -ال ميكن الركون إليه كضامنة مس��تم ّرة  Garantie continueله��ذه الحريات عىل اعتبار أن
سيف التضييق يبقى مس ّلطاً  -وإن مل يكن مستخدماً بالفعل راهناً  -يف ّ
ظل وجود نصوص قانونية مجحفة.
ُيخ�شى تالي��اً أن يكون االتجاه الليربايل الحايل عرض ًة للتقويض تبعاً لتبدّل الظروف والس��لطات السياس��ية
مستقب ًال.
الضامن��ة الفعلي��ة لحرية التعبري والرأي واإلع�لام تكون يف تعديل النصوص القانوني��ة واإلجراءات اإلدارية
والرقابي��ة املجحفة التي لفتن��ا إليها يف هذا املحور ،ويف إخراج الرقابة من الدوائر األمنية (األمن العام بنوع
خاص) وتحرير هيئات الرقابة املدنية من ّ
التدخل السيايس (املجلس الوطني لإلعالم).
وم��ن جهة ثانية ،فإن تعديل النصوص القانونية ينبغي أال يكون ألهداف آنية أياً كانت مهمة ،عىل ِغرار ما
حصل مع تعديل املادة  68من قانون االنتخاب بهاجس إعادة العمل بإحدى الوسائل اإلعالمية املقفلة .وإمنا
يجدر بالتعديالت املرجوة أن تأيت يف سياق اسرتاتيجي عام وفق ّ
خطة عمل يف ضوء الحاجات املوضوعية.
تنم ،أو أن ت��ؤدّي ،إىل التدهور يف حامية
إن القي��ود املفروضة ع�لى حرية التعبري والرأي واإلعالم ميكن أن ّ
س��ائر حقوق اإلنس��ان وحرياته( .)120ولذلك تكمن أهمية وضع خطة عم��ل قطاعية لحامية هذه الحقوق
وتفعيلها.
نق ّر أنه من الصعب االنتقال إىل حرية تعبري ورأي وإعالم كاملة حتى يف أكرث الدول تقدماً عىل صعيد حقوق
اإلنس��ان( ،)121إال أن اعتامد خطة قطاعي��ة تتض ّمن تعديالت ترشيعية وتعدي�لات يف اإلجراءات الحكومية
للتعامل مع وسائل اإلعالم ،وفقاً ملراحل زمنية محدّدة ،من شأنه تطوير هذه الحريات والحقوق مع رضورة
األخذ بعني اإلعتبار الواقع الطائفي الذي يؤ ّثر عىل تحرير وتنظيم واقع اإلعالم يف لبنان.
إن التطوير الترشيعي والتنظيمي املطلوب ال يحجب وسائل أخرى مطلوبة ،كتدريب اإلعالميني عىل توثيق
أعامل حقوق اإلنسان .Reporting
تربز أهمية دراس��ة تطوير حرية اإلعالم يف لبنان بأنها ال ترتبط مبامرس��ة الحرية املج ّردة فحس��ب ،بل هي
ترتبط بالتطوير الدميوقراطي خصوصاً.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

أوالً :الخطة المقترحة واألولويات لتنفيذها
ُيغني هذا املحور عن العودة إىل املحاور التفصيلية الس��ابقة .إال أنه ميكن اقتباس عنارص الخطة املقرتحة
من املحور السابق ( )2كام ييل:
 .1انضامم لبنان إىل املواثيق الدولية املتعلقة بحرية التعبري والرأي واإلعالم والتي مل يربمها لحينه ،وخصوصاً
منها الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الذي يرمي إىل االعرتاف
بصالحية اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف النظر
يف الش��كاوى املقدمة من أفراد ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف دولهم .إضاف ًة إىل رضورة تنزيه القوانني
اللبنانية من النصوص املخالفة للمواثيق الدولية والتي عرضناها يف املحور السابق(.)122
 .2تعديل قانون املطبوعات وقانون البث التلفزيوين واإلذاعي وقانون االنتخاب وس��ائر النصوص املتّصلة
بحرية التعبري والرأي واإلعالم لتنزيهها من األحكام املجحفة بهذه الحرية ،ومنها:
أ .رفع القيود عن حرية تأس��يس وس��ائل اإلعالم وحرية نش��اطها عىل الوجه املبينّ يف املحاور السابقة
الس��يام لناحية تحرير تراخيص وس��ائل اإلعالم واإلكتفاء بنظام العلم والخرب أي الترصيح بتأس��يس وسيلة
اإلعالم إىل الس��لطات يف مهلة معينة وضمن رشوط يحدّدها القانون بد ّقة لجهة تفاصيل هوية املؤسس�ين
ّ
الب��ث اإلذاعي والتلفزيوين
وعناوينه��م وأمكنة العمل إضاف��ة إىل رشوط تقنية تحافظ عىل جودة ونوعية
حجة لتعطيل عملية التأس��يس ،وتوحيد االختصاص القضايئ
تكون واضحة حتى ال يتّخذ من هذه الرشوط ّ
وتوضي��ح املحكمة الصالحة للنظر يف قضايا اإلعالم املريئ واملس��موع كام س��ييل بيان��ه يف الفقرات الالحقة
أدناه.
ب .توضيح القيود والعبارات العامة الواردة يف النصوص الجزائية واملتع ّلقة بتعكري الس�لامة العامة
واملس بوحدة البالد( )126وسيادة الدولة واستقاللها
واملس بالش��عور الديني( )124وإثارة النعرات الطائفية(ّ )125
ّ
()130
()129
()128
()127
ّ
واملكان��ة املالية للدولة والح��ض عىل االقتتال بني عنارص األم��ة والتحقري والق��دح والذم ...
()123
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وجميعه��ا مفاهيم ّ
مطاطة غالباً ما لجأت إليها الس��لطات لتقييد حرية إب��داء الرأي خصوصاً وأنه يعاقب
()131
عليها بالحبس وبالغرامة .
ُيفرتض أن تكون العقوبات املنصوص عليها يف الجرائم باإلعالميني واضحة وغري قابلة للتفسري والتأويل.
انطالقاً من هذا املبدأ املتعارف عليه دولياً ،يجدر تحديد الجرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات اللبناين
املش��ددة املنصوص عليها يف املادة  388من
دون إلغائها بالرضورة (مث ًال :ميكن اإلبقاء عىل عقوبة «القدح» ّ
قانون العقوبات ،إذا وقع عىل الجيش أو اإلدارات العامة أو ّ
موظف م ّمن ميارسون السلطة العامة من أجل
النص .وكذلك األمر بالنسبة
وظيفته أو صفته ،مع رضورة تحديد القدح لوضح ح ّد إلمكان التالعب يف تفسري ّ
يوجه إىل ّ
موظف يف أثناء قيامه
إىل ج��رم «التحقري» املنصوص عليه يف امل��ادة  382من القانون عينه والذي ّ
بالوظيفة أو يف معرض قيامه بها).
كذلك ،يجدر إعادة النظر بالعقوبات اإلدارية املس ّلطة عىل ّ
املوظفني عند اإلدالء بآرائهم السياسية ال بل يف
جميع الشؤون( ...)132وصوالً إىل أساتذة الجامعة اللبنانية!
ج .تضمني مفهوم «الكرامة اإلنس��انية» عىل نحو واض��ح ورصيح يف النصوص والرشع اإلعالمية لتجنّب
اإلس��اءة إىل مش��اعر األطفال والرشائح اإلجتامعية الضعيفة واملع ّوقة نفسياً وجس��دياً عرب الربامج واألفالم
املتضمنة مشاهد عنف أو جنس أو إساءة للكرامة اإلنسانية .فيام تكتفي النصوص الحالية يف لبنان بالرتكيز
املس بكرامة الرؤساء» أي رئيس الجمهورية ورؤساء الدول األجنبية(.)133
عىل «عدم ّ
د .توضي��ح َمنْ ه��و املقصود بعبارة «الصح��ايف» يف قانون املطبوعات و»اإلعالم��ي» يف قوانني اإلعالم
كسبيل إلزامي وواضح إليالئهم الحامية القانونية الالزمة.
ينبغ��ي الضغ��ط باتجاه تكوين إرادة سياس��ية لتطبيق القوانني املتع ّلقة باإلعالم املريئ واملس��موع ،س��واء
بنصوصها الحارضة أم بالتعديالت املقرتحة عليها ،وهنا يكمن دور مجلس النواب .ذلك أن املشكلة األساس
تكمن يف عدم تطبيق القانون أكرث منها يف نصوص القانون.
 .3املجلس الوطني لإلعالم :إيالؤه صالحيات تقريرية وليس استشارية وحقّ مراجعة القضاء ،وفك التشابك
يف الصالحي��ات مع وزير اإلعالم وتوضيح عالقته ب��ه( – )134يف حال اإلبقاء عىل وزارة اإلعالم – وإعادة النظر
بطريقة تعيني األعضاء فيه دون تأثري املتن ّفذين السياسيني وتعزيز استقالليتهم (تعيني حكمي من النقابات
املعنية بحرية اإلعالم ومهنيي القطاع وأهل الفكر).
ففي فرنسا ،أضحى املجلس األعىل لإلعالم سلطة مستق ّلة له صالحية تنفيذية بينام للمجلس الوطني لإلعالم
يف لبن��ان – يف ما خال الرتخيص لوس��ائل اإلعالم  -مج ّرد رأي استش��اري للحكومة الت��ي غالباً ما تكتفي بأن
«تأخذ عل ًام» برأيه.
كذلك ،فإن هيئة تنظيم ّ
البث اإلذاعي والتلفزيوين غري فاعلة اليوم ،حيث أن ال مقر لها وال موازنة وال جهاز
تنفيذي .فض ًال عن أنه ال ُيعرف من هي الجهة التي ترتبط بها هذه الهيئة قانوناً.
يج��در درس اقرتاح املجل��س الوطني لإلعالم لتعديل قانون اإلعالم املريئ واملس��موع لجهة جعل صالحيات
املجل��س تقريرية وإقرار املخطط التوجيهي وبناء مدينة إعالمية س��بقتنا إليه��ا عواصم عديدة يف املنطقة
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كديب وعماّ ن .كذلك ينبغي م ّد املجلس الوطني لإلعالم بالتجهيزات الالزمة ألداء دوره وتوس��يع اإلعتامدات
املخصصة له .وكذلك األمر بالنس��بة لهيئة تنظيم ّ
البث التي يجب تفعيلها مالياً وتنفيذياً وإتباعها باملجلس
ّ
الوطني لإلعالم.
 .4إعادة تنظيم اإلعالم املريئ واملسموع من النواحي التقنية (عىل سبيل املثال :تسجيل املوجات التلفزيونية
البث وهوائيات اإلرسال وتقوية ّ
واإلذاعية يف املكتب الدويل لإلتصاالت ،تنظيم كيفية تركيب تجهيزات ّ
البث،
تنظيم ّ
البث املر ّمز الغارق يف فوىض كبرية اليوم ،تنظيم تركيب الصحون الالقطة وطرق إشرتاك املستفيدين
منها.)...
 .5حرص ّية الصالحية القضائية يف جرائم اإلعالم والتعبري:
أ .ن��زع صالحية وقف وس��ائل اإلع�لام عن ّ
البث من مجل��س الوزراء ووزير اإلع�لام وحرصها مبحكمة
املطبوعات بعد تعديل تس��ميتها إىل «املحكمة الناظرة بقضايا اإلعالم والتعبري» وتوس��يع صالحياتها حتى
يدخ��ل يف اختصاصها اإلعالمي النظر يف قضايا العامل يف مؤسس��ة مرئية أو مس��موعة والكاتب واملرسحي
والشاعر والسيناميئ واملغنّي وسائر الفنانني والفنّيني ...وتالياً توفري الحامية القانونية والقضائية لهؤالء.
ب .توضيح املخالفات التي قد تؤدي إىل وقف وس��ائل اإلعالم عن ّ
البث وحرصها باملخالفات الجس��يمة
وفق نظام تد ّرج يف العقوبات ،يبدأ بقفل املؤسسة اإلعالمية يوماً واحداً ويتصاعد تبعاً لدرجة املخالفة.
ج .إي�لاء صالحية إحالة املؤسس��ة اإلعالمي��ة إىل القضاء للمجل��س الوطني لإلعالم بعد م��دّه بأجهزة
املراقبة.
د .حرص صالحية منع إدخال املطبوعات األجنبية مبحكمة املطبوعات  -وليس وزير اإلعالم -وفق أصول
معجلة ومعايري محدّدة.
ّ
هـ .منع التوقيف اإلحتياطي يف جميع وسائل التعبري وليس يف قضايا اإلعالم فحسب.
 .6التعمي��م بع��دم التحقيق م��ع اإلعالميني من مع��اوين الضابطة العدلي��ة (الرشطة ،جه��از املعلومات
مس��ج ًال ميكن
واإلس��تقصاء )...خصوصاً أنه ال يوجد يف هذه الحالة ضبط للمواد الجرمية بل أن ّمثة رشيطاً ّ
النيابة العامة طلب تس ّلمه عندما تدّعي عىل اإلعالمي وتحيله إىل قايض التحقيق.
 .7إلغ��اء وزارة اإلعالم وإعادة النظر مبلكية وس��ائل اإلعالم الحكومية من تلفزي��ون وإذاعة ووكالة أنباء
املفصل يف املحور الس��ابق ونقل عدد من صالحياته إىل املدّعي العام التمييزي أو املدّعي العام
عىل الوجه ّ
اإلستئنايف كام هي الحال يف صدد املناشري.
 .8األع�مال الفنيةّ :
كف يد دوائر األمن العام واملباحث الجنائية عن الرقابة عىل املرسح والكتب واملجالت
واألف�لام وأقراص املعلوماتية وس��واها من وس��ائل التعب�ير وإلغاء جميع النصوص التي ت��ويل دوائر األمن
الع��ام هذه الصالحية أينام وردت .ذلك أن ارت��كاب أي جرم يتّصل بحرية التعبري يقع تحت طائلة القانون
واختصاص هيئة رقابية مستقلة ومختصة ومحكمة اإلعالم والتعبري املقرتح إنشاؤهام.
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ولذلك يجدر:
تضم ممثلني عن األمن العام ،الوزارات واإلدارات والهيئات
أ .إنشاء هيئة رقابية مستقلة وذات اختصاص ّ
غ�ير الحكومية املعني��ة (وزارات الثقاف��ة ،الرتبية ،الخارجية ،اإلع�لام املريئ واملس��موع ،نقابات الصحافة
واملحررين والفنانني واملركز الوطني للسينام.)...
ب .تحديد وحرص األس��س القانونية التي ميكن أن تجري الرقابة عىل أساس��ها وفق صياغة ال ترتك مجاالً
واسعاً للتأويل واالستغالل السيايس.
ج .تحدي��د التدابري والعقوبات التي يجوز اعتامدها نتيجة الرقابة بش��كل مت��وازن وواضح وتدريجي،
إضافة إىل آليات فعالة الستئناف هذه القرارات.
 .9تنظيم اإلعالن وشفافية متويل وسائل اإلعالم ومنع اإلحتكار اإلعالين.
نق�ترح لهذه الغاية تبنّي اقرتاحات اللجنة الوطنية إلعداد قانون االنتخابات برئاس��ة الوزير الس��ابق فؤاد
بطرس والتي نرفقها بورقة العمل الحارضة نظراً ملا أتت عليه من ش��مول وما اقتبسته من القوانني األجنبية
املتقدمة عىل صعيد حرية التعبري ّ
املنظم (ملحق رقم .)1
فبموجب التنظيم املقرتح ،عىل وسائل االعالم الخاص التي ترغب يف املشاركة يف االعالن االنتخايب أن تتقدم
م��ن الهيئة الوطني��ة لالنتخابات املقرتح إنش��اؤها ،بترصيح تعلن فيه عن رغبتها يف هذه املش��اركة مرفقاً
بالئحة باس��عارها .وتحدد الهيئة املساحة القصوى املحددة لكل وسيلة إعالمية مرئية ومسموعة الجل بث
برامج إعالنية تتعلق باللوائح أو املرشحني كام تحدد أوقات بث هذه املساحة .وتلتزم وسائل االعالم املرئية
واملس��موعة ،بالئحة االس��عار التي قدمتها اىل الهيئة ،وال يحق لها أن ترفض أي اعالن انتخايب مطلوب من
الئحة أو مرش��ح تلتزم أو يلتزم باالس��عار واملساحات املحددة .وتراعي الهيئة يف تحديد املساحات االعالنية
القصوى وتوزيعها مقتضيات االنصاف وحق املرش��حني يف املس��اواة يف الظهور االعالين ضمن حدود القانون
واملنافس��ة االنتخابية املرشوعة .إال أنه يحق للوائح االنتخابية املس��جلة أو لكل مرش��ح منفرد مس��جل أن
يس��تعمل وسائل االعالم املرئية واملسموعة الرسمية دون مقابل الجل عرض الربامج االنتخابية وفقا الحكام
هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة .
وتسهر الهيئة ،وفق أحكام تفصيلية واضحة ،عىل احرتام حرية التعبري عن مختلف االراء والتيارات الفكرية
يف برامج وس��ائل االعالم املريئ واملس��موع الخاص أثناء ف�ترة الحملة االنتخابية ،وذل��ك عن طريق اصدار
توصيات ملزمة اىل هذه الوس��ائل ،مبا يضمن تأمني العدالة والتوازن والحياد يف املعاملة بني املرش��حني وبني
اللوائ��ح .ك�ما يرتتب عىل الهيئة أن تؤمن التوازن يف الظهور االعالمي بني املتنافس�ين من لوائح ومرش��حني
بحيث تلزم وس��يلة االعالم ،لدى اس��تضافتها ملمثل الئحة او ملرش��ح ان تؤمن باملقابل اس��تضافة منافسيه
برشوط مامثلة لجهة التوقيت واملدة ونوع الربنامج.
ومبوجب التنظيم املقرتح ،ال يجوز الية وس��يلة من وس��ائل االعالم الخاص املريئ واملس��موع اعالن تأييدها
أي مرش��ح او الئح��ة انتخابية .و يرتتب عليها خالل ف�ترة الحملة االنتخابية التفري��ق الواضح بني الوقائع
والحقائ��ق من جهة وبني اآلراء والتعليق��ات من جهة اخرى وذلك يف مختلف نرشاتها االخبارية أو برامجها
السياس��ية .إضافة إىل تقيد وسائل اإلعالم بعدد من املعايري التي جاء اإلقرتاح لينظمها .هذا إىل جانب إلزام
وس��ائل اإلعالم بتخصيص نصف س��اعة أس��بوعياً عىل االقل لبث برامج تثقيفية انتخابية ،وتنظيم االماكن
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املخصصة لتعليق ولصق االعالنات والصور االنتخابية طيلة فرتة الحملة االنتخابية والقامة املهرجانات وعقد
االجتامعات واللقاءات االنتخابية أو القيام بالدعاية االنتخابية.
ومبوجب املرشوع املقرتح ،يعود للهيئة املختصة باالنتخابات التحقيق الفوري يف أي شكوى تقدم من قبل
الالئحة املترضرة أو املرشح املترضر وتتخذ قرارها بشأنها خالل مثاين وأربعني ساعة من تاريخ تقدميها.
كذلك يعود للهيئة ،مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون املطبوعات وقانون اإلعالم املريئ واملسموع،
فرض عقوبات وتدابري حددها النص املقرتح.
 .10تنزي��ه أنظمة ّ
املوظفني من النص��وص التي تق ّيد حقّ ّ
املوظف يف الكتابة يف املوضوعات العامة ،وحظر
فرض العقوبات التأديبية لهذا الغرض إذ غالباً ما تكون سياسية الطابع عائقاً أمام ترقية ّ
املوظف .وذلك ألن
ه��ذه القيود تتناقض مع حر ّية الرأي والتعبري ،والنتف��اء الحاجة إليها عىل اعتبار أن ارتكاب أي جرم يتّصل
بحري��ة التعب�ير ُيفرتض أن يقع يف حال حصوله تحت طائلة القانون العام واختصاص القضاء وال يكون وقفاً
عىل استنساب السلطة اإلدارية والسياسية فيكون لإلدارة إذ ذاك حق الر ّد والتوضيح وحق املالحقة كام لو
كان ّ
املوظف كيدياً يف كتابته ضدها.
 .11تسهيل عملية إنشاء نقابة إلزامية وفاعلة للعاملني يف اإلعالم املريئ واملسموع  Ordreوتحديد رشوط
االنتساب واالنتخاب بد ّقة يف جميع النقابات املهنية وإعطاء املنتسبني إليها حصانة بوجه املالحقة القانونية
التعسفي من الخدمة يف املؤسسات اإلعالمية.
والرصف ّ
 .12تنظيم اإلحصائيات وفق املعايري الدولية وتنظيمها مبوجب ترشيع ّ
ينظم مصادر التمويل ،الجهة طالبة
اإلستطالع ،هدف اإلستطالع ،وطريقة وضع أسئلة اإلستطالع واإلستامرة املتّصلة به...
نق�ترح لهذه الغاية تبنّي االقرتاح��ات الواردة يف مرشوع القانون املقدم من اللجن��ة الوطنية إلعداد قانون
االنتخابات برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
ومبوجب املرشوع املقرتح ،تحدد رشوط القيام بعمليات اس��تطالع الرأي اثناء الحملة االنتخابية كام تحدد
االص��ول الواج��ب اتباعها لتأمني صدقي��ة عملية االس��تطالع ونزاهتها وطابعها الحي��ادي ،وكذلك الرشوط
واالص��ول التي يخضع لها نرش أو بث أو توزيع نتائج اس��تطالع الرأي اثناء الحملة االنتخابية .وكذلك األمر
بالنس��بة للتحقق من مطابقة استطالع الرأي للقوانني واالنظمة ولقرار الهيئة ،كام يعود لها أن تتخذ جميع
التدابري الرضورية الجل وقف املخالفات أو تصحيحها وذلك بوجه وس��ائل االعالم املريئ واملسموع او بوجه
مؤسسات استطالعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر.
ويض��ع امل�شروع املقرتح معايري العالن نتيجة اس��تطالع الرأي او نرشها او بثها او توزيعها عىل مس��ؤولية
املؤسسة التي قامت باالستطالع.
 .13مس��ائل أخرى :تنظيم مس��احات وأماكن النرش يف األماكن العامة ،تنظيم اس��تعامل اإلنرتنت خصوصاً
لناحية حامية األطفال...
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ثانيًا :المؤسسات المعنية
إضاف ًة إىل مجلس النواب ،وبنوع خاص لجنة اإلدارة والعدل ولجنة حقوق اإلنس��ان ولجنة االتصاالت ،فإن
الوزارات التالية معنية عىل وجه خاص بالتعديالت واالقرتاحات املطروحة يف ورقة العمل الحارضة:
وزارة اإلعالم.
وزارة االتصاالت.
وزارة العدل.
ومن املجالس واملؤسسات العامة املعنية ،نذكر عىل نحو خاص املجلس الوطني لإلعالم املريئ واملسموع.

ثالثًا :كلفة التنفيذ
تتط ّل��ب الورش��ة اإلصالحية يف مجال حرية التعب�ير والرأي واإلعالم إتخاذ الخطوات التالية التي من ش��أن
تحديدها اإلضاءة عىل كلفة التنفيذ املتو ّقعة:
 .1تكلي��ف اختصاصيني تقنيني يف ش��ؤون ّ
البث الهوايئ التلفزيوين واإلذاعي والفضايئ لدرس أفضل الس��بل
املمكنة لتوس��يع مس��احة البث واإلفادة القصوى تالياً من إمكان تعدّد األقنية ،ومنع التشويش ،األمر الذي
يؤدّي إىل توزيع أكرب وأكرث عدالة لوس��ائل اإلعالم وتضييق مساحة االحتكار اإلعالمي للمتن ّفذين السياسيني
خصوصاً يف ميدان البث التلفزيوين واإلذاعي.
 .2إعادة نظر شاملة بالبنية القانونية التي تقوم عليها حرية التعبري والرأي واإلعالم ،من فريق عمل مص ّغر
من القانونيني – بدوام كامل – مع االس��تعانة بإعالميني وخرباء يف اإلدارات العامة ،الس��يام من أجل توزيع
هيكلية وزارة اإلعالم املقرتح إلغاؤها ودرس احتامالت خصخصة بعض وس��ائل اإلعالم التابعة لوزارة اإلعالم
منسق عام بدوام جزيئ.
أو كلها ،عىل أن يتولىّ التنسيق بني أعضاء املجموعة ّ
 .3ميكن اس��تعامل املباين اإلدارية والتجهيزات الحالية لوزارة اإلعالم وس��ائر الوس��ائل اإلعالمية التابعة لها
لتنفي��ذ خطة إلغاء وزارة اإلعالم واس��تمرارية األجهزة العاملة فيها من تلفزي��ون وإذاعة ووكالة إعالم ،مع
رضورة األخذ يف عني االعتبار:
عنارص الخطة التي وضعها وزير اإلعالم األستاذ غازي العرييض يف هذا الصدد.
رضورات تطوير الوسائل اإلعالمية التابعة لوزارة اإلعالم ،ويف مقدّمها التلفزيون واإلذاعة.
اتفاقيات التمويل والتجهيز والتوأمة التي عقدتها الوسائل اإلعالمية التابعة لوزارة اإلعالم.
ّ
للموظفني يف الوزارة (تدريب وتأهيل عىل النظام الجديد).
هيكلية جديدة ودورات
إن تعيني حدود التغيري يف البنية الترشيعية ،ويف البنية اإلدارية والوظيفية لوزارة اإلعالم واملجالس واملؤسسات
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اإلعالمية أو تلك املرتبطة باإلعالم ،وتالياً تحديد عدد العنارص البرشية ،واملؤهّ الت املطلوبة منهم ،من شأنه
أن يجع��ل األرقام والتكاليف التفصيلي��ة قابلة للتحديد يف مجال تطوير حرية التعبري والرأي واإلعالم .فض ًال
عن أن تحديد هذه األرقام يرتبط بس ّلة التمويل اإلجاملية التي يتم رصدها.

رابعًا :آليات التنفيذ
يتط ّلب تنفيذ الخطة القطاعية عىل نحو خاص:
 .1تعدي��ل عدد من القوان�ين القامئة ،مع ما يقتضيه ذلك من إلغاء لبعض القوانني ودمج عدد من القوانني
القامئة ،وسنّ قوانني.
 .2إلغاء وزارة قامئة وتوزيع هيكليتها (وزارة اإلعالم).
 .3اس��تحداث مؤسس��ات قانونية ،وتعديل وظائف وهيكليات مؤسس��ات أخرى قامئ��ة (املجلس الوطني
لإلعالم).
 .4الرقابة من مجلس النواب عىل التنفيذ مع ما يقتضيه ذلك من تعيني مستشارين للمتابعة واإلفادة.
إن الع�برة يف نجاح خطة تطوير قطاع اإلع�لام وحرية الرأي والتعبري عموماً ،هي يف التنفيذ وليس يف مج ّرد
س��نّ القوانني وتوزيع الصالحيات ورقياً وحس��ب .وتدعي ًام لهذا الرأي ،وللداللة عىل عدم االلتزام بالنصوص
القانونية ،نشري عىل سبيل املثال ،إىل قيام األمن العام يف  – 2002/1/3وليس وزير اإلعالم املناطة به صالحية
من��ع إدخال املطبوعات األجنبية املخالفة إىل لبنان  -بفرض الرقابة املس��بقة عىل صحيفة الرشق األوس��ط
السعودية الصادرة يف لندن لنرشها يف  2001/12/31مقاالً غري صحيح حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية
م��ا لبث��ت أن اعتذرت عن نرشه ،مام أدى إىل انتقاد وزير اإلعالم غ��ازي العرييض إجراء األمن العام بتاريخ
.2002/1/4
مراقبة تنفيذ القوانين

إن بل��وغ التعدي�لات القانونية املرج��وة أهدافها ،يتط ّلب مراقب��ة تنفيذ القوانني .فال ج��دوى من تعديل
الترشيع��ات ملالءمتها مع معايري الدميوقراطية وحقوق اإلنس��ان دون مراقبة التطبي��ق .وال ُيجدي تعديل
القوانني وتطويرها إال يف ضوء التجربة.
امللح اق�تراح تطوير وظائف مجلس الن��واب من حيث إدخال مفهوم مراقب��ة تنفيذ القوانني،
ولذل��ك من ّ
وخصوصاً منها القوانني املتع ّلقة بحرية التعبري والرأي واإلعالم ،ورفع تقارير دورية بذلك إىل مجلس النواب
عىل ِغرار الدميوقراطيات الربملانية املتط ّورة .ففي اليونان مث ًال ،ترفع «الس��لطة املستق ّلة لحامية املعلومات
ذات الطاب��ع الش��خيص» Autorité Indépendante de Protection des données à caractère personnel
الس��الفة الذكر ،تقريراً س��نوياً بالخروق التي تنال من «الترشيع» املتع ّلق بحامية املعلومات الشخصية إىل
«رئيس مجلس النواب اليوناين» وليس إىل السلطة التنفيذية.
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خامسًا :آليات الرقابة والتقييم
تضم
إضاف ًة إىل صالحية اإلرشاف الشامل العائد إىل السلطة اإلشرتاعية ،فإننا نقرتح إنشاء خل ّية رقابة وتقويم ّ
قانونيني وإعالميني وخرباء يف اإلدارة العامة وتقنيني ملتابعة تنفيذ خطة العمل القطاعية ،عىل أن ترفع هذه
الخل ّي��ة اقرتاح��ات ومالحظات عىل التنفيذ وأن تقرتح عند االقتضاء ويف ضوء التطبيق تعديالت عىل الخطة
القطاعية ال تنال من جوهر هذه الخطة وروح ّيتها.
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أبرز النصوص القانوني��ة التي ّ
تنظم حرية التعبير والرأي واإلعالم
في لبنان
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تنظيم مهام مفوض الحكومة لدى رشكة تلفزيون لبنان والرقابة عليها (املرسوم )80/3372
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الهوامش:

( )2للمفارقة ،تتزامن كتابة هذه الورقة مع الج ّو املحموم الذي يعيشه لبنان يف بدء حزيران غداة ّ
بث برنامج «بس مات وطن» عىل شاشة
ماسة مبوقع
املؤسسة اللبنانية لإلرسال ( LBCمساء  )2006/6/1والذي تناول األمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله يف صورة اعتربت ّ
هذا األخري .واملفارقة الثانية تكمن يف أن مضاعفات هذا الربنامج الذي أعقبته تظاهرات صاحبها بعض أعامل الشغب يف الشوارع يف ساعة
ّ
متأخرة لي ًال ،تطرح إشكاليتني متعارضتني يف إطار حرية التعبري :مامرسة حرية الرأي واإلعالم من خالل برنامج ساخر ،من جهة ،ومامرسة
وس ُبل
حرية الرأي من خالل التظاهر ،من جهة مقابلة .راجع حيثيات التعامل الرسمي مع هذه الحوادث يف خانة «التحديات والصعوبات ُ
مواجهتها» -البند املتع ّلق بـ «مالحقة اإلعالميني».
( )3من العوائق املشرتكة مث ًال :اعتامد النظام اللبناين عىل مبدأ الرتخيص املس ّبق.
( )4صادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف .1948/12/10
( )5مبوجب املرسوم رقم  3855تاريخ .1972/9/1
( )6املواد  18و 19من اإلعالن.
( )7املواد  13و 14و 17من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة لالمم املتحدة بقرارها رقم  25/44تاريخ 1989/11/20
وأبرمها لبنان مبوجب القانون رقم  20تاريخ .1990/10/30
( )8هنالك نصوص عاملية أخرى متعدّدة متع ّلقة بحرية التعبري والرأي واإلعالم ،صادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة أو منظامت
متخصصة لألمم املتحدة منها منظمة اليونسكو ،ال مجال لذكرها جميعها ومنها:
ّ
ينص عىل أن حرية املعلومات حق أسايس من حقوق اإلنسان.
 قرار الجمعية العامة /59د 1-بتاريخ  1946/12/14الذي ّ إعالن اليونسكو يف شأن «املبادئ األساسية الخاصة مبساهمة وسائل اإلعالم يف دعم السالم ،والتفاهم الدويل ،وتعزيز حقوق اإلنسان،ومكافحة العنرصية ،والفصل العنرصي والتحريض عىل الحرب» تاريخ .1978/11/28
 القرار  104الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو ( )1991الذي «يس ّلم بأن الصحافة الحرة واملتعدّدة واملستق ّلة عنرص أسايس يف كل مجتمعيوسع نطاق التدابري املتخذة...لتشجيع حرية الصحافة وتعزيز استقالل وسائل اإلعالم
دميوقراطي» ويدعو املدير العام لليونسكو «أن ّ
وتعدّديتها».
( )9صدر الربوتوكول االختياري مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( 2200ألف) (د )21-تاريخ ( 1966/12/16تاريخ النفاذ
 .)1976/3/23اللجنة منشأة مبوجب أحكام الجزء الرابع من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وتشمل مهامها درس التقارير الواردة
من الدول األطراف يف العهد وتبدي مالحظاتها عليها مبوجب املادة  -40فقرة  4من العهد وكذلك تدرس البالغات املقدمة من دولة بوجه
دولة أخرى لعدم إيفائها بااللتزامات املرتتبة عليها مبوجب املادة -40فقرة  1من العهد .تجدر اإلشارة إىل أن املرحومة األستاذة لور مغيزل
واألستاذ عبدالله زخيا قد تعاقبا عىل عضوية هذه اللجنة.
( )10راجع :مرسة ،أنطوان« ،مكونات حق املواطنني باإلعالم :شبكة للبحث والعمل» ،ورقة عمل يف ورشة «أخالقيات اإلعالم وحرية التعبري»،
مكتب اليونيسكو-بريوت وكلية اإلعالم والتوثيق يف الجامعة اللبنانية.2005/5/13 ،
( )11املادة  18من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ومن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
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( )12املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ومن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
( )13املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
( )14الفقرة  2من املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
( )15املادة  29من اإلعالن العاملي ،واملادة  3-19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
( )16من اإلجتهادات اللبنانية الجديرة بالذكر:
 .1قرار محكمة التمييز حول أن حرية تغيري الدين تدخل ضمن حرية املعتقد املك ّرسة دستوراً وأنها حق من حقوق اإلنسان ،متييز مدين ،غرفة
خامسة ،قرار  2001/26تاريخ  ،2001/3/13منشور يف مسـ ّره ،انطوان ومرقـص ،بـول« ،مرصد القضاء يف لبنان :دفاعًا عن العدالة واإلنصاف
والحريات يف لبنان (مناذج أحكام قضائية مختارة)» ،مذكور آنفاً ،ص .132
 .2قرار مجلس شورى الدولة تاريخ  2001/1/9بإبطال القرار رقم  97/20الصادر عن وزير اإلعالم بتاريخ  1997/1/23واملتض ّمن فرض مراقبة
مسبقة عىل األخبار واملواد والربامج السياسية الفضائية.
 .3حكم القايض املنفرد يف بريوت هاين الح ّبال تاريخ  2004/2/10يف حوادث  9آب ...« :2004اآلراء السياسية املعارضة ال ميكن أن تعترب
مخالفة للقانون يف دولة تعتمد الدميوقراطية أساساً لحكمها ،باعتبار أن حرية الرأي واملعتقد والتعبري مصونة بنصوص الدستور ،»...النهار،
 ،2004/2/11منشور يف مسـ ّره ،انطوان ومرقـص ،بـول« ،مرصد القضاء يف لبنان :دفاعًا عن العدالة واإلنصاف والحريات يف لبنان (مناذج
أحكام قضائية مختارة)» ،املؤسسة اللبنانية للسلم األهيل الدائم بالتعاون مع مبادرة الرشاكة االمريكية الرشق أوسطية ،املكتبة الرشقية،
بريوت 168 ،2006 ،ص ،ص .45
 .4حكم محكمة الدرجة األوىل يف بريوت (الغرفة الثالثة) رقم  258تاريخ  1971/5/5يف قضية منع مرسحية «مجدلون»« :ليس هنالك أي
نص قانوين ّ
يحظر متثيل املرسحيات دون ترخيص مسبق أو يخضع مثل هذا التمثيل للرقابة...إن املسح السيايس يشكل إحدى وسائل التعبري
وبالتايل فإن حرية متثيل املرسحيات السياسية تدخل ضمن حرية إبداء الرأي وضمن الحريات األساسية املكفولة مبوجب الدستور اللبناين».
 .5إسقاط املالحقة عن املحامي محمد مغريب بجرم اإلساءة إىل سمعة املؤسسة العسكرية بسبب شهادته أمام الربملان األورويب،2006/5/14 ،
منشور يف مسـ ّره ،انطوان ومرقـص ،بـول« ،مرصد القضاء يف لبنان :دفاعًا عن العدالة واالنصاف والحريات يف لبنان (مناذج أحكام قضائية
مختارة)» ،مذكور آنفاً ،ص .67
 .6حكم القايض املنفرد يف بريوت زياد مكنا :إبطال التعقبات بحق أعضاء جمعية يوزعون كتباً سياسية ودينية ،2005/12/29 ،منشور يف
مسـ ّره ،انطوان ومرقـص ،بـول« ،مرصد القضاء يف لبنان :دفاعًا عن العدالة واالنصاف والحريات يف لبنان (مناذج أحكام قضائية مختارة)»،
مرجع سابق ذكره ،ص .43
 .7حكم القايض املنفرد الجزايئ يف كرسوان سمرندا نصار :إبطال التعقبات عن متظاهرين ،2006/2/28 ،منشور يف مسـ ّره ،انطوان ومرقـص،
بـول« ،مرصد القضاء يف لبنان :دفاعًا عن العدالة واالنصاف والحريات يف لبنان (مناذج أحكام قضائية مختارة)» ،مرجع سابق ذكره ،ص .41
 .7حكم القاضية املنفردة الجزائية يف البرتون ميشلني مخول بإبطال التعقبات عن القوايت فادي الشامايت الذي أوقف  47مرة خالل 11عاماً
بسبب نشاطه السيايس السيام بسبب توزيعه بطاقات معايدة حزبية ،2006/5 ،النهار.2006/5/12 ،
( )17مخـيـبـر ،غــسان« ،الرقابة عىل األفالم يف لبنان :بني القانون واملامرسة» 10 ،ص ،غري منشور.
( )18املادة  29من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
(Livet, Pierre, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, LGDJ, 1974 )19
مذكور يف مخيرب ،غسان« ،الرقابة عىل األفالم يف لبنان :بني القانون واملامرسة» ،سابق ذكره.
( )20املادة  47معطوفة عىل املادة  35من قانون البث التلفزيوين (القانون .)1994/382
( )21الشعر وحتّى األغنية يكون فيه تعبري سيايس أو غري سيايس.

38

( )22تستند دوائر األمن العام يف مراقبة الكتب واألرشطة .C.Dوشاكالتها إىل ملحق «قانون املوازنة» لعام .1998
( )23حتّى أن مدير عام وزارة اإلعالم ملزم باالستحصال عىل إذن لإلدالء بترصيح!
( )24املادة  12من اإلعالن واملادة  17من العهد.
( )25املادة  13من الدستور اللبناين.
( )26املادة  8من الدستور اللبناين.
( )27املادة  14من الدستور اللبناين.
( )28مبوجب القانون رقم  250تاريخ  1993/7/14املعدّل بالقانون رقم  250تاريخ .1999/10/30
( )29املادة األوىل من قانون املطبوعات تاريخ  1962/9/14وتعديالته.
( )30املادة  3من القانون  382املتع ّلق بالبث التلفزيوين واإلذاعي رقم  382تاريخ .1994/11/4
( )31املادة  5واملادة  6من القانون.
( )32القانون  531تاريخ  .1996/7/24حول قانون البث اإلذاعي والتلفزيوين ،راجع :الناشف ،أنطوان« ،وسائل اإلعالم املريئ واملسموع»،
مكتبة صادر 192 ،ص.
( )33من الصور املجحفة والتي تم تصحيحها أخرياً ،نص املادة  68من قانون انتخاب أعضاء املجلس النيايب رقم  171تاريخ  2000/1/6التي
كانت تجيز للقضاء قفل املحطة التي تخالف مبدأ حظر «اإلعالن االنتخايب السيايس» عىل ِغرار اإلقفال النهايئ ملحطة  MTVبقرار من محكمة
املطبوعات يف بريوت برئاسة القايض لبيب زوين وعضوية املستشارين جورج رزق وغادة عون (مع تسجيل القاضية عون مخالفة جزئية)،
تاريخ  .2002/9/4كانت املادة  68تنص عىل ما ييل قبل تعديلها:
ّ
«يحظر عىل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة كافة وكذلك املكتوبة غري السياسية ،تعاطي اإلعالن االنتخايب السيايس خالل فرتة الحملة
االنتخابية املحددة من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة حتى إجراء االنتخابات وإعالن النتائج النهائية ،تحت طائلة التعطيل أو اإلقفال التام
بقرار يصدر عن محكمة املطبوعات يف غرفة املذاكرة».
جرى تعديل املادة املذكورة مبوجب القانون  694تاريخ ( 2005/8/24ج.ر 37 .تاريخ  ،2005/8/27ص  )4240-4239عىل الشكل التايل:
ّ
«يحظر عىل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة كافة وكذلك املكتوبة غري السياسية ،تعاطي اإلعالن االنتخايب السيايس خالل فرتة الحملة
االنتخابية املحددة من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة حتى إجراء االنتخابات وإعالن النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل أو اإلقفال التام دون
اإلقفال النهايئ لكل برامجها لفرتة أقصاها ثالثة أيام بقرار يصدر عن محكمة املطبوعات بنا ًء إلدعاء من النيابة العامة (.»)...
للبحث يف حيثيات هذا التعديل وإعادة العمل إىل محطة  MTVراجعwww.al-kataech.org/News/050816-01.html :
حول «اإلعالم االنتخايب ودميوقراطية ّ
الرتشح» ،كالس ،جورج ،قضايا النهار.1998/6/3 ،
( )34املواد  82إىل  96من مرشوع القانون تاريخ  ،2006/5/31منشور يف النهار ،2006/6/2 ،ص .13
(ّ )35
نتوخى يف هذه الدراسة الرتكيز عىل الرتخيص من وزارة اإلعالم أو األمن العام ذي الطابع السيايس ،نظراً لتأثريها عىل حرية الرأي والتعبري
واإلعالم وليس الرتخيص أو الترصيح التقني كام هي الحال بالنسبة لدور النرش واملكتبات واملطابع ...التي تؤدّي دوراً مادياً.
( )36القانون الصادر بتاريخ  1947/11/27واملرسوم اإلشرتاعي رقم  2تاريخ  1977/1/1حول مراقبة املرسحيات.
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( )37مث ًال :املادة  30من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
( )38املواد  4و 5و -19فقرة  3من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
( )39الفقرة  2من املادة  4من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
( )40كام جاء مث ًال يف مقدمة القرار  2000/38للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف الدورة السادسة والخمسني ،وثيقة األمم املتحدة
 ،E/2000/23يف الجلسة  60تاريخ .2000/4/20
( )41راجع عىل سبيل املثال ،قرار محكمة التمييز حول أن حرية تغيري الدين تدخل ضمن حرية املعتقد املك ّرسة دستوراً وأنها حق من
حقوق اإلنسان ،متييز مدين ،غرفة خامسة ،قرار  2001/26تاريخ  ،2001/3/13منشور يف:
مسـ ّره ،انطوان ومرقـص ،بـول« ،مرصد القضاء يف لبنان :دفاعًا عن العدالة واالنصاف والحريات يف لبنان (مناذج احكام قضائية مختارة)»،
مذكور آنفاً ،ص .132
التحسن امللحوظ هو مستجدّ،
التنصت وتنظيمه يف القانون ...وهذا
( )42مث ًال :إلغاء التوقيف االحتياطي للصحافيني منذ سنني قليلة ،ضبط ّ
ّ
خالفاً لتقارير سابقة يف السنوات القليلة املاضية ملنظامت دولية مثل تقرير منظمة العفو الدولية« ،النهار» ،2004/5/27 ،ص .8
( )43راجع تقارير «مراسلون بال حدود»  reporters sans frontièresعن لبنان.www.rsf.org ،
( )44اغتيال الصحايف سمري قصري ،والنائب الصحايف جربان تويني ،ومحاولة اغتيال الصحافية مي شدياق.
راجع تحقيق «النهار» ،رىل مخايل ،2006/5/4 ،ص .13
( )45مث ًال :استهداف تلفزيون املستقبل بقذائف ،تفجري إذاعة صوت املحبة يف جونية...
( )46يعترب البعض أن االغتيال األليم الصحافيني ،عىل بشاعته ،دليل عىل وجود حرية إعالم يف لبنان .نقيب الصحافة محمد البعلبيك ،جلسة
مناقشة مسودة الورقة الحارضة يف اجتامع لجنة حقوق اإلنسان.2006 ،
( )47النائب العام االستئنايف يف بريوت جوزف معامري .2002/8/8 ،راجع تقرير املجلس الوطني لإلعالم املتض ِّمن  -عىل سبيل املثال -جدوالً
مفص ًال بتوزيع الهواء السيايس التلفزيوين عىل املرشحني لالنتخابات النيابية يف صورة منحازة وغري عادلة ،منشور يف صدى البلد،2005/8/15 ،
ّ
ص .8
( )48توصية املجلس الوطني لإلعالم يف هذا الصدد ،النهار ،2006/6/8 ،ص .7
لتحليل توصية املجلس الوطني لإلعالم وتبيان منحاها السيايس ،راجع:
سبع ،أنطوان« ،مقاربة قانونية لتوصية املجلس الوطني لإلعالم املريئ واملسموع» ،النهار ،2006/6/10 ،ص .8
عريضه ،توما« ،حول»توصية» املجلس الوطني لإلعالم» ،النهار ،2006/6/9 ،ص .18
راجع لناحية االستنسابية يف مالحقة اإلعالميني :مانشيت افتتاحية النهار« :2006/6/7 ،الوطني لإلعالم مييل إىل معاقبة املريئ ( »)...وقبله عىل
سبيل املثال مانشيت ...« :2003/7/18تحريك للمالحقات اإلعالمية».
( )49برنامج «الفساد» ،تلفزيون  .NTVراجع الرشق األوسط ،2006/3/12 ،ص .10
( )50مث ًال :اإلعالمية غادة عيد ،مقدّمة برنامج «الفساد» ،تلفزيون  .NTVراجع النهار.2006/3/14 ،
( )51الصحايف فارس ّ
خشان ،راجع النهار.2006/3/14 ،
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( )52من األمثلة :بيار عطالله يف النهار ،ومالك محطة  NTVتحسني خياط الذي اعتقل لالشتباه بتعامله مع إرسائيل ثم إطالق رساحه،
 .2003/12/6للمزيد راجع موقع املنظمة العربية لحرية الصحافةwww.apfw.org/indexarabic.asp?fname=news\arabic\12353.htm :
وموقع منظمة العفو الدوليةara.amnesty.org/report2004/lbn-summary-ara :
( )53الرئيس أمني الجميل«( LBC-كالم الناس» مع مرسيل غانم )1997/8/21-عاد وظهر عىل شاشة ( MTVمع ماغي فرح،)1997/12/7-
السفري جوين عبده( MTV-مقابلة «مرايا» مع ريكاردو كرم منعت ثم أعيد ب ّثها الحقاً) ،العامد ميشال عون( MTV-مع ماغي فرح-
 ،1997/12/14أعيد ب ّثها يف .)1998/1/11
( )54ما يقارب  5دعاوى عىل صحيفة الديار والصحافيني فيها عام  1997مث ًال.
( )55مث ًال :الصحايف بيار عطالله الذي لجأ إىل باريس بعد رضب مربح عام .1997
( )56مث ًال :السفري السابق جوين عبده عىل  MTVعام  ،1997الرئيس أمني الجميل عىل  LBCثم السامح له عىل  MTVوكذلك العامد
ميشال عون.
( )57مث ًال :صوت لبنان ،صوت الشعب...NTV ،
( )58مث ًال :منع أستاذ الفلسفة د .أدونيس عكرة ،بعد احتجازه ،من توقيع كتابه عن ذكرياته يف السجن وإغالق «دار الطليعة للنرش» التي
نرشت الكتاب .راجع تقرير منظمة العفو الدولية للعام ara.amnesty.org/report2004/lbn-summary-ara :2004
يف هذا اإلطار أيضاً :مالحقة الفنان مارسيل خليفة بسبب غنائه قصيدة «أنا يوسف يا أيب» للشاعر محمود درويش ،والذي ما لبث أن ب ّرأه
القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت بتاريخ  .1999/12/14من ذلك أيضاً منع كتاب Da Vinci Codeوفيلم .Jesus of Nazareth
( )59برنامج «بس مات وطن» عىل شاشة املؤسسة اللبنانية لإلرسال ( LBCمساء  .)2006/6/1راجع مانشيت النهار« :2006/6/3 ،اإلحتكام
إعالمياً إىل القانون ورفض استدعاءات األمن العام» .راجع أيضاً ص .8
( )60نرباس ،مجلة طالبية الكرتونيةnuks,org ،2004 ،
( )61يعود طرح إلغاء قانون املطبوعات للصحايف الشهيد جربان تويني ،النهار ،1998/11/25 ،ص .8
( )62مغيزل ،لور« ،حقوق املرأة االنسان يف لبنان يف ضوء اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة» ،اللجنة الوطنية لشؤون املرأة
ومؤسسة جوزف مغيزل 188 ،ص ،ص .42
( )63القانون رقم  1994/382املذكور آنفاً .تنص املادة  2من إعالن اليونسكو يف شأن «املبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف
دعم السالم ،والتفاهم الدويل ،وتعزيز حقوق اإلنسان ،ومكافحة العنرصية ،والفصل العنرصي والتحريض عىل الحرب» تاريخ ،1978/11/28
عىل حق املواطن يف «الحصول عىل املعلومات من طريق تنوع مصادر اإلعالم امله ّيأة له ،مام يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع ،وتكوين
رأيه يف صورة موضوعية يف األحداث».
(« )64حرية التعبري ووسائلها يف لبنان» ،جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات 23 ،1996/11/2 ،ص ،ص .8-6
مس ّلم ،أنيس« ،قانون ّ
البث التلفزيوين واإلذاعي :مقاربة نقدية -قانون ّ
مشوش ورؤية مستقبلية مبهمة» ،النهار ،دراسة عىل ثالثة أجزاء،
.1995/8/3-2-1
( )65راجع توزيع وسائل اإلعالم عىل الجهات السياسية يف صحف آذار  .1999راجع أيضاً:
 املراجعة النقدية لنائب رئيس املجلس الوطني لإلعالم بعنوان« :نعم...وقعنا يف االستنساب والتنظيم فشل» ،السفري ،1998/3/30 ،ص .4Abou-Nassar, Carol, Application de la loi sur l’audiovisuel au Liban (1994-1997) Mémoire D.E.S. de journalisme,.Univ. Libanaise-Fac. d’information et de documentation, Beyrouth, 1997, 89 p., p.p. 46,72-73
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( )66املادة  16من القانون.
( )67املادة  19من القانون .والتعيني من مجلس النواب يطرح إشكالية دستورية تتّصل بفصل السلطات من حيث عدم جواز ّ
تدخل السلطة
االشرتاعية يف التعيينات اإلسمية للمؤسسات واملجالس العامة.
(Abou-Nassar, Carol, op. cit., p. 86 )68
( )69راجع تقرير املجلس الوطني لإلعالم املذكور آنفاً.
( )70الفقرة «ح» من املادة  3من القانون  1996/531املتع ّلق ّ
بالبث الفضايئ تنص عىل تقديم كفالة مرصفية مستمرة وغري مرشوطة بقيمة
مئتي مليون لرية لبنانية تقتطع منها املبالغ التي قد ترت ّتب عن أي مخالفة ألحكام القانون املذكور.
( )71تاريخ .1997/9/12
( )72محفوظ ،عبد الهادي ،رئيس املجلس الوطني لإلعالم ،وفلحه ،حسان ،مدير عام وزارة اإلعالم ،يف جلسات مناقشات الورقة الحارضة يف
لجنة حقوق اإلنسان ،وقد رضب األول مثاالً عىل ذلك ّ
محطة «كنوز» التي ّ
تبث فضائياً من لبنان «وتر ّوج للسحر والشعوذة».
( )73املادة  27وما يليها من قانون املطبوعات تاريخ  1962/9/14وتعديالته.
(ُ )74صنّفت املناشري كذلك ،رغم أنها من فئة مختلفة وخاصة ،األمر الذي ترك دوماً للسلطة السياسية مجال املالحقة والتنكيل مبو ّزعي
املناشري من أنصار املعارضني السياسيني للسلطة بحجج عدم الرتخيص .فتخضع للرتخيص املسبق لألمن العام «املناشري والبيانات والبالغات وما
شابهها التي ال تنرش يف املطبوعة الدورية ،أيا كان موضوعها أو األساليب والوسائل واللغة املستعملة» (املادة  1من املرسوم االشرتاعي رقم
 55تاريخ .)1967/8/5
مع اإلشارة إىل أن أهمية النرشات التي ال ترقى إىل مستوى املؤسسة الصحافية تكمن يف أنها قد تكون أكرث حر ّية من وسائل اإلعالم الكربى
الحي ،بعيداً عن ضغوط السلطة ،األمر الذي دفع مكتب اليونسكو اإلقليمي
التي قد تتقاعس يف نقل هواجس واهتاممات ومبادرات املجتمع ّ
للرتبية يف الدول العربية إىل تخصيص جائزة للنرشات واملجالت املنتظمة أو املوسمية مبناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة .راجع وقائع
املؤمتر الصحفي ،2004/5/4 ،نقابة الصحافة اللبنانية.
( )75ال يخضع الكتاب إىل ترخيص مسبق إال يف حال توزيعه يف الخارج (تصديره) فيخضع إذذاك لرقابة املديرية العامة لألمن العام عىل أن
يذكر فيه اسم املؤلف وعنوان الكتاب واسم النارش وعنوانه ،وتاريخ الطبع ،وذلك لتمكني الغري من تت ّبع املسؤول عنه عند اإلقتضاء.
بطرس ،عادل« ،تأسيس وإصدار وسائل اإلعالم املطبوع» ،سلسلة دليل حقوق املواطن،
منشورات جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات («عدل») 15 ،ص ،ص .12
متخصصة وضمن دائرة
املتخصصة هي موضوعياً كاملنشور بخالف أنها ليست معدّة للتوزيع عىل العموم إمنا عىل مؤسسات
( )76النرشة
ّ
ّ
محدّدة .ولذلك هي ،مبفهوم القانون اللبناين ،ال تخضع للرتخيص املسبق وال ملج ّرد الترصيح .عل ًام بأن توزيعها عىل العموم يع ّرضها العتبارها
«منشوراً» وإلخضاعها لرشوط املنشور.
بطرس ،عادل ،املرجع عينه ،ص .12
( )77تق ّلص عدد االمتيازات الصحافية اليوم إىل حوايل  110امتيازاً ،بينام يوجد حوايل  13صحيفة عاملة فقط.
( )78إشارة إىل أنه ،وبرصف النظر عن رأينا يف املضمون ،تح ّرك القضاء بتاريخ  2002/5/9بناء عىل طلب وزير اإلعالم تاريخ ،2002/4/9
املستند إىل إخبار األمن العام ،ملالحقة املدير املسؤول عن صحيفة  Daily Starاللبنانية جميل مروه بسبب مقال منارص إلرسائيل نرشته
صحيفة  International Herald Tribuneاملو ّزعة مع الصحيفة اللبنانية .وكانت النيابة العامة اإلستئنافية يف بريوت إدّعت عليه بجرم
«إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية» الذي تصل عقوبته القصوى إىل السجن من  3إىل  15سنة .للمزيد راجع موقع املنظمة
العربية لحرية الصحافة:
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www.apfw.org/indexarabic.asp?fname=news\arabic\10003.htm
www.apfw.org/indexarabic.asp?fname=news\arabic\12357.htm
وللمفارقة أن األمن العام -وليس وزير اإلعالم -قام يف  2002/1/3بفرض الرقابة املسبقة عىل صحيفة الرشق األوسط السعودية الصادرة يف
لندن لنرشها يف  2001/12/31مقاالً غري صحيح حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية ما لبثت أن اعتذرت عن نرشه ،مام أدى إىل انتقاد وزير
اإلعالم غازي العرييض بتاريخ  2002/1/4إجراء األمن العام.
صدر أخرياً القانون  152تاريخ  1999/11/6الذي أجاز الرتخيص بطبع املطبوعة الصحافية األجنبية الصادرة بغري اللغة العربية ذات االنتشار
العاملي يف لبنان.
)Article 5 de la loi sur la liberté de la Presse: (79
«Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la
»déclaration prescrite par l’article 7.
Article 7 de la loi:
«Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une
déclaration contenant:
;1º Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication
2º Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6 (si le
;directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire), du codirecteur de la publication
3º L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.
»Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
( )80املادة  385إىل املادة  389من قانون العقوبات.
( )81وبالفعل ،فقد صدرت أحكام وقرارات قضائية متناقضة بهذا الخصوص ،سواء من النيابة العامة أو الحاكم املنفرد الجزايئ يف بريوت ،أو
محكمة االستئناف-الغرفة الناظرة يف قضايا املطبوعات أو محكمة التمييز-الغرفة الناظرة بتعيني املرجع.
( )82غداة ّ
حل حزب القوات اللبنانية عام  .1994ولذلك جرى إمرار قانون البث التلفزيوين واإلذاعي دون درس معمق ويف صيغة
«املعجل».
ّ
( )83مث ًال :قرار وزير اإلعالم منع نرش كتاب «من إرسائيل إىل لبنان» يف متوز .1999
( )84مث ًال :تعيني مرشف سيايس عىل نرشة أخبار محطة  :LBCالنهار.1998/7/25 ،
( )85راجع للمزيد :رشارة ،ريتا :1997« ،من إعالم بال نظام إىل نظام بال إعالم» ،النهار.1996/12/30 ،
( )86تاريخ  .1997/10/6كذلك أشار تقرير منظمة العفو الدولية عن «تط ّورات وانتهاكات حقوق اإلنسان يف لبنان» ( )1997/10/9إىل
«الشعور بالقلق من تقييد الحقوق األساسية لألفراد يف كثري من األحيان تحت ذريعة األمن والحاجة إىل فرض سلطة الدولة».
( )87ترصيح عضو املجلس الوطني لإلعالم غالب قنديل ،برنامج «حديث الساعة» ،تلفزيون «املنار» ،مساء .2006/6/3
بترصف من :مخـيـرب ،غسـان« ،الرقابة عىل األفالم يف لبنان :بني القانون واملامرسة» ،سابق ذكره.
( )88هذا املقطع مقتبس ّ
( )89القرار رقم  243ل.ر .تاريخ  1934/10/18املتعلق مبنع أخذ مشاهد األفالم السينامئية وتصدير األفالم دون ترخيص من األمن العام.
( )90املادة  106من املرسوم  1157تاريخ  1991/5/2املتعلق بتنظيم قوى األمن الداخيل ،والقانون تاريخ  1947/11/27املتعلق برقابة األمن
التوسع فيه من األمن العام لرقابة األرشطة التلفزيونية استناداً إىل م  9من تنظيم األمن العام
العام عىل «األرشطة السينامئية» والذي يجري ّ
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الصادر مبرسوم عام  1959وإىل الجدول رقم  9امللحق بقانون موازنة عام  1993واملعدّل بقانون موازنة عام  2000الذي يكتفي بتحديد الرسوم
عن إجازة عرض األفالم التلفزيونية والسينامئية!
( )91ينتقد رئيس االتحاد العاملي للصحف بنغت براون الرقابة الذاتية التي ميارسها صحافيون لبنانيون ،النهار ،1998/11/25 ،ص .8
كذلك ورد يف التقرير األورويب عن االلتزامات يف مجال الدميوقراطية وحقوق اإلنسان إنفاذاً التفاقيات الرشاكة األورو-متوسطية ،وزارة التعليم
اإلسبانية ،حزيران  ،2005غري منشور.
( )92أق ّرت «وثيقة الرشف» من قبل املتحاورين بتاريخ  2006/6/8ونرشت يف صحف اليوم التايل ،وما لبث أن تبنّاها مجلس الوزراء يف اليوم
عينه .وامللفت أن هذه الوثيقة تض ّمنت رصاح ًة إقراراً بأن أطراف الحوار تتبع لها وسائل إعالم عىل الشكل التايل:
«.... .1
 .2السعي الجدّي من أطراف الحوار لدى مؤيديهم والوسائل اإلعالمية التابعة لهم ،من أجل احرتام مضمون هذا امليثاق (.»)...
للمزيد ،راجع الزين ،جهاد« ،لن نلتزم «ميثاق الرشف» ،النهار ،2006/6/10 ،ص .19
( )93املادة  47من القانون.
( )94املادة  35من القانون.
( )95حول املادة  68من قانون االنتخاب ،راجع بطرس ،عادل« ،اإلعالن واإلعالم االنتخايب واملادة  ،»68النهار ،2004/7/12 ،ص .8
( )96املادة  3من القانون .1996/531
( )97القانون رقم  71/55تاريخ  1971/9/9املتع ّلق باستبدال تسمية وزارة األنباء بوزارة اإلعالم.
( )98املادة  2من املرسوم االشرتاعي رقم  25تاريخ  1983/3/26املتعلق بإعادة تنظيم وزارة اإلعالم .مع اإلشارة إىل أن هذا املرسوم يش ّكل
التعديل الوحيد الذي طرأ عىل النص الناظم لوزارة اإلعالم منذ ( 1961املرسوم .)7276
( )99املادة  2املذكورة.
( )100ينص املرسوم رقم  11533تاريخ  1968/12/19عىل تأليف لجنة لإلرشاف عىل برامج تلفزيون لبنان .وكذلك ّ
ينظم املرسوم 3372
تاريخ  1980/8/8مهام مف ّوض الحكومة لدى التلفزيون املذكور والرقابة عليها لتمثيل «وجهة نظر الدولة» (املادة األوىل) وهو يبدي الرأي يف
املتخصصة» (املادة  )5و«أن يستدعي أي
الربامج خصوصاً منها ذات الطابع العام (املادة  )2و«ميكنه أن يحرض متى شاء اجتامعات اللجان
ّ
موظف» يف التلفزيون (املادة ... )7
( )101راجع السفري« ،أمري قطر ّ
يحل وزارة اإلعالم رسمياً» ،1998/4/1 ،ص .15
( )102عرض وزير اإلعالم غازي العرييض يف هذا اإلطار االقرتاحات التالية:
 إلغاء وزارة اإلعالم. وضع اإلذاعة والتلفزيون تحت إدارة خاصة. تحويل الوكالة الوطنية مؤسسة خاصة مستق ّلة.ً
من خالل ذلك يكون للدولة حق اإلرشاف عىل الربامج واألخبار السياسية ( ،»)...النهار ،2006/6/6 ،ص  .13راجع أيضا اقرتاحات الوزير،
الديار ،1999/2/12 ،ص .10
نؤ ّيد البنود الثالثة األوىل لكننا نتح ّفظ عن الخالصة التي خرج بها الوزير ،وال نرى م ّربراً إلرشاف الحكومة عىل الربامج واألخبار السياسية.
راجع أخرياً ،اقرتاح وزير اإلعالم إللغاء وزارة اإلعالم ،تاريخ  ،2006/6/20النهار ،2006/6/20 ،ص .21
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( )103فعىل سبيل املثال ،نصت املادة  4من قانون الرقابة عىل األرشطة السينامئية تاريخ :1947/11/27
«يجب أن تراعى يف قرارات املراقبني املبادئ التالية:
 .1احرتام النظام العام واآلداب وحسن األخالق.
 .2احرتام عواطف الجمهور وشعوره واجتناب إيقاظ النعرات العنرصية والدينية.
 .3املحافظة عىل هيبة السلطات العامة.
 .4مقاومة لكل لكل دعاوة غري مؤاتية ملصلحة لبنان».
وكام يالحظ فإن هذه العبارات عامة وال يعود وال يسع الرقيب أن يكون مؤمتناً عىل تطبيقها («مصلحة لبنان»« ،هيبة السلطات
العامة».)...
(« )104حرية التعبري ووسائلها يف لبنان» ،جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات ،1996/11/2 ،ص .12
( )105كرباج ،أنطوان ،يف إحدى جلسات مناقشة الورقة الحارضة :2006 ،يف الستينات اعرتضت دوائر األمن العام عىل تسمية مرسحية
«الجرنال» يف عهد الرئيس فؤاد شهاب ،وكذلك عىل عبارة «أمرك سيدنا» التي أوقفت تقديم املرسحية بر ّمتها.
( )106راجع خليفة ،بول« ،عوائق البحث عن الخرب اليقني ونرشه» ،ورقة عمل يف ورشة «أخالقيات اإلعالم وحرية التعبري» ،مكتب
اليونيسكو-بريوت وكلية اإلعالم والتوثيق يف الجامعة اللبنانية.2005/5/13 ،
( )107راجع :مرقـص ،بـول« ،دور اإلعالمي يف الدفاع عن حقوق املواطن-مناذج يف اإلعالم الحقوقي» ،ورقة عمل يف ورشة «أخالقيات اإلعالم
وحرية التعبري» ،مكتب اليونيسكو-بريوت وكلية اإلعالم والتوثيق يف الجامعة اللبنانية.2005/5/13 ،
( )108املادة  322واملادة  323من قانون العقوبات وسواهام .مث ًال :وردت يف املادة  3من القانون  1996/531املتع ّلق بالبث الفضايئ،
عبارات عامة تتع ّلق بعدم اإلخالل بسالمة الدولة وسالمة أمن البلدان العربية واألجنبية ،وعدم إثارة النعرات الطائفية...
( )109املادة  473إىل املادة  475من قانون العقوبات وسواها.
( )110املادة  295واملادة  317من قانون العقوبات وسواهام .فعىل سبيل املثال ،استُند يف إدّعاء النيابة العامة اإلستئنافية يف بريوت ،السابق
ذكره ،عىل املدير املسؤول عن صحيفة  Daily Starاللبنانية جميل مروه بسبب نرش مقال منارص إلرسائيل ،عىل عبارات مثل «إضعاف
الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية» (استعامل تعبري «إيقاظ» يوحي وكأن النعرات الطائفية موجودة لكنها خامدة ،يكفي أن يوقظها
أحدهم!).
( )111املادة  302من قانون العقوبات وسواها.
( )112املادة  297و 319من قانون العقوبات وسواهام.
( )113املادة  308واملادة  317من قانون العقوبات وسواهام.
( )114املواد  383و 385و 386من قانون العقوبات واملادة  22املرسوم اإلشرتاعي  77/106واملادة  35من القانون  94/382وسواها.
( )115املادة  385إىل املادة  389من قانون العقوبات وسواها.
( )116املادة  292من قانون العقوبات وسواها.
( )117جاء يف قرار وزير اإلعالم يف كانون الثاين  1997تشكيل فريق عمل يف وزارة اإلعالم ملراقبة األخبار واملواد والربامج السياسية املبارشة
للبث الفضايئ أنه يحقّ ألعضاء الفريق «وقف ّ
وغري املبارشة املعدّة ّ
بث أي خرب أو مادة سياسية من شأنها املساس بأمن الدولة أو إثارة
النعرات الطائفية وزعزعة االستقرار العام.»...
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( )118كثري من األحكام القضائية يف لبنان تأخذ بهذه املفاهيم العامة وتصدر خالفاً ملا تتوق إليه وسائل اإلعالم من حر ّية تعبري .راجع عىل
سبيل املثال ،ر ّد مجلس شورى الدولة طلب املؤسسة اللبنانية لإلرسال وقف تنفيذ املرسوم الصادر عن مجلس الوزراء واملتع ّلق بوقف ّ
بث
اإلخبار والربامج السياسية فضائياً ،والذي اعترب أن ب ّثها «يدخل يف ِعداد األمور واألوضاع والنشاطات واإلجراءات املتع ّلقة بالنظام السيايس
واألمن والسالمة العامة»( 1998/5/5 ،النهار.)1998/5/27 ،
راجع من جهة ثانية ،قضية انتقاد إحدى الصحافيات للقضاء بسبب التأخري يف ّ
بت امللفات القضائية ،والحكم عليها بالغرامة تبعاً لذلك،
الحق العام/سعدى ديب علوه ،استئناف بريوت الناظرة يف قضايا املطبوعات ،الرئيس لبيب زوين واملستشاران وائل مرتىض وغادة عون،
.2002/7/30
خالفاً لذلك ،راجع أحكام قضائية أخرى ملصلحة حرية الرأي ،منشورة يف:
مسـ ّرة ،أنطوان ومرقـص ،بـول« ،مناذج أحكام قضائية مختارة يف بناء وتأصيل الرتاث القضايئ املتجدّد دفاعاً عن الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
(مع مالحق عن الدول العربية)» ،منشورات املؤسسة اللبنانية للسلم األهيل الدائم بالتعاون مع مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية،
سلسلة «وثائق» رقم  ،7بريوت 272 ،2006 ،ص.
مسـ ّره ،انطوان ومرقـص ،بـول« ،مرصد القضاء يف لبنان :دفاعًا عن العدالة واإلنصاف والحريات يف لبنان (مناذج احكام قضائية مختارة)»،
مذكور آنفاً.
( )119نقرأ يف املادة  21من الدستور اإليطايل مث ًال أن القيد الوحيد عىل حرية الرأي والتعبري هو «اآلداب العامة» :Bonne moeurs
« Les publications imprimées, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux bonnes moeurs sont
»interdits. La loi établit des mesures propres à prévenir et à réprimer les infractions.
لكن تعبري اآلداب العامة ال يخلو هو اآلخر من االلتباس .ولذلك ساهم اجتهاد املحكمة الدستورية اإليطالية يف توضيح هذا املفهوم ،يف
حكمها رقم  9عام .1965
( )120كام جاء يف مقدمة القرار  2000/38املذكور سابقاً.
املتوسطية يف ميسينا-إيطاليا بدعوة من الشبكة
( )121ا ّتضح لنا من خالل مشاركتنا أخرياً بصفتنا مق ّرراً وطنياً عن لبنان ،يف مؤمتر الدول
ّ
املتوسطية لإلعداد واألبحاث املنعقد يف جامعة ميسينا من  9إىل  ،2006/6/11أن بالداً أوروبية عريقة يف الدميوقراطية وحقوق اإلنسان مثل
اليونان وإيطاليا وإسبانيا تعاين هي األخرى من تأثري وهيمنة الحكومة والتج ّمعات اإلقتصادية التي تلتزم مشاريع وأشغال عامة ،عىل وسائل
اإلعالم ،حسبام أدىل املقررون الوطنيون لهذه الدول.
( )122مع اإلشارة إىل أنه ،يف مطلق األحوال ،تتقدّم يف مجال التطبيق أحكام املعاهدة الدولية عىل أحكام القوانني العادية ولو مل يجر
تعديل هذه القوانني رصاح ًة ،مبوجب املادة  2من قانون أصول املحاكامت املدنية الجديد.
( )123املادة  322واملادة  323من قانون العقوبات وسواهام.
( )124املادة  473إىل املادة  475من قانون العقوبات وسواها.
( )125املادة  295واملادة  317من قانون العقوبات وسواهام .فعىل سبيل املثال ،استُند يف إدّعاء النيابة العامة اإلستئنافية يف بريوت ،السابق
ذكره ،عىل املدير املسؤول عن صحيفة  Daily Starاللبنانية جميل مروه بسبب نرش مقال منارص إلرسائيل ،عىل عبارات مثل «إضعاف
الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية» (استعامل تعبري «إيقاظ» يوحي وكأن النعرات الطائفية موجودة لكنها خامدة ،يكفي أن يوقظها
أحدهم!).
( )126املادة  302من قانون العقوبات وسواها.
( )127املادة  297و 319من قانون العقوبات وسواهام.
( )128املادة  308واملادة  317من قانون العقوبات وسواهام.
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( )129املواد  383و 385و 386من قانون العقوبات واملادة  22املرسوم اإلشرتاعي  77/106واملادة  35من القانون  94/382وسواها.
( )130املادة  385إىل املادة  389من قانون العقوبات وسواها.
( )131جاء يف قرار وزير اإلعالم يف كانون الثاين  1997تشكيل فريق عمل يف وزارة اإلعالم ملراقبة األخبار واملواد والربامج السياسية املبارشة
للبث الفضايئ ،أنه يحقّ ألعضاء الفريق «وقف ّ
وغري املبارشة املعدّة ّ
بث أي خرب أو مادة سياسية من شأنها املساس بأمن الدولة أو إثارة
النعرات الطائفية وزعزعة االستقرار العام.»...
( )132حتّى أن مدير عام وزارة اإلعالم ملزم باالستحصال عىل إذن لإلدالء بترصيح!
( )133عىل ِغرار القانون اإليطايل لوسائل اإلعالم لعام  2005الذي أدخل مفهوم الكرامة اإلنسانية  Dignité Humaineإىل الترشيعات
املتعلقة باإلعالم السيام بالنسبة للطفل.
( )134غالباً ما تبدو هذه العالقة متوترة ،السيام أخرياً غداة بث حلقة «بس مات وطن» املشار إليها آنفاً ،أو يف أوقات وعهود سابقة (راجع
مث ًال :حديث رئيس املجلس الوطني لإلعالم سابقاً نارص قنديل يف عهد وزير اإلعالم باسم السبع إىل الديار ،1998/8/23 ،ص  .5راجع كذلك
خالف السبع -قنديل ،النهار.)1998/8/19 ،
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